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دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )11(: أستمتع مع الضوء

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(: ■

التحقق من الفهم: استذكر مع الطلبة مصادر الضوء التي مرت معهم في مراحل سابقة، واسألهم: ما أهم خصائص الضوء؟ هل تسمح 
األجسام جميعها للضوء بالنفاذ عبرها؟ ماذا يحدث للضوء عند مروره في وسط شفاف؟ ما أنواع العدسات؟ كيف تميز بينها؟ كيف 

ترسمها؟ أين يمكن أن نجد العدسات حولنا؟ ما صفات األخيلة في هذه العدسات؟
النشاط الثاني )اللغة العربية(: ■

قسم الطلبة أزواًجا، ووجههم إلى تركيب النص بالترتيب األنسب للجمل، وقدم لهم بعض التلميحات لهم إن تعثروا، واطلع على النصوص بعد 
الترقيم،  بالتنغيم وفق عالمات  الجهرية  القراءة  الجيد، واستذكر معهم معايير  العنوان  التوجيهات، وذكرهم بصفات  لهم بعض  تركيبها، مقدًما 
مع النمذجة عليها، وأكد لهم ضرورة التزامها، ووجههم إلى وضع معاني المفردات التي استنتجوها مكان المفردات في النص؛ لبيان مناسبتها 
وانسجامها مع السياق، وذكرهم بتحضير ما يحتاجونه من ألوان وأوراق للرسم، ووجههم إلى الرسم التوضيحي، وإلى تنظيم أفكارهم قبل التحدث، 

وإلى االتفاق على معايير التحدث، وشاهد رسوماتهم، واستمع لتحدثهم، وادعمهم إن تعثروا، وقدم لهم التغذية الراجعة المناسبة.

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربيةالعلوم

نتاجات التعلم:

يصف مسار األشعة الضوئية عندما تمر من وسط شفاف آلخر. يستقصي صفات األخيلة المتكونة في العدسات بنوعيها. العلوم:  

اللغة العربية: يقرأ النص قراءةً جهريةً صحيحةً، مراعيًا عالمات الترقيم، ومفسًرا المفردات والتراكيب الجديدة في ما يقرأ وفق سياقها، 
مقترًحا عناوين جديدةً لما يقرأ، وموظفًا ما اكتسبه من مفردات ومفاهيم وأفكار في تحدثه.

اللغة اإلنجليزية: يقرأ قصيدة )قوس المطر( قراءةً صامتةً متمعنةً، موظفًا ما قرأه في كتابة 3-5 جمل بسيطة.

الرياضيات: يحل مسائل على ضرب الكسور وقسمتها.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: مفهوم الضوء، ومصادر الضوء، وخصائص الضوء. 	 

اللغة العربية:  مهارة القراءة الجهرية، والتفكير المنطقي، ومهارة التحدث من دقيقة إلى اثنتين، ومعارف بسيطة حول مفهوم الضوء 	 
وطريقة سيره وبعض خصائصه، وعالقته بالرؤية.           

اللغة اإلنجليزية: التراكيب اللغوية للجمل البسيطة، والفعل في الزمن المضارع.    	 
الرياضيات: الكسور واألعداد الكسرية، وجمع الكسور واألعداد الكسرية وطرحها، وضرب األعداد الكلية وقسمتها.	 
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جسور التعلم

ساعد الطلبة على فهم تعليمات النشاط، وتنفيذ بعض خطواته )التي تحتاج إلى مساعدة(، وجههم إلى مالحظة ما 
يحدث عندما يسلط الضوء على الماء وكيف يغير مساره عندما ينتقل من الهواء إلى الماء، أكد لهم مفهوم انكسار 
الضوء ومتى يحدث، وشجعهم على توثيق النتائج بالرسم أو التصوير، ومشاركتها مع زمالئهم. اسألهم: هل يمكن 
للماء أن يعمل عمل العدسات؟ ساعدهم على تنفيذ النشاط، وتدوين مالحظاته عبر األسئلة المطروحة، ووجههم إلى 

اختيار أشكال ورسومات أخرى غير األسهم، وشجعهم على التنبؤ بصفاتها عند وضعها أمام العدسات المائية.
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التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: أية جملة تصلح لبدء النص بها؟ أية جملة تصلح أن تأتي بعدها؟ هل جربتم هذه الجملة؟ هل هي 
مناسبة؟ كيف تقيمون قراءتكم الجهرية؟ ما المعايير التي اعتمدتموها؟ ماذا نعني بالتنغيم؟ كيف ننغم  قراءة هذا السؤال؟ ما معنى هذه الكلمة؟ 
كيف أتأكد من ذلك؟ ما األفكار التي ستخبرون بها زمالءكم؟ كيف سترتبونها؟ ماذا سترسمون للمساعدة على شرح أفكاركم؟ ما المعايير التي 

ستلتزمونها في تحدثكم؟

 النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطلبة إلى قراءة القصيدة قراءة صامتة متمعنة، مع التركيز على الكلمات المكتوبة بالخط الغامق؛  ■
لالستدالل على معانيها من القصيدة، أو عبر القاموس. اطلب إليهم االطالع على أسئلة النشاط؛ وتكوين 3-5 جمل مفيدة عن قوس المطر. 

التحقق من الفهم: للتأكد من فهم معاني الكلمات، اطلب إليهم أن يذكروا ما يقابل هذه الكلمات باللغة اإلنجليزية: )قوس المطر، والمع، وباهت، 
وطيف الضوء، وينكسر(، ثم اطلب إليهم توظيفها في جمل مفيدٍة عن قوس المطر.

 النشاط الرابع )الرياضيات(: أخبر الطلبة أنهم قد تعلموا عن العدسات في مبحث العلوم، وأحد أنواع هذه العدسات هو العدسات المحدبة، اسألهم  ■
عن أبرز خصائصها، ثم وجههم إلى دور العدسات في التكبير، قد تعرض عليهم بعض النماذج للعدسات التي يكتب عليها ×3 مثاًل، وتسألهم ماذا 

يعني ذلك. اقرأ النشاط مع الطلبة، ووضح لهم المطلوب منه.
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة: ما خطتكم لحل المسألة؟ ثم اسألهم: كيف يرتبط هذا النشاط؟

متابعة النشاط )بما في ذلك التغذية الراجعة(: ■
- اسأل الطّلبة عن الوجوه التّعبيريّة الّتي اختاروها ولّونوها المتعلّقة بنتاجات التّعلّم، مبّررين اختياراتهم. 

- يمكنك تقديم المالحظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.

معلمو العلوم: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم األنشطة، وتدوين مالحظاتهم، وتوثيق نتائجهم بالرسم أو التصوير، وجه الطلبة إلى مشاركتها . 1
ومناقشة زمالئهم فيها. استمع ألسئلة الطلبة، وقدم التغذية الراجعة المناسبة لهم. 

ههم إلى اعتماد . 2 م لهم التوجيهات، والدعم، والتغذية الراجعة ما أمكن، ووجِّ معلمو اللغة العربية: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم المهمات، وقدِّ
معايير لتقويم أعمالهم، ضمن إستراتيجية تقويم األقران، واالنتفاع بتوجيهات األهل، وما يقدمونه من تغذية راجعة.

معلمو اللغة اإلنجليزية: كلف الطلبة بمشاركة كتابتهم مع أقرانهم أو أحد أفراد أسرتهم، والحظ األخطاء الشائعة في كتاباتهم وزودهم بالتغذية . 3
الراجعة إن أمكن ذلك.

 معلمو الرياضيات: كلف الطلبة بالعمل أزواًجا؛ لتقويم إجابات بعضهم، وتقديم التغذية الراجعة. الحظ حلولهم ونقاشاتهم في أثناء ذلك، ثم . 4
ناقش الطلبة نقاًشا جماعيًّا في األخطاء الشائعة. 

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: يخلط كثير من الطلبة العدسة المحدبة بالعدسة المقعرة، وصفات األخيلة في كل منهما؛ للتغلب على ذلك، يمكن توجيه الطلبة إلى . 1
استخدام بعض البرمجيات التي توفر لهم فرصة محاكاة بعض التجارب التي توضح صفات األخيلة في كل منها.

اللغة العربية: قد يستصعب بعض الطلبة تحديد الفكرة الرئيسة للنص؛ لذا يمكنك إعطاؤهم عّدة خيارات. وقد يجد بعضهم صعوبة في معرفة . 2
ْم إنجازاتهم. معاني الكلمات من السياق، أو الخلط بين مواطن كتابة عالمات الترقيم؛ للتغلُّب على ذلك نمِذج أمامهم مثااًل لكلٍّ منها، ثّم قوِّ

 اللغة اإلنجليزية: يجد بعض الطلبة صعوبة في االستدالل على معاني المفردات الجديدة من النص؛ لذا وظِّْف هذا النشاط الستيعاب  المفردات . 3
المكتسبة حديثًا، واكتب جماًل تحتوي كلمة غير حقيقية )مصطنعة( بدالً من كلمة حقيقية. على سبيل المثال: 

 I woke up next morning seeling hungry and quickly ate breakfast.

اطلب إلى الطلبة العمل أزواًجا لمعرفة المعاني المحتملة للكلمة المصطنعة، ثم استبدال الكلمة المكونة بكلمة  حقيقية. أخيًرا ، اطلب إلى الطلبة 
أن يببيِّنوا كيف استخدموا السياق لمعرفة معنى الكلمة المصطنعة واستبدالها بالكلمة الحقيقية )الكلمة الحقيقية في هذه الجملة feeling(، أكد 

لهم ضرورة استخدام بناء الجملة لتحديد معنى الكلمة. 
الرياضيات: قد يخطئ بعض الطلبة في عملية الضرب والقسمة على الكسور، أو قد يخطئ بعضهم في الضرب في مقلوب المقسوم عليه . 4

عند القسمة. من المهم أواًل، أن يميز الطلبة معنى ضرب عدد في كسر، ومعنى القسمة على كسر، ويجب أن يتخيلوا ذلك بصريًّا، أو بصورة 
محسوسة عبر النماذج؛ حتى يكون للخوارزمية معنى لهم بعد ذلك، ويتمكنوا من إجرائها بطالقة. 
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