
  

:   رقم الجذاذة  الجغرافیا  المستوى الرابع
التعریف األولي بالجغرافیا   عبد الرحیم المحیطي

  وبفائدتھا الیومیة
  

  استأناس المتعلم باھتمامات الجغرافیا وبفوائدھا في حیاة اإلنسان - : األھداف
  وصف األشیاء وإبراز أسبابھا: تنمیة قدرتھ على العمل الجغرافي -              

  مبني على مساھمة المدرس والمتعلم( صور، تصمیم، أسلوب تشاركي - :الوسائل
  

  األنشطة  الوسائل  األھداف  المراحل
أمھ�������������������د 

  لتعلمي
إث������ارة اھتم������ام التلمی������ذ  -

لموض����وع ال����درس یجعل����ھ 
یطرح تساؤالت أولیة حول 

  .الجغرافیا

توظی���������������ف  -
بع��ض جوان��ب 
الحی���اة الیومی���ة 
المرتبط����������������ة 
بموض��������������وع 

  الجغلرافیا

لتقي التالمیذ في ھذا الدرس ألول مرة مع م�ادة الجغرافی�ا ل�ذلك ی -
فمن خاللھ یتم تبسیط مدلولھا بدءا بھ�ذه الفق�رة الت�ي تتمح�ور ح�ول 
تلم��س أول��ي لم��ا ھ��ي الجغرافی��ا بتحویلھ��ا م��ن م��دلولھا المج��رد ف��ي 
ذھن المتعلم إلى مدلول ملموس من خالل ربطھا بع�دد م�ن أنش�طة 

، وجعل��ھ یتس��اءل ع��ن تبط��ة بالجغرافی��ارالمالحی��اة الیومی��ة للم��تعلم 
  .كیفیة دراسة ھذه األنشطة في درس الجغرافیا

اإلس�����تئناس بالمواض�����یع  -  كیف أتعلم؟
الت�����ي تعالجھ�����ا الجغرافی�����ا 
وبعملیت������������ي الوص������������ف 

  .والتفسیر في ھذه المعالجة

صور وأنش�طة 
مجتمعی�����������������ة 
تس��اعد الم��تعلم 
عل������ى تلم������س 
موض����������������وع 
الجغرافی���������������ا 
وكیفی����������������������ة 
معالجتھ��ا لھ��ذه 

  .المواضیع

تنویع األمثلة الملموس�ة لمختل�ف األنش�طة الت�ي تش�كل موض�وعا  -
اإلنط��الق م��ن موض��وع الزراع��ة كموض��وع جغراف��ي . للجغرافی��ا

من أجل التدرج بالمتعلم م�ن الوص�ف نح�و التفس�یر عب�ر مالحظ�ة 
انط���الق الم���تعلم ف���ي : موجھ���ة وی���تم ذل���ك وف���ق خط���وات منھجی���ة

مثل نشاطا زراعیا قصد وص�فھ مرحلة أولى، من مالحظة صور ت
مدعما بمفردات مساعدة، ثم ینتق�ل إل�ى مرحل�ة ثانی�ة حی�ث یالح�ظ 
ص���ورا تمث���ل عوام���ل تفس���یریة، فیس���تأنس الم���تعلم بالق���درة عل���ى 
المالحظ��ة م��ن أج��ل وص��ف معطی��ات وتفس��یرھا فیمی��ز ب��ذلك ب��ین 

  .في المعالجة الجغرافیة) الوصف والتفسیر( العملیتین
از فوائد الجغرافیا ف�ي إبر -  لماذا أتعلم؟

  حیاة اإلنسان
ص������������������������ور 
وتوجیھ������������ات 

  مركزة

معرف��ة الث��روات  -1: إب��راز ثالث��ة می��ادین كب��رى تھ��م الجغرافی��ا -
  .ئةحمایة البی -3تنظیم المجال  -2الطبیعیة والبسریة 

یتم تناول كل میدان على حدة اعتم�ادا عل�ى ص�ورة أو ص�ورتین  -
خ�الل تس�اؤالت مبس�طة ألجل تحدید كل میدان وإب�راز فائدت�ھ م�ن 

  .ومركزة
  .یمكن أن یطلب من المتعلم اقتراح صیغة أخرى للملخص قبل قراءة الملخص المقترح في الكتاب -  ملخص

أق��وم وأدع��م 
  تعلمي

ت�����دعیم اس�����تیعاب م�����دلول 
  الجغرافیا وفوائدھا

تنوی���ع األس���ئلة 
حول مض�مون 
الجغرافی���������������ا 
وطریق������������������ة 

  المعالجة

عری��ف و األنش��طة ومی��ادین یمك��ن ط��رح أس��ئلة أخ��رى لتغطی��ة الت
الجغرافی���ا الثالث���ة، ویمك���ن توظی���ف وس���ائل أخ���رى عل���ى غ���رار 

  .الصور الواردة في الدرس

توسیع الخبرة انطالقا من  -  امتدادات
  حصیلة التعلم

المالحظ��������������ة 
المباش����رة ف����ي 
  الحي أو القریة

رص��د األنش��طة اإلقتص��ادیة األساس��یة وت��دوین مالحظ��ات ح��ول  -
  .نظافة الحي أو القریة

 




