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ال أحب أن أغير نبرة صوتي  حسب  أنا

 رغباتكم التي تتطلعون إليها .

 وزارة المعارف 

التربوية  ةاإلدار  

ونمط  إتاحةقسم الحذر على الطرق , 

   -حياه آمن
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 اآلخرالتعامل مع 

 المنطق:

متفق عليها اجتماعيا  إنماالمعايير ليست قانونا  .على الجميع مقبولةالمجتمع يحدد قواعد سلوكيه ومعايير 

 واضحةحتى يحدد خطوط عمل  المطلوبةمكونات المعايير  تنظيم  أوسن قانون  إلىبحاجه   أحيانا.

يستطيع الطالب التعرف على قواعد سلوكيه من  من خالل هذا الدرس.راسخة قاعدةتغير  أوومتفق عليها 

 وفقا لرأيهم .  المطلوبةالمعايير  وصياغةخالل بحث وفهم تصرفات المجتمع  حسب ما شوهد بالفيلم 

على  ةدراما مبين, , Front of the Class"" الصف واجهةأمام  "أصدر فيلم سينمائي 2008 سنة

  المزمنةت يتور متالزمةذو   أشخاصيتعامل مع  أمريكيغير روائي  معلم وكاتب , كتاب براد كوهن

عندما . لذلك نجح إنسانيعيش  مثل كل  أنبراد طمح  .خاصة ومع كل الظروف أصبح لمعلم موهوب

 من قبل معلم الصف بحجه انه طالب مشاغب في الصف  ةدارلإل  إرسالهتم براد  ة عداديتعلم بمرحله اإل

التي كانت  المدرسةفي   ةموسيقي ةضده بينما  دعاه لمشاهده حفل إجراء أيالتقى مع مديره  الذي لم يتخذ .

قام ,الحفل  نهايةفي .  إراديبشكل ال  التي خرجت من فمه  أصواتخالل الحفل سمعت . بنفس اليوم

عندما عاد براد .التي يعاني منها توريت متالزمةوالتحدث عن  للمنصةالمدير باستدعاء براد للصعود 

 لكرسيه هتف له الجميع .

توريت  متالزمةالذين يعانون من  األشخاص  إنما، ا بحد ذاته ليست مرضهي  ت يتور متالزمة 

توريت بحد ذاتها ال  متالزمة .الصوتيةمع وحاله التشنجات الحركي هاو  البيئةيتعاملون مع  معامله 

يندمجوا بشكل جيد بكل  إنباستطاعتهم  ،من المجتمع  الحالةبحاله وجود تقبل وفهم هذه تعتبر كعائق 

 .  الحياةوظائف 

 
 
 
 
 
 
 

 – خطط لدروس حسب فيلم م
 توريتبراد كوهن التعامل مع متالزمة 

 

 درس لصفوف  رابع _ سادس
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 المتعامل مع متالزمه توريت براد كوهن  – حسب فيلم 
 

  لصفوف رابع _ سادس  درس 
 

 الدرس أهداف

 ي تؤثر على المجتمع وعلى أداء  األوالد  ذو نأيفهم الطالب ما هي القوه التي باستطاعتها  أن

  االحتياحات الخاصة 

   الحياةرفع الوعي بقبول ومشاركه الفرق في نسيج  

 

 مراحل التعلم 

 Class , "Front of theالصف  أمام واجهة "مشاهده فيلم  –' مرحله ا

  أخرىمشاهده الفيلم مره  –' مرحله ب

  بعد مشاهدتهم للفيلم مهمة همؤإعطا  –' مرحله ج

 مناقشه الفيلم في الصف' مرحله د 

 من  الواقع المألوف االستفادة' مرحله ه 

 

 درس واحد:  الفعاليةوقت 

 

 رابط لفيلم , للشبكةحاسوب مع وصوله :  للمساعدةمواد 

 أمام واجهة  الصف: 

 

 :الدرس ماهية

 

 مشاهده الفيلم –' مرحله ا 

 . مسبقةبدون توجيهات " أمام واجهة  الصف "يشاهد الطالب الفيلم   نأ 

 

  أخرىمره  المشاهدة أعاده –' مرحله ب 
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لمراقبه سلوك احد الشخصيات  مهمةتعطى  ةكل مجموع, يتم تقسيم الطالب من قبل المعلمة لمجموعات 

 .التي اختارها الشخصيةما يقال وسلوك  إلىسيطلب من الطالب االنتباه . 

التي تكشف  المشاركةيجب التركيز بشكل خاص على مدى .  يقوم الطالب بتدوين المالحظات بدفترهم 

 . حداثاأل مسؤولية الشخصيةكل شخصيه ومدى تحمل 

 

 :قائمه الشخصيات في الفيلم 

 ت يرومة تولد يعاني من متالز –براد كوهن 

   التالميذ الذين يجلسون مقابل براد في الصف 

   باقي التالميذ يتعلمون مع براد 

 مدير المدرسة  

  معلمو براد 

 

 العمل في مجموعات –' مرحله ج 

التي تم متابعتها  خالل  الشخصيةكل مجموعه تتحاور وتلخص المالحظات التي سجلها الطالب عن  

التي  المتبادلة المشاركة ةالتركيز على مدى درج.بالصف   أصدقائهم مامأمشاهدتهم للفيلم وعرضهم 

 . حداث التي وقعت ومدى المسؤولية عن األ الشخصيةتظهرها 

 

 حوار داخل الصف  –' مرحله د

 . أقامه محادثه بعد مشاهده الفيلم داخل دائرة الحوار

 

 :نقاط للتحاور 

 ؟الحفل الموسيقي   لالتجاه العالقة التي تلقاها براد قب ماذا شعرتم   .1

 ؟    المتالزمةماذا ممكن إن نتعلم من عمل المدير عندما قام بدعوة براد ليحكي أمام  الطالب عن   .2

 ؟كيف كنتم تتقبلون تلميذ مثله   ،التالميذ بمدرسه براد ةلو كنتم انتم بمكان .3

 ؟ كنتم بمكانهماذا كنتم تشعرون لو  ،حاولوا تخيل بأنكم براد .4

 

 

 

 تلخيص في داخل الصف' مرحله ه 
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ما تسسبتم  له من   أبدا لكن ال ينسى، به  فعلتم ينسى ماذا  ، ن اإلنسان ينسى ما قلتم لهأتعلمت  "

 "                  مشاعر

 (مايا انجلو)

 ..........؟ أنتم   و ماذا تعلمتم

 

 

   متالزمةإنسان مع ، هذا الدرس قمتم بمشاهده براد في 

   مختلفة احتياجات خاصة العالم هناك أناس مختلفين ولديهمفي 

احتياجات خاصةلديها  أناسمع تذكروا   

 "تصرف بشكل عادي "
 

https://www.youtube.com/watch?v=BSn7BkfAv4
w 

 

 

 אביבה אלעזרי رييافيفه العز :كتبت 
 ترجمة بتصرف : منار عليان

 -مراجعة لغوية : سائرة عابد
المسؤولة المركزة القطرية الحذر على الطرق إتاحة ونمط حياة آمن  

 المجتمع العربي  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BSn7BkfAv4w
https://www.youtube.com/watch?v=BSn7BkfAv4w

