
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 حادي عش  الصف ال
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

ي  
ي هذا الصدد، ويحددون دور الذكور واإلناث ف 

يركز طالب الصف الحادي عشر عىل الجوانب المختلفة للنوع وعىل القوالب النمطية ف 

، وكيف يمكنهم تعزيز  شوتأثير ذلك عىل الديناميات العالمية ال الحياة اليومية،   ي مل. ومن ثم يتعرف الطالب عىل مفهوم االنحراف اإليجاب 

ي حياتهم الخاصة. 
ي ف   التغيير من خالل تحديد ودعم االنحراف اإليجاب 

 الدروس المساعدة 

 الدرس األول  النوع والقوالب النمطية

ي الحياة 
ي  اليومية النوع ف 

 الدرس الثان 

 الدرس الثالث  المحادثات حول النوع عىل النطاق العالمي 

ي   الدرس الرابع   التعلم اإليجاب 

وع  الدرس الخامس   عرض ودراسة المشر

 الهدف التعليمي المحدد

ر بالناس.  •  أن يتعرف الطالب عىل القوالب النمطية ويستكشفوا إىل أي مدى قد تلحق الض 

ي المحادثات حول النوع عىل نطاق عالمي أن يشارك  •
 .الطالب ف 

ي حياتهم الخاصة.  •
ي وكيفية تحديده ف   أن يستوعب الطالب مفهوم االنحراف اإليجاب 

  



 

 

 

 الدرس األول  – حادي عش  لالصف ا

 »مقــدمة عن النــوع والجنس والهوية وأدوار النوع والقــوالب النمطية المرتبطــة بالنــوع« 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

بية الوطنية والتاريــــخ والدراسات االجتماعية: المواد   الير

 : المساواة بير  الجنسير  5الهدف : المعايي  

ما وديفون ويلسون شارما وتيش (يفش)  أيزابيل بيوسا وأريانا باتيك وأميىلي بوب وسام: ونالمصمم  ا فير

 

 

ي  واألساس الملخص
 : المنطق 

النمطية المرتبطة بالنوع، حيث سيقوم الطالب بدراسة معجم    والهوية، والقوالب ،  سالفرق بير  النوع والجنيح  ضمم هذا الدرس لتو ص

ي واجهوها، صـطلحات النوع المص
  س أو الحظوا فيها أدواًرا مختلفة لنوع الجن  ادر عن منظمة اليونسكو، كما سيقومون بدراسة المواقف التر

ي تجاربــهم الخاصة، ومن ثم ينتقل الطالب بت
ي سياق مجتمعهم. صف 

ي قد تبدو عليها المساواة بير  الجنسير  ف 
 ور الماهية التر

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ي الحياة اليومية، ف  سويروا كيف ينظر النا  اعدي، صكل ت شأن يعزز الطالب مهارات التفكير ب
 عن تمكن الطالب من ضلهذه المفاهيم ف 

ً
ال

 ثرائها أو لمواءمتها للسياق. افة تعريفات لهذه المفاهيم سواء إل إض

 

 الدرس: فهم أهداف 

، وكذلك بير  المساواة بير  الجنسير   س ة بير  النوع والجنصلويحددون ال  المفاهيم، يفهم الطالب من خالل تجربتهم الواقعية الفرق بير   

. صن واإل   اف مع الجنسير 

 

 : أساسيةأسئلة 

 ؟ سبير  النوع والجن ما الفرق  •

عّرف الذكورة والنوثة؟  •
ُ
 كيف ت

 يه هذه التعريفات؟ ضما الذي تقت •

 اف والمساواة؟ صما الفرق بير  الن  •

ي ما السبيل للم •
دًما؟ ض 

ُ
 ق

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أ

المفردات  إ • عىل  والتعرف  المفاهيم  بير   الفرق  والجندراك  النوع  بير   الفرق  لمناقشة  الجنسير     سالمناسبة  بير   والمساواة 

. صوالن   اف مع الجنسير 

 لة بير  هذه المفاهيم وبير  تجاربــهم الحياتية. صأن يحدد الطالب ال •

  

 : التقويم



 

 

 

ي المناقشم الطالب حسب قدراتهم عىل المقو ي 
وعات  ضغرة حول المو صاركتهم النقاش مع المجموعات المشم  الصفية، وكذلكة  شاركة ف 

ي الهداف المحددة للطالب. إ ار شالم
 ليها أعاله ف 

 

 : تسلسل األنشطة

ي  صالطالب عىل التعريفات ذات ال اطالع •
ليٍة    صطار عمل اليونسكو لتنفيذ التعميم الخاإ لة الواردة ف  بمفهوم النوع كواجباٍت مي  

 ة الدراسية. صقبل بداية الح

ا« المعروض  شة الدراسية بمصابدأ الح • والذي    TED Talkمن برنامج تيد توك  ضاهدة حلقة »علينا جميًعا أن نتبت  منظوًرا أنثويًّ

ي يماماندا نغوزي أديتشتقدمه الكاتبة ت
 . شر

ي المناقشة.  شناق •
 الفيديو وتناول تعريفات اليونسكو ف 

ي حيات وض بعد ذلك اطلب من الطالب أن يكتبوا م •
هم اليومية، وما قد تبدو عليه المساواة  وًعا حول رؤيتهم لدوار الجنسير  ف 

ي سياق مجتمعهم. 
 بير  الجنسير  ف 

ي مجموعات   •
ي طرحوها ف 

ة  صيقوم الطالب بمناقشة الفكار التر اح منهٍج    –غير ، واقير سموا صورة لألدوار المنوطة بالجنسير  لير

. ضي   من تحقيق المساواة بير  الجنسير 

 وعات بحيث يشارك فيها جميع الطالب. ضلهذه المو يقوم المعلم بتيسير إجراء مناقشة موضعٍة  •

 

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

 http://tiny.cc/G11L1R1بمفهوم النوع:   صأطار عمل اليونسكو لتنفيذ التعميم الخا •

ا« برنامج تعر  و()فيدي  • ي ماماندا نغوزي أديتشيللكاتبة  TEDبكة شه ض»علينا جميًعا أن نتبت  منظوًرا أنثويًّ
 شر

http://tiny.cc/G11L1R2 

:  -الرأي الذي أتبناه  • وع المساواة بير  الجنسير   http://tiny.cc/G11L1R3مشر

•  :  http://tiny.cc/G11L1R4أدوات اليونسكو للمساواة بير  الجنسير 

 



 

 

 

ي الدرس  – حادي عش  الالصف 
 الثان 

« -»البحوث المجتمعية  ي مجتمعي
 ديناميات النوع االجتماعي ف 

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

 ات االجتماعية سالتربية الوطنية والتاريخ والدرا : المواد

 : المساواة بير  الجنسير   5الهدف : المعايي  

ما وديفون ويلسونشارما وتي ش (يفش)  أيزابيل بيوسا وأريانا باتيك وأميىلي بوب وسام: المصممون  ا فير

 

 

ي  الملخص
 : واألساس المنطق 

ي تربط بينهم وبير  ديناميات النوع وكيف تنعكجيع شيقوم المعلم بت
 هذه الديناميات عىل مجتمعهم.  سالطالب عىل فهم العالقة التر

 

 : األهــداف التعليميــة

  .  تزويد الطالب بالدوات الالزمة إلجراء البحوث المجتمعية حول ديناميات النوع وأدوار الجنسير 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي جوانب مختلفة من الحياة اليومية. يدرك الطالب الكيفية 
ي تظهر فيها قضايا النوع ف 

 التر

 

 : أسئلة أساسية

ا للنوع؟  •
ً
ي مجتمعك وفق

 هل توزع الوظائف ف 

ي النشهل يمكن للمرأة أن ت •
ي يشارك فيها الرجل؟شارك ف 

 طة التر

ة داخل أرستك • وزع الدوار الممير 
ُ
ا للنوع؟  هل ت

ً
 وفق

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 

ي مجتمعهم. 
 إجراء البحوث الالزمة لفهم تركيبة الجنسير  ف 

 

   التقويم: 

ي ي
غلها كٌل من النساء والرجال وعدد الرجال والنساء  ش يقّوم الطالب بناًء عىل تسليمهم لملف تعريف النوع، مدرًجا به قائمة بالوظائف التر

ي كل وظيفة. 
 ف 

 

 تسلسل األنشطة: 

الح بداية  قبل  ما  الدراصنشاط  )سة  والمرأة«   : (دقيقة  15ية  الرجل  بير   »المساواة  وحملة  واتسون  فيديو    أيما 

(http://tiny.cc/G11L2R1) 

ي  شم •
ف  المتحدة  المم  ي 

ف  واتسون  أيما  ألقتها  ي 
التر الكلمة  الوقت  إاهدة  )وبحسب  والمرأة«  الرجل  بير   طار حملتها »المساواة 

 . (اهدة الكلمة كلها أو االكتفاء بمقاطع مختارةشيمكن م سللدر  صصالمخ



 

 

 

بمناق • ثنائيٍة  ي مجموعاٍت 
ا. شيقوم الطالب ف  ي الفيديو ولماذا يعد ذلك أمًرا مهمًّ

بمثابة دعوة للعمل ف  أنه  ة الجزء الذي يرون 

 ( )دقيقتير  

نقا • المعلم  الفيديو شيقود  تأمالتهم حول  عن  الطالب  جميع  فيه  يشارك  والمشاركة   ا  الفردية  المسؤولية  أهمية  عىل  ويؤكد 

 ( دقائق 5) المجتمعية

 

ي )األعداد للنشاط 
 : (دقيقة 20البحن 

 ت ضوي   ارك فيها جميع الطالب حول أهمية إجراء البحوث المجتمعية، شة يشيدير المعلم مناق
ً
ي  صع قائمة

ي ينبع 
م العديد من السئلة التر

  إعىل الطالب البحث عن  
ً
ي مجتمعك ممن يديرون أعماال

ٌ من النساء أو الرجال ف  جابات لها من مجتمعهم. وذلك مثل: هل هناك عدد كبير

؟ هل هناك أي  صخا
ً
؟ أذا كان المر كذلك، فكيف ذلك؟ ويو   صـخشة ي مجتمعك يتحدى القوالب النمطية للجنسير 

ب بأن   الطال ىصف 

ي يصيتحدث معهم حول هذه التجربة. كذلك يسأل الطالب الرجال والنساء عن كيفية ح
غلونها )هل اختاروها؟  شولهم عىل الوظيفة التر

يريد الطالب أن يعرفوه عن أرسهم؟ وليتحدث الطالب مع أولياء    ( لخ ا الرسة؟  اأم ه ـل قرروا العمل بها لن ذلك كان رغبة   )وما الذي 

 . (ارهم داخل الرسةأمورهم عن أدو 

 

ةصأداء مجموعة   ( دقيقة 15) غي 

الطالب ووزعها عىل   ي مجتمع 
ف  النوع  ملفات  بتطوير  ة، و صجموعات  مقم  البحثية ووزعها عىل هذه ضغير وبالخطة  بالسئلة   

ً
قائمة ع 

ي البداية؟ مع من سنتحدث؟ المجموعات، وذلك مثل 
 . ()إىل أين سنتجه ف 

 

 (دقائق  10) صخاتمة / ملخ

ي مجموعاتهم الإيقوم الطالب بمشاركة ما توصلوا  
ة. صليه ف   غير

 

 

 

 مصادر للطالب: 

 http://tiny.cc/G11L2R1:  أيما واتسون وحملة »المساواة بير  الرجل والمرأة«  •

•  :  http://tiny.cc/G11L2R2أطار عمل منظمة العمل الدولية للتحليل والتخطيط للجنسير 

 



 

 

 

 الثالث الدرس  – حادي عش  الالصف 

«  –»الربط بير  جميع المعارف والمهارات  ي
 المنتج النهاب 

 

 

ي  إلطارا
 . دقيقة 60 : الزمن 

بية الوطنية والتاريــــخ والدرا: المادة  ات االجتماعية سالير

 : المساواة بير  الجنسير  5الهدف : المعايي  

ما وديفون ويلسون شارما وتيش (يفش)  أيزابيل بيوسا وأريانا باتيك وأميىلي بوب وسام: ونالمصمم   ا فير

 

 

 : ي
 الملخص واألساس المنطق 

. شأن ي ي جميع أنحاء العالم وتوجيه الطالب لتجاوز حدود مجتمعهم المحىلي
ي حديٍث حول موقف الجنسير  ف 

 ارك الطالب ف 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ي صة لمواصمنح الطالب الفر 
. لة تطوير مفرداٍت تتعلق بقضايا الجنسير  ف  ٍّ  سياٍق عالمي

 

 : فهم أهداف الدرس

ي جميع أنحاء العالم. 
 وضع النساء والقليات ف 

 

 : أسئلة أساسية

ي جميع أنحاء العالم؟  •
 ما هو وضع النساء ف 

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

ي جمي •
 أنحاء العالم. ع الوقوف عىل وضع المرأة ف 

 الجنسير  عي  السياقات المختلفة. تحليل مظاهر عدم المساواة بير   •

 

   التقويم: 

ا لمستوى م
ً
ي المناقشُيقّوم الطالب وفق

ة. صفية والمجموعات الصات الشاركتهم ف   غير

 

 : تسلسل األنشطة

 

أفريقيا  مال  شمالية وأمريكا الالتينية، و شيتم تكليف الطالب بمنطقٍة ما من مناطق العالم كالدول االسكندنافية وأوروبا، وأمريكا ال •

ها من المناطق، كما ُيكلفون  صجنوب ال  سيا، وأفريقيا، آق  رسر سيا و آق  رسر سيا وجنوب  آوجنوب    ق الوسط، شر وال حراء، وغير

 ... والرجال  النساء  هوية  عىلبتحديد  تـ  الخ،  والوظائف  قأن  التعليم  حرية  بحوث حول  بإجراء  الطالب  من  مجموعة  وم كل 

ي ثالث مناطق. 
 والحرية االجتماعية ف 

 ل. صمل وتقديمه للفشاقوم الطالب بأعداد تقرير ي  •



 

 

 

تو   س يدر  • ي 
 لهم،إ لوا  صالطالب النتائج التر

ً
ي كانت مفاجأة

تغيير نظرتهم    ليها للوقوف عىل المعلومات التر وكيف أدى ذلك إىل 

؟   تجاه عدم المساواة بير  الجنسير 

 

 

 ادر للطالب: صم

 يقوم الطالب بإجراء بحوثهم المستقلة بأنفسهم. 

 

: ادر صم  للمعلمي  

 ادر مختلفة لتعزيز جودة العرض التقديمي الذي يؤدونه. صعىل م لالطالعاد الطالب  شر إ •

: صن ة عمل لمحاكاة اإل شور  •  http://tiny.cc/G11L3R1اف بير  الجنسير 

 http://tiny.cc/G11L3R2نهما عالمان مختلفان :«إ» عرض كتاب •

 

 

 



 

 

 

 الدرس الرابع  – حادي عش  الالصف 

ي للمساواة بير  الجنسير  والقوالب النمطية«  »االنحراف اإليجاب 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

بية الوطنية والتاريــــخ والدراسات االجتماعية: المادة  الير

 الجنسير  : المساواة بير  5الهدف : المعايي  

ما وديفون ويلسون  ا شارما وتيش (يفش)  أيزابيل بيوسا وأريانا باتيك وأميىلي بوب وسام: ونالمصمم   فير

 

 

ي 
 : الملخص واألساس المنطق 

 للطالب،    لخ. اوع أدوار الجنسير  والقوالب النمطية له...  ض مو ضي يطلب المعلم من الطالب تق
ٍّ
ذ  إحيث أن هذه العملية هي بمثابة تحد

 يتعير  عليهم تطوير مهارات البحث والكتابة والتحرير. 

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

. تزويد   الطالب بالدوات الالزمة إلجراء بحوٍث مجتمعيٍة حول ديناميات وأدوار الجنسير 

 

 :  ( أفكار عظيمة  )صياغة فهم أهداف الدرس

ي يعمل بها النا
ي سياقاٍت مختلفٍة حول العالم.  س معرفة الكيفية التر

 عىل تحقيق المساواة بير  الجنسير  ف 

 

 أسئلة أساسية: 

 أدوار الجنسير  والقوالب النمطية عىل حياتنا اليومية؟ سكيف تنعك •

؟ صن ود باإل صود بالمساواة بير  الجنسير  وما المقصما المق •  اف مع الجنسير 

 كيف يمكن لألفراد التعامل مع هذه القضايا؟  •

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

. ضإجراء البحوث والكتابة حول مو   وع المساواة بير  الجنسير 

 

 التقويم: 

ي الذي يقدمه، 
ي النهاب  ا لمستوى العمل الكتاب 

ً
 طة خارج الصف. شا قد ُيستكمل تقويم الطالب عىل أنضأي  ُيقّوم الطالب وفق

 

 تسلسل األنشطة: 

ي كانت بمثابة مفاجأة لهم بعمٍق أكي  من خالل الدروس  يطلب المعلم من   •
، التر الطالب دراسة قضايا المساواة بير  الجنسير 

 ( دقائق5) الثالثة الوىل



 

 

 

: ) أ • ي
ًيا يتمثل ف 

ِّ
ي هذه المرحلة يواجه الطالب تحد

إجراء بحوٍث    (كلة ودراسة أسبابها ،)بشإجراء المزيد من البحوث حول الم  ( ف 

اصخاشحول اال  ا و /أو دوليًّ ي مواجهة هذه المشكلة )محليًّ
ي قد يكون لها دوٌر ف 

وعات التر ي من  .  (، أو المشر
)خالل الوقت المتبق 

 . (ة الدراسيةصالح

أما ال • ي العمل عىل كتابة مو شر بعد إجراء البحوث الولية يمكن للطالب 
ي شر وٍع حول أحد الشخاص، أو المضوع ف 

  وعات التر

ينشيكت ثم  ي  ض ون هذه المو شر فونها 
ونيةورتها النهائية عىل المدونات  صوعات ف  الفر   اإللكير الطالب هذه  ة  ص)قد يستخدم 

 لم يكن لدى الطالب القدرة عىل (ية المساواة بير  الجنسير  ضة لمعالجة قصصف أو مدونٍة مخص لطالق مدونٍة لل
ْ
، ولكن أن

وع لمواجهة هذه القضية.  التوصل للمزيد من المعلومات حول هذه القض ٍح بأعداد مشر )خارج وقت ية، فيمكنهم تقديم مقير

 ( ة الدراسيةصالح

ي   •
يتمثل ف   أخر 

ٍّ
وع يجد الطالب أنفسهم أمام تحد ي نهاية المشر

ي مو ض  ف 
تكمال نشاط التأمل  سوعات بحثية اض ورة التفكير ف 

ي _____، أعتقد اآل
ي جزء صأدراج المزيد من المعلومات حول هذه المن ______«. ولقد تم  بعبارة »اعتدت التفكير ف 

ادر ف 

 . (ة الدراسيةص)خارج وقت الحة للمعلمير  أدناه.  صصادر المخصالم

 

  

 

: صم  ــادر للمعـــلمي  

ي 
وع زيرو  -أطار التفكير المرب   مشر

http://tiny.cc/G11L4R1Project Zero:  

  

about:blank


 

 

 

 الدرس الخامس  – حادي عش  الالصف 

وع كابستون   «  -»مشر ي بناء مجتمٍع ال يهتم بالفوارق بير  الجنسير 
 المساهمة ف 

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60: الزمن 

بية الوطنية والتاريــــخ والدراسات االجتماعية: المادة   الير

 : المساواة بير  الجنسير  5الهدف : المعايي  

ما وديفون ويلسونشارما وتي ش (يفش)  وأميىلي بوب وسامأيزابيل بيوسا وأريانا باتيك : ونالمصمم  ا فير

 

 

: واألساس  الملخص ي
 المنطق 

ت إرسر  ي 
، وهو عالٌم ال ُيحدد فيه نوع المرء طبيعة العمل الذي يمكنه القيام به أو  صاك الطالب ف  بالفوارق بير  الجنسير  يهتم  ور عالٍم ال 

 نجازه. إ

 

 : الهدف التعليمي 

 .  يتعير  علينا جميًعا أن نسع جاهدين لبناء عالٍم ال يهتم بالفوارق بير  الجنسير 

 

 أسئلة أساسية: 

؟لماذا ال نجرؤ أن نحلم   •  بمجتمٍع ال يأبه بالفوارق بير  الجنسير 

ي هذه الحياة؟  •
 لماذا نسمح للفوارق بير  الجنسير  بتحديد ما يمكننا القيام به وما ال يمكننا القيام به ف 

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

ي مجتمعهم  
ي فهم تركيبة الجنسير  ف 

ي تسهم ف 
  لة بحيث تمكنهم من »اتخاذ اإلجراءات«صال  وتطوير القدرات ذات  -إجراء البحوث التر

ي بحوثهم. 
ي توصلوا أليها ف 

ا من النتائج التر
ً
 انطالق

 

 ويــم: قالت

ي المقدم.  
وع البحت   ُيقّوم الطالب بناًء عىل المشر

 

  تسلسل األنشطة: 

ي تو صيوا •
ي الدرس الرابع ومو صل المعلم مناقشة نتائج الطالب التر

  « الجنسير  وع »المجتمع غير المباىلي بالفروق بير  ضلوا أليها ف 

 (دقائق 5-10)

ي الدرس الرابع شبناًء عىل البحث الذي تم أجراؤه وم •
 أخر يجد الطالب أنفسهم أمام  ساركته ف 

ٍّ
ي و تحد

ـع خطة عمٍل ض، يتمثل ف 

ا. صن إ تسمح بوجود مجتمع أكي  
ً
ي من الح اف

 . (ة الدراسيةص)الوقت المتبق 

، خطط العمل  سير   الجنير  ة ب ساواـية المضيٍة للتعرف عىل وجهات النظر المختلفة حول قصخشيمكن للطالب إجراء مقابالٍت   •

حة لم  . (ة الدراسيةص)نشاط اختياري: خارج وقت الحاجهة هذه المشكلة. و المقير



 

 

 

ت هناك مساواة بير   ن دو العالم أذا كاير والمدى الطويل، وكيف يبصوًرا لمدى تأثير برامجهم عىل المدى الق صيقدم الطالب ت  •

وع 10) الجنسير  حيث ذلك العالم الذي ال يأبه للفوارق بير  الجنسير    . (دقائق عقب من االنتهاء من المش 

 

 

 

 ــادر للطـــالب: صم

 يقوم الطالب بإجراء بحوثهم المستقلة بأنفسهم. 

 

: صم  ادر للمعـــلمي  

ي يعدونها.  مصادر اد الطالب لالطالع عىل شر إ
 مختلفة لتعزيز جودة ورقة البحث التر

 


