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مستهل
ّ
طوعي يع ّد ركيزة من ال ّركائز
من الجميل أن َ
مينح اإلنسان جز ًءا من وقته أو من جهده يف التط ّوع ملجتمعه ،ذلك أل ّن العمل التّ ّ
الها ّمة لتطوير املجتمعات ،ونرش قيم التعاون والرتابط بني الناس ،إضاف ًة لكونه سلوكًا إنسانيًّا مميّ ًزا ُّ
وحب الخري
يدل عىل العطاء ّ
لإلنسانية جمعاء.
ارتأينا أن نضع بني يدي الناشئة املتط ّوعة يف جهاز الرتبية والتعليم هذه الك ّراسة الّتي تشمل ف ّعال ّيات تربويّة -قيم ّية -اجتامع ّية
تساعدهم يف التعامل مع تالميذ املدارس العربيّة وترشدهم يف بلورة ف ّعاليّات ونشاطات هادفة تحقّق أهداف وزارة الرتبية
الصف
والتعليم ،
وتصب يف مصلحة التالميذ ،وتن ّمي شخص ّيتهم .يت ّم العمل يف هذه الك ّراسة بالتنسيق والتعاون التا ّم مع مربّية ّ
ّ
األسايس
يف املدرسة ،مع الحرص عىل التو ّجه الدائم إليها لتلقّي اإلرشاد والتوجيهات لتفعيل أمثل للف ّعاليّات ،فتكون املربيّة املرجع
ّ
للناشئة املتط ّوعة ،ومن مسؤول ّيتها اإلرشاف عىل تق ّدم عمل الناشئة مع تالميذها يف الفرص الف ّعالة وحصص الرتبية ،أو حصص لها
عالقة باملجال املح ّدد فقط.
تعرض الك ّراسة ف ّعاليّات متن ّوعة تتط ّرق إىل ع ّدة مجاالت:
الباب األ ّول :ف ّعال ّيات العمل يف مجموعات صغرية
يهدف التعلّم يف مجموعات صغرية إىل زيادة التواصل بني املعلّم وتالميذه يف ج ّو من األلفة واملتعة ،فالعمل يف مجموعات يوفّر
كل تلميذ للمشاركة يف امله ّمة امللقاة عىل عاتق املجموعة،
وفرصا إيجابيّة أه ّمها مراعاة الفروق الفرديّة .إذ تتاح الفرصة أمام ّ
مزايا ً
أي تدخّل مبارش من املعلّمة.
دون ّ
الباب الثاين :ف ّعال ّيات املطالعة والقراءة للصفوف األوىل والثانية

وجل ،عىل أه ّم ّيتها عندما خاطب نبيه أل ّول م ّرة عرب الوحي ،بقوله( :اقْ َرأْ
للمطالعة أه ّم ّية كبرية يف حياة اإلنسان ،وقد أك ّد الله ،ع ّز ّ
وحب الكتب منذ الصغر ،إذ ت ُع ُّد امل ُطالعة أه ّم
ب ِْاسمِ َربِّ َك الّذي َخل ََق) .تهدف الف ّعال ّيات يف هذا املجال إىل غرس عادة املطالعة ّ
رشا باملعارف والعلوم اإلنسان ّية .كام أنّها غذا ٌء وراف ٌد للروح والعقل،
أدوات الحصول عىل املعرفة؛ فهي تتيح لإلنسان ات ً
ّصال ُمبا ً
رشعة تجاه العامل ألخذ املعرفة وكسب العلوم.
ونافذ ٌة ُم ّ
يجدر التنويه أ ّن هذه الف ّعال ّيات تناسب كذلك مرحلة رياض األطفال ،وبإمكان مربّيات البساتني استخدامها يف رياض األطفال مع
مراعاة مالءمتها للفئة العمريّة ،والعمل عىل تشجيع املطالعة مبرحلة ُم ْبكرة قدر اإلمكان.

الباب الثالث :ف ّعال ّيات املطالعة والقراءة للصفوف الثالثة ح ّتى السادسة
استمرا ًرا ملرحلة الصفوف الدنيا ولرتسيخ عادة املطالعة تتواصل الف ّعاليّات يف مجال املطالعة وقراءة الكتب إىل الصفوف الثالثة
وحتّى السادسة ،كونها الركيزة األساس ّية ألي علم ،ومفتاح عبو ٍر يصل اإلنسان مبفاتيح املعرفة والعلوم .كام أنّها رضوريّة الرتقاء
اإلنسان ،وال تق ّدم للمجتمع دو َن أن يكون أساسه رفع الوعي لدى الجمهور ملفهوم املطالعة والقراءة.
الباب الرابع :ف ّعال ّيات الرتبية للمساواة بني الجنسني.
الرتبوي املتساوي لكال الجنسني ،ابتدا ًء من فرتة الطفولة
كل م ّنا ميلك القدرة عىل تغيري وإعادة بناء مجتمعه ،من خالل تعامله
ّ
ّ
قيم إنسانيّة ،مج ّردة من األفكار املجتمعيّة النمطيّة،
املُبْكرة وعىل مدار الحياة .من هنا تأيت الحاجة إلجراء ف ّعاليّات واضحة تحوي ً
تهدف إىل ترسيخ تربية املساواة بني الجنسني من خالل توظيف اللغة للجنسني وإظهار التساوي بني الجنسني يف جميع املواقف
داخل املدرسة وخارجها وتوظيف تفكري ناقد ملضامني تعليميّة /تعلّميَة.
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الباب الخامس :ف ّعال ّيات الرتبية الص ّح ّية والرتبية البدن ّية (الرياضة)
ال ّ
وريايض ،يجعلنا نعيش حيا ًة خالي ًة من األمراض ،وتحمينا من تبعات كثرية
شك أ ّن الحياة الص ّح ّية والسري عىل منط حياة ص ّحي
ّ
وريايض نلتزم به قدر اإلمكان؛ أل ّن االلتزام
يوم وليلة ،بل يجب وضع نظام غذا ّيئ
نحن يف غنى عنها ،وهذا ال ميكن تحقيقه يف ٍ
ّ
عمل بالقول" :درهم وقاية،
وريايض ،يعود بالنفع عىل الص ّحة الجسديّة والنفس ّية ويغنينا عن مراجعة األطباءً ،
والعيش بنظام ص ّح ّي
ّ
خ ٌري من قنطار عالج" .إضاف ًة إىل أ ّن الرياضة البدنيّة تن ّمي القدرات العقليّة ،وتزيد من تركيز التالميذ ومتنحهم الثقة بالنفس ،كذلك
مم يجعلهم اجتامع ّيني ومندمجني بالبيئة املحيطة.
تن ّمي فيهم الشخص ّية القياديّةّ ،
االجتامعي
الباب السادس :ف ّعال ّيات حول شبكات التواصل
ّ
أحدثت النهضة التكنولوجيّة يف القرن الحادي والعرشين قفزة نوعيّة أبرزها كرثة وسائل االتّصال وعرب ما يُس ّمى بشبكات التواصل
االجتامعي ،فهي تتيح خدمات ومواقع متع ّددة يف مختلف املجاالت ،وقد جذبت اهتامم الناس من الصغري إىل الكبري .واليوم نرى
ّ
أ ّن جميع األشخاص يستخدمون هذه املواقع ،حتّى أصبحت امليزة املرافقة للشخص ،ومبختلف مستوياتهم الثقافيّة .هذه الشبكات
وفّرت جه ًدا وتكلفة التواصل مع أصدقاء أو أقارب بعيدين ،وصقلت شخص ّية الفرد من خالل سعة ثقافته واندماجه مع املحيط
الثقا ّيف إلكرتونيًّا .وكان ال ب ّد لنا يف هذه الك ّراسة من التط ّرق إىل هذا املجال وتخصيص ف ّعاليّات متن ّوعة ليطّلع التلميذ من خاللها
رصف املناسب نحوها.
عىل اإليجاب ّيات والسلب ّيات الّتي تُحدثها مواقع التواصل
االجتامعي ليح ّدد موقفه منها ،ويسلك الت ّ
ّ
الباب السابع :ف ّعال ّيات الحذر عىل الطرق
يسعى مجال الحذر عىل الطرق إىل ترسيخ منط حياة آمن وعىل تذويت الرتبية املروريّة وقيم ومفاهيم سلوك ّية آمنة ،وهذا يشكّل
مرحلة ها ّمة يف حياة التلميذ للمحافظة عىل سالمته وحياته.
الواعي
رصف
تهدف الف ّعال ّيات يف هذا املجال إىل مساعدة فهم املعاين يف الحذر ،ولتب ّني قواعدها القانون ّية واآلمنة بهدف الت ّ
ّ
واملسؤول ،من جيل الطفولة امل ُ ْبكرة حتّى املرحلة الثانويّة وليك يهت ّم التالميذ بهذه املواضيع ويتب ّنوا السلوك اآلمن يف الطريق.
الباب الثامن :ف ّعال ّيات منع العنف
كل املجتمع التعامل معها.
العنف ظاهرة تشغل بال املجتمع العر ّيب بكافّة أطيافه .وقد تح ّولت إىل قضيّة أساسيّة يتو ّجب عىل ّ
محصلة للعوامل البيولوج ّية والبيئ ّية والثقاف ّية الّتي تعمل مع بعضها البعض ،ويسلك الفرد
وسلوك الفرد يف معالجة العنف إنّ ا هو ّ
بالطريقة الّتي ينتهجها وفق هذه العوامل املجتَمعة بنفسيّته ،ووفق دوافعه وحاجاته .تهدف الف ّعاليّات يف هذا الباب إىل تعليم
التالميذ طرائق بديلة للعنف من خالل تطوير آل ّيات الحوار واملحادثة واالت ّفاق بني األطراف.
تجدر اإلشارة أنّ بإمكانكم الوصول إىل هذه الك ّراسة بصيغتها الرقم ّية من خالل:
 موقع قسم أ للتعليم االبتدا ّيئ عىل الرابط:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm
 موقع قسم أ للمجتمع العر ّيب عىل الرابط:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu
لتتاح لكم إمكان ّية تفعيل الف ّعال ّيات املحوسبة القامئة يف بعض املجاالت.
نأمل أن تشكّل هذه الك ّراسة مرج ًعا للشبيبة املتط ّوعة يف املدارس ،وأن تس ّهل عليهم عمل ّية التط ّوع ،لتسري مبسار ممتع وهادف
يل للف ّعال ّيات.
يف آنٍ واح ٍد ،من خالل التطبيق الفع ّ
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الباب األ ّول:
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الباب األ ّول:

ف ّعال ّيات العمل يف مجموعات صغرية
الفكري:
التص ّور
ّ
املجموعة ،كمجموعة تعلّم ،عبارة عن تج ّمع الثنني أو أكرث ،تت ّم بينهم عمليّة تبادل وتفاعل من أجل تحقيق أهداف مشرتكة .يعرف
أعضاء املجموعة بعضهم ويرون أنّهم مجموعة مم ّيزة.
تتواجد يف املجموعة :أهداف مشرتكة وأعامل وعالقات متبادلة (أعامل وف ّعال ّيات ،أغراض /أمور مشرتكة ومشاعر متبادلة) .من
خالل التفاعل داخل املجموعة من املفروض أن يتع ّرف التالميذ إىل بعضهم البعض ،ويتعلّم التالميذ من بعضهم ومع بعضهم ،يك
ينجحوا كمجموعة ،ويحقّقوا األهداف املشرتكة.
وكل منهم يستطيع إسامع صوته والتعبري عن رأيه ،هنالك مجال لتنفيذ
رضوري بني أعضاء املجموعةّ ،
إ ّن التواصل واالت ّصال بالعني
ّ
تجارب وف ّعاليّات عديدة بواسطة موا ّد وأغراض مختلفة :عرض مناذج ،تنفيذ تجارب ،مشاهدات ،جوالت قصرية ،التعلّم عن طريق
البحث.
أي ف ّعال ّية ،مثل :بحث ونقاش ،محارضة،
أي مضمون ونستطيع أن ننفّذ يف إطار املجموعة ّ
نستطيع أن نخطّط يف املجموعة الصغرية ّ
تدريب ،رشح ،مشاهدة ،جولة ،تجربة ،لعبة.
يعترب الحاسوب من وسائل التدريس الرئيسيّة الّتي تتيح املجال أمام التلميذ للكشف عن اإلمكانيّات الكامنة يف البيئة التعليميّة
الجديدة ،وتطوير املهارات التعلّم ّية :تصميم ،استشارة ومردود ،فحص فرض ّيات ،استعامل مخزون املعلومات ،وغري ذلك.
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ف ّعال ّية رقم :1

نتع ّرف إىل معنى مجموعة والعمل ضمن املجموعة
سري الف ّعال ّية:
كل مجموعة إىل بلورة تعريف ملعنى مجموعة تختار مندوبًا منها،
توصل ّ
تجيب ّ
كل مجموعة عن السؤال :ما معنى مجموعة؟ بعد ّ
ليقف ويجيب عن السؤال أمام جميع املجموعات.
كل مجموعة صو ًرا متن ّوعة ،ليميّز
ث ّم يعرض املرشد اإلجابات املشرتكة الّتي كانت يف جميع املجموعات .بعد ذلك يعرض أمام ّ
التالميذ الرسومات الّتي تحوي العمل ضمن مجموعة.

دور املرشد:
•توزيع التالميذ إىل مجموعات.
•إثارة النقاش يف املجموعات
•متابعة عمل املجموعات
•إجامل

ملحق الف ّعال ّية:
مم ّييل تعترب مجموعة؟
أي صور ّ
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ف ّعال ّية رقم :2

نتع ّرف إىل بعضنا كمجموعة
سري الف ّعال ّية:
أجب عن األسئلة يف االستبانة التالية:
اسمي________________________________:
ثم تو ّجه إىل أعضاء املجموعة لتجد زمالء لديهم نفس اإلجابات الّتي لديك ،وس ّجل أسامءهم.
قم بتعبئة االستبانة ّ
السؤال

الجواب

زمالء لديهم نفس اإلجابات

شهر والديت
أكلتي املفضّ لة
هوايتي
لدي
الربنامج التلفزيو ّين املفضّ ل ّ
أخاف من
عدد إخويت
حيوان أح ّبه
مطريب املفضّ ل
لعبتي الرياض ّية املفضّ لة
لوين املفضّ ل
أفرح عندما
أحزن عندما
1
2
3
4
5
6
7
8

تقييم الف ّعال ّية
أنا أعرف أعضاء املجموعة وأسامءهم.
أنا عىل عالقة بأعضاء املجموعة حتى بعد الدوام املدريس.
أنا أستمتع عندما أتعلّم مع املجموعة.
التعلّم مع املجموعة ممتع.
أشعر أنهم يحرتمون رأيي.
أنا ملتزم بالقوانني داخل املجموعة.
العالقات يف املجموعة.
املهم بالنسبة يل أن نحقّق األهداف الّتي وضعناها.
من ّ

ضع دائرة حول ما يناسبك
نعم /ال
أبدً ا /أحيانًا /غال ًبا
أبدً ا /أحيانًا /عادة /دامئًا
أبدً ا /أحيانًا /عادة /دامئًا
أبدً ا /أحيانًا /عادة /دامئًا
أبدً ا /أحيانًا /عادة /دامئًا
ج ّيدة /ج ّيدة جدًّ ا /س ّيئة
نعم /ال
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ف ّعال ّية رقم  :3نخطّط لف ّعال ّية داخل املجموعة
سري الف ّعال ّية:
تشاوروا مع بعضكم البعض حول ف ّعاليّة معيّنة( :بحث ونقاش ،محارضة ،تدريب ،رشح ،مشاهدة ،جولة ،تجربة ،لعبة) ترغبون يف
تنفيذها .بعد تحديد الف ّعال ّية خطّطوا مراحل مه ّمة لتنفيذها.
•هل واجهتم صعوبات أو تر ّددتم يف ات ّخاذ القرار؟ ملاذا؟

ف ّعال ّية رقم  :4التعلّم يف بيئة محوسبة
سري الف ّعال ّية:
نبحث يف الحاسوب عن ألعاب محوسبة ميكن أن نتشارك يف لعبها كمجموعة.

ف ّعال ّية رقم  :5لفّة الخيطان
املوا ّد الالزمة :لفّة خيطان.
سري الف ّعال ّية:
رس إذا عرفنا
تجلس املجموعة بشكل
ّ
دائري .يفتتح املرشد املوضوع حول أه ّميّة أن يعرف الواحد م ّنا اآلخر ،وأه ّميّة أن نحفظ ال ّ
شيئًا عن زميل لنا .ويطلب من أحد التالميذ أن ميسك بطرف الخيط ويتح ّدث عن نفسه (يع ّرف نفسه ،الصفة الّتي يح ّبها يف
نفسه ،اللون الّذي يحبه.)...
ث ّم يختار التلميذ تلميذًا آخر ويعطيه لفّة الخيطان عىل أن يُبقي طرف الخيط يف يده.
يبدأ التلميذ الثاين بالحديث ،وعندما ينتهي يعطي الخيط لتلميذ ثالث ،وهكذا حتّى تتك ّون شبكة من الخيطان تربط بني جميع
أعضاء املجموعة .يطلب من التالميذ ش ّد وإرخاء الخيطان ويدور نقاش.
أسئلة النقاش:
كيف تشعرون اآلن بعد أن عرفتم أشياء جديدة عن زمالئكم .يلخّص املرشد ما حدث خالل الف ّعاليّة .
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ف ّعال ّية رقم  :6قصص من الحياة
املوا ّد الالزمة:
أوراق ،أقالم ،ألوان ،ساعة لضبط الوقت

سري الف ّعال ّية:
كل مشارك من أفراد املجموعة بورقة وأقالم ألوان.
 .1يت ّم تزويد ّ
أي يش ميثّل شخصيّته .أو أن يكتب عن حادثة لها معنى يف حياته أو يرسم صورة مفضّ لة من
 .2يطلب من ّ
كل مشارك أن يرسم ّ
ذاكرته .ميكن أن يحتاج املشارك وقتًا أطول ومساعدة يف الرسم أو الكتابة.
املعي أو الكلامت املح ّددة الّتي كتبها.
 .3يرسد املشارك أسباب اختياره للرسم ّ

ف ّعال ّية رقم  :7العامل املشرتك
املوا ّد الالزمة:
ساعة لضبط الوقت

سري الف ّعال ّية:
 .1قم بتقسيم الفريق إىل ثالث مجموعات.
الرضوري أن تقوم املجموعات بإيجاد عامل مشرتك بينها ،من خالل طرح بعض املواضيع واملواقف الّتي تقوم املجموعة
 .2من
ّ
باختيارها.
كل مجموعة مم ّيزة عن غريها؛ مثال :لون شعر املشرتكني كلّه أسود ،و لك ّنه ليس لونهم
الرضوري أيضً ا إيجاد صفة تجعل ّ
 .3من
ّ
املفضّ ل.

قصة اسمي
ف ّعال ّية رقم ّ :8
سري الف ّعال ّية:
يحب اسمه؟
يتح ّدث ّ
كل تلميذ عن اسمهَ .من أطلق عليه اسمه؟ ملاذا؟ ما معناه؟ هل ّ
هل لديه كنية -لقب ،هل يرغب بتغيريه؟...
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ف ّعال ّية رقم  :9الباص
سري الف ّعال ّية:
 .1يرتّب املرشد الكرايس بأزواج لتشكيل ما يشبه الباص.
 .2يقول املرشد للتالميذ  :أنتم موجودون يف باص ،عندما تسمعون املوسيقا
تجولوا يف الباص للوصول إىل مكان ما .مع توقّف املوسيقا عليكم الجلوس
يف أقرب كريس والتح ّدث إىل من يجلس بجانبكم عن املوضوع الّذي
أطرحه.
أي فيلم
 .3وصلتم إىل السينام حيث تعرض جميع األفالمّ .
ستشاهدون؟ ملاذا؟
أي دكان ستدخلون؟ ماذا ستشرتون؟ ملاذا؟
 .4وصلتم إىل املجمع
التجاري .إىل ّ
ّ
 .5وصلتم إىل مطعم حيث يق ّدم جميع أنواع الطعام .ماذا ستطلبون؟
أي مكان تختارون للذهاب إىل رحلة؟ مع َمن؟ ملاذا؟
 .6وصلتم إىل مكتب للرحالت .إىل ّ
أي أسطوانة ستشرتون؟ ملاذا؟
 .7وصلتم إىل مكتبة موسيقا؟ ّ

ف ّعال ّية رقم  :10الغرض الّذي مي ّيزين
سري الف ّعال ّية:
قصة ،فوطة....
يحرض املرشد إىل ّ
كيسا ،ويف داخله مجموعة من ّوعة من األغراض -ساعة ،دميةّ ،
الصف ً
يعب عنه ويرشح السبب .إذا مل
الصف .يتق ّدم ّ
يضع املرشد األغراض يف وسط ّ
كل تلميذ نحو األغراض ويختار الغرض الّذي يرغبهّ /
يتواجد الغرض يف الكيس يذكره التلميذ ،ويرشح عنه.
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ف ّعال ّية رقم  :11نفوز م ًعا
املوا ّد الالزمة:
مفصلة الحقًا.
بحسب ما هو مطلوب يف ّ
كل ف ّعاليّةّ .

سري الف ّعال ّية:
كل مشرتك يف املجموعة ،ضمن زمن مح ّدد ،سلسلة من األوراق املتّصلة ببعضها البعض ،عند
 .1السلسلة األكرث طولً  -يصنع ّ
انتهاء الوقت املح ّدد ،يجمع املشرتكون السالسل الشخص ّية م ًعا بسلسة واحدة ،املجموعة الفائزة هي الّتي تك ّون أطول سلسلة
ورقيّة.
أي موا ّد أخرى ،املجموعة الفائزة
 .2الحديقة الزهرة -عىل ّ
كل مجموعة أن تصنع أزها ًرا من أوراق ،ورق كريب ،أوراق مل ّونة أو ّ
هي الّتي تصنع أكرب مجموعة من األزهار.
كل مجموعة عىل وعائني متشابهني ،أحدهام فارغ واآلخر يحوي عد ًدا كب ًريا من الخرز (ميكن أن يكون
 .3خرز يف الوعاء -تحصل ّ
كل مجموعة
كل وعاء عن اآلخر مسافة عرش خطوات ،عىل ّ
الوعاء دل ًوا أو صناديق بأحجام متساوية أو قنينة بالستيكيّة) .يبعد ّ
أن متأل الوعاء الفارغ بأكرب عدد من الخرز ،مب ّدة مح ّددة عبارة عن خمس دقائق.
كل مشرتك يف املجموعة أن ينقل خرزة واحدة بكفّه ،من الوعاء الّذي يحتوي خرزًا إىل الوعاء اآلخر ،ويف
يصطف املشرتكون ،وعىل ّ
ّ
حالة سقوط الخرزة عىل األرض عليه أن يرجعها م ّرة أخرى إىل الوعاء ،وإعادة املحاولة من جديد.
املجموعة الفائزة هي الّتي تنقل أكرب عدد من الخرز ،من الوعاء امليلء إىل الوعاء الفارغ.
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أجدده لكم...
لدي ما ّ
ف ّعال ّية رقم ّ :12
املوا ّد الالزمة:
بطاقات ،أقالم مل ّونة ،ألوان.

سري الف ّعال ّية:
 .1يطلب املرشد من املشرتكني التفكري بأمور يعرفها أصدقاؤهم عنهم (التط ّرق للعائلة ،الهوايات ،املهارات ،التجارب الشخصيّة.)....
كل مشرتك عىل البطاقة أم ًرا واح ًدا ال يعرفه أصدقاؤه عنه ،ويضع البطاقة يف وسط الغرفة.
 .2يرسم ّ
 .3يجلس املشرتكون بشكل حلقة حول البطاقات الّتي رسموا عليها ملعاينة األمور الّتي كتبت.
كل عضو يعرض أمام صديقه األمور الّتي رسمها يف البطاقة ويتحاوران حول املتشابه واملختلف
 .4تتوزّع املجموعة إىل أزواجّ -
بينهام.

ف ّعال ّية رقم  :13نُنتج ونتكلّم
املوا ّد الالزمة:
كرتون (بريستول) ،موا ّد أشغال ،مثل :ألوان ،صمغ ،مجالت وأوراق مل ّونة.

سري الف ّعال ّية:
كل مشرتك ُمنت ًجا شخصيًّا من موا ّد مختلفة (مواضيع مقرتحة لل ُمنتج :هواية ،طموحايت عندما أكرب ،ف ّعاليّة محبّبة لدي
يحض ّ
.1
ّ
يف وقت الفراغ)...
كل مشرتك منتجه أمام املجموعة ،ويتح ّدث عنه ،ويضعه عىل لوحة كرتون يف الوسط.
 .2يعرض ّ
وكل واحد منهم يختار ُمنت ًجا أو اثنني يُود الحديث عنه /عنهام بشكل ب ّناء (كتابة
 .3يتأ ّمل املشرتكون يف منتجات أصدقائهمّ ،
ُعب عن مشاعر).
إطراء ،كلامت تقدير ،كلامت شكر ،كلامت ت ّ
 .4يتأ ّمل املشرتكون يف جميع املنتجات م ّرة أخرى ،ويكتبون فكرة قيميّة مه ّمة لهم كمجموعة.
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ف ّعال ّية رقم  :14نجوم عىل املرسح
املوا ّد الالزمة:
نجم" ،أقنعة وأدوات متثّل مهارات ومجاالت اهتامم مختلفة
ّ
منصة لربنامج استضافة ،الفتة "الئحة عروض" ،بطاقة "أن تكون ً
(مفصلة يف الف ّعال ّية).
ّ

سري الف ّعال ّية:
 .1يدعو املرشد املشرتكني أن يعرضوا مهارات أو مجاالت اهتامم من خالل برنامج "نجوم عىل املرسح" .يلعب بعضهم دور "مق ّدم
الربنامج" ،ويتلقّى املشرتك "وقت عرض" لعرض املهارة أو مجال االهتامم.
منصة" ،كامريا تلفزيون"،
ترصف املشرتكني أدوات مساعدة متن ّوعة :آالت عزف ،قبعات ،شاالت ،أقنعة ،كراتّ ،
يكون تحت ّ
مكب صوت ...من املفضّ ل االستعانة بلباس ،أداة ،منتج يتعلّق مبوضوع عرض املهارة أو مجال االهتامم.
ّ
يخصص املرشد وقتًا لتحرض للعرض ،املشرتك الّذي يجهز ويكون مستع ًّدا ،يُس ّجل اسمه بـ"الئحة العروض".
.2
ّ
حضها بوقت م ّدته ثالث دقائق ،ويسأل زمالءه "الجمهور
 .3عرض الربنامج "نجوم عىل املرسح" :يعرض ّ
كل مشرتك األمور الّتي ّ
يف الربنامج" أسئلة أو يعطوا رأيهم فيام شاهدوه من عرض.
نجم".
 .4يف نهاية الربنامج ،ميأل ّ
كل مشرتك بطاقة "أن تكون ً

نجم"
بطاقة "أن تكون ً
نجم؟
ِص ْ
ف شعورك عندما كنت ً

ماذا تو ّد أن تقول لزمالئك؟
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ف ّعال ّية رقم  :15أحيانًا أنا متشابه ،وأحيانًا أنا مختلف
سري الف ّعال ّية:
 .1ألعاب "بحر /بر" -يقف املشرتكون يف حلقة ويح ّددون مساحة تع ّرف باسم "البحر" ومساحة تع ّرف باسم "اليابسة" (من
املمكن تحديد املساحة بواسطة حبل أو طبشورة).
 .2يذكر املرشد مم ّيزات مختلفة ،مثل:
َمن هو البكر لوالديه فليقفز إىل"بحر /بر"
َمن لديه عيون الزرقاء فليقفز إىل"بحر /بر"
يرب حيوانًا أليفًا...
َمن ّ
يحب الرياضيّات...
َمن ّ
َمن ُولِ َد يف فصل الصيف...
املشرتكون الذين يجيبون عن املميّزات الّتي ذكرها
املرشد يقفزون "بحر /بر" بحسب التعليامت.
لكل مجموعة (من املجموعتني" :بحر" أو "بر") ويسأل املشرتكني عن أوجه
 .3خالل الف ّعال ّية يقوم املرشد عاد ًة بتوجيه أسئلة ّ
الشبه واالختالف بينهم كمجموعة وبني املجموعة األخرى.
مثل :كلّكم دخلتم إىل "بحر" ألنّكم تحبّون الرياضيّات ،ولكن مباذا أنتم تختلفون؟
ً
كلّكم دخلتم إىل " بر" ألنّكم تربّون حيوانات أليفة ،ولكن مباذا أنتم متشابهون مع املجموعة األخرى؟
 .4بعد الف ّعال ّية مع املجموعة الكاملة من املمكن توزيع املشرتكني إىل مجموعات ومتكينهم من اللعب "بحر /بر" بتوجيه أحد
أعضاء املجموعة.
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البرشي
ف ّعال ّية رقم  :16الحاجز
ّ
املوا ّد الالزمة :طبشورة للرسم ،كرة
سري الف ّعال ّية:
 .1يقوم املرشد برسم دائرة عىل األرض بواسطة الطبشورة ،وعىل التالميذ الوقوف جنبًا إىل جنب عىل محيط الدائرة.
 .2يتواجد داخل الدائرة تلميذ مع كرة ،وعليه إخراج الكرة من بني التالميذ بواسطة ركلها بقدمه ،خالل م ّدة زمنيّة مح ّددة.
 .3يف حال مل يستطع إخراج الكرة خالل امل ّدة املح ّددة يخرس.
 .4عىل التالميذ تبديل أماكنهم يف الدائرة أثناء انشغال التلميذ بالكرة.

ف ّعال ّية رقم  :17خزانة املالبس
املوا ّد الالزمة:
طباشري مل ّونة /أقالم مل ّونة ،مالبس قدمية بأحجام متفاوتة ،مناسبة لفصيل الشتاء والصيف.

سري الف ّعال ّية:
 .1يت ّم رسم شخص ّيات بالطباشري /األلوان عىل أرض ّية الساحة أو قطعة كرتون مق ّوى
 .2يقوم التالميذ باختيار املالبس الّتي يرونها مناسبة للشخص ّيات املرسومة.

دور املرشد:
•توثيق تنفيذ الف ّعال ّية بالصور وعرضها للمناقشة مع التالميذ ،من أجل كشفهم عىل قض ّية االختالف يف األذواق ،أثناء اختيار
لكل شخص ،ورضورة احرتام هذا االختيار.
املالبس الّتي تشكّل املظهر الخارجي ّ
•إجامل

19

ف ّعال ّية رقم  :18ف ّن مختلف
املوا ّد الالزمة:
•نايلون مع فقاعات هوائيّة ،أرشطة الصقة ،دهان مل ّون ،كرتون مق ّوى

سري الف ّعال ّية:
مبي يف الصورة).
•يت ّم صنع جوارب ّ
لكل تلميذ باستخدام النايلون واألرشطة الالصقة (كام هو ّ
•يدوس املشرتك عىل لون من ألوان الدهان املتوفّرة ،ويرسم بقدميه اللوحة الف ّنيّة الّتي يختارها.
جامعي.
زوجي أو
فردي/
•باإلمكان العمل بشكل ّ
ّ
ّ
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ف ّعال ّية رقم  :19أنا أكمل اللوحة
املوا ّد الالزمة:
أغراض من البيئة القريبة ،أقالم ،كرتون مقصوص

سري الف ّعال ّية:
كل مشرتك غرضً ا من األغراض الّتي ت ّم إحضارها ،يقوم بإلصاق الغرض وإكامل اللوحة باألقالم املل ّونة
يختار ّ

21
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ف ّعال ّية رقم  :20مرسح الدمى
املوا ّد الالزمة:
مقص ،صمغ
مالقط خشبيّة ،كرتون مقصوص ،ألوانّ ،

سري الف ّعال ّية:
مبي يف الصورة،
يقوم ّ
كل تلميذ باختيار الشخصيّة الّتي يريد تجسيدها ،يقوم برسمهاّ ،
قصها وإلصاقها عىل طريف امللقط كام هو ّ
وإجراء حوار مع شخص ّية أخرى لتلميذ آخر.

مقرتحات لعرض املنتوج:
بعد التد ّرب عىل الحوار ،يت ّم عرض املنتوج أمام بق ّية التالميذ املتواجدين يف مجموعات أخرى.
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ف ّعال ّية رقم  :21أصيص للمزروعات
املوا ّد الالزمة:
مالقط خشبيّة -علبة فارغة -تراب -نباتات للغرس.

سري الف ّعال ّية:
يقوم التالميذ بتثبيت املالقط حول العلبة ،ث ّم يقومون مبلئها بالرتاب وغرس نبتة صغرية.

مقرتحات لعرض املنتوج:
الصف ،مع االهتامم بتوفر رشوط اإلنبات والنم ّو عند املزروعات.
باإلمكان عرض املنتوج يف غرفة ّ
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ف ّعال ّية رقم  :22لوحات ف ّن ّية
سري الف ّعال ّية:
الوردي /األحمر/
البني ،ث ّم يقوم بتغطية أسفل القنينة البالستيكيّة بالدهان
يقوم ّ
ّ
كل تلميذ برسم األغصان باللونني األسود أو ّ
األبيض /األصفر وطبعها عىل اللوحة بجانب األغصان.

مقرتحات لعرض املنتوج:
الصف أو يف مم ّرات املدرسة.
عرض املنتوج يف غرفة ّ
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الباب الثاين:
املطالعة والقراءة للصفوف
األوىل والثانية

ف ّعال ّيات يف َم ِ
جال
الْ ُمطالَ َع ِة َو ِقرا َء ِة الْكُ ُت ِب
للصفوف األوىل والثانية
29

الباب الثاين:

ف ّعال ّيات املطالعة والقراءة للصفوف األوىل والثانية
تاب
ْاس ِتبانَة :أَنا َوالْ ِك ُ
َعزيزي التِّلْميذ
أَما َمك ت َساؤُالتٌ َوأَ ٌ
تاب َو ِعالقَتَ َك ِب ِه.
قوال ،تُبَ َّ ُي َرأيَ َك يف الْ ِك ِ

أَ ْرجو َملء ْ ِ
ْلوب ،أَ ْرجو ِم ْن َك التَّ َو ُّج َه لِلْ ُم َعلِّ َم ِة لِتُ َوضِّ َح ُه ل ََك.
ال ْس ِتبانَ ِةَ ،وإِ ْن لَ ْم ت َ ْف َه َم الْ َمط َ
(ص ْف َحة ...)6
يف ال ّنهايَ ِة أتْ ُر ْك َمسا َح ًة ُح َّر ًة لِتَقو َم ِب ِكتابَ ِة ،و/أَو َر ْسمِ ما ت َشا ُء َ

أَنا أَ ْق َرأُ ِم ْن َموا ِقعِ ْالن ِ ْْتنِ ِت:
لِ ُنكْ ِم َل ال ّنا ِق َصَ ،ونَضَ َع إِشا َر َة (ْ (ûوَأ ْحَص َ -)ü)-خطَأ يف الْ ُم َربَّعِ.
لومات َع ْن عالَم ِالْ َح ْي ِ
َم ْع ٍ
خاص ًة َع ْن َح ْيوان...................
واناتَ :و َّ
َم ْع ٍ
لومات َع ْن نَ ْجمي الْ ُمفَضَّ لِ ( :يف :ال ّرياضّ ة أَ ِو الْموسيقا أَ ِو الْ َفنّ)ُ ،ه َو................... :
ق ََص َص أطفال
َم ْع ٍ
لومات َع ْن ُمدُ نٍ أ ْو َموا ِق َع ِسيا ِح ّي ٍة َوأثَ ِريّ ٍة :أُ ِح ُّب َمدي َن َة ....................
واقع ْاللِكْرتون ّي َة ال ّتال َية.....................
أَنا أَ ْدخ ُُل الْ َم َ
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ِع ْندي َمكْ َت َب ٌة يف الْ َب ْي ِت
أُ ِّمي تَ ْق َرأُ ِل ق ََص ًصا كَثريَ ًة
أُ ِح ُّب ْال ْس ِتام َع لِلق ََصص
أُ ِح ُّب ُمشاهَدَ َة الق ََصص
أ ْق َرأُ ق ََص ًصا ِم ْن َموا ِق َع إلِكْرتونِ َّي ٍة
أُشا ِهدُ ق ََص ًصا َع ْ َب َموا ِق َع إلِكْرتونِ َّي ٍة
أنا أ ْق َرأُ ِب ُهدو ٍء
أنا أ ْق َرأ كُت ًبا أَخْتا ُرها ِب َنفْيس
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أُوا ِف ُق كَثريًا أُوا ِفق بِشَ كْلٍ ال أُوا ِف ُق بَتاتًا
ُج ْز ِ ٍّئ

أ ْق َرأُ ِع ْندَ ما تَطْل ُُب الْ ُم َعلّم ُة /أُ ِّمي م ّني
أُ ِح ُّب أنْ أ ْحيك لِآلخَري َن ما أ ْق َرأُ ُه
تاب ِم َن الْ َهدايا
ُأ ِح ُّب أنْ َيكْونَ الْ ِك ُ
الّتي أ ْح َص ُل َعلَ ْيها
الْ ِقراءة عا َد ٌة ُم ِملٌّ ٌة
أنا أُ ِح ُّب الْ ِقرا َء َة
أنا ْأس َت ْم ِت ُع يف الْ ِقرا َء ِة
أنا أقرأُ كُت ًبا أخْتا ُرها ِب َنفْيس
ف إىل أُمو ٍر َجديدَ ٍة تَه ُّمني
أنا أ ْق َرأُ َك أتَع ّر َ
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تاب -أُ َع ِّ ُب بِالْك ِ
َلامت
أنا َوالْ ِك ُ

34

َ َ
ُْْ َ ْ ّ ْ
َْ
سم
ات ال ِقصة ِبالك ِل ِ
اذكر شخ ِصي ِ
مات و/أ ِو الر ِ



32

35

ْ
َْ َ ْ ً
ِاخت ْر شخ ِصية ِم َن ال ِقص ِة َو ِص ْفها بالكلمات و/أو الرسم
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33

ْ
ُْْ
َْ
ّ ُْ
َ َ َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
مات ال ِقص ِةِ ،انقلها ،ثم اكت ِب الحدث
ِاختر إحدى رس ِ
ُ َ َ
املالئم لها.
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37

ُ ْ

ْ

ّ

َ ْ

ّ َ
داية القصةِ :ان َس ْخ ب َ
ب َ
واض ٍح.
ط
خ
ب
ة
ص
ق
ال
ة
داي
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
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35

َُ ْ
َْ ْ َ ً ُ ْ ْ
ِبداية ال ِقص ِةِ :اقت ِرح ِبداية أخرى ِلل ِقص ِة.
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َ ّ
ْ َ ْ ََ ْ
َُ ْ
واض ٍح.
ِنهاية ال ِقص ِةِ :انسخ ِنهاية ال ِقص ِة ِبخ ٍط ِ
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37

َُ ْ
َْ ْ َ ً ُ ْ ْ
ِنهاية ال ِقص ِة :اقت ِرح ِنهاية أخرى لل ِقص ِة.
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41

َْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
أ) أين وقعت أحداث ال ِقص ِة؟
ب) َمتى َ
كان ِذل َك؟
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39

ْ ُ ََْ ْ ََ
َْ
أك ِم ِل الجملة اآل ِتية:
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
أعجبني في ال ِقص ِةِ ......ألن...
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َ َ َ ْ َ ْ َ ّ
َْْ َ َ َ
واض ٍح.
أ) ِاختر ثالث ك ِل ٍ
مات جديد ٍة ،وانسخها ِبخ ٍط ِ
ُ َْ
َ ْ ًُّ
َ
ْ
ُ
ب) ضع كال ِمنها في جمل ٍة مفيد ٍة.
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41

ُْ ُ ْ ْ َ ْ ْ
ارسم ِمن وح ِي ال ِقص ِة.
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َ
ُْ
ُ
سال ًة لـ َب َطل ْالقصةَ ،و َع ّب ْر فيها َع ْن َ ْأيكَ
ْ
اكتب ِر َ ِ ِ ِ ِ ِ
رِ
بصفاته َوت َ
ص ُّرفا ِت ِه.
ِ ِ ِِ
التّاريخ................:
ُج ْملَةُ الت ّ َو ّج ِه:
ُج ْملَةُ الت ّ ِحيّ ِة:
الرسال ِة َو َه َدفُها:
َمضْمونُ ّ

خاتِ َمةٌ َوت َ َمنّياتٌ :

1
الت ّ ْوقي ُع:

43
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َّ ْ ً ْ
ص ِمم ِغالفا لل ِقص ِة.
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47

َُّْ ُ
ف ّ
الصغيرُ
املؤِل
ً
َ َُّ ُ
ْ
ْ
أنا أؤِلف ِقصة ِمن ِإبداعي

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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45

قصتـي

صي ُكم
َأو ِ
أَ ْ
ص ِدقائِي بِ ِقرا َءةِ
صة
ق ّ
..................
ف
ِلل ُم َؤلَّ ِ
..................



ُرسومات
..................
ِم ْن ِس ْل ِس ْل ِة
..................
صدار
ِإ ْ
..................
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ْاملُ ْبد ُع ّ
الصغيرُ
ِ
َ ََّ ْ
ُ
ّ
َ
ّ
ق ْم ِب ِكتاب ِة تتم ِة ال ِقص ِة الت ِالي ِة:
َ َ َْ
األ ّيام َ
الساح ُر " َد ْهمان" َي ْس َب ُح في ّ
الن ْهرَ ،و ْهوَ
كان ّ
ِ
في أح ِد ِ
ِ
ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ ً َََ ً َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
مستم ِتع .فجأة ملح ِقطة تغرق ،فأخرجها ِمن امل ِاء وحولها
ِإلى....................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ّ َُ
هاية
 .............................................................................................................الن
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الباب الثالث:
املطالعة والقراءة للصفوف الثالثة
ح ّتى السادسة
ف ّعال ّيات يف َم ِ
جال
الْ ُمطالَ َع ِة َو ِقرا َء ِة الْكُ ُت ِب
للصفوف الثالثة -السادسة
ّ

51

الباب الثالث:

ف ّعال ّيات املطالعة والقراءة للصفوف الثالثة -السادسة
عزيزي التلميذ
تبي رأيك يف الكتاب ،ويف القراءة ،وتقييمك ملستوى قراءتك.
أمامك تساؤالت وأقوالّ ،
أرجو ملء االستبانة ،والتقيّد باإلجابة ،إذا مل تفهم املطلوب ،أرجو منك التو ّجه إ ّيل لتوضيحه لك.
كم من الوقت تك ّرس للقراءة ،يوم ًّيا؟

الوقت الّذي أفضّ ل فيه القراءة:
املايض (تقريبًا):
عدد الكتب الّتي قرأتها العام الدر ّايس ّ
عدد الكتب الّتي قرأتها يف العطلة الصيف ّية(تقري ًبا).:
كتاب أتذكّره جيّ ًدا ،يحمل عنوان:
يتح ّدث عن:
		
حصة املطالعة:
مهمت أحببتها يف ّ
ّ
صعوبة تواجهني عند قراءة كتاب:
أحب ان أقرأ عنه:
موضوع ّ

كم م ّرة تقرأ من مواقع اإلنرتنت؟
معلومات( :مثال؛ عن حيوانات تح ّبها ،عن مدينة أو موقع تح ّبه ،نجمك املفضّ ل يف الرياضة واملوسيقا والف ّن:)...
مقاالت:
قصص أطفال:
مواقع لألطفال:
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القول

نعم

ال

مالحظات وتوضيحات

عندي مكتبة يف البيت
قصصا كثرية
يف طفولتي قرأت يل أ ّمي ً
أحب أن تقرأ يل أ ّمي القصص
ال زلت ّ
أحب االستامع لقصص
أحب مشاهدة قصص
ّ
قصصا من مواقع إلكرتون ّية
أقرأ ً
قصصا عرب مواقع إلكرتون ّية
أشاهد ً
ال علم يل بوجود مكتبة عا ّمة يف البلدة
أنا أقرأ بهدوء
أنا أقرأ كت ًبا أختارها بنفيس
القول
أقرأ عندما أكون ملز ًما بذلك
أحب التح ّدث مع اآلخرين حول ما أقرأه
ّ
أحب أن يكون الكتاب من الهدايا الّتي أحصل عليها
ّ
ممل
أعتقد أ ّن القراءة عمل ّ
أفضّ ل أن أقرأ وقتًا أطول
أنا أستمتع يف القراءة
أنا أقرأ من أجل املتعة
أنا أقرأ أشياء أختارها بنفيس
أنا أقرأ يك أتع ّرف عىل أشياء تثري اهتاممي وفضويل
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أوافق كث ًريا

أوافق بشكل جز ّيئ

ال أوافق بتاتًا

القول

أوافق كث ًريا

أوافق بشكل جز ّيئ

ال أوافق بتاتًا

أنا قارئ ج ّيد
أجد صعوبة يف القراءة أكرث من زماليئ
ال يه ّمني أن يكون الكتاب صع ًبا ،إذا وجدته ممت ًعا
أواجه صعوبة يف قراءة قصص تحتوي عىل كلامت جديدة
ال أعرفها
تقول يل املعلّمة أنني قارئ جيّد
تعليمي آخر
أي موضوع
أجد صعوبة يف القراءة أكرث من ّ
ّ
القول

أوافق كثريًا

أوافق بشكل جز ّيئ

ال أوافق بتاتًا

أحب قراءة أشياء تثري تفكريي
ّ
مه ّم أن أكون قارئًا ج ّي ًدا
أهيل يسعدون عندما أقرأ وأتعلّم كث ًريا من قراءايت
يجب أن أمتكّن من القراءة ،وأصبح قارئًا ج ّي ًدا ،ألنّها
تساعدين كث ًريا
أحب قراءة كتاب يجعلني أتخيّل عوامل أخرى
ّ
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أنا والكتاب
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بطاقة القارئ الناشئ
رقم التاريخ

القصة
عنوان ّ

اسم املؤلّف/أو السلسلة

النارش:
دار النرش،
املكان

عدد درجة إعجايب
القصة
صفحات
يف ّ
4-1
الكتاب

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

 =1مل تعجبني  =2أعجبتني إىل ح ٍّد ما  =3أعجبتني  =4أعجبتني كث ًريا
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ما بعد قراءيت...
امله ّمة
القصة عن( ...لخّص أحداثها)
 .1تتح ّدث ّ
القصة.
 .2اكتب املعلومات املستوحاة من غالف ّ
القصة ،اِنقلها ،ث ّم ا ُكتب الحدث املالئم
 .3اِخرت إحدى رسامت ّ
لها.
القصة ث ّم اكتبها بلغتك.
القصة :انسخ بداية ّ
 .1بداية ّ
القصة ث ّم اِقرتح بداية أخرى
القصة :انسخ بداية ّ
 .4بداية ّ
للقصة.
ّ
القصة ث ّم اكتبها بلغتك.
القصة :انسخ نهاية ّ
 .5نهاية ّ
القصة ث ّم اقرتح نهاية أخرى
القصة :انسخ نهاية ّ
 .6نهاية ّ
للقصة.
ّ
القصة ،وصف مكان حدوثها.
 .7ح ّدد زمن حدوث ّ
 .8صف مشاعرك تجاه الشخصيّة املركزيّة ورأيك فيها.
 .9اِخرت خمس عبارات جديدة ،وانسخها بخ ّط جميل ،ث ّم
ضع كالّ منها يف جملة مفيدة.
القصة بلغتك.
 .10أعد رسد األحداث الها ّمة يف ّ
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تاريخ التنفيذ

املبدع الصغري
امله ّمة

تاريخ التنفيذ

القصة.
 .1ارسم من وحي ّ
القصة.
 .2اكتب رسالة لـ :الكاتب أو البطل أو إحدى شخص ّيات ّ
للقصة.
 .3أص ّمم غالفا ّ
قصة.............ألنّها...
 .4أويص بقراءة ّ
القصة.
 .5ط ّور حوا ًرا بني شخص ّيتني يف ّ
ثم ح ّوله إىل حوار.
نصا رسديًّا ّ
القصة ًّ
 .6اخرت من ّ
 .7صف أكرث مشهد أعجبك.
عب عنه بالرسم.
القصة ،انسخه ّ
 .8اخرت حدثًا من ّ
ثم ّ
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أدباء نقرأ أدبهم
سري حياة مجموعة من أدبائنا ،أجب عن األسئلة التالية:
 .1االسم الكامل______________________________ :
 .2اللقب___________________ :
 .3مكان وسنة الوالدة__________________________ :
 .4تعليمه وثقافته:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 .5محطّات ها ّمة يف حياته:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
أهم مؤلّفاته:
.6
ّ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 .7كلمة أو ّجهها له:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 .8اكتب ثالث كلامت وعبارات جديدة تعلّمتها__________ ،_________ ،________:
النص__________ ،_________ ،________ :
 .9اكتب ثالثة أسامء أماكن وردت يف ّ

قصة --------------------------------- :للمؤلّف-------------------------------------- :
أوصيكم أصدقايئ بقراءة ّ
رسومات ------------------------- :من سلسلة -------------------------- :إصدار------------------------------:
فالقصة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ّ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قراءة ممتعة أمت ّناها لك
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الباب الرابع:
الرتبية للمساواة بني الجنسني

ضمن القيم االجتامع ّية
لربنامج "مفتاح القلب"
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القيمة األوىل

اإلرشاك واملشاركة
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
تط ّورت يف املجتمعات املختلفة عرب السنني أدوار اجتامع ّية متعلّقة بجنوسة (جندريّة )1وجنس الشخص  ،فباتت أدوار النساء
وفكري .أ ّدى هذا إىل
جسدي
تول الرجال أدوا ًرا تحتاج إىل مجهود
التقليديّة متعلّقة بالعناية باألوالد وإدارة األمور املنزليّة .بينام ّ
ّ
ّ
إعطاء مكانة للرجال والذكور عمو ًما ،أعىل من مكانة النساء واإلناث.
بدأ يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ظهور حركات نسائ ّية ،طالبت بتحرير النساء من القمع الّذي متارسه السلطة الذكوريّة
حق االقرتاع ومساواتهن مع الرجل قانونيًّا وسياسيًّا ،وكذلك بتغيري األدوار االجتامعيّة النمطيّة .وتط ّورت
ض ّدهن ،فنادَتْ مبنح النساء ّ
الجسدي بني املرأة والرجل ،فانخرطت النساء يف
هذه الحركات أيضً ا لتعالج القمع املتعلّق بجسد املرأة املستغل نتيجة االختالف
ّ
مجاالت عمل مختلفة ،كمحاولة منهن للحصول عىل مساواة وعدالة اجتامعيّة بينها وبني الرجل.

األهداف الرتبويّة:
 .1أن تدرك التلميذة 2قيمة اإلرشاك واملشاركة.
 .2أن تق ّدر التلميذة قيمة اإلنسان كإنسان ،دون عالقة بجنسه ،لونه ،دينه ،عرقه...

األهداف التعليم ّية:
 .1أن يشارك الجميع يف الف ّعال ّية الص ّف ّية.
 .2أن ينكشف التالميذ عىل األدوار املجتمع ّية النمط ّية كمحفّز للتفكري.
يغي التالميذ األفكار النمط ّية حول األدوار املتعلقة بكال الجنسني نحو العدالة االجتامع ّية واملساواة.
 .3أن ّ
 .4أن تعرف التلميذة أنّه من املمكن مشاركة الجنس اآلخر يف نفس األدوار.
 .5أن تبحث التلميذة يف موضوع املساواة بني الجنسني.
 .6أن تتع ّرف التلميذة إىل مصطلحات جديدة متعلّقة بالرتبية للمساواة بني الجنسني.

1
2

انظري :مفتاح املصطلحات يف نهاية الف ّعال ّيات.
اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث يف إعداد الف ّعاليّات ،وهذه دعوة مبارشة إلثارة النقاش /الحوار حول املوضوع.
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الف ّعال ّية األوىل (حصة تدريس ّية)

قُرع الجرس فطلب املعلّم من التالميذ الخروج لالسرتاحة .تو ّجه األوالد إىل
الساحة بحثًا عن كرة القدم إلجراء مباراة و ّديّة بينهم ،بينام تو ّجهت الفتيات
الخاصة باألعامل املنزليّة.
إىل زاوية األلعاب
ّ
بوسط امللعب وقفت التلميذة «هدى» حائرة ،مرت ّددة فهي تفكّر أن تتو ّجه
يلعب دور «كابنت الفريق» ،لتطلب منه أن يسمح
لزميلها «سمري « الّذي
ُ
لها باللعب معهم...

أسئلة مو ّجهة:
تقوم املعلّمة بتوجيه األسئلة التالية للتالميذ ،بهدف تحفيزهم عىل التفكري ،البحث واملشاركة.
 بحسب رأيك؛ ماذا كان ر ّد فعل سمري بخصوص طلب هدى؟ وملاذا؟
 لو ِ
كنت مكان هدى هل ستطلبني اللعب مع مجموعة األوالد؟
 ماذا ستشعر هدى لو رفض سمري أن تشاركهم اللعب بسبب كونها فتاة ؟
القصة؟
 ماذا تستنتجني من ّ
بعد تلخيص املوضوع ،والتط ّرق إىل موضوع املشاركة ،وتذويت فكرة املساواة بني الجنسني من خالل بعض األدوار االجتامعية،
يفضّ ل أن تقوم املعلّمة بتجسيد الدرس بشكل محسوس ومحوسب ،من خالل عرض مناذج ملا ذكر أعاله.
ملشاهدة مقطع ملباراة كرة قدم للفتيات وأخرى للفتيان مرفق الرابط التايل:

https://drive.google.com/file/
d/0BzYM2ilsnXpCREZfdDVFbi1WZUU/view
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https://drive.google.com/file/
d/0BzYM2ilsnXpCNFQyLTJlb1Q0cFk/
view

املنتوج املتو ّقع:
الصف -األوالد والبنات -إىل ساحة املدرسة ،تقوم املعلّمة بتوزيعهم إىل فريقني مختلطني ،وتعلن عن مباراة كرة
يخرج تالميذ ّ
قدم و ّديّة بني املجموعتني.

الف ّعال ّية الثانية (حصة تدريس ّية)
مت ّعنوا يف الرسامت التالية الّتي تُ ثّل مشهدً ا لسلوك ّيات أفراد عائلة يف تحضري وجبة طعام:

ماذا تالحظني يف الرسامت أعاله؟
لكل واحد من أفراد العائلة يف تحضري وجبة الطعام بحسب الصور؟
 .1ما هي األدوار ّ
 .2قارين بني األدوار يف الصور أعاله وبني األدوار يف عائلتك.
كل من أفراد العائلة (األم ،األب ،األخت واألخ) بحسب الصور؟
 .3ما هو شعور ّ
 .4أي تغيري تقرتحني أن يحدث داخل العائلة يك نحصل عىل مساواة يف األدوار؟
 .5ملاذا يجب أن تكون هنالك مساواة يف املهام بني الجنسني3؟
 .6ما هي حسنات املشاركة من ِقبَل الجنسني يف األدوار واملها ّم؟

3

العاملي لحقوق اإلنسان
ملزيد من املعلومات املتعلّقة بحقوق اإلنسان ميكن االطّالع عىل الرابط :اإلعالن
ّ
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املنتوج املتو ّقع:
الصف.
تطلب املعلّمة من التالميذ إحضار موا ّد إلعداد وجبة إفطار مشرتكة وتحضريها بشكل
جامعي داخل ّ
ّ

تعليامت للمعلّمة:
 أن تسمح املعلّمة لجميع التالميذ بالتعبري عن آرائهم ضمن قواعد االحرتام وتق ّبل اآلخر.
 أن تعطي املعلّمة الرشع ّية لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
 أن تتط ّرق املعلّمة من خالل حوارها مع التالميذ للنقاط اإليجاب ّية للعمل املشرتك:
yنجاعة العمل
yاختزال الوقت
yالشعور باملساواة
yاملشاركة يف املنتوج
yتعزيز مكانة ودور الفرد

مالحظة:
حصتني أو أكرث ،بحسب تقدير املعلّمة.
ميكن أن تختار املعلّمة ف ّعال ّية واحدة ويت ّم تنفيذ الف ّعال ّية عىل مدار ّ
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مفتاح مصطلحات يف الرتبية للمساواة بني الجنسني
yاألفكار النمط ّية:
النمطي هو التفكري الّذي يتبعه الشخص أو األشخاص اعتام ًدا عىل أفكار مسبقة تعود إىل عادات وتقاليد وموروثات
التفكري
ّ
ثقافيّة ودينيّة.
ملزيد من التفاصيل مرفق الرابط التايل:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%85%D8%B7%D9
%8A%D8%A9
yاألدوار املجتمع ّية النمط ّية:
هي األدوار الّتي ح ّددها املجتمع بحسب عادات وتقاليد اجتامع ّية /ثقاف ّية.
yالحركات النسائ ّية:
هي حركة تسعى إىل إعادة تنظيم العامل عىل أساس املساواة بني الجنسني يف جميع العالقات اإلنسانيّة ،وترفض التمييز بني
جنيس (ترييزا بيلينغتون -غريغ .)1911
األفراد عىل أساس
ّ
yالنسويّة:
االجتامعي
جذري يف النظام
يتغي الوضع ال ب ّد من تغيري
ّ
هي إنسانة تؤمن بأ ّن النساء يعانني من التمييز بسبب جنسهن ،وليك ّ
ّ
والسيايس.
االقتصادي
،
ّ
ّ
yالفرق بني الجنوسة (الجندر ّية) والجنس:
األسس البيولوج ّية للفروق
صاغ مفهوم الجندريّة عامل النفس "روبرت ستولر" ،يك مي ّيز املعاين االجتامع ّية لألنوثة والذكورة عن
ّ
الجنس ّية الّتي خُلقت مع األفراد.
الجنس :طبيعة بيولوجيّة مح ّددة ،أو ماهيّة ثابتة يف البنية الوراثيّة.
الجنوسة :تحليل للعالقات االجتامعيّة وبحث عن أسباب هيمنة الذكور لإلناث .وهي نتيجة سريورة اجتامعيّة تح ّدد األدوار
الخاص لألفراد حسب جنسهم.
والسامت يف طرق متن ّوعة ومختلفة ،وتتشكل كمجموعة معايري اجتامع ّية حول السلوك
ّ
نقتبس هنا مقولة املفكّرة "سيمون دي بوفوار " يف كتابها الجنس اآلخر" :إ ّن الواحدة من النساء ال تولد امرأة ،لك ّنها تصبح
فيام بعد امرأة".
yالقمع:
ظلم يتعارض مع العدل.
يتعي أن يكون ً
تعني وجود فئة من الناس تعاين من قيود عىل ح ّريّتها تفرضها جامعة أخرى ،والقمع ّ
بحسب الحركات النسائ ّية فإ ّن القمع يشري إىل العالقة الظاملة وغري املتكافئة بني الجنسني ،وإىل البطريرك ّية والجنس ّية و العنف
الذكوري املرشد ض ّد النساء (العزيزي.)2005 ،
ّ
yالبطريرك ّية:
البطريرك تعني األب باعتباره قائد األرسة أو القبيلة .وقد اعتربتها املف ّكرات نظا ًما يس ّهل هيمنة الرجال عىل النساء .وهو
األبوي الّذي ميارسه الزوج عىل زوجته وعىل أبنائه وعىل أي فرد من أفراد أرسته الّتي يعيلها .وبحسب ميشيل بارت
الحكم
ّ
كل أشكال هيمنة الرجال عىل النساء.
فإ ّن ملفهوم البطريرك ّية أبعا ًدا كثرية تشمل ّ
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القيمة الثانية

املشاركة االجتامع ّية
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
ترتبط العديد من السلوك ّيات يف املجتمع بأفكار منط ّية يكتسبها الفرد من البيئة املحيطة به؛ األهل ،األقارب ،الزمالء ،املعلّمني...
تلقايئ عىل مجاالت الحياة املختلفة مثل :املدرسة ،مجموعة األصدقاء ،العائلة ...فنك ّررها ونتّبعها
تنعكس هذه السلوكيّات بشكل ّ
دون التوقّف والتفكري مبضمونها ،أو إعادة صياغتها ،بشكل يتالءم مع حقيقة ميولنا ومعتقداتنا.
الزهري للبنات ،واللون األزرق لألوالد.
خصص اللون
من السلوك ّيات النمط ّية ً
مثل؛ أن يُ ّ
ّ

األهداف الرتبو ّية:
 .1أن تدرك التلميذة 1قيمة املشاركة االجتامعيّة.
 .2أن تق ّدر التلميذة أه ّم ّية املساواة يف التعامل كقيمة إنسان ّية.

األهداف التعليم ّية:
 .1أن يتفاعل جميع التالميذ يف الف ّعال ّية الص ّف ّية.
 .2أن يشارك التالميذ الجنس اآلخر يف الربامج الحيات ّية املختلفة.
 .3أن ينكشف التالميذ عىل األفكار املجتمعيّة النمطيّة كمحفّز للتفكري.
 .4أن تبحث التلميذة بع ّمق فكرة أه ّميّة املشاركة بني الجنسني.
 .5أن تناقش التلميذة موضوع املساواة بني الجنسني.
 .6أن تقيّم التلميذة الفائدة من املشاركة االجتامعيّة.

1
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اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث يف إعداد الف ّعاليّات ،وهذه دعوة مبارشة إلثارة النقاش /الحوار حول املوضوع.

(حصة تدريس ّية)
الف ّعال ّية األوىل ّ
حدث:
قُرع الجرس فطلب املعلّم من التالميذ الخروج لالسرتاحة .تو ّجه األوالد إىل الساحة
بحثًا عن كرة القدم إلجراء مباراة و ّديّة بينهم ،بينام تو ّجهت الفتيات إىل زاوية األلعاب
الخاصة باألعامل املنزليّة.
ّ
بوسط امللعب وقفت التلميذة "هدى" حائرة ،مرت ّددة فهي تفكّر أن تتو ّجه لزميلها
يلعب دور "كابنت الفريق" ،لتطلب منه أن يسمح لها باللعب معهم...
"سمري " الّذي
ُ

أسئلة مو ّجهة:
تقوم املعلّمة بتوجيه األسئلة التالية للتالميذ ،بهدف تحفيزهم عىل التفكري ،البحث واملشاركة.
 .1ماذا شعرت ليىل بحسب رأيك؟ وملاذا؟
 .2ملاذا ق ّرر األوالد عدم مشاركة ليىل عيد ميالدها بحسب رأيك؟
كنت مكان األوالد ،كيف ِ
 .3لو ِ
رصفني وملاذا؟
كنت ستت ّ
القصة تعترب سلوكيّات منطيّة؟ وملاذا؟
أي السلوكيّات يف ّ
ّ .4
 .5من ح ّدد هذه السلوك ّيات؟ وهل توافقني عليها؟ وملاذا؟

املنتوج املتوقع:
تح ّدد املعلّمة أعياد ميالد جميع التالميذ ،ويقيمون عي ًدا مشرتكًا لجميع التالميذ الّذين يصادف عيدهم يف نفس الشهر.

(حصة تدريس ّية)
الف ّعال ّية الثانية ّ
كل
كل مجموعة تحصل عىل لوحة وألوان .تطلب املعلّمة من التالميذ أن يكتب ّ
الصف لع ّدة مجموعات مختلطةّ ،
توزّع املعلّمة ّ
منهم صفة غري تقليديّة /غري منط ّية ،مت ّيز التالميذ الّذين يصادف عيد ميالدهم يف ذلك اليوم.
كل منهم أن يهدي هذه الصفة لصاحبة /صاحب العيد.
دائري( ،تلميذة بجانب تلميذ) ويطلب من ّ
يجلس التالميذ بشكل
ّ

تعليامت للمعلّمة:
 تبني املعلّمة مبساعدة التالميذ دستور سلوك ّيات ألعضاء املجموعة.
 تسمح املعلّمة لجميع التالميذ بالتعبري عن آرائهم ضمن قواعد االحرتام وتق ّبل االخر.
 تُعطي املعلّمة الرشع ّية لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
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القيمة الثالثة

االختالف
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
تُسخَّر "الدعاية" بشكل مبارش لبناء و َمأسسة ال ُهوية الجندريّة لدى الجنسني ،وتُسهِم يف عمل ّية تذويتها وجعلها جز ًءا ال يتج ّزأ من
صفاتنا ،سلوكيّاتنا ومفاهيمنا النمطيّة .عىل سبيل املثال :ت ُظهر معظم الدعايات شخصيّة الرجل كف ّعالة وأساسيّة ،بينام تُظهر املرأة
القيادي ،الحازم ،صاحب
كثانويّة وهامش ّية .كذلك فهي تعرض النامذج املقبولة اجتامع ًيا لكال الجنسني ،فتُظهر عند الرجل الجانب
ّ
القرارات الصائبة واللياقة البدنيّة العالية ،بينام ت ُظهر يف املرأة ضعفها ،نعومتها ،أو تستخدم جسدها كوسيلة إغراء.
بهذا تعمل الدعاية عىل تعزيز وترسيخ املفاهيم النمطيّة الّتي تخدم املجتمع البطريريكّ والهيمنة الذكوريّة (ההגמוניה הגברית)،
كل َمن يخرج عن تلك القاعدة يُضطهد وينبذ اجتامع ًيا.
وبالتايل ّ

األهداف الرتبو ّية:
 .1أن ت ُق ّدر التلميذة 1االختالف كقيمة.
 .2أن تتق ّبل التلميذة املختلف عنها فك ًرا وسلوكًا.

األهداف التعليم ّية:
 .1أن تكتسب التلميذة مهارة التحليل واالستنتاج.
 .2أن مت ّيز التلميذة بني األهداف الجندريّة املختلفة للدعايات.
 .3أن تحلّل التلميذة الدعاية بتفكري ناقد ،وتك ّون معرفة جديدة.
تعب التلميذة عن أفكارها وعن مشاعرها.
 .4أن ّ

1
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اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث يف إعداد الف ّعاليّات ،وهذه دعوة مبارشة إلثارة النقاش /الحوار حول املوضوع.

(حصتان تدريس ّيتان)
الف ّعال ّية ّ
تقوم املعلّمة بعرض الدعايات املرفقة ،وتوجيه وإدارة حوار بأعقاب األسئلة الّتي تليها.
تدعو املعلّمة التلميذة خالل مشاهدتها للدعاية لتسجيل جميع التفاصيل امللفتة للنظر.
 .1ملشاهد ة الدعاية ( 0.44دقيقة) مرفق الرابط التايل:

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCS3NmbW9PRnhKNVU/view?usp=sharing

أسئلة مو ّجهة يف أعقاب مشاهدة الدعاية:
ِ
شاهدت يف الدعاية.
ِ yصفي ماذا
yأي شخصيّات الّتي تظهر يف الدعاية؟ وأي شخصيّات مغيّبة؟ وملاذا؟
ِ yصفي شخصيّة الرجل يف الدعاية.
yما هي األلوان املستعملة خالل الدعاية؟ وماذا توحي لك؟
yما هي الرسالة الّتي يحاول منتج الدعاية إيصالها للمتلقّي من الناحية الجندريّة؟ وما رأيك يف ذلك؟
 .2ملشاهدة الدعاية ( 0.30دقيقة) مرفق الرابط التايل:

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCR3BzZVVIZnROSkE/view?usp=sharing

71

أسئلة مو ّجهة يف أعقاب مشاهدة الدعاية:
ِ yصفي ماذا ترين يف الدعاية.
َ yمن يجلس خلف املقود بحسب رأيك؟ وملاذا؟
yما هي الصفات الّتي ينسبها املجتمع للرجل؟ وما هي ردود فعل املجتمع حول الرجل الّذي ال يحمل تلك الصفات (املختلف)؟
 .3ملشاهدة الدعاية (دقيقة واحدة) مرفق الرابط التايل:

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCMm1Zel9GMVNOb28/view?usp=sharing

أسئلة مو ّجهة يف أعقاب مشاهدة الدعاية:
ِ yصفي ماذا ترين يف الدعاية.
الخاصة باألدوار املتعلّقة بكال الجنسني ،مقارنة مع الدعايتني السابقتني؟
yما املختلف يف هذه الدعاية حول الرسالة الجندريّة
ّ
ِ
شعرت عند مشاهدة الشخصيّات؟
yماذا
yحاويل مقارنة تقسيم األدوار الجندريّة مع تقسيم األدوار يف بيتك ،وح ّددي انعكاسها عليك.
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شخص ّية الرجل يف الدعاية:
تؤكّد معظم األبحاث عىل أه ّم ّية دور الدعاية يف بناء وصقل الهويّة الجندريّة لدى الجنسني" .عرييت الهف ودفنه مليش" ()2003
بحثتا عن الشخصيّات واألدوار الرجوليّة املستعملة يف الدعاية التلفزيونيّة ،وكذلك عرب الجرائد ،ووجدتا أنّه باإلضافة إىل الشخصيّة
لكل ِمن هذه الشخص ّيات أدوار
"الرجول ّية التقليديّة" ،تتط ّور يف اآلونة األخرية أشكال أخرى للشخص ّية منها" :الرجول ّية الحديثة"ّ .
املهني ،الحازم ،صاحب السلطة ،املتج ّند ملساعدة
مجتمعيّة يؤ ّديها الرجل مثل :الزوج ،األب ،الخبري ،صاحب املنصب الرفيع،
ّ
الريايضّ ،
املحب ،وصاحب املظهر األنيق ،الشكل الوسيم...
الغري،
ّ
بالرغم من الشخص ّيات املتع ّددة الّتي ُوجدت يف البحث ،إال أنّه ما زالت تسود معظم الدعايات الشخص ّية الرجول ّية التقليديّة،
النمطي للرجل املقبول اجتامعيًّا.
والّتي تعترب النموذج
ّ

تعليامت للمعلّمة:
 تبني املعلّمة مبساعدة التالميذ دستور سلوك ّيات ألعضاء املجموعة.
 تسمح املعلّمة لجميع التالميذ التعبري عن آرائهم ضمن قواعد االحرتام وتق ّبل اآلخر.
 تعطي املعلّمة الرشع ّية لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
رسيّة ما ذكر من معلومات داخل
 تش ّدد املعلّمة عىل أه ّم ّية الحفاظ عىل ّ
املجموعة.

مه ّمة بيت ّية (اختياريّة):
تختار التلميذة توثيق إحدى الدعايات وتحاول تحليلها من ناحية جندريّة .من امله ّم التط ّرق للتفاصيل التالية:
yاملوسيقا املستعملة.
yالشخص ّيات الّتي ظهرت يف الدعاية ،أو عدم وجود شخص ّيات بتات ًا.
yتوظيف الجسد أو أجزاء منه.
خاصة.
yاستعامل ألوان ّ
yالتفاعل بني الشخص ّيات.
yاملنتوج الّذي يرغب املس ّوق بتسويقه ،و َمن هي مجموعة الهدف.
yمميّزات الشخصيّات الّتي تظهر يف الدعاية.
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قاموس املصطلحات:
خاصة بسلوك الفرد تتكّون نسبة إىل جنسه.
الهو ّية الجندر ّية :صفات /مجموعة معايري اجتامع ّية ّ
املفاهيم النمط ّية :هي املفاهيم الّتي يتب ّناها الشخص اعتام ًدا عىل أفكار مسبقة تعود إىل عادات وتقاليد وموروثات ثقاف ّية ،دين ّية...
الهيمنة الذكوريّة :السيطرة الذكوريّة /العالقة الظاملة وغري املتكافئة من قبل الرجل تجاه املرأة من خالل تحكّم الرجال يف وسائل
املادي ،واحتكارهم لوسائل العنف املو ّجهة ض ّد النساء.
اإلنتاج
ّ
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القيمة الرابعة

إدارة الرصاعات
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
كل عام ملناهضة العنف ض ّد النساء وذلك يف الخامس والعرشين من شهر ترشين الثاين .يأيت
تك ّرس معظم دول العامل يو ًما من ّ
هذا اليوم يف أعقاب الحادثة الّتي وقعت عام  1960بجمهوريّة "الدومنيكان" ،وأ ّدت إىل مقتل الشقيقات الثالث "مريبال" من قبل
حكومي يف عهد الديكتاتور "رافاييل تروخيلو".
مجهولني بتوجيه
ّ
عام  ،1993أعلنت الجمع ّية العا ّمة لألمم املتّحدة عن الحاجة املل ّحة لتطبيق جميع الحقوق واملبادئ املتعلّقة باملساواة لجميع
البرش عىل ح ّد سواء ،دون التفرقة بينهم دينيًّا ،جنسيًّا أو عرقيًّا ،وضامن أمنهم ،ح ّريّتهم ،سالمتهم وكرامتهم جمي ًعا .بنا ًء عىل هذا
النداء صدرت ات ّفاق ّية بشأن القضاء عىل جميع أشكال التمييز والعنف ض ّد املرأة .وقبلها كانت قد أصدرت الجمع ّية العا ّمة لألمم
العاملي لحقوق اإلنسان عام  ،1948واتّفاقيّة القضاء عىل جميع أنواع التمييز عام .1978
املتح ّدة اإلعالن
ّ
الجنيس
النفيس،
الكالمي،
الجسدي،
تتجل من خالل مظاهر العنف
يع ّرف مصطلح "العنف ض ّد النساء" كظاهرة اجتامع ّيةّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
واالقتصادي .وجميعها ناتجة عن التمييز بني الجنسني وعن محاولة التحكّم والسيطرة من قبل جنس عىل اآلخر .تنعكس هذه
ّ
اقتصادي.
اجتامعي أو حرمان
املظاهر من خالل تهديدات ،إهانات ،تح ّرشات جنس ّية ،نبذ
ّ
ّ

ظاهرة العنف داخل العائلة:
األسايس الّذي مينح األوالد الشعور باألمان ،الدعم واملح ّبة .ويساهم املجتمع يف الحفاظ عىل دور العائلة هذا،
تعترب العائلة املصدر
ّ
مم يصعب علينا االعرتاف بوجود ظواهر العنف داخلها خوفًا من
إذ مينحها مكانة مق ّدسة يف املساهمة بتنشئة األجيال الصالحةّ ،
انهيار هذه املنظومة ،وانهيار أفرادها ،وبالتايل ينعكس املردود سل ًبا عىل املجتمع بأكمله ،فيصمت املجتمع عىل قمع أفراد العائلة
من أجل املحافظة عىل هذه الصورة.
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أهداف تربويّة:
 .1أن تدرك التلميذة 1معنى الرصاع.
 .2أن تدرك التلميذة ماه ّية ظاهرة العنف ض ّد النساء.
حل الرصاعات.
 .3أن تذ ّوت التلميذة أساليب ّ
 .4أن تدرك التلميذة قيمة املساواة بني الجنسني وأه ّم ّية الحفاظ عىل كرامة اإلنسان ،وحقّه يف العيش دون عنف أو متييز.

أهداف تعليم ّية:
 .1أن تحلّل التلميذة ظواهر لرصاعات أو حاالت عنف.
 .2أن تستنتج التلميذة إمكان ّيات حلول لهذه الرصاعات.
 .3أن تنكشف التلميذة ملصادر دعم يف حاالت الرصاع.
تعب التلميذة عن أفكارها ومشاعرها.
 .4أن ّ

(حصة تدريس ّية)
الف ّعال ّية ّ
قصة:
ّ
استيقظت باك ًرا كعاديت قبل أن يقرع جرس املنبّه ،أعلن صوت أيب بداية يوم آخر .تلك مل تكن امل ّرة األوىل ،لقد تك ّرر هذا الحدث
م ّرات ع ّدة وألسباب مختلفة.
خ ّبأت رأيس تحت الوسادة محاول ًة بناء حاجز مينع اخرتاق رصاخه املرشد نحو أ ّمي الّتي وقفت صامت ًة أمام كلامته املنسابة كسيف
كل ما تبقّى من وصل بينهام.
حا ّد؛ يقطّع ّ
"لقد طلبت منك مرا ًرا عدم الخروج من البيت دون إذين!"
تلك إحدى الجمل الّتي ر ّددها أيب عىل مسامعنا م ّرات ع ّدة ،والّتي تسبّبت برصاعات بينهام ،ك ّنا شاهدين عليها...

1
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اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث يف إعداد الف ّعاليّات ،وهذه دعوة مبارشة إلثارة النقاش /الحوار حول املوضوع.

مالحظة :يفضّ ل مترير هذه الف ّعال ّية بالتعاون مع مستشارة املدرسة ،تجن ًبا لظهور مضامني قد
نفيس.
تحتاج إىل متابعة ودعم ّ

أسئلة مو ّجهة:
ِ
القصة؟
yأي األفكار واملشاعر
انتابتك لدى سامعك أحداث ّ
القصة تفاصيل لرصاعات بني الشخص ّيات؟ ما هو الرصاع؟ وبني أي شخص ّيات حدثت؟
yهل تجدين يف مضامني ّ
yماذا بحسب رأيك يجب أن تفعل االبنة؟ وملن عليها التو ّجه لطلب املساعدة؟
ِ
سمعت عنها؟
yما هي أشكال الرصاعات الّتي تعرفينها أو
ِ
yشاريك -إذا ِ
سمعت عنه.
رغبت -برصاع
حضي موا ّد عن ظاهرة العنف ض ّد املرأة يف املجتمع العر ّيب يف البالد مستعينة باملصادر الرقم ّية واملراجع العلم ّية.
مه ّمة بيت ّيةّ :
يقوم التالميذ بعرض املعطيات أمام التالميذ ومناقشتها مبساعدة املربّية ومستشارة املدرسة.

تعليامت للمعلّمة:
 يفضّ ل مترير الف ّعال ّية بالتعاون مع مستشارة املدرسة.
للمؤشات الجسديّة ،السلوك ّية والنفس ّية لدى التلميذة ،والّتي قد تنتج عن مترير املضامني املذكورة أعاله.
 يجب االنتباه
ّ
 عدم إجبار أي تلميذة يف حالة عدم رغبتها يف املشاركة يف هذه الف ّعال ّية.
 احتواء التلميذة ودعمها نفس ًّيا عند الحاجة.
املختصة ،إذا لزم األمر.
املهني من الجهات
 التو ّجه لطلب الدعم
ّ
ّ
رسيّة التا ّمة ،إذا اقتضت الحاجة.
 املحافظة عىل خصوص ّية التالميذ ،وعىل ال ّ
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قاموس املصطلحات:
النفيس ،الناتج عن عدم التوافق بني رغبتني أو أكرث،
الرصاع :الرصاع هو ظاهرة اجتامع ّية تعكس حالة من عدم االرتياح أو الضغط
ّ
أو تعارض إرادتني أو أكرث.
أي شخص آخر بصورة متع ّمدة ،ويستخدم كأداة للتأثري عىل
العنف :هو تعبري عن الق ّوة الجسديّة الّتي تصدر ض ّد النفس ،أو ض ّد ّ
اآلخرين.
نفيس للمرأة.
جسدي،
مبني عىل أساس الجنس ،والّذي يتس ّبب بإيذاء أو أمل
ّ
جنيس أو ّ
ّ
العنف ضدّ النساء :هو اعتداء ض ّد املرأةّ ،
التعسفي للح ّريّات ،ومن املمكن أن يحدث يف إطار الحياة العا ّمة.
ويشمل التهديدات ،الضغط أو الحرمان
ّ
يتجسد من خالل اعتداء عىل جسد اآلخر وإلحاق الرضر به.
عنف
جسدي :نوع من أنواع السلوك املتع ّمدّ ،
ّ
اجتامعي.
نفيس :يظهر من خالل إهانات ،تهديدات ،استعامل ألفاظ نابية ونبذ
عنف ّ
ّ
تطاول جسديًّا
ً
جنيس :هو عنف يحمل طاب ًعا جنس ًّيا ،وميا َرس ض ّد شخص دون إرادته وخالفًا للقانون .يتض ّمن هذا العنف
عنف ّ
جنيس.
أو توجيه كلامت ذات مغزى
ّ
اقتصادي (داخل العائلة) :هو سلوك متواصل من قبل الزوج أو املرأة .فيه يحاول أحدهام السيطرة عىل املوارد املاديّة داخل
عنف
ّ
البيت وفرض السلطة من خالل ات ّخاذ القرارات الفرديّة ،يف كيف ّية تقسيم واستعامل تلك املوارد.
مس متع ّمد مبمتلكات اآلخر بهدف تخريبها وإتالفها.
عنف ضدّ املمتلكات :هو ّ
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القيمة الخامسة

املسؤول ّية
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
مبحض الصدفة ،فقد اعتربها
حتّى أواخر القرن الثامن عرش ت ّم استبعاد النساء عن السياسة وعن مواقع صنع القرارات ،ليس ّ
الخاص باألرسة والبيت .أ ّما املراكز السياسيّة فقد كُ ِّرست للذكور .بالتايل فقد ُسلبت
السياسيون كائنات ال سياسيّة ،تنتمي للنطاق
ّ
حق املواطنة با ّدعاء أنه َن غري قادرات عىل التفكري العقال ّين (ساكسونهاوس.)1985 ،
النساء ّ
االجتامعي ،لتحديد
أحد األشخاص الّذين ساهموا بهذه النظريّة كان جان جاك روسو ،الّذي سمح للرجال فقط باملشاركة يف العقد
ّ
كيفيّة إدارة الدولة ،بينام أُعطيت للنساء أدوار ،كان يف مركزها دور األمومة وتنشئة األوالد (وليس البنات) عىل قيم املواطنة (فوت،
حق االقرتاع يف بريطانيا ،ليتّضح بعدها
.)2004خالل املوجة الثانية من الفكر
النسوي ( ،)1940-1918نجحت النساء بالحصول عىل ّ
ّ
حق التصويت ،احتاجت النساء
للنساء بأ ّن هذا اإلنجاز ال يقود بالرضورة إىل "مواطنة متساوية" .فباإلضافة إىل الحصول عىل ّ
املتلميذة مج ّد ًدا بالقدرة عىل التأثري وتغيري املجتمع والسياسات القامئة (فوت.)2004 ،
واإلسالمي ،أخذت دو ًرا يف صنع القرار
من الجدير بالذكر أ ّن النساء ،منذ آالف السنني يف الغرب ويف الرشق والس ّيام يف التاريخ العر ّيب
ّ
السيايس ،ولك ّنها كانت أسامء لنساء مع ّينات قليالت مقابل غالب ّية عظمى من الرجال.
ّ

التمثيل النسا ّيئ يف مواقع اتّخاذ القرار يف البالد:
السيايس ،تشري الدراسات أ ّن للعائلة دو ًرا مركزيًّا يف تنشئة األبناء اجتامع ًيا وسياس ًيا ،وأ ّن أفراد العائلة الواحدة
يف هذا السياق
ّ
مييلون إىل التصويت عىل نفس املنوال (تسوكرمان.)1989 ،
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أهداف تربويّة:
 .1أن تعي التلميذة 1القدرات الكامنة بداخلها وأن تؤمن بها.
 .2أن تذ ّوت التلميذة قيمة املسؤول ّية.
السيايس ،وبالتأثري عىل املوارد املاديّة والرمزيّة.
بحق اإلناث والذكور وبواجبها املتساوي بالتمثيل
 .3أن تؤمن التلميذة ّ
ّ
 .4أن تذ ّوت التلميذة بأ ّن الفروقات يف الصفات املتعلّقة باملشاركة والتأثري عىل الح ّيز العا ّم بني الجنسني هي صفات اجتامع ّية
موروثة وقابلة للتغيري.

أهداف تعليم ّية:
 .1أن تنكشف التلميذة ملوضوع التمثيل النسا ّيئ يف السلطات املحل ّية والكنيست.
 .2أن مت ّيز التلميذة بني الصفات الجندريّة املولودة ،وبني الصفات املكتسبة اجتامع ًّيا.
تعب التلميذة عن أرائها وأفكارها.
 .3أن ّ

1
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اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث يف إعداد الف ّعال ّيات ،وهذه دعوة مبارشة إلثارة النقاش /الحوار حول املوضوع.

الف ّعال ّية الص ّف ّية:
الصف الخامس قامت منى
ايس .يف
تُجري مدرستنا سنو ًيا انتخابات مدرس ّية للجنة التالميذ يف ترشين األ ّول من بداية ّ
ّ
كل عام در ّ
كل منهام من خالله بتسويق
وزميلها ممدوح برتشيح اسميهام أمام التالميذ ،فطلبت منهام املديرة تحضري بيان /خطاب يقوم ّ
ً
محاول إقناع التالميذ بأه ّم ّية انتخابه كمرش ٍح لهم.
نفسه
قامت منى بتحضري قامئة صفات مت ّيزها كفتاة ،وكذلك فعل ممدوح ،وسلّامها لسكرترية املدرسة.
اختاري الصفات املالمئة ملنى ،والصفات املالمئة ملمدوح ،واكتبيها يف القامئة الّتي أمامك.
من املمكن أن تكون الصفة مالمئة لكال الجنسني.
من املمكن إضافة صفات غري مذكورة يف القامئة.
منى

ممدوح

مخزن الصفات:
قوي/ة ،مبادر/ة ،مثابر/ة ،ذيكّ/ـة ،ذو/ذات رؤية مستقبليّة ،لديه/ا القدرة عىل
حنون/ـة ،جريء/ـة ،شجاع/ـة ،مبدع/ـةّ ،
حل املشاكل ،جميل/ـة ،صاحب/ـة
قيادي/ـة ،لديه/ا شعب ّية ،لديه/ا قدرة عىل اإلصغاء ،لديه/ا قدرة عىل ّ
التعبري ،بشوش/ـة،
ّ
مسؤوليّة اجتامعيّة ،قادر/ة عىل التعامل مع املشاكل.
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تعليامت للمعلّمة:
تقوم املعلّمة بإجراء نقاش مع التالميذ ،وتطلب منهم املشاركة بقامئة الصفات املقرتحة ،ث ّم تكتبها عىل اللوح.

أسئلة مو ّجهة:
 هل هنالك صفات مشرتكة /مختلفة بني منى وممدوح؟ ما السبب يف ذلك؟
 أي من املرشحني كنت ستختارين؟ وملاذا؟
 ما هي الصفات امله ّمة ،بحسب رأيك ،الّتي يجب أن تتواجد لدى املنتخبني؟
 هل كنت ستقومني برتشيح نفسك؟ وملاذا؟
 ما رأيك برتشَ ح النساء والرجال لالنتخابات يف السلطات املحل ّية والكنيست؟
 ألي منهم متثيل أكرب يف السلطات املحلية والكنيست؟ وملاذا؟
 أي نساء قائدات سياس ّيات تعرفني؟
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تعليامت للمعلّمة:
 تسمح املعلّمة لجميع التالميذ التعبري عن آرائهم ضمن قواعد االحرتام وتق ّبل اآلخر.
 تعطي املعلّمة الرشع ّية لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
 من املفضّ ل التط ّرق خالل النقاش إىل التمثيل النسا ّيئ يف مواقع اتّخاذ القرارات (البيت ،العمل ،السلطات املحل ّية والكنيست).
 التط ّرق إىل األدوار التقليديّة واألفكار النمط ّية املتعلّقة بالصفات الجنس ّية /الجندريّة املولودة واملكتسبة.

قاموس املصطلحات:
جان جاك روسو)1778 - 1712( :
هو كاتب وفيلسوف جنيفي ،يع ّد من أه ّم كتّاب عرص العقل ،وهي فرتة من التاريخ األورو ّيب ،امت ّدت من أواخر القرن السابع
عرش إىل أواخر القرن الثامن عرش .ساعدت فلسفة روسو يف تشكيل األحداث السياس ّية ،الّتي أ ّدت إىل قيام الثورة الفرنس ّية .حيث
أث ّرت أعامله يف التعليم واألدب والسياسة.
املواطنة:
لكل املواطنني ،وهي مبثابة ضامن ض ّد التفرقة السياس ّية
"متثّل املواطنة وضع ّية رشع ّية ذات حقوق سياس ّية شخص ّية متساوية ّ
للمؤسسات التعليميّة والعا ّمة .أن يكون الشخص مواط ًنا يعني أن يكون
والقانونيّة ،كام وتعترب سال ًحا ض ّد العنف ،وترصيح دخول
ّ
مشمولً بحامية الدولة ،واملساواة بني املواطنني أمام القانون ويف السياسة بغض النظر عن خلف ّياتهم الشخص ّية والجندريّة" ( فوت،
 ،2004ص .)51
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القيمة السادسة

العطاء
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
الرسمي األ ّول ملصطلح النسويّة ضمن حقول العلوم اإلنسان ّية وذلك عام  ،1910من خالل مؤمتر دو ّيل ،ساهمت يف
كان الظهور
ّ
العاملي .وقد اعتمدت عصبة األم ّم ذلك التاريخ
عقده النسويّة "كالرا زاتكني" ،وأعلن حينها أ ّن تاريخ الثامن من آذار هو يوم املرأة
ّ
إلحياء ذكرى العصيان املد ّين الّذي قامت به العامالت يف نيويورك عام  ،1856احتجا ًجا عىل الظروف القاسية الال إنسان ّية الّتي أجربن
حق االقرتاع مساواة مع الرجل.
عىل العمل مبوجبها ،مطالبات بتخفيض ساعات عمله ّن ،وعدم تشغيل األطفال كذلك الحصول عىل ّ
بحسب النظريّات النسويّة ،فإ ّن املرأة تعامل بشكل غري متسا ٍو مع الرجل ،فهي ال تحصل عىل حقوقها يف امليادين الحياتيّة:
األبوي القائم يطلب منها فقط تكريس معظم حياتها يف االهتامم
ظل املجتمع
االجتامع ّية ،الثقاف ّية ،السياس ّية واالقتصاديّة .ويف ّ
ّ
باألعامل املنزليّة وتربية األوالد فقط.
الخاصة باملرأة،
أكّدت بعض الحركات النسويّة مثل "النسو ّية الراديكال ّية" عىل الفضيلة األنثويّة واألمومة واملؤ ّهالت البيولوج ّية
ّ
إذ اعتقدت أ ّن االختالفات الجنسويّة هي الّتي تجعل الحياة اإلنسان ّية متوازنة.
تج ُد "كيت ميليت" ،إحدى مف ّكرات هذه الحركة ،أ ّن الرتكيز عىل االختالفات البيولوج ّية أمر خطري ،حيث تستخدم كم ّربر ملعاملة
األنثى عىل أنّها أدىن من الذكر منزلةً ،فتغدو حياة النساء مرتبطة فقط يف الحياة املنزل ّية واألرسيّة .لذلك فهي تدعو إىل الخروج
تعب عن عدم التكافؤ بني الجنسني ،وبهذا تع ّزز السلطة والتبع ّية الذكوريّة.
عن األمناط واألدوار الجنس ّية املجتمع ّية ،والّتي ّ

84

أهداف تربويّة:
تعي 1التلميذة تأثري األدوار االجتامع ّية عىل مكانة الرجل واملرأة.
 .1أن ّ
العاملي ،أسبابه وأهدافه.
 .2أن تق ّدر التلميذة يوم املرأة
ّ
 .3أن تذ ّوت التلميذة قيمة العطاء واملساواة بني الجنسني.

أهداف تعليم ّية:
 .1أن تتح ّدث التلميذة عن الفروقات حول األدوار االجتامعيّة لكال الجنسني.
تعب التلميذة شفويًّا عن آرائها وأفكارها حول مساواة املرأة مع الرجل.
 .2أن ّ
 .3أن تع ّدد التلميذة أدوار ووظائف األم اليوم ّية يف البيت.
 .4أن تقارن التلميذة بني املها ّم الّتي تقوم بها األم وتلك الّتي يقوم بها األب.

 .1ف ّعال ّية صف ّية:
العاملي" مستعينة باملا ّدة املرفقة.
تق ّدم املعلّمة نبذة عن يوم الثامن من آذار "يوم املرأة
ّ
ث ّم تقوم بعرض فيلم قصري أمام التالميذ بعنوان "العطاء".
ملشاهدة الفيلم ( 4:28دقيقة) مرفق الرابط التايل:

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCVnVtX09EVS0zQUE/view?usp=sharing

1

اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث يف إعداد الف ّعاليّات ،وهذه دعوة مبارشة إلثارة النقاش /الحوار حول املوضوع.
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تعليامت للمعلّمة:
يُطلب من التالميذ ،قبل البدء مبشاهدة الفيلم ،تحضري دفرت لكتابة املها ّم الّتي تقوم بها األم.

أسئلة مو ّجهة يف أعقاب املشاهدة:
كل منها؟
 اذكري الشخصيّات الرئيسيّة؟ ما هو دور ّ
 ع ّددي املها ّم الّتي تقوم بها األم.
 ملاذا مل يظهر األب خالل الفيلم؟
 ما الّذي حصل لألم أثناء قيامها باملهام املنزليّة؟
 هل تعتقدين أ ّن عىل أفراد األرسة املشاركة والتعاون يف تأدية املها ّم املنزل ّية؟ ملاذا؟

 .2ف ّعال ّية -مه ّمة بيت ّية:
راقبي املها ّم الّتي تقوم بها أ ّمك من لحظة استيقاظك حتّى نومك ،وث ّقيها يف دفرتك .كذلك املها ّم الّتي يقوم بها والدك.
إذا قام أحد أفراد األرسة باملساعدة يف مه ّمة ما ،عليك تسجيل اسم الشخص وامله ّمة.

أسئلة مو ّجهة:
 ما هي املعلومات الّتي ِ
قمت بتوثيقها؟
 ماذا تستنتجني بخصوص تقسيم األدوار داخل العائلة؟
 هل ترين أن تقسيم األدوار منصف بني أفراد األرسة؟ وملاذا؟
 ما هي الخطوات الّتي يتو ّجب عليك القيام بها لتغيري هذه األدوار (إذا اقتضت الحاجة)؟
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تعليامت للمعلّمة:
 تسمح املعلّمة لجميع التالميذ التعبري عن آرائهم ،ضمن قواعد االحرتام وتق ّبل اآلخر.
 تعطي املعلّمة الرشع ّية لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
 تتط ّرق املعلّمة إىل األدوار التقليديّة ،واألفكار النمط ّية املتعلّقة بالصفات الجنس ّية /الجندريّة املولودة واملكتسبة.
 تع ّزز املعلّمة قيمة العطاء لكال الجنسني.

قاموس املصطلحات:
الحركة النسويّة الراديكال ّية:
طرحت أسلوبًا جدي ًدا يف فهم العالقات بني الجنسني عرب
نشأت هذه الحركة خالل العامني  1960 1970-يف شامل أمريكا .وقد
ْ
التاريخ .تتلخّص عقيدة الحركة الراديكال ّية بأ ّن النساء مقموعات باعتبارهن إناث ًا ،وأ ّن القامعني هم الذكور ،كذلك فإ ّن نظام الجنوسة
اجتامعي ،وال عالقة له بالفروق الطبيع ّية بني الجنسني .لذلك فإ ّن قمع الذكور لإلناث يعترب
الّذي يص ّنف بحسبه الناس هو بناء
ّ
النموذج الّذي تقوم عىل أساسه جميع أنواع القمع األخرى (العزيزي.)2005،
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القيمة السابعة

التجانس والتاميز
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
أثبتت األبحاث أ ّن هنالك فجوة بني الرواتب الّتي تحصل عليها النساء ،مقابل الرواتب الّتي يحصل عليها الرجال .تعود هذه الفجوة
إىل أسباب ع ّدة منها؛ النسبة املنخفضة للنساء املؤ ّهالت أكادمييّا ومهنيّا مقابل الرجال ،األدوار االجتامعيّة املتوخّاة من النساء،
األكادميي وتشجيعه ّن عىل اختيار مواضيع اجتامع ّية /إنسان ّية ،بينام يش ّجع الرجال /الشباب عىل اختيار مواضيع علم ّية/
التوجيه
ّ
تكنولوجيّة تؤ ّهلهم يف اختيار مهن ذات راتب مرتفع.
التعليمي يف املواضيع العلميّة واألدبيّة ،ووجدا
بحثا بروفيسور "فيكتور ليفي ود .أديت زند" تأثري (جنس) التلميذ/ة عىل التحصيل
ّ
مم أث ّر عىل اختيار التالميذ
أ ّن املعلّامت يف رشيحة الصفوف السادسة ،تح ّيزن بالتحصيالت لصالح الذكور يف موضوع الرياض ّياتّ ،
األكادميي.
التخصص يف املرحلة الثانويّة ،وبالتايل انعكس عىل اختيارهم
ملواضيع
ّ
ّ
من الجدير بالذكر أ ّن اإلعالم يعمل عىل تعزيز التو ّجه املذكور أعاله ،فرناه يربز النساء القياديّات يف املجاالت :النفس ّية ،األدب ّية،
مم يع ّزز األدوار النسائ ّية املجتمع ّية السائدة.
الرتبويّة والفن ّية .بينام يتجاهل إبراز العامالت يف مجاالت العلوم الدقيقة والتكنولوجياّ ،
مناذج لبعض النساء العرب ّيات الرائدات يف مجال العلوم الدقيقة والهندسة:
 .1دينا قتايب:
عاملة سوريّة ومديرة مركز “ ”MITللشبكات الال سلكيّة والحوسبة املتنقّلة ،وصاحبة مرشوع “ويرتاك–  ”Witrakالّذي يكشف
أي جسم وتحديد حركته.
أي انعكاسات عشوائ ّية من ّ
الحركة من خالل نقل موجات ال سلك ّية ،والتقاط ّ
 .2رنا الدجاين:
متخصصة يف مجال البيولوجيا الجزئ ّية ،ترتكز اهتامماتها البحث ّية عىل دراسات الجينات ،وعالقتها مبرض السكّري
عاملة أردن ّية،
ّ
والرسطان.
 .3حياة السندي:
محبسا
باحثة ومخرتعة سعوديّة ،تعمل يف مجال التقن ّية الحيويّة عن "أدوات املقياس الكهرومغناطيس ّية والصوت ّية" .اخرتعت
ً
للموجات الصوت ّية والكهرومغناطيس ّية ،ميكّن من تحديد الدواء املطلوب لجسم اإلنسان.
 .4مها عاشور عبد الله:
تخصصت يف مجال فيزياء الفلك .تعمل يف وكالة "ناسا الفضائيّة" األمريكيّة كمستشارة رئيسيّة يف وضع خطّة
عاملة مرصيّةّ ،
األبحاث األساس ّية لفيزياء الفضاء.
 .5زها حديد:
مهندسة معامريّة عراق ّية ،من أشهر املعامريني حول العامل .تعلّمت الرياضيات والهندسة املعامريّة ،وشغلت مناصب أكادمي ّية
ع ّدة يف أفضل جامعات العامل ،توفّيت مؤ ّخ ًرا.
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أهداف تربويّة:
 .1أن تعي 1التلميذة تأثري األدوار االجتامع ّية عىل مكانة الرجل واملرأة االجتامع ّية واملهن ّية واالقتصاديّة.
 .2أن تذ ّوت التلميذة قيمة التاميز والتجانس بني الجنسني.

أهداف تعليم ّية:
 .1أن تتح ّدث التلميذة عن الفروقات حول األدوار االجتامعيّة لكال الجنسني.
 .2أن تنكشف التلميذة أله ّميّة دراسة املواضيع العلميّة تكنولوجيّة.
 .3أن تتغلّب التلميذة عىل رهبة املواضيع العلميّة (العلوم الدقيقة).
تعب التلميذة عن آرائها وأفكارها.
 .4أن ّ
 .5أن تختار التلميذة مجاالت مهن ّية علم ّية غري منط ّية.

الف ّعال ّية الص ّف ّية:
إملئي الفراغ:
قام /ت_____ الحاسوب مبدرستنا ،بالتو ّجه إىل _________ الصف ،الختيار مجموعة من التالميذ ليقوموا بزيارة مركز الفضاء
يف البلدة املجاورة لبلدتنا.
طُلب ممن يرغب باالنضامم ،التو ّجه إىل _________املدرسة ،لتسجيل االسم ورقم الهاتف ،ث ّم الحصول عىل استبانة موافقة
توقّع من قبل ________.
قبل الزيارة اسمتعنا إىل ___________ يف محارضة حول أه ّميّة مراكز الفضاء يف تطوير العلوم والتكنولوجيا يف العامل.
لقد كان مفاجئًا بالنسبة يل ،أ ّن معظم من تق ّدموا للربنامج ،كانوا مجموعة من __________.

تعليامت للمعلّمة:
النص للتالميذ قبل أن نتح ّدث عن أي موضوع ،يك نسمع املوقف األ ّو ّيل منهم.
 إعطاء ّ
 تسمح املعلّمة لجميع التالميذ التعبري عن آرائهم ضمن قواعد االحرتام وتق ّبل اآلخر.
 تعطي املعلّمة الرشع ّية لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
 تتط ّرق املعلّمة إىل املهن التقليديّة املتعلّقة بنوع /جندريّة الشخص.
 تع ّزز املعلّمة صفة التاميز والتجانس لدى كال الجنسني.

1
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أسئلة مو ّجهة:
 حاويل استخالص العربة من الف ّعال ّية السابقة (املتعلّقة باختيار املهنة يف املجتمع وعالقتها بنوع /جندريّة الشخص).
 حاويل تذكّر املهن املتعلّقة باألشخاص املحيطني بك ،يف البيئة الّتي تتواجدين فيها ،وقارين بني املهن الّتي اختارها الذكور ،مقابل
املهن الّتي اختارتها اإلناث ،وابحثي عن أسباب هذا االختيار وناقشيها.
كل شخص؟
 كيف ينعكس اختيار املهنة عىل الرواتب الّتي يحصل عليها ّ

مه ّمة بيت ّية:
قومي مبساعدة أحد أفراد األرسة بالبحث عن شخص ّيات عرب ّية رياديّة يف املجاالت العلم ّية املختلفة (ثالث نساء وثالثة رجال)
سجيل األسامء يف دفرتك مع تحديد مجال العمل.

أسئلة مو ّجهة يف أعقاب امله ّمة البيت ّية:
 ماذا تستنتجني بخصوص اختيار النساء /الرجال للمهن؟ وملاذا؟
 هل ترين يف اختيار املهن إنصافًا بني الجنسني؟ وملاذا؟
 ما هي أحالمك /طموحاتك العلم ّية واملهن ّية يف املستقبل؟
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القيمة الثامنة

االحرتام
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
متس باحرتام الفتاة وحقوقها اإلنسانية عا ّمة.
تعترب مشكلة "تزويج األطفال" إحدى أه ّم املشاكل الّتي ّ
فبالرغم من التق ّدم الّذي أحرزته جمع ّيات ع ّدة مبوضوع حقوق املرأةّ ،إل أ ّن موضوع تزويج األطفال ما زال عائقًا يف تق ّدم الفتاة
يف املجتمع ،إذ تربز إسقاطاته عىل عمليّة بناء املجتمع بشكل سليم ،ص ّح ّي ومتامسك.
يُستخدم مصطلح "تزويج" وليس زواج ،الفتقاده عنرص اإلرادة يف عمل ّية االختيار ،كون الفتاة غري بالغة نفس ًّيا ،عاطف ًّيا واجتامع ًّيا،
(نصار.)2003،
مم مينعها من القدرة عىل ات ّخاذ القرار الصائب ّ
ّ
بحسب الوثائق الدول ّية ،فإ ّن الطفل يحتاج إىل عناية ،رعاية وحامية حتّى يبلغ س ّن الـ  .18وحقيقة تحميله مسؤول ّيات وأعباء
حيات ّية ،هو أمر مخالف لجميع هذه القوانني.
املركزي الصادرة عام  ،2011أ ّن عدد الفتيات العرب ّيات اللوايت تز ّوج َن دون سن الـ  18يقارب ال
تشري معطيات دائرة اإلحصاء
ّ
 3.000فتاة ،ويشكّلن  25%من مجمل الزيجات لدى األقليّة العربيّة يف إرسائيل.
خالل السنوات  ، 2008-2000تز ّوج َن  13.376فتاة دون س ّن السابعة عرشة عا ًما يف البالد ،من بينه َن  10.860فتاة عربيّة ،أي ما
يقارب  82%من مجمل الفتيات املتز ّوجات لهذه الفئة العمريّة.

قانون س ّن الزواج:
جاء هذا القانون ليح ّدد العمر األدىن املسموح لس ّن الزواج بني املواطنني جمي ًعا .وفقًا له ت ّم تحديد س ّن الـ  17كح ّد أدىن إلبرام
خاصة يسمح فيها الزواج تحت هذا الس ّن فقط بإذن من املحكمة .إ ّن خرق هذا القانون يؤ ّدي إىل
عقد الزواج ،باستثناء حاالت ّ
لكل من :املتز ّوج /املتز ّوجة من قارصَ ،من ساعد بعقد الزواج ،أهل القارص أو من
عقوبة السجن م ّدة سنتني أو دفع غرامة ماديّة ّ
هو /هي يف واليته .وقد صادقت ،مؤ ّخ ًرا ،لجنة ترشيع القوانني والقضاء الربملان ّية عىل اقرتاح قانون كان قد تق ّدم به بعض أعضاء
الكتل الربملانية؛ عربًا ويهو ًدا ،برفع س ّن الزواج لس ّن الـ .18
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التأثريات السلب ّية لظاهرة "تزويج األطفال":
تُثبت الدراسات أ ّن لهذه الظاهرة وق ًعا سلب ًّيا عىل حياة الفتاة /الفتى املتز ّوجني يف جيل مبكّر ،منها:
الثانوي بسبب االلتزامات العائل ّية.
yعدم إمتام التعليم
ّ
والنفيس ،وعدم التمكّن من مواجهة الضغوطات
االجتامعي
العاطفي،
yزيادة نسبة املشاكل العائل ّية بسبب عدم الوعي والنضوج
ّ
ّ
ّ
الحياتيّة.
yتع ّرض الفتاة ألزمات ص ّحيّة بسبب الحمل املبكّر.
yزيادة خطر التع ّرض إلجهاضات متك ّررة.
yوالدة أطفال عرضة لألمراض.
yالتع ّرض ألزمة نفس ّية إثر الضغوطات الّتي تواجهها الفتاة خالل الحياة الزوج ّية.

أسباب اللجوء للزواج يف جيل مبكّر:
yهروب الفتيات من الضغوطات العائليّة (مشاكل ات ّصال مع األهل ،كبت ،عدم تفاهم.)...
yتدهور مكانة املرأة يف املجتمع (الخوف من عدم الزواج ،رغبة الشاب بالزواج من فتاة صغرية حتّى يتمكّن من السيطرة عىل
سلوك ّياتها.)...
yعوامل اقتصاديّة (أوضاع اقتصاديّة س ّيئة لألهل ،عدد أفراد كبري يف األرسة.)...

محاربة الظاهرة:
الحقوقي والقانو ّين ،كذلك تعزيز الوعي
ملحاربة هذه الظاهرة يجب العمل عىل رفع مكانة املرأة يف املجتمع ،من خالل رفع الوعي
ّ
حول االنعكاسات السلب ّية لهذه الظاهرة عىل تط ّور املجتمع بشكل ص ّح ّي وسليم.

أهداف تربو ّية:
 .1أن تدرك 1التلميذة حقوقها من خالل االنكشاف لوثيقة حقوق الطفل.
املس يف حقوقها اإلنسانيّة.
 .2أن تذ ّوت التلميذة قيمة االحرتام من خالل رفضها ّ

أهداف تعليم ّية:
 .1أن تتح ّدث التلميذة عن التجارب الّتي انكشفت لها مبوضوع التزويج املبكّر وإسقاطاته عليها.
تعب التلميذة عن آرائها بشكل ناقد.
 .2أن ّ
 .3أن تنكشف التلميذة لظاهرة تزويج األطفال.

1
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ف ّعال ّية ص ّف ّية (:)1
دائري ،وتقوم املعلّمة بعرض فيلم قصري بعنوان "تزويج الطفالت جرمية"
تجلس التلميذات بشكل
ّ
ملشاهدة الفيلم مرفق الرابط التايل:

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCaGFaRmI3NmJQME0/view?usp=sharing

أسئلة مو ّجهة:
الخاصة.
ِ صفي املشاهد الّتي ُعرضت بكلامتك
ّ
 ما هي األفكار واملشاعر الّتي انتابت الفتاة (العروس) خالل مراسيم الزواج؟ (تكتبها املعلّمة عىل اللوح).
ِ
اخرتت هذا العنوان؟
 اختاري عنوانًا مالمئًا للفيلم .ارشحي ملاذا
 ملاذا اختار املخرج عنوان الفيلم" :تزويج الطفالت" ،وليس مصطلح "الزواج املبكّر"؟

وظيفة بيت ّية:
نص حول ات ّفاقية حقوق الطفل العامل ّية ،املا ّدة  .18ودونيها يف دفرتك.
ابحثي مبساعدة أحد أفراد األرسة عن ّ

ف ّعال ّية ص ّف ّية (:)2
النص
نص اتّفاقية حقوق الطفل
العاملي ،ث ّم تعرضها عىل اللوح (مرفق ّ
تسأل املعلّمة التلميذات عن املعلومات الّتي جمعنها حول ّ
ّ
يف قاموس املصطلحات).

أسئلة مو ّجهة:
 ما هي الحقوق الّتي يجب أن يحظى بها الطفل؟
 كيف يت ّم انتهاك هذه الحقوق من خالل عمل ّية "تزويج األطفال"؟
 ما هي األسباب الّتي تؤ ّدي إىل موافقة الفتاة /الفتى عىل الزواج يف جيل مبكّر ،حسب رأيك؟
 ماذا ِ
عليك أن تفعيل ملحاربة هذه الظاهرة؟
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ف ّعال ّية ص ّف ّية (:)3
تعرض املعلّمة مقط ًعا من فيلم "مشاهد منس ّية" ،ملشاهدة املقطع مرفق الرابط التايل:

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCcWtYTVNXeWxPazg/view?usp=sharing

أسئلة موجهة:
ِ
ِ
ِ
عائلتك؟
مجتمعك/
واجهت مثل هذه الظاهرة يف
 هل
حق ت ّم انتهاكه للفتاة "روز"؟
أي ّ
ّ 
 ما هي املشاعر الّتي انتابت الفتاة "روز" عند معرفتها أ ّن أ ّمها هي "خديجة"؟
 عىل ماذا أجربت الفتاة ؟ وملاذا؟
 ما هو الثمن الّذي دفعته "روز"؟
 هل تعتقدين أ ّن س ّن الـ  19هو س ّن مالئم للزواج؟ ملاذا؟
 ما هي الوسائل الّتي استعملت للضغط عىل "روز" للزواج؟
 ماذا كانت نتائج هذا الزواج؟
القصة؟
 ما هي العربة ِمن هذه ّ

وظيفة بيت ّية:
تنفّذ الوظيفة يف مجموعات ( 3تالميذ)
عليك البحث عن امرأة تز ّوجت تحت س ّن الـ  ،18وإجراء مقابلة معها ،وتوثيقها يف دفرتك.

أسئلة مو ّجهة للمقابلة:
أي س ّن تز ّو ِ
جت؟
 .1يف ّ
ِ
لزواجك؟
 .2ما هي األسباب الّتي أ ّدت
 .3هل كان لهذا الزواج تأثريات عىل حياتك (سلب ّية /إيجاب ّية)؟ ما هي؟
 .4لو عاد بك الزمن إىل الوراء ،هل كنت ستتز ّوجني يف هذا السن أم ال؟ وملاذا؟
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ف ّعال ّية صف ّية (:)4
القصة الّتي وث ّقتها من خالل الوظيفة البيت ّية.
تعرض ّ
كل مجموعة ّ

أسئلة للنقاش:
الشخيص؟ علّيل!
 .1هل كان للمقابلة تأثري عىل رأيك
ّ
 .2ما هي العرب الّتي استخلص ِتها من هذه املقابلة؟
 .3ما هي التوصيات الّتي تق ّدمينها ؟
 .4كيف ستقومني بتنفيذ هذه التوصيات؟

تعليامت للمعلّمة:
 تسمح املعلّمة لجميع التالميذ بالتعبري عن آرائهم ضمن قواعد االحرتام وتق ّبل اآلخر.
 تعطي املعلّمة الرشع ّية لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
 تع ّزز املعلّمة أه ّم ّية االحرتام لكال الجنسني.

قاموس املصطلحات:
تزويج الطفل:
ايس للجنة العمل واملساواة يف قضايا األحوال الشخص ّية ،وضعت "د .نادرة شلهوب
يف كانون الثاين عام  ،2000خالل اليوم الدر ّ
كيفوركيان ود .نبيلة اسبنيويل" مصطلح "تزويج األطفال" ،لإلشارة الحقيقيّة لهذه الظاهرة.
يُستخدم مصطلح "التزويج املبكّر" وليس "الزواج املبكّر" ،ألنّه يفتقد إىل عنرص اإلرادة .ففي معظم الحاالت يت ّم إجبار الفتاة أو
علم أنّهام غري جاهزين نفس ًّيا ،عاطف ًّيا واجتامع ًّيا.
الفتى ،أو التأثري عليهام بشتّى الوسائل ليقبال بفكرة الزواجً ،

نص اتّفاق ّية حقوق الطفل العامل ّية ،املا ّدة :18
ّ
اعتمدتها الجمعيّة العا ّمة بقرارها  52/44املؤ ّرخ يف  52ترشين الثاين  /نوفمرب  ،1991بدأ تنفيذها يف  5أيلول  /سبتمرب 1992مبوجب
املادة .41
 .1تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضامن االعرتاف باملبدأ القائل إن كال الوالدين يتح ّمالن مسؤول ّيات مشرتكة عن تربية
الطفل ومن ّوه .وتقع عىل عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني ،حسب الحالة ،املسؤوليّة األوىل حول تربية الطفل ومن ّوه .وتكون
األسايس.
مصالح الطفل الفضىل موضع اهتاممهم
ّ
 .2يف سبيل ضامن وتعزيز الحقوق املذكورة ،عىل الدول األطراف يف هذه االت ّفاقية أ ّن تق ّدم املساعدة املالمئة للوالدين ،أو األوصياء
عىل األطفال أمام القانون ،يف سبيل تحسني أدائهم الوالدي ،وتنفيذ مسؤوليّاتهم الرتبويّة تجاه أطفالهم ،وعليها أن تتكفّل
مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية لألطفال.
بتطوير ّ
حق االنتفاع بخدمات ،ومرافق رعاية الطفل.
 .3تتّخذ الدول األطراف ّ
كل التدابري الالزمة ،لتضمن ألطفال الوالدين العاملني ّ
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القيمة التاسعة

العمل ضمن طاقم
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
يختلف الباحثون حول الفروقات الجندريّة بني األطفال ،فالبعض ي َّدعي أ ّن هذه الفروقات غري موجودة يف املراحل امل ُ ْبكرة لحياة
الطفل ،إنّ ا هي نتاج آراء وأفكار اجتامعيّة ،ينعكس مردودها عىل سلوكيّات الطفل ( .)Hay، 1994بينام ي َّدعي البعض اآلخر أنّها
مولودة ومتعلّقة باالختالفات الفسيولوج ّية بني الجنسني منذ الوالدة.
بعض الفروقات املذكورة أعاله تظهر من خالل طرائق التعامل بني الجنسني .مثال عىل ذلك :مييل الذكور ،أكرث من اإلناث ،لالستيالء
عىل أغراض غريهم .بينام ت ُظهر الفتيات حساسيّة مفرطة أكرث من الذكور تجاه الغري .تلك الفروقات الّتي تظهر يف جيل ُمبْكرة،
إضافة إىل األفكار االجتامع ّية املسبقة الّتي يو ّجهها الكبار لألطفال ،تؤث ّر عىل تط ّور الفروقات الفرديّة لدى الجنسني ،حيث يبثّ األهل
للذكور رسائل مبارشة ،وأخرى غري مبارشة ،متعلّقة بأه ّميّة ق ّوتهم الجسديّة ،بينام يبثّون للبنات رسائل متعلّقة بنعومتهن وضعفهن.
مم يخلق
هذا الفرق الواضح يف التعامل ،يو ّجه السلوك ّيات االجتامع ّية ّ
لكل من الجنسني  ،نحو املتوقّع منهام من قبل البيئةّ ،
فروقات بينهام ،تظهر يف مراحل متق ّدمة من خالل :أسلوب اللعب ،السلوك ،طريقة الحديث وغريها من السلوك ّيات .وهكذا تنقسم
كل من الجنسني.
األدوار االجتامع ّية ألدوار نسائ ّية وأخرى رجول ّية ،مت ّيز ًّ
خاصة ذكوريّة وأخرى أنثويّة ،يتوضّ ح من خاللها السلوك املتوقّع من كال الجنسني،
نسبة لتلك الفروقات ،تتشكّل قوانني اجتامع ّية ّ
كل من يخالف تلك القوانني بالنبذ والتعنيف وغريها من سلوك ّيات سلب ّية.
بنا ًء عليها يُعاقب ّ
نتيجة ملا ذُكر أعاله ،تولد مجموعات اللعب املختلفة ،وتنقسم جندريًّا ،فتتج ّمع الفتيات لتلعنب بألعاب تالئم القوانني التابعة
مم يؤث ّر عىل الصداقات؛ فيصادق األوالد أبناء جنسهم ،كذلك تفعل البنات.
ملجموعتهن الجنس ّية ،كذلك يفعل األوالدّ ،
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أهداف تربويّة:
تعي 1التلميذة تأثري جنسها عىل بناء الصداقات.
 .1أن ّ
 .2أن تستشعر التلميذة قيمة العمل ضمن طاقم .

أهداف تعليم ّية:
 .1أن تتح ّدث التلميذة عن الفروقات حول األدوار االجتامعيّة لكال الجنسني.
 .2أن تنكشف التلميذة للسريورة املؤ ّدية لالختالفات الجندريّة بني الجنسني.
 .3أن تتقبّل التلميذة املختلف عنها.
تعب التلميذة عن آرائها وأفكارها.
 .4أن ّ
 .5أن تق ّيم التلميذة مكانتها داخل املجموعة.

ف ّعال ّيات ص ّف ّية:
ف ّعال ّية (:)1
تقوم املعلّمة بعرض مقاطع من الفيلم "بييل إليوت" ،ث ّم يت ّم توجيه وإدارة حوار من خالل األسئلة الّتي تيل الرابط.
خالل مشاهدة التلميذة للمقاطع ،تدعوها املعلّمة لتسجيل جميع التفاصيل امللفتة لنظرها.
املقطع ( 2:10 -)1د' :ملشاهدة املقطع مرفق الرابط التايل:

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCejBKcVVUX3ZnUUE/view?usp=sharing

1

اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث يف إعداد الف ّعاليّات ،وهذه دعوة مبارشة إلثارة النقاش /الحوار حول املوضوع.
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أسئلة مو ّجهة يف أعقاب مشاهدة الفيلم:
ِ
شاهدت يف املقطع؟
 ماذا
 من هي الشخص ّيات الّتي تظهر يف الفيلم؟ وما هي األدوار الّتي تلعبها؟
رصفات غري معهودة لك؟ ما هي؟ وملاذا؟
 هل هنالك ت ّ
ِ صفي سلوك ّيات الفتى "بييل" يف الفيلم.
 كيف تعاملت الشخص ّيات مع الفتى "بييل"؟
 ما هي الرسالة الّتي يحاول مخرج الفيلم إيصالها للمتلقّي من الناحية الجندريّة؟ وما رأيك يف ذلك؟

املقطع ( 1:24 -)2د' :ملشاهدة املقطع مرفق الرابط التايل:

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCN3VxcEZqb3JENVU/view?usp=sharing

أسئلة مو ّجهة يف أعقاب مشاهدة املقطع:
ِ
شاهدت يف املقطع؟
 ماذا
ِ
شعرت تجاه ر ّد فعل األب؟
 كيف
 هل توافقني عىل الفكرة الّتي طرحها األب البنه (تقسيم األدوار الجندريّة يف املجتمع)؟
 ملاذا -حسب رأيك -مل تظهر "أم بييل" يف املقطع الّذي دار بني األب وابنه؟
 لو ِ
كنت مكان عائلة الفتى "بييل" ،كيف سيكون ر ّد فعلك؟
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ف ّعال ّية (:)2
ِ
حاويل العودة يف ذاكرتك إىل مرحلة الطفولة (الحارة ،البيت ،املدرسة) ،تذكّري موقفًا ِ
شاركت فيه ضمن مجموعة
رغبت يف املشاركة/
ِ
كنت فيها املختلفة عنهم (ميكن االستعانة بتجربة شخص تعرفينه).

أسئلة مو ّجهة:
ِ
شعرت عندها؟
 كيف
 ما هي األفكار الّتي ر ِ
اودتك؟
ِ
تجاهك؟
 ماذا كانت ردود فعل املجموعة
 ما هي العرب الّتي استخلص ِتها من هذا املوقف؟
 هل ِ
كنت اليوم تك ّررين هذا السلوك أم ال؟ وملاذا؟

تعليامت للمعلّمة:
 تسمح املعلّمة لجميع التالميذ التعبري عن آرائهم ،ضمن قواعد االحرتام وتق ّبل اآلخر.
 تُعطي املعلّمة الرشع ّية لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
 التط ّرق إىل األدوار التقليديّة ،واألفكار النمط ّية املتعلّقة بالصفات الجنس ّية /الجندريّة املولودة واملكتسبة.
لكل فرد من الجنسني.
 تُع ّزز املعلّمة سلوك العمل ضمن طاقم ،مع احرتام امليول الشخص ّية ّ
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القيمة العارشة

األمن واألمان
الرتبية للمساواة بني الجنسني
املدخل:
تعترب ظاهرة "التن ّمر" إحدى الظواهر البارزة والّتي تنترش بكرثة يف املدارس .وقد ع َّرف الباحثون هذه الظاهرة من خالل ثالثة
مركّبات أساسيّة وهي:
نفيس ،يهدف إىل التخويف أو اإلساءة للمعتدى عليه.
جسدي،
 .1تهديد
ّ
كالمي أو ّ
ّ
 .2يكون املعتدي أقوى من املعتدى عليه جسديًّا ،وذلك يف معظم األحيان.
 .3ت َتم ّيز الظاهرة بكونها ُمتك ّررة وم َع نفس األشخاص.

للتن ّمر أشكال عدّ ة منها:
جسدي يحتاج إىل
جسدي شديد (إيذاء
جسدي مبارش -ويبدأ من مظاهر العنف (رضب ،رفش وركل) ،وينتهي بعنف
yتن ّمر
ّ
ّ
ّ
تدخّل طبيب ،استعامل أداة حا ّدة ،استعامل السالح.)...
كالمي ،نرش إشاعات بغرض تشويه سمعة اآلخرين ،املؤامرة ض ّد شخص
اجتامعي غري مبارش -يظهر عىل شكل عنف
yتن ّمر
ّ
ّ
معي والتحريض عليه.
ّ
مختص .تلك السلوك ّيات
للتن ّمر أبعاد ترافق املعتدى عليه ،وتظهر يف سلوكيّاته .وهي تستدعي ،عادة ،تدخّل معلّم أو شخص
ّ
خفي أو ظاهر ،تص ّور ذا ّيت منخفض،
تظهر بأشكال مختلفة ،مثل :مشاكل تأقلم ،مشاكل ص ّح ّية ،تحصيل
تعليمي متدنٍّ ،ت ّ
رسب ّ
ّ
اجتامعي ،هروب من املنزل ،اضطرابات يف التغذية ،رشب الكحول ،وغريها من السلوكيّات الخطرة (לוק،
خوف ،عدم تقبّل
ّ
זכריה ،ברג.)2014 ،
يختار التالميذ املتن ّمرون استعامل العنف وإيذاء الضح ّية ،بهدف إظهار الق ّوة ِ
وحفاظًا عىل مكانتهم االجتامع ّية داخل املجموعة.
لكل من
وتؤكّد معظم األبحاث أ ّن  80%من عمليّات التن ّمر تحدث باالت ّفاق مع مجموعة أشخاص تدعى "مجموعة الرشكاء"ّ .
أفراد هذه املجموعة وظيفة اجتامع ّية ،يتامهى من خاللها مع أحد األطراف (املعتدي أو املعتدى عليه).
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تنقسم أدوار املجموعة كالتايل:
سلبي).
 املعتديَ :من يُبادر باملضايقات ويُرشك من حوله ،ويبحث دامئًا عن طرق جديدة إليذاء الضح ّية
ّ
(قيادي ّ
 املساعد :يساعد املعتدي من خالل اإلحاطة بالضح ّية ،وينض ّم عندما يبدأ املعتدي ِ
بالشجار.
ميس بأحد جسديًّا ،يسخر من الضح ّية ،يدعم املعتدي من خالل نداءات وهتافات.
 الداعم :يتواجد بالقرب من الحدث دامئًا ،ال ّ
 املتجاهل :ال يتواجد عادة قري ًبا من الحدث ،وإن تواج َد ُصدفةً ،فهو يبتعد برسعة ،يتظاهر كأ ّن شيئًا مل يكن ،ال يُح ّرك ساك ًنا
معي ،يَظهر وكأنّه ال يدري مبا يحدث.
ّ
لحل األزمة ،ال يتحيّز لجانب ّ
 املدافع :يقوم باستدعاء شخص بالغ ملكان الحدث ،يحاول إقناع املعتدي بعدم التع ّرض للضح ّية ،يدعم الضح ّية ويحاول تجنيد
أشخاص ملساعدته.
 املعتدى عليه (الضح ّية) :يكون مع تص ّور ذايتّ منخفض ،ليس لديه عالقات اجتامع ّية ،يُظهر ُعنفًا أحيانًا ،ويلقَّب "بالضح ّية"
ِمن ِق َبل معظم تالميذ صفّه.

الفروقات الجندريّة:
ّ
تدل األبحاث أ ّن سلوك ّيات األشخاص مرتبطة بصفات الفرد ،وباألدوار االجتامع ّية التقليديّة الّتي يتوقّعها املجتمع منه .وحسب
معظم اإلحصائ ّيات يف العامل ،فإ ّن نسبة تو ّرط الذكور يف مشاكل ،مثل :حمل سالح أو استعامله ،تهديد ،رسقة أو تخريب ممتلكات،
اجتامعي؛ مضايقات يف باحة املدرسة
أكرب من نسبة تو ّرط الفتيات .بينام ت ُظهر املعطيات أ ّن نسبة الفتيات اللوايت يتع ّرض َن لعنف
ّ
أو عرب شبكات التواصل االجتامع ّية (حرمان ،نرش إشاعات )...وملضايقات جنس ّية أكرث ِمن نسبة الذكور.

أهداف تربويّة:
 .1أن تعي 1التلميذة تأثري األدوار االجتامع ّية عىل السلوك ّيات العنيفة لكال الجنسني.
 .2أن تذ ّوت التلميذة قيمة األمن واألمان.

أهداف تعليم ّية:
 .1أن تنكشف التلميذة لظاهرة "التن ّمر" وأبعادها.
 .2أن متيّز التلميذة بني األدوار االجتامعيّة املختلفة داخل "مجموعة الرشكاء".
 .3أن تفحص التلميذة بدائل الت ّخاذ القرار.
 .4أن تختار التلميذة األفضل من بني الخيارات.
1

اعتمدنا (بصورة مقصودة) لغة التأنيث يف إعداد الف ّعاليّات ،وهذه دعوة مبارشة إلثارة النقاش /الحوار حول املوضوع.
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ف ّعال ّية ص ّف ّية (:)1
تقوم املعلّمة بعرض املق ّدمة التالية عىل التالميذ:
يتع ّرض البعض منكم يوم ًّيا إىل حاالت "تن ّمر" من قبل بعض التالميذ داخل أروقة املدرسة
أو خارجها .معظم البالغني يعالجون الظاهرة عن طريق التو ّجه للمعتدي واملعتدى عليه،
ويتجاهلون األدوار الرئيس ّية "ملجموعة الرشكاء".
تَعرض الف ّعال ّية حالة من حاالت العنف ،وتتط ّرق لها وتحلّلها بطريقة غري تقليديّة ،من خالل بحث وتحليل "وظيفة املجموعة"
املرافقة يف ساعة الحدث.

سري الف ّعال ّية:
ُعي إحدى التلميذات
ينقسم التالميذ إىل أربع مجموعات صغرية ،توزّع املعلّمة الحالة عىل ّ
كل مجموعة تتبعها التعليامت ،ث ّم ت ّ
لتوث ّق السريورة ،وتطرحها للنقاش داخل املجموعة األم.

الحدث:
"م ّيادة" تلميذة يف صفّي ،ضعيفة ال ُب ْن َية ،وغري مقبولة اجتامع ًيا .تتم ّيز ميادة ِب ُح ّبها ملضايقة اآلخرين ،ف ِمن عادتها اختيار إحدى
التلميذات ومضايقتها بواسطة التحريض عليها ،ونرش اإلشاعات .لك ّنها ال تفعل ذلك مبفردها ،فهي قادرة عىل تجنيد تلميذات
يل .فلو
ملساعدتها عىل تنفيذ أعاملها .بشكل عام" .فاتن" هي الشخص ّية الّتي تتع ّمدها "م ّيادة" ،و ِمن حظّي أ ّن االختيار مل يقع ع ّ
رصف.
كنت مكان "فاتن" ال أدري كيف ُ
ُ
كنت سأت ّ
فمثل "هيام" و "ريم"
استطاعت "ميّادة" أن تج ّند حولها عد ًدا من التلميذات؛ تدعمنها وتساعدنها يف نرش اإلشاعات والتحريضً ...
تجعالن "فاتن" ُعرضة للسخرية ،تضحكان عليها ،وتدعوان الفتيات لالبتعاد عنها يف االسرتاحات" ،دنيا" التلميذة الوحيدة الّتي
ِ
بهدف مساعدة "فاتن" ودعمها.
تج ّرأت م ّرة وتو ّجهت للمربّية
أ ّما أنا فأفضّ ل البقاء بعيد ًة عن هذه األجواء قد َر املستطاع!

أسئلة مو ّجهة:
كل مجموعة مناقشة الحدث ،واستعراض تفاصيله.
 عىل ّ
كل َدور منها.
 تسجيل األدوار االجتامع ّية املذكورة يف الحالة ،ومواصفات ّ
كل واحد من أفراد املجموعة يختار أحد األدوار ،محاولً تق ّمص الشخصيّة ،ووصف التفاصيل التالية :شعور الشخصيّة ،أفكارها،
ّ 
سلوكها.

القسم الثاين من الف ّعال ّية:
بعد النقاش داخل املجموعات الصغرية ،عىل الجميع العودة إىل املجموعة األم ،لكتابة األدوار ومواصفاتها عىل اللوح ،من خالل
كل مجموعة.
عرض ما لخّصته ّ
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ف ّعال ّية صف ّية (:)2
ِ
تذكّري حدث ًا حصل ِ
حياتك املختلفة ،وح ّددي ال َّد ْو َر الّذي ِ
قمت به خالل هذا الحدث (استعيني
معك كتلميذة ،أو خالل مراحل
باملا ّدة املذكورة حول مجموعة الرشكاء).

أسئلة مو ّجهة:
كل منها؟
َ من هي الشخص ّيات الّتي شاركت بالحدث؟ ما هو َد ْور ّ
 لو ُع ِ
دت بالزمن إىل تلك الفرتة ،هل ِ
كنت تختارين دو ًرا آخر؟ وملاذا؟

تعليامت للمعلّمة:
 تسمح املعلّمة لجميع التالميذ التعبري عن آرائهم ،ضمن قواعد االحرتام وتقبّل اآلخر.
 تعطي املعلّمة الرشعيّة لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
 تع ّزز املعلّمة األدوار اإليجابيّة لدى كال الجنسني.
واملقسمة جندريًّا ،ليست ثابتة ،بل هي متعلّقة بالشخص ذاته ،آرائه ،وأفكاره.
 تؤكّد املعلّمة أ ّن األدوار املذكورة،
ّ
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الباب الخامس:
الرتبية الص ّحية والرتبية البدن ّية
(الرياضة)
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الباب الخامس:

ف ّعال ّيات الرتبية الص ّح ّية والرتبية البدن ّية (الرياضة)
ف ّعال ّية رقم  :1لعبة التخلّص من الكرة باليدين
سري الف ّعال ّية:
كل فريق عدد متسا ٍو من الكرات.
كل فريق عىل جانب من امللعب  .يكون مع ّ
يوزّع التالميذ إىل فريقني ،يقف ّ
كل كرة
كل فريق رمي الكرات الّتي معه يف جانب الفريق اآلخر ،من فوق حاجز مرتفع بينهام ،وإعادة ّ
عند سامع الصافرة يحاول ّ
كل نصف ملعب ،الفريق الّذي يكون
تصل إليه من الفريق اآلخر برسعة  ،وبعد فرتة مح ّددة يتوقّف السباق  ،وت ُع ّد الكرات يف ّ
أقل عدد من الكرات هو الفائز.
عنده ّ

ف ّعال ّية رقم  :2حامية الحصن
سري الف ّعال ّية:
يقف التالميذ يف دائرة ،ويُوضع يف مركز الدائرة صولجان ( الحصن ) ،ويتم اختيار أحد التالميذ لحامية الحصن ،ث ّم يقوم التالميذ
بالتصويب عىل الحصن بالكرة ،بينام يدافع الحارس عنه بإبعاد الكرة ،وإذا نجح تلميذ يف إصابة الحصن يتبادل املكان مع الحارس
وهكذا.
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ف ّعال ّية رقم  :3معركة األكتاف
سري الف ّعال ّية:
كل منهام رجله
تُوضع دائرة عىل األرض قطرها مرتان ،ويتم اختيار اثنني متناسبني يف الجسم ،بحيث يقفان داخل الدائرة ،ويرفع ّ
كل واحد إخراج زميله من الدائرة بالدفع باألكتاف ،ويُشرتط عدم استخدام األيدي
بيد واليد األخرى خلف ظهره ،ومن ث ّم يحاول ّ
أو الوقوف عىل الرجلني ،وميكن خصم نقاط عىل ذلك .

ف ّعال ّية رقم  :4قذيفة األعمى
األدوات الالزمة:
كرة الطائرة أو كرة خفيفة
سري الف ّعال ّية:
معي ،ث ّم يخرج أحد الالعبني ،وت ُغمض عيناه بعد أن يرى مكان الكرة ،ث ّم يدور ع ّدة دورات وهو يف مكانه،
تُوضع الكرة يف مكان ّ
ويطلب من فريقه تو ّجيهه إىل مكان الكرة والّذي يبعد عنه  5أمتار  ،ث ّم يركل الكرة بق ّوة؛ إذا شعر أنّه اقرتب ملكان الكرة ،بتأثري
التوجيه والركل  .من املضحك أن يتح ّمس الالعب للركل ،فإذا به قد ركل الهواء ،والفائز الّذي يصل للكرة بأرسع وقت.

ف ّعال ّية رقم  :5فرقـعة البـــالون
األدوات الالزمة:
سلك نايلون – ك ّم ّية من البالونات.
سري الف ّعال ّية:
يُوضع خطّان بينهام مسافة ( 40م ًرتا) ،ويُوضع بني الخطّني سلك يحتوي عىل بالونات
عىل مسافة مح ّددة ،بحيث يقوم أحد الالعبني بالتوجيه ،ويكون عند أحد الخطوط
السابقة ،والالعب اآلخر يكون بالجهة املقابلة عند الخ ّط الثاين ،ويكون معصوب
العينني ،فيبدأ هذا الالعب بالتح ّرك إىل زميله املقابل وتفجري البالون وزميله اآلخر
كل
بأقل وقت  .ويشرتط أن تلعب ّ
يقوم بتوجيهه ،والفائز هو الّذي ينهي امله ّمة ّ
الفرق يف نفس الوقت .
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ف ّعال ّية رقم  :6جـمــع العـمــــالت
األدوات الالزمة:
 10أوراق حمراء 10 ،أوراق خرضاء 10 ،أوراق صفراء 10 ،أوراق بيضاء  ،أوراق مق ّواة مقاس
20×20سم ،وميكن كبديل عنها بعلب فارغة مختلفة األلوان.
سري الف ّعال ّية:
مثل (الحمراء =  ،500البيضاء =  )....100ويُطلب من العب إغامض
لكل لون قيمة معينة ً
يتم قذف األوراق امللونّة بحيث يكون ّ
أعني الالعبني وجمع أكرب عدد من األوراق بإرشاد زمالئه والفائز َمن يجمع القيمة األكرب.

ف ّعال ّية رقم  :7عـقـــارب السـاعة
سري الف ّعال ّية:
كل فريق ثالثة من أفراده
تُرسم ساعة دائريّة عىل أرض الساحة ،عليها األرقام من ( ،)12-1ويختار ّ
مثل :الساعة السابعة وخمس وعرشون دقيقة وثالثون ثانية
ميثّلون الساعات والدقائق والثواينً ،
 ...عىل الفريق أن يح ّدد الساعة بالوقوف عليها ،كام يجب أن تشري الساعة الّتي ح ّددها املرشد،
وميكن تكرارها ع ّدة م ّرات والفائز الّذي ينجز امله ّمة بأرسع وقت.

ف ّعال ّية رقم  :8الجــــندي والـســـارق
األدوات الالزمة:
كرة طائرة أو كرة قدم.
سري الف ّعال ّية:
معي بحيث يتح ّرك إليها
يخرج من املجموعة العب يُدعى
ّ
الجندي ،ومن الفريق اآلخر العب يُدعى السارق ،وتوضع كرة يف مكان ّ
الجندي
رصف يؤديه؛ فيجلس إذا جلس ،ويقف إذا وقف  .ث ّم يغافل السارق
السارق ،ويتبعه الجندي ويقلّده يف ّ
ّ
كل حركة أو ت ّ
الجندي قبل أن يصل .
الجندي ،أو يدركه
ويأخذ الكرة ليهرب بها إىل مكان مح ّدد ،عىل بُعد (30م ًرتا) ليدخل فيسلّم
ّ
ّ
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ف ّعال ّية رقم  :9حـــركة الـدودة
األدوات الالزمة:
لكل فريق
كرة قدم أو كرة طائرة -كرة ّ
سري الف ّعال ّية:
كل فريق بوضع ّية جلوس عىل األرض ،تبدأ اللعبة بأن يناول األ ّول الكرة إىل من خلفه حيث يستلقي عىل ظهره ث ّم يناوله
يصطّف ّ
الكرة ملن بعده ،وهكذا من الثاين إىل الثالث حتّى األخري الّذي ينطلق ويجلس يف مق ّدمة الطابور ،ث ّم يناولها مل َن خلفه وهكذا...
املعي أ ّو ًل عىل بعد ( 20م ًرتا).
والفائز من يصل إىل الخ ّط ّ

ف ّعال ّية رقم  :10السري خطوة خطوة
األدوات الالزمة:
لكل مشرتك
قطعتان من الورق املق ّوى ّ
سري الف ّعال ّية:
كل العب قطعتني من الورق املق ّوى مربّعة الشكل ،بحيث يحمل
يُوضع خ ّط بداية وخ ّط نهاية عىل بُعد ( 20مرتًا) منه ،ويُعطى ّ
األوىل ويضع الثانية ،ث ّم يقفز إليها ،ث ّم يجلس ،ويضع الثانية ،ث ّم يقف ويقفز إليها ،ث ّم يلتفت ،ث ّم يجلس ث ّم يدخل ،ث ّم يأخذ
الورقة األوىل ،ث ّم يقف ث ّم يلتفت ،ث ّم يجلس ،ث ّم يضعها عىل األرض ،ث ّم يقفز إليها وهكذا ...ويشرتط تتابع هذه الحركات ،وهذه
هي الصعوبة يف اللعبة.
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ّ
الغذايئ
ف ّعال ّية رقم  :11الهرم
األدوات الالزمة:
صورة للهرم الغذا ّيئ
سري الف ّعال ّية:
كل تلميذ صورة للهرم الغذا ّيئ (كام يف الرسمة) ،ويطلب املعلّم من التالميذ أن
يأخذ ّ
مييّزوا الطبقات املوجودة بها وطريقة ترتيبها,
الغذايئ بسؤاله التالميذ:
ّ
يدير املرشد نقاشً ا حول الهرم
كل طبقة؟
 .1ما هي املوا ّد الّتي تحويها ّ
 .2هل هنالك أه ّم ّية لرتتيب الطبقات يف الهرم الغذا ّيئ؟
كل طبقة؟
 .3ماذا نس ّمي ّ
 .4بحسب ما يظهر يف الهرم الغذا ّيئ ،أيّة موا ّد يجب اإلكثار
والتناول منها؟
وأيّها يجب التقليل من تناولها؟

ف ّعال ّية رقم  :12رحلة بحريّةآمنة
سري الف ّعال ّية:
أراد فريد أن يذهب مع صديقة أحمد إىل بركة السباحة املوجودة يف القرية.
yماذا تنصح فريد وأحمد أن يأخذا معهام إىل الربكة يك ال يصيبهام مكروه؟
yضع دائرة حول اسم الغرض الّذي من امله ّم أن يأخذاه معهام
ق ّبعة

منشفة

كريم وقاية من أشعة الشمس

مكواة

شمس ّية بحر

فرشة

نظارات شمس ّية

ماء للرشب

قلم حرب
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الباب السادس:
االجتامعي
شبكات التواصل
ّ
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الباب السادس:

االجتامعي
ف ّعال ّيات حول شبكات التواصل
ّ

أحدثت النهضة التكنولوجيّة يف القرن الحادي والعرشين قفزة نوعيّة أبرزها كرثة وسائل االت ّصال وعرب ما يُس ّمى بشبكات التواصل
االجتامعي ،فهي تتيح خدمات ومواقع متع ّددة يف مختلف املجاالت ،وقد جذبت اهتامم الناس من الصغري إىل الكبري .واليوم نرى
ّ
أ ّن جميع األشخاص يستخدمون هذه املواقع ،حتّى أصبحت امليزة املرافقة للشخص ،ومبختلف مستوياتهم الثقافيّة .هذه الشبكات
وفّرت جه ًدا وتكلفة التواصل مع أصدقاء أو أقارب بعيدين ،وصقلت شخص ّية الفرد من خالل سعة ثقافته واندماجه مع املحيط
الثقا ّيف إلكرتونيًّا .وكان ال ب ّد لنا يف هذه الك ّراسة من التط ّرق إىل هذا املجال وتخصيص ف ّعاليّات متن ّوعة ليطّلع التلميذ من خاللها
رصف املناسب نحوها.
عىل اإليجاب ّيات والسلب ّيات الّتي ت ُحدثها مواقع التواصل
االجتامعي ليح ّدد موقفه منها ويسلك الت ّ
ّ

ف ّعال ّية رقم  :1مخاطر شبكات التواصل
سري الف ّعال ّية:
وأي األلعاب املفضّ لة
الصف بتصميم كتاب نصائح لأللعاب الج ّيدة ،يت ّم النقاش يف ّ
يقوم ّ
الصف حول ف ّعال ّية التالميذ يف الشبكة ّ
لديهم ،وملاذا  .يتناول النقاش الجانب اإليجا ّيب لأللعاب يف الشبكة واملخاطر أيضً ا (شكل اللعبة اإلدمان عىل اللعبة ،إقامة ارتباطات
مع الغرباء ...تقوم املعلّمة مع التالميذ بإنتاج عدد من املعايري الختيار اللعبة اإليجاب ّية (مثال  :لعبة ال يوجد بها عنف  ،صور
متواضعة  ،إمكانيّة اشرتاك اآلخرين يف اللعبة ،لعبة مناسبة لجيل.)...
يف املرحلة التالية ينتجون كتابًا لأللعاب املفضّ لة الّتي تجيب عن معايري اللعبة اإليجابيّة .يعرض التالميذ العديد من األلعاب ،يصفون
الصف . .
األلعاب ويرشحون ملاذا هذه األلعاب يجب أن تكون يف كتاب األلعاب يف ّ
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ف ّعال ّية رقم  :2هذا الفيلم ليس لجييل...
سري الف ّعال ّية:
الصف انكشف أو ُعرضت عليه مضامني خالل بحثه يف الشبكة عن فيلم قصري بحيث مل يفهم
املعلّم يسأل  :هل هناك أحد يف ّ
مضمونه ،أو شعر أ ّن ما يشاهده غري مناسب لجيله؟
الصف ).
من املمكن الحديث عن فيلم مخيف ،فيلم مل تفهمه ،فيلم للكبار (بحيث يكون مناسبًا ملا يُعرض يف ّ
املعلّم يعرض الحدث التايل:
اإللكرتوين" :أخي يجب عليك مشاهدة هذا الفيلم إنّه فيلم ممتاز " .عندما قام التلميذ بفتح
ّ
أحد التالميذ تلقّى رسالة لربيده
الرابط أصابته الصدمة  ،كان مضمون الفيلم عبارة عن مقاطع عنف وموت وسفك دماء.
شعر بأ ّن هذا الفيلم غري مناسب ،وباألخص له.
احتار بأن يبعث رسالة إىل صديقه ليخربه عن الفيلم وبأ ّن يقوم باإلفصاح عن رأيه ،أو أن يش ّجعه بقوله له" :أخي هذا فيلم رائع"،
يك ال يعتقد صديقه بأنّه طفو ّيل .
حسب رأيك ،ماذا عىل التلميذ أن يفعل؟

ف ّعال ّية رقم  :3ال توجد هدايا مجان ّية
سري الف ّعال ّية:
يعرض املعلّم دعاية من موقع ما تض ّمن للتلميذ هدية مقابل تسجيل تفاصيله الشخصية ،ويدور نقاش حول املوضوع:
yهل طُلب منكم تعبئة تفاصيلكم الشخص ّية يف الشبكة؟ متى؟ هل كان ذلك يف موقع أو إعالن؟
yكيف تعرف متى ميكن أن تقوم بتدوين تفاصيلك؟ ومتى متتنع عن ذلك؟
yمع من ميكنني التشاور؟
yما هو خطر إعطاء تفاصييل الشخص ّية؟
إجامل:
خاصة تتط ّرق للمحافظة لتفاصيلنا الشخصيّة يف الشبكة ،ومن املُفضّ ل وضع هذه القوانني
صياغة قوانني ّ
الصف أو املدرسة.
يف موقع ّ
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ف ّعال ّية رقم  :4إيجاب ّيات وسلب ّيات اإلنرتنت
سري الف ّعال ّية:
يقوم املعلّم بتوزيع قامئة إيجاب ّيات وسلب ّيات اإلنرتنت ،ويناقشها مع التالميذ (ميكن إضافة املزيد منها من قبل التالميذ.
إيجاب ّيات اإلنرتنت
مم توفره لنا الشبكة من وفرة يف املعلومات ،املوسوعات واملراجع
بكل وقت ّ
 .1سهولة الحصول عىل املعلومات ّ
وبكل مكانّ ،
املختلفة وذات القيمة الكبرية.
 .2تنمية التلميذ عقليّا وذهنيّا وتهيئته ألسلوب التعلّم الذايتّ ،من خالل خلق تلميذ باحث ومستكشف ،والوصول إىل املادة
بطريقة مش ّوقة.
 .3الكثري من الربامج تساعد يف سهولة املشاركة بني األعضاء لتبادل اآلراء واملواهب ،االت ّصال امل ّجا ّين واملناقشات العلم ّية داخل
غرف الدردشة.
 .4معرفة املعلومة والوصول إليها برسعة هائلة ،اإلنرتنت ح ّول العامل إىل قرية إلكرتون ّية صغرية عدمية الحدود ومفتوحة لجميع
البرش .هذا اليشء يساعد يف التع ّرف إىل ثقافات أخرى وتعلّم لغات أجنب ّية التي تساعد يف إثراء التلميذ علم ّيا وثقاف ّيا.
 .5التع ّرف إىل أصدقاء جدد وتبادل اآلراء فيام بينهم ومساعدة بعضهم البعض .والتع ّرف إىل حضارات الشعوب.
مم يحويه من ألعاب وموسيقا وكتب تعليميّة
 .6اإلنرتنت يساعد عىل التسلية وقضاء أوقات الفراغ بأشياء مفيدة ومسلّيةّ ،
وترفيه ّية مختلفة.
كل مكان ،وبأي وقت ،وأخذ الر ّد خالل ثوانٍ معدودات.
 .7الربيد اإللكرتوين :لنقل الرسائل وامللفّات برسعة كبرية ،وبدون تكلفة يف ّ
 .8التجارة اإللكرتون ّية :الشبكة ساعدت عىل التع ّرف إىل سلع كثرية ،ذات مواصفات مختلفة وأسعار مقبولة وهذا بسبب التنافس
وكشف املنتوجات بطريقة إلكرتونيّة وطلب املنتج عن طريق اإلنرتنت.
 .9املناقشة الف ّعالة والب ّناءة ملواضيع مختلفة من شأنها رفع مكانة الثقافة والعلم وهذا من خالل استعامل غرف الدردشة
واملد ّونات.
املجلت اإللكرتونية امل ّجان ّية والّتي تحوي عىل الكثري من األبحاث العلم ّية تساعد عىل كتابة األبحاث واملقاالت العديدة ،وهذا
ّ .10
لرفع الثقافة والعلم.
 .11البحث الرسيع والوصول إىل النتائج برسعة كبرية ،مح ّركات البحث تساعدنا يف الوصول ألمور كانت يف السابق شبه مستحيلة.
املؤسسات التعليم ّية واألكادمي ّية تتبع أسلوب التعلّم عن بعد ،كام ميكن الحصول عىل ألقاب
 .12التعلّم
األكادميي :الكثري من ّ
ّ
مم يوفّر علينا الوقت واملال
جامعية كاللقب الثاين والثالث بهذه الطريقة ّ
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سلب ّيات اإلنرتنت:
 .1انتشار املواقع الس ّيئة املخلّة باآلداب واألخالق املتّبعة ،واملواقع الّتي تش ّجع عىل العنف والعنرصيّة ،هذه
كل القيم والسري وراء الرذيلة واالنجرار وراء أصحاب السوء .وتقليد هذه املواقع
املواقع تؤ ّدي إىل ترك ّ
"كعبدة الشيطان".
التجسس الّتي تؤ ّدي إىل تعطيل نظم املعومات وتشويش العمل وبالتايل لخسارة ماليّة.
 .2انتشار الفريوسات وبرامج
ّ
 .3اإلدمان ،والذي يعطّل الكثري من األنشطة اليوميّة ،العلميّة واالجتامعيّة .وبالتايل إىل االكتئاب.
بكل أنواعه ،بسبب سهولة الوصول إىل املعلومات وتتبّع خطوات املبحر.
 .4االستغالل والتهديد واالبتزاز ّ
 .5يقوم الكثريون مبثل هذه األعامل للوصول إىل أهداف سيّئة ،وبالتايل إىل اإليقاع بالضحيّة ،ومن ش ّدة الخوف يت ّم االنصياع .كام
كرث استغالل األطفال من قبل مرىض الجنس الّذين يدخلون إىل مواقع األطفال بأسامء مستعارة الصطياد أطفال يف املوقع.
الجامعي .أو القتل.
 .6غرف الدردشة تستعمل ألمور سلب ّية كالدعوة لالنتحار و /أو االنتحار
ّ
 .7استعامل األسامء املستعارة والتخفّي بألقاب مختلفة وتق ّمص شخص ّيات أخرى تؤ ّدي إىل الوصول ألمور وعواقب غري مقبولة.
وخصوصا عند الدخول إىل
 .8استعامل بطاقات االعتامد من قبل األطفال بطريقة تلقائيّة وغري مدروسة ،يؤ ّدي إىل دمار العائلة.
ً
مواقع القامر.
الواقعي،
ايض والخيا ّيل بدل العامل
 .9انحالل الروابط االجتامع ّية بسبب الدخول لغرف الدردشة ،وتفضيل العيش يف العامل االفرت ّ
ّ
وهذا يؤ ّدي إىل تشويشات يف الذهن وبالتايل إىل صعوبة التأقلم والرجوع إىل الحياة العاديّة وهذه بداية إلغاء إنسانيّة اإلنسان.
 .10التشهري بأشخاص أو جامعات أو فئات مختلفة من أجل تشويه وتدمري السمعة والطعن برشف اآلخرين.
بكل أنواعه ،نسخ الوظائف التعليميّة من دون التع ّمق والبحث الجيّد ،هذا اليشء يؤ ّدي إىل انعدام اإلبداع .فنسخ
 .11النسخ ّ
املوسيقا واألفالم يسبب يف دمار رشكات وأشخاص مهنتهم الرئيس ّية هي الف ّن ،وهذا بسبب انتهاك حقوق امللك ّية.
الفقري ،باإلضافة
 .12من الناحية الص ّح ّية ،االستعامل املتواصل للحاسوب يؤ ّدي إىل تعب يف العيون ،األعصاب ،املفاصل والعمود
ّ
إىل زيادة يف الوزن والرضبات الدماغيّة.
 .13تركيب صور بطريقة غري أخالق ّية لفتيات أو أشخاص ونرشها عرب الربيد اإللكرتو ّين واملواقع املختلفة
واملس بالرشف.
للتشهري وتشويه السمعة ّ
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الباب السابع:
الحذر عىل الطرق

السلطة الوطنية لألمان عىل الطرق
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الباب السابع:

ف ّعال ّيات الحذر عىل الطرق
الحذر عىل الطرق ،إتاحة ومنط حيا ّيت آمن
يسعى قسم الحذر عىل الطرق لإلتاحة وللنمط الحياة اآلمن يف وزارة الرتبية والتعليم ،مبواصلة العمل عىل تذويت الرتبية املروريّة.
وهذا يشكّل مرحلة ها ّمة يف حياة التلميذ ،للمحافظة عىل سالمته وحياته ،من خالل تذويت قيم ومفاهيم وأمناط سلوكيّة آمنة.
الواعي واملسؤول ،من
رصف
نورد يف ما ييل ف ّعاليّات ملساعدة فهم املعاين يف الحذر ،ولتب ّني قواعدها القانونيّة واآلمنة بهدف الت ّ
ّ
جيل الطفولة امل ُ ْبكرة حتّى املرحلة الثانويّة .وليك يهت ّم التالميذ بهذه املواضيع ويتب ّنوا السلوك اآلمن يف الطريق .من امله ّم أن
تكون الدروس مصحوبة بف ّعاليّات متن ّوعة وإبداع .وكلّام استدعت الف ّعاليّات يف هذه املنظومة املزيد من املشاركة والعمل ضمن
مجموعات مصغرة زاد االحتامل يف تذويت أه ّم ّية املوضوع ،وتغيري أمناط التالميذ السلوك ّية لسلوك ّيات أكرث أمانًا وترسيخها ج ّي ًدا.
يحتل جز ًءا ال يستهان به مقارنة بنسبتنا
لقد أصبحت حوادث الطرق جز ًءا ال يتج ّزأ من حياتنا وأصبح عدد القتىل يف وسطنا العر ّيب ّ
رضر اآلالف بشكل خطري .تتطلّب مواجهة هذه الظاهرة التكاتف والعمل
كعرب يف الدولة ،ونشهد هدر أرواح يف شوارع البالد وت ّ
عىل جميع األصعدة؛ سواء يف مجال القانون أو الرتبية .ودورنا كوزارة تربية وتعليم العمل جاه ًدا من أجل غرس القيم واملفاهيم
الرتبويّة والسلوكيّات السليمة والحكيمة لضامن سالمة حياتنا الشاملة .
وأنتم أيّها املتط ّوعون فإ ّن دوركم ها ّم ج ًّدا كرشكاء يف إكساب الوعي ملوضوع األمان والسالمة املروريّة للتالميذ الّذين سرتشدونهم،
ونحن واثقون أنّكم ستعملون بالتعاون مع ما وضعناه بني أيديكم هنا من ف ّعال ّيات عىل رفع مستوى االهتامم والوعي ،للحفاظ
رصفاتهم املعمول بها يف الطرقات وساحات البيوت واملالعب املتن ّوعة ،أملني بأن ننجح جميعنا يف غرس هذه
عىل أمان أوالدنا وت ّ
وخاصة قيمة الحياة واحرتامها ،وأن نذ ّوت أمناطًا سلوك ّية آمنة ،والتقليل قدر اإلمكان من نسبة الحوادث واإلصابات
القيم املتن ّوعةّ ،
خاصة والدولة عا ّمة .
يف مجتمعنا العر ّيبّ ،
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ف ّعال ّيات الطفولة امل ُ ْبكرة واأل ّول والثاين
ف ّعال ّية رقم  : 1حوار مبوضوع ” لقاء الصباح ”
كيف وصلت إىل الروضة؟ ِص ِف الطريق إىل الروضة.

ورقة رشح للمتط ّوع
يقوم املتط ّوع بالرتحيب باألطفال /بالتالميذ
يرشح للتالميذ كيف وصل هو إىل الروضة ،ويسأل األطفال كيف وصلتم أنتم إىل الروضة.
لكل تلميذ بطاقة شخص ّية باسمه.
يقوم املتط ّوع بتوزيع بطاقات مكتوب عليها أسامء التالميذ ّ ،
يوزّع املتط ّوع عىل األرض صو ًرا لوسائل نقل (طائرة ،باص،قطار،س ّيارة،س ًريا عىل األقدام،حصان /حامر،سفينة ،كوركونيت ،د ّراجة
هوائيّة ).
كل تلميذ يع ّرف عن نفسه ،ويختار الوسيلة الّتي وصل بها إىل الروضة ،ويضع عليها اسمه
ّ
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نقاش واستنتاجات
yكيف وصلتم إىل الروضة اليوم؟
yس ًريا عىل األقدام ،الحصان  ،س ّيارة ،قطار ،طائرة ،سفينة ،د ّراجة هوائ ّية ،كوركونيت ،آخر...
الصف؟ كيف يصل غالبية التالميذ إىل الروضة؟
yما هي وسيلة النقل األكرث انتشا ًرا يف ّ
yما هي وسيلة النقل األكرث خطورة من بني وسائل النقل الظاهرة يف الصور؟ ارشح!
yما هي القواعد للسفر اآلمن (حسب رأيك) يف الس ّيارة ،يف الباص ،س ًريا
عىل األقدام؟
yماذا شاهدتم يف الطريق؟ هل شاهدتم شيئًا أثاركم وأردتم البحث عنه؟
yهل صادفتم عرثات أو مشاكل يف الطريق؟
yهل التقيتم بأصدقاء يف الطريق؟ صفوا شعوركم؟
yهل ميكن إضافة وسائل نقل أخرى؟

تلخيص اللقاء
كل ما قيل من قبل التالميذ ،ويعطي مردو ًدا ملا حصل يف املجموعة بواسطة تكرار جمل التالميذ أثناء
yيقوم املتط ّوع بكتابة ّ
النقاش (شفاف ّية).
رصف اآلمن أثناء السفر وقواعد اآلمان (الرتكيز عىل وسائل النقل األكرث استخدا ًما).
yيجب التشديد عىل كيف ّية الت ّ
قواعد عبور الشارع:
 قف قبل أن تعرب
 انظر إىل جميع االت ّجاهات.
 اصغِ ألصوات الس ّيارات.
 ال نركض يف الطريق وال نحلم ،بل نرسع.
 اقطع الشارع بخ ّط مستقيم ،وال تقطع بخ ّط مائل.
 منسك بيد املاما أو البابا جيّ ًدا.
 قبل أن نعرب ننظر إىل جميع االت ّجاهات.
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السلوك اآلمن والسليم داخل الس ّيارة :
الخاص بالطفل (املقعد اآلمن).
 .1الجلوس يف املقعد
ّ
 .2وضع حزام األمان.
أي عضو من الجسم خارج السيّارة .
 .3عدم إخراج ّ
 .4املحافظة عىل الهدوء داخل السيّارة ،عدم إزعاج السائق (رصاخ ،بكاء ،حركات)
 .5يجب الدخول للسيّارة والخروج منها فقط من الباب القريب للرصيف.
 .6نخرج من الس ّيارة فقط عندما نتأكّد من توقّف الس ّيارة.
القواعد التي يجب علينا اتّباعها عند ركوب الباص (الحافلة):
أ ّو ًل -قبل ركوب الحافلة
yانتظار الحافلة يف مكان آمن ،بعي ًدا عن الشارع.
yاالنتظار حتّى تتوقّف الحافلة.
yالصعود بانتظام وعدم التزاحم.
رصف داخل الحافلة؟
ثان ًيا -كيف نت ّ
yااللتزام بالهدوء وعدم االنتقال من مكان إىل آخر أثناء تح ّرك الحافلة.
yاالمتناع عن اللعب والحركة غري الرضوريّة أثناء حركة الحافلة.
yال نخرج أجسامنا وال أيدينا من الحافلة بتات ًا.
yعدم الوقوف خشية الوقوع ،يف حال استخدام السائق الفرامل .
yاملشاركة يف الحفاظ عىل النظافة بعدم إلقاء أي مخلّفات أثناء ركوب الحافلة.
ثالثًا -أثناء النزول من الحافلة (عند الوصول)
yاالنتظار والجلوس حتّى وقوف الحافلة متا ًما.
yمغادرة الحافلة بهدوء ،وبانتظام وتج ّنب التزاحم.
yلعبور الشارع ننتظر حتّى تغادر الحافلة ،والتأكّد من خلو الشارع ،ث ّم نبدأ بالعبور.
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ف ّعال ّية رقم  :2أحوال الطريق -مشاكل وحلول
عدد التالميذ 6 :تالميذ
الصف
املكان :داخل ّ
املوا ّد املساعدة :صورة ألحوال الطريق -أقالم وألوان
الهدف:
أن يتع ّرف الطفل إىل املشاكل املوجودة يف الطريق وكيف ّية حلّها
سري الف ّعال ّية:
عرض الصورة لألطفال واالستامع ألقوالهم حسب األسئلة التالية:
 .1ماذا ترى يف الصورة؟
 .2ما هو شعور الطفل حسب رأيك؟
ِ
اعط عنوانًا للصورة.
.3
ِ
ارس ْمها
.4
اعط نهاي ًة ّ
للقص ِة أو ُ
ملحق للف ّعال ّية :صور مرافقة
صورة رقم 1
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صورة رقم 2

صورة رقم 3
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صورة رقم 4
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ف ّعال ّية رقم  :3لوح ف ّعال بالحذر
عرض اللوح لألطفال ،واالستامع ألقوالهم حسب األسئلة التالية:
 .1ماذا ترى يف الرسمة؟
 .2ما هو شعور الطفل بحسب رأيك؟
ِ
اسم للرسمة
.3
اعط ً
ِ
ارس ْمها
.4
اعط نهاي ًة ّ
للقص ِة أو ُ
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ف ّعال ّية رقم  :4من يصل أ ّو ًل للخوذة
عدد التالميذ 4 -2 :تالميذ
الصف
املكان :داخل ّ
املوا ّد املساعدة :حجر الزهر ،جنديّان من البالستيك

األهداف:

yأن يتع ّرف الطفل إىل قواعد الركوب اآلمن
yأن يدرك الطفل أ ّن عليه ارتداء الخوذة عند الركوب الد ّراجة
yأن يتع ّرف الطفل إىل أماكن اللعب اآلمن للد ّراجة
yأن يتع ّرف الطفل إىل كيفيّة ركوب الد ّراجة

سري الف ّعال ّية:
يف البداية عليكم التح ّدث مع األطفال
yعن كيف ّية ركوب الد ّراجة
كل جيل له الد ّراجة املناسبة لحجمه
yأ ّن ّ
yالتشديد عىل أه ّم ّية لبس الخوذة عند ركوب الد ّراجة خوفًا من األذى عند الوقوع.
املخصصة للد ّراجات ،وليس يف الشارع
yاللعب بالد ّراجة هو فقط باألماكن
ّ
جندي بلون مختلف .الالعب األ ّول يرمي حجر الزهر ،وحسب الرقم الناتج يتق ّدم بالجندي
كل طفل لديه
بعد ذلك نبدأ اللعبّ .
ّ
عىل مساره باللعبة ،ومن ث ّم يأيت دور الالعب الثاين ...تستم ّر اللعبة حتّى يصل أحد الالعبني إىل الخوذة.
من يصل أ ّولً إىل الخوذة يكون هو الالعب الرابح.
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ملحق اللعبة (بطاقة مسار الطبعات)
َمن يصل أ ّو ًل إىل الخوذة
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لصف أ ّول -رابع
ف ّعال ّيات
ّ
برصي -دومينو
ف ّعال ّية رقم  : 5تسلسل
ّ
عدد التالميذ 4 :تالميذ
الصف
املكان :داخل ّ
املوا ّد املساعدة :لعبة املتوالية والبطاقات
األهداف:
yأن يتمتّع التلميذ بتنفيذ الف ّعال ّية
yأن يتد ّرب التلميذ عىل مهارة الرتكيز
yأن يتع ّرف التلميذ إىل بعض اإلشارات املوجودة يف الشارع
سري الف ّعال ّية:
تعرض لوحة اللعبة أمام األطفال ونذكر أسامء الصور املوجودة فيها ،مثل إشارة ِقف ،إشارة مم ّر مشاة...
هذه الصور مرتّبة بحسب تسلسل ،وعىل الطفل إكامل الصورة الناقصة باملتوالية حسب التسلسل.
بقص املسار لبطاقات مك ّونة من زوج صور)
(ميكن استغالل هذه اللعبة كلعبة دومينو أيضً اّ ،
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للقص
ملحق ف ّعال ّية " تسلسل
برصي -دومينو " -بطاقات ّ
ّ

ف ّعال ّية رقم  :6لعبة الذاكرة
عدد التالميذ 3-2 :تالميذ
الصف
املكان :داخل ّ
املوا ّد املساعدة :بطاقات إلشارات املرور
األهداف:
yأن يتع ّرف الطفل إىل أنواع اإلشارات املوجودة يف الشارع
yان يتعرف الطفل إىل بعض من قوانني الطريق
yأن يتمتّع التلميذ بتنفيذ الف ّعال ّية
yأن يتد ّرب التلميذ عىل مهارة الرتكيز
سري الف ّعال ّية:
نبدأ اللعبة بقلب البطاقات بحيث نخفي اإلشارات ( 18بطاقة) ،عىل الطفل أن يقلب بطاقتني بحيث تك ّونا نفس اإلشارة ،إذا مل تكن
الصورة متطابقة يعيدهام ألماكنهام ،ويأيت دور املتسابق الثاين .أ ّما إذا كانت البطاقاتان متطابقتني عندها يستم ّر الالعب باللعب.
كل البطاقات ،والرابح هو َمن يحصل عىل أكربعدد من البطاقات بني املجموعة.
تنتهي اللعبة عندما تقلب ّ
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ف ّعال ّية رقم  :7حدث يف يوم من األ ّيام
مكان الف ّعال ّية :داخل الصف
أهداف الف ّعال ّية :
 .1أن يتعرف التلميذ إىل األخطار املحيطة به عند عبور الشارع
 .2أن يذ ّوت عمل ّية عبور الشارع بالشكل الصحيح
 .3أن يدرك أه ّم ّية أخذ الحيطة والحذر ،ملا يدور حوله أثناء سريه يف الطريق
 .4أن يلتزم بالسلوك ّيات اآلمنة أثناء سريه يف الطريق
سري الف ّعال ّية :
القصة عىل مسمع التالميذ وبعدها يت ّم رشح املفردات املتعلّقة مبوضوع الحذر والسالمة املروريّة ،إجراء محادثة
يقوم املرشد برسد ّ
وحل الف ّعال ّيات املرفقة وبعدها إجراء تلخيص للف ّعال ّية بشكل عبور حريكّ.
القصة ،عرض أه ّم ّية العبور الصحيح للتالميذ ّ
عن ّ
تعليامت للمرشد املتط ّوع:
 .1تحضري قواعد العبور بشكل صحيح عىل كرتون كبري
 .2العمل ضمن مجموعات مصغرة
 .3التز ّود مبم ّر مشاة كوسيلة إيضاح
 .4ممكن اللعب مع قواعد العبور بدمى األصابع (مرفق صور الدمى)
قواعد العبور الصحيح:
* ِقف عىل بعد خطوة من حافة الرصيف
* انظر لجميع االت ّجاهات
* اصغِ إىل أصوات املركبات
* إذا كانت الطريق خالية
* اعرب برسع ٍة وبخ ٍّط مستقيم ألنّه األقرص

عم يليها:
عزيزي التلميذ :اقرأ القطعة التالية ثم أجب ّ
الص ِف الثاين ،خَرج سمري ذات يوم من بيته متّج ًها ملدرسته ،سار عىل الشارع ،لحق بالس ّيارات ،وتدحرج مع حقيبته.
سم ٌري تلميذ يف ّ
عندما وصل أمام مدخل املدرسة عرب الشارع برسعة دون حذر ،وإذا بس ّيارة تصطدم به وترميه أمتا ًرا من املدخل.
يف اليوم التايل أفاق سمري من نومه ،وإذا به باملشفى والجبص يحيط يديه.
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صف هو؟
أي ّ
 - 1ما اسم التلميذ يف القطعة؟ ويف ّ

 - 2اذكر األعامل الّتي قام بها أثناء ذهابه إىل املدرسة.

رصفات صحيحة؟
 - 3هل كانت هذه األعامل والت ّ

 - 4كيف عرب سمري الشارع؟

 - 5ماذا حصل لسمري عندما عرب بدون حذر؟

 - 6استخالص نتائج :ما هي النصائح التي كنت تنصحها لسمري حتّى يحافظ عىل ص ّحته ويصل آم ًنا إىل املدرسة والبيت؟

وقص الجمل وألصقها بالرتتيب الصحيح ،لتحصل عىل قواعد عبورك السليم ولتحظى بسلوك آمن يف
 - 7ه ّيا عزيزي التلميذ :ل ّون ّ
الشارع.
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ملحق إلنتاج دمى العبور اآلمن– تابع لف ّعال ّية (حدث يف يوم من األيّام)

ِِ
يدا لبالغ تعرفه
اعط ً
قبل العبور
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ف ّعال ّية رقم  :8مسار القوانني
الصف ،الساحة
مكان الف ّعال ّية  :غرفة ّ

أهداف الف ّعال ّية :
 .1أن يتع ّرف التلميذ إىل مصطلحات تتعلّق بالحذر

 .3أن يدرك أه ّم ّية تنفيذ القانون أثناء سريه يف الطريق

 .2أن يذ ّوت عمل ّية السري يف الشارع بالشكل الصحيح وحسب
القانون

 .4أن يلتزم بالسلوك ّيات اآلمنة أثناء سريه يف الطريق

سري الف ّعال ّية :
لكل مشرتك جنديًّا ،ث ّم يرشح التعليامت
يقوم املرشد بوضع لوحة اللعبة "املسار" يف وسط املجموعة ،عىل مقربة من التالميذ ،يوزّع ّ
والقوانني لإلشارات ،املتعلّقة باملسار ،حسب ورقة التعليامت املرفقة .يجب إجراء محادثة عن املسار ،وعرض أه ّميّة السري الصحيح
للتالميذ حسب القوانني ،وانتظار الدور للعب .يلعب التالميذ حسب الدور ،برمي حجر الرند ،والتق ّدم حسب الرقم الذي يظهرعىل
حل السؤال؛ إذا كان حلّه صحي ًحا يستم ّر باللعب،
حجر الرند؛ إذا وصل التلميذ إلشارة استفهام ،يسمع السؤال من املرشد ،وعليه ّ
وإن ال ينتقل الدور للمشرتك اآلخر .إذا وصل لدائرة الوجه ،فهذا يعني أنّه عليه تنفيذ مه ّمة مع ّينة ،حسب ورقة املها ّم الّتي بحوزة
املرشد ،إذا نفّذ امله ّمة يستم ّر باللعب ،وإن ال ينتقل الدور للمشرتك اآلخر...

الرابح هو َمن يكمل املسار ويصل أ ّو ّل
تعليامت القوانني والقواعد:
 .1إشارة ِقف– انتظر دو ًرا آخر.
 .2سهم

 -تق ّدم  3خطوات.

حق األولويّة – كسبت دو ًرا آخر ألنّك مؤ ّدب.
 .7إشارة اعط ّ
 .8سهم

 -ارجع  4خطوات للوراء .

 .3رشطة– الرشطة ستأخذك إىل املنزل.

 .9إشارة ضوئيّة حمراء– انتظر دو ًرا آخر .

 .4مم ّر مشاة– اذكر قواعد العبور الصحيح وتق ّدم خطوة
واحدة.

 .10سهم

 .5إشارة ضوئ ّية خرضاء– تق ّدم حتّى تصل ممر املشاة التايل.
 .6سهم

 -تق ّدم  3خطوات.

 .11د ّراجة هوائيّة – ماذا يجب أن نرتدي عىل الرأس عند
الركوب عىل الدراجة الهوائ ّية ؟  -تق ّدم وسافر حتّى البيت.

 -ارجع  5خطوات للوراء.

قواعد العبور الصحيح :
ِ .1قف عىل بُعد خطوة من حافة الرصيف

 .4إذا كانت الطريق خالية

 .2انظر إىل جميع االت ّجاهات

 .5اعرب برسع ٍة وبخ ٍّط مستقيم ألنّه األقرص

 .3اصغِ إىل أصوات املركبات
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أحجيات وأسئلة
كيف نعرب مم ّر املشاة؟
اإلجابة:
ننظر لجميع الجهات ،نستمع لصوت املركبات ،نتأكّد من خلو اإلجابة:
الشارع من الس ّيارات ،ونعرب ّ
خوذة ،واقيات للمرفقني وللركبتني
بخط مستقيم وليس ركضً ا

ماذا نرتدي عندما نركب الد ّراجة الهوائ ّية؟

َمن يستطيع العبور يف الضوء األخرض يف اإلشارة الضوئ ّية مع َمن يقف يف الضوء األحمر يف اإلشارة الضوئ ّية مع لونني؟
 3ألوان؟
اإلجابة:
املشاة
اإلجابة:
للمركبات
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ماذا نفعل عندما تتدحرج الكرة إىل الشارع؟
اإلجابة:
ال نركض وراءها عىل الشارع ،ننتظر أن يخلو الشارع من
املركبات ،وبعدها نرسع ونحرض الكرة أو نطلب من بالغ
املساعدة

اإلجابة :
يقف سائق الس ّيارة ينتظر ويفحص خل ّو الشارع ،وبعدها
يستم ّر يف السفر

يف أي سبيل مفضّ ل السري؟

كيف نتع ّرف إىل ممر املشاة؟

اإلجابة:
يف سبيل واسع ألنّه يحوي عىل مكان

اإلجابة:
مك ّون من خطوط بيضاء وسوداء متساوية يف األطوال
ومستقيمة.

يل أن أفعل عندما أرى إشارة مرور مع املثلّث
ماذا ع ّ
املقلوب؟

يل أن أفعل عندما أرى صديقي يف الطرف اآلخر من
ماذا ع ّ
الشارع؟

اإلجابة:
ِ
حق األولويّة ملَن يكون أمامي.
أعط ّ

اإلجابة:
أناديه بصوت عالٍ وأبحث عن مم ّر مشاه لتنفيذ عبور آمن
نحوه.

كف يد؟
ماذا علينا العمل عندما نرى إشارة مع ّ

تنفيذ مهام
عليك القفز  5م ّرات عىل رجلك اليمني و 5م ّرات عىل رجلك أحط املسار م ّرتني متتاليتني خالل  10ثوانٍ بحيث يقوم
رفاقك بعدّ الثواين.
اليسار.
اخرت صديقًا امسك برجليه وعليه أن يدور حول املسار عىل استدر  10مرات ورس ّ
بخط مستقيم.
يديه دورة واحدة
عليك الوقوف عىل الكريس وغناء أغنية أو أن ترقص رقصة .عليك أن متثّل إشارة ضوئ ّية.
اخرت صديقًا ،اجلسا عىل األرض ،ألصق كفّي رجليك مع كفي
رجليه البدء بتحريكهام بشكل دواليب الد ّراجة الهوائ ّية ملدّ ة
 10ثوانٍ
عليك رمي الكرة لصديق  5م ّرات دون أن تسقط.
عليك أن تجد كلمة عىل وزن كلمة إشارة.

لوحة املسار
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ف ّعال ّية رقم  :9لعبة األوراق الرباع ّية– لعبة مالءمة البطاقات ملواضيع مختلفة
يف الحذر (حسب  5مواضيع)
عدد املشرتكني 4 :تالميذ
املعدّ ات واملوا ّد :بطاقات ،صور يف الحذر
كل سلسة لها لون وموضوع
كل  4بطاقات تك ّون م ًعا سلسلة واحدة لنفس املوضوعّ .
رشح عن البطاقات :عدد البطاقات  20بطاقةّ .
مختلف.
 .1صور عن الحذر يف الطرق -سلسة
 .2صور عن إشارات املرور -سلسلة.
 .3صور عن أخطار الشارع -سلسلة.
 .4صور عن فهم شبكة الطرق يف الشارع -سلسة
 .5صور عن الحذر أو الرؤية يف الظالم.
سري الف ّعال ّية:
لكل مشرتك ،وبق ّية البطاقات توضع جان ًبا.
 .1توزّع  6بطاقات ّ

.2

يت ّم اختيار مفتَ ِتح للعبة ،وبعده يتق ّدم املشرتكون حسب ات ّجاه الساعة.

كل مشرتك حسب دوره ،بطلب البطاقة الناقصة لديه لتكملة التسلسل عنده من أحد املشرتكني يف اللعبة.
 .3يقوم ّ
كل مشرتك آخر.
 .4إذا وجد املشرتك البطاقة املطلوبة يسمح له ببطاقة أخرى من ّ
 .5إذا مل يحصل عىل البطاقة املطلوبة يأخذ بطاقة من رزمة البطاقات املوضوعة جان ًبا وينتقل الدور للمشرتك الذي يليه.
 .6املشرتك الذي يبقى بدون بطاقات يأخذ بطاقة من الرزمة.
يتبق بطاقات يف الرزمة تستم ّر اللعبة دون رزمة حتّى تكتمل جميع التسلسالت.
 .7إذا مل َ
 .8الرابح هو َمن يُجمع أكرب عدد من البطاقات املتسلسلة.
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ف ّعال ّية رقم  :10رسم بواسطة الدهان عىل عيدان خشب ّية (للبوظة)
عدد املشرتكني :جميع التالميذ (يف مجموعات)
املوا ّد الالزمة :عيدان خشب ّية (للبوظة)– دهان -رسامت مختلفة يف الحذر -أقالم تلوين سائلة (توش) -موا ّد الصقة
سري الف ّعال ّية :
كل مجموعة صورة عن الحذر .يُطلب من التالميذ لصق عيدان البوظة ببعضها بشكل لوحة
الصف إىل مجموعات .توزّع عىل ّ
يُوزّع ّ
يك يستطيعوا تلوينها والرسم عليها .تنفيذ الرسم بالدهان عىل العيدان .تُوزّع ورقة عمل لع ّدة أسئلة حول الصورة.
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ف ّعال ّية رقم  :11دعاء السفر
املوضوع :السفر اآلمن والسليم
الصف
عدد املشرتكني :جميع تالميذ ّ
مقص -خيط
املوا ّد الالزمة :قرص"ديسك" – دعاء السفر مطبوع عىل ورقة– أقالم تلوين – صمغ – ّ
سري الف ّعال ّية:
قرصا "ديسك" ،وخيطًا ودعاء السفر مطبو ًعا عىل ورقة .يُطلب
كل تلميذ جلب أقالم تلوين وصمغ .يوزّع ّ
يُطلب من ّ
لكل تلميذ ً
وقص جوانب الورق الزائدة .ربط الخيط يف القرص "الديسك" لهدف
من التالميذ تلوين دعاء السفر ،لصقه عىل القرص "الديسك"ّ ،
تعليقه يف سيّارة العائلة.
نقاش :
قراءة دعاء السفر رشح فحواه وما الهدف منه ،ربط الدعاء مع جميع الديانات.

ملحق الف ّعال ّية :بطاقة تلوين دعاء السفر
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ف ّعال ّية رقم  :12لعبة تركيب ّية (بازل) يف الحذر
الصف
عدد املشرتكني :جميع تالميذ
ّ

مقص– سكوتش– بريستول– أقالم تلوين
املوا ّد الالزمة :صورة يف الحذر– ّ

سري الف ّعال ّية:
قصها حسب
مقسمة كالبازل وقطعة بريستول .يطلب من ّ
ت ُوزّع عىل ّ
كل تلميذ تلوين الصورة ،ث ّم ّ
كل تلميذ صورة عن الحذرّ ،
ذاكرته ،ولصقها عىل قطعة الربيستول بواسطة السكوتش.
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ف ّعال ّية رقم  :13بينجو الحذر
الصف (يف مجموعات)
عدد املشرتكني :تالميذ
ّ
سري الف ّعال ّية:
لعبة البينجو هي لعبة بسيطة ج ًّدا وممتعة .القواعد سهلة ج ًّدا للتعلّم ،ميكن للشخص أن يبدأ املشاركة يف مباريات البينجو
بعقبات بسيطة.
كل بطاقة مطبوعة بشبكة 5x5
األقل .يسمح لهم برشاء بطاقات متع ّددةّ .
كل العب بطاقة واحدة عىل ّ
يف لعبة البينجو ،يعطى ّ
كل حرف هناك قامئة من األرقام .لوحة البينجو األمريك ّية
تحتوي عىل أحرف وأرقام .أحرف كلمة البينجو مكتوبة فوق األوراق .تحت ّ
كل بطاقة.
رقم .تطبع هذه األرقام بشكل عشوا ّيئ عىل ّ
رقم .بطاقات البينجو الربيطانيّة واالسرتاليّة تحتوي عىل ً 90
تحتوي عىل ً 75
عندما يت ّم استدعاء رقم ،صاحب بطاقة سوف يفحص ويرى إذا كانت مدرجة عىل بطاقته .وإذا كان مدر ًجا ،فهو سوف يتحقّق
من ذلك .إذا كانت بطاقته تحتوي عىل النمط الرابح ،فإ ّن حامل البطاقة يربح املبلغ كلّه.
عشوايئ .عندما تحتوي بطاقة الفرد عىل منط
ّ
كل األرقام تستدعى من قبل امل ّدعي أو عرب برامج البينجو عىل (اإلنرتنت) ،بشكل
ّ
البنجو الرابح ،فإ ّن اللعبة تنتهي .من املمكن لع ّدة أشخاص أو الشخص نفسه أن يفوز ع ّدة م ّرات عىل البطاقة نفسها يف نفس اللعبة.

ب ي ن ج و

ب ي ن ج و
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الباب الثامن:
منع العنف
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الباب الثامن:

ف ّعال ّيات حول منع العنف
الفكري:
التص ّور
ّ
كل املجتمع التعامل معها.
العنف ظاهرة تشغل بال املجتمع العر ّيب بكافّة أطيافه .وقد تح ّولت إىل قض ّية أساس ّية يتو ّجب عىل ّ
محصلة للعوامل البيولوجيّة والبيئيّة والثقافيّة الّتي تعمل مع بعضها البعض ،ويسلك الفرد
وسلوك الفرد يف معالجة العنف إنّ ا هو ّ
بالطريقة الّتي ينتهجها وفق هذه العوامل املجتَمعة بنفس ّيته ،ووفق دوافعه وحاجاته .والعنف من أخطر املشاكل االجتامع ّية
املؤسسة الرتبويّة،
الّتي ته ّدد كيان وسالمة أفراد املجتمع عا ّمة والتالميذ ّ
خاصة .إذ بدأت هذه الظاهرة تتغلغل يف املجتمع ويف ّ
مم يضع الفرد يف حالة مليئة بالتناقضات والرصاعات القيم ّية؛ وهذا ينعكس بشكل بارز يف املدارس فتار ًة نسمع عن شجار بني
ّ
مجموعات تالميذ ،فنبحث جاهدين يف اليوم التايل عن طرق للتعامل ...وأخرى نسمع عن اعتداء عىل معلّم لنسأل :ما العمل؟
كل من له عالقة
لذا يتطلّب الوضع العمل رسي ًعا من أجل إيجاد حلول تربويّة للح ّد من العنف بحيث تتالءم الحلول مع واقع ّ
بالعمل مع التلميذ ،ولجميع املراحل العمريّة.
والسيايس والطبقة االجتامع ّية أو املستوى
الفكري
النفيس للشخص ،مع املوقف
دوافع العنف كثرية حيث يتداخل فيها املوقف
ّ
ّ
ّ
الديني ،وغريها من العوامل ال ميكن حرصها ،كالبيئة وعوامل املناخ وحتّى نوعيّة الطعام .وهناك
االقتصادي أو املعتقد
التعليمي،
ّ
ّ
ّ
دوافع آن ّية تدفع اإلنسان إىل السلوك العنيف منها :التعبري عن حالة الضيق ،السيطرة والتأث ّر ،الثأر واالنتقام ،تأثري األقران ،الحاجة
لجذب االهتامم واالحرتام ،الشعور بالدونيّة ،وعدم القدرة عىل مجاراة اآلخرين ،كذلك االضطهاد أيّام الطفولة...من العوامل الوقائيّة
من العنف إعطاء املثل بالتعقّل والروية :أي انتهاج األب واأل ّم أسلوب التعقّل ،فيصغيان ويتف ّهامن لآلخر ويظهران ليونة يف موقفهام
حل عند الخالف يف الرأي مع أبنائهم .هكذا يق ّدمان ألبنائهام مثالً يحتذى به ،ملواجهة
للتوصل إىل ّ
أثناء الحديث ،واستعدا ًدا للتنازل ّ
وحل املشاكل .أضف إىل تقليل درجة اإلحباط مع مقدرة التح ّمل لدى الطفل ،وليس مع رغبات األهل فحسب ،عىل األهل
الخالفات ّ
الحس والتقبّل ألطفالهم ،وتقليل النقد وعدم الرضا عنهم للح ّد األدىن ،وعدم اإلرساع بإجراء عقوبات .فعندما يجد األطفال
إبداء ّ
أ ّن الوالدين يصغيان إليهم ويتعامالن مع ذلك باحرتام دون قطع األمر بالرفض ،سينتهي األمر بارتياح أكرث ،أل ّن الطفل أس َمع رأيه
وعب عن مشاعره ،واستمع إىل تفسري موقف األهل ،هكذا تزداد مقدرة الطفل عىل تح ّمل اإلحباط .وأهم العوامل الوقائيّة هي
ّ
تعليم األبناء طرائق بديلة للعنف لذا يجب تطوير آل ّيات الحوار واملحادثة واالت ّفاق بني األطراف.
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ف ّعال ّية رقم  :1كيف أشعر اليوم؟
املوا ّد الالزمة :صور تعابري مختلفة (مرفق منوذج).
يعب التلميذ عن مشاعره الداخل ّية ،وإبراز أه ّم ّية التح ّدث عن املشاعر
الهدف من الف ّعال ّية :أن ّ
والتعبري عنها بالطريقة املناسبة.
سري الف ّعال ّية :يجلس التالميذ بشكل حلقة ،ث ّم يُوزع منوذج الصور (مرفق) ،يختار التلميذ الصورة
كل تلميذ يتح ّدث بدوره ،ممكن االستعانة بنموذج الكلامت أو الصور ،من
تعب عن مشاعرهّ ،
الّتي ّ
امله ّم رشحها والتأكّد من فهم املشاعر عند جميع التالميذ.
منوذج الصور:

تعب عن املشاعر:
مخزن الكلامت التي ّ
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ف ّعال ّية رقم  :2أرشف والكرة

لحل املشاكل والرصاعات الّتي تواجهه.
الهدف من الف ّعال ّية :أن يبحث التلميذ عن طرق سلم ّية ّ
سري الف ّعال ّية :يت ّم توزيع صور الف ّعاليّة عىل جميع التالميذ ،يرشح البالغ الرصاع القائم يف الحالة املعروضة ،ويف النهاية الطلب
كل تلميذ رسم نهاية للحالة كام يريدون .بعد انتهاء التالميذ يُطلب منهم عرض أعاملهم ورشح النهاية املقرتحة .يجب إتاحة
من ّ
املجال أمام الجميع لعرض أعاملهم والتح ّدث عنها قدر املستطاع.

يف النهاية يجب اإلشارة إىل أنّ :
بدل من حلّها.
 .1استعامل العنف يؤ ّدي إىل نتائج سلب ّية ومضاعفات س ّيئة ،وزيادة يف املشكلة ً
 .2البحث دامئًا عن طرق سلم ّية للتو ّجه لآلخرين.
سهل.
 .3من السهل عىل اإلنسان أن يستخدم العنف يف حياته اليوم ّية ،لكن استعامل الطرق السلم ّية أو الطرق غري العنيفة ليس ً
يف الختام يت ّم ذكر طريقة التو ّجه السلم ّية :لو سمحت أرغب أيضً ا يف اللعب ،ما رأيك أن نلعب م ًعا.
صور ف ّعال ّية أرشف والكرة:
أرشف يلعب بالكرة فر ًحا.

أحمد يرصخ عىل أرشف ويُحاول أخذ الكرة بالق ّوة.

ارسم نهاية للحدث.
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ف ّعال ّية رقم  :3لعبة كرة القدم
لحل املشاكل والرصاعات الّتي تواجهه.
هدف الف ّعال ّية :أن يبحث التلميذ عن طرق سلميّة ّ
القصة:
سري الف ّعال ّية :يف البداية يطلب من التالميذ الجلوس بشكل
دائري لالستامع إىل ّ
ّ
القصة كام هي ،أو رسدها بالعام ّية).
(من املمكن قراءة ّ

القصة:
ّ
"يلعب األصدقاء بالكرة يف الساحة ،مي ّرر كَرم الكرة م ّرة إىل جون وأخرى إىل جامل وريان ،لقد كانوا يلعبون
كل الوقت .يف إحدى امل ّرات أخذ ريان الكرة من جامل وركلها ليم ّررها إىل جون ،لكن الركلة كانت
ويضحكون ّ
كثريا وأخذ يرصخ بصوت عالٍ ً
قائلَ " :من
قويّة جدًّ ا فطارت عال ًيا يف الهواء وارتطمت برأس رامي .غضب رامي ً
ركل الكرة؟ "حمل رامي الكرة وتو ّجه نحو ريان وهو غاضب جدًّ ا."...
القصة مل تنت ِه بعد ،ويجب عىل التالميذ أن يقوموا بالبحث عن نهاية مناسبة لها.
هنا يت ّم لفت نظر التالميذ إىل أ ّن ّ

لحل النزاع ،ويكتبها عىل اللوح ويناقشها مع التالميذ .ومن ث ّم يطلب منهم تصنيف املقرتحات
يستمع املعلّم إىل اقرتاحات التالميذ ّ
إىل مقبولة أو مرفوضة ،وتشجيعهم عىل تب ّني املقرتحات املقبولة والعمل بها لجعلها نه ًجا يف حياتهم اليوميّة.

يف النهاية يجب اإلشارة إىل أنّ :
بدل من حلّها.
 .1استعامل العنف يؤ ّدي إىل نتائج سلب ّية ومضاعفات س ّيئة ،وزيادة يف املشكلة ً
 .2البحث دامئًا عن طرق سلم ّية للتو ّجه لآلخرين.
سهل.
 .3من السهل عىل اإلنسان أن يستخدم العنف يف حياته اليوم ّية ،لكن استعامل الطرق السلم ّية أو الطرق غري العنيفة ليس ً
يف الختام يت ّم التأكيد عىل أ ّن املسامحة تؤ ّدي إىل املح ّبة والحياة األفضل للجميع.
القصة ":قدّ م ريان االعتذار لرامي ،وقال له بأنّ األمر مل يكن مقصودًا .بعدها سلّم ريان الكرة وطلب من رامي أن
يف نهاية ّ
لينضم إليهم للعب ،وبفرحة شديدة لعب األصدقاء الصغار مع بعضهم البعض".
يسامحه ،بعد أن تصالحوا م ًعا ،دعا جامل ريان
ّ
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ف ّعال ّية رقم  :4نزاع الحامرين.
حل النزاع ليدرك جميع إيجابيّاته.
حل النزاع ،وأن يكتشف التلميذ أسلوب التعاون يف ّ
هدف الف ّعال ّية :تأكيد أه ّميّة التعاون يف ّ
كل تلميذ اإلجابة عن األسئلة املرفقة ،ث ّم يطلب املعلّم من
سري الف ّعال ّية :يُق ّدم املعلّم الرسومات التوضيحيّة املرفقة ،يطلب من ّ
للحل).
كل تلميذ عرض عمله أمام الجميع( .يتم ّعن التالميذ بالرسوم التوضيح ّية ويق ّدمون اقرتاحات ّ
ّ
فردي :إكامل الجمل التالية:
عمل ّ
الحل؟
أ .ما هو ّ
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________
بالحل؟
ب .ما رأيك ّ
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________
كل تلميذ عرض عمله أمام الجميع .ث ّم يطلب من جميع التالميذ التط ّرق إىل املواقف التالية:
يف النهاية ،يطلب املعلّم من ّ
املواقف:
وكل واحد منكام يريد لعبة أخرى.
 تلعب مع صديق ّ
 تريد اللعب يف الساحة ،بينام يريد أخوك أن تذهبا إىل امللعب.
حل الوظائف ،بينام أنت تريد أن تلعب مع جارتك.
 تطلب منك أ ّمك ّ

161

إيجايب
ف ّعال ّية رقم  :5أنا
ّ
هدف الف ّعال ّية:
 .1أن يتع ّرف التلميذ عىل مصطلحات إيجاب ّية.
 .2أن يستخدم التلميذ الكلامت مبواقف مالمئة.
 .3أن يجعل التعابري التالية جز ًءا من لغته اليوم ّية.
كل تلميذ استعامل هذه العبارات وكتابتها يف جمل مفيدة ،بحسب
سري الف ّعال ّية :يت ّم توزيع بطاقات تشمل عبارات مختلفة ،عىل ّ
قدراته.

بطاقة :1

بطاقة : 2

بطاقة : 3

بطاقة : 4

بطاقة : 5
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ف ّعال ّية رقم  :6تخ ّوفايت وتو ّقعايت
الهدف من الف ّعال ّية :مساعدة التالميذ يف إيجاد التعابري الشعوريّة املناسبة للتعامل مع
املخاوف والصعوبات الحيات ّية املختلفة.
سري الف ّعال ّية :يطلب املعلّم من التالميذ اإلجابة عن األسئلة املرفقة الّتي ممكن من
ّ
يستدل عىل قدرة التالميذ يف التعبري عن مخاوفهم ،ويف نفس الوقت التع ّرف
خاللها أن
كل تلميذ.
إىل اتّجاه تفكري ّ
كل تلميذ أن ميأل املطلوب:
يطلب من ّ
توقّعايت من نفيس:

توقّعايت من أبناء صفّي /أهيل:

مخاويف هي:

الصعوبات الّتي تواجهني:

طرق بديلة ملواجهة الصعوبات:
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