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5
َدٍة َوأْن  ٍة َجيِّ أْن َنُكوَن ِبِصحَّ

َنْبَقى َكَذِلَك` اْلَوْحَدُة

ْرُس   الدَّ اْلَوْحَدُة 

أَْفَهُم َمَشاِعَر أَْفَهُم َمَشاِعَر 

ْرُس 4  الدَّ

اْسِتْذَكاُر اْلَمَشاِعرِ
أ	َِجْبأَعِنأاْلْسِئلَِةأالَْوارَِدِةأ	َْدنَاُه. ابِِق.أثُمَّ رِْسأالسَّ َفكِّْرأِفيَماأتََعلَّْمَتُهأَعِنأالَْمَشاِعرِأِفيأالدِّ

أ َعاَدِة/أبالُْحْزِن/أبالَْغَضِب؟	. أَماأالَْكِلَماُتأالَِّتيأيُْمِكُنَكأاْسِتْخَداُمَهاأِعْنَدَماأتَْشُعُرأبِالسَّ
أزَميٍلأَعِنأاْلَخرِ.أ ألُِكلِّ َفكِّْرأِفيأالرُُّسوِمأالَْبيانِيَِّةألِلَْمَشاِعرِ.أإِْخَتلََفأالرَّْسُمأالَْبَيانِيُّ

أ إاََلَمأيُِشيُرأَذلَِك؟	.

َكْيَف يُْمِكُنِني اِالْهِتَماُم أِلَْمرِ اْلَخرِيَن؟

اْلُمُفَرَداُت
هدف الدرس

 سيتعرف الطلبة في هذا الدرس عىل معنى التعاطف وكيفية 
تقديم الدعم لصديق في وقت الشدة.

المواد المطلوبة
قصة	 

بطاقات السيناريوهات "ماذا كنت ستفعل..."	 

أوراق	 

أقالم تحديد	 

تمهيٌد لهذا الدرس )نشاط 3(:
 الصحف والمجالت )يرجى تصّفحها أوالً للتأّكد من أن 	 

محتواها يناسب سّن الطلبة(

نواتج التعلم
 إدراك ما يشعرون به وما يشعر به اآلخر، والقدرة عىل 	 

االستجابة بصورة تالئم مشاعر اآلخر.
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النشاط 1 )5 دقائق(
إتاحة الفرصة للطلبة لتلخيص محتوى الدرس السابق. 

استخدام األسئلة المقترحة لبدء المناقشة.

إجابة مقترحة
أ. 

سعيد – مسرور، فرح، مبتهج	 
حزين – مستاء، متألم، غير سعيد، بائس 	 
غاضب – منزعج، ثائر، منفعل	 
خائف – قلق، مشغول الذهن، مرعوب، متوتر	 
 قد يمتلك األشخاص المختلفون مشاعر مختلفة في ب. 

المواقف نفسها

اختم النشاط موضًحا أن األشخاص المختلفين يمتلكون 
مشاعر مختلفة في أوقات مختلفة.

َدٍة َوأْن  ٍة َجيِّ أْن َنُكوَن ِبِصحَّ
َنْبَقى َكَذِلَك` اْلَوْحَدُة

ْرُس 4 24اْلَوْحَدُة 5 الدَّ

أَْفَهُم َمَشاِعَر أَْفَهُم َمَشاِعَر 

ْرُس  الدَّ

اْسِتْذَكاُر اْلَمَشاِعر1ِ
أ	َِجْبأَعِنأاْلْسِئلَِةأالَْوارَِدِةأ	َْدنَاُه. ابِِق.أثُمَّ رِْسأالسَّ َفكِّْرأِفيَماأتََعلَّْمَتُهأَعِنأالَْمَشاِعرِأِفيأالدِّ

أ َعاَدِة/أبالُْحْزِن/أبالَْغَضِب؟	. أَماأالَْكِلَماُتأالَِّتيأيُْمِكُنَكأاْسِتْخَداُمَهاأِعْنَدَماأتَْشُعُرأبِالسَّ
أزَميٍلأَعِنأاْلَخرِ.أ ألُِكلِّ َفكِّْرأِفيأالرُُّسوِمأالَْبيانِيَِّةألِلَْمَشاِعرِ.أإِْخَتلََفأالرَّْسُمأالَْبَيانِيُّ

أ إاََلَمأيُِشيُرأَذلَِك؟	.

َكْيَف يُْمِكُنِني اِالْهِتَماُم أِلَْمرِ اْلَخرِيَن؟

شخص يقّدم العون أو اْلُمُفَرَداُت
المساعدة  أو التشجيع. داعم
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الصف 2

النشاط 2 )15 دقيقة(
ذكر الطلبة بأهمية أن يفهموا مشاعرهم وعواطفهم الخاصة. 

وأنه يتعيّن عىل كل فرد محاولة فهم مشاعر اآلخرين أيًضا. 

اسأل الطلبة لماذا يعد فهم مشاعر اآلخرين أمرًا مهًما. 
ووضح لهم أن ذلك يمّكننا من مساعدة اآلخرين ودعمهم. 

دّون كلمة "داعم" عىل اللوح. اسأل الطلبة عن رأيهم في معنى 
الكلمة. ثم وضح أن معناها تقديم العون أو المساعدة أو 

التشجيع.

اقرأ قصة "ليست مدينة جديدة". شجع الطلبة عىل التحلي 
بالمشاعر التي عبرت عنها القصة وتطبيق ما تعلموه عىل 

الموقف.

ثم ناقش األسئلة:

بعد االنتهاء من قراءة القصة، كلّف الطلبة بالتفكير في 
أسئلة للحوار الواردة في كتاب الطالب.

إجابات مقترحة
 أظهر وجه ناصر عن ما كان يشعر به – كانت عيناه 	 

حزينتين وبدا عليه أنه غير مكترث لتفاحته، كان يقضمها 
فقط.

 تمكنت ندى من إظهار التعاطف مع صديقها. كما 	 
تمكنت من فهم ما يشعر به.

 شجعت ندى ناصر عىل القيام بأشياء جديدة ومقابلة 	 
أشخاص جدد في المكان الذي يعيش فيه حاليًا.

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

إجابات مقترحة
 تمكن ناصر من التعبير عن مشاعره أمام ندى وتمكنت 	 

 هي من فهمها. 

تعد ندى صديقة داعمة - فهي شجعت ناصر عىل القيام 
بشيء ما لتحسين شعوره.
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أَصِديَقَهاأكَاَنأُمْسَتاًء. اْسَتطَاَعْتأنََدىأ	َْنأتَُلِحَظأ	َنَّ
أالُْحْزَنأكاَنأباٍدأَعلَىأَعْيَنْيِه.أَوكَاَنأيَْقِضُمأ لَْمأيَُكْنأنَاِصٌرأيَْبِكي.ألَِكنَّ

اَحَتُهأبُِبْطٍء. تُفَّ
َسأَلَْتُهأنََدى:"َماأالَْخطُْب،أياأنَاِصَر؟"

َفَهزَّأكَِتَفْيِهأَقائًِل:"	َنَاأبَِخْيرٍ".أ
رَدَّْتأنََدىأَقائِلًَة:"	َنَاأ	ْعرُِفَكأو	اَُلِحُظأِعْنَدَماأتَُكوُنأَحزِيًنا".

اَحِتِهأ ََّناأَسَنْنَتِقُلأإِلَىأَمِديَنٍةأَجِديَدٍة".أنََظَرأإِلَىأتُفَّ َقاَلأنَاِصٌر:أ"اْعَتَقْدُتأ	َن
اَحِةأَغْيرِأ وَقاَل:أ"لَِكنَِّنيأعالٌِقأِفيأَهِذِهأالَْمِديَنِةأالُْمِملَِّةأَمَعأَهِذِهأالتُّفَّ

النَّاِضَجِة".
َقالَْتأنََدى:"َهِذِهألَْيَسْتأَمِديَنًةأُمِملًَّة!"أَوَجلََسْتأبِِجَوارِأنَاِصرٍ،أ

أاْلَلَْعاِ	أالَِّتيألَِعْبَناَهاأِفيأالَْحديَقِةأاْلُْسُبوَعأ أَسأَلَْتُه:"	َتَْذكُُرأكُلَّ ثُمَّ
الَْماِضي؟"

"كَاَنأَذلَِكأِفيأاْلُْسُبوِعأالَْماِضي".أ
َِّنيأَسأَرَىأالَْكِثيَرأِمَنأاْلَْشَياِءأ ارْتََعَشأَصْوُتأنَاِصرٍأَقائًِل:أ"اْعَتَقْدُتأ	َن

الَْجِديَدِة".
َفأََجابَْتأنََدى:أ"َمازِلَْناأنَْسَتِطيُعأرُْؤيََةأالَْكِثيرِأِمَنأاْلَْشَياِءأالَْجِديَدِة"،أ

أَوَقَفْتأَوَقالَْتأبَِحَماٍس:أ"َسَنلَْعُبأ	َلََعابًاأَجِديَدًة.أَونَُكوُِّنأَصَداَقاٍتأ ثُمَّ
َجِديَدًة.أَونَْقرَ	ُأكُُتًباأَجِديَدًة".

اِبَْتَسَمأنَاِصٌرأَوَقاَل:أ"يَْبُدوأَذلَِكأرَائًِعا".أ
أبِالِْفْعِلأَشْيئٌأَجِديٌدألََكأياأنَاِصر!". َقالَْتأنََدى:أ"لََديَّ

اَحًةأَجِديَدًةأنَاِضَجًة. 	َْعطَْتأنََدىأَصِديَقَهاأتُفَّ

لَْيَسْت َمِديَنًة َجِديَدًة
2

أَصِديَقَهاأكَاَنأ أ’اَلَحَظْتأنََدىأ	َنَّ ْر مًعا لُِنَفكِّ
ُمْسَتاءً‘.أَماَذاأيُْخِبرُنَاأَهَذاأَعْنأنََدىأَونَاِصرٍ؟أ

أنََدىأَصِديَقًةأداِعَمًة؟ألَِماَذا؟ بِرَ	ْيَِك،أَهْلأتَُعدُّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ
أنَاِصرًاأُمْسَتاٌء؟ أأكَْيَفأَعرََفْتأنََدىأ	َنَّ

أأرَدَّْتأنََدىأَقائِلًَة:أ"	َنَاأ	ْعرُِفَك".أإاَِلَمأيُِشيُرأَذلَِكأِفيأَشْخِصيَِّةأنََدى؟أ
أأكَْيَفأ	َْدَخلَْتأنََدىأالَْبْهَجَةأإِلَىأَقلِْبأَصِديِقَها؟
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أَصِديَقَهاأكَاَنأُمْسَتاًء. اْسَتطَاَعْتأنََدىأ	َْنأتَُلِحَظأ	َنَّ
أالُْحْزَنأكاَنأباٍدأَعلَىأَعْيَنْيِه.أَوكَاَنأيَْقِضُمأ لَْمأيَُكْنأنَاِصٌرأيَْبِكي.ألَِكنَّ

اَحَتُهأبُِبْطٍء. تُفَّ
َسأَلَْتُهأنََدى:"َماأالَْخطُْب،أياأنَاِصَر؟"

َفَهزَّأكَِتَفْيِهأَقائًِل:"	َنَاأبَِخْيرٍ".أ
رَدَّْتأنََدىأَقائِلًَة:"	َنَاأ	ْعرُِفَكأو	اَُلِحُظأِعْنَدَماأتَُكوُنأَحزِيًنا".

اَحِتِهأ ََّناأَسَنْنَتِقُلأإِلَىأَمِديَنٍةأَجِديَدٍة".أنََظَرأإِلَىأتُفَّ َقاَلأنَاِصٌر:أ"اْعَتَقْدُتأ	َن
اَحِةأَغْيرِأ وَقاَل:أ"لَِكنَِّنيأعالٌِقأِفيأَهِذِهأالَْمِديَنِةأالُْمِملَِّةأَمَعأَهِذِهأالتُّفَّ

النَّاِضَجِة".
َقالَْتأنََدى:"َهِذِهألَْيَسْتأَمِديَنًةأُمِملًَّة!"أَوَجلََسْتأبِِجَوارِأنَاِصرٍ،أ

أاْلَلَْعاِ	أالَِّتيألَِعْبَناَهاأِفيأالَْحديَقِةأاْلُْسُبوَعأ أَسأَلَْتُه:"	َتَْذكُُرأكُلَّ ثُمَّ
الَْماِضي؟"

"كَاَنأَذلَِكأِفيأاْلُْسُبوِعأالَْماِضي".أ
َِّنيأَسأَرَىأالَْكِثيَرأِمَنأاْلَْشَياِءأ ارْتََعَشأَصْوُتأنَاِصرٍأَقائًِل:أ"اْعَتَقْدُتأ	َن

الَْجِديَدِة".
َفأََجابَْتأنََدى:أ"َمازِلَْناأنَْسَتِطيُعأرُْؤيََةأالَْكِثيرِأِمَنأاْلَْشَياِءأالَْجِديَدِة"،أ

أَوَقَفْتأَوَقالَْتأبَِحَماٍس:أ"َسَنلَْعُبأ	َلََعابًاأَجِديَدًة.أَونَُكوُِّنأَصَداَقاٍتأ ثُمَّ
َجِديَدًة.أَونَْقرَ	ُأكُُتًباأَجِديَدًة".

اِبَْتَسَمأنَاِصٌرأَوَقاَل:أ"يَْبُدوأَذلَِكأرَائًِعا".أ
أبِالِْفْعِلأَشْيئٌأَجِديٌدألََكأياأنَاِصر!". َقالَْتأنََدى:أ"لََديَّ

اَحًةأَجِديَدًةأنَاِضَجًة. 	َْعطَْتأنََدىأَصِديَقَهاأتُفَّ

لَْيَسْت َمِديَنًة َجِديَدًة

أَصِديَقَهاأكَاَنأ أ’اَلَحَظْتأنََدىأ	َنَّ ْر مًعا لُِنَفكِّ
ُمْسَتاءً‘.أَماَذاأيُْخِبرُنَاأَهَذاأَعْنأنََدىأَونَاِصرٍ؟أ

أنََدىأَصِديَقًةأداِعَمًة؟ألَِماَذا؟ بِرَ	ْيَِك،أَهْلأتَُعدُّ

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ
أنَاِصرًاأُمْسَتاٌء؟ أأكَْيَفأَعرََفْتأنََدىأ	َنَّ

أأرَدَّْتأنََدىأَقائِلًَة:أ"	َنَاأ	ْعرُِفَك".أإاَِلَمأيُِشيُرأَذلَِكأِفيأَشْخِصيَِّةأنََدى؟أ
أأكَْيَفأ	َْدَخلَْتأنََدىأالَْبْهَجَةأإِلَىأَقلِْبأَصِديِقَها؟
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النشاط 3 )15 دقيقة(
قّسم طلبة الصّف إىل أربع مجموعات. وأعط كل مجموعة 
شعورًا معينًا - سعادة أو حزن أو غضب أو خوف – وعدًدا 
من المجالت والصحف المختارة )تأكد من فحص المعلم 

للمجالت والصحف وأن المحتوى مناسب لعمر الطلبة وأن 
كل المشاعر متواجدة في الصور والنص(. كلّف الطلبة بابتكار 

ملصق يمثل الشعور المطلوب.

وحينما ينتهي الطلبة من الملصق، اطرح األسئلة المقترحة 
لبدء مناقشة قائمة عىل ما توصلوا إليه.

النشاط 4 )15 دقيقة(
اسأل الطلبة عن رأيهم في معنى الصديق الداعم. وقم بإجراء 

مناقشة قصيرة.

ثم وضح أن األصدقاء الداعمين منصتون جيدون. فهم 
يحاولون فهم ما يشعر به اآلخرون. ويفكرون كيف سيكون 

شعورهم ما إذا وضعوا في موقف صديقهم. حث الطلبة عىل 
محاولة تذكر كيف كانت ندى صديقة داعمة لناصر.

ثم استخدام لعب دور الصديق الداعم.

قسم طلبة الصّف إىل فرق مكونة من ثالثة أفراد. وقم بوضع 
بطاقات السيناريوهات في حقيبة. يختار كل فريق بطاقة 

سيناريو واحدة.

السيناريوهات المقترحة
 يخبرك صديقك أن جدته مريضة جًدا. 	 

سقط صديقك من.عىل دراجته الهوائية فجرحت ركبته.	 

فقد صديقك ساعته الجديدة.	 

أعِط كل فريق وقتًا لمناقشة السيناريو. ثم وضح أن عليهم 
لعب أدوار هذا السيناريو. سيمثل طالٌب واحٌد الشخصية 
األساسية بينما ينبغي  للطالبين اآلخرين التفكير في طرق 

إلظهار الدعم لصديقهم. وقد يتضمن ذلك:

الربت عىل كتفه	 

تشجيعه عىل الحديث عن األمر	 

مشاركة شيٍء مميٍز مع صديقهم	 

 تشجيعه عىل الحديث مع معلم عن المشكلة	 

شجع الطلبة عىل مشاركة كيفية تجاوبهم مع بعض المواقف 
مع زمالئهم.
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ُمْلَصُق اْلَمَشاِعر3ِ
ِتأِلِْظَهارِأ	َْشَخاٍصأ اْخَتْرأ	ََحَدأالَْمَشاِعرِ.أَوابَْتِكَرأُملَْصًقاأَمَعأزمَلئَِكأُمْسَتْخِدًماأُصَورًاأَوكَِلَماٍتأِمَنأالَْمَجلَّ

ُعورَأ/أاالنفعال. ُمْخَتِلِفيَنأيَُعبُِّروَنأَعْنأَهَذاأالشُّ
اطْرَْحأَهِذِهأاْلَْسِئلََة:

أ ُعورِ؟	 ورَِةأيَُعبُِّروَنأَعْنأَهَذاأالشُّ أاْلَْشَخاَصأالُْمَمثِِّليَنأِفيأالصُّ أكَْيَفأَعرَْفَتأ	َنَّ
أ َماأنَوُْعأاْلَْشَياِءأالَِّتيأيَُقوُموَنأبَِها؟	
أ بَِمأتَْشُعُرأِعْنَدَماأتََرىأالنَّاَسأيَُعبُِّروَنأَعْنأَهِذِهأالَْمَشاِعرِ؟	

اِعِم ِديِق الدَّ لَِعُب َدْورِ الصَّ
اْخَتْرأبِطَاَقَةأِسيَنارْيُِوأِمَنأالَْحِقيَبِةأَوتََناَقْشأَحْولََهاأَمَعأَفرِيِقَك.أ

يَنارْيُِو: أالَْعْبأ	َْدَوارَأالسِّ ثُمَّ
أ ْخِصيََّةأاْلََساِسيََّة	 يَُمثُِّلأطَالٌِبأَواِحٌدأالشَّ
أ ِديَقْيِنأالّداِعَمْيِن	 َويَُمثُِّلأالطَّالَِباِنأاْلَخرَاِنأالصَّ

اِعِم ِديِق الدَّ ُمْلَصُق الصَّ
كَْيَفأيُْمِكُنِنيأ	َْنأ	َكُوَنأَصِديًقاأَداِعًما؟أَدوِّْنأ	َْفَكارََك.

ّف. ارُْسْمأ	َْوأَدوِّْنأ	َْفَكارََكأَعلَىأُملَْصٍقأِضْمَنأَمٍجُموَعِتَك.أِعْنَدأإِنَْهائِِه،أاْعرِِضأالُْملَْصَقأَعلَىأالصَّ

ْر!  َفكِّ

َهْلأ	َنَاأَصِديٌقأَداِعٌمألِْلِخرِيَن؟
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النشاط 5 )10 دقائق( )اختياري(
كلّف الطلبة بالتفكير كيف يمكنهم أن يكونوا أصدقاء داعمين 
بعضهم لبعض. وامنحهم دقيقتين لتدوين أفكارهم في كتاب 

الطالب الخاص بهم.

قّسم الطلبة إىل مجموعات مكونة من أربعة أفراد. وأعِط كل 
مجموعة ورقة بعنوان "كيف يمكنني أن أكون صديًقا داعًما؟"

شجع الطلبة علي تبادل األفكار و العمل مًعا البتكار ملصق 
يوضح معنى الصديق الداعم.

عندما ينهي كل فريق ما أوكل إليه، شجع الطلبة عىل تقديم 
عملهم أمام زمالئهم.

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 
والوجداني والعملي(

التأّمل الناقد	 

حل المشكالت	 

التفكير أخالقيًا	 

التعاطف	 

االهتمام	 

التضامن	 

إظهار االحترام	 

العمل الجماعي	 

المبادرة بالفعل	 

التقييم/التأمل
من الممكن التشجيع عىل استخدام تقويم األقران في 

هذا الدرس من خالل اتباع استراتيجية »نجمتان وأمنية«. 
يمكن للطلبة مراجعة إجابات أقرانهم عىل بطاقات مواقف 
»ماذا كنت لتفعل...؟« وذكر أمرين أعجباهم حول طريقة 

استجابتهم للموقف وتقديم اقتراٍح واحد بديٍل لطريقة 
مختلفة كان يمكن التعامل بها مع الوضع. 

التعليم المتمايز
دمج المبتدئين والمتقدمين في مهام جماعية للعمل مًعا. 

يتيح ذلك للمبتدئين التعلم من أقرانهم. 

ْرُس 4 28اْلَوْحَدُة 5 الدَّ

ُمْلَصُق اْلَمَشاِعرِ
ِتأِلِْظَهارِأ	َْشَخاٍصأ اْخَتْرأ	ََحَدأالَْمَشاِعرِ.أَوابَْتِكَرأُملَْصًقاأَمَعأزمَلئَِكأُمْسَتْخِدًماأُصَورًاأَوكَِلَماٍتأِمَنأالَْمَجلَّ

ُعورَأ/أاالنفعال. ُمْخَتِلِفيَنأيَُعبُِّروَنأَعْنأَهَذاأالشُّ
اطَْرْحأَهِذِهأاْلَْسِئلََة:

أ ُعورِ؟	 ورَِةأيَُعبُِّروَنأَعْنأَهَذاأالشُّ أاْلَْشَخاَصأالُْمَمثِِّليَنأِفيأالصُّ أكَْيَفأَعرَْفَتأ	َنَّ
أ َماأنَوُْعأاْلَْشَياِءأالَِّتيأيَُقوُموَنأبَِها؟	
أ بَِمأتَْشُعُرأِعْنَدَماأتََرىأالنَّاَسأيَُعبُِّروَنأَعْنأَهِذِهأالَْمَشاِعرِ؟	

اِعِم ِديِق الدَّ لَِعُب َدْورِ الصَّ
اْخَتْرأبِطَاَقَةأِسيَنارْيُِوأِمَنأالَْحِقيَبِةأَوتََناَقْشأَحْولََهاأَمَعأَفرِيِقَك.أ

يَنارْيُِو: أالَْعْبأ	َْدَوارَأالسِّ ثُمَّ
أ ْخِصيََّةأاْلََساِسيََّة	 يَُمثُِّلأطَالٌِبأَواِحٌدأالشَّ
أ ِديَقْيِنأالّداِعَمْيِن	 َويَُمثُِّلأالطَّالَِباِنأاْلَخرَاِنأالصَّ

اِعِم ِديِق الدَّ ُمْلَصُق الصَّ
كَْيَفأيُْمِكُنِنيأ	َْنأ	َكُوَنأَصِديًقاأَداِعًما؟أَدوِّْنأ	َْفَكارََك.

ّف. ارُْسْمأ	َْوأَدوِّْنأ	َْفَكارََكأَعلَىأُملَْصٍقأِضْمَنأَمٍجُموَعِتَك.أِعْنَدأإِنَْهائِِه،أاْعرِِضأالُْملَْصَقأَعلَىأالصَّ

ْر! َفكِّ
َهْلأ	َنَاأَصِديٌقأَداِعٌمألِْلِخرِيَن؟
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