
  
  :رقم الجذاذة  التربیة على المواطنة  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  أقدر اآلخر كما ھو :العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  تحسي التالمیذ والتلمیذات بأھمیة تقدیر بعضھم باعتبارھم كائنات إنسانیة رغم اختالفھم -:األھداف
  ةتنمیة مھارات المقارنة والتعبیر والبرھن -             
  العمل بالمجموعات –لعب األدوار / جداول –صور  –رسوم  - :الوسائل

  

الوسائل   األھداف  المراحل
  والتقنیات

  األنشطة

نش��������������������اط   أمھد تعلمي
تمھی���������������دي 
إلث���ارة انتب���اه 

  التالمیذ

رس��م ألطف��ال 
مختلف���ین ف���ي 
ص����������������فاتھم 

  الظاھرة

یوج���ھ الم���درس التالمی���ذ والتلمی���ذات إل���ى مالحظ���ة الص���ور لرص���د 
وط�رح . تي یتشابھ فیھا األطفال األربعة والتي یختلفون فیھ�االصفات ال

  .السؤال الذي سیتمحور حول الدرس

جعل التالمیذ   كیف أتعلم؟
والتلمی�������ذات 
یستأنس���������ون 
بمعن��ى تق��دیر 
اآلخ�������������������ر 
ویط�������ورون 
مواق����ف ف����ي 

 االتج���اهھ���ذا 
م�����ن خ�����الل 
أنش������������������طة 
كالمالحظ������ة 
والمقارن����������ة 
والتعبی�������������ر 

  والبرھنة

رس�����م یمث�����ل 
  طفلتین

  
  
  
  
  
  

ألطفال  صور
م���ن جنس���یات 
ودیان���������������ات 

  مختلفة
  
  
  
  

رس������������������������م 
( الطفلت������������ین

س������������������مراء 
) وش�������������قراء

والطف�����������������ل 
  المعاق

یرس��م الم��درس الج��دول الموج��ود ف��ي كت��اب التلمی��ذ عل��ى الس��بورة، * 
یطلب من التالمیذ المقارنة ب�ین الطفلت�ین م�ن حی�ث الج�نس وم�ن حی�ث 

لت�ي ینبغ�ي تس�جیل الجوان�ب ا( الشكل، مع التركیز على نتیجة المقارن�ة
بع�د ) ستنصب علیھا المقارن�ة عل�ى الس�بورة لتعزی�ز تعل�م ھ�ذه المھ�ارة

ذلك ینجز التالمیذ والتلمیذات جدوال مماثال یظھر اإلختالفات الظ�اھرة 
  .بین األطفال األربعة

یطلب المدرس من التالمیذ والتلمی�ذات أن یالحظ�وا اإلختالف�ات ب�ین * 
وما ھو غی�ر ) الشكل( منھا األطفال مع دفعھم إلى التمییز بین ما یظھر

ریت�ا بلغاری�ة، ش�اتغ ص�یني، امیلی�ا میكس�یكیة، س�ارة : الجنسیة( ظاھر 
  )یمنیة، دیالو سنغالي

یبح���ث التالمی���ذ، إن أمك����ن، ف���ي خریط���ة الع����الم أو مجس���م الك����رة * 
األرض��یة ع��ن البل��دان الت��ي ینتم��ي إلیھ��ا ھ��ؤالء األطف��ال، وھك��ذا یع��زز 

  دروس الجغرافیا
ی�تم الرج�وع إل�ى الص��ورة األول�ى لط�رح األس��ئلة ال�واردة ف�ي كت��اب * 

، وح�ث التالمی�ذ والتلمی�ذات عل�ى التفكی�ر ف�ي األجوب�ة والبرھن�ة ذالتلمی
للتأكی�د عل�ى أن " أعي ذاتي كإنسان"علیھا بالرجوع إلى الدرس األول 

ال ینقص من القیمة اإلنسانیة ألي واحد من األطفال األربع�ة  االختالف
یتع�ین تعوی�د التالمی�ذ عل�ى البرھن�ة .* الموجودة بینھم االختالفات رغم

  إعمال الفكرعلى أجوبتھم لحثھم على 
تتم تنمیة مھارة التعبیر عن طریق تقنیة لع�ب األدوار حی�ث ت�تقمص * 

مجموعة من التالمیذ والتلمیذات شخصیات مختلفة عنھا وتتحاور فیم�ا 
تص�ور ش�عورھا عن�دما تطل�ق بینھا باس�تعمال بع�ض األحك�ام المس�بقة ل

علیھ��ا تل��ك األحك��ام، بھ��دف تجن��ب س��لوكات تم��س بالكرام��ة اإلنس��انیة 
  لآلخرین

  جعل التالمیذ یدركون أھمیة وفائدة تقدیر اآلخر رغم اختالفھ عنھ ویتخذون مواقف ایجابیة تجاھھ  لماذا أتعلم؟

  التالمیذ بما ھو أساسي احتفاظترسیخ المعاني التي تناولھا الدرس عبر ملخص مركز یساعد على   ملخص

أقوم وأدعم 
  تعلمي

الق���درة عل���ى 
التعبی��ر عل��ى 

  المكتسبات 
  البرھنةو

. یكتب المتعلم رس�الة إل�ى طف�ل مختل�ف عن�ھ یرغ�ب ف�ي التع�رف علی�ھ  سؤال مركز
یمكن للمراسل أن یتحدث ع�ن حیات�ھ الیومی�ة، األس�ریة والمدرس�یة، أو 

  ...عن ھوایات

  التلمیذات على إنجاز بحث بسیط حول تنوع العادات الغذائیة بین مجموعة من البلدانحث التالمیذ و  امتدادات

 




