
  
  :رقم الجذاذة  الجغرافیا  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  أتعرف مكونات محیط مدرستي :العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  یصف المتعلمون المنشآت التي تشكل محیط مدرستھ - :األھداف
  یتعرف الخدمات التي توفرھا تلك المنشآت -            

  تعبیر مركز. سم تمثیلير. رسم لقریة. رسمان لحي بالمدینة: الوسائل
  

  األنشطة  الوسائل والتقنیات  األھداف  المراحل
تقری���������ب أول���������ي   أمھد تعلمي

لموض���وع ال���درس 
  من التالمیذ

  رسم لحي بالمدینة-
  تعبیر مركز -

ی��تم تقری��ب موض��وع ال��درس للتالمی��ذ م��ن 
خالل مالحظة أولیة للرسم مع قراءة تحلیلیة 

 ویمك���ن للم���درس. للتعبی���ر المراف���ق للرس���م
  توظیف بعض معطیات محیط التالمیذ

اإلس���تأناس بعملی���ة   كیف أتعلم؟
الوصف الجغراف�ي 
لمكون���ات المح���یط 

  المباشر للمتعلم
جع�������ل التلمی�������ذ  -

ینظ��ر إل��ى محیط��ھ 
نظ����رة ال����دارس و 

  المھتم

رس�����م یمث�����ل حی�����ا  -
  بالمدینة

  رسم یمثل قریة -

ینطلق المدرس من رسم حي المدین�ة قب�ل رس�م  -
تعلم یقط��ن بالمدین��ة، وعك��س القری��ة إذا ك��ان الم��

  .ذلك إذا كان التلمیذ یقطن بالقریة
یحل��ل مض��مون الرس��مین بھ��دف تعل��یم التالمی��ذ  -

  منھجیة وصف مكونات المحیط
یالح�ظ التالمی��ذ الف�رق ف��ي المراف�ق ب��ین مح��یط  -

  .المدرسة بالقریة ومحیطھ بالمدینة
یتم التمییز ب�ین مراف�ق نحت�اج لخ�دمتھا یومی�ا و  -

الت��ي یج��ب أن تك��ون قریب��ة م��ن المدرس��ة أو م��ن 
  .المنزل، والمرافق التي ال نحتاج لخدمتھا یومیا

توعی��������ة التلمی��������ذ   لماذا أتعلم؟
بوظیف����ة التع�����رف 
عل�������ى مكون�������ات 

  محیطھ

  مضمون الدرس -
حاج���������ة التلمی���������ذ  -

  لمعرفة محیطھ

ش��اركي لجع��ل یوظ��ف الم��درس األس��لوب الت
التالمی��ذ یستخلص���ون أھمی���ة التع���رف عل���ى 
المح���یط وتقوی���ة وع���یھم ب���أنھم ج���زء من���ھ 

  یستفیدون من خدمات منشآتھ

قب��ل توظی��ف الملخ��ص الم��دون ف��ي الكت��اب یطل��ب م��ن التالمی��ذ وض��ع ملخ��ص لموض��وع   ملخص
  .الدرس، ویقف المدرس عند الصعوبات التي قد تواجھھم في ذلك

  ب التالمیذ للملخصیتأكد المدرس من استیعا

أقوم وأدعم 
  تعلمي

تق�ویم ق�درة الم��تعلم 
عل����������ى رص����������د 

  مكونات المحیط

ربط مكتسبات ال�درس بمح�یط الم�تعلم فیق�وم   محیط المتعلم
برصد م�ا یثی�ر انتباھ�ھ م�ن منش�آت ف�ي ذل�ك 
المح��یط ث��م یح��دد خ��دماتھا، كم��ا یت��یح ھ���ذا 
التقویم تعبی�ر الم�تعلم ع�ن مراف�ق یحت�اج لھ�ا 

ت��نقص محیط��ھ وھن��ا س��وف الس��كان لكنھ��ا 
  تختلف أجوبة التالمیذ

تدرب التلمی�ذ عل�ى   امتدادات
مالحظ��ة م��ا یح��یط 

  بھ

  محیط التلمیذ -
  مكتسباتھ -
  عمل جماعي -

تش��كل مجموع��ات تق��وم ك��ل واح��دة برص��د 
مكونات المح�یط وإب�راز أھ�م الخ�دمات الت�ي 
تقدمھا مرافق محیط مدرستھم أو الت�ي یفتق�ر 

  ا معاإلیھا ھذا المحیط أو ھم

 




