
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 عاش  الصف ال
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

ي يشتمل عليها الدرس  
يركز منهج الصف العاشر عىل تعزيز شعور الطالب بالمسؤولية، إذ يستطيع الطالب من خالل الدروس الخمسة الت 

ي  أن يحددوا قيمهم  
وا كيف يمكنهم اإلسهام ف  ي أفعالهم، ومن ثم الخروج إىل المجتمع لير

الخاصة، ويستكشفوا كيفية إظهار هذه القيم ف 

 . ي
 حل مشكالت العالم الحقيق 

 الدروس المساعدة 

 الدرس األول   المسؤولية تجاه الذات  

ي    المسؤولية تجاه المجتمع
 الدرس الثان 

ي  
 الدرس الثالث   القضايا العالميةالموازنة بير  وجهات النظر ف 

 الدرس الرابع   المسؤولية تجاه العالم

وع كابستون  الدرس الخامس   مشر

 الهدف التعليمي المحدد

 

كة • ي سيناريوهات مشي 
ي كيفية ارتباط القيم باألفعال، كيفية تعزيز قيمهم ف 

 .أن يفكر الطالب بشكٍل نقديٍّ ف 

ي مجتمعهم الخاص، وأن يناقشوها مع الناس ويطوروا حلهم الخاص أن ينشغل الطالب بحل إحدى  •
المشكالت الحقيقية ف 

 لهذه المشكلة. 

. س إن يمار  • ي
ي تقريرهم النهائ 

 الطالب طريقة الكتابة الرسمية ف 

  



 

 

 

 الدرس األول  – عاش  لالصف ا

 تجاه الذات«  »المسؤولية
 

 

ي  إلطارا
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اكات لتحقيق األهداف : عقد 17  الشر

 ارون جواي ىلي ش: ونالمصمم

 

ي  واألساس الملخص
 : المنطق 

ي الف
ي هذا الدرس بتحديد قيمهم الخاصة، ويشاركونها مع زمالئهم ف 

ي المجتمع صيقوم الطالب ف 
ل، ويحددون مواقف/أماكن/أحداث ف 

ث فيها بهذه القيم، بل وتغيب عن الم ي العالم حيث ال ُيكي 
عوٌر عميٌق بأهمية ش هد العام. فعىل سبيل المثال، قد ينس أ لدى الطالب  شوف 

ي تفتقد لهذه القيمة هي دور األيتام. وخالل الدروس  شي، لكنه ومن خالل المناقش أل االدعم  
ات حول ذلك األمر قد يدرك أن األماكن الت 

والعالم، كذ الدولة  المجتمع ونحو  نحو  بأنظارهم  الطالب  التو التالية سيتحول  بهدف  للمصلك  اكتشل لحلوٍل  ي 
الت  ي  شكالت 

فوها. وف 

ي يرون أنها األنسب لتلك المشكالت. )*الحظ: المواد الخاصة  
النهاية يكتبون تقريًرا يحددون فيه طبيعة المشكلة، ويقدمون الحلول الت 

 .  (بهذا الدرس يمكن تهيئتها لتتناسب مع السياق

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ي قيمهم.  ضالطالب القدرة عىل معرفة أنفسهم بشكل أف أن يكون لدى  •
 ل من خالل التفكير ف 

ي شأن يتعلم الطالب كيفية أجراء مناق •
 ضيتعلموا أي  الفصل، وأناٍت بناءٍة حول القيم المختلفة لدى أقرانهم ف 

ً
ام االختالف   ا احي 

 بينهم. 

ي شأن يكون لدى الطالب القدرة عىل تحديد الفجوات/الم •
 مجتمعاتهم، وبلدهم و/أو العالم الذي يفتقر لتلك القيم. كالت ف 

 

 الدرس: فهم أهداف 

 وأنهم يتخذون قراراتهم اليومية وفق تلك   •
ً
 القيم. أن يدرك الطالب أن الناض يعتنقون قيًما مختلفة

المتغايرة لدى األخرين،  • القيم  ام  باحي  الطالب  م  يلي   القدرة عىل    أن  الطالب  يكون لدى  أن  ي 
لفهم  وينبغ  بناءٍة  أجراء حواراٍت 

اع وحلها، حت  وأن بدت بعض القيم متنافرة.   أسباب الي  

 

 : أساسيةأسئلة 

 ود بالقيم؟   صما المق •

ي حياتك؟   •
ي تعتنقها ف 

 ما أهم القيم الت 

ي علينا أن نتمسك بقيمنا؟   •
 لماذا ينبغ 

 عن القيم؟ وأين يكون التمسك بها؟   •
ً
ي أي جانٍب من مجتمعنا ودولتنا و/أو عالمنا نجد تنازال

 ف 

 



 

 

 

 

 

 : ي
 الهدف التعليمي المحدد )باستخدام قوائم التقويم المرجعي سيتمكن الطالب من اآلن 

 

 الهدف  الطريقة لوك/المهارة المالحظةسال  التقويم

ح مفهوم القيم  شر هل يستطيع الطالب 

ي الحياة؟ 
 وتحديد سبب أهميتها ف 

ود من  صيدرك الطالب المعت  المق

 القيم وسبب أهميتها

 عمل جماعي 
 معرفة معت  القيم 

 وسبب أهميتها

هل يستطيع الطالب تحديد قيمٍة مهمٍة  

ي حياته؟
 ف 

ي  
 واحدة ف 

ً
 مهمة

ً
يحدد الطالب قيمة

 حياتهم
 عمل فردي 

ي القيم الشخصية  
التفكير ف 

 وتحديدها

    يستطيع الطالب العمل هل 

ي مجموعات؟ 
 مًعا ف 

م الطالب القيم المختلفة لدى   هل يحي 

ه من الطالب؟   غير

هل يقدم الطالب تغذية راجعة بناءة  

؟ 
ً
 و/أو يطرح أسئلة مفيدة

ارك الطالب قيمهم الخاصة  شي

ويستمعون لألخرين لمعرفة قيمهم  

 ويطرحون  
ً
اءة
ّ
 بن
ً
 راجعة

ً
ويقدمون تغذية

 أسئلة 
ً
 مفيدة

 التعاون مع  مجموعات

 الطالب األخرين

ي نف
  سالمشاركير  ف 

 مجموعاتهم

هل يستطيع الطالب ربط قيمه 

 لم؟ اية بالمجتمع/الدولة/العشخصال

ي  شيحدد الطالب بعض الم
كالت ف 

ي  
مجتمعهم/دولتهم/عالمهم والت 

 تتعارض مع قيمهم 
 مجموعات

ربط قيمهم الشخصية  

 بالعالم 

 

 : تسلسل األنشطة

 

 األسئلة
 النشاط 

 المستغرق الوقت 

ي النشاط 
 
 ف

ـود بـالـقـيـم؟ وبماذا تفش ص ما المـقــ

 أهميتها؟

الالزمة  - المـواد  )الحظ*:  طالب.   عىل كل  ورٍق  قطعة  توزيــــع 

 لتناسب سياق الفصل الدراسي  س للدر 
ً
 .  (يتم تهيئتها عادة

ي العمود  ضيفتتح المعلم الدرس بطرح األسئلة المو  -
األيش حة ف 

 عىل الطالب. 

عن االسئلة، يطلب المعلم    باإلجابةبعد قيام عدٍد من الطالب   -

ي قيمهم الخاصة والكتابة عن واحـدٍة من هذه  
من طالبه التفكير ف 

عرض   الطالب  عىل  ي 
ينبغ  كما  الـورق.  قطعة  ي 

ف  القيم 

 ٍح.  فعىلض تلك القيمة بشكل وا  سوع يعكضهد/حدث/مو شم

لو سبيل   ال  المثال،  ر 
ّ
ُيقد الطالب  يعرض  صأن  فقد  ا شداقة، 

ً
يئ

 دقائه. أصه مع شممتًعا عاي

 نشاط افتتاحي 

 ( دقيقة  20)



 

 

 

 سهل تـعـتـقـد أن الجـمـيـع يعتنق نف

القيم؟ لماذا نـعـم ولماذا ال؟ هل من  

قيٌم   لـديـك  يـكـون  أن  الجـيـد 

جميع  معاملة  ي 
ينبغ  هـل  مختلفة؟ 

القيم عىل أنها متساوية؟  ماذا لو أن  

متناق القيم  الذي  ضبعض  ما  ة؟ 

ي تلك الحالة؟  
ي علينا عمله ف 

 ينبغ 

- ( مختلفٍة  مجموعاٍت  إىل  الطالب  المعلم  العدد  صيقسم  ة  غير

بع بحيث يتيح   ي لمشاركة قيمهم مع 
هم  ضللطالب الوقت الكاف 

 (. البعض

هم من الـطـالب.   - يطلب المعلم من الطالب أن يخمنوا قيم غير

أل  رسًما  الـطـالب  يـرى  قـد  المـثـال،  سبيل  وهم  صفعىل  دقائهم 

تقدرون  بأنكم  »نعتقد  بقولهم،  عليه  فيعلقون  يمرحون 

 داقة.« ويقومون بمشاركة قيمهم معهم. صال

المعلم   مجموعاتهم، يطرح يشارك الطالب قيمهم داخل  بعد أن  -

المو  األسئلة  األيش، ضعليهم  العمود  ي 
ف  الطالب    حة  ويقوم 

 مجموعاتهم. بمناقشة األسئلة داخل 

العرض ومناقشة  

 المجموعة

 ( دقيقة  20)

ي أي جانٍب من مجتمعنا /أو عالمنا  
ف 

يكون   وأين  القيم  عن   
ً
تنازال تجد 

 التمسك بها؟   

المجتمع/الدولة/العالم.    ي 
ف  الموجودة  القيم  عن  الطالب  المعلم  يسأل 

المو  عليهم األسئلة  الطالب  ضويطرح  العمود األيش، ويطلب من  ي 
ف  حة 

ي مجموعاتهم. 
 مناقشة هذه األسئلة ف 

 ـة المجموعة شمناق

 ( دقيقة  15)

تقدي   المتطوعير   الـطـالب  بعض  مـن  المعلم  وقيمهم  م  يطلب  رسوماتهم 

ي علينا أن نفعل عندما  ل ككل، ويطرح السؤال اآلصللف
ي عليهم: »ماذا ينبغ 

ئ 

ي  شنرى م
ي الحياة؟« كما يقوم شمع األ   العالم تتعارضكلة ف 

ياء األساسية ف 

يكونوا   أن  عىل  الطالب  بتسجيع  ي  صالمعلم 
وف  مجتمعاتهم  ي 

ف   ٍ تغيير ناع 

 العالم بأشه. 

 ختامي نشاط 

 ( دقائق 5)

  

 

 

 

 

 

 : للطالبمصادر 

  http://tiny.cc/G10L1R1:أنت وقيمك •

  http://tiny.cc/G10L1R2: الخيارات والقيم •

 

 :  مصادر للمعلمي  

  :  http://tiny.cc/G10L2R3 منهج تعليم القيم •

  http://tiny.cc/G10L2R4 :  طة تعلم القيمشأن •

ام  طة لتعليمشوأن سرو د •  http://tiny.cc/G10L2R  : االحي 

     http://tiny.cc/G10L2R6 الشخصية:  تعليم سخطط در  •

 http://tiny.cc/G10L2R6: بباشقيم ال سمؤيدو درو  •
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ي الدرس  – عاش  الالصف 
 الثان 

 »المسؤولية تجاه المجتمع« 
 

 

ي  إلطارا
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اكات لتحقيق األهداف 17  : عقد الشر

 كوين لوكوود   المصممون: 

 

 

ي  الملخص
 : واألساس المنطق 

ي تحديد إحدى الم  س يعتمد فهم الطالب لهذا الدرس عىل الدر 
ي قيمهم، وف 

ي يواجهها  ش األول الذي عملوا خالله عىل التفكير ف 
كالت الت 

ي تحم
ي مجتمعهم المحىلي وإجراء مقابالٍت  سا للعمل عىل حلها، حيث  سو العالم والت 

ي هذا الدرس أعداد الطالب تهيئتهم لالنخراط ف 
يتم ف 

ي حددها الطالب. ويمكن شالمنظمات المعنية بحل الم  حدىتمون إل  متعددين ينٍص خاشأو ربما مع أ  يٍة مع بعض األفراد،صخش
كلة الت 

ي ذلك الن
، عىل  شالتوسع ف  ي المجتمع المحىلي

ي بحل تلك المشكلة/القضية   صبيل المثال، ذلك الشخساط )فقد ال يجد الطالب ف 
المعت 

ا
ً
 . (تحديد

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ي حددها الطالب وبير  شخص/منظمة معنية بحل نفض شبير  المأن يوجه المعلم الطالب لعقد مقارنة   •
 المشكلة. كلة الت 

ي • ية الخاصة بهم للتأكد من قدرتهم عىل القيام بدور المحاور  صخشع برتوكوٍل للمقابلة ال ضاعد المعلم الطالب عىل و سأن 

جرى معهم المقابالت الشخصية المقررةض)وذلك باستخدام زمالئهم ك
ُ
 . (يوف ت

للمعلم • يناق  يمكن  ي    شأن 
الت  المعلومات  واستيعاب  الشخصية  المقابلة  تسجيل  منهم  يطلب  أخرى، كأن  أموًرا  الطالب  مع 

ي التقارير النهائية. صح
 لوا عليها خالل المقابلة، ومعرفة كيفية التعبير عن مقابالتهم تلك ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

 الشخصية. عون أسئلة المقابلة ضعن العمل الذي يقومون به، وأن يعرفوا كيف ي  سأن يفهم الطالب قيمة التحدث مع النا •

 ضأن يفهم الطالب أي  •
ً
عىل المستوى المحىلي وكيفية تأثير هذا العًمل عىل القضايا    س كيف يربطون بير  العمل الذي يقوم به النا  ا

 االجتماعية. 

 

 : أسئلة أساسية

 ما الغرض من إجراء المقابالت الشخصية؟  •

 ، وما الذي نود التحدث معهم حوله؟  اسول للنصل الطرق للو ضأفما  •

ي حددناها؟  شجابة عما نريد معرفته بس ـأن المل إل صع أسئلة تس ـتهدف التو وضكيف يمكننا  •
 كلة الت 

ي نح •
حسن استخدام المعلومات الت 

ُ
 ل عليها من المقابالت الشخصية؟   صكيف ن



 

 

 

م وقت األخرين؟   •  كيف نتأكد من أننا نحي 

ي قد تظهر أثناء إجراء المقابالت   •
 الشخصية. اذكر بعض التحديات الت 

 للتعامل مع هذه التحديات.  •
ً
ي قد نراها مناسبة

اتيجيات الت   اذكر بعض االسي 

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 

 وضع أسئلة المقابلة الشخصية.  •

 ورية واحدٍة عىل األقل. صإجراء مقابلة شخصية  •

ي المقابلة الشخصية الشأعداد ملخض بما اكت •
 . ةوري صفوه ف 

 . اء المجتمعضوضع قائمة باألسئلة الخاصة بمقابلتهم الشخصية مع أحد أع •

 

   التقويم: 

ي  سيتم تقويم الطالب بناًء عىل ا
لقائمٍة بأسئلة المقابلة، وأعداد ملخض لما    الفصل، ووضعهمتكمالٍهم للمقابلة الشخصية مع زمالئهم ف 

التشاك مقابلتهم  بروتوكول  الطالب  يقدم  ثم  ومن  المقابلة.  إجراء  أثناء  ي 
ف  قبل  صخشفوه  يراجعها  للمعلم كي  لها  المعدة  واالسئلة  ية، 

 خروجهم للمجتمع إلجراء المقابلة الشخصية. 

 

 تسلسل األنشطة: 

 عــــداد المعــــلم: يتعي   عىل المعلم قبل بداية الدرس أن: إ

ي الدرس  شر يحدد   •
ي حددها الطالب ف 

ا إىل قضايا المجتمع الت 
ً
كاء المجتمع الذين سيجرى معهم الطالب مقابالٍت شخصيٍة استناد

التدوير،  دين أو مراكز أعادة  شر يواء المإكاء موظفون لدى منظماٍت مجتمعيٍة، مثل منظمة  شر السابق. وقد يكون من بير  أولئك ال

ي مبادراٍت متنوعٍة للعدالة االجتماعية مثل المر   أو 
ا يعملون ف 

ً
ائيير  االجتماعيير  أو رجال أعماٍل صدين أو األخشقد يكونون أفراد

 لهم توجهات اجتماعية. 

فعالة للمقابلة. ويجدر    ع أسئلةضوعهم حت  يتمكنوا من و ضالبحوث التمهيدية حول مو  سوف يحتاج الٍطالب إىل إجراء بعض •

ي هذا الدرس.  شر بهم قبل ال ص يك المجتمغي الخاشر ة للطالب لمعرفة ال صبالمعلم أن يتيح الفر 
 وع ف 

يٍ قبل بداية الح •
ي يكهم المجشر ة بما يسمح لهم باستيعاب ما يفعله  صيكلف المعلم الطالب بٍعمٍل بحت 

قبل    تمغي بشكل مبدئ 

ي وضع أسئلة المقابلة الشخصية. شر ال
 وع ف 

 

 (دقائق 5تقديم الموضــوع )

ة  صإىل أن الفر   باإلضافةية،  صخشحيث يخير الطالب بممارستهم للمهارات المطلوبة إلجراء المقابالت ال  سطاٍر للدر إع  ضيقوم المعلم بو 

جرى معه  
ُ
كر المعلم الطالب بأنهم تعرفوا خالل الدر ستتاح لهم للقيام بدور الشخص الذي ست

ِّ
األخير عىل   س المقابلة الشخصية. وُيذ

ي مجتمعهم. شالم  إحدى مفهوم القيم واستخدموا قيمهم لتحديد  
وعىل المعلم كذلك أن يخير الطالب بأنه قد حدد لهم بعض    كالت ف 

بالقشر ال ا، معنيير  
ً
. وهل  ايا الضكاء المحتملير  سواء كانوا منظماٍت أو أفراد الطالب خالل الدرس األخير أثارها  ي 

الطالب  ست  يكون لدى 

ي تقاريرهم النهائية. وحت  يتست  أعداد الطالب  
القدرة عىل إجراء مقابلٍة مع أعساء المجتمع أولئك، واستخدام المعلومات الموجودة ف 

هم بأنهم سيجرون ي الفصل.  وتدريبهم عىل إجراء هذه المقابالت الشخصية، فعىل المعلم أن يخير
 مقابالٍت مع زمالئهم ف 

 

ي ) ٍ
 (دقيقة 20النشاط التحفي  

ة شيعة. ولذا يقوم المعلم بتقسيم الطالب إىل مجموعات كل مجموعة من صيخ ش  يبدأ المعلم الدرس بتحفير  الطاٍلب عىل إجراء مقابلةٍ  

ـان  صخاشأربعة أ بينما يراقب الطالب  ببدء المقابلة  ثم يتناوب أع، ويسمح لطالبير  منهم  اء المجموعة األدوار فيما بينهم.  ضاألخران، 



 

 

 

 بأسئلة المقابلة العامة، 
ً
اجع كٌل منهم عمل األخر )يخشر لهما ع  صصويخ  ويعطي المعلم كل طالبير  قائمة   5  )أ(  للطالب  صص دقائق لير

ي هذه المرحلة أن  ض  من ال  يس(. ول ارك الطالبان األخران عىل نفض النحوشدقائق، وبعد ذلك ي  5  (للطالب )ب  صصدقائق ويخ
وري ف 

ي أن يألف الطالب أسلوب طرح األسئلة واالستماع وتسجيل المالحظات. )انظر المضي 
ادر المرفقة  صع الطالب أسئلتهم الخاصة، بل يكق 

 . (للتعرف عىل قائمة األسئلة النموذجية

 

 دقائــق( 5للتغذيــة الراجعــة )  صصالتأمل/الوقــت المخ

ي ت صالمعلم للطالب الفرٍ   حيتي
ي  ضة للتحدث داخل مجموعتهم الت 

ي كان  سم أربعة طالب حول األمور الت 
ـارت عىل نحو جيد وتلك الت 

ي أن تتم ب
ي كٍل  شينبغ 

ويد الطالب بأسئلٍة   أفضل، ف  مثل، »كيف كان شعورك    إرشاديةأثناء التدريب عىل إجراء المقابالت. ويقوم المعلم بي  

ي واجهتك  عندما كنت تطرح األ 
ي سئلة؟ اذكر بعض التحديات الت 

ي سيف المقابلة؟   كمحاوٍر ف 
  أثناء المقابلة؟ ما رأيك ف 

 

وتوكول ) أسئلةوضــع   (دقائق 10المقابلــة والير

 عىل  ص ة الشر ية للطالب، وهذه النصخشل الممارسات حول إجراء المقابالت الضوأف اإلرشادات ة شر يقوم المعلم بتمرير ن
ٌ
حفية موجودة

تن  (http://tiny.cc/G10L2R0لرابط التاىلي )ا ي 
 فهي تشر وعىل الرغم من كونها ن  ها جامعة كولومبيا، شر والت 

ٌ
 مطولة

ٌ
تمل عىل أجزاء  شة

ي  
ة والسماح  شر الثانوية. ويطلب المعلم من الطالب االطالع عىل الن  س تناسب طالب المدار   مصغرٍة،ٍة  شر ياغة نصيمكن االستعانة بها ف 

ي أثناء عملهم عىل تطوير أسئلة المقابلة. 
 لهم بتبادل األفكار حول كيفية استخدام هذه الممارسات ف 

 

 ( دقائق 10المحتملة للمقابالٍت والتدريب عليها )  لألسئلةتطوير الطالب 

ي بمعالجة هذه المشكلة. كما يزود المعلم كل    صخشلب ويوزع عليهم دور الكلة كل طاشيقوم المعلم بتحديد مهمة/م
/ المنظمة المعت 

دقائق   سـي خمضالسئلة. وبعد م ادقائق ليقوموا بمفردهم بتطوير عينٍة لبعض    سزوٍج من الطالب بعينٍة لبعض األسئلة ويمنحهم خم

 جابة عنها. ح األسئلة واإل دقائق أخرى للتدرب عىل طر  سمن التخطيط يعطي المعلم الطالب خم

 

 ( دقائق 10ئلة المقابلة مع الفضل واإلعداد للخطوة التالية )ساركة الطالب أشم

ي تغذية راجعة منهم ومن المعلم كذلك، صيتيح المعلم الفر 
ي الفصل وتلق 

ا يجب أن يقوم  ضأي  ة للطالب لمشاركة أسئلتهم مع زمالئهم ف 

ا لهم. وسيكون الطالب مسؤولير   سالطالب بتو  ليًّ  
وها، وُيعتير ذلك واجًبا مي 

ً
ي تلق

يع قائمة األسئلة وتحريرها بناًء عىل التغذية الراجعة الت 

تيب للمقابلة عىل أن يوفر المعلم لهم الدعم أن تطلب األمر. كذلك عىل المعلم أن يخير الطالب  شر عن التواصل مع   ي المجتمع للي 
كائهم ف 

تيب إلجراء مقابالٍت هاتفيٍة أذا تعذر إجراء المقابالت الشخصية. صالفر بأن لديهم    ة للي 

 

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

•  
ً
جري مقابلة

ُ
: صكيف ت

ً
 http://tiny.cc/G10L2R1حفية

 http://tiny.cc/G10L2R2تجاُوز حدود األسئلة وتعلم فن المقابلة:  •

 

about:blank


 

 

 

 الثالث الدرس  – عاش  الالصف 

ي القضايا العالمية«
 »الموازنة بير  وجهات النظر ف 

 

 

ي  إلطارا
 . دقيقة 60 : الزمن 

 الدراسات االجتماعية / الجغرافيا  : المادة

،  : طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 7الهدف  ،  : المياه النظيفة والنظافة الصحية6الهدف  ،  : القضاء التام عىل الجوع 2الهدف    : المعايي  

:  16الهدف  ،  : الحياة تحت المياه14الهدف  ،  : الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية9الهدف  ،  : العمل الالئق ونمو االقتصاد 8الهدف  

 السالم والعدل والمؤسسات القوية

 هولينغ ييب : ونالمصمم

 

 

 : ي
 الملخص واألساس المنطق 

ي تنراء من المهم أن ندرك عند تحليل األحداث العالمية أن اآل
ٍة عىل المنظور الذي  ضأ حول قشووجهات النظر الت  يٍة ما تعتمد بدرجٍة كبير

يتم تزويد الطالب بالعديد   العالم، حيث ية. فهذا الدرس يتناول دراسة حالة بناء السدود العظيمة حول ضنتعامل من خالله مع هذه الق

ي يتبناها أأن بناًء عىل مجموعٍة واسعٍة من وجهات اشمن المعلومات حول هذا ال 
يتعلم الطالب من صحاب المصلنظر الت  لحة، حيث 

 حاب المسلحة. صة هذه المعلومات كيفية دراسة العديد من وجهات نظر أشخالل مناق

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

 قامة الحجج المدعومة باألدلة. إالطالب مهارة النقاش و   سأن يمار  •

ي الرأي أ •
 لتباين وجهات نظر أن يدرك الطالب أن االختالف ف 

ً
. صحاب المصغالًبا ما يحدث نتيجة  لحة المختلفير 

 

 : فهم أهداف الدرس

 لحة المختلف ـير  ينتج عنها وجهات نظٍر واستنتاجات منطقية مختلفةمصحاب الصأن يدرك الطالب أن وجهات نظر أ •

ي  •
 المناقشة. أن يكتسب الطالب القدرة عىل تحديد التوجهات غير الممثلة ف 

 

 : أسئلة أساسية

ي تقرأونها؟ ما هو الرأي الذي يحط  بمزيٍد  صحاب المصمن هم أ •
ي حزمة المعلومات الت 

لحة الذين تم تمثيل وجهات نظرهم ف 

 من األهمية، ومن الذي يقرر ذلك؟ 

ا واسًعا؟ صحاب المصتتفاوت وجهات نظر أ •
ً
، ولكن هل كلها منطقية وتلق  تأييد  لحة المختلفير 

سمع وجهات نظرهم؟ من هم  •
ُ
 األشخاص الذين ال ت

 ية؟شر لحة المخلوقات غير البصكيف يجب علينا أن نراعي م •

 من االستماع للعديد من وجهات النظر؟ ضكيف ن  •

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

 لهم. سا •
ً
 داعمة

ً
ي نظٍر عىل األقل من حزمة المعلمات تمثالن أدلة

 تنباط جهت 



 

 

 

ي حزمة المعلومات بشكل كامٍل، وتحديد اسٍم واحٍد عىل آلحة الرئيسيير  الذين تم تمثيل  صحاب المصأسماء أتحديد   •
رائهم ف 

. صلحة الذين تم تمثيل مصحاب المصاألقل من أ ٍّ ي
ي حزمة البيانات بشكل جزئ 

 الحهم ف 

ي حصلحة لم يتم تمثيل وجهة نظره أو مصحاب المصتحديد واحٍد عىل األقل من أ •
 زمة المعلومات. لحته ف 

 

 يقوم المعلمون بتقويم:  : التقويم

 نوعية وجهات النظر المقدمة.  •

ي دعم الحجج.  •
 األدلة المستخدمة ف 

 لحة الذين تم تحديدهم من حزمة المعلومات. صحاب المصعدد ونوع أ •

ي الجزء األخير من ص لحة الذين لم يتم تمثيل أصحاب المصحجم أ •
ي حددها الطالب ف 

 النشاط. واتهم الت 

. 

 

 : تسلسل األنشطة

 

ي الدرس باختيار مو   اإلعداد:  •
يقوم بتجميع اثنتير  من    المناقشة، حيث وع ضوع بناء السد ليكون مو ضيقوم المعلم قبل البدء ف 

  : ي تسغ لحلها،    )أ(حزم المعلومات التالية وهي
رات الحكومة لبناء السد والمشكالت الت  ي تركز عىل مير

حزمة المعلومات الت 

ي تركز عىل وجهة نظر السكان الذين سيتأثرون من بناء السد.  ()ب
 وحزمة المعلومات الت 

ي بداية الدرس يطلب المعلم من الطالب أن يقسموا أنفسهم إىل مجموعاٍت   ئق(دقا  5) •
ة ت ص  ف  مجموعة منها من  م كل  ضغير

ح لهم أن  ض ببناء قدرة الطالب عىل دعم حججهم باألدلة، وأن يو   صح المعلم لهم أن الدرس يخت ضثالثة إىل أربعة طالب، ويو 

ي السابق لبناء السد قد توىل رئاسة حكومته شخص أخر يريد أن يعيد تقويم م 
وع السد، ومن  شر ذلك البلد الذي كان يخطط ف 

ي يجب أن يتخذها. شالحكومة الجديد ب سطالب هي تقديم المصورة إىل رئيثم فأن مهمة مجموعات ال
 أن الخطوة التالية الت 

ٍة من ثالثة صيتم تقسيم الطالب إىل مجموعاٍت  ()دقيقتــان • ف المجموعات عىل حزمة  صل ن صىل أربعة طالب، حيث يحإغير

بينما يح()أ  المعلومات  يبلغ الطالب بوجود  ، وي(ف األخر عىل حزمة المعلومات )بنص ل الص،  أال  المعلم حينئذ  جب عىل 

 مجموعتير  من حزم المعلومات. 

ي المجموعات ال  (دقيقــة  13) •
ة من الطالب بثالث حجٍج تدعم المص تأئ  ي قدموها لرئيش غير

الحكومة الجديد، ويعززون    س ورة الت 

ي تو  حجتهم باألدلة، 
 المعلومات. ليها من حزمة إلوا صأو وجهات النظر الت 

ي الفصل.  (دقيقة 15) •
 تعرض مجموعات الطالب بعد ذلك حججها وأدلتها عىل زمالئهم ف 

ي الم  شيناق  (دقائق  5) •
ِقبل مجموعات الطالب المختلفة،  شالمعلم مع الطالب أوجه االختالف الرئيسة ف  ورة المقدمة من 

دمت لها حزم معلوماٍت تسم ض حيث يو 
ُ
. صحاب المصوجهات نظر أح لهم أن هناك مجموعات مختلفة ق  لحة المختلفير 

 اطلعوا  ضكل مجموعاٍت أكير بحيث ت شمجموعات الطالب لت  تندمج   دقائــق(  10) •
ً
ة طالبا م كل مجموعٍة من المجموعات الكبير

بمناق(م كذلك طالًبا اطلعوا عىل حزم المعلومات )بضوت   المعلومات )أ(عىل حزم   ة جميع الحزم  ش. ومن ثم يقوم الطالب 

ي جميع حزم المعلومات، حيث يتعير  عليهم  صلحة الذين تم تمثيل وجهات نظرهم ومصحاب المصلتحديد أ
نذاك  آالحهم ف 

ي الفصل. 
 مشاركة تلك المعلومات مع جميع زمالئهم ف 

ي مجموعاٍت    (دقائــق  10) •
ٍة أو مع جميع طالب الفص بعد ذلك يقوم الطالب ف  ي لتحديد أ صل بإجراء عصغير

حاب صف ذهت 

 بصالم
ً
ي أٍي من حزم المعلومات، شلحة الذين قد ال تكون وجهات نظرهم ممثلة

الطالب وجهة النظر    شا يناقضأي   كٍل كامٍل ف 

ي يتفقون معها شخصيا، ولماذا. 
 الت 

 

 



 

 

 

 مصادر للطالب: 

 خرائط غوغل وغوغل أيرث لتفقد السدود 

 

 :  مصادر للمعلمي  

ي ال •
:  صسد الممرات الثالثة ف   http://tiny.cc/G10L3R1ير 

 http://tiny.cc/G10L3R2األنهار:   سمجموعة أدوات المعلم لتدري •

 http://tiny.cc/G10L3R3ير  الحديثة، النقاش حول السدود: صلا •

:  صسد ال -تحليل التكلفة والمنفعة  •  http://tiny.cc/G10L3R4ير 

  http://tiny.cc/G10L3R5سد الممرات الثالثة، هل هي كارثة؟:   •

ي أثيوبيا:   •
  http://tiny.cc/G10L3R6سد غيب الثالث ف 

 http://tiny.cc/G10L3R7األنهار الدولية، نهر غيب الثالث:   •

 http://tiny.cc/G10L3R8أين نقف عىل نهر غيب الثالث:  عٌب: صخياٌر  •

ازيل:   • ي الير
ي ف 
 http://tiny.cc/G10L3R9سد بيلو مونت 

ي قلب األمازون:  •
وع السد العظيم ف   http://tiny.cc/G10L3R10مشر

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

 الدرس الرابع  – عاش  الالصف 

 »المسؤولية تجاه العالم«
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

 والدراسات االجتماعية : المادة

 جميع معايير التنمية المستدامة السبعة عشر المعايي  

 أيفا فالفيا مارتينير  أوربيغوزو : ونالمصمم 

 

ي 
 : الملخص واألساس المنطق 

ي هذا الدرس بربط الم
ي الدروس السابقة بأهداف التنمية المستدامة. كالت  شيقوم الطالب ف 

ي حددها الطالب ف 
 المحلية الت 

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

ي توفرت عنها  شايا العالمية بالمض كيفية ربط القىلأن يتعرف الطالب ع
كالت المحلية وأن يدركوا أن اهتمامهم بالمشكلة والمعلومات الت 

. شمن 
ً
حة أكي  ثراًء وفاعلية  أنه أن يجعل الحلول المقي 

 

 :  ( أفكار عظيمة  )صياغة فهم أهداف الدرس

 كالت العالمية. شللم اس أن يدرك الطالب أن القضايا المحلية هي انعك •

ٌ أوقع. أن يدرك الطالب أن  •  الحلول المحلية قد يكون لها تأثير

 النعكاساتها   •
ٌ
ٌ بالمشكالت العالمية، وأدراك ي تحسير  العالم أذا كان لديهم وعي

أن يدرك الطالب أن األفراد قد يكون لهم دوٌر ف 

ي العمل عىل أيجاد حلوٍل لها. 
، ومن ثم انخرطوا ف   عىل السياق المحىلي

 

 أسئلة أساسية: 

ي عمل عليها الطالب بأهداف التنمية المستدامة المختلفة؟كيف ترتبط المشكالت  •
 الت 

استك • تم  ي 
الت  الحلول  المختلفة؟  شأيُّ  السياقات  مع  لتتناسب  تهيئتها  يمكن  المجتمعية  والبحوث  المقابالت  وما افها خالل 

؟ وما   الحلول 
ً
 فعالة

ً
ي جعلت منها حلوال

؟ وما األسباب الت 
ً
 عالمية

ً
ي يمكن اعتبارها حلوال

ي  ا  الت 
لمشكالت المحتمل ظهورها ف 

 سياقاٍت أخرى؟ 

ي تناولوها بعد دراستهم ألهداف التنمية المستدامة؟ شكيف يتغير فهم الطالب للم •
 كلة الت 

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

بأهداف التنمية المستدامة وذلك بربط كل مشربط الم • ي  كلٍة يجدها الطالب  شكالت المحلية 
بأهداف التنمية المستدامة الت 

ير اختيارهم لهذه الروابط.   تتعلق بها. وهنا يتعير  عىل الطالب تير

ي سياقاٍت عالميٍة صالتنقل بير  السياقات المحلية والعالمية وذلك عير تقويم   •
ي جلساٍت سابقٍة وف 

ي درسوها ف 
الحية الحلول الت 

 أخرى. 

ي السياقات المختلفة. ص ية وبير  الكالت المحلية والعالممشتحديد العالقة بير  ال •
 عوبات المحتملة عند تطبيق الحلول ف 

 



 

 

 

 التقويم: 

ي يتم تسجيلها أن أمكن
ي تكتبها وتعدها مجموعات الطالب )والت 

 . (ُيقّوم الطالب بناًء عىل مستوى المقابلة الت 

 

 تسلسل األنشطة: 

 : (عورشمقدمة )ال 

: مثاٌل ألحد الحلول الفعالة عىل المستوى  •  المحىلي

بالمياه وبمادة مبي  • بها  ة إل ضيتم عرض مقطع فيديو عن استخدام الزجاجات البالستيكية المملوءة  يتوفر  ي ال 
نارة المنازل الت 

. رابط الفيديو: إدر صم ي  https://www.youtube.com/watch?v=cQCHvO2H0_0 نارة سواء طبيغي أو كهرئر

 لم
ٌ
 . (ة وعرض بعض الصورة عىل الطالبصنه يتعير  عىل المعلم قراءة القاهدة الفيديو فأش)أذا لم يكن هناك أمكانية

والتأمل: شالمناق • األتية  ة  األسئلة  ي 
ف  التفكير  الطالب  من  المعلم  ت  : يطلب  مجموعات  ي صورة 

ف  يسألهم  البداية  ي 
م كل ض)ف 

ي مناق
، ثم ف   : (ات للمجموعة بكاملهاشمجموعة طالبير 

o  ي
 (يعالجها هذا الحل؟ )مثال: عدم وجود الكهرباءما المشكالت المختلفة الت 

o (ما األسباب الرئيسة لهذه المشكالت؟ )مثال: الفقر 

o أي الفقر والطاقة النظيفة بأسعار    كالت واألسباب المرتبطة بأهداف التنمية المستدامةشيمكن للمعلم أن يدون الم(

   . المستدامة( .. معقولة والمدن  

 

 :  التفكي 

ي أهداف   •
 
كير  عىل االهتمام   تدامة: سالتنمية الممقدمة ف

يجب عىل المعلم أن يعّرف الطالب بأهداف التنمية المستدامة مع الي 

 بالسياق. 

ي تجمع بير  الم  الروابــط •
ي المشالت 

ي  شكالت المحلية وأهداف التنمية المستدامة: يطلب المعلم من الطالب التفكير ف 
ـكالت الت 

ي تتعلق بمجتمعهم، كالت شسمعوا بها وتحديد الم
ي   عن السؤالجابة حيث يتعير  عليهم اإل  الت 

 :  اآلئ 

o بها  شكيف ترتبط هذه الم ترتبط  ي 
التنمية المستدامة؟ حدد أهداف التنمية المستدامة المختلفة الت  بأهداف  كلة 

 المشكلة. 

ة  صل طالب ببطاقات  حيث يزود ك  من أهداف التنمية المستدامة عىل جدران الفصل،   كل هدف  مليق اسعيقوم المعلم بت  • غير

ي يدرج  شقات تحتوي عىل اسم المصأو بمل
كلة الخاصة به عىل أن يقوم الطالب بتحديد أٍي من أهداف التنمية المستدامة الت 

لشم من  ليتمكنوا  الفصل  ي 
ف  بالتجول  للطالب  ُيسمح  وهنا  تحتها.  مص كلته  التنمشق  أهداف  من  عدٍد  أكير  تحت  ة يكلتهم 

ي هذا النشاط ليطلب من بع  صصيخ  ذلك،  تدامة كلما أمكنهممسال
ح كيفية ارتباط    ضالمعلم أخر دقيقي   ف  ير شر الطالب تير

ي اختاروها. سمشكلتهم بأهداف التنمية الم
 تدامة الت 

o ي ة األسئلة  شيمكن للمعلم أن يطلب من الطالب مناق
ت   األتـية ف  :  ضمجموعاٍت  المشـكلةم كٌل منها طالبير  ي    ما 

الت 

تها؟ هل يمكنك و  كلة؟ كيف نعرف أنهم تأثروا بها؟ ما أهداف  شكلة؟ من هم الذين يتأثرون بهذه المشف المصاخي 

ي تستهدف معالجة هذه المشكلة؟ وكيف يتم معالجتها؟ 
 التنمية المستدامة الت 

 

 التنفيذ: 

 كلة المحلية: ش تدامة والمسإجراء مقابلة حول أهداف التنمية الم •

 تمل عىل األسئلة األتية:  شب المعلم من الطالب إجراء مقابلة تيطل اإلعداد:  •

o تها؟   ما المشكلة ي اخي 
 الت 

o  ف المشكلة؟ صهل يمكنك و 

o  من هم الذين تأثروا بهذه المشكلة؟ كيف عرفت ذلك؟ 



 

 

 

o لمعاجلة هذه الم 
ً
ي تسغ جاهدة

 كلة؟ وكيف تعالجها؟ شأٌي من أهداف التنمية المستدامة الت 

o  ي معالجة هذه المشكلة؟ ما الذي يمكن أن
ي مجتمعنا للمساعدة ف 

 نفعله ف 

ي أن يقوم الطالب بكتابة سيناريو هذه الم 
ي أن    –كلة كما لو كانوا يكتبون تقارير عن مجتمعهم المحىلي لمحطة األخبار ش* ينبغ 

كذلك ينبغ 

 لة. كلة والدعوة إىل العمل عىل أيجاد حلوٍل لهذه المشكشيقوم الطالب بتغطية أخبار هذه الم

 

 من ذلك االكتفاء بتجسيدها أمام زمالئهم. ضوعر  (ن أمكنإ) تسجيل المقابلة
ً
ي الفصل، كما يمكنهم بدال

 ها عىل زمالئهم ف 

 

  

 ادر للطالب: صم

 توجيهات المعلم  •

ي المقع  •
وئ  ي تشتمل عىل األهداف أو المطبوعات)المستدامة ألهداف التنمية  اإللكي 

 (الت 

 مالحظات الفصل •

ي الجلسة السابقة.  المتحصلةالنتائج  •
 ف 

 

: صم  ادر للمعلمي  

ي قع و الم •
وئ   المستدامة ألهداف التنمية  اإللكي 

 

 



 

 

 

 الدرس الخامس  – عاش  الالصف 

وع كابستون«   »مشر
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60: الزمن 

 الكتابة اللغوية، والدراسات االجتماعية: المادة

   لة بهذا الدرسصالمستدامة السبعة عشر ذات الجميع أهداف التنمية : المعايي  

     مادري داريوال : ونالمصمم

 

: واألساس  الملخص ي
 المنطق 

ي أجروها خالل الدروس األربعة األوىل ومن ثم يقومون بكتابة ورقٍة علميٍة بهدف ن
ي هذا الدرس بتجميع البحوث الت 

 ها. شر يقوم الطالب ف 

 

 االجرائية:  التدريسأهداف 

ابطة األفكار. أن يكون  • ي ورقة علمية واحدة مي 
 لدى الطالب القدرة عىل جمع كتاباتهم ف 

 أن يكون لدى الطالب القدرة عىل تحرير الورقة.  •

أن يكون لدى الطالب القدرة عىل بناء عالقات فيما بينهم، ومع البيئة المحيطة بهم وكذلك مع العالم بأشه، وأن يكون لديهم   •

ي 
 حل المشكالت العالمية.  القدرة عىل معرفة دورهم ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ابط  •  أن يفهم الطالب أن العالم يتسم بالي 

. صأن يدرك الطالب أن اإلجراءات ال •
ٌ
ة قد يكون لها أثاٌر عظيمة  غير

 أن يدرك الطالب أن إجراء البحوث أمٌر شورٌي والبد أن يتم وفق خطواٍت منهجيٍة.  •

 

 أسئلة أساسية: 

ي البحث؟ كيف نربط بن  •
 النقاط المشعات المختلفة ف 

ي يواجهها العالم؟  •
ي حل المشكالت الت 

 ما هو »دوري« ف 

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

ي محيطهم •
ي يحددونها ف 

ي يعتنقونها والمشكالت الت 
 .فهم العالقة بير  القيم الت 

ي يعتقدون بأنها  •
ي مجتمعهمالتأكد مما أذا كانت المشكالت الت 

 .موجودة هي بالفعل موجودة ف 

 .كتابة تقارير متفاوتة األحجام لكل درس •

ي  •
 . العمل التعاوئ 

 

  التقــويم: 

بناًء عىل مستوى جودة الم ، وطريقة عر شر ُيقوم الطالب  ي
التحديات العالمية  إه من حيث  ضوع النهائ  ظهارها لدرجة فهمهم لمختلف 

 وللحلول المحتملة. 



 

 

 

 

 

   األنشطة: تسلسل 

 (دقائق 5النشاط االفتتاحي واألعداد )

ي توصلوا إح المعلم للطالب أنه يجب عليهم  ضيو 
ا للنتائج الت 

ً
ي الدروس األربعة السابقة. إ عداد ورقٍة بحثيٍة واحدٍة استناد

 ليها ف 

 

 ( دقائق 10طار الورقة البحثية: )إة شمناق

 ة األتية:  ضيزد المعلم الطالب بالخطط العري 

 . ما المشكلة(كلة البحث )ش المقدمة وبيان م •

ي تم تناولها الثانوية، والمفاهيمادر صية، والمصخشكالمقابالت ال   – المنهجية )الحديث عن المناهج المختلفة  •
 . (الرئيسة الت 

 كلة؟ شكلة؟ لماذا ُيعد هذا األمر مشكيف عرفت أنها م •

 المقابالت. األفكار الرئيسة المستقاة من  •

ي البحث عن االنحراف   •  . اإليجائر

 عالقة البحث بإحدى المشكالت العالمية.  •

حة.  •  الحل / الحلول المقي 

 المراجع •

 

 

 الـمـــــالحــــق 

ٌ  النشاط البديل:   عرية...الخ. شائد الصورة أو القصأو اللوحات الم صصكالق  - يمكن عرض البحث عىل أنه عمٌل أبداعي

ي جمع ش  ل ا
 
 (دقيقة 30العمل )وع ف

بينهم لالنتهاء من أعداد  شر ي ياغة  صع الطالب داخل مجموعاتهم بتجميع العمل الذي قاموا به، ثم يقومون بتقسيمه فيما 

 ة الدراسية. صأولية له مع نهاية الح

 ( دقائق 10الفصل )العمل عىل   ضعر 

ي شتقوم كل مجموعٍة بعرض بيان الم
حة عىل زمالئهم ف  . صالفكلة والحلول المقي   ل خالل دقيقة إىل دقيقتير 

 ( دقائق 5) الخطوات التالية 

وع خالل األسبوع المقبل.  ل وتقديم المشر ي المي  
 يطلب المعلم من الطالب العمل عىل تحسير  مستوى عملهم ف 

بحث ومن  ياغة األولية للبحوث وأعادتها ثانية للطالب مع تغذية راجعٍة ليقوم الطالب بتنقيح الصويقوم المعلم بمراجعة ال

ي  نشر أو يمكنه أن يعمل عىل    ـر البحث،ش. ويمكن للمعلم بعد ذلك أن يتحدث إىل مدير المدرسة لنشر ثم تقديمه للن
 البحوث ف 

ي هذه العملية. ص
 ورة كتاب ُمجمع، كما يمكن للطالب كذلك أن يشاركوا ف 

 

 


