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ْرُس   الدَّ اْلَوْحَدُة  17

5
َدٍة َوأْن  ٍة َجيِّ أْن َنُكوَن ِبِصحَّ

َنْبَقى َكَذِلَك` اْلَوْحَدُة

اْلُمْخَتِلَفُة اْلُمْخَتِلَفُة اْلُمْخَتِلَفُة اْلُمْخَتِلَفُة 
َواْلَمَشاِعُر َواْلَمَشاِعُر 

َكْيَف أَُعرَِف ُشُعورِي؟

ْرُس 3  الدَّ

ُوُجوٌه تَُعبُِّر َعْن َمَشاِعَر 
انُْظْرأإِلَىأالُْوُجوِهأالُْمَعبِّرَِةأَعِنأ

الَْمَشاِعرِ.أَماأالَْمَشاِعُرأالَِّتيأيَُعبُِّرأ
أَوْجٍه؟ َعنَهاأكُلُّ

ارارار

اْلُمُفَرَداُت

ُعوُر الشُّ
َسِعيٌد
َحزِيٌن
َغاِضٌب
َخائٌِف

اْلَكِلَماُت اأْلُْخَرى

َهْلأيُْمِكُنَك،أبِالتََّعاُوِنأَمَعأزمَلئَِك،أالتَّْفِكيُرأِفيأكَِلَماٍتأ	ُْخَرىأتَِصُفأَهِذِهأالَْمَشاِعَر؟أَدوِّْنأإَِجابَاتَِكأِفيأ
الَْجْدَوِل.

هدف الدرس
 في هذا الدرس، سيستكشف الطلبة المشاعر. وسيشعرون 

بثقٍة بينما يحّددون المشاعر ويستكشفون طبيعة شعورهم 
في المواقف المختلفة.

المواد المطلوبة
وجوه تعبّر عن مشاعر )صور أو رسوم تعبّر عن مشاعر 	 

السعادة والحزن والغضب والخوف(

 بطاقات مشاعر تحمل كل بطاقة اسم شعور مكتوب 	 
عىل أحد الجوانب )غاضب، بائس، مسرور، مذعور، هلِع، 

متفاجئ، متحمس(

رسم بياني للمشاعر	 

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

االستجابة بصورة تالئم مشاعر اآلخر.
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النشاط 1 )10 دقائق(
اطلب من الطّلبة الجلوس في حلقة. اعرض عىل الطلبة أحد 

الوجوه المعبرة عن المشاعر واطلب منهم ذكر الشعور 
الذي يعبّر عنه. كرّر هذه الخطوة باستخدام الوجوه األخرى 

المعبرة عن المشاعر األخرى. 

وّضح أّن بإمكان المرء استخدام كلماٍت مختلفٍة لوصف 
الشعور نفسه. شّجع الطلبة عىل التفكير في كلمات مختلفة 

لكل شعور وتدوينها في كتاب الطالب الخاص بهم.

إجابات مقترحة
سعيد – مسرور، فِرح، مبتهج	 

حزين – مستاء، متألم، غير سعيد، بائس 	 

غاضب – محبط، حانِق، ساِخط	 

خائف – مضطرب، قلِق، مرعوب، متوتر	 

اختتم النشاط بالتأكيد عىل أهمية أن يكون المرء قادرًا عىل 
تحديد مشاعره.

ْرُس 3 18اْلَوْحَدُة 5 الدَّ

َدٍة َوأْن  ٍة َجيِّ أْن َنُكوَن ِبِصحَّ
َنْبَقى َكَذِلَك` اْلَوْحَدُة

اْلُمْخَتِلَفُة اْلُمْخَتِلَفُة اْلُمْخَتِلَفُة اْلُمْخَتِلَفُة 
َواْلَمَشاِعُر َواْلَمَشاِعُر 

َكْيَف أَُعرَِف ُشُعورِي؟

ْرُس  الدَّ

1
ُوُجوٌه تَُعبُِّر َعْن َمَشاِعَر 

انُْظْرأإِلَىأالُْوُجوِهأالُْمَعبِّرَِةأَعِنأ
الَْمَشاِعرِ.أَماأالَْمَشاِعُرأالَِّتيأيَُعبُِّرأ

أَوْجٍه؟ َعنَهاأكُلُّ

ارارار

اْلُمُفَرَداُت

ُعوُر الشُّ
َسِعيٌد
َحزِيٌن
َغاِضٌب
َخائٌِف

اْلَكِلَماُت اأْلُْخَرى

َهْلأيُْمِكُنَك،أبِالتََّعاُوِنأَمَعأزمَلئَِك،أالتَّْفِكيُرأِفيأكَِلَماٍتأ	ُْخَرىأتَِصُفأَهِذِهأالَْمَشاِعَر؟أَدوِّْنأإَِجابَاتَِكأِفيأ
الَْجْدَوِل.

شعور قوي. االنفعال

إخبار شخٍص آخر عن شيٍء ما. المشاركة
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الصف 2 

النشاط 2 )15 دقيقة(
ذّكر الطلبة بأن النشاط السابق تناول استكشاف المشاعر. 

اسأل الطلبة إن كان بإمكانهم التفكير في مرادف لكلمة 
»مشاعر«، ثّم وّضح لهم أّن المشاعر القوية تُعرف أيًضا 

باالنفعاالت.

اقرأ "ذاك الشعور الغريب". 

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

إجابات مقترحة
 عرف والد ندى أنها كانت مستاءة ألنها كانت عابسة.	 

  لم تفهم ندى سبب استيائها. ثم أدركت أنها حزينة	 

لرحيل سيف.

لم تستطع التوقف عن االبتسام.	 

 ثم أجر مناقشة صّفية حول سؤال لنفّكر مًعا الوارد في

كتاب الطالب.

إجابات مقترحة
تعلمت ندى أننا أحيانًا قد نَْحتَارُ ِفي َشأِْن مشاعرنا. ، وأّن علينا 
أن نكون قادرين عىل تحديدها. تعلمت ندى أيًضا أّن من الجيد 

التحدث إىل شخص ما عما نشعر به.

19

كَانَْتأنََدىأُمْسَتاَءًة!
َسأَلََهاأَوالُِدَها:أ"َماأاْلَْمُرأياأنََدى؟".

"اَلأ	َْدرِي."أ
	َلَْمَحأَوالُِدَهاأَقائًِل:أ"تَْبِديَنأَغاِضَبًة".

أَفطُورََهاألَْمأ اَل،ألَْيَسأاْلَْمُرأكََذلَِك.ألَْمأيَُضايِْقَهاأَشْيٌءأالَْيوَم.أَصِحيحأ	َنَّ
ا. أَهَذاألَْمأيُْشِعرَْهاأبِااِلْسِتَياِءأَحّقً يُْعِجْبَها،ألَِكنَّ

َسأَلََهاأَوالُِدَها:أ"َهْلأُهَناَكأَماأيُْقِلُقِك؟".
أَشْيٍءأبِالِْفْعِل.أَفَماأَسَبُبأ اَل،أَفِهيألَْمأتَُكْنأَخائَِفًةأبُِخُصوِصأ	َيِّ

ُشُعورَِهاأَهَذا؟
"لََمأ	َنِْتأَعابَِسٌةأيَاأنََدى؟"

آها،أتِلَْكأِهَيأالَْمْسأَلَُة!أكَانَْتأنََدىأتَْشُعُرأبِالُْحْزِن.ألَْمأتَُكْنأتَْبِكي،أ
أَوالَِدُهأ َعاَدِة.أَقاَلأَسْيفأبِاْلَْمِسأإِنَّ لَِكّنَهاأكَانَْتأتَْشُعُر...أبَِعَدِمأالسَّ

ُعرَِضْتأَعلَْيِهأَوِظيَفٌةأِفيأَمِديَنٍةأ	ُْخَرى.
َقالَْتأنََدى:أ"َسَيرَْحُلأسامأِعْنَدَماأيَُباِشُرأَوالُِدُهأَوِظيَفَتُهأالَْجِديَدَة.أ

ا." َسأَْفَتِقُدُهأَحّقً
أ َقاَلأَوالُِدَها:أ"َقرَّرَأَسلَْماُنأَعَدَمأَقُبوِلأتِلَْكأالَْوِظيَفِة.ألَْنأيَْذَهُبواأإِلَىأ	َيِّ

َمَكاٍن."
أ "َحًقّا؟"ألَْمأتَْسَتِطْعأنََدىأالتََّوقَُّفأَعْنأااِلبِْتَساِم.أَشَعرَْتأكََماألَْوأ	َنَّ

َقلَْبَهاأيُرَْفرُِف.أ"	َنَاأَسِعيَدٌةألِلَْغايَِة!"
َورَاَحاأيَْضَحَكاِن.

ُعوُر اْلَغرِيُب َذاَك الشُّ
2

أ’َماَذاأتََعلََّمْتأنََدىأَعْنأَمَشاِعرَِهاأ ْر مًعا لُِنَفكِّ
ِفيأرَ	ْيَِك؟‘

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ
ََّهاأُمْسَتاَءٌة؟ أأكَْيَفأَعرََفأَوالُِدأنََدىأ	َن

أألَِمأكَانَْتأنََدىأُمَشوََّشًة؟أ
أِفْعِلها؟ أأَقالَْتأنََدى:أ"	َنَاأَسِعيَدٌةألِلَْغايَِة!".أَماَذاأكَاَنأرَدُّ
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كَانَْتأنََدىأُمْسَتاَءًة!
َسأَلََهاأَوالُِدَها:أ"َماأاْلَْمُرأياأنََدى؟".

"اَلأ	َْدرِي."أ
	َلَْمَحأَوالُِدَهاأَقائًِل:أ"تَْبِديَنأَغاِضَبًة".

أَفطُورََهاألَْمأ اَل،ألَْيَسأاْلَْمُرأكََذلَِك.ألَْمأيَُضايِْقَهاأَشْيٌءأالَْيوَم.أَصِحيحأ	َنَّ
ا. أَهَذاألَْمأيُْشِعرَْهاأبِااِلْسِتَياِءأَحّقً يُْعِجْبَها،ألَِكنَّ

َسأَلََهاأَوالُِدَها:أ"َهْلأُهَناَكأَماأيُْقِلُقِك؟".
أَشْيٍءأبِالِْفْعِل.أَفَماأَسَبُبأ اَل،أَفِهيألَْمأتَُكْنأَخائَِفًةأبُِخُصوِصأ	َيِّ

ُشُعورَِهاأَهَذا؟
"لََمأ	َنِْتأَعابَِسٌةأيَاأنََدى؟"

آها،أتِلَْكأِهَيأالَْمْسأَلَُة!أكَانَْتأنََدىأتَْشُعُرأبِالُْحْزِن.ألَْمأتَُكْنأتَْبِكي،أ
أَوالَِدُهأ َعاَدِة.أَقاَلأَسْيفأبِاْلَْمِسأإِنَّ لَِكّنَهاأكَانَْتأتَْشُعُر...أبَِعَدِمأالسَّ

ُعرَِضْتأَعلَْيِهأَوِظيَفٌةأِفيأَمِديَنٍةأ	ُْخَرى.
َقالَْتأنََدى:أ"َسَيرَْحُلأسامأِعْنَدَماأيَُباِشُرأَوالُِدُهأَوِظيَفَتُهأالَْجِديَدَة.أ

ا." َسأَْفَتِقُدُهأَحّقً
أ َقاَلأَوالُِدَها:أ"َقرَّرَأَسلَْماُنأَعَدَمأَقُبوِلأتِلَْكأالَْوِظيَفِة.ألَْنأيَْذَهُبواأإِلَىأ	َيِّ

َمَكاٍن."
أ "َحًقّا؟"ألَْمأتَْسَتِطْعأنََدىأالتََّوقَُّفأَعْنأااِلبِْتَساِم.أَشَعرَْتأكََماألَْوأ	َنَّ

َقلَْبَهاأيُرَْفرُِف.أ"	َنَاأَسِعيَدٌةألِلَْغايَِة!"
َورَاَحاأيَْضَحَكاِن.

ُعوُر اْلَغرِيُب َذاَك الشُّ

أ’َماَذاأتََعلََّمْتأنََدىأَعْنأَمَشاِعرَِهاأ ْر مًعا لُِنَفكِّ
ِفيأرَ	ْيَِك؟‘

أَْسِئلٌَة لِْلِحوارِ
ََّهاأُمْسَتاَءٌة؟ أأكَْيَفأَعرََفأَوالُِدأنََدىأ	َن

أألَِمأكَانَْتأنََدىأُمَشوََّشًة؟أ
أِفْعِلها؟ أأَقالَْتأنََدى:أ"	َنَاأَسِعيَدٌةألِلَْغايَِة!".أَماَذاأكَاَنأرَدُّ
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الصف 2 

ْرُس   الدَّ اْلَوْحَدُة  21

أِمْنُكْمأُشُعورًاأَويَُمثِّلُُهأإيَمائِّيًاُ.أ َسَيْخَتارُأكُلٌّ

الرَّْسُم اْلَبَيانِيُّ لِْلَمَشاِعر3ِ
أ تَْنَتابَُناأَدائًِماأَمَشاِعُرأُمْخَتِلَفٌة،أَوَقْدأتََتَبايَُنأكَِثيرًاأبَْيَنأَوْقٍتأَوآَخَرأِخَلَلأالَْيْوِمأنَْفِسِه.أَهَذاأرَْسٌمأبََيانِيٌّ

لَِمَشاِعرِأنََدى.

أِفيأالَْمْوِقِعأالَِّذيأيُِشيُرأإِلَْيِهأَعلَىأرَْسِمَكأ ُعورِأالَِّذيأتَرَكَُهأِفيَك،أثُمَّ أ	َْصِغأبِِعَنايٍَةأإِلَىأالَْمْوِقِف،أَوَفكِّْرأِفيأالشُّ
أَواَلِحْظأانِْحَناَءاتِِه.أ أ.َواْلَنأِصْل،أِمنأالَيَسارِأإِلَىأالَْيِميِن،أبَْيَنأنَِقاِطأرَْسِمَكأالَْبَيانِيِّ الَْبَيانَيِّ

َبِهأَوااِلْخِتَلَِفأِفيأَماأبَْيَنَها. ْصأَمَعأزَُمَلئَِكأِفيأالَْمْجُموَعِةأرُُسوَمُكُمأالَْبيانِيََّة،أَواْعُثُرواأَعلَىأ	َْوُجِهأالشَّ تََفحَّ

أََداٌء تَْمِثيِليٌّ
لَِنَضْعأَجِميَعأَمَشاِعرِنَاأِفيأَحِقيَبِةأالَْمَشاِعرِ.أ

ْر! َفكِّ
ا؟ أُمَشارَكَُةأَمَشاِعرِنَاأ	َْمرًاأُمِهّمً لَِماَذاأتَُعدُّ

ُعوُر؟ َهْل َشَعْرُت بِِه ِمْن َقَبُل؟َما الشُّ

الرَّْسُم اْلَبَياِينُّ ِملََشاِعرِ نَدى

 ١لوقت 4 ١لوقت 3 ١لوقت 2 ١لوقت 1

 

منزعج

الرسم البياني لمشاعري
ألَِمَشاِعرَِكأَعلَىأَورََقٍةأُمْنَفِصلٍَةأَويُْمِكَنَكأَملْؤُهأِخَلَلأالَْيْوِم.أتََذكَّْر،أاَلأبَأَسأِفيأ َعلَْيَكأاْلَنأإِْعَداُدأرَْسٍمأبََيانِيٍّ

	َْنأتَْنَتابََكأَمَشاِعُرأُمْخَتِلَفٌةأِفيأَمَواِقَفأُمْخَتِلَفٍة.
أَعلَىأَشرِيِكَكأِفيأنَِهايَِةأالَْيْوِم.أتََكلَّْمأَعِنأالَْمَشاِعرِأالَِّتيأانَْتابَْتَكأِفيأَمَواِقَفأُمَعيََّنٍةأ اْعرِْضأرََسَمَكأالَْبَيانِيَّ

َوَماأَحَدثأِفيَها.

النشاط 3 )15 دقيقة(
أعِط كل طالب نسخًة من "الرسم البياني للمشاعر". ارسم 

رسًما بيانيًا للمشاعر عىل ورقة كبيرة، واستخدمها أواًل لتشرح 
للطلبة طريقة تعيين نقطة عىل الرسم البياني لإلشارة إىل 

شعور ما، ثّم امأل هذا الرسم بنقاط تشير إىل مشاعر ندى )كما 
وردت في القصة(.

اطلب من الطلبة االستماع بانتباه إىل المواقف التي ستقرؤها، 
ثّم اطلب أن يضع كّل منهم نقطة في الموقع الذي يشير إىل 
الشعور الذي خلّفه فيه كل موقف يستمع إليه. أعط الطلبة 

وقتًا كافيًا ليدركوا مشاعرهم والتعبير عنها بتعيينهم النقطة. 
ال تتردد في إعادة قراءة الموقف في حال تطلّب األمر ذلك.

اختر مواقف لتقرأها من قائمة المواقف المقترحة:

 وصلت إىل منزلك للتو هدية عليها اسمك	 

 صديقك ال يلعب معك أثناء االستراحة	 

 رسمَت صورًة جميلة، لكّن أحدهم سكب عليها الماء	 

أنت وصديقك ذاهبان إىل الحديقة	 

يخبرك المعلم أنك ستخضع الختبار في الرياضيات اليوم	 

يجبرك المعلم أْن ليس من واجب منزلي اليوم	 

اطلب من الطلبة أن يرسموا خطًا، من اليسار إىل اليمين، 
يجمع بين النقاط التي عيّنوها عىل رسومهم البيانية.

اطلب من الطلبة تكوين مجموعات صغيرة في ما بينهم 
ومناقشة أشكال الخطوط في رسومهم البيانية. شّجعهم 

الطلبة عىل مالحظة أوجه الشبه واالختالف بين الخطوط التي 
رسموها.

اطرح األسئلة التالية إلطالق لمناقشة.

هل كنت مرتاًحا للحديث عن المشاعر بشكل عام؟	 

 هل كنت مرتاًحا  عند التحدث عن شعورك؟	 

سؤال التفكير
إذا أخبرنا  أحدهم بما نشعر فلعله يكون قادرًا عىل مساعدتنا 

في تحسين شعورنا. فقد يتمّكن من فعل شيء ألجلنا أو 
قد يعرف معلومة ال نعرفها  )استطاع والد ندى إخبارها بأّن 

أسرة سيف لن تغادر(.
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النشاط 5 )5 دقائق( )اختياري(
شّجع الطلبة عىل إعداد الرسم البياني لمشاعرهم الشخصية. 

قم بحثّهم عىل رسم طبيعة مشاعرهم بيانيًا عىل فترات زمنية 
منتظمة خالل اليوم. 

شّجع الطلبة عىل مناقشة رسمهم البياني والمشاعر المختلفة 
التي تنتابهم مع زمالئهم.

ذّكر الطلبة أن ليس عليهم مشاركة اآلخرين رسمهم البياني 
الشخصي إن لم يكونوا راغبين في ذلك. 

التعليم المتمايز
ربما يواجه بعض الطلبة صعوبة في إعداد الرسم البياني 

لمشاعرهم وتحديد النقاط عليه. من الممكن إكمال هذا 
النشاط بشكل تصويري بحيث يمكن للطلبة استخدام وجوه 

باسمة للتعبير عن المشاعر التي اختبروها. 

المهارات األساسية )في كّلٍ من المجال المعرفي 
والوجداني والعملي(

التأّمل الناقد	 

إدارة الذات	 

التعاطف	 

إظهار االحترام	 

المرونة	 

االهتمام	 

االستقاللية	 

المشاركة	 

التأمل
شّجع الطلبة عىل التأمل في السؤال التالي:

لماذا تعّد مشاركة مشاعرنا أمرًا مهًما؟	 

ْرُس 3 22اْلَوْحَدُة 5 الدَّ

4

أِمْنُكْمأُشُعورًاأَويَُمثِّلُُهأإيَمائِّيًاُ.أ َسَيْخَتارُأكُلٌّ

الرَّْسُم اْلَبَيانِيُّ لِْلَمَشاِعرِ
أ تَْنَتابَُناأَدائًِماأَمَشاِعُرأُمْخَتِلَفٌة،أَوَقْدأتََتَبايَُنأكَِثيرًاأبَْيَنأَوْقٍتأَوآَخَرأِخَلَلأالَْيْوِمأنَْفِسِه.أَهَذاأرَْسٌمأبََيانِيٌّ

لَِمَشاِعرِأنََدى.

أِفيأالَْمْوِقِعأالَِّذيأيُِشيُرأإِلَْيِهأَعلَىأرَْسِمَكأ ُعورِأالَِّذيأتَرَكَُهأِفيَك،أثُمَّ أ	َْصِغأبِِعَنايٍَةأإِلَىأالَْمْوِقِف،أَوَفكِّْرأِفيأالشُّ
أَواَلِحْظأانِْحَناَءاتِِه.أ أ.َواْلَنأِصْل،أِمنأالَيَسارِأإِلَىأالَْيِميِن،أبَْيَنأنَِقاِطأرَْسِمَكأالَْبَيانِيِّ الَْبَيانَيِّ

َبِهأَوااِلْخِتَلَِفأِفيأَماأبَْيَنَها. ْصأَمَعأزَُمَلئَِكأِفيأالَْمْجُموَعِةأرُُسوَمُكُمأالَْبيانِيََّة،أَواْعُثُرواأَعلَىأ	َْوُجِهأالشَّ تََفحَّ

أََداٌء تَْمِثيِليٌّ
لَِنَضْعأَجِميَعأَمَشاِعرِنَاأِفيأَحِقيَبِةأالَْمَشاِعرِ.أ

ْر! َفكِّ
ا؟ أُمَشارَكَُةأَمَشاِعرِنَاأ	َْمرًاأُمِهّمً لَِماَذاأتَُعدُّ

ُعوُر؟ َهْل َشَعْرُت بِِه ِمْن َقَبُل؟َما الشُّ

الرَّْسُم اْلَبَياِينُّ ِملََشاِعرِ نَدى

 ١لوقت  ١لوقت  ١لوقت  ١لوقت 

5
الرسم البياني لمشاعري

ألَِمَشاِعرَِكأَعلَىأَورََقٍةأُمْنَفِصلٍَةأَويُْمِكَنَكأَملْؤُهأِخَلَلأالَْيْوِم.أتََذكَّْر،أاَلأبَأَسأِفيأ َعلَْيَكأاْلَنأإِْعَداُدأرَْسٍمأبََيانِيٍّ
	َْنأتَْنَتابََكأَمَشاِعُرأُمْخَتِلَفٌةأِفيأَمَواِقَفأُمْخَتِلَفٍة.

أَعلَىأَشرِيِكَكأِفيأنَِهايَِةأالَْيْوِم.أتََكلَّْمأَعِنأالَْمَشاِعرِأالَِّتيأانَْتابَْتَكأِفيأَمَواِقَفأُمَعيََّنٍةأ اْعرِْضأرََسَمَكأالَْبَيانِيَّ
َوَماأَحَدثأِفيَها.

النشاط 4 )10 دقائق(
ضع بطاقات المشاعر  في الحقيبة. اقرأ عن كل شعور بينما البطاقات موجودة في الحقيبة. تأكد من 

فهم الطلبة لكل كلمة. 

اطلب من كل طالب اختيار شعور من حقيبة المشاعر والتعبير عنه إيمائيًا، وعىل بقية الطلبة في 
الصّف تخمين الشعور الذي يعبر عنه الطالب. إن خّمن الطلبة الشعور اسألهم ما إذا كان هناك من 

يرغب منهم في اإلخبار عن مرٍة انتابه فيها هذا الشعور. 

كرّر هذا النشاط إىل أن تتم مناقشة جميع المشاعر.

التعليم المتمايز
للمبتدئين

قم بتضمين صورة تعبّر عن الشعور عىل ظهر بطاقة المشاعر.

للمتقدمين
شارك قصصهم للمساعدة في شرح المشاعر الموجودة في بطاقات المشاعر.


