
 

 

 

 (3 )املستوى  شجرة عائلتي

، والتعرف على الطرق املختلفة التي يمكننا استخدامها في تاريخ عائلتهاملتعلم على اكتشاف  مساعدة الوصف 

 !البحث عن املعلومات

 السؤال التحفيزي 

 

 ما الذي يمكن تعلمه من شجرة عائلتنا؟

إجمالي الوقت 

 املطلوب

ا ساعات 3إلى  ساعتين ونصف إجماليأيام ) 4ا ملدة دقيقة يومي   50إلى  30من   ( تقريب 

 .أقالم ملونةدفتر و  اللوازم املطلوبة

 .تقابال ، وهاتف إلجراء ممقاالتورق رسم بياني وصور عائلية و إن ُوجد: 

 جتماعية اإل األولية والثانوية في بحث العلوم املصادر  -1 نتائج التعلم 

  إجراء بحث تاريخيعملية  -2

 مشروع بحث شجرة العائلة -3

 ال ينطبق التعلم السابق

 

 اليوم األول 

 النشاط والوصف املدة املقترحة

 أفضل • دقائق 5
 
فه على عائلته معرفة ح للمتعلم أن الغرض من هذا املشروع تعرُّ ِّ

كيفية ، وتعلمه َوض 

 .عمل بحث تاريخي

 اقرأ  فعلى سبيل املثال،؛ لتقديم مفهوم شجرة العائلةشخصية معروفة استخدم سيرة  • دقائق 10

 رسم شجرة عائلة النبي محمد!امقتطفات من السيرة النبوية و 

د جميع أفراد العائلة دقائق 10إلى  5من  ِّ
التعرف عليهم عن  وَمْن الذين تريد الى شجرة العائلة،  الذين ستضيفهم حد 

 .يمكنك إختيار التعرض بشكل مفصل لسيرة أجداد املتعلم من كال األبوين،  ؛ فعلى سبيل املثالقرب

بمع املتعلم أو    تبادل األفكار • دقيقة 20إلى  10من 
ُ
 .عائلتهمعرفتها عن أفراد    أشياء يريد   حول   أسئلة  10  منه طرح  اطل

ا  األكثر   املهنة  هي  ما:  املثال  سبيل  على  ؟ مض ى  وقت  أي  في  عائلتك  هاجرت  وهل  عائلتك؟  في  شيوع 

 والعلوم  الرياضيات  مثل  مجموعة من املواد  تغطي  األسئلة  أن  من  التأكد  حاول :  معلومة إرشادية •

 . والجغرافيا

ب • دقائق 10
ُ
اطلب على اإلنترنت.    نماذج متعددةتتوفر    .العائلة على ورقة كبيرةرسم شجرة  من املتعلم    اطل

 !بدعمنه ان ي

 اليوم الثاني

 النشاط والوصف املدة املقترحة

ر  • دقائق 10 ْخبِّ
َ
ا ملعرفة معلومات عن كلاملتعلم أنه أ

 
 العائلة.فرد من أفراد  سيجري بحث

   .املعلومات على الحصول  مكان أدلة عن اعطه •



 

 

 

التواصل  ومجموعات عائليةصور /أفراد العائلة /سجالت حكومية املصادر  تشمل أن يمكن •

 والصحف/ املقاالت األخرى، وما إلى ذلك للعائلة اإلجتماعي

ر  • دقائق 5 ْخبِّ
َ
ا أ ا تصال اإلمع أفراد العائلة عن طريق  التحاور املتعلم أنه يمكنه أيض  أو إرسال بهم هاتفي 

 ليسألهم عن شخص ما في شجرة العائلة!إليهم  نصيةرسائل 

ح   • ِّ
الشفهي   والسجلسيستخدم املصادر األولية )السجالت والصور والخطابات    للمتعلم أنهَوض 

  واملحاورات( والثانوية )املقاالت( في مشروعه.

ب • دقيقة 20
ُ
 .األولية والثانوية في مجموعة من املصادربدء البحث من املتعلم  اطل

ب من املتعلم • دقائق 10إلى  5من 
ُ
   .وضع خطة للطريقة التي ينوي بها جمع املعلومات اطل

 أي ش يء.  عما إذا فاجأه ناقش املتعلم فيما اكتشفه واسأله •

 اليوم الثالث

 النشاط والوصف املدة املقترحة

ب • دقيقة 30إلى  20من 
ُ
 ،بمختلف أفراد العائلةفيما يتعلق  والبحث الحوارات إجراء في ستمراراإل من املتعلم  اطل

ل معلومات كافية )فقرة واحدة على األقل( عن كل فرد من أفراد عائلته.   وتأكد من أنه قد حصَّ

 /الجداول  وُينش ئمن أن املتعلم يوثق جميع املعلومات التي يحصل عليها في دفتر أو ورقة،  تأكد  • دقيقة 30إلى  20من 

 واإلجابة على األسئلة. نتائجه لتمثيلالالزمة  رسومات البيانيةال

ابع  اليوم الر

 النشاط والوصف املدة املقترحة

ب • دقيقة 30إلى  20من 
ُ
ع ملء نموذج شجرة العائلة الذي من املتعلم  اطل تأكد من أن شجرة و في اليوم األول. ُوضِّ

 :تحتوي علىالعائلة 

 العائلة أفراد جميع أسماء •

 السنوات التي عاشوها  •

 املعلومات األساسية الناتجة عن بحث املتعلم )من نقطتين إلى ثالثة نقاط( •

 هاتناول أخرى  تفاصيل •

ا رسم أفراد عائلته، إذا لم تكن الصور متاحة • دقيقة 20   .أرفق صورة، إن وجدت. ويمكن للمتعلم أيض 

ب من املتعلم  • دقائق 10
ُ
عائلة، وخاصة إجابات  عن الالتي توصل إليها  أن يستعرض لكم النتائج اطل

 . األسئلة باإلضافة إلى شجرة العائلة

ا  وما استمتعما اكتشفه فياملتعلم  ناقش • دقيقة 30إلى  20من   فيبه كثير 
 

هذه العملية، والتحديات التي  أو قليال

 .، وما إلى ذلكهاواجه

 االحتفال بعمل املتعلم! شجرة العائلة إذا رغبت في ل وضع إطارالحظة: يمكنك م •

 معايير التقييم 

 .عن حياته ةوجملتين أو ثالثوالسنوات التي عاشها سم اإل مشروع شجرة العائلة باملعلومات األساسية لكل فرد: إنجاز  •

 .املصادر األولية والثانوية في البحث استخدام •



 

 

 

ا ألهداف التعلم.ة ذات الصلة األكاديمي وغير  األكاديمية اإلرشادية املهام إنجاز •  وفق 

ائية اإلضافية  األنشطة اإلثر

ب
ُ
على  موجود حياة كل فرد  في)الوطنية واإلقليمية والدولية( التي حدثت ة يالبحث عن املناسبات التاريخية الرئيسمن املتعلم  اطل

 .العائلةوإدراجها في الوصف املجاور لكل فرد من أفراد  ،شجرة العائلة

 ية.عربال كانت لغة أخرى غير إذا لمتعلم األم للغة البتكرار مشروع شجرة العائلة 
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