
نظرة عامة على التدریب
الصف األول



نظرة عامة على الدرس

الھدف التعلیمي العام
أن یفھم الطالب أنھم أعضاء فاعلون في مجتمعاتھم وفي أسرھم وصفوفھم الدراسـیة والحي الذي یعیشون فیھ والعالم بأسره.

الدروس المساعدة

من أكن؟ ما الذي یسعدني یجعلني أتمتع بصحة جیدة؟ الدرس األول

ما ھو المجتمع؟ استكشاف صفي الدراسي والحي والبلد الذي أقطن فیھ. الدرس الثاني

ماذا سیحدث إن لم نكن جمیًعا سعداء ونتمتع بصحة جیدة؟ الدرس الثالث

بالمساواة واإلنصاف نحیا جمیًعا مترابطین. الدرس الرابع

إعالن حقوق اإلنسان الخاص بنا. الدرس الخامس

الھدف التعلیمي المحدد

غرض الشعور بالتقدیر واحترام التنوع الثقافي لدى الطالب.●
تطبیق الطالب للمفاھیم التي تعلموھا داخل الصف الدراسي على مجتمعھم وفي حیاتھم الیومیة.●
تحفیز الطالب للتفكیر فیما یمكنھم القیام بھ للمساھمة في تطویر مجتمعھم.●



الصف األول – الدرس األول
من أكن؟ ما الذي یسعدني یجعلني أتمتع بصحة جیدة؟

دقیقة.60:الزمنيإلطارا
: التربیة الفنیة، والكتابةالمواد

الجید (الھدف الرابع): الصحة الجیدة والرفاه (الھدف األول)، والتعلیمالمعاییر
: كاثرین كینیردالمصمم

:المنطقيواألساسالملخص

للتفكیرالالزمةاألدواتلھمتتوفربحیثلدیھم،الذاتيالوعيوتطویرالـذاتعـنللتعبیرالطالبلدىثابتٍةقاعدٍةبناءإلىالدرسھذایھدف
في غیره في الدروس التالیة. وھذه ھي الخطوة األولى في توجھ الطالب نحو إیجاد مكانة ألنفسـھم في ھذا العالم.

أھداف التدریس اإلجرائیة (أن یتمكن الطالب من) :
تنمیة اإلحساس بالوعي الذاتي وتقدیر الذات●
التفكیر الجاد في بناء أنفسھم بأنفسھم●
امتالك أدوات التعبیر عن الذات (كتابّیًا وشفھّیًا)●
تحسن مھارات الوعي المكاني والكتابي من خالل األعمال الفنیة●

فھم أھداف الدرس:
ماشيءلفعلدفعتھمالتياألسـبابفيبجدیٍةیفكرونثمومنیرغبونھ،الومایرغبونھمایحددواوأنتمیزھم،جوانـبالطالبیدركأن

قاموا بھ، وذلك من منطلق الفضول الطبیعي لدیھم.

أسئلة أساسیة:
من أكون؟●
ما ھي األشیاء المھمة بالنسبة لي؟ ولماذا؟●
ما الذي أرغب في فعلھ؟ وما الذي ال أرغب في فعلھ؟ ولماذا؟●
ماذا أرید أن أكون في المستقبل؟ ولماذا؟●

الھدف التعلیمي المحدد (أن یتمكن الطالب من):
التحدث عن أنفسھم مع اآلخرین●
التعبیر عن أنفسھم من خالل الكتابة واألعمال الفنیة●

التقویم:



االفتتاحي،النشاطخاللبذلكیقمأنعلىللدرس،استیعابھممنللتأكدعلیھـماألسـئلةلبعضالمعلـمطرحخـاللمنالطالبتقـویمیتـم
النشاط الرئیس، النشاط الختامي (انظر أدناه). ویمكن للمعلم تقویم قدرة الطالب على التعبیر عن الذات باسـتخدام المعاییر اآلتیة:

عن أنفسھم أو ال یشاركون أّیًا منھا.یشارك الطالب القلیل من المعلوماتالتعبیر المحدود:.1

یقدمون إجابات غیر متسقة.یشارك الطالب بعض المعلومات ولكنھمالتعبیر البسیط:.2

تفسیًرایعطونالولكنھمیكرھونھ،ومایحبونھ،وماوأصدقائھم،وأسرھم،أنفسھم،عنمعلوماتالطالبیشاركالكافي:التعبیر.3
إلجاباتھم.

دونمعلمیھممعذلكویكونیكرھونھ،ومایحبونھ،وماوأصدقائھم،وأسرھم،أنفسھم،عنمعلوماتالطالبیساركالجید:التعبیر.4
زمالئھم.

معلمیھممعبالتفصیلیكرھونھ،ومایحبونھ،وماوأصدقائھم،وأسرھم،أنفسھم،عنمعلوماتالطالبیشاركالممتاز:التعبیر.5
وزمالئھم.

تسلسل األنشطة:

الطالبیقومحیثاألنشطة،منقائمةقراءةخاللمنالبعضبعضھملمناقشـةالطالببإعدادالمعلمیقومدقائق):10(االفتتاحيالنشاط 
لمممناثنینیختارذلكبعدالنشاط،بذلكإعجابھمسببلتوضیحأیدیھمرفعاممنطالبنالمعلمیختارثمالنشاط،ذلكأعجبھمإذاأیدیھمبرفع

یرفعوا أیدیھم لتوضیح سبب عدم إعجابھم بالنشاط.

علیھا.ھمالتيالصورةعلىجعلھمالذيالشيءأوالشخصتوضـحألنفسـھملوحةبرسـمالطالبیقومدقیقة):30(الرئیسيالنشاط

لدیھم.التواصلمھاراتلبناءزمالئھمباقيمعلوحاتھمبمشاركةذلكبعدالطالبیقومدقائق):10(الختاميالنشاط

 
مصادر للطــــالب:

اآلخرونبھاقامالتيالفنیةلألعمالنماذجعرضسیتمكانإذامایقررأنالطالب،وقدراتوالسیاقالصفبحسبالمعلم،یستطیع
بتصمیمللطالبیسمحأنأواألول)الصفبطالبالخاصةاللوحاتمنغیرھمأومشھورونفنانونبرسمھاقامالتي(كاللوحاتللطالب

لوحاتھم الخاصة من تلقاء أنفسھم.

مصادر للمعلمین: اللوحات الشخصیة:
https://www.teachkidsart.net/teacher-workshop-self-portraits/

https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/painting-beauty-creating-
selfportraits

https://www.teachkidsart.net/teacher-workshop-self-portraits/
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/painting-beauty-creating-selfportraits
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/lessons/painting-beauty-creating-selfportraits


الصف األول – الدرس الثاني
ما ھو المجتمع؟ استكشـاف األسرة والصف الدراسي والحي الذي أقطن فیھ

دقیقة60:الزمنيإلطارا
الفن المرئي، وفن األداء:المواد

المساواةعدمأوجھمنوالحدالتاسع)،(الھدفاألساسیةوالھیاكلاالبتكارالصناعةالثامن)،(الھدفاالقتصادنموالالئقالعمل:المعاییر
(الھدف العاشر)، ومدن ومجتمعات محلیة مستدامة (الھدف الحادي عشر).

تاتیانا شیفشینكو:المصمم

:الملخص واألساس المنطقي

حیثبھم،المحیطالعالمسیاقفيأنفسھماستكشافخاللمنمجتمعاتھمداخلألنفسھممكانةإیجادعلىالعمـلفيالطالبیسـتمر
یستخدم الطالب الفنون المرئیة واألدائیة لتصویر األدوار المختلفة للشخصیات المؤثرة في حیاتھم.

أھداف التدریس اإلجرائیة (أن یتمكن الطالب من):
التعرف على المجتمعات التي یعیشون فیھا واالشخاص الذین یشكلون ھذه المجتمعات.●
فھم طبیعة الترابط والتعاون بین جمیع أفراد المجتمع.●
فھم واحترام المھن المختلفة داخل المجتمع.●
أوالمنزلخارجتؤدىالتيوتلكالمدرسـةفيتؤدىالتيواألعمالالمنزل،فيتؤدىالتياألعمالمنالعدیدعلىالتعرف●

المدرسة.

فھم أھداف الدرس:
الحیاةھذهفيالناسأنسیدركونكماومھامھم،أدوارھمتتباینالذینالمختلفیناألشـخاصمنالعدیدیضـمعالمھمأنالطالبیدركأن

بینھم نوٌع من الترابط والتعاون، وبالتالي ینبغي احترامھم وتقدیرھم.

أسئلة أساسیة:
من ھم االشخاص المؤثرون في حیاتي؟●
ما الدور الذي یلعبونھ؟●
كیف یتحقق الترابط بین الناس داخل المجتمع الذي أعیش فیھ؟●
كیف تعتمد أعمالي الیومیة على المجتمع الذي أعیش فیھ وترتبط بھ؟●
ماذا سیحدث إْن أحجم أولئك األشخاص عن القیام بدورھم في المجتمع؟●
كیف ُنظھر التقدیر واالحترام لألشخاص الذین یعیشون معنا في المجتمع؟●

الھدف التعلیمي المحدد (أن یتمكن الطالب من):



التفكیر في أنفسھم وفي اآلخرین من حولھم بصورة تحلیلیة.●
مشاركة القصص ومقارنة التجارب مع اآلخرین.●
مشاركة الفریق في أداء عرٍض مسرحيٍ.●
تقدیم العرض المسرحي أمام الطالب.●
مقارنة التجارب والتمییز بینھا.●
تحدید األدوار والمسؤولیات المختلفة ال أفراد المجتمع.●

التقویم:
یتم تقیم الطالب بناًء على مستوى مشاركتھم في النشاط.

المشاركة النشطة.3المشاركة المعتدلة.2المشاركة السلبیة.1

فيیشاركواللآلخرینالطالبیسـتمعال
الأنھكماالفریق،مـعیتواصلوالاألنشطة

والالمسرحيالعرضأدوارمنأیاًّیؤدي
یشارك في إنتاجھا.

فيیشـاركالولكنھبحرٍصالطالبیستمع
فيویشـاركاآلخریـن،معویعملاألنشطة،

أدوارأحدویؤديالصفیةالمناقشات
فيیساھمالولكنھالمسـرحيالعرض

تصمیمھا.

بوضوحاآلخرینمـعالطالبیتواصـل
نقاشاتفيویساھمجیدبشكلمعھمویعمل
فيویشاركفریقھمعویساھمالـدورة

إنتـاج عرض مسـرحي ویؤدي أدواره.

تسلسل األنشطة:

المنھجوضعالمشاركة–دقائق)10(األول:الـجــــزء
یجلس المعلم والطالب في دائرة المناقشة●
یسأل المعلم الطالب: «ما األشیاء التي تقومون بھا بشكل یومي؟»●
«أرتديالثالث:ویقولالحافلة»،«اركباآلخر:ویقولإفطاري»،«أتناولأحدھم:یقـولكأناإلجابة:فيالطالبیتشـارك●

مالبسي»، ویقول الرابع: «أذھب الى المدرسة» ... وھكذا»
تحصلأینمناألمور،بھذهالقیامعلىیساعدكالذي«مایسألھم:كأنالسابقةإجاباتھمنطاقتوسـیعالطالبمنالمعلمیطلب●

على األدوات التي تستخدمھا في عملك المعتاد، مع من تتعامل بشكل یومي.»
مالبسيتخیطجدتيبتدریسـي،المعلمیقومالصباح،فياإلفطارتعدأمي«المثال:سبیلعلىمنھامختلفةبإجاباتالطالبیجیب●

/أشتري مالبسي من المتجر، سائق الحافلة یقلني إلى المدرسة ... الخ.»

األدوارلعب-دقیقة)40(الثــــاني:الـجــــزء
الجماعيالعملمندقائق)10(.1

الخاصالسیناریوالفرقھذهأعضاءمنعضوكلیشـاركبحیث،3إلى2بینأعضـائھاعددیتراوحصـغیرةفرقفيالطالبتجمیعیتم
یشـاركونھموالذینحیاتھمفيرئیًسـادوًرایلعبونالذیناألشـخاصأولئكبدونالحالعلیـھسیكونماویتخیلاآلخرین،معالیوميبروتینھ
المھامبدونأواألشـخاص،أولئكبدونالیوميالروتینعلیھاسیبدوالتيالحالةبتمثیلالفریقأعضـاءیقومثمومنالیومي،روتینھم

األساسیة التي یقوم بھا أشـخاص آخرون في المجتمع. ومن ثم تختار كل مجموعة سیناریو واحًدا لتمثیلھ.
مثـــــــال:

المكـان: بلدة صغیرة
الزمان: فترة الصباح



الحافلةأستقلإننيجمیل.یومإنھحّقًاالحافالت،محطةإلىأتجھوأناالمدرسـة،إلىللذھابمسـتعٌدإننيالطالب):دور:(فياألول:الطالـب
الى المدرسة كل صباح، إنھ لشيء رائع.

الطالب الثاني: (في دور: سـائق الحافلة): أنا أقود الحافلة كل صباح، ولكنني مریٌض الیوم. لن أستطیع توسیل الطالب الى المدرسة الیوم.
الطالـب األول (في دور: الطالب): إنني في انتظار الحافلة اآلن، لكنھا لم تصل بعد. ال أعتقد بأنني سوف اذھب الى المدرسة الیوم.

ا على طالبي، آمل أن یكونوا بخیر، فلم یأت أحد منھم إلى المدرسة الیوم. الطالـب الثالـث: (في دور: المعلـم): إنني قلٌق جّدً
یكونأنآملذلك.منأتمكنلنلكننيالسالحف،عنالیومدرسكانفقدالمفضلة،حصتيفیھالیومالطالب):دور:(فياألول:الطالـب

سائق الحافلة بخیر.
منالطالبیتمكنحتىغًدا،العملإلىللعودةأتشوقكمالمدرسة،إلىالحيأبناءتوصیلأحبالحافلة):سـائقدور:(فيالثاني:الطالب

الذھاب للمدرسة وتعلم الكثیر من األشیاء العظیمة.

المسرحیةالعروض–دقیقة)30(.2
بإجماليمجموعات10(بواقعالمسـرحيالعرضبتقدیمطالبثالثمنمجموعاٌتتقوم
صف.كلفيطالًبا30

مناقشة-دقائق)10(الثــــالث:الـجزء
النقاشأنذلكبعدیوضـحثمللنقاش،األسئلةبعضالطالبعلىالمعلمیطـرحبھاخاضٍّمسـرحيٍعرضبتقدیممجموعةكلقامتأنبعـد

سـیدور حول األشخاص الموجودین في مجتمعاتنا والذین یقدمون لنا المساعدة.
ما طبیعة األعمال التي نقوم بھا كل یوم؟●
من ھم أفراد المجتمع الرئیسیین الذین ساعدناھم في العرض المسرحي؟●
ما طبیعة الوظائف واألدوات واألزیاء التي یستخدمھا أفراد تلك المجتمعات؟●
ما طبیعة العالقات التي تربط بیننا وبین أفراد المجتمع؟●
ماذا سیحدث لو لم یُعد بعض أفراد المجتمع جزًءا من مجتمعنا؟●
ما ھي بعض أوجھ التشابھ واالختالف التي نراھا في مجتمعاتنا وفي روتیننا الیومي؟●
كیف نعرب عن تقدیرنا ألفراد مجتمعنا بشكل یومي؟●

مصادر الطالب:
تعتمد المصادر المتاحة للطالب على السـیاق وتتطلب الدخول على اإلنترنت ومعرفة اللغة اإلنجلیزیة.

https://youtu.be/5tcix328XmUالطالب:إعدادمنمجتمعیةمناقشاتمرئیة)(مادة●
https://www.youtube.com/watch?v=bIVVn6tFK7sالمجتمع:عناصرمرئیة(مادة●

مصادر للمعلمین:
https://www.dpi.nc.gov/media/7187/openالعالم:حولوالمجتمعاتالحي

المجتمع ھو ذلك المكان الذي یعیض في الناس:
http://1.bp.blogspot.com/-0Mq3a0rcLw4/VBjfM5gJVsI/AAAAAAAACcw/ZpPTOL3rRUc/s1600/IMG_2813.

jpg

األفكار التي یقدمھا الدرس: مقدمو المساعدة في المجتمع:
https://educators.brainpop.com/bp-jr-topic/community-helpers/

https://youtu.be/5tcix328XmU


صیاغة أفكار مقدمي المساعدة في المجتمع:
https://i.pinimg.com/564x/d7/61/7d/d7617d64e28125b20877ca6bb1e54579.jpg



الصف األول – الدرس الثالث
عــدم الـمســاواة

دقیقة.60:الزمنيإلطارا
: الریاضیات، والعلومالمادة

عدمأوجھمنوالحدالخامس)،(الھدفوالفتیاتالنساءجمیعوتمكنالجنسینبینالمساواةالثاني)(الھدفالجوععلىالقضاءالمعاییر:
المساواة داخل البلدان وبینھا وبین البلدان األخرى (الھدف العاشر)

: كارا ھواردالمصمم

الملخص واألساس المنطقي:
ًّاألفرادلبناءاألوسعاإلطارضمنیضعونھابحیثالمساواةعدمقضیةمعالنشطبالتفاعلللطالبالدرسھذایسمحسوف ًّأخالقیـا وعاطفیـا

ومعنویـاًّ.

أھداف التدریس اإلجرائیة (أن یتمكن الطالب من):
إدراك وتقدیر الترابط بین جمیع الناس.●
معرفة كیف یكونون أشخاص جیدین.●
معرفة مشكلة ندرة المیاه والطاقة والغذاء.●
معرفة اإلجراءات والمسؤولیات في سیاقاتھا.●
ربط القیم األخالقیة بالمحتوى المعرفي.●

فھم أھداف الدرس:
أسبابحولبالتساؤلالطالبسیبدأكماعلیھم.أحدمارسھاإذااألمریعنيماذاوسیعرفونالمساواةبعدمالمقصودالطالبیعرفسـوف

عدم المساواة وعما إذا كان ھناك ما یبررھا.

أسئلة أساسیة:
ما المقصود بعدم المساواة؟●
ما المشاعر التي تسیطر علینا عند التعرض لعدم المساواة؟●
كیف ننظر لعدم المساواة في مجتمعاتنا؟●
لماذا یحدث عدم المساواة؟●

الھدف التعلیمي المحدد (أن یتمكن الطالب من):
ذكر أمثلة لعدم المساواة.●
مناقشة االنفعاالت المرتبطة بعدم المساواة.●
وضع فرضیة للسبب وراء حدوث عدم المساواة.●



التقویم:
علىالرسميالطابعإضفاءیمكنھمثممنالنشاط،ذلكأثناءفيالفھمعلىالطالبلمساعدةالرسمیةغیرالرموزاستخدامالمعلمونیستطیع

التقییم النھائي للمشاعر المرتبطة بعدم المساواة.

تسلسل األنشطة:
بربطالمعلمویقوماآلخـر.للبعضبالنسبةكذلـكیعدالبینماللبعضجدیـًدامفھوًماباعتبارهالمسـاواةعدمموضـوعالمعلمیطرحمقدمــة:

6<4قبیلمنأمثلةیوردبأن<،عالمةلذلكمستخدماًالمتكافئةغیربالنسـبالصلةذاتالریاضـیاتمفاھیمبأحـدالمسـاواةعدمموضـوع

الیومیة.حیاتنافيلھاُینظروكیفالمتكافئةغیرالكمیاتعنللحدیثاألمثلةھذهالمعلمیستخدمثمومنالخ.،4<2و

خفیفةوجبةربماأوالحلوى،مننوعأيیحضرأنللمعلم(یمكنالفصل.إلىالحلوىبعضمعھأحضـربأنھالطالبالمعلمیخبراألنشطة:
ثمالخ)المملحة،والرقائقالبسكویتأوالتوفي،حلوىأواإم&اإم،مثلالطالبعلىمنھاصغیرٍةقطٍعتوزیعیمكنبحیثالسیاقمعتتناسب
قمناعندماشعورناكانكیفنتذكریجعلنابعملنقومقدأنناوكیفمتكافئة،غیروأموربلحظاتملیئةحیاتناأنكیفللطالبالمعلمیوضح

بھ.

*   تأكد من إخبار الطالب بضرورة عدم تناول الوجبات الخفیفة إال بعد انتھاء الدرس.

ینبغــــي على الـمعــــلم أن:
یوزع أغلبیة الوجبات الخفیفة على شخص واحٍد، بینما یعطي وجبة خفیفة واحدة لكل طفل في الفصل.●
یحفز األطفال على وصف أسلوبھ في توزیع الوجبات الخفیفة -سواء كان عادالً أم غیر عادٍل.●
فقطواحدةوجبةعلىحصلواعندمابھـعرواسعمایعربواأنواحدةخفیفةوجبةعلىحصلواالذيالطالببعضمنیطلـب●

مقارنة بالطالب الذي حصل على وجبات كثیرة.
یطلب من ذلك الطالب الذي حصل على العدید من الوجبات بأن یعرب عما شعر بھ حیال ذلك الوضع.●
باستثناءالفصلفيالذكورالطالبجمیععلىبالتساويیوزعھاالمرةوھذهتوزیعھا،إعادةثمومنالخفیفةالوجباتكلیجمع●

الطالبات.
یطرحوھناالخفیفة.الوجباتتوزیعفيالمعلماتبعھالذياألسلوباحیالمساعرھمومناقشةالطالبجمیعمناإلجاباتیستنبط●

المعلم أسئلة مثل: ھل یوافق األوالد على الحس ـول على المزید من الوجبات الخفیفة األكثر من الفتیات؟ ولم ال؟
الوجبات،منالعدیدعلىالطالبمناثنانیحصلبحیثتوزیعھابإعادةیقومـاوھنأخیرة،مرةالخفیفةـاتالوجبكلـعیجم●

الطالبباقيیحصلثمخفیفة،وجبات5-4علىالدراسي)الفصلحجمبحسـب10-5بین(ماالطالبمنأكبرعددیحصلبینما
(وھم األغلبیة) على وجبة واحدة فقط.

یسألھمكأناألسئلةبعضبطرحالمعلمویحفزھمالخفیفة،الوجباتتوزیعطریقةفيالطالبرأيمعرفةأخرىمرةالمعلمیطلـب●
«ھل كان ذلك منصًفا؟».

أوماًءكانبلخفیفٍة،وجباٍتیكنلمعلیھحصلوامابأنالتظاھرالطـالبمنفیھیطلـبنقاشبإدارةذلـكبعدالمعلمیقومالـخاتمــــة:
یناولواأنالخفیفةالوجباتمعظمعلىحصلواالذینأولئكعلىتعینإذااألمرعلیھسیكونفیماللتفكیرالطالبالمعلمیحفزھناطعاًما،

فیمااألفـكارالطالبیتبادلثمومنفقط.واحـدةوجبـةسوىخفیفٍةوجبٍةعلىحصلواالذینالطالبیتناولالبینمایومّیًا،وجباٍتثالث
فياألخرىالمواردمنلعددذھنيٍّبعصٍفالطالبیقومكذلكالحالة،تلكفيعلیھمستسیطرالتيالمشاعرلمعرفةمنھمـةمحاولفيبینھم
التوزیعطریقةبمناقشةالطالبیقومالنشاطختامفيغیرھا.والملبسوالمالوالطعامكالماءمتسـاٍوغیربشـكلُتوزعوالتيالعالم،ھذا

األنسب لكل شخص.



مصادر للمعلمین:
الریاضیات والعدل االجتماعي في الصف األول:

https://www.proquest.com/openview/bcaff60e49a6b60f8c6530a8bccc3633/1?pq-origsite=gschol
ar&cbl=27755



الصف األول – الدرس الرابع
المسـاواة واإلنصـاف

دقیقة50:الزمنيإلطارا
التربیة المدنیة، والدراسات االجتماعیة:المادة

منالحدالثامن)،(الھدفاالقتصادونموالالئقالعملالثاني)،(الھدفالجوععلىوالقضاءاألول)(الھدفالفقرعلىالقضاءالمعاییر:
أوجھ عدم المساواة (الھدف العاشر)، والسالم والعدل والمؤسسات القویة (الھدف السادس عشر).

نیكوالس باكبیندر:المصمم

الملخص واألساس المنطقي:
فيالتفكیرعلىالثالث،الدرسفيوردلماوفًقاتسجیعھم،یتمحیثواإلنصـاف،المسـاواةقضـیةفيبالتأملللطالبالدرسھـذایسـمح

الجانب المادي للمساواة وما إذا كانت المواقف المختلفة في سیاقاٍت محددٍة تتطلب توزیعات بصورة مختلفة.

اھداف التدریس اإلجرائیة:
...جوعأوفقر(دونإلخ...اإلعاقةأوالعمرأوالجنسعنالنظربغضومثمرٍةوصـحیٍةھانئٍةحیاةفيالحقللجمیعأنمعرفة●

إلخ).
فھم مبدأ المساواة األساسیة بین جمیع البشر في الحقوق وفي اإلمكانات المتاحة لھم.●

فھم أھداف الدرس:
تفرقـة،دونذاتھاالمعاملةفیھـاالجمیعیلقىالتيوالظروفاللحظاتوتحدیدمعرفةثمومنواإلنصافالمساواةمبدأفھمفيالطالبیبدأ

وكذلك الظروف التي یلقى كل طالب فیھا معاملة خاصة.

أسئلة أساسیة:
كیف یكون شعور المرء بعدم المساواة؟●
ما الحقوق التي ینبغي أن یحصل علیھا كل طالب؟●
ھل یجب أن یعاملنا اآلخرون بنفس األسلوب دائًما؟●

الھدف التعلیمي المحدد (أن یتمكن الطالب من):
اقتراح وتحدید األشیاء التي یجب أن تتوفر لكل طالب.●
تفسیر المشكلة المسار إلیھا في كتاب الطالب أو مقطع الفیدیو.●
معرفة أن التعامل بإنصاف قد یعتمد على الظروف.●

التقویم:
یجب على المعلم أن یشجع جمیع الطالب على المشاركة والتأكد من أن كل طالب اجتھد في التفكیر في ھذه الموضوعات.



تسلسل األنشطة:
دقائق):5(االفتتاحيالنشاط

عاشواوكیفاإم&اإمحلوىتوزیعتموكیفخاللھاجـرىمایتذكرواأنالطـالبمنالمعلمیطلبحیـثاألخیرة،الحصةأحداثاستذكار
ھذه التجربة التي جعلت مشاعرھم تختلف من لحظة إلى أخرى.

المساواةمبدأفيالتفكیردقیقة):15(األولالنشاط
منھمیطلبذلكبعدالعادل.التوزیعمبدأفيالتفكیرنحوویوجھھماإم&اإمحلوىلتوزیعطریقةأفضـلتحدیدالطالبمنالمعلمـبیطل

تحدید األشیاء التي یرون ضرورة حصول كل طالب علیھا، والنظر فیما إذا كان كل طالب لدیھ إمكانیة الحصول على تلك األشیاء أم ال.

دائًماالشيءنفسالجمیعإعطاءیعنيالاإلنصافدقیقة):20(الثانيالنشاط
Jason«باكليجیسونكتبھاالتياإلطالق»علىإنصافاًالمعلمین«أكثرقصةالمعلمیقرأ Buckley«التالي:الرابطعلى

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

عندماالصوابیفعلألبرتكانوھلوظیفتھ؟ألبرتغیرلماذاالقسة؟فيحدثماذامثل:القصةھذهعنمختلفًةأسئلةالطالبالمعلمیسأل
تعامل مع الجمیع بنفض األسلوب؟ وماذا الذي كان یتوجب علیھ فعلھ؟

المشاركةدقائق:)10(الثالثالنشاط
المساواةمبدأعلىبھایؤكدبعباراتالدرسالمعلمیختمثماآلخرینمعإجاباتھمبمشاركةاألخیرةالعشرالدقائقفيالطالبیقوم

واإلنصاف.
 

:مصادر للمعلمین

دلیل المعلم:●
https://www.google.com/url?q=http://tiny.cc/G1L4R2&sa=D&source=docs&ust=166456650522

7418&usg=AOvVaw1ouzMODIqg5gUfjJxZRnH5



الصف األول – الدرس الخامس
إعالن حقوق اإلنسان الخاص بنا

دقیقة60:الزمنيإلطارا
فنون اللغة اإلنجلیزیة، والدراسات االجتماعیة:المادة

السالم والعدل والمؤسسات القویة (الھدف السادس عشر)الحد من أوجھ عدم المسـاواة (الھدف العاشر)،:المعاییر
: كلوي سوبیرفیلالمصمم

الملخص واألساس المنطقي:
ثمومنالمساواة،وعدمالمسـاواةحولمعارفمناكتسـبوهماوتطبیـقتعلموھا،التيالمھاراتبممارسةللطالبالدرسھذایسمح

مجتمعھمأنشطةمنجزًءٍاذلكباعتباربھمالخاصاإلنسانحقوقإعالنفيواالتصاالتالجماعيالعملمنخاص،كمجتمٍعیسـتفیدون،
الصفي.

أھداف التدریس االجرائیة:
مجتمعمنجزًءاكونھمعلىیترتبماتطبیقوكذلكالمساواة،وعدمالمساواةعنعرفوهمالتطبیقالبعـضبعضـھممعالطالبیتعاون
أكبر.

فھم أھداف الدرس: 
الطالبجمیعیتعاونالحالةھذهوفياإلنسـان.یستحقھاالتياألشیاءتضموثیقةكتابةفيالجماعیةالمشاركةمنالمغزىالطالبیفھم

ھذهمثلأھمیةیدركونحیثالدراسي)الفصـلھنابھ(ویقصـدلمجتمعھموأشملأكبرمصلحةتحقیقتستھدفمشتركةوثیقةإلعداد
الوثیقة.

أسئلة أساسیة:
ما المقصود بإعالن حقوق اإلنسان؟●
ما ھي أھمیة العمل المشترك؟●
كیف یمكننا مشاركة العمل؟●
كیف نتفق على ما یرد في ھذه الوثیقة؟●
كیف نسیر إلى جمیع حقوق اإلنسان التي نتفق علیھا في الوثیقة؟●

الھدف التعلیمي المحدد (أن یتمكن الطالب من):
العمل في فرق جماعیة لتحقیق ھدف مشترك.●
اكتساب أدوات ومھارة التعبیر عن الذات.●
تطبیق ما عرفوه عن المساواة وعدم المساواة.●
ربط القیم الالأخالقیة بالمحتوى المعرفي.●



التقویم:
وثیقةإعالنوسیكونجماعي،بشكلیعملونالطالبأنمنللتأكداإلنسـانحقوقإلعالنالطالبإعدادأثناءالفصلداخلالمعلمیتحرك

حقوق اإلنسان ھو التقویم النھائي.

تسلسل األنشطة:
دقائق):10(االفتتاحيالنشاط
یسأل المعلم الطالب عما یذكرونھ عن كونھم جزًءا من المجتمع.●
ماذا یعني كوننا متساوین؟ أو غیر متساوین؟●
ما ھي الطرق التي نستطیع من خاللھا أن نحیا حیاة ھانئة في المجتمع؟●

دقائق):10(اإلنســانلحقوقالعالمياإلعــالن
اإلعالنھذابھاصدرالتيالكیفیةمعھمویناقشالمختصـرة)(النسخةاإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنموادمنبعدٍدالطالبالمعلمیزود

جیدةمعاملة،الناسلجمیعتضـمنالتيالوثیقةھذهإعدادعلىتعاونواالذیناألشخاصمنكبیرعدداجتماعتطلبالعملھذاأنموضـًحا
وتستھدف توفیر حیاة ھانئة لجمیع من على ھذا الكوكب.

دقائق):5(الدیمقراطیة
سیتعاونونوأنھمالدراسیةالفصولفيتحقیقھافيیرغبونالتياألشیاءعلىتشتملوأنالبدالوثیقةأنللطالبالمعلمیوضح●

جمیًعا على إعدادھا استناًدا لما تعلموه في الدروس السابقة.
موافقةوعندالموافقة،حالةفيأیدیھمرفععلیھمثمومنالتصـویت،خاللمنسیتمالوثیقةاعتمادأنللطالبالمعلمیوضـح●

األغلبیة على المادة یتم إدراجھا في الوثیقة.

دقائق):10(اإلعالنموادوضع
فيالطالبأغلبیةوافقإذاالوثیقةفيالموادھذهوتدرجبھم،الخاصاإلنسانحقوقإلعالنمواد10بإعدادالطالبیقـوم●

الفصل.
المقترحاتأنمنالتأكدینبغيكماباإلنصاف،تتسمأعدوھاالتيالموادكونمدىفيالنظرعلىوحثھمالطالبتحفیزینبغي●

التي قدموھا شملت جمیع الطالب.

دقائق):10(اإلنسانلحقوقعالميإعالنصیاغة
یعدونھا.مادةكلنصوكتابةبصیاغةیقومونبحیثطالب،3إلى2منمجموعةكلتتكونمجموعاٍتإلىالطالبتقسیمیتم●

وتركز كل مجموعة علـى واحدة من المواد، وتكون مسؤولة عن صیاغتھا في صورة كلمات وصور.
یقوم المعلم بعد ذلك بتجمیع كافة الصور، وإعداد وثیقة واحدة إلعالن حقوق اإلنسان الخاص بالفصل الدراسي.●

مصادر المعلمین:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/pdf/1.pdf:للطالب)معدة(نسخةاإلنسانلحقوقالعالمياإلعالن


