
  
  :رقم الجذاذة  جغرافیا  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  أمثل مرافق مدرستي في شكل رسم باستعمال رموز لھ: العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  یتدرب المتعلم على التعبیر عن محیطھ بواسطة رسم - : األھداف
  یكتشف قاعدة تھم الرموز األساسیة إلنجاز الرسوم -            

  تصمیم -وم تجسیدیةرس: الوسائل
  

  األنشطة  الوسائل والتقنیات  األھداف  المراحل
  

  أمھد تعلمي
اكتساب فكرة عامة 
ع�������ن موض�������وع 

  الدرس

تعبیر توضیحي یفك�ك 
  موضوع الدرس

توض��ح العملی��ات الت��ي یقب��ل علیھ��ا التالمی��ذ ف��ي 
  :ھذا الدرس والتي تتلخص في شیئین أساسین

  .زالتعبیر عن مكونات المحیط بواسطة رمو -
  اكتشاف قاعدة الختیار الرموز -

  
  
  
  
  
  
  
  

  كیف أتعلم؟

ترس���یخ مكتس���بات 
أي  7و3ال��������درس 

القدرة على تحوی�ل 
  .ما یشاھد إلى رسم

تزوی�������د الم�������تعلم 
بقاع�دة تس�اعده ف��ي 
اختی�������ار رم�������وز 
مكون����ات المح����یط 

  وقراءتھا

رس����������م تجس����������یدي 
  .للمدرسة

  .تصمیم للمدرسة
  .قاعدة أساسیة

یمك��ن إض��افة وس��ائل 
  لموضوعأخرى في ا

ث���الث  ی���تم التركی���ز عل���ى :المرحل���ة األول���ى
ف مكتس��بات عملی��ات لوض��ع الرس��م وھن��ا توظ��

  .7و3الدرسین 
رص�����د مكون�����ات المح�����یط أي  :1العملی�����ة 

ی�����تم توض�����یح إمكانی�����ة دم�����ج . المدرس�����ة
المكون��ات الت��ي تتش��ابھ ف��ي بع��ض الجوان��ب 

ف���ي  دم���ج منزل���ي الم���دیر والح���ارس: م���ثال
دم�ج قاع�ات الدراس�ة " من�زل" مكون واح�د

 ...والمطالعة
 .اختیار رموز لمختلف المكونات :2العملیة 
وض���ع إط���ار وتمثی���ل مختل���ف  :3العملی���ة 

المكون��ات بداخل��ھ م��ع إرف��اق الرس��م بمفت��اح 
 .وعنوان

توضیح قاعدة اختیار الرم�وز : المرحلة الثانیة
م��ن خ��الل األمثل��ة الموض��حة ف��ي الكت��اب م��ع 

مثل��ة أخ��رى مش��ابھة م��ن أج��ل ترس��یخ إض��افة أ
  .القاعدة لدى التالمیذ

یطب�ق التالمی�ذ مكتس�باتھم ف�ي  :المرحلة الثالثة
وض���ع رس���م لمدرس���تھم أو محیطھ���ا مس���ایرین 

  .نفس العملیات
أولھا ال�تمكن م�ن ق�راءة وإنج�از الرس�وم وثانیھم�ا : إبراز وضیفتین أساسیتین لموضوع الدرس  لماذا أتعلم؟

  .ى التعبیر بواسطة الرسومتنمیة القدرة عل
  

  ملخص
ترس������یخ بع������ض 

  مكتسبات الدرس
ملخص یساعد على ترسیخ خطوات أساسیة ف�ي   ملخص مركز

مع الت�ذكیر بالقاع�دة . تحویل ما نشاھده إلى رسم
  .الخاصة بأشكال الرموز

الترب على إنج�از   أقوم وأدعم تعلمي
  الرسوم

الرس�وم وم�دى یقوم التالمیذ على مستوى إنجاز   رسم منشأة أخرى
  .استیعابھم لقاعدة اختیار الرموز

یمكن توسیع مكتسبات الم�تعلم م�ن خ�الل توظی�ف بع�ض الخ�رائط والمطالب�ة بقراءتھ�ا باعتم�اد   امتدادات
  رموز المفتاح

 

https://moutamadris.ma/



