
موضوع الوحدة: العائلة في أفالم الرسوم المتحركة

ایمان عراقي وساجدة طھ إعداد العائلة في الرسوم المتحركة الموضوع

حصص5 مدة الوحدة
التدریسیة

طالب جیل صف اول ابتدائي) جمھور الھدف

الرسوم المتحركة .أن یتعرف الطالب على مفھوم العائلة وتقسیمھا من خالل●
أن یكتسب الطالب معلومات عن كل فرد من أفراد العائلة●
افالم رسوم المتحركة.أن یتعرف الطالب على القیم التي تنعكس من العائلة في●
او رسوم متحركةالتعرف على العائلة وأفرادھا من خالل صور كرتونیة●
ان یمیز الطالب أدوار أفراد العائلة المختلفة.●
النقاشات العائلیةلتعرف على الحدود في التعامل ، المسموح والممنوع في●

واالحترام والتعاون المطلوب.
التعرف على مفھوم آخر للعائلة●
أن یمیز الطالب األفراد المغیبین والھدف من ھذا التغییب●

األھداف العامة للوحدة

، تقدیرعائلة، العائلة النوویة والعائلة الموسعة، محبة ، ترابط مصطلحات وقضایا :

التقییم اقتراحات ألسالیب
التدریس:  الفعالیة

مصطلحات األھداف التعلیمیة الموضوع الدرس

العرض التقدیمي
للدرس

وضع الصور من عالم
دیزني أو الرسوم

المتحركة على اللوح او
بعرض تقدیمي وحوار مع
الطالب حول الشخصیة
ودورھا في المنزل

أب ، أم ، أخ ،
أخت، العائلة
النوویة

التعرف على العائلة
وأفرادھا من خالل

صور كرتونیة او رسوم
متحركة

عائلتي (العائلة
النوویة) من خالل

فلونة

1

العرض التقدیمي
للدرس

اختیار مقاطع لعائالت من
افالم دیزني أو الرسوم

المتحركة
حوار واضح وصریح مع
كل طالب وتوجیع األسئلة
مثل : من یسكن معك في
المنزل ؟ ما ھي اسماء
اخوتك واخواتك ؟

أنا لي أخ ، أنا
لیس لدي أخت ،
جدي في بیتي ،
جدتي ال تسكن
معنا، الخالة او
العمة وجدة

-التعرف على شجرة
العائلة األساسیة الموحدة
لكل الطالب ومن ثم
تقسیمھا كأفراد بین

الطالب
-ھنا یستطیع الطفل

(الطالب) تمییز الفروق
العائلیة بینھم ، وعدم

التشابھ بین العائالت من
حیث العدد وطریقة

السكن والخ ..

شجرة العائلة-
العائلة الموسعة
موانا وتوم سویر
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العرض التقدیمي
للدرس

مشاھدة مقاطع فیدیو
والنقاش حول الموضوع

انا بحبك ،
احترمني ،
كالمي مھم

اسمعني ، تعالوا
مجلس سویا ،
لنقم باعداد

الطعام سویا ،
نساعد بابا وماما
والتعبیر عن

مشاعري  الخ ..

التعرف على الحدود في
التعامل ، المسموح

والممنوع في النقاشات
العائلیة واالحترام
والتعاون المطلوب

أفراد العائلة و آداب
التعامل معھم من
خالل الرسوم

المتحركة من خالل
insideفیلم out
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العرض التقدیمي
للدرس

عرض الحلقھ أمام
الطالب وبعدھا النقاش
عنھا وطرح سؤال مھم
فیھا : ما ھو أكثر مقطع
أعجبك ودخل الى قلبك
عرض مقطع السا وآنا
والنقاش حول عالقة

األخوات

معا الى االبد ،
احترام ، حب
ومساعدة

عرض مفھوم الحب
واالحترام والعائلة من
خالل المنظور العملي

والتطبیقي
- دور التعامل مع العائلة
المكونة من إناث أیضا
وكیفیة التعامل فیما

بینھن

مفھوم المحبة
والترابط بین
األخوة

انا وأخي ( رسوم
متحركة )

ملكة الثلج - فروزن
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العرض التقدیمي
للدرس

عرض امثلة من أفالم
دیزني والنقاش حول
تغییب أفراد العائلة

زوجة اب، عرض مفھوم آخر
للعائلة

تغییب أفراد العائلة
في أفالم دیزني
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مجرى الدرس األول

العرض التقدیمي للدرس وسائل تكنولوجیة
مساعدة عائلتي (العائلة النوویة) من خالل

فلونة

الموضوع

مصادر اكادیمیة
أب ، أم ، أخ ، أخت ، عائلة

نوویة

مصطلحات
:

مواد
تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة

رسوم متحركةالتعرف على العائلة وأفرادھا من خالل صور كرتونیة او
ان یمیز الطالب أدوار أفراد العائلة المختلفة.

األھداف التعلیمیة
للدرس
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اسالیب التدریس الفعالیة سیرورة التعلیم وقت

العرض التقدیمي للدرس

4+3رقمشریحة
مشاھدة الحلقة األولى من مسلسل فلونة.

مھم جدا مشاركة بمعلومات حول المسلسل ومن
كاتب القصة.

بعد المشاھدة نوجھ اسئلة للطالب:
ماذا شاھدنا؟.1
من اسم الشخصیة التي تتحدث معنا؟.2
ماذا أخبرنا او على ماذا حدثتنا فلونة؟.3

افتتاحیھ وتمھید

نحاور الطالب من خالل تحلیل المشھد:
مما تتركب عائلة او أسرة فلونة؟ 

نحاول التعرف على افراد عائلة الطالب مع مراعاة
تمریرقبلجدا(مھم6شریحةللطالبالخلفیات

الدرس فحص الخلفیة الخاصة لطالب وخاصة
فقدان أحد الوالدین)

بعد ما عرفنا ننتقل الى تعریف مصطلح العائلة
انونحالللطالبشرحھاونقراھا7رقمشریحة

نربط بین التعریف وبین تجاربھم العائلیة الیومیة.

8رقمشربحةالطالبمعونناقش"فلونة"الىنعود
ممكن عرض المقطع مرة اخرى لبنتبھوا لطریقة

العرض واألدوار.

صلب الدرس

9رقمالشریحةخاللمنالدرس تلخیص

مھام بیتیة

مجرى الدرس الثاني

العرض التقدیمي للدرس وسائل تكنولوجیة
مساعدة شجرة العائلة- العائلة الموسعة

موانا وتوم سویر

الموضوع

https://docs.google.com/presentation/d/1CdGBcAUxYdQui_i9-qhtzYun4hiQIfNSIwMolKVViek/edit?usp=sharing
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مصادر اكادیمیة
أنا لي أخ ، أنا لیس لدي أخت ،
جدي في بیتي ، جدتي ال تسكن
معنا، الخالة او العمة وجدة

مصطلحات
:

مواد
تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة

ومن ثم تقسیمھا كأفراد بین-التعرف على شجرة العائلة األساسیة الموحدة لكل الطالب
الطالب

، وعدم التشابھ بین العائالت من-ھنا یستطیع الطفل (الطالب) تمییز الفروق العائلیة بینھم
حیث العدد وطریقة السكن والخ .

األھداف التعلیمیة
للدرس

اسالیب التدریس الفعالیة سیرورة التعلیم وقت

العرض التقدیمي للدرس التذكیر بالدرس السابق وخاصة في السؤال االخیر
9رقمشریحةالعارضةفي

افتتاحیھ وتمھید

نقاش
حوار
مشاھدة
مقارنة

ومن11رقمشریحةموانافیلممنمشھدنعرض
ثم نسأل الطالب عن أفراد عائلة موانا وعن دور كل

فرد من األفراد.
الوصول الى الجدة في داخل العائلة

دور الجدة بشكل عام ودورھا بفیلم موانا وعالقتھا
مع موانا.

التطرق الى الفرق بین عائلة موانا وعائلة فلونة
ممھم جدا الوقوف عند الفروقات الواضحة االساسیة

بسیاق العائلة واألدوار.

األساسیةالنقاطعندوالوقوف14رقمشریحةشرح
وفحصھا مع الطالب من خالل حیاتھم الیومیة ومن

خالل افالم الرسوم المتحركة

عرض توم سویر ونقاش من خالل األسئلة التالیة:
من ھم افراد العائلة؟

مع یعیش؟
من یقوم بتربیتھ؟

طبعا مھم الوصول الى العمة او الخالة وعن دورھا
ممكن المقارنة دائما بمما سبق وعرضناه فلونة

وموانا.

صلب الدرس

https://docs.google.com/presentation/d/1CdGBcAUxYdQui_i9-qhtzYun4hiQIfNSIwMolKVViek/edit?usp=sharing


كونھاالىوالتطرقموانا17رقمشریحةنعرض
البنت الوحیدة مھم جدا التطرق لعالقتھا مع والدھا
ولماذا ھي البنت الوحیدة النھ في الصین یحددون

عدد األوالد.

مراجعة مصطلح العائلة الموسعة واضافة افراد
طبعا

مھم جدا الوقوف والتذكیر بالقیم.

تلخیص

مھام بیتیة

مجرى الدرس الثالث- درس مضاعف

العرض التقدیمي للدرس وسائل تكنولوجیة
مساعدة فراد العائلة و آداب التعامل معھم

من خالل الرسوم المتحركة من
insideفیلمخالل outوموانا

الموضوع

مصادر اكادیمیة
انا بحبك ، احترمني ، كالمي مھم
اسمعني ، تعالوا مجلس سویا ،
لنقم باعداد الطعام سویا ، نساعد
بابا وماما والتعبیر عن مشاعري

الخ ..

مصطلحات
:

مواد
تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة

النقاشات العائلیة واالحتراملتعرف على الحدود في التعامل ، المسموح والممنوع في
والتعاون المطلوب.

األھداف التعلیمیة
للدرس

اسالیب التدریس الفعالیة سیرورة التعلیم وقت

https://docs.google.com/presentation/d/1CdGBcAUxYdQui_i9-qhtzYun4hiQIfNSIwMolKVViek/edit?usp=sharing
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العرض التقدیمي للدرس مھم جدا مراجعة القیم التي تم التطرق لھا
ممكن ان نسأل الطالب اذا شاھدوا ومیزوا ما

تعلمناه

افتتاحیھ وتمھید

مشاھدة المقطع من الفیلم "قلبا وقالبا"
ماذا شاھدنا؟

كیف شعرنا خالل المشاھدة؟
ھل ذكرك بشئ مشابھ؟

ما رأیك بتصرف أفراد العائلة؟
ما القیم التي یجب ان تكون؟

من ثم نشاھد مقطع موانا
ماذا شاھدنا؟

كیف شعرنا خالل المشاھدة؟
ھل ذكرك بشئ مشابھ؟

ما رأیك بتصرف موانا ووالدھا؟
ما القیم التي یجب أن تكون؟

كتابة میثاق آداب التعامل مع العائلة وأفراد العائلة-
23رقمشریحة

صلب الدرس

عروض الطالب مع الوقوف الى أھم ما تطرقوا لھ
الطالب

تلخیص

مھام بیتیة

مجرى الدرس الرابع

العرض التقدیمي للدرس وسائل تكنولوجیة
مساعدة عائلتي (العائلة النوویة) من خالل

فلونة

الموضوع

مصادر اكادیمیة
معا الى االبد ، احترام ، حب

ومساعدة

مصطلحات
:

مواد
تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة

العملي والتطبیقيعرض مفھوم الحب واالحترام والعائلة من خالل المنظور-
التعامل فیما بینھندور التعامل مع العائلة المكونة من إناث أیضا وكیفیة-

األھداف التعلیمیة
للدرس

https://docs.google.com/presentation/d/1CdGBcAUxYdQui_i9-qhtzYun4hiQIfNSIwMolKVViek/edit?usp=sharing
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اسالیب التدریس الفعالیة سیرورة التعلیم وقت

العرض التقدیمي للدرس مشاھدة مقطع المشاھدة لفیلم فروزن والنقاش مع
الطالب األسئلة التالیة:

من ھم افراد عائلة فروزن؟
ما الذي یربط عالقة السا وآنا؟

ما ھي مشاعر االخوات اتجاه بعضھما البعض؟
القیم: المحبة وترابط والقوة

افتتاحیھ وتمھید

مشاھدة مقطع انا واخي ومناقشة األسئلة التالیة:
ما الذي یربط عالقة سامي ووسیم؟

ما ھي مشاعر األخوة تجاه بعضھما البعض؟
ھل یمكن ان یكون صدیقي بمثابة أخ لي؟

مشاركات من قبل الطالب

ممكن المقارنة بین فیلم فروزن عالقة االخوة
مھم التركیز على دور اإلناث القوي الذي قامت بھ

صلب الدرس

التشدید على عالقة األخوة االیجابیة والمبنیة على
القیم السابقة.

تلخیص

مھام بیتیة

مجرى الدرس الخامس

العرض التقدیمي للدرس وسائل تكنولوجیة
مساعدة تغییب أفراد العائلة في أفالم دیزني

الموضوع

مصادر اكادیمیة
أب ، أم ، أخ ، أخت ، عائلة

نوویة

مصطلحات
:

مواد
تعلیمیة
مكتوبة او
محوسبة

https://docs.google.com/presentation/d/1CdGBcAUxYdQui_i9-qhtzYun4hiQIfNSIwMolKVViek/edit?usp=sharing
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التعرف على مفھوم آخر للعائلة
أن یمیز الطالب األفراد المغیبین والھدف من ھذا التغییب

األھداف التعلیمیة
للدرس

اسالیب التدریس الفعالیة سیرورة التعلیم وقت

العرض التقدیمي للدرس سندریالقصةحولوالنقاش30رقمشریحة
أفراد العائلة أدوارھم وصفاتھم- ممكن عرض

القصة او مقطع منھا وممكن فقط استعمال الشرائح.

افتتاحیھ وتمھید

السبعةواألقزامالثلجبیضاء31رقمشریحة
وایضا الحوار مع الطالب حول عائلة بیضاء الثلج

وبمن تحولت عائلتھا.

األموغیابالبحرحوریة32شریحة

السحريوالمصباحالدینعالء33رقمشریحة
ممكن أیضا عرض القصة وتحلیل غیاب األب.

مھم الوقوف یان غالبا ما یكون غیاب األم أكثر.
والرسالة ھنا "عن عدم أھمیة وجود األم كشخصیة

حاضرة"

صلب الدرس

استنتاج مع الطالب حول العائلة ومفھومھا من
خالل أفالم الرسوم المتحركة

مبنى العائلة المقترح في الرسوم المتحركة
ھل ھذا المبنى الطبیعي؟

أدوار أفراد العائلة؟
ھل ھذه األدوار ممكن أن تغیرھا؟

ما ھي اقتراحات الطالب؟
تغییب أفراد العائلة وخاصة األم

تلخیص

مھام بیتیة
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