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دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )12(: حقائق مثيرة حول الصوت

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.

التحقق من الفهم: تأكد من فهم الطلبة كيفية انتقال الصوت في األوساط المختلفة، والفرق بين امتصاص الصوت وانعكاسه، اسألهم: ما 

المشكلة التي يتحدث عنها النص؟ كيف تتابعوَن دروسكم عبر منصات التعلم عن بعد، هل تعانون اإلزعاج؟  كيف نتخلص من الضجيج؟ 
ما المواد التي تقترحونها المتصاص الصوت وتقليل الضجيج؟ اشرح لهم كيفية عمل التجربة واختبار الحلول التي يقترحونها. تأكد من 

تمييزهم سرعة الصوت في المواد الصلبة، والسائلة، والغازية في الرسم البياني، وتحقق من استنتاجاتهم، وساعدهم إن احتاجوا إلى ذلك.

الترقيم، ومواطن توظيفها،  ■ إلى قراءة النص، وقسمهم أزواًجا، واستذكر معهم عالمات  الطلبة  وّجه  العربية(:  الثاني )اللغة  النشاط 
ووجههم إلى تبادل التقويم ووجهات النظر في كل مهمة، واسألهم عن المطلوب في المهمة الثانية؛ لتتأكد من فهمها، ووجههم إلى استذكار 
ماتعلموه في مبحث العلوم، أو الرجوع إلى الكتاب المدرسي في موضوع الصدى، واطلع على ما كتبوه في المهمتين الثانية والثالثة إن 
أمكن بعد تبادلهم التقويم بينهم، وقدم لهم التوجيهات الالزمة لتعديله أو تطويره، ووجههم إلى التدرب على التحدث عن موقف حياتي 
التغذية  تعرضوا له أو شاهدوه وفق المعايير المحددة، ثم استمع لهم عندما يتحدثون، ووجههم إلى تقويم تحدثهم بناًء عليها، وتبادل 

الراجعة المناسبة، وتبادل األدوار؛ ليتدرب كل منهم على التقويم المعتمد على األداء.

التاريُخ:اللغُة اإلنجليزيُةالرياضياُتاللغُة العربيُةالعلوُم

نتاجات التعلم:

العلوم: يستخدم مفهوم الصوت وخصائصه لتقديم حلول لمشكلة الضجيج، مدعًما حلوله بالتجربة العلمية. يستخلص بعض الحقائق عن 
سرعة الصوت في األوساط المختلفة من الرسم البياني.

اللغة العربية: يوسع جماًل في ضوء توسيع المعنى، موظفًا عالمات الترقيم: )االستفهام، والنقطة، وعالمة التعجب، والنقطتين الرأسيتين، 
والفاصلة(، مستفيًدا من ذلك في وصف موقف حياتي وصفًا شفويًّا.

الرياضيات: يجمع بيانات وينظمها. يمثل البيانات بأعمدة مزدوجة ثم يفسرها.

اللغة اإلنجليزية: يستعين بسياق الجملة الستخدام الكلمة المناسبة معناها.
حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:

العلوم: مفهوم الصوت، امتصاص الصوت، انعكاس الصوت. 	 

اللغة العربية: القراءة الصامتة االستيعابية، وعالمات الترقيم، وتركيب جملة تامة صحيحة ذات معنى، والتحدث مدة دقيقة واحدة وفق 	 
معايير التحدث، ومفهوم الصدى.

الرياضيات: جمع البيانات وتنظيمها باستخدام اإلشارات والجداول التكرارية، وتمثيل البيانات وتفسيرها.                  	 

اللغة اإلنجليزية: االستدالل على معاني المفردات من السياق. 	 

جسور التعلم
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النشاط األول )العلوم(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص وتحديد المشكلة التي يتحدث عنها، واطلب إليهم الجلوس  ■
التي  الغرفة  الخارج، وعزل الصوت في  القادم من  التقليل من الضجيج  أفراد األسرة، واقتراح طرائق  مع 
بالتجربة،  المواد المتصاص الصوت  قابلية  اختبار  إليهم  للدراسة، استمع القتراحاتهم، واطلب  يستخدمونها 
اطلب إليهم عرض ما توصلوا إليه، وساعدهم على تقييم النتائج. وّجه الطلبة أيًضا إلى قراءة الرسم البياني 

الخاص بسرعة الصوت في األوساط المختلفة واستخراج بعض الحقائق الخاصة بسرعة الصوت.
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التحقق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: متى نوظف كل عالمة من عالمات الترقيم اآلتية: )، /؟ /! /: /.(؟ ما المقصود بمفهوم الصدى؟ 
بماذا أراد األب أن ينصح ابنه في عبارته األخيرة؟ ماذا نعني بكل معيار من معايير التحدث المحددة؟

النشاط الثالث )الرياضيات(: اسأل الطلبة: لماذا نتعلم اإلحصاء؟ اطلب إليهم إعطاء تطبيقات تظهر أهمية جمع البيانات. أخبرهم أنهم  ■
سيجمعون في هذا النشاط  بيانات حول معرفة أفراد أسرتهم وزمالئهم عن الصوت، ثم وجههم إلى قراءة النشاط، وتحديد المعطيات 

والمطلوب إليهم. 
التحقق من الفهم: اسألهم: ما الخطوات التي سينفذونها لجمع بيانات حول مدى معرفة األشخاص عن الصوت؟ ما نوع هذه البيانات التي 
سيجمعونها؟ ماذا سيفعلون بها؟ كيف سيمثلونها بطريقة األعمدة المزدوجة؟ هل هناك طريقة أفضل لتمثيلها؟ لو اختلفت األسئلة، واختلف 

نوع البيانات، هل ستختلف طريقة التمثيل؟ ما أهمية تمثيل البيانات؟ 
النشاط الرابع )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطلبة إلى قراءة الفقرة واألمثلة على )homophones(، ثم شجعهم على حل التمرين بمفردهم؛  ■

الختيار الكلمة المناسبة للفراغ، ثم اطلب إليهم تبادل اإلجابات مع أقرانهم.
التحقق من الفهم: اسألهم ما المقصود بـ: homophones؟ هل بإمكانهم أن يذكروا أمثلة أخرى؟ كيف يمكن ربط هذه الكلمات بالتهجئة؟ 

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 الطلبة في أثناء تنفيذهم النشاط واختبارهم البدائل، وقدم التغذية الراجعة المناسبة لهم. وّجه الطلبة إلى عرض . 1

نتائجهم على أصدقائهم وتقويم حلولهم بناء على التجربة والدليل العلمي. إضافة إلى ما سبق، حفز الطلبة إلى العمل مع أفراد أسرهم 
في تنفيذ النشاط وتحويل أفكارهم إلى تطبيق؛ الختيار غرفة للدراسة قليلة الضجيج باستخدام بعض الحلول التي يقترحونها. 

معلمو اللغة العربية: تابع الطلبة في أثناء تنفيذهم المهمات، وقدم لهم التوجيهات، والدعم، والتغذية الراجعة ما أمكن، ووجههم إلى . 2
األهل، ومالحظاتهم، وما  بتوجيهات  االنتفاع  وإلى  األقران،  تقويم  إستراتيجية  بينهم، ضمن  ما  في  أعمالهم  لتقويم  معايير  اعتماد 

يقدمونه من تغذية راجعة.
معلمو الرياضيات: كلف الطلبة بالعمل أزواًجا ومشاركة إجاباتهم النّشاط، وتبادل التغذية الراجعة في ما بينهم. اعرض تمثيالتهم . 3

البيانية، واستمع لتفسير الطّلبة لها. وّجه أسئلة إضافية لتحفز الطلبة إلى تكوين معنى من التمثيل. أكد أهمية تنظيم البيانات وتمثيلها؛ 
للتمكن من قراءتها وإعطائها معنى، ومن ثم، اتخاذ قرار بخصوصها. يمكنك توجيه السؤال اآلتي لهم: بعد أن عرفت أن عدًدا ال بأس 

به منهم ال يعرف عن سرعة الصوت في الماء والهواء، ماذا بإمكانك أن تفعل؟  
معلمو اللغة اإلنجليزية: تابع الطلبة، اطلب إليهم مشاركة الجمل بعد إكمالهم الفراغ بالكلمات المالئمة، ثم قدم لهم التغذية الراجعة، . 4

وشجعهم على تبادل الحل مع أقرانهم. اطلب إليهم مشاركتك في التغذية الراجعة التي حصلوا عليها من زمالئهم.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

السائلة . 1 ينتقل في األوساط  أن الصوت ال  امتصاص الصوت وانعكاسه، ويعتقد بعضهم  بين مفهومي  الطلبة  يخلط بعض  العلوم: 
والصلبة، يمكن توجيههم إلى الرجوع إلى الكتاب واستذكار ما تعلموه سابقًا، وتوجيههم إلى توظيف التجربة لفهم المقصود بامتصاص 
الصوت. يصعب على كثير من الطلبة قراءة الجداول والرسومات البيانية؛ ما يتطلب مساعدتهم على كيفية قراءة الرسوم البيانية، 

واستخالص النتائج منها، وثم االستماع الستنتاجاتهم وتعزيزها.

اللغة العربية: قد يخطئ بعض الطلبة في توظيف عالمات الترقيم توظيفًا صحيًحا؛ لذا ذكرهم بمواطن استخدامها، واطلب إليهم . 2
العمل أزواًجا. وقد تواجه بعض الطلبة صعوبة في التحدث وفق المعايير المحددة؛ لذا شجعهم على تبادل الخبرات، والتدرب على 

التحدث مرات عدة وفق تلك المعايير.

الرياضيات: قد تواجه بعض الطلبة صعوبة في تمثيل البيانات بطريقة األعمدة المزدوجة، مثل تحديد ما يأتي: ماذا يمثل المحور . 3
األفقي؟ ماذا يمثل المحور الرأسي؟ لذا دربهم على تمثيل البيانات بمزيد من األمثلة. قد تواجه بعض الطلبة صعوبة في تفسير التمثيل 
وكتابة فقرة عنه؛ لذا فإنَّ التركيز على تفسير هذه التمثيالت عبر طرح األسئلة عليها، وتشجيع الطلبة على طرح األسئلة حولها، 

يساعدهم على مواجهة هذه التحديات.

4 . )weight( مثل:  الكلمات،  من  متماثل  زوج  مع  نفسه  الدرس  في  التعامل  في  الطلبة صعوبة  بعض  تواجه  قد  اإلنجليزية:  اللغة 
التهجئة  بإتقان  سهولة  واألكثر  األبسط  الكلمة  للطلبة  قدم   اآلخر.  تلو  واحًدا  المتماثل  الزوج  من  الكلمات  اشرح  لذا  و)wait(؛ 
الصحيحة، قدم )wait ( قبل تقديم )weight(؛ إذ إن الكلمات التي تحتوي)ai(، أكثر شيوًعا لصوت )a( من الكلمات التي تحتوي 

)eigh(، بذلك يمكن تقليل االرتباك إلى حد كبير، وتهيئة استخدام الكلمات المتماثلة بنجاح للطلبة.
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