
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

ي عش  الصف ال
 ثان 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

ي اكتسبوها عىل مدار السنوات  
ي يمكنهم من خاللها تطبيق جميع المعارف الت 

ي الكيفية الت 
ي عشر عىل التفكير ف 

يركز طالب الصف الثان 

ة. كما   ي عشر
ي عىل حياتهم المهنية والخدمية، وعىل حياتهم اليومية كذلك،  االثنت  كزون عىل استكشاف فرص أحداث التغيير اإليجان  سير

ة وهم مفعمون بالحماس لمواصلة العمل من أجل تحسير  العالم.   كما أنهم ينهون تلك الفي 

 الدروس المساعدة 

 الدرس األول  دور الخدمة 

ي 
ي  هذا العالم؟ المسارات المهنية: ما موقعي ف 

 الدرس الثان 

ي المجتمع الحديث 
 الدرس الثالث  دور المؤسسات ف 

 الدرس الرابع  اإلنتاج االستهالك النفايات: نمذج االقتصاد المستدام 

 الدور المحىلي لتغيير العالم نحو األفضل
: تحفير   الدرس الخامس  التحسير 

 الهدف التعليمي المحدد

 

 خططهم لمرحلة ما بعد المدرسة الثانوية. أن يقوم الطالب بصياغة  •

ي تعلموها بعد ترك المدرسة.  •
 أن يفكر الطالب بشكل نقدٍي حول كيفية تطبيق جميع الدروس الت 

يٍ كمواطنير  راشدين.  • ٍ إيجان   أن يكون لدى الطالب المحفز لمواصلة العمل عىل أحداث تغيير

  



 

 

 

ي عش  لالصف ا
 الدرس األول  – ثان 

 الخـــدمة« »دور 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

ية الدراسات االجتماعية، وفنون اللغة  : المواد  اإلنجلير 

اكات لتحقيق األهداف 17الهدف ، : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف ، : القضاء عىل الفقر 1الهدف : المعايي    : عقد الشر

و  س يخ، ونيكوال ش ، مع الكسندرا بال، ديويه بينسون، هير يندا شسوموه سوباروك: ونالمصمم  س ريفير

 

 

ي  واألساس الملخص
 : المنطق 

عىل العديد من األمثلة المختارة للخدمة كما سيتم تعريفهم    إطالعهمون عليه، حيث سيتم  شوالكوكب الذي يعي  سحياة النا •

ي أجراء تقويٍم لالحتياجات وكيفية االستجابة لها. 
 عىل األدوات المستخدمة ف 

م األمثلة  ضأن. وت شياتهم بهذا الصول المستفيد عىل جائزة »الخدمة النموذجية« وتقديم تو صبراز أهمية حإ يقوم الطالب ب  •

ي ُيست
ي  شالت 

، كما يمكن للمعلمير  استخدام  CNN Heroesحير  مختارين من برنامج أبطال سي .أن .أن  شهذا الدرس مر هد بها ف 

 من البيئة الخاصة للطالب.  صخاشادر أخرى أل صم

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

وع   •  لالستجابة لهذه االحتياجات. تعريف الطالب باألدوات الالزمة ألجراء تقويٍم لالحتياجات ومن ثم تطوير برنامٍج أو مشر

هم تش •  بالمسؤولية تجاه خدمة مجتمعاتهم.   وإشعارهمجيع الطالب وتحفير 

 قناع. ة لهم لممارسة مهارات العرض واإلصتاحة الفر إ •

 

 :  الـمعــــــايي 

ي )ال •
ي والثقاف 

 ( عورش التوجه األخالف 

o   صتعليم الطالب كيف يكونون مواطنير .  الحير 

 ()التفكير لمعرفة والمهارات ا •

o  فهم الطالب للمحتوى بصورة أعمق.  سوعات مما يعكض المو شت  تطبيق المعرفة عىل 

o حة مما صاد والعالقات المالية والعلوم والتكنولوجيا وتحليل البيانات، والتصاكتساب المهارات الخاصة بمجال االق

 عىل معالجتها. مكانية التعامل مع القضايا العالمية الحقيقية والعمل إيتيح للطالب 

o م والغذاءشتحليل  والطاقة  )المياه  نظر    (كالت  وجهات  من  لها  حلول  عن  مثلوالبحث  المستهلكير     مختلفة، 

ها هيئات التعان  ناع السياسة والباحثير  وتجار التجزئة ووسائل األعالم، صكات والعلماء و شر وال ، غير ي
 . اإلنمان 

 (ؤولية والتمكير  )العمل باإلنابةسالم •

o  ي تاكتساب الطال
 ون للقيام بذلك. ضرض فيهم الشعور بأنهم مفو عب لمجموعة براغماتية من المهارات الت 

o  كير  عىل األس
ي اكتسبوها.  ستوجيه أهدافهم المهنية والمستقبلية نحو الي 

 األخالقية الت 

o ي والقدرة عىل التعاون مع فرق العمل
 . الفعالية الذاتية: توازن مهارات االستقاللية / االستقالل الذان 

o   ال األفكار. صي إالقدرة عىل 

 (ؤولية والتمكير  )العمل باإلنابةسالم •



 

 

 

o   (اريــــع شناع التغيير االجتماعي / قادة المصأعداد الطالب وتمكينهم ألحداث التغيير المأمول )ليكونوا . 

 

 

 الدرس: فهم أهداف 

العالم   لتطوير مجتمعاتهم وتحسير    ٍّ بشكٍل شخصي أنهم مفوضون  الطالب  يدرك  الخدمات،  أن  وعات  / مشر أنشطة  بأرسه من خالل 

المصممة  اتيجية  احتياجات المجتمع المحىلي من خالل مجموعة من األدوات االسي  بتلبية  الخدمة المعنية  تلك  فالخدمة الفعالة هي 

 لتطوير استجابٍة مناسبٍة ومن ثم قياض أثر هذه االستجابة عىل المجتمع. 

 

 : أساسيةأسئلة 

ي يمكن للفرد من خاللها أن يخدم  •
 للطرق الت 

ً
 مجتمعه. اذكر أمثلة

أن • تطوير  ي 
المفيدة ف  وعات الخدمة؟ وكيف لي أن أعرف أن أنشما األدوات  الخدمة تستهدف شطة أو مشر وعات  طة أو مشر

 تحسير  مستوى الحياة؟

 خالل الخدمة؟  كيف يمكن تعزيز المجتمع والعالم من •

 

 يتمكن الطالب من(:  نالهدف التعليمي المحدد )أ

وعات.   ألنشطةعرض أمثلة  •  الخدمات والمشر

اتيجيٍة للوقوف عىل احتياجات المجتمع وتطوير أن • وعات الخدمة. شاستخدام أدواٍت اسي   طة ومشر

وعات الخدمة للمجتمع أو العالم. شدعم وتأييد السبب وراء تحسير  أن •  طة أو مشر

امهم الشخصي بتحسير  إ •  مجتمعاتهم من خالل الخدمة. ظهار الطالب اللي  

  

 : التقويم

ٍّ كواجب    (ط اختياريشا)ن ي يتم تقيم الطالب من خالل تكليف بعش هم بكتابة مقاٍل أقناعي
. وينبع  لي

الح أحد  صأن ينحاز المقال ل  مي  

جائزة »الخدمة  ول عىل  صحوه للحشيح السبب وراء اختيارهم ذلك الشخص الذي ر ضحير  للجائزة باستخدام أدوات الفصل لتو شالمر 

ي النقاش عن أفصاركة الفشالنموذجية«. ويمكن للمعلم م
ي حشل ثالثة مر ضل ف 

 ة الحقة. صحير  للجائزة، وأرفاق نبذة عنهم ف 

 

 : تسلسل األنشطة

 كالت المجتمعيةشعرس مقدمة عن الدرس وتحديد الم (دقائق 5)

ي ه ـذا الدرس عىل  ضيو  •
كير  ف 

كالت والحلول المحتملة واألدوات المستخدمة شأهمية تحديد المح المعلم للطالب أنه سيتم الي 

 . ص لتحديد هذه العنا

بالنفايات  )أن  المثالكالت كأن يذكر عىل سبيل  شالم  إحدىارك المعلم طالبه  شي •  ٌ ، ويطلب منهم طرح  (ملعب البلدة ممتىل 

ي مجتمعهم. شبعض األمثلة لقضايا / م
 كالت أخرى الحظوها ف 

 لبعض الحلول )عىل سبيل المثال برنامج تطوعي   ارك المعلم طالبهشي •
ً
. يطلب المعلم من الطالب طرح  (وارعش لتنظيف ال  أمثلة

ي حددوها. شبعض األفكار حول كيفية التعامل مع الم
 كالت الت 

 

 حتياجاتنظرة عامة عىل أدوات تقويم ال  (دقائق 10)



 

 

 

ي المعلم محا •
 لألدوات  ص  ُيلق 

ً
 يذكر فيها أمثلة

ً
 موجزة

ً
ي يستخدمها علماء االجتماع لفهم احتياجات المجتمع وتقديم الحلول  ة

الت 

الم )انظر  التغيير  نظرية  أو  ي 
المنطق  النموذج  أو  االحتياجات  تقويم  قبيل  من   

ً
أمثلة للطالب  ـك  ويقدم كذل  ادر  صالمناسبة. 

 . (التعليمية للطالب والمعلم

ي حددها المعلم أو  أثناء تطبيق الطالب ألحد هذه الدورات يقوم المعلم بمسا  •
عدتهم عىل التوصل لحل ألحدى المشكالت الت 

 الطالب. 

 س تحديد النشاط الرئي (دقائق 5)

الم  • األنماط من  لمعالجة هذه  الذين كرسوا جزًءا من حياتهم  العديد من األشخاص  بأن هناك  للطالب  المعلم  الت  شكيذكر 

ي أن يعرفوا المزيد عن بعض أولئك األشخاص من خالل الق  المشاريــــع. اليمالمجتمعية من خالل أنشطة الخدمات  
  صصينبع 

ي 
ي تبرنامج »الواردة ف 

ي حفل توزيــــٍع للجوائز السنوية. شأبطال سي .أن .أن«، والت 
ي بهم ف 

 يد بشخصيات مختارة، وتحتق 

ة صُيقسم المعلم الطالب إل مجموعات  •  سي .أن .أن.« لجائزة »أبطالحونها  شويزودهم بشخصية ير   (طالب 5-4) غير

 يقوم المعلم بتدريب الطالب عىل:  •

o نامج »بطل سي .أن .أن ،«وقد يصاهدة مقطع الفيديو وأية معلومات أخرى ذات  شم البحث    ضا مل ذلك أي شلة بي 

ن شعن المعلومات عىل   ت. بكة االني 

o  :استخدام أدوات أخرى مثل 

ي يسع الطالب لحلها.  ▪
 تحديد المشكلة الت 

 تحديد الحل الذي طبقه الطالب.  ▪

وع الخدمة.  ▪  تحديد نتائج المبادرة / مشر

 سي .أن .أن.«  »أبطال جائزةحهم عىل شول مر صأعداد عرٍض لمدة ثالث دقائق لدعم تأييد ح ▪

لية )مراجعة ا ▪ ي أثناء  شلت   ( لتقويم»اختياري«: معاينة الواجبات المي  
جيع الطالب عىل تدوين المالحظات ف 

 .  العرض التقديمي

 

ا عنهم ويستعدون لتقديم عرو شطة فيديو لمر ش  اهدة أشتقوم المجموعات بم (دقيقــة 25)
ً
 هم. ضحيهم ويجرون بحوث

 

ي الفصل. شتقوم المجموعات بعرض مر  (دقيقــة 15)
 
 حي   عىل أقرانهم ف

 

 

 

 : للطالبمصادر 

 http://tiny.cc/G12L1R1أبطال سي .أن .أن:  

 

 :  مصادر للمعلمي  

 صف 5تخطيط تقويم االحتياجات )من الصفحة  •
ً
 http://tiny.cc/G12L1R2: (اعدا

 ( )الفصل األول •

:   مؤسسةدليل  • ي
 http://tiny.cc/G12L1R3كيلوغ للنموذج المنطق 

•  :  http://tiny.cc/G12L1R4مركز نظرية التغيير

•  : http://tiny.cc/G12L1R5 أداة عملية للعمل، نظرية التغيير

about:blank


 

 

 

ي عش  الالصف 
ي الدرس  – ثان 

 الثان 

ي هذا العالم؟«
 »المسارات الوظيفية: ما هو موقعي ف 

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

 والكتابة الدراسات االجتماعية والتواصل  :المواد

 : الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية9الهدف  ، : العمل الالئق ونمو االقتصاد 8الهدف : المعايي  

ي : المصممون  أبيمبوال أديتونج 

 

ي  الملخص
 : واألساس المنطق 

ي أغلب األحوال   •
ي تحديد مساراتهم  مشمكاناتهم المستقبلية، وأما بعدم الإما بفرض رقابٍة ذاتيٍة عىل  إيقوم الطالب ف 

اركة الفعالة ف 

ي المهن المستقبلية    الوظيفية، ولذا 
  المحتملة، ومحاولة فأن هذا الدرس يستهدف مساعدة الطالب المتخرجير  عىل النظر ف 

ها عىل بيئتهم المحلية والعالمية.   معرفة تأثير

وما  • منها،  يحبونه  فيما  وينظرون  المستقبلية  المهن  الدرس  ي هذا 
ف  الطالب  اهتماماتهم   يحبونه، وكذلكال    يتناول  يحددون 

ي المهن المختلفة. ومن ثم فأن الهدف من هذا الدرس هو مساعدة الطالب عىل التعرف  شوم
اعرهم وسبل االستفادة من ذلك ف 

ي يمتلكونها لتغيير العالم. 
 عىل المهن والمهارات الت 

 تو  •
ً
أثير ذلك عىل حياتهم وعىل العالم من حولهم، وكذلك ح أسباب اختيارهم لوظيفٍة ما، وت ض يطرح الطالب خياراٍت وظيفية

ي المختار. ضيح المهارات اإل ضتو 
ي يحتاجونها ليتست  لهم القيام بدوٍر فعاٍل من خالل مسارهم الوظيق 

 افية الت 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ي  •
ي لدى الطالب وبناء قاعدٍة لمساعدتهم عىل تحديد هدفهم ف 

 الحياة. تيسير عملية التفكير الذان 

ي تشت •
 كيل العالم. شجيعهم عىل أن يكون لهم دوٌر ف 

ي والتدرب عىل مهارات الكتابة. صتاحة الفر إ •
 ة للطالب لممارسة العمل البحت 

 

 :  الـمعـــــايي 

ي )ال •
ي والثقاف 

 (عورش•التوجه األخالف 

o اف باالعتماد المتبادل بير  جميع الب  عليه.  ش  والكائنات الحية والكوكب الذي نعيشر االعي 

o اف بأن جميع الب ي التمتع بحياٍة سعيدٍة و شر االعي 
ا كان جنسهم أو عمرهم أو أعاقتهم...  ص لهم الحق ف  حيٍة ومنتجٍة أيًّ

 . خ(ل الخ )القضاء عىل الفقر والقضاء عىل الجوع ... ا

o  ي
ي ذلك التعبير الفلسق 

 . (التعبير عن الذات من خالل الفنون )بما ف 

 (•المعرفة والمهارات )التفكير  •

o  .  دراسة هياكل السلطة القائمة ومعرفة موقعهم داخل السياق العالمي

o  ي تؤثر بها الثقافات عىل تشكيل
فهم الطالب لهويته وجذوره وكذلك فهم هوية وجذور األخرين، ومعرفة الكيفية الت 

ي   الهية، إدراك
ي )العي الذان 

ي المكان 
 . (الطالب لمقعه الزمان 

o  ابٍط )المواطنة العالميةاستيعاب المهام والمسؤوليات المنو ي سياٍق مي 
   (، ومعرفةطة بهم ف 

o زيرو  صم بروجيكت  النظر    Project Zeroادر  وجهات  عىل  والتعرف  العالم،  ي 
ف  المتاحة  ـوارد  الم  من  والتحقق 

 المختلفة. 



 

 

 

o  للمحتوى بصورة أعمق.  فهم الطالب سوعات مما يعكضت  المو شتطبيق المعرفة عىل 

o كٍل الئٍق ومفيٍد، كذلك فهم أهمية بناء العالقات  شبناء الثقة وتعزيز التعاون، وتوظيفها ب   المسؤولة عنص معرفة العنا

. وعيد المحىلي الدلصالحفاظ عليها عىل ا   لي

o  ... ا ا وروحيًّ ا وذهنيًّ  الخ( أدراك أهمية رفاهية الشخص والمجتمع )بدنيًّ

o ي تسمح  صوالعلوم والتكنولوجيا وتحليل البيانات، والاد والمالية صلة بمجال االقتصاكتساب المهارات ذات ال
حة الت 

 للطالب بمعالجة القضايا العالمية الحقيقية. 

o عن حلول لها من منظور تعددية األدوار مثل    والغذاء( والبحث كالت المتعلقة بمجال )المياه والطاقة  شتحليل الم

ن  و التعا اإلعالم، مؤسساتائل وس ، تجار التجزئة  ، السياسات، الباحثير  ناع صكات، والعلماء و شر دور المستهلكير  وال

،اإل  ي
ها. و  نمان   غير

 (ؤولية والتمكير  )العمل باإلنابةسالم •

o  كير  عىل
ي اكتسبوها.  سالساتوجيه أهداف الطالب المهنية والمستقبلية نحو الي 

 األخالقية الت 

o ال الطالب  المسؤولية، وكذلك  صتخويل  وبقدٍر من  بمرونة  للعمل  ام  الحية  وااللي   ومواجهته،  الظلم  وقائع  لمعرفة 

 وع الذي يقع عليه اختيارهم. شر دائد والمحن والتخطيط / والتنفيذ للمشبتجاوز ال

o  .القدرة عىل االبتكار 

o   ال األفكار. صي إالقدرة عىل 

o  .القدرة عىل المشاركة واستباق األحداث 

o متطورة. االعتقاد بأن تحسير  العالم يمكن أن يتحقق من خالل العقليات ال 

o  ( المشاريــــع ناع التغيير االجتماعي / قادة ص  أعداد الطالب وتمكينهم ألحداث التغيير المأمول )ليكونوا 

 

 

 فهم أهداف الدرس: 

، ومن ثم فهناك مهن ـة يتدرب عليها الطالب، ولذا 
ً
ي تتطلب مهاراٍت مختلفة

ي العالم الت 
  يؤكد هذا الدرس عىل أن هناك العديد من المهن ف 

ي ذهنه  ض  فمن ال
ي المس  إيجابيةورة  ص وري أن يرسم الطالب ف 

ي القيام بها ف 
ي يرغب ف 

تقبل.  عن العالم حت  يستطيع أن يحدد المهنة الت 

ي  صة عظيمة وأخرى يحبها، بل يمكنه أن يحنل بير  مهصافيتعير  عىل الطالب أن يُ   وال 
ل عىل كليهما. ومن ثم يحدد الخطوات التالية الت 

ي    يحتاج أليها، حت  ينجح 
ي حياته المهنية الت 

ي يمكنه من خاللها أن   اختارها، ف 
ي تتطلبها، فتلك هي الطريقة الت 

ويحدد كذلك المهارات الت 

ي العالم. 
 يؤثر ف 

 

 : أسئلة أساسية

؟  •  ما الذي يروق لي / ال يروق لي

ي هذا العالم؟ ولماذا ا؟  •
ي ف 
 ما أكي  ما يزعجت 

؟ •  ما الذي سيبدو عليه العالم المثالي

؟ ولماذا؟أٌي من  • ي هذا العالم المثالي
 أهداف التنمية المستدامة تلعب دوًرا ف 

؟ • ي هذا العالم المثالي
 ما الدور الذي سألعبه ف 

 لة لدي؟ ولماذا؟صما المواد الدراسية المف •

ي المف •
 لة؟ ولماذا ا؟صما هوايان 

ي تندرج سمن المواد الدراسية المف •
ي شلة لدي واأل صما المهن الت 

 أحبها؟ ياء الت 

ي أحتاج أليها.  •
 أذا أردت أن أكون ______ فهذه هي المهارات الت 



 

 

 

 كيف أحقق هذا الهدف؟  •

ي المحلية والعالمية؟ •
ي وبيئت 

 كيف سيغير هذا الهدف حيان 

ي أن أبدأ به اآل •
 ن؟ ما الذي يمكنت 

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 

. معرفة الخيارات المهنية المختلفة  • ٍّ  المتاحة عىل نطاٍق عالمي

ي يمكن الح األساسيةالحهم  صتحديد م •
ي بينها بن المهن الت 

 ل عليها. صو معرفة نقاط التالف 

ي العالم.  •
 تخويل المسؤولية للتأثير ف 

 معرفة أن مهنة المستقبل يمكن أن تكون ممتعة بالرغم من مسؤولياتها.  •

 تطوير خطة عمل.  •

 

   التقويم: 

ا لمستوى كتابتهم لـ  
ً
ي أن ي  1500ُيقّوم الطالٍب وفق

لجميع االسئلة األساسية   إجابات تمل عىل  شكلمة عبارة عن »بيان الغرض« الذي ينبع 

ي توفرها. كذلك يجب أن يتم قيا 
ي ينبع 

: )نقطة  5من    سمستوى هذا المقال بمقيا  سويحدد الموارد الت    (ية )نقطةصوصللخ  (نقاٍط هي

ح و)نقطة ( ق التفكير و)نقطةوح الحجة وعمضلو  ي طبيعة التأثير المقي 
(  بيهات لدعم الحجة و)نقطةشالستخدام األمثلة والت (لالبتكار ف 

 لخطة العمل. 

 

 تسلسل األنشطة: 

ٍّ أن يقوم بتي ي وسٍط غير أكاديمي
ي الوسط األكاديمي أو ف 

يٍ يعمل ف 
 . ضا(ير هذا النشاط أي س)ملحوظة: يمكن ألي مهت 

 

 (دقائق 5مقدمة )

 عن المهنة.  صيطلب المعلم من ثالثة طالب تزويده بتعريفهم الخا •

 يح الفرق بير  المهنة والوظيفة ضبعد ذلك يقوم المعلم بتعريف المهنة بنفسه وتو  •

o  عملالمهنة : ي عمله. شي هي
ة طويلة من حياته حيث تتوفر له فرض التقدم ف   غله الفرد لفي 

o   تحقيق   و ام للتقدم نحعتختلف المهنة عن الوظيفة: من حيث أٍن المهنة هي السعي لتحقيق طموٍح دائم أو مسار

 منتظٌم يتم   ب مالية، ساط الذي قد يحقق للفرد مكاشظيفة فهي ذلك النو أما ال  هداف دائمة مدى الحياة. أ
ٌ
هي نشاط

 . ٍّ  بمقابٍل مالي

 

 ( دقائق 5ـل )صــــة داخل الفشمناق

ي يعرفونها، وت شة أنشب المعلم من الطالب مناقيطل •
حيث يتم ذلك   -ـى وظائف ومهن  النيفها بحسب طبيعتها صطة العمل الت 

، بينما يفرد لذلك ثالث دقائق صمن مجموعات ض ة ولمدة دقيقتير   ها الفصل بكامله. شذا ناقإغير

 

 ( دقائق 10ــــاركات المعــــلم )شم

المعلم للطالب  شر ي • أح  بها حت   مر  ي 
الت  الصالمراحل  معلًما، ويسلط  ي  ضبح 

الت  الخطوات  اهتماماته ورؤيته وكذلك  وء عىل 

ز أهمية التغلب عىل تلك التحديات، كما يو ضاتخذها لتحقيق هذا الهدف. كذلك يو  ي واجهته ويي 
ح  ضح للطالب التحديات الت 

، وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة المطبقة. كيف كان لهذه المهنة تأثير عىل حياته، وعىل المجتمع المحىلي و   العالمي

 



 

 

 

ي )
 ( دقائق 10التفــــكي  الــــذان 

ي ذاتهم ومن ثم اإل  •
 جابة عىل تلك المسألة. يقوم المعلم بكتابة األسئلة األساسية عىل السبورة ويطلب من الطالب التفكير ف 

 يقوم المعلم بجمع المالحظات.  •

 

 (دقائق 10حول مالحظــــات الطالب ) شعقد نقــــا

ي كان من السهل اإل  •
ي تدور بير  الطالب حول األسئلة الت 

ي كان يقوم المعلم بتيسير المحادثات الت 
جابة عليها ولماذا؟ واألسئلة الت 

 جابة عنها ولماذا؟ب اإل صعمن ال

ي   •
ي مص  وضعيطلب المعلم من الطالب التفكير ف 

ي ساعدتهم عىل حل هذه    ارفوما المعكلٍة واجهتهم،  ش عب أو ف 
أو المهارات الت 

 المشكلة؟ 

ي مشاركة زمالئه للتحاور معهم.  •
 يدعو المعلم أحد الطالب الراغبير  ف 

 

« حول »عــــالمي ش  عقد نقــــا  ( دقائق 10) المثــــالي

ي تدور بير  الطالب حول خ •
ي    صائ صيقوم المعلم بتيس ـير المحادثات الت 

ل وبير  التحديات الت 
ُ
ا بير  هذه المث

ً
العالم المثالي مقارن

 ها الواقع. ضيفر 

ي ت •
؟شكيف تلعب أهداف التنمية المستدامة دوًرا ف   كيل هذا العالم المثالي

ي بناء هذا العلم أو تشيدعو المعلم أحد الطالب لم •
 كيله. شاركة رؤية زمالئه للعالم المثالي ودورهم ف 

 

 (دقائق 5مهـــــام )ــــــتنتاج والـسال 

بتخلي • المعلم  ي نوقشومناق  صيقوم 
الت  ي تسلط الشة األمثلة 

والت  ا، 
ً
التغلب عىل المواقف  ضت سابق ي 

وء عىل دور الطالب ف 

 عبة. صال

لي الذي كلفهم به »بيان الغرض«، وتو شر ي •
 ح قواعد توزيــــع الدرجات. ضي ح المعلم للطالب الواجب المي  

 

 

 

 للطـــــالب: مصـــــادر 

ي المجتمع ومحاولة فهم خياراتهم المهنية. ضأجراء مقابالٍت لجم ـع المعلومات مع خمسة أع •
 اء مختلفـير  ف 

ي مدرستك أن أمكنك. شقم بزيارة المست •
ي ف 
  ار األكاديمي والمهت 

•  : ي
  http://tiny.cc/G12L2R1اختبار مهت 

  http://tiny.cc/G12L2R2األفاق المهنية:  •

•  :  http://tiny.cc/G12L2R3مستقبىلي

 

 :   مصـــــادر للمعـــــلمي  

  http://tiny.cc/G12L2R4االستعداد للمهنة والكلية:  •

: شاالستك • ي
 http://tiny.cc/G12L2R5اف المهت 

ي لطالب الخطط اإل •
: صرشاد المهت  ي عشر

 http://tiny.cc/G12L2R6ف الثان 

ي لطالب المرحلة الثانوية: شاألن •
 http://tiny.cc/G12L2R7طة الممتعة للتخطيط المهت 

 http://tiny.cc/G12L2R8العالقات المهنية واألكاديمية:  •

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

ي عش  الالصف 
 الثالث الدرس  – ثان 

ي المجتمع الحديث« 
 »دور المؤسسات ف 

 

 

ي  إلطارا
 . دقيقة 45 : الزمن 

 التاريــــخ، والحكومة، والسياسة : المادة

   : السالم والعدل والمؤسسات القوية16الهدف ،  : الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف : المعايي  

و  س يخ، ونيكوال ش بينسون، هير  يندا، مع الكسندرا بال، ديويهشسوموه سوباروك: ونالمصمم  س ريفير

 

 

 : ي
 الملخص واألساس المنطق 

ي الدور الذي تلعبه المؤسسات إل 
ي هذا الدرس ينظر الطالب ف 

ي هذا  ف 
ٍ عىل حياة األفراد وعىل المجتمع ككل. ويتناول الطالب ف  حداث تغيير

يمكن تعديل الدرس ليتناول أية مؤسسٍة أخرى )كالمؤسسات   للدراسة، ولكنحدى المؤسسات وهي الحكومة الوطنية كعينٍة  إالدرس  

 . (لخ اخاصة... المؤسسات ال  الوالية، أو أو الحكومات المحلية أو حكومة  أو الجامعات، المالية، 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

النقا تيسير  يمكن  حت   الواقع  من   
ً
أمثلة الطالب  يستخدم  الفرد    شأن  ارتباط  المؤ   بالمؤسسات، كيفيةحل كيفية  ات  سستشكيل 

 للمجتمعات. 

 

 :  الـمعـــــايي 

ي )ال •
ي والثقاف 

 ( عورش التوجه األخالف 

o بو اعر التقدير وحب االستطالع  شتعزيز م ي وتجاه الثقافة العالمية 
ام تجاه التنوع الثقاف  فها أساًسا للتأمل  صواالحي 

 لت
ً
، وقاعدة ي

ي كيل الهوية الذاتية وللتعامل مع التفاعالت الب شالذان   ة بقدٍر من التعاطف. شر

 (المعرفة والمهارات )التفكير  •

o  .  دراسة هياكل السلطة القائمة ومعرفة موقعهم داخل السياق العالمي

o   ه. تحديد ي والقدرة عىل الحد من تأثير
 أوجه التحير  الثقاف 

o والبحث عن حلوٍل لها من منظور تعددية األدوار، مثل    (كالت المتعلقة بمجال )المياه والطاقة والغذاءشتحليل الم

الباحثصكات والعلماء و شر دور المستهلكير  وال السياسات  اإل ووس تجار التجزئة  ير  ناع  التعاؤسسعالم م ائل  ن  و ات 

،اإل  ي
ها.  نمان   غير

 (ؤولية والتمكير  )العمل باإلنابةسالم •

o   (اريــــع شناع التغيير االجتماعي / قادة المصأعداد الطالب وتمكينهم ألحداث التغيير المأمول )ليكونوا . 

 

 : فهم أهداف الدرس

ي وأن لها قيمها واهتماماتها  
ا عىل حياة األفراد،    الخاصة، كما أن يدرك الطالب أن المؤسسات تتمتع باالستقالل الذان  ا حقيقيًّ ً أن لها تأثير

ي هذا المجتمع فالبد وأن يدر صوب 
ي قد تؤثر عىل استجابة تلك المؤسسات للظروف االجتماعية كفتهم مواطنير  ف 

ة،  وا العوامل الت  المتغير

ي التأثير عىل إيتعير  أن يكونوا عىل درايٍة ب  كما 
. إمكاناتهم وقدراتهم ف   حداث التغيير

 



 

 

 

 : سيةأسئلة أسا

ة وكيف لها أن تؤثر عىل حياة الفرد؟  •  كيف تستجيب المؤسسات للظروف المجتمعية المتغير

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

، وأن لها قيمها واهتماماتها إ • ي
ا عىل حياة األفراد.  الخاصة، كما دراك أن المؤسسات تتمتع باالستقالل الذان  ا حقيقيًّ ً  أن لها تأثير

وك هنا لألفراد ليتأكدوا   دراك أن االستجابات المؤسسية قد تتواءم أو ال تتواءم م ـع احتياجات الجمهور ورغباته،إ • ولكن األمر مي 

 المؤسسية.  اإلجراءات يع بأنفسهم من جم

 

   التقويم: 

ٌّ لهذا الدر س  لي تقويٌم رسمي ي عىل المعلمير  التأكد من مإ،  س هناك 
ينبع  أنه  ي مناقشال 

كما أن عليهم   ة جماعية، شاركة جميع الطالب ف 

ي التوصل إل سم
 جابٍة نهائيٍة حول كيفية استجابة تلك المؤسسات بشكل مختلٍف. إاعدتهم ف 

 

 : األنشطةتسلسل 

 (دقائق 5مقدمة )

 ؤسسات. ميقوم المعلم بكتابة تعريف المؤسسة عىل السبورة عىل أن يقوم كل طالٍب بكتابة أكي  عدٍد من األمثلة عىل تلك ال •

تعليمية أو اجتماعية أو أية أغراض مسسالـمؤ  •  تأسست لتحقيق أغراض سياسية أو دينية أو 
ٌ
ابهة،  شـة: هي مجتمٌع أو منظمة

ي حياة المجتمع.   ضا وأي 
 لها دوٌر هاٌم ف 

ٌ
 قائمة

ٌ
 هي منظمة

 

 (دقائق 5السبورة )ذات السلة عىل  إلجاباتوكتابة المعلم  الطالب إجاباتجمع 

 

ٍة موجزةٍ إ ي التاريــــخ صعن استجابة الحكومة للحظات ع لقاء محاض 
 ( دقائق 10) يبة ف 

ي محا
تاريخية ذات  ص  ويمكن للمعلم أن يلق  ي للمدار صته عن أية لحظة 

، وكمثاٍل عىل تل ـك اللحظات فقد أدرجنا  س لة بالسياق الثقاف 

 تجابة حكومة الواليات المتحدة لحركة الحقوق المدنية. سادر المتعلقة باصبعض الم

 

ا  ش دارة نقاإ ي كان من 
ي جاءت عىل النحو المرجو أو االستجابات الت 

  5)  لضلممكن أن تسير عىل نحٍو أفحول استجابات الحكومة الت 

 ( دقائق

 

ا عىل  كتابة »عادة  إم طالًبا يعكفون عىل ضت  غرةصات الجماعية المسجراء الجلإي  ستي األحداث التاريخية«، حيث يتعاون الطالب سويًّ

ي سيواجهون بها هذه التحديات بشكل مختلٍف. )
 ( دقيقة 15تحديد الكيفية الت 

 

ي اتخذتهاارك ضكل مجموعة ت
 (دقائق 5. )أقرانها القرارات الن 

 

 

 

: صم  ـــادر للمعـــلمي  

  http://tiny.cc/G12L3R1الحقوق المدنية، البيت األبيض:  سخطط درو  •

غسون:  -لحقوق المدنية ا •  http://tiny.cc/G12L3R2فير



 

 

 

•  :  http://tiny.cc/G12L3R3قاعدة بيانات العمل السلمي العالمي

 



 

 

 

ي عش  الالصف 
 الدرس الرابع – ثان 

 »اإلنتــاج واالســتهالك والنفــايات: نموذج االقتصــاد المســتدام« 
 

 

ي  إلطارا
تير    : الزمن 

ة دراسية إل في   ()من في 

 اد والدراسات االجتماعية وريادة األعمالصالقتا: المادة

 : االستهالك واإلنتاج  12الهدف : المعايي  

و  س يخ، ونيكوال ش يندا، مع الكسندرا بال، ديويه بينسون، هير شسوموه سوباروك: ونالمصمم  س ريفير

 

 

ي 
 : الملخص واألساس المنطق 

ي اتخاذ القرارات طوال حياتهم عىل اعتبار أنهم مستهلكير   
ي المدرسة أن يستمروا ف  ، ضمنيتعير  عىل خريج  ديد شاد عالمي  صاقت  ومنتجير 

ي بناء عالم مستدام لنا ولألجيال القادمة كذلك، فأنه يجدر بنا أن نأخذ تأثير النموذج االقت
ابط. فعند التفكير ف 

  س ادي الرئيصالتداخل والي 

ي العالم بعير   ن لل 
الحا  االعتبار، إذ تاج/التقدم ف  الوقت  ي 

باعتبارها مخلفات لم تعد    ص التخلص  يتم ف  السلع  الحة  صمن عدد كبير من 

ي ظل انخفا لالستهالك، ذلك 
ي دسمو ظ و ملح  ضف 

ك أن هذا  شورة فجة. وال ص رة حياة المنتج مع ازدياد معدالت أنتاج النفايات ب و تمر ف 

ة أرسع من ذي قبل ويتم التخلبمبدأ كفاية اإل  ض  ع ال يضالو  ف بوتير ستي  
ُ
،  (طالقمنها دون استخدامها عىل اإل   صنتاج فحسب )فالموارد ت

 أمام استدامة الحياة عىل كوكب األرض برمته.   ضا كل أي شبل ي
ً
ة  كبير

ً
 تحدًيا وعقبة

ي تخدم اصجيع المعلمير  عىل أعادة ت شلذا يتم ت
ل مع السمات الخاصة للطالب  ضلسياق وتتواءم بدرجة أفميم الدرس بأٍي من الطرق الت 

ي ف
 ولهم الدراسية. صف 

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

ي دول العالم، 
ي لدى الطالب تجاه الموارد ف 

يانته  وصكب  و ليتهم تجاه الحفاظ عىل الكو ؤ سدراكهم لمإ  استغاللها، طرق    بناء توجه أخالف 

 تدامته. سمان اوض

 

 :  ( أفكار عظيمة  )صياغة فهم أهداف الدرس

هم لتحدي بعض األفكار الخ • ي العالم. لل  س ادي الرئيصة بالنموذج االقتاصيتم دعوة الطالب وتحفير 
 نتاج/التقدم ف 

ي هذا الدرس هو فكرة االقت •
 اد الدائري. صالمفهوم األساسي للتعلم ف 

لمو ن   و اد الدائري هتصذج االقو نم • ح  تإاعدة الطالب عىل  مسذج مقي  العالم بهدف    اإلنتاجكيل أنماط  شعادة  ي 
واالستهالك ف 

ا.   صتقلي نتج عالميًّ
ُ
ي ت
 كمية النفايات والقمامة الت 

 

 أسئلة أساسية: 

 عىل العالم؟  االستهالكي كيف يؤثر نمطنا  •

ي يمكن التفكير بها وت م •
ي صا هي البدائل الت 

ايد ف  ي ينتجها العالم؟ ميمها وتنفيذها لتغيير التيار المي  
 حجم النفايات الت 

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

ا أمام  واالستهالك للنتاجأدراك أن األنماط الحالية   •
ً
ي العالم.  استدامةتشكل تهديد

 الحياة ف 



 

 

 

ي هذا  / للنتاج  االقتصاديكيل النموذج  شعادة تمعرفة البدائل المتاحة إل  •
ي ف 

احد و ذج  و ل نمو الدرس بتناالتقدم )وسوف نكتق 

 . (منها فقط

ي حياتهم الإ •
 إل صية والمهنية والمدنية فر صخشدراك أن هناك ف 

ً
 سانحة

ً
ي النموذج االقتة

التقدم،  / للنتاجادي  صحداث تغيير ف 

ي العالم. اومن ثم  
ي تطوير نهٍج أكي  استدامة نحو استغالل الموارد ف 

 السهام ف 

 

 التقويم: 

ي بتقديم تغذية راجعة وتقويم بنيوي للطالب، بحيث يأخذ  سأجراء تقيٍم ر ال يتطلب هذا النشاط  
ميٍ للطالب، بل يمكن للمعلم أن يكتق 

ي أن
ي بعير  االعتبار: مستوى مشاركة الطالب ف 

ي مناقشـطة المجموعة، وكذلك مستوى مشما يأن 
أهمية   المجموعات، ودرجةات  شاركتهم ف 

ي يت
ي للدر اركونها. ومن ثم يمكن ت شاألفكار الت 

 مولية واألبداع. شبناًء عىل الجودة وال س قويم المنتج النهان 

 

 تسلسل األنشطة: 

ي مجمعات 
ي هذا النشاط يعمل الطالب ف 

ة )يفصغ*  ف  ي المجموعة 6إل  4ل من ضير
 . (طالب ف 

 

تنا الخا )  شللتفكي  والنقا صص ابقة: الوقت المخسة ومعرفتنا ال صخير  (دقيقة 20الجماعي

ي قاموا  سا من ر و ة أن يكن الطالب قد انتهسالجليجب قبل بدء   •
ي يش تمل عىل معلومات تتعلق ببعض السلع الت 

م مخطط بيان 

ي تم  ضائها خالل السنوات الماشر هم بأنفسهم أو أرسهم ب
ي ذلك السلع الت 

، والحد  ( اؤها قبل مرحلة الدراسة الثانويةرسر ية )بما ف 

ي المخطط و األدن  من المعلمات المطلب ت
ي هفرها ف 

اؤها أو الم  و  أص العنا  و البيان  ي تم رسر
ول عليها من قبل الطالب  صالح  و اد الت 

افة إضوري  ض  من ال  سول عليها. وليصاء السلعة أو وقت الحرسر افية مثل تاريــــخ  إضيف الطالب معلومات  ضأو أرسته. وقد ي 

أ السلعة  سعر  التجارية.   و معلومات حول  ا  ال  عالمته  يدرجها  ستشمل  ي 
الت  الر لع  ي 

ف  البسالطالب  :  يم  يىلي ما  ي 
الهواتف    (1ان 

. شم ( أجهزة 4 أجهزة الراديو،( 3 أجهزة التلفزيون،  (2 المحمولة،  غالت الموسيق 

ي تم جمعها مع مجموعته قبل بدء الجلسة، ويتعير  عىل المجموعة أن  شل بمصويقوم كل طالب داخل الف •
اركة المعلومات الت 

ي  جمالي والمتوسطات لتحسب العدد اإل 
ي  من اإل ضتستخدمها أرسهم    استخدموها، أو كل نوع من أنواع األجهزة الت 

طار الزمت 

 المتفق عليه. 

ي  •
ي قدموها بالمضويقوم الطالب ف 

ي مناقشوء التقارير الفردية والنهائية الت 
 تية:  ة األسئلة اآلشاركة ف 

o ي أنماط ا  ما أوجه
ي يقبل الطالب  إلع المشار  ستهالك الستخدام/اسالتشابه أ االختالف ف 

ي التقرير؟ )مثل: السلع الت 
ليها ف 

ة، رسر الرسة عىل اأو ا   . (لخ ايوًعا بيننا... شوالسلع األكي    ائها بصورة كبير

o  ائها بشكل متكرر؟رسر أٌي من هذه السلع نقبل نحن أو أرسنا أو معارفنا عىل 

o ن جانب أرسنا؟ هل ال تزال جميع هذه السلع قيد االستخدام سواء من جانبنا أو م 

o ي لم نعد نستخدمها؟ أين هي اآلضماذا يحدث للب
 منها؟  صن؟ هل نحتفظ بها أم نبيعها أم نتخلائع الت 

o ي ما الذي يحدث للسلع ال
خدمت مرة أخرى أم أ ص  تم التخلت 

ُ
 بحت مجرد نفايات؟  صمنها؟ هل نعلم أذا ما كانت قد است

 

ي المناقضة الحاليةشللم صص ــــاف أفكــار جديدة: الوقت المخشاكت
 
 ( دقيقة 15) اركة ف

 طة الفيديو التالية: رسر اهدة الجماعية ألحد أشالم

 http://tiny.cc/G12L4R1 اد الدائري أن يجعل النفايات مسألة عفا عليها الزمن؟ صهل يستطيع االقت (فيديو) •

 http://tiny.cc/g12L4R2: اد الدائريصاالقت (فيديو) •

 http://tiny.cc/G12L4R3اد الدائري صاالستدامة من خالل االقت ()فيديو •

ي عملية التقدم: االقتإ •
 http://tiny.cc/G12L4R4اد الدائري صعادة النظر ف 



 

 

 

ي قد يطرحها المعلم بهدف تحفير  الطالب عىل  ضيقوم المعلم بمشاركة ردود فعل المجموعة وتعليقاتها عىل الفيديو. وت 
م األسئلة الت 

:  المشاركة  ي
ي هذا الجزء من النشاط ما يأن 

 ف 

/ الدائري؟ صاألساسية لالقت ما الخصائص  •  اد الخطي

ي فهم  إ •
ي طرحتها الفيديوهات أن تساعدنا ف 

 ل للدرس؟ و جاباتنا عىل النشاط األإل أي مدى يمكن لألفكار الت 

ي ن •
ي يمكن ربطها بهذين النوعير  من اإل شما السلع الت 

ـا والت  يــها/نستخدمها حاليًّ  ادي؟ صج/التقدم االقتنتا ي 

 

ي تال
ام: مجموعة األفكار المتعددة الن  ي المسلي  

 
 ( دقيقة 25) تقبلستهدف أحداث تغيي  ف

نف • ي 
ف  أخرى  الطالب مرة  ال  سيعمل  بينهم عىل مجموعة من صالمجموعات  ـا  فيم  االتفاق  وعليهم  الجلسة،  بداية  ة من  غير

ي تحدي أنماط اال   األفكار، أو 
ي تساعدهم عىل المساهمة ف 

حات الت  ها )من    اإلنتاجتهالك  سالمقي    6إل    3الحالية من ثم تغيير

ي ورقة خارجية. (أفكار
نوا هذه األفكار ف   ، وعليهم أن يدوِّ

ي قد  األسئلة •
ي  تساعد الت 

ي  و  هذا النشاط هي عىل النحف 
 : االن 

o ي ن
يــها عىل استدامة الكوكب؟شما الذي يمكننا أن نفعله كمستهلكير  للحد من تأثير المنتجات الت   ي 

o   ي تقلي  (ما الذي يمكننا فعله )كمهنيير
ي وظائفنا أو أعمالنا المستقبلية )كي نسهم ف 

ي ينتجها    صف 
حجم النفايات الت 

 العالم؟ 

o حية لألجيال الحالية والقادمة؟صمان توفير بيئة نظيفة و ضما الذي يمكننا فعله كمواطنير  ل 

حاتها ب  • ل أو عىل السبورة بحيث يراها الجميع. صقها عىل جدار الفصثم ل عاٍل، ومنوٍت صيتعير  عىل كل مجموعة أن تقرأ مقي 

ي نفكما يمكن للمعلم أن يعمل عىل
حات مماثلة ف   وع. ضالمو   س تيسير العمل عي  تجميع أفكار ومقي 

المالحظات التعليقات الختامية، ويمكن أن اتسع المجال أن يقوم    ضالطالب قد يشارك زمالءه بع  و ألنهاء النشاط فأن ِالمعلم أ •

، ومشاركتها صالطالب بأخذ  ي طرحها الطالب للتغيير
حات الت  .  ور لمجموعة األفكار والمقي   عي  وسائل األعالم االجتماعي

 

  

 

 ـــــادر للطـــــالب: صم

o اد الدائري: صالتحول إل االقتhttp://tiny.cc/G12L4R5 

o د الدائري: صاة نماذج لألعمال تؤدي إل نجاح االقتسخمhttp://tiny.cc/G12L4R6 

o اد الدائري: صسبعة أمثلة عىل االقتhttp://tiny.cc/G12L4R7 

 

: صم  ـــــادر للمعـــــلمي  

 http://tiny.cc/G12L4R8المسؤول:  جواالنتا البعد العالمي لالستهالك  •

 

 



 

 

 

ي عش  الالصف 
 الدرس الخامس  – ثان 

: التأثير عىل الصعيد المحىلي لتغيير العالم نحو األفضل«
 »التحسير 

 

 

ي  إلطارا
 جلسات 5-3 دقيقة،  45: الزمن 

  األعمالة األحداث الجارية، الحكومة والسياسة، والتكنولوجيا، ورياد: المادة

   : السالم والعدل والمؤسسات القوية16الهدف ، : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف : المعايي  

و  س يخ، ونيكوال ش يندا، مع الكسندرا بال، ديويه بينسون، هير شسوموه سوباروك: ونالمصمم  س ريفير

 

 

: واألساس  الملخص ي
 المنطق 

ي يواجهها العالم اليوم، كارتفاع معدالت عدم المساواة وتغير المناخ  إ األكي     واالقتصاديةبعض المشكالت االجتماعية  
،  واإلرهابلحاًحا والت 

من   س متعددة الجوانب، لذلك فلي، تتطلب استيعاب الجيل القادم لها والعمل عىل معالجتها باتباع منهجيٍة ض عىل سبيل المثال ال الح

ي تؤجج هذه األزمات،ضوري أال يقوم خريجو المدرسة فقط بتطوير فهٍم عميٍق للقض  ال
ا أن يكون  ضوري أي ض  بل من ال  ايا األساسية الت 

ي مو ل خطأوتتمثل    يجاد حلوٍل لهذه التحديات. حيح والمهارات الالزمة إل صلديهم التوجه ال
لطالب عىل فهم  اعدة اسات هذه المنهجية ف 

وري أن  ض  ح لحل المشكالت الملحة، كذلك فأنه من الضورة أعمق، بحيث يمكنهم رسم مسار واصشغفهم ومهاراتهم ب و تهم  و نقاط ق

ي الح كل  إصبمقدورهم    س يدرك الطالب أنهم لي
ي غالًبا ما يتحقق من خالل المسر

ي العالم الحقيق 
ي ء، وأن التقدم ف 

 بخًط ثابتة وبسيطة  شر

ي حلوٍل جديدٍة للمشال عىل المدى البعيد. وبالتالي يتم تإهدف أكي  ال يتحقق  نحو تحقيق
ي تواجه  شجيع الطالب عىل التفكير ف 

كالت الت 

ي كيفية توسيع نطاق تأثير هذه الحلول. 
 مجتمعاتهم المحلية، والتفكير كذلك ف 

ي تخدم صجيع المعلمير  عىل أعادة ت شلذا يتم ت
وتتواءم بدرجة أفسل مع السمات الخاصة للطالب    السياق،ميم الدرس بأيٍّ من الطرق الت 

ي ف
 ولهم الدراسية. صف 

 

 الجرائية:  التدريسأهداف 

ي فهم القضايا األكي   
ي والسياسي ف  بأمثلة من األحداث الجارية، ومن التقدم التكنولوج  ي يواجهها العالم  إ أن يستعير  الطالب 

الت  لحاًحا 

ي وضع حلول محلية لهذه المشكالت. 
ا، وف 

ً
 بصورة أكي  عمق

 

 :  المعايي 

ي )ال •
ي والثقـــاف 

 ( عورشالتوجه األخــــالف 

o  ي تمر بتلك   فقة والتعاطف مع األزمات العالمية والمحلية، شالطالب بالـعور عميق لدى س شغر
ومع المجتمعات الت 

 األزمات. 

o  . ي تجمع بير  األفراد والمجتمعات المحلية والقضايا العالمية بشكل عامٍّ
 معرفة الروابط الت 

 ( المعــــرفة والمهـــارات )التفكير  •

o ي يواجهها العالم والوقوف عىل أسباب هذه المشكالت. لحإادية األكي  صفهم القضايا االجتماعية واالقت
 احا الت 

o  ،ي الطالب
ي غرسها ف 

ينبع  ي 
حت  يمكنهم التوصل لحلول فعالة    التعرف عىل مجموعٍة المهاٍرات واألفكار الفريدة الت 

 ادية. صللتحديات االجتماعية واالقت



 

 

 

o للم حلوٍل  ي 
ف  والبحث  التحليل  االقتشأجراء  المناخ،  ادية  صكالت  وتغير  الدخول،  تساوي  عدم  )مثل  واالجتماعية 

...الخ  ي
لحة المتعددين، كالمستخدمير  النهائيير  والحكومة والمستفيدين  صحاب المصمن وجهة نظر أ  (واألمن الغذان 

 األخرين. 

 (ؤوليــــة والتمكـــير  )اإلنابةسالـم •

o ي السياق العالمي األو إه  عيد المحىلي بحيث يكون لصتمكير  الطالب من أحداث التغيير عىل ال
ع )ليكونوا  سسهام ف 

 اريــــع شناع التغيير االجتماعي / قادة المص

 

 

 فهم أهداف الدرس: 

طرح  
ُ
ي أن ت

ي يواجهها العالم اليوم ينبع 
ي يتم طرحها للتعامل مع التحديات الملحة الت 

من مبادرات تطلقها  ض أن الحلول طويلة األجل الت 

ي تواجه المشالمحلية، بحيث تتفهم الموتقودها المجتمعات  
من تحقيق التدخل  ضكٍل كامٍل، وت شتخدمير  النهائيير  بسكالت الكامنة الت 

 ودة. ش المستدام باعتباره النتيجة المن

ٍ  إراد لديهم القدرة عىل  فك أن األشال   ي مجتمعاتهم المحلية، ومع ذلك فأن غرض التوجه نحو الت إ حداث تغيير
ٍّ طويل األمد ف  ي غيير أمر  يجان 

بير  ع يحدث  بل هو عملية طضية و شال  قإ  يلة شاقة، و حاها،  لنقاط  عميٌق  فهٌم  القادمة  يكن لدى األجيال  أن  ي 
ينبع    عفها،وضتها  و ذ 

ي يسعون لتحقيقها. فأن استطاع ال
يجاد  باب أن يوائم بير  مواطن قوته واهتماماته بشكل سليم فسيكون التعاون بينهم إل شولألهداف الت 

ا. شمستدامة للمحلول 
ً
ي تواجهها مجتمعاتهم المحلية أمًرا ممكن

 كالت الت 

 

 أسئلة أساسية: 

 ياغة حلول محلية لمعالجة المشكالت العالمية؟صكيف يمكن لألفراد 

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

ي يواجهها صكالت االجتماعية واالقتشمعرفة أن الم •
 هي قضايا ذات أوجه عديدة غالًبا ما تكون  اص  عالمنا الح  ادية الرئيسة الت 

ي طبيعتها. صأسبابها اجتماعية واقت
 ادية وسياسية ف 

القدرة عىل   • لديهم  األفراد  أن  ٍ  إمعرفة  تغيير ٍّ طويلحداث  ي ت  إيجان  ي 
ف  يسهم  مما  ي مجتمعاتهم، 

ف  الكاملة  شاألمد  الصورة  كيل 

 للمجتمع. 

 

 التقويم: 

،ضفهمهم للق(  1 عىل:  سيتم تقويم الطالب بناءً  ي    ( 2  ايا العالمية، وقدرتهم عىل تحديدها وربطها بواقعهم المحىلي
المناهج المبتكرة الت 

ي التو 
 كالت العالمية. شل إل حلول للمصيستخدمونها ف 

 

   تسلسل األنشطة: 

 (دقائق 10مقدمة )

ي عالمنا المعاإيسأل المعلم الطالب عن القضايا األكي  
 . ص لحاًحا ف 

 

ابط بير  المشكالت العالمية ض ابكة من الردود عىل السبورة بحيث تو شمجموعة مت ـــــم الـمعـــلــمسير 
 . (دقائق  5)والمحلية ح التداخل والي 

 



 

 

 

ي 
ي الحد منعن تاريــــخ األزمات والسياسات ا  مختضةمحاضـــرة    الـمعـــلم  يلق 

 لعالمية، وعن األدوات التكنولوجية الحالية المستخدمة ف 

 . (دقائق 10) المشكالت العالمية

 عىل كيفية استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول إلسويمكن للمعلم عىل 
ً
ية بمواعيد تحسير   بيل المثال أن يعطي مثاال رسال رسالة تذكير

ي كينيا للتأكد من أن 
 األمهات وأطفالهن محسنير  تماًما. األمهات ف 

 

 نقا  يعقد المعلم
ً
ي التعامل مع المش

ي سبق تحديدها من قبل الطالبشــا حول كيفية استخدام التكنولوجيا ف 
 ( دقائق 5)  كالت الت 

 

ق
ُ
كة يو شوعات ذات االهتمام )الطالب ذوو االهتمامات المض بحسب المو   ــم الطــالب إل مجموعــاتسي ي نفضي 

،  (المجموعةس  عون ف 

 ( دقيقة 15) كل جماعي للخروج بحلول مبتكرة لمعالجة المشكلة بشثم يتعاونون 

 

ي قررتهاشكل مجموعة ت
 (دقائق 10) ارك الحلول الن 

 

ي الدروس التالية أن يخ
ا من الوقت للمناق صص* يستطيع المعلم ف 

ً
 لية لمشاريعهم. آمح للطالب بأعداد نماذج سة والنقد، وأن يشمزيد

 

 

 ادر للمعلمي   والطالب: صم

ي أحداث التأثير المطلوب:   سعن استخدام رأ-ساعة  800,000 •
ي ف 

 http://tiny.cc/G12L5R1 المال الوظيق 

 

ي تحتاج إل   -يثار الفعال اإل  •
 http://tiny.cc/G12L5R2معالجة فعالة:  كيفية تحليل القضايا الت 

 

 http://tiny.cc/G12L5R3: ةضارع األسعار المخفش •


