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الإطار النظري

ا�شتناًدا لبنائية المناهج الأردنية القائمة على المعايير والنتاجات، وتوفيرها للحوارات التفاعلية 
الممتعة، والمناق�شات التي ينبغي للمتعلم النخراط بها والتعمق في بحثها وتبادل الأفكار مع 
الآخر حولها وحول معانيها وتطبيقاتها وتداعياتها، والحفز ال�شامل للمتعلمين جميًعا للت�شاوؤل 
وتقليب الم�شكالت المرتبطة بها، فاإن الأن�شطة عموًما ت�شبح معنية بتنمية القدرات والمهارات 
والقيم �شمن �شياق تطبيقي عملي قائم على الفهم المعرفي العملي من جهة، والتوازن بين التعمق 
والتو�شع في المحتوى وتنظيمه حول عدد من الأفكار والمبادئ القائمة على خبرات المتعلمين 

ال�شابقة وقدراتهم على بنائها الجديد الذي يعك�ص �شخ�شياتهم وذواتهم من جهة اأخرى.
اإن م�شامين هذه النظرة الفل�شفية بو�شفها خلفية لمفهوم الأن�شطة، يجعل منها قوة محركة 
لإدماج في عملية التعلم والتعليم على طريق تحقيق الغاية من كونهم متعلمين فاعلين ي�شعرون 
الم�شتويين:  على  حولهم  ما  على  والمنعك�شة  ذواتهم  من  المنبعثة  والأهمية  والفتخار  بالزهو 
الوطني والعالمي. اإ�شافة اإلى تقديرهم لما يتعلمون، واإيمانهم باأن نجاحهم في هذا العالم المتغير 
مرهون بقدراتهم على التعلم مدى الحياة من جانب، واأنهم موؤهلون بو�شفهم متعلمين م�شتقبلين 

قادرين على تف�شير ما تعلموه مدر�شيًّا في ظروف حياة متغيرة متجددة من جانب اآخر.
كون  اإلى  المعلومات  من  التمّكن  من  المتعلمين  بقناعات  التحول  قواعد  نر�شي  وهنا، 
المعلومات والبيانات اأ�شا�ًشا لزًما للتمكن من المعرفة، بما تت�شمنه من مهارات وقيم على طريق 
بناء ال�شخ�شية المتوازنة للمتعلمين بو�شفهم اأفراًدا يتمتعون بكفايات �شاملة متكاملة متجددة، ول 
�شيما مهارات التفكير العليا والتفكير الإبداعي والبتكاري في اإطار من القيم الحا�شنة �لد�عمة 
لتوظيف هذه المعرفة والمهارات في حل الم�شكالت الحياتية بطرائق مبتكرة وم�شوؤولية عالية.

تطلبها  التي  الحداثة  في  ونلج  ال�شاملة،  المنهجية  ب�شورتها  الأن�شطة  بمفهوم  نحيط  وكي 
المنهاج الأردني، فاإنه ل ُبّد من التحوط لبناء القدرات الت�شورية للمتعلم، وهي كفاية م�شتجدة 
�شرورية بو�شفها متطلًبا للتفكير الإبداعي والبتكاري، يرى عن طريقها المتعلم بو�شوح نف�شه 
وموقعه من هذا العالم �شريع التغير والتجدد، وذلك من خالل التمكن من المفاهيم العابرة للمواد 

مقدمة
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الدرا�شية ب�شبغتها العالمية الموؤمنة بالختالف مع العدالة والمرونة وال�شمولية، وفي الوقت نف�شه 
القدرة على الحتفاظ بالخ�شو�شية وتقدير الذات.

التي  الأن�شطة  فيه  تتداخل  مركب  مفهوم  عموًما،  المدر�شية  الأن�شطة  مفهوم  فاإن  وعليه، 
تقوم على تنمية حاجات المتعلمين وميولهم ورغباتهم، مع الأن�شطة المرتبطة بالمواد الدرا�شية 
العابرة  المفاهيم  دمج  على  تقوم  التي  الأن�شطة  اإلى  اإ�شافة  التطبيقية،  العملية  تدري�شها  وطرائق 
للمواد الدرا�شية، بو�شفها مفاهيم حياتية تعمل على تر�شيخ القيم وفًقا لأبعادها الوطنية والعالمية. 
داخل  ممتًعا  تطبيقيًّا  متكاماًل  �شاماًل  مفهوًما  بو�شفها  الأن�شطة  مفهوم  اإلى  ينظر  الدليل  هذا  اإن 
المدر�شة الأردنية وخارجها، حيث تنق�شم الن�شاطات على اأ�شا�ص هذا المفهوم اإلى اأ�شكال ثالثة 

على النحو الآتي:
وريا�شية،  واأدبية،  ثقافية،  مختلفة:  واأندية  محاور  وفق  تتعدد  عامة،  مدر�شية  اأن�شطة  اأوًل: 
و�شحية، وعلمية، وتكنولوجية، وفنية، وبيئية، واإعالمية، وغيرها، حيث ينق�شم كل �شكل 
ومحور األوان واأندية متعددة، )فالن�شاط الريا�شي ينق�شم عدة األوان واأندية منها: كرة القدم، 
المحاور  بعدد هذه  ويتحكم  اإلخ(.  والجمباز،  وال�شباحة،  الطائرة،  والكرة  ال�شلة،  وكرة 
والأندية من الأن�شطة، عدد المعلمين في المدر�شة وتخ�ش�شاتهم ومرافق المدر�شة وظروفها 
مجتمعها  من  للمدر�شة  الدعم  وحجم  وقدراتهم،  ورغباتهم  الطلبة  وعدد  واإمكاناتها، 
المحلي، وخطة المدر�شة التطويرية وطموحاتها في دخول الم�شابقات والفوز. وفي هذا 
اإذا  والمرافق  الكوادر  من حيث  تذكر  م�شكالت  توجد  ل  المدر�شي  الن�شاط  من  ال�شكل 
التدريب والمتابعة  و�شعت كل مدر�شة خطتها في �شوء ظروفها الخا�شة، واإذا توافر لها 

والدعم الفني.
ثانًيا: اأن�شطة مدر�شية مرتبطة بالمواد الدرا�شية. وفي هذا ال�شكل دعوة للتحول بتعليم المتعلمين 
من التعليم النظري المجرد اإلى التعليم التطبيقي العملي. التعليم الذي يرفع من ن�شب التعلم 
على ح�شاب التعليم، ويرفع من التعزيز المعنوي والمادي ال�شانع للتعلم الُمجدي، ويطور 
التي تذكي  الن�شاطات  الممتع، وذلك من خالل  للتعلم  الحا�شنة  ال�شفية  البيئة  في �شروط 
الآراء  وتعدد  الفرو�ص  واقتراح  والنقد  التفكير  وتثير  والبحث  ال�شتق�شاء  وتحفز  الحوار 
واتخاذ القرارات. وفي هذا ال�شكل من الأن�شطة ل حاجة لمعلمين اإ�شافيين، واإنما الحاجة 



9

لتدريب نوعي على كيفيات الأداء واأ�شاليب التدري�ص والتوا�شل، واختيار الأن�شطة المنا�شبة 
واإعدادها عند اللزوم.

ثالًثا: ن�شاطات �شفية تغطي ح�شتين مقررتين �شمن برنامج الدرو�ص الأ�شبوعي لكل �شف. وفي 
هذا ال�شكل تتوزع الن�شاطات ال�شفية على محاور رئي�شة وفرعية للمفاهيم العابرة للمواد 
الدرا�شية، حيث ي�شاغ كل مفهوم اأو مفهوم فرعي بن�شاط اأو اأكثر يقّدم للمتعلمين بطرائق 
واأ�شاليب تحقق لهم النخراط والمتعة والحوار، الذي يدفعهم لكت�شاف العبر والر�شائل 
العابرة  المفاهيم  ندمج  والخت�شار  التو�شيح  من  ولمزيد  وا�شتنبطاها.  بالن�شاط  الم�شّمنة 

للمواد الدرا�شية وال�شفوف في اأربعة محاور هي:
القيم والمثل �لمدنية	•
مهارات التفكير	•
البيئة والعمل	•
الجمال والتذوق الفني	•

القيم  تناولت م�شامينها  اإذ  ب�شكل كامل،  الأول، والثاني،  المجالين:  الأن�شطة  وقد غطت 
والمثل المدنية، ويبقى على المعلم الم�شرف على تنفيذ الن�شاط اأن يوجه العمل والحوار نحو 
قيم ومثل مدنية.  ما ت�شمنته من  مبا�شرة ل�شتنتاج  باأ�شاليب غير  الطلبة  الم�شامين، ويدعم  هذه 
مثلما تمت �شياغة الأن�شطة لتعلم التفكير بطرائق �شهلة، ولتك�شب الطلبة المندمجين الم�شتمتعين 

بتنفيذها مهارات من الم�شتويات المختلفة اإلى جانب مهارات الإبداع.
يتحقق هذين  اإذ  الفني،  البيئة والعمل، والجمال والتذوق  اأقل مجالي:  ب�شكل  وقد غطت 
المجالين من خالل الحوار الذي يديره م�شرفو الأن�شطة اأو من خالل الأمثلة التي ت�شاعد على 

�لمزيد من التو�شيح.
الن�شاط الأقرب  المعلم هو في اختيار  اأن العبء الأكبر الذي يقع على عاتق  وواقع الحال 
اإلى الم�شتوى النمائي الطلبة، وفي التخطيط الم�شبق لكيفية تنفيذه، وتحديد النتاجات المتوقعة 
الن�شاط، ف�شاًل  عن ال�شتراتيجيات والإجراءات التي  والم�شامين الإ�شافية لما ن�ص عليه ذلك 

�شتتبع في تنفيذ الن�شاط بطريقة ممتعة.
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ويتطلب تنفيذ هذا ال�شكل من الأن�شطة في المدر�شة بع�ص التهيئة والوعي الكافي بالفكرة 
و�شمان دعم الهيئات الإدارية والتدري�شية لها، ولتوظيف دليل الأن�شطة بعد النخراط بالتدريب 
ن�شاط متفرًغا  باأن يكون معلم  الأف�شل تخ�شي�ص معلم راغب  تنفيذه. وربما من  على كيفيات 
لهذه المهمة وفق هذه الروؤية بغ�ص النظر عن تخ�ش�شه ومبحثه. ولمزيد من الحر�ص على نجاح 
هذه النقلة النوعية بالتعليم والتعلم ُيف�شل تدريب عدد راغب متحم�ص من الم�شرفين التربويين 
تربية وتعليم(  اأكثر في كل مديرية  اأو  بالذات )مدرب  الغر�ص  لهذا  ميدانيين  بو�شفهم مدربين 
قبل  ال�شفية  لالأن�شطة  النوعي  للتنفيذ  الأدائية  كفاياتهم  من  والتاأكد  المعلمين  بتدريب  ليقوموا 
اإلى اهتمام مديري المدار�ص ذكوًرا واإناًثا ودعمهم  الما�شة  الفعلي. ول نن�شى الحاجة  تنفيذها 
عملية التنفيذ وفق الروؤية المر�شومة لالأن�شطة، ف�شاًل عن متابعة الم�شرفين وتقييمهم لما يجري 

بمنطق الدعم التطويري الم�شتمر.
ويلزم لتنفيذ هذا التوجه توظيف التكنولوجيا عن طريق ت�شميم )بورتل( تكون عليه اأن�شطة 
اآخر،  جانب  ومن  ناجحة.  ميدانية  اأن�شطة  من  جديد  كل  اإليه  ي�شاف  ثم  ومن  ابتداًء،  الدليل 
يمكن اإ�شافة خدمة الم�شادر الداعمة بح�شب المنطقة الجغرافية التي يمكن للمدر�شة معرفتها 

وال�شتعانة بها، لتنفيذ الن�شاط في المدر�شة اأو ا�شت�شافته.
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يهدف هذا الدليل اإلى:

للمواد  عابرة  بمفاهيم  تت�شل  م�شامين  ذات  والمدر�شية  ال�شفية  الأن�شطة  من  تقديم محتوى   -
الدرا�شية وال�شفوف من جهة، وحاملة لمهارات تعليم التفكير العليا من جهة اأخرى.

- تقديم الدعم الفني التربوي للمدار�ص عموًما ل�شمان الحد الأدنى من الم�شاواة، اأمام تباين هذه 
المدار�ص في الكفاءات والمرافق والتجهيزات.

- زيادة الجانب العملي التطبيقي للمعرفة على ح�شاب الجانب النظري الوعظي لها.
- بعث الحياة والتفاعل في البيئة المدر�شية؛ لتكون بيئة حيوية ودية ت�شاركية جاذبة.

وباأجواء  متوازن،  ب�شكل  والعاطفية،  والجتماعية،  العقلية،  الطلبة:  �شخ�شية  جوانب  تنمية   -
مفعمة بالحرية والدعم.

- تمكين اأطراف العمل المعنيين بالأن�شطة المدر�شية )اإ�شراف، متابعة، تنفيذ، تقييم، ...(، من 
العمل وفق روؤيا واحدة وا�شتراتيجيات متقاربة.

المطلوبة  والقيم  والمعارف  بالمهارات  العالقة  ذات  والموؤ�ش�شات  الكوادر  قدرات  تنمية   -
لنجاح الدليل وتحقيق اأهدافه، ول �شيما عن طريق البرامج التدريبية التي ت�شبق تطبيق الدليل 

وفي اأثناء تنفيذه.

اأهداف الدليل
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ي�شتهدف الدليل خم�ص فئات, هي:

١- فئة الطلبة: وهم الفئة الأولى والأَْولى باهتمام الدليل، كما اأنهم الفئة المطلوب انخراطها في 
العمل في الأن�شطة ال�شفية والمدر�شية التي يت�شمنها الدليل، وفًقا لل�شروط والمحددات التي 

يتطلبها لنجاحه في تحقيق اأهدافه.
٢- فئة المعلمين: وهم الفئة الأهم في جانب تنفيذ الدليل، بل هم من يعملون على نجاحه في 

تحقيق اأهدافه.
الأن�شطة  تنفيذ  لنجاح  جميعها  المتطلبات  بتوفير  المعنية  الفئة  وهي  المدر�شية:  القيادة  فئة   -3
المدر�شة وخارجها.  في مجال  اأم  الدرا�شية  الف�شول  في غرف  اأح�شلت  �شواء  المدر�شية، 
الدعم  تقدم  اأن  واأهدافها  الن�شاطات  لفل�شفة هذه  العميق  المعنية في �شوء فهمها  اأنها  كما 

ال�شامل لنجاحها، وخا�شة الدعم المعنوي الحافز على التفوق.
و�لميد�ن  الوزارة  بين مركز  الفئة في غاية الأهمية؛ لأنها تقع  التربويين: وهذه  الم�شرفين  ٤- فئة 
المدر�شي الم�شتفيد مبا�شرة من الأن�شطة ، حيث تنقل الفكر والفل�شفة والأهداف كما هي 
في عقول �شانعي ال�شيا�شة والمنظرين لها في مركز الوزارة، وما تم ت�شمينه في دليل الأن�شطة، 
اإلى الفئات التنفيذية، وذلك من خالل التدريب واللقاءات الفردية والجمعية، وتقديم �لدعم 

بكل اأنواعه عن طريق الزيارات الميدانية للمدر�شة وح�شور التنفيذ الفعلي لالأن�شطة.
واللوج�شتي  النف�شي  بالدعم  معنية  الفئة  وهذه  للمدر�شة:  المحلي  والمجتمع  الأمور  اأولياء  فئة   -5
للمدر�شة  الداعمين  المحلي  المجتمع  ومجال�ص  الأمور  اأولياء  باإ�شراك  والطلبة،  للمدر�شة 
في ح�شور هذه الأن�شطة ، وتهيئة فر�ص الدعم لالأبناء و�شالمتهم وتنمية انتمائهم للمدر�شة 

وحبهم لها، وهذه �شمانة اأكيدة لتح�ّشن تعلمهم ب�شكل عام.

الفئات امل�ستهدفة بالدليل
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ل�شمان نجاح الدليل في تحقيق اأهدافه المبا�شرة من جانب، وتحقيق الفل�شفة من زيادة ن�شبة 
الأن�شطة في التعليم المدر�شي والميل باتجاهات الطلبة نحو الإيجابية والنتماء لمدر�شتهم ب�شكل 
واعي ورا�شخ مع القيم الم�شكلة ل�شخ�شياتهم من جانب اآخر، فاإن القائمين على ال�شيا�شات التي 

يت�شمنها هذا الدليل يوؤكدون �شرورة اتباع الخطوات الآتية وفق ت�شل�شلها:
مقدمة  في  الواردة  واأهميتها  ومفهومها  الأن�شطة  لفل�شفة  المعمق  والنقا�ص  الواعية  القراءة   -1
هذا الدليل. ففي ذلك تنوير لجميع الأطراف )الفئات( الذين يتفاعلون مع الدليل، وتحديد 

لتجاهات الفعل التربوي و�شرعة تحقيق الأهداف.
لالأهداف جميعها وكيف  الكلية  ال�شورة  وت�شكيل  واحًدا،  واحًدا  الدليل  اأهداف  مناق�شة   -2

�شت�شبح في عقول الطلبة و�شخ�شياتهم.
هي  الأن�شطة  واأن  متكامل،  كّل  هو  المتنوعة  وم�شادره  التعّلم  محتوى  اأن  على  التوافق   -3
جزء مهم منه، واأن التعلم ل يح�شل ول يكتمل اإل بالعمل عليه كاماًل في جانبيه: النظري 
مرافق  داخل  يتم  الذي  بها،  المرتبط  وغير  المدر�شية  الكتب  بمحتوى  المرتبط  والعملي، 

المدر�شة ومعاملها، في غرفة ال�شف اأو خارج المدر�شة.
4- اإدراك اأن الأن�شطة الموجودة في الدليل هي عينة ي�شتطيع المعلم بدعم من الم�شرف التربوي 
للمفاهيم  لوعيه  وفًقا  منها  واأف�شل  مثلها  ينتج  اأن  التدريب،  م�شاغل  اأثناء  وفي  البداية،  في 
الن�شاط واأ�شئلته كي  ُيعّدل بمحتوى  اأن  اأو  الدرا�شية وال�شفوف من جانب،  للمواد  العابرة 
يتنا�شب واأعمار طلبة ال�شف وميولهم وظروفهم من جانب اآخر. اإ�شافة اإلى دور الم�شرف 

التربوي في التقاط الأن�شطة المتميزة وت�شجيلها با�شم المعلم لتكون في �شجله الإنجازي.
5- التركيز على الن�شاط نف�شه، ويكون ذلك ابتداًء في م�شاغل التدريب، حيث يتم قبل تناول 
الن�شاط والتدرج بالنقاط الأربع ال�شالفة الذكر، ومناق�شة ا�شم الن�شاط بو�شفه اأحد المفاهيم 
من  ُيتوقع  وما  الن�شاط  باأهداف  التناول  هذا  وُيربط  وال�شفوف،  الدرا�شية  للمواد  العابرة 
الن�شاط  النقا�ص حول منا�شبة  يتم  بعد ذلك  الطلبة و�شلوكهم.  اأن يحققه في عقول  الن�شاط 
لم�شتوى طلبة ال�شف وظروفهم، ول �شيما اإذا كان الن�شاط يتطلب بع�ص الأدوات والمواد. 

كيفيات ا�ستخدام الدليل
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وهنا يلزم التعديل على الن�شاط وفًقا لأعمار طلبة ال�شف تب�شيًطا اأو تعميًقا اأو اإ�شافة لأ�شئلة 
تحتاج اإلى مهارات تفكير اأعلى.

وكي يكون تنفيذ الن�شاط اأف�شل واأكثر فاعلية ويحقق اأهدافه المر�شودة وغير المر�شودة ل 
بد من الأخذ في الح�شبان ما ياأتي:

والبت�شامة  الإيجابي  والتوا�شل  والدفء  بالود  تت�شم  بحيث  وُمناخها،  التفاعل  بيئة  تهيئة   -1
والتحرر من الخوف.

فال  الذهني وموا�شفاته،  الع�شف  لقاء  بخ�شائ�ص  والأخذ  والحوار،  لالأداء  العملية  الطبيعة   -2
قطع لفكرة اأو اإنكارها اأو ال�شخرية منها، بل الثناء على �شاحبها والبناء عليها.

3- اأي ن�شاط مهما كان ا�شمه ومحتواه يجب اأن يكت�شب الطلبة منه مهارات تفكير ومهارات 
اإبداع. فعلينا دائًما اأن ن�شتخدم عبارات محددة ت�شبح في ما بعد جزًءا من ال�شلوك الطبيعي 
من مثل: ماذا لو ...؟، ماذا تعني ...؟، ما دليلك؟، ربما واأحياًنا ودائًما، اأعط مثاًل ...، ما 

عالقة هذا بذاك ...؟.
الحياتي  بالواقع  يقابله  ما  اإلى  به  الغو�ص  بعد  الن�شاط  محتوى  ينقل  اأن  دائًما  المعلم  على   -4
التح�شير  باب  ومن  العالم.  اأو  البلد  وفي  والقرية،  والمدينة  والمدر�شة  الأ�شرة  في  للطلبة، 

يمكن للمعلم اأن ي�شتفيد من فيديو اأو �شورة اأو غير ذلك.
ومجرياته  بالن�شاط  والفرح  الندماج  وهل  التفاعل،  وُمناخ  الطلبة  لتفاعل  الذاتي  التقييم   -5
وا�شح. اإ�شافة اإلى التقييم الختامي للن�شاط اأو الن�شاطات �شواء على مدى ح�شة اأو على مدى 

اأ�شبوع اأو �شهر، اإلخ.
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توفير  في  قوية من دعائمه  ابتداًء كدعامة  المنهج  في  المدر�شية جليًّا  الأن�شطة  اأهمية  تظهر 
الجانب العملي التطبيقي للمعرفة، وتقديم هذا الجانب بطرائق وو�شائط ممتعة ت�شمن انخراط 
الطلبة وتعاونهم في اإنجاز المهام من دون تذمر وملل. اإ�شافة اإلى توفير عديد الفر�ص التي ت�شهم 
دونما حاجة  والعاطفي،  والمعرفي  الجتماعي  التفاعل  على  القادرة  الحرة  ال�شخ�شية  بناء  في 
للتهديد والكبت. لذا، فا�شتراتيجية التقويم ل بد من اأن ت�شمل الن�شاط بحد ذاته، وما يحققه من 
المنهاج،  لأهداف  المحققة  الإيجابية  والر�شالة  القيمي  والم�شمون  والإمتاع  المنا�شبة  �شروط 
كما عليها اأن ت�شمل طرائق تقديمه والبيئة الحا�شنة لتنفيذه وُمناخ العمل، وما ي�شوده من دفء 
وود وتعاون من جانب، وتوا�شل لفظي وغير لفظي من جانب اآخر. اإ�شافة اإلى تناول ا�شتراتيجية 
للتقويم والتوجيه  المدر�شي بو�شفها مرجعيات رئي�شية  للن�شاط  د من معايير  التقويم كل ما ُحدِّ
وفًقا ل�شوابطها المحددة وموؤ�شراتها المر�شودة، وياأتي على راأ�ص هذه المعايير ما يت�شل بالطالب 

ل عليه من نماء في �شخ�شيته ومعارفه واتجاهاته. وما تح�شّ
وتاأ�شي�ًشا على ما �شبق يت�شح اأن عملية التقويم جزء مهم من عملية الجودة، حيث اإنها �شبقت 
العمل بالتخطيط كما في التقويم القبلي، ولزمته كما في التقويم البنائي، وا�شتمرت بعد النتهاء 
ط،  منه كما في التقويم الختامي والبعدي. وبهذا حققت وتحقق با�شتمرار دائرة الجودة )خطِّ

ن(. ذ، راِجع، ح�شِّ نفِّ
اإن �شمان تحقيق التقويم لأهدافه التطويرية يحتاج اإلى توظيف عدد من الأدوات والآليات 

الأكثر منا�شبة لتقويم الأن�شطة المدر�شية، منها:
- المالحظة: وتكون لما يقوم به الطلبة فعاًل ولي�ص لما يقولونه. و ي�شترط في المالحظة اأن تتم 
وفق الإجراءات العلمية لها، من بطاقة ور�شد وبنود ومو�شوعية. كما ي�شترط فيها اأن تت�شم 

بالحيادية وال�شدق والثبات، وبالذات �شدق المحكمين.
- فح�ص الوثائق والم�شتندات: وتتم عن طريق مراجعة ال�شجالت والإنجازات وتحليلها ول �شيما 
المقالت والم�شروعات والمبتكرات وال�شور، اإلخ. على اأن ي�شت�شف من المراجعة والتحليل 
مدى التزام القائمين على الن�شاط، ومدى تفاعل الطلبة، ومدى اهتمام اأولياء الأمور ومتابعتهم.

التقومي
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المدر�شية  الأن�شطة  في  العمل  اأطراف  اآراء  لتعّرف  جيدة  اأدوات  وهي  والمقايي�ص:  ال�شتبانة   -
الأدوات  جملة  تدعم  عندما  وخا�شة  والتجاهات،  الر�شا  مقايي�ص  �شيما  ول  واتجاهاتهم. 
والآليات بع�شها بع�شا، كاأن تدعم نتائج المالحظة نتائج المقايي�ص في الوقوف على درجة 

النخراط والمتعة والتعبير الحر.
- المقابلة: وهي حادثة تفاعلية بين القائم بالمقابلة والم�شتجيب، يتم الوقوف من طرفيها على 

حقيقة ما يجري وم�شتوى التقّدم المحرز.
القيا�ص الجتماعي ومقايي�ص التجاهات والميول، وطريقة  اأنواع  العديد من  هذا بجانب 

درا�شة الحالة.
ولّما كان التقويم هو الجزء الحيوي من عملية التعلم والتعليم، فاإنه يجب اأن يخطط له جيًدا 
ويعطى الوقت الكافي لإعداد اأدواته، فالمعيار الحقيقي لأي مداخل اأو اأ�شاليب جديدة يجب 
اأن يقوم على جعل الطلبة يعملون على اأداء مهمات ذات معنى وقيمة بالن�شبة اإليهم وتبدو اأن�شطة 
تعلم، يمار�شون فيها مهارات التفكير العليا، ويجب اأن ي�شارك الطلبة في تقويم اأنف�شهم لمعرفة 

مدى تقدمهم نحو الأهداف.
وفي هذا الإطار، فاإنه ل ُبّد من الإ�شارة اإلى بع�ص الطرائق والأ�شاليب الجديدة في التقويم 

ذات الُبعد التعّلمي والتطويري، منها:
ب�شكل  وتنظيمها  والمفاهيم  الأفكار  لترتيب  رمزي  تمثيل  وبها  )التفكير(:  المفاهيم  خرائط   -
عالقات هرمية اأو ت�شعبية. وحقيقة، تعك�ص هذه الخريطة المفاهيمية عمق الفهم للمو�شوع 

وترابطاته، كما ت�شكل هذه الخريطة اأ�شلوب تعلم ذاتي.
- التقويم الإبداعي: وبه يترك للطالب حرية تقديم ما يثبت كيفية توظيفه للعديد من الم�شادر في تعلم 
والأ�شرطة  وال�شور،  ال�شحف  من  وق�شا�شات  �شجالت  مثل:  المعلم  الذي حدده  المو�شوع 

والفيديوهات والر�شومات، والملفات ال�شوتية والمواد الب�شرية والو�شائط الإلكترونية، اإلخ.
- التقارير والمقابالت ال�شفهية: وبها يقدم الطالب تقريًرا حول عمله وفًقا ل�شوابط التقرير الذي 

تعلمها، كما تفيد المقابلة بتقوية القدرة التعبيرية والن�شج ال�شخ�شي لدى الطلبة.



17

- ملفات الإنجاز: ويعده الطالب كي يجمع به الأعمال والإنجازات التي تخ�شه على مدى ف�شل 
درا�شي اأو �شنة، اأو بح�شب مدة الم�شروع.

- التقويم العملي: وهي طريقة اأ�شا�شية في الحكم على مدى تطبيق المهارات والإجراءات العملية 
التي مّر بها �لطالب.

- التقويم الذاتي: وبه ي�شارك الطالب في تحديد م�شتواه عن طريق  اأدائه واأعماله وفًقا لمحكات 
متفق عليها ويعرفها، وفيه يتحرر من اأي قيود اأو �شلطة، وفي الوقت نف�شه ينمي لديه قدرات 

ال�شبط الذاتي لالأداء )التقويم الن�شط(.
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نشاط ) 1 ( 

اإلجراءات

1- يجّهز المعلم م�شًبقا وًرقا اأبي�ص واأقالًما واألواًنا متنوعة.
2-  يبّين المعلم للطلبة اأن هذا الن�شاط �شيمّكنهم من التعرف بع�شهم اإلى بع�ص ب�شكل اأف�شل، و�شيتيح لهم 

ا الفر�شة للتعرف اإليهم. اي�شً
ال منهم عمل درع خا�ص به على نمط  3- يوّزع المعلم على الطلبة الورق والأقالم والألوان، ويّكلف ًكّ

الدرع المرفق. 
4- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات تتكون كل منها من ع�شرة طلبة.

يكّلف  ثم  بينهم،  المعلومات  وتبادل  مجموعته  اأفراد  على  درعه  عر�ص  طالب  كل  المعلم  يكّلف   -5
الطلبة عر�ص الدروع في مكان بارز، مثل الجدار، ليروها جميعهم، ويتحدث كل طالب عن درعه 

ال�شخ�شي، وما يت�شمنه من معلومات عنه في ثالث دقائق. 
6- يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل: 

ا ممتاًزا؟ لماذا؟  - من منكم �شمع عر�شً
- ماذا عرفت من اأ�شياء جديدة عن زمالئك؟ 

- ما الذي لم تفعله في هذا الن�شاط وتريد فعله في الن�شاط القادم؟
- ما الذي �شتتوقف عن فعله؟  وما الذي �شت�شتمر في فعله؟

أنـا وزمالئي

النتاجات

- يتحدث عن نف�شه واهتماماته بجراأة. 
- يتعرف اإلى زمالئه ب�شكل اأف�شل. 

- يقي�ص نف�شه بالآخرين. 
- ي�شتفيد من خبرات الآخرين.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الرابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.
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7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- معرفة الزمالء على نحو اأعمق ت�شهم في تنمية ال�شخ�شية. 
- كل اإن�شان فيه ما يميزه عن الآخرين. 

- ل تتوقع من الآخرين اأن يكونوا مثلك.
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نشاط )2( 

اإلجراءات

1- يجهز المعلم م�شًبقا ورًقا اأبي�ص واأقالًما واألواًنا متنوعة.
2- يوزع المعلم على الطلبة الورق والأقالم والألوان، ويكلف كال منهم تعريف القيم الت�شعة على نموذج 

الدرع المرفق.

3- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات، ويكّلف كل مجموعة الت�شويت على اأف�شل تعريف لكل قيمة من 
تعريفات اأع�شاء المجموعة، ويفوز التعريف الذي يح�شل على اأكثر الأ�شوات. 

4- يكّلف المعلم المجموعات كتابة التعريفات الفائزة على نموذج جديد خا�ص بالمجموعة للدرع المرفق.  
وتتاأمل  مثاًل(،  الجدار  )على  الزمالء  من جميع  مراآى  على  بها  الخا�ص  الدرع  تّعلق كل مجموعة    -5

المجموعات الدروع جميعها. 

درع القيم

النتاجات

-  يدرك اأهمية القيم في حياته. 
- يتّمثل القيم الإيجابية ويعك�شها في �شلوكه. 

-  يتّعرف الوجه الأمثل لكل قيمة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

ما ه��و تعريف��ك للعمل 
الجاد؟

ما هو تعريفك لاللتزام؟

ما هو تعريف��ك للتوافق 
وال�شدق؟

ما ه��و تعريفك للمرونة 
العقلية؟

ما هو تعريف��ك لالإدارة 
القوية؟

ما ه��و تعريف��ك للتعلم 
من التجربة؟

ما هو تعريفك لتحمل الم�شوؤولية؟

م��ا ه��و تعريف��ك للثقة 
بالنف�ص؟

ما هو تعريفك للتركيز؟
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6- يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل: 
- كيف عمل اأع�شاء المجموعة مًعا؟ من اأخذ زمام المبادرة في المجموعة؟

- من يرى نف�شه �شفاًفا بالفعل في اإعطاء �شوته لأف�شل تعريف لكل قيمة من دون مجاملة لبقية الأع�شاء 
في المجموعة؟

- التوافق وال�شدق قيمتان من القيم الواردة في درع هذا الن�شاط، فهل تمت مراعاتهما من قبل اأع�شاء 
مجموعتك؟ كيف؟ 

- بو�شفك قائًدا، ما مدى توافقك مع قيمك في الت�شويت؟
- ناق�ص دور الثقة بالنف�ص في القيادة.

- ما الذي لم تفعله في هذا الن�شاط وتريد فعله في الن�شاط القادم؟
- ما الذي �شتتوقف عن فعله؟  وما الذي �شت�شتمر في فعله؟

7 - يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- الثقة بالنف�ص من اأ�شباب القوة في ال�شخ�شية. 
- مجاملة الآخرين ل تكون على ح�شاب القيم.

- �شرورة م�شاركة الزمالء في العمل الجماعي على نحو فاعل.
- �شرورة الإفادة من خبرات الآخرين.

 اأعظم مخاوفي:

 هدفي الأول من 
هذا الن�شاط هو:

 الأعمال التي اأقوم
 بها للمرح هي:

 اأعظم اإنجازاتي:

المدح الذي يقدمه نقد الآخرين لي:
لي الآخرون: 

�شعاري ال�شخ�شي:
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نشاط )3( 

اإلجراءات

1- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات مت�شاوية من غير ت�شمية قائد لكل مجموعة، ويكّلف اأع�شاء كل 
مجموعة الوقوف على �شكل دائرة مع الحفاظ على م�شافات مت�شاوية بينهم.  

2- يقّدم المعلم التعليمات الآتية للمجموعات: 
- �شتقوم كل مجموعة بت�شكيل مربع مثالي من حبل طويل �شاأ�شعه على �شكل دائرة و�شط المجموعة.

- �شتقومون بهذه المهمة مع�شوبي الأعين. 
- �شتحافظ كل مجموعة على الم�شافات المت�شاوية بين اأع�شائها. 

- يرجى توخي الحذر من التعثر اأو ال�شطدام.  
- �شاأقوم باإيقاف ع�شو المجموعة اإذا  تعّثر، اأو اأ�شبح عر�شة للخطر، على الرغم من اأني ل اأ�شتطيع 

مراقبتكم جميعا في الوقت نف�شه.
اإن قمتم  اإل  باإخباركم بالوقت المتبقي  اأقوم  - لديكم ثالثون دقيقة من الوقت لإتمام المهمة، ولن 

ب�شوؤالي، و�شاأقوم باإيقافكم عند انتهاء الوقت المحدد.
3- بعد انتهاء الوقت المحدد للمهمة، يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل:

- ماذا كان رد فعلك الأّولي على المهمة؟
- ما م�شاعرك حول كونك مع�شوب العينين في هذه المهمة؟

- من منكم تم ا�شتبعاده من المهمة؟ لماذا؟
م اأداءك �شمن المجموعة؟ - كيف تقوِّ

- في راأيك، من كان يقود العمل في مجموعتك؟ لماذا عددته قائدا؟ 

المربع األعمى

النتاجات

- ي�شارك في العمل الجماعي بفاعلية. 
- يحترم قواعد العمل الجماعي.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الرابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.
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- كيف كان اأداء مجموعتك؟ هل كان فو�شويًّا اأو منظًما؟ كيف؟ 
4- يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- احترام القواعد والتعليمات وو�شع الخطط؛ من اأ�شباب نجاح الأعمال. 
- العمل الجماعي ينّمي روح التعاون.
- العمل الجماعي في حاجة اإلى قائد.
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نشاط )4( 

اإلجراءات

1- يح�شر المعلم م�شبًقا م�شا�شات بال�شتيكية واأكواًبا ورقية اأو بال�شتيكية. 
2- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات مت�شاوية، ويقّدم التعليمات الآتية: 

- �شتقوم كل مجموعة ببناء مج�شم من الم�شا�شات والأكواب، و�شتفوز المجموعة التي تح�شل على 
نقاط اأكثر.

  - �شتح�شل المجموعة على نقطة لكل �شنتيمتر من ارتفاع الهيكل النهائي، ولكن �شيتم خ�شم نقطة 
لكل قطعة من المعدات التي تم ا�شتخدامها؛ لذا، فاإن ن�شبة المعدات اإلى ارتفاع الهيكل اأمر مهم.

- لدى المجموعة ع�شرون دقيقة للتخطيط، وبعد ذلك يجب اأن تقدم توقعا بعدد النقاط التي �شتحرزها. 
ل�شتعمال  وتخطط  �شم،   )112( اإلى  طوله  �شي�شل  الهيكل  اأن  تعتقد  المجموعة  كانت  اإذا  مثال: 

)18( قطعة من الأدوات. فاإنها يجب اأن تقًدم توقعا مقداره )94( �شم. )112 - 18 = 94(.
3- تخطط كل مجموعة للعمل مدة ع�شرين دقيقة وت�شجل توقعها على ال�شبورة. 

4- يمنح المعلم المجموعات مدة ع�شرين دقيقة اأخرى لإنجاز المج�شمات. 
5- تقّوم المج�شمات وفق ارتفاع الهيكل ودقة التوقع، مع تخ�شي�ص نقاط اإ�شافية لثبات المج�شم وجماله.

6- يتم اختيار المجموعة الفائزة وفق ما �شبق من تعليمات وقواعد. 
7-  يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل:

- هل كانت مجموعتكم في حاجة اإلى قائد وخطة؟ و�شح اإجابتك.
- هل التزمت مجموعتكم الأرقام التقديرية التي و�شعهتا في عملية التخطيط؟ ما ال�شبب؟

األكواب والقصب

النتاجات

- ي�شارك في العمل الجماعي على نحو فاعل. 
- يخطط لالأعمال على نحو �شليم. 

- ي�شع توقعات دقيقة لإنجازاته. 

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.
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- هل عملت مجموعتكم بنهج واحد اأو اأكثر؟ كيف؟
- هل �شاعدتكم الأ�شئلة ال�شتي�شاحية على اإنجاز العمل والفوز؟ كيف؟

8- يجري المعلم نقا�َشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- التخطيط لالأعمال والتوقعات الدقيقة �شبب في النجاح. 
- التجارب غير الناجحة ل تعني الف�شل، بل يجب الإفادة منها في الو�شول اإلى النجاح.
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نشاط )5( 

اإلجراءات

ر المعلم م�شبقا ورقا مقوى واأ�شرطة ل�شقة.  1- يح�شّ
2- يوّزع المعلم ال�شف اإلى مجموعتين مت�شاويتين، و يوّزع كل مجموعة اإلى فريقين مت�شاويين. 

3- يعّين المعلم قائًدا لكل مجموعة؛ لتن�شيق عملية التوا�شل بين الفريقين. 
4- يقدم المعلم التوجيهات والتعليمات الآتية لقائد كل مجموعة: 

- �شتقوم كل مجموعة ببناء ج�شر من الورق المقوى والأ�شرطة الال�شقة. 
- �شيعمل الفريقان في كل مجموعة ب�شكل منف�شل، اإذ يبني اأحد الفريقين ن�شف الج�شر ويبني الفريق 

الثاني الن�شف الآخر، على اأن يكون كل فريق في مكان مختلف عن الآخر.
- ي�شترط اأن يتم و�شل ن�شفي الج�شر معا بكل �شهولة، واأن تتمكن �شيارة )لعبة( من التنقل باأمان على 
اأن  اأي�شا، كما يجب  الج�شر الذي ل يقل طوله عن ثالثين �شنتمترا، وارتفاعه عن ثالثين �شنتمترا 

يكون الج�شر م�شتقاًل ومدعومًا ذاتيا.  
- تتم عملية التوا�شل بين الفريقين من خالل القائد با�شتعمال الهاتف المحمول.  

- ي�شمح للقائد فقط دخول المكانين، اإذ يبقى مع اأحد الفريقين وي�شمح له زيارة الفريق البعيد مرتين: 
التعليمات حتى  على  تحديثات  لإعطائهم  اأخرى  ومرة  المهمة،  موجز  على  الفريق  لإطالع  مرة 

نهاية المهمة. 
- الحد الأق�شى لإتمام المهمة هو اأربعون دقيقة، ويعطى الفريق البعيد مدة ثالثين ثانية اإ�شافية للعودة 

اإلى غرفة ال�شف.
- ل ي�شمح للقائد نقل ن�شف الج�شر من فريق اإلى اآخر لروؤيته قبل عودة الفريق البعيد اإلى غرفة ال�شف.

الجسر المنقسم

النتاجات

-  ينمي لديه القدرة على التوا�شل. 
-  يعزز لديه مهارة القيادة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.
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- تفوز المجموعة التي توؤدي العمل على نحو مثالي مع التزام التعليمات والتوجيهات. 
5- بعد انتهاء العمل واختيار المجموعة الفائزة يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة من خالل توجيه الأ�شئلة، 

مثل: 
- تحدث عن دور القائد في مجموعتك واأهميته في عملية التن�شيق.
- هل كانت التوجيهات التي قدمها القائد وا�شحة وفاعلة؟ كيف؟ 

- هل ترى نف�شك ع�شوا فاعال في المجموعة؟ كيف؟ 
- هل كان في الإمكان القيام بالمهمة بنجاح من غير التن�شيق بين المجموعتين وتفعيل دور القائد؟ 

و�شح اإجابتك.
و�شح  الواحد؟  الفريق  اأع�شاء  بين  التعاون  غير  من  بنجاح  بالمهمة  القيام  الإمكان  في  كان  هل   -

اإجابتك.
6- يجري المعلم نقا�شا بين الطلبة لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

وتقديم  فيهم،   الحما�ص  وبث  الأع�شاء  وت�شجيع  والمثابرة،  التعاون،  الناجح:  القائد  �شقات  من   -
تعليمات دقيقة ووا�شحة. 

التعاون اأ�شا�ص نجاح الأعمال الجماعية.   -
التوا�شل الإيجابي مع الآخرين �شرورة اجتماعية.   -
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اإلجراءات

1- يذكر المعلم اأي كلمة يعرف الطلبة معلومات عنها، مثل: )الكتاب، المدر�شة، الديمقراطية، ال�شرطي، 
كرة قدم(. 

2- يطلب المعلم اإلى الطلبة ذكر اأي كلمة ع�شوائيًّا، مثل: )جدار، دبو�ص، تلفاز، ج�شر، طين، تفاح(.
3- ي�شاأل المعلم: اإن اأخذنا كلمة )الكتاب( مثاًل، فما ال�شبه بين )الكتاب(:

- والجدار؟                      - والدبو�ص؟
- والتلفاز؟                       - والج�شر؟
- والطين؟                        - والتفاح؟

4- يحّفز المعلم الطلبة لإيجاد عالقات عديدة، فمثاًل: 
- الجدار ن�شتند اإليه                                                 والكتاب ...................
- الجدار يحتاج اإلى �شيانة                                      والكتاب ...................
- الجدار يحمينا من العوامل الخارجية                    والكتاب ...................

5- يكّلف المعلم الطلبة اإيجاد عالقات بين كلمات اأخرى، مثل:
- الوردة والمدر�شة.

- العامل والنحلة.
- الفرا�شة وال�شباك.

6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

اإلثارة العشوائية

النتاج

- يكت�شف وجود عالقات بين اأ�شياء مختلفة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )6( 

مهما اختلف اأحدنا عن الآخر؛ فثمة عوامل و�شفات م�شتركة بيننا، تدعونا اإلى التوا�شل والتعاون.
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نشاط )7( 

اإلجراءات

1- يطلب المعلم اإلى الطلبة اإيجاد اأوجه الت�شابه بين )المدر�شة( و)المطحنة( مثاًل. 
2- ي�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، مثل: كالهما: 

- ينفع النا�ص.
- ي�شدر عنه �شوت.

- نذهب اإليه.
- له اإدارة وم�شوؤولون.

3- يكّلف المعلم الطلبة فرديًّا ا�شتح�شار اأمثلة اأخرى واإيجاد اأوجه الت�شابه بينها. 
4- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات؛ ليناق�شوا ما تو�شل اإليه كل منهم في العمل الفردي.

5- يعر�ص قائد كل مجموعة مثاًل واحًدا مما تو�شلت اإليه مجموعته، وتتم مناق�شة المجموعة من قبل 
المجموعات الأخرى.

6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

المجاز

النتاج

- يجد عالقات بين: �شيئين، اأو �شخ�شين، اأو موقفين، لي�ص بينهما ت�شابه وا�شح.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

الختالف ل يعني الفتراق والتباعد، فما بيننا من عوامل و�شفات م�شتركة مدعاة اإلى اأن يكمل كل 
منا الآخر.
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اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم على ال�شبورة المخطط الآتي:
ينقد    ياأمر    يوجه                ي�شاعد     يقترح       يفاو�ص               ي�شجع   ي�شتو�شح   ي�شتمع

2- ي�شاأل المعلم الطلبة: اأي ال�شلوكات ال�شابقة تف�شلها من معلمك؟ اأ�شدقائك؟ اأهلك؟
3- يتلقى المعلم الإجابات من الطلبة، ثم يوّجه على كل اإجابة اأ�شئلة، مثل: 

- لماذا ترف�ص الأوامر والنقد؟ بم ت�شف من ي�شدر عنه مثل هذين ال�شلوكين؟ 
- هل يمكن اأن يكون النقد مقبوًل لديك؟ كيف؟ 

- اأي مجموعة ال�شلوكات الثالث تدل على الم�شاركة؟ 
- بم ت�شف من ي�شجع الآخرين وي�شتمع اإليهم ويناق�شهم؟ 

4- ي�شتمر المعلم في توجيه الأ�شئلة والمناق�شة، حتى ي�شل مع الطلبة اإلى ما ياأتي: 
- تدل ال�شلوكات الثالثة الأولى على الت�شلط.
- تدل ال�شلوكات الثالثة الثانية على الت�شارك.
- تدل ال�شلوكات الثالثة الأخيرة على الحرية.

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

السلوكات المرغوبة والسلوكات غير المرغوبة

النتاجات

- يحّدد ال�شلوكات المرغوبة.
- يمّيز بين ال�شلوكات المرغوبة وال�شلوكات غير المرغوبة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الرابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

القائد الناجح ي�شارك الآخرين في قراراته، ويحترمهم ويمنحهم نوًعا من الحرية، بعيًدا عن الت�شلط.
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اإلجراءات

1- يقّدم المعلم للطلبة ا�شمي �شخ�شيتين، مدر�شتين، معلمين، �شارعين، لغتين، مدينتين، اإلخ...، يعرفون 
عنهما معلومات، مثل مدينتي: اإربد، والكرك.

2- ي�شاأل المعلم الطلبة: ثمة ت�شابه بين المدينتين، فما هو؟
3- ي�شتمع المعلم اإلى اإجابات الطلبة ويناق�شهم فيها. 

4- ثم ي�شاأل المعلم: بم تختلف مدينة اإربد عن مدينة الكرك؟
5- يكّلف المعلم الطلبة ا�شتح�شار مثال اآخر واإجراء الموازنة، و يتابع اأداءهم. 
6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

الموازنة

النتاجات

- يجد العالقات بين الأ�شياء. 
- يقارن بين �شيئين.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الخام�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

ل تتوقع من الآخرين اأن يكونوا مثلك تماًما، فقد ي�شبهونك في بع�ص ال�شفات وقد يختلفون عنك في 
بع�شها الآخر.

الكركاإربد
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اإلجراءات

ر المعلم في وقت م�شبق اأوراق كرتون مقوى، ول�شًقا، ومق�شات، وم�شاطر، واأقالم ر�شا�ص. 1- يح�شّ
ا،  2- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات، ويقّدم لكل مجموعة اأوراق كرتون مقوى، ول�شًقا، ومق�شًّ

وم�شطرة، وقلم ر�شا�ص، ويكّلف المجموعة عمل مج�شم تختاره تلك المجموعة. 
3- يقّدم المعلم التعليمات المنا�شبة للطلبة، مثل ا�شتخدام الأدوات بحذر، والوقت الالزم لإنجاز المهمة. 
4- يخبر المعلم الطلبة اأن المجموعة الفائزة هي التي يتم اختيار مج�شمها على اأنه الأكثر جماًل وات�شاًقا 

واإتقاًنا من قبل لجنة خارجية، مثل بع�ص الإداريين في المدر�شة. 
5- يتجّول المعلم بين الطلبة في اأثناء العمل، ويقّدم التوجيهات والن�شائح. 

6- تعر�ص كل مجموعة مج�شمها على اللجنة في غرفة ال�شف اأمام بقية المجموعات. 
7- تختار اللجنة المجموعة الفائزة، ويتم عر�ص مج�شمها في غرفة مدير المدر�شة. 

8- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

المنافسة

النتاجات

- يعي اإيجابيات المناف�شة. 
- ينّمي قدرته على التفكير الإبداعي.

- ينّمي مهاراته اليدوية.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

- المناف�شة تحّفز الإن�شان على الإبداع والبتكار. 
- كل �شخ�ص لديه مهارات يدوية، يمكنه ا�شتثمارها في الأعمال النافعة. 
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اإلجراءات

1- يكّلف المعلم الطلبة العمل فرديًّا لترتيب خم�ص )وظائف، اأ�شخا�ص، مهن، اإلخ...(، من الأدنى اإلى 
الأعلى في نظره، وي�شّجل كل طالب الزمن الذي ا�شتغرقه في تنفيذ المهمة.

اأع�شاء  يتفق  اأن  على  جماعيًّا؛  نف�شها  المهمة  اأداء  ويكّلفهم  مجموعات،  في  الطلبة  المعلم  يوّزع   -2
المجموعة جميعهم على الترتيب، وت�شّجل كل مجموعة الزمن الذي ا�شتغرقته في تنفيذ المهمة. 

3- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة، عن طريق توجيه الأ�شئلة الآتية: 
- لماذا ا�شتغرقت المجموعة وقًتا اأطول في تنفيذ المهمة؟

- هل اتفق ترتيبك الأول مع راأي المجموعة؟
- لماذا حدث الختالف؟

- اأيهما الأكثر دقة، ترتيبك اأم ترتيب المجموعة؟
- هل اأ�شهمت المجموعة في تغيير راأيك؟ لماذا؟

- كيف ُيتخذ القرار في المجموعة؟
4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

القرار الفردي والقرار الجمعي

النتاجات

- يمّيز القرار الفردي من القرار الجمعي.
- يتبّين مزايا كل من: القرار الفردي، والقرار الجمعي.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الرابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

- القرار الجمعي اأكثر دقة وفائدة من القرار الفردي، مع اأن الو�شول اإليه يت�شغرق وقًتا اأطول. 
- القرار الفردي �شروري؛ لأنه يعّبر عن �شخ�شية �شاحبه وتفكيره.
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اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم على الطلبة �شورة ل�شيء ما يتكون من اأجزاء متعددة، مثل الدّراجة.
2- يبّين المعلم مع الطلبة اأجزاء الدراجة: )العجلة الأمامية، العجلة الخلفية، المقود، المكابح، الكر�شي، 

اإلخ...(، ووظيفة كل منها واأهميتها للدّراجة.
يتكون منها  التي  ال�شيارة(، وبيان الأجزاء  اآخر، مثل: )المدر�شة،  الطلبة اختيار �شيء  المعلم  3- يكّلف 

واأهمية كل جزء. 
4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة، عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل:

- هل يوجد جزء غير �شروري في المدر�شة؟
- ماذا يعني غياب جزء ما؟

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

الدّراجة

النتاجات

- يدرك الأجزاء المكونة ل�شيء ما.
- يعي اأهمية كل جزء.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الخام�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

- كل جزء في المجموعة له اأهميته وفائدته. 
- تحتاج المجموعة اإلى جهود كل اأفرادها. 

- ُتنجز الأعمال المفيدة بتعاون الأفراد. 
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اإلجراءات

ح المعلم للطلبة معنى )الفر�شية(، باأنها حكم م�شبق اأو معلومة ن�شلم ب�شحتهما من غير اختبار  1- يو�شّ
اأو تاأّكد.

2- يقراأ المعلم الق�شة الآتية على م�شامع الطلبة:
وقفت �شيارة نقل الأثاث اأمام منزل, نزل ال�شائق و�شاأل بنتًا كانت تلعب اأمام المنزل: هل اأمك في المنزل؟ اأجابت 
البنت: نعم. وبناًء على ذلك اأنزل ال�شائق ومن معه من العمال الأثاث, وحين قرع ال�شائق جر�ص المنزل لم يفتح 
له اأحد!! قال ال�شائق للبنت: قلت: اإن اأمك في المنزل, فلماذا ل تفتح الباب؟ قالت البنت: هذا لي�ص منزلنا, واأمي 

في منزلنا.
3- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة، عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل:

- ماذا افتر�ص ال�شائق؟ لماذا وقع في الخطاأ؟
- ماذا كان عليه اأن ي�شاأل البنت؟

4- يكّلف المعلم الطلبة عن طريق المجموعات، ذكر مواقف اأخرى م�شابهة ومناق�شتها بالطريقة ال�شابقة، 
وتعر�ص كل مجموعة عملها اأمام الزمالء، مع �شرورة اإجراء نقا�ص جماعي بعد كل عر�ص.

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

اختبر فرضياتك

النتاجات

- يختبر اأي فر�شية اأو معلومة ي�شل اإليهما.
- يبحث عن اأدلة اأو م�شادر متعددة؛ للحكم على �شحة فر�شية اأو معلومة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

- يجب الح�شول على المعلومة من اأكثر من م�شدر موثوق.
- يجب التاأّكد من معلوماتنا وافترا�شاتنا، قبل العتماد عليها في اإجراء الأعمال اأو البحوث.
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اإلجراءات

1- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات مت�شاوية.
2- يطلب المعلم اإلى كل مجموعة ت�شكيل اأطول خط ممكن، على اأن يكون ثمة تالم�ص وات�شال بين 

اأفرادها. )يمكن الإيحاء باإمكانية ا�شتخدام الأدوات من غير ت�شريح(.
3- يختار المعلم بم�شاركة الطلبة المجموعة الفائزة.

4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة، عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل: 
- كم طريقة كان لدينا لحل الم�شكلة؟

- ما قيمة الأدوات الم�شتخدمة؟
- هل فهم الجميع التعليمات بنف�ص الدرجة؟

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

ا شّكل خّطً

النتاجات

- ي�شتخدم عدة طرائق لحل م�شكلة واحدة.
- يفّكر مع زمالئه.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الرابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

- لكل م�شكلة عدة حلول.
- ا�شتخدام الأدوات يعين على تقديم حلول جديدة واإبداعية.

- فهم التعليمات مفيد جًدا في �شرعة الإنجاز و�شحته.
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اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم الم�شكلة الآتية على اللوح، اأو على جهاز العر�ص: 
تكون  لمن  فاختلفا  مًعا؛  وم�شكاها  باتجاهها,  رك�شا  كبيرة,  كرة  راأيا  وفجاأة  في حديقة,  معا  يلعبان  كان طفالن 

الكرة.
2- يكّلف المعلم الطلبة فرديًّا التفكير في عدة حلول لهذه الم�شكلة، على اأن تر�شي الحلول كال الطرفين. 
3- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات، ويكّلف كل مجموعة التفكير في الحلول التي تو�شل اإليها اأع�شاء 

المجموعة في العمل الفردي. ومن ثم، اختيار الحلول الأكثر منا�شبة. 
4- يعر�ص قائد كل مجموعة الحلول التي تو�شلت اإليها مجموعته، ويتم تدوينها على اللوح. 

5- يعر�ص المعلم على جانب اللوح اأربعة اأنواع من الحلول: )رابح - خا�شر(، )خا�شر – رابح(، )خا�شر 
هو  نوع  واأي  منها،  بكل  المق�شود  لمعرفة  الطلبة  بين  نقا�ًشا  ويجري  رابح(،   - )رابح  خا�شر(،   -

الأف�شل والأكثر دواًما ونفًعا. 
6- يعيد المعلم الطلبة اإلى الحلول التي تم تدوينها على اللوح لم�شكلة الكرة، وت�شنيفها بح�شب الأنواع 

الأربعة الواردة على جانب اللوح. ومن ثم، الإبقاء على حل )رابح - رابح( وم�شح بقية الحلول. 
7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

حل المشكلة

النتاجات

- يجد عدة حلول لم�شكلة واحدة. 
- يحل الم�شكالت باأ�شلوب )رابح - رابح(.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

- ثمة عدة حلول للم�شكلة الواحدة.
- الحل )رابح - رابح(، هو الأكثر دواًما ونفًعا.
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اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم الم�شكلة الآتية على اللوح، اأو على جهاز العر�ص:
وجدت الأم قطعة كعك متبقية من حفلة اأم�ص, واأرادت ق�شمتها بين ابنها وابنتها بعدالة, بحيث ير�شى عن الق�شمة 
البن والبنة. ق�شمت الأم القطعة, لكن البن والبنة اختلفا للح�شول على القطعة التي يرى كل منهما اأنها اأكبر 

وعليها فاكهة اأكثر. كيف ت�شاعد الأم على حل الم�شكلة بحيث ير�شى الطرفان؟ فّكر في عدة حلول.
2- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات، ويكّلف كل مجموعة اإيجاد عدة حلول مر�شية لكال الطرفين، 

م�شتفيدين من الإجابة عن الأ�شئلة الآتية: 
- لماذا اختلف الولدان على قطعة معينة؟

- هل اعتقد كل منهما اأن حل الأم كان من نوع )رابح – ر�بح(؟
- ما اأف�شل الحلول من وجهة نظرك؟

3- تعر�ص المجموعات اأعمالها، ويتم مناق�شتها من قبل المجموعات الأخرى؛ للتاأّكد من اأن الحلول 
جميعها من نوع )رابح - رابح(. 

4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

اقسم الكعكة بعدالة )رابح- رابح(

النتاج

- يجد عدة حلول عادلة للم�شكلة الواحدة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

بالتفكير الإبداعي ن�شل اإلى عدة حلول من نوع )رابح- رابح( للم�شكلة الواحدة.
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اإلجراءات

1- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعتين اأو اأربع مجموعات. 
2- يكّلف المعلم كل مجموعة اأداء مهمة واحدة مكتوبة على ورقة، على اأن تكون المهمة �شّرية ل يعرفها 

اإل اأع�شاء المجموعة فقط. مع مراعاة اأن تكون مهمات المجموعات متعار�شة:
مثاًل:

- مهمة المجموعة ) اأ (: نقل بع�ص الأثاث خارج غرفة ال�شف، ول ت�شمح لأحد باإعاقتها.
- مهمة المجموعة )ب(: اإعادة اأي اأثاث اإلى داخل غرفة ال�شف، ول ت�شمح لأحد باإعاقتها.

- مهمة المجموعة )ج(: غلق باب ال�شف، ول ت�شمح لأحد بالقتراب منه.
- مهمة المجموعة )د(: فتح الباب مهما كانت العقبات.

3- يالحظ المعلم اأداء الطلبة وردود اأفعالهم في اأثناء محاولتهم اأداء المهمات. 
4- ينهي المعلم العمل، ويطلب اإلى الطلبة العودة اإلى مقاعدهم، ويجري نقا�ًشا عن طريق توجيه الأ�شئلة 

الآتية: 
- اأي المجموعات اأنجزت مهمتها؟  

- ما الذي حدث؟ ما ال�شبب؟ 
 5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

أوامر متعارضة

النتاج

- يتبّين اأهمية التن�شيق بين المجموعات.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الرابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

اأداء المهمات يقت�شي التن�شيق بين الأطراف المعنية جميعها، بحيث يكمل كل طرف عمل الطرف 
الآخر، ول يعار�شه.
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نشاط )18( 

اإلجراءات

1- يختار المعلم طالًبا )�ص(، ويخرجه من غرفة ال�شف.
الدربكة،  )الت�شفيق،  مثل:  معينة،  بحركات  القيام  ويكّلفه  قائًدا،  ليكون  الطلبة  اأحد  المعلم  يختار   -2

الوقوف، اأو اأية حركات اأخرى(، ويكّلف المعلم بقية الطلبة متابعة القائد وتقليد حركاته. 
و�شائل  م�شتخدًما  القائد  ك�شف  ويكّلفه  ال�شف،  غرفة  اإلى  العودة  )�ص(  الطالب  اإلى  المعلم  يطلب   -3
متعددة، مثل: النظر في وجوه الطلبة، وتوجيه الأ�شئلة اإليهم. وينتظر المعلم لحين اكت�شاف الطالب 

)�ص( للقائد. )اإذا لم يتمكن الطالب )�ص( من ك�شف القائد؛ يعيد المعلم العملية مع طالب اآخر(.
4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لتعريفهم �شفات المالحظ الجيد وتنمية مهارة المالحظة لديهم، من 

خالل تكليفهم توجيه الأ�شئلة على الطالب )�ص( لمعرفة كيفية اكت�شافه للقائد، مثل:
-  هل اعتمدت على حوا�شك في معرفة القائد؟ كيف؟

-  كيف اخترت اأ�شئلتك التي وجهتها اإلينا، واعتمدت عليها في ك�شف القائد؟
- في راأيك، كيف تكون مالحًظا جيًدا؟

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

من يحّرك الجميع

النتاج

- ينّمي لديه مهارة المالحظة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

المالحظ الجيد ي�شّخر كل حوا�شه بفاعلية ووعي تام، ويوّجه الأ�شئلة المختارة بعناية.
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نشاط )19( 

اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم الق�شة الآتية على الطلبة بالو�شيلة المتاحة: 
وقع �شفدعان في وعاء كبير من الحليب, حاول الخروج من غير فائدة. وفي ال�شباح وجد اأحد ال�شفدعين يطفو 

على كتلة من الزبدة, بينما الثاني غارق في اأ�شفل الحليب.
2- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة، عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل: 

- لماذا طفا ال�شفدع الأول؟ ماذا فعل؟
- لماذا غرق ال�شفدع الثاني؟

- متى يمكن اأن ـتطلب الم�شاعدة من الآخرين؟ 
3- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

الضفدع والحليب

النتاج

- يتعّود المثابرة ونبذ ال�شت�شالم.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

- على الإن�شان اأن يثابر ويبذل اأق�شى جهده في اأداء مهماته، واإن بدت �شعبة.
- يكون النجاح بالمثابرة.
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نشاط )20( 

اإلجراءات

1- يطلب المعلم اإلى الطلبة ذكر �شخ�ص اأو مكان اأو اأي �شيء يمكن و�شفه، مثل غرفة ال�شف.
2- يختار الطلبة واحًدا مما ذكروه في الإجراء ال�شابق، ويكّلفهم المعلم و�شفه، مثل غرفة ال�شف: كبيرة، 
ولها اأربعة �شبابيك، ولون الباب ر�شا�شي، اإلخ... ويدّون المعلم الو�شف على الن�شف الأول من اللوح.

3- يطلب المعلم اإلى الطلبة اإ�شدار حكم )نقد( على غرفة ال�شف، مثل: الغرفة نظيفة، والغرفة اأنيقة، اأو 
الإ�شاءة غير كافية، والتهوية �شعيفة، اإلخ... ويدّون المعلم الأحكام على الن�شف الثاني من اللوح. 

4- يكّلف المعلم الطلبة تاأمل الأو�شاف والأحكام والمقارنة بينها؛ ل�شتخال�ص قواعد، مثل:
- في الو�شف؛ نتحدث عما هو موجود فعاًل اأمامنا.

- في اإ�شدار الحكم؛ نبّين راأينا نحن.
- في الو�شف؛ يتفق الجميع تقريًبا. 

- في اإ�شدار الحكم؛ قد يختلف الأمر من واحد اإلى اآخر.
5- يناق�ص المعلم الطلبة في معنى كل من: الو�شف، واإ�شدار الحكم، واأثر اإ�شدار الحكم في عالقاتنا.

6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

الوصف والحكم

النتاجات

ا ما. - ي�شف �شيًئا ما، اأو حدًثا ما، اأو �شخ�شً
- ي�شدر حكًما على �شيء ما، اأو حدث ما، اأو �شخ�ص ما.

- يفّرق بين الو�شف والحكم.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

- الو�شف يتعّلق بال�شكل الظاهر لالأ�شياء، اأما اإ�شدار الحكم فيتعّلق بجوهر الأ�شياء. 
- الحكم يجب اأن يكون مو�شوعيًّا بال تحيز اأو محاباة. 

- تقّبل النقد البّناء.
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اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم جملة، مثل: يقراأ الطالب الجريدة.
2- يطلب المعلم اإلى الطلبة نفي الجملة: الطالب ل يقراأ الجريدة، اأو: ل يقراأ الطالب الجريدة.

3- ي�شاأل المعلم الطلبة اأ�شئلة مثل:
- اإذن، من يقراأ الجريدة؟

- لماذا ل يقراأ الطالب الجريدة؟
4- يطلب المعلم اإلى كل طالب اأن يكتب جملة وينفيها، ويجيب عن الأ�شئلة التي تولّدت عن النفي.

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

نفي افتراضات وبديهيات

النتاج

- يقّدم اأفكاًرا جديدة با�شتخدام اأ�شلوب النفي.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )21( 

�شرورة عدم الت�شليم ببع�ص المعلومات، اأو �شرورة نفيها موؤقًتا حتى تتوّلد اأ�شئلة جديدة.
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نشاط )22( 

اإلجراءات

1- يطلب المعلم اإلى كل طالب اأن يختار خم�ص �شفات يراها تنطبق عليه، من ال�شفات الآتية:
)متعاون، مغرور، هادئ، فو�شوي، متوا�شع، ع�شبي، منّظم، مِحّب، مرن، عنيد(.

ا على ورقة. 2- يختار المعلم طالًبا، ويطلب اإلى بقية الزمالء كتابة خم�ص �شفات لهذا الطالب �شرًّ
3- يلّخ�ص المعلم ال�شفات التي كتبها الطلبة عن زميلهم.
4- يقارن الطالب بين ما كتبه عن نف�شه وما كتبه �لزمالء.

5- يجري المعلم مع الطالب حواًرا اأمام الزمالء، عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل:  
- هل يوجد فرق بين ما كتبته عن نف�شك وما كتبه الزمالء؟

- لماذا تمتلك �شورتين؟
- هل اقتنعت بما كتبه زمالئك عنك؟ لماذا؟ 

- كيف تجعل �شورتك عن نف�شك، قريبة من �شورة الآخرين عنك؟
6- يعيد المعلم الن�شاط مع طلبة اآخرين، وهكذا.

7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

كيف يراك اآلخرون؟

النتاجات

- يعرف �شورته لدى زمالئه.
- يعرف الفروق بين روؤيته لنف�شه وروؤية زمالئه له.

- يح�ّشن �شفاته ومهاراته با�شتمرار.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

- مدح الآخرين بما فيهم من �شفات اإيجابية يعّزز قدراتهم. 
- كل �شخ�ص لديه مزايا ولديه عيوب. 

- على الإن�شان تقّبل النقد من الآخرين. 
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- على الإن�شان تح�شين �شفاته ومهاراته با�شتمرار. 
- التزام اللباقة في تنبيه الآخرين اإلى عيوبهم. 

- التزام المو�شوعية في تقييم الآخرين.
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اإلجراءات

)اأ، ب(، على  الخطين نقطتين:  بين  الطلبة، ويثّبت  اأوراق بعدد  المعلم خّطين متوازيين على  ير�شم   -1
النحو الآتي، ثم يعطي كل طالب ورقة:

اأ                                                          ب

2- يكّلف المعلم كل طالب ر�شم خط �شيره من النقطة ) اأ ( اإلى النقطة )ب(.
3- �شيالحظ المعلم اأن بع�ص الطلبة ر�شم الخط م�شتقيًما بين النقطتين، وبع�شهم الآخر ر�شمه غير م�شتقيم. 

4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة م�شتعيًنا بالأ�شئلة، مثل: 
- لماذا توّجهت اإلى النقطة الثانية بخط م�شتقيم؟

- لماذا توّجهت اإلى النقطة الثانية بخط غير م�شتقيم؟
- ماذا يمكن اأن تجد في طريقك؛ اإذا �شرت في خط غير م�شتقيم؟  

بيتك للمدر�شة، ماذا لو غيرته؟ ما الجديد  الذي ت�شلكه من  الطريق  الت�شاوؤلت على مثال ما:  5- كرر 
الذي تراه؟ 

6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

غّير دربك

النتاجات

- يمار�ص �شلوًكا لم ياألفه.
- ينّمي قدرته على الإبداع.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )23( 

قد  الم�شتقيم  غير  الخط  لكّن  والجهد،  الوقت  ويخت�شر  وق�شيًرا  اآمًنا  يكون  قد  الم�شتقيم  الخط   -
يعر�شك اإلى نجاحات واإبداعات غير متوقعة.

- على الإن�شان اأّل يكون تقليديًّا ونمطيًّا، فالتغيير من �شرورات الحياة.



47

اإلجراءات

1- يقّدم المعلم اإلى الطلبة قائمة بع�شرة بنود في مجال معين، مثل: الأ�شخا�ص، واأنواع ال�شيارات، واأنواع 
الفواكه، والمباحث الدرا�شية. )يمكن للمعلم التفاق مع الطلبة على مجال البنود، وليكن مثاًل حول 

الأ�شخا�ص(.  
2- يقّدم المعلم القائمة الآتية:

)لعب، مطرب، �شرطي، نائب، وزيرة، �شائق، عاملة، حالق، مذيع، طبيبة(.
اإذ يكون  اإلى )10(،  اإعطاء درجة لكل �شخ�ص من )1(  الطلبة في عمل فردي،  اإلى  المعلم  3- يطلب 

�شاحب الرقم )1( هو الأف�شل، و�شاحب الرقم )10( هو الأقل.
4- يطلب المعلم اإلى بع�ص الطلبة )بناًء على موافقتهم( تقديم ت�شنيفهم من )1( اإلى )10( اأمام الزمالء.

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة، عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل: 
- هل توافقت ت�شنيفاتكم؟ لماذا؟ 

- ما م�شّوغاتك لت�شنيف القائمة على هذا النحو؟
- هل يجوز اإ�شدار الحكم واتخاذ القرار بناء على اآراء الآخرين؟ لماذا؟ 

- كيف يكون قرارك �شليًما؟ 
6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

القرار حسب التجارب والخبرات

النتاجات

- يتخذ قراًرا منطقيًّا �شليًما.
- يتخذ قراره بناًء على خبراته وتجاربه، بعيًدا عن الأحكام النمطية الم�شبقة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )24( 

- نختلف في اأحكامنا وقرارتنا ح�شب تجاربنا وخبراتنا.
- ما تراه جيًدا قد ل يراه غيرك كذلك.

- الأحكام النمطية الم�شبقة في الأغلب غير �شحيحة.
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اإلجراءات

1- يقّدم المعلم القائمة ال�شابقة، بعد اإ�شافة المعلومات الآتية اإلى كل �شخ�ص:
- لعب لم ي�شّجل هدًفا في ثالث مباريات متتالية.

- مطرب عالمي ح�شل على جوائز.
- �شرطي يحترم النا�ص.

- نائب ل ي�شتقبل مراجعيه.
- وزيرة مخل�شة للوطن.

- �شائق اأنقذ عدة ركاب من الغرق.
- عاملة ل تتقن عملها.

- حالق ل يعّقم اأدواته با�شتمرار.
- مذيع ي�شتخدم الف�شيحة في حديثه.

- طبيبة ت�شاعد الفقراء.
على  بناًء   )10( اإلى   )1( من  الأ�شخا�ص  ت�شنيف  اإعادة  فردي  عمل  في  الطلبة  اإلى  المعلم  يطلب   -2
الرقم  و�شاحب  الأف�شل،  هو   )1( الرقم  �شاحب  يكون  اإذ  �شخ�ص،  كل  عن  الجديدة  المعلومات 

)10( هو الأقل.
3- يطلب المعلم اإلى بع�ص الطلبة تقديم ت�شنيفهم من )1( اإلى )10( اأمام الزمالء.

4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة، عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل:
- هل بقي ت�شنيفك على حاله كما هو في الن�شاط ال�شابق؟ لماذا؟ 

- عالم اعتمدت في اإ�شدار حكمك في الن�شاط ال�شابق؟ وفي هذا الن�شاط؟

األحكام تتغّير وفق المعلومات الجديدة

النتاج

- يعيد اإ�شدار الأحكام واتخاذ القرار وفق المعلومات الجديدة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )25( 
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- هل اأحكامنا في الحياة من النمط الأول اأو من الثاني؟
6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

تتغّير اأحكامنا وقراراتنا بتغّير معلوماتنا.
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اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم على الطلبة بالو�شيلة المنا�شبة قوانين )مورفي( الآتية: 
- كل عمل يبدو اأ�شعب مما بد� لك �أوًل.

- كل عمل يكّلف اأكثر مما قدرت له م�شبًقا.
- كل حل جديد يولّد م�شكالت جديدة.

ا؛ لذا، ي�شعب الق�شاء عليه. - الغباء ذكي جدًّ
- حين تكون ن�شبة النجاح )50%(، تكون ن�شبة الف�شل )%65(.

- ل يعّد ال�شيء مفقوًدا اإّل اإذا بحثت عنه ولم تجده.
- عند تبديل جزء باآخر مماثل له؛ فاإن الأمور تزداد �شوًءا.

- الدخول اأكثر �شهولة من الخروج.
2- يكّلف المعلم الطلبة �شرح م�شامين القوانين )بم�شاعدته(، ويناق�شهم في تلك الم�شامين عن طريق 

توجيه الأ�شئلة، مثل: 
ح اإجابتك.  - هل تعّد هذه القوانين �شحيحة؟ و�شّ

- هل يعّد �شاحبها متفائاًل اأم مت�شائًما؟ لماذا؟
- اذكر اأمثلة من الحياة لكل قانون.

3- يطلب المعلم اإلى الطلبة و�شع قوانين اأخرى، مثل:
- حين يغّير ال�شائق الم�شرب الذي ي�شير فيه؛ فاإن م�شربه الأول غالًبا ما يكون اأكثر �شرعة.

قوانين )مورفي(

النتاجات

- يتكّون لديه �شعور بالحذر.
- يحّدد موقفه من ق�شايا محددة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )26( 
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4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- على الإن�شان اأن يتعامل بحذر وذكاء مع مواقف الحياة المختلفة. 
- التخطيط لإنجاز الأعمال �شبب في النجاح.

- ل تتخذ قراراتك اإل بعد درا�شة البدائل.
- ل تتردد في اتخاذ قرارك. 
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اإلجراءات

1- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعتين متقابلتين. 
2- يعطي المعلم بطريقة ع�شوائية كل فرد في المجموعة الأولى �شوؤاًل مكتوًبا على ورقة.
3- يعطي المعلم بطريقة ع�شوائية كل فرد في المجموعة الثانية جواًبا مكتوًبا على ورقة.

4- يكّلف المعلم الطالب الأول في المجموعة الأولى توجيه �شوؤاله اإلى الطالب المقابل له في المجموعة 
الثانية. 

�شيحدث الكثير من المفارقات الم�شحكة، مثل:
�ص: ما القناة التلفزيونية المف�شلة لديك؟

له على اأي طعام اآخر. ج: الملوخية طعام �شهي، اأف�شّ
وقد ي�شدف اأن جواًبا ما يرتبط ب�شوؤال ما، مثل:

�ص: ما عا�شمة فرن�شا؟
ج: العطور الباري�شية �شاحرة.

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة، عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل: 
- كم مرة جاء الجواب مرتبًطا بال�شوؤال؟ لماذا؟

- ما المفارقات التي حدثت؟ ما الذي كان ينق�ص الموقف كي ترتبط الأجوبة بالأ�شئلة؟
- اذكر مفارقات مرت بك في حياتك.

- كيف نتجنب مثل تلك المفارقات؟

التخطيط والعشوائية

النتاجات

- يخّطط جيًدا لإنجاز اأعماله.
- يعي فو�شى الع�شوائية.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )27( 
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6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- التخطيط الجيد من �شرورات النجاح في اأداء الأعمال. 
- ل تترك مجاًل لل�شدفة في اإنجاز اأعمالك ومهماتك.
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اإلجراءات

1- يجّهز المعلم م�شبًقا: اأقالًما، واأوراق بي�شاء، واأوراًقا ل�شقة. 
ير�شم  )قد  لنف�شه  تخطيطيًّا  ر�شًما  البي�شاء  الورقة  على  منهم  كل  ير�شم  اأن  الطلبة  اإلى  المعلم  يطلب   -2
�لطالب نف�شه، اأو اأي �شيء اآخر ي�شعر اأنه يمثله، مثل: النجمة، اأو الفرا�شة(، مع تكليفهم ر�شم قلب 

�شغير في و�شط الر�شم التخطيطي.  
3- يكّلف المعلم الطلبة كتابة اأ�شياء مهمة لهم على الأوراق الال�شقة )خم�ص اأوراق على الأقل( وتثبيت 
�لأور�ق داخل الر�شم التخطيطي، على اأن تكون الأ�شياء الأكثر اأهمية لهم اأكثر قرًبا من القلب المر�شوم 
و�شط الر�شم التو�شيحي. )الأ�شياء المهمة قد تكون مثاًل: الدين، اأو العائلة، اأو الريا�شة، اأو الأ�شدقاء،  

اأو راأيًا �شخ�شيًّا، اأو مبداأ، اأو مكاًنا، اإلخ...(.  
ل اأن يكون من طلبة ل يعرفهم جيًدا( ما و�شعاه  4- يكّلف المعلم كل طالب م�شاركة طالب اآخر )يف�شّ

عن نف�شيهما، على اأن يتبادل ما ي�شعران بالراحة في تبادله. 
ال�شير  اإليهم  ثم يطلب  الأر�ص،  اأو  المن�شدة  اأو  الحائط  الر�شومات على  الطلبة و�شع  المعلم  5- يكّلف 

حولها ومالحظة اأوجه الت�شابه والختالف في ما بينهم. 
6- يكّلف المعلم الطلبة الجلو�ص، ثم يجري نقا�ًشا بينهم عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل: 

- كيف كان �شعورك خالل هذا الن�شاط؟ لماذا؟ 

أنا وهويتي

النتاجات

- يعي ذاته. 
- يعّبر عن ذاته. 

- يتبّين اأوجه التالقي بين الهويات والثقافات المختلفة.
- يقّدر وجهات النظر المختلفة. 

- يحترم الآخرين.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )28( 
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- كيف ت�شهم الأ�شياء التي نهتم بها في تحفيزنا ودفعنا اإلى الأمام وفي �شعورنا بالفخر؟
- هل �شعرت باأنك قريب من الآخرين عن طريق هذا الن�شاط؟ كيف؟ 

- هل �شعرت بالتحدي بعد معرفتك اهتمامات الآخرين؟ كيف؟
7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- التوا�شل مع الآخرين يعطيك انطباًعا عن ذاتك. 
- ثمة اأ�شياء م�شتركة بينك وبين الآخرين، يجب ا�شتثمارها في التوا�شل معهم. 

- التوا�شل مع الآخرين يحّفزك اإلى تنمية �شخ�شيتك وقدراتك. 
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اإلجراءات

1- ي�شرد المعلم على م�شامع الطلبة الق�شة الآتية:
في �شالف الع�شر والزمان, عا�ص �شتة اأفراد فاقدي الب�شر في قرية. وفي يوم من الأيام �شمعوا اأن فياًل دخل القرية. 

لم يكن لديهم اأي فكرة عن ماهيّة الفيل, فقرروا اأن يذهبوا ل�شتك�شاف هذا الحيوان.
- اقترب ال�شخ�ص الأول من الفيل وتح�ّش�ص رجله فقال: اإن الفيل مثل العمود. 

- اقترب الثاني وتح�ش�ص ذيل الفيل وقال: اإن الفيل مثل خرطوم الماء. 
- وحين لم�ص الثالث خرطوم الفيل قال: الفيل مثل غ�شن ال�شجرة. 

- تقّدم الرابع وتح�ش�ص اأذن الفيل فقال: اإنه مثل المروحة.
- وحين لم�ص الخام�ص بطن الفيل قال: اإن الفيل مثل الحائط ال�شخم. 

- وحين لم�ص ال�شخ�ص ال�شاد�ص ناب الفيل قال: الفيل مثل اأنبوبة �شلبة.  
ثم بداأ الأ�شخا�ص يتجادلون ب�شاأن الفيل وت�شايحون, وكل واحد منهم م�شر على اأنه على �شواب. 

2- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة عن طريق توجيه الأ�شئلة، مثل: 
- اأي الأ�شخا�ص ال�شتة كان على �شواب؟

ا على اأنه على �شواب؟  - لماذا كان كل واحد منهم م�شرًّ
- كيف كان يمكن لالأ�شخا�ص اأن يتعّرفوا ماهّية الفيل؟ 

- ما ال�شيء الذي يمكن اأن يج�شده الفيل في هذه الق�شة؟ )المجتمع، اأو ق�شية ما، اإلخ...( 
- بَم يفيدنا ت�شارك الخبرات ووجهات النظر المختلفة وتوجيه الأ�شئلة؟

 

قصة الفيل

النتاج

- يقّدر وجهات النظر المختلفة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )29( 
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3- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- النظر اإلى الأمور اأو الق�شايا يكون من الوجوه جميعها. 
- وجهات النظر المختلفة تكّون لدينا نظرة عامة تكاملية عن الأمور اأو الق�شايا. 

- ت�شارك وجهات النظر يقودنا اإلى اأحكام وقرارات �شحيحة.  
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اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم ورقة ُر�شمت عليها )�شت( كعكات.

2- يطلب المعلم اإلى كل طالب اأن يق�شم الكعكات وفق ما ياأتي:
- الأولــى: بين الطالب وزميل يحبه.

- الثانــــية: بين الطالب وزميل ل يحبه.
- الثالــــثة: بين الطالب واأخيه.
- الرابـــعة: بين الطالب واأخته.

- الخام�شة: بين الطالب.
- ال�شاد�شة: بين �لطالب.

3- يطلب المعلم اأ�شباب تق�شيم الكعكات هكذا.
4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

اقسم الكعكات

النتاج

- يمار�ص �شلوًكا �شليًما وعادًل.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )30( 

من حق كل �شخ�ص، تحبه اأو ل تحبه، اأن ياأخذ كامل حقه، ومن المفرو�ص اأن تق�شم الكعكات كلها 
منا�شفة.
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اإلجراءات

في  اأّثرت  التي  الأدوات  من  العديد  اأنجز  الب�شري  المجتمع  اأن  فكرة  بعر�ص  للن�شاط  المعلم  يمّهد   -1
حياتنا، مثل: النّظارة، المدفاأة، العجلة.

ح�شب  ترتيبها  اإعادة  على  وتعمل  الآتية،  الإنجازات  تتناول  مجموعات  في  الطلبة  المعلم  يوّزع   -2
الأهمية:     )النّظارة، قلم الحبر النا�شف، المدفاأة، العجلة، الدواء، الكمبيوتر، الطائرة، ال�شالح(.

لت اإليه من نتائج، ويقّدم اأفراد  3- بعد نهاية الوقت المحدد لتنفيذ الن�شاط، تعر�ص كل مجموعة ما تو�شّ
المجموعة تبريًرا لهذا الترتيب، ح�شب وجهة نظرهم. 

عن  �شوؤال  توجيه  مع  بينهم،  ما  في  النظر  وجهات  اختالف  حول  النقا�ص  اإلى  الطلبة  المعلم  يوّجه   -4
الإنجاز الذي احتل المرتبة الأولى، والإنجاز الذي احتل المرتبة الأخيرة.

5- يعر�ص المعلم عبارات عامة حول بع�ص الإنجازات، مثل:
- هل تعلم اأن الدواء اأنقذ حياة الماليين من الب�شر؟ 

- هل تعلم اأن اختراع العجلة انعك�ص على تطّور الحياة القت�شادية والع�شكرية في التاريخ الب�شري؟ 
هذا  بعد  المجموعات  من  اأي  لدى  هل  الآتي:  ال�شوؤال  ويوّجه  العامة،  الفكرة  عر�ص  المعلم  يعيد   -6

النقا�ص؛ الرغبة في اإعادة الترتيب ح�شب الأهمية؟ 
7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

تحديد أهم اإلبداعات في حياتنا

النتاج

- يرّتب قائمة اأكثر الإبداعات اأهمية في حياتنا.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )31( 

- كل اإنجاز للب�شرية اأ�شهم في معالجة م�شكلة ما.
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اإلجراءات

1- يمّهد المعلم للن�شاط بعر�ص فكرة اأهمية وجود قواعد وقوانين لمجالت الحياة المختلفة، ويعطي 
اأمثلة، مثل: قواعد في البيت، في المدر�شة، في الألعاب. 
2- يتناول المعلم لعبة كرة القدم مثال، ويوّجه الأ�شئلة الآتية:

- غّير قواعد تعيق ت�شجيل اأهداف كثيرة!
- غّير قواعد ح�شاب نقاط المباراة!

- �شع معايير للفوز، غير ت�شجيل الأهداف!
- ما مزايا اأي تغيير تم اقتراحه؟

- ما عيوب اأي تغيير؟
- ماذا يحدث اإن كّبرنا المرمى؟ اإن زدنا ارتفاعه؟

- ما راأيك اإن و�شعنا حار�شين؟ اإن األغينا الت�شّلل؟ اإن منعنا الحار�ص من م�شك الكرة بيديه؟
- ما راأيك اإن األغينا �شربة الجزاء؟

3- يوّجه المعلم الطلبة اإلى اختيار مجال اآخر غير كرة القدم، ثم يوجه اأ�شئلة عامة حول الفكرة. 
4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

تغيير القواعد

النتاج

مة. - يقترح تغييرات على بع�ص القواعد المنظِّ

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )32( 

لكل تغيير مزايا و�شلبيات.
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اإلجراءات

1- يتفق المعلم مع الطلبة على عدد ال�شاعات التي يق�شونها في المنزل خارج وقت الدوام المدر�شي، من 
فترة الغداء اإلى بداية النوم.

م�شاهدة  وقت  الراحة،  )وقت  ح�شب:  الوقت  هذا  توزيع  فردي،  وب�شكل  اإليهم  المعلم  يطلب   -2
التلفزيون، وقت الأ�شدقاء، وقت الجلو�ص مع الأ�شرة، وقت الدرا�شة والواجبات، وقت الخروج من 

المنزل،...(.
3- ينتقل المعلم اإلى توجيه الأ�شئلة الآتية:

- ما اأ�ش�ص اختيارك لخطتك؟
- ما الن�شاط الذي تعطيه وقًتا اأطول؟ لماذا؟

- هل الوقت خارج المدر�شة كاٍف لممار�شة ما تريد؟
- ما الأن�شطة التي تود التخل�ص منها؟ لماذا؟ 

ل اأن ت�شيف وقت الن�شاط الذي تخل�شت منه؟ ولماذا؟  - �أين تف�شّ
4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

خطة إدارة الوقت

النتاج

- ي�شع خطة لإدارة وقته.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )33( 

- اأهمية اإدارة الوقت في اإنجاز الأعمال ب�شورة اأف�شل.
- ترتيب المهمات من الأهم اإلى الأقل اأهمية.

- �شرورة ا�شتثمار اأوقاتنا باأمور مفيدة.
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اإلجراءات

1- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات، ويخبرهم اأن لديهم مبلًغا ماليًّا يتم تحديده ح�شب الفئة العمرية 
)1000-15000( دينار، والمطلوب اإلى كل مجموعة و�شع خطة لإنفاق هذا المبلغ؛ للعمل على 

تح�شين �شكل المدر�شة واأدائها.
- يمكن و�شع بدائل عديدة: تح�شين الحي، المدينة، المنزل، اإلخ.

2- بعد انتهاء الوقت المحدد للمجموعات، ينتقل المعلم اإلى فعالية الحوار والنقا�ص، وتبداأ المجموعات 
بعر�ص قيمة المبلغ، والجوانب التي تم تناولها، والخطة التي و�شعت لإنفاق المبلغ. ويوّجه المعلم 

الأ�شئلة الرئي�شة الآتية:
- كيف وّزعت المبلغ؟

- ما الأ�ش�ص التي اعتمدتها؟
- ما الخطة التي راأيت اأنها تحقق المطلوب؟

3- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:    

خطة تطوير

النتاج

- يخطط لإنجاز اأعماله على نحو مدرو�ص.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )34( 

ت�شتمل قواعد التخطيط على: تحديد الم�شكالت، وو�شع الأولويات.
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احفر في العمق

النتاجات

- يحّلل الن�ص بعمق.
- يجيب عن الأ�شئلة بعد البحث عّما يدعم اإجابته من الن�ص.

- يدرك ما بين ال�شطور في الن�ص.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثامن حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم الن�ص الآتي اأمام الطلبة.
"حين كان اأحمد يبحث عنه وهو يرتجف, وجده في زاوية البيت وقد و�شع يديه على عينيه خوًفا من قوة الرعد، 
فاأخذه بين ذراعيه وتوّجه م�شرًعا بين الأ�شجار. وحين و�شل قالت له اأمه ب�شوت متقطع لماذا لم تح�شر له معطفه, 

فاأجابها وهو يتفقد �شاعته الذهبية: لم اأَر اأمامي، الحمد هلل لقد نجونا".
2- يطلب المعلم اإلى الطلبة قراءة الن�ص قراءة متاأنية ومتكررة.

3- يناق�ص المعلم الطلبة في الأ�شئلة الآتية:
- �شف طبيعة المكان.

- هل اأحمد فقير اأو غني؟
- هل الوقت لياًل اأو نهاًرا.

- هل احتاط اأحمد لمثل هذه الظروف؟
- بماذا تن�شح اأحمد؟

4- ينتقل المعلم في النقا�ص اإلى الكوارث الطبيعية والأمطار والعوا�شف التي تزيد اآثارها عن المتوقع، 
وماذا على النا�ص اأن يت�شرفوا في اأثنائها، وكيف يحتاطون لها.

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

نشاط )35( 

مهارات التفكير العليا �شبب للتعلم الممتع.
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اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم الفقرة الآتية:
ي�شدر �شوتًا  الملعقة ويده, وكان  الطعام م�شتخدًما  بتناول  بداأ  له  يوؤذن  اأن  الطعام, وقبل  مائدة  اإلى  جل�ص خالد 
وهو يم�شغ الطعام. لم ي�شتخدم ال�شوكة وال�شكين, واكتفى بالملعقة التي اأخذها من ي�شار مقعده, وترك الملعقة 
الموجودة اإلى يمين �شحنه. تلّوثت مالب�شه ببع�ص الطعام, كما تلّوث غطاء المائدة. اأكل وقام بعد اأن �شبع, بينما 

بقي الجميع ياأكلون.
2- يطلب المعلم اإلى الطلبة – في مجموعات – ذكر الأخطاء التي ارتكبها خالد.

3- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

على مائدة الطعام

النتاج

- يتقن �شلوكات المائدة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )36( 

يوجد قواعد واآداب عند الجلو�ص اإلى المائدة لتناول الطعام ل بد من مراعاتها.
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اإلجراءات

1- يطلب المعلم اإلى الطلبة الوقوف في حلقة، ويكلف كل طالب ال�شتدارة نحو الطالب الذي بجانبه 
)على اأي من الجانبين(، والنظر في عينيه والت�شفيق.

2- يجب على ذلك الطالب اأن يحاول الت�شفيق في الوقت نف�شه، بحيث ي�شّفق الطالبان مًعا في اللحظة 
نف�شها، ثم يجب عليه اللتفات اإلى ال�شخ�ص الذي على الجانب الآخر، والت�شفيق ب�شكل متزامن، 

وهكذا في الحلقة كلها؛ حتى يتم تمرير الإيقاع على الم�شاركين جميعهم.
3- ي�شّجع المعلم الطلبة على خلق الإيقاع والحفاظ عليه. وبعد تمرير الإيقاع في الحلقة عدة مرات، 

يوقف الت�شفيق بعد اأن يتاأكد من التزام الجميع بالمحافظة على الإيقاع.
4- ي�شاأل المعلم عّما يجعل الت�شفيق المتزامن ناجًحا. )ت�شمل بع�ص الردود المحتملة القيام بالتوا�شل عن 

طريق العين والحفاظ عليه، والتنّف�ص، وعدم الت�شرع، والتركيز على اللحظة(.
5- يناق�ص المعلم الطلبة في مدى نجاحهم في المحافظة على الإيقاع. 

6- يناق�ص المعلم الطلبة في مدى اأهمية محافظة الطلبة على التناغم مع الآخرين في اأثناء العمل الجماعي 
في اأي م�شروع للمدر�شة، اأو في حياتهم الأ�شرية والجتماعية.

7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

تمرير اإليقاع بالتصفيق

النتاجات

- ينّمي التما�شك والوحدة والتركيز مع اأفراد المجموعة.
- يعزز التنا�شق الذهني والحركي.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )37( 

اأهمية المحافظة على التناغم مع الآخرين في اأثناء العمل الجماعي.
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اإلجراءات

1- يح�شر المعلم كر�شيين قبل بداية الن�شاط. 
2- يطلب المعلم اإلى الطلبة اأن يعر�شوا اأمثلة على وجهات النظر المت�شاربة بين �شخ�شين حول مو�شوع 
ينطوي على �شخ�شيتين فقط، على �شبيل المثال: حالة يرف�ص فيها الأب ال�شماح لبنته بالم�شاركة في 

مخيم ك�شفي تنّظمه المدر�شة، والبنة ترغب في الم�شاركة ب�شدة.
3- يطلب المعلم اإلى اثنين من الطلبة التطوع باأداء دور الأب ودور البنة، حيث يحتاج كل منهما اإلى 
ح المعلم اأن عملية  اإقناع الآخر بوجهة نظره بطريقة اأداء عفوية، وهما جال�شان على كر�شيين ويو�شّ

الحوار يجب اأن تكون بو�شعية الجلو�ص على الكر�شيين فقط دون اللم�ص.
4- ي�شرح المعلم للطالبين باأنهما عندما ي�شمعان ت�شفيًقا اأو �شرًبا على الطبل، يجب عليهما تبديل وجهات 
اإقناعها بالم�شاركة،  نظرهما; على �شبيل المثال البنة ترف�ص الم�شاركة في المخيم، والوالد يحاول 

ويتكّرر هذا الأمر ثالث مرات على الأقل. 
5- يمكن للمعلم اإيقاف الدراما )الجدال( عندما ي�شعر باأن كليهما قد تو�شال اإلى ما يكفي من التعليالت 

في كلتا الحالتين.
6- يطلب المعلم اإلى متطوعين اآخرين اأن يوؤديا اأدوار حالت متعار�شة اأخرى.

اأمثلة اأخرى:

- �شريكان في م�شنع األب�شة؛ اأحدهما يريد رفع الأ�شعار والآخر يرف�ص ذلك. 

لعب األدوار وتغيير وجهات النظر

النتاجات

- يعّبر عن طريق لعب الأدوار عن مواقف حياتية اجتماعية متنوعة. 
- يعّزز مهارة التعبير التلقائي و�شرعة البديهة.

- يقنع الآخرين باأفكاره، ويعّزز احترام قناعات الآخرين وفهمها.
- يحل الم�شكالت عن طريق الحوار.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )38( 
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الثقافي،  المركز  بناء  يريد  اأحدهما  فقير،  حي  في  مدر�شة  اأو  ثقافي  مركز  بناء  يريدان  م�شتثمران   -
والآخر يريد بناء المدر�شة.

7- يثني المعلم على الم�شاركين لإ�شهامهم وقدرتهم على تبديل الأدوار؛ لأن هذا ي�شّكل مهمة تحدٍّ ذهنية 
ويتناق�ص معهم حول كيف كان �شعورهم وقت تغيير وجهات نظرهم.

8- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

مالحظة: يجب اأن ي�شبق هذا الن�شاط تمارين عن لعب الأدوار.

- اأهمية اكت�شاب القدرة على الإقناع، والقتناع باآراء الآخرين.
- تو�شيح فكرتك وال�شتماع اإلى الآخر.

- �شرورة تغيير وجهة النظر اإذا اقتنعت باأنها غير �شائبة.
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اإلجراءات

1- يح�شر المعلم - قبل بداية الن�شاط - العديد من ال�شور التي ت�شور اأو�شاًعا درامية حقيقية، تواجه اأنا�ًشا 
حقيقيين يمّثلون مجموعة متنوعة من الحالت الثقافية. 

2- يعر�ص المعلم �شورة على الطلبة، ويطلب اإليهم مالحظة التفا�شيل في ال�شورة بدقة، مثل: الألوان، 
الو�شع  لتحليل  معهم  ويناق�شها  اإلخ،  والزمان...  والمكان  والطبيعة  الوجه،  وتعبيرات  والمالب�ص، 
ال�شخ�شيات  بين  وهمي  حوار  تاأليف  الطلبة  اإلى  يطلب  ثم  ال�شورة،  في  ال�شخ�شيات  بين  والعالقة 

يعّبرون فيه عن م�شاعرهم الداخلية.
3- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات، ت�شل اإلى )5( اأ�شخا�ص في كل مجموعة، ويطلب منهم عمل 
�شورة ثابتة با�شتخدام اأج�شادهم للتعبير عن حالة اأو موقف متعّلق بمو�شوع معين، على �شبيل المثال: 

حرب، لجئون، عر�ص، ظلم، تمييز، نجاح، فرح... اإلخ.
تعر�ص كل مجموعة  ثم  وت�شكيل �شورهم،  مو�شوعهم  للطلبة لختيار  دقائق   )10( المعلم  يعطي   -4
ال�شورة الثابتة التي قاموا بت�شميمها لباقي الطلبة، الذين يقومون بدورهم بو�شع عنوان لل�شورة الثابتة.
5- يطلب المعلم اإلى الم�شاركين اإ�شافة حوار ق�شير بين ال�شخ�شيات في ال�شورة اأو عبارات تقولها كل 
�شخ�شية في ال�شورة، بطريقة تعك�ص طبيعة ال�شخ�شيات والتوتر اأو ال�شراع  بينهم وعالقاتهم بع�شهم 

ببع�ص، حيث يتمّكن الطلبة من فهم المو�شوع بعمق.
6- يناق�ص المعلم الطلبة في الم�شكالت التي واجهتهم في اأثناء ت�شكيل ال�شور، وكيف تم التفاق بينهم 
على حلها، وماذا ا�شتفادوا من هذا الن�شاط في ما يتعّلق بالعمل الجماعي، وزيادة المعرفة في الحالت 

الإن�شانية. 

الصور الثابتة والمتحركة

النتاجات

- ي�شّور حالة �شراع، ويقّدمها عن طريق لغة الج�شد التعبيرية؛ با�شتخدام الحد الأدنى من الكلمات.
- يعّزز التفكير التحليلي والعمل الجماعي.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )39( 
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7- يناق�ص المعلم الطلبة في مفهوم اإدارة الوقت، واأثره في نجاح اأي عمل يقومون به.
8- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- اأهمية العمل الجماعي في اإنجاز المهمات.
- �شرورة ال�شتفادة من الوقت واإدارته بكفاءة.
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اإلجراءات

�ص رقًما  1- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات، ت�شم كل مجموعة ما ل يقل عن )10( طلبة، ويخ�شّ
اأن  المعلم، من دون  التي يحّددها  الم�شاحة  الطلبة ب�شكل ع�شوائي في  ي�شير  لكل منهم )10-1(. 

يلم�ص اأحدهم الآخر في اإيقاع منتظم.
اأنه عندما ينادي عدًدا، على �شبيل المثال )2(، ي�شبح ال�شخ�ص )2( مو�شوع  2- ي�شرح المعلم للطلبة 
التركيز وياأخذ موقعه في الم�شاحة، ويقف بقية الأ�شخا�ص حول ال�شخ�ص )2( في ت�شكيلة لها معنى؛ 

با�شتخدام اأج�شادهم في غ�شون )10( ثواٍن. ومن ثم، يتجّمدون في اأماكنهم.
3- ي�شرح المعلم للطلبة اأن ال�شخ�ص الذي ينادى رقمه يختار الوقوف في و�شع معين يعّبر عن موقف اأو 
حالة نف�شية معينة، مثاًل: يقود �شيارة اأو يقراأ كتاًبا اأو يحفر في اأر�ص زراعية. ومن ثم، يكمل بقية الطلبة 
الموقف بحركات اأخرى متعلقة بموقف الطالب الذي نادى المعلم رقمه بهدف ا�شتكمال ال�شورة 

في الم�شاحة المحددة.
4- يطلب المعلم اإلى الم�شاركين مراقبة ت�شكيالت المجموعات الأخرى ومناق�شة مواقف ال�شخ�شيات 

في الم�شاحة وعالقتها بال�شخ�شية مو�شوع التركيز، وعّما تعّبر عنه ال�شورة. 
5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

التكوين الجمالي في مساحة محددة

النتاجات

- يعّزز مهارة العمل الجماعي.
- يحافظ على جمالية الت�شكيل في م�شاحات محددة.

- ينّمي مهارتي: القيادة والتوا�شع.
- ي�شتخدم الخيال ا�شتخداًما �شحيًحا.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )40( 

يختلف �شعور ال�شخ�ص اإذا كان مو�شع التركيز، اأو اإذا كان مكّماًل لل�شورة.
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اإلجراءات

1- يح�شر المعلم عدًدا من المواد الالزمة لتنفيذ الن�شاط م�شبًقا، مثل: منديل، هاتف، حقيبة، نّظارة. 
2- يمّهد المعلم للن�شاط بو�شع مجموعة من الأ�شياء على الطاولة في ال�شف، مثل: منديل، هاتف، حقيبة، 
نظارة، اإلخ، ويطلب اإلى الطلبة تاأليف ق�شة ق�شيرة من خيالهم م�شتخدمين - على الأقل - ثالثة من 
الأ�شياء الموجودة على الطاولة، حيث ت�شتمل الق�شة على حدث له بداية ونهاية، وتكون مدة اإلقاء 

الق�شة اأمام ال�شف ل تزيد على دقيقتين.
3- يعطي المعلم مدة )10( دقائق للطلبة لتح�شير ق�شة ق�شيرة ب�شكل فردي، ثم يعر�ص كل طالب ق�شته 

م�شتخدًما الأدوات التي اختارها اأمام باقي الطلبة.
4- يثني المعلم على الطلبة لأدائهم هذا التمرين. ويفتح باب النقا�ص مع الطلبة حول كيف كانت الأدوات 

محّفزة لتخّيل الق�شة والتنوع في ا�شتخدامها بمواقف مختلفة.
5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

تأليف قصة

النتاجات

- يحّفز الخيال لتاأليف ق�شة ق�شيرة.
- يعّبر بطريقة اإبداعية.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثالث حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )41( 

تحّفز الأدوات والتنوع في ا�شتخدامها على تخّيل الق�ش�ص وكتابتها.
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اإلجراءات

1- يطلب المعلم اإلى الطلبة الوقوف على �شكل دائرة وقفة �شليمة، وي�شرح لهم عملية التنف�ص ال�شليم، 
البطن،  اأ�شفل  نحو  الحاجز  الحجاب  اإلى  الهواء  واإي�شال  الرئتين  اإلى  الأنف  �شهيق من  باأخذ  وذلك 
اإخراج الهواء عن طريق  اأكبر كمية من الهواء. بعدها، يتم  البالون، وذلك باأخذ  وانتفاخ البطن مثل 
الفم )الزفير(. بعد تكرار التنف�ص والتاأكد من اأخذ التنف�ص ال�شليم من قبل الم�شاركين جميعهم، ي�شرح 

المعلم خ�شائ�ص ال�شوت، وهي: �شدة ال�شوت، وحدة ال�شوت، ونبرة ال�شوت، و�شرعة ال�شوت.
2- يتم اأخذ ال�شهيق واإخراجه على �شكل اأ�شوات �أ�أ�أ�أ�أ�أ�أ�أ�أه، �أ�أ�أ�أ�أ�أ�أ�أ�أ�أو، اإاإاإاإاإاإاإاإاإاإاإاإي، على اأن تكون فتحة الفم 

فتحة �شليمة بمقدار اإ�شبعين بين الأ�شنان.
3- يختار المعلم اأحرًفا مثل: حرف )ت( ويتم تكراره )ت ت(. و)ت ت(. و)ت ت ت(. و)ت ت ت 
ال�شوت  نبرة  ال�شوت كتغّير  ت(. و)تت تت تتت ت(. وب�شرعات مختلفة، وبا�شتخدام خ�شائ�ص 
وحدته و�شرعته في اأثناء اللفظ. بعدها يتم اختيار اأحرف مثل )�ص( و)خ( و)ز( و)ر( و)ط(، ثم يتم 

ا�شتخدام كلمات طويلة و�شعبة اللفظ مثل: ق�شطنطينية؛ للتاأكد من اللفظ ال�شليم.
4- يوؤكد المعلم ا�شتخدام تمارين التنف�ص وال�شوت يوميًّا، وتدليك ع�شالت الوجه والفم.

5- يدّرب المعلم الطلبة على قراءة ن�شو�ص نثرية واأبيات �شعرية ق�شيرة من كتب المدر�شة بطبقات �شوت 
اأحا�شي�ص متنوعة، مثل: قراءة الن�ص بغ�شب، ثم بفرح، ثم بحزن، وهكذا، حتى يتمّرن  مختلفة مع 

الطلبة على اإدراك القراءة ال�شليمة المعبرة. 
6- يثنى المعلم على اأداء الطلبة.

الصوت واإللقاء

النتاجات

- يكت�شف قدراته ال�شوتية، ويتعّرف طبقات �شوته.
- يتدّرب على التنف�ص ال�شليم واللفظ ال�شليم لمخارج الحروف.

- يتدّرب على قراءة الن�شو�ص الأدبية باأ�شلوب مبدع؛ لإي�شال الأفكار والأحا�شي�ص ب�شكل معّبر ومقنع.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثاني حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )42( 
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7- يبّين المعلم الفرق في اأ�شلوب قراءتهم بعد تعرف طبقات ال�شوت والأحا�شي�ص المختلفة.
8- يعطي المعلم اأمثلة عن �شخ�شيات عامة، تميزت بالقدرة على الخطابة المتميزة والمقنعة. 

9- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

اأهمية التحّكم في طبقات ال�شوت من حيث حدة ال�شوت ونبرته و�شرعته؛ لإي�شال الفكرة اإلى الم�شتمع 
واإقناعه والتاأثير فيه.
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اإلجراءات

1- يجّهز المعلم قائمة بمجموعة من الأو�شاف ال�شكلية وال�شلوكية لالإن�شان.
2- ينّبه المعلم الطلبة الم�شاركين اإلى �شرورة ال�شمت في اأثناء تاأدية اللعبة. 

3- يوّجه المعلم الطلبة اإلى الوقوف بخط م�شتقيم في اأحد جوانب الغرفة ال�شفية، ثم يذّكرهم باأن هذه 
اللعبة �شتجري في �شمت. 

4- يجب على الطلبة اأن يتخيلوا وجود خط يمر في و�شط الغرفة، حيث يخبرهم المعلم اأنه �شيقراأ قائمة 
اأو�شاف �شخ�شية �شكلية و�شلوكية، فاإذا راأى الطالب بعد قراءة كل و�شف باأنه يالئمه وينطبق على 

�شلوكه، فيمكنه اجتياز الخط وال�شتدارة لمواجهة اأفراد المجموعة الآخرين.
5- يخبر المعلم المجموعة اأن بع�ص الأو�شاف قد تكون ذات طابع �شخ�شي للغاية؛ لذا، فاإنهم يملكون 

الخيار بعدم اجتياز الخط )وبالبقاء في اأماكنهم(، حتى لو كان الو�شف يالئمهم.
6- يعود الم�شاركون بعد ذلك الذين اجتازوا الخط اإلى الخط الرئي�ص لال�شتماع للمعلم. 

7- يبداأ المعلم بقراءة الأو�شاف الآتية:
- طوال القامة.

- الأبناء اأو البنات الأكبر �شنًّا في العائلة.
- الأبناء اأو البنات الأ�شغر �شنًّا في العائلة.

- ات�شفوا دائًما بالهزال.
- ولدوا خارج الأردن.

- ي�شعون عد�شات ل�شقة اأو نظارات.

اجتياز الخط

النتاجات

- يدرك ما يعني اأن يكون الفرد مهّم�ًشا اأو في عزله.
- يدرك اأهمية التنوع وفائدته.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )43( 
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- عيونهم زرقاء. 
- عيونهم بّنية.

- يحّبون الحليب.
- يتكلمون اأكثر من لغة.

- يحّبون المو�شيقا الكال�شيكية.
8- يناق�ص المعلم الطلبة كيف كان �شعورهم بالتفرد ب�شفات معينة، وعندما كانوا في مجموعة.

9- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- يت�شف الفرد ب�شفات م�شتركة مع غيره.
- ال�شفات الم�شتركة بين الأ�شخا�ص ت�شاعدهم على اإقامة العالقات في حياتهم الجتماعية.



76

اإلجراءات

1- يجّهز المعلم اأوراًقا من اللوح القاّلب بعنواني: اأوافق، اأو ل اأوافق، اإ�شافة اإلى مجموعة من الجمل 
)اأتخذ موقًفا( المعدة للتمرين، على اأن تكون الجمل لدى المعلم فقط.

2- يل�شق المعلم ورقة )اأوافق( على جدار في الغرفة ال�شفية، وورقة )ل اأوافق( على الجدار المقابل له.
3- يوّجه المعلم الطلبة اإلى دفع المقاعد اإلى اأطراف الغرفة، على اأن ُتترك م�شاحة مفتوحة في و�شطها.

4- يطلب المعلم اإلى الطلبة اأن يقفوا في و�شط الغرفة، ويخبرهم باأنه �شيقراأ لهم قائمة جمل، وعليهم بعد 
كل جملة، اأن يقرروا اإذا كانوا يوافقون اأو ل يوافقون اأو اأنهم غير متاأكدين.

التاأكد على واحدة من الجمل؛ وذلك كي يبذلوا محاولة جادة لتحديد  5- يمكن للطلبة الإجابة بعدم 
موقف ب�شاأن تلك الجملة؛ فاإذا كانوا يوافقون، فاإن عليهم التقدم نحو لفتة )اأوافق(، واإذا لم يوافقوا 
فعليهم التقدم نحو لفتة )ل اأوافق(. وفي حالة عدم التاأكد، يمكنهم الوقوف في و�شط الغرفة وهي 

منطقة عدم التاأكد لمرة واحدة فقط.
6- يقراأ المعلم الجمل ب�شوت وا�شح، ويجب عليه تعديلها لتتالئم مع الطلبة الذين يعمل معهم. ثم يطلب 

المعلم اإلى الم�شاركين اأن يحددوا موقًفا ب�شمت ومن دون كالم اأو تعليق.
قائمة بجمل )اأتخذ موقًفا(:

- ُيجَبر الطلبة على اللتحاق بالمدار�ص.
- ُي�شمح للمعلمين ب�شرب الطلبة.

- َيحق للطالب اختيار المقعد الذي �شيجل�ص عليه.

أتخذ موقًفا

النتاجات

- ي�شتك�شف تعدد الآراء حول القيم الإن�شانية.
ح الأفكار حول القيم وم�شدرها، وم�شدر المعتقدات. - يو�شّ

- يحترم التنوع والختالف.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )44( 
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- يجب اأن ُي�شمح للطلبة بالتعبير عن الأ�شياء التي يحبونها في المدر�شة.
- يجب انتخاب مجل�ص مدر�شي ي�شم طلبة منتخبين.

- الطلبة القادرون على المحادثة، يجب اأن ُي�شمح لهم غالًبا الم�شاركة اأكثر في غرفة ال�شف.
- الطلبة الم�شاغبون فقط يجب اأن يحرموا من المدر�شة باأمر من مدير المدر�شة.

- ل يحق للمعلم اأن ي�شتهزئ بالطلبة.
- الطلبة الأذكياء يدر�شون وحدهم مًعا في �شفوف خا�شة.

- على المعلم اأن ي�شغي جيًدا لما يقوله الطلبة.
- ُي�شمح لي بمغادرة غرفة ال�شف؛ اإذا اأردت ذلك.
- كل �شخ�ص في المدر�شة يجب اأن ُيعامل باحترام.

- يجب اأن تكون المدر�شة نظيفة ومريحة.
- الغاية تبّرر الو�شيلة.

- يحق للفقراء اأن ي�شرقوا من الأغنياء.
- الذكور والإناث مت�شاوون في الحقوق والواجبات.

- يجب على الآباء والأمهات اأن يتقا�شموا م�شوؤولية رعاية اأطفالهم بالت�شاوي.
7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل: 

- احترام التبوع والختالف �شرورة مجتمعية.
- �شلوك ال�شخ�ص ومواقفه تعك�ص قيمه.
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اإلجراءات

1- يق�شم المعلم الطلبة مجموعات ثنائية ح�شب اختيارهم. 
2- ي�شرح المعلم لالثنين باأن الأول �شيبداأ القيام بحركات ب�شيطة وبطيئة، بينما يقوم الثاني بتقليده في اآن 

واحد وكاأنه مراآة. ويطلب اإلى الطلبة اأن يلتزموا ال�شمت ويرّكزوا على �شركائهم.
3- يطلب اإلى الطلبة بعد ب�شع دقائق تبادل الأدوار؛ حيث يقود الثاني الأداء. وبعد القيام بحركات اأخرى 

يطلب منهما تبادل الأدوار مرة اأو مرتين اأخريين، مع تقليل المدة الزمنية بين حركات التبادل.
4- يطلب المعلم اإلى الطلبة موا�شلة القيام بالمهّمة، باأن يعك�ص كل منهم اأداء الآخر من دون قائد اأو تابع. 
يجب عليهم القيام بذلك بالتوافق مع ما يفعله �شركاوؤهم في العمل، ويطلب اإليهم بعد ب�شع دقائق اأن 

يتوقفوا مًعا عن الحركة تدريجيًّا. 
5- ينتقل المعلم اإلى فعالية الحوار والنقا�ص عن طريق توجيه الأ�شئلة الآتية: 

- كيف كان �شعور كل منهم عندما كان قائًدا للحركة؟
- كيف كان ال�شعور عندما كانت الحركة متجان�شة من دون تحديد القائد؟

6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل: 

المرآة

النتاجات

- يتوا�شل بفاعلية مع الآخرين.
- ي�شتك�شف الن�شاط الحركي ويتحّرك مع الآخرين كمجموعة واحدة، ويبني الثقة معهم.

- يعّزز التركيز.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثاني حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )45( 

يتح�شن ال�شعور عندما تكون الحركة متجان�شة وجماعية.
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اإلجراءات

اأن  غير  من  م�شتقيمة،  غير  منحنية  بخطوط  ب�شمت  الغرفة  داخل  التحّرك  الطلبة  اإلى  المعلم  يطلب   -1
ي�شطدم اأي منهم بالآخر.

.freeze 2- يطلب المعلم اإليهم التوقف والجمود في المكان؛ عندما ي�شمعون كلمة تجّمدوا اأو
اأو  اإليه، ويخبره �شيًئا واحًدا عن نف�شه )�شيء يحبه  اأن ي�شافح الزميل الأقرب  3- يجب على كل طالب 

يكرهه، اأو هوايته المف�شلة(.
اأ ( �شيًئا واحًدا عن  اأ ( الطالب )ب( �شيًئا واحًدا، ثم يخبر الطالب )ب( الطالب )  4- يخبر الطالب ) 

نف�شه.
5- يعيد المعلم التمرين )3( مرات.

اأماكنهم، ثم يختار ع�شوائيًّا بع�ص الطلبة ليذكروا  اإلى  اإلى الطلبة العودة  6- عند النتهاء، يطلب المعلم 
الأ�شياء الثالثة التي ذكرها زمالوؤهم الثالث الذين �شافحوهم.

7- يوّجه المعلم الأ�شئلة الآتية اإلى الطلبة:
- هل تعّرفت هوايات جديدة من زمالئك؟ ما هي؟

- ما الأمور التي لفتت انتباهكم في هذا التمرين؟
8- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

تمرين التجّمد

النتاجات

- يتوا�شل مع الآخرين على نحو فاعل.
- ُيح�شن التركيز وال�شتماع.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثاني حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )46( 

يفيد التوا�شل في تعرف هوايات الزمالء واهتماماتهم.
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اإلجراءات

1- يجّهز المعلم قبل بداية الن�شاط، ما ياأتي: ورًقا، اأقالم ر�شا�ص اأو اأقالم حبر، �شورة كلب، �شورة قطة. 
2- يعر�ص المعلم �شورة الكلب و�شورة القطة، ويوّجه الم�شاركين اإلى اختيار اإحدى ال�شورتين والكتابة 

عنها. 

3- يفتح المعلم المجال لمناق�شة �شغيرة حول ال�شورتين وما كتب عنهما ويربطها باأن كل �شخ�ص لديه 
من الت�شور الذاتي الذي قد يكون اأو قد ل يكون مّت�شًقا مع نظرة النا�ص اإليه.

الم�شاركون بر�شم خط  ليقوم  الورق وقلم ر�شا�ص؛  الم�شاركين قطعة فارغة من  المعلم على  4- يوّزع 
خارجي ل�شكل وجوههم فقط من دون ر�شم اأنف وعيون.

كيف أرى نفسي مقابل كيف ينظر اآلخرون لي؟

النتاجات

- يحّدد نقاط القوة التي يراها في نف�شه.  
- يبني �شورة اأكثر واقعية لمفاهيم النا�ص عنه.

- يقارن بين ت�شوره عن ذاته و�شورته الواقعية.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الخام�ص حتى ال�شابع.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )47( 
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5- يطلب المعلم اإلى الم�شاركين ر�شم خط عمودي يق�شم الوجه ن�شفين، ويكتب كل طالب ال�شفات 
اأن يكونوا  الي�شار من وجهة نظره. )ي�شّجع الطلبة على  الإيجابية وال�شلبية في �شخ�شيته على الجهة 
نظر  وجهة  من  وال�شلبية  الإيجابية  ال�شفات  فيكتب  اليمين،  الجهة  على  اأما  و�شريحين(.  �شادقين 

الآخرين فيه.
اأكثر من )3( كلمات  بتظليل  يقوموا  اأن  اإليهم  تلوين واحًدا لكل طالب، ويطلب  قلم  المعلم  6- يعطي 

ال�شفات الم�شتركة بين الجانبين.
7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل: 

يوجد اختالف بين ت�شوراتنا عن اأنف�شنا، وت�شورات الآخرين عنا.
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نشاط )48( 

اإلجراءات

1- يح�شر المعلم قبل بداية الن�شاط، كرة تن�ص �شغيرة )اأو �شيء م�شابه يمكن تلّقفه بين الطلبة(. 
2- يوّجه المعلم الطلبة اإلى الوقوف في دائرة، ويعطي الكرة لأحدهم )يختاره ع�شوائيًّا(.  

3- يبداأ الطالب الذي يحمل الكرة ب�شرد حكاية )ق�شة(، لكنه ل يتجاوز ع�شر كلمات. بعد ذلك، يرمي 
الكرة اإلى طالب اآخر يقوم بالبناء على ما بدء به الطالب ال�شابق من الحكاية )الق�شة(.

4- ي�شيف كل طالب على هذه الق�شة عند ا�شتالمه الكرة ؛ لذا، على الطلبة الم�شاركين ال�شتماع بعناية 
اإلى زمالئهم، ومراعاة عدد الطلبة المتبقي في الدائرة لإنهاء الق�شة.

5- بعد نهاية الن�شاط، ينتقل المعلم اإلى فعالية الحوار والنقا�ص، حيث يناق�ص الطلبة في ما جرى ب�شكل 
جيد اأو لم يتم ب�شكل جيد، وكيف يمكن اأن يتم تكوين الق�شة ب�شكل اأف�شل.

6- يكّرر الطلبة اللعبة.
7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

بناء حكاية

النتاج

- يطوير مهاراته في التوا�شل والتعاون.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

�شرورة تح�شين مهارات التوا�شل وتفعيلها؛ لإنجاز الأعمال على نحو �شحيح.
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نشاط )49( 

ساحة المكفوفين

اإلجراءات

1- يح�شر المعلم م�شبًقا حباًل طوياًل )12-15 متًرا(، وع�شبات بعدد الم�شاركين لتغطية العيون وحجب 
الب�شر.

2- يكلف المعلم الطلبة جميًعا ع�شب عيونهم.
3- يرمي المعلم الحبل على الأر�ص بالقرب من الطلبة الم�شاركين.

4- يطلب المعلم اإلى الطلبة القيام بت�شكيل مربع با�شتخدام كامل طول الحبل.
5- ل يّقدم المعلم اأي تعليمات اأخرى.

6- يراقب المعلم الم�شتركين لتعرف الأدوار التي يتقّم�شها كل طالب؛ وكيفية التعامل مع ت�شكيل الزوايا.
7- يمكن للمعلم اأن يوّزع ال�شف في اأكثر من مجموعة؛ للمقارنة بينهم خالل فترة النقا�ص.

8- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

النتاج

- يطّور مهارات التوا�شل والتعاون وحل الم�شكالت.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

ي�شاعد التعاون والتوا�شل الجيد بين اأع�شاء الفريق على تحقيق الهدف ب�شكل اأف�شل.
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اإلجراءات

1- يناق�ص المعلم الطلبة في معنى اللتزام بالوقت، وكيفية اإدارة الوقت واأهميته في �شير حياتنا بنجاح.
ح المعلم للطلبة باأنهم �شيقومون بعمل جدول زمني لتنظيم الوقت؛ ل�شيدة تعمل مديرة م�شنع  2- يو�شّ

لالألب�شة، وعليها اإنجاز المهام الآتية:
- عقد اجتماع مهم مع م�شتثمرين في موقع م�شنع الألب�شة، الذي يبعد )20( كم عن موقع مكتبها في 

مبنى اإدارة م�شنع الألب�شة.
- عقد اجتماع مع مديري الأق�شام في اإدارة الم�شنع، حول م�شكلة عدم زيادة الرواتب لهذا العام.

اإلقاء كلمة في موؤتمر وطني حول ال�شناعات في الأردن من ال�شاعة )10( �شباًحا ولغاية ال�شاعة   -
)12( ظهًرا. ويبعد مكان الموؤتمر )5( كم عن مكتبها.

- اإح�شار اأبنائها من المدر�شة ال�شاعة )2( ظهًرا. علًما باأن موقع المدر�شة قريب من مكتبها، ولكّنه 
بعيد عن منزلها )10( كم.

- �شراء خ�شار وفاكهة.
م�شاًء،   5:00 ال�شاعة  وينتهي  �شباًحا   8:30 ال�شاعة  يبداأ  الم�شنع  دوام  باأن  للطلبة  المعلم  ح  يو�شّ  -3

وتمتلك هي وزوجها �شيارة واحدة. 
4- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات، من )3–5( طلبة في كل مجموعة.

تنظيم الوقت

النتاجات

- يتعّرف كيفية تحديد الأولويات.
- يتمّكن من قيا�ص الزمن.

- يظهر اتجاهات اإيجابية نحو العمل الجماعي.
- يتعّرف اأهمية التعاون في الأ�شرة.

- يقّدر اأهمية احترام الوقت.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )50( 
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5- يطلب المعلم اإليهم اإعداد جدول زمني يمكن ال�شيدة مديرة الم�شنع من اإنجاز المهام كافة، من دون 
تاأخير، اآخذين في الح�شبان الم�شافات ومو�شوع اأزمة ال�شير وترتيب الأولويات.

6- يعطي المعلم الطلبة )10( دقائق؛ لو�شع الجدول الزمني. 
7- يطلب المعلم اإلى كل مجموعة عر�ص مقترحات اأع�شائها. 

8- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

يمكن للبدائل المتعددة تذليل ال�شعوبات في اإعداد جدول زمني لإنجاز الأمور.
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اإلجراءات

1- يناق�ص المعلم الطلبة في كيفية �شنع القرار في مواقع الم�شوؤولية؛ في مهن ومنا�شب متنوعة.
2- ي�شع المعلم مقعًدا اأمام الطلبة يكون وا�شًحا للجميع، ويطلب اإلى اأحد الطلبة الجلو�ص على المقعد.

3- يطلب المعلم اإليه تقّم�ص �شخ�شية مهنة معينة، مثل: )رئي�ص وزراء، وزير تربية، مدير مدر�شة، معلم، 
مر�شد اجتماعي، تاجر، اإلخ(، ويناق�ص الطلبة ال�شخ�شية في ق�شية معينة، بهدف الإقناع اأو التغيير اأو 

تلبية الحاجات.
مثال:

التي  المثالية  الطلبة حول المدر�شة  الوزير من قبل  التربية والتعليم, ويتم مناق�شة  يتقم�ص الطالب �شخ�شية وزير 
يحلمون بها. وعلى الطالب في المقعد ال�شاخن اأن يرد على اأ�شئلة الطلبة وطلباتهم بو�شفه وزيًرا للتربية والتعليم.

4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

المقعد الساخن

النتاج

- يقنع الآخرين في تغيير الأمور لالأف�شل.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )51( 

يواجه الأ�شخا�ص في مواقع الم�شوؤولية تحديات عديدة، وعليهم تذليلها.
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نشاط )52( 

أصنع لعبة

اإلجراءات

1- يح�شر المعلم اأكيا�ص نفايات بهدف اإخفاء محتويات معينة داخل تلك الأكيا�ص.
2- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات، حيث تتكّون كل مجموعة من )4 - 5( طلبة.

3- يزّود المعلم كل مجموعة بكي�ص واحد، يحتوي في داخله مواد ع�شوائية مختلفة.
4- يكّلف المعلم الطلبة ابتكار اأو اإن�شاء لعبة با�شتخدام محتويات الكي�ص خالل )10( دقائق.

5- بعد النتهاء من اإن�شاء اللعبة، تعر�ص كل مجموعة اللعبة التي تو�شلت اإليها.
6- ُيعلم المعلم الطلبة باأنه كلما كانت المحتويات والعنا�شر غريبة، كانت النتيجة اأف�شل.

7- ي�شرح المعلم للطلبة اأهمية الم�شاركة والتعاون بين اأع�شاء المجموعة، واأن التوا�شل الجّيد يوؤدي اإلى 
تحقيق الهدف ب�شكل اأف�شل.

8- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

النتاج

- يطّور مهارات التوا�شل والتعاون ومهارات حل الم�شكالت.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الثامن حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

التعاون بروح الفريق يحقق ثمار اأف�شل ونتائج اأح�شن مما يحققه العمل الفردي.
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اإلجراءات

1- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات من )4 - 5( طلبة في كل مجموعة.
2- يوّزع ورقة العمل )1( )اأولويات الحقوق(، ويطلب اإلى كل طالب التعامل معها ب�شكل فردي من 

حيث القراءة والترتيب.

معايير  
بع�ص 

الحقوق

الحق في 
اأن ي�شغي 

المعلم 
لما يقوله 
�لطالب.

الحق في 
اختيار 
المكان 
الذي 

�شاأجل�ص 
فيه.

الحق في 
غرفة �شفية 

نظيفة 
ومريحة.

الحق في 
الح�شول 

على 
ا�شتراحة.

الحق في اأن 
اأعّطل في 
الأيام التي 
ترتفع فيها 
درجات 
الحرارة.

الحق في 
اختيار 
المعلم.

الحق في 
عمل الأ�شياء 
التي اأريدها 

في غرفة 
ال�شف.

الحق في 
اإ�شدار 

اأ�شوات 
مرتفعة في 

غرفة ال�شف 
وعندما اأريد 

ذلك.

الأهمية

3- يعطي المعلم مجاًل لكل مجموعة للمناق�شة في ترتيب الحقوق بح�شب اأهميتها، وتتفق كل مجموعة 
على ترتيب م�شترك لهذه الحقوق وتكتبه على ورقة من الكرتون.

4- تعر�ص كل مجموعة ما تو�شلت اإليه مع بيان اأ�شباب من هذا الترتيب. 

أولويات الحقوق

النتاجات

ًغا ذلك. - ي�شّنف الحقوق ح�شب اأهميتها م�شوِّ
- يدرك اأن بع�ص الحقوق يختلف النا�ص في تف�شيرها.

- يبدي راأيه بمو�شوعية، ويحترم اآراء الآخرين.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف  ال�شاد�ص حتى العا�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )53( 

ورقة عمل )1(
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5- يناق�ص المعلم الطلبة في ما تو�شلوا اإليه.
6- يوّجه المعلم ال�شوؤالين الآتيين ويناق�ص الطلبة في اإجاباتهما:

- لماذا يفّكر بع�ص الأ�شخا�ص اأن بع�ص الحقوق اأهم من بع�شها الآخر؟
- هل الحقوق مرتبطة بحاجات الإن�شان؟ كيف؟

7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- �شرورة تعّرف الطالب حقوقه وواجباته، وترتيبها ح�شب اأهميتها.
- من حقوق الآخرين احترام اآرائهم.
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اإلجراءات

1- يوّزع المعلم الطلبة في اأزواج ح�شب الأعداد الفردية اأو الزوجية في �شجل ال�شف.
2- يعطي المعلم كل طالبين ورقة العمل )2( المرفقة في نهاية الن�شاط، الترتيب الما�شي للحقوق، ويطلب 
اإليهما ترتيب الحقوق ح�شب اأهميتها، حيث يكون رقم )1( هو الأكثر اأهمية ورقم )9( هو الأقل 

اأهمية، اأما )2، 3(، )4، 5، 6(، )7، 8( فاإنه لكل مجموعة منها الم�شتويات نف�شها من الأهمية.
3- يعيد المعلم ت�شكيل مجموعات الطلبة؛ لتتكون كل مجموعة من )6( طلبة في )3( اأزواج. ويقّدم كل 

طالبين الم�شوغات التي ا�شتندا اإليها في ترتيب الحقوق.
4- تدير المجموعة نقا�ًشا بينها، وتتفق على ترتيب جديد للحقوق وم�شوغاته، وتكتبه على طبق كرتون.

5- تعر�ص كل مجموعة ما تو�شلت اإليه اأمام الزمالء.
6- يناق�ص المعلم الطلبة في ما ياأتي:

- ت�شتند الحقوق اإلى م�شوغات مرتبطة بكرامة الإن�شان.
- حاجات الإن�شان مرتبطة بحقوقه.

7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

الترتيب الماسي للحقوق

النتاجات

- ي�شاوي بين بع�ص الحقوق في اأهميتها.
- ي�شع معياًرا لت�شنيف الحقوق.

ًغا لت�شنيف الحقوق. - يقّدم م�شوِّ

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )54( 

- اأكون مو�شوعيًّا في اآرائي وقراراتي ومواقفي. 
- من اأهم حقوق الآخرين احترام اآرائهم.
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ورقة عمل )2(

- الحق في التعليم.
- الحق في النتخاب.

- الحق في محاكمة عادلة.
- الحق في التعبير.

- الحق في الم�شاواة بين الجن�شين.
- الحق في الح�شول على وظيفة.

- الحق في حرية العبادة.
- الحق في الم�شاواة الجتماعية.

- الحق في بيئة �شفية �شليمة.

- رّتب هذه الحقوق ح�شب اأهميتها من الأكثر اإلى الأقل على ال�شكل الما�شي الآتي:

5

3 ٢

8 7

٤6

١

9
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اإلجراءات

1- يطلب المعلم اإلى الطلبة ح�شن ال�شتماع والم�شاهدة، وعدم التحدث اإل بعد ال�شماح لهم.
2- يبداأ المعلم بالتمثيل الإيمائي اأمام الطلبة على النحو الآتي:

- يغ�شل وجهه ثم ين�شفه.
- ينّظف اأ�شنانه.
- يم�ّشط �شعره.

3- يوّجه المعلم ال�شوؤال الآتي: من يقول لي ماذا فعلت؟
4- ي�شتمع المعلم اإلى اإجابات الطلبة.

5- ي�شاأل المعلم الطلبة اإن عرفوا ذلك من تعابير وجهه، اأو من حركات يديه وج�شده، اأو من كل ذلك.
6- ي�شتمع المعلم اإلى اإجابات الطلبة.

ح المعلم للطلبة: ن�شتطيع اأن نعّبر عن اأفعالنا وم�شاعرنا عن طريق لغة الج�شد وتعابير الوجه، وهذا  7- يو�شّ
ي�شّمى التمثيل ال�شامت )الإيمائي(؛ اأي الذي ل كالم فيه.

8- يكتب المعلم على اأوراق منف�شلة مجموعة من المهن مثل: طبيب/ة، مزارع/ة، معلم/ة، خياط/ة، 
عامل/ة نظافة، ر�شام/ة، عازف/ة عود، عازف/ة كمان، قا�شي/ة، �شائق/ة، مذيع/ة اأخبار، طباخ/ة 

في مطعم، اإلخ
9- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات )3 - 4( طلبة في كل مجموعة، ويوّزع عليهم المهن.

اإليماء، اعرف من أنا.

النتاجات

- يوظف الج�شد وتعابير الوجه والإ�شارة في توا�شله مع الآخرين.
- يتعّرف مهًنا مختلفة ويناق�ص اأهميتها.

- ي�شتخدم الخيال.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الخام�ص.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )55( 
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10- يطلب المعلم اإلى كل مجموعة التعبير عن مهنتهم باأ�شلوب التمثيل ال�شامت اأو الإيماء، وعلى بقية 
الطلبة اأن يعرفوا مهنة كل مجموعة. 

11- يناق�ص المعلم الطلبة في خ�شائ�ص المهن المختلفة واأهميتها في تنمية المجتمع.
12- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

ن�شتخدم تعابير الوجه واليماءات في التوا�شل مع الآخرين؛ لتعزيز مهارة التوا�شل والت�شال.
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اإلجراءات

ا�شم مهنة،  اأو  الألقاب  لقًبا من  الطلبة، وي�شع على ظهر كل منهم  المعلم )5( متطوعين من  2- يطلب 
اإلخ مثاًل: وزير، مطرب م�شهور، طفل �شائع، مت�شول، من دون معرفتهم بالألقاب المو�شوعة على 

ظهورهم، وي�شّمي هذه المجموعة ) اأ (.
3- يطلب المعلم اإلى اأع�شاء المجموعة ) اأ ( اأن يم�شوا اأمام ال�شف في المنطقة المخ�ش�شة لهم، حيث 

ينظر الطلبة الآخرون جميعهم على الألقاب المكتوبة على ظهورهم ب�شمت.
4- يطلب المعلم )5( متطوعين اآخرين، وي�شّميهم مجموعة )ب(.

5- تتفاعل المجموعة )ب( مع المجموعة ) اأ (، باإعطاء ردة فعل ج�شدية فقط من المجموعة )ب( لكل 
لقب اأو مهنة �شعور اأع�شائها؛ ليت�شنى لكل طالب في المجموعة ) اأ ( تخمين لقبه اأو مهنته.

6- بعد مرور دقيقتين، ي�شاأل المعلم الطلبة في المجموعة ) اأ ( اإذا تمّكنوا من تخمين األقابهم بناء على 
التعابير الج�شدية للمجموعة )ب(.

7- اإذا لم يتمكن اأع�شاء المجموعة ) اأ ( من تخمين لقب اأو مهنة يطلب المعلم اإلى الطلبة في المجموعة 
)ب(، التعبير عن �شعورهم تجاه حامل اللقب اأو المهنة في المجموعة ) اأ ( بجملة اأو جملتين.

8- يوقف المعلم التمرين وي�شاأل الطلبة في المجموعة ) اأ (، اإذا تعّرفوا �شخ�شياتهم.
9- يكّرر الن�شاط مع مجموعة اأخرى واألقاب مختلفة.

10- يوّجه المعلم الأ�شئلة الآتية:
- كيف كان �شعور الطلبة في المجموعة )ب( في اأثناء الن�شاط.

الحكم على األشخاص

النتاجات

- ي�شتنتج ويكت�شف ما حوله.
- يتعرف مفهومي: الفعل ورد الفعل.

- ينّوع �شلوكه تجاه الآخر.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )56( 
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- ما المفارقات الم�شحكة؟
- ما ال�شلوك الذي جعل اأع�شاء المجموعة ) اأ ( يكت�شفون األقابهم اأو مهنهم؟

11- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

اأهمية التدّرب على الكت�شاف وال�شتنتاج مالحظة من �شلوكات متعددة.
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اإلجراءات

1- يناق�ص المعلم الطلبة في �شخ�شيات اأردنية وعالمية )حديثة وتاريخية( لها تاأثير في حياتنا.
2- يكتب المعلم على ورق منف�شل اأ�شماء �شخ�شيات معروفة من: اأدباء و�شعراء وحكام و�شيا�شيين وفنانين 

وعلماء ومخترعين، اإلخ، تتنا�شب مع الفئة الم�شتهدفة العمرية للطلبة.
3- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات من )3-5( طلبة في كل مجموعة.

4- يعطي المعلم كل مجموعة ورقة فيها ا�شم �شخ�شية، من دون معرفة المجموعات الأخرى ذلك ال�شم.
5- يطلب المعلم اإلى كل مجموعة اأن ت�شع اأو�شاًفا لل�شخ�شية )�شكلها، طبيعة عملها، اإنجازاتها ال�شخ�شية، 

تاأثيرها( ليتمكن الآخرون من معرفتها من دون ذكر ا�شم ال�شخ�شية.
في  ال�شخ�شية )كل طالب  تذكر �شفات  واأن  ال�شف  اأمام  اأن تقف  اإلى كل مجموعة  المعلم  يطلب   -6

المجموعة يقول �شفة اأو اثنتين( وذلك خالل دقيقتين.
7- يبّين المعلم اأنه اإذا عرف الطلبة الآخرون ا�شم ال�شخ�شية خالل مدة دقيقتين تحت�شب نقطة للمجموعة، 
واإذا لم يعرف الطلبة ا�شم ال�شخ�شية بعد مرور دقيقتين، يخ�شر الفريق النقطة، وهكذا لكل مجموعة.

8- يعّزز المعلم الطلبة بحوافز رمزية للمتعة والت�شجيع فقط.
"عالم فلك وريا�شيات،  الن�شاط، مثاًل:  اأ�شلوب  الطلبة  يتعرف  التطبيق كي  قبل  المعلم مثاًل  )يعطي 
م�شلم عا�ص في بغداد في القرن ال�شابع ع�شر، هو من اخترع ال�شفر وعلم الجبر"، من هو؟ الإجابة: 

الخوارزمي.
9- يوّجه المعلم الأ�شئلة الآتية: 

شخصيات مؤثرة

النتاجات

- يغني معرفته ب�شخ�شيات متميزة اأردنية وعالمية.
- ي�شعر بمتعة التناف�ص في التعبير الو�شفي.

- يعتدل في الكالم.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )57( 
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- من ال�شخ�شيات الجديدة التي تعرفتموها؟
- كيف توؤّثر هذه ال�شخ�شيات في حياتنا؟

- من هو )هي( مثلكم الأعلى؟ 
واإناث،  ريادية من ذكور  اأردنية  �شخ�شيات  اأ�شماء  من  تح�شير مجموعة  الطلبة  اإلى  المعلم  يطلب   -10

وتقديمها في ح�شة الن�شاط القادمة.
11- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- يوجد �شخ�شيات ريادية ونماذج ناجحة في المجتمع، لها دور في تنمية المجتمع وتقدمه.
- من ال�شروري تنمية مهاراتنا في المالحظة وال�شتنتاج.
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اإلجراءات

1- يثّبت المعلم طبق كرتون على الحائط با�شتخدام الورق الال�شق، ويثّبت عليه قطع ورق ملونة ب�شكل 
طولي، وير�شم خطوًطا عمودية بين الألوان ليق�شم الطبق خانات.

2- ي�شرح المعلم للطلبة اأن كالًّ منهم �شيعّبر عما في نف�شه عن طريق الجمل الآتية:
"اأفكر باللون الـ... عندما اأفكر بـ )ال�شراع / الم�شكلة(؛ لأن... " 

3- يطّبق المعلم مثال: اأفكر باللون الأزرق عندما اأفكر »بال�شتقواء«؛ لأن اللون الأزرق يذّكرني بلون 
البحر، عندما ا�شطدت �شمكة في البحر واأخذها مني �شديقي.

4- يطلب المعلم اإلى الطلبة التعبير عما في اأنف�شهم، وي�شّجل ا�شم كل طالب تحت اللون الذي اختاره.
5- ي�شتمر المعلم بكتابة اأ�شماء الطلبة اإلى اأن ي�شل اإلى مرحلة عدم وجود اإجابات جديدة لدى الطلبة.

6- يطلب المعلم اإلى طالب ما اأن يقف عند مقعده وي�شرح لماذا اختار لونه، ويترك المعلم له حرية التعبير 
ب�شدق، وحتى عن طريق التمثيل اإن اأراد الطالب ذلك.

7- يّكرر المعلم ما قام به في الخطوات ال�شابقة على مفاهيم: "ال�شالم، الأمل، المحبة، الأمان، الحترام، 
وغيرها".

8- يناق�ص المعلم الطلبة في الأمور الآتية:
- ماذا لحظت في ما يتعلق بالألوان التي اختارها الآخرون؟

- اإذا ُطلب اإليك اختيار لون اآخر فماذا يمكن اأن يكون؟
- هل اختار الجميع اللون نف�شه؟

لون يذّكرني بـ . . .

النتاجات

- يدرك لماذا يختلف الأ�شخا�ص في اختياراتهم وفي احترام اختيارات الآخرين.
- يعّبر عن م�شاعره.

- يربط بين الألوان والم�شاعر واإعطاء اللون معنى.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الخام�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )58( 
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- هل لدى الجميع الأفكار نف�شها عن الألوان؟
- هل احترام اأفكار الآخرين �شيء اأ�شا�شي في التعامل بيننا؟

- هل من ال�شروري اأن تكون وجهات النظر لدى النا�ص جميعهم واحدة؟ لماذا؟
9- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- �شرورة احترام حرية التعبير.
- لكل منا خبراته وتجاربه التي توؤثر في اختياراته.
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اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم مجموعة من ال�شور والر�شومات لموقع من العالم حدثت فيه اأحداث عنف، اأو حروب.
2- يطلب المعلم اإلى الطلبة البحث عن حلول اأخرى غير العنف، لحل الم�شكالت المعرو�شة عن طريق 

ال�شور.
3- يعطي المعلم كل طالب ورقة بي�شاء، ويطلب اإلى الطلبة و�شع الأوراق اأمامهم على الأر�ص، واأن ينظر 

كل طالب اإلى ورقته التي اأمامه بتركيز.
4- ي�شف كل طالب من الطلبة ورقته ب�شفة واحدة فقط، حيث يقّدم كل طالب �شفة مختلفة عن ال�شفات 
التي يقدمها الآخرون )ناعمة، بي�شاء، خفيفة، مل�شاء، رقيقة، مرنة، غير �شفافة، �شهلة ال�شتعال، يمكن 

طيها ب�شهولة،...(.
5- يطلب المعلم اإلى الطلبة التفكير في عمل �شراع مع هذه الورقة، اآخذين في الح�شبان ما ياأتي:

- ما �شبب هذا ال�شراع؟
- ما �شكل العنف الذي �شت�شتخدمه مع هذه الورقة التي تحمل �شفة )النعومة، البيا�ص، الخفة،...(؟

- من هو الأقوى في هذا ال�شراع؟ اأنت اأم الورقة؟
6- يطلب المعلم اإلى الطلبة اإيقاع العنف الذي يرونه منا�شًبا، بحيث يغّير كل طالب �شفة الورقة بطريقة 

مختلفة عن زمالئه.

نتائج العنف والسالم

النتاجات

- يتعرف خوا�ص الأ�شياء با�شتخدام مهارة المالحظة.
- يدرك �أن ال�شراع يغير خوا�ص الأ�شياء.

- يدرك �أن اإ�شالح اأ�شرار ال�شراع ل يعيد الأ�شياء اإلى حالتها الأولى.
- ينّمي التفكير الإبداعي.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الخام�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )59( 
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اأخرى،  اأمامه مرة  الورقة  اإلى كل منهم و�شع  المعلم  الورق، يطلب  الطلبة من ت�شويه  ينتهي  اأن  7- بعد 
وتاأملها: 

- لماذا فعلتم ذلك باأوراقكم؟ )اأ�شباب ال�شراع(.
ف التغيرات التي حدثت على ورقتك.  - �شِ
- ماذا اأح�ش�شت واأنت توقع الأذى بالورقة؟

8- يطلب المعلم اإلى الطلبة اأن يحاولوا �شنع �شيء مفيد من الورقة )طائرة ورقية، مج�شمات ورقية، لوحة 
فنية، �شكل اإبداعي جديد،...(.

9- بعد اأن ينهي الطلبة عملهم مع الأوراق، يطلب المعلم اإليهم القيام بعر�ص اأعمالهم على زمالئهم عن 
طريق اإقامة معر�ص داخل غرفة ال�شف.

10- يناق�ص المعلم الطلبة حول الأمور الآتية: 
- هل كان من ال�شعب اإلحاق الأذى بالورقة؟

- هل من ال�شعب اإ�شالح الورقة؟ 
- هل حافظت على �شفات الورقة الأولى؟ 

- هل اأنت �شعيد اأنك ا�شتطعت اأن تفعل �شيًئا جديًدا بورقة تالفة؟ 
اإ�شالح  الالزم، فلم ت�شتطع بعد ذلك  اأكثر من  بالورقة  باإلحاق الأذى  اأنك قمت  نادم  اأنت  - هل 

الو�شع ب�شهولة؟
- هل كان من الأ�شهل اإنتاج �شيء جميل من البداية، قبل اأن تكون مدمًرا اأو هّداًما؟ 

- كيف يمكن اأن تتحّول طاقاتنا التدميرية اإلى قوة خالقة؛ لجعل العالم اأجمل؟
11- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

اإن توجيه طاقاتنا لأعمال وممار�شات اإيجابية يعود علينا وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.
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تحّمل المسؤولية

النتاجات

- يتحّمل م�شوؤولية قراره.
- يعّرف كيفية اتخاذ القرار.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شتان.

اإلجراءات

اختيار  ريا�شي(، ويكلف كل طالب  مو�شيقي،  )ثقافي،  الآتية:  الأن�شطة  الطلبة  المعلم على  يعر�ص   -1
ن�شاط ين�شم اإليه.

2- يق�شم المعلم الطلبة مجموعات بح�شب الأن�شطة التي اختاروها.
اإلقاء  تنفيذ بع�ص الأوامر، مثل: )الغناء،  الفوز  التي لم يحالفها  اأع�شاء المجموعة  اإلى  المعلم  3- يطلب 

ال�شعر، القفز على قدم واحدة، ترديد كلمة محددة عدد من المرات في زمن محدد، ...(.
4- يوّجه المعلم الأ�شئلة الآتية:

- هل تمتلك المعلومات الكافية في مجال الن�شاط الذي اخترته؟
- هل لديك ميول تجاه الن�شاط الذي اخترته؟

- هل لديك القدرة على ممار�شة الن�شاط الذي اخترته؟
- كم من الوقت تم�شيه في ممار�شة ذلك الن�شاط؟

- رّتب الأن�شطة وفق درجة اهتمامك بها
- لم اخترت الن�شمام اإلى هذا الن�شاط؟

5- يعر�ص المعلم خطوات اتخاذ القرار: )جمع المعلومات ب�شكل كامل، تحديد الخيارات، محاكمة 
الخيارات، اختيار الأف�شل(.

6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

نشاط )60( 

- كل اإن�شان يتحمل م�شوؤولية اختيار قراره.
- ل بد من اتخاذ القرار وفق خطوات �شحيحة ومنطقية.
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اإلجراءات

1- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعتين.
2- يطلب المعلم اإلى اإحدى المجموعتين ت�شكيل دائرة بمواجهة الخارج، والمجموعة الثانية ت�شكيل 

دائرة بمواجهة الداخل، باعتماد مركز الدائرة الأولى نف�شه.
3- يجب على كل طالب مواجهة طالب اآخر من الدائرة الأخرى.

4- يجب على كل طالب فتح النقا�ص والحديث مع الطالب المقابل من دقيقة اإلى دقيقتين، قبل تحريك 
الدائرتين خطوات قليلة باإيعاز من الم�شرف كل منهما بعك�ص اتجاه الأخرى؛ لإعادة الكّرة مع طالب 

اآخر.
بع�ص   ، البع�ص(  �شلوك  على  ظاهرا  الخجل  كان  )اإذا  فاعال  الحديث  يكن  لم  اإن  المعلم  يقترح   -5

المو�شوعات للنقا�ص؛ ليتاأكد من تفعيل التوا�شل ب�شكل اأف�شل بين الطلبة.
6- ينتقل المعلم اإلى فعالية الحوار والنقا�ص؛ ويوّجه اأ�شئلة للوقوف على ما تعلمه الطلبة في هذا الن�شاط:

- هل تعّرفت زمياًل جديًدا في هذا الن�شاط؟
- ما الم�شترك بينكما؟

- هل ا�شتفدت من ممار�شة هذا الن�شاط؟
7- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

تشكيل الدوائر المتحدة المركز

النتاج

- يطّور مهاراته في التوا�شل.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الخام�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

يطّور التفاعل والتعامل مع الآخرين من مهاراتنا في التوا�شل.

نشاط )61( 
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نشاط )62( 

إدارة الوقت

النتاج

- يقّدر قيمة الوقت.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

اإلجراءات

1- يختار المعلم فريقين، عدد اأع�شاء كل فريق )10( طالب.
فارغة، وال�شلة  متًرا وتكون  الأولى على م�شافة )50(  ال�شلة  تو�شع  �شلتين،  فريق  المعلم كل  يعطي   -2

الأخرى تحوي )10( كرات اأو بعدد اأع�شاء الفريق وتكون في مكان وجود الفريق.
3- يوجه المعلم المت�شابق الأول اإلى اأخذ كرة، وعليه اأن يو�شلها اإلى ال�شلة الفارغة ويعود باأق�شر وقت 

ممكن ليم�شك يد المت�شابق الثاني؛ كي ينطلق الثاني حاماًل كرة اأخرى، وهكذا.
4- يبّين المعلم اأن الفريق الذي نقل الكرات جميعها باأقل وقت هو الفريق الفائز.

5- يوّجه المعلم الأ�شئلة الآتية:
- كم ا�شتغرق الفريق الفائز لنقل الكرات؟

- ما �شبب فوز الفريق؟
- بماذا امتاز الفريق الفائز من حيث: توزيع الأدوار، وخطة العمل، وترتيب المت�شابقين؟

- اإن تم اإعادة الم�شابقة، فما الأمور التي �شتعطيها اأهمية في تق�شيم الأدوار؟
- هل احتجتم اإلى قائد لينّظم العمل؟

- عالَم اعتمد الفريق الفائز؟
6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

- من المهم اإدارة الوقت.
- العمل المنظم يخت�شر الوقت.
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نشاط )63( 

اإلجراءات

1- يكتب المعلم علىاأطباق بال�شتيكية عبارة )اأكره العنف؛ لأنه ...(، وتو�شع الأطباق في نهاية ال�شاحة.
2- يوّزع المعلم الطلبة في فريقين.

3- يطلب المعلم اإلى كل ع�شو في الفريق الأول اأن يذهب اإلى مكان وجود الأطباق ويختار طبًقا ويكمل 
العبارة )اأكره العنف؛ لأنه...( بكلمة منا�شبة، ثم يعود بالطبق اإلى قائد الفريق، ليذهب المت�شابق الذي 
المعلم  المت�شابقون جميعهم، ويكرر  ينتهي  اآخر، وهكذا حتى  مت�شابق  ثم  ذاته،  العمل  يليه ويكرر 
المهمة مع الفريق الثاني، ثم يبداأ قائد كل فريق بقراءة العبارات المكتوبة على الأطباق، حيث يتم اإلغاء 

العبارة المكرورة في الفريق ذاته. 
4- يدّون المعلم العبارات على اللوح، ويفوز الفريق الذي ح�شل على اأكبر عدد من الجمل ال�شحيحة.

5- يترك المعلم مجاًل لمناق�شة العبارات المكتوبة، واأثرها في الفرد والمجتمع.
6- يمكن تكرار الم�شابقة باختيار مو�شوع اآخر بعنوان )اأحب التعاون؛ لأنه...(.

7- يوّجه المعلم الأ�شئلة الآتية:
- ماذا يعني لنا العنف؟

- ما الأ�شباب الموؤدية لحدوث العنف؟
- ما اأ�شكال العنف من وجهة نظرك؟

- ما الآثار المترتبة في المجتمع والفرد من ممار�شة العنف؟
يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:  -8

التسامح

النتاج

- ينبذ العنف والتطرف، ويعمل بروح الفريق.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف التا�شع حتى العا�شر.
المـدة

ح�شتان.

- العنف فكرة منبوذة، لها اآثار �شلبية في المجتمع والفرد.
- الت�شامح �شبب من اأ�شباب قوة المجتمع وتما�شكه.
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نشاط )64( 

الثبات والتوازن )توجيه الواقع(

اإلجراءات

�أدو�  �لذين  الأمواج  راكبي  البحر عدًدا من  �شاحل  م�شاهدته على  ق�شة م�شوقة حول  المعلم  يعر�ص   -1
ا بع�ص الهواة الذين كانوا يتدّربون على ركوب الأمواج، وكيف  عرو�شهم باحتراف، لكن اأعجبه اأي�شً
يتعثرون على لوح التزلج اأو يختل توازنهم في اأثناء و�شول الموجة، ثم يقفون ويوا�شلون من جديد.

2- بعد �شرد الق�شة، يوّجه المعلم الأ�شئلة الآتية:
- ما التحديات التي يواجهها راكب الأمواج داخل البحر وخارجه؟

- متى يبداأ راكب الأمواج ال�شتعرا�ص بفرح اأمام الجماهير؟
- هل ن�شتطيع بو�شفنا مجموعة اأن نقرر ما الذي اأتقنه راكب الأمواج لينجح في ا�شتعرا�شه المبهر؟

- هل هذه قاعدة عامة )من يتقن مهارات اأي موقف اأو عمل ينجح في اأدائه(؟ اأعِط اأمثلة من الحياة: 
المعلم، المهند�ص، الطبيب، اإلخ.

3- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

النتاج

اأمام الظروف والتحديات التي تواجهه، اأو المتوقع اأن  - يكت�شب المهارات المطلوبة للثبات والتوازن 
تواجهه.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

كي تواجه واقعك؛ عليك اأن تتقن المهارات الالزمة لذلك.
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اإلجراءات

1- يكتب المعلم العبارة الآتية على ال�شبورة، ويطلب اإلى الطلبة تاأملها:
"للبيع: حذاء طفل لم يُلب�ص بعد".

2- يجري المعلم نقا�ًشا وي�شتمع اإلى اإجابات عن اأ�شئلة، مثل:
- كيف نبيع حذاء الطفل؟

- لماذا ا�شتريناه اإن اأردنا بيعه؟
- لماذا لم ُيلب�ص الحذاء؟

- اأين ذهب الطفل؟
- هل الحذاء اأكبر اأو اأ�شغر من رجل الطفل؟

3- ي�شتمع المعلم اإلى اآراء الطلبة، ويبني عليها ما يثير النقا�ص ويعمقه.
4- يحاول المعلم الربط بين م�شامين الن�شاط، وما يدور حولنا من حروب وكوارث.

5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

السالم والحرب

النتاجات

- يتعرف الآثار ال�شلبية للحرب، ويناق�شها.
- يقّدر ال�شتقرار وال�شالم بو�شفهما قاعدة اأ�شا�شية للبناء والزدهار.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

نشاط )65( 

- الحياة جميلة والطفولة من اأجمل مراحل حياة الفرد.
- من حق الأطفال العي�ص ب�شالم.



108

الحرية

النتاجات

- ي�شت�شعر بو�شوح م�شمون الحرية.
- يبّين بع�ص معاني الحرية.

- يربط ببن الحرية والتحرر من الخوف والتردد.
- يحترم الآخر ويتقبل اأفكاره.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم الن�ص الآتي بالو�شيلة المنا�شبة:
ال�شباح و�شع �شامر الأرنب في قف�ص بابه مفتوح، وفي الم�صاء عاد �صامر  في  اأرنبًا.  �شامًرا  �شديقه  "اأهدى طوني 

اإلى القف�ص فوجد الأرنب جامًدا في مكانه وهو يرتجف خوًفا من الحرية".
2- يطلب المعلم اإلى اأحد الطلبة قراءة الن�ص بو�شوح قراءة معّبرة.

3- يتاأكد المعلم من اأن الطلبة جميعهم قد فهموا الن�ص.
اأن ترك باب القف�ص مفتوًحا دليل قوي على ارتباط الحرية بك�شر  4- يجري المعلم نقا�ًشا ويركز على 
القيود وتخطي الحواجز، اأّما خوف الأرنب وارتجافه وهو في القف�ص على الرغم من اأن بابه مفتوح؛ 

فهو دليل على وجود تعار�ص بين الجبن والحرية. 
على  المفتوحة  المدر�شة  فكرة  مثل:  الطلبة،  مع  يناق�شها  حياتية  اأمثلة  عبر  بالأفكار  المعلم  ينتقل   -5
المجتمع، والعالقة بين ف�شاءات و�شائط التوا�شل الجتماعي ومفهوم الحدود، مع �شرورة الطرق 

اإلى قواعد الحرية وم�شتلزماتها.
6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

نشاط )66( 

- "الحرية تقت�شي الجراأة وعدم التردد".
- الحرية لها �شوابط وقواعد ل بد من مراعاتها.
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نشاط )67( 

وّلد بدائل أكثر

اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم اأمام الطلبة الن�ص الآتي:
�شيارتي على طريق يربط بين بلدة �شوف وبلدة عبين, وقبل اأن اأ�شل اإلى مزرعتي التي اأعبر  اأ�شوق  كنت  "بينما 
اأ�شجار البلوط وال�شنديان, وجدت �شيارة �شغيرة قد انحرفت  اإليها من طريق متفرع من ال�شارع الرئي�شي تَحّفه 
عن الطريق. وكانت المفاجاأة عندما نزلت اأتفّقد ال�شيارة, اأن ال�شائق لم يكن موجوًدا, حاولت البحث في محيط 

الحادث القريب لكنني لم اأجده. ت�شارعت الأفكار في ذهني وتدافعت, لكنني لم اأ�شل لنتيجة حا�شمة".
2- بعد قراءة الن�ص اأكثر من مرة، يبداأ المعلم النقا�ص من خالل الأ�شئلة الآتية:

- كيف ح�شل الحادث؟ مع من؟
- اأين ذهب ال�شائق؟ بماذا تدعم ر�أيك؟

- بالحوار الجماعي، رّتبوا الآراء بح�شب قوة الأدلة ومنطقها.
- كيف نح�شم الو�شول اإلى الراأي ال�شحيح؟

3- يمكن للمعلم اإدارة النقا�ص باأكثر من طريقة، منها: توزيع الطلبة بح�شب الآراء، وكل مجموعة تدافع 
عن راأيها وتبحث عن اأدلة تدعمه. ويمكن للطلبة جميعهم اأن يبحثوا عن الأدلة لكل راأي.

4- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

النتاج

- يحّلل الن�ص بعمق، ويجد اإجابات عن كل الأ�شئلة.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

ينبغي تو�شيع دائرة التفكير واإيجاد عدة بدائل للموقف الواحد اأو الم�شكلة الواحدة.
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الطالقة والخيال

النتاجات

- يتاأمل الموقف وُيعّزز تخيله له.
- يقّدر الفنان بو�شفه مبدًعا فكًرا ومهارة.

- يقّدم بدائل وطروحات متعددة تلقى التعزيز الم�شتمر.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الأول حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم على الطلبة الن�ص الآتي ليتعاملوا معه بالتاأمل والوعي:
النحات مدة �شهر, وفي اليوم الثالثين انتهى النحات من نحت ح�شان في ال�شخرة, ف�شاأله  يزور على  الطفل  "ظل 

الطفل: كيف عرفت اأن في داخل ال�شخرة ح�شانًا؟" 
2- ي�شّكل المعلم مجموعات من الطلبة ليتداولوا اأفكارهم، ويعر�ص الن�ص من جديد على المجموعات 

للتاأمل مدة دقيقة.
3- ي�شاأل المعلم الطلبة: كيف عرف الطفل اأن في داخل ال�شخرة ح�شاًنا؟

اأو الح�شان  4- ي�شتمع المعلم لإجابات الطلبة المختلفة، مثل: الح�شان هرب واختباأ داخل ال�شخرة، 
اختفى لي�شمع ويرى ماذا يفعل الباحثون عنه، اأو اأن الح�شان يريد العي�ص وحيًدا بعيًدا عن عذاباته مع 

النا�ص، اإلخ.
5- يناق�ص المعلم ما يقوله النحات:

- اأنا ل اأنحت بل اأرى ما اأنحت فاأزيل عنه الأتربة.
- اأو: واأنا اأمر هنا بجانب ال�شخرة �شمعت �شهيل ح�شاني فوجدته.

- اأو ربما: �شاع ح�شاني فجئت اأبحث عنه في ال�شخرة.
- اأو ربما: اأنا ل اأملك نقوًدا واحتاج اإلى الح�شان فنحته بدل اأن اأ�شتريه.

6- بعد ذلك، يعك�ص المعلم الحديث على النا�ص وهمومهم وانطواء بع�شهم اأحياًنا.
7- ي�شتفيد المعلم من بع�ص الأفكار الجميلة للتعليق عليها اأكثر من غيرها.

نشاط )68( 
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8- يطلب المعلم اإلى الطلبة اأن ي�شعوا اأنف�شهم مكان النحات، فماذا �شيقولون؟ 
9- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

الخيال والتاأمل مهّمان للتفكير المبدع.
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العدالة

النتاج

- يعي تباين الآراء حول مفهوم العدالة، واأين هذه الآراء من المفهوم ال�شحيح.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

اإلجراءات

1- يعر�ص المعلم الن�ص الآتي على الطلبة:
العدالة. الغزال: هذه هي  ياأكل  الأ�شد وهو  "قال 

قال الن�شر وهو ينق�ص على الأرنب: هذه هي العدالة.
قال الثعبان وهو يبتلع فراخ الحمام: هذه هي العدالة.

قال ال�شبع لمجموعة من ال�شباع: ما العمل؟"
2- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات.

3- يناق�ص المعلم المجموعات بالأ�شئلة الآتية: 
- ف�ّشر مبررات هذا ال�شراع، هل هو �شراع طبيعي؟

- اإلى ماذا ا�شتند كل حيوان في مفهومه للعدالة؟
- هل هذا المنطق ال�شائد في مجتمع الحيوانات موجود في عالم الإن�شان؟

- ماذا لو عك�شنا هذا الو�شع على الأ�شرة، المدر�شة، ال�شارع، اإلخ؟
- كيف تواجه هذه الحالة من ال�شتقواء والتنمر )عمل فردي، جماعي(.

4- ي�شتمع المعلم اإلى المجموعات ويختار بع�ص الحلول اأو الحل الذي حاز على ر�شا الأغلبية، ويعّلق 
عليه في غرفة ال�شف بطريقة ما بو�شفه حافًزا للطلبة.

5- ينقل المعلم النقا�ص اإلى اكت�شاف مقاربات تلقي ال�شوء على مفهوم العدالة، مثل: العدالة ل تقبل الظلم، العدالة هي 
العمل وفًقا لمتطلبات القانون، العدالة تحقيق التوازن بين اأفراد المجتمع جميعهم من حيث الحقوق والواجبات.

6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

نشاط )69( 

ا�شتخدام القوة خارج القانون تدمير للعدالة.
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فّكر ورّكب

النتاجات

ا. - يرّكب كلمات ويوؤلف جماًل واأمثاًل وق�ش�شً
- يو�ّشع مداركه لتوليد خيارات اأكثر.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الرابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

اإلجراءات

1- يختار المعلم مجموعة من الحروف ويعر�شها اأمام الطلبة.
2- يق�شم المعلم الطلبة في مجموعات ويطلب اإلى الطلبة قراءة الحروف، والإجابة عن الأ�شئلة الآتية:

ن من الحروف )10( كلمات على الأقل.  - كوِّ
ن من الحروف ف )5( جمل مفيدة على الأقل. - كوِّ

ن من الحروف مثل �شائع واحد على الأقل. - كوِّ
ن )3( كلمات على الأقل متعاك�شة في المعنى. - كوِّ

ن )3( كلمات مترادفة في المعنى. - كوِّ

ن )3( اأ�شماء حيوانات على الأقل. - كوِّ
ن جملة يظهر فيها حرف )ذ( اأكثر من مرة. - كوِّ

ن جماًل تحكي ق�شة. - كوِّ
3- يجري المعلم نقا�ًشا يرّكز على معيارين هما:

- معيار الوقت: بمعنى اأي المجموعات اأنجزت ب�شكل اأ�شرع.
- معيار العدد: بمعنى اأي المجموعات كّونت كلمات اأو جماًل اأكثر.

4- يكت�شف المعلم عدًدا من الطلبة لديهم هذه المهارات؛ فيوؤ�ش�ص لم�شابقات اأخرى بين الطلبة.
5- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

نشاط )70( 

ل بد من المحاولة وال�شعي الدائم وتو�شيع مداركنا للتعامل مع المواقف المتنوعة.
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مناظرة

النتاجات

- يحترم الراأي الآخر، ويتحّلى باآداب الحوار.
- يفّرق بين الراأي والحجة.

- يتقن مهارتي: البحث والإقناع.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف ال�شاد�ص حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

اإلجراءات

ح المعلم للطلبة مفهوم المناظرة باأنها: �شكل من اأ�شكال الخطاب والحوار العام الذي يعتمد على  1- يو�شّ
المواجهة الكالمية بالحجج والبراهين والأدلة بين فريقين حول ق�شية معينة، اأو مو�شوع يتم عر�شه 
زمام الجمهور، حيث يكون لكل فريق راأي مختلف يدافع عنه بالأدلة والبراهين التي تثبت وجهة 

نظره. وفي نهاية المناظرة، يفوز من كانت اأدلته وحججه مقنعة اأكثر للجمهور الم�شتمع.
2- يختار المعلم اأو الطلبة مو�شوع المناظرة، مثاًل: 

- عمل المراأة �شروري في المجتمع، )مجموعة موؤيدة ومجموعة معار�شة(.
- الألعاب الإلكترونية م�شيعة للوقت، )مجموعة موؤيدة ومجموعة معار�شة(.

- بناء حديقة عامة اأو م�شنع اأدوية على اأر�ص تابعة للدولة، وهكذا.
3- بعد اختيار المو�شوع، يوّزع المعلم الطلبة في مجموعتين )10( طلبة في كل مجموعة. 

4- يقوم المعلم بدور المي�ّشر. 
5- يقوم بقية الطلبة غير الم�شاركين في المناظرة بدور المحكمين.

ح المعلم قوانين المناظرة وهي: 6- يو�شّ
- اإعطاء دقيقتين لكل فريق لالإدلء براأيهم في بداية المناظرة.

- تبادل الحجج والبراهين كل على حدة �شمن وقت محدد دقيقة مثال. مع مراعاة ال�شتماع وعدم 
التحدث في الوقت نف�شه.

- يدير المعلم النقا�ص ويعطي الإ�شارة لكل فريق للتحدث.

نشاط )71( 
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- يحّدد المعلم مدة المناظرة كاملة بـ )20( دقيقة.
اأدلتها  التي كانت  الفائزة،  الت�شويت من قبل المحكمين على المجموعة  يتم  المناظرة،  - في نهاية 

وحجتها مقنعة اأكثر.
7- يناق�ص المعلم الطلبة في اأهمية البحث واإيجاد الأدلة الواقعية والمقنعة.

8- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

احترام الراأي الآخر اأ�شا�ص في عملية النقا�ص المبنية على البحث والتق�شي عن الأدلة والبراهين.
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دقيقة من فضلك

النتاج

- يعّزز القدرة على: التفكير المنظم، والتعبير اللغوي المقنع والموؤثر، ومهارة الإلقاء اأمام الجمهور.

الفـئة الم�ضتهدفة

من ال�شف الرابع حتى الثاني ع�شر.
المـدة

ح�شة واحدة.

اإلجراءات

1- يناق�ص المعلم الطلبة في كيفية التعبير ب�شورة وا�شحة ومنظمة لإقناع الآخرين بوجهة نظر اأو فكرة 
اأو م�شروع اأو الترويج ل�شلعة معينة )األب�شة، اأطعمة، جهاز هاتف متنقل، اإلخ( في مدة وجيزة تحّقق 

مفهوم )خير الكالم ما قل ودل(.
مثال:

الترويج لل�شياحة في الأردن وزيارة البترا, بدًل من زيارة مكان �شياحي في دولة اأخرى. )مخاطبًا الدول العربية(.
2- يوّزع المعلم الطلبة في مجموعات تتكّون من )3 – 5( طلبة.

3- يطلب المعلم اإلى كل مجموعة اأن تقترح م�شروًعا اأو فكرة اأو �شلعة ترغب في الترويج لها، ويعطيهم 
متحدًثا  تنتخب  اأن  كل مجموعة  اإلى  ويطلب  وتح�شير خطابهم،  المو�شوع  دقائق لختيار   )10(

با�شمها لعر�ص الفكرة اأمام الطلبة، خالل دقيقة فقط، مع مراعاة ما ياأتي:
- ت�شل�شل الأفكار

- عدم تكرار العبارات
- عدم ا�شتخدام كلمات زائدة تدل على التردد، مثل: يعني، اأم م م

4- يكّرر المعلم هذا الن�شاط مع الطلبة، حيث يتيح الفر�شة للطلبة جميعهم اأن يقّدموا خطاًبا مدته دقيقة 
فقط، على اأن يكون �شاماًل ووا�شًحا ومقنًعا وموؤثًرا.

5- يناق�ص المعلم الطلبة في المتحدث الذي اأعجبهم، واأي الخطابات كانت مقنعة وموؤثرة براأيهم. ولماذا؟
6- يجري المعلم نقا�ًشا بين الطلبة؛ لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول المو�شوع، مثل:

نشاط )72( 

الكلمات  وا�شتخدام  وترتيبها،  الأفكار،  تنظيم  من:  بد  ل  ومخاطبتهم  الآخرين  اأمام  التحدث  عند 
والتعبيرات المنا�شبة للموقف والم�شتمع، �شعًيا لالإقناع والتاأثير.








