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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
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