
   الوحدة األولــــــــى

   2و  1 الحصة:

 د  45+   45 مدة اإلنجاز: 

 :  1الدرس 

 ـمؤرخــالوالتاريخ  

 ابتدائي  خامسالمستوى: ال

 جديد في االجتماعيات : الالمرجع

 رقم الجذاذة:

 

 .أهمية شواهد الماضي إدراك قفي أف هوأدوات المؤرخخطوات عمل  فشكتيو لتاريخ ل األولي عنىمال ة()المتعلم  يتعرف: أن التعليميالهدف 

 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية  المراحل 

الرابعة ابتدائي  سنةال سدرو بمواضيع ربطه  خاللمن   الدرس نشطةاأل في االنخراطعلى  (ة) المتعلم تحفيزيتم  التمهيد للتعلم 

 .وأدواته المؤرخ ليخ وعمت حول معنى التار ؤالساستدرج لطرح تتعلمه لي ثناءأبها  ستأنساالتي 

 :تعرف معنى التاريخ:  1النشاط  بناء التعلم 

ة سكمادة تهتم بدرا التاريخستخالص معنى ال ة صور ظحو مال نص ءة إلى قرا حظةى المتعلم في هذه الليدع

 باألسنان.ات العالقة ذة الماضي األحداث

كنه الصور من ، كما تملبعض أحداثهمنية زخ و المدة الحديد موضوع التاريى تى المتعلم إل مرحلة ثانية يدعو في 

ثوان  تراوح بين ي ت، و التي تطرأ على األحداث المرتبطة بالكائن البشريغيرات الت الزمني للت اإليقاعد رص

كادير و ا قة  يبالنسبة للوثطويلة  المدة الو  3بالنسبة للوثيقة  (سنة 30ي  وال حسطة )لمدة المتو بالنسبة لزلزال أ

  إتماممدة الزمنية ألحداثه يطلب منه يخ و الك موضوع التار على ادراالمتعلم  ق من قدرةق يتم التحلكي و. 4

 ى دفتره.قله إل دول ينتعبئة ج

 :عليها ربوأتد ، وأدواته المؤرخ تعرف خطوات عمل :  2النشاط 

 :يأتي  كما المؤرخ عمل خطوات على  شاطالنهذا   خالل المتعلميتعرف 

متنوعة من حيث    ثألحدا سور 3 له تقدم حيث: وعضمن مو  نطالقالا :المؤرخ من عمل   األولى  الخطوة 

ام  مت، يطلب منه اوأبعادهاالتاريخية  عالمواضي بني التمييز على المتعلم   ولتدريب ، الجغرافي والبعد وعالموض

 .الجغرافيوجماله  امنه كل وعضمو  ليحدد ورصمن ال باالنطالقجدول 

، المؤرخعمل  يف  بدور الوثائق (المتعلم إخبارالبداية  فيق: يتم عن وثائالبحث  :المؤرخالثانية من عمل  الخطوة 

يز بينها ويبني ميسابق ثم ال سيالدرا المستوى فيبها  استأنسالوثائق التي  نواعأار ضستحا لىودعوته ا

 . رهتدف لىم جدول ينقله اامإت خاللمن  المؤرخعمل  يف  أهميتها

 :هارب عليوالتد المؤرخالثالثة من عمل  الخطوة 

البحث  )سابقة ال ةالخطو تذكر  الى المتعلمستدراج الفرعي ا النشاطبداية هذا  فيه: يتم ر يسف التطور وتفصو 

ل  صتف المعلمة سلنف  سورتينينطلق من   األولىمرحلة  يف  .هاريس ف األحداث وتفصوربطها بو  (عن الوثائق

 االستمراريةمفهوم  كسابهإلوذلك  تينثيقالو  فييظهران  اللذين المشهدين ينسنة، فيقارن ب  118بينهما 

 .تعريفا لها ويستخلص المؤرخخطوات عمل  صال تخساو التطور. ريسمرحلة ثانية ؛ يتم تف فيوالتطور. و 

 تقويم التعلم ودعمه 
o  سته؛من تعريفا للتاريخ والفائدة من دراضمقولة تت  ريسالقدرة على تف  يمتقو 

o  والتمييز بينها  ونيةرتكلاإللة بالتاريخ الوطني من مواقع صال القدرة على البحث عن الوثائق ذات يمتقو

 يعها؛ ضمن حيث موا 

o  كت  ميتقو  .ستهاودرا المحليةبيئته  فياف معامل تاريخية شالقدرة على ا
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 الوحدة األولــــــــى 

   2و  1 الحصة:

 د  45+   45 مدة اإلنجاز: 

 :  2الدرس 

 التاريخية  ور صالعور ما قبل التاريخ صع 

 ابتدائي  خامسلوى: االمست

 جديد في االجتماعيات المرجع: ال

 رقم الجذاذة:
 

: التطور و مالمفاهيستعمل و ي تاريخ و العصور التاريخية و يتعرف خصائص كل منهال العصور ما قبالمتعلم)ة( ميزيأن : التعليميالهدف 

 قب. امن و التعاالتز 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية  المراحل 

ما قبل   ورصع لمثيمن خط زمني  باالنطالق سالدر  شطةاألن  في االنخراطعلى  (ة) المتعلم تحفيزيتم  لم د للتعالتمهي 

كل منها، وكيف   صائصوخ ورصحول ماهية هذه الع اؤالتستستدرج لطرح ور التاريخية ليصالتاريخ والع

 .ستعمل مفاهيم التطور والتزامن والتعاقبي

  ور التاريخيةصا قبل التاريخ والع ور مص بني ع :التمييز 1اط شن بناء التعلم 

الزمني   ىالمد ين من حيث ر صبني الع ميزيأن  : 1  شاطالنمن  األولى المحطةهذه   في المتعلمينتظر من 

ط خلا خالل من  ور التاريخية، ثم ينتقلصور ما قبل التاريخ مقارنة بالعص لع ريالكب االمتداد ستخلصلي

التي مرت   والمدةالنهاية  ور ما قبل : حدث البداية وحدثعصأهم معامل ف تعر  ىل إ ( 1الوثيقة  )الزمني 

ور صتعرف الع إلى المتعلمستدرج طة ثانية، يحم فيو سامها؛ قأسمية ثم التمييز بني سبب التعليها، و 

تعرف ثم ي لحاضرا في واالمتدادحدث البداية  وتحديد ( 3الوثيقة  )زمني  قراءة خط خاللالتاريخية من 

  .سمه حدث البداية وحدث النهاية لكل قر تدف ىل جدول ينقله ا فيويحدد   التاريخي رصالع امقساأل

 ةالتاريخي ور صوالع  التاريخ قبل  ما  ورص ع خصائص  تعرف : 2 اطشن

  ضبع  فوص من (صو صون  سومر )الوثائق  خاللأن يتمكن من  المحطةهذه   يف  المتعلمينتظر من  

  فصبو  نير صالع بني والتمييز سهاار مي كان التي طةشاألن  حيث من التاريخ قبل ما نساناإل أنشطة

الثانية  المحطة يف  .التطور مفهوم على  ليقف والحديث ميالقد الحجري ينر صالع من كل في هشعي األنماط

  في سجلهاوي التاريخية ورصالع نم رصع  كل صائصخ ضبع  معرفة إلى المتعلم  ، يستدرج2 اطشمن الن

 .هر تدف إلى ينقله جدول

 مفاهيم: التطور التزامن والتعاقب   : استعمال3 طاشن

وللتحقق من   ثة، ال الث مفاهيمالويرات معربة للتمييز بني كل مفهوم من ص  من خط زمني و االنطالقيتم  

 .كل مفهوم داللة خاللهجدول يبني من  المتعلم إلتمامهذه القدرة يدعى 

 لة بينها؛ صور ما قبل التاريخ واألحداث الفاصية وعتاريخور الص سمية العتقومي القدرة على ت • تقويم التعلم ودعمه 

من    األمثلة إعطاء خاللتقومي القدرة على توظيف مفاهيم التطور التزامن والتعاقب من  •

   األحداث

 المتعلم. مرتبطة ببيئة  •
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 لــــــــى الوحدة األو

   2و  1 الحصة:

 د  45+   45 مدة اإلنجاز: 

 : 1الدرس 

 دن ملوا  الحدودريطة، خلمميزات وطني: ا 

 ابتدائي  خامسالمستوى: ال

 جديد في االجتماعيات المرجع: ال

 رقم الجذاذة:
 

 .أهم المدن وتوزيعخریطة المغرب وإبراز الحدود المتعلم)ة(   فتعر أن ي: التعليميالهدف  
 

 بير األنشطة التعليمية التعلمية دت  المراحل 

  الجغرافي الموقع بمقومات تعلماته والتي ترتبط وتؤطر أسئلة ثالثة رب ع سالدر  وعلموض المتعلمانتباه  إثارة التمهيد للتعلم 

 .القريبة من قريته المدينةأو ذلك مدينته  يف ا بمدن ملا  أهموبتوزيع  وتأثيراتهللمغرب 

 بناء التعلم 
 يطه القريب والبعيد حم في  رب المغد موقع صر :   1النشاط 

  وأخرى جغرافية قريبة  ملعام ل سبةبالن الجغرافي الموقع تحديد على  يتدرب (ة)المتعلم جعل ىل ا اطشيهدف هذا الن

هذه الفقرة، توظيف خريطة جدارية   في سيساالبعيد. من األ والمحيطالقريب  المحيطبعيدة، ومن هنا مت اعتماد 

 قارة ، األطلنطي المحيط ، المتوسطكالبحر  الجغرافيةالكيانات  من لعدد سبةبالن المغرب قعو م  تعرف على  ساعدت

 . .»ياستراتيج معنى« موقع يحضلتو  الموقعهذا  أهمية إبرازالتعلمات نحو  مل... مع توجيهالعا ، إفريقيا

 ت المجاال  مختلفعلى  الموقعسات د انعكاصر :   2النشاط 

وغريها، ومن هنا يتم ربط   ارياضوح اقتصاديا الموقع تساانعكا تجليات إبراز ، سدر  األول في يتم أن عبصمن ال

  عبشعلى تعدد مكونات وروافد ال المدنية التربية مادة ي تعرف حيث سابق، ال المستوى ببرنامج وعضالمو 

الوقت   ىإل التاريخية  المحطات مختلفا عرب  ر بيدورا ك الموقع الذي لعب ويلعب فيه ، اريضالح وغناه المغربي 

  ...التجارية والتبادالت سياحةال عن األمثلة: ادياصاقت الموقع ساتانعكا صبع  إثارة ىل ا لصالراهن. كما يتو 

 ريطة خلا  على  هاضبعدن وتوطني مل تعرف مواقع ا:  3شاط الن 

ك عليه توطن سبورةال على  للخريطة سطمب  إطار سممن ر  نطالقااليتم    يغصته. يأو األقرب لقري ومدينته دنملا ربأ

  ...الكبرى للمدن سبةوبالن   )... جنوبه أو مالهش)للمغرب  سبةبالن مدينته موقع دص لر  ال جم  المتعلم

فارغ وتوزيعه على  إطار ساخستنا أو فافشال  الورق ستعمالللخريطة با إطار المتعلم  سمير  أن سيسان األم

 .الكياناتهذه  مختلفلتمكينهم من توطني  المتعلمين

 لم ودعمه تقويم التع 
القارة اإلفريقية.   يف  األربع، وموقعه الجهاتمن   المغربد حتعلى تعرف الكيانات التي  (ة)المتعلمقدرة  يمتقو 

وتوطني   بالمغرب المحيطةالكيانات  تحديد األجل من جاهز خريطة إطار المتعلم منح وريرضلتحقيق ذلك، من ال

  ستعملي ال جم يغصي  الخرائطي ينالتوط بعد. اءضوالدار البي  باطكالر  الكبرىدن لموا (أو القريبة من قريته)مدينته 

 لمدن. ا ضبع ومواقع المغرب دحت التي الكيانات لرصد (الرياح وردة) الجهات فيها
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 الوحدة األولــــــــى 

   2و  1 الحصة:

 د  45+   45 اإلنجاز: مدة 

 : 2الدرس 

 سهولاب والض واله الجبالمميزات وطني:  

 ابتدائي  خامسلالمستوى: ا

 جديد في االجتماعيات المرجع: ال

 رقم الجذاذة:
 

 .المائية ى الثروةلع هايروتوزیعھا وتأث التضاريسالمتعلم)ة(  تعرف: أن يالهدف التعليمي
 

 تعليمية التعلمية تدبير األنشطة ال  المراحل 

 الوحدات سماءأ تبرز حيث سالدر  بعنوان ربطه يتم لذلك (ة) المتعلم على  جديد ساريضت طلحصقد يكون م التمهيد للتعلم 

 طلحص، حيث يوظف مالمحطة هذه في المطروحة سئلةاأل حضتت وبذلك سهولال /ابضاله/الجبال: يسيةالتضار 

 .يسار ضت

 بناء التعلم 
 سهل وال  ةضب واله  الجبل  معنى  : تعرف1 النشاط

 .ساري ضالت كالأش بني للتمييز دهاصر  تعلم يجب التي المؤشرات على  أولى طةحم  في التركيز يتم

 بةضه أو ل جب كلش ال  سمين  متى مثل: الجغرافية المصطلحات لتوظيف المنهجية األسس المتعلم لدى حضفتت

  فاتصموا لتقريب سبورةال على  سطةمب  سوماتر  اعتماد يتم. بينها  فتل خولل  ابه شالت األوجه إبراز مع ، ل سه وا

 .بينها والتمييز ساريضالت كالألشا

 المغرب خريطة على  التضاريسية  الوحدات  همأ  رصد :2 شاطالن 

  التوطين لتفعيل ريطةخال توظيف عرب بالمغرب التضاريسية للوحدات الجغرافي التوزيع النشاط هذا يهم

  ينتوط من المتعلم يتمكن حتى المغرب يسار ضت حول جدارية خريطة اعتماد  األساسي ويعد. الجغرافي

 سبةبالن أو ، ضالبع  هاضلبع سبةوبالن ، (غرب  ق، رش جنوب،  مال، ش) ككل المغربي  للمجال سبةبالن يسار ضالت

 ساعد ي كما. سواحلكال أخرى جغرافية كوناتمل

 .سبورةال على  سطةمب  سوماتبر  ريطةخال إرفاق ذلك على 

 لمائية ا  ثروة ال على  ساري ضالت  ر يأثت : تعرف3 اطشالن 

 ساريضالت شكل يرأثوت( الثلوج) بالمياه الجبال قةل ع إبراز ربع املئية وةرثوال ساريضالتصر عن بني الربط يتم

 . المدرسي الكتابي ف  الموجودة تدعم سبورةال على  سومر  عضتو . املئية المجاري كلش على 

كتعريف   المعنى ثحي من ، الجديدة المصطلحات من  كنهمت مدى مثل  المتعلم سبات مكت  تقومي سيسامن األ تقويم التعلم ودعمه 

للوحدات   الجغرافيذهنية تهم التوزيع  ةخريط وتكوين ، صائصخلا حيث من بينها والتمييز يةالتضاريس شكالاأل

 .ضالبع هاض لبع سبةأو توزيع الوحدات بالناألربع  تالجها  اعتماد خلل من  المغرب في الكبرى ضاريسيةالت
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   األولــــــــىالوحدة 

   2و  1 الحصة:

 د  60+   60 دة اإلنجاز: م

 : 1الدرس 

 أقيم ادائي وأنظم عملي 

 ابتدائي  خامسالمستوى: ال

 جديد في االجتماعيات المرجع: ال

 رقم الجذاذة:
 

 سبوعي.وفق تخطيط أ الذاتي ظيم قدرته على التنتعلم)ة( الم ينمي: أن الهدف التعليمي
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية  مراحل ال 

  األساسيةخلفية  »البيداغوجي  يرللتدب  ساراتم »  5  الفقرة في مةض المت المقترحات ةصوخا المادة ميتقد يشكل التمهيد للتعلم 

جعل األطفال يعون   المفيدمن   .التمهيد منذ ستمراربا استحضارها بالتالي ن ييتع. المرصودة األهداف لبلوغ

  :ينمسألت

 ؛ (الذات تقدير مكونات) يصخش كلشمنهم، ب  (ة)احد و كل يسائل الدرس»كون«  •

 .البيت في وامتداداتها سيةياته الدراحل مهمة  المقترحةكون التعلمات  •

 .مالمها  سبح  توزيعها وكيفية اليومية   الحياة   ثل مت: 1 النشاط بناء التعلم 

  ساعةعن ال ايزهمي حتى  (ساعة 24) بكامله ومي تمثيل هدفه فقط سمر   ساعة»تنبيه األطفال لكون « ال •

  .المتعارفة

ك لهم رتوي األطفال،  اليومية للحياة سيةسااأل اللحظات عموما تغطي المقترحة الخمسة عياتض الو  •

  .ضافةإ إمكانيةبالطبع 

 في الحياة( اركةشملا مفهوميب  ترتبط البيت اعمال ضبع في الجنسين من   األطفال ساهمةم الى إلشارة •

 .سهمالب مكان نومهم، م تنظيم في  ةصخا  أدوارهم إدراك. على األطفال الستقالليةاو (سرةجماعة األ

 اضأيمفيدة   سنال سبتنا التي سيطةالب البيت غالشا ضبع  منها ةصخا  األخرى األعمال في ساهمةملا •

 فياذا بممن يقوم  ( وعضالمو  في شنقا فتح  خالل من الجنسين ينب  بالمساواة للتحسيس سبةمنا وهي

 .)البيت

   أهمية تنظيم العمل وكيفية القيام بذلك :   3و  2ان النشاط

بدعم من   األطفال،  بجعل ذلك يتأتى  أن ويمكن. المقترحة المفاهيم معنى  ستيعابمن ا التأكديتعني  •

   ؛ سوملمو  قريب مثال  دائما حونضيو  (ة)ستاذاأل

منهم  (ة) واحد كل ألن فرادى،  األطفال بال غلش ستفتها اضإ كنمي التي وتلك ، المقترحة سئلةطبيعة األ •

  شنقا وعضمو  كلشن تأ كنمي( شالغ  عدم: النزاهة مثل) وطرشال.  تفكري وعضمو  حياته سيجعل

 تم كما وعضو ملبا التذكير ددصهذا ال  فيكن يم .القيمي ستوىلما على  هيكلمال لطابعها نظرا جماعي

 .ل( األو  شالنف شغ  )الغش الرابعة سنةال في تناوله

 العمل   تنظيم : تقييم4 النشاط

 فيالذاتي يرتبط  والتقويم .غرصال منذ والعملية سيةياتنا الدراح فيوفوائده  بأهميتهالوعي   ينيتع ثقافة» «يمالتقو  

 بدونه،  يكتمل ل  الذي. الظروف سبح هريشال /سبوعياأل /اليومي للعمل الذاتي  بالتنظيم سهذا الدر 

 .ال ستقبم األداء سنيلتح  نستخلصها التي ، سوبالدرو 

 .لتقدير الذات مدخال  الوعي بالذات باعتباره رثكأ سخ ير  (حد ذاتها فيعن التعلملت  ضال ف) سسي حاعن األ ربيالتع تقويم التعلم ودعمه 

 



 

 

 

 

 ياسين الحمري : اعداد األستاذ 

 OstadTice.comس  ذ تي قع أستا لمو حصريا  

 Tice.comwww.Ostad 

http://www.ostadtice.com/


   ـــــىالوحدة األولـــ

   2و  1 الحصة:

 د  60+   60 نجاز: مدة اإل

 : 2الدرس 

 ي تجربت سم بناء على ع ميثاق القضو  فيارك شأ

 ابتدائي  خامسالمستوى: ال

 جديد في االجتماعيات المرجع: ال

 رقم الجذاذة:
 

 کةر توط تجوید الحياة المششرالوعي بأهمية التعاقد حول  المتعلم)ة( نميي: أن التعليميالهدف 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية  لمراحل ا 

 :  رسيات هذا الدص وخصمن  التمهيد للتعلم 

  الخرين، احترام الذات، تقدير  «: المدنية للتربية الثالث  بالمكونات  والمباشرباطه الوثيق ارت •

 »رتكشملا شجودة العي

  يسسلتح سبةمنا يجعله مما  سابقةال سنةبداية الفي كون األطفال مروا بتجربة مماثلة  •

 .يد صالر وبمفهوم التجربة»من  األطفال« بالتعلم

 م بناء التعل

 

تقويم التعلم  

 ودعمه 
  م بينه  شنقا  فتح مع  بها، قاموا  التي  العمليات  من األطفال  سبات مكت د صر المقترح  مي التقو سعى ي

،  (ل.. التفاع ي ف طريقته  ، تجربه كانت  كيف) ية ص خشال جربتهم من  منهم  كل ه صستخللتبادل ما ا
 .الجماعة الح ص ومن هنا يكون لتجربة الفرد دور ل
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