
I

ْبَيُة األْخالِقيَُّة التَّ
الّصفُّ األّول

الّثاني الدراسي  الفصل 

المعّلم دليل 

تجريبية نسخة 
2018 - 2017



II

الطبعة التجريبّية

1439-1438هـ/ 2018-2017م

حقوق النشر والطبع والنسخ والتوزيع محفوظة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة - قطاع المناهج والتقييم

مركز اتصال وزارة التربية والتعليم
اقتراح - استفسار - شكوى

80051115 04-2176855 ccc.moe@moe.gov.ae www.moe.gov.ae 





IV

التربية األخالقية
تطوير األفراد نحو المواطنة العالمية بتشجيعهم على المشاركة وتنويرهم وتمكينهم

“إن أفضل استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من المتعلمين والمثقفين.”... 
“يا شباب دولة اإلمارات وشاّباتها، المستقبل لكم، وأنتم من سيحدد معالمه.” 

“الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ”

 صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله

“يواجه أبناؤنا تحديات كبيرة، ومن مسؤوليتنا إعدادهم لمواجهتها وحمايتهم. ال 
ينبغي أن نبقى في موقع المتفّرج، بل علينا أن نسابق الضوء، وليس الريح فقط، 

لضمان أن نزّود أجيالنا المستقبلية بالمقّومات الالزمة لتحقيق المزيد من اإلنجازات 
والتقدم.”

“ ”

“األخالق صمام أمان األمم وروح القانون وأساس التقدم، ودونها ال أمن وال 
“استقرار وال استدامة” ”

 صاحب السمّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله

“المستقبل ينتمي إلى من يمكنه تصوره وتصميمه وتحقيقه. إنه ليس شيًئا تنتظره، 
“بل تخلقه.” ”

 صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله
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القيم التي يرّسخها برنامج التربية األخالقية

التربية األخالقية
يهدف برنامج الرتبية األخالقية إىل ترسيخ القيم األخالقية املشرتكة عاملًيا يف نفوس الطلبة، مّما يمّكنهم من التفاعل 

والتواصل مع فئات ثقافية واجتماعية مختلفة وأفراد ذوي أفكار ووجهات نظر مختلفة ومتباينة. هذه القيم ترمي أيًضا 

إىل تمكينهم من أن يصبحوا مواطنني محليني وعامليني فاعلني ومسؤولني، وهي تتيح لهم اكتساب خصال التفاهم 

املتبادل واحرتام االختالف والتعاطف اليت تؤدي إىل إثراء املجتمع يف تماسكه وازدهاره. من خالل الحوار والتفاعل، تُتاح 

الفرص أمام الطلبة الستكشاف مختلف وجهات النظر العاملية، ومناقشة افرتاضات الغري ومواقفه، واكتساب املعارف 

واملهارات والسلوكيات الالزمة ملمارسة التفكري األخالقي والتفكري الناقد واتخاذ قرارات أخالقية مستنرية والترصف انطالًقا 

منها ملا فيه مصلحة املجتمع.
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محاور التعلم الرئيسة
يشمل برنامج الرتبية األخالقية أربعة محاور تعلم رئيسة )انظر أدناه(. وقد تم بناء كل محور حول سلسلة من نواتج 

التعلّم.

التربية األخالقية

الدراسات المدنية

التركيز على التاريخ 
اإلماراتي والتجارة 
والسفر والحوكمة 
في اإلمارات فضًال 
عن مبدأ المواطنة 

العالمية.

الشخصية واألخالق

تدريس القيم 
األخالقية العالمية، 

مثل اإلنصاف 
واالهتمام والصدق 
والمرونة والتسامح 

واالحترام.

الدراسات الثقافية

التركيز على التراث 
اإلماراتي المحلي 
واآلثار اإلماراتية 
وأهمية الحفاظ 

على الثقافة 
والهوية اإلماراتية.

الفرد والمجتمع

تنمية التفكير 
األخالقي لدى 
األفراد كأعضاء 

فاعلين في أسرهم 
ومحيطهم 
االجتماعي 

والمجتمع األوسع.



VII

المهارات األساسية
ينهج برنامج الرتبية األخالقية نهًجا شاماًل يف التعليم والتعلم. فهو يركز عىل تثقيف العقل )املجال املعريف - املعرفة( 

والقلب )املجال العاطفي - الشعور( واليد )املجال العميل - العمل(، بحيث يكتسب الطلبة مجموعة من املهارات 

املناسبة لالندماج بشكل كامل يف عالم رسيع التغري.

التفكير الناقد

الخيال

التأمل الناقد

التواصل

المشاورة

االستقصاء

حب االستطالع

حل المشكالت

ضبط النفس

التفكير األخالقي

التعاطف

االهتمام

التضامن

مناهضة التمييز

تعدد وجهات النظر

اإلصغاء اإليجابي

االحترام

المرونة

صنع القرار

التعامل مع المسائل المعقدة

اإلبداع

العمل الفردي

العمل الجماعي

التعاون

المشاركة

البحث

االستقاللية

التكيف

المبادرة بالفعل
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القيم
القيم ركن أسايس يف برنامج الرتبية األخالقية وهي رضورية لضبط النفس لدى الفرد؛ وتشكل معايري شخصية يسرتشد 

بها الفرد يف أفكاره وترصفاته. يتميز هذا املنهج برتكيزه عىل القيم، مستهدًفا دعم الطلبة يف تحديد أهدافهم الشخصية 

ودوافعهم من وراء هذه األهداف. تسلّط الرتبية األخالقية الضوء عىل العديد من املسائل متعددة األوجه، منها الصحة 

النفسية وتوزيع املصادر والتجارة. يمكِّن برنامج الرتبية األخالقية املعلمني واملتعلمني عىل السواء من استكشاف اآلثار 

األخالقية الكامنة وراء القضايا املعقدة واملشاركة فيها كأفراد فاعلني يف املجتمع املحيل واملجتمع الدويل.

يهدف منهج الرتبية األخالقية، إىل تعزيز االلتزام بقيم العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان والحفاظ عىل البيئة 

والتعاطف واحرتام التنوع والتضامن العاملي. وقد بُنيت الدروس واملقاربات الرتبوية عىل مبادئ التضامن واملساواة 

واالندماج، وهي توفر عملية تعليمية قائمة عىل غرس القيم الشخصية وتوجيهها. إّن الهدف من منهج الرتبية 

األخالقية ليس تحديًدا “تعليم” هذه القيم األساسية، بل توفري إطار يُمكن مناقشة هذه األفكار فيه.

التعليم والتعلم - مقاربة تربوية
تلعب املنهجيات التشاركية دورًا كبريًا يف تشجيع الطلبة عىل أن يكونوا متعلمني مبادرين ومستقلني. ويتم الرتكيز عىل 

استخدام طرائق غري تلقينية تعتمد الدمج والنقاش يف مقاربة عملية التعليم والتعلم داخل الصف. يُتاح أمام الطلبة 

هة، وأنشطة تصنيفية، وطرح مسائل فلسفية، إضافة إىل مجال للتأّمل،  وقت ملناقشات مفتوحة، ومحادثات موجَّ

كما أنهم يزوَّدون بسياقات من عالم الواقع كمحفِّزات لالستقصاء. تهدف هذه املنهجيات إىل تشجيع الطلبة عىل خوض 

عملية توعوية والتفكري الناقد، من شأنها أن تسمح لهم بممارسة مبادئ التفكري األخالقي يف حياتهم اليومية.

المشاريع العملية
يف صفوف املرحلة العليا، يتم تشجيع الطلبة وتمكينهم من القيام بمشاريع عملية، يتناولون فيها بفاعلية قضية أو 

موضوًعا أُثري يف الصّف، متخطنّي حدود الكتب واملصادر املتعلقة. تعزّز هذه املشاريع التعلم النشط والتعاوين واكتساب 

املهارات وتنميتها، وهي جزء من مجال “الفعل” الذي يتمحور حول تطوير املهارات.
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المصادر التعليمية لمنهج التربية األخالقية
من أجل تدريس منهج الرتبية األخالقية، ُوِضعت مجموعة من املصادر لدعم تعليم كافة املتعلمني وتعلمهم:

يتألف كّل من هذه املصادر من جزأين

كتاب الطالب

كتاب مخصص للطلبة يحتوي عىل مجموعة من الرسوم 

التوضيحية والصور والنصوص واألنشطة تهدف إىل إرشاك 

الطلبة ودعمهم يف عملية التعلم.

3

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِحَدِة ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص اْلُمتَّ

َماَذا نَْعرُِف 
ْرِد  َعْن السَّ
؟ اْلَقَصِصيِّ

؟ ْرُد اْلَقَصِصيُّ التَّْقِلِيِديُّ إَِلَم يَْهِدُف السَّ

ْرُس 1 َالدَّ

التربية األخالقية

3

الصف 1 

ْرُس 1 4َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 3

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِحَدِة ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص اْلُمتَّ

َماَذا نَْعرُِف 
ْرِد  َعْن السَّ
؟ اْلَقَصِصيِّ

؟ ْرُد اْلَقَصِصيُّ التَّْقِلِيِديُّ إَِلَم يَْهِدُف السَّ

ْرُس 1 َالدَّ

ًة، ِفي ُكلِّ َمرٍَّة تَْحِكي 1 نَْسَتِمُع إِلَى اْلِقَصَص بِاْسِتْمَرارٍ. َفأَنَْت تَْسُرُد ِقصَّ
ِلََحٍد َشْيًئا َقْد َحَدَث.

أ لَِماَذاأنَْسَتِمُعأإِلَىأالِْقَصِص؟	.

أ َماأالَِّذيأيُْمِكُنَناأتََعلُُّمُهأِمَنأالِْقَصِص؟	.

ُخرَاَفٌة

ِجيٌل

اَْلُمْفَرَداُت
هدف الدرس

التمييز بين بعض األشكال المختلفة للسرد 
التقليدي للقصص.

فهم أهّميّة أشكال سرد القصص التي تتناقلها األجيال 
في إثراء معرفتنا عن الماضي. 

المواد المطلوبة

ورقة مخطط ورقي قّلب	 

أقلم	 

 نواتج التعلم

تحديد أشكال مختلفة من السرد التقليدي 	 
للقصص.

إدراك دور القصص المتناقلة من جيل إىل جيل في 	 
إثراء معرفتنا حول الماضي.

دليل المعلم

يسلط الضوء عىل الجوانب الرئيسة من الدروس، ويقدم 

اقرتاحات لألسئلة واألنشطة الصفّية وتوجيهات محددة بشأن 

كل من الدروس يف الصف. كما يتضمن اقرتاحات للتعليم 

املتمايز والتقويم من أجل التعلم.

دليل ألولياء األمور

لكل من وحدات الربنامج دليل مخترص ألولياء األمور يحدد 

العنارص األساسية للوحدة ويورِد اقرتاحات تتيح لهم فرًصا 

ملشاركة أبنائهم يف الربنامج.

67

أعزّاءنا أولياء األمور،
أهًل وسهًل بكم في فصٍل دراسيٍّ جديٍد نأمل أن يكون مثمرًا ومفيًدا.

لقد قررنا تدريس مادة التربية األخلقية بهدف تسهيل تنمية 
شخصية الطلبة لدينا. ونهدف في هذه المادة إلى تعريفهم 

بمجموعة من القيم الفردية واالجتماعية التي نأمل أن يتحلّوا بها. 
وهذا سيساعدهم على لعب دور فاعل في المجتمع وخلق مستقبل 

باهر على الصعيدين الشخصي واالجتماعي.
لذا نرجو منكم المساهمة معنا في تحقيق هذه الغاية من خلل 

التحّدث إلى أبنائكم ومناقشة موضوعات ودروس هذه الدورة معهم.   
تجدون في بداية كل وحدة ملخًصا بمضمونها ونواتج التعلم 

المرجوة منها. نرجو منكم قراءة الملّخص ونواتج التعلم والعمل 
مع أبنائكم على إكمال نشاط واحد أو أكثر من األنشطة الموجودة 

في القائمة المقترحة في هذه الوحدة، مما يضمن التفاعل بين 
الطلبة وأفراد أسرهم.

 رسالة إلى أولياء األمور
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المصادر الرقمية

تُتاح للمشاركني - حسب ما هو متوفر - فرص استخدام 

التكنولوجيات الرقمية، مثل الكتب اإللكرتونية واملواد الرقمية، 

بهدف دعم وتوسيع نطاق تعلمهم لجوانب الرتبية األخالقية من 

خالل كل وحدة من وحدات املنهج.
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غالف كتاب منهج التربية األخالقية، وما ترمز إليه.
تصميم يعكس مفاهيم الثقافة المحلية والمجتمع المعاصر والمواطنة العالمية.

تصميم الغالف مستوحى من رسمة الزهرة ذات البتالت الخمس 

املنترشة يف أنحاء جامع الشيخ زايد، يف أبوظيب.

الدوائر املتقاطعة عنرص أسايس يف هذا التصميم، وهي ترمز إىل 

االتحاد واالرتباط الوثيق، بني األفراد واملجتمع عىل الصعيدين 

املحيّل والوطين.

يمثل التداخل بني الدوائر مستوى تعّقد العالقات يف عالم 

مرتابط.

يف الوسط ثّمة نجم؛ مصمم من دوائر المتناهية، يمثل البوصلة 

األخالقية اليت ينبغي أن نطمح جميًعا إىل اتباعها، ويف الوقت نفسه، يمثل النجُم الفرَد وسط بنية أكرث تعقيًدا اليت هي 

املجتمع.

مع االنتقال من صّف إىل صّف، يزداد عدد الدوائر لريمز إىل ازدياد العالقات اليت تربط الطلبة بمجتمعهم املعارص 

واملجتمعات العاملية مع تطّور مستواهم الفكري.

أما تدرّج األلوان، فيصّور نمط العيش املعّقد يف القرن الحادي والعرشين.

تختلف أحجام الكتب وتصميم أغلفتها. فرنى النمط الدائري املستوحى من املسجد يتطّور إىل تصميم يعكس التعقيد 

الذي ينمو فيه كل طالب مع التقّدم يف العمر، وهو تصميم يتجىّل فيه كذلك مفهوم التداخل بني األفكار الذي يؤثّر يف 

السلوك األخالقي للفرد.

مستوحًى من جامع الشيخ زايد الكبير، أبوظبي
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املحتويات
دليل المعلم الصف 1التربية األخالقية

12

َقاِفّيُةاْلِمْحَوُر َراَساُت الثَّ الدِّ

2 1

اْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة 
ِة  َماَراِت اْلَعَرِبيَّ اْلِ

ِحَدِة ِمْن ِخَلِل  اْلُمتَّ
َسْرِد اْلَقَصِص

َِد الَقَصصيِد الَقصصيِد الَقصصّي؟ َ الَسر السر الس الَسْر ن عن َعْن ْاَذا َنْعراَذا َنعراَذا َنْعِرُف اَذا َنعماَذا َنعَم ْرُس 1  الدَّ

ُّ الَتْقليِديُّ الَتْقليِديُّ َ الَقَصصي الَقصصي الَقصصيصيُّ َالَسرالسرالَسْرُد ْرُس 2  الدَّ

ِة  ِة يِة يَّ يبيِب َاِت اْلعَر َاِت اْلَعراِت اْلعَراِت اْلع َاَراَر ارمارَم ْوَلِة اْلِ َاِث َدَاِث َداِث داِث َدَ َ ُتَر ُتر َاْكِتَشافاْكِتشافاْكِتشاُف الّدْرُس 3 
  ُّ

ِ
ُّ
ِ

َِد الَقَصصيِد الَقصصيِد الَقصصي َ الَسر السر الَسْر ِحدِة ِمْن ِخَالل ِخَالِل ِحَدتَّ َتَّ ِحداْلم ِحداْلمتَّ ُاْلُمتَّ

اِوي  َّالرَّالرَّ ْرُس 4  الدَّ

ِةِصَنا اْلَخاصِةِصَنا اْلَخاصِصَنا اْلَخاصِة َِّصَنا اْلَخاصَّ َ َقَصِصَنا اْلَخاص َقصِصَنا اْلَخاص َقص ِليفَتأِليفَتْأِليُف ْرُس 5  الدَّ

َاَراَراِت  ارمارَم َلِة اإِل َاِث َداِث دْوْ َ ُتَر ُتر ُتر نِص عنِص َعْنْ َ الِقَصِص ع الِقصِص ع الِقَص ُدُ ََنا َسرَنا سرَنا سْرْ َْلْيَنا سَليَنا سَلْيْ ُْنُقُلُهْنُقُله ِإ ذي ي ذي يْنُقُلها الَّ ذي َيْنُقُلها الَّ ْنُقُلهَا الَّ ذي يْنُقُلهَ ْنُقُلها الَّ ْنُقُلهَ ذي يَم ذي يما الَّ ا الَّ
ََقاَفِتَها؟َقاَفِتها؟َقاَفِتها؟ َقاَفِتهثَقاَفِتهَث ِحدِة َو ِحَدتَّ َتَّ ِحدِة الُم ِحدِة المتَّ ُِة الُمتَّ ِة المَّ ِة الميِة الميِة المَّ يبيِب َالَعَر َالَعرالعَرالع

ةيةيٌَّة: يافياِف افشافشَش كتكِتْْكشكشْك ْ اْست است اس ةلةَلٌة لئلِئ ئسئْس أَ

صصصَصِص صقصَق ق الق اْل دسدَسِْد س بس ب بِِ ودصودُصوُد صقصْق َ َْ َْ قا القا ال ا الما الَم
هنهْنُه؟ ن من ِم ضرضرَُض رغرَغ غا الغا اْل ا الما المَم ِيِديديِّ َو يدليدِل لقلْق َّالتَّقالتقالتَّ

ةيةيةَّةَُّة دليدلِيِد ليقليْق َّ التَّق التق التَّ صصصَصُص صقصَق ق الق ال اْل لقلِقُلُل قتقَت تنتْن ن تن تَ فيفْيَف ََكيكيَك
يل جيل ِجيٍل؟ يل جيل ِجيٍل إِلَل نمنِمْن

ةيةيًَّة؟ يميمِّ مهمَه ةيةيَُّة أَ ينيِن نطنطَ و الو اْلَو ةيةيةَّةَُّة ِو وهوهُهُ ه اله اْل لثلثُِّلُل ثمثَم ُا تُما تما تُ َاَذاَذ َ اذلاذِل

المحور: الدراسات الثقافّية

الوحدة 3:

(CUS1) اكتشاف تراث دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

من خالل سرد القصص

هدف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إىل تعريف الطلبة بتراث سرد القصص 
الغني لدولة اإلمارات العربية المتحدة. سيتعلّم الطلبة 
عن األنواع المختلفة للسرد القصصي وعن انتقال هذه 
القصص من جيل إىل جيل حافظًة تراث دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. يهدف الدرس بالتالي إىل تعزيز قيمة الهوية 
الوطنية في نفوس الطلبة. ستتوافر للطلبة كذلك فرصة 

االنخراط في ألعاب تخيّلية وأنشطة ابداعية بغية تمكينهم 
من ابتكار قصصهم الخاصة.

وصف الوحدة

َمْت بهدف  تُدرس هذه الوحدة عىل مدى خمسة دروس ُصّمِ
اإلجابة عن السؤال المحوري.

السؤال المحوري

لكل وحدة سؤال محوري تدور حوله جميع دروس الوحدة. عىل مدى دروس الوحدة، يستكشف 
الطلبة مفهوم السؤال المحوري.

أسئلة استكشافية

تُقدم هذه األسئلة نظرة شاملة عىل المفاهيم التي سيتعلّمها 
الطلبة في دروس هذه الوحدة.

نواتج التعلم

تحديد أشكال مختلفة من السرد التقليدي للقصص.. 1

التحدث عن األغراض الترفيهية والوظيفية لسرد القصص.. 2

إدراك دور القصص المتناقلة من جيل إىل جيل في إثراء معرفتنا حول الماضي.. 3

تأليف قصص عن أنفسهم وعن أسرهم وسردها.. 4

 تنمية وعيهم ألهمية هويتهم الوطنية المشتركة.. 5

إظهار التقدير لقصص اآلخرين.. 6
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3 لوحدة  ا

اْكِتَشاُف تَُراِث َدْولَِة 
اْلَِماَراِت اْلَعَربِيَِّة الُْتَِّحَدِة 
ِمْن ِخَلِل َسِْد اْلَقَصِص

ص.3   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1  َماَذا نَْعرُِف َعْن الَسِْد الَقَصيّص؟ 

ص.9   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 الَسُْد الَقَصيصُّ الَتْقليِديُّ 

3  اْكِتَشاُف تَُراِث َدْولَِة اْلَِماَراِت اْلَعَربِيَِّة الُْتَِّحَدِة ِمْن ِخَلِل   
. ص.15 . . . . . . � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � الَسِْد الَقَصيّصُ   

ص.21   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4  الرَّاِوي  

ص.27   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ِة  5 تَأْلِيُف َقَصِصَنا اْلَخاصَّ
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4 لوحدة  ا

ْدُق اْلْهِتُماُم َوالصِّ

دليل المعلم الصف 1التربية األخالقية

3334

ْخَلُقاْلِمْحَوُر ُة َواْلَ ْخِصيَّ الشَّ

34 33

ْدُق اْلْهِتُماُم َوالصِّ

َأْنُفِسَناْنُفِسَنا أَ أ بأ بأَ ُاُماُم امِتمامِتَم ْاْلْهِتماْلهِتماْله ْرُس 1  الدَّ

ال بال ِباْلَخِرينيَن ُاُماُم امِتمامِتَم ْاْلْهِتماْلهِتماْله ْرُس 2  الدَّ

ِة ِةِسيِةِسيَّ َِة اْلَمدِة اْلمدِة اْلمِة اْلمْدَر ِة اْلمَ ِة اْلميئِة اْلميئِة اْلمَ يئاْلبيئاْلِب اْلب باْلب ِب ُاُماُم امِتمامِتَم ْاْلْهِتماْلهِتماْله ْرُس 3  الدَّ

اِدِقين صاِدِقين َصاِدِقيناِدِقين َ َنُكوَن َنُكون ََأْن ْرُس 4  الدَّ

ر سر َسْرِد  دْدِق ِمْن ِخَالِل د الصد الصِّ ِّ الصِّ َِتْكَشافِتْكشافِتْكشاُف ْاْسِتْكشاسِتْكشاْس ْرُس 5  الدَّ
َاْلَقَصِصاْلَقصِصاْلَقصِص

ٍاٍماماٍم و َوِصدِصْدقٍق امِتمامامِتمامِتمِتَم ْاْهِتماهِتمِتماهِتماهاْه اهِف باهاهِف باهِف بِف ِب رصررصرصَصررُّ صالتصصالتصالتالتَّ الت بالتالت بالت ب ِب َقُة َقةلِّ َقُةلِّ ُلِّ َقةَتعَتع َقةَتعلِّ َقةلِّ َقةَتعلِّ ََتَعلِّ ُ اْلُمَتع اْلمَتعَتع اْلمَتع اْلم اْلم َاَراراَراتاُت َ اْلَقَر اْلَقر َاَذا ُتَعداَذا ُتعداَذا ُتعدُّ َِلَماَذا ُتعِلماَذا ُتعِلَم
ِة؟ َِلْلَغاَيِة؟ ِلْلَغايِة؟ ِلْلَغايِة؟  ِة؟ ِلْلَغايِة؟ َ ِة؟ َ ًة ةمةمَّ مهمِه همهُم

ةيةيٌَّة: يافيافاِف افشافافشافَش كتكِتْْكشكشْك ْ اْست است اس ةلةلٌَة لئلِئ ئسئْس أَ

ا؟ ا؟ما؟ّمً متمَت تهتْه ه مه ُم ك تك تكَكَُكُُُكونكونكُكُوَن نعنْعِنِن أَْن َا يَعا يعا ي َاَذاَذ اذماذَم

يليليِِيةيةيًَّة لقلْقَل قتقِت ْ اْست است اس َثََث ك تك تكَكَُُكونكونُكوَن أَْْكثكثْك كنكُنَكَك أَنْن نكنِك كمكْم م يم يُ فيفْيَف ََكيكيَك
كسكِسَكََكَكك؟ سفسْف فنفَن نا بنا بِ ا بما بّمً متمَت تهتْه همهُم َو

رخرَخرِيَن؟ ال بال بِاْل ُاُمام اممامَم متمِت تهتْه كنكُنَكَك ال اْل نكنِك كمكْم م يم يُ فيفْيَف ََكيكيَك

ْ اْحت احت احِِتَتَامتامتاِم ل عل َعَل
ِ
يعميعِميع مجمَج ج الج اْل يعجيعِجيُع جشجشْشْ َا تَشا تشا ت ا تنا تَن نننُن نكنِك كمكْم م يم يُ فيفْيَف ََكيكيَك

َثَ؟ث؟َث؟ ةسةَسِةِ أَْْكثكثْك سرسرَ داملداملَْد

اد الصاد الصاِدق؟ َّ الصَّ صخصخْخِص خ الشخ الشَّ َّ الشَّ ُاُتات اتفاتَف فا صفا ِص ا صما صَم

ا؟ًا؟انا؟ًا؟ًانًا؟انا؟انًا؟ انيانَي يحيْح د الصد الصْدِق أَ ِّ الصِّ دعدَعَدِم ع بع بِ ُاُساساس َّ النَّاس الناس النَّ مسمِسُم ستستَّ َا يَتا يتا ي املامِلاََذ

المحور: الشخصية والخلق

الوحدة 4:

(CM2) االهتمام والصدق

هدف الوحدة

في هذه الوحدة، سيتعرف الطلبة عىل قيم التحلي باالهتمام 
والصدق. تركز الدروس عىل أن التحلي باالهتمام سيتطلب من 
الطلبة التفكير في سلوكهم تجاه أصدقائهم وأسرهم وبيئتهم 

المدرسية، وتقديرها. كما تركز عىل أن التحلي بالصدق 
سيتطلب من الطلبة اتخاذ قرارات مستقلة بشأن سلوكهم 

والتفكير في مدى تأثيرها في من حولهم. وعند اتخاذ 
القرارات، سيتعلم الطلبة أن جميع القرارات لها عواقب. 

وصف الوحدة

َمْت بهدف  تُدرس هذه الوحدة عىل مدى خمسة دروس ُصّمِ
اإلجابة عن السؤال المحوري.

السؤال المحوري

لكل وحدة سؤال محوري تدور حوله جميع دروس الوحدة. عىل مدى دروس الوحدة، يستكشف 
الطلبة مفهوم السؤال المحوري.

أسئلة االستكشاف

تقدم هذه األسئلة نظرة عامة عىل المفاهيم التي سيتعلمها 
الطلبة في دروس الوحدة.

نواتج التعلم

فهم معنى االهتمام وإدراك أنه قد يتخذ أشكاالً مختلفة عديدة.. 1

وصف كيفية اهتمامهم بأنفسهم.. 2

تعداد طرق اهتمامهم باآلخرين، مع التركيز عىل األهل واألصدقاء.. 3

شرح الطرق التي يمكنهم بها االهتمام بالبيئة المدرسية.. 4

شرح الفرق بين الصدق وعدم الصدق.. 5

استخدام مجموعة كبيرة من المفردات للتعبير عن مشاعرهم بشكٍل موضوعي، من دون إلقاء . 6
اللوم عىل اآلخرين وايذاء مشاعر شخص آخر.
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الصف 1التربية األخالقية

1

َقاِفّيُةاْلِمْحَوُر َراَساُت الثَّ الدِّ

2 1

اْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة 
ِة  َماَراِت اْلَعَرِبيَّ اْلِ

ِحَدِة ِمْن ِخَلِل  اْلُمتَّ
َسْرِد اْلَقَصِص

ْرُس 1  َماَذا َنْعِرُف َعْن الَسْرِد الَقَصصّي؟ الدَّ

الَسْرُد الَقَصصيُّ الَتْقليِديُّ ْرُس 2  الدَّ

ِة  َماَراِت اْلَعَرِبيَّ الّدْرُس 3  اْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اْلِ
ِحَدِة ِمْن ِخَلِل الَسْرِد الَقَصصيُّ   اْلُمتَّ

اِوي  ْرُس 4  الرَّ الدَّ

ِة َتْأِليُف َقَصِصَنا اْلَخاصَّ ْرُس 5  الدَّ

ذي َيْنُقُلُه ِإَلْيَنا َسْرُد الِقَصِص َعْن ُتَراِث َدْوَلِة اإِلَماَراِت  َما الَّ
ِحَدِة َوَثَقاَفِتَها؟ ِة الُمتَّ الَعَرِبيَّ

أَْسِئَلٌة اْسِتْكَشاِفيٌَّة:

َما الَْْقُصوُد بَِسِْد اْلَقَصِص 
التَّْقِليِديِّ َوَما اْلَغرَُض ِمْنُه؟

َكْيَف تَْنَتِقُل اْلَقَصُص التَّْقلِيِديَُّة 
ِمْن ِجيٍل إَِل ِجيٍل؟

يًَّة؟ ِلَاَذا تَُمثُِّل اْلُهِويَُّة اْلَوطَِنيَُّة أََهمِّ

المحور: الدراسات الثقافّية

الوحدة 3:

)CUS1( اكتشاف تراث دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

من خالل سرد القصص

هدف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إىل تعريف الطلبة بتراث سرد القصص 
الغني لدولة اإلمارات العربية المتحدة. سيتعلّم الطلبة 
عن األنواع المختلفة للسرد القصصي وعن انتقال هذه 
القصص من جيل إىل جيل حافظًة تراث دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. يهدف الدرس بالتالي إىل تعزيز قيمة الهوية 
الوطنية في نفوس الطلبة. ستتوافر للطلبة كذلك فرصة 

االنخراط في ألعاب تخيّلية وأنشطة ابداعية بغية تمكينهم 
من ابتكار قصصهم الخاصة.

وصف الوحدة

َمْت بهدف  تُدرس هذه الوحدة عىل مدى خمسة دروس ُصّمِ
اإلجابة عن السؤال المحوري.

السؤال المحوري

لكل وحدة سؤال محوري تدور حوله جميع دروس الوحدة. عىل مدى دروس الوحدة، يستكشف 
الطلبة مفهوم السؤال المحوري.
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َقاِفّيُةاْلِمْحَوُر َراَساُت الثَّ الدِّ

2 1

اْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة 
ِة  َماَراِت اْلَعَرِبيَّ اْلِ

ِحَدِة ِمْن ِخَلِل  اْلُمتَّ
َسْرِد اْلَقَصِص

ْرُس 1  َماَذا َنْعِرُف َعْن الَسْرِد الَقَصصّي؟ الدَّ

الَسْرُد الَقَصصيُّ الَتْقليِديُّ ْرُس 2  الدَّ

ِة  َماَراِت اْلَعَرِبيَّ الّدْرُس 3  اْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اْلِ
ِحَدِة ِمْن ِخَلِل الَسْرِد الَقَصصيُّ   اْلُمتَّ

اِوي  ْرُس 4  الرَّ الدَّ

ِة َتْأِليُف َقَصِصَنا اْلَخاصَّ ْرُس 5  الدَّ

ذي َيْنُقُلُه ِإَلْيَنا َسْرُد الِقَصِص َعْن ُتَراِث َدْوَلِة اإِلَماَراِت  َما الَّ
ِحَدِة َوَثَقاَفِتَها؟ ِة الُمتَّ الَعَرِبيَّ

أَْسِئَلٌة اْسِتْكَشاِفيٌَّة:

َما الَْْقُصوُد بَِسِْد اْلَقَصِص 
التَّْقِليِديِّ َوَما اْلَغرَُض ِمْنُه؟

َكْيَف تَْنَتِقُل اْلَقَصُص التَّْقلِيِديَُّة 
ِمْن ِجيٍل إَِل ِجيٍل؟

يًَّة؟ ِلَاَذا تَُمثُِّل اْلُهِويَُّة اْلَوطَِنيَُّة أََهمِّ

أسئلة استكشافية

تُقدم هذه األسئلة نظرة شاملة عىل المفاهيم التي سيتعلّمها 
الطلبة في دروس هذه الوحدة.

نواتج التعلم

تحديد أشكال مختلفة من السرد التقليدي للقصص.. 1

التحدث عن األغراض الترفيهية والوظيفية لسرد القصص.. 2

إدراك دور القصص المتناقلة من جيل إىل جيل في إثراء معرفتنا حول الماضي.. 3

تأليف قصص عن أنفسهم وعن أسرهم وسردها.. 4

 تنمية وعيهم ألهمية هويتهم الوطنية المشتركة.. 5

إظهار التقدير لقصص اآلخرين.. 6
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الصف 1 

ْرُس 1 4َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 3

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِحَدِة ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص اْلُمتَّ

َماَذا نَْعرُِف 
ْرِد  َعْن السَّ
؟ اْلَقَصِصيِّ

؟ ْرُد اْلَقَصِصيُّ التَّْقِلِيِديُّ إَِلَم يَْهِدُف السَّ

ْرُس 1 َالدَّ

ًة، ِفي ُكلِّ َمرٍَّة تَْحِكي 1 نَْسَتِمُع إِلَى اْلِقَصَص بِاْسِتْمَرارٍ. َفأَنَْت تَْسُرُد ِقصَّ
ِلََحٍد َشْيًئا َقْد َحَدَث.

أ لَِماَذاأنَْسَتِمُعأإِلَىأالِْقَصِص؟	.

أ َماأالَِّذيأيُْمِكُنَناأتََعلُُّمُهأِمَنأالِْقَصِص؟	.

ُخرَاَفٌة

ِجيٌل

اَْلُمْفَرَداُت
هدف الدرس

التمييز بين بعض األشكال المختلفة للسرد 
التقليدي للقصص.

فهم أهّميّة أشكال سرد القصص التي تتناقلها األجيال 
في إثراء معرفتنا عن الماضي. 

المواد المطلوبة

ورقة مخطط ورقي قّلب	 

أقلم	 

 نواتج التعلم

تحديد أشكال مختلفة من السرد التقليدي 	 
للقصص.

إدراك دور القصص المتناقلة من جيل إىل جيل في 	 
إثراء معرفتنا حول الماضي.



دليل المعلم

4

ْرُس 1 4َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 3

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِحَدِة ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص اْلُمتَّ

َماَذا نَْعرُِف 
ْرِد  َعْن السَّ
؟ اْلَقَصِصيِّ

؟ ْرُد اْلَقَصِصيُّ التَّْقِلِيِديُّ إَِلَم يَْهِدُف السَّ

ْرُس 1 َالدَّ

ًة، ِفي ُكلِّ َمرٍَّة تَْحِكي 1 نَْسَتِمُع إِلَى اْلِقَصَص بِاْسِتْمَرارٍ. َفأَنَْت تَْسُرُد ِقصَّ
ِلََحٍد َشْيًئا َقْد َحَدَث.

أ لَِماَذاأنَْسَتِمُعأإِلَىأالِْقَصِص؟	.

أ َماأالَِّذيأيُْمِكُنَناأتََعلُُّمُهأِمَنأالِْقَصِص؟	.

ُخرَاَفٌة

ِجيٌل

اَْلُمْفَرَداُت

أشخاص ولدوا وعاشوا في الزمن 
نفسه تقريبًا.

قصة يؤمن البعض بحدوثها عىل 
الرغم من كونها غير حقيقيّة.

ِجيٌل

ُخرَاَفٌة

النشاط 1 )15 دقيقة(

شجع الطلبة عىل التفكير في أهمية السرد القصصي. 
اشرح أّن الطريقة الوحيدة للحفاظ عىل القصص 

والروايات قبل انتشار الكتب المكتوبة أو المطبوعة، كان 
سردها لشخص آخر - حيث كان يتم تناقلها من جيل إىل 

آخر إىل أن يتم تدوينها.  

اشرح أن القصص هي جزء من التقاليد الشفوية - فقد 
كان تناقلها عبر األجيال يتّم من خلل االستماع إليها ومن 
ثّم إعادة سردها. ثم بدأ األشخاص في كتابة القصص كي 

ال تُنَسى.

إجابات مقترحة

نستمع إىل القصص ألنها مسلّية، مثيرة للهتمام، أ. 
ممتعة أو تعليمية.

نكتسب المعرفة حول األخلق والِقيَم أو التاريخ ب. 
أو الثقافة بحسب القصة. تُعلّمنا القصص عىل 

اختلفها التفكير باألشياء بطريقة جديدة أو 
مختلفة.
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6 5

تِي،أ َدْتأَمْريَُمأبَِصْوٍتأَعاٍلأَواْسَترَْخْتأَعلَىأاْلَرِيَكِة.أَقالَْتأ"	ُوهأَجدَّ تََنهَّ
ُة:أ 	َْشُعُرأبِالَْملَِلألِلَْغايَِة...أَمَتىأَسَيَتَوقَُّفأُهطُوُلأالَْمطَرِ؟".أ	ََجابَِتأالَْجدَّ
"َقرِيًبا،أيَاأَعزِيزَتِي".أَدقََّقْتأَمْريَُمأالنََّظَرأِفيأالُْغرَْفِةأبَاِحثًَةأَعْنأَشْيٍءأ

. ُمَسلٍّ
ورَِةأالَْقِديَمِة،أ ْخُصأالَْمْوُجوُدأِفيأَهِذِهأالصُّ َسأَلَْتأَمْريَُمأَقائِلًَة:أ"َمِنأالشَّ

ْخُصأالَْواِقُفأبِِجَوارِأاْلَرِيَكِة".أ تِي؟أَذلَِكأالشَّ يَاأَجدَّ
تِِك".أ أَجدَّ َُّهأَخلٌَف،أَجدِّي،أَجدُّ ُةأَقائِلًَة:أ"إِن 	ََجابَِتأالَْجدَّ

َقالَْتأَمْريَُم:أ"	ُوه"،أَونََهَضْتألُِتْمِعَنأالنََّظَر،أ"يَْبُدو...أُمِثيرًاألِِلْهِتَماِم".أ
ُةأالَّتيأارْتََسَمْتأَعلَىأُمَحيَّاَهاأابِْتَساَمٌةأَحزِيَنٌة:أ"كَاَنأرَُجلًأ َقالَِتأالَْجدَّ

رَائًِعا".
ثِيِنيأَعْنُه". َقالَْتأَمْريَُم:أ"َحدِّ

َُّهأ"كَاَنأَشْيًخاأبََدِويًّا،أَورَئِيَسأَقِبيلَِتِه،أتََميََّزأ ُةأ	َن 	َْوَضَحِتألََهاأالَْجدَّ
أِفيأالثََّقاَفِةأ بِإِْحَسانِِهأَوَصْبرِِه.أكَاَنأرَاٍوأ	َيًْضاأ-أَفَسرُْدأالِْقَصِصأ	َْمُرأُمِهمٌّ

الَْبَدِويَِّة".أ
َبِبألََديِْكأِمْثُلأَهِذِهأالِْقَصِصأالرَّائَِعِة،أيَاأ َقالَْتأَمْريَُم:أ"لَِهَذاأالسَّ

ِك!". َِّكأَحَصلِْتأَعلَْيَهاأِمْنأَجدِّ أ	َن تِي...أَلأبُدَّ َجدَّ
ُةأالَِّتيأَعلَْتأَوْجَهَهاأابِْتَساَمٌة،أ"تُْعِجُبِنيأِفْكرَُةأ	َنِّيأ ََّما"أَقالَِتأالَْجدَّ "رُب

	ُْشِبُهُه،أَولَْوأَقِليًل".
َسأَلَْتَهاأَمْريَُم:أ"َو	َنَا؟أَهْلأ	ُْشِبُهُهأبِرَ	ْيِِك؟"

ََّما.أتََتَحلَّْيَنأبِِصَفِةأاْلِْحَساِنأِمْثلُُهأبِالتَّأِْكيِد؛أ ُةأَضاِحَكًة:أ"رُب 	ََجابَِتأالَْجدَّ
لَِكنَِّكألَْسِتأَصُبورًَةأِمْثلُُه".

َجدٌّ بََدِويٌّ

2

رِْدأ أالسَّ أَفنُّ أ'بِرَ	ْيَِك،ألَِماَذاأيَُعدُّ ْر َمًعا لُِنَفكِّ
األِلَْغايَِةأِفيأالثََّقاَفِةأالَْبَدِويَِّة؟' أُمِهّمً الَْقَصِصيِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

"؟ َهاأكَاَنأ"َشْيًخاأبََدِويًّا".أَماأَمْعَنىأ"بََدِويٍّ أَجدَّ ُةأإِنَّ أأَقالَِتأالَْجدَّ
َُّهأكَاَنأ"رَئِيَسأَقِبيلَِتِه"؟أ ُةأِعْنَدَماأَقالَْتأإِن أأَماَذاأكَانَْتأتَْقِصُدأالَْجدَّ

َفاُتأاْلُْخَرىأ ْبُرأِصَفَتْيِنأَقيَِّمَتْيِنأيََتَحلَّىأبِِهَماأالَْبْدُو.أَماأالصِّ أاْلِْحَساُنأَوالصَّ أأيَُعدُّ
الَِّتيأيََتَحلَُّوَنأبَِها؟

النشاط 2 )15 دقيقة(

اقرأ القصة جّدٌ بدويٌّ مرتين. استخدم أسلوبًا سرديًّا.

تأكد من أن وتيرة القراءة ونبرتها تتيحان للطلبة فهم 
معنى القّصة.

خلل القراءة الثانية، كلِّف الطلبة أن يولوا اهتماًما خاًصا 
لوصف الجّدة وهي تصف جّدها، مع التشديد عىل 

سماته وأهمية السرد القصصي في الثقافة البدوية. 

أسئلة للحوار

بعد االنتهاء من قراءة القصة، كلِّف الطلبة التفكير في 
أسئلة للحوار الواردة في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

البدو هم سكان البادية من شبه الجزيرة العربية وغيرها 
من المناطق. عاش أهل البادية تقليديًّا عىل شكل 

قبائل أو مجموعات صغيرة في خيام في الصحراء. كّل 
مجموعة كان لها شيخها، وهو قائدها وأهم عضو فيها.

اِنقسم البدو عىل نحٍو تقليدي إىل قبائل، وهي 
مجتمعات صغيرة مترابطة. إّن أفراد كل قبيلة يعيشون  

مًعا ويتشاركون سمات معينة.

يتسم البدو أيًضا بحسن الضيافة والكرم والشجاعة.

ثم أجِر مناقشة في الفصل حول سؤال لنفّكر مًعا 
الموجود في كتاب الطالب. 

إجابات مقترحة

من المرّجح أّن السرد القصصي كان في الماضي وسيلًة 
للتسلية وكذلك للتعليم، بغياب أي وسائل أخرى. أّما 

اليوم، فهو وسيلة مهمة للحفاظ عىل الثقافة البدوية.
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تِي،أ َدْتأَمْريَُمأبَِصْوٍتأَعاٍلأَواْسَترَْخْتأَعلَىأاْلَرِيَكِة.أَقالَْتأ"	ُوهأَجدَّ تََنهَّ
ُة:أ 	َْشُعُرأبِالَْملَِلألِلَْغايَِة...أَمَتىأَسَيَتَوقَُّفأُهطُوُلأالَْمطَرِ؟".أ	ََجابَِتأالَْجدَّ
"َقرِيًبا،أيَاأَعزِيزَتِي".أَدقََّقْتأَمْريَُمأالنََّظَرأِفيأالُْغرَْفِةأبَاِحثًَةأَعْنأَشْيٍءأ

. ُمَسلٍّ
ورَِةأالَْقِديَمِة،أ ْخُصأالَْمْوُجوُدأِفيأَهِذِهأالصُّ َسأَلَْتأَمْريَُمأَقائِلًَة:أ"َمِنأالشَّ

ْخُصأالَْواِقُفأبِِجَوارِأاْلَرِيَكِة".أ تِي؟أَذلَِكأالشَّ يَاأَجدَّ
تِِك".أ أَجدَّ َُّهأَخلٌَف،أَجدِّي،أَجدُّ ُةأَقائِلًَة:أ"إِن 	ََجابَِتأالَْجدَّ

َقالَْتأَمْريَُم:أ"	ُوه"،أَونََهَضْتألُِتْمِعَنأالنََّظَر،أ"يَْبُدو...أُمِثيرًاألِِلْهِتَماِم".أ
ُةأالَّتيأارْتََسَمْتأَعلَىأُمَحيَّاَهاأابِْتَساَمٌةأَحزِيَنٌة:أ"كَاَنأرَُجلًأ َقالَِتأالَْجدَّ

رَائًِعا".
ثِيِنيأَعْنُه". َقالَْتأَمْريَُم:أ"َحدِّ

َُّهأ"كَاَنأَشْيًخاأبََدِويًّا،أَورَئِيَسأَقِبيلَِتِه،أتََميََّزأ ُةأ	َن 	َْوَضَحِتألََهاأالَْجدَّ
أِفيأالثََّقاَفِةأ بِإِْحَسانِِهأَوَصْبرِِه.أكَاَنأرَاٍوأ	َيًْضاأ-أَفَسرُْدأالِْقَصِصأ	َْمُرأُمِهمٌّ

الَْبَدِويَِّة".أ
َبِبألََديِْكأِمْثُلأَهِذِهأالِْقَصِصأالرَّائَِعِة،أيَاأ َقالَْتأَمْريَُم:أ"لَِهَذاأالسَّ

ِك!". َِّكأَحَصلِْتأَعلَْيَهاأِمْنأَجدِّ أ	َن تِي...أَلأبُدَّ َجدَّ
ُةأالَِّتيأَعلَْتأَوْجَهَهاأابِْتَساَمٌة،أ"تُْعِجُبِنيأِفْكرَُةأ	َنِّيأ ََّما"أَقالَِتأالَْجدَّ "رُب

	ُْشِبُهُه،أَولَْوأَقِليًل".
َسأَلَْتَهاأَمْريَُم:أ"َو	َنَا؟أَهْلأ	ُْشِبُهُهأبِرَ	ْيِِك؟"

ََّما.أتََتَحلَّْيَنأبِِصَفِةأاْلِْحَساِنأِمْثلُُهأبِالتَّأِْكيِد؛أ ُةأَضاِحَكًة:أ"رُب 	ََجابَِتأالَْجدَّ
لَِكنَِّكألَْسِتأَصُبورًَةأِمْثلُُه".

َجدٌّ بََدِويٌّ

2

رِْدأ أالسَّ أَفنُّ أ'بِرَ	ْيَِك،ألَِماَذاأيَُعدُّ ْر َمًعا لُِنَفكِّ
األِلَْغايَِةأِفيأالثََّقاَفِةأالَْبَدِويَِّة؟' أُمِهّمً الَْقَصِصيِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

"؟ َهاأكَاَنأ"َشْيًخاأبََدِويًّا".أَماأَمْعَنىأ"بََدِويٍّ أَجدَّ ُةأإِنَّ أأَقالَِتأالَْجدَّ
َُّهأكَاَنأ"رَئِيَسأَقِبيلَِتِه"؟أ ُةأِعْنَدَماأَقالَْتأإِن أأَماَذاأكَانَْتأتَْقِصُدأالَْجدَّ

َفاُتأاْلُْخَرىأ ْبُرأِصَفَتْيِنأَقيَِّمَتْيِنأيََتَحلَّىأبِِهَماأالَْبْدُو.أَماأالصِّ أاْلِْحَساُنأَوالصَّ أأيَُعدُّ
الَِّتيأيََتَحلَُّوَنأبَِها؟
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الصف 1 

ْرُس 1 8َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 7

3

4

ُهَناَك أَنَْواٌع َكِثيَرٌة ُمْخَتِلَفٌة ِمَن اْلِقَصِص. َكْم نَْوًعا ُمْخَتِلًفا ِمْنَها يُْمِكُنَك 
 اْلُمْخَتِلَفِة ِمَن 

ِ
تَْسِمَيُتُه؟ َهْل يُْمِكُنَك إِْعطَاُء بَْعِض اْلَْمِثلَِة لِْلَنَْواع

اْلِقَصِص؟

اِْقَرأِ اْلَمُقولََة. ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة التَّالَِيِة.

أ بَِمأتُْخِبرُنَاأالِْقَصُص؟	.

أ ٍة؟	. َماأالَْمْقُصوُدأبِانِْدثَارِأِقصَّ

أَسَتْنَدثُِر،أَوإَِذاأَماأانَْدثَرَْت،أَفلَْنأيَُكوَنأبَِمْقُدورِنَاأتََذكُُّرأَمْنأنَْحُنأَوَسَبَبأُوُجوِدنَاأُهَنا".أ "يَْنَبِغيأَسرُْدأالِْقَصِصأَوإِلَّ

-أُسوأُمونكأِكيد،أُمَؤلٌِّف

5

أ َماأالَِّذيأتَْعِنيِهأَهِذِهأالَْمُقولَُة؟	.

َما الَّذي يُْمِكُنَنا تََعلَُّمُه ِمَن الِقَصِص؟ َهْل تََعلَّْمَت أَيَّ َشْيٍء ِمْن 
"؟ ِة "َجدٍّ بََدِويٍّ ِقصَّ

أَخلٌَف اَلَْجدُّ

ِة َسرُْدأالِْقَصِصَحاَنأَوْقُتأالِْقصَّ

النشاط 3 )5 دقائق(

َة أنواع مختلفة من القصص. اسمح  وضح للطلبة أّن ثَّمَ
لهم ببضع دقائق للعمل ضمن مجموعات لتسمية 

األنواع المختلفة من القصص التي يعرفونها والتفكير 
في أمثلة.

إجابات مقترحة

القصص الخيالية	 

قصص خرافيّة	 

أغاني األطفال	 

األساطير والخرافات	 

القصائد واألغاني	 

األحاجي	 

األمثال	 

النشاط 4 )10 دقائق( 

وجه الطلبة إىل قراءة األمثلة واطلب منهم اإلجابة عن 
األسئلة في كتاب الطالب. 

إجابات مقترحة

تعلمنا القصص أشياء عديدة: ما ينبغي علينا فعله أ. 
وما ال ينبغي علينا فعله وعواقب هذه التصرفات. 

تخبرنا عن األخلقيات واألفكار وتاريخنا وقيمنا. 

تندثر قصة ما إذا توقف األشخاص عن سردها، ب. 
ومن ثم تتوقف من االنتقال من جيل إىل جيل 

يوضح هذا المثال أهمية القصص والسرد القصصي 	. 
في نقل تاريخ األشخاص والبلد من جيل إىل جيل. 
فهي تخبرنا من نحن كأفراد وشعوب من مختلف 

البلدان. تعد القصص وسيلة فعالة لنقل التراث 
والقيَم حيث يمكنها مخاطبة جميع األعمار وجميع 

مستويات التعليم.
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النشاط 5 )5 دقائق( 

ناقش باختصار مع مجموعتك فكرة أننا نتعلم الكثير من القصص ألنها تعيد إحياء الموضوع 
وتجعله ممتًعا ومثيرًا للهتمام.

كلِّف الطلبة التأمل في ما تعلموه من القصة في النشاط 2.

إجابات مقترحة

تعلمت أن المجتمع البدوي ينقسم إىل قبائل، وأدركت أهّميّة سرد القصص في الثقافة 	 
البدوية والصفات القيمة التي يتسم بها المجتمع البدوي.

ْرُس 1 8َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 7

3

4

ُهَناَك أَنَْواٌع َكِثيَرٌة ُمْخَتِلَفٌة ِمَن اْلِقَصِص. َكْم نَْوًعا ُمْخَتِلًفا ِمْنَها يُْمِكُنَك 
 اْلُمْخَتِلَفِة ِمَن 

ِ
تَْسِمَيُتُه؟ َهْل يُْمِكُنَك إِْعطَاُء بَْعِض اْلَْمِثلَِة لِْلَنَْواع

اْلِقَصِص؟

اِْقَرأِ اْلَمُقولََة. ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة التَّالَِيِة.

أ بَِمأتُْخِبرُنَاأالِْقَصُص؟	.

أ ٍة؟	. َماأالَْمْقُصوُدأبِانِْدثَارِأِقصَّ

أَسَتْنَدثُِر،أَوإَِذاأَماأانَْدثَرَْت،أَفلَْنأيَُكوَنأبَِمْقُدورِنَاأتََذكُُّرأَمْنأنَْحُنأَوَسَبَبأُوُجوِدنَاأُهَنا".أ "يَْنَبِغيأَسرُْدأالِْقَصِصأَوإِلَّ

-أُسوأُمونكأِكيد،أُمَؤلٌِّف

5

أ َماأالَِّذيأتَْعِنيِهأَهِذِهأالَْمُقولَُة؟	.

َما الَّذي يُْمِكُنَنا تََعلَُّمُه ِمَن الِقَصِص؟ َهْل تََعلَّْمَت أَيَّ َشْيٍء ِمْن 
"؟ ِة "َجدٍّ بََدِويٍّ ِقصَّ

أَخلٌَف اَلَْجدُّ

ِة َسرُْدأالِْقَصِصَحاَنأَوْقُتأالِْقصَّ

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التخيل	 
حل المشكلت	 
التفكير أخلقيًا	 
التعاطف	 
النظر من زوايا متعددة	 
اإلصغاء النشط	 
اتخاذ القرارات	 
العمل الجماعي	 
المشاركة	 

التعليم المتمايز

يجب استخدام االستجواب المتمايز خلل الدرس لتلبية 
احتياجات قدرات التعلم الفردية. يمكن للمعلم اختيار 

مجموعة من األسئلة ذات المستوى األعىل والمستوى 
األدنى لتتناسب مع احتياجات الفصل. 

التقييم/التأمل

كلِّف الطلبة التأمل في الدرس باستخدام استراتيجية 
التدريس 3-2-1، وهي استراتيجية توّفر للطلبة إطارًا 

يسمح لهم بالتعبير عن فهمهم للدرس وتلخيص ما 
تعلّموه. امنح الطلبة وقتًا للتفكير ثم اطلب منهم تغذية 

راجعة. يتبادل الطلبة 3 أشياء تعلموها وشيئين يوّدون 
أن يعرفوا المزيد عنهما وسؤاالً واحًدا يريدون طرحه 

حول محتوى الدرس.
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الصف 1 

ْرُس 2 10َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 9

ِحَدِة 3َاْلَوْحَدُة ِة اْلُمتَّ َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اْلِ
ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص

ْرُد  السَّ
اْلَقَصِصيُّ 

التَّْقِليِديُّ

؟ ْرِد اْلَقَصِصيِّ َما ِهَي اْلَنَْواُع اْلُمْخَتِلَفُة لِلسَّ

ْرُس 2 َالدَّ

ًدا ِفي التََّعلُِّم ِمْن ِخَلِل اْلِقَصِص.1 ْر ُمَجدَّ لُِنَفكِّ
أ َماأِهَيأاْلَنَْواُعأالُْمْخَتِلَفُةألِلِْقَصِص؟	.

أ رِْسأالَْماِضي؟	. ُةأالَِّتيأَسِمْعَتَهاأِفيأالدَّ َماأالِْقصَّ

أ ِة؟	. َماأَمْوُضوُعأَهِذِهأالِْقصَّ

أَْخَلِقيٌّ

ٌَّة ِحَكايٌَة رَْمزِي

َقِبيلٌَة

َجَفاٌف

اَْلُمْفَرَداُت

الِْسِتْعَداُدألَِوْقِتأالِْقرَاَءِة

هدف الدرس

سيتعرّف الطلبة في هذا الدرس، إىل األشكال المختلفة 
للسرد القصصي وكذلك األغراض المختلفة من هذه 

الطرائق المتنوعة. 

 نواتج التعلم

تحديد أشكال مختلفة من السرد التقليدي 	 
للقصص.

التحدث عن األغراض الترفيهية والوظيفية للسرد 	 
القصصي.
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ْرُس 2 10َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 9

ِحَدِة 3َاْلَوْحَدُة ِة اْلُمتَّ َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اْلِ
ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص

ْرُد  السَّ
اْلَقَصِصيُّ 

التَّْقِليِديُّ

؟ ْرِد اْلَقَصِصيِّ َما ِهَي اْلَنَْواُع اْلُمْخَتِلَفُة لِلسَّ

ْرُس 2 َالدَّ

ًدا ِفي التََّعلُِّم ِمْن ِخَلِل اْلِقَصِص.1 ْر ُمَجدَّ لُِنَفكِّ
أ َماأِهَيأاْلَنَْواُعأالُْمْخَتِلَفُةألِلِْقَصِص؟	.

أ رِْسأالَْماِضي؟	. ُةأالَِّتيأَسِمْعَتَهاأِفيأالدَّ َماأالِْقصَّ

أ ِة؟	. َماأَمْوُضوُعأَهِذِهأالِْقصَّ

أَْخَلِقيٌّ

ٌَّة ِحَكايٌَة رَْمزِي

َقِبيلٌَة

َجَفاٌف

اَْلُمْفَرَداُت

الِْسِتْعَداُدألَِوْقِتأالِْقرَاَءِة

ما يتّفق مع المبادئ والمثل 
والقيم والقواعد االجتماعية.

فترة زمنية طويلة ال يهطل فيها 
المطر.

قصة تتضمن مغزًى أخلقيًّا أو 
عبرة.

ُ التربية

ٌ َفَاف ج

ٌ ْزِّيَة ٌ رَم ِكَاَية ح

مجموعة من األفراد تربط بينهم 
روابط معينة و يعيشون عىل 

بقعة محددة من األرض.
ٌ بِيَلة

قَ

النشاط 1 )15 دقيقة(

ابدأ الدرس بمناقشة جماعية حول ما تعلّمه الطلبة حتى اآلن من الدرس 1. 

اطلب من الطلبة التفكير في األسئلة التالية:

هل يمكنك ذكر األنواع المختلفة للقصص؟	 

هل تذكر القصة التي استمعنا إليها في درس األسبوع الماضي؟	 

ما موضوع القصة؟	 

هل تعلمنا كلمات أو عبارات جديدة؟	 

إجابات مقترحة

قصص خيالية، قصص الحوريات، حكايات رمزية، أغاني أطفال، خرافات وأساطير، قصائد أ. 
وأغاٍن، ألغاز وأمثال.

تعلمنا في قصة "جد بدوي". ب. 

تتناول القّصة مفهوَمي "القبيلة" و "الثقافة".	. 

أخالقي

جفاف

حكاية رمزيّة

قبيلة
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الصف 1 

12 11

.أَسأَلَْتَهاأ
ِ
َوَقَفْتأَمْريَُمأ	ََماَمأالنَّاِفَذِةأتَُشاِهُدأُهطُوَلأالَْمطَرِأِفيأالَْخارِ	

َُّهأ ِك.أَفَقْدأُقلِْتأإِن تَُها:أ"ِفيَمأتَُفكِّرِيَن؟"أ	ََجابَْتأَمْريَُم:أ"	َُفكُِّرأِفيأَجدِّ َجدَّ

ُعرَِفأبِالَْكرَِمأَواْلِْحَساِن...".

ِة".أ ُة:أ"نََعْم.أَحاَنأَوْقُتأالِْقصَّ 	ََجابَِتأالَْجدَّ

َقالَْتأَمْريَُمأِفيأَحَماَسٍة:أ"اِْفَعِليأ	َرُْجوِك"أَوَهرََعْتأتَْجِلُسأإِلَىأَجانِِبأ

تَِها. َجدَّ

َُّة.أكَانَِتأ "كَانَْتأَواِحَدًةأِمْنأ	َْقَسىأَفَترَاِتأالَْجَفاِفأالَِّتيأَعرََفْتَهاأالَْبَشرِي

الَْقَبائُِلأالَْبَدِويَُّةأتَُعانِيأِفيأَشتَّىأ	َنَْحاِءأاْلَرِْض،أَوكَاَنأالنَّاُسأَخائِِفيَن.أ

أاْلَْغَناِمأَوالَْماِعزِأِفيأالَْقِبيلَِةأالُْمَجاِورَِة،أ
ِ
َفَقْدأَقَضىأالَْجَفاُفأَعلَىأَقِطيع

أالَْعَلَقاِتأبَْيَنأالَْقَبائِِلألَْمأتَُكْنأ َولَْمأيُْبِقألَُهْمأَشْيًئا.أَوَعلَىأالرُّْغِمأِمْنأ	َنَّ

أالَْقِبيلَِةأاْلُْخَرىأَخَيارٌأآَخُر.أَفَقْدأَجاَءأإِلَىأ
ِ
يًَّة،ألَْمأيَُكْنألََدىأَشْيخ ِودِّ

ُلأإِلَْيَك،أ	ُرِيُدأَفَقْطأبَْعَضأالُْخْبزِ،أ يأيَطْلُُبأالُْمَساَعَدَة.أَقاَل:أ"	َتََوسَّ َجدِّ

يأ	َْنأيَأْتَِيأبَِقِبيلَِتِه.أَوُوِضَعْتأَولِيَمٌةأَوِفيرٌَةأِمْنأ َوبَْعَضأاْلُرْزِ".أ	َْخَبرَُهأَجدِّ

يأبِإِْحَضارِأ أ	ََمَرأَجدِّ ُيوِف.أثُمَّ لَْحِمأالَْماِعزِأَواْلَرُزِّأَو	َطِْعَمٍةأ	ُْخَرىأ	ََماَمأالضُّ

.أَسأَلَُهأبَْعُضأالرَِّجاِلأِفيأ
ِ
	َطَْباِقأالتُُّمورِأَو	َْوِعَيٍةأِمْنأَحِليِبأاْلِبِِلأالطَّازَ	

َقِبيلَِتَنا:أ"لَِماَذاأتَْفَعُلأَذلَِك؟أَفَنْحُنألََديَْناأبِالَْكاِدأَماأيَْكِفيَنا".أ	ََجابَُهْمأ

أَهَذاأَماأنَْحُنأَعلَْيِه".أِفيأتِلَْكأاللَّْيلَِة،ألَْمأيََكْدأ َخلٌَفأبُِهُدوٍءأَقائًِل:أ"ِلَنَّ

َماِءأ يأيَْنَتهيأِمْنأتََناُوِلأاللُّْقَمِةأاْلَِخيرَِةأَحتَّىأُفِتَحْتأ	َبَْواُ	أالسَّ َجدِّ

َوبََد	َْتأتُْمِطُر".

تَِها.أأَوَقالَْت:أ"	َنِْتأ أنََظرَْتأإِلَىأَجدَّ بَِقَيْتأَمْريَُمأَصاِمَتًةألِلَْحَظٍة،أثُمَّ

ٌة،ألََقْدأكَاَنأرَُجلًأرَائًِعا". ُمِحقَّ
اَْلَكَرُم َواْلِْحَساُن

2

أ"َماَذاأكُْنَتألَِتْفَعَلأإِْنأكُْنَتأِفيأ ْر َمًعا لُِنَفكِّ
أَخلٍَفأَولَِماَذا؟"

ِ
َوْضع

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

وِء؟ أألَِماَذاأكَاَنأتَأْثِيُرأالَْجَفاِفأِفيأالَْبْدِوأبَِهَذاأالسُّ
أَهَذاأَماأنَْحُنأَعلَْيِه"؟أ أِفيأرَ	ْيَِك،أَماَذاأَقَصَدأَخلٌَفأِعْنَدَماأَقاَل:أ"ِلَنَّ

َُّهأكَاَنأ"رَُجلًأرَائًِعا"؟ أألَِماَذاأَقالَْتأَمْريَُمأَعْنأَخلٍَفأإِن

النشاط 2 )20 دقيقة(

اقرأ قصة "الكرم واإلحسان" مرتين. استخدم أسلوب 
السرد القصصي.

تأكد من أن وتيرة القراءة ونبرة الصوت تتيحان للطلبة 
فهم معناها. رّكز في القراءة الثانية، بصفة خاصة عىل 

تفسير الجد لسبب كونه سخيًا للغاية مع الضيوف.

ثّم، اطلب من الطلبة التفكير في أسئلة للحوار الواردة 
في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

ٌل يربّون الماعز 	  إّن البدو تقليديًّا هم رعاٌة رُّحَ
واألغنام واإلبل. هكذا يعيشون، وبدون الماء تموت 

حيواناتهم.

كان يعني أن الكرم واإلحسان وحسن الضيافة من 	 
فضائل البدو وخصالهم. وإن لم يعيشوا بموجب 

هذه الفضائل فلن يكونوا عىل طبيعتهم.

البدوي ظل محافظًا عىل هذه الفضائل بالرغم من 	 
صعوبة االلتزام بها في تلك الظروف.

ثم أجِر مناقشة صّفية حول سؤال لنفّكر مًعا الوارد في 
كتاب الطالب. 

إجابات مقترحة

كنت قد فعلت بالضبط ما فعله خلف ألن هذا هو 	 
التصرف الصحيح. 

لم أكن ألساعد القبيلة األخرى ألن قبيلتي في أمس 	 
الحاجة إىل الطعام.
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.أَسأَلَْتَهاأ
ِ
َوَقَفْتأَمْريَُمأ	ََماَمأالنَّاِفَذِةأتَُشاِهُدأُهطُوَلأالَْمطَرِأِفيأالَْخارِ	

َُّهأ ِك.أَفَقْدأُقلِْتأإِن تَُها:أ"ِفيَمأتَُفكِّرِيَن؟"أ	ََجابَْتأَمْريَُم:أ"	َُفكُِّرأِفيأَجدِّ َجدَّ

ُعرَِفأبِالَْكرَِمأَواْلِْحَساِن...".

ِة".أ ُة:أ"نََعْم.أَحاَنأَوْقُتأالِْقصَّ 	ََجابَِتأالَْجدَّ

َقالَْتأَمْريَُمأِفيأَحَماَسٍة:أ"اِْفَعِليأ	َرُْجوِك"أَوَهرََعْتأتَْجِلُسأإِلَىأَجانِِبأ

تَِها. َجدَّ

َُّة.أكَانَِتأ "كَانَْتأَواِحَدًةأِمْنأ	َْقَسىأَفَترَاِتأالَْجَفاِفأالَِّتيأَعرََفْتَهاأالَْبَشرِي

الَْقَبائُِلأالَْبَدِويَُّةأتَُعانِيأِفيأَشتَّىأ	َنَْحاِءأاْلَرِْض،أَوكَاَنأالنَّاُسأَخائِِفيَن.أ

أاْلَْغَناِمأَوالَْماِعزِأِفيأالَْقِبيلَِةأالُْمَجاِورَِة،أ
ِ
َفَقْدأَقَضىأالَْجَفاُفأَعلَىأَقِطيع

أالَْعَلَقاِتأبَْيَنأالَْقَبائِِلألَْمأتَُكْنأ َولَْمأيُْبِقألَُهْمأَشْيًئا.أَوَعلَىأالرُّْغِمأِمْنأ	َنَّ

أالَْقِبيلَِةأاْلُْخَرىأَخَيارٌأآَخُر.أَفَقْدأَجاَءأإِلَىأ
ِ
يًَّة،ألَْمأيَُكْنألََدىأَشْيخ ِودِّ

ُلأإِلَْيَك،أ	ُرِيُدأَفَقْطأبَْعَضأالُْخْبزِ،أ يأيَطْلُُبأالُْمَساَعَدَة.أَقاَل:أ"	َتََوسَّ َجدِّ

يأ	َْنأيَأْتَِيأبَِقِبيلَِتِه.أَوُوِضَعْتأَولِيَمٌةأَوِفيرٌَةأِمْنأ َوبَْعَضأاْلُرْزِ".أ	َْخَبرَُهأَجدِّ

يأبِإِْحَضارِأ أ	ََمَرأَجدِّ ُيوِف.أثُمَّ لَْحِمأالَْماِعزِأَواْلَرُزِّأَو	َطِْعَمٍةأ	ُْخَرىأ	ََماَمأالضُّ

.أَسأَلَُهأبَْعُضأالرَِّجاِلأِفيأ
ِ
	َطَْباِقأالتُُّمورِأَو	َْوِعَيٍةأِمْنأَحِليِبأاْلِبِِلأالطَّازَ	

َقِبيلَِتَنا:أ"لَِماَذاأتَْفَعُلأَذلَِك؟أَفَنْحُنألََديَْناأبِالَْكاِدأَماأيَْكِفيَنا".أ	ََجابَُهْمأ

أَهَذاأَماأنَْحُنأَعلَْيِه".أِفيأتِلَْكأاللَّْيلَِة،ألَْمأيََكْدأ َخلٌَفأبُِهُدوٍءأَقائًِل:أ"ِلَنَّ

َماِءأ يأيَْنَتهيأِمْنأتََناُوِلأاللُّْقَمِةأاْلَِخيرَِةأَحتَّىأُفِتَحْتأ	َبَْواُ	أالسَّ َجدِّ

َوبََد	َْتأتُْمِطُر".

تَِها.أأَوَقالَْت:أ"	َنِْتأ أنََظرَْتأإِلَىأَجدَّ بَِقَيْتأَمْريَُمأَصاِمَتًةألِلَْحَظٍة،أثُمَّ

ٌة،ألََقْدأكَاَنأرَُجلًأرَائًِعا". ُمِحقَّ
اَْلَكَرُم َواْلِْحَساُن

2

أ"َماَذاأكُْنَتألَِتْفَعَلأإِْنأكُْنَتأِفيأ ْر َمًعا لُِنَفكِّ
أَخلٍَفأَولَِماَذا؟"

ِ
َوْضع

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

وِء؟ أألَِماَذاأكَاَنأتَأْثِيُرأالَْجَفاِفأِفيأالَْبْدِوأبَِهَذاأالسُّ
أَهَذاأَماأنَْحُنأَعلَْيِه"؟أ أِفيأرَ	ْيَِك،أَماَذاأَقَصَدأَخلٌَفأِعْنَدَماأَقاَل:أ"ِلَنَّ

َُّهأكَاَنأ"رَُجلًأرَائًِعا"؟ أألَِماَذاأَقالَْتأَمْريَُمأَعْنأَخلٍَفأإِن



التربية األخالقية

13

الصف 1 

ْرُس 2 14َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 13

3

4

َواْلَن َهيَّا نَْلَعُب اْلَْدَواَر
أالَْقِبيلَِةأاْلُْخَرى.أَسَيْحُصُلأالطَّلََبُةأاَلَخُروَنأَعلَىأ	َْدَوارٍأ

ِ
ْدأَمْنأَسَيُقوُمأبَِدْورِأَخلٍَفأَوَمْنأَسَيُقوُمأبَِدْورِأَشْيخ َحدِّ

لَِيُقوُمواأبَِهاأ	َيًْضا!

ِة "اْلَكَرُم َواْلِْحَساُن"؟ َهْل يُْمِكُن 5 ْرُس اْلِذي يُْمِكُنَنا تََعلُُّمُه ِمْن ِقصَّ َما الدَّ
لِْلِقَصِص أَْن تَُساِعَدنَا ِفي عيِش َحَياٍة طَيَِّبٍة؟

أَْكِمِل النََّشاَط التَّالِي.
أ ِةأَوتَْعرِيِفَها.	. أالِْقصَّ ِ

ِصْلأبَْيَنأنَْوع

أ ُلأَولَِماَذا؟	. أِمَنأالِْقَصِصأ	َْعَلُهأتَُفضِّ
ٍ
أنَْوع 	َيُّ

لِْعُبأاْلْدَوارِ

ِحَكايٌَةأُخرَاِفيٌَّة. 1

َقِصيَدٌةأ. 2

ٌة. 3 ِقصَّ

	ُْغِنَيٌةألِْلَطَْفاِل. 4

أ ٌَّةألََهاأَقاِفَيٌة	. 	َبَْياٌتأِشْعرِي

ٌةأَسرِْديٌَّة	.أ ِقصَّ

ٌةأَقِصيرٌَةأَعِنأالَْحَيَوانَاِتأتَْحِمُلأَدرًْساأ	َْخَلِقّيًاأ	.أ ِقصَّ

أ ٌَّةأُمَغنَّاٌةد. 	َبَْياٌتأِشْعرِي

اْلِْحَساُن

النشاط 3 )10 دقائق(

اختر طالبًا ليؤّدي دور خلف، واختر طالبًا آخر ليؤّدي دور 
الشيخ اآلخر.

في البداية اطلب من الطالبين تمثيل المشهد، ولهما 
الحرية في االرتجال وإضافة حوار.

ثم أشرك الطلبة في نشاط تمثيلي يجسد صراع األفكار 
الداخلي. واطلب منهم الوقوف في صفين مستقيمين 

بحيث يواجه واحدهم اآلخر. استخدم المشهد في 
القصة عند قدوم الشيخ الثاني طالبًا المساعدة. الصف 

األول يجب أن يحاول إقناع خلف بالرفض، في حين 
يحاول الصف الثاني إقناعه بالموافقة.

إجابات مقترحة

اإليجابيات: ال يمكننا أن ندع اآلخرين يموتون جوًعا؛ 
فهذه جريمة حتى لو كانوا أعداءنا؛ ألننا إذا تعرضنا 
للموقف نفسه، فسنتوقع المساعدة من اآلخرين. 

السلبيات: ليس لدينا ما يكفينا من الماء والطعام؛ وهم 
أعداء فقد آذونا في الماضي ومن الممكن أن يؤذونا مرة 

أخرى. 

اسأل الطالب الذي أّدى دور خلف أي الحجج وجدها 
مقنعة أكثر.

النشاط 4 )10 دقائق( 

اطلب من الطلبة الوصل بين أنواع القصص بتعريفاتها. 
إجابات مقترحة

أ. 

1 .	 

 أ. 2

ب. 3

 د. 4

ناقش األنواع كلها ثم اطرح عىل الطلبة السؤال  ب. 
)ب(. كن منفتًحا عىل كل الخيارات.
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النشاط 5 )10 دقائق( 

شجع الطلبة من خلل مناقشة جماعية عىل التفكير في اإلجراءات التي اتخذتها الشخصيات 
األساسية في القصة، واطلب منهم التفكير في مدى تشابه أو اختلف ذلك مع اإلجراء الذي 

قد يتّخذونه في موقف مماثل. 

يمكن أن تشمل األسئلة المطروحة

ماذا قرر خلف أن يفعل لمساعدة القبيلة األخرى؟أ. 

ما الدرس المستفاد من القصة؟ هل هناك مغزى أخلقي للقصة؟ب. 

هل تخطر ببالك مرًة ساعدت فيها أحدهم؟ بَِم جعلك ذلك تشعر؟	. 

إجابات مقترحة 

أمر خلف بإعداد وليمة وفيرة من لحم الماعز واألرز وأطعمة أخرى، تبعتها أطباق من أ. 
التمور وأوعية من حليب اإلبل الطاز	؟

تمسك بالقيم األخلقية في المواقف كلها؛ وعامل اآلخرين كما تحب أن تُعامل؛ فعمل ب. 
الخير يؤدي في النهاية إىل أمور إيجابية. 

ْرُس 2 14َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 13

3

4

َواْلَن َهيَّا نَْلَعُب اْلَْدَواَر
أالَْقِبيلَِةأاْلُْخَرى.أَسَيْحُصُلأالطَّلََبُةأاَلَخُروَنأَعلَىأ	َْدَوارٍأ

ِ
ْدأَمْنأَسَيُقوُمأبَِدْورِأَخلٍَفأَوَمْنأَسَيُقوُمأبَِدْورِأَشْيخ َحدِّ

لَِيُقوُمواأبَِهاأ	َيًْضا!

ِة "اْلَكَرُم َواْلِْحَساُن"؟ َهْل يُْمِكُن 5 ْرُس اْلِذي يُْمِكُنَنا تََعلُُّمُه ِمْن ِقصَّ َما الدَّ
لِْلِقَصِص أَْن تَُساِعَدنَا ِفي عيِش َحَياٍة طَيَِّبٍة؟

أَْكِمِل النََّشاَط التَّالِي.
أ ِةأَوتَْعرِيِفَها.	. أالِْقصَّ ِ

ِصْلأبَْيَنأنَْوع

أ ُلأَولَِماَذا؟	. أِمَنأالِْقَصِصأ	َْعَلُهأتَُفضِّ
ٍ
أنَْوع 	َيُّ

لِْعُبأاْلْدَوارِ

ِحَكايٌَةأُخرَاِفيٌَّة. 1

َقِصيَدٌةأ. 2

ٌة. 3 ِقصَّ

	ُْغِنَيٌةألِْلَطَْفاِل. 4

أ ٌَّةألََهاأَقاِفَيٌة	. 	َبَْياٌتأِشْعرِي

ٌةأَسرِْديٌَّة	.أ ِقصَّ

ٌةأَقِصيرٌَةأَعِنأالَْحَيَوانَاِتأتَْحِمُلأَدرًْساأ	َْخَلِقّيًاأ	.أ ِقصَّ

أ ٌَّةأُمَغنَّاٌةد. 	َبَْياٌتأِشْعرِي

اْلِْحَساُن

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

 التخيل	 
التأمل الناقد	 
حل المشكلت	 
االستنتا	 األخلقي 	 
 التعاطف	 
االهتمام	 
التضامن	 
 العمل الجماعي	 
المشاركة	 
المبادرة بالفعل	 

التعليم المتمايز

سيتم استخدام أسئلة التعليم المتمايز خلل 	 
الدرس لتلئم قدرات التعلّم الفردية لكل طالب. 

يمكن للمعلم أن يختار من مجموع أسئلة مستويي 
التفكير األعىل واألدنى ما يلئم احتياجات الطلبة.

التقييم/التأمل

شجع الطلبة عىل التفكير في السؤال: "كيف 	 
يمكنني إظهار اإلحسان تجاه أسرتي وأصدقائي؟"
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ْرُس 3 16َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 15

ِحَدِة 3َاْلَوْحَدُة ِة اْلُمتَّ َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص

اِْكِتَشاُف تَُراِث َدْولَِة 
اْلَِمارَاِت الَعَربِيَِّة 

اْلُمتَِّحَدِة ِمْن ِخَلِل 
ْرِد اْلَقَصِصيِّ السَّ

بَِم تُطِْلُعَنا اْلِقَصُص َعْن َماِضيَنا؟

ْرُس 3  َالدَّ

ًدا ِفيَما تََعلَّْمَناُه. 1 ْر ُمَجدَّ لُِنَفكِّ
ٍة َسِمْعَتَها؟ َهْل يُْمِكُن اْسِتْنَتاُج َدْرٍس ُمِهمٍّ ِمْنَها؟  َهْل تََتَذكَُّر آِخَر ِقصَّ

َمْعموُل التَّْمرِ

اَلَْبْدُو

اَْلُمْفَرَداُت
هدف الدرس

في هذا الدرس، سيتعلم الطلبة الهدف من السرد 
القصصي، وسيفكرون أيًضا في قيمة الهوية الوطنية 

والمعرفة التاريخية الواردة في القصص.

المواد المطلوبة

صورة بحجم A3 لشجرة نخيل	 

لوحة الخيارات )تيك تاك تو( عىل مخطط	 

مقادير تحضير الحلوى	 

نصف كوب من تمر خلص، منزوع النوى	 

كوب جوز	 

ثلث ملعق كبيرة من مسحوق الكاكاو	 

ملعقة صغيرة من خلصة الفانيليا	 

نواتج التعلم

تحديد أشكال مختلفة من السرد التقليدي 	 
للقصص.

التحدث عن األغراض الترفيهية والوظيفية لسرد 	 
القصص.

إدراك دور القصص المتناقلة من جيل إىل جيل في 	 
إثراء معرفتنا حول الماضي.

تنمية وعيهم ألهمية هويتهم الوطنية المشتركة.	 
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النشاط 1 )5 دقائق(

ابدأ مناقشة جماعية حول ما تّم تعلّمه حتى اآلن. 

كلِّف الطلبة مشاركة إجاباتهم.

ْرُس 3 16َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 15

ِحَدِة 3َاْلَوْحَدُة ِة اْلُمتَّ َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص

اِْكِتَشاُف تَُراِث َدْولَِة 
اْلَِمارَاِت الَعَربِيَِّة 

اْلُمتَِّحَدِة ِمْن ِخَلِل 
ْرِد اْلَقَصِصيِّ السَّ

بَِم تُطِْلُعَنا اْلِقَصُص َعْن َماِضيَنا؟

ْرُس 3  َالدَّ

ًدا ِفيَما تََعلَّْمَناُه. 1 ْر ُمَجدَّ لُِنَفكِّ
ٍة َسِمْعَتَها؟ َهْل يُْمِكُن اْسِتْنَتاُج َدْرٍس ُمِهمٍّ ِمْنَها؟  َهْل تََتَذكَُّر آِخَر ِقصَّ

َمْعموُل التَّْمرِ

اَلَْبْدُو

اَْلُمْفَرَداُت

حلوى شعبية في العالم العربي لَُقْيَماٌت

متّصلة بالبدو، وهم األشخاص 
الذين يعيشون حياة الترحال 

من مكان إىل آخر بدالً من 
االستقرار في مكان واحد فقط

أَْعرَابِّيٌ
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النشاط 2 )20 دقيقة(

اقرأ قصة فاكهتي المفضلة مرتين. استخدم أسلوبًا 
قصصيًا.

تأكد من أن وتيرة القراءة ونبرتها تتيح للطلبة فهم 
معناها. وعند القراءة للمرة الثانية، ركز بشكل خاص عىل 
وجهة نظر الجدة في الدور الذي تلعبه التمور في تاريخ 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ثّم، كلِّف الطلبة التفكير في أسئلة للحوار الواردة في 
كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

 اعتقدت أن التراث يقتصر عىل "األشياء 	 
المهمة"، مثل فن العمارة واألدب.

 يبقى التمر صالًحا لفترة طويلة، وخاصة إذا تم 	 
تجفيفه، لذا يمكن تخزينه واستخدامه وقت 

الحاجة. إّن التمر مهّمٌ للغاية بالنسبة للبدو 
الذين ال يستطيعون دائًما الحصول عىل مصدر 

بديل للغذاء.

 وّفرت أشجار النخيل مصدرًا ثابتًا وموثوًقا 	 
لألطعمة المغذية، وبالتالي، فقد  حافظت 

عىل حياة البدو بشكٍل ما.

ثم أجِر مناقشة في الفصل حول سؤال لنفّكر مًعا 
الموجود في كتاب الطالب. 

إجابات مقترحة

نعم! كان التمر وال يزال متوفرًا بكثرة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. حيث كان من األطعمة األساسية في 
حياة األشخاص - بل سّهل لهم نمط حياة معيَّنًا. وهذا 

يجعله جزًء من تراثنا.

أو

ال! ال أظّن أّن التمر ال يزال جزًء من الهوية والتراث 
اإلمارتيين ألّن الجيل تغيّر والثقافة الغذائية تطورّت.
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أَهَذاأالَْمطََرأَسَيَتَوقَُّف؛أنَْحُنأ ثَْتأَمْريَُمأَقائِلًَة:أ"َلأ	َْعَتِقُدأ	َبًَداأ	َنَّ تََحدَّ
أَقالَْتأ"	َنَاأَجائَِعٌةأ َعالُِقوَنأُهَناألِْلَبَِد!"أَو	َلَْقْتأبَِنْفِسَهاأَعلَىأاْلَرِيَكِة.أثُمَّ
ْيُءأ ْبِطأالشَّ أبِالضَّ أَوَقالَْت:أ"َحَسًنا،ألََديَّ اأبَِكفٍّ ُةأكَّفً اْلَن".أَضَربَِتأالَْجدَّ

الُْمَناِسُبألَِذلَِك".أ
ُةأَوَمَعَهاأطََبٌقأَصِغيٌرأِمَنأَمْعُموِلأالتَّْمرِأ بَْعَدألَْحَظٍة،أَجاَءِتأالَْجدَّ

"! لُةألََديَّ ََّهاأالُْمَفضَّ َصاَحْتأَمْريَُمأبَِسَعاَدٍة،أ"إِن
أطََعاٍمأَمْحُشوٍّأبِالتَّْمرِأ َقالَْتأَمْريَُمأَوِهَيأتَْمُضُغأَماأبَِفِمَهاأبَِسَعاَدٍة:أ"	َيُّ

.أ	ُِحبُُّه!" ٌلألََديَّ ُهَوأُمَفضَّ
ََّماألَِهَذاأ ُة:أ"َحَسًنا،أَفالتَّْمُرأُجْزٌءأِمْنأتُرَاثَِناأَوثََقاَفِتَنا...أرُب َقالَِتأالَْجدَّ

َبِبأتُِحبِّيَنُهأكَِثيرًا". السَّ
أَمَذاَقُهأَفَقْط.أ 	ََجابَْتَهاأَمْريَُم:أ"ُجْزٌءأِمْنأتُرَاثَِنا؟أَلأ	َْعَتِقُدأَذلَِك".أَفأَنَاأ	ُِحبُّ

أِمْنأَذلَِك؟" أَحاٍل،أ	َلَْيَسأ"التُّرَاُث"أَشْيًئاأ	ََهمَّ َعلَىأ	َيِّ
أَمْصَدرُأ َُّهأَظلَّ ِة،أِلَن ُةأَوَقالَْتأ"اَلتَّْمُرأِمَنأالَطِْعَمِةأالُْمِهمَّ َضِحَكِتأالَْجدَّ

ألَِشْعِبَناأِلََلِفأالِّسِنِيِن.أَحْيُثأَعاَشأبَْعُضأ	َْهِلَناأبَِفْضِلأ ِغَذاٍءأُمِهمٌّ
ِةأ التَّْمرِأَوالَْحِليِبأِفيأ	َْحَياٍنأكَِثيرٍَة.أكَاَنأالتَّْمُرأِمَنأاْلَطِْعَمِةأالُْمِهمَّ
لُوَنأِمْنأَمَكاٍنأإِلَىأآَخَر،أفالتَّْمُرأ لِلَْبْدِو،أِمْثَلأَجدِّي،أَفَقْدأكَانُواأيََتَنقَّ
َبِبأكَاَنأالنَّاُسأيُطِْلُقوَنأَعلَىأ ٍةأطَِويلٍَة.ألَِهَذاأالسَّ يَْبَقىأَصالًِحاألُِمدَّ

	َْشَجارِأالنَِّخيِلأ"	َْشَجارَأالَْحَياِة".أإًِذا،أكََماأتََريَْن،ألَْيَسأالتَّْمُرأُمَجرََّدأ
َُّهأُجْزٌءأِمْنأُهِويَِّتَناأ َُّهأُجْزٌءأِمْنأتَارِيِخَنا،أَو	َْعَتِقُدأ	َيًْضاأ	َن َفاِكَهٍة...أإِن

َوتُرَاثَِنا".

لَُة َفاِكَهِتي اْلُمَفضَّ

2

اأُجْزًءأ أالتَّْمُرأَحًقّ أ"َهْلأيَُعدُّ ْر َمًعا لُِنَفكِّ
ِمْنأُهِويَِّةأَدْولَِةأاْلَِمارَاِتأالَْعَربِيَِّةأالُْمتَِّحَدِةأ

َوتُرَاثَِها؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

ألََهاأَعَلَقًةأ"بِالتُّرَاِث"؟ أأَماأاْلَْشَياُءأالَِّتيأتَْعَتِقُدأَمْريَُمأ	َنَّ
؟ يَُّةأالتَّْمرِألِلَْبْدِوأبَِشْكٍلأَخاصٍّ أأَماأ	ََهمِّ

يأبَْعُضأالنَّاِسأ	َْشَجارَأالنَِّخيِلأ"	َْشَجارَأالَْحَياِة"؟ أألَِماذاأيَُسمِّ

َحرَّكَْتأَمْريَُمأَمْعموَلأالتَّْمرِأَحْوَلأ	ََصابِِعَها.أَوَقالَْت:أ"نََعْم،أ	َنَاأ	َيًْضاأ	َْعَتِقُدأ
أالتَّْمَرأ	َْكثََرأِمْنأِذيأَقْبُل!" َذلَِك،أَواْلَنأ	ُِحبُّ
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أَهَذاأالَْمطََرأَسَيَتَوقَُّف؛أنَْحُنأ ثَْتأَمْريَُمأَقائِلًَة:أ"َلأ	َْعَتِقُدأ	َبًَداأ	َنَّ تََحدَّ
أَقالَْتأ"	َنَاأَجائَِعٌةأ َعالُِقوَنأُهَناألِْلَبَِد!"أَو	َلَْقْتأبَِنْفِسَهاأَعلَىأاْلَرِيَكِة.أثُمَّ
ْيُءأ ْبِطأالشَّ أبِالضَّ أَوَقالَْت:أ"َحَسًنا،ألََديَّ اأبَِكفٍّ ُةأكَّفً اْلَن".أَضَربَِتأالَْجدَّ

الُْمَناِسُبألَِذلَِك".أ
ُةأَوَمَعَهاأطََبٌقأَصِغيٌرأِمَنأَمْعُموِلأالتَّْمرِأ بَْعَدألَْحَظٍة،أَجاَءِتأالَْجدَّ

"! لُةألََديَّ ََّهاأالُْمَفضَّ َصاَحْتأَمْريَُمأبَِسَعاَدٍة،أ"إِن
أطََعاٍمأَمْحُشوٍّأبِالتَّْمرِأ َقالَْتأَمْريَُمأَوِهَيأتَْمُضُغأَماأبَِفِمَهاأبَِسَعاَدٍة:أ"	َيُّ

.أ	ُِحبُُّه!" ٌلألََديَّ ُهَوأُمَفضَّ
ََّماألَِهَذاأ ُة:أ"َحَسًنا،أَفالتَّْمُرأُجْزٌءأِمْنأتُرَاثَِناأَوثََقاَفِتَنا...أرُب َقالَِتأالَْجدَّ

َبِبأتُِحبِّيَنُهأكَِثيرًا". السَّ
أَمَذاَقُهأَفَقْط.أ 	ََجابَْتَهاأَمْريَُم:أ"ُجْزٌءأِمْنأتُرَاثَِنا؟أَلأ	َْعَتِقُدأَذلَِك".أَفأَنَاأ	ُِحبُّ

أِمْنأَذلَِك؟" أَحاٍل،أ	َلَْيَسأ"التُّرَاُث"أَشْيًئاأ	ََهمَّ َعلَىأ	َيِّ
أَمْصَدرُأ َُّهأَظلَّ ِة،أِلَن ُةأَوَقالَْتأ"اَلتَّْمُرأِمَنأالَطِْعَمِةأالُْمِهمَّ َضِحَكِتأالَْجدَّ

ألَِشْعِبَناأِلََلِفأالِّسِنِيِن.أَحْيُثأَعاَشأبَْعُضأ	َْهِلَناأبَِفْضِلأ ِغَذاٍءأُمِهمٌّ
ِةأ التَّْمرِأَوالَْحِليِبأِفيأ	َْحَياٍنأكَِثيرٍَة.أكَاَنأالتَّْمُرأِمَنأاْلَطِْعَمِةأالُْمِهمَّ
لُوَنأِمْنأَمَكاٍنأإِلَىأآَخَر،أفالتَّْمُرأ لِلَْبْدِو،أِمْثَلأَجدِّي،أَفَقْدأكَانُواأيََتَنقَّ
َبِبأكَاَنأالنَّاُسأيُطِْلُقوَنأَعلَىأ ٍةأطَِويلٍَة.ألَِهَذاأالسَّ يَْبَقىأَصالًِحاألُِمدَّ

	َْشَجارِأالنَِّخيِلأ"	َْشَجارَأالَْحَياِة".أإًِذا،أكََماأتََريَْن،ألَْيَسأالتَّْمُرأُمَجرََّدأ
َُّهأُجْزٌءأِمْنأُهِويَِّتَناأ َُّهأُجْزٌءأِمْنأتَارِيِخَنا،أَو	َْعَتِقُدأ	َيًْضاأ	َن َفاِكَهٍة...أإِن

َوتُرَاثَِنا".

لَُة َفاِكَهِتي اْلُمَفضَّ

2

اأُجْزًءأ أالتَّْمُرأَحًقّ أ"َهْلأيَُعدُّ ْر َمًعا لُِنَفكِّ
ِمْنأُهِويَِّةأَدْولَِةأاْلَِمارَاِتأالَْعَربِيَِّةأالُْمتَِّحَدِةأ

َوتُرَاثَِها؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

ألََهاأَعَلَقًةأ"بِالتُّرَاِث"؟ أأَماأاْلَْشَياُءأالَِّتيأتَْعَتِقُدأَمْريَُمأ	َنَّ
؟ يَُّةأالتَّْمرِألِلَْبْدِوأبَِشْكٍلأَخاصٍّ أأَماأ	ََهمِّ

يأبَْعُضأالنَّاِسأ	َْشَجارَأالنَِّخيِلأ"	َْشَجارَأالَْحَياِة"؟ أألَِماذاأيَُسمِّ

َحرَّكَْتأَمْريَُمأَمْعموَلأالتَّْمرِأَحْوَلأ	ََصابِِعَها.أَوَقالَْت:أ"نََعْم،أ	َنَاأ	َيًْضاأ	َْعَتِقُدأ
أالتَّْمَرأ	َْكثََرأِمْنأِذيأَقْبُل!" َذلَِك،أَواْلَنأ	ُِحبُّ
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ْرُس 3 20َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 19

3

ا ِمْن ُهِويَِّة َدْولَِة اْلَِمارَاِت اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة َوتَُراثَِها؟ َهْل يَُعدُّ التَّْمُر َحّقً

أ ِفيَمأيُْمِكُنأ	َْنأتُْسَتْخَدُمأالُْفُروُع؟أ	.

أ ِفيَمأيُْمِكُنأ	َْنأتُْسَتْخَدُمأالُْجُذوُع؟أ	.

أ ِفيَمأيُْمِكُنأ	َْنأيُْسَتْخَدُمأَسَعَفأالنَِّخيِل؟	.

4

 إِلَى بَْعِض اْلُجَمِل َوَكرِّْرَها بُِهُدوٍء ِفي أُِذِن زَِميِلَك اْلُمَجاِورِ لََك ِفي 
ِ
أَْصغ

فِّ اْلُجَمَل بَِصْوٍت  فِّ ِضْمِن اْلَمْجُموَعِة. َسَيْنِطُق آِخُر طَالٍِب ِفي الصَّ الصَّ
َعاٍل.
أ َهِلأانَْتَقلَِتأالُْجَمُلأإِلَىأاْلَخرِيَنأَوَسِمُعوَهاأَجيًِّدا؟أ	.

ِق اْلَن طََعاًما ِمَن اْلَحَياِة اْلَِمارَاتِيَِّة!5 لَِنَتَذوَّ
اَلُْمَكوِّنَاُت:

أالنََّوى	  ِ
نِْصُفأكُوٍ	أِمْنأتَْمرِأِخَلص،أَمْنُزوع

 	ِ كُوٌ	أِمَنأالَْجْوز

ثََلُثأَمَلِعٍقأكَِبيرٍَةأِمْنأَمْسُحوِقأالَْكاكَاو	 

ِملَْعَقٌةأَصِغيرٌَةأِمْنأُخَلَصِةأالَْفانِيلَيا	 

أالتَّْمرِأَوالَْجْوزِأَوَمْسُحوِقأالَْكاكَاوأَوالَْفانِيلَياأ
ِ
َساِعِدأالُْمَعلَِّمأِفيأَوْضع

َهاأ ِفيأَماِكيَنِةأتَْحِضيرِأالطََّعاِم.أَوِعْنَدَماأتَْمَتزُِ	أالُْمَكوِّنَاُتأَجيًِّدا،ألُفَّ

ْقَها.أأ أتََذوَّ َعلَىأَشْكِلأكُرَاٍتأَصِغيرٍَةأثُمَّ

َشَجرَُةأالنَِّخيِل

النشاط 3 )10 دقيقة(

اسأل الطلبة عما إذا رأوا شجر ة نخيل من قبل. واشرح 
أن شجرة النخيل جزء مهم للغاية من الحياة في دولة 

اإلمارات العربيّة المتّحدة )سواء في الماضي أم في  
يومنا هذا(. 

اعرض صورة شجرة النخيل وكلِّف الطلبة التفكير في 
بعض استخداماتها. امنحهم بعض الوقت للتفكير. 

اطرح األسئلة الواردة في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

في الماضي، كان سعف النخيل يستخدم في صنع 	 
قوارب صيد صغيرة.

كانت الجذوع تستخدم كدعامات للخيام وهياكل 	 
للمنازل. كانت الحبال تصنع من ألياف الجذوع،  
وشباك لصيد األسماك، وفراٍش وأكياس، وكان 

الخشب يستخدم لصنع األثاث والصناديق والعديد 
من العناصر األخرى.

كان سعف النخيل يستخدم في صنع الحصير 	 
والسلل والمراوح المهفة. وكان سعف النخيل 

المنسو	 يستخدم أحيانًا في صنع أسقف المنازل.

النشاط 4 )15 دقائق(

قسم طلبة الصّف إىل مجموعات. واطلب من كل 
مجموعة االصطفاف في مكانها. أعط الطلبة الواقفين 

في مقدمة الصف جملتين أو ثلث جمل متصلة.

يقول كل طالب الجمل لزميله الواقف بجواره في 
الصف. ويقرأ الطالب األخير في الصف الجمل 

بصوت عاٍل.

كلِّف الطلبة تحديد شيئين عىل األقل من شأنهما أن 
يساهما في نقل الجمل بين الطلبة بشكل ناجح. هل 

يمكن لشيء واحد فقط تأدية الغرض؟

اإلجابات المقترحة

 المستمعون: االستماع بعناية، والتذكر، 	 
وتجنب التسبّب في ضوضاء مزعجة. 

المتحدثون: التعبير جيًدا وبصوت واضح. 	 

ط لكيفية نقل القصص  وضح للطلبة أن هذا نموذ	 مبّسَ
من جيل إىل جيل. أكد عىل أهمية احترام الشخص 

المتحدث من خلل االستماع بعناية وتجنّب حدوث 
أي ضوضاء. وضح للطلبة أن بعض القصص ال تتغيّر 

والبعض اآلخر يتم تحريفه. 
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3

ا ِمْن ُهِويَِّة َدْولَِة اْلَِمارَاِت اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة َوتَُراثَِها؟ َهْل يَُعدُّ التَّْمُر َحّقً

أ ِفيَمأيُْمِكُنأ	َْنأتُْسَتْخَدُمأالُْفُروُع؟أ	.

أ ِفيَمأيُْمِكُنأ	َْنأتُْسَتْخَدُمأالُْجُذوُع؟أ	.

أ ِفيَمأيُْمِكُنأ	َْنأيُْسَتْخَدُمأَسَعَفأالنَِّخيِل؟	.

4

 إِلَى بَْعِض اْلُجَمِل َوَكرِّْرَها بُِهُدوٍء ِفي أُِذِن زَِميِلَك اْلُمَجاِورِ لََك ِفي 
ِ
أَْصغ

فِّ اْلُجَمَل بَِصْوٍت  فِّ ِضْمِن اْلَمْجُموَعِة. َسَيْنِطُق آِخُر طَالٍِب ِفي الصَّ الصَّ
َعاٍل.
أ َهِلأانَْتَقلَِتأالُْجَمُلأإِلَىأاْلَخرِيَنأَوَسِمُعوَهاأَجيًِّدا؟أ	.

ِق اْلَن طََعاًما ِمَن اْلَحَياِة اْلَِمارَاتِيَِّة!5 لَِنَتَذوَّ
اَلُْمَكوِّنَاُت:

أالنََّوى	  ِ
نِْصُفأكُوٍ	أِمْنأتَْمرِأِخَلص،أَمْنُزوع

 	ِ كُوٌ	أِمَنأالَْجْوز

ثََلُثأَمَلِعٍقأكَِبيرٍَةأِمْنأَمْسُحوِقأالَْكاكَاو	 

ِملَْعَقٌةأَصِغيرٌَةأِمْنأُخَلَصِةأالَْفانِيلَيا	 

أالتَّْمرِأَوالَْجْوزِأَوَمْسُحوِقأالَْكاكَاوأَوالَْفانِيلَياأ
ِ
َساِعِدأالُْمَعلَِّمأِفيأَوْضع

َهاأ ِفيأَماِكيَنِةأتَْحِضيرِأالطََّعاِم.أَوِعْنَدَماأتَْمَتزُِ	أالُْمَكوِّنَاُتأَجيًِّدا،ألُفَّ

ْقَها.أأ أتََذوَّ َعلَىأَشْكِلأكُرَاٍتأَصِغيرٍَةأثُمَّ

َشَجرَُةأالنَِّخيِل

الّنَشاط 5  )5 دقائق( )اختياري(

هذا نشاط اختياري يمكن للمعلّم تنفيذه في الصف أو 
أن يطلب من الطلبة تنفيذه في المنزل. 

كلِّف الطلبة تحضير حلويات عربية سهلة الصنع. سيقوم 
الطلبة بتحضير المزيج؛ بعد خلط جميع المكونات في 

ماكينة تحضير الطعام، ثم سيقومون بلف العجينة 
عىل شكل كرات؛ لكنَّك ستقوم بتشغيل ماكينة تحضير 

الطعام وحدك.

يوفر هذا النشاط للطالب فرصة دمج عنصر مهم من 
ي.  الطعام اإلماراتي في النشاط الصّفِ

ر جميع المكونات الواردة في كتاب الطالب. ضع  حّضِ
التمر والجوز ومسحوق الكاكاو والفانيليا في ماكينة 

تحضير الطعام. وشغلها عىل سرعة عالية حتى يصبح 
المزيج أملس. أِزل الخليط من ماكينة تحضير الطعام 

مه للطلبة لتذوقه. ولّفه عىل شكل كرات صغيرة. ثّم قّدِ

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

 االستقصاء	 
حب االستطلع	 
التعّمق في التفكير والمناقشة	 
 االهتمام	 
النظر من زوايا متعددة	 
 اتخاذ القرارات	 
العمل الجماعي	 
المشاركة	 
البحث	 

التقييم/التأمل

كلِّف الطلبة التأمل في الدرس باستخدام استراتيجية 
التدريس 3-2-1. امنح الطلبة وقتًا للتفكير ثم اطلب منهم 

تغذية راجعة. يتبادل الطلبة 3 أشياء تعلموها وشيئين 
يوّدُون أن يعرفوا المزيد عنهما، وسؤاالً واحًدا يريدون 

طرحه حول محتوى الدرس.
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ْرُس 4 22اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 21

ِحَدِة 3اْلَوْحَدُة ِة اْلُمتَّ َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص

الرَّاِوي

ًة؟ َكْيَف نَْرِوي ِقصَّ

ْرُس 4  الدَّ

وَرِة .ِصْل بْيَن اْلَكِلَمِة َوِمْعَناَها ِفي اْلَعُموِد  1 لُِنوِصْل َمًعا! انُْظْر إِلَى َهِذِه الصُّ
الُمَقابِِل.

أَْسَلف

تُرَاث

ُهوِّيَّة

اَْلُمْفَرَداُت

أ� ُغْرثٌَة

ب� َصْقٌر

ج� نَْخَلٌة

د� ِمْبَخَرٌة

3

2

1

4

هدف الدرس

سيتعلم الطلبة في هذا الدرس، أن القصص التي انتقلت 
عبر السنوات من جيل إىل جيل تحتوي عىل رؤية ثاقبة 

بشأن تراثنا وماضينا. 

المطلوب

االتصال براوي

نواتج التعلم 

 تحديد أشكال مختلفة من السرد التقليدي 	 
للقصص.

 التحدث عن األغراض الترفيهية والوظيفية 	 
لسرد القصص.

 إدراك دور القصص المتناقلة من جيل إىل 	 
جيل في إثراء معرفتنا حول الماضي.

 إظهار التقدير لقصص اآلخرين.	 
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النشاط 1 )5 دقائق(

المقدمة

إتاحة الفرصة للطلبة لتلخيص محتوى الدرس السابق. 

تذكير الطلبة بالقصة الواردة في الدرس السابق، 
وتشجيعهم عىل الربط بينها وبين التقاليد الثقافية في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

إعطاء الطلبة ورقة تحتوي عىل نشاط توصيل، 
وتشجيعهم عىل وصل كل صورة بالكلمة الصحيحة.

إجابات مقترحة

	  .1

د  .2

أ  .3

ب  .4
ْرُس 4 22اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 21

ِحَدِة 3اْلَوْحَدُة ِة اْلُمتَّ َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص

الرَّاِوي

ًة؟ َكْيَف نَْرِوي ِقصَّ

ْرُس 4  الدَّ

وَرِة .ِصْل بْيَن اْلَكِلَمِة َوِمْعَناَها ِفي اْلَعُموِد  1 لُِنوِصْل َمًعا! انُْظْر إِلَى َهِذِه الصُّ
الُمَقابِِل.

أَْسَلف

تُرَاث

ُهوِّيَّة

اَْلُمْفَرَداُت

أ� ُغْرثٌَة

ب� َصْقٌر

ج� نَْخَلٌة

د� ِمْبَخَرٌة

3

2

1

4

شخص من زمن بعيد انحدر 
شخص آخر من نَْسلِه؛ فرد من 

أفراد األسرة ينتمي إىل الزمن 
الماضي.

الصفات والعادات التي تعرّف 
بمجموعة ما من الناس. الُهويَُّة

األسالف

جميع العادات والتقاليد 
والمعتقدات واإلبداعات 

واإلنجازات التي تُعد جزًء من 
تاريخ مجتمع أو أمة.

التراث
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الصف 3 

النشاط 2 )15 دقيقة(

اقرأ قصة "الراوي" مرتين.  مستخدًما أسلوب السرد 
القصصي.

تأكد من أن وتيرة القراءة ونبرة الصوت تتيحان فهم 
معناها. رّكز في القراءة الثانية، بشكل خاّص عىل إشارة 
الجّدة إىل أهمية سرد القصص في تراث دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

ثّم، اطلب من الطلبة التفكير في أسئلة للحوار الواردة 
في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

 هذا يعني أن الفولكلور والشعر كان لهما دور 	 
مهم وبارز في التراث اإلماراتي.

 قبل أن تُدون هذه القصص، كانت تلك 	 
الطريقة الوحيدة لحفظها. 

 إن ُمحيت هذه القصص من الذاكرة 	 
فسنخسر جزًء مهًما من تراثنا وهويتنا، ولهذا 

السبب يجب المحافظة عليها.

ثم أجِر مناقشة في الفصل حول سؤال لنفّكر مًعا الوارد 
في كتاب الطالب. 

إجابات مقترحة

 نعم، فالقصص تنبض بالحياة وتُصبح أكثر 	 
إثارًة وتشويًقا عندما تُسرد شفهيًا. 

 ال، هذا ليس صحيًحا. أصبح لدينا اآلن التلفاز 	 
والشبكة العنكبوتية والراديو، ولم نعد بحاجة 

إىل راوي.
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تِي،أتَْقرِيًباأبَِقْدرِأَماأ أاْلْسِتَماَعأإِلَىأَقَصَصِكأيَاأَجدَّ َقالَْتأَمْريَُم:أ"	ُِحبُّ
يِنَهاأوَوَضَعْتأِواِحدًةأ	ُْخَرىأِفيأَفِمَهاأ أَمْعموَلأالتَّْمرِأالَِّتيأتُِعدِّ 	ُِحبُّ

َوَقالَْت:أ"َماأ	َطَْيَبَها!"
َِّكأَقْدأَورِثِْتأَمْوِهَبَةأرَِوايَِةأ اأ	َن تََها:أ"َهْلأتَْعَتِقِديَنأَحّقً أَسأَلَْتأَجدَّ ثُمَّ

ِك؟" الَْقَصِصأَعْنأَجدَّ

أَجِميَعأ ََّما.ألَِكنَِّنيأ	َْعَتِقُدأ	َنَّ ُةأكَِتَفْيَهاأَوَقالَْت:أ"َوَمْنأيَْدرِي؟أرُب َهزَِّتأالَْجدَّ
اْلَِمارَاتِيِّيَنأيُِحبُّوَنأَسرَْدأالَْقَصِص،أ	ََلأتَْعَتِقِديَنأَذلَِك؟"

أَهَذاأُجْزٌءأِمْنأُهِويَِّتَناأ َِّكأَسَتُقولِيَنأإِنَّ َفرَدَّْتأَمْريَُمأَمازَِحًة:أ"آه...أ	َْعَتِقُدأ	َن
َوتُرَاثَِنا."

َّاِكأ	َْنأتَْسَخرِيأ ُةأَوَقالَْت:أ"	َنِْتأتَْعرِِفيَنِنيأَجيًِّدا،أَفإِي َفَضِحَكِتأالَْجدَّ
ِمنِّي!"

تِي.أ	َْخِبرِيِنيأِمْنأَفْضِلِك." رَدَّْتأَمْريَُم:أ"كُْنُتأ	َُمازُِحِكأَوَحْسُبأيَاأَجدَّ

ُة:أ"لَطَالََماأاْمَتلََكْتأاْلَِمارَاُتأتُرَاثًاأَغِنًيّاأِمَنأالُْفولُْكلُورْأ َقالَِتأالَْجدَّ
ْعرِ.أَفِفيأاْلَزِْمَنِةأالَْقِديَمِة،أَقْبَلأ	َْنأيََتَعلََّمأالنَّاُسأالِْقرَاَءَةأَوالِْكَتابََة،أ َوالشِّ

أتََناُقلَُهاأِمْنأِجيٍلأإِلَىأ كَانَِتأأالَْقَصُصأتَِعيُشأِفيأَذاِكرَِةأالنَّاِسأَويَِتمُّ
ِجيٍل.أكَانَِتأاْلَُسُرأتَْجِلُسأَحْوَلأنِيرَاِنأالُْمَخيَِّمأِفيأالَْمَساِءأَوتَْرِويأ

ِة.أ الِْحَكايَاِت.أكَانُواأيَْسرُُدوَنأَقَصًصاأَحْوَلأ	َْسَلِفِهْمأَواْلَْحَداِثأالُْمِهمَّ
َبِبأ يََّتُهأَقْدأُحِفَظاأِفيأَهِذِهأالَْقَصِص.أَولَِهَذاأالسَّ أتَارِيَخأَشْعِبَناأَوُهوِّ َوكَأَنَّ

ِكأاْلَْكَبر." كَاَنألِلرَُّواِةأَمَكانٌَةأكَِبيرٌَةأِفيأَدْولَِتَناأ-أرَُواٌةأِمْثُلأَجدِّ

الرَّاِوي

2

َفِهيأ ْر َمًعا "َهْلألَِسرِْدأالَْقَصِصأالشِّ لُِنَفكِّ
يَُّةأنَْفُسَهاأالَِّتيأكَانَْتألََهاأِفيأ الَْيْوَمأاْلََهمِّ

الَْماِضي؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

ْعرِ"؟ َمارَاتِيِّيَنأ"تُرَاثًاأَغِنيَّاأِمَنأالُْفولُْكلُورِأَوالشِّ ألِْلِ أأَماَذاأتَْعِنيأالِْعَبارَُةأالَْقائِلَُةأإِنَّ
أتََناُقُلأالَْقَصِصأِمْنأِجيٍلأإِلَىأِجيٍل؟ ُرورِيِّ أألَِماَذاأكَاَنأِمَنأالضَّ

اِكرَِة؟أ اأِفيَماألَوأُمِحَيِتأالَْقَصُصأِمَنأالذَّ ٌةأحّقً أأَهْلأِهَيأَمْسأَلٌَةأُمِهمَّ

نَْيا." تِي،أ	َنِْتأ	َْعَظُمأرَاِويٍَةأِفيأالدُّ َقالَْتأَمْريَُم:أ"َوِمْثلُِكأ	َيًْضاأَجدَّ
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ْرُس 4 26اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 25

. اِْحرَْص َعلَى َجْعِل َصْوتَِك أَْعلَى أَْو أَْخَفض، 3 فِّ ًة لِطَلََبِة الصَّ اِْرِو ِقصَّ
ُجُهورِيًّا أَْو نَاِعًما.

4

ٍة َعْنَها. اْسَتْخِدْم طََبَقاِت 5  َواْخَتْر َواِحَدًة لَِتأْلِيِف ِقصَّ
ِ
ورِ اْلَْربَع انُْظْر إِلَى الصُّ

ِحيَحَة. ْوِت َواْلِيَماَءاِت الصَّ الصَّ

َحاَن اْلَن َوْقُت اللَِّعِب. اْسُم اللُّْعَبِة: َخائٌِف 
َوَغاِضٌب َوَحزِيٌن َوَسِعيٌد. 

1أ-أ5أ=أَخائٌِف

6 – 10أ=أَغاِضٌب

11 – 15أ=أَحزِيٌن

16 – 20أ=أَسِعيٌد

النشاط 3 )10 دقائق(

اشرح أهمية التعبير وتغيير نبرة الصوت عند سرد قصة. 
وضح هذا عبر قراءة الفقرة األوىل من القصة الواردة 

في النشاط األخير، بصوت رتيب وبالنبرة نفسها. اسأل 
الطلبة عن شعورهم عندما يستمعون إىل قصة تُقرأ 

بصوت رتيب. 

أخبر الطلبة أّن الراوي الجيد يستخدم أصواتًا مختلفة 
للشخصيات المختلفة، ويحفظ القصة عن ظهر قلب، 

ويستخدم تعابير الوجه واإليماءات.

ثم اطلب منهم أن يرووا قصة لزملئهم في الصف 
مؤّكًدا عليهم وجوب تغيير نبرة صوتهم تبًعا ألحداث 

القصة وشخصياتها.

التعليم المتمايز

للمبتدئين

دع الطلبة يروون قصصهم في نهاية هذا النشاط.

للمتقدمين

اطلب منهم أن يبدأوا أوالً إلعطاء المبتدئين نموذًجا عن 
أدائهم.

النشاط 4 )20 دقائق(

ذّكر الطلبة بأهمية نبرة الصوت وحركة الجسد أثناء سرد 
القصص. 

شجعهم عىل ممارسة هذا األمر من خلل لعبة: خائف 
وغاضب وحزين وسعيد.

ضع بطاقات مرّقَمة من 1 إىل 20 في علبة. ثم كلِّف أحد 
ة أربعة  الطلبة بسحب بطاقة من دون النظر إليها. ثّمَ

مشاعر مختلفة - عندما يقرأ طالب رقمه، يجب أن يُعبِّر 
عن الشعور الذي يرمز إليه رقم البطاقة، من خلل نبرة 
د عىل أن يأخذ  الصوت وحركة الجسم المناِسبتَين. شّدِ

كّل الطلبة دورًا في هذا النشاط.
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4

ٍة َعْنَها. اْسَتْخِدْم طََبَقاِت 5  َواْخَتْر َواِحَدًة لَِتأْلِيِف ِقصَّ
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ِحيَحَة. ْوِت َواْلِيَماَءاِت الصَّ الصَّ

َحاَن اْلَن َوْقُت اللَِّعِب. اْسُم اللُّْعَبِة: َخائٌِف 
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1أ-أ5أ=أَخائٌِف

6 – 10أ=أَغاِضٌب

11 – 15أ=أَحزِيٌن

16 – 20أ=أَسِعيٌد

النشاط 5 )20 دقيقة(

اطلب من الطلبة تأمل الصور والتفّكر فيها مدة دقيقتين 
من أجل سرد قصة. وحثهم عىل استخدام نبرة الصوت 

واإليماءات وتعابير الوجه المناسبة.

التعليم المتمايز

للمبتدئين

ساعد الطلبة باالستهلل لكل قصة من القصص.

للمتقدمين

اطلب من الطلبة تضمين القصة أكثر من شعور، عبر 
توسيع المشهد بما يتجاوز ما هو ظاهر في الصورة.

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التفكير الناقد	 
التواصل	 
 النظر من زوايا متعددة	 
إظهار االحترام	 
العمل الجماعي	 
التعاون	 
المشاركة	 

التعليم المتمايز

يجب استخدام أسلوب طرح األسئلة المتمايز طوال 
الدرس لتلبية احتياجات قدرات التعلم الفردي.

التقييم/التأمل

شجع الطلبة عىل التفكير مليًا في السؤال: "ما أهمية 
تغيير صوتك وتحريك جسدك عند سرد قصة ما؟"
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ْرُس 5 28َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 27

ِحَدِة 3َاْلَوْحَدُة ِة اْلُمتَّ َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص

تَأْلِيُف َقَصِصَنا 
ِة اْلَخاصَّ

ِة َعْن نَْفِسَك أَْو َعائِلَِتَك؟ ِتَك اْلَخاصَّ َهْل يُْمِكُنَك تَأْلِيُف ِقصَّ

ْرُس 5  َالدَّ

نَْحُن اْلَن َعلَى ِعْلٍم بُِكلِّ َشْيٍء َحْوَل اْلَقَصِص َوَسْرِدَها. َهْل تََتَذكَُّر اْلَغرََض 1
ِمَن اْلَقَصِص؟ َوَما اْلُُموُر  يُْمِكُنَها أَْن تَُعلَِّمَنا إِيَّاَها؟

اِت التَّْعِبيُر َعِن الذَّ

اْلُمُفَرَداُت

التََّعلُُّمأِمْنأِخَلِلأَسرِْدأالَْقَصِص

هدف الدرس

سيتعلم الطلبة في هذا الدرس كيفية تأليف قصص 
عن أنفسهم وأسرهم وتبادلها، مظهرين تقديرًا لقصص 

اآلخرين في الوقت نفسه.

المواد المطلوبة

أوراق	 

أدوات رسم	 

"مقعد الراوي"	 

نواتج التعلم

تأليف القصص عن أنفسهم وعائلتهم وسردها.	 

إظهار الوعي لقيمة هويتهم الوطنية والمشتركة.	 

إظهار التقدير لقصص اآلخرين.	 
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النشاط 1 )5 دقائق(

ع الطلبة عىل التفكير فيما تعلّموه في هذه الوحدة.  شِجّ

ر الطلبة بأننا قد استمعنا إىل قصص مختلفة - وتعلمنا أن بعضها يجعلنا نضحك وبعضها  ذّكِ
اآلخر يعلمنا دروًسا مهمة. تعلّمنا أَيًْضا مدى أهمية الراوي وكيف يمكننا معرفة تاريخ بلدنا 

وثقافته من القصص.

ْرُس 5 28َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 27

ِحَدِة 3َاْلَوْحَدُة ِة اْلُمتَّ َماَراِت اْلَعَرِبيَّ  ِاْكِتَشاُف ُتَراِث َدْوَلِة اإْلِ
ِمْن ِخَلِل َسْرِد اْلِقَصِص

تَأْلِيُف َقَصِصَنا 
ِة اْلَخاصَّ

ِة َعْن نَْفِسَك أَْو َعائِلَِتَك؟ ِتَك اْلَخاصَّ َهْل يُْمِكُنَك تَأْلِيُف ِقصَّ

ْرُس 5  َالدَّ

نَْحُن اْلَن َعلَى ِعْلٍم بُِكلِّ َشْيٍء َحْوَل اْلَقَصِص َوَسْرِدَها. َهْل تََتَذكَُّر اْلَغرََض 1
ِمَن اْلَقَصِص؟ َوَما اْلُُموُر  يُْمِكُنَها أَْن تَُعلَِّمَنا إِيَّاَها؟

اِت التَّْعِبيُر َعِن الذَّ

اْلُمُفَرَداُت

التََّعلُُّمأِمْنأِخَلِلأَسرِْدأالَْقَصِص

إظهار المشاعر أو الخواطر أو 
األفكار الذاتيّة في الكتابة أو 

الفن أو الموسيقى أو الرقص.
التعبير عن الذات
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ْمِسأَقْدأَغَمَرأُغرَْفَةأنَْوِمَها.أ ِعْنَدَماأاْسَتْيَقَظْتأَمْريَُم،أكَاَنأَضْوُءأالشَّ
رِيرِ.أَقالَْتألََهاأ"َصَباُحأالَْخْيرِأيَاأَعزِيزَتِي"،أ تَُهاأتَِقُفأبَِجانِِبأالسَّ كَانَْتأَجدَّ

َِّكألَْنأتَْسَتْيِقِظي!" "اْعَتَقَدُتأ	َن

تِي،أَحِظيُتأ أَقالَْتأ"آٍهأيَاأَجدَّ َفرَكَْتأَمْريَُمأَعْيَنْيَهاأَونََهَضْتأَقِليًل.أثُمَّ
يأ-ألَِكنَُّهأكَاَنأَشابًّاأِفيأُحلِْمي.أ بِأَْجَمِلأُحلٍْمأِفيأَحَياتِي...أَحلَْمُتأبَِجدِّ

َوكَاَنأيَُمارُِسأالَْغْوَص."أ

ِكأيَُغوُصأبَْحثًاأَعِنأاللُْؤلُِؤ...". ُةأ"كَاَنأَجدُّ َفَقالَِتأالَْجدَّ
اِطِئ.أَوكَاَنأُهَوأَعلَىأَمْتِنأ َفأََجابَْتَهاأَمْريَُمأ"نََعْم".أكُْنُتأ	َِقُفأَعلَىأالشَّ

". َقارِِ	أَخَشِبيٍّ

." ُةأ"َقارٌِ	أِشرَاِعيٌّ َقالَِتأالَْجدَّ

أَغاَصأبَْعَدَهاأِفيأالَْماِء.أبََداألِيأ أُملَوًِّحاأَفَباَدلُْتُهأالتَّلِْويَح.أثُمَّ "	ََشارَأإِلَيَّ
أتَْحَتأالَْماِءألَِفْترٍَةأطَِويلٍَةألِلَْغايَِة،ألَِكنَُّهأَظَهَرأبَْعَدأَذلَِكأَوَجَذبَُهأ َُّهأَظلَّ 	َن
أِعْنَدأالََشاِطِئ.أَوَفَتَحأ رَُجٌلأآَخُرأإِلَىأَداِخِلأالَْقارِِ	.أبَْعَدأَذلَِكأ	َتَىأإلَيَّ

يَِديأَوَوَضَعأِفيَهاأَشْيًئا.أَفَسأَلُْتُهأ"َماأَهَذاأيَاأَجدِّي؟"أَفأََجابَِنيأ"لُْؤلَُؤُة...أ
ََّهاأاْلُولَىألَِهَذاأالُْموِسِم".أكَاَنأالَْحَناُنأَظاِهرًاأِفيأَعْيَنْيِه.أَجلََسأبَِجانِِبيأ إِن
أاللُّْؤلَُؤأُهَوأَقطَرَاُتأَمطَرٍأَمِليَئٌةأبَِضْوِءأ أَقاَلأ"يَُقاُلأإِنَّ لَْناَهاأَمًعا.أثُمَّ َوتَأَمَّ

الَْقَمرِأَسَقطَْتأِفيأالَْبْحرِ".أكُْنُتأَسِعيَدًةألِلَْغايَِة."

ُتِك". ََّهاأِقصَّ ٍةأَجِميلٍَة!أإِن تِي.أَوَقالَْتأ"يَاألََهاأِمْنأِقصَّ ابَْتَسَمْتأَجدَّ

ُة َمْريََم ِقصَّ

2

أ"يُْعَتَبُرأالَْغْوُصأبَْحثًاأَعِنأاللُّْؤلُِؤأ ْر َمًعا لُِنَفكِّ
". ُجْزًءأِمَنأالتُّرَاِثأاْلَِمارَاتِيِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

أأَماأالَْمْقُصوُدأبِالَْغْوِصأبَْحثًاأَعِنأاللُّْؤلُِؤ؟
أأَمَتىأَحَدَثأَذلَِك؟أ

ُتِك"؟ ََّهاأِقصَّ ُةأِعْنَدَماأَقالَْتألَِمْريََمأ"إِن أأَماَذاأَقَصَدِتأالَْجدَّ

النشاط 2 )15 دقيقة(

اقرأ قصة "قصة مريم" مرتين. استخدم أسلوبًا قصصيًا.

تأكد من أن وتيرة ونبرة القراءة تتيح للطلبة فهم معناها.

ثّم، كلِّف الطلبة التفكير في أسئلة للحوار الواردة في 
كتاب الطالب. 

إجابات مقترحة

ظَّلً الغوص عىل صيد اللؤلؤ نشاطًا اقتصاديًا مهًما 	 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة عىل مدى 

سنوات عديدة. يقوم الغواصون المهرة والشجعان 
باستخرا	 حبات اللؤلؤ من البحر.

يعود تاريخ الغوص عىل صيد اللؤلؤ إىل 7000 سنة 	 
مضت تقريبًا. واستمر حتى القرن التاسع عشر.

لم تقرأ مريم هذه القصة، وال رواها لها أحد. بل هي 	 
من نسج خيالها.

يَّة حول سؤال لنفّكر مًعا الموجود  ثم أجِر مناقشة صّفِ
في كتاب الطالب. 

إجابات مقترحة

نعم! لم يكن ذا أهمية اقتصادية فحسب - بل كان أيًضا 
ذا أهمية ثقافية واجتماعية. فالغوص لصيد اللؤلؤ كان 

مصدر إلهام للقصص والموسيقى والقصائد.
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ْمِسأَقْدأَغَمَرأُغرَْفَةأنَْوِمَها.أ ِعْنَدَماأاْسَتْيَقَظْتأَمْريَُم،أكَاَنأَضْوُءأالشَّ
رِيرِ.أَقالَْتألََهاأ"َصَباُحأالَْخْيرِأيَاأَعزِيزَتِي"،أ تَُهاأتَِقُفأبَِجانِِبأالسَّ كَانَْتأَجدَّ

َِّكألَْنأتَْسَتْيِقِظي!" "اْعَتَقَدُتأ	َن

تِي،أَحِظيُتأ أَقالَْتأ"آٍهأيَاأَجدَّ َفرَكَْتأَمْريَُمأَعْيَنْيَهاأَونََهَضْتأَقِليًل.أثُمَّ
يأ-ألَِكنَُّهأكَاَنأَشابًّاأِفيأُحلِْمي.أ بِأَْجَمِلأُحلٍْمأِفيأَحَياتِي...أَحلَْمُتأبَِجدِّ

َوكَاَنأيَُمارُِسأالَْغْوَص."أ

ِكأيَُغوُصأبَْحثًاأَعِنأاللُْؤلُِؤ...". ُةأ"كَاَنأَجدُّ َفَقالَِتأالَْجدَّ
اِطِئ.أَوكَاَنأُهَوأَعلَىأَمْتِنأ َفأََجابَْتَهاأَمْريَُمأ"نََعْم".أكُْنُتأ	َِقُفأَعلَىأالشَّ

". َقارِِ	أَخَشِبيٍّ

." ُةأ"َقارٌِ	أِشرَاِعيٌّ َقالَِتأالَْجدَّ

أَغاَصأبَْعَدَهاأِفيأالَْماِء.أبََداألِيأ أُملَوًِّحاأَفَباَدلُْتُهأالتَّلِْويَح.أثُمَّ "	ََشارَأإِلَيَّ
أتَْحَتأالَْماِءألَِفْترٍَةأطَِويلٍَةألِلَْغايَِة،ألَِكنَُّهأَظَهَرأبَْعَدأَذلَِكأَوَجَذبَُهأ َُّهأَظلَّ 	َن
أِعْنَدأالََشاِطِئ.أَوَفَتَحأ رَُجٌلأآَخُرأإِلَىأَداِخِلأالَْقارِِ	.أبَْعَدأَذلَِكأ	َتَىأإلَيَّ

يَِديأَوَوَضَعأِفيَهاأَشْيًئا.أَفَسأَلُْتُهأ"َماأَهَذاأيَاأَجدِّي؟"أَفأََجابَِنيأ"لُْؤلَُؤُة...أ
ََّهاأاْلُولَىألَِهَذاأالُْموِسِم".أكَاَنأالَْحَناُنأَظاِهرًاأِفيأَعْيَنْيِه.أَجلََسأبَِجانِِبيأ إِن
أاللُّْؤلَُؤأُهَوأَقطَرَاُتأَمطَرٍأَمِليَئٌةأبَِضْوِءأ أَقاَلأ"يَُقاُلأإِنَّ لَْناَهاأَمًعا.أثُمَّ َوتَأَمَّ

الَْقَمرِأَسَقطَْتأِفيأالَْبْحرِ".أكُْنُتأَسِعيَدًةألِلَْغايَِة."

ُتِك". ََّهاأِقصَّ ٍةأَجِميلٍَة!أإِن تِي.أَوَقالَْتأ"يَاألََهاأِمْنأِقصَّ ابَْتَسَمْتأَجدَّ

ُة َمْريََم ِقصَّ

2

أ"يُْعَتَبُرأالَْغْوُصأبَْحثًاأَعِنأاللُّْؤلُِؤأ ْر َمًعا لُِنَفكِّ
". ُجْزًءأِمَنأالتُّرَاِثأاْلَِمارَاتِيِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

أأَماأالَْمْقُصوُدأبِالَْغْوِصأبَْحثًاأَعِنأاللُّْؤلُِؤ؟
أأَمَتىأَحَدَثأَذلَِك؟أ

ُتِك"؟ ََّهاأِقصَّ ُةأِعْنَدَماأَقالَْتألَِمْريََمأ"إِن أأَماَذاأَقَصَدِتأالَْجدَّ
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ْرُس 5 32َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 31

3

 نَْبَرِة 
ِ
ابِِق. تَأَكَّْد ِمَن اْسِتْخَدام َة الَِّتي َرَسْمَتَها َفي التَّْمرِيِن السَّ اْسُرْد اْلِقصَّ

ْوِت اْلُمَناِسَبِة. الصَّ 4

5

ِة الَِّتي تُرِيُد َسْرَدَها َعْن أََحِد َجَوانِِب تَُراثَِك. اْرِسْم ُصوَرًة لِْلِقصَّ
تََذكَّْر إِْدرَاَج أَْكَبَر َقْدرٍ ُمْمِكٍن ِمَن التََّفاِصيِل ِلَنَّ َذلَِك َسُيَساِعُدَك ِعْنَد 

 . فِّ ِة َمَع طَلََبِة الصَّ ُمَشارََكِة اْلِقصَّ

ْق ِمْن أَْكَثرِ َما أَْعَجَبَك ِفي تَْجرِبَِة َسْرِد  بَْعَد زِيَاَرِة الرَّاِوي أَْو اْسِتْقَبالِِه، تََحقَّ
اْلَقَصِص الَِّتي ُخْضَتَها:

أ َمَلبُِسأالرَّاِويأ	.

أ نَْبرَُةأَصْوتِِه	.

أ الَْقَصُصأَذاتَُها	.

أ الَْمْغَزىأِمَنأالَْقَصِصد.

أ إِيََماَءاتُِهأَوتََعابِيُرأَوْجِهِهه.

َتُهأأ طَالٌِبأيَْكُتُبأِقصَّ

َتُهأ طَالٌِبأيَْرُسُمأِقصَّ

 تََذكَّْر
أَعاٍم.أ أاْلْحِتَفاُلأبِالَْيْوِمأالَْعالَِميألَِسرِْدأالَْقَصِصأِفيأ20أَمارِْسأِمْنأكُلِّ يَِتمُّ

النشاط 3 )10 دقائق(

ه الطلبة لتوضيح تجربتهم عىل الورق. وشجعهم  وّجِ
عىل إدرا	 أكبر قدر ممكن من التفاصيل المحددة مثل 

الشخصيات المشاركة والجدول الزمني للقصة... ذّكِرهم 
بالتفكير في الطريقة التي سيشاركون بها قصتهم مع 

طلبة الصّف. 

األسئلة التي يمكن طرحها لحث الطلبة:

كيف ستبدأ قصتك؟	 

كيف ستنتهي القصة؟	 

ما النقاط الرئيسية للقصة؟	 

كيف ستروي قصتك بطريقة مشوقة؟	 

النشاط 4 )10 دقائق(

كلِّف الطلبة المشاركة في جلسة العصف الذهني. 

المهمة األوىل هي اختيار القصة. اقترح عىل الطلبة 
التفكير في قصة عن تجربة مشتركة بينهم جميًعا. 

يمكن أن تكون عن:

نصب تذكاري قمت بزيارته في بلدك	 

حرفة فنية تشتهر بها عائلتك	 

قصة مشهورة من بلدك	 

أِعَدّ قائمة بأكبر عدد ممكن من التجارب الشائعة 
وكلِّف الطلبة اختيار إحدى التجارب من القائمة. وعند 
توّصلهم إىل اختيار، اكتبه عىل اللوح. بعد ذلك، كلِّفهم 

كتابة كلماتهم المفتاحية أو جمل عن التجربة في كتاب 
الطالب.

قد يحتا	 بعض الطلبة إىل دعم إطار الكتابة. راجع قسم 
التمايز بحثًا عن مثال عىل إطار الكتابة يمكن استخدامه 

في هذا الدرس.
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ْرُس 5 32َاْلَوْحَدُة 3 َالدَّ 31

3

 نَْبَرِة 
ِ
ابِِق. تَأَكَّْد ِمَن اْسِتْخَدام َة الَِّتي َرَسْمَتَها َفي التَّْمرِيِن السَّ اْسُرْد اْلِقصَّ

ْوِت اْلُمَناِسَبِة. الصَّ 4

5

ِة الَِّتي تُرِيُد َسْرَدَها َعْن أََحِد َجَوانِِب تَُراثَِك. اْرِسْم ُصوَرًة لِْلِقصَّ
تََذكَّْر إِْدرَاَج أَْكَبَر َقْدرٍ ُمْمِكٍن ِمَن التََّفاِصيِل ِلَنَّ َذلَِك َسُيَساِعُدَك ِعْنَد 

 . فِّ ِة َمَع طَلََبِة الصَّ ُمَشارََكِة اْلِقصَّ

ْق ِمْن أَْكَثرِ َما أَْعَجَبَك ِفي تَْجرِبَِة َسْرِد  بَْعَد زِيَاَرِة الرَّاِوي أَْو اْسِتْقَبالِِه، تََحقَّ
اْلَقَصِص الَِّتي ُخْضَتَها:

أ َمَلبُِسأالرَّاِويأ	.

أ نَْبرَُةأَصْوتِِه	.

أ الَْقَصُصأَذاتَُها	.

أ الَْمْغَزىأِمَنأالَْقَصِصد.

أ إِيََماَءاتُِهأَوتََعابِيُرأَوْجِهِهه.

َتُهأأ طَالٌِبأيَْكُتُبأِقصَّ

َتُهأ طَالٌِبأيَْرُسُمأِقصَّ

 تََذكَّْر
أَعاٍم.أ أاْلْحِتَفاُلأبِالَْيْوِمأالَْعالَِميألَِسرِْدأالَْقَصِصأِفيأ20أَمارِْسأِمْنأكُلِّ يَِتمُّ

المهارات األساسية ()في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التخيل	 
التواصل	 
اإلصغاء النشط	 
إظهار االحترام	 
 اإلبداع	 
االعتماد عىل النفس	 
المشاركة	 

التعليم المتمايز

يمكن استخدام إطارات الكتابة لمساعدة الطلبة الذين 
يعانون من صعوبة في تذكر/صياغة قصتهم. كما يمكن 

تقديم إطارات الكتابة عىل النحو التالي:

التقييم/التأّمل

من الممكن تشجيع استخدام تقييم الزملء في هذا 
الدرس. تشجع طريقة نجمتين وأمنية الطلبة عىل 

اختيار جانبين إيجابيين من عمل الزميل والتعبير عن 
أمنية واحدة بشأن ما قد يقوم به الزميل في المرة 

القادمة لتحسين عملهم. في هذا المستوى من الصف، 
يقترح القيام بذلك شفهيًا.

النشاط 5 )20 دقيقة(

رتّب لعقد جلسة سرد قصص من خلل دعوة راوي إىل المدرسة مثًل.

من خلل سؤال الطلبة عن أكثر ما أعجبهم في جلسة سرد القصص، يمكنك معرفة المزيد 
عن أنماط التعلم الخاصة بهم.
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ْخَلُقاْلِمْحَوُر ُة َواْلَ ْخِصيَّ الشَّ

34 33

ْدُق اْلْهِتُماُم َوالصِّ

ْرُس 1  اْلْهِتَماُم َبَأْنُفِسَنا الدَّ

ْرُس 2  اْلْهِتَماُم ِباْلَخِريَن  الدَّ

ِة ْرُس 3  اْلْهِتَماُم ِباْلِبيَئِة اْلَمْدَرِسيَّ الدَّ

ََأْن َنُكوَن َصاِدِقين ْرُس 4  الدَّ

ْدِق ِمْن ِخَلِل َسْرِد  ْرُس 5  اْسِتْكَشاُف الصِّ الدَّ
اْلَقَصِص

ِف ِباْهِتَماٍم َوِصْدٍق  َصرُّ َقُة ِبالتَّ ِلَماَذا ُتَعدُّ اْلَقَراَراُت اْلُمَتَعلِّ
ًة ِلْلَغاَيِة؟  ُمِهمَّ

أَْسِئلٌَة اْسِتْكَشاِفيٌَّة:

ا؟ َماَذا يَْعِن أَْن تَُكوَن ُمْهَتّمً

َكْيَف يُْمِكُنَك أَْن تَُكوَن أَْكَثَ اْسِتْقَللِيًَّة 
ا بَِنْفِسَك؟ َوُمْهَتّمً

َكْيَف يُْمِكُنَك اْلْهِتَماُم بِاْلَخرِيَن؟

 َعَل اْحِتَاِم 
ِ
َكْيَف يُْمِكُنَنا تَْشِجيُع اْلَجِميع

املَْدرََسِةِ أَْكَثَ؟

اِدق؟ ْخِص الصَّ َما ِصَفاُت الشَّ

ْدِق أَْحَيانًا؟ مِلاََذا يَتَِّسُم النَّاُس بَِعَدِم الصِّ

المحور: الشخصية واألخالق

الوحدة 4:

)CM2( االهتمام والصدق

هدف الوحدة

في هذه الوحدة، سيتعرف الطلبة عىل قيم التحلي باالهتمام 
والصدق. تركز الدروس عىل أن التحلي باالهتمام سيتطلب من 
الطلبة التفكير في سلوكهم تجاه أصدقائهم وأسرهم وبيئتهم 

المدرسية، وتقديرها. كما تركز عىل أن التحلي بالصدق 
سيتطلب من الطلبة اتخاذ قرارات مستقلة بشأن سلوكهم 

والتفكير في مدى تأثيرها في من حولهم. وعند اتخاذ 
القرارات، سيتعلم الطلبة أن جميع القرارات لها عواقب. 

وصف الوحدة

َمْت بهدف  تُدرس هذه الوحدة عىل مدى خمسة دروس ُصّمِ
اإلجابة عن السؤال المحوري.

السؤال المحوري

لكل وحدة سؤال محوري تدور حوله جميع دروس الوحدة. عىل مدى دروس الوحدة، يستكشف 
الطلبة مفهوم السؤال المحوري.
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ْخَلُقاْلِمْحَوُر ُة َواْلَ ْخِصيَّ الشَّ

34 33

ْدُق اْلْهِتُماُم َوالصِّ

ْرُس 1  اْلْهِتَماُم َبَأْنُفِسَنا الدَّ

ْرُس 2  اْلْهِتَماُم ِباْلَخِريَن  الدَّ

ِة ْرُس 3  اْلْهِتَماُم ِباْلِبيَئِة اْلَمْدَرِسيَّ الدَّ

ََأْن َنُكوَن َصاِدِقين ْرُس 4  الدَّ

ْدِق ِمْن ِخَلِل َسْرِد  ْرُس 5  اْسِتْكَشاُف الصِّ الدَّ
اْلَقَصِص

ِف ِباْهِتَماٍم َوِصْدٍق  َصرُّ َقُة ِبالتَّ ِلَماَذا ُتَعدُّ اْلَقَراَراُت اْلُمَتَعلِّ
ًة ِلْلَغاَيِة؟  ُمِهمَّ

أَْسِئلٌَة اْسِتْكَشاِفيٌَّة:

ا؟ َماَذا يَْعِن أَْن تَُكوَن ُمْهَتّمً

َكْيَف يُْمِكُنَك أَْن تَُكوَن أَْكَثَ اْسِتْقَللِيًَّة 
ا بَِنْفِسَك؟ َوُمْهَتّمً

َكْيَف يُْمِكُنَك اْلْهِتَماُم بِاْلَخرِيَن؟

 َعَل اْحِتَاِم 
ِ
َكْيَف يُْمِكُنَنا تَْشِجيُع اْلَجِميع

املَْدرََسِةِ أَْكَثَ؟

اِدق؟ ْخِص الصَّ َما ِصَفاُت الشَّ

ْدِق أَْحَيانًا؟ مِلاََذا يَتَِّسُم النَّاُس بَِعَدِم الصِّ

أسئلة االستكشاف

تقدم هذه األسئلة نظرة عامة عىل المفاهيم التي سيتعلمها 
الطلبة في دروس الوحدة.

نواتج التعلم

فهم معنى االهتمام وإدراك أنه قد يتخذ أشكاالً مختلفة عديدة.. 1

وصف كيفية اهتمامهم بأنفسهم.. 2

تعداد طرق اهتمامهم باآلخرين، مع التركيز عىل األهل واألصدقاء.. 3

شرح الطرق التي يمكنهم بها االهتمام بالبيئة المدرسية.. 4

شرح الفرق بين الصدق وعدم الصدق.. 5

استخدام مجموعة كبيرة من المفردات للتعبير عن مشاعرهم بشكٍل موضوعي، من دون إلقاء . 6
اللوم عىل اآلخرين وايذاء مشاعر شخص آخر.
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ْرُس 1 36اْلَوْحَدُة 4 َالدَّ 35

ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

اَِلْهِتَماُم 

بِأَنُْفِسَنا

 َوَما اْلَْشَكاُل الَِّتي َقْد يَتَِّخُذَها؟
ِ
َما اْلَمْقُصوُد بِاِلْهِتَمام

ْرُس 1  َالدَّ

ا’؟ 1 اُنُْظْر إِلَى ُصوَرِة اْلُْسَرِة َهِذِه. َما اْلَمْقُصوُد بِأَْن تَُكوَن َشْخًصا ‘ُمْهَتّمً
َشارِْك زَِميلََك أَْفَكارََك.

اِْهِتَماٌم

التَّرِْحيُب بِاآلَخرِيَن

اْلُمْفَرَداُت

اِلْهِتَماُم

ُمْسَتِقلٌّ

هدف الدرس

اكتشف أهمية االهتمام بنفسك واالعتناء بها.

نواتج التعلم

فهم معنى االهتمام وإدراك أنه قد يتّخذ أشكال 	 
مختلفة وعديدة.

وصف كيفية اهتمامهم بأنفسهم.	 
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النشاط 1 )5 دقائق(

اشرح في بادئ األمر القواعد األساسية للنقاش. من المهم أن يوّفر المعلم بيئة توفر مكانًا آمنًا للطلبة 
في الصف الدراسي. أخبر الطلبة بأن 'مكانًا آمنًا' يعني أنهم أحرار في التعبير عن آرائهم من دون الحكم 

عليهم، حيث ال يوجد إجابات صحيحة أو خطأ بل جميعها مقبولة. يُتوقع أن يستمع الطلبة بعضهم إىل 
بعض باحترام ويتناوبوا األدوار عند المشاركة في مناقشة جماعية. 

ثم اطلب من الطلبة تأمل صورة األسرة المهتمة بطفلها.

اسمح لهم بمشاركة زمالئهم أفكارهم حول ما المقصود، في رأيهم، بأن يكون المرء 'مهتًما'.

خذ مجموعة مختارة من اإلجابات.

ْرُس 1 36اْلَوْحَدُة 4 َالدَّ 35

ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

اَِلْهِتَماُم 

بِأَنُْفِسَنا

 َوَما اْلَْشَكاُل الَِّتي َقْد يَتَِّخُذَها؟
ِ
َما اْلَمْقُصوُد بِاِلْهِتَمام

ْرُس 1  َالدَّ

ا’؟ 1 اُنُْظْر إِلَى ُصوَرِة اْلُْسَرِة َهِذِه. َما اْلَمْقُصوُد بِأَْن تَُكوَن َشْخًصا ‘ُمْهَتّمً
َشارِْك زَِميلََك أَْفَكارََك.

اِْهِتَماٌم

التَّرِْحيُب بِاآلَخرِيَن

اْلُمْفَرَداُت

اِلْهِتَماُم

ُمْسَتِقلٌّ

التعليم المتمايز

للمبتدئين

من يهتم بك؟ )أمي، أبي...(

للمتقّدمين

هل يمكنك التفكير في األوقات التي يكون من الصعب عليك 
فيها أن تكون مهتًما؟ )عندما تكون غاضبًا أو منزعًجا قد يكون 

من الصعب أن تكون لطيًفا مع اآلخر.(

ِصْغ تعريًفا لالهتمام ودّونه عىل اللوح:

االهتمام: أن تعتني باآلخرين، وتكون لطيًفا معهم.

أن تعتني باآلخرين، وتكون 
لطيًفا معهم. االهتمام

أن تنجز المهام بنفسك. مستقل

تقبُّل اآلخرين ودعوتهم للعب. االحتواء

اهتمام

الترحيب باآلخرين:
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38 37

كَاَن َجاك يََتطَلَُّع بَِشْوٍق لِِلَقاِء أَْصِدَقائِِه ِفي َوْقٍت َلِحٍق ِفي الَْمَساِء 
َفَقْد َخطَّطُوا لُِمطَارََدِة بَْعِضِهْم بَْعًضا ِفي الَْحِديَقِة. َكَاَن َذلَِك َدائًما 

ُمْتَعًة كَِبيرًَة لَُهْم!
لَِكنَّ َوالَِدُه َقاَل َفْجأًَة: "َعلَْيَك الَْبَقاَء ِفي الَْمْنزِِل َهَذا الَْمَساَء َواِلْعِتَناَء 

بِأَِخيَك ِديم".
َُّه لَْم يَُكْن يُرِيُد اِلْعِتَناَء بِأَِخيِه اْلَْصَغرِ،  َشَعَر َجاك بِإِْحَباٍط َشِديٍد، ِلَن

َفَذلَِك ُمِملٌّ لِلَْغايَِة!
َُّه لَْن  لَِكنَّ َجاك أَْدرََك أَنَّ َعلَْيِه طَاَعَة َوالَِدُه، َولَِذا أَْخَبَر أَْصِدَقاَءُه أَن

يََتَمكََّن ِمْن لَِقائِِهْم ِفي الَْمَساِء.
َسأََل َجاك أََخاُه: "َما اللُّْعَبُة الَِّتي تُرِيُد أَْن تَلَْعَبَها؟"

، َوَعلَْيَك اْلِْمَساَك بِي". َقاَل ِديم: "أَنَا لِصٌّ َوأَنَْت ُشرِْطيٌّ
تََساَءَل َجاك كَْم يَْسَتْمِتُع أَْصِدَقاُؤُه ِمْن ُدونِِه اْلَن. 

َصاَح ِديم: "أَْمِسْك بِي!" َورَكََض إِلَى الُْغرَْفِة الُْمَجاِورَِة.
أََخَذ َجاك يَُلِحُق أََخاُه، َوكَاَن يَرْكُُض بُِبْطٍء، إِْذ. لَْم يُرِِد اْلِْمَساَك بِِه 

بُِسْرَعٍة.
لَِكنَّ أََخاُه كَاَن َسرِيًعا، َوَصِغيَر الَْحْجِم، َفَكاَن يَزَْحُف تَْحَت اْلَثَاِث 

 أَرْكَاِن الَْمْنزِِل. 
ِ
َويَرْكُُض ِفي َجِميع

ُسْرَعاَن َما رَاَحا يَْضَحَكاِن بَِصْوٍت َعاٍل َما إِْن َحاَوَل َجاك اْلِْمَساَك 
بِأَِخيِه.

َونَِسَي َجاك أَْمَر أَْصِدَقائِِه ِفي الَْحِديَقِة!

اَْلُمطَاَرَدُة الكبيرة

2

ْر َمًعا 'أَْدرََك َجاك أَنَّ َعلَْيِه  لُِنَفكِّ
طَاَعَة َوالِِدهِ'.

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  لَِماَذا َشَعَر َجاك بِاْلِْحَباِط ِعْنَدَما أَْخَبرَُه َوالَِدُه بِأَنَّ َعلَْيِه اِلْعِتَناَء بِأَِخيِه؟
  لَِماَذا رَكََض َجاك بُِبْطٍء َخلَْف أَِخيِه؟ َعَلَم يَُدلُّ َذلَِك بُِخُصوِصِه؟

 ِفي رَاْيَِك، لَِماَذا نَِسَي َجاك أَْمَر أَْصِدَقائِِه ِفي الَْحِديَقِة؟
ِة؟ ا بَِنْفِسِه ِفي َهِذِه الِْقصَّ   َهْل كَاَن َجاك ُمْهَتّمً

النشاط 2 )15 دقيقة(

اشرح للطلبة أن من الضروري أن نهتم بأفراد أسرتنا ونعتني 
بهم، ووضح لهم أن بإمكاننا االهتمام بأنفسنا أيًضا من خالل 

االهتمام باآلخرين.

، وتحقق من  اقرأ قصة "المطاردة الكبيرة" لطلبة الصف. بتأّنٍ
مدى استيعابهم القصة أثناء القراءة، إن لزم األمر. 

بعد االنتهاء من قراءة القصة، اطلب من الطلبة التفكير في 
أسئلة للحوار الواردة في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

شعر جاك باإلحباط ألنه كان يريد اللعب مع أصدقائه.	 

أراد جاك أن يستمتع أخوه باللعب، وهذا يدل عىل أنه 	 
يهتم بأخيه ديم.

استمتع جاك كثيرًا أثناء مطاردته لديم بحيث نسي أمر 	 
أصدقائه.

نعم، اهتم جاك بنفسه كما اهتم بأخيه عندما قرر 	 
االستمتاع بوقته معه.

ثم أجِر مناقشة صّفية حول سؤال لنفّكر مًعا الوارد في كتاب 
الطالب.

إجابات مقترحة

نتعلم من ذلك أن جاك يحترم والده، ويهتم ألمره ألنه فعل 
ما طلبه منه.
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كَاَن َجاك يََتطَلَُّع بَِشْوٍق لِِلَقاِء أَْصِدَقائِِه ِفي َوْقٍت َلِحٍق ِفي الَْمَساِء 
َفَقْد َخطَّطُوا لُِمطَارََدِة بَْعِضِهْم بَْعًضا ِفي الَْحِديَقِة. َكَاَن َذلَِك َدائًما 

ُمْتَعًة كَِبيرًَة لَُهْم!
لَِكنَّ َوالَِدُه َقاَل َفْجأًَة: "َعلَْيَك الَْبَقاَء ِفي الَْمْنزِِل َهَذا الَْمَساَء َواِلْعِتَناَء 

بِأَِخيَك ِديم".
َُّه لَْم يَُكْن يُرِيُد اِلْعِتَناَء بِأَِخيِه اْلَْصَغرِ،  َشَعَر َجاك بِإِْحَباٍط َشِديٍد، ِلَن

َفَذلَِك ُمِملٌّ لِلَْغايَِة!
َُّه لَْن  لَِكنَّ َجاك أَْدرََك أَنَّ َعلَْيِه طَاَعَة َوالَِدُه، َولَِذا أَْخَبَر أَْصِدَقاَءُه أَن

يََتَمكََّن ِمْن لَِقائِِهْم ِفي الَْمَساِء.
َسأََل َجاك أََخاُه: "َما اللُّْعَبُة الَِّتي تُرِيُد أَْن تَلَْعَبَها؟"

، َوَعلَْيَك اْلِْمَساَك بِي". َقاَل ِديم: "أَنَا لِصٌّ َوأَنَْت ُشرِْطيٌّ
تََساَءَل َجاك كَْم يَْسَتْمِتُع أَْصِدَقاُؤُه ِمْن ُدونِِه اْلَن. 

َصاَح ِديم: "أَْمِسْك بِي!" َورَكََض إِلَى الُْغرَْفِة الُْمَجاِورَِة.
أََخَذ َجاك يَُلِحُق أََخاُه، َوكَاَن يَرْكُُض بُِبْطٍء، إِْذ. لَْم يُرِِد اْلِْمَساَك بِِه 

بُِسْرَعٍة.
لَِكنَّ أََخاُه كَاَن َسرِيًعا، َوَصِغيَر الَْحْجِم، َفَكاَن يَزَْحُف تَْحَت اْلَثَاِث 

 أَرْكَاِن الَْمْنزِِل. 
ِ
َويَرْكُُض ِفي َجِميع

ُسْرَعاَن َما رَاَحا يَْضَحَكاِن بَِصْوٍت َعاٍل َما إِْن َحاَوَل َجاك اْلِْمَساَك 
بِأَِخيِه.

َونَِسَي َجاك أَْمَر أَْصِدَقائِِه ِفي الَْحِديَقِة!

اَْلُمطَاَرَدُة الكبيرة

2

ْر َمًعا 'أَْدرََك َجاك أَنَّ َعلَْيِه  لُِنَفكِّ
طَاَعَة َوالِِدهِ'.

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  لَِماَذا َشَعَر َجاك بِاْلِْحَباِط ِعْنَدَما أَْخَبرَُه َوالَِدُه بِأَنَّ َعلَْيِه اِلْعِتَناَء بِأَِخيِه؟
  لَِماَذا رَكََض َجاك بُِبْطٍء َخلَْف أَِخيِه؟ َعَلَم يَُدلُّ َذلَِك بُِخُصوِصِه؟

 ِفي رَاْيَِك، لَِماَذا نَِسَي َجاك أَْمَر أَْصِدَقائِِه ِفي الَْحِديَقِة؟
ِة؟ ا بَِنْفِسِه ِفي َهِذِه الِْقصَّ   َهْل كَاَن َجاك ُمْهَتّمً
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ْرُس 1 40اْلَوْحَدُة 4 َالدَّ 39

 

ُكْن لَِطيًفا3

ا َفَذاَك َجِميٌل كُْن ُمْهَتّمً

كُْن ُمَتَعاِونًا َفَذاَك َجِميٌل

ُقْل كَِلَمًة طَيَِّبًة ُهَنا

ُقْل كَِلَمًة طَيَِّبًة ُهَناَك

اِبَْتِسْم لَِمْن َحْولَِك

َفاِلبِْتَساَمُة تُِنيُر يَْوَمَك.

ْخِص الَِّذي بِِجَوارَِك. ْم لِلشَّ ْل َدائَِرًة َمَع زَُمَلئَِك، تََبسَّ َشكِّ

ِم أَثٌَر إِيَجابِيٌّ ِفي ِمزَاِجَك. ثُمَّ نَاِقْش َكْيَف يَُكوُن لِلتََّبسُّ

َورِ الَِّتي تَُدلُّ َعلَى 4  أسَفَل الصُّ
ِ
َوْر، ثُمَّ َضّعْ َعلَمًة ِفي الُمَربَّع اُنُْظْر إِلَى الصُّ

اِلْعِتَماْد َعلَى الَنْفِس.

ْر!  َفكِّ
ا َوَقاِدرًا َعلَى الَترِْحيِب باْلَخرِيِن بِانِْضَماِمِهْم إِلَى َمْجُموَعِتِه؟ لَِماَذا ِمَن الُْمِهمِّ أَْن يَُكوَن الَْمْرُء ُمْهَتّمً

 تَّذكَّْر
ْحَساِن: 13 ِمْن َشْهرِ نُوَفمِبَر الَْيْوُم الَْعالَِمي لِْلِ

نَاِقْش َمَع زَِميِلَك الطُُرَق الِّتي يُْمِكُنَك ِمْن ِخَللَِها اِلْعِتَناِء بَِنْفِسَك.5

النشاط 3 )10 دقائق(

اشرح أن تبّسمك في وجه أحٍد ما هو إحدى الطرائق إلظهار 
اهتمامك به. اقرأ القصيدة بصوت عاٍل اسأل الطلبة عن 

شعورهم عندما يبتسم شخص لهم.

اشرح أن البسمة قد تُشعرهم بالترحيب والسعادة واألمان. 

اطلب من الطلبة تأمل صور األصدقاء، واشرح لهم أن جميع 
من في الصورة يشعر بأّن مشاركته مرّحب بها. 

اسأل الطلبة إعطاء تعريف للعبارة »الترحيب باآلخرين«، 
واختر عدًدا من اإلجابات.

اكتب نموذًجا للتعريف عىل اللوح: أن تشرك اآلخرين 
وتدعوهم للعب.

بعد ذلك، اطلب من الطّلبة الجلوس في حلقة، واشرح لهم 
أن كل طالب سيبتسم لزميله الذي بجواره. اطلب من الطلبة 

أخذ بعض الوقت للتفكير في ما يشعرون به عندما يبتسم 
شخص ما لهم قبل تمرير االبتسامة لزميلهم الذي بجوارهم. 

ال بأس إذا ضحك الطلبة أثناء تبّسم بعضهم لبعض. 
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النشاط 4 )15 دقيقة( 

اسأل الطلبة عن معنى 'االِْعتَِماْد َعىَل النَْفِس' في رأيهم.

خذ مجموعة مختارة من اإلجابات. أخبر الطلبة أن االعتماد عىل النفس يعني أن تهتم بنفسك وأن 
تُنجز المهام بنفسك، كترتيب مالبسك، وغسل أطباقك وترتيب حجرتك عىل سبيل المثال. 

اطرح عىل الطلبة األسئلة التالية:

كيف تهتم بنفسك باعتمادك عىل نفسك؟ )بأن تتعلم القيام بأشياء لنفسك واالعتناء بها.( 	 

كيف يمكنك أن تكون أكثر اعتماًدا عىل نفسك في المنزل؟ )بأن ترتب ما تبعثره.( 	 

قبل الذهاب إىل المدرسة؟ في الصباح؟ )بأن تعّد وجبة فطورك.(	 

خالل اليوم الدراسي؟ )ممارسة أنشطتك.(	 

بعد المدرسة؟ في المساء؟ )أداء الواجب المنزلي.(	 

عندما يكون والداك مشغولين؟ )بأن تستعد للنوم.(	 

أّكد عىل أّن اإلنسان عندما يعتمد عىل نفسه ويهتم بنفسه، يمكنه توفير مزيد من الوقت لالهتمام 
باآلخرين كذلك.

اطلب من الطلبة فحص الصور. ثّم اطلب منهم التعبير عّما اذا كان الفعل المصّور يدّل عىل االعتماد 
عىل النفس ووضع عالمة في المربّع الفارغ في حال صّح ذلك.

ْرُس 1 40اْلَوْحَدُة 4 َالدَّ 39

 

ُكْن لَِطيًفا3

ا َفَذاَك َجِميٌل كُْن ُمْهَتّمً

كُْن ُمَتَعاِونًا َفَذاَك َجِميٌل

ُقْل كَِلَمًة طَيَِّبًة ُهَنا

ُقْل كَِلَمًة طَيَِّبًة ُهَناَك

اِبَْتِسْم لَِمْن َحْولَِك

َفاِلبِْتَساَمُة تُِنيُر يَْوَمَك.

ْخِص الَِّذي بِِجَوارَِك. ْم لِلشَّ ْل َدائَِرًة َمَع زَُمَلئَِك، تََبسَّ َشكِّ

ِم أَثٌَر إِيَجابِيٌّ ِفي ِمزَاِجَك. ثُمَّ نَاِقْش َكْيَف يَُكوُن لِلتََّبسُّ

َورِ الَِّتي تَُدلُّ َعلَى 4  أسَفَل الصُّ
ِ
َوْر، ثُمَّ َضّعْ َعلَمًة ِفي الُمَربَّع اُنُْظْر إِلَى الصُّ

اِلْعِتَماْد َعلَى الَنْفِس.

ْر!  َفكِّ
ا َوَقاِدرًا َعلَى الَترِْحيِب باْلَخرِيِن بِانِْضَماِمِهْم إِلَى َمْجُموَعِتِه؟ لَِماَذا ِمَن الُْمِهمِّ أَْن يَُكوَن الَْمْرُء ُمْهَتّمً

 تَّذكَّْر
ْحَساِن: 13 ِمْن َشْهرِ نُوَفمِبَر الَْيْوُم الَْعالَِمي لِْلِ

نَاِقْش َمَع زَِميِلَك الطُُرَق الِّتي يُْمِكُنَك ِمْن ِخَللَِها اِلْعِتَناِء بَِنْفِسَك.5

التعليم المتمايز

للمبتدئين

يمكن للطلبة إعطاء بعض األمثلة.

للمتقّدمين

يمكن للطلبة وضع قائمة ورسمها. 

النشاط 5 )5 دقائق( 

قّسم الطلبة إىل مجموعات ثنائية.  

أِدر مناقشة حول الطرق الّتي يمكنهم من خاللها االعتناء 
بأنفسهم، مستخدًما األسئلة التالية كمحفزات:

ما أهمية االهتمام بأنفسنا؟ )تستطيع حينئذ االهتمام 	 
باآلخرين بشكل أفضل.(

كيف يمكن أن يساعدك اعتمادك عىل نفسك في 	 
االهتمام بنفسك؟ )ليس عليك االعتماد عىل مساعدة 

اآلخرين.(

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التواصل	 
االهتمام	 
اإلصغاء النشط	 
 إظهار االحترام 	 
العمل الجماعي	 
التعاون	 

التقييم/التأمل

هل حقق الطلبة هذه النواتج؟

 كيف ساهمت طريقة الجلوس غير الرسمية
في المناقشة؟ 

هل كان اإلصغاء النشط / تناوب األدوار واضًحا خالل 
المناقشة؟

استخدم التعزيز اإليجابي لمكافأة الطلبة الذين يظهرون لغة 
جسد جيدة أثناء المناقشة؛ مثال: "أحسنت _____! كانت 

عيناك مرّكزتين عىل الشخص المتحدث."

استخدم التعزيز اإليجابي مجدًدا لمكافأة الطلبة الذين 
ينتظرون دورهم.

مثال: "ممتاز _____! أنت تستمع باهتمام أثناء انتظار دورك."
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ْرُس 2 42َاْلَوْحَدُة 4 َالدَّ 41

ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

اَِلْهِتَماُم 
بِاْلَخرِيَن

َكْيَف يُْمِكُنَك إِْظَهاُر اْهِتَماِمَك بِاْلَخرِيَن، ُخصوًصا بِأُْسَرتَِك 
َوأْصِدَقائَِك؟

ْرُس 2 َالدَّ

َكْيَف يُْمِكُنَك اِلْهِتَماُم بِاْلَعائِلَِة َواْلَْصِدَقاِء؟1

اَلَْخَيار

اَلَْقرَارُ

اَلَْعَواِقُب

اْلُمْفَرَداُت

اَِلْعِتَناُء بِاْلَْصِدَقاِء ِفي الَْمْدرََسِة

اَْلَْعَماُلاَْلَكِلَماُتاَْلَعَواِطُفاَْلَْفَكاُر

هدف الدرس

شرح كيفية العناية باآلخرين في مواقف مختلفة.

نواتج التعلم

فهم معنى االهتمام وإدراك أنه قد يتخذ أشكاالً 	 
مختلفًة وعديدًة.

تعداد طرق اهتمامهم باآلخرين، مع التركيز عىل األهل 	 
واألصدقاء.

استخدام مجموعٍة كبيرة من المفردات للتعبير عن 	 
مشاعرهم بشكٍل موضوعي، من دون إلقاء اللوم عىل 

اآلخرين وإيذاء مشاعر شخص آخر.
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النشاط 1 )10 دقائق(

ر الطلبة بأنه باعتمادنا عىل أنفسنا نستطيع أن نتعلم  ابدأ بتذكير الطلبة بأهمية االهتمام بأنفسنا. ذّكِ
االعتناء بأنفسنا. وهذا بدوره سيساعدنا عىل االهتمام باآلخرين أيًضا. اطلب من الطلبة مشاركة أي 

أمثلة لديهم عن مواقف تعاملوا فيها باالعتماد عىل النفس منذ الصف السابق.

ناقش مع الطلبة كيفية االعتناء بأصدقائهم وأسرهم عن طريق طرح أسئلة      مثل:

ما األفكار التي تأتيك عندما ترغب في االهتمام بأحد األشخاص؟ )ترى أن أحد األشخاص يواجه 	 
صعوبة وترغب في مساعدته(.

ما العواطف التي تشعر بها؟ )أنت تشعر بما يشعر به اآلخر، ثم تشعر بالسعادة بعد مساعدتك 	 
له.(

ما الكلمات التي يمكنك قولها؟ )يمكنك أن تخبرهم أنك موجود لتساعدهم(	 

ما األعمال التي يمكنك القيام بها؟ )معرفة ما يسبب المتاعب أو القلق للشخص، ثم العمل معه 	 
للمساعدة في تصحيح الموقف.(

ْرُس 2 42َاْلَوْحَدُة 4 َالدَّ 41

ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

اَِلْهِتَماُم 
بِاْلَخرِيَن

َكْيَف يُْمِكُنَك إِْظَهاُر اْهِتَماِمَك بِاْلَخرِيَن، ُخصوًصا بِأُْسَرتَِك 
َوأْصِدَقائَِك؟

ْرُس 2 َالدَّ

َكْيَف يُْمِكُنَك اِلْهِتَماُم بِاْلَعائِلَِة َواْلَْصِدَقاِء؟1

اَلَْخَيار

اَلَْقرَارُ

اَلَْعَواِقُب

اْلُمْفَرَداُت

اَِلْعِتَناُء بِاْلَْصِدَقاِء ِفي الَْمْدرََسِة

اَْلَْعَماُلاَْلَكِلَماُتاَْلَعَواِطُفاَْلَْفَكاُر

اختيار عمل محدد من خيارين 
أو أكثر. الخيار

إعمال العقل الختيار عمل 
معين. القرار

نتائج أو آثار عمل ما.العواقب
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نَِة ِمْن َقْوٍس َوَسْهٍم.  ًسا لَِتْجرِبَِة لُْعَبِتِه الَْجِديَدِة الُْمَكوَّ كَاَن جاك ُمَتَحمِّ
َفَقْد َحَصَل َعلَْيَها كََهِديٍَّة ِفي اللَّْيلَِة الَْماِضَيِة. َولَِكنَّ َوالَِدتَُه أَْخَبرَتُْه بِأَنَّ 
. َوَقْد أُْخِبَر بِأَنَّ َعلَْيِه 

ِ
ا َوَل يُْمِكُنُه اللَِّعُب ِفي الَْخارِج ٌر ِجّدً الَْوْقَت ُمَتأَخِّ

رَاِسيِّ التَّالِي.  أَْن يَُكوَن َصُبورًا َويَْنَتِظَر َحتَّى انِْتَهاِء الَْيْوِم الدِّ
. لَْم يَْسَتِطْع جاك أَْن يَْنَتِظَر. َفَقِد اتََّفَق َمَع  فِّ َمرَّ الَْوْقُت بَِطيًئا ِفي الصَّ

رَاِسيِّ  َعلَْياَء لَِيلَْعَبا ِفي الَْحِديَقِة الُْمَقابِلَِة لَِمْنزِلِِه بَْعَد انِْتَهاِء الَْيْوِم الدِّ
ُمَباَشرًَة. 

، اِنْطَلََق إِلَى َمْنزِلِِه بُِسْرَعِة الَْبْرِق. كَانَْت  رَاِسيِّ بَْعَد انِْقَضاِء الَْيْوِم الدِّ
َعلَْياُء ِفي انِْتَظارِِه بِالِْفْعِل. َوكَانَِت الُْمَبارَاُة تَِسيُر َعلَى َما يُرَاُم إِلَى أَْن 

 َشِديٍد َعْن طَرِيِق الَْخطَِأ. َفطَارَ ِفي 
ٍ
ْهَم َعلَى ارْتَِفاع أَطْلََق جاك السَّ

الَْهَواِء َواْصطََدَم بَِناِفَذِة َجارِِهْم َوتََسبََّب ِفي تََحطُِّمَها. َما إِْن َخَرَج 
َجارُُهُم الَْغاِضُب، َحتَّى أَتَى ِطْفَلِن َل يَْعرَِفانِِهَما ِمَن الزَّاِويَِة. بََدأَ الَْجارُ 

يَِصيُح ِفي الطِّْفلَْيِن اْلَخَريِْن. 
َهَمَسْت َعلَْياُء "َماَذا َسَنْفَعُل؟". 

َفكََّر جاك لِثَانَِيٍة ثُمَّ َقاَل: "لَِنْهرُْب بِِفْعلَِتَنا! لَْم يَرَنَا الَْجارُ بَْعُد َولَْن 
 ثََمِن تِلَْك النَّاِفَذِة".

ِ
يَُساِمَحِني أَبِي ُمطْلًَقا إَِذا اْضطُرِرْنَا إِلَى َدْفع

َياِن التَّْوبِيَخ. َواَفَقْتُه َعلَْياُء. َفَفرَّا َوتَرَكَا الطِّْفلَْيِن اْلَخَريِْن يََتلَقَّ

َجاك يَتَِّخُذ َقَراًرا

2

ْر َمًعا "لََقْد َهَربَا، َوتَرَكَا الطِّْفلَْيِن  لُِنَفكِّ
َياِن اللَّْوَم". اْلَخَريِْن يََتلَقَّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  َما الِْخَيارُ الَِّذي اْخَتارَُه جاك؟
  َما الَْقرَارُ الَِّذي اتََّخَذُه؟ 
  َماَذا كَانَْت َعاِقَبُة َقرَارِِه؟

 َهِل اْهَتمَّ َجاك بِاْلَخرِيَن؟ لَِماَذا؟

النشاط 2 )15 دقيقة(

اشرح للطلبة أن االهتمام باألشخاص ينطوي عىل وجود 
خيارات واتخاذ قرارات ومعرفة العواقب. تأكد من فهم هذه 

المصطلحات الثالثة. 

ارسم نموذًجا للتعريفات عىل اللوح:

الخيار: اختيار عمل محدد من خيارين أو أكثر.

القرار: إعمال العقل الختيار عمل معين.

العواقب: نتائج أو آثار عمل ما.

أخبر الطلبة أنه من المهم التفكير في العواقب عند مواجهة 
خيارات واتخاذ قرارات. من المهم التفكير في شعور الشخص 

اآلخر.

اقرأ نص "جاك يتخذ قرارًا" عىل طلبة الصف. اقرأ القصة 
بتأن وتحقق من مدى االستيعاب أثناء القراءة، إذا لزم األمر. 

بعد قراءة القصة، اطلب من الطلبة التفكير في أسئلة للحوار 
الواردة في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

كسر جاك النافذة. كان لديه خيار االعتراف بخطئه.	 

قرر جاك أن يترك اآلخرين ليتلقوا التوبيخ.	 

عاقبة هذا هو التسبب في مشكلة ألطفال آخرين.	 

ال لم يفعل. انصب كل اهتمامه عىل نفسه. لم يهتم 	 
بوقوع اآلخرين في مشكلة.

ثم أجِر مناقشة في الفصل حول سؤال لنفّكر مًعا الموجود 
في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

بم كنت ستشعر لو كنت واحًدا من األطفال اآلخرين في هذه 
القصة؟ 

ستشعر عىل األرجح بالغضب والضيق ألنك تُوبَّخ عىل شيء 
لم تفعله.
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نَِة ِمْن َقْوٍس َوَسْهٍم.  ًسا لَِتْجرِبَِة لُْعَبِتِه الَْجِديَدِة الُْمَكوَّ كَاَن جاك ُمَتَحمِّ
َفَقْد َحَصَل َعلَْيَها كََهِديٍَّة ِفي اللَّْيلَِة الَْماِضَيِة. َولَِكنَّ َوالَِدتَُه أَْخَبرَتُْه بِأَنَّ 
. َوَقْد أُْخِبَر بِأَنَّ َعلَْيِه 

ِ
ا َوَل يُْمِكُنُه اللَِّعُب ِفي الَْخارِج ٌر ِجّدً الَْوْقَت ُمَتأَخِّ

رَاِسيِّ التَّالِي.  أَْن يَُكوَن َصُبورًا َويَْنَتِظَر َحتَّى انِْتَهاِء الَْيْوِم الدِّ
. لَْم يَْسَتِطْع جاك أَْن يَْنَتِظَر. َفَقِد اتََّفَق َمَع  فِّ َمرَّ الَْوْقُت بَِطيًئا ِفي الصَّ

رَاِسيِّ  َعلَْياَء لَِيلَْعَبا ِفي الَْحِديَقِة الُْمَقابِلَِة لَِمْنزِلِِه بَْعَد انِْتَهاِء الَْيْوِم الدِّ
ُمَباَشرًَة. 

، اِنْطَلََق إِلَى َمْنزِلِِه بُِسْرَعِة الَْبْرِق. كَانَْت  رَاِسيِّ بَْعَد انِْقَضاِء الَْيْوِم الدِّ
َعلَْياُء ِفي انِْتَظارِِه بِالِْفْعِل. َوكَانَِت الُْمَبارَاُة تَِسيُر َعلَى َما يُرَاُم إِلَى أَْن 

 َشِديٍد َعْن طَرِيِق الَْخطَِأ. َفطَارَ ِفي 
ٍ
ْهَم َعلَى ارْتَِفاع أَطْلََق جاك السَّ

الَْهَواِء َواْصطََدَم بَِناِفَذِة َجارِِهْم َوتََسبََّب ِفي تََحطُِّمَها. َما إِْن َخَرَج 
َجارُُهُم الَْغاِضُب، َحتَّى أَتَى ِطْفَلِن َل يَْعرَِفانِِهَما ِمَن الزَّاِويَِة. بََدأَ الَْجارُ 

يَِصيُح ِفي الطِّْفلَْيِن اْلَخَريِْن. 
َهَمَسْت َعلَْياُء "َماَذا َسَنْفَعُل؟". 

َفكََّر جاك لِثَانَِيٍة ثُمَّ َقاَل: "لَِنْهرُْب بِِفْعلَِتَنا! لَْم يَرَنَا الَْجارُ بَْعُد َولَْن 
 ثََمِن تِلَْك النَّاِفَذِة".

ِ
يَُساِمَحِني أَبِي ُمطْلًَقا إَِذا اْضطُرِرْنَا إِلَى َدْفع

َياِن التَّْوبِيَخ. َواَفَقْتُه َعلَْياُء. َفَفرَّا َوتَرَكَا الطِّْفلَْيِن اْلَخَريِْن يََتلَقَّ

َجاك يَتَِّخُذ َقَراًرا

2

ْر َمًعا "لََقْد َهَربَا، َوتَرَكَا الطِّْفلَْيِن  لُِنَفكِّ
َياِن اللَّْوَم". اْلَخَريِْن يََتلَقَّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  َما الِْخَيارُ الَِّذي اْخَتارَُه جاك؟
  َما الَْقرَارُ الَِّذي اتََّخَذُه؟ 
  َماَذا كَانَْت َعاِقَبُة َقرَارِِه؟

 َهِل اْهَتمَّ َجاك بِاْلَخرِيَن؟ لَِماَذا؟
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الصف 1 

النشاط 4 )10 دقائق( 

ناقش مع الطلبة األعمال التي يمكن للشخص القيام بها إلظهار اهتمامه.

ذّكِرهم بأننا نعتني بأنفسنا وبأسرنا وأصدقائنا.

اطلب من الطلبة ملء كل نجمة بعمل يُظهر اهتمامه.

أثناء ملء الطلبة للنجوم، تجّول في الصف وقدم النصيحة والتشجيع. 

إجابات مقترحة

مشاركة األلعاب مع اآلخرين.	 

االعتماد عىل النفس.	 

حماية اآلخرين والدفاع عنهم.	 

مساعدة الوالدين في المنزل.	 

اللعب مع اإلخوة الصغار.	 

العناية باآلخرين أثناء مرضهم.	 

حث الطلبة عىل مشاركة نجومهم مع اآلخرين.	 

ْرُس 2 46َاْلَوْحَدُة 4 َالدَّ 45

4 ْر ِفي  نَاِقْش َمَع زَِميِلَك َكْيَف ُكْنَت َسَتَتَصرَُّف ِفي اْلَمَواِقِف التَّالَِيِة، َفكِّ
ْن َقَرارََك. اْلِخَيارِاِت َواْلَقَرارَاِت. َدوِّ

اِْمَلْ ُكلَّ نَْجٍم بَِعَمٍل 

يُْظِهُر اْهِتَماَمَك بَِنْفِسَك 

َوَعائِلَِتَك َوأَْصِدَقائَِك.

ر ِفي ثََلثَِة أَْعَماٍل يُْمِكُنَك اْلِقَياُم بَِها 5 َفكِّ
َهَذا اْلُْسُبوَع لُِتْظِهَر اْهِتَماَمَك بِاْلَخرِيَن.

اَلَْعَمُل 1: ُمَساَعَدُة أََحِد أَْفرَاِد اْلُْسرَِة	 

رَاِسيِّ	  فِّ الدِّ اَلَْعَمُل 2: ُمَساَعَدُة أََحِد زَُمَلِء الصَّ

اَلَْعَمُل 3: ُمَساَعَدُة أََحِد اْلَْصِدَقاِء	 

ْر أَيًْضا ِفي َعَواِقِب َهِذِه اْلَْعَماِل. َفكِّ

نَاِقْش أَْعَمالََك َمَع زَِميِلَك.
كَْيَف أُْظِهُر اِْهِتَماِمي؟

 تََذكَّْر
َداَقِة. ْولِيُّ لِلصَّ اَلثََّلثُوَن ِمْن يُولُيو الَْيْوُم الدَّ

أنا
أهتم

فَكِّرْ  
ِ؟ ِ / اْلقَرَاَرات ِيَاَرات َاذِ اْلخ ِنْدَ اتِّخ ِ ع َوَاقِب ِّيَّةِ التَّفْكِيِر فِي اْلع ُ َأهَم َبَب َا س م

3

ْر!  َفكِّ
يَِّة التَّْفِكيرِ ِفي الَْعَواِقِب ِعْنَد اتَِّخاِذ الِْخَيارَاِت / الَْقرَارَاِت؟ َما َسَبُب أََهمِّ

 اَلَْقرَارُ:  . 1

 

 اَلَْقرَارُ:  . 3

 

 اَلَْقرَارُ:  . 4

 

  اَلَْقرَارُ:  . 2

 

النشاط 3 )10 دقائق(

ر الطلبة بأنه يمكن لألشخاص اختيار قرار التصرف بأسلوب  ذّكِ
مهتم أو غير مهتم في أي موقف. 

م طلبة الصّف إىل مجموعات ثنائية واطلب من الطلبة  قّسِ
مناقشة المواقف األربعة في الصور الموجودة في كتابهم. 

كيف كانوا سيتصرفون في كل موقف؟ 

حث الطلبة عىل التفكير في الخيارات التي لديهم والقرارات 
التي اتخذوها وعواقب قراراتهم.

ناقش هذا األمر بعد مرور 5 دقائق. اجعلهم يشاركون 
إجاباتهم.

 ثم اطلب منهم تدوين قرارهم في كتبهم.

إجابات مقترحة

اشرح كيف يتصرف األشخاص إلظهار االهتمام في كل 
موقف:

بنت صغيرة حزينة تجلس وحيدة: )تدعوها للعب . 1
معك(

أم مستاءة بين أطفال مزعجين: )توقف عن الصياح،   .2
ساعد األم(

ن عليها، اطلب المساعدة من  بنت صغيرة مريضة: )هّوِ  .3
شخص بالغ(

طفل يسقط أرًضا: )ساعده عىل النهوض وتأكد من أنه   .4
لم يُصب بأذى شديد(.

التعليم المتمايز

اجمع الطلبة المتقّدمين مع المبتدئين في مجموعات ثنائية 
حتى يمكنهم دعم بعضهم بعًضا في التعلم.

يساعد المزج بين الطلبة المتقدمين والمبتدئين المتحدثين 
األقل ثقة حيث يمكنهم االستماع إىل أفكار شركائهم. 

ويمنح هذا الطالب المبتدئ فرصة لتنظيم إجاباته والتعبير 
عنها قبل مشاركتها مع الصف.



دليل المعلم

46

النشاط 5 )10 دقائق( 

ر الطلبة بأن االهتمام باآلخرين يمكن أن يأخذ صورًا عديدة. اطلب من الطلبة تحديد ثالثة أعمال  ذّكِ
يمكنهم القيام بها إلظهار اهتمامهم باآلخرين. يجب أن يكون أحد األعمال موجًها نحو أحد أفراد 

األسرة، وآخر نحو أحد زمالء الصف، واألخير نحو أحد األصدقاء. أكد عىل أن يفكر الطلبة في عواقب 
أعمالهم.

م طلبة الصّف إىل مجموعات ثنائية واطلب من الطلبة مناقشة أعمالهم مع زمالئهم.  بعد 5 دقائق، قّسِ
اطلب من الطلبة مشاركة إجاباتهم مع زمالئهم، إذا لم يكن يضايقهم ذلك.

إجابات مقترحة

سأساعد والديَّ في المهام المنزلية.	 

سأساعد زميلي في حمل حقيبته إذا كان يواجه صعوبة في ذلك.	 

سأدعو صديقي إىل اللعب معي.	 

ْرُس 2 46َاْلَوْحَدُة 4 َالدَّ 45

4 ْر ِفي  نَاِقْش َمَع زَِميِلَك َكْيَف ُكْنَت َسَتَتَصرَُّف ِفي اْلَمَواِقِف التَّالَِيِة، َفكِّ
ْن َقَرارََك. اْلِخَيارِاِت َواْلَقَرارَاِت. َدوِّ

اِْمَلْ ُكلَّ نَْجٍم بَِعَمٍل 

يُْظِهُر اْهِتَماَمَك بَِنْفِسَك 

َوَعائِلَِتَك َوأَْصِدَقائَِك.

ر ِفي ثََلثَِة أَْعَماٍل يُْمِكُنَك اْلِقَياُم بَِها 5 َفكِّ
َهَذا اْلُْسُبوَع لُِتْظِهَر اْهِتَماَمَك بِاْلَخرِيَن.

اَلَْعَمُل 1: ُمَساَعَدُة أََحِد أَْفرَاِد اْلُْسرَِة	 

رَاِسيِّ	  فِّ الدِّ اَلَْعَمُل 2: ُمَساَعَدُة أََحِد زَُمَلِء الصَّ

اَلَْعَمُل 3: ُمَساَعَدُة أََحِد اْلَْصِدَقاِء	 

ْر أَيًْضا ِفي َعَواِقِب َهِذِه اْلَْعَماِل. َفكِّ

نَاِقْش أَْعَمالََك َمَع زَِميِلَك.
كَْيَف أُْظِهُر اِْهِتَماِمي؟

 تََذكَّْر
َداَقِة. ْولِيُّ لِلصَّ اَلثََّلثُوَن ِمْن يُولُيو الَْيْوُم الدَّ

أنا
أهتم

فَكِّرْ  
ِ؟ ِ / اْلقَرَاَرات ِيَاَرات َاذِ اْلخ ِنْدَ اتِّخ ِ ع َوَاقِب ِّيَّةِ التَّفْكِيِر فِي اْلع ُ َأهَم َبَب َا س م

3

ْر!  َفكِّ
يَِّة التَّْفِكيرِ ِفي الَْعَواِقِب ِعْنَد اتَِّخاِذ الِْخَيارَاِت / الَْقرَارَاِت؟ َما َسَبُب أََهمِّ

 اَلَْقرَارُ:  . 1

 

 اَلَْقرَارُ:  . 3

 

 اَلَْقرَارُ:  . 4

 

  اَلَْقرَارُ:  . 2

 

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التواصل	 
التشاور	 
االستنتاج األخالقي	 
التعاطف	 
االهتمام	 
التضامن	 
النظر من زوايا متعددة	 
اإلصغاء النشط	 
إظهار االحترام	 
اتِّخاذ القرارات	 
التعاون	 
المبادرة بالفعل	 

التقييم/التأمل

تقويم المعلم: األسئلة )المغلقة( للمبتدئين واألسئلة 
)المفتوحة( للمتقدمين أثناء المناقشة الجماعية.

التقويم التحريري: بناًء عىل النشاط 4. انظر إىل كلمات / جمل 
الطلبة. هل فهم جميع الطلبة المهمة؟ 

باستخدام تقويم المعلم، والتقويم التحريري، تأمل ما حققه 
الطلبة من أهداف التعلم. أي األطفال يحتاج إىل دعم أكبر؟
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الصف 1 
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ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

اْلْهِتَماُم بِاْلِبيَئِة 
اْلَمْدَرِسيَِّة

َكْيَف أَْهَتمُّ بِاْلِبيَئِة اْلَمْدَرِسيَِّة؟

ْرُس 3  الدَّ

1

الِْبيَئُة

اْلْحِترَاُم 

التَّْقِديُر

اْلُمْفَرَداُت

ْر ِفي اْلَْسِئلَِة  يَْنَبِغي أَْن نَْهَتمَّ بِاْلََماِكِن َكَما نَْهَتمُّ بِأَنُْفِسَنا َواْلَخرِيَن. َفكِّ
التَّالَِيِة:

لَِماَذا من المهم أن نعتني ببيئتنا المدرسية؟  أ. 

َكْيَف يُْمِكُنَنا ِفْعُل َذلَِك؟ ب. 

الِْبيَئُة الَْمْدرَِسيَُّة

هدف الدرس

تأمل كيف يمكنك إظهار اهتمامك بالبيئة المدرسية.

المواد المطلوبة

مواٌد فنية	 

ناتج التعلم

شرح الطرق التي يمكنهم بها االهتمام بالبيئة المدرسيَّة.	 
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النشاط 1 )5 دقائق(

ذكر الطلبة بأهمية االعتناء بأنفسهم وأصدقائهم واسرهم كذلك. أِشر إىل أهمية االعتناء باألماكن 
أيًضا، مثال منزلنا وقريتنا أو مدينتنا ومدرستنا وبيئتنا.

اطلب من الطلبة التفكير في السؤالين الواردين في كتاب الطالب. ثم أجِر مناقشة مختصرة حولهما.

إجابات مقترحة

 أ.  نمضي ساعات عديدة يوميًا في المدرسة، لذا من المهم الحفاظ عليها آمنة ومنظمة.  
فالمدرسة تعد أيًضا جزًء مهًما من المجتمع المحيط بنا.

ويمكننا إظهار اهتمامنا بمدرستنا عن طريق تنظيف أماكننا وإصالح أي تلف واالفتخار بمظهرها. ب. 

ْرُس 3 48اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 47

ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

اْلْهِتَماُم بِاْلِبيَئِة 
اْلَمْدَرِسيَِّة

َكْيَف أَْهَتمُّ بِاْلِبيَئِة اْلَمْدَرِسيَِّة؟

ْرُس 3  الدَّ

1

الِْبيَئُة

اْلْحِترَاُم 

التَّْقِديُر

اْلُمْفَرَداُت

ْر ِفي اْلَْسِئلَِة  يَْنَبِغي أَْن نَْهَتمَّ بِاْلََماِكِن َكَما نَْهَتمُّ بِأَنُْفِسَنا َواْلَخرِيَن. َفكِّ
التَّالَِيِة:

لَِماَذا من المهم أن نعتني ببيئتنا المدرسية؟  أ. 

َكْيَف يُْمِكُنَنا ِفْعُل َذلَِك؟ ب. 

الِْبيَئُة الَْمْدرَِسيَُّة

كل شيء في العالم من حولنا 
يؤثر في الحياة عىل األرض 

عموًما؛ بما في ذلك الهواء 
والماء والنباتات والحيوانات 

والبشر.

البيئة

فهم أهمية شخص/شيء ما.
التقدير

التفكير بشكل جيد في شخص 
ما. إظهار اهتمامك بمشاعر 

اآلخرين. االحترام
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. ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة التَّالَِيِة. رَاِسيِّ تَابِْع َجاك ِفي يَْوِمِه الدِّ
 إِلَى َمْدرََسِتِه رَاِكًبا َدرَّاَجَتُه الَهَوائَِيَة. َفُهَو 

ٍ
يَْذَهُب َجاك كُلَّ َصَباح

 ِفي الَْهَواِء الطَّلِْق.
ِ
يَْسَتْمِتُع بِالُْخُروج

 َحوَل بَاَحِة الَْمَدرََسِة 
ٍ
فِّ بِرِْحلٍَة كُلَّ أُْسُبوع يَُقوُم َجاك َوزَُمَلُؤُه ِفي الصَّ

ُن  ََّها تََتَضمَّ  بِِبيَئِتِهْم َوتَْقِديرَِها. يَْسَتْمِتُع َجاك بَِباَحِة الَْمْدرََسِة ِلَن
ِ
لِلتََّمتُّع

ْيَر َوْسَط الطَِّبيَعِة. الَْكِثيَر ِمَن اْلَْشَجارِ. ُهَو يُِحبُّ السَّ
َُّه  فِّ الُبُذورَ ِفي الَْحِديَقِة. إِن الَيْوَم َسَيْزرَُع َجاك َوزَُمَلُؤُه ِفي الصَّ

ٌس لِلَْغايَِة. َوَل يُطَيُق الِنِْتَظارَ لُِرْؤيَِة نُُموِّ النََّباتَاِت. ُمَتَحمِّ
ُل َجاك الَْشَجارَ الُمَتَنوَِّعَة  ِخَلَل َعْوَدتِِه إِلَى َمْبَنى الَمْدرِِسِة يََتأَمَّ

الَمْوُجوَدَة ِفي الطَّرِيِق بِإِْعَجاٍب. إِْذ تََتَمتَُّع أَْورَاُقَها بِأَلَْواٍن ُمْخَتِلَفٍة كُلًِّيا. 
َويُْمِكُنُه أَيًْضا رُْؤيُة بَْعِض الطُُّيورِ تَْخَتِبئُ بَْيَن اْلَْغَصاِن. يُِحبُّ َجاك 

بِيَئَتُه.

َجاك َوبِيَئُتُه

2

 بِِبيَئِتِهْم َوتَْقِديرَِها". 
ِ
ْر َمًعا "لِلتََّمتُّع لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  َما ُشُعورُ َجاك ِعْنَدَما يَُكوُن ِفي الَْهَواِء الطَّلِق؟ 
  لَِماَذا يَْزرَُع َجاك َوأَْصِدَقاُؤُه الُْبُذورَ ِفي الَْمَدرََسِة؟ 

  َما َمْعَنى كَِلَمِة "بِيَئٌة"؟

النشاط 2 )15 دقيقة(

ح أن البيئة المدرسية تتضمن مباني المدرسة والباحة.  وِضّ
من المهم أن يحترم جميع الطلبة البيئة المدرسية ويقدرونها 
ويهتمون بها. تأكد من فهم الطلبة لهذه المصطلحات الثالثة 

األساسية. 

اقرأ قصة "جاك وبيئته" عىل الصف. اقرأ القصة بتأن وتحقق 
من مدى االستيعاب أثناء القراءة، إذا لزم األمر. 

بعد االنتهاء من قراءة القصة، اطلب من الطلبة التفكير في 
أسئلة للحوار الواردة في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

يتمتع بالهواء المنعش ويتمتع غالبًا بالمشاركة في 	 
األنشطة الخارجية المختلفة.

يزرع الطلبة البذور لالهتمام بالبيئة المدرسية وإثرائها.	 

بيئة: كل شيء في العالم من حولنا يؤثر في الحياة عىل 	 
األرض عموًما؛ بما في ذلك الهواء والماء والنباتات 

والحيوانات والبشر. 

إجابات مقترحة

تقدير البيئة هو االهتمام بها وعدم إلحاق الضرر بها. من 
المهم للغاية القيام بذلك اذ اننا نستخدم جميًعا البيئة 

المحيطة بنا. فهي توفر لنا المكان والطعام والماء والمؤن. 
لذا يجب علينا المحافظة عليها بشكٍل مناسب.
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. ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة التَّالَِيِة. رَاِسيِّ تَابِْع َجاك ِفي يَْوِمِه الدِّ
 إِلَى َمْدرََسِتِه رَاِكًبا َدرَّاَجَتُه الَهَوائَِيَة. َفُهَو 

ٍ
يَْذَهُب َجاك كُلَّ َصَباح

 ِفي الَْهَواِء الطَّلِْق.
ِ
يَْسَتْمِتُع بِالُْخُروج

 َحوَل بَاَحِة الَْمَدرََسِة 
ٍ
فِّ بِرِْحلٍَة كُلَّ أُْسُبوع يَُقوُم َجاك َوزَُمَلُؤُه ِفي الصَّ

ُن  ََّها تََتَضمَّ  بِِبيَئِتِهْم َوتَْقِديرَِها. يَْسَتْمِتُع َجاك بَِباَحِة الَْمْدرََسِة ِلَن
ِ
لِلتََّمتُّع

ْيَر َوْسَط الطَِّبيَعِة. الَْكِثيَر ِمَن اْلَْشَجارِ. ُهَو يُِحبُّ السَّ
َُّه  فِّ الُبُذورَ ِفي الَْحِديَقِة. إِن الَيْوَم َسَيْزرَُع َجاك َوزَُمَلُؤُه ِفي الصَّ

ٌس لِلَْغايَِة. َوَل يُطَيُق الِنِْتَظارَ لُِرْؤيَِة نُُموِّ النََّباتَاِت. ُمَتَحمِّ
ُل َجاك الَْشَجارَ الُمَتَنوَِّعَة  ِخَلَل َعْوَدتِِه إِلَى َمْبَنى الَمْدرِِسِة يََتأَمَّ

الَمْوُجوَدَة ِفي الطَّرِيِق بِإِْعَجاٍب. إِْذ تََتَمتَُّع أَْورَاُقَها بِأَلَْواٍن ُمْخَتِلَفٍة كُلًِّيا. 
َويُْمِكُنُه أَيًْضا رُْؤيُة بَْعِض الطُُّيورِ تَْخَتِبئُ بَْيَن اْلَْغَصاِن. يُِحبُّ َجاك 

بِيَئَتُه.

َجاك َوبِيَئُتُه

2

 بِِبيَئِتِهْم َوتَْقِديرَِها". 
ِ
ْر َمًعا "لِلتََّمتُّع لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

  َما ُشُعورُ َجاك ِعْنَدَما يَُكوُن ِفي الَْهَواِء الطَّلِق؟ 
  لَِماَذا يَْزرَُع َجاك َوأَْصِدَقاُؤُه الُْبُذورَ ِفي الَْمَدرََسِة؟ 

  َما َمْعَنى كَِلَمِة "بِيَئٌة"؟
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النشاط 4 )15 دقيقة( 

اطلب من الطاّلب التفكير مجّدًدا بالجولة التي قاموا بها حول المدرسة. اسألهم عما اذا وجدوا أدلّة 
تشير اىل اهتمام الطالب ببيئتهم. 

التعليم المتمايز

للمبتدئين

اطرح األسئلة لتذكيرهم بما الحظوه أثناء الجولة حول المدرسة

للمتقّدمين 

اطرح األسئلة التي تتضمن مهارات التفكير النقدي مثال لماذا يمثل احترام البيئة وتقديرها أمرًا مهًما 
للغاية؟ كيف سيبدو العالم إذا لم يهتم أحد بالبيئة؟

قّسم طلبة الصّف إىل مجموعات ثنائية. اطلب منها التوصل إىل أفكار لتحسين البيئة المدرسية. اكتب 
هذه األفكار عىل اللوح.

ْرُس 3 52اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 51

3

5

ْيِد! ِفَناُء اْلَمَدَرَسِة. َحاَن َوْقُت الصَّ
َسَيأُْخُذَك اْلُمَعلُِّم ِفي َجْولٍَة َحْوَل 

اْلَمَدَرَسِة. َلِحْظ أَيَّ َدلِيٍل َعلَى 
 بِاْلِبيَئِة اْلَمْدَرِسيَِّة.

ِ
اْلْهِتَمام

َمُه طَلََبُة  ِد الَِّذي َقدَّ ْم َمَع َمْجُموَعِتَك ُمْلَصًقا لَِدْعِم التََّعهُّ َواْلَن، َصمِّ
. َواْكُتْب ِشَعارًا يََتَماَشى َمَعُه. فِّ الصَّ

تََذكَّْر
َساَعُة اْلَْرِض: أََواِخُر َمارَِس    يَْوُم اْلَْرِض: 22 أَبْرِيَل اْلَيْوُم اْلَعالَِمي لِْلِمَياِه: 22 َمارَِس  

َهْل تََتَذكَّْر اْلَجْولََة اْلَمْدَرسَيَة؟ َكْيَف نُْظِهُر اْهِتَماَمَنا بِاْلِبيَئِة اْلَمْدَرِسيَِّة؟4

نَاِقْش بَْعَض اْلَْفَكارِ َمَع زَِميِلَك َحْوَل كَْيِفيَِّة اْحِترَاِم الِْبيَئِة الَْمَدرَِسيَِّة َوتَْحِسيِنَها. َشارِْك َهِذِه اْلَْفَكارَ َمَع 

 . فِّ طَلََبِة الصَّ

ُدوا بَِتْنِفيِذَها ِفيَما بَْيَنُكْم. اْخَتْر َمَع زَُمَلئَِك ِفي ِّ ِفْكرًَة َواِحَدًة َوتََعهَّ

َجْولٌَة َحْوَل الَْمْدرِِسة

اِلْهِتَماُم بَِمْدرََسِتَنا

تَْصِميُم ُملَْصٌق

النشاط 3 )15 دقيقة(

ح للطلبة أنكم ستذهبون جميًعا لجولة متابعة.  وِضّ

اصطحب الطلبة في جولة حول المدرسة. و اطلب منهم 
مالحظة أي دليل عىل االهتمام بالبيئة ومالحظة النظام وكمية 

المهمالت ومظاهر االهتمام بالبيئة.

اطلب من الطلبة االنتباه بشكٍل خاص إىل الممرات وفناء 
المدرسة وسلوك اآلخرين في باحة المدرسة.

وعند الرجوع إىل الصف، اعقد مناقشة مختصرة حول الرحلة. 
استخدام ما يلي لبدء المناقشة:

هل بدت المدرسة نظيفة ومنظمة؟	 

هل الحظتم أي أضرار؟	 

هل الحظتم أي فضالت؟	 

هل الحظتم أي دليل عىل اهتمام الطلبة بالبيئة 	 
المدرسية؟

ما التحسينات التي تقترحونها؟ )التنظيف المنتظم؛ 	 
نظام إعداد التقارير؛ تحذيرات عىل لوحة المالحظات(
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ْيِد! ِفَناُء اْلَمَدَرَسِة. َحاَن َوْقُت الصَّ
َسَيأُْخُذَك اْلُمَعلُِّم ِفي َجْولٍَة َحْوَل 

اْلَمَدَرَسِة. َلِحْظ أَيَّ َدلِيٍل َعلَى 
 بِاْلِبيَئِة اْلَمْدَرِسيَِّة.

ِ
اْلْهِتَمام

َمُه طَلََبُة  ِد الَِّذي َقدَّ ْم َمَع َمْجُموَعِتَك ُمْلَصًقا لَِدْعِم التََّعهُّ َواْلَن، َصمِّ
. َواْكُتْب ِشَعارًا يََتَماَشى َمَعُه. فِّ الصَّ

تََذكَّْر
َساَعُة اْلَْرِض: أََواِخُر َمارَِس    يَْوُم اْلَْرِض: 22 أَبْرِيَل اْلَيْوُم اْلَعالَِمي لِْلِمَياِه: 22 َمارَِس  

َهْل تََتَذكَّْر اْلَجْولََة اْلَمْدَرسَيَة؟ َكْيَف نُْظِهُر اْهِتَماَمَنا بِاْلِبيَئِة اْلَمْدَرِسيَِّة؟4

نَاِقْش بَْعَض اْلَْفَكارِ َمَع زَِميِلَك َحْوَل كَْيِفيَِّة اْحِترَاِم الِْبيَئِة الَْمَدرَِسيَِّة َوتَْحِسيِنَها. َشارِْك َهِذِه اْلَْفَكارَ َمَع 

 . فِّ طَلََبِة الصَّ

ُدوا بَِتْنِفيِذَها ِفيَما بَْيَنُكْم. اْخَتْر َمَع زَُمَلئَِك ِفي ِّ ِفْكرًَة َواِحَدًة َوتََعهَّ

َجْولٌَة َحْوَل الَْمْدرِِسة

اِلْهِتَماُم بَِمْدرََسِتَنا

تَْصِميُم ُملَْصٌق

إجابات مقترحة

يستخدم الطلبة سلة المهمالت.	 

التخلص من أوراق األشجار والمخلفات.	 

المساعدة في االعتناء بالباحة. 	 

تطوير حديقة المدرسة.	 

زرع البصيالت والبذور ومتابعة نموها.	 

الفت انتباه الطلبة أيًضا إىل التواريخ األساسية مع تذكر. قل إن المدرسة قد تقرر اتخاذ إجراء محدد 
في هذه األيام، مثل بذل جهد خاص لخفض استخدام المياه في اليوم العالمي للمياه. أو خفض 

استهالك الكهرباء في ساعة األرض.

ح أن طلبة الصف سيتعّهدون، أو يعدون، باختيار إحدى األفكار وتنفيذها. وأخيرًا، وِضّ

قم بإجراء تصويت الختيار الفكرة التي سيتعّهدونها. يجب أن يتضمن ذلك تحسين منطقة عامة في 
المدرسة، مثل الممرات أو الحديقة أو الباحة، بحيث يستفيد جميع الطلبة منها.

عند طرح أسلئة ذات مستًوى أعىل، أي طلبة يظهرون مهارات "التفكير النقدي"؟ )مثل القدرة عىل 
التفكير بشكل غير تقليدي أو القدرة عىل التنبؤ بالعواقب أو توقعها(.

النشاط 5 )10 دقائق( 

اطلب من الطلبة التفكير مجدًدا في التعهد الذي قدمه طلبة 
الصّف. هل يعتقدون أن اإلجراء الذي سيتخذونه سيجعل 

البيئة المدرسية مكانًا أفضل؟ ثم أجِر مناقشة مختصرة عن 
ذلك.

إجابات مقترحة

سيحسن من مظهر المدرسة	 

يمكن للجميع االستفادة من التحسين	 

سيعلم األشخاص قيًما جيدة	 

يمكن للعديد من األشخاص المشاركة	 

م طلبة الصّف إىل مجموعات. اطلب من كل مجموعة  قِسّ
تصميم ملصق لدعم التعهد الذي قّدمه الصف. واكتب شعارًا 

يتماشى معه. 

اكتب أمثلة للشعار عىل اللوح:

نهتم ببيئتنا المدرسية.	 

ستصبح مدرستنا أفضل من بقية المدارس.	 

انظر كيف نتألق.	 

نحن نحب الحديقة؛ والحديقة تحبنا.	 

وبعد 5 دقائق، اطلب من كل مجموعة مشاركة الملصق 
الخاص بها.

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

 لتخيل	 
االستقصاء	 
حب االستطالع	 
التفكير الناقد	 
االهتمام	 
التضامن	 
إظهار االحترام	 
االبتكار	 
االعتماد عىل النفس	 
العمل الجماعي	 
المبادرة بالفعل	 

التقييم/التأمل

تقويم المعلم غير الرسمي: 

أسئلة للمبتدئين والمتقدمين أثناء مناقشة الصف ككل.

عند طرح أسلئة المستوى األعىل، أي طلبة يظهرون مهارات 
"التفكير الناقد"؟ )مثل القدرة عىل التفكير بشكل غير تقليدي 

أو القدرة عىل التنبؤ بالعواقب أو توقعها(.
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ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

أْن نَُكوَن 
َصاِدِقيَن

َما الَِّذي يَْعِنيِه أْن نَُكوَن َصاِدِقيَن؟

ْرُس 4  الدَّ

يَْنِتُج َعْن ِخَيارَاتِك وَقَرارَاتَِك عَواقُب، لَِذا يََتَعيَُّن َعلَيَك أَْن تَُكوَن َصاِدًقا 1
َمَع النَّاِس. أَْغِمْض َعْيَنْيَك لِلتَّْفِكيرِ ِفي َما يَْعِنيِه بِالنِّْسَبِة إِلَيَك أْن تَُكوَن 

َصاِدًقا. ثُمَّ َشارِْك أَْفَكارََك َمَع زَِميِلَك.

اْلُمْفَرَداُت

َصاِدٌقالَْعَواِقُب

اْلِيَجابِيَّاُتَغْيُر َصاِدٍق

لِْبيَّاُت السَّ

تَْعِليٌق تَْوِضيِحيٌّ

هدف الدرس

يركز هذا الدرس عىل أهمية الصدق وعىل معنى الصدق من 
الناحيةرالعملية: أن تكون أهاًل للثقة وأاّل تكذب أو تغش أو 

تسرق. 

نواتج التعلم

شرح الفرق بين الصدق وعدم الصدق.	 
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النشاط 1 )5 دقائق(

ر الطلبة بأن ثّمة عواقب تنتج عن اختياراتهم وقراراتهم.  ذّكِ

وضح لطلبتك أنه يجب عليهم التحلّي بالصدق بعضهم تجاه بعض ألّن ثمة عواقب تنتج عن أفعالهم.

قّسم الطلبة إىل مجموعات ثنائية، واطلب منهم التفكير في معنى الصدق بالنسبة إليهم ومناقشة 
ذلك مع شركائهم. ثم اطلب منهم مشاركة أفكارهم مع باقي زمالءئهم في الصف.

إجابات مقترحة

قول الحقيقة.	 

االعتراف بالخطأ.	 

اإلبالغ عن الخطأ عندما يرتكبه شخص ما.	 

عدم إخفاء أمور عن الشخص اآلخر.	 

عدم ادعاء القيام بشيء لم تفعله.	 

تجنب إلقاء اللوم عىل اآلخرين ألفعالك.	 

ْرُس 4 54اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 53

ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

أْن نَُكوَن 
َصاِدِقيَن

َما الَِّذي يَْعِنيِه أْن نَُكوَن َصاِدِقيَن؟

ْرُس 4  الدَّ

يَْنِتُج َعْن ِخَيارَاتِك وَقَرارَاتَِك عَواقُب، لَِذا يََتَعيَُّن َعلَيَك أَْن تَُكوَن َصاِدًقا 1
َمَع النَّاِس. أَْغِمْض َعْيَنْيَك لِلتَّْفِكيرِ ِفي َما يَْعِنيِه بِالنِّْسَبِة إِلَيَك أْن تَُكوَن 

َصاِدًقا. ثُمَّ َشارِْك أَْفَكارََك َمَع زَِميِلَك.

اْلُمْفَرَداُت

َصاِدٌقالَْعَواِقُب

اْلِيَجابِيَّاُتَغْيُر َصاِدٍق

لِْبيَّاُت السَّ

تَْعِليٌق تَْوِضيِحيٌّ

آثار عمٍل ما. العواقب

المزايا. 

العيوب.  

اإليجابيّات

السلبيّات

عندما تقول الحقيقة وتتصرف 
بطريقة تجعل اآلخرين يثقون 

بك. فالشخص الصادق ال 
يكذب أو يغّش أو يسرق.

صادق

عندما ال تقول الحقيقة. 
فالشخص غير الصادق هو من 

يكذب أو يغّش أو يسرق. غير صادق



التربية األخالقية

55

الصف 1 

56 55

 .
ِ
، ثُمَّ َساَعَد َوالَِدتَُه ِفي تَْرتِيِب الَْمطَْبخ أَنَْهى َجاك َواِجَبُه الَْمْدرَِسيَّ

ًة ِلَِخيِه ِديم.  َوبَْعَد َذلَِك َقرَأَ ِقصَّ
ْهِم! َوَحاَن الَْوْقُت لِلَِعِب الَْقْوِس َوالسَّ

َهاِب إِلَى   َجاك اِلنِْتَظارَ لِلذَّ
ِ
كَانَْت أُْمِسَيًة َداِفَئًة َورَائَِعًة َولَْم يَُكْن بُِوْسع

الَْحديَقِة. 
َفَهاتََف َصِديَقُه َحاِمد.

َهاِب إِلَى الُْمَتَنزَِّه؟" "َمرَْحًبا َحاِمد! َهْل أَنَْت ُمْسَتِعدُّ لِلذَّ
َهاُب." أََجاَب َحاِمٌد بَِصْوٍت َحزِيٍن لِلَْغايَِة. "لَْن يَْسَمَح  "َل يُْمِكَنِني الذَّ

لِي َوالِِدي بِاللَِّعِب َخارًِجا َهَذا اْلُْسُبوع."
"لَِماَذا؟"

"كََسَر أَحُدُهْم نَاِفَذَة َجارِي بَِسْهٍم اْلُْسُبوَع الَْماِضي. َوأَْخَبَر الَْجارُ 
َِّني لَْم  َوالِِدي بِاْلَْمرِ. َوقاَل إنَُّه كَاَن َفًتى يُْشِبُهِني. َفأَْخَبرُْت َوالِِدي بِأَن
أَْفَعْل َذلَِك. لَِكّنُه َقاَل إِنَّ َعلَيَّ الَْبَقاَء ِفي الَْمْنزِِل كُلَّ َمَساٍء َوالتَّْفِكيَر 

ِفيَما َفَعلُْتُه."
ُث إِلَيَك َلَِحًقا." "َحَسًنا." لَْم يَِجْد َجاك َشْيًئا آَخَر لَِقْولِِه. "َسأَتََحدَّ

َة الَْعِديُد ِمَن الِْفْتَياِن يَلََعُبوَن.  نََظَر إِلَى النَّاِفَذِة بِاتَِّجاِه الُْمَتَنزِِّه. كَاَن ثَمَّ
َوكَانُوا يَلُْهوَن َجِميًعا.

لَُكنَّ َجاك أَرَاَد اللَِّعَب َمَع َحاِمد. 
َفكََّر َجاك ِفي َما َفَعلَُه. َفكََّر ِفي َذلَِك الَْيْوِم الَِّذي كََسَر ِفيِه نَاِفَذة 

الَْجارِ. َوَفكََّر ِفي ُجلُوِس َحاِمد َوَحْيًدا ِفي ُغرَْفِتِه.
َفَناَدى "أَبِي". "أُرِيُد أُْن أُْخِبرََك بَِشْيٍء."

النَّاِفَذُة اْلَمْكُسوَرُة

2

ْر َمًعا "أَبِي، أُرِيُد أَْن أُْخِبرََك بَِشْيٍء." لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

 ِمَن النَّاِس يَُكوُن 
ٍ
  َماَذا كَاَن َعلَى َجاْك ِفْعلُُه َقْبَل أَْن يََتَمكََّن ِمَن اللَِّعِب؟ أَيُّ نَْوع

َجاْك؟
  لَِماَذا يَْشُعُر َحاِمٌد بِالُْحْزِن؟ 

  لَِماَذا لَْم يَِجْد َجاك َما يَُقولُُه لِحاِمٍد؟
  َماَذا كَاَن ُشُعورُ َجاك ِعْنَدَما "َفكََّر ِفي َما َفَعلَُه"؟

النشاط 2 )15 دقيقة(

ذّكر الطلبة بأنه عندما نكون صادقين مع أنفسنا، نفكر في 
عواقب أفعالنا.

اقرأ "النافذة المكسورة" للطلبة. اقرأ القصة برويّة وتحقق 
من مدى استيعاب الطلبة لها أثناء القراءة، إذا لزم األمر. 

بعد االنتهاء من قراءة القصة، اطلب من الطلبة التفكير في 
أسئلة للحوار الواردة في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

كان عليه انهاء واجبه المدرسي والمساعدة في 	 
الواجبات المنزلية. في رأيي أنَّه صبي مطيع يفعل ما 

يُطلب منه. كما أنه شخص مسؤول ومستقل.

شعر حامد بالحزن ألنه كان غير مسموح له باللعب 	 
خارًجا. كان حزين أيًضا ألنه تلّقى اللوم بسبب شيء لم 

يفعله.

ألن جاك اكتشف عاقبة أفعاله. تم إلقاء اللوم عىل 	 
حامد بسبب شيء فعله بول.

األرجح أنه شعر بالحزن والذنب.	 

ثم أجِر مناقشة صّفية حول سؤال لنفّكر مًعا الوارد في كتاب 
الطالب.

في رأيك، ما األمر الذي احتاج بول إىل إخباره لوالده؟ إالم 
يشير ذلك بشأن شخصية جاك؟

إجابات مقترحة

سيخبر جاك والده بأنه هو من كسر النافذة، وهذا يشير 	 
إىل أن جاك قد تعلم أهمية الصدق.
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ِ
، ثُمَّ َساَعَد َوالَِدتَُه ِفي تَْرتِيِب الَْمطَْبخ أَنَْهى َجاك َواِجَبُه الَْمْدرَِسيَّ

ًة ِلَِخيِه ِديم.  َوبَْعَد َذلَِك َقرَأَ ِقصَّ
ْهِم! َوَحاَن الَْوْقُت لِلَِعِب الَْقْوِس َوالسَّ

َهاِب إِلَى   َجاك اِلنِْتَظارَ لِلذَّ
ِ
كَانَْت أُْمِسَيًة َداِفَئًة َورَائَِعًة َولَْم يَُكْن بُِوْسع

الَْحديَقِة. 
َفَهاتََف َصِديَقُه َحاِمد.

َهاِب إِلَى الُْمَتَنزَِّه؟" "َمرَْحًبا َحاِمد! َهْل أَنَْت ُمْسَتِعدُّ لِلذَّ
َهاُب." أََجاَب َحاِمٌد بَِصْوٍت َحزِيٍن لِلَْغايَِة. "لَْن يَْسَمَح  "َل يُْمِكَنِني الذَّ

لِي َوالِِدي بِاللَِّعِب َخارًِجا َهَذا اْلُْسُبوع."
"لَِماَذا؟"

"كََسَر أَحُدُهْم نَاِفَذَة َجارِي بَِسْهٍم اْلُْسُبوَع الَْماِضي. َوأَْخَبَر الَْجارُ 
َِّني لَْم  َوالِِدي بِاْلَْمرِ. َوقاَل إنَُّه كَاَن َفًتى يُْشِبُهِني. َفأَْخَبرُْت َوالِِدي بِأَن
أَْفَعْل َذلَِك. لَِكّنُه َقاَل إِنَّ َعلَيَّ الَْبَقاَء ِفي الَْمْنزِِل كُلَّ َمَساٍء َوالتَّْفِكيَر 

ِفيَما َفَعلُْتُه."
ُث إِلَيَك َلَِحًقا." "َحَسًنا." لَْم يَِجْد َجاك َشْيًئا آَخَر لَِقْولِِه. "َسأَتََحدَّ

َة الَْعِديُد ِمَن الِْفْتَياِن يَلََعُبوَن.  نََظَر إِلَى النَّاِفَذِة بِاتَِّجاِه الُْمَتَنزِِّه. كَاَن ثَمَّ
َوكَانُوا يَلُْهوَن َجِميًعا.

لَُكنَّ َجاك أَرَاَد اللَِّعَب َمَع َحاِمد. 
َفكََّر َجاك ِفي َما َفَعلَُه. َفكََّر ِفي َذلَِك الَْيْوِم الَِّذي كََسَر ِفيِه نَاِفَذة 

الَْجارِ. َوَفكََّر ِفي ُجلُوِس َحاِمد َوَحْيًدا ِفي ُغرَْفِتِه.
َفَناَدى "أَبِي". "أُرِيُد أُْن أُْخِبرََك بَِشْيٍء."

النَّاِفَذُة اْلَمْكُسوَرُة

2

ْر َمًعا "أَبِي، أُرِيُد أَْن أُْخِبرََك بَِشْيٍء." لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

 ِمَن النَّاِس يَُكوُن 
ٍ
  َماَذا كَاَن َعلَى َجاْك ِفْعلُُه َقْبَل أَْن يََتَمكََّن ِمَن اللَِّعِب؟ أَيُّ نَْوع

َجاْك؟
  لَِماَذا يَْشُعُر َحاِمٌد بِالُْحْزِن؟ 

  لَِماَذا لَْم يَِجْد َجاك َما يَُقولُُه لِحاِمٍد؟
  َماَذا كَاَن ُشُعورُ َجاك ِعْنَدَما "َفكََّر ِفي َما َفَعلَُه"؟
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3

4

َسَيطَْرُح َعلَيَك ُمَعلِّمَك بَْعَض اْلْسِئلَِة. َحاِوِل أْن تَُقوَل اْلَحِقيَقَة َوأْن 
 .

ِ
تُِجيَب بِِصْدٍق َوأَمانٍَة َقْدَر اْلُمْسَتطَاع

َماَذا تَْفَعُل إِِن اْحَتَسَب أَميُن 
ْنُدوِق ثََمَن ِقطََعَتي شوكولتة  الصُّ
َفَقْط بَْيَنما تَُكوُن َقِد اْشَترِيَت ِفي 

؟ اْمَلِ اْلَجْدَوَل 
ٍ
اْلَحِقيَقِة ثََلَث ِقطَع

التَّالِي. 

َورِ التَّالَِيِة. اْسَتِمْع إِلَى َوْصِف ُكلٍّ ِمْنَها َونَاِقِش اْلِخَيارَاِت الَِّتي 5 انُْظْر إِلَى الصُّ
ْر ِفي ايَجابِيَّاِت َوَسْلِبيَّاِت ُكلِّ ِخَيارٍ َقْبَل اتَِّخاِذ اْلقَرارِ.    يُْمِكُن اتَِّخاُذَها. َفكِّ

ائِرَِة َمْوِعُد الدَّ

ِفي الَْمْتَجرِ

اْلِيَجابِيَّاُت

ْلِبيَّاُت السَّ

َل أُْخِبُرُه بَِخطَِئِهأُْخِبُرُه بَِخطَِئَه

3. ل تصغي إلى نصائح الوالدين

اْقَترَْضَت لُْعَبَة َصِديِقَك َوأَضْعَتَها.. 1
َّيَْت َصِديًقا يََضُع َشْيًئا ِفي  2. ِفي الَْمْتَجرِ، رَأ

َجْيِبِه ِمْن ُدوِن ُدِفَع ثََمِنِه.

ََّة َوالَِدتَِك ِمْن ُدوِن َقْصٍد أَثَْناَء  4. كََسرَْت زَْهرِي
اللَِّعِب ِفي الَْمْنزِِل.

النشاط 3 )15 دقيقة(

وضح أن طلبة الصّف سيجرون مناقشة "موعد الدائرة" عن 
الصدق، وعدم الصدق.

األسئلة

ما الذي يجعلنا نعتبر أن الشخص صادق؟  أ. 

ما الذي يجعلنا نعتبر أن الشخص غير صادق؟ ب. 

ما الذي قد تفعله إذا وجدَت مااًل في الشارع؟ ولماذا؟  ج. 

د.  اذا فقدَت مااًل، فماذا توّد من الشخص الذي يجده 
أن يفعل؟ 

هـ.  في رأيك، لماذا يميل الناس أحيانًا إىل أن يكونوا 
غير صادقين؟

و.  كيف يمكنك إقناع شخص يميل إىل عدم الصدق 
بقول الحقيقة؟

إجابات مقترحة

أ.  أن يكون جديرًا بالثقة ويمكن االعتماد عليه ويحترمه 
اآلخرون ويفعل الصواب.

أن يغش ويكذب ويسرق. ب. 

أُعيد األموال ألنني أعرف أنها ليست ملكي. ج. 

أوّد أن يعيد الشخص المال. ه  د. 

ربما يشعرون أنهم يحصلون عىل شيء من دون مقابل. هـ . 

و.  تذكير الشخص بعواقب قراره، واإلشارة إىل أن ثمة 
آخرين سيلحق بهم األذى.

التعليم المتمايز

للمبتدئين

اطرح أسئلة نعم/ال ذات مستوى التفكير األدنى.

للمتقّدمين 

اطرح أسئلة معقدة ذات مستوى تفكير أدنى قد تتطلب 
اإلجابة عليها مهارات التفكير الناقد.

النشاط 4 )10 دقائق(

ر الطلبة بأن ثّمة عواقب تنتج عن القرارات. لذلك، عند  ذّكِ
اتخاذ قرار، نحن بحاجة إىل التفكير في إيحابياته وسلبياته. 

تحقق من فهمهم لهذين المصطلحين، شارًحا لهم أن 
اإليجابيات هي المزايا، بينما السلبيات هي العيوب.

اشرح الموقف للطلبة:

أنت في المتجر واحتسب أمين الصندوق ثمن قطعتي شوكوالتة فقط بينما تكون قد اشتريت في 
الحقيقة ثالث قطع بالفعل.

أي خيار سيعتمدون:

أخبر أمين الصندوق بخطأه وأدفع ثمن القطع الثالث.. 1

ال أخبر أمين الصندوق بخطئه، وادفع ثمن قطعتين فقط.. 2

ما العواقب التي تنتج عن كل قرار؟

إجابات مقترحة

ال أخبره بخطئهأخبره بخطئه

ستحصل عىل قطعة شكوالتة مجانًااالرتياح لكونك صادًقااإليجابّيات
الندم لعدم قول الحقيقة	 تدفع مااًل أكثرالسلبّيات

يمكن أن يُحسم المبلغ ِمن راتبه	 
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النشاط 5 )10 دقائق( 

قّسم الطلبة إىل مجموعات ثنائية، واطلب منهم دراسة كل 
موقف واالتفاق عىل القرار الذي سيتخذونه. ثم اطلب منهم 

تحديد إحدى اإليجابيات والسلبيات لقرارهم. 

حث كل فريق عىل مشاركة أحد المواقف مع الصف.

أّكد عىل أن عواقب عدم الصدق هي:

فقد ثقة واحترام اآلخرين	 

الشعور بالذنب لكونك غير صادق	 

خطر االعتقال 	 

مواجهة العقاب	 

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التأمل الناقد	 
التوّسع في التفكير والمناقشة	 
حل المشكالت	 
االستنتاج األخالقي	 
النظر من زوايا متعددة	 
التعاطف	 
اتخاذ القرارات	 
التعامل مع التعقيد	 

التقييم/التأمل:

هل حقق الطلبة النواتج؟ ْرُس 4 58اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 57

3

4

َسَيطَْرُح َعلَيَك ُمَعلِّمَك بَْعَض اْلْسِئلَِة. َحاِوِل أْن تَُقوَل اْلَحِقيَقَة َوأْن 
 .

ِ
تُِجيَب بِِصْدٍق َوأَمانٍَة َقْدَر اْلُمْسَتطَاع

َماَذا تَْفَعُل إِِن اْحَتَسَب أَميُن 
ْنُدوِق ثََمَن ِقطََعَتي شوكولتة  الصُّ
َفَقْط بَْيَنما تَُكوُن َقِد اْشَترِيَت ِفي 

؟ اْمَلِ اْلَجْدَوَل 
ٍ
اْلَحِقيَقِة ثََلَث ِقطَع

التَّالِي. 

َورِ التَّالَِيِة. اْسَتِمْع إِلَى َوْصِف ُكلٍّ ِمْنَها َونَاِقِش اْلِخَيارَاِت الَِّتي 5 انُْظْر إِلَى الصُّ
ْر ِفي ايَجابِيَّاِت َوَسْلِبيَّاِت ُكلِّ ِخَيارٍ َقْبَل اتَِّخاِذ اْلقَرارِ.    يُْمِكُن اتَِّخاُذَها. َفكِّ

ائِرَِة َمْوِعُد الدَّ

ِفي الَْمْتَجرِ

اْلِيَجابِيَّاُت

ْلِبيَّاُت السَّ

َل أُْخِبُرُه بَِخطَِئِهأُْخِبُرُه بَِخطَِئَه

3. ل تصغي إلى نصائح الوالدين

اْقَترَْضَت لُْعَبَة َصِديِقَك َوأَضْعَتَها.. 1
َّيَْت َصِديًقا يََضُع َشْيًئا ِفي  2. ِفي الَْمْتَجرِ، رَأ

َجْيِبِه ِمْن ُدوِن ُدِفَع ثََمِنِه.

ََّة َوالَِدتَِك ِمْن ُدوِن َقْصٍد أَثَْناَء  4. كََسرَْت زَْهرِي
اللَِّعِب ِفي الَْمْنزِِل.
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ْرُس 5 60اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 59

ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

اْسِتْكَشاُف 
اْلِصْدِق َعْبَر 
َسْرِد اْلَقَصِص

َما اْلَفْرُق بَْيَن الصدق وعدم الصدق؟

ْرُس 5  الدَّ

ْخِص اْلَصاِدِق َوَغْيرِ اْلَصاِدِق، َوَحاِوِل 1 ْر ِفي اْلْخِتَلَفاِت بَْيَن الشَّ َفكِّ
. فِّ َل إِلَى ثََلِث ِصَفاٍت لَُكلِّ ِمْنُهَما َوُمَشارََكَتَها َمَع زَُمَلئَِك ِفي الصَّ التََّوصُّ

الَحِقيَقُة

الثََقُة

اْلُمْفَرَداُت

 تََذكَّْر
ْدِق الَْعالَِميُّ 30 أَبْرِيَل: يَْوُم الصِّ

هدف الدرس

استكشاف كيف يمكن استخدام القصص إلظهار الصدق في 
التصرفات.

المواد المطلوبة

قصيدة حول التحلي بالصدق	 

القصة: الفتى الذي ادعى وجود ذئب	 

4 صور "لقصة الفتى الذي ادعى وجود ذئب"	 

نواتج التعلم

فهم معنى االهتمام وإدراك أنَّه قد يتخذ أشكاالً 	 
مختلفة عديدة.

شرح الفرق بين الصدق وعدم الصدق.	 
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النشاط 1 )10 دقائق(

ذكر الطلبة بأّن عدم الصدق هو سلوك معاكس للصدق، ثّم اطلب منهم التفكير في الفروق بين 
الشخص الصادق وغير الصادق.

أثناء مشاركة الطلبة إجاباتهم، امأل جدوالً عىل اللوح يوضح الصفات المختلفة.

إجابات مقترحة

اجذب انتباه الطلبة إىل فقرة ”تذّكر“. وأكد عىل أنه يجب عىل الطلبة التحلي بالصدق يوميًا، وليس في 
يوم الصدق العالمي فقط.

ْرُس 5 60اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 59

ْدُق4اْلَوْحَدُة اْلْهِتُماُم َوالصِّ

اْسِتْكَشاُف 
اْلِصْدِق َعْبَر 
َسْرِد اْلَقَصِص

َما اْلَفْرُق بَْيَن الصدق وعدم الصدق؟

ْرُس 5  الدَّ

ْخِص اْلَصاِدِق َوَغْيرِ اْلَصاِدِق، َوَحاِوِل 1 ْر ِفي اْلْخِتَلَفاِت بَْيَن الشَّ َفكِّ
. فِّ َل إِلَى ثََلِث ِصَفاٍت لَُكلِّ ِمْنُهَما َوُمَشارََكَتَها َمَع زَُمَلئَِك ِفي الصَّ التََّوصُّ

الَحِقيَقُة

الثََقُة

اْلُمْفَرَداُت

 تََذكَّْر
ْدِق الَْعالَِميُّ 30 أَبْرِيَل: يَْوُم الصِّ

الوقائع كما هي أو كما حدثت 
في الواقع. الحقيقة

االعتقاد بمصداقية شخٍص ما. الثقة

يقول الحقيقة
يعترف بخطأه
يتبع القوانين

يحترم اآلخرين
يحفظ الوعود

يشعر بالراحة تجاه نفسه
محل ثقة اآلخرين

يكذب
يختبئ
يغّش

يفكر في نفسه فقط
ال يفي بالوعود
يشعر بالذنب

ال يثق به اآلخرون

الشخص غير الصادقالشخص الصادق
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ِف الَْيْوَم! ا ِفي الصَّ كَاَن َجاك يَْشُعُر بِالَْقلَِق. َفُهَو َسًيْجرِي إِْخِتَبارًا ُمِهّمً
، َوكَاَن َعلَى ِعلٍْم بِأَنَّ َعلَْيِه أََداَء  أَنَْهى َجاك َواِجَبُه الَْمْدرَِسيَّ

اْلْخِتَبارِ الَْيْوَم. 
ُم أََداًء َجيًِّدا ِفي اْلْخِتَبارِ لَِكنَُّه َل يَزَاُل يَْشُعُر بَِقِليٍل  َُّه َسُيَقدِّ اْعَتَقَد أَن

ِمَن الَْقلَِق.
َفكََّر َقائِلً: "َعلَى اْلََقلِّ أَنَا َعِملُْت بِِجدٍّ أَْكثََر ِمْن َجِميل".

ا، َوَدائًِما َما  . َوكَاَن كَُسوًل َجّدً فِّ كَاَن َجِميل أََحَد زَُمَلِء َجاك ِفي الصَّ
كَاَن يََقُع ِفي الَْمَشاِكِل.

بََحَث َجاُك َعْن َجِميٍل لَِيْعرَِف َما إَِذا كَاَن ُهَو أَيَْضاَ ُمًتًوتِّرَاً لَِكنَُّه لَْم 
. يَِجْدُه ِفي الَْصفِّ

ُر َعْن أََداِء اْلْخِتَبارِ".  َفكََّر َجاك "َجِميل َسَيَتأَخَّ
َفْجأًَة، انْطَلََق إِنَْذارُ الَْحرِيِق، َفُذِعَر الَْجِميُع.

. فِّ َجَرى َجِميل إِلَى َداِخِل الصَّ
َة َحرِيٌق ِفي الَْقاَعِة. َعلَْيَنا الُْمَغاَدرََة َجِميًعا!" َصاَح َقائِلً: "ثَمَّ

. كَانَْت إِنَْذارَاُت  رَاِسيِّ فِّ الدِّ  الصَّ
ِ
اتََّبَع َجِميُع الطَّلََبِة الُْمَعلَِّم إِلَى َخارِج

الَْحرِيِق تَْنطَِلُق ِفي كُلِّ َمَكاٍن.
َة َحرِيًقا؟" َسأََل َجاك َجِميلً "كَْيَف َعِلْمَت أَنَّ ثَمَّ

ِحِك، بََدأَ َجِميل بِالضَّ
َقائِلً: "أَنَا َمْن أَطْلََق اْلِنَْذارَ. كَاَن َعلَيَّ الُْعُثورُ َعلَى طَرِيَقٍة تَُحوُل ُدوَن 

أَدائِي َهَذا الِْخِتَبارَ."
لَْم يَُكْن بِإِْمَكاِن َجاك تَْصِديُق َما يَْسَمُعُه.

َصَرَخ ِفي َوْجِه َجِميل َقائِلً: "َماَذا َسَيْحُدُث ِعْنَدَما يَِتمُّ إِطَْلُق اْلِنَْذارِ ِفي 
َة َحرِيًقا، َوَقْد نََتأَذَّى َجِميُعَنا". َق بِأَنَّ ثَمَّ الَْمرَِّة التَّالَِيِة؟" "لَْن نَُصدِّ

“آه"! َفكََّر َجِميل بُِحْزٍن، "لَْم أَُفكِّْر ِفي َذلَِك ُمطْلًَقا".

َحرِيٌق! َحرِيٌق!

2

ْر َمًعا  َقاَل َجِميل "لَْم أَُفكِّْر ِفي َذلَِك  لُِنَفكِّ
ُمطْلًَقا". 

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

 لَِماَذا َشَعَر َجاك بِالتََّوتُّرِ؟
 َهْل يَْهَتمُّ َجاك ِلَْمرِ َجِميل؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟

  بِأَيِّ َشْكٍل لَْم يَُكْن َجِميل َغْيَر َصاِدٍق؟
ْق َجاك َما َسِمَعُه؟ إَِلَم يُِشيُر َذلَِك َعْن َشْخِصيَِّتِه؟   لَِما لَْم يَُصدِّ

النشاط 2 )15 دقيقة(

اقرأ قصة "حريق! حريق" عىل الطلبة، ثم اطلب منهم أن 
يولوا اهتماًما خاًصا لموضوع الصدق وعدم الصدق أثناء 

االستماع إىل القصة. اقرأ القصة بتأن وتحقق من مدى 
االستيعاب أثناء القراءة، إذا لزم األمر. 

بعد االنتهاء من قراءة القصة، اطلب من الطلبة التفكير في 
“أسئلة للحوار” الواردة في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة

عىل الرغم من أنه درس بجد، إال أنه ال يزال قلًقا من عدم 	 
تقديم مستوى جيد في االختبار.

نعم، إنه يهتم ألمر جميل. فهو يتحقق لمعرفة ما إذا 	 
كان متوترًا.

أطلق إنذار الحريق بحيث يتمكن من عدم أداء االختبار. 	 
كما أنه غير مهتم بكونه غير صادق كما أنه غير مهتم 

بالطلبة اآلخرين.

لقد ُصدم من عدم صدق جميل ومن عدم تفكيره في 	 
عواقب تصرفه. لقد تعلمنا أن جاك يهمه الصدق.

ثم أجِر مناقشة صفية حول سؤال “لنفّكر مًعا” الوارد في 
كتاب الطالب.

هل كان جميل ليتصرّف بشكل مختلف لو أنّه فكر في 
عواقب تصرفاته؟ في رأيك، ما الذي كان يجب عليه فعله؟

إجابات مقترحة

لو أّن جميل في الخطر الذي قد يلحق بالطلبة اآلخرين، فربما 
ما كان ليطلق جرس اإلنذار. وكان ينبغي عليه أداء االختبار 
وبذل أقصى جهده. ثم كان عليه بعد ذلك بذل المزيد من 

الجهد في الدرس ألداء االختبار التالي.
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ِف الَْيْوَم! ا ِفي الصَّ كَاَن َجاك يَْشُعُر بِالَْقلَِق. َفُهَو َسًيْجرِي إِْخِتَبارًا ُمِهّمً
، َوكَاَن َعلَى ِعلٍْم بِأَنَّ َعلَْيِه أََداَء  أَنَْهى َجاك َواِجَبُه الَْمْدرَِسيَّ

اْلْخِتَبارِ الَْيْوَم. 
ُم أََداًء َجيًِّدا ِفي اْلْخِتَبارِ لَِكنَُّه َل يَزَاُل يَْشُعُر بَِقِليٍل  َُّه َسُيَقدِّ اْعَتَقَد أَن

ِمَن الَْقلَِق.
َفكََّر َقائِلً: "َعلَى اْلََقلِّ أَنَا َعِملُْت بِِجدٍّ أَْكثََر ِمْن َجِميل".

ا، َوَدائًِما َما  . َوكَاَن كَُسوًل َجّدً فِّ كَاَن َجِميل أََحَد زَُمَلِء َجاك ِفي الصَّ
كَاَن يََقُع ِفي الَْمَشاِكِل.

بََحَث َجاُك َعْن َجِميٍل لَِيْعرَِف َما إَِذا كَاَن ُهَو أَيَْضاَ ُمًتًوتِّرَاً لَِكنَُّه لَْم 
. يَِجْدُه ِفي الَْصفِّ

ُر َعْن أََداِء اْلْخِتَبارِ".  َفكََّر َجاك "َجِميل َسَيَتأَخَّ
َفْجأًَة، انْطَلََق إِنَْذارُ الَْحرِيِق، َفُذِعَر الَْجِميُع.

. فِّ َجَرى َجِميل إِلَى َداِخِل الصَّ
َة َحرِيٌق ِفي الَْقاَعِة. َعلَْيَنا الُْمَغاَدرََة َجِميًعا!" َصاَح َقائِلً: "ثَمَّ

. كَانَْت إِنَْذارَاُت  رَاِسيِّ فِّ الدِّ  الصَّ
ِ
اتََّبَع َجِميُع الطَّلََبِة الُْمَعلَِّم إِلَى َخارِج

الَْحرِيِق تَْنطَِلُق ِفي كُلِّ َمَكاٍن.
َة َحرِيًقا؟" َسأََل َجاك َجِميلً "كَْيَف َعِلْمَت أَنَّ ثَمَّ

ِحِك، بََدأَ َجِميل بِالضَّ
َقائِلً: "أَنَا َمْن أَطْلََق اْلِنَْذارَ. كَاَن َعلَيَّ الُْعُثورُ َعلَى طَرِيَقٍة تَُحوُل ُدوَن 

أَدائِي َهَذا الِْخِتَبارَ."
لَْم يَُكْن بِإِْمَكاِن َجاك تَْصِديُق َما يَْسَمُعُه.

َصَرَخ ِفي َوْجِه َجِميل َقائِلً: "َماَذا َسَيْحُدُث ِعْنَدَما يَِتمُّ إِطَْلُق اْلِنَْذارِ ِفي 
َة َحرِيًقا، َوَقْد نََتأَذَّى َجِميُعَنا". َق بِأَنَّ ثَمَّ الَْمرَِّة التَّالَِيِة؟" "لَْن نَُصدِّ

“آه"! َفكََّر َجِميل بُِحْزٍن، "لَْم أَُفكِّْر ِفي َذلَِك ُمطْلًَقا".

َحرِيٌق! َحرِيٌق!

2

ْر َمًعا  َقاَل َجِميل "لَْم أَُفكِّْر ِفي َذلَِك  لُِنَفكِّ
ُمطْلًَقا". 

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ

 لَِماَذا َشَعَر َجاك بِالتََّوتُّرِ؟
 َهْل يَْهَتمُّ َجاك ِلَْمرِ َجِميل؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟

  بِأَيِّ َشْكٍل لَْم يَُكْن َجِميل َغْيَر َصاِدٍق؟
ْق َجاك َما َسِمَعُه؟ إَِلَم يُِشيُر َذلَِك َعْن َشْخِصيَِّتِه؟   لَِما لَْم يَُصدِّ
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اْقَرأِ الِحَواَر َحْوَل اْلِصْدِق ثُمَّ نَاِقْش، َمَع زَِميِلَك، اْلَْسِئلََة الَِّتي يَطَْرُحَها 3
ُمَعلُِّمَك. 

َقِني؟ أنَا لَْم أْفَعْل َذلَِك. لَِماَذا َل تُرِيُد أْن تَُصدِّ  -

أتََمنَّى لَْو أْسَتِطيُع تَْصِديَقَك، َفأنَْت َدائًِما َل تَُقوُل الَْحِقيَقَة.  -

َقِني. لََقْد كُْنُت ألَْعُب ِفي الَْحِديَقِة َولَْم أكُْن َحتَّى َقرِيًبا ِمَن الَْمَكاِن. َعلَْيَك أْن تَُصدِّ  -

ْخِص الَِّذي يَْعَتاُد الَْكِذَب أَنَّ اْلَخرِيَن يَِجُدوَن ُصُعوبًَة ِفي تَْصِديِقِه. الُْمْشِكلَُة َمَع الشَّ  -

لَِكْن َهِذِه الَْمرََّة أنَا َل أكِذُب! َدْعِني أْشَرْح لََك كُلَّ َشْيٍء.   -

-  لََقِد اْسَتْنَفْدَت كُلَّ ُفرَِصَك، َوِمَن الَْخطَِأ أْن أْسَتِمَع لَِكَلِمَك. َقْد يَُكوُن َذلَِك َدرًْسا َحِقيِقّيًا لََك كَْي 

ْدِق َدائًِما.  تََتَعلََّم أْن تََتَحلَّى بِالصِّ

ِبيَّ الَِّذي أَطْلََق إِنَْذاَر 4 َهْل تََتَذكَُّر َجِميًل، الصَّ
اْلَحرِيِق؟ تََخيَّْل نَْفَسَك َمَكانَُه. اْجِلْس َعلَى 

َراَحِة َوأَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة ِمْن ِوْجَهِة  ُكْرِسيِّ الصَّ
ْخِصيَِّة. نََظرِ َهِذِه الشَّ

رَاَحِة. َجِميٌل يَْجِلُس َعلَى كُْرِسيِّ الصَّ

َماَذا تَْعِني َهِذه اْلَمُقولَُة لََك؟5

"تَْحِطيُم ثَِقِة َشْخٍص َما يُْشِبُه كَرَْمشَة ِقطَْعِة َورٍَق. بِإِْمَكانَِك ُمَعالََجُة اْلَْمرِ لَِكنَّ الَْورََقَة لَْن تَُعوَد إِلَى َسابِِق 

َعْهِدَها َمرًَّة أُْخَرى".

ا أَنَا! لَْم يَُكْن َحّقً

ْر! َفكِّ
َهْل أَنَْت ُمواِفٌق َعلَى َهِذِه الِْعَبارَِة:

ْم بَرَاِهيَن تَْدَعُم َمْوِقَفَك. َواِب َدائًِما َقْوُل الَْحِقيَقِة َحتَّى َوإِْن كَانَْت َسُتلِْحُق اْلََذى بَِشْخٍص َما". َقدِّ "ِمَن الصَّ

النشاط 3 )15 دقيقة(

اقرأ هذا الحوار عىل الطلبة. ثم، قّسم طلبة الصّف إىل 
مجموعات ثنائية. 

اطرح أسئلة لتحفيز المناقشة حول الصدق:

َمن المتحاوران برأيك؟ )صديقان يعتقد أحدهما أّن 	 
اآلخر يكذب عليه(.

ماذا حدث في رأيك؟ )يعتقد أحد االصدقاء أن صديقه 	 
هو من تسبب في أذيته(.

هل تعتقد أن الشخص األول يقول الحقيقة؟ لماذا؟ 	 
)نعم. إنه يصر عىل أنه لم يفعل ذلك(.

لماذا وجد الشخص الثاني أنه من الصعب جًدا 	 
تصديقه؟ )لقد كذب عدة مرات من قبل(.

برأيك ماذا حدث بعد هذه المحادثة؟ )تعهد الصديقان 	 
بأن يتحليا بالصدق بعضهما مع بعض(.

ما الدرس الذي تستنتجه من هذا الحوار؟ )إن الصدق 	 
هو دائما التصرف األفضل ألنك إذا كنت صادًقا  

فسيصّدقك اآلخرون دائًما(.

دع الطلبة يعرفون أنه إذا كذب شخص ما، فلن يصّدقه 
اآلخرون مطلًقا.

يمكنك أيًضا توجيه الطلبة إىل سؤال فكر.

ناقش مع الطلبة أن قول الحقيقة أمر ال بد منه حتى إذا كانت 
النتائج عىل خالف ما يريده الشخص.
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النشاط 4 )20 دقيقة( 

وضح أنه من المهم فهم سبب عدم صدق األشخاص في بعض األوقات وذكر الطلبة بأّن جميالً في 
القصة تصرف بطريقة غير صادقة. 

اطلب من الطلبة الجلوس عىل "الكرسي الساخن"، كرسي أمام زمالئهم. وضح لهم أن هذا الطالب 
سيتقمص شخصية جميل وسيجيب عن األسئلة. اسمح للطلبة بطرح سؤالين. ثم اطلب من طالب 

آخر تقمص الشخصية والقيام بجولة أخرى من األسئلة. كرر األمر إذا سمح الوقت.

إذا كان الطلبة يواجهون صعوبة في طرح األسئلة، فيمكنك اقتراح بعض منها:

لماذا لم تدرس ألداء االختبار؟	 

هل تهتم بأمر زمالئك في الصف؟	 

هل تعرف مدى خطورة الحريق؟	 

في رأيك، ماذا سيحدث عندما يتم إطالق اإلنذار في المرة التالية؟	 

ماذا ستفعل عندما يحين وقت االختبار التالي؟	 

في رأيك، لماذا كان إطالق اإلنذار فكرة جيدة؟	 
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اْقَرأِ الِحَواَر َحْوَل اْلِصْدِق ثُمَّ نَاِقْش، َمَع زَِميِلَك، اْلَْسِئلََة الَِّتي يَطَْرُحَها 3
ُمَعلُِّمَك. 

َقِني؟ أنَا لَْم أْفَعْل َذلَِك. لَِماَذا َل تُرِيُد أْن تَُصدِّ  -

أتََمنَّى لَْو أْسَتِطيُع تَْصِديَقَك، َفأنَْت َدائًِما َل تَُقوُل الَْحِقيَقَة.  -

َقِني. لََقْد كُْنُت ألَْعُب ِفي الَْحِديَقِة َولَْم أكُْن َحتَّى َقرِيًبا ِمَن الَْمَكاِن. َعلَْيَك أْن تَُصدِّ  -

ْخِص الَِّذي يَْعَتاُد الَْكِذَب أَنَّ اْلَخرِيَن يَِجُدوَن ُصُعوبًَة ِفي تَْصِديِقِه. الُْمْشِكلَُة َمَع الشَّ  -

لَِكْن َهِذِه الَْمرََّة أنَا َل أكِذُب! َدْعِني أْشَرْح لََك كُلَّ َشْيٍء.   -

-  لََقِد اْسَتْنَفْدَت كُلَّ ُفرَِصَك، َوِمَن الَْخطَِأ أْن أْسَتِمَع لَِكَلِمَك. َقْد يَُكوُن َذلَِك َدرًْسا َحِقيِقّيًا لََك كَْي 

ْدِق َدائًِما.  تََتَعلََّم أْن تََتَحلَّى بِالصِّ

ِبيَّ الَِّذي أَطْلََق إِنَْذاَر 4 َهْل تََتَذكَُّر َجِميًل، الصَّ
اْلَحرِيِق؟ تََخيَّْل نَْفَسَك َمَكانَُه. اْجِلْس َعلَى 

َراَحِة َوأَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة ِمْن ِوْجَهِة  ُكْرِسيِّ الصَّ
ْخِصيَِّة. نََظرِ َهِذِه الشَّ

رَاَحِة. َجِميٌل يَْجِلُس َعلَى كُْرِسيِّ الصَّ

َماَذا تَْعِني َهِذه اْلَمُقولَُة لََك؟5

"تَْحِطيُم ثَِقِة َشْخٍص َما يُْشِبُه كَرَْمشَة ِقطَْعِة َورٍَق. بِإِْمَكانَِك ُمَعالََجُة اْلَْمرِ لَِكنَّ الَْورََقَة لَْن تَُعوَد إِلَى َسابِِق 

َعْهِدَها َمرًَّة أُْخَرى".

ا أَنَا! لَْم يَُكْن َحّقً

ْر! َفكِّ
َهْل أَنَْت ُمواِفٌق َعلَى َهِذِه الِْعَبارَِة:

ْم بَرَاِهيَن تَْدَعُم َمْوِقَفَك. َواِب َدائًِما َقْوُل الَْحِقيَقِة َحتَّى َوإِْن كَانَْت َسُتلِْحُق اْلََذى بَِشْخٍص َما". َقدِّ "ِمَن الصَّ

التعليم المتمايز

 للمبتدئين 
يمكنهم استنباط أمثلة.

 للمتقدمين 
يمكنهم تدوين أمثلة واستنباطها.

النشاط 5 )10 دقائق( 

اطلب من الطلبة التفكير في أصدقاء جميل في القصة. ما 
تبعات تصرفات جميل عليهم؟ وضح أنهم عىل األرجح قد ال 

يثقون فيه مجدًدا. 

اطلب من الطلبة قراءة المقولة في كتاب الطالب. ثم اطلب 
منهم مشاركة أفكارهم حول المقولة، إذا كانوا يشعرون 

بالراحة تجاه ذلك.

 قارن مع الطلبة قصة جميل والقصيدة الموجودة في 
النشاط 3.

أَنِْه الدرس بتلخيص سمات الشخص الصادق:

يقول الحقيقة	 

يحفظ الوعود	 

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

التفكير الناقد	 
االستنتاج األخالقي	 
التعاطف	 
اإلصغاء الجيد	 
اتخاذ القرار	 
المشاركة	 

التقييم/التأمل

هل حقق الطلبة هذه النتائج؟ هل يساعد سرد قصة في 
مدى استيعابهم؟
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المصطلحات
أخالقي: ما يّتفق مع المبادئ والمثل والقيم والقواعد االجتماعية.

أسالف: شخص من زمن بعيد انحدر شخص آخر من َنْسِله؛ فرد من أفراد األسرة ينتمي إلى 
الزمن الماضي.

: مّتصلة بالبدو، وهم األشخاص الذين يعيشون حياة الترحال من مكان إلى آخر بداًل  َأْعَراِبيٌّ
من االستقرار في مكان واحد فقط.

إيجابّيات: المزايا.

احترام: التفكير بشكل جيد في شخص ما. إظهار اهتمامك بمشاعر االحترام اآلخرين.

اهتمام: أن تعتني باآلخرين، وتكون االهتمام لطيًفا معهم.

بيئة: كل شيء في العالم من حولنا يؤثر في الحياة على األرض عموًما؛ بما في ذلك الهواء 
والماء والنباتات والحيوانات والبشر.

تراث: جميع العادات والتقاليد والمعتقدات واإلبداعات واإلنجازات التي ُتعد جزًء من تاريخ 
مجتمع أو أمة.

ل اآلخرين ودعوتهم للعب. ترحيب باآلخرين: تقبُّ

تعبير عن الذات: إظهار المشاعر أو الخواطر أو األفكار الذاتّية في الكتابة أو الفن أو 
الموسيقى أو الرقص.

تقدير: فهم أهمية شخص/شيء ما.

ثقة: االعتقاد بمصداقية شخٍص ما.

جفاف: فترة زمنية طويلة ال يهطل فيها المطر.

ِجيٌل: أشخاص ولدوا وعاشوا في الزمن نفسه تقريًبا.

حقيقة: الوقائع كما هي أو كما حدثت في الواقع.
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ا أو عبرة. حكاية رمزّية: قصة تتضمن مغًزى أخالقيًّ

خيار: اختيار عمل محدد من خيارين أو أكثر.

ُخَراَفٌة: قصة يؤمن البعض بحدوثها على الرغم من كونها غير حقيقّية.

سلبّيات: العيوب. 

صادق: عندما تقول الحقيقة وتتصرف بطريقة تجعل اآلخرين يثقون بك. فالشخص الصادق 
ال يكذب أو يغّش أو يسرق.

عواقب: آثار عمٍل ما.

عواقب: نتائج أو آثار عمل ما.

غير صادق: عندما ال تقول الحقيقة. فالشخص غير الصادق هو من يكذب أو يغّش 
أو يسرق.

قبيلة: مجموعة من األفراد تربط بينهم روابط معينة و يعيشون على بقعة محددة 
من األرض.

قرار: إعمال العقل الختيار عمل قرار معين.

ُلَقْيَماٌت: حلوى شعبية في العالم العربي.

مستقل: أن تنجز المهام بنفسك. 

ُة: الصفات والعادات التي تعّرف بمجموعة ما من الناس. ُهويَّ
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