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دليل المعّلم

الصف: الرابع
نشاط )9(: رحلة في الطبيعة

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: العلوم، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية.

النشاط األول )العلوم(: اسأل الطلبة عن كل ما شاهدوه في حديقة المدرسة أو في الحي، واكتب إجاباتهم على السبورة،  ثم ارسم جدواًل  ■
على السبورة يتكون من عمودين أحدهما بعنوان )الموارد الطبيعية( والعمود الثاني بعنوان )مواد من صنع اإلنسان(. اطلب إلى الطلبة 
وضع كل كلمة في العمود الخاص بها. ثم اطلب إلى الطلبة تصنيف الموارد الطبيعية إلى موارد طبيعية حيوية وموارد طبيعية غير 

حيوية بعد توضيح الفرق بينهما. اطلب إلى الطلبة تصميم نموذج يوضح الموارد الطبيعية بعد مشاهدتهم الفيديو التوضيحي.  
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

- ما الفائدة من الموارد الطبيعية؟
- ما الموارد المتجددة؟ لماذا سميت هذا االسم؟

- اذكر بعض استخدامات األخشاب.
- لماذا سمي الوقود األحفوري هذا االسم؟    

العملية  ■ الطلبة  تحديد  رّكز على  يعرفونها.  التي  والسعة  الكتلة  من  كل  قياس  الطلبة عن وحدات  اسأل  )الرياضيات(:  الثاني  النشاط 
الحسابية المستخدمة عند التحويل، واطلب إليهم تبرير إجاباتهم. شجع الطلبة على ربط المواقف المدروسة بالحياة اليومية.

التحقق من الفهم: يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

أحّول كّلً من وحدات القياس اآلتية إلى الوحدة المبينة:
- 5kg = )         (g
- 2ton = )         (kg
- 20000g = )         (kg
- 5L = )         (mL
- 30000mL = )         (L

التاريخ:اللغة اإلنجليزية         اللغة العربيةالرياضياتالعلوم

نتاجات التعّلم:

العلوم: يستكشف الموارد الطبيعية الحيوية في النظام البيئي.             
الرياضيات: يحّول وحدات قياس ذات السمة الواحدة )الكتلة، والسعة(.        

أساليب  ُمستخِدًما في تحدثه  النتيجة،  السبب من  ُمميًِّزا  الفهم واالستيعاب،  النص قراءة صامتة في زمن مناسب مع  يقرأ  العربية:  اللغة 
متنوعة: االستفهام، والتعجب، والنداء.                      

اللغة اإلنجليزية: يكمل رسالة إلكترونية موجهه إلى صديق.            

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
العلوم: التفكير الناقد، والتواصل، والعمل التعاوني، وحل المشكلت.           	 
الرياضيات: وحدات قياس كل من الكتلة والسعة، وضرب األعداد الكلية في 1000, 100, 10 والقسمة عليها.	 
اللغة العربية: التفكير الناقد، وتمييز السبب من النتيجة، والقراءة الجهرية، والتعبير شفويًّا عن الرأي. 	 
اللغة اإلنجليزية: التفكير الناقد، وعمل األقران، والتواصل.  	 
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النشاط الثالث )اللغة العربية(: اسأل الطلبة عن الموارد الحيوية وطريقة الحصول عليها، واطلب إليهم التعبير عن رأيهم في موضوع  ■
القصة وبيان فائدة الموارد الحيوية كما وردت فيها، واطلب إليهم أن يوضحوا بعض األسباب في القصة والنتائج المتولدة عنها. اطرح 
بعض األسئلة على الطلبة، واسألهم عن توقعاتهم، واطلب إليهم أن تكون توقعاتهم منطقية وواقعية بعيًدا عن الخيال، وذّكر الطلبة بأدوات 

االستفهام والتعجب، واطلب إليهم كتابة بعض الجمل التي تتضمن تلك األدوات. 

التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ما المغزى من القصة؟ ما واجب اآلباء تجاه األبناء؟ 

ما المعلومات الجديدة في القصة؟ ما الكلمات الغامضة التي لم تفهم معناها؟ ما الموارد الحيوية التي وردت في القصة؟ 

النّشاط الّرابع )اللغة اإلنجليزية(: اسأل الطلبة عن عنوان النشاط، ووّجه لهم مجموعة من األسئلة عن طاقة الرياح. اطلب إلى الطلبة أن  ■
يقرؤوا النص ويحددوا المفردات الجديدة. ناقش الطلبة في المفردات، وتأكد من قدرتهم على فهمها. اربط النشاط بمبحث العلوم واسأل 

الطلبة عن المصادر المتجددة  ومزاياها وأمثلة عليها. 

التحقق من الفهم: هل الرياح مفيدة؟ ماذا نستفيد منها؟ اذكر أمثلة أخرى على الموارد الطبيعية؟ كيف يمكن أن نستفيد منها؟

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 العلوم: اطلب إلى الطلبة التفكير في عظمة الخالق عند النظر إلى هذا الكون الواسع، ووضح لهم أهمية الموارد الطبيعية، . 1

وكيف استفاد اإلنسان منها في صنع مواد أخرى لخدمة البشرية. اطلب إلى الطلبه تحديد الفرق بين الموارد الطبيعية الحيوية وغير 
الحيوية. شجع الطلبة على مشاهدة الفيديو التعليمي لبناء نموذج الموارد الطبيعية، واطلب إليهم بناء هذا النموذج بأفضل طريقة ممكنة.

معلمو الرياضيات: استمع للطلبة عند توضيحهم العمليات الحسابية المستخدمة، وتبريرهم إجاباتهم. شجع الطلبة على تقديم اإلجابات . 2
الممكنة المختلفة للسؤال )3(. تابع النقاشات الثنائية بين الطلبة، وقّدم لهم التغذية الراجعة المناسبة، يمكنك استخدام تقويم األقران في 

تقويم أداء الطلبة.
الجهرية . 3 القراءة  أثناء  في  استخدامها  كيفية  الجدول وشرح  أهمية  توضيح  العربية  اللغة  معلمي  يتعين على  العربية:  اللغة  معلمو 

والصامتة للنص، وتوضيح أهمية مشاركة األهل أو مجموعة من الزملء الذين يمكن التواصل معهم في اإلجابات، وتذكير الطلبة 
بأهمية تدوين الملحظات في جمل قصيرة تساعدهم على التحدث والتعبير عن الرأي، وتوضيح أهمية تقديم األدلة المنطقية والحقيقية 

التي تدعم إجاباتهم وآراءهم. 
معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية التأكد من فهم الطلبة المفردات الجديدة. كما يتعين عليهم طرح األسئلة . 4

لكسر الجمود، واستخدام صور لمزارع الرياح حتى يتمكن الطلبة من تنفيذ المهمة. من المفيد ربط األسئلة بما تم تنفيذه في نشاط 
العلوم. يمكن لمعلمي اللغة اإلنجليزية االستعانة بالموقع اآلتي للستزادة:

https://masdar.ae/ar/masdar-clean-energy/projects/tafila-wind-farm

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■
العلوم: قد يخطئ بعض الطلبة في تمييز الموارد الحيوية من غير الحيوية؛ لذا يجب على المعلم توضيح أن مصطلح الموارد الحيوية . 1

جاء من الحياة مثل النباتات والحيوانات بعكس مصطلح الموارد غير الحيوية.
الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في تحديد العملية الحسابية لتحويل وحدات القياس، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق التركيز . 2

على العلقة بين الوحدات وتحديد الوحدة الصغرى والكبرى. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في اإلجابة عن المواقف الحياتية التي تتضمن 
قياسات بوحدات مختلفة، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق توجيه الطلبة إلى توحيد وحدات القياس قبل إعطاء اإلجابة المطلوبة.

اللغة العربية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في توقع النتائج، يمكن أن نطلب إليهم شرح العنوان ومضمونه قبل قراءة القصة. وقد . 3
يواجه البعض منهم صعوبات في قراءة النص قراءة جهرية  يمكن أن نطلب إليهم قراءة بعض الكلمات في النص فقط والتدرب على 

قراءتها حتى يتمكنوا من قراءة النص. 
اللغة اإلنجليزية: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في الوصول لإلجابات  المتعلقة بالصورة؛ لذا يجب على معلمي اللغة اإلنجليزية  طرح . 4

مزيد من األسئلة، أو تقسيم الطلبة مجموعات للوصول إلى اإلجابات. 


