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دليل المعّلم

الصف: الرابع
نشاط )6(: المخترع الصغير

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(: وضح للطلبة أهمية التعبير عن الذات، واسألهم عن أهمية االختراعات، واضرب لهم بعض األمثلة، مثل:  ■
اختراع المايكروويف، واسألهم عن بعض االختراعات الحديثة وأهميتها. اسأل الطلبة عن أهمية صناعة اللعبة بالنسبة إلى الطفلة النا، 
وكيف عبّرت عن حاجاتها وذاتها. تحدث عن االختراع في قصة حال، واسألهم عن المهارات التي اكتسبتها حال وساعدتها على هذا 

االختراع، وضح للطلبة أهمية التعبير عن الحاجات والمشاعر سواء شفويًّا أو كتابة، واشرح لهم أهمية المالحظة والتجريب.  
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: 

ما خطوات صناعة اللعبة؟ ما أهمية صناعة لعبة بالنسبة إليك؟ هل واجهتك صعوبات في أثناء كتابة الفقرة من جمل مبعثرة؟ ما األخطاء 
اللغوية التي وقعت فيها في أثناء القراءة الجهرية للقصة؟ ماذا استفدت من قصة حال المخترعة؟  

النّشاط الثّاني )اللغة اإلنجليزية(: اطلب إلى الطلبة أن يبحثوا عن معنى "مخترع" وصفاته. ناقش الطلبة في إجاباتهم وتأكد من فهمهم  ■
المعنى ومن قدرتهم على فهم المفردات. اطلب إلى الطلبة أن يقرؤوا القصة وناقشهم في محتواها. استمع آلراء الطلبة حول الشخصية 

وما قامت به. استمع إلجابات الطلبة األسئلة، واطلب إليهم أن يبحثوا عن مشكالت في بيئتهم وشجعهم على اقتراح الحلول.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما معنى مخترع؟ عّدد مجموعة من االختراعات المهمة؟ ما مواصفات المخترع؟ ما التحدي 

؟ الذي تتمنى أن تجد له حاّلً
النّشاط الثّالث )الرياضيات(: اسأل الطلبة عن مفهوم النمط ثم وّضحه عن طريق األمثلة. تابع إجابات الطلبة وتوضيحهم طريقة الحل  ■

وتفسيرهم اإلجابات. شّجع الطلبة على التواصل الرياضي باستخدام العمليات الرياضية ولغة األعداد. أرشد الطلبة إلى استكشاف قواعد 
التي استخدمتها  الرياضية  العملية  السؤال اآلتي: )ما  ثم اطرح عليهم  للنمط،  الممثلة  التغير في األعداد  األنماط عن طريق مالحظة 

للحصول على العدد الذي يلي العدد السابق؟(. وضح لهم جداول المدخالت والمخرجات، واسألهم عن تحديد قاعدة الجدول.
التحقق من الفهم: يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

ًدا قاعدة النمط:                        - أكمل النمط في كل مما يأتي، ُمحدِّ
  7, 13, 19, …, …, …    قاعدة النمط:                               
 3, 12, 48, …, …, … .    قاعدة النمط:                               
   قاعدة النمط:                                . … ,3740 ,3630 ,3520 ,… ,… 

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزية         اللغة العربية                     

نتاجات التعّلم:

اللغة العربية: يكتب من جمل مبعثرة موضوًعا حياتيًّا في فقرة واحدة، موظفًا في تحدثه وكتابته األنماط والتراكيب اللغوية المتعلمة.    
اللغة اإلنجليزية: يعبر عن رأيه بالشخوص واألحداث في القصة.         

الرياضيات: يحدد قاعدة نمط معطًى أو عالقة ممثلة بجدول مدخالت ومخرجات.              
العلوم: يوضح أشكال الطاقة وتحوالتها· 

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللّغة العربيّة: التفكير الناقد، وحل المشكالت، والتعبير عن حاجاته ومشاعره، وتمييز تسلسل األحداث.	 
 اللغة اإلنجليزية: التفكير الناقد، وحل المشكالت، واإلبداع، والتعاون، والتعبير عن الرأي.      	 
 الرياضيات: العمليات الحسابية، وحقائق الضرب، والتواصل الرياضي. 	 
العلوم: القوة، وأنواع القوة، وحل المشكالت، وربط العلم بالحياة.  	 
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- أكمل جدول المدخالت والمخرجات اآلتي،
ًحا طريقة الحل: ًدا قاعدة العالقة، وُموضِّ   ُمحدِّ

النّشاط الّرابع )العلوم(: استخدم العصف الذهني حول الطاقة، ثم اسأل الطلبة عن كيفية تحرك أوراق األشجار، ولماذا يُنصح بتناول وجبة  ■
اإلفطار قبل الذهاب الى المدرسة؟ واستمع إلجابات الطلبة، ثم وضح لهم أهمية الطاقة في حياتنا. اطلب إلى الطلبة تحديد أنواع الطاقة 
في النشاط األول في دليل الطالب، واشرح للطلبة تحوالت الطاقة ُمتابًِعا تنفيذ نشاط تحوالت الطاقة التي شاهدوها في رحلتهم المدرسيه.

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ما المصدر الرئيس للطاقة؟ ما أشكال الطاقة الرئيسة؟ ما تحوالت الطاقة التي تحدث 
في جسم اإلنسان، والكرة عندما تُرَكل إلى األعلى؟  ما تحوالت الطاقة في التلفاز؟ ما هي طاقة الرياح؟ في أي المناطق تبنى مشاريع 

طاقة الرياح؟ بم تنصح خبراء الطاقة في األردن عند استخدام طاقتي الرياح والمياه؟ وضح لهم السبب. 

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.

البيئة . 1 في  المتوافرة  األدوات  من  واالستفادة  المواد  تدوير  أهمية  توضيح  العربية  اللغة  معلمي  على  يتعين  العربيّة:  اللّغة  معلّمو 
والتركيز على  المعبرة،  الجهرية  القراءة  تساعدهم على  فاهمة  قراءة صامتة  القصة  قراءة  التدرب على  أهمية  المحيطة، وشرح 
توظيف عالمات الترقيم المناسبة في كتابة الفقرة. واالهتمام بمهارة التحدث عبر إجابة األسئلة الشفوية، وإمكانية تدوين مالحظاتهم 

قبل المشاركة في إجابة األسئلة الشفوية. 

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية توضيح المقصود بالمخترع وصفاته. من المهم شرح القصة ومناقشة . 2
الطلبة في األفكار الواردة فيها، وتوظيف مهارة حل المشكالت، وحث الطلبة على اإلبداع مستخدمين خيالهم. يتعين على المعلمين 

كذلك االستماع ألفكار الطلبة ومناقشتهم في الحلول )التركيز على أهمية االستماع آلراء اآلخرين واحترام أفكارهم(.

بعد . 3 النمط  قاعدة  استكشاف  في  الحسابية  العمليات  توظيف  إلى  الطلبة  تحفيز  الرياضيات  معلمي  على  يتعين  الرياضيات:  معلمو 
مالحظة األعداد الواردة فيه، كذلك قاعدة العالقة الممثلة بجدول المدخالت والمخرجات، واالستماع لتوضيح الطلبة طريقة الحل، 
وتقديم التغذية الراجعة المباشرة لهم، ويتعين عليهم إرشاد الطلبة إلى ضرورة التحقق من صحة القاعدة في األعداد الممثلة جميعها.

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم توضيح أهمية الطاقة في حياتنا والتركيز على أن الشمس هي المصدر الرئيس للطاقة. ويتعين . 4
عليهم التركيز على أنواع الطاقة وأشكالها، وتدريب الطلبة على توضيح تحوالت الطاقة في حياتنا اليوميه.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
اللّغة العربيّة:  قد يصعب على بعض الطلبة كتابة فقرة من جمل مبعثرة، حينئٍذ يمكنهم أن يرقموا الجمل فقط ويختاروا التسلسل المنطقي . 1

في ترتيبها، وقد يصعب على بعض الطلبة مشاركة النقاش مع زمالئهم، يمكنهم كتابة مالحظاتهم، ثم المناقشة مع أحد أفراد أسرتهم. 

اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة إيجاد بعض التحديات للبحث عن حلول لها؛ لذا يتعيّن على المعلم البحث عن بعض المشكالت . 2
البيئية المحيطة بالطالب وتشجيعهم على اإلبداع في اقتراح الحلول. قد يصعب على بعض الطلبة التعبير عن الحلول التي وجدوها؛ لذا 

يجب تشجيع الطلبة وحثهم على احترام أفكار اآلخرين.

الرياضيات: قد يصعب على بعض الطلبة إكمال النمط وتحديد قاعدته، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق مالحظة الطلبة األعداد . 3
المتتالية في النمط وكيفية تغيّرها، واستكشاف العملية الحسابية المستخدمة للحصول على كل عدد من العدد السابق له، وربط المدخلة 

بالمخرجة في العالقات الممثلة بجداول مدخالت ومخرجات.

العلوم: يصعب على بعض الطلبة تمييز الطاقة من القوة؛ لذا يجب على المعلم نهاية الحصة عمل جدولين منفصلين، أحدهما يوضح . 4
أنواع القوى التي ُشرحت في الدرس السابق، ويوضح اآلخر أنواع الطاقة التي ُشرحت في الدرس الحالي.
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