
  
  :رقم الجذاذة  الجغرافیا  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  أكتشف محیطي وأرسمھ وأضع مفتاحا لرسمي: في الطریق إلى المدرسة :العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  یكتشف المتعلم معالم محیطھ ویحدد مواقعھا - : األھداف
  بین مواقعھای) تصمیم( یكتسب طریقة تحویل ھذه المعالم إلى رسم  -             

  صور، رسوم، رموز، إشراك التالمیذ بشكل فعلي في الدرس - :الوسائل

  

  األنشطة  الوسائل والتقنیات  األھداف  المراحل
تقریب موضوع   أمھد تعلمي

  الدرس باعتماد أمثلة
یمكن إضافة . صورة

تصمیم حي أو خریطة أو 
  ...صورة لقریة

یقدم الموضوع من خ�الل أمثل�ة لوض�عیات 
فیھا اإلنسان إلى معرفة موقع مع�الم یحتاج 

و إب��راز أھمی��ة . المح��یط القری��ب أو البعی��د
الرس��وم ف��ي تقری��ب الواق��ع وض��بط موق��ع 

وھن��ا یمك��ن للم��درس جع��ل التلمی��ذ . معالم��ھ
یس���تأنس ب���بعض الوس���ائل مث���ل التص���میم، 
الخریط�����ة ب�����إبراز دورھ�����ا ف�����ي معرف�����ة 

رف��ة عمعرف��ة مع��الم مدین��ة م��ا، م.( المح��یط
  ...)موقع دولة

ناس بمراحل اإلستئ  كیف أتعلم؟
رسم مكونات 

  المحیط

  .صورة لحي بالمدینة
  .أشكال مختلفة من الرموز
رسم لمعالم حي ممثل في 

  صورة

ی��تم الت��درج م��ن مرحل��ة أول��ى تھ��م مش��اھدة 
المح���یط لتحدی���د معالم���ھ وض���بط مواقعھ���ا 

ث��م مرحل��ة ثانی��ة . بالنس��بة لبعض��ھا ال��بعض
ل���ة تحت���اج المرح. تھ���م رس���م مع���الم الح���ي

الثانی���ة إل���ى ض���بط خط���وات منھجی���ة مث���ل 
اختی����ار الرم����وز، تمثی����ل الرم����وز داخ����ل 

  .إطار، وضع عنوان ومفتاح للرسم
خل�ق ح�وار م�ع التالمی�ذ ح�ول فوائ�د ھ�ذه  -

تقری���ب ( الرس���وم وتوجی���ھ أج���وبتھم نح���و
المح���یط لإلنس���ان، تس���ھیل التح���رك فی���ھ، 

  ...)تكوین فكرة عن تنظیم المجال

المتعلم أھمیة یلمس   لماذا أتعلم؟
معرفة معالم المحیط 

  في حیاتھ الیومیة

ی��تم التأكی��د عل��ى أن أھمی��ة معرف��ة المح��یط ال  -  الحیاة الیومیة
وھن����ا یمك����ن . تنحص����ر ف����ي المح����یط القری����ب

م���ن حی���اة بع���ض التالمی���ذ  االنط���القللم���درس 
الذین تاھوا یوما ما عن منازلھم أو عن السوق، 

ق���رى  أو یتخوف���ون م���ن ال���ذھاب إل���ى أحی���اء أو
وبالت��الي ... مج��اورة ألنھ��م ال یعرف��ون الطری��ق

فمعرفة المحیط تكسب القدرة على التح�رك فی�ھ 
  .بثقة

  قبل قراءة الملخص یطلب من التالمیذ التعبیر عن فوائد تعرف المحیط  ملخص
  تذكر خطوات نقل معالم المحیط إلى رسم -

أقوم وأدعم 
  تعلمي

التدرب على رسم 
معالم المجال 

  .ئدة ذلكوإدراك فا

صور یختارھا المدرس أو 
  یطالب بھا بعض التالمیذ

المرحل��ة األول��ى ینج��ز التالمی��ذ عم��ال ف��ي 
الفص���ل باعتم���اد ص���ورة أو أكث���ر لح���ي أو 

  .قریة
المرحل���ة الثانی���ة یطال���ب التالمی���ذ بعم���ل  -

  .منزلي یتمثل في رسم معالم محیطھ

. ومیة، حیث یقوم التالمیذ برسم معالم مح�یطھمجعل مكتسبات الدرس تتجاوز الفصل إلى الحیاة الی  امتدادات
  ویمكن استغالل إنجازاتھم لیعرف كل واحد منھم بمحیطھ لآلخر

 




