
  
  :رقم الجذاذة  التربیة على المواطنة  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  أحافظ على سالمتي على الطریق :العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  تنمیة مھارة المالحظة. التحسیس بمخاطر الطریق، تعلم قواعد للحفاظ على السالمة وتطبیقھا - : األھداف
  صور - رسوم  : الوسائل

  

  األنشطة  الوسائل والتقنیات  فاألھدا  المراحل
نشاط تمھی�دي إلث�ارة   أمھد تعلمي

انتب�����������اه التالمی�����������ذ 
  لموضوع الدرس

التالمیذ إلى مالحظة الرسم الذي یب�ین حرك�ة  توجیھ  رسم
الم���رور، ث����م یط���رح الس����ؤال ح���ول الكیفی����ة الت����ي 

  .یتصرف بھا مستعملوا الطریق

إث�ارة عملی�ات فكری�ة   كیف أتعلم؟
: ل������������دى الم������������تعلم

، وص�����ف، مالحظ����ة
تفس�������یر ،اس�������تنتاج، 
تصنیف، لتمكینھ م�ن 
اكتس������اب س������لوكات 
مسؤولیة في التعام�ل 

  مع الطریق

  
  

  رسوم

الج���دول الموج���ود ف���ي كت���اب )  ة(ینق���ل الم���درس* 
یكلف بعض التالمیذ بتس�جیل .*  التلمیذ إلى السبورة

الس����لوكات الت����ي تش�����كل خط����را عل����ى أص�����حابھا 
ل�ى والسلوكات المقبولة على الجدول م�ع الح�رص ع

إشراك باقي التالمیذ والتلمیذات ف�ي اس�تخراجھا م�ن 
  الرسم بما یراه مناسبا من األسئلة الموجھة

ووص��ف  التالمی��ذ إل��ى مالحظ��ة الرس��وم  توجی��ھ* 
الح��االت الت��ي تعب��ر عنھ��ا م��ع تبی��ان النت��ائج وذك��ر 

اإلنط���الق م���ن .* الس���لوك ال���ذي ینبغ���ي القی���ام ب���ھ
ط�ار الت�ي الصورتین واس�تدراج التالمی�ذ لتوق�ع األخ

قد تصادفھم على الرصیف أو أثن�اء عب�ور الطری�ق، 
مع جرھم في كل مرة إلى أن یذكروا ما یجب علیھم 
القیام بھ ك�أن یتجنب�وا العب�ور م�ثال إذا ل�م تتض�ح لھ�م 
الرؤی�ة بس�بب وق��وف حافل�ة عل��ى جان�ب الطری��ق أو 

  إلى غیر ذلك من األمثلة...وجود منعرج

التالمی�����������ذ جع�����������ل   لماذا أتعلم؟
ی�����ذركون فائ�����دة م�����ا 

  یتعلمونھ

ترسیخ ما س�بق لیتع�رف التالمی�ذ الفائ�دة م�ن تعلمھ�م   
س���لیمة ف���ي حی���اتھم الیومی���ة، ویكتس���بون س���لوكات 

  .أنفسھم وغیرھم من أخطار الطریق ةلحمای

یتم اس�تخراج الملخ�ص م�ن التالمی�ذ، إذا س�مح  –یساعد الملخص على احتفاظ التالمیذ بما ھو أساسي   ملخص
  لوقت بذلك، ومقارنتھ مع ملخص الكتابا

أقوم وأدعم 
  تعلمي

الھدف ھو اختبار قدرة المتعلم على التمییز بین الس�لوكات اإلیجابی�ة والس�لبیة وذك�ر بع�ض القواع�د الت�ي 
  /التالمیذ إلى مجموعات تتكلف كل واحدة منھا بمھمة یقسم. تعلمھا للحفاظ على سالمتھ

  ي یقوم بھا التالمیذ في تعاملھم مع الطریقسرد التصرفات السلبیة الت  1مج 
  ذكر التصرفات اإلیجابیة التي على التالمیذ القیام بھا في تعاملھم مع الطریق  2مج 

  :تسجیل ما توصل إلیھ التالمیذ على السبورة
  ماذا علي أن أعمل؟  ماذا علي أن أتجنب؟

      
  واعد المرور التي تعلمھا في تنقلھ من البیت إلى المدرسةیمكن توظیف البیئة المحلیة للمتعلم لتطبیق ق  امتدادات

  اإلنفتاح على نشاط السالمة الطرقیة في وحدة اللغة العربیة

 




