
 -مفتاح القلب
 
ّ   للصف  اوأ

ّممي ز: اسم الوحدة كل  شخص فريد 

(SEL)االجتماعي  -التعليم العاطفي  

قيمة االختالف
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ة إلى اُمالَءمة الوحدة  :لعربي 

ة ار، مرشدة -ناريمان خليلي  ةنص  ةلوائي  ة القيمي  لواء الشما -للتربية االجتماعي 

ّرة اإلعداد  :تركيز سير

ةكرامة عراقي   ة االجتماعي  ة للتربي  ة ، مرشدة قطري  قسم التعليم االبتدائي  –القيمي 

ة  :مراجعة لغوي 

ة . د ة اللغوي  ة للتربي  قسم التعليم االبتدائي  -لبنى حديد، مرشدة قطري 

ّمصادقة  :إشراف متابعة 

ز التعليم العربي  
 
ش، مرك

 
قسم التعليم االبتدائي  –صالح طه، مفت

:تنسيق جرافي  

وب، مرشد قطري  للحوسبة  قسم التعليم االبتدائي  –حسن أي 

ر، وهي موجهة إلى الجنسين على حّدٍّ سواءاملعروضةوردت الصياغة في هذه : مالحظة
ّ
.باملذك

وزارة التربيّة، اإلدارة التربويّة، قسم التعليم االبتدائّي، وحدة التربية للحياة في المجتمع 2



برنامج مفتاح القلب بصيغِتِه الجديدة

م العاطفّي ا
ّ
، مع تسليط SELالجتماعّي تّم تطوير وتحديث صياغة الفّعالّيات والدروس في برنامج مفتاح القلب تناغًما مع أسلوب التعل

.الضوء على قيمة االختالف في هذه الوحدات

ماعّي والذي ُيالِئم طبيعة بُمالَءمة الوحدات إلى العربّية وفًقا لتسلسل املواضيع املطروحة مع الحفاظ على املضمون الِقَيمي االجتقمنا

.مجتمعنا ومدارسناو ونهج حياتنا 

ّل جوانبها وبمجاالتٍّ شّتى، والتي بدوِرها تعّزز القيمة بك،نقّدم في هذه املعروضات ُمقترحات لدروس وفّعالّيات وألعاب وجاهّية ومحوسبة

م استخدامها لعرض القيمة
ّ
.بإمكان املعل

ة األدوات والوسائل الالزمة
ّ
.لكّل طبقة صفّية موضوع اجتماعّي عاّم يشمل قيمة االختالف بكاف

مة مقد 

   ّ  اوأ
 
 الثانيالصف

 
 الثالثالصف

 
 الرابعالصف

 
 الخامسالصف

 
 السادسالصف

 
الصف

كل  شخص

ز ّممي  فريد 

كل  عائلة فريدة 

من نوعها

مختلفون 

ّمتواصلون 
ّمتشاب ّاحد موهبة هون مختلفون  لكل  

زة ممي 

ّاالنتماء  ة  الهوي 

جتمعي  
ُ
امل
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ر القلبمفتاحبرنامجلىإنظرة طو 
ُ
امل

:للطاقم التربوّي، تحّية طّيبة
طّور بصيغته الجديدة

ُ
.في هذه األّيام يخرج للنور برنامج مفتاح القلب امل

ّي االجتماعّي  م الحس ّ
ّ
(.SEL)تّم تطوير الوحدات بالتناغم مع أسلوب التعل

.يسعدنا في هذه املرحلة تقديم وحدات تعليمّية جديدة لحصص مفتاح القلب بتسليط الضوء على قيمة االختالف
البرنامج ؟فيماذا 

م 
 
:للمعل

:ر حسب الدوائرويتطوّ مساق لكّل طبقة جيل يتماش ى ويتوّسع –محتلنمساق -أ
 األّول 

ّ
 الثاني–الصف

ّ
 الثالث -أنا وذاتي، الصف

ّ
 الرابع–في العائلة، الصف

ّ
، الصف

ّ
 الخامس-في الصف

ّ
 -في املدرسة، الصف

ّ
.في املجتمع- السادسبين الجمهور، الصف

ة-ب ة تعليمي  .من الحصص تشمل بدائل متنّوعةاوحدات تدريسّية تشمل عددً –ّحدات تدريسي 
م عم ُبعد( معظمها محوسبة)وسائل متنّوعة –ّسائل مساعدة -ت

ّ
 وعن طريق التعل

ّ
م وللتجربة داخل الصف

ّ
.إلدارة التعل

:للتالميذ
م والتجربة -أ

ّ
(.كاأللعاب، األفالم، القصص، بطاقات للمحادثة وهكذا)وسائل مساعدة متنّوعة للتعل

(.معظمها محوسبة)ّيةوصّف مجموعاتّيةمهاّم فردّية، -ب
رسل لكم الوحدات من خالل معروضات بصيغتها 

ُ
.املوقعبعد حين، سيتّم نشر هذه املواّد ووحدات إضافّية محوسبة في. لّيةاألوّ في هذه املرحلة ت

سعدنا مشاركتكم لنا بأفكار، تساؤالت، منتجات صّف 
ُ
.ّيةت

مع أجمل األمنيات بالنجاح
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تسائيري وريت أ
يةمديرة وحدة التربية القيم

قسم التعليم االبتدائّي 

ششيمزهافه
جقسم تخطيط وتطوير براممديرة 

مكتب نائب املدير العام



ّرة العمل بالوحدة تركيز سير
ز":تسليط الضوء على املوضوعمدخل • ّممي  ّاوأفكاراوأ خصائص الجيل-“كل  شخص فريد  ّقيم-----هداف  معرفة، مهارات 

ع في املظهرالتنو  -1درس 

ة• من مثلي؟ من يختلف عني؟-ة الرسوم التوضيحي  -بديل ب املشاركة بالذكريات-2"أصدقاء من جميع اوألوان"-اوأغنية -1افتتاحي 
يالجميع يشبنه-ة الحدث قص  -ثبديل -لقاء ّاكتشاف -التنشيط -تبديل 

ة -1سير الدرس• الي  ّاملختلف في املظهر-2"         مثل هذه االجتماعات"-الفع  الحديث عن املتشابه 

ةصنع صورة ذاتي  -2توضيح اوأفكار              -1إجما •

االختالف في املشاعر-2درس 

ة• مشاعري ناأهذا –أغنية . 1افتتاحي 

ّالعواطف. 2 الحديث عن  املشاعر 

ّقات فراغي"نص  -بديل ب  "أستمتع في أ

ّقت فراغنا؟ماذا نحب  -فحص-تبديل  أن نفعل في 

ة-2لعبة اوأحاسيس-1سير الدرس• مشاركة بقصص شخصي 

متابعة-ةصنع صورة ذاتي  -2توضيح اوأفكار              -1إجما •

هااختالفات باوأنشطة التي نحب  -3درس 

ة• لمناقشة نشاط مفض  . 2"    زيارة معرض الصور . "1افتتاحي 

 "لعبة -1سير الدرس•
 
ّاالختالف في النشاط املفض  -2"     البحر الجاف لناقش أّجه التشابه 

 -1إجما •
 
م                ملخ

 
املعرضفىّعرضه الذاتىلبوم  اوأاالنتهاء من صنع -2ص التعل

ة إلى التطبيق-4درس  من النظري 

نمن خال  غرض عرض ذاتي  -بديل أ  "زممي  أنا فريد "تقديم نفس ي باستخدام بطاقة-بديل ب معي 
5
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نظرة للموضوع: مدخل

نظرة للموضوع
 
ّ
ط الضوء على" شخص فريد وممّيزكّل : "ز هذه الوحدة حول موضوعتترك

ّ
:وتسل

ة: املمّيز عند كّل تلميذ مع التركيز على•
ّ
.املظهر والعواطف واألنشطة املفضل

• 
ّ
.  األّول التشابه واالختالف بمجموعة التالميذ، مع التركيز على املظهر والعواطف واألنشطة املرغوبة عند تالميذ الصف
 األّول الذين يتعاملون مع تجربة التكّيف مع بيئة جديدة، يسعون جاهدين إليجاد مكانهم في مجموعة

ّ
األقران وتحديد ماذا تالميذ الصف

.يمّيزهم عن اآلخرين
م عن أنفسهمفي هذه املرحلة التنموّية، يكون التالميذ قادرين على إدراك اآلخر كشخصّية مختلفة عنهم، وهي بالنسبة لهم مرآة ل

ّ
.لتعل

.ن لتنّوع مجموعة األصدقاءباإلضافة إلى ذلك، فإّن التطّور العاطفّي واالجتماعّي يساعدهم على توسيع دائرة األصدقاء، وبالتالي يتعّرضو 
ز على هذا التنّوع

ّ
ن كّل تلميذ أن يعّزز مجموع،حوار قيمّي يرك

ّ
ات على أساس القبول وفي نفس الوقت يعطي مكاًنا للتمّيز الذي يمك

.واالحترام
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

مدخل

3درس 

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

ة-4درس  من النظري 
إلى التطبيق

   ّ  اوأ
 
 الثانيالصف

 
 الثالثالصف

 
 الرابعالصف

 
 الخامسالصف

 
 السادسالصف

 
الصف

كل  شخص

ز ّممي  فريد 

كل  عائلة فريدة 

من نوعها

مختلفون 

ّمتواصلون 
ّمتشاب ّاحد موهبة هون مختلفون  لكل  

زة ممي 

ّاالنتماء  ة  الهوي 

جتمعي  
ُ
امل



أهداف-مدخل

 املمّيز عند كّل لىإف التعرّ •
ّ
"زومميّ كّل شخص فريد "يساهم في فهم أّن تلميذ في الصف

 يساهم في تكوين صداقات أفضللىإالتعّرف •
ّ
املختلف بين التالميذ في الصف

ة أفكار مركزي 

شخص فريد وممّيز كّل 

املوضوع

 األّول  
ّ
الصف

طبقة الجيل

ة)تلميذز كّل توضيح تميّ •
ّ
فضل

ُ
(مع التركيز على املظهر والعواطف واألنشطة امل

• 
ّ
فحص أوجه التشابه واالختالف بين تالميذ الصف

ة من خالل تعميق األلفة مع اآلخرينيّ تعزيز الصداقات الصّف •

اوأهداف
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

مدخل

3درس 

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

ة-4درس  من النظري 
إلى التطبيق



ّقيم-مدخل معرفة، مهارات 

إدراكي  

ر ال املسموع وأاملكتوب استخراج املعلومات من النّص –وّي التعبير الشف-اللغوي  تنو 

(SEL)شخص ي  

، معرفة الذاتاملشاعرلىإف تعرّ -الوعي الذاتي  

تشخيص أوضاع اجتماعّية-الوعي االجتماعي  

(SEL)شخص ي  بي  

تواصل -سلوك اجتماعيّ 

ّالعائلة احترام  اإل نسان 

ان، حقوقه وثقافتهنساحترام اإل

خر املمّيز عندي وعند اآل •

فّضلةاملتشابه واملختلف في مجموعة التالميذ، مع التركيز على املظهر واملشاعر واأل•
ُ
نشطة امل

معرفة

مهارات

قيم
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

مدخل

3درس 

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

ة-4درس  من النظري 
إلى التطبيق



ع في املظهر-1درس  التنو 
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ة-1الدرس  افتتاحي 

ّصف املرحلةاملرحلة

افتتاحية
أصدقاء من جميع أنواع األلوان-فيديو-بديل أ 

أصدقاء من جميع األلوانفيديو  -مشاهدة -أ
:نقاط للمناقشة-.ب
كيف كان شعورك عندما استمعت إلى األغنية؟ ما هو رأيك؟•
احد منهم؟ِصف تنّوع البشر، وقل ما الذي يعجبك في كّل و ". ّن البشر من جميع األلوانإ"يقول الولد في األغنية •
:مشاركة بالذكريات. ت
ر صديًقا ساعدك وشّجعك عندما كنَت حزيًنا•

ّ
؟ِصف شكله وكيف شّجعك. تذك

• 
ّ
.معه" املرحتحّب "ر الصديق الذي تذك

.  صدقائكأأن تفعل مع أخبرنا  ما تحّب •
".من متعة أن يكون لديك الكثير من األصدقاء، من جميع األلوانايا له: "يقول الولد •

ا؟ ملاذا؟هل تعتقد ذلك أيضً 
أعط أمثلة ملواقف عملت فيها مع أصدقاء مختلفين عنك• 

ة :ةلالفتتاحي  بدائل إضافي 
24من يشبنهي؟ من يختلف عني؟ شريحة -ةالرسوم التوضيحيّ -بديل ب
25شريحة -لقاء واكتشاف-فّعالّية-تبديل 
 -ثبديل 

ّ
26ي شريحة نشبهون، يهم مثليكل
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

مدخل

3درس 

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

ة-4درس  من النظري 
إلى التطبيق

https://www.youtube.com/watch?v=UIsu8VhtKWA


ّصف املرحلةاملرحلة

 سير الدرس
 
لكل  الصف

.بخصوص املظهر-الحديث عن املختلف بيننا -في هذه اللقاءات 
.ةوادُع التالميذ للتجّول في الغرف" األصدقاء من جميع األلوان"قم بتشغيل أغنية •
 -الجولة األولى•

ّ
قرب منه، والبحث تلميذ إلى صديق يقف بالجه كّل يتّ ،اقيف املوسعندما تتوق

.مشابه في مظهرهمءعن ش ي
.ة أخرى، وسيتجّول التالميذ  في أرجاء الغرفةتشغيل األغنية مرّ -الجولة الثانية•

 
ّ
ءبحث عن ش ي، سيتّجه كّل تلميذ إلى صديق يقف بالقرب منه، والاقيف املوسعندما تتوق

.مختلف في مظهرهما
.تينوهكذا، في جولتين إضافيّ •

سير الدرس-1الدرس 
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

مدخل

3درس 

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

ة-4درس  من النظري 
إلى التطبيق



ّصف املرحلةاملرحلة

جما  إ
دة-أ ز على اوأمور الجي 

 
نرك

ّأشياء مختلفة في مظهركم؟ ملاذا؟• كيف شعرتم عندما ّجدتم أشياء متشابهة 
• 

 
ّ الجميع ما هو شعوركم في  صف متشابهين؟ ملاذا؟فيه يبد

 )أن نحترم املختلف في مظهرنا؟ ملاذا مهم  •
 
ّاوأمان فيحت  ى يشعر الجميع بالراحة 

 
(الصف

:ثنا عنلإلجما  تحد  -ب
ّمختلفون في أشياء أخرى • .نحن متشابهون في املظهر في بعض اوأشياء 
 مهم  •

 
ّاوأمانأن نحترم املختلف في املظهر حت .ى يشعر الجميع بالراحة 

ة إلى التطبيق-ت  :من النظري 
 
تصوير شخص ي  تحضير  ملف

• 
 
مختلفةمن مواد  صور شخص ي  قم بإنشاء  ملف

ي  اعرض جميع الصور في معرض ص•
 
ف

جما  إ-1الدرس 
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

مدخل

3درس 

ةافتتاحي  

سير الدرس

جما إ

ة-4درس  من النظري 
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االختالف في املشاعر-2درس 
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ة-2درس  افتتاحي 

ّصف املرحلةاملرحلة

ة افتتاحي 
 كل  يستمع -أ

 
مشاعري غنية أ– لِِ الصف

:نقاط للمناقشة-ب
ما الذي أعجبك في األغنية؟•
بماذا تشبهون األوالد باألغنية؟•
اقف املختلفة-ت ث عن املو ّنتحد  د املشاعر  :نحد 

ه يشعر  بكّل موقف شعورً 
ّ
 ايًد ، وأحياًنا سعاحزينً يكون أحياًنا امختلًف االولد في األغنية ُيخبرنا أن

ً
، وأحياًنا ، وأحياًنا بطال

 ...جباًنا
ّ
روافك

ا؟ ما الذي يحزنه؟ما الذي يجعله سعيًد •
• 

ّ
ه بطل؟ ما الذي يخاف منه؟متى يشعر بأن

 -ث
 
ّا بمشاعر مختلفة حسب املوقفبالنهاية رأينا أن .اوأطفا  يمكن أن يشعر

ة ة لالفتتاحي  بدائل إضافي  
27شريحة ، شعر أناأكيف :بديل ب
ا  -بطاقات املوقف: تبديل 

ً
ا  بشكل مختلفأأحيان

ً
ّأحيان 28شريحة ،شعر بهذه هكذا 
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ّصف املرحلةاملرحلة

ا  -1سير الدرس
ً
ا  بشكل مختلف أأحيان

ً
ّأحيان شعر بهذه هكذا 

kava-kavaالتحضير للعبة -أ
28شريحة 

kava-kavaرابط لصنع 
عرض مسار اللعبة-ب

-:اللعبلهاملربية تدعو تلميذا وتشرح 
• 

ّ
الحصول علىى يتّم وفًقا لذلك، حتّ Kava Kavaم بفتح وإغالق يختار التلميذ لوًنا ورقًما، ويقوم املعل

.سعيد، غاضب، كبير، مجتهد، حلو، ذكي أو بطلحزين،: كلمة
.اهايشرح التلميذ عن حالة شعر بها حسب الكلمة التي تلّق •

ّاجKava Kavaنلعب لعبة-2 بأز
.وأخبروا بعضكما البعض عن حالة شعرت بها وفًقا للكلمة التي تلقيتها،Kava Kavaالعبوا

سير الدرس-2درس 
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ّصف املرحلةاملرحلة

دة-أجما إ ز على اوأمور الجي 
 
نرك

:شارك ما اكتشفته من اللعبة•
 )نتم متشابهون؟أبماذا •

ً
ّ أحيان  أا نحن سعداء، 

ً
ّ حيان  أا حزينون، 

ً
(...ا غاضبون حيان

(، يغضبناناحزنبما يسعدنا، ي)نتم مختلفون؟ أبماذا •
 ملاذا من املهم  •

 
ّ الغضب؟ حت ّ الحزن أ يف يشعر، ى نفهم كأن نعرف ما الذي يجعل الصديق يشعر بالسعادة أ

 
 
 )ى نعرف كيف نبتهجحت

 
اقف املختلفةلئال نحزن عليه حت (ى نعرف كيف نساعده في املو

:ثنا عنفي الختام تحد  -ب
 لكل  •

 
.عةمتنو  ا مشاعر ّاحد من

ّيجب علينا احترام ذلكفينموقف قد يثير مشاعر مختلفة أي  • .ا، 
 من املهم  •

 
اقف، حت  أن نشعر بمشاعر اآلخرين في جميع املو

 
ّمساعدتهم عندى نتمك .الحاجةن من قبولها 

ة إلى التطبيق-ت ةنواصل صنع صورة ذاتي  :من النظري 
ّاالختالف في صورك الشخصي  تحد  • .ةث إلى  صديقك عن أّجه التشابه 

جما إ-2درس 
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ها -3درس  اختالفات باوأنشطة التي نحب 
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ة-3درس  افتتاحي 

ّصف املرحلةاملرحلة

عرض صور ةافتتاحي  
(لعاب، رحل، مواهبأ)ن عمله املحبوب بوقت الفراغتلميذ يحضر صورة تبيّ كّل -تحضير صور . أ 

 يتّم 
ّ
.بواسطة الحبل ومالقطتعليق الصور بالصف

ّنتحد  نتمع  . ب :ثن بالصور 
 يتجوّ •

ّ
.الهادئةاللموسيقثناء يستمعون نون بصور أصدقائهم وبهذه األويتمعّ ل التالميذ بغرفة الصف

• 
ّ
.تلميذ صورته من الحبليأخذ كّل ااملوسيقف عندما تتوق

 يستمّر •
ّ
. ث عن الصورةواره ويتحّد ى التلميذ الذي بجإلتلميذ ه كّل يتوّج ااملوسيقف التالميذ بالتجوال بالغرفة ومعهم صورتهم، عندما تتوق

نشاهد في الصورة؟
...أمارس هوايتي مع•
...بهذه الفّعالّيةأحّب •
...أن أمارس هذه الفّعالّية معأحّب •
...أن أمارس هذه الفّعالّية في وقتأحّب •
...أن أمارس هذه الفّعالّية فيأحّب •

.ة ثالث جوالتهذه العمليّ وتستمّر •
ة :ةلالفتتاحي  بدائل إضافي 

:فّعالّية محوسبة:  تبديل
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سير الدرس-3درس 

ّصف املرحلةاملرحلة

سير الدرس

ّيابسة-أ لعبة بحر 
ساحة بواسطة د املديمن املمكن تح)دون مساحة تعرف باسم البحر ومساحة تعرف باسم اليابسةيقف التالميذ في حلقة ويحّد 

(.و طبشورةأحبل 
 
ّ
:زات مختلفة مثلمميّ م يذكر املعل

بر-ى بحرإلمن هو البكر لوالدية فليقفز •
بر-بحرلىإمن لديه عيون الزرقاء فليقفز •
...اليًف أا ي حيوانً من يربّ •
...اتالرياضيّ من يحّب •
...لد في فصل الصيفمن وُ •

 املميّ التالميذ الذين يجيبون عن 
ّ
.بر بحسب التعليمات–م يقفزون بحرزات التي ذكرها املعل

ّاالختالف-ب محادثة عن التشابه 
• 

ّ
ن عن أوجه الشبه ويسأل املشتركي( بحرأوبر : من املجموعتين)مجموعة م بتوجيه أسئلة لكّل خالل الفّعالّية يقوم املعل

.واالختالف بينهم كمجموعة وبين املجموعة األخرى 
 مًعالكي نعمل) ن يعمل؟ أا يحّب واحد منّ ن نعرف ماذا كّل أملاذا من املهّم •

ّ
(نشاء صداقاتإلم من بعض،، للتعاون، لكي نتعل
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إجما -3درس 

ّصف املرحلةاملرحلة

 إجما 
 
:مناتعل

.ا ما يحّب منّ لكّل •

• 
ّ
.ما بينهممن شأنه تطوير التعاون والصداقة فيالتعارف على هوايات األصدقاء بالصف

الي  خلفي  باملنتوجات التي أنتجت وأضيفوا لها نواتمعّ : ب .ة املحبوبة لديكمة تتالءم مع الفع 

.ّي اعرضوا الفّعالّية بعرض صّف 

 كل  " 
 
كيف يظهر ذلك من خالل املنتج؟" زّممي  ا خاص  ّاحد من
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ة إلى التطبيق-4درس  من النظري 
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ة إلى التطبيق-4درس  من النظري 

ّصف املرحلةاملرحلة

ة افتتاحي 

سير الدرس

إجما 

:العرض لي
1- 

ّ
:ز ومختلف عن صديقة ومميّ ا فريد واحد منّ كّل منا أّن لقد تعل
القيام بهفي النشاط الذي يحّب * ما يشعر به في* في مظهره 

:عن نفسهفى يعرّ ة حتّ املنصّ تلميذ سيعطى كّل -2

من خال  غرضالعرض الذاتي  -بديل أ
 يحضر التلميذ إلى الصّ •

ّ
 ف

ّ
ا به غرض متعل

ً
/ لبوم صور، ميداليةه، ألعبة، إبداع أعّد )لةاملفضّ تهق بلعبصندوق

...ةالتقاطه في رحلة عائليّ ، بدلة رقص، رداء جودو، فيديو تّم لشهادة حصل عليها في الفص
.سيحاول أصدقاؤه تخمين الش يء الذي أحضره من خالل طرح األسئلة•
.في النهاية، سيكشف التلميذ عن الش يء ويخبرنا ملاذا اختار إحضاره•

31-29، شريحة  "يزأنا فريد ومّم "باستخدام بطاقة العرض الذاتّي -بديل ب
(.أفراد األسرةبساعدة امليمكن " )زومميّ أنا فريد "تلميذ بإعداد البطاقة في املنزل يقوم كّل •
 م كّل يقّد •

ّ
 اداخل ة قون التذاكر في زاوية خاصّ تلميذ بدوره التذكرة ألصدقائه، وفي النهاية يعل

ّ
لصف

ّقت فراغي-تبديل  33-32شريحة .  ماذا أفعل في 
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ّسائل مساعدة

املرحلةالدرسالوسيلة

ة رسوم توضيحي 
َّمن يختل يَمن ُيشبنهي 

 
ف عن

   ّ ةاوأ افتتاحي 

ة لقاء ّاكتشاف الي  ّ   فع  ةاوأ افتتاحي 

هم مثلي ُيشبهونني
 
ّ   كل ةاوأ افتتاحي 

ةالثانياختبار كيف أشعر افتتاحي 

ا أشعر هكذا
ً
سير الدرسالثانيأحيان

ز ّممي  ّاحد  ةالرابعأنا فرد  افتتاحي 

ّقت الفراغ إجما الرابعفي 
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عودة

رجوع

 بنواتمع  
 
ّ  تالميذ صف :  أ

اكشفوا ما هو متشابه وما هو •
مختلف في مظهرهم؟

 نواخّم •
ّ
ماذا ؟كيف يشعرون بالصف

ا؟ن يعملوا معً أن يحبوّ 
ر  يوجد تلميذ يشعهل يكم أحسب ر •

؟ذابعدم الراحة بسبب منظره؟ وملا
ر ييتغكيف يستطيع التالميذ •

شعورهم؟
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ّنكتشف نلتقي 

 عواتوز  -أ
 
:تيةآلمجموعات حسب التعليمات اإلى موا ّتقس  بالصف

لحمر يأ/ شقرأ/بني/ دسوَ أ/ هتلميذ لون شعر كّل •
ّ
مجموعةن و شك

 يجعدة/تالميذ شعرهم مالس كّل •
ّ
مجموعة ن لو شك

 زرق يأ/ خضرأ/يبنّ / سودأالتالميذ الذين لون عيونهم كّل •
ّ
وعة مجمن لو شك

 يارياضي  حذاءً ذين ينتعلون التالميذ الكّل •
ّ
مجموعة ن لو شك

:محادثة-ب
ماذا اكتشفتم عن املتشابه وعن املختلف في ما بينكم؟•
األمر؟ماذا تشعرون بالنسبة لهذا•
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 لىإم ام، وصل تيّ األيّ حد أصباحفي
ّ
 كّل أّن واكتشف الصف

ّ
، عيونهم لديهير كما ي قص، شعرهم بنّ نهيشبهو األوالد بالصف

 وينتعلون صندل لونه بنّ زرارأيلبسون بلوزة زرقاء مع خضراء،
ّ
...هم متشابهون ي كل

يكم؟أم حسب ر كيف شعر تيّ •
(اندهش-ستحّس –خاف -أفرح تفاج)

 في يكم كيف يشعر األوالد  أحسب ر •
ّ
؟الشكل؟ وملاذابنفسذا هم إنفس الصف

 كّل لن يكون أهل ترغبون •
ّ
؟نفس الشكل؟ وملاذاالتالميذ بالصف

 
 
ي نبشبهون،يهم مثلكل
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متفاجئ

غضبسعادة آمنخجول مضطرب حّب 

ُمهانرحيم مفاجأةيأسال مبالٍّ حزين 
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اختبار

شعر؟ أكيف 
..شعر هكذاأناأا أحيانً 

ا بشكل مختلف حيانً أو 

متفاجئ

غضبسعادةآمنخجول مضطربحّب 

مهانرحيممفاجئةيأسال مبا   حزين

 وأ ...            باقتراب الدرس شعرت تيماء ب
 
...ن

...ّن أل ...                           بالفرصة شعرت تيماء ب 

...ّن أل ...ة شعرت تيماء ب والجّد عندما انتهت زيارة الجّد 

...ّن أل ... مع اقتراب حفلة عيد ميالدها شعرت تيماء ب 

...ّن أل ...   خالل مشاركتها في الدورة شعرت تيماء ب 

...ّن أل ...                                بعد الرحلة شعرت تيماء ب 

زوج يحصل على شريحة كّل •
ويصف لنا كيف شعرت تيماء 

ر محادثة ما الذي يجعل تيماء تشع•
ة بشعور مختلف بأوضاع مختلف
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أنا 
فرد 
واحد 
زومميّ 

نا 
أ

رد 
ف

د 
ح
وا

ّيز
مم

و أنا 
فرد 
حد 

وا
ومميّ 

ز

أنا 
فرد 
واحد 
ومميّ  ز

زمميّ فرد واحد أنا
"طوي طوي "
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أنا فرد واحد ومميز

مع عائلتي 
احب ان

هواياتي مرآتي 

مع 
أصدقائي 
احب ان 

اسمي 

أنا فرد واحد ومميز

مع عائلتي 
احب ان

مرآتي 

مع 
أصدقائي 
احب ان 

أنا فرد واحد ومميز

مع عائلتي 
احب ان

مرآتي 

أنا فرد واحد ومميز

مع عائلتي 
احب ان

هواياتي 

مع 
أصدقائي 
احب ان 

اسمي 
مرآتي 
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زومميّ فرد واحد ناأ

هواياتي 

مع 
أصدقائي 

أنحّب أ

مع عائلتي 
نأحّب أ

مرآتي 
اسمي 

زومميّ فرد واحد ناأ

هواياتي 

مع 
أصدقائي 

ن أحّب أ

مع عائلتي 
نأحّب أ

مرآتي 
اسمي 
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ّقت الفراغ ّقت فراغي الحر  في  خيأاللعب مع حب  أفي 
ر ثكأختي استمتع أّمع 

ّاحد منهم شعور مختلف مع كل  
لعب بكرة القدم أخيأمع 
ّ أخيأمع   أضحك 

 
ى تسل

يضة أدقائي صأمع  لعب الغم 
 أمع 

 
ه بالطبيعة هلي أتنز

 
ً
رغب ان أكون لوحدي أا أحيان

 وأ 
 
ا ستمتع أيضً أني لوحدي ن

 أا لعب بحاسوبي ّأيضً أرسم، أاقرأ، 
 
ر مع فك

ذاتي 
ّقت فراغي  عمل ما يحلو بخاطري أفي 

ّهذا يفرح قلبي 

:ّناقشوا ما يليا النص  ّ اقرأ

كيف يقض ي الولد وقت فراغه؟ •

ت فراغه؟قن يقض ي الولد و مع َم •

؟"وهذا يفرح قلبي"ماذا قصد الولد •
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ّقت الفراغ؟أماذا نحب  –لغز ن نفعل في 

 
ّ
؟ن يفعلوا في وقت الفراغأون ن تكتشفوا ماذا يحبّ ألديهم، حاولوا لةاملفضّ للفّعالّيات ا، ارسلوا رموزً تالميذ الصف
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