
دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )10(: الحركة حياة وبركة

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.

من  تأّكد  النّشاط،  في  والّصورة  بالبادلت  االستعانة  إلى  ووّجههم  واألفعوانّي،  الطّائرة  على صنع  قدرتهم  من  تأكد  الفهم:  من  التّحقّق 
تمييزهم الطّاقة الحركيّة وطاقة الوضع بسؤالهم عن الفرق بينهما. اطرح مثاالاً لعصفور يطير على ارتفاع معيّن، واسألهم: ما الطّاقة 
التي يمتلكها؟ ناقشهم في اإلجابة، واطرح أمثلة أخرى، واطلب إليهم طرح أمثلة، وتسجيلها، وعرضها على الّزمالء باستخدام وسائل 

التّواصل الممكنة. تأكد من وصولهم إلى استنتاجات حول العوامل المؤثرة في طاقة الوضع وطاقة الحركة.

النشاط الثاني )اللغة العربية(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة صامتة فاهمة، وإلى إيصال المفردات والتّراكيب بمعانيها المناسبة،  ■
واختبار صّحة المعاني بوضعها في الّسياق مكان المفردات والتّراكيب المحّددة، ناقشهم في األفكار الّرئيسة للنّّص، وذّكرهم بآليّات 
استخالص الفكرة الّرئيسة. وّجههم إلى مراجعة ظرفي الّزمان والمكان، واإلضافة، ومصادر األفعال الثاّلثيّة من الكتاب المدرسّي، 

وتابع تنفيذهم المهّمتين الّرابعة والخامسة. استذكر معهم معايير القراءة الجهريّة، واقرأ النّّص أمامهم قراءة قدوة، واستمع لقراءتهم، 

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةاللغة العربيةالعلوم

نتاجات التعلم:

ا بينها. يستنتج العوامل الّتي تعتمد عليها الطّاقة الحركيّة وطاقة الوضع.  يحّدد بعض التّحّوالت  العلوم: يوّضح أشكال الطّاقة الميكانيكيّة، مميِّزاً
بين أشكال الطّاقة المختلفة في الحياة العمليّة.         

أمثلةاً على  ا منه  المقروء، وُمستخِرجاً النّّص  الّرئيسة في  ا األفكار  داً ُمحدِّ التّرقيم،  فاهمةاً؛ مراعياًا عالمات  النّّص قراءةاً  يقرأ  العربية:  اللغة 
ا ّمما جاء فيه إلبداء رأيه شفويّاًا في مشاهد وأحداث تعرض عليه مرتبطة بحياتي اليوميّة. تراكيب وأساليب لغويّةاً، ُمنتفِعاً

اللغة اإلنجليزية: يتحّدث باللّغة اإلنجليزيّة عن أحداث من خالل الّصور. يكتب بطاقة بريديّة عن مناسبة ما.
الرياضيات: يستكشف مفهوم اإلزاحة باتّجاه واحد )أفقّي أو عمودّي( عملياًّا بسحب شكل ما على شبكة مربّعات. يستنتج أّن قياسات األضالع 
والّزوايا في الّشكل األصلّي تساوي قياسات المناظرة لها في الّصورة النّاتجة من اإلزاحة باتّجاه واحد. يتعّرف مفهوم الّدوران بمقدار 
90 درجة )االنعكاس(. يستكشف العالقة بين أضالع الّشكل األصلّي وقياسات زواياه  من جهة، وبين أضالع الّشكل بعد االنعكاس 

وقياسات زواياه.
حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
العلوم: الطّاقة، والطّاقة المتجّددة، والطّاقة الحركيّة، وطاقة الوضع، والطاقة الميكانيكيّة.	 
 اللّغة العربيّة: القراءة الّصامتة االستيعابيّة، وتفسير المفردات، وظرفا المكان والّزمان، والمضاف، والمضاف إليه، والفعل الثاّلثي، 	 

ومصدر الفعل الثاّلثّي، والقراءة الجهريّة.  
 اللّغة اإلنجليزيّة: القدرة على كتابة بطاقة بريديّة بسيطة.  	 
 الّرياضيّات: تعيين إحداثيّات نقطة على المستوى اإلحداثّي.	 

جسور التعلم

1

 األّول )العلوم(: وّجه الطّلبة إلى مالحظة األجسام المتحّركة أو الّساكنة من حوله، وتوضيح شكل الطّاقة الّتي  ■
تمتلكها. وّجه الطّلبة إلى تجهيز المواّد الاّلزمة للنّشاط من ورق والصق ومقّص؛ لصنع الطّائرة الورقيّة البسيطة، 
واطلب إليهم االستعانة بأحد أفراد األسرة في صنعها، وتثبيت مشبك في مقدمتها لوضع المطّاطة، ومن ثّم شّدها 
ا إلى صنع األفعوانّي من الورق، واالستعانة بالفيديو على  إلى الخلف، ومالحظة المسافة المقطوعة. وّجههم أيضاً
البادلت، أو الّشكل في النّشاط؛ الستنتاج طريقة الّصنع. حفّْزهم إلى التفكير في العوامل المؤثرة في طاقة الوضع 

وطاقة الحركة وتصميم تجارب تثبت استنتاجاته حولها.



موّجهاًا إيّاهم إلى تبادل التّقويم والتّغذية الّراجعة وفق المعايير المحّددة في ما بينهم. ناقشهم في أهّميّة مشروع مزارع الّرياح بالنّسبة 
لألردّن وللبيئة عاّمةاً.

التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية عليهم: كيف أتأّكد من صّحة المعنى الّذي اخترته للمفردة؟ ما آليّات استخالص الفكرة الّرئيسة 
لكّل فقرة؟ ماذا نعني بكّل من: ظرف الّزمان، وظرف المكان، والمضاف إليه، ومصدر الفعل الثالثّي؟ ما المعايير الّتي ستلتزمونها في 

قراءتكم الجهريّة؟
النّشاط الثّالث )اللّغة اإلنجليزيّة(: وّجه الطّلبة إلى النّظر إلى الّصور قبل قراءة النّشاط، وربطها بما تعلّموه في ماّدة العلوم. وشّجعهم على  ■

مشاركة زمالئهم لوصف الّصور، وتفسير ما يحدث في كّل منها.
 التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية: ما المقصود بالطّاقة الميكانيكيّة؟ فّسر ما يحدث في كّل صورة من الّصور الثاّلثة؟ هل تستطيع 

ذكر أمثلة أخرى؟

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:
الحلول . 1 وإيجاد  التّفكير  إلى  تحفيزهم  في  األسئلة  واستخدم  الّراجعة،  التّغذية  لهم  وقّدم  المطلوبة،  المهّمات  الطّلبة  تنفيذ  تابع  العلوم:  معلّمو 

للمشكالت الّتي قد تواجههم في أثناء ذلك، حفّزهم إلى التّفكير في طرائق لالستفادة من الطّاقة الميكانيكيّة الطبيعيّة للمياه والرياح في توليد 
الكهرباء، والّرجوع إلى المصادر لتعّرف مصادر الطّاقة المتجّددة في األردّن.

ا، مع ذكر األمثلة، اطرح األسئلة المحفّزة . 2  معلّمو اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطّلبة المهّمات، وقّدم الّدعم بتوضيح ما يرونه صعباًا أو غامضاً
ا من المهّمة إن تعثّروا في تنفيذها. شاركهم النّقاش، وقّدم التّغذية الّراجعة الاّلزمة الفوريّة لهم، ووّجههم إلى  على التّفكير، ونمذج أمامهم جزءاً

االنتفاع بتقويم زمالئهم وأسرهم، وما يقّدمونه من تغذية راجعة، وال تنس أن تعّززهم ُمثنِياًا على إجاباتهم المتميّزة.
 معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: اطلب إليهم إرسال البطاقات الّتي أعّدوها، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة الاّلزمة حول الّصورة الّتي اختاروها، وتفسيرها.. 3
معلّمو الّرياضيّات: تابع حلولهم، وزّودهم بالتّغذية الّراجعة، وقّدم الّدعم والمساندة عند اللّزوم. استمع لمبّرراتهم، واطلب إليهم المناقشة في . 4

ا. في الفرع األخير)المسألة المفتوحة( اطلب إلى كّل طالب التّحّدث عن رسمه أمام زمالئه، وتأثير االنعكاس في الّشكل وإحداثيّاته. إجاباتهم معاً

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: قد يواجه الطّلبة صعوبة في فهم مفهوم طاقة الوضع؛ وّضح لهم بأمثلة عمليّة. وقد يخلط الطّلبة  الطّاقة الحركيّة، بطاقة الوضع، والطّاقة . 1

الميكانيكيّة؛ وّضح لهم أّن الجسم يمكن أن يمتلك طاقة وضع وطاقة حركة في الوقت نفسه، والطّاقة الميكانيكيّة هي مجموعهما، وذلك عبر 
األسئلة المثيرة للتّفكير والمناقشة. اطرح عليهم مثال الماء الّساقط من أعلى شاّلل أو من الحنفيّة، واسألهم عن الطّاقة الّتي يمتلكها، وقّدم لهم 

التّغذية الّراجعة، ووّجههم إلى مشاهدة الفيديو والمصادر على البادلت.
اللّغة العربيّة: قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في تحديد معنى المفردة؛ لذا وّجههم إلى فحص انسجام المعنى الّذي اختاروه مع الّسياق. وقد يواجه . 2

بعضهم مشكلة في تحديد الفكرة الّرئيسة للفقرة؛ ذّكرهم بأّن الفكرة الرئيسة تصلح بأن تكون عنواناًا للفقرة، وتصلح بأن نمأل بها الفراغ في 
الجملة اآلتية: أراد الكاتب في هذه الفقرة أن يخبرنا شيئاًا عن …. . وقد يواجه بعض الطّلبة صعوبةاً في استخراج أمثلة على األساليب اللّغويّة 
المحّددة من النّّص؛ لذا وّجههم إلى استذكار الموضوعات من الكتاب، وراجعهم بها، وقّدم لهم ورقة عمل إن لزم األمر. وقد يواجه بعض الطّلبة 
صعوبة في القراءة الجهريّة وفق المعايير المحّددة، وفي التّقويم وتقديم التّغذية الّراجعة بناء عليها؛ لذا وّضح المعايير، ونمذج عليها، واقرأ 

النّّص قراءة قدوة لهم، وابدأ بالطّلبة المجيدين في القراءة والتّقويم وتقديم التّغذية الّراجعة.
اللّغة اإلنجليزيّة: قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في وصف الّصور؛ لذا شّجعهم على الّرجوع إلى المثال المذكور في النّّص.. 3
الّرياضيّات: قد يجد بعض الطّلبة صعوبة في وصف اإلزاحة )االنسحاب(، واالنعكاس، وفي تعيين األزواج المرتّبة على المستوى اإلحداثّي، . 4

ولمزيد من التّوضيح وّجههم إلى مشاهدة الفيديو المحّمل على البادلت.

2

النّشاط الّرابع )الّرياضيّات(: ذّكر الطّلبة بمفهوم اإلزاحة )االنسحاب(، ومفهوم االنعكاس،  ■
والفرق بينهما، وشّجعهم على تنفيذ المطلوب في النّشاط، وتبرير حلولهم.

التّحقّق من الفهم:  أصف االنسحاب، وأحّدد مقداره من النّقطة إلى صورتها في كّل مّما 
يأتي: 

P)1, 2(      →         P')1, 6(( 
Q)3, 3(     →         Q')5, 3(

P)2,3(, Q)2,1(, R)5,1( :إحداثيّات رؤوس مثلّث، هي
مثّل المثلّث وصورته حول محور االنعكاس األفقّي في الّشكل المجاور. 


