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التّعريف بالنّشاط:

- اطلب إلى الطلبة قراءة تعليمات النشاط، والموارد التي يتيحها الرمز سريع االستجابة )QR Code(، وحدد مكان تنفيذ األنشطة.
- وّجه الطلبة إلى أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: اللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية.

النشاط األول )اللغة العربية(: ناقش الطلبة في أهم األفكار التي وردت في النص، مثل: أيام الربيع في عمان، وقارن بين عمان قديًما  ■
وحديثًا من حيث طريقة إعداد الشاي وصناعة المخلالت، واسألهم عن بعض األمور التي ما زالت شائعة حتى يومنا هذا، واطلب إليهم 
استنتاجها وكتابتها في المفاهيم الواردة في نشاط الطالب السؤال الثاني الخاص بالبحث والنسخ، مثل: ضروريات الحياة، واالقتصاد، 

والترفيه، ثم التعبير عن آرائهم فيها.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما الفكرة الرئيسة في النص؟ ما أهم األفكار الفرعية؟ اذكر بعض األمور التي ما 

زالت متوارثة حتى يومنا هذا.

النشاط الثاني )العلوم(: ذّكر الطالب بمفهوم الخلية وعضياتها ووظائفها. ناقشهم في أهمية االتزان الداخلي لجميع العمليات الحيوية  ■
والعضيات لتعمل بكفاءة، وكلفهم ِذْكر أمثلة حول هذا المفهوم من حياتهم. اطلب إليهم تقمص شخصية هبة والتفكير في آليات النقل 
المختلفة وأوجه التشابه واالختالف بينها. استمع إلجابات الطلبة حول التغيرات التي تطرأ على الخيار بعد استخدام محلول سكري بداًل 
من المحلول الملحي. تحقق من إجاباتهم حول آليات النقل ورسمهم اتجاه األسهم بالصورة الصحيحة. تابع المسرحية القصيرة التي يقدمها 

الطلبة عن عضيات الخلية.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:

- قارن بين آليات النقل )االنتشار البسيط، الخاصية اإلسموزية( من حيث اتجاه انتقال المواد عبر الغشاء البالزمي الخلوي.
- ما العضية المسؤولة عن عملية التنفس الخلوي؟

النشاط الثالث )الرياضيات(: أكمل على ما جاء في نشاط العلوم عن صنع المخلالت في المنزل، واسأل الطلبة: من منكم يعرف عن  ■
المشاريع المنزلية؟ ما أهميتها؟ كيف يمكن تحديد الربح والخسارة فيها؟ ثم أخبر الطلبة أن أحد تطبيقات العمليات على األعداد الصحيحة 
الموجبة والسالبة هي المشاريع االقتصادية وتحديد الربح والخسارة فيها. وضح للطلبة ما سينفذونه في هذا النشاط. اذكر مثااًل ليساعدهم 

على فهمه، ثم استمع ألسئلتهم حوله. تحقق من تدوين الطلبة جميع العمليات الحسابية التي نفذوها على دفاترهم أو باستخدام جدول.
التحقق من الفهم: قدم للطلبة أسئلة عدة الستذكار قواعد عمليات الجمع والطرح لألعداد الصحيحة، مثاًل، جد ناتج ما يأتي: 

وناقشهم في طرائق الحل. ثم قدم مخططًا يبين قواعد الجمع والطرح لألعداد الصحيحة والسالبة.

نتاجات التعّلم:

ًرا المفردات والتراكيب 	  اللغة العربية: يقرأ النص قراءة صامتة بسرعة وزمن مناسبين فهًما واستيعابًا، مراعيًا عالمات الترقيم، ُمفسِّ
الجديدة، وُمميًِّزا الحقيقة من الخيال في ما يقرأ.

العلوم: يميز بين آليات نقل المواد عبر الغشاء البالزمي الخلوي والعمليات الحيوية التي تحدث في الخاليا.	 
الرياضيات: يوظف جمع األعداد الصحيحة وطرحها في حل المسائل.صص	 
ِف الترتيِب الصحيِح لدورِة الماِء في الطبيعِة، ُمعيًدا كتابةَ الخطواِت بظروِف التكراِر المناسبِة.	  اللغة اإلنجليزية: يقرأ النصَّ بتمعٍن لتعرُّ

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:

اللغة العربية: تفسير المعاني والتراكيب الجديدة وفقًا لسياقها، والتعبير عن رأيه، وكتابة قصة قصيرة، والقراءة الجهرية وفقًا لمعايير محددة.	 
العلوم: مفهوم الخلية وعضياتها ووظائفها، مفهوم البناء الضوئي.	 
الرياضيات: جمع األعداد الكلية وطرحها، تمثيل األعداد الصحيحة على خط األعداد.	 
اللغة اإلنجليزية: قراءة مسحية لألفكار العامة، وتحليل العبارات، وإعادة كتابة جمل بسيطة.	 

نشاط )2(: من الحياة: كان يا ما كان
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ال النشاط الرابع )اللغة اإلنجليزية(: ■

- اطلب إلى الطلبة تكوين مجموعات وكتابة سبعة استخدامات للماء في حياتنا، ثم ناقشهم في أهمية الماء في حياتنا.
- اعرض على الطلبة صورة توضيحية لدورة الماء في الطبيعة وبيِّن لهم العمليات المختلفة. وجه الطلبة إلى استنتاج معنى كل عنصر.

- شجع الطلبة على القراءة الصامتة والرجوع إلى الرسم التوضيحي لإلشارة إلى كل عملية.

التحقق من الفهم:

- تأكد من أن الطلبة يستخدمون ظروف التسلسل )adverbs of sequence( بالترتيب الصحيح لوصف "دورة الماء".

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

نتائج األنشطة عند الحاجة:

ْبهم على استنتاج أهم األفكار الواردة في النص، وعلى التشبيهات . 1 ف الطلبة بالكاتب عبدالرحمن منيف، ودرِّ معلمو اللغة العربية: عرِّ
ْرهم بضرورة قراءة النص قراءة جهرية وتقييم األداء وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير عن طريق تبادل األدوار  الواردة فيه. ذكِّ

في القراءة والتقييم مع أحد الزمالء في الصف.

معلمو العلوم: تابع تفاصيل المهمة األولى من استنتاج ألهمية االتزان الداخلي مع عملية تقييم األقران التي ينفذها طلبتهم ضمن . 2
المعايير المحددة. اجمع إجابات الطلبة وحلهم األنشطة الالحقة وقّدم لها تغذية راجعة فعالة تتضمن تصويب المفاهيم غير الدقيقة.

معلمو الرياضيات: وّجه الطلبة إلى العمل في مجموعات، فيعرض كل طالب على زميله العمليات الحسابية التي نفذها والنتيجة التي . 3
حصل عليها. وعلى كل طالب تقييم إجابات زميله، ثم تابع أعمالهم في أثناء ذلك، ثم اختر بعض األمثلة للمناقشة جماعيًّا. اسألهم عن 

أبرز التحديات التي واجهوها عند تنفيذهم هذا النشاط وكيف تمكنوا من مواجهتها.

معلمو اللغة اإلنجليزية: تأكد من أن الطلبة يعملون متعاونين وأنهم جميًعا يشاركون آراءهم في مجموعات نقاشية.. 4

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد ال يستطيع بعض الطلبة تخيل كيف كانت عمان قديًما، يمكنك حينئٍذ حثهم على تأمل الصورة المرفقة في النص . 1
ومحاولة وصفها بكلمات مفتاحية أو مفاهيم أو كلمات وعبارات. 

العلوم: قد يخلط بعض الطلبة بين آليات النقل الخلوي المختلفة. وقد ال يتمكن بعضهم من ربط تلك اآلليات بالعمليات الحيوية التي . 2
تجري داخل الخلية وخارجها؛ لذا يمكن مساعدتهم عبر توجيههم إلى الرمز سريع االستجابة )QR Code(، لمتابعة الفيديوهات 

والصور التوضيحيّة وبعض التطبيقات الرقمية المفيدة كتطبيق مختبر Phet التي ستساعدهم على عقد المقارنة بينها بسهولة.

الرياضية . 3 التمثيالت  المهم استخدام  الموجبة والسالبة وطرحها. من  الطلبة في جمع األعداد الصحيحة  الرياضيات: يخطئ بعض 
المتنوعة عند تقديم هذا المفهوم كقطع العد وخط األعداد قبل تقديم القواعد مباشرة، مستشهًدا باألمثلة الحياتية المناسبة ليتمكن الطلبة 

من استيعاب العمليات على األعداد وكيف صيغت قواعدها.

اللغة اإلنجليزية: قد يكون لدى الطلبة مفاهيم غير صحيحة حول دورة الماء، وربما يعتقدون أن الماء يتبخر وال يعود إلى األرض. . 4
صحح االعتقاد، عن طريق مقطع فيديو تتضح عبره دورة الماء في الغالف الجوي.


