
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 خامسالصف ال
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

أن يتعرف طالب الصف الخامس عىل التنوع والثقافات المختلفة، والتواصل مع اآلخرين من منظور الدين. فإذا تعرف الطالب عىل دور  

ي حياتهم  
، كما أن  الدين ف  ي

اء الذي يمثله التنوع الثقاف  ي العالم بأرسه، فإنهم سيقبلون عىل تقدير ذلك الثر
الخاصة ومجتمعاتهم المحلية وف 

ي  
ي يمكن أن يتواصل األفراد من خاللها عثر اختالف الثقافات، وكيفية العمل الجماعي لحل المشكالت الت 

الطالب سيناقشون الكيفية الت 

 قد تواجههم. 

 لمساعدة الدروس ا

 الدرس األول  كيف ترتبط ِقَيِمي بقيم اآلخرين؟ 

؟ ي مجتمعي
ي  كيف يبدو الدين ف 

 الدرس الثان 

ي جميع أنحاء العالم 
 الدرس الثالث  الدين ف 

 الدرس الرابع   استكشاف الدين

 الدرس الخامس  التواصل والرصاع والتعاون عثر األديان

 الهدف التعليمي المحدد

 

كث   عىل أديان العالمأن يتعرف  •
 .الطالب عىل الثقافات الجديدة مع الث 

ي جوانب حياتهم •
ي مجتمعهم وف 

ي دور الدين ودور المؤسسات الثقافية األخرى ف 
 .أن يفكر الطالب بشـكل نقدي ف 

 أن يستخدم الطالب مهارات التواصل وحل المشكالت للتوصل إىل سبل معالجة الرصاع عثر االختالفات.  •

  



 

 

 

 الدرس األول  – امسخلالصف ا

 »كيف ترتبط قيمي بقيم اآلخرين؟« 
 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

بية الوطنية والتاريــــخ والدراسات : المواد  االجتماعيةالث 

 : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف ، : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف ، : التعليم الجيد4الهدف : المعايي  

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

 

 

ي  واألساس الملخص
   : المنطق 

ون فيه عن قيمهم الخاسلكي يتمكن الطالب من ا ر
ي بن القيم والدين، فإنهم سيقومون باستكمال تمرين ُيعثر

ة، ثم  صتكشاف نقاط التالف 

مل ألسباب إيمان  شون كيف لمختلف األديان أن تتواءم مع تلك القيم وكيف لها أال تتواءم معها.  ومن ثم يكتسب الطالب فهًما أشيناق

 وعباداتهم بطرق مختلفة.   سالنا

 

:  هدف ال  التعليمي

 ية وأيها ال يتواءم معها. صخشأن يعثر الطالب عن قيمهم وأن يتمكنوا من معرفة أي األديان يتواءم مع مجموعة قيمهم ال

 

 الدرس: فهم أهداف 

 ية. صخش تعزيز قيمة التسامح مع جميع األديان واكتساب فهم أعمق لهويتهم ال

 

 : أساسيةأسئلة 

؟ صما المق • ي
 ود بالتسامح الديت 

 قيمك الدينية؟ ما دينك؟  وما  •

؟  • ي
ام التنوع الديت   كيف يمكننا غرض قيم التسامح واحث 

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أ

ي جميع أنحاء •
ي ف 
 العالم.  تنمية الوعي الديت 

 وقيمها.   األديانتطوير استيعاب الطالب لمفهوم التداخل بي     •

ي وتقديره.  •
ام التنوع الديت   تعزيز مفهوم احث 

 

  : التقويم
 ل ككل. صيمكن تقويم الطالب بناًء عىل قدرتهم عىل فهمهم لقيمهم، وكيفية ارتباطها بقيم الف

 

 : تسلسل األنشطة

ي قيمهم واختيار من   قبــل بدايــة الدرس:  •
قيم تمثل القيم    10إىل    5يتحدث المعلم مع الطالب عن القيم ويطلب منهم التفكث  ف 

 األكثر أهمية للطالب. 



 

 

 

ي مدى الت  بدء الدرس:  •
ة معهم حول  شابه بي   قيمهم وقيم أقرانهم، ثم يعقد المعلم مناقشيطلب المعلم من الطالب التفكث  ف 

 الفها. اختومدى   س ابه قيم الناشمدى ت

ي  ضيقوم المعلم بو بعد ذلك:   •
ي يتواءمون معها أكثر ويصع قائمة بالقيم ف 

وتون  صورة فئات، ويسأل الطالب عن فئة القيم الت 

 عليها. 

 (طة حجاب الجهلشأحد أن. )المعلم للطالب ماهية الدين الذي تتواءم معه تلك القيم ثم يكشف  •

 األديان وأوجه االختالف بينها. و  القيم  ي   جه االرتباط ب و ل أو ب حالمعلم الطال   شيناق : نتقــال لموضــوع الديــن ال  •

•  : ي مجتمع الفرد؟ شمناقالدين عىل النطاق المحىلي
 ة الطالب حول كيفية وجود الدين ف 

 

 

 هم: سافية وبحثية يوجهها الطالب ألنف شتكسئلة اسأ

ي العالم؟    •
 كم عدد األديان الموجودة ف 

 (People 100 ) يةصخشاهدة فيديو المائة شم •

ي دين األسالف.  •
 البحث ف 

 

 

 : للطالبمصادر 

 http://tiny.cc/G5L1R1  ية: صخشوع المائة ش  م •

 

 :  مصادر للمعلمي  

 http://tiny.cc/G5L1R2 ية: صخشالمائة  •



 

 

 

ي الدرس  – خامسالالصف 
 الثان 

؟«  ي مجتمعي
 »كيف يبدو الدين ف 

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

 التربية الوطنية والتاريخ والدراسات االجتماعية  :المواد

 : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف ، : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف ، : التعليم الجيد4الهدف : المعايي  

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

 

 

ي  الملخص
 : واألساس المنطق 

ي هذا العالم الذي تمار   س يكمن الهدف من هذا الدر  
ي مساعدة الطالب عىل إدراك موقعهم ف 

العديد من األديان، وتحديد   سفيه طقو   س ف 

ي مجتمعاتهم المحلية. صال
 لة بينها ف 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

يتمكن الطالب من استك تفاعل هذه  شأن  ي كيفية 
ي مجتمعهم والتفكث  ف 

الموجودة ف  بع  األديان اف األديان  البعض،  ضالمختلفة مع  ها 

ي المجتمع ككل. 
 وكيف تتفاعل ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

.   األديانتعريف الطالب بمختلف   ي مجتمعهم المحىلي
 الموجودة ف 

 

 : أسئلة أساسية

 
ً
ي أن يكون اختالف األديان عامال

ي توجيه رؤيتنا ألعهل ينبع 
؟ضمؤثًرا ف   اء المجتمع المحىلي

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 

ي مجتمعهم المحىلي 
 . (أو المجتمع اإلقليمي ) التعرف عىل مختلف األديان ف 

 

   التقويم: 

. يتم تقويم الطالب بناًء عىل قدرتهم عىل التعبث  عن مدى فهمهم لمختلف األديان  ي مجتمعهم المحىلي
 الموجودة ف 

 

 تسلسل األنشطة: 

•  

 السابق.  س كمراجعة لمحتوى الدر   -ل الدراسي حول مختلف األديان صة داخل الفشمناق

ي مجتمع كل فرد منهم  شتقسيم الطالب إىل مجموعاٍت للعمل عىل استك •
 اف األديان المتاحة ف 



 

 

 

ونية ومقاطع الفيديو الموجودة عىل  ادر التعليمية  صإما من خالل الدخول إىل الم - اإللكث  ونية مثل المواقع  اإللكث 

ي مجتمعاتهم المحلية، وزيارة دور العبادة ليكون لديهم    موقع اليوتيوب،
 الطالب عىل التجول ف 

ر
أو من خالل حث

ة مبا  ة بها. رس  خثر

ي مجتمعاتهم المحلية. ويمكن ل الدراسي حيث يستعرض فيها الطالب ما تعلموه عن الديانات الصة داخل الفشمناق •
مختلفة ف 

ي تتعلق بما عرفوه عن هذا المو شللطالب م
اركة فكرة أو شوكذلك يمكنهم م  -وع  ضاركة فكرة أو فكرتي   من األفكار الرئيسة الت 

ي استخل
 وعات أخرى. ضوها من مو صفكرتي   من األفكار الرئيسة الت 

 

 

 

 :    مصادر للمعلمي  

 http://tiny.cc/G5L2R1 االستقصائية العالمية لألمم المتحدة: الدراسة  



 

 

 

 الثالث الدرس  – خامسالالصف 

ي شـت  أنحـــاء العـــــالم«
 »الدين ف 

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

بية الوطنية والتاريــــخ والدراسات االجتماعية: المادة  الث 

الجيد 4الهدف  :  المعايي   التعليم  من  10الهدف  ،  :  الحد  المساواة:  عدم  القوية 16الهدف  ،  أوجه  والمؤسسات  والعدل  السالم   :  

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

 

 

 : ي
 الملخص واألساس المنطق 

بزعامات   الطالب  ي مجتمعاتهم وإثارة النقا  دينية، لها تعريف 
بدفعهم    شإسهامات إيجابية ف  ، وطرحمع الطالب  أسئلة بطريقة    للتفكث 

كث   عىل معرفة أوجه الت
مٍة مع الث   ابه واالختالف بي   أديان العالم. شواعيٍة ومحث 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

. وا شويناق ـهورين،شأن يتعرف الطالب عىل أحد علماء الدين الم ي
ي تعزيز الفهم والتسامح الديت 

 الدور الذي لعبه ف 

 

 : فهم أهداف الدرس

ي لدى الطالب والتحىلي بفهم أعمق لهويتهم اليغرض ق
 ية. صخش م التسامح الديت 

 

 : أسئلة أساسية

؟  • ي
 ما هو التسامح الديت 

 ما هو دينك وما هي قيمك الدينية؟  •

 من هم القادة الذين يمثلون ديانات العالم؟  •

؟ كيف  • ي
ام التنوع الديت   يمكننا غرض قيم التسامح واحث 

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

.  التعرف عىل •  أديان العالم من خالل الرموز الدينيي  

ي األديان. شدراسة أوجه الت •
 ابه واالختالف ف 

ام لجميع النا •  بغض النظر عن دياناتهم.  س تعزيز مبدأ التقدير واالحث 

 

   التقويم: 

ام  و يمكن تقيم الطالب من خالل »نم ي  ضلط الستطالع« الذي يسحب اال و ذج االحث 
وء عىل أسئلة تأملية، يطرحها الطالب عن األديان الت 

 افها. شة الستكصستتاح لهم الفر 

 

 : تسلسل األنشطة



 

 

 

 ( دقيقة 20)ــطة شبداية األن

ى وأديان  شتبدأ األن   عىل أديان كثر
ً
محة عامة عما لغرى، ويليه عرض  صطة بمراجعة قائمة أديان العالم. وبعد ذلك، يقدم المعلم مثاال

  : ي
 يأت 

 للدين. ○ المعتقدات الرئيسة 

 المقدسة.  صو ص○ الن

 عائر واالحتفاالت. ش○ ال

 . س○ الملب

 

 : (دقيٍقة 25)الثانيــة المرحلــة 

ٍّ قدم إسهامات إيجابية للمجتمع.  صاهدة مقطع فيديو أو قراءة ن شيحث الطالب عىل االستماع إىل مقطٍع مسجٍل، أو م  ي
ومن  لزعيٍم ديت 

. وقد يتناول الطالب أحد الز  هم الكثث  يزا وماالال يوسفزاي واآغا خان وغث  عماء أمثلة ذلك مهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ االبن واألم تث 

ي المجتمع كأحد األمثلة. ثم يحث المعلم الطالب عىل االلتفات والتحدث مع بعصنيي   عىل الالدي
اركة ما  شهم البعض لمضعيد المحىلي ف 

 هم البعض. ضتعلموه من هؤالء القادة ومقارنة ذلك مع بع

ية: س○ أ  ـــئلة تحفث  

؟  • ي التغث  االجتماعي
 كيف يلعب الدين دوًرا ف 

 كيف يؤثر الدين عىل القيادة؟ •

 ما هي أوجه السبه واالختالف بي   هؤالء القادة؟ •

 

 الخاتمــة: 

ي آخر    ب المعلم من الطالب، ليط
ي محتوى الدر صدقيقة من الح  15ف 

. ويعد التوجيه    س ـة الدراسية، التفكث  ف  ي
من خالل مكاتبة زعيم ديت 

ام وحب االستطالع، وحث الطالب عىل كتابة أسئلتهم ض  الوحيد للطالب هو أن يوجههم المعلم إىل   ورة إجراء تلك المكاتبة بدافع االحث 

، يقومون بم عن الطالب الذين طرحوا أسئلة    اركة أسئلتهم، ويعلن المعلم شبطريقة حساسة وعقالنية. وبعد قيام الطالب بالتمرين التأمىلي

ح عليهم كلمات ي  يغون بها أسئلتهم بطريقة أكثر  صعقالنية، بينما يساعد الطالب الذي طرحوا أسئلة تفتقر إىل الحساسية، وذلك بأن يقث 

ي االستطالع. 
، وتنم عن رغبة ف 

ً
 وعًيا وحيادية

 

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

 : ي
 http://tiny.cc/G5L3R1 التسامح الديت 

 http://tiny.cc/G5L3R2 تعليم التسامح: 

 3http://tiny.cc/G5L3R: ت  أنحاء العالمشة عىل األديان صإلقاء نظرة فاح

 http://tiny.cc/G5L3R4: دينال ستدري

 http://tiny.cc/G5L3R5: الحفاظ عىل الحيادية

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


 

 

 

 الدرس الرابع  – خامسالالصف 

 »استكشاف الدين«
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60 : الزمن 

بية الوطنية والتاريــــخ والدراسات االجتماعية : المادة  الث 

الجيد 4الهدف  :  المعايي   التعليم  المساواة10الهدف  ،  :  عدم  أوجه  من  الحد  القوية 16الهدف  ،  :  والمؤسسات  والعدل  السالم   :  

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

 

 

ي 
 : الملخص واألساس المنطق 

خ
ُ
ي    صصت

ة للطالب للعمل ف  ة عىل أحد الص  كل مجموعاتشفث  وعات  ضاف أحد المو شوعات البحثية، بحيث يمكنهم استكمش  غث 

ي يتطلعون ب
هم من ساركون أبحاثهم واشوي  – ـى معرفتها  لغف إشالدينية الت  ي تنتاجاتهم مع غث 

جيع الطالب عىل اختيار  شت  الطالب. وينبع 

 لة وثيقة بالدين الذي يعتنقونه. صوع الذي يختارونه ذا ضكما أنه من األنسب أال يكون المو   –وع غث  مألوٍف لديهم ضمو 

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

ي مجال  ضأن يبحث الطالب عن مو 
ي يتو شيت األديان، وأن وٍع جديٍد ف 

هم من الطالب. صاركوا النتائج الت   لون إليها مع غث 

 

 فهم أهداف الدرس: 

 جيع التسامح المعتمد عىل الحقائق لجميع األديان. شت

 

 أسئلة أساسية: 

ي ما  •
 غف إىل معرفته؟  شالذي تتطلع ب ءالش 

 اركته مع اآلخرين؟ شاف ما نتعلمه ومشكيف يمكننا استك •

 

 يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أن 

ا بالديانات. ت  • ا ووعًيا تامًّ
ً
 طوير فهم أكثر عمق

 تطوير مهارات البحث والكتابة والتحرير.  •

 

 التقويم: 

ي الطالب للمراجعات والتغذية الراجعة من محرر 
ي بعد تلق 

كان هذا المحرر هو    الصحيفة( سواءيتم تقويم الطالب بناًء عىل المنتج النهات 

 ل صالمعلم أو أحد طالب الف

 

 تسلسل األنشطة: 

 الـجــزء األول



 

 

 

المعلم ال • ت سيطرح  النشاط: »كيف  بداية  ي  ٍ
ي عىل الطالب ف 

اآلت  حف؟« من المتوقع أن يؤدي هذا السؤال إىل  صدر الصؤال 

 ة حول المراسلي   وأساليب البحث. شمناق

ي عىل المراس ـل   •
ي هذه المرحلة يسأل المعلم الطالب عما ينبع 

عىل    ويؤثر  سوالكتابة بأسلوب يثث  اهتمام النا  كالدقة)  مراعاتهف 

 (. الجمهور وما إىل ذلك

ح المعلم عىل الطالب أن يعملوا   • اغرة  شحيفٍة مدرسيٍة. وحت  يتم ذلك فسيكون هناك العديد من الوظائف الص  إلصدار هنـا يقث 

ي 
، وعىل المعلم أن يحفز الطالب  (حيفة ومحرريــها...وهكذاصمم الص كوظيفة م)غلها بموظفي   من بي   الطالب  ش يتعي    الت 

 .  للقيام بهذه األدوار والعمل كمراسلي  

 

ي  
 الـجــزء الثان 

ي قد يكون لديهم اهتمام  يسأل •
وسيتم اختيار األديان وكتابة أسمائها   بكتابة تقارير عنها،   المعلم الطالب عن ماهية األديان الت 

 عىل الطالب عما يتطلعون إىل معرفته حول ماهية هذه األديان حيث يتم تقسيم  
ً
عىل السبورة. وبعد ذلك، يطرح المعلم سؤاال

  
ً
ــخ األديان وفئات خاصفئات خا)الطالب إىل فئات فرعية للقيام بذلك. ومن تلك الفئات الفرعية مثال األديان  ة بمواقع  صة بتاريــ

ي العالم وفئات خا
وأخرى متعلقة بعالقاتها بمجتمع الفرد ومنها ما يتعلق بالقيم ومنها    ة بالتسلسل الهرمي للوظائف فيها، صف 

 (. هث  المعتنقي   لتلك األديان وما إىل ذلكشابالم يختصما  بالمجازات، ومنها ما يتعلق  

وعات جديدة يرغبون  ضع مو ضأو و   وعات المهتمي   بها،ش  جانب المجيع الطالب للتقدم إىل السبورة وكتابة أسمائهم ب شيتم ت •

ي مجال الدين. 
ي البحث عنها ف 

 ف 

  

 الـجــزء الثالث

ي  •
ي ذلك: صع خطة بحثية خاضكل مجموعات زوجية بو شيتم تحدي قدرة الطالب عىل القيام ف 

 ة بهم، بما ف 

o ي تثث  ف األشياء/  بعض األسئلة
 وع. ضلمو ول كل طالب حول هذا اضالقليلة الت 

o  ا عن المو  وع وتوثيقه. ضالنظر فيما يعرفه الطالب حاليًّ

خ •
ُ
ي الح صصت

ي غصباف 
ي المسودة األوىل للمقالة المقرر تقديمها ف 

 *واحد. ون أسبوع ضة الدراسية للطالب لبدء أبحاثهم ف 

 

 الـجــزء الرابع 

بتغذيٍة   • الطالب  تزويد  يتم  المسودات،  إعداد  من  االنتهاء  منبمجرد  »المحرر« حول    راجعٍة  بدور  قاموا  الذين  أقرانهم  أحد 

وعات التالية: هل كانت التقارير غث  منحازة / هل جذبت انتباه القارئ / هل خلت من األخطاء النحوية، وهكذا. ثم يتاح  ضالمو 

ي صللطالب الفر 
 (. المعلم)ة إلجراء مراجعاٍت قبل تقديم ما كتبوه إىل المحرر النهات 

  

 الخامس الـجــزء 

ي هذه المرٍحلة يستٍطيع المعلم إما أن يقوم بتجميع المقاالت وي •
ح فيه الطالب  ضم بنشاط إو أو أن يق  اركها مع الطالب،شف  ي يقث 

اف 

ي عدة ت و حيفة يفكر صًما للسا
نت أو من شعثر مدونة عىل    ويصدرونها )إما   المتاحة، اميم مختلفة لتحرير المقاالت  صا ف  بكة اإلنث 

 . (نسخ مطبوعة منها ش  خالل ن

 

 ادس سالـجــزء ال 

: »كنت أعتقد ش  بمجرد االنتهاء من الم • وع، ُيطلب من الطالب العودة إىل مسوداتهم األولية ليجيبوا عىل السؤال التأمىلي التاىلي

ل إىل و النشاط، يرجر الدخ د من المعلمات عن هذا ي لمز )أن .......................... « »وأعرف اآلن أن ............................. « 

ي أدناه
 (. رابط إطار التفكث  المرت 

 



 

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

ي  •
   http://tiny.cc/G5L4R1: بروجيكت زيرو -إطار التفكث  المرت 

 

 



 

 

 

 الدرس الخامس  – خامسالالصف 

 »االتصاالت والرصاع والتعاون عثر األديان«
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60: الزمن 

بية الوطنية والتاريــــخ والدراسات االجتماعية : المادة  الث 

الجيد 4الهدف  :  المعايي   التعليم  المساواة10الهدف  ،  :  عدم  أوجه  من  الحد  القوية 16الهدف  ،  :  والمؤسسات  والعدل  السالم   :  

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

 

 

: واألساس  الملخص ي
 المنطق 

ي اكتسبوها من الدرو  
 السابقة ويطبقوها عىل سيناريوهات واقعية.  سأن يستفيد الطالب من المعارف الت 

 

 الجرائية:  التدريسأهداف 

ا عصالطالب مفهوم الت شأن يناق ي سياق افث 
ي ف 
ي ـب الديت 

ي كيفية انعكاض 
 هذا المفهوم عىل حياتهم.  س، وأن يفكروا ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي اآلراء بصكلة، وكيفية التو شأن يكون الطالب عىل درايٍة بكيفية العمل عثر االختالفات وكيفية تحديد الم
ع حلٍّ ضأن و شل إىل توافق ف 

ٍّ يستوعب وجهات نظر جميع األطراف المعنية.   سلمي

 

 أسئلة أساسية: 

ا؟شيمكننا حل الماع؟ وكيف  رص ما هو ال  كالت سلميًّ

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

اح حلٍّ  •  (. ه أمام المجموعةضل، ويتم عر صاركة الفشقابل للتقويم من خالل م)امٍل شاقث 

ه من خالل مالحظات المعلم ألداء المجموعة، ومن خالل تفكث  الطالب  سبحيث يمكن قيا)ـكٍل مثمٍر مع المجموعة شالعمل ب •

 . (من المجموعةض

 

 التقويم: 

كة المحددة آلليات  شيتم تقويم الطالب بناًء عىل قواعد العرض المحددة للمجموعات، وهي قواعد مستمدة من المعايث  األساسية الم ث 

 ل. صداخل الف شالنقا

 

 

   تسلسل األنشطة: 

 

 :  (دقائق 10) مقدمة 



 

 

 

ي    شويبدأ النقا  ل، صة مع الفشعىل الطالب لفتح باب المناق   سئلة اآلتيةأل يطرح المعلم ا 
ة، ثم يتوسع ليصورة مجموعات  صف  مل  شغث 

 ل بأكمله: صالف

 اع؟ رص بال  المقصود ما  •

ي  •
 بالنسبة لك؟   التعصبماذا يعت 

 اًعا؟  وماذا حدث فيه؟ض هدت شمت   •

ي الحظتها لدي كل طرف من أطراف الاعر / شما هي الم •
 اع؟  رص االنفعاالت الت 

اع إىل حل؟ صكيف تو  •  لت أطراف الث  

 

 (: دقيقة 30) سي النشاط الرئي

ل بأكمله، ويمنحهم  ص طالٍب، ثم يقرأ السيناريو عىل الف  5إىل    4يقوم المعلم بتقسيم الطالب إىل مجموعات ال يزيد عدد كٍل منها عن  

ي مجموعات 
ي للعمل ف 

ة لتصالوقت الكاف  . صغث   ميم عرض مشجي يمثل حلهم المثاىلي

 

ي مدينة زورغ 
، بينما تمثل الديانات الثالث  (Tor )هناك ديانة ثور س أربعة ديانات قومية رئيسة، حيث يعتنق معظم النا  (Zorg) يوجد ف 

عارض ديا(Bic)وبيك    (Mooka)وموكا  (Zaria)  زاريا   األخرى
ُ
ا تور وزاريا فكرة التحاق الفتيات بالمدرسة من منظور عقدي، بينما  نت.  وت

ي يحددها لهم إلههم. وباإل 
ي االلتحاق بالمدرسة الت 

هناك تمثيل لديانة زاريا    س افة إىل ذلك، فليضتري ديانة موكا وبيك أن للفتيات الحق ف 

ي الحكومة، 
  بالمدارس دار قانون لمنع الفتيات من االلتحاق صو ديانة ثور. وتحاول الحكومة إقإذ يهيمن عىل الحكومة معتن  وموكا وبيك ف 

ي عا
ي احتجاجات عنيفة ف 

ي بيك وزاريا إىل الدخول ف 
، لجأ معتنقو ديانت  ، مما  وتهم لصيل  صمة زورغ لتو صبسبب دينهن. وبالتاىلي لمسؤولي  

ي ديانة ثور أكثر 
ي الديانات األخرى. كيف تت رفضا للتفاوضجعل معتنق 

ي هذه الحالة؟ رص مع معتنق 
 ف ف 

 

   : (دقيقة 20)والخاتمة  ض ر عل ا

ي 
اوح مدة كل منها من شيقدم الطالب حلولهم ف    صي خش ا حول التفكث  الشدقائق، حيث يطرح المعلم نقا 4إىل  3كل عروض مشحية تث 

ا به اإلجابة عىل تساؤالت مثل: ما الذي تم عىل النحو ال
ً
 حيح؟  وماذا تعلمتم من ذلك؟ صللعملية مستهدف

 

 

 

 للطالب:  مصادر 

  http://tiny.cc/G5L5R1 : اعاترص حل ال

 


