
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 سادس الصف ال
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

ي رفاهية ذلك المجتمع، 
ي الصفوف السابقة المعنى المقصود من كونهم جزًءا من المجتمع، كما تعرفوا عىل طرق االسهام فى

أدرك الطالب فى

قيمة   الطالب كيف  وأدركوا  سيتعلم  الصف  هذا  ي 
وفى اختالفهم.  عىل  الناس  مع  للتواصل  أدواٍت  واكتسبوا  المجتمعات،  داخل  التنوع 

ى وعدم المساواة وديناميات السلطة   تلك المفاهيم المجتمعية ومن ثم سيدركون كيف أن التمي  ي التعامل مع 
ا فى نقديًّ يعتمدون أسلوًبا 

ي حياتهم الخاصة. والعدالة االجتماعية تلعب دوًرا مهمًّ 
 ا فى

 الدروس المساعدة 

 الدرس األول   الهوية الشخصية والتمايز وعدم المساواة 

ي المجتمع
ي   موقعي فى

 الدرس الثان 

ي الدولة 
 الدرس الثالث  موقعي فى

ي هذا العالم 
 الدرس الرابع   موقعي فى

ي اليومية 
ي حيات 

ات فى  الدرس الخامس  إجراء تغيي 

 المحددالهدف التعليمي 

 

 .استكشاف الطالب لمختلف جوانب التمايز لديهم ولدى اآلخرين •

ي قد تؤدي إىل هذا التمايز.  •
 تحديد الطالب للعوامل التاريخية أو االجتماعية أو الثقافية المحتملة الن 

  



 

 

 

 الدرس األول  – سادسلالصف ا

 »الهوية الشخصية والتمايز وعدم المساواة« 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

 ، والدراسات االجتماعية اإلنسانية الدراسات : المواد

ى 5الهدف    ، : التعليم الجيد 4الهدف  ،  : القضاء عىل الفقر 1الهدف  :  المعايي   ى الجنسي  : الحد من أوجه عدم  10الهدف  ،  : المساواة بي 

 : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف ،  المساواة 

اك مع الكسندرا بول وداويه بنسون وهي  شايخ ونيكوال ريفوروس( سوموه : ونالمصمم
 سوباروكشيندا )باالشي 

 

 

ي  واألساس الملخص
 : المنطق 

ي تصخشة هوياتهم الشإىل مساعدة الطالب عىل مناق  سيهدف هذا الدر  •
ـكل هوياتهم والتفكي  فيها. وسيبدأ  شية والعوامل الن 

ي قد  
ي النظر للكيفية الن 

بها هذه الهويات عن هويات اآلخرين وكيف يمكن لجوانب تلك الهويات أن تفرز  الطالب فى تختلف 

ا عىل اآلخرين.   صخاشحاالٍت من عدم المساواة و/أو تمنح بعض ال 
ً
 امتياز

ى سيكونان بمثابة نقطة انطالٍق للمناق  سيحتوي الدر  • ى رئيسي  ي التمرين الول، سيشعىل تمريني 
. فى ي  ارك  شة والتفكي 

الطالب فى

ي  صلعبٍة تحاكي تأثي  موقع الفرد عىل فر 
ي ه ونجاحه فى

ي    الحياة، فى
ي دراسالتمرين الثاتى

ة من صياتهم الخا حة  سيتعمق الطالب فى

ي المجتمع. و ه ص ح كيفية تأثي  عنانقاٍط تش    ووضع ية«و »إطار اله ميمصخالل ت 
 يتهم عىل امتيازاتهم ومكانتهم فى

 

:  هدف ال  التعليمي

 هارات المعرفة والم •

o كيل الثقافة للهويات، وموقع كل فرد من  ش، وكيفية توأصولها ولها وهوية اآلخرين  ص ة وأصفهم الطالب لهويتهم الخا

ي )حيث المكان والزمان 
 . (الوعي الذات 

o ي تت
 كل بها القيم ٍمن خالل الثقافة والدين والتجربة. شفهم الطالب للكيفية الن 

o  ي السياق  أن يكون لدى الطالب القدرة عىل طرح
أسئلة حول هياكل السلطة القائمة وأن يكونوا عىل دراية بموقعهم فى

 .  العالمي

ي   •
ي والثقافى

 التوجه الخالف 

o   وعن الثقافة العالمية  سأن يي ، ي
ام والتطلع لمعرفة المزيد عن التنوع الثقافى  من التقدير واالحي 

ٌ
خ لدى الطالب نوع

ي يبنون عليها ت 
ا تجاه التفاعالت الب   وأسلوًبا أمالتهم الذاتية، ليكون ذلك بمثابة القاعدة الن   ية. ش  تعاطفيًّ

o ى جميع النا ى إمكاناتهم.   ساإليمان بالمساواة االساسية بي   وبي 

 

 

 الدرس: فهم أهداف 

اٍت وفر شيدرك الطالب أن هويتهم تت ى  صكل من خالل ما يتوفر لهم من معلوماٍت وخير ات  . كما يدركون أن هناك اختالف بي  اتهم وخير خير

ي العالم. 
 اآلخرين، وأن بعض تلك االختالفات قد تؤدي لعدم المساواة، وقد تؤثر عىل مستوى امتيازاتهم فى

 

 : أساسيةأسئلة 



 

 

 

ي  •
 ؟ اآلخرينهويتنا وهويات  تشكل ما العوامل الن 

ي   تؤثر يف ك •
ي  تشكل العوامل المختلفة الن 

 عليها؟  نحصل هويتنا عىل الفرض الن 

ى الناهل هذه  • ي وجهة نظرك؟ س الفروق بي 
 عادلة؟ لماذا تراها عادلة؟ ولماذا تراها غي  عادلة فى

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أ

 الرئيسة لهويتهم.   العناص تحديد   •

ي ضتو  •
ي تختلف بها المكونات الن 

ي  تشكليح الكيفية الن 
 . اآلخرينهويات  تشكلهويتهم عن المكونات الن 

ي قد  ش   •
ي قد يح  تؤثر ح الكيفية الن 

ي تمكنهم    س ل عليها الناصبها هويتهم عىل الفرض الن 
 (أو ال تمكنهم)وماهية االمتيازات الن 

 . صمن هذه الفر 

 

  التقويم: 
لية االختيارية) ى تمارين الهوية  حيفة المدرسية عن تأمالتهم حول ص بالصر : يمكن تقويم الطالب من خالل كتابة مقاٍل مخت(الواجبات الميى

ى لما يرونه من أن اختالف الهوية قد يؤثر عىل الفر شية، ومصخشال ي يمكنهم أو ال يمكنهم الح  صاركة مثالي 
 عليها. ول  صالن 

 

 : تسلسل األنشطة

 : (دقيقة واحدة)مقدمــة عــن الدرس  

وكيف أن الهوية    واختالفها عن هويات اآلخرين، ـكلها  شافهم لهوياتهم ولكيفية تشهو استك  سح المعلم للطالب أن الغرض من الدر ض يو  

ي يمكنهم الح  صقد تؤثر عىل الفر 
المعلم أن يقوم بتعريف الهوية    بالمصطلحات، فعىلول عليها، فإن لم يكن الطالب عىل دراية  صالن 

ي ُيعرف بها ال
 نفسه.«  صخشعىل أنها »الطريقة الن 

 

 : (دقائق 9)« المساواةعدم نشاط » أداء 

ل، يتم توجيههم إىل المقاعد، حيث يجد الطالب عىل كل مقعد قطعة من الورق، وهنا يخير المعلم الطالب  صالطالب الفعندما يدخل  

 للفوز  صبأن لديهم فر 
ً
ي    بجائزة، وللفوز ة

ي سلة المهمالت الموجودة فى
ي مقاعدهم ورمي قطعة الورق فى

ي عليهم البقاء فى
بالجائزة فإنه ينبعى

ي و   س ويجب توجيه الطالب للجلو ل.  صالجزء المامي من الف
ها من  ضعىل مقاعدهم بحيث تكون بعض المقاعد فى ا عن غي 

ىً  تمي 
عر أكير

عىط الجائرة للطالب الذين يتمكنواضح   ٍل ك حيث إمكانية تحقيق الهدف بش
ُ
وتكون الجائزة، عىل  )لة  سرقة داخل الو قاط السن من إو . ت

 (. غي  ذلكوكوالتة أو شسبيل المثال، عبارة عن قطعة حلوى أو 

ي إو ائز للطالب الذين ينجحو التعديالت عىل هذا النشاط كأن يقدم المزيد من الج  ضء بعا ن للمعلم إجر كيم*  
  رقة أكير منو قاط ال سن فى

ال داخل   لة. سمرة 

 

 (دقيقة 14)ة شالمعلومات/المناق ص تخالسي  عملية استي

ي ح  ش نقا  إجراءيطلب المعلم من الط ـالب  
لوا عىل تلك الجوائز، وكيف  صالطالب الذين ح  عليها، وحوللوا  صحول عدد الجوائز الن 

القلق، فإنه عىل المعلم أن يحثهم عىل التباحث بشأن ما إذا   و ًرا باإلحباط أو إذا لم ُيظهر الطالب شع  الجوائز. اعرهم بعد تسلم  شكانت م

 إىل حٍد معقو ا يعتقدو كان 
ً
ي مقدمة الف  ال، هلأم    ٍل و ن أن النشاط كان عادال

ى فى ى  سل مساعدة الطالب الجالصكان بإمكان الطالب الجالسي  ي 

ي مؤخرة الف
هم المعلم بأن هذا النشاط كان ي (؟افية عليهم عىل سبيل المثالضكأن يساعدوهم عير توزيــــع أوراق إ)ل  صفى تهدف سثم يخير

ي الحياة و تات المو محاكاة التفا
ى تلك التفاوتات من وجهة نظرهم؟ وماذا لو كانت الجائزة عبارة عن جائزة    الواقعية، جدة فى ما هي العالقة بي 

ي قد تقود    سمالية ومدار 
ي الحياة الحقيقية الن 

ي الصخشووظائف وما إىل ذلك؟ وما هي العوامل الموجودة فى
ف المامي  ص ا ما إىل التواجد فى

 من ال
ً
؟ صبدال ي

 ف الخلفى

 



 

 

 

 (دقيقة 18)ية« صالشخالهوية   »إطار  نشاط أداء

ي نشاط يش مح لهم   اآلنالفش ل شيش ارك   بأن يخير المعلم الطالب  •
. فيطلب المعلم  أعمقل شكالهية ب أسئلة باستكشاففى

: ر و منهم أ
ً
، باو اله  إلطار ذج  و م نمسال ٍّ دائريٍّ ي

ائح تمثل جميع جانب الهسية عىل هيئة شكل بياتى ع  و النو م  س مثل: اال   -يةو تخدام ش 

يتوافق حجم ال   إلخ. ويجب ع داخل العائلة...  ضالعرق والوظيفة والو و  ي هوية الطالب    إسهامائح مع مدى  ش  أن 
كل جانب فى

أن ذلك الجانب له    الكير ائح  ش  ال) ي 
الطالب  (عىل هوية الطالب  أكير   تأثي  تعنى المعلم  تلك الجوانب    بأسباب. ويخير  اختيار 

 المتفاوتة.  الحجامتلك   إعطائها  وأسباب

مهم لهويتهم. ويجب أن يتوفر لكل طالب    انه بهم بناًء عىل ما يعتقدون   الخاصة للهوية   إطار ميم  صيوجه المعلم الطالب نحو ت  •

 حهم بأخذ النقاط اآلتية بعن االعتبار: صقطعة من الورق وقلم ماركر/أقالم تلوين/لوازم الكتابة. كذلك يمكن للمعلم أن ين

o  (قرية... إلخ الدولة والمدينة وال)الجغرافيا . 

o  .النوع 

o ي / االنتماء القبىلي / إلخ.  س الجن
 / االنتماء العرف 

o  .الدين 

o  (... إلخ ابن، أخابنة، )العالقات الشية . 

 

 ( دقيقة 10)تها ش»أطر الهوية« ومناق اركةمش

ى   اوح عدد طالب كل مجموعٍة بي 
طر الهوية  أـاركة  شطالب، ويطلب المعلم منهم م  4  إىل   3يتم تقسيم الطالب إىل مجموعاٍت بحيث يي 

ي استكملوها مع بع
 وأحجامها. اركة وجهة نظرهم حول أسباب اختيارهم لهذه الطر  شوم هم البعض، ضالن 

 

 (دقائق 8)اتمة خ

ي كانوا أقرانهماآلتية مع   مشاركة السئلة○ يطلب المعلم من الطالب 
ي بعض الجوانب   أكير : ما الهويات الن 

هم فى  بها؟ وهل كان تفكي 
ً
دراية

هم عن تفكي     أكير  ها؟ وهل يختلف تفكي  ي   بأيا  ئو ؟ وهل فوجأقرانهممن غي 
ي    رأوه ء  ش 

 ا، و جئو بزمالئهم؟ ولماذا ف  الخاصةالهوية    اطر فى

 ل؟و ؟ كيف يمكن أن يرتبط ذلك بالنشاط اليتفاجؤوا م لماذا ل

 

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

 http://tiny.cc/G6L1R1 فعاٌل عن التمايز: ٌس در  •

 http://tiny.cc/G6L1R2: الورقة وسلة المهمالت  سف در صو  •

 http://tiny.cc/G6L1R3  ية: صخشمثاٌل عن إطار الهوية ال •



 

 

 

ي الدرس  – سادسالالصف 
 الثان 

ي المجتمع«
 »موقعي فى

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

 والدراسات االجتماعية اللغة االنجليزيةالتربية الوطنية و :المواد

الهدف  ،  : مدن ومجتمعات محلية مستدامة11الهدف  ،  : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف  ،  : القضاء عىل الفقر 1الهدف  :  المعايي  

 والمؤسسات القوية : السالم والعدل  16

 الكسندرا بول : المصممون

 

 

ي  الملخص
 : واألساس المنطق 

ي هذا الدر  •
ي  ضـى النحو الذي أو لوذلك ع  ، استيعابهم لمفهوم التمايز والهوية عىل مستوى المجتمع، س يعزز الطالب، فى

حناه فى

ي الدر   الول. أما   س الدر 
ي ا  سفى

ي الدرس او ممصية الذي  و تذكار نشاط أطر الهسالحاىلي فيشع الطالب فى
ن بمثابة  و ابق ليكلسه فى

 ه. ص شيــــعر وموجزر لكيفية تأثي  الجوانب المختلفة لهوية الفرد عىل تمايزه وفر شر نقطة انطالٍق لنقا

اف كيفية تأثي  عدم المساواة عىل أولئك أفراد المجتمع، وذلك باستخدام مثاٍل  شعد ذلك، يوجه المعلم الطالب نحو استكب  •

ي خوض تجر 
ي الدخول. ويشع الطالب فى

ى فى ى المواطن ـي   لدراسب للمساواة بي 
ً
ات   أوجه  ةٍة ذهنيٍة موجهة ى حياة وخير التباين بي 

، تتفاوت مستويات دخولهما بالرغم من أنهما ينتميان لنفصخش ى ون   سي  المجتمع. وسوف يتأمل الطالب هذه التجربة، ويٍعير

ٍّ شيــــعر مدت  ي ي مجموعات شدقائق، ثم ي 5ه عٍنها خالل تمرينر كتاتر
ة. صاركون كتاباتهم تلك فى  غي 

ي حلقة نقا •
ا فى
ً
ٍّ للتو صويقومون بع اركون فيها أفكارهم حول ذلك التمرين،شاملٍة يشيٍة شثم يجتمع الطالب مجدد ي

ل  صٍف ذهنى

 أن يعزز من قيم المساواة لديه.  (Townvilleتاونفيل )إىل طرٍق يستطيع من خاللها مجتمع 

 

 : التدريس اإلجرائيةأهداف 

 توجيه الطالب خالل تجربٍة ذهنيٍة لدراسة تأثي  عدم المساواة داخل المجتمعات. 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ــد يكون لدى النا يكـــون   سقـ يجـــب أن  ــة، ومن ثم  ــل المجتمعـــات الفرديـ ــى داخـ مـــن التمايز والتجارب والقـــدرات حتـ مســـتويات مختلفة 

.  الطالب  ي كيفية تعزيز تكافؤ الفرض عىل المستوى المحىلي
ي التفكي  فى

، وأن يســـرع فى ٍّ  علـــى دراية بديناميات العمل داخل نطاٍق مجتمعي

 

 : أسئلة أساسية

ا؟ لماذا نعم ولماذا ال؟ضا ابه جميع أعشهل يت •  ء المجتمع تلقائيًّ

؟ •  ما عواقب عدم المساواة عىل المستوى المحىلي

 ؟ صحىطى بنفض القدر من الحريات والفر يماذا يمكن للمجتمعات أن تقوم به للتأكد من أن الجميع  •

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 

ي الدرو  •
اضيالسابقة عىل كلٍّ من السيناريوهات   ستطبيق ما تعلموه فى  والواقعية.  ةاالفي 



 

 

 

ي حياتهم   •
 اليومية. التفكي  النقدي فيما يالحظونه فى

 االجتماعية.   المشكالتعىل حل  اإلبداعيةقدرتهم   إظهار  •

 

   التقويم: 

نهاية الح  ي 
ًحا فى بناًء عىل تقديمه مقي  الدخل عىل المصيتم تقويم كل طالٍب  ي 

ي  )ى المحىلي  و تسة الدراسية لمعالجة التفاوت فى
ياق سفى

 (. النشاط

 

 تسلسل األنشطة: 

 

 : (دقائق 5المصطلحات )مقدمة / تعريف  

ي عليه أن    استكشافيوجه المعلم طالبه نحو 
، كما ينبعى ر

ى ي مجتمعر معي 
عن    تصوراتهمالطالب بعد ذلك عن   يسألجوانب عدم المساواة فى

ا للمجتمع عىل السبورة يتوافق مع تلك الت
ً
ٍّ أو بلدٍة أو قريٍة  صوقد يكون هذا التعريف و )ورات.  صمفهوم المجتمع، ثم يكتب تعريف ا لحي

ً
ف

 . (ع تحديد نطاق التعريف لتقدير المعلمضأو مدينٍة، ويخأو مدرسٍة 

 

 : (دقائق 5) الدرس األول  ملخصوضع اإلطار/ 

ي الدر  •
ي رسموها فى

ي الما  س يطلب المعلم من الطالب استذكار خرائط هويتهم الن 
ل  صثم يوجه الطالب بعد ذلك نحو التوا  ، ضى

ي صمع زمالئهم والتحدث معهم عن الم
ي اختالف هويتهم. ادر المختلفة الن 

ي تتسبب فى
ي خرائطهم، والن 

 حددوها فى

ي عىل المعلم حينئذ أن يسي   •
ى الٍطالب لمدة ثالث دقائق تقريًبا، يستمع فيها لمناق ينبعى ي مزيد  شبي 

اتهم ويحفزهم عىل التفكي  فى

ي قد ت
 كل هوية المرء. شمن العوامل الن 

 

 : (دقائق 10)« kid ville»  مقدمة عن كيـدفيـــل

•   
ً
، حيث يرسم لهم خريطة ٌ بعـد اجتماع الطالب مرة أخرى، يقوم المعلم بتعريفهم عىل مجتمع »تاونفيل« وهو مجتمٌع خياىلي

 لتاونفيل عىل السبورة ويحدد معالمها الرئيسة، مثل المدار 
ً
الجغرافية   صائ صوالسواق والطرق ووسط المدينة والخ  سبسيطة

 المدينة... إلخ.  سومجل

ا • يرسم  ذلك  البعد  دائري  أحدهما  السبورة:  ى عىل  لي  ى
ميى الش لمعلم  مربــع  واآلخر  مدينة    كل،شكل  ي 

فى متجاورين  يكونا  أن  عىل 

ي  بحيث  ل  ضتاونفيل،  ى الميى لمالك  السنوي  الدخل  أن  بينهما هو  الوحيد  والفرق  واحد،  وطفل  أم وأب  عائلة من  ل  ى ميى م كل 

ى أن دخل ما (بعملة تاونفيل)دوالر  100الدائري يبلغ  ي حي 
ل المربــع يبلغ فى ى  . (بعملة تاونفيل)دوالًرا  50لك الميى

. سبعد االنتهاء من ذلك يخير المعلم للطالب بأنهم  • ى لي  ى
ٍل من الميى ى ي كل ميى

 يتعرفن عىل نمط الحياة فى

 

 : (دقائق  5) تحديد النشاط

ل صل إىل ن صيقوم المعلم بتقسيم الف • ى ل الدائري واآلخر يمثل الميى ى : أحدهما يمثل الميى ى  المربــع. في 

ي أثناء ذلك يقوم المعلم بتوزيــــع الدوالرات    4إىل    3ثم ينقسم كل فريق منهم إىل مجموعاٍت تتألف كٌل منها من   •
بعملة  )طالٍب. وفى

ل الدائري عىل  صعىل كل مجموعة بحيث تح  ( تاونفيل ى الراٍت، بينما تح  10ل مجموٍعات الميى ل المربــع صدور ى ل مجموعة الميى

ى ٍعدد كاف من النقد ال عىل المع)الرات و د 5عىل   . (رقية قبل بدء النشاطو لم تجهي 

 

 : (دقائق 10) النشاط



 

 

 

ي مجموعاٍت وبمجرد حجبم •
ي خطة النصرد أن ينتظم الطالب فى

 سلساط، يكتب المعلم  شولهم عىل النقود المتفق عليها فى
ً
لة

ي أن تزداد  مختلف،  رة، بحيث يكن لكل نشاط سعر  و بسنشطة عىل ال من ال 
   50ل  صي حن  ت ش  المبالغ بمعدل عوينبعى

ً
دوالرا

ي تسند للطالب عبارة عن أن  . (بعملة تاونفيل)
ي أن تكون المهام الن 

ي  سـادسف الصطة تتناسب تماًما مع طالب الشوينبعى
، وفى

 . (إلخ مثل: اللعب والرسم والقراءة... )الذي يجري تنفيذه  س سياق الدر 

ي يدخرها الطفل. واآلن، سيكون عىل كل مجموعة أن  دوالرالح المعلم للطالب أن ٍهذه ا ضبعد ذلك يو  •
ت هي بمثابة الموال الن 

 مرة  و مدى تعقيد هذا النشاط مي  )تقرر فيَم تريد أن تنفق أموالها ولماذا.  
ٌ
ا  سفيمكن أن يجعل النشاط ب  – للمعلم    آخريك

ً
يط

ي ش عىل قائمة البنود أو قد يكون عبارة عن تسلسٍل لعدد من النص بأن يقت
 . ( تتطلب تكلفة ثانويةطة الن 

 

 : (دقائق  10) المناقض / أخرىاجتماع الطالب مرة 

ي بعد م
ل الدائري عن ال   شمن النقا  قدقائ   10  ضى ى ، يبادر المعلم بسؤال كل مجموعٍة من مجموعات الميى ي أنفقوا فيها  شالجماعي

ياء الن 

ل المربــع عن ال  ى ي أنفقوا فيها أموالهم أي ياء شأموالهم، ثم يسأل كل مجموعة من مجموعات الميى
 . ضا الن 

نقاضر عىل مستوى الف لعقد  المعلم الطالب  ثم يقوم المعلم  ص ثم يوجه  المجموعات، ومن  ى خيارات  الطالب بي  يقارن فيه  ل بحيث 

هم عىل مناق ى الشيطان،  وقد يكون من الجدى للمعلم أن يلعب دوَر محامي  )ة ما إذا كان ذلك المر قد افتقد للعدالة ولماذا؟   شبتحفي 

ل اآلخر تماًما.  فما الظلم  شكما أنهم يعي  ياء، شال   سول عىل نفصة الحصيقول: »لقد أتيح لهؤالء الطفال فر   حيث ى ي ون بجوار الميى
ا فى
ً
  إذ

 ( ذلك؟«

 

 : (دقائق 10) داخل مجتمع الطالب

دقائق بُحرية كاملة عن كيفية تطبيق هذا   5يطلٍب المعلٍم من الطالب بعد ذلك إخراج قطعة من الورق والكتابة عليها لمدة   •

ي جميع أرجاء الف  مجتمعهم. خالل النشاط عىل  
يتنقل المعلم فى يعانون من م صهذه المدة  كالٍت  شل، ويحفز الطالب الذين 

 بتوجيه أسئلة لهم مثل:  

ي البيت المربــع؟«عورك بالحيش»ما   •
ي أي طرق أخرى تختلف من خاللها الش عن بع  اة فى

ها البعض  ضأو »هل يمكنك التفكي  فى

ي الدخل؟« 
 داخل نفض المجتمع بخالف التفاوت فى

ى عىل المعلم العمل عىل تخفيف حدة ذلك النقاسملحوظة:  )اركة أفكارهم.  مشدقائق يطلب المعلم من الطالب    5بعد   • ،  شيتعي 

ي الحديث عن بعض المو ضوقد يخوض بع  سيتحدث الطالب عن مجتمعاتهم المحلية، حيث  
وعات الحساسة و /أو ضهم فى

 . (يةصخشال

 

 : (دقائق 5) الخاتمة

ي عىل المعلم أن يسأل الطالب عن آرائهم فيما يمكنهم القيام به ل  متبٍق، إذا كان هناك وقت  
ل  ضفإنه ينبعى ى مان تمتع الطفل الموجود بالميى

ل الدائري. وبعد قيام الف  صالفر  سنفالمربــع ب  ى ي يتمتع بها الطفل الموجود بالميى
ٍّ للتو ص ل بعصالن  ي

ؤال،  سل لإلجابة عىل هذا الصٍف ذهنى

حر احٍد ليكن بمثابة خاتمة للنشاط. 
ي عىل كل طالٍب كتابة مقي 

 فإنه ينبعى

 

 

 

 :    مصادر للمعلمي  

 http://tiny.cc/G6L2R1 : تصميم الدوالر  •



 

 

 

 الثالث الدرس  – سادسالالصف 

ي الدولة«
 »موقعي فى

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  45 : الزمن 

 وفنون اللغة  التاريــــخ والدراسات االجتماعية: المادة

اكات لتحقيق  : عقد  17الهدف    ، : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف  ،  : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف  :  المعايي   الش 

 الهداف 

 يندا. شالكسندرا بول وهي  سيخ وداويه بينسون وسوموه سوباروك: ونالمصمم

 

 

 : ي
 الملخص واألساس المنطق 

ي هذا الدر   شيناق •
ي استكسوع عدم المضمو   سالطالب فى

، وذلك بعد أن يكونوا قد بدأوا بالفعل فى ي
ي السياق الوطنى

اف شاواة فى

ي كيفية مقارنة تجاربــهم مع تجارب اآلخرين  صخشهويتهم ال
ا للتفكي  فى

ً
ي المجتمع. حيث يتوجه الطالب تحديد

ية / موقعهم فى

ي كيفية اختالفها عن تجارب اآلخرين، وسبب 
 ذلك. داخل بلدهم، وفى

ممار سو  • خالل  من  الهدف  ذلك  يتحقق  نسف  الكتابة  شة  سـيتم   اإلبداعيةاط  حيث  مغامرتك«.  »اخـي   عليه  يطلق   الذي 

يح بعض الحقائق  ض»تعريـف« الطالب بثالثة أطفال ينحدرون من مجتمعات / مناطق / ثقافات مختلفة داخل بلدهم. وبعد تو 

الساسية عن حياة الطفل للطالب، يتم تقسيم الطالب إىل مجموعاٍت وُيطلب منهم تخيـل/ عرض مراحل مختلفة من حياة 

معلوماٍت حول كيفية اختالف تجارب هؤالء الطفال عن  صب باستخال ذلك الطفل. وبعد عرض ذلك للمجموعة يقوم الطال 

 تجارب الطالب أنفسهم، وأسباب تلك االختالفات. 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ل ما ستكون عليه الحياة بالن • ي نفشآخرين يعي صخاشبة ل ستوجيه الطالب لتخيُّ
 المجتمع.  س ون معهم فى

ُيعد    سالدر ملحوظة: حن  يتسنى تطبيق هذا   • ي عىل المعلم أن 
ينبعى ثقافيٍة مختلفٍة، فإنه  ي سياقاٍت 

ملفات للبيانات    ثالثفى

ي أن تحتوي هذه الملفات عىل معلوماٍت أساسيٍة عن الطفل التخيىلي  سية لألطفال قبل بدء الدر صخشال
االسم ). كذلك ينبعى

يعي إذا كان  وما  بيئة ح  ش والبلد والشة  ي 
والديانة و صى فى تفاية / ريفية  بالتمرينصيل أخرى قد تكون ذات  صأي  وحن    . (لة 

ا عن بع سيتحقق الهدف المرجو من الدر   ها البعض. ضفإن هذه الملفات يجب أن تكون مختلفة جذريًّ

 

 : فهم أهداف الدرس

ي بلدهم تجارب وفر 
 ينحدرون من مناطق / مجتمعات / ثقافات مختلفة.  صخاشا مختلفة ل صيدرك الطالب أنهم سيجدون حن  فى

 

 : أسئلة أساسية

ي الخا •
ي وهوين   ة؟ صكيف تختلف تجارب / هويات اآلخرين داخل بلدي عن تجارتر

 ما هي أسباب اختالف هذه التجارب؟  •

 نا / مسارات حياتنا؟ صكيف تؤثر هذه االختالفات عىل فر  •

 



 

 

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

 . شخصيتهمإدراك / فهم مالمح  •

 ة. ش  ة والثالثة عش  ة والثانية عش  يتهم خالل سن الحادية عصخشتقديم / عرض مالمح  •

ي نقاضر حول كيفية اختالف تجارب هذه الشالم •
ي كل مرحلٍة عمريٍة، وسبب وجود هذه االختالفات وأهميتها. صخ شاركة فى

 يات فى

 

   التقويم: 

ي عىل المعلم التأكد من معىل الرغم من عدم وجود  •
ي  شتقويٍم رسمير ينبعى

ي  شنأاركة كل طالٍب فى
ي العرض النهات 

طة المجموعة وفى

ي تقدمها صللق
 المجموعة. ة الن 

ي عىل كل طالٍب أن ي •
ي من جملٍة واحدٍة عن  صارك بملخشينبعى

 . (ذلك بمثابة خاتمة للنشاط تعلمه )وسيكونء ش 

 

 : تسلسل األنشطة

 (دقائق 10) قدمةم

من النموذج ضالخيالية« عن طالٍب مثاىلير من نفس المجتمع، بحيث يت  صصذًجا إلحدى »القو المعلم عىل الطالب نم ض يعر  •

 عن ذلك الطالب وبعض الو 
ً
 اف المحدودة عن حياته / مجتمعه / أشته. صمقدمة

ة ذاتية مختب   • منهم من ثقافة / منطقة بحيث ينحدر كل طالب    ة عن ٍثالثة طالب آخرين،ص عد ذلك، يعرض عىل الطالب سي 

ورر عن كيفية اختالف حياة هؤالء الطالب  ص ع ت ضورة و صى مجتمع مختلف داخل البلد نفسها، ويتم توجيه تعليماٍت للطالب ب   / 

ي أثناء تنفيذ الطالب لهذه التعليمات أن يطرح عليهم أسئلة صالثالثة عن حياتهم الخا
ي عىل المعلم فى

ي ذلك. وينبعى
ة والسبب فى

ية م ى  مثل تلك المدرسةتحفي 
ً
ي أو »ما هو ال؟«  ثل: »هل يرتاد هذا الطالب مدرسة

ي  ش 
ء الذي تعتقد بأن هذا الطالب يرغب فى

 فعله من أجل المتعة؟« 

 

 (دقيقتان)تحديد النشاط 

طالب خياىلي واحد لكل مجموعة، كما   صـيخصويتم ت  طالب، 5إىل   4كل مجموعة من   فيتم تقسيم الطاٍلب إىلر مجٍموعاٍت بحيث تتأل 

 الطالب لكير من مجموعة.   سنف صـيصا تخضيمكن أي 

  

 (دقيقة 15 –  10) النشاط

ي  
فى الطالب  قشيقوم  بحكاية  مجموعاٍت،  الفصكل  طالب  من  طالٍب  لكل  ويمكن   ، الخياىلي طالبهم  ترغبها  صة  ي 

الن  الطريقة  اختيار  ـل 

ي التعبي  عن ق
...إلخ سواء عن ) تهم صمجموعته فى ي

  (طريق الكتابة أو الداء التمثيىلي أو العمل الفنى
ً
. وعىل المعلم أن يوفر للطالب مجموعة

ي ذلك. 
 من المواد إن رغبوا فى

ً
 متنوعة

 

 ( دقائق 10) ض العر 

 ل. صة طالبها الخياىلي عىل الفصتقوم كل مجموعٍة بعرض ق

  

 (دقائق 10) ةشالمناق

ي    بعد أن ينتهي الطالب من العرض، 
ى جميع القشل لمناقصعىل المعلم توجيه الفينبعى عىل الرغم من أنها حدثت    صصة أوجه االختالف بي 

ي ن 
ي أوجه الت  فسفى

ى عىل المعلم بعد ذلك أن يحفز الطالب عىل التفكي  فى ى تلك القشالبلد. ويتعي   .  صصابه بي 

  

 ( دقيقتان)ية سة الدراصالخاتمة / انتهاء الح



 

 

 

ي عىل كل طالب، قبل  
ي هذا التمرين ش بأن يكتس  ية، سة الدراصنهاية الحينبعى

ا كان بمثابة مفاجأة له فى
ً
ا واحد

ً
 يئ

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

ي عرض قصص الطفال:  •
 http://tiny.cc/G6L3R1أمثلة لطرق إبداعية فى

 : http://tiny.cc/G6L3R2مثاٌل لقصة فكاهية مصورة •

معلو نم • لتنظيم  ي  لكن)الطفل  مات  و ذٌج  أن  ي 
النمسينبعى هذا  الطالب  كأداةو تخدم  فقط(:   ذج    تخطيط 

http://tiny.cc/G6L3R3 

  

 



 

 

 

 الدرس الرابع  – سادسالالصف 

ي هذا العالم« 
 »موقعي فى

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  45 : الزمن 

بية الوطنية  الجغرافيا و  : المادة  الي 

: السالم والعدل  16الهدف  ،  : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف  ،  : التعليم الجيد 4الهدف    ،: القضاء عىل الفقر 1الهدف    : المعايي  

   والمؤسسات القوية

 يندا. شالكسندرا بول وهي  سيخ وداويه بينسون وسوموه سوباروك: ونالمصمم

 

ي 
 : الملخص واألساس المنطق 

ي هذا الدر 
، حن  يزداد    الطالب لحاالت عدم المساواة   ف يتعر   س فى ى    سلديهم الوعي واإلحساعىل النطاق العالمي بأهمية دورهم كمواطني 

، ويتما ى ي تندرج  ش  عالميي 
ام التنوع  شمم لبث مصمن اإلطار المض ذلك جنًبـا إىل جنب مع المحاور الن  اعر التقدير وحب االستطالع واحي 

ي واالهتمام بالثقافة العالمية، 
ي الذات وت  الثقافى

  ية بقدرر من التعاطف،ش  مل مع التفاعالت البكيل الهوية والتعاشباعتبارها أساًسا للتأمل فى

ى كافة النا ابط بي 
ي عىل الطالب إدراك وتقدير الي 

ي تعيس إذ ينبعى
ى الكائنات الحية الن   عىل كوكب الرض.  ش، وبي 

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

، وتعيد  صاءات وأوجه التفاوت عىل الصإىل تعريف الطالب عىل اإلح  س يهدف هذا الدر  جيعهم عىل إدراك ما يقع عىل عاتقهم  شالعالمي

 من مسؤوليات. 

 

 فهم أهداف الدرس: 

المساواة عدم  حاالت  تأثي   الطالب  بع  يستوعب  مع  البلدان  تفاعل  حل  ضعىل  ي 
فى تسهم  مهارات  خلق  عىل  قدرتها  وعىل  البعض،  ها 

ي تطرأ عليها. شالم
 كالت الن 

 

 أسئلة أساسية: 

ي اختالف  •
 ها البعض؟ضالبلدان عن بعما السبب فى

 ها البعض؟ضكيف تؤثر هذه االختالفات عىل تفاعالت الدول مع بع •

 كيف تؤثر هذه التفاعالت العالمية عىل حياة الفراد؟   •

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

 كل نقدي. شع أنفسهم مكان اآلخرين والتفكي  فيما يقومون به بضو  •

ي الفشممارسة حل الم •
 ل. صكالت والتعاون مع زمالئهم فى

. صاعات والدور الذي تلعبه عىل الص معرفة تأثي  ال •  عيد العالمي

 

 

 تسلسل األنشطة: 



 

 

 

 (دقائق 5) مقدمة

ين حيث بحثوا فيهما قسيطلب المعلم من الطالب أن يتذكروا الدر  • ى الخي  ايا عدم المساواة والتنوع عىل مستوى المجتمع ضي 

. وبعد ذلك، يو المحىلي  ى العالمي من خالل و تسبتطبيق نفس الدرس عىل الم سيضمنح لهم المعلم أنهم ضوالمستوى القومي

 ذج محاكاة لهيئة المم المتحدة. و نم

ا موجًزا لماهية المم المتحدة،صيقدم المعلم للطالب و  •
ً
ل ممثليها لألمم المتحدة للتفاوض نيابة عنها.   سوكيف أن الدول تر   ف

ادر الالزمة فإنه من الممكن أن يقوم المعلم بعرض موقع المم المتحدة عىل  صة الدراسية وتوفرت المصح وقت الحوإذا سم

نت، ش ي تتحدث عن المم   بكة اإلني 
ها من وسائل اإلعالم الخرى الن   المتحدة. أو غي 

 

 ( دقائق 10) تحديد النشاط

ى عىل المعلم تقسيم الف ح المعلم للطالب أنهم سوف يقومون بلعٍب  ضيو  • ل إىل  صالدوار لبلدان مختلفة. وللقيام بذلك يتعي 

ُيخ  5  اىل   4مجموعات تتألف كٌل منها من   ثم  ا لكل مجموعة    صصطالب.  
ً
بلد ي أن تمثل هذه البلدان طائفة  )المعلم 

وينبعى

 . (ادات المتنوعةصمتنوعة من حيث الحجم والمناطق والعراق واالقت

ا ويطرح عليهم مصلكل مجموعة ُيعيد المٍعلم تجميع طالب الفدولٍة    ص يصبمجرد تخ •
ً
ي شل مجدد

كلة ليقوموا هم بالتفكي  فى

ا أن يطرح عليهم مشإيجاد حل لها، وسيكون تحديد هذه الم
ًّ
ا لتقدير المعلم إال أنه سيكون من المفيد جد

ً
وك  عىل  ش كلة مي 

ً
كلة

 ما، 
ٍّ
 .  سبالمجتمع الذي يتم فيه تدريب الطالب عىل هذا الدر  لةصأو يطرح عليهم أمًرا ذا  درايٍة بها إىل حد

ى بلدين،شمل المشوقد ت • ي تنسب بي 
: الحروب الن  ي توفي  أحد الموارد، كالت المحتملة ما يىلي

  أو عجًزا عىل المستوى اإلقليمي فى

ي بلد ما... أكلة شأو أي م هأو ندرة الميا
 خ. إلخرى فى

ي أن يقوم المعلم بتوزيــــع ورقة عىل   •
ى تلك ال)يل  صكلة بالتفشكل مجموعة ُيحدد فيها موقف بلدٍهم من المينبعى ي تجهي 

راق  و ينبعى

ي أن تت    . (قت كافو قبل معد النشاط ب
من تلك الورقة معلوماٍت حول آراء سكان / قادة تلك البلد وحول أية مخاطر  ضحيث ينبعى

ات /    ادية / أو مخاطر بسبب ندرة الموارد،صاقت ي تلك  فقات مصوكذلك أية تأثي 
ى الدولة والبالد الخرى المُمثلة فى ساومة بي 

 المحاكاة. 

 

 (دقيقة 15) النشاط

ل إىل قرار جماعي حول كيفية صن التو و لو ب مجمعاتهم يحاصو ف يتجه الطالب  سو   عندما يطلب منهٍم المعلم ٍبدء النشاط،  •

ي هنا التغاشحل الم
ي كلة، وينبعى

ا، مع  ضى اتيجيٍة داخل مجموعاتهم  ضتوفر الحرية الطالب لو  عن تحديد المدة الزمنية نسبيًّ ع اسي 

 ة أو التفاوض مع مجموعاٍت أخرى. صالخا

المفاو  • عملية  لتيسي   يتدخل  أن  المعلم  عىل  ي 
ينبعى ذلك  أثناء  ي 

و ضفى تستهدف  المجموعات  جميع  أن  من  والتأكد  ع ضات، 

اتيجيا  الح البلدان الخرى. صالح قد تختلف عن مصالحها عىل الرغم من أن هذه المصتخدم م  تاسي 

 

ا 
ً
 ( دقائق 10) اجتماع الطالب مجدد

ي تو صيدعو المعلٍم طالب الف •
 أخرى، ويٍطلب منهم عرض الحلول الن 

ً
ٍّ شلوا إليها بصل لالجتماع مرة وذلك إذا اتفقوا )كل جماعي

 . (عىل حلٍّ واحد

ي مناقشة النشاط يطرح عليهم أ •
ية مثل:  سيحفز المعلم الطالب عىل المشاركة فى ى  ئلة تحفي 

o ي الرأي مع بلدان معار صهل كان من ال
 ة لبلدك؟ ولماذا؟ ضعب االتفاق فى

o ة ٍعند التفاوض؟ صالحك الخاصكيف تمكنت من حماية م 

o ي الف
ها من البلدان؟ ولماذا؟ صهل تمتعت بعض البلدان، فى  ل، بسلطة أكير من غي 

o  علل. ات عادلة؟ ضهل كانت عملية المفاو 

 



 

 

 

  

: مصادر   للمعلمي  

 http://tiny.cc/G6L4R1اع الدولة: ضمعلومات عن أو  •

 http://tiny.cc/G6L4R2رة لألمم المتحدة: صغنماذج محاكاة م •

 http://tiny.cc/G6L4R3غر للمحاكاة: صذج المم المتحدة المو نم •

 http://tiny.cc/G6L4R4: ش  الثالث ع سدليل الدر  – ذج المم المتحدة و نم •
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 الدرس الخامس  – سادسالالصف 

ي اليومية« 
ي حيات 

ات فى  »إجراء تغيي 
 

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  45: الزمن 

بية الوطنية والدراسات االجتماعية  : المادة بيةالي   الفنية  والي 

: السالم والعدل  16الهدف  ، : الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف  ،  : التعليم الجيد 4الهدف    ،الفقر : القضاء عىل  1الهدف    : المعايي  

   والمؤسسات القوية

ما وديفون ويلسون شارما وتيش (يف)ش إيزابيل بيوسا وأريانا باتيك وإميىلي بوب وسام: ونالمصمم  ا في 

 

 

: واألساس  الملخص ي
 المنطق 

ي هذا الدر 
ى عىل ال  س يعاود الطالب فى كي 

، صالي  ي توفي  الدعم لها، وقد تكون  ضويختارون إحدى ق  عيد المحىلي
ي يرغبون فى

ايا المجتمع الن 

الق أي  ضهذه  ي ية 
ينتقش  م  صٍء  الفردية  صمن  الطالب  والت  –الح  والجوع  البيئة  ا ش  كحماية  عىل  المساواة  وعدم  ...إلخ.  سر ـاسد  ير

عرف   

ي حياتهم اليومية. ثم  ضخطوات، يمكنهم القيام بها لمعالجة هذه الق  س من خم ع قائمةٍ ض، بو س وسيقوم الطالب، خالل هذا الدر 
ية فى

ي المدرسة / الفصويتم عرض هذه المل سـقاٍت تحدد هذه الخطوات الخمصيقومون بعمل مل
. صقات فى  ل الدراشي

 

 االجرائية:  التدريسأهداف 

يتمكن الطالب من تحديد ق بعينها، مثل  ضأن  اتخاذ  ية غياب  قضايا  الطالب من  ى  المحلية، وتمكي  العدالة / الفقر داخل مجتمعاتهم 

 ايا ذات االهتمام. ضاإلجراءات الالزمة لمعالجة الق

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي ي
ر ناقدٍة لألحداث الن 

ى ى عىل الطالب النظر بعي  ي مجتمعهم. شيتعي 
إذ إن الطالب لديهم القدرة والسلطة الالزمة إلحداث   هدونها كل يوم فى

ي المجتمع، كما أن عليهم مسؤولية أخذ زمام المبادرة. 
 فارٍق فى

 

 أسئلة أساسية: 

ايا بينما ال نزال  ضايا غياب العدالة والتمايز والعدالة عىل المجتمع الذي نعيض فيه؟ وماذا يمكننا فعله لحل هذه القضكيف يتم تطبيق ق

ي ال
 ؟ سف السادصطالًبا فى

 

 يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أن 

 ايا ذات االهتمام وكذلك تحديد الحاجات الملحة للمجتمع. ضتحديد إحدى الق •

 ية. ضطرٍق لمعالجة هذه الق سع قائمٍة من خمضو  •

 ل. صعرض قائمة بهذه الطرق عىل الف •

 

 التقويم: 



 

 

 

ي نهاية الح سق الذي يحتوي عىل خمصيتم تقويم الطالب بناًء عىل استكمالهم للمل
 ة الدراسية. صخطواٍت والذي يتم تقديمه فى

 

   تسلسل األنشطة: 

 : (دقائق 5) مقدمة

ي الدرو ضالق  صيقوم المعلم بتلخي •
ي حددها الطالب فى

ة: التمايز / الهوية ال سايا الن   عن واقع عدم  ضية فصخشالربعة الخي 
ً
ال

. عيد المحىلي والقومي  صاواة وعواقبها عىل السالم  والعالمي

ي ناقضبعد أن يحدد الطالب بعض الق •
ا شبورة: »ال يمكن التسوها، يٍقوم المعلم بكتابة العبارة التالية عىل الشايا الن 

ً
كيك مطلق

ي قدرة مجموعة  
المخصغ فى ى  ة من المواطني  ين الحري لصي  ى والمستني  ى عىل قصـي  تغيي  العالم، لنه ال يضي  غلهم  شيتهم عىل 

   (Margaret Mead) يتهم«ضسوى ق

ى عىل المعلم أن يسأل الطالب عما تعنيه تلك العبارة من وجهة نظرهم،  • وعما إذا كانوا يرون أنهم قادرون عىل تغيي  العالم   يتعي 

 بالفعل. 

 

 : (دقائق 5) تعليمات

ي مجتمعهم،ش ح المعلم للطالب أن عليهم اليوم أن يختاروا مضيو  •
 يرونها فى

ً
دي لتلك  صطرق للت  سويطرحون قائمة من خم  كلة

 ( العمل«  »خطواتعليها  المشكلة )ُيطلق

حاٍت من الطالب حول الم • ي عىل المعلم أي   كالت أو قد يذكر بعض المثلة. شقد يتلف  المعلم مقي 
ا أن يوفر للطالب  ضوينبعى

 من ال
ً
 تلك المشهم أية أفكار بصى حف المحلية لمطالعتها إذا لم تحصمجموعة

ً
 كالت. شأن

 

 : (دقيقة 25) تقل سالعمل الم

ـيتهم ويحددون الخطوات الالزمة للتعامل معها،  ضحيث يختار الطالب ق،  للعمل الفردي  س الجزء الكير من هذا الدر   صصُيخ •

ى عىل نف كي 
ٍة. صمن مجموعاٍت ضكٍل جماعي شيمكنهم العمل عليها ب المشكلة، فإنه  سفإن أراد الطالب الي   غي 

ى عىل   • ي أثناء ذلك يتعي 
ى الطاٍلب باستمرار لمساعدتهم عىل تحديد القفى ي خطوات  صايا ذات الضالمعلم أن يسي  بي 

لة والتفكي  فى

إذ   بهإبداعية،  ي مدى جدوى ذلك عند و صجيعهم عىل االستفادة من تجاربــهم الخاشت  يجدر 
ي المجتمع، والتفكي  فى

ع ضة فى

ٍة صمنظمٍة خا  سالقدرة عىل تأسي  س ف السادصب العىل سبيل المثال، قد ال يكون لدى طال )ة بهم  صخطوات العمل الخا

ع بها إلحدى المنظمات المحلية غي  الحكومية بهم،  . (إال أن بإمكانهم محاولة جمع الموال والتير

ي نها •
ى فى ر يصٍق  صع ملضة الوقت أن يكون كل طالب / مجموعة قد انته و ي يتعي  ي يتعامشتمل عىل عنوان المشغي 

ون  لكلة الن 

ى الملسبجانب خطوات العمل الخممعها   قات بأقالٍم ملونٍة وأقالم الماركر  ص. فإن كان لديهم متسٌع من الوقت، فيمكنهم تزيي 

 قة...إلخ. صوالبطاقات الال 

 

 ( دقائق 10) ضالعرو 

ي اختارها كل طالضاركة القشلم خصصة الدراسية فيصالنسبة للجزء الخي  من الحب  •
ل  مخطوات العاركة ش، وكذلك مب ية الن 

ي الف
تبناها مع أقرانه فى ي 

باصالن  هم  ى تحفي  العمل عىل الطالب لالطالع عليه بهدف  ي عرض ذلك 
وينبعى تمرارر عىل العمل  سل. 

 الح مجتمعهم. صل

 

 


