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  استئناس أولي بالمقارنة واالستنتاج -تحسي األطفال بھویتھم اإلنسانیة   - : األھداف
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  األنشطة  الوسائل  األھداف  المراحل
أمھ�������������������د 

  لتعلمي
تمھیدي إلثارة انتب�اه شاط  -

  التالمیذ لموضوع الدرس
یثی��ر الم��درس انتب��اه التالمی��ذ لمالحظ��ة الرس��م ال��ذي یب��ین ام��رأة  -  نص -رسوم  

مسنة ترید التعرف على طفل وطفلة یطرح ك�ل واح�د منھم�ا عل�ى 
  من أنا؟ -: نفسھ سؤاال

جع������ل المتعلم������ین یع������ون   كیف أتعلم؟
ب���دواتھم كبش���ر م���ن خ���الل 

ة أنش��������������طة كالمقارن��������������
  .واإلستنتاج والتطبیق

  رسوم
  

  نص

یقت��رح عل��ى ثالث��ة تالمی��ذ تش��خیص الح��وار م��ع الح��رص عل��ى  -
  .سالمة التعبیر 

یمك�ن . یطلب من باقي التالمیذ تفكیك الحوار من أجل فھمھ أكثر -
مجموع��ة تس��تخرج الص��فات  -: تش��كیل مجم��وعتین م��ن التالمی��ذ

خرج مجموع��ة تس��ت -.  وتض��عھا عل��ى الج��دول. الخاص��ة بزین��ب
  .وتضعھا على جدول آخر الصفات الخاصة بعلي

التالمیذ بمھارة المقارنة حیث یوض�ح الم�درس ف�ي  سیبدأ استئنا -
مرحلة أولى كیفیة القیام بإبراز أوجھ الشبھ واإلختالف ب�ین الطف�ل 

  .والطفلة
تق���دم ك���ل مجموع���ة نت���ائج عملھ���ا، یس���تدرج الم���درس التالمی���ذ  -

اإلنسان مشتركة بین كل الن�اس كون صفات : للتوصل إلى استنتاج
  .رغم اختالفھم في أمور كثیرة

بع�د ذل��ك یطب��ق التالمی��ذ بوض��ع بطاق�ة خاص��ة بك��ل واح��د م��نھم،  -
مم��ا یب��رز م��دى اس��تیعابھم لم��ا س��بق وق��درتھم عل��ى تحوی��ل ذل��ك 

یؤكد المدرس عل�ى أن المھ�م ل�یس .  واستعمالھ في وضعیة مغایرة
ات اإلنس��انیة المش��تركة، ویعم��ل عل��ى جع��ل اإلخ��تالف ب��ل الص��ف

  .التالمیذ یعون بذلك
یش��جع الم��درس التالمی��ذ عل��ى التعبی��ر لالس��تئناس بھ��ذه المھ��ارة،  -

یمھ���د ھ���ذا اإلس���تنتاج . باإلتی���ان بأمثل���ة تع���زز اإلس���تنتاج الس���ابق 
لل�دروس الموالی�ة الت�ي تنم��ي اإلحس�اس بالكرام�ة اإلنس�انیة وقب��ول 

تب��اره ال ی��نقص م��ن قیم��ة أي م��نھم مھم��ا اإلخ��تالف ب��ین الن��اس باع
  .كان جنسھم وعرقھم ودینھم

جع���ل التالمی���ذ ی���دركون الص���فات اإلنس���انیة   لماذا أتعلم؟
  للوعي بدواتھم

تقرأ بعض البطاقات ویحث المدرس التالمی�ذ عل�ى القی�ام ب�بعض  -
.) ولد بنت، أس�مر وأب�یض البش�رة( المقارنات بین أطفال مختلفین 

  .وضوح أكبر صفاتھم اإلنسانیةلیدرك األطفال ب
ی��تم اس��تخراج الملخ��ص م��ن التالمی��ذ، إذا س��مح الوق��ت  -یس��اعد الملخ��ص عل��ى احتف��اظ  التالمی��ذ بم��ا ھ��و أساس��ي   -  ملخص

  .بذلك، ومقارنتھ مع ملخص الكتاب
أق��وم وأدع��م 

  تعلمي
اختب������ار الق������درة عل������ى  -

  ةالمھار
ی�ھ ب�ین ص�فاتھ یطلب المدرس من التالمیذ وض�ع ج�دول یق�ارن ف -  جدول

المھ�م أن . طفلة م�ن أص�دقائھ أو أقارب�ھ أو جیران�ھ/ وصفات طفل 
  .یكونوا قد استوعبوا خالصة الدرس

  .یشكل ھذا الدرس دعامة للدروس المقبلة، وبالتالي یتعین الرجوع إلیھ كلما دعت الضرورة لذلك -  امتدادات

 




