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الدراسات االجتماعية
والتربية الوطنية

الفصل الدراسي األول

الطبعة التجريبيّة
١٤٣٨-١٤٣٩ه/ ٢٠١٧-٢٠١٨م

حقوق النرش والطبع والنسخ والتوزيع محفوظة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة - قطاع املناهج والتقييم

الصف التاسع

دليل ����
المعلم
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التأليف، والتصميم الفني:

لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم
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الوحدة األولى: (المالمح الطبيعية للوطن العربي)

عـدد الحصص (2)الدرس األول: (موقع الوطن العربي وأهميته )

المحور: الجغرافيا المجـال: المعرفة بمكونات الدراسات االجتماعية       

المعيــــــــــــــــــــــــــــــــار: يظهـــر الطالـــب معرفـــة بـــاألرض وخصائصهـــا وكيفيـــة ارتبـــاط هـــذه الخصائـــص بالتفاعـــالت 
البشـــرية كمـــا يظهـــر فهًمـــا للعالقـــات المتبادلـــة بيـــن المجتمعـــات البشـــرية والبيئـــة الماديـــة المحيطـــة بـــه.

نـواتج التعلم

يتعـــرف علـــى الوطـــن العـــريب مـــن حيـــث الخصائـــص والتحديـــات التـــي تفرضهـــا طبيعتـــه • 
الجغرافيـــة (الموقـــع الجغـــرايف).

يفســـر األهميـــة االســـتراتيجية للمـــكان ومـــا قـــد ينتـــج عنـــه مـــن قضايـــا ومشـــكالت • 
اإلمـــارات). جـــزر  اإلقليميـــة –  الميـــاه  (الحـــدود – 

يصمم خرائط ذهنية لوسائل دراسة المناطق الجغرافية يف الوطن العريب• 

استراتيجيات التعليم والتعــــلم
والمناقشـــة  الحـــوار  الرئيســـــــة: 
والنصـــوص  الخرائـــط  -قـــراءة 

وتحليلهـــا والصـــور 

حــل   - االكتشــاف   - التعــاوين  التعلــم  المســاندة: 
االســتقصاء  – المشــكالت 

مهارات التفكــير العليا
اتخاذ القرار.• 
التصنيف.• 
التحليل• 

مهارات القرن (21)

االبداع واالبتكار. • 
العمل الجماعي والقيادة.• 
المسؤولية االجتماعية.• 
حل المشكالت• 

االنتماء، المواطنة، المسئولية االجتماعية، التعاون، الهوية الوطنية• تعـــــــزيز مفاهيـم المواطنة

مفاهيم التنمية المســــتدامة
التنمية البشـــــــــــــــــرية المستديمة: تطوير قدرة األفراد على تقبل االخر والتسامح.• 
التنمية االجتماعية المستديمة: االنتماء والوالء للمجتمع -التواصل مع االخرين.• 
التنمية البيـــــــــــئـــيــــــــــة المستدامة: الحفاظ على البيئة• 

العمل الجماعي لتقديم أفكار ابتكارية للتغلب على مشكلة أو تحدي ما• تعـــــــزيز مفـاهيـم االبتكــار

البصريـــة /تقنيـــة التكامــل مع المـواد األخرى التربيـــة اإلســـالمية /الفنـــون  العربيـــة    /  اللغـــة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة: 
العلـــوم  – المعلومـــات 

الشـــبكة الوسائل وتقنيات التعلم  – الذكيـــة  الســـبورة   – تقديميـــة  عـــروض   – فيلمـــه  مـــواد   – األىل  الحاســـب 
االلكتـــروين الخرائط-االطلـــس   – العنكبوتيـــة 
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إجـــراءات تنفيـــذ الـدرس

(5 دقــــائق) التمهيـد " التهيـئة"         

هيئ المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية أو ما تراه مناسباً:
وزرع صحيفة التفكر (ماذا أعرف عن موقع الوطن العريب؟ ما الذي أريد أن أعرفه عن موقع الوطن العريب؟) • 
اجمع صحائف التفكر ونافش طالبك فيها واستخدم ذلك كمدخل للدرس.• 
اطرح عدة أسئلة سابرة عن موقع الوطن العريب ووظف ذلك كتمهيد لدرسك.• 
استنتج عنوان الدرس وناقش معهم الفكرة الرئيسة ونواتج التعلم• 

التقـويــم البنائياألساليـب واألنـشطـةخطوات التنفيذ

المدى الزمني: (30) دقيقة

الحصة األوىل 
الموقع الجغرايف 

معهـــم •  وحـــدد  طالبـــك  علـــى  العالـــم  خريطـــة  اعـــرض 
العـــريب.  للوطـــن  الفلكـــي  الموقـــع 

وظـــف األســـلوب االســـتنتاجي وحـــدد مـــع طالبـــك أهميـــة • 
الموقـــع الفلكـــي للوطـــن العـــريب الكبيـــر. 

مـــع •  بالتعـــاون  وحـــدد  اإلمـــارات  دولـــة  خريطـــة  اعـــرض 
للدولـــة الجغـــرايف  الموقـــع  طلبتـــك 

اعـــرض خريطـــة الوطـــن العـــريب وجـــدول مســـاحة الـــدول • 
العربيـــة وقســـم الـــدول العربيـــة إىل أفريقيـــة وآســـيوية.

احسب مع طالبك المساحة الكلية للوطن العريب.• 
وزع المســـاحة الفعليـــة للوطـــن العـــريب بيـــن الوطـــن العـــريب • 

االفريقـــي والوطـــن العـــريب االســـيوي.
وظـــف أســـلوب التحليـــل والتركيـــب واعقـــد مـــع طالبـــك • 

العـــريب  للوطـــن  اإلجماليـــة  المســـاحة  بيـــن  مقارنـــة 
أوروبـــا. لقـــارة  اإلجماليـــة  والمســـاحة 

وظـــف مصـــادر المعرفـــة المختلفـــة وحـــدد مـــع طالبـــك • 
شـــكل  برســـم  كلفهـــم  ثـــم  للعالـــم  الكليـــة  المســـاحة 
توضيحـــي يحـــدد نســـبة مســـاحة الوطـــن العـــريب مـــن نســـبة 

العالـــم  مســـاحة 
وظـــف جـــدول مســـاحة أقطـــار الوطـــن العـــريب الموجـــود • 

بالكتـــاب المدرســـي واطلـــب مـــن الطـــالب قـــراءة الجـــدول 
وتحليـــل بياناتـــه.

حدد مهام متعددة لطالبك وتابع إنجازها من مثل:• 
استنتاج الحقائق • 
أو •  (تنازليـــاً  مســـاحة  واألصغـــر  األكبـــر  دول  ترتيـــب5 

( يـــاً عد تصا
وظـــف األســـلوب االســـتنتاجي ليحـــدد الطالـــب أثـــر اتســـاع • 

مســـاحة الوطـــن العـــريب علـــى نشـــاط الســـكان.
كلـــف طالبـــك بحـــل أســـئلة النشـــاط التعليمـــي المصاحـــب • 

للجـــدول.
مـــع •  إجابـــات  مـــن  اليـــه  توصلـــوا  فيمـــا  طالبـــك  ناقـــش 

والتعزيـــز التصويـــب 

وضح الموقع الفلكي للوطن العريب.• 
حدد المساحة الكلية للوطن العريب.• 
االشـــكال •  رســـم  اثنـــاء  الطـــالب  مالحظـــة 

التعليمـــي. الموقـــف  خـــالل  لهـــم  المحـــددة 
يف •  مســـاحة  األكبـــر  الـــدول  تنازليـــاً  رتـــب 

العـــريب.  الوطـــن 
مالحظـــة الطـــالب اثنـــاء حـــل أســـئلة النشـــاط • 

التعليمـــي المصاحـــب للجـــدول
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(5 دقايق) خالصة الدرس/غلق الحصة       

كد على المفاهيم والمصطلحات الواردة يف درسك •  أ
ارسم مع طالبك مخططاً ذهنياً يشتمل على عناصر الدرس• 

(5دقايق) التقويم الختامي        

وضح ما يلي:
الموقع الفلكي للوطن العريب• 
كتب أسماء الدول الخمسة األكبر مساحة يف الوطن العريب. .•  ا
حدد على خريطة دولة اإلمارات العربية المتحدة الموقع الفلكي للدولة• 

أفكار للتمايز:

الطلبة المحتاجون للدعمالطلبة المتميزون

صمـــم جـــدوالً ورتـــب فيـــه دول الوطـــن العـــريب مـــن حيـــث • 
تصاعديـــاً. ترتيبـــاً  المســـاحة 

استكمل بيانات البطاقة التعريفية التالية 
الوطن العريب الكبير (الموقع والمساحة)

خـــط  جنـــوب   2° عـــرض  دائـــريت  بيـــن  يمتـــد  الموقـــع: 
االســـتواء إىل ....... شـــماالً وبيـــن خطـــي طـــول .... غربـــاً 

شـــرقاً  و60° 
المساحة: تبلغ مساحة الوطن العريب...............
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إجـــراءات تنفيـــذ الـدرس

(5 دقــــائق) التمهيـد " التهيـئة"         

هيئ المتعلمين للحصة الحالية بأحد المداخل اآلتية أو ما تراه مناسباً:
اربط الدرس السابق بالدرس الحايل لتحقيق وحدة الموضوع• 
اطرح عدة أسئلة سابرة (مثيرة للتفكير) حول أنواع الحدود وأهميتها.• 
اعـــرض مقولـــة البـــاين المؤســـس –رحمهـــا لله-حـــول الحـــدود والمســـافات بيـــن البـــالد العربيـــة واســـتخدم ذلـــك كمدخـــل • 

لدرسك

التقـويــم البنائياألساليـب واألنـشطـةخطوات التنفيذ

المدى الزمني: (30) دقيقة

(الحصة الثانية)
ثانيا: الحدود واألهمية 

بخريطـــة •  باالســـتعانة  االســـتنتاجي  األســـلوب  وظـــف 
الوطـــن العـــريب وناقـــش طالبـــك يف روابـــط الوحـــدة التـــي 
تربـــط بيـــن أبنـــاء األمـــة العربيـــة وافســـح المجـــال أمامهـــم 

للتعبيـــر عـــن آرائهـــم وناقشـــهم فيهـــا.
أنـــواع •  طالبـــك  مـــع  وحـــدد  االســـتقصاء  أســـلوب  وظـــف 

الحـــدود.
االكتشـــاف •  وأســـلوب  العـــريب  الوطـــن  خريطـــة  وظـــف 

العربيـــة.   الحـــدود  وســـمات  لخصائـــص  الطلبـــة  ليتوصـــل 
وظـــف أســـلوب المناقشـــة والحـــوار وحـــدد مـــع طالبـــك • 

بعـــض المشـــكالت الحدوديـــة التـــي تنتـــج عـــن تقســـيم 
الحـــدود. 

فســـر مـــع طلبتـــك اتســـاق واتفـــاق الحـــدود النائيـــة العربيـــة • 
مـــع الظواهـــر الطبيعيـــة مدلـــالً علـــى ذلـــك بالجـــزر العربيـــة 

اإلماراتيـــة المحتلـــة.
وظـــف أســـلوب المناقشـــة والحـــوار واعـــرض علـــى طالبـــك • 

الحلـــول التـــي حددهـــا صاحـــب الســـمو رئيـــس الدولـــة –
حفظـــه هللا-لحـــل قضيـــة الجـــزر الثـــالث المحتلـــة.

ابـــراز الجانـــب القيمـــي والوطنـــي المرتبـــط •  اعمـــل علـــى 
بالـــدرس واغـــرس يف نفـــوس طلبتـــك اإلحســـاس الوطنـــي 

بقضايـــا بالدهـــم.
ناقـــش مـــع طالبـــك األهميـــة الدينيـــة والسياســـية لموقـــع • 

الوطـــن العـــريب. 
واعـــرض •  بالموضـــوع  المرتبـــط  القيمـــي  الجانـــب  وظـــف 

علـــى طالبـــك مقولـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم –رعـــاه هللا-المرتبطـــة بحضـــارة الوطـــن 

وعـــزز القيـــم الوطنيـــة اإليجابيـــة يف نفـــوس طالبـــك.
العـــريب •  للوطـــن  االقتصاديـــة  األهميـــة  لطالبـــك  اشـــرح 

موضحـــاً لهـــم المـــوارد والثـــروات االقتصاديـــة يف الوطـــن 
العـــريب.

وجـــه طالبـــك نحـــو القـــراءة الموجهـــة لرافـــد قنـــاة الســـويس • 
وناقشـــهم فيمـــا توصلـــوا اليـــه مـــن حقائـــق بعـــد قراءتـــه

ــاء •  ــن أبنـ ــط بيـ ــي تربـ ــدة التـ ــط الوحـ ــن روابـ بيـ
الوطـــن العـــريب.  

وضح أنواع الحدود.• 
الدولـــة •  التـــي حددتهـــا  الحلـــول  اســـتخلص 

جزرهـــا. الســـترجاع 
حـــدد األهميـــة الدينيـــة والسياســـية لموقـــع • 

الوطـــن العـــريب.
بين األهمية االقتصادية للدول العربية• 
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(5 دقايق) خالصة الدرس/غلق الحصة       

اختم الدرس بالتأكيد على أهم الحقائق والمفاهيم الواردة بالدرس. • 
ناقش معهم ما توصلوا اليه ثم علق انتاجهم يف مكان بارز يف غرفة الدراسة• 

(5دقايق) التقويم الختامي        

صمـــم ورقـــة عمـــل تقويميـــة لقيـــاس اســـتيعاب الطلبـــة للنقـــاط الرئيســـة للـــدرس وامنـــح الطـــالب فرصـــة للتفكيـــر • 
وأطلـــب منهـــم عـــرض االجابـــات وعـــزز االجابـــات الصحيحـــة.

كلف الطلبة بتحديد حدود الوطن العريب الخارجية على خريطة صماء للوطن العريب• 

أفكار للتمايز:

الطلبة المحتاجون للدعمالطلبة المتميزون

ــة •  ــه األهميـ ــن عليـ ــاد وبيـ ــدد األبعـ ــاً متعـ ــاً ذهنيـ ــم مخططـ ارسـ
السياســـية واالقتصاديـــة والدينيـــة لموقـــع الوطـــن العـــريب

ــريب  ــا العـ ــة لوطننـ ــة االقتصاديـ ــن األهميـ ــالً يبيـ كتـــب دليـ ا
الكبيـــر

Social_Stu_G9_TG_T1.indd   13Social_Stu_G9_TG_T1.indd   13 9/15/17   2:05 PM9/15/17   2:05 PM



14

عـدد الحصص (2)الدرس الثاني : (تضاريس الوطن العربي)

المحور: الجغرافيا المجـال: المعرفة بمكونات الدراسات االجتماعية       

المعيــــــــــــــــــــــــــــــــار: يظهـــر الطالـــب معرفـــة بـــاألرض وخصائصهـــا وكيفيـــة ارتبـــاط هـــذه الخصائـــص بالتفاعـــالت 
البشـــرية كمـــا يظهـــر فهًمـــا للعالقـــات المتبادلـــة بيـــن المجتمعـــات البشـــرية والبيئـــة الماديـــة المحيطـــة بـــه

نـواتج التعلم

يتعرف المفاهيم والمصطلحات الواردة.• 
يستنتج العوامل الرئيسة التي أسهمت يف تشكيل تضاريس الوطن العريب.• 
يتعـــرف علـــى الوطـــن العـــريب مـــن حيـــث الخصائـــص والتحديـــات التـــي تفرضهـــا طبيعتـــه • 

الجغرافيـــة (التضاريـــس).
يحدد على خريطة الوطن العريب أشكال التضاريس.• 
واألشـــكال •  والجـــداول  البيانيـــة  والرســـوم  المتخصصـــة  الخرائـــط  مـــن  يســـتنتج 

العـــريب البيانـــات الجوانـــب المختلفـــة مـــن دولتـــه ودول الوطـــن  والمخططـــات وقواعـــد 

والنقـــاش، استراتيجيات التعليم والتعــــلم الحـــوار  الرئيســـــــة: 
وتحليلهـــا األشـــكال  قـــراءة 

المساندة: االكتشاف – االستنتاج – التعلم باألقران

مهارات التفكــير العليا

الربط.• 
إصدار األحكام.• 
التحليل والتركيب.• 
االستدالل• 

مهارات القرن (21)
اإللمام بالتكنولوجيا.• 
القرائية.• 
المشاركة المجتمعية• 

تعـــــــزيز مفاهيـم المواطنة

الوالء واالنتماء.• 
التنمية المستدامة.• 
التكامل والوحدة.• 
المصير المشترك• 

التنمية البشـــــــــــــــــرية المستدامة: المواطنة والمسؤولية• مفاهيم التنمية المســــتدامة

المشاركة يف مشروع الوحدة.• تعـــــــزيز مفـاهيـم االبتكــار

التكامــل مع المـواد األخرى

المادة: اللغة العربية: النصوص والقرائية.• 
المـــادة: التربيـــة اإلســـالمية - دور العامـــل الدينـــي يف المحافظـــة علـــى األرض وتعميرهـــا • 

والحفـــاظ علـــى البيئـــة.
العلوم. • 
الفنون البصرية.• 
الرياضيات• 

خريطـــة طبيعيـــة – الحاســـوب وجهـــاز العـــرض -الكتـــاب المدرســـي – الســـبورة الذكيـــة – الوسائل وتقنيات التعلم
مخطـــط ذهنـــي – مجســـم الكـــرة األرضيـــة – شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة (االنترنـــت).
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إجـــراءات تنفيـــذ الـدرس

(5 دقــــائق) التمهيـد " التهيـئة"         

يقترح تقديم التمهيد بما يلي:
عرض صفحة خريطة الوطن العريب / مجسم للكرة األرضية.• 
مناقشة نواتج التعلم• 

التقـويــم البنائياألساليـب واألنـشطـةخطوات التنفيذ

المدى الزمني: (30) دقيقة

(الحصة األوىل)
الجبال

مناقشة حول مفهوم التضاريس• 
مالمـــح •  أبـــرز  توضيـــح  التضاريســـي،  المقطـــع  مالحظـــة 

التطبيقيـــة  األنشـــطة  حـــل   ، العـــريب  الوطـــن  الســـطح يف 
. المصاحبـــة 

التـــي •  العوامـــل  تفســـير  الذهنـــي،  المخطـــط  عـــرض 
العـــريب. الوطـــن  تضاريـــس  تشـــكيل  يف  أســـهمت 

أشـــكال •  أبـــرز  حـــول  الفقـــرة  قـــراءة  المتعلميـــن  تكليـــف 
الجبـــال. أنـــواع  مقارنـــة  العـــريب،  الوطـــن  يف  التضاريـــس 

الجبـــال، •  أنـــواع  مجســـم  عـــرض  الفقـــرة،  نفـــس  قـــراءة 
الجبـــال. أنـــواع  مـــن  نـــوع  كل  علـــى  بأمثلـــة  االســـتدالل 

التوجيـــه بقـــراءة الفقـــرة (جبـــال البحـــر األحمـــر)، تفســـير • 
عوامـــل ظهـــور جبـــال البحـــر األحمـــر االنكســـارية.

عـــرض خريطـــة دولـــة االمـــارات الطبيعيـــة، قـــراءة الفقـــرة • 
حـــول أقســـام الجبـــال يف دولـــة االمـــارات وارتفاعاتهـــا.

وفوائدهـــا •  االمـــارات  دولـــة  يف  الجبـــال  أهميـــة  مناقشـــة 
االقتصاديـــة.

تعزيـــز قيـــم الـــوالء واالنتمـــاء والمســـؤولية والحفـــاظ علـــى • 
البيئـــة

ما المقصود بالتضاريس.• 
فسر عوامل ظهور جبال البحر األحمر• 

(5 دقايق) خالصة الدرس/غلق الحصة       

تتعد مظاهر السطح يف الوطن العريب من جبال وهضاب وسهول، دلل بأمثلة على ذلك• 

(5دقايق) التقويم الختامي/أفكار للتمايز:      

الطلبة المحتاجون للدعمالطلبة المتميزون

صوب ما تحته خط يف العبارات التالية:• 
مـــن أبـــرز الجبـــال االلتوائيـــة يف الوطـــن العـــريب جبـــال البحـــر • 

األحمـــر.
أعلى قمة جبلية يف دولة االمارات قمة جبل مسايف• 

ضع بأسلوبك تعريفا مناسبا للتضاريس.
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إجـــراءات تنفيـــذ الـدرس

(5 دقــــائق) التمهيـد " التهيـئة"         

يقترح تقديم التمهيد بما يلي:
عرض صفحة خريطة الوطن العريب / مجسم للكرة األرضية.• 
مناقشة نواتج التعلم• 

التقـويــم البنائياألساليـب واألنـشطـةخطوات التنفيذ

المدى الزمني: (30) دقيقة

(الحصة الثانية) 
ثانيا + ثالثا: الهضاب + 

السهول

مناقشة حول مفهوم التضاريس.• 
الهضـــاب، •  حـــول  الفقـــرة  قـــراءة  المتعلميـــن  تكليـــف 

العـــريب. الوطـــن  هضـــاب  علـــى  التعـــرف 
قـــراءة الفقـــرة حـــول هضبـــة أفريقيـــا الشـــمالية، تفســـير • 

. الصوانيـــة  الصخريـــة  الكلســـية  التكوينـــات  بعـــض  انتشـــار 
التوجيـــه بقـــراءة خريطـــة هضبـــة شـــبه الجزيـــرة العربيـــة • 

والفقـــرة المتعلقـــة بهـــا، التعـــرف علـــى الواحـــات االماراتيـــة 
ــة. ــى الخارطـ ــا علـ ــا. تحديدهـ التـــي تتخللهـ

مناقشـــة أهميـــة الواحـــات االقتصاديـــة، التعـــرف علـــى أبـــرز • 
األنشـــطة االقتصاديـــة يف الواحـــات.

العـــريب، •  الوطـــن  يف  بالســـهول  المتعلقـــة  الفقـــرة  قـــراءة 
الســـهول. أنـــواع  اىل  التعـــرف 

قـــراءة الفقـــرة حـــول الســـهول الفيضيـــة ، تفســـير تكـــون • 
. الســـهول الفيضيـــة 

عـــرض خريطـــة دولـــة االمـــارات الطبيعيـــة، قـــراءة الفقـــرة • 
عـــن الســـهول الســـاحلية يف دولـــة االمـــارات، التعـــرف اىل 

أقســـامها، تحديدهـــا علـــى الخارطـــة.
مقارنـــة الســـهلين الســـاحليين يف دولـــة االمـــارات العربيـــة • 

المتحـــدة مـــن حيـــث الطـــول واالتســـاع، التعـــرف اىل أبـــرز 
المـــدن يف الســـهول الســـاحلية لدولـــة االمـــارات العربيـــة 

المتحـــدة.
ــى •  ــة علـ ــالل المحافظـ ــن خـ ــاء مـ ــوالء واالنتمـ ــم الـ ــز قيـ تعزيـ

البيئـــة االماراتيـــة

ما المقصود بالتضاريس.• 
فسر عوامل ظهور جبال البحر األحمر• 

(5 دقايق) خالصة الدرس/غلق الحصة       

تتنوع السهول يف دولة االمارات العربية المتحدة، أنواعها وأشهر مدنها• 

(5دقايق) التقويم الختامي/أفكار للتمايز:      

الطلبة المحتاجون للدعمالطلبة المتميزون

والحفـــاظ •  االماراتيـــة  البيئـــة  لتنميـــة  مناســـبة  فكـــرة  اقتـــرح 
اســـتدامتها. علـــى 

(تتعدد األنشطة االقتصادية يف الواحات)• 
كتـــب اثنيـــن مـــن األنشـــطة االقتصاديـــة التـــي يمارســـها  أ

ســـكان الواحـــات يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
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عـدد الحصص (2)الدرس الثالث : (المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي)

المحور: الجغرافيا المجـال: المعرفة بمكونات الدراسات االجتماعية       

المعيــــــــــــــــــــــــــــــــار: يظهـــر الطالـــب معرفـــة بـــاألرض وخصائصهـــا وكيفيـــة ارتبـــاط هـــذه الخصائـــص بالتفاعـــالت 
البشـــرية كمـــا يظهـــر فهًمـــا للعالقـــات المتبادلـــة بيـــن المجتمعـــات البشـــرية والبيئـــة الماديـــة المحيطـــة بـــه

نـواتج التعلم

بيـــن الخصائـــص الطبيعيـــة والبشـــرية لمناطـــق جغرافيـــة (المســـاحة – عـــدد •  يميـــز 
الثـــروات). توزيـــع  المناخيـــة والنباتيـــة –  األقاليـــم  التضاريـــس –  الســـكان – 

 يوزع على خريطة الوطن العريب األقاليم المناخية والنباتية.• 
 يصف مناخ دولة اإلمارات العربية المتحدة ونباتها الطبيعي• 

الرئيســـــــة: الحـــوار والنقـــاش، استراتيجيات التعليم والتعــــلم
التعـــاوين التعلـــم 

التعلــم   – االســتقصاء   – االكتشــاف  المســاندة: 
باألقــران

مهارات التفكــير العليا
الربط.• 
إصدار األحكام.• 
التخيل• 

مهارات القرن (21)
العمل الجماعي والتواصل والقيادة -المسؤولية االجتماعية. • 
احترام الدين االسالمي وفهمه. • 
التفكير الناقد وحل المشكالت• 

تعـــــــزيز مفاهيـم المواطنة

الوالء واالنتماء• 
التنمية المستدامة• 
المسؤولية المجتمعية.• 
التعاون• 

مفاهيم التنمية المســــتدامة

اآلخـــر •  تقبـــل  علـــى  األفـــراد  قـــدرة  تطويـــر  المســـتدامة:  البشــــــــــــــــــــرية  التنميـــة 
والتســـامح.

التنمية البيـــــــــــئـــيــــــــــة المستدامة: الحفاظ على مكونات البيئة.• 
التنميـــة االجتماعيـــة المســـتدامة: تنميـــة الهويـــة الوطنيـــة والمواطنـــة – االنتمـــاء • 

والـــوالء لألســـرة والمجتمـــع – التواصـــل مـــع اآلخريـــن

تعـــــــزيز مفـاهيـم االبتكــار

تكليـــف الطـــالب بإعـــداد مشـــروع ابتـــكاري ينمـــي لديهـــم ثقافـــة البحـــث واالبتـــكار • 
والمبـــادرة.

رســـم لوحـــات تعبـــر عـــن المنـــاخ والنبـــات الطبيعـــي ضمـــن تنفيـــذ مشـــروع • 
الوحـــدة

التكامــل مع المـواد األخرى

المـــادة: اللغـــة العربيـــة - أوجـــه التكــــــــامل: مهـــارات التحـــدث – العـــرض الشـــفوي أمـــام • 
اآلخريـــن – الكتابـــة.

المادة: الفنية - أوجه التكـــــامل: (رسم بعض األشكال والصور المتعلقة بالدرس).• 
المـــادة: الفنـــون البصريـــة. -  أوجـــه التكــــــــامل: قـــراءة الصـــور والرســـوم واألشـــكال – مهـــارة • 

تلويـــن الصـــور – تنســـيق الصـــور 
المـــادة: التربيـــة اإلســـالمية. - أوجـــه التكــــــــامل دور العامـــل الدينـــي يف التفكـــر يف عظمـــة • 

خلـــق هللا يف الطبيعـــة

الوسائل وتقنيات التعلم
 – المدرســـي  -الكتـــاب  العـــرض  وجهـــاز  الحاســـوب   – العـــريب  الوطـــن  خريطـــة 
الســـبورة الذكيـــة – المثيـــرات المرئيـــة والعـــروض التقديميـــة، األفـــالم التعليميـــة 

(االنترنـــت) الدوليـــة  المعلومـــات  شـــبكة   –
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إجـــراءات تنفيـــذ الـدرس

(5 دقــــائق) التمهيـد " التهيـئة"         

يقترح تقديم التمهيد بما يلي:
أعـــرض فلًمـــا قصيـــراً عـــن حـــاالت المنـــاخ التـــي يتأثـــر بهـــا الوطـــن العـــريب، أو أعـــرض صـــوراً عـــن حالـــة المنـــاخ، واســـتنتج • 

كبـــر قـــدر مـــن المعلومـــات التـــي توحـــي بهـــا المـــادة المعروضـــة. أ
اعرض نواتج التعلم التي تسعى لتحقيقها من خالل عرض الدرس.• 
ناقش الفكرة الرئيسة للدرس. • 
مقترحـــات أخـــرى: إجـــراء مواقـــف تمثيليـــة – تركيـــب صـــور – رســـم وتلويـــن  - اســـتضافة أحـــد مقدمـــي حالـــة الجـــو أو • 

الطقـــس 
مالحظة: اترك للمعلم بصمته اإلبداعية يف توفير تهيئة شائقة مبتكرة تشد انتباه المتعلمين

التقـويــم البنائياألساليـب واألنـشطـةخطوات التنفيذ

المدى الزمني: (30) دقيقة

 (الحصة األوىل)
أوالً: العوامل المؤثرة يف 

مناخ الوطن العريب 
ثانيا: عناصر المناخ

يف •  المؤثـــرة  العوامـــل  المتعلميـــن  مـــن  اســـتنتج 
منـــاخ الوطـــن العـــريب، ثـــم شـــرح كل عامـــل مـــن هـــذه 
العوامـــل مـــع إعطـــاء أمثلـــة واقعيـــة وطـــرح أســـئلة 
تثيـــر انتباههـــم مســـتخدما والوســـيلة المناســـبة لـــكل 

عامـــل. 
وحـــدد •  الطبيعيـــة  العـــريب  الوطـــن  خريطـــة  وضـــف 

وأشـــكال  الطـــول  وخطـــوط  العـــرض  دوائـــر  عليهـــا 
التضاريـــس والمســـطحات المائيـــة التـــي لهـــا تأثيـــر 

واضـــح يف منـــاخ الوطـــن العـــريب.
والحـــوار •  والمناقشـــة  االســـتقراء  أســـلوب  توظيـــف 

مـــع المتعلميـــن واســـتنتاج عناصـــر المنـــاخ وتوضيـــح 
أثـــر كل منهمـــا وربطهـــا بالـــدول العربيـــة تتأثـــر بهـــذه 
العناصـــر مـــع المناقشـــة يف كل عنصـــر مـــن عناصـــر 

المنـــاخ بنـــوع مـــن اإلثـــراء وإعطـــاء األمثلـــة.
بيـــن •  الفـــرق  يالحظـــوا  أن  المتعلميـــن  مـــن  أطلـــب 

الوطـــن  يف  والشـــتاء  الصيـــف  واألمطـــار يف  الريـــاح 
العـــريب ثـــم أطـــرح أســـئلة عليهمـــا اســـتنتاجية تثيـــر 
التفكيـــر الذهنـــي وتخلـــق نـــوع مـــن المنافســـة مـــع 

التعزيـــز. 
العـــريب •  للوطـــن  جداريـــة  صمـــاء  خارطـــة  وظـــف 

وورقيـــة عنـــد المتعلميـــن لكـــي يحـــدد عليهـــا الريـــاح 
العـــريب  الوطـــن  دول  علـــى  تهـــب  التـــي  المحليـــة 
وعلـــى المعلـــم مالحظـــة ومتابعـــة التوزيـــع بشـــكل 
صحيـــح مـــع تصويـــب الخطـــأ إن وجـــد وتشـــجيعهم 

لألفضـــل والتعزيـــز 

كثـــر أثـــراً يف •  مـــن وجهـــة نظـــرك أي العوامـــل أ
منـــاخ الوطـــن العـــريب مـــع توضيـــح الســـبب

صـــف لنـــا حالـــة الجـــو التـــي تالحظهـــا حاليـــاً • 
وتتوقعهـــا يف الليـــل يف بيئتـــك المحليـــة
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(5 دقايق) خالصة الدرس/غلق الحصة       

(5دقايق) التقويم الختامي/أفكار للتمايز:      

الطلبة المحتاجون للدعمالطلبة المتميزون

قـــدم مقترحـــات وأفـــكار إبداعيـــة تســـهم يف تخفيـــف شـــدة • 
الحـــرارة يف الوطـــن العـــريب.

اســـتنتج إيجابيـــات وســـلبيات الريـــاح المحليـــة التـــي تهـــب • 
علـــى دول الوطـــن العـــريب

بيـــن ســـبب ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة يف فصـــل الصيـــف • 
علـــى المناطـــق الســـاحلية وانخفاضهـــا يف المناطـــق 

الداخليـــة. 
ســـمي الريـــاح المحليـــة التـــي تهـــب علـــى كل مـــن • 

التاليـــة: الـــدول 
(دولة اإلمارات – السعودية – مصر -السودان).
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إجـــراءات تنفيـــذ الـدرس

(5 دقــــائق) التمهيـد " التهيـئة"         

يقترح تقديم التمهيد بما يلي:
أعـــرض فلًمـــا قصيـــراً أنـــواع النباتـــات الطبيعيـــة الموجـــودة يف الوطـــن العـــريب، أو أعـــرض صـــوراً عـــن شـــكل أشـــجار • 

ــا. ــات تتصـــف بهـ ــن المعلومـ ــدر مـ ــر قـ كبـ ــتنتج أ ــا، واسـ ــو فيهـ ــي تنمـ ــات التـ ــة حســـب البيئـ ــات الطبيعيـ النباتـ
اعرض نواتج التعلم التي تسعى لتحقيقها من خالل عرض الدرس.   - ناقش الفكرة الرئيسة للدرس. • 
مقترحـــات أخـــرى: إجـــراء مواقـــف تمثيليـــة – تركيـــب صـــور – رســـم وتلويـــن  - مقـــال يف جريـــدة ........  مالحظـــة: اتـــرك • 

للمعلـــم بصمتـــه اإلبداعيـــة يف توفيـــر تهيئـــة شـــائقة مبتكـــرة تشـــد انتبـــاه المتعلميـــن
مالحظة: اترك للمعلم بصمته اإلبداعية يف توفير تهيئة شائقة مبتكرة تشد انتباه المتعلمين

التقـويــم البنائياألساليـب واألنـشطـةخطوات التنفيذ

المدى الزمني: (30) دقيقة

 (الحصة الثانية)
األقاليم المناخية والنباتية 

المتعلميـــن •  مـــع  التعريـــف  صياغـــة  أســـلوب  توظيـــف 
الخـــاص  بســـلويب  المناخـــي  اإلقليـــم  معنـــى  واســـتنتج 
واســـتمع إىل مـــا تـــم كتابـــة مـــن المتعلميـــن وأطلـــب منهـــم 
ثـــم صياغـــة تعريـــف  تـــم كتابتـــه ومناقشـــته  عـــرض مـــا 

موحـــد يســـهل حفظـــة لديهـــم. 
المناخيـــة •  لألقاليـــم  العـــريب  الوطـــن  خريطـــة  وضـــف 

أطـــرح  ثـــم  بينهمـــا  الفـــرق  المتعلميـــن مالحظـــة  واتـــرك 
أســـئلة عليهمـــا تشـــد انتباههـــم وتثيـــر التفكيـــر الذهنـــي 
وتخلـــق نـــوع مـــن المنافســـة لديهـــم وتعزيـــز المشـــارك يف 

المناقشـــة.
وظـــف خارطـــة صمـــاء جداريـــة للوطـــن العـــريب وورقيـــة عنـــد • 

المتعلميـــن لكـــي يحـــدد عليهـــا بعـــض األقاليـــم المناخيـــة 
التوزيـــع  ومتابعـــة  مالحظـــة  المعلـــم  وعلـــى  والنباتيـــة 
بشـــكل صحيـــح مـــع تصويـــب الخطـــأ إن وجـــد وتشـــجيعهم 
والترتيـــب  الدقـــة  حيـــث  مـــن  منهـــم  لألفضـــل  والتعزيـــز 

والتنظيـــم.
صمـــم جـــدول مقارنـــة لبعـــض األقاليـــم المناخيـــة وتنـــاول • 

الجوانـــب التاليـــة ( الـــدول المتمثـــل بهـــا  -  الخصائـــص 
إقليـــم   كل  توضيـــح  مـــع   ( النباتـــات  نـــوع   - المناخيـــة  
واألهميـــة  المرفـــق   الجـــدول  النشـــاط  لحـــل  ثـــم وجهـــم 

واإلجـــراءات. االقتصاديـــة 
واألهميـــة •  القيمـــة  اســـتنتاج  المتعلميـــن  مـــن  أطلـــب 

االقتصاديـــة والمـــردود التـــي تجنيهـــا الـــدول مـــن النباتـــات 
الطبيعيـــة مـــع إعطـــاء نـــوع مـــن اإلثـــراء. 

ناقـــش المتعلميـــن يف المنـــاخ والنبـــات الطبيعـــي الـــذي • 
يتمثـــل يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وأثـــر المنـــاخ 

علـــى النبـــات.
بـــن ســـلطان •  زايـــد  الشـــيخ  لـــه  المغفـــور  عـــرض مقولـــة 

آل نهيـــان يف الـــدرس وقيـــام المتعلميـــن بقراءتهـــا قـــراءة 
الحقائـــق  واســـتنتاج  الـــذايت  التعلـــم  بطريقـــة  معبـــرة 
والمعلومـــات التـــي وردت فيهـــا واســـتخالص القيـــم التـــي 

تتخللهـــا

كثـــر أثـــراً يف •  مـــن وجهـــة نظـــرك أي العوامـــل أ
منـــاخ الوطـــن العـــريب مـــع توضيـــح الســـبب

صـــف لنـــا حالـــة الجـــو التـــي تالحظهـــا حاليـــاً • 
وتتوقعهـــا يف الليـــل يف بيئتـــك المحليـــة
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(5 دقايق) خالصة الدرس/غلق الحصة       

(5دقايق) التقويم الختامي/أفكار للتمايز:      

الطلبة المحتاجون للدعمالطلبة المتميزون

اســـتنتج اآلثـــار التـــي تنتـــج نتيجـــة تمثيـــل اإلقليـــم الصحـــراوي • 
علـــى معظـــم دول الوطـــن العـــريب. 

قـــدم مقترحـــات وأفـــكار إبداعيـــة ت يف كيفيـــة االســـتفادة مـــن • 
النبـــات الطبيعيـــة الوطـــن العـــريب.

اســـتنتج إيجابيـــات وســـلبيات الريـــاح المحليـــة التـــي تهـــب • 
علـــى دول ســـهم.

مـــن •  كل  تتمثـــل يف  التـــي  المناخيـــة  األقاليـــم  اذكـــر 
التاليـــة:  الـــدول 

(دولة اإلمارات – المغرب – اليمن -السودان).
ما الفرق بين النباتات الحولية والمعمرة.• 
ســـمي بعـــض النبـــات الطبيعيـــة التـــي تنمـــو يف دولـــة • 

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
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