
  
  :رقم الجذاذة  الجغرافیا  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  قریتي/ أبحث في خریطة عن موقع مدینتي :العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  یتعلم التالمیذ توظیف الخریطة في تحدید الموقع واستخالص فوائده - : األھداف
  خریطة جداریة للمغرب -خریطة تضاریس المغرب مصحوبة بالمفتاح والمقیاس و اإلتجاه: الوسائل

  

  األنشطة  الوسائل والتقنیات  األھداف  المراحل
استئناس أولي بعملیة   أمھد تعلمي

تحدید الموقع باعتماد 
الخریط����ة، وبالفائ����دة 

  من تحدیده

خریطة جداریة للمغرب 
أو مرس����������ومة عل����������ى 

تتض�من الجب�ال  السبورة
  والمدن الكبرى

ریط��ة تعط��ى ف��ي البدای��ة فك��رة أولی��ة ع��ن م��دلول الخ
  .بكونھا رسما یمثل األرض أو بعض أجزائھا

یوج����ھ الم����درس انتب����اه التالمی����ذ إل����ى أن توظی����ف 
الخریط��ة ف��ي تحدی��د موق��ع المدین��ة أو القری��ة الت��ي 
نقط��ن بھ��ا، یفی��دنا ف��ي اكتش��اف معطی��ات جغرافی��ة 

  مدینتنا أو قریتنا

    كیف أتعلم؟
  
  

تعل���م طریق���ة تحدی���د 
الموق���ع واس���تخالص 

  أھمیة تحدیده

الكت�������������اب  خریط������������ة
المدرس���ي م���ع التركی���ز 
عل���ى المفت���اح، اإلتج���اه، 

  المقیاس
  
  

توظ���ف ك���ذلك خریط���ة 
  جداریة للمغرب

یشرح مدلول المفتاح، اإلتجاه، المقیاس م�ن خ�الل  -
ویمك��ن إض��افة ق��رى أو م��دن . أمثل��ة م��ن الخریط��ة

  .أو القریة التي یقطن بھا التلمیذ مدینةالأخرى مثل 
راءة معطی��ات  تش��رح الرم��وز وتوظ��ف لق��: المفت��اح

  .وھنا توظف مكتسبات الدرس الثالث. الخریطة
تق���رأ اإلتجاھ���ات األرب���ع وتوظ���ف لتحدی���د : اإلتج���اه

  .توظف ھنا مكتسبات الدرس الثاني. موقع المناطق
یقرأ المدرس مع التالمیذ المقیاس ویوظف : المقیاس

لحس���اب المس���افة علم���ا ب���أن المقی���اس س���وف یك���ون 
  .موضوع الدرس الثامن

إب��راز ص��فات موق��ع المدین��ة أو القری��ة م��ن خ��الل  
الجب�ال، : ( المعطیات التضاریسیة والموقع الس�احلي

م��ن خ��الل ...) المن��اطق غی��ر الجبلی��ة، ق��رب البح��ر
رم��وز الخریط��ة م��ع إب��راز انعكاس��ات ھ��ذا الموق��ع 

  .على أنشطة السكان

رب���ط تحدی���د الموق���ع   لماذا أتعلم؟
بالخریط����ة وبالق����درة 

  على توظیفھا

  بیر مركزتع
  حصیلة الدرس

  إبراز أھمیة الخریطة في تحدید الموقع -
إب��راز أھمی��ة تحدی��د الموق��ع ف��ي معرف��ة إمكانی��ات  -

المنطق�ة الت�ي نع�یش فیھ�ا وف�ي تفس�یر ن�وع األنش�طة 
  التي یمارسھا

یطلب المدرس اقتراح ملخص من طرف التالمیذ كما یسألھم عن المصطلحات الص�عبة ف�ي ال�درس قب�ل   ملخص
  الملخص المقترح في الكتاب قراء

أقوم وأدعم 
  تعلمي

التدرب على توظیف 
الخریط�������ة لتحدی�������د 

  الموقع

خریط������������ة الكت�������������اب 
المدرس������ي أو خریط������ة 

  جداریة

ت��درب التالمی��ذ عل��ى توظی��ف الخریط��ة ف��ي تحدی��د 
  .الموقع، واستخالص خصائصھ من مضمونھا

التالمی��ذ عل��ى  تعوی��د  امتدادات
  التعامل مع الخریطة

فس�ح المج��ال للتالمی�ذ م��ن أج�ل التعام��ل م�ع خریط��ة   ةخریطة جداری
  المغرب بشكل مستمر حتى خارج الدرس

 




