
1

دليل المعّلم

: الرابع الصفُّ
نشاط )12(: مدينة البترا   

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 العربية(: وضح للطلبة األهمية الجغرافية لمدينة البترا المتمثلة في الصخور والمعادن، واطلب إليهم التعبير عن  ■
األهمية التاريخية واألثرية للبترا، واطلب إليهم كذلك استخدام أسلوب التعجب في أثناء تعبيرهم عن روعة المدينة وجمالها. وضح للطلبة 

طرائق العرض التي يمكن استخدامها للحديث عن أهمية البترا، مثل العرض المرئي مع صور، أو العرض المباشر أمام الجمهور. 
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية: ما األسئلة التي لم تجدوا لها إجابة في أثناء قراءتكم النص؟ ما طريقة العرض التي 

استخدمتموها للحديث عن البترا؟ ما المعلومات التي ركزتم عليها في أثناء العرض؟  

النّشاط الثّاني )اللغة اإلنجليزية(: ناقش الطلبة في عنوان النشاط وسبب تسمية البترا هذا االسم. اطلب إلى الطلبة استخدام القاموس  ■
للبحث عن معاني المفردات. اطلب إلى الطلبة قراءة النص وناقشهم في أهم األفكار الواردة فيه. اطلب إلى الطلبة العمل في ثنائيات 

إلجابة األسئلة. اطرح على الطلبة مجموعة من األسئلة للتأكد من فهمهم، واستذكر خطوات كتابة الفقرة معهم. 
التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:

أين تقُع البترا؟ هل سبق أن زرت مدينه البترا؟ ما أهم معالمها؟

المفاهيم،  ■ الطلبة ألمثلة على هذه  الحوادث، مع عرض  العشوائية، وأنواع  التجربة  الطلبة بمفهوم  الثّالث )الرياضيات(: ذّكر  النّشاط 
شجعهم على التعبير بكلماتهم الخاصة عن الموقف قيد الدراسة، وعلى تمثيله بالطرائق المتنوعة والتركيز على أشكال ڤن. أرشد الطلبة 

إلى أن التمثيل بأشكال ڤن يسهل استخالص المعلومات ويوضحها.   
     التحقق من الفهم: اطرح على الطلبة األسئلة اآلتية:

 1( مثِّل ومجموعتك األعداد الفردية، واألعداد األولية حتى العدد 15 بشكل ڤن، واكتب مالحظتك على الشكل، وناقش زمالءك فيها.
 2( نجح في مبحث الرياضيات 27 طالبًا، ونجح في مبحث العلوم 24 طالبًا، ونجح في المبحثين مًعا 20 طالبًا.

      مثِّل البيانات أعاله في شكل ڤن، ثم أكمل العبارات اآلتية ُمعتِمًدا على شكل ڤن:
       ● عدد الطلبة الناجحين في الرياضيات فقط هو )      ( طالب.
       ● عدد الطلبة الناجحين في مبحث واحد فقط هو )      ( طالبًا.

       ● إذا علمت أن عدد طلبة الصف 35 طالبًا، فإن عدد الطلبة غير الناجحين في كال المبحثين هو )      ( طالبًا.

التاريخ:العلومالرياضياتاللغة اإلنجليزية        اللغة العربية                     

نتاجات التعّلم:

اللّغة العربيّة: يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ومعبرة، ُمحاِوًرا أفراد مجموعته في موضوع حياتّي، كاتبًا عنه في فقرة واحدة، ُموظّْفًا 
فيها ما اكتسبه من أنماط وتراكيب لغوية. 

اللغة اإلنجليزية:  يكتب فقرة في سجل التعلم، ُمراِعيًا السالمة اللغوية وعالمات الترقيم.                                     
الرياضيات:  يحّل مسائل على الحوادث باستخدام أشكال "ڤن". 

العلوم: يستكشف الموارد الطبيعية غير الحيوية في البيئة.

حّل المشكالت                   التّواصل                   اإلبداع                   التفكير الناقد                   التّعاون

معارف ومهارات أساسيّة سابقة:
اللغة العربية: القراءة الفاهمة للنص، والتفكير الناقد، والتعبير عن الرأي، وتوظيف عالمات الترقيم. 	 
اللغة اإلنجليزية: اإلبداع، والخيال، والقراءة الفاهمة، وكتابة فقرة.	 
الرياضيات: التجربة العشوائية، والحادث، والحادث الممكن، والحادث المؤكد، والحادث المستحيل.	 
العلوم: موارد غير حيوية، والمعادن، والصخور، والتفكير الناقد، والتعاون ، والتواصل.	 
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النّشاط الّرابع )العلوم(: ذّكر الطلبة بالموارد الحيوية، ثم وّضح لهم مفهوم الموارد غير الحيوية، وأمثلة عليها )الصخور، والمعادن، والماء(.  ■
ناقش الطلبة في مفهوم الصخور والمعادن. دّرب الطلبة على التمييز بين الصخور والمعادن. يمكنك عرض مجموعة من الصخور والمعادن 
الموجودة في مختبر العلوم أمام الطلبة. اطلب إلى الطلبة كتابة أكبر عدد من المعادن والصخور الموجودة في البيت والشارع والمدرسة. 
شجع الطلبة على إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه األردن في نقص المياه وتلوث المياه في األردن. وساعد الطلبة على توعية المجتمع حول 

تدوير النفايات للمحافظة على البيئة من التلوث. 
التحقق من الفهم: يمكنك طرح األسئلة اآلتية على الطلبة:

ــ ما الفرق بين الموارد الحيوية والموارد غير الحيوية؟
ــ لماذا سميت الموارد غير الحيوية هذا االسم؟

ــ ممَّ يتكون صخر الغرانيت؟ 
ــ  ما مصادر الماء في األردن؟

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 تذكير الطلبة بالقراءة الجهرية للنص مع مراعاة عالمات الترقيم، وتوضيح . 1
أهمية تقييم األداء في المهام المطلوبة باستخدام التقييم الذاتي وتقييم األقران، وتوضيح أهمية مراجعة األنماط اللغوية المتعلمة سابقًا، 

لالستفادة منها في تنفيذ المطلوب. 

معلمو اللغة اإلنجليزية: يتعين على معلمي اللغة اإلنجليزية التحقق من فهم الطلبة المفردات وتوظيفها في جمل مفيدة من إنشائهم. كما . 2
يتعين عليهم طرح أسئلة تنمي التفكير الناقد واإلبداع لمساعدة الطلبة على كتابة الفقرة.

معلمو الرياضيات: يتعين على معلمي الرياضيات تدريب الطلبة على تمثيل البيانات بأشكال "ڤن" وتحليل الموقف بطريقة تتوافق . 3
مع معطياته، والتحقق من فهم الطلبة الموقف بتشجيعهم على التعبير عنه بكلماتهم الخاصة. كذلك يتعين عليهم متابعة الطلبة في أثناء 

التمثيل بأشكال ڤن وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لهم، والطلب إليهم تبرير الخطوات حسب فهمهم. 

معلمو العلوم: يتعين على معلمي العلوم تدريب الطلبة على التمييز بين المعدن والصخر، وتشجيعهم على رسم دورة الماء في الطبيعة، . 4
وتوضيح المشكالت التي تواجه األردن في مشكلة نقص المياه. ويتعين عليهم مشاركة طلبتهم في إيجاد العقوبة المجتمعية المناسبة 

لألشخاص الذين يسرفون في الماء و يلوثونه.

أخطاء شائعة، ومفاهيم غير صحيحة، وتحديات متوقعة: ■

اللغة العربية: قد يصعب على بعض الطلبة تقديم العرض أمام الجمهور بسبب شعورهم بالخجل، حينها يمكنهم أن يتدربوا على تقديم . 1
العرض ذاتيًّا بمساعدة أحد أفراد أسرتهم. 

اللغة اإلنجليزية: قد يصعب على بعض الطلبة فهم المفردات؛ لذلك يتعيّن على معلمي اللغة االنجليزية تحضير مجموعة من البطاقات . 2
التي تعبر عن المعنى على شكل صور وتوجيه الطلبة إلى مشاركة جملهم مع زمالئهم و تشجيعهم على استخدامها عند كتابة الفقرة.

الرياضيات: قد يجد بعض الطلبة صعوبة في إنشاء شكل ڤن، ويمكن تذليل هذه الصعوبة عن طريق إرشاد الطلبة إلى تحليل معطيات . 3
المسألة بلغتهم الخاصة وترجمتها برسم معيّن. قد يجد بعض الطلبة صعوبة في استنتاج المعلومات من أشكال ڤن، ويمكن تذليل هذه 

الصعوبة عن طريق تحديد الطلبة لما تمثله كل منطقة من أشكال ڤن حسب المسألة قيد الدراسة.

العلوم: قد يصعب على بعض الطلبة تمييز الصخور من المعادن. يمكن للمعلم كتابة تعريف الصخور والمعادن والطلب إلى الطلبة بيان . 4
الفرق بين التعريفين.


