
  

:   رقم الجذاذة  التاریخ  المستوى الرابع
    )1(مدرستي  ختاری  عبد الرحیم المحیطي

  .یبحث المتعلم عن وثائق - : األھداف
  .یستخرج منھا معلومات عن تاریخ مدرستھ -            

  

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

  لتعلمي
اش���راك الم���تعلم ف���ي ط���رح 

  .أسئلة للتمھید للموضوع
یمكن للمدرس أنھ یحض�ر ص�ورتین لمدرس�تھ أو لمدرس�ة أخ�رى،   قراءة تقدیم

عل��ى أن تفص��ل ب��ین الص��ورتین م��دة طویل��ة نس��بیا، ویط��رح أس��ئلة 
  .لتشویق المتعلم وإثارة فضولھ ورغبتھ لمعرفة ماضي مدرستھ

التع�����رف عل������ى ت������اریخ  -  كیف أتعلم؟
  مارس 2مدرسة 

تع������رف الم������تعلم عل������ى  -
  .تاریخ مدرستھ

رف عل������ى ت������اریخ التع����� -
  مدرسة من خالل السجل

صورة مدرسة 
  مارس 2

  
  

نسخة من أول 
سجل إلحدى 

  المدارس

  :التعرف على تاریخ المدرسة من خالل الصورة
ویطل�ب ) م�ارس 2مدرس�ة (یحیل المدرس الم�تعلم عل�ى ص�ورة  -

یستخرج أھم المعطیات الت�ي  -2یعرف بنوعیة الوثیقة   -1:منھ أن
  ...)الشكل -المكان -تاریخ بنائھا(تتضمنھا 

  :التعرف على تاریخ مدرسة المتعلم
ی���دعو الم���درس الم���تعلم أیض���ا للقی���ام بالمث���ل بالنس���بة لمدرس���تھ  -

م��ارس مس��تعمال  2وإج��راء المقارن��ة ب��ین ھ��ذه األخی��رة ومدرس��ة 
: العبارات الت�ي ت�دل عل�ى قدرت�ھ عل�ى تمث�ل المص�طلحات الزمنی�ة

  ...قبل، بعد
  :على تاریخ المدرسة من خالل السجلالتعرف 

یستحضر المدرس نسخة من سجل المدرس�ة وی�دعو الم�تعلم إل�ى  -
 –ش���وارع  –أس���ماء : اس���تخراج أھ���م المعطی���ات الت���ي یتض���منھا

  ...أحداث
اإلس�����������تئناس بالوث�����������ائق   لماذا أتعلم؟

  التاریخیة
الصورة 
  والسجل

  .إبراز أھم األدوات المعتمدة في معرفة ودراسة الماضي -

  .قراءة الملخص الذي یتناول مكانة الوثائق في دراسة تاریخ المدرسة  ملخص
أق��وم وأدع��م 

  تعلمي
التأكد من قدرة المتعلم على 
البح�����ث و التع�����رف عل�����ى 
الوث����ائق التاریخی����ة وعل����ى 
اس�����������تخراج معلوم�����������ات 

  تاریخیة منھا

  :یتضمن التمرین سؤالین متدرجین من حیث مستوى الصعوبة -  طرح أسئلة
  والتعرف على الوثائق البحث -
  .استثمار ھذه الوثائق -

توظی��ف حص��یلة ال��تعلم ف��ي   امتدادات
الحی��اة المدرس��یة واألس��ریة 

  .للمتعلم

اإلنخراط 
المباشر في 

الحیاة 
  المدرسیة

  :یمكن أن یساھم المتعلمون في إعداد وتنظیم -
  .تظاھرات ذات العالقة بالتوثیق -1
  .معارض أو متحف أو مسابقات -2

 



  
  :رقم الجذاذة  التاریخ  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  )2(تاریخ أسرتي  :العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  التعرف على تزامن وتعاقب األجیال –إنجاز شجرة عائلتھ  –یتدرب المتعلم على قراءة شجرة العائلة  - : األھداف
  خطاطة لشجرة العائلة: الوسائل

  

  األنشطة  والتقنیاتالوسائل   األھداف  المراحل
تحفیز المتعلم على   أمھد تعلمي

  دراسة شجرة العائلة
خطاطة لشجرة العائلة 

  )1(وتقدیم الوثیقة
یتم الربط بالدرس الجدید بإحالة المتعلم على * 

واستدراجھ إلى ذكر ) 2الوثیقة( شجرة عائلة
 -الجذع( النبات وشجرة العائلة( مكونات الشجرة

ح أسئلة تحیل على و تشویقھ بطر...)الفروع
  .جرد الفائدة من دراسة شجرة العائلة و إنجازھا

االستئناس بقراءة -   كیف أتعلم؟
  شجرة العائلة

یتعرف على معنى  - 
  التعاقب والتزامن

تدریب المتعلم  - 
على رسم شجرة 

  عائلتھ

  )2(الوثیقة
  شجرة عائلة رقیة - 
جدول یتضمن  - 

  تعریفین
رسم شجرة عائلة  - 

  المتعلم

  :شجرة العائلةقراءة 
یھدف النشاط األول إلى استدراج المتعلم إلى  - 

و إبراز العالقة ) 2الوثیقة(قراءة شجرة جاھزة 
بین أفرادھا و الجیل الذي ینتمي إلیھ كل واحد 

  منھم
  :إدراك المتعلم للتزامن والتعاقب

یھدف النشاط الثاني إلى تعرف المتعلم معنى 
من خالل أمثلة من شجرة  التزامن و التعاقب

عائلة رقیة، على أن تقدم أمثلة أخرى لتقریب 
ھذین المصطلحین من المتعلم ینبغي مطالبة 

المتعلم بإنجاز شجرة تمثل عائلتھ و تحدید 
األجیال والعالقات بین أفراد العائلة الممثلین في 
الشجرة، و إبراز أھمیة ھذه الشجرة في معرفة 

  جوانب من ماضي األسرة

تحسیس المتعلم   لماذا أتعلم؟
بأھمیة دراسة شجرة 

العائلة في التعرف 
على جانب من 

  تاریخ عائلتھ

نموذج جاھز لشجرة 
  العائلة

  قراءة نموذج جاھز لشجرة العائلة* 
  رصد العالقات بین األشخاص الممثلین فیھا* 
  نجاز المتعلم شجرة عائلتھ‘* 

  دتھا في دراسة تاریخ أسرتھیعرف المتعلم بشجرة العائلة و بفائ -   ملخص

أقوم وأدعم 
  تعلمي

قیاس القدرة على 
  التحویل

  یقرأ القطعة ویحولھا إلى شجرة العائلة*   قطعة
  یلون كل جیل بلون* 
یذكر عدد األجیال التي تمثلھا شجرة عائلتھ و * 

  أسماء أفراد كل جیل

تحسیس المتعلم   امتدادات
بأھمیة توظیف 

الوثائق و استثمار 
لعائلة لترتیب شجرة ا

المعطیات 
المستخلصة منھا 

  قصد وصفھا

قراءة وثائق مختلفة من حیث النوع و *   مختلف الوثائق
  المصدر

  ...نسخ من رسم الوالدة، كناش الحالة المدنیة* 

 




