
ھبھ مصاروه + مي محاجنةإعداد  تقبل اآلخر، "آراء مسبقة"الموضوع 

جمھور
الھدف

مدةطالب صف الثاني
الوحدة

التدریسیة
 

اربعة حصص تعلیمیة

التعرف على تشابھ اآلخرین بھ- أوجھ التشابھ بین الناس.األھداف العامة للوحدة

التعرف على االختالف بین اآلخرین.

اكتشاف ایجابیات التشابھ واالختالف.

اكتشاف الممیز الخاص بي.

التعرف على مصطلح تقبل االخر "االخر ھو انا"

التعرف على مصطلح " آراء مسبقة "

مساواهاختالف، تشابھ , احترام، تقبل اآلخر، احترام الرأي,مصطلحات وقضایا

اقتراحات ألسالیبمصطلحاتاألھداف التعلیمیةالموضوعالدرس
التدریس:  الفعالیة

التقییم

1

فعالیة صفیة:

"من یشبھني؟

من مختلف عني؟"

ان یدرك الطالب●
بأن طالب صفھ

ال یشبھون
بعضھم البعض.

إعطاء الشرعیة●
وتقبل الطالب

اآلخر المختلف
عن باقي

المجموعة

یشبھني●
ال یشبھني●

مختلف●

االخر●

فعالیات متنوعة
ومختلفة للطالب بغیة

إدراك أوجھ التشابھ
واالختالف بین

اآلخرین

االختالف بین2
اآلخرین

أن یذّوت التلمیذ-1
قیمة االختالف.

ان یتقبل التلمیذ-2
األخر رغم
اختالفھ.

ان یحترم التلمیذ-3
اختیارات

بالشكلاالختالف-
الخارجي.

االختالف بالسلوك-
بالصحةاالختالف-

والمرض
االختالف في اآلراء.-

كتابھ على لوح الصف
االختالفات بین الناس

(شمس األفكار) +
عرض فیدیو عن تقبل

االختالف ومناقشتھ
مع الطالب



ورغبات
االخرین.

ان یعبر التلمیذ-4
عن مشاعره
واحاسیسھ

بصوره جلیھ.
ان ینكشف-5

التلمیذ على
ھوایات مختلفة.

فياالختالف-
المشاعر.

االختالف بالشخصیة.-
بالثقافةاالختالف-

العادات(اللغة,
والتقالید, اللبس).

االختالف في الدیانة.-

http://www.yout
ube.com/watch
?v=fGGKTr04u

SA

تقبل االختالف3
بیننا

رفع اإلدراك-1
والوعي عند

الطالب لمفھوم
التشابھ

واالختالف
بالمظھر

والھوایات.

أعطاء الطالب-2
المصداقیة

لالختالف بینھ
وبین أصدقائھ

بالمظھر.

عرض عارضة

ومناقشتھا مع الطالب
+ عرض قصص
أطفال تتحدث عن
االختالف وتقبل

اآلراء

4

االخر ھو انا

أنالطالبیتعلم-أن1
االختالف فیھ من الخیر

والمعرفة

بأنالطالبیتعلم-أن2
یحترم االخرین رغم

اختالفھم وأن یتقبل ذلك

الطالبیتعرفان-3
على إیجابیات االختالف

بین االخرین

عرض فیلم رسوماحترام المختلف عنا
متحركھ :

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=vVvcv8Y

Q1_4

ھل قابلت شخصا
مختلفا في األسبوع

األخیر؟

لماذا االختالف شيء
جمیل؟

ماذا یفید االختالف؟

كیف ستكون الحیاة لو
كنا جمیعنا متشابھین؟

http://www.youtube.com/watch?v=fGGKTr04uSA
http://www.youtube.com/watch?v=fGGKTr04uSA
http://www.youtube.com/watch?v=fGGKTr04uSA
http://www.youtube.com/watch?v=fGGKTr04uSA
https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27
https://www.youtube.com/watch?v=vVvcv8YQ1_4
https://www.youtube.com/watch?v=vVvcv8YQ1_4
https://www.youtube.com/watch?v=vVvcv8YQ1_4
https://www.youtube.com/watch?v=vVvcv8YQ1_4


عني؟"مختلفمنیشبھني؟"من1رقمدرسمجرى

الموضوع 
تقبل اآلخر " آراء مسبقة"

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

حاسوب (عارضة وعرض أفالم قصیرة)

مصطلحات
یشبھني●
ال یشبھني●
مختلف●

االخر●

موقع وزارة المعارفمصادر أكادیمیة

مواد تعلیمیة مكتوبة
او محوسبة 

مالحظة: یجب إرفاق كل المواد لمجرى الدرس

األھداف التعلیمیة
للدرس

ان یدرك الطالب بأن طالب صفھ ال یشبھون بعضھم البعض.●

المجموعةإعطاء الشرعیة وتقبل الطالب  اآلخر المختلف عن باقي●

أسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

5
دقائق

وصف حدث للطالب: " في صباح أحد األیام دخل راميافتتاحیة وتمھید
الى الصف ورأى أن جمیع طالب صفھ متشابھون :

لجمیعھم یوجد لھم شعر اشقر وعیون باللون األخضر.
جمیعھم مع لباس قمیص باللون األزرق وبأرجلھم حذاء

ریاضي باللون األحمر.

كیف شعر رامي عندما رأى
طالب صفھ متشابھین؟

سعید، خائف، مذعور، متحمس،
متعجب...؟

لماذا؟

ما ھي أوجھ االختالف والتشابھ
بینكم؟ (سماع الطالب حول أوجھ

التشابھ واالختالف بیننا)
35

دقیقة
فعالیات متنوعة داخل الصف (تقسیم الطالب لمجموعات حسبصلب الدرس

معاییر مختلفة.
فعالیات متنوعة:

الىالطالبینقسمون.1
مجموعات حسب التشابھ في

المظھر:



نطلب من الطالب أن یتفرقوا في
غرفة الصف وینقسمون إلى

مجموعات حسب التعلیمات التالیة:
كل الطالب الذین لھم شعر باللون

األسود/ ُبني/ أشقر/ آخر أن یكونوا
مجموعة.

بعد االنقسام لمجموعات**
حسب لون الشعر – نطلب من

الطالب النظر الى بعضھم البعض
والحوار بینھم على االختالف بینھم

(بالشكل الخارجي).
عملالطالبمننطلب.2

مجموعة جدیدة لكل الطالب الذین
لھم شعر ناعم / مجعد (מתולתל)

.
لھمالذینالطالبكل.3

عیون باللون األزرق/ أخضر/
ُبني/ عسلي /اسود ان یكونوا

مجموعة .
الذینالطالبكل.4

ینتعلون أحذیة ریاضیة/ وغیر
ریاضیة ان ینقسموا لمجموعتین.

لمجموعاتتقسیمھمبعد.5
– فحص مع أعضاء المجموعات
ما ھو االختالف بین المجموعات
(من المظھر الخارجي) وعرضھا

على اللوح ...
ب- الحوار على المظھر

الخارجي:

بعد:الطالبنسأل.6
تقسیمھم الى مجموعات ماذا

اكتشفتم عن مظھركم الخارجي؟
5

دقائق
نقاش بسیط مع الطالبتلخیص

یكونواصفكمطالبجمیعانوتحبذونتریدونھل
متشابھین بمظھرھم الخارجي؟

نقاش مع الطالب

مھام بیتیة

اآلخرینبیناالختالف-2رقمدرسمجرى

الموضوع 
تقبل األخر " أراء مسبقھ"

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

حاسوب (عارضة وعرض أفالم قصیرة)

مصطلحات
احترام

اختالف
تقبل اآلخر

موقع وزارة المعارفمصادر أكادیمیة

مواد تعلیمیة مكتوبة
او محوسبة 

http://www.youtube.com/watch?v=fGGKTr04uSA والتشابھاالختالفمعنىفیلم
االصدقاءبین

http://www.youtube.com/watch?v=fGGKTr04uSA


األھداف التعلیمیة
للدرس

إدراك معنى قیمة االحترام●
إدراك قیمة االصغاء لالخرین الكتشاف شخصیاتھم●
لمجرد أنھم مختلفینتعلّم الصبر، عدم االستعجال في الحكم على االخرین فقط●

أسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت

5
دقائق

افتتاحیة
ما ھواالختالف، كلمة لطالما نرددھا لكننا ربما ال نفكر بھا،وتمھید

االختالف برأیكم؟ ماذا یخطر ببالكم عند ذكر ھذه الكلمة؟
كتابھ على لوح الصف االختالفات بین الناس (شمس األفكار)

االستماع ألفكار الطالب

35
دقیقة

عرض فیدیو ومناقشتھ مع الطالبصلب الدرس

http://www.youtube.com/watch?v=fGGKTr04
uSA

مناقشة الطالب حول فیدیو قصیر

5
دقائق

تلخیص
الكونوجودمنذموجودھواالختالفبأنالیومتعلمنا

األماكنفيألوانھم،فيبشرتھم،فيالناسإختالفوالخلق،
تكّونتلذلكونتیجةوالتقالید.العاداتفيبھا،یسكنونالتي

حتىتعالىهللاخلقناوقدكثیرة،وشعوبامختلفة،حضارات
بیننا،نختلفماكثیراھنامنبیننا.فیماونتواصلنتعارف،

ویكون لنا وجھات نظر مختلفة في العدید من األمور.

سماع تلخیص اخیر من قبل
الطالب، ماذا تعلمنا الیوم؟

مقارنة بین أفراد العائلةمھام بیتیة
علیك طالبي العزیز أن تختار اثنین من أفراد عائلتك وتقارن

بینھم، جد الفوارق واالختالفات الخارجیة.
ان أمكن اكتب صفات شخصیاتھم والفروقات بینھا.

"بیننااالختالف"تقبل3رقمدرسمجرى

الموضوع 
تقبل اآلخر " آراء مسبقة"

حاسوب (عارضة وعرض أفالموسائل تكنولوجیة مساعدة  
قصیرة)

مصطلحات
مختلف●

تقبل االخر●

احترام●

موقع وزارة المعارفمصادر اكادیمیة
عارضة

https://docs.google.com
/presentation/d/1BKZV
TGquJp1e3rrXUmhFb8
7LodT8GvnsYooX1Mp
NXwM/edit#slide=id.g8
ab450b635_0_27

http://www.youtube.com/watch?v=fGGKTr04uSA
http://www.youtube.com/watch?v=fGGKTr04uSA
https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27
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https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27
https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27
https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27
https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27
https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27


تشابھ●

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

االخرتقبلموضوعنعنعارضھ
https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT
8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27

األھداف
التعلیمیة
للدرس

بالمظھر والھوایات.رفع االدراك والوعي عند الطالب لمفھوم التشابھ واالختالف●
بالمظھر.أعطاء الطالب المصداقیة لالختالف بینھ وبین أصدقائھ●

اناھواالخر-4رقمدرسمجرى

الموضوع 
االخر ھو انا

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

حاسوب + انترنت +لوح ذكي

االحترام - تقبل االخر - ھویةمصطلحات:
مختلفة - ثقافھ مختلفھ - تشابھ
- مساواة - تقبل اراء االخرین

مصادر أكادیمیة

مواد تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة 

قصھ نمرح ونتعلم مع االختالف :
https://www.youtube.com/watch?v=vVvcv8YQ1_4

األھداف التعلیمیة
للدرس

أن یتقبل الطالب اآلخر وتجنب المساس بھ.●
أن ُینمي الطالب قیمة االحترام وتقبل ھویة المختلف عنھ.●
أن یدرك الطالب أنھ ھنالك من ھم مختلفین عنھ.●
أن  یدرك الطالب قیمة المساواة بین اآلخرین●

سیرورةوقت
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

45
دقیقھ

افتتاحیة
https://www.youtعرض فیلم رسوم متحركة عن تقبل االخروتمھید

ube.com/watch?
v=vVvcv8YQ1_4

الطالب وھي:بعد مشاھده فیلم الرسوم المتحركة نقوم بطرح أسئلة علىصلب الدرس
بنفسكعملتھمعینتصرفبسبباألشخاصبعضمنكسخرأنھحدث-ھل1
؟
الموقف.اشرحاألشخاص؟بعضمنكسخرواعندماشعورككانكیف-2
واشرحمعھووجودكتقبلكرفضالذيالشخصإلىشخصیةرسالةاكتب-3

فیھا  كیف شعرت في تلك اللحظة؟
تقبلك؟رفضالذيالشخصلكسیستجیبرأیكحسبكیف-4
باحترامعاملكآخرشخصإلىشخصیةرسالةاكتب-5

ولم یرفض وجودك.

https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27
https://docs.google.com/presentation/d/1BKZVTGquJp1e3rrXUmhFb87LodT8GvnsYooX1MpNXwM/edit#slide=id.g8ab450b635_0_27
https://www.youtube.com/watch?v=vVvcv8YQ1_4
https://www.youtube.com/watch?v=vVvcv8YQ1_4
https://www.youtube.com/watch?v=vVvcv8YQ1_4
https://www.youtube.com/watch?v=vVvcv8YQ1_4


باحترامیعاملكالذيالشخصذلكفعلردسیكونكیفاعتقادكحسب-6
لرسالتك؟

لدیةماوتفھموتقدیراآلخراحترامیعنياآلخرتقبلانالدرسھذافيتعلمناتلخیص
لآلخربأناالعترافھواالحتراموقیم.....معتقدات،طباعتقالید،أفكار،من

أنیجبیقولھ،مااوماشخصمعتتفقالكنتومھمااآلخرین.یقدرھاقیمة
تحترم رأیھ وما یعتقد إنھ صحیح.

واحتراموالمحبةالتسامحعلىنتربىأنعلینااألخرتقبلمننتمكنحتى
الحریة الشخصیة والخصوصیة للفرد، وحریة الفكر والتعبیر.

یستحق كل ھذا العناء!طالبي العزیز! تذكر دائًما أنك مختلف ، ولكن ھذا المھام بیتیة
ال یھم إذا نسیتأنت مختلف عن اآلخرین؟ اكتب صفاتك اإلیجابیة التي لدیك.
والتعرف علىواحده أو اثنتین !! الھدف ھو عند قراءة أي شخص صفاتك

ھویتك سیعرف كم أنت شخص ممیز و فرید   من نوعك.
ولماذا؟؟اإلیجابیةصفاتكعلىلیطلعتقابلھانتریدالذيالشخصھومن-2


