
       

 
 

          
   
        

 
  

                    
                        
    

     
      
      
             
 

             
                    
               

             
    

   

 
            
     

         
  
      

 
 
    
    

 
 
           

            
    

 
   
      

  
         
      
                      
                             

     
           
    
    

 أوستن في للمدارس المستقلة التعليمية بالمنطقة اإلنسانية والمسؤولية يةالجنس التربية
 3:الدراسي الصف
 ةإلنسانيا سؤوليةوالم الجنسية التربية :الوحدة

 األساسية القواعد
 ّھاأن ويعلمون األساسية قواعدلل معرفتھم عند االطمئنان من يدوالمز باألمان األطفال يشعر حيث .األھمية بالغ اًأمر سيةادرلا صولفال سالمة ُعدت

 بداية في واعدالق تلك مراجعة أو أساسية، قواعد وضع على اًأيض نشجع فإننا الدراسي، العام بداية في لفصلك قواعد بوضع تقوم مثلما .التطبيق واجبة
 .المنھج ھذا

 :تحديد أو بوصف الطالب سيقوم
 .المدرسي للفصل أساسيتين قاعدتين .1
 .عدالقوا على فاظحلل طريقتين .2
 .اليوم درس عن معه للتحدث بھم ثوقوالم ينالبالغ حدأ أو )ينالوالد( الوالد .3

 .الحساسة الموضوعات لمناقشة آمن مناخ تھيئة لضمان "للمناقشة التوجيھية المبادئ" راجع :المعلم نصيحة
 .به موثوق بالغ شخص إلى الطالب لكذ إحالة يرجى عنھا، اإلجابة في بالراحة المعلمون يشعر ال التي لألسئلة بالنسبة
 التطبيقات واختيار المثلجات، ادأعو استراتيجية :مثل الطالب جميع من إجابات على حصوللل اإلنصاف ممارسات استخدم
 .لكذ شابه وما ،)التفاعل( التحدث شرائحو شارك،‐ زاوج‐ فكر واستراتيجية ًا،عشوائي

 الھوية :1 الدرس

 .لطبيعتھم األشخاص لفھم ةياألساس الجوانب من العديد الطالب يتعلم .الھوية :الدرس ملخص
 )NSES( العلمية للتربية القومية المعايير

NSES ID.5.SM.1: واحترام بكرامة اآلخرين مع التعامل طرق توضيح. 
 درسلا أھداف
 .األفراد لجميع وترسيخھما واالحترام الكرامة إظھار

 المواد
 ھويتي زھرة :الطالب أوراق
 سمرلا واحوأل التظليل أقالم

 داترفمال
 .المشتركة واألھداف الھتماماتوا السلوكيات قاسملت نتيجة اآلخرين، مع باأللفة شعور :المجتمع
 .آخر شيء أي عكس على نوعه من يدالوح كونه :نوعه من فريد
 .للفرد يزمملا الطابع :الھوية

 المشاركة‐ البداية
 بالفصل الخاصة الھوية زھرة :النشاط

 :اإلرشادات
 .الغرفة حول دائرة تشكيل الطالب من اطلب
 .العبارات ببعض ستدلي أنك الطالب أخبر
 .خاطئة العبارة كانت إذا الخلف إلى حدةاو خطوة أو لھم بالنسبة صحيحة العبارة كانت إذا لألمام واحدة وةخط تخاذبا الطالب أخبر
 .التفاح أحب .1:العبارات ابدأ

 .أليف حيوان لدي .2
 ).أمثلة اطلب( اإلنجليزية غير بلغة المنزل في أسرتي تتحدث .3
 .أشقاء لدي .4
 .القراءة أحب .5
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 ).ذلك بهاش وما الجمباز، الرقص، التنس، كرة( القدم كرة لعب أحب .6
 .البيتزا أحب ال .7
 ).ذلك غير أو األخضر، أو األحمر، أو( األزرق ھو لمفضلا لوني .8
 .معي يعيشان وجدي جدتي .9
 .السبانخ أحب .10
 .قبل من طائرة ركبت .11
 .سمرلا أحب .12
 .شقة في أعيش .13
 .أخرى بمدارس التحقت .14
 .تنأوس عن ميل 100 ابتعدت .15

. ًانطاق األوسع والمجتمع طالبكب معرفتك مدى على بناء المزيد أضف :مالحظة ً 

 .يعالجم يقف أين والحظ الغرفة أنحاء جميع في النظر الطالب من اطلب األخيرة، بالعبارة اإلدالء بعد
 ا؟لماذ ".)مختلفة مواقع في" اإلجابة تكون أن يجب( مختلفة؟ مواقع في أو المكان نفس في الجميع ھل :اسأل
 .نوعه من فريد الفرد من يجعل الشخصية في فاالختال ھذا ).متشابھين ليسا لكنھما قريبين، يكونا قد( اًتمام بھانمتشا شخصان جديو ال ّهأن وضح
 .]مشتركة ماماتتواھ تجارب ولديھم المكان، نفس في يعيشون ينالذ األشخاص من مجموعة[.المجتمعات أحد إلى المناقشة انقل
 .الرسم ألواح من كبيرة ورقة على "بالفصل صةلخاا ھويةال زھرة" ارسم
 "ا؟ًمجتمع الدراسي فصلنا ُعدي كيف" ل،اؤسب يتعلق فيما األفكار وطرح التفكير إلى الطالب بدعوة قم

 .لزھرةا بتالت على العبارات ھذه اكتب

 الشرح‐ نتصفُالم
 ھوياتنا :النشاط

 :اإلرشادات
 .ورقة على )األخير األوسط، ل،وألا( بالكامل أساميھم كتابة الطالب من اطلب
 "اسمك؟ في يعجبك الذي ما" سؤال، عن إجابتھم كتابة الطالب من اطلب
 .عليھم لق ُطت ألقاب أي كتابة منھم اطلب
 .يجيبون الطالب دع "لنا؟ مھمة أسماؤنا لماذا" اسأل
 مشاركتھا تّتم تيلا المھمة العبارات بعض اكتب
 كيف سخرية؟ بھا بطريقة لكم قيل أو يعجبكم لم بلقب مناداتكم أو طئخا باسم بمناداتكم ما شخص قام معين وقت كرتذ بإمكانكم ھل" الطالب، اسأل

 .يجيبون الطالب دع "وقتھا؟ فعلتم وماذا شعوركم كان
 .ھويتنا‐ نحن من أسماؤنا تمثل كيف ناقش
 التي الكلمات اللون، الشعر، حاتيتسر األزياء،/لمالبسا( الطالب مشاركة مع رةلسبوا على أنفسنا بھا فّنعر أخرى طرق اذكر

 ).ذلك وغير أصدقاؤنا، األسرة، نستخدمھا،
 والصفات بالكلمات بتلة كل وتعبئة بھم، الخاصة الھوية أزھار إنشاء الطالب من اطلب الجماعية، والمناقشة الفردي التفكير بعد

 الخاص الھوية يجنس إلنشاء درسلا نھاية في اًمع الزھور وضع سيتم ّهأن حّوض .تصفھم التي الھوية مصطلحات أو/و
 .الفصل مجتمع أعضاء لعرض بالمجتمع

 التقييم‐ النھاية
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 طالبك فھم مدى لتقييم المھارات اختبار خالل من المناقشة تختتم أن المھم من .الثالث الصف لطالب يتضح ال قد غرض لھا بالھوية ةقالمتعل األنشطة
 " ا؟ًمجتمع الدراسي الفصل من ستجعل كيف لآلخرين؟ االحترام تظھر كيف الشخصية؟ الكرامة على تحافظ كيف":للدرس

 :اإلرشادات
 .واستخدامھا تداالمفر تحديد الطالب من اطلب
 .زھرةال حول الطالب إجابات اكتب
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 زھرة
 الھوية
 الخاصة

 لصبالف
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 ھويتي زھرة

 __________________________________________ االسم
 .نوعه من فريد شيء ھويتك

 .الزھرة بتالت من بتلة كل على بك الخاصة الھوية بتعبئة قم

 أسرتي

الحي  ياتاالھو

 مدرستي

 أنا

 / العرق
 الثقافة

 األصدقاء المفضلة المادة
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