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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.
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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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VIII

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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IX

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.

التربية األخالقية

3

الصف 3 

هدف الدرس

فهم ماهيّة الثقافة، وإعطاء أمثلة عليها.

المواد المطلوبة

صور جبل جليدي• 

سجل التعلم إلستراتيجية تقويم التعلم• 

نواتج التعلم

شرح مفهوم "الثقافة" وإعطاء أمثلة عليها.• 

ْرُس 1 4اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 3

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْإلِ
ِحَدِة (اْلُجْزُء 1( اْلُمتَّ

َما اْلَمْقُصوُد بِالثََّقاَفِة؟ َهْل يُْمِكُنُكْم إِْعطَاُء أَْمِثلٍَة؟

ْرُس 1  َالدَّ

يُْمِكُن أَْن تَتَِّخَذ الثََّقاَفُة أَْشَكاًال َعِديَدًة.
َحاِوْل إِيَجاَد تَْعرِيٍف لِلثََّقاَفِة بِالتََّعاُوِن َمَع زَِميِلَك.

الثََّقاَفُة ِهَي: 

 . ْل ِفي الَْجَبِل الَْجِليِديِّ الثََّقاِفيِّ تَأَمَّ

ْد بَْعَض اْألَْمِثلَِة َعِن الثََّقاَفِة الَْمْرئِيَِّة َوَغْيرِ الَْمْرئِيَِّة بِالتََّعاُوِن َمَع  َحدِّ

زَِميِلَك. اْسَتْخِدِم الَْجَبَل الَْجِليِديَّ أَْعَالُه. اُْكُتِب اْألَْجزَاَء الَْمْرئِيََّة ِفي 

أَْعلَى الَْجَبِل الَْجِليِديِّ َواْألَْجزَاَء َغْيرِ الَْمْرئِيَِّة ِفي اْألَْسَفِل.

َمْعلُوَمٌة أََساِسيٌَّة
 الَْمَظاِهرِ الثََّقاِفيَِّة الَْمْرئِيَِّة َوَغْيرِ الَْمْرئِيَِّة- ِمْنَها اْألَْجزَاُء الَْواِضَحُة (َما 

ِ
الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ ُهَو طَرِيَقٌة لَِشْرح

يُْمِكُنَنا رُْؤيَُتُه) َواْألَْجزَاُء َغْيُر الَْواِضَحِة (الَِّتي َال يُْمِكُنَنا رُْؤيَُتَها ُمَباَشرًَة).

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 

الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ 

ِقَيٌم ِقَيٌم ِقَيٌم 

النَّْظرَُة إِلَى الَْعالَِمالنَّْظرَُة إِلَى الَْعالَِمالنَّْظرَُة إِلَى الَْعالَِم

اَْلُمْفَرَداُت

1

اْلَجَبُل اْلَجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ
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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.

المصادر الرقمية

3

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْلِ
ِحَدِة )اْلُجْزُء 1( اْلُمتَّ

َما اْلَمْقُصوُد بِالثََّقاَفِة؟ َهْل يُْمِكُنُكْم إِْعطَاُء أَْمِثلٍَة؟

ْرُس 1  َالدَّ

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

65

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

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 3التربية األخالقية

12

ُةَاْلِمْحَوُر َقاِفيَّ
َراَساُت الثًَّ الدِّ

2 1

َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة 
ِة  اإِلَماَراِت الَعَرَبيَّ

ِحَدِة الُمتَّ
)الُجْزُء 1(

َقاَفِة؟ َماَذا َنْعِني ِبالثَّ ْرُس 1  َالدَّ

ُة )1( َماَراِتيَّ َقاَفُة اْلِ الثَّ ْرُس 2  َالدَّ

ُة )2( َماَراِتيَّ َقاَفُة اْلِ الثَّ ْرُس 3  َالدَّ

ِة ِفي َدْوَلِة  َقاِفيَّ ِة الثَّ ْرُس 4  َمَظاِهُر الُهِويَّ َالدَّ
ِحَدِة ِة الُمتَّ اِلَماَراِت الَعَرِبيَّ

ُتَنا  ُة - ُهِويَّ َقاِفيَّ ُتَك الثَّ ِتي َوُهِويَّ ُهِويَّ ْرُس 5  َالدَّ
الثقافية

ُتَها؟ َقاَفِة؟ َوَما َأَهِميَّ َما الَمْقُصوُد ِبُمْصَطَلِح الثَّ

 الثََّقاَفِة؟
ِ
َما املَْقُصوُد بُِمْصطََلح

 َكْيَف أَتََعرَُّف َعَل الثََّقاَفِة؟ 
َما املَْقُصوُد بالُهِويَِّة الثََّقاِفيَِّة؟

َدَها  َما الثََّقاَفاُت الَّيت يُْمِكُن أَْن أَُحدِّ
ِف ُمْجَتَمِعي؟

َهْل أَْسَتِطيُع تَْحِديَد الثََّقاَفِة 
اإِلَمارَاتِيَِّة؟

المحور: الّدراسات الثقافّية

الوحدة 3:

)CUS5( فهم ثقافة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

)الجزء 1(

هدف الوحدة

سيطّلع الطلبة في هذه الوحدة عىل مجموعة متنّوعة من 
الثقافات التي تعيش في دولة اإلمارات العربية المتّحدة 

اليوم. سيتمّكنون من تحديد خصائص ثقافتهم وإعطاء أمثلة 
عليها وعىل طريقة تماهيهم مع ثقافتهم. سيحّددون أيًضا 

العوامل التي أثرت فيها. إضافّة، سيحّددون جوانب الثقافة 
وأوجهها المختلفة التي تمّكنهم من التعرّف عىل الثقافات 
المختلفة في دولة اإلمارات العربية المتّحدة بما في ذلك 

الثقافة اإلماراتية.

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

شرح معنى مصطلح »الثقافة« وإعطاء أمثلة عليه.. 1

وصف هويتهم الثقافية والتحدث عن العوامل التي أثرت فيها.. 2

رسم خرائط ثقافية بسيطة.. 3

شرح فكرة أّن لهوية الفرد الثقافية أوجًها متعددة وأنها تتأثّر بطرق متنّوعة.. 4

تحديد مزايا الثقافة اإلماراتية بشكل عام وهويتهم الثقافية بشكل خاص، وشرحها.. 5

3 لوحدة  ا

فهم ثقافة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة )الجزء 1: 

التفّرد(

�  ص. 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1 َماَذا نْعِن بِالثََّقاَفِة؟ 

�  ص. 9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2  الثََّقاَفُة اِْلماراِتيَُّة )1( 

�  ص. 15 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3  الثََّقاَفُة اِْلماراِتيَُّة )2( 

�  ص. 21 � � � � � � � يِة الثََّقاِفيَِّة ِف َدْولَِة اإِلَماَراِت الَعَربِيَِّة املُتَِّحَدِة 4 َمَظاِهُر الُهوَِّ

�  ص. 27 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � يُتَنا الثقافية  يُتَك الثََّقاِفيَُّة - ُهوَِّ 5 ُهوَِّيِت َوُهوَِّ
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المحور

34 33

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر 
َعاُوُن اْلَخِريَن َوالتَّ

َكْيَف ُيْمِكُنَنا ُمَعاَمَلُة اآلَخِريَن ِبُمَراَعاِة َمَشاِعِرِهم؟

ِة اِئِريَّ ْرُس 1  َوْقُت الَحَلَقِة الدَّ َالدَّ

َنْحُن َنْكَتِرُث ِلَمَشاِعِر اْلَخِريَن ْرُس 2  َالدَّ

ُدوَن َنْحُن َأْصِدَقاُء َجيِّ ْرُس 3  َالدَّ

ِلَنْعَمْل َمًعا ْرُس 4  َالدَّ

ْرُس 5  َنْحُن َباِرُعوَن ِفي   َالدَّ
اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ

أَْسِئَلٌة اْسِتْكَشاِفيٌَّة:

َكْيَف نُْظِهُر ُمرَاَعاَة َمَشاِعرِ اْلَخرِيَن 
ُعورَ بِِهْم؟ َوالشُّ

َكْيَف تَُؤثُِّر أَْفَعاُلَنا ِف الُِْحيِطنَي بَِنا؟

يَُّة اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ َوالتََّعاُوِن   َما أََهمِّ
َمَع الزَُّمَلِء؟ 

الِيٍَّة َكُجْزٍء ِمَن الَْْجُموَعِة؟ َكْيَف نَْعَمُل بَِفعَّ

ُة َواأَلْخالُق ْخِصيَّ الشَّ

المحور: الشخصية واألخالق

الوحدة 4:

)CM6( مراعاة مشاعر 
اآلخرين والتعاون

هدف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إىل توضيح قيمة وأهمية مراعاة اآلخرين، 
باإلضافة إىل ادراك تأثير السلوك في مشاعر اآلخرين. كما 

تهدف إىل تعليم مفهوم الصداقة وفكرة أّن العمل التعاوني 
ل يمكن إّل أن يعود بالفائدة عىل الجميع. 

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

التصرف بطرق تدل عىل أنهم يدركون معنى أخذ مشاعر اآلخرين بعين العتبار.. 1

إظهار فهم أكبر للطريقة التي تؤثّر بها أفعالهم عىل مشاعر اآلخرين من حولهم.. 2

فهم سبب أهمية العمل الجماعي، والطرق التي يتوجب اجراء األنشطة الجماعية بها.. 3

 القدرة عىل العمل بفاعلية كفرد من مجموعة.. 4

4 لوحدة  ا

مراعاة مشاعر
اآلخرين والتعاون

�  ص. 35 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ائِرَِّيِة  1 َوْقُت الَحلََقِة الدَّ

�  ص. 41 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 نَْحُن نْكَتُِث مِلََشاِعرِ اأْلَخرِيَن 

�  ص. 47 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3 نَْحُن أْصِدَقاُء َجيُِّدوَن 

�  ص. 53 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � َمْل َمًعا  4 لِنْعَ

�  ص. 59 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 نْحُن بَِارُعوَن ِف اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ 
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1

ُةَاْلِمْحَوُر َقاِفيَّ
َراَساُت الثًَّ الدِّ

2 1

َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة 
ِة  اِإلَماَراِت الَعَرَبيَّ

ِحَدِة الُمتَّ
(الُجْزُء 1)

َقاَفِة؟ َماَذا َنْعِني ِبالثَّ ْرُس 1  َالدَّ

ُة (1) َماَراِتيَّ َقاَفُة اْإلِ الثَّ ْرُس 2  َالدَّ

ُة (2) َماَراِتيَّ َقاَفُة اْإلِ الثَّ ْرُس 3  َالدَّ

ِة ِفي َدْوَلِة  َقاِفيَّ ِة الثَّ ْرُس 4  َمَظاِهُر الُهِويَّ َالدَّ
ِحَدِة ِة الُمتَّ اِإلَماَراِت الَعَرِبيَّ

ُتَنا  ُة - ُهِويَّ َقاِفيَّ ُتَك الثَّ ِتي َوُهِويَّ ْرُس 5  ُهِويَّ َالدَّ
الثقافية

ُتَها؟ َقاَفِة؟ َوَما َأَهِميَّ َما الَمْقُصوُد ِبُمْصَطَلِح الثَّ

 الثََّقاَفِة؟
ِ
َما املَْقُصوُد بُِمْصطََلح

 َكْيَف أَتََعرَُّف َعَىل الثََّقاَفِة؟ 
َما املَْقُصوُد بالُهِويَِّة الثََّقاِفيَِّة؟

َدَها  َما الثََّقاَفاُت الَّيت يُْمِكُن أَْن أَُحدِّ
ِيف ُمْجَتَمِعي؟

َهْل أَْسَتِطيُع تَْحِديَد الثََّقاَفِة 
اِإلَمارَاتِيَِّة؟
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المحور: الّدراسات الثقافّية

الوحدة 3:

)CUS5( فهم ثقافة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

)الجزء 1(

هدف الوحدة

سيطّلع الطلبة في هذه الوحدة عىل مجموعة متنّوعة من 
الثقافات التي تعيش في دولة اإلمارات العربية المتّحدة 

اليوم. سيتمّكنون من تحديد خصائص ثقافتهم وإعطاء أمثلة 
عليها وعىل طريقة تماهيهم مع ثقافتهم. سيحّددون أيًضا 

العوامل التي أثرت فيها. إضافّة، سيحّددون جوانب الثقافة 
وأوجهها المختلفة التي تمّكنهم من التعرّف عىل الثقافات 
المختلفة في دولة اإلمارات العربية المتّحدة بما في ذلك 

الثقافة اإلماراتية.

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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ُةَاْلِمْحَوُر َقاِفيَّ
َراَساُت الثًَّ الدِّ

2 1

َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة 
ِة  اِإلَماَراِت الَعَرَبيَّ

ِحَدِة الُمتَّ
(الُجْزُء 1)

َقاَفِة؟ َماَذا َنْعِني ِبالثَّ ْرُس 1  َالدَّ

ُة (1) َماَراِتيَّ َقاَفُة اْإلِ الثَّ ْرُس 2  َالدَّ

ُة (2) َماَراِتيَّ َقاَفُة اْإلِ الثَّ ْرُس 3  َالدَّ

ِة ِفي َدْوَلِة  َقاِفيَّ ِة الثَّ ْرُس 4  َمَظاِهُر الُهِويَّ َالدَّ
ِحَدِة ِة الُمتَّ اِإلَماَراِت الَعَرِبيَّ

ُتَنا  ُة - ُهِويَّ َقاِفيَّ ُتَك الثَّ ِتي َوُهِويَّ ْرُس 5  ُهِويَّ َالدَّ
الثقافية

ُتَها؟ َقاَفِة؟ َوَما َأَهِميَّ َما الَمْقُصوُد ِبُمْصَطَلِح الثَّ

 الثََّقاَفِة؟
ِ
َما املَْقُصوُد بُِمْصطََلح

 َكْيَف أَتََعرَُّف َعَىل الثََّقاَفِة؟ 
َما املَْقُصوُد بالُهِويَِّة الثََّقاِفيَِّة؟

َدَها  َما الثََّقاَفاُت الَّيت يُْمِكُن أَْن أَُحدِّ
ِيف ُمْجَتَمِعي؟

َهْل أَْسَتِطيُع تَْحِديَد الثََّقاَفِة 
اِإلَمارَاتِيَِّة؟
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أسئلة استكشافية

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

نواتج التعلم

شرح معنى مصطلح »الثقافة« وإعطاء أمثلة عليه.. 1

وصف هويتهم الثقافية والتحدث عن العوامل التي أثرت فيها.. 2

رسم خرائط ثقافية بسيطة.. 3

شرح فكرة أّن لهوية الفرد الثقافية أوجًها متعددة وأنها تتأثّر بطرق متنّوعة.. 4

تحديد مزايا الثقافة اإلماراتية بشكل عام وهويتهم الثقافية بشكل خاص، وشرحها.. 5
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الصف 3 

هدف الدرس

فهم ماهيّة الثقافة، وإعطاء أمثلة عليها.

المواد المطلوبة

صور جبل جليدي	 

سجل التعلم إلستراتيجية تقويم التعلم	 

نواتج التعلم

شرح مفهوم "الثقافة" وإعطاء أمثلة عليها.	 

ْرُس 1 4اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 3

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْإلِ
ِحَدِة (اْلُجْزُء 1) اْلُمتَّ

َما اْلَمْقُصوُد بِالثََّقاَفِة؟ َهْل يُْمِكُنُكْم إِْعطَاُء أَْمِثلٍَة؟

ْرُس 1  َالدَّ

يُْمِكُن أَْن تَتَِّخَذ الثََّقاَفُة أَْشَكاًال َعِديَدًة.
َحاِوْل إِيَجاَد تَْعرِيٍف لِلثََّقاَفِة بِالتََّعاُوِن َمَع زَِميِلَك.

الثََّقاَفُة ِهَي: 

 . ْل ِفي الَْجَبِل الَْجِليِديِّ الثََّقاِفيِّ تَأَمَّ

ْد بَْعَض اْألَْمِثلَِة َعِن الثََّقاَفِة الَْمْرئِيَِّة َوَغْيرِ الَْمْرئِيَِّة بِالتََّعاُوِن َمَع  َحدِّ

زَِميِلَك. اْسَتْخِدِم الَْجَبَل الَْجِليِديَّ أَْعَالُه. اُْكُتِب اْألَْجزَاَء الَْمْرئِيََّة ِفي 

أَْعلَى الَْجَبِل الَْجِليِديِّ َواْألَْجزَاَء َغْيرِ الَْمْرئِيَِّة ِفي اْألَْسَفِل.

َمْعلُوَمٌة أََساِسيٌَّة
 الَْمَظاِهرِ الثََّقاِفيَِّة الَْمْرئِيَِّة َوَغْيرِ الَْمْرئِيَِّة- ِمْنَها اْألَْجزَاُء الَْواِضَحُة (َما 

ِ
الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ ُهَو طَرِيَقٌة لَِشْرح

يُْمِكُنَنا رُْؤيَُتُه) َواْألَْجزَاُء َغْيُر الَْواِضَحِة (الَِّتي َال يُْمِكُنَنا رُْؤيَُتَها ُمَباَشرًَة).

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 

الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ 

ِقَيٌم ِقَيٌم ِقَيٌم 

النَّْظرَُة إِلَى الَْعالَِمالنَّْظرَُة إِلَى الَْعالَِمالنَّْظرَُة إِلَى الَْعالَِم

اَْلُمْفَرَداُت

1

اْلَجَبُل اْلَجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ
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النشاط 1 )10 دقائق(

ِم طلبة الصّف إىل مجموعات ثنائيّة. اطلب من كل مجموعة التوصل إىل تعريف للثقافة. ُحّثَ  َقّسِ
المجموعات عىل مشاركة تعريفاتهم.

اُْكتُْب نموذًجا للتعريف عىل اللوح: "أسلوب الحياة بما فيه العادات والسلوك االجتماعي والطعام 
والفن والموسيقى وحسن الضيافة والزي لمجموعة معينة من األشخاص.

ْق من فهم الطلبة لمعنى هذه المصطلحات.  ْح أن الثقافة قد تكون مرئية وغير مرئية. َوتََحّقَ ثم َوّضِ
ْح أن مرئية تعني أّن رؤيتها ممكنة، عىل سبيل المثال األشخاص والحيوانات واألجسام. وغير مرئية  َوّضِ

تعني أّن رؤيتها غير ممكنة، مثل السلوك والعطور/الروائح والصوت.

ح أن جزًء من الجبل الجليدي )الجزء الواقع فوق  اْجِذْب انتباه الطلبة إىل الجبل الجليدي الثقافي. وّضِ
سطح البحر( يكون مرئيًا. وجزء منه )الجزء الواقع أسفل سطح البحر( يكون غير مرئي. 

ح أن الجبل الجليدي الثقافي يساعدك عىل تحديد األجزاء الثقافية المرئية واألجزاء غير المرئية.  وّضِ
يمكنك إضافة األجزاء الثقافية المرئية إىل الجزء المرئي من الجبل الجليدي )الجزء الظاهر فوق سطح 

البحر(. ويمكنك إضافة األجزاء الثقافية غير المرئية إىل الجزء غير المرئي من الجبل الجليدي )الجزء 
الذي أسفل سطح البحر(.

وبعد ذلك، اطْلُْب من المجموعات الثنائية إعطاء أمثلة عن الثقافتين المرئية وغير المرئية وتدوينها 
عىل الجبل الجليدي في كتاب الطالب.

األشياء التي نعتقد 
أنّها مهّمة.

صورة تمثل الجانبين المرئي 
وغير المرئي للثقافة. نرى الجبل 

الجليدي الظاهر فوق سطح الماء، 
لكننا غالبًا ال نفّكر في ما تحت 

السطح. عىل النحو ذاته يُنظر إىل 
الثقافة.

الجبل الجليدي 
الثقافي 

القيم

الطريقة التي يفهم من خاللها 
المرء العالم من حوله ويستوعبه.

النّظرة إىل العالم

إجابات مقترحة

مرئية )الجزء العلوي من الجبل الجليدي(: الطعام واآلالت 
الموسيقية والرقص والفنون.

غير مرئية )الجزء السفلي من الجبل الجليدي(: التُّرَاُث 
والموسيقى والقيم واألخالق والسلوكيات. 

ْرُس 1 4اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 3

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْإلِ
ِحَدِة (اْلُجْزُء 1) اْلُمتَّ

َما اْلَمْقُصوُد بِالثََّقاَفِة؟ َهْل يُْمِكُنُكْم إِْعطَاُء أَْمِثلٍَة؟

ْرُس 1  َالدَّ

يُْمِكُن أَْن تَتَِّخَذ الثََّقاَفُة أَْشَكاًال َعِديَدًة.
َحاِوْل إِيَجاَد تَْعرِيٍف لِلثََّقاَفِة بِالتََّعاُوِن َمَع زَِميِلَك.

الثََّقاَفُة ِهَي: 

 . ْل ِفي الَْجَبِل الَْجِليِديِّ الثََّقاِفيِّ تَأَمَّ

ْد بَْعَض اْألَْمِثلَِة َعِن الثََّقاَفِة الَْمْرئِيَِّة َوَغْيرِ الَْمْرئِيَِّة بِالتََّعاُوِن َمَع  َحدِّ

زَِميِلَك. اْسَتْخِدِم الَْجَبَل الَْجِليِديَّ أَْعَالُه. اُْكُتِب اْألَْجزَاَء الَْمْرئِيََّة ِفي 

أَْعلَى الَْجَبِل الَْجِليِديِّ َواْألَْجزَاَء َغْيرِ الَْمْرئِيَِّة ِفي اْألَْسَفِل.

َمْعلُوَمٌة أََساِسيٌَّة
 الَْمَظاِهرِ الثََّقاِفيَِّة الَْمْرئِيَِّة َوَغْيرِ الَْمْرئِيَِّة- ِمْنَها اْألَْجزَاُء الَْواِضَحُة (َما 

ِ
الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ ُهَو طَرِيَقٌة لَِشْرح

يُْمِكُنَنا رُْؤيَُتُه) َواْألَْجزَاُء َغْيُر الَْواِضَحِة (الَِّتي َال يُْمِكُنَنا رُْؤيَُتَها ُمَباَشرًَة).

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني َماَذا نَْعِني 
بِالثََّقاَفِة؟

َماَذا نَْعِني 

الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ الَْجَبُل الَْجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ 

ِقَيٌم ِقَيٌم ِقَيٌم 

النَّْظرَُة إِلَى الَْعالَِمالنَّْظرَُة إِلَى الَْعالَِمالنَّْظرَُة إِلَى الَْعالَِم

اَْلُمْفَرَداُت

1

اْلَجَبُل اْلَجِليِديُّ الثََّقاِفيُّ
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التربية األخالقية

5

الصف 3 

6 5

ِهَما بَِبْعِض  َه إِلَى َجدِّ طَلََبْت َوالَِدُة رِيم ِمْنَها َوِمْن أَِخيَها التََّوجُّ
تُْه لَُه.  الُْخْبزِ الَِّذي كَانَْت َقْد اََعدَّ

كَُما َسْيرًا َعلَى  َهاِب إِلَى َمْنزِِل َجدِّ َُّه لََيْوٌم رَائٌِع، ُمَناِسٌب للذَّ "إِن
اْألَْقَداِم." 

 الُْمْشِمِس. 
ِ
ارِع َهْت نَْحَو الشَّ تََناَولَْت رِيُم الُْخْبَز ِمْن َوالَِدتَِها َوتََوجَّ

َها ِفي النَّاِحَيِة اْألُْخَرى ِمَن الَْمِديَنِة، َعلَى َمَساَفٍة تَْحَتاُج  يَِعيُش َجدُّ
يرِ لِلُْوُصوِل إِلَْيِه.  رِيم 15 َدِقيَقًة ِمَن السَّ

َوبَْيَنَما كَانَْت تَْنَعِطُف رِيُم ِفي نَِهايَِة الطَّرِيِق، رَأَْت َمْبًنى تُرَاثًِيا كَِبيرًا. 
. نََظرَْت إِلَى أَْعلَى 

ِ
تََوقََّفْت رِيُم َونََظرَْت إِلَى تَْصِميِمِه الِْمْعَمارِيِّ الرَّائِع

ا   ممَّ
ِ
ْخِم َوأََخَذْت تَُفكُِّر ِفي كَْيِفيَِّة اْحِتَباِسِه لِلرِّيَاح إِلَى بَرِْجيِلِه الضَّ

َجَعَل َجِميَع الِذيَن كَانُوا يَْدُخلُوَن إِلَى الَْمْبَنى يَْشُعُروَن بِالَْبرِْد. 
َولَِكْن ُسْرَعاَن َما لََفَت انِْتَباَهَها َفْجأًَة رَائَِحُة الَْبُخورِ تَْنَبِعُث ِمْن 

وِق. اْجَتازَْت رِيُم الطَّرِيَق،َورَأَْت رَاِويًا يَْجِلُس ِفي َمْقًهى، يَلِْبُس  السُّ
َها يَْرِويَها ِمْن  ًة َقِديَمًة كَانَْت َقْد َسِمَعْت َجدَّ ثَِيابًا زَاِهَيًة، يَْسرُُد ِقصَّ
َها َوُهَو  ًة رَائَِعًة، َوابَْتَسَمْت رِيُم لُِمَجرَِّد تََذكُّرَِها َجدَّ َقْبُل. كَانَْت ِقصَّ

يَْسرُُدَها. 
ٍة، بَِحْيُث  اِْسَتْحَوَذ َصوُت الرَُّجِل َوَحرَكَاتُُه التَّْمِثيِلّيِة َعلَى رِيم بِِشدَّ

لَْم تَْنَتِبْه لُِمُرورِ الَْوْقِت.
َها! ونَِسَيْت الُْخْبَز الَْخاصَّ بَِجدِّ

ُخْبٌز لِْلَجدِّ

2

ْر َمًعا "َما َجَوانُِب الثََّقاَفِة الَْمْرئِيَِّة ِفي  لُِنَفكِّ
ِة؟  الِْقصَّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

يًَّة لِرِيَم؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟  َهْل تَُمثُِّل اْألُْسرَُة أََهمِّ
 َما الَْمْقُصوُد بِالَْبرِْجيِل؟
 َما الَْمْقُصوُد بِالَْبّخورِ؟

يًَّة لِرِيَم؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟  َهْل تَُمثُِّل الثََّقاَفُة أََهمِّ
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النشاط 2 )15 دقيقة(

وضح للطلبة أنه توجد أمثلة عىل الثقافة في كل مكان حولنا. 
بعضها مرئي والبعض اآلخر غير مرئي.

" عىل الطلبة. أثناء ذلك، تحقق من فهم  اقرأ قصة "خبز لِلَْجّدِ
الطلبة لمضمون القّصة إذا لزم األمر. اطلب منهم تصّوُر 

أنفسم مكان ريم خالل رحلتها إىل منزل جّدها. تحقق أثناء 
القراءة أن الطلبة يمكنهم تتبّع ما تنظر إليه ريم بوضوح 

وشجعهم عىل تخيل ما تراه وتسمعه وتشمه من حولها. 
واطلب منهم التفكير في األجزاء الثقافية مرئية واألجزاء غير 

مرئية.

أسئلة للحوار

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

إجابات مقترحة 

نعم، هي كذلك. تخبز أمها الخبز لجدها وتأخذه ريم 	 
إليه. كما أن ريم تبتسم عندما تفكر فيه.

برج مالصق للمباني القديمة كان يُستخدم للتبريد.	 

عطر فاخر ذو رائحة ذكيّة.	 

نعم، تالحظ ريم الثقافة في كل مكان حولها وتستغرق 	 
بعض الوقت لتقديرها.

لنُفكر مًعا

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

إجابات مقترحة

مرئية: المبنى التراثي؛ السوق؛ البخور. 

غير مرئية: السلوكيات تجاه األسرة، سرد القصص.
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دليل المعلم

6

6 5

ِهَما بَِبْعِض  َه إِلَى َجدِّ طَلََبْت َوالَِدُة رِيم ِمْنَها َوِمْن أَِخيَها التََّوجُّ
تُْه لَُه.  الُْخْبزِ الَِّذي كَانَْت َقْد اََعدَّ

كَُما َسْيرًا َعلَى  َهاِب إِلَى َمْنزِِل َجدِّ َُّه لََيْوٌم رَائٌِع، ُمَناِسٌب للذَّ "إِن
اْألَْقَداِم." 

 الُْمْشِمِس. 
ِ
ارِع َهْت نَْحَو الشَّ تََناَولَْت رِيُم الُْخْبَز ِمْن َوالَِدتَِها َوتََوجَّ

َها ِفي النَّاِحَيِة اْألُْخَرى ِمَن الَْمِديَنِة، َعلَى َمَساَفٍة تَْحَتاُج  يَِعيُش َجدُّ
يرِ لِلُْوُصوِل إِلَْيِه.  رِيم 15 َدِقيَقًة ِمَن السَّ

َوبَْيَنَما كَانَْت تَْنَعِطُف رِيُم ِفي نَِهايَِة الطَّرِيِق، رَأَْت َمْبًنى تُرَاثًِيا كَِبيرًا. 
. نََظرَْت إِلَى أَْعلَى 

ِ
تََوقََّفْت رِيُم َونََظرَْت إِلَى تَْصِميِمِه الِْمْعَمارِيِّ الرَّائِع

ا   ممَّ
ِ
ْخِم َوأََخَذْت تَُفكُِّر ِفي كَْيِفيَِّة اْحِتَباِسِه لِلرِّيَاح إِلَى بَرِْجيِلِه الضَّ

َجَعَل َجِميَع الِذيَن كَانُوا يَْدُخلُوَن إِلَى الَْمْبَنى يَْشُعُروَن بِالَْبرِْد. 
َولَِكْن ُسْرَعاَن َما لََفَت انِْتَباَهَها َفْجأًَة رَائَِحُة الَْبُخورِ تَْنَبِعُث ِمْن 

وِق. اْجَتازَْت رِيُم الطَّرِيَق،َورَأَْت رَاِويًا يَْجِلُس ِفي َمْقًهى، يَلِْبُس  السُّ
َها يَْرِويَها ِمْن  ًة َقِديَمًة كَانَْت َقْد َسِمَعْت َجدَّ ثَِيابًا زَاِهَيًة، يَْسرُُد ِقصَّ
َها َوُهَو  ًة رَائَِعًة، َوابَْتَسَمْت رِيُم لُِمَجرَِّد تََذكُّرَِها َجدَّ َقْبُل. كَانَْت ِقصَّ

يَْسرُُدَها. 
ٍة، بَِحْيُث  اِْسَتْحَوَذ َصوُت الرَُّجِل َوَحرَكَاتُُه التَّْمِثيِلّيِة َعلَى رِيم بِِشدَّ

لَْم تَْنَتِبْه لُِمُرورِ الَْوْقِت.
َها! ونَِسَيْت الُْخْبَز الَْخاصَّ بَِجدِّ

ُخْبٌز لِْلَجدِّ

2

ْر َمًعا "َما َجَوانُِب الثََّقاَفِة الَْمْرئِيَِّة ِفي  لُِنَفكِّ
ِة؟  الِْقصَّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

يًَّة لِرِيَم؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟  َهْل تَُمثُِّل اْألُْسرَُة أََهمِّ
 َما الَْمْقُصوُد بِالَْبرِْجيِل؟
 َما الَْمْقُصوُد بِالَْبّخورِ؟

يًَّة لِرِيَم؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟  َهْل تَُمثُِّل الثََّقاَفُة أََهمِّ
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الصف 3 

ْرُس 1 8اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 7

اْكُتْب ِمَثاًال َوَوْصًفا لِْلَكِلَمَتْيِن اللََّتْيِن تَمَّ إِْسَناُدُهَما إِلَْيَك بِالتََّعاُوِن 3
َمَع زَِميِلَك.

ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة بَِتْعرِيِفَها.

َوْصٌف ِمَثاٌل َكِلَمُة الثََّقاَفِة

 ُمَعيٍَّن.. 1
ٍ
ُوْجَهاُت النََّظرِ تَُجاَه َمْوُضوع

ًة.. 2 اْألُُمورُ الَِّتي نَْعَتِبرَُها ُمِهمَّ

 طَرِيَقُة تََصرُِّفَنا.. 3

الِْقَيُمأ. 

اْآلرَاُءب. 

لُوُكج.  السُّ

4

ْخِصيَّ ِفي المسائِِل التَّالَِيِة. ْن رَأْيََك الشَّ دوِّ

ِقْيَمُة أَتََبنَّاَهاأ. 

أَْفَكارٌ أُؤِمْن بَِهاب. 

ُسلُوٌك أَلَْتزُِم بِِهج. 

اْسِتَناًدا إِلَى َما تََعلَّْمَتُه اْلَيْوَم، َما اْلَمْقُصوُد بِالثََّقاَفِة بَِرأْيَِك؟5

الثََّقاَفُة ِهَي: 

َما َمَدى اْسِتيَعابَِك لَِما تَمَّ َشرُْحُه الَْيْوَم؟

1 
َفْهُم الَْمْقُصوِد ِمَن 

الثََّقاَفِة َوإِْعطَاُء 
أَْمِثلٍَة َعلَْيَها.

ْرُس ْرِسالدَّ َما زِْلُت َغْيَر ُمَتأَكٍِّدأَْعرُِف بَْعًضا ِمْنَهاأَْعرُِفَهاَهَدُف الدَّ
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النشاط 3 )10 دقائق(

ْر الطلبة بأنه يمكنهم رؤية العديد من مظاهر الثقافة  َذّكِ
اإلماراتية من حولهم. 

ِم الصف إىل مجموعات ثنائيّة. احرص عىل أن تتضمن  َقِسّ
كّل مجموعة ثنائيّة طالبًا مبتدئًا وآخر متقّدًما. كلِّف الطلبة 

لََع عىل الجبل الجليدي الثقافي الكامل مجدًدا. أسنِد إىل  االطِّ
ل أن  كل مجموعة ثنائيّة كلمتين من الجبل الجليدي، يفّضَ
يكون أحدهما مثال عىل ثقافة مرئية وآخر عىل ثقافة غير 
مرئية. ُحّثَ الطلبة عىل مناقشة الكلمات المسندة إليهم 

وتقديم أمثلة ومواصفات للمظاهر الثقافية تلك.

كلِّف الطلبة مشاركة إجاباتهم مع الصف. اكتب اإلجابات في 
جدول عىل الَسبُّورة.

التعليم المتمايز

للمبتدئين: يقترح الطلبة المبتدئون أمثلة؛ الطعام واآلالت 
الموسيقية والرقص والفنون.

للمتقدمين: يقترح الطلبة المتقدمون الوصف؛ التراث 
والقيم واألخالق والسلوك.

النشاط 4 )15 دقيقة(

اجذب انتباه الطلبة للكلمات المفتاحيّة وهي القيم واآلراء 
والسلوك في كتب الطالب. 

كلِّف الطلبة إكمال نشاط المطابقة، ثّم حثّهم عىل مشاركة 
إجاباتهم مع طلبة الصّف.

اإلجابات:

أ. 2

ب. 1

ج. 3

واآلن، ادُع الطلبة إىل التّعبير عن آرائهم الخاّصة. 

اإلجابات المقترحة:

أ. أحّب أن يتحىّل الناس باألمانة. 

ب. يجب أن تأكل جيًّدا لتنعم بصّحة جيّدة. 

ج. أحترم نفسي واآلخرين.

التعليم المتمايز

للمتقدمين

اسأل الطلبة لماذا تمثل هذه القيم واآلراء والسلوك أهمية بالنسبة إليهم والثقافة اإلماراتية كذلك.

للمبتدئين

 اسأل الطلبة عن القيمة والرأي والسلوك األهم بالنسبة إليهم.
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ْرُس 1 8اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 7

اْكُتْب ِمَثاًال َوَوْصًفا لِْلَكِلَمَتْيِن اللََّتْيِن تَمَّ إِْسَناُدُهَما إِلَْيَك بِالتََّعاُوِن 3
َمَع زَِميِلَك.

ِصْل ُكلَّ َكِلَمٍة بَِتْعرِيِفَها.

َوْصٌف ِمَثاٌل َكِلَمُة الثََّقاَفِة

 ُمَعيٍَّن.. 1
ٍ
ُوْجَهاُت النََّظرِ تَُجاَه َمْوُضوع

ًة.. 2 اْألُُمورُ الَِّتي نَْعَتِبرَُها ُمِهمَّ

 طَرِيَقُة تََصرُِّفَنا.. 3

الِْقَيُمأ. 

اْآلرَاُءب. 

لُوُكج.  السُّ

4

ْخِصيَّ ِفي المسائِِل التَّالَِيِة. ْن رَأْيََك الشَّ دوِّ

ِقْيَمُة أَتََبنَّاَهاأ. 

أَْفَكارٌ أُؤِمْن بَِهاب. 

ُسلُوٌك أَلَْتزُِم بِِهج. 

اْسِتَناًدا إِلَى َما تََعلَّْمَتُه اْلَيْوَم، َما اْلَمْقُصوُد بِالثََّقاَفِة بَِرأْيَِك؟5

الثََّقاَفُة ِهَي: 

َما َمَدى اْسِتيَعابَِك لَِما تَمَّ َشرُْحُه الَْيْوَم؟

1 
َفْهُم الَْمْقُصوِد ِمَن 

الثََّقاَفِة َوإِْعطَاُء 
أَْمِثلٍَة َعلَْيَها.

ْرُس ْرِسالدَّ َما زِْلُت َغْيَر ُمَتأَكٍِّدأَْعرُِف بَْعًضا ِمْنَهاأَْعرُِفَهاَهَدُف الدَّ
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النشاط 5 )10 دقائق(

وضح أنه مع نهاية الدرس يجب عليهم التأّمل في ما تعلموه 
اليوم وإكمال العبارة الواردة في المربّع في كتب الطالب.

كلِّف الطلبة مشاركة تعريفات الثقافة.

ذكر الطلبة بأن الثقافة تجمع بين المظاهر المرئية )العادات 
والفنون والطعام وغير ذلك( والمظاهر غير المرئية )القيم 

واألفكار والسلوكيات(.

ذكر الطلبة بالهدف من الدرس. اطلب منهم إكمال سجل 
التعلم في كتاب الطالب.

المهارات األساسية

التخيّل	 

التأّمل الناقد	 

 التعّمق في التفكير والمناقشة	 

دة	   النظر من زوايا متعّدِ

 اإلصغاء النشط	 

 اتّخاذ القرارات	 

التعاون	 

 المشاركة	 

التقييم/التأمل

أكمل سجل التقويم للتعلّم الخاص بهذه الوحدة مقابل 	 
نواتج تعلّم هذا الدرس.
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ْرُس 2 10اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 99

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْإلِ
ِحَدِة (اْلُجْزُء 1) اْلُمتَّ

الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 
(اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء 111111111)))))))))))))))
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

ََّر ِفيَها؟ َما الَمْقُصوُد بُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة؟ َما الَِّذي أَث

ْرُس 2  َالدَّ

َدٍة. َما أَنَْواُع الَمَبانِي الَِّتي يُْمِكُنَك ُرْؤيَُتَها 1 تََتَجلَّى الثََّقاَفُة ِفي أَْشَكاٍل ُمَتَعدَّ
وَرِة؟ ِفي الصُّ

الَْعاَداُتالَْعاَداُتالَْعاَداُت

 
ِ
 أُْسلُوُب الطَّْبخ
ِ
 أُْسلُوُب الطَّْبخ
ِ
أُْسلُوُب الطَّْبخ

اَْلُمْفَرَداُت
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النشاط 1 )5 دقائق(

ذّكر الطلبة بأن الثقافة قد تأخذ أشكاالً مرئية وغير مرئية، واشرح لهم أن إحدى الطرق التي يمكنهم من 
خاللها التعرف إىل ثقافة ما هي المباني والمالبس والموسيقى أو المأكوالت.

اطلب من الطلبة النظر إىل الصورة ومناقشة ما يرونه فيها. ساعدهم عىل إدراك المقصود قرية دبي 
العالميّة.، وأنه مكان يمكنهم فيه التعرّف عىل ثقافات الناس المقيمين في دولة اإلمارات العربيّة 

المتّحدة.

التعليم المتمايز

للمبتدئين 

الع عىل مختلف الفنون والعمران من مختلف بقاع العالم في دولة  اسأل الطلبة لماذا من الممكن االطِّ
اإلمارات العربية المتحدة. )ألّن مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة اآلن مجتمع متنوع ثقافيًا.( 

مين للمتقّدِ

اطلب من الطلبة تحديد بعض الثقافات التي تنتمي إليها المباني المبيَّنة في الصورة )سنجافورة، 
األردن، مصر(.

ْرُس 2 10اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 99

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْإلِ
ِحَدِة (اْلُجْزُء 1) اْلُمتَّ

الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 
(اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء (اْلُجْزُء 111111111)))))))))))))))
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة اْإلَِمارَاتِيَُّة 

(اْلُجْزُء 
اْإلَِمارَاتِيَُّة 

ََّر ِفيَها؟ َما الَمْقُصوُد بُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة؟ َما الَِّذي أَث

ْرُس 2  َالدَّ

َدٍة. َما أَنَْواُع الَمَبانِي الَِّتي يُْمِكُنَك ُرْؤيَُتَها 1 تََتَجلَّى الثََّقاَفُة ِفي أَْشَكاٍل ُمَتَعدَّ
وَرِة؟ ِفي الصُّ

الَْعاَداُتالَْعاَداُتالَْعاَداُت

 
ِ
 أُْسلُوُب الطَّْبخ
ِ
 أُْسلُوُب الطَّْبخ
ِ
أُْسلُوُب الطَّْبخ

اَْلُمْفَرَداُت
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السلوكيات التي اعتدنا عليها 
عىل مرّ الزمن.

طريقة إعداد الطعام في بلد أو 
منطقة ما.

العادات

أسلوب الطبخ
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الصف 3 

12 11

َشَعرَْت رِيُم بِالتُّْخَمِة. لََقْد طََبَخْت َوالَِدتَُها كَالَْعاَدِة َوْجَبًة رَائَِعًة، 
َوتََناَولَْت رِيُم، كََعاَدتَِها، َقْدرَ اْسِتطَاَعِتَها.

أََخَذْت رِيم تَُفكُِّر ِفي َصِديَقِتَها أََمانَْدا، ِمَن الَْمْملََكِة الُْمتَِّحَدِة.
ْهَر الَْقاِدَم، َوتَأَْمُل رِيُم ِفي أَْن يََناَل الطََّعاُم  َسَتأْتِي أََمانَْدا لِزِيَارَتَِها الشَّ

إِْعَجابََها.
َسأَلَْت رِيُم َوالَِدتََها: "َهْل تَْعَتِقِديَن أَنَّ أََمانَدا َسُيْعِجُبَها الَْهرِيَس؟"
ََّها َسَتُحوزُ إِْعَجابََها، َفِهَي َوْجَبٌة  أََجابَْت َوالَِدتَُها: "أَنَا ُمَتأَكَِّدٌة ِمْن أَن

َشائَِعٌة َحْوَل الَْعالَِم اْآلَن، َوتََتَكوَُّن بَِبَساطٍَة ِمَن اللَّْحِم َوبَْعِض الُْخَضارِ. 
َِّني ُمَتأَكَِّدٌة ِمْن أَنَّ لََديِْهْم َشْيًئا ُمَماثًِال ِفي الَْمْملََكِة الُْمتَِّحَدِة". كََما أَن

لَِكنَّ رِيم لَْم تَُكْن ُمَتأَكَِّدًة.
ََّها زِيَارَتَُها اْألُولَى، َوأَْخَشى أَالَّ يُْعِجُبَها الطََّعاُم ُهَنا." "إِن

ََّها   بَْعِض الُقوزِي ِمْن أَْجِلَها. إِن
ِ
ََّما نَُقوُم بِطَْبخ اْقَترََحْت َوالَِدتَُها َقائِلًَة: "رُب

رَاِت  ُهَنا، َفُهْم يُِحبُّوَن َخِليَط الُْمَكسَّ
ِ
يَّاح أَْكلٌَة َشائَِعٌة لِلَْغايَِة بَْيَن السُّ

أَِن." َوالُْخَضارِ َولَْحِم الضَّ
ِص لَِكْي تَْشُعَر  َضِحَكْت رِيُم َقائِلًَة: "َوَسَنُقوُم بِإَِضاَفِة طََبٍق ِمَن الُْحمُّ

بَِمزِيٍد ِمَن التَّرِْحيِب".
ٌب بِِه ُهَنا َدائًِما يَا رِيُم. َفُهَناَك َدائًِما  َقالَْت َوالَِدتَُها: "الَْجِميُع ُمرَحَّ

طََعاٌم لُِضُيوِفَنا.

َوْجَبٌة ألَمانَدا

2

ٌب بِِه ُهَنا." ْر َمًعا "الَْجِميُع ُمرَحِّ لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

  َما َمْوِقُف رِيَم ِمَن الطََّعاِم؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟
اورَما؟   لَِماَذا تَْعَتِقُد َوالَِدُة رِيَم أَنَّ أََمانَدا َسُتْعِجُبَها الشَّ

  لَِماَذا اْقَترََحْت َوالَِدُة رَيَم الُْقوزِي؟
  َهْل يُْمِكُنَك ِذْكُر أَطِْعَمٍة إَِمارَاتِيٍَّة تَْقِليِديٍَّة أُْخَرى؟
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اشرح للطلبة أّن للطعام دور محوري في الثقافة اإلماراتية، 
حيث يُعّد إكرام الضيف أمرًا بالغ األهمية.

اقرأ قصة وجبة ألماندا بصوت عاٍل عىل الطلبة، وتحقق من 
استيعابهم أثناء القراءة إن لزم األمر. 

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

إجابات مقترحة

ريم تحب الطعام. فوالدتها طاهية رائعة وريم تناولت 	 
الكثير من الطعام.

الهريس طبق شعبي في العديد من البلدان، لذا ربما 	 
تناولته أماندا مسبًقا في المملكة المتحدة.

الغوزي أكلة شائعة بين السَوّاح، وأماندا ستكون سائحة.	 

المهلبية؛ الهريس؛ المجبوس.	 

ثم أجِر مناقشة صّفية حول عبارة لنفّكر مًعا الواردة في 
كتاب الطالب. 

ما الذي يمكننا معرفته عن والدة ريم من خالل هذه العبارة؟

إجابة مقترحة

تعتقد أم ريم أّن من المهم الترحيب بالضيوف 	 
www.almanahj.comومعاملتهم باحترام والحرص عىل راحتهم.
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َشَعرَْت رِيُم بِالتُّْخَمِة. لََقْد طََبَخْت َوالَِدتَُها كَالَْعاَدِة َوْجَبًة رَائَِعًة، 
َوتََناَولَْت رِيُم، كََعاَدتَِها، َقْدرَ اْسِتطَاَعِتَها.

أََخَذْت رِيم تَُفكُِّر ِفي َصِديَقِتَها أََمانَْدا، ِمَن الَْمْملََكِة الُْمتَِّحَدِة.
ْهَر الَْقاِدَم، َوتَأَْمُل رِيُم ِفي أَْن يََناَل الطََّعاُم  َسَتأْتِي أََمانَْدا لِزِيَارَتَِها الشَّ

إِْعَجابََها.
َسأَلَْت رِيُم َوالَِدتََها: "َهْل تَْعَتِقِديَن أَنَّ أََمانَدا َسُيْعِجُبَها الَْهرِيَس؟"
ََّها َسَتُحوزُ إِْعَجابََها، َفِهَي َوْجَبٌة  أََجابَْت َوالَِدتَُها: "أَنَا ُمَتأَكَِّدٌة ِمْن أَن

َشائَِعٌة َحْوَل الَْعالَِم اْآلَن، َوتََتَكوَُّن بَِبَساطٍَة ِمَن اللَّْحِم َوبَْعِض الُْخَضارِ. 
َِّني ُمَتأَكَِّدٌة ِمْن أَنَّ لََديِْهْم َشْيًئا ُمَماثًِال ِفي الَْمْملََكِة الُْمتَِّحَدِة". كََما أَن

لَِكنَّ رِيم لَْم تَُكْن ُمَتأَكَِّدًة.
ََّها زِيَارَتَُها اْألُولَى، َوأَْخَشى أَالَّ يُْعِجُبَها الطََّعاُم ُهَنا." "إِن

ََّها   بَْعِض الُقوزِي ِمْن أَْجِلَها. إِن
ِ
ََّما نَُقوُم بِطَْبخ اْقَترََحْت َوالَِدتَُها َقائِلًَة: "رُب

رَاِت  ُهَنا، َفُهْم يُِحبُّوَن َخِليَط الُْمَكسَّ
ِ
يَّاح أَْكلٌَة َشائَِعٌة لِلَْغايَِة بَْيَن السُّ

أَِن." َوالُْخَضارِ َولَْحِم الضَّ
ِص لَِكْي تَْشُعَر  َضِحَكْت رِيُم َقائِلًَة: "َوَسَنُقوُم بِإَِضاَفِة طََبٍق ِمَن الُْحمُّ

بَِمزِيٍد ِمَن التَّرِْحيِب".
ٌب بِِه ُهَنا َدائًِما يَا رِيُم. َفُهَناَك َدائًِما  َقالَْت َوالَِدتَُها: "الَْجِميُع ُمرَحَّ

طََعاٌم لُِضُيوِفَنا.

َوْجَبٌة ألَمانَدا

2

ٌب بِِه ُهَنا." ْر َمًعا "الَْجِميُع ُمرَحِّ لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

  َما َمْوِقُف رِيَم ِمَن الطََّعاِم؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟
اورَما؟   لَِماَذا تَْعَتِقُد َوالَِدُة رِيَم أَنَّ أََمانَدا َسُتْعِجُبَها الشَّ

  لَِماَذا اْقَترََحْت َوالَِدُة رَيَم الُْقوزِي؟
  َهْل يُْمِكُنَك ِذْكُر أَطِْعَمٍة إَِمارَاتِيٍَّة تَْقِليِديٍَّة أُْخَرى؟
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ْرُس 2 14اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 13

 اْإلَِمارَاتِيِّ َوبَْيَن اْلَوْصِف اْلُمَناِسِب لَُه.3
ِ
ِصْل بَْيَن ُكلِّ ِمَثاٍل ِمَن اْلَمطَْبخ

فّكر!
َمِك َواْألُرْزِ َوالُْخْبزِ َوالتَّْمرِ َواللَّْبِن َوالُْخَضارِ  كَاَن الطََّعاُم َقْبَل ِستِّيَناِت الَْقْرِن الَْماِضي يََتأَلَُّف بَِشْكٍل أََساِسيٍّ ِمَن السَّ

أَِن َوالَْماِعزِ َواْإلِبِِل. لَِماَذا َهَكَذا كَانَِت الَْحاُل بِاْعِتَقاِدَك؟  الَِّتي تُْزرَُع بَالَْمْنزِِل َولَْحِم الضَّ

ْر َمَع َمْجُموَعِتَك ِفي اْألْسِئلَِة التَّالَِيِة: َفكِّ
بَِم تَْشُعُر ِحيَن تََتَناَوُل طََعاًما ِمْن ثََقاَفٍة أُْخَرى؟ لَِماَذا؟أ. 
 ِمْن ُوْجَهِة نََظرَِك، بَِم يَْشُعُر اْألَْشَخاُص ِمْن ثََقاَفاٍت ُمْخَتِلَفٍة ِعْنَد تََناُولِِهُم ب. 

؟ الطََّعاَم اْإلَِمارَاتِيَّ

َبِب؟ َما اْألَطِْعَمُة اْلُمَميََّزُة ِفي بَلَِدَك؟ َهْل يُْمِكُنَك تَْوِضيُح السَّ

َص ِفي َكَنَدا! لَِماَذا 5 يَن، َونََتَناَوُل اْلُحمُّ نََتَناَوُل اْلُبْرِجر َواْلِبيْتزَا ِفي الصِّ
 ُمْنُذ ِستِّيِنيَّاِت اْلَقْرِن اْلَماِضي؟

ِ
تََغيََّرْت َعاَداُت تََناُوِل الطََّعام

َما َمَدى اْسِتيَعابَِك لَِما تََناَوْلَناُه اْلَيْوَم؟

2 
اْإلَِحاطَُة بِالَْجَوانِِب الُْمْخَتِلَفِة 

لِلثََّقاَفِة َوالُْهِويَِّة اْإلَِمارَاتِيَِّة، َوَال 
ِسيََّما الَْمأْكُوَالِت.

ْرُس الدَّ

اْإلَِحاطَُة بِالَْجَوانِِب الُْمْخَتِلَفِة 

ْرِس َما أَْعرُِف َما أَْعرُِفُهَهَدُف الدَّ
بَْعَضُه

َما لَْسُت 
ُمَتأَكًِّدا ِمْنُه

أ 
1 . 

ِ
 َوالِْملْح

ِ
اْلَهرِيُس: طََبٌق ِمَن اللَّْحِم َوالَْقْمح

يُْضرَُب َحتَّى يُْصِبَح َعِجيًنا نَاِعًما ثُمَّ يُطَْهى ِفي 

ارِ طََواَل اللَّْيِل. إِنَاٍء ِمَن الَْفخَّ

ب 
: طََبُق ِشَواٍء َشائٌِع . 2 لَْحُم اْلَجَمِل اْلَمْحُشوِّ

ِفي َحَفَالِت الزََّفاِف ِفي َدْولَِة اْإلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة 

الُْمتَِّحدِة.

ج  اْللَُّقْيَماُت: َحلَْوى تَْقِليِديٌَّة ِفي اْإلَِمارَاِت . 3

الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة.

د 
 اللَّْحِم . 4

ِ
اْلَمْجُبوُس: طََبٌق يَِتمُّ تَْحِضيرُُه بَِوْضع

ِف ِفي َماٍء  واألَرُزِ َوالتََّوابِِل َواللَّْيُموِن الُْمَجفَّ

َمْغِليٍّ َويُْترَُك َحتَّى يَْنُضَج تََماًما.

أ  اْلَحِليُب َواْلُجْبُن. 1

ب  اْلُجْبُن اْألَبَْيُض (الِفيَتا). 2

ج  َمُك اْلُمَجفَُّف. 3 السَّ

د  لَطَاُت. 4 السَّ

4 
ِ
؟ ِصْل بَْيَن نَْوع

ِ
َما اْلَعَواِمُل الُمَؤثَِّرُة ِفي الثََّقاَفِة َوَال ِسيََّما ِفي الطََّعام

وَرِة اْلُمطَابَِقِة لَُه َونَاِقِش اْألَْسَباَب.  َوالصُّ
ِ
الطََّعام
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ذّكر الطلبة أّن بإمكاننا معرفة المزيد عن الثقافة اإلماراتية 
عبر التعرّف إىل المطبخ اإلماراتي. تحّقق مما إذا كانوا الطلبة 

يدركون ما المقصود بـ«المطبخ«، واشرح لهم أنه يعني 
أسلوب الطبخ المستخدم في بلد ما.

اطلب من الطلبة إجراء النشاط في كتبهم.

إجابات مقترحة

أ:  3	 

ب:  1	 

ج:  2	 

د:  4	 

ثم اطلب من المجموعات التفكير في السؤالين الواردين 
في كتاب الطالب. شّجع الطلبة عىل مشاركة أفكارهم 

مع زمالئهم.

اشرح للطلبة أن بعض الناس يتحمسون لتذوق مأكوالت 
الثقافات األخرى، في حين يكون بعضهم اآلخر أقل حماسًة، 

وذلك لعدم معرفتهم بالنكهات والروائح. كذلك األمر، 
سيشعر أشخاص من ثقافات أخرى بالشعور نفسه حيال 

الطعام اإلماراتي.

أخيرًا، الفت انتباه الطلبة إىل سؤال النشاط فّكر. قم بإجراء 
www.almanahj.comمناقشة موجزة. 
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 اْإلَِمارَاتِيِّ َوبَْيَن اْلَوْصِف اْلُمَناِسِب لَُه.3
ِ
ِصْل بَْيَن ُكلِّ ِمَثاٍل ِمَن اْلَمطَْبخ

فّكر!
َمِك َواْألُرْزِ َوالُْخْبزِ َوالتَّْمرِ َواللَّْبِن َوالُْخَضارِ  كَاَن الطََّعاُم َقْبَل ِستِّيَناِت الَْقْرِن الَْماِضي يََتأَلَُّف بَِشْكٍل أََساِسيٍّ ِمَن السَّ

أَِن َوالَْماِعزِ َواْإلِبِِل. لَِماَذا َهَكَذا كَانَِت الَْحاُل بِاْعِتَقاِدَك؟  الَِّتي تُْزرَُع بَالَْمْنزِِل َولَْحِم الضَّ

ْر َمَع َمْجُموَعِتَك ِفي اْألْسِئلَِة التَّالَِيِة: َفكِّ
بَِم تَْشُعُر ِحيَن تََتَناَوُل طََعاًما ِمْن ثََقاَفٍة أُْخَرى؟ لَِماَذا؟أ. 
 ِمْن ُوْجَهِة نََظرَِك، بَِم يَْشُعُر اْألَْشَخاُص ِمْن ثََقاَفاٍت ُمْخَتِلَفٍة ِعْنَد تََناُولِِهُم ب. 

؟ الطََّعاَم اْإلَِمارَاتِيَّ

َبِب؟ َما اْألَطِْعَمُة اْلُمَميََّزُة ِفي بَلَِدَك؟ َهْل يُْمِكُنَك تَْوِضيُح السَّ

َص ِفي َكَنَدا! لَِماَذا 5 يَن، َونََتَناَوُل اْلُحمُّ نََتَناَوُل اْلُبْرِجر َواْلِبيْتزَا ِفي الصِّ
 ُمْنُذ ِستِّيِنيَّاِت اْلَقْرِن اْلَماِضي؟

ِ
تََغيََّرْت َعاَداُت تََناُوِل الطََّعام

َما َمَدى اْسِتيَعابَِك لَِما تََناَوْلَناُه اْلَيْوَم؟

2 
اْإلَِحاطَُة بِالَْجَوانِِب الُْمْخَتِلَفِة 

لِلثََّقاَفِة َوالُْهِويَِّة اْإلَِمارَاتِيَِّة، َوَال 
ِسيََّما الَْمأْكُوَالِت.

ْرُس الدَّ

اْإلَِحاطَُة بِالَْجَوانِِب الُْمْخَتِلَفِة 

ْرِس َما أَْعرُِف َما أَْعرُِفُهَهَدُف الدَّ
بَْعَضُه

َما لَْسُت 
ُمَتأَكًِّدا ِمْنُه

أ 
1 . 

ِ
 َوالِْملْح

ِ
اْلَهرِيُس: طََبٌق ِمَن اللَّْحِم َوالَْقْمح

يُْضرَُب َحتَّى يُْصِبَح َعِجيًنا نَاِعًما ثُمَّ يُطَْهى ِفي 

ارِ طََواَل اللَّْيِل. إِنَاٍء ِمَن الَْفخَّ

ب 
: طََبُق ِشَواٍء َشائٌِع . 2 لَْحُم اْلَجَمِل اْلَمْحُشوِّ

ِفي َحَفَالِت الزََّفاِف ِفي َدْولَِة اْإلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة 

الُْمتَِّحدِة.

ج  اْللَُّقْيَماُت: َحلَْوى تَْقِليِديٌَّة ِفي اْإلَِمارَاِت . 3

الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة.

د 
 اللَّْحِم . 4

ِ
اْلَمْجُبوُس: طََبٌق يَِتمُّ تَْحِضيرُُه بَِوْضع

ِف ِفي َماٍء  واألَرُزِ َوالتََّوابِِل َواللَّْيُموِن الُْمَجفَّ

َمْغِليٍّ َويُْترَُك َحتَّى يَْنُضَج تََماًما.

أ  اْلَحِليُب َواْلُجْبُن. 1

ب  اْلُجْبُن اْألَبَْيُض (الِفيَتا). 2

ج  َمُك اْلُمَجفَُّف. 3 السَّ

د  لَطَاُت. 4 السَّ

4 
ِ
؟ ِصْل بَْيَن نَْوع

ِ
َما اْلَعَواِمُل الُمَؤثَِّرُة ِفي الثََّقاَفِة َوَال ِسيََّما ِفي الطََّعام

وَرِة اْلُمطَابَِقِة لَُه َونَاِقِش اْألَْسَباَب.  َوالصُّ
ِ
الطََّعام
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النشاط 4 )15 دقيقة(

قّسم الطلبة إىل مجموعات، واطلب منهم النظر إىل الصور. اشرح أن هناك أمور عديدة تؤثر في 
الثقافة. باستخدام هذه الصور، سيقوم الطلبة باستكشاف كيف تؤثر الطبيعة والبيئة في الطعام.

اطلب من الطلبة أن يصلوا بين أنواع األطعمة والصور المطابقة لها، ثم ناقش أسباب اختياراتهم.

إجابات مقترحة

)أ-3( ألن سكان اإلسكيمو ينبغي لهم تجفيف السمك أثناء الصيف لتناوله في الشتاء. ، وذلك 	 
بسبب عدم توافر طعام في فصل الشتاء بسبب الثلوج الكثيفة.

)ب-4( إن كانت منطقة ما غنية بالخضار، فإن الناس هناك يتناولون الكثير من السلطات.	 

)ج-1( في بلدان مثل فرنسا يتناول الناس منتجات األبقار كالحليب والجبن.	 

)د-2(  الجبنة" البيضاء )الفيتا( هي جبنة يونانية تُصنع من حليب الغنم والماعز. هناك عدد كبير 	 
من هذه الماشية في اليونان بسبب بيئتها الطبيعية.

النشاط 5 )10 دقائق(

اشرح أنه في السابق لم يكن األشخاص يسافرون كثيرًا، ومن 
ثم ربما تناولوا بشكل أساسي األطعمة المحلية فقط. أصبح 

الطعام اإلماراتي اآلن أكثر عالميًا – يعكس هذا تنوع الثقافات 
اآلن الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وال يزال 

األشخاص يتناولون الطعام اإلماراتي التقليدي، باستخدام 
الوصفات التي تم تداولها عبر األجيال، لكن يكتشفون أيًضا 
مجموعة متنوعة من األطعمة العالمية المتوفرة اآلن في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المهارات األساسية 

التأمل الناقد، التفكير الناقد، التعمق في التفكير والمناقشة، 
االستقصاء، حل المشكالت، االستنتاج األخالقي، التعاطف، 
الرعاية، التضامن، النظر من زوايا متعددة، اإلصغاء النشط، 
التعامل مع التعقيد، العمل الجماعي، التعاون، المشاركة، 

المبادرة بالفعل.

التقييم/التأمل

أكمل سجل التعلم إلستراتيجية التقويم للتعلم لهذه 	 
الوحدة طبًقا لمستوى التفكير األدنى اليوم.

التعليم المتمايز

مجموعات ذات قدرات مختلفة ومن ثم يمكن لألقران 	 
دعم بعضهم بعًضا.

يتكيف المعلم مع أسلوب طرح األسئلة أثناء تجوله في 	 
الصف. 
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الصف 3 

ْرُس 3 16اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 15

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْإلِ
ِحَدِة (اْلُجْزُء 1) اْلُمتَّ

الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة 
اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (222222)))))))))))))))

ََّر ِفيَها؟ َما ِهَي بَْعُض  َما الَمْقُصوُد بُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة؟ َما الَِّذي أَث
َجَوانِِب ُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة؟ َهْل يُْمِكُنَك َشْرُح َجَوانِِب الثََّقاَفِة 

؟ اْإلَِمارَاتِيَِّة بَِشْكٍل َعامٍّ َوُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة اْلَفْرِديَِّة بَِشْكٍل َخاصٍّ

ْرُس 3  َالدَّ

يَِّة ِمْن َجَوانِِب ثََقاَفِة َدْولَِة اْإلَمارَاِت 1 َياَفِة َجانٌِب َشِديُد اْألَهمِّ ُحْسُن الضِّ
اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة.

. فِّ وَرَة التَّالَِيَة ثُمَّ نَاِقْشَها َمَع طَلََبِة الصَّ ِص الصُّ تََفحَّ

َياَفِة  َياَفِة ُحْسُن الضِّ َياَفِة ُحْسُن الضِّ ُحْسُن الضِّ

الْلَِّياَقُةالْلَِّياَقُةالْلَِّياَقُة

اَْلُمْفَرَداُت

اِْعلَْم
 أَْن يَْجِلَس الَْمْرُء ُمَتَربًِّعا، 

ِ
ائِع ِعْنَد الُْجلُوِس ِفي َمْنزٍِل إَِمارَاتِيٍّ يَِجُب أَالَّ تُْظِهَر بَاِطَن َقَدَمْيَك ِألَيٍّ كَاَن. لَِذا ِمَن الشَّ

َحتَّى َال يَُضايَِق اْآلَخرِيَن.
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هدف الدرس

استكشاف الجوانب المختلفة لثقافة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وال سيّما حسن الضيافة.

المواد المطلوبة

نموذج معّد مسبًقا للنشاط 3	 

سجّل التعلّم الخاص باستراتيجية التقويم للتعلّم	 

نواتج التعلم

وصف هوية الطلبة الثقافية الخاصة والتحدث عن 	 
العوامل التي أثرت في تشكيل هذه الهوية. 

شرح المزايا العديدة للهوية الثقافية لألفراد والطرق 	 
المختلفة التي تؤثر فيها.

تحديد مزايا الثقافة اإلماراتية بشكل عام وهوية الطلبة 	 
 الثقافية بشكل خاص وشرحها لزمالئهم الطلبة 

ومعلميهم.
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النشاط 1 )5 دقائق(

ذِكّر الطلبة بأن حسن الضيافة جانب شديد األهمية من ثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة. تأكد من 
أن الطلبة يتذكرون معنى حسن الضيافة، وذكرهم بأنها تنطوي عىل جعل الضيوف يشعرون بالترحيب 

في بيوتكم أو مجتمعكم أو بلدكم.

اطلب من الطلبة تفّحص الصورة الواردة في كتابهم، ثم أَجِر مناقشة حول آداب الضيافة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

أسئلة مقترحة

كيف يتجىّل حسن الضيافة؟	 

كيف نتأهب لنكون ِمضيافين؟ 	 

إجابات مقترحة

عبر تحضير طعام للضيف، وجعله يشعر بالراحة، وإتاحة المجال له للتصرّف بأريحية.	 

نحّضر الطعام الالزم دائًما عند قدوم الزائرين؛ ونجّهز القهوة والشاي. هناك دائًما غرفة مخصصة 	 
للضيوف في البيت؛ وتكون جاهزة دائًما الستقبالهم. 

اطلب من الطلبة االطالع عىل المعلومة األساسية الواردة في فقرة اِعلم.

ْرُس 3 16اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 15

ِة 3َاْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْإلِ
ِحَدِة (اْلُجْزُء 1) اْلُمتَّ

الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة الثََّقاَفُة 
اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (اْإلَِمارَاتِيَُّة (222222)))))))))))))))

ََّر ِفيَها؟ َما ِهَي بَْعُض  َما الَمْقُصوُد بُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة؟ َما الَِّذي أَث
َجَوانِِب ُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة؟ َهْل يُْمِكُنَك َشْرُح َجَوانِِب الثََّقاَفِة 

؟ اْإلَِمارَاتِيَِّة بَِشْكٍل َعامٍّ َوُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة اْلَفْرِديَِّة بَِشْكٍل َخاصٍّ

ْرُس 3  َالدَّ

يَِّة ِمْن َجَوانِِب ثََقاَفِة َدْولَِة اْإلَمارَاِت 1 َياَفِة َجانٌِب َشِديُد اْألَهمِّ ُحْسُن الضِّ
اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة.

. فِّ وَرَة التَّالَِيَة ثُمَّ نَاِقْشَها َمَع طَلََبِة الصَّ ِص الصُّ تََفحَّ

َياَفِة  َياَفِة ُحْسُن الضِّ َياَفِة ُحْسُن الضِّ ُحْسُن الضِّ

الْلَِّياَقُةالْلَِّياَقُةالْلَِّياَقُة

اَْلُمْفَرَداُت

اِْعلَْم
 أَْن يَْجِلَس الَْمْرُء ُمَتَربًِّعا، 

ِ
ائِع ِعْنَد الُْجلُوِس ِفي َمْنزٍِل إَِمارَاتِيٍّ يَِجُب أَالَّ تُْظِهَر بَاِطَن َقَدَمْيَك ِألَيٍّ كَاَن. لَِذا ِمَن الشَّ

َحتَّى َال يَُضايَِق اْآلَخرِيَن.
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السلوك الذي نتوقعه من 
الناس والذي يتعلق بالمعايير 

الثقافية في مواقف معينة.

 ترحيبنا بشخص في منزلنا
حسن الّضيافة أو بلدنا.

اللياقة

التعليم المتمايز

للمبتدئين

اسألهم إن كانت هناك طرق أخرى يظهر من خاللها الضيف 
احترامه للمضيف.

إجابة مقترحة

التعبير عن امتنانه للمضيف عىل حسن الضيافة.	 

مين للمتقّدِ

 اسألهم عن سبب أهمية أن يُظهر الضيوف االحترام 
للمضيف.

إجابات مقترحة

ألن احترام المضيف جانب مهم من ثقافة دولة اإلمارات 	 
العربية المتحدة .

 ألن المضيف يبذل جهًدا كبيرًا ليُشعر الضيف أنه	 
 مرّحب به.
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َسَتأْتِي أََمانَْدا، َصِديَقُة رِيم، ِمَن الَْمْملََكِة الُْمتَِّحَدِة لِزِيَارَِة أُْسرَِة رِيم، 
َِّباُعُه، َوتُرِيُد أَْن  لُوِك الَْواِجِب ات لَِكنََّها كَانَْت تَْشُعُر بِالَْقلَِق ِحَياَل السُّ

تََتأَكََّد ِمْن َعَدِم ُمَضايََقِة أََحٍد أَثَْناَء زِيَارَتَِها، لَِذا َقرَّرَْت أَْن تَتَِّصَل بِرِيم 
َعْبَر الَْهاتِِف.

َقالَْت رِيم َضاِحكًة: "َال َداِعي لُِكلِّ َهَذا الَْقلَِق. َسَتْشُعرِيَن بَِترِْحيٍب َحارٍّ. 
ُب أَبِي بِِك َقائِالً َمرَْحًبا." َفَسُيرَحِّ

"َمرَْحًبا؟"
ِميَنُه ِفي  َُّه َسَيْجَعلَُك تََتَقدَّ ََّها كَِلَمُة ترِْحيٍب. كََما أَن َشرََحْت لََها رِيم: "إِن

ْيِف ِعْنَدنَا أَنَّ لَُه اَألَْولَِويََّة." الَْمِسيرِ. َهَكَذا يُْظِهُروَن لِلضَّ
َهَتَفت أََمانَْدا ِفي َحَماَسٍة: "أَْشُعُر أَنَِني َشْخٌص ُمَميٌَّز بِالِْفْعِل! لَِكْن 

َِّني َال أَتََكلَُّم اللَُّغَة الَعَربِيََّة." َماَذا َعِن اللَُّغِة؟ أَنِْت تَْعلَِميَن أَن
َقالَْت رِيم: "آه، َهَذا أَْمٌر يَِسيٌر. ُمْعَظُم النَّاِس ُهَنا يُْتِقُنوَن اللَُّغَة 

ََّة. يُْمِكُنِك أَيًضا تََعلُُّم بِْضَعِة كَِلَماٍت َعَربِيٍَّة." اْإلِنْْجِليزِي
: "ِفْكرٌَة َجيَِّدٌة!" 

ٍ
َقالَْت أََمانَْدا َوَقْد بََدأَْت تَْشُعُر بِاْالِرْتَِياح

َوأََخَذْت تَتطَلَُّع لِزِيَارَِة َدْولََة اْإلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة. َفَقْد َعِلَمْت أَنَّ 
رِيم َسَتُكوُن ُمرِشًدا َجيًِّدا إِلَى َهِذِه الثََّقاَفِة.

زِيَاَرُة أََمانَْدا

2

".
ِ
ْر َمًعا "بََدأَْت أََمانَْدا تَْشُعُر بِاْالِرْتَِياح لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

ِديِد؟   لَِماَذا تَْشُعُر أََمانَْدا بِالَْقلَِق الشَّ
  َهْل َجَعلَْت رِيُم أََمانَْدا تَْشُعُر بِالتَّرِْحيِب؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟

  لَِماَذا َوَجَدْت أََمانَْدا أَنَّ نَِصيَحَة رِيَم "ُمِفيَدٌة َويَِجُب َمْعرَِفُتَها"؟
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النشاط 2 )15 دقيقة(

اشرح للطلبة أن عليهم أن يكونوا عىل دراية بالسلوك الذي 
يتوقعه الناس منهم عندما يزورون بلًدا ما.

، وتحقق من مدى  اقرأ نص زيارة أماندا عىل الطلبة بتأٍنّ
استيعابهم أثناء القراءة،  إن لزم األمر. 

ناقش األسئلة مع الطلبة. 

إجابات مقترحة

تشعر أماندا بالقلق ألنها ال تعرف معلومات كافية عن 	 
ثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة وقد تصدر عنها 

بعض األخطاء من دون قصد.

أجل. فقد طمأنتها بأنها ستكون عىل ما يرام، وشرحت 	 
لها ما هو متوقع منها، وأجابت عن أسئلتها.

أماندا تحب التعرّف إىل ثقافة دولة اإلمارات العربية 	 
المتحدة، واهتّمت بكل ما أخبرتها به ريم.

ر مًعا« الواردة في  ثّم أجِر مناقشة صّفيّة حول فقرة »لنفّكِ
كتاب الطالب.

 لماذا شعرت أماندا باالرتياح؟ إالَم يشير ذلك
 في شخصيتها؟

تشعر أماندا باضطراب أقل بشأن رحلتها. إنها تدرك أن 	 
من الضروري أن تتصرف بشكل الئق عند زيارة بلد آخر، 
فهي تحترم الثقافات األخرى وال تريد اإلساءة ألحد عن 

طريق الخطأ. 
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َسَتأْتِي أََمانَْدا، َصِديَقُة رِيم، ِمَن الَْمْملََكِة الُْمتَِّحَدِة لِزِيَارَِة أُْسرَِة رِيم، 
َِّباُعُه، َوتُرِيُد أَْن  لُوِك الَْواِجِب ات لَِكنََّها كَانَْت تَْشُعُر بِالَْقلَِق ِحَياَل السُّ

تََتأَكََّد ِمْن َعَدِم ُمَضايََقِة أََحٍد أَثَْناَء زِيَارَتَِها، لَِذا َقرَّرَْت أَْن تَتَِّصَل بِرِيم 
َعْبَر الَْهاتِِف.

َقالَْت رِيم َضاِحكًة: "َال َداِعي لُِكلِّ َهَذا الَْقلَِق. َسَتْشُعرِيَن بَِترِْحيٍب َحارٍّ. 
ُب أَبِي بِِك َقائِالً َمرَْحًبا." َفَسُيرَحِّ

"َمرَْحًبا؟"
ِميَنُه ِفي  َُّه َسَيْجَعلَُك تََتَقدَّ ََّها كَِلَمُة ترِْحيٍب. كََما أَن َشرََحْت لََها رِيم: "إِن

ْيِف ِعْنَدنَا أَنَّ لَُه اَألَْولَِويََّة." الَْمِسيرِ. َهَكَذا يُْظِهُروَن لِلضَّ
َهَتَفت أََمانَْدا ِفي َحَماَسٍة: "أَْشُعُر أَنَِني َشْخٌص ُمَميٌَّز بِالِْفْعِل! لَِكْن 

َِّني َال أَتََكلَُّم اللَُّغَة الَعَربِيََّة." َماَذا َعِن اللَُّغِة؟ أَنِْت تَْعلَِميَن أَن
َقالَْت رِيم: "آه، َهَذا أَْمٌر يَِسيٌر. ُمْعَظُم النَّاِس ُهَنا يُْتِقُنوَن اللَُّغَة 

ََّة. يُْمِكُنِك أَيًضا تََعلُُّم بِْضَعِة كَِلَماٍت َعَربِيٍَّة." اْإلِنْْجِليزِي
: "ِفْكرٌَة َجيَِّدٌة!" 

ٍ
َقالَْت أََمانَْدا َوَقْد بََدأَْت تَْشُعُر بِاْالِرْتَِياح

َوأََخَذْت تَتطَلَُّع لِزِيَارَِة َدْولََة اْإلَِمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة. َفَقْد َعِلَمْت أَنَّ 
رِيم َسَتُكوُن ُمرِشًدا َجيًِّدا إِلَى َهِذِه الثََّقاَفِة.

زِيَاَرُة أََمانَْدا

2

".
ِ
ْر َمًعا "بََدأَْت أََمانَْدا تَْشُعُر بِاْالِرْتَِياح لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

ِديِد؟   لَِماَذا تَْشُعُر أََمانَْدا بِالَْقلَِق الشَّ
  َهْل َجَعلَْت رِيُم أََمانَْدا تَْشُعُر بِالتَّرِْحيِب؟ كَْيَف َعرَْفَت َذلَِك؟

  لَِماَذا َوَجَدْت أََمانَْدا أَنَّ نَِصيَحَة رِيَم "ُمِفيَدٌة َويَِجُب َمْعرَِفُتَها"؟
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اْسِتْكِشاُف الَْجَوانِِب

الُْمْخَتِلَفِة لِثََقاَفِة 

َدْولَِة اْإلَمارَاِت الَْعَربِيَِّة 

الُْمتَِّحَدِة، َوَال ِسيََّما 

َياَفِة. ُحْسُن الضِّ

ْرُس ْرِسالدَّ َما أَْعرُِف َما أَْعرُِفُهَهَدُف الدَّ
بَْعَضُه

َما لَْسُت 
ُمَتأَكًِّدا ِمْنُه

َياَفِة ِفي الثََّقاَفِة اْإلَِمارَاتِيَِّة. أَْكِمْل َمَع َمْجُموَعِتَك َدلِيَل الضِّ

َؤاُل –  السُّ
(َكْيَف أَتََصرَُّف ِعْنَد...؟)

َشْرُح اْلَعاَداِت أَِو ِقَيِم اْالِْسِتْقَباِل 
َياَفِة والضَّ

فّكر!
لُوِكيَّاُت الَِّتي نََتَوقَُّعَها ِمَن الَناِس َوالَِّتي تََتَعلَُق بِالَْمَعايِيرِ الثََقاِفيَِّة ِفي  َياَفِة: السُّ اْلَعاَداُت َوِقَيُم اْالْسِتْقَباِل َوالضِّ

َِّباَعَها ِفي ثََقاَفِتَك؟ َياَفِة الَِّتي تَُتَوقَُّع ِمن النَّاِس ات َمَواِقَف ُمَعيََّنٍة. َما الَْعاَداُت َوِقَيُم اْالْسِتْقَباِل َوالضِّ

ِعْنَدَما يَُزورُنَا النَّاُس ِفي بُِيوتَِنا َفِإنُّهْم يََتَوقَُّعوَن ِمنَّا ُمْسَتًوى ُمَعيًَّنا ِمَن 
َياَفِة. لَِكنََّنا أَيًْضا نََتَوقَُّع ُسلُوِكيَّاٍت ُمَعيََّنًة ِمْن ُضُيوِفَنا. ُحْسِن الضِّ

ُيوٌف ِفي َمْنزِلُِكْم. َمثِّْل َمَع َمْجُموَعِتَك َمْشَهًدا يُْظِهُر كَْيَف  تََذكَّْر كَْيَف تََتَصرَُّف أُْسرَتَُك َعْنَدَما يَُزورُكُْم ضُّ

ْيُف أَثَْناَء الزِّيَارَِة. يُْمِكُن أَْن تَُعاِمَل أُْسرٌَة ِمْن ثََقاَفٍة ُمْخَتِلَفٍة َضْيَفَها َوكَْيَف َسَيَتَصرَُّف َهَذا الضَّ

ُيوُف ِوْفًقا لََها. َد أَرْبََع طُُرٍق يَِجُب أَْن يََتَصرََّف الضُّ بَْعَد أََداِء الَْمْشَهِد، َحاِوْل أَْن تَُحدِّ

ُيوِف: يَِجُب َعلَى الضُّ

أ. 

ب. 

ج. 

د. 

ٌة ِمْن تَارِيِخَنا. َولَِكْن ُهَناَك تََوقَُّعاٌت  تََوقَُّعاتَُنا الثََّقاِفيَُّة ُمْسَتَمدَّ
 أَنَْحاِء اْلَعالِِم. اْذُكْر ثََالثًَة ِمْنَها

ِ
َياَفِة ِفي َجِميع ٌة لَِعاَداِت الضِّ َعامَّ

 
 

َما َمَدى اْسِتيَعابَِك لَِما تََناَولَْناُه الَْيْوَم؟
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النشاط 3 )10 دقائق(

اشرح للطلبة أّن حسن الضيافة يتضمن كثير من العادات  
ر.  وقيم االستقبال و الضيافة، والفت انتباههم إىل فقرة فّكِ

تحقق من أنهم يفهمون المقصود بالعادات  وقيم االستقبال 
و الضيافة ، واطلب منهم تقديم أمثلة عىل ذلك.

قّسم الطلبة إىل مجموعات، واشرح لهم أن كل مجموعة 
ستكتب دليالً مختصرًا آلداب الضيافة في الثقافة اإلماراتيّة.

تحقق من فهم الطلبة لكيفية إكمال الجدول في كتاب 
الطالب. يجب أن يكتب الطلبة أمثلة عىل مواقف مختلفة 
يُظهرون من خاللها أنهم يدركون معنى آداب الضيافة، مع 

شرح لهذه العادات.

بعد 8 دقائق، اطلب من كل مجموعة مشاركة إجاباتها مع 
الصف.

التعليم المتمايز

للمبتدئين

 كيف تتصرف في هذه المواقف؟

مين للمتقّدِ

لماذا تتصرّف عىل هذا النحو؟

السؤال – )كيف 
أتصرف عند...؟(

شرح العادة أو قيم 
االستقبال والّضيافة

دخول المنزل 
)كضيف(: أخلع 

حذائي

احترام منزل المضيف 
والمحافظة عىل نظافته.

تَناُول الطعام 
)كمضيف(: "تفّضل، 

أنت أوالً "

احترام الضيف واعطاؤه 
األولوية عند تناول الطعام.

النشاط 4 )15 دقيقة(

اشرح للطلبة أنهم سيفكرون اآلن في الثقافات التي ينتمون 
 إليها والتوقعات المتضّمنة فيها عند استقبال الضيوف

 في منازلهم.

قّسم الطلبة إىل مجموعات مع الحرص عىل المزج بين 
الثقافات في كل مجموعة. اشرح لهم أن بعض الطلبة في 
المجموعة سيؤّدون دور الضيوف فيما يؤّدي البعض اآلخر 

دور المضيفين.

إن وجد الطلبة صعوبة في إعداد المشاهد للعب األدوار، 
يمكنك مساعدتهم عبر طرح أسئلة مثل:

ما المالبس التي تتوقع من الضيوف ارتداءها؟ هل يجب 	 
أن يخلعوا أحذيتهم؟

كيف تتوقع من الضيوف أن يسلّموا عليك؟	 

هل تتوقع من الضيوف أن يحضروا هدية؟	 

كيف تتوقع من الضيوف أن يعاملوا أسرتك؟ هل يجب أن يسترسلوا في الكالم أم عليهم أن 	 
يسمعوا أكثر؟

هل تتوقع أن يأكل الضيوف كل الطعام المقدم إليهم؟	 

هل تتوقع أن يغسل الضيوف أيديهم قبل األكل؟	 

اطلب من الطلبة إكمال القائمة الواردة في كتاب الطالب ومشاركتها مع زمالئهم في الصف.

اطلب من الطلبة التفكير في عادات الضيافة في ثقافات مختلفة. ما مدى التشابه بينها؟ ما مدى 
االختالف؟ أوضح للطلبة أن عادات وقيم االستقبال و الضيافة تقوم عىل احترام المضيف والترحيب 

بالضيوف وعدم اإلساءة.
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اْسِتْكِشاُف الَْجَوانِِب

الُْمْخَتِلَفِة لِثََقاَفِة 

َدْولَِة اْإلَمارَاِت الَْعَربِيَِّة 

الُْمتَِّحَدِة، َوَال ِسيََّما 

َياَفِة. ُحْسُن الضِّ

ْرُس ْرِسالدَّ َما أَْعرُِف َما أَْعرُِفُهَهَدُف الدَّ
بَْعَضُه

َما لَْسُت 
ُمَتأَكًِّدا ِمْنُه

َياَفِة ِفي الثََّقاَفِة اْإلَِمارَاتِيَِّة. أَْكِمْل َمَع َمْجُموَعِتَك َدلِيَل الضِّ

َؤاُل –  السُّ
(َكْيَف أَتََصرَُّف ِعْنَد...؟)

َشْرُح اْلَعاَداِت أَِو ِقَيِم اْالِْسِتْقَباِل 
َياَفِة والضَّ

فّكر!
لُوِكيَّاُت الَِّتي نََتَوقَُّعَها ِمَن الَناِس َوالَِّتي تََتَعلَُق بِالَْمَعايِيرِ الثََقاِفيَِّة ِفي  َياَفِة: السُّ اْلَعاَداُت َوِقَيُم اْالْسِتْقَباِل َوالضِّ

َِّباَعَها ِفي ثََقاَفِتَك؟ َياَفِة الَِّتي تَُتَوقَُّع ِمن النَّاِس ات َمَواِقَف ُمَعيََّنٍة. َما الَْعاَداُت َوِقَيُم اْالْسِتْقَباِل َوالضِّ

ِعْنَدَما يَُزورُنَا النَّاُس ِفي بُِيوتَِنا َفِإنُّهْم يََتَوقَُّعوَن ِمنَّا ُمْسَتًوى ُمَعيًَّنا ِمَن 
َياَفِة. لَِكنََّنا أَيًْضا نََتَوقَُّع ُسلُوِكيَّاٍت ُمَعيََّنًة ِمْن ُضُيوِفَنا. ُحْسِن الضِّ

ُيوٌف ِفي َمْنزِلُِكْم. َمثِّْل َمَع َمْجُموَعِتَك َمْشَهًدا يُْظِهُر كَْيَف  تََذكَّْر كَْيَف تََتَصرَُّف أُْسرَتَُك َعْنَدَما يَُزورُكُْم ضُّ

ْيُف أَثَْناَء الزِّيَارَِة. يُْمِكُن أَْن تَُعاِمَل أُْسرٌَة ِمْن ثََقاَفٍة ُمْخَتِلَفٍة َضْيَفَها َوكَْيَف َسَيَتَصرَُّف َهَذا الضَّ

ُيوُف ِوْفًقا لََها. َد أَرْبََع طُُرٍق يَِجُب أَْن يََتَصرََّف الضُّ بَْعَد أََداِء الَْمْشَهِد، َحاِوْل أَْن تَُحدِّ

ُيوِف: يَِجُب َعلَى الضُّ

أ. 

ب. 

ج. 

د. 

ٌة ِمْن تَارِيِخَنا. َولَِكْن ُهَناَك تََوقَُّعاٌت  تََوقَُّعاتَُنا الثََّقاِفيَُّة ُمْسَتَمدَّ
 أَنَْحاِء اْلَعالِِم. اْذُكْر ثََالثًَة ِمْنَها

ِ
َياَفِة ِفي َجِميع ٌة لَِعاَداِت الضِّ َعامَّ

 
 

َما َمَدى اْسِتيَعابَِك لَِما تََناَولَْناُه الَْيْوَم؟
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النشاط 5 )5 دقائق(

اشرح للطلبة أن توقعاتنا المتعلقة بعادات الضيافة مستمّدة من توقعاتنا الثقافية. ولكن ثمة عادات 
يشترك فيها العالم أجمع. اطلب من الطلبة مناقشة ذلك وكتابة ثالث عادات عالمية في كتبهم.

إجابات مقترحة

كن مهذبًا ومحترًما	 

قّدم الماء والعصير والقهوة إىل الضيف	 

تحّدث مع ضيفك	 

في النهاية، ذِكّر الطلبة بهدف الدرس، واطلب منهم إكمال سجل التعلم في كتاب الطالب.

المهارات األساسية )ما أعرفه، ما أريد أن أعرفه، ما 

تعلّمته(

التأمل الناقد	 

التفكير الناقد	 

 التعمق في التفكير والمناقشة	 

 التعاطف	 

 االهتمام	 

 التضامن	 

 العمل الجماعي	 

 التعاون	 

 المشاركة	 

التقييم/التأمل

أكمل سجل التعلم الخاص باستراتيجية التقويم للتعلم طبًقا 
لمستوى التفكير األدنى.
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الصف 3 

ْرُس 4 22اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 21

ِة 3اْلَوْحَدُة َماَراِتيَّ َقاّفِة اْإلِ َفٍهُم الثَّ
(اْلُجْزُء 1)

 الِْهْنُد        الَْمْملََكُة الُْمتَِّحَدُة      الِْوَاليَاُت الُْمتَِّحَدُة اْألَْمرِيِكيَُّة
•           •              •  

•              •             •  
أَلَْمانَْيا          ِمْصُر          اْإلَِمارَاُت الَْعَربِيَُّة الُْمتَِّحَدُة

َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة 
الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة 

اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة 
الُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِة

َهْل يُْمِكُنَك َرْسُم َخرِيطٍَة ثََقاِفيٍَّة بَسيطٍَة؟

ْرُس 4  الدَّ

ْل َمَع زَِميِلَك اْألَْسِئلََة التَّالَِيَة:1 تَأَمَّ
صل بين كّل علم واسم البلد الذي يمّثله.أ. 

من أّي بلدان يأتي األشخاص الذين يعيشون في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟ب. 

ََّنوٌُّع ثََّقاِفيٌّ ََّنوٌُّع ثََّقاِفيٌّت ََّنوٌُّع ثََّقاِفيٌّت ت

َخرِيطٌَة ثََّقاِفيٌَّةَخرِيطٌَة ثََّقاِفيٌَّةَخرِيطٌَة ثََّقاِفيٌَّة

ُمِقيٌمُمِقيٌمُمِقيٌم

اْلُمْفَرَداُت

هبأ ود ج
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هدف الدرس

التعرّف عىل الخريطة الثقافية بهدف تكوين فهم أفضل 
للثقافة لديهم.

المواد المطلوبة

إطارات الكتابة الموجودة في كتاب الطالب	 

نواتج التعلم

تصميم خرائط ثقافية بسيطة.	 
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دليل المعلم
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ْرُس 4 22اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 21

ِة 3اْلَوْحَدُة َماَراِتيَّ َقاّفِة اْإلِ َفٍهُم الثَّ
(اْلُجْزُء 1)

 الِْهْنُد        الَْمْملََكُة الُْمتَِّحَدُة      الِْوَاليَاُت الُْمتَِّحَدُة اْألَْمرِيِكيَُّة
•           •              •  

•              •             •  
أَلَْمانَْيا          ِمْصُر          اْإلَِمارَاُت الَْعَربِيَُّة الُْمتَِّحَدُة

َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة َمَظاِهُر الُهِويَِّة 
الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة الَثَقاِفيَِّة لَِدْولَِة 

اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة اِإلَمارَاِت الَعَربيَِّة 
الُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِةالُمتَِّحَدِة

َهْل يُْمِكُنَك َرْسُم َخرِيطٍَة ثََقاِفيٍَّة بَسيطٍَة؟

ْرُس 4  الدَّ

ْل َمَع زَِميِلَك اْألَْسِئلََة التَّالَِيَة:1 تَأَمَّ
صل بين كّل علم واسم البلد الذي يمّثله.أ. 

من أّي بلدان يأتي األشخاص الذين يعيشون في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟ب. 

ََّنوٌُّع ثََّقاِفيٌّ ََّنوٌُّع ثََّقاِفيٌّت ََّنوٌُّع ثََّقاِفيٌّت ت

َخرِيطٌَة ثََّقاِفيٌَّةَخرِيطٌَة ثََّقاِفيٌَّةَخرِيطٌَة ثََّقاِفيٌَّة

ُمِقيٌمُمِقيٌمُمِقيٌم

اْلُمْفَرَداُت

هبأ ود ج
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طريقة مبّسطة إلظهار 
الجوانب الثقافية التي ندركها 

في شخص ما.

الفئات المجتمعية المقيمة 
في غير بلدانها

تواجد ثقافات مختلفة في 
المكان نفسه. التنّوع الثقافي

الخريطة الثقافيّة

ُمِقيم

الَنّشاط 1 )5 دقائق(

ع الطلبة إىل مجموعات. اطلب منهم إكمال النّشاط في كتاب الطالب.    وزّ

التعليم المتمايز

 للمبتدئين أ. 
 اطلب منهم أن يصلوا بين األعالم التي يتعرّفونها وأسماء البلدان التي تمثّلها. 

 للمتقدمين
 اطلب منهم أن يكملوا وصل ما تبّقى من األعالم.

 إجابات مقترحة 
1.الهند؛ 2. المملكة المتحدة؛ 3. الواليات المتّحدة األمريكية؛ ألمانيا؛ مصر؛ اإلمارات العربية 

المتّحدة. 

اطلب من الطلبة المتقدمين أن يصنّفوا بحسب القارات البلدان التي يتحّدر منها كّل فرد من ب. 
 مجموعتهم. بناًء عىل هذا التصنيف، يستنتج الطلبة اإلجابة. 

 إجابات مقترحة
 دولة اإلمارات العربية المتحدة، الهند: آسيا

 الواليات المتحدة األمريكية: أميركا
 ألمانيا، المملكة المتحدة: أوروبا

مصر: أفريقيا

اشرح للطلبة أنّهم إذا كانوا هم أو أهلهم أو أجدادهم، 
يتحّدرون من بلد غير دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

فيُعرفون بالـ »الوافدين«. يُشير وجود الكثير من الوافدين 
في بلد معيّن إىل تنّوعه الثقافي، لذا تُعّد اإلمارات العربية 

المتحدة بلًدا متنّوًعا ثقافيًّا.

www.almanahj.com
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"َقالَْت أََمانَْدا «كَانَْت تِلَْك َوْجَبًة ُمْذِهلًَة!»، ثُمَّ أَْكَملَْت بَْيَنَما كَانَْت 
تَْجِلُس َعلَى اْألَرِيَكِة،"كَانَْت تِلَْك أْفَضَل َوْجَبِة َهرِيٍس

 تََناَولُْتَها َعلَى اْإلِطَْالِق! ُشْكرًا."
َقالَْت رِيم بَِحْيرٍَة «أَنِْت تَـََعلَِّميَن اللَُّغَة الَْعَربِيََّة بِالِْفْعِل!

َِّك كُْنِت َقْد تََناَولِْت الَْهرِيَِس ِفي إِنِْجلِْترِا". لَِكنَِّك َذكَرِْت أَن
"نََعْم" أََجابَْت أََمانَْدا. "لَِكنََّها لَْم تَُكْن بِمْثِل ُجوَدِة َهِذِه. َفالنََّكَهاُت 

أَْقَوى بَِكِثيرٍ ِمَن النََّكَهاِت ِفي طَعاِمَنا."
"آُمُل أَْن تَُكوَن َهِذِه الرُّطَُب َقْد أَْعَجَبْتَك». لَْم يَُكِن الَْجِميُع ُمولَِعيَن 

بِالرُطَِب، ِورِيم تَْعرُِف َذلَِك. 
ِحِك. "الَْفَواِكُه الَْوِحيَدُة الَِّتي  "كَاَن «طَيًِّبا»!" بََدأَْت أََمانَْدا ِفي الضَّ

اُح َوالُْبْرتَُقاُل َوالَْمْوزُ. َال أَْعَتِقُد أَنِّي رَأَيُْت َهَذا الَْكمَّ  أَتََناَولَُها َعاَدًة ِهي التُّفَّ
الَْهائَِل ِمَن الطَّعاِم ِمْن َقْبُل."

ْعِب اِالْعِتَقاُد أَنَّها كَانَْت  نََظرَْت أََمانَْدا إِلَى الطَّاِولَِة الَْفارَِغِة. ِمَن الصَّ
َمِليَئًة بِالَْكِثيرِ ِمَن الطَّعاِم ِمْن َقْبُل.

"َهَكَذا نََتَناَوُل طَعاَمَنا ُهَنا،" أَْوَضَحْت رِيم َذلَِك. "يَِتمُّ َوْضُع كُلِّ 
الطَّعاِم َعلَى الطَّاِولَِة ِفي آٍن َمًعا."

ُم َوَجَباتَِنا". "الُْمَقبَِّالُت َوالطََّبُق الرَّئِيِسيُّ ثُمَّ  ََّنا نَُقسِّ َقالَْت أََمانَْدا "إِن
. َفَعاَدًة 

ِ
الَْحلَْوى. َوأَْعَتِذرُ ِألَنِّي لَْم أَبَْدأْ ِفي تََناُوِل الطََّعاِم َقْبَل الَْجِميع

َِّك كُْنِت  َما أَنَْتِظُر أَْن يَْبَدأَ َشْخٌص آََخُر بَِتَناُوِل الطََّعاِم. لَْم أَْعلَْم أَن
بِانِْتَظارِي، «َعْفًوا»."

َِّك تََتَعلَِّميَن ُمْفرََداٍت َعَربِيًَّة أَْكثََر  َضِحَكْت رِيم َوَقالَْت: «َال بَأَْس! إِن
َفأَْكثََر. ِعْنَدَما يَِحيُن َمْوِعُد ُمَغاَدرَتِِك، َسْوَف تَُكونِيَن َقاِدرًَة َعلَى 

ِث بِطََالَقٍة» أََجابَْتَها أََمانَْدا «أَنَا أُِحّبْ أَتَْكلَّْم َعَربِي» َوَضِحَكِت  الَتَحدُّ
الَْفَتاتَاِن! كَانَْت أََمانَْدا أَْفَضَل َضْيَفٍة َعلَى اْإلِطَْالِق!

أَلَذُّ َوْجَبٍة َعلَى اْإلِطَْالِق!

2

ْر َمًعا "أَمندا أْفَضُل َضْيٍف  لُِنَفكِّ
َعرَْفُتُه!".  لَِماذا تَْعَتِبُر ريُم أَمندا "أْفَضُل 

َضْيٍف َعرََفْتُه"؟

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

  لَِماَذا تََفاَجأَْت رِيُم بِأَنَّ أََمانَْدا اْسَتْمَتَعْت كَِثيرًا بَِتَناُوِل الَْهرِيِس؟
  لَِم انَْتَظرَْت أََمانَْدا َحتَّى يَْبَدأَ اْألَْشَخاُص اْآلَخُروَن بَِتَناُوِل الطََّعاِم؟

  َما الَِّذي تََعلََّمْتُه أََمانْدا أَثَْناَء إَِقاَمِتَها؟
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الَنّشاط 2 )15 دقيقة(

ر الطلبة أّن من الضروري معرفة أوجه االختالف بين  ذّكِ
ثقافاتهم والثقافات المختلفة للطلبة اآلخرين.

"" اقرأ  ألّذ وجبة عىل اإلطالق"" عىل طلبة الصف. تحقق من 
فهم الطلبة أثناء القراءة، إذا لزم األمر. 

إجابات مقترحة

اعتقدت أّن هذه الوجبة مألوفة بالفعل لدى أماندا. لم 	 
تدرك أّن هذه الوجبة تعد بطريقة مختلفة في إنجلترا.

اعتقدت أماندا أنه من اللباقة االنتظار حتى يبدأ شخص 	 
آخر في تناول الطعام. لم تُدرك أن التوقعات كانت 

مختلفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تعلّمت أماندا بعض الكلمات العربيّة. أرادت معرفة 	 
المزيد عن ثقافة ريم.

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

اسأل الطلبة: لماذا لَِم تعتقد ريم أن أماندا كانت أفضل ضيفة 
عىل اإلطالق؟

إجابات مقترحة 

يًصا  ريم سعيدة ألن أماندا أُعجبت بالوجبة التي أُعدت خّصِ
لها وأنها حاولت معرفة العادات المحليّة إىل جانب اللّغة 

www.almanahj.comالعربيِّة. عرفت أماندا كيفية التصرف كضيفة.



دليل المعلم
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"َقالَْت أََمانَْدا «كَانَْت تِلَْك َوْجَبًة ُمْذِهلًَة!»، ثُمَّ أَْكَملَْت بَْيَنَما كَانَْت 
تَْجِلُس َعلَى اْألَرِيَكِة،"كَانَْت تِلَْك أْفَضَل َوْجَبِة َهرِيٍس

 تََناَولُْتَها َعلَى اْإلِطَْالِق! ُشْكرًا."
َقالَْت رِيم بَِحْيرٍَة «أَنِْت تَـََعلَِّميَن اللَُّغَة الَْعَربِيََّة بِالِْفْعِل!

َِّك كُْنِت َقْد تََناَولِْت الَْهرِيَِس ِفي إِنِْجلِْترِا". لَِكنَِّك َذكَرِْت أَن
"نََعْم" أََجابَْت أََمانَْدا. "لَِكنََّها لَْم تَُكْن بِمْثِل ُجوَدِة َهِذِه. َفالنََّكَهاُت 

أَْقَوى بَِكِثيرٍ ِمَن النََّكَهاِت ِفي طَعاِمَنا."
"آُمُل أَْن تَُكوَن َهِذِه الرُّطَُب َقْد أَْعَجَبْتَك». لَْم يَُكِن الَْجِميُع ُمولَِعيَن 

بِالرُطَِب، ِورِيم تَْعرُِف َذلَِك. 
ِحِك. "الَْفَواِكُه الَْوِحيَدُة الَِّتي  "كَاَن «طَيًِّبا»!" بََدأَْت أََمانَْدا ِفي الضَّ

اُح َوالُْبْرتَُقاُل َوالَْمْوزُ. َال أَْعَتِقُد أَنِّي رَأَيُْت َهَذا الَْكمَّ  أَتََناَولَُها َعاَدًة ِهي التُّفَّ
الَْهائَِل ِمَن الطَّعاِم ِمْن َقْبُل."

ْعِب اِالْعِتَقاُد أَنَّها كَانَْت  نََظرَْت أََمانَْدا إِلَى الطَّاِولَِة الَْفارَِغِة. ِمَن الصَّ
َمِليَئًة بِالَْكِثيرِ ِمَن الطَّعاِم ِمْن َقْبُل.

"َهَكَذا نََتَناَوُل طَعاَمَنا ُهَنا،" أَْوَضَحْت رِيم َذلَِك. "يَِتمُّ َوْضُع كُلِّ 
الطَّعاِم َعلَى الطَّاِولَِة ِفي آٍن َمًعا."

ُم َوَجَباتَِنا". "الُْمَقبَِّالُت َوالطََّبُق الرَّئِيِسيُّ ثُمَّ  ََّنا نَُقسِّ َقالَْت أََمانَْدا "إِن
. َفَعاَدًة 

ِ
الَْحلَْوى. َوأَْعَتِذرُ ِألَنِّي لَْم أَبَْدأْ ِفي تََناُوِل الطََّعاِم َقْبَل الَْجِميع

َِّك كُْنِت  َما أَنَْتِظُر أَْن يَْبَدأَ َشْخٌص آََخُر بَِتَناُوِل الطََّعاِم. لَْم أَْعلَْم أَن
بِانِْتَظارِي، «َعْفًوا»."

َِّك تََتَعلَِّميَن ُمْفرََداٍت َعَربِيًَّة أَْكثََر  َضِحَكْت رِيم َوَقالَْت: «َال بَأَْس! إِن
َفأَْكثََر. ِعْنَدَما يَِحيُن َمْوِعُد ُمَغاَدرَتِِك، َسْوَف تَُكونِيَن َقاِدرًَة َعلَى 

ِث بِطََالَقٍة» أََجابَْتَها أََمانَْدا «أَنَا أُِحّبْ أَتَْكلَّْم َعَربِي» َوَضِحَكِت  الَتَحدُّ
الَْفَتاتَاِن! كَانَْت أََمانَْدا أَْفَضَل َضْيَفٍة َعلَى اْإلِطَْالِق!

أَلَذُّ َوْجَبٍة َعلَى اْإلِطَْالِق!

2

ْر َمًعا "أَمندا أْفَضُل َضْيٍف  لُِنَفكِّ
َعرَْفُتُه!".  لَِماذا تَْعَتِبُر ريُم أَمندا "أْفَضُل 

َضْيٍف َعرََفْتُه"؟

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

  لَِماَذا تََفاَجأَْت رِيُم بِأَنَّ أََمانَْدا اْسَتْمَتَعْت كَِثيرًا بَِتَناُوِل الَْهرِيِس؟
  لَِم انَْتَظرَْت أََمانَْدا َحتَّى يَْبَدأَ اْألَْشَخاُص اْآلَخُروَن بَِتَناُوِل الطََّعاِم؟

  َما الَِّذي تََعلََّمْتُه أََمانْدا أَثَْناَء إَِقاَمِتَها؟
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ًعا ثََقاِفّيًا. َفِهي َمْوِطٌن 3 تُْعَتَبُر َدْولَُة اْإلَمارَاِت اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة ُمْجَتَمًعا ُمَتَنوِّ
بِالنِّْسَبِة ِألَْشَخاٍص ِمْن ثََقاَفاٍت ُمْخَتِلَفٍة. أْكِمِل اْلَجْدَوَل أَْدنَاُه.

تَُساِعُدنَا اْلَخرِيطَُة الثََّقاِفيَُّة َعلَى ُمَالََحَظِة الثََّقاَفاِت اْلُمْخَتِلَفَة الَِّتي تَِعيُش 4
َدٍة. ِفي ِمْنطََقٍة ُمَحدَّ

 لَِم يُْعَتَبُر َهَذا أَْمرًا ُمِفيًدا؟

؟  الثََّقاِفيِّ
ِ
أَيَْن يُْمِكُنَك ُرْؤيَُة التََّنوُّع

َكْيَف نَْعرُِف أَنَّ اْألَْشَخاَص يَْنَتُموَن 
إِلَى ثََقاَفاٍت ُمْخَتِلَفٍة؟

 الثََّقاِفيِّ ِفي 
ِ
َكْيَف يُْحَتَفُل بِالتََّنوُّع

َدْولَِة اْإلَمارَاِت اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة؟

َياَفِة ُحْ�ُ الضِّ

االِْحِتَفاَالُت

املُوِسيَقى

الطََّعاُم

الرُُّموُز

اْألَْزيَاُء

اْلَبلَُد/الثََّقاَفُة

 الثََّقاِفيِّ بَِرأْيَِك؟ 5
ِ
بَِناًء َعلَى َما تََعلَّْمَتُه اْلَيْوَم، َما اْلَمْقُصوُد بِالتََّنوُّع

التََّنوُُّع الثََّقاِفيُّ ُهَو:

إِلَى أَيِّ َمًدى تَْسَتْوِعُب َما تََعلَّْمَتُه الَْيْوَم؟

4

اْسِتْكَشاُف الطُُّرِق 
الُْمْخَتِلَفِة الَِّتي 

يَُعبُِّر اْإلَِمارَاتِيُّوَن ِمْن 
ِخَاللِها َعْن ُهِويَِّتِهُم 

الثََّقاِفيَِّة

ْرُس الدَّ

اْسِتْكَشاُف الطُُّرِق 

أَْعرُِف بَْعًضا أَْعرُِفُهَهَدُف الَدْرِس
ِمْنُه

َما زِْلُت َغْيَر 
ُمَتأَكٍِّد

فّكر!
التََّنوُُّع الثََّقاِفيُّ ُهَو ُوُجوُد َمْجُموَعٍة كَِبيرٍَة َمِن الثََّقاَفاِت الُْمْخَتِلَفِة َداِخَل الَْمَكاِن نَْفِسِه. انَْتَقَل النَّاُس إِلَى َدْولَِة 

َة بِِهْم. اْإلَمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة ِألَْسَباٍب َعِديَدٍة َوَقْد َحَملُوا َمَعُهْم ثََقاَفاتِِهم الَْخاصَّ

ْم َمَع زَميِلَك َخرِيطًَة ثََقاِفيًَّة لِِمْنطََقِتَك. َصمِّ
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الَنّشاط 3 )10 دقائق(

ر الطلبة أن دولَة اإلمارات العربية المتحدة مجتمع متنوع  ذّكِ
ثقافيًا. 

كلِّف الطلبة التفكير في التنّوُع الثقافي الذي يرونه من 
حولهم. اجذب انتباههم إىل الجدول الوارد في كتاب الطالب. 

أجِر مناقشة حول األسئلة الواردة في الجدول. 

إجابات مقترحة

في المنزل، في المدرسة، في المجتمع؛ عند زيارة 	 
منطقة أخرى.

نشاهد العديد من العالمات الثقافية المرئية، مثل 	 
المظهر، الزي، اللغة، اللهجات، المهرجانات التي يحتفل 

بها األشخاص.

األعياد الوطنية، المهرجانات، المأكوالت، الزي، األعياد 	 
الدولية في المدارس، الموسيقى أو الرقص التقليدي.

ر" وناقش الثقافات المختلفة  اجذب انتباه الطلبة إىل نص "فّكِ
التي يجدونها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الَنّشاط 4 )15 دقيقة(

ح أن الخريطة الثقافية هي طريقة بسيطة لتوضيح  وِضّ
الجوانب الثقافية التي ندركها في شخٍص ما. أخبرهم أنّهم 
سيُعّدُون خريطة لثقافة المجتمعات الموجودة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

اسأل الطلبة لَِماَذا يُعّدُ هذا األمر مفيًدا. وضح أّن بإمكان 
الخريطة الثقافيّة أن تساعدنا في معرفة الثقافات األخرى 

وتقديرها وفهمها. كما تسمح لنا أيًضا بالتخطيط لالحتفاالت 
الخاصة بجميع الثقافات في منطقتنا، من خالل التعرف 

عىل العوامل المهمة للتجمعات الثقافية المختلفة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

م الصّف إىل مجموعات ثنائيّة. اطلب من كل مجموعة  َقّسِ
تصميم خريطة ثقافية مبّسطة لمنطقتهما. يجب عىل كل 

مجموعة ثنائيّة اختيار ثقافة تريد تصميم خريطٍة لها.

إجابات مقترحة

الثقافة اليابانية 

االحتفاالت: اليوم الوطني

الموسيقى: جاجكو

الطعام: األرز والسمك

الرموز: زهرة الكرز والسومو

الزي: الكيمونو

حسن الضيافة: االنحناء لألمام عند التحية

وبعد 10 دقائق، حّث المجموعات الثنائيّة عىل مشاركة حرائطها.

www.almanahj.com



دليل المعلم

26

ْرُس 4 26اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 25

ًعا ثََقاِفّيًا. َفِهي َمْوِطٌن 3 تُْعَتَبُر َدْولَُة اْإلَمارَاِت اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة ُمْجَتَمًعا ُمَتَنوِّ
بِالنِّْسَبِة ِألَْشَخاٍص ِمْن ثََقاَفاٍت ُمْخَتِلَفٍة. أْكِمِل اْلَجْدَوَل أَْدنَاُه.

تَُساِعُدنَا اْلَخرِيطَُة الثََّقاِفيَُّة َعلَى ُمَالََحَظِة الثََّقاَفاِت اْلُمْخَتِلَفَة الَِّتي تَِعيُش 4
َدٍة. ِفي ِمْنطََقٍة ُمَحدَّ

 لَِم يُْعَتَبُر َهَذا أَْمرًا ُمِفيًدا؟

؟  الثََّقاِفيِّ
ِ
أَيَْن يُْمِكُنَك ُرْؤيَُة التََّنوُّع

َكْيَف نَْعرُِف أَنَّ اْألَْشَخاَص يَْنَتُموَن 
إِلَى ثََقاَفاٍت ُمْخَتِلَفٍة؟

 الثََّقاِفيِّ ِفي 
ِ
َكْيَف يُْحَتَفُل بِالتََّنوُّع

َدْولَِة اْإلَمارَاِت اْلَعَربِيَِّة اْلُمتَِّحَدِة؟

َياَفِة ُحْ�ُ الضِّ

االِْحِتَفاَالُت

املُوِسيَقى

الطََّعاُم

الرُُّموُز

اْألَْزيَاُء

اْلَبلَُد/الثََّقاَفُة

 الثََّقاِفيِّ بَِرأْيَِك؟ 5
ِ
بَِناًء َعلَى َما تََعلَّْمَتُه اْلَيْوَم، َما اْلَمْقُصوُد بِالتََّنوُّع

التََّنوُُّع الثََّقاِفيُّ ُهَو:

إِلَى أَيِّ َمًدى تَْسَتْوِعُب َما تََعلَّْمَتُه الَْيْوَم؟

4

اْسِتْكَشاُف الطُُّرِق 
الُْمْخَتِلَفِة الَِّتي 

يَُعبُِّر اْإلَِمارَاتِيُّوَن ِمْن 
ِخَاللِها َعْن ُهِويَِّتِهُم 

الثََّقاِفيَِّة

ْرُس الدَّ

اْسِتْكَشاُف الطُُّرِق 

أَْعرُِف بَْعًضا أَْعرُِفُهَهَدُف الَدْرِس
ِمْنُه

َما زِْلُت َغْيَر 
ُمَتأَكٍِّد

فّكر!
التََّنوُُّع الثََّقاِفيُّ ُهَو ُوُجوُد َمْجُموَعٍة كَِبيرٍَة َمِن الثََّقاَفاِت الُْمْخَتِلَفِة َداِخَل الَْمَكاِن نَْفِسِه. انَْتَقَل النَّاُس إِلَى َدْولَِة 

َة بِِهْم. اْإلَمارَاِت الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة ِألَْسَباٍب َعِديَدٍة َوَقْد َحَملُوا َمَعُهْم ثََقاَفاتِِهم الَْخاصَّ

ْم َمَع زَميِلَك َخرِيطًَة ثََقاِفيًَّة لِِمْنطََقِتَك. َصمِّ
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الَنّشاط 5 )10 دقائق(

ح أّن اختتام الدرس يوجب عىل الطلبة التفكير فيما  وِضّ
تعلموه اليوم وإكمال العبارة الواردة في المربع في كتب 

الطالب.

كلِّف الطلبة مشاركة تعريفاتهم للتنوع الثقافي.

ر الطلبة بأن التنوع الثقافي يشير إىل خليط من الثقافات  ذّكِ
المختلفة في منطقٍة ما. أكد عىل أن دولَة اإلمارات العربية 

المتحدة مجتمع متنوع ثقافيًا. 

ر الطلبة بالهدف من الوحدة. اطلب منهم إكمال سجل  ذّكِ
التعلم في كتاب الطالب.

المهارات األساسية

التواصل، االستقصاء	 

 حب االستطالع	 

 التعاطف	 

 مناهضة العنصرية	 

النظر من زوايا متعددة	 

 اإلصغاء النشط	 

 اظهار االحترام	 

االعتماد عىل النفس	 

 العمل الجماعي، التعاون	 

المشاركة	 

البحث.	 

التقييم/التأمل

كلِّف الطلبة إكمال سجل التعلّم من خالل اختيار المستوى 
الذي يشعرهم باألماِن أكثر، من نواتج التعلّم الخاّصة بهذا 

الدرس.

التعليم المتمايز

دعم المعلم للطلبة الذين يحتاجون إىل توجيه أو دعم إضافي.

مجموعة/ثنائيّة وقدرات متنوعة، بحيث يمكن لألقران دعم 
بعضهم بعًضا.

تُستخدم نماذج الكتابة المعّدَة مسبًقا لجميع الطلبة، لدعم 
إجاباتهم المكتوبة.
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ِة 3اْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْإلِ
ِحَدِة (َاْلُجْزُء 1) اْلُمتَّ

ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

ََّر ِفيَها؟  َما ُهِويَُّتَك الثََّقاِفيَُّة؟ َما الَِّذي أَث

ْرُس 5  الدَّ

1. اِْمَألْ تََفاِصيَل ُهِويَِّتَك ِفي َجْدَوٍل يَُمثُِّل نَُموَذًجا َعْن ُمْسَتَنٍد َرْسِميٍّ

اَلُهِويَُّة الثََّقاِفيَُّة تَْعِني

اَلُْهِويَُّة الثََّقاِفيَُّةاَلُْهِويَُّة الثََّقاِفيَُّةاَلُْهِويَُّة الثََّقاِفيَُّة

الُخُصوِصيَُّة الثََقاِفيَُّةالُخُصوِصيَُّة الثََقاِفيَُّةالُخُصوِصيَُّة الثََقاِفيَُّة

اْلُمْفَرَداُت

اِالْسُم

تَارِيُخ َوَمَكاُن الِوَالَدِة

ْهَرُة الشُّ

َمَكاُن اِإلَقاَمِة

اِْسُم األَبِّ

ْل َمَع زَِميِلَك اْألَْسِئلََة التَّالَِيَة. تَأَمَّ

َما الَْمْقُصوُد بِالُْهِويَِّة؟ أ. 

َما ُهِويَُّتَك؟ب. 

أَيَْن تَِجُد تََفاِصيَل ُمَتَعلَِّقٌة بُِهِويَِّتَك؟ج. 
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هدف الدرس

يهدف هذا الّدرس إىل تمكين الطلبة من شرح العناصر التي 
تكّون هويّتهم الثقافيّة.

المواد المطلوبة

سجل التعلّم الخاص باستراتيجيّة التقويم للتعلّم	 

في نهاية النشاط 4 ، سيسأل المعلم الطلبة االستعداد 
للحّصة القادمة. بإمكان الطلبة ارتداء مالبسهم الوطنيّة 

وإحضار نوع واحد من الغذاء الخاص بثقافتهم.

نواتج التعلم

وصف هويتهم الثقافية والتحدث عن العوامل التي 	 
أثّرت في تشكيل هذه الهوية.

تصميم خرائط ثقافية بسيطة.	 

تحديد جوانب الثقافة اإلماراتية بشكل عام وهويتهم 	 
الثقافية بشكل خاص وشرحها.

www.almanahj.com



دليل المعلم
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اطرح األسئلة التالية عىل الطلبة:

ما جوانب ُهويتك التي ال يتضمنها جواز سفرك؟ )األراء 
الخاّصة؛ التراث الثقافي؛ الطعام؛ المالبس؛ التاريخ(

اشرح للطلبة أّن جواز السفر ال يحتوي معلومات عن ثقافة 
الشخص.

اشرح لهم أّن الُهوية الثقافية جزٌء مهم أيًضا من هويتهم. 
شّدد عىل أن عدم احتواء الوثائق الرسمية عىل معلومات 

تتعلّق بثقافتنا، ال يعني أّن الثقافة غير مهمة.

اسأل الطلبة عن رأيهم في معنى الهوية الثقافية. اشرح أنها 
ما نعرّف به أنفسنا في ثقافة معينة. الُهويّة الثقافية هي 

المعلومات الثقافية حول الشخص والثقافة التي ينتمي إليها 
عىل أنّها ثقافته الخاّصة. 

ْرُس 5 28اْلَوْحَدُة 3 الدَّ 27

ِة 3اْلَوْحَدُة َماَراِت اْلَعَرِبيَّ َفْهُم َثَقاَفِة َدْوَلِة اْإلِ
ِحَدِة (َاْلُجْزُء 1) اْلُمتَّ

ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 
ُهِويَِّتي َوُهِويَُّتَك 

الثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّةالثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

الثََّقاِفيَُّة
الثََّقاِفيَُّة – ُهِويَُّتَنا 

ََّر ِفيَها؟  َما ُهِويَُّتَك الثََّقاِفيَُّة؟ َما الَِّذي أَث

ْرُس 5  الدَّ

1. اِْمَألْ تََفاِصيَل ُهِويَِّتَك ِفي َجْدَوٍل يَُمثُِّل نَُموَذًجا َعْن ُمْسَتَنٍد َرْسِميٍّ

اَلُهِويَُّة الثََّقاِفيَُّة تَْعِني

اَلُْهِويَُّة الثََّقاِفيَُّةاَلُْهِويَُّة الثََّقاِفيَُّةاَلُْهِويَُّة الثََّقاِفيَُّة

الُخُصوِصيَُّة الثََقاِفيَُّةالُخُصوِصيَُّة الثََقاِفيَُّةالُخُصوِصيَُّة الثََقاِفيَُّة

اْلُمْفَرَداُت

اِالْسُم

تَارِيُخ َوَمَكاُن الِوَالَدِة

ْهَرُة الشُّ

َمَكاُن اِإلَقاَمِة

اِْسُم األَبِّ

ْل َمَع زَِميِلَك اْألَْسِئلََة التَّالَِيَة. تَأَمَّ

َما الَْمْقُصوُد بِالُْهِويَِّة؟ أ. 

َما ُهِويَُّتَك؟ب. 

أَيَْن تَِجُد تََفاِصيَل ُمَتَعلَِّقٌة بُِهِويَِّتَك؟ج. 
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مجموع السمات والخصائص 
التي تميّز ثقافًة ما.

الثقافة التي ينتمي إليها 
الشخص. الهويّة الثّقافيّة

الخصوصيّة 
الثقافية 

الّنشاط 1 )5 دقيقة(

اطلب من الطلبة ملء جواز السفر الفارغ الموجود في كتبهم. 

ع الطلبة إىل مجموعات ثنائيّة واطلب منهم اإلجابة عن األسئلة. وبعد ذلك، وزّ

إجابات مقترحة

جميع المعلومات المهمة عنك - االسم، تاريخ الميالد، العنوان، الحالة االجتماعية، الجنسية.	 

يحدد ذلك هويتك كشخص، ويجعلك الفرد الذي أنت عليه. فالمعلومات الشخصية هي التي 	 
تميِّزك عن غيرك.

الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميالد ورخص القيادة وجوازات السفر والتأشيرات والتفاصيل 	 
المصرفية وما إىل ذلك.
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ِهَما َمرًَّة أُْخَرى.  َحاَن الَوْقُت لَِتْذَهَب رِيُم َوأَُخوَها لِِشرَاِء الُخْبزِ لَِجدِّ
َولَِكْن، ِفي َهِذِه الَمرَِّة رَاَفَقْتُهما أََمانَْدا.

وِق، َسِمَعوا َصْوتًا يَُقوُل «رِيُم!»، َوبُِمَجرَِّد أَْن َعَبَروا َساَحَة السُّ
َفاْسَتَدارَوا بُِسْرَعٍة. 

«َجدِّي؟» نََظرَْت رِيُم َوأَُخوَها َحْولَُهَما. اِلَْتَفَتْت أََمانَْدا أَيًْضا َورَاَحْت تَْنُظُر 
ُهما ِفي َساَحِة  بِحْيرٍَة ُمَتَسائِلًَة:«كَْيَف يُْمِكُن لِرِيم َوأَِخيَها أَْن يَِجَدا َجدَّ

وِق الُْمزَْدِحَمِة َحْيُث يَْرتَِدي الَْجِميُع ثْوبًا َوَغترًة وِعَقاًال؟»  السُّ
َها. «َهيَّا!  ِعْنَدَها، َشَعرَت رِيُم بَِيٍد تَُربُِّت َعلَى كَِتِفَها. كَاَن َهَذا َجدَّ

َُّكَما تُْحِضرَاِن لِي بَْعَض الُْخْبزِ».َذَهَبْت رِيُم َوأَُخوَها َوأََمانَْدا  َسِمْعُت أَن
َمَع الَْجدِّ إِلَى َمْنزِلِِه. 

وِق، لَْيَتَك رَأَيَْت  ْهِل رُْؤيَُتَك ِفي َساَحِة السُّ َقالَْت رِيُم:«لَْم يَُكْن ِمَن السَّ
َبْت أََمانَْدا ِعْنَدَما َوَجْدنَاَك! َفِبالنِّْسَبِة إِلْيَها،الَجِميُع يَرتَُدوَن  كَْيَف تََعجَّ

الثَّْوَب َوالَْغْترََة َوالِْعَقاَل نْفَسَها».
ََّنا نَِعيُش ِفي َدْولَِة اْإلَِمارَاِت  : «َحَسًنا، َماَذا تََوقَّْعِت يَا رِيُم؟ إِن َقاَل الَْجدُّ

الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة، َوالثَّْوُب َوالَْغْترَُة َوالِعَقاُل ُجْزٌء ِمْن ُهِويَِّتَنا الثََّقاِفيَِّة.
َُّه َما نَْرتَِديِه». إِن

«ُهِويٌَّة ثََقاِفيٌَّة؟» نََظرَْت رِيُم ِفي ِحيرٍَة. «َماَذا تَْعِني بَِذلَِك؟»
َِّك  ََّها الطَّرِيَقُة الَِّتي تَُعرِِّفين بَِها َعْن نَْفِسِك». «إِن ًحا «إِن َها ُمَوضِّ َقاَل َجدُّ

تَُشاِهِديَن أَْشَياَء َعِديَدًة ِفي َمْنزِلِِك َوَمْنزِلِي َال يُْمِكُنِك أَْن تِرِيَها ِفي 
أََماِكَن أُْخَرى ِمَن الَْعالَِم، ِمْثَل الَْمْبَنى التُّرَاثِّي الَْكِبيرِ َوالثَّْوِب َوالَْغْترَِة 

َوالِعَقاِل».

"َوالرَُّجِل الَِّذي يَْرِوي الِقَصَص َوالبَّخورِ!" "نََعْم، َهَذا َصِحيٌح! َفالَْفنُّ 
الِْمْعَمارِيُّ َوَسرُْد الِقَصِص والفنوُن َوَمَالبُِسَنا، كُلَُّها ُجْزٌء ِمْن ُهِويَِّتَنا 

الثََّقاِفيِِّة. َولَِكنَّ ثََقاَفَتَنا تَْحِوي الَْكِثيَر أَيًْضا".
َُّه ِفي ثََقاَفِتَها أُُمورٌ لَْم تَرََها َدائًِما. كَانَْت  َفكَّرَْت رِيُم لَِدِقيَقٍة. َوأَْدرَكَْت أَن

ُهَناَك أُُمورٌ كَِثيرٌَة يَِجُب اْسِتْكَشاُفَها.

ي؟ لَِم َال أَِجُد َجدِّ

2

ْر َمًعا "ثََقاَفُتَنا تَْحِوي اْلَكِثيَر أَيًْضا". لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

  َما الثَّْوُب؟
  َما الَْغْترَُة َوالِعَقاُل؟ 

ْعِب بِالنِّسَبِة إِلَى رِيَم َوأَِخيَها الُْعُثورُ َعلَى  َُّه ِمَن الصَّ   لَِماَذا اِْعَتَقَدْت أََمانَْدا أَن
ِهِما؟ َجدِّ

ِة الَِّتي تَُشكُِّل الُْهِويََّة الثََّقاِفيََّة لِرِيَم؟  َما الَْعَناِصُر الَْمْذكُورَُة ِفي الِْقصَّ

MEd_SB_G03_U03_AR.indb   29-30 1/15/2018   6:24:33 PM

الّنشاط 2 )15 دقيقة(

ر الطلبة أّن ُهويتنا الثقافية مكّونة من العديد من األشياء،  ذّكِ
المرئية وغير المرئية. 

اقرأ قصة "لَِم ال أجد جّدي؟" عىل طلبة الصف. تحقق من 
فهم الطلبة أثناء القراءة، إذا لزم األمر. اطلب منهم التفكير 

ة. في الجبل الجليدي الثقافي أثناء االستماع إىل القَصّ
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الثوب هو جلباب أبيض طويل يتم ارتداؤه في دولة 	 
اإلمارات العربية المتحدة.

الغترة والعقال هما غطاء الرأس الذي يتم ارتداؤه عادًة 	 
مع الثوب.

كان جميع الرجال يرتدون مالبس متشابهة.	 

المالبس، الموسيقى، المباني.	 

ثم أجِر مناقشة في الصّف حول سؤال ”لنفّكر مًعا“ 	 
الموجود في كتاب الطالب. 

ذِكّر الطلبَة بالجبل الجليدي الثقافي مرًة أخرى. ما 	 
الجوانب المرئية من الثقافات؟" 
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ِهَما َمرًَّة أُْخَرى.  َحاَن الَوْقُت لَِتْذَهَب رِيُم َوأَُخوَها لِِشرَاِء الُخْبزِ لَِجدِّ
َولَِكْن، ِفي َهِذِه الَمرَِّة رَاَفَقْتُهما أََمانَْدا.

وِق، َسِمَعوا َصْوتًا يَُقوُل «رِيُم!»، َوبُِمَجرَِّد أَْن َعَبَروا َساَحَة السُّ
َفاْسَتَدارَوا بُِسْرَعٍة. 

«َجدِّي؟» نََظرَْت رِيُم َوأَُخوَها َحْولَُهَما. اِلَْتَفَتْت أََمانَْدا أَيًْضا َورَاَحْت تَْنُظُر 
ُهما ِفي َساَحِة  بِحْيرٍَة ُمَتَسائِلًَة:«كَْيَف يُْمِكُن لِرِيم َوأَِخيَها أَْن يَِجَدا َجدَّ

وِق الُْمزَْدِحَمِة َحْيُث يَْرتَِدي الَْجِميُع ثْوبًا َوَغترًة وِعَقاًال؟»  السُّ
َها. «َهيَّا!  ِعْنَدَها، َشَعرَت رِيُم بَِيٍد تَُربُِّت َعلَى كَِتِفَها. كَاَن َهَذا َجدَّ

َُّكَما تُْحِضرَاِن لِي بَْعَض الُْخْبزِ».َذَهَبْت رِيُم َوأَُخوَها َوأََمانَْدا  َسِمْعُت أَن
َمَع الَْجدِّ إِلَى َمْنزِلِِه. 

وِق، لَْيَتَك رَأَيَْت  ْهِل رُْؤيَُتَك ِفي َساَحِة السُّ َقالَْت رِيُم:«لَْم يَُكْن ِمَن السَّ
َبْت أََمانَْدا ِعْنَدَما َوَجْدنَاَك! َفِبالنِّْسَبِة إِلْيَها،الَجِميُع يَرتَُدوَن  كَْيَف تََعجَّ

الثَّْوَب َوالَْغْترََة َوالِْعَقاَل نْفَسَها».
ََّنا نَِعيُش ِفي َدْولَِة اْإلَِمارَاِت  : «َحَسًنا، َماَذا تََوقَّْعِت يَا رِيُم؟ إِن َقاَل الَْجدُّ

الَْعَربِيَِّة الُْمتَِّحَدِة، َوالثَّْوُب َوالَْغْترَُة َوالِعَقاُل ُجْزٌء ِمْن ُهِويَِّتَنا الثََّقاِفيَِّة.
َُّه َما نَْرتَِديِه». إِن

«ُهِويٌَّة ثََقاِفيٌَّة؟» نََظرَْت رِيُم ِفي ِحيرٍَة. «َماَذا تَْعِني بَِذلَِك؟»
َِّك  ََّها الطَّرِيَقُة الَِّتي تَُعرِِّفين بَِها َعْن نَْفِسِك». «إِن ًحا «إِن َها ُمَوضِّ َقاَل َجدُّ

تَُشاِهِديَن أَْشَياَء َعِديَدًة ِفي َمْنزِلِِك َوَمْنزِلِي َال يُْمِكُنِك أَْن تِرِيَها ِفي 
أََماِكَن أُْخَرى ِمَن الَْعالَِم، ِمْثَل الَْمْبَنى التُّرَاثِّي الَْكِبيرِ َوالثَّْوِب َوالَْغْترَِة 

َوالِعَقاِل».

"َوالرَُّجِل الَِّذي يَْرِوي الِقَصَص َوالبَّخورِ!" "نََعْم، َهَذا َصِحيٌح! َفالَْفنُّ 
الِْمْعَمارِيُّ َوَسرُْد الِقَصِص والفنوُن َوَمَالبُِسَنا، كُلَُّها ُجْزٌء ِمْن ُهِويَِّتَنا 

الثََّقاِفيِِّة. َولَِكنَّ ثََقاَفَتَنا تَْحِوي الَْكِثيَر أَيًْضا".
َُّه ِفي ثََقاَفِتَها أُُمورٌ لَْم تَرََها َدائًِما. كَانَْت  َفكَّرَْت رِيُم لَِدِقيَقٍة. َوأَْدرَكَْت أَن

ُهَناَك أُُمورٌ كَِثيرٌَة يَِجُب اْسِتْكَشاُفَها.

ي؟ لَِم َال أَِجُد َجدِّ

2

ْر َمًعا "ثََقاَفُتَنا تَْحِوي اْلَكِثيَر أَيًْضا". لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحَوارِ

  َما الثَّْوُب؟
  َما الَْغْترَُة َوالِعَقاُل؟ 

ْعِب بِالنِّسَبِة إِلَى رِيَم َوأَِخيَها الُْعُثورُ َعلَى  َُّه ِمَن الصَّ   لَِماَذا اِْعَتَقَدْت أََمانَْدا أَن
ِهِما؟ َجدِّ

ِة الَِّتي تَُشكُِّل الُْهِويََّة الثََّقاِفيََّة لِرِيَم؟  َما الَْعَناِصُر الَْمْذكُورَُة ِفي الِْقصَّ
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ْر ِفي ُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة. َما اْلَعَناِصُر الَِّتي 3 َفكِّ
تَْحَتِوي َعلَْيَها؟ أَْكِمْل َمَع زَِميِلَك َجَواَز َسَفرَِك 

الثََّقاِفيَّ التَّالَِي.

4

5

تَُؤثُِّر َجِميُع اْألَْشَياِء ِفي ُهِويَِّتَنا الثََّقاِفيَِّة. أَْكِمْل َمَع َمْجُموَعِتِك َجْدَوَل 
اْلَعَواِمِل اْلُمَؤثَِّرِة ِفي الَهِويَِّة الثََّقاِفيِِّة.

ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة ُجْزٌء َال يََتَجزَّاُ ِمْن ُهِويَِّتَنا. َفْلَنَتَشارَْك ثََقاَفاتَِنا.

ُهِويَِّتي الثََّقاِفيَُّة ِهَي:

َعاَداتِي:

ُة: اَلرُُّموُز اْلُمِهمَّ

اَْألَطِْعَمُة الَِّتي أَتََناَولَُها ِفي ثََقاَفِتي:

اَِالْحِتَفاَالُت َواْألَْعَياُد الَِّتي أَْسَتْمِتُع بَِها:

ُة الَِّتي يَِجُب زِيَارَتَُها: اَْألََماِكُن اْلُمِهمَّ

اَْلَمَالبُِس الَِّتي أَْرتَِديَها:

اَْلُفُنوُن اْلَمْعُروَفُة:

ٌة: َمْعلُوَماٌت أُْخَرى ُمِهمَّ

اْعلَْم
اَْلُهِويَُّة الثََّقاِفيَُّة: َما ُهَو َشائٌِع َويََتَماَهى َمَعُه َجِميُع النَّاِس ِفي ثََقاَفٍة ُمَعيََّنٍة، بَِمْن ِفيِهم نَْحُن.

اَْلُجْغَرافَيا

اَلتَّارِيُخ/اَْألَْجَداُد

اَْألُْسَرُة

يُن اَلدِّ

اللَُّغُة

اَلتَّْعِليُم

اَْلِجْنِسيَُّة

اَْلَعَالَقاُت اِالْجِتَماِعيَُّة
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الّنشاط 3 )15 دقيقة(

وّضح للطلبة أننا نُظهر ُهويتنا الثقافية بطرق مختلفة. اطلب 
منهم تقديم أمثلة عن كيفية قيامنا بذلك. إجابات مقترحة: 
مالبسنا، الطعام الذي نتناوله، االحتفاالت التي نشارك فيها 
وغيرها من األمور التي ننخرط فيها وترتبط بثقافتنا، وجميع 

الجوانب األخرى التي استكشفناها في الدروس السابقة.

اطلب من الطلبة االطالع عىل الصورة الواردة في كتاب 
الطالب والتي تُظهر العديد من الثقافات المختلفة.

ما الثقافات التي نشاهدها في الصورة؟ )عىل سبيل المثال، 
الصينية، المكسيكية، األسكتلندية(

أخبر الطلبة أنهم سيُرتّبون التفاصيل المتعلّقة بتفاصيل 
هويّتهم الثقافية عىل جواز السفر الثقافي.  يُمكنهم كتابة 

اسم ثقافتهم وبعد ذلك إضافة جميع العناصر التي تشّكل 
هويتهم الثقافية. 

اجذب انتباه الطلبة إىل فقرة ”اعلم“.

التعليم المتمايز:

للمبتدئين

ما العوامل التي تتشارك فيها مع األشخاص الذين ينتمون 
إىل ثقافتك؟ )اللغة؛ المالبس؛ الطعام؛ الموسيقى؛ الفنون؛ 

القيم(.

للمتقدمين

في رأيك، ما أهمية معرفة هذه العوامل الخاصة بالُهوية 
الثقافية؟  )تساعدك في فهم هويتك واألمور المشتركة 

مع األشخاص الذين ينتمون إىل ثقافتك فهًما أفضل. كما 
تساعدك في تحديد أوجه االختالف بينك وبين أفراد ينتمون 

إىل ثقافات أخرى وفهم ذلك(.
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ْر ِفي ُهِويَِّتَك الثََّقاِفيَِّة. َما اْلَعَناِصُر الَِّتي 3 َفكِّ
تَْحَتِوي َعلَْيَها؟ أَْكِمْل َمَع زَِميِلَك َجَواَز َسَفرَِك 

الثََّقاِفيَّ التَّالَِي.

4

5

تَُؤثُِّر َجِميُع اْألَْشَياِء ِفي ُهِويَِّتَنا الثََّقاِفيَِّة. أَْكِمْل َمَع َمْجُموَعِتِك َجْدَوَل 
اْلَعَواِمِل اْلُمَؤثَِّرِة ِفي الَهِويَِّة الثََّقاِفيِِّة.

ُهِويَُّتَنا الثََّقاِفيَُّة ُجْزٌء َال يََتَجزَّاُ ِمْن ُهِويَِّتَنا. َفْلَنَتَشارَْك ثََقاَفاتَِنا.

ُهِويَِّتي الثََّقاِفيَُّة ِهَي:

َعاَداتِي:

ُة: اَلرُُّموُز اْلُمِهمَّ

اَْألَطِْعَمُة الَِّتي أَتََناَولَُها ِفي ثََقاَفِتي:

اَِالْحِتَفاَالُت َواْألَْعَياُد الَِّتي أَْسَتْمِتُع بَِها:

ُة الَِّتي يَِجُب زِيَارَتَُها: اَْألََماِكُن اْلُمِهمَّ

اَْلَمَالبُِس الَِّتي أَْرتَِديَها:

اَْلُفُنوُن اْلَمْعُروَفُة:

ٌة: َمْعلُوَماٌت أُْخَرى ُمِهمَّ

اْعلَْم
اَْلُهِويَُّة الثََّقاِفيَُّة: َما ُهَو َشائٌِع َويََتَماَهى َمَعُه َجِميُع النَّاِس ِفي ثََقاَفٍة ُمَعيََّنٍة، بَِمْن ِفيِهم نَْحُن.

اَْلُجْغَرافَيا

اَلتَّارِيُخ/اَْألَْجَداُد

اَْألُْسَرُة

يُن اَلدِّ

اللَُّغُة

اَلتَّْعِليُم

اَْلِجْنِسيَُّة

اَْلَعَالَقاُت اِالْجِتَماِعيَُّة
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الّنشاط 5 )40 دقيقة(

ستُختتم الوحدة بهذا النشاط؛ وهو يجمع ما بين اإللمام 
بالثقافات األخرى والمرح. سوف يرتدي الطلبة أزياء تعبِّر 

عن ثقافاتهم، كما يتشاركون وجبات الطعام التي أحضروها 
معهم.

المهارات األساسية )مهارات المجال المعرفي 

والوجداني والعملي(

االستقصاء	 

 العمل في مجموعة	 

 المناقشة	 

 البحث المستقل	 

 احترام األماكن	 

 فهم الرموز والمهرجانات وسبب احتفالنا بها	 

 حب ثقافتنا	 

 التعاطف	 

 اتخاذ القرارات	 

إدراك سبب إقامة االحتفاالت والمهرجانات والنصب 	 
التذكارية

التقييم/التأمل

النشاط 5 هو النشاط الختامي لهذه الوحدة. سيتجّول المعلِّم 
ا تعلَّموا من الثقافات المختلفة. بين الطلبة ليسألهم عّمَ

التعليم المتمايز

عمل الطلبة ذوي القدرات العالية والمنخفضة مًعا في 
مجموعة بهدف التعلُّم بعضهم من بعض.

دعم األطفال وسؤالهم عما يفعلونه أثناء أداء المهمة. يقدم 
المعلم الدعم إذا لزم األمر عند التجّوُل في الغرفة.

الّنشاط 4 )10 دقائق(

اشرح أننا اطّلعنا عىل ُهويتنا الثقافية، وسوف نفّكر في األمور التي أثرت في ثقافتنا.

تختلف هذه التأثيرات من شخص إىل آخر.

اطلب من الطلبة التفكير في األساليب المختلفة التي قد تتأثّر بها ُهويتهم الثقافية.

إجابات مقترحة

 الجغرافيا، التاريخ، الخلفية العائليّة، التعليم، اللغة، العالقات االجتماعية.

ح أن كل شخص في المجموعة سوف يحدد األمور التي أثرت في  ع الطلبة إىل مجموعات. وّضِ وزّ
ثقافته باستخدام الجدول الموجود في كتاب الطالب. بعدها، سوف يناقشون التأثيرات مع أشخاص 

آخرين في المجموعة. 

إجابات مقترحة

قد يكون الطعام الذي آكله نتيجًة للتأثير الجغرافي في ثقافتي.قد تتأثر الفنون بتعليمي أو بجنسيتي 
وما إىل ذلك.

اطلب من كل مجموعة مشاركة جدول تأثير واحد مع طلبة الصف.
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ُمَراَعاُة َمَشاِعِر 
َعاُوُن اْآلَخِريَن َوالتَّ

َكْيَف ُيْمِكُنَنا ُمَعاَمَلُة اآلَخِريَن ِبُمَراَعاِة َمَشاِعِرِهم؟

ِة اِئِريَّ ْرُس 1  َوْقُت الَحَلَقِة الدَّ َالدَّ

َنْحُن َنْكَتِرُث ِلَمَشاِعِر اْآلَخِريَن ْرُس 2  َالدَّ

ُدوَن َنْحُن َأْصِدَقاُء َجيِّ ْرُس 3  َالدَّ

ِلَنْعَمْل َمًعا ْرُس 4  َالدَّ

ْرُس 5  َنْحُن َباِرُعوَن ِفي  َالدَّ
اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ

أَْسِئَلٌة اْسِتْكَشاِفيٌَّة:

َكْيَف نُْظِهُر ُمرَاَعاَة َمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن 
ُعورَ بِِهْم؟ َوالشُّ

َكْيَف تَُؤثُِّر أَْفَعاُلَنا ِيف املُِْحيِطَني بَِنا؟

يَُّة اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ َوالتََّعاُوِن  َما أََهمِّ
َمَع الزَُّمَالِء؟ 

الِيٍَّة َكُجْزٍء ِمَن املَْْجُموَعِة؟ َكْيَف نَْعَمُل بَِفعَّ

ُة َواَألْخالُق ْخِصيَّ الشَّ
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المحور: الشخصية واألخالق

الوحدة 4:

)CM6( مراعاة مشاعر 
اآلخرين والتعاون

هدف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إىل توضيح قيمة وأهمية مراعاة اآلخرين، 
باإلضافة إىل ادراك تأثير السلوك في مشاعر اآلخرين. كما 

تهدف إىل تعليم مفهوم الصداقة وفكرة أّن العمل التعاوني 
ل يمكن إّل أن يعود بالفائدة عىل الجميع. 

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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المحور

34 33

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر 
َعاُوُن اْآلَخِريَن َوالتَّ

َكْيَف ُيْمِكُنَنا ُمَعاَمَلُة اآلَخِريَن ِبُمَراَعاِة َمَشاِعِرِهم؟

ِة اِئِريَّ ْرُس 1  َوْقُت الَحَلَقِة الدَّ َالدَّ

َنْحُن َنْكَتِرُث ِلَمَشاِعِر اْآلَخِريَن ْرُس 2  َالدَّ

ُدوَن َنْحُن َأْصِدَقاُء َجيِّ ْرُس 3  َالدَّ

ِلَنْعَمْل َمًعا ْرُس 4  َالدَّ

ْرُس 5  َنْحُن َباِرُعوَن ِفي  َالدَّ
اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ

أَْسِئَلٌة اْسِتْكَشاِفيٌَّة:

َكْيَف نُْظِهُر ُمرَاَعاَة َمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن 
ُعورَ بِِهْم؟ َوالشُّ

َكْيَف تَُؤثُِّر أَْفَعاُلَنا ِيف املُِْحيِطَني بَِنا؟

يَُّة اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ َوالتََّعاُوِن  َما أََهمِّ
َمَع الزَُّمَالِء؟ 

الِيٍَّة َكُجْزٍء ِمَن املَْْجُموَعِة؟ َكْيَف نَْعَمُل بَِفعَّ

ُة َواَألْخالُق ْخِصيَّ الشَّ
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أسئلة استكشافية

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

نواتج التعلم
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إظهار فهم أكبر للطريقة التي تؤثّر بها أفعالهم عىل مشاعر اآلخرين من حولهم.. 2

فهم سبب أهمية العمل الجماعي، والطرق التي يتوجب اجراء األنشطة الجماعية بها.. 3

 القدرة عىل العمل بفاعلية كفرد من مجموعة.. 4
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الصف 3 

ْرُس 1 36اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 35

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن 4َاْلَوْحَدُة
َعاُوُن َوالتَّ

َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة 
ائِرِيَِّة ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ الدَّ

َكْيَف يُْمِكُنِني إِْظَهاُر اللُّطِْف تَُجاَه اْآلَخرِيَن؟

ْرُس 1  َالدَّ

ٌة ِفي َحَياِة اْلِنَْساِن: اْلَوَُّل أَْن يَُكوَن لَِطيًفا؛ 1 "ُهَناَك ثََلثَُة أَْشَياٍءَ ُمِهمَّ
َوالثَّانِي أَْن يَُكوَن لَِطيًفا؛ َوالثَّالُِث أَْن يَُكوَن لَِطيًفا". 

َمالِيَِّة – ِهَنرِي ِجيْمس، ُمَؤلٌِّف ِمْن أَِميْرَكا الشَّ

اْقرَأِ الَْمُقولََة َواطَْرْح َعلَى زَِميِلَك اْلَْسِئلََة التَّالَِيَة:

بَِم تَْشعُر ِعْنَدَما تَُكوُن لَِطيًفا َمَع َشْخٍص َما؟• 

ا َمَعَك؟•  بَِم َقْد تَْشُعُر إِْن كَاَن أََحٌد َما َفّظً

ُمراعاُة اْلَخرِينُمراعاُة اْلَخرِينُمراعاُة اْلَخرِين

الَمَشاِعرالَمَشاِعرالَمَشاِعر

اَْلُمْفَرَداُت
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هدف الدرس

سيتعلم الطلبة في هذا الدرس كيفية المشاركة في نشاط 
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دليل المعلم

36

النشاط 1 )5 دقائق(

َقّسم الطلبة إىل مجموعات ثنائية، واطلب منهم قراءة 
المقولة في كتاب الطالب. َدّون الكلمة المفتاحية "مشاعر" 

عىل اللوح، واستخلص من الطلبة الصفات التي تصف 
المشاعر.

تتضمن األمثلة:

محبوب، مرغوب فيه، سعيد، مريح، مهم، وحيد، حزين، 
مهَمل وما إىل ذلك.

اطلب من الطلبة مناقشة األسئلة باستخدام الصفات 
المكتوبة عىل اللوح.

ْرُس 1 36اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 35

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن 4َاْلَوْحَدُة
َعاُوُن َوالتَّ

َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة َوْقُت اْلَحلََقِة 
ائِرِيَِّة ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ ائِرِيَِّةالدَّ الدَّ

َكْيَف يُْمِكُنِني إِْظَهاُر اللُّطِْف تَُجاَه اْآلَخرِيَن؟

ْرُس 1  َالدَّ

ٌة ِفي َحَياِة اْلِنَْساِن: اْلَوَُّل أَْن يَُكوَن لَِطيًفا؛ 1 "ُهَناَك ثََلثَُة أَْشَياٍءَ ُمِهمَّ
َوالثَّانِي أَْن يَُكوَن لَِطيًفا؛ َوالثَّالُِث أَْن يَُكوَن لَِطيًفا". 

َمالِيَِّة – ِهَنرِي ِجيْمس، ُمَؤلٌِّف ِمْن أَِميْرَكا الشَّ

اْقرَأِ الَْمُقولََة َواطَْرْح َعلَى زَِميِلَك اْلَْسِئلََة التَّالَِيَة:

بَِم تَْشعُر ِعْنَدَما تَُكوُن لَِطيًفا َمَع َشْخٍص َما؟• 

ا َمَعَك؟•  بَِم َقْد تَْشُعُر إِْن كَاَن أََحٌد َما َفّظً

ُمراعاُة اْلَخرِينُمراعاُة اْلَخرِينُمراعاُة اْلَخرِين

الَمَشاِعرالَمَشاِعرالَمَشاِعر

اَْلُمْفَرَداُت
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أخذ مشاعر اآلخرين في 
العتبار. ُمرَاعاة اآلخرين

الستجابة العاطفية. المشاعر
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الصف 3 

38 37

 حوَل اْلَلَْعاِ	 اْلُولِْمِبيَِّة 
ٍ
ام، َفًتى من بلِد الَشاِم، يَْعَمُل َعلَى َمْشُروع بَسَّ

اٌم الُْمَساَعَدَة ِمْن َوالَِدتِِه، ثّم يجمعان َمًعا الَْكِثيَر  لَْصَحاِ	 الِْهَمِم. يَطْلُُب بَسَّ

ِمَن الَْمْعلُوَماِت َعِن رِيَاِضيِّيَن ِمْن أَْصَحاِ	 الهمم َمثَّلُوا بَِلَدُهْم ، إضافًة 

ام َفُخورٌ لِلَْغايَِة وهو يقوُل:  إلى َمْعلوماٍت عن الرِّيَاَضاِت الَِّتي يَُمارُِسونََها. بَسَّ

ي. أَنَا ُمَتأَكٌِّد ِمْن أَنَّ الُْمَعلَِّمَة َسُتْعَجُب كَِثيرًا  «ُشْكرًا لُِمَساَعَدتِِك لِي يَا أُمِّ

بَِمْشُروِعي».

ُم الطَّلََبُة َمَشارِيَعُهْم  لِمعِلَمِتِهم َولِزَُمَلئِِهْم. لَِكْن، وِعْنَدَما َحاَن  اليوم َسُيَقدِّ

، َقالَِت الُْمَعلَِّمُة: «َهيَّا نَُقوُم بَِذلَِك بِطَرِيَقٍة أُْخَرى  فِّ َوْقُت الُْوُقوِف أََماَم الصَّ

الَْيْوَم. أُرِيُد ِمْنُكْم َجِميًعا أْن تَْجِلُسوا ِفي َحلَْقٍة َعلَى اْلَرِْض. نََعْم يَا َسِعيد، 

َعلَى الَْوَسائِِد».

َُّه يُْمِكُنَكم َسَماُع َصْوِت الَْبْحرِ ِعْنَدَما تََضُعون  ثُمَّ تَابََعِت الُْمَعلَِّمُة: «يَُقاُل إِن

َصَدَفًة َعلَى أُُذنَِكم؟ َحَسًنا، اليوم َسَنْجِلُس َجِميًعا ُهَنا َونَْسَتِمُع إِلَى كُلِّ 

 َما يَُقولُه 
ِ
طَالٍِب وهو يُطِْلُعَنا على َمْشُروِعِه. َوَسُنْبِدي اْهِتَماَمَنا بَِسَماع

اٍم، َقائِلًَة لَُه:  الَْجِميُع».أَْخرََجِت الُْمَعلَِّمُة َمَحارًَة كَِبيرًَة رَائَِعًة َوأَْعطَْتَها لَِبسَّ

«ابَْدأْ أَنَْت أَوًَّل».

َدَفَة أَثَْناَء  ام َهِذِ	 الصَّ َهِت الُْمَعِلَمُة ِمْن َجِديٍد إلى الطَّلََبِة:»َسَيْحِمُل بَسَّ تََوجَّ

َُّه يَْحِمُل الَْمَحارََة، َسَيُكوُن ُهَناَك  إِْخَبارِنَا َجِميًعا َعْن َمْشُروِعِه. َوطَالََما أَن

». تََساَءلَْت ُمْزنَة: «َوَما ِهَي  فِّ َخْمُس َقَواِعَد يَِجُب أَْن يَْتِبَعَها الزَُّملُء في الصَّ

َهِذِ	 الَْقَواِعُد؟» 

 

ُم َمْشُروَعُه اٌم يَُقدِّ بَسَّ

2

اٌم َجْهًدا كَِبيرًا ِفي  ْر َمًعا "بََذَل بَسَّ لُِنَفكِّ
َمْشُروِعِه". 

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

؟ فِّ ُث ِفي الصَّ   َهْل ِمَن الُْمْنِصِف أَْن يَُكوَن َشْخٌص َواِحٌد َدائًِما ُهَو الُْمَتَحدِّ
ْوِت اْلَْعلَى ُهَو َدائًِما َمْن يُْسَتَمْع إِلَْيِه؟   َهْل َصاِحُب الصَّ

اٍم؟   لَِماَذا أَْعطَىت الُْمَعلُِّمة الَْمَحارََة لَِبسَّ
اٍم لَِمْشُروِعِه.    يَِجُب أَْن يَتِِّبَع اْلَخُروَن ِفي الَْحلَْقِة الَْقَواِعَد الَْخْمَس أَثَْناَء تَْقِديِم بَسَّ

َن َما َهِذِ	 الَْقَواِعُد؟ َهْل يُْمِكُنَك أَْن تَُخمِّ

MEd_SB_G03_U04_AR.indb   37-38 1/15/2018   6:36:22 PM

النشاط 2 )15 دقيقة(

اقرأ قصة بسام يقدم مشروعه بصوٍت عاٍل أو اجعل الطلبة 
يقرأونها بالتناوب. 

أسئلة للحوار

اسأل الطلبة عن شعورھم عندما يضطرون للتحدث أمام 
زمالئهم في الصف.

استخلص كلمات مثل: متوتر، قلق، خائف من ارتكاب 
األخطاء، خائف من سخرية اآلخرين، وما إىل ذلك.

إجابات مقترحة

اطلب من الطلبة تخمين ماذا قد تكون القواعد الخمس. من 
غير المحتمل أن يخمن الطلبة القواعد كلها، لكن الهدف هو 

دفعهم إىل التفكير في الطريقة التي يودون أن يتصرف بها 
اآلخرون عند تقديم أعمالهم.

من غير المنصف الستماع إىل رأي طالب واحد فقط. 	 
فقد يجعل ذلك الطلبة اآلخرين يشعرون أن آراءهم ل 

قيمة لها وأن أفكارهم عديمة األهمية.

اقبل جميع اإلجابات المنطقية. ذلك أن تفاعالت الطلبة 	 
متباينة، وبالتالي تجاربهم مختلفة.

أعطت المعلم المحارة لبسام كي يتحدث ويُصغى إليه 	 
في الوقت نفسه.

القواعد الخمس هي: 	 

عينان تنظران: رّكز عينيك عىل الشخص المتحدث 	 
الذي يحمل المحارة.

أذنان تنصتان: أظِهر الحترام لآلخرين من خالل 	 
اإلنصات بعناية إىل ما يقوله الشخص الذي يحمل 

المحارة.

فٌم ُمغلَق: عدم التحدث أو الهمس ما دام شخص 	 
آخر يحمل المحارة.

يدان ساكنتان: عدم التململ أو دفع لزمالء. 	 
يستحسن أن تضع يديك في ُحجرك إل أن كنت 

تريد رفعهما لجذب انتباه المعلم.

قدمان هادئتان: مرة أخرى، ممنوع التململ. 	 
يستحسن أن يجلس الطلبة متربّعين أثناء نشاط 

الحلقة الدائرية.

أخبر الطلبة أنك، كل مرة يريدون أن يستخدموا فيها طريقة 
تبادل األدوار، ستطلب منهم أن "أعطوني خمًسا" وذّكرهم 

أن ذلك يعني أن عليهم النظر والستماع والصمت وإبقاء 
أيديهم عىل حجرهم والحفاظ عىل ثبات أقدامهم.

لنفكر مًعا 

اطرح عىل الطلبة السؤال التالي: في رأيكم، بَِم قد يشعر بسام إن لم يستمع زمالؤه إىل عرضه؟

إجابة مقترحة

قد يشعر بسام باإلحباط وخيبة األول، وقد يدفعه عدم انتباه زمالئه إىل عدم المحاولة جاهًدا في 
المشاريع المستقبلية.
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 حوَل اْلَلَْعاِ	 اْلُولِْمِبيَِّة 
ٍ
ام، َفًتى من بلِد الَشاِم، يَْعَمُل َعلَى َمْشُروع بَسَّ

اٌم الُْمَساَعَدَة ِمْن َوالَِدتِِه، ثّم يجمعان َمًعا الَْكِثيَر  لَْصَحاِ	 الِْهَمِم. يَطْلُُب بَسَّ

ِمَن الَْمْعلُوَماِت َعِن رِيَاِضيِّيَن ِمْن أَْصَحاِ	 الهمم َمثَّلُوا بَِلَدُهْم ، إضافًة 

ام َفُخورٌ لِلَْغايَِة وهو يقوُل:  إلى َمْعلوماٍت عن الرِّيَاَضاِت الَِّتي يَُمارُِسونََها. بَسَّ

ي. أَنَا ُمَتأَكٌِّد ِمْن أَنَّ الُْمَعلَِّمَة َسُتْعَجُب كَِثيرًا  «ُشْكرًا لُِمَساَعَدتِِك لِي يَا أُمِّ

بَِمْشُروِعي».

ُم الطَّلََبُة َمَشارِيَعُهْم  لِمعِلَمِتِهم َولِزَُمَلئِِهْم. لَِكْن، وِعْنَدَما َحاَن  اليوم َسُيَقدِّ

، َقالَِت الُْمَعلَِّمُة: «َهيَّا نَُقوُم بَِذلَِك بِطَرِيَقٍة أُْخَرى  فِّ َوْقُت الُْوُقوِف أََماَم الصَّ

الَْيْوَم. أُرِيُد ِمْنُكْم َجِميًعا أْن تَْجِلُسوا ِفي َحلَْقٍة َعلَى اْلَرِْض. نََعْم يَا َسِعيد، 

َعلَى الَْوَسائِِد».

َُّه يُْمِكُنَكم َسَماُع َصْوِت الَْبْحرِ ِعْنَدَما تََضُعون  ثُمَّ تَابََعِت الُْمَعلَِّمُة: «يَُقاُل إِن

َصَدَفًة َعلَى أُُذنَِكم؟ َحَسًنا، اليوم َسَنْجِلُس َجِميًعا ُهَنا َونَْسَتِمُع إِلَى كُلِّ 

 َما يَُقولُه 
ِ
طَالٍِب وهو يُطِْلُعَنا على َمْشُروِعِه. َوَسُنْبِدي اْهِتَماَمَنا بَِسَماع

اٍم، َقائِلًَة لَُه:  الَْجِميُع».أَْخرََجِت الُْمَعلَِّمُة َمَحارًَة كَِبيرًَة رَائَِعًة َوأَْعطَْتَها لَِبسَّ

«ابَْدأْ أَنَْت أَوًَّل».

َدَفَة أَثَْناَء  ام َهِذِ	 الصَّ َهِت الُْمَعِلَمُة ِمْن َجِديٍد إلى الطَّلََبِة:»َسَيْحِمُل بَسَّ تََوجَّ

َُّه يَْحِمُل الَْمَحارََة، َسَيُكوُن ُهَناَك  إِْخَبارِنَا َجِميًعا َعْن َمْشُروِعِه. َوطَالََما أَن

». تََساَءلَْت ُمْزنَة: «َوَما ِهَي  فِّ َخْمُس َقَواِعَد يَِجُب أَْن يَْتِبَعَها الزَُّملُء في الصَّ

َهِذِ	 الَْقَواِعُد؟» 

 

ُم َمْشُروَعُه اٌم يَُقدِّ بَسَّ

2

اٌم َجْهًدا كَِبيرًا ِفي  ْر َمًعا "بََذَل بَسَّ لُِنَفكِّ
َمْشُروِعِه". 

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

؟ فِّ ُث ِفي الصَّ   َهْل ِمَن الُْمْنِصِف أَْن يَُكوَن َشْخٌص َواِحٌد َدائًِما ُهَو الُْمَتَحدِّ
ْوِت اْلَْعلَى ُهَو َدائًِما َمْن يُْسَتَمْع إِلَْيِه؟   َهْل َصاِحُب الصَّ

اٍم؟   لَِماَذا أَْعطَىت الُْمَعلُِّمة الَْمَحارََة لَِبسَّ
اٍم لَِمْشُروِعِه.    يَِجُب أَْن يَتِِّبَع اْلَخُروَن ِفي الَْحلَْقِة الَْقَواِعَد الَْخْمَس أَثَْناَء تَْقِديِم بَسَّ

َن َما َهِذِ	 الَْقَواِعُد؟ َهْل يُْمِكُنَك أَْن تَُخمِّ
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الصف 3 

 التعليم المتمايز
 للمبتدئين

 إضافة كلمات يعرفونها تصف المشاعر.
 للمتقدمين 

إنشاء جمل باستخدام الكلمات الواردة في الجدول. 

ْرُس 1 40اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 39

اْلْسِتَماُع إِلَى َما يَُقولُُه اْآلَخُروَن يُْظِهُر أَنََّك تَْحَترُِم آرَاَءُهْم... َوَمَشاِعَرُهْم. 35
، َفَسْوَف يَْسَتِمُعوَن إِلَْيَك 

ٍ
إَِذا اْسَتَمْعَت إِلَى َما يَُقولُُه اْآلَخُروَن بِاْحِتَرام

أَيًْضا.

لَوِّْن الِْعَبارَاِت الَِّتي تَِصُف الُْمْسَتِمِعيَن الَْجيِِّديَن بِاللَّْوِن اْلَْخَضرِ َوالِْعَبارِاِت الَِّتي تَِصُف الُْمْسَتِمِعيَن 

يِِّئيَن بِاللَّْوِن اْلَْحَمرِ. السَّ

ِث ْخِص الُْمَتَحدِّ يَْنُظُر إِلَى الشَّ

ُث يُرَكُِّز َعلَى َما يَُقولُُه الُْمَتَحدِّ

ُل أَْن يَُكوَن ِفي َمَكاٍن آَخَر َُّه يَُفضِّ يََتَملَْمُل ِلَن

يُْظِهُر اْهِتَماَمُه بَِهزِّ رَأِْسِه

َث يَُقاِطُع الُْمَتَحدِّ

ِ
يَُحاِوُل َمْعرَِفَة َما يَْحُدُث بِالَْخارِ	

ْمَت يَلَْتزُِم الصَّ

ائِرِيَِّة. لُِنَحاِوِل اْآلَن اْلِقَياَم بَِنَشاِط اْلَحلََقِة الدَّ
 أَْن نَْكَتِشَف أَْشَياًء َجِديَدًة َعْن 

ِ
ِمَن اْلُمْمِتع

بَْعِضَنا بَْعًضا.

 لَِكنَّ 4
ِ
نَْشُعُر يَْوِمّيًا بَِمَشاِعَر ُمْخَتِلَفٍة َعِديَدٍة، بَْعُضَها يَْجَعلَُنا نَْشُعُر بِاْلْرتَِياح

بَْعَضَها اْآلَخَر يَْجَعلَُنا نَْشُعُر بِاِلْسِتَياِء.
:
ِ
ِحيح  الَْكِلَماِت التَّالَِيَة تَْحَت الُْعْنَواِن الصَّ

ِ
َضع

ٌس.  لِْآلَخرِيَن، لَِطيٌف، ُمَتَوتٌِّر، ُمَتَحمِّ
ٍ
َسِعيٌد، بَائٌِس، َحائٌِر، َقِلٌق، َفُخورٌ، ُمْحَرٌ	، ُمرَاع

لِْبيََّة. أَِضْف كَِلَماٍت أُْخَرى تَْعرُِفَها تَِصُف الَْمَشاِعَر اْلِيَجابِيََّة أَِو السَّ

اِْعلَْم
َِّة َدائًِما لُْعَبًة َواِحَدًة َعلَى اْلََقِل! ائِرِي ُن نََشاُط الَْحلََقِة الدَّ ٍَّة. يََتَضمَّ ائِرَُة ِجْزٌء ُمِهمٌّ ِفي أَيِّ نََشاِط َحلََقٍة َدائِرِي الدَّ

َمَشاِعُر َسْلِبيٌَّةَمَشاِعُر إِيَجابِيٌَّة

ْر! َفكِّ
؟ فِّ َِّة الَْجِميَع ِفي الصَّ ائِرِي كَْيَف يَُساِعُد نََشاُط الَْحلََقِة الدَّ

ْر! َفكِّ
"... َِّة ِلَنَّ ائِرِي "لََقْد اْسَتْمَتْعُت بَِنَشاِط الَْحلََقِة الدَّ
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النشاط 3 )15 دقيقة(

ضع الوسائد، إذا كانت متوافرة، عىل األرض في حلقة، وادُع 
الطلبة إىل الجلوس عليها. ثم اطلب من الطالب الثاني من كل 
طالبين متتاليين الوقوف ومبادلة مكانه مع طالب في الجهة 

المقابلة. انضّم أنت أيًضا إىل الحلقة واجلس عىل وسادة.

أمسك بالمحارة في يدك، واشرح للطلبة أن عىل كّل من 
تكون المحارة بحوزته إخبار زمالئه بمعلومة مهمة عن نفسه 

ثم تمريرها إىل زميله الذي عىل يساره، ثم أخبِرهم بمعلومة 
عن نفسك، وذّكِرهم بأن »يعطوك خمًسا« ثم مرِّر المحارة 

إىل الطالب الذي عىل يسارك.

بعض المعلومات التي يمكن أن تقولها عن نفسك: 

لوني المفضل هو األزرق.	 

أحب تناول آيس كريم بالفانيليا. 	 

هوايتي الذهاب إىل السينما.	 

تبدأ الجولة عندما يمرّر المعلم المحارة )أو أي أداة أخرى 
تعني "دوري في الكالم"(، ويَطلب من الطلبة المساهمة بكلمة 

أو جملة حول الموضوع المعطى. ثم تُمرَّر المحارة من يٍد إىل 
أخرى في محيط الحلقة حتى تعود إىل المعلّم ثانيًة.

التعليم المتمايز

للمبتدئين 

تأّكد من أن الطلبة جميًعا قد فهموا كيفية إجراء النشاط، 
وقد يكون مفيًدا أن تجلس إىل جانب الطلبة الذين يجدون 

صعوبة في المشاركة أو بالقرب منهم.

شّجع الطلبة جميًعا عىل التحدث، لكن ذّكرهم أن لديهم خيار 
"تخّط" إن كانوا ل يستطيعون المشاركة.

إجابات مقترحة

تُتاح فرصة الكالم للجميع.

عندما يتحدث أحدهم يستمع اآلخرون إليه بإنصات وانتباه.

تعلمنا شيئًا جديًدا عن الجميع في الصف.

 النشاط 4 )5 دقائق( )اختياري(

ر الطلبة ببعض الصفات التي دّوَنْتَها عىل اللوح في الدرس  ذّكِ
 األول، واطلب منهم كتابتها في الجدول.

وّضح للطلبة أن الجميع لديهم مشاعر مختلطة، وأن تصرفات 
المرء قد تجعل اآلخرين سعداء أو أشقياء. شّدد عىل حقيقة 

أن سلوك الشخص يؤثر في مشاعره أيًضا. أخبر الطلبة بأّن 
مشاعر سلبية قد تختلج اإلنسان وأّن عليه العمل عىل تحويلها 
إىل مشاعر إيجابية. ذّكرهم بأّن هذه المشاعر السلبية يجب أّل 

تؤثّر في طريقة تعاملنا مع اآلخرين. 

سعيد
مراعاة اآلخرين

لطيف
متحّمس

فخور

بائس
حائر
َقلِق

متوتر
محرج

مشاعر سلبيّةمشاعر جيدة
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ْرُس 1 40اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 39

اْلْسِتَماُع إِلَى َما يَُقولُُه اْآلَخُروَن يُْظِهُر أَنََّك تَْحَترُِم آرَاَءُهْم... َوَمَشاِعَرُهْم. 35
، َفَسْوَف يَْسَتِمُعوَن إِلَْيَك 

ٍ
إَِذا اْسَتَمْعَت إِلَى َما يَُقولُُه اْآلَخُروَن بِاْحِتَرام

أَيًْضا.

لَوِّْن الِْعَبارَاِت الَِّتي تَِصُف الُْمْسَتِمِعيَن الَْجيِِّديَن بِاللَّْوِن اْلَْخَضرِ َوالِْعَبارِاِت الَِّتي تَِصُف الُْمْسَتِمِعيَن 

يِِّئيَن بِاللَّْوِن اْلَْحَمرِ. السَّ

ِث ْخِص الُْمَتَحدِّ يَْنُظُر إِلَى الشَّ

ُث يُرَكُِّز َعلَى َما يَُقولُُه الُْمَتَحدِّ

ُل أَْن يَُكوَن ِفي َمَكاٍن آَخَر َُّه يَُفضِّ يََتَملَْمُل ِلَن

يُْظِهُر اْهِتَماَمُه بَِهزِّ رَأِْسِه

َث يَُقاِطُع الُْمَتَحدِّ

ِ
يَُحاِوُل َمْعرَِفَة َما يَْحُدُث بِالَْخارِ	

ْمَت يَلَْتزُِم الصَّ

ائِرِيَِّة. لُِنَحاِوِل اْآلَن اْلِقَياَم بَِنَشاِط اْلَحلََقِة الدَّ
 أَْن نَْكَتِشَف أَْشَياًء َجِديَدًة َعْن 

ِ
ِمَن اْلُمْمِتع

بَْعِضَنا بَْعًضا.

 لَِكنَّ 4
ِ
نَْشُعُر يَْوِمّيًا بَِمَشاِعَر ُمْخَتِلَفٍة َعِديَدٍة، بَْعُضَها يَْجَعلَُنا نَْشُعُر بِاْلْرتَِياح

بَْعَضَها اْآلَخَر يَْجَعلَُنا نَْشُعُر بِاِلْسِتَياِء.
:
ِ
ِحيح  الَْكِلَماِت التَّالَِيَة تَْحَت الُْعْنَواِن الصَّ

ِ
َضع

ٌس.  لِْآلَخرِيَن، لَِطيٌف، ُمَتَوتٌِّر، ُمَتَحمِّ
ٍ
َسِعيٌد، بَائٌِس، َحائٌِر، َقِلٌق، َفُخورٌ، ُمْحَرٌ	، ُمرَاع

لِْبيََّة. أَِضْف كَِلَماٍت أُْخَرى تَْعرُِفَها تَِصُف الَْمَشاِعَر اْلِيَجابِيََّة أَِو السَّ

اِْعلَْم
َِّة َدائًِما لُْعَبًة َواِحَدًة َعلَى اْلََقِل! ائِرِي ُن نََشاُط الَْحلََقِة الدَّ ٍَّة. يََتَضمَّ ائِرَُة ِجْزٌء ُمِهمٌّ ِفي أَيِّ نََشاِط َحلََقٍة َدائِرِي الدَّ

َمَشاِعُر َسْلِبيٌَّةَمَشاِعُر إِيَجابِيٌَّة

ْر! َفكِّ
؟ فِّ َِّة الَْجِميَع ِفي الصَّ ائِرِي كَْيَف يَُساِعُد نََشاُط الَْحلََقِة الدَّ

ْر! َفكِّ
"... َِّة ِلَنَّ ائِرِي "لََقْد اْسَتْمَتْعُت بَِنَشاِط الَْحلََقِة الدَّ
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النشاط 5 )10 دقائق(

اسأل الطلبة عن مدى أهمية الشعور بأن ما يقولونه له قيمة معينة ويستحق الستماع.

اطلب من الطلبة تلوين العبارات التي تمثل المستمع الجيد باللون األخضر والعبارات التي تمثل 
المستمع السيئ باللون األحمر.

ز عىل ما يقوله المتحّدِث؛ يُظِهر اهتمامه بهزّ  مستمع جيد - أخضر - يَنظر إىل الشخص المتحّدِث؛ يرّكِ
رأسه؛ يلتزم الصمت.

مستمع سيئ - أحمر - يتململ ألنه يفضل أن يكون في 
مكان آخر؛ يقاِطع المتكلّم؛ يحاول معرفة ما يَحدث في 

الخارج.

التعليم المتمايز

للمتقدمين

يمكن للطلبة كتابة نص حول قواعد المناقشات الصّفية.

للمبتدئين

يمكن للطلبة رسم الرسوم التوضيحية الالزمة لتلك القواعد.

المهارات األساسية )المجال المعرفي والوجداني 

والعملي(

التواصل	 

 حب الستطالع	 

 إدارة الذات	 

 التعاطف	 

إظهار الحترام	 

 اتخاذ القرارات	 

 التكيف	 

التقييم/التأمل

استخدم "الجولة" لترسيخ مصطلح "مراعاة اآلخرين" في 	 
أذهان الطلبة.

www.almanahj.com



التربية األخالقية

41

الصف 3

ْرُس 2 42اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 41

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن 4َاْلَوْحَدُة
َعاُوُن َوالتَّ

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 

َهْل أُرَاِعي َمَشاِعَر اْآلَخرِيَن؟

ْرُس 2  َالدَّ

ْخَص؟ 1 ُعوُر َهَذا الشَّ بَِرأْيَِك، لَِم يََخالُِج َهَذا الشُّ
َعاَدِة؟ ُعورِ بِالسَّ َما الَِّذي يُْمِكُنَك ِفْعلُُه لُِمَساَعَدتِِه َعلَى الشُّ

اْحِتَوائِيٌّاْحِتَوائِيٌّاْحِتَوائِيٌّ

اَْلُمْفَرَداُت

 الَيْوَم، أَْشُعُر بِاْلُحْزِن
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هدف الدرس

في هذا الدرس، سيتعلم الطلبة كيفية التفكير في شعور 
شخص آخر وكيفية إظهار التعاطف.

المواد المطلوبة

وسائد/أماكن للجميع	 

ورقة كبيرة الحجم	 

بطاقات صغيرة	 

صندوق بمرآة مثبتة في األسفل	 

كتاب المعلم	 

كتاب الطالب	 

لوحة ورقية قاّلبة	 

قلم	 

نواتج التعلم

التصرف بطرٍق تدل عىل أنهم يعرفون معنى أن يكون 	 
المرء مراعيًا لشعور اآلخرين وأن يبدي الهتمام بأمر 

اآلخرين.

إظهار فهم أكبر لكيفية تأثير أفعالهم في مشاعر 	 
اآلخرين من حولهم.

www.almanahj.com
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النشاط 1 )5 دقائق(

كلِّف الطلبة قراءة فقاعة الكالم والتفكير في طريقٍة ممكنة لتحسين شعور هذا الشخص.

إجابات مقترحة

 ادُعُه إىل اللعب معك.	 

ادُعُه إىل زيارتِك.	 

اطلب منه المشاركة في األنشطة.	 

ْرُس 2 42اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 41

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن 4َاْلَوْحَدُة
َعاُوُن َوالتَّ

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَنلَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث نَْحُن نَْكَترُِث 
لَِمَشاِعرِ اْآلَخرِيَن

نَْحُن نَْكَترُِث 

َهْل أُرَاِعي َمَشاِعَر اْآلَخرِيَن؟

ْرُس 2  َالدَّ

ْخَص؟ 1 ُعوُر َهَذا الشَّ بَِرأْيَِك، لَِم يََخالُِج َهَذا الشُّ
َعاَدِة؟ ُعورِ بِالسَّ َما الَِّذي يُْمِكُنَك ِفْعلُُه لُِمَساَعَدتِِه َعلَى الشُّ

اْحِتَوائِيٌّاْحِتَوائِيٌّاْحِتَوائِيٌّ

اَْلُمْفَرَداُت

 الَيْوَم، أَْشُعُر بِاْلُحْزِن
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التأكد من عدم شعور أحد 
بأنّه مهّمَش. احتوائي
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44 43

 َجِديٍد 
ٍ
ام اِلنِْتَظارَ َشْوًقا إلَى الَمْدرََسِة. َفَمَع كُلِّ أُْسُبوع َل يُطِيُق بَسَّ

ٍة َما.  تطْلُُب الُمَعلَِّمُة ِمَن الطَّلََبِة إْخَبارَ زَُمَلئِِهم بِِقصَّ

ام ِفي ُهُدوٍء ُمْسَتِمًعا إِلَى اْلْوَلِد اْلَخرِيَن َوُهْم  َوَعاَدًة َما يَْجِلُس بَسَّ
يُْخِبُروَن ِقَصَصُهم؛ َحَدٌث َعائِِلٌي كََحْفِل زَِفاٍف، أَْو ِفيلٌْم َجِديٌد 

يِنَما، أَْو نُزَْهٌة إِلَى َحِديَقِة الَْحَيَواِن.  َشاَهُدوُ	 ِفي السِّ

ام لََديِْه بَْعُض اْلَْخَبارِ  َولَِكنَّ َهَذا اْلُْسُبوَع الَوْضُع ُمْخَتِلٌف. َفالَْيْوَم، بَسَّ
ٌة! الُمِهمَّ

ام يََدُ	. وإَذا بِالُمَعلَِّمِة تَُقوُل «َحاَن َدْورُِك يَا َمايْثَا. َماَذا لََديِْك  رََفَع بَسَّ
ّيارَِة الَْجِديَدِة الَِّتي  ِمْن أَْخَبارٍ؟» بََدأَِت َمايْثَا بِإِْخَبارِ الطَّلََبَة َعِن السَّ

!» بََدأَ الطَلََبُة بِالَْقْهَقَهِة،  ام يَِصيُح «َهَذا ُمِملٌّ اْشَترَاَها َوالُِدَها. َوإَذا بَبسَّ
ِفيَما َواَصَل ُهَو: «لََديَّ َخَبٌر أَْكثَُر تَْشَويًقا!»

«انَْتِظْر َقِليلً» أََجابَْت الُمَعلَِّمُة،«َسَيِحيُن َدْورَُك».لَِكن دَْع َمايْثَا تُْكِمُل 
رًا «َولَِكنَّني أُرِيُد أَْن أَُقوَل  ام وأَصرَّ ُمَتَذمِّ َتَها.» لَْم يَْسَتْسِلْم بَسَّ ِقصَّ

الَْخَبَر اْلَن. أَْخَبرَنِي َوالَِداَي لَْيلََة أَْمِس……….»
ام!». اْسَكَتْتُه الُمَعلَِّمُة َقائِلًَة: «كََفى يَا بَسَّ

كَانَْت تُرَاِوُد الُمَعلَِّمُة ِفْكرٌَة تََجْعُل اْلَطَْفاَل يََتَناَوبُوَن اْلَْدَوارَ، َويُْنِصُتوَن 
بَْعُضُهْم لَِبْعٍض. 

ام لََديِْه َما يَُقولُُه بَسَّ

2

ْر َمًعا "بِرَأْيَِك، كَْيَف َسُتَساِعُدَك ِفْكرَُة  لُِنَفكِّ
الُْمَعلَِّمِة؟"

َفأَْعلََنْت: «َحَسًنا يَا أْوَلُد،َحاَن َوْقُت الُْفْسَحِة».
، َوَجُدوا َدائِرًَة ِمَن الَْوَسائِِد َعلَى اْلَرْض. فِّ َولََما َعاَد اْلَطَْفاِل إِلَى الصَّ

 

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

ُث اْلَطَْفاُل اْلَخُروَن؟ كَْيَف َعرَْفَت  اٌم بِلََباَقٍة َعاَدًة ِعْنَدَما يََتَحدَّ   َهْل يََتَصرَُّف بَسَّ
َذلَِك؟

ام تُْكِمُل َدْورَِها؟   كَْيَف كَاَن ُشُعورُ َمايْثَا ِعْنَدَما لَْم يََدُعَها بسَّ
  بِرَأْيَِك، لَِماَذا تُوَجُد َدائِرٌَة ِمَن الَْوَسائَِد َعلَى اْلَرِْض؟
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النشاط 2 )15 دقيقة(

اقرأ بسام لديه ما يقوله بصوٍت عاٍل 

أسئلة للحوار 

إجابات مقترحة

نعم، عادًة ما يتصرف بسام بلباقة فهو يجلس في هدوء 	 
وينصت لزمالئه. اليوم لديه شيئ مهّم ليقوله ولكن عليه 

إنتظار دوره.

اكتب كلمة "احتوائي" عىل اللوح. وضح أنها تعني عدم شعور 
شخص بأنّه مهّمَش.

اسأل الطلبة ما إذا كان بسام يشعر بـأنّه مهّمَش؟ يشعر بسام 
بأنه ل ينال دوره.

قد تشعر مايثا بالغضب واأللم والرتباك.	 

قد تشعر بأن مشاركتها غير مهمة أو ل تحظى بتقدير.	 

إقبل جميع اإلجابات ووضح أن المعلم سيقول 	 
"أعطوني خمًسا" ويجري نشاط وقت حلقة النقاش.

وضح أن معلمة بسام ستُجري نشاط الحلقة الدائريّة حول 
مراعاة المشاعر والسلوكيات في المدرسة. في الجولة 1، 

يأخذ كل طالب محارة ويقول عبارة حول طريقة يمكن 
أن يكون من خاللها عطوًفا ومراعيًا لمشاعر اآلخرين في 

المدرسة. في الجولة 2، يأخذ كل طالب محارة ويقول عبارة 
حول ما يحدث في المدرسة بالفعل. في الجولة 3، يقول كل 
طالب عبارة حول شعور األشخاص عند عدم مراعاة اآلخرين 

لمشاعرهم أو إبداء العطف تجاههم.

يمكنك تجربة نشاط الحلقة الدائريّة نفسه مع هذا الصف.

لنُفكر مًعا

اطرح السؤال "برأيك، كيف يمكن أن تساعد فكرة 
المعلمة األطفال؟"

إجابات مقترحة

سيحصل جميع من في الصف عىل فرصة المشاركة في 	 
المناقشة وسيتم اإلصغاء إىل كل مشاركة باحترام.
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 َجِديٍد 
ٍ
ام اِلنِْتَظارَ َشْوًقا إلَى الَمْدرََسِة. َفَمَع كُلِّ أُْسُبوع َل يُطِيُق بَسَّ

ٍة َما.  تطْلُُب الُمَعلَِّمُة ِمَن الطَّلََبِة إْخَبارَ زَُمَلئِِهم بِِقصَّ

ام ِفي ُهُدوٍء ُمْسَتِمًعا إِلَى اْلْوَلِد اْلَخرِيَن َوُهْم  َوَعاَدًة َما يَْجِلُس بَسَّ
يُْخِبُروَن ِقَصَصُهم؛ َحَدٌث َعائِِلٌي كََحْفِل زَِفاٍف، أَْو ِفيلٌْم َجِديٌد 

يِنَما، أَْو نُزَْهٌة إِلَى َحِديَقِة الَْحَيَواِن.  َشاَهُدوُ	 ِفي السِّ

ام لََديِْه بَْعُض اْلَْخَبارِ  َولَِكنَّ َهَذا اْلُْسُبوَع الَوْضُع ُمْخَتِلٌف. َفالَْيْوَم، بَسَّ
ٌة! الُمِهمَّ

ام يََدُ	. وإَذا بِالُمَعلَِّمِة تَُقوُل «َحاَن َدْورُِك يَا َمايْثَا. َماَذا لََديِْك  رََفَع بَسَّ
ّيارَِة الَْجِديَدِة الَِّتي  ِمْن أَْخَبارٍ؟» بََدأَِت َمايْثَا بِإِْخَبارِ الطَّلََبَة َعِن السَّ

!» بََدأَ الطَلََبُة بِالَْقْهَقَهِة،  ام يَِصيُح «َهَذا ُمِملٌّ اْشَترَاَها َوالُِدَها. َوإَذا بَبسَّ
ِفيَما َواَصَل ُهَو: «لََديَّ َخَبٌر أَْكثَُر تَْشَويًقا!»

«انَْتِظْر َقِليلً» أََجابَْت الُمَعلَِّمُة،«َسَيِحيُن َدْورَُك».لَِكن دَْع َمايْثَا تُْكِمُل 
رًا «َولَِكنَّني أُرِيُد أَْن أَُقوَل  ام وأَصرَّ ُمَتَذمِّ َتَها.» لَْم يَْسَتْسِلْم بَسَّ ِقصَّ

الَْخَبَر اْلَن. أَْخَبرَنِي َوالَِداَي لَْيلََة أَْمِس……….»
ام!». اْسَكَتْتُه الُمَعلَِّمُة َقائِلًَة: «كََفى يَا بَسَّ

كَانَْت تُرَاِوُد الُمَعلَِّمُة ِفْكرٌَة تََجْعُل اْلَطَْفاَل يََتَناَوبُوَن اْلَْدَوارَ، َويُْنِصُتوَن 
بَْعُضُهْم لَِبْعٍض. 

ام لََديِْه َما يَُقولُُه بَسَّ

2

ْر َمًعا "بِرَأْيَِك، كَْيَف َسُتَساِعُدَك ِفْكرَُة  لُِنَفكِّ
الُْمَعلَِّمِة؟"

َفأَْعلََنْت: «َحَسًنا يَا أْوَلُد،َحاَن َوْقُت الُْفْسَحِة».
، َوَجُدوا َدائِرًَة ِمَن الَْوَسائِِد َعلَى اْلَرْض. فِّ َولََما َعاَد اْلَطَْفاِل إِلَى الصَّ

 

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

ُث اْلَطَْفاُل اْلَخُروَن؟ كَْيَف َعرَْفَت  اٌم بِلََباَقٍة َعاَدًة ِعْنَدَما يََتَحدَّ   َهْل يََتَصرَُّف بَسَّ
َذلَِك؟

ام تُْكِمُل َدْورَِها؟   كَْيَف كَاَن ُشُعورُ َمايْثَا ِعْنَدَما لَْم يََدُعَها بسَّ
  بِرَأْيَِك، لَِماَذا تُوَجُد َدائِرٌَة ِمَن الَْوَسائَِد َعلَى اْلَرِْض؟
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3. فِّ ام َوزَُمَلَءُه َفي الصَّ لُِنَساِعْد بَسَّ

ْر! َفكِّ
َهْل تُوَجُد طُُرٌق يُْمِكُن ِمْن ِخَللَِها أَْن نُْصِبَح أَْكثََر اْهِتَماًما بَِمَشاِعرِ اْلَخرِيَن أَْو أَْكثََر ُمرَاَعاًة َواْحِتَواًء لََها 

ِفي الَْمْدرََسِة؟

5

4

أَْخِبْر زَِميلََك َعْن َمرٍَّة َشَعْرَت ِفيَها أَنََّك 
ٌش. ُمَهمَّ

تََذكَّْر ُشُعورََك َذاَت َمرٍَّة َشَعْرَت ِفيَها أَنَّ اْلَجِميَع 

َكانُوا يَْسَتْمِتُعوَن بَِنَشاٍط تَمَّ اْسِتْبَعاُدَك ِمْنُه. أَْخِبْر 

ِة َوتََذكَّْر َكْيَف َشَعْرَت ِحيَنَها. زَِميلََك بَِهِذِه اْلِقصَّ

َل يَِجُب أَْن تَْقَتِصَر اْلُمَساَعَدُة َعلَى اْلَْصِدَقاِء َفَقْط.
َما الَِّذي يُْمِكُنَك ِفْعلُُه لُِمَساَعَدِة َهُؤَلِء اْلَْشَخاِص؟

تََذكَّْر َمرًَّة َعاَملََك أََحُدُهْم بُِظلٍْم، 
ْخَص بَِعْدٍل  لَِكنََّك َعاَملَْت َذلَِك الشَّ

َعَىل الرَّْغِم ِمْن َذلَِك، ثُمَّ أَْخِربْ زَِميلََك 
ِة َوتََذكَّْر كَْيَف َشَعرَْت  بَِهِذَ	 الِْقصَّ

ِحيَنَها.

1. اْسَتْخَدَم أََحُدُهْم 
طِْب َعَىل  َقلََم تَْحِديٍد لِلشَّ
َحاِفَظِة اْلَْقَلِم الَْجِديَدِة 

ِة بَِشْمَسة.  الَْخاصَّ
لِْلطِْمْئَناِن َعلَِيَها.

2. َكاَنْت َحمدة 
َبْت  َمِريَضًة َأْمِس. َوَتَغيَّ
َصَل ِبَها  َعِن اْلَمْدَرَسِة. اتَّ

َأْصِدَقاؤَها 

3. َضِحَك الَْجِميُع 
َ َسْيف َوَسَقَط  ِعْنَدَما تََعرثَّ

ِخَلَل الرَّْكِض لِلََّحاِق 
بَِحاِفلَِة املَْْدرََسِة

4. َعرََض أََحُدُهْم 
ُمَساَعَدَة َدانَا لِلُْحُصوَل 

َعَىل ِكَتاٍ	 ِمَن
. الرَّفِّ الُْعلِْويِّ

بِرَأْيَِك، كَْيَف كَاَن ُشُعورُ 
اْلَطَْفاِل ِيف كُلِّ َمْوِقٍف ِمْن

َهِذِ	 املََْواِقِف؟
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النشاط 3 )20 دقيقة(

اقرأ كل موقف من المواقف الواردة في الفقاعات. اسأل 
الطلبة عن رأيهم في شعور بسام وزمالئه في كل موقف.

إجابات مقترحة

الستياء، الغضب، الوحدة، المتنان، الحب، التقدير، 	 
السعادة، الحزن.

التعليم المتمايز

للمبتدئين 

يمكن للطلبة قراءة المواقف وشرح ما إذا كانت مثاًل عىل 
السلوك الجيد أم السلوك السيء. وبدلً من ذلك، يمكن 

منحهم بطاقات كلمات لمواءمتها مع المواقف.

للمتقّدمين

توّسع في النّشاط من خالل دعوة الطلبة إىل كتابة فقرة 
حول كيف ستكون حياة هؤلء األشخاص في حال لم يتلقوا 

المساعدة من أحٍد.

النشاط 4 )10 دقائق(

م الطلبة إىل مجموعات.  قِسّ
كلِّف الطلبة التفكير في مختلف الطرق التي قد تساعد 

األشخاص في الصور.
إجابات مقترحة

أصحاب الهمم 
إشراكهم في األلعاب واألنشطة والنزهات. 

اختيار أماكن للذهاب إليها ووضع إمكانية الدخول في العتبار.
الدفاع عنهم في حال تلّفظ أحد األشخاص بعبارات 

مؤذية وقاسية.

كبار السن

زيارة األجداد بانتظام.
قراءة قصص أو مقالت من الصحف عىل ضعاف البصر

تقديم بعض المساعدة في األعمال المنزلية، أو إلقاء 
النفايات الخارج.

اإلعتناء بالحدائق.

اإلخوة الصغار أو األخوات
ممارسة األلعاب المسلّية.

التأكد من سالمتهم عند انشغال والدتك.
تعليمهم كيفية مراعاة مشاعر اآلخرين والهتمام بها عن 

طريق تقديم قدوة حسنة يقتدون بها.
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3. فِّ ام َوزَُمَلَءُه َفي الصَّ لُِنَساِعْد بَسَّ

ْر! َفكِّ
َهْل تُوَجُد طُُرٌق يُْمِكُن ِمْن ِخَللَِها أَْن نُْصِبَح أَْكثََر اْهِتَماًما بَِمَشاِعرِ اْلَخرِيَن أَْو أَْكثََر ُمرَاَعاًة َواْحِتَواًء لََها 

ِفي الَْمْدرََسِة؟

5

4

أَْخِبْر زَِميلََك َعْن َمرٍَّة َشَعْرَت ِفيَها أَنََّك 
ٌش. ُمَهمَّ

تََذكَّْر ُشُعورََك َذاَت َمرٍَّة َشَعْرَت ِفيَها أَنَّ اْلَجِميَع 

َكانُوا يَْسَتْمِتُعوَن بَِنَشاٍط تَمَّ اْسِتْبَعاُدَك ِمْنُه. أَْخِبْر 

ِة َوتََذكَّْر َكْيَف َشَعْرَت ِحيَنَها. زَِميلََك بَِهِذِه اْلِقصَّ

َل يَِجُب أَْن تَْقَتِصَر اْلُمَساَعَدُة َعلَى اْلَْصِدَقاِء َفَقْط.
َما الَِّذي يُْمِكُنَك ِفْعلُُه لُِمَساَعَدِة َهُؤَلِء اْلَْشَخاِص؟

تََذكَّْر َمرًَّة َعاَملََك أََحُدُهْم بُِظلٍْم، 
ْخَص بَِعْدٍل  لَِكنََّك َعاَملَْت َذلَِك الشَّ

َعَىل الرَّْغِم ِمْن َذلَِك، ثُمَّ أَْخِربْ زَِميلََك 
ِة َوتََذكَّْر كَْيَف َشَعرَْت  بَِهِذَ	 الِْقصَّ

ِحيَنَها.

1. اْسَتْخَدَم أََحُدُهْم 
طِْب َعَىل  َقلََم تَْحِديٍد لِلشَّ
َحاِفَظِة اْلَْقَلِم الَْجِديَدِة 

ِة بَِشْمَسة.  الَْخاصَّ
لِْلطِْمْئَناِن َعلَِيَها.

2. َكاَنْت َحمدة 
َبْت  َمِريَضًة َأْمِس. َوَتَغيَّ
َصَل ِبَها  َعِن اْلَمْدَرَسِة. اتَّ

َأْصِدَقاؤَها 

3. َضِحَك الَْجِميُع 
َ َسْيف َوَسَقَط  ِعْنَدَما تََعرثَّ

ِخَلَل الرَّْكِض لِلََّحاِق 
بَِحاِفلَِة املَْْدرََسِة

4. َعرََض أََحُدُهْم 
ُمَساَعَدَة َدانَا لِلُْحُصوَل 

َعَىل ِكَتاٍ	 ِمَن
. الرَّفِّ الُْعلِْويِّ

بِرَأْيَِك، كَْيَف كَاَن ُشُعورُ 
اْلَطَْفاِل ِيف كُلِّ َمْوِقٍف ِمْن

َهِذِ	 املََْواِقِف؟
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النشاط 5 )5 دقائق(

كلِّف الطلبة الجلوس في مجموعات ثنائيّة وإخبار بعضهم 
عن مواقف  شعروا فيها بالتهميش وكيف كان شعورهم 

حيال ذلك.

المهارات األساسية )المجال المعرفي والوجداني 

والعملي(

التأمل الناقد	 

 حل المشكالت	 

 التفكير أخالقيًّا	 

 التعاطف	 

 الهتمام، النظر من زوايا متعددة	 

 حّل المشكالت	 

التقييم/التأمل

استخدم البطاقات الصغيرة والتغذية الراجعة عن 	 
النشاط 3 كتقويم للتعلم، للوقوف عىل مستوى الطلبة 

فيما يتعلق بفهم صعوبات الحتواء ومراعاة مشاعر 
www.almanahj.comاآلخرين في المدرسة.
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َعاُوُن4َاْلَوْحَدُة ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن َوالتَّ

نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء 
َجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَن

َكْيَف يَُؤثُِّر ُسلُوِكي ِفي اْآلَخرِيَن؟ 

ْرُس 3  َالدَّ

1

َفاُت َفاُتالصِّ َفاُتالصِّ الصِّ

اَْلُمْفَرَداُت

ُل اْلَْصِدَقاُء َحَياتََنا. يَُسهِّ
َهْل تَُواِفُق َعلَى َهِذِه الِمُقولَِة؟• 

ْر ِفي 3 طُُرٍق يَُساِعُدَك •   َفكِّ

أَْصِدَقاؤَك ِمْن ِخَللَِها يَْوِمًيّا؟ 

MEd_SB_G03_U04_AR.indb   47-48 1/15/2018   6:36:42 PM

هدف الدرس

سيتعلم الطلبة في هذا الدرس التصرّف بطرق توضح 
معرفتهم بمعنى مراعاة مشاعر اآلخرين. 

سيتعلمون أيًضا كيف يظهرون فهًما أكبر لتأثير أفعالهم في 
مشاعر اآلخرين من حولهم.

المواد المطلوبة

وسائد/أماكن للجميع	 

دليل المعلم	 

كتاب الطالب	 

لوحة ورقية قالبة	 

قلم	 

نواتج التعلم

التصرف بطرق تدل عىل أنهم يدركون معنى أخذ مشاعر 	 
اآلخرين بعين العتبار.

إظهار فهم أكبر للطريقة التي تؤثّر بها أفعالهم عىل 	 
مشاعر اآلخرين من حولهم.
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النشاط 1 )5 دقائق(

اطلب من الطلبة النظر إىل الصورة ووصف ما يرونه.

اطلب من الطلبة إخبار الصف كيف يساعدون أسرهم 
وأصدقاءهم يوميًا.

إجابات مقترحة

يساعد الطلبة أسرهم من خالل:	 

ترتيب غرفهم	 

إلقاء النفايات في الخارج	 

إعداد الطاولة لتناول الطعام	 

ويمكن للطلبة مساعدة أصدقائهم من خالل

مساعدتهم في فهم الدروس الصعبة	 

الدفاع عنهم عند تعرضهم لألذى من اآلخرين	 

مرافقتهم عند إلمام المرض بهم	 

ْرُس 3 48اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 47

َعاُوُن4َاْلَوْحَدُة ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن َوالتَّ

نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء نَْحُن أَْصِدَقاُء 
َجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَنَجيُِّدوَن

َكْيَف يَُؤثُِّر ُسلُوِكي ِفي اْآلَخرِيَن؟ 

ْرُس 3  َالدَّ

1

َفاُت َفاُتالصِّ َفاُتالصِّ الصِّ

اَْلُمْفَرَداُت

ُل اْلَْصِدَقاُء َحَياتََنا. يَُسهِّ
َهْل تَُواِفُق َعلَى َهِذِه الِمُقولَِة؟• 

ْر ِفي 3 طُُرٍق يَُساِعُدَك •   َفكِّ

أَْصِدَقاؤَك ِمْن ِخَللَِها يَْوِمًيّا؟ 
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مزايا أو سمات شخص ما. فات الِصّ
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ًسا لِلَْغايَِة ِلنَّ ِجيرَانًا ُجُدًدا َسَيْنَتِقلُوَن لِلَْعْيِش ِفي  ام ُمَتَحمِّ كَاَن بَسَّ
الِجَوارِ َو َقْد َعِلَم أَنَّ لَُهم إِبًْنا ِفي الَعاِشرَِة ِمْن ُعْمرِِ	.

«َسَنَتَمكَُّن ِمَن اللَِّعِب َمًعا، َونَْحَظى بُِمَغاَمرَاٍت َجِديَدٍة. أَنَا ُمَتَشوٌِّق 
ام  بَِسَعاَدٍة. لُِمَقابَلَِتِه» َفَكَر بَسَّ

ام يَُتوُق للتََّعرُِّف إلَى الَفَتى  ِعْنَدَما انَْتَقَل الِجيرَاُن الُجُدد، كَاَن بَسَّ
َل َوالَِدتَُه لَِكْي تَْدُعَوُهم إِلَى الُمْنزَِل.  الَجِديد، َفَتَوسَّ

ي، َهْل يُْمِكُنَنا َدْعَوُة الِْجيرَاِن الُْجُدِد إِلَى َمْنزِلَِنا لَِتَناُوِل  «أَرَُجوِك يا أُمِّ
الَْقْهَوِة؟  أَنَا ُمَتأَكٌِّد ِمْن أَنَّ إِبَْنُهُم يَْفَتِقُد أَْصِدَقاَءُ	 َويَْشُعُر بِالَْوْحَدِة.»  

ام». َواَفَقِت اْلُمُّ ُمَعلَِّقًة: «أَنَْت تَْهَتمُّ بَِمَشاِعرِ اْلَخرِيَن كَِثيرًا يَا بَسَّ
َوِفي الَْيْوِم التَّالِي، أَتَى الِْجيرَاُن الُْجُدُد لُِتَناِوُل الَْقْهَوِة.

ام   الَجارُ الَجِديد يُْدَعى أَنَُدرُو َوَقْد بََدا َخِجًل بَْعَض الَشْيِئ. َقاَل لَِبسَّ
َد َوأَْكَمَل: «كُنَّا نَْحَظى  َهاِمًسا: «أَْفَتِقُد أَْصِدَقائِي الُْقَداِمى»، ثُمَّ تََنهَّ

َُّه يُْمِكُنِني اْلْعِتَماُد َعلَْيِهْم َدائًِما   َمًعا، َوكُْنُت أَْعرُِف أَن
ِ
بَِكِثيرٍ ِمَن الَْمَرح

لُِمَساَعَدتِي ِعْنَد الَْحاَجِة».
ام بَِتَعاطٍُف: «َل َعلَْيَك! َفأَنَا َسأُْصِبُح َصِديَقَك. َهْل تُرِيُد أْن  َفأََجابَُه بَسَّ

تََرى أَلَْعابِي َوأْن تَُقرِّرَ َماَذا َسَنلَْعُب اْلَن؟»  
كَانَِت الَمرََّة اْلُولَى الَِّتي يَْبَتِسُم ِفيَها أَنُْدرُو َذلَِك الَْيْوِم، َفأََجاَ	: «أَْعَتِقُد 

ََّها ِفْكرٌَة رَائَِعٌة». أَن

 اْلَجِديُد
ٍ
ام َصِديُق بَسَّ

2

ْر َمًعا ِفي الَقْوِل التَّالِي: "الَْصِدَقاُء  لُِنَفكِّ
الُجُدُد كالُمَغاَمرَاِت الَجِديَدِة، ل تَْعرُِف أَبًَدا 

أَيُّ ُدروٍس َسَتَتَعلَُّمَها ِمْنُهم."

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

اٍم؟   لَِم َشَعَر أَنُْدرُو بِالَْخَجِل ِعْنَد ُمَقابَلَِة بَسَّ
  بِرَأْيَِك، َما أَْكثَُر َشْيٍء َسَيْفَتِقُدُ	 أُنُْدرُو ِفي أَْصِدَقائِِه؟

  َهْل يُْمِكُنَك ِذْكُر بَْعِض اْلَْشَياِء الَِّتي يَِجُب َعلَى أَنُْدرُو ِفْعلَُها لَِتْكِويِن َصَداَقاٍت 
َجِديَدٍة؟
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النشاط 2 )20 دقيقة(

اسأل الطلبة ما إذا اضطروا إىل النتقال إىل منطقة جديدة 
من قبل.

إذا لم ينتقل أحد منهم، اطلب منهم تخيّل كيف سيكون 
الوضع.

اقرأ القصة بصوٍت عاٍل أو اطلب من الطلبة تبادل األدوار في 
قراءتها. اشرح أي مفردات جديدة إذا لزم األمر.

تأكد من فهم الطلبة لمغزى القصة األخالقي -- إذا كنت تهتم 
بمشاعر اآلخرين وتراعيها، فستكّون صداقات جديدة.

أسئلة للحوار

ناقش األسئلة وحّث الجميع عىل المشاركة.

إجابات مقترحة

شعر أندرو بالخجل ألنه كان يقابل أشخاًصا ألول مرة. 	 

اسأل الطلبة ما إذا مروا بهذه التجربة من قبل؟ كيف 	 
تغلبوا عىل خجلهم؟

سيفتقد أندرو:	 

قضاء الوقت مع أصدقائه	 

مشاركة األلعاب والطعام	 

الهتمام بسالمة بعضهم	 

وجود شخص للدفاع عنه	 

ينبغي أن ينضم أندرو إىل ناٍد، أو فريق، ويرتب للقاء 	 
زمالئه في الصّف بعيًدا عن المدرسة ويقبل أي دعاَوى 

يتلقاها. 

فلنفكّر مًعا! 

اطرح السؤال التالي عىل الطلبة: ما رأيكم في قول: "األصدقاء 
الجدد كالمغامرات الجديدة، ل تعرف أبًدا أيّ دروس 

ستتعلّمها منهم."

إجابات مقترحة 

عندما نلتقي شخًصا جديًدا، ل نعرف أبًدا ما التغيرات التي 
سيحدثها في حياتنا.
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ًسا لِلَْغايَِة ِلنَّ ِجيرَانًا ُجُدًدا َسَيْنَتِقلُوَن لِلَْعْيِش ِفي  ام ُمَتَحمِّ كَاَن بَسَّ
الِجَوارِ َو َقْد َعِلَم أَنَّ لَُهم إِبًْنا ِفي الَعاِشرَِة ِمْن ُعْمرِِ	.

«َسَنَتَمكَُّن ِمَن اللَِّعِب َمًعا، َونَْحَظى بُِمَغاَمرَاٍت َجِديَدٍة. أَنَا ُمَتَشوٌِّق 
ام  بَِسَعاَدٍة. لُِمَقابَلَِتِه» َفَكَر بَسَّ

ام يَُتوُق للتََّعرُِّف إلَى الَفَتى  ِعْنَدَما انَْتَقَل الِجيرَاُن الُجُدد، كَاَن بَسَّ
َل َوالَِدتَُه لَِكْي تَْدُعَوُهم إِلَى الُمْنزَِل.  الَجِديد، َفَتَوسَّ

ي، َهْل يُْمِكُنَنا َدْعَوُة الِْجيرَاِن الُْجُدِد إِلَى َمْنزِلَِنا لَِتَناُوِل  «أَرَُجوِك يا أُمِّ
الَْقْهَوِة؟  أَنَا ُمَتأَكٌِّد ِمْن أَنَّ إِبَْنُهُم يَْفَتِقُد أَْصِدَقاَءُ	 َويَْشُعُر بِالَْوْحَدِة.»  

ام». َواَفَقِت اْلُمُّ ُمَعلَِّقًة: «أَنَْت تَْهَتمُّ بَِمَشاِعرِ اْلَخرِيَن كَِثيرًا يَا بَسَّ
َوِفي الَْيْوِم التَّالِي، أَتَى الِْجيرَاُن الُْجُدُد لُِتَناِوُل الَْقْهَوِة.

ام   الَجارُ الَجِديد يُْدَعى أَنَُدرُو َوَقْد بََدا َخِجًل بَْعَض الَشْيِئ. َقاَل لَِبسَّ
َد َوأَْكَمَل: «كُنَّا نَْحَظى  َهاِمًسا: «أَْفَتِقُد أَْصِدَقائِي الُْقَداِمى»، ثُمَّ تََنهَّ

َُّه يُْمِكُنِني اْلْعِتَماُد َعلَْيِهْم َدائًِما   َمًعا، َوكُْنُت أَْعرُِف أَن
ِ
بَِكِثيرٍ ِمَن الَْمَرح

لُِمَساَعَدتِي ِعْنَد الَْحاَجِة».
ام بَِتَعاطٍُف: «َل َعلَْيَك! َفأَنَا َسأُْصِبُح َصِديَقَك. َهْل تُرِيُد أْن  َفأََجابَُه بَسَّ

تََرى أَلَْعابِي َوأْن تَُقرِّرَ َماَذا َسَنلَْعُب اْلَن؟»  
كَانَِت الَمرََّة اْلُولَى الَِّتي يَْبَتِسُم ِفيَها أَنُْدرُو َذلَِك الَْيْوِم، َفأََجاَ	: «أَْعَتِقُد 

ََّها ِفْكرٌَة رَائَِعٌة». أَن

 اْلَجِديُد
ٍ
ام َصِديُق بَسَّ

2

ْر َمًعا ِفي الَقْوِل التَّالِي: "الَْصِدَقاُء  لُِنَفكِّ
الُجُدُد كالُمَغاَمرَاِت الَجِديَدِة، ل تَْعرُِف أَبًَدا 

أَيُّ ُدروٍس َسَتَتَعلَُّمَها ِمْنُهم."

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

اٍم؟   لَِم َشَعَر أَنُْدرُو بِالَْخَجِل ِعْنَد ُمَقابَلَِة بَسَّ
  بِرَأْيَِك، َما أَْكثَُر َشْيٍء َسَيْفَتِقُدُ	 أُنُْدرُو ِفي أَْصِدَقائِِه؟

  َهْل يُْمِكُنَك ِذْكُر بَْعِض اْلَْشَياِء الَِّتي يَِجُب َعلَى أَنُْدرُو ِفْعلَُها لَِتْكِويِن َصَداَقاٍت 
َجِديَدٍة؟
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التربية األخالقية

51

الصف 3

ْرُس 3 52اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 51

3

5

َفاِت الَِّتي نُِحبَُّها. اطَِّلْع َعلَى بَْعِض ِصَفاِت  لََدى الَْصِدَقاِء الَعِديُد ِمَن الصِّ
ِديِق الَجيِِّد. الصَّ

ِديِق؟ َفاُت الثََّلُث الَِّتي يَِجُب أَْن أَبَْحَث َعْنَها ِفي الصَّ َما الصِّ

ًة تََصرَّْفَت ِفيَها َكَصِديٍق َجيٍِّد. َشارِْك زَُمَلَءَك ِفي الَصفِّ ِقصَّ

ْر! َفكِّ
ِديِق؟ َفاُت الثََّلُث الَِّتي يَِجُب أَْن أَبَْحَث َعْنَها ِفي الصَّ َما الصِّ

ْر! َفكِّ
َفاُت الَِّتي تَْجَعلُِني َصِديًقا َجيًِّدا؟ َما الصِّ

َما ُشُعوُر زَِميِلَك ِعْنَدَما....؟4
تُْخِبرُُ	 بِأَنَّ رَْسَمُه َل يُْعِجُبَك.• 

تَْعرُِض َعلَْيِه الُْمَساَعَدَة ِفي بَْعِض • 

ْعَبِة. الِْواِجَباِت الَْمْدرَِسيَِّة الصَّ

تَُضايُِقُه بَِشأِْن َخطٍَأ ارْتََكَبُه ِفي • 

. الَْواِجِب الَْمْدرَِسيِّ

تَْدُعوُ	 إِلَى الُْقُدوِم إِلَى َمْنزِلَِك بَْعَد • 

الَْمْدرََسِة. 

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر 
اْآلَخِريَن

َصُبوٌر

َناِفٌع

ُمْبِهٌج

َمْحُبوٌب َلِطيٌف-َوُدوٌد
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النشاط 3 )10 دقائق(

اطلب من الطلبة تذكر شيئًا فعلوه ليشعر غيرهم بالسعادة. 
استخدم أداة تحدث )محارة أو شيء آخر( للتأكد من حصول 

الطلبة عىل فرصة التحدث وإنصات اآلخرين إليهم.

ابدأ المناقشة قائاًل "أجعل طالبي سعداء عندما أعلمهم شيئًا 
جديًدا."

بعد حصول الجميع عىل فرصة للمشاركة، اطلب من الطلبة 
التفكير بمفردهم للحظة في ثالث صفات يبحثون عنها في 

الصديق. 

واطلب منهم مناقشة ما توصلوا إليه في مجموعات ثنائّية 
ومشاركة أفكارهم مع باقي المجموعة.

التعليم المتمايز

للمتقدمين:

يمكنهم كتابة فقرة حول شخص يحظى بإعجابهم. اسألهم ما 
إذا كان هذا الشخص يتمتع بأي صفات تناولناها.

للمبتدئين: 

يمكنهم رسم صورة لشخص يحظى بإعجابهم وكتابة أكثر 
ثالثة أشياء يحبونها فيه.

النشاط 4 )10 دقائق(

د للنشاط عن طريق سؤال الطلبة عن شعورهم عندما  مِهّ
يعاملهم شخص بلطف أو بقسوة. اكتب الصفات عىل اللوح.

صفات مقترحة 

غاضب	 

مستاء	 

مرتبك	 

محرج	 

وحيد	 

ممتن 	 

سعيد	 

مسرور 	 

فخور	 

اشرح للطلبة مفهوم التعاطف )القدرة عىل فهم مشاعر 
شخص آخر ومشاركته إياها(

اقرأ العبارة واطلب من الطلبة تمثيل هذه المواقف مع ردود 
أفعال توضح مشاعر األشخاص المعنيين.

التعليم المتمايز

ع الطلبة إىل مجموعتين بناء عىل مستوى قدراتهم. يمكن للمجموعة ذات اإلمكانيات األقل كتابة  وزّ
الحوار بينما يمكن للمجموعة ذات اإلمكانيات األعىل تمثيل المشاهد.

www.almanahj.com



دليل المعلم
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ْرُس 3 52اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 51

3

5

َفاِت الَِّتي نُِحبَُّها. اطَِّلْع َعلَى بَْعِض ِصَفاِت  لََدى الَْصِدَقاِء الَعِديُد ِمَن الصِّ
ِديِق الَجيِِّد. الصَّ

ِديِق؟ َفاُت الثََّلُث الَِّتي يَِجُب أَْن أَبَْحَث َعْنَها ِفي الصَّ َما الصِّ

ًة تََصرَّْفَت ِفيَها َكَصِديٍق َجيٍِّد. َشارِْك زَُمَلَءَك ِفي الَصفِّ ِقصَّ

ْر! َفكِّ
ِديِق؟ َفاُت الثََّلُث الَِّتي يَِجُب أَْن أَبَْحَث َعْنَها ِفي الصَّ َما الصِّ

ْر! َفكِّ
َفاُت الَِّتي تَْجَعلُِني َصِديًقا َجيًِّدا؟ َما الصِّ

َما ُشُعوُر زَِميِلَك ِعْنَدَما....؟4
تُْخِبرُُ	 بِأَنَّ رَْسَمُه َل يُْعِجُبَك.• 

تَْعرُِض َعلَْيِه الُْمَساَعَدَة ِفي بَْعِض • 

ْعَبِة. الِْواِجَباِت الَْمْدرَِسيَِّة الصَّ

تَُضايُِقُه بَِشأِْن َخطٍَأ ارْتََكَبُه ِفي • 

. الَْواِجِب الَْمْدرَِسيِّ

تَْدُعوُ	 إِلَى الُْقُدوِم إِلَى َمْنزِلَِك بَْعَد • 

الَْمْدرََسِة. 

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر 
اْآلَخِريَن

َصُبوٌر

َناِفٌع

ُمْبِهٌج

َمْحُبوٌب َلِطيٌف-َوُدوٌد
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النشاط 5 )10 دقائق( )اختياري(

كلّف الطلبة مشاركة زمالئهم في الصّف قّصة تصرّفوا فيها كأصدقاء جيّدين.

إجابات مقترحة

رحبت بطالب جديد في الصف	 

شاركت ألعابي أو أدواتي المدرسية في الماضي	 

أحاول النظر إىل الجانب اإليجابي في األشياء	 

كنت أقدم الدعم لزمالئي عند شعورهم بالحزن	 

أحب الضحك	 

أنصت باهتمام اآلخرين عندما يتحدثون إلّي	 

أحاول دائًما قول الحقيقة	 

المهارات األساسية )المجال المعرفي والوجداني 

والعملي(

التفكير الناقد	 

 التخيل	 

 التأمل الناقد	 

 التواصل	 

التفكير أخالقيًا	 

 التعاطف، الهتمام	 

 النظر من زوايا متعددة	 

 مناهضة العنصرية	 

 إظهار الحترام	 

 اتخاذ القرارات	 

 العمل الجماعي	 

التكيف	 

 الستقاللية	 

التقييم/التأمل

مالحظات المعلم – أنصت إىل إجابات الطلبة في أنشطة 	 
متنوعة لتقييم مستوى فهمهم لمفاهيم الصداقة 

www.almanahj.comوالعطف ومراعاة اآلخرين.



الصف 3التربية األخالقية

53

ْرُس 4 54اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 53

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن 4َاْلَوْحَدُة
َعاُوُن َوالتَّ

لَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعا

َهْل يُْمِكُنَك اْلَعَمُل بَِفَعالِيٍَّة َكُعْضٍو ِضْمَن َمْجُموَعٍة؟ 

ْرُس 4  َالدَّ

1

َهْل َسِمْعَت َهِذِه اْلَْقَواَل اْلَمأْثُوَرَة ِمْن َقْبُل؟
َماَذا تَْعِني؟

تَآزُرٌتَآزُرٌتَآزُرٌ

التََّعاُوُنالتََّعاُوُنالتََّعاُوُن

اَْلُمْفَرَداُت

َهْل َسِمْعَت َهِذِه اْلَْقَواَل اْلَمأْثُوَرَة ِمْن َقْبُل؟

َكَرثَُة اْلَيِْدي املَُْشارَِكِة ِيف
اْلَعَمِل تَْجَعلُُه أَْكَرثَ ُسُهولًَة

يَْنَخِفُض ِعْبُء اْلَعَمِل إَِىل
النِّْصِف ِعْنَد تََقاُسِمِه

MEd_SB_G03_U04_AR.indb   53-54 1/15/2018   6:36:52 PM

هدف الدرس 

في هذا الدرس ستتعلم سبب أهمية العمل الجماعي وكيف 
ينبغي إجراء األنشطة الجماعية. وستتعلم أيًضا كيفية العمل 

بفعالية كفرد ضمن مجموعة.

المواد المطلوبة

وسائد/أماكن للجميع	 

كتاب المعلم	 

كتاب الطالب	 

صحيفة	 

موسيقى	 

نواتج التعلم 

فهم سبب أهمية العمل الجماعي، والطرق التي يتوجب 	 
اجراء األنشطة الجماعية بها.

القدرة عىل العمل بفاعلية كفرد من مجموعة.	 
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ِم   دليُل المعلِّ
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ْرُس 4 54اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 53

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن 4َاْلَوْحَدُة
َعاُوُن َوالتَّ

لَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعالَِنْعَمْل مًعا

َهْل يُْمِكُنَك اْلَعَمُل بَِفَعالِيٍَّة َكُعْضٍو ِضْمَن َمْجُموَعٍة؟ 

ْرُس 4  َالدَّ

1

َهْل َسِمْعَت َهِذِه اْلَْقَواَل اْلَمأْثُوَرَة ِمْن َقْبُل؟
َماَذا تَْعِني؟

تَآزُرٌتَآزُرٌتَآزُرٌ

التََّعاُوُنالتََّعاُوُنالتََّعاُوُن

اَْلُمْفَرَداُت

َهْل َسِمْعَت َهِذِه اْلَْقَواَل اْلَمأْثُوَرَة ِمْن َقْبُل؟

َكَرثَُة اْلَيِْدي املَُْشارَِكِة ِيف
اْلَعَمِل تَْجَعلُُه أَْكَرثَ ُسُهولًَة

يَْنَخِفُض ِعْبُء اْلَعَمِل إَِىل
النِّْصِف ِعْنَد تََقاُسِمِه
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النشاط 1 )5 دقائق( 

اسأل الطلبة ما إذا كانوا يفضلون العمل بمفردهم أم مع 
زمالئهم. وضح أن العمل الجماعي قد ينتج نتيجة أفضل 

أحيانًا.

اشرح الكلمات األساسية واسأل الطلبة ما إذا كان يمكنهم 
التفكير في مهاَمّ ل يمكن لشخص إنجازها بمفرده.

العمل مًعا لتحقيق هدف 
مشترك للوصول إىل النتيجة 

نفسها.
تآزُر

مساعدة، مشاركة، عمل مًعا. التعاون
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فِّ َحاِملًَة ُصْنُدوًقا كَِبيرًا. َصاَح  َّاِم، أَتَِت الَْمَعلَِّمُة إِلَى الصَّ ِفي أََحِد اْلَي
ْنُدوُق؟".  ْنُدوُق؟ َماَذا يَْحِوي الصُّ َجِميُع اْلَطَْفاِل َمًعا "َماَذا يَْحِوي الصُّ

أَْعلََنِت الُْمَعلَِّمُة "َقرَّرَْت إَِدارَُة الَْمْدرََسِة أَنَّ الَْمْدرََسَة بَِحاَجٍة إِلَى 
اٌم "َحِديَقٌة؟". "َل تُوَجُد ِمَساَحٌة كَاِفَيٌة لِلَْحِديَقِة  َحِديَقٍة". َسأََل بَسَّ

ُهَنا."

ِبيُّ الَْجِديُد أَنِْدرُو "َما أُرِيُد أَْن أَْعرَِفُه ُهَو َماَذا يَْحِوي  َقاَل الصَّ
َق  ْنُدوُق؟". َقالَِت الُْمَعلَِّمُة "اْجَتِمُعوا َحْولَُه لَِتَرْوا بِأَنُْفِسُكْم". َحدَّ الصُّ
ُن أُُصًصا َصِغيرًَة َوبَْعَض  ْنُدوِق. كَاَن يََتَضمَّ الطَّلََبُة ِفي ُمْحَتَويَاِت الصُّ
أَْكَياِس التُّْربَِة.  ِوأَْظرًُفا َصِغيرًَة تَْحَتِوي َعلَى الِْبُذورِ أَيًْضا. َوكَاَن ُهَناَك 

 َعلَى َشْكِل زُُهورٍ 
ٍ
ُفرَُش رَْسٍم َوبَرْطََمانَاُت ِدَهاٍن. بِاْلَِضاَفِة إِلَى َورٍَق ُمَفرَّغ

ُمْخَتِلَفٍة.

َحِت الُْمَعلَِّمُة أَنَّ بَْعَض الَْمَتاِجرِ الُْمِحيطَِة َقْد اْجَتَمَعْت َوتََبرََّعْت  َوضَّ
َّاِم بَْعَد الَْيْوِم  بِاْلَْمَواِل لِلَْمْدرََسِة، َوَذَهَب َجِميُع الُْمَعلِِّميَن ِفي أََحِد اْلَي

 . رَاِسيِّ َواْشَتَرُوا الَْمَوادَّ الدِّ

َوَقالَْت "َواْلَن َحاَن َدْورُكُْم". َقالَْت "َسَيْزرَُع كُلُّ َصفٍّ بَْعَض الِْبُذورِ 
ُل كُلُّ َصفٍّ  . كََما َسَيَتَحمَّ فِّ َويََضُع اْلَُصَص َعلَى طُوِل نََواِفِذ الصَّ

َمْسُؤولِيََّة ُجْزٍء ِمْن َحائِِط ِفَناِء الَْمْدرََسِة. "َسَنُقوُم بِِطَلِء الَْحِديَقِة".

إِنَْشاُء َحِديَقٍة ِفي اْلَمْدَرَسِة

2

ْر َمًعا "بِرَأْيَِك، َهْل َسَيَتَعيَُّن َعلَى  لُِنَفكِّ
فِّ التََّعاُوُن لُِيْصِبَح الُْجْزُء الَْخاصُّ بِِهْم  الصَّ

ِمَن الَْحائِِط َجِميًل؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

 ِمَن الَْمَوادِّ الَِّتي تَمَّ ِشرَاُؤَها ِلِنَْشاِء الَْحِديَقِة؟
ٍ
  َهْل تََتَذكَُّر أَي

 الَْمَتاِجرِ الُْمِحيطَِة بِاْلَْمَواِل؟
ِ
  َهْل كَاَن ِمَن الُْمْمِكِن إِنَْشاُء الَْحِديَقِة لَوَل تََبرُّع

  بِرَأْيَِك، َما الّذي كَاَن لَِيْحُدَث لَْو رََفَض الُْمَعلُِّموَن التََّبرَُّع بَِوْقِتِهْم لِِشرَاِء الَْمَوادِّ؟
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النشاط 2 )15 دقيقة( 

اقرأ إنشاء حديقة في المدرسة بصوٍت عاٍل. 

سؤال للحوار  

اسأل الطلبة ما إذا كان لديهم حديقة في المنزل أم ل. قد 
تتكون الحديقة من بعض الزهور مزروعة في بعض األصص، 

أو بعض الشجيرات في الشرفة.

إجابات مقترحة

تضمنت المواد بعض مواد الحدائق )تربة، بذور، أصص( 
ومواد الطالء )فرش، ورق مفرغ، دهان(.

لم تكن األموال الالزمة لشراء المواد لتتوفر، لول تبرُّع 
الشركات المحلّيّة باألموال.

لم يكن شراء المواد ليتّم لول تكريس المعلّمين وقت فراغهم 
للقيام بذللك. سيتعين عىل المعلمين التبرع بالمزيد من 

وقت فراغهم لضمان تحقيق مشروع الحديقة.

ح أّن التعاون جرى عىل عدة مستويات لتحقيق مشروع  وِضّ
الحديقة )تتعاون المتاجر المحلّيّة لجمع األموال، وقد تعاون 

المعلمون لشراء المواد، وسيتعاون كل صف إلنشاء جدار 
الحديقة، وأخيرًا سيتعاون صف بسام إلكمال الجزء الخاص 

بهم في "الحديقة".

تُعّد الحديقة مشروًعا تعاونيًا ويتعاون جميع من في 
المدرسة إلكمال هذا المشروع.

لنفكر مًعا 

اطرح السؤال "برأيك، هل سيتعيّن عىل الصف التعاون ليصبح 
الجزء الخاص بهم من الجدار جمياًل؟"

إجابات مقترحة

نعم. ستُستخدم مواهب كل طالب إلنشاء الحديقة. يمتلك 
البعض مهارات أفضل من اآلخرين. ستتضمن المهام:

إعداد جدول العمل	 

رسم التصاميم	 

طالء الحائط	 

نقل المواد	 

ترتيب المكان	 

أخبر الطلبة أن األمر يتطلب استخدام جميع هذه المهارات 
مًعا لتحقيق نتيجة جيدة.

يمكنك اعتماد مبدأ أنشطة الحلقة الدائرية وتوفير محارة 
أو "أداة تحدث" أخرى إلجراء المناقشة إذا أردت ذلك. يمكن 

تمرير المحارة في أرجاء الصف من طالب إىل آخر.

التعليم المتمايز

للمبتدئين

يمكن للطلبة رسم صور للحديقة التي يتمنون رؤيتها في مدرستهم.
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فِّ َحاِملًَة ُصْنُدوًقا كَِبيرًا. َصاَح  َّاِم، أَتَِت الَْمَعلَِّمُة إِلَى الصَّ ِفي أََحِد اْلَي
ْنُدوُق؟".  ْنُدوُق؟ َماَذا يَْحِوي الصُّ َجِميُع اْلَطَْفاِل َمًعا "َماَذا يَْحِوي الصُّ

أَْعلََنِت الُْمَعلَِّمُة "َقرَّرَْت إَِدارَُة الَْمْدرََسِة أَنَّ الَْمْدرََسَة بَِحاَجٍة إِلَى 
اٌم "َحِديَقٌة؟". "َل تُوَجُد ِمَساَحٌة كَاِفَيٌة لِلَْحِديَقِة  َحِديَقٍة". َسأََل بَسَّ

ُهَنا."

ِبيُّ الَْجِديُد أَنِْدرُو "َما أُرِيُد أَْن أَْعرَِفُه ُهَو َماَذا يَْحِوي  َقاَل الصَّ
َق  ْنُدوُق؟". َقالَِت الُْمَعلَِّمُة "اْجَتِمُعوا َحْولَُه لَِتَرْوا بِأَنُْفِسُكْم". َحدَّ الصُّ
ُن أُُصًصا َصِغيرًَة َوبَْعَض  ْنُدوِق. كَاَن يََتَضمَّ الطَّلََبُة ِفي ُمْحَتَويَاِت الصُّ
أَْكَياِس التُّْربَِة.  ِوأَْظرًُفا َصِغيرًَة تَْحَتِوي َعلَى الِْبُذورِ أَيًْضا. َوكَاَن ُهَناَك 

 َعلَى َشْكِل زُُهورٍ 
ٍ
ُفرَُش رَْسٍم َوبَرْطََمانَاُت ِدَهاٍن. بِاْلَِضاَفِة إِلَى َورٍَق ُمَفرَّغ

ُمْخَتِلَفٍة.

َحِت الُْمَعلَِّمُة أَنَّ بَْعَض الَْمَتاِجرِ الُْمِحيطَِة َقْد اْجَتَمَعْت َوتََبرََّعْت  َوضَّ
َّاِم بَْعَد الَْيْوِم  بِاْلَْمَواِل لِلَْمْدرََسِة، َوَذَهَب َجِميُع الُْمَعلِِّميَن ِفي أََحِد اْلَي

 . رَاِسيِّ َواْشَتَرُوا الَْمَوادَّ الدِّ

َوَقالَْت "َواْلَن َحاَن َدْورُكُْم". َقالَْت "َسَيْزرَُع كُلُّ َصفٍّ بَْعَض الِْبُذورِ 
ُل كُلُّ َصفٍّ  . كََما َسَيَتَحمَّ فِّ َويََضُع اْلَُصَص َعلَى طُوِل نََواِفِذ الصَّ

َمْسُؤولِيََّة ُجْزٍء ِمْن َحائِِط ِفَناِء الَْمْدرََسِة. "َسَنُقوُم بِِطَلِء الَْحِديَقِة".

إِنَْشاُء َحِديَقٍة ِفي اْلَمْدَرَسِة

2

ْر َمًعا "بِرَأْيَِك، َهْل َسَيَتَعيَُّن َعلَى  لُِنَفكِّ
فِّ التََّعاُوُن لُِيْصِبَح الُْجْزُء الَْخاصُّ بِِهْم  الصَّ

ِمَن الَْحائِِط َجِميًل؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

 ِمَن الَْمَوادِّ الَِّتي تَمَّ ِشرَاُؤَها ِلِنَْشاِء الَْحِديَقِة؟
ٍ
  َهْل تََتَذكَُّر أَي

 الَْمَتاِجرِ الُْمِحيطَِة بِاْلَْمَواِل؟
ِ
  َهْل كَاَن ِمَن الُْمْمِكِن إِنَْشاُء الَْحِديَقِة لَوَل تََبرُّع

  بِرَأْيَِك، َما الّذي كَاَن لَِيْحُدَث لَْو رََفَض الُْمَعلُِّموَن التََّبرَُّع بَِوْقِتِهْم لِِشرَاِء الَْمَوادِّ؟
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َتاِن َل يُْمِكُن لَِشْخٍص َواِحٍد اْلِقَياُم 3 إِنَّ بَِناَء َمْدَرَسٍة َوإَِداَرَة َمطَْعٍم َمَهمَّ
بِِهَما بُِمْفَرِدِه. 

َتْيِن؟ أَيُّ اْلَْشَخاُص يََتَعيَُّن َعلَْيِهُم التََّعاُوُن لَِضَماِن إِنَْجازِ َهاتَْيِن اْلَمَهمَّ

بَِناُء َمْدرََسٍة            إَِدارَُة َمطَْعٍم

ْر!  َفكِّ
َة أَْشَياٌء يُْمِكُن أَْن نََتَعلََّمَها ِمْن زَُمَلئَِنا؟  َهْل تَْعَتِقُد أَنَّ ثَمَّ

5!
ٍ
لَِنَتَعاَوْن َمًعا ِلِنَْجازِ َشْيٍء رَائِع
أَنِْصُتوا إِلَى اْلَْصَواِت الَِّتي نُْصِدرَُها َمًعا.

َماَذا تَْسَمُعوَن؟

يََتطَلَُّب اْلَْمُر أَْن نََتَعاَوَن َجِميًعا َمًعا 

ْوِت الَْجِميِل. ِلِْصَدارِ َهَذا الصَّ

يَْحُدُث تَْعِليُم اْلَْقَراِن ِعْنَدَما يََتَعاَوُن الطَّلََبُة لَِتْعِليِم بَْعِضِهْم بَْعًضا. 4

ُروِس اْلَوارَِدِة ِفي َهَذا اْلِكَتاِب َوَشْرِحِه لُِزَمَلئُِكْم. تََباَدلُوا اْلَْدَواَر ِضْمَن َمْجُموَعِتُكْم ِلْخِتَيارِ أََحِد الدُّ

تََذكَّْر!

اْحَترِْم َما يَُقولُُه اْلَخُروَن.أ. 

تََناَوبُوا ِفي الَْحِديِث.	. 

 .	.
ٍ
أَِجْب َعْن أَيِّ أَْسِئلٍَة بُِوُضوح

 اطْلُْب ِمْن أَْعَضاِء َمْجُموَعِتَك د. 

اْلَخرِيَن الُْمَشارَكََة.

 أَِجْب َعْن أَيِّ اْسِتْفَسارَاٍت َقْبَل اِلنِْتَقاِل 	. 

 التَّالِي.
ِ
إِلَى الَْمْوُضوع
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النشاط 3 )10 دقائق( 

وضح أن هناك بعض الوظائف التي ل يمكن إنجازها ما لم 
يتعاون األشخاص بعضهم مع بعض. 

يحتاج المطعم إىل طاٍه ولكنه يحتاج أيًضا إىل عمالء نظافة 
ونُُدل وشخص لتجهيز المكونات ومحاسب إلدارة الشؤون 

المالية وغير ذلك.

لبناء مدرسة، ستحتاج إىل مهندس معماري وسبَّاك 
وكهربائي وعامل بناء وعامل جص ونجار وغير ذلك.

التعليم المتمايز

للمتقدمين

 يُِعُدّ الطلبة قائمة بمواقف أخرى كان فيها التعاون لزًما 
لمصلحة الجميع )مستشفى، فريق كرة سلة، أسرة(

للمبتدئين

يختار الطلبة أحد المواقف الذي يتطلب التعاون. ثم يبحثون 
عن الدور الذي يمكن لكل شخص تأديته في ذلك الموقف.

النشاط 4 )10 دقائق( 

وضح للطلبة أن نشاطًا مثل تعليم األقران يمكن أن يساعد 
الطلبة عىل تعلم كيفية اإلصغاء وتقديم التغذية الراجعة. 

 ويساعد الطلبة أيًضا عىل حل الصراعات بين األشخاص
أينما تنشأ. 
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َتاِن َل يُْمِكُن لَِشْخٍص َواِحٍد اْلِقَياُم 3 إِنَّ بَِناَء َمْدَرَسٍة َوإَِداَرَة َمطَْعٍم َمَهمَّ
بِِهَما بُِمْفَرِدِه. 

َتْيِن؟ أَيُّ اْلَْشَخاُص يََتَعيَُّن َعلَْيِهُم التََّعاُوُن لَِضَماِن إِنَْجازِ َهاتَْيِن اْلَمَهمَّ

بَِناُء َمْدرََسٍة            إَِدارَُة َمطَْعٍم

ْر!  َفكِّ
َة أَْشَياٌء يُْمِكُن أَْن نََتَعلََّمَها ِمْن زَُمَلئَِنا؟  َهْل تَْعَتِقُد أَنَّ ثَمَّ

5!
ٍ
لَِنَتَعاَوْن َمًعا ِلِنَْجازِ َشْيٍء رَائِع
أَنِْصُتوا إِلَى اْلَْصَواِت الَِّتي نُْصِدرَُها َمًعا.

َماَذا تَْسَمُعوَن؟

يََتطَلَُّب اْلَْمُر أَْن نََتَعاَوَن َجِميًعا َمًعا 

ْوِت الَْجِميِل. ِلِْصَدارِ َهَذا الصَّ

يَْحُدُث تَْعِليُم اْلَْقَراِن ِعْنَدَما يََتَعاَوُن الطَّلََبُة لَِتْعِليِم بَْعِضِهْم بَْعًضا. 4

ُروِس اْلَوارَِدِة ِفي َهَذا اْلِكَتاِب َوَشْرِحِه لُِزَمَلئُِكْم. تََباَدلُوا اْلَْدَواَر ِضْمَن َمْجُموَعِتُكْم ِلْخِتَيارِ أََحِد الدُّ

تََذكَّْر!

اْحَترِْم َما يَُقولُُه اْلَخُروَن.أ. 

تََناَوبُوا ِفي الَْحِديِث.	. 

 .	.
ٍ
أَِجْب َعْن أَيِّ أَْسِئلٍَة بُِوُضوح

 اطْلُْب ِمْن أَْعَضاِء َمْجُموَعِتَك د. 

اْلَخرِيَن الُْمَشارَكََة.

 أَِجْب َعْن أَيِّ اْسِتْفَسارَاٍت َقْبَل اِلنِْتَقاِل 	. 

 التَّالِي.
ِ
إِلَى الَْمْوُضوع
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اَلَْعَمُل 4: نقر أصابع كلتا اليدين )أصبح المطر 	 
أكثر غزارة(

اَلَْعَمُل 5: التصفيق )المطر يزداد غزارًة 	 
أكثر فأكثر(

اَلَْعَمُل 6: ضرب الفخذين الواحد باآلخر 	 
)تمثيل الرعد(

وبعد تصاعد صوت الرعد، كِرّر األفعال بترتيب عكسي، 
إنتهاًء بفرِك اليدين الواحدة باألخرى مجدًدا.

يمثل هذا انحسار العاصفة تدريجيًّا ويبعث عىل تهدئة 
المجموعة تمهيًدا النتهاء أنشطة الحلقة الدائرية.

قم بإجراء "جولة" نهائية، واسأل الطلبة كيف بدت 	 
تلك األصوات برأيهم – هل سمع أحدهم صوت 

عاصفة ممطرة؟

المهارات األساسية )المجال المعرفي والوجداني 

والعملي(

التفكير الناقد	 

التواصل، التعّمق في التفكير والمناقشة	 

التعاطف	 

الرعاية	 

النظر من زوايا متعددة	 

 اإلصغاء النشط، اِظهار االحترام	 

 اتخاذ القرارات	 

 حّل المشكالت	 

 اإلبداع العمل الجماعي	 

 التكيُّف	 

التقييم/التأمل

مالحظات المعلم – أصِغ إىل إجابات الطلبة في 	 
النشاط 2 للوقوف عىل مستوى فهمهم لمفهومّي 

التآزر والتعاون.

النشاط 5 )15 دقيقة( 

كلِّف الطلبة الجلوس عىل الوسائد في شكل دائرة عىل األرض.

وضح أنهم سيتعاونون مًعا إلصدار أصوت عاصفة ممطرة. 

كلِّف الطلبة النظر إىل الشخص الموجود عىل يسارهم بعناية.

حيث يجب عىل كل طالب تقليد ما يقوم به الشخص  الجالس إىل يساره بدقة واالستمرار في هذا 
الفعل حتى يغير الشخص الجالس إىل يساره هذا الفعل ويقوم بفعل آخر.

يجب تنفيذ هذا النشاط بصمت )يمكن للمعلم اإليماء برأسه للفت انتباه شخص إذا لزم األمر(.

يبدأ المعلِّم ويكمل الطلبة الجالسين عىل يساره، الواحد تلو اآلخر، حتى يصل الدور إىل 
المعلِّم مجدًدا.

عندما يقوم كل من في الصف بإنجاز العمل المطلوب، ينتقل المعلِّم إىل عمل آخر.

الفعل 1: فرك األيدي )هذا صوت الرياح(	 

اَلَْعَمُل 2: انقر بإصبع واحد عىل راحة يدك األخرى )هذه أصوات قطرات المطر 	 
الرقيقة األوىل(.

اَلَْعَمُل 3: انقر بأربعة أصابع مًعا عىل راحة يدك األخرى )المطر يزداد غزارة(.	 
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الصف 3 

ْرُس 5 60اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 59

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن 4َاْلَوْحَدُة
َعاُوُن َوالتَّ

نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن 
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

؟  يََّة اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ َهْل تُْدرُِك أََهمِّ

ْرُس 5  َالدَّ

1

تَْسِويَةتَْسِويَةتَْسِويَة

اَْلُمْفَرَداُت

.
ِ
اِْعَمْل َمَع َمْجُموَعِتَك لُِتَقرُِّروا أَيَْن َسَتْذَهُبوَن ِفي ُعطْلَِة نَِهايَِة اْلُْسُبوع

ُل إِلَى تَْسِويٍَة! ُب َعلَْيُكْم التََّوصُّ لَْن يَُكوَن الَْجِميُع ُسَعَداَء. َسَيَتَوجَّ
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هدف الدرس

سيتعلم الطلبة في هذا الدرس سبب  أهمية العمل التعاوني، 
وكيف ينبغي إجراء األنشطة الجماعية. كما سيتعلمون كيفية 

العمل بفاعلية كأفراد في مجموعة.

المواد المطلوبة

وسائد/أماكن للجميع	 

دليل المعلم	 

كتاب الطالب	 

أوراق	 

أقالم رصاص/أقالم	 

أقالم تحديد/أقالم رصاص ملونة/أقالم تلوين	 

لوحة ورقية قالبة	 

نواتج التعلم

فهم السبب في أهمية العمل التآزري وكيف ينبغي إجراء األنشطة الجماعية.	 

العمل بفعالية كعضٍو ضمن مجموعة.	 
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النشاط 1 )10 دقائق(

اشرح للطلبة أن بإمكانهم اختيار مكان واحد فقط ليذهبوا إليه مع مجموعتهم في عطلة نهاية األسبوع.

اشرح معنى التسوية – اتفاق بين شخصين أو مجموعتين يتنازل بموجبه كل طرف )أو شخص ضمن 
المجموعة( عن بعض األشياء التي يريدها ليصبح كال الطرفين سعيًدا في النهاية.

شّجع الطلبة عىل استخدام المهارات التي تعلموها في الدروس السابقة:

إتاحة فرصة الكالم للجميع	 

اإلصغاء إىل اآلخرين	 

احترام آراء اآلخرين	 

إذا لزم األمر، بعد أن يعبّر الجميع عن رأيه، يُمكن إجراء تصويت لتحديد الوجهة الفائزة.

حيث إن هذا الدرس هو األخير، امنح الطلبة مزيًدا من الوقت لالستمتاع بالحديث عن هذه النزهة.

ْرُس 5 60اْلَوْحَدُة 4 الدَّ 59

ُمَراَعاُة َمَشاِعِر اْآلَخِريَن 4َاْلَوْحَدُة
َعاُوُن َوالتَّ

نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن نَْحُن بَارُِعوَن 
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّاْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل ِفي اْلَعَمِل 

اْلَجَماِعيِّ
ِفي اْلَعَمِل 

؟  يََّة اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ َهْل تُْدرُِك أََهمِّ

ْرُس 5  َالدَّ

1

تَْسِويَةتَْسِويَةتَْسِويَة

اَْلُمْفَرَداُت

.
ِ
اِْعَمْل َمَع َمْجُموَعِتَك لُِتَقرُِّروا أَيَْن َسَتْذَهُبوَن ِفي ُعطْلَِة نَِهايَِة اْلُْسُبوع

ُل إِلَى تَْسِويٍَة! ُب َعلَْيُكْم التََّوصُّ لَْن يَُكوَن الَْجِميُع ُسَعَداَء. َسَيَتَوجَّ
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اتفاق بين شخصين أو 
مجموعتين يتنازل بموجبه كل 

طرف عن بعض األشياء التي 
يريدها لتصبح جميع األطراف 

سعيدة في النهاية.
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ام َمْشرُوًعا لِلَمْدرََسِة َساَعَدتُْه َوالَِدتَُه  َم ِفيَها بَسَّ ِفي الَمرَِّة الِخيرَِة الِتي َقدَّ
ِفي إنَْجازِِ	. وَحِظَي َمْشُروُعُه بِإِْعَجاِ	 الُمَعلَِّمِة َوَشَعَر ُهَو بِالَفْخرِ الَشِديِد.

َوَها َقْد طَلََبِت الُمَعلَِّمُة لِلَْتوِّ َمْشُروًعا َجِديًدا ِمَن الطَلََبِة، والَمْوُضوُع َهِذِ	 
الَمرَّة َحْوَل «الَعالَم»ِ إْذ يَِجُب َعلَْيِهم اْخِتَيارُ بَلٍَد َما وَجْمُع َما يَْسَتِطيُعوَن 

ِمن َمْعلُوَماٍت َحْولَُه.
ُذوُ	 بِطَرِيَقٍة ُمْخَتِلَفٍة» َقالَِت الُمَعلَِّمُة. «لَِكن، َهِذِ	 الَمرََّة أُرِيُدكُم أَْن تَُنفِّ

«َسأَطْلُُب ِمْنُكُم الَْعَمَل ِضْمَن َمْجُموَعاٍت، َوَل يُْمِكُنُكْم طَلَُب الُْمَساَعَدِة 
ِمْن آبَائُِكْم». 

اْم لَطَالََما كَاَن تِلِميًذا ُمُجَتِهًدا يُِحبُّ الَعَمل ُمنَفرًِدا. َغْيَر أَنَّ بَسَّ
َِّني الَن ُمضطٌَّر إِلى الَْعَمِل ِفي َمْجُموَعٍة،َفِمَن  ام، «إِن «يِا إِلَِهي!» َفكََّر بَسَّ

ِل أَْن أَْعَمَل َمَع َمْن أََتََمَتُع بِرِْفَقِتِهم». الُمَفضَّ
فِالَتَفَت إِلَى أَنْدرُو وُمَنى َوَسأَلَُهَما: «َما رَأيُُكَما، َهْل نََتَشارَُك الَْعَمَل ِفي 

َمْجُموَعٍة َواِحَدٍة؟»
َفَواَفَقا َعلَى الَفْورِ ثُمَّ فَسأََل أَنْدرو ُمْبَتِهًجا: «ِمْن أَيَْن نَْبَدأُ؟».  

ام، َواْخَتارَت أَْن يَُكوَن  ِفي َذلَِك الَْمَساَء تََقابَلَِت الَْمْجُموَعُة ِفي َمْنزِِل بَسَّ
َمْشُروُعَها َحْوَل أُْسُترَالَيا َحْيُث يَِعيُش َعمُّ ُمَنى، َفِهَي يُْمِكُنَها أَْن تَْسأَلَُه َعِن 

الَْحَياِة ُهَناَك. 
«َسأَبَْحُث َعِن الَْعلَِم َوُجْزٍء ِمْن تَارِيِخَها كَِذلَِك» بَاَدرَت ُمَنى.

ٍ
ام َمْشُروُع بَسَّ

2

ْر ِمًعا "ِفي رَأْيَِك، لَِم طَلََبِت الُْمَعلُِّمة  لُِنَفكِّ
ِمَن الطَّلََبِة الَْعَمَل ِضْمَن َمْجُموَعاٍت؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

  َهْل تُِحبُّ الَْعَمَل بُِمْفرَِدَك أَْم ِضْمَن َمْجُموَعٍة؟ لَِماَذا؟
 ِفي رَأْيَِك، لَِم طَلََب الُْمَعلُِّم ِمَن الطَّلََبِة أَلَّ يَطْلُُبوا الُْمَساَعَدَة ِمْن آبَائِِهْم؟

ام تَُجاَ	 طَلَِب الُمَعلَِّمِة؟ ُة ِفْعِل بَسَّ   َما كَانَْت رَدَّ

اٌم  َفُيِحبُّ الرَّْسَم، لَِذا َعرََض أَْن يَْرُسَم ُصورًا لِلَْكانَجُرو َوالُكَواَل.  أّما بَسَّ
ََّها َحَيَوانَاٌت تَِعيُش ِفي أُْسُترَالَيا» َشَرَح بََسام لِزَُمَلئِِه «كََما «تَْعلَُموَن، إِن
رًا َحاُسوبًا.  ِة َدِقيَقٍة ََقاَل أَنُْدرُو: «اِْشَتَرى لِي َوالَِداَي ُمَؤخَّ بَْعَد تَْفِكيرٍ لُِمدَّ

َبَكِة الَْعْنَكُبوتِيَِّة َعْن َمْعلُوَماٍت َحْوَل الطَِّعاِم  يُْمِكُنِني الَبْحُث َعْبَر الْشَّ
 َعَمُل كُلِّ َشْيٍء بَِنْفِسي، َولَِكنََّنا َسَنُقوُم 

ِ
ُهَناَك».َوأَضاَف «لَْن يُْمِكَنِني

 َمًعا».
ٍ
 رَائِع

ٍ
بَِمْشُروع
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النشاط 2 )15 دقيقة(

اقرأ مشروع بسام بصوت عاٍل. 

أسئلة للحوار

قد تتضمن اإلجابات: التفكير في األفكار، البحث عن 
المعلومات، وضع رسوم توضيحية للمشروع، ترتيب 

المعلومات، إلخ.

إجابات مقترحة

اقبل جميع اإلجابات المنطقية.	 

تريد المعلمة أن تشجع الطلبة عىل العمل مع أقرانهم 	 
وعدم العتماد عىل آبائهم. العمل مع أقرانك خطوة 

نحو العتماد عىل النفس.

يريد المعلم أن يتعلم الطلبة مهارات الحياة مثل 	 
التواصل الفّعال والعمل الجماعي والتعاون والتنظيم 

وحل النزاعات، إلخ.

بدايًة، أعرب بّسام عن شعوٍر سلبّي، لكن سرعان ما فّكر 	 
إيجابيًا وأبدى روح التّعاون.  

اسأل الطلبة إن كانوا يحبون العمل عىل المشاريع، وما الذي 
يجدونه صعبًا فيما يتعلق بها.

لنُفكر مًعا

اطرح السؤال: في رأيك، لَِم طلبت المعلمة من الطلبة 	 
العمل ضمن مجموعات؟

إجابات مقترحة

تريد المعلمة أن تتحّسن مهارات التواصل والتعاون 	 
والتسوية وحل الصراعات لدى الطلبة، وأن يتعلموا أن 

جميع أفراد المجموعة لديهم ما يقدمونه.
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ام َمْشرُوًعا لِلَمْدرََسِة َساَعَدتُْه َوالَِدتَُه  َم ِفيَها بَسَّ ِفي الَمرَِّة الِخيرَِة الِتي َقدَّ
ِفي إنَْجازِِ	. وَحِظَي َمْشُروُعُه بِإِْعَجاِ	 الُمَعلَِّمِة َوَشَعَر ُهَو بِالَفْخرِ الَشِديِد.

َوَها َقْد طَلََبِت الُمَعلَِّمُة لِلَْتوِّ َمْشُروًعا َجِديًدا ِمَن الطَلََبِة، والَمْوُضوُع َهِذِ	 
الَمرَّة َحْوَل «الَعالَم»ِ إْذ يَِجُب َعلَْيِهم اْخِتَيارُ بَلٍَد َما وَجْمُع َما يَْسَتِطيُعوَن 

ِمن َمْعلُوَماٍت َحْولَُه.
ُذوُ	 بِطَرِيَقٍة ُمْخَتِلَفٍة» َقالَِت الُمَعلَِّمُة. «لَِكن، َهِذِ	 الَمرََّة أُرِيُدكُم أَْن تَُنفِّ

«َسأَطْلُُب ِمْنُكُم الَْعَمَل ِضْمَن َمْجُموَعاٍت، َوَل يُْمِكُنُكْم طَلَُب الُْمَساَعَدِة 
ِمْن آبَائُِكْم». 

اْم لَطَالََما كَاَن تِلِميًذا ُمُجَتِهًدا يُِحبُّ الَعَمل ُمنَفرًِدا. َغْيَر أَنَّ بَسَّ
َِّني الَن ُمضطٌَّر إِلى الَْعَمِل ِفي َمْجُموَعٍة،َفِمَن  ام، «إِن «يِا إِلَِهي!» َفكََّر بَسَّ

ِل أَْن أَْعَمَل َمَع َمْن أََتََمَتُع بِرِْفَقِتِهم». الُمَفضَّ
فِالَتَفَت إِلَى أَنْدرُو وُمَنى َوَسأَلَُهَما: «َما رَأيُُكَما، َهْل نََتَشارَُك الَْعَمَل ِفي 

َمْجُموَعٍة َواِحَدٍة؟»
َفَواَفَقا َعلَى الَفْورِ ثُمَّ فَسأََل أَنْدرو ُمْبَتِهًجا: «ِمْن أَيَْن نَْبَدأُ؟».  

ام، َواْخَتارَت أَْن يَُكوَن  ِفي َذلَِك الَْمَساَء تََقابَلَِت الَْمْجُموَعُة ِفي َمْنزِِل بَسَّ
َمْشُروُعَها َحْوَل أُْسُترَالَيا َحْيُث يَِعيُش َعمُّ ُمَنى، َفِهَي يُْمِكُنَها أَْن تَْسأَلَُه َعِن 

الَْحَياِة ُهَناَك. 
«َسأَبَْحُث َعِن الَْعلَِم َوُجْزٍء ِمْن تَارِيِخَها كَِذلَِك» بَاَدرَت ُمَنى.

ٍ
ام َمْشُروُع بَسَّ

2

ْر ِمًعا "ِفي رَأْيَِك، لَِم طَلََبِت الُْمَعلُِّمة  لُِنَفكِّ
ِمَن الطَّلََبِة الَْعَمَل ِضْمَن َمْجُموَعاٍت؟"

أَْسِئلٌَة لِْلِحوار

  َهْل تُِحبُّ الَْعَمَل بُِمْفرَِدَك أَْم ِضْمَن َمْجُموَعٍة؟ لَِماَذا؟
 ِفي رَأْيَِك، لَِم طَلََب الُْمَعلُِّم ِمَن الطَّلََبِة أَلَّ يَطْلُُبوا الُْمَساَعَدَة ِمْن آبَائِِهْم؟

ام تَُجاَ	 طَلَِب الُمَعلَِّمِة؟ ُة ِفْعِل بَسَّ   َما كَانَْت رَدَّ

اٌم  َفُيِحبُّ الرَّْسَم، لَِذا َعرََض أَْن يَْرُسَم ُصورًا لِلَْكانَجُرو َوالُكَواَل.  أّما بَسَّ
ََّها َحَيَوانَاٌت تَِعيُش ِفي أُْسُترَالَيا» َشَرَح بََسام لِزَُمَلئِِه «كََما «تَْعلَُموَن، إِن
رًا َحاُسوبًا.  ِة َدِقيَقٍة ََقاَل أَنُْدرُو: «اِْشَتَرى لِي َوالَِداَي ُمَؤخَّ بَْعَد تَْفِكيرٍ لُِمدَّ

َبَكِة الَْعْنَكُبوتِيَِّة َعْن َمْعلُوَماٍت َحْوَل الطَِّعاِم  يُْمِكُنِني الَبْحُث َعْبَر الْشَّ
 َعَمُل كُلِّ َشْيٍء بَِنْفِسي، َولَِكنََّنا َسَنُقوُم 

ِ
ُهَناَك».َوأَضاَف «لَْن يُْمِكَنِني

 َمًعا».
ٍ
 رَائِع

ٍ
بَِمْشُروع
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3

ُم اْلُمَعلُِّم الطَّلََبَة إِلَى َفرِيَقْيِن.45 َسُيَقسِّ
اَلَْفرِيُق أ: َعلَى ِقطَْعٍة كَِبيرٍَة ِمَن الَْورَِق الُْمَقوَّى، اُْكُتْب َجِميَع التََّصرَُّفاِت الَْجيَِّدِة الَِّتي يَْنَبِغي لِلَمْجُموَعِة 

الَْجيِِّدِة الِْقَياُم بَِها ِمْن ِوْجَهِة نَِظرَِك.

اَلَْفرِيُق 	: اُْكُتْب َجِميَع الَْكِلَماِت الَِّتي تَِصُف َسَماِت الَمْجُموَعِة الَْجيِِّدِة.

 ُهَناَك اْلَعِديُد ِمَن اْلَْدَوارِ يَِجُب أَْن 
ٍ
ِعْنَدَما نََتَعاَوُن ِفي تَْنِفيِذ َمْشُروع

تََتَواَفَر.
ِصِل اْلَْدَواَر بَِمْسُؤولِيَّاتَِها

تَخيَّْل أَنََّك تَْحُكَم َمَع زًَمَلئَِك َجزيَرًة.
يَِجُب َعلَْيُكُم اْلَعَمُل َمًعا ِلِنَْجازِ اْلَمَهامِّ التَّالَِيِة:

ْولَِة•  تَْسِمَيُة الدَّ

تَْصِميُم َعلٍَم• 

ٌَّة•  ََّها َضُرورِي نَْساِن تَْشُعُروَن أَن تَْحِديُد َخْمَسِة ُحُقوٍق َوَخْمِس َمْسُؤولِيَّاٍت لِْإلِ

أَْسِئلٌَة لُِتَناِقَشَها ِضْمَن َمْجُموَعِتَك:

كَْيَف تَمَّ اتَِّخاُذ الَْقرَارَاِت ِضْمَن َمْجُموَعِتَك؟   •

 َهْل َجِميُعُكْم ُسَعَداُء بِالَْقرَارَاِت الُْمتََّخّذِة؟ لَِماَذا؟ • 

كَْيَف تَْعرُِف أَنَّ الَْمْجُموَعَة تَْعَمُل َمًعا بَِشْكٍل َجيٍِّد؟ • 

كَْيَف تََتَصرَُّف َعاَدًة ِعْنَدَما تَتَِّخُذ َقرَارَاٍت بِالتََّعاُوِن َمَع اْلَخرِيَن؟ • 

ا؟ لَِماَذا اْلُقْدَرُة َعلَى اتَِّخاِذ اْلَقَرارَاِت ِضْمَن َمْجُموَعٍة يَُعدُّ أَْمًرا ُمِهّمً

ُث   اَلُْمَتَحدِّ

اَلَْقائُِد   

ُل   اَلُْمَسجِّ

ُمرَاِقُب الَْوْقِت  

اَلُْمَساِعُد  

ُمِديُر الَْمَوادِّ  

ْخُص الَِّذي يَْكُتُب كُلَّ َما يَُخصُّ الَْمْجُموَعَة.•  اَلشَّ

 • 
ِ
ْخُص الَْمْسُؤوُل َعِن تَأِْميِن َجِميع اَلشَّ

الُْمْسَتلْزََماِت َوإَِعاَدتَِها.

ْخُص الَْوِحيُد •  ْخُص الَِّذي يَْعرُِض الَْمْشُروَع. اَلشَّ اَلشَّ
الَِّذي يُْمِكُنُه ُسَؤاُل الُْمَعلِِّم.

 بَِواِجَباتِِهْم. • 
ِ
ْخُص الَِّذي يَْحرُِص َعلَى ِقَياِم الَْجِميع اَلشَّ

ُع الَْجِميَع َعلَى بَْذِل ُقَصارَى ُجْهِدِهْم. يَُشجِّ

ْخُص الَِّذي يََتأَكَُّد ِمْن إِْكَماِل الَْمْجُموَعِة َما ُهَو •  اَلشَّ
ِد. َمطْلُوٌ	 ِفي الَْوْقِت الُْمَحدَّ

ُف َويَُؤدِّي أَيَّ َوِظيَفٍة أُْخَرى ِعْنَد •  ْخُص الَِّذي يَُنظِّ اَلشَّ
الَْحاَجِة ما

ْوُر اَْلَمْسُؤولِيَُّةالدَّ
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النشاط 4 )20 دقيقة(

اشرح أننا اليوم سنتدرب عىل مهارات العمل الجماعي والعمل 
التعاوني ضمن مجموعات.

اسأل الطلبة عن معنى العمل التعاوني.	 

م طلبة الصّف إىل مجموعات من 4 أو 5 طلبة.	  َقّسِ

أَْعِط كل مجموعة بعض األوراق، وأقالًما أو أقالم رصاص، 	 
وأقالم تحديد ملونة، وأقالم رصاص ملونة أو أقالم تلوين.

امنح الطلبة 10 دقائق تقريبًا لهذا النشاط.	 

اطلب من كل مجموعة مشاركة أفكارهم مع زمالئهم 	 
في الصف.

اطلب من قادة المجموعات اإلجابة عن األسئلة نيابًة عن 	 
المجموعة.

إجابات مقترحة

للمبتدئين

قمنا بإجراء تصويت / اقترحها شخص واحد ووافقناه الرأي. 	 

نعم – ألننا وافقنا عىل القرار األكثر شعبية.ل – ألن وجهة نظري تؤخذ بعين العتبار.	 

للمتقدمين

يستمع أفراد المجموعة إىل بعضهم بعًضا. 	 

عادًة ما أحاول فهم وجهات النظر األخرى. 	 

عادًة ما تؤثر القرارات في أكثر من شخص.	 

التعليم المتمايز

للمبتدئين

يمكنهم تلوين العلم ورسم صور توضح كيف يريدون أن تكون الجزيرة.

للمتقدمين

يمكنهم كتابة مقالة لمجلة سياحية. ينبغي أن تصف مقالتهم الجزيرة وتشرح لماذا ينبغي أن يأتي 
الناس لزيارتها.

النشاط 3 )10 دقائق(

اشرح للطلبة أن توزيع األدوار عىل أفراد المجموعة يعزّز 
التعاون فيما بينهم، ألن كّل منهم سيعرف مسؤوليته بوضوح 

حينذاك.

المسؤولّيةالدور

المتحدث
الشخص الذي يعرض المشروع. 

الشخص الوحيد الذي يمكنه سؤال 
المعلم.

القائد
الشخص الذي يحرص عىل قيام 

الجميع بواجباتهم. يشجع الجميع 
عىل بذل قصارى جهدهم.

المدّون
الشخص الذي يكتب كل ما يخص 

المجموعة.

مراقب الوقت
الشخص الذي يتأكد من إكمال 
المجموعة ما هو مطلوب في 

الوقت المحدد.

المساعد
الشخص الذي ينظف ويؤدي أي 

وظيفة أخرى عند الحاجة.

مدير المواد
الشخص المسؤول عن تأمين 
جميع المستلزمات وإعادتها.
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النشاط 5 )5 دقائق( 

م طلبة الصّف إىل فريقين )أ و ب(. أعِط كل فريق ورقة كبيرة من الكرتون الملون. َقّسِ

اطلب من الفريق )أ( كتابة قائمة بكل ما تعلموه عن الفريق الجيد.

إجابات مقترحة

مساعدة بعضنا بعًضا في فهم الدروس الصعبة.	 

الدفاع عن بعضنا بعًضا عند تعرضنا لألذى.	 

إشراك بعضنا بعًضا في األنشطة عندما يرفض اآلخرون ذلك.	 

اإلصغاء إىل يريد أن يقوله كّل واحد منّا.	 

فهم شعور كّل واحد منّا. 	 

دعم بعضنا بعًضا.	 

العمل مع بعضنا بعًضا	 

اطلب من الفريق )ب( كتابة قائمة بجميع الكلمات التي تصف الفريق الجيد.	 

إجابات مقترحة

لطيف، طيب، داعم، صبور، ودود، يمّد يد المساعدة، يشعر باآلخرين، يراعي مشاعر اآلخرين. 
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ُم اْلُمَعلُِّم الطَّلََبَة إِلَى َفرِيَقْيِن.45 َسُيَقسِّ
اَلَْفرِيُق أ: َعلَى ِقطَْعٍة كَِبيرٍَة ِمَن الَْورَِق الُْمَقوَّى، اُْكُتْب َجِميَع التََّصرَُّفاِت الَْجيَِّدِة الَِّتي يَْنَبِغي لِلَمْجُموَعِة 

الَْجيِِّدِة الِْقَياُم بَِها ِمْن ِوْجَهِة نَِظرَِك.

اَلَْفرِيُق 	: اُْكُتْب َجِميَع الَْكِلَماِت الَِّتي تَِصُف َسَماِت الَمْجُموَعِة الَْجيِِّدِة.

 ُهَناَك اْلَعِديُد ِمَن اْلَْدَوارِ يَِجُب أَْن 
ٍ
ِعْنَدَما نََتَعاَوُن ِفي تَْنِفيِذ َمْشُروع

تََتَواَفَر.
ِصِل اْلَْدَواَر بَِمْسُؤولِيَّاتَِها

تَخيَّْل أَنََّك تَْحُكَم َمَع زًَمَلئَِك َجزيَرًة.
يَِجُب َعلَْيُكُم اْلَعَمُل َمًعا ِلِنَْجازِ اْلَمَهامِّ التَّالَِيِة:

ْولَِة•  تَْسِمَيُة الدَّ

تَْصِميُم َعلٍَم• 

ٌَّة•  ََّها َضُرورِي نَْساِن تَْشُعُروَن أَن تَْحِديُد َخْمَسِة ُحُقوٍق َوَخْمِس َمْسُؤولِيَّاٍت لِْإلِ

أَْسِئلٌَة لُِتَناِقَشَها ِضْمَن َمْجُموَعِتَك:

كَْيَف تَمَّ اتَِّخاُذ الَْقرَارَاِت ِضْمَن َمْجُموَعِتَك؟   •

 َهْل َجِميُعُكْم ُسَعَداُء بِالَْقرَارَاِت الُْمتََّخّذِة؟ لَِماَذا؟ • 

كَْيَف تَْعرُِف أَنَّ الَْمْجُموَعَة تَْعَمُل َمًعا بَِشْكٍل َجيٍِّد؟ • 

كَْيَف تََتَصرَُّف َعاَدًة ِعْنَدَما تَتَِّخُذ َقرَارَاٍت بِالتََّعاُوِن َمَع اْلَخرِيَن؟ • 

ا؟ لَِماَذا اْلُقْدَرُة َعلَى اتَِّخاِذ اْلَقَرارَاِت ِضْمَن َمْجُموَعٍة يَُعدُّ أَْمًرا ُمِهّمً

ُث   اَلُْمَتَحدِّ

اَلَْقائُِد   

ُل   اَلُْمَسجِّ

ُمرَاِقُب الَْوْقِت  

اَلُْمَساِعُد  

ُمِديُر الَْمَوادِّ  

ْخُص الَِّذي يَْكُتُب كُلَّ َما يَُخصُّ الَْمْجُموَعَة.•  اَلشَّ

 • 
ِ
ْخُص الَْمْسُؤوُل َعِن تَأِْميِن َجِميع اَلشَّ

الُْمْسَتلْزََماِت َوإَِعاَدتَِها.

ْخُص الَْوِحيُد •  ْخُص الَِّذي يَْعرُِض الَْمْشُروَع. اَلشَّ اَلشَّ
الَِّذي يُْمِكُنُه ُسَؤاُل الُْمَعلِِّم.

 بَِواِجَباتِِهْم. • 
ِ
ْخُص الَِّذي يَْحرُِص َعلَى ِقَياِم الَْجِميع اَلشَّ

ُع الَْجِميَع َعلَى بَْذِل ُقَصارَى ُجْهِدِهْم. يَُشجِّ

ْخُص الَِّذي يََتأَكَُّد ِمْن إِْكَماِل الَْمْجُموَعِة َما ُهَو •  اَلشَّ
ِد. َمطْلُوٌ	 ِفي الَْوْقِت الُْمَحدَّ

ُف َويَُؤدِّي أَيَّ َوِظيَفٍة أُْخَرى ِعْنَد •  ْخُص الَِّذي يَُنظِّ اَلشَّ
الَْحاَجِة ما

ْوُر اَْلَمْسُؤولِيَُّةالدَّ
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المهارات األساسية )المجال المعرفي والوجداني 

والعملي(

التفكير الناقد	 

 التخيل	 

 التأمل الناقد	 

 التواصل	 

التعمق في التفكير والمناقشة	 

 حل المشكالت	 

 الستنتاج األخالقي	 

 إدارة الذات	 

 التعاطف	 

 الهتمام	 

 النظر من زوايا متعددة	 

اإلصغاء النشط	 

 إظهار الحترام	 

 اتخاذ القرارات	 

 حّل المشكالت	 

 اإلبداع	 

 العمل الجماعي	 

 التعاون	 

المشاركة	 

 التكيف، المبادرة بالفعل	 

التقييم/التأمل

مالحظات المعلم – استمع إىل إجابات الطلبة أثناء 	 
األنشطة، لتقييم مستوى فهمهم لمفاهيم التعاون، 

وتذّكر أي طالب قد يحتاج إىل دعم إضافي.
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أسلوب الطبخ: طريقة إعداد الطعام في بلد أو منطقة ما.

ش. احتوائي: التأكد من عدم شعور أحد بأّنه مهمَّ

تآُزر: العمل مًعا لتحقيق هدف مشترك للوصول إلى النتيجة نفسها.

تسوية: اتفاق بين شخصين أو مجموعتين يتنازل بموجبه كل طرف عن بعض األشياء التي 
يريدها لتصبح جميع األطراف سعيدة في النهاية.

تعاون: مساعدة، مشاركة، عمل مًعا.

تنّوع ثقافي: تواجد ثقافات مختلفة في المكان نفسه.

جبل جليدي ثقافي: صورة تمثل الجانبين المرئي وغير المرئي للثقافة. نرى الجبل الجليدي 
الظاهر فوق سطح الماء، لكننا غالًبا ال نفّكر في ما تحت السطح. على النحو ذاته ُينظر إلى 

الثقافة.

حسن الّضيافة: ترحيبنا بشخص في منزلنا أو بلدنا.

خريطة ثقافّية: طريقة مبّسطة إلظهار الجوانب الثقافية التي ندركها في شخص ما.

خصوصّية ثقافية: مجموع السمات والخصائص التي تمّيز ثقافًة ما.

ِصفات: مزايا أو سمات شخص ما.

عادات: السلوكيات التي اعتدنا عليها على مّر الزمن.

قيم: األشياء التي نعتقد أّنها مهّمة.

لياقة: السلوك الذي نتوقعه من الناس والذي يتعلق بالمعايير الثقافية في مواقف معينة.

مشاعر: االستجابة العاطفية.

ُمَراعاة اآلخرين: أخذ مشاعر اآلخرين في االعتبار.

المصطلحات
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ُمِقيم: الفئات المجتمعية المقيمة في غير بلدانها 

نظرة إلى العالم: الطريقة التي يفهم من خاللها المرء العالم من حوله ويستوعبه.

هوّية ثقافّية: الثقافة التي ينتمي إليها الشخص.
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