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دليل المعّلم

الصف: الرابع
نشاط )7(: أكتشف الكهرباء

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 )اللغة العربيّة(: اسأل الطلبة عن أهمية الكهرباء في حياتنا عموًما، ثم اطلب إليهم التعبير عن حاجاتنا إلى الكهرباء. اسأل  ■
الطلبة عن أنواع اإلضاءة الطبيعية والصناعية وطرائق الحصول عليها، ناقش الطلبة في أسئلة النص، ووضح لهم الجدول الخاص 

بالقراءة الصامتة.  
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:

 كيف قومت أداءك في مهارة القراءة الجهرية؟ ما الفكرة العامة في القصة؟ ما فائدة الكهرباء في حياتنا؟ ما طرائق ترشيد استهالك 
الكهرباء؟    

النّشاط الثّاني )اللغة اإلنجليزية(: وضح للطلبة أهمية الكهرباء، واطرح عليهم مجموعة من األسئلة لتحفيز العصف الذهني وتوليد  ■
األفكار. اطلب إلى الطلبة أن يفكروا في األسئلة ويتبادلوا إجاباتهم وناقشهم فيها. اقرأ القصيدة على مسامع الطلبة ووضح لهم معنى 

.)rhyming words( القافية
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ماهي الكهرباء؟  كم سطًرا في القصيدة؟  اقترح عنوانًا للقصيدة.

النّشاط الثّالث )الرياضيات(: ناقش الطلبة في مفهوم الجملة المفتوحة، ومفهوم حل الجملة المفتوحة، واطلب إليهم عرض أمثلة عليها.  ■
بين  الطلبة  تمييز  من  تحقق  الحسابية.  العمليات  باستخدام  الحياتية  المواقف  عن  مفتوحة  بجمل  الرياضي  التعبير  على  الطلبة  دّرب 

العبارتين: )عدٌد طرح منه 8(، و)طرح عدد من 8(، واطلب إليهم التعبير عن كل منهما بجملة مفتوحة.
التحقق من الفهم: يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

ًرا خطوات الحل: 1( حّل كل جملة مفتوحة مما يأتي، وتحقّق من صحة الحل، ُمبرِّ

17  +  = 39            ,               - 9 = 45

  × 8 = 36 + 45      ,             45 ÷  = 5  

2( أنا عدٌد، إذا ُجِمع إلّي 3، ثم ُضِرب الناتج في 2، كان الجواب 24، فمن أنا؟          

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزية         اللغة العربية                     

نتاجات التعّلم:

اللغة العربية: يقرأ النص قراءة صامتة وجهرية في زمن مناسب مع الفهم واالستيعاب، ُمستعينًا بما يقرأ في حل ما يواجهه من مشكالت.             
اللغة اإلنجليزية: يقرأ قصيدة بسيطة ويفهم محتواها.         

الرياضيات: يحل جملة عددية مفتوحة، متحققًا من صحة الحل.              
يًا مكونات الدارة الكهربائية البسيطة·  العلوم: يوضح المقصود بالتيار الكهربائي والدارة الكهربائية البسيطة، ُمسمِّ

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللّغة العربيّة: تفسير مفردات محددة في النص، وتلوين األداء القرائي، والتفكير الناقد، وحّل المشكالت. 	 
اللغة اإلنجليزية: مهارة التفكير الناقد واإلبداع.	 
الرياضيات: العمليات الحسابية، وحقائق الضرب، والتعبير الرياضي عن الجمل اللفظية.	 
العلوم: الكهرباء الساكنة، والشحنات الكهربائية، وحل المشكالت، والتفكير الناقد.  	 
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النّشاط الّرابع )العلوم(: شارك الطلبة في إجراء تجربة عمل دارة كهربائية، ناقش الطلبة في مكونات الدارة الكهربائية، واطلب إليهم  ■
توضيح أهمية كل مكون من مكونات الدارة. اسأل الطلبة: ما هو المفتاح الكهربائي؟ اطلب إليهم البحث عنه في الغرفة الصفية وتوضيح 
أهميته في الدارة الكهربائية. ارسم على السبورة دارة كهربائية مغلقة، ثم اطلب إلى الطلبة رسم الحاالت التي تصبح فيها الدارة مفتوحة.

من  الكهربائية  الشحنات  تنتقل  كيف  الكهربائية؟  الدارة  في  البطارية  أهمية  ما  اآلتية:  األسئلة  الطلبة  على  اطرح  الفهم:  من  التحقق 
البطارية إلى المصباح؟ ما أهمية القاطع الكهربائي في الدارة الكهربائية؟ 

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 معلّمي اللغة العربية تذكير الطلبة بأهمية قراءة القصة قراءة جهرية، واستخدام التقييم الذاتي، وتقييم . 1
األقران عبر تبادل التقييم والقراءة مع أحد الزمالء، وأنهم يمكنهم طلب الدعم من أحد أفراد األسرة. يتعين على المعلمين توضيح 

أهمية مشاركة اإلجابات مع مجموعة من الزمالء وتبادل اآلراء معهم، واالستماع إلجاباتهم، وتقديم االقتراحات، وتقبّل التعديل. 

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تقديم القصيدة، وتوضيح المقصود بـ rhyming words. كما يتعين عليهم . 2
توضيح المقصود ببعض المفردات الجديدة، وحث الطلبة على استخدامها. ويتعين عليهم متابعة الطلبة في أثناء كتابة السطور الشعرية 

وتقديم التغذية الراجعة لهم.

معلمو الرياضيات: يتعين على معلمي الرياضيات تدريب الطلبة على التعبير عن الجمل اللفظية بجمل مفتوحة بطريقة صحيحة عن . 3
طريق عرض أمثلة متنوعة، وتوظيف فهمهم العمليات الحسابية. كذلك يتعين عليهم متابعة نقاشات الطلبة الثنائية، مقّدمين لهم التغذية 

الراجعة المباشرة. والتأكد من التزام الطلبة خطوات الحل واالستماع لتبريرهم إياها.  

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تذكير الطلبة بالكهرباء الساكنة، وأنواع الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة. ويتعين على . 4
معلمي العلوم رسم مسار حركة الشحنات الكهربائية في دارة كهربائية بسيطة، وتحديد أهمية كل مكون في الدارة وتوضيح الفرق 

بين الدارة الكهربائية المغلقة والدارة الكهربائية المفتوحة. 

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللّغة العربيّة:  قد يصعب على بعض الطلبة تصميم مطوية، وكتابة جمل قصيرة وعناوين رئيسة، يمكن أن يستخدموا الجمل والمفردات . 1
كما وردت في القصة، أو يمكن أن نساعدهم مستمعين إلجاباتهم شفويًّا، ثم دعمهم عن طريق تكليفهم كتابة بعض الكلمات من إجاباتهم. 

اللغة . 2 معلمي  على  يجب  لذا  قافية؛  ذات  شعرية  جمل  وصياغة  األفكار  توليد  في  الطلبة صعوبة  بعض  يواجه  قد  اإلنجليزية:  اللغة 
اإلنجليزية تقسيم الطلبة مجموعات، وتشجيعهم على استخدام  قاموس يحتوي مرادفات لغوية أو تقديم مجموعة من المفردات التي قد 

يحتاجها الطلبة.

الرياضيات: قد يواجه بعض الطلبة صعوبة في التعبير عن الجمل اللفظية بجمل مفتوحة، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق توظيف . 3
فهمهم العمليات الحسابية وعرض األمثلة المتنوعة. قد تواجه بعض الطلبة صعوبة في حل الجملة المفتوحة، ويمكن تذليل هذه الصعوبة 
بتذكيرهم بجمل جمع، وتكليفهم كتابة جملتي الطرح المرتبطة بكل منها، وجمل ضرب، وجملتي القسمة المرتبطة بكل منها. كذلك 

الطلب إليهم تبرير عملهم في كل خطوة.

ًحا لهم أقطاب . 4 العلوم: قد يخطئ بعض الطلبة في تمييز حركة الشحنات داخل البطارية من تلك التي خارجها. ارسم دارة كهربائية، موضِّ
الموجب داخل  القطب  إلى  السالب  القطب  الكهربائية من  الشحنات  انتقال  السالبة والموجبة، وارسم مخططًا سهميًّا يوضح  البطارية 

البطارية، ومن القطب الموجب إلى القطب السالب خارج البطارية في األسالك عبر المصباح الكهربائي.


