
دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )6(: صحتي كنز

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.

التحقق من الفهم: تحقق من فهم الطالب كيفية صنع النموذج، خصوًصا هيكل اليد المتحركة والعمود الفقري،  وقدم لهم التغذية الراجعة، 
وحفزهم إلى اقتراح البدائل إذا واجهتهم مشكالت في التنفيذ، وتأكد من أن الطلبة يميزون العظام من المفاصل، وأنواع العضالت، 

وأنواع الغذاء التي تسهم في بناء العضالت والعظام، عبر السؤال، واالستماع لشرحهم حول ما أنجزوه.

استيعابيةً، وإلى تحديد الفكرة في كل فقرة، وتحديد المغزى من  ■ الثاني )اللغة العربية(: وّجه الطلبة إلى قراءة النص قراءةً  النشاط 
النص؟ قدم لهم الدعم والمساندة إن لزم األمر، وأرشدهم إلى الرجوع إلى كتبهم؛ الستذكار حروف الجر، والمعرفة والنكرة، والضمائر 
المنفصلة بأنواعها جميعها. استذكر معهم قواعد رسم تنوين النصب، وهمزة )ابن(، و)إن شاء، وإنشاء(، مع التمثيل على كل ما سبق، 

قبل الشروع في تنفيذ المهمات.
التحقق من الفهم: اطلب إليهم أن يكملوا الجملة اآلتية: أراد الكاتب أن يخبرنا في الفقرة األولى شيئًا عن…، وفي الثانية شيئًا عن …، 

وفي الثالثة شيئًا عن …، وأن يجيبوا السؤال اآلتي لتحديد المغزى: لماذا كتب الكاتب هذا النص؟ واطرح عليهم األسئلة اآلتية:

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربيةالعلوم

نتاجات التعلم:

العلوم: يحدد التراكيب الرئيسة في الجهاز الهيكلي، والجهاز العضلي، ووظائفها. 

          يناقش في أهمية أجهزة الجسم وكيفية المحافظة عليها.

اللغة العربية:  يراجع الضمائر المنفصلة، والنكرة والمعرفة، وحروف الجر، ُمعِربًا بعض مفردات التراكيب واألساليب اللغوية الُمتعلَّمة، 
مع الحرص على كتابة ما يأتي كتابة سليمة: همزة ابن، وألف تنوين النصب، وإنشاء وإن شاء.

اللغة اإلنجليزية: يقرأ فقرات قصيرة باللغة اإلنجليزية؛ ُمميًِّزا الفعل المضارع البسيط لوصف األشياء.

الرياضيات: يحل معادالت جبرية تتضمن الجمع والطرح.
حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: أجهزة جسم اإلنسان، والجهاز الهيكلي، والهيكل العظمي، والمفاصل، والعضالت وأنواعها، والمجموعات الغذائية.	 
اللغة العربية: القراءة االستيعابية، والقراءة الناقدة، وحروف الجر واالسم المجرور، والمعرفة والنكرة، والضمائر المنفصلة، وقواعد 	 

كتابة: تنوين النصب، همزة ابن، إن شاء و إنشاء.    
اللغة اإلنجليزية: استخدامات الفعل المضارع البسيط، وتركيب الجملة باللغة اإلنجليزية.	 
الرياضيات: كتابة المقادير الجبرية باستعمال الرموز، وإيجاد قيمة عددية لها.	 

جسور التعلم

1

الهيكلي ومكوناته، والجهاز العضلي،  ■ النشاط األول )العلوم(: وّجه الطلبة إلى استذكار ما تعلموه حول الجهاز 
وتابع  أسرهم،  بأفراد  باالستعانة  النشاط  مستلزمات  تحضير  إلى  وجههم  وجودها،  وأماكن  العضالت،  وأنواع 
تنفيذهم نموذج الهيكل العظمي، ونموذج اليد، سواء وجاهيًّا، أو عبر وسائل التواصل الممكنة، وأجب استفساراتهم، 
وشجعهم على إتمام النموذج، وتقديم الشرح حول ما صنعوا. وجههم إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية، وتأكد 
من تمييزهم نوع العضالت، وأجزاء الهيكل العظمي، والمفاصل التي تتحرك في أثناء أداء التمارين، واستمع لما 

توصلوا إليه، ولمقترحاتهم  للحفاظ على صحة الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي بالرياضة والغذاء.



 ما حروف الجر؟ ماذا نعرب االسم بعدها؟ ماذا نعني بالمعرفة؟ ما أنواعها؟ من يمثل عليها؟ ماذا نعني بالنكرة؟ من يمثل عليها؟ ما 
أنواع الضمائر المنفصلة؟ من يذكر ضمائر كل نوع؟ على أي حرف نرسم تنوين النصب؟ متى تسقط ألف تنوين النصب؟ متى نكتب 

همزة ابن، ومتى ال نكتبها؟ ما الفرق في الداللة بين إنشاء، وإن شاء؟
النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطلبة إلى قراءة السؤال االفتتاحي قبل قراءة الفقرتين، ثم تعبئة الفراغات بالصورة الصحيحة  ■

للفعل المضارع البسيط.
التحقق من الفهم: اسأل الطلبة األسئلة اآلتية: علل استخدام الفعل. ما االختالف بين It is و It has؟

 النشاط الرابع )الرياضيات(: نبه الطلبة إلى الفرق بين المقدار الجبري والمعادلة، ووجههم إلى قراءة المسألة في النشاط، واطلب إليهم  ■
إجابة األسئلة، وإيجاد حل المعادالت باستخدام الحساب الذهني، أو العالقة بين الجمع والطرح، وّجه أنظارهم إلى التحقق من الحل عن 

طريق التعويض.          
  x + 4 = 14              y - 10 = 20      :التحقق من الفهم: أحل كل معادلة مما يأتي، ثم أتحقق من حلي

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 تنفيذ الطلبة النماذج وشرحهم حول ما أنجزوه، وقدم لهم التغذية الراجعة. وجههم إلى تصوير نماذجهم، وعرضها . 1
عليك، وعلى زمالئهم، وإلى إحضارها للمدرسة إن أمكن؛ لعرضها وتقديم الشرح عنها، واالستماع لزمالئهم، وتقديم المقترحات 

التطويرية لنماذجهم.

معلمو اللغة العربية: تابع تنفيذ الطلبة المهمات، وتابع أعمالهم، وقدم الدعم والتغذية الراجعة الالزمة لهم، ووجههم إلى االنتفاع بتقويم . 2
زمالئهم وأسرهم، وما يقدمونه من تغذية راجعة.

معلمو اللغة اإلنجليزية: اطلب إليهم إرسال اإلجابات؛ لتقديم التغذية الراجعة المناسبة، وأن يشاركوا زمالءهم في أثناء تنفيذ المهمات.. 3

معلمو الرياضيات: تابع حلولهم، وزودهم بالتغذية الراجعة، وقدم الدعم والمساندة عند اللزوم. استمع لمبرراتهم، واطلب إليهم المناقشة . 4
في إجاباتهم مًعا. في الفرع األخير، تأكد من منطقية األرقام في المعادلة التي يكونها الطلبة، ونبههم إلى أن المعدل الطبيعي لنقصان 

الوزن بعد اتباع نظام رياضي غذائي مناسب يجب أاّل يتجاوز )4( كيلوغرام في الشهر.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

العلوم: قد تواجه الطلبة صعوبة في تنفيذ النماذج، وجههم إلى االستعانة بالصور في الكتاب والمصادر على البادلت؛ لتسهيل مهمتهم، . 1
ووجههم إلى العمل مع زمالئهم، أو أفراد أسرهم. وقد تواجه الطلبة صعوبة في التمييز بين أنواع العضالت، وأنواع األغذية الالزمة 

لقوة العضالت والعظام. وجههم أيًضا إلى الرجوع إلى الكتاب المدرسي، واالستماع لبعضهم، وقدم لهم التغذية الراجعة.
اللغة العربية: قد يجد بعض الطلبة صعوبةً في تصويب األخطاء في الجمل؛ لذا وجههم إلى قراءة الجمل بعناية، واستذكر معهم قواعد . 2

كتابة تنوين الفتح، وألف تنوين الفتح، وهمزة ابن، وإنشاء، وإنشاء، مع النمذجة عليها.
إلى . 3 لذا وجههم  والجمع؛  المفرد  حالة  في  البسيط  المضارع  الفعل  بين  التفريق  في  الطلبة صعوبة  بعض  يجد  قد  اإلنجليزية:  اللغة 

التدريبات اإلضافية الموجودة على البادلت.
الرياضيات: قد يخطئ بعض الطلبة في إيجاد حل المعادلة؛ وجههم إلى التحقق من الحل بالتعويض.. 4

مثال:
● حل محمد المعادلة    8 = × 12-    فكانت إجابته x = 4                 )غير صحيح(

 التحقق من الحل بالتعويض:
 المساواة غير صحيحة:  8 × 4-12 = ?

● حل محمد المعادلة    x- 12 = 8   فكانت إجابته x =20                 )صحيح(
 التحقق من الحل بالتعويض:

 المساواة صحيحة:   √ 8 ? = 12-20  

2


