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دليل المعّلم

: الخامُس الصفُّ
نشاط )8(:  حفلة يوم ميالد في بيتنا

التّعريف بالنّشاط:
ــ اطلب إلى الطّلبة قراءة تعليمات النّشاط والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحـّدد 

مكان تنفيذ األنشطة.

ــ أخبر الطّلبة أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث، هي: العلوم، واللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات.
النّشاط األّول )العلوم (: ذّكر الطّلبة بالمفاهيم عن طريق عرض األمثلة؛ باستخدام وسائل التّواصل الممكنة، والحّصة الدراسيّة، والمراجع على  ■

البادلت، وّجههم إلى قراءة النّشاط والمشاهدات الّتي وردت في الجدول، ثّم ناقشهم في ذلك، واستمع لمشاهدات مماثلة لبعض التّغيّرات الفيزيائيّة من 
حولهم، ناقشهم في المثال األّول في الجدول حول تجّمد الّسائل، وتحّوله من حالة الّسيولة إلى حالة الّصالبة. وّجههم إلى تحليل المشاهدات في المثال 
الثّاني عبر األسئلة اآلتية: ما المواّد الّتي ُذِكرت في المشاهدة؟ هل طرأ تغيّر على حالة الماّدة؟ ما التّغيّر الفيزيائّي الّذي حدث؟ ما العمليّة الّتي تّمت؟ 

هل هي تجّمد أم انصهار، هل هي تبّخر أم تكاثف، هل هي تمّدد أم انكماش؟
التّحقّق من الفهم: تأّكد من تمييزهم المفاهيم المتعلّقة بحاالت الماّدة، والتّغيّرات الفيزيائيّة، ثم تأّكد من استخدامهم لمصطلح االنصهار وليس الّذوبان، 
ووّضح مثااًل عمليًّا على الّذوبان، مثل ذوبان الملح في الماء، ووّضح لهم أّن االنصهار هو تحّول من الّصالبة إلى الّسيولة، تحقّق أيًضا من تمييزهم 
التّغيّرات المطروحة في كّل مشاهدة في الجدول، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة حولها. اسألهم عن حاالت الماّدة، واطلب إليهم إعطاء أمثلة على مواّد 

صلبة وسائلة وغازيّة.
 النّشاط الثّاني )اللّغة العربيّة(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة صامتة، وإلى تخمين معاني المفردات وفق سياقها، والتّأكد من صّحتها بوضع ■ 

المعنى مكان المفردة في الّسياق لفحص انسجامها معه. وّجههم إلى االستناد إلى النّص؛ لتمييز الجمل الّصحيحة من الخطأ، وإلى التّعاون على 
صياغة جملتين صحيحتين. استذكر معهم معايير القراءة الجهريّة، واقرأ النّّص أمامهم قراءة قدوة؛ ثّم اطلب إليهم تقويم قراءتهم بناًء على المعايير، 
ثّم استمع لقراءتهم، ووّجههم إلى تبادل التّقويم بناًء على المعايير، واطرح عليهم بعض األسئلة الّتي يستطيع بها وضع معيارين للعنوان الجيّد، 
واقترح عليهم عنوانًا مناسبًا للنّّص، تارًكا لهم فرصة صياغة عنوانات أخرى مناسبة للنّّص، وأجر نقاًشا بينهم حول تخيّل أحداث حول إعصار 

يحدث قرب مدينة ساحليّة عام ألفين ومئة، واستذكر معهم معايير التّحّدث، واطلب إليهم تبادل األدوار في التّحّدث والتّقويم. 

التاريخ:الّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّيةالعلوم 

نتاجات التعّلم:

العلوم : - يصف أثر الحرارة في تغيّر حالة الماّدة.
- يصف التّحّوالت والتّغيّرات الفيزيائيّة الّتي تحدث للماّدة: التّجّمد، واالنصهار، والتّبّخر، والتّمّدد، واالنكماش.

ًرا المفردات والتراكيب الجديدة  اللّغة العربيّة:  يقرأ النص قراءة فاهمة، ُمراِعيًا عالمات الترقيم، ومقترًحا عنوانات مناسبة لما يقرأ، ُمفسِّ
في ما يقرأ وفق سياقها، وُموظِّفًا في تحّدثه )2 - 3( دقائق ما اكتسبه من مفردات ومفاهيم وأفكار.

ا باللغة اإلنجليزية ليطابق األسئلة باألجوبة. اللّغة اإلنجليزيّة: يقرأ نّصً
الّرياضيّات: - يوّضح المقصود بالمضلّع الهندسّي.

- يميّز المضلّع من غيره من األشكال الهندسيّة.
- يصنّف المثلّثات حسب أضالعها إلى: متطابق األضالع، ومتطابق الّضلعين، ومختلف األضالع.

- يصنّف المثلّثات حسب زواياها إلى مثلث: حاّد الّزوايا، وقائم الّزاوية، و منفرج الّزاوية.
حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: الحرارة، وحاالت الماّدة، وتحّوالت الماّدة، والتّمّدد، واالنكماش، والغليان، واالنصهار، والتّبّخر، والتّكاثف، والتّجّمد، والتّغيّر الفيزيائّي. 	 
اللّغة العربيّة: القراءة الّصامتة، والقراءة الجهريّة، والفهم واالستيعاب، وصياغة جملة تاّمة، والتّفكير المنطقّي، والتّحّدث	 
اللّغة اإلنجليزيّة: استخدام جمل سليمة لوصف صورة.	 
الّرياضيّات: األشكال المستوية، وأنواع الّزوايا.	 
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التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطّلبة: كيف نتأّكد من صّحة المعنى؟ كيف نحكم على صّحة الجملة؟ ما المعايير الّتي ستلتزمونها في 
القراءة؟ هل يكون العنوان طوياًل أم قصيًرا؟ ما عالقة العنوان بالفكرة العاّمة للنّّص؟ ما المعايير الّتي سلتزمونها في التّحّدث؟

النّشاط الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(:  وّجه الطلبة إلى النظر إلى الصورة لوصفها وذْكر من يستخدم ميزان الحرارة ولماذا. اطلب إليهم أن يقرؤوا  ■
النص قراءة فاهمة لحل المهمات المطلوبة إليهم.

التّحقّق من الفهم: تأكد من فهمهم النص بطرح األسئلة اآلتية: لماذا أحضر والد سلمى هدية لها؟ ماذا كانت الهدية؟ لماذا أرادت سلمى قراءة التعليمات؟
النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(:  ■

التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطّلبة: 
- أيّها ال ينتمي: أحّدد الّشكل المختلف من األشكال المجاورة، وأبّرر إجابتي.

- المثلّث المجاور:
أ ( مختلف األضالع وحاّد الّزوايا.

ب( متطابق الّضلعين ومنفرج الّزاوية.
ج( متطابق األضالع ومتطابق الّزوايا وحاّد الزوايا.

د( متطابق األضالع ومنفرج الّزاوية.

متابعة النّشاط )بما في ذلك التّغذية الّراجعة(: ■
ــ  اسأل الطلبة عن الوجوه التعبيرية التي اختاروها ولونوها المتعلقة بنتاجات التعلم، مبررين اختياراتهم.

ــ  يمكنك تقديم الملحوظات على نتائج األنشطة عند الحاجة.
معلّمو العلوم: تابع نتاجات العمل للطّلبة في الجدول، والتّجارب الّتي اقترحوها وعملوها، قّدم لهم التّغذية الّراجعة التّصحيحيّة حول منجزاتهم، . 1

واستمع لمقترحاتهم حول طريقة فتح المرطبان الواردة في المشاهدة. اطلب إليهم عرض جداولهم على زمالئهم، والمناقشة في ما توّصلوا إليه، 
وتبادل الّصور حول التّجارب الّتي أجروها.

معلّمو اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطّلبة المهّمات، وقّدم الّدعم بتوضيح ما يرونه صعبًا أو غامًضا، واطرح األسئلة المحفّزة إلى التّفكير، ونمذج . 2
أمامهم بجزء من المهّمة إن تعثّروا في تنفيذها. وشاركهم النّقاش، وقّدم التّغذية الّراجعة الاّلزمة الفوريّة لهم، ووّجههم إلى االنتفاع بتقويم زمالئهم 

وأسرهم، وما يقّدمونه من تغذية راجعة، وال تنس أن تعّززهم، وتمدحهم على إجاباتهم المتميّزة. . 

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع تنفيذ الطلبة المهمات، وشجعهم على مشاركتهم أقرانهم في العمل والتحقق من اإلجابة.. 3
المناقشة في . 4 إليهم  لمبّرراتهم، واطلب  اللّزوم. استمع  الّدعم والمساندة عند  الّراجعة، وقّدم  بالتّغذية  تابع حلولهم، وزّودهم  الّرياضيّات:  معلّمو 

إجاباتهم. في الفرع األخير )المسألة المفتوحة(. اطلب إليهم تبرير ما رسموا كّل حسب طريقته.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
بالتّغير . 1 المقصود  تحديد  في  يجدون صعوبة  وقد  بمثال عملّي.  الفرق  لهم   والّذوبان؛ وّضح  االنصهار  مفهوم  بين  الطّلبة  يميز  قد ال  العلوم: 

الجليد،  التّغيّر، مثل:  إلى حالتها األصليّة في هذا  الماّدة  إمكانيّة عودة  ًدا  العمليّة، مؤكِّ التّغيّر؛ ساعدهم عبر طرح األمثلة  الفيزيائّي، ووصف 
والماء، والبخار، واستعن بمخطّط توضيحّي لتمثيل تلك التّحّوالت، وبالمصادر على البادلت. وّجههم إلى استخدام اللّغة العلميّة الّسليمة في وصف 

التّحّوالت والتّغيّرات الفيزيائيّة.
اللّغة العربيّة:  قد يواجه بعض الطّلبة مشكلة في صياغة جملتين صحيحتين؛ لذا أرشدهم إلى العمل أزواًجا، واالستناد إلى النّّص في صياغة . 2

الجمل. وقد تواجه بعضهم صعوبة في القراءة الجهريّة وفق المعايير؛ لذا وّجههم إلى التّدّرب على القراءة أكثر من مرة مع زمالئهم. وإذا تعثّر 
بعضهم في التّحّدث؛ فأجر بينهم نقاًشا قبل التّحّدث حول الموضوع، وابدأ بتحّدث الطّلبة المتميّزين من باب النّمذجة.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة الحصول على المعلومات من أجل المهمة الثانية، اطلب إليهم الرجوع إلى مراجع البادلت أو . 3
مشاركة أحد زمالئهم.

الّرياضيّات: قد يواجه بعض الطّلبة صعوبة تمييز أنواع الّزوايا؛ وّجههم إلى مشاهدة الفيديو المحّمل على البادلت )فيديو أنواع الّزوايا(. وقد . 4
تواجه بعض الطّلبة صعوبة في تسمية المثلّث حسب أنواع أضالعه وزواياه؛ وّجههم إلى مشاهدة الفيديو المحّمل على البادلت )فيديو المثلّث(.

2


