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دليل المعّلم

الصف: الرابع
نشاط )4(: رحلة المعرفة

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

مكان تنفيذ األنشطة.

ــ  وّجه الطلبة إلى أَن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث هي: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم.
النّشاط األّول )اللّغةُ العربيّةُ(: اسأل الطلبة عن فصول السنة، والحياة اليومية الخاصة بكل فصل، ثم ناقشهم في الطيور المهاجرة وسبب  ■

التعاوني في البحث عن معاني المفردات في النص، ومشاركتها المجموعات األخرى، وقدم لهم  هجرتها، ووضح لهم أهمية العمل 
التغذية الراجعة. ذّكر الطلبة ببعض عناصر القصة القصيرة. اطلب إليهم تخيل نهاية جديدة للقصة وكتابتها.

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما معنى الكلمات: تهيأت، فصيلته، حطّ، النسيم؟ ما األسماء الواردة في القصة التي 
تنتهي بألف تنوين النصب؟ عّددوا بعض عناصر القصة القصيرة. ما أدوات االستفهام؟ 

يستخدموا  ■ أن  إليهم  واطلب  الطلبة،  مسامع  الكلمات على  أقرأ  المفضل.  فصلهم  الطلبة عن  اسأل  اإلنجليزية(:  )اللغة  الثّاني  النّشاط 
القاموس بحثًا عن معانيها. قسم الطلبة ثنائيات واطلب إليهم أن يرسموا صوًرا توضيحية للمفردات. اطلب إلى الطلبة أن يقرؤوا النص 
ويرتبوا المفردات ترتيبًا صحيًحا. اطلب إلى الطلبة أن يجيبوا األسئلة ويشاركوا زمالءهم في إجاباتهم. استذكر مع الطلبة خطوات كتابة 

الفقرة، واكتب فقرة أخرى نموذًجا؛ ليتمكنوا من استخدامها كقالب.
التحقق من الفهم:  اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:

عّدد الفصول األربعة. ما الذي يميز كل فصل؟ بماذا يمتاز الطقس في األردن غالبًا؟ 
النّشاط الثّالث )الرياضيات(: أرشد الطلبة إلى قراءة العبارات قراءةً واعية، ووّضح عالقتها بنشاطي اللغة العربية والعلوم. وّضح للطلبة  ■

كيفية تعبئة الجدولين واطلب إليهم توضيح خطوات الحل لزمالئهم. استمع لنقاشات الطلبة، ووجههم إلى تحقيق الهدف من النشاط.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:

1(  حّول كاًل مما يأتي إلى أعداد كسرية، واكتبها في أبسط صورة:
                                                                                              2.4     ,     12.5     ,     3.25     ,     9.45

2( حّول كاًل مما يأتي إلى أعداد عشرية:

2 
1
5   ,      6 

3
4        ,    7

3
100      ,      1 

4
25      

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزية         اللغة العربية                     

نتاجات التعّلم:

اللغة العربية:  يقرأ النص قراءة جهرية معبرة بسرعة وزمن مناسبين، كاتبًا جماًل وفقرات كتابة صحيحة وواضحة.
اللغة اإلنجليزية:  يكتب فقرة مدعمة بصور أو رسومات.           

الرياضيات: يحوُل بين األعداد الكسرية واألعداد العشرية باستعمال الكسور المتكافئة.             
العلوم: يوضح كيفية حدوث فصول السنة، مفسًرا سبب اختالف طول كل من النهار والليل في فصلي الصيف والشتاء.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللّغة العربيّة: التفكير الناقد، وتوظيف ما اكتسبه من رصيد معجمي في التحدث، وتلوين األداء القرائي.  	 
اللغة اإلنجليزية: حل المشكالت، والخيال، واإلبداع           	 
الرياضيات: الكسور العادية واألعداد الكسرية، األعداد العشرية، الكسور المتكافئة، حقائق الضرب.	 
العلوم: التفكير الناقد، وحل المشكالت، والعمل اليدوي، والتعاون، واإلبداع.	 
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النّشاط الّرابع )العلوم(: اسأل الطلبة عن كيفية دوران األرض حول محورها، استخدم إستراتيجية العصف الذهني لتوضيح حركات األرض  ■
والشمس والقمر. ناقش الطلبة في حركة األرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق. اطلب إلى الطلبة متابعة الفيديو التعليمي وتنفيذ نشاط 
لدراسة حركة دوران األرض حول الشمس، وتابع الطلبة عند حل النشاط. اطلب إلى الطلبة تحديد يومي االنقالبين: الصيفي والشتوي على 
التقويم، ووضح للطلبة اختالف ساعات النهار والليل في كل فصل من فصول السنة. شّجع الطلبة على التفكير في ماهية الفصول األربعة 

على الكواكب القريبة والبعيدة من الشمس.
التحقق من الفهم: أطرح األسئلة اآلتية: 

1( هل الشمس تدور حول األرض؟ فّسر ذلك.
2( أيهما أطول، فصل الصيف أم فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي؟ فّسر ذلك.

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 اللّغة العربيّة: يتعين على معلمي اللغة العربية التركيز على أهمية معايير القراءة الجهرية، واستخدام استراتيجية تقييم األقران . 1
في القراءة والتقييم، وتوجيه الطلبة إلى البحث عن معاني المفردات من السياق أو باستخدام المعجم باالستعانة بأحد أفراد أسرتهم. 
يتعين على المعلم توضيح أهمية العمل في مجموعات تعاونية مع الزمالء ومشاركة المجموعات األخرى في اإلجابات، وتأكيد أهمية 

التخيل في كتابة نهاية جديدة للقصة. 

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تذكير الطلبة بالفصول األربعة وتقديم المفردات الجديدة لهم. كما يتعين . 2
عليهم التحقق من فهم الطلبة الفقرة وقدرتهم على إجابة األسئلة. من المهم تذكير الطلبة بكيفية كتابة فقرة وتقسيم الطلبة ثنائيات لتقديم 

التغذية الراجعة لزمالئهم.

معلمو الرياضيات: وضح للطلبة المطلوب من كل نشاط، وتابع أداءهم ومناقشاتهم الثنائية، وقّدم لهم التغذية الراجعة المباشرة. اقترح . 3
عليهم بعض الكميات في النشاط )5( إذا لزم األمر، وناقشهم في كيفية استخدامها في المواقف الحياتية. 

معلمو العلوم: يتعيّن على معلمي العلوم توضيح أن األرض تدور حول الشمس من الغرب إلى الشرق، والتركيز على أهمية ميالن . 4
محور األرض، ودراسة دوران األرض حول الشمس، وتحديد أيام االنقالبين: الصيفي والشتوي في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، 
والتركيز على مواقع الكرة األرضية عند دورانها حول الشمس، وتحديد الجهة المواجهة ألشعة الشمس. التركيز على اختالف عدد 
الفصول  الكواكب األخرى، وتخيل  السنة على  أيام  التفكير في عدد  الطلبة على  الشتاء، وتشجيع  النهار والليل في فصل  ساعات 

األربعة على تلك الكواكب. 

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللّغة العربيّة: قد يصعب على بعض الطلبة البحث عن معاني المفردات الجديدة، يمكنك توجيههم إلى اإلفادة من المعجم اللغوي في . 1

الوصول إلى معاني المفردات باالستعانة باألهل، وقد يصعب على بعض الطلبة تخيل نهاية القصة، يمكنك أن تشجعهم على كتابة 
جمل قصيرة فقط ترتبط بموضوع القصة. 

اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على بعض الطلبة إجابة األسئلة الخاصة بفصلهم المفضل, يجب أن يُِعدَّ معلمو اللغة اإلنجليزية بنك . 2
المفردات التي قد يحتاجها الطلبة لتنفيذ النشاط، والطلب إليهم البحث عن معناها وإضافتها إلى قاموسهم الخاص بهم.

الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تحويل مقام الكسر العادي إلى 10 أو 100، يمكن معالجة ذلك عن طريق مراجعة . 3
حقائق الضرب وعرض أمثلة متنوعة. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في كتابة الكسر العادي في أبسط صورة، يمكن معالجة ذلك عن 

طريق تذكير الطلبة بقابلية القسمة على بعض األعداد التي ُدِرست سابقًا وحقائق الضرب.

العلوم: قد يخطئ بعض الطلبة في تحديد الموقع الذي تكون فيه األرض في فصل الصيف، وضح للطلبة أن ميل محور دوران . 4
األرض هو الذي يحدد الفصول األربعة، فعندما يكون متجهًا نحو الشمس، يكون الفصل صيفًا، وعندما يميل مبتعًدا عنها، يكون 

الفصل شتاء.


