
  
  :رقم الجذاذة  التاریخ  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  كیف نسمي ما قمنا بھ خالل ھذه السنة؟: العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  ما تعلمھ من دروس التاریخ) ة(یرصد المتعلم - : األھداف
  .صورة ورسوم وخطاطة وخط الزمن التاریخي: الوسائل

  

الوسائل   األھداف  المراحل
  والتقنیات

  نشطةاأل

  
  

  أمھد تعلمي

قی��اس م��دى ق���درة 
عل�����ى ) ة(الم�����تعلم

إدراك أھمی���������������ة 
الت�����اریخ المحل�����ي 
ف�������ي استكش�������اف 
أدوات الم����������ؤرخ 

  وخطواتھ

  
  

  صورة

 إل�ى موض�وع ال�درس م�ن خ�الل ح�وار ) ة(استدراج الم�تعلم
بین متعلمین من مستواه الدراسي أي باستخدام طریق�ة لع�ب 

 .األدوار
 م���ع الوق���وف عل���ى  ق���راءة الح���وار والتعلی���ق المراف���ق ل���ھ

ث���م . ال���ذي یظھ���ر ألول م���رة" الت���اریخ المحل���ي" مص���طلح 
  .التساؤل عن الكیفیة التي تمت بھا دراستھ

  
  
  
  
  
  
  
  

  كیف أتعلم؟

ج�������رد ش�������امل  -
للمواض�����یع الت�����ي 
تناولھا في دروس 
الت����اریخ المق����ررة 

  خالل ھذه السنة
  
  
ی�����ذكر ب�����أدوات  -

  )الوثائق(المؤرخ 
  

  أنواع التقویم
  

  ي التوطین الزمن
  
  

استكش��اف ماض��ي 
بیئت���ھ اإلجتماعی���ة 
المحلی�����ة ورص�����د 

  تطورھا

  
  رسوم
  
  
  
  
  

  خطاطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خط زمني تاریخي

رص��د المواض��یع الت���ي عالجھ��ا خ��الل ھ���ذه الس��نة م��ن الت���اریخ 
من الرسمین لیحدد موقع�ھ، ھ�و، ) ة(المحلي بحیث ینطلق المتعلم

ب��اء ویح�دد زم�ن البیئ�ة المحلی�ة وزم�ن اآل) الحاض�ر( ف�ي المك�ان
  ).الماضي( واألجداد 

انطالقا من الخطاطة یس�تخلص الخط�وات الت�ي ت�م اعتمادھ�ا ف�ي 
  .تحسیسھ بتاریخھ المحلي

ب��أدوات الم��ؤرخ الت��ي تع��رف علیھ��ا خ��الل ھ��ذه ) ة(ی��ذكر الم��تعلم
یق�ف عن�د و..) ص�ور، س�جالت، ش�ھادات ش�فویة( السنة ویسمیھا

مفھوم الوثیقة وبین كیف استثمارھا الستخراج بعض المعلومات 
  ...التي ترتبط بتاریخھ الشخصي وبتاریخھ المحلي

الم����یالدي ( ع����ن اس����تیعابھ ألن����واع التق����ویم) ة(یعتب����ر الم����تعلم
ولخط����وات ت����وطین األح����داث عل����ى خ����ط ال����زمن ) والھج����ري

  . التاریخي
ل اإلتص�ال المباش�ر استكشاف مع�الم م�ن البیئ�ة المحلی�ة م�ن خ�ال

  .بھا
ی���ذكر ب���الخطوات الت���ي اتبعھ���ا ف���ي استكش���اف مع���الم م���ن بیئت���ھ 

  .المحلیة
یس��تخلص مفھ��وم التط��ور م��ن خ��الل إج��راء المقارن��ات ب��ین ھ��ذه 

  .المعالم في الماضي والحاضر
  .تترك مرحلة خطوات المؤرخ إلى الدرس الموالي

ط اكتش��اف البیئ��ة اإلجتماعی��ة المحلی��ة ورب��  لماذا أتعلم؟
  تطور تاریخھا بالتاریخ الوطني

بالفائ��دة م��ن دراس��ة الت��اریخ ) ة(ق��راءة الفق��رة لتحس��یس الم��تعلم
  .المحلي

طیل��ة الس��نة الراس��یة ف��ي م��ادة ) ة(ق��راءة ھ��ذا الملخ��ص باعتب��اره حص��یلة لل��درس وللعم��ل ال��ذي ق��ام ب��ھ الم��تعلم  ملخص
  .التاریخ

أقوم وأدعم 
  تعلمي

استكشاف الت�اریخ 
  )ة(المحلي للمتعلم

بطاق������ات بریدی������ة أو 
  صور

 جمع بطاقات بریدیة او صور تمثل مشاھد متنوعة 
 ترتیبھا زمنیا أو حسب مواضیع سیاسیة أو اقتصادیة...  

توس�����یع مع�����ارف   امتدادات
  )ة(المتعلم

تنظیم معرض ص�غیر عل�ى مس�توى القس�م توض�ع فی�ھ ك�ل    تنظیم معرض
  .األشیاء التي تم جمعھا حول تاریخ المنطقة
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  :رقم الجذاذة  التاریخ  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  كیف نسمي ما قمنا بھ خالل ھذه السنة؟ خطوات المؤرخ: العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  على خطوات المؤرخ) ة(یتعرف المتعلم - : األھداف
  .صورة ورسوم وخطاطة تقدم أكثر ما یمكن من المعلومات عن عمل المؤرخ: الوسائل

  

الوسائل   األھداف  احلالمر
  والتقنیات

  األنشطة

  
  

  أمھد تعلمي

التحس��یس بأھمی��ة عم��ل 
  المؤرخ

  
  
  رسم

 من الرسم حیث یسائل المؤرخ رجال من ) ة(ینطلق المدرس
العص��ر الق��دیم بمعن��ى أن الحاض��ر یس��ائل الماض��ي وھ��و م��ا 

 .یستلزم التوفر على الوثائق
 ج انطالق���ا م���ن ق���راءة التعلی���ق المراف���ق للص���ورة اس���تدرا

إل����ى معرف����ة أن الت����اریخ موض����وع ومنھجی����ة ) ة(الم����تعلم
  .ةووظیفة اجتماعی

  
  
  
  
  
  
  
  

  كیف أتعلم؟

  
  
  
  
الوق��وف عل��ى ت��والي  -

خط���������وات الدراس���������ة 
  .التاریخیة

  تحدید الموضوع  -
  البحث عن الوثائق -
  وصف التطور -
  تفسیر التطور -
اس���������������������������������تعمال  -

  .المصطلحات المناسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رسمان 
 وخطاطة
  وخریطة

أن ) ة(بإمك��ان الم���درس أثن��اء إنج���از ھ���ذه األنش��طة م���ع الم���تعلم
یوظف كل األمثلة المعبرة والملموسة التي سبق لھ أن اشتغل بھا 
في الدروس السابقة لتكون األرضیة التي ستجسد علیھا خط�وات 

  .العمل التاریخي ھذه
  :تحدید موضوع الدراسة

اھتمامھ من أن یذكر الموضوع الذي أثار ) ة(یطلب من المتعلم - 
ض��من المواض��یع الت��ي درس��ھا خ��الل الس��نة الدراس��یة وت��وحي 

 .الصور وعناوینھا بمختلف الدروس التي سبقت
االجتم��اعي : ث��م یح��دد الموض��وع المخت��ار ف��ي أبع��اده الثالث��ة - 

 .والجغرافي والزمني
  :البحث عن الوثائق المالئمة

أن ی���ذكر ن��وع الوث���ائق الت��ي اس���تعملھا ) ة(یطل��ب م���ن الم��تعلم - 
بالنس����بة للموض����وع ال�����ذي اخت����اره والمطل����وب أن یس�����تعین 

بالص��ور المختلف��ة الت��ي ترش��ده إل��ى أن��واع الوث��ائق ) ة(الم��تعلم
  .المختلفة التي تم استعمالھا ضمن الدروس السابقة

  :وصف التصور
ور ث��م یض��عھا األح��داث المعب��رة ع��ن التط��) ة(یس��تخرج الم��تعلم

  .مرتبة على خط زمني
  :تفسیر التطور

ب�أن لك�ل تط�ور أس�باب وأن ك�ل تط�ور ق�د ) ة(إثارة انتباه الم�تعلم
  .یكون سببا لتطور آخر

بض���رورة اس���تخدام المص���طلحات المطابق���ة ) ة(ت���ذكیر الم���تعلم
  .للموضوع مع إعطاء أمثلة بذلك

  المعرفة التاریخیة   لماذا أتعلم؟
  نتائج خطوات منھجیة

  .بخطوات العمل ) ة(قراءة الفقرة لتحسیس المتعلم  صور ورسوم

  استنتاج خطوات المؤرخ بتتابع كما تم عرضھا في الدرس  ملخص

أقوم وأدعم 
  تعلمي

قی�اس الق�درة عل��ى 
  التطبیق

موض���وعا م���ن بیئت��ھ المحلی���ة ویطب���ق علی���ھ ) ة(یخت��ار الم���تعلم  تمرین
  .خطوات الدراسة التاریخیة

رف توس�����یع مع�����ا  امتدادات
  )ة(المتعلم

م�ن طریق�ة البح�ث ع�ن المعلوم�ات التاریخی�ة ) ة(تمكین الم�تعلم  
  .واستغاللھا
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