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 المهارات األساسية في المواد االجتماعية

  

 

ٌتمثل الهدف األساسً من تدرٌس المواد االجتماعٌة فً إكساب المتعلمٌن مجموعة متنوعة من 

 . المهارات فً إطار ما تهدف إلٌه التربٌة الحدٌثة فً مختلف المجاالت الدراسٌة

وفً ضوء تلك الحقٌقة فإن تدرٌس االجتماعٌات ٌنبغً أن ٌقوم على األسالٌب الحدٌثة التً 

هذا الهدف، فلم ٌعد الحفظ واالستظهار لكم من المعلومات مجدٌاً فً حٌاة تساعد على تحقٌق 

المتعلم العملٌة ذلك أن تهذٌب النفس وتنمٌة المعارف وتعدٌل السلوك أهداف تحتاج إلى أسالٌب 

 .فً التدرٌس تقوم على تنمٌة القدرات العقلٌة والمهارات المختلفة التً تتناسب وطبٌعة العصر

تعنً القدرة على األداء على نحو فاعل وقابل لالستمرار، تتجلى فٌه براعة  :والمهارة

الممارسة ودقة األداء وسرعته، ومن ثم ال ٌنبغً أن نربط تعلم المهارة بموقف ما، ألن 

المواقف لٌست سوى أدوات أو مجموعة من الخبرات واألنشطة المتنوعة ٌتم من خاللها 

 .المساعدة اكتساب المهارة

 :ص من التعريف السابق للمهارة مجموعة الخصائص التاليةنستخل

تعبر المهارة عن القدرة على أداء عمل ما، هذا العمل ٌتكون فً الغالب من  :الخاصية األولى

مجموعة من األداءات البسٌطة الفرعٌة أو المهارات البسٌطة أو السلوكٌات التً تتم بشكل 

 . متسلسل ومتناسق فتبدو مؤتلفة

ٌقوم األداء المهاري على المعرفة أو المعلومات، فالمعرفة أو المعلومات  :الثانية الخاصية

جزء ال غنى عنه من هذا األداء، ومن ثم ٌنظر للمهارة على أنها القدرة على استخدام المعرفة 

 . فً أداء عمل معٌن، غٌر أنه ٌجدر التنوٌه إلى أن المعرفة وحدها ال تكفل إتقان المتعلم للمهارة

ٌنمً األداء المهاري للفرد بالتدرٌب، فالتدرٌب على أداء المهارة شرط  : الخاصية الثالثة

أساسً لتعلمها، والتدرٌب هنا لٌس مجرد تكرار عشوائً لألداء بل هو تكرار واع وهادف 

 . ومصحوب بالتعزٌز والتوجٌه نحو الغرض المطلوب

فً القٌام به و " الدقة"ن خالل معٌاري ٌتم تقٌٌم األداء المهاري عادة م :الخاصية الرابعة

 . فً إنجازه" السرعة"

وقد ٌقٌم هذا األداء بمعٌار ثالث هو قدرة الفرد على تكٌٌف أدائه المهاري بحسب الموقف 

الحٌاتً الموجود فٌه، بمعنى قدرته على أن ٌنفذ المهارة فً مواقف أدائٌة جدٌدة لم ٌسبق له 

 .لوبةالمرور بها بالدقة والسرعة المط
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هذه المهارات تكتسب وفقاً ألسالٌب عرض الدرس وطرق التعامل معه من قبل المعلم، 

ال ٌتم تنمٌتها بمجرد إضافة بعض المعلومات واألفكار إلى الدرس، ( مثال)فمهارات التفكٌر 

وإنما ٌمثل التدرٌس من أجل تنمٌة مهارات التفكٌر عملٌة إدراكٌة تركز على كٌفٌة اكتساب 

للمعرفة ومدى فهمه واستٌعابه للمفاهٌم الخاصة التً أسهمت فً تشكٌل تلك المادة المتعلم 

واالرتباطات القائمة بٌنهما، وغٌر ذلك، كذلك ال ٌتم تنمٌة مهارات التعامل مع الخرٌطة بمجرد 

عرض خرٌطة حائطٌة وتحدٌد المتعلم لبعض المدن أو المواقع علٌها وإنما هناك مجموعة من 

 .لخطوات تعمل مجتمعة على تنمٌة مثل هذه المهاراتاالجراءات وا

 

 :أىًٍت امليبراث يف انفكر انرتبٌي املؼبصر

تكسب المتعلم القدرة على أداء األعمال فً ٌسر وسهولة، فهناك فرق بٌن متعلم ٌستطٌع أن  -أ

ه الخ، ومتعلم آخر ٌفتقر إلى هذ.. ٌفكر تفكٌراً ناقداً فٌقارن بٌن األدلة وٌستنتج وٌحلل

 .المهارة

فهناك نوع من التفاعل المتبادل بٌن المٌل والمهارات، فإذا : تكسب المتعلم مٌالً إلى العلم -ب

كان لدى المتعلمٌن تلك المهارات التً تمكنهم من البحث والدراسة فإن ذلك ٌساعد على 

لفرصة أمام خلق المٌل إلى دراسة المادة، كما أن المٌل إلى القراءة أو إلى مادة معٌنة ٌهٌئ ا

 . المتعلم الكتساب مهارات متعددة

تساعد على توظٌف المادة فً تطوٌر الحٌاة العلمٌة للمتعلمٌن، وذلك ألن الفرد ٌحتاج إلى  -ج

تطبٌق ما تعلمه فً مواقف الحٌاة المختلفة، واالستفادة من مهارات التفكٌر وغٌرها فً 

 . التصدي للمشكالت التً تواجهه

التعلم التعاونً نوع من التعلم الذاتً أي تنمٌة قدرة : ة مهارات التعلم الذاتًتساعد على تنمً -د

المتعلم على الوصول بنفسه إلى المعلومات التً تستجد وٌحتاج إلٌها من مصادرها الموثوقة 

كً ٌواكب مستجدات التطور، والتدرٌب على استخدام النظم اآللٌة للمعلومات للتعامل مع 

 . در المعرفةالكم الهائل من مصا
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 :أىًٍت امليبراث انتً ميكن تنًٍتيب ين خالل تذرٌس االجتًبػٍبث 

 : امليبراث انؼقهٍت ًتشتًم ػهى : أًالًال 

التذكر، )للمجال المعرفً " بلوم" وترتبط بشكل مباشر بتصنٌف : المهارات األساسٌة - أ
 (.المعرفة، االستٌعاب، التطبٌق، التحلٌل، التركٌب، التقوٌم

ومنها مهارات التفكٌر االستقصائً، : استراتٌجٌات تفكٌر مبنٌة على المهارات األساسٌة - ب
والتفكٌر الناقد، وحل المشكالت، ومهارات االكتشاف، وتمثل هذه المهارات محور العلم 

 .ومحور التعلم الفعل ألي موضوع
هناك فارق كبٌر من حٌث العملٌات المعرفٌة بٌن معرفة الخصائص أو السمات  :مثال

المشتركة للتضارٌس والمناخ والظواهر الفلكٌة والتوصل إلى التأثٌرات المختلفة لهذه الظواهر 

فً بناء الحضارات والتطور الحضاري للبشرٌة، فالعمل األول ٌتضمن استخدام مهارات 

الخ، بٌنما ٌقوم العمل الثانً على خطوات ..والتفسٌر والمقارنة  التفكٌر األساسٌة كالتعرف

 .تفكٌر متعددة ومركبة عمادها االستنتاج واستخالص النتائج

تستخدم استراتٌجٌة التدرٌس بواسطة االستقصاء مهارات  :مهارات التفكير االستقصائي

 (. اء، تقٌٌمتفسٌر، تحلٌل، بن)التفكٌر األساسٌة لتطوٌر أو اكتشاف أفكار جدٌدة 

والوصول ( الحجج)استخدام مهارات التفكٌر األساسٌة لتحلٌل القضاٌا  :مهارات التفكير الناقـد

 .إلى استبصارات حول معانً وتفسٌرات معٌنة والتوصل إلى أنماط من االستدالل المنطقً

فً  وتعد مهارات التفكٌر الناقد من أهم أنواع التفكٌر التً ٌحرص التربوٌون على دمجها

 .برامج التعلٌم وذلك الرتباطها بمهارات التفكٌر المختلفة كالتفكٌر العلمً، واإلبداعً وغٌرهما

 :المقصود بالتفكير الناقد

هو القدرة على تقٌٌم المعلومات وفحص اآلراء مع األخذ بعٌن االعتبار وجهات النظر 

 .المختلفة حول الموضوع قٌد البحث

 :نبقذامليبراث انرئٍسٍت نهتفكري ال

 . تمٌٌز الفرضٌات وتعرٌف غٌر الواضح منها -1

 .استنباط واستخالص المعلومات -2
 .التمٌٌز بٌن الحقٌقة والرأي واالدعاء -3
 .التمٌٌز بٌن المعلومات الضرورٌة وغٌر الضرورٌة -4
 .معرفة التناقضات المنطقٌة -5
 . تحدٌد دقة الخبر واستٌعابه والتأنً فً الحكم علٌه -6
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 . القدرة على التنبؤ -7
 . فهم األخبار والحجج الغامضة والمتداخلة -8
 . تقـوٌـم الحجـج -9

 . تحدٌد قوة المناقشة وأهمٌتها -10
 :مهارة حل المشكالت

عندما ٌواجه الفرد بمشكلة وٌفكر فً حلول لها، وٌجرب هذه الحول حتى ٌصل إلى الحل 

طابع األداء  المناسب للمشكلة فهو ٌمارس هنا عدداً من الممارسات المعرفٌة التً ٌغلب علٌها

العقلً، وٌطلق على هذه المهارات مهارات حل المشكلة، وتعتمد هذه المهارات على عملٌات 

تجمٌع المعلومات المتعلقة بهذه الصعوبة، وتحدٌد المعلومات اإلضافٌة )التفكٌر األساسٌة 

 (. المطلوبة، واستنتاج أو اقتراح حلول بدٌلة

 :ييبراث انذراست ًتشتًم ػهى :  بنٍبًال 
محمد علي الخولي من المهارات . كتاب المهارات الدراسية، لالستزادة الرجوع إلى د)

 (الدراسية

 :مهارات جمع المعلومات وتشمل القدرة على -1
 . المالحظة - أ

 .الحصول على المعلومات من مصادرها -ب

 .تصنٌف المعلومات وتفسٌرها وتقوٌمها -ج

 (.البحوث وكتابة التقارٌرأسالٌب إعداد )إعداد البحوث والتقارٌر  -2

 .مهارات القراءة المختلفة -3

 .استخدام الكتاب المدرسً -4

 .استخدام المكتبات -5

 : امليـبراث االجتًبػٍت:  بنلبًال 
 :وٌندرج تحتها العدٌد من المهارات الفرعٌة، ومن أمثلتها

مهارات التعبٌر عن وجهة النظر بصورة مالئمة، : المهارات االجتماعٌة الشخصٌة ومنها -أ

 . والتحدث بصوت ٌالئم الموقف، والتعبٌر عن الرأي بصورة غٌر عدوانٌة والقٌادة، والتنظٌم
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ومنها اإلصغاء بعناٌة للمتحدث، واحترام أفكار اآلخرٌن، : مهارات االستجابة التفاعلٌة -ب

ن والمشاركة الجماعٌة، والمشاركة بإٌجابٌة فً مناقشة األفكار واآلراء داخل الجماعة، والتعاو

 . وتحمل المسئولٌة

 

 : امليبراث انٌجذانٍت أً انؼبطفٍت: رابؼبًال 
إن االتجاهات والقٌم تشكل جمٌع مدركاتنا وأنشطتنا، والتعلم القائم على التفكٌر ٌمكن أن ٌساعد 

معتقدات محورٌة توجههم فً مجال تحصٌل المعرفة وفً جهودهم المتعلمٌن على تنمٌة قٌم و

 :األخرى ومنها

 إن تنمٌة المٌل لمعرفة العالم حولنا وفهمه : حب االستطالع والرغبة فً المعرفة
 . هدف هام فً التعلٌم ٌنبغً إكسابه للمتعلمٌن

 ي إن التعلم ٌستغرق زمناً، وٌتطلب أن ٌستمر المتعلمون ف: الصبر وضبط الذات
التركٌز على محور معٌن إدراكٌاً ومعرفٌاً وهم ٌالحظون الظاهرة، وعلى المعلم 

 .إكساب المتعلمٌن هذه المهارة بتقوٌة دافعٌتهم لحثهم على االستمرار فً العمل
 ٌنبغً أن تعرض البٌانات وتسجل كما تالحظ، وأال تحرف لتالئم تصورات : األمانة

 . أو مفاهٌم بعٌنها
 

 :اث اننفس حركٍت امليبر: خبيسبًال 
 (النضج الجسمً+ النضج العقلً = )

مثل مهارة رسم الخرٌطة ، قراءة خرٌطة، تحدٌد ظواهر طبٌعٌة، )تتعلق بالجغرافٌاً أكثر 

 (تحدٌد مواقع

وتتطلب نشاطاً حركٌاً ٌتصف بالتنسٌق مع الحس، وهً جزء من المهارات األساسٌة 

أهمٌتها فً عملٌة التفكٌر، إن استخدام األدوات وتصنٌفها على نحو مستقل ومنفصل هو لتأكٌد 

بمهارة عمل هام ألن ثمة طرٌقة حسٌة حركٌة للمعرفة تنمو عن طرٌق التعامل مع األدوات 

واآلالت المٌكانٌكٌة، وعلى سبٌل المثال فإن معرفة كٌفٌة قٌاس الضغط الجوي أو معدل سقوط 

الخ، من األمور التً تساعد المتعلمٌن على ..األمطار، أو كٌفٌة استخدام مقاٌٌس رسم الخرائط 

 . تعلم تدقٌق مالحظاتهم

فالمتعلمون الذٌن ٌستخدمون أٌدٌهم فً العلم ٌندمجون بفكرهم فٌه، بٌنما ٌبقى المالحظون عن 

 . الخ...بعد سلبٌٌن وال ٌعرفون كٌف ٌتعمقون فً الظواهر والمفاهٌم 
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اص من أكثر المجاالت ثراء بالمهارات وتعد االجتماعٌات بشكل عام والجغرافٌا بشكل خ

 :النفس حركٌة التً ٌمكن تنمٌتها لدى المتعلمٌن ومن بٌنها

 . مهارات استخدام الخرائط -1
 . إعداد الجداول والرسوم البٌانٌة وقراءتها وتفسٌرها -2
 . استخدام األطالس والرسوم والصور -3

 :تٌجٍيبث ػبيت يف جمبل تنًٍت امليبراث ين خالل انتذرٌس

التفكٌر فً كل درس، حٌثما كان ذلك مناسباً، مع االهتمام بتحدٌد أهدافك مسبقاً  علّم -1
وإعطاء أهمٌة خاصة لمستوٌات التفكٌر العلٌا، وٌساعد على ذلك استخدام 

المصطلحات التً تساعد على التفكٌر، بحٌث تصبح هذه المصطلحات مألوفة لدى 
 :المتعلمٌن

 :مثـال

 ..ٌترتب على توقع ماذا سوف ٌحدث أو : قل 

 .أخبرنً ماذا سوف ٌحدث: وال تقل

استخلص النتائج، أو ما هً النتائج التً ٌمكن استخالصها من هذه : قل 

 .المقدمات أو البٌانات 

 .حدد المعلومات التً حصلت علٌها من هذه المقدمات: وال تقل

 .إلى فئات أو مجموعات...( أو ... كذا )كٌف تصنف : قل 

 .ضمن فئات)...(  كٌف تضع: وال تقل

 ...ما الذي تفترض أنه سٌحد إذا : قل 

 ...ما الذي تعتقد أنه حدث : وال تقل

فاالستخدام الجٌد لمصطلحات التفكٌر ٌجعل المتعلمٌن ٌتفاعلون معها وتصبح جزءاً ال ٌتجزأ 

أدلة )من وعٌهم، لذلك فمن المهم جداً أن نستخدم مصطلحات التفكٌر داخل الفصل مثل 

 (. الخ..اجات، مقترحات، تنبؤات ، استنت

نوع األنشطة والخبرات التعلٌمٌة واستعن بالوسائل والمعنٌات التربوٌة قدر اإلمكان  -2
 .الخ..لتنمٌة مهارات المالحظة واالنتباه والربط 

 (وألهمٌة الوسائل التعلٌمٌة سنلقً علٌها مزٌدا من الضوء فً الصفحات التالٌة)

اٌة بحٌث تثٌر التفكٌر لدى المتعلمٌن وتدربهم على اطرح أسئلة مناسبة معدة بعن -3
 :االستنتاج الصحٌح مثل
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 : أسئلة التحلٌل* 

اإلقلٌم السودانً، إقلٌم البحر المتوسط، إقلٌم غرب )صنف المناطق الجغرافٌة التالٌة  -

إلى اإلقلٌم الطبٌعً الذي تنتمً إلٌه فً ضوء دراستك لخصائص األقالٌم الطبٌعٌة ( أوربا

 . مع التفسٌر

بناء على خصائص كل : إلى أنواعها( تذكر العٌنات)صنف العٌنات التالٌة من الصخور  -

 . نها مع التفسٌرم

 : أسئلة التركٌب* 

تنبأ باآلثار االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة المترتبة على انخفاض أسعار البترول فً  -

 . كل من الدول المنتجة والمستهلكة

 . اقترح نظاماً لالستفادة من مخلفات القمامة بالمدن الكبرى -

 :األسئلة التقٌٌمٌة * 

 (.التارٌخ ٌعٌد نفسه: )ة موضحاً ما تقول باألدلة والشواهدانتقد المقولة التالً -

 . أي من الحلول التالٌة أفضل من غٌرها للحد من مشكلة الهجرة -

 (:انتببػذٌت)األسئهت املقرتحت 
 ما هً األسباب أو األدلة التً ٌمكن أن تعطٌها لتبرر ما قلت؟ 
 لة؟ما هً الطرق األخرى التً ٌمكن بها النظر إلى هذه المشك 

وغٌر ذلك من األسئلة التً تعتمد على إبراز الرأي واالستدالل وتشجع على التفكٌر الناقد مع 

 . أهمٌة تقدٌم تغذٌة راجعة لهم

 : وفر بٌئة تعلٌمٌة مناسبة -4

زود جدران الصف، أو السبورة اإلضافٌة، بالملصقات والصور والمعٌنات ذات العالقة * 

 . بالتفكٌر وبموضوع الدرس

 . شجع المتعلمٌن على إثارة بعض التساؤالت، وشجعهم على إٌجاد اإلجابات الصحٌحة لها* 

درب المتعلمٌن على المهارات الدراسٌة المتعلقة بجمع المعلومات ووضع الفروض  -5

 . الخ...وتصنٌفها وتحلٌلها، وكتابة التقارٌر، وتصمٌم نماذج أو رسوم تخطٌطٌة أو ملصقات 

على مهارات القراءة الواعٌة والتً تمثل ركناً هاماً للمعلم والمتعلم عند  درب المتعلمٌن -6

 : دراسة أي موضوع، وتتضمن هذه المهارة مجموعة من العملٌات من بٌنها
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تحدٌد نوع العالقة التً تربط بٌن فكرتٌن أو أكثر، هل هً عالقة سببٌة، أم عالقة مقارنة، أم * 

 . ةعالقة تدعٌم تزٌد فً توضٌح الفكر

 . تحدٌد ما فً الجملة أو العبارة من أفكار رئٌسٌة وأخرى ثانوٌة أو مدعمة* 

و، : الذي ٌدل على وجود ارتباط بٌن فكرتٌن، أو جملتٌن مثل( الكلمة)تحدٌد الرمز الصوتً * 

 .أو ، لكن، بعد ، بٌنما، إلى غٌر ذلك من حروف العطف وغٌرها

 . وهما فكرتان تتمشٌان فً االتجاه نفسه تعنً الجمع بٌن شٌئٌن، الواو : أمثلة* 

 .المقارنة التً تدل على المشاركة كالهما  

 . التتابع أو التتالً الم التعلٌل  

 (. الخ..لهذا، لذلك، هكذا )عبارات االستنتاج 

 (.خالصة القول، وباختصار الخ)عبارات التلخٌص 

 (الخ..فضال عن  –زٌادة على  -باإلضافة إلى )عبارات االستطراد 

استفد من خبرات المتعلمٌن السابقة، وشجعهم على مزٌد من التعلم باإلشارة إلى مصدر أو  -7

 . مصادر للتعلم تجٌب عن بعض التساؤالت المطروحة فً الدرس

شجع المتعلمٌن على العمل الجماعً، الكتساب مهاراته المختلفة من تعاون واحترام للرأي  -8

 .إلخ... ولٌة اآلخر وتحمل للمسئ

استخدم طرق التدرٌس الحدٌثة، حٌث أن لهذه الطرق أثر كبٌر فً تنمٌة مهارات التفكٌر  -9

لدى المتعلمٌن، على أن تراعً فً استخدامك لهذه الطرق مكونات الشخصٌة ككل من عناصر 

عامل جسمٌة وعقلٌة ونفسٌة واجتماعٌة وأخالقٌة، انطالقاً من حقٌقة أن المعلومات ما هً إال 

واحد من عوامل التربٌة الكثٌرة التً تشمل جمٌع الجوانب السابقة، ومن أهم طرق التدرٌس 

التً تساعد على تنمٌة مهارات التفكٌر طرٌقة المشكالت، واالستقصاء، والتعلم باالكتشاف، 

 .خاصة وأن هذه الطرق جمٌعاً تعزز أنماء مهارات التفكٌر
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 (1)جدول رقم 

 انرئٍسٍت مليبراث انتفكريمنبرج نألنٌاع 
 المؤششاث السلوكيت مفشداتها  المتطلباث القبليت للتعلم المهاسة

 التفكيش الناقذ

 

اٌمذرح ػٍٝ رم١١ُ 

اٌّؼٍِٛبد ٚفحص 

٢راء ِغ األخذ ثؼ١ٓ 

االػزجبر اٌّؼب١٠ز 

 اٌّطٍٛثخ

 :اٌزذر٠ت ػٍٝ  -

 .اٌطاللخ فٟ اٌزفى١ز -

 .اٌمذرح ػٍٝ رم١١ُ اٌّؼٍِٛبد -

اٌمذرح ػٍٝ اٌجحش ػٓ  -

 .اٌجذائً

 

 .اٌزح١ًٍ -

 .اٌزؼ١ًٍ -

 .االخزجبر -

اٌمذرح ػٍٝ اٌز١١ّز ث١ٓ  -

 .اٌفزض١بد ٚاٌزؼ١ّّبد

اٌمذرح ػٍٝ اٌز١١ّز ث١ٓ اٌزأٞ  -

 .ٚاٌحم١مخ

 .االصزذالي ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّزبحخ -

 .رٛض١ح اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد -

 .رم١١ُ ِصبدر اٌّؼزفخ -

 االستقصائيالتفكيش 

رفى١ز لبئُ ػٍٝ رصذ 

 ٚرؼطٟ أصجبة حذٚس 

 

 

ِشبوً أٚ ظٛا٘ز 

ِؼ١ٕخ ٌٍٛلٛف ػٍٝ 

إٌزبئظ اٌزٟ رزرجذ 

 ػٕٙب ٘ذٖ األصجبة

اٌمذرح ػٍٝ اصزخذاَ ِصبدر  -

 .اٌّؼزفخ

اٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ اٌؼٛاًِ  -

 .األوضز أ١ّ٘خ

 .اٌمذرح ػٍٝ رح١ًٍ اٌج١بٔبد -

 .اٌمذرح ػٍٝ اٌزثظ

 .اٌّالحظخ -

 .اٌزغز٠ت -

 .اٌّمبرٔخ -

 .اٌزفض١ز -

 .اٌزضبؤي -

 .اٌّٛضٛػ١خ -

اٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ اٌّشىٍخ رحذ٠ذاً  -

 . دل١مبً 

 .اٌمذرح ػٍٝ ٚضغ اٌفزٚض -

اٌمذرح ػٍٝ عّغ األدٌخ  -

 .ٚاٌجزا١٘ٓ

اٌمذرح ػٍٝ رح١ًٍ األدٌخ ٚرحذ٠ذ  -

 .أٚعٗ اٌشجٗ ٚاالخزالف

 .اٌمذرح ػٍٝ اخزجبر اٌفزٚض -

 .ئصذار اٌزؼ١ّّبداٌمذرح ػٍٝ  -

 التفكيش االبتكاسي

 

٘ٛ ػ١ٍّخ رفض١ز 

عذ٠ذ، ٚفُٙ ٌظب٘زح 

اٌؼاللبد ٚاٌخزٚط 

 ثأفىبر عذ٠ذح

ر١ّٕخ اٌمذرح ػٍٝ ئدران  -

 .اٌؼاللبد

ر١ّٕخ اٌمذرح ػٍٝ دلخ  -

 .اٌّالحظخ

ر١ّٕخ اٌمذرح االصزذال١ٌخ  -

االصزمزاء، )ثٕٛػ١ٙب 

 (االصزٕجبط

ر١ّٕخ اٌمذرح ػٍٝ اٌزصٛر  -

 .ٚاٌزح١ًٍ

 .اٌغذح -

 .اٌّزٚٔخ -

 .األصبٌخ -

 .اٌحذاصخ -

 .اٌفبئذح

 . رفض١ز عذ٠ذ ٌٍظٛا٘ز ٚاألفىبر -

ئدران اٌؼاللبد ث١ٓ اٌؼٕبصز أٚ  -

 .األفىبر

 .اٌزٛصً ئٌٝ حٍٛي عذ٠ذح

رطج١ك اٌحٍٛي ػٍٝ ِٛالف  -

 .عذ٠ذح
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 .ر١ّٕخ ِٙبراد اٌزفض١ز -

 التفكيش اإلبذاعي

 

٘ٛ رفى١ز ِٕطٍك أٚ 

٠ٍّه اٌمذرح  ِزشؼت،

ػٍٝ رؼذد االصزغبثبد 

 ٚاٌٛصٛي ئٌٝ عذ٠ذ

ر١ّٕخ اٌمذرح ػٍٝ رمجً وً ِب  -

 . ٘ٛ عذ٠ذ

ر١ّٕخ اٌٛػٟ ثبإلثذاع ٚئدران  -

 .أ١ّ٘زٗ

ر١ّٕخ اٌمذرح ػٍٝ لجٛي آراء  -

 .ا٢خز٠ٓ اإلثذاػ١خ

ر١ّٕخ اٌمذرح ػٍٝ ٚضغ ثذائً  -

 .ٚحٍٛي ِزٕٛػخ

 .رٛافز اٌج١ئخ إٌّبصجخ ٌإلثذاع -

 طاللخاي -

 اٌّزٚٔخ ثأٔٛاػٙب-

 .األصبٌخ-

 .صزػخ اإلٔزبط-

اٌحضبص١خ -

 .ٌٍّشىالد

 .اٌحذس-

 .اٌزح١ًٍ-

 .اٌززو١ت-

 .االصزٕزبط-

 .اٌزغز٠ذ-

 .اٌمذرح ػٍٝ اٌزح١ًٍ ٚاٌززو١ت -

اٌمذرح ػٍٝ االخز١بر ِٓ ث١ٓ  -

 .اٌجذائً

اصزخذاَ طزق عذ٠ذح ٌٍٕظز  -

 .ٌألش١بء

رحذ٠ذ اٌّشىالد، ٚاٌزٕجإ  -

 .ثبٌٕزبئظ

 

 المؤششاث السلوكيت مفشداتها  المتطلباث القبليت للتعلم المهاسة

 حل المشكالث

ٔشبط ح١ٛٞ ٠مَٛ ثٗ 

اإلٔضبْ ٠ّٚبرصٗ ػٍٝ 

ِضز٠ٛبد ِزٕٛػخ ِٓ 

اٌزفى١ز وٍّب وبْ ػ١ٍٗ 

أْ ٠زخذ لزاراد فٟ 

 ِٛضٛع ِؼ١ٓ

 .اٌمذرح ػٍٝ اٌزفى١ز اٌزأٍِٟ -

 . اٌمذرح ػٍٝ إٌمذ -

ػٍٝ ئصبرح اٌذافؼ١خ  اٌمذرح -

 .ٌإللجبي ػٍٝ اٌزؼٍُ

 .اٌمذرح ػٍٝ اٌزفض١ز -

اٌمذرح ػٍٝ اصزخذاَ خجزاد  -

 .اٌّزؼ١ٍّٓ اٌضبثمخ

 

رحذ٠ذ اٌّشىٍخ  -

 . أٚ اٌخطأ

 .رمصٟ اٌحمبئك -

 .عّغ األدٌخ -

رم١١ُ اٌحٍٛي  -

ٚفك ِؼب١٠ز 

 .ٚرم١١ُ اٌجذائً

 .اٌّالحظخ -

 .االصزمصبء -

 .اٌّشىٍخاٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ  -

 .اٌمذرح ػٍٝ رح١ًٍ اٌّشىٍخ -

اٌمذرح ػٍٝ ٚضغ اٌجذائً،  -

 .ٚٚضغ اٌفزض١بد

اٌمذرح ػٍٝ اخز١بر اٌجذ٠ً  -

 .إٌّبصت

 .اٌمذرح ػٍٝ اٌٛصٛي ئٌٝ حً -

 العصف الزهني

ػ١ٍّخ ٌز١ٌٛذ األفىبر 

رٍمبئ١ب، ٠ٚطٍك ػ١ٍٙب 

حفز اٌذ٘ٓ ٌزذفك 

اصزجؼبد أٞ ٔٛع ِٓ اٌحىُ أٚ  -

 . إٌمذ

 . رشغ١غ اٌزذاػٟ اٌحز -

رأو١ذ وُ االصزغبثبد ال  -

 .اٌّزٚٔخ -

 . األصبٌخ -

احززاَ اٌزأٞ  -

اٌمذرح ػٍٝ االٌززاَ ثمٛاػذ  -

 . اٌّشبروخ طٛاي اٌغٍضخ

اٌمذرح ػٍٝ رأع١ً ئصذار  -

 . األحىبَ
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األفىبر دْٚ رلبثخ، 

رزجؼٙب ػ١ٍّخ رم١١ُ 

 . ثؼذ٠خ

 . و١فٙب

اٌمذرح ػٍٝ ر١ٌٛذ ٚػزض  -

 .األفىبر

 .ا٢خز

 .اٌحّبس -

اٌمذرح ػٍٝ ئ٠غبد حٍٛي ٔبعحخ  -

 .ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّشبوً

 المالحظت

 

ِٙبرح اٌزذل١ك ٚاٌزّؼٓ 

فٟ األش١بء ٚاألحذاس 

ثبصزخذاَ اٌحٛاس 

 اٌخّش

دلخ اٌّالحظخ ٚاٌزّؼٓ فٟ  -

 .اٌزفبص١ً

 . اٌمذرح ػٍٝ اٌّزالجخ -

اٌمذرح ػٍٝ اصزخذاَ  -

 .اٌحٛاس

 .اٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ اٌٙذف -

 .اٌّالحظخ ثذلخ -

اٌحٛاس اٌخّش  -

ِٚب ٠زرجظ ٌىً 

حبصّخ ِٓ 

 . اٌّٙبراد

 .اٌّٛضٛػ١خ -

 لٛح اٌّالحظخ  -

 .اٌمذرح ػٍٝ ئدران ِب١٘خ األش١بء -

اٌمذرح ػٍٝ ئرجبع إٌّٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ  -

 .اٌظٛا٘زفٟ رصذ 

 .اٌمذرح ػٍٝ ِالحظخ اٌزغ١زاد -

 اتخار القشاس

 

اخز١بر ٠صً ثٗ 

اٌشخص ئٌٝ حىُ أٚ 

ٔز١غخ حٛي ِٛلف 

 .ِؼ١ٓ

 .اٌمذرح ػٍٝ اٌفُٙ ٚاٌزفض١ز -

اٌمذرح ػٍٝ عّغ ٚرح١ًٍ  -

 .اٌّؼٍِٛبد

 . اٌمذرح ػٍٝ اٌزم١١ُ -

 .اٌمذرح ػٍٝ االصزٕزبط -

 . اٌزغز٠ت -

 .اٌخجزح اٌضبثمخ -

رحًّ  -

 .اٌّضئ١ٌٛخ

عّغ  -

 .اٌّؼٍِٛبد

اٌمذرح ػٍٝ رحذ٠ذ ٚرح١ًٍ  -

 .اٌّشىٍخ

اٌمذرح ػٍٝ ر١ّٕخ اٌحٍٛي  -

 .إٌّبصجخ

اٌمذرح ػٍٝ ر١ّٕخ اٌجذائً ٚاخز١بر  -

 .أفضً ثذ٠ً

اٌمذرح ػٍٝ رح٠ًٛ اٌمزار ئٌٝ  -

 . ثزٔبِظ ػًّ
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 (2)جدول رقم 

 األسس انتً تبىن ػهٍيب امليبرة 

 خطٌاث تؼهٍى امليبرة 

 (ًضغ اخلطط)سجم االجتًبػبث انفنٍت 

 المفردات (الخطوات)المرحلة 

 .تحدٌد المهارة المستهدفة - وضع الخطة

 .  تحدٌد األهداف األدائٌة -

 .تحدٌد المتطلبات األساسٌة لتعلٌم المهارة -

 .تحدٌد الخطوات التً ستنفذ فٌها الخبرات للتمكن من المهارة -

 . تحدٌد األدوات والمعٌنات الالزمة -

 .تحدٌد طرٌقة تقوٌم المهارة -

 . تهٌئة األدوات والمواد التعلٌمٌة - اإلعداد لتنفٌذ الخطة

 . التأكد من صالحٌتها -

 .تهٌئة غرفة الصف أو المختبر -

مرحلة تقدٌم المهارة وتبٌان أهمٌتها، عرض خرٌطة وتوضٌح  -أ اإلعداد لتنفٌذ الخطة

 .الهدف من عرضها، ووصف خطوات أدائها

تقدٌم أمثلة ، عروض توضٌحٌة، وٌقدم العرض األول بالسرعة  -ب

العادٌة مع تقدٌم شرح موجز، ثم العرض الثانً ببطء مناسب لتفسٌر 

 . كل خطوة

مرحلة المران والتدرٌب على المهارة بمحاكاة األداء السابق، مع  -ج

 (.ٌرجع لما سبق تعلمه)م تقدٌم التغذٌة الراجعة من المعل

 . مقارنة بالخطوات التفصٌلٌة لألداء السلٌم: تقوٌم تعلم المهارة –د  تقوٌم الخطة
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 منبرج نهًيبراث انرئٍسٍت يف جمبل اننفس حركً
المواد االجتماعٌة من أكثر المجاالت المعرفٌة ثراء بالمهارات النفس حركٌة، وترتبط هذه 

بكل من المهارات العقلٌة والوجدانٌة، وسوف نعرض  -كما سبق القول المهارات ارتباطاً وثٌقاً،

 .فٌما ٌلً ألهم المهارات المطلوبة تنمٌتها فً هذا المجال

 :اخلرائط: أًالًال 
وسٌلة أساسٌة من مصادر التعلم فً االجتماعٌات، فهً تعبر عن مفاهٌم وتصورات فعلٌة 

هائالً للمعلومات مما ٌجعل المواقف التعلٌمٌة  مثلها فً ذلك مثل اللغة المكتوبة، وتعتبر مخزناً 

أكثر ثراء وقٌمة بالنسبة للمتعلمٌن، والخرٌطة وسٌلة ولغة عالمٌة بحٌث ٌسهل على من تعود 

قراءتها أن ٌفسرها بصرف النظر عن اللغة المكتوبة بها وذلك عن طرٌق مجموعات األلوان 

ة من أدوات المعرفة التً ٌمكن االعتماد والرموز المستخدمة بها، وبذلك تعتبر الخرٌطة أدا

 .علٌها مثلها فً ذلك مثل أي مصدر آخر من مصادر المعرفة

 :يب ىً اخلرٌطت
هً عبارة عن تمثٌل ظاهرات سطح األرض على سطح مستو على الورقة وترسم بمقٌاس 

كمظاهر )رسم معٌن ومسقط محدد ورموز معٌنة وهً بذلك أداة لتوزٌع الظاهرات الطبٌعٌة 

مما ٌؤدي إلى الربط بٌن ( الخ..مراكز االستقرار والطرق )والظاهرات البشرٌة ( السطح

 . سٌرهما إلدراك ما بٌنهما من عالقاتالمجموعتٌن من الظاهرات وتف

 :ييبراث انتؼبيم يغ اخلرٌطت
 :اختيار الخريطة -أ

ٌتوقف نجاح المعلم فً استخدام الخرٌطة بالدرجة األولى على اختٌاره لها، وهذا االختٌار ٌتم 

فً ضوء وعٌه بطبٌعة درسه وما ٌرمً إلى تحقٌقه من أهداف تعلٌمٌة، فباإلضافة إلى األمور 

العامة التً ٌجب مراعاتها والمتمثلة فً الدقة العلمٌة وحداثة المعلومات وضوح الخرٌطة 

الخ، ٌجب أن تتوفر لدى المعلم مهارة اختٌار الخرٌطة المناسبة لموضوع الدرس من بٌن ..

نوعٌات الخرائط المتوفرة لدٌه، وأن ٌختار الوقت المناسب لعرض الخرٌطة وٌقدمها للمتعلمٌن 

لى مجالها وٌكون ذلك من خالل قراءة عنوان الخرٌطة ومحتواها ثم ٌقوم بتوضٌح للتعرف ع

 .الهدف من استخدامه لها
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 :استخدام الخريطة -ب

تحقق الخرٌطة الهدف منها باستخدامها استخداماً سلٌماً ووظٌفٌاً فً الوقت المناسب أثناء 

راٌة بقراءة الخرٌطة عن طرٌق الشرح، ولتحقٌق الهدف السابق ٌنبغً أن ٌكون المعلم على د

معرفة رموزها وألوانها حتى ٌستطٌع أن ٌنقل هذه المعرفة إلى المتعلمٌن، ألن لغة الخرائط 

تحتاج إلى مهارة فً فهمها وتفسٌرها حتى ٌمكن االستعانة بها فً شرح الظاهرات وتفسٌر 

وٌستطٌع المعلم أٌضاً  العالقات واالستنتاج والمقارنة وتوجٌه أسئلة منها حول عناصر الدرس،

خالل تدرٌسه استخدام الخرائط الصماء لتوضٌح وتوزٌع ظاهرة معٌنة، وهً خرائط توضح 

حدود المنطقة التً ٌدور حولها موضوع أو درس معٌن سواء كانت هذه الحدود طبٌعٌة أو 

لمون سٌاسٌة وتستخدم عادة فً توزٌع أو توقٌع بٌانات فً أثناء الدرس بشرط أن ٌشترك المتع

مع المعلم فً جمٌع اإلجراءات والخطوات التً تتبع فً ذلك، وهذا ٌتطلب أن تتوافر خرٌطة 

 .سبورٌة صماء ٌستخدمها المعلم وخرٌطة أخرى مماثلة بنفس المواصفات ٌستخدمها كل متعلم

 :مهارات قراءة الخريطة وتشمل ما يلي -ج

 .طةاستخدام مهارة مقٌاس الرسم، المشار إلٌه فً الخري -1

 .حدٌد الجهات، وقراءة الجهات األصلٌةتالقدرة على  -2

 .استخدام دلٌل الخرٌطة فً ترجمة رموزها -3

 .تفسٌر الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة -4

 .تمثٌل الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة عن طرٌق الرموز -5

 .حدٌد موقع معٌنتقراءة خطوط الطول ودوائر العرض ل -6

واالختالف بٌن الظواهر التً تظهر على الخرٌطة واستخالص النتائج إدراك أوجه الشبه  -7

 .المتعلقة باإلنسان

 . قراءة الحقائق الوصفٌة على الخرائط اإلقلٌمٌة وعلى خرائط التوزٌعات العالمٌة -8

 :مما سبق يتضح أن مهارات قراءة الخريطة وتحليلها تتركز في

 . المهارات المتعلقة بالجهات -
 . علقة بمقٌاس الرسمالمهارات المت -
 .المهارات المتعلقة برموز الخرٌطة -
 . المهارات المتعلقة بالظواهر الجغرافٌة -
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 :اخلطٌاث األسبسٍت الكتسبة امليبراث املتؼهقت بقراءة اخلرٌطت

 .قراءة عنوان الخرٌطة للتعرف على المحتوى العام لها -1
 . الخ..الخرٌطة السٌاسٌة لقارة آسٌا  –خرٌطة العالم الطبٌعٌة : مثال* 

الذي ٌوضح ما تعنٌه الرموز المستخدمة فً ( مفتاح الخرٌطة)دلٌل الخرٌطة قراءة  -2
 . الخرٌطة

قراءة مقٌاس الرسم المستخدم فٌها، والذي ٌمثل النسبة الثابتة بٌن األبعاد الموجودة  -3
 .على الخرٌطة واألبعاد الحقٌقٌة المقابلة لها على الطبٌعة

تحدٌد االتجاه، وٌعنً وضع الخرٌطة بحٌث تنطبق اتجاهات الظاهرات الموضحة  -4
علٌها مع نظائرها على الطبٌعة أي ٌصبح اتجاه الشمال على الخرٌطة مطابقاً التجاه 

الشمال على الطبٌعة، أو توجٌه الخرٌطة عن طرٌق مطابقة الجهات األصلٌة علٌها مع 
 :نظائرها على الطبٌعة وذلك عن طرٌق

 .تحدٌد الشمال الجغرافً على الطبٌعة باستخدام البوصلة أو أي وسٌلة أخرى - أ
تحدٌد اتجاه الشمال على الخرٌطة باستخدام دلٌل االتجاه وهو عبارة عن سهم على أحد  -ب

 .زواٌا الخرٌطة ٌشٌر إلى الشمال الجغرافً

 



17 
 

 (1)منٌرج تطبٍقً رقى 

 قٍبس املسبفبث ػهى اخلرائط
 :األهداف العامة

 . أن ٌعرف المتعلم أهمٌة مقٌاس الرسم فً قٌاس المسافات على الخرائط -
 . أن ٌعرف المتعلم الطرق المستخدمة فً قٌاس المسافات على الخرائط -
 . أن ٌستطٌع المتعلم حساب المسافات باستخدام المقٌاس الكٌلومتري -

 :الوسائل التعليمية

 .خرٌطة سبورٌة لدولة الكوٌت موقع علٌها المحافظات -1
لتدرٌب المتعلمٌن على قٌاس  1000 000:  1خرٌطة تخطٌطٌة مقٌاس رسم  -2

 .المسافات على الخرٌطة ومعرفة ما ٌقابلها على الطبٌعة باستخدام مقٌاس الرسم
 . خٌط رفٌع ومقسم -3

 :خطة الدرس

 (األنشطة التنموية)الطريقة  المادة العلمية

 :االستهالل

 . معنى مقٌاس الرسم وأنواعه -

 .قٌاس المسافاتطرق  -

مقٌاس الرسم ٌعنً نسبة حجم الخرٌطة  -

 .للواقع

وٌستخرج مقٌاس الرسم على النحو 

 المسافة على الخرٌطة    :  التالً

 = مقٌاس الرسم 

 المسافة على األرض         

أبدأ بتعرٌف الطالب معنى مقٌاس الرسم 

 . ثم وضح لهم أنواع وأهمٌته

ما طرق قٌاس المسافات على  -

 لخرائط؟ا

وزع الخرٌطة التخطٌطٌة على كل  -

متعلم ثم وجههم إلى استخدامها على 

 : النحو التالً

 

 

 

أطلب منهم قٌاس المسافة بٌن أ، ب  قياس المسافات المتعرجة

سم 4باستخدام المسطرة، وهً هنا 

:  1وحٌث أن مقٌاس رسم الخرٌطة 

المسافة على الطبٌعة بٌن  1000 000

 أ، ب هً 

 ة

 ط

 د

 أ
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 كٌلو متر 40=  1000 000×  4

      000 1000 

وهنا وضح للمتعلمٌن عملٌة تحوٌل 

المسافة من السنتٌمترات إلى 

منهم قٌاس الكٌلومترات، ثم أطلب 

المسافة بٌن ج، د وأخرج أحد المتعلمٌن 

إلى السبورة إلجراء العملٌة الحسابٌة 

السابقة للتعرف على المسافة الحقٌقٌة 

 .بٌن ج ، د

وضح للمتعلمٌن كٌفٌة استخدام الخٌط 

وذلك برسم خط متعرج على السبورة ثم 

ضع بداٌة الخٌط عند بداٌة الخط ثم سر  

اً كل التعرجات فوق الخط بكل دقة متبع

 .حتى النهاٌة

شد الخٌط بعد ذلك فوق مسطرة عادٌة 

 .لنرى طوله بالسنتٌمترات

وجه المتعلمٌن إلى استخدام األطلس 

وأطلب منهم )...( المدرسً صفحة 

قٌاس رأس الخلٌج باستخدام الخٌط ثم 

 .معرفة طوله الحقٌقً على الطبٌعة

 :التقويم

 1000 000:  1مقٌاس رسمها رسم خرٌطة مدٌنة الكوٌت، وضح  -
 .طرٌق بري، والمدن بالرمز مدٌنة( س)حدد الطرق البرٌة بالرمز  -
 . استخدم الخرٌطة التالٌة لحساب المسافات المطلوبة: اطرح األسئلة التالٌة -
 . كم... إذا انتقلت بسٌارتك من األحمدي فإن السالمٌة ستكون على مسافة حوالً  -
 . ما المسافة بالكٌلو متر بٌن مدٌنة الجهراء واألحمدي -
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 (2)منٌرج تطبٍقً رقى 

 ًصف انظبىراث املًلهت ػهى اخلرٌطت
 :األهداف العامة

 .أن ٌعرف الطالب أنماط الظاهرات الممثلة على الخرٌطة -
 .أن ٌعرف الطالب مدى تركز وانتشار الظاهرة الممثلة فً كل منطقة -
 .الظاهرات أن ٌصنف الطالب توزٌع -
 . أن ٌستنتج الطالب العالقات بٌن مختلف الظاهرات -
 . أن ٌستنتج الطالب تفسٌر توزٌع الظاهرات -

 :الوسائل التعليمية

 () األطلس المدرسً صفحة  -

 .بعض الخرائط الممثلة لظاهرات طبٌعة وبشرٌة برموز مختلفة -

 :خطة الدرس

 (األنشطة التنموية)الطريقة  المادة العلمية

 :االستهالل

 أهمٌة الخرٌطة وكٌفٌة قراءتها

 

 

 :مدلول األلوان فً الخرٌطة* 

 :المطــر

 

 

 .المناطق غزٌرة المطر

 

 

ابدا بتوضٌح أهمٌة الخرٌطة، وأن االستخدام 

الصحٌح لها واإلفادة منها ٌتوقف على قدرتهم 

قراءتها وٌتحقق ذلك بمعرفتهم للرموز على 

المستخدمة لتمثٌل الظاهرات المختلفة على 

 .الخرٌطة والتً تظهر دائماً فً دلٌل الخرٌطة

ثم وجههم إلى استخدام األطلس المدرسً  -

 (.  )صفحة

ما الرمز المستخدم هنا لتمثٌل توزٌع المطر  -

 السنوي فً الوطن العربً؟

ن األصفر فً هذه ما الذي ٌشٌر إلٌه اللو -

 الخرٌطة؟

 ما الذي ٌشٌر إلٌه اللون البنفسجً؟ -

 أي المناطق غزٌرة المطر؟ -
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 المناطق نادرة المطر

 

 

 

 

 

العالقة بٌن توزٌع األمطار 

 والسكان

 لماذا تغزر األمطار على جبال األطلس؟ -

ما سبب غزارة األمطار فً جنوب غرب  -

 السودان؟

لماذا تقل األمطار فً الصومال رغم وقوعها  -

 .فً اإلقلٌم المداري

ب من المتعلمٌن تحدٌد باستخدام دلٌل الخرٌطة أطل

 : المناطق نادرة المطر ثم وجه السؤال التالً

لماذا ٌندر سقوط األمطار فً هذه المناطق، ومن 

خالل إجابات المتعلمٌن عن األسئلة ٌتوصلون إلى 

وصف كامل لتوزٌع المطر السنوي فً الوطن 

 .العربً

أوجه المتعلمٌن إلى استخدام خرٌطة توزٌع 

راسة دلٌل الخرٌطة، ود(  )السكان صفحة 

 :أطرح األسئلة التالٌة

 أٌن ٌتركز السكان فً الوطن العربً؟ -

 ما العالقة بٌن توزٌع السكان واألمطار؟ -

لماذا ٌتركز السكان فً بعض المناطق دون  -

 البعض اآلخر؟

من خالل المناقشة ٌتوصل المتعلم إلى العالقة  -

 . الطردٌة بٌن توزٌع السكان واألمطار

 :التقــويـم

قراءة بعض خرائط التوزٌعات باألطلس، مع مالحظة تنوع الخرائط بحٌث تتناول الظاهرات 

السطح، المناخ، النبات، الثروة الحٌوانٌة، )الطبٌعٌة والبشرٌة الممثلة برموز مختلفة مثل 

 (. الخ...المعادن 
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 (3)منٌرج تطبٍقً رقى 

 اهاستخذاو اخلرٌطت يف حتذٌذ املٌقغ ًاالتج
 :األهداف العامة

 . أن ٌعرف الجهات األصلٌة والفرعٌة على الخرٌطة -
 . أن ٌتمكن من معرفة االتجاهات المختلفة على الخرٌطة وتحدٌدها -
 . أن ٌتمكن من تحدٌد اتجاه السٌر إلى منطقة ما على الخرٌطة -

 

 :الوسائل التعليمية

 .االتجاهات على الخرٌطةلتدرٌبهم على تحدٌد )   ( األطلس المدرسً صفحة  -
 .خرٌطة العالم السٌاسٌة لتحدٌد مواقع القارات بالنسبة لبعضها -
لتدرٌبهم على تحدٌد اتجاه  120.000:  1خرٌطة مدٌنة الكوٌت مقٌاس رسم  -

 . السٌر من منطقة ما إلى المٌادٌن الرئٌسٌة األخرى
 . نموذج تخطٌطً ٌوضح الجهات األصلٌة والفرعٌة -
 :خطة الـدرس

 (األنشطة التنموية)الطريقة  ادة العلميةالم

 :مقدمة االستهالل

 الجهات األصلٌة والفرعٌة

 

  

 

 

 

 

 

توضٌح أهمٌة معرفة االتجاهات وتحدٌدها فً 

الحٌاة الٌومٌة، وفً الرحالت، ولكن نتمكن من 

تحدٌد االتجاه ٌجب أوالً معرفة الجهات األصلٌة 

 . والفرعٌة

ٌسترجع المعلم معلومات الطالب السابقة عن 

الجهات لٌنطلق منها إلى موضوع الدرس، فٌوجه 

 : األسئلة التالٌة

 (  )افتح األطلس المدرسً صفحة  -

 ( )ما الذي ٌوضحه شكل  -

 اذكر الجهات األصلٌة الموضحة أمامك؟ -

 ما أهمٌة هذه االتجاهات فً حٌاتنا الٌومٌة؟ -
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 موقع الكوٌت 

 موقع بعض الدول األخرى 

 

 

 

 

طرق تحدٌد االتجاه على 

 .الطبٌعة بواسطة البوصلة

 

طرق تحدٌد االتجاه على 

 :الخرٌطة

 .بواسطة السهم -

بواسطة خطوط الطول  -

 .العرضودوائر 

/ شمال : الجهات األصلٌة -

 . غرب/ شرق / جنوب 

شمال شرقً : الجهات الفرعٌة -

/ جنوب شرقً / شمال غربً / 

 . جنوب غربً

الطالب رسم الجهات األصلٌة ٌتابع المعلم مع  -

 .على السبورة وفً دفاتر النشاط الصفً

وخرٌطة (     )وباستخدام خرٌطة الكوٌت صفحة 

 :العالم السٌاسٌة ٌوجه األسئلة التالٌة

حدد موقع الكوٌت بالنسبة للملكة العربٌة  -
 . السعودٌة

حدد موقع الدول التالٌة بالنسبة لما ٌجاورها  -
متحدة األمرٌكٌة، الٌابان، الوالٌات ال)

باستخدام المناقشة ٌوجه المعلم ( إٌطالٌا
 :السؤال التالً

كٌف ٌمكننا تحدٌد اتجاه الشمال الجغرافً  -
 على الطبٌعة؟

ٌقوم المعلم بعرض البوصلة على المتعلمٌن  -
)  ثم ٌوجههم إلى استخدام األطلس صفحة 

.) 
وٌوضح لهم كٌفٌة استخدام البوصلة فً  -

 .على الطبٌعةتحدٌد اتجاه الشمال 
باستخدام خرٌطة العالم، ٌشٌر المعلم إلى  -

السهم الموجود علٌها، وٌوجه السؤال 
 :التالً

 ما االتجاه الذي ٌشٌر إلٌه السهم؟ -
حدد امتداد كل خطوط الطول ودوائر  -

 .العرض
كٌف ٌمكننا استخدامها فً تحدٌد االتجاه  -

 على الخرٌطة؟

 :التقويم الختامي

 : تخٌر اإلجابة الصحٌحة بوضع خط تحتها -1

 : االتجاه الفرعً بٌن الجنوب والشرق، هو  -أ

 (شمال غرب –جنوب غرب  –جنوب شرق  –شمال شرق )

 :االتجاه الفرعً بٌن الغرب والجنوب هو  -ب
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 (جنوب غرب –جنوب شرق  –شمال شرق  –شمال غرب )

 :هو االتجاه بٌن الجنوب الشرقً والشمال الشرقً، -ج

 (غرب –شرق  –جنوب  –شمال )

 :فً اإلجابة عما ٌلً)  ( استخدم خرٌطة الكتاب صفحة  -2

 .شمال مدٌنة الكوٌت........... تقع محافظة  -أ

 .جنوب محافظة األحمدي.......... تقع محافظة  -ب

 

 :الخرائط الزمنية

تستخدم الخرائط الزمنٌة فً تدرٌس التارٌخ وترمً فً شكلها المبسط إلى عرض أهم  

األحداث فً حقبة زمنٌة معٌنة، فمثالً ٌرسم على السبورة أو لوحة من الورق خط بعرض 

( اتفاقٌة الحماٌة بٌن برٌطانٌا والكوٌت)م 1899اللوحة أو بطولها وٌكتب على أحد طرفٌه عام 

 (. تارٌخ استقالل دولة الكوٌت)م 1961خر عام وٌكتب على الطرف اآل

وٌقسم الخط بٌن طرفٌه أقساماً عدة تبعاً لسنوات هذه الفترة الزمنٌة ثم تدون فً كل قسم من  -

هذه األقسام معلومات عن األحداث والتطورات التً جرت فً الزمن الذي ٌمثله هذا القسم، 

وقد ٌلون كل قسم من أقسام الخط بلون خاص، وٌشكل هذا الرسم ما ٌعرف بالخرٌطة الزمنٌة 

 . ط صورهافً أبس

والغرض األساسً من رسم الخرٌطة الزمنٌة هو تنمٌة اإلحساس بالزمن عند المتعلمٌن وفهم  -

عالقات معٌنة وتٌسٌر عقد مقارنات هامة، فنحن حٌنما نقول أن هذه المعركة أو تلك الحادثة 

وقعت عام كذا فإن هذا ٌعد على درجة كبٌرة من الغموض، والخرٌطة الزمنٌة تجعل لهذا 

لتارٌخ معنى حٌث ٌتبٌن المتعلم ما قبله وما بعده، أي أنها تظهر ما وقع أو حدث هنا أو هناك ا

على مساحة زمنٌة معٌنة، وتساعد هذه الخرائط الطالب على الخروج بأحكام عامة سلٌمة، 

 . وعلى ربط الدروس بعضها ببعض

 

 : الرسوم البيانية والتخطيطية والجداول اإلحصائية: ثانياًا 

 : لرسوم البيانيةا -أ

تعد الرسوم البٌانٌة من الوسائل الهامة فً توضٌح الحقائق والمفاهٌم وتبسٌطها، وٌهدف الرسم 

البٌانً إلى إظهار العالقة بٌن المجموعات من البٌانات على نحو واضح ٌدركه المتعلم بسرعة 
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لطالب ما ترمً إلٌه وسهولة، ولما كانت الرسوم البٌانٌة وسائل رمزٌة فعلى المعلم أن ٌوضح ل

هذه الرسوم، وٌراعى أن تكون غٌر معقدة وأن تبرز العالقة وتٌسر المقارنات وأن تستخدم 

فٌها األلوان، وأن تتمشى مع درجة نضح المتعلمٌن وقدراتهم على فهمها وأن تستخدم فً 

 . الوقت المناسب من الدرس

 .مدة البٌانٌة، والرسوم الدائرٌة وغٌرهاالمنحنى البٌانً، واألع: والرسوم البيانية متعددة منها

والمعلم الناجح ٌستطٌع توظٌف العدٌد من العملٌات المعرفٌة لتنمٌة مهارة قراءة وتحلٌل الرسم 

البٌانً الذي ٌوضح العالقات بٌن عنصرٌن أو أكثر، وٌترجم الرموز وٌستنتج المعانً، كما 

م البٌانٌة وخرائط التوزٌعات مما ٌضفً ٌستطٌع المتعلم فً مرحلة تالٌة أن ٌربط بٌن الرسو

 .معان جدٌدة على المادة العلمٌة

ومن المفٌد أٌضاً أن ٌقدم المعلم للمتعلمٌن مادة علمٌة فً صور جداول وإحصاءات وٌطلب 

 . منهم استخدامها فً إعداد الرسوم البٌانٌة

 

 :الرسوم التخطيطية -ب

كال التقرٌبٌة أو الرموز لتوضٌح الرسم التخطٌطً محاولة عن طرٌق الخطوط واألش 

فكرة من األفكار أو ظواهر معٌنة، كالرسم التخطٌطً الذي ٌرسمه المعلم لمعركة كاظمة على 

شفافٌة لٌوضح للمتعلمٌن مواقع القوتٌن المتحاربتٌن، أو رسم مبسط عن مكونات القشرة 

الخ، وٌحتوي .. األرضٌة، وآخر تخطٌطً ٌوضح الهٌكل التنظٌمً لجامعة الدول العربٌة 

الكتاب المدرسً على الكثٌر من هذه الرسوم التوضٌحٌة، ومهارة المعلم هً فً توظٌفه هذه 

األشكال لكً تؤدي الوظٌفة التً توضع من أجلها، ومعرفة أن هذه األشكال قد وضعت لكً 

ضوح ٌركز المتعلمون تفكٌرهم فٌها للمقارنة والتفسٌر والتحلٌل واالستنتاج من أجل زٌادة و

المادة المكتوبة ووصوالً إلى المعانً المقصود، وكذلك البد أن ٌدرك المعلم أن هذه األشكال 

جزء من المادة العلمٌة الموجودة بالكتاب وأن ٌستخدمها فً عملٌة التقوٌم وإجراء المناقشات 

 .واإلعداد ألسئلة تثٌر التفكٌر وتدفع إلى المزٌد من البحث والدراسة

 : صائيةالجداول اإلح -ج

وسٌلة هامة أٌضاً لتنمٌة العدٌد من المهارات، ولعله ٌكون معروفاً لدى المعلم أن لغة األرقام 

هً أدق وسٌلة فً عصرنا الحدٌث وهً ال تقبل الجدل، ومن أهم المهارات الواجب تنمٌتها 

ا من خالل قراءة الجداول القدرة على تفسٌر األرقام التً تحتوٌها واستنتاج عالقات منه

وتحوٌلها إلى رسول بٌانٌة أو تلخٌصها فً مجموعة من الحقائق، وسنورد هنا بعض األسئلة 

 .التً ٌمكن للمعلم أن ٌوجهها إلى طالبه، قبل استخدام الجدول

 ما عنوان هذا الجدول؟ -
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 ماذا تتوقع أن تجد فً هذا الجدول؟ -
 ما المعلومات األساسٌة التً ٌمكن الخروج بها من هذا الجدول؟ -
 المعلومات األساسٌة التً ٌمكن الخروج بها من هذا الجدول؟ما  -
 ؟....والرقم الوارد فً ..... هل هناك عالقة بٌن الرقم الوارد فً  -
 ماذا تتوقع أن ٌكون حجم اإلنتاج فً الدولة س ؟ -
 على أي أساس كان توقعك هذا؟ -

علمٌن فً ضوء طبٌعة وهناك العدٌد من األمثلة واألسئلة األخرى التً ٌمكن توجٌهها إلى المت

 . الجدول ومستوٌات المتعلمٌن

ومن المهارات التً ٌجب أ، ٌحرص المعلم على تنمٌتها فً هذا الشأن، أن ٌعلم طالبه كٌفٌة 

كتابة فقرة عن محتوى الجدول أو المعلومات األساسٌة فٌه، وفً هذا تدرٌب لهم على تحوٌل 

معلم إلى عكس هذه العملٌة فٌقدم لهم فقرة معرفة منظمة بشكل ما إلى شكل آخر، وقد ٌلجأ ال

معٌنة وٌطلب منهم وضع البٌانات الواردة فٌه فً صورة جدول إعداد أو رسم بٌانً أو غٌر 

 .ذلك من الصور واألشكال المعروفة

 

 :الصــور: ثالثاًا 

تقوم الصور بدور فعال فً التدرٌس إذا أحسن استخدامها، ومن أهم المهارات المرتبطة بها 

مهارة المالحظة وٌتطلب ذلك إعداد مجموعة من األسئلة الشفوٌة تساعد المتعلمٌن فً قراءتها 

واستخالص المطلوب، كما أنها تٌسر على المتعلم إجراء مقارنات بٌن الظواهر المختلفة، 

 .وكذلك إصدار أحكام ٌمكن استثمارها فً التدرٌب على مهارات التفكٌر الناقد

ارات تمثل جوهر العملٌة التدرٌسٌة الناجحة، وركٌزة االتجاه المتنامً ٌظهر مما سبق أن المه

فً النظام التعلٌمً الهادف إلى إعداد أجٌال مسلحة بالمهارات وقادرة على مواجهة المشكالت 

 . والتحدٌات
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 ( 3)ورقم ( 2)شكل رقم 

 إطار عمل تنمٌة المهارات

 

 

 

 

( 2)شكل رقم   

خطوات التخطيط: المرحلة األولى  

 

إٌّٙظأ٘ذاف   حبعبد اٌّزؼ١ٍّٓ 

.........ِٙبراد   

 خطخ ط٠ٍٛخ اٌّذٜ

 ِب اٌّٙبراد اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ أوٍّٙب 

( 3)شكل رقم   

خطوات التخطيط: المرحلة الثانية  

 

 حذد اٌخطٛاد حذد اٌّٙبرح

اٌخطٛاد ٠ؼخطت  

 ل١ُ ِذٜ اٌزمذَ 

 و١ف رٕفذ؟ ِب ٟ٘؟
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 ًرشــــــت ػــًــــم

 
 دقٌقة 15: الزمن المخصص      (1)نشاط رقم 

 : صمم جدوالً وصنف فٌه المهارات إلى -

 . مهارات عقلٌة، مهارات حركٌة، مهارات اجتماعٌة

 

 ( دقٌقة 20)             ( 2)نشاط رقم 

من الخطة التً  حول القٌام بعمل خطة ٌومٌة لتدرٌس مهارة فً مجال تخصصك مستفٌداً 

 .عرضت علٌك

 

 (دقٌقة 20)              (3)نشاط رقم 

 .لو أردت أن تخطط لتعلم مهارة عقلٌة من مهارات الدراسات االجتماعٌة

 فهل ٌناسبك النموذج الذي تم عرضه؟

 .وضح ذلك مقترحا ًخطة مناسبة -

 

 (دقٌقة 15)              (4)نشاط رقم 

ووجدته ٌركز فً تعلٌم الخرٌطة على اإلشارة إلى بعض  لو زرت معلماً فً حصة صفٌة،

 .األسماء أو المواقع

 فما هو تقٌٌمك له -


