
داخل المجموعة بركة أم عقبةقیم شخصیة واجتماعیة: انا وقیمي، الفرد موضوع الوحدة:
(الصداقة والعطاء)

وسناء برانسيإعداد  قیم شخصیة واجتماعیةالموضوع 

جمھور
الھدف

مدة الوحدةطالب صف أول - ثاني
التدریسیة 

تعلیمیةحصص5-6

األھداف العامة
للوحدة

أن یفھم الطالب معنى كلمة قیمة.
دیزني .أن أن یكتسب الطالب قیم شخصیة واجتماعیة من خالل أفالم

أن یذوت الطالب ھذه القیم.
مشاھدة أفالم دیزني.أن یكتسب الطالب معلومات جدیدة حول قیم مختلفة من خالل

مصطلحات وقضایا
:

االخالص,قیمة , قیم اجتماعیة, قیم شخصیة, التواضع, الوفاء, الصداقة,
العطاء.

األھدافالموضوعالدرس
التعلیمیة

اقتراحاتمصطلحات
ألسالیب

التدریس: 
الفعالیة

التقییم

مقدمة عن1
معنى القیم

والتطرق الى
عدد من القیم

التي تظھر
بأفالم دیزني

أن یتعرف
الطالب على
معنى كلمة
قیمة وعلى

القیم الشخصیة
واالجتماعیة
في المجتمع

من خالل الفیلم

قیمة , قیم
اجتماعیة, قیم

شخصیة,

مشاھدة مقاطع
من  فیلم سیمبا
ملك الحیوانات

https://yout
u.be/RYAG
GqqYKxg

تلخیص الفیلم

https://youtu.be/RYAGGqqYKxg
https://youtu.be/RYAGGqqYKxg
https://youtu.be/RYAGGqqYKxg


القیم الشخصیة2
من خالل أفالم

دیزني

أن یتعرف
الطالب على

القیم الشخصیة
المتنوعة من
خالل الفیلم
المعروض

االعتماد على
النفس,

المسؤولیة,
الوفاء,

الصداقة,
االخالص,
العطاء.

مشاھدة لقطات
وصور من الفیلم
تبین قیم مختلفة.

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=L-YA
yXR7UuE

القیم  من3
خالل

االجتماعیة من
خالل أفالم

دیزني

أن یتعرف
الطالب على

القیم
االجتماعیة
المتنوعة من
خالل الفیلم
المعروض

قیمة اجتماعیة,
الحیاة

بمجموعة,
الصداقة,

العطاء, محبة
الغیر

ومساعدتھم.

مشاھدة لقطات
وصور من الفیلم
تبین قیم مختلفة.

https://you
tu.be/43K
pXgJwdM
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_____1___رقمواالجتماعیة.الشخصیةالقیمعنمقدمةدرس :مجرى

الموضوع 
معنى القیم ووجودھا في

حیاتنا

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

حاسوب, عارضة, أقالم

مصطلحات
قیمة, قیمة شخصیة, قیمة:

اجتماعیة

مصادر اكادیمیة

https://www.youtube.com/watch?v=L-YAyXR7UuE
https://www.youtube.com/watch?v=L-YAyXR7UuE
https://www.youtube.com/watch?v=L-YAyXR7UuE
https://www.youtube.com/watch?v=L-YAyXR7UuE
https://www.youtube.com/watch?v=L-YAyXR7UuE
https://youtu.be/43KpXgJwdMA
https://youtu.be/43KpXgJwdMA
https://youtu.be/43KpXgJwdMA
https://youtu.be/43KpXgJwdMA


مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس

https://drive.google.com/file/d/1hp2QduH2hF9PS7HRrybp-ePi
acSmhXOg/view?usp=sharing

https://youtu.be/RYAGGqqYKxg

https://www.youtube.com/watch?v=L-YAyXR7UuE

األھداف التعلیمیة
للدرس

أن یفھم الطالب معنى القیمة.

من خالل الفیلم.أن یتعرف الطالب على القیم الشخصیة واالجتماعیة في المجتمع

ن یمیز الطالب بین القیم االجتماعیة والقیم الشخصیة.أ

سیرورةوقت
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

دقا10
ئق

افتتاحیة
افتتاح الدرس: شرح موضوع الدرسوتمھید

وتحدیدا معنى كلمة قیمة مع إعطاء مثال
من لقطات فیلم سیمبا ملك األسود.

تشرح المعلمة للطالب عن الموضوع
ویمكنھا إعطاء أمثلة لذلك من الحیاة

الیومیة.
https://youtu.be/RYAGGqqY

Kxg

https://www.youtube.com/wa
tch?v=L-YAyXR7UuE

27
دقیقة

شرح موسع عن القیم أنواعھا وتصنیفھا معصلب الدرس
التطرق للقیم الشخصیة واالجتماعیة.

عارضة تفصل الشرح

https://drive.google.com/file/
d/1hp2QduH2hF9PS7HRryb
p-ePiacSmhXOg/view?usp=

sharing

https://drive.google.com/file/d/1hp2QduH2hF9PS7HRrybp-ePiacSmhXOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hp2QduH2hF9PS7HRrybp-ePiacSmhXOg/view?usp=sharing
https://youtu.be/RYAGGqqYKxg
https://www.youtube.com/watch?v=L-YAyXR7UuE
https://youtu.be/RYAGGqqYKxg
https://youtu.be/RYAGGqqYKxg
https://www.youtube.com/watch?v=L-YAyXR7UuE
https://www.youtube.com/watch?v=L-YAyXR7UuE
https://drive.google.com/file/d/1hp2QduH2hF9PS7HRrybp-ePiacSmhXOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hp2QduH2hF9PS7HRrybp-ePiacSmhXOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hp2QduH2hF9PS7HRrybp-ePiacSmhXOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hp2QduH2hF9PS7HRrybp-ePiacSmhXOg/view?usp=sharing


5
دقائق

تلخیص
حوار حول القیم التي تم االنكشاف إلیھا

بالفیلم حیث تستعرض المعلمة
المصطلحات والقیم التي تم تعلمھا

بالحصة.

حوار بین المعلمة والطالب ,وتلخیص
لموضوع القیم.

3
دقائق

أكتب عن قیم وجدتھا لدى أفراد عائلتكمھام بیتیة

____2__(التواضع)الشخصیةالقیمدرس :مجرى

وسائل تكنولوجیةالقیم الشخصیةالموضوع 
مساعدة  

حاسوب, عارضة,

مصطلحات
:

قیمة شخصیة , العطاء
االنسانیة, التواضع, التسامح,

المحبة, المسؤولیة

مصادر اكادیمیة

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس
https://docs.google.com/presentation/d/1NhbvR8uoMGeYIHX

-zIPGtJvrue5x2gO9/edit#slide=id.p3
https://youtu.be/Ww3WYyqFt7M
https://youtu.be/vfqMxwSIs70

األھداف التعلیمیة
للدرس

القیم الشخصیة.أن یتعرف الطالب على قیمتي العطاء والتواضع من خالل

https://docs.google.com/presentation/d/1NhbvR8uoMGeYIHX-zIPGtJvrue5x2gO9/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1NhbvR8uoMGeYIHX-zIPGtJvrue5x2gO9/edit#slide=id.p3
https://youtu.be/Ww3WYyqFt7M
https://youtu.be/vfqMxwSIs70


سیرورةوقت
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

5
دقائق

افتتاحیة
افتتاحیة الدرس عن طریق شرح مختصر للقیم التي تموتمھید

تعلمھا الدرس السایق والتطرق للقیم الشخصیة

35
دقیقة

یدورمن خالل مشاھدة فیلم األسد والفأر وسندریال واألمیرصلب الدرس
النقاش حول أي القیم التي تظھر باألفالم المعروضة وعن

قیمتي العطاء والتواضع الرئیسیتان ومن ثم الشرح عن ھذه
القیم من خالل العارضة.

https://youtu.be/v
fqMxwSIs70

https://youtu.be/
Ww3WYyqFt7M

https://docs.goog
le.com/presentati
on/d/1NhbvR8uo
MGeYIHX-zIPGt
Jvrue5x2gO9/edi

t#slide=id.p3

3
دقائق

تلخیص
حوار ملخص حول القیم الشخصیة والتركیز على قیمة

التواضع

حوار بین المعلمة
والطالب

2
دقائق

فكر في قیمتي العطاء والتواضع في حدث قریب منك.مھام بیتیة

____3__(الصداقة)االجتماعیةالقیمدرس :مجرى

https://youtu.be/vfqMxwSIs70
https://youtu.be/vfqMxwSIs70
https://youtu.be/Ww3WYyqFt7M
https://youtu.be/Ww3WYyqFt7M
https://docs.google.com/presentation/d/1NhbvR8uoMGeYIHX-zIPGtJvrue5x2gO9/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1NhbvR8uoMGeYIHX-zIPGtJvrue5x2gO9/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1NhbvR8uoMGeYIHX-zIPGtJvrue5x2gO9/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1NhbvR8uoMGeYIHX-zIPGtJvrue5x2gO9/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1NhbvR8uoMGeYIHX-zIPGtJvrue5x2gO9/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1NhbvR8uoMGeYIHX-zIPGtJvrue5x2gO9/edit#slide=id.p3


القیم االجتماعیةالموضوع 

الصداقة

وسائل تكنولوجیة
مساعدة  

حاسوب, عارضة,

مصطلحات
:

قیمة اجتماعیة,  الحیاة
بمجموعة, الصداقة, العطاء,

محبة الغیر ومساعدتھم.

مصادر اكادیمیة

مواد
تعلیمیة

مكتوبة او
محوسبة 

مالحظة: یجب ارفاق كل المواد لمجرى الدرس
حتى مع وجود الخطرالعیش بمجموعات بسالم وحمیمیة بین الحیوانات في الغابة

صداقة سیمبا تیمور وبومبا دائما

الصداقة

األھداف التعلیمیة
للدرس

أن یتعرف الطالب على قیمة االصداقة  من خالل القیم االجتماعیة.

سیرورةوقت
التعلیم

اسالیب التدریسالفعالیة

5
دقائق

افتتاحیة
افتتاحیة الدرس عن طریق شرح مختصر للقیم التي تموتمھید

تعلمھا الدرس السابق والتطرق للقیم االجتماعیة

https://youtu.be/ZPIfFG_iz9k
https://youtu.be/43KpXgJwdMA
https://docs.google.com/presentation/d/1ph5lU6x8CeuW-Kp9nI5JyfL5scwpZOORhZRaaLODBG4/edit#slide=id.p1


دق35
یقة

التيمن خالل مشاھدة فیلم سیمبا یدور النقاش حول أي القیمصلب الدرس
تظھر باللقطات المعروضة وعن قیمة الصداقة الرئیسیة

ومن ثم الشرح عن ھذه القیمة من خالل العارضة.

https://youtu.be/
ZPIfFG_iz9k
https://youtu.be/
43KpXgJwdMA
https://docs.goog
le.com/presentati
on/d/1ph5lU6x8
CeuW-Kp9nI5Jyf
L5scwpZOORhZ
RaaLODB

3
دقائق

عرض الفكرة المركزیة للموضوع واعادة ذكرتلخیص
المصطلحات.

2
دقائق

یطلب من كل طالب أن یفكر في قیمة الصداقة ویذكر معمھام بیتیة
من تتوفر ھذه القیمة.

https://youtu.be/ZPIfFG_iz9k
https://youtu.be/ZPIfFG_iz9k
https://youtu.be/43KpXgJwdMA
https://youtu.be/43KpXgJwdMA
https://docs.google.com/presentation/d/1ph5lU6x8CeuW-Kp9nI5JyfL5scwpZOORhZRaaLODBG4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ph5lU6x8CeuW-Kp9nI5JyfL5scwpZOORhZRaaLODBG4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ph5lU6x8CeuW-Kp9nI5JyfL5scwpZOORhZRaaLODBG4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ph5lU6x8CeuW-Kp9nI5JyfL5scwpZOORhZRaaLODBG4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ph5lU6x8CeuW-Kp9nI5JyfL5scwpZOORhZRaaLODBG4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ph5lU6x8CeuW-Kp9nI5JyfL5scwpZOORhZRaaLODBG4/edit#slide=id.p1

