
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 تاسع الصف ال
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

الصف التاسع مو   سيدر  ن من خالل دراسة األدبيات ذات الضطالب  الجنسي  ن  بي  لة، حيث  صوعاٍت مرتبطة بحقوق المرأة والمساواة 

ن  شيكت تلك الف الطالب عدم المساواة بي  ي األعمال األدبية، وهي 
ن من خالل صورة المرأة فن عيد  صورة السائدة سواء عىل الص الجنسي 

ي النهاية،
. وفن ي تم ش  ميم وتنفيذ وتقديم م ص يقوم الطالب بت المحىلي أو القومي أو الدولي

 تحصيلها. وع باالعتماد عىل المعلومات الت 

 الدروس المساعدة 

 الدرس األول    األدبية: كيف يتم تصوير المرأة في السياق العالمي؟دراسة األعمال  

ي   تحليل األعمال األدبية: كيف يتم تصوير المرأة في المجتمع؟
 الدرس الثان 

 الدرس الثالث  .التعلم من األعمال األدبية: الوضع الراهن للمرأة في المجتمع

 الدرس الرابع  .المساواة بين الجنسينتصميم مشروع للقضاء على مشكلة عدم 

 الدرس الخامس  .تنفيذ المشروع

 الهدف التعليمي المحدد

 

 .أن يقوم الطالب بقراءٍة نقديٍة للوضع خالل عملهم عىل استكشاف قضايا اجتماعية من خالل دراسة األدب •

ي  •
 .حياتهم الخاصةأن يستنبط الطالب دروًسا من األعمال األدبية ويطبقون نتائجها فن

 بناًء عىل ما تعلموه.  •
ً
وعا مستقال  أن يصمم الطالب وينفذوا مش 

  



 

 

 

 الدرس األول  – تاسعلالصف ا

ي دراسة األعمال األدبية« 
 »حركات حقوق المرأة: تحديد موقعها/التعمق فن

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  60 : الزمن 

بية الوطنية: المواد  التاري    خ والعلوم االجتماعية والت 

ن 5الهدف : المعايي   ن الجنسي   : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف ، : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف ، : المساواة بي 

ن : ونالمصمم  مات أويتن

 

ي  واألساس الملخص
 : المنطق 

و  الدرس  هذا  ٍّ كأساضيستهدف  واجتماعي  ٍّ ي
تاريخن عمٍل  أطار  يدر   سللدرو   سع  ي 

الت  ن    سالتالية  بي  المساواة  عدم  حركات  الطالب  فيها 

، وحقوق النساء من خالل الق ن ة. صالق   صصائد والقصالجنسي   ت 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ا بحركات حقوق المرأة عتر التاري    خ وذلك عتر تطوير   • ً سياٍق يمكن من خالله قراءة األعمال أن ُيظهر الطالب تقديًرا واهتماًما كبت 

ي الدرو 
 التالية.   ساألدبية الواردة فن

ة أو قصتهم القصق لهم بقراءةالذي يسمح  س اسع الطالب األ ضأن ي  • ٍ ناقدٍة. ش يدتهم الصت 
ن  عرية بعي 

 

 الدرس: فهم أهداف 

ي المجتمع الدولي اليوم.   •
ا فن ا قويًّ

ً
 قوٌي وحيوٌي كما أن لها تواجد

ٌ
 حركات حقوق المرأة لها تاري    خ

ي  •
ي معالجة أوجه عدم المساواة الت 

ي أنحاء العالم دون كلٍل فن
هدتها المجتمعات المختلفة عىل ش  عملت حركات حقوق المرأة فن

ي ما تزال صمر الع
 موجودة حت  يومنا هذا. ور والت 

 

 : أساسيةأسئلة 

ي تعر  •
 ت لها المرأة عتر التاري    خ وحت  اليوم؟   ضما أوجه عدم المساواة الت 

 كيف تعاملت النساء وحركات حقوق المرأة مع أوجه عدم المساواة عتر التاري    خ؟   •

ي بف  ما القوى •
 لها نسأت حركات حقوق المرأة؟ ضالتاريخية واالجتماعية الت 

در كيف  •
ُ
 من خالله حقوق المرأة؟  سيمكن اعتبار األدب منظوًرا ت

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أ

ي مناقشالم •
ن  شاركة فن ي معالجة أوجه عدم المساواة بي 

. ات هادفة حول دور حركات حقوق المرأة فن ن  الجنسي 

ن ما يدرسونه اآل •  يمكنهم من الربط بي 
ي الوضع أطار عمٍل نقديٍّ

 التالية.  حصصن وما سيقرأونه من أعمال أدبية فن

  

 : التقويم

 يمكن تقويم الطالب من خالل أجراء مناقشة داخل الفصل.  

 



 

 

 

 

 

 

 : تسلسل األنشطة

 (دقائق 10) مقدمة

يت تاري    خ تطور حركات حقوق المرأة عىل مر العنيقوم المعلم بعرض مقدمة موجزٍة  ي مقدمته ن عىل أن  ور وحت  اآلصاول فيها 
يست  فن

ي ن
ي أنحاء العالم. شلحركات حقوق المرأة الت 

 أت فن

 

 ( دقيقة 20) يةساساأل   صو صقراءة الن

ٍة يوزع عليها مصل مجموعاٍت إيم الطالب سيقوم المعلم بتق  ادر أساسية للوثائق. ص غت 

ي ويق
ي قراءة الوثائق الخش   الطالب الدقائق العضن

ي مجموعاٍت  ون  شة بهم بهدوٍء، ثم يناقاص األول فن
ي يطرحها المعلم  ص فن

ٍة األسئلة الت  غت 

ي يلحظها الطالب؟ وكيف يمكن معالجتها؟   ما أوجهعليهم مثل: 
 عدم المساواة أو التوترات الت 

 

 (دقيقة 20الفصل )ة داخل شمناق

ا كف كة، وأي شوعات المض ة الوثائق المختلفة والمو شٍل واحٍد لمناقصيعود الطالب مرة أخرى للعمل سويًّ ة االختالفات عتر  ش ا مناقضت 

  .
ً
 الثقافات. كما قد يقرر المعلم أن يعيد ترتيب المجموعات بشكل يسمح للطالب بمناقشة وثائقهم مع الطالب الذين يقرأون وثائق مختلفة

 

 ( دقائق 10األدبية )األعمال 

. ويختار الطالب النل  ياعها للتحلضخإا مختلفة يمكن للطالب قراءتها و صو صيقدم المعلم ن  ي ي الحسالذي   صاألدبر
ة الدراسية  صيقرأونه فن

 التالية. 

 

 

 

 : للطالبمصادر 

 http://tiny.cc/G9L1R1ادر أساسية لتاري    خ المرأة: صم

 

 :  مصادر للمعلمي  

 تاري    خ الحركات العالمية للمرأة  

ي التاري    خ العالمي للمرأة:  •
 http://tiny.cc/G9L1R2تواري    خ أساسية فن

ي األمم المتحدة:  •
 http://tiny.cc/G9L1R3المرأة فن

 



 

 

 

ي الدرس  – تاسعالالصف 
 الثان 

ي المجتمع«  –»تحليل األعمال األدبية 
 كيفية تصوير المرأة فن

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  50 : الزمن 

 االجتماعيةاألدب، والدراسات  :المواد

ن  5الهدف : المعايي   ن الجنسي   : المساواة بي 

 يا فينماير سكا: المصممون

 

 

ي  الملخص
 : واألساس المنطق 

ي الدرس األول، حيث سيقومون )ع
ي الذي اختاره الطالب فن كز هذا الدرس حول تحليل العمل األدبر

بتحليل الطرق    ( ى هيئة مجموعاٍت ليت 

ي بناء هذه الصورة. 
ي تسهم فن

ي األعمال األدبية، ونوعية هذه األعمال الت 
ي يتم من خاللها تصوير المرأة فن

 الت 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

اٌم وحب استطالٍع للتنوع   نشأ أن ي  • . لدى الطالب تقديٌر واحت  ي
 الثقافن

ة. صالق  صصعر والروايات والقش الطالب مهارات التفكت  والتحليل النقدي عند دراسة ال  سأن يمار  •  ت 

 

 الكفـــــــايات:  

، وتجاه الثقافة العالمية بو شتعزيز م • ي
ام تجاه التنوع الثقافن ،  صاعر التقدير وحب االستطالع واالحت  ي

فها أساًس  ا للتأمل الذاب 

 لت
ً
 ية بقدٍر من التعاطف. ش  مل مع التفاعالت الب كيل الهوية الذاتية، وللتعاشوقاعدة

 عن استكضلبٍة لدراسة التاري    خ والجغرافيا والثقافة عىل المستوى العالمي فصبناء قاعدٍة  •
ً
. شال  اف األدب العالمي

•  .  دراسة هياكل السلطة القائمة ومعرفة موقعهم داخل السياق العالمي

ي تؤثر بها الثقافات عىل تشكيل الهفهم الطالب لهويته وجذوره وكذلك فهم هوية   •
ية أدراك  و وجذور األخرين، ومعرفة الكيفية الت 

ي )الو الطالب لم
ي المكابن

ي و قعه الزمابن
 . (عي الذاب 

ي القدرة عىل الحد من أثاره.  •
ن الثقافن  أدراك أنماط التحت 

ي تت •
ة. شفهم الكيفية الت   كل بها القيم من خالل الثقافة والدين والختر

 

 

 س: فهم أهداف الدر 

 أو غت  دقيقٍة للحقائق الثقافية 
ً
ي فيها صورة دقيقة ي قدم العمل األدبر

 واالجتماعية. يبدأ الطالب استيعاب الطرق الت 

 

 : أسئلة أساسية

ي الذي قرأته؟ • ي العمل األدبر
 كيف كانت صورة المرأة فن

/البيئة األدبية أو المؤلف؟  • ي  ما مدى توافق صورة المرأة مع السياق األدبر

 الصورة األدبية للمرأة اختالف الثقافات.   سكيف تعك •



 

 

 

؟  • ي ي هذا العمل األدبر
ا من أوجه عدم المساواة أو عدم التوازن فن  هل وجدت أيًّ

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 

ي الذي يقرأونه.  • ي سياق العمل األدبر
 أنهاء الدرس بعد استيعاب كيفية تصوير المرأة فن

ي فيها صورة دقيقة أو غت  دقيقٍة للحقائق الثقافية. ش  ال • ي قدم العمل األدبر
ي الطرق الت 

ي التفكت  فن
 وع فن

 

   التقويم: 

ي الفصل ومراقبة مناق
 المجموعة.  اتشيمكن للمعلم التجول فن

 

 األنشطة: تسلسل 

ي مجموعات  (دقيقة 25)
 
ي فيها الطالب ف

ة لمناقصيلتق   ة بهم:  صة القطعة األدبية الخاشغي 

 ة: شئلة المناقسأ

ي الذي تقرأه؟  •  ماذا تعرف عن بيئة/سياق/مؤلف العمل األدبر

ي الذي قرأته؟ • ي العمل األدبر
 كيف كانت صورة المرأة فن

/البيئة األدبية أو المؤلف؟ ما مدى توافق صورة المرأة مع السياق  • ي  األدبر

 الصورة األدبية للمرأة اختالف الثقافات؟    سكيف تعك •

؟  • ي ي هذا العمل األدبر
ا من أوجه عدم المساواة أو عدم التوازن فن  هل وجدت أيًّ

 هل تعتقد أن هذه الصورة دقيقة بالنسبة للسياق الذي وردت فيه؟  •

 

ي مجموعاٍت مختل  (دقيقــة  25)
 
ي الطالب ف

ي لم تتمكن من مطالعة  شفٍة لميلتق 
ــاركة ما طالعــوه من أعمال أدٍبية مع المجموعات الن 

 المناقشة. ئلة ســارك كل طالب ما لديه مع أقرانه، يجيب الطالب عن أشأن ي األعمال، وبمجرد هذه 

 

 

 ة:  شئلة المناقسا

ي طريقة تصوير المرأة؟  شهل هناك أوجه اختالٍف / ت •
 ابٍه فن

ي أي سياٍق يتم تصوير المرأة  •
ا؟إيجابيا فن ي أي سياٍق يتم تصويرها سلبيًّ

 ؟ وفن

 

 



 

 

 

 الثالث الدرس  – تاسعالالصف 

ي مجتمعنا« 
: المرأة فن ي بالواقع الحالي  »ربط العمل األدبر

 

 

ي  إلطارا
 . دقيقة 60- 50 : الزمن 

 األدب والدراسات االجتماعية  : المادة

ن 5الهدف : المعايي   ن الجنسي    : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف ،  : الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف ،  : المساواة بي 

 هيثار كيسيلمان    : ونالمصمم

 

 

 : ي
 الملخص واألساس المنطق 

ن المو  ي تتناول  ضسيقوم الطالب بالربط بي 
ي حياتهم ومجتمعهم الخاوعات الت 

ن دور المرأة فن ي وبي  ي العمل األدبر
ن المرأة فن . ويعد  صتمكي 

ي سياٍق محدٍد. 
ن فن ن الجنسي  ا لتجسيد مفاهيم المساواة بي   ذلك العمل أساسيًّ

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ي مجتمعاتهم الخاصة. 
ن الحقائق الحالية فن  أن يربط الطالب بي 

 

 : فهم أهداف الدرس

ي عالمهم الخا أن  •
 . صيدرك الطالب أن األدب قادٌر عىل أن يحاكي الواقع، وأن يكون انعكاًسا لغياب المساواة االجتماعية فن

ئ بشكل أ • ا وغت  متكافن
ً
ي المجتمع معقد

 .  ساسيعتتر دور المرأة فن

 

 : أسئلة أساسية

ي مجتمعك؟  ضوح أو عدم و ضما مدى و  •
ي األعمال األدبية فن

 وح طرق تصوير المرأة فن

عاَمل المرأة ب  •
ُ
ي مجتمعك؟  إكيف ت

 جحاٍف فن

ي مجتمعك؟ ضما القيم الثقافية والتنظيمات ال •
ي تحدد معاملة المرأة فن

 منية للسلطة الت 

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

ن  • ن الجنسي  ي مجتمعاتهم. تحليل الطالب ألوجه عدم المساواة بي 
  فن

ي األعمال األدبية. شتحديد أوجه الت •
 ابه واالختالف حول دور المرأة فن

 

   التقويم: 

ٍّ  – غٍر صيتم تقويم الطالب من خالل عمل ملصق م  . أو تقريٍر ختامي

 

 : تسلسل األنشطة

 

 : (دقائق 5) كتابة حرة



 

 

 

ي أن  صيقدم الطالب و 
ي مجتمعهم حيث ينبغن

ي حياتهم أو فن
ا ألحدى الشخصيات النسائية البارزة فن ا كتابيًّ

ً
جابات  إف عىل  صتمل الو يشف

ي تتمتع بها تلك المرأة؟ ما ال  األتية: لألسئلة  
ي تقيد  ص ما هي السلطة الت 

ي تواجهها؟ ما هي التوقعات الثقافية أو االجتماعية الت 
اعات الت 

نها؟ 
ِّ
مك
ُ
تخذ لالمرأة أو ت

ُ
ي ت
ي تتخذها المرأة وما هي الخيارات الت 

 ها أذا كانت ذكًرا؟  صالحها؟ كيف تختلف حياتها أو فر صما هي الخيارات الت 

 

 : (دقائق 5ــاركة الثنائية )شالم

ي و صارك الطالب قشي 
ي المجموعة، ويناقصة المرأة الت 

 اشفها مع أحد زمالئهم فن
ً
: »كيف يؤثر نوع  لس وا معا ها  صالمرأة عىل فر ؤال التالي

 أو اختياراتها أو توجهاتها أو أهدافها؟« 

 

 : (دقائق 5) ــاركة المجموعــة ككلشم

ن أو ثالثة بم  ي شاركة ما ناقشيقوم كل طالبي 
 المجموعة. وه مع زمالئهم فن

 

ي  صربط الق  ة بالعمل األدن 

ن بجمع نحو خمسة أمث  : ة(دقيق  20تحليــل الٍعمــل األدبــٍي ) • تتعلق    صصلة عىل األقل القتباسات أو قيقوم كل طالبي  أدبية 

 ة للمرأة، حيث يقوم الطالب بتسجيل تلك المالحظات مع بعض االستنتاجات/التحليالت بجانب كل  صبطريقة معالجة الق

ي  
ي  صالدرو   صكل عمودي بطريقة كورنيل لتدوي  ن وتلخيشمثال. ويمكن عمل ذلك فن

جداول    بيانية، أو كل مخططات ش، أو فن

 تنظيمية بحسب ما يختاره المعلم. 

)شم • النتائــج  بعيس    : (دقائق  3ــاركة  الطالب  تو   ضارك  ي 
الت  النتائج  صاألمثلة  ن  بي  ويقارنون  المجموعة  مع كامل  أليها  لوا 

كة. وال شواالختالفات الم ي تحليالتهم.  مشكالتك أن ذلك يساعد الطالب الذين يعانون من شت 
 عىل سد أي فجوة يجدونها فن

 

يٍ ) ضأعداد عر 
   ( دقائق 10مرن 

ه من رسوم ال  ( Venn Diagram  ميم مخطط ِفن )صيقوم الطالب بت • نفوجرافيك حسب اختيارهم، وذلك لمقارنة دور  أو غت 

ي مجتمعهم. 
ي األعمال األدبية ودورها فن

 المرأة فن

ي ضالعر  •
 (دقائق 3) الة عرضص... التجول فن

o  ي الغرفة ويالحظون المو
ي يحددها زمالء الفصل. ضيتجول الطالب فن

كة الت   وعات المشت 

 

 ( دقائق 8) التقرير الختامي 

: ما أوجه الت ي
ي كراساتهم عما يأب 

ي  شيجيب الطالب فن
ن دورها فن ي األعمال األدبية وبي 

ن دور المرأة فن ي يمكننا مالحظتها بي 
ابه واالختالف الت 

 مجتمعنا؟ 

 

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

    http://tiny.cc/G9L3R1مخطط ِفن:  قة عملور 



 

 

 

 الدرس الرابع  – تاسعالالصف 

وٍع  «»تصميم مش  ن ن الجنسي   لمعالجة أوجه عدم المساواة بي 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  120 - 50 : الزمن 

 األدب، والدراسات االجتماعية : المادة

ن 5الهدف : المعايي   ، : المساواة بي  ن   : السالم والعدل والمؤسسات القوية16الهدف ،  : الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف   الجنسي 

 بوتيستا     كريستيان : ونالمصمم

 

ي 
 : الملخص واألساس المنطق 

ا يتناول صأن ي   فنيًّ
ً
ا منمم الطالب عمال ي ي أيًّ

ي مجتمعاتهم الخاشأوجه عدم المساواة الت 
ة، وقد يكون هذا العمل عبارة  صهدها الطالب فن

ة أو قصة قصعن ق ا أو أغنية أو مو صت 
ً
... الخ. وذلك وفق  ضيدة أو لوحة أو رسًما أو نحت ما يراه المعلم مناسًبا أو حسب رغبة  وع تعبت 

ية أو الفنون الجميلة.  ٍ للفنون التعبت 
ن ي التخطيط لهذا الدرس بالتعاون مع معلٍم متمت 

 الطالب. وينبغن

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

ي يضأن ُيظهر الطالب ملكة األبداع لديهم عند تناولهم ألحدى الق 
ي  شايا االجتماعية الت 

ي حياتهم و/أو فن
بحيث يوظفون    مجتمعهم،  هدونها فن

ي الدرو 
. صحاب المصكون أش  السابقة، وي  سما تعلموه فن  لحة المتواجدين خارج محيط الفصل الدراسي

 

 :  ( أفكار عظيمة  )صياغة فهم أهداف الدرس

ية والفنون الجميلة بو  • ية يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطالٍق للحركات  صأن يدرك الطالب أن الفنون التعبت  فها وسائل تعبت 

 االجتماعية. 

يطة أن يتسم  ش  باب اليافع  شايا االجتماعية والسياسية الواقعية هي مسؤولية الجميع حت  الضأن يدرك الطالب أن معالجة الق •

ي عمله. 
 باألمانة والتكافل واألبداع فن

 

 أسئلة أساسية: 

ي استكص يف يمكن للفن أن ي ك •
ي الدرو شور حاالت الظلم الت 

 السابقة؟    سفها الطالب فن

ي السغي نحو تحقيق العدالة االجتماعية؟   •
ٍّ فن ي
ا بشكل استثنابئ

ً
ي مفيد

 هل يعتتر األعالم الفتن

ق من خالله العدالة االجتماعية؟ ما نقاط قتها؟ خ ل ما نطاق كلٍّ من الوسائل الفنية )كالرسم، والغناء، ا •
َّ
حق

ُ
ي ت
  ()الت 

 كل الفن الثقافة والمجتمع؟ شف يكي •

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

يٍ يتسم باأل  •
 من الدرس األول وحت  الثالث.  سالة ويعكصالقيام بعمل فتن

ً
 ما تعلمه الطالب بداية

يٍ أو ش  تقديم  • ي اتخذوا بموجبها قراراتهم الفنية. فهيٍ لأل شح كتابر
 سباب الت 

 

 التقويم: 

ا أو  ا. يتم تقويم الطالب من خالل عرض أحد منتجاتهم الفنية سواء كتابيًّ  شفهيًّ



 

 

 

 

 تسلسل األنشطة: 

 

 : (دقائق 7 - 5ربط األعمال األدبية بالواقع، كتابة حرة )

هم بعد االنتهاء من الدرس األو يمارس الطالب نشاط الكتابة الحرة عن تط   ي أن يراجع  و   لو ر تفكت 
. ينبغن ي

الطالب االقتباسات الخمسة الثابن

ي الدرس الثالث، ف
ي جمعوها فن

 عن أي اقتباضالت 
ً
ات سعليهم التحقق من ارتباط تلك االقتبا  بة، سلوا عليها من أقرانهم جدها مناصاٍت حسال

 الخاصة. بحياتهم وبمجتمعاتهم  

 

ي تقديم 
 : (دقيقة 60 - 20) عمل فن 

ي عىل الٍطالب استغالل معظم الوقت المخ 
ي بحيث يجيب عىل سؤال أو أكتر من األسئلة األساسية  صصينبغن

ي تطوير عملهم الفتن
لهم فن

   األتية: 

ي واجهتها المرأة عتر التاري    خ وحت  اليوم، خ •
ي مجتمعنا؟  ًص و صما أوجه عدم المساواة الت 

 ا فن

ي  •
؟ واليت  ي

؟ مدينت  ي
؟كيف كان تجاوُب مجتمعنا )مدرست  ي

 مع أوجه عدم المساواة عتر التاري    خ؟  (؟ دولت 

 لتقديم  •
ٌ
ي نمورة فنية ألهم العواصهل هناك طريقة

   المرأة؟أت بفسلها حركات حقوق شل التاريخية واالجتماعية الت 

ح بأصقاٍت ت صع ملضأذا كان الطالب يقومون برس  م لوحٍة أو و  • ، فأننا نقت  ي
ع لهم  ضن ي ويريٍة أو غت  ذلك من أعمال الفن المربئ

 بحسب أمكانية توفر معلٍم أخر يمكن التعاون معه )كمعلم  
ً
 محددة

ً
 فنية

ً
، أو المعلم وسيلة بية الفنية... الخ   الموسيق   . (معلم الت 

حة:    •  الوسائل الفنية المقت 

o ونية...  حف المحلية أو من المواقع اللصوًرا من حياة الطالب الخاصة أٍو من اص م  ضقات ت صمجموعة مل الخ،  لكت 

ن فقط...الخ  اتل أية لوحإ بالضافة امات )كاستخدام لوني  ن  .   (فنية، وقد يتم ذلك وفق بعض االلت 

o ي أو ت و ير الفصو الت
ي أو  اية أو الر  و الشعر أ و غرافن

 ائد الغنائية. صالق  و كتابة األغابن

 

 ( دقيقة 20)الختامي التقرير  

ا  
ً
ي المقدم  إاستناد

ي ال ل طبيعة العمل الفتن
ي عىل الطالب أما أن يستغلوا الوقت فن

الساسية الثالثة المذكورة  اجابة عن أحد األسئلة  فأنه ينبغن

ا عىل جميع الطالب بالفصل. فشوا عملهم  ضأن يعر   أعاله، أو  وعات  إفهيًّ ي ضذا كانت المش 
ٍة  صتطلبت أكتر من ح  )أو   خمة بالقدر الكافن

ي    (واحدٍة لالنتهاء منها
ي عقد فعالية منف  لمعىل المعفأنه ينبغن

ن ومديرين وأولياء أمورضليها أعإيدعو    لة، صالنظر فن   ( اء المجتمع )من معلمي 

 الطالب. لرؤية عمل 

 

  

 

 



 

 

 

 الدرس الخامس  – تاسعالالصف 

وع»  «تنفيذ المش 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  180 - 120: الزمن 

 ات االجتماعية والمشاركة المجتمعية   ساألعمال األدبية والفنون والدرا: المادة

ن 5الهدف : المعايي   ن الجنسي    : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف ،  : الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف ، : المساواة بي 

وا يو ش: ونالمصمم  يدا    شيهت 

 

: واألساس  الملخص ي
 المنطق 

ي هذا الدرس بم
، اركة العمل  شيقوم الطالب فن ي

ي يستخدمونها، مع  ضالذي أعدوه خالل الدرس الرابع، ليكون    الفتن
من الوسائل الفنية الت 

ي نطاٍق شمجتمٍع أ
ي ربما ُوجدت بالفعل  ضوذلك حت  يمكنهم مناقشة المو  عاٍم، مل وفن

ن الت  ن الجنسي  ي تتعلق بعدم المساواة بي 
وعات الت 

 داخل مجتمعهم. 

 

 االجرائية:  التدريسأهداف 

ي ويأن يعرض  
هم من أعش  مل، وأن يخاطبوا الجماهت  من خالله، ويتعلموا كيفية أشاركوه مع مجتمٍع أشالطالب عملهم الفتن اء ضاك غت 

ي نقا
 ات تتناول القضايا االجتماعية. شالمجتمع فن

 

 فهم أهداف الدرس: 

ا إلأفكار عظيمة )العمل 
ً
 : (الدرس الرابع استناد

ية والفنون الجميلة بو أن يدرك الطالب أن الفنون   • ية يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطالٍق للحركات  صالتعبت  فها وسائل تعبت 

 االجتماعية. 

يطة أن يتسم  ش  باب اليافع  شايا االجتماعية والسياسية الواقعية هي مسؤولية الجميع حت  الضأن يدرك الطالب أن معالجة الق •

ي عمله. 
 باألمانة والتكافل واألبداع فن

ي حواراٍت مع أع  أن يدرك •
 للعمل. ضالطالب أن المشاركة فن

ً
 دافعة

ً
 اء المجتمع قد يكون قوة

 

 أسئلة أساسية: 

ا حول عدم المساواة االجتماعية أو عدم صباب مواجهة التشكيف يمكن لل •
ً
؟   المساواورات الموجودة سلف ن ن الجنسي   ة بي 

ن  • اكهل يمكن استخدام الفن كوسيلٍة لتحفت  ي مناقشة القضايا االجتماعية؟ مجتمع أكتر أو است وأش 
 قطابه للمشاركة فن

ي اال مصحاب الصمن هم أ •
ي المجتمع المحىلي الذين ينبغن

ا؟  بهم فيتعانة  سلحة فن
ً
ن القيام بعمل أوضع نطاق  المحادثات لتحفت 

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

ة.  •  التحدث أمام الجموع الغفت 

ن صحاب المصأدارة حواٍر مع أ • ن بي   الجنسين. لحة المتعددين حول قضايا تتعلق بالتميت 

 

 



 

 

 

   تسلسل األنشطة: 

 (: دقيقة 60ــف ذهنــي )صع

ن أو كل مجموعةٍ   يرجع  ي الذي أنتجوه من قبل، ويناقص  كل طالبي 
ٍة   للعمل الفتن اء  ض ون كيفية عرض هذا العمل ومشاركته مع أعشغت 

 المجتمع. وقد يستقر رأيهم عىل:  

ي مكتوب يو صافة بيان و ضأ •
. ضقن ي

 حون فيه طبيعة العمل الفتن

ي ق •
. صأداء عرض فتن ي

 ت  للتعريف بعملهم الفتن

ي للزوار الذين يتجولون حول مقش   •
 ورتهم. صح العمل الفتن

 

 : (دقيقة 20) ض العر 

ي   
فن ي 

الفتن العمل  مشاركة  تنظمها    إحدىيتم  ي 
الت  العامة  العامة،  إحدىالفعاليات  أو    المكتبات  المساجد  أو  المجتمعية  الهيئة  أو 

هات...الخ، بحيث تجذب الكثت  من أع ن اء المجتمع الذين يتفاعلون مع الطالب. وتقوم المدرسة والمعلمون بالعمل عىل تنظيم ضالمتتن

 الهم الفنية خاللها عىل الزوار. هذه الفعاليات مع الجهات المحلية، حيث يعرض الطالب أعم

 

 : (دقيقة 40ة )شالمناق

  ( بتوجيهها  يقوم الطالب غرة ويجرون حوارات فيما بينهم )صل مجموعات مناقشة مإاء المجتمع  ضبعٍد ذلك يتم تقسيم الطالب وأع 

ي يستهدفون  
ن الت  ن الجنسي  ي وقضايا عدم المساواة بي 

ي هذا السياق  شر األسئلة ال  معالجتها، وتضمحول العمل الفتن
ي يمكن طرحها فن

ادية الت 

  : ي
 ما يأب 

ي من انفعاالٍت بداخلك؟   •
 ما الذي أثاره العمل الفتن

ي يحملها هذا العمل؟ كيف يمكن استبعاد بعض األ  •
 وات من المناقشة؟  ص هل توافق/ال توافق عىل الرسائل الت 

ن بشكل أف • ن الجنسي  ن بي   ل؟  ضكيف يمكن للمجتمع أن يتناول قضايا التميت 

ي هذا العمل؟   •
 كيف ترى دورك فن

  

ي يوٍم أخر 15التأمل )
 
 : (دقيقة/ف

ي ومشاركة هذا النقاش مع أعشل لمناقصل الفإيعود الطالب   •
ليات العمل عىل آاء المجتمع، وكذلك مشاركتهم ضة العمل الفتن

 . مدفع المبادرات لألما

ي  ك •
ي تأمالت فردية تنعكس فن

 كتاباتهم. ما قد ينخرط الطالب فن

 

 

 

 للطالب:  مصادر 

ن ال • ي األمم المتحدة: تمكي 
: شالمرأة فن ن ن الجنسي   http://tiny.cc/G9L5R1 باب والمساواة بي 

ي السياقات المختلفة:  •
 tiny.cc/G9L5R2//المشاركة المدنية فن

ي السياقات المختلفة:  •
 tiny.cc/G9L5R3//المشاركة المدنية فن
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