
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 ثامن الصف ال
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

ي حياتنا اليومية وكيف يؤثر عىل ديناميات الحياة االجتماعية  
ي وكيف يظهر ف 

أن يتعرف طالب الصف الثامن عىل مفهوم الظلم وماذا يعن 

ورة تحقيق المساواة  بمفهومها األشمل.   كة ومناقشة السبب وراء ض  كذلك يهدف هذا الدرس لتحفي   الطالب عىل تقدير القيم المشير

ي حياتهم الخاصة. 
ي لتعزيز المساواة والعدل ف 

 بي   الجميع، وكذلك استخدام طرق العصف الذهن 

 الدروس المساعدة 

؟   الدرس األول  ما الذي يعنيه الظلم بالنسبة لي

؟ما  ي   الذي يعنيه الظلم بالنسبة للغي 
 الدرس الثان 

ي أن نتعامل مع الجميع عىل قدم المساواة؟
كة؟ ولماذا ينبغ   الدرس الثالث   ما هي قيمنا المشير

 الدرس الرابع  ما الذي يمكننا فعله للقضاء عىل الظلم؟ 

 الدرس الخامس  !اتخذ أجراء  

 الهدف التعليمي المحدد

 

ي العالم وأثارها. أن يتعرف  •
 الطالب عىل أسباب الظلم وعدم المساواة ف 

ي حياتهم.  •
تبة عىل تلك العوامل ف   أن يكون الطالب عىل درايٍة باآلثار المير

ي حياتهم اليومية.  •
 تمكي   الطالب من تعزيز قيمة المساواة والعدالة ف 

  



 

 

 

 الدرس األول  – ثامنلالصف ا

؟«  »ما الذي يعنيه الظلم بالنسبة لي
 

ي  إلطارا
 دقيقة.  40 : الزمن 

بية الوطنية والدراسات االجتماعية والتاري    خ : المواد  الير

 : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف : المعايي  

 ماريا لي : ونالمصمم

 

ي  واألساس الملخص
 : المنطق 

ي تعرض خاللها كٌل منهم »لواقعة   
ي المواقف النر

جعهم عىل التأمل فيما حدث ولماذا شظلم«، وييطلب المعلم من الطالب التفكي  ف 

وا ذلك ظلًما،  ي نهاية األمر أن شوكيف كانت م اعتير
من استيعاب مفهوم الظلم   يتمكن الطالباعرهم خالل تلك التجربة بأكملها. ونأمل ف 

هم للظلم، وأن يتخذوا   . ومع ذلك، فحنر تتوفر  في   اش  أن باعتبارهم مشجراءاٍت بهذا الإوتحديد لحظات بعينها تعرض فيها غي  جتماعيي  

ي لدى الطالب القدرة عىل الم
 حنر  ش  ه بشكل مباشطالٍب أن يحدد معن  الظلم ويعاي عىل كلتلك المراحل، فأنه يتوجب   قدًما خالل ش 

 يجد متسًعا من الوقت للتعاون مع األخرين ممن يواجهون الظلم. 

 

: هدف ال  التعليمي

ي تعر جيع الطالب عىل تحديد شت 
. المهارات التفاعلية بي   األشخاص، وكذلك التأمل    للظلم، ودراسةوا فيها شخصيا  ض المواقف النر ي

 الذاتر

 

 الدرس: فهم أهداف 

؟ وكيف أ  ا للظلم؟ وكيف يكون ضما الذي يعنيه الظلم بالنسبة لي
ً
 عوري عندما أتعرض للظلم؟  شع تعريف

 

 

 : أساسيةأسئلة 

 ما هو الظلم؟ كيف تأثرت/أتأثر بالظلم؟   

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أ

ي عاي •
 محددة. وا فيها انفعاالت شتحديد اللحظات النر

 نيفها. صف تلك االنفعاالت وت صو  •

 ل عباراٍت. إترجمة تلك االنفعاالت  •

ي سبب معاي •
 تهم لتلك االنفعاالت. شالتأمل ف 

 

  التقويم: 
ي أن يتحقق المعلمون من ذلك وأن يطرحوا عليهم  

ُيقيم الطالب عير أجراء اختبارات غي  رسمية لتحديد مستوى استيعابهم: حيث ينبغ 

 مثل: »كيف تفاعلت مع ذلك األمر؟« وكيف كان 
 
 عورك عىل هذا النحو؟« شعورك؟« »ولماذا جاء شأسئلة

 

 : تسلسل األنشطة



 

 

 

 

 ل يعطي المعلم كل طالٍب  •
ً
 ". الظلم" ملصقا، ويطلب منه أن يكتب عليه تعريفا

ي حقيبة. ضيجمع المعلم الملصقات وعليها تعريفات الطالب وي  •
 عها ف 

: »هل سبق وعاي •  ت واقعة ظلٍم؟« شيقوم المعلم بتيسي  أجراء مناقشة حول السؤال التالي

أية أمثلٍة حنر   • فهوم الظلم أو المثال الذي يسوقه للداللة عليه عىل تعريف المعلم لم  ر ال يؤث يتعمد المعلم أال يقدم للطالب 

 الطالب.  إجابات

ي أثناء عمله عىل تيسي  أجراء المناق •
ي عىل المعلم ف 

: ما  شة أن يتأكد من أن الطالب الذي يشينبغ  ي النقاض يتناول ما يىلي
ارك ف 

 فعله. كان رد   شعوره، وكيفالذي حدث، لماذا يعتير ما حدث ظلًما، كيف كان 

حيث ُيمرر الطالب     قت االنتهاء من هذا النشاط، ُيخرج المعلم الحقيبة بما فيها من تعريفاٍت ويطرحها للطالب، ي   يحعندما   •

 وٍت مرتفٍع. صالحقيبة بينهم ويسحب كل طالٍب أحد تلك التعريفات ويقرأها ب 

قرأ عليهم وذلك مثل: كيف ترى هذه التعريفات؟ وكيف يمكنك تعريف   •
ُ
ي ت
 حول التعريفات النر

 
 مفتوحة

 
يطرح المعلم أسئلة

ي ا
 افة أية معلومٍة أخرى؟  إضلظلم؟ وهل ترغب ف 

ٍّ محدٍد لمفهوم »الظلم« •  . يقوم المعلم مع طالبه بوسع تعريٍف جماعي

 

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

اتيجياٍت لقيادش  ع  http://tiny.cc/G8L1R1فعاٍل:  ٍش ة نقا اسير



 

 

 

ي الدرس  – ثامنالالصف 
 الثان 

؟«  »ما الذي يمثله الظلم بالنسبة للغي 
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  40 : الزمن 

 التربية الوطنية والدراسات االجتماعية والتاريخ  :المواد

 والعدل والمؤسسات القوية: السالم  16الهدف ،  : الحد من أوجه عدم المساواة 10الهدف : المعايي  

 ماريا لي : المصممون

 

 

ي  الملخص
 : واألساس المنطق 

ي تعر صن وقد أاآل 
وري العمل عىل تطوير قدرتهم  ض  وا فيها شخصيا للظلم، فقد بات من ال ضبح الطالب قادرين عىل تحديد المواقف النر

ي السياق  
ي المجتمع المحىلي أو ف 

بيئتهم المحيطة، سواٌء كان ذلك ف  ي 
. وهنا عىل التعرف عىل واقعة ظلٍم حدثت ف  يتوجب عىل   العالمي

 ش  أخر، حنر يدركوا أنهم البد وأن يكونوا م صخشالطالب أن يتمكنوا من رؤية الظلم بعي   
 
هم من   في   اجتماعيي   يكافحون نيابة عن غي 

 العدالة. أٍجل تعزيز قيمة 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

ي محيطهم   صخشع ضع أنفسهم مو ضأن يتمكن الطالب من و 
 ويعتمدوها. أخر حنر يتعرفوا عىل أمثلة للعدالة تحدث ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

 ما الذي يعنيه الظلم؟ وما هو تعريف الظلم عند كل طالب؟ وكيف يبدو الظلم؟ 

 

 : أسئلة أساسية

 ن؟  كيف يفش األخرون مفهوم الظلم؟ وأين يقع الظلم اآل

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالهدف التعليمي المحدد 

 للظلم. ذكر أمثلٍة يتعرض فيها األفراد  

ي موقف محدد وتقويم ذلك. ٌص خشلتحقق مما أذا كان هناك ا
  ما يقع عليه ظلٌم ف 

 

 التقويم: 

ألنه    جماعية. ونظًرا ُيقيم الطالب عير أجراء اختباراٍت غي  رسميٍة لتحديد مستوى استيعابهم، حيث يقوم المعلم بتيسي  أجراء مناقشة   

تاح الفر 
ُ
ت (صال  تلك كواجٍب مدرسيٍ اتهم  اتهم، فعىل المعلم أن يطلب منهم كتابة خير ي    ة لجميع الطالب لمشاركة خير

هم ف  أثناء تفكي 

ي أثارها در   شأسئلة النقا
 متحرٍر. بأسلوٍب  (اليوم س النر

 

 تسلسل األنشطة: 

ي الدرس األول.  •
 استعراض تعريف »العدالة« الذي توصل أليه الطالب ف 



 

 

 

ي أذهان الط  الب، يقدم المعلم لهم   •
ي  صلكي يثبت هذا المفهوم ف 

 لمجموعة من األفراد يتأهبون للمشاركة ف 
 
السباقات   إحدىورة

ي   )انظر 
 . ( قسم الموارد أدناهالسورة الواردة ف 

ي تحليل تلك السورة، يقوم المعلم بتقسيمهم لمجموعاٍت ثنائيٍة   •
 ف 
 
ة  وجي  

 
ة فيها أفكارهم،    يتشاركونبعد أن يمشي الطالب فير

ي هذه المرحلة. 
 وال توجد أسئلة محددة يطرحها المعلم ف 

:   ٍش يعود الطالب كما كانوا دون تقسيٍم ليقوم المعلم بأجراء نقا  •   حول ما يىلي

o  ورة؟  صبماذا تتعلق هذه ال 

o  ي ال
 ورة؟ ص ما الذي يحدث ف 

o   ي السباق؟   نو المشاركمن
 ف 

o    ماذا يقول الحكم؟ 

o    لماذا يقول الحكم ذلك؟ 

o   حيحة«؟  صكيف أو كيف ال يقول العبارة »ال 

o   »ا؟ هل هذا السباق »عادٌل
ًّ
 حق

o    ؟
 
 ما الذي يجعل هذا السباق عادال

o    ؟
 
يطان... أي يتبن  دوًما الرأي المخالف  شيقوم المعلم بلعب دور محامي ال)لماذا يكون أو ال يكون هذا السباق عادال

ي أثناء النقاش
 . (ف 

o   : ي
 يتطرق المعلم لما يأتر

 وجهات النظر/الظروف المختلفة.  ▪

نا لل  ▪  يها من منظور مختلف؟ ياء أذا ما نظرنا ألشكيف يختلف تفسي 

: ضع النقاش ضيقوم المعلم بو  •  من سياٍق أكير

o  ي بيئتنا المحيطة
 ؟ (وأن كانت ال تتعلق بنا بشكل مباش  )هل حدث وأن حدثت وقائع ظلٍم ف 

o  ي واقعة ظلٍم معينة؟
 هل الحظتها؟ هل تستطيع حنر التفكي  ف 

o عىل مقربة منك لم يلحظوا تلك الواقعة؟   صخاشهل كان هناك أ 

o   ك؟ ي مواقف معينة وقائع ظلم ٍ بينما الحظها غي 
 هل حدث أنك لم تلحظ ف 

o ؟  اسلماذا تعتقد بوجود مثل تلك االختالفات بي   الن 

 

 

 

 

 :    مصادر للمعلمي  

 ورة لبدء المناقشة  ص



 

 

 

 
 

ي هذه ال 
 
: صف اهة! قفوا عىل خطوطكم! استعدوا لالنطالق!  ضانتبهوا من فورة يقول الحكم للمتسابقي   لكم! السباق يتسم بالعدالة والي  

 انطلقوا! 

 



 

 

 

 الثالث الدرس  – ثامنالالصف 

 »ما الذي تعنيه الكرامة اإلنسانية؟« 

ي التعامل مع الجميع عىل قدم المساواة؟  ما هي 
كة ولماذا ينبغ   قيمنا المشير

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة.  40 : الزمن 

بية الوطنية والدراسات االجتماعية واللغة والتواصل: المادة  الير

   : السالم والعدل والمؤسسات القوية16الهدف : المعايي  

 ويندي سوي: ون المصمم

 

 

: الملخص واألساس  ي
 المنطق 

ي الدرس الحالي  
ي هذا الدرس    االجتماعية، حيثتتناول مفاهيم السالم والعدالة    س من سلسلٍة مكونٍة من خمسة درو ضيأتر

يقوم الطالب ف 

ي النهاية يعكف الطالب  الت االجتماعية...الخ.، كما يستوعبون طبيعة األعمال اإل ضنسانية والمعة اإل ممفاهيم الكرا  باستكشاف
نسانية، وف 

ي و ع
 ع المتفرج. ضىل التفكي  فيما يمكنهم فعله وهم ف 

 

 : أهداف التدريس اإلجرائية

كة   مشير
 
ي الطالب قيمة

 . لإلنسانيةأن يبن 

 

 : فهم أهداف الدرس

، ودور المتفرجي   واألعمال  ضالت االجتماعية والضنسانية والمعأن يتعرف الطالب عىل القواعد االجتماعية والكرامة اإل  غط االجتماعي

 . اإلنسانية

 

 : أسئلة أساسية

 ؟ وما مخاطر ذلك؟ اإلنسانيةون الكرامة ص؟ وما الذي يمكننا فعله لاإلنسانيةبالكرامة   المقصود ما 

 

 (: أن يتمكن الطالب من) الهدف التعليمي المحدد 

 . اإلنسانيةمعرفة معن  الكرامة  •

 المعضلة. لٍة اجتماعيٍة وبيان اختالف األدوار عند التعامل مع تلك  ضتحديد مع •

 نسانية معينة ومخاطر القيام بها. إيح سبب القيام بأعمال ضو ت  •

ي حياتهم اليومية. م •
ي عليهم القيام به ف 

 عرفة الدور الذي ينبغ 

 

 التقويم: 

الكرامة   انتهاك  مثاٍل عىل  ذكر  يمكنكم  األتية الختبار مدى استيعابهم: »هل  بطرح االسئلة  المعلم  قيام  الطالب من خالل  تقويم  يتم 

ي هذا الموقف، هل يمكنكم اتخاذ أجراٍء مناسب ما المعضلة ؟« »اإلنسانية
ي هذا المثال؟« »وما دوركم ف 

 ؟« ف 

 



 

 

 

 : تسلسل األنشطة

• ( للتو   شيتناق(  دقائق  5التحفيــز  ثنائيٍة  مجموعاٍت  ي 
ف  تعريف  إلل  صالطالب  و اإلنسانيةالكرامة  » لمفهوم    لة ض»المع  « 

ي الفصل. انظر التعريفات 
«، ثم يشاركون رؤاهم مع زمالئهم ف   أدناه. االجتماعية« و »المتفرجي  

• ( الفضل  المعلم    ( دقائق  8قراءة داخل  يستخدم  ال  قصة »ساحبقد  المشالمتجر  المليهإار  شجاع«  ي 
ف  لكنه  صا  أدناه،  ادر 

.   من السياقيستمدونها  صةجعهم عىل االستعانة بقشي /المحىلي  القومي

 الموجهة. حول أهمية قراءة األسئلة   (دقائق 10ة جماعية )شمناق •

 حول توجيه األسئلة وعرض المعلم للمفاهيم األساسية.  (دقائق 10ة داخل الفضل )شمناق •

ي  دقائق( 7التفكي  ) •
 . أمثلة حقيقية من واقع الحياة ف 

 

 

 

 :  مصادر للمعلمي  

بية الوطنية ودراسة تسوية ال  http://tiny.cc/G8L3R1اعات: ض مركز تعليم الير

بية اإل صحركة ال  RCRC: http://tiny.cc/G8L3R2نسانية ليب األحمر والهالل األحمر للير

بية اإل صال سخطة درو    http://tiny.cc/G8L3R3نسانية: ليب األحمر للير

ي بابة التعليم 
  http://tiny.cc/G8L3R4: اإلنسات 

ي العالم
 http://tiny.cc/G8L3R5 : الدرس األكير ف 

 

 

 ــــية: ســــاسالتعريفــــات األ

ي  الكرامة اإلنسانية:  •
ام )الذاتر  . (االحير

ي الواقعة. ويتوجب عىل المتفرج المتفرج:   •
ا ف 
ً
شخص يكون عىل درايٍة بحدٍث تتعرض فيه كرامة الغي  للخطر دون أن يكون ٍطرف

ي خطٍر  ضي   ه أو عضألن القيام بأي من الخيارين قد ي   ال، وذلكأن يقرر هل سيتخذ أجراء  أم  
ع األفراد الذين يحال حمايتهم ف 

ي أساء جسو 
ي الواقعة.  أليٍّ منفقد يكون . مادي و مات 

 الخيارين عواقب معقدة وطويلة المدى عىل جميع المشاركي   ف 

ف  ض عىل الت إلجبارهعىل فرٍد  س أو مجموعات أخرى من النا أصدقاءبه التأثي  الذي تبذله أشة أو   يقصد   : االجتماعي لضغط ا •

  . ٍ
 بشكل معي  

 متضاربة. ة أو ختيار من بي   خياراٍت تبدو جميعها غي  مواتيموقٌف يتطلب اال  لمعضلة: ا •

•  : ي
ى بهدف حماية    العمــل اإلنسان 

َّ
 للخطر، ويكون ذلك ضما تكون حياته أو كرامته اإلنسانية معر   صخ شذلك العمل الذي يؤد

ٌ
ة

ي الغالب عىل مخاطر    صخشال
ي العادة لمساعدته أو حمايته. وتنطوي تلك األعمال ف 

عىل وجه الٍتحديد ممن ال يميل المرء ف 

 مادية. شخصية أو 

 

 



 

 

 

 الدرس الرابع  – ثامنالالصف 

 »ما الذي يمكننا فعله للقضاء عىل الظلم؟«
 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  40 : الزمن 

بية الوطنية والتاري    خ والدراسات االجتماعية : المادة  الير

 : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف : المعايي  

 زين مياو : ونلمصمما

 

 

ي 
 : الملخص واألساس المنطق 

ي هذا الدرس بتحديد موقٍف واحٍد تعر 
هم يتعر شوا فيه للظلم أو ض يقوم الطالب ف   الموقف. ون للظلم، ثم يحللون ضهدوا أناًسا غي 

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

ٌ خا ام القيم الم  صأن يتكون لدى الطالب وعي كة، و شيمكنهم من تحديد مفهوم االختالف واحير ي التفاعل مع  إير
ظهار قدٍر من التعاطف ف 

ي حياتهم الشخصية  و الطالب لمل  وصيت  الظلم، أنقائع  و اجهة  و بة لمسل مناحلو ل  للتوصل   اطشن بن و عسي  األخرين،
قٍف احٍد لواقعة ظلٍم ف 

ي المجتمع أو من خالل التقارير اإل 
ي المدرسة أو ف 

 خبارية. أو ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

 قد يبدو غي  مو 
ٌ
عىل رؤية األطراف المعنية. فالعدالة مفهوم    سكل رئيشوعي ولربما يعتمد بضأن يدرك الطالب أن العدالة مفهوٌم معقد

ا إو 
ً
ٌ يتم من خالله التعامل مع وقائع الظلم ومعالجتها إن كان معقد ي

 . ال أنه مفهوٌم منطقر

 

 أسئلة أساسية: 

؟    •  ما الذي يعنيه الظلم بالنسبة لي

؟  •  ما الذي يعنيه الظلم بالنسبة للغي 

ي هذا العالم   •
كة ف  كما القيم المشير  فيه؟ ش الذي نعي المشير

ي مواقف تتسم بالظلم؟  ما أسباب •
 الظلم؟ ومن األطراف الرئيسة المتورطة ف 

اقعة الظلم )هل يعتمد هذا االرتباط عىل الجانب  و ل عن رفع الظلم؟ ما مدى ارتباط رؤيتك بكيفية معالجتك لسؤو الم و من ه •

ي 
 ؟   (لظلماقعة ا و الذي تراه أنت ف 

 ت أنت لها؟ وكيف ستقوم بذلك؟ وعىل أي نحٍو ستواجهها؟  ضهل ستواجه وقائع الظلم أذا ما تعر  •

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

ي فرق العمل.  •
 المشاركة ف 

الدرو  • من  اكتسبوها  ي 
النر معارفهم  تطبيق  من  الطالب  سيتمكن  حيث   . ي

المنطقر والتحليل  ا  سالتطبيق  ومن  الثالثة  لسابقة، 

اتهم الشخصية لتعزيز مفهوم العدالة واالختالف والسالم والقيم الم ام. كما سيتمكن الطالب  شخير كة، مثل التعاطف واالحير ير

ي واقعة الظلم، ومن ثم محاولة معرفة أسباب تلك 
 الواقعة. كذلك من تطوير مهاراٍت تحليليٍة لتحديد األطراف المتورطة ف 



 

 

 

. شالتواصل والعرض التطوير مهارات   •  فهي

 

 

 

 التقويم: 

ي للطالب •
ي كيفية الم  -التقويم الذاتر

اركة الفعالة مع أقرانهم وكيفية عرض أفكارهم عىل الفصل بشكل  شحيث يفكر الطالب ف 

 جيٍد.  

ي   -تقويم المعلم •
 . يقدم المعلم للطالب تغذية راجعة مكتوبة، وتعليقات عىل تقويمهم الذاتر

 

 األنشطة: تسلسل 

 

•  : ي تعر  التحفي  
 أقرانهم. وا لها مع ضيطلب المعلم من الطالب مشاركة وقائع الظلم النر

ي مواقف مختلفة )عىل سبيل المثال، حاالت استبداد أو  صيعرض المعلم للطالب    المدخالت:  •
وًرا أو فيديوهات لوقائع ظلم ف 

ي ساحات المحاكم التابعة للمنطقة أو ضق
 . (البلد الذي يعيض فيه الطالب ايا معينة جرت أحداثها ف 

ي يمكن من خاللها رفع الظلم حنر    المجموعات:   كيلشت •
ح السبل النر تقوم المجموعات بتحديد وتحليل واقعة ظلٍم، كما تقير

 تسود العدالة. 

ي مجموعاتهم الخاصة، ثم يقوم الطالب بشكل صيعرض الطاٍلب عىل الف المجموعة:  عرض •
ٍّ ل مساعيهم لرفع الظلم ف  جماعي

كي   عىل تعريف العدالة ورؤيتهم لها. ويجتهد الطالب لإل 
حة من قبل المجموعات مع الير جابة عن السؤال  بمناقشة الحلول المقير

: هل ي
ا، ط  هناك أهمية لمنظور الرؤية؟ وأي منظور يح   اآلتر الرؤية مهمًّ ُيعد منظور  باألهمية؟ ولماذا  وكيف يرتبط بمفهوم     

 بها؟    كان يرتبط   العدالة، أن

 

  

 :  مصادر للمعلمي  

 انديل صيل ج . شالعدالة، مي -كتاب 

 

 



 

 

 

 الدرس الخامس  – ثامنالالصف 

ي يتعرض فيها الناس للظلم«
 »اتخاذ اإلجراءات! السغي إليجاد حلول مبتكرة لمعالجة المواقف النر

 

 

ي  إلطارا
 دقيقة  60: الزمن 

ي اللغة : المادة
 الدراسات االجتماعية ودورات ف 

 : السالم والعدل والمؤسسات القوية 16الهدف : المعايي  

 زين مايو: ونالمصمم

 

 

: واألساس  الملخص ي
 المنطق 

ي الدرو 
ي اكتسبوها ف 

ا من المعارف النر
ً
ي تم  ضذاكرتهم عير استح ش نعاإالسابقة ب  س من المتوقع أن يقوم الطالب انطالق

ار وقائع الظلم النر

ي الدرس السابق، والعمل  ضعر 
ي تعر ضعىل و ها ف 

حة. ولذا فأنه ٍيتعي   أن  ضع قائمة موجزة بالتحديات النر
وا لها عند تقديم الحلول المقير

ي تناولها ومن ثم  واحدٍة،يقوم جميع الطالب باختيار واقعة ظلٍم 
 لٍة لكيفية العمل عىل رفع ذلك الظلم. صمف وضع خطةيرغبون ف 

 

 االجرائية:  التدريسأهداف 

 ع خطة عمل لرفع الظلم. ضنيفه كواقعة ظلٍم، وأن يتعلم الطالب و صل حلول للموقف الذي اتفقوا عىل ت إأن يسغ الطالب للتوصل 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ي المواقف الحقيقية للظلم من خالل العمل التعاإم قادرون عىل  هأن يدرك الطالب أن 
،وحداث تغيي  ف  ي

كالء التغيي   و ل ألمثلٍة لوصعير الت  ت 

ي التسالذين 
ة النساء« عام صبق لهم العمل عىل رفع الظلم )مثل حق المرأة ف  ي نادت بها »مسي 

 . (2017ويت النر

 

 أسئلة أساسية: 

 من هم المسؤولون عن رفع الظلم؟  •

 عىل رفع الظلم؟   س كيف يعمل النا •

 ف عن وقائع ظلم؟  شما الذي يمكن للفرد فعله للك •

 ٍف ظالٍم؟ ض نيفه كتصٍف عادل ٍ وما يمكن ت ض نيفه كتصأفراد المجتمع عىل ما يمكن ت  هل دائًما ما يتفق جميع •

ي يتوجب عىل المجموعة اتخاذها؟  يٍة غي  عادلٍة، ما اإل ضعند تناول ق •
 جراءات النر

فيذ القانون  عالم االجتماعي وهيئة تنؤسسات للتعامل مع وقائع الظلم، )وذلك كوسائل اإل مما الذي يمكن أن تقوم به مختلف ال •

   (والحكومة...الخ؟

 عبية؟ش ما الفرق بي   الجهود السياسية وجهود القاعدة ال •

 

 الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من(: 

•  .  العمل الجماعي

 مهارات التحليل والتفاوض.  •

. شمهارات التواصل والعرض ال •  فهي



 

 

 

 حلوٍل ابتكارية.  صياغة •

 االجتماعية. أعداد بحوث وتحليالت عن حركة العدالة  •

اتيجية.  وصياغةمواءمة البحوث   •  االسير

 

 التقويم: 

وا بها عن رؤيتهم لمفهوم الظلم ودرجة اقتناعهم بتوافق هذه الرؤية مع الطريقة   • ي عير
يتم تقويم الطالب من خالل الطريقة النر

وا بها عن أفكارهم خالل الدرس.   ي نقلوا وعير
 النر

ي مجموعٍة من التعليقات وتغذية راجعة عن  •
 تأمالتهم. تقويم المعلم للطالب وهو تقويٌم يتمثل ف 

 

   ألنشطة: تسلسل ا

 

بال  : (دقائق  10) • ترتبط   
ٌ
وهي حركات الطالب  العدالة االجتماعية عىل  العديد من حركات  بعرض  المعلم  الخاسيقوم    صياق 

ا، ويطلب المعلم من الطالب البحث عن نقاط اتفاٍق أ  بالطالب،  ٌف بها دوليًّ  معير
ٌ
 نقاط اختالٍف بن تلك الحركات.   و أو هي حركات

ي المو   : (دقائق  5) •
ي الدرس السابق وف 

ي فرق  ض يطلب المعلم من الطاٍلب أن يٍفكروا ف 
ي أثناء عملهم ف 

ي قدموها ف 
ة،  صوعات النر غي 

ي الفصل. )مثل االنسكابات النفطيةشوعات ليتم مناقض ويت عىل أحد هذه المو صثم يقوم الطالب بالت
 . (ته ف 

ي أ صية الظلم ويعقدون حلقات عضالطالب ق  شيناق  : (دقيقة  25) •
يٍ لمناقشة الحلول الممكنة. ويفكر الطالب ف 

حاب صٍف ذهن 

 )عىل الصالم
 
لحة )الحيوانات  صحاب المصم الرؤى الخاصة بأضت   (بورةسلحة المتأثرين بواقعة الظلم تلك ويرسمون خريطة

ي المجتمع الذي حدثت  ش  أو  
ول أو مواطن  . حيث يفكرون عىل سبيل  (نسكابات النفطية أو الحكومة...الخ فيه واقعة اال كات البير

ي  
 ومعالجته.   وسلبيات الظلميجابيات إالمثال ف 

ي التو   : (دقيقة  15) •
لحة المرتبطي   بواقعة  صحاب المصالح معظم أصأنها أن تحافظ عىل مشل لحلوٍل من  صيفكر الطالب ف 

ي الفصل. ضالذي توصلوا أليه ويعر الظلم تلك، ومن ثم يقدم الطالب الحل  
 ونه عىل زمالئهم ف 

 الختامية. التأمالت والمالحظات  : (دقائق 5) •

 

 


