مجزوءة تدبير التعلمات 3
 -االجتماعيات -

استثمار الدعامات الديداكتيكية في مواد االجتماعيات
إعذاد :ر.عبذ الىاخذ الهاسووي علىي

جقدًم :جضاًذث أهمُت الذعاماث الذًذاهخُىُت ومياهتها في جذسَغ مىاد الاحخماعُاث
بعذ دخىٌ املنهاج الجذًذ خيز الخىفُز .فمذاخل إلاصالح املخمثلت في امللاسبت بالىفاًاث
واملشحعُاث البُذاغىحُت املشجىضة على مبذأ الخعلم الزاحي والبىااُت والفاسكُت فشضذ
جطىٍش أظالُب الاظخفادة مً املعُىاث املألىفت والعمل على جىظُف الخىىىلىحُاث
الحذًثت لإلعالم والاجصاٌ مً أحل جذلُل الصعىباث التي ًمىً أن جطشخها جىمُت
بعض الىفاًاث املخىخاة مً املنهاج الجذًذ.


ما املقصىد بالدعاماث الدًدالخُنُت؟

ًلصذ بها مختلف الوسائط واألدوات البيداغوجية اللابلت للخىظُف في عملُت الخعلُم
والخعلم بهذف جدلُم ألاهذاف التربىٍت بفاعلُت وبطشٍلت أظهل وأظشع .
وحشمل حمُع الىظاال التي ًلجأ إليها املذسط بغُت جطىٍش فعله البُذاغىجي والشفع مً
مشدودًخه ،وحعاعذ املخعلم(ة) على اهدعاب معاسف ومهاساث وجىمُت املىاكف واللُم
والاججاهاث.


ما الغاًت من جىظُف الدعاماث الدًدالخُنُت؟

 حعين املدزض على جعىٍس لفاًاجه املهنُت ،من خالى:
 الشفع مً حىدة أدااه املنهي بخىفير الجهذ والىكذ والضٍادة في مشدودًخه التربىٍت؛
 جىىَع أظالُب الخعلُم والخعلم ملىاحهت الفىاسق الفشدًت بين املخعلمين؛
 حعضٍض الخىاصل الذاام بين املذسط واملخعلمين؛
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 ججاوص أظلىب الخللين اللفظي وإهشاهاجه.

 حظاعد املخعلم(ة) على الدظاب الخعلماث ،ذلو أنها :
 حشذ اهدباهه ،وجىلذ لذًه الشغبت في الاكباٌ على الخعلم؛
 حعين املخعلم(ة) على إزشاء خبراجه وعللىت أظالُب حعلمه؛
 ججعله هى املىخج لخعلُماجه ،خاصت عىذما ٌعخعمل هى هفعه هزه الىظاال بما
ًضمً له البىاء الزاحي للمعشفت؛
 إهعاب املخعلم(ة) مهاسة اظخعماٌ الىظُلت الخعلُمُت واظدثماسها؛
 حعاعذ على خلم جذسج في الخفىير مً املادي املدعىط إلى املجشد؛
 جذفع املخعلم(ة) لظخعماٌ أهبر كذس مً الحىاط في الخعامل مع الىظاال؛
 حعهم الىظاال الخعلُمُت في سبط املذسظت بالحُاة.


املبادئ العامت الطدثماز الىطائل الخعلُمُت في مىاد الاجخماعُاث:

لجخفى أهمُت الىظاال الخعلُمُت ودوسها املشهضي في إهجاص دسوط مىاد الاحخماعُاث،
فطبُعت هزه املىاد وخصىصُاتها املعشفُت جطشح أخُاها صعىباث أمام املخعلم(ة) في
املعخىي الابخذابي ،كذ جدىٌ دون اظدُعابت للمعشفت الخاسٍخُت والجغشافُت والحلىكُت.
هظشا ملا ًميز هزه املىاد مً طابع ججشٍذي ًلف الىثير مً املفاهُم واملصطلحاث
واملعاسف واملهاسث واللُم امليىهت لها.
لزلً كبل اظخعماٌ هزه الىظاال لبذ للمذسط اظخدضاس مجمىعت مً املبادئ العامت
املىحهت لخىظُف الذعاماث الذًذاهخُىُت ظىاء لحظت جدضيره للذسط أو عىذ جذبيره
للخعلماث ،ومً هزه املبادئ:
 مبذأ الخىىَع في الذعاماث جفادًا مللل املخعلم(ة) وجدلُلا للفاسكُت؛
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مبذأ الخذسج في الاظخعماٌ مً الذعامت البعُطت إلى املشهبت؛



مبذأ الادماج بإدساج الذعاة ضمً ميىهاث الذسط؛



مبذأ الخيامل بين الذعاماث؛



مبذأ الىظُفُت :إدساج الذعامت في اللحظت املىاظبت واملىاهبت لعيروسة بىاء وإسظاء
الخعلماث.

 شسوط اطدثماز الدعاماث في بناء الخعلماث في مىاد الاجخماعُاث:


مشاعاة مالءمت الذعامت للمعخىي إلادساوي للمخعلمين؛



كذستها على إزاسة الذافعُت للخعلم؛



الخأهذ مً صالخُتها لالظخعماٌ مً الجاهب الخلني واملادة العلمُت واسجباطها بمجاٌ
الخعلماث؛



جأطير اظخخذام الذعاماث بأظئلت مشهضة ومصاغت صُاغت هادفت؛



الخأهذ مً مذي جدلم ألاهذاف املخىخاة مً اظخخذام الذعاماث.

مالحظت :جخضمً الخىحيهاث التربىٍت ملىاد الاحخماعُاث (حمُع ألاظالن) ،ودلال
ألاظخار بالعلً الابخذابي جىحيهاث لخطىاث الخعامل مع ول دعامت جبعا للخصىصُت
التي جميزها عً باقي الذعاماث ألاخشي ،إضافت إلى هُفُت اظدثماسها بطشٍلت جالام
ظيروسة بىاء الخعلماث.

 أهىاع الدعاماث والىطائل الدًدالخُنُت:
جصىف الخىحيهاث التربىٍت الخاصت بخذسَغ مىاد الاحخماعُاث الذعاماث
الذًذاهخُىُت إلى هىعين
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:

 oدعاماث أظاظُت شابعت الاظخعماٌ مثل العبىسة والىخاب املذسس ي ،والىصىص
والخشااط والجذاوٌ الاخصااُت واملبُاهاث ،والشظىم الخىضُدُت والخطاطاث
والعُىاث والىمارج واللىخاث الىشوهىلىحُت ...
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 oدعاماث مشجبطت بخىىىلىحُا املعلىماث والاجصاٌ :ألاهترهذ واملضامين الشكمُت
والصىس...

 اطدثماز الدعاماث الدًدالخُنُت في مىاد الاجخماعُاث:


جىطئت :خىٌ الذعاماث الىاسدة بالىخاب املذسس ي(الشابع ابخذابي)

2

:

وفُما ًلي ظسٍقت اطدثماز بعض الدعاماث الدًدالخُنُت ألالثر اطخعماال في جدزَع
مىاد الاجخماعُاث ،لالطخئناض بها والاطترشاد بها :
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 -1النصىص الخازٍخُت:
جدخل الىصىص مياهت هامت في جذسَغ مىاد الاحخماعُاث عامت ،ومادة الخاسٍخ بصفت
خاصت ،خُث حعاهم في جىمُت مجمىعت مً اللذساث العللُت واملىهجُت لذي
املخعلم(ة) ،وخاصت اللذسة على الاظخلشاء والخدلُل والاظخيخاج ،وما ًشجبط بزلً مً
جىمُت للحغ الىلذي ،وحعىٍذ املخعلم(ة) على إبذاء الشأي وإصذاس ألاخيام.
و بالشغم مً أهه ل جىحذ طشٍلت واخذة لظدثماس الىص ( وصفت بُذاغىحُت ) ،فإهه
مً املعخدعً لضمان اظدثماس حُذ للىص بشيل ًخالءم مع طبُعت الىضعُت
الخعلُمُت باملشخلت الابخذااُت ،اخترام الخطىاث ألاجُت:
● قراءة النص:

جىطلم بلشاءة أولى جمهُذًت ( همىرحُت ) مً طشف املذسطً ،ىدشف

مً خاللها الخالمُز مضمىن الىص جليها كشاءة زاهُت ًلىم بها املخعلمىن بىُفُت
جذسٍجُت خعب فلشاث الىص ،وجخلل هزه اللشاءة ششح املفشداث اللغىٍت الصعبت
لضمان فهم الىص.
● شرح المفاهيم والمصطلحات الواردة في النص:

وٍخطلب رلً كُام ألاظخار بإعذاد ششح

مشهض لهزه املفاهُم واملصطلحاث ،بالشحىع إلى املصادس ألاظاظُت املخعللت باملىضىع،
واملعاحم الخاسٍخُت والجغشافُت واللاهىهُت ،وحعىٍذ املخعلمين على إلاعذاد اللبلي لها
بالشحىع إلى املعاحم واللىامِغ املخخصت.
● تحليل مضامين النص :جىطلم هزه العملُت بخىحُه املخعلمين إلى جدذًذ الفىشة الشاِعُت
للىص ،واظخخشاج ألافياس الفشعُت عً طشٍم جلعُم الىص إلى فلشاث  ،وحعاعذ هزه
املشخلت على جدلُم فهم عمُم ملدخىي الىص.
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● تصنيف الوقائع واألحداث :وٍخم جصيُف الىكابع وألاخذار بىاء على معاًير مدذدة إما
بدعب أهمُتها ( أظاظُت -زاهىٍت ) أو خعب طبُعتها ( ظُاظُت -اكخصادًت-
احخماعُت)...أو وفم حعلعلها الىشهىلىجي .
 القدزاث التي ًنميها النص الخازٍخي:
 املالحظت والقساءة الخمىضع في الصمن و املهان املقازهت الدظاب منهجُت الخحلُل الخازٍخي  :الخعسٍف – الخفظير  -الترلُب – الفهم -جنمُت الحع النقدي.

 -2الخغ الصمني:
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 اللذساث التي ًىميها الخط الضمني:
اللذسة على املالخظت وكشاءة املعطُاث.
اللذسة على جدلُل ألاخذار وجشجُبها هشوهىلىحُا وجدلُبها.
امللاسهت بين املشاخل الضمىُت
اللذسة على جشهُب املعطُاث الخاسٍخُت.
اللذسة على بىاء خط صمني اهطالكا مً وزاام أخشي
اهدعاب مىهجُت الخدلُل الخاسٍخي  :الخعشٍف – الخفعير  -الترهُب.

 -3الخسائغ:
حعخبر الخشااط مً أهثر ألادواث الذًذاهخُىُت اظخعمال في مىاد الاحخماعُاث ،و خاصت
الجغشافُا ،إر حعاعذ على جىمُت كذسة املخعلم(ة) على مالخظت الظىاهش املجالُت ،و فهم
عىاصشها ،والىشف عً العالكاث التي جشبط بُنها ،واملُياهيزماث التي جخدىم في جىاصنها
املجالي ...
وٍلخض ي الاظخخذام الذًذاهخُيي ألامثل للخشااط الجاهضة ،اخترام الخطىاث
ألاجُت:
عن ظسٍق جحدًد مىضىع الخسٍعت ( عنىان الخسٍعت )
مالحظت الخسٍعت وإدزاك داللت زمىشها (مفخاح الخسٍعت) والسبغ بين ألابعاد
وجحدًد عناصسها املمثلت على الخسٍعت وأبعاد الظعح الحقُقُت (مقُاض
املالحظت
الخسٍعت)
والىصف
وذلو بمالحظت مل ظاهسة من الظىاهس املمثلت على الخسٍعت،
وصف مضامين وجأوٍل مععُاتها ،بالخعبير عن الظىاهس السمصٍت في الخسٍعت
بعسٍقت لفظُت.
الخسٍعت

جفظير مععُاث
الخسٍعت
صُاغت القىاهين
واملبادئ العامت
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وذلو بخحلُل الظىاهس املمثلت على الخسٍعت والنشف عن
عناصسها ،إضافت إلى جفظير الترابعاث الظببُت القائمت فيها،
الخفظير
و العىامل املخحنمت في جحدًد ظبُعت جىشَعها املجالي.
مقازهت الظىاهس املمثلت في الخسٍعت بأخسي مماثلت

الخعمُم (*)

(*) في هره املسحلت الخعلُمُت ًخم الاطخئناض فقغ بعملُتي الىصف والخفظير.


اللذساث التي جىميها الخشٍطت الجغشافُت:

 املالخظت واللشاءة. الخمىضع في املجاٌ ،و إدسان خشهُت وجىصَع الظىاهش على املجاٌ، امللاسهت. -اهدعاب مىهجُت الخدلُل الجغشافي  :الىصف – الخفعير  -الخعمُم.

 أهىاع السمىش املظخعملت في الخعبير الخسائعي:
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● جحدًد مىضىع الصىزة :من خالى جحدًد العنىان الري ًمنن من إععاء عدة مؤشساث
عن مىضىع الصىزة .
● مالحظت الصىزة وجحلُل عناصسها :وذلو بىصف الصىزة وجفنُو منىهاتها واطخخالص
إلاشهالُت التي جعسحها.
● جفظير مضامين الصىزة :إًجاد جفظير منعقي لعناصس الصىزة ،بالنشف عن العالقاث
واملُهاهيزماث املخحنمت فيها.
إن هرا الجسد لبعض الدعاماث الدًدالخُنُت ،ال ٌعفي املدزض من الاجتهاد والابخهاز ،لما
ال ٌعني إهماى باقي الىطائل ألاخسي التي قد جنىن ألثر هجاعت ،إذا جىفسث لألطخاذ إمهاهُت
اطخخدامها ،مثل أجهصة  data-showوالظبىزة الخفاعلُت وغيرها من الىطائل التي جىفسها
جننىلىجُا املعلىماث والاجصاى مع مساعاة ضىابغ اطخخدامها دًدالخُنُا.
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وثائق ونصوص داعمة:
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الوثيقة  :1التدبير الديداكتيكي للدعامات الواردة بالكتاب المدرسي :
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الوثيقة  :2أمثلة لدعامات ديداكتيكية مساعدة في مواد االجتماعيات :
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