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خالقية 
أ
بية ال ال�ت

 تطوير الأفراد نحو المواطنة العالمية بتشجيعهم
 عىل المشاركة وتنويرهم وتمكينهم

...» ن ن والمثقف�ي ي خلق أجيال من المتعلم�ي
 » »إن أفضل استثمار للمال هو استثماره �ن

مارات وشابّاتها، المستقبل لكم، وأنتم من سيحدد معالمه« « »يا شباب دولة الإ

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه هللا -

»الأخالق صمام أمان الأمم وروح القانون وأساس التقدم، ودونها ل أمن ول استقرار ول استدامة«
صاحب السمّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - حفظه هللا -

»المستقبل ينتمي إىل من يمكنه تصوره وتصميمه وتحقيقه. إنه ليس شيًئا تنتظره بل تخلقه«
صاحب السمّو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - رعاه هللا -

ة، ومــن مســؤولياتنا إعدادهــم لمواجهتهــا وحمايتهــم. ل ينبغــي أن نبقــى  »يواجــه أبناؤنــا تحديــات كبــري
ي موقــع المتفــرج، بــل علينــا أن نســابق الضــوء، وليــس الريــح فقــط، لضمــان أن نــزّود أجيالنــا المســتقبلية 

�ن
نجــازات والتقــدم« بالمقّومــات الالزمــة لتحقيــق المزيــد مــن الإ

صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رعاه هللا -
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بية الأخالقية ال�ت
ي نفــوس الطلبــة، مّمــا يمّكنهــم 

ــا �ن كة عالميًّ بيــة الأخالقيــة إىل ترســيخ القيــم الأخالقيــة المشــرت يهــدف برنامــج الرت
مــن التفاعــل والتواصــل مــع فئــات ثقافيــة واجتماعيــة مختلفــة وأفــراد ذوي أفــكار ووجهــات نظــر مختلفــة ومتباينــة 
، وهــي تتيــح  ن ن ومســؤول�ي ن فاعلــ�ي ن وعالميــ�ي ن محليــ�ي هــذه القيــم ترمــي أيضــاً اىل تمكينهــم مــن أن يصبحــوا مواطنــ�ي
ي تماســكه 

ي تؤدي إىل إثراء المجتمع �ن ام الختالف والتعاطف ال�ت لهم اكتســاب خصال التفاهم المتبادل واحرت
وازدهــاره مــن خــالل الحــوار والتفاعــل، تُتــاح الفــرص أمــام الطلبــة لستكشــاف مختلــف وجهــات النظــر العالميــة، 
التفكــري  اضــات الغــري وموافقتــه، واكتســاب المعــارف والمهــارات والســلوكيات الالزمــة لممارســة  ومناقشــة افرت

ة والتــرف انطالًقــا منهــا لمــا فيــه مصلحــة المجتمــع. ي والتفكــري الناقــد واتخــاذ قــرارات أخالقيــة مســتنري
الأخــال�ت

بية الأخالقية ي يرّسخها برنامج ال�ت
القيم ال�ت
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محاور التعّلم الرئيسة
بنــاء كل محــور حــول  تــم  أدنــاه( فقــد  بيــة الأخالقيــة أربعــة محــاور تعلــم رئيســة )انظــر  الرت يشــمل برنامــج 

التعّلــم. نواتــج  مــن  سلســلة 

بية الأخالقية ال�ت

تدريس القيم 
الأخالقية العالمية 

نصاف  مثل الإ
والهتمام والصدق 
والمرونة والتسامح 

ام. والحرت

خالق
أ
الشخصية وال الفرد والمجتمع الدراسات الثقافية الدراسات المدنية

تنمية التفكري 
ي لدى الأفراد 

الأخال�ت
ي 

ن �ن كأعضاء فاعل�ي
أرسهم ومحيطهم 

الجتماعي والمجتمع 
الأوسع.

اث  ن عىل الرت كري الرت
ي المحىلي  مارا�ت الإ
ماراتية  والآثار الإ
وأهمية الحفاظ 

عىل الثقافة والهوية 
ماراتية. الإ

ن عىل التاريخ  كري الرت
ي والتجارة  مارا�ت الإ
والسفر والحوكمة 
مارات فضاًل  ي الإ

�ن
عن مبدأ المواطنة 

العالمية.

المرونة
ي ظــروف صحراويــة قاســية ومــا زالــت الدولــة تــرسي 

مــارات العربيــة المتحــدة مــن العيــش �ن تمكــن شــعب دولــة الإ
أساســا لمســتقبل ســعيد ننعــم فيــه بالرخــاء.
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المهارات الأساسية
ي 

ي التعليــم والتعُلــم فهــو يركــز عــىل تثقيــف العقــل )المجــال المعــر�ن
بيــة الأخالقيــة نهًجــا شــاماًل �ن ينهــج برنامــج الرت

- المعرفــة( والقلــب )المجــال العاطفــي - الشــعور( واليــد )المجــال العمــىلي - العمــل(، بحيــث يكتســب الطلبــة 
. ي عالــم رسيــع التغــري

مجموعــة مــن المهــارات المناســبة لالندمــاج بشــكل كامــل �ن
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القيم
معايــري  وتشــكل  الفــرد؛  لــدى  النفــس  لضبــط  ورة  وهــي �ن الأخالقيــة  بيــة  الرت برنامــج  ي 

�ن أســاسي  ركــن  القيــم 
دعــم  القيــم، مســتهدًفا  عــىل  ه  ن كــري برت المنهــج  هــذا  ن  يتمــري أفــكاره وترفاتــه  ي 

�ن الفــرد  بهــا  شــد  شــخصية يسرت
بيــة الأخالقيــة الضــوء  ي تحديــد أهدافهــم الشــخصية ودوافعهــم مــن وراء هــذه الأهــداف تســّلط الرت

الطلبــة �ن
عــىل العديــد مــن المســائل المتعــددة الأوجــه، منهــا الصحــة النفســية وتوزيــع المصــادر والتجــارة يمّكــن برنامــج 
ن عــىل الســواء مــن استكشــاف الآثــار الخالقيــة الكامنــة وراء القضايــا  ن والمتعلمــ�ي بيــة الأخالقيــة الُمعلمــ�ي الرت

. ي المجتمــع المحــىلي والمجتمــع الــدوىلي
ن �ن المعقــدة والمشــاركة كأفــراد فاعلــ�ي

نســان والحفــاظ عــىل  ام بقيــم العدالــة الجتماعيــة وحقــوق الإ ن بيــة الأخالقيــة، إىل تعزيــز اللــرت يهــدف منهــج الرت
بويــة عــىل مبــادئ  ام التنــوع والتضامــن العالمــي وقــد بُنيــت الــدروس والمقاربــات الرت البيئــة والتعاطــف واحــرت
التضامــن والمســاواة والندمــاج، وهــي توفــر عمليــة تعليميــة قائمــة عــىل غــرس القيــم الشــخصية وتوجيههــا إّن 
بيــة الأخالقيــة ليــس تحديــًدا »تعليــم« هــذه القيــم الأساســية، بــل توفــري إطــار يُمكــن  الهــدف مــن منهــج الرت

مناقشــة هــذه الأفــكار فيــه.

التعليم والتعُلم - مقارنة تربوية
ن  ن مبادرين ومستقل�ي ي تشجيع الطلبة عىل أن يكونوا متعلم�ي

ًا �ن تلعب المنهجيات التشاركية دوًرا كبري
ي مقاربة عملية التعليم 

ن عىل استخدام طرائق غري تلقينية تعتمد عىل الدمج والنقاش �ن كري ويتم الرت
ة، وأنشطة تصنيفية،  والتعُلم داخل الصف يُتاح أمام الطلبة وقت لمناقشات مفتوحة، ومحادثات موجَّ
زات  دون بسياقات من عالم الواقع كمحفِّ وطرح مسائل فلسفية، إضافة إىل مجال للتأمل، كما أنهم يزوَّ

لالستقصاء تهدف هذه المنهجيات إىل تشجيع الطلبة عىل خوض عملية توعوية والتفكري الناقد، من شأنها 
ي حياتهم اليومية.

ي �ن
أن تسمح لهم بممارسة مبادئ التفكري الأخال�ت



xi

بية الأخالقية المصادر التعليمية لمنهج ال�ت
ن وتعلمهم: بية الأخالقية، ُوضعت مجموعة من المصادر لدعم تعليم كافة المتعلم�ي من أجل تدريس منهج الرت

 كتاب الطالب

مــن  مجموعــة  عــىل  يحتــوي  للطلبــة  مخصــص  كتــاب 
والأنشــطة  والنصــوص  والصــور  التوضيحيــة  الرســوم 
ي عمليــة التعُلــم.

اك الطلبــة ودعمهــم �ن تهــدف إىل إرسش

 دليل المعُلم

الــدروس،  مــن  الرئيســة  الجوانــب  عــىل  الضــوء  يســلط 
التعليميــة  والأهــداف  للوحــدة  التُعلــم  نواتــج  ويقــدم 
بالتوقيــت  نــة  مقرت حــة  مقرت ومهــام  وأفــكار  درس  لــكل 
عــىل  الأنشــطة  هــذه  مــن  العديــد  تشــتمل  ي  التقريــ�ب
ي دعــم الطــالب مــن خــالل مجموعــة 

التمايــز للمســاعدة �ن
القــدرات. واحتياجــات  مهــارات  مــن 

 المصادر الرقمية

فــرص   - متوفــر  هــو  مــا  حســب   - ن  للمشــارك�ي تُتــاح 
الكتــب  مثــل  الرقميــة،  التكنولوجيــات  اســتخدام 
وتوســيع  دعــم  بهــدف  الرقميــة،  والمــواد  ونيــة  لكرت الإ
مــن خــالل  الأخالقيــة  بيــة  الرت لجوانــب  تعلمهــم  نطــاق 

المنهــج. وحــدات  مــن  وحــدة  كل 

ي نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عىل:
�ف

تعريف ومناقشة أسباب الأنشطة والسلوكيات الفاسدة وغ�ي الأخالقية.  .1

. ي
تعريف وتحديد تأث�ي النشاط الفاسد غ�ي الأخال�ق  .2

. ي
تحديد طرق مكافحة النشاط الفاسد غ�ي الأخال�ق  .3

معرفة كيفية الترصف بطريقة أخالقية غ�ي فاسدة.  .4

تعريف الفساد من منظور عالمي.  .5

نواتج التعلم

ي يحدث بها؟
ما هو الفساد وما هي المجاالت ال�ت ول: 

أ
الدرس ال

لماذا يحدث الفساد؟  : ي
الدرس الثا�ن

تبة عىل الفساد؟ ما هي االآثار الم�ت الدرس الثالث: 

ي التعليم؟
ما هو نوع السلوكيات غ�ي االأخالقية الموجودة �ف الدرس الرابع: 

ي بيئة العمل؟
ما هي أنواع السلوكيات غ�ي االأخالقية الموجودة �ف الدرس الخامس: 

ي نفسك 
ي ومكافحة الفساد �ف

كيف يمكنك تعزيز السلوك االأخال�ت الدرس السادس: 
ي االآخرين؟

و�ف

ي حياتنا 
ف

خالق �
أ
ال

المعارصة

CM20 الوحــدة 

3 الوحدة 1

ول
أ
الدرس ال

ي يحدث بها.
الفساد والمجاالت ال�ت

ي التعرف عىل مع�ن 
سيستخدم هذا الدرس الأنشطة والمحتوى من كتاب الطالب للمساعدة �ن

ي يمكن أن يحدث بها. والهدف هو تشجيع الطالب عىل التعرف 
الفساد والمجالت المختلفة ال�ت

اتهم وتشجيعهم عىل التوصل من خالل مفاهيمهم  عىل أفكارهم، وتصوراتهم المسبقة وتفس�ي
ي 

�ن للمشاركة  اختياراتهم  ي 
�ن الأفراد  فأهمية  للفساد.  الأفراد  واختيار  السلطة  دور  إىل  الخاصة 

لذا  الوحدة،  دروس  جميع  خالل  مهما  موضوًعا  ستكون  المستويات  كل  عىل  فاسدة  أنشطة 
ي الدرس الأول. 

سيكون من المهم إبراز تلك المسألة �ن

هداف التعليمية للدرس
أ
اال

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ن

قل من »الفساد«. 
أ
تعريف ثالثة عناصر رئيسة على ال  

قل في مجالين مختلفين في المجتمع. 
أ
تقديم مثال على السلوك الفاسد على ال  

وصف فئتين مختلفتين للفساد.  

3 الوحدة 1

Lesson Objectives
Distinguish some different forms of traditional 
storytelling.

of the way in which the stories that are handed 
down from generation to generation inform our 
knowledge of the past. 

Required Materials
• 
• pens

 Learning Outcomes
• Identify different forms of traditional 

storytelling.
• 

stories handed down from generation to 
generation inform our knowledge of the 
past.
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بية الأخالقية وما يرمز إليه غالف كتاب منهج ال�ت
تصميم يعكس مفاهيم الثقافة المحلية والمجتمع المعارص والمواطنة العالمية.

ي نوفمــرب 
ي والــذي تــم افتتاحــه بحــدث تاريخــي �ن ي أبوظــ�ب

 تصميــم الغــالف مســتوحى مــن متحــف اللوفــر �ن
بــن راشــد آل مكتــوم  2017 بحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
 - - رعــاه هللا  ي  الــوزراء حاكــم د�ب رئيــس مجلــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 
ي  وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان وىلي عهــد أبوظــ�ب
نائــب القائــد الأعــىل للقــوات المســلحة - رعــاه هللا - وفخامــة الرئيــس 

إيمانويــل ماكــرون وحــكام ورؤســاء دول آخريــن.  الفرنــ�ي 

مختلــف  مــن  النــاس  تحتضــن  ثقافيــة  منــارة  اللوفــر  متحــف   يعتــرب 
للطبيعــة  أعمــق  لفهــم  للتوصــل  للزائريــن  الفرصــة  تاحــة  لإ الثقافــات 
الصفــوف  مناهــج  أهــداف  فيــه  تتجــىل  مــا  نســانية، وهــو  لالإ العالميــة 
ي والحتفــاء بــه، مــن أجــل 

ي تســليط الضــوء عــىل التنــوع الثقــا�ن
12–10 �ن

يجابيــة.  الإ والســلوكيات  التفاهــم  تعزيــز 

المتبــادل،  ام  الحــرت تعزيــز  ي 
�ن اللوفــر  متحــف  أهــداف  أحــد   يتمثــل 

، ومــن المأمــول أن تســاعد مناهــج الصفــوف 12–10 الطــالب عــىل  ي وحــب المعرفــة، والتعلــم، والتأمــل الــذا�ت
ي هــذه القيــم الهامــة وترســيخها. 

التفكــر �ن

المعمــاري  المهنــدس  الــذي صممــه  ي  أبوظــ�ب اللوفــر  لمتحــف  الرئيســة  القبــة  مــن  الكتــب  أغلفــة   اســتوحيت 
الفرنــ�ي جــان نوفيــل، والــذي يضــم 8000 نجمــة معدنيــة متداخلــة ويمكــن اعتبــار كل نجــم كفــرد يمثــل 
ي بالثقافــات المختلفــة واســتمد المهنــدس نوفيــل تصميــم القبــة مــن الهندســة  ابــط وغــ�ن جــزًءا مــن مجتمــع مرت
اث. ويهــدف المنهــج  المعماريــة العربيــة العريقــة إذ يعتــرب ســقف متحــف اللوفــر تجســيداً حديثــاً لهــذا الــرت
ن الأصالــة والمعــا�ة وتشــجيع الطــالب عــىل استكشــاف معالــم  ي بــ�ي مــارا�ت إىل التأكيــد عــىل وحــدة المجتمــع الإ
ي 

مــارات العربيــة المتحــدة والتعــرف عــىل نهجهــا العــري النابــض بالحيــاة للمــ�ن ق لدولــة الإ التاريــخ المــرش
قدمــاً بالبــالد نحــو المســتقبل. 



مقدمة

لقــد تــم تصميــم دليــل الُمعلــم هــذا ليكــون ُمكمــاً لكتــاب الطالــب ويحتــوي 
كتــاب الطالــب عــى مجموعــة مــن المحتويــات والمهــام القائمــة عــى وثيقــة 
بيــة الأخاقيــة وتوضــح هــذه الوثيقــة طبيعــة  نامــج ال�ت المناهــج الخاصــة ب�ب
التعُلــم  نواتــج  لــكل صــف وكذلــك  ي كل وحــدة 

المــراد تغطيتــه �ف المحتــوى 
احــات لاأنشــطة وطــرق التخطيــط للــدروس  لــكل وحــدة ويقــدم الدليــل اق�ت
بيــة الأخاقيــة ويســتهل كل درس  الخاصــة بــك لتلبيــة متطلبــات برنامــج ال�ت
ي تُمثــل محــوراً 

ة والمختــرة الــىت بمجموعــة مــن الأهــداف التعليميــة القصــ�ي
ي نهايــة الــدرس.

لمــا يُتوَقــع مــن الطــاب القيــام بــه �ف
عليــك  ويجــب  فقــط،  رشــاد  لاإ هــي  والخطــط  الأنشــطة  أن  يُرجــى ماحظــة 
وفًقــا  دروســك  لتخطيــط  الخاصــة  وأنشــطتك  ومــواردك  تــك  خ�ب اســتخدام 
وطبيعتهــم،  لهــم  بالتدريــس  تقــوم  الذيــن  الطــاب  قــدرة  لمســتويات 

بــك. الخاصــة  التعليــم  أســاليب  وبالطبــع 
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الأخالق

تخطيط كتاب الطالب
بيــة  نامــج ال�ت ي نصــت عليهــا وثيقــة المناهــج الخاصــة ب�ب

يُغطــي كتــاب الطالــب جميــع الوحــدات الــىت
ي 

اثنــىت ي بعــض الحــالت 
الأخاقيــة وتشــ�ي الوثيقــة إىل أن كل وحــدة »تتطلــب ســت ســاعات، و�ف

« هنــاك  ة ســاعة، مــن التدريــس خــال نصــف الفصــل الــدراسي أو نصفــي الفصــل الــدراسي عــرش
ي نصــف 

ف العــا�ش والحــادي عــرش قــد يختلــف عــدد الأســابيع �ف ي كل مــن الصفــ�ي
ســت وحــدات �ف

ي بعــض 
وري مراجعــة التوقيــت، و�ف ي أي عــام، وعليــه فســوف يكــون مــن الــرف

الفصــل الــدراسي �ف
ي يجــب تغطيتهــا ومــا 

الحــالت ســوف يتطلــب الأمــر نوعــا مــن التقييــم حــول ماهيــة المواضيــع الــىت
ي عــى حــدة

ض أن يقــوم كل معلــم بعمــل هــذا التقييــم المهــىف ف اســتبعاده، ويُفــ�ت الــذي قــد يتعــ�ي
ي وثيقــة المناهــج 

تحتــوي كل وحــدة عــى ســتة دروس تــم كتابتهــا لتعكــس المحتــوى المطلــوب �ف
بيــة الأخاقيــة وكتــاب الطالــب هــو كمــا يُعــرِّف نفســه - كتــاب للطــاب ومــن  نامــج ال�ت الخاصــة ب�ب
ي كثــ�ي 

بيــة الأخاقيــة، ســيقوم الطــاب ببنــاء مهاراتهــم ومعارفهــم، و�ف نامــج ال�ت خــال العمــل ب�ب
اكمــة لمســاعدة أنفســهم عــى التقــدم خــال  مــن الأحيــان ســيمكنهم اســتخدام هــذه المعرفــة الم�ت

. ي عــرش
الصفــوف مــن العــا�ش وحــىت الثــا�ف

: يتم ترتيب الوحدات لكل صف عى النحو التاىلي

ي عــرش بحيــث تتضمــن 
الثــا�ف العــا�ش إىل  مــن  الطــاب للصفــوف  كتــب  تمــت كتابــة محتــوى  لقــد 

قاعــدة محتــوى غنيــة ومــن الجديــر بالذكــر أن كتــاب الطالــب ل يُعــد نموذجــا للتدريــس، فحجــم 
ي أي درس مدتــه ســاعة واحــدة.

محتــوى الكتــاب أكــ�ب بكثــ�ي ممــا يمكــن تغطيتــه �ف

ــل لهــم  يتضمــن كتــاب الطالــب محتــوًى ثريــاً يُســاعد الطــاب عــى بنــاء معرفتهــم وفهمهــم، ويُمثِّ
ه. بيــة الأخاقيــة وغــ�ي ي برنامــج ال�ت

مصــدراً يمكــن الرجــوع إليــه خــال دروســهم �ف
محــددة  لتكــون  تصميمهــا  تــم  للفصــل  حــة  مق�ت تعليميــة  أهــداف  هنــاك  كل درس،  بدايــة  ي 

و�ف  
ف اســتخدام هــذه الأهــداف  وتوفــر قاعــدة يمكنــك تأســيس خطــط تدريســك عليهــا ويمكــن للُمعلمــ�ي
ي كيفية التخطيط للدرس 

التعليمية كمحور للدروس، كما يمكنهم أيضا ممارسة بعض المرونة �ف
ف الذيــن لديهــم أســاليب تدريــس مختلفــة بالتخطيــط  والتعليــم والتعُلــم ويســمح هــذا للمعلمــ�ي
وفًقــا لذلكــذا، فمــن الُمســتحب أن تكــون انتقائيــا للغايــة عنــد اســتخدامك لكتــاب الطالــب كجــزء مــن 

طريقــة تدريســك.
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حــة، ويقــوم بتقســيم  توقيــت الدرس: يُقــدم هــذا الدليــل مجموعــة مــن خطــط الــدروس المق�ت

ح، وهــذا  الــدرس إىل أنشــطة مختلفــة يتمحــور الكثــ�ي منهــا حــول الطالــب ولــكل نشــاط توقيــت مقــ�ت
ي تخصيــص مزيــد مــن الوقــت لبعــض المهــام دون 

اح وقــد ترغــب أنــت �ف التوقيــت هــو مجــرد اقــ�ت
ي ومعرفتــك بطابــك.

وك لتقديــرك وتقييمــك المهــىف هــا، وهــذا الأمــر مــ�ت غ�ي
ح أن يتــم  ي يُقــ�ت

ي كل وحــدة والــىت
موضوعــات الوحدة: يركــز الدليــل عــى الموضوعــات الرئيســة �ف

ي كل درس مــن 
ي درس مدتــه ســاعة واحــدة يتــم اســتنتاج هــذه الموضوعــات الرئيســة �ف

تغطيتهــا �ف
ي وثيقــة المناهــج، ويتــم توجيههــا مــن خــال نواتــج التعُلــم المحــددة لــكل 

محتــوى الوحــدة الــوارد �ف
ي كتــاب الطالــب 

ف عــى موضوعــات أخــرى مذكــورة �ف كــ�ي ي ال�ت
ي تلــك الوثيقــة وقــد ترغــب أنــت �ف

وحــدة �ف
وك أيضــا لتقديــر الُمعلــم. ي تعتقــد بأنهــا مهمــة لطابــك، وهــذا مقبــول تمامــا ومــ�ت

والــىت

ي كتاب الطالب
المهام والأنشطة �ف

ي يمكنــك اســتخدامها، إذا كنــت 
ي كتــاب الطالــب والــىت

هنــاك عــدد مــن المهــام والأنشــطة الــواردة �ف
ي اســتخدام مهامهــم 

ف �ف ي ذلــك، كجــزء مــن تدريســك ومــع ذلــك، قــد يرغــب بعــض الُمعلمــ�ي
ترغــب �ف

ي كتــاب الطالــب، وهــذا أمــر 
وأنشــطتهم الخاصــة وعــدم اســتخدام المهــام والأنشــطة الــواردة �ف

مقبــول تمامــا. 
ي هــذا الدليــل وقــد 

حــة �ف ي اســتخدام المهــام والأنشــطة المق�ت
وبــدلً مــن ذلــك، فقــد ترغــب أنــت �ف

ي هــذا الدليــل أكــ�ش 
ي كتــاب الطالــب ولكنهــا غــ�ي واردة �ف

تجــد أن بعــض المهــام والأنشــطة الــواردة �ف
ماءمــة أو مناســبة لطابــك لــذا، فإنــه مــن المقبــول تمامــا أن تســتخدم أي مــن المهــام والأنشــطة 

ي طريقــة تدريســك.
ي كتــاب الطالــب �ف

الــواردة �ف

بوي المنهج ال�ت
إىل  الــدروس  تنقســم  ســليمة  تعليميــة  مبــادئ  إىل  الُمعلــم  دليــل  ي 

�ف الــواردة  احــات  الق�ت تســتند 
مهــام وأنشــطة مختلفــة، كثــ�ي منهــا ل يديرهــا الُمعلــم بــل تتمحــور حــول الطالــب والهــدف هــو 
ف الطــاب مــن خــال تشــجيعهم عــى المشــاركة والنشــاط ويبــدأ الــدرس عــادة بمهمــة  إلهــام وتحفــ�ي
ة تســتغرق مــن خمــس إىل عــرش دقائــق تعمــل عــى تعريــف الطــاب بالمواضيــع  تمهيديــة قصــ�ي
هــم بمــا تعلمــوه ســابًقا ثــم يتــم تقســيم الــدروس إىل مهــام وأنشــطة  ي ســيتم تغطيتهــا أو تذك�ي

الــىت
تســتغرق أوقــات مختلفــة؛ فبعضهــا يســتغرق عــرش دقائــق، وبعضهــا يســتغرق مــن خمســة عــرش 

يــن دقيقــة، والبعــض الآخــر يســتغرق أكــ�ش مــن ذلــك. إىل عرش
وكمــا ذكرنــا، فــإن العديــد مــن المهــام والأنشــطة تقــوم عــى العمــل مــن قبــل مجموعــات ثنائيــة أو 
ي العتبــار عنــد تقســيمهم 

ة ومــن المستحســن أخــذ قــدرات الطــاب المختلفــة �ف مجموعــات صغــ�ي
ي تتطلــب مجموعــة مــن 

ة قــد تتضمــن المهمــة الــىت إىل مجموعــات ثنائيــة أو إىل مجموعــات صغــ�ي
أربعــة أفــراد، عــى ســبيل المثــال، الطــاب الذيــن لديهــم مجموعــة مــن القــدرات يمكــن للمعلــم 
ي ذلــك إىل معرفتــه الشــخصية بطابــه 

ي المجموعــات بنفســه، مســتندا �ف
أن يتــوىل توزيــع الطــاب �ف

مــن  بانتظــام لضمــان مزيــج  المجموعــات  الأفــراد داخــل  مــن تغيــ�ي  التأكــد  واحتياجاتهــم ويتــم 
ي الفصــل.

ف لــدى جميــع الطــاب �ف الأفــكار والقــدرات واســتمرار شــعور الهتمــام والتحفــ�ي
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التمايز
ي دليــل المعُلــم يوفــر الكثــ�ي منهــا فرصــة للتمايــز وليــس 

هنــاك مجموعــة مــن الأنشــطة الــواردة �ف
ف الطــاب الأكــ�ش قــدرة عــن الطــاب الأضعــف مــن خــال بعــض المهــام الأكــ�ش  الأمــر هــو تميــ�ي

ي بعــض الظــروف.
ي فعــل هــذا الأمــر �ف

تحديــا، رغــم أنــك قــد ترغــب �ف
ف المهــام، ل ســيما إذا كان  ، عــى ســبيل المثــال، طريقــة يمكــن بهــا تميــ�ي ي

قــد يكــون العمــل الثنــا�أ
ي يشتمل عى طالب ضعيف وآخر قوي ل يستطيع الطالب القوي دعم الطالب الضعيف 

الثنا�أ
فحســب، بــل يقــوي أيضــا فهمــه ونطــاق مهاراتــه مــن خــال التفكــ�ي بشــكل مختلــف وبالمثــل، يمكــن 
أن يكــون العمــل الجماعــي مصــدرا جيــدا للتمايــز لأنــه يرفــع بعــض الضغــط عــن الطــاب ويجعلهــم 

تهــم الخاصــة. يشــعرون بالرتيــاح أكــ�ش مــع أقرانهــم والعمــل أكــ�ش بوت�ي
ي تعــزز التمايــز طــرح الأســئلة ومهــام »الكــرسي الســاخن« 

حــة الأخــرى الــىت تشــمل الأنشــطة المق�ت
المتحركــة  الرســوم  مثــل  المختلفــة  النتائــج  واختيــار  المهــام  وخيــارات  المتسلســلة  والأســئلة 
ي قــد تكــون أكــ�ش ماءمــة للطــاب ذوي 

والأعمــال الفنيــة والدرامــا والقصائــد ومــا إىل ذلــك، والــىت
المختلفــة. القــدرات  أو  التعُلــم  أســاليب 

تُعــد أنشــطة الكــرسي الســاخن، عــى ســبيل المثــال، طريقــة جيــدة للتمايــز حيــث يقــوم الطــاب 
ي الــرد عــى 

أنفســهم بطــرح الأســئلة ويشــعر الطالــب الجالــس عــى الكــرسي الســاخن بضغــط أقــل �ف
ي يطرحهــا أقرانــه بــدلً مــن المــدرس.

الأســئلة الــىت
 تــم تصميــم الأســئلة المتسلســلة بمســتوى متــدرج مــن التعقيــد بحيــث يمكــن للطــاب الأضعــف 
ف يمكــن للطــاب  ي حــ�ي

المشــاركة والإجابــة عــن الأســئلة البســيطة والشــعور بأنهــم يحــرزون تقدمــا، �ف
الأقــوى الإجابــة عــن الأســئلة الأكــ�ش صعوبــة. 

ح وضــع مجموعــة مــن المهــام حــول الفصــل ويقــوم الطــاب باختيــار  ي بعــض الحــالت، يُقــ�ت
و�ف

مــا يريدونــه مــن تلــك المهــام قــد يقــوم الطــاب الأضعــف باختيــار المهــام البســيطة، ولكنهــم 
القيــام  محاولــة  أو  أقرانهــم  لمواكبــة  الضغــط  دون  وتحقيقهــا  إتمامهــا  عــى  قادريــن  ســيكونون 

ي يقــوم بهــا أقرانهــم لكــن دون جــدوى.
بنفــس الأشــياء الــىت

ف جميــع الطــاب، ولكــن يجــب  ط العمــل عــى مهمــة شــائعة بــ�ي قــد يشــمل التمايــز حســب النتائــج �ش
الســتعداد لقبــول النتائــج المختلفــة كدليــل عــى التعُلــم والتقــدم عــى ســبيل المثــال، هنــاك عــدد 
ح الســماح للطــاب بتأليــف قصائــد أو رســم رســوم  ي تقــ�ت

ي دليــل الُمعلــم والــىت
مــن المهــام الــواردة �ف

متحركــة أو عمــل أشــكال أخــرى مــن الأعمــال الفنيــة أو تأليــف مرحيــات أو أعمــال دراميــة بســيطة 
ضافــة إىل أعمــال كتابيــة تُعــد هــذه المهــام نمــاذج ممتــازة للتمايــز لأنهــا تســمح للطــاب بمختلف  بالإ

قدراتهــم ومهاراتهــم بالمشــاركة لتحقيــق نتائــج.

   xvi



استخدام مقاطع الفيديو
ح اســتخدامها مــع الطــاب أثنــاء الــدروس، والكث�ي من هذه  هنــاك عــدد مــن مقاطــع الفيديــو الُمقــ�ت
يــل هــذه المقاطــع  ف ي إيجــاد طريقــة لت�ف

المقاطــع متــاح عــى موقــع يوتيــوب وقــد يرغــب الُمعلــم �ف
ي الفصــل بــدلً مــن الســماح للطــاب بالوصــول إليهــا بأنفســهم، فعندمــا 

لعرضهــا عــى الطــاب �ف
بمشــاهدة  الموقــع  يغريهــم  قــد  المقاطــع  تلــك  لمشــاهدة  يوتيــوب  موقــع  إىل  الطــاب  يدخــل 

ي هــم بصددهــا.
مقاطــع فيديــو أخــرى ليــس لهــا عاقــة بالمهمــة الــىت

إذا كنت تستخدم موقع يوتيوب، هناك خيار لتغي�ي إعدادات اللغة إىل اللغة العربية.
 https://www.youtube.com/اذهب إلى موقع يوتيوب  .1

عدادات« في شريط القوائم اذهب إلى رابط »الإ  .2

انتقل بعد ذلك إلى رابط »اللغة«   .3

ومن القائمة هناك اختر لغتك )العربية(  .4

)Kahoot( استخدام برنامج كاهوت
ح  ي الــدروس يقــ�ت

كاهــوت هــو مــورد تعليمــي وطريقــة ممتــازة تســمح للطــاب بالمشــاركة والتفــوق �ف
ي دليــل الُمعلــم اســتخدام كاهــوت.

عــدد مــن الــدروس �ف

كاهوت هو عبارة عن موقع قائم عى لعبة تعتمد عى اختيار الإجابات من خال »التصويت«، 
حيــث يقــوم الُمعلــم بطــرح أســئلة متعــددة الخيــارات ذات الصلــة بالموضــوع الــذي يتــم تدريســه 
وعــرض هــذه الأســئلة عــى جهــاز العــرض المركــزي للطــاب ويمكــن للطــاب بعــد ذلــك اســتخدام 
حــىت  أو  تعليميــة  مــوارد  مركــز  ي 

�ف محمــول  كمبيوتــر  جهــاز  تكــون  قــد  ي 
والــىت الخاصــة،  أجهزتهــم 

هواتفهــم الذكيــة )إذا كان مســموحا لهــم بذلــك داخــل الفصــل(، وذلــك لختيــار إجاباتهــم ويمكــن 
ي نفــس الوقــت. 

للمعلــم الطــاع عــى إجابــات الأفــراد والصــف �ف
ي للتحقــق مــن تقــدم الطــاب أو كوســيلة 

ويمكــن اســتخدام هــذه الأداة كجــزء مــن التقييــم التكويــىف
لســتطاع آراء الطــاب حــول أحــد الموضوعــات وتتيــح هــذه الأداة للطــاب جميعــا المشــاركة دون 

الكشــف عــن هويتهــم دون خــوف مــن العقــاب أو الســخرية، وهــذه بالطبــع وســيلة جيــدة للتمايــز
يمكن الوصول إىل موقع كاهوت الرئيس من خال هذا الرابط: 

https://kahoot.com
ي المدارس من خال هذا الرابط: 

كما يمكن الحصول عى دليل لكيفية استخدام كاهوت �ف
https://kahoot.com/what-is-kahoot/

ويمكن الحصول عى دليل استخدام كاهوت باللغة العربية بطرق مختلفة، منها:
http://www.mohamedansary.com/2015/11/how-to-use-kahoot-in-arabic-cla.html
https://itunes.apple.com/us/book/engage-your-students-with-technology-

kahoot-arabic/id1111213236?mt=11
https://www.youtube.com/watch?v=KjQEIeN3EA4
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بية الأخالقية طبيعة برنامج ال�ت
مــن  عــن قصــد  ي كل وحــدة عــى شــكل ســؤال، وهــذا 

تــم صياغــة كل درس �ف أنــه  يُاَحــظ  ســوف 
ي الصفــوف مــن العــا�ش إىل 

المتوقــع أن يرتفــع مســتوى النضــج والوعــي والفهــم لــدى الطــاب �ف
ي 

ي تطويــر مهــارات التفكــ�ي النقــدي لديهــم وذلــك �ف
ض أن يبــدأ الطــاب �ف ي عــرش ومــن المفــ�ت

الثــا�ف
إطــار إعدادهــم لبيئــة العمــل والتعليــم العــاىلي وتهــدف صياغــة كل درس عــى شــكل ســؤال إىل 

بيــة الأخاقيــة تتعلــق بالأســئلة. إرســال إشــارة للطــاب بــأن ال�ت
ي هي دائما أســئلة مفتوحة تتطلب التفك�ي والنظر والتوازن والوعي النقدي وتعكس الأســئلة 

والىت
والتفكــ�ي  الآخريــن  بمشــاعر  والهتمــام  ام  الحــ�ت تشــمل  ي 

والــىت الأخاقيــة  بيــة  ال�ت برنامــج  أســس 
ومهــارات التعُلــم والتواصــل والتعامــل مــع المعلومــات وفهمهــا وحــل المشــكات وصنــع القــرار 

بــداع والعمــل مــع الآخريــن وإدارة الــذات. والإ
ام وفهــم المســؤوليات  ي غــرس الإحســاس بالهــدف والحــ�ت

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بينمــا نرغــب �ف
ي الصفــوف مــن 

ي يتــم تدريســها �ف
ام القانــون والنظــام مــن خــال المواضيــع الــىت المدنيــة واحــ�ت

، ففــي كثــ�ي مــن الأحيــان ل توجــد إجابــات »صحيحــة« أو »خاطئــة« بشــكل  ي عــرش
العــا�ش إىل الثــا�ف

ي بعــض 
محــدد عــى الأســئلة أو القضايــا المطروحــة والهــدف هــو تشــجيع الطــاب عــى إدراك أنــه �ف

الحــالت توجــد »مناطــق رماديــة« يصعــب فيهــا اتخــاذ القــرار قــد تتطلــب هــذه المناطــق الرماديــة 
ف وأن يُظهــروا القيــادة ويتخــذوا قــرارات صعبــة وقــد تتطلــب أيضــاً  مــن القــادة أن يكونــوا حاســم�ي
مــن الطــاب تحُمــل المســؤولية وأن يتحلــوا بالشــجاعة والعــزم والنضبــاط والحكمــة والكــرم، وكلهــا 
ي 

ي تواجههــم �ف
بيــة الأخاقيــة إن مســاعدة الطــاب عــى إدراك التحديــات الــىت مــن أســس برنامــج ال�ت

بيــة الأخاقيــة ســتكون جــزًءا هاًمــا مــن عمليــة التدريــس. فهــم ال�ت

ي كتاب الطالب
بوي للدروس �ف التخطيط ال�ت

يتضمــن تخطيــط الــدروس محتــوى مرتبــط بالمنهــج الــدراسي للوحــدة إىل جانــب عــدد مــن الجوانــب 
مــن  العديــد  الــدرس تتضمــن  مــن تخطيــط  الُمعلــم كجــزء  يســتخدمها  أن  يمكــن  ي 

الــىت التعليميــة 
ي »كتــاب الطالــب« بعــض الأســطر الفارغــة للســماح للطــاب بكتابــة أفكارهــم أو 

أطــر المهــام �ف
: ي

إجاباتهــم وتشــمل الجوانــب الرئيســة الآ�ت
أطر المصطلحات الرئيسة

ي هوامــش النــص، وفيهــا نجــد تعريفــات للمصطلحــات الرئيســة المســتخدمة 
توجــد هــذه الأطــر �ف

ي النــص لتنبيــه الطــاب 
ي النــص ويتــم تحديــد المصطلحــات بالخــط العريــض واللــون الأزرق �ف

�ف
ي الهامــش وقــد ترغــب 

ي الأطــر المخصصــة لذلــك �ف
بأنهــم ســيجدون تعريفــات تلــك المصطلحــات �ف

ي فهــم محتــوى وســياقات 
ي تشــجيع الطــاب عــى تعلــم هــذه المصطلحــات لأهميتهــا �ف

أنــت �ف
ي يتــم النظــر فيهــا ويوفــر تقييــم المصطلحــات الرئيســة فرصــة لختبــار اســتدعاء 

الموضوعــات الــىت
هــو  وكمــا  التعُلــم،  لأهــداف  بلــوم  تصنيــف  ي 

�ف أقــل  مهــارات  تعكــس  ي 
الــىت الأساســية  المعــارف 

مذكــور أعــاه، فــإن أدوات مثــل كاهــوت تُعــد مفيــدة للقيــام بذلــك ولختبــار فهــم المصطلحــات 
ي تعكــس مســتويات مهــارة أعــى، فإنــه مــن الأفضــل تشــجيع الطــاب عــى اســتخدام 

الرئيســة، والــىت
ة بحيــث ل يكــررون عبــارات دون  ي ســياقات مختلفــة داخــل ُجَمــل وفقــرات قصــ�ي

المصطلحــات �ف
النظــر إىل معناهــا كمــا يمكــن أن يكــون تقييــم فهــم المصطلحــات الرئيســة وســيلة مفيــدة للتمايــز، 

اتيجية الكــرسي الســاخن عــى ســبيل المثــال. مــن خــال اســ�ت
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أطر نقاط المناقشة
تحتــوي أطــر نقــاط المناقشــة عــى موضــوع أو قضيــة أو ســؤال بهــدف تشــجيع النقــاش مــع زمــاء 
ف اســتخدام نقــاط المناقشــة هــذه كجــزء مــن الــدرس مــع وجــود  الدراســة أو العائلــة ويمكــن للمعلمــ�ي
ة يهــدف  ي مجموعــات صغــ�ي

ي أو �ف
تفاعــل مــن جميــع الطــاب أو الذيــن يعملــون منهــم بشــكل ثنــا�أ

اســتخدام نقــاط المناقشــة إىل مســاعدة الطــاب عــى فهــم المســائل المعقــدة و تطويــر وجهــات 
ام آراء الآخريــن وأن يكونــوا مســتعدين لاســتماع والمشــاركة. نظرهــم وآرائهــم مــع احــ�ت

أطر مهام التفك�ي
تبــدو إطــارات مهــام التفكــ�ي أمــرا فرديــا، لكنهــا ليســت كذلــك تمامــا، فهــي تتطلــب مــن الطــاب 
طــار، وهــذا مــن  ي الإ

ي القضيــة أو الســؤال المطــروح �ف
تخصيــص بعــض الوقــت للتفكــ�ي بعنايــة �ف

ي 
ي القضيــة يمكــن اســتخدام مهــام التفكــ�ي �ف ي كا جانــىب

شــأنه أن يخلــق تحديــا للتفكــ�ي والنظــر �ف
ي التفكــ�ي قبــل أن يقومــوا بمشــاركة آرائهــم 

الــدروس كفرصــة لجعــل الطــاب يقضــون بضــع دقائــق �ف
مــع بقيــة زمائهــم.
أطر مهام العمل

تحتــوي هــذه الأطــر عــى مهــام تتطلــب القيــام بعمــل، فقــد تتطلــب مــن الطــاب القيــام ببعــض 
ء  ي سش ماحظــة  أو  المعلومــات  بعــض  عــى  الحصــول  أو  جــدول  إكمــال  أو  المكتوبــة  الأعمــال 
الفصــل ويمكــن  خــارج  المهــام  ببعــض  القيــام  أو  الــدرس  ي 

�ف إليــه ويســتخدمونه  يحتاجــون  قــد 
لية حســب القتضاء ســيكون هناك  ف ي الواجبات الم�ف

ي أنشــطة الفصل أو �ف
اســتخدام هذه الأطر �ف

ي الكتــاب نفســه 
ــن الطــاب مــن إكمــال المهــام �ف ي تُمكِّ

ي كتــاب الطالــب والــىت
بعــض مــن هــذه الأطــر �ف

إذا لــزم الأمــر أو اســتكمالها بطــرق أخــرى مــن خــال أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والأجهــزة اللوحيــة 
ي وتســجيل الفيديــو عــى ســبيل المثــال.

والتســجيل الصــو�ت
الأطر مهام البحث

ضافيــة غــ�ي تلــك  تتطلــب إطــارات مهــام البحــث مــن الطــاب البحــث عــن بعــض المعلومــات الإ
ي كتــاب الطالــب، وقــد يكــون هــذا جــزء مــن تطويــر التعُلــم الخــاص بهــم وقــد يكــون 

الــواردة �ف
أيضــا أحــد متطلبــات الــدرس وقــد تشــمل مهمــة البحــث الطــاب الذيــن يقومــون ببعــض الأبحــاث 

نــت(. ن�ت المكتبيــة أو البحــث الثانــوي أو البحــث عــ�ب الشــبكة العنكبوتيــة )الإ

ي
أسئلة التقييم الذا�ت

للطــاب  يمكــن  ي 
والــىت ي 

الــذا�ت التقييــم  أســئلة  مــن  مجموعــة  الــدروس  معظــم  نهايــة  ي 
�ف توجــد 

التعامــل معهــا مــن أجــل تطويــر التعُلــم الخــاص بهــم أو الإجابــة عنهــا كجــزء مــن أنشــطة الفصــل 
أو  ي 

التكويــىف التقويــم  لأغــراض  اســتخدامها  و/أو  مناســًبا(  ذلــك  كان  )إذا  ليــة  ف الم�ف الواجبــات  أو 
. التحصيــىي

نقطة التفتيش
إجابــات  الطــاب تقديــم  مــن  الــدرس وتتطلــب  ة تظهــر عــى طــول  أســئلة قصــ�ي عــن  هــي عبــارة 
�يعــة وتهــدف هــذه الأســئلة إىل مســاعدة الطــاب عــى التأكــد مــن فهــم المســائل الرئيســة قبــل 

. النتقــال إىل الموضــوع التــاىلي
مهمة طرح الأسئلة

ي أنــه 
تتطلــب هــذه المهمــة مــن الطــاب طــرح الأســئلة والبحــث عــن إجابــات لهــا. وهــذا قــد يعــىف

ف أو الأشــخاص الذيــن قــد يســتطيعون  يجــب عليهــم أن يســألوا الأصدقــاء أو العائلــة أو الُمعلمــ�ي
ي الوصــول إىل الإجابــة وجمــع المزيــد مــن المعلومــات.

تزويدهــم بالمعلومــات لمســاعدتهم �ف

   xix



دليل الُمعلم كأداة
نامــج  ي تدريســك لل�ب

ي تســتخدمها �ف
بــالأداة الأساســية الــىت ويــدك  ف لقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل ل�ت

يُرجــى ماحظــة أن كتــاب الطالــب ليــس هــو المنهــج، بــل إنــه يعكــس فقــط المنهــج الــذي نــص عليــه 
ي 

بيــة الأخاقيــة يجــب أن يكــون هــذا الدليــل هــو مرجعــك الرئيــس الــذي يســاعدك �ف برنامــج ال�ت
ورة  اتيجيات التعليــم والتعُلــم الخاصــة بــك تشــ�ي أفضــل التجــارب إىل �ف تخطيــط واســتنباط اســ�ت
ف لكتــاب مــدرسي كمســاعد للتدريــس وليــس كبديــل لــذا يُــوىص بشــدة بعــدم  اســتخدام الُمعلمــ�ي
احــات الــواردة  ف عــى الق�ت كــ�ي العتمــاد عــى كتــاب الطالــب كأداة رئيســية لتدريســك، لكــن قــم بال�ت

ي دليــل الُمعلــم هــذا باعتبارهــا المصــدر الرئيــس لاأفــكار وخطــط التدريــس.
�ف
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نواتج التعُلم

ي نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تعريف ومناقشة أسباب الفساد والأنشطة والسلوكيات غير الأخالقية.  .1
التفكير في آثار الأنشطة الفاسدة وغير الأخالقية.  .2

تحديد طرق مكافحة الأنشطة الفاسدة وغير الأخالقية.  .3
تعرف على كيفية التصرف بأساليب أخالقية وغير فاسدة.  .4

التفكير في الفساد من منظور عالمي.  .5

الدرس الأول: 

 : ي
الدرس الثا�ن

الدرس الثالث: 

الدرس الرابع: 

الدرس الخامس: 

الدرس السادس: 

CM20 دة وح ال

ي حياتنا 
الأخالق �ف
المعارصة

ي يحدث بها. الفساد والمجالت ال�ت

لماذا يحدث الفساد؟

تبة عىل الفساد؟ ما هي الآثار الم�ت

ي التعليم؟
ما أنواع السلوكيات غ�ي الأخالقية الموجودة �ف

ي بيئة العمل؟ 
ما أنواع السلوكيات غ�ي الأخالقية الموجودة �ف

ي الآخرين؟
ي نفسك و�ف

ي ومكافحة الفساد �ف
كيف يمكنك تعزيز السلوك الأخال�ت
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مقدمة
ي ينبغــي أن تكــون مثــار اهتمــام  توفــر هــذه الوحــدة فرصــا للتعــرف عــىل عــدد مــن القضايــا الــ�ت
معــارصة  القضايــا  وهــذه  وترصفاتــه  نســان  الإ بأحــوال  القضايــا  هــذه  بعــض  ويتعلــق  الطــالب. 
ي عالمنــا يمكــن اســتخدامها كجــزء مــن الــدرس للتأكيــد للطــالب 

ة منهــا �ف وواقعيــة وهنــاك أمثلــة كثــ�ي
أن هــذه القضايــا واقعيــة وتحيــط بنــا توضيــح ذلــك لهــم وهــو مــا يجعــل الــدروس التاليــة أكــ�ث 
ظهــار كيــف يمكــن تعزيــز ســلوكيات مكافحــة الفســاد وكذلــك  أهميــة، حيــث ســتتاح لهــا الفرصــة لإ

يــىلي ملخــص لعنــارص كل درس: الســلوكيات الأخالقيــة وفيمــا 
فيها في  أن يحدث  يمكن  التي  المختلفة  والمجالت  الفساد  الأول ويلقي نظرة على  الدرس   

المجتمع. ففي البداية قد يكون الطالب على علم بالرشوة كأحد أشكال الفساد، فقد تم تصميم 
دراك ما يعتقد الطالب أنهم يعرفونه عن الفساد، وذلك لستكشاف مدى فهم  بداية الدرس لإ
الطالب لهذه القضيةثم يستخدم سلسلة من الحوارات التي توضح الأنشطة الفاسدة وتسعى 
براز حقيقتين هامتين: 1– دور السلطة في الفساد، 2– وأن الفساد يقوم به في نهاية المطاف  لإ

الأفراد.
الدرس الثاني ويركز على أسباب حدوث الفساد. ويبدأ هذا الدرس بإلقاء نظرة على ستة أنواع   

مــن الفســاد قبــل التعــرف علــى بعــض أســبابه وهناك مجموعــة مــن الأنشــطة المقترحــة كجــزء مــن 
الدرس. وهــو مــا يعنــي أن الــدرس يمكــن أن يتنــوع وأن يشــمل مهــام تفاعليــة وكذلــك أكثــر عمًقــا

السياسي  والنظام  القانون  وسيادة  الأفراد  على  الفساد  آثار  على  الثالث ويركز  الدرس   

والقتصادات ويتم عرض دراسة حالة تبين المشكالت التي يمكن أن تترتب على الفساد، وكيف 
يؤثر على السكان عامة. دراسة الحالة هذه ُعرضت على الطالب دون ذكر اسم مصدرها، ولكنها 
تستند إلى أحداث في زيمبابوي. فإذا كان ذلك مناسًبا، يمكنك أن تشير في الدرس إلى اسم 
دول افتراضية في قارة افريقيا مثال ثم تحث الطالب على إجراء أبحاث حول المشكالت التي 

تواجهها تلك الدول.
الدرس الرابع ويتناول السلوكيات غير الأخالقية في التعليم ومن الواضح أن أصحاب المصلحة   
في التعليم هم الطالب، ولهذا فقد تكون لهم وجهات نظر وآراء قوية حول هذا الموضوع. 
وسيتناول هذا الدرس عدًدا من السلوكيات غير الأخالقية، وقد يكون بعضها غير مألوف من 

الطالب. 
على  بالتعرف  الدرس  ويبدأ  العمل.  أماكن  إلى  التركيز  الدرس  هذا  الخامس وينقل  الدرس   
عالقات السلطة في مكان عمل هم على دراية به، إنه مدرستهم، ثم يتعرف بعدها على عالقات 
الدرس  المؤقتة. ويبدأ  العمالة  القائم على  القتصاد  ا من  نسبيًّ السلطة في مجالت جديدة 
بمهمة شيقة مبنية على صورة من المتوقع أن تجعل الطالب يطرحون أسئلة عن افتراضاتها 

وتفسيراتها، وينتهي ببعض الحالت التي يتأملون في إمكانية وقوع الرشوة فيها من عدمه.
الدرس السادس وتنتهي به الوحدة بعملين أساسيين، يمثالن التقييم المطلوب حيث يجب   
على الطالب إعداد عرضين تقديميين/ تقريران عن أشكال الفساد يمثالن ما تعلموه سابًقا وطرق 

تشجيع السلوكيات الأخالقية والمناهضة للفساد.
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الدرس الأول

ي يحدث بها.
الفساد والمجالت ال�ت

ي التعرف عىل مع�ف 
سيستخدم هذا الدرس الأنشطة والمحتوى من كتاب الطالب للمساعدة �ف

ي يمكن أن يحدث بها والهدف هو تشجيع الطالب عىل التعرف  الفساد والمجالت المختلفة ال�ت
اتهم وتشجيعهم عىل التوصل من خالل مفاهيمهم  عىل أفكارهم، وتصوراتهم المسبقة وتفس�ي
ي 

�ف للمشاركة  اختياراتهم  ي 
�ف الأفراد  فأهمية  للفساد  الأفراد  واختيار  السلطة  دور  إىل  الخاصة 

لذا  الوحدة،  دروس  جميع  خالل  مهما  موضوًعا  ستكون  المستويات  كل  عىل  فاسدة  أنشطة 
ي الدرس الأول. 

سيكون من المهم إبراز تلك المسألة �ف

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تعريف ثالثة عناصر رئيسة على الأقل من »الفساد«.   

تقديم مثال على السلوك الفاسد على الأقل في مجالين مختلفين في المجتمع.   
وصف فئتين مختلفتين للفساد.  
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ح للدرس التخطيط المق�ت

بداية الدرس )5 دقائق(  .1

قم بعرض الصورة من الصفحة )12( )الموضحة أدناه( عىل السبورة أو أي وسيلة عرض أخرى. 

ي هذه المرحلة 
اطلب من الطالب النظر إىل الصورة- دون مزيد من المعلومات أو التعليمات �ف

ي قد تمثل  والهدف هنا هو السماح للطالب هنا بتكوين بعض النطباعات الأولية والأفكار ال�ت
ي الدرس أعط الطالب دقيقة واحدة للنظر إىل الصورة  

عقبة وسيتم التعرف عليها مع التقدم �ف
عنه  تع�ب  ما  عن  انطباعاتهم  عن  التعليقات  بعض  الطالب  من  اطلب  الدقيقة،  انتهاء  بعد 

الصورة. 
كزون عىل عملية تقديم وتناول النقود، وربما استنتجوا بعض  من المرجح هنا أن الطالب س�ي
الصورة  من  أخرى  جوانب  لستخالص  الأسئلة  أسلوب  استخدم  ذلك  من  السلبية  المفاهيم 
ي تظهر فيها رافعة، ومباٍن،  ويمكنك أن تسأل، عىل سبيل المثال عن موقع الصورة )الخلفية ال�ت
نشاءات(. يمكنك أن تسأل من يمكن أن يرمز إليه  وسْور ترجح أنه موقع للبناء، وهكذا تشارك الإ
كة البناء، والشخص  هذان الشخصان؟ فالشخص الموجود عىل اليسار يمكن أن يكون ممثل �ث
؟)وتمثل  ف ف هذين الرجل�ي ي يراها الطالب ب�ي ف يمثل العميل ما هي العالقة ال�ت الموجود عىل اليم�ي
ي طريقة تحويل الأموال؟ قد 

هذه محاولة لستخالص فكرة عن عالقة السلطة( ما هي الرمزية �ف
ي العالقة، وأنها 

ي تظهر �ف ، نظًرا للرسية ال�ت ي يرجح الطالب أنه استنتاج بطريقة ما لوقوع أمر سل�ب
تجري خلف ظهر الشخص الموجود عىل اليسار.  
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ف الطالب، قم بتدوين الكلمات الأساسية عىل السبورة أو أي  وبينما تجري المحادثة بينك وب�ي
جهاز عرض آخر. 

ي هذا 
ي هذه المرحلة، ل تقم بما هو أك�ث من ذلك مع الصورة، لكنك ستعود إليها لحًقا �ف

و�ف
الدرس. 

ف حيث إنها ل تلقي بأي ضغط عىل الطالب بشكل فردي سوى  وبداية، هذه نقطة جيدة للتمي�ي
. فكل مستوى من التفك�ي يمكن أن يعمل بحرية وعىل طريقته دون أي ضغط.  التفك�ي

نشاط الحوارات )20 دقيقة(  .2

ي كتاب الطالب
ي الصفحات )6( إىل )5( �ف

يتضمن النشاط التاىلي المشاركة باستخدام 5 حوارات �ف
لكل  واحد  حوار  تقديم  ويتم  تقريًبا،  متساوية  مجموعات  خمس  إىل  الصف  تقسيم  يجب 

ي الصف. 
مجموعة. اطلب من كل مجموعة أن ترشح طالًبا ليقدم مالحظات إىل با�ت

اطبع الحوارات الخمسة وقطعها إىل عنارص فردية. ومن المفيد أن تثبت الحوار عىل قطعة من 
ي المجموعة، أو أن تطبع لكل 

كارت صلب. يمكنك تكب�ي الحوار لضمان أن يراه جميع الطالب �ف
طالب نسخة واحدة بحيث يكون لكل واحد منهم نسخته الخاصة به. 

الأمور  عىل  يتعرفوا  أن  الطالب  من  يطلب  النشاط  فهذا  البداية،  نشاط  ي 
�ف الحال  هو  وكما 

مع  أنه  ويالحظ  والمدركات  ات  والتفس�ي ي  المعا�ف عن  والبحث  الحوار  ي 
�ف يتأملوا  وأن  بأنفسهم 

بعض الصفوف، قد تكون واثًقا بما فيه الكفاية لتسمح للطالب بالقيام بالتعرف عىل الحوار 
ي توجيه الطالب إىل ما ينبغي عليهم 

دون أي تعليمات أخرى، بينما قد ترغب مع بعضها الآخر �ف
التعرف عليه. وفيما يىلي بعض الخيارات:

ما هو الموضوع الرئيس في الحوار؟  ·

من هي الشخصيات الرئيسة في الحوار؟  ·
ما هي العالقة بين الشخصين؟  ·

ما هو الدور الذي تلعبه »السلطة« في الحوار؟  ·
ما هي نتيجة الحوار؟  ·

ما هي العواقب الضمنية للحوار؟  ·

ي هذا النشاط حواىلي خمس دقائق إجماًل. 
وينبغي أن تستغرق مرحلة الستكشاف �ف

ح  ترسث أن  وينبغي  مالحظاتها  تقديم  مجموعة  كل  من  اطلب  الخمسة،  الدقائق  نهاية  ي 
�ف

إىل  استناًدا  بشأنه  الجماعي  هم  الخاص بهم وتفك�ي الحوار  الفصل موضوع  لبقية  تعليقاتهم 
الخيارات المبينة أعاله. 

ف لمالحظات كل مجموعة.  وينبغي أن تستغرق مرحلة التعليقات هذه حواىلي عرسث دقائق، دقيقت�ي

5 الوحدة 1



ي الحوارات 
كة �ف والآن، اسأل الطالب لمدة خمس دقائق عما إذا كان بإمكانهم تحديد مالمح مش�ت

المختلفة ومن المرجح أن تشمل ثالثة عنارص رئيسة، هي:
بعض جوانب خيانة الأمانة.   ·

بعض عناصر السلطة في وضع يمكنهم من إساءة استغالل النفوذ.   ·
شخص واحد في السيناريو يحصل على منافع شخصية من نوع ما.   ·

كتابة  طالب  كل  من  اطلب  ثنائية  مجموعات  إىل  الطالب  بتقسيم  قم  ذلك  من  النتهاء  عند 
ف أن  تعريف لكلمة »الفساد« عىل قطعة من الورق ثم تبادلها مع زميله وهنا ينبغي عىل الطالب�ي

ي تعريفيهما للتوصل إىل تعريف واحد يتفقان عليه.  
يتناقشا �ف

وكجلسة عامة لهذا القسم، اطلب من كل مجموعة قراءة تعريفها الذي اتفقت عليه وستحتاج 
ي هذه المرحلة إىل إيجاد تعريف توافقي بحيث يكون لديك تعريف للفساد سوف تستخدمه 

�ف
ي التعريف. 

ي هذه المرحلة التأكيد عىل دور السلطة �ف
طوال هذه الوحدة ومن المهم أيًضا �ف

فئات الفساد )5 دقائق(  .3

طبًقا  الحوارات  تصنيف  الطالب  من  لتطلب  فرصة  فهناك  الخمسة،  الحوارات  إىل  وبالعودة 
لمدى خطورتها عىل مقياس يتكون من 1-5، بحيث يكون 1 هو الحوار الأخطر و5 هو الأقل 
يمكن  ذلك  بعد  الغرض  لهذا   )Kahoot( لعبة  مثل  تصويت  أداة  استخدام  يمكنك  خطورة. 
ة لالأسئلة قد يظن بعض الطالب أن  استخدام نتائج التصنيف كأساس لجلسة مفتوحة قص�ي
ي الحسبان هي أن 

ي يجب أن توضع �ف ة، لكن النقطة ال�ت لية ل تمثل خطورة كب�ي ف الواجبات الم�ف
ي استنتجتها من  كة ال�ت ذلك ل يزال يمثل نوًعا من الفساد، ويمكنك الرجوع إىل المالمح المش�ت

الحوارات، ففي النهاية فهو يمثل نوًعا من عدم الأمانة. 
ي الصفحة 

ي الفساد البسيط والكب�ي �ف ف فئ�ت شارة إىل الفرق ب�ي يمكن إنهاء هذا النشاط القص�ي بالإ
)13-14( من كتاب الطالب. 

صور الفساد )25 دقيقة(  .4

ي المرحلة القادمة عىل أماكن حدوثه، 
بعد أن قمنا بتعريف الفساد وتحديد تصنيفاته، سنتعرف �ف

ي 
وسنتعرف عىل صوره وسيطلب من الطالب تطبيق فهمهم للفساد عىل سياقات مختلفة كما �ف

ف عىل الطالب الذين يبدعون معارفهم وأفهامهم،  ك�ي الأجزاء السابقة من الدرس، سينصب ال�ت
وكذلك عىل المبادئ البناءة. 

ي كتاب الطالب، قم بإنشاء بطاقة تسمية لكل مجال يحدث فيه الفساد، 
باستخدام الشكل 2 �ف

عىل سبيل المثال: الرياضة، والقوات المسلحة، والسياسة... إلخ. ينبغي أن تقوم بعمل ثالثة 
ي النهاية 36 بطاقة إجماًل. 

ن �ف بطاقات لكل مجال من المجالت الأث�ف عرسث بما يكوِّ
ي بداية الصف. 

ضعها بشكل متباعد عىل طاولة �ف
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الآن  عليهما  سيعملون  ف  اللت�ي ف  البطاقت�ي يختاروا  ثم  الطاولة  إىل  يأتوا  أن  الطالب  من  اطلب 
ي حوار مماثل للحوار 

ف يجب عليهم العودة إىل مقاعدهم والتفك�ي �ف وبعد أن اختاروا البطاقت�ي
ي اختاروها وعند الفراغ من ذلك، اطلب  ي بداية الدرس والذي سيوضح المجالت ال�ت

السابق �ف
من الطالب قراءة مثالهم والهدف من ذلك هو تغطية المجالت الـ12، وهكذا سيكون لديك 12 

طالًبا يعطي كل واحد منهم مثاًل. 
ي ستتضمن توجيهات تعطيها لهم،  كمال مهمة التفك�ي الأولية، وال�ت امنح الطالب 10 دقائق لإ

بداء المالحظات، بحيث تخصص دقيقة لكل طالب.  ثم امنحهم 12 دقيقة أخرى لإ
الأساسية  التعليمية  النقاط  بتلخيص  القسم، قم  المتبقية من هذا  الثالثة  للدقائق  وبالنسبة 

ي استقيتها من تفك�ي الطالب.  ال�ت
ي  ي المجال، ويع�ف

ف لأنه يسمح للطالب بدرجة من الحرية �ف يمثل هذا النشاط نقطة جيدة للتمي�ي
إليه،  الوصول  يمكنهم  أنه  يشعرون  الذي  المجال  عىل  ف  ك�ي وال�ت المحاولة  يستطيعون  أنهم 
الشخصية  الصبغة  الأمر عىل إضفاء  المرجوة ويساعد هذا  النتائج  لتحقيق  ويعطيهم فرصة 

عىل التعلم. 

جلسة عامة )5 دقائق(  .5

خالل  ي 
�ف أنه  لهم  وضح  ثم  دقيقتان  مدته  للطالب  اختبار  بعمل  قم  للدرس،  عامة  لجلسة 

ي  وال�ت فيها  التفك�ي  يستطيعون  ي  ال�ت المفردة  الكلمات  من  العديد  كتابة  عليهم  ف يجب  دقيقت�ي
ف قم بالتجول  ف الدقيقت�ي ي خالل هات�ي

تلخص معرفتهم وكذلك الموضوع الذي يتناوله الدرس و�ف
ي يكتبها الطالب بحيث تتكون لديك فكرة بمدى الصلة بينها.  ي الصف ولحظ الكلمات ال�ت

�ف
ي كتبوها وسيكون »الفائز« هو  ، اطلب من الطالب حساب عدد الكلمات ال�ت ف ي نهاية الدقيقت�ي

و�ف
صاحب أك�ب عدد من الكلمات. 

نت فكرة- أثناء  ي كتبها الطالب رغم أنك كوَّ ي هذه الجلسة، نوعية الكلمات ال�ت
ا، �ف ولن يكون مهمًّ

ي  ي التخطيط التكوي�ف
تجوالك بالصف- عن المستويات المختلفة للفهم وهو ما قد يساعدك �ف

ي الموضوع الذي 
ي المراجعة والتفك�ي �ف

ي الطالب وقًتا �ف
والغرض من هذا الختبار هو أن يق�ف

تناوله الدرس.

7 الوحدة 1



ي الدرس الثا�ف

لماذا يحدث الفساد؟
ي الدرس الأول ويتعرف عىل أنواع الفساد المختلفة 

يتابع هذا الدرس البناء عىل ما تم تعلمه �ف
والمحاباة،  والمحسوبية،  از،  ف والب�ت الرشوة،  وهي:  رئيسة،  أنواع  ستة  إدخال  يتم  حيث 
والختالس، وإساءة استخدام المعلومات ومن المرجح أن يكون الطالب عىل دراية بمصطلح 
ي أنواع الفساد 

ي وضع يسمح لهم بتقديم تعريف واضح لها أما با�ت
الرشوة، وإن لم يكونوا �ف

ي الدرس الأول لم تتناول 
الأخرى فقد تكون غريبة عليهم ويالحظ أن الحوارات المستخدمة �ف

ف خالل الدرس كوسيلة لتعزيز الفهم  شارة إىل هذين النوع�ي ف من الفساد، ولهذا يمكن الإ نوع�ي
والآن، وبعد التعرف عىل أنواع الفساد، يتعرف الدرس عىل الأسباب المؤدية لحدوثه، وكذلك 
التنظيمي  الفساد  ولتغطية  والمؤسسية.  والجتماعية،  الشخصية،  الأسباب  بعض  معرفة 
، فمن المهم التأكيد عىل أن المنظمات والمؤسسات ليست شيًئا بحد ذاته، وإنما  والمؤسسي
ف  ك�ي ي والفكرة هنا هي محاولة ال�ت ي النهاية مكونة من العنرص البرسث

هي بناء اجتماعي، وهي �ف
ي أنشطة فاسدة وتنفيذها. 

عىل حقيقة أن الأشخاص هم الذين يتخذون قرار المشاركة �ف

الأهداف التعليمية للدرس 

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف مكتوب أو شفهي لمصطلح الرشوة وتقديم مثالين توضيحيين على   

الأقل. 
ا، بين نوعين آخرين على الأقل من الأنشطة الفاسدة.  ا أو شفهيًّ التمييز، كتابيًّ  

ذكر مثالين على الأقل يوضحان أسباب حدوث الفساد.  
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ح للدرس التخطيط المق�ت

بداية الدرس )12 دقيقة(  .1

النشاط هو  والهدف من هذا  أردت!(.  إن   1-2-3-4-5 يكون  )وقد  بـ1-2-3  النشاط  يسمى هذا 
ي أنواع الفساد والفرص هي أن ما سيذكره الطالب لن يتناول جميع 

حث الطالب عىل التفك�ي �ف
أنواع الفساد، وهو ما سيمثل فرصة جيدة لأنه سيمنحهم القدرة عىل تقديم هذه الأنواع لحًقا 
ي مراجعة ما سبق وأن تعلََّمه الطالب، وستمكنك من تكوين تقييم 

وهذه البداية ستكون مفيدة �ف
ف  تتكشَّ بينما  ح  الرسث من  لمزيد  ف  المحتاج�ي الطالب  أولئك  تحديد  وكذلك  البداية  ي 

�ف ي  تكوي�ف
جوانب الدرس.  

ي مسألة الفساد. 
ويهدف هذا النشاط إىل حث الطالب عىل التفك�ي �ف

واحدة  وإجابة   ، ي للثا�ف ف  وإجابت�ي الأول،  للسؤال  إجابات  ثالث  ي 
�ف التفك�ي  الطالب  عىل  ويجب 

ء خاص بك بما يتناسب مع طالبك والمثال  ي ي �ث
للثالث يمكنك تغي�ي الأسئلة إذا كنت ترغب �ف

المذكور أدناه هو مثال توضيحي. 
3. أنواع الفساد. 

2. أمثلة عىل نشاط فاسد
ة.  ي الأشهر أو السنوات الأخ�ي

1. مثال عىل نشاط فاسد تناولته الأخبار �ف
يمكنك منح الطالب 5 أو 6 دقائق للتفك�ي ح�ت ينتهوا من إجاباتهم. 

الصف،  أنحاء  ي 
�ف تتجول  وبينما  إجاباتهم  تقديم  منهم  تطلب  أن  يمكنك  الوقت  نهاية  ي 

و�ف
فبالنسبة للسؤال »3« فمن المحتمل أن تتكرر الردود المتشابهة، ولهذا فبإمكانك أن ترسع من 
كان لدى أحد الطالب إجابة مختلفة ويمكن إجراء هذا بشكل  إذا  بالسؤال عما  العملية  ة  وت�ي

بداعية.  طا، وذلك من خالل المكافأة بالنقاط لالإجابات الإ تنافسي إذا أردت، ولكن ليس �ث
ثم تجول مرة أخرى وتحقق من الإجابات عن السؤال »2« ثم السؤال »1«. وستكون إجابات 
ي تتناولها الأخبار وأيًّا  ي معرفة مدى وعي الطالب بقصص الفساد ال�ت

ًا مفيًدا �ف السؤال »1« مؤ�ث
كانت قصصهم- محلية أو عالمية- فهي مقبولة. 

أنواع الفساد )18 دقيقة(  .2

الأنواع  كل  ليست  لكنها  للفساد  المختلفة  الأنواع  البداية عىل بعض  أنشطة  تعرفنا من خالل 
ي نحتاج إىل تعريفها وأسهل نوع من الفساد لتبدأ به هو الرشوة ففي الدرس الأول ربما تكون  ال�ت
الصورة هناك قد استنبط منها الطالب هذا المصطلح، فيمكنك تذك�ي الطالب بها. وبالنسبة 
ي الصفحة )18( من كتاب الطالب حيث تمثل 

، استخدم مهمة العمل الموجودة �ف للنشاط التاىلي
 . نشاط توصيل أسا�ي

المطابق  الإجراء  الحالت  قائمة  الرشوة. وتضم  تنطوي عىل  إجراءات   حيث ذكرت هناك 10 
بالحصول عىل منفعة  الرشوة مرتبطة  عليها. وكون فكرة  الحصول  يتم  أو منفعة  ة  ف مقابل م�ي

ي تعريفها. 
عنرص مهم �ف
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ي كتابه أو يمكنك قراءتها برسعة وتقديمها ثم 
 ويمكنك أن تجعل كل طالب يكمل مهمة العمل �ف

استخدام أداة تصويت مثل لعبة )Kahoot( لتحث الطالب عىل الرد وسيكون هذا هو المنهج 
ف الطالب والمدرس.  المفضل حيث يسمح بمزيد من التفاعل ب�ي

لعبة )Kahoot( ستكون مفيدة لك وللطالب، حيث ستمكنك أنت والطالب من رؤية الردود، 
ف  ي التمايز ب�ي

وكذلك ستمكنك من الحصول عىل مؤ�ث لمدى التعلم، كما أنها ستكون مفيدة �ف
الطالب بما أنها مجهولة ويمكن للجميع الوصول إليها. فهي ل تسلط الضوء عىل مقدرة الطالب 
إيجابًا أو سلًبا وقد صممت هذه القائمة لتتناسب مع الإجابات المختلفة، مرة أخرى ساعد عىل 

التمايز وتجنب نمط الإجابة »صواب« أو »خطأ«.  
ي حالة الإجراء 1، يمكن أن تكون الإجابة »C« أو«F« أو »G«- فكل الإجابات 

عىل سبيل المثال، �ف
ي التصويت، يمكنك أن تتوقف وتطلب مالحظات من 

تحتمل أن تكون صحيحة. وبينما يم�ف
الطالب ويمكنك أن تسأل لماذا اختار البعض الإجابة »C« لالإجراء 1، ومقارنة هذا بالآخرين 

الذين اختاروا الإجابة »G« عىل سبيل المثال. 
ي هذه المهمة. 

ي حواىلي 8 دقائق �ف
ينبغي أن تق�ف

ة المتبقية لتقديم أنواع جديدة من الفساد قد ل يكون الطالب عىل دراية  وتكون الدقائق العرسث
بها. 

 .1»kinaesthetic true/false« وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك، وهي القيام بلعبة
»صواب«  وكب�ي  واضح  بخط  عليه  واكتب   )flipchart( التوضيحي  الورق  من  ف  قطعت�ي تناول 

ي نهاية الغرفة. 
و«خطأ« ثم ضعهما عىل الجهة المقابلة �ف

وسيكون عىل  والخطأ،  الصواب  تحتمل  ي  وال�ت الفساد  من  مختلفة  أنواع  عن  البيانات  اقرأ  ثم 
الطالب اتخاذ قرار بشأن صواب هذه البيانات من عدمه. 

ي إىل نهاية الغرفة حيث يوجد الورق التوضيحي مع  يش�ي الطالب إىل اختيارهم عن طريق المسث
ما يعتقدون أنه الإجابة الصحيحة. 

الذين يجيبون إجابة خطأ  الأول- أن تجعل الطالب  وهناك خياران يمكنك استخدامهما هنا: 
فهذا  ذلك،  ومع  البيانات  كل  تنهي  أن  بعد  واقًفا  الصحيحة  الإجابة  ويظل صاحب  يجلسون 
ف بالقدر الذي أردته لهم والخيار  ي أن هؤلء الطالب الذين »أخفقوا« ربما لم يكونوا مشارك�ي يع�ف
- أن يكون لديك وعاء أو كيس من الأشكال عند العالمة »صواب« و»خطأ« ويقوم الطالب  ي الثا�ف
بجمع رمز منها إذا كانت صحيحة وقد تكون الأشكال غطاء زجاجة ملون، عىل سبيل المثال، 
بحيث يمكنك جمعها ويجب أن تكون تلك الأشكال متمايزة بطريقة ما، وهكذا تكون الأشكال 
عند العالمة »صواب« متماثلة، ولكنها مختلفة عن كل الأشكال الموجودة عند العالمة »خطأ«. 

وعند النتهاء من إلقاء البيانات يكون الطالب صاحب أك�ب عدد من الأشكال هو الفائز. 
: وقد تكون البيانات كالتاىلي

يش�ي الختالس إىل إفشاء معلومات �ية لطرف آخر. )خطأ(
المحسوبية هي استخدام السلطة لتخصيص الوظائف لالأصدقاء والعائلة. )صواب(

 ”kinaesthetic true/false“ لعبــة حركيــة يمكنــك معرفــة المزيــد عنهــا بالبحــث عــن المصطلــح  1
.”Google« علــى محــرك البحــث
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از هو الحصول عىل المال أو الخدمات باستخدام القوة المادية أو التهديد أو التخويف.  ف الب�ت
)صواب(

التعريفات  تتخللها تلك  التعريفات الصحيحة )صواب(  التأكد من أن لديك  سوف تحتاج إىل 
الخطأ اخ�ت العديد من البيانات بما يتناسب مع عدد الطالب والوقت الذي تريد قضاءہ معهم 

ي هذا النشاط. 
�ف

جلسة عامة )10 دقائق(  .3

ي هذا الدرس ح�ت الآن، فإننا بحاجة إىل ضمان أن يكون الطالب قادرين 
ولتلخيص ما تعلمناه �ف

الدرس وهناك  ي هذا 
�ف دراستها  تمت  ي  ال�ت الفساد  من  المختلفة  لالأنواع  التعريفات  تذكر  عىل 

مولِّد   )Puzzlemaker( موقع  ولدى   . التشف�ي استخدام  وهي  بذلك  للقيام  جيدة  طريقة 
 : )Generator( يمكن الحصول عليه مجانًا عىل العنوان التاىلي

 http://puzzlemaker. discoveryeducation. com/cryptogramSetupForm.
asp؟campaign=flyout_teachers_puzzle_crypto

وهذا المولد سهل الستخدام وهناك إرشادات لالستخدام. 
از، والمحسوبية.  ف وترد أدناه ثالثة أمثلة - وهي تعريفات للرشوة، والب�ت
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لماذا يحدث الفساد؟ )20 دقيقة(  .4

ي 
ي كتبهم المدرسية. و�ف

ولتناول أسباب حدوث الفساد، يمكن للطالب استخدام المعلومات �ف
هذا الجزء من الدرس ستستخدم طريقة جيدة للتمايز تسمى »الخيارات« ويكون الموضوع: 

»لماذا يحدث الفساد؟«
ي مقدمة الصف- وتستمر القائمة 

قم بإعداد مجموعة من الأسئلة والمهام، واطبعها وضعها �ف
كمالها  القائمة وذلك لإ ي 

ف �ف القوائم ويمكنهم اختيار أي مهمت�ي يأخذ الطالب  لصفحة واحدة 
قبل نهاية الدرس. 

ي  ال�ت المهام  نوع  باختيار  للطالب  يسمح  لأنه  القدرات  ف  ب�ي التمايز  النشاط عىل  ويساعد هذا 
يألفونها ويشعرون بتناسبها مع مستوى مهاراتهم ومعرفتهم فمجموعة المهام تقلل احتمالية 
ي الوصول إليه فباتخاذ 

ء ل يستطيعون القيام به، وبالتاىلي يكون أك�ث سهولة �ف ي أن يكون هناك �ث
ي أن ما اختاروه سيكونون قادرين عىل 

الطالب القرار بأنفسهم، من المرجح أن يكونوا أك�ث ثقة �ف
النجاح فيه. 

ي قائمتك ضع نظرتك الخاصة 
ي يمكنك ذكرها �ف وفيما يىلي بعض الأمثلة عىل أنواع المهام ال�ت

ف العتبار ولحظ أنه من المتوقع  لنطاق مستويات القدرة لدى طالب الصف الخاص بك بع�ي
ي اختاروها.  ي كتابهم المدر�ي كمصدر للمهام ال�ت

أن يستخدم الطالب المعلومات الواردة �ف
قم برسم شريط للرسوم المتحركة يوضح أحد أسباب الفساد.   .1

اكتب قصة قصيرة تصف وتوضح أحد أسباب الفساد.   .2

أنتم تستعدون لمناقشة ويجب عليك أن تبرهن لما يلي: »في حالت الفقر الشديد،   .3
يمكن تبرير الفساد«. قم بإعداد حجتك. 

قم بتصميم ملصق يوضح كيف يمكن لدورة الفساد أن تتطور في منظمة ما.   .4

»الفساد موجود في كل مناحي الحياة وفي كل البلدان وبالنسبة لأولئك الذين لم   .5
يكن لهم نصيب فيه، نتمنى لهم حظًّا سعيًدا« قم بتحليل هذا البيان وناقش بعض 

القضايا التي قد تنشأ والتي قد تشجع على نمو الفساد. 

ف 3 و5 عىل سبيل المثال  ها، فالمثال�ي لحظ أن بعض الأمثلة المذكورة أعاله أك�ث صعوبة من غ�ي
ي التحليل والتقييم.

تم وضعهما بغرض استهداف الطالب من أصحاب مهارات التفك�ي العليا �ف
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الدرس الثالث

تبة عىل الفساد؟ ما هي الآثار الم�ت

مقدمة
بعد أن تعرفنا عىل الفساد وأنواعه المختلفة وأسباب حدوثه يتجه الدرس الآن إىل التعرف عىل 
آثاره وأحد أهداف هذا الدرس هو تنمية بعض مهارات التحليل والتفك�ي الناقد للطالب وسيتم 
التعرف عىل تلك الآثار من خالل أربعة عناوين: التأث�ي عىل الأفراد، والتأث�ي عىل سيادة القانون، 
ف كيف يمكن أن  ِّ والتأث�ي عىل النظم السياسية، والتأث�ي عىل القتصادات وهناك أيًضا قسم يب�ي

اع. ف يؤدي الفساد إىل ال�ف

الأهداف التعليمية للدرس 

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

ذكر اثنين على الأقل من آثار الفساد على الأفراد، مع دعم كل منهما بمثال.  

ذكر اثنين على الأقل من آثار الفساد على سيادة القانون، مع دعم كل منهما بمثال.  
ذكر اثنين عل الأقل من آثار الفساد على القتصاد، مع دعم كل منهما بمثال.  
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ح للدرس التخطيط المق�ت

نشاط تمهيدي )15 دقيقة(  1

م الطالب إىل مجموعات تتكون من ثالثة أو أربعة طالب قدم لكل مجموعة  لبدء الدرس قسِّ
ي هذه 

ي مدى احتمالية وجود فساد �ف
المجموعات �ف تتناقش  النقاط  ي قائمة 

المهن �ف قائمة من 
المهن والسبب الذي جعلهم يعتقدون ذلك ثم اطلب منهم أن يكتبوا قائمتهم بحيث يتم 
ي قد يحدث فيها فساد، عىل أن تكون الأك�ث احتماًل لوقوع الفساد فيها  فيها تصنيف المهن ال�ت
ي الأعىل ومن المهم أن تُذّكر الطالب أننا ندرس الفساد من منظور عالمي، وهكذا فالأمر ل 

�ف
ف  ف السابق�ي ي الدرس�ي

يتعلق بأي بلد بعينه، وإنما تكون تصوراتهم عموًما مستندة إىل ما تعلموه �ف
ي الدرس السابق قبل اتخاذ خطوة إضافية تقودنا إىل 

فهذه مجرد طريقة لمراجعة ما تعلموه �ف
 . محتويات الدرس الحاىلي

ي ستستغرق 3 إىل 4 دقائق( اطلب من كل مجموعة قراءة ما استنتجته  وعند اكتمال المهمة )وال�ت
ثم اطلب منهم أن يكتبوا ما يرونه من تأث�ي لهذه الأفعال عىل الأفراد وعىل المجتمع ككل وهذا 
ي ستكون محور هذا الدرس. وبعد 3 إىل 4  تبة عىل الفساد، وال�ت سينشط التفك�ي حول الآثار الم�ت
دقائق أخرى اسألهم عما توصلت إليه أفكارهم عن هذا الموضوع قم بكتابة الكلمات الأساسية 

عىل السبورة أو وسيلة عرض أخرى كلما ذكروا واحدة منها. 
المهن المحتملة:

طبيب  ·

مسؤول حكومي  ·

سياسي  ·

معلم  ·
حكم في مباراة رياضية  ·

مسؤول انتخابات  ·

ضابط شرطة  ·

رئيس تنفيذي لشركة  ·
صراف بنك  ·

: تحليل آثار الفساد )25 دقيقة( ي
النشاط الثا�ن  2

ف فيه،  المنخرط�ي الفساد والأشخاص والجماعات  آثار  بعد أن تم إستثارة تفك�ي الطالب حول 
ي عواقب الفساد 

فإن هذا القسم من الدرس يشجع الطالب عىل التفك�ي بشكل أك�ث شمولً �ف
ويستخدم النشاط دراسة الحالة.
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كانت  وقد  ى.  الك�ب الصحراء  جنوب  أفريقي  بلد  إىل  الحالة  دراسة  تش�ي  الطالب،  كتاب  ي 
�ف

ي استندت إليها دراسة الحالة هي زيمبابوي يمكنك أثناء الدرس أن تش�ي إىل اسمها  الدولة ال�ت
تحديًدا، هذا إذا كان ذلك مناسًبا، أو يمكنك إبقاء اسمها مجهولً للطالب، المهم هو تشجيع 
ي قد يسببها الفساد، ليس فقط لالأفراد، ولكن للمجتمع بأ�ه  ار ال�ت ي الأرصف

الطالب عىل التفك�ي �ف
ولالقتصاد.

امنح الطالب حواىلي خمس دقائق لقراءة دراسة الحالة ثم قسمهم إىل مجموعات مكونة من 
ي 

ي مهمة العمل �ف
ي الأسئلة الواردة �ف

ثالثة طالب. بعد ذلك يجب عىل كل مجموعة أن تنظر �ف
ي تىلي دراسة الحالة، ثم يتناقشون فيما بينهم - كل مجموعة عىل حدة - حول  الصفحة 33 ال�ت
يستغرق  أن  يجب  وهذا  جميًعا  عليها  يتفقون  ي  ال�ت الإجابات  بعض  إىل  ليصلوا  الأسئلة؛  تلك 

حواىلي 15 دقيقة.
استخدم آخر عرسث دقائق من هذا القسم من الدرس للحصول عىل تعليقات من المجموعات 
ي  ال�ت الأساسية  النقاط  بعض  ف  ِّ َم�ي الردود  إىل  تستمع  وبينما  الإجابات  تلك  تجاه  أفكارهم  حول 
ومن  المنتفع  من   - الأموال«  تختفي  »أين  ف خاصة عىل  ك�ي ال�ت ي 

�ف ترغب  قد  عليها.  د  وأكِّ تظهر 
الفساد وِمَن  بُّح من وراء  بال�ت ي السماح لبعض الأفراد 

الفساد، وأهمية السلطة �ف ر من  المترصف
ات مختلفة حول نفس  المفيد أيًضا إبراز كيف ولماذا يمكن أن يكون هناك وجهات نظر أو تفس�ي

تلك القضية، وكيف يمكن للطالب أن يصدروا أحكاما حول ما يعتقدونه ويؤمنون به.

آثار للفساد )15 دقيقة(  3

ي الآثار السلبية للفساد من خالل أنشطة متسلسلة 
ي هذا الجزء الأخ�ي من الدرس، سيتم النظر �ف

�ف
ي  ي تزيد من صعوبة المهام بشكل تدريجي، ما يع�ف ف القدرات وال�ت وتمثل هذه طريقة للتمايز ب�ي
ف طالب الصف وليس عىل الطالب  أنه ستتم تلبية مستويات القدرات المختلفة الموجودة ب�ي
ي إطار الوقت المتاح. وهو ما 

ي ُوسِعهم �ف
اجتياز جميع تلك المهام، وإنما القيام فقط بما �ف

ي تحقيق هدف ما، وهكذا يكون ناجًحا.
ي أن كل طالب سيأمل �ف يع�ف

الشيخ  السمو  صاحب  من  الطالب  كتاب  ي 
�ف الوارد  بالقتباس  المتسلسلة  الأنشطة  وستتعلق 

محمد بن راشد آل مكتوم- حفظه هللا - :
ي الحضيض ... والقائد الحقيقي هو الذي ل يسمح 

»بإمكان الفساد أن يضع اقتصاد البالد �ف
مارات العربية المتحدة أننا لن نقبل  ي دولة الإ

بالفساد… أعدكم: محمد بن زايد وإخوتنا هنا �ف
بوجود هذا الفساد«.

ي يمكنك طباعتها كمذكرات  ي تنفيذ المهام التالية ال�ت
وباستخدام هذا القتباس، سيبدأ الطالب �ف

ي 
اها الجميع بعدها يمنح الطالب 15 دقيقة لتنفيذ ما �ف أو وضعها عىل جهاز عرض مناسب ل�ي

وسعهم من مهام خالل ذلك الوقت.
إنشاء خريطة ذهنية تظهر الآثار السلبية للفساد.  .1

كتابة رسالة لصديق تحتوي على أهم ثالثة آثار جسيمة في رأيك.  .2

كتابــة كلمــة يــدور حولهــا نقــاش؛ بحيــث تعــرض حجًجــا مضــادة للفســاد بنــاء علــى الآثــار   .3
عليــه. المترتبــة  الســلبية 
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تخيــل أنــك ســتجري مقابلــة مــع رئيــس منظمــة الشــفافية الدوليــة ثــم اســتخدم نتائــج المقابلــة   .4
للنشــر في مجلة المدرســة قم بكتابة سلســلة من الأســئلة التي ســترغب في طرحها على ذلك 

المســؤول، بحيــث توضــح إجاباتُهــا المتوقعــة منــه الآثــاَر الســلبية للفســاد.
اكتب فقرة تحلل الجزء الأول من اقتباس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم-   .5
حفظــه هللا - : »بإمــكان الفســاد أن يضــع اقتصــاد البــالد فــي الحضيــض« وينبغــي أن تربــط 

فقرتــك بيــن القتبــاس وبيــن الآثــار الســلبية للفســاد علــى بلــد مــا.

لحظ أنه من غ�ي المحتمل أن يكمل الطالب المهام الخمس خالل الوقت المتاح يمكنك تقليل 
ي ذلك أو كتابة مهام مختلفة مع مراعاة أن الهدف هو توف�ي سلسلة من 

عدد المهام إذا رغبت �ف
ي صعوبة الختبار.

الأنشطة المتسلسلة �ف
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الدرس الرابع

ي 
ما أنواع السلوكيات غ�ي الأخالقية الموجودة �ن

التعليم؟
دد  إن العملية التعليمية أمر مألوف لدى الطالب، ولهذا ينبغي أن يكون هذا الدرس شيًئا ي�ت
بها  ي يجري  ال�ت الطرق  بكافة  يكونوا عىل دراية  أل  المرجح  بينهم ومع ذلك، فمن  فيما  صداه 
ي  ال�ت القضايا  بعض  منهم  تستغرق  ل  قد  التعليم  داخل  الأخالقية  غ�ي  والسلوكيات  الفساد 
ي قد  سيتناولها الدرس وقًتا طوياًل، لذا سيكشف الدرس لهم بعض الحقائق والمعلومات ال�ت

تكون مفاجئة لهم.  

الأهداف التعليمية للدرس 

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تحديد ما ل يقل عن ثالث فوائد للتعليم.  

وصف ثالثة أنواع على الأقل من السلوكيات غير الأخالقية في التعليم.  
تقديم مثال على نوع واحد على الأقل من أنواع الفساد في التعليم.  
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ح للدرس: التخطيط المق�ت

بداية الدرس )10 دقائق(  1

كبداية، اكتب ما يىلي عىل السبورة:
ي التعليم لأن ...«

»لديَّ الحق �ف
ما  وأن  الجملة،  هذه  به  يكملوا  أن  يمكن  فيما  للتفك�ي  دقائق  ثالث  لديهم  أن  الطالب  أخ�ب 
كالًما  وليس  أنفسهم،  عند  من  نابًعا  كالًما  يكون  أن  يجب  عنه-  النظر  –بغض  فيه  سيفكرون 

ي قصاصة ورق.
يعتقدون أنه يجب عليهم قوله. ثم عليهم أن يكتبوا الجملة بعد إتمامها �ف

وا تلك القصاصات إىل مقدمة الصف، وأن يقوموا  عند انتهاء الوقت، اطلب منهم أن يحرصف
ي حافظة أو سلة أو ما شابه ذلك وبعد أن يضع الجميع قصاصاتهم ويجلسون، 

بَطيِّها ووضعها �ف
ي الصف حامال سلة أو حافظة القصاصات واطلب منهم التقاط 

قم بالمرور عليهم جميًعا �ف
الورقة  أحدهم  التقط  أن  تصادف  ما  إذا  أنه  هم  )وأخ�ب قراءتها  ثم  القصاصات  إحدى هذه 

ها(. الخاصة به فإنه يجب عليه أن يعيدها ويلتقط غ�ي
ي التقطوها، وكيف  ي القصاصة الجديدة ال�ت

ثم اطلب من بعضهم أن يعلقوا عىل ما قرأوه �ف
ي قصاصاتهم، هذا إن ُوِجد اختالف.

اختلف المكتوب فيها عما كتبوه هم �ف
ي نهاية هذا النشاط، اطلب من الطالب أن يكتبوا ثالثة فوائد للتعليم.

و�ف

النشاط الأول موضوع للمناقشة )ح�ت 10 دقائق(  2

ي تعليمهم ويهدف هذا النشاط القص�ي للمتابعة 
تم تصميم البداية لحث الطالب عىل التفك�ي �ف

ي أي 
ي عالقات السلطة، وهي ما سيكون أمًرا جوهريًّا �ف

إىل حث الطالب عىل التفك�ي مرة أخرى �ف
مناقشة حول السلوكيات غ�ي الأخالقية أو الفساد.

ي عالقات السلطة بالتعليم.
هذه المرة، يجب عىل الطالب التفك�ي �ف

قسم الطالب إىل مجموعات ثنائية )أو يفضل من ثالثة طالب(، وقم بتوجيههم إىل موضوع 
مناقشاتهم،  لتداول  دقائق  ثالث  امنحهم  ثم  الطالب  كتاب  من   )40( الصفحة  ي 

�ف المناقشة 
واستخدم هذا الوقت للحصول عىل ردود فعل منهم وما أن تشعر أن لديك ردود فعل كافية 
المسألة عىل  تلك  المهلة، وستتوقف  إيقاف هذه  يمكنك  الأساسية،  السلطة  لتحديد عالقات 

اعتباراتك وعىل أي حال، ينبغي أل يتجاوز ذلك عرسث دقائق بأي حال، لكن قد يقل عن ذلك.
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ي لعبة مدتها دقيقة واحدة. )يُسمح بـ20 إىل 30 دقيقة، 
النشاط الثا�ن  3

ي أن 
وذلك اعتماًدا عىل حجم المجموعة وعدد الطالب الذين ترغب �ف

يقوموا بالعرض(

أن هذه  وبما  التقديم  ي عملية 
�ف الطالب  ثقة  بناء  ي 

�ف للمساعدة  اللعبة  تم تصميم هذه  لقد 
ي الصف 12، فهذا النشاط سيكون مفيًدا لممارسة مهارات العرض 

الوحدة مصممة للطالب �ف
وعاتهم وإعدادها. المحتملة، وذلك عندما يكونون بصدد التخطيط لمرسث

ي الكتاب المدر�ي بعنوان »أنواع 
وللتحض�ي للعبة، يجب عىل الطالب قراءة القسم الموجود �ف

ي التعليم«، دون إلزام بقراءة دراسات الحالة. أخ�ب الطالب أنه من المهم أن يقرأوا 
الفساد �ف

ي الدرس.
المعلومات بعناية؛ فقد يطلب منهم التحدث عنها �ف

وعند النتهاء من قراءة النص، يجب عليهم كتابة عبارة أو مصطلح واحد من النص الموجود 
المصالح«،  »تضارب  قبيل  من  شيًئا  المصطلح  هذا  يكون  وقد  الورق.  من  قصاصة  عىل 
»مؤهالت مزيفة«، »غش بالمتحانات«، »مدرس وهمي«) (… إلخ. ثم يقومون بطي الورق 

ي النشاط السابق. 
ي السلة أو الحافظة المستخدمة �ف

من المنتصف ووضعه �ف
عىل  تحتوي  أخرى  سلة  أو  حافظة  إعداد  عند  طالب  لكل  رقم  تخصيص  إىل  الآن  وستحتاج 
أنه سيطلب  هنا  والفكرة  مماثل  آخر  ء  ي أو �ث الرقم  عليها  مطبوًعا  يكون  الطاولة  تنس  كرات 
من الطالب أن يلتقط رقًما وأيًّا ما كان عليه هذا الرقم يجب أن يذهب ويلتقط موضوًعا من 

الحافظة. ثم تتم إزالة الرقم من الحافظة بحيث ل يشارك الطالب أك�ث من مرة.
أنه  الطالب  وأخ�ب  واحدة.  دقيقة  لمدة  المحدد  الموضوع  عن  ذلك  بعد  يتحدثوا  أن  ويجب 
الطالب  أو توقف وإذا ما تمكن  مكان دون فواصل  الإ التحدث بطالقة قدر  يجب أن يحاولوا 
من التحدث لمدة دقيقة كاملة دون كث�ي من التوقف يحصل عىل 10 نقاط وكما هو الحال مع 

ي الحديث. 
افهم �ف ي يستحقونها طبقا لمدى اح�ت ي عدد النقاط ال�ت

»الَحَكم«، يمكنك التحكم �ف
بحيث  تنافسية  مهمة  وعمل  مجموعات  أربع  أو  ثالث  إىل  الطالب  تقسيم  هنا  الممكن  ومن 
يكون الفائز هو الفريق صاحب أك�ب عدد من النقاط وهنا، ستكون بحاجة إىل متطوع من كل 
لكل مجموعة  يكون  بحيث  الأخرى،  تلو  دقيقة، هكذا مجموعة  لمدة  بالأداء  ليقوم  مجموعة 

ي تسجيل النقاط.
فرًصا متساوية �ف

ف حوار  هم ب�ي ِّ ، يمكنك تقليص الوقت إىل 30 ثانية، ويمكنك أن تخ�ي ف إذا كان طالبك خجول�ي
فردي أو جماعي لقضاء الدقيقة بأكملها مقابل 10 نقاط أو قضاء 30 ثانية بحد أق� 5 نقاط.

القراءة من  تعزيز  بالقراءة، ثم  يقومون  الطالب  أن تجعل  يمكنك  النشاط،  وباستخدام هذا 
خالل احتياجهم إىل الألفاظ، ثم التعب�ي عن الأفكار المختلفة وحقيقُة أن الطالب هم أولئك 
ي المواضيع أي أنهم هم الذين يقومون بتوجيه الدرس، وهذه وسيلة مفيدة 

الذين يساهمون �ف
للتمايز؛ حيث تتاح لكل طالب الفرصة للمساهمة كما أن استخدام أسلوب العرض لمدة 30 
ثانية أو دقيقة هو وسيلة جيدة تسمح للطالب بأن يكون قادرا عىل المساهمة بطريقة أخرى غ�ي 
ي التعب�ي عن أفكارهم شفويًّا بدًل 

الكتابة فالطالب، عىل سبيل المثال، قد يكونون أك�ث راحة �ف
من الضطرار إىل كتابتها.

وهذه أيًضا عملية تقييم تكوينية مفيدة، حيث ستتيح لك التعرف عىل الطالب الذين سيتفهمون 
ي فهمها فيمكن منح الفئة الأوىل بعض 

تلك المادة التعليمية وأولئك الذين سيجدون صعوبة �ف
ضافية المرتبطة بالموضوع الذي تحدثوا عنه، لتوسيع نطاقه، أما الفئة الثانية فيمكن  المهام الإ

ف مستواهم.  ي تحس�ي
تقديم مزيد من الدعم لهم لمساعدتهم �ف
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دراسات الحالة )15 دقيقة(  4

ي حالة: يحتوي الكتاب المدر�ي عىل دراس�ت
إيكزيكت »Axact« والتعليم)2(  ·

مخالفات المتحانات  ·

.» ف ف الوهمي�ي وقسم عن »المدارس الوهمية)3( والمدرس�ي
م الفصل إىل ثالث مجموعات ثم خصص موضوًعا واحًدا لكل مجموعة. قسِّ

تلك  من  موضوع  كل  مجالت  عن  المزيد  لمعرفة  دقائق   10 قضاء  هي  المجموعة  مهمة 
الموضوعات الثالثة. وقد تم اختيار هذه المواضيع لتوافر الكث�ي من المعلومات عىل الشبكة 
نت( عن كلٍّ منها وعىل سبيل المثال، فقد تناولت تقارير إعالمية أنشطة أكزاكت  ن�ت العنكبوتية )الإ

ماراتية. ي الصحافة المحلية الإ
بالغ عن أنشطتها �ف ي الصحف المحلية حيث تم الإ

�ف
ي 3 دقائق، 

ضافية �ف ي نهاية الدقائق الـ10، يجب عىل كل مجموعة تقديم ملخص لأبحاثها الإ
�ف

ثم تتاح لهم دقيقتان أخريان لالإجابة عىل أسئلة الطالب الآخرين. 
ي تخصيصه 

ي هذا الدرس تعتمد عىل مقدار الوقت الذي ترغب �ف
مالحظة: التوقيتات المذكورة �ف

تم  إذا  الحالة  دراسات  ي 
�ف أطول  وقت  قضاء  المثال،  سبيل  عىل  الممكن،  فمن  نشاط.  لكل 

تقليص وقت لعبة الدقيقة الواحدة، وهكذا. 

2  موقع باكستاني يقوم بمنح درجات مزيفة للباحثين.
هــي مثــل المدرســين الوهمييــن، حيــث تكــون موجــودة فقــط علــى الــورق دون وجــود حقيقــي   3

لهــا.
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ي 
ما أنواع السلوكيات غ�ي الأخالقية الموجودة �ن

بيئة العمل؟

مقدمة
الأعمال  ببعض  القيام  الوحدة،  من  الأخ�ي  الدرس  ي 

و�ف الدرس  هذا  ي 
�ف الطالب  من  يتوقع 

ي ففي هذا الدرس سيكمل 
ف تتطلبهما مناهج برنامج التعليم الأخال�ت المستقلة استعداًدا لتقييم�ي

ي كتاب الطالب، وهي مصممة لجعلهم يفكرون فيما يقرأون 
الطالب بعض الأنشطة المقدمة �ف

ي عدم تسليمهم بكل ما تقع عليه أعينهم  ي منهج أك�ث نقدية. وهو ما يع�ف ويرون وذلك لتب�ف
دون طرح بعض الأسئلة عن السياق الذي ذكرت فيه هذه البيانات، وأصلها، وطبيعة المصدر 
لكنها  صحيحة،  إجابة  لها  ليس  أخالقية  مشكلة  الأنشطة  هذه  أحد  ويقدم  يطالعونه  الذي 

ي بيئة العمل. 
ي قد تصادفهم �ف ي المواقف الصعبة ال�ت

مصممة لحث الطالب عىل التفك�ي �ف

الأهداف التعليمية للدرس 

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

وصف نوعين على الأقل من عالقات السلطة في بيئة العمل بإيجاز.  

القيام بتعريف القتصاد القائم على العمالة المؤقتة، وتحديد ما ل يقل عن اثنتين   
مارات العربية المتحدة بسببه. مكانيات والتحديات التي تواجهها دولة الإ من الإ

إصدار حكم حول ما إذا كان الوضع يمثل رشوة أم ل، وعلل لحكمك.  

الدرس الخامس
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ح للدرس:  التخطيط المق�ت
ي درس واحــد 

ي القيــام بهــا �ف
ي هــذا الــدرس. وقــد ل ترغــب �ف

مالحظــة: هنــاك العديــد مــن الأنشــطة �ف
ي الحصــول عــىل وقــت أكــ�ب لتكــون قــادًرا عــىل 

ي القيــام بأحــد الأنشــطة، وترغــب �ف
فقــد ل ترغــب �ف

ح لتكــون أحداثــه �يعــة،  ف عــىل أنشــطة أخــرى وقــد تــم تصميــم هيــكل الــدرس كمــا هــو مقــ�ت كــ�ي ال�ت
احــات لــذا يمكنــك التعامــل مــع الوضــع  ة والأفــكار هــي مجــرد اق�ت ات زمنيــة قصــ�ي ي فــ�ت

بحيــث تتــم �ف
ي كيفيــة تخطيطــك للــدرس بالفعــل.

بمرونــة �ف

ي المدرسة )10 دقائق(
البداية - التسلسل الهرمي �ن  1

ي مكان العمل. ونظًرا 
ي عالقات السلطة الموجودة �ف

يبدأ الدرس بأن يطلب من الطالب التفك�ي �ف
ي 

لأن أغلب الطالب لم يعاين بيئة عمل من قبل، فاستخدام المدرسة كمثال يعد مكانًا جيًدا �ف
ة بأماكن العمل! البداية وسيكون رائًعا أن يكون لدى جميع الطالب بعض الخ�ب

مفهوًما  مثَّلت  ي  ال�ت السلطة  عالقات  بأهمية  الطالب  تذك�ي  من خالل  الدرس  تقديم  يمكنك   
رئيًسا خالل هذه الوحدة. وإحدى طرق القيام بذلك عن طريق لعبة الأحرف الناقصة، حيث 

تضع عبارة بها أحرف ناقصة ثم تطلب من الطالب حلها.
يمكنك إنشاء هذه اللعبة عن طريق ُمولِّد ِعَبارات، وهناك عدد منها متاح ع�ب الشبكة العنكبوتية 

https://www.wordplays.com/anagrammer  :نت(، عىل سبيل المثال ن�ت )الإ
ففي غضون ثوان معدودة قد تحصل عىل 200 عبارة من هذا النوع!

ف اهتمام الطلبة عىل هذا المفهوم. ويمكنك بعدها أن تسأل الطالب أن  ويهدف ذلك إىل ترك�ي
يذكروك بمع�ف عالقات السلطة.

ك بمفهوم المصطلح، يمكنك النتقال إىل إسقاط المفهوم  والآن، وبعد أن قام الطالب بتذك�ي
رهم  ي مدرستهم، وذكِّ

ي عالقات السلطة الموجودة �ف
عىل سياق المدرسة اطلب منهم التفك�ي �ف

ي ذلك شأن الفندق، أو المكتب، أو متجر البيع بالتجزئة، 
أن المدرسة هي مكان للعمل شأنها �ف

ي 
أو مصفاة النفط، أو موقع البناء... إلخ. وسيساعد هذا الأمر عىل حث الطالب عىل التفك�ي �ف

المدرسة كمكان للعمل وليس مجرد مكان يذهبون إليه لتلقي دروسهم.
ح مصطلح »التسلسل الهرمي« وقد يكون  وفيما يتعلق بعالقات السلطة، فقد تضطر إىل �ث
بعض الطالب عىل دراية بهذا المصطلح ولكن سيكون من المفيد التحقق من ذلك قبل النتقال 

إىل المهمة الرئيسة.
المناقشة  لمهام  الطالب  جهز  الهرمي«،  »التسلسل  لفكرة  الطالب  تفهم  إىل  ف  تطم�أ أن  ما 
لهذه  أو خطأ  إجابة صحيحة  ليست هناك  المدر�ي  كتابهم  )56( من  الصفحة  ي 

�ف الموجودة 
المهمة- والهدف من ذلك هو ضمان تكوين فكرة لدى الطالب عن التسلسل الهرمي وإمكانية 
ي أماكن العمل وهذه هي نقطة جيدة للتمايز، حيث يمكن للطالب 

تحديد عالقات السلطة �ف
ف عىل الأقل  ف رئيست�ي ء ما- بغض النظر عن قدراتهم- وذلك بإظهار عالقة أو اثنت�ي ي تحقيق �ث
أنحاء  ي 

التجول �ف المهمة، يمكنك  ي تسلسل هرمي بسيط وبينما يكمل الطالب هذه 
للسلطة �ف

الصف مقدًما الدعم والتوجيه والنصيحة.
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النشاط 2: عالقات السلطة، القتصاد القائم عىل العمالة   2
المؤقتة )15 دقيقة(

ف عىل عالقات السلطة، سيقوم هذا القسم بتقديم عالقات السلطة  ك�ي بعد أن بدأ الدرس بال�ت
مارات  الإ دولة  ي 

�ف ا  نسبيًّ أمر جديد  إنه  المؤقتة«  العمالة  القائم عىل  بـ»القتصاد  يسمى  فيما 
العربية المتحدة، ولكن من المرجح أن تزداد أهميته ففي مناطق أخرى من العالم، أثار ذلك 
، لذا سيكون مفيًدا أن نتعرف عليها. ي

النوع من القتصاد عدًدا من الأسئلة حول السلوك الأخال�ت
البحث  محرك  ي 

�ف التالية  العبارة  أدخلت  إذا   -»Deliveroo« كة  لرسث سائق  عن  ابحث  أول، 
»Deliveroo+UAE« فسيظهر لك الكث�ي من الخيارات للمفاضلة بينها.

اعرض الصورة عىل السبورة، واسأل الطالب عما إذا كانوا يعرفون موضوع الصورة حيث ستكون 
هذه وسيلة جيدة لستكشاف مدى معرفة الطالب بهذا النوع من عالقات العمل ثم استخدم 
يكسبون  وكيف   ، ف السائق�ي بحالة  الطالب  معرفة  مدى  عىل  للتعرف  المفتوحة  الأسئلة  نمط 
ف الذين يعملون  ي تمنحهم العمل والسائق�ي كات ال�ت ف الرسث أموالهم، وطبيعة عالقة السلطة ب�ي

لحسابهم الخاص.
م الطالب إىل مجموعات، بحد أق� خمسة طالب وسوف تعمل المجموعات عىل مهمة  قسِّ

ي الصفحة )60( من كتاب الطالب.
العمل �ف

 5 النشاط  يتعدى  أل  يجب   - قص�ي توضيحي  عرض  لوضع  دقائق   5 المجموعة  لدى  سيكون 
دقائق علما بأن الوقت المثاىلي لتنفيذه سيكون 3-2 دقائق.

من  هناك  أن  غ�ي  استخدامها،  يمكن  لصفحات  الروابط  من  عدًدا  العمل  مهمة  ستتضمن 
ي 

الوقت محدود �ف التأكيد عىل أن  المهم  بأنفسهم ومن  الصفحات ما قد يع�ث عليه الطالب 
هذه المهمة، وأن نتائج عملهم يجب أن تظهر كنتائج لفريق قام بجمع المعلومات لعرضه 
ا يتم  ائح، وإنما يكفي أن يكون تقريًرا شفهيًّ التوضيحي ول يلزم من العرض أن يحتوي عىل �ث
ائح فال مانع من ذلك  ي أن يشتمل عىل �ث

عرضه أمام طالب الصف، لكن إذا رغب الطالب �ف
ف الطالب إذا كنت متأكًدا من تباين قدرات المجموعات  وقد يكون هذا النشاط نقطة للتمايز ب�ي
كذلك  ويمكن  ين،  ف المتم�ي الطالب  من  التعلم  الأقل  المستويات  ذوي  للطالب  يمكن  وهكذا 
وبالتاىلي  المجموعة،  داخل  إنجازها  يمكنهم  الأقل  المستويات  ذوي  للطالب  مهام  تخصيص 

يكونون قادرين عىل المساهمة.
نؤكد  أن  المهم  من  سابًقا،  ذكرنا  وكما  كل مجموعة عرضها  تقدم  الخمس،  الدقائق  نهاية  ي 

�ف
هو  الأول:  ثالثة  أموًرا  العتبار  ف  بع�ي يأخذ  الأنشطة  من  الأنواع  هذه  تصميم  أن  للطالب 
ي 

�ف للتقييم  التحض�ي  ي 
�ف المساعدة  : هو  ي والثا�ف والعرض،  البحث  ي 

�ف ثقتهم  بناء  ي 
�ف المساعدة 

وع. ي سيحتاجونها للمرسث ي بناء المهارات ال�ت
الدرس السادس، والثالث: هو المساعدة �ف

ي بيان يقومون 
عند النتهاء من جميع العروض التقديمية، يقوم الطالب بتلخيص ما تعلموه �ف

ي دقيقة واحدة. يُعطى الطالب مهلة لدقيقة واحدة ليكتبوا عىل قصاصة من الورق اسمهم 
به �ف

ي أنحاء الصف 
ي تلك الأثناء التجول �ف

ف يذكران فيهما ما استفادوه من النشاط ويمكنك �ف وجملت�ي
لمعرفة ما يكتبه الطالب، ويمكنك أيًضا أن تخ�ب الطالب أنك ستأخذ منهم قصاصات الورق 
ذلك  واستخدام  برسعة  الطالب  فهم  من  التحقق  ذلك  بعد  تستطيع  النشاط  اكتمال  عند 

. ي لأغراض التقييم التكوي�ف

23 الوحدة 1



النشاط 3 مهمة عمل الجزء الأول، الصور )5 دقائق(  3

ي الصفحة 
ي كتاب الطالب �ف

ة جًدا ويجب القيام بها بأقل وقت ممكن للتفك�ي �ف هذه مهمة قص�ي
)64(، هناك أربع صور أحد الأساليب هي مطالبتهم بالنظر إىل الصور، وتلخيص ما يعتقدون 
أل  ويجب  السبورة  عىل  وعرضها  بتصويرها  تقوم  أن  أيًضا  ويمكنك  كل صورة  ي 

�ف يحدث  أنه 
ي ذلك التعليمات، تخصص دقيقة واحدة لكل صورة، 

تتجاوز مدة هذه المهمة 5 دقائق بما �ف
ي ذلك كتابة ملخص لموضوعها.

بما �ف
ي نهاية الوقت، اطلب منهم التوقف والنتقال برسعة إىل المهمة التالية.

�ف

نقطة للمناقشة )5 دقائق(  4 

ي الصفحة )63( من كتاب الطالب.
وتستند هذه المهمة إىل نقطة المناقشة �ف

ف أول: مــن الواضــح أن عــادل  اطلــب مــن الطــالب قــراءة الحــوار الــذي يركــز عــىل عنرصيــن رئيســ�ي
كــة بذهنــه المشــتت ومشــاهدة مقاطــع الفيديــو يمثــل هــذا النمــوذج أحــد أشــكال  يضيــع وقــت الرسث
مــن خــالل  عــادل  ف  يعــ�ت ثانًيــا:  للوقــت  إهــداًرا  يمثــل  أنــه  العمــل كمــا  ي 

ي �ف
الأخــال�ت غــ�ي  الســلوك 

ة  ي حــادث إجرامــي أســفر عــن إصابــات خطــ�ي
طــة الفيديــو أن زميــل العمــل شــارك �ف مشــاهدة أ�ث

ي الــذي يجــب القيــام 
ء الأخــال�ت ي طــة بذلــك. ويمكــن القــول بــأن هــذا هــو الــسث لالآخريــن وأبلــغ الرسث

بــه.
ي مجموعــات رباعيــة لمناقشــة هــذه المعضلــة الأخالقيــة. وتتطلــب 

يجــب عــىل الطــالب العمــل �ف
هــا هــذا الحــوار هــل هنــاك مــن الســلوكيات غــ�ي  ي يث�ي تلــك المهمــة منهــم مناقشــة القضايــا الــ�ت
كــة  ي إهــدار وقــت الرسث

؟ فمــن الواضــح أن ســلوكيات عــادل �ف أ الأخالقيــة مــا هــو جيــد ومــا هــو ســ�ي
ة لالآخريــن، ولكنهــا تبقــى غــ�ي أخالقيــة ســواء بســواء مــا هــو  قــد ل تــؤدي إىل إصابــات ماديــة خطــ�ي
ي المقــام 

كــة اتخــاذه، هــل يســألون عــادل كيــف اطلــع عــىل الفيديــو �ف التــرصف الــذي ينبغــي للرسث
كــة اتخــاذ إجــراءات  كــة؟ هــل ينبغــي للرسث ف عــادل بإهــداره وقــت الرسث الأول؟ هــل ينبغــي أن يعــ�ت
هــدار وقــت  طــة محاكمــة عــادل لإ تأديبيــة ضــده؟ والســؤال الأخــ�ي عمــا إذا كان يجــب عــىل الرسث
ف أن  ي حــ�ي

طــة تتعامــل مــع المســائل الجنائيــة، �ف كــة ويهــدف هــذا إىل توعيــة الطــالب بــأن الرسث الرسث
ف  ف ســارية تخــ�ب الموظفــ�ي كــة قوانــ�ي كــة وتتعامــل معهــا قــد يكــون لــدى الرسث هــذه مســألة تخــص الرسث
ــا. بــأن أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات تســتخدم لأغــراض العمــل فقــط ولكــن هــذا ليــس قانونـًـا وطنيًّ

يمنح الطالب 5 دقائق لمناقشة القضايا.
بــداء مالحظــات لطلبــة الصــف عمــا  ــم الطــالب إىل مجموعــات لإ ي نهايــة الدقائــق الخمــس، قسِّ

�ف
ي ستســمح  ي ذهنهم قد تظهر بعض الموضوعات عن مســألة »الصواب« و»الخطأ«، وال�ت

يدور �ف
ي تمثــل »منطقــة رماديــة«، حيــث ل  ي الصــف، مثــل تلــك القضايــا الــ�ت

لــك بتســليط الضــوء عليهــا �ف
يكــون لهــا تعريــف محــدد أو واضــح، وقــد ل يكــون لــدى النــاس تصــور عــام عمــا هــو »الصــواب« 

فيهــا.
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، الصور )10 دقائق( ي
النشاط 3 مهمة عمل الجزء الثا�ن  5

الأول هــي حــث  الجــزء  كانــت فكــرة  النظــر فيهــا.  الصــور وإعــادة  للعــودة إىل  الآن  الوقــت  حــان 
ي كل 

ة حــول مــا يجــري �ف الطــالب عــىل التفاعــل مــع الصــور برسعــة، وتدويــن مالحظاتهــم المبــا�ث
ي الصــور.

ــا �ف حالــة والآن، حــان الوقــت للتفكــ�ي مليًّ
للقيــام بهــذا الجــزء، يمكنــك أن تقســم الطــالب إىل ثنائيــات، أو إىل مجموعــات مكونــة مــن ثالثــة أو 
أربعة. بالطبــع ســيكون لــكل طالــب انطباعاتــه الأوليــة، ويمكنهــم مقارنــة تلــك النطباعــات والآن، 

يتــم منــح الطــالب فرصــة ثانيــة للتفكــ�ي فيمــا إذا كانــوا قــد توصلــوا لنفــس النطباعــات. 
ي الصفحــة )69( مــن كتــاب الطالــب الخطــوط العريضــة لبعــض المســائل 

 تضــع مهمــة العمــل �ف
. للتفكــ�ي

: ي التفك�ي قد تشمل ما يىلي
ي يمكنك استخدامها للمساعدة �ف بعض المطالبات الأخرى ال�ت

الصــورة  ي 
�ف الحكــم؟  هــذا  إىل  يتوصلــون  الطــالب  ي جعلــت  الــ�ت الجســد  لغــة  هــي خصائــص  مــا 

هــذا  يكــون  أن  يحتمــل  هــل  العدوانيــة.  عــىل  يديــه  حــركات  وتــدل  عابًســا  الشــخص  يقــف   ،1
التأكــد  بإمكاننــا  هــل  الجالــس؟  الشــخص  يظهــره  مــا  إزاء  مرتبــك  الواقــف  الشــخص  أن  لمجــرد 

العمــل؟ مــكان  ي 
�ف ا  ســلبيًّ شــيًئا  تمثــل  الصــورة  هــذه  أن  مــن 

ي الصــورة 2، هــل تبــدو المــرأة مضغوطــة؟ هــل حقيقــة أن الرجــل الجالــس إىل مكتبــه ورأســه مائــل 
�ف

؟  هــل كومــة الــورق الموضوعــة عــىل المكتــب تشــ�ي إىل أن المــرأة تعمــل تحــت  ي تــدل عــىل أمــر ســل�ب
ضغــط أو أنهــا أدت عمــاًل مــا بشــكل غــ�ي صحيــح؟ هــل يمثــل وجــود هــذا الرجــل بجوارهــا مســاعدة 

أو إخافــة أو تهديــًدا لهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال؟
ي هــذه الحالــة ربمــا 

ي مدرســة و�ف
ي ســياق مختلــف عمــدا، فيبــدو واضًحــا أنهــا �ف

تــم وضــع الصــورة 3 �ف
ي تبــدو حزينــة ومــع  ي عندمــا »يســاعد« المــدرس الطالبــة الــ�ت يــرى الطــالب الصــورة بشــكل إيجــا�ب
ذلــك، فعندمــا ننظــر إىل الصــورة 4، فــإن لغــة الجســد- وضــع اليــد عــىل الخــد- تكــون مماثلــة لكــن 

. هــل يغــ�ي هــذا رأيهــم؟ ي مــن المرجــح أن يــرى الطــالب الصــورة 4 بشــكل ســل�ب
تتعــرض  أنهــا  تشــعر  هــل  تحــت ضغــط؟   النظــارة  ترتــدي  ي  الــ�ت المــرأة  تقــع  هــل   ،4 الصــورة  ي 

�ف
؟  هــل تمثــل المــرأة الجالســة إىل يســارها  ف بشــكل كبــ�ي كــ�ي ي ال�ت

لمضايقــة مــا؟  أم أنهــا مســتغرقة �ف
دعًمــا لهــا أم تهديــًدا بشــكل مــن الأشــكال؟ علــل؟

ي أماكــن العمــل 
ي مثــل هــذه المواقــف �ف

والغــرض مــن هــذا النشــاط هــو تنميــة مهــارات التفكــ�ي �ف
وكيفيــة ترصفــات الأفــراد فيها طريقــة تعاملنــا مــع بعضنــا البعــض هــي جــزء مهــم مــن بيئــة العمــل، 
ي 

ويهــدف هــذا النشــاط إىل حــث الطــالب عــىل التفكــ�ي فيمــا يشــكل الســلوكيات غــ�ي الأخالقيــة �ف
كلهــا  رة  الُمــ�ب غــ�ي  الأفــراد تحــت ضغــط، والضغــوط  العمل فالتســلط، والتهديــد، ووضــع  مــكان 
ي ذلــك شــأن الســلوكيات غــ�ي 

ي مــكان العمــل شــأنها �ف
تعــد مــن مظاهــر الســلوكيات غــ�ي الأخالقيــة �ف

الأخالقيــة الأخــرى كالرسقــة، والرشــوة، والخــداع.
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مهمة دراسة حالة )15 دقيقة(  6 

ي الصفحة )73–72( من كتاب الطالب.
يستخدم هذا النشاط الأخ�ي دراسة الحالة �ف

أعمــال  مــن  تمثــل عمــاًل  الحالــة  كانــت  إذا  مــا  تقريــر  ثــم  الحالــة،  قــراءة  أوًل  الطــالب  يجــب عــىل 
ي الكتاب المدر�ي 

ة �ف ي الكتاب مســاحة لكتابة أفكارهم ويمكن للطالب الكتابة مبا�ث
الرشــوة.  و�ف

أو طباعــة مذكــرات بالحــالت وتوزيعهــا عليهــم للكتابــة فيهــا.
ي إنجــاز مهامهــم، اســتخدم 

ي كل حالــة.  وبينمــا يتقدمــون �ف
ي الطالــب 5 دقائــق �ف

يبنغــي أن يمــ�ف
ي أنحــاء الصــف لتقديــم الدعــم والحصــول عــىل المالحظــات منتقــاًل مــن 

ي التجــول �ف
هــذا الوقــت �ف

طالــب لآخــر وهــذا الوضــع مصمــم لمحاولــة تجنــب الحاجــة إىل طلــب مالحظــات مــن كل طــالب 
الصــف، وسيســمح لــك بتوفــ�ي مزيــد مــن المســاعدة للطــالب الأضعــف، وكذلــك طــرح مزيــد مــن 

يــن للتفكــ�ي فيهــا. ف الأســئلة عــىل الطــالب المتم�ي
ي نهايــة النشــاط 

ي تحديــد وقــت لهــذه المهمــة، يمكنــك أن تســمح ببعــض الوقــت �ف
إذا كنــت ترغــب �ف

لتقديــم مالحظــات طــالب الصــف.
حة بشأن الحوارات: رشادات المق�ت وفيما يىلي بعض الإ

إن مهاداة عامل نظافة ل يعد رشوة في حد ذاته.  بل يمكن اعتباره كرًما أو لطًفا  الحالة 1. 
منك وتقديًرا لجهد عامل النظافة ومع ذلك فإن الجملة الأخيرة قد تشير إلى 

وجود بعض الدوافع الأخرى فقد يتضح أن العامل مشغول وأن الموظف يريد 
تنظيف مكتبه أوًل.

قد تكون الجملة »وأرجو أن تستمر طوياًل« محاولة لإجبار عامل النظافة على   
الستمرار في تنظيف مكتبه أوًل، وقد يفسر هذا على أن مقدم الهدية يريد 

في المقابل معاملة تمييزية، وهو أمر غير مناسب وفي كلتا الحالتين، قد ينصح 
عامل النظافة أن يقدم هدية إلى مدير خطهم فإذا تقبلها المدير بنية حسنة 

ولم يعتبر أن شيًئا ما خطأ قد حدث وأنها مجرد هدية تقديرية، عندها قد 
يسمح لعامل النظافة بالحفاظ على ذلك أما إذا اعتبرت عماًل غير أخالقي، فمن 

الممكن التحدث إلى الشخص الذي ترك الهدية وتوضيح أن هذا الأمر قد يعتبر 
غير مناسب. وقد يكون هذا التصرف بريًئا تماًما، ولكن ل ضير في التنبيه على 

احتمالية تفسير هذا التصرف بشكل خاطئ.
تسلط هذه الحالة مزيًدا من الضوء على الصعوبات التي تكتنف التحديد  الحالة 2. 

دة لسالم في ضمان  الواضح لحالت الرشوة في هذه الحالة هناك مصلحة مؤكَّ
ر أي محادثة عارضة في المصعد على أنها قلق  أن يجتاز فترة الختبار، وقد تُفسَّ
أو عصبية إن الدعوة لتناول فنجان من القهوة يمكن تفسيرها على أنها أمر بريء 

وإهداء حقيقي، لكن حقيقة أنها قد تأتي في نفس الوقت عند المحادثة عن فترة 
هداء ويمكن تفسير  اختباره- قد تعني أن سعيًدا ينبغي أن يكون قلًقا من هذا الإ

ذلك بسهولة كمحاولة للتأثير على قرار سعيد لصالح سالم وهنا ينبغي أن ينصح 
سعيد بلطف أن يقول »شكًرا لك« وليس »ل، شكًرا!«.

الدرس 5 26



في هذه الحالة يبدو أن قرار كبير المستقبلين قد تغير ليس بسبب رجاء  الحالة 3. 
حمدان، ولكن لأن حمدان لحظ أنه سوف »يدفع له في المقابل« فقد أوضح 

النادل في النقاشات الأولية أنه ل توجد طاولت، لكن ما أن تلقى وعًدا بالدفع 
تغير قراره. وينظر إلى ذلك على أنه سلوك غير لئق وغير أخالقي ربما قدم 

حمدان هذا العرض بنية حسنة تماما، لأنه حريص تماًما على ضمان أن عمالء 
شركته يذهبون الى المطعم الذي يريدون، لكن حمدان بتصرفه هنا تجاوز 

الحدود. 
مساحة  ترك  فقد  ما،  وبشكل   . ي

أخال�ت غ�ي  بشكل  أيًضا  ف ترصف  المستقبل�ي كب�ي  فإن  وبالمثل، 
ليس لأن هذا هو الترصف الصحيح الذي ينبغي القيام به، ولكن لأن هناك بعض المكاسب 
ي أتاح بها تلك المساحة لضيوف حمدان غ�ي واضحة، ولكن  الشخصية وقد تكون الطريقة ال�ت

. ف عجون من ترصف كب�ي المستقبل�ي ف من المحتمل أن ضيوف المطاعم الآخرين م�ف
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ي ومكافحة 
كيف يمكنك تعزيز السلوك الأخال�ت

ي الآخرين؟
ي نفسك و�ن

الفساد �ن
. ويجــب  ف يتطلبهمــا المنهــج الــدرا�ي ف مركزيتــ�ي ي المقــام الأول لمهمتــ�ي

يخصــص هــذا الــدرس �ف
 . ف عــداد تقييمــ�ي عــىل الطــالب اســتخدام مــا اســتفادوه مــن هــذه الوحــدة ومــن هــذا الــدرس لإ

تقرير أو عرض تقديمي عن أشكال مختلفة من الفساد.  .1

عرض تقديمي مشترك عن طرق تعزيز السلوكيات الأخالقية ومكافحة الفساد.  .2
حــة  ي عمــل تتضمنــان الخطــوط العريضــة لالأســاليب المق�ت ويحتــوي الكتــاب المــدر�ي عــىل مهمــ�ت
ف للفســاد ومــن  ف مختلفــ�ي ف الأول: يطلــب مــن الطــالب تقديــم تقريــر عــن شــكل�ي لهذيــن التقييمــ�ي
الغــرض، ومــع ذلــك يمكنــك أن تطلــب منهــم  لهــذا  ي مجموعــات 

الطــالب �ف ح أن يعمــل  المقــ�ت
ي شــكل 

ي ذلــك وســيكون ذلــك �ف
تســليم أجــزاء العمــل المنتجــة مــن التقييــم بشــكل فــردي إذا رغبــت �ف

تقريــر مكتــوب.
تقديــم  حــ�ت  أو  الصــف  لبقيــة طــالب  تقريرهــا  المجموعــة  تقــدم  أن  آخــر، وهــو  بديــل  وهنــاك 
ي المدرســة. وســيعتمد 

دارة العليــا �ف ف الآخريــن أو ربمــا إىل الإ العــرض إىل مجموعــة مــن المدرســ�ي
ف انتبــاه الطــالب عــىل  كــ�ي ذلــك عــىل الظــروف المحليــة والوقــت ولكنــه قــد يكــون وســيلة مفيــدة ل�ت

المهمــة كبنــد تقييــم مهــم.
الفســاد  مكافحــة  وســلوكيات  الأخالقيــة  الســلوكيات  تعزيــز  ســبل  عــىل  يركــز   : ي الثــا�ف والتقييــم 
هــذه  اختيــار  تــم  وقــد  للعــرض  ســياًقا  باعتبارهــا  إخباريــة  قصــص  ثــالث  المهمــة  وستســتخدم 
وغــ�ي  الفاســدة  الســلوكيات  ي 

�ف الأفــراد  يلعبــه  الــذي  الــدور  عــىل  الضــوء  تســلط  لأنهــا  القصــص 
العالــم. حــول  مهمــة  أخبــاًرا  مثلــت  لأنهــا  وكذلــك  الأخالقيــة، 

ولســت مضطــًرا لســتخدام هــذه القصــص أو أيٍّ منهــا، ويمكنــك- إذا رغبــت- أن تعطــي الطــالب 
بعــض الحــالت مــن عنــدك لكــن يبقــى الغــرض الأســا�ي مــن هــذه المهــام واحــدا، وهــو تنفيــذ 
بحــد  القصــة  عــىل  ف  كــ�ي ال�ت ينصــب  ل  أن  وينبغــي  التقديمــي  للعــرض  عــداد  والإ الأبحــاث  بعــض 

الدرس السادس
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ذاتهــا، وإنمــا تســليط الضــوء عــىل كيــف يمكــن للفســاد والســلوكيات غــ�ي الأخالقيــة أن تنمــو ومــا 
ي حالــة فولكــس واجــن:

ي يمكــن اتخاذهــا لتغيــ�ي الســلوكيات وعــىل ســبيل المثــال، �ف هــي التدابــ�ي الــ�ت
ما الذي يمكن لقادة الأعمال القيام به لتعزيز السلوك الأخالقي بين القوى العاملة؟  ·

وكيف يمكن رصد وتقييم أعمال عدد من الأفراد على نحو أكثر فعالية؟  ·

ضافي مفيًدا في منع هذه السلوكيات؟ هل سيكون التدريب الإ  ·

وهل مثلت ثقافة ما تحديًا وتم تناولها، وما هو شكل هذا التحدي؟  ·

ي حــد ذاتهــا، 
ي أحــداث القصــة �ف

هــم �ف وري لفــت أنظــار الطــالب إىل عــدم تشــتيت تفك�ي ومــن الــرصف
ي 

ي التدابــ�ي الالزمــة لمنــع وقــوع تلــك الحــوادث �ف
بــدًل مــن ذلــك التفكــ�ي �ف ولكــن ينبغــي عليهــم 

حــة لمعالجــة الفســاد وهــذه  المســتقبل ويقــدم الكتــاب المــدر�ي بعــض الطــرق الرئيســة المق�ت
التقديمــي، ولكــن  للعــرض  كأســاس  التدابــ�ي  اســتخدام هــذه  غــ�ي الأخالقيــة ويمكــن  الســلوكيات 
ي قــد تعالــج مــا قــد يكــون مشــكلة  ينبغــي عــىل الطلبــة أن يكونــوا عــىل وعــي تــام بنــوع التدابــ�ي الــ�ت

عميقــة الجــذور.

الأهداف التعليمية للدرس 

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تحديد خمس قيم أساسية تدعم السلوكيات الأخالقية وتكافح الفساد.  
المساهمة في إعداد تقرير عن مختلف أشكال الفساد.  

المساهمة في عرض تقديمي عن طرق تعزيز السلوكيات الأخالقية وسلوكيات مكافحة   
الفساد.
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

البداية )5 دقائق(  .1

ي الصفحة )80( من كتاب الطالب.
نبدأ الدرس بمهمة العمل �ف

ي كتبهــم المدرســية أو يمكنــك تصويرهــا وتقديمهــا 
إمــا أن تطلــب مــن الطــالب النظــر إىل الصــورة �ف

إىل طــالب الصــف بأكملــه عــىل الســبورة أو جهــاز العــرض ويجــب عــىل الطــالب النظــر إىل الكلمــات 
بيانًــا مختــرًصا جــًدا  يكتبــون  ثــم  للمجتمــع،  الأهــم  أنهــا  يعتقــدون  كلمــات  يختــارون خمــس  ثــم 
حــون فيــه ســبب اختيارهــم عــىل قصاصــة مــن الــورق. يجــب أل يتخطــى وقــت هــذه المهمــة  يرسث

. ف دقيقتــ�ي
ي تلــك 

ثــم يتبــادل الطــالب أفكارهــم مــع زمالئهــم، ويقــرأون بياناتهــم، ويطرحــون عليهــم أســئلة �ف
الأثنــاء. ووقــت هــذا الجــزء مــن البدايــة عنــد 3 دقائــق.

العروض التقديمية )55 دقيقة(  .2

بقية  التقييم  تقرير  أو  التقديمي  للعرض  عداد  الإ سيستغرق  البداية،  مع  الوضع  تهيئة  بعد 
الدرس.

التفك�ي  مهام  من  سلسلة  هناك  الوحدة  لهذه  الطالب  كتاب  من  السادس  الدرس  وخالل 
كلها  أو  المهام  هذه  وبعض  البحثية،  والمهام  الأسئلة،  ومهام  المناقشة،  ونقاط  حة،  المق�ت

عداد ومع ذلك فهي غ�ي إلزامية. يمكن إنجازها كجزء من الإ
السلوكيات  تشجيع  بها  يمكن  ي  ال�ت الطرق  عىل  الضوء  تسلط  أقسام  المهام  هذه  وتتخلل 
ف  ي تكافح الفساد وكذلك يمكن استخدام هذا المحتوى لأي بحث أو تجه�ي الأخالقية وتلك ال�ت

نت(. ن�ت لقاء نظرة عىل الشبكة العنكبوتية )الإ له. ومن المرجح أيًضا أن يضطر الطالب لإ
ي إعداد التقرير أو العرض التقديمي الأول وينبغي 

ي الطالب أول 15 دقيقة �ف
ح أن يق�ف ويق�ت

المعلومات  من  الكث�ي  تناولوا  الطالب  أن  بما  الوقت،  من  الكث�ي  النشاط  يستهلك هذا  ل  أن 
المتعلقة بأشكال الفساد المختلفة خالل الدروس الخمسة السابقة.

كعرض  أو  فردية  كأعمال  سواء  التقييم،  عليها  سيخرج  ي  ال�ت الطريقة  تحديد  عليك  ف  وسيتع�ي
كان  فإذا  المتاح-  التوقيت  عىل  النواحي  بعض  ي 

�ف ذلك  وسيعتمد  ة  صغ�ي لمجموعة  تقديمي 
ي  ال�ت الوقت  من  هذا  يستهلك  فقد  الدرس  من  كجزء  تقديمي  عرض  إعداد  بصدد  الطالب 

ي من الدرس. ستخصصه للجزء الثا�ف
وسيعتمد كذلك عىل كيفية اختيارك لتقييم نواتج التعلم. فإذا كنت بصدد أعمال فردية مكتوبة 
سيحصل كل طالب حينها عىل نوع من الدرجات، وسيكون عليك تحديد معيار الدرجات قد 
تكون بصدد البحث عن منح الدرجات مقابل مجموعة من المهارات تشمل: المعرفة، والفهم، 
ح أن تجعل معاي�ي التقييم  والتطبيق، والتحليل، والتقييم فإذا وقع اختيارك عىل ذلك، فيق�ت
ف  ك�ي ي ال�ت

واضحة للطالب ح�ت يكونوا عىل بينة بالأساس الذي سيتم تقييمهم عليه فربما ترغب �ف
المعاي�ي  كانت  وأيًّا  يرام  ما  عىل  المهمة  هذه  ي 

�ف والتطبيق  المعرفة  أن  عىل  الأول  المقام  ي 
�ف

الخاصة بك، قم بتوضيح توقعاتك.
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أما إذا قررت السماح للطالب بإجراء عرض تقديمي حول الموضوع الأول، فمرة أخرى أوضح 
كيف تنوي تقييم النتيجة ويمكن تقييم المجموعة مًعا ويحصل كل طالب عىل نفس العالمة، 
ي مجموعته بغض النظر عن مدى مساهمته وقد تساعد تلك 

أو الدرجة، أو النسبة المئوية لبا�ت
تحتوي  أن  إىل  بحاجة  أنك  ي  يع�ف فهذا  وبالتاىلي  الأضعف،  الطالب  لدى  الثقة  بناء  ي 

�ف الوسيلة 
المجموعات الخاصة بك عىل مزيج من القدرات أما إذا كنت تطلع عىل المساهمات المقدمة 
تشجيع  فيمكنك  الجماعي(،  العمل  مهام  ي 

�ف شكوى  مصدر  هذا  يكون  )وقد  طالب  كل  من 
شادة بهم لتقديمهم الدعم للطالب الأضعف ويمثل قيام الطالب بهذا  ين والإ ف الطالب المتم�ي
الدعم يتعلم  للكل، وبالقيام بمثل هذا  التعلم  ي نواتج 

النوع من »العمل« مساهمة قيِّمة �ف
ون »المهارات الناعمة« فهذه هي المهارات القابلة للنقل مهمة. ف الطالب المتم�ي

ي فيجب تحديد وقت العرض  الـ40 المتبقية للعرض التقديمي الثا�ف ويمكن تخصيص الدقائق 
المرجح أل يكون  المتاح، فمن  الوقت  التقديمي نفسه بحيث ل يتجاوز 5 دقائق وبالنظر إىل 
الذي ستستغرقه  الحقيقي  الوقت  أن  ي  يع�ف ما  النشاط،  لهذا  أربع مجموعات  أك�ث من  لديك 
العروض التقديمية سيكون حواىلي 20 دقيقة )إذا سمح حجم الفصل بثالث مجموعات فذلك 

. ك هذا 15 دقيقة لوقت التحض�ي ات، فسي�ت أفضل( فإذا قمت بإضافة 5 دقائق أخرى للتغي�ي
ي بعض المناهج المختلفة فإذا 

وقد ل تبدو المدة طويلة بما فيه الكفاية، ولكن يجُدر النظر �ف
 ، ف كانت الفكرة هي أن الطالب سيقدمون عملهم خارج الصف إىل مجموعة أخرى من المعلم�ي
ي البداية، يمكن عند ذلك تقديم مزيد 

ح �ف ي المدرسة، كما اق�ت
أو أمام الآباء، أو كبار المديرين �ف

. من الوقت للتحض�ي
توافرت  إذا  النظر فيه  العملية فردية لكل مدرسة، ولكنها ستكون خياًرا يستحق  ستكون هذه 
اجتماعات  أثناء  الوقت  بعض  تخصيص  مفيًدا  يكون  فقد  المثال،  سبيل  وعىل  لذلك  إمكانية 
الأمور  أولياء  بحضور  المدارس  فيها  تسمح  ي  ال�ت الأيام  ي 

�ف أو   ، ف المدرس�ي مع  الأمور  أولياء 
للمتابعة، أو ما شابه من مناسبات وذلك لقيام الطالب بمثل هذه العروض التقديمية وربما 
ي تم إنجازها كجزء من  ي المدرسة وخارجها أن يشاهدوا تلك الأعمال ال�ت

يكون مفيًدا لالآخرين �ف
. ي

برنامج التعليم الأخال�ت
ما  أن  مراعاة  يجب  فعندئذ  للطالب،  المتاح  الوحيد  الوقت  هو  الدرس  وقت  كان  إذا  لكن 
ورة محدوًدا، ويجب أن تراعي معاي�ي التقييم  ي الوقت المتاح سيكون بالرصف

سيقدمه الطالب �ف
ل وشامل« إذا لم يكن متاًحا  لـ»بحث مفصَّ ا أن يتم منح درجات  ذلك ولذا فلن يكون منطقيًّ

نجاز هذا البحث. للطالب سوى 10 دقائق لإ
ًا من الوقت  ائح، حيث سيستهلك هذا كث�ي ويجب أل يتضمن العرض التقديمي الكث�ي من الرسث
ي هذا العرض هو تناول 

ف �ف ك�ي ة للمضمون وإنما ينبغي أن يكون محور ال�ت من غ�ي إضافة كب�ي
ي ومكافحة الفساد.

المحتوى الذي يركز عىل كيفية تشجيع السلوك الأخال�ت
يجب أن تأخذ كل مجموعة واحدة من الحالت إذا كانت لديك أربع مجموعات، فإما أن تسمح 
عندك،  من  مختلفة  سياقات  أربعة  تقدم  أن  أو  بها،  الخاص  السياق  باختيار  مجموعة  لكل 
ف النشاط ينبغي  وهكذا تكون لكل مجموعة سياقها المختلف غ�ي أنه، وكما نبهنا سابًقا، فإن ترك�ي
ف هو كيف يمكن  ك�ي ي حد ذاتها، وإنما يجب أن يكون محور ال�ت

ي البحث عن القصة �ف
أل يكون �ف

ي معالجة 
ي من شأنها المساعدة �ف تعزيز السلوكيات الأخالقية وسلوكيات مكافحة الفساد، وال�ت

ي القصة.
القضايا المثارة �ف
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عداد هو تقديم الدعم، والتوجيه، والمالحظات لمساعدة الطالب  ة الإ ي ف�ت
وسيكون دورك �ف

ي تبحث عنها مبنية عىل  عىل إكمال مهامهم الخاصة وتذكر دائًما أن تؤكد عىل أن النتائج ال�ت
ي حد ذاته.

المحتوى وليس العرض التقديمي �ف
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نواتج التعُلم

ي نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

بحث وإثبات الطرق التي تكون بها مستهلًكا ذكًيا.   -1
دارة المالية الجيدة.  شرح كيفية الحتفاظ بسجالت مالية دقيقة تدعم الإ  -2

قراض )الئتمان(.  تقييم الأشكال المختلفة لالقتراض والإ  -3
تحليل مزايا وعيوب الأشكال المختلفة من الدخار والستثمار.   -4

تطبيق فهمك للمسؤولية الأخالقية عند اتخاذ قرارات مالية سليمة.   -5
دارة المالية غير الحكيمة لالآخرين.  شرح عواقب الإ  -6

إظهار الفهم لالأنظمة المالية ودور الحكومة في ضبط هذه الأنظمة.   -7

الدرس الأول: 

 : ي
الدرس الثا�ن

الدرس الثالث: 

ما إيجابيات وسلبيات الدخار والستثمار؟ الدرس الرابع: 

دارة المالية؟ ما المسائل الأخالقية المتعلقة بالإ الدرس الخامس: 

ي تنظيمه؟
كيف يعمل النظام الماىلي وما هو الدور الذي تلعبه الحكومة �ف الدرس السادس: 

)IC 20( دة وح م ال ل ع م ل ال ي دل

ي 
إدارة الشؤون المالية �ف

العالم الواقعي

ما مع�ف أن تكون »مستهلًكا ذكًيا«؟

دارة المالية السليمة؟ ما السمات الأساسية لالإ

قراض؟ اض والإ ما الأشكال المختلفة لالق�ت
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مقدمة
المركــزي  المتحــدة  العربيــة  مــارات  الإ دولــة  )مصــرف  موقــع  يحتــوي  عامــة،  بصفــة 
)/https://www.centralbank.ae/en/ علــى بعــض مقاطــع الفيديــو المفيــدة الموجــودة فــي 
الــدروس  فــي  أيًضــا  بــه والتــي يمكــن اســتخدامها  التبويــب »Media Center« الخاصــة  عالمــة 

والقتــراض.  الئتمــان،  بطاقــات  ســتتناول  والتــي  الأخــرى 
من  سلسلة  فهناك  الذكي«  »المستهلك  مصطلح  معنى  على  التعرف  الأول سيتم  الدرس   

الأنشطة المستخدمة لستكشاف معنى بعض المفاهيم الرئيسة التي توضح ما ينبغي أن تتحلى 
به لتكون »مستهلًكا ذكًيا« وتشمل هذه المفاهيم »السعر«، و«القيمة مقابل المال«، و«تكلفة 
الفرصة البديلة« ويمنح الدرس بعد ذلك الفرصة للطالب للتعرف على منتج ما وكيف يمكنهم 
البحث عن هذا المنتج لتمكينهم من اتخاذ قرار مستنير، وهي السمة المميزة للمستهلك الذكي. 
دارة المالية السليمة وتكمن في هذا  القسم من  الدرس الثاني ويتناول هذا الدرس مميزات الإ  
دارة المالية وعواقبها، حيث سيحظى الطالب بفرصة للتفكير فيها في وقت  الدرس بذور سوء الإ
لحق في الدرس بما يتماشى مع متطلبات النتائج التعليمية لوثيقة المنهج الدراسي وسيتناول 
هذا الدرس أيًضا الفرق بين الأجور والرواتب، وتحقيق التوازن بين الدخل والنفقات، والمسائل 
دارة المالية. وسنعاود النظر  نفاق، وذلك قبل النظر في عواقب سوء الإ المتعلقة بتخفيض الإ

في هذا الموضوع مرة أخرى في درس لحق. 
يقدم  وهو  قراض  والإ القتراض  من  المختلفة  الأشكال  الدرس  هذا  الثالث ويتناول  الدرس   
وقد  النشاط«  »محطات  من خالل  المهام  من  متنوعة  مجموعة  في  الطالب  شراك  لإ اقتراًحا 
بالتنوع  الطالب  لتزويد  ممتازة  ولكنه وسيلة  المسبق،  عداد  والإ التخطيط  بعض  يتطلب هذا 
وبعض الخيارات لما سيقومون به وهو على هذا النحو، سيمثل طريقة جيدة للتمايز بين الطالب 
في  الرغبة  عند  دعمها  يتم  مجموعة  داخل  وإنجازهم  تعلمهم  في  بالتحكم  لهم  وسيسمح 
دارة المالية  ذلك وأحد الأنشطة المقترحة يتضمن تمرينا للميزانية والتي تمثل عنصرا أساسيا لالإ

السليمة.  
الدرس الرابع يعتمد على بعض القضايا التي يتناولها الدرس الثالث، وعلى وجه الخصوص،   
قراض والدخار ويتناول الجزء الأول من الدرس أسباب الدخار، وأنواعه، والدخار  الصلة بين الإ
من أجل التقدم في السن والنقطة الأخيرة مهمة بشكل خاص- فمعظم الطالب في الصف 
الثاني عشر لن يكون لديهم سوى القليل من الأفكار حول ما تخبئه الحياة لهم في عمر الأربعين 
وما بعده، ولكن إدراك أهمية الدخار لكبار السن أمر حيوي كما سيوضحه هذا النشاط ويوفر 
النصف الثاني من الدرس فرصة للطالب للقيام ببعض الستثمارات في الأسهم ويشمل هذا 
النوع من النشاط عنصر المنافسة، ليس فقط بين الطالب ولكن مع الطالب أنفسهم وهناك 

اقتراح بإمكانية متابعة هذا النشاط من خالل الدروس الالحقة.  
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دارة المالية ويبدأ بالنظر  الدرس الخامس ويتناول بعض الأسئلة الأخالقية والأدبية المتعلقة بالإ  

إلى الحد الفاصل بين القتصاد والجشع، ثم ينتقل إلى تخصيص جزء كبير من الدرس لتناول دراسة 
حالة في كتاب الطالب عن زوجين شابين ينفقان بشكل غير حكيم، ول يتحمالن المسؤولية المناسبة 
عن سلوكهم، وينتهي بهم المطاف إلى فقدان منزلهم وهناك طرق متنوعة مقترحة للسماح 
للطالب بدراسة القضايا التي تنشأ، بدًءا من أداء الدراما إلى كتابة قصة والهدف من ذلك هو توفير 
مجموعة من الطرق للتفاعل مع دراسة الحالة التي تلبي الحتياجات المختلفة وقدرات الطالب في 
 البيئة التعليمية التي تسمح لهم بالستفادة من نقاط قوتهم والشعور بأنهم يستطيعون تحقيقها.  

الخيارات  بعض  فهناك  للغاية،  صعبة  القتراحات  أن  يشعرون  الذين  للمدرسين  وبالنسبة 
ستراتيجيات التدريس المختلفة التي يمكن استخدامها، والتي تغطي وتتناول نفس  المقترحة لإ

النتائج التعليمية. 
للغاية ففي غضون ساعة، سيتعذر تغطية  المعقدة  القضايا  السادس يشمل بعض  الدرس   
هذه القضايا الكثيرة، لذا تهدف القترحات إلى تقديم نظرة عامة بسيطة عن بعض القضايا 
الذين  للطالب  وبالنسبة  المالي  النظام  وضبط  عمل  بكيفية  يتعلق  فيما  تنشأ  التي  الرئيسة 
والذي  المالي  النظام  على  الطالع  سيمكنهم  العاشر،  الصف  في  الأولى،  الوحدة  درسوا 
الطالب  بعض  ولكن  المال،  رأس  أسواق  خالل  من  والمقترضين  المقرضين  من  كال  يجمع 
أو  الكلمات  من  مجموعة  بها  شيقة  بمهمة  الدرس  ويبدأ  بالتفصيل  المسائل  تلك  يدرسوا  لم 
الأبيات الشعرية متساوية الطول، ويتبع ذلك بع ض الأنشطة المقترحة اولتي سيكون الطالب 
تقليدية،  بطريقة  وينتهي  التأمين،  بحث  الدرس  ويواصل  التعليمية.  نواتجها  تركيز  محور 
المقترحة. المهام  لبعض  كأساس  الطالب  كتاب  في  الموجود  المحتوى  باستخدام   وذلك 

وكما هو الحال مع الوحدات الأخرى، تذكر دائما مرونة التوقيت والمهام، وأنه يمكن تعديلها 
وفقا لنوع وقدرات المجموعة التي لديك. 
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ما مع�ن أن تكون »مستهلًكا ذكًيا«؟
اء  ي مسألة الغرض من �ث

ي حث الطالب عىل التفك�ي �ف
يتمثل الغرض الأسا�ي من هذا الدرس �ف

ي هذا 
الأشياء، وكيف يمكننا قياس فكرة »القيمة مقابل المال«. وربما لم يكن الطالب ليفكروا �ف

المستهلك  سلوكيات  عن  الرسمية  الأفكار  بعض  لتقديم  فرصة  فهذه  لذا   ، كب�ي إىل حد  الأمر 
ي النهاية، نريد تشجيع الطالب عىل 

استنادا إىل بعض النظريات القتصادية بشكل كب�ي ونحن �ف
ف المعرفة بالمنتجات، والنظر فيما نحصل  اء، وتحس�ي إدراك أنه من »الذكاء« البحث قبل الرسث
عليه مقابل السعر الذي ندفعه ومع ذلك، فمن المهم أيًضا أن يدرك الطالب أن هناك أوقاتًا 
ة عندما  ل يمكن فيها تطبيق هذا النوع من الإجراءات، وبالتاىلي يجب علينا اتخاذ قرارات مستن�ي
وري أو غ�ي  يكون من الذكاء القيام بهذه الإجراءات، وكذلك عندما يكون هذا الفحص غ�ي رصف

قابل للتطبيق. 
من  قطًعا  تكون  وقد  البسيطة  المنتجات  بعض  الدرس  هذا  ي 

�ف معك  تحرصف  أن  ح  ويق�ت
اة الأقالم الرصاص«… إلخ، إنها منتجات  ْ الشوكولتة، أو الفاكهة، أو بعض الأقالم، أو »ِم�ب

ي صفك. 
بسيطة ورخيصة لكنها ستكون جذابة للطالب �ف

وإذا لــم تكــن قــادًرا عــىل إحضــار منتجــات حقيقيــة، فيمكنــك طباعــة صــور لبعــض الســلع، ثــم 
قصهــا ولصقهــا عــىل بطاقــات وتســليمها إىل الطــالب. 

ف لكل طالب.  ف أو صورت�ي سوف تحتاج إىل سلعت�ي
 

الدرس الأول
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الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف كتابي أو شفهي لمصطلح »المستهلك الذكي«.   

تقديم تعريف لمصطلح »السعر« وشرح الفرق بين السعر وتكلفة الفرصة البديلة.   
شرح ثالث ميزات لكون المستهلك ذكًيا.   

ح للدرس  التخطيط المق�ت

نشاط تمهيدي )5 دقائق(  .1

ف للطــالب عــىل الســبورة أو جهــاز عــرض تقديمــي يجــب أن تكــون إحــدى  ابــدأ الــدرس بعــرض صورتــ�ي
ي الســعر والقيمــة 

ف لمنتــج منخفــض القيمــة ورخيــص الثمــن، وتكــون الأخــرى لمنتــج أعــىل �ف الصورتــ�ي
ي تختــار إظهارهــا مألوفــة للطــالب، وأن تكــون شــيًئا يمكنهــم جميعــا  ويجــب أن تكــون العنــارص الــ�ت
التعــرف عليــه وأنــت أدرى النــاس بطالبــك، لــذا ســيعتمد اختيــارك لهــذه العنــارص عــىل معرفتــك 

بهــم. 
عنــد عــرض الصــور، اطلــب منهــم النظــر إليهــا، ثــم اطــرح الســؤال التــاىلي )والــذي يمكنــك أيًضــا 

عرضــه عــىل الســبورة(:
ائهمــا، هــل ســتختلف طريقــة تعاملــك عنــد القيــام  ي �ث

ف إذا كنــت تفكــر �ف انظــر إىل هذيــن المنتجــ�ي
اء؟ بعمليــة الــرسث

ي يجــب عليهــم كتابتهــا عــىل بطاقــات يمكــن إرســالها  ي الإجابــة والــ�ت
ف للتفكــ�ي �ف أعــِط الطــالب دقيقتــ�ي

عــ�ب الفصــل وعندمــا يكملــون إجاباتهــم، اطلــب منهــم تعليقهــا عــىل »جــدار اللوحــات« أو مــا شــابه 
ي زمالئهــم. 

ثــم اطلــب منهــم مطالعــة إجابــات بــا�ت
ثــالث مــن تلــك المعلقــة عــىل  ف أو  ي أماكنهــم، اخــ�ت بطاقتــ�ي

عندمــا يعــود الطــالب ويجلســون �ف
الحائــط واقرأهــا عليهــم جميًعــا ويمكنــك أن تســألهم إذا مــا كان صاحــب البطاقــة ســيكون ســعيًدا 
ي إبقــاء البطاقــات مجهولــة الهويــة فهــذا أمــر 

إذا تطــوع وذكــر أنــه هــو الــذي كتبهــا، لكــن إذا رغبــت �ف
يرجــع إليــك تماًمــا. 

ة، تهــدف إىل التوصــل إىل اســتنتاج حــول  ثــم اختتــم هــذا النشــاط بجلســة ســؤال وجــواب قصــ�ي
اء ســلع غاليــة مقارنــة بأخــرى منخفضــة الثمــن  ي قــد يتعامــل بهــا المســتهلكون عنــد �ث الطــرق الــ�ت
ولكنهــا  ردودهــم،  وعــىل طريقــة  الصــف  عــىل  إليهــا  التوصــل  تــم  ي  الــ�ت الســتنتاجات  وســتعتمد 

اء.  ســتتما�ث مــع أن الســلع الغاليــة تتطلــب مزيــًدا مــن الوقــت والتفكــ�ي قبــل الــرسث
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فكرة السعر )10 دقائق(  .2

ي مفهــوم »الســعر« ومــن المحتمــل أن بعــض 
ي هــذا النشــاط، ســيكون عــىل الطــالب التفكــ�ي �ف

�ف
ي معــ�ف هــذا المفهــوم. 

الطــالب قــد فكــروا �ف
ح عليــك إحضارهــا إىل الصــف قــدم  ي كان مــن المقــ�ت ي هــذه المرحلــة، ستســتخدم المنتجــات الــ�ت

و�ف
ائــه ثــم كتابــة الســعر  ي �ث

ي ســعره إذا مــا رغــب �ف
منتًجــا واحــًدا لــكل طالــب واطلــب منــه التفكــ�ي �ف

أحــد  كل مجموعــة  وإعطــاء  ثنائيــة  أو مجموعــات  ي مجموعــات 
�ف الطــالب  يمكنــك وضــع  كبديــل 

المنتجــات وعنــد النتهــاء مــن ذلــك اخــ�ت خمســة طــالب واطلــب منهــم بالتنــاوب عــرض المنتــج 
اؤه به ويكون دورك أن تكتب اســم المنتج  الخاص بهم والســعر الذي يعتقدون أنه يمكنهم �ث

وســعره عــىل الســبورة. 
حهــا  ي اق�ت ــم الطــالب إىل مجموعــات ثنائيــة، واطلــب منهــم مقارنــة منتجاتهــم والأســعار الــ�ت قسِّ
ي 

ح ســعًرا مختلًفــا ثــم اطلــب مــن كل مجموعــة التفكــ�ي �ف كل منهــم، ومــا إذا كان أي منهمــا اقــ�ت
 : ف التاليــ�ي ف  الســؤال�ي

إذا كان السعر الذي اقترحوه هو السعر الفعلي، فكيف توصلوا إليه؟  •

ما معنى سعر المنتج؟  •

ي طلبــة الصــف وحــاول اختيــار بعــض الطــالب 
بــا�ت اخــ�ت بعــض الطــالب لتقديــم مالحظــات إىل 

الــدرس.  ي بدايــة 
الذيــن قدمــوا مالحظــات �ف ف عــن أولئــك  المختلفــ�ي

ي نهاية النشــاط، اكتب عىل الســبورة »بداية جملة« ويمثل هذا وســيلة لتوجيه الطالب لمحاولة 
�ف

تلخيــص مــا تعلموه. 
ي هذه الحالة هي:

وبداية الجملة �ف
، مع�ف مصطلح »السعر« هو…  بالنسبة ىلي

ي أنحــاء الصــف، ولحــظ 
ثــم اطلــب منهــم إكمــال الجملــة وبينمــا يكملــون هــذه المهمــة تجــول �ف

ي يقدمونهــا ولحــظ الطــالب الذيــن قــد يعانــون مــن بعــض الصعوبــات لتتمكــن مــن  الجابــات الــ�ت
مســاعدتهم. 

مالحظــة: قــد تســتغرق هــذه المهمــة أكــ�ث مــن عــرسث دقائــق يمكنــك ضبــط توقيــت الــدرس ليناســب 
حــة فقــط. المهمــة أو تعديــل طريقــة ســماع تعليقــات الطــالب هــذه هــي المهــام المق�ت

القيمة مقابل المال )10 دقائق(  .3

ولبــدء هــذا النشــاط، ســتحتاج إىل إحضــار بعــض الأشــياء القّيمــة بالنســبة لــك فقــط وقــد تكــون 
قطعــة مــن المجوهــرات، أو صــورة لعائلتــك، أو أدوات رياضيــة، أو أســطوانة مدمجــة… إلــخ. 

ء أل يمثــل قيمــة للطــالب.  ي ي هــذا الــسث
فالمهــم �ف

ثــم اطلــب منهــم أن  لــزم الأمــر،  اعــرض هــذه العنــارص عــىل الطــالب، وقــدم لمحــة عنهــا إذا 
ي المــزادات ومــن المحتمــل أن الطــالب لــن يكونــوا عــىل 

يطرحــوا عــروض أســعار لهــا، تمامــا كمــا �ف
ي مقابــل هــذه الأشــياء، أو أنهــم ســيطرحون أســعارا منخفضــة للغايــة 

ء �ف ي اســتعداد لدفــع أي �ث
عــىل أفضــل تقديــر. 
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ســتلجأ بعد ذلك إىل ســحب أشــياءك من المزاد، بما أنه لم يقدم أي أحد أي ســعر يقارب قيمته 
ف ثــم اذكــر  ي حــدود دقيقتــ�ي

ويمكنــك بعــد ذلــك أن توضــح للطــالب مــا يعنيــه هــذا العنــرص لــك �ف
لهــم أنــك ل تفهــم ســبب طرحهــم هــذه الأســعار المنخفضــة لــه. 

ء،  ي ي تقييــم هــذا الــسث
ة عــن ســبب الختــالف �ف ويمكــن لهــذا الأمــر أن يحفــز عــىل طــرح مناقشــة قصــ�ي

فبينمــا يكــون تقييمــه منخفضــا عنــد الطــالب يكــون تقييمــه مرتفًعا عندك. 
قســم الطــالب إىل مجموعــات ثنائيــة، أو أعطهــم قطعــة مــن ورق الرســم أو مــا شــابه، واطلــب 
ء لــكل واحــد، بحيــث تمثــل لهــم قيمــة  ي مــن كل مجموعــة أن تتوصــل إىل شــيئان يمتلكانهمــا، �ث
ة لهــم اطلــب مــن كل  عاليــة، ثــم يتفقــان عــىل خمســة أســباب تجعــل هــذه الأشــياء ذات قيمــة كبــ�ي
ي الصــف ويمكنهــم الآن النظــر إىل 

مجموعــة أن تضــع الورقــة الخاصــة بهــا عــىل جــدار اللوحــات �ف
ي المجموعــات الأخــرى. 

ي ردود زمالئهــم �ف
بــا�ت

ي نهاية هذا النشاط، اطلب منهم كتابة تعريفهم لـمصطلح »القيمة مقابل المال«. 
و�ف

ي أنحاء الصف، للتأكد من فهم الطالب. 
ومرة أخرى، تجول �ف

تكلفة الفرصة البديلة )10 دقائق(  .4

تهــا إىل الصــف وســيحتاج  ي أحرصف جــراء هــذا النشــاط، العــودة إىل الأشــياء البســيطة الــ�ت ســتحتاج لإ
ي لهــم واطلــب منهــم برسعــة تحديــد  ء الثــا�ف ي كل طالــب الآن إىل عنرصيــن، لــذا قــم بإعطــاء الــسث

 . ي ء الثــا�ف ي »ســعر« للــسث
بــداء المالحظــات لطــالب  . ثــم حــدد بعــض الطــالب لإ ف والآن، اطلــب منهــم اختيــار أحــد الشــيئ�ي
ف عن أولئك الذين قدموا مالحظاتهم  الصف، ومرة أخرى حاول أن يكون هؤلء الطالب مختلف�ي
مــن قبــل اطــرح عليهــم ســؤاًل بســيًطا: أخــ�ب طــالب الصــف عــن العنرصيــن اللذيــن بحوزتــك، ومــا 

تــه، ومــا تكلفتــه بالنســبة لــك.  الــذي اخ�ت
ف »س« و«ص«، وقــد  : لــديَّ الشــيئ�ي مــن المحتمــل أن تكــون إجابــات الطالــب عــىل النحــو التــاىلي

ت العنــرص »ص« وتكلفتــه تســاوي خمســة دراهــم.  اخــ�ت
ف  ء الــذي ضحــوا بــه عنــد اتخــاذ قــرار اختيــار أحــد الشــيئ�ي ي ي الــسث

والآن، اطلــب منهــم أن يفكــروا �ف
وســتكون الإجابــة هــي أنهــم اضطــروا للتضحيــة بالخيــار الآخــر وأن هــذا يســمى »تكلفــة الفرصــة 
ي ســعر ســلعة مــا، فقــد يكــون 

البديلــة« وهنــا يمكنــك أن تشــ�ي إىل الطــالب أنــه بــدًل مــن النظــر �ف
ي 

ائيــة فيمكــن، �ف مــن الــذكاء أن ننظــر فيمــا ســنضحي بــه مــن الســلع الأخــرى عنــد اتخــاذ قــرارات �ث
ي الختيــارات الســتهالكية عــن 

كثــ�ي مــن الأحيــان، أن تكــون هــذه طريقــة أكــ�ث وضوًحــا عنــد النظــر �ف
النظــر إىل الســعر. 

ولتعزيــز فهــم الطــالب عــن مفهــوم »تكلفــة الفرصــة البديلــة«، اطلــب منهــم إكمــال أســئلة مهمــة 
ي الصفحــة )94( مــن كتــاب الطالــب.  

النقــاش �ف
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« )15 دقيقة( سمات »المستهلك الذكي  .5

ــم الطــالب إىل مجموعــات ثنائيــة أو إىل مجموعــات ل تزيــد عــىل أربعــة، ثــم  ي هــذا النشــاط قسِّ
�ف

أعطهــم قطعــة مــن الــورق أو مــا شــابه ويجــب عــىل المجموعــة اختيــار منتــج واحــد فقــط يتفقــون 
ي الصفحــة 

ائــه ثــم بعدهــا، يجــب عليهــم أن يقومــوا بمهمــة البحــث �ف ي �ث
جميًعــا عــىل رغبتهــم �ف

نــت(.  ن�ت )95( مــن كتــاب الطالــب باســتخدام المتاجــر الموجــودة عــىل الشــبكة العنكبوتيــة )الإ
ون عــىل ثالثــة أســعار مختلفــة عــىل الأقــل، يجــب عليهــم كتابــة خمســة عوامــل أخــرى،  وعندمــا يعــ�ث
ي معرفتهــا عــن المنتــج وبائعــي التجزئــة عــ�ب الشــبكة العنكبوتيــة 

ضافــة إىل الســعر، يرغبــون �ف بالإ
اؤه.  نــت( قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن المنتــج الــذي ســيتم �ث ن�ت )الإ

وعندمــا يكملــون المهمــة، اطلــب مــن المجموعــات أن تضــع مالحظاتهــا عــىل جــدار اللوحــات، ول 
ى مــا الــذي كتبــه الآخــرون.  ي أنحــاء الصــف لــ�ت

تنــس أن تتجــول �ف
معــ�ف  ح  �ث كيفيــة  تلخيــص  منهــم  تطلــب  أن  فيمكنــك  الوقــت،  مــن  متســع  هنــاك  كان  فــإذا 
« ولهــذا الغــرض،  « فيمــا ل يزيــد عــىل 140 حرًفــا عــىل غــرار تغريــدات »تويــ�ت »المســتهلك الــذكي

الأول.  الملحــق  ي 
�ف الــدرس  هــذا  نهايــة  ي 

�ف للتغريــدات  نمــوذج  فهنــاك 

جلسة عامة، صندوق الكلمات )5 دقائق(  .6

ي هــذا الــدرس، مثــل: الســعر، والقيمــة مقابــل 
ي النهايــة، اكتــب الكلمــات الرئيســة المســتخدمة �ف

�ف
المــال، والرضــا، والقيمــة، وتكلفــة الفرصــة البديلــة، ومعرفــة الأســعار… إلــخ. يمكنــك تكــرار بعــض 
ي أنحــاء الصــف، واطلــب منهــم 

الكلمــات لضمــان وجــود مــا يكفــي مــن الكلمــات لــكل طالــب تجــول �ف
ي  التقــاط كلمــة مــن الصنــدوق والآن امنحهــم ثــالث دقائــق لتكويــن جملــة تحتــوي عــىل الكلمــة الــ�ت

ي هــذا الــدرس 
ي تعكــس مــا تعلمــوه �ف اختاروهــا، والــ�ت

لكتابــة  للطــالب  ي  الثــا�ف الملحــق  ي 
�ف الــدرس  هــذا  نهايــة  ي 

�ف المقــدم  النمــوذج  اســتخدام  يمكنــك 
بهــم.  الخاصــة  الجملــة 

ي كتبوهــا، فــإن لــم  فــإذا كان هنــاك متســع مــن الوقــت، يمكنــك أن تطلــب منهــم قــراءة الجمــل الــ�ت
ي كتبــوا جملهــم عليهــا عنــد مغــادرة الصــف.  يتــح ذلــك فاطلــب منهــم تســليم الأوراق الــ�ت
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دارة المالية السليمة؟ ما السمات الأساسية لالإ

مقدمة
دارة  ، فكــرة أن الإ دارة الماليــة الســليمة، ويتنــاول، كدليــل أســا�ي يستكشــف هــذا الــدرس فكــرة الإ
ي حــدود إمكانياتــك وتجنــب أن يتجــاوز إنفاقــك دخلــك ويــدور 

ي العيــش �ف الماليــة الســليمة تعــ�ف
ي المســائل المطروحــة فيــه مــن منظــور 

الــدرس حــول العائلــة، ولكــن يمكــن تعديلــه بســهولة للنظــر �ف
ض أن معظــم الطــالب لــن يكونــوا عــىل درايــة  فــردي وســيتم اســتخدام العائلــة لأنــه مــن المفــ�ت
بعالــم العمــل لــذا ســيكون أمــًرا جديــًرا بالثنــاء تشــجيع الطــالب عــىل التحــدث مــع عائالتهــم حــول 
ي عــن الذكــر أن الأمــور الماليــة قــد تكــون ذات طابــع  ي يطرحهــا الــدرس وغــ�ف بعــض القضايــا الــ�ت
، لــذا تأكــد مــن أن طالبــك يدركــون أن بعــض الأشــخاص ل يحبــون التحــدث عــن شــؤونهم  شــخ�ي
المالية عىل المالأ ومع ذلك، ينبغي خلق مســاحة لطرح أســئلة عامة حول أشــياء مثل الختالفات 

ف الأجــور، والرواتــب، والمعاشــات.  بــ�ي

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

التمييز بين »الراتب« و«الأجر« عن طريق تقديم تعريف كتابي أو شفهي.   

تحديد طريقتين يمكن لالأسرة بهما تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها.   
تعريف الميزانية وتحديد فائدتين على الأقل تعود على العائلة عند القيام بعمل   

ميزانية. 
شرح أهمية التخطيط للتقاعد.   

ي الدرس الثا�ف
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس: الأجور والرواتب )5 دقائق(  .1

ف الأجر والراتب.  يهدف هذا النشاط إىل مساعدة الطالب عىل فهم الفرق ب�ي
ــم طــالب الصف  إحــدى طــرق القيــام بذلــك هــي أن تطلــب منهــم القيــام بتمرينــات »الَهْمــس« قسِّ
ي الصــف بتعريــف 

ي أذن أول طالــب �ف
ف وإمــا أن تهمــس �ف ف ثــم ُصــفَّ الطــالب عــىل الجانبــ�ي إىل نصفــ�ي

ي  مصطلــح »الأجــر« وإمــا أن تعطيــه ورقــة مكتوبـًـا بهــا التعريــف ليقرأهــا كــرر الأمــر مــع النصــف الثــا�ف
ي هــذه المــرة. 

مــن طــالب الصــف، لكــن أعطهــم تعريــف مصطلــح »الراتــب« �ف
ف أن يهمــس بالتعريــف للطالــب الــذي يليــه  ي كال النصفــ�ي

ي الصــف �ف
ويجــب عــىل الطالــب الأول �ف

ي الصــف وعنــد انتهــاء كال 
ي إىل الثالــث وهكــذا إىل آخــر طالــب �ف ي الصــف، ثــم يهمــس بــه الثــا�ف

�ف
الســبورة  بــه عــىل  الخــاص  ف كتابــة المصطلــح  النصفــ�ي ي كال 

مــن آخــر طالــب �ف ، اطلــب  ف النصفــ�ي
ف أن يكتــب التعريــف الــذي قدمتــه لــه تحــت هذيــن  ي كال النصفــ�ي

والآن، اطلــب مــن أول طالــب �ف
الختالفــات.  ناقــش  ف  التعريفــ�ي

ي تقديــم التعريفــات فهــي طريقــة ســهلة، 
ة لالهتمــام للتفكــ�ي �ف تمثــل هــذه طريقــة �يعــة ومثــ�ي

وتســاعد الطــالب عــىل تذكــر التعريــف الصحيــح؛ لأن الطــالب ســيتذكرون كيــف صــار التعريــف 
ي الســمع، 

ي مــن مشــكلة �ف خطــأ بينمــا كان يمــر عــ�ب طــالب الصــف وإذا كان أحــد مــن طالبــك يعــا�ف
فيمكنــك الســتعاضة عــن الهمــس بكتابــة التعريــف ثــم عرضــه عــىل الطالــب ضعيــف الســمع، ومــن 

 . ثــم يقــوم بتمريــره إىل الطالــب التــاىلي

نفاق )10 دقائق( ن الدخل والإ الموازنة ب�ي  .2

التــاىلي وذلــك بإخبــار الطــالب أن  بعــد تقديــم فكــرة الأجــور والرواتــب، يمكنــك تقديــم النشــاط 
الغالبيــة العظمــى مــن الأ� تعتمــد عــىل أجورهــا أو رواتبهــا كمصــدر رئيــس لهــا فمــن خــالل هــذا 

ف دفــع جميــع نفقــات الأ�ة.  الدخــل، يتعــ�ي
ىلي قــم بتقســيم  ف نفــاق المــ�ف ي أنــواع الإ

وقــد تــم تصميــم هــذا النشــاط لحــث الطــالب عــىل التفكــ�ي �ف
الفصل إىل مجموعات بحيث ل تزيد عىل أربعة من الطبيعي دائما ضمان أن تحتوي المجموعة 
ي القــدرات والحتياجــات، وأن يتغــ�ي أفرادهــا بانتظــام، وذلــك اعتمــادا  الواحــدة عــىل طــالب متبايــ�ف

عــىل طبيعــة النشــاط. 
»بــاور  مثــل  امــج  ال�ب أحــد  أو  عليهــا،  للكتابــة  أوراق  اســتخدام  مجموعــات،  ي 

�ف منهــم،  اطلــب 
ي إنفــاق دخلهــا عــىل 

ي قــد تضطــر أ�ة نموذجيــة �ف نفــاق الــ�ت ي إعــداد قائمــة مــن أنــواع الإ
بوينــت«، �ف

هــذه الأنــواع امنحهــم مــن خمــس إىل ســت دقائــق لهــذه المهمــة، وبينمــا يقــوم الطــالب بتنفيذهــا 
ي تحتــاج إليهــا.  ف المجموعــات مقدًمــا لهــا التوجيهــات الــ�ت تجــول بــ�ي

يحــة العــرض  ي نهايــة المهلــة، اطلــب منهــم أن يعرضــوا إجاباتهــم عــىل الأوراق، أو عــرض �ث
و�ف

ي يفكــروا بهــا،  نفــاق الــ�ت التقديمــي ثــم يتــم منحهــم بعــد ذلــك عــدة دقائــق للتجــول ومعرفــة أنــواع الإ
احــات بذلــك.  أو تقديــم اق�ت
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أحــد  كان  إذا  عمــا  ســؤاًل  إليهــم جميًعــا  أخــرى، وجــه  مــرة  أماكنهــم  إىل  الطــالب  يعــود  وعندمــا 
ي  الــ�ت العنــارص  اء كل  كافيــا لتغطيــة �ث أنــه ســيكون  الــذي يعتقــد  الثمــن  اح  اقــ�ت ي 

منهــم يرغــب �ف
اًحــا مناســًبا منهــا ثــم اكتــب الرقــم  احــات، اخــ�ت اق�ت حددوهــا؟ وبعــد أن تحصــل عــىل بعــض الق�ت
. والآن، اســألهم عمــا يعتقــدون  ي عــىل الســبورة، وليكــن عــىل ســبيل المثــال 10 آلف درهــم إمــارا�ت
ي حــال إذا كان دخلهــا أقــل منــه، 

ي تنفــق هــذا المبلــغ مــن المــال أســبوعًيا، �ف أنــه ســيحدث لــالأ�ة الــ�ت
أو مســاويًا لــه، أو أعــىل منــه. 

الــذي ســيحدث إذا كان دخــل الأ�ة 8000 درهــم  فعــىل ســبيل المثــال، يمكنــك أن تقــول: مــا 
؟ ي ، أو 12 ألــف درهــم إمــارا�ت ي ، أو 10 آلف درهــم إمــارا�ت ي إمــارا�ت

دارة الماليــة  ف مفهومــي »العجــز« و«الديــن«، وكيــف أن الإ ف بــ�ي والغــرض مــن ذلــك هــو إظهــار التميــ�ي
نفــاق الزائــد عــن الدخــل.  ي محاولــة تجنــب الإ الســليمة تعــ�ف

مــن كتــاب  ي الصفحــة )109( 
المناقشــة �ف القيــام بمهمــة  بــأن تطلــب منهــم  مــن فهمهــم  تحقــق 

الطالــب. 

تقليص النفقات )10 دقائق(  .3

ي قلــب المهمــة ويطلــب منــه التفكــ�ي 
ي هــذا النشــاط ليضــع الطالــب �ف ، يــأ�ت ولمتابعــة النشــاط الأخــ�ي

الــذي  بــه لمعرفــة مــا إذا كان بإمكانــه تحديــد أولويــات إنفاقــه، ومــا  نفــاق الخاصــة  ي عــادات الإ
�ف

يمكنــه الســتغناء عنــه أو خفضــه إذا مــا اضطــر لذلــك. 
ي الصفحــة )113( مــن كتــاب الطالــب امنــح الطــالب مــن خمــس إىل ســت 

اســتخدم مهمــة العمــل �ف
دقائــق لهــذا النشــاط، ثــم اســتخدم الوقــت المتبقــي للحصــول عــىل بعــض التعليقــات بــأن تطلــب 
وا أقرانهــم عــن أولويــات إنفاقهــم، ومــا الــذي يمكنهــم تخفيضــه أو الســتغناء عنــه.  منهــم أن يخــ�ب
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دارة المالية السيئة )35 دقيقة( عواقب الإ  .4

المالية السيئة.  دارة  ي عواقب الإ
بالنظر �ف المتبقي من الدرس للسماح للطالب  يخصص الجزء 

ي 
يرادات والنفقات أمر جوهري �ف ف الإ ف ح�ت الآن هو أن تحقيق التوازن ب�ي ك�ي وقد كان محور ال�ت

دارة المالية السليمة.  الإ
ح  ي أداء المهمة ابدأ برسث

ي يرغبون بها �ف ح أن تمنح الطالب حرية اختيار الطريقة ال�ت ومن المق�ت
دارة المالية السيئة للعائالت  ي يعتقدون أن الإ ي توضيح النتائج السلبية ال�ت

أن مهمتهم تتمثل �ف
احات:  ي تمنحها عىل مجموعاتك، ولكن إليك بعض الق�ت ستسفر عنه ويعتمد نوع الخيارات ال�ت
إعداد عرض تقديمي مدته خمس دقائق، أو عمل درامي، أو إعالن معلومات عامة ومن خالل 
السماح للطالب بالختيار، يمكن للطالب ذوي القدرات والمهارات وأساليب التعُلم المختلفة 
 ، ي تعلمهم واختيار النشاط الذي يشعرون تجاهه بارتياح أك�ث

أن يكونوا أك�ث قدرة عىل التحكم �ف
وما يعتقدون أنهم سيكونون قادرين عىل تحقيقه. 

ي الوقت 15 إىل 20 دقيقة للعروض 
عداد، ثم استخدم با�ت أمهل الطالب حواىلي 15 دقيقة لالإ

التقديمية أو الأداء… إلخ. 
دارة المالية  مالحظة: إن إحدى النتائج التعليمية للوحدة هي إثبات فهمهم لعواقب سوء الإ
ي هذا الدرس النتائج 

ها لالآخرين لذا، فمن المهم أن تعكس المهمة الرئيسة �ف وتحليلها وتفس�ي
ي 

�ف الطالب  تعلم  مدى  تقييم  خاللها  من  يمكن  ما  طريقة  لديك  وأن  المطلوبة،  التعليمية 
المجموعة. 
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قراض؟ اض والإ ما الأشكال المختلفة لالق�ت

مقدمة
قــراض. وكجــزء مــن الــدرس، ســنتناول  اض والإ ي هــذا الــدرس، ســيلقي الطــالب نظــرة عــىل القــ�ت

�ف
ي هــذا 

ي ستســتخدم �ف ي مــن كتــاب الطالــب والــ�ت ي تناولهــا الــدرس الثــا�ف انيــة الــ�ت ف فكــرة إعــداد الم�ي
اض  القــ�ت وســلبيات  إيجابيــات  ي 

�ف التفكــ�ي  عــىل  انيــة  ف الم�ي إعــداد  فكــرة  تطبيــق  وســيتم  الــدرس 
انيــة مصممــة بحيــث يمكنهــم مــن خاللهــا فهــم أهميــة  ف وســتكون إحــدى مهــام الطــالب إعــداد م�ي
بعــض  عــىل  التغلــب  ي 

�ف التخطيــط  هــذا  يســاعد  أن  يمكــن  كيــف  وكذلــك  للمســتقبل  التخطيــط 
اض.  لالقــ�ت المحتملــة  المســاوئ 

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

قراض وتقديم مثال على كل منهما.  تقديم تعريف لالقتراض والإ  

قراض.  شرح اثنين من المخاطر التي ينطوي عليها القتراض والإ  
وصف نوعين من القتراض.   

تقديم تفسير للعالقة بين المدخرين والمقرضين.   

الدرس الثالث
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

نشاط تمهيدي )حواىلي 10 دقائق(  .1

الــدرس لتالئــم الطــالب الذيــن يفضلــون منهًجــا يتســم بالحركــة. قبــل  تــم تصميــم بدايــة هــذا 
ي نهايــة الصــف تحمــل الأوىل عالمــة »صــواب« 

ف �ف ف متقابلتــ�ي تــ�ي ف كب�ي بدايــة الــدرس، ضــع عالمتــ�ي
»خطــأ«.  والأخــرى 

قــراض، بعضهــا صحيــح والبعــض الآخــر خطــأ  اض والإ جهــز سلســة مــن العبــارات المتعلقــة بالقــ�ت
وقــد تكــون الأمثلــة:

قــراض أمــًرا مفيــًدا لأنــه ل يشــكل خطــورة علــى المقــرض، بينمــا يقــع الخطــر دائًمــا  يعتبــر الإ  •
المقتــرض. )خطــأ( علــى 

فــي التمويــل، يشــير القتــراض إلــى اســتخدام الأمــوال لفتــرة مــن الزمــن مــع اللتــزام بدفعهــا   •
فــي وقــت مــا مســتقبليا. )صــواب(

اقتراض الأموال دائًما ينطوي على دفع فائدة للمقرض. )خطأ(  •

المقرضون ل يتحملون تكلفة الفرصة البديلة لأن لديهم فائًضا من المال. )خطأ(  •
القتراض من البنك هو أرخص وأسلم طريقة لقتراض المال. )خطأ(  •

إذا كان النــاس يدخــرون أموالهــم عــن طريــق إيداعهــا فــي بنــك، أو نظــام معــاش تقاعــدي   •
أيًضــا كمقرضيــن. )صــواب( مــا شــابه، فإنهــم يعملــون  أو 

يصنف القتراض للحصول على رهن عقاري على أنه قرض طويل الأجل. )صواب(  •
تمثل تسهيالت السحب على المكشوف لدى البنك شكاًل من أشكال القتراض. )صواب(  •

كلمــا ارتفعــت مخاطــر المقتــرض، ارتفــع ســعر الفائــدة الــذي مــن المرجــح أن يتــم تحصيلــه.   •
)صــواب(

ي يعتقــدون أنهــا تشــ�ي إىل  شــارة الــ�ت عندمــا تقــرأ كل عبــارة، ينتقــل الطــالب إىل نهايــة الغرفــة عنــد الإ
ي القائمــة أعــاله، يجــب عــىل الطــالب 

الإجابــة الصحيحــة وعــىل ســبيل المثــال، مــع العبــارة الأوىل �ف
ي إىل نهايــة الغرفــة تجــاه العالمــة »خطــأ« ثــم ينتقــل الطــالب إىل منتصــف الغرفــة ثــم تقــرأ  المــسث
العبــارة التاليــة، وهكــذا واعتمــاًدا عــىل رغبتــك، يحصــل الطــالب الذيــن يقومــون بالإجابــة الصحيحــة 

عــىل نقطــة ويكــون الفائــز هــو صاحــب أكــ�ب عــدد مــن النقــاط. 
ي هــذا النشــاط، وهــو أنــه يجــب عــىل الطــالب الذيــن تكــون إجاباتهــم خطــأ- 

وهنــاك تنويــع بســيط �ف
ي نهاية كل العبارات هم الفائزون. 

ف �ف الجلوس ويكون الطالب أو الطالب الذين ل يزالون واقف�ي
ي يمكنهــم  الــ�ت ، اطلــب منهــم كتابــة جميــع العبــارات الصــواب  النشــاط القصــ�ي ي نهايــة هــذا 

و�ف
تذكرهــا. 
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محطات النشاط )45 دقيقة(  .2

التعامــل  وإمكانيــة  الــدرس،  ي 
�ف التنــوع  توفــ�ي  ي 

�ف للغايــة  مفيــًدا  نشــاًطا  الطريقــة  هــذه  وتمثــل 
القــدرات والحتياجــات المختلفــة، وتوفــ�ي حريــة الختيــار للطــالب وهــي ل تحتــاج ســوى القليــل 

الجهــد.  بــذل  يســتحق  أمــر  لكنهــا  التخطيــط،  مــن 
عددهــا  ك  وســُي�ت الغرفــة-  أنحــاء  ي جميــع 

�ف العمــل«  »محطــات  مــن  إعــداد سلســلة  إىل  ســتحتاج 
ي لديــك، والمهــام المختلفــة  لتقديــرك، وســتعتمد عــىل حجــم الفصــل، وعــدد المجموعــات الــ�ت

ي القيــام بهــا. 
ي ترغــب �ف الــ�ت

إىل  الطــالب  تقســيم  ويتــم  المــوارد  مــن  ومجموعــة  مختلفــة  مهمــة  عمــل  محطــة  لــكل  ويكــون 
إحــدى  إىل  الذهــاب  مجموعــة  كل  مــن  ويطلــب  طــالب،  أربعــة  أو  ثالثــة  مــن  مكونــة  مجموعــات 
ي محطــة العمــل قبــل النتقــال إىل 

كمــال المهــام �ف المحطــات ويخصــص للمجموعــة وقــت محــدد لإ
وري أن تذهــب كل مجموعــة إىل جميــع محطــات  محطــة العمــل التاليــة، وهكــذا. وليــس مــن الــرصف
العمــل وســيعتمد هــذا الأمــر عــىل عــدد المحطــات الــذي ســتقوم بــه وكذلــك عــدد المجموعــات 
ومــع ذلــك، ســيكون مــن المعقــول أن تقــوم كل مجموعــة بزيــارة مــا ل يقــل عــن ثــالث محطــات 
ي كل مــرة، وعــىل 

ف �ف ف التالــ�ي ف العتبــار جاهزيــة محطــات العمــل للمســتخدم�ي عمــل. مــع الأخــذ بعــ�ي
عــادة  لإ تكــون جاهــزة  بحيــث  البطاقــات  خلــط  ويتــم  للتشــغيل،  الفيديــو جاهــز  المثــال،  ســبيل 
ي كل محطــة عمــل يغطــي النتائــج 

الفــرز. مــن الجديــر بالذكــر أيًضــا أن تضمــن أن نطــاق المهــام �ف
ي هــذا الــدرس. 

ي تناولهــا �ف
ي ترغــب �ف التعليميــة الــ�ت

ي غضــون دقيقــة واحــدة قبــل انتقــال المجموعــة إىل المحطــة التاليــة يطلــب مــن الطــالب مــلء 
و�ف

ي محطــة العمــل يمكنــك جمــع هــذه 
نمــوذج يقومــون فيــه بتلخيــص مــا تعلمــوه أثنــاء وقوفهــم �ف

ي وقــد تــم توفــ�ي  ي التقييــم التكويــ�ف
ي نهايــة كل جولــة للمســاعدة �ف

ي نهايــة الــدرس أو �ف
النمــاذج �ف

ي الملحــق الثالــث. 
عينــة مــن النمــاذج �ف

احات لمحطات العمل.  بعض الق�ت
نترنت( - اكتب  تمرين الموازنة: هناك عدد من نماذج الميزانية عبر الشبكة العنكبوتية )الإ  •
عبــارة »نمــوذج الميزانيــة« فــي محــرك البحــث وإذا كان متاًحــا للطــالب الوصــول إلــى برنامــج 

إكســل مــن برامــج مايكروســوفت أوفيــس، فهنــاك نمــاذج متاحــة فــي هــذا البرنامــج. 
ومــن المقتــرح أن تختــار نموذًجــا يتعلــق بإعــداد الميزانيــة العائليــة، وحــاول إبقــاء النمــوذج   
مــكان. ويحتــوي موقــع »ســمارت شــييت« علــى قالــب مجانــي يمكــن تحميلــه،  بســيًطا قــدر الإ

مــن الموقــع التالــي: 
https://www. smartsheet. com/top-excel-budget-templates  

قم بالبحث للعثور على »برنامج ميزانية الأسرة«.   
وبمجــرد اختيــار نمــوذج مناســب، فمــن المقتــرح أن تــزود الطــالب ببعــض المعلومــات عــن   
يــرادات والمصروفــات ويمكنــك عــادة تبســيط القوالــب عــن طريــق حــذف الصفــوف غيــر  الإ
المطلوبــة وعنــد تقديــم بعــض البيانــات، قــم بتزويــد الطــالب بشــروط قــرض شــراء ســيارة 
ويمكنــك أن تضــع حجــم القــرض والأقســاط الشــهرية والفوائــد ويجــب علــى الطــالب فــي 
المجموعــة إدخــال هــذه المعلومــات فــي قالــب الميزانيــة لمعرفــة تأثيــر ذلــك علــى المــوارد 
الماليــة للعائلــة يمكنــك طــرح ســؤال، بنــاء علــى إتمــام الميزانيــة، بشــأن التوصيــات التــي 
دارة شــؤونها الماليــة بنجــاح إذا مــا حصلــت علــى هــذا  قدمتهــا المجموعــة لهــذه العائلــة لإ

القــرض. 
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دراســة حالــة لعائلــة تســعى إلــى الحصــول علــى قــرض مــن أحــد البنــوك لشــراء ســيارة جديــدة   •
ويمكــن لدراســة الحالــة أن تســلط الضــوء علــى بعــض العوامــل علــى كل مــن الأســرة والبنــك 
عند التفكير في تقديم طلب للحصول عليه وكذلك إذن الموافقة على القرض من جانب 
البنــك وبعــد قــراءة الطــالب لدراســة الحالــة، يجيــب الطــالب علــى سلســلة مــن الأســئلة قــد 
تصل إلى خمســة حول دراســة الحالة تكون وظيفتها تحديد القضايا الرئيســة التي تعكس 

قــراض.  الأهــداف التعليميــة لهــذا الــدرس فــي تحديــد مخاطــر القتــراض والإ
مجموعــة مختــارة مــن مهــام التفكيــر مــن كتــاب الطالــب والتــي يجــب علــى الطــالب التفكيــر   •

فيهــا وكتابــة إجابــات مختصــرة. 
استخدم نقطة المناقشة في الصفحة )124( من كتاب الطالب.   •

ويمكنــك العثــور علــى مقطــع فيديــو قصيــر حــول مزايــا وعيــوب القتــراض أو اســتخدام   •
جاهــًزا  المقطــع  هــذا  ويكــون  نترنــت(،  )الإ العنكبوتيــة  الشــبكة  علــى  الئتمــان  بطاقــات 
للتشــغيل علــى حاســوب محمــول فــي إحــدى محطــات العمــل ويجــب علــى الطــالب تدويــن 

الفيديــو.  مــن  الرئيســة  النقــاط 
اســتخدم نشــاط »الماســة ذات التســعة فراغــات« واطلــب مــن المجموعــة إكمالــه مــع تســعة   •
عوامــل يجــب علــى النــاس أخذهــا بعيــن العتبــار عنــد الحصــول علــى قــرض وترتيبهــم فــي 
المســتويات التســعة للماســة مــن الأهــم إلــى الأقــل أهميــة. وهنــاك نمــوذج لهــذه الماســة 

فــي الملحــق الرابــع. 
نشــاط فــرز البطاقــات، والــذي يجــب فيــه علــى الطــالب تنظيــم البطاقــات لمطابقــة نــوع   •
القــرض مــع المصــدر و/ أو التعريــف المناســبين. وهنــاك أمثلــة لثالثــة بطاقــات فــي الملحــق 
الخامــس وفــي هــذا المثــال، نــوع القــرض هــو قــرض عقــاري، وتعريفــه هــو »قــرض طويــل 

الأجــل…«، وســيكون مصــدر القــرض »البنــك«. 
نتائــج  الطــالب  يــدون  أن  الطالــب. يجــب  كتــاب  مــن  فــي الصفحــة )128(  البحــث  مهمــة   •
أبحاثهــم حــول الفــروق الرئيســة، ا تشــجيعهم علــى إظهــار فهمهــم مــن خــالل تقديــم مثــال 

عــددي.  
أكمل مهمة العمل في الصفحة )130( من كتاب الطالب.   •

يمكنــك العثــور علــى صحيفــة أو إعــالن مجلــة لبطاقــات الئتمــان، واطلــب مــن الطــالب   •
صــدار بطاقــة الئتمــان وقــد  عــالن بشــكل نقــدي والبحــث عــن المزايــا المحتملــة لإ تحليــل الإ
أيًضــا ببعــض الأبحــاث الإضافيــة لمعرفــة المزيــد عــن كيفيــة عمــل بطاقــات الئتمــان.  يقومــون 

خالصة الدرس )5 دقائق(  .3

ي  الــ�ت الرئيســة  للــدرس  التعليميــة  الأهــداف  جمــل،  خمــس  ي 
�ف يلخصــوا،  أن  الطــالب  مــن  اطلــب 

ي نهايــة كل محطــة عمــل عــىل 
اســتفادوها مــن الــدرس. ويجــب أن يســاعدهم اســتخدام النمــاذج �ف

ي 
التعبــ�ي عــن أفكارهــم هنــا وعنــد النتهــاء مــن كتابــة الجمــل الخمســة، اطلــب منهــم تلخيصهــا �ف

خمــس كلمــات، ثــم مــن خمســة كلمــات إىل كلمــة واحــدة. 
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ث ال ث ق ال ح ل م ال

نموذج تلخيص نهاية النشاط

المجموعة:  

رقم محطة النشاط:  

ي هذه المحطة:
ما تعلمته �ن
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الماسة ذات التسعة فراغات
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س ام خ ق ال ح ل م ال

أمثلة عىل بطاقات التوصيل

رهن عقاري

مصدر القرض: البنك

 قرض طويل الأجل
اء عقار لرسث
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