
  
  :رقم الجذاذة  الجغرافیا  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  أرصد ألوان السماء وأتابع نشرة جویة :العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  یتابع المتعلم حالة الجو باإلعتماد على ألوان السماء - : األھداف
  یصنف عناصر الطقس من خالل خریطة یبین تأثیرھا على البحر -

  صور -ئط خرا –رسوم : الوسائل
  

  األنشطة  الوسائل والتقنیات  األھداف  المراحل
تلم����������س أول����������ي   أمھد تعلمي

  للموضوع
رص�����ید الم�����تعلم ح�����ول 

  الموضوع
ی���تم التمھی���د لل���درس م���ن خ���الل م���ا یس���معھ 
الم���تعلم ع���ن النش����رة الجوی���ة وع���ن حال����ة 

وم���ا یواجھ���ھ م���ن ص���عوبة ف���ي ... الطق���س
  استیعاب ذلك

ی��������تعلم التالمی��������ذ   كیف أتعلم؟
ع���ن حال���ة  التعبی���ر

الج����و م����ن خ����الل 
وج��ود الس��حب ف��ي 

  .السماء
متابع�������ة النش�������رة 
الجوی��ة م��ن خ��الل 
تعلم قراءة خریط�ة 

  الطقس

ص����ور، خریط����ة حال����ة 
الطقس بالمغرب ص�ورة 
لحال��ة الطق��س ب��المغرب 
ملتقط������ة عب������ر القم������ر 

  االصطناعي

توظف الصور لیتعلم التالمیذ وصف حالة  -
الجو من خ�الل م�راقبتھم لكمی�ة الس�حب ف�ي 

  .ماءالس
ت��م ارف��اق ك��ل ص��ورة برم��ز یمث��ل حال��ة  -

  .الجو
تعری��ف التالمی��ذ بھ��ذه الرم��وز یش��كل أداة  -

تمك��نھم م��ن ق��راءة معطی��ات خ��رائط النش��رة 
  .الجویة

ی���تعلم التالمی���ذ ق���راءة معطی���ات خ���رائط  -
النشرة الجوی�ة م�ن أي ف�ي النھ�ار والح�رارة 
ال��دنیا أي ف��ي اللی��ل، وم��دى كثاف��ة الس��حب 

  .واتجاه ھبوب الریاح
  توضیح عالقة حالة الجو بحالة البحر -
توضح بعض التقنیات التي تستعمل لرصد  -

  حالة الجو مثل القمر االصطناعي

ظیفة معرف�ة إدراك و  لماذا أتعلم؟
  حالة الطقس

  مكتسبات الدرس 
  الحیاة الیومیة

عل��ى حال��ة  ی��درك التالمی��ذ وظیف��ة التع��رف
  ةالطقس في الحیاة الیومی

تعبیر مركز الستخالص حالة الطقس من خالل مالحظة كثافة السحب في الس�ماء وم�ن خ�الل   ملخص
  النشرة الجویة

أقوم وأدعم 
  تعلمي

الت��������درب عل��������ى 
اس����تخالص حال����ة 

م����������ن  الطق����������س
  الخریطة

  أسئلة مركزة 
الخریط���ة الموظف���ة ف���ي 

  الدرس

یقوم مس�توى إدراك التالمی�ذ للرم�وز الت�ي  -
  .توظف للتعبیر عن حالة الطقس

یق����وم مس����توى ق����راءة التالمی����ذ لخریط����ة  -
  النشرة الجویة واستخالص حالة الطقس 

  یربط التالمیذ ھیجان البحر بحالة الطقس -

ترس���یخ مكتس���بات   امتدادات
  سالدر

  النشرة الجویة
  حالة الطقس

تتم مس�اءلة التالمی�ذ وتش�جیعھم عل�ى متابع�ة 
النشرة الجویة، أو مساءلتھم ع�ن الج�و ال�ذي 
یمك��ن توقع��ھ م��ن خ��الل ل��ون الس��ماء لی��وم 

  ...معین

 




