
موضوع الوحدة: رسوم متحركة وحقوق االنسان

رلى نصیرإعداد  رسوم متحركة وحقوق االنسانالموضوع 
رنا خوري شداد

جمھور
الھدف

مدةالصف األول والثاني
الوحدة

التدریسیة
 

تعلیمیةساعات6

التعرف على مصطلح حقوق اإلنسان/ حقوق الطفل.)1األھداف العامة للوحدة
التعرف على مصطلح "قیم".)2
خاصة.التعرف على الوثیقة العالمیة لحقوق اإلنسان/ وحقوق الطفل)3
فھم أھمیة تمثیل حقوق اإلنسان في السینما.)4
اإلنسانالتعرف على أفالم رسوم متحركة تتعامل مع موضوع حقوق)5

بمختلف وجھات النظر.
اكساب الطالب مھارات المشاھدة الفعالة والناقدة.)6

اجتماعیة، انتھاكقیم، حقوق اإلنسان، حریة، مساواة، مسؤولیة فردیة، مسؤولیةمصطلحات وقضایا :
مرسل، قصة،حقوق االنسان، فیلم، سینما، اعالم، اتصال، رسالة، مستقبل،
مقابل الحریةمعضلة (مشكلة)، مشاھدة ناقدة ومشاھدة فعالیة، حریة الفرد

الجماعیة.

اقتراحات ألسالیبمصطلحاتاألھداف التعلیمیةالموضوعالدرس
التدریس:  الفعالیة

التقییم

مقدمة حقوق1
اإلنسان/الطفل

أن یتعرف الطالب
على مصطلح

"حقوق".

أن یتعرف الطالب
على وثیقة حقوق
اإلنسان/ والطفل

بشكل خاص.

حقوق، طفولة،طفل
وثیقة، قیم.

روایة قصة قصیرة
إلیصال الطالب
لمصطلح حق

فعالیة عن الحقوق

عرض وثیقة حقوق
اإلنسان.

عرض صور توضح
الحقوق.

ورقة عمل عن
حقوق الطفل

حقوق اإلنسان2
والطفل في
النصوص
اإلعالمیة

أن یستطیع الطالب
تمییز الحقوق من

المادة المرئیة
أمامھ. (النصوص

اإلعالمیة).

اعالم، رسالة،
عناصر، حقوق،

تمییز،

تحلیل صور وتمییز
حقوق اإلنسان/الطفل

بھا.

مشاھدة مقاطع فیدیو
من رسوم متحركة
وتمییز الحقوق بھا.



أفالم الرسوم3
المتحركة وحقوق
اإلنسان/الطفل

أن یتعرف الطالب
على

القصة،الصراع
والشخصیات في

أفالم الرسوم
المتحركة.

أن یتعلم الطالب
ربط الشخصیات
والقصة مع حقوق

االنسان.

ان یستطیع الطالب
تمییز الحقوق التي

تتمثل في فیلم
الرسوم المتحركة.

أن یستطیع الطالب
التعبیر عن رأیھ
بما یخص الفیلم.

فیلم رسوم
متحركة، شخصیة،

قصة، صراع،
حل، حقوق، ربط،

تعبیر، رأي.

مشاھدة فیلم كرتوني
قصیر وتحلیلھ بحسب
المعلومات المكتسبة

عن الحقوق.

1رقم:اإلنسان/الطفلحقوقمقدمةدرس:مجرى

وسائل تكنولوجیةحقوق اإلنسان/الطفلالموضوع 
مساعدة  

حاسوب، شرائح عرض.
على الطالب التزود بأقالم تالوین.

مصادر اكادیمیةحقوق، طفولة،طفل وثیقة، قیم.مصطلحات:

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس
http://sdc-haifa.org/bully/wp-content/uploads/2020/05/2na-wa7oqoqi.pdf

http://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/11/hqooq.pdf

https://elmqal.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%
84%D8%B7%D9%81%D9%84/#i-2

https://www.unicef.org/sop/media/826/file

نبذة عن االعالن عن حقوق االنسان

نص وثیقة حقوق الطفل
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81
%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%8

http://sdc-haifa.org/bully/wp-content/uploads/2020/05/2na-wa7oqoqi.pdf
http://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/11/hqooq.pdf
https://elmqal.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/#i-2
https://elmqal.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/#i-2
https://www.unicef.org/sop/media/826/file
https://drive.google.com/open?id=1v-UH4rgHMxyNBu5Ve5yJYGz6Llh3E9qH
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84#
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84#


2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9
%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D
9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84#

نص االعالن عن حقوق االنسان
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

األھداف التعلیمیة
للدرس

أن یتعرف الطالب على مصطلح "حقوق".

خاص.أن یتعرف الطالب على وثیقة حقوق اإلنسان/ والطفل بشكل

وأوراق عمل.أن یمیز الطالب مجموعة من الحقوق من خالل قصص، أمثلة

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت
سالم وتحیة للطالب.افتتاحیة وتمھید

محادثة صغیرة وتمھیدیة مع الطالب.
المعلمة تسرد قصة قصیرة على الطالب بھدف التوصل لكلمة

"حق".
قصة"الیوم وقبل ما نبدأ بموضوع الدرس، أرید أن أروي لكم

صغیرة.
قرر أمیر ان یلبس مالبس تختلف عن تلك التي)1

اختارتھم امھ لھ. ھل مسموح فعل ذلك؟ لماذا؟.
والدة أمیر قررت أن تحضر لھ خبزة ولبنة)2

للمدرسة، ولكن أمیر ال یحب اللبنة، ماذا یستطیع أن
یفعل أمیر في ھذه الحالة.

عندما یولد طفل/طفلة صغیرة في العائلة ھل یجوز)3
أن یبقى بدون اسم؟ لماذا؟ لماذا االسم مھم؟

بسبب الحروب الكثیرة، العدید من العائالت تترك)4
بیتھا وتھرب الى مكان اخر، أین یجب أن تسكن؟

من المفروض أن یصل الطالب لكلمات مثل "اختیار" "یحق
لي" "رأي"....

سرد قصة وحوار مع الطالب.
أو عرض الفیلم القصیر التالي

لمناقشة موضوع اختیار االسم.
https://www.youtube.com/
watch?v=Np1grceWVsE

كتابة معطیات القصة على اللوح.
تكتب المعلمة على اللوح الكلمات

التي قالھا الطالب في أعقاب
المحادثة.

تلخص المعلمة المحادثة. وتعرض على الطالب المصطلحاتصلب الدرس
حق.الجدیدة التي نتجت من المحادثة. مع التشدید على كلمة

إذاتكتب المعلمة كلمة حق في وسط اللوح. وتسأل الطالب ما
تدلسمعوا ھذه الكلمة من قبل. أین؟ في أي موقف؟ على ماذا
كیفبحسب رأیھم؟ من یستعمل ھذه الكلمة الصغار ام الكبار؟

یتم استعمالھا الخ…..

تقوم المعلمة بتعریف معنى كلمة "حق".

محوسبة لعرضبعارضةاالستعانة
الشرح على الطالب.

أوراق عمل عن الحقوق من كراسة
"أنا وحقوقي" (إصدار جمعیة

التطویر االجتماعي حیفا).
أو من كراسة "ھذه حقوقي أنا

وفھودي".

https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84#
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84#
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84#
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Np1grceWVsE
https://www.youtube.com/watch?v=Np1grceWVsE
https://docs.google.com/presentation/d/18RmUJnx9FhW3m5fbcR_e7eEBQ0vAbxTX/edit#slide=id.p1


وإعطاء أمثلة عن حقوق یتمتع بھا االطفال. (أو عرض بعض
الصور وكتابة الفعل الذي یقوم بھ الطفل كحق یحب التمتع

بھ)
الحق في اللعب.

الحق في المأكل والمسكن.
الحق في األمان…

تقوم المعلمة بتعریف الطالب على حقوق اإلنسان أیضا،
والتشدید على أن حقوق األطفال ھي جزء من حقوق اإلنسان

العامة. وأن ھذه الحقوق موجودة ضمن وثیقة عالمیة لكي
تحافظ علیھم وعلى طفولتھم.

تعرض المعلمة قصة وثیقة حقوق اإلنسان ووثیقة حقوق
الطفل لتعرف الطالب على القصة األكبر خلف الحقوق
الصغیرة التي عرفوھا من بدایة الحصة. وتعرض وثیقة

حقوق االنسان والطفل.

تعرض المعلمة على اللوح صورة من كراسة "انا وحقوقي"
أو من كراسة "ھذه حقوقي أنا وفھودي". وتجري نقاش مع

الصف حول الحق الذي یظھر في الصورة.

یكتب الطالب ما ھو الحق المعروض
في المثال، ویقوم بتلوین الورقة. أو

یقومون ببناء بطاقة ھویة.

بأمكان المعلمة تجمیع األوراق
وتعلیقھا في الصف كمحفز للتعلم عن
الموضوع ولكي یشكل مرجع للدرس

القادم.

تلخیص المصطلحات الرئیسیة التي تم تناولھا في الحصةتلخیص

من المحبذ أن تقوم المعلمة بتذكیر األھل ما یجب علىمھام بیتیة
الطالب إحضار للدرس القادم عبر مجموعات الصف أو عن

طریق المربیة لكي یتم الدرس القادم بنجاعة اكبر.

إحضار صورة شخصیة لكل طالب
الضافتھا لبطاقة الھویة.

إعطاء الطالب ورقة عمل عن أحد
الحقوق الستخراج الحق وتلوین

الورقة

ممكن توزیع أوراق متنوعة للطالب
حیث یحصل كل طالب على حق
مختلف. لیتم تجمیع الحقوق في

الدرس القادم.



منأكثریستغرقأنالممكنمن(الدرس2رقم:اإلعالمیةالنصوصفيوالطفلاإلنسانحقوقدرس:مجرى
دقیقة)45

حقوق اإلنسان والطفل في النصوصالموضوع 
اإلعالمیة

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

عارضة، حاسوب، شاشة عرض، مكبر
صوت.

كرتونة كبیرة، ألوان طوش.
اعالم، وسائل إعالم، رسالة، عناصر،مصطلحات:

حقوق، تمییز،

فیدیو، نص،صورة، تضارب، تحلیل،

قصة، شخصیات، تأثیر، مشاھدون.

مصادر أكادیمیة

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

األھداف التعلیمیة
للدرس

أن یستطیع الطالب رصد/تمییز القصة من المادة المرئیة.

(النصوص اإلعالمیة).أن یستطیع الطالب تمییز الحقوق من المادة المرئیة أمامھ.

أن یستطیع الطالب فھم تأثیر شخصیات القصة على المشاھدین.

اسالیب التدریسالفعالیةسیرورة التعلیموقت
تحیة ومحادثة قصیرة مع الطالب:افتتاحیة وتمھید

حالكم؟كیف)1
وھلالبیت؟فيبتلوینھاوقمتمالعملأوراقأحضرتمھل)2

احضرتم صورة شخصیة لكم؟
الطاولة.علىوالصورةالورقةضعوا)3

واالن، دعونا نتذكر ماذا تعلمنا في الدرس السابق.

على المعلمة أن تجري تلخیص قصیر عن موضوع الدرس
السابق، ولفت نظر الطالب لبطاقة الھویة التي قاموا بكتابتھا

وتعلیقھا في الصف كربط مع موضوع الحقوق.

عارضة الدرس

تطلب المعلمة من الطالب وضع
الورقة والصورة أمامھم.

تشرح المعلمة للطالب أنھا ستقوم
بتجمیع الحقوق التي كتبوھا على

الورقة وكتابتھا على اللوح.
على كل طالب (أو من یرغب) أن

یقف أمام الصف، وأن یعرض الورقة
لباقي الطالب ویقرأ الحق الذي

استخرجھ من الورقة.

تكتب المعلمة الحقوق على اللوح.

https://docs.google.com/presentation/d/1995AscB6_L8wqIk62_m9jeok6b073rK0/edit#slide=id.p1


خارطة للحقوق- بإمكان استخدام
كرتونة كبیرة وكتابة الحقوق

المستخرجة علیھا وتزیینھا وتعلیقھا
بالصف لالستعانة بھا في الدروس

المقبلة.

ھذه الحقوق موجودة دائما من حولنا، في القصص التيصلب الدرس
نسمعھا ونقرأھا، في المدرسة، في الصف، وأیضا في

مسلسالت وأفالم الرسوم المتحركة التي تشاھدونھا دائما.

افالم وبرامج الرسوم المتحركة تعرض لكم عبر وسائل
االعالم. (التلفزیون، قناة یوتیوب، ام بي سي، سبایس

تون…)

ھذه البرامج دائما تروي لنا قصة، یكون أبطالھا شخصیات
أنعدیدة. وكل برنامج او فیلم رسوم متحركة نراه من الممكن

یؤثر علینا وعلى تصرفاتنا بشكل جید او بشكل أقل جید.
ھذه األفالم عبارة عن نصوص إعالمیة، نشاھدھا عبر التلفاز

أو في السینما أو في قنوات الیوتیوب، أو على نتفلیكس.

في الكثیر من االحیان ھذه النصوص األعالمیة تتناول
مواضیع عدیدة، منھا أیضا موضوع حقوق االنسان واالطفال.

ترويھنالك الكثیر من االفالم التي تشاھدونھا من الممكن أن
قصصا عن حقوق االنسان واالطفال بطریقة ظریفة،

مضحكة، ومحزنة أحیانا.
ألیفة، أوھنالك الكثیر من االفالم التي یكون أبطالھا حیوانات

مخلوقات عجیبة وغیر عادیة ولكن كلھا من الممكن أن تمرر
لنا رسالة عن االنسان وتكون عبرة لنا. (ھنالك حاجة للتوسع
ھنا بموضوع استعمال الحیوانات للتعبیر عن قضایا اجتماعیة

أو انسانیة).

سوف نشاھد اآلن جزء من برنامج رسوم متحركة.
بعد المشاھدة سوف نجري نقاش حول ما شاھدناه.

المشھد األول من فیلم بامبي
08:00الدقیقةفيالمشھدنھایة

https://www.egylord.com/v
ideo/watch.php?vid=2c2a
46090

نقاش:
ماذا رأیتم؟ شاھدتم؟)1
كیف شعرتم؟)2
ھل تتذكرون الشخصیات)3

التي ظھرت في المشھد؟ ما
ھي؟

من یستطیع أن یخبرني ما)4
ھي القصة التي رأیناھا

حتى االن في ھذا المشھد؟
بعد أن عرفنا القصة، ھل)5

تستطیعون أن تشیروا
لحقوق االنسان واالطفال

التي تعلمنا عنھا حتى االن
والتي ظھرت في المشھد؟
(على الطالب أن یتطرقوا للحق في
الھویة والحصول على اسم، وأیضا
الحق في األمان، الحق في أن تكون

لدیھ عائلة (األم).

عرض صورة الفیلم.تذكیر بمشھد الفیلم وشرح سبب مشاھدتھ.تلخیص

احضار اسماء رسوم متحركة تشاھدوھا.مھام بیتیة
اكتبوا قصة برنامج/فیلم الرسوم المتحركة.

واشرحوا لماذا حسب رأیكم یرتبط ھذا البرنامج/الفیلم
بموضوع حقوق االنسان والمواطن.

https://www.egylord.com/video/watch.php?vid=2c2a46090
https://www.egylord.com/video/watch.php?vid=2c2a46090
https://www.egylord.com/video/watch.php?vid=2c2a46090

