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تم إعداد هذا الدليل من قبل مرشوع QITABI II بالتعاون مع املركز الرتبوي للبحوث 

التعليم  الدليل مرجعاً ملعلّمي ومرشدي الحلقتني األوىل والثانية من  واإلمناء. ويعتب هذا 

تطوير  تّم  وقد  للمتعلّمني   االجتامعي  النفيس  الدعم  توفري  إىل  يهدف  وهو  األسايس، 

ارتكز  حيث  والطوارئ  األزمات  إىل  االستجابة  بهدف  االجتامعي  النفيس  الدعم  برنامج 

بشكٍل أسايس عىل ثالثة أبعاد: البعد االنفعايل والبعد العالئقي والبعد االندماجي. ويوّفر 

يف  دمجها  ميكن  التي  االجتامعي  النفيس  التعلّم  أنشطة  من  عدًدا  للمعلّمني  الدليل  هذا 

األساسيتني  للمرحلتني  والرياضيات  اللغات  مثل  مختلفة،  مواد  ضمن  الدراسية  الفصول 

عاشوا  الذين  ألولئك  سّيام  ال  االجتامعي  النفيس  الطفل  رفاه  دعم  بهدف  والثانية  األوىل 

خالل  األزمات ويف حاالت الطوارئ. 

املفاهيم  يف  التفكري  عىل  والجامعات  األفراد  قدرة  تعزيز  يف  األنشطة  هذه  وتساهم 

التعّرف  بهدف  معّينة  ظروف  يف  لديهم  نشأت  التي  والسلوكيات  واملشاعر  والتصّورات 

التعديالت الالزمة للتعامل معها. والغرض هنا هو  عليها، واالعرتاف بها، وقبولها، وإجراء 

تعزيز القدرة عىل التأقلم واملرونة وضامن العنارص التي تعتب أساًسا للرفاهية يف مختلف 

واالجتامعية.  الحياتية  الظروف 

الحلقتني األوىل والثانية، وذلك بهدف إرشادهم  الدليل إىل معلّمي ومرشدي  يتوّجه هذا 

لهذه  االجتامعي  النفيس  الرفاه  لتعزيز  فيه  املُدرجة  األنشطة  من  االستفادة  كيفية  حول 

تخلّفها  التي  التأثريات  أكبمع  بفعالية  التعامل  عىل  مساعدتهم  بغية  املتعلمني  من  الفئة 

األزمات وحاالت الطوارئ. وتتوّزع أنشطة الدعم النفيس االجتامعي للمتعلمني عىل ثالثة 

مقدمة

ما هو الغر�ض من الدليل املرجعي؟
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أبعاد: البعد االنفعايل والبعد العالئقي والبعد االندماجي. وتجدر اإلشارة إىل أن املركز 

النفيس  الدعم  ببنامج  الخاصة  الثالثة  األبعاد  هذه  اختار  قد  واإلمناء  للبحوث  الرتبوي 

ملساعدة  الدليل  محتوى  تنظيم  تّم  وقد  والطوارئ.  األزمات  إىل  لالستجابة  االجتامعي 

املعلّمني واملرشدين عىل اختيار األنشطة املناسبة وتنفيذها مع املتعلمني باتباع التعليم 

املدمج. أو  الحضوري 

أزمة  حدوث  بعد  التعايف  عىل  األفراد  مساعدة  إىل  االجتامعي  النفيس  الدعم  يهدف 

خلّفت تداعيات سلبية عىل حياتهم وإىل تعزيز قدرتهم عىل العودة إىل الحياة الطبيعية 

التعلم  إىل  االجتامعي مدخاًل  النفيس  الرفاه  يُعتب  لذلك،  أحداثًا سلبية.  مواجهتهم  بعد 

من  كل  مستقبل  عىل  األهمية  بالغ  تأثريًا  يرتك  وبالتايل،  األكادميي.  للتحصيل  ورضورة 

األفراد واملجتمعات )                            (.

األشخاص  رفاهية  تعزز  التي  واإلجراءات  »العمليات  االجتامعي  النفيس  الرفاه  يعني 

واألصدقاء  العائلة  من  كل  من  املقّدم  الدعم  ويشمل  االجتامعي،  عاملهم  يف  العامة 

.)                                    (

األفراد  لدى  املرونة  تعزيز  »عملية  بأنه  االجتامعي  النفيس  الرفاه  وصف  أيًضا  وميكن 

واألرس واملجتمعات« )املركز املرجعي لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر للدعم النفيس واالجتامعي، 2009، ص 11(.

ما هي اأهمية الدعم النف�سي االجتماعي ؟

INEE, 2018, p.9

INEE, 2010a, p. 121
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 )PSS( كيف يرتبط الدعم النف�سي االجتماعي

)SEL(؟ بالتعّلم االجتماعي واالنفعايل 

التعلم  ومصطلح  االجتامعي   )PSS( النفيس  الدعم  مصطلح  يُستخدم  ما  غالباً 

هذين  أّن  حني  يف  نفسه،  املعنى  عىل  للداللة   )SEL( واالنفعايل  االجتامعي 

بينهام: اختالف واضح  مثّة  لكن  بشّدة،  املصطلحني مرتابطان 

االجتامعية  الشخص  لبيئة  والدعم  الرعاية  يعني  االجتامعي  النفيس  الدعم 

النفيس  ولرفاهه 

القيم  الكتساب  مستمرة   عملية  هو  واالنفعايل  االجتامعي  التعلم  أن  حني  يف 

واملهارات.  واملعرفة  والكفاءة  واملواقف  واالنفعالية  االجتامعية 

)Elias, Zins, Weissberg et al., 1997(

واالنفعايل  االجتامعي  التعلّم  ومقاربة  االجتامعي  النفيس  الدعم  برامج  تعمل   

بشكٍل أفضل عندما يتّم دمجهام يف املجاالت املختلفة لحياة املتعلّمني. ونظراً ألن 

املؤسسات التعليمية تجمع األطفال وأقرانهم وأولياء األمور واألرس  واملجتمعات 

النفسية  الرفاهية  تعّزز  داعمة  بيئة  خلق  يف  املساعدة  بذلك  ميكنها  مًعا، 

بكّل  املحيطة  واملجتمعية  التعليمية  املؤسسات  وتعمل   املثاليتني.  واالجتامعية 

طفل مًعا لضامن حصوله عىل أفضل رعاية ومتابعة ممكنة، وهذا يشمل التواصل 

بني املعلّمني وأولياء األمور واملستشارين إذا لزم األمر، وما إىل ذلك.

االجتامعي يحمي  النفيس  الدعم  القائم عىل  التعليم  أّن  الدراسات  أثبتت  فقد 

الطوارئ  وحاالت  الكوارث  تخلّفها  التي  السلبية  التأثريات  من  املتعلّمني  

لتكوين  ثابتة وتطبيقها، وتوفري فرص  إعداد إجراءات روتينية  وذلك من خالل 

التعبري  عىل  والتشجيع  التوتر،  من  والحّد  األمل،  وتعزيز  واللعب،  الصداقات 

التعاوين. السلوك  الذات، وتعزيز  عن 

Alexander, Boothby, & Wessells, )2010( ; Masten, Gewirtz, & Sapienza, )2013(.

.)INEE, 2010(
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تفصيلًيا  وصًفا  نشاط  كّل  ويشمل  ترفيهًيا،  نشاطًا  عرش  اثني  الدليل  هذا  يتضّمن 

لكّل  املخّصص  والوقت  املستهدفة،  الفئة  توّضح  ومقّدمة  اتّباعها،  الواجب  للخطوات 

التي  االجتامعي  النفيس  للدعم  الثالثة  األبعاد  جانب  إىل  الالزمة،  واملواد  نشاط، 

يف  فردية  أنشطة  الدليل  يشمل  ذلك،  إىل  باإلضافة  نشاط.  كل  أهداف  مع  تتناسب 

تطبيقها.  يتم  التي  األنشطة  مضمون  يف  التفكّر  عىل  املتعلّم  تساعد   نشاط  كّل  نهاية 

قبل  من  فردي  بشكٍل  أو  الدرايس،  الفصل  يف  حضورياً  الدليل  أنشطة  تطبيق  وميكن 

بعد. عن  التعلّم  خالل  املتعلّم 

حمتوى الدليل

ما هي املمار�سات اجليدة التي يجب اأتباعها؟

الثقة  لبناء  األساس  يشكّل  ألنه  أمًرا رضوريًا  يعتب  وشاملة  وآمنة  ممتعة  بيئة  إّن خلق 

الحياتية  املهارات  ألنشطة  أساًسا  يعتب  أنه  عن  فضاًل  املتعلمني،  بني   التعاطف  وتعزيز 

املتعلمني، من خالل:  املرونة لدى  التي تعّزز 

م مرحة  ت�أمني بيئة تعلُّ

من  املتعلمني  متّكن 

خالل  واملرح  ال�ضحك 

اللعب.

تعّلم  بيئة  ت�أمني 

اآمنة و�ضليمة.
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ولكن، تجدر اإلشارة يف الوقت نفسه إىل أنه يجب عدم إجبار أي من املتعلّمني عىل التحّدث.

يجب على  املعّلم اأن:

يجّهز مكانًا آمًنا وسلياًم ال يسّبب أي رضر للمتعلّمني أثناء مشاركتهم يف النشاط.

املتعلّمني. بني  آمنة  يحافظ عىل مسافة 

واملشاركة. للتعبري  آمنة  بيئة  تؤمن  ودقيقة  واضحة  قواعد  يضع 

ل�ضم�ن بيئة تعليمية �ض�ملة، يجب على املعّلم اأن:

نجاحها. ويضمن  الرتفيهية  األنشطة  يسّهل 

اإللزامية. وغري  التلقائية  املتعلّمني  مشاركة  يعّزز 

يتأكّد من احرتام جميع اآلراء ومن عدم إحراج أي شخص.

املتعلّمني  متكّن  أن  الخطوة  هذه  شأن  ومن  املشاركة  عىل  املتعلّمني  يشجع 

أنفسهم. عن  التعبري  من  الخجولني 

ما هي قيمة االأن�سطة الرتفيهية املدرجة يف الدليل 

االجتماعي؟  النف�سي  للدعم  واملخ�س�سة  املرجعي 

فاملشاركة  التكّيف.  عىل  وقدرتهم  األطفال  رفاهية  تحسني  عىل  اللعب  يساعد 

مهارات  لتطوير  فرًصا  للمتعلمني  توّفر  األخرى  الرتفيهية  واألنشطة  األلعاب  يف 

التي  والعملية  االجتامعية  النفسية  التحديات  مع  التعامل  عىل  تساعدهم  قد 

وتنشأتهم  املتعلّمني  منّو  األنشطة  هذه  تضمن  كذلك،  حياتهم.  يف  يواجهونها  قد 

االجتامعية، وميكن أن توّفر لهم أيًضا فرًصا آمنة تساعدهم عىل استيعاب تجاربهم 

إدارتها. وعىل 

النفيس  الدعم  ببنامج  الخاصة  الثالثة  لألبعاد  تعريًفا  التايل  القسم  ويقّدم 

 . والطوارئ  لألزمات  لالستجابة  واالجتامعي 
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تعريف املفاهيم

االندم�جي والبعد  العالئقي  البعد  االنفع�يل،  البعد 

االنفع�يل البعد 

بهدف حتقيق االأهداف املرجوة من الدليل حتديدًا، يرتكز البعد االنفع�يل 

يف هذا ال�ضي�ق، على اأربعة مكّون�ت اأ�ض��ضية:

    يلعب الذكاء االنفعايل دوراً مهامً يف العالقات الشخصية، والتواصل االجتامعي، واالندماج 

العاطفي مع اآلخرين، ويف جميع مناحي الحياة، فهو يشكّل أساًسا جوهرياً يساعد عىل 

تفعيل قدرات الشخص ومهاراته، ويزيد من إيجابيتها.  إن نقص مهارات الذكاء االنفعايل 

يؤدي إىل تفاقم املشاكل لدى الفرد إذ يعيق قدرته عىل التعاطف مع اآلخرين أو تفّهم 

انفعاالتهم، كام ويخّل بقدرته عىل ضبط انفعاالته وحّل الرصاعات والسيطرة عىل اندفاعه 

يف املواقف املختلفة )البقيعي، 2011(.

وقد عّرف غوملان الذكاء االنفعايل )Goleman,1995( عىل أنه قدرة الفرد عىل التعّرف 

مع  وعالقته  بانفعاالته  التحكم  وعىل  ذاته  تحفيز  وعىل  اآلخرين  ومشاعر  مشاعره  عىل 

اآلخرين بشكل فّعال.

املهارات غري  كبريًا من  عدًدا   )2000,Bar-on( بار-أون  بحسب  االنفعايل  الذكاء  ويشمل 

التكيفية - إدارة الضغوط - املزاج   / املعرفية )املهارات الشخصية - املهارات االجتامعية 

العام( التي تؤثر عىل إمكانية توافق الشخص مع متطلبات البيئة وضغوطها.  

االنفعاالت تفريغ 

االنفعاالت إدارة 

وموضوعية بوعي  اإليجابية  االنفعاالت  تعزيز 

التعاطف
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العالئقي22 البعد 

يرتكز البعد العالئقي يف هذا الدليل على اأربعة مكّون�ت اأ�ض��ضية:

     إن العالقات االجتامعية هي عبارة عن عالقات إنسانية واجتامعية بني األفراد تأخذ 

بني  املدرسة  القائم ضمن  والتفاعل  التعلّمية   – التعليمية  االجتامعية  البيئة  االعتبار  يف 

االجتامعية  النفسية  املهارات  تعزيز  يف  العالقات  هذه  أهمية  وتكمن  األفراد.  مختلف 

دور  املهارات من  لتنمية هذه  وما  واألهل  واملتعلّمني  الرتبويني  األفرقاء  بني  كالعالقات 

النفيس االجتامعي. الدعم  التعامل مع األزمات وتأمني  أسايس يف 

كذلك، تعتب العالقات االجتامعية التي تنشأ بني األفراد نتيجة تفاعلهم مع بعضهم البعض 

الذات،  وتحقيق  النفيس  التوافق  عىل  الحفاظ  عىل  الفرد  تساعد  التي  العوامل  أهم  من 

فالقدرة عىل بناء عالقات إيجابية وسليمة مع املحيط لها دور أسايس يف إشباع مجموعة 

من الحاجات النفسية لدى األفراد )ومنها األمان والحّب واالنتامء وتقدير الذات...(.

االجتامعي  التفاعل  يرتكز عىل  الذي  العالئقي  البعد  االجتامعي  النفيس  الدعم  ويشمل 

تحسني  بهدف  واألهل  واملعلّمني  املتعلّمني  بني  والتفاهم  التواصل  عملية  عىل  املبني 

إيجابية. بيئة  وتوفري  العالقات 

واملعلوم�ت  االأفك�ر  تب�دل  على  املبنية  التف�عل  عملية  هو 

االأفراد. بني  وامل�ض�عر 

على  ببع�ض  بع�ضهم  اجلم�عة  اأع�ض�ء  تربط  التي  العملية  هو 

والرغب�ت  احل�ج�ت  م�ضتوى  وعلى  والدف�عي  العقلي  امل�ضتويني 

والغ�ي�ت واملع�رف وم� �ض�به ذلك )من وجهة نظر �ضوا�ضون(.

هو التف�عل االإيج�بي والت�ض�من بني االأفراد لتحقيق هدف معنّي.

هو قدرة الفرد على مواجهة ال�ضعوب�ت والتحدي�ت وكيفية اإيج�د 

حلول فّع�لة لتج�وزه�.

التوا�سل:

التفاعل:

التعاون/

التعا�سد:  

حّل 

امل�سكالت:
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املدارس  وباألخص  ومؤسساته  ورشائحه  املجتمع  فئات  مختلف  طالت  التي  األزمة  إن 

الرتبوية  الرصوح  عن  أشهر  ولعدة  قرساً  أبعدتهم  والتي  وأرسهم  واملتعلّمني  واملعلّمني 

املتعلقة  تلك  سّيام  ال  املواقف  وبتعديل  الروتيني  الدرايس  السلوك  بتغيري  ساهمت 

الصمود  ومامرسات  ثقافة  تعزيز  املهّم  من  لذلك،  لديهم.  للمستقبل  اإليجابية  بالرؤية 

التكّيف واملرونة لدى  واالستمرارية والتطور اإليجايب لديهم  من خالل تدعيم مهارات 

الفئات. هذه 

ال  إيجايب،  بشكل  الدراسة  إىل  العودة  ولتأمني  حالًيا  السائدة  الظروف  مع  وللتعامل 

إىل  باإلضافة  االنفعايل،   - والنفيس  املعريف   - النفيس  التكّيف  مهارات  تدعيم  من  بّد 

التكّيف االجتامعي واملرونة، فهي تهدف جميعها إىل تعديل مستويات اإلدراك والتفكري 

واملتغريات  للظروف  إيجابّية  أكرث  استجابة  وأمناط  سلوكيات  تطوير  بغية  واالنفعاالت 

االجتامعية والرتبوية املستجّدة من جهة، وإىل بناء رؤية إيجابية للمستقبل عىل املديني 

أخرى. والبعيد من جهة  املتوسط 

االندم�جي 33البعد 

التكيف  

واملرونة

ومن هن�، �ضوف نعتمد بعدين فرعيني لبعد االندم�ج: التكّيف واملرونة 
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احللقة االأوىل

اأن�سطة 

 من التعليم اال�ض��ضي



البعد:     االنفعايل

املكون:  تفريغ االنفعاالت وإدارتها

املبنّي: يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

           يعّب عن انفعاالته بوسائل مختلفة.

           ميّيز بني مختلف أنواع االنفعاالت.

           يحّدد الشعور الذي يحمله.

الهدف: يسمح باستكشاف مجموعة من املشاعر من خالل تضمينها  يف قصة يؤلفونها مًعا.

            تشجيع التواصل يف أّي وقت.

دائرة احلكاية 

االوىل  الحلقة  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

مستلزمات ال  املستلزمات:  

12

Video:  https://youtu.be/_2UhU2_6giw

T.S:  https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/story_circle_ts.pdf
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املنت�ضف. يف  م�ض�حة  ترك  مع  دائرة  يف  الوقوف  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

و�ضن�ضرتك  اخلي�ل  ن�ضج  من  ق�ضة  ت�أليف  على  مًع�  �ضنعمل  ق�ئاًل:  الن�ض�ط  املعّلم  ي�ضرح 

فيه�. جميعن� 

يخت�ر املعّلم اأحد املتعّلمني لبدء الق�ضة.

الذي  للمتعّلم  الدور  ينتقل  ثّم  ومن  واحدة  جملة  ويقول  ب�لق�ضة  املتعّلم  هذا  يبداأ 

. يليه

ُيكمل  اأن  املتعّلم   وعلى   امل�ض�عر،  اإحدى  تت�ضمن  بط�قة  املتعّلم  لهذا   املعّلم  ُيقدم 

ال�ضعور  هذا  لت�ضمني  طريقة  يجد  اأن  على  طريقته،  على  زميله  بداأه�  التي  الق�ضة 

للق�ضة. نه�ية  وي�ضعوا  جميعهم  ي�ض�ركوا  حتى  الن�ض�ط  املتعّلمون  الق�ضة.ُيكمل  يف 

حول  الت�أّملية  االأ�ضئلة  بع�ض  املتعّلمني  مع  املعّلم  ين�ق�ض  الن�ض�ط،  من  االنته�ء  بعد 

اختي�راتهم:

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

التمرين؟ بعد مامرسة هذا  كيف شعرت 

التحّدث عن املشاعر؟ هل كان من السهل 

كيف شعرت بعد أن شاركت شيًئا عن نفسك مع املجموعة؟

عنه�؟ التعبري  عليكم  م�ض�عر ي�ضعب  اأّي 

زميله؟ عن  خمتلفة  بطريقة  م�ض�عره  عن  اأحدكم  يعّب  اأن  ميكن  هل 

الن�ساط: خطوات 

الن�ساط تقييم 



  مترين

14
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األوىل  الحلقة  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

وأقالم أوراق  املستلزمات: 

البعد:      العالئقي

املكون:  املكون: التواصل - التفاعل

املبنّي:   يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

الرتا�سق بكرات الثلج

يوظّف مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي الفّعال يف عالقاته )استخدام 
الرسالة...(. تلقي  تؤكّد  إشارات 

اآلخرين. آراء  يتقّبل 
باحرتام. )القبول/الرفض(  مواقفه  عن  يُعّب 

أقرانه. لدى  الفردية  والفروقات  التنوع/االختالف  املتعلّم  يتقّبل 
محيطه. مع  إيجابية  عالقات  يبني 

باألنشطة. اآلخرين  يشارك 

الهدف:  التواصل اإليجايب – التعرف أكرث إىل األشخاص من خالل هذه اللعبة.

Video:  https://youtu.be/8nV8IC5dGJw

T.S:  https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/SBF_tracking_sheet.pdf
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بط�قة. متعّلم   كل  ي�أخذ  بحيث  بط�ق�ت،  املتعّلمني   على  املعّلم  يوزع 

ولكنه�  لالهتم�م،  مثرية  نف�ضه  عن  حق�ئق  ثالث  يكتب  اأن  متعّلم  كّل  من  املعّلم  يطلب 

اأّي  هن�ك  يكون  اأن  ميكن  ال  عنه.  اأقرانه  يعرفه�  وال  وا�ضع  نط�ق  على  معروفة  غري 

االأوراق! على  اأ�ضم�ء 

الورقة. هذه  من  كرة  متعّلم  كّل  ي�ضنع  االنته�ء  بعد 

الثلج«  »كرة  معركة  يخو�ضوا  اأن  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب  الكرة،  �ضنع  بعد 

�ضرورة  على  املعّلم  يوؤّكد  الغرفة،  داخل  ع�ضوائي�ًّ  االأوراق  برمي  )يبداأون  الورقية 

الرمي(. اأثن�ء  االأقران  اإيذاء  وعدم  االنتب�ه 

الغرفة. اأنح�ء  جميع  يف  الورقية  الثلج  كرات  كّل  �ضتكون  دق�ئق،  ب�ضع  بعد 

املوجودة. الثلج  كرات  من  ّيً�  اأ متعّلم  كّل  يلتقط  عنده� 

خالل  من  الثلج  كرة  له  تعود  الذي  املتعّلم  ا�ضتك�ض�ف  حم�ولة  متعّلم  كّل  على 

املكتوبة. احلق�ئق 

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

الّتمرين؟ بعد مامرسة هذا  كيف شعرت 

الثلج؟  كيف خّمنت ملن كانت كرة 

كيف شعرت بعد أن شاركَت شيًئا عن نفسك مع املجموعة؟

الن�ساط: خطوات 

الن�ساط تقييم 



  مترين

 اختر ما يمكنك ان تتشاركه مع اآلخرين
ضع اشارة صح           امام االشياء التي يمكنك مشاركتها مع اصدقاءك

 تمرين
الحلقة األولى من التعليم األساسي

 التراشق بكرات الثلج

االشارةاالشياء

العابك

ثيابك

اغنياتك

البوظة

ارسم         شيئا تتشاركه مع صديقك

 دفاترك

الكّمامة
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جيًدا ألصدقايئ. أستمع 
بأصدقايئ. أهتم 

أساعد أصدقايئ عندما ال أكون مشغوالً وحسب.
أنا لطيف وودود مع األشخاص الجدد.

أحياناً ال أريد أن أشارك ألعايب مع أصدقايئ.
أحب أن أشعر بالرتحيب من اآلخرين عندما أكون يف وضع جديد.

أصدقايئ. أحرتم 
الصّف. قواعد  يخالف صديقي  املعلمة عندما  أُخب  دامئا 

اللعب مع أصدقايئ. أحّب 

البعد:      العالئقي

التفاعل التواصل -  املكون:  

املبنّي:   يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

�سفات ال�سديق

االوىل  الحلقة  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

التالية:   العبارات  عليها  مكتوب  عمل  ورقة  املستلزمات: 

يحّدد املشكلة التي تواجهه )االنتباه اىل وجودها، تسميتها(.
يحلّل املشكلة )االستفسار عن املشكلة، جمع املعلومات ماذا، كيف، متى، ملاذا(.

يقرتح حلواًل بديلة )اقرتاح أفكار(.
يتبّنى املواقف اإليجابية والسلمية يف مقاربة حّل املشكالت.

يُعرّف مفهوم العنف ومظاهره )اللفظي، الجسدي، املعنوي(.
يحّدد مواقفه ومشاعره عندما يكون يف وضع النزاع.
يكتشف مواقف اآلخرين التي تظهر يف وقت النزاع.

يعتمد السلوكيات املالمئة يف حّل النزاعات )عدم التحّيز- الوساطة - عدم االستهزاء...(

Video: https://youtu.be/OXGi9uzQf3g  

T.S:  https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/qualities_of_a_friend..pdf

الصداقات وقدرتها عىل خلق شعوٍر باالنتامء والدعم. الهدف:  فهم أهمية 
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ح م�  ي�ضرح املعّلم اإجراءات الن�ض�ط ويقول: �ض�أقراأ عليكم جمموعة من العب�رات التي تو�ضّ

الذي يجعل من  �ضخ�ض م� �ضديًق�. عليك الوقوف اإذا كنت تتوافق مع العب�رة، واإن مل تكن 

.� على توافق معه�، اإبَق ج�ل�ضً

 

يقراأ املعّلم العب�رات الت�لية، ويطلب منهم اجللو�ض اأو الوقوف:

ِدَق�ِئي. اأَْهَتمُّ ِب�أَ�ضْ  

ِحبَّ َطَع�ِمي.  اأُ
ْ

ِديِقي اإِذا مَل اآُكُل َطَع�َم �ضَ  

ُُدِد.
ْ

َخ��ِض اجل �ضْ اأََن� َلِطيٌف َوَوُدوٌد َمَع ااْلأَ  

ِدَق�ِئي. ْلَع�ِبي َمَع اأَ�ضْ  اأُ�َض�ِرَك اأَ
ْ

اَل اأُِحبُّ اأَن  

ِديِقي. راِر �ضَ اأَُح�ِفُظ َعَلى اأَ�ضْ  

ِدَق�ِئي. ُم اأَ�ضْ اأَْحرَتِ  

.
ْ

ْا َوْقَتُهم
ْ

و �ضُ
ْ

 مَي
ْ

ن  َيِجُب اأَ
ْ

 َمَع َمن
ْ

ِدَقْ�ِئي اأفر�ُض على اأ�ضْ  

ِدَق�ِئي. �ضْ َلْ اأَ َتِمُع اإِ اأَ�ضْ  

�ِعَرُه. َرَح َم�ضَ
ْ

 اأَج
ْ

�ِعِري، اَل َب�أْ�َض يِف اأَن ِديِقي َم�ضَ اإِذا َجَرَح �ضَ  

ِدق�ُء اآَخرين. ديِقي اأ�ضِ َقْد َيكوُن ل�ضَ  

ٌد. ٌق َجيِّ
ْ
ِدي اأََن� �ضَ  

يطلب املعّلم من كّل متعّلم التفكري يف �ضديق، ويطلب منهم اأن ير�ضموا هذا ال�ضديق.  

يوّزع املعّلم االأوراق واالأقالم، ومينح املتعّلمني ب�ضع دق�ئق لر�ضم اأ�ضدق�ئهم.

االأوىل:  املرحلة 

الحقيقي؟ الصديق  أبرز صفات  ما هي 
هل ترى أيّاً من هذه الصفات يف أصدقائك؟

هل تعتقد أن لديك كّل هذه الصفات؟
أصدقائكم؟ مع  واملختلفة  املتشابهة  األشياء  ما هي 

عند االنتهاء من الرسم، يسأل املعلّم األسئلة التالية لجميع  املتعلّمني:

الن�ساط: خطوات 

الن�ساط تقييم 



مترين
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احللقة الثانية
 من التعليم اال�ض��ضي

اأن�سطة 
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البعد:      االنفعايل

املكون:   تفريغ االنفعاالت

           تعزيز االنفعاالت اإليجابية بوعي وموضوعية

املبنّي:   يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

�سندوق االأمان

يتملّكه. الذي  الشعور  يحّدد 

االنفعاالت. لهذه  امللموسة  امللموسة وغري  األسباب  يبحث عن 

االنفعاالت. من  التخفيف  املساعدة عىل  االسرتاتيجيات  بعض  يطّبق 

السلبي. الشعور  وراء  السلبية  األفكار  يحدد 

ميتلك تصّورات ذهنية إيجابية عن األحداث واملواقف واألشخاص املحيطني به.

املشاعر.  التعبري عن مشاعرهم وأهمية مشاركة هذه  التعّرف عىل أهمية  الهدف:  

الثانية الحلقة  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

املستلزمات: صندوق كرتون فارغ، أوراق وأقالم

PPT:  https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/Safety_box_with_audio_0.pptx 

T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/TS_Safety_Box.pdf



23

كي  �ضًق�  و�ضطه  يف  وي�ضنع  االأحذية-  �ضندوق  الف�رغ-  ال�ضندوق  املعّلم  يزّين 

القّجة. ي�ضبه 

االأم�ن«. »�ضندوق  ا�ضم  ال�ضندوق  هذا  على  املعّلم  يطلق 

يوّزع املعّلم االأوراق واالأقالم على املتعّلمني  ويطلب منهم اأن يعّبوا من خالل الّر�ضم 

قلق...  ملل،  خوف،  املنزيّل:  احلجر  خالل  اختبوه�  اّلتي  امل�ض�عر  عن  الكت�بة  اأو 

زمالئهم  مع  كت�ب�تهم  اأو  ر�ضوم�تهم  م�ض�ركة  طوعّي  وب�ضكٍل  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

االأم�ن. �ضندوق  يف  و�ضعه�  ثّم 

وينّوه  واأح��ضي�ضهم،  املتعّلمني   م�ض�عر  احرتام  على  ب�لّت�أكيد  الّن�ض�ط  املعّلم  يختم 

اأّن  م�ضيًف�  االأزم�ت،  خالل  يعي�ضونه�  اّلتي  تلك  ب�الأخ�ّض  امل�ض�عر  الّتعبريعن  ب�أهّمّية 

يف  وجعله�  لتخّطيه�  حم�ولة  هي  ندوق  ال�ضّ يف  وو�ضعه�  امل�ض�عر  هذه  الّتعبريعن 

اآمن.   مك�ن 

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

التمرين ؟ بعد  كيف شعرت 

اكتشافها؟ الصندوق عىل  التي ساعدك  األشياء  ما 

أو كتابة مشاعركم؟ بالراحة بعد رسم  هل شعرتم 

الن�ساط: خطوات 

الن�ساط تقييم 



مترين
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مترين
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العالئقي البعد:     

املكون:   حّل املشكالت

املبنّي: يتوقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

قادر نا  اأ

تسميتها(. اىل وجودها،  )االنتباه  تواجهه  التي  املشكلة  يحّدد 

متى،  كيف،  ماذا،  املعلومات  جمع  املشكلة،  عن  )االستفسار  املشكلة  يحلّل 

ملاذا(.

أفكار(. )إقرتاح  بديلة  يقرتح حلول 

املشكالت. مقاربة حل  والسلمية يف  اإليجابية  املواقف  يلتزم 

الثانية الحلقة  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

وأقالم أوراق  املستلزمات: 

القدرة عىل تحديد املشكلة والحلول املقرتحة. تنمية  الهدف:   

Video: https://youtu.be/PVnTHLq_ap0

T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/ICan_tracking_sheet.pdf
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اأن  اإليهم  ط�لًب�  واالأقالم  البي�ض�ء  االأوراق  عليهم  يوّزع  ثم  ب�ملتعّلمني  املعّلم  يرّحب 

القّوة. نق�ط  اأو  لديهم،  القدرات  ببع�ض  يفّكروا 

ان  اأ�ضتطيع  لذلك  مرح،  اأن�  مثال:  املتعّلمني  الإر�ض�د  االأمثلة  بع�ض  على  املعّلم  ي�ضتند 

اأن�  اأو  فراغي،  وقت  اأمالأ  اأن  ميكنني  لذلك  االأ�ضدق�ء  بع�ض  لدّي  اأو  اأ�ضدق�ئي،  اأُ�ضِحك 

العربية. اللغة  يف  جّيد  الأنني  املدر�ضّية  فرو�ضي  حّل  على  ق�در 

منهم  يطلب  اأن  املعّلم  على  ا�ضتعم�له�،  وكيفية  قوتهم  نق�ط  املتعّلمون  يكتب  اأن  بعد 

ال�ضف. يف  رف�قهم  اأم�م  عر�ضه� 

م�،  م�ضكلة  يواجهون  عندم�  قوتهم  بنق�ط  دائًم�  يفكروا  اأن  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

امل�ضكلة.  هذه  حّل  ي�ضتطيعوا  كي 

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

اخلال�سة: 

ما هي الطاقات والقدرات التي ميكن أن تساعد يف حّل املشكلة؟

يشّدد يف  إيجابّية  بعبارات  الجلسة  املعلّم  يختم 

املتعلّمني يف إحداث تغيري وتحسني  خاللها عىل قدرة 

وقدراتهم.   طاقاتهم  استثامر  عب  الظّروف 

الن�ساط: خطوات 

الن�ساط تقييم 



مترين

 نقاط القوة هي اشياء اتميز بها واستطيع تطبيقها بمهارة، كما يمكنني أن
أستعمل هذه النقاط في حل المشاكل التي أواجهها

 
عليك اآلن إكمال دوالب التعريف الذاتي الخاص بك

: من خالل إما الرسم       أو الكتابة        في المربع المناسب

من أنا

نقاط قوتي

 من يمكنه
دعمي

 تمرين
الحلقة الثانية من التعليم األساسي

أنا قادر
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الثانية الحلقة  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

البعد:      االنفعايل

املكون:   تفريغ االنفعاالت

املبنّي:   يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

االإ�سارات امللونة 

مختلفة. بوسائل  انفعاالته  عن  يعّب 

االنفعاالت. أنواع  ميّيز بني مختلف 

انفعاالته. يسّمي 

االنفعاالت. األفكار واملواقف مصدر هذه  يحّدد 

الهدف:

امللونة.  اإلشارات  باستخدام  املشاعر  إظهار 

بينها. فيام  والتمييز  املشاعر  مختلف  عن  التعبري 

وانفعالتهم. مشاعرهم  تؤثر عىل  التي  األسباب  معرفة 

املستلزمات: ثالث إشارات ملّونة )حمراء/ خرضاء/ صفراء(

أوراق )post- it( – أقالم- رشيط الصق

29

Video: https://youtu.be/C-iwe_DiJIU

T.S : https://www.crdp.org/sites/default/files/inline-files/CS_tracking_sheet.pdf
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خ�ضراء  اإ�ض�رة  حمراء،  اإ�ض�رة  ال�ضفية:  الغرفة  يف  ملّونة  اإ�ض�رات  ثالث  املعلم  ُيل�ضق 

واإ�ض�رة �ضفراء ترمز كّل منه� اإل امل�ض�عر اّلتي يعي�ضه� املتعلم جت�ه العودة اإل املدر�ضة.

الّثالث: االإ�ض�رات  معنى  املعّلم  ي�ضرح 

جت�ه  م�ض�عرهم  تدوين  اإليهم  ط�لًب�  املتعّلمني  على  واالأقالم  االأوراق  املعّلم  يوّزع 

على  وذلك  النحو،  هذا  ي�ضعرعلى  يجعله  واحًدا  �ضبًب�  وكت�بة  املدر�ضة  اإل  العودة 

االآتي: كل  ال�ضّ

ب�لعودة. ل�ضع�دته  �ضبًب�  يكتب  عيد  ال�ضّ ال�ضعور  �ض�حب 

ب�لعودة. �ضع�دته  لعدم  �ضبًب�  يكتب  عيد  ال�ضّ غري  ال�ضعور  �ض�حب 

لعدم  و�ضببً�  ب�لعودة،  ل�ضع�دته  �ضببً�  يكتب  ب�لعودة:   � جزئيًّ ع�دة  ب�ل�ضّ ي�ضعر  من 

ب�لعودة. �ضع�دته 

تعّبعن  اّلتي  االإ�ض�رة  عند  والوقوف  االأوراق  اأخذ  املتعّلمني  جميع  من  املعّلم  يطلب 

واإل�ض�ق  املجموعة  مع  اأجوبتهم  م�ض�ركة  طوعّي،  ب�ضكٍل  اإليهم  يطلب  ثم  م�ض�عرهم، 

املن��ضبة. االإ�ض�رة  حتت  اأوراقهم 

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

الثالثة:  املرحلة 

الن�ساط: خطوات 

املدر�ضة. اإل  ب�لعودة  �ضعيد  غري  اأن�  تعني  احلمراء  االإ�ض�رة 

املدر�ضة. اإل  ب�لعودة  �ضعيد  اأن�  تعني  اخل�ضراء  االإ�ض�رة 

املدر�ضة. اإل  ب�لعودة  م�  حدٍّ  اإل  �ضعيد  اأن�  تعني  ال�ضفراء  االإ�ض�رة 
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عىل  ويؤكّد  للجميع،  الّشكر  بتقديم  الّنشاط  املعلّم  يختم 

ذكرها، كام  تّم  الّتي  واملشاعر  األفكار  كّل  احرتام  رضورة 

لإلسهام  عادي  شبه  حياة  منط  استعادة  أهّمّية  عىل  ويؤكّد 

العودة  بينها  ومن  الحياة  دورة  واستمرار  األزمات  بتخطّي 

الاّلزم  الّدعم  لتقديم  املعلّمني  جاهزية  وعن  الّدراسة،  إىل 

والّنفيّس. الّدرايّس  املستويني  يف  للمتعلّمني 

اخلال�سة: 

التكلّم عن املشاعر؟ السهل  هل كان من 

هل كان سهاًل أن تحّدد األسباب وراء ما تشعر به؟

ما هي بعض االسرتاتيجيات التي ميكن أن تساعدنا يف التغلّب عىل مشاعرنا السلبية؟

ما الذي ميكنك فعله لتشعر بتحسن وما الذي ميكنك فعله لتغيري الشعور السلبي؟

الن�ساط تقييم 



مترين
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مترين
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البعد:      االندماجي

املكون:   املرونة واملثابرة

املبنّي:   يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

نهر احلياة 

يتمّتع باملرونة واملثابرة للتخطيط ألهدافه املستقبلية والسعي نحو تحقيقها. 

يستخلص الفائدة من ماضيه ويستفيد من حارضه والتجارب والخبات التي 

ملستقبله.  للتخطيط  يوميًّا  يعيشها 

املستقبل.  من  إيجابية  مواقف  يتبنى 

مستقبلية.  خططاً  يرسم 

إيجابّية  رؤية  وتطوير  واملثابرة  العزمية  املرونة،  عىل  املتعلّمني  مساعدة  الهدف:   

املستقبل.   نحو 

الثانية الحلقة  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

وأقالم    A4 قياس  أوراق  املستلزمات: 

ورشيط الصق

PPT: https://www.crdp.org/sites/default/files/River_of_Life.pptx

T.S : https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/river_of_life_TS.pdf
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له�  والتخطيط  امل�ضتقبلية،  خططن�  يف  التفكري  يف  ت�ض�عدن�  اللعبة  هذه  املعّلم:  يقول 

حي�تن�.  يف  وا�ضحة  اأهداف  وو�ضع 

A4 ويل�ضقهم مًع� طولًي� ب�ضريط ال�ضق. يتّم تخ�ضي�ض  ي�أخذ املعّلم ثالث اأوراق قي��ض 

للم�ضتقبل. واأخرى  للح��ضر  وواحدة  للم��ضي  واحدة  ورقة 

التلوين. واأقالم  اأوراق  ا�ضتعم�ل  عليك  املعّلم:  يقول  ثم 

و»احل��ضر«  االأول،  الورقة  على  »امل��ضي«  كلمة  كت�بة  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

الث�لثة. على  و»امل�ضتقبل«  الث�نية،  على 

من  الثالثة  االأوراق  خالل  لي�ضري  الورقة،  عب  نهر  ر�ضم  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

لهم. احلي�ة  نهر  ميّثل  اأّنه  ح  يو�ضّ ثّم  امل�ضتقبل.  اإل  احل��ضر  اإل  امل��ضي 

 

ي�ضعرون  التي  االأمور  املر�ضوم  اخلط  على  يعر�ضوا  اأن  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب  ثم، 

اأو ير�ضمونه� �ضوًرا يف كّل ق�ضم )امل��ضي واحل��ضر  اأنه� مهمة يف حي�تهم، ويكتبونه� 

حدة. على  ق�ضم  كّل  يف  ير�ضموا  اأن  على  وامل�ضتقبل(، 

ك�نت  التي  االأمور  يتذكروا  اأن  اأواًل.  ب�مل��ضي  يبداأوا  اأن  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

اأنهم  اإجن�زات ي�ضعرون  اأو  اأم�كن،  اأو  اأ�ضخ��ض�  اأو  اأحداث�  تهّمهم يف حي�تهم وقد تكون 

به�  يفتخرون   واأ�ضي�ء  حي�تهم   يف  اإيج�بية  اأمور  يف  يفكروا  اأن  حي�تهم.  يف  به�  ق�موا 

حي�تهم. يف  معهم  ح�ضلت  كثريا 

امل��ضي  ب�ض�أن  كت�ب�تهم  اأو  ر�ضوم�تهم  بع�ض  ي�ض�ركوا  اأن  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

الت�يل. الق�ضم  اإل  االنتق�ل  قبل 

االأ�ضخ��ض   - االآن  حي�تهم  يف  املهمة  االمور  كت�بة  اأو  الر�ضم  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

وكيف  يحّبونه�،  التي  واالأ�ضي�ء  اإليهم،  ب�لن�ضبة   القيمة  ذات  االأمور  اأو  االأم�كن  اأو 

احل�يل.  الوقت  يف  ب�لدعم  ي�ضعرون 

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

الن�ساط: خطوات 
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ذلك  يف  مب�   - مل�ضتقبلهم  املهّمة  االأمور  كت�بة  اأو  الر�ضم  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

اأو كت�ب�تهم  اأن ي�ض�ركوا بع�ض ر�ضوم�تهم  املتعّلمني  املعّلم من  اآم�لهم واأحالمهم. يطلب 

امل�ضتقبل. ب�ض�أن  املقّربني،  رف�قهم  اأحد  مع 

 

مبجرد االنته�ء من ال�ضور، فّكر يف ر�ضوم�تك. اإذا ك�ن اأق�ربك اأو اأ�ضدق�وؤك ير�ضمون 

ويلعبون معك، ميكن لكّل �ضخ�ض اأن ي�ضف ويتحّدث عن اأكرث م� يعجبهم يف ر�ضوم�تهم 

الت�لية. االأ�ضئلة  من�ق�ضة  وميكنك 

الثالثة:  املرحلة 

إيجابّية  بعبارات  الجلسة  املعلّم  يختم 

يشّدد من  خاللها عىل أهمّية أن 

وبقدراتهم  بأنفسهم  ااملتعلّمون  يؤمن 

مهاراتهم  تحسني  أجل  من  الستعاملها 

املحتملة  العقبات  جميع  عىل  والتغلّب 

يواجهونها. قد  التي 

اخلال�سة: 

بالنشاط؟  واستمتعتم  أحببتم  هل 

أّي مرحلة كانت األسهل وأيّها كانت األصعب عليكم؟ 

املستقبلية وملاذا؟ التفكري يف خططنا  الصعب  أم  السهل  هل كان من 

الن�ساط تقييم 

رف�قهم  اأحد  مع  كت�ب�تهم  اأو  ر�ضوم�تهم  بع�ض  ي�ض�ركوا  اأن  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

الت�يل. الق�ضم  اإل  االنتق�ل  قبل  احل��ضر  ب�ض�أن  املقّربني 



مترين
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مترين
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اأن�سطة احللقتني 

االأوىل والثانية

 من التعليم اال�ض��ضي



والثانية األوىل  الحلقتان  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

مستلزمات ال  املستلزمات: 

االنفعايل - العالئقي البعد:      

املكون:   تفريغ االنفعاالت )االنفعايل(

             التواصل – التفاعل )العالئقي(

املبنّي: يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن: 

مراآة امل�ساعر 

مختلفة.  بوسائل  انفعاالته  يعّبعن 

االنفعاالت. أنواع  ميّيز بني مختلف 

انفعاالته. يسّمي 

اللفظية. وغري  اللفظية  اآلخرين  انفعاالت  يالحظ 

الهدف: التعبري عن املشاعر بشكٍل خاّلق من خالل الحركة والقدرة عىل تغيري 

التعبري من شعور اىل آخر.

40

Video: https://youtu.be/THNxuSGzp7I

T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/FM_With_Logo.pdf
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�ضّفني. يف  الوقوف  املتعّلمني   من  املعّلم  يطلب 

املمثلون. هم  االآخر  ال�ضّف  واأّن  املراي�  هم  ال�ضفوف  اأحد  اأن  املعّلم  ي�ضرح 

املعّلم.  يقوله�  التي  االإر�ض�دات  يتبعوا  اأن  املمثلني  على 

ف اأم�مهم،  يلعب  املتعّلمون يف ال�ضّف االأّول دور املراآة للمتعّلم  املمثل الذي يقف يف ال�ضّ

املمثل(. ال�ضخ�ض  يفعله  م�  �ضيقّلد  املراآة  ال�ضخ�ض  اأن  )اأي 

يفعلونه�.  التي  التف��ضيل  كّل  يف  املمثلني  تقليد  حم�ولة  املراي�  على 

يبداأ  بعد ذلك املعّلم اللعبة، وين�دي بعب�رة اإيج�بية، مثل القوة، وال�ضج�عة، واجلراأة، 

احل�لة. هذه  بتمثيل  املمثلون  ويقوم  وال�ضالم،  واحلّب  والهدوء،  وال�ضع�دة، 

املمثلون.  يفعله  م�  يقّلدوا  اأن  املراي�  على  كلمة،  كّل  بعد 

دور  للعب  املمثل  كونه  من  ب�لتبديل  �ضّف  كّل  ي�أخذ  االأول،  اجلولة  من  االنته�ء  بعد 

وب�لعك�ض.   املراآة 

عندم�  اأي�ضً�  ويت�أكد  ال�ضعور،  ب�إ�ضم   وين�دي  ب�لنظ�م!  اجلميع  التزام  على  املعّلم  ي�ضرف 

االأدوار. تغيري  واملراآة  املمثل  على  يكون 

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

الثالثة:  املرحلة 

الن�ساط: خطوات 
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للمتعلّمني:  النصيحة  بتوجيه  الّنشاط  املعلّم  يختم  أخريًا، 

من خالل  اآلخرون  به  يشعر  ما  أفضل  بشكٍل  تفهَم  أن  مُيِكنك 

عليهم،  األسئلة  وطرح  أنفسهم،  عن  تعبريهم  كيفّية  مالحظة 

أجلهم. من  والتواجد 

أضْف  أصدقائك!  مع  أو  املنزل  يف  اللعبة  لعُب هذه  مُيِكنك 

التي  املشاعر  نون  يُخمِّ رشكائك  جعل  طريق  عن  يًا  تحدِّ

تتفاعل! قد  وكيف  السيناريوهات  تخّيل  أو  يعكسونها، 

اخلال�سة: 

الّتمرين؟ بعد مامرسة هذا  كيف تشعرون 

إىل أّي مدى استطاع اآلخر أن يقلّد املشاعر املطلوبة؟

عندما كنت املمثل ، ما التغيريات التي الحظَتها يف جسدك عندما عّبت عن مشاعرك؟

هل عّب الجميع عن املشاعر بنفس الطريقة؟

الن�ساط تقييم 



مترين
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والثانية األوىل  الحلقتان  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

وأقالم أوراق  املستلزمات: 
البعد:      االنفعايل - العالئقي

التفاعل )العالئقي( املكون:   التواصل – 

            تفريغ االنفعاالت )االنفعايل(

املبنّي: يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

ا�سغي لالآخر

)استخدام  عالقاته  الفّعال يف  اللفظي  وغري  اللفظي  التواصل  مهارات  يستخدم 

الرسالة...( تلقي  تؤكد  اشارات 

بّناءة. يُجري حوارات 

يعّب عن آرائه بوضوح.

أقرانه. ناشطاً آلراء  يصغي إصغاًء 

الحوارات املطروحة. يشارك يف 

باحرتام. الرفض(  )القبول/  يعّب عن مواقفه 

محيطه. مع  إيجابية  عالقات  يبني 

باألنشطة. اآلخرين  يشارك 

يطّبق املعايري االجتامعية واالخالقية يف سلوكياته )الصدق، االلتزام، االحرتام...(

44

Video: https://youtu.be/R3jlOZhxhGc

T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/T.S_LTEO_with_Logo.pdf
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الهدف:

االنفعاالت.   وتفريغ  املشاعر  والتعبري عن  الناشط  التواصل  مهارات  إظهار 

ثن�ئية. جمموع�ت  ال  املتعلمني  املعّلم   م  يق�ضّ

خالل  املنزل  يف  وقته  مت�ضية  كيفية  عن  ق�ضًة  واحد  متعّلم  �ضُي�ض�رك  املعّلم:  يقول 

ة  الِق�ضّ من  الرئي�ضية  االأفك�ر  بع�ض  ير�ضم  بينم�  ب�إهتم�م  اآخر  متعّلم  �ضي�ضتمع  احلجر. 

ب��ضتخدام  املتعّلمني  ب�قي  مع  �ضديقه  ق�ضة  م�ض�ركة  ويعيد  الورق،  من  قطعة  على 

التذكر. على  مل�ض�عدتهم  اأِدّلة  على  للح�ضول  الر�ضم 

اأّي  ب�إجراء  الّث�ين  املتعّلم  ق�م  م�  اإذا  اكت�ض�ف  ويح�ول  ب�نتب�ه،  االأّول  املتعّلم  ي�ضتمع 

اأو  �ضيًئ�  ن�ضي  الق�ضة،  اأحداث  يف  غرّي  )اأي  ة  الق�ضّ جمري�ت  على  تعديل  اأو  تغيري 

�ضيًئ�(. اأ�ض�ف 

الّن�ض�ط.  وتكرار  االأدوار  تبديل  املعّلم  يطلب 

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

الن�ساط: خطوات 
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التواصل  عىل  الناَس  يُساعد  االستامع 

أفضل.  بشكٍل  بعًضا  بعضهم  وفهم 

عندما  أكرثَ  باألمان  نشعُر  يجعلنا 

عندما  اآلخرين  مع  أنفِسنا  عن  نتحّدث 

ذلك   ألّن  إلينا،  يستمعون  أنّهم  نعلم 

واالحرتام. االهتامم  يُظِهر 

اخلال�سة: 

تك؟  إليَك وتذكّر رشيكَك قصَّ تّم االستامع  كيف كان شعوُرك عندما 

كيف شعرَت عندما استمعَت إىل شخٍص ما؟

ما هي بعض الطرق األخرى إلظهار أنّك تستمع؟

الن�ساط تقييم 
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مترين
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48

مترين



البعد:      االندماجي

املكون:   تحقيق األهداف

            تطوير رؤية إيجابّية نحو املستقبل

املبنّي: يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

االأحالم تتحّقق 

املستقبل. نحو  إيجابّية  رؤية  يطّور 

املستقبل.  من  إيجابّية  مواقف  يتبّنى 

مستقبلية. خططاً  يرسم 

الهدف:

اآلمال  وتنمية  يكبون،  عندما  عليه  يصبحوا  أن  يريدون  ما  يف  التفكري  عىل  التشجيع 

للمستقبل. واألحالم 

والثانية األوىل  الحلقتان  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

مستلزمات ال  املستلزمات: 
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Video:  https://youtu.be/pJiGP1gPB34

T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/DCT_tracking_sheet.pdf
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يف  اأحالمهم  عن  �ضيتحّدثون  حيث  لعبة  اليوم  �ضيلعبون  اأّنهم  للمتعّلمني  املعّلم  ي�ضرح 

يكبون. عندم�  بتحقيقه  يحلمون  الذي  وم�  امل�ضتقبل 

امل�ضتقبل؟ يف  تكون  اأن  تريد  م�ذا  فكرت  هل 

حلمن�؟  لتحقيق  نحت�جه�  التي  اخلطوات  هي  م�  تعلم  هل 

املنت�ضف. يف  م�ض�حة  ترك  مع  دائرة  يف  الوقوف  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

يدعو املعّلم  املتعّلمني للتفكري ب�ضمٍت مع اأنف�ضهم ب�ض�أن م� يريدون فعله عندم� يكبون.

يريدون  م�  ومتثيل  الدائرة  منت�ضف  ال  املجيء  االآخر  تلَو  واحدًا  املتعّلمني  من  يطلب 

هو. م�  �ضفهّي�  يقولوا  اأن  دون  من  يكبون  عندم�  عليه  ي�ضبحوا  اأن 

املتعّلمني   ب�قي  يقوم  م�  تخمني  االآخرين  املتعّلمني  على  ب�لتمثيل،  يقومون  عندم� 

. بتمثيله

اختي�راتهم: حول  الت�أملّية  االأ�ضئلة  بع�ض  املتعّلمني  مع  املعّلم  ين�ق�ض 

         مل�ذا فكرت يف اختي�رك هذا؟

         م� هي براأيك بع�ض التحّدي�ت التي قد تواجهه� اأثن�ء الو�ضول اإل هدفك؟

         م� هي بع�ض اال�ضرتاتيجي�ت التي ميكنك ا�ضتخدامه� للتغلب على هذه        

                   التحّدي�ت؟

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

الثالثة:  املرحلة 

الن�ساط: خطوات 
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ويعطيهم  املتعلّمني  املعلّم  يشكر 

اللعبة  هذه  تلعبوا  أن  ميكنكم  نصيحة: 

لتساعدكم  وعائلتكم  أصدقائكم  مع 

من  متكّنكم  كيفية  يف  التفكري  عىل 

إىل  إضافة  الكبرية،  أحالمكم  تحقيق 

إليها  تحتاجون  التي  الصغرية  األهداف 

ذلك! لتحقيق 

اخلال�سة: 

النشاط؟  تطبيق  كيف شعرت خالل 

هل هو سهل؟

تحدياتك؟ تحّدثت عن  عندما  كيف شعرت 

بإمكانياتنا، ال يوجد يشء مستحيل؟ نؤمن  أنه عندما  هل تشعر 

الن�ساط تقييم 



مترين

تخّيل نفسك ما تحّب ان تصبح في المستقبل، وارسمها           في الخانة التالية

اختر من يمكنه مساعدتك في تحقيق أحالمك من الّالئحة التالية؟ 
 اسحب واسقط اجابتك هنا في المرّبع. يمكنك اختيار اكثر من احتمال 

 تمرين
الحلقة األولى من التعليم األساسي

األحالم تتحقق

أخيأبيأمي

قريبي أو قريبتيأختي

صديقي أو صديقتي

معّلمي أو معّلمتي

شخص آخر

52



مترين
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البعد االندماجي البعد:     

            البعد العالئقي

العالئقي( )البعد  الجامعي  العمل  املكون:  

           اسرتاتيجيات التكّيف )البعد االندماجي(

املبنّي: يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

لعبة تقليد االإيقاع املو�سيقي

التعاون. مفهوم  يُعرِّف 

الحاجة. عند  أقرانه  يُساند 

املستجد. الواقع  يصف 

املستجد. الواقع  إيجابيات  يستخلص 

املستجد.  الواقع  مع  للتعامل  إبداعية  اسرتاتيجيات  يعتمد 

مجموعة  ضمن  والعمل  والتعاون  التكيف  اسرتاتيجيات  تطبيق  الهدف: 

املهمة. النجاح 

والثانية األوىل  الحلقتان  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

مستلزمات ال  املستلزمات: 
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PPT: https://www.crdp.org/sites/default/files/MB_Final_2021.pptx

T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/MB_tracking_sheet.pdf



الق�عة(. حجم  )بح�ضب  الوقوف  اأو  دائرّي  ب�ضكل  اجللو�ض  املتعّلمني  من  املعّلم  يطلب 

الّن�ض�ط. هذا  الإجن�ح  امله�م  وتنفيذ  واال�ضتم�ع  الرّتكيز  اأهّمّية  املعّلم  ي�ضرح 

يف  املوجود  العدد  )بح�ضب  اأ�ضخ��ض   5 اإل   4 من  جمموع�ت  اإل  املتعّلمني   املعّلم  يوّزع 

ّف(.  ال�ضّ

بح�ضب  الّت�ضفيق  تكرار  اإليهم  ويطلب  حدة،  على  جمموعة  كّل  اإل  املعّلم  يتوّجه 

تكراره(. ي�ضهل  ب�ضيًط�  اإيق�ًع�  املجموعة  )تخت�ر  ب�ملجموعة  اخل��ّض  االإيق�ع 

اخل��ّض  يق�ع  االإ بعني  متَّ الّت�ضفيق  تكرار  على  الّتدّرب  املتعّلمني  اإل  املعّلم  يطلب 

جمموعة. بكّل 

الّت�ضفيق  من  متمّكنني  املتعّلمون  ي�ضبح  عندم�  بع�ضه�  من  ب�لقرب  املجموع�ت  تقف 

االأخرى. املجموع�ت  مع  من�ضجم  ب�ضكٍل  والّت�ضفيق  الّدائرة  ت�ضكيل  بهدف  وذلك  مًع� 

مت�ضل�ضل. ب�ضكل  االإيق�ع�ت  كّل  ر  تكرَّ  

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

الن�ساط: خطوات 
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شبه  حياة  منط  استعادة  أهّمّية  عىل  الّتأكيد 

واستمرار  األزمات  تخطّي  يف  لإلسهام  عادي 

إىل  العودة  بينها  ومن  الحياة،  دورة 

لتقديم  املعلّمني  جاهزية  وعن   الّدراسة،  

الصعيدين  عىل  للمتعلّمني  الاّلزم  الّدعم 

والّنفيّس. الّدرايّس 

اخلال�سة: 

إيقاع مجموعتكم؟ متابعة  قادرين عىل  كنتم  هل 

متامسكة؟  املجموعة  يجعل  الذي  ما 

مجموعاتكم؟ مع  التصفيق  أثناء  انتباهكم  األخرى  املجموعات  شّتتت  هل 

تركيزكم؟ تقوية  ميكنكم  كيف 

الن�ساط تقييم 

56



مترين
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مترين
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البعد:     البعد االنفعايل

)االنفعايل( االنفعاالت  املكون:  تفريغ 

املبنّي: يُتوّقع من املتعلّم يف نهاية النشاط أن يكون قادًرا عىل أن:

امل�ساعر عن  املعّب  الّرق�ض 

مختلفة. بوسائل  انفعاالته  عن  يعّب 

االنفعاالت. أنواع  ميّيز بني مختلف 

انفعاالته. يسّمي 

الهدف:

بينها. والتمييز  املشاعر  مختلف  عن  التعبري 

والثانية األوىل  الحلقتان  املستهدفة:  الفئة 

املّدة: 30 دقيقة

مستلزمات ال  املستلزمات: 

PPT: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/DF_Final_2021.pptx

T.S: https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-11/DF_tracking_sheet_Final.pdf



عن  للّتعبري  �مت  ال�ضّ الّرق�ض  ا�ضتخدام  هو  الّن�ض�ط  هذا  من  الهدف  اأّن  املعّلم  ي�ضرح 

االأ�ضوات. ولي�ض  للّتعبري  واجل�ضم  الوجه  ا�ضتخدام  اأي  امل�ض�عر، 

لهم  ي�ضّمي  وعندم�  توّقف،  دون  من  دائــرة  فــي  ري  ال�ضّ املتعّلمني  اإل  املعّلم  يطلب 

اّلتي  ب�لّطريقــة  ب�لّرق�ض  البدء  عليهم  �ضعيد(  املث�ل:  �ضبيل  )على  معــّيًن�  �ضــعوًرا 

امل�ضــي  لــى  اإ والعــودة  ب�لهدوء  االإ�ضــ�رة  جديد  من  يعطــي  اأن  لــى  اإ ــعور  ال�ضّ هــذا  ُتظِهــر 

دائرّيــة. حلقــة  فــي 

يف  واجل�ضد  والقدمــني  اليديــن  تطويــح  وعــدم  ب�أمــ�ن،  ب�لّتحّرك  املتعّلمني  املعّلم  ُيذّكـر 

بحّرّيــة. للّتحــّرك  ك�فيــة  م�ضــ�حة  االآخريــن  واإعط�ء  الّرق�ض،  اأثن�ء 

)ميكن  دواليك.  وهكذا  جديًدا،  �ضعوًرا  املعّلم  يذكر  االأول،  الّرق�ضة  من  االنته�ء  عند 

متف�جــىء،  خ�ئــف،  وحيــد،  حزيــن،  �ضــعيد،  االآتية:  امل�ضــ�عر  ق�ئمــة  ا�ضتخدام 

غ��ضــب...( خجــول،  هــ�دئ،  متحّم�ض،  حُمــَرج، 

هذا  خالل  جتربتهم  عن   � طوعيًّ الّتحّدث  املتعّلمني  اإل  ب�لّطلب  الّن�ض�ط  املعّلم  يختم 

عن  الّتعبري  ب�أهّمّية  وينّوه  واأح��ضي�ضهم،  الكّل  م�ض�عر  احرتام  على  ويوؤّكد  الّن�ض�ط، 

اجل�ضدّي،...(. )الّلفظّي،  الّتعبري  اأ�ضك�ل  من  �ضكٍل  وب�أّي  امل�ض�عر 

االأوىل:  املرحلة 

الثانية:  املرحلة 

الن�ساط: خطوات 
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يكون  أن  ميكن  املشاعر  عن  الّتعبري  إن 

خالل  من  كالتعبري  مختلفة،  بأشكال 

كام  الجسد  من خالل  التعبري  أو  الكالم 

من  التعبري  ميكن  حتى  أو  اليوم  تعلّمنا 

الرسم. خالل 

اخلال�سة: 

النشاط؟ كيف كانت تجربتك يف هذا 

تشعر؟ الرقص  يجعلك  كيف 

يومياتك؟ النشاط خالل  كيف ستطبق هذا 

الن�ساط تقييم 
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