
العائلة في أفالم الرسوم املتحركة



مفهوم العائلة : الدرس األول 
من خالل (العائلة النووية)

مسلسل فلونة 



ونناقش معا 4:46هل نشاهد حتى الدقيقة 



ماذا شاهدنا؟ ▪

من اسم الشخصية التي تتحدث معنا؟▪

ماذا أخبرننا او على ماذا حدثتنا فلونة؟▪



نة؟ مما تتركب عائلة او أسرة فلو 

عائلة 
فلونة

األب 

األم 

األخ 
األكبر 

فلونة 
األخت 
الوسطى

األخ 
األصغر 



ن \هيا نتعرف على عائلتكم

من يحب مشاركتنا ليحدثنا على عائلته ومما تتكون؟▪

اسم العائلة؟ ▪

اسم األم ▪

اسم األب ▪

اسم األخ ▪

اسم األخت  ▪





ماذا نعني بكلمة عائلة 

رأكثأووواحدواألماألبمنعادةتتكون صغيرة،اجتماعيةجماعةهياألسرة▪

حتىألطفالابتربيةوتقوماملسؤولية،ويتقاسمون الحبيتبادلون األطفال،من

طريقةبيتصرفون أشخاصليصبحواوضبطهمبتوجيهمالقياممنيمكنهم

.اجتماعية



يتعرف على دور افراد العائلة

؟ (روبنسون كروزو )كيف تم تعريف أدوار عائلة فلونة 1.

دور األب؟ 2.

دون األم؟3.

األخ األكبر؟ 4.

األخ األصغر؟5.

دور فلونة؟ 6.

هل هذه األدوار التي ممكن ان تكون في الواقع؟ 7.

هل االب فقط الذي يعمل؟ 8.

هل فقط األخ األكبر خجول؟  9.



هيا نفكر معا 

ملاذا مهم ان يكون لدينا عائلة؟ ▪

ماذا تعطينا العائلة؟ ▪



-شجرة العائلة: الدرس الثاني
العائلة املوسعة



موانا 



االسرة املوسعة  -أسرة موانا



ماذا كان دور جدة موانا؟ 

الدعم ▪

التشجيع ▪



القيم العائلية

الص،واإلخالصدق،هيوالتيواألدبية،األخالقيةباملبادئالتمسك▪

سيماوالللقيمالسليماألداءاألسرةداخلونقلهمواإليمانواملثابرة،

نسيجعزيزوتاألسرةلتعزيزتقاموالتيمنهااملحافظأوالتقليديالنوع

.املجتمع



توم السوير 



التعرف على افراد وادوار عائلة توم سوير 

من هم افراد العائلة؟ ▪

مع يعيش؟ ▪

من يقوم بتربيته؟ ▪



موالن 

البنت الوحيدة لعائلتها ▪



آداب التعامل مع : الدرس الثالث
العائلة 



"  قلبا وقالبا:مشاهدة فيلم 



هيا نتناقش سويا 

ماذا شاهدنا؟ ▪

كيف شعرنا خالل املشاهدة؟▪

هل ذكرك بش ئ مشابه؟ ▪

ما رأيك بتصرف أفراد العائلة؟ ▪

ما القيم التي يجب ان تكون؟ ▪



مواقف موانا ووالدها 



نقاش حول الحوار مع والدها  

ماذا شاهدنا؟ ▪

كيف شعرنا خالل املشاهدة؟▪

هل ذكرك بش ئ مشابه؟ ▪

ما رأيك بتصرف موانا ووالدها؟  ▪

ما القيم التي يجب ان تكون؟ ▪



كتابة ميثاق آداب التعامل مع العائلة وافراد العائلة

مجموعاتالىالصفوتقسيممجالتاوجرائداحضارممكن▪

الجرائدمنكوالجخاللمنالعائلةمعالتعاملآدابميثاقتحضيرممكن▪
.واملجالت



ة مفهوم املحب: الدرس الرابع
والترابط بين األخوة 



فروزن –ملكة الثلج 



بدون األهل  ( اإلناث)األخوات -فروزن –ملكة الثلج 

من هم افراد عائلة فروزن؟ 1.

ما الذي يربط عالقة السا وآنا؟ 2.

ما هي مشاعر االخوات اتجاه بعضهما البعض؟ 3.

املحبة وترابط والقوة : القيم4.



معا الى االبد -مسلسل انا واخي



ما الذي يربط عالقة سامي ووسيم؟ 1.

ما هي مشاعر األخوة اتجاه بعضهما البعض؟  2.

هل يمكن ان يكون صديقي بمثابة أخ لي؟ 3.

مشاركات من قبل الطالب 4.



مفهوم آخر : الدرس الخامس
ة  تغييب أفراد العائل–للعائلة 



سندريال 

زوجة أب وبناتها▪

صفات زوجة األب ▪

صفات بناتها؟ ▪

أسلوب التعامل مع سندريال  ▪



بيضاء الثلج واألقزام السبعة 

بيضاء الثلج بدون أم وأب وزوجة أب شريرة ▪



حورية البحر 

األب بدون االم ▪



عالء الدين واملصباح السحري 

أم بدون أب وابن وحيد ▪



للتلخيص

ركة استنتاج مع الطالب حول العائلة ومفهومها من خالل أفالم الرسوم املتح▪

مبنى العائلة املقترح في الرسوم املتحركة ▪

هل هذا املبنى الطبيعي؟ ▪

أدوار افراد العائلة؟ ▪

هل هذه األدوار ممكن ان تغيرها؟ ▪

ما هي اقتراحات الطالب؟ ▪

تغييب افراد العائلة وخاصة االم ▪


