
دليل المعّلم

: الخامس الصفُّ
نشاط )11(: رّحالة في العالم االفتراضّي

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: اللغة العربية، والعلوم، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات.

التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطّلبة: كيف نحكم على صّحة العبارة؟ ماذا نعني بالمصدر؟ ما الفرق بين داللة المصدر 
الحاالت االستثنائيّة في  المتوّسطة على: األلف، والنبرة، والواو، والّسطر؟ مثّل على كّل حالة. ما  الهمزة  الفعل؟ متى نكتب  وداللة 
رسم الهمزة المتوّسطة؟ مثّل على كّل حالة. ما معايير التّحّدث الّتي ستلتزمونها في تحّدثكم، وفي تقييمكم زمالءكم؟ ما األفكار الّتي 

ستطرحونها؟ وكيف ستنظمونها؟

التاريخ:الرياضياتاللغة اإلنجليزيةالعلوماللغة العربية

نتاجات التعلم:

اللغة العربية: يقرأ النّّص قراءةً صامتةً فاهمةً، ُمستخِدًما المراجع المتيّسرة، مع االنتفاع بالمكتبة والمصادر اإللكترونيّة؛ للتّحقّق من المقروء، 
ُمنتفًِعا في تحّدثه ) 2-3( دقائق بما ورد في المقروء من مفردات ومفاهيم وأفكار، ُمميًِّزا الفعل من المصدر، مع كتابة كلمات تتضّمن 

حاالت استثنائيّةً للهمزة المتوّسطة.

العلوم: يرسم ُغلُف األرض بأسمائها، ويناقش زمالءه في العالقة المتبادلة بينها. يوّضح بعض أشكال التّغيّر المستمّر في سطح األرض 
وقشرتها، عبر نظريّة الّصفائح التّكتونيّة.

ا باللّغة اإلنجليزيّة ليكمل الكلمات النّاقصة، ُمجيبًا األسئلة االستيعابيّة.    اللغة اإلنجليزية: يقرأ نّصً

الرياضيات: يحول بين الوحدات المركبة لكل من: الطّول والكتلة والسعة. يحسب المّدة الّزمنيّة لعمل ما باليوم والّشهر موظفًا التحويَل بيَن وحداِت الزمِن

حل المشكالت                   التواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التعاون

معارف ومهارات أساسية سابقة:
اللّغة العربيّة: مهارة القراءة الّصامتة االستيعابيّة، والتّفكير المنطقّي، والفعل الثاّلثّي، ومصدر الفعل الثاّلثّي، وترتيب الحركات من 	 

حيث قّوتها، والهمزة المتوّسطة، وقواعد كتابة الهمزة المتوّسطة، والهمزة المتطّرفة، وقواعد كتابة الهمزة المتطّرفة، والتّحّدث من 
دقيقة إلى اثنتين.

العلوم: األرض، والغالف الّصخرّي، والغالف المائّي، والغالف الغازّي، وطبقات األرض.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: مهارة القراءة الّصامتة االستيعابيّة، واستخدام صيغ األفعال الّصحيحة.  	 
الّرياضيّات: وحدات قياس الطّول والكتلة والّسعة، والتّحويل بينها، ووحدات قياس الّزمن.	 

جسور التعلم

1

النشاط األول )اللغة العربية(: وّجه الطّلبة إلى قراءة النّّص قراءة فاهمة، وناقشهم في صّحة العبارات، وأرشدهم  ■
إلى االستناد إلى النّّص القرائّي في الحكم على العبارات، ووّجههم إلى استذكار موضوع مصدر الفعل الثاّلثّي من 
الكتاب المدرسي، وتابع حلّهم المهّمة الثّانية، وقّدم التّوجيهات لهم إن لزم األمر. استذكر معهم قواعد كتابة الهمزة 
المتوّسطة والحاالت االستثنائيّة لرسمها، مع التّمثيل على كّل حالة، ثّم تابع حلّهم المهّمتين الثّالثة والّرابعة، وقّدم 
لهم التّوجيهات والتّغذية الّراجعة. وّجههم إلى تجميع األفكار وتنظيمها قبل البدء بالتّحّدث، واستذكر معهم معايير 

التّحّدث، واستمع لتحّدثهم، ووّجههم إلى تبادل التّغذية الّراجعة في ما بينهم.

النشاط الثاني )العلوم(: وّجه الطّلبة إلى مراجعة مكّونات األرض وغلفها الّداخليّة والخارجيّة كما تعلّموا في درس العلوم، واطلب إليهم  ■
تجهيز أدوات النّشاط باالستعانة بأحد أفراد األسرة، وعمل نموذج الكرة األرضيّة؛ باالستعانة بصورة الكرة األرضيّة، والنّموذج في 
النّشاط والمصادر على البادلت. حفّزهم إلى تحديد الطّبقات على النّموذج، واستخدامه في الّشرح للّزمالء وأفراد األسرة عن مكّونات 
األرض، وطبيعة مكّونات كّل طبقة، وّجههم أيًضا إلى االستعانة بأحد أفراد األسرة الكبار في استخدام تطبيق جوجل األرض على 
ر( األرض في مختلف االتّجاهات، وتكبير  الحاسوب أو الهاتف، واسألهم عن أهميّة هذا التّطبيق، ووّجههم إلى تحريك صورة )ُمَصوَّ



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 اللّغة العربيّة: تابع تنفيذ الطّلبة المهّمات، وقّدم الّدعم بتوضيح ما يرونه صعبًا أو غامًضا، مع ذكر األمثلة، اطرح األسئلة المحفّزة إلى . 1

التّفكير، ونمذج أمامهم جزًءا من المهّمة إن تعثّروا في تنفيذها. شاركهم في النّقاش، وقّدم األمثلة الّداعمة، والتّغذية الّراجعة الاّلزمة الفوريّة 
لهم، ووّجههم إلى االنتفاع بتقويم زمالئهم وأسرهم، وما يقّدمونه من تغذية راجعة، وال تنس أن تعّززهم، وتمدحهم على إجاباتهم المتميّزة.

لك . 2 أجروها  الّتي  والتّجارب  األرض،  لنموذج  فيديو  أو  صورة  إرسال  إليهم  اطلب  المطلوبة،  المهّمات  الطّلبة  إنجاز  تابع  العلوم:  معلّمو 
ولزمالئهم، استمع لمناقشتهم حول ما توّصلوا إليه، وقّدم لهم التّغذية الّراجعة حولها. تابع استخدامهم تطبيق جوجل األرض، وقّدم لهم المساعدة 

إن احتاجوا إلى ذلك؛ لفتح التّطبيق، واستخدامه في عرض الكرة األرضيّة وتحريكها، واختيار مواقع للتّحّدث عنها.
معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: شّجع الطّلبة على مشاركة زمالئهم في الحّل، واستخدام تقويم األقران قبل أن تقّدم لهم التّغذية الّراجعة المناسبة.. 3
 معلّمو الّرياضيّات: تابع حلولهم، وزّودهم بالتّغذية الّراجعة، وقّدم الّدعم والمساندة عند اللّزوم. استمع لمبّرراتهم، واطلب إليهم المناقشة في . 4

إجاباتهم. في الفرع )المسألة المفتوحة( تابع بحثهم عبر مواقع آمنة عبر اإلنترنت.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
 اللّغة العربيّة: قد يجد بعض الطّلبة صعوبةً في الحكم على صّحة العبارات؛ لذا وّجههم إلى االستناد إلى النّص في الحكم عليها. وقد يواجه . 1

بعض الطّلبة صعوبةً في تمييز المصدر من الفعل، وفي تعّرف داللة كّل منهما، وفي تحديد مصدر الفعل، وفعل المصدر؛ لذا وّجههم إلى 
استذكار الموضوع من الكتاب المدرسّي، وأجر معهم نقاًشا حول مفهوم كّل منهما، وداللته، واستثمر فطرتهم اللّغويّة في صياغة المصدر 
الثاّلثّي من فعله، أو تعّرف فعل المصدر. قد يجد بعض الطّلبة صعوبةً في التّمثيل على حاالت الهمزة؛ لذا وّجههم إلى استذكارها من الكتاب، 
وأجر معهم نقاًشا غنيًّا باألمثلة على الحاالت المختلفة، مع بيان القاعدة لكل حالة، بما في ذلك ترتيب الحركات من حيث قّوتها. قد يجد بعض 

الطّلبة صعوبةً في التّحّدث؛ لذا ذّكرهم بالمعايير والّشروط، ووّجههم إلى العمل أزواًجا، وتجميع األفكار وتنظيمها، والتّدّرب مع زمالئهم.
العلوم: قد يحتاج بعض الطّلبة إلى المساعدة على استخدام تطبيق جوجل األرض؛ لذا ساعدهم على إرسال الّرابط المناسب والفيديوهات على . 2

البادلت. أرسل إليهم نماذج لبعض إنجازات الطّلبة الخاّصة بنموذج الكرة األرضيّة وطبقاتها، وشّجعهم على مشاركة زمالئهم في ما أنجزوا، 
وصور األرض الّتي التقطوها من التّطبيق، أرسل إليهم نماذج صور للقطات مختلفة من التّطبيق إن لم يكن التّطبيق متاًحا.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يحتاج بعض الطّلبة إلى مساعدة على إيجاد إجابات األسئلة الخاّصة بخصائص Google Earth ، شّجعهم على مشاركة . 3
.Google زمالئهم في البحث عن اإلجابات عبر

 الّرياضيّات: قد يخطئ بعض الطّلبة في أثناء التّحويل بين الوحدات المختلفة، فال يعرف متى يستخدم القسمة ومتى يستخدم الّضرب؛ لذا ذّكرهم . 4
بأّن القسمة تستخدم عند التّحويل من وحدة قياس صغيرة إلى وحدة قياس أكبر، وأّن الّضرب يستخدم عند إجراء التّحويل من وحدة قياس كبيرة 

إلى وحدة قياس أصغر، وشّجعهم على حّل مزيد من التّدريبات على التّحويالت بين وحدات القياس المختلفة.

2

أّي منطقة يرغبون فيها؛ لتعّرف الغالف الّصخرّي والمائّي في األرض أكثر، وحفّزهم إلى تحديد موقع ما على األرض، ووصف 
سطحه، وعمل نموذج من سطحه إلى األعماق، ثّم عرضه على المعلّم والّزمالء. ساعدهم على فهم نشاط الّصفائح األرضيّة وتطبيقه، 
وقّدم لهم التّغذية الّراجعة حول الظّواهر والتّضاريس الّتي شاهدوها واختاروها على الكرة األرضيّة، وعالقتها والّصفائح األرضيّة، 

مثل الِوديان أو الجبال وغيرها.
التّحقّق من الفهم: تأّكد من فهم الطّلبة المهّمات المطلوبة، وكيفيّة عمل نموذج األرض. وّجههم إلى االستعانة بالفيديو التّوضيحّي على 

البادلت، وإجابة استفساراتهم حول األنشطة العمليّة باستخدام تطبيق جوجل األرض، ونشاط القطع العائمة؛ لتمثيل صفائح األرض.
النشاط الثالث )اللغة اإلنجليزية(: وّجه الطّلبة إلى ربط العنوان بنشاط العلوم، ثّم اطلب إليهم قراءة النّّص جيًّدا؛ لتعبئة الفراغات بالكلمات  ■

.Google Earth المناسبة. اسألهم عن تنفيذ مهّمة العلوم قبل البدء بتنفيذ نشاط اللّغة اإلنجليزيّة؛ ليتمّكنوا من البحث عن إجابات أسئلة
التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية للتّأّكد من فهمهم النّشاط: ماذا أعّد فريق الكّشافة؟ لماذا؟ هل تعتقد أّن المعلومات الموجودة في 

المنشورات كافية؟ لماذا؟ هل نفّذت الجزء الخاّص بالتّحّدي؟ ما الكلمات الّتي كتبتها؟
 النشاط الرابع )الرياضيات(: ذّكر الطّلبة بوحدات قياس الطّول والكتلة والّسعة، والعالقة بينها، وذّكرهم بوحدات قياس الّزمن، ثم ناقشهم  ■

في مفهوم الوحدات المرّكبة، ووّجههم إلى وجوب توحيد وحدات القياس عند إجراء عمليّات مقارنة، أو عند إجراء عمليّات حسابيّة عليها.
التّحقّق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطّلبة:

3.110 ton =...................kg )1
 1.254L = .............. ml )2

390 days = …………… year, …………… days )3


