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دليل المعّلم

: الرابع الصفُّ
نشاط )10(: قصتي

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.

وكيفية  ■ الطبيعية  الموارد  أهمية  عن  واسألهم  ومشاعرهم،  حاجاتهم  عن  التعبير  أهمية  للطلبة  وضح  العربيّةُ(:  )اللّغةُ  األّول  النّشاط 
استخدامها، واضرب لهم بعض األمثلة على استخدام الموارد الطبيعية في حياة اإلنسان، مثل: الطعام والمالبس، والحصول على الطاقة. 
تحدث عن الهدف العام من قصة حديقة الورد المتمثل في التعاون، وزراعة األشتال، وحماية الطبيعة، وغيرها. استمع إلجابات الطلبة، 

وقدم لهم التغذية الراجعة.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة: ما أهمية الموارد الطبيعية الحيوية في حياة اإلنسان؟ ما الصعوبات التي واجهتك في 

ترتيب الجمل المبعثرة؟ ما األخطاء اللغوية التي وقعت فيها في أثناء سرد أحداث القصة؟ ماذا استفدت من قصة حديقة الورد؟

النّشاط الثّاني )اللّغة اإلنجليزيّة(: قدم للطلبة موضوع النشاط عبر مشاركة بعض الصور لمحمية ضانا، واطلب إليهم أن يتحدثوا عنها.  ■
قدم المفردات للطلبة وتأكد من فهمهم إياها. اطلب إلى الطلبة أن يقرؤوا الجمل ويرتبوها في فقرة. استمع لقراءة بعض الطلبة وقدم 
التغذية الراجعة. قسم الطلبة مجموعات، واطلب إليهم أن يتناقشوا في مفهوم المحميات وأهميتها. استمع إلجابات الطلبة وناقشهم فيها. 

اطلب إلى الطلبة أن يشاركوا تجربتهم في رحلة الى الطبيعة ويدونوها في سجل التعلم.
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة االسئلة اآلتية: ما معنى محمية؟ أين تقع محمية ضانا؟ ما الذي يعيش فيها؟ ما أهمية المحميات 

الطبيعية؟

وأسئلة سريعة وربطها  ■ أمثلة  الهندسي ومساحته عن طريق  الشكل  بين محيط  الطلبة  تمييز  تحقّق من  )الّرياضيّات(:  الثّالث  النّشاط 
بالمسائل الواقعية، رّكز على كتابة الطلبة الصيغ الرياضية المستخدمة في الحل وتابع تطبيقها بصورة صحيحة. شّجع الطلبة على تنوع 

اإلجابات وطرائق التفكير في حل الموقف المحدد، واستمع لتبريرهم اإلجابات، وقّدم لهم التغذية الراجعة المناسبة والمباشرة.
التحقق من الفهم: اطرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

1 .:)20cm( وعرضها )60cm( لدى حامد ورقة مستطيلة الشكل، طولها
ًحا الصيغة الرياضية التي استخدمتها. - احسب محيطها، ُموضِّ

التاريخ:العلومالّرياضّياتالّلغة اإلنجليزّيةالّلغة العربّية

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: يكتب من جمل مبعثرة موضوًعا حياتيًّا في فقرة واحدة، موظفًا في تحدثه وكتابته األنماط والتراكيب اللغوية المتعلمة.
اللّغة اإلنجليزيّة: يكتب عن تجربته في سجل التعلم الخاص به.

الّرياضيّات: يحسب محيط كل من المستطيل والمربع ومساحتيهما باستخدام الصيغ الرياضية.
العلوم: يبين أهمية الموارد الطبيعية الحيوية مصدًرا للطاقة.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون
معارف ومهارات أساسيّة سابقة:

اللّغة العربيّة: التفكير الناقد، والتعبير عن الحاجات والمشاعر، وتمييز تسلسل األحداث.	 
اللّغة اإلنجليزيّة: ترتيب الجمل لتشكيل فقرة سليمة، واستخدام سجل التعلم والبحث.	 
الّرياضيّات: المربع، والمستطيل، وأبعاد الشكل الهندسي، والعمليات الحسابية.	 
العلوم: الموارد الطبيعية، والطاقة، والتفكير الناقد، والتواصل، وربط العلم بالحياة.	 

جسور التعلم
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ًحا الصيغة الرياضية التي استخدمتها. - احسب مساحتها، ُموضِّ
- لدى سائد ورقة مربعة الشكل محيطها مساو لمحيط ورقة حامد، احسب طول ضلع ورقة سائد ومساحتها.

2.  ترغب سارة في رسم مستطيل مساحته 2100cm2، ساعد سارة على تحديد طول المستطيل وعرضه )قدم ثالثة اقتراحات على 
األقل(.

النّشاط الّرابع )العلوم(: وّضح للطلبة مفهوم الموارد الحيوية وأهميتها في حياتنا اليومية، ثم اطلب إليهم تصنيف الموارد الحيوية في  ■
جدول، ثم ناقشهم في أنواع الموارد الحيوية. وّضح للطلبة مراحل تكوين النفط ومكوناته وأهميته في حياتنا اليوميه.

التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:
ما أنواع الموارد الحيوية؟. 1
صنف مصادر المواد اآلتية إلى موارد نباتيه وموارد حيوانية: )الجبنة، القهوة، الجزر، اللبن، الزبدة، الطحين، الزبيب(.. 2

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 تذكير الطلبة بأهمية القراءة الصامتة للقصة بعد إعادة ترتيب الجمل المبعثرة؛ . 1
لتساعدهم على إعادة سرد أحداث القصة، والتركيز على توظيف عالمات الترقيم المناسبة في كتابة الفقرة، واالهتمام بمهارة التحدث 

بإجابة األسئلة الشفوية، وإمكانية تدوين مالحظاتهم قبل المشاركة في إجابة األسئلة الشفوية.

معلّمو اللّغة اإلنجليزيّة: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية تقديم المفردات والتحقق من فهم الطلبة إياها. كما يتعين عليهم تذكير . 2
الطلبة بكيفية كتابة فقرة سليمة باللغة اإلنجليزية. من المهم االستماع ألفكار الطلبة ومناقشتهم فيها. كذلك حث الطلبة على االهتمام 

بالبيئة والمحافظة عليها.

معلّمو الّرياضيّات: يتعين على معلمي الرياضيات تقديم التغذية الراجعة المباشرة للطلبة في أثناء تنفيذهم النشاط، ومتابعة نقاشاتهم . 3
الثنائية، والتحقق من تمييز الطلبة بين مفهومي محيط ومساحة الشكل الهندسي عن طريق عرض الطلبة األمثلة على كل مفهوم. كذلك 

يتعين عليهم تشجيع الطلبة على اإلجابات المتعددة التي تحقق معطًى معينًا، مع التركيزعلى تبرير الطلبة إجابتهم.

معلّمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على التمييز بين الموارد الحيوية والموارد غير الحيوية والتركيز على أنواع . 4
الموارد الحيوية واستخداماتها.

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 . 1
المنطقي في ترتيبها. وقد يصعب على بعض الطلبة إعادة سرد أحداث القصة؛ يمكنهم إعادة سرد األحداث مكتوبة ثم بعد ذلك شفويًّا.

اللّغة اإلنجليزيّة: قد يصعب على بعض الطلبة استخدام اإلنترنت للوصول إلى معنى األكواخ البيئية وطبيعتها، يجب على معلمي . 2
اللغة اإلنجليزية البحث عن مصدر معرفة يتضمن فقرة قصيرة وتشجيع الطلبة على قراءتها. كذلك يمكن أن نطلب إلى الطلبة العمل 

في ثنائيات وتقديم جمل بسيطة عن الفنادق البيئية.

الّرياضيّات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في التمييز بين مفهومي المحيط والمساحة، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق توضيح . 3
كل من المفهومين باألمثلة والنماذج المحسوسة، قد يجد بعض الطلبة صعوبة في إعطاء إجابات عدة لطول مستطيل وعرضه، ُعلِم 
محيطه أو مساحته، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق تدريب الطلبة على العمليات الحسابية الذهنية وتطبيق الصيغ الرياضية 

بطريقة صحيحة.

العلوم: قد يخطئ بعض الطلبة في تصنيف الموارد الحيوية، درب الطلبة على ذلك عبر طرح أمثلة وكتابتها على السبورة لمناقشتها.. 4
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