
  
  :رقم الجذاذة  التاریخ  اإلجتماعیات  المستوى الرابع
  كیف نسمي ما قمنا بھ خالل ھذه السنة؟: العنوان  عبد الرحیم المحیطي

  ما تعلمھ من دروس التاریخ) ة(یرصد المتعلم - : األھداف
  .صورة ورسوم وخطاطة وخط الزمن التاریخي: الوسائل

  

الوسائل   األھداف  المراحل
  والتقنیات

  نشطةاأل

  
  

  أمھد تعلمي

قی��اس م��دى ق���درة 
عل�����ى ) ة(الم�����تعلم

إدراك أھمی���������������ة 
الت�����اریخ المحل�����ي 
ف�������ي استكش�������اف 
أدوات الم����������ؤرخ 

  وخطواتھ

  
  

  صورة

 إل�ى موض�وع ال�درس م�ن خ�الل ح�وار ) ة(استدراج الم�تعلم
بین متعلمین من مستواه الدراسي أي باستخدام طریق�ة لع�ب 

 .األدوار
 م���ع الوق���وف عل���ى  ق���راءة الح���وار والتعلی���ق المراف���ق ل���ھ

ث���م . ال���ذي یظھ���ر ألول م���رة" الت���اریخ المحل���ي" مص���طلح 
  .التساؤل عن الكیفیة التي تمت بھا دراستھ

  
  
  
  
  
  
  
  

  كیف أتعلم؟

ج�������رد ش�������امل  -
للمواض�����یع الت�����ي 
تناولھا في دروس 
الت����اریخ المق����ررة 

  خالل ھذه السنة
  
  
ی�����ذكر ب�����أدوات  -

  )الوثائق(المؤرخ 
  

  أنواع التقویم
  

  ي التوطین الزمن
  
  

استكش��اف ماض��ي 
بیئت���ھ اإلجتماعی���ة 
المحلی�����ة ورص�����د 

  تطورھا

  
  رسوم
  
  
  
  
  

  خطاطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خط زمني تاریخي

رص��د المواض��یع الت���ي عالجھ��ا خ��الل ھ���ذه الس��نة م��ن الت���اریخ 
من الرسمین لیحدد موقع�ھ، ھ�و، ) ة(المحلي بحیث ینطلق المتعلم

ب��اء ویح�دد زم�ن البیئ�ة المحلی�ة وزم�ن اآل) الحاض�ر( ف�ي المك�ان
  ).الماضي( واألجداد 

انطالقا من الخطاطة یس�تخلص الخط�وات الت�ي ت�م اعتمادھ�ا ف�ي 
  .تحسیسھ بتاریخھ المحلي

ب��أدوات الم��ؤرخ الت��ي تع��رف علیھ��ا خ��الل ھ��ذه ) ة(ی��ذكر الم��تعلم
یق�ف عن�د و..) ص�ور، س�جالت، ش�ھادات ش�فویة( السنة ویسمیھا

مفھوم الوثیقة وبین كیف استثمارھا الستخراج بعض المعلومات 
  ...التي ترتبط بتاریخھ الشخصي وبتاریخھ المحلي

الم����یالدي ( ع����ن اس����تیعابھ ألن����واع التق����ویم) ة(یعتب����ر الم����تعلم
ولخط����وات ت����وطین األح����داث عل����ى خ����ط ال����زمن ) والھج����ري

  . التاریخي
ل اإلتص�ال المباش�ر استكشاف مع�الم م�ن البیئ�ة المحلی�ة م�ن خ�ال

  .بھا
ی���ذكر ب���الخطوات الت���ي اتبعھ���ا ف���ي استكش���اف مع���الم م���ن بیئت���ھ 

  .المحلیة
یس��تخلص مفھ��وم التط��ور م��ن خ��الل إج��راء المقارن��ات ب��ین ھ��ذه 

  .المعالم في الماضي والحاضر
  .تترك مرحلة خطوات المؤرخ إلى الدرس الموالي

ط اكتش��اف البیئ��ة اإلجتماعی��ة المحلی��ة ورب��  لماذا أتعلم؟
  تطور تاریخھا بالتاریخ الوطني

بالفائ��دة م��ن دراس��ة الت��اریخ ) ة(ق��راءة الفق��رة لتحس��یس الم��تعلم
  .المحلي

طیل��ة الس��نة الراس��یة ف��ي م��ادة ) ة(ق��راءة ھ��ذا الملخ��ص باعتب��اره حص��یلة لل��درس وللعم��ل ال��ذي ق��ام ب��ھ الم��تعلم  ملخص
  .التاریخ

أقوم وأدعم 
  تعلمي

استكشاف الت�اریخ 
  )ة(المحلي للمتعلم

بطاق������ات بریدی������ة أو 
  صور

 جمع بطاقات بریدیة او صور تمثل مشاھد متنوعة 
 ترتیبھا زمنیا أو حسب مواضیع سیاسیة أو اقتصادیة...  

توس�����یع مع�����ارف   امتدادات
  )ة(المتعلم

تنظیم معرض ص�غیر عل�ى مس�توى القس�م توض�ع فی�ھ ك�ل    تنظیم معرض
  .األشیاء التي تم جمعھا حول تاریخ المنطقة

 




