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الإطار النظري
مقدمة
ا�ستنا ًدا لبنائية المناهج الأردنية القائمة على المعايير والنتاجات ،وتوفيرها للحوارات
التفاعلية الممتعة ،والمناق�شات التي ينبغي للمتعلم االنخراط فيها والتعمق في بحثها وتبادل
الأفكار مع الآخر حولها وحول معانيها وتطبيقاتها وتداعياتها ،والحفز ال�شامل للمتعلمين
عموما ت�صبح معنية بتنمية
جميعا للت�سا�ؤل والنظر في الم�شكالت المرتبطة بها ،ف�إن الأن�شطة
ً
ً
القدرات والمهارات والقيم �ضمن �سياق تطبيقي عملي قائم على الفهم المعرفي العملي من
جهة ،والتوازن بين التعمق والتو�سع في المحتوى وتنظيمه في �ش�أن عدد من الأفكار والمبادئ
القائمة على خبرات المتعلمين ال�سابقة وقدراتهم على بنائها الجديد الذي يعك�س �شخ�صياتهم
وذواتهم من جهة �أخرى.
�إن م�ضامين هذه النظرة الفل�سفية بو�صفها خلفية لمفهوم الأن�شطة ,يجعل منها قوة محركة
لدمجها في عملية التعلم والتعليم لتحقيق الغاية من كونهم متعلمين فاعلين ي�شعرون بالزهو
واالفتخار والأهمية المنبعثة من ذواتهم والمنعك�سة على ما حولهم على الم�ستويين :الوطني
والعالمي� .إ�ضافة �إلى تقديرهم لما يتعلمون ،و�إيمانهم ب�أن نجاحهم في هذا العالم المتغير مرهون
بقدراتهم على التعلم مدى الحياة من جانب ،و�أنهم م�ؤهلون بو�صفهم متعلمين م�ستقبلين قادرين
مدر�سيا في ظروف حياة متغيرة متجددة من جانب �آخر.
على تف�سير ما تعلموه
ًّ

ّ
التمكن من المعلومات �إلى كون
وهنا ,ف�إننا نر�سي قواعد التحول بقناعات المتعلمين من
الزما للتمكن من المعرفة ,بما تت�ضمنه من مهارات وقيم لبناء
أ�سا�سا ً
المعلومات والبيانات � ً
ال�شخ�صية المتوازنة للمتعلمين بو�صفهم �أفرا ًدا يتمتعون بكفايات �شاملة متكاملة متجددة ،وال
�سيما مهارات التفكير العليا والتفكير الإبداعي واالبتكاري في �إطار من القيم الحا�ضنة الداعمة
لتوظيف هذه المعرفة والمهارات في حل الم�شكالت الحياتية بطرائق مبتكرة وم�س�ؤولية عالية.
وكي نحيط بمفهوم الأن�شطة ب�صورتها المنهجية ال�شاملة ،ونلج �إلى الحداثة التي تطلبها
المنهاج الأردني ،ف�إنه ال ُب ّد من االهتمام ببناء القدرات الت�صورية للمتعلم ,وهي كفاية م�ستجدة
متطلبا للتفكير الإبداعي واالبتكاري ،يرى عن طريقها المتعلم بو�ضوح نف�سه
�ضرورية بو�صفها
ً
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وموقعه من هذا العالم ال�سريع التغير والتجدد ،وذلك من خالل التمكن من المفاهيم العابرة
للمواد الدرا�سية ب�صبغتها العالمية الم�ؤمنة باالختالف مع العدالة والمرونة وال�شمولية ،وفي
الوقت نف�سه القدرة على االحتفاظ بالخ�صو�صية وتقدير الذات.
عموما ,مفهوم مركب تتداخل فيه الأن�شطة التي
وعليه ,ف�إن مفهوم الأن�شطة المدر�سية
ً
تقوم على تنمية حاجات المتعلمين وميولهم ورغباتهم ،مع الأن�شطة المرتبطة بالمواد الدرا�سية
وطرائق تدري�سها العملية التطبيقية� ،إ�ضافة �إلى الأن�شطة التي تقوم على دمج المفاهيم العابرة
للمواد الدرا�سية ,بو�صفها مفاهيم حياتية تعمل على تر�سيخ القيم وف ًقا لأبعادها الوطنية والعالمية.
مفهوما �شاملاً متكاملاً
ممتعا داخل
تطبيقيا
�إن هذا الدليل ينظر �إلى مفهوم الأن�شطة بو�صفها
ً
ً
ًّ
اً
أ�شكال ثالثة على
المدر�سة الأردنية وخارجها ،حيث تنق�سم الن�شاطات على �أ�سا�س هذا المفهوم �
النحو الآتي:
� اً
أول� :أن�شطة مدر�سية عامة ,تتعدد وفق محاور و�أندية مختلفة :ثقافية ،و�أدبية ،وريا�ضية ،و�صحية،
وعلمية ،وتكنولوجية ،وفنية ،وبيئية ،و�إعالمية ،وغيرها ،حيث ينق�سم كل �شكل ومحور
�ألوا ًنا و�أندية متعددة( ،فالن�شاط الريا�ضي ينق�سم عدة �ألوان و�أندية منها :كرة القدم ،وكرة
ال�سلة ،والكرة الطائرة ،وغيرها) .ويتحكم بعدد هذه المحاور والأندية من الأن�شطة ,عدد
المعلمين في المدر�سة وتخ�ص�صاتهم ومرافق المدر�سة وظروفها و�إمكاناتها ،وعدد الطلبة
ورغباتهم وقدراتهم ،وحجم الدعم للمدر�سة من مجتمعها المحلي ،وخطة المدر�سة
التطويرية وطموحاتها في دخول الم�سابقات والفوز .وفي هذا ال�شكل من الن�شاط المدر�سي
ال توجد م�شكالت تذكر من حيث الكوادر والمرافق �إذا و�ضعت كل مدر�سة خطتها في
�ضوء ظروفها الخا�صة ،و�إذا توافر لها التدريب والمتابعة والدعم الفني.
ثانيا� :أن�شطة مدر�سية مرتبطة بالمواد الدرا�سية .وفي هذا ال�شكل دعوة للتحول بتعليم المتعلمين
ً
من التعليم النظري المجرد �إلى التعليم التطبيقي العملي ،التعليم الذي يرفع من ن�سب
المجدي،
التعلم على ح�ساب التعليم ،ويرفع من التعزيز المعنوي والمادي ال�صانع للتعلم ُ
ويطور �شروط البيئة ال�صفية الحا�ضنة للتعلم الممتع ،وذلك من خالل الن�شاطات التي تذكي
ِّ
الحوار وتحفز اال�ستق�صاء والبحث وتثير التفكير والنقد واقتراح الفرو�ض وتعدد الآراء
واتخاذ القرارات .وفي هذا ال�شكل من الأن�شطة ال حاجة لمعلمين �إ�ضافيين ،و�إنما الحاجة
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لتدريب نوعي على كيفيات الأداء و�أ�ساليب التدري�س والتوا�صل ,واختيار الأن�شطة المنا�سبة
و�إعدادها عند اللزوم.
ثال ًثا :ن�شاطات �صفية تغطي ح�صتين مقررتين �ضمن برنامج الدرو�س الأ�سبوعي لكل �صف .وفي
هذا ال�شكل تتوزع الن�شاطات ال�صفية على محاور رئي�سة وفرعية للمفاهيم العابرة للمواد
يقدم للمتعلمين بطرائق
الدرا�سية ،حيث ي�صاغ كل مفهوم �أو مفهوم فرعي بن�شاط �أو �أكثر ّ
و�أ�ساليب تحقق لهم االنخراط والمتعة والحوار ,الذي يدفعهم الكت�شاف العبر والر�سائل
الم�ضمنة بالن�شاط وا�ستنباطها .ولمزيد من التو�ضيح واالخت�صار ندمج المفاهيم العابرة
ّ
للمواد الدرا�سية وال�صفوف في �أربعة محاور هي:
•القيم والمثل الأخالقية
•مهارات التفكير
•البيئة والعمل
•الجمال والتذوق الفني
وقد غطت الأن�شطة المجالين :الأول ،والثاني ،ب�شكل كامل� ,إذ تناولت م�ضامينها القيم
والمثل الأخالقية ,ويبقى على المعلم الم�شرف على تنفيذ الن�شاط �أن يوجه العمل والحوار نحو
هذه الم�ضامين ،ويدعم الطلبة ب�أ�ساليب غير مبا�شرة ال�ستنتاج ما ت�ضمنته من قيم ومثل �أخالقية.
مثلما تمت �صياغة الأن�شطة لتعلم التفكير بطرائق �سهلة ,ولتك�سب الطلبة المندمجين الم�ستمتعين
بتنفيذها مهارات من الم�ستويات المختلفة �إلى جانب مهارات الإبداع.
وقد غطت ب�شكل �أقل مجالي :البيئة والعمل ،والجمال والتذوق الفني� ،إذ يتحقق هذان
المجاالن من خالل الحوار الذي يديره م�شرفو الأن�شطة �أو من خالل الأمثلة التي ت�ساعد على
المزيد من التو�ضيح.
وواقع الحال �أن العبء الأكبر الذي يقع على عاتق المعلم هو في اختيار الن�شاط الأقرب
�إلى الم�ستوى النمائي الطلبة ،وفي التخطيط الم�سبق لكيفية تنفيذه ,وتحديد النتاجات المتوقعة
والم�ضامين الإ�ضافية لما ن�ص عليه ذلك الن�شاط ,ف�ضلاً عن اال�ستراتيجيات والإجراءات التي
�ستتبع في تنفيذ الن�شاط بطريقة ممتعة.
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ويتطلب تنفيذ هذا ال�شكل من الأن�شطة في المدر�سة بع�ض التهيئة والوعي الكافي بالفكرة
و�ضمان دعم الهيئات الإدارية والتدري�سية لها وتوظيف دليل الأن�شطة بعد االنخراط بالتدريب
على كيفيات تنفيذه .وربما من الأف�ضل تخ�صي�ص معلم راغب في �أن يكون معلم ن�شاط متفرغً ا
لهذه المهمة وفق هذه الر�ؤية بغ�ض النظر عن تخ�ص�صه ومبحثه .ولمزيد من الحر�ص على نجاح
هذه النقلة النوعية بالتعليم والتعلم ُيف�ضل تدريب عدد راغب متحم�س من الم�شرفين التربويين
بو�صفهم مدربين ميدانيين لهذا الغر�ض بالذات (مدرب �أو �أكثر في كل مديرية تربية وتعليم)
ليقوموا بتدريب المعلمين والت�أكد من كفاياتهم الأدائية للتنفيذ النوعي للأن�شطة ال�صفية قبل
ذكورا و�إنا ًثا ودعمهم
تنفيذها الفعلي .وال نن�سى الحاجة الما�سة �إلى اهتمام مديري المدار�س
ً
عملية التنفيذ وفق الر�ؤية المر�سومة للأن�شطة ،ف�ضلاً عن متابعة الم�شرفين وتقييمهم لما يجري
بمنطق الدعم التطويري الم�ستمر.
ويلزم لتنفيذ هذا التوجه توظيف التكنولوجيا عن طريق ت�صميم (بورتل) تكون عليه �أن�شطة
ابتداء ،ومن ثم ي�ضاف �إليه كل جديد من �أن�شطة ميدانية ناجحة .ومن جانب �آخر,
الدليل
ً
يمكن �إ�ضافة خدمة الم�صادر الداعمة بح�سب المنطقة الجغرافية التي يمكن للمدر�سة معرفتها
واال�ستعانة بها ,لتنفيذ الن�شاط في المدر�سة.
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�أهداف الدليل
يهدف هذا الدليل �إلى:
 تقديم محتوى من الأن�شطة ال�صفية والمدر�سية ذات م�ضامين تت�صل بمفاهيم عابرة للموادالدرا�سية وال�صفوف من جهة ،وحاملة لمهارات تعليم التفكير العليا من جهة �أخرى.
عموما ل�ضمان الحد الأدنى من الم�ساواة� ,أمام تباين هذه
 تقديم الدعم الفني التربوي للمدار�سً
المدار�س في الكفاءات والمرافق والتجهيزات.
 زيادة الجانب العملي التطبيقي للمعرفة على ح�ساب الجانب النظري الوعظي لها. بعث الحياة والتفاعل في البيئة المدر�سية؛ لتكون بيئة حيوية ودية ت�شاركية جاذبة. تنمية جوانب �شخ�صية الطلبة :العقلية ،واالجتماعية ،والعاطفية ،ب�شكل متوازن ،وب�أجواءمفعمة بالحرية والدعم.
 تمكين �أطراف العمل المعنيين بالأن�شطة المدر�سية (�إ�شراف ،متابعة ،تنفيذ ،تقييم ،)... ،منالعمل وفق ر�ؤيا واحدة وا�ستراتيجيات متقاربة.
 تنمية قدرات الكوادر والم�ؤ�س�سات ذات العالقة بالمهارات والمعارف والقيم المطلوبةلنجاح الدليل وتحقيق �أهدافه ،وال �سيما عن طريق البرامج التدريبية التي ت�سبق تطبيق الدليل
وفي �أثناء تنفيذه.
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الفئات امل�ستهدفة بالدليل
ي�ستهدف الدليل خم�س فئات ,هي:
 -1فئة الطلبة :وهي الفئة الأولى والأَ ْولى باهتمام الدليل ،كما �أنها الفئة المطلوب انخراطها في
العمل في الأن�شطة ال�صفية والمدر�سية التي يت�ضمنها الدليل ,وف ًقا لل�شروط والمحددات التي
يتطلبها لنجاحه في تحقيق �أهدافه.
 -2فئة المعلمين :وهي الفئة الأهم في جانب تنفيذ الدليل ،بل هي الفئة التي تعمل على نجاح
الدليل في تحقيق �أهدافه.
 -3فئة القيادة المدر�سية :وهي الفئة المعنية بتوفير المتطلبات جميعها لنجاح تنفيذ الأن�شطة
المدر�سية� ،سواء �أح�صلت في غرف الف�صول الدرا�سية �أم في مجال المدر�سة وخارجها.
كما �أنها المعنية في �ضوء فهمها العميق لفل�سفة هذه الن�شاطات و�أهدافها �أن تقدم الدعم
ال�شامل لنجاحها ،وخا�صة الدعم المعنوي الحافز على التفوق.
 -4فئة الم�شرفين التربويين :وهذه الفئة في غاية الأهمية؛ لأنها تقع بين مركز الوزارة والميدان
المدر�سي الم�ستفيد مبا�شرة من الأن�شطة ،حيث تنقل الفكر والفل�سفة والأهداف كما هي في
ّ
والمنظرين لها في مركز الوزارة ،وما تم ت�ضمينه في دليل الأن�شطة،
عقول �صانعي ال�سيا�سة
�إلى الفئات التنفيذية ،وذلك من خالل التدريب واللقاءات الفردية والجمعية ،وتقديم الدعم
بكل �أنواعه عن طريق الزيارات الميدانية للمدر�سة وح�ضور التنفيذ الفعلي للأن�شطة.
 -5فئة �أولياء الأمور والمجتمع المحلي للمدر�سة :وهذه الفئة معنية بالدعم النف�سي واللوج�ستي
للمدر�سة والطلبة ،ب�إ�شراك �أولياء الأمور ومجال�س المجتمع المحلي الداعمين للمدر�سة
في ح�ضور هذه الأن�شطة  ،وتهيئة فر�ص الدعم للأبناء و�سالمتهم وتنمية انتمائهم للمدر�سة
لتح�سن تعلمهم ب�شكل عام.
وحبهم لها ,وهذه �ضمانة �أكيدة
ّ
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كيفيات ا�ستخدام الدليل
ل�ضمان نجاح الدليل في تحقيق �أهدافه المبا�شرة من جانب ،وتحقيق الفل�سفة من زيادة
ن�سبة الأن�شطة في التعليم المدر�سي والميل باتجاهات الطلبة نحو الإيجابية واالنتماء لمدر�ستهم
ِّ
الم�شكلة ل�شخ�صياتهم من جانب �آخر ،ف�إن القائمين على ال�سيا�سات
واع ورا�سخ مع القيم
ب�شكل ٍ
التي يت�ضمنها هذا الدليل ي�ؤكدون �ضرورة اتباع الخطوات الآتية وفق ت�سل�سلها:
 -1القراءة الواعية والنقا�ش المعمق لفل�سفة الأن�شطة ومفهومها و�أهميتها الواردة في مقدمة
هذا الدليل .ففي ذلك تنوير لجميع الأطراف (الفئات) الذين يتفاعلون مع الدليل ,وتحديد
التجاهات الفعل التربوي و�سرعة تحقيق الأهداف.
واحدا ،وت�شكيل ال�صورة الكلية للأهداف جميعها وكيف
واحدا
 -2مناق�شة �أهداف الدليل
ً
ً
�ست�صبح في عقول الطلبة و�شخ�صياتهم.
 -3التوافق على �أن محتوى التع ّلم وم�صادره المتنوعة هو كلّ متكامل ،و�أن الأن�شطة هي
جزء مهم منه ،و�أن التعلم ال يح�صل وال يكتمل �إال بالعمل عليه كاملاً في جانبيه :النظري
والعملي ،المرتبط بمحتوى الكتب المدر�سية وغير المرتبط بها ،الذي يتم داخل مرافق
المدر�سة ومعاملها ,في غرفة ال�صف �أو خارج المدر�سة.
� -4إدراك �أن الأن�شطة الموجودة في الدليل هي عينة ي�ستطيع المعلم بدعم من الم�شرف التربوي
في البداية ،وفي �أثناء م�شاغل التدريب� ،أن ينتج مثلها و�أف�ضل منها وف ًقا لوعيه للمفاهيم
عدل محتوى الن�شاط و�أ�سئلته كي
العابرة للمواد الدرا�سية وال�صفوف من جانب� ،أو �أن ُي ّ
يتنا�سب و�أعمار طلبة ال�صف وميولهم وظروفهم من جانب �آخر� .إ�ضافة �إلى دور الم�شرف
التربوي في التقاط الأن�شطة المتميزة وت�سجيلها با�سم المعلم لتكون في �سجله الإنجازي.
ابتداء في م�شاغل التدريب ،حيث يتم قبل تناول
 -5التركيز على الن�شاط نف�سه ،ويكون ذلك
ً
الن�شاط والتدرج بالنقاط الأربع ال�سالفة الذكر ،ومناق�شة ا�سم الن�شاط بو�صفه �أحد المفاهيم
ويربط هذا التناول ب�أهداف الن�شاط وما ُيتوقع من
العابرة للمواد الدرا�سية وال�صفوفُ ،
الن�شاط �أن يحققه في عقول الطلبة و�سلوكهم .بعد ذلك يتم النقا�ش حول منا�سبة الن�شاط
لم�ستوى طلبة ال�صف وظروفهم ،وال �سيما �إذا كان الن�شاط يتطلب بع�ض الأدوات والمواد.
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ً
تب�سيطا �أو تعمي ًقا �أو �إ�ضافة لأ�سئلة
وهنا يلزم التعديل على الن�شاط وف ًقا لأعمار طلبة ال�صف
تحتاج �إلى مهارات تفكير �أعلى.
وكي يكون تنفيذ الن�شاط �أف�ضل و�أكثر فاعلية ويحقق �أهدافه ال بد من الأخذ في الح�سبان
ما ي�أتي:
ومناخها ,بحيث تت�سم بالود والدفء والتوا�صل الإيجابي واالبت�سامة
 -1تهيئة بيئة التفاعل ُ
والتحرر من الخوف.
 -2الطبيعة العملية للأداء والحوار ،والأخذ بخ�صائ�ص لقاء الع�صف الذهني وموا�صفاته ،فال
قطع لفكرة �أو �إنكارها �أو ال�سخرية منها ،بل الثناء على �صاحبها والبناء عليها.
� -3أي ن�شاط مهما كان ا�سمه ومحتواه يجب �أن يكت�سب الطلبة منه مهارات تفكير ومهارات
جزءا من ال�سلوك الطبيعي
دائما �أن ن�ستخدم عبارات محددة ت�صبح في ما بعد ً
�إبداع .فعلينا ً
ودائما� ،أعط اً
مثال  ،...ما
من مثل :ماذا لو ...؟ ،ماذا تعني ...؟ ،ما دليلك؟ ،ربما و�أحيا ًنا
ً
عالقة هذا بذاك ...؟.
دائما �أن ينقل محتوى الن�شاط بعد الغو�ص به �إلى ما يقابله بالواقع الحياتي
 -4على المعلم ً
للطلبة ،في الأ�سرة والمدر�سة والمدينة والقرية ،وفي البلد �أو العالم .ومن باب التح�ضير
يمكن للمعلم �أن ي�ستفيد من فيديو �أو �صورة �أو غير ذلك.
ومناخ التفاعل ,وهل االندماج والفرح بالن�شاط ومجرياته
 -5التقييم الذاتي لتفاعل الطلبة ُ
وا�ضح� .إ�ضافة �إلى التقييم الختامي للن�شاط �أو الن�شاطات �سواء على مدى ح�صة �أو على مدى
�أ�سبوع �أو �شهر� ،إلخ.
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التقومي
ابتداء كدعامة قوية من دعائمه في توفير
جليا في المنهاج
ً
تظهر �أهمية الأن�شطة المدر�سية ًّ
الجانب العملي التطبيقي للمعرفة ،وتقديم هذا الجانب بطرائق وو�سائط ممتعة ت�ضمن انخراط
الطلبة وتعاونهم في �إنجاز المهام من دون تذمر وملل� .إ�ضافة �إلى توفير عديد من الفر�ص التي
ت�سهم في بناء ال�شخ�صية الحرة القادرة على التفاعل االجتماعي والمعرفي والعاطفي ,دونما
حاجة للتهديد والكبت .لذا ،فا�ستراتيجية التقويم ال بد من �أن ت�شمل الن�شاط بحد ذاته ,وما
يحققه من �شروط المنا�سبة والإمتاع والم�ضمون القيمي والر�سالة الإيجابية المحققة لأهداف
ومناخ العمل ,وما ي�سوده
المنهاج ،كما عليها �أن ت�شمل طرائق تقديمه والبيئة الحا�ضنة لتنفيذه ُ
من دفء وود وتعاون من جانب ،وتوا�صل لفظي وغير لفظي من جانب �آخر� .إ�ضافة �إلى تناول
ا�ستراتيجية التقويم كل ما ُح ِّدد من معايير للن�شاط المدر�سي بو�صفها مرجعيات رئي�سية للتقويم
والتوجيه وف ًقا ل�ضوابطها المحددة وم�ؤ�شراتها المر�صودة ،وي�أتي على ر�أ�س هذه المعايير ما
تح�صل عليه من نماء في �شخ�صيته ومعارفه واتجاهاته.
يت�صل بالطالب وما ّ
أ�سي�سا على ما �سبق يت�ضح �أن عملية التقويم جزء مهم من عملية الجودة ،حيث �إنها �سبقت
وت� ً
العمل بالتخطيط كما في التقويم القبلي ،والزمته كما في التقويم البنائي ،وا�ستمرت بعد االنتهاء
منه كما في التقويم الختامي والبعدي .وبهذا حققت وتحقق با�ستمرار دائرة الجودة ِّ
(خطط،
ن ِّفذِ ،
ح�سن).
راجعِّ ،

�إن �ضمان تحقيق التقويم لأهدافه التطويرية يحتاج �إلى توظيف عدد من الأدوات والآليات
الأكثر منا�سبة لتقويم الأن�شطة المدر�سية ،منها:
 المالحظة :وتكون لما يقوم به الطلبة فعلاً ولي�س لما يقولونه .وي�شترط في المالحظة �أن تتموفق الإجراءات العلمية لها ,من بطاقة ور�صد وبنود ومو�ضوعية .كما ي�شترط فيها �أن تت�سم
بالحيادية وال�صدق والثبات ،وبالذات �صدق المحكمين.
 فح�ص الوثائق والم�ستندات :وتتم عن طريق مراجعة ال�سجالت والإنجازات وتحليلها وال �سيماالمقاالت والم�شروعات والمبتكرات وال�صور� ،إلخ .على �أن ي�ست�شف من المراجعة والتحليل
مدى التزام القائمين على الن�شاط ،ومدى تفاعل الطلبة ،ومدى اهتمام �أولياء الأمور ومتابعتهم.
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لتعرف �آراء �أطراف العمل في الأن�شطة المدر�سية
 اال�ستبانة والمقايي�س :وهي �أدوات جيدة ّواتجاهاتهم .وال �سيما مقايي�س الر�ضا واالتجاهات ،وخا�صة عندما تدعم جملة الأدوات
والآليات بع�ضها بع�ضا ،ك�أن تدعم نتائج المالحظة نتائج المقايي�س في الوقوف على درجة
االنخراط والمتعة والتعبير الحر.
 المقابلة :وهي حادثة تفاعلية بين القائم بالمقابلة والم�ستجيب ،يتم الوقوف من طرفيها علىالتقدم المحرز.
حقيقة ما يجري وم�ستوى ّ
هذا بجانب العديد من �أنواع القيا�س االجتماعي ومقايي�س االتجاهات والميول ،وطريقة
درا�سة الحالة.
جيدا
ولما كان التقويم هو الجزء الحيوي من عملية التعلم والتعليم ،ف�إنه يجب �أن يخطط له ً
ّ
ويعطى الوقت الكافي لإعداد �أدواته ،فالمعيار الحقيقي لأي مداخل �أو �أ�ساليب جديدة يجب
�أن يقوم على جعل الطلبة يعملون على �أداء مهمات ذات معنى وقيمة بالن�سبة �إليهم وتبدو �أن�شطة
تعلم ,يمار�سون فيها مهارات التفكير العليا ،ويجب �أن ي�شارك الطلبة في تقويم �أنف�سهم لمعرفة
مدى تقدمهم نحو الأهداف.
وفي هذا الإطار ,ف�إنه ال ُب ّد من الإ�شارة �إلى بع�ض الطرائق والأ�ساليب الجديدة في التقويم
البعد التع ّلمي والتطويري ،منها:
ذات ُ

 خرائط المفاهيم (التفكير) :وبها تمثيل رمزي لترتيب الأفكار والمفاهيم وتنظيمها ب�شكلعالقات هرمية �أو ت�شعبية .وفي الحقيقة ,تعك�س هذه الخريطة المفاهيمية عمق الفهم
للمو�ضوع وترابطاته ،كما ت�شكل هذه الخريطة �أ�سلوب تعلم ذاتي.
 التقويم الإبداعي :وبه يترك للطالب حرية تقديم ما يثبت كيفية توظيفه للعديد من الم�صادر في تعلمالمو�ضوع الذي حدده المعلم مثل� :سجالت وق�صا�صات من ال�صحف وال�صور ،والأ�شرطة
والفيديوهات والر�سومات ،والملفات ال�صوتية والمواد الب�صرية والو�سائط الإلكترونية� ،إلخ.
تقريرا عن عمله وف ًقا ل�ضوابط التقرير التي
 التقارير والمقابالت ال�شفهية :وبها يقدم الطالبً
تعلمها ،كما تفيد المقابلة بتقوية القدرة التعبيرية والن�ضج ال�شخ�صي لدى الطلبة.
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 ملف الإنجاز :ويعده الطالب كي يجمع به الأعمال والإنجازات التي تخ�صه على مدى ف�صلدرا�سي �أو �سنة� ،أو بح�سب مدة الم�شروع.
 التقويم العملي :وهي طريقة �أ�سا�سية في الحكم على مدى تطبيق المهارات والإجراءات العمليةمر بها الطالب.
التي ّ

 التقويم الذاتي :وبه ي�شارك الطالب في تحديد م�ستواه عن طريق �أدائه و�أعماله وف ًقا لمحكاتمتفق عليها ويعرفها ،وفيه يتحرر من �أي قيود �أو �سلطة ,وفي الوقت نف�سه ينمي لديه قدرات
ال�ضبط الذاتي للأداء (التقويم الن�شط).
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نشاط ( ) 1

كيفية التع ُّلم
تع ُّلم
ّ
النتاجات
كيفية التع ُّلم).
أهمية مهارة (تع ُّلم ّ
 يتعرف � ّ�سلبا في تع ُّلمنا.
 يفهم كيف ت�ؤثر ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية ًكيفية التع ُّلم).
 يناق�ش العنا�صر الرئي�سة لمهارة (تع ُّلم ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ثم يطلب �إليهم
ّ -1
يرحب المعلم بالطلبة ،وي�شكرهم على التزامهم ح�ضور الن�شاط في الوقت المحددّ ،
القيام بتمارين النف�س العميق لتخفيف ال�ضغط وزيادة التركيز لديهم ،ويمكن كذلك تكليفهم ممار�سة
تمارين ال�شد واال�سترخاء.
وت�سمى هذه
 -2يقول المعلم للطلبة� :سنتحدث اليوم عن طريقة ت�ساعدنا على تنظيم �أفكارنا وواجباتنا،
ّ
الطريقة "تع ُّلم كيفية التع ُّلم".
�سعيدا ،وكانت عالماته ممتازة في المدر�سة.
 -3يروي المعلم للطالب الق�صة الآتية" :كان �سامي فتى
ً
مر بوقت ع�صيب
لدى �سامي مجموعة من الهوايات هي :الريا�ضة ،والر�سم ،وحلّ االلغاز .بعد �أن ّ
(فقدان والده وظيفته وا�ضطرار عائلته �إلى تغيير ال�شقة) فقد �سامي كل اهتماماته بالأن�شطة والهوايات
المدر�سية تنخف�ض".
التي كان يحبها ،و�أخذت عالماته
ّ
مالحظة :يمكن للمعلمة �أن ت�ستخدم ا�سم (�سماح) بالن�سبة ل�صفوف الإناث.
 -4ي�س�أل المعلم الطلبة الأ�سئلة الآتية:
 لماذا انخف�ضت عالمات �سامي في ر�أيك؟يغير �سامي ذلك ويرفع عالماته؟
 كيف يمكن �أن ّبفاعلية؟
 هل تتذكر وق ًتا �شعرت فيه ب�أنك قادر على التعلم؟ وما الذي �ساعدك على التعلمّ
 -5ي�ستمع المعلم �إلى �إجابات الطلبة ويدونها في قائمة على اللوح.
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ت�ضمنت مهارات �ساعدت على عملية التعلم ،من مثل :التنظيم،
 -6ي�شير المع ّلم �إلى الإجابات التي ّ
والتخطيط ،و�إدارة الوقت ،والتركيز ،والمثابرة.
 -7يعطي المعلم مثاال للطلبة وهو :من �أجل حل الواجب ،يحتاج دماغنا �إلى تنظيم �أفكارنا والتخطيط لها
ي�سمى (تع ُّلم كيفية التع ُّلم) ،وهي مهارة ت�ساعدنا على
و�إدارتها ،وهي عملية �أ�سا�سية في التعلم ،وهذا ما ّ
ً
�ضغوطا م�ستمرة،
تح�سين طريقة تع ّلمنا في ال�صف والبيت ومع الأ�صدقاء .ومع ذلك ،عندما نواجه
ت�صبح مهاراتنا �أقل فاعلية ،فتقل قدرتنا على التعلم.
 -8يكتب المعلم المهارات ال�ست التي ت�ساعدنا على عملية التع ّلم على اللوح ،وهي :التنظيم ،والتخطيط،
و�إدارة الوقت ،والتركيز ،والمثابرة ،والتحكم بالذات.
 -9يناق�ش المعلم الطلبة في معنى كل من هذه المهارات ال�ست؛ ومن ثم يتو�صل معهم �إلى المق�صود بكل
منها ،وهي على النحو الآتي:
أ�  -التنظيم :القدرة على تطوير نظام معين لفهم المادة الدرا�سية بت�سل�سل واالحتفاظ بها.
ب -التخطيط :معرفة الطريقة التي �سنحقق بها �أهدافنا ،وتت�ضمن تحليل المحتوى الذي نريده،
وتحديد الخطوات المطلوبة لتنفيذه.
جـ� -إدارة الوقت :التزام الوقت المحدد الذي ي�ستغرقه تنفيذ المهمة ،وا�ستثماره بفاعلية لإنجازها.
د  -التركيز :المحافظة على االنتباه وتجنب الم�شتتات.
هـ -المثابرة :موا�صلة �أداء المهمة وعدم ا�ست�سالمنا حتى �إن �أ�صبحت هذه المهمة تت�ضمن م�ستوى
مرتفعا من التحدي وال�صعوبة.
ً
جيدا قبل �أن نت�صرف.
و  -التحكم بالذات :التحكم بالأفكار والأفعال والم�شاعر؛ �أي �أن نفكر ً
 -10ي�س�أل المعلم الطلبة ال�س�ؤالين الآتيين ،وي�ستمع �إلى �إجاباتهم:
 ماذا تعلمتم اليوم؟ كيف ت�شعرون الآن؟ -11ي�شكر المعلم الطلبة على الم�شاركة في الن�شاط.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -12يجري المعلم ً
أهمية مهارة (تع ُّلم كيفية التع ُّلم) في التغلب على التوتر في �أثناء الدرا�سة ،وتح�سين طرق التعلم في
� ّ
ال�صف ،والوعي الذاتي ،ورفع م�ستوى كفاءتنا وقدرتنا.
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نشاط ()2

تنظيم واجباتي المدرسية ( ) 1
النتاجات
المدر�سية.
 ي�ستخدم دفتر المالحظاتّ
المدر�سي بفاعلية.
 يتعرف �ست خطوات لحل الواجبّ
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ثم يطلب منهم
ّ -1
يرحب المعلم بالطلبة ،وي�شكرهم على التزامهم ح�ضور الن�شاط في الوقت المحددّ ،
القيام بتمارين النف�س العميق لتخفيف ال�ضغط وزيادة التركيز لديهم ،ويمكن كذلك تكليفهم بممار�سة
تمارين ال�شد واال�سترخاء.
 -2ي�س�أل المعلم للطلبة ال�س�ؤالين الآتيين:
 كيف كان �أ�سبوعكم الدرا�سي؟ هل لديكم ما تو ّدون م�شاركته مع زمالئكم؟ -3يراجع المعلم الطلبة في مهارة (تع ُّلم كيفية التع ُّلم) التي تعلموها في الن�شاط ال�سابق.
مهما ي�ساعدنا على تطوير مهارات التعلم وكيفية
 -4يقول المعلم للطلبة� :سنتعرف في هذه الح�صة �شيئا ًّ
تنظيم واجباتنا وتحقيق نتائج �أف�ضل ،وهو دفتر المالحظات المدر�سية وكيفية ا�ستخدامه؛ �إذ �سيعيننا
على تتبع واجباتنا الدرا�سية في كل مادة.
 -5يعطي المعلم الطلبة دفاتر المالحظات المدر�سية ،ويطلب �إلى كل منهم كتابة ا�سمه و�صفه على الغالف.
الدرا�سي
 -6يناق�ش المعلم الطلبة في �أهمية دفتر المالحظات المدر�سية في تنظيم درا�ستنا وحلّ الواجب
ّ
بناء على جدول الح�ص�ص الدرا�سي الأ�سبوعي؛ لذا يكلفهم كتابة جدولهم الدرا�سي في هذا الدفتر.
ع�شوائي ،وهي:
 -7يبين المعلم للطلبة �أنه توجد �ست خطوات �أ�سا�سية لحل الواجب ،ويكتبها على اللوح ب�شكل
ّ
 تحليل الواجب ومعرفة ما يجب القيام به. و�ضع خطة �إيجاد �أف�ضل طريقة لحل الواجب من الحلول البديلة المتاحة. تنظيم الحل ،وتق�سيم الخطة �إلى �سل�سلة من الخطوات. معرفة الوقت الالزم ،وااللتزام به. �إجراء التعديالت ح�سب الحاجة. االنتهاء من المهمة في الوقت المحدد.20

يق�سم المعلم الطلبة مجموعات ،ويعطيهم اً
مثال وهو كيفية �صنع ع�صير البرتقال با�ستخدام هذه
ّ -8
الخطوات ال�ست ،ومن ثم تقترح كل مجموعة الترتيب ال�صحيح للخطوات ،ويناق�شهم المعلم فيها،
يدون الترتيب ال�صحيح على اللوح.
ثم ّ
ّ
 -9ي�س�أل المعلم الطلبة :ما هي �أهم الأمور التي يجب عليكم تذكرها عند تنظيم واجباتكم المدر�سية �أو
عند اال�ستعداد لالمتحانات؟
 -10ي�ستمع المعلم لإجابات الطلبة ويدونها على اللوح.
 -11يطلب المعلم �إلى المجموعات تقديم مثال من تجربتهم الحالية لواجب �أكملوه بنجاح� ،أو ف�شلوا
في حله مع بيان ال�سبب.
 -12ي�س�أل المعلم الطلبة الأ�سئلة الآتية؛ ويناق�شهم في �إجاباتهم:
 ماذا تعلمتم اليوم؟ كيف يمكن �أن ي�ساعدنا دفتر المالحظات المدر�سية على تنظيم درا�ستنا؟بفاعلية.
 لخ�صوا خطوات �إكمال الواجبّ
 كيف ت�شعرون الآن؟ -13ي�شكر المعلم الطلبة على الم�شاركة في الن�شاط.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -14يجري المعلم ً
أهمية ا�ستخدام الخطوات ال�ست
أهمية دفتر المالحظات المدر�سية في حلّ الواجبات
الدرا�سية ،و� ّ
ّ
� ّ
بفاعلية.
الدرا�سية
لحلّ الواجبات
ّ
ّ
مالحظة :يمكن للمعلم �أن ي�صمم دفترا للمالحظات المدر�سية يت�ضمن:
 جدول الح�ص�ص الأ�سبوعي. -جدول متابعة الواجبات المدر�سية ،ويكون على النحو الآتي:

اليوم والتاريخ

املادة /املو�ضوع /ال�صفحة

الوقت املتوقّع لإجنازه

ن�سبة الإجناز

تاريخ الت�سليم

مالحظات.............................................................................. :
........................................................................................
 جدول االمتحانات المدر�سية. جدول اال�ستعداد لالمتحانات ،ويكون على النحو الآتي:اليوم والتاريخ املادة /املو�ضوع /ال�صفحة الوقت املتوقّع للإجناز التحديات كيفية التغلب على التحديات ن�سبة الإجناز
مالحظات.............................................................................. :
........................................................................................
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نشاط ()3

تنظيم واجباتي المدرسية ()2
النتاجات
المنزلي.
 يتعرف الطرق الجيدة لحلّ الواجبّ
بفاعلية.
 يتدرب على تنظيم الواجبات المنزليةّ
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ثم يطلب �إليهم
ّ -1
يرحب المعلم بالطلبة ،وي�شكرهم على التزامهم ح�ضور الن�شاط في الوقت المحددّ ،
القيام بتمارين النف�س العميق لتخفيف ال�ضغط وزيادة التركيز لديهم ،ويمكن كذلك تكليفهم بممار�سة
تمارين ال�شد واال�سترخاء.
 -2ي�س�أل المعلم للطلبة ال�س�ؤالين الآتيين:
 كيف كان �أ�سبوعكم الدرا�سي؟ هل لديكم ما تو ّدون م�شاركته مع زمالئكم؟معا
 -3يقول المعلم للطلبة :في الح�صة ال�سابقة ،تحدثنا عن دفتر المالحظات المدر�سية ،و�سنتعلم اليوم ً
كيفية ا�ستخدام هذا الدفتر في تطوير مهارات التعلم.
يق�سم المعلم الطلبة مجموعات ،ويكلف كل مجموعة القيام بع�صف ذهني للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ّ -4
 لماذا يجب علينا حلّ الواجبات الدرا�سية المنزلية؟الدرا�سية المنزلية؟
 ما هي بع�ض الممار�سات الجيدة التي ت�ساعدنا على حلّ الواجباتّ
الدرا�سية المنزلية وتتبعها بفاعلية؟
 لماذا يجب علينا تنظيم واجباتناّ
الدرا�سية المنزلية ي�ساعدنا
 -5يناق�ش المعلم الطلبة في �إجاباتهم ،ويتو�صل معهم �إلى �أن حلّ الواجبات
ّ
نفوت �أي معارف �أو مهارات مهمة ،ومن ثم ي�ساعدنا على فهم �أعمق
على �أن نتعلم بفاعلية �أكثر ،و� اّأل ّ
للدرو�س ،ونقل المعلومات �إلى الذاكرة طويلة المدى؛ لتحقيق نتائج �أف�ضل في الح�صة ال�صفية.
يقدم المعلم للطلبة الن�صائح الآتية عند حلّ الواجبات الدرا�سية المنزلية:
ّ -6
 راجع درو�سك اليومية في نهاية كل يوم مدر�سي؛ ل�ضمان فهم الدر�س ونقل المعلومات �إلى الذاكرة22

طويلة المدى.
 ت�أكد من �أن لديك مكا ًنا هاد ًئا للدرا�سة في البيت. تحقق من الجدول الأ�سبوعي للح�صول على نظرة عامة عنه. تحقق من جدول الواجبات للح�صول على معلومات دقيقة عن كل واجب.أهم ثم التي تليها.
 ّحدد �أولويات الواجبات عن طريق و�ضع �أرقام ت�شير �إلى الأولوية ال ّ
 حدد الواجبات التي تم حلها في �سجلّ الواجبات المنزلية.والمهام المطلوبة في اليوم التالي.
 راجع جميع الواجباتّ
�سجل � ّأي �أ�سئلة تو ّد طرحها على المعلم في اليوم التالي ،وتذكر �أن ت�س�أل المعلم عنها.
 ّ راجع حلك مع �أ�صدقائك ،وا�س�أل �أ�صدقاءك عن الدرو�س في ذلك اليوم. خذ فترات راحة ق�صيرة عند الحاجة ،وقم بتمرين النف�س العميق وببع�ض تمارين ال�شد واال�سترخاءوبع�ض تمارين التوازن لتجديد تركيزك.
 كافئ نف�سك عندما تنتهي بقولك�" :أنا طالب جيد" ،وابت�سم.منزليا ،وهو �أن ي�شاركوا جدول الواجبات مع �أولياء �أمورهم ،والطلب
 -7يكلف المعلم الطلبة واجبا
ًّ
من �أولياء الأمور كتابة مالحظاتهم عن الواجب الدرا�سي المنزلي �إلى المعلم في الق�سم الأخير من
الجدول.
 -8ي�س�أل المعلم الطلبة الأ�سئلة الآتية؛ ويناق�شهم في �إجاباتهم:
 ماذا تعلمتم اليوم؟ لخ�صوا بع�ض الن�صائح الأ�سا�سية لأداء الواجب بفاعلية. لخ�صوا �أهمية �أداء الواجب الدرا�سي المنزلي. كيف ت�شعرون الآن؟ -9ي�شكر المعلم الطلبة على الم�شاركة في الن�شاط.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -10يجري المعلم ً
الدرا�سية المنزلية في التعلم بفاعلية �أكثر ،وفهم �أعمق للدرو�س ،؛ لتحقيق نتائج �أف�ضل
أهمية الواجبات
ّ
� ّ
في الح�صة ال�صفية.
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نشاط ()4

التركيز في الحصص وطلب المساعدة
النتاجات
 يتعرف اال�ستراتيجيات الالزمة لالبتعاد عن الم�شتتات في �أثناء الح�صة. يحدد الأ�شخا�ص القادرين على تقديم الم�ساعدة له.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ثم يطلب �إليهم
ّ -1
يرحب المعلم بالطلبة ،وي�شكرهم على التزامهم ح�ضور الن�شاط في الوقت المحددّ ،
القيام بتمارين النف�س العميق لتخفيف ال�ضغط وزيادة التركيز لديهم ،ويمكن كذلك تكليفهم ممار�سة
تمارين ال�شد واال�سترخاء.
 -2ي�س�أل المعلم الطلبة ال�س�ؤالين الآتيين ،وي�ستمع �إلى �إجاباتهم:
 كيف كان �أ�سبوعكم الدرا�سي؟ هل لديكم ما تودون م�شاركته مع المجموعة؟ -3يربط المعلم بين هذا الن�شاط وما تم تنفيذه في الن�شاطين ال�سابقين من خالل طرح الأ�سئلة الآتية:
 من يتذكر بع�ض الممار�سات الجيدة لحل واجباتنا الدرا�سية؟ من ا�ستخدم بع�ض من تلك الممار�سات الجيدة؟ وماذا كانت النتائج؟ هل يقترح �أحدكم �أي ممار�سات �إ�ضافية جيدة لحل الواجبات الدرا�سية المنزلية؟ولي �أمره عن واجباته الدرا�سية المنزلية؟
 هل يرغب �أي منكم في م�شاركتنا المالحظات التي ّدونها ّ
تظن �أنه من الجيد �أن ن�شارك جدول الواجبات مع �أولياء الأمور؟
 لماذا ّمالحظة :قد ال يتمكن جميع �أولياء الأمور من الم�شاركة في تدوين المالحظات.
 -4يو�ضح المعلم �أن عدم فهمنا بع�ض الدرو�س في بع�ض الأحيان يعود �إلى الت�شتت واالن�شغال ب�أ�شياء
�أخرى ،ويذكر المعلم للطلبة �أمثلة على الم�شتتات ،مثل :الزمالء الآخرين ،والنافذة ،واللوحات
الحائطية ،ويذكر لهم كذلك �أمثلة على اال�ستراتيجيات التي يمكن اتباعها لالبتعاد عن الم�شتتات،
مثل :الجلو�س في مقدمة الغرفة ال�صفية ،وعدم �إح�ضار الألعاب الخا�صة بالطالب.
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عما يمنعهم من التركيز وي�شتت
 -5يكلف المعلم الطلبة من خالل العمل في مجموعات تبادل الأفكار ّ
انتباههم ،واال�ستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتجنب هذه الم�شتتات ،وطرق التعامل معها.
 -6يطلب المعلم �إلى الطلبة الم�شاركة في ذكر الق�ص�ص وطرح الأفكار والخبرات الخا�صة بكيفية التعامل
مع الم�شتتات ،ويمكن خالل الأ�سبوع القادم �أن يكتب الطالب �أهم الأ�شياء التي �أدت �إلى ت�شتيت
انتباهه وكيف تعامل معها وم�شاركة زمالئه في ذلك.
 -7يوجه المعلم الطلبة نحو محور جديد للمناق�شة يتعلق بحاجتنا في بع�ض الأحيان �إلى طلب الم�ساعدة
من بع�ض الأ�شخا�ص الذين نثق بهم ،مثل:
 في المدر�سة :المعلمون ،والمر�شد ،والأ�صدقاء. في المنزل :الوالدان ،والأ�شقاء. في المجتمع :الجيران المقربون �إلى �أ�سرتنا. -8يطرح المعلم على الطلبة الأ�سئلة الآتية ،وي�ستمع �إلى �إجاباتهم ،ويناق�شهم فيها:
 اذكر بع�ض الم�شتتات التي تقلل من تركيزك في �أثناء الح�صة؟ ما اال�ستراتيجيات المنا�سبة للتخل�ص منها؟ من الأ�شخا�ص الذين يمكن �أن تثق بهم وتطلب منهم م�ساعدتك على النجاح والتعلم؟ من منكم تلقى الم�ساعدة ممن �سبق ذكرهم؟ من ي�شاركنا ق�صته الخا�صة في هذا ال�ش�أن؟ ماذا تعلمتم اليوم؟ -9ي�شكر المعلم الطلبة على م�شاركتهم في الن�شاط.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -10يجري المعلم ً
أهمية التركيز داخل الغرفة ال�صفية ،و�ضرورة االبتعاد عن الم�شتتات من خالل ا�ستخدام عدد من
� ّاال�ستراتيجيات المنا�سبة.
� -أهمية اللجوء �إلى الأ�شخا�ص الذين نثق بهم لي�ساعدونا على التعلم والنجاح.
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نشاط ()5

تحفيز دوافع القراءة
النتاجات
 يبني اتجاهات �إيجابية نحو القراءة. يتعرف �أهمية تمارين التنف�س في تح�سين التركيز وتخفيف التوتر.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ثم يطلب �إليهم
ّ -1
يرحب المعلم بالطلبة ،وي�شكرهم على التزامهم ح�ضور الن�شاط في الوقت المحددّ ،
القيام بتمارين النف�س العميق لتخفيف ال�ضغط وزيادة التركيز لديهم ،ويمكن كذلك تكليفهم ممار�سة
تمارين ال�شد واال�سترخاء.
 -2ي�س�أل المعلم الطلبة ال�س�ؤالين الآتيين ،وي�ستمع �إلى �إجاباتهم:
 كيف كان �أ�سبوعكم الدرا�سي؟ هل لديكم ما تودون م�شاركته مع المجموعة؟ -3يربط المعلم بين هذا الن�شاط وما تعلمه الطلبة في الن�شاط ال�سابق عن م�شتتات الدرا�سة وا�ستراتيجيات
التعامل معها ،ويطرح عليهم الأ�سئلة الآتية:
 ما �أهمية تطبيق تمارين ال�شد واال�سترخاء في �أثناء الدرا�سة؟ لماذا نفعل ذلك في ر�أيكم؟بم ت�شعرون في �أثناء ممار�ستكم هذه التمارين ،وبعد ممار�ستها؟
 َأهم �أ�س�س التعلم؛ لذا ال بد من �أن نركز
 -4ينتقل المعلم �إلى طرح فكرة القراءة الجيدة التي ّ
تعد �إحدى � ّ
على زيادة ثقتنا ب�أنف�سنا في �أننا قادرون على فهم �أف�ضل لما نقر�أه.
 -5يطرح المعلم ال�س�ؤال الآتي :من يود منكم م�شاركتنا �شيئا ي�ستمتع بقراءته مبينا ال�سبب؟ ثم ي�ستمع �إلى
�إجاباتهم.
 -6يوزع المعلم على الطلبة �إحدى الق�ص�ص لقراءتها ،ويمكن �أن يتناوب �أكثر من طالب في قراءة مقاطع
من الق�صة ،مع توجيه الطلبة �إلى �ضرورة الجلو�س ب�شكل مريح.
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 -7ي�سلط المعلم ال�ضوء على المفردات والأفكار الرئي�سة في الق�صة ،وفي ختام قراءة الق�صة ي�س�ألهم
المعلم الأ�سئلة الآتية لتقييم فهمهم ما قر�ؤوه:
 ما الأحداث الرئي�سة في الق�صة؟ اذكر الدر�س الم�ستفاد من الق�صة. ما المفردات الجديدة التي تعلمتها؟ -8يكلف المعلم كل طالب واجبا وهو قراءة جزء من كتاب �أو ق�صة ،ويطلب �إلى الطلبة تزويده بتعليقات
على الق�صة من خالل طرح بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
 هل ا�ستمتعتم بالق�صة؟ ولماذا؟ هل ذكّ رتك الق�صة ب�أمر �آخر؟ -9ي�س�أل المعلم الطلبة :ماذا تعلمتم اليوم؟
 -10يختتم المعلم الح�صة بتكليف الطلبة �إجراء تمارين التنف�س العميق؛ كي ت�ساعدهم على التخل�ص من
التوتر وتعمل على زيادة التركيز لديهم.
 -11ي�شكر المعلم الطلبة على الم�شاركة في الن�شاط.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -12يجري المعلم ً
يوميا واال�ستمتاع بها.
القراءة ّ
تعد �إحدى �أهم �أ�س�س التعلم ،ويجب ممار�ستها ًّ
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نشاط ()6

أنـا وزمالئي
النتاجات
 يتحدث عن نف�سه واهتماماته بجر�أة. يتعرف �إلى زمالئه ب�شكل �أف�ضل. يقي�س نف�سه بالآخرين. ي�ستفيد من خبرات الآخرين.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

أقالما و�ألوا ًنا متنوعة.
ّ -1
ورقا �أبي�ض و� ً
م�سبقا ً
يجهز المعلم ً
ّ
�سيمكنهم من التعرف بع�ضهم �إلى بع�ض ب�شكل �أف�ضل ،و�سيتيح لهم
يبين المعلم للطلبة �أن هذا الن�شاط
ّ -2
اي�ضا الفر�صة للتعرف �إليهم.
ً
 -3يو ّزع المعلم على الطلبة الورق والأقالم والألوانّ ،
ويكلف كًّ ال منهم عمل درع خا�ص به على نمط
الدرع المرفق.
 -4يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات تتكون كل منها من ع�شرة طلبة.
 -5يك ّلف المعلم كل طالب عر�ض درعه على �أفراد مجموعته وتبادل المعلومات بينهم ،ثم يك ّلف
الطلبة عر�ض الدروع في مكان بارز ،مثل الجدار ،ليروها جميعهم ،ويتحدث كل طالب عن درعه
ال�شخ�صي ,وما يت�ضمنه من معلومات عنه في ثالث دقائق.
 -6يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
عر�ضا ممتا ًزا؟ لماذا؟
 من منكم �سمع ً ماذا عرفت من �أ�شياء جديدة عن زمالئك؟ ما الذي لم تفعله في هذا الن�شاط وتريد فعله في الن�شاط القادم؟ -ما الذي �ستتوقف عن فعله؟ وما الذي �ست�ستمر في فعله؟
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نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
 معرفة الزمالء على نحو �أعمق ت�سهم في تنمية ال�شخ�صية. كل �إن�سان فيه ما يميزه عن الآخرين. -ال تتوقع من الآخرين �أن يكونوا مثلك.
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نشاط ()7

درع القيم
النتاجات
 يدرك �أهمية القيم في حياته.يتمثل القيم الإيجابية ويعك�سها في �سلوكه.
 ّيتعرف الوجه الأمثل لكل قيمة.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

أقالما و�ألواًنا متنوعة.
م�سبقا ورقًا �أبي�ض و� ً
 -1يجهز المعلم ً
 -2يوزع المعلم على الطلبة الورق والأقالم والألوان ،ويكلف كال منهم تعريف القيم الت�سعة على نموذج
الدرع المرفق.
ما ه��و تعريف��ك للعمل
الجاد؟
ما هو تعريفك لاللتزام؟

ما هو تعريف��ك للتوافق
وال�صدق؟
ما ه��و تعريفك للمرونة
العقلية؟

ما هو تعريف��ك للإرادة
القوية؟
ما ه��و تعريف��ك للتعلم
من التجربة؟

م��ا ه��و تعريف��ك للثقة
بالنف�س؟
ما هو تعريفك للتركيز؟

ما هو تعريفك لتحمل الم�س�ؤولية؟

 -3يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ،ويك ّلف كل مجموعة الت�صويت على �أف�ضل تعريف لكل قيمة من
تعريفات �أع�ضاء المجموعة ،ويفوز التعريف الذي يح�صل على �أكثر الأ�صوات.
 -4يك ّلف المعلم المجموعات كتابة التعريفات الفائزة على نموذج جديد خا�ص بالمجموعة للدرع المرفق.
 -5تع ّلق كل مجموعة الدرع الخا�ص بها على مر�آى من جميع الزمالء (على الجدار مثلاً ) ،وتت�أمل
المجموعات الدروع جميعها.
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 -6يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
معا؟ من �أخذ زمام المبادرة في المجموعة؟
 كيف عمل �أع�ضاء المجموعة ً من يرى نف�سه �شفافًا بالفعل في �إعطاء �صوته لأف�ضل تعريف لكل قيمة من دون مجاملة لبقية الأع�ضاءفي المجموعة؟
 التوافق وال�صدق قيمتان من القيم الواردة في درع هذا الن�شاط ،فهل تمت مراعاتهما من قبل �أع�ضاءمجموعتك؟ كيف؟
قائدا ،ما مدى توافقك مع قيمك في الت�صويت؟
 بو�صفك ً ناق�ش دور الثقة بالنف�س في القيادة. ما الذي لم تفعله في هذا الن�شاط وتريد فعله في الن�شاط القادم؟ ما الذي �ستتوقف عن فعله؟ وما الذي �ست�ستمر في فعله؟هدفي الأول من
هذا الن�شاط هو:

الأعمال التي �أقوم
بها للمرح هي:

�أعظم مخاوفي:

�أعظم �إنجازاتي:

نقد الآخرين لي:

المدح الذي يقدمه
لي الآخرون:

�شعاري ال�شخ�صي:

 - 7يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 الثقة بالنف�س من �أ�سباب القوة في ال�شخ�صية. مجاملة الآخرين ال تكون على ح�ساب القيم. �ضرورة م�شاركة الزمالء في العمل الجماعي على نحو فاعل. �ضرورة الإفادة من خبرات الآخرين.31

نشاط ()8

المربع األعمى
النتاجات
 ي�شارك في العمل الجماعي بفاعلية. يحترم قواعد العمل الجماعي.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات مت�ساوية من غير ت�سمية قائد لكل مجموعة ،ويك ّلف �أع�ضاء كل
مجموعة الوقوف على �شكل دائرة مع الحفاظ على م�سافات مت�ساوية بينهم.
يقدم المعلم التعليمات الآتية للمجموعات:
ّ -2
 �ستقوم كل مجموعة بت�شكيل مربع مثالي من حبل طويل �س�أ�ضعه على �شكل دائرة و�سط المجموعة. �ستقومون بهذه المهمة مع�صوبي الأعين. �ستحافظ كل مجموعة على الم�سافات المت�ساوية بين �أع�ضائها. يرجى توخي الحذر من التعثر �أو اال�صطدام. �س�أقوم ب�إيقاف ع�ضو المجموعة �إذا تع ّثر� ،أو �أ�صبح عر�ضة للخطر ،على الرغم من �أني ال �أ�ستطيعمراقبتكم جميعا في الوقت نف�سه.
 لديكم ثالثون دقيقة من الوقت لإتمام المهمة ،ولن �أقوم ب�إخباركم بالوقت المتبقي �إال �إن قمتمب�س�ؤالي ،و�س�أقوم ب�إيقافكم عند انتهاء الوقت المحدد.
نقا�شا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -3بعد انتهاء الوقت المحدد للمهمة ،يجري المعلم ً
 ماذا كان رد فعلك ال ّأولي على المهمة؟ ما م�شاعرك حول كونك مع�صوب العينين في هذه المهمة؟ من منكم تم ا�ستبعاده من المهمة؟ لماذا؟تقوم �أداءك �ضمن المجموعة؟
 كيف ِّ في ر�أيك ،من كان يقود العمل في مجموعتك؟ لماذا عددته قائدا؟32

منظما؟ كيف؟
فو�ضويا �أو
 كيف كان �أداء مجموعتك؟ هل كانًّ
ً
 -4يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 احترام القواعد والتعليمات وو�ضع الخطط؛ من �أ�سباب نجاح الأعمال.ينمي روح التعاون.
 العمل الجماعي ّ -العمل الجماعي في حاجة �إلى قائد.
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نشاط ()9

األكواب والقصب
النتاجات
 ي�شارك في العمل الجماعي على نحو فاعل. يخطط للأعمال على نحو �سليم. ي�ضع توقعات دقيقة لإنجازاته.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

أكوابا ورقية �أو بال�ستيكية.
 -1يح�ضر المعلم م�سب ًقا م�صا�صات بال�ستيكية و� ً
ويقدم التعليمات الآتية:
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات مت�ساويةّ ،
 �ستقوم كل مجموعة ببناء مج�سم من الم�صا�صات والأكواب ،و�ستفوز المجموعة التي تح�صل علىنقاط �أكثر.
 �ستح�صل المجموعة على نقطة لكل �سنتيمتر من ارتفاع الهيكل النهائي ،ولكن �سيتم خ�صم نقطةلكل قطعة من المعدات التي تم ا�ستخدامها؛ لذا ,ف�إن ن�سبة المعدات �إلى ارتفاع الهيكل �أمر مهم.
 لدى المجموعة ع�شرون دقيقة للتخطيط ،وبعد ذلك يجب �أن تقدم توقعا بعدد النقاط التي �ستحرزها.مثال� :إذا كانت المجموعة تعتقد �أن الهيكل �سي�صل طوله �إلى (� )112سم ،وتخطط ال�ستعمال
تقدم توقعا مقداره (� )94سم.)94 = 18 - 112( .
( )18قطعة من الأدوات .ف�إنها يجب �أن ً
 -3تخطط كل مجموعة للعمل مدة ع�شرين دقيقة وت�سجل توقعها على ال�سبورة.
 -4يمنح المعلم المجموعات مدة ع�شرين دقيقة �أخرى لإنجاز المج�سمات.
تقوم المج�سمات وفق ارتفاع الهيكل ودقة التوقع ،مع تخ�صي�ص نقاط �إ�ضافية لثبات المج�سم وجماله.
ّ -5
 -6يتم اختيار المجموعة الفائزة وفق ما �سبق من تعليمات وقواعد.
نقا�شا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
 هل كانت مجموعتكم في حاجة �إلى قائد وخطة؟ و�ضح �إجابتك. هل التزمت مجموعتكم الأرقام التقديرية التي و�ضعهتا في عملية التخطيط؟ ما ال�سبب؟34

 هل عملت مجموعتكم بنهج واحد �أو �أكثر؟ كيف؟ هل �ساعدتكم الأ�سئلة اال�ستي�ضاحية على �إنجاز العمل والفوز؟ كيف؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم َ
 التخطيط للأعمال والتوقعات الدقيقة �سبب في النجاح. -التجارب غير الناجحة ال تعني الف�شل ،بل يجب الإفادة منها في الو�صول �إلى النجاح.
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الجسر المنقسم
النتاجات
 ينمي لديه القدرة على التوا�صل. يعزز لديه مهارة القيادة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يح�ضر المعلم م�سبقا ورقا مقوى و�أ�شرطة ال�صقة.
ّ -1
 -2يو ّزع المعلم ال�صف �إلى مجموعتين مت�ساويتين ،و يو ّزع كل مجموعة �إلى فريقين مت�ساويين.
قائدا لكل مجموعة؛ لتن�سيق عملية التوا�صل بين الفريقين.
يعين المعلم ً
ّ -3
 -4يقدم المعلم التوجيهات والتعليمات الآتية لقائد كل مجموعة:
 �ستقوم كل مجموعة ببناء ج�سر من الورق المقوى والأ�شرطة الال�صقة. �سيعمل الفريقان في كل مجموعة ب�شكل منف�صل� ،إذ يبني �أحد الفريقين ن�صف الج�سر ويبني الفريقالثاني الن�صف الآخر ،على �أن يكون كل فريق في مكان مختلف عن الآخر.
 ي�شترط �أن يتم و�صل ن�صفي الج�سر معا بكل �سهولة ،و�أن تتمكن �سيارة (لعبة) من التنقل ب�أمان علىالج�سر الذي ال يقل طوله عن ثالثين �سنتمترا ،وارتفاعه عن ثالثين �سنتمترا �أي�ضا ،كما يجب �أن
يكون الج�سر م�ستق ً
ال ومدعوم ًا ذاتيا.
 تتم عملية التوا�صل بين الفريقين من خالل القائد با�ستعمال الهاتف المحمول. ي�سمح للقائد فقط دخول المكانين� ،إذ يبقى مع �أحد الفريقين وي�سمح له زيارة الفريق البعيد مرتين:مرة لإطالع الفريق على موجز المهمة ،ومرة �أخرى لإعطائهم تحديثات على التعليمات حتى
نهاية المهمة.
 الحد الأق�صى لإتمام المهمة هو �أربعون دقيقة ،ويعطى الفريق البعيد مدة ثالثين ثانية �إ�ضافية للعودة�إلى غرفة ال�صف.
 ال ي�سمح للقائد نقل ن�صف الج�سر من فريق �إلى �آخر لر�ؤيته قبل عودة الفريق البعيد �إلى غرفة ال�صف.36

 تفوز المجموعة التي ت�ؤدي العمل على نحو مثالي مع التزام التعليمات والتوجيهات. -5بعد انتهاء العمل واختيار المجموعة الفائزة يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة من خالل توجيه الأ�سئلة،
مثل:
 تحدث عن دور القائد في مجموعتك و�أهميته في عملية التن�سيق. هل كانت التوجيهات التي قدمها القائد وا�ضحة وفاعلة؟ كيف؟ هل ترى نف�سك ع�ضوا فاعال في المجموعة؟ كيف؟ هل كان في الإمكان القيام بالمهمة بنجاح من غير التن�سيق بين المجموعتين وتفعيل دور القائد؟و�ضح �إجابتك.
 هل كان في الإمكان القيام بالمهمة بنجاح من غير التعاون بين �أع�ضاء الفريق الواحد؟ و�ضح�إجابتك.
 -6يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 من �صقات القائد الناجح :التعاون ،والمثابرة ،وت�شجيع الأع�ضاء وبث الحما�س فيهم ،وتقديمتعليمات دقيقة ووا�ضحة.
 التعاون �أ�سا�س نجاح الأعمال الجماعية. -التوا�صل الإيجابي مع الآخرين �ضرورة اجتماعية.
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اإلثارة العشوائية
النتاج
 يكت�شف وجود عالقات بين �أ�شياء مختلفة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يذكر المعلم �أي كلمة يعرف الطلبة معلومات عنها ،مثل( :الكتاب ،المدر�سة ،الديمقراطية ،ال�شرطي،
كرة قدم).
ع�شوائيا ،مثل( :جدار ،دبو�س ،تلفاز ،ج�سر ،طين ،تفاح).
 -2يطلب المعلم �إلى الطلبة ذكر �أي كلمة
ًّ
 -3ي�س�أل المعلم� :إن �أخذنا كلمة (الكتاب) مثلاً  ،فما ال�شبه بين (الكتاب):
 والدبو�س؟ والجدار؟ والج�سر؟ والتلفاز؟ والتفاح؟ والطين؟ -4يح ّفز المعلم الطلبة لإيجاد عالقات عديدة ،فمثلاً :
والكتاب ...................
 الجدار ن�ستند �إليهوالكتاب ...................
 الجدار يحتاج �إلى �صيانةوالكتاب ...................
 الجدار يحمينا من العوامل الخارجية -5يك ّلف المعلم الطلبة �إيجاد عالقات بين كلمات �أخرى ،مثل:
 الوردة والمدر�سة. العامل والنحلة. الفرا�شة وال�شباك.نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
مهما اختلف �أحدنا عن الآخر؛ فثمة عوامل و�صفات م�شتركة بيننا ،تدعونا �إلى التوا�صل والتعاون.
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المجاز
النتاج
 يجد عالقات بين� :شيئين� ،أو �شخ�صين� ،أو موقفين ،لي�س بينهما ت�شابه وا�ضح.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يطلب المعلم �إلى الطلبة �إيجاد �أوجه الت�شابه بين (المدر�سة) و(المطحنة) مثلاً .
 -2ي�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،مثل :كالهما:
 ينفع النا�س. ي�صدر عنه �صوت. نذهب �إليه. له �إدارة وم�س�ؤولون.فرديا ا�ستح�ضار �أمثلة �أخرى و�إيجاد �أوجه الت�شابه بينها.
 -3يك ّلف المعلم الطلبة ًّ
 -4يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات؛ ليناق�شوا ما تو�صل �إليه كل منهم في العمل الفردي.
 -5يعر�ض قائد كل مجموعة اً
واحدا مما تو�صلت �إليه مجموعته ،وتتم مناق�شة المجموعة من قبل
مثال
ً
المجموعات الأخرى.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
االختالف ال يعني االفتراق والتباعد ،فما بيننا من عوامل و�صفات م�شتركة مدعاة �إلى �أن يكمل كل
منا الآخر.
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السلوكات المرغوبة والسلوكات غير المرغوبة
النتاجات
يحدد ال�سلوكات المرغوبة.
 ّيميز بين ال�سلوكات المرغوبة وال�سلوكات غير المرغوبة.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم على ال�سبورة المخطط الآتي:
ي�ساعد يقترح
ينقد ي�أمر يوجه

يفاو�ض

ي�شجع ي�ستو�ضح ي�ستمع

 -2ي�س�أل المعلم الطلبة� :أي ال�سلوكات ال�سابقة تف�ضلها من معلمك؟ �أ�صدقائك؟ �أهلك؟
يوجه على كل �إجابة �أ�سئلة ،مثل:
 -3يتلقى المعلم الإجابات من الطلبة ،ثم ّ
 لماذا ترف�ض الأوامر والنقد؟ بم ت�صف من ي�صدر عنه مثل هذين ال�سلوكين؟اً
مقبول لديك؟ كيف؟
 هل يمكن �أن يكون النقد �أي مجموعة ال�سلوكات الثالث تدل على الم�شاركة؟ بم ت�صف من ي�شجع الآخرين وي�ستمع �إليهم ويناق�شهم؟ -4ي�ستمر المعلم في توجيه الأ�سئلة والمناق�شة ،حتى ي�صل مع الطلبة �إلى ما ي�أتي:
 تدل ال�سلوكات الثالثة الأولى على الت�سلط. تدل ال�سلوكات الثالثة الثانية على الت�شارك. تدل ال�سلوكات الثالثة الأخيرة على الحرية.نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
بعيدا عن الت�سلط.
نوعا من الحريةً ،
القائد الناجح ي�شارك الآخرين في قراراته ،ويحترمهم ويمنحهم ً
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المقارنة
النتاجات
 يجد العالقات بين الأ�شياء. يقارن بين �شيئين.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يقدم المعلم للطلبة ا�سمي �شخ�صيتين ،مدر�ستين ،معلمين� ،شارعين ،لغتين ،مدينتين� ،إلخ ،...يعرفون
ّ -1
عنهما معلومات ،مثل مدينتي� :إربد ،والكرك.

الكرك

�إربد

 -2ي�س�أل المعلم الطلبة :ثمة ت�شابه بين المدينتين ،فما هو؟
 -3ي�ستمع المعلم �إلى �إجابات الطلبة ويناق�شهم فيها.
 -4ثم ي�س�أل المعلم :بم تختلف مدينة �إربد عن مدينة الكرك؟
 -5يك ّلف المعلم الطلبة ا�ستح�ضار مثال �آخر و�إجراء المقارنة ،و يتابع �أداءهم.
نقا�شا بين الطلبة لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
تماما ،فقد ي�شبهونك في بع�ض ال�صفات وقد يختلفون عنك في
ال تتوقع من الآخرين �أن يكونوا مثلك ً
بع�ضها الآخر.
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المنافسة
النتاجات
 يعي �إيجابيات المناف�سة.ينمي قدرته على التفكير الإبداعي.
 ّينمي مهاراته اليدوية.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يح�ضر المعلم في وقت م�سبق �أوراق كرتون مقوى ،وال�ص ًقا ،ومق�صات ،وم�ساطر ،و�أقالم ر�صا�ص.
ّ -1
ومق�صا،
ويقدم لكل مجموعة �أوراق كرتون مقوى ،وال�ص ًقا،
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعاتّ ،
ًّ
وم�سطرة ،وقلم ر�صا�ص ،ويك ّلف المجموعة عمل مج�سم تختاره تلك المجموعة.
يقدم المعلم التعليمات المنا�سبة للطلبة ،مثل ا�ستخدام الأدوات بحذر ،والوقت الالزم لإنجاز المهمة.
ّ -3
اً
جمال وات�ساقًا
 -4يخبر المعلم الطلبة �أن المجموعة الفائزة هي التي يتم اختيار مج�سمها على �أنه الأكثر
و�إتقا ًنا من قبل لجنة خارجية ،مثل بع�ض الإداريين في المدر�سة.
ويقدم التوجيهات والن�صائح.
يتجول المعلم بين الطلبة في �أثناء العملّ ،
ّ -5
 -6تعر�ض كل مجموعة مج�سمها على اللجنة في غرفة ال�صف �أمام بقية المجموعات.
 -7تختار اللجنة المجموعة الفائزة ،ويتم عر�ض مج�سمها في غرفة مدير المدر�سة.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
 المناف�سة تح ّفز الإن�سان على الإبداع واالبتكار. -كل �شخ�ص لديه مهارات يدوية ،يمكنه ا�ستثمارها في الأعمال النافعة.
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القرار الفردي والقرار الجمعي
النتاجات
يميز القرار الفردي من القرار الجمعي.
 ّيتبين مزايا كل من :القرار الفردي ،والقرار الجمعي.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

فرديا لترتيب خم�س (وظائف� ،أ�شخا�ص ،مهن� ،إلخ ،)...من الأدنى �إلى
 -1يك ّلف المعلم الطلبة العمل ًّ
وي�سجل كل طالب الزمن الذي ا�ستغرقه في تنفيذ المهمة.
الأعلى في نظره،
ّ
جماعيا؛ على �أن يتفق �أع�ضاء
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ،ويك ّلفهم �أداء المهمة نف�سها
ًّ
وت�سجل كل مجموعة الزمن الذي ا�ستغرقته في تنفيذ المهمة.
المجموعة جميعهم على الترتيب،
ّ
نقا�شا بين الطلبة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
 -3يجري المعلم ً
 لماذا ا�ستغرقت المجموعة وق ًتا �أطول في تنفيذ المهمة؟ هل اتفق ترتيبك الأول مع ر�أي المجموعة؟ لماذا حدث االختالف؟ �أيهما الأكثر دقة ،ترتيبك �أم ترتيب المجموعة؟ هل �أ�سهمت المجموعة في تغيير ر�أيك؟ لماذا؟ كيف ُيتخذ القرار في المجموعة؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
 القرار الجمعي �أكثر دقة وفائدة من القرار الفردي ،مع �أن الو�صول �إليه يت�سغرق وق ًتا �أطول.يعبر عن �شخ�صية �صاحبه وتفكيره.
 -القرار الفردي �ضروري؛ لأنه ّ
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الد ّراجة
النتاجات
 يدرك الأجزاء المكونة ل�شيء ما. يعي �أهمية كل جزء.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

الدراجة.
 -1يعر�ض المعلم على الطلبة �صورة ل�شيء ما يتكون من �أجزاء متعددة ،مثل ّ
يبين المعلم مع الطلبة �أجزاء الدراجة( :العجلة الأمامية ،العجلة الخلفية ،المقود ،المكابح ،الكر�سي،
ّ -2
للدراجة.
�إلخ ،)...ووظيفة كل منها و�أهميتها ّ
 -3يك ّلف المعلم الطلبة اختيار �شيء �آخر ،مثل( :المدر�سة ،ال�سيارة) ،وبيان الأجزاء التي يتكون منها
و�أهمية كل جزء.
نقا�شا بين الطلبة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
 هل يوجد جزء غير �ضروري في المدر�سة؟ ماذا يعني غياب جزء ما؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
 كل جزء في المجموعة له �أهميته وفائدته. تحتاج المجموعة �إلى جهود كل �أفرادها.ُ -تنجز الأعمال المفيدة بتعاون الأفراد.
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اختبر فرضياتك
النتاجات
 يختبر �أي فر�ضية �أو معلومة ي�صل �إليهما. يبحث عن �أدلة �أو م�صادر متعددة؛ للحكم على �صحة فر�ضية �أو معلومة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يو�ضح المعلم للطلبة معنى (الفر�ضية) ،ب�أنها حكم م�سبق �أو معلومة ن�سلم ب�صحتهما من غير اختبار
ّ -1
�أو ت�أكّ د.
 -2يقر أ� المعلم الق�صة الآتية على م�سامع الطلبة:
توقفت �سيارة نقل الأثاث �أمام �أحد المنازل� ،س�أل �سائق ال�سيارة فتاة تقف �أمام المنزل :هل والدك في المنزل؟
�أجابت الفتاة :نعم .حينها �أخذ ال�سائق والعمال ينقلون الأثاث �إلى باب المنزل ،وحين قرع ال�سائق جر�س المنزل
لم يرد عليه �أحد .ف�س�أل ال�سائق الفتاة� :أخبرتني �أ ّن والدك في المنزل ،فلماذا لم يفتح الباب؟ �أجابت الفتاة :هذا
لي�س منزلنا.
نقا�شا بين الطلبة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -3يجري المعلم ً
 ماذا افتر�ض ال�سائق؟ لماذا وقع في الخط�أ؟ ماذا كان عليه �أن ي�س�أل الفتاة؟ -4يك ّلف المعلم الطلبة عن طريق المجموعات ،ذكر مواقف �أخرى م�شابهة ومناق�شتها بالطريقة ال�سابقة،
وتعر�ض كل مجموعة عملها �أمام الزمالء ،مع �ضرورة �إجراء نقا�ش جماعي بعد كل عر�ض.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
 يجب الح�صول على المعلومة من �أكثر من م�صدر موثوق. -يجب الت�أكّ د من معلوماتنا وافترا�ضاتنا قبل االعتماد عليها في �إجراء الأعمال �أو البحوث.
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ًّ
ّ
خطا
شكل
النتاجات
 ي�ستخدم عدة طرائق لحل م�شكلة واحدة. ّيفكر مع زمالئه.
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات مت�ساوية.
 -2يطلب المعلم �إلى كل مجموعة ت�شكيل �أطول خط ممكن ،على �أن يكون ثمة تالم�س وات�صال بين
�أفرادها( .يمكن الإيحاء ب�إمكانية ا�ستخدام الأدوات من غير ت�صريح).
 -3يختار المعلم بم�شاركة الطلبة المجموعة الفائزة.
نقا�شا بين الطلبة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
 كم طريقة كان لدينا لحل الم�شكلة؟ ما قيمة الأدوات الم�ستخدمة؟ هل فهم الجميع التعليمات بنف�س الدرجة؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
 لكل م�شكلة عدة حلول. ا�ستخدام الأدوات يعين على تقديم حلول جديدة و�إبداعية.جدا في �سرعة الإنجاز و�صحته.
 -فهم التعليمات مفيد ً
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ّ
حل المشكلة
النتاجات
 يجد عدة حلول لم�شكلة واحدة. يحل الم�شكالت ب�أ�سلوب (رابح  -رابح).الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم الم�شكلة الآتية با�ستخدام اللوح� ،أو جهاز العر�ض:
أحق بالكرة.
معا؛ فاختلفا على من هو ال ّ
معا في حديقة ،وفج�أة �شاهدا كرة فرك�ضا نحوها ،و�أم�سكاها ً
لعب طفالن ً

فرديا التفكير في عدة حلول لهذه الم�شكلة ،على �أن تر�ضي الحلول كال الطرفين.
 -2يك ّلف المعلم الطلبة ًّ
يق�سم المعلم الطلبة مجموعات ،ويك ّلف كل مجموعة التفكير في الحلول التي تو�صل �إليها �أع�ضاء
ّ -3
المجموعة في العمل الفردي .ومن ثم ،اختيار الحلول الأكثر منا�سبة.
 -4يعر�ض قائد كل مجموعة الحلول التي تو�صلت �إليها مجموعته ،ويتم تدوينها على اللوح.
 -5يعر�ض المعلم على جانب اللوح �أربعة �أنواع من الحلول( :رابح  -خا�سر)( ،خا�سر – رابح)( ،خا�سر
نقا�شا بين الطلبة لمعرفة المق�صود بكل منها ،و�أي نوع هو
 خا�سر)( ،رابح  -رابح) ،ويجري ًونفعا.
الأف�ضل والأكثر
ا�ستمرارا ً
ً
 -6يعيد المعلم الطلبة �إلى الحلول التي تم تدوينها على اللوح لم�شكلة الكرة ،وت�صنيفها وفق الأنواع
الأربعة الواردة على جانب اللوح .ومن ثم ،الإبقاء على حل (رابح  -رابح) وم�سح بقية الحلول.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
 ثمة حلول عديدة للم�شكلة الواحدة.ونفعا.
 الحل (رابح  -رابح) هو الأكثرا�ستمرارا ً
ً
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اقسم الكعكة بعدالة (رابح -رابح)
النتاج
 يجد عدة حلول عادلة للم�شكلة الواحدة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم الم�شكلة الآتية على اللوح� ،أو على جهاز العر�ض:
وجدت الأم قطعة كعك متبقية من حفلة �أم�س ،و�أرادت ق�سمتها بين ابنها وابنتها بعدالة ،بحيث ير�ضى عن الق�سمة
االبن واالبنة .ق�سمت الأم القطعة ،لكن االبن واالبنة اختلفا للح�صول على القطعة التي يرى كل منهما �أنها �أكبر
وعليها فاكهة �أكثر .كيف ت�ساعد الأم على حل الم�شكلة بحيث ير�ضى الطرفان؟ ّ
فكر في عدة حلول.
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ،ويك ّلف كل مجموعة �إيجاد عدة حلول مر�ضية لكال الطرفين،
م�ستفيدين من الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 لماذا اختلف الولدان على قطعة معينة؟ هل اعتقد كل منهما �أن حل الأم كان من نوع (رابح – رابح)؟ ما �أف�ضل الحلول من وجهة نظرك؟ -3تعر�ض المجموعات �أعمالها ،ويتم مناق�شتها من قبل المجموعات الأخرى؛ للت�أكّ د من �أن الحلول
جميعها من نوع (رابح  -رابح).
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
بالتفكير الإبداعي ن�صل �إلى عدة حلول من نوع (رابح -رابح) للم�شكلة الواحدة.
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أوامر متعارضة
النتاج
يتبين �أهمية التن�سيق بين المجموعات.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعتين �أو �أربع مجموعات.
�سرية ال يعرفها
 -2يك ّلف المعلم كل مجموعة �أداء مهمة واحدة مكتوبة على ورقة ،على �أن تكون المهمة ّ
�إال �أع�ضاء المجموعة فقط .مع مراعاة �أن تكون مهمات المجموعات متعار�ضة:
مثلاً :
 مهمة المجموعة ( �أ ) :نقل بع�ض الأثاث خارج غرفة ال�صف ،وال ت�سمح لأحد ب�إعاقتها. مهمة المجموعة (ب)� :إعادة �أي �أثاث �إلى داخل غرفة ال�صف ،وال ت�سمح لأحد ب�إعاقتها. مهمة المجموعة (ج) :غلق باب ال�صف ،وال ت�سمح لأحد باالقتراب منه. مهمة المجموعة (د) :فتح الباب مهما كانت العقبات. -3يالحظ المعلم �أداء الطلبة وردود �أفعالهم في �أثناء محاولتهم �أداء المهمات.
نقا�شا عن طريق توجيه الأ�سئلة
 -4ينهي المعلم العمل ،ويطلب �إلى الطلبة العودة �إلى مقاعدهم ،ويجري ً
الآتية:
 �أي المجموعات �أنجزت مهمتها؟ ما الذي حدث؟ ما ال�سبب؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
�أداء المهمات يقت�ضي التن�سيق بين الأطراف المعنية جميعها ،بحيث يكمل كل طرف عمل الطرف
الآخر ،وال يعار�ضه.
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يحرك الجميع
من
ّ
النتاج
ينمي لديه مهارة المالحظة.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

طالبا (�س) ،ويخرجه من غرفة ال�صف.
 -1يختار المعلم ً
قائدا ،ويك ّلفه القيام بحركات معينة ،مثل( :الت�صفيق ،الدربكة،
 -2يختار المعلم �أحد الطلبة ليكون ً
الوقوف� ،أو �أية حركات �أخرى) ،ويك ّلف المعلم بقية الطلبة متابعة القائد وتقليد حركاته.
م�ستخدما و�سائل
 -3يطلب المعلم �إلى الطالب (�س) العودة �إلى غرفة ال�صف ،ويك ّلفه ك�شف القائد
ً
متعددة ،مثل :النظر في وجوه الطلبة ،وتوجيه الأ�سئلة �إليهم .وينتظر المعلم لحين اكت�شاف الطالب
(�س) للقائد�( .إذا لم يتمكن الطالب (�س) من ك�شف القائد؛ يعيد المعلم العملية مع طالب �آخر).
نقا�شا بين الطلبة؛ لتعريفهم �صفات المالحظ الجيد وتنمية مهارة المالحظة لديهم ،من
 -4يجري المعلم ً
خالل تكليفهم توجيه الأ�سئلة على الطالب (�س) لمعرفة كيفية اكت�شافه للقائد ،مثل:
 هل اعتمدت على حوا�سك في معرفة القائد؟ كيف؟ كيف اخترت �أ�سئلتك التي وجهتها �إلينا ،واعتمدت عليها في ك�شف القائد؟ً
جيدا؟
 في ر�أيك ،كيف تكونمالحظا ً
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
ويوجه الأ�سئلة المختارة بعناية.
ي�سخر كل حوا�سه بفاعلية ووعي تام،
المالحظ الجيد ّ
ّ
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الضفدع والحليب
النتاج
يتعود المثابرة ونبذ اال�ست�سالم.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم الق�صة الآتية على الطلبة بالو�سيلة المتاحة:
وقع �ضفدعان في وعاء كبير من الحليب ،حاوال الخروج من غير فائدة .وفي ال�صباح وجد �أحد ال�ضفدعين يطفو
على كتلة من الزبدة ،بينما الثاني غارق في �أ�سفل الحليب.
نقا�شا بين الطلبة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -2يجري المعلم ً
 لماذا طفا ال�ضفدع الأول؟ ماذا فعل؟ لماذا غرق ال�ضفدع الثاني؟ متى يمكن �أن تطلب الم�ساعدة من الآخرين؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -3يجري المعلم ً
 على الإن�سان �أن يثابر ويبذل �أق�صى جهده في �أداء مهماته ،و�إن بدت �صعبة. -يكون النجاح بالمثابرة.
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الوصف والحكم
النتاجات
�شخ�صا ما.
 ي�صف �شي ًئا ما� ،أو حد ًثا ما� ،أوً
حكما على �شيء ما� ،أو حدث ما� ،أو �شخ�ص ما.
 ي�صدرً
يفرق بين الو�صف والحكم.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يطلب المعلم �إلى الطلبة ذكر �شخ�ص �أو مكان �أو �أي �شيء يمكن و�صفه ،مثل غرفة ال�صف.
واحدا مما ذكروه في الإجراء ال�سابق ،ويك ّلفهم المعلم و�صفه ،مثل غرفة ال�صف :كبيرة،
 -2يختار الطلبة
ً
ويدون المعلم الو�صف على الن�صف الأول من اللوح.
ولها �أربعة �شبابيك ،ولون الباب ر�صا�صي� ،إلخّ ...
 -3يطلب المعلم �إلى الطلبة �إ�صدار حكم (نقد) على غرفة ال�صف ،مثل :الغرفة نظيفة ،والغرفة �أنيقة� ،أو
ويدون المعلم الأحكام على الن�صف الثاني من اللوح.
الإ�ضاءة غير كافية ،والتهوية �ضعيفة� ،إلخ...
ّ
 -4يك ّلف المعلم الطلبة ت�أمل الأو�صاف والأحكام والمقارنة بينها؛ ال�ستخال�ص قواعد ،مثل:
 في الو�صف؛ نتحدث عما هو موجود فعلاً �أمامنا.نبين ر�أينا نحن.
 في �إ�صدار الحكم؛ ّتقريبا.
 في الو�صف؛ يتفق الجميع ً في �إ�صدار الحكم؛ قد يختلف الأمر من واحد �إلى �آخر. -5يناق�ش المعلم الطلبة في معنى كل من :الو�صف ،و�إ�صدار الحكم ،و�أثر �إ�صدار الحكم في عالقاتنا.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
 الو�صف يتع ّلق بال�شكل الظاهر للأ�شياء� ،أما �إ�صدار الحكم فيتع ّلق بجوهر الأ�شياء.مو�ضوعيا بال تحيز �أو محاباة.
 الحكم يجب �أن يكونًّ
تقبل النقد الب ّناء.
ّ -
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نفي افتراضات وبديهيات
النتاج
أفكارا جديدة با�ستخدام �أ�سلوب النفي.
 ّيقدم � ً
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم جملة ،مثل :يقر أ� الطالب الجريدة.
 -2يطلب المعلم �إلى الطلبة نفي الجملة :الطالب ال يقر�أ الجريدة� ,أو :ال يقر�أ الطالب الجريدة.
 -3ي�س�أل المعلم الطلبة �أ�سئلة مثل:
 �إذن ،من يقر أ� الجريدة؟ لماذا ال يقر أ� الطالب الجريدة؟ -4يطلب المعلم �إلى كل طالب �أن يكتب جملة وينفيها ،ويجيب عن الأ�سئلة التي تولّدت عن النفي.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
�ضرورة عدم الت�سليم ببع�ض المعلومات� ،أو �ضرورة نفيها م�ؤق ًتا حتى تتو ّلد �أ�سئلة جديدة.
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كيف يراك اآلخرون؟
النتاجات
 يعرف �صورته لدى زمالئه. يعرف الفروق بين ر�ؤيته لنف�سه ور�ؤية زمالئه له.يح�سن �صفاته ومهاراته با�ستمرار.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يطلب المعلم �إلى كل طالب �أن يختار خم�س �صفات يراها تنطبق عليه ،من ال�صفات الآتية:
منظمِ ،
(متعاون ،مغرور ،هادئ ،فو�ضوي ،متوا�ضع ،ع�صبيّ ،
مح ّب ،مرن ،عنيد).
�سرا على ورقة.
 -2يختار المعلم ً
طالبا ،ويطلب �إلى بقية الزمالء كتابة خم�س �صفات لهذا الطالب ًّ
يلخ�ص المعلم ال�صفات التي كتبها الطلبة عن زميلهم.
ّ -3
 -4يقارن الطالب بين ما كتبه عن نف�سه وما كتبه الزمالء.
حوارا �أمام الزمالء ،عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -5يجري المعلم مع الطالب
ً
 هل يوجد فرق بين ما كتبته عن نف�سك وما كتبه الزمالء؟ لماذا تمتلك �صورتين؟ هل اقتنعت بما كتبه زمالئك عنك؟ لماذا؟ كيف تجعل �صورتك عن نف�سك ،قريبة من �صورة الآخرين عنك؟ -6يعيد المعلم الن�شاط مع طلبة �آخرين ،وهكذا.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
يعزز قدراتهم.
 مدح الآخرين بما فيهم من �صفات �إيجابية ّ كل �شخ�ص لديه مزايا ولديه عيوب.تقبل النقد من الآخرين.
 على الإن�سان ّ54

 على الإن�سان تح�سين �صفاته ومهاراته با�ستمرار. التزام اللباقة في تنبيه الآخرين �إلى عيوبهم. -التزام المو�ضوعية في تقييم الآخرين.
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غير دربك
ّ
النتاجات
ً
�سلوكا لم ي�ألفه.
 يمار�سينمي قدرته على الإبداع.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1ير�سم المعلم ّ
ويثبت بين الخطين نقطتين�( :أ ،ب) ،على
خطين متوازيين على �أوراق بعدد الطلبةّ ،
النحو الآتي ،ثم يعطي كل طالب ورقة:
ب

�أ

 -2يك ّلف المعلم كل طالب ر�سم خط �سيره من النقطة ( �أ ) �إلى النقطة (ب).
م�ستقيما بين النقطتين ،وبع�ضهم الآخر ر�سمه غير م�ستقيم.
� -3سيالحظ المعلم �أن بع�ض الطلبة ر�سم الخط
ً
نقا�شا بين الطلبة م�ستعي ًنا بالأ�سئلة ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
توجهت �إلى النقطة الثانية بخط م�ستقيم؟
 لماذا ّتوجهت �إلى النقطة الثانية بخط غير م�ستقيم؟
 لماذا ّ ماذا يمكن �أن تجد في طريقك؛ �إذا �سرت في خط غير م�ستقيم؟ -5كرر الت�سا�ؤالت على مثال ما :الطريق الذي ت�سلكه من بيتك للمدر�سة ،ماذا لو غيرته؟ ما الجديد
الذي تراه؟
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
لكن الخط غير الم�ستقيم قد
 الخط الم�ستقيم قد يكون �آم ًناوق�صيرا ويخت�صر الوقت والجهدّ ،
ً
يعر�ضك �إلى نجاحات و�إبداعات غير متوقعة.
ونمطيا ،فالتغيير من �ضرورات الحياة.
تقليديا
 على الإن�سان � اّأل يكونًّ
ًّ
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نشاط ()29

القرار حسب التجارب والخبرات
النتاجات
�سليما.
قرارا
 يتخذ ًمنطقيا ً
ًّ
بعيدا عن الأحكام النمطية الم�سبقة.
بناء على خبراته وتجاربهً ،
 يتخذ قراره ًالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يقدم المعلم �إلى الطلبة قائمة بع�شرة بنود في مجال معين ،مثل :الأ�شخا�ص ،و�أنواع ال�سيارات ،و�أنواع
ّ -1
الفواكه ،والمباحث الدرا�سية( .يمكن للمعلم االتفاق مع الطلبة على مجال البنود ،وليكن مثلاً حول
الأ�شخا�ص).
يقدم المعلم القائمة الآتية:
ّ -2
(العب ،مطرب� ،شرطي ،وزيرة� ،سائق ،عاملة ،حالق ،مذيع ،طبيبة).
 -3يطلب المعلم �إلى الطلبة في عمل فردي� ،إعطاء درجة لكل �شخ�ص من (� )1إلى (� ،)10إذ يكون
�صاحب الرقم ( )1هو الأف�ضل ،و�صاحب الرقم ( )10هو الأقل.
(بناء على موافقتهم) تقديم ت�صنيفهم من (� )1إلى (� )10أمام الزمالء.
 -4يطلب المعلم �إلى بع�ض الطلبة ً
نقا�شا بين الطلبة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
 هل توافقت ت�صنيفاتكم؟ لماذا؟م�سوغاتك لت�صنيف القائمة على هذا النحو؟
 ما ّ هل يجوز �إ�صدار الحكم واتخاذ القرار بناء على �آراء الآخرين؟ لماذا؟�سليما؟
 كيف يكون قرارك ًنقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
 نختلف في �أحكامنا وقرارتنا ح�سب تجاربنا وخبراتنا.جيدا قد ال يراه غيرك كذلك.
 ما تراه ً الأحكام النمطية الم�سبقة في الأغلب غير �صحيحة.57

نشاط ()30

تتغير وفق المعلومات الجديدة
األحكام
ّ
النتاج
 يعيد �إ�صدار الأحكام واتخاذ القرار وفق المعلومات الجديدة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يقدم المعلم القائمة ال�سابقة ،بعد �إ�ضافة المعلومات الآتية �إلى كل �شخ�ص:
ّ -1
ي�سجل هدفًا في ثالث مباريات متتالية.
 العب لم ّ مطرب عالمي ح�صل على جوائز. �شرطي يحترم النا�س. وزيرة مخل�صة للوطن. �سائق �أنقذ عدة ركاب من الغرق. عاملة ال تتقن عملها. حالق ال يع ّقم �أدواته با�ستمرار. مذيع ي�ستخدم اللغة الف�صحى في حديثه. طبيبة ت�ساعد الفقراء.بناء على
 -2يطلب المعلم �إلى الطلبة في عمل فردي �إعادة ت�صنيف الأ�شخا�ص من (� )1إلى (ً )10
المعلومات الجديدة عن كل �شخ�ص� ،إذ يكون �صاحب الرقم ( )1هو الأف�ضل ،و�صاحب الرقم
( )10هو الأقل.
 -3يطلب المعلم �إلى بع�ض الطلبة تقديم ت�صنيفهم من (� )1إلى (� )10أمام الزمالء.
نقا�شا بين الطلبة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
 هل بقي ت�صنيفك على حاله كما هو في الن�شاط ال�سابق؟ لماذا؟ عالم اعتمدت في �إ�صدار حكمك في الن�شاط ال�سابق؟ وفي هذا الن�شاط؟ هل �أحكامنا في الحياة من النمط الأول �أو من الثاني؟58

نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
بتغير معلوماتنا.
تتغير �أحكامنا وقراراتنا ّ
ّ
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نشاط ()31

قوانين (مورفي)
النتاجات
يتكون لديه �شعور بالحذر.
 ّيحدد موقفه من ق�ضايا محددة.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم على الطلبة بالو�سيلة المنا�سبة قوانين (مورفي) الآتية:
 كل عمل يبدو �أ�صعب مما بدا لك � اًأول.
 كل عمل يك ّلف �أكثر مما قدرت له م�سب ًقا. كل حل جديد يولّد م�شكالت جديدة.جدا؛ لذا ،ي�صعب الق�ضاء عليه.
 الغباء ذكي ًّ حين تكون ن�سبة النجاح ( ،)%50تكون ن�سبة الف�شل (.)%65يعد ال�شيء مفقو ًدا � اّإل �إذا بحثت عنه ولم تجده.
 ال ّ�سوءا.
 عند تبديل جزء ب�آخر مماثل له؛ ف�إن الأمور تزداد ً الدخول �أكثر �سهولة من الخروج. -2يك ّلف المعلم الطلبة �شرح م�ضامين القوانين (بم�ساعدته) ،ويناق�شهم في تلك الم�ضامين عن طريق
توجيه الأ�سئلة ،مثل:
و�ضح �إجابتك.
تعد هذه القوانين �صحيحة؟ ّ
 هل ّمت�شائما؟ لماذا؟
يعد �صاحبها متفائلاً �أم
 هل ًّ
 اذكر �أمثلة من الحياة لكل قانون. -3يطلب المعلم �إلى الطلبة و�ضع قوانين �أخرى ،مثل:
غالبا ما يكون �أكثر �سرعة.
يغير ال�سائق الم�سرب الذي ي�سير فيه؛ ف�إن م�سربه الأول ً
 -حين ّ
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نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
 على الإن�سان �أن يتعامل بحذر وذكاء مع مواقف الحياة المختلفة. التخطيط لإنجاز الأعمال �سبب في النجاح. ال تتخذ قراراتك �إال بعد درا�سة البدائل. -ال تتردد في اتخاذ قرارك.
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نشاط ()32

التخطيط والعشوائية
النتاجات
 ّجيدا لإنجاز �أعماله.
يخطط ً
 يعي فو�ضى الع�شوائية.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعتين متقابلتين.
مكتوبا على ورقة.
 -2يعطي المعلم بطريقة ع�شوائية كل فرد في المجموعة الأولى �س� اًؤال
ً
مكتوبا على ورقة.
جوابا
 -3يعطي المعلم بطريقة ع�شوائية كل فرد في المجموعة الثانية
ً
ً
 -4يك ّلف المعلم الطالب الأول في المجموعة الأولى توجيه �س�ؤاله �إلى الطالب المقابل له في المجموعة
الثانية.
�سيحدث الكثير من المفارقات الم�ضحكة ،مثل:
�س :ما القناة التلفزيونية المف�ضلة لديك؟
ج :كرة القدم �أكثر الألعاب �شعبية.
جوابا ما يرتبط ب�س�ؤال ما ،مثل:
وقد ي�صدف �أن
ً
�س :ما عا�صمة فرن�سا؟
ج :باري�س مدينة جميلة.
نقا�شا بين الطلبة ،عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
ً
مرتبطا بال�س�ؤال؟ لماذا؟
 كم مرة جاء الجواب ما المفارقات التي حدثت؟ ما الذي كان ينق�ص الموقف كي ترتبط الأجوبة بالأ�سئلة؟ اذكر مفارقات مرت بك في حياتك. -كيف نتجنب مثل تلك المفارقات؟
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نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
 التخطيط الجيد من �ضرورات النجاح في �أداء الأعمال.اً
مجال لل�صدفة في �إنجاز �أعمالك ومهماتك.
 -ال تترك
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نشاط ()33

أنا وهويتي
النتاجات
 يعي ذاته.يعبر عن ذاته.
 ّيتبين �أوجه التالقي بين الهويات والثقافات المختلفة.
 ّيقدر وجهات النظر المختلفة.
 ّ يحترم الآخرين.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

أقالما ،و�أوراق بي�ضاء ،و�أوراقًا ال�صقة.
ّ -1
يجهز المعلم م�سب ًقاً � :
تخطيطيا لنف�سه (قد ير�سم
ر�سما
 -2يطلب المعلم �إلى الطلبة �أن ير�سم كل منهم على الورقة البي�ضاء ً
ًّ
الطالب نف�سه� ،أو �أي �شيء �آخر ي�شعر �أنه يمثله ،مثل :النجمة� ،أو الفرا�شة) ،مع تكليفهم ر�سم قلب
�صغير في و�سط الر�سم التخطيطي.
 -3يك ّلف المعلم الطلبة كتابة �أ�شياء مهمة لهم على الأوراق الال�صقة (خم�س �أوراق على الأقل) وتثبيت
قربا من القلب المر�سوم
الأوراق داخل الر�سم التخطيطي ،على �أن تكون الأ�شياء الأكثر �أهمية لهم �أكثر ً
و�سط الر�سم التو�ضيحي( .الأ�شياء المهمة قد تكون مثلاً  :الدين� ،أو العائلة� ،أو الريا�ضة� ،أو الأ�صدقاء،
�شخ�صيا� ،أو مبد�أ� ،أو مكا ًنا� ،إلخ.)...
�أو ر�أيًا
ًّ
جيدا) ما و�ضعاه
 -4يك ّلف المعلم كل طالب م�شاركة طالب �آخر ّ
(يف�ضل �أن يكون من طلبة ال يعرفهم ً
عن نف�سيهما ،على �أن يتبادال ما ي�شعران بالراحة في تبادله.
 -5يك ّلف المعلم الطلبة و�ضع الر�سومات على الحائط �أو المن�ضدة �أو الأر�ض ،ثم يطلب �إليهم ال�سير
حولها ومالحظة �أوجه الت�شابه واالختالف في ما بينهم.
نقا�شا بينهم عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -6يك ّلف المعلم الطلبة الجلو�س ،ثم يجري ً
 كيف كان �شعورك خالل هذا الن�شاط؟ لماذا؟64

 كيف ت�سهم الأ�شياء التي نهتم بها في تحفيزنا ودفعنا �إلى الأمام وفي �شعورنا بالفخر؟ هل �شعرت ب�أنك قريب من الآخرين عن طريق هذا الن�شاط؟ كيف؟ هل �شعرت بالتحدي بعد معرفتك اهتمامات الآخرين؟ كيف؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
انطباعا عن ذاتك.
 التوا�صل مع الآخرين يعطيكً
 ثمة �أ�شياء م�شتركة بينك وبين الآخرين ،يجب ا�ستثمارها في التوا�صل معهم. -التوا�صل مع الآخرين يح ّفزك �إلى تنمية �شخ�صيتك وقدراتك.
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نشاط ()34

قصة الفيل
النتاج
يقدر وجهات النظر المختلفة.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1ي�سرد المعلم على م�سامع الطلبة الق�صة الآتية:
في �سالف الع�صر والزمان ،عا�ش �ستة �أفراد فاقدي الب�صر في قرية .وفي يوم من الأيام �سمعوا �أن فيلاً دخل القرية.
لم يكن لديهم �أي فكرة عن ماهيّة الفيل ،فقرروا �أن يذهبوا ال�ستك�شاف هذا الحيوان.
وتح�س�س رجله فقال� :إن الفيل مثل العمود.
 اقترب ال�شخ�ص الأول من الفيلّ
 اقترب الثاني وتح�س�س ذيل الفيل وقال� :إن الفيل مثل خرطوم الماء. وحين لم�س الثالث خرطوم الفيل قال :الفيل مثل غ�صن ال�شجرة. تق ّدم الرابع وتح�س�س �أذن الفيل فقال� :إنه مثل المروحة. وحين لم�س الخام�س بطن الفيل قال� :إن الفيل مثل الحائط ال�ضخم. وحين لم�س ال�شخ�ص ال�ساد�س ناب الفيل قال :الفيل مثل �أنبوبة �صلبة.ثم بد�أ الأ�شخا�ص يتجادلون ب�ش�أن الفيل وت�صايحون ،وكل واحد منهم م�صر على �أنه على �صواب.
نقا�شا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�سئلة ،مثل:
 -2يجري المعلم ً
 �أي الأ�شخا�ص ال�ستة كان على �صواب؟م�صرا على �أنه على �صواب؟
 لماذا كان كل واحد منهم ًّماهية الفيل؟
يتعرفوا ّ
 كيف كان يمكن للأ�شخا�ص �أن ّ ما ال�شيء الذي يمكن �أن يج�سده الفيل في هذه الق�صة؟ (المجتمع� ،أو ق�ضية ما� ،إلخ)...بم يفيدنا ت�شارك الخبرات ووجهات النظر المختلفة وتوجيه الأ�سئلة؟
َ -
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نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -3يجري المعلم ً
 النظر �إلى الأمور �أو الق�ضايا يكون من الوجوه جميعها.تكون لدينا نظرة عامة تكاملية عن الأمور �أو الق�ضايا.
 وجهات النظر المختلفة ّ -ت�شارك وجهات النظر يقودنا �إلى �أحكام وقرارات �صحيحة.
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نشاط ()35

اقسم الكعكات
النتاج
ً
اً
وعادل.
�سليما
 يمار�س�سلوكا ً
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم ورقة ُر�سمت عليها (�ست) كعكات.

 -2يطلب المعلم �إلى كل طالب �أن يق�سم الكعكات وفق ما ي�أتي:
 الأولــى :بين الطالب وزميل يحبه. الثانــــية :بين الطالب وزميل ال يحبه. الثالــــثة :بين الطالب و�أخيه. الرابـــعة :بين الطالب و�أخته. الخام�سة :بين الطالب. ال�ساد�سة :بين الطالب. -3يطلب المعلم �أ�سباب تق�سيم الكعكات هكذا.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
من حق كل �شخ�ص ،تحبه �أو ال تحبه� ،أن ي�أخذ كامل حقه ،ومن المفرو�ض �أن تق�سم الكعكات كلها
منا�صفة.
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نشاط ()36

تحديد أهم اإلبداعات في حياتنا
النتاج
 ير ّتب قائمة �أكثر الإبداعات �أهمية في حياتنا.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يمهد المعلم للن�شاط بعر�ض فكرة �أن المجتمع الب�شري �أنجز العديد من الأدوات التي �أ ّثرت في
ّ -1
حياتنا ،مثلّ :
النظارة ،المدف�أة ،العجلة.
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات تتناول الإنجازات الآتية ،وتعمل على �إعادة ترتيبها ح�سب
الأهميةّ :
(النظارة ،قلم الحبر النا�شف ،المدف�أة ،العجلة ،الدواء ،الكمبيوتر ،الطائرة ،ال�سالح).
ويقدم �أفراد
تو�صلت �إليه من نتائجّ ،
 -3بعد نهاية الوقت المحدد لتنفيذ الن�شاط ،تعر�ض كل مجموعة ما ّ
تبريرا لهذا الترتيب ،ح�سب وجهة نظرهم.
المجموعة ً
يوجه المعلم الطلبة �إلى النقا�ش حول اختالف وجهات النظر في ما بينهم ،مع توجيه �س�ؤال عن
ّ -4
الإنجاز الذي احتل المرتبة الأولى ،والإنجاز الذي احتل المرتبة الأخيرة.
 -5يعر�ض المعلم عبارات عامة حول بع�ض الإنجازات ،مثل:
 هل تعلم �أن الدواء �أنقذ حياة الماليين من الب�شر؟تطور الحياة االقت�صادية والع�سكرية في التاريخ الب�شري؟
 هل تعلم �أن اختراع العجلة انعك�س على ّويوجه ال�س�ؤال الآتي :هل لدى �أي من المجموعات بعد هذا
 -6يعيد المعلم عر�ض الفكرة العامة،
ّ
النقا�ش؛ الرغبة في �إعادة الترتيب ح�سب الأهمية؟
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
 -كل �إنجاز للب�شرية �أ�سهم في معالجة م�شكلة ما.
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تغيير القواعد
النتاج
ِّ
المنظمة.
 يقترح تغييرات على بع�ض القواعدالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يمهد المعلم للن�شاط بعر�ض فكرة �أهمية وجود قواعد وقوانين لمجاالت الحياة المختلفة ،ويعطي
ّ -1
�أمثلة ،مثل :قواعد في البيت ،في المدر�سة ،في الألعاب.
 -2يتناول المعلم لعبة كرة القدم اً
ويوجه الأ�سئلة الآتية:
مثال،
ّ
غير قواعد تعيق ت�سجيل �أهداف كثيرة!
 ّغير قواعد ح�ساب نقاط المباراة!
 ّ �ضع معايير للفوز ،غير ت�سجيل الأهداف! ما مزايا �أي تغيير تم اقتراحه؟ ما عيوب �أي تغيير؟كبرنا المرمى؟ �إن زدنا ارتفاعه؟
 ماذا يحدث �إن ّ ما ر�أيك �إن و�ضعنا حار�سين؟ �إن �ألغينا الت�س ّلل؟ �إن منعنا الحار�س من م�سك الكرة بيديه؟ ما ر�أيك �إن �ألغينا �ضربة الجزاء؟يوجه المعلم الطلبة �إلى اختيار مجال �آخر غير كرة القدم ،ثم يوجه �أ�سئلة عامة حول الفكرة.
ّ -3
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
لكل تغيير مزايا و�سلبيات.
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خطة إدارة الوقت
النتاج
 ي�ضع خطة لإدارة وقته.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يتفق المعلم مع الطلبة على عدد ال�ساعات التي يق�ضونها في المنزل خارج وقت الدوام المدر�سي ،من
فترة الغداء �إلى بداية النوم.
 -2يطلب المعلم �إليهم وب�شكل فردي ،توزيع هذا الوقت ح�سب( :وقت الراحة ،وقت م�شاهدة
التلفزيون ،وقت الأ�صدقاء ،وقت الجلو�س مع الأ�سرة ،وقت الدرا�سة والواجبات ،وقت الخروج من
المنزل.)...،
 -3ينتقل المعلم �إلى توجيه الأ�سئلة الآتية:
 ما �أ�س�س اختيارك لخطتك؟ ما الن�شاط الذي تعطيه وق ًتا �أطول؟ لماذا؟ هل الوقت خارج المدر�سة ٍكاف لممار�سة ما تريد؟
 ما الأن�شطة التي تود التخل�ص منها؟ لماذا؟تف�ضل �أن ت�ضيف وقت الن�شاط الذي تخل�صت منه؟ ولماذا؟
 �أين ّنقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
 �أهمية �إدارة الوقت في �إنجاز الأعمال ب�صورة �أف�ضل. ترتيب المهمات من الأهم �إلى الأقل �أهمية.� -ضرورة ا�ستثمار �أوقاتنا ب�أمور مفيدة.
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خطة تطوير
النتاج
 يخطط لإنجاز �أعماله على نحو مدرو�س.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ماليا يتم تحديده ح�سب الفئة العمرية
 -1يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ،ويخبرهم �أن لديهم مبل ًغا ًّ
( )15000-1000دينار ،والمطلوب �إلى كل مجموعة و�ضع خطة لإنفاق هذا المبلغ؛ للعمل على
تح�سين �شكل المدر�سة و�أدائها.
 يمكن و�ضع بدائل عديدة :تح�سين الحي ،المدينة ،المنزل� ،إلخ. -2بعد انتهاء الوقت المحدد للمجموعات ،ينتقل المعلم �إلى فعالية الحوار والنقا�ش ،وتبد�أ المجموعات
ويوجه المعلم
بعر�ض قيمة المبلغ ،والجوانب التي تم تناولها ،والخطة التي و�ضعت لإنفاق المبلغ.
ّ
الأ�سئلة الرئي�سة الآتية:
 كيف و ّزعت المبلغ؟ ما الأ�س�س التي اعتمدتها؟ ما الخطة التي ر�أيت �أنها تحقق المطلوب؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -3يجري المعلم ً
ت�شتمل قواعد التخطيط على :تحديد الم�شكالت ،وو�ضع الأولويات.
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احفر في العمق
النتاجات
 يح ّلل الن�ص بعمق.عما يدعم �إجابته من الن�ص.
 يجيب عن الأ�سئلة بعد البحث ّ يدرك ما بين ال�سطور في الن�ص.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثامن حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم الن�ص الآتي �أمام الطلبة.
وا�ضعا ك ّفيه على عينيه
"بحث �أحمد عن �أخيه ال�صغير وهو يرتجف من البرد ،وجده في زاوية حديقة البيت
ً
وتوجه �إلى البيت م�سر ًعا .حين و�صل قالت له �أمه ب�صوت
خوفًا من �صوت الرعد� ،أخذه �أحمد بين ذراعيه
ّ
متقطع :لماذا لم تلب�سه معطفه؟ ف�أجابها وهو يتفقد �ساعته الثمينة :لم �آخذ المعطف معي ،لكن الحمد هلل لقد
نجونا".
 -2يطلب المعلم �إلى الطلبة قراءة الن�ص قراءة مت�أنية ومتكررة.
 -3يناق�ش المعلم الطلبة في الأ�سئلة الآتية:
 �صف طبيعة المكان. هل �أحمد فقير �أو غني؟ هل �أخذ �أحمد الحيطة لمثل هذه الظروف؟ بماذا تن�صح �أحمد؟ -4ينتقل المعلم في النقا�ش �إلى الكوارث الطبيعية والأمطار والعوا�صف التي تزيد �آثارها على المتوقع،
وماذا على النا�س �أن يت�صرفوا في �أثنائها ،وكيف ي�أخذون الحيطة لها.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
مهارات التفكير العليا �سبب للتعلم الممتع.
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المعوقات
ساحة
ِّ
النتاج
 يبني ثقة الآخرين به من خالل دعمهم وم�ساعدتهم على النجاح.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

مفتوحي الإجابة؛ ليفكروا فيهما باهتمام:
 -1يطرح المعلم على الطلبة �س�ؤالين
َ
 ما �أهمية �أن يثق بك الآخرون؟ كيف يمكنك �أن تك�سب ثقة الآخرين؟ -2ي�أخذ المعلم الطلبة �إلى ال�ساحة �أو الملعب �أو القاعة ،وي�ضع فيها بع�ض كرات التن�س والأحذية وغيرها
من المواد على �أن تكون غير حا ّدة �أو قا�سية.
ً
�شريكا ليعمل معه في هذا الن�شاط.
 -3يكلف المعلم كلّ طالب �أن يختار
 -4يطلب المعلم من �أحد ال�شريكين �أن يع�صب عينيه ،في حين يكون ال�شريك الآخر مفتوح العينين؛
قادرا على الر�ؤية.
ليكون ً
 -5يطلب المعلم من ال�شريك المع�صوب العينين البدء في ال�سير عند �أحد �أطراف ال�ساحة (�أو الملعب �أو
القاعة) ،في حين يكون �شريكه المفتوح العينين على الطرف الآخر لير�شده بالكالم فقط؛ كي ال يط�أ
بقدميه � ّأي من الموا ّد �أو الكرات الموجودة في ال�ساحة (�أو الملعب �أو القاعة).
 -6يمكن �أن يكلف المعلم الطلبة تنفيذ الن�شاط على �شكل مجموعات ،بحيث يكون هناك قائد واحد
لكل مجموعة ير�شد �أع�ضاء المجموعة حين ي�سيرون مع�صوبي الأعين ،مم�سكين �أكتاف بع�ضهم
بع�ضا على �شكل قطار.
ً
نقا�شا بين الطلبة بعد انتهاء اللعبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -7جري المعلم ً
�ضرورة بناء ثقة الآخرين بنا من خالل حر�صنا على دعمهم وم�ساعدتهم على النجاح.
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تمرير اإليقاع بالتصفيق
النتاجات
ينمي التما�سك والوحدة والتركيز مع �أفراد المجموعة.
 ّ يعزز التنا�سق الذهني والحركي.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يطلب المعلم �إلى الطلبة الوقوف في حلقة ،ويكلف كل طالب اال�ستدارة نحو الطالب الذي بجانبه
(على �أي من الجانبين) ،والنظر في عينيه والت�صفيق.
معا في اللحظة
 -2يجب على ذلك الطالب �أن يحاول الت�صفيق في الوقت نف�سه ،بحيث ي�ص ّفق الطالبان ً
نف�سها ،ثم يجب عليه االلتفات �إلى ال�شخ�ص الذي على الجانب الآخر ،والت�صفيق ب�شكل متزامن،
وهكذا في الحلقة كلها؛ حتى يتم تمرير الإيقاع على الم�شاركين جميعهم.
ي�شجع المعلم الطلبة على خلق الإيقاع والحفاظ عليه .وبعد تمرير الإيقاع في الحلقة عدة مرات،
ّ -3
يوقف الت�صفيق بعد �أن يت�أكد من التزام الجميع بالمحافظة على الإيقاع.
ناجحا( .ت�شمل بع�ض الردود المحتملة القيام بالتوا�صل عن
عما يجعل الت�صفيق المتزامن
ً
 -4ي�س�أل المعلم ّ
طريق العين والحفاظ عليه ،والتن ّف�س ،وعدم الت�سرع ،والتركيز على اللحظة).
 -5يناق�ش المعلم الطلبة في مدى نجاحهم في المحافظة على الإيقاع.
 -6يناق�ش المعلم الطلبة في مدى �أهمية محافظة الطلبة على التناغم مع الآخرين في �أثناء العمل الجماعي
في �أي م�شروع للمدر�سة� ،أو في حياتهم الأ�سرية واالجتماعية.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
�أهمية المحافظة على التناغم مع الآخرين في �أثناء العمل الجماعي.
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لعب األدوار وتغيير وجهات النظر
النتاجات
يعبر عن طريق لعب الأدوار عن مواقف حياتية اجتماعية متنوعة.
 ّيعزز مهارة التعبير التلقائي و�سرعة البديهة.
 ّويعزز احترام قناعات الآخرين وفهمها.
 يقنع الآخرين ب�أفكارهّ ، يحل الم�شكالت عن طريق الحوار.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يح�ضر المعلم كر�سيين قبل بداية الن�شاط.
 -2يطلب المعلم �إلى الطلبة �أن يعر�ضوا �أمثلة على وجهات النظر المت�ضاربة بين �شخ�صين حول مو�ضوع
ينطوي على �شخ�صيتين فقط ،على �سبيل المثال :حالة يرف�ض فيها الأب ال�سماح البنته بالم�شاركة في
مخيم ك�شفي ّ
تنظمه المدر�سة ،واالبنة ترغب في الم�شاركة ب�شدة.
 -3يطلب المعلم �إلى اثنين من الطلبة التطوع ب�أداء دور الأب ودور االبنة ،حيث يحتاج كل منهما �إلى
ويو�ضح المعلم �أن عملية
�إقناع الآخر بوجهة نظره بطريقة �أداء عفوية ،وهما جال�سان على كر�سيين
ّ
الحوار يجب �أن تكون بو�ضعية الجلو�س على الكر�سيين فقط دون اللم�س.
�ضربا على الطبل ،يجب عليهما تبديل وجهات
 -4ي�شرح المعلم للطالبين ب�أنهما عندما ي�سمعان ت�صفي ًقا �أو ً
نظرهما; على �سبيل المثال االبنة ترف�ض الم�شاركة في المخيم ،والوالد يحاول �إقناعها بالم�شاركة،
ويتكرر هذا الأمر ثالث مرات على الأقل.
ّ
 -5يمكن للمعلم �إيقاف الدراما (الجدال) عندما ي�شعر ب�أن كليهما قد تو�صال �إلى ما يكفي من التعليالت
في كلتا الحالتين.
 -6يطلب المعلم �إلى متطوعين �آخرين �أن ي�ؤديا �أدوار حاالت متعار�ضة �أخرى.
�أمثلة �أخرى:

 �شريكان في م�صنع �ألب�سة؛ �أحدهما يريد رفع الأ�سعار والآخر يرف�ض ذلك.76

 م�ستثمران يريدان بناء مركز ثقافي �أو مدر�سة في حي فقير� ،أحدهما يريد بناء المركز الثقافي،والآخر يريد بناء المدر�سة.
 -7يثني المعلم على الم�شاركين لإ�سهامهم وقدرتهم على تبديل الأدوار؛ لأن هذا ّ
تحد ذهنية
ي�شكل مهمة ٍّ
ويتناق�ش معهم حول كيف كان �شعورهم وقت تغيير وجهات نظرهم.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
 �أهمية اكت�ساب القدرة على الإقناع ،واالقتناع ب�آراء الآخرين. تو�ضيح فكرتك واال�ستماع �إلى الآخر. �ضرورة تغيير وجهة النظر �إذا اقتنعت ب�أنها غير �صائبة.مالحظة :يجب �أن ي�سبق هذا الن�شاط تمارين عن لعب الأدوار.
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الصور الثابتة والمتحركة
النتاجات
ويقدمها عن طريق لغة الج�سد التعبيرية؛ با�ستخدام الحد الأدنى من الكلمات.
ي�صور حالة �صراعّ ،
 ّيعزز التفكير التحليلي والعمل الجماعي.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

أنا�سا
 -1يح�ضر المعلم  -قبل بداية الن�شاط  -العديد من ال�صور التي ت�صور �
ً
أو�ضاعا درامية حقيقية ،تواجه � ً
حقيقيين يم ّثلون مجموعة متنوعة من الحاالت الثقافية.
 -2يعر�ض المعلم �صورة على الطلبة ،ويطلب �إليهم مالحظة التفا�صيل في ال�صورة بدقة ،مثل :الألوان،
والمالب�س ،وتعبيرات الوجه ،والطبيعة والمكان والزمان� ...إلخ ،ويناق�شها معهم لتحليل الو�ضع
والعالقة بين ال�شخ�صيات في ال�صورة ،ثم يطلب �إلى الطلبة ت�أليف حوار وهمي بين ال�شخ�صيات
يعبرون فيه عن م�شاعرهم الداخلية.
ّ
 -3يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ،ت�صل �إلى (� )5أ�شخا�ص في كل مجموعة ،ويطلب منهم عمل
�صورة ثابتة با�ستخدام �أج�سادهم للتعبير عن حالة �أو موقف متع ّلق بمو�ضوع معين ،على �سبيل المثال:
حرب ،الجئون ،عر�س ،ظلم ،تمييز ،نجاح ،فرح� ...إلخ.
 -4يعطي المعلم ( )10دقائق للطلبة الختيار مو�ضوعهم وت�شكيل �صورهم ،ثم تعر�ض كل مجموعة
ال�صورة الثابتة التي قاموا بت�صميمها لباقي الطلبة ،الذين يقومون بدورهم بو�ضع عنوان لل�صورة الثابتة.
 -5يطلب المعلم �إلى الم�شاركين �إ�ضافة حوار ق�صير بين ال�شخ�صيات في ال�صورة �أو عبارات تقولها كل
�شخ�صية في ال�صورة ،بطريقة تعك�س طبيعة ال�شخ�صيات والتوتر �أو ال�صراع بينهم وعالقاتهم بع�ضهم
ببع�ض ،حيث ّ
يتمكن الطلبة من فهم المو�ضوع بعمق.
 -6يناق�ش المعلم الطلبة في الم�شكالت التي واجهتهم في �أثناء ت�شكيل ال�صور ،وكيف تم االتفاق بينهم
على حلها ،وماذا ا�ستفادوا من هذا الن�شاط في ما يتع ّلق بالعمل الجماعي ،وزيادة المعرفة في الحاالت
الإن�سانية.
78

 -7يناق�ش المعلم الطلبة في مفهوم �إدارة الوقت ،و�أثره في نجاح �أي عمل يقومون به.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
 �أهمية العمل الجماعي في �إنجاز المهمات.� -ضرورة اال�ستفادة من الوقت و�إدارته بكفاءة.
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التكوين الجمالي في مساحة محددة
النتاجات
يعزز مهارة العمل الجماعي.
 ّ يحافظ على جمالية الت�شكيل في م�ساحات محددة.ينمي مهارتي :القيادة والتوا�ضع.
 ّ�صحيحا.
ا�ستخداما
 ي�ستخدم الخيالً
ً
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

رقما
 -1يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ،ت�ضم كل مجموعة ما ال يقل عن ( )10طلبة،
ّ
ويخ�ص�ص ً
يحددها المعلم ،من دون �أن
لكل منهم ( .)10-1ي�سير الطلبة ب�شكل ع�شوائي في الم�ساحة التي ّ
يلم�س �أحدهم الآخر في �إيقاع منتظم.
 -2ي�شرح المعلم للطلبة �أنه عندما ينادي عد ًدا ،على �سبيل المثال ( ،)2ي�صبح ال�شخ�ص ( )2مو�ضوع
التركيز وي�أخذ موقعه في الم�ساحة ،ويقف بقية الأ�شخا�ص حول ال�شخ�ص ( )2في ت�شكيلة لها معنى؛
با�ستخدام �أج�سادهم في غ�ضون (ٍ )10
يتجمدون في �أماكنهم.
ثوان .ومن ثم،
ّ
يعبر عن موقف �أو
 -3ي�شرح المعلم للطلبة �أن ال�شخ�ص الذي ينادى رقمه يختار الوقوف في و�ضع معين ّ
كتابا �أو يحفر في �أر�ض زراعية .ومن ثم ،يكمل بقية الطلبة
حالة نف�سية معينة ،مثلاً  :يقود �سيارة �أو يقر�أ ً
الموقف بحركات �أخرى متعلقة بموقف الطالب الذي نادى المعلم رقمه بهدف ا�ستكمال ال�صورة
في الم�ساحة المحددة.
 -4يطلب المعلم �إلى الم�شاركين مراقبة ت�شكيالت المجموعات الأخرى ومناق�شة مواقف ال�شخ�صيات
تعبر عنه ال�صورة.
في الم�ساحة وعالقتها بال�شخ�صية مو�ضوع التركيزّ ،
وعما ّ
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
مكملاً لل�صورة.
يختلف �شعور ال�شخ�ص �إذا كان مو�ضع التركيز� ،أو �إذا كان ّ
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تأليف قصة
النتاجات
 يح ّفز الخيال لت�أليف ق�صة ق�صيرة.يعبر بطريقة �إبداعية.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثالث حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يح�ضر المعلم عد ًدا من المواد الالزمة لتنفيذ الن�شاط م�سب ًقا ،مثل :منديل ،هاتف ،حقيبةّ ،
نظارة.
يمهد المعلم للن�شاط بو�ضع مجموعة من الأ�شياء على الطاولة في ال�صف ،مثل :منديل ،هاتف ،حقيبة،
ّ -2
نظارة� ،إلخ ،ويطلب �إلى الطلبة ت�أليف ق�صة ق�صيرة من خيالهم م�ستخدمين  -على الأقل  -ثالثة من
الأ�شياء الموجودة على الطاولة ،حيث ت�شتمل الق�صة على حدث له بداية ونهاية ،وتكون مدة �إلقاء
الق�صة �أمام ال�صف ال تزيد على دقيقتين.
 -3يعطي المعلم مدة ( )10دقائق للطلبة لتح�ضير ق�صة ق�صيرة ب�شكل فردي ،ثم يعر�ض كل طالب ق�صته
م�ستخدما الأدوات التي اختارها �أمام باقي الطلبة.
ً
 -4يثني المعلم على الطلبة لأدائهم هذا التمرين .ويفتح باب النقا�ش مع الطلبة حول كيف كانت الأدوات
لتخيل الق�صة والتنوع في ا�ستخدامها بمواقف مختلفة.
مح ّفزة ّ
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
تخيل الق�ص�ص وكتابتها.
تح ّفز الأدوات والتنوع في ا�ستخدامها على ّ
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الصوت واإللقاء
النتاجات
ويتعرف طبقات �صوته.
 يكت�شف قدراته ال�صوتية،ّ
يتدرب على التنف�س ال�سليم واللفظ ال�سليم لمخارج الحروف.
 ّمعبر ومقنع.
 ّيتدرب على قراءة الن�صو�ص الأدبية ب�أ�سلوب مبدع؛ لإي�صال الأفكار والأحا�سي�س ب�شكل ّ
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثاني حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يطلب المعلم �إلى الطلبة الوقوف على �شكل دائرة وقفة �سليمة ،وي�شرح لهم عملية التنف�س ال�سليم،
وذلك ب�أخذ �شهيق من الأنف �إلى الرئتين و�إي�صال الهواء �إلى الحجاب الحاجز نحو �أ�سفل البطن،
وانتفاخ البطن مثل البالون ،وذلك ب�أخذ �أكبر كمية من الهواء .بعدها ،يتم �إخراج الهواء عن طريق
الفم (الزفير) .بعد تكرار التنف�س والت�أكد من �أخذ التنف�س ال�سليم من قبل الم�شاركين جميعهم ،ي�شرح
المعلم خ�صائ�ص ال�صوت ،وهي� :شدة ال�صوت ،وحدة ال�صوت ،ونبرة ال�صوت ،و�سرعة ال�صوت.
 -2يتم �أخذ ال�شهيق و�إخراجه على �شكل �أ�صوات مد طويل ،على �أن تكون فتحة الفم فتحة �سليمة بمقدار
�إ�صبعين بين الأ�سنان.
 -3يختار المعلم �أحرفًا مثل :حرف (ت) ويتم تكراره (ت ت) .و(ت ت) .و(ت ت ت) .و(ت ت ت
كتغير نبرة ال�صوت
ت) .و(تت تت تتت ت) .وب�سرعات مختلفة ،وبا�ستخدام خ�صائ�ص ال�صوت ّ
وحدته و�سرعته في �أثناء اللفظ .بعدها يتم اختيار �أحرف مثل (�س) و(خ) و(ز) و(ر) و(ط) ،ثم يتم
ا�ستخدام كلمات طويلة و�صعبة اللفظ مثل :ق�سطنطينية؛ للت�أكد من اللفظ ال�سليم.
يوميا ،وتدليك ع�ضالت الوجه والفم.
 -4ي�ؤكد المعلم ا�ستخدام تمارين التنف�س وال�صوت ًّ
يدرب المعلم الطلبة على قراءة ن�صو�ص نثرية و�أبيات �شعرية ق�صيرة من كتب المدر�سة بطبقات �صوت
ّ -5
يتمرن
مختلفة مع �أحا�سي�س متنوعة ،مثل :قراءة الن�ص بغ�ضب ،ثم بفرح ،ثم بحزن ،وهكذا ،حتى ّ
الطلبة على �إدراك القراءة ال�سليمة المعبرة.
 -6يثنى المعلم على �أداء الطلبة.
82

يبين المعلم الفرق في �أ�سلوب قراءتهم بعد تعرف طبقات ال�صوت والأحا�سي�س المختلفة.
ّ -7
 -8يعطي المعلم �أمثلة عن �شخ�صيات عامة ،تميزت بالقدرة على الخطابة المتميزة والمقنعة.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -9يجري المعلم ً
ّ
التحكم في طبقات ال�صوت من حيث حدة ال�صوت ونبرته و�سرعته؛ لإي�صال الفكرة �إلى الم�ستمع
�أهمية
و�إقناعه والت�أثير فيه.
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اجتياز الخط
النتاجات
مهم ً�شا �أو في عزله.
 يدرك ما يعني �أن يكون الفرد ّ يدرك �أهمية التنوع وفائدته.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يجهز المعلم قائمة بمجموعة من ال�صفات المرتبطة بالإن�سان.
ّ -1
ينبه المعلم الطلبة الم�شاركين �إلى �ضرورة ال�صمت في �أثناء ت�أدية اللعبة.
ّ -2
يوجه المعلم الطلبة �إلى الوقوف بخط م�ستقيم في �أحد جوانب الغرفة ال�صفية ،ثم يذكّ رهم ب�أن هذه
ّ -3
اللعبة �ستجري في �صمت.
 -4يجب على الطلبة �أن يتخيلوا وجود خط يمر في و�سط الغرفة ،حيث يخبرهم المعلم �أنه �سيقر�أ قائمة
�صفات �شخ�صية �شكلية و�سلوكية ،ف�إذا ر�أى الطالب بعد قراءة كل �صفة ب�أنها تالئمه وتنطبق عليه،
فيمكنه اجتياز الخط واال�ستدارة لمواجهة �أفراد المجموعة الآخرين.
 -5يخبر المعلم المجموعة �أن بع�ض ال�صفات قد تكون ذات طابع �شخ�صي للغاية؛ لذا ،ف�إنهم يملكون
الخيار بعدم اجتياز الخط (وبالبقاء في �أماكنهم) ،حتى لو كان الو�صف يالئمهم.
 -6يعود الم�شاركون بعد ذلك الذين اجتازوا الخط �إلى الخط الرئي�س لال�ستماع للمعلم.
 -7يبد أ� المعلم بقراءة ال�صفات الآتية:
 الأبناء (البنات) الأكبر �س ًّنا في العائلة. الأبناء (البنات) الأ�صغر �س ًّنا في العائلة.دائما بالمرح.
 ات�صفوا ً ولدوا خارج الأردن. ي�ضعون عد�سات ال�صقة �أو نظارات. عيونهم زرقاء.84

 عيونهم ب ّنية.يحبون الحليب.
 ّ يتكلمون �أكثر من لغة.يحبون المو�سيقا الكال�سيكية.
 ّ -8يناق�ش المعلم الطلبة كيف كان �شعورهم بالتفرد ب�صفات معينة ،وعندما كانوا في مجموعة.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -9يجري المعلم ً
 يت�صف الفرد ب�صفات م�شتركة مع غيره. -ال�صفات الم�شتركة بين الأ�شخا�ص ت�ساعدهم على �إقامة العالقات في حياتهم االجتماعية.
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ً
موقفا
أتخذ
النتاجات
 ي�ستك�شف تعدد الآراء حول القيم الإن�سانية.يو�ضح الأفكار حول القيم وم�صدرها ،وم�صدر المعتقدات.
 ّ يحترم التنوع واالختالف.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يجهز المعلم �أوراقًا من اللوح القلاّ ب بعنواني� :أوافق� ،أو ال �أوافق� ،إ�ضافة �إلى مجموعة من الجمل
ّ -1
(�أتخذ موق ًفا) المعدة للتمرين ،على �أن تكون الجمل لدى المعلم فقط.
 -2يل�صق المعلم ورقة (�أوافق) على جدار في الغرفة ال�صفية ،وورقة (ال �أوافق) على الجدار المقابل له.
يوجه المعلم الطلبة �إلى دفع المقاعد �إلى �أطراف الغرفة ،على �أن ُتترك م�ساحة مفتوحة في و�سطها.
ّ -3
 -4يطلب المعلم �إلى الطلبة �أن يقفوا في و�سط الغرفة ،ويخبرهم ب�أنه �سيقر أ� لهم قائمة جمل ،وعليهم بعد
كل جملة� ،أن يقرروا �إذا كانوا يوافقون �أو ال يوافقون �أو �أنهم غير مت�أكدين.
 -5يمكن للطلبة الإجابة بعدم الت�أكد على واحدة من الجمل؛ وذلك كي يبذلوا محاولة جادة لتحديد
موقف ب�ش�أن تلك الجملة؛ ف�إذا كانوا يوافقون ،ف�إن عليهم التقدم نحو الفتة (�أوافق) ،و�إذا لم يوافقوا
فعليهم التقدم نحو الفتة (ال �أوافق) .وفي حالة عدم الت�أكد ،يمكنهم الوقوف في و�سط الغرفة وهي
منطقة عدم الت�أكد لمرة واحدة فقط.
 -6يقر أ� المعلم الجمل ب�صوت وا�ضح ،ويجب عليه تعديلها لتتالئم مع الطلبة الذين يعمل معهم .ثم يطلب
المعلم �إلى الم�شاركين �أن يحددوا موق ًفا ب�صمت ومن دون كالم �أو تعليق.
قائمة بجمل (�أتخذ موقفًا):

جبر الطلبة على االلتحاق بالمدار�س.
 ُي َ ُي�سمح للمعلمين ب�ضرب الطلبة. َيحق للطالب اختيار المقعد الذي �سيجل�س عليه.86

 يجب �أن ُي�سمح للطلبة بالتعبير عن الأ�شياء التي يحبونها في المدر�سة. يجب انتخاب مجل�س مدر�سي ي�ضم طلبة منتخبين.غالبا الم�شاركة �أكثر في غرفة ال�صف.
 الطلبة القادرون على المحادثة ،يجب �أن ُي�سمح لهم ً الطلبة الم�شاغبون فقط يجب �أن يحرموا من المدر�سة ب�أمر من مدير المدر�سة. ال يحق للمعلم �أن ي�ستهزئ بالطلبة.معا في �صفوف خا�صة.
 الطلبة الأذكياء يدر�سون وحدهم ًجيدا لما يقوله الطلبة.
 على المعلم �أن ي�صغي ً ُي�سمح لي بمغادرة غرفة ال�صف؛ �إذا �أردت ذلك. كل �شخ�ص في المدر�سة يجب �أن ُيعامل باحترام. يجب �أن تكون المدر�سة نظيفة ومريحة.تبرر الو�سيلة.
 الغاية ّ يحق للفقراء �أن ي�سرقوا من الأغنياء. الذكور والإناث مت�ساوون في الحقوق والواجبات. يجب على الآباء والأمهات �أن يتقا�سموا م�س�ؤولية رعاية �أطفالهم بالت�ساوي.نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
 احترام التبوع واالختالف �ضرورة مجتمعية.� -سلوك ال�شخ�ص ومواقفه تعك�س قيمه.
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المرآة
النتاجات
 يتوا�صل بفاعلية مع الآخرين.ويتحرك مع الآخرين كمجموعة واحدة ،ويبني الثقة معهم.
 ي�ستك�شف الن�شاط الحركيّ
يعزز التركيز.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثاني حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يق�سم المعلم الطلبة مجموعات ثنائية ح�سب اختيارهم.
 -2ي�شرح المعلم لالثنين ب�أن الأول �سيبد أ� القيام بحركات ب�سيطة وبطيئة ،بينما يقوم الثاني بتقليده في �آن
واحد وك�أنه مر�آة .ويطلب �إلى الطلبة �أن يلتزموا ال�صمت ويركّ زوا على �شركائهم.
 -3يطلب �إلى الطلبة بعد ب�ضع دقائق تبادل الأدوار؛ حيث يقود الثاني الأداء .وبعد القيام بحركات �أخرى
يطلب منهما تبادل الأدوار مرة �أو مرتين �أخريين ،مع تقليل المدة الزمنية بين حركات التبادل.
بالمهمة ،ب�أن يعك�س كل منهم �أداء الآخر من دون قائد �أو تابع.
 -4يطلب المعلم �إلى الطلبة موا�صلة القيام
ّ
يجب عليهم القيام بذلك بالتوافق مع ما يفعله �شركا�ؤهم في العمل ،ويطلب �إليهم بعد ب�ضع دقائق �أن
تدريجيا.
معا عن الحركة
يتوقفوا ً
ًّ
 -5ينتقل المعلم �إلى فعالية الحوار والنقا�ش عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
قائدا للحركة؟
 كيف كان �شعور كل منهم عندما كان ً كيف كان ال�شعور عندما كانت الحركة متجان�سة من دون تحديد القائد؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
يتح�سن ال�شعور عندما تكون الحركة متجان�سة وجماعية.

88

نشاط ()51

التجمد
تمرين
ّ
النتاجات
 يتوا�صل مع الآخرين على نحو فاعل. ُيح�سن التركيز واال�ستماع.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثاني حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

التحرك داخل الغرفة ب�صمت بخطوط منحنية غير م�ستقيمة ،من غير �أن
 -1يطلب المعلم �إلى الطلبة
ّ
ي�صطدم �أي منهم بالآخر.
تجمدوا �أو .freeze
 -2يطلب المعلم �إليهم التوقف والجمود في المكان؛ عندما ي�سمعون كلمة ّ
واحدا عن نف�سه (�شيء يحبه �أو
 -3يجب على كل طالب �أن ي�صافح الزميل الأقرب �إليه ،ويخبره �شي ًئا
ً
يكرهه� ،أو هوايته المف�ضلة).
واحدا عن
واحدا ،ثم يخبر الطالب (ب) الطالب ( �أ ) �شي ًئا
 -4يخبر الطالب ( �أ ) الطالب (ب) �شي ًئا
ً
ً
نف�سه.
 -5يعيد المعلم التمرين ( )3مرات.
ع�شوائيا بع�ض الطلبة ليذكروا
 -6عند االنتهاء ،يطلب المعلم �إلى الطلبة العودة �إلى �أماكنهم ،ثم يختار
ًّ
الأ�شياء الثالثة التي ذكرها زمال�ؤهم الثالث الذين �صافحوهم.
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية �إلى الطلبة:
ّ -7
تعرفت هوايات جديدة من زمالئك؟ ما هي؟
 هل ّ ما الأمور التي لفتت انتباهكم في هذا التمرين؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
يفيد التوا�صل في تعرف هوايات الزمالء واهتماماتهم.
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كيف أرى نفسي مقابل كيف ينظر اآلخرون لي؟
النتاجات
يحدد نقاط القوة التي يراها في نف�سه.
 ّ يبني �صورة �أكثر واقعية لمفاهيم النا�س عنه. يقارن بين ت�صوره عن ذاته و�صورته الواقعية.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى ال�سابع.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يجهز المعلم قبل بداية الن�شاط ،ما ي�أتي :ورقًا� ،أقالم ر�صا�ص �أو �أقالم حبر� ،صورة كلب� ،صورة قطة.
ّ -1
ويوجه الم�شاركين �إلى اختيار �إحدى ال�صورتين والكتابة
 -2يعر�ض المعلم �صورة الكلب و�صورة القطة،
ّ
عنها.

 -3يفتح المعلم المجال لمناق�شة �صغيرة حول ال�صورتين وما كتب عنهما ويربطها ب�أن كل �شخ�ص لديه
من الت�صور الذاتي الذي قد يكون �أو قد ال يكون م ّت�س ًقا مع نظرة النا�س �إليه.
 -4يو ّزع المعلم على الم�شاركين قطعة فارغة من الورق وقلم ر�صا�ص؛ ليقوم الم�شاركون بر�سم خط
خارجي ل�شكل وجوههم فقط من دون ر�سم �أنف وعيون.
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 -5يطلب المعلم �إلى الم�شاركين ر�سم خط عمودي يق�سم الوجه ن�صفين ،ويكتب كل طالب ال�صفات
(ي�شجع الطلبة على �أن يكونوا
الإيجابية وال�سلبية في �شخ�صيته على الجهة الي�سار من وجهة نظره.
ّ
�صادقين و�صريحين)� .أما على الجهة اليمين ،فيكتب ال�صفات الإيجابية وال�سلبية من وجهة نظر
الآخرين فيه.
واحدا لكل طالب ،ويطلب �إليهم �أن يقوموا بتظليل �أكثر من ( )3كلمات
 -6يعطي المعلم قلم تلوين
ً
ال�صفات الم�شتركة بين الجانبين.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
يوجد اختالف بين ت�صوراتنا عن �أنف�سنا ،وت�صورات الآخرين عنا.
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بناء حكاية
النتاج
 يطوير مهاراته في التوا�صل والتعاون.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يح�ضر المعلم قبل بداية الن�شاط ،كرة تن�س �صغيرة (�أو �شيء م�شابه يمكن تل ّقفه بين الطلبة).
ع�شوائيا).
يوجه المعلم الطلبة �إلى الوقوف في دائرة ،ويعطي الكرة لأحدهم (يختاره
ّ -2
ًّ
 -3يبد�أ الطالب الذي يحمل الكرة ب�سرد حكاية (ق�صة) ،لكنه ال يتجاوز ع�شر كلمات .بعد ذلك ،يرمي
الكرة �إلى طالب �آخر يقوم بالبناء على ما بدء به الطالب ال�سابق من الحكاية (الق�صة).
 -4ي�ضيف كل طالب على هذه الق�صة عند ا�ستالمه الكرة ؛ لذا ،على الطلبة الم�شاركين اال�ستماع بعناية
�إلى زمالئهم ،ومراعاة عدد الطلبة المتبقي في الدائرة لإنهاء الق�صة.
 -5بعد نهاية الن�شاط ،ينتقل المعلم �إلى فعالية الحوار والنقا�ش ،حيث يناق�ش الطلبة في ما جرى ب�شكل
جيد �أو لم يتم ب�شكل جيد ،وكيف يمكن �أن يتم تكوين الق�صة ب�شكل �أف�ضل.
يكرر الطلبة اللعبة.
ّ -6
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
�ضرورة تح�سين مهارات التوا�صل وتفعيلها؛ لإنجاز الأعمال على نحو �صحيح.
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ساحة المكفوفين
النتاج
يطور مهارات التوا�صل والتعاون وحل الم�شكالت.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

مترا) ،وع�صبات بعدد الم�شاركين لتغطية العيون وحجب
 -1يح�ضر المعلم م�سب ًقا حبلاً طويلاً (ً 15-12
الب�صر.
جميعا ع�صب عيونهم.
 -2يكلف المعلم الطلبة
ً
 -3يرمي المعلم الحبل على الأر�ض بالقرب من الطلبة الم�شاركين.
 -4يطلب المعلم �إلى الطلبة القيام بت�شكيل مربع با�ستخدام كامل طول الحبل.
 -5ال ي ّقدم المعلم �أي تعليمات �أخرى.
يتقم�صها كل طالب؛ وكيفية التعامل مع ت�شكيل الزوايا.
 -6يراقب المعلم الم�شتركين لتعرف الأدوار التي ّ
 -7يمكن للمعلم �أن يو ّزع ال�صف في �أكثر من مجموعة؛ للمقارنة بينهم خالل فترة النقا�ش.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
ي�ساعد التعاون والتوا�صل الجيد بين �أع�ضاء الفريق على تحقيق الهدف ب�شكل �أف�ضل.
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تنظيم الوقت
النتاجات
يتعرف كيفية تحديد الأولويات.
 ّ ّيتمكن من قيا�س الزمن.
 يظهر اتجاهات �إيجابية نحو العمل الجماعي.يتعرف �أهمية التعاون في الأ�سرة.
 ّيقدر �أهمية احترام الوقت.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف العا�شر حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يناق�ش المعلم الطلبة في معنى االلتزام بالوقت ،وكيفية �إدارة الوقت و�أهميته في �سير حياتنا بنجاح.
يو�ضح المعلم للطلبة ب�أنهم �سيقومون بعمل جدول زمني لتنظيم الوقت؛ ل�سيدة تعمل مديرة م�صنع
ّ -2
للألب�سة ،وعليها �إنجاز المهام الآتية:
 عقد اجتماع مهم مع م�ستثمرين في موقع م�صنع الألب�سة ،الذي يبعد ( )20كم عن موقع مكتبها فيمبنى �إدارة م�صنع الألب�سة.
 عقد اجتماع مع مديري الأق�سام في �إدارة الم�صنع ،حول م�شكلة عدم زيادة الرواتب لهذا العام.�صباحا ولغاية ال�ساعة
 �إلقاء كلمة في م�ؤتمر وطني حول ال�صناعات في الأردن من ال�ساعة ()10ً
ظهرا .ويبعد مكان الم�ؤتمر ( )5كم عن مكتبها.
(ً )12
علما ب�أن موقع المدر�سة قريب من مكتبها ،ولك ّنه
ظهراً .
 �إح�ضار �أبنائها من المدر�سة ال�ساعة (ً )2بعيد عن منزلها ( )10كم.
 �شراء خ�ضار وفاكهة.م�ساء،
�صباحا وينتهي ال�ساعة 5:00
يو�ضح المعلم للطلبة ب�أن دوام الم�صنع يبد�أ ال�ساعة 8:30
ّ -3
ً
ً
وتمتلك هي وزوجها �سيارة واحدة.
 -4يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ،من ( )5–3طلبة في كل مجموعة.
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 -5يطلب المعلم �إليهم �إعداد جدول زمني يمكن ال�سيدة مديرة الم�صنع من �إنجاز المهام كافة ،من دون
ت�أخير� ،آخذين في الح�سبان الم�سافات ومو�ضوع �أزمة ال�سير وترتيب الأولويات.
 -6يعطي المعلم الطلبة ( )10دقائق؛ لو�ضع الجدول الزمني.
 -7يطلب المعلم �إلى كل مجموعة عر�ض مقترحات �أع�ضائها.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
يمكن للبدائل المتعددة تذليل ال�صعوبات في �إعداد جدول زمني لإنجاز الأمور.
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المقعد الساخن
النتاج
 يقنع الآخرين في تغيير الأمور للأف�ضل.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يناق�ش المعلم الطلبة في كيفية �صنع القرار في مواقع الم�س�ؤولية؛ في مهن ومنا�صب متنوعة.
وا�ضحا للجميع ،ويطلب �إلى �أحد الطلبة الجلو�س على المقعد.
مقعدا �أمام الطلبة يكون
 -2ي�ضع المعلم
ً
ً
تقم�ص �شخ�صية مهنة معينة ،مثل( :رئي�س وزراء ،وزير تربية ،مدير مدر�سة ،معلم،
 -3يطلب المعلم �إليه ّ
مر�شد اجتماعي ،تاجر� ،إلخ) ،ويناق�ش الطلبة ال�شخ�صية في ق�ضية معينة ،بهدف الإقناع �أو التغيير �أو
تلبية الحاجات.
مثال:
يتقم�ص الطالب �شخ�صية وزير التربية والتعليم ،ويتم مناق�شة الوزير من قبل الطلبة حول المدر�سة المثالية التي
وزيرا للتربية والتعليم.
يحلمون بها .وعلى الطالب في المقعد ال�ساخن �أن يرد على �أ�سئلة الطلبة وطلباتهم بو�صفه ً
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
يواجه الأ�شخا�ص في مواقع الم�س�ؤولية تحديات عديدة ،وعليهم تذليلها.
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أصنع لعبة
النتاج
يطور مهارات التوا�صل والتعاون ومهارات حل الم�شكالت.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الثامن حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يح�ضر المعلم �أكيا�س نفايات بهدف �إخفاء محتويات معينة داخل تلك الأكيا�س.
تتكون كل مجموعة من ( )5 - 4طلبة.
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ،حيث ّ
يزود المعلم كل مجموعة بكي�س واحد ،يحتوي في داخله مواد ع�شوائية مختلفة.
ّ -3
 -4يك ّلف المعلم الطلبة ابتكار �أو �إن�شاء لعبة با�ستخدام محتويات الكي�س خالل ( )10دقائق.
 -5بعد االنتهاء من �إن�شاء اللعبة ،تعر�ض كل مجموعة اللعبة التي تو�صلت �إليها.
ُ -6يعلم المعلم الطلبة ب�أنه كلما كانت المحتويات والعنا�صر غريبة ،كانت النتيجة �أف�ضل.
الجيد ي�ؤدي �إلى
 -7ي�شرح المعلم للطلبة �أهمية الم�شاركة والتعاون بين �أع�ضاء المجموعة ،و�أن التوا�صل ّ
تحقيق الهدف ب�شكل �أف�ضل.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
التعاون بروح الفريق يحقق ثمار �أف�ضل ونتائج �أح�سن مما يحققه العمل الفردي.
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أولويات الحقوق
النتاجات
م�سوغً ا ذلك.
 ي�ص ّنف الحقوق ح�سب �أهميتها ِّ يدرك �أن بع�ض الحقوق يختلف النا�س في تف�سيرها. يبدي ر�أيه بمو�ضوعية ،ويحترم �آراء الآخرين.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى العا�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات من ( )5 - 4طلبة في كل مجموعة.
 -2يو ّزع ورقة العمل (�( )1أولويات الحقوق) ،ويطلب �إلى كل طالب التعامل معها ب�شكل فردي من
حيث القراءة والترتيب.
ورقة عمل ()1

معايير
بع�ض
الحقوق

الحق في
�أن ي�صغي
المعلم
لما يقوله
الطالب.

الحق في
الحق في
الحق في �أن
الحق في
�إ�صدار
الحق في الحق في � ّ
اختيار
أعطل في
الحق في عمل الأ�شياء �أ�صوات
المكان غرفة �صفية الح�صول الأيام التي
اختيار التي �أريدها مرتفعة في
الذي
نظيفة
على
ترتفع فيها
المعلم .في غرفة غرفة ال�صف
�س�أجل�س ومريحة .ا�ستراحة .درجات
ال�صف .وعندما �أريد
فيه.
الحرارة.
ذلك.

الأهمية

اً
مجال لكل مجموعة للمناق�شة في ترتيب الحقوق بح�سب �أهميتها ،وتتفق كل مجموعة
 -3يعطي المعلم
على ترتيب م�شترك لهذه الحقوق وتكتبه على ورقة من الكرتون.
 -4تعر�ض كل مجموعة ما تو�صلت �إليه مع بيان �أ�سباب من هذا الترتيب.
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 -5يناق�ش المعلم الطلبة في ما تو�صلوا �إليه.
يوجه المعلم ال�س�ؤالين الآتيين ويناق�ش الطلبة في �إجاباتهما:
ّ -6
 لماذا ّيفكر بع�ض الأ�شخا�ص �أن بع�ض الحقوق �أهم من بع�ضها الآخر؟
 هل الحقوق مرتبطة بحاجات الإن�سان؟ كيف؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
تعرف الطالب حقوقه وواجباته ،وترتيبها ح�سب �أهميتها.
 �ضرورة ّ -من حقوق الآخرين احترام �آرائهم.
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الترتيب الماسي للحقوق
النتاجات
 ي�ساوي بين بع�ض الحقوق في �أهميتها.معيارا لت�صنيف الحقوق.
 ي�ضعً
م�سوغً ا لت�صنيف الحقوق.
 ّيقدم ِّ
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يو ّزع المعلم الطلبة في �أزواج ح�سب الأعداد الفردية �أو الزوجية في �سجل ال�صف.
 -2يعطي المعلم كل طالبين ورقة العمل ( )2المرفقة في نهاية الن�شاط ،الترتيب الما�سي للحقوق ،ويطلب
�إليهما ترتيب الحقوق ح�سب �أهميتها ،حيث يكون رقم ( )1هو الأكثر �أهمية ورقم ( )9هو الأقل
�أهمية� ،أما ( )8 ،7( ،)6 ،5 ،4( ،)3 ،2ف�إنه لكل مجموعة منها الم�ستويات نف�سها من الأهمية.
ويقدم كل
 -3يعيد المعلم ت�شكيل مجموعات الطلبة؛ لتتكون كل مجموعة من ( )6طلبة في (� )3أزواجّ .
طالبين الم�سوغات التي ا�ستندا �إليها في ترتيب الحقوق.
نقا�شا بينها ،وتتفق على ترتيب جديد للحقوق وم�سوغاته ،وتكتبه على طبق كرتون.
 -4تدير المجموعة ً
 -5تعر�ض كل مجموعة ما تو�صلت �إليه �أمام الزمالء.
 -6يناق�ش المعلم الطلبة في ما ي�أتي:
 ت�ستند الحقوق �إلى م�سوغات مرتبطة بكرامة الإن�سان. حاجات الإن�سان مرتبطة بحقوقه.نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
مو�ضوعيا في �آرائي وقراراتي ومواقفي.
 �أكونًّ
 -من �أهم حقوق الآخرين احترام �آرائهم.
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ورقة عمل ()2

 الحق في التعليم. الحق في االنتخاب. الحق في محاكمة عادلة. الحق في التعبير. الحق في الم�ساواة بين الجن�سين. الحق في الح�صول على وظيفة. الحق في حرية العبادة. الحق في الم�ساواة االجتماعية. الحق في بيئة �صفية �سليمة. -ر ّتب هذه الحقوق ح�سب �أهميتها من الأكثر �إلى الأقل على ال�شكل الما�سي الآتي:

1
2
4

3
6

5
8

7
9
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نشاط ()60

اإليماء ،اعرف من أنا.
النتاجات
 يوظف الج�سد وتعابير الوجه والإ�شارة في توا�صله مع الآخرين.يتعرف مه ًنا مختلفة ويناق�ش �أهميتها.
 ّ ي�ستخدم الخيال.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الخام�س.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يطلب المعلم �إلى الطلبة ح�سن اال�ستماع والم�شاهدة ،وعدم التحدث �إال بعد ال�سماح لهم.
 -2يبد أ� المعلم بالتمثيل الإيمائي �أمام الطلبة على النحو الآتي:
 يغ�سل وجهه ثم ين�شفه. ّينظف �أ�سنانه.
يم�شط �شعره.
 ّيوجه المعلم ال�س�ؤال الآتي :من يقول لي ماذا فعلت؟
ّ -3
 -4ي�ستمع المعلم �إلى �إجابات الطلبة.
 -5ي�س�أل المعلم الطلبة �إن عرفوا ذلك من تعابير وجهه� ،أو من حركات يديه وج�سده� ،أو من كل ذلك.
 -6ي�ستمع المعلم �إلى �إجابات الطلبة.
نعبر عن �أفعالنا وم�شاعرنا عن طريق لغة الج�سد وتعابير الوجه ،وهذا
ّ -7
يو�ضح المعلم للطلبة :ن�ستطيع �أن ّ
ي�سمى التمثيل ال�صامت (الإيمائي)؛ �أي الذي ال كالم فيه.
ّ
 -8يكتب المعلم على �أوراق منف�صلة مجموعة من المهن مثل :طبيب/ة ،مزارع/ة ،معلم/ة ،خياط/ة،
عامل/ة نظافة ،ر�سام/ة ،عازف/ة عود ،عازف/ة كمان ،قا�ضي/ة� ،سائق/ة ،مذيع/ة �أخبار ،طباخ/ة
في مطعم� ،إلخ
 -9يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ( )4 - 3طلبة في كل مجموعة ،ويو ّزع عليهم المهن.
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 -10يطلب المعلم �إلى كل مجموعة التعبير عن مهنتهم ب�أ�سلوب التمثيل ال�صامت �أو الإيماء ،وعلى بقية
الطلبة �أن يعرفوا مهنة كل مجموعة.
 -11يناق�ش المعلم الطلبة في خ�صائ�ص المهن المختلفة و�أهميتها في تنمية المجتمع.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -12يجري المعلم ً
ن�ستخدم تعابير الوجه وااليماءات في التوا�صل مع الآخرين؛ لتعزيز مهارة التوا�صل واالت�صال.
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نشاط ()61

الحكم على األشخاص
النتاجات
 ي�ستنتج ويكت�شف ما حوله. يتعرف مفهومي :الفعل ورد الفعل.ينوع �سلوكه تجاه الآخر.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

لقبا من الألقاب �أو ا�سم مهنة،
 -2يطلب المعلم ( )5متطوعين من الطلبة ،وي�ضع على ظهر كل منهم ً
�إلخ مثلاً  :وزير ،مطرب م�شهور ،طفل �ضائع ،مت�سول ،من دون معرفتهم بالألقاب المو�ضوعة على
وي�سمي هذه المجموعة ( �أ ).
ظهورهم،
ّ
 -3يطلب المعلم �إلى �أع�ضاء المجموعة ( �أ ) �أن يم�شوا �أمام ال�صف في المنطقة المخ�ص�صة لهم ،حيث
ينظر الطلبة الآخرون جميعهم على الألقاب المكتوبة على ظهورهم ب�صمت.
وي�سميهم مجموعة (ب).
 -4يطلب المعلم ( )5متطوعين �آخرين،
ّ
 -5تتفاعل المجموعة (ب) مع المجموعة ( أ� ) ،ب�إعطاء ردة فعل ج�سدية فقط من المجموعة (ب) لكل
لقب �أو مهنة �شعور �أع�ضائها؛ ليت�سنى لكل طالب في المجموعة ( أ� ) تخمين لقبه �أو مهنته.
 -6بعد مرور دقيقتين ،ي�س�أل المعلم الطلبة في المجموعة ( �أ ) �إذا ّ
تمكنوا من تخمين �ألقابهم بناء على
التعابير الج�سدية للمجموعة (ب).
� -7إذا لم يتمكن �أع�ضاء المجموعة ( �أ ) من تخمين لقب �أو مهنة يطلب المعلم �إلى الطلبة في المجموعة
(ب) ،التعبير عن �شعورهم تجاه حامل اللقب �أو المهنة في المجموعة ( أ� ) بجملة �أو جملتين.
تعرفوا �شخ�صياتهم.
 -8يوقف المعلم التمرين وي�س�أل الطلبة في المجموعة ( �أ )� ،إذا ّ
يكرر الن�شاط مع مجموعة �أخرى و�ألقاب مختلفة.
ّ -9
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
ّ -10
 كيف كان �شعور الطلبة في المجموعة (ب) في �أثناء الن�شاط.104

 ما المفارقات الم�ضحكة؟ ما ال�سلوك الذي جعل �أع�ضاء المجموعة ( �أ ) يكت�شفون �ألقابهم �أو مهنهم؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -11يجري المعلم ً
التدرب على االكت�شاف واال�ستنتاج مالحظة من �سلوكات متعددة.
�أهمية ّ
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نشاط ()62

شخصيات مؤثرة
النتاجات
 يغني معرفته ب�شخ�صيات متميزة �أردنية وعالمية. ي�شعر بمتعة التناف�س في التعبير الو�صفي. يعتدل في الكالم.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يناق�ش المعلم الطلبة في �شخ�صيات �أردنية وعالمية (حديثة وتاريخية) لها ت�أثير في حياتنا.
 -2يكتب المعلم على ورق منف�صل �أ�سماء �شخ�صيات معروفة من� :أدباء و�شعراء وحكام و�سيا�سيين وفنانين
وعلماء ومخترعين� ،إلخ ،تتنا�سب مع الفئة الم�ستهدفة العمرية للطلبة.
 -3يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات من ( )5-3طلبة في كل مجموعة.
 -4يعطي المعلم كل مجموعة ورقة فيها ا�سم �شخ�صية ،من دون معرفة المجموعات الأخرى ذلك اال�سم.
 -5يطلب المعلم �إلى كل مجموعة �أن ت�ضع �أو�صافًا لل�شخ�صية (�شكلها ،طبيعة عملها� ،إنجازاتها ال�شخ�صية،
ت�أثيرها) ليتمكن الآخرون من معرفتها من دون ذكر ا�سم ال�شخ�صية.
 -6يطلب المعلم �إلى كل مجموعة �أن تقف �أمام ال�صف و�أن تذكر �صفات ال�شخ�صية (كل طالب في
المجموعة يقول �صفة �أو اثنتين) وذلك خالل دقيقتين.
يبين المعلم �أنه �إذا عرف الطلبة الآخرون ا�سم ال�شخ�صية خالل مدة دقيقتين تحت�سب نقطة للمجموعة،
ّ -7
و�إذا لم يعرف الطلبة ا�سم ال�شخ�صية بعد مرور دقيقتين ،يخ�سر الفريق النقطة ،وهكذا لكل مجموعة.
يعزز المعلم الطلبة بحوافز رمزية للمتعة والت�شجيع فقط.
ّ -8
(يعطي المعلم اً
مثال قبل التطبيق كي يتعرف الطلبة �أ�سلوب الن�شاط ،مثلاً " :عالم فلك وريا�ضيات،
م�سلم عا�ش في بغداد في القرن ال�سابع ع�شر ،هو من اخترع ال�صفر وعلم الجبر" ،من هو؟ الإجابة:
الخوارزمي.
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
ّ -9
106

 من ال�شخ�صيات الجديدة التي تعرفتموها؟ كيف ت�ؤ ّثر هذه ال�شخ�صيات في حياتنا؟ من هو (هي) مثلكم الأعلى؟ -10يطلب المعلم �إلى الطلبة تح�ضير مجموعة من �أ�سماء �شخ�صيات �أردنية ريادية من ذكور و�إناث،
وتقديمها في ح�صة الن�شاط القادمة.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -11يجري المعلم ً
 يوجد �شخ�صيات ريادية ونماذج ناجحة في المجتمع ،لها دور في تنمية المجتمع وتقدمه. -من ال�ضروري تنمية مهاراتنا في المالحظة واال�ستنتاج.
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نشاط ()63

ّ
يذكرني بـ . . .
لون
النتاجات
 يدرك لماذا يختلف الأ�شخا�ص في اختياراتهم وفي احترام اختيارات الآخرين.يعبر عن م�شاعره.
 ّ يربط بين الألوان والم�شاعر و�إعطاء اللون معنى.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ويثبت عليه قطع ورق ملونة ب�شكل
يثبت المعلم طبق كرتون على الحائط با�ستخدام الورق الال�صقّ ،
ّ -1
ً
خطوطا عمودية بين الألوان ليق�سم الطبق خانات.
طولي ،وير�سم
�سيعبر عما في نف�سه عن طريق الجمل الآتية:
 -2ي�شرح المعلم للطلبة �أن كلاًّ منهم ّ
"�أفكر باللون الـ ...عندما �أفكر بـ (ال�صراع  /الم�شكلة)؛ لأن" ...
يطبق المعلم اً
مثال� :أفكر باللون الأزرق عندما �أفكر «باال�ستقواء»؛ لأن اللون الأزرق يذكّ رني بلون
ّ -3
البحر ،عندما ا�صطدت �سمكة في البحر و�أخذها مني �صديقي.
وي�سجل ا�سم كل طالب تحت اللون الذي اختاره.
 -4يطلب المعلم �إلى الطلبة التعبير عما في �أنف�سهم،
ّ
 -5ي�ستمر المعلم بكتابة �أ�سماء الطلبة �إلى �أن ي�صل �إلى مرحلة عدم وجود �إجابات جديدة لدى الطلبة.
 -6يطلب المعلم �إلى طالب ما �أن يقف عند مقعده وي�شرح لماذا اختار لونه ،ويترك المعلم له حرية التعبير
ب�صدق ،وحتى عن طريق التمثيل �إن �أراد الطالب ذلك.
ّ -7
يكرر المعلم ما قام به في الخطوات ال�سابقة على مفاهيم" :ال�سالم ،الأمل ،المحبة ،الأمان ،االحترام،
وغيرها".
 -8يناق�ش المعلم الطلبة في الأمور الآتية:
 ماذا الحظت في ما يتعلق بالألوان التي اختارها الآخرون؟ �إذا ُطلب �إليك اختيار لون �آخر فماذا يمكن �أن يكون؟ هل اختار الجميع اللون نف�سه؟108

 هل لدى الجميع الأفكار نف�سها عن الألوان؟ هل احترام �أفكار الآخرين �شيء �أ�سا�سي في التعامل بيننا؟ هل من ال�ضروري �أن تكون وجهات النظر لدى النا�س جميعهم واحدة؟ لماذا؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -9يجري المعلم ً
 �ضرورة احترام حرية التعبير. -لكل منا خبراته وتجاربه التي ت�ؤثر في اختياراته.
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نشاط ()64

نتائج العنف والسالم
النتاجات
 يتعرف خوا�ص الأ�شياء با�ستخدام مهارة المالحظة. يدرك �أن ال�صراع يغير خوا�ص الأ�شياء. يدرك �أن �إ�صالح �أ�ضرار ال�صراع ال يعيد الأ�شياء �إلى حالتها الأولى.ينمي التفكير الإبداعي.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم مجموعة من ال�صور والر�سومات لموقع من العالم حدثت فيه �أحداث عنف� ،أو حروب.
 -2يطلب المعلم �إلى الطلبة البحث عن حلول �أخرى غير العنف ،لحل الم�شكالت المعرو�ضة عن طريق
ال�صور.
 -3يعطي المعلم كل طالب ورقة بي�ضاء ،ويطلب �إلى الطلبة و�ضع الأوراق �أمامهم على الأر�ض ،و�أن ينظر
كل طالب �إلى ورقته التي �أمامه بتركيز.
يقدم كل طالب �صفة مختلفة عن ال�صفات
 -4ي�صف كل طالب من الطلبة ورقته ب�صفة واحدة فقط ،حيث ّ
التي يقدمها الآخرون (ناعمة ،بي�ضاء ،خفيفة ،مل�ساء ،رقيقة ،مرنة ،غير �شفافة� ،سهلة اال�شتعال ،يمكن
طيها ب�سهولة.)...،
 -5يطلب المعلم �إلى الطلبة التفكير في عمل �صراع مع هذه الورقة� ،آخذين في الح�سبان ما ي�أتي:
 ما �سبب هذا ال�صراع؟ ما �شكل العنف الذي �ست�ستخدمه مع هذه الورقة التي تحمل �صفة (النعومة ،البيا�ض ،الخفة)...،؟ من هو الأقوى في هذا ال�صراع؟ �أنت �أم الورقة؟يغير كل طالب �صفة الورقة بطريقة
 -6يطلب المعلم �إلى الطلبة �إيقاع العنف الذي يرونه
ً
منا�سبا ،بحيث ّ
مختلفة عن زمالئه.
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 -7بعد �أن ينتهي الطلبة من ت�شويه الورق ،يطلب المعلم �إلى كل منهم و�ضع الورقة �أمامه مرة �أخرى،
وت�أملها:
 لماذا فعلتم ذلك ب�أوراقكم؟ (�أ�سباب ال�صراع). ِ�صف التغيرات التي حدثت على ورقتك. ماذا �أح�س�ست و�أنت توقع الأذى بالورقة؟ -8يطلب المعلم �إلى الطلبة �أن يحاولوا �صنع �شيء مفيد من الورقة (طائرة ورقية ،مج�سمات ورقية ،لوحة
فنية� ،شكل �إبداعي جديد.)...،
 -9بعد �أن ينهي الطلبة عملهم مع الأوراق ،يطلب المعلم �إليهم القيام بعر�ض �أعمالهم على زمالئهم عن
طريق �إقامة معر�ض داخل غرفة ال�صف.
 -10يناق�ش المعلم الطلبة حول الأمور الآتية:
 هل كان من ال�صعب �إلحاق الأذى بالورقة؟ هل من ال�صعب �إ�صالح الورقة؟ هل حافظت على �صفات الورقة الأولى؟جديدا بورقة تالفة؟
 هل �أنت �سعيد �أنك ا�ستطعت �أن تفعل �شي ًئاً
 هل �أنت نادم �أنك قمت ب�إلحاق الأذى بالورقة �أكثر من الالزم ،فلم ت�ستطع بعد ذلك �إ�صالحالو�ضع ب�سهولة؟
هد ًاما؟
 هل كان من الأ�سهل �إنتاج �شيء جميل من البداية ،قبل �أن تكونمدمرا �أو ّ
ً
تتحول طاقاتنا التدميرية �إلى قوة خالقة؛ لجعل العالم �أجمل؟
 كيف يمكن �أنّ
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -11يجري المعلم ً
�إن توجيه طاقاتنا لأعمال وممار�سات �إيجابية يعود علينا وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.
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نشاط ()65

تحمل المسؤولية
ّ
النتاجات
يتحمل م�س�ؤولية قراره.
ّ
يعرف كيفية اتخاذ القرار.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صتان.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم على الطلبة الأن�شطة الآتية( :ثقافي ،مو�سيقي ،ريا�ضي) ،ويكلف كل طالب اختيار
ن�شاط ين�ضم �إليه.
 -2يق�سم المعلم الطلبة مجموعات بح�سب الأن�شطة التي اختاروها.
 -3يطلب المعلم �إلى �أع�ضاء المجموعة التي لم يحالفها الفوز تنفيذ بع�ض الأوامر ،مثل( :الغناء� ،إلقاء
ال�شعر ،القفز على قدم واحدة ،ترديد كلمة محددة عدد من المرات في زمن محدد.)... ،
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
ّ -4
 هل تمتلك المعلومات الكافية في مجال الن�شاط الذي اخترته؟ هل لديك ميول تجاه الن�شاط الذي اخترته؟ هل لديك القدرة على ممار�سة الن�شاط الذي اخترته؟ كم من الوقت تم�ضيه في ممار�سة ذلك الن�شاط؟ ر ّتب الأن�شطة وفق درجة اهتمامك بها لم اخترت االن�ضمام �إلى هذا الن�شاط؟ -5يعر�ض المعلم خطوات اتخاذ القرار( :جمع المعلومات ب�شكل كامل ،تحديد الخيارات ،محاكمة
الخيارات ،اختيار الأف�ضل).
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
 كل �إن�سان يتحمل م�س�ؤولية اختيار قراره. ال بد من اتخاذ القرار وفق خطوات �صحيحة ومنطقية.112

نشاط ()66

تشكيل الدوائر المتحدة المركز
النتاج
يطور مهاراته في التوا�صل.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعتين.
 -2يطلب المعلم �إلى �إحدى المجموعتين ت�شكيل دائرة بمواجهة الخارج ،والمجموعة الثانية ت�شكيل
دائرة بمواجهة الداخل ،باعتماد مركز الدائرة الأولى نف�سه.
 -3يجب على كل طالب مواجهة طالب �آخر من الدائرة الأخرى.
 -4يجب على كل طالب فتح النقا�ش والحديث مع الطالب المقابل من دقيقة �إلى دقيقتين ،قبل تحريك
الكرة مع طالب
الدائرتين خطوات قليلة ب�إيعاز من الم�شرف كل منهما بعك�س اتجاه الأخرى؛ لإعادة ّ
�آخر.
 -5يقترح المعلم �إن لم يكن الحديث فاعلاً (�إذا كان الخجل ظاهرا على �سلوك البع�ض)  ،بع�ض
المو�ضوعات للنقا�ش؛ ليت�أكد من تفعيل التوا�صل ب�شكل �أف�ضل بين الطلبة.
ويوجه �أ�سئلة للوقوف على ما تعلمه الطلبة في هذا الن�شاط:
 -6ينتقل المعلم �إلى فعالية الحوار والنقا�ش؛
ّ
تعرفت زميلاً
جديدا في هذا الن�شاط؟
ً
 هل ّ ما الم�شترك بينكما؟ هل ا�ستفدت من ممار�سة هذا الن�شاط؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
يطور التفاعل والتعامل مع الآخرين من مهاراتنا في التوا�صل.
ّ
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إدارة الوقت
النتاج
يقدر قيمة الوقت.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يختار المعلم فريقين ،عدد �أع�ضاء كل فريق ( )10طالب.
مترا وتكون فارغة ،وال�سلة
 -2يعطي المعلم كل فريق �سلتين ،تو�ضع ال�سلة الأولى على م�سافة (ً )50
الأخرى تحوي ( )10كرات �أو بعدد �أع�ضاء الفريق وتكون في مكان وجود الفريق.
 -3يوجه المعلم المت�سابق الأول �إلى �أخذ كرة ،وعليه �أن يو�صلها �إلى ال�سلة الفارغة ويعود ب�أق�صر وقت
ممكن ليم�سك يد المت�سابق الثاني؛ كي ينطلق الثاني حاملاً كرة �أخرى ،وهكذا.
يبين المعلم �أن الفريق الذي نقل الكرات جميعها ب�أقل وقت هو الفريق الفائز.
ّ -4
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
ّ -5
 كم ا�ستغرق الفريق الفائز لنقل الكرات؟ ما �سبب فوز الفريق؟ بماذا امتاز الفريق الفائز من حيث :توزيع الأدوار ،وخطة العمل ،وترتيب المت�سابقين؟ �إن تم �إعادة الم�سابقة ،فما الأمور التي �ستعطيها �أهمية في تق�سيم الأدوار؟ هل احتجتم �إلى قائد ّلينظم العمل؟
عالم اعتمد الفريق الفائز؟
 َنقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
 من المهم �إدارة الوقت. -العمل المنظم يخت�صر الوقت.
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التسامح
النتاج
 ينبذ العنف والتطرف ،ويعمل بروح الفريق.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف التا�سع حتى العا�شر.

ح�صتان.

اإلجراءات

 -1يكتب المعلم على�أطباق بال�ستيكية عبارة (�أكره العنف؛ لأنه  ،)...وتو�ضع الأطباق في نهاية ال�ساحة.
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في فريقين.
 -3يطلب المعلم �إلى كل ع�ضو في الفريق الأول �أن يذهب �إلى مكان وجود الأطباق ويختار طب ًقا ويكمل
العبارة (�أكره العنف؛ لأنه )...بكلمة منا�سبة ،ثم يعود بالطبق �إلى قائد الفريق ،ليذهب المت�سابق الذي
يليه ويكرر العمل ذاته ،ثم مت�سابق �آخر ،وهكذا حتى ينتهي المت�سابقون جميعهم ،ويكرر المعلم
المهمة مع الفريق الثاني ،ثم يبد أ� قائد كل فريق بقراءة العبارات المكتوبة على الأطباق ،حيث يتم �إلغاء
العبارة المكرورة في الفريق ذاته.
يدون المعلم العبارات على اللوح ،ويفوز الفريق الذي ح�صل على �أكبر عدد من الجمل ال�صحيحة.
ّ -4
اً
مجال لمناق�شة العبارات المكتوبة ،و�أثرها في الفرد والمجتمع.
 -5يترك المعلم
 -6يمكن تكرار الم�سابقة باختيار مو�ضوع �آخر بعنوان (�أحب التعاون؛ لأنه.)...
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
ّ -7
 ماذا يعني لنا العنف؟ ما الأ�سباب الم�ؤدية لحدوث العنف؟ ما �أ�شكال العنف من وجهة نظرك؟ ما الآثار المترتبة في المجتمع والفرد من ممار�سة العنف؟نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
 العنف فكرة منبوذة ،لها �آثار �سلبية في المجتمع والفرد. الت�سامح �سبب من �أ�سباب قوة المجتمع وتما�سكه.115

نشاط ()69

الثبات والتوازن (توجيه الواقع)
النتاج
 يكت�سب المهارات المطلوبة للثبات والتوازن �أمام الظروف والتحديات التي تواجهه� ،أو المتوقع �أنتواجهه.
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم ق�صة م�شوقة حول م�شاهدته على �ساحل البحر عد ًدا من راكبي الأمواج الذين �أدوا
يتدربون على ركوب الأمواج ،وكيف
عرو�ضهم باحتراف ،لكن �أعجبه � ً
أي�ضا بع�ض الهواة الذين كانوا ّ
يتعثرون على لوح التزلج �أو يختل توازنهم في �أثناء و�صول الموجة ،ثم يقفون ويوا�صلون من جديد.
يوجه المعلم الأ�سئلة الآتية:
 -2بعد �سرد الق�صةّ ،
 ما التحديات التي يواجهها راكب الأمواج داخل البحر وخارجه؟ متى يبد�أ راكب الأمواج اال�ستعرا�ض بفرح �أمام الجماهير؟ هل ن�ستطيع بو�صفنا مجموعة �أن نقرر ما الذي �أتقنه راكب الأمواج لينجح في ا�ستعرا�ضه المبهر؟ هل هذه قاعدة عامة (من يتقن مهارات �أي موقف �أو عمل ينجح في �أدائه)؟ � ِأعط �أمثلة من الحياة:
المعلم ،المهند�س ،الطبيب� ،إلخ.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -3يجري المعلم ً
كي تواجه واقعك؛ عليك �أن تتقن المهارات الالزمة لذلك.
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األمن واالستقرار
النتاجات
 يتعرف الآثار ال�سلبية للحرب ،ويناق�شها.يقدر الأمن واال�ستقرار بو�صفهما قاعدتين �أ�سا�سيتين للبناء واالزدهار.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يكتب المعلم العبارة الآتية على ال�سبورة ،ويطلب �إلى الطلبة ت�أملها:
"للبيع :حذاء طفل لم يُلب�س بعد".
نقا�شا وي�ستمع �إلى �إجابات عن �أ�سئلة ،مثل:
 -2يجري المعلم ً
 كيف نبيع حذاء الطفل؟ لماذا ا�شتريناه �إن �أردنا بيعه؟ لماذا لم ُيلب�س الحذاء؟ �أين ذهب الطفل؟ هل الحذاء �أكبر �أو �أ�صغر من رجل الطفل؟ -3ي�ستمع المعلم �إلى �آراء الطلبة ،ويبني عليها ما يثير النقا�ش ويعمقه.
 -4يحاول المعلم الربط بين م�ضامين الن�شاط ،وما يدور حولنا من حروب وكوارث.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
 الحياة جميلة والطفولة من �أجمل مراحل حياة الفرد. -من حق الأطفال العي�ش ب�أمان.
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نشاط ()71

الحرية
النتاجات
 ي�ست�شعر بو�ضوح م�ضمون الحرية.يبين بع�ض معاني الحرية.
 ّ يربط ببن الحرية والتحرر من الخوف والتردد. يحترم الآخر ويتقبل �أفكاره.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم الن�ص الآتي بالو�سيلة المنا�سبة:
�سامرا �أرنبًا .في ال�صباح و�ضع �سامر الأرنب في قف�ص بابه مفتوح ،وفي الم�ساء عاد �سامر
"�أهدى طوني �صديقه ً
�إلى القف�ص فوجد الأرنب جام ًدا في مكانه وهو يرتجف خوفًا من الحرية".
معبرة.
 -2يطلب المعلم �إلى �أحد الطلبة قراءة الن�ص بو�ضوح قراءة ّ
 -3يت�أكد المعلم من �أن الطلبة جميعهم قد فهموا الن�ص.
مفتوحا دليل قوي على ارتباط الحرية بك�سر
نقا�شا ويركز على �أن ترك باب القف�ص
 -4يجري المعلم ً
ً
القيود وتخطي الحواجزّ � ،أما خوف الأرنب وارتجافه وهو في القف�ص على الرغم من �أن بابه مفتوح؛
فهو دليل على وجود تعار�ض بين الجبن والحرية.
 -5ينتقل المعلم بالأفكار عبر �أمثلة حياتية يناق�شها مع الطلبة ،مثل :فكرة المدر�سة المفتوحة على
المجتمع ،والعالقة بين ف�ضاءات و�سائط التوا�صل االجتماعي ومفهوم الحدود ،مع �ضرورة الطرق
�إلى قواعد الحرية وم�ستلزماتها.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
 "الحرية تقت�ضي الجر�أة وعدم التردد". -الحرية لها �ضوابط وقواعد ال بد من مراعاتها.
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و ّلد بدائل أكثر
النتاج
 يح ّلل الن�ص بعمق ،ويجد �إجابات عن كل الأ�سئلة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم �أمام الطلبة الن�ص الآتي:
"بينما كنت �أ�سوق �سيارتي على طريق يربط بين بلدة �سوف وبلدة عبين ،وقبل �أن �أ�صل �إلى مزرعتي التي �أعبر
�إليها من طريق متفرع من ال�شارع الرئي�سي تَح ّفه �أ�شجار البلوط وال�سنديان ،وجدت �سيارة �صغيرة قد انحرفت
عن الطريق .وكانت المفاج�أة عندما نزلت �أتف ّقد ال�سيارة� ،أن ال�سائق لم يكن موجو ًدا ،حاولت البحث في محيط
الحادث القريب لكنني لم �أجده .ت�سارعت الأفكار في ذهني وتدافعت ،لكنني لم �أ�صل لنتيجة حا�سمة".
 -2بعد قراءة الن�ص �أكثر من مرة ،يبد أ� المعلم النقا�ش من خالل الأ�سئلة الآتية:
 كيف ح�صل الحادث؟ مع من؟ �أين ذهب ال�سائق؟ بماذا تدعم ر�أيك؟ بالحوار الجماعي ،ر ّتبوا الآراء بح�سب قوة الأدلة ومنطقها. كيف نح�سم الو�صول �إلى الر�أي ال�صحيح؟ -3يمكن للمعلم �إدارة النقا�ش ب�أكثر من طريقة ،منها :توزيع الطلبة بح�سب الآراء ،وكل مجموعة تدافع
عن ر�أيها وتبحث عن �أدلة تدعمه .ويمكن للطلبة جميعهم �أن يبحثوا عن الأدلة لكل ر�أي.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -4يجري المعلم ً
ينبغي تو�سيع دائرة التفكير و�إيجاد عدة بدائل للموقف الواحد �أو الم�شكلة الواحدة.
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الطالقة والخيال
النتاجات
عزز تخيله له.
وي ّ
 يت�أمل الموقف ُفكرا ومهارة.
 ّيقدر الفنان بو�صفه ً
مبدعا ً
يقدم بدائل وطروحات متعددة تلقى التعزيز الم�ستمر.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم على الطلبة الن�ص الآتي ليتعاملوا معه بالت�أمل والوعي:
"ظل الطفل يزور النحات مدة �شهر ،وفي اليوم الثالثين انتهى النحات من نحت ح�صان في ال�صخرة ،ف�س�أله
الطفل :كيف عرفت �أن في داخل ال�صخرة ح�صانًا؟"
ّ -2
ي�شكل المعلم مجموعات من الطلبة ليتداولوا �أفكارهم ،ويعر�ض الن�ص من جديد على المجموعات
للت�أمل مدة دقيقة.
 -3ي�س�أل المعلم الطلبة :كيف عرف الطفل �أن في داخل ال�صخرة ح�صا ًنا؟
 -4ي�ستمع المعلم لإجابات الطلبة المختلفة ،مثل :الح�صان هرب واختب أ� داخل ال�صخرة� ،أو الح�صان
بعيدا عن عذاباته مع
اختفى لي�سمع ويرى ماذا يفعل الباحثون عنه� ،أو �أن الح�صان يريد العي�ش
وحيدا ً
ً
النا�س� ،إلخ.
 -5يناق�ش المعلم ما يقوله النحات:
 �أنا ال �أنحت بل �أرى ما �أنحت ف�أزيل عنه الأتربة. �أو :و�أنا �أمر هنا بجانب ال�صخرة �سمعت �صهيل ح�صاني فوجدته. �أو ربما� :ضاع ح�صاني فجئت �أبحث عنه في ال�صخرة. �أو ربما� :أنا ال �أملك نقو ًدا واحتاج �إلى الح�صان فنحته بدل �أن �أ�شتريه. -6بعد ذلك ،يعك�س المعلم الحديث على النا�س وهمومهم وانطواء بع�ضهم �أحيا ًنا.
 -7ي�ستفيد المعلم من بع�ض الأفكار الجميلة للتعليق عليها �أكثر من غيرها.
120

 -8يطلب المعلم �إلى الطلبة �أن ي�ضعوا �أنف�سهم مكان النحات ،فماذا �سيقولون؟
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -9يجري المعلم ً
مهمان للتفكير المبدع.
الخيال والت�أمل ّ
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العدالة
النتاج
 يعي تباين الآراء حول مفهوم العدالة ،و�أين هذه الآراء من المفهوم ال�صحيح.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم الن�ص الآتي على الطلبة:
"قال الأ�سد وهو ي�أكل الغزال :هذه هي العدالة.
قال الن�سر وهو ينق�ض على الأرنب :هذه هي العدالة.
قال الثعبان وهو يبتلع فراخ الحمام :هذه هي العدالة.
قال ال�ضبع لمجموعة من ال�ضباع :ما العمل؟"
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات.
 -3يناق�ش المعلم المجموعات بالأ�سئلة الآتية:
ف�سر مبررات هذا ال�صراع ،هل هو �صراع طبيعي؟
 ّ �إلى ماذا ا�ستند كل حيوان في مفهومه للعدالة؟ هل هذا المنطق ال�سائد في مجتمع الحيوانات موجود في عالم الإن�سان؟ ماذا لو عك�سنا هذا الو�ضع على الأ�سرة ،المدر�سة ،ال�شارع� ،إلخ؟ كيف تواجه هذه الحالة من اال�ستقواء والتنمر (عمل فردي ،جماعي). -4ي�ستمع المعلم �إلى المجموعات ويختار بع�ض الحلول �أو الحل الذي حاز على ر�ضا الأغلبية ،ويع ّلق
حافزا للطلبة.
عليه في غرفة ال�صف بطريقة ما بو�صفه
ً
 -5ينقل المعلم النقا�ش �إلى اكت�شاف مقاربات تلقي ال�ضوء على مفهوم العدالة ،مثل :العدالة ال تقبل الظلم ،العدالة هي
العمل وف ًقا لمتطلبات القانون ،العدالة تحقيق التوازن بين �أفراد المجتمع جميعهم من حيث الحقوق والواجبات.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
ا�ستخدام القوة خارج القانون تدمير للعدالة.
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ّ
ّ
وركب
فكر
النتاجات
 يركّ ب كلمات وي�ؤلف جملاً و� اًوق�ص�صا.
أمثال
ً
يو�سع مداركه لتوليد خيارات �أكثر.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يختار المعلم مجموعة من الحروف ويعر�ضها �أمام الطلبة.
 -2يق�سم المعلم الطلبة في مجموعات ويطلب �إلى الطلبة قراءة الحروف ،والإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
كون من الحروف ( )10كلمات على الأقل.
 ِّكون من الحروف ف ( )5جمل مفيدة على الأقل.
 ِّكون من الحروف مثل �شائع واحد على الأقل.
 ِّكون ( )3كلمات على الأقل متعاك�سة في المعنى.
 ِّكون ( )3كلمات مترادفة في المعنى.
 ِّكون (� )3أ�سماء حيوانات على الأقل.
 ِّكون جملة يظهر فيها حرف (ذ) �أكثر من مرة.
 ِّكون جملاً تحكي ق�صة.
 ِّنقا�شا يركّ ز على معيارين هما:
 -3يجري المعلم ً
 معيار الوقت :بمعنى �أي المجموعات �أنجزت ب�شكل �أ�سرع.كونت كلمات �أو جملاً �أكثر.
 معيار العدد :بمعنى �أي المجموعات ّ -4يكت�شف المعلم عد ًدا من الطلبة لديهم هذه المهارات؛ في�ؤ�س�س لم�سابقات �أخرى بين الطلبة.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -5يجري المعلم ً
ال بد من المحاولة وال�سعي الدائم وتو�سيع مداركنا للتعامل مع المواقف المتنوعة.
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مناظرة
النتاجات
 يحترم الر�أي الآخر ،ويتح ّلى ب�آداب الحوار.يفرق بين الر�أي والحجة.
 ّ يتقن مهارتي :البحث والإقناع.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�ساد�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يو�ضح المعلم للطلبة مفهوم المناظرة ب�أنها� :شكل من �أ�شكال الخطاب والحوار العام الذي يعتمد على
ّ -1
المواجهة الكالمية بالحجج والبراهين والأدلة بين فريقين حول ق�ضية معينة� ،أو مو�ضوع يتم عر�ضه
زمام الجمهور ،حيث يكون لكل فريق ر�أي مختلف يدافع عنه بالأدلة والبراهين التي تثبت وجهة
نظره .وفي نهاية المناظرة ،يفوز من كانت �أدلته وحججه مقنعة �أكثر للجمهور الم�ستمع.
 -2يختار المعلم �أو الطلبة مو�ضوع المناظرة ،مثلاً :
 عمل المر�أة �ضروري في المجتمع( ،مجموعة م�ؤيدة ومجموعة معار�ضة). الألعاب الإلكترونية م�ضيعة للوقت( ،مجموعة م�ؤيدة ومجموعة معار�ضة). بناء حديقة عامة �أو م�صنع �أدوية على �أر�ض تابعة للدولة ،وهكذا. -3بعد اختيار المو�ضوع ،يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعتين ( )10طلبة في كل مجموعة.
المي�سر.
 -4يقوم المعلم بدور
ّ
 -5يقوم بقية الطلبة غير الم�شاركين في المناظرة بدور المحكمين.
يو�ضح المعلم قوانين المناظرة وهي:
ّ -6
 �إعطاء دقيقتين لكل فريق للإدالء بر�أيهم في بداية المناظرة. تبادل الحجج والبراهين كل على حدة �ضمن وقت محدد دقيقة مثلاً  .مع مراعاة اال�ستماع وعدمالتحدث في الوقت نف�سه.
 يدير المعلم النقا�ش ويعطي الإ�شارة لكل فريق للتحدث.124

يحدد المعلم مدة المناظرة كاملة بـ ( )20دقيقة.
 ّ في نهاية المناظرة ،يتم الت�صويت من قبل المحكمين على المجموعة الفائزة ،التي كانت �أدلتهاوحجتها مقنعة �أكثر.
 -7يناق�ش المعلم الطلبة في �أهمية البحث و�إيجاد الأدلة الواقعية والمقنعة.
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
احترام الر�أي الآخر �أ�سا�س في عملية النقا�ش المبنية على البحث والتق�صي عن الأدلة والبراهين.
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دقيقة من فضلك
النتاج
يعزز القدرة على :التفكير المنظم ،والتعبير اللغوي المقنع والم�ؤثر ،ومهارة الإلقاء �أمام الجمهور.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يناق�ش المعلم الطلبة في كيفية التعبير ب�صورة وا�ضحة ومنظمة لإقناع الآخرين بوجهة نظر �أو فكرة
�أو م�شروع �أو الترويج ل�سلعة معينة (�ألب�سة� ،أطعمة ،جهاز هاتف متنقل� ،إلخ) في مدة وجيزة تح ّقق
مفهوم (خير الكالم ما قل ودل).
مثال:
الترويج لل�سياحة في الأردن وزيارة البترا ،بدلاً من زيارة مكان �سياحي في دولة �أخرى( .مخاطبًا الدول العربية).
تتكون من ( )5 – 3طلبة.
 -2يو ّزع المعلم الطلبة في مجموعات ّ
م�شروعا �أو فكرة �أو �سلعة ترغب في الترويج لها ،ويعطيهم
 -3يطلب المعلم �إلى كل مجموعة �أن تقترح
ً
( )10دقائق الختيار المو�ضوع وتح�ضير خطابهم ،ويطلب �إلى كل مجموعة �أن تنتخب متحد ًثا
با�سمها لعر�ض الفكرة �أمام الطلبة ،خالل دقيقة فقط ،مع مراعاة ما ي�أتي:
 ت�سل�سل الأفكار عدم تكرار العبارات عدم ا�ستخدام كلمات زائدة تدل على التردد ،مثل :يعني� ،أم م مخطابا مدته دقيقة
يقدموا
يكرر المعلم هذا الن�شاط مع الطلبة ،حيث يتيح الفر�صة للطلبة جميعهم �أن ّ
ً
ّ -4
فقط ،على �أن يكون �شاملاً
ومقنعا وم� ًؤثرا.
ووا�ضحا
ً
ً
 -5يناق�ش المعلم الطلبة في المتحدث الذي �أعجبهم ،و�أي الخطابات كانت مقنعة وم�ؤثرة بر�أيهم .ولماذا؟
نقا�شا بين الطلبة؛ لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،مثل:
 -6يجري المعلم ً
عند التحدث �أمام الآخرين ومخاطبتهم ال بد من :تنظيم الأفكار ،وترتيبها ،وا�ستخدام الكلمات
�سعيا للإقناع والت�أثير.
والتعبيرات المنا�سبة للموقف والم�ستمعً ،
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ما هي األخبار؟
النتاجات
 يتعرف الأ�سئلة ال�صحفية الخم�سة الأ�سا�سية. يحلل المادة الإعالمية تحليلاًناقدا.
ً
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

مدعوما بال�صور والأرقام ...ويعر�ضه على الطلبة.
�صحفيا
خبرا
ً
ًّ
 -1يجتزئ المعلم ً
ثم تحليله على
 -2يق�سم المعلم �إلى مجموعات ،ويحدد المهمة المطلوبة التي تتمثل في قراءة الخبرّ ،
وفق نموذج (الزويل) المتعلق بك�شف و�سائل التعبير عن االت�صال:
َمن؟

أ�سا�سي والفاعلين الآخرين الذين يدور حولهم الخبر (قد يكون
لتحديد الفاعل ال
ّ
هويته.
�شخ�ص ًا م�س�ؤو ًال ويو�صف
ٍ
ب�شكل محدد ووا�ضح ويتم تعريف ّ

ماذا؟

ما الذي حدث؟ ما الجديد؟ �أو ما هو الفعل الذي وقع.

�أين؟

أهميته.
مكان الحدث وو�صفه و� ّ

متى؟

أهمية هذا التوقيت.
معلومات عن توقيت الحدث و� ّ

لماذا؟

بالم�صداقية �أن
ال�صحفية التي تت�سم
معلومات عن �سبب ما حدث :اذ يتط ّلب من المادة
ّ
ّ
وا�ضحا ل�سبب حدوث الخبر.
تف�سيرا
تقدم للمتلقي
ّ
ً
ً

 -3تقوم كلّ مجموعة بتحليل الخبر من جهة واحدة من النموذج ال�سابق.
تو�صلت �إليه مجموعته ،وتناق�شه مع المجموعات الأخرى.
 -4يعر�ض كلّ قائد مجموعة ما ّ
ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع:
نقا�شا بين الطلبة؛
 -5يجري المعلم ً
ّ
تحليل �أي مادة �إعالنية يتطلب النظر �إليها من الجوانب الآتية :الفاعل ,الحدث ,مكان الحدث ,توثيق
الحدث� ,سبب الحدث.
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الحقيقة والرأي
النتاجات
 يتعرف الفرق بين الحقيقة والر�أي. يتعرف �أهمية التفكير في الخبر قبل ن�شره.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى العا�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

خبرا من �أحد
 -1يطلب المعلم من الطلبة �أن ي�ضعوا �أنف�سهم في هذا الموقف :نقل لك �أحد زمالئك ً
المواقع الإلكترونية ب�أن يوم غد عطلة ر�سمية ب�سبب الأحوال الجوية.
 -2كيف تتعامل مع هذا الموقف ؟
 -3يح�ضر المعلم قبل بداية الن�شاط مجموعة من العبارات بحيث ي�شمل بع�ضها حقائق وبع�ضها �آراء.
 -4يعر�ض المعلم العبارات على الطلبة ويطلب اليهم تميز كل عبارة هل هي حقيقة �أو ر�أي.
 -5يو�ضح المعلم �أهمية مهارة التفكير الناقد كونها من �أهم عنا�صر التعامل الواعي مع و�سائل الإعالم
ولأنها تفرز ما هو �إيجابي وما هو �سلبي.
 -6بعد االنتهاء من المناق�شة يميز المعلم بين الحقيقة والر�أي ,فالحقيقة معلومات تقريرية يمكن مالحظتها
�أو الت�أكد من دقتها� ,أما الر�أي فهو تعبير عن تقييم يعتمد على الحكم ال�شخ�صي �أو االنطباع �أو الظن.
� -7أمثلة على الحقائق:
 مجموعة زوايا المثلث ت�ساوي  180درجة. عمان عا�صمة المملكة الأردنية الها�شمية.� -8أمثلة على الآراء
 تعلم الريا�ضيات �أ�صعب من تعلم اللغة االنجليزية.ذكاء من الذكور.
 الإناث �أكثر ً -9من خالل العمل في مجموعات يطلب المعلم من الطلبة كتابة مجموعة من العبارات تدل على حقائق
وعبارات �أخرى تدل على �آراء.
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 -10يتم عر�ض ما تم كتابته من المجموعات ويجرى نقا�ش عن دقة العبارات التي كتبت.
نقا�شا بين الطلبة؛ للو�صول �إلى ا�ستنتاج وهو �ضرورة التفكير في العبارات والأخبار
 -11يجري المعلم ً
قبل ن�شرها ,و� ًأن لي�س كل الأخبار موثوقة.
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ّ
موثوقية الخبر
التحقق من
ّ
النتاجات
م�صداقية الخبر.
 ي�ستك�شف و�سائل التح ّقق منّ
ومن�صة "حقك تعرف".
أردني "�أكيد"
يتعرف �إلى مر�صد
ّ
ّ
 ّم�صداقية الإعالم ال ّ
الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

مفتوحا ،ويمنح الطلبة دقيقة �صمت للتفكير بعمق حول الو�سائل التي
 -1يطرح المعلم على الطلبة �س� اًؤال
ً
�صحة الخبر ودقته؟
نتوجه �إليها للتح ّقق من ّ
يمكن �أن ّ
ق�سم المع ّلم الطلبة مجموعات ،ثم يطلب �إليهم تدوين ما تو�صلوا �إليه.
ُ -2ي ّ
 -3يعر�ض ّ
وتتم مناق�شة النتائج ,ويقدم المعلم التغذية الراجعة المنا�سبة.
كل قائد مجموعة ما ّ
تو�صلت �إليه مجموعته ّ
ومن�صة “حقك تعرف” .من قبل المعلم بو�صفهما و�سيلتين للت�أكد من
يتم الحديث عن مر�صد “�أكيد”
ّ
ّ -4
م�صداقية الخير.
إلكترونيين للتعريف بهما وطريقة التحقق من ال�شائعات عبر مطالعة �آخر التقارير ال�صادرة.
 -5يعر�ض المع ّلم الموقعين ال
ّ
 -6تعريف الطالب بزاوية “تح ّقق” الموجودة في مر�صد “�أكيد” حيث ي�ستطيع �أي طالب �إر�سال طلب
تح ّقق حول � ّأية معلومة يرغب بالتح ّقق منها ،حيث �سيبا�شر فريق “�أكيد” بالتح ّقق منها و�إر�سال الر ّد.
ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع:
نقا�شا بين الطلبة؛
 -7يجري المعلم ً
ّ
م�صداقية الإعالم الأردني "�أكيد"� :أحد م�شاريع معهد الإعالم الأردني� ،أُ ّ�س�س بدعم من
 مر�صدّ
�صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية ،وهو �أداة من �أدوات م�ساءلة و�سائل الإعالم ،يعمل �ضمن
أردنية وفق معايير ُمعلنة .وين�شر
علمية في متابعة
منهجية
م�صداقية ما ُين�شر على و�سائل الإعالم ال ّ
ّ
ّ
ّ
و�شهرية ،وي�ستقبل طلبات تح ّقق.
ومتخ�ص�صة،
يومية،
ّ
ّ
تقارير ّ
تتحرى الدقة وال�شفافية في دح�ض ال�شائعات المتع ّلقة بال�ش�أن
من�صة
من�صة “حقك تعرف”ّ :
 ّّ
حكومية ّ
تت�ضمن ال�صفحة الرئي�سة ،والأخبار ،والت�شريعات.
المن�صة قائمة
الحكومي ،وتحتوي
ّ
ّ
ّ
 ال بد من التحقق من دقة الأخبار التي ت�صل �ألينا من و�سائل التحقق من دقة الخبر.130
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اإلعالمي
عناصر الخبر
ّ
النتاجات
إعالمي.
يتعرف �إلى طريقة الهرم المقلوب في �إعداد الخبر ال
 ّّ
إعالمي.
يتبين عنا�صر الخبر ال
 َّّ
إعالميا مكتمل العنا�صر.
خبرا �
ًّ
 يكتب ًالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ُ -1يعرف المعلم الطلبة بالطريقة ال�سائدة في �إعداد الخبر الإعالمي التي تعرف بطريقة الهرم المقلوب.
أهم معلومة تكون في مقدمة
 -2تتلخ�ص هذه الطريقة بتقديم محتوى المادة الإعالمية بح�سب الأهمية ،ف� ّ
الهرم� ،أما التفا�صيل فت�أتي في ما ي�سمى بج�سم الهرم بح�سب �أهميتها.
�أهم معلومة

قمة الهرم

تفا�صيل الخبر

ج�سم الهرم

�صحفيا على �شكل ق�صا�صات ،ثم يطلب
خبرا
ًّ
 -3يق�سم المعلم الطلبة �إلى مجموعات ،ثم يوزع عليهم ً
�إلى كل مجموعة ترتيب محتوى الخبر ال�صحفي على وفق قالب الهرم المقلوب.
 -4يعر�ض قائد كل مجموعة ما تو�صلت �إليه كل مجموعة ،وتتناق�ش المجموعات في ذلك.
ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع:
نقا�شا بين الطلبة؛
 -5يجري المعلم ً
ّ
إعالمي الهادف يقت�ضي � ْأن يبد أ� بالمعلومة البارزة ،في�ضعها في قمة الهرم ،ثم يورد تفا�صيل
الخبر ال
ّ
تباعا بح�سب �أهميتها .وت�سمى هذه الطريقة طريقة الهرم المقلوب في �إعداد الخبر.
الخبر ً
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نشاط ()82

تصميم مادة إعالمية
النتاج
 يتحرى الدقة في الح�صول على المعلومة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يجهز المعلم بطاقات فيها معلومات عن البطالة في الأردن ،والتلوث البيئي ،والعنف في المدار�س،
ويكتب عناوين البطاقات على ال�سبورة.
 -2يوزع المعلم الطلبة �إلى �ست مجموعات.
 -3يوزع المعلم البطاقات على المجموعات الأولى والثانية والثالثة ،بحيث ت�أخذ كل مجموعة عنوا ًنا
ويطلب منها ترتيب المعلومات وتنظيمها.
 -4يطلب المعلم من المجموعات الرابعة والخام�سة ال�ساد�سة �أن تجمع المعلومات بدقة وبطرق �صحيحة
با�ستخدام �أ�سلوب المقابلة ،عن طريق �صياغة �أ�سئلة وا�ضحة ومفهومة مرتبطة بالعنوان( .والمقابلة
وجها لوجه مع الأفراد �أو المجموعات ذوي العالقة بالمو�ضوع؛ للتحقق من بع�ض
هي االجتماع
ً
المعلومات �أو الح�صول على معلومات جديدة).
 -5ت�صمم المجموعات الرابعة والخام�سة وال�ساد�سة مادة �إخبارية من المعلومات التي جمعتها من �أ�سلوب
المقابلة ،تت�سم بالم�صداقية وال�شفافية.
 -6يتقم�ص قائد كل مجموعة من المجموعات ( )6 ،5 ،4دور مرا�سل �إخباري ويقدم الن�شرة.
نقا�شا بين الطلبة لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج عن المو�ضوع ،مثل:
 -7يجري المعلم ً
انتقاء المادة الإعالمية من م�صادرها ،وتحري الدقة في ن�شرها با�ستخدام طرق وو�سائل منا�سبة.
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نشاط ()83

اإلشاعات
النتاجات
 يتحقق من م�صدر الخبر. يميز الخبر ال�صحيح من الخبر غير ال�صحيح.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم الخبر الآتي على الطلبة بالو�سيلة المنا�سبة:
�أخبرني �صديق لي �أنه اندلع حريق في �أحد الم�ستودعات والبيوت المجاورة في وقت مبكر من �صباح
هذا اليوم ،ب�سبب تما�س كهربائي ،وقد توفي مئة �شخ�ص نتيجة ذلك ،ونقل ما يقرب من مئتي �شخ�ص
�إلى بع�ض الم�ست�شفيات لعالجهم من الإ�صابات ال�شديدة.
 -2يطرح المعلم على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
 ما درجة ثقتك بالمعلومات الواردة في �أعاله؟ َمن م�صدر هذه المعلومات؟ ما درجة الو�ضوح والغمو�ض في المعلومات الواردة؟�سوغ �إجابتك.
 هل اقتنعت بالخبر؟ ّ -3يدير المعلم جل�سة ع�صف ذهني عن �ضرر الإ�شاعات على م�ستوى الفرد والمجتمع.
نقا�شا بين الطلبة لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج عن المو�ضوع ،مثل� :ضرورة التحقق من م�صدر
 -4يجري المعلم ً
الخبر و�صدقه ،وتمييز الخبر ال�صحيح من الخبر غير ال�صحيح.
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نشاط ()84

التعامل مع اإلنترنت
النتاجات
 يتعامل مع الإنترنت بطريقة �سليمة. ي�ستخدم القبعات ال�ست في ح�صة الن�شاط. يوظف ا�ستراتيجية القبعات ال�ست في تنمية مهارات التفكير.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف التا�سع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يوزع المعلم القبعات ال�ست ب�ألوانها( :البي�ضاء ،والحمراء ،وال�سوداء ،وال�صفراء ،والخ�ضراء ،والزرقاء)
على الطلبة� ،أو يمكن توزيع كرتون بهذه الألوان ،ثم يو�ضح لهم ما الذي ترمز �إليه �ألوان القبعات،
على النحو الآتي:
 القبعة البي�ضاء :ترمز �إلى التفكير الحيادي ،والحقائق والمعلومات. القبعة الحمراء :ترمز �إلى التفكير العاطفي ،والم�شاعر. القبعة ال�سوداء :ترمز �إلى التفكير ال�سلبي. القبعة ال�صفراء :ترمز �إلى التفكير الإيجابي. القبعة الخ�ضراء :ترمز �إلى التفكير الإبداعي ،والمقترحات والأفكار الجديدة.الموجه.
 القبعة الزرقاء :ترمز �إلى التفكيرَّ
 -2يكتب المعلم على ال�سبورة ال�س�ؤال الآتي :كيف �أ�ستخدم الإنترنت؟ ويطلب من الطلبة �أن يفكروا في
مزايا التعامل مع الإنترنت وعيوبه عن طريق القبعات ال�ست.
 -3يوزع المعلم الطلبة �إلى �ست مجموعات بحيث تمثل كل مجموعة لو ًنا من �ألوان القبعات ال�ست،
وترتدي القبعة الخا�صة بها.
 -4يطلب المعلم من المجموعة الأولى ذات القبعة البي�ضاء التفكير بطريقة حيادية ،وتو�ضيح الحقائق،
والبحث عن المعلومات ،مثل مفهوم الإنترنت ،و�أهميته ،ومزاياه.
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عاطفيا ،نحو طرح �أ�سئلة مثل:
تفكيرا
 -5يطلب المعلم من المجموعة الثانية ذات القبعة الحمراء �أن تفكر
ًّ
ً
ما ر�أيك في الإنترنت؟ ما م�شاعرك نحو طالب يق�ضي معظم وقته على الإنترنت؟ وغيرها من الأ�سئلة.
أحكاما تتعلق ب�سلبيات الإنترنت وا�ستخدامه.
 -6يطلب المعلم من المجموعة الثالثة ذات القبعة ال�سوداء �
ً
 -7يطلب المعلم من المجموعة الرابعة ذات القبعة ال�صفراء طرح فوائد ا�ستخدام الإنترنت و�إيجابيات
ا�ستخدامه بالمنطق و�إظهار الر�أي.
 -8يطلب المعلم من المجموعة الخام�سة ذات القبعة الخ�ضراء تقديم �أفكار جديدة ،ومقترحات تثير
�أ�سئلة ،و�إعطاء بدائل �إبداعية لكيفية ا�ستخدام الإنترنت.
 -9يطلب المعلم من المجموعة ال�ساد�سة ذات القبعة الزرقاء التفكير بطريقة �شمولية ،وتوجيه الحوار
والفكر والنقا�ش للخروج ب�أمور علمية ،وتلخي�ص الآراء ،ومن الممكن �إعداد خريطة مفاهيمية تلخ�ص
ما ا�ستفادة الطلبة من المو�ضوع.
 -10ي�ستمع المعلم �إلى حوارات الطلبة و�آرائهم ،ويوجههم نحو التفكير واالرتقاء بطرح الأفكار.
نقا�شا بين الطلبة لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج عن المو�ضوع ،مثل:
 -11يجري المعلم ً
مراعاة �أخالقيات التكنولوجيا ،وا�ستخدام مهارات التفكير في معرفة الحقائق ،والقدرة على الإبداع،
والتميز بين الأمور الإيجابية وال�سلبية.
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نشاط ()85

معلوماتي صحيحة
النتاجات
 ي�ستنتج الأ�سباب والآثار التي ت�ؤدي �إلى حل الم�شكالت. يتحقق من �صحة المعلومات.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ال�سبورة �أو على لوح ورقي قلاّ ب يظهر فيها
 -1يجهز المعلم ر�سمة ل�شجرة م�شكالت مر�سومة على ّ
الجذع مكتوب عليه الم�شكلة والجذور مكتوب عليها الأ�سباب والفروع مكتوب عليها الآثار.
 -2ي�س�أل المعلم الطلبة :هل ت�ستخدم الإنترنت في الح�صول على المعلومات؟ هل تعتقد �أن جميع
المعلومات التي تح�صل عليها من الإنترنت �صحيحة؟
 -3ي�ستمع المعلم �إلى �إجابات الطلبة وي�ؤكد �ضرورة التحقق من �صحة المعلومات ومن م�صدرها ,ب�سبب
عدم دقة كثير من المعلومات المن�شورة في الإنترنت.
الم�شكلة على جذع ال�شجرة "عدم دقة بع�ض المعلومات المن�شورة في االنترنت".
 -4يكتب المعلم ا�سم ُ
 -5يوزع المعلم الطلبة �إلى مجموعات ،ويعطي كل مجموعة ورق قالب وقلم تخطيط  ،ويطلب
من كل مجموعة ر�سم �شجرة والكتابة على جذع ال�شجرة الم�شكلة "عدم دقة كثير من المعلومات
المن�شورة في الإنترنت".
 -6يطلب المعلم من كل مجموعة تحديد الأ�سباب "ما �أ�سباب هذه الم�شكلة؟".
 -7ي�ستمع المعلم �إلى �إجاباتهم ويطلب منهم ت�سوي ًغا للأ�سباب التي قدموها" .لماذا ت�ضنون ذلك؟ من
لديه ر�أي مختلف؟" عندما ُي ِ
جمع الطلبة على �سبب ماُ ،يكتب على �أحد الجذور ويكررالمعلم ذلك
للح�صول على عديد من الأ�سباب.
 -8يكرر المعلم هذه العملية من خالل تكليف الطلبة تحديد الآثار ،ويطلب منهم مرة �أخرى �أن ي�سوغوا
�إجاباتهم "لماذا تظنون ذلك؟ من لديه ر�أي مختلف؟" وعندما ُي ِ
جمع الطلبة على ر�أيُ ،يكتب على
�أحد فروع ال�شجرة ويكررالمعلم ذلك للح�صول على عديد من الآراء.
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 -9بعد االنتهاء من الر�سم يطلب من كل مجموعة عر�ض �شجرتهم �أمام زمالئهم.
نقا�شا بين الطلبة لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج عن المو�ضوع ،مثل:
 -10يجري المعلم ً
 الوقوف على الأ�سباب والآثار التي ت�ساعد على اكت�شاف الحلول للم�شكالت.� -أهمية البحث دائما عن م�صادر دقيقة للح�صول على المعلومات.

137

نشاط ()86

تقديم الخبر
النتاجات
 يحلل الخبر. يتعرف طرق تقديم الخبر. ي�ستخدم طريقة منا�سبة لتقديم الخبر.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صتان.

اإلجراءات

 -1يكتب المعلم الخبر الآتي على ال�سبورة" :تعلن م�ؤ�س�سة  ...عن تطبيق الخدمات الإلكترونية الآتية:
خدمة �إ�صدار براءة الذمة (تمكن الأفراد من الح�صول على براءة ذمة مالية لجهات مختلفة) ،خدمة
�إ�صدار مخطط موقع تنظيمي (تمكين متلقي الخدمة من الح�صول على مخطط موقع تنظيمي لقطع
الأرا�ضي) ،خدمة طلب �إن�شاء مطب (تقديم طلب للإن�شاء مطب) ...
المهام الآتية التالية عليهم ويحدد وقت تنفيذ كل مهمة.
 -2يق�سم المعلم الطلبة �أربع مجموعات ويوزع
ّ
 -3يطلب المعلم من المجموعة الأولى كتابة موجز لأهم االخبار ،ويتقم�ص �أحد افراد المجموعة دور
المذيع بحيث تقوم المجموعة ب�إعداد الخبر على �أن يحوى معلومات عن طبيعة عمل الم�ؤ�س�سة
و�أنواع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها و�إيجابيات هذه الخدمات و�سلبياتها.
 -4يطلب المعلم من المجموعة الثانية �إعداد لقاء �صحفي بين مرا�سل �صحفي ومدير الخدمات الإلكترونية
ويتقم�ص �أحد افراد المجموعة دور المرا�سل و�آخر دور المدير بحيث تقوم المجموعة ب�صياغة �أ�سئلة
المقابلة التي تدور حول طبيعة عمل الم�ؤ�س�سة و�أنواع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها و�إيجابيات
هذه الخدمات و�سلبياتها.
 -5يطلب المعلم من المجموعة الثالثة �أن يتقم�ص �أحد �أفرادها دور مدير العالقات العامة في�شرح
لمجموعة من الزوار طبيعة عمل الم�ؤ�س�سة و�أنواع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وايجابيات
هذه الخدمات و�سلبياتها.

138

 -6يطلب المعلم من المجموعة الرابعة �أن يتقم�ص �أحد �أفرادها دور الوالد و�أفراد المجموعة دورالأبناء
ويو�ضحون للوالد طبيعة عمل الم�ؤ�س�سة و�أنواع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها و�إيجابيات هذه
الخدمات و�سلبياتها .
 -7يطلب المعلم من المجموعات عر�ض الأدوار التي قاموا ب�إعدادها �أمام الطلبة ويحدد وق ًتا للعر�ض.
نقا�شا بين الطلبة لي�صلوا �إلى ا�ستنتاج عن المو�ضوع ،مثل:
 -8يجري المعلم ً
 تنوع طرق تقديم الخبر. تحليل كل خبر �إلى عنا�صره اال�سا�سية.� -إي�صال الخبر �إلى الآخرين بطريقة �سليمة.
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نشاط ()87

حر في نشر ما أريد؟
هل أنا ّ
النتاجات
أخالقيات الإعالم.
أ�سا�سية ل
ّ
يتعرف المبادئ ال ّ
 ّؤولية تجاه الأفراد والمجتمع� ،أو ما ُيعرف بال�صالح العام.
يتعرف مبد أ� الم�س� ّ
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف العا�شر حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

والحق في الو�صول �إلى المعلومة ،وينطلق منها �إلى ال�س�ؤال
حرية الإعالم والتعبير،
ّ
ُ -1يذكِّ ر المع ّل ُم بمبد�أ ّ
حد ت�صل هذه الحقوق؟
الآتي للنقا�ش مع الطلبة� :إلى �أي ٍّ
ؤولية
 -2ومن خالل النقا�ش ،يبد أ� المع ّلم في الحديث عن �
أخالقيات الإعالم ،التي تت� ّأ�س�س على مبد أ� الم�س� ّ
ّ
تجاه الأفراد والمجتمع� ،أو ما ُيعرف بـ (ال�صالح العام).
دائما عن �س�ؤالين:
 -3ي�شير المعلم �إلى انه يجب الإجابة ً
الأول :هل هناك �أذى قد ي�صيب فر ًدا �أو بع�ض الأفراد في المجتمع من ن�شر المعلومة؟ وفي حال
بد من ال�س�ؤال الثاني :هل هناك م�صلحة للمجتمع في ن�شر المعلومة مع وجود احتمال
الإجابة بنعم ،ال ّ
الأذى؟
 -4للم�ساعدة على النقا�ش ي�ستخدم المعلم عد ًدا من ال�صور التي تثير اً
كبيرا مثل :ن�شر �صور الجثث،
جدل ً
الخا�صة
هدد المجتمع ،وال�صور
إرهابية التي ُت ّ
ّ
واللقطات التي بها عنف ،ور�سائل الجماعات ال ّ
لل�سيا�سيين ،وال�صور الم�ستخدمة في �أخبار الحوادث ،ون�صو�ص �أخبار الحوادث التي تن�شر معلومات
كاملة عن �ضحايا ومقاطع من برامج تلفزة� ...إلخ.
اً
أخالقيات الإعالم التي تتمثل
أ�سا�سية ل
وفي كلّ مرة ،يطرح المعلم ال�س�ؤالين
ّ
و�صول لت�أكيد المبادئ ال ّ
في:
الب�شرية وكرامة الإن�سان.
 احترام النف�سّ
الخ�صو�صية � اّإل في ما يتع ّلق بال�صالح العام مثل الك�شف عن الف�ساد.
 احترامّ
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إرهابية �إلى
 االمتناع عن ترديد ر�سائل الإرهاب ،وعن التخويف� ،أو تحويل منفذي الأعمال ال ّ�أبطال.
لل�صحفيين العاملين بها؛
مدونات �سلوك
ُ -5ي�ؤكّ د المع ّلم � ّأن و�سائل الإعالم الكبرى في العالم ت�ضع ّ
ّ
قدم االعتذار.
ل�ضمان عدم حدوث هذه التجاوزات؛ وفي حال حدوثها ُت ّ
نقا�شا بين الطلبة ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ,مثل:
 -6يجري المعلم ً
ؤولية تجاه الب�شر والمجتمع.
ّ
الحرية تقابلها الم�س� ّ
 مبد�أ ال�صالح العام يحكم ما نقوم به.مدونات ال�سلوك لو�سائل الإعالم.
أهمية ّ
� ّأخالقيات الإعالمية.
 دور المجتمع في م�ساءلة و�سائل الإعالم عند انتهاكها الّ
االجتماعي.
أخالقيات تحكم ما نن�شره ك�أفراد على و�سائل التوا�صل
 الّ
ّ
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نشاط ()88

هل صحيح ّ
أبدا"؟
أن الصورة "خير دليل" وأنها "ال تكذب ً
النتاج
 ي�ستك�شف حقيقة ال�صورة الإعالمية.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1ي�س�أل المع ّلم الطلبة :هل ال�صورة بالفعل خير دليل؟ وهل يكفي وجود �صورة م�صاحبة للمو�ضوع
قد َمة؟
الم َّ
لكي تكون دليلاً على �صدق المعلومة ُ
 -2بعد النقا�ش ،يعر�ض المع ّلم مجموعة من �أ�شهر ال�صور التي ُح ِّرفَت بو�ساطة �إحدى الو�سائل الآتية �أو
جميعها:
 �إدخال تعديل على ال�صورة بالتالعب بها عن طريق “الفوتو�شوب”.معنى مختل ًفا عن الواقع.
 ال�صورةّ
حقيقية ،لكن التعليق الم�صاحب لها �أعطاها ً
 ال�صورة ُمجتز�أة وال تعر�ض ال�سياق كاملاً .�صحة ال�صورة �أو المعلومة
 -3ينتقل المعلم بعد ذلك �إلى بيان الطرق التي يمكن ا�ستخدامها للت�أكّ د من ّ
للمرة الأولى) وكذلك
الم�صاحبة لها (� ّ
أهمها برامج مثل  Google Imageلبيان تاريخ ن�شر ال�صورة ّ
المكونات المختلفة لل�صورة.
قراءة
ّ
�صحة ال�صور المن�شورة والمعلومات الم�صاحبة
ّ -4
أهم ن�صائح الت�أكّ د من ّ
يقدم المع ّلم قائمة مطبوعة ب� ّ
لها.
نقا�شا بين الطلبة ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ,مثل:
 -5يجري المعلم ً
ونظرا لت�أثيرها الكبير
أهميتها  -ال يمكن االعتداد بها من دون فح�ص �أو تمحي�ص.
� ّإن ال�صورة  -على � ّ
ً
المهم النظر �إلى ال�صورة بر�ؤية ناقدة.
ثم من
ّ
فهي ُعر�ضة للتزييف والت�ضليل ب�شكل كبير .ومن ّ

142

نشاط ()89

قصة أعجبتك
ارسم ّ
النتاجات
يقدر �أهمية الم�شاركة االجتماعية.
 ّ يح ّفز الأفكار الإبداعية واالبتكارية لديه. ي�صقل موهبته في الر�سم.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يح�ضر المعلم عد ًدا من المواد الالزمة قبل البدء بتنفيذ الن�شاط ،من مثل� :ألوان مائية �أو خ�شبية ،و�أقالم
ر�صا�ص ،و�أوراق للر�سم ،و�أوراق ملونة.
 -2ي�شرح المعلم فكرة الن�شاط التي تقوم على اختيار كل طالب ق�صة قر�أها �ساب ًقا� ،أو وردت في �أحد
يعبر عن محتوى هذه الق�صة بالر�سومات.
ن�صو�ص المنهاج ،ومن ثم ّ
يبين المعلم التعليمات المتعلقة بالر�سومات ،من مثل :حجمها ،والألوان الم�ستخدمة فيها ،والزمن
ّ -3
المتاح.
 -4يكلف المعلم الطلبة البدء بالر�سم ،وبعد نهاية الزمن المحدد يعر�ضون ر�سوماتهم.
 -5يفتح المعلم باب النقا�ش بين الطلبة في المو�ضوعات المتعلقة بالق�صة ،من مثل:
عبروا عنها بالر�سم.
 �سبب اختيارهم تلك الق�صة التي ّ �سبب �إعجابهم ب�شخ�صيات تلك الق�صة. كيف �أثرت تلك ال�شخ�صيات في حياتهم.�شهريا؛ لمتابعة تطور �إبداعات
 -6يعر�ض المعلم الر�سومات في الغرفة ال�صفية ،مع �إمكانية تكرار الن�شاط
ًّ
الطلبة في الر�سم.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -7يجري المعلم ً
�أهمية تحفيز الذاكرة والخيال والإبداع واالبتكار لدى الأفراد ،ونقل ال�صور الذهنية �إلى �أ�شكال ور�سومات.
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ِ
احترم المسافة
النتاجات
الجماعي.
يتعرف �أهمية العمل
 ّّ
 يتمثل قيم االحترام والت�سامح. يدرك �أهمية احترام خ�صو�صية الآخرين.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يح�ضر المعلم عد ًدا من المواد الالزمة قبل البدء بتنفيذ الن�شاط ،من مثل :قطع خ�شبية ،و�أ�سالك،
وطبا�شير.
ويتجمع الطلبة داخل المربع.
 -2يحدد المعلم مربع (م�ساحة) با�ستخدام قطع خ�شبية �أو �أي بديل �آخر،
ّ
 -3يطلب المعلم �إلى الطلبة تغيير مواقعهم ب�شرطين هما:
 عدم اال�صطدام ب� ّأي طالب �آخر.التحرك ب�سرعة خالل  20ثانية.
ّ
� -4إذا ا�صطدم طالب بزميل �آخر يخرج الطالب من اللعبة.
ي�ضيق المعلم الم�ساحة ،ويعيد الن�شاط عدة مرات ،حتى يتبقى ( )3-2طالب فقط في المربع.
ّ -5
ّ -6
ي�شكل المعلم مع الطلبة حلقة نقا�ش عن �أهمية احترام خ�صو�صية الآخرين ،و�أهمية ترك م�سافة مع
الآخرين في ال�ساحات والتجمعات العامة.
 -7ينتقل المعلم �إلى تنفيذ الجزء الثاني من الن�شاط ،فيطلب �إلى طالبين �أن يقفا متقاب َل ْين يحمالن �سلكا �أو
قطعة خ�شبية لت�شكيل �إطار باب ،ويطلق على كل منهما ا�سم الحار�س.
 -8يوجه المعلم بقية الطلبة �إلى ت�شكيل ( )3-2مجموعات لكل منها ا�سم ،وي�صف كل ا�سم من �أ�سماء
المجموعة ب�صفة (العابرون) ،مثل :الأبطال العابرون.
 -9يطلب المعلم �إلى الطلبة البدء بتنفيذ هذا الجزء من الن�شاط وفق القواعد الآتية:
الحار�س ْين يطلق الحار�س
يمر الطلبة من الباب دون اال�صطدام به ،و�إذا لم�س �أي منهم الباب �أو �أحد
َ
 ّ144

�صو ًتا ،فيخرج الالعب من الم�سابقة.
 يجب �أن تعبر كل مجموعة الباب خالل  20ثانية ،ويمكن �إعادة الن�شاط �أكثر من مرة مع تقلي�صالم�سافة الأفقية بين الحار�سين.
 تفوز المجموعة التي تحافظ على �أكبر عدد من الأع�ضاء.نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -10يجري المعلم ً
أهمية احترام خ�صو�صية الآخرين ،و�ضرورة ترك م�سافة بيننا وبين الآخرين في مختلف الأماكن ،مثل:
� ّ
�ساحات اللعب ،والدرج ،والم�صعد ،والطابور ،وموقف الحافلة.
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مسابقة جمع القمامة
النتاجات
البيئي لديه.
 يزداد الوعيّ
 يتعرف �أثر النفايات ال�سلبي في الحياة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى العا�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يوفّر المعلم عد ًدا من المواد الالزمة لتنفيذ الن�شاط ،من مثل :قفازات ،و�أكيا�س قمامة ،وطب�شور.
يق�سم المعلم الطلبة مجموعات مت�ساوية ،ويعطي كل مجموعة كي�س قمامة وعد ًدا من القفازات.
ّ -2
 -3ي�شرح المعلم طريقة تنفيذ الن�شاط؛ وهي �أن على كل مجموعة جمع �أكبر كمية من النفايات خالل
ع�شر دقائق ،والفريق الفائز هو الذي يجمع �أكبر قدر منها.
 -4ير�سم المعلم في �أثناء جمع الطلبة النفايات ًّ
ويحدد عليه �أعدا ًدا مختلفة من
أفقيا على الأر�ض،
ّ
خطا � ًّ
ال�سنوات.
 -5بعد انتهاء الوقت المحدد ينهي المعلم الم�سابقة ،ويقارن بين �أداء المجموعات ،ويعلن المجموعة الفائزة.
نقا�شا مع الطلبة ،ويطرح عليهم عد ًدا من الأ�سئلة ،من مثل:
 -6يجري المعلم ً
 لماذا يرمي بع�ض الأ�شخا�ص النفايات في الأماكن غير المخ�ص�صة لها؟ ما ر�أيك في هذا ال�سلوك؟بم ت�شعر حين ترى النفايات ملقاة على الأر�ض؟
 َّ
الزمنية التي ت�ستغرقها النفايات كي تتحلل،
المدة
يو�ضح المعلم للطلبة � ّأن
ّ -7
الخط الذي ر�سمه ي�شير �إلى ّ
ّ
ويعر�ض لهم �أمثلة على ذلك ،كما في الجدول الآتي:
الفرتة املتوقعة للتحلل

املادة

مليون عام

قنينة زجاج

 200-80عام
 100عام

علبة �أملنيوم
زجاجة بال�ستيك
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ك�أ�س بال�ستيك

 50عا ًما

�أكيا�س بال�ستيك

 20-10عا ًما

 40-30عا ًما

نايلون

�شهران

ين
�صندوق كرتو ّ

� 6أ�سابيع

ورق جرائد
بقايا تفاحة

�شهران

قطعة خبز

� 4-3أ�سابيع

ورقي
منديل
ّ

� 4-2أ�سابيع

معي ًنا من النفايات التي ُجمعت ،وي�ضعه على الخط المر�سوم
 -8يطلب المعلم �إلى كل طالب �أن ي�أخذ ً
نوعا ّ
وفق المدة الالزمة له كي يتح ّلل.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -9يجري المعلم ً
ح�ضاري.
 �إلقاء النفايات في المكان غير المخ�ص�ص لها �سلوك غيرّ
مدة �أقل من المواد الم�ص ّنعة.
 الموادالطبيعية تتح ّلل في ّ
ّ
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مسرحي
عمل
ّ
النتاجات
 يح ّفز الأفكار الإبداعية واالبتكارية لديه. يح ّفز مهارات التخيل وال�سرد واالرتجال. يزيد ثقته بنف�سه وبالآخرين.يقدر �أهمية احترام الآخرين.
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى ال�ساد�س.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ثم يفتح باب النقا�ش عن بع�ض
يهيئ المعلم الغرفة ال�صفية ب�أن يجل�س مع الطلبة في حلقة ،ومن ّ
ّ -1
الق�ص�ص الم�شهورة من الموروث المحلي ،ويتم اختيار ق�صة يعرفها الطلبة جميعهم.
 -2ين ّفذ المعلم الن�شاط ب�أن يجل�س الطلبة في حلقة ب�شكل مت�سل�سل ،ويذكر كل طالب جملة �أو حد ًثا
يوجه المعلم الطلبة �إلى �أهمية
في الق�صة المختارة بحيث ُتروى ب�صورة مت�سل�سلة ،مع �ضرورة �أن ّ
ويحدد مدة  15ثانية لكل طالب.
م�شاركتهم جميعهم،
ّ
المرجوة من هذا الن�شاط.
 -3يناق�ش المعلم الطلبة بعد نهاية �سرد الق�صة في الفائدة
ّ
يهيئ المعلم الطلبة لالنتقال �إلى تنفيذ الجزء الثاني من الن�شاط من خالل ا�ستذكار �أهم �أحداث الق�صة،
ّ -4
وتحديد �شخ�صياتها ،وتمثيل الق�صة.
يق�سم المعلم الطلبة ( )3-2مجموعات ،وفق ال�شخ�صيات الواردة في الق�صة.
ّ -5
 -6يطلب المعلم �إلى كل فرد في المجموعة اختيار ال�شخ�صية التي يو ّد تمثيلها ،ومن ثم يتناوب �أفراد كل
مجموعة على تمثيل الق�صة.
 -7يطلب المعلم �إلى كل مجموعة تقديم نقد ب ّناء عن �أداء المجموعات الأخرى.
ت�صوت لأف�ضل ممثل في المجموعات المناف�سة لها.
 -8يطلب المعلم من كل مجموعة �أن ّ
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -9يجري المعلم ً
أهمية زيادة الثقة في النف�س.
أهمية تن�شيط الذاكرة لدى الأفراد ،وتحفيز مجال الإبداع واالبتكار واالرتجال ،و� ّ
� ّ
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هدايا الطبيعة
النتاجات
 يح ّفز الأفكار الإبداعية واالبتكارية لديه. يزيد اهتمامه بموارد البيئة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى العا�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يهيئ المعلم الغرفة ال�صفية ،ويفتح باب النقا�ش عن الأ�شياء الموجودة في الطبيعة ،ومدى فائدتها ،من
ّ -1
مثل :الأغ�صان ،و�أوراق الأ�شجار ،والحجارة.
 -2يطلب المعلم �إلى الطلبة جمع ما قد يجدونه من �أ�شياء في الطبيعة ،مثل :الأغ�صان� ،أو �أوراق الأ�شجار
المت�ساقطة.
 -3يفتح المعلم المجال ليبتكر الطلبة � اً
فنية من الأ�شياء التي عثروا عليها ،من مثل:
أعمال ّ
 �صنع �إناء للزراعة من الحجارة ب�إل�صاقها حول زجاجة بال�ستيك.بع�ضا.
 بناء �سور للمنزل ب�إل�صاق الحجارة مع بع�ضها ً �صناعة �س ّلة من الأغ�صان ال�ساقطة من الأ�شجار.ع�ضوي من ورق الأ�شجار.
 �صناعة �سمادّ
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -4يجري المعلم ً
فني.
�أمكانية اال�ستفادة من الموارد الطبيعية الب�سيطة في عمل منتج ّ
مالحظة :يمكن االحتفاظ بما تم �إنجازه ،وعمل معر�ض في نهاية الف�صل الدرا�سي.
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األقنعة الورقية
النتاجات
 يح ّفز الأفكار الإبداعية واالبتكارية لديه. ي�ستفيد من الموارد المتاحة في عمل �أ�شكال فنية.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى العا�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يوفر المعلم عد ًدا من الأدوات الالزمة لتنفيذ الن�شاط ،من مثل :مثقب ورق ،ومطاط ،وم�سطرة،
هند�سية ،وال�صق ّ
كرتونية ،و�أقالم
ومق�ص ،و�ألواح
ملونة ،و�ألوان،
و�أدوات
ّ
جاف ،وخيوط ،و�أوراق ّ
ّ
ّ
دائري بحجم الوجه.
ر�صا�ص ،ووعاء
ّ
 -2ي�شرح المعلم فكرة الن�شاط وهي عمل قناع للوجه من الورق ،وي�ستعر�ض مع الطلبة �إر�شادات ال�سالمة
العامة في ا�ستخدام الأدوات الالزمة.
ّ
 -3يكلف المعلم الطلبة �أن ير�سموا بع�ض الأفكار على الورق من خالل ت�صاميم و�أ�شكال مختلفة ،ومن
ثم يتبادلون الأفكار في ما بينهم ،ويقوم كل منهم بعمل القناع المطلوب ،ولتحفيز مخيلتهم يعر�ض
ّ
طريقتين مختلفتين لعمل قناع ٍ
واق من ال�شم�س.

الطريقة الأولى:

ونحدد �شكلاً
ق�ص
 نح�ضر ورقة �صفراء،ّ
يتم ّ
ًّ
دائريا عليها بمقدار حجم الوجه ،وبا�ستخدام المق�ص ّ
الدائرة ب�شكل جيد.
ثم
 نر�سم دائرتين �صغيرتين مكان العينين ،ودائرة �صغيرة مكان الأنف و�أخرى مكان الفم ،ومن ّنفرغها.
ّ
نق�ص �أوراقا �صفراء على �شكل م�ستطيالت ذات حواف ب�سيطة من �أحد �أطرافها بطول وعدد
 ّمنا�سبين لمحيط الدائرة ،ونل�صق هذه الم�ستطيالت على محيط الدائرة.
ونحدد حواف العينين والأنف والفم بالألوان.
 نعمل ثقبين بالمثقب لإدخال المطاط مكان الأذنين،ّ
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الطريقة الثانية:

ونحدد عليها �شكلاً
نق�ص
دائريا بقطر حوالي � 30سم ،وبا�ستخدام
 نح�ضر ورقة �صفراء،ّ
المق�ص ّ
ّ
ًّ
الدائرة ب�شكل جيد.
وق�ص الأرقام الفردية
أ�شعة؛ وذلك بترقيمها من الخلف ّ
 ّنق�ص �أطراف الدائرة لت�شكيل ما ي�شبه ال ّ
الزوجية.
و�إبقاء الأرقام
ّ
نفرغها.
 نر�سم دائرتين �صغيرتين مكان العينين ،ودائرة �صغيرة مكان الأنف و�أخرى للفم ،ومن ّثم ّ
 نثقب ثقبين لإدخال المطاط في مكان الأذنين ،ثم نحدد حواف العينين والأنف والفم بالألوان. -4ي�ستعر�ض المعلم �أعمال الطلبة ،ثم يكلفهم تقييم ما تم �إنجازه.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -5يجري المعلم ً
�أهمية توظيف الإبداع من �أجل الفن وا�ستخدام الموارد المتاحة.
مالحظة :يمكن االحتفاظ بما تم �إنجازه ،وعمل معر�ض في نهاية الف�صل الدرا�سي.
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الطباعة
النتاجات
 يح ّفز الأفكار الإبداعية واالبتكارية لديه. يزيد اهتمامه بموارد البيئة.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الأول حتى ال�ساد�س.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يوفّر المعلم عد ًدا من الأدوات الالزمة لتنفيذ الن�شاط ،من مثل :فواكه ،وخ�ضروات ،ومطاط ،و�إ�سفنج،
ومق�ص ،و�صمغ.
و�أغطية علب ،وقما�ش ،وكرتون ،و�ألوان ،و�سكين،
ّ
متعددة من اختيارهم ال�ستخدامها في عملية
 -2ي�شرح المعلم فكرة الن�شاط للطلبة وهي ت�صميم �أ�شكال ّ
�سيتم ا�ستخدامها ،ومن ثم ي�ستعر�ض معهم �إر�شادات ال�سالمة العامة
ويبين لهم الموا ّد التي ّ
الطباعة؛ ّ
في ا�ستخدام المواد الحا ّدة.
اً
متعددة من اختيارهم ال�ستخدامها في عملية الطباعة ،ولتحفيز مخيلتهم يعر�ض
ي�صمم الطلبة �
أ�شكال ّ
ّ -3
طريقتين:

الطريقة الأولى:

 ّنقطع الفواكه �أو الخ�ضار �إلى �أن�صاف �أو �أرباع ح�سب الحجم.
معا للح�صول على �ألوان �أخرى.
 نمزج الألوان بالماء ،ونمزج الألوان ًونحدد مكان الطباعة.
 نح�ضر قطعة قما�ش �أو ال�سطح المراد الطباعة عليه،ّ
ثم ن�ضعه على ال�سطح المراد تلوينه.
 نغم�س طرف الفواكه في اللونّ ، -نكرر العملية حتى نح�صل على ال�شكل المطلوب.

الطريقة الثانية:

ونق�صها بالأ�شكال التي نريدها ،ثم نل�صقها حول قطعة �أ�سطوانية
 نح�ضر ورقة زينة �أو قطعة قما�شّ
كرتونية �أو خ�شبية �أو معدنية؛ لت�شكيل ما ي�شبه (الرول).
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ثم نغم�س
 نح�ضر ال�سطح المراد الطباعة عليه (ورقة �أو قطعة قما�ش)،ّ
ونحدد عليها مكان الطباعةّ ،
الأ�سطوانة في الألوان ونمررها على ال�سطح.
نكرر العملية حتى نح�صل على ال�شكل �أو النمط المطلوب؛ لن�صنع غالفًا نغ ّلف به الهدايا مثال.
 ّ -4ي�ستعر�ض المعلم �أعمال الطلبة ،ثم يكلفهم تقييم ما تم �إنجازه.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -5يجري المعلم ً
�أهمية توظيف الإبداع من �أجل الفن وا�ستخدام الموارد المتاحة.
مالحظة :يمكن االحتفاظ بما تم �إنجازه ،وعمل معر�ض في نهاية الف�صل الدرا�سي.
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التكيف مع بيئتي
ّ
النتاج
التكيف مع البيئة المحيطة.
يتعرف قدرة الكائنات الحية على
ّ
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى العا�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يوفّر المع ّلم عد ًدا من �صور الكائنات الحية من بيئات مختلفة.
دائري ،ثم يطرح عليهم عد ًدا من الأ�سئلة ،مثل:
 -2يطلب المعلم �إلى الطلبة الجلو�س ب�شكل
ّ
 اذكر �أ�سماء نباتات وحيوانات تعي�ش في بيئة قطبية. اذكر �أ�سماء نباتات وحيوانات تعي�ش في بيئة ا�ستوائية. اذكر �أ�سماء نباتات وحيوانات تعي�ش في بيئة �صحراوية.يبين المعلم للطلبة قدرة بع�ض الكائنات الحية (حيوانات ونباتات من نف�س النوع) على العي�ش في �أكثر
ّ -3
جيد.
تكيف مع بيئته ب�شكل ّ
من بيئة ،و� ّأن كلاًّ منها قد ّ
 -4يعطي المعلم بع�ض الأمثلة على التكيف من البيئة المحلية.
متكيفة مع بيئتها.
�صورا
 -5يعر�ض المعلم �إن �أمكن
ً
حية ّ
تو�ضيحية لكائنات ّ
ّ
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -6يجري المعلم ً
التكيف مع �أكثر من بيئة طبيعية.
الحية على
ّ
قدرة بع�ض الكائنات ّ
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التحويلي
القاموس
ّ
النتاجات
 يتحدث بلباقة مع الآخرين في المواقف المختلفة. يقترح عبارات �إيجابية بديلة لعبارات �سلبية.الفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

 -1يعر�ض المعلم على الطلبة الموقف الآتي :ت�أخر �سعيد عن موعده مع �صديقه جالل ،فقال له جالل
غا�ضبا :لماذا ت�أخرت؟ �أتظنني موظ ًفا لديك؟
ً
 -2ي�س�أل المعلم الطلبة :لو كنتم مكان جالل ،كيف �ستتعاملون مع هذا الموقف؟
 -3ي�ستمع المعلم �إلى �إجابات الطلبة ،ويبين لهم �أهمية ا�ستخدام عبارات �إيجابية في مثل هذا الموقف،
ك�أن يقول جالل :خير �إن �شاء اهلل ،لقد قلقت عليك.
 -4يكتب المعلم عبارات �سلبية يمكن �أن ي�ستخدمها بع�ض الأ�شخا�ص في مواقف معينة ،مثل:
 طلب زميل كتابا من زميله ،فقال له� :أعطني كتابك. قال �شخ�ص ل�شخ�ص �آخر� :أنت مخطئ في كالمك. ن�صح �شخ�ص �صديقه ،فقال له :عليك �أن ت�أخذ بر�أيي.غا�ضبا :ال تقاطعني.
�شخ�صا �آخر في �أثناء كالمه ،فقال له
 قاطع �شخ�صً
ً
 -5يطلب المعلم من الطلبة اقتراح عبارات �إيجابية بديلة يمكن �أن تقال في المواقف ال�سابقة ،وي�ستمع
�إلى اقتراحاتهم.
نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -6يجري المعلم ً
�ضرورة التفكير في العبارات التي ن�ستخدمها في تعاملنا مع الآخرين ،و�إظهار الكيا�سة واللباقة وح�سن
الت�صرف؛ لما لذلك من �أثر �إيجابي فيهم.
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كيف نصغي إلى اآلخرين؟
النتاجات
 يتعرف المق�صود بعملية التوا�صل.الفعال.
 يتقن مهارات الإ�صغاء ّالفعال في التوا�صل مع الآخرين.
 يدرك �أهمية الإ�صغاء ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف ال�سابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

يبين المعلم للطلبة �أهمية �إتقان مهارات االت�صال الأربع :القراءة ،والكتابة ،واال�ستماع ،والتحدث؛
ّ -1
يبين
تعدان مهارتي ا�ستقبال ،والتحدث والكتابة ّ
ويبين � ّأن القراءة واال�ستماع ّ
تعدان مهارتي �إر�سال ،ثم ّ
والمهمة التي يجب
لهم � ّأن هذا الن�شاط �سيركز على مهارة اال�ستماع؛ كونها من المهارات ال�ضرورية
ّ
�أن نتقنها في حياتنا.
تتكون كلّ مجموعة من �أربعة من الطلبة.
يق�سم المعلم الطلبة مجموعاتّ ،
ّ -2
تغير
 -3يعر�ض المعلم على المجموعات الموقف الآتي :لنفتر�ض �أن ثالثة منكم �أ�صدقاء ،والحظتم ُّ
�سلوك واحد منكم ،ف�صار يبتعد عنكم ،ويتحدث مع �أبناء الحي الأكبر منه �س ًّنا ،و�أ�صبح يمار�س �أفعاال
غير �صحيحة ،فقررتم م�ساعدته خ�شية �أن ي�صبح �إن�سانا غير �صالح ،فماذا تفعلون؟
 -4يكلف المعلم كل مجموعة تح�ضير عر�ض مدته ثالث دقائق ،في�ؤدي واحد من �أع�ضاء المجموعة
دور ال�شخ�ص الذي يحتاج �إلى الم�ساعدة ،وي�ؤدي �شخ�صان �آخران دور ال�صديقين اللذين يرغبان في
مراقبا.
م�ساعدته� ،أما الرابع فيكون
ً
تقدم عر�ضها �أمام الزمالء ،على �أن يع ّلق كل مراقب بعد انتهاء العر�ض
 -5يطلب المعلم �إلى كل مجموعة �أن ّ
على �أداء مجموعته؛ مبي ًنا �أ�سلوب الدعم والتوا�صل الم�ستخدمين مع ال�صديق الذي يحتاج �إلى الم�ساعدة.
 -6ي�س�أل المعلم المراقبين عن مالحظاتهم على ر ّد فعل ال�صديق الذي يحتاج �إلى الم�ساعدة (الم�ستقبل)،
وتدون الإجابات على اللوح .كما ي�س�أل المعلم الطالبين اللذين يرغبان في م�ساعدته (المر�سل) عن
ّ
م�شاعرهما.
156

 -7يطرح المعلم على الطلبة الأ�سئلة الآتية ،ويدير جل�سة ع�صف ذهني حولها:
 ما المق�صود بعملية التوا�صل؟معوقات عملية التوا�صل؟ وكيف نعالجها؟
 ما ّ كيف ن�صغي �إلى الأهل والأ�صدقاء والأقران ونظهر دعمنا لهم؟نقا�شا بين الطلبة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -8يجري المعلم ً
الفعال ،و�إدراك فائدته في
معوقاته ،و�إتقان مهارات الإ�صغاء ّ
معرفة �أهمية التوا�صل وكيفية عالج ّ
التوا�صل مع الآخرين.

157

نشاط ()99

كرة الطائرة للجميع
النتاج
محترما االختالفات معهم.
يتقبل الآخرين
ً
 ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الخام�س حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

اإلجراءات

ويمد �شبكة �أو حبلاً في منت�صفه بحيث يق�سم
 -1ي�أخذ المعلم الطلبة �إلى قاعة �أو ملعب م�ستطيل ال�شكل،
ّ
القاعة �أو الملعب ن�صفين.
يق�سم المعلم الطلبة فريقين ،ثم يو ّزع �أع�ضاء الفريق الأول في �أحد الن�صفين و�أع�ضاء الفريق الثاني في
ّ -2
الن�صف الآخر.
كر�سي �أو على الأر�ض وف ًقا الرتفاع
جال�سا على
يق�سم المعلم �أع�ضاء كل فريق بحيث يكون ن�صفهم
ً
ّ -3
ّ
الحبل �أو ال�شبكة ،والن�صف الآخر يكون واق ًفا.
يبين المعلم للطلبة �أنه يجب عليهم التناوب في �إر�سال الكرة ،ويحرز الفريق هدفًا �إذا �سقطت الكرة
ّ -4
ومن يحرز هدفًا في
في منطقة الفريق الآخر� ،أو �إذا �أخرج الفريق الآخر الكرة خارج حدود الملعبَ ،
و�ضعية الجلو�س يح�صل فريقه على �ضعف النقاط.
 -5ي�ؤكد المعلم للطلبة �ضرورة ا�ستخدام ثالث لم�سات (نقالت) للكرة قبل �إر�سالها �إلى الفريق الآخر،
و�ضعية الجلو�س مرة واحدة على الأقل.
علما ب�أنه ينبغي تمرير الكرة من �شخ�ص في
ً
ّ
نقا�شا بين الطلبة بعد انتهاء المباراة؛ ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
 -6يجري المعلم ً
�ضرورة تقبلنا االختالفات مع الآخرين واحترامها وبناء قبول الآخرين لنا.
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بإنتاجية
العمل
ّ
النتاجات
 يتعرف �أهمية قيمة الإنتاجية في �إنجاز العمل.إنتاجية عالية.
 ُيقبِل على �أداء العمل ب� ّالفـئة الم�ستهدفة

المـدة

من ال�صف الرابع حتى الثاني ع�شر.

ح�صة واحدة.

المواد الالزمة

مق�ص ،م�سطرة� ،ألوان ،ال�صق.
كرتونّ ،
اإلجراءات

يبين للطلبة � ّأن نجاح العمل مرتبط بمدى
ّ -1
يمهد المعلم للن�شاط بتبيان العالقة بين العمل والإنتاجية؛ �إذ ّ
�إنتاجه بجودة عالية.
منا�سبا لإنجاز
ومحد ًدا وق ًتا
مو�ض ًحا المهمة المطلوبة،
يق�سم المعلم الطلبة خم�س مجموعات،
ِّ
ِّ
ّ -2
ً
المهمة ،وهي� :إنتاج �أكبر عدد ممكن من حافظات الأقرا�ص الم�ضغوطة ( ،)CDبا�ستخدام الموا ّد
م�سجلاً مالحظاته؛
مق�ص ،م�سطرة� ،ألوان ،ال�صق .ويتابع �أداءهم،
المتاحة لديهم ،مثل :كرتون،
ّ
ّ
لتقديم التغذية الراجعة المنا�سبة.
المهمة يعر�ض قادة المجموعات منتوجاتهم المنجزة ،مع عر�ض موجز لآلية �إنتاجها.
 -3بعد انتهاء وقت �إنجاز
ّ
 -4يتيح المعلم للطلبة المجال للتحدث عن مدى ر�ضا كل مجموعة عن �أعمالها المنجزة.
مقد ًما التغذية الراجعة الالزمة عن �أداء ٍّ
ومع ِل ًنا المجموعة
يقيم المعلم �أعمال المجموعاتِّ ،
كل منهاُ ،
ّ -5
المهنية.
إنتاجية
ّ
ذات الأداء المتميز ،وال ّ
ليتو�صلوا �إلى ا�ستنتاج حول المو�ضوع ،من مثل:
نقا�شا بين الطلبة؛
 -6يجري المعلم ً
ّ
حب العمل واالنتماء �إليه،
من العوامل الأ�سا�سية في نجاح العمل وزيادة الإنتاجية بجودة عاليةّ :
وا�ستثمار الموارد المتاحة ،و�إنتاج �أكبر قدر ممكن من المخرجات (المنتج) ب�أقل ق َْدر من المدخالت
(الموارد ،الوقت.)...،
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