
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 ول الصف األ
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

ي أرسهم وصفوفهم الدراسـية والحي الذي يعيشون فيه والعالم بأرسه. 
ي مجتمعاتهم وف 

 أن يفهم الطالب أنهم أعضاء فاعلون ف 

 الدروس المساعدة 

ي أتمتع بصحة جيدة؟ من أكن؟ ما 
ي يجعلن 

 الدرس األول  الذي يسعدن 

ي الدراسي والحي والبلد الذي أقطن فيهشما هو المجتمع؟ استك
ي  .اف صف 

 الدرس الثان 

 الدرس الثالث  ماذا سيحدث إن لم نكن جميًعا سعداء ونتمتع بصحة جيدة؟

ابطي   
 الدرس الرابع  .بالمساواة واإلنصاف نحيا جميًعا متر

 الدرس الخامس  .إعالن حقوق اإلنسان الخاص بنا

 الهدف التعليمي المحدد

ي لدى الطالب •
ام التنوع الثقاف   .غرض الشعور بالتقدير واحتر

ي حياتهم اليومية.  •
ي تعلموها داخل الصف الدراسي عىل مجتمعهم وف 

 تطبيق الطالب للمفاهيم النر

ي تطوير مجتمعهم. تحفت   الطالب للتفكت  فيما يمكنهم القيام به  •
 للمساهمة ف 

  



 

 

 

 الدرس األول  – ولالصف األ

ي أتمتع بصحة جيدة؟ 
ي يجعلن 

 من أكن؟ ما الذي يسعدن 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

 والكتابةالتربية الفنية،  :المواد

 (الهدف الرابع)، والتعليم الجيد (األولالهدف )حة الجيدة والرفاه صال : المعايي  

د   : المصمم  كاثرين كينت 

 

 

ي  واألساس الملخص
 : المنطق 

ي لديهم، بحيث تتوفر لهم األدوات الالزمة  إ  سيهدف هذا الدر 
بناء قاعدٍة ثابتٍة لدى الطالب للتعبت  عـن الـذات وتطوير الوعي الذانر ىل 

ي الدرو 
ه ف  ي غت 

ي هذا العالم.  سللتفكت  ف 
ي توجه الطالب نحو إيجاد مكانة ألنفسـهم ف 

 التالية. وهذه هي الخطوة األوىل ف 

 

 : )أن يتمكن الطالب من(  أهداف التدريس اإلجرائية

ي وتقدير الذات  ستنمية اإلحسا •
 بالوعي الذانر

ي بناء أنفسهم بأنفسهم  •
 التفكت  الجاد ف 

ا و )امتالك أدوات التعبت  عن الذات  • اشكتابيًّ  (فهيًّ

ي  و ن مهارات الستح •
ي عي المكان   من خالل األعمال الفنية والكتان 

 

 

 الدرس: فهم أهداف 

ي دفعتهم لفعل 
ي األسـباب النر

هم، وأن يحددوا ما يرغبونه وما ال يرغبونه، ومن ثم يفكرون بجديٍة ف  ي أن يدرك الطالب جوانـب تمت  
ما   ءس 

 ول الطبيعي لديهم. ضقاموا به، وذلك من منطلق الف

 

 : أساسيةأسئلة 

 من أكون؟ •

؟ ولماذا؟ شما هي األ  •  ياء المهمة بالنسبة ىلي

ي  •
ي فعله؟ ولماذا؟ما الذي أرغب ف 

 فعله؟ وما الذي ال أرغب ف 

ي المستقبل؟ ولماذا؟ •
 ماذا أريد أن أكون ف 

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أ

 التحدث عن أنفسهم مع اآلخرين  •

 الفنية   واألعمالالتعبت  عن أنفسهم من خالل الكتابة   •

 

 التقويم: 



 

 

 

،  تيعابهم للدرس، عىل أن يقم بذلك خالل النشاط  سالمعلـم لبعض األسـئلة عليهـم للتأكد من ايتـم تقـويم الطالب من خـالل طرح   االفتتاحي

 . ويمكن للمعلم تقويم قدرة الطالب عىل التعبت  عن الذات باسـتخدام المعايت  اآلتية: (انظر أدناه) الختامي   الرئيس، النشاط  النشاط

ا منها. شالقليل من المعلومات عن أنفسهم أو ال يارك الطالب  شي التعبي  المحدود:  .1  اركون أيًّ

 ارك الطالب بعض المعلومات ولكنهم يقدمون إجابات غت  متسقة. شييط: سالتعبي  الب .2

3.   : ي
 
الكاف وأشيالتعبي   أنفسهم، وأرسهم،  الطالب معلومات عن  يحبونه،صارك  يعطون    دقائهم، وما  ولكنهم ال  يكرهونه،  وما 

ا  ً  إلجاباتهم. تفست 

الجيد:  .4 وأ  التعبي   وأرسهم،  أنفسهم،  عن  معلومات  الطالب  يحبونه، صيسارك  وما  مع   دقائهم،  ذلك  ويكون  يكرهونه،  وما 

 معلميهم دون زمالئهم. 

الممتاز:  .5 وأشي  التعبي   وأرسهم،  أنفسهم،  عن  معلومات  الطالب  يحبونه، صارك  وما  بالتف  دقائهم،  يكرهونه،  مع  ص وما  يل 

 م. معلميهم وزمالئه

 

 

 : تسلسل األنشطة

 

م  و هم البعض من خالل قراءة قائمة من األنشطة، حيث يقضـة بعشيقوم المعلم بإعداد الطالب لمناقدقائق(:    10النشاط االفتتاحي )  

النشاط، بعد ذلك  بب إعجابهم بذلك سيح  وضثم يختار المعلم طالي   ممن رفعا أيديهم لت  الطالب برفع أيديهم إذا أعجبهم ذلك النشاط، 

 بب عدم إعجابهم بالنشاط. سيح وضا أيديهم لت و  ممن لم يرفع ي   يختار اثن

 

ي أو ال صخشـح الضيقوم الطالب برسـم لوحة ألنفسـهم تو   دقيقة(:  30النشاط الرئيسي )
ي هم عليها. صء الذي جعلهم عىل الش 

 ورة النر

 

ي زمالئهم لبناء مهارات التوا اركةش يقوم الطالب بعد ذلك بم  (: دقائق 10)النشاط الختامي  
 ل لديهم. صلوحاتهم مع بافر

 

 

  : للطــــالبمصادر 

ي قام بها  ال  أن يقرر ما إذا كان سيتم عرض نماذج لألعمال  ف والسياق وقدرات الطالب، صيستطيع المعلم، بحسب ال
  اآلخرون فنية النر

ي قام بر و كالل)للطالب  
هم من  ش م  ونمها فنان سحات النر ميم  صأو أن يسمح للطالب بت  (ف األولصة بطالب الصاللوحات الخاهورون أو غت 

 ة من تلقاء أنفسهم. صلوحاتهم الخا

 

: اللوحات الشخصية:    مصادر للمعلمي  

: شور   http://tiny.cc/G1L1R1ة عمل للمعلمي  

 http://tiny.cc/G1L1R2وع اللوحات األولية: ش  م

 http://tiny.cc/G1L1R3ف األول: صية لطالب الصخشاللوحات ال

about:blank


 

 

 

ي الدرس  – األولالصف 
 الثان 

 ما هو المجتمع؟ استكشـاف األرسة والصف الدراسي والحي الذي أقطن فيه 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

 األداء الفن المرئي، وفن  : المواد

والحد من أوجه عدم المساواة    (، الهدف التاسع)  األساسية  الهياكلو   ناعة االبتكار صال  ، (الهدف الثامن)اد  صاالقتو  العمل الالئق نم:  المعايي  

 (. ش  الهدف الحادي ع)ومدن ومجتمعات محلية مستدامة  (،العارس  الهدف )

 ينكوشيفشتاتيانا : المصمم

 

 

ي  الملخص
 : واألساس المنطق 

ي العمـل عىل 
ي سياق العالم المحيط بهم، حيث    استكشافإيجاد مكانة ألنفسهم داخل مجتمعاتهم من خالل    يسـتمر الطالب ف 

أنفسهم ف 

ي حياتهم. صخشوير األدوار المختلفة للصيستخدم الطالب الفنون المرئية واألدائية لت
 يات المؤثرة ف 

 

 (: أهداف التدريس اإلجرائية )أن يتمكن الطالب من

ي يعي •
 ون هذه المجتمعات. لكشالذين ي االشخاصو ون فيها ش التعرف عىل المجتمعات النر

ابط والتعاون بي   جميع أفراد المجتمع.  •
 فهم طبيعة التر

ام المهن المختلفة داخل المجتمع.  •  فهم واحتر

ل أو المدرسة • ي تؤدى خارج المت  
ي المدرسـة وتلك النر

ي تؤدى ف 
ل، واألعمال النر ي المت  

ي تؤدى ف 
 . التعرف عىل العديد من األعمال النر

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي هذه الحياة    سالمختلفي   الذين تتباين أدوارهم ومهامهم، كما سيدركون أن النا  صـخاشـم العديد من األ ضأن يدرك الطالب أن عالمهم ي 
ف 

امهم وتقديرهم.  ي احتر
ابط والتعاون، وبالتاىلي ينبع 

 من التر
ٌ
 بينهم نوع

 

 : أسئلة أساسية

؟  صخاشال امن هم  • ي
ي حيانر

 المؤثرون ف 

 ما الدور الذي يلعبونه؟  •

ابط بي   النا •
 فيه؟ شداخل المجتمع الذي أعي سكيف يتحقق التر

 فيه وترتبط به؟ ش كيف تعتمد أعماىلي اليومية عىل المجتمع الذي أعي •

 أحجم أولئك  •
ْ
ي المجتمع؟ اصخشاأل ماذا سيحدث إن

 عن القيام بدورهم ف 

ام لأل  • ظهر التقدير واالحتر
ُ
ي المجتمع؟ شالذين يعي صخاشكيف ن

 ون معنا ف 

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 



 

 

 

ي  •
ي  أنفسهمالتفكت  ف 

 ورة تحليلية. ص من حولهم ب  اآلخرينوف 

 . اآلخرينومقارنة التجارب مع صص الق مشاركة •

ي  مشاركة •
.  أداءالفريق ف   عرٍض مشحيٍ

 الطالب.  أمامتقديم العرض المشحي  •

 مقارنة التجارب والتميت   بينها.  •

 المجتمع.   ال أفراد المختلفة  والمسؤوليات  األدوار تحديد   •

 

 التقويم: 

ي  و تسيتم تقيم الطالب بناًء عىل م
 النشاط. ى مشاركتهم ف 

 المشاركة النشطة .3 المشاركة المعتدلة  .2 المشاركة السلبية  .1

ي  شال يسـتمع الطالب لآلخرين وال ي
ارك ف 

ل مـع الفريق، كما أنه  صطة وال يتواشاألن
 من

ًّ
أدوار العرض المشحي وال    ال يؤدي أيا

ي إنتاجها. شي
 ارك ف 

بحر  ولكنه ال يٍص يستمع الطالب  ـارك ش 
األن ي 

مع  شف  ويعمل  اآلخريـن،  طة، 
المناق  ويشـارك ي 

الشف  ويؤدي صات  فية 
ال  ولكنه  المسـرحي  العرض  أدوار  أحد 

ي ت 
 ميمها. صيساهم ف 

بو صيتوا اآلخرين  مـع  الطالب  وح  ضـل 
ب معهم  ي  شويعمل 

ف  ويساهم  جيد  كل 
فريقه  شنقا مع  ويساهم  الـدورة  ات 
ويؤدي شاوي إنتـاج عرض مسـرحي  ي 

ف  رك 
 أدواره. 

 

 تسلسل األنشطة: 

 

 اركة وضع المنهج شالم –  (دقائق 10)الـجــــزء األول: 

ي دائرة المناق  سجلي  •
 ةشالمعلم والطالب ف 

ي تقومون بها بشالمعلم الطالب: »ما األ  يسأل •
؟«شياء النر  كل يومي

يقـول  شيت • اإلجابة: كأن  ي 
ف  الطالب  ويقول    اآلخر: »اركبإفطاري«، ويقول    أحدهم: »أتناولـارك  »أرتدي الحافلة«،    الثالث: 

«، ويقول    المدرسة« ... وهكذا«   اىل  الرابع: »أذهبمالبشي

السابقة كأن يسألهم: »ما الذي يساعدك عىل القيام بهذه األمور، من أين  • يطلب المعلم من الطالب توسـيع نطاق إجاباتهم 

ي عملك المعتاد، مع من تتعامل صتح
ي تستخدمها ف 

.« شبل عىل األدوات النر  كل يومي

ي ال  المثال: »يجيب الطالب بإجابات مختلفة منها عىل سبيل   •
ي تخيط  صأمي تعد اإلفطار ف 

باح، يقوم المعلم بتدريسـي، جدنر

ي  أشمالبشي / 
ي مالبشي من المتجر، سائق الحافلة يقلن   ىل المدرسة ... الخ.« إ تر

 

 : ي
 لعب األدوار - (دقيقة  40)الـجــــزء الثــــان 

 عي دقائق من العمل الجما( 10) .1

ي فرق  
اوح عدد أعصيتم تجميع الطالب ف  ة يتر   ص اء هذه الفرق السيناريو الخاض و من أعضـارك كل عش، بحيث ي3إىل    2ـائها بي    ضـغت 

ي حياتهم والذين ي  صـخاشبروتينه اليومي مع اآلخرين، ويتخيل ما سيكون عليـه الحال بدون أولئك األ 
ـاركونهم  شالذين يلعبون دوًرا رئيًسـا ف 

أع يقوم  ثم  ومن   ، اليومي األ ضروتينهم  أولئك  بدون  اليومي   
الروتي   عليها  ي سيبدو 

النر الحالة  بتمثيل  الفريق  المهام صـخاشـاء  بدون  أو   ،

ي يقوم بها أا
ي   صـخاشألساسية النر

ا لتمثيله.  المجتمع. آخرون ف 
ً
 ومن ثم تختار كل مجموعة سيناريو واحد

 مثـــــــال: 

ة صالمكـان: بلدة   غت 

ة ال   باحصالزمان: فتر

 



 

 

 

ي دور: الطالب)الطالـب األول:  
ا إنه يوم    (: ف 

ًّ
 للذهاب إىل المدرسـة، وأنا أتجه إىل محطة الحافالت، حق

ٌ
ي مسـتعد

ي إنن 
أستقل   جميل. إنن 

ي ل  باح، إنهصالمدرسة كل   اىلالحافلة 
 ء رائع. ش 

 : ي
ي دور: سـائق الحافلة)الطالب الثان 

ي مريٌض  صأقود الحافلة كل   أنا (: ف 
 رسة اليوم. المد اىلتوسيل الطالب   أستطيعلن  اليوم. باح، ولكنن 

ي دور: الطالب)الطالـب األول 
ي  (: ف 

ي انتظار الحافلة  إنن 
ي  عتقد أل بعد. ال ص، لكنها لم ت اآلنف 

 المدرسة اليوم.   اىل اذهبسوف   بأنن 

ي دور: المعلـم)الطالـب الثالـث: 
ي  (: ف 

ا عىل  إنن 
ًّ
، آمقلٌق جد ي ، فلم  طالن   منهم إىل المدرسة اليوم.  حد أ يأتل أن يكونوا بخت 

ي دور: الطالب)الطالـب األول:  
ي المفصاليوم فيه ح (: ف 

ي لن أتمكن من ذلك.   سلة، فقد كان در ضنر
آمل أن يكون    اليوم عن السالحف، لكنن 

 .  سائق الحافلة بخت 

 : ي
ي دور: سـائق الحافلة)الطالب الثان 

ا، حنر يتمكن الطالب من  شيل أبناء الحي إىل المدرسة، كم أتصأحب تو (: ف 
ً
وق للعودة إىل العمل غد

 العظيمة.  األشياءالذهاب للمدرسة وتعلم الكثت  من 

 

 حية س لمض االعرو   – دقيقة( 30) .2

 من ثالث طالب بتقديم العرض المسـرحي 
ٌ
 مجموعات بإجماىلي  10بواقع )تقوم مجموعات

ي كل  30
 ف. ص طالًبا ف 

 

 ة شمناق -دقائق  (10)الـجزء الثــــالث: 

ـح بعد ذلك أن  ض، ثم يو شبعـد أن قامت كل مجموعة بتقديم عرض مسـرحيٍ خاضٍّ بها يطـرح المعلم عىل الطالب بعض األسئلة للنقا

ي مجتمعاتنا والذين يقدمون لنا المساعدة.  اصخاألشسـيدور حول   شالنقا
 الموجودين ف 

ي نقوم بها كل يوم؟ •
 ما طبيعة األعمال النر

؟عمن هم أفراد المجتمع الرئيسيي   الذين سا • ي العرض المشحي
 دناهم ف 

ي يستخدمها أفراد تلك المجتمعات؟  •
 ما طبيعة الوظائف واألدوات واألزياء النر

ي تربط بينن •
 ا وبي   أفراد المجتمع؟ما طبيعة العالقات النر

 ماذا سيحدث لو لم يُعد بعض أفراد المجتمع جزًءا من مجتمعنا؟ •

؟شما هي بعض أوجه الت • ي روتيننا اليومي
ي مجتمعاتنا وف 

ي نراها ف 
 ابه واالختالف النر

؟ شمجتمعنا ب ألفراد كيف نعرب عن تقديرنا  •  كل يومي

 

 

 مصادر الطالب: 

ية. ادر المتاحة للطالب عىل صتعتمد الم نت ومعرفة اللغة اإلنجلت    السـياق وتتطلب الدخول عىل اإلنتر

 http://tiny.cc/G1L2R1الطالب:   إعداد مجتمعية من  مناقشات (مادة مرئية) •

 http://tiny.cc/G1L2R2 المجتمع: ص مادة مرئية عنا) •

 

 :  مصادر للمعلمي  

 http://tiny.cc/G1L2R3لحي والمجتمعات حول العالم: ا

ي النا
 http://tiny.cc/G1L2R4: سالمجتمع هو ذلك المكان الذي يعيض ف 

ي يقدمها الدر 
ي المجتمع: ساألفكار النر

 http://tiny.cc/G1L2R5: مقدمو المساعدة ف 

ي  ياغةص
   http://tiny.cc/G1L2R6 المجتمع: أفكار مقدمي المساعدة ف 

about:blank


 

 

 

 الثالث الدرس  – األولالصف 

 عــدم الـمســاواة 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

 يات، والعلوم ضالريا: المادة

ي الهدف  )  وعاء عىل الجقضال:  المعايي  
، والحد من أوجه  مس(الهدف الخا)جميع النساء والفتيات    تمكنو   سي    الجني   ة ب وااسالم(  الثان 

(الهدف العا)عدم المساواة داخل البلدان وبينها وبي   البلدان األخرى   رس 

 كارا هوارد:  المصمم

 

  : ي
 الملخص واألساس المنطق 

  ضعونها  ض ية عدم المساواة بحيث ي ضط مع قشللطالب بالتفاعل الن  سسوف يسمح هذا الدر 
ًّ
من اإلطار األوسع لبناء األفراد أخالقيـا

 .
ًّ
 ومعنويـا

ًّ
 وعاطفيـا

 

 (: أهداف التدريس اإلجرائية )أن يتمكن الطالب من

ابط بي   جميع النا •
 . سإدراك وتقدير التر

 جيدين.  صخاشمعرفة كيف يكونون أ •

 كلة ندرة المياه والطاقة والغذاء. شمعرفة م •

ي سياقاتها.  •
 معرفة اإلجراءات والمسؤوليات ف 

. ربط القيم األخالقية بالمحتوى  • ي
 المعرف 

 

  : فهم أهداف الدرس

ي األمر إذا مارسها أحد عليهم. كما سيبدأ الطالب بالتساؤل حول أسباب  صسـوف يعرف الطالب المق
ود بعدم المساواة وسيعرفون ماذا يعن 

رها.   عدم المساواة وعما إذا كان هناك ما يت 

 

 : أسئلة أساسية

 ود بعدم المساواة؟ صما المق •

ي شما الم •
 تسيطر علينا عند التعرض لعدم المساواة؟ اعر النر

ي مجتمعاتنا؟  •
 كيف ننظر لعدم المساواة ف 

 لماذا يحدث عدم المساواة؟  •

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

 ذكر أمثلة لعدم المساواة.  •

 ة االنفعاالت المرتبطة بعدم المساواة. شمناق •

 المساواة. ية للسبب وراء حدوث عدم ضع فر ضو  •

 



 

 

 

   التقويم: 

ي أثناء ذلك النشاط،
مي  سفاء الطابع الر ضمن ثم يمكنهم إ  يستطيع المعلمون استخدام الرموز غت  الرسمية لمساعدة الطالب عىل الفهم ف 

ي للمشاعر المرتبطة بعدم المساواة. يعىل التق
 يم النهان 

 

 : تسلسل األنشطة

بينما ال يعد كذلـك بالنسبة للبعض اآلخـر. ويقوم المعلم  ـوع عدم  ضيطرح المعلم مو مقدمــة:   ا للبعض 
ً
المسـاواة باعتباره مفهوًما جديـد

 لذلك عالمة >، بأن يورد أمثلة من صـيات ذات الضـوع عدم المسـاواة بأحـد مفاهيم الرياضبربط مو 
ً
لة بالنسـب غت  المتكافئة مستخدما

ي حياتنا اليومية. ، الخ. ومن ثم يستخدم ال4>2و  6> 4قبيل 
 معلم هذه األمثلة للحديث عن الكميات غت  المتكافئة وكيف ُينظر لها ف 

 

بأنه أحطة:  شاألن  أو ربما وجبة    أي نوع من الحلوى، ض  يمكن للمعلم أن يح)ل.  صـر معه بعض الحلوى إىل الفضيخت  المعلم الطالب 

توزيــــع قطٍع   يمكن  بحيث  تتناسب مع السياق  ٍة منهصخفيفة  اإم&اإمغت  ،،  ا عىل الطالب مثل  ي
التوف  البسكويت والرقائق    أو حلوى  أو 

ح المعلم للطالب كيف أن حياتنا مليئة بلحظات وأمور غت  متكافئة، وكيف أننا قد نقوم بعمل يجعلنا نتذكر كيف  ضثم يو ( الخ  المملحة، 

 عورنا عندما قمنا به. شكان 

 

 . سورة عدم تناول الوجبات الخفيفة إال بعد انتهاء الدر ض  *   تأكد من إخبار الطالب ب 

 

 ينبغــــي عىل الـمعــــلم أن:  

ي الف صخشيوزع أغلبية الوجبات الخفيفة عىل  •
 ل. صواحٍد، بينما يعطي وجبة خفيفة واحدة لكل طفل ف 

ي توزيــــع الوجبات الخفيفة صيحفز األطفال عىل و  •
 أم غت  عادٍل. -ف أسلوبه ف 

ً
 سواء كان عادال

به  صيطلـب من بعض الطالب الذي ح • لوا عىل وجبة واحدة  صعندما حلوا عىل وجبة خفيفة واحدة أن يعربوا عما س ـعروا 

ة. صفقط مقارنة بالطالب الذي ح  ل عىل وجبات كثت 

 ع. ضعر به حيال ذلك الو شل عىل العديد من الوجبات بأن يعرب عما صيطلب من ذلك الطالب الذي ح •

ي   إعادةيجمع كل الوجبات الخفيفة ومن ثم   •
ل باستثناء صالف توزيعها، وهذه المرة يوزعها بالتساوي عىل جميع الطالب الذكور ف 

 الطالبات. 

ي توزيــــع الوجبات الخفيفة. وهنا   األسلوبمساعرهم حيال ا    ومناقشةمن جميع الطالب    اإلجاباتيستنبط   •
الذي اتبعه المعلم ف 

 من الفتيات؟ ولم ال؟ األكت  عىل الحس ـول عىل المزيد من الوجبات الخفيفة  األوالد مثل: هل يوافق  أسئلةيطرح المعلم 

ة الوجبـ ات الخفيفة مرة    يجمـ ع كل • ل اثنان من الطالب عىل العديد من الوجبات،  صتوزيعها بحيث يح  بإعادة، وهنـ ا يقوم  أخت 

ي    يحصلوجبات خفيفة، ثم    5-4عىل    (ل الدراسي صبحسـب حجم الف  10-5ما بي    )من الطالب    أكت  ل عدد  صبينما يح
بافر

 عىل وجبة واحدة فقط.  األغلبية(وهم  )الطالب 

توزيــــع الوجبات الخفيفة، ويحفزهم المعلم بطرح بعض   • ي طريقة 
  كأن   األسئلةيطلـب المعلم مرة أخرى معرفة رأي الطالب ف 

ا؟«ص»هل كان ذلك من يسألهم
ً
 . ف

 

لوا عليه لم يكن وجباٍت خفيفٍة، بل كان ماًء أو  صما ح بأن يطلـب فيه من الطـالب التظاهر   اش نق بإدارة يقوم المعلم بعد ذلـك  الـخاتمــــة: 

للتفكت  فيما    طعاًما،  الطالب  المعلم  الذين حسهنا يحفز  لوا عىل معظم الوجبات الخفيفة أن صيكون عليه األمر إذا تعي   عىل أولئك 

بينما ال يتناول الطالب   يناولوا  ا،  . ومن ثم يتبادل الطالب  واحـدة فقطلوا عىل وجبٍة خفيفٍة سوى وجبـة  صالذين ح  ثالث وجباٍت يوميًّ

ي محاول ـة منهم لمعرفة الماألف
ي تلك  شـكار فيما بينهم ف 

ي ستسيطر عليهم ف 
ٍّ لعدد من صيقوم الطالب بع  الحالة، كذلكاعر النر ي

ٍف ذهن 

وزع ب  األخرىالموارد  
ُ
ي ت
ي هذا العالم، والنر

ي   بسكالماء والطعام والمال والملـكل غت  متسـاٍو  شف 
ها. ف  الطالب بمناقشة وم  ختام النشاط يق  غت 

 . صب لكل شخسيــــع األنوز طريقة الت



 

 

 

 

 

 : مصادر للمعلمي   

ي الضالريا
 http://tiny.cc/G1L3R1ف األول: صيات والعدل االجتماعي ف 



 

 

 

 الدرس الرابع – األولالصف 

 المسـاواة واإلنصـاف 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  50 : الزمن 

بية المدنية، والدراسات االجتماعية : المادة  التر

 : ي المعايي 
الحد من   (، الهدف الثامن) االقتصاد   ونمو العمل الالئق   (، القضاء عىل الفقر )الهدف األول( والقضاء عىل الجوع )الهدف الثان 

 (. ش  ع س الهدف الساد)، والسالم والعدل والمؤسسات القوية ( رس  الهدف العا)ة ساواعدم الم وجهأ

 باكبيندر  سنيكوال : المصمم

 

 

ي 
 : الملخص واألساس المنطق 

ي ق  سيسـمح هـذا الدر  
ي الدر صـية المسـاواة واإلن ضللطالب بالتأمل ف 

ا لما ورد ف 
ً
ي    سـاف، حيث يتم تسجيعهم، وفق

الثالث، عىل التفكت  ف 

ي سياقاٍت محددٍة تتطلب توزيعات ب 
 ورة مختلفة. ص الجانب المادي للمساواة وما إذا كانت المواقف المختلفة ف 

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

ي حياة هانئٍة و أمعرفة  •
دون فقر أو جوع ...  )أو العمر أو اإلعاقة ... إلخ  سـحيٍة ومثمرٍة بغض النظر عن الجنصن للجميع الحق ف 

 (. إلخ 

ي اإلمكانات المتاحة لهم. ش  فهم مبدأ المساواة األساسية بي   جميع الب •
ي الحقوق وف 

  ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي فهم    يبدأ 
ي يلفر الجميع فيهـا المعاملة ذاتها دون تفرقـة،    واإلنصافالمساواة    مبدأ الطالب ف 

ومن ثم معرفة وتحديد اللحظات والظروف النر

ي يلفر كل طالب فيها معاملة 
 . خاصةوكذلك الظروف النر

 

 أسئلة أساسية: 

 عور المرء بعدم المساواة؟  شكيف يكون  •

ي أن يح •
ي ينبع 

 ؟ ل عليها كل طالبصما الحقوق النر

 األسلوب دائًما؟ ساآلخرون بنفهل يجب أن يعاملنا   •

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالمحدد  التعليمي الهدف 

اح وتحديد  ا • ي يجب أن تتوفر لكل طالب.  األشياءقتر
 النر

ي كتاب الطالب أو مقطع الفيديو.  المشكلة تفست   •
 المسار إليها ف 

 قد يعتمد عىل الظروف.  بإنصافمعرفة أن التعامل  •

 

   التقويم: 

ي هذه المو  والتأكد  المشاركةجع جميع الطالب عىل شالمعلم أن ييجب عىل 
ي التفكت  ف 

 وعات. ض من أن كل طالب اجتهد ف 



 

 

 

 

 

 تسلسل األنشطة: 

   : (دقائق5) النشاط االفتتاحي 

ة، حيـث يطلب المعلم من الطـالب أن يتذكروا ما جـرى خاللها وكيف تم توزيــــع حلوى اإم&اإم وكيف عحصاستذكار أحداث ال وا اشة األخت 

ي جعلت م
 اعرهم تختلف من لحظة إىل أخرى. شهذه التجربة النر

 

ي  (: دقيقة15األول )النشاط   
 
 المساواة  مبدأ التفكي  ف

ي مبدأ التوزيــــع العادل. بعد ذلك يطلب   ـل طريقة لتوزيــــعضيطل ـب المعلم من الطالب تحديد أف
حلوى اإم&اإم ويوجههم نحو التفكت  ف 

ي يرون  شمنهم تحديد األ 
ياء أم شول عىل تلك األ صول كل طالب عليها، والنظر فيما إذا كان كل طالب لديه إمكانية الحصورة حص  ياء النر

 ال. 

 

ي  
ي   اف ال صاإلن (: دقيقة20)النشاط الثان 

ي الجميع نفس ال  إعطاءيعن 
 ء دائًما س 

ق المعلم  إن   ةصيقرأ  المعلمي     
باكىلي ص»أكت  جيسون  كتبها  ي 

النر اإلطالق«  عىل   
ً
الرابط  Jason Buckley»  افا عىل   » : التاىلي

.(http://tiny.cc/G1L4R1) 

 عن هذه الق  أسئلةالمعلم الطالب    يسأل
ً
ي القسة؟ لماذا غت   صمختلفة

تة مثل: ماذا حدث ف  توظيفته؟ وهل كان    ألت  واب  صيفعل ال  ألت 

 ؟ وماذا الذي كان يتوجب عليه فعله؟ األسلوبعندما تعامل مع الجميع بنفض 

 

 المشاركة  دقائق: ( 10)لنشاط الثالث ا 

الع الدقائق  ي 
ف  الطالب  ة   ش  يقوم  الدر   اآلخرينمع    إجاباتهم اركة  شبم  األخت  المعلم  يختم  عىل    يؤكد بعبارات    س ثم  المساواة    مبدأ بها 

 . واإلنصاف

  

 

 

  : مصادر للمعلمي   

 المعلمي   إن  •
 عىل صالقراءة أكت 

ً
   http://tiny.cc/G1L4R1 اإلطالق: افا

  http://tiny.cc/G1L4R2 المعلم: دليل  •

  

   



 

 

 

 الدرس الخامس  – األولالصف 

 إعالن حقوق اإلنسان الخاص بنا 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60: الزمن 

يةفنون اللغة : المادة  ، والدراسات االجتماعية اإلنجلت  

(  (، رس  الهدف العا)عدم المسـاواة  أوجهالحد من  : المعايي    السالم والعدل والمؤسسات القوية )الهدف السادس عش 

فيل :  المصمم  كلوي سوبت 

 

 

: واألساس  الملخص ي
   المنطق 

تعلموها،   سيسمح هذا الدر  ي 
ثم  يوتطب  للطالب بممارسة المهارات النر ـق ما اكتسـبوه من معارف حول المسـاواة وعدم المساواة، ومن 

ي إعالن حقوق  ص، من العمل الجماعي واالت صيسـتفيدون، كمجتمٍع خا
طة مجتمعهم شبهم باعتبار ذلك جزًءٍا من أن  صالخا  اإلنساناالت ف 

. صال ي
 ف 

 

   االجرائية:  التدريسأهداف 

تب عىل كونهم جزًءا من مجتمع ضيتعاون الطالب مع بع ـهم البعـض لتطبيق ما عرفوه عن المساواة وعدم المساواة، وكذلك تطبيق ما يتر

 . كت  أ 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي كتابة وثيقة ت شيفهم الطالب المغزى من الم
ي يستحقها  ياءشاأل م  ضاركة الجماعية ف 

ي هذه الحالة يتعاون جميع الطالب  اإلنسالنر
ـان. وف 

كةوثيقة  إلعداد  حيث يدركون أهمية مثل هذه  (ـل الدراسي صـد به هنا الفصويق)لمجتمعهم  وأشمللحة أكت  صتستهدف تحقيق م مشتر

 الوثيقة. 

 

 أسئلة أساسية: 

 ؟اإلنسانحقوق  بإعالن  المقصود ما  •

ك؟ شما هي أهمية العمل الم •  تر

 اركة العمل؟شيف يمكننا مك •

ي هذه الوثيقة؟ •
 كيف نتفق عىل ما يرد ف 

ي الوثيقة؟ ىلإكيف نست   •
ي نتفق عليها ف 

 جميع حقوق اإلنسان النر

  

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

ي فرق جماعية لتحقيق هدف ما •
ك. شلعمل ف   تر

 ومهارة التعبت  عن الذات.  أدوات اكتساب  •

 المساواة وعدم المساواة. تطبيق ما عرفوه عن  •

.  الالأخالقيةربط القيم  • ي
 بالمحتوى المعرف 



 

 

 

 

 التقويم: 

، وسيكون إعالن شل أثناء إعداد الطالب إلعالن حقوق اإلنسـان للتأكد من أن الطالب يعملون بصيتحرك المعلم داخل الف كل جماعي

.  اإلنسانوثيقة حقوق   ي
 هو التقويم النهان 

 

 

   تسلسل األنشطة: 

 : (دقائق 10)النشاط االفتتاحي  

 المعلم الطالب عما يذكرونه عن كونهم جزًءا من المجتمع.  يسأل •

ي كوننا متساوين؟ أو غت  متساوين؟  •
 ماذا يعن 

ي نستطيع من خاللها  •
ي المجتمع؟أما هي الطرق النر

 ن نحيا حياة هانئة ف 

 

   (: دقائق10)ــان ساإلعــالن العالمي لحقوق اإلن

ي    شويناق  (ـرةصخة المختسالن)ان  اإلنسالعالمي لحقوق    اإلعالنيزود المعلم الطالب بعدٍد من مواد  
در بها هذا اإلعالن  ص معهم الكيفية النر

ي ت دالذين تعاونوا عىل إع  صخا شـًحا أن هذا العمل تطلب اجتماع عدد كبت  من األ ضمو 
معاملة،    سع النايـمن لجم ضاد هذه الوثيقة النر

 جيدة وتستهدف توفت  حياة هانئة لجميع من عىل هذا الكوكب. 

 

 : (دقائق 5)الديمقراطية 

ي الفش تمل عىل األ شح المعلم للطالب أن الوثيقة البد وأن تضيو  •
ي تحقيقها ف 

ي يرغبون ف 
ول الدراسية وأنهم سيتعاونون  صياء النر

ي الدر 
ا لما تعلموه ف 

ً
 السابقة.  وس جميًعا عىل إعدادها استناد

ي حالة الموافقة، وعند موافقة  صـح المعلم للطالب أن اعتماد الوثيقة سيتم من خالل الت ضيو  •
ـويت، ومن ثم عليهم رفع أيديهم ف 

ي الوثيقة. 
 األغلبية عىل المادة يتم إدراجها ف 

 

 (: دقائق10اإلعالن )وضع مواد 

ي    صان الخا اإلنسحقوق    إلعالنمواد    10  بإعداد ـوم الطالب  قي  •
ي الوثيقة إذا وافق أغلبية الطالب ف 

بهم، وتدرج هذه المواد ف 

 ل. صالف

ي   •
ي مدى كون المواد النر

ي تحفت   الطالب وحثهم عىل النظر ف 
ي    باإلنصاف، كما تتسم    أعدوها ينبع 

حات   التأكد ينبع  من أن المقتر

ي قدموها 
 ملت جميع الطالب. شالنر

 

 : (دقائق 10) ناسعالمي لحقوق اإلن إعالن صياغة 

كل مادة يعدونها.    صياغة وكتابة ن صطالب، بحيث يقومون ب   3إىل    2يتم تقسيم الطالب إىل مجموعاٍت تتكون كل مجموعة من   •

ي  صياغتها عن   مسؤولة ـى واحدة من المواد، وتكون لوتركز كل مجموعة ع
 ور. صورة كلمات و صف 

. صبالف  صان الخااإلنسحقوق   إلعالنعداد وثيقة واحدة إور، و صكافة اليقوم المعلم بعد ذلك بتجميع   •  ل الدراسي

 

 :  مصادر المعلمي  

 http://tiny.cc/G1L5R1  :  (للطالبنسخة معدة ) اإلنسانالعالمي لحقوق   اإلعالن

 


