
دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )9(: العّداؤون الّصغار

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.

  km/h التّحقّق من الفهم: تأّكد من فهمهم مفهوم الّسرعة، وكيفيّة حساب الّسرعة، وتحديد وحدة قياسها، تأّكد من تمييزهم الفرق بين وحدة
ووحدة m/s  بطرح مثال حول سرعة سيّارة بكّل من الوحدتين، اطرح مثااًل توضيحيًّا لحساب الّسرعة، ناقشهم في النّتائج الّتي حصلوا 

عليها، وبخاّصة نتائج تجربة قياس الّسرعة ألنفسهم وزمالئهم.

إن لزم  ■ النّّص على مسامعهم قراءةً سليمة معبّرةً  النّّص قراءةً صامتةً، واقرأ  الثاني )اللغة العربية(: وّجه الطّلبة إلى قراءة  النشاط 
النّّص لفحص صّحته وانسجامه مع  المفردة في  الّذي اختاروه مكان  المعنى  المفردات، وذّكرهم بوضع  تابع تفسيرهم معاني  األمر، 
الّسياق، ووّجههم إلى مراجعة أسماء االستفهام من كتبهم، وقواعد كتابة الهمزة المتوّسطة قبل حّل المهّمات المتعلّقة بهما، وتابع تنفيذهم 
المهّمات، مع تقديم التّوجيهات والتّغذية الّراجعة بعد كّل مهّمة. نمذج أمامهم بصياغة حكمة استنتجتها من النّّص، ووّجههم إلى تبادل 

الحكم والمالحظات والتّغذية الّراجعة حولها مع زمالئهم.
التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطّلبة: كيف نتأّكد من صّحة المعنى الّذي اخترناه؟ ما أسماء االستفهام؟ متى نستخدم كّل اسم منها؟ 

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربيةالعلوم

نتاجات التعلم:

العلوم: يوّضح مفهوم الّسرعة الثّابتة، ووحدة قياسها. يربط مفهوم الّسرعة الثّابتة بعالقات وصفيّة بالمسافة والّزمن. يطبّق العالقة الّرياضيّة 
للّسرعة الثّابتة في حّل مسائل حسابيّة.

اللغة العربية: يكتب كتابةً سليمةً كلمات تتضّمن: الهمزة المتوّسطة، وأسماء االستفهام، ُمصّحًحا األخطاء في بعض التّراكيب واألساليب 
اللّغويّة المتعلّمة.

ا غير مكتمل باللّغة اإلنجليزيّة متنبّئًا بالكلمات النّاقصة، ويكمله بشكل صحيح.     اللغة اإلنجليزية: يقرأ نّصً

الرياضيات: يصنّف األشكال الّرباعيّة حسب خصائصها األساسيّة. يصف الّشكل الّرباعّي شبه المنحرف )فيه ضلعان متقابالن متوازيان(. 
يصف الّشكل الّرباعّي متوازي األضالع )فيه كّل ضلعين متقابلين متوازيان ومتطابقان، وكل زاويتين متقابلتين متطابقتان(.

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: المسافة، الّزمن، الّسرعة ووحدات قياسها، الّسرعة الثّابتة والمتغيّرة، مهارات القسمة والتّقريب.	 
اللغة العربية: مهارة القراءة الّصامتة االستيعابيّة، والتّفكير المنطقّي، وأسماء االستفهام، ودالالت أسماء االستفهام، وترتيب الحركات 	 

حسب قّوتها، والحروف الّتي تناسب الحركات، وقواعد كتابة الهمزة المتوّسطة، وصياغة جملة تاّمة.        
اللغة اإلنجليزية: مهارة القراءة اإلستيعابية والتنبؤ بالمفردات السياقية بناء على الموضوع  من خالل الفهم العام وتوظيف المفردات 	 

الناقصة.
الرياضيات: المضلّع، تطابق األضالع في مضلّع، تطابق الّزوايا في مضلّع، المضلّعات المتوازية والمتقاطعة والمتعامدة في مضلّع.	 

جسور التعلم

1

النشاط األول )العلوم(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّشاط، وناقشهم في المهّمات المطلوبة، واطرح عليهم مثااًل يوّضح  ■
مفهوم الّسرعة، والّسرعة الثّابتة؛ كسرعة الّسيّارة، ومتى نقول إنّها سريعة أو بطيئة، وّجههم أيًضا إلى استذكار 
قانون الّسرعة بناء على المثال، وكيفيّة حساب الّسرعة؛ بقسمة المسافة على الّزمن، ثّم ترتيب األطفال من األسرع 
إلى األقّل سرعةً، استمع إلجاباتهم حول التّرتيب، واختيار األسرع لتمثيل المدرسة، ثّم وّجههم إلى مقارنة سرعة 
بعد ربع  المقطوعة  المسافة  الّسرعة في حساب  قانون  الّسرعة، واستخدام  ببعضها، وترتيبها حسب  الحيوانات 

ساعة. واستمع لتفسيراتهم حول نقصان المسافة المقطوعة بعد ساعة عّما هو مسّجل.



ما ترتيب الحركات حسب قّوتها؟ ما الحرف الّذي يناسب كاّلً من: الفتحة، الّضّمة، الكسرة، الّسكون؟ ما قاعدة كتابة الهمزة المتوّسطة؟ 
متى نكتب الهمزة المتوّسطة على ألف، واو، ياء غير منقوطة، الّسطر؟ ماذا تعلّمنا من النّّص الّسابق؟

النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطّلبة إلى قراءة عنوان النّشاط ليتنبّؤوا بموضوع النّّص، ثّم اطلب إليهم قراءة النّّص والكلمات  ■
المراد تعبئتها جيًّدا؛ ليتمّكنوا من وضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب. شّجعهم على مناقشة زمالئهم بفوائد الجري.

التّحقّق من الفهم: اطرح عليهم األسئلة اآلتية: لماذا وضعت األسئلة المفتاحيّة في بداية النّشاط؟ هل دلّكم العنوان على موضوع النّّص؟ 
ما المعلومات الّتي جمعها عمر عن Run Jordan؟ هل توّد المشاركة في سباق للجري؟ لماذا؟

النّشاط  ■ إلى قراءة فرعي  الطّلبة  النّشاط، وّجه  الواردة في  المفاهيم والمصطلحات  الطّلبة بمعانى  الرابع )الرياضيات(: ذّكر  النشاط   
»أّواًل« و»ثانيًا« واطلب إليهم تنفيذ المطلوب.

التّحقّق من الفهم:  اطرح السؤال اآلتي على الطّلبة: تأمل العبارات اآلتية وأجب بـ)نعم( أو)ال(  وبرر إجابتك:
● كل مربع معين ولكن ليس كل معين مربًَّعا. )       (      ● كل مستطيل هو مربع وليس كل مربع مستطياًل. )     (  

● شبه المنحرف هو متوازي أضالع. )      (                ● يكون متوازي األضالع معينًا إذا كانت أطوال أضالعه متساوية.)     (  
● المربع يحقق شروط المستطيل.)      (                      ● شبه المنحرف هو شكل رباعي.)     (

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:
معلّمو العلوم: تابع مع الطّلبة تنفيذ المهّمات وقياس سرعتهم  في الجري، واستمع لنتائجهم واستنتاجاتهم حول قياس الّسرعة وترتيبها، وّجههم . 1

إلى قراءة النّّص حول أسرع طفل في العالم، وناقشهم في األسئلة الواردة واستمع إلجاباتهم حول النّّص، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة المناسبة، 
ووّجههم إلى الّرجوع إلى المراجع، والمصادر على البادلت.

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

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

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: تابع تنفيذ الطّلبة حّل المهّمات، وتأّكد من أنّهم شاهدوا الفيديو المحّمل على البادلت؛ للتّحّدث عن سرعة الفهد. قّدم لهم . 3
التّغذية الّراجعة الاّلزمة المتعلّقة بتعبئة الكلمات.

معلّمو الّرياضيّات: تابع حلولهم، وزّودهم بالتّغذية الّراجعة، وقّدم الّدعم والمساندة عند اللّزوم. استمع لمبّرراتهم، واطلب إليهم المناقشة في . 4
إجاباتهم مًعا. في الفرع األخير)المسألة المفتوحة( كّون مجموعات من الطّلبة، حيث تضّم كّل مجموعة أشكااًل رباعيّة مختلفة، واطلب إلى كّل 

فرد في المجموعة التّحّدث إلى مجموعته عن اسم الّشكل الّرباعّي الّذي رسمه، وذكر خصائصه.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: قد يواجه بعض الطّلبة صعوبة في حساب الّسرعة؛ مّما يتطلّب حّل مثال معهم، وتوضيح وحدة القياس بناء على وحدات المسافة . 1

والّزمن. وقد يواجه الطّلبة صعوبة في فهم نشاط قياس سرعة الجري، اشرح لهم النّشاط، وكيفيّة تطبيقه في المنزل أو محيطه؛ بتحديد نقطة 
البداية والنّهاية، واطلب إليهم االستعانة بأحد أفراد األسرة الكبار؛ الستخدام ساعة اإليقاف في حساب الّزمن. ووّجههم إلى العمل أزواًجا؛ 

للتدّرب على الجري، وحساب الّسرعة، وعرض نتائجهم على زمالئهم في الّصّف.                                                

 اللّغة العربيّة: قد يواجه بعض الطّلبة صعوبة في قراءة النّّص؛ لذا اقرأ النّّص على مسامعهم إن لزم األمر. قد يواجه بعض الطّلبة صعوبةً في . 2
تفسير معاني الكلمات؛ لذا وّجههم إلى التّخمين، وفحص انسجام المعنى الّذي خّمنوه مع الّسياق. قد يواجه بعض الطّلبة صعوبةً في حّل المهمات 
المرتبطة بأسماء االستفهام ورسم الهمزة المتوّسطة؛ وّجههم إلى مراجعة الموضوعين من كتبهم، واستذكرهما معهم، ووّزع عليهم ورقة عمل 
إن لزم األمر. قد يواجه بعض الطّلبة صعوبةً في استنتاج حكمة من النّّص وصياغتها. نمذج أمامهم، ووّجههم إلى العمل أزواًجا مع زمالئهم.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في التّحدث باللّغة اإلنجليزيّة؛ لذا اطلب إليهم أن يكتبوا بعض الجمل عن الفهد، ويتدّربوا عليها . 3
قبل أن يخبروها زمالءهم أو أحد أفراد األسرة.

 الّرياضيّات: قد يواجه بعض الطّلبة صعوبة في ذكر خصائص األشكال الرباعيّة )الّصفات الخاّصة لكّل حالة من حاالت  متوازي األضالع(، . 4
وتعريف شبه المنحرف؛ لذا وّجههم إلى مشاهدة الفيديو المحّمل على البادلت )فيديو عائلة األشكال الّرباعيّة(؛ وّجههم أيًضا إلى مشاهدة الّرسم 

التّخطيطّي الّذي يربط بين األشكال الّرباعيّة؛ عبر خصائصها المحّملة على البادلت.

2


