
  
  :رقم الجذاذة  التاریخ  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  )2(حي الذي أسكنھأالحظ معالم ال: العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  یتعرف المتعلم على معالم الحي الذي یعیش فیھ من خالل وثائق أو شھادات شفویة - : األھداف
  المشاركة في الدرسفرصة ) ة(الصور والصفائح والجداول التي تتیح للمتعلم: الوسائل

  

  األنشطة  الوسائل والتقنیات  األھداف  المراحل
) ة(م������تعلملتع������رف ا  أمھد تعلمي

عل������������ى المع������������الم 
  وتطورھا في حیھ

ص���ورتان ل���نفس الح���ي 
  في فترتین مختلفتین

  :نشاط تمھیدي
ق��راءة التعلی��ق عل��ى الص��ورتین وتوجی��ھ مالحظ��ة * 

إلى اختالف العم�ران ب�ین الص�ورتین ف�ي ) ة(المتعلم
  الفترتین المختلفتین

ادراك التح���ول ال���ذي   كیف أتعلم؟
یعرف��ھ مجتم��ع الح��ي 
وأث������ر ذل������ك عل������ى 

  المعالم الظاھرة فیھ
إدراك اإلحتف�����������اء  -

ب����بعض األح����داث أو 
الشخص�������������������������یات 

  التاریخیة

  2و1الصورتان 
  

ص����ور ص����فائح أس����ماء 
  األزقة والشوارع

  :مالحظة مظاھر التطور من خالل التغییر الحاصل
الم�دة الزمنی�ة الفاص�لة ب�ین فترت�ي حساب وإدراك  -

  الصورتین
بقراءة وم�لء الج�دول األول وذل�ك ) ة(یقوم المتعلم -

  :لیتوصل إلى 
تحدید مظاھر التغییر التي لحقت البنایات واألزق�ة * 

وبع��ض التجھی��زات الت��ي تحس��نت م��ع مالحظ��ة بق��اء 
) ة(ث�م ینتق�ل الم��تعلم. ج�زء ص�غیر م�ن الس��ور الق�دیم
  :إلى الجدول الثاني لیقف على 

مظ��اھر التح��ول اإلجتم��اعي المتمثل��ة ف��ي الم��ارة * 
ووج��ود الم��رأة والش��باب واللب��اس، وظھ��ور وس��ائل 

  .عصریة مثل الكھرباء والتلفزة
  :المالحظة واإلستنتاج

أن����واع أس����ماء األزق����ة ویق����وم ) ة(یالح����ظ الم����تعلم
باستنتاج أن أزقة أخرى یمكن أن تحم�ل نف�س الن�وع 

  ...)شخصیات، أحداث، حرف( ألسماءمن ا
  ):ة(تمرین على الحي الذي یقطنھ المتعلم

بع���رض بع���ض أس���ماء األزق���ة أو ) ة(یق���وم الم���تعلم
الش���وارع ف���ي الح���ي ال���ذي یس���كنھ، ث���م یق���ارن ذل���ك 

  والدور الذي لعبتھ أو بأحداث تاریخیة مھمة

إدراك أن����واع مع����الم   لماذا أتعلم؟
  التطور

  العمران والمجتمعتطور  -  عمرانیة واجتماعیة
أھمی���ة بع���ض األح���داث أو الشخص���یات ف���ي ھ���ذا  -

  التطور

ق���راءة الملخ���ص م���ع التركی���ز عل���ى مص���طلحات الح���ي وتط���وره م���ن خ���الل المع���الم ومظ���اھر الحی���اة   ملخص
  اإلجتماعیة

أقوم وأدعم 
  تعلمي

التع��رف عل��ى تط��ور 
مجتم����ع الح����ي م����ن 

  خالل أنشطتھ

بع�ض األنش�طة الحرفی�ة أو الكشف أو الوق�وف عن�د   المالحظة المباشرة
  وصفھا في القدیم وفي الوقت الحاضر: التاریخیة

توس���������یع مع���������ارف   امتدادات
بمع������الم ) ة(الم������تعلم

  مجالھ

اكتشاف مظاھر م�ن ت�اریخ المج�ال ال�ذي یع�یش فی�ھ   المالحظة المباشرة
  )ة(المتعلم

 




