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5
َدٍة َوأْن  ٍة َجيِّ أْن َنُكوَن ِبِصحَّ

َنْبَقى َكَذِلَك` اْلَوْحَدُة

َكْيَف أتََعاَمُل َمَع التَّْغيُّرِ؟

ْرُس 5  الدَّ

ِل َوْقُت التَّأَمُّ
ِتَكأالَْعْقِليَِّة. ِتَكأالَْبِدنِيَِّة،أَعلَْيَكأااِلْهِتَماُمأبِِصحَّ مثلماأتَْعَتِنيأبِِصحَّ

أرِْجلَْيَكأبُِهُدوٍءأ أالَْمَواِقِفأالتَّالَِيِة،أُمدَّ َسَيُقوُمأالُْمَعلُِّمأبِِقرَاءِةأبَْعِضأالَْمَواِقِف.أإذاَأتََعرَّْضَتأِلَيِّ
تَْحَتأالطَّاِولَِة.

تََذكَّرِأمرًَّةأانَْتابَْتَكأِفيَهاأَمَشاِعُرأَقِويٌَّة.أاْكُتْبأَمَشاِعرََكأ	َْدنَاُه.

ولولول

اْلُمُفَرَداُت

َماَذا َحَدَث
بَِم َشَعْرُت 
َماَذا َفَعْلُت

هدف الدرس
سيتعرّف الطلبة في هذا الدرس، عىل استراتيجيات المواجهة 

األساسية للتعامل مع المشاعر القوية.

المواد المطلوبة
بطاقات المواقف	 

ورقة كبيرة	 

أقالم تحديد	 

نواتج التعلم
 معرفة كيفية طلب المساعدة، إذا لزم األمر، عندما تتغير 	 

الظروف، واستخدام استراتيجيات التكيف األساسية 
للتعامل مع التغيّرات.
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النشاط 1 )10 دقائق(
يجب أن يظل الطلبة جالسين في مقاعدهم. اطلب من الطلبة اإلنصات بعناية إىل المواقف. وّضح لهم 

أّن عىل كل طالب عايش الموقف المعني أن يمّد رجليه تحت الطاولة. )يتيح لهم ذلك المشاركة في 
النشاط مع الحفاظ عىل خصوصيتهم(

اقرأ سلسلة المواقف بصوٍت عاٍل. تتضمن األمثلة:

هل كنت في مستشفى من قبل؟	 

هل يمكنك العزف عىل آلة موسيقية؟	 

هل قمت بشيء أسعد أحدهم هذا األسبوع؟	 

هل شعرت بالضيق هذا األسبوع؟	 

اطلب من الطلبة أن يتفّكر كّل منهم في موقف شعر فيه بالضيق أو األذى، وتدوين هذا الموقف في 
كتاب الطالب. أفهمهم أنهم سيعودون إىل هذا الحًقا خالل الدرس. 

ْرُس 5 30اْلَوْحَدُة 5 الدَّ

َدٍة َوأْن  ٍة َجيِّ أْن َنُكوَن ِبِصحَّ
َنْبَقى َكَذِلَك` اْلَوْحَدُة

َكْيَف أتََعاَمُل َمَع التَّْغيُّرِ؟

ْرُس  الدَّ

1
ِل َوْقُت التَّأَمُّ

ِتَكأالَْعْقِليَِّة. ِتَكأالَْبِدنِيَِّة،أَعلَْيَكأااِلْهِتَماُمأبِِصحَّ مثلماأتَْعَتِنيأبِِصحَّ
أرِْجلَْيَكأبُِهُدوٍءأ أالَْمَواِقِفأالتَّالَِيِة،أُمدَّ َسَيُقوُمأالُْمَعلُِّمأبِِقرَاءِةأبَْعِضأالَْمَواِقِف.أإذاَأتََعرَّْضَتأِلَيِّ

تَْحَتأالطَّاِولَِة.
تََذكَّرِأمرًَّةأانَْتابَْتَكأِفيَهاأَمَشاِعُرأَقِويٌَّة.أاْكُتْبأَمَشاِعرََكأ	َْدنَاُه.

ولولول

اْلُمُفَرَداُت

َماَذا َحَدَث
بَِم َشَعْرُت 
َماَذا َفَعْلُت

القدرة عىل اتخاذ قرارت صائبة. مسؤول 
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َدَخلَْتأنََدىأالُْغرَْفَةأَغاِضَبًةأَوَجلََسْتأَعلَىأاْلَرِيَكِة.أ
َسأَلََهاأَوالُِدَها:أ"َهْلأُهَناَكأُمْشِكلٌَةأياأنََدى؟".

َقالَْتأنََدىأَوِهَيأتَلُْكُمأالِْوَساَدَة:أ"	َنِْجرِيدأالَْحْمَقاُءأَوُملَْصُقَهاأاْلْحَمُقأأ
َوِميَدالَْيُتَهاأالَْحْمَقاُء!"

أّدقَِّتأاْلَرَْضأبَِقَدَمْيَهاأَو	ََضاَفْت:أ"ُملَْصِقيأ	َفَضُلأِمْنأُملَْصِقَهاأ ثُمَّ
بَِكِثيرٍ!"أ

َجلََسأَوالُِدأنََدىأبِِجَوارَِهاأَوَقاَل:أ"َحاِولِيأ	َْنأتَْهَدئِيأياأنََدى،ألَِنأُْخْذأ
بِْضَعَةأ	َنَفاٍسأَعِميَقٍة."

أَمرٍَّةأتَزُْفُرأِفيَهاأنََدى،أيَْحَتِضُنَهاأَوالُِدَها.أَوُسْرَعاَنأَماأ َساأبُِعْمٍق،أَوكُلَّ تََنفَّ
أنََفٍس. ُدأَمَعأكَلِّ 	ََخَذْتأنََدىأتََتَنهَّ

َسأَلََهاأَوالُِدَها:أ"َهْلأكَاَنأُملَْصُقأ	َنِْجرِيدأرَائًِعا؟".
"كَاَنأاَلأبَأَْسأبِِه."أ	ََخَذْتأنََدىأنَْفًساأَعِميًقاأآَخَر.أ

	َكََّدأَوالُِدَهاأَقائَِل:أ"	َنَاأُمَتأَكٌِّدأِمْنأ	َنِْكأَصَنْعِتأُملَْصًقاأرَائًِعاأ	يًضا".أ
أ	ََضاَف:أ"لَِكنَِّكأُفزِْتأبِِميَدالَْيٍةأَعْنأُملَْصِقِكأاْلُْسُبوَعأالَْماِضي." ثُمَّ

َدْتأنََدى.ألََقْدأنَِسَيُتأَذلَِك! تََنهَّ
َعاَدِةأِعْنَدأَفْوزِأزَميلَِتِكأبِِميَدالَْيٍة." "أيَِجُبأ	َْنأتَْشُعرِيأبِالسَّ

َفَكرَّْتأنََدىأِفيأاْلَلَْواِنأالَْجِميلَِةأِفيأُملَْصِقأ	َنِْجرِيد.ألََقْدأَذكَّرَتَْهاأ
بِالِْوَساَدِة.

اْحَتَضَنْتأنََدىأالِْوَساَدَة،أَوتََمنَّْتألَْوألَْمأتُْؤلِْمَها.

ِميَدالِيٌَّة َحْمَقاُء
2

أ’تََمنَّْتألَْوألَْمأتُْؤلِْمَها‘. ْر َمًعا لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ
أُهَناَكأ"ُمْشِكلٌَةأَما"؟ أأكَْيَفأَعرََفأَوالُِدأنََدىأ	َنَّ

أأَهْلأكَانَْتأنََدىأتََتَحكَُّمأِفيأَمَشاِعرَِها؟أكَْيَفأَعرَْفَتأَذلَِك؟أ
أنََفٍس؟ ُدأَمَعأكُلِّ أألَِماَذاأكَانَْتأنََدىأتََتَنهَّ

النشاط 2 )15 دقيقة(
اشرح للطلبة أّن مشاعر قوية تنتابنا أحيانًا، لكن علينا، من أجل 

 صحتنا وراحتنا، أن نكون قادرين عىل التعامل معها. 

فنحن مسؤولون عن أفعالنا حتى لو كنّا منفعلين. 

اكتب كلمة "مسؤول" عىل اللوح. اسأل الطلبة ماذا يعتقدون 
أنها تعني. ثم وّضح أوضح لهم أّن كون المرء مسؤواًل يعني أن 

يكون قادرًا عىل اتخاذ القرارات الصحيحة.

اقرأ قصة »ميدالية حمقاء«. اطلب من الطلبة االنتباه بشكٍل 
خاص إىل كيفية معالجة ندى لمشاعرها في القصة.

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

إجابات مقترحة
 من طريقة دخولها الغرفة.	 

 ال، ألن ندى كانت تظهر مشاعرها السلبية بوضوح: حيث 	 
دخلت الغرفة غاضبة، ولكمت الوسادة للتعبير عن 

غضبها وإحباطها وغيرتها، ودّقت األرض بقدميها.

 يساعد التنفس عىل تحويل المشاعر السلبية إىل مشاعر 	 
إيجابية )التحكم في المشاعر(.

ثم أجر مناقشة صفية حول سؤال لنفّكر مًعا الوارد في كتاب 
الطالب.

إجابات مقترحة
 لم تتصرف ندى بمسؤولية عندما لكمت الوسادة، وهي 	 

اآلن تبدي ندمها عىل ذلك.
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َدَخلَْتأنََدىأالُْغرَْفَةأَغاِضَبًةأَوَجلََسْتأَعلَىأاْلَرِيَكِة.أ
َسأَلََهاأَوالُِدَها:أ"َهْلأُهَناَكأُمْشِكلٌَةأياأنََدى؟".

َقالَْتأنََدىأَوِهَيأتَلُْكُمأالِْوَساَدَة:أ"	َنِْجرِيدأالَْحْمَقاُءأَوُملَْصُقَهاأاْلْحَمُقأأ
َوِميَدالَْيُتَهاأالَْحْمَقاُء!"

أّدقَِّتأاْلَرَْضأبَِقَدَمْيَهاأَو	ََضاَفْت:أ"ُملَْصِقيأ	َفَضُلأِمْنأُملَْصِقَهاأ ثُمَّ
بَِكِثيرٍ!"أ

َجلََسأَوالُِدأنََدىأبِِجَوارَِهاأَوَقاَل:أ"َحاِولِيأ	َْنأتَْهَدئِيأياأنََدى،ألَِنأُْخْذأ
بِْضَعَةأ	َنَفاٍسأَعِميَقٍة."

أَمرٍَّةأتَزُْفُرأِفيَهاأنََدى،أيَْحَتِضُنَهاأَوالُِدَها.أَوُسْرَعاَنأَماأ َساأبُِعْمٍق،أَوكُلَّ تََنفَّ
أنََفٍس. ُدأَمَعأكَلِّ 	ََخَذْتأنََدىأتََتَنهَّ

َسأَلََهاأَوالُِدَها:أ"َهْلأكَاَنأُملَْصُقأ	َنِْجرِيدأرَائًِعا؟".
"كَاَنأاَلأبَأَْسأبِِه."أ	ََخَذْتأنََدىأنَْفًساأَعِميًقاأآَخَر.أ

	َكََّدأَوالُِدَهاأَقائَِل:أ"	َنَاأُمَتأَكٌِّدأِمْنأ	َنِْكأَصَنْعِتأُملَْصًقاأرَائًِعاأ	يًضا".أ
أ	ََضاَف:أ"لَِكنَِّكأُفزِْتأبِِميَدالَْيٍةأَعْنأُملَْصِقِكأاْلُْسُبوَعأالَْماِضي." ثُمَّ

َدْتأنََدى.ألََقْدأنَِسَيُتأَذلَِك! تََنهَّ
َعاَدِةأِعْنَدأَفْوزِأزَميلَِتِكأبِِميَدالَْيٍة." "أيَِجُبأ	َْنأتَْشُعرِيأبِالسَّ

َفَكرَّْتأنََدىأِفيأاْلَلَْواِنأالَْجِميلَِةأِفيأُملَْصِقأ	َنِْجرِيد.ألََقْدأَذكَّرَتَْهاأ
بِالِْوَساَدِة.

اْحَتَضَنْتأنََدىأالِْوَساَدَة،أَوتََمنَّْتألَْوألَْمأتُْؤلِْمَها.

ِميَدالِيٌَّة َحْمَقاُء

أ’تََمنَّْتألَْوألَْمأتُْؤلِْمَها‘. ْر َمًعا لُِنَفكِّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ
أُهَناَكأ"ُمْشِكلٌَةأَما"؟ أأكَْيَفأَعرََفأَوالُِدأنََدىأ	َنَّ

أأَهْلأكَانَْتأنََدىأتََتَحكَُّمأِفيأَمَشاِعرَِها؟أكَْيَفأَعرَْفَتأَذلَِك؟أ
أنََفٍس؟ ُدأَمَعأكُلِّ أألَِماَذاأكَانَْتأنََدىأتََتَنهَّ
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3
اْلَكِثيُر ِمَن التَّْمِثيِل

ٍة َجيَِّدٍة، ِمَن اْلُمِهمِّ  ٍة َعامَّ لِْلحَفاِظ َعلَى ِصحَّ
َمْعرَِفُة َكْيِفيَِّة التََّعاُمِل َمَع َمَشاِعرَِك. 

َورِأ	َْدنَاُه.أ انُْظْرأإِلَىأكُّلأُصورٍَةأَمِنأالصُّ
أكَْيَفأكُْنَتأَسَتَتَصرَُّفأ فِّ نَاِقْشأَمَعأ	َحِدأزمَلِءأالصَّ

ِفيأكُّلأَحالٍَة.
أاْقِترَاَحاتَِك. فَّ َشارِِكأالصَّ

	َْصِغأإِلَىأاْقِترَاَحاِتأاْلَخرِيَن.

َجْدَوُل اْلَمَشاِعرِ
اُرُْسْمأِفيأَورََقِةأَمْجُموَعِتَكأَجْدَواًلأكََهَذاأالَْجْدَوِل:أ

أ أَعلَىأالَْجانِِبأاْلَيَْمِن،أاُْكُتْبأ	َِوأارُْسْمأَمْشَهًداأانِْفَعالِّيًاأَقْدأيَْشُعُرأِفيِهأَشْخٌصأَماأبِااِلْسِتَياِءأ	َْوأاْلََذى.أ	
أ ْخِصأالتََّعاُمُلأَمَعأالَْمْوِقِفأَوَماَذاأيُْمِكُنُهأ	َْنأيَْفَعَلأ	 أنَاِقْشأَمَعأَمْجُموَعِتَكأكَْيَفأيُْمِكُنألَِذلَِكأالشَّ

لِلتََّغلُِّبأَعلَىأالُْشُعورِأالَِّذيأيَْنَتابُُه.أ
أ ْخِصأالتََّعاُمُلأَمَعأالَْمْوِقِفأَواْلِْجرَاَءاِتأالَِّتيأ	 أَعلَىأالَْجانِِبأاْلَيَْسرِ،أاُْكُتْبأ	َِوأارُْسْمأكَْيَفأيُْمِكُنألِلشَّ

َقْدأيَتَِّخُذَها.أ
. فِّ َتَها،أاْعرِْضأَعَملََكأ	ََماَمأالصَّ ِعْنَدَماأتُْنِهيأَمْجُموَعُتَكأَمَهمَّ

4
ْر! تََوقَّْف َوَفكِّ

َهْلأَسَبَقألََكأ	َْنأَشَعرَْتأبِالَغَضِبأ	َِوأالُْحْزِن؟
أَفكِّْرأ َفيأَحاِلأَحَصَلأَذلَِك،أيُْسَتْحَسُنأ	َْنأ«تََتَروَّى»!أتّّنفَّْسأبُِبْطٍءأَواْمَنْحأنَْفَسَكأَوْقَتاأاِلْسِتَعاَدِةأُهُدوئَِكأثُمَّ

أُخطَْوٍة. َقْبِلأاتَِّخاِذأ	َيِّ
أ	َِجْبأَعِنأالتَّالِي: ُعْدأإَلَىأالَْمَواِقِفأالَِّتيأكََتْبَتَهاأِفيأالنََّشاِطأ1،أثُمَّ

أ1 َماأالَِّذيأَحَصَل؟.

ْر!  َفكِّ
كَْيَفأيُْمِكُنِنيأ	َْنأ	َكُوَنأَمْسُؤواًلأَعْنأكَْيِفيَِّةأتََعاُمِليأَمَعأَمَشاِعرِي؟

أ بَِماَذاأَشَعرَْت؟.

أ كَْيَفأتََتَروَّى؟.

أ َماأالتَصرُُّفأالُمْخَتِلُفأالَّذيأَقْدأتَُقوُمأبِِهأالَن؟.

أأالَْمْوِقُف الَْحلُّ

بأأ	ح

دج

النشاط 3 )15 دقيقة(
ذّكر الطلبة بمدى تأثير المشاعر في الصحة العامة. وّضح 
أّن علينا معرفة كيفية التعامل مع مشاعرنا، وال سيما في 

المواقف الصعبة.

قسم الطلبة إىل مجموعات ثنائية واطلب منهم تأمل الصور 
التي تصّور شخًصا تعرّض لألذى أو المضايقة. اطلب من كل 

ثنائي مناقشة الموقف واقتراح حل ممكن للمشكلة. 

إجابات مقترحة
الصورة أ: تدّخل إليقاف التّنّمر، اطلب مساعدة شخص بالغ.

الصورة ب:  ساعد في الفرز والتعبئة، خطط ألشياء تقوم بها 
في المنزل الجديد.

الصورة ج:  تحدث إىل الوالد لمحاولة التوّصل إىل تسوية، 
وابحث عن نشاط بديل يحبه الطفل.

الصورة د:  افهم أن األمر قد يرجع إىل أسباب خارجة عن إرادة 
الصديق، ابحث عن نشاط آخر للقيام به بمفردك أو 

مع صديق آخر.

بعد مشاركة كل ثنائي حلّه المقترح، اطلب من بقية الطلبة 
اقتراح طرق أخرى لحل المشكلة.

النشاط 4 )10 دقائق(
وضح للطلبة أّن علينا أحيانًا، عندما تنتابنا مشاعر قوية، نحتاج 

التوّقف والتفكير قبل التصرف. اطلب من الطلبة اقتراح 
إجراءات يمكنهم اتخاذها بهدف التوّقف والتفكير قبل 

التصرف بانفعال. 

اطلب اآلن من الطلبة التفكير في الموقف الذي كتبوا عنه في 
النشاط 1. امنحهم وقتًا كافيًا لإلجابة عن األسئلة الواردة في 

كتاب الطالب.

اطلب من الطلبة مشاركة ما سيفعلونه في المرة التالية التي 
يشعرون فيها باالنفعال.

إجابات مقترحة
العّد من 1 إىل 10 )أو العكس(	 

الضغط عىل كرة إزالة التوتر	 

شرب الماء	 

رسم صورة	 

القيام ببعض التمارين الرياضية	 

الذهاب إىل منطقة هادئة	 
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النشاط 5 )10 دقائق( )اختياري(
وضح للطلبة أن الناس سيتسببون في شعورنا باالستياء أحيانًا، وأشر إىل أننا، عىل الرغم من عدم قدرتنا 
 عىلالتحكم دوًما في أقوال اآلخرين أو أفعالهم تجاهنا، يمكننا محاولة التحكم في المشاعر التي تنتابنا. 

قّسم الطلبة إىل مجموعات من أربعة طلبة. أعط كل مجموعة ورقة كبيرة واطلب منها رسم جدول 
 يشبه الجدول الذي في كتاب الطالب.

اطلب من الطلبة كتابة أو رسم موقف انفعالي في العمود األيمن، ثم تقوم كل مجموعة بمناقشة 
الموقف وتتفق عىل حل.  ثم تكتب أو ترسم مشهًدا يوضح تحكم الشخص في مشاعره في ذلك 

 المشهد أو ترسمه.

عندما تنتهي كل مجموعة، يعرض الطلبة عملهم أمام طلبة الصّف. 

ْرُس 5 34اْلَوْحَدُة 5 الدَّ

اْلَكِثيُر ِمَن التَّْمِثيِل
ٍة َجيَِّدٍة، ِمَن اْلُمِهمِّ  ٍة َعامَّ لِْلحَفاِظ َعلَى ِصحَّ

َمْعرَِفُة َكْيِفيَِّة التََّعاُمِل َمَع َمَشاِعرَِك. 
َورِأ	َْدنَاُه.أ انُْظْرأإِلَىأكُّلأُصورٍَةأَمِنأالصُّ

أكَْيَفأكُْنَتأَسَتَتَصرَُّفأ فِّ نَاِقْشأَمَعأ	َحِدأزمَلِءأالصَّ
ِفيأكُّلأَحالٍَة.

أاْقِترَاَحاتَِك. فَّ َشارِِكأالصَّ
	َْصِغأإِلَىأاْقِترَاَحاِتأاْلَخرِيَن.

َجْدَوُل اْلَمَشاِعر5ِ
اُرُْسْمأِفيأَورََقِةأَمْجُموَعِتَكأَجْدَواًلأكََهَذاأالَْجْدَوِل:أ

أ أَعلَىأالَْجانِِبأاْلَيَْمِن،أاُْكُتْبأ	َِوأارُْسْمأَمْشَهًداأانِْفَعالِّيًاأَقْدأيَْشُعُرأِفيِهأَشْخٌصأَماأبِااِلْسِتَياِءأ	َْوأاْلََذى.أ	
أ ْخِصأالتََّعاُمُلأَمَعأالَْمْوِقِفأَوَماَذاأيُْمِكُنُهأ	َْنأيَْفَعَلأ	 أنَاِقْشأَمَعأَمْجُموَعِتَكأكَْيَفأيُْمِكُنألَِذلَِكأالشَّ

لِلتََّغلُِّبأَعلَىأالُْشُعورِأالَِّذيأيَْنَتابُُه.أ
أ ْخِصأالتََّعاُمُلأَمَعأالَْمْوِقِفأَواْلِْجرَاَءاِتأالَِّتيأ	 أَعلَىأالَْجانِِبأاْلَيَْسرِ،أاُْكُتْبأ	َِوأارُْسْمأكَْيَفأيُْمِكُنألِلشَّ

َقْدأيَتَِّخُذَها.أ
. فِّ َتَها،أاْعرِْضأَعَملََكأ	ََماَمأالصَّ ِعْنَدَماأتُْنِهيأَمْجُموَعُتَكأَمَهمَّ

ْر! تََوقَّْف َوَفكِّ
َهْلأَسَبَقألََكأ	َْنأَشَعرَْتأبِالَغَضِبأ	َِوأالُْحْزِن؟

أَفكِّْرأ َفيأَحاِلأَحَصَلأَذلَِك،أيُْسَتْحَسُنأ	َْنأ«تََتَروَّى»!أتّّنفَّْسأبُِبْطٍءأَواْمَنْحأنَْفَسَكأَوْقَتاأاِلْسِتَعاَدِةأُهُدوئَِكأثُمَّ
أُخطَْوٍة. َقْبِلأاتَِّخاِذأ	َيِّ

أ	َِجْبأَعِنأالتَّالِي: ،أثُمَّ ُعْدأإَلَىأالَْمَواِقِفأالَِّتيأكََتْبَتَهاأِفيأالنََّشاِطأ

أ َماأالَِّذيأَحَصَل؟.

ْر!  َفكِّ
كَْيَفأيُْمِكُنِنيأ	َْنأ	َكُوَنأَمْسُؤواًلأَعْنأكَْيِفيَِّةأتََعاُمِليأَمَعأَمَشاِعرِي؟

أ2 بَِماَذاأَشَعرَْت؟.

أ3 كَْيَفأتََتَروَّى؟.

أ4 َماأالتَصرُُّفأالُمْخَتِلُفأالَّذيأَقْدأتَُقوُمأبِِهأالَن؟.

أأالَْمْوِقُف الَْحلُّ

بأأ	ح

دج

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 
والوجداني والعملي(

التفكير الناقد	 

إدارة الذات	 

التعاطف	 

االهتمام	 

إظهار االحترام	 

اتخاذ القرارات	 

االستقاللية	 

التقييم/التأمل
التقويم

من الممكن التشجيع عىل استخدام تقويم األقران في هذا 
الدرس من خالل اتباع استراتيجية »نجمتان وأمنية«. يمكن 

للطلبة مراجعة إجابات أقرانهم عىل الموقف وذكر أمرين 
أعجباهم في طريقة استجابة أقرانهم، وتقديم اقتراٍح واحد 

بديٍل لطريقة مختلفة كان يمكن التعامل بها مع الموقف.

التعليم المتمايز
قم بالدمج بين المبتدئين والمتقدمين في مهام جماعية 

بحيث يعملون سويًا. يتيح ذلك للمبتدئين  التعلم من أقرانهم.


