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دليل المعّلم

: الرابع الصفُّ
نشاط )8(:  المواصفات والمقاييس

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

تنفيذ األنشطة.

ــ أخبر الطّلبة أن هذا النشاط مرتبط بأربعة مباحث، هي: اللّغة العربيّة، واللّغة اإلنجليزيّة، والّرياضيّات، والعلوم.

النّشاط األّول )اللغة العربية(: نافذة غرفتي  ■
اسأل الطلبة عن فوائد النوافذ في المنازل، واطلب إليهم التحدث عن استخدامات النوافذ. اسأل الطلبة عن كيفية التمييز بين أنواع الجموع 
الثالثة، وبين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، واطلب إليهم تقديم عدد من األمثلة. اسأل الطلبة عن معنى كلمتي معايير ومواصفات، 

وأين تستخدم في حياتنا؟ ثم اطلب إليهم تحديد مواصفات النوافذ الجيدة.

التّحقّق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما الفكرة الرئيسة في النص؟ ما الهدف من استخدام النوافذ كما ورد في النص؟ ما 
مواصفات نافذة الكاتبة؟ كيف تفّرق بين كتابة التاء المفتوحة والتاء المربوطة؟ 

 ■Solve it! :)النّشاط الثّاني )اللغة اإلنجليزية 
وضح للطلبة المطلوب من النشاط األول وتأكد من قدرتهم على ربط الصورة بالكلمة المناسبة. اطلب إلى الطلبة أن يتوقعوا القصة التي 
يقرؤونها مستخدمين الصور الموجودة. استمع إلجابات الطلبة واطلب إليهم أن يقرؤوا النص، وناقشهم في األفكار والمفردات الواردة 

في النص. تحقق من فهم الطلبة المفردات الجديدة، واستمع ألفكارهم في حل المشكلة الواردة في القصة. 

التّحقّق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما المقصود بعنوان النشاط؟ ما الفكرة الرئيسة من النص؟ ما المشكلة الموجودة 
في النص؟ ما الحلول الممكنة للمشكلة؟

النّشاط الثالث )الرياضيات(: رحلة الدراسة والعمل ■
ذّكر الطلبة بوحدات قياس كل من الزمن والطول، والعالقة بين وحدات السمة الواحدة. ناقش الطلبة في العملية الحسابية المستخدمة عند 
التحويل من وحدة قياس كبيرة إلى وحدة قياس أصغر، وتحويل وحدات قياس الطول الصغيرة إلى الكبيرة )القسمة على 1000, 100, 
10( مع عرض أمثلة متنوعة. استمع إلى تبرير الطلبة طريقة التحويل والعملية التي تناسبها، ناقش الطلبة في إجاباتهم وسبب اتخاذهم 

القرار في السؤالين: )2( و)5(.

التاريخ:العلومالّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةاللغة العربية

نتاجات التعّلم:

- يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة مع الفهم واالستيعاب، موظفًا في تحدثه وكتابته األنماط والتراكيب اللغوية المتعلمة. 
- يستخدم الصور للتنبؤ بمحتوى النص.

- يحّول وحدات قياس ذات السمة الواحدة )الزمن، والطول(.
- يبين المقصود بالمواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة لها، مميًزا بينها.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: البحث واالستقصاء، والقراءة الجهرية، والتعبير عن الرأي كتابة أو شفويًّا. 	 
اللغة االنجليزية: التفكير الناقد، وحل المشكالت، وكتابة خاتمة لقصة.	 
الرياضيات: العمليات الحسابية، ووحدات قياس الزمن، ووحدات قياس الطول، والعالقات بينها.	 
العلوم: التيار الكهربائي، والتفكير الناقد، والمحاججة العلمية.	 

التاريخ:العلومالّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةاللغة العربية

نتاجات التعّلم:

العلوم : - يصف أثر الحرارة في تغيّر حالة الماّدة.
- يصف التّحّوالت والتّغيّرات الفيزيائيّة الّتي تحدث للماّدة: التّجّمد، واالنصهار، والتّبّخر، والتّمّدد، واالنكماش.

ًرا المفردات والتراكيب الجديدة  اللّغة العربيّة:  يقرأ النص قراءة فاهمة، ُمراِعيًا عالمات الترقيم، ومقترًحا عنوانات مناسبة لما يقرأ، ُمفسِّ
في ما يقرأ وفق سياقها، وُموظِّفًا في تحّدثه )2 - 3( دقائق ما اكتسبه من مفردات ومفاهيم وأفكار.

ا باللغة اإلنجليزية ليطابق األسئلة باألجوبة. اللّغة اإلنجليزيّة: يقرأ نّصً
الّرياضيّات: - يوّضح المقصود بالمضلّع الهندسّي.

- يميّز المضلّع من غيره من األشكال الهندسيّة.
- يصنّف المثلّثات حسب أضالعها إلى: متطابق األضالع، ومتطابق الّضلعين، ومختلف األضالع.

- يصنّف المثلّثات حسب زواياها إلى مثلث: حاّد الّزوايا، وقائم الّزاوية، و منفرج الّزاوية.
حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: الحرارة، وحاالت الماّدة، وتحّوالت الماّدة، والتّمّدد، واالنكماش، والغليان، واالنصهار، والتّبّخر، والتّكاثف، والتّجّمد، والتّغيّر الفيزيائّي. 	 
اللّغة العربيّة: القراءة الّصامتة، والقراءة الجهريّة، والفهم واالستيعاب، وصياغة جملة تاّمة، والتّفكير المنطقّي، والتّحّدث	 
اللّغة اإلنجليزيّة: استخدام جمل سليمة لوصف صورة.	 
الّرياضيّات: األشكال المستوية، وأنواع الّزوايا.	 
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التّحقّق من الفهم: يمكنك طرح السؤال اآلتي على الطلبة: حّول كاّلً مما يأتي إلى الوحدة المحددة:

 5 ساعات = )      ( دقيقة. ●

 7 ساعات = )      ( ثانية.● 

 8 سنوات = )      ( شهًرا.● 

النّشاط الرابع )العلوم (:  مهندسة الكهرباء ■
أحضر مفك كهرباء وأسالك كهرباء معراة إلى الغرفة الصفية، واسأل الطلبة عن مكوناتها وأهمية كل جزء فيها. ناقش الطلبة للتوصل 
أسلوب  استخدام  الطلبة  إلى  اطلب  الصناعة.  في  المستخدمة  المواد  أهم  لهم  للكهرباء ووضح  والعازلة  الموصلة  المواد  تعريف  إلى 

المحاججة العلمية بأسلوب السبب والنتيجة لتوضيح بعض االستفسارات الموجودة في نشاط التحقق من الفهم.
التّحقّق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:

لماذا ال تستخدم الفضة في صناعة أسالك الكهرباء على الرغم من أنها موصلة للكهرباء؟ هل جسم اإلنسان موصل أم عازل للكهرباء؟ 
هل الماء موصل أم عازل للكهرباء؟ ما اإلجراءات والتدابير التي تنصح أن يأخذ بها من يتعامل مع الكهرباء؟

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.

معلمو اللغة العربية: يتعين على معلمي اللغة العربية تأكيد أهمية قراءة النص قراءة صامتة فاهمة أكثر من مرة، وتوضيح أهمية . 1
القراءة الجهرية مع مراعاة المعايير. ويجب توضيح أهمية العمل والمشاركة في مجموعات تعاونية صغيرة، أو طلب الدعم من أحد 

أفراد األسرة. 

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تقديم موضوع النشاط وربطه بالقصة الواردة فيه. كما يتعين عليهم تقديم . 2
مجموعة من المفردات الجديدة ليتمكن الطلبة من إنجاز النشاط. يجب االستماع لحلول الطلبة وتشجيعهم على المشاركة في النقاش. 

بين وحدات . 3 التحويل  عند  الصحيحة  الحسابية  العمليات  اختيار  الطلبة على  تدريب  الرياضيات  معلمي  يتعين على  الرياضيات:  معلمو 
القياس، وسؤالهم عن سبب اختبار العملية الحسابية، وتقديم  التغذية الراجعة المباشرة، وتشجيع الطلبة على تبرير كل خطوة من خطوات 

الحل، وبناء قرارهم على الدليل. 

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم توضيح أهمية الكهرباء في حياتنا، وتوضيح أهمية المواد الموصلة للتيار الكهربائي والمواد . 4
العازلة له، وأهم االحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها للوقاية من مخاطر الكهرباء، وتدريب الطلبة على ربط السبب بالنتيجة لتفسير 

مشاهدات علمية يرونها في حياتهم اليومية. 

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تخيل جمل قصيرة يصفون بها نافذة غرفة الكاتبة، يمكن أن نساعدهم على الرسم . 1
التوضيحي بداًل من وصف النافذة كتابة. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في قراءة النّص قراءة جهرية أو صامتة، يمكن أن نطلب إليهم 

التعبير عن الصور باستخدام بعض المفردات من النص، ثم قراءة النص قراءة جهرية. 

اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على الطلبة التعبير عن أفكارهم عند محاولة التنبؤ بالقصة؛ لذا يجب على معلمي اللغة اإلنجليزية أن . 2
يزودوا الطلبة بمجموعة من المفردات التي قد يحتاجونها عبر مناقشة الصور. 

هذه . 3 تذليل  ويمكن  القياس،  وحدات  تحويل  عند  المناسبة  الحسابية  العملية  تحديد  في  الطلبة صعوبة  بعض  يواجه  قد  الرياضيات: 
الحسابية، ويمكن  العملية  المناسب في  العدد  الوحدة األكبر واختيار  الوحدات وتحديد  بين  العالقات  الصعوبة عن طريق توضيح 
هذه  تذليل  ويمكن  الحسابية،  العمليات  إجراء  في  الطلبة صعوبة  بعض  يواجه  قد  الوحدات.  بين  التحويل(  )درج  وسيلة  توظيف 

الصعوبة عن طريق توظيف حقائق الضرب األساسية.

العلوم: قد ال يدرك بعض الطلبة خطورة الكهرباء، فيجب على المعلم تأكيد أهمية الكهرباء، وفي الوقت نفسه خطورتها عند االستخدام . 4
الخاطئ لها.
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 ●120cm= )    ( mm

 ●7000mm = )   (m

 ●3km = )    (m


