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ليوم هدف ا

.فّرق بين الهوية الجنسية، والتعبير الجنساني والتوجه الجنسي•

يرات تواصل بطريقة مهذبة مع األشخاص من جميع الهويات الجنسية والتعب•

.الجنسانية والتوجهات الجنسية

.اةينبغي عليك التعرف على الظلم ووضع خطة إلدانة وإنكار عدم المساو•



خلق مساحة آمنة: مالحظات المعلم

دقيقة10-5: الوقت المقّدر•

المشاركة/ تفعيل المعرفة المسبقة•

".  أكثر أماًنا"ابدأ الدرس بتأسيس قواعد أساسية تؤدي إلى مساحة 1.

ب زمالء نظًرا للطبيعة الحساسة لهذه الموضوعات، عليك تذكير الطالب بتجنب التحدث عن تجار2.

.صفهم

.ًرا أو حدوًدا خاصة بهم للصف ليأخذونها في اعتبارهم طوال النقاشادع الطالب يقترحون أدو3.



منة خلق مساحة آ

المكان اذكر بعض القواعد األساسية التي يمكن االتفاق عليها لجعل

آمًنا للتحدث في موضوع حساس؟



ما هي الصورة النمطية؟: مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

تلقين بصري":  ELL & SpEd"استراتيجية •

.لتعريف الهوية الجنسية" الكل"ارجع إلى مخطط 1.

صنعه عن افتراض ن: "إذا كان ذلك ضرورًيا، قدم تعريًفا. اسأل الطالب عن تعريف الصورة النمطية2.

."شخص ما بناًء على مظهره الخارجي أو طريقة تصرفه

ة أو غير ضارة، اشرح لهم أّن االفتراضات التي تعتمد على النوع الجنسي والجنسانية قد تبدو طبيعي3.

.ولكن االفتراضات قد تجرح األشخاص حيث ُتشعرهم بأنهم منبوذين أو غير أسوياء



(تابع)ما هي الصورة النمطية؟ : مالحظات المعلم

م الطالب إلى مجموعات من 4. اطلب منهم استخدام أقالم التظليل ولوح الملصقات. أشخاص5أو 4قسِّ

اذكر بعض ":حثهم على التفكير بسؤالهم. لصنع قائمة بالصور النمطية المتعلقة بالهوية الجنسية

فعلها والتي ال االفتراضات والتوقعات عن األوالد والبنات؟ على سبيل المثال، األمور التي يستطيعون

.(لفساتين، إلخمثال ال تستطيع الفتيات ممارسة الرياضة، وال يمكن لألوالد ارتداء ا)يستطيعون فعلها 

ار اكتب األفك. بعد جلسة العصف الذهني، اطلب من كل مجموعة تقديم األفكار التي خرجوا بها5.

.الرئيسية أو الصور النمطية المتكررة

.اطلب من الطالب التفكير في مدى محدودية هذه الصور النمطية وضررها وعدم صدقها6.

ا فيها بمجرد أن تعرض كل مجموعة أفكارها، اشرح لهم أّن العديد من هذه الصور النمطية التي فكرو7.

-8انظر الشرائح )اني ُتعّد أمثلة على أنواع مختلفة من التمييز المتعلق بالهوية الجنسية والتعبير الجنس

لجنساني لتعريف التعبير ا" الكل"ارجع إلى مخطط (. لبعض النقاط التي يمكن التحدث بشأنها10

.حسبما يتطلب األمر



(تابع)ما هي الصورة النمطية؟ : مالحظات المعلم

يها ُتعّد بمجرد أن تعرض كل مجموعة أفكارها، اشرح لهم أّن العديد من هذه الصور النمطية التي فكروا ف

.الجنسانيأمثلة على أنواع مختلفة من التمييز المتعلق بالهوية الجنسية والتعبير 

ي المتوقع أخبر الصف أّن التمييز على أساس النوع الجنسي أو الخوف من شخص بسبب نوعه الجنس1.

. أو المتصور يسبب ضرًرا

ومدى ارتباطها ثم فّسر األمر بمزيد من التفصيل مستخدًما بعض الصور النمطية التي أثارها الطالب2.

والد ال على سبيل المثال، إذا أثار أحد الطالب الصورة النمطية المتعلقة بأّن األ.بالضرر الذي تسببه

هم بالتعبير يمكنهم البكاء أو التعبير عن مشاعرهم، أّكد على حقيقة أّن هذا يؤلم األوالد بعدم السماح ل

.عن مشاعرهم

وا أّن اشرح لهم أّن الخطوة األولى لمنع الصور النمطية الضارة أو التمييز العنصري هو أن يفهم3.

إّن .أو فتاةالنوع الجنسي يبدو أكثر على أّنه نطاق أو طيف وليس مجرد نوعين مختلفين إّما صبي

الخارجي الطريقة التي يشعر بها شخص ما عن نوعه الجنسي ال تتالءم دائًما أو تتطابق مع المظهر

.الذي نراه عليه



(تابع)ما هي الصورة النمطية؟ : مالحظات المعلم

يق مخطط اشرح المفهوم بالتفصيل على أّنه طيف جنسي والفرق بين النوع الجنسي والجنس عن طر

طط على اطلب من طالب مختلف قراءة كل فئة من الفئات المكتوبة على المخ". الكل"المعلومات البياني 

ولوجي والنوع بالنسبة لهذا الدرس، رّكز على الفئات التي تتعامل مع الجنس البي. الصف بصوت مرتفع

التوجه الجنسي بدالً من التوجه الجنسي حيث سيتم التعامل مع هذا القسم بشكل شامل أكثر في درس

لمساعدة اطلب من الطالب محاولة تحديد المصطلحات المختلفة في الرسم التخطيطي، وامنحهم ا. الجنسي

.عند الضرورة

نعتقد أننا الهوية الجنسية هي النوع الجنسي الذي-( ولد، بنت، عديم الهوية الجنسية)الهوية الجنسية 1.

سية ال يعتبرون كثيرون يعتبرون أنفسهم فتياًنا وفتيات، بينما األشخاص عديمي الهوية الجن. عليه

تاة أو عديم الهوية أّكد على أّنه ال بأس في أن يتم تعريفك على أّنك صبي أو ف. أنفسهم ذكوًرا أو إناًثا

.الجنسية، وأّنه يجب معاملة األشخاص من جميع األنواع الجنسية باحترام



(تابع)ما هي الصورة النمطية؟ : مالحظات المعلم

ولد شخص ما، اشرح أّنه عندما ي-نوع الجنس المعرف عند الوالدة وفًقا لألعضاء التناسلية -النوع البيولوجي 2.

ّن الطفل ذكر، وإذا عادًة إذا رأى الطبيب قضيًبا سيقول إ. ينظر إليه الطبيب ويقرر نوع الجنس الذي ينتمي إليه

سيقول أّن الطفل رأى مهبالً سيقول أّن الطفل أنثى، وإذا رأى أّن األعضاء التناسلية للطفل ال تبدو هذا أو ذاك، ف

ب هم من اشرح أّنه على الرغم من أّن الناس يفترضون عادًة أّن األشخاص الذين لديهم قضي. مزدوج الجنس

أي أّنه )جنسية األوالد وأّن األشخاص الذين لديهم مهبل هم من الفتيات، فإّن الجنس ال يتطابق دائًما مع الهوية ال

(.قد يكون للشخص قضيب ولكن يتم تعريفه على أّنه فتاة

واهتماماتهم هي الطريقة التي يعبر بها الناس نوعهم الجنسي عن طريق مظهرهم ومالبسهم-الجنسانيالتعبير 3.

تدي فستاًنا قد على سبيل المثال، الشخص الذي ير! أّكد على أّنه من الضروري عدم تقديم أية افتراضات. إلخ..

!ال يكون فتاة، وليست الفتيات فقط هم من يرتدين الفساتين

اشرح لهم أّنه يجب عليك استخدام الضمير الذي . اشرح لهم أّن الضمائر هي كلمات مثل هو، وهي، وهم4.

اف وأّنه إذا لم تكن متأكًدا فإّن أفضل طريقة الكتش( هو، أوهي، أوهم)يرغب الشخص في استخدامه معه 

!الضمير عن شخص ما هو سؤاله





ما هي الصورة النمطية؟

ى افتراض نصنعه عن شخص ما بناًء عل

.مظهره الخارجي أو طريقة تصرفه



االفتراضات

ر قد تبدو االفتراضات عادية أو غي

ضارة

قد تجرح االفتراضات بعض 

...األشخاص بجعلهم يشعرون أنهم

منبوذين

غير أسوياء

ال تفترض 

أبًدا



لتوقعات عن األوالد  اذكر بعض االفتراضات وا
بنات؟ ل وا

رسة ال يمكن للفتيات مما

!الرياضات

ال يمكن لألوالد 

!ارتداء فساتين



لتوقعات عن األوالد  اذكر بعض االفتراضات وا
بنات؟ ل وا

طالب، اصنع قائمة عن الصور النمطية المتعلقة 5-4في مجموعات من •

.بالهوية الجنسية

.كن مستعًدا لمشاركتها مع المجموعة•



مشاركات المجموعة 
الصور النمطية عن الهوية الجنسية





صور نمطية ضارة: مالحظات المعلم

دقيقة15: الوقت المقّدر•

ن التشديد تأّكد م. واطلب منهم إكمال السؤالين األولين" الصور النمطية الضارة"زود الطالب بنشرات 1.

تضمن أرشدهم نحو تقديم أمثلة ال ت. على أال يترك الطالب أسماءهم بالورقة لضمان سرية معلوماتهم

.اطلب منهم االقتباس من وحي تجاربهم الشخصية. أي طالب آخرين في الصف

ول اطلب من الطالب تمرير األوراق إلى المقدمة ثم اخلط األوراق وأعد توزيعها، مع التأّكد من حص2.

. كل طالب على ورقة جديدة

.اطلب من الطالب اإلجابة على السؤالين األخيرين من خالل الرد على إجابة الطالب األول3.



الصور النمطية الضارة

:تذّكر

تضع أسماء على ال•

!ورقتك

اقتبس من وحي •

.تجاربك الشخصية

ال ُتشرك أي طالب •

.آخرين في الصف

1.

1I.



الصور النمطية الضارة: تبديل

أجب عن السؤالين 

د األخيرين عن طريق الر

على إجابات الطالب 

.األول

III.

1V.



مقاطع فيديو: مالحظات المعلم

دقائق5: الوقت المقّدر•

.اعرض مقاطع الفيديو1.

.اطلب من الطالب محاولة تعريف بعض المصطلحات التي تّم استخدامها2.

:  التعبير عن نفسي بطريقتي3.

https://www.google.com/search?q=expressing+myself+my+way&rlz=1C1GCEU_enUS8

23US824&oq=expressing+myself+my+way&aqs=chrome..69i57j0.6529j1j7&sourceid=c

hrome&ie=UTF-8

https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHsالحب ليس له مسميات 4.

https://www.google.com/search?q=expressing+myself+my+way&rlz=1C1GCEU_enUS823US824&oq=expressing+myself+my+way&aqs=chrome..69i57j0.6529j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs


التعبير عن نفسي بطريقتي-فيديو 



الحب ليس له مسميات-فيديو 



لفيديو ف بعض المصطلحات من ا عرِّ .لنُ . .





الجنسانية-صور نمطية : مالحظات المعلم

دقيقة15: الوقت المقّدر•

تعلق اطلب من الطالب التفكير بطريقة العصف الذهني وكتابة بعض الصور النمطية التي ت1.

ير البنات ذوات الشعر القص: مثال. )شجعهم على الخروج بثالث صور على األقل. بالجنسانية

صفات سحاقيات، إذا أخبرني صديقي بأنه مثلي الجنس فهذا يعني أّنه معجب بي، األوالد ذوي ال

.(األنثوية مثليون، ثنائيو الجنس ال وجود لهم

ة، شّجع أثناء مشاركة الصور النمطي.  اجعل الطالب يشاركون بعًضا من الصور النمطية مع الصف2.

يديو والتي الطالب على التفكير في المشاعر السلبية التي عبر عنها األشخاص الذين ظهروا في الف

هذه صرحوا بأنهم مروا بها واطلب منهم التفكير في الدور الذي تلعبه الصور النمطية في خلق

.المشاعر



اذكر بعض الصور النمطية المتعلقة بالجنسانية؟

ير البنات ذوات الشعر القص

سحاقيات

األوالد ذوي الصفات 

.األنثوية مثليون



مشاركات المجموعة 
الصور النمطية المتعلقة بالجنسانية

يديو كيف يشعر األشخاص الذين ظهروا بالف

تجاه هذه الصور النمطية؟



مشاركات المجموعة 
الصور النمطية المتعلقة بالجنسانية

ما الدور الذي تلعبه الصور النمطية في

خلق هذه المشاعر؟



الجنسانية-سيناريوهات : مالحظات المعلم

دقيقة15: الوقت المقّدر•

.أعِط كل مجموعة سيناريو من السيناريوهات المقدمة. قّسم الصف إلى مجموعات أصغر1.

.اطلب من الطالب مناقشة سيناريوهاتهم التي منحت لهم في مجموعات واستنباط حل محتمل2.

.اطلب من طالب واحد من كل مجموعة قراءة السيناريو واطلب من طالب آخر قراءة الحل3.

.30ة بمجرد أن تشارك كل مجموعة الحل الذي توصلت إليه، كرر عليهم الرسائل الواردة بالشريح4.



(تابع)الجنسانية -سيناريوهات : مالحظات المعلم

:بمجرد أن تشارك كل مجموعة الحل الذي توصلت إليه، كرر عليهم الرسالة التالية

.دي لهايستمر رهاب المثلية الجنسية وأشكال التمييز العنصري األخرى في الحدوث عندما ال يتم التص1.

.التصدي لألمور مًعا يكون أسهل ويصنع تغييًرا أكبر2.

.الصعوبات الصغيرة قد تصنع فارًقا كبيًرا على المدى الطويل بمشاركة الجميع3.

مستشار .تأّكد من وجود شخص بالغ في حياتك يمكنك أن تشعر معه باألمان عند اإلفصاح له بهذه المشاعر4.

.توجيهي، معلم، مدرب أو فرد من أفراد األسرة على سبيل المثال

عبر اجعل الطالب يدركون المصادر المتاحة لهم بمدينتك، على سبيل المثال رقم هاتف أو خطوط مساعدة5.

.إلخ...الرسائل النصية أو مواقع تعليمية أو مراكز التماس المشورة



السيناريوهات

اقرأ السيناريو

.اقترح حال



:  مشاركات المجموعة
السيناريوهات والحلول



قلب: مالحظات المعلم

دقائق10: الوقت المقّدر•

.قدم لكل طالب قلًبا1.

ادفوا موقًفا اطلب منهم كتابة الطرق التي يمكنهم عن طريقها التصدي لرهاب المثلية الجنسية إذا ما ص2.

. مشابًها

. ميةأّكد على أّنه قد يكون مجرد عمل بسيط يشعرون أّن بإمكانهم القيام به في حياتهم اليو3.

.لفصلاجعل كل طالب يقطع القلب ويزينه حسبما يرى ثم ضعهم في مكان ظاهر وبارز داخل غرفة ا4.

.33تتوافر األمثلة بالشريحة 5.



(تابع)قلب : مالحظات المعلم

التفكير قبل استخدام لغة ُتظهر الخوف من المثلية•

“شاذ"التصدي لصديق إذا دعا شخًصا ما بكلمة •

عدم الضحك على النكات التي تتعرض للمثليين•

حضور إحدى مسيرات الفخر الخاصة بالمثليين•

جنسانية أو المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الالمثلياتالتحالف مع شخص من •

بإظهار الدعم والقبول لهم كما فعل األشخاص في الفيديو



مجابهة رهاب المثلية الجنسية: قلب

اذكر بعض الطرق 

ك من البسيطة التي يمكن

خاللها مواجهة رهاب 

المثلية في حياتك 

.اليومية



فرض منزلي



قائمة المراجع

•"IGS-E6a :إليدز في أدوات التثقيف عن الجنسانية، الرعاية المجتمعية ل" التعريف بالهوية الجنسية
-https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/elementary-school، الرابط 2018مونتلاير، 

identity-gender-stereotypes-roles-social-norms/igs-e6a-introducing-gender-
identity/.

(2019أيلول /سبتمبر11تمت زيارة الموقع في )

•"IGS-E6b :ة، الرعاية أدوات التثقيف عن الجنساني." الجنسانية، الصور النمطية، المعايير االجتماعية
-https://sexedtoolkit.com/lesson، الرابط 2018المجتمعية لإليدز في مونتلاير، 

plans/elementary-school-identity-gender-stereotypes-roles-social-norms/igs-
e6b-sexuality-stereotypes-social-norms/.

(2019أيلول /سبتمبر11تمت زيارة الموقع في )

، الرابط Seek PNGأشخاص يتحدثون، موقع -منح اآلراء التصميمية وتلقيها " رجالن يتحدثان"•
www.seekpng.com/ipng/u2e6o0a9a9q8r5i1_giving-and-receiving-design-

feedback-people-talking/.
(2019أيلول /سبتمبر30تمت زيارة الموقع في )

https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/elementary-school-identity-gender-stereotypes-roles-social-norms/igs-e6a-introducing-gender-identity/
https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/elementary-school-identity-gender-stereotypes-roles-social-norms/igs-e6b-sexuality-stereotypes-social-norms/
http://www.seekpng.com/ipng/u2e6o0a9a9q8r5i1_giving-and-receiving-design-feedback-people-talking/
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	•يسنجلا هجوتلاو يناسنجلا ريبعتلاو ،ةيسنجلا ةيوهلا نيب قّرف.
	•يسنجلا هجوتلاو يناسنجلا ريبعتلاو ،ةيسنجلا ةيوهلا نيب قّرف.

	•بعتلاو ةيسنجلا تايوهلا عيمج نم صاخشلأا عم ةبذهم ةقيرطب لصاوت تاريةيسنجلا تاهجوتلاو ةيناسنجلا.
	•بعتلاو ةيسنجلا تايوهلا عيمج نم صاخشلأا عم ةبذهم ةقيرطب لصاوت تاريةيسنجلا تاهجوتلاو ةيناسنجلا.

	•واسملا مدع راكنإو ةنادلإ ةطخ عضوو ملظلا ىلع فرعتلا كيلع يغبنيةا.
	•واسملا مدع راكنإو ةنادلإ ةطخ عضوو ملظلا ىلع فرعتلا كيلع يغبنيةا.
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	ملعملا تاظحلام :ةنمآ ةحاسم قلخ
	ملعملا تاظحلام :ةنمآ ةحاسم قلخ

	•رّدقملا تقولا :5-10ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :5-10ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :5-10ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :5-10ةقيقد

	•ةقبسملا ةفرعملا ليعفت /ةكراشملا
	•ةقبسملا ةفرعملا ليعفت /ةكراشملا

	.1 ةحاسم ىلإ يدؤت ةيساسأ دعاوق سيسأتب سردلا أدبا"اًنامأ رثكأ  ."
	.1 ةحاسم ىلإ يدؤت ةيساسأ دعاوق سيسأتب سردلا أدبا"اًنامأ رثكأ  ."

	.2راجت نع ثدحتلا بنجتب بلاطلا ريكذت كيلع ،تاعوضوملا هذهل ةساسحلا ةعيبطلل اًرظن ءلامز بمهفص.
	.2راجت نع ثدحتلا بنجتب بلاطلا ريكذت كيلع ،تاعوضوملا هذهل ةساسحلا ةعيبطلل اًرظن ءلامز بمهفص.

	.3ودأ نوحرتقي بلاطلا عداشاقنلا لاوط مهرابتعا يف اهنوذخأيل فصلل مهب ةصاخ اًدودح وأ اًر.
	.3ودأ نوحرتقي بلاطلا عداشاقنلا لاوط مهرابتعا يف اهنوذخأيل فصلل مهب ةصاخ اًدودح وأ اًر.
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	لعجل اهيلع قافتلاا نكمي يتلا ةيساسلأا دعاوقلا ضعب ركذا ناكملا؟ساسح عوضوم يف ثدحتلل اًنمآ
	لعجل اهيلع قافتلاا نكمي يتلا ةيساسلأا دعاوقلا ضعب ركذا ناكملا؟ساسح عوضوم يف ثدحتلل اًنمآ
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	ملعملا تاظحلام :؟ةيطمنلا ةروصلا يه ام

	•رّدقملا تقولا :10قئاقد
	•رّدقملا تقولا :10قئاقد
	•رّدقملا تقولا :10قئاقد
	•رّدقملا تقولا :10قئاقد

	• ةيجيتارتسا"ELL & SpEd  :"يرصب نيقلت
	• ةيجيتارتسا"ELL & SpEd  :"يرصب نيقلت

	.1 ططخم ىلإ عجرا"لكلا "ةيسنجلا ةيوهلا فيرعتل.
	.1 ططخم ىلإ عجرا"لكلا "ةيسنجلا ةيوهلا فيرعتل.

	.2ةيطمنلا ةروصلا فيرعت نع بلاطلا لأسا .اًفيرعت مدق ،اًيرورض كلذ ناك اذإ" :ن ضارتفا نع هعنصهفرصت ةقيرط وأ يجراخلا هرهظم ىلع ًءانب ام صخش".
	.2ةيطمنلا ةروصلا فيرعت نع بلاطلا لأسا .اًفيرعت مدق ،اًيرورض كلذ ناك اذإ" :ن ضارتفا نع هعنصهفرصت ةقيرط وأ يجراخلا هرهظم ىلع ًءانب ام صخش".

	.3يعيبط ودبت دق ةيناسنجلاو يسنجلا عونلا ىلع دمتعت يتلا تاضارتفلاا ّنأ مهل حرشا ،ةراض ريغ وأ ةءايوسأ ريغ وأ نيذوبنم مهنأب مهرعشُت ثيح صاخشلأا حرجت دق تاضارتفلاا نكلو.
	.3يعيبط ودبت دق ةيناسنجلاو يسنجلا عونلا ىلع دمتعت يتلا تاضارتفلاا ّنأ مهل حرشا ،ةراض ريغ وأ ةءايوسأ ريغ وأ نيذوبنم مهنأب مهرعشُت ثيح صاخشلأا حرجت دق تاضارتفلاا نكلو.
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	.4 نم تاعومجم ىلإ بلاطلا مِّسق4 وأ5صاخشأ .تاقصلملا حولو ليلظتلا ملاقأ مادختسا مهنم بلطاةيسنجلا ةيوهلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلاب ةمئاق عنصل .مهلاؤسب ريكفتلا ىلع مهثح:" ضعب ركذانوعيطتسي يتلا روملأا ،لاثملا ليبس ىلع ؟تانبلاو دلاولأا نع تاعقوتلاو تاضارتفلاا لا يتلاو اهلعف اهلعف نوعيطتسي(ا ءادترا دلاولأل نكمي لاو ،ةضايرلا ةسرامم تايتفلا عيطتست لا لاثمخلإ ،نيتاسفل).
	.4 نم تاعومجم ىلإ بلاطلا مِّسق4 وأ5صاخشأ .تاقصلملا حولو ليلظتلا ملاقأ مادختسا مهنم بلطاةيسنجلا ةيوهلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلاب ةمئاق عنصل .مهلاؤسب ريكفتلا ىلع مهثح:" ضعب ركذانوعيطتسي يتلا روملأا ،لاثملا ليبس ىلع ؟تانبلاو دلاولأا نع تاعقوتلاو تاضارتفلاا لا يتلاو اهلعف اهلعف نوعيطتسي(ا ءادترا دلاولأل نكمي لاو ،ةضايرلا ةسرامم تايتفلا عيطتست لا لاثمخلإ ،نيتاسفل).
	.4 نم تاعومجم ىلإ بلاطلا مِّسق4 وأ5صاخشأ .تاقصلملا حولو ليلظتلا ملاقأ مادختسا مهنم بلطاةيسنجلا ةيوهلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلاب ةمئاق عنصل .مهلاؤسب ريكفتلا ىلع مهثح:" ضعب ركذانوعيطتسي يتلا روملأا ،لاثملا ليبس ىلع ؟تانبلاو دلاولأا نع تاعقوتلاو تاضارتفلاا لا يتلاو اهلعف اهلعف نوعيطتسي(ا ءادترا دلاولأل نكمي لاو ،ةضايرلا ةسرامم تايتفلا عيطتست لا لاثمخلإ ،نيتاسفل).
	.4 نم تاعومجم ىلإ بلاطلا مِّسق4 وأ5صاخشأ .تاقصلملا حولو ليلظتلا ملاقأ مادختسا مهنم بلطاةيسنجلا ةيوهلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلاب ةمئاق عنصل .مهلاؤسب ريكفتلا ىلع مهثح:" ضعب ركذانوعيطتسي يتلا روملأا ،لاثملا ليبس ىلع ؟تانبلاو دلاولأا نع تاعقوتلاو تاضارتفلاا لا يتلاو اهلعف اهلعف نوعيطتسي(ا ءادترا دلاولأل نكمي لاو ،ةضايرلا ةسرامم تايتفلا عيطتست لا لاثمخلإ ،نيتاسفل).

	.5اهب اوجرخ يتلا راكفلأا ميدقت ةعومجم لك نم بلطا ،ينهذلا فصعلا ةسلج دعب .كفلأا بتكا راةرركتملا ةيطمنلا روصلا وأ ةيسيئرلا.
	.5اهب اوجرخ يتلا راكفلأا ميدقت ةعومجم لك نم بلطا ،ينهذلا فصعلا ةسلج دعب .كفلأا بتكا راةرركتملا ةيطمنلا روصلا وأ ةيسيئرلا.

	.6اهقدص مدعو اهررضو ةيطمنلا روصلا هذه ةيدودحم ىدم يف ريكفتلا بلاطلا نم بلطا.
	.6اهقدص مدعو اهررضو ةيطمنلا روصلا هذه ةيدودحم ىدم يف ريكفتلا بلاطلا نم بلطا.

	.7وركف يتلا ةيطمنلا روصلا هذه نم ديدعلا ّنأ مهل حرشا ،اهراكفأ ةعومجم لك ضرعت نأ درجمب اهيف اسنجلا ريبعتلاو ةيسنجلا ةيوهلاب قلعتملا زييمتلا نم ةفلتخم عاونأ ىلع ةلثمأ ّدعُت ينا( حئارشلا رظنا8-10اهنأشب ثدحتلا نكمي يتلا طاقنلا ضعبل .) ططخم ىلإ عجرا"لكلا "ا ريبعتلا فيرعتل يناسنجلرملأا بلطتي امبسح.
	.7وركف يتلا ةيطمنلا روصلا هذه نم ديدعلا ّنأ مهل حرشا ،اهراكفأ ةعومجم لك ضرعت نأ درجمب اهيف اسنجلا ريبعتلاو ةيسنجلا ةيوهلاب قلعتملا زييمتلا نم ةفلتخم عاونأ ىلع ةلثمأ ّدعُت ينا( حئارشلا رظنا8-10اهنأشب ثدحتلا نكمي يتلا طاقنلا ضعبل .) ططخم ىلإ عجرا"لكلا "ا ريبعتلا فيرعتل يناسنجلرملأا بلطتي امبسح.
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	ف اوركف يتلا ةيطمنلا روصلا هذه نم ديدعلا ّنأ مهل حرشا ،اهراكفأ ةعومجم لك ضرعت نأ درجمب ّدعُت اهي ريبعتلاو ةيسنجلا ةيوهلاب قلعتملا زييمتلا نم ةفلتخم عاونأ ىلع ةلثمأيناسنجلا.
	ف اوركف يتلا ةيطمنلا روصلا هذه نم ديدعلا ّنأ مهل حرشا ،اهراكفأ ةعومجم لك ضرعت نأ درجمب ّدعُت اهي ريبعتلاو ةيسنجلا ةيوهلاب قلعتملا زييمتلا نم ةفلتخم عاونأ ىلع ةلثمأيناسنجلا.
	.1سنجلا هعون ببسب صخش نم فوخلا وأ يسنجلا عونلا ساسأ ىلع زييمتلا ّنأ فصلا ربخأ عقوتملا ياًررض ببسي روصتملا وأ .
	.1سنجلا هعون ببسب صخش نم فوخلا وأ يسنجلا عونلا ساسأ ىلع زييمتلا ّنأ فصلا ربخأ عقوتملا ياًررض ببسي روصتملا وأ .
	.1سنجلا هعون ببسب صخش نم فوخلا وأ يسنجلا عونلا ساسأ ىلع زييمتلا ّنأ فصلا ربخأ عقوتملا ياًررض ببسي روصتملا وأ .

	.2بلاطلا اهراثأ يتلا ةيطمنلا روصلا ضعب اًمدختسم ليصفتلا نم ديزمب رملأا رّسف مث اهطابترا ىدموهببست يذلا ررضلاب.لأا ّنأب ةقلعتملا ةيطمنلا ةروصلا بلاطلا دحأ راثأ اذإ ،لاثملا ليبس ىلع لا دلاول حامسلا مدعب دلاولأا ملؤي اذه ّنأ ةقيقح ىلع دّكأ ،مهرعاشم نع ريبعتلا وأ ءاكبلا مهنكمي ريبعتلاب مهمهرعاشم نع.
	.2بلاطلا اهراثأ يتلا ةيطمنلا روصلا ضعب اًمدختسم ليصفتلا نم ديزمب رملأا رّسف مث اهطابترا ىدموهببست يذلا ررضلاب.لأا ّنأب ةقلعتملا ةيطمنلا ةروصلا بلاطلا دحأ راثأ اذإ ،لاثملا ليبس ىلع لا دلاول حامسلا مدعب دلاولأا ملؤي اذه ّنأ ةقيقح ىلع دّكأ ،مهرعاشم نع ريبعتلا وأ ءاكبلا مهنكمي ريبعتلاب مهمهرعاشم نع.

	.3مهفي نأ وه يرصنعلا زييمتلا وأ ةراضلا ةيطمنلا روصلا عنمل ىلولأا ةوطخلا ّنأ مهل حرشا ّنأ اويبص اّمإ نيفلتخم نيعون درجم سيلو فيط وأ قاطن هّنأ ىلع رثكأ ودبي يسنجلا عونلاةاتف وأ. ّنإرهظملا عم قباطتت وأ اًمئاد مءلاتت لا يسنجلا هعون نع ام صخش اهب رعشي يتلا ةقيرطلا يجراخلاهيلع هارن يذلا.
	.3مهفي نأ وه يرصنعلا زييمتلا وأ ةراضلا ةيطمنلا روصلا عنمل ىلولأا ةوطخلا ّنأ مهل حرشا ّنأ اويبص اّمإ نيفلتخم نيعون درجم سيلو فيط وأ قاطن هّنأ ىلع رثكأ ودبي يسنجلا عونلاةاتف وأ. ّنإرهظملا عم قباطتت وأ اًمئاد مءلاتت لا يسنجلا هعون نع ام صخش اهب رعشي يتلا ةقيرطلا يجراخلاهيلع هارن يذلا.
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	رط نع سنجلاو يسنجلا عونلا نيب قرفلاو يسنج فيط هّنأ ىلع ليصفتلاب موهفملا حرشا ططخم قي ينايبلا تامولعملا"لكلا ."خملا ىلع ةبوتكملا تائفلا نم ةئف لك ةءارق فلتخم بلاط نم بلطا ىلع ططعفترم توصب فصلا .يبلا سنجلا عم لماعتت يتلا تائفلا ىلع زّكر ،سردلا اذهل ةبسنلاب عونلاو يجولوسرد يف رثكأ لماش لكشب مسقلا اذه عم لماعتلا متيس ثيح يسنجلا هجوتلا نم ًلادب يسنجلا هجوتلايسنجلا .ا مهحنماو ،يطيطختلا مسرلا يف ةفلتخملا تاحلطصملا ديدحت ةلواحم بلاطلا نم بلطا ةدعاسملةرورضلا دنع.
	رط نع سنجلاو يسنجلا عونلا نيب قرفلاو يسنج فيط هّنأ ىلع ليصفتلاب موهفملا حرشا ططخم قي ينايبلا تامولعملا"لكلا ."خملا ىلع ةبوتكملا تائفلا نم ةئف لك ةءارق فلتخم بلاط نم بلطا ىلع ططعفترم توصب فصلا .يبلا سنجلا عم لماعتت يتلا تائفلا ىلع زّكر ،سردلا اذهل ةبسنلاب عونلاو يجولوسرد يف رثكأ لماش لكشب مسقلا اذه عم لماعتلا متيس ثيح يسنجلا هجوتلا نم ًلادب يسنجلا هجوتلايسنجلا .ا مهحنماو ،يطيطختلا مسرلا يف ةفلتخملا تاحلطصملا ديدحت ةلواحم بلاطلا نم بلطا ةدعاسملةرورضلا دنع.
	.1 ةيسنجلا ةيوهلا(ةيسنجلا ةيوهلا ميدع ،تنب ،دلو )-يذلا يسنجلا عونلا يه ةيسنجلا ةيوهلا اننأ دقتعنهيلع .نجلا ةيوهلا يميدع صاخشلأا امنيب ،تايتفو اًنايتف مهسفنأ نوربتعي نوريثك نوربتعي لا ةيساًثانإ وأ اًروكذ مهسفنأ .ف وأ يبص كّنأ ىلع كفيرعت متي نأ يف سأب لا هّنأ ىلع دّكأ ةيوهلا ميدع وأ ةاتمارتحاب ةيسنجلا عاونلأا عيمج نم صاخشلأا ةلماعم بجي هّنأو ،ةيسنجلا.
	.1 ةيسنجلا ةيوهلا(ةيسنجلا ةيوهلا ميدع ،تنب ،دلو )-يذلا يسنجلا عونلا يه ةيسنجلا ةيوهلا اننأ دقتعنهيلع .نجلا ةيوهلا يميدع صاخشلأا امنيب ،تايتفو اًنايتف مهسفنأ نوربتعي نوريثك نوربتعي لا ةيساًثانإ وأ اًروكذ مهسفنأ .ف وأ يبص كّنأ ىلع كفيرعت متي نأ يف سأب لا هّنأ ىلع دّكأ ةيوهلا ميدع وأ ةاتمارتحاب ةيسنجلا عاونلأا عيمج نم صاخشلأا ةلماعم بجي هّنأو ،ةيسنجلا.
	.1 ةيسنجلا ةيوهلا(ةيسنجلا ةيوهلا ميدع ،تنب ،دلو )-يذلا يسنجلا عونلا يه ةيسنجلا ةيوهلا اننأ دقتعنهيلع .نجلا ةيوهلا يميدع صاخشلأا امنيب ،تايتفو اًنايتف مهسفنأ نوربتعي نوريثك نوربتعي لا ةيساًثانإ وأ اًروكذ مهسفنأ .ف وأ يبص كّنأ ىلع كفيرعت متي نأ يف سأب لا هّنأ ىلع دّكأ ةيوهلا ميدع وأ ةاتمارتحاب ةيسنجلا عاونلأا عيمج نم صاخشلأا ةلماعم بجي هّنأو ،ةيسنجلا.
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	ملعملا تاظحلام : ؟ةيطمنلا ةروصلا يه ام(عبات)

	.2 يجولويبلا عونلا- ةيلسانتلا ءاضعلأل اًقفو ةدلاولا دنع فرعملا سنجلا عون-ي امدنع هّنأ حرشا ،ام صخش دلوهيلإ يمتني يذلا سنجلا عون ررقيو بيبطلا هيلإ رظني .إ لوقيس اًبيضق بيبطلا ىأر اذإ ًةداع اذإو ،ركذ لفطلا ّنف ،كاذ وأ اذه ودبت لا لفطلل ةيلسانتلا ءاضعلأا ّنأ ىأر اذإو ،ىثنأ لفطلا ّنأ لوقيس ًلابهم ىأر لفطلا ّنأ لوقيسسنجلا جودزم .يضق مهيدل نيذلا صاخشلأا ّنأ ًةداع نوضرتفي سانلا ّنأ نم مغرلا ىلع هّنأ حرشا نم مه بلا ةيوهلا عم اًمئاد قباطتي لا سنجلا ّنإف ،تايتفلا نم مه لبهم مهيدل نيذلا صاخشلأا ّنأو دلاولأا ةيسنج( هّن
	.2 يجولويبلا عونلا- ةيلسانتلا ءاضعلأل اًقفو ةدلاولا دنع فرعملا سنجلا عون-ي امدنع هّنأ حرشا ،ام صخش دلوهيلإ يمتني يذلا سنجلا عون ررقيو بيبطلا هيلإ رظني .إ لوقيس اًبيضق بيبطلا ىأر اذإ ًةداع اذإو ،ركذ لفطلا ّنف ،كاذ وأ اذه ودبت لا لفطلل ةيلسانتلا ءاضعلأا ّنأ ىأر اذإو ،ىثنأ لفطلا ّنأ لوقيس ًلابهم ىأر لفطلا ّنأ لوقيسسنجلا جودزم .يضق مهيدل نيذلا صاخشلأا ّنأ ًةداع نوضرتفي سانلا ّنأ نم مغرلا ىلع هّنأ حرشا نم مه بلا ةيوهلا عم اًمئاد قباطتي لا سنجلا ّنإف ،تايتفلا نم مه لبهم مهيدل نيذلا صاخشلأا ّنأو دلاولأا ةيسنج( هّن
	.2 يجولويبلا عونلا- ةيلسانتلا ءاضعلأل اًقفو ةدلاولا دنع فرعملا سنجلا عون-ي امدنع هّنأ حرشا ،ام صخش دلوهيلإ يمتني يذلا سنجلا عون ررقيو بيبطلا هيلإ رظني .إ لوقيس اًبيضق بيبطلا ىأر اذإ ًةداع اذإو ،ركذ لفطلا ّنف ،كاذ وأ اذه ودبت لا لفطلل ةيلسانتلا ءاضعلأا ّنأ ىأر اذإو ،ىثنأ لفطلا ّنأ لوقيس ًلابهم ىأر لفطلا ّنأ لوقيسسنجلا جودزم .يضق مهيدل نيذلا صاخشلأا ّنأ ًةداع نوضرتفي سانلا ّنأ نم مغرلا ىلع هّنأ حرشا نم مه بلا ةيوهلا عم اًمئاد قباطتي لا سنجلا ّنإف ،تايتفلا نم مه لبهم مهيدل نيذلا صاخشلأا ّنأو دلاولأا ةيسنج( هّن
	.2 يجولويبلا عونلا- ةيلسانتلا ءاضعلأل اًقفو ةدلاولا دنع فرعملا سنجلا عون-ي امدنع هّنأ حرشا ،ام صخش دلوهيلإ يمتني يذلا سنجلا عون ررقيو بيبطلا هيلإ رظني .إ لوقيس اًبيضق بيبطلا ىأر اذإ ًةداع اذإو ،ركذ لفطلا ّنف ،كاذ وأ اذه ودبت لا لفطلل ةيلسانتلا ءاضعلأا ّنأ ىأر اذإو ،ىثنأ لفطلا ّنأ لوقيس ًلابهم ىأر لفطلا ّنأ لوقيسسنجلا جودزم .يضق مهيدل نيذلا صاخشلأا ّنأ ًةداع نوضرتفي سانلا ّنأ نم مغرلا ىلع هّنأ حرشا نم مه بلا ةيوهلا عم اًمئاد قباطتي لا سنجلا ّنإف ،تايتفلا نم مه لبهم مهيدل نيذلا صاخشلأا ّنأو دلاولأا ةيسنج( هّن

	.3 ريبعتلايناسنجلا-مهسبلامو مهرهظم قيرط نع يسنجلا مهعون سانلا اهب ربعي يتلا ةقيرطلا يه مهتامامتهاو..خلإ .تاضارتفا ةيأ ميدقت مدع يرورضلا نم هّنأ ىلع دّكأ !ري يذلا صخشلا ،لاثملا ليبس ىلع دق اًناتسف يدتنيتاسفلا نيدتري نم مه طقف تايتفلا تسيلو ،ةاتف نوكي لا!
	.3 ريبعتلايناسنجلا-مهسبلامو مهرهظم قيرط نع يسنجلا مهعون سانلا اهب ربعي يتلا ةقيرطلا يه مهتامامتهاو..خلإ .تاضارتفا ةيأ ميدقت مدع يرورضلا نم هّنأ ىلع دّكأ !ري يذلا صخشلا ،لاثملا ليبس ىلع دق اًناتسف يدتنيتاسفلا نيدتري نم مه طقف تايتفلا تسيلو ،ةاتف نوكي لا!

	.4مهو ،يهو ،وه لثم تاملك يه رئامضلا ّنأ مهل حرشا . يذلا ريمضلا مادختسا كيلع بجي هّنأ مهل حرشا هعم همادختسا يف صخشلا بغري(مهوأ ،يهوأ ،وه )شتكلا ةقيرط لضفأ ّنإف اًدكأتم نكت مل اذإ هّنأو فاهلاؤس وه ام صخش نع ريمضلا!
	.4مهو ،يهو ،وه لثم تاملك يه رئامضلا ّنأ مهل حرشا . يذلا ريمضلا مادختسا كيلع بجي هّنأ مهل حرشا هعم همادختسا يف صخشلا بغري(مهوأ ،يهوأ ،وه )شتكلا ةقيرط لضفأ ّنإف اًدكأتم نكت مل اذإ هّنأو فاهلاؤس وه ام صخش نع ريمضلا!
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	؟ةيطمنلا ةروصلا يه ام
	؟ةيطمنلا ةروصلا يه ام
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	لع ًءانب ام صخش نع هعنصن ضارتفا ىهفرصت ةقيرط وأ يجراخلا هرهظم.
	لع ًءانب ام صخش نع هعنصن ضارتفا ىهفرصت ةقيرط وأ يجراخلا هرهظم.
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	تاضارتفلاا
	تاضارتفلاا

	يغ وأ ةيداع تاضارتفلاا ودبت دق رةراض
	يغ وأ ةيداع تاضارتفلاا ودبت دق رةراض
	 ضعب تاضارتفلاا حرجت دقمهنأ نورعشي مهلعجب صاخشلأا...
	نيذوبنم
	ءايوسأ ريغ

	Figure
	 ضرتفت لا
	 ضرتفت لا
	اًدبأ


	Slide
	Span
	 دلاولأا نع تاعقوتلاو تاضارتفلاا ضعب ركذا؟تانبلاو
	 دلاولأا نع تاعقوتلاو تاضارتفلاا ضعب ركذا؟تانبلاو

	Figure
	امم تايتفلل نكمي لا ةسرتاضايرلا!
	امم تايتفلل نكمي لا ةسرتاضايرلا!

	 دلاولأل نكمي لانيتاسف ءادترا!
	 دلاولأل نكمي لانيتاسف ءادترا!
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	 دلاولأا نع تاعقوتلاو تاضارتفلاا ضعب ركذا؟تانبلاو
	 دلاولأا نع تاعقوتلاو تاضارتفلاا ضعب ركذا؟تانبلاو

	• نم تاعومجم يف4-5 ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا نع ةمئاق عنصا ،بلاطةيسنجلا ةيوهلاب.
	• نم تاعومجم يف4-5 ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا نع ةمئاق عنصا ،بلاطةيسنجلا ةيوهلاب.
	• نم تاعومجم يف4-5 ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا نع ةمئاق عنصا ،بلاطةيسنجلا ةيوهلاب.
	• نم تاعومجم يف4-5 ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا نع ةمئاق عنصا ،بلاطةيسنجلا ةيوهلاب.

	•ةعومجملا عم اهتكراشمل اًدعتسم نك.
	•ةعومجملا عم اهتكراشمل اًدعتسم نك.
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	 ةعومجملا تاكراشمةيسنجلا ةيوهلا نع ةيطمنلا روصلا
	 ةعومجملا تاكراشمةيسنجلا ةيوهلا نع ةيطمنلا روصلا
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	ملعملا تاظحلام :ةراض ةيطمن روص
	ملعملا تاظحلام :ةراض ةيطمن روص

	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد

	.1 تارشنب بلاطلا دوز"ةراضلا ةيطمنلا روصلا "نيلولأا نيلاؤسلا لامكإ مهنم بلطاو .م دّكأت ديدشتلا نمهتامولعم ةيرس نامضل ةقرولاب مهءامسأ بلاطلا كرتي لاأ ىلع .ت لا ةلثمأ ميدقت وحن مهدشرأ نمضتفصلا يف نيرخآ بلاط يأ .ةيصخشلا مهبراجت يحو نم سابتقلاا مهنم بلطا.
	.1 تارشنب بلاطلا دوز"ةراضلا ةيطمنلا روصلا "نيلولأا نيلاؤسلا لامكإ مهنم بلطاو .م دّكأت ديدشتلا نمهتامولعم ةيرس نامضل ةقرولاب مهءامسأ بلاطلا كرتي لاأ ىلع .ت لا ةلثمأ ميدقت وحن مهدشرأ نمضتفصلا يف نيرخآ بلاط يأ .ةيصخشلا مهبراجت يحو نم سابتقلاا مهنم بلطا.

	.2صح نم دّكأتلا عم ،اهعيزوت دعأو قارولأا طلخا مث ةمدقملا ىلإ قارولأا ريرمت بلاطلا نم بلطا لوةديدج ةقرو ىلع بلاط لك .
	.2صح نم دّكأتلا عم ،اهعيزوت دعأو قارولأا طلخا مث ةمدقملا ىلإ قارولأا ريرمت بلاطلا نم بلطا لوةديدج ةقرو ىلع بلاط لك .

	.3لولأا بلاطلا ةباجإ ىلع درلا للاخ نم نيريخلأا نيلاؤسلا ىلع ةباجلإا بلاطلا نم بلطا.
	.3لولأا بلاطلا ةباجإ ىلع درلا للاخ نم نيريخلأا نيلاؤسلا ىلع ةباجلإا بلاطلا نم بلطا.
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	رّكذت:
	رّكذت:
	•لا ىلع ءامسأ عضتكتقرو!
	•لا ىلع ءامسأ عضتكتقرو!
	•لا ىلع ءامسأ عضتكتقرو!

	• يحو نم سبتقاةيصخشلا كبراجت.
	• يحو نم سبتقاةيصخشلا كبراجت.

	• بلاط يأ كرشُت لافصلا يف نيرخآ.
	• بلاط يأ كرشُت لافصلا يف نيرخآ.



	1.
	1.

	1I.
	1I.


	Slide
	Span
	Figure
	Span
	ليدبت :ةراضلا ةيطمنلا روصلا
	ليدبت :ةراضلا ةيطمنلا روصلا
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	 نيلاؤسلا نع بجأرلا قيرط نع نيريخلأا د بلاطلا تاباجإ ىلعلولأا.
	 نيلاؤسلا نع بجأرلا قيرط نع نيريخلأا د بلاطلا تاباجإ ىلعلولأا.

	III.
	III.

	1V.
	1V.
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	ملعملا تاظحلام :ويديف عطاقم
	ملعملا تاظحلام :ويديف عطاقم

	•رّدقملا تقولا :5قئاقد
	•رّدقملا تقولا :5قئاقد
	•رّدقملا تقولا :5قئاقد
	•رّدقملا تقولا :5قئاقد

	.1ويديفلا عطاقم ضرعا.
	.1ويديفلا عطاقم ضرعا.

	.2اهمادختسا ّمت يتلا تاحلطصملا ضعب فيرعت ةلواحم بلاطلا نم بلطا.
	.2اهمادختسا ّمت يتلا تاحلطصملا ضعب فيرعت ةلواحم بلاطلا نم بلطا.

	.3
	.3
	.3
	يتقيرطب يسفن نع ريبعتلا
	  :
	https://www.google.com/search?q=expressing+myself+my+way&rlz=1C1GCEU_enUS823US824&oq=expressing+myself+my+way&aqs=chrome..69i57j0.6529j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
	https://www.google.com/search?q=expressing+myself+my+way&rlz=1C1GCEU_enUS823US824&oq=expressing+myself+my+way&aqs=chrome..69i57j0.6529j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8



	.4
	.4
	.4
	 تايمسم هل سيل بحلا
	https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs
	https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs
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	 ويديف-يتقيرطب يسفن نع ريبعتلا
	 ويديف-يتقيرطب يسفن نع ريبعتلا

	Figure
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	 ويديف-تايمسم هل سيل بحلا
	 ويديف-تايمسم هل سيل بحلا

	Figure
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	ويديفلا نم تاحلطصملا ضعب فِّرعُنل...
	ويديفلا نم تاحلطصملا ضعب فِّرعُنل...
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	ملعملا تاظحلام : ةيطمن روص-ةيناسنجلا
	ملعملا تاظحلام : ةيطمن روص-ةيناسنجلا

	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد

	.1ت يتلا ةيطمنلا روصلا ضعب ةباتكو ينهذلا فصعلا ةقيرطب ريكفتلا بلاطلا نم بلطا قلعتةيناسنجلاب .لقلأا ىلع روص ثلاثب جورخلا ىلع مهعجش( .لاثم :صقلا رعشلا تاوذ تانبلا ريلا يوذ دلاولأا ،يب بجعم هّنأ ينعي اذهف سنجلا يلثم هنأب يقيدص ينربخأ اذإ ،تايقاحس تافصمهل دوجو لا سنجلا ويئانث ،نويلثم ةيوثنلأا).
	.1ت يتلا ةيطمنلا روصلا ضعب ةباتكو ينهذلا فصعلا ةقيرطب ريكفتلا بلاطلا نم بلطا قلعتةيناسنجلاب .لقلأا ىلع روص ثلاثب جورخلا ىلع مهعجش( .لاثم :صقلا رعشلا تاوذ تانبلا ريلا يوذ دلاولأا ،يب بجعم هّنأ ينعي اذهف سنجلا يلثم هنأب يقيدص ينربخأ اذإ ،تايقاحس تافصمهل دوجو لا سنجلا ويئانث ،نويلثم ةيوثنلأا).

	.2فصلا عم ةيطمنلا روصلا نم اًضعب نوكراشي بلاطلا لعجا  .يطمنلا روصلا ةكراشم ءانثأ عّجش ،ةفلا يف اورهظ نيذلا صاخشلأا اهنع ربع يتلا ةيبلسلا رعاشملا يف ريكفتلا ىلع بلاطلا يتلاو ويديقلخ يف ةيطمنلا روصلا هبعلت يذلا رودلا يف ريكفتلا مهنم بلطاو اهب اورم مهنأب اوحرص هذهرعاشملا.
	.2فصلا عم ةيطمنلا روصلا نم اًضعب نوكراشي بلاطلا لعجا  .يطمنلا روصلا ةكراشم ءانثأ عّجش ،ةفلا يف اورهظ نيذلا صاخشلأا اهنع ربع يتلا ةيبلسلا رعاشملا يف ريكفتلا ىلع بلاطلا يتلاو ويديقلخ يف ةيطمنلا روصلا هبعلت يذلا رودلا يف ريكفتلا مهنم بلطاو اهب اورم مهنأب اوحرص هذهرعاشملا.
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	؟ةيناسنجلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا ضعب ركذا
	؟ةيناسنجلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا ضعب ركذا

	Figure
	صقلا رعشلا تاوذ تانبلا ريتايقاحس
	صقلا رعشلا تاوذ تانبلا ريتايقاحس

	 تافصلا يوذ دلاولأانويلثم ةيوثنلأا.
	 تافصلا يوذ دلاولأانويلثم ةيوثنلأا.
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	 ةعومجملا تاكراشمةيناسنجلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا
	 ةعومجملا تاكراشمةيناسنجلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا
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	فلاب اورهظ نيذلا صاخشلأا رعشي فيك ويدي؟ةيطمنلا روصلا هذه هاجت
	فلاب اورهظ نيذلا صاخشلأا رعشي فيك ويدي؟ةيطمنلا روصلا هذه هاجت
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	 ةعومجملا تاكراشمةيناسنجلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا
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	يف ةيطمنلا روصلا هبعلت يذلا رودلا ام؟رعاشملا هذه قلخ
	يف ةيطمنلا روصلا هبعلت يذلا رودلا ام؟رعاشملا هذه قلخ
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	ملعملا تاظحلام : تاهويرانيس-ةيناسنجلا
	ملعملا تاظحلام : تاهويرانيس-ةيناسنجلا

	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد
	•رّدقملا تقولا :15ةقيقد

	.1رغصأ تاعومجم ىلإ فصلا مّسق .ةمدقملا تاهويرانيسلا نم ويرانيس ةعومجم لك ِطعأ.
	.1رغصأ تاعومجم ىلإ فصلا مّسق .ةمدقملا تاهويرانيسلا نم ويرانيس ةعومجم لك ِطعأ.

	.2لمتحم لح طابنتساو تاعومجم يف مهل تحنم يتلا مهتاهويرانيس ةشقانم بلاطلا نم بلطا.
	.2لمتحم لح طابنتساو تاعومجم يف مهل تحنم يتلا مهتاهويرانيس ةشقانم بلاطلا نم بلطا.

	.3لحلا ةءارق رخآ بلاط نم بلطاو ويرانيسلا ةءارق ةعومجم لك نم دحاو بلاط نم بلطا.
	.3لحلا ةءارق رخآ بلاط نم بلطاو ويرانيسلا ةءارق ةعومجم لك نم دحاو بلاط نم بلطا.

	.4حيرشلاب ةدراولا لئاسرلا مهيلع ررك ،هيلإ تلصوت يذلا لحلا ةعومجم لك كراشت نأ درجمب ة30.
	.4حيرشلاب ةدراولا لئاسرلا مهيلع ررك ،هيلإ تلصوت يذلا لحلا ةعومجم لك كراشت نأ درجمب ة30.
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	ةيلاتلا ةلاسرلا مهيلع ررك ،هيلإ تلصوت يذلا لحلا ةعومجم لك كراشت نأ درجمب:
	ةيلاتلا ةلاسرلا مهيلع ررك ،هيلإ تلصوت يذلا لحلا ةعومجم لك كراشت نأ درجمب:
	.1صتلا متي لا امدنع ثودحلا يف ىرخلأا يرصنعلا زييمتلا لاكشأو ةيسنجلا ةيلثملا باهر رمتسياهل يد.
	.1صتلا متي لا امدنع ثودحلا يف ىرخلأا يرصنعلا زييمتلا لاكشأو ةيسنجلا ةيلثملا باهر رمتسياهل يد.
	.1صتلا متي لا امدنع ثودحلا يف ىرخلأا يرصنعلا زييمتلا لاكشأو ةيسنجلا ةيلثملا باهر رمتسياهل يد.

	.2ربكأ اًرييغت عنصيو لهسأ نوكي اًعم روملأل يدصتلا.
	.2ربكأ اًرييغت عنصيو لهسأ نوكي اًعم روملأل يدصتلا.

	.3عيمجلا ةكراشمب ليوطلا ىدملا ىلع اًريبك اًقراف عنصت دق ةريغصلا تابوعصلا.
	.3عيمجلا ةكراشمب ليوطلا ىدملا ىلع اًريبك اًقراف عنصت دق ةريغصلا تابوعصلا.

	.4رعاشملا هذهب هل حاصفلإا دنع ناملأاب هعم رعشت نأ كنكمي كتايح يف غلاب صخش دوجو نم دّكأت. راشتسملاثملا ليبس ىلع ةرسلأا دارفأ نم درف وأ بردم ،ملعم ،يهيجوت.
	.4رعاشملا هذهب هل حاصفلإا دنع ناملأاب هعم رعشت نأ كنكمي كتايح يف غلاب صخش دوجو نم دّكأت. راشتسملاثملا ليبس ىلع ةرسلأا دارفأ نم درف وأ بردم ،ملعم ،يهيجوت.

	.5ةدعاسم طوطخ وأ فتاه مقر لاثملا ليبس ىلع ،كتنيدمب مهل ةحاتملا رداصملا نوكردي بلاطلا لعجا ربعةروشملا سامتلا زكارم وأ ةيميلعت عقاوم وأ ةيصنلا لئاسرلا...خلإ.
	.5ةدعاسم طوطخ وأ فتاه مقر لاثملا ليبس ىلع ،كتنيدمب مهل ةحاتملا رداصملا نوكردي بلاطلا لعجا ربعةروشملا سامتلا زكارم وأ ةيميلعت عقاوم وأ ةيصنلا لئاسرلا...خلإ.
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	•رّدقملا تقولا :10قئاقد
	•رّدقملا تقولا :10قئاقد
	•رّدقملا تقولا :10قئاقد
	•رّدقملا تقولا :10قئاقد

	.1اًبلق بلاط لكل مدق.
	.1اًبلق بلاط لكل مدق.

	.2ص ام اذإ ةيسنجلا ةيلثملا باهرل يدصتلا اهقيرط نع مهنكمي يتلا قرطلا ةباتك مهنم بلطا اًفقوم اوفدااًهباشم .
	.2ص ام اذإ ةيسنجلا ةيلثملا باهرل يدصتلا اهقيرط نع مهنكمي يتلا قرطلا ةباتك مهنم بلطا اًفقوم اوفدااًهباشم .

	.3ويلا مهتايح يف هب مايقلا مهناكمإب ّنأ نورعشي طيسب لمع درجم نوكي دق هّنأ ىلع دّكأةيم .
	.3ويلا مهتايح يف هب مايقلا مهناكمإب ّنأ نورعشي طيسب لمع درجم نوكي دق هّنأ ىلع دّكأةيم .

	.4ا ةفرغ لخاد زرابو رهاظ ناكم يف مهعض مث ىري امبسح هنيزيو بلقلا عطقي بلاط لك لعجالصفل.
	.4ا ةفرغ لخاد زرابو رهاظ ناكم يف مهعض مث ىري امبسح هنيزيو بلقلا عطقي بلاط لك لعجالصفل.

	.5 ةحيرشلاب ةلثملأا رفاوتت33.
	.5 ةحيرشلاب ةلثملأا رفاوتت33.
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	•ةيلثملا نم فوخلا رهظُت ةغل مادختسا لبق ريكفتلا
	•ةيلثملا نم فوخلا رهظُت ةغل مادختسا لبق ريكفتلا
	•ةيلثملا نم فوخلا رهظُت ةغل مادختسا لبق ريكفتلا
	•ةيلثملا نم فوخلا رهظُت ةغل مادختسا لبق ريكفتلا

	• ةملكب ام اًصخش اعد اذإ قيدصل يدصتلا"ذاش“
	• ةملكب ام اًصخش اعد اذإ قيدصل يدصتلا"ذاش“

	•نييلثملل ضرعتت يتلا تاكنلا ىلع كحضلا مدع
	•نييلثملل ضرعتت يتلا تاكنلا ىلع كحضلا مدع

	•نييلثملاب ةصاخلا رخفلا تاريسم ىدحإ روضح
	•نييلثملاب ةصاخلا رخفلا تاريسم ىدحإ روضح

	• نم صخش عم فلاحتلاتايلثملالا ةيوهلا يرياغم وأ يسنجلا ليملا يجودزم وأ نييلثملا وأ ةيناسنجويديفلا يف صاخشلأا لعف امك مهل لوبقلاو معدلا راهظإب
	• نم صخش عم فلاحتلاتايلثملالا ةيوهلا يرياغم وأ يسنجلا ليملا يجودزم وأ نييلثملا وأ ةيناسنجويديفلا يف صاخشلأا لعف امك مهل لوبقلاو معدلا راهظإب
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	 قرطلا ضعب ركذانكمي يتلا ةطيسبلا نم ك باهر ةهجاوم اهللاخ كتايح يف ةيلثملاةيمويلا.
	 قرطلا ضعب ركذانكمي يتلا ةطيسبلا نم ك باهر ةهجاوم اهللاخ كتايح يف ةيلثملاةيمويلا.
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	"
	IGS
	-
	E
	6
	a
	 :
	ةيسنجلا ةيوهلاب فيرعتلا
	 "
	ل ةيعمتجملا ةياعرلا ،ةيناسنجلا نع فيقثتلا تاودأ
	 يف زديلإ
	 ،ريالتنوم
	2018
	 طبارلا ،
	https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/elementary-school-identity-gender-stereotypes-roles-social-norms/igs-e6a-introducing-gender-identity/
	https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/elementary-school-identity-gender-stereotypes-roles-social-norms/igs-e6a-introducing-gender-identity/

	.( يف عقوملا ةرايز تمت
	11
	ربمتبس
	/
	 لوليأ
	2019
	)


	•
	•
	•
	"
	IGS
	-
	E
	6
	b
	 :
	ةيعامتجلاا ريياعملا ،ةيطمنلا روصلا ،ةيناسنجلا
	 ".
	يناسنجلا نع فيقثتلا تاودأ
	 ةياعرلا ،ة
	 ،ريالتنوم يف زديلإل ةيعمتجملا
	2018
	 طبارلا ،
	https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/elementary-school-identity-gender-stereotypes-roles-social-norms/igs-e6b-sexuality-stereotypes-social-norms/
	https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/elementary-school-identity-gender-stereotypes-roles-social-norms/igs-e6b-sexuality-stereotypes-social-norms/

	.( يف عقوملا ةرايز تمت
	11
	ربمتبس
	/
	 لوليأ
	2019
	)
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	"
	ناثدحتي نلاجر
	 "
	 اهيقلتو ةيميمصتلا ءارلآا حنم
	-
	 عقوم ،نوثدحتي صاخشأ
	Seek PNG
	 طبارلا ،
	www.seekpng.com/ipng/u2e6o0a9a9q8r5i1_giving-and-receiving-design-feedback-people-talking/
	www.seekpng.com/ipng/u2e6o0a9a9q8r5i1_giving-and-receiving-design-feedback-people-talking/

	.( يف عقوملا ةرايز تمت
	30
	ربمتبس
	/
	 لوليأ
	2019
	)







