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 جلنح إعداد اندنيم
ًرئيساًً وزير التربية                                  الدكتور دارم طباع    

 ً
ًمشرفاًً التربية رزيمعاون و               الدكتور الميندس محمود بني المرجة 

 ً
ًعضواًً مديرة البحوث                             الدكتورة سبيت سميمان

 ً
ًعضواًً صفوان العامر                                  معاون مدير البحوث

 ً

ًعضواًً رئيس دائرة التفوق ورعاية الموىبة واالبداع ربيع أحمد                  

ًعضواًً رئيس دائرة الدراسات   نمرفت الطيا

ًعضواًً رزان شبابيبي                          رئيس شعبة اإلرشاد اإلجتماعي

ًعضواًً مديرية البحوث  ماىر محمد

 عضواً  رئيس دائرة البحوث مديرية تربية الالذقية      د. دالل عمار            

 عضواً  اد االجتماعي مديرية تربية حمصرئيس شعبة اإلرش                  جمانة خزامد. 

 عضواً  مديرية تربية السويداء                              آمال أبو أحمد

 عضواً  مديرية تربية دمشق         الجاحد                         خمود

 عضواً  مديرية تربية دمشق      مرفت تقال                              

 عضواً  مديرية تربية دمشق                       عائدة داؤود           

 عضواً  مديرية تربية دمشق                منال العمي                           
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  فهزس احملتىياخ
ًًمقدمة

ًًالهدفًمنًالدليلًالتدريبي
ًًالفئةًالمستهدفةًمنًالدليلًالتدريبي

ًًمحتوىًالدليلًالتدريبي
ًً

ً انيىو انتدريثي األول
ًًاألولىًمنًالدليلًالتدريبيًوىًالوحدةًالتدريبيةمحت

ًً/(2/ًنشاطً/1/ًالتمهيدًلمجمسة،ًكسرًالجميدً)نشاط/1الجمسةً/

ًً(/3نشاط//2/ًنشاطً/1)نشاط/ًاألجندةً-لمجمساتً/ًالتوقعاتًوالقواعدًاألساسية2الجمسةً/
ًً/ً(2/ًًنشاطً/1/ًمفاهيمًالدليلًحولًالعنفً)ًنشاط/3الجمسةً/

ًً/ً(2/ًتمهيديًًنشاطً/1)ًنشاط/ًًًأنواعًوأشكالًالعنف/4ًًالجمسة/

ًً/ً(1شاط/ن)ًًًاآلثارًالناجمةًعنًالعنفوًاألسبابً/5ًًالجمسة/

ً انيىو انتدريثي انثاني
ًًالثانيةًمنًالدليلًالتدريبيًمحتوىًالوحدةًالتدريبية

ًببدائلًالعقابًفيًالتعاملًمعًالتالميذًوالطالً-راجعةً/ًتغذية1الجمسة/

ً/ً(2نشاطً/ًًالتحدياتًالتيًتواجهًالتأديبًاإليجابيً/ًتمهيدي1ً)ًنشاط/

ً

ًً/(2/ًنشاطً/1أشكالهًوأنواعهًًًً)نشاط/ً-العقابً/2ًالجمسةً/
ً انيىو انتدريثي انثانث

ًًالثالثةًمنًالدليلًالتدريبيًمحتوىًالوحدةًالتدريبية
ًً/ًأنواعًالعقاب(3)نشاط/ًنمائية/ًمراحلًال2ذيةًراجعة(ًنشاط//ًالتمهيدً)تغ1الجمسةً/

ًً/(1/ًالعواملًالفاعمةًفيًالعقابًنشاط/2الجمسةً/
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ً انيىو انتدريثي انزاتع
ًًالرابعةًمنًالدليلًالتدريبيًمحتوىًالوحدةًالتدريبية

ًً(/2نشاطً/ًاإلجراءاتًلوقفًالعنفًفيًالمدارسً/1/ًالتمهيدً)تغذيةًراجعة(ًنشاط/1الجمسةً/

ًً/(1األسرةًوالمدرسةًلوقفًالعنفًنشاط//ًدور2ًالجمسةً/

ً انيىو انتدريثي اخلايس
ًًالخامسةًمنًالدليلًالتدريبيًمحتوىًالوحدةًالتدريبية

ًً/ًً(2/ًحقوقًالطفلًنشاط/1/ًالتمهيدً)تغذيةًراجعة(ًنشاط/1الجمسةً/

سوريةًلمحدًمنًالصادرةًعنًوزارةًالتربيةًفيًالجمهوريةًالعربيةًالً/ًالبالغاتًالوزارية2الجمسةً/
ً/1نشاط/ًالعنف

ً

ً يزاجع اندنيم انتدريثي
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مم:عؼدعة

تعّٓمعّٕحؾيماظطػ٦ّظيمذاتمأػؿقيمطؾرلةمؼبمتؽ٦ّؼ٤ّمذكصقيماظػّٕد،مصػقفومتؿشؽ٢ّماظؾؾـيماِّوظبمظـؿ٦ّمذكصقؿ٥ّ،موسؾ٧ّممممممم

ؾ١ّماًدلاتمع٦ّاتقيمود٦ّؼيمؼـشلمض٦ّءمعومؼؿؾؼ٧ّماظػّٕدمع٤ّمخدلاتمؼبمعّٕحؾيماظطػ٦ّظيمؼؿقّٓدمإرورمذكصقؿ٥ّ،مصنذامطوغًمت

ماظطوظىمعؿؽقػًومعّٝمغػـل٥ّموربقط٥ّماالجؿؿوس٨ّ.

ع٤ّمحقٌممظؾػّٕدحقٌمأثؾؿًماظّٓرادوتماظعؾؿقيمبلنمظؾعؼ٦ّبيماىلّٓؼيمواظـػلقيمس٦ّاضىمخطرلةمسؾ٧ّماظصقيماظـػلقيممممم

مواظيتمتؿفؾ٧ّممبؿوردوتمبعّٚ مؼبمذكصقؿ٥ّ مدؾؾقي مآثورًا مع٤ّ متؿضؿـ٥ّ ممبو م)معؼّٓع٨ّمتشؽ٢ّماًدلاتماٌمٌي أوظقوءماظّٕسوؼي

ذظ١ّمأنماظلقوقمم،متالعقّٔ،مرالب(أبـوء)عّٝماىلّٓيمطكظقيمظؾؿ٦ّاص٢ّمماٌؿؿـؾيمبودؿكّٓامماظعؼوبمعّٓردني(،مععؾؿني،ماِّع٦ّر

ماظلؾ٦ّطقوتمشرلماٌؼؾ٦ّظيمع٤ّمضؾؾف٣ّمعّٚباظـؼوؼبمظّٔػـقيمبعّٚماآلبوءمؼشفّٝمسؾ٧ّمثؼوصيماظعـّٟمووهم

 واظّٓرادوت واِّحبوث اظّٓوظقي، اظـّٓواتمؼب جؾقًو ذظ١ّ بّٓا وضّٓ سوٌقًو، ًواػؿؿوع اظطػ٢ّ ضّٓ اظعـّٟ زوػّٕة وتلؿؼطىم
 اظـػّٗ اِّطودميقنيموسؾؿوء سؾ٧ّ اظعـّٟ ع٤ّ اىّٓؼّٓة اِّذؽول زف٦ّر صّٕض وضّٓ .شلّٔهماظظوػّٕة تطّٕضً اظيت واٌممتّٕات
موتشّٕؼعوت إلصبود اظلع٨ّ واظذلب٦ّؼنيماالجؿؿوسقني واٌؿكصصني واظػالدػي  بؽ٢ّ اظعـّٟ ع٤ّ اظطػ٢ّ هؿ٨ّ ض٦ّاغني
م.أذؽوظ٥ّ

ماِّدّٕؼيمأومآٌّردقيمأوماجملؿؿعقيمممممممم ماظذلب٦ّؼيمد٦ّاء متّٖالمذوئعيماالغؿشورمؼبمثؼوصؿـو اظعـّٟمػ٦ّمأحّٓماٌظوػّٕماظيتمعو

مواِّرػولمؼبماٌـّٖلمواظعـّٟمععـوهم مؼبمآٌّردي ماظؿالعقّٔ مسـّٓ مع٤ّماظلؾ٦ّطقوتمشرلمإٌّش٦ّبي مظؾقّٓ ماِّدوظقىماظّٕئقلقي طلحّٓ

يمظؾطػ٢ّ،مػ٦ّمسّٓممحؾ٥ّ،مواالبؿعودمس٤ّمأدّٕت٥ّموس٤ّمأضّٕبماظـوسمإظق٥ّ،موػّٔامع٤ّمذلغ٥ّمأنمصبعؾ٥ّمطـرلماٌشوط٢ّمواحّٓمبوظـلؾ

مبوظضّٕب مإال مصعؾ٥ّ مؼـف٨ّ مذ٨ّء مال مؼؾبضّٕبموؼعـّٟم، ماظّٔي مصوظطػ٢ّ ماِّوػوم، مأدرل مووعؾ٥ّ ماظيتمتغؾخملّٟمذات٥ّ ،ماظـػلقي

مظ٥ّمس٦ّاضىمدقؽيمسؾ٧ّممن٦ّمذكصقؿ٥ّموت٦ّازغ٥ّماظـػل٨ّم موسودةمعومؼؽّٟماظطوظىمس٤ّمتصّٕص٥ّمإذامعومسؾب٦َّضى.بوظؿعـقّٟمموػّٔا

ذظ١ّمأنمدورماٌعؾ٣ّمالمؼؿؿـ٢ّمؼبمغؼ٢ّماٌعّٕصيموحلىمصف٦ّمؼلف٣ّمأؼضًومبص٦ّرةمأدودقيمؼبماظؿـؿقيماظعورػقيمواإلدراطقيمظألرػولم

ماالجؿؿوس٨ّ.وؼمديمدورًامعّٕطّٖؼًومؼبماظؿـؿقيمواظؿغقرلم

 نهعنف انرتتىي الاندنيم 
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ػ٦ّمعػؿوحماي٢ّمبوظـلؾيمإظبماظؽّٟمأوماظؿ٦ّضّٟمس٤ّممضّٕبمواظؿعـقّٟاظسـّٓعومؼظـ٦ّنمأنمماظؼوئؿ٦ّنمسؾ٧ّماظّٕسوؼيوطبطهمممم

اظلؾ٦ّكمشرلمإٌّش٦ّبمصق٥ّ،موؼلؿفقىمبعّٚماِّرػولمشلّٔاماظـؿّٛمع٤ّماظعؼ٦ّبوتموخوصيمأعوممآبوئف٣ّموععؾؿقف٣ّمبػع٢ّما٦ًّفم

متصّٕصف٣ّ؟وعومػ٨ّماظؾّٓائ٢ّمظل٦ّءممم(ُسقضؾقا؟م)ٌوذاع٤ّماظعؼوبمدونمأنمتؿ٦ّصّٕمظّٓؼف٣ّماٌعؾ٦ّعيماظؽوصقيم

ودّٕسونمعومؼع٦ّدونمإظبمعـ٢ّمػّٔهماظلؾ٦ّطقوتمسـّٓعومالمؼّٕاػ٣ّمأحّٓممم٤ّمطبوص٦ّغ٥ّموإذامدلظـومأغػلـومٌوذامؼعوودنماظؽٍّٕةمممم

معؼوب.ّٕصوتف٣ّماظيتمغوظ٦ّامع٤ّمأجؾفوماظعّٕةمثوغقي؟مظّٕأؼـومأغف٣ّمملمؼؼؿـع٦ّامبكظقيماظؽِّّٟمس٤ّمتص

معوممتمادؿكّٓاممممم متؾماظعـّٟ،صنذا ّٓأماٌشؽؾيمبوظظف٦ّرموذظ١ّمسـّٓعومالمغعؾ٣ّمعوذامصل٦ّفمؼؽػ٦ّنمس٤ّمتصّٕصوتف٣ّ،موػـو

أغف٣ّمؼؼ٦ّع٦ّنمممبعـ٧ّ«ماظظؾؿيؼغقِّىماظلؾ٦ّكماظلؾيبمظػذلةمععقـيمصقؾبؿورسمؼبممصوظعـّٟ»ؼؿصّٕفمأبـوؤغوموسب٤ّمبعقّٓونمسـف٣ّ.م

مب٥ّمؼبمشقوبـوموظؽ٤ّمعوذامضبّٓثمبعّٓماظعـّٟمؼومتّٕى؟

٦ّنمبؿصٍّٕصوتمسػ٦ّؼيمأحقوغًومدونمدراؼيممبومضوع٦ّامب٥ّمؼبمطـرٌلمع٤ّمػّٔهماظص٦ّرمتؿؽّٕرمؼبماٌقّٓانماظذلب٦ّي،مصوظطالبمؼؼ٦ّع

وظػًماالغؿؾوه،موسؾ٧ّماٌعؾ٣ّمأنمميقّٖمبنيمخصوئّٙمماػومسؾ٧ّماظؾف٦ّمواظؾعىموحىماظظف٦ّروطـرلًامعومؼّٓلمصق٦ّماظصّٟ،ضوسيم

مإٌّاح٢ّماظـؿوئقيم)اظعؿّٕؼي(مواظلؾ٦ّكماظعـقّٟ.

مؼبمعـّٝماظعـّٟمبوٌّٓار مرئقلقًو مؼمديماٌعؾؿ٦ّنمدورًا سموط٦ّنماظعـّٟمعؿعّٓدماِّدؾوبمواظ٦ّج٦ّهمصننمعـع٥ّمؼؼؿض٨ّموبقـؿو

اآلبوءمواجملؿؿّٝماحملؾ٨ّمجـؾًومإظبمجـىمعّٝممعّٝعؿؽوعؾيممبطّٕؼؼيم٨ّواظؿّٓرؼلتضوصّٕمجف٦ّدمسّٓةمؼشوركمصقفوماىفوزماإلداريم

ماإلدارة.اظطالبمواٌعؾؿنيمواظؼوئؿنيمسؾ٧ّم

موتّٕب٦ّؼًوموالبّٓؾ٧ّمأرػوظـومورالبـومغػلقًوموجلّٓؼًومواجؿؿوسقًوموعومػّٓصـومع٤ّمػّٔهماٌؼّٓعيمإالمععّٕصيماآلثورماظلؾؾقيمظؾعـّٟمس

موشرلم مضؾ٢ّمعبقّٝماىفوتماظّٕزلقي متشوب١ّماِّؼّٓيمع٤ّ مس٤ّماظع٤ّ مبعقًّٓا مِّبـوئـو مإظبمعّٓارسمآعـي مبفّٓفماظ٦ّص٦ّل ّٕزلقي

ماظعـّٟ.اظعـّٟمصوظصػعيمت٦ّظّٓماظصػعيمودبؾ٠ّمخؾقطًومعؿشوب١ّمع٤ّم

ــوممممممممم ــ٤ّمػـ ــ٧ّموع ــيمسؾ ــيمممممهــّٕصموزارةماظذلبق ــّٖةموآعـ ــيمربػ ــيمتّٕب٦ّؼ ــفومبقؽ ــّٓارسموجعؾ ــق٣ّمؼبماٌ حلــ٤ّمدــرلماظؿعؾ

ــيمممممممممم ــّٕماظطؾؾ ــنيمأد ــنيموب ــنيموعّٓرد ــيمإدارةموععؾؿ ــنيمآٌّرد ــوونمب ــّٖماظؿع ــ٧ّمتعّٖؼ ــ٢ّمسؾ ــوموتعؿ ــومورالبـ ــّٝمأرػوظـ ىؿق

ــيمممممممم ــيموععّٕص ــّٔمواظطؾؾ ـــعؽّٗمؼبمأداءماظؿالعق ــيتمت ــيمواظ ــيمواظذلب٦ّؼ ــوماظ٦ّرـق ــوتمبلبعودػ ــّٔهماٌؿطؾؾ ــ٠ّمػ ــوئف٣ّموهؼق موأوظق

 أشـ٧ّموضقؿًومخؾؼقيموورـقيمأرض٧ّمؼبمدؾ٦ّطف٣ّموع٦ّاضػف٣ّمووهمعّٓردقف٣ّموأدّٕػ٣ّموورـف٣ّ.مم
سؾــ٧ّمأػؿقــيماظؿعوعــ٢ّمعــّٝمواإلدارؼــيممواظؿّٓرؼلــقيمعــ٤ّمخــاللمط٦ّادرػــوماظػـقــيمواظؿعؾقؿقــيبودــؿؿّٕارمتلــع٧ّموزارةماظذلبقــيم

ــفمممممم ــيمتل ــيموتّٕب٦ّؼ ــّٗمسؾؿق ــ٠ّمأد ــ٦ّرػ٣ّموص ــيموععوىــيمأع ــوظقىمإصبوبق ــّٔمبلد ــالبمواظؿالعق ــ٦ّماظط ــؾورف٣ّماظ س٨ّما٣ّمؼبماغض

ــوممآٌّردــ٨ّممبــومم ــوشل٣ّمظؾـظ ــيمواإلرذــودماظـػلــ٨ّممممتػؿضــق٥ّواعؿـ ــيمؼبماظذلبق ــ٠ّمايّٓؼـ ــوس٨ّ،مواظطّٕائ ــ٢ّاالجؿؿ وزارةمموتعؿ
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٦ٌّاجفــيمحـــوالتماظعـــّٟمبــنيماظؿالعقـــّٔممممماإل ذزز  ماظـػلززلمااجؿؿززز سلمسمادلززدا  ممممتعزؼززززم و اظذلبقــيممسؾــ٧ّممم

ــّٕديممم ــودماظػ ــاللماإلرذ ــ٤ّمخ ــّٓتم،مع ــالبمإنموج ــنيمممممممواظط ــؿؿوبمموايــ٦ّارمب ــ٢ّمواالد ــيماظؿ٦ّاص ــّٖمظغ ــوس٨ّموتعّٖؼ واىؿ

ــّٟمم ــّٔماظعـ ــالبموغؾ ــّٔمواظط ــ٥ّ،مومماظؿالعق ــودمسـ ــ١ّمواالبؿع ــوئؿنيممممممذظ ــوس٨ّمظؾؼ ــ٨ّماالجؿؿ ــّٓس٣ّماظـػل ــّٓؼ٣ّماظ ــاللمتؼ ــ٤ّمخ ع

ــوظعـّٟم ـــػنيب ــوممممممواٌع ــؽ٢ّمس ــّٔمبش ــالبمواظؿالعق ــيموظؾط ــّٓارسمممممخوص ــّٟمؼبماٌ ــؿكّٓامماظعـ ــّٓمماد ــ٧ّمس ــّٕصمسؾ ،موه

 شرلماظذلب٦ّؼيم.مع٤ّماِّدوظقىمبوسؿؾوره
اغطالضًومع٤ّمحّٕصموزارةماظذلبقيمؼبماىؿف٦ّرؼيماظعّٕبقيماظل٦ّرؼيمسؾ٧ّمت٦ّصرلمبقؽيمتعؾقؿقيمآعـيمع٤ّمخاللمتؼّٓؼ٣ّمأدوظقىم

بّٓؼؾيمظؾعؼوبمتؿفلّٓمطلدؾ٦ّبموعـفٍمحقوت٨ّموعفوريمدائ٣ّمظّٓىماٌعؾؿنيممبومؼلف٣ّمؼبمخؾ٠ّمجق٢ّمخوٍلمع٤ّماظعـّٟموآثورهم

ماظػضؾ٧ّ.اظذلبقيمإظبموضّٝمغفٍمسل٦ّظ٨ّمتّٕب٦ّيمضوئ٣ّمسؾ٧ّمعّٕاسوةمحؼ٦ّقماظطػ٢ّموعصؾقيماظطػ٢ّموزارةمماظلؾؾقيموتفّٓفوتؾعوت٥ّم

غلع٢ّمأنمؼؾيبمػّٔاماظّٓظق٢ّماٌفوراتمواِّغشطيمواالدذلاتقفقوتماظيتمتلوسّٓماٌعؾؿنيمؼبماظؿعوع٢ّمعّٝمعظوػّٕماظعـّٟممبّٕاح٢ّم

مطوصي.اظؿعؾق٣ّم

ــوءةممم ــّٝماظؽػ ــّٓظق٢ّمإظبمرص ــّٔاماظ ــّٓىماؼفــّٓفمػ ــنيظ ــ٤ّممموإٌّذــّٓؼ٤ّممنيوآٌّردــمٌعؾؿ ــّٓارسموايــّٓمع ــيماٌ ــّٝمرؾؾ ــ٢ّمع ظؾؿعوع

مع٤ّمخاللماظؿعّٕفمسؾ٧ّ:مممآٌّارسمدؾ٦ّكماظعـّٟمؼب

ماِّػّٓاف:م

صّٝماظؽػوؼوتماٌعّٕصقيمواظػـقيمظؾػؽوتماٌلؿفّٓصيمع٤ّمععؾؿنيموعّٓؼّٕيمعّٓارسمؼبمذبولماظؿعوع٢ّمعّٝمحوالتماظعـّٟممر-

مآٌّرد٨ّ.

م،موأثوره.وأغ٦ّاس٥ّ،موأدؾوب٥ّموأذؽوظ٥ّ،،م،مواظعؼوبـّٟتعّٕؼّٟماظػؽيماٌلؿفّٓصيممبػف٦ّمماظع -

مإطلوبماظػؽيماٌلؿفّٓصيماِّدوظقىماظذلب٦ّؼيمظؾؿعوع٢ّمعّٝمحوالتماظعـّٟماظطالب٨ّمؼبمآٌّارس.م -

م.مؼبمآٌّارسمأنموجّٓتمإطلوبماظػؽيماٌلؿفّٓصيماٌفوراتماظشكصقيمواالجؿؿوسقيمظؾقّٓمع٤ّماظعـّٟ -

مممؼوبمواظؿلدؼىماإلصبوب٨ّبّٓائ٢ّماظعاظػؽيماٌلؿفّٓصيماووػوتمإصبوبقيمسب٦ّممإطلوب -

مظؾقّٓمع٤ّماظعـّٟ.متعّٓؼ٢ّماظلؾ٦ّكتّٖوؼّٓماظػؽيماٌلؿفّٓصيمبلدوظقىموادذلاتقفقوتم -

 واإلرذوداتماظؿلدؼؾقيمواظؿعؾقؿقيمظؾؿعوع٢ّمععفو.بوٌّٕاح٢ّماظعؿّٕؼيمتعّٕؼّٟماظػؽيماٌلؿفّٓصيم -
 تعّٕؼّٟماظػؽيماٌلؿفّٓصيمبوظع٦ّاع٢ّماظػوسؾيمؼبماظعؼوب. -
 جّٕاءاتمظ٦ّضّٟماظعـّٟمؼبمآٌّارس،مودورماِّدّٕةموآٌّرديمصقفو.بوإلؿّٓرؼىمتعّٕؼّٟماظػؽيماٌلؿفّٓصيمع٤ّماظ -
تعّٕؼــّٟماظػؽــيماٌلــؿفّٓصيمحبؼــ٦ّقماظطػــ٢ّمواظؾالشــوتماظ٦ّزارؼــيماظصــودرةمســ٤ّموزارةماظذلبقــيمؼبماىؿف٦ّرؼــيماظعّٕبقــيمممم -

 اظل٦ّرؼيمظؾقّٓمع٤ّماظعـّٟ.
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معـماظدظقؾ:مظػؽةمادللؿفدصةا

معــّٓراء-عّٓردــني-ععؾؿــني-واالجؿؿــوسقني)إٌّذــّٓؼ٤ّماظـػلــقنيممذلب٦ّؼــيمواظواظؿّٓرؼلــقيمواظؿعؾقؿقــيمماإلدارؼــيمماِّرــّٕ

ــّٓارسم... ــّٝمم–إخل(مع ــ٨ّاجملؿؿ ــوء-احملؾ ــ٦ّرمأوظق ــ٦ّزارات-اِّع ــؿؿنيممممماظ ــّٝماٌف ــ٦ّرؼيموعبق ــيماظل ــيماظعّٕبق ؼبماىؿف٦ّرؼ

م.ع٤ّماظعـّٟماظطػ٢ّؼيموحبؿ

م:حمؿقىماظدظقؾ

ــّٓرؼىمممممم ــؿ٣ّمت ــّٓظق٢ّمظق ــّٔاماظ ــّٓادمػ ــّٝممتمإس ــيممعبق ــّٕماإلدارؼ ــقياِّر ــيممواظؿّٓرؼل ــيمواظؿعؾقؿق ــ٦ّسوت٥ّممواظذلب٦ّؼ ــ٧ّمع٦ّض سؾ

ــيم ــ٤ّواِّغشــطيماظؿّٓرؼؾق ــ٠ّ،مع ــّٓػ٣ّمبوِّدــوظقىممإٌّاص ــ٢ّمممممأجــ٢ّمتّٖوؼ ــّٟمآٌّردــ٨ّمواظعؿ ــ٤ّمعشــؽؾيماظعـ ــيمظؾقــّٓمع اظذلب٦ّؼ

م.واظطؾؾيمظؾؿالعقّٔمآعـيموداسؿيسؾ٧ّمت٦ّصرلمبقؽيم

 ؼأتل ع  تؿضؿـ مبؼدعة تؾدأ وحدة طؾ
مظؾعــّٟ،مالمماظذلبـ٦ّيم اظؿـّٓرؼيبم ّٓظق٢ّاظـم عـ٤ّم ءطفـّٖم احملؿـ٦ّىم أو اظ٦ّحـّٓةم ػـّٔهم وضـّٝم دـؾىم سـ٤ّم عـ٦ّجّٖم ذـّٕحم

م:طكالت٨ّ)ردوئ٢ّمعلؿكؾصي(،موتؼل٣ّماىؾلوتمماظ٦ّحّٓة ؼب جؾلي ظؽ٢ّ ع٦ّجّٖ وصّٟو

 .اظـشوط ظؿؼّٓؼ٣ّ اٌؼّٕرااظ٦ّضًمم:اظ٦ّضًمممم

ماٌفوراتمواظؼّٓراتماحملّٓدةماظيتمدققص٢ّمسؾقفوماٌشورط٦ّنمخاللماىؾلي.:ماِّػّٓافماظؿعؾقؿقيمممم

 اىؾلي خالل اٌؿؾعي اٌشورطي سؾ٧ّ اظؼوئؿي اظؿعؾق٣ّ أدوظقى:مكّٓعياِّدوظقىماٌلؿممم

 اىؾلي ظؿـػقّٔ اظالزعي ا٦ٌّادا٦ٌّاد:مم

ماىؾليماغعؼود ضؾ٢ّ ت٦ّاصّٕػو اٌطؾ٦ّب واٌلؾؼي ،اظالزعي اظؿففقّٖاتم:آٌّرب وفقّٖاتمم

 أوماظـشوطماىؾلي ح٦ّل بوٌّٓرب خوصي عالحظوتم:آٌّرب عالحظوتممم

ماىؾلي ظؿقضرل دفؾي إرذودؼي ط٦ّاتخم:اِّغشطيم

مردوئ٢ّمعلؿكؾصيمظؾؿّٕاجعيمعّٝماٌشورطنيمؼبمغفوؼيماىؾلي.م:عؾكّٙماىؾليمم
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ماِّوظبم مظتؿقّّماظ٦ّحّٓة مؾؿشورطنيمؼبماظّٓورة ممظؿعّٕفااظؿّٓرؼؾقي ماظؾعّٚ،موسؾ٧ّمبـوء مسؾ٧ّمبعضف٣ّ مصقؿومأطـّٕ اظؿعوونمواي٦ّار

اظعـّٟ(،مم)العيمسؾ٧ّماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيبموسؾ٧ّمربؿ٦ّىماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبموأػّٓاص٥ّموتؼّٓممغظّٕةمدّٕؼنوحماظؿّٓرؼى،مإلبقـف٣ّم

وشوؼوتماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيبمموععّٕصيمأػّٓافماظؿّٓرؼيب،وؼبمػّٔهماظ٦ّحّٓةمدقؿؾودلماٌشورط٦ّنمبوظّٓورةمت٦ّضعوتف٣ّمع٤ّماظدلغوعٍم

م.اظؿّٓرؼيبمودقؽؿلىماٌشورط٦ّنمصفؿًومٌومؼؿ٦ّضّٝمعـف٣ّمؼبماظدلغوعٍ

مم:اظؿد ؼؾقةحمؿقىماظقحدةم

ً

ً

ً

ً

ً

م/(2/مغش طم/1/ماظؿؿفقدمظؾفؾلة،مطلرماجلؾقدم)غش ط/1اجلؾلةم/

م(/3غش ط//2/مغش طم/1)غش ط/ماألجـدةمظؾفؾل تم/ماظؿقضع تمواظؼقاسدماألد دقة2اجلؾلةم/

م/(2/م/مغش ط1/)غش ط/معػ ػقؿمحقلماظعـػم3اجلؾلةم/

م/(2/ممتفقديمغش ط/م1/)غش طماظعـػوأذؽ لمم/مأغقاع4اجلؾلة/

م/(1/)غش طماظعـػاآلث  ماظـ سنةمسـموم/ماألدؾ ب5جلؾلة/ا

 انىحدج انتدريثيح األوىل

1 
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ً

ً

ً
م:اهلدف-أوًا

مماظـش ر تماظيتمتؼقممسؾكماظرتحقبمب دلش  طنيموتعرؼػمادلد بمبـػلف.ؼعؿربمػذاماظـش طمعـم

مداظالزعة:مامؼقجمادلقا -ث غقً 

م ضقؼةم/م15/م اظـش طمعدة-ث ظـً 

م:اإلجراءات- ابعً 

بؽــ٣ّمبفــّٔهماظــّٓورةماظــيتمتــّٓورمحــ٦ّلمعػــوػق٣ّماظــّٓظق٢ّماظذلبــ٦ّيمالممممودــفاًلموؼؼــ٦ّلمشلــ٣ّماػــاًلؼّٕحــىمبوٌشــورطنيم -1

ــّٔم)اٌعـــّٟمممممم ــورماظلــؾؾقيماظــيتمؼذلطفــوماظعـــّٟمسؾــ٧ّمطــ٢ّمعــ٤ّماظطوظــىمواظؿؾؿق ــّٓارسمغظــّٕامظألث ــ٦ّممؼبماٌ ظؾعـــّٟمبعــّٓماظق

مواٌعـّٟ(.م

طــيمارتؽــوزمؼبمدظقؾـــومػــّٔامبغقــيموـــىممدـــؼّٓمماظقــ٦ّمماٌػــوػق٣ّمواظؿعــورؼّٟماِّدودــقيمشلــّٔماماظؿــّٓرؼىمواظــيتمتعــّٓمغؼممم

ــ٤ّمممممممم ــودمس ــيماالبؿع ــولمذػـق ــيماعؿـ ــودهموطقػق ــيتمت٦ّضــّّمأبع ــ٥ّماظ ــ٥ّموتعّٕؼػوت ــ٧ّمعػوػقؿ ــّٕفمسؾ ــّٓماظؿع ــؾيبمبع ــوبماظل اظعؼ

مممورديماظعـّٟ.

مضؾ٢ّماظؾّٓءمدس٦ّغومغؿعّٕفمسؾ٧ّمبعضـوماظؾعّٚموغؿقّٓثمس٤ّمت٦ّضعوتـومشلّٔاماِّدؾ٦ّب.ممم -2

م....مودلط٦ّنمعّٓربمشلّٔاماِّدؾ٦ّبمأسّٕصؽ٣ّمبـػل٨ّمازل٨ّم......مأسؿ٢ّم.........

م.مأوما٦ٌّج٦ّدمؼبماظّٓظق٢ّم....تعّٕؼّٟماٌشورطنيمبلغػلف٣ّمع٤ّمخاللممتّٕؼ٤ّمؼؼ٦ّممب٥ّمآٌّرب

مادلد ب:معالحظ ت-خ علً 

 /.سؿؾقةمطلرماجلؾقد/2/اظـشوطمؾّٓءمؼؼ٦ّممآٌّربمبعّٓماظؿعّٕؼّٟمبـػل٥ّمظؾؿشورطنيمب

م

                                          تمييدي                                    / 1/    نشاط رقم   
 

 (/2/ نشاط /1نشاط/ذابة أو كسر الجميد )/ التمييد لمجمسة، إ1الجمسة /
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ً
ً

م:اهلدف-أوًا

مظيتمتلؿكدممظؽلرماحلقاجزمبنيمادلش  طنيموؼفدفمإزن:ؼعؿربمػذاماظـش طمعـماظـش ر تما

م.اٌشورطنيطلّٕماىؾقّٓمبنيمم-

مظؾؿشورطني.خؾ٠ّمج٦ّمع٤ّماظّٕاحيمواظلّٕورمم-

مواٌشورطي.ماٌشوركماظّٓاصعقيأنمؼـؿ٨ّمظّٓىمم-

مدوسيمظضؾّٛماظ٦ّضًاظالزعة:ممادلقا -ث غقً 

م ضقؼةم30 اظـش طمعدة-ث ظـً 

ماإلجراءات- ابعً 

(مسؾ٧ّمورضيمطؾرلةموؼعؾؼفومسؾ٧ّمجّٓارماظؼوسيمأوماظؾ٦ّحماألظػةذفرةمؾؼًومبّٕد٣ّمذفّٕةمؼطؾ٠ّمسؾقفوم)ضقوممآٌّربمعل.1

مماظؼالب.

م.اٌشورطنيسؾ٧ّمضصوصوتمورضقيمؿ٦ّزؼّٝمضقوممآٌّربمبم-2م

موص٠ّماآلت٨ّ:مطؿوبيمازل٥ّمووضعفومؼبمصـّٓوقمأومسؾؾيمع٦ّج٦ّدةمسؾ٧ّمرووظيمآٌّربمعشوركط٢ّمماظطوظىمع٤ّم.2

م

م

م

وؼؼّٟمصوحىماالد٣ّما٦ٌّج٦ّدمازل٥ّمؼبماظ٦ّرضيمموؼؼّٕأماٌعؾ٦ّعوتما٦ٌّج٦ّدةمصقفومربمبلقىمأولمورضيمع٤ّماظصـّٓوقؼؼ٦ّممآٌّم.4

(مث٣ّمؼّٔػىمإظبماِّظػيظقؿعّٕفمسؾق٥ّماٌشورطني،مث٣ّمؼلخّٔماظ٦ّرضيموؼعؾؼفومسؾ٧ّمورضيمطؾرلةماظيتمرد٣ّمسؾقفوماظشفّٕةمم)ذفّٕةم

مأخّٕمعشوركمظقؿ٣ّماظؿعورفمسؾ٧ّمعبقّٝماٌشورطني.اظصـّٓقموؼلقىمورضيمأخّٕىمالد٣ّمعشوركمجّٓؼّٓموػؽّٔامحؿ٧ّم

تعؿدلماِّزلوءمعفؿيمؼبمععظ٣ّماظـؼوصوتموسودةمعومؼؽ٦ّنمشلومتورؼّْمطؿومأنماٌشورطنيمضّٓمؼؽ٦ّنممادلد ب:معالحظ تم-خ علً 

شل٣ّمس٤ّمأزلوئف٣ّماظيتمضبؾ٦ّنمأنمؼّٓس٦ّمبفومصنغ١ّماودمموءمضّٓمؼػضؾ٦ّغفو،موػ٨ّمدبؿؾّٟمس٤ّمأزلوئف٣ّماظّٕزلقي،زلشل٣ّمأ

 .فمبلػؿقؿف٣ّموبؼقؿؿف٣ّماظشكصقيتعذل
مأثـوءم مؼب مواالحذلام ماظـؼي مبـوء مسؾ٧ّ متلوسّٓ ماىؾلوتماِّوظب مأن مإذ ماىؾلي، مط٢ّمذكّٙمبفّٔه معشورطي مجًّٓا ماٌف٣ّ ع٤ّ

 اظؿّٓرؼى.

 كسر الجميد                                           شجرة األلفة       /                    2نشاط رقم      / 

........................................................................:االسم 

...........................................................:المسمى الوظيفي 

.............................................:صفة من اسمك تنطبق عليك 
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ً

م:اهلدفمم-

مظؾؿعرؼػمبغ ؼةموأػدافماظربغ عجماظؿد ؼيب.ؼعؿربمػذاماظـش طمعـماظـش ر تماظيتمتلؿكدمم

ماٌشور -1 مىؿقّٝ مصّٕصي مأسّٛ ماظلمال مس٤ّ مبوإلجوبي ماظدلغوعٍمماآلت٨ّ:طني مغفوؼي مؼب مب٥ّ مدبّٕج مأن متلع٢ّ ماظّٔي عو

 اظؿّٓرؼيب؟
 .)ضصوصوتمورضقي(مأومأيمرّٕؼؼيمطبؿورػومآٌّربماظؼالبدف٢ّماِّج٦ّبيمسؾ٧ّماظؾ٦ّحم -2
 اذّٕحمشوؼيموأػّٓافماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيبمظؾؿشورطني. -3
 ظؿّٓرؼيبض٣ّمبنصبودمصؾيمعومبنيمت٦ّضعوتماٌشورطنيموأػّٓافماظدلغوعٍمام -4
ً
 

ماهلدف:مم-أوًا

آعـزةمأثـز ءمممصز حلةموممبقؽةمتعؾقؿقةمكترذدمادلش  طنيموتل سدػؿمسماحلػ زمسؾؼعؿربمػذاماظـش طمعـماظـش ر تماظيتم

م.اظؿد ؼب

 اإلجراءات:م-ث غقً 
 اىؾلوتماظؿّٓرؼؾقي.مأثـوءض٣ّمبّٓس٦ّةماٌشورطنيمظؿؽ٦ّؼ٤ّمضوئؿيمبوظؼ٦ّاسّٓماِّدودقيمظالظؿّٖاممبفوم -
ظؿصـؾّّمعّٕجعـًومظؾؿشـورطنيمسؾـ٧ّمعـّٓىماظػـذلةماظؿـػقّٔؼـيمظؾدلغـوعٍممممممممماِّدودقيموض٣ّمبنظصوضفومسؾ٧ّمايـوئّٛمممدف٢ّماظؼ٦ّاسّٓ -

 اظؿّٓرؼيب.مم

معالحظ تمادلد ب:ممم-ث ظـً 

مميؽـمأنمؼعرضمادلد بمجمؿقسةمعـماظؼقاسدماإلض صقةمواظؿذطريمبف موصؼماآلتل:

م

م

م

 /(2/ نشاط /1نشاط/)ًلمجمسات / التوقعات والقواعد األساسية2الجمسة /
 

                                          التوقعات                                    / 1/    نشاط رقم   
 

                                          القواعد األساسية لمجمسات                               / 2/    نشاط رقم   
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 القواعد األساسية لمجمسات()

               

ً

ً

 

 

 

 

 

ومأمظدؼـ معؿلعمعـماظقضتمظـؼ ذف مسمػذهماجلؾل تمـمؼؽقنظمنمعـمظدؼفمدؤالمأومؼق مررحمصؽرةأو مأنمأظػتمغظرطؿمبأ

األحؾةمزاوؼةممووضعف مسسؾكمو ضةممطؿ بةمعؼرتح تؽؿموأدؽؾؿؽؿمشريمعرتؾطةمبشؽؾمعؾ ذرمب حملؿقىماحل ظلمؼرجك

.غؿؿؽـمعـماإلج بةمسـف محؿك  

 

 الوصول الى الجمسة في الوقت المحدد

 األخر الرأي والرأيتقبل                 

 عدم المقاطعة           

 ما من أجوبة خاطئةًًًًً

 السرية              

 اِّحؾيمردوئ٢ّ
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ماهلدف:م-أوًا

متفدفمإزنمتعرؼػمادلش  طنيمب ظربغ عجماظؿد ؼيبمظؾدو ةمط عؾًة.عـماظـش ر تماظيتمؼعؿربم

م ضقؼةم/10/ عدةماظـش ط-ث غقً 

مممادلقا اظالزعة:م-ث ظـً 

معؼّٙم-أوراقمعؾ٦ّغيمم–ذّٕؼّٛمععّٓغ٨ّمم-الص٠ّم-ععّٓغقيعالضّٛمم-/م2حؾ٢ّمسّٓد/

م:اإلجراءاتم- ابعً 

ــيمسؾــممم-1 ــّٖموهضــرلمضصوصــوتمعؾ٦ّغ ــّٓربمبؿففق ــومماٌ ــقيممممضق ــّٕاداتماِّدود ــووؼ٤ّموعػ ــؾؼًومسـ ــومعل ــىمسؾقف ٧ّمذــؽ٢ّموردةمطؿ

مظؾّٓورةم)اظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب(محبقٌمؼؽ٦ّنمسؾ٧ّمط٢ّمورضيمسـ٦ّانمواحّٓ.

 تعؾ٠ّمػّٔهماظ٦ّرداتمسؾ٧ّمحؾ٢ّمؼبماظؼوسيماظؿّٓرؼؾقيموؼطؾ٠ّمسؾ٧ّمػّٔامايؾ٢ّمحؾ٢ّماظقوزلنيممم-2
ع٤ّماٌشورطنيماظؿ٦ّج٥ّمإظبمحؾ٢ّماظقوزلنيممضقوممآٌّربمبشّٕحماظغوؼيمع٤ّمحؾ٢ّماظقوزلنيمواشلّٓفمعـ٥ّ،مث٣ّماظطؾى -3

 سؾ٧ّمدؾق٢ّماٌـول:واالرالبمسؾ٧ّماظعـووؼ٤ّما٦ٌّج٦ّدةمسؾ٧ّماظ٦ّرداتموعػّٕداتفو.م
محؾ٢ّماظقوزلنيممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

 

معالحظ تمادلد ب:م-خ علً م

مفومسـووؼ٤ّموربؿ٦ّىماىؾلوتماظؿّٓرؼؾقيع٤ّمضصوصوتمورضقيمطؿىمسؾقوظؿقضرلماٌلؾ٠ّمظألجـّٓةمؼؼ٦ّممآٌّربمب

م

 

 

 أجندة حبل الياسمين/                            3/ نشاط رقم   
 

 قابتعريف الع تعريف العنف المراحل النمائية حقوق الطفل أنواع العنف
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ماهلدف:م-وًاأ

مف.عدىماظضر ماظذيمؼـفؿمسـمإزف  ومعػفقمماظعـػؼعؿربمػذاماظـش طمعـماظـش ر تماظيتمتعؿؾمسؾكماطؿش فم

م ضقؼةم20 اظـش طمعدة-ث غقً 

ماظالزعة:مادلقا -ث ظـً 

مصوصّٕةم-ضصوصوتمورضقيم

م:اإلجراءات- ابعً 

ؾؼًومب٦ّضّٝمأوراقمصغرلةمعّٕضؿيمسؾ٧ّمحلىمسّٓدماٌشورطنيمأومسالعوتمؼبمعـؿصّٟماظؼوسيمحبقٌمتؽ٦ّنم.مضقوممآٌّربمعل1

مط٢ّمسالعيمأومورضيمعؿؾوسّٓةمس٤ّماِّخّٕىممبؼّٓارمعذلًاموؼـؾؿفومبالص٠ّ.

م.سؾ٧ّماِّوراقماظيتممتمتّٕضقؿفومعلؾؼًومؼبمعـؿصّٟماظؼوسيمشؽ٢ّمدائّٕياظطؾىمع٤ّماٌشورطنيماظ٦ّض٦ّفمبم.2

م.ورضيؼبماظػّٕؼ٠ّمسؾ٧ّممط٢ّمعشوركمؼؼّٟ.م3

مصورشًو.معؽوغ٥ّ.مؼؿط٦ّبمعشوركمع٤ّماظػّٕؼ٠ّمبلنمؼؽ٦ّنمؼبمودّٛماظّٓائّٕةمتورطوم4

م.مضقوممآٌّربمبشّٕحماظـشوطمع٤ّمخالل:5

ع٤ّمضؾ٢ّمآٌّربماظّٔيمؼطؾؼفومبشؽ٢ّمسؾ٧ّماٌشورطنيماظؿقّٕكمع٤ّمورضيمإظبماظ٦ّرضيماظػورشيماجملوورةمظ٥ّمسـّٓمزلوبماظصوصّٕةمم-أ

ماصبودمعؽونمظ٥ّمودّٛماٌشورطني.مكماظّٔيمؼبمودّٛماظّٓائّٕة،موسؾ٧ّماٌشورعؿالح٠ّ

وتلؿؿّٕماظؾعؾيمحؿ٧ّممأخّٔمعؽونمؼبماظّٓائّٕةاظّٔيمؼبمودّٛماظّٓائّٕةمع٤ّمماٌشوركعـّٝممعشورك.متّٓورماظؾعؾيمبلنمضبوولمط٢ّم5

م.أخّٔمعؽونمظ٥ّمؼبمودّٛماٌشورطنيسؾ٧ّمماٌشوركمؼبمودّٛماظّٓائّٕةؼلقطّٕم

معالحظ تمادلد ب:م-خ علً م

 ع٤ّمخاللمرّٕحمبعّٚماِّدؽؾي:أومأثورهما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّممٌػوػق٣ّماظعـّٟأنمؼؼ٦ّممآٌّربمبوظؿؿفقّٓمموػـومميؽ٤ّ -

 (/ 2/ /  نشاط1نشاط/ ) مفاىيم الدليل حول العنف/ 3الجمسة /
 

                                       تمييدي                      الدوالب والصافرة                                      /        1نشاط رقم   /    

 عصف ذىني
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)دمالمؼطّٕحمظؾؿشوركماظّٔيمؼبمودّٛمماظـشوط؟ بّٓأغو سـّٓعو سؾق٥ّ طون سؿو زبؿؾّٟ ػ٦ّ ػ٢ّ ذع٦ّرك؟ ػ٦ّ عو -

 اظّٓائّٕة(
؟موعوذامس٤ّمإٌّاتماظيتمورطنيواظ٦ّض٦ّصػ٨ّماٌؽونماظػورغمبنيماٌشتّٕؼّٓمع٤ّماظ٦ّص٦ّلم طـً سـّٓعو ذعّٕت طقّٟ -

 تؿؿؽ٤ّ مل اظيت إٌّاتمس٤ّ وعوذا ؟الحؼًوماظ٦ّض٦ّف ع٤ّ ومتؽـً وملمتلؿطّٝمظؾؿؽونماظػورغحووظًمصقفوماظ٦ّص٦ّلم
 ؟اظ٦ّض٦ّفمؼبماٌؽونماظػورغ ع٤ّ صقفو

 ظ١ّ؟ بوظـلؾيػّٔاماظـشوطمصق٥ّمغ٦ّبمع٤ّمأغ٦ّابماظعـّٟم أن تعؿؼّٓ ػ٢ّ -
ممقّٝ()دمالمظؾفؿم؟عوذامتعؾؿـومع٤ّمػّٔاماظـشوطممم

م

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً
تضــؿ٤ّمػــّٔهماظؿعــورؼّٟمواٌػــوػق٣ّمرؤؼــيمعؿؽوعؾــيموذــوعؾيمحــ٦ّلمعوػقــيماظعـــّٟموآظقــيمتشــؽق٢ّمذػـقــيمتفــّٓفمظالبؿعــودمممم

مس٤ّمادؿكّٓامماظعـّٟمبؽ٢ّمأذؽوظ٥ّموعػوػقؿ٥ّمؼبمآٌّارسممبومضبؼ٠ّماظّٕصوهماظـػل٨ّمىؿقّٝماِّرػول.مم

ــوماِّدودــقيمؼبمصفــ٣ّماالخــؿالفمبــنيماٌصــطؾقوتمواظؿعــمم ورؼّٟماظــيتمتشــؽ٢ّمع٦ّضــ٦ّبماظؿــّٓرؼىمدــلرؾىممضــ٢ّ:مإنمعفؿؿـ

مبكرائؽ٣ّ.عـؽ٣ّمؼبمػّٔاماظؿؿّٕؼ٤ّمأنمتشورط٦ّامعع٨ّم

ً:اليدف-أوالً 
ــدلم ــقيمممممممؼعؿ ــوػق٣ّماِّدود ــؾعّٚماٌػ ــورطنيمظ ــّٟماٌش ــ٤ّمتعّٕؼ ــيتمتعطــ٨ّمصــ٦ّرةمواضــقيمس ــ٤ّماظـشــوروتماظ ــوطمع ــّٔاماظـش ػ

مإخل(....م)اظعـّٟاٌطؾ٦ّبيمؼبماظؿّٓرؼىمعـ٢ّمعػف٦ّمم

مظؾؿػ ػقؿتؿقحمظؾؿش  طنيمصفؿً مأطـرممواظيت ،ػقؿظؾؿػ سصػمذػينم: وؼفّٓفمإظبم

م: اظالزعةمادلقا م-ث غقً م
ــالبمم ــ٦ّحمض ــورفمم–ظ ــوتمتع ــورف/)اظعـّٟمم-بطوض ــي/بطوضوتمتع ــوتمورضق ــ٨ّمم-ضصوص ــّٟمآٌّرد ــؿيمم-اظعـ ــوب(معؼل اظعؼ

مإظبمطؾؿوتمط٢ّمتعّٕؼّٟمبطوضوت٥ّمعؾ٦ّغيمبؾ٦ّنمزبؿؾّٟ.

  ضقؼةم30ماظـش ط:معدةم-ث ظـً 
م:اإلجراءات- ابعً 

اٌــّٓربمبؿ٦ّزؼــّٝماٌشــورطنيمضــؿ٤ّمثــالثمذبؿ٦ّســوت،موؼعطــ٨ّمطــ٢ّمذبؿ٦ّســيمبطوضــيمعؽؿــ٦ّبمسؾقفــوممممممممممممضقــومم -1

م.اٌػف٦ّم

 ؼ٦ّزبمبطوضوتماظؽؾؿوتمبشؽ٢ّمسش٦ّائ٨ّمؼبمأجّٖاءماٌؽونم.م -2
 ؼطؾىمعـف٣ّمإحضورماظؾطوضوتماٌؿعؾؼيمبوٌػف٦ّممواظيتمشلوماظؾ٦ّنمذات٥ّ،مواظع٦ّدةإظبمذبؿ٦ّسوتف٣ّ.م -3
ــؽق٢ّماظؿعّٕمممم -4 ــيمتش ــ٢ّمذبؿ٦ّس ــ٤ّمط ــىمع ــىمماظطؾ ــاللمتّٕتق ــ٤ّمخ ــّٟمع ــوتمؼ ــ٦ّارمممماظؾطوض ــوئ٠ّمواي ــاللمػبــّٗمدض خ

مواٌـوضشيمح٦ّلماٌػف٦ّممعّٝماٌشورطني.

مادلد ب:معالحظ ت-خ علً م

ماظعـززػمطؿز مػززقمعقجززق مب ظززدظقؾممعقحززدةمسززـموعػز ػقؿمبؿؼززدؼؿمتعزز  ؼػمم(اظصززق شةاظـشز طم)مؼؼزقممادلززد بمبـف ؼززةمم

م.بق بقؼـت(مسرض)اظؽقعؾققترموميؽـمسرضف مسـمررؼؼمادؿكداممماظؿد ؼيب

م

                                         بطاقات ألوان      العنفب المرتبطة ممفاىيال/                               2نشاط رقم   /   
 عصف ذىني
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اظؾفقءماإل ا يمإزنماظلؾطةمأوماظؼقةماجللدؼة،م“بأغفم)ماظعـػمWHOعـظؿةماظصقةماظع دلقةممفعٍرُتم

مصرؼؼمأومجمؿؿع،متؤٍ يمإزنمأومعـم ماظذات،مأومضدمررفمآخر،مأومضٍد مبشؽؾمصعؾكمأومعـمب بماظؿفدؼد،مضٍد دقاًء

م”ػلل،مأومدقءممنق،مأومحرع ن.ماحملؿؿؾمجدًامأنمتؤٍ يمإزنمإص بة،مأومعقت،مأومأذىمغ
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ؼبمأعـوط٤ّممؼؾبعق٠ّمدرلماظعؿؾٍقيماظؿعؾقؿقيمؼبمآٌّارسموؼؾبؿؽ٤ّمأنمضبّٓثممدؾ٦ّكبلٍغ٥ّمأٍيمماظعـػمادلد دٍلؼعٍّٕفمً

أومداخـ٢ّمممظبمآٌّردي،مأومخاللمأٍؼيمصعوظٍقيمخورجٍقـيمتؾبؼقؿفـومآٌّردـيممم،مأومؼبماظطّٕؼ٠ّمإيآٌّردقمظؾقؽيعؿعٍّٓدةمد٦ّاءمداخ٢ّما

ماظصّٟ.

مواظعـّٟموغب٢ّمواالغؿقورمواظؼؿ٢ّماىـل٨ّمواالسؿّٓاءماىّٓرانمسؾ٧ّمواظؽؿوبي مواظلـكّٕؼيممواظشؿ٣ّمطوظلؾوبماٌعـ٦ّي،ماظلالح،

م.آٌّرديمأضلوممؼبماظػ٦ّض٧ّمواظعصقونموإثورةمواالدؿفّٖاء

ــوماظعؼقبززةماجللززدؼةمأوماظؾدغقززةمفمجلـززةمحؼززقطماظطػززؾممعززٍرُتم ــ٧ّمأغف ــومممسؾ ــيمتلــؿكّٓممصقف أيمسؼ٦ّب

ــّٓتفوم،ممممممممم ــًمذ ــومضؾ ــ٤ّماِّملمأوماِّذىم،معف ــيمع ــيمععقـ ــّٕرمودرج ــوقماظض ــومإي ــّٕضمعـف ــ٦ّنماظغ ــّٓؼيموؼؽ ــ٦ّةماىل اظؼ

ــيمؼبماظلــقوقماظؿعؾقؿــ٨ّمتعـقــّٟماظطــالبمامضــّٕبف٣ّمام)ماظصــػّٝممم ــّٕدصنيممم–اظؾطــ٣ّمم–وتشــؿ٢ّماظعؼ٦ّب ــ٧ّماظ أوماظضــّٕبمسؾ

ــّٓمأومم- ــّٕصمأوممممممم(مبوظق ــقف٣ّمأوماًــّٓشمأوماظؼ ــّٖػ٣ّمأومرع ــالبمأومػ ــ٢ّماظط ــؿ٢ّمرط ــ٤ّمأنمتش ــوم،موميؽ ــؿكّٓاممأداةمع بود

ــورممممممأواظعــّٚمأومذــّٓماظشــعّٕم،مم ــ٨ّمأوماإلجؾ ــرلمعّٕضبــيمأومايــّٕقمأوماظؽ ــومماظطــالبمؼبمأوضــوبمش ــنيمأومإرش ذــّٓماِّذغ

ؼبمعبقــّٝمايــوالتممسؾــ٧ّمتـــوولمعــ٦ّادمععقـــيمتلــهمظطــالبم،موتــّٕىماظؾفـــيمأنماظعؼ٦ّبــيماظؾّٓغقــيمػــ٨ّمسؼ٦ّبــيمعفقـــيم

ــيممممم ــوتماظؾّٓغق ــيمشــرلماظعؼ٦ّب ــوتماظؼودــقيمواٌفقـ ــيمعـفــوماظعؼ٦ّب ــ٧ّماظطؾؾ ــ٤ّماظعـــّٟمميــورسمسؾ .ومثــيمأذــؽولمأخــّٕىمع

واظــيتمهــّٛمعــ٤ّمضــّٓرماظطوظــىمأومتّٔظــ٥ّمأومدبقػــ٥ّمأومتفــّٓدهمأومتلــكّٕمعـــ٥ّمممــومتــمثّٕمسؾــ٧ّمغػلــقؿ٥ّمووعؾــ٥ّمؼــّٓخ٢ّممم

 .ؼبمحوالتماالطؿؽوبمواالغلقوبماالجؿؿوس٨ّموحوالتمأخّٕى
عبقّٝمأذؽولماٌعوعؾيماظلقؽيماظؾّٓغقيمأوماظعورػقيمأومطؾقفؿو،مواالغؿفوكماىـل٨ّ،ماإلػؿولمأوماٌعوعؾيممعػفقمماإلد ءة:م

موبؼوءمومن٦ّماظطػ٢ّمربؿؿؾيمتمذيمصقيماٌمدؼيمإظبمأذؼيمحؼقؼقيمأومبنػؿول،مأوماالدؿغاللماظؿفوريموشرله

مأوماظؼ٦ّة.مميٌلموظقيمأوماظـؼامدقوقمسالضوتمأومطّٕاعؿ٥ّمع٤ّمخاللم

ً
ً
ً
ً

ً
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ً

ً
م:اهلدف-أوًا

 .دعيماًقولمظّٓىمأصّٕادماظػّٕؼ٠ّ. - اظّٔػيناظؾّٓؼفيمواظعصّٟممدّٕسي :إزناظـش طمػذاممؼفدف
 .هؿ٢ّماٌلموظقيموماالدؿؿّٕارمؼبماجملؿ٦ّسيمعّٝمأسضوءماظػّٕؼ٠ّ- 
م.خؾ٠ّمروحماظؿعوونمبنيمأسضوءماظػّٕؼ٠ّ- 
 اظؿعّٕفمسؾ٧ّمأذؽولموأغ٦ّابماظعـّٟ -
 : زعةاظالمادلقا -ث غقً 
ممو ط-ضالبوظقحممأضالم-

  ضقؼةم30ماظـش ط:معدة-ث ظـً 
 :اإلجراءات- ابعً 

 صـّٓوقمعػؿ٦ّحماىؾ٦ّسمسؾ٧ّمذؽ٢ّم -1
  إشؿوضماِّسني أرؾىمع٤ّماٌشورطني -2
  بؽؿوبيمعومؼلّٕدهماٌشورطنيمسؾ٧ّماظؾ٦ّح.مطؾّٟمأحّٓمع٤ّماٌشورطني -3
 ؼؿ٦ّضّٟ.ث٣ّمودّٛمآٌّرديممبوظعـّٟمع٤ّضّٓمتؽ٦ّنمعؿعؾؼيمماظؼصيموذظ١ّمبّٔطّٕمطؾؿيمآٌّربمبلّٕدؼؾّٓأم -4
ذكّٙمظقؼ٦ّممبنغفـوءممماخلمحؿ٧ّمآخّٕم....اظشكّٙماظّٔيمؼؾق٥ّمبنطؿولماظؼصيممبومؼّٕاهمعـودؾًومع٤ّمطؾؿوتموػؽّٔامؼؼ٦ّم -5

 .عومبّٓأمدّٕدهماظشكّٙماِّول
 ارؾىمع٤ّماٌشورطنيمصؿّّماِّسني. -6
 :عـول آٌّرب(عالحظوتم)رّٕحمأدؽؾيمسؾ٧ّماٌشورطنيما٦ٌّج٦ّدةمؼبما -7

ؼبمبوحــيممؼؿشــوجّٕانمعــّٝمبعضــفؿومتؾؿقــّٔانذــوػّٓتم)موأم.ؼؿشــوجّٕانذكصــونممذــوػّٓتم(:رب)اٌــّٓماِّولاٌشــوركم

م(.آٌّردي

 سرد قصة                                 تمييدي /        1نشاط رقم   / 
 

/(2نشاط / تمييدي /1اط/)نش العنف وأشكال / أنواع4/الجمسة  
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  )اِّخّٕماظطوظىذؿ٣ّم)ماِّولمبوظؿؾػّٜمبؽؾؿوتمشرلمالئؼيماظطوظىضومم:ماظـوغ٨ّ
 اِّخّٕمسؾق٥ّمبوظشؿ٣ّ.ماظطوظىصّٕدماظـوظٌ:م
 .(ؿف٨ّماظؼصيؿـظمحؿ٧ّمؼـؿف٨ّمعبقّٝماٌشورطنيمػؽّٔابضّٕبمبعضف٣ّم)ماظطوظؾونمبّٓأاظّٕابّٝ:م

مادلد ب:معالحظ ت-خ علً م

 ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّمع٤ّمخاللمرّٕحمبعّٚماِّدؽؾي:أذؽولموأثورماظعـّٟموػـومميؽ٤ّمأنمؼؼ٦ّممآٌّربمبوظؿؿفقّٓم -
 ػ٢ّمذطّٕت١ّمبش٨ّءمع٤ّمرػ٦ّظؿ١ّمؼبمآٌّردي؟ -
 ؟اظؽؾؿوتماظيتمتّٓلماظعـّٟعومػ٨ّممظ١ّ؟ بوظـلؾيػّٔاماظـشوطمصق٥ّمغ٦ّبمع٤ّمأغ٦ّابماظعـّٟم أن تعؿؼّٓ ػ٢ّ -
 اٌشورطني.مأج٦ّبيؼّٓونمآٌّربممعوذامتعؾؿـومع٤ّمػّٔاماظـشوط.م)دمالمظؾفؿقّٝ( -
 .وأغ٦ّاس٥ّماظعـّٟم/مأذؽول2ث٣ّمؼـؿؼ٢ّمظؾـشوطم/ -

م

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 :اهلدفم-أوًا

 :وؼفّٓفمإظبمأغقاعموأذؽ لماظعـػؼعؿدلمػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعّٖزمبعّٚمع٤ّمصفؿـومظؾعّٚم

 .دّٕسيماظؾّٓؼفيمواظعصّٟماظّٔػين- م

ماجملؿ٦ّسي.خؾ٠ّمروحماظؿعوونمبنيمأسضوءم- م

ماظؿ٦ّص٢ّمِّغ٦ّابموأذؽولماظعـّٟم-

 ورضيمطؾرلةممم-ضؾ٣ّ،مورقمعؼ٦ّى،مأومالص٠ّممعؼّٙ،مشّٕىمضصوصوت، :ادلقا اظالزعة-ث غقً 
  ضقؼةم25اظـش طممعدة-ث ظـً 
م:اإلجراءات- ابعً 

م

م

م

 
 .ولمػـّٓدقيبلذؽماٌشورطنيسؾ٧ّمملغ٦ّابماظعـّٟباٌؿعؾؼيماٌؼص٦ّصوتمؼؿ٣ّمت٦ّزؼّٝمم -1
ماىّٓولمؼبماٌؽونماٌـودى.مسؾ٧ّماظعؾورةماظيتمبنيمؼّٓؼ٥ّإظصوقممط٢ّمعشوركع٤ّمماظطؾىم-3

مؼؿ٣ّمتؼقق٣ّمسؿ٢ّماٌشورطنيمؼبمحولموج٦ّدمإجوبوتمؼبماٌؽونمشرلماٌـودى.-4

م)عالحظوتمآٌّرب(مأغ٦ّابماظعـّٟموأذؽولماظعـّٟظق٦ّضّّمماجملؿ٦ّسوتمآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّمؼؼ٦ّمم-5

معالحظ تمادلد ب:م-خ علً مم

ــّٓربم ــ٦ّمماٌ ــّٓؼ٣ّمم(اظصــقوشي)ماظـشزز طبـف ؼززةمؼؼ ــّٓظق٢ّمماظعـززػمأذززؽ لبؿؼ ــ٦ّمع٦ّجــ٦ّدمبوظ ــومػ ــّٓرؼيبمطؿ ــ٤ّمماظؿ وميؽ

م:سّٕضمب٦ّرب٦ّؼـً(مسؾ٧ّمدؾق٢ّماٌـول)اظؽ٦ّعؾق٦ّتّٕمسّٕضفومس٤ّمرّٕؼ٠ّمادؿكّٓامم

م

 جدول  األشكال                              أنواع وأشكال العنف                                     /        2نشاط رقم   / 
 

 ؼؼ٦ّممآٌّربمبّٕد٣ّمجّٓولمعؼل٣ّمإظبمأربّٝمأضلومموؼؽؿىمسؾقفوماظعـووؼ٤ّموص٠ّماىّٓولماِّت٨ّ:-1
 إػؿول ظػظ٨ّ غػل٨ّ جلّٓي
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م

م:إظبمسّٓهماسؿؾوراتمخاللمع٤ّماظعـّٟمأذؽولمتصـّٟممم

م:إظبماالسؿؾورمػّٔامحبلىماظعـّٟمؼؼل٣ّوم:وررؼؼؿفماظعـػمأدؾقبمحقثمعـ

 م:اجللديمأوماظؾدغلماظعـػ

مأضّٕارمإؼّٔائف٣ّمبفّٓفماآلخّٕؼ٤ّمووهمعؿعؿّٓ،مبشؽ٢ّماىلّٓؼيماظؼ٦ّةمادؿكّٓاممؼبمؼؿؿـ٢ّمواظّٔي مسؼـوبممط٦ّدـقؾيمموذظـ١ّممشلـ٣ّ،ممجلقؿيموإيوق

مسؾـ٧ّمماِّعـؾـيمموعـ٤ّممظؾكطـّٕ،ممؼعّٕضـف٣ّممممـومماِّضـّٕارمم١ّتؾـممجّٕاءماظـػلقيمواِّوجـوبمواٌعوغوةماِّظـ٣ّمب٦ّض٦ّبماظؿلؾىمإظبمؼمديمممومذّٕسقي،مشرل

ماظؾطؿـوت(م–ماظـّٓصّٝم–مأدواتمبودـؿكّٓاممأومبوِّؼّٓيمضّٕبم–مخـ٠ّم–مبوظّٕج٢ّمرصلوتم–مبوظـورماظؽ٨ّم–)ايـّٕقمماىلّٓيماظعـّٟ

 م:اظعـػماظـػلل

متؾ١ّمهّٓثموضّٓماظـػل٨ّ،مظؾضّٕرمسؾؿقيمذبؿؿعقـ٥ّموععّٕصيمعؼوؼقّٗموص٠ّمبعؿ٢ّ،ماظؼقوممس٤ّماالعؿـوبمأومسؿ٢ّمخاللمع٤ّمؼؿ٣ّمضّٓماظّٔيماظعـّٟموػ٦ّ

اظــلؾ٦ّطقي،ممموزوئػـ٥ّمسؾـ٧ّمؼـمثّٕمممومعؿضّٕر،مرػ٢ّمىع٢ّمواظلقطّٕةماظؼ٦ّةمميؿؾؽ٦ّنماِّذـكوصماظّٔؼ٤ّمع٤ّمذبؿ٦ّسيمأومذكّٙمؼّٓمسؾ٧ّماِّصعول

م.اظـػل٨ّمأغـ٦ّابماظعـّٟمع٤ّمغ٦ّبمأؼضًومػ٦ّمبوظؼ٦ّةماآلخّٕؼ٤ّمسؾ٧ّماآلراءمصّٕضمأنمطؿومواىلّٓؼي،ماظّٔػـقي،ماظ٦ّجّٓاغقي،

مصّٕاخ(م–تفّٓؼـّٓمم–مإػوغيم–مظؾػّٕدمضؾ٦ّلموسّٓمماظـػل٨ّم)رصّٚماظعـّٟمسؾ٧ّماِّعـؾيموع٤ّ

 م:اظؾػظلماظعـػ

ماِّخالضقـيممظؾؼـق٣ّمماٌكوظػـيممواظؽؾؿـوتمماِّظػوزمادـؿكّٓام:مابلغـ٥ّماظؾوحٌموؼعّٕص٥ّمواظـػل٨ّ،ماىلّٓيماظعـّٟمس٤ّمخط٦ّرةمؼؼ٢ّمالماظؾلونمسـّٟ

م(.....إخلاظلكّٕؼيم–ماالػوغـيم–ماظـشؿ٣ّم–ماظؿقؼقـّٕم–ماٌؿؽـّٕرماظـالذبم)االغؿؼودماظؾػظ٨ّماظعـّٟمسؾ٧ّماِّعـؾيموع٤ّم.ااآلخّٕؼ٤ّمووه

 م:اإلػؿ ل

ماظعورػقي،ماظؿعؾقؿقي،مأوماىلؿوغقي،ماِّدودقي،مبوحؿقوجوت٥ّماظطػ٢ّمإعّٓادمؼبماظػش٢ّ:مابلغ٥ّماإلػؿولمؼٍعّٕف ماظؽـوؼبمماإلعـّٓادممسـّٓممموبوظؿوظ٨ّمأو

ماظطـّٕدمماٌالئؿـي،مالبّٗاٌمأوماٌـودى،ماٌلوىمت٦ّصرلمأومبوظطعوم، مإػؿـولممأومتلخرلػـو،ممأوماظطؾقـي،مماظّٕسوؼـيممتؼـّٓؼ٣ّممرصـّٚممأوماٌــّٖل،ممعـ٤ّممأو

ماظّٓرادقيمؼبماظطػ٢ّمتلفق٢ّ مؼبماظؽؾـورممواظـّٖابمبـنيمماظؿشوجّٕمأومآٌّردي،مع٤ّماٌؿؽّٕرمبوشلّٕوبمظؾطػ٢ّماظلؿوحمأوماظطػ٢ّ،مظل٤ّماٌـودؾيمإٌّحؾي

م.اظطػ٢ّمأعومماٌـّٖل

م.ااظّٖع٤ّمع٤ّمعلؿؿّٕةماِّدودـقيمظػذلةماظطػـ٢ّمرشؾوتمتؾؾقيمسّٓمام:بلغ٥ّمطؿومؼعّٕفماإلػؿول

م

م

 انعنف أشكال
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م:صؽؿنيمإظبمتصـقػ٥ّممتمحقٌ

م.عؼص٦ّدمإػؿول-أ

م.عؼص٦ّدمشرلمإػؿول-ب

م:ؼبمتؿؿـ٢ّمظإلػؿول،مأغ٦ّابمميؽ٤ّماإلذورةمإظبماظلوبؼنيماظؿعّٕؼػنيمخاللمع٤ّ

م.رسوؼيمدونماظطػ٢ّمطذلك:ماىلّٓيماإلػؿولم–

م.واحملؾيماظعورػيمع٤ّمظطػ٢ّامطقّٕعون:ماظعورػ٨ّماإلػؿولم–

م53.آٌّرديمس٤ّماظؿغقىمسؾ٧ّماظطػ٢ّمطؿشفقّٝ:ماظذلب٦ّيماإلػؿولم–

م.اٌودؼيمظعالج٥ّماإلعؽوغوتمت٦ّصّٕمع٤ّماظّٕش٣ّمسؾ٧ّمظؾطػ٢ّماظصققيماظّٕسوؼيمتلجق٢ّمعـ٢ّ:ماظصق٨ّماإلػؿولم–

م:ادلد دلماظعـػمعظ ػرم

مظالػؿؿومماظؽـقـّٕؼ٤ّمظـورأغمربّٛمأصؾقًمصؼّٓماظق٦ّعقي،محقوتـومؼبماظعـّٟمعظوػّٕمظؿعّٓدمغظًّٕا مأنمإصّٕازاتفـو،ممع٤ّمغّٕاهمعومِّنمواىّٓل،موعـّٓسوًة

مأنمظشكصـقيممطؿــوممِّخـّٕى،ممعّٓرديمع٤ّمحّٓتفومتؿػـووتمؼبمواظيتماظعـّٟمعظوػّٕمع٤ّمعّٓرد٨ّمذبؿؿّٝمطبؾ٦ّمصالممتعؼقًّٓا،مأطـّٕماِّع٦ّرمجعؾً

مآٌّردـيممعـّٝممأصّٕادػـوممتعـوونمموعـّٓىممبوٌّٓردـيمماًورجقـيماحملقطيمؽـياظؾقمإظـ٧ّمبوإلضـوصيماٌظوػّٕمتؾ١ّمع٤ّمايّٓمؼبمبورزًامدورًامودؾطؿ٥ّمآٌّؼّٕ

م.اظعـّٟماظؿوظ٨ّمعظوػّٕماظشؽ٢ّموؼ٦ّضّّ،

م

م

م

 

 

 

 

 

م

م

م

 لعنفمظاىر ا

 من حيث طريقة العنف

 العنف المباشر

 العنف الجماعي العنف غير المباشر

 العنف الفردي

 سن سقةماظعـػممصر ؼةمأو
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م:إظبمؼؼل٣ّمحقٌم:اظعـػمررؼؼةمحقثمعـ:مأوًا

 م:ادلؾ ذرماظعـػ

مؼــرلممأصـؾقوًممعصـّٓراًممؼؽـ٦ّنممذـكّٙممأيمأوماإلدارؼـنيممأوماٌعؾــ٣ّممعــ٢ّماظعّٓواغقـيمظالدـؿفوبيماٌـرلماِّصؾ٨ّما٦ٌّض٦ّبمسب٦ّما٦ٌّج٥ّماظعـّٟموػ٦ّا

ما.اظعّٓواغقيماالدؿفوبي

 م:ادلؾ ذرمشريماظعـػ

مبوظعـّٟ،مؼؿل٣ّمروظىماٌعؾ٣ّمؼـرلمطلنمعـولم،اظالدـؿفوبيماظعّٓواغقيماٌـقـّٕماِّصـؾ٨ّما٦ٌّض٦ّبموظقّٗما٦ٌّض٦ّبمرع٦ّزمأحّٓمإظبما٦ٌّج٥ّماظعـّٟموػ٦ّا

مذات٥ّاٌمإظبمسـػ٥ّمت٦ّجق٥ّماظطوظىمػّٔامؼلؿطقّٝموال مأوماٌعؾــ٣ّممبفـّٔاممخـوصممذـ٨ّءممأيمضـّٓممسـػ٥ّمؼ٦ّج٥ّمضّٓمسـّٓئّٔماِّدؾوب،مع٤ّمدؾىمِّيمعؾ٣ّ

م.آٌّرديمإظـ٧ّمممؿؾؽوتمحؿـ٧ّ

م:اظؿ ظلماظـققمسؾكمعدا دـ معـف متع غلماظيتمادلظ ػرمأػؿموعـ

م.آٌّرديمجّٓرانمتش٦ّؼ٥ّ-أ

م.آٌّردقيمايصّٙمبنيمبوظـظومموإخاللمذغىمإحّٓاث-ب

م.آٌّردقيمظؾلؾطيماًض٦ّبمورصّٚمعؾقؿ٨ّ،اظؿماظ٦ّاضّٝمسؾ٧ّماظؿؿّٕد-ج

م.عؼورعؿ٥ّمأوماىوغيبمبويّٓؼٌمد٦ّاءماظّٓرس،مإظؼوءمعؿوبعيمس٤ّماٌعؾؿنيمتعطق٢ّ-د

م.آٌّرديمأثوثمإتالف-ه

م.آٌّردقيمواِّشّٕاضماظطؾؾيمأذقوءمدّٕضي-و

م.آٌّرديمؼبماظلؾطيمميـ٢ّممم٤ّمأوماٌعؾؿنيمع٤ّمواظلكّٕؼيماظؿفؽ٣ّ-ز

مآٌّردي:مداخ٢ّمعـّٟظؾماِّخّٕىماٌظوػّٕمبعّٚموع٤ّ

م.اِّخّٕىماظـشوطمأدواتمأومايود٦ّبمجفوزمادؿكّٓاممإدوءة-أ

م.اظطؾؾيمأعوممغوبقيمبلظػوزماظؿؾػّٜ-ب

م.اظشوذةماظلؾ٦ّطقيماظؿقّٕذوت-ج

م.آٌّردقيمواإلدارةماٌعؾؿنيمممؿؾؽوتمإتالف-د

م.ععًوماالثـنيمأومجلّٓؼًومأومظػظقًومد٦ّاءماٌعؾؿني،مسؾ٧ّماالسؿّٓاء-ه

م
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م:اظعـػمسن سقةمأومصر ؼةمثحقمعـ:مث غقً 

م:إظبمؼؼل٣ّمحقٌ

 اظػر يماظعـػ: Individual Violenceمذـكّٙممضقوممعـ٢ّمايقـوةماظق٦ّعقي،مصـ٨ّماِّذكوصمبنيمضبّٓثماظّٔيماظعـّٟمػ٦ّم

م.اظغضىمع٤ّمث٦ّرةمأثـوءمآخّٕمذكّٙمبؼؿ٢ّمععني

 ماجلؿعلماظعـػ:Collective Violenceم.اإلرػوبمحوظيمؼبموؼؿؿـ٢ّم

ميمواظعـّٟماىؿوس٨ّمطؿومؼؾ٨ّ:دّٕوؼعّٕفمط٢ّمع٤ّماظعـّٟماظػ

 مسـقـّٟممبشـؽ٢ّمماظقـّٓممأومبودـؿكّٓامماظؾلـونممعومذكّٙمب٥ّمؼؼ٦ّممبوظػع٢ّمأومبوظؼ٦ّلمإؼّٔاءمط٢ّموػ٦ّ): اِّغ٦ّيم)اٌؿلؾّٛماظػر يماظعـػ

م.عبوسيمأومصّٕدًاماآلخّٕمػّٔامطونمد٦ّاءمآخّٕؼ٤ّمووه

 معـ٤ّممودـقؾيممواظؼ٦ّةماظعـّٟمطي،مبودؿكّٓامعـشذلمخـصوئّٙمذاتمبـشّٕؼي،مذبؿ٦ّسـيمضقوممػ٦ّم:اىؿع٨ّ(م)اٌؿلؾّٛماجلؿ سلماظعـػ

م.اًورج٨ّمسؾـ٧ّماظ٦ّاضّٝماًوصمدؾوضفومتطؾق٠ّمأوماًوصي،معصؾقؿفومهؼق٠ّمودوئ٢ّ

م

م

م

م

م

م
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م:اهلدفم-أوًا

اظعـّٟما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّمممبلدؾوبيتمتعط٨ّمص٦ّرةمواضقيمس٤ّمتعّٕؼّٟماٌشورطنيمػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظؼعؿدلم

م.اظؿّٓرؼيبم

م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 
مأوراقمعؾ٦ّغيمم-أضالمم–أرواقمبقضوءمصغرلةمبعّٓدماٌشورطنيمم-ظؾؿػوػق٣ّ(مسّٕضماٌودةماظعؾؿقيم)داتوذ٦ّمم-ظ٦ّح،مضؾ٣ّمص٦ّظ٦ّعودذل

م ضقؼةم30ماظـش ط:عدةمم-ث ظـً 

 اإلجراءات- ابعً 
 بوظـشوطماٌشورطنيؼؼ٦ّممعبقّٝمم-1
متؼلق٣ّماٌشورطنيمجملؿ٦ّسوتمسؿ٢ّموؼ٦ّزبمسؾ٧ّمط٢ّمذب٦ّسيمورضيمطؾرلةموضؾ٣ّمدبطقّٛ.مم-2

معـوضشيماثـونمع٤ّماظع٦ّاع٢ّماٌلؾؾيمظؾعـّٟم)هّٓدمعلؾؼًو(.مط٢ّمذبؿ٦ّسيارؾىمع٤ّمم -2

موممتمتّٓوؼـ٥ّمع٤ّمضؾ٢ّماٌشورطني.ارؾىمع٤ّمط٢ّمذبؿ٦ّسيمبعّٓمتعقنيمضوئًّٓامشلوم)عؿقّٓثمبود٣ّماجملؿ٦ّسي(مبشّٕحمع -3

م.اٌشورطنيعّٝمعبقّٝماٌالحظوتماظيتمدوغًمض٣ّممبـوضشيم -4
مظق٦ّضّّمأدؾوبماظعـّٟ)عالحظوتمآٌّرب(ماجملؿ٦ّسوتمآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّمؼؼ٦ّم -5

م

معالحظ تمادلد ب:م-خ علً 

ــّٓربم ــ٦ّمماٌ ــّٓؼ٣ّمم(اظصــقوشي)ماظـشزز طبـف ؼززةمؼؼ ــ٦ّمع٦ّجــ٦ّدمبوظــممأدززؾ بماظعـززػبؿؼ ــومػ ــّٓرؼيبمّٓظق٢ّطؿ ــ٤ّمماظؿ وميؽ

م:سّٕضمب٦ّرب٦ّؼـً(مسؾ٧ّمدؾق٢ّماٌـول)سّٕضفومس٤ّمرّٕؼ٠ّمادؿكّٓامماظؽ٦ّعؾق٦ّتّٕم

م

 /(1)نشاط/ العنف ة عنواآلثار الناجم األسباب /5/الجمسة
 

   عمل مجموعات           أسباب العنف         /                   1نشاط رقم   / 
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 اظـػلٍقة:ماظعقاعؾم-أوًا
مإخلوتشؿ٢ّماالطؿؽوب،مواظؼؾ٠ّ،مواظؿ٦ٍّتّٕم م.... محٍؿ٧ّمؼبمماظػّٕد،موعشوػّٓة مؼبماظش٦ّاربمأو ظلؾ٦ّطقوتمسـقػيمؼبماٌـّٖلمأو

 )م.عف٣ّمسؾ٧ّمربوطوةماظعـّٟموادؿلفوظ٥ّأظعوبماظػقّٓؼ٦ّمأوماِّصالمممّمومؼؾبشٍف
 ماألدرؼة:عؾمااظعقمم-ث غقً 

غؼوطماالرتؽوزماظيتمتلف٣ّمؼبمآظقيماظؿعوع٢ّمعّٝماآلخّٕؼ٤ّم،مذظ١ّمانممنّٛمآظقيماظؿعوع٢ّمتػّٕضممأوظبتعّٓمععوعؾيماِّب٦ّؼ٤ّمِّبـوئف٣ّم

وبماٌمٍدؼيمظؾعـّٟمآٌّرد٨ٍّمتعـقّٟماِّدؾسؾ٧ّماِّبـوءمغ٦ّبماٌعوعؾيماظيتمؼؿعوعؾ٦ّنمبفومعّٝمزعالئف٣ّموبفّٔامغّٕىمانمع٤ّماػ٣ّم

اظطوظىمع٤ّمَضؾؽب٢ّمواظَّٓؼ٥ّمأوماجملؿؿّٝماحملقّٛمب٥ّموتعٍّٕض٥ّمظإلضصوءمواظّٕصّٚ،ممّمومؼّٓصع٥ّمإظبمصع٢ّمأٍيمذ٨ّءمع٤ّمأج٢ّمإؼؼوفمعوم

م ماظضبّٓث مأن مذظ١ّ ماظلؾ٦ّطقوت معـقػي مواظّٓؼ٥ّ مععوعؾي مع٤ّ ماطؿلؾفو مواظيت ماظؿؾؿقّٔ مبفو مؼؼ٦ّم مدؾ٦ّطقوت٥ّ،ماظيت مسؾ٧ّ تمٍثّٕ

 وتّٖؼّٓمع٤ّمغلؾيممموردؿ٥ّمظؾعـّٟمبنيمزعالئ٥ّمؼبمآٌّردي،ممبومصقفوماظعـّٟماُِّدٍّٕيموذكصقؿ٥ّ،
سؾ٧ّمدؾ٦ّطقوتمماظـوبقي(متـعؽّٗاِّظػوزمم_اظؿّٓخنيمم_ماظؽق٦ّلم_م)اإلدعوناٌؿوردوتماظلؾؾقيماظيتمؼؼ٦ّممبفوماآلبوءم -

 .آٌّرديداخ٢ّمماظؿؾؿقّٔ
اظصؾوحماظؾوطّٕموس٦ّدتف٣ّمإظبماٌـّٖلمسـّٓماٌلوء،مؼشّؽ٢ّممصكّٕوجف٣ّمإظبماظعؿ٢ّمعـٌّٔشؽالتمأبـوئف٣ّ،مماآلبوءسّٓممتػف٣ّم -

 صّٕاشًومتّٕب٦ّؼًومظعّٓممإصبودمضّٓوةمحلـيمأعوعف٣ّمتؼ٦ِّّممدؾ٦ّطقوتف٣ّموتّٕسوػ٣ّمحؾًوموحـوغًو
 .ؼلؿطقع٦ّنمع٤ّمخالشلوماظؿعوع٢ّمعّٝمعشؽالتمأبـوئف٣ّرؤىمتّٕب٦ّؼيمماعؿالطف٣ّسّٓمم -

 ؿؿعقة:اجملاظعقاعؾمم-ث ظـً 
مم مواالؼؾبعٍّٓ ماظـؼوؼب ماظعوداتماظلقوق م) مم_جؿؿوس٨ّ ماظؿلدؼىمم_االووػوتمم_اظؿؼوظقّٓ معػوػق٣ّ مسؾ٧ّ ماظؼوئ٣ّ اٌعؿؼّٓاتم(

متالعقّٔممحّٓوثماظعـّٟمآٌّرد٨ّمصؼّٓمتّٖدادماظعّٓواغقيمظّٓىذظ١ّمأغفومتلف٣ّمؼبم،ع٤ّماِّدؾوبماٌمدؼيماظبماظعـّٟ،ماظعـػ٨ّ

ٌُكّٓرات وطّٔظ١ّماىّٕميي،متعٍّٓمأطـّٕمسّٕضًيمٌؿورديممآٌّارسموضّٓمتؽبؾٍق٤ّمأٍنماجملؿؿعوتماظيتمؼّٕتػّٝمصقفومغلؾيمعؾبؿعور٨ّما

تّٖؼّٓماظعـّٟمؼبمآٌّارسماظػؼّٕ،ممضّٓمداخ٢ّماحملقّٛمآٌّرد٨ٍّ،موسؾ٧ّماٌعؾؿنيمأؼضًو،موع٤ّماظع٦ّاع٢ّماظيتماظلؾ٦ّطقوتماظعـقػي

،مواظؽـوصيماظلؽوغقيماظعوظقي،مػّٔامبوإلضوصيمإظبمأٍنماظعصوبوت،موعّٓىمماغؿشورػومتلوػ٣ّمؼبمخؾ٠ّمبقؽوُتمعّٓردقُيمخطرلُة

م.بلؾىماغؿؼولمدؾ٦ّطقوتف٣ّماظعـقػيمع٤ّماِّحقوءمإظبمآٌّارس

 أسباب العنف

 انعنف انتي تسهى يف نشىء نعىايم ا
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ماظعقاعؾماظصققة:م- ابعً 

ٌُؾؽّٕ،مؼؾبّٔطّٕمعـفو:مخؾ٢ّم بٍقـًماظٍّٓرادوتمأٍنمبعّٚماِّدؾوبماظصقٍقيماظيتمتؾبمديمظؾعـّٟمآٌّرد٨ٍّمتؽبقّٓثمأثـوءماظؿط٦ٍّرما

سؾ٧ّماٌكّٓراتمأوماظؽق٦ّل،مأوماظؿّٓخني،ممدعوناظ٦ّالدة،مواإلؼبموزوئّٟماظّٓعوغماظّٔيمضّٓمؼـؿٍمس٤ّمغؼّٙماِّطلفنيمأثـوءم

مإظبم مبوإلضوصي مدّٕؼّٝماالغػعول،مػّٔا ماىل٣ّ،موتمديمإظبمأنمؼصؾّّمذكصًو مع٤ّماظّٓعوغمومن٦ّ مسؾ٧ّمط٢ٍّ مبّٓروػو واظيتمتمثّٕ

مؼمديمظظف٦ّرمبعّٚمأغ٦ّابماظعـّٟم إصوبوتماظّٕأسمواظيتمؼؾبؿؽ٤ّمأنمتؾبغرلمع٤ّمرّٕؼؼيمادؿفوبيماظّٓعوغمظؾعّٚما٦ٌّاضّٟ،مممو

م.اٌلؿؼؾ٢ّمظّٓؼ٥ّمؼب

م

م

م

م

م

م

م

م

 اظلؾقطقة:اظعقاعؾمم-خ علً 
تؽبّٕتؾّٛماِّدؾوبماظلؾ٦ّطقيمظؾعـّٟمآٌّرد٨ٍّمؼبمطـرلمع٤ّماِّحقونمبؼضوؼومذكصقيممبومصقفوماًف٢ّماظّٔيمؼؽبؿـّٝمإٌّاػؼنيم

مظؽ٦ّغ٥ّمؼؽبّٕشىمؼبمجّٔبماالغؿؾوهمظّٓؼ٥ّ،م أومع٤ّماالغّٓعوجمعّٝمزعالئف٣ّموطّٔظ١ّماظؼؾ٠ّماالجؿؿوس٨ّ،مصقصؾّّمبعضف٣ّمعؾبؿؿٍّٕدًا

تمديمٌؿورديماظعـّٟمضّٓمرشؾيمعـ٥ّمظالغؿؼوممبلؾىما٦ٌّاضّٟماظيتمتعٍّٕضمصقفومظؾلكّٕؼيمأوماظؿـٍؿّٕ،موع٤ّماِّدؾوبماظيتم

متـووظ٥ّمظألدوؼيم ٌُلؿؼؾ٢ّمواإلجفودمإٌّتؾّٛمبعّٓمماظشع٦ّرمبويىمداخ٢ّمعـّٖلمذوؼ٥ّ،موممومؼّٖؼّٓماِّعّٕمد٦ّءًا اظؼؾ٠ّمبشلنما

مموضع٥ّماظـػل٨ٍّ.موعضوداتماالطؿؽوبماظيتمتمٍثّٕمبّٓورػومسؾ٧ّ

 إض ءة:مم

 واظعـّٟ:طقؿقوءماظّٓعوغمم

ماظّٓوبوعنيموادعونماظؽق٦ّلمواظلؾ٦ّكماظعـقّٟمصوِّذكوصماظّٔؼ٤ّمالمؼـؿف٦ّنم ؼشرلماظؾوحـ٦ّنماظبمأنمػـوكمسالضي

بقؽقيمؼلع٦ّنماظبمايص٦ّلمسؾ٧ّمسؼوضرلمعلؾؾيممطؿقوتمطوصقيمع٤ّماظّٓوبوعنيمد٦ّاءمبلؾىمتغرلاتمجقـقيمأومس٦ّاع٢ّ

 ظإلدعونمظؽ٨ّمؼؿفـؾ٦ّاماظؽكبي.
اظعـقّٟ.طؿوماثؾؿًماظّٓرادوتمأنمازدؼودمعلؿ٦ّىماظلرلوتـنيمؼمديماظبمزؼودةماظلؾ٦ّكم 
مأنماظؿعّٕضمظؾلؿ٦ّممؼّٖؼّٓماظعـّٟمؼبم وأوضقًمدرادوتمأخّٕىمأنمظؾؿؾ٦ّثوتماظؾقؽقيمدورمؼبمازدؼودماظعـّٟمطؿو

 االجؿؿوس٨ّ.اظلؾ٦ّكم
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 :ةضؿص  ؼاظعقاعؾماام-د  دً 
 صوظػؼّٕ أرػوظ٥ّ، سؾ٧ّ اِّدّٕة رب سـّٟ بورزمؼب دور اظعؿ٢ّ، صّٕص ت٦ّاصّٕ سّٓم أو اٌعقشي، علؿ٦ّى ظؿّٓغ٨ّ ؼؽ٦ّن ضّٓ
 إظبممموردي اِّدّٕة رب ؼّٓصّٝضّٓم وػّٔا واٌعـ٦ّؼي، اٌودؼي اِّدّٕة احؿقوجوت تؾؾقي اظؼّٓرةمسؾ٧ّ سّٓم غؿقفي اظؿ٦ّتّٕ ؼ٦ّظّٓ
 اِّرػول ع٤ّ ذّٕضبي اِّعّٕ غفوؼي ؼب ؼشؽ٢ّ ممو واظـػل٨ّمواىلّٓي، اظؾػظ٨ّ :اٌكؿؾػي بلغ٦ّاس٥ّ اِّدّٕة أصّٕاد ضّٓ اظعـّٟ

 ال اظغـقي اِّدّٕ أن ؼعين ال ظؽ٤ّمػّٔا .آخّٕ ر٦ّرًا اآلخّٕؼ٤ّ سؾ٧ّ االسؿّٓاء أو ر٦ّرًا، ذاتفو س٤ّ ظؾّٓصوب غّٖسيمسـقػي هؿ٢ّ
ٌُلوء ِّرػولا ع٤ّ مثيمغ٦ّسني أن اظّٓرادوت تؾني حقٌ اظعـّٟ، متورس   اظغـقي، اِّدّٕ ؼب ععوعؾؿف٣ّ ا
 اظيت اظشكصقي الغشغوشلؿومبلع٦ّرػؿو طؾقفؿو، أو واظّٓؼ٥ّ، أحّٓ ضؾ٢ّ ع٤ّ تّٕبقؿ٥ّ ؼب اٌفؿ٢ّ ذظ١ّماظطػ٢ّ ػ٦ّ عـفؿ  األول
 واظـقع إظقفو، ايوجي بلعّٗ ػ٦ّ اظّٔي وايـون واظّٕسوؼي ع٤ّماظعطّٟ ربّٕوعًو اظطػ٢ّ ؼؽ٦ّن صفـو تـؿف٨ّ، ال ضّٓ رمبو
 إذ اِّدّٕي، واجؾف٣ّ سؾقف٣ّ ميؾق٥ّ عو اآلبوء ػمالء ظعّٓمممموردي آبوئف٣ّ، ربوورة سؾ٧ّ ضودرؼ٤ّ شرل رػولاِّع٤ّم اظـ غل
مميؿؾؽ٦ّغفو اظيت اِّذقوء طلوئّٕ خوصي أبـوءػ٣ّمعؾؽقي ؼعؿدلون

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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م:اهلدفم-أوًا
بوآلثورماظـوعبيمس٤ّماظعـّٟما٦ٌّج٦ّدةمؼبموطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعط٨ّمص٦ّرةمواضقيمس٤ّمتعّٕؼّٟماٌشورطنيمػّٔاماظـشؼعؿدلم

م(تّٕب٦ّؼي....مإخل-اجؿؿوسقي–غػلقيم-اظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبم)جلّٓؼي

م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 
مأوراقمعؾ٦ّغيمم-أضالمم–شورطنيمأرواقمبقضوءمصغرلةمبعّٓدماٌم-ظؾؿػوػق٣ّ(مسّٕضماٌودةماظعؾؿقيم)داتوذ٦ّمم-ظ٦ّح،مضؾ٣ّمص٦ّظ٦ّعودذل

  ضقؼةم30عدةماظـش طم:مم-ث ظـً 
م:اإلجراءاتم- ابعً 
 ضقوممآٌّربمبؿ٦ّزؼّٝمضصوصوتمورضقيمعؾ٦ّغيمسؾ٧ّمذؽ٢ّمع٦ّبوؼ٢ّم/ثـوئقي/مغػّٗماظؾ٦ّن.م -1
 ضق ممادلد بمبلر مضصةمادلرطؾةماظػض ئقةمسؾكماظـققماآلتل:  -2

مط٦ّطىمضؿ٤ّماجملّٕةماِّرضقيمعلػ٦ّلمبوظلؽونموظؽ٤ّمدؽوغ٥ّمعـول:مدبق٢ّمغػل١ّمعّٕذّّمعّٝمأصّٕادماظعوئؾيمظإلضوعيمؼب

مالمؼعّٕص٦ّنمرّٕؼؼيمظؾؿ٦ّاص٢ّمواظؿػوػ٣ّمد٦ّىماظعـّٟ.

اظذلب٦ّؼيمسؾ٧ّمم-اظـػلقيماالجؿؿوسقيم-ظّٓؼ١ّمصّٕصيماِّنمظألتصولمبصّٓؼ٠ّمواظؿشوورمعع٥ّمبلثورماظعـّٟماىلّٓؼي

مسوئؾؿ١ّمضؾ٢ّمادبوذمضّٕارماظلػّٕ.

 ؼؼ٦ّممط٢ّمثـوئ٨ّممبـوضشيمػّٔهماِّثور. -3
 طؾىمآٌّربمع٤ّمط٢ّمثـوئ٨ّمسّٕضمعومت٦ّصالمإظق٥ّمع٤ّماِّثورموتلفقؾفومسؾ٧ّماظؾ٦ّحماظؼالب.ؼم -4
 .اظعـّٟمع٤ّمخاللم)عالحظوتمآٌّرب(مأثورظق٦ّضّّممؼؼ٦ّممآٌّربمبصقوشيمسؿ٢ّماجملؿ٦ّسوتم/اظــوئقوت/م -5

م

م

م

 /(1)نشاط/ العنف واآلثار الناجمة عن األسباب /5/الجمسة
 

  المركبة الفضائية                      اآلثار الناجمة عن العنف/                        1نشاط رقم   / 
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مادلد ب:معالحظ ت-خ علً مم

ـممثز  مماآلمبؿؼزدؼؿمم(اظصزق شةماظـشز طم)مؼؼقممادلزد بمبـف ؼزةممم ماظؿزد ؼيبممطؿز مػزقمعقجزق مب ظزدظقؾممممماظعـزػمماظـ سنزةمسز

مموميؽـمسرضف مسـمررؼؼمادؿكدامماظؽقعؾققتر)سرضمبق بقؼـت(

ً
ماظطوظىمسؾ٧ّمم:اآلث  مااجؿؿ سقةم-أوًام مضّٓرة مسّٓم تؿضٍؿ٤ّماِّضّٕارماالجؿؿوسقيماظيتمضّٓمهّٓثمبلؾىماظعـّٟمآٌّرد٨ٍّ

،مواشبػوضمضّٓرت٥ّمسؾ٧ّماظؿؿٍؿّٝمبوٌشوسّٕماإلصبوبٍقي،مواظـػ٦ّرمتؽ٦ّؼ٤ّمسالضوتماجؿؿوسٍقيمأومسورػٍقيمعّٝماآلخّٕؼ٤ّمبشؽ٢ٍّمرؾقع٨ّ

ؼؽ٦ّنمع٤ّمحقٌمع٤ّماظؿؼوربماىلٍّٓيمواظعورػ٨ٍّ،مطؿومؼؾبؾّٓيماظطالبماٌعؽـٍبػ٦ّنمؼبمآٌّرديمردودمأصعولمسـقػيمسـّٓمتفّٓئؿف٣ّم،م

ضّٓموظبمزف٦ّرمدؾ٦ّطقوتمراَصضيمتمٍديمإمضّٓماظق٦ّع٨ّمروتقـف٣ّاظصعىماظؿـٍؾممبؿصٍّٕصوتف٣ّ،مبوإلضوصيمإظبمأٍنمأٍؼيمربووظيمظؿغقرلم

ممتؽ٦ّنمسـقػًيمبلؾىمرشؾؿف٣ّمؼبماظؿقّؽ٣ّمبؾقؽؿف٣ّموادبوذمضّٕاراتف٣ّمبلغػلف٣ّ.

مثورماالجؿؿوسقيمظؾعـّٟمآٌّرد٨ّ:وع٤ّماآل

 مشرلمضودرمسؾ٧ّماظؿلضؾ٣ّمعّٝمايقوةماالجؿؿوسقي.م)اغط٦ّائ٨ّ(،اغلقوبماظطػ٢ّمع٤ّماىؿوسيم

 مققّٝمصّٕصماظؿػوػ٣ّموععّٕصيمدواصّٝمدؾ٦ّكماِّرػولموحوجوتف٣ّ.إظغوءماي٦ّارمواٌـوضشيمبنيماظؽؾورمواظصغورموتض

 .مإسطوءمأمن٦ّذجمدقهمظألرػولمضبّٕعف٣ّمع٤ّمسؿؾقيماالضؿّٓاء

تؿعٍّٓدماِّضّٕارماظذلب٦ّؼيممظؾعـّٟمآٌّرد٨ّ،موالمؼؼؿصّٕمأثّٕػومسؾ٧ّماظطالبماٌؿعٍّٕضنيمظؾعـّٟمإٍغؿوم: اآلث  ماظرتبقؼةم-ث غقً 

تؿضٍؿ٤ّماِّضّٕارماظذلب٦ّؼيممتغٍقىماظطالبمس٤ّمآٌّردي،مأومتلٍّٕبف٣ّمضّٓمأؼضًو،مومميؿٍّٓمظقشؿ٢ّماظطالبماظّٔؼ٤ّمؼشوػّٓونماظعـّٟ

 اآلثار اننامجح عن انعنف
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عـفو،مأومدب٦ٍّصف٣ّمع٤ّماظّٔػوبمإظقفو،موصؼّٓانماظذلطقّٖمأثـوءماظؿ٦ّاجّٓمؼبماظصٍّٟمأومخاللمأٍيمأغشطيمعّٕتؾطيمبوٌّٓردي،موضّٓم

قيمطوظّٕؼوضقوتمؼبما٦ٌّادماِّدودمأثؾؿًماظّٓرادوتموج٦ّدمسالضيمواضقيمبنيماظعـّٟمآٌّرد٨ٍّموضعّٟماظؿقصق٢ّماظّٓراد٨ٍّ

،مطؿومأذورتماظؿقؾقالتمإظبمأٍنماظعـّٟمآٌّرد٨ٍّماظّٔيمؼؿعٍّٕضمظ٥ّماظطؾؾيمسؾ٧ّمؼّٓمععّؾؿقف٣ّمأومأضّٕاغف٣ّمواظػقّٖؼوءمواظعؾ٦ّم

ٍيمؼؾبؼّؾ٢ّماحؿؿوظٍقيمعؿوبعيمػمالءماظطؾؾيمظؾؿعؾق٣ّماظعوظ٨ّ،مطؿومأٍنماظطالبماٌعؽـٍبػنيمشوظؾًومعومتصّٓرمسـف٣ّمدؾ٦ّطقوتمراصضيمِّ

متغقرلممّمومميـعف٣ّمع٤ّماظؿط٦ٍّرماِّطودمي٨ّمواطؿلوبماٌفورات.

إظبمم،مودصّٝماظطػ٢ّاٌعؾ٣ّمس٤ّتؽّٕؼّٗمسالضيما٦ًّفمواالبؿعودمومت٦ّظقّٓماظؽّٕاػقيمبنيماظؿؾؿقّٔمواٌعؾ٣ّطؿومؼمديماظعـّٟمإظبم

،مضؾقؾيماىّٓوىمواظـفوحتّٓغ٨ّماٌفوراتماظذلب٦ّؼيموجعؾفوم،مواظؿصّٕؼّّممبكوظػؿ٥ّمواإلصّٕارمسؾ٧ّماًطلماٌعؾ٣ّاىّٕأةمسؾ٧ّم

متؾينمأظػوزمغوبقيموشرلمعفّٔبي.
م

اظيتمؼؾبلٍؾؾفوماظعـّٟمآٌّرد٨ّمبعّٚماِّضّٕارمإٌّئٍقيماظيتمضّٓمتؽ٦ّنممتؿضٍؿ٤ّماِّضّٕارماىلّٓؼيم:ةلدؼاآلث  ماجلم-ث ظـً مممممممممم

وماِّضّٕارمشرلمإٌّئٍقيمصف٨ّمخػقػًيموضّٓمتؽ٦ّنمجلقؿًيموعمٍثّٕة،موع٤ّماِّعـؾيمسؾقفوماظؽّٓعوتمواظؽل٦ّرماظـوعبيمس٤ّماظضّٕبمأٍع

مهّٓثمسؾ٧ّمعلؿ٦ّىمصٍقيماظطوظى.

 

ذع٦ّرم-تؿضؿ٤ّماآلثورماظـػلقيمظؾعـّٟ:مصؼّٓانماظشكّٙمظـؼؿ٥ّمبـػل٥ّموطّٔظ١ّماحذلاع٥ّمظـػل٥ّم:ـػلقةاظماآلث  مم- ابعً مممممممم

مبفو ماظعؿولماظيتمض٦ّم مسؾ٧ّماآلخّٕ-اظشكّٙمبوظّٔغىمإزاء مواالسؿؿود مبوالتؽوظقي مبوإلحؾو-احلود٥ّ احلود٥ّم-طمواظؽكبيذع٦ّره

صؼّٓانماإلحلوسمبوٌؾودرةمواظؼّٓرةمسؾ٧ّم-سّٓمماظشع٦ّرمبوالرؿؽـونمواظلالمماظـػل٨ّمواظعؼؾ٨ّ-احلود٥ّمبوالذاللمواٌفوغي-بوظعفّٖ

ماظؼّٕار مأعّٕاضمغػّٗمجلؿوغقي-ادبوذ ماغفّٖاعقي،مزف٦ّر موجعؾفو ماظؿؾؿقّٔ مواظعّٓواغقيم،مإضعوفمذكصقي ماظعـود محّٓة ازدؼود

مظّٓىماظؿؾؿقّٔ.

مضطّٕابوتماظـػلقيماظـوعبيمس٤ّماظعـّٟ:وع٤ّماػ٣ّماال

احملووالتم-اضطّٕابوتماظـؿ٦ّ-االضطّٕابوتماٌعّٕصقي-اضطّٕابوتماظؼؾ٠ّ-اضطّٕابوتماظلؾ٦ّك-االضطّٕابوتمواِّسّٕاضماالطؿؽوبقي

م تعور٨ّماظؽق٦ّل.-االغؿقورؼي

م
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م

م

م

 ذطّٕماٌشورطنيممبـوداةمبعضف٣ّماظؾعّٚمبلزلوئف٣ّماحملؾؾيمشل٣ّ.م -1
 ع٤ّماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب.تؾودلمت٦ّضعوتماٌشورطنيمم -2
 ،مصف٣ّماٌشورط٦ّنمٌومؼؿ٦ّضّٝمعـف٣ّمؼبماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب.اظؿعّٕفمسؾ٧ّمشوؼوتموأػّٓافماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب -3
 م(.اظعؼوب-اظضّٕب-آٌّرد٨ّاظعـّٟمم–اظعـّٟماظؿعّٕفمسؾ٧ّمعصطؾقوتماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبم)م -4
 اظؿعّٕفمسؾ٧ّمأغ٦ّابموأذؽولماظعـّٟما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب. -5
 ّٕفمسؾ٧ّمأدؾوبموأثورماظعـّٟما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب.اظؿع -6
 جعيماظ٦ّحّٓةماظؿّٓرؼؾقيمظؾق٦ّمماِّول.بضّٕورةمعّٕامػ٣ّوىؾلوتموتّٔطرلباٌشورطنيموتػوسؾف٣ّممبشؽّٕاىؾليمخؿومم -7
م

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 خالصةماظقحدةماظؿد ؼؾقةماألوزن:
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 انيىو انتدريثي انثاني
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ماظـوغ٨ّمواظّٔيمد٦ّفمغؿعّٕفأدعّٓماهللمأوضوتؽ٣ّمؼب ؿشورطنيمؼبماظّٓورةمقيمع٤ّماظؿّٓرؼىموغؼّٓممظؾاظـوغاظ٦ّحّٓةمصق٥ّمإظبمممؼ٦ّعـًو

مواظطؾؾةماظؿّٓرؼؾقي مٌومبقـف٣ّاظـؼيممبـوءطقػقيمموإظب،مبدائؾماظعؼ بمسماظؿع عؾمععماظؿالعقذ ،مودقؽؿلىماٌشورط٦ّنمصفؿًو

مؼؿ٦ّضّٝمعـف٣ّمؼبماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب.

م:حمؿقىماظقحدةماظؿد ؼؾقة

 

 

 

 

م(.إلدن بلاظؿقدؼ تماظيتمتقاجفماظؿأ ؼبممتفقديما/م1/غش ط/مواظطالبععماظؿالعقذماظعؼ بمسماظؿع عؾممبدائؾم- اجعةم/متغذؼة1/اجلؾلة

م/(2/مغش طم/1غش ط/)وأغقاسفممأذؽ ظفم-اظعؼ ب/م2/ماجلؾلة

 حانثانييثيح انىحدج انتدر
2 
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ً
م

م:اهلدفم-أوًا
مظدىمادلش  طنيمادلعرصقةاظيتمتؼقممب ظعؿؾمسؾكمتطقؼرماجلقاغبم)اظؿغذؼةماظراجعة(مؼعؿربمػذاماظـش طمعـماظـش ر ت

وتـؾقتموعراجعةمععؾقع تفؿماظل بؼةمسـم)عػ ػقؿماظعـػ،مأغقاسفموأذؽ ظف،مأدؾ بفموأث  ه(ماظيتممتماظؿد ؼبمسؾقف م

 وػ٨ّمتػقّٓمؼبمصقوشيماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب.مسماظققمماألول،
مغػسمادلقا ماحملد ةمد بؼً مسمغش طماألجـدةم)حؾؾماظق مسني(م :اظالزعةمادلقا -ث غقً 

  ضقؼةم30طم:ماظـش معدة-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 

موذوقاظؾورحيمؼ٦ّممر٦ّؼ٢ّمماتؼّٓؼ٣ّمثـوءموذؽّٕمظؾؿؿّٓربنيمط٦ّغف٣ّمأعض٦ّ -1

اظؿ٦ّج٥ّمإظبمحؾ٢ّماظقوزلنيمواخؿقورمأحّٓماظعـووؼ٤ّماظيتممتمذّٕحفومؼبماظق٦ّمماظلوب٠ّم)اظق٦ّمم اظطؾىمع٤ّماٌشورطني -2

 اظؿّٓرؼيبماِّول(مواظع٦ّدةمإظبمعؽوغ٥ّ.م
هموتعؾؿ٥ّمع٤ّماظق٦ّمماظلوب٠ّمصقؿومطبّٙماظعؾورةماظيتماخؿورػوموػؽّٔامحؿ٧ّمؼـؿف٨ّمؼؼ٦ّممط٢ّمعشوركمبّٔطّٕمعومؼؿّٔطّٕ -3

 عبقّٝماٌشورطني
 .أومسؾ٧ّمجّٓارماظغّٕصيمبعّٓماالغؿفوءمع٤ّمعـوضشيماِّصؽورمؼؿ٣ّمتعؾقؼفومسؾ٧ّمحؾ٢ّماظقوزلنيماٌؼوب٢ّمظؾقؾ٢ّماِّولمم -4

معالحظ تمادلد ب:م-خ علً ممم

ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّمع٤ّمخاللمرّٕحمماظعؼ بمسماظؿع عؾمععماظؿالعقذمواظطؾؾةمظؾدائؾوػـومميؽ٤ّمأنمؼؼ٦ّممآٌّربمبوظؿؿفقّٓم

 بعّٚماِّدؽؾي:
 اظق٦ّمماِّولمع٤ّماظؿّٓرؼىمطونمعػقًّٓا؟مأن تعؿؼّٓ ػ٢ّ -
 عؼص٦ّصوت./م2ث٣ّمؼـؿؼ٢ّمظؾـشوطم/  -
م٤ّمأنماظؿغّٔؼيماظّٕاجعيمع٤ّماظؿؼققؿوتماظّٔاتقيمح٦ّلمدواصّٝموخدلاتماٌشورطنيمعفؿيمظؾؿّٓرب،موػ٨ّمتػقّٓمؼببٍق -

 صقوشيماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب،معومأعؽ٤ّممبومؼؿالءممعّٝمخدلةماجملؿ٦ّسيموت٦ّضعوتفو.
 مممعؾكصًومظؾؿؼقق٣ّماظّٔات٨ّ.ضٍّٓ -

 تغذية راجعة                                    حبل الياسمين                                  /   1 نشاط رقم   /
 

 /3نشاط/ /(2نشاط / -تغذية راجعة /1)نشاط/العقاب في التعامل مع التالميذ والطالب  بدائل /1/الجمسة
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م

 
 :اهلدفم-أوًا

 :وؼفّٓفمظبمم/ماظؿلدؼىماإلصبوب٨ّ/ى٦ّاغىماظعؼوبموبّٓائؾ٥ّؼعؿدلمػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعّٖزمبعّٚمع٤ّمصفؿـوم
 .٦ّسوتاجملؿت٦ّزؼّٝماِّدوارمواٌفؿوتمؼبم- 
مبقـف٣ّ.خؾ٠ّمروحماظؿعوونمو،م٠ّؿّٕارمؼبماجملؿ٦ّسيمعّٝمأسضوءماظػّٕؼهؿ٢ّماٌلموظقيمواالدؿ- م

م.٥ّبّٓائؾومٌػف٦ّمماظعؼوبماظؿ٦ّص٢ّم-

م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 
 .،معؼّٙم،مشّٕى،مصـّٓوقمأومدؾيم)غشّٕاتمطؿىمسؾقفومعومجوءمؼبمعالحظوتمآٌّرب(،مأضالمضصوصوتم

  ضقؼةم25عدةماظـش طمم-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 

م.آٌّرب(ا٦ٌّج٦ّدةمؼبمعالحظوتماظعؾوراتم)آٌّربمضؾ٢ّمبّٓءماظؿّٓرؼىمبؿقضرلمضصوصوتمطؿىمسؾقفومذبؿ٦ّسيمع٤ّممؼؼ٦ّم-1 

/ماظؿغّٔؼيماظّٕاجعيمبوظّٔػوبمإظبمصـّٓوقمع٦ّج٦ّدمسؾ٧ّم1بعّٓماالغؿفوءمع٤ّماظـشوطماظؿؿفقّٓيم/ماٌشورطنيمبعّٚمؼؼ٦ّم-2

 اظطووظي.
 .وصبؾّٗمؼبمعؽوغ٥ّط٢ّمعشوركمضصوصيممؼلقى-3
 .اظؼصوصوتما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظصـّٓوقمسؾ٧ّمعبقّٝماٌشورطنيؼؿ٣ّمت٦ّزؼّٝم -1
م....إخل(1،2،3حلىمتّٕتقىمأرضومماظعؾوراتم)عشوركمأنمؼؼّٕأماظعؾورةما٦ٌّج٦ّدةمؼبماٌؼص٦ّصيمط٢ّمع٤ّممارؾى-5

ؾص٠ّمـؼوشمؼؼ٦ّمماٌشوركمبوبعّٓماظمبقـف٣ّ،ؼـوضّ٘ماٌشورطنيماظعؾورةمصقؿوممـؿف٨ّماٌشوركمع٤ّمضّٕاءةماٌؼص٦ّصيأنمؼمبعّٓ-م6

سؾورت٥ّمسؾ٧ّماظ٦ّرضيماظؽؾرلةمؼبماظؾ٦ّحماظؼالبمأومؼعؾؼفومسؾ٧ّمايوئّٛمحؿ٧ّمؼّٕاػوماىؿقّٝموػؽّٔاممحؿ٧ّمؼـؿف٨ّماىؿقّٝمع٤ّم

موعـوضشؿفو.مظص٠ّماظؼصوصوت

م.(عّٝموضّٝمسـ٦ّانمشلومؿعؾق٠ّمسؾقفو)اظماظطؾىمع٤ّمط٢ّمعشوركمأنمؼضّٝمسـ٦ّانمظؾؿؼص٦ّصيمبعّٓموميؽ٤ّ-م7

م.اٌشورطنيعّٝمقّٝماٌالحظوتماظيتمدوغًمعبمبـوضشيممض٣ّ-8
م.)عالحظوتمآٌّرب(مع٤ّمخاللماجملؿ٦ّسوتمؼؼ٦ّممآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّ-9

م

م

م

 التأديب اإليجابي                                         مقصوصات    /     2    /       نشاط رقم  
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م

م:عالحظ تمادلد ب-خ علً م

 م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 اآلتقيماظعؾوراتماضرأ

(ماظعؼ ب1اظعؾ  ةم ضؿم:)صبع٢ّمظؾــوءمبّٕؼؼًوموتلثرلًامطؾرلًام 

(2اظعؾورةمرض٣ّم:)م.صنذامملمؼعوضىماظطػ٢ّمسؾ٧ّمتصّٕصوتمخورؽيمصلقعؿودمسؾقفوم 

وبمعّٕتؾّٛمبوظعـّٟمواظضّٕبم....مػ٢ّمأوالدغومأسّٓاءمظـومأممسب٤ّمعؿ٧ّمؼؾؼ٧ّماظعؼمإظبم(:3(اظعؾ  ةم ضؿم

ؿؾ١ّممنّٕش٦ّبمب٥ّم....مأممسب٤ّمعوزظـومملماٌتؽّٕارماظػع٢ّمشرلمس٤ّمأسّٓاءمشل٣ّمػ٢ّماظضّٕبمؼعؾ٣ّماِّدبمواظـف٨ّم

 .زعومماظذلبقيماظؼوئؿيمسؾ٧ّماحملؾي

(م4اظعؾ  ةم ضؿم:)احملؾة.أغـ مأضقؼ ءمسـدع مغربلمأوا غ مسؾكم 

م م ضؿ م5)اظعؾ  ة معرصقسنيماظرأ قحمرتعمحنـ(: مأع عـ  مؼؼػقن ماظؿالعقذ مأبـ ءغ  مغعؾؿ مسـدع  من

 ااحرتام.ماظرأ متدلمسؾكمماظطأطوظقسم

(م6اظعؾ  ةماظل  دةم:)احلبموااحرتاممأد  مبـ ءماظشكصقةماظؼقؼةم...م 

(7اظعؾ  ةماظل بعةم:)تم)اظؾقؽةماظرتبقؼةمظقل.مؼدلمسؾكمأنمادلد دة.مأنماخلقفمواهلروبمعـم

 آعـة(

(8اظعؾ  ةماظـ عـةم:)م ....موهلمأبـ ئـ ععمم غلؿكدعفمأنمقةمعد ودةمميؽـسؼ باجراءاتمػـ ظؽمم

 إدن بقة.صقائدم

(ماظؿ دعةم ماظؿقضػمسـماظؼق ممبػعؾم،مظعؼ بماظؿـؾقفامأامؼؿكطكمدنبم(:9اظعؾ  ة صـقـمش ؼؿـ 

 م.رشقبمبفمصؼطادلاظلؾقكماظلؾيبمشريم
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م

 

م

م ذ:ب ظؿؾؿق اظؿؾؿقذ سالضة-آ
م:ذظ١ّ وع٤ّ عمذؼي، سـّٟ أصعول وػـوك عـفو، اظؾلقّٛ صفـوك بقـف٣ّ، اظؿالعقّٔمصقؿو ميوردفو اظيت اظعـّٟ عظوػّٕ تؿعّٓد
 .تؽ٦ّنمعمذؼي وضّٓ تؽ٦ّنمبلقطي ضّٓ سـّٟ عّٕحؾي إظب تص٢ّ ضّٓ واظيت بقـف٣ّ، صقؿو اظؿالعقّٔ اذؿؾوطوت-1
 .واىّٕح اظضّٕب-2
 اظّٓرس، ضوسي ع٤ّ إًّوج أثـوء ؼب اظؿالعقّٔ بني واظؼ٦ّي ايود اظؿّٓاصّٝ-3
م.اٌـّٖل إظب عغودرتف٣ّ أثـوء وؼب
 دصوتّٕ....( – )طؿى اِّدوات ىودبّٕؼ ،اظلّٕضي-4
م.ؼبمعضؿ٦ّغفو سـقػًو دؾ٦ّطًو تضؿّٕ اظيت اظؿالعقّٔ، بعّٚ بفو ؼؼ٦ّم اظيت اإلميوءات -5
م :فعؾؿمب اظؿؾؿقذ سالضة – ب
 ،ععؾؿ٥ّ ضّٓ اظؿؾؿقّٔ ب٥ّ ؼؼ٦ّم اظّٔي اظعـّٟ إظب ذظ١ّ تعّٓى ب٢ّ بقـف٣ّ، اظؿالعقّٔمصقؿو سؾ٧ّ عؼؿصًّٕا اظعـّٟ صع٢ّ ؼعّٓ مل

 بوظّٕد اظؿؾؿقّٔ صؼوم ظلؾىمعو تؾؿقًّٔا أدؿوذ ضّٕب :عـ٢ّ حّٓثً حوالت س٤ّ بقـف٣ّ صقؿو ٦ّنؼؿقّٓث صـالحّٜماِّدوتّٔة
 وبوظػع٢ّ آٌّردي، ع٤ّ إًّوج بعّٓ أو اظّٓرس، بعّٓععؾؿ٥ّمم بؿفّٓؼّٓ اظؿؾؿقّٔ ؼؼ٦ّم ضّٓ أو اظصّٟ، تالعقّٔ أعوم اظػ٦ّري
 حوالتمغودرة تؽ٦ّن صؿؽود توجّٓ وإن ععّٕوصًو، ػّٔا ؼؽ٤ّ مل اظلوب٠ّ صػ٨ّ عو، حّٓ جّٓؼّٓةمإظب اِّع٦ّر ػّٔه أن غالحّٜ

 ؼب اإلدارؼي اجملوظّٗ ؼب غالحّٜ وطّٔظ١ّ أدؾوبمحّٓوثفو، إظب ظـص٢ّ اظظوػّٕة ػّٔه غّٓرس أن بوظؿوظ٨ّ وسؾقـو ايّٓوث،
م.بقـف٣ّ صقؿو اظعـّٟ درجي إظب اٌـوضشوت تص٢ّ وضّٓ بعضف٣ّ، سؾ٧ّ اِّدوتّٔةمص٦ّت ارتػوب آٌّردي
ماالداري()اىفوزم :ب دلدؼر اظؿؾؿقذ سالضة – ج

 ؼػؼّٓمآٌّرس سـّٓعو ؼؿّٓخ٢ّ عو سودًة ،يداراإل ِّنمواىفوزماالداري اظؿؾؿقّٔ دائ٣ّمبني احؿؽوك حوظي ظقلً اظعالضي هػّٔ
م.سـقّٟ بػع٢ٍّ ضوم تؾؿقّٔ سؾ٧ّ اظلقطّٕة

ً
ً
ً

 اظؿعؾقؿقة سمعؤدل تـ  اظعـػ حم و 

 



41 
 

ً
 :اهلدفم-أوًام

 :وؼفّٓفمإظبمظؾؿعوع٢ّمعّٝمعظوػّٕماظعـّٟؼعؿدلمػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعّٖزمبعّٚمع٤ّمصفؿـوم
 اجملؿ٦ّسوتدوارموماٌفؿوتمؼبمت٦ّزؼّٝماِّ- 
 .دّٕسيماظؾّٓؼفيمواظعصّٟماظّٔػين- م
 اجملؿ٦ّسي.اجملؿ٦ّسيمعّٝمأسضوءمسؿ٢ّمهؿ٢ّماٌلموظقيموماالدؿؿّٕارمؼبم- 
ماجملؿ٦ّسي.خؾ٠ّمروحماظؿعوونمبنيمأسضوءم- 

مأوظقوءماِّع٦ّر(معّٝمعظوػّٕماظعـّٟ.م-إٌّذّٓم-اٌعؾ٣ّم–اظؿ٦ّص٢ّمظؽقػقيمتعوع٢ّم)آٌّؼّٕمم-

 دبطقّٛم،مأضالمعؾ٦ّن،مورقمالص٠ّعؼّٙ،ممضصوصوت،: ظالزعةامادلقا -ث غقً 
  ضقؼةم25اظـش طممعدة-ث ظـً 
م:اإلجراءات- ابعً 

ضقوممآٌّربمبؿقضرلمضصوصوتمورضقيمعؾ٦ّغيمسؾ٧ّمذؽ٢ّمضؾ٦ّبم)أربّٝمأظ٦ّن(مميؽ٤ّمأنمتؽ٦ّنمضؿ٤ّمأظ٦ّانمض٦ّسمضّٖحمسؾ٧ّمانمؼؽ٦ّنم -1

 /مضصوصوت.م5ع٤ّمط٢ّمظ٦ّنم/
وؼؼ٦ّممعلؾؼًومبّٕد٣ّممصؼّٛ،قيمسؾ٧ّماٌشورطني،محبقٌمضبص٢ّمط٢ّماٌشوركمسؾ٧ّمضؾىمواحّٓمضقوممآٌّربمبؿ٦ّزؼّٝماظؼصوصوتماظ٦ّرض -2

مأربّٝمخط٦ّطمسؾ٧ّمذؽ٢ّمض٦ّسمضّٖحمسؾ٧ّمايوئّٛمأومسؾ٧ّمورضيمطؾرلةمتعؾ٠ّمسؾ٧ّمايوئّٛ.

 اظطؾىمع٤ّماٌشورطنيماظّٔؼ٤ّمضبؿؾ٦ّنماظؾ٦ّنمغػل٥ّماىؾ٦ّسمسؾ٧ّمرووظيمواحّٓة. -3
 ٦ّرضقيموص٠ّماآلت٨ّ:اظطؾىمع٤ّمط٢ّمذبؿ٦ّسيماظؽؿوبيمسؾ٧ّماظؼصوصوتماظ -4

مصؼّٛ.طؿوبيمػبّٗمعفومممادلد دلماظعـػمظ ػرةعمععماظؿع عؾمسمعفوممعّٓؼّٕمآٌّردي/م1اجملؿ٦ّسيمرض٣ّم/

مصؼّٛ.طؿوبيمػبّٗمعفومممادلد دلماظعـػمظ ػرةعمععماظؿع عؾمسعفومماٌعؾ٣ّم/م2اجملؿ٦ّسيمرض٣ّم/

مصؼّٛ.ؿوبيمػبّٗمعفوممطمادلد دلماظعـػمظ ػرةعمععماظؿع عؾمسعفوممإٌّذّٓم/م3اجملؿ٦ّسيمرض٣ّم/

مصؼّٛ.طؿوبيمػبّٗمعفومممادلد دلماظعـػمظ ػرةعمععماظؿع عؾمسعفوممأوظقوءماِّع٦ّرم/م4اجملؿ٦ّسيمرض٣ّم/

ماظطؾىمع٤ّمط٢ّمذبؿ٦ّسيمبعّٓمتعقنيمضوئًّٓامشلوم)عؿقّٓثمبود٣ّماجملؿ٦ّسي(مبشّٕحمعوممتمتّٓوؼـ٥ّمع٤ّمضؾ٢ّماٌشورطني. -5

مضّٖح.خط٦ّطمض٦ّسمسؾ٧ّمؼّٓؼف٣ّماظؼصوصوتماظيتمبنيمإظصوقممط٢ّمذبؿ٦ّسيع٤ّماظطؾىمم-6مم

م.اٌشورطنيعّٝمعبقّٝماٌالحظوتماظيتمدوغًمض٣ّممبـوضشيممم-7
 ظق٦ّضّّمس٤ّم)عالحظوتمآٌّرب(ماجملؿ٦ّسوتمآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّمؼؼ٦ّمم -8

 

  التعامل مع مظاىر العنف                             قوس قزح )  القموب المحبة(                                   /    3نشاط رقم   / 
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معالحظ تمادلد ب:م-خ علً مم

ــ٦ّمماٌــّٓربم ــّٓؼ٣ّم(اظصــقوشي)ماظـشزز طبـف ؼززةمؼؼ ماظعـززػمادلد دززلطقػقززةماظؿع عززؾمعززعمماىوغــىماظـظــّٕيمســ٤ّمبؿؼ

ــّٓظق٢ّم ــّٓرؼيبمطؿــومػــ٦ّمع٦ّجــ٦ّدمبوظ ــ٦ّتّٕمممماظؿ ــ٠ّمادــؿكّٓامماظؽ٦ّعؾق ــ٧ّمم)وميؽــ٤ّمسّٕضــفومســ٤ّمرّٕؼ ســّٕضمب٦ّرب٦ّؼـــً(مسؾ

م:دؾق٢ّماٌـول

 
م

معف مماا ا ة:م-أوًام

 وطؾـو وتػصق٢ّ، بعؿ٠ّ تؿـوول مل أغفو إغـومغالحّٜ إال اظؽـرل، وطؿى اظؽـرل ضق٢ّ وضّٓ ظؾـؼوش، عطّٕوح اإلدارة دور إن
ح٠ّم شرل س٤ّ وتػّٕضفو اٌعؾؿني، بعّٚ مب٦ّاصؼي تؾؿقّٔ تلدؼى أو بـؼ٢ّ إظقفو اإلدارةمتؾفل طوغً اظيت بوتاظعؼ٦ّ ؼؿّٔطّٕ

 غػلقي صؿق٣ّ تصقى ععـ٦ّؼي وػ٨ّمسؼ٦ّبوت دوئّٓة، طوغً اظيت واظعؼوب، واظّٖجّٕ، اظّٕدب، ثؼوصي دقوق ؼب اظؿالعقّٔ سؾ٧ّ
 .تدلأ ال سؿقؼًو غّٓوبًو صق٥ّ وتذلك اظؿؾؿقّٔ
 اٌؿػ٦ّق شرل صوظؿؾؿقّٔ .واظؿقؼرل واإلذالل ع٤ّماإلحؾوط اٌّٖؼّٓ ػ٦ّ درادقي عشوط٢ّ ع٤ّ ؼعوغ٦ّن ّٔؼ٤ّاظ اظؿالعقّٔ غصقى طون
 اٌعـ٦ّي اظعـّٟ أغ٦ّاب وع٤ّ .درادقًو عؿػ٦ّق شرل أٍغ٥ّ إال ظ٥ّ ذغى وال آٌّردي، تالعقّٔ وعلؿّٝمعبقّٝ عّٕأى سؾ٧ّ ؼفون
 وػ٦ّوصصؾفو،مظؾؿفؿفّٓؼ٤ّم وأخّٕى ظؾؽلوظب صػ٦ّف إظب اظؿالعقّٔ تصـقّٟ إظب اإلدارةماظذلب٦ّؼي تؾفل أن دوئًّٓا طون اظّٔي
م .حؿؿ٨ّ بشؽ٢ّ اظؿالعقّٔ بني اظعـّٟ وػّٔامؼ٦ّظّٓ طؾفو، حقوت٥ّ سؾ٧ّ وؼـعؽّٗ اظؿؾؿقّٔ، ؼ٦ّاجف٥ّ عو أخطّٕ ع٤ّ

 عف ممادلعؾؿ:م-ث غقً 
ىموؼؾّٓومأنمضؾّٛماظـػّٗ،مواالظؿّٖاممبوشلّٓوء،موسّٓممذبوراةماظؿؾؿقّٔمؼبمعق٦ّظ٥ّماظضقؼي،مط٢ّّمذظ١ّمؼعؿ٢ّمسؾ٧ّماعؿصوصمشض

اظؿؾؿقّٔماٌـػع٢ّ،موذظ١ّمػ٦ّماظّٕدمايود٣ّمسؾ٧ّمغّٖسيماظعـّٟماظيتمضّٓمتؿق٦ّلمإظبمصع٢ّمسّٓواغ٨ّمؼبماظعّٓؼّٓمع٤ّمايوالت.مطؿومأنم

ماظعؿ٢ّمع٤ّمهؼق٠ّمػّٓفم ماظلؾ٦ّطوتماالغػعوظقيمشرلماٌـضؾطي،موبّٔظ١ّمؼؿؿؽ٤ّمػّٔا مؼلؿفّٓفماحؿ٦ّاء اظعؿ٢ّماي٦ّاريماظؾـوء

ماظل٦ّؼي، مشرل ماظؿؾؿقّٔ مدؾ٦ّطقوت مضّٓمماالظؿػوفمسؾ٧ّ مب٢ّ ماظؿـوضضوت، مػّٔه مسؾ٧ّ ماظالح٦ّاري ماظعؿ٢ّ مغظّٕؼي متؾؼ٨ّ محني ؼب

متّٖطقفو،موبوظؿوظ٨ّمه٦ّلمدونمهؼق٠ّماظؿط٦ّرماظالزممظؿقّٕؼّٕماظؿؾؿقّٔمع٤ّمدؾ٦ّطقوت٥ّماالغػعوظقيمشرلماظل٦ّؼي.م

اظعـقػيموتماظعّٓواغقيمقؼ٦ّص٨ّمسؾؿوءماظـػّٗمأوظقوءماظؿالعقّٔماظّٔؼ٤ّمؼؿصػ٦ّنمبفّٔهماظلؾ٦ّطمعف ممأوظق ءماألعق :م-ث ظـً 

مأنمؼّٕاس٦ّاماالسؿؾوراتماظعوعيماظؿوظقي:

ماظؿالعقّٔممضّٕورة-1 مع٤ّ مسقـي مظّٓى ماظعـقّٟ ماظلؾ٦ّك معـ٢ّ مأواًل، متعّٓؼؾ٥ّ مؼؾّٖم ماظّٔي ماظلقه ماالجؿؿوس٨ّ ماظلؾ٦ّك هّٓؼّٓ

موادؿكّٓاممظغيمغوبقي.

 ادلد دل؟ اظعـػ ز ػرة طقػمغؿع عؾمعع



43 
 

مامأػؿقي-2 ماظؾّٓؼ٢ّ ماظلؾ٦ّك مع٤ّ ممن٦ّذج موإحالل ماظعـقّٟ، ماٌؿصّٟمبوظلؾ٦ّك ماظؿؾؿقّٔ ماشلودئمعّٝ ماي٦ّار ظّٔيمؼؽ٦ّنمصؿّّ

مععورضًومظؾلؾ٦ّكماًورهمظقؽ٦ّنمػّٓصًومجّٔابًومظؾؿؾؿقّٔمع٤ّمخاللمربط٥ّمبـظومماي٦ّاصّٖمواٌؽوصلة.

مت٦ّزقّٟمعومؼلؿق٥ّمسؾؿوءماظـػّٗمبوظؿّٓسق٣ّماالجؿؿوس٨ّمِّيمتغرلمإصبوب٨ّ.مضّٕورة-3

مطونمالبّٓمأنممتورسماظعؼوبمصقفىمأنمؼؽ٦ّنمدّٕؼعًوموص٦ّرؼًو،موعصق٦ّبًومب٦ّصّٟماظلؾ٦ّكماظؾّٓؼ٢ّ.مإذا-4

بؿّٓرؼىماظطػ٢ّمسؾ٧ّماظؿكؾّٙمع٤ّمأوج٥ّماظؼص٦ّرماظيتمضّٓمتؽ٦ّنماظلؾىماٌؾوذّٕمأومشرلماٌؾوذّٕمؼبمحّٓوثماظلؾ٦ّكمماظؼقوم-5

ماظعـقّٟ.

مصبع٢ّمع٤ّممسّٓم-6 مسّٓواغقًو ماظلؾ٦ّكمتّٕد٣ّممن٦ّذجًو ماِّمنوطمع٤ّ ماظؾػظ٨ّ،مصفّٔه ماظؿفف٣ّ اإلدّٕافمؼبمأدؾ٦ّبماظعؼوب،مأو

مظّٓؼ٥ّ.مماٌلؿقق٢ّماظؿغؾىمسؾ٧ّمعشؽؾيماظلؾ٦ّكماظعّٓواغ٨ّ

ؼبماظؿقؽ٣ّماإلصبوب٨ّمؼبماظلؾ٦ّكمشرلمإٌّش٦ّبمصق٥ّمظّٓىماظؿؾؿقّٔ،محبقٌمالمؼذلكماظطػ٢ّمبّٓونمم و ماآلب ءموأوظق ءماألعق 

عّٕاضؾي،مب٢ّمسؾ٧ّماآلبوءمأنمضبووظ٦ّاماظؿّٓخ٢ّماٌؾوذّٕموشرلماٌؾوذّٕممطؾؿوماضؿض٧ّماِّعّٕمذظ١ّ،موػـوكمأدوظقىمظؾؿّٓخ٢ّمؼبمتغرلم

ماظلؾ٦ّكماظضق٠ّمؼبمذكصقيماظ موج٥ّماظؿؾؿقّٔ،موإسطوئ٥ّمصّٕصيمظؾذلاجّٝمػّٔا مبفّٓفمحػّٜمعوء مؼؽ٦ّنمتّٓخؾـو ؿؾؿقّٔ،مصلحقوغًو

ما٦ٌّاضّٟم ماظعـقّٟمع٤ّ مبوظؿؾؿقّٔ مآٌّسؿوتمظؾكّٕوج مادؿكّٓام مظعـصّٕ ماآلبوء مادؿقضور معّٝمضّٕورة ماظلؾ٦ّكماًوره، وتعّٓؼ٢ّ

تشفقع٥ّمسؾ٧ّماالدؿؿّٕارمؼبمغشوطماالغػعوظقيماحملؿّٓعيمإظبمع٦ّاضّٟمدؾ٦ّطقيمأض٢ّمحّٓة،موذظ١ّمبؿ٦ّجق٥ّماغؿؾوػ٥ّمظـشوطممآخّٕمو

إصبوب٨ّ.مأعوماظؿّٓخ٢ّماظعـقّٟمؼبمغظرلمػّٔهمايوالتمصعودةمعومؼمديمإظبمتػوض٣ّماٌشؽؾي،موؼعؿ٢ّمسؾ٧ّماالدؿؿّٕارمؼبماظلؾ٦ّكم

شرلماظل٦ّي،موظقّٗمسؾ٧ّمت٦ّضػ٥ّ،مب٢ّمضّٓمؼّٔط٨ّمجّٔوت٥ّمممومؼذلتىمسؾق٥ّمس٦ّاضىموخقؿيمسؾ٧ّمغػلقيماظؿؾؿقّٔ،متظفّٕماظؽـرلم

مظـؿوئٍماظّٓرادقيماشلّٖؼؾيمواالضطّٕابوتماظـػلقيمواالغؼطوبمس٤ّماظّٓرادي.ع٤ّموؾقوتفومؼبما

 عف ممادلرذد:م- ابعً 
غشّٕمثؼوصيماظؿ٦ّاص٢ّماظػٍعولمؼبمآٌّرديمع٤ّمخاللمذبوظّٗمأوظقوءماِّع٦ّر،ماجؿؿوبمآٌّردنيمأوماٌعؾؿني،ماظؿ٦ّجق٥ّمم -1

 ٌّٓردي.،موضؿ٤ّمذبالتمايوئّٛمواظدلوذ٦ّراتمؼبمااىؿع٨ّمظؾطالب،ماإلرذودماظػّٕدي
 تضؿنيماًطيماظلـ٦ّؼيمظؾؿّٕذّٓمع٦ّض٦ّسوتمإرذودؼيمتؿعؾ٠ّمحبؿوؼيماظػّٕدمع٤ّماظعـّٟ.م -2
رصّٓمحوالتماظعـّٟماًوصيمبوٌّٕذّٓموص٠ّمإحصوئقيمدـ٦ّؼيممرصّٓمحوالتماظعـّٟمؼبمآٌّرديمع٤ّمخاللمبطوضي -3

 وتؼّٓميفومظؾّٓائّٕةماٌكؿصيمظعالجفو.
 اظؿّٓخ٢ّماٌؾوذّٕمؼبمحولمحّٓوثمحوالتمسـّٟ. -4
ماٌعـِ -5 مإرذودؼيّٟمواٌعِّّٟمعؿوبعي مخطي مإٌّذّٓمصّٕدؼيموص٠ّ محقٌممؼعٍّٓػو ماظعـّٟمع٤ّ محوظي مخاللمهؾق٢ّ ع٤ّ

 .سالعوتماًطّٕمواظشّٓةموآٌّةمواظؿؽّٕارموتؼّٓؼ٣ّمايؾ٦ّلماٌالئؿي
م

م
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م

م:اهلدفم-أوًا
مسؾقفو/مايؼقؼي/.ماظعـّٟمواظّٕداٌؼ٦ّالتماظشوئعيمح٦ّلمادؿكّٓاممؾعّٚمبتعّٕؼّٟماٌشورطنيم

م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 
مأوراقمصغرلةم-الص٠ّم-أوراقمطؾرلة،مدبطقّٛظ٦ّح،مضؾ٣ّم

  ضقؼةم30اظـش طم:ممعدة-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 
ضقوممآٌّربمضؾ٢ّمبّٓءماظؿّٓرؼىمبؿقضرلمضصوصوتمطؿىمسؾقفومذبؿ٦ّسيمع٤ّم)اظعؾوراتماظشوئعيمح٦ّلمادؿكّٓامماظعـّٟممم-1

مآٌّرب(.وعدلرات٥ّموسؾوراتمتؿضؿ٤ّماظّٕد.)ا٦ٌّج٦ّدةمؼبمعالحظوتم

 ضقوممآٌّربمبؿ٦ّزؼّٝماٌشورطنيمسؾ٧ّمأربّٝمصػ٦ّفمحبقٌمضبؿ٢ّمأخّٕمعشوركمورضيموضؾ٣ّ.م -2
محقٌمؼّٓونماٌشوركمسؾقفوماًدلمأوماظشوئعيمطؿوموصؾؿ٥ّمع٤ّماٌشورطني.

ضقوممآٌّربمبنسطوءمورضيمطؿىمسؾقفوماظشوئعيمظؾؿشوركماِّولمؼبمط٢ّمرت٢ّموؼطؾىمعـ٥ّمغؼ٢ّمػّٔهماظشوئعيمبطّٕؼؼيم -3

 تص٢ّمإظبمأخّٕماٌشوركماظّٔيمؼؼ٦ّممبؿّٓوؼـفومطؿوموصؾؿ٥ّ.ماشلؿّٗمحؿ٧ّ
ؼؼ٦ّممأخّٕمعشوركمبعّٕضماظشوئعيمطؿوموصؾؿ٥ّمواظشوئعيمطؿومأسطقًمع٤ّمضؾ٢ّمآٌّربمواظّٕدمسؾقفوم/ايؼقؼي/محقٌم -4

مؼعّٕضفومأعومماٌشورطني.م

معالحظوتمآٌّرب(.)مخاللؼؼ٦ّممآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمسؿ٢ّماجملؿ٦ّسوتمع٤ّم-7

سؾقف ماظش ئعةمسؾكماظقجفماألولمعـماظق ضةموسؾكماظقجفماظـ غلمظؾق ضةمطؿبماحلؼقؼة.متعطكمعـ ل:مضص صةمطؿبم

مظؾؿش  كماألخريمععمضؾؿمظؽؿ بةماظش ئعةمطؿ ممسعف معـمادلش  طني.

ماظعؾورةماِّوظب:م/ماظعؼوبماىلّٓيمؼعط٨ّمأصض٢ّمغؿقفي....ممبقـؿوماظطّٕقماِّخّٕىمالمتـػّٝ/.

موظؽ٤ٍّ ،اِّخرلماٌالذمؼؽ٦ّنمسـّٓعومعدِلرماظعـّٟمإظبماظؾف٦ّءمأٍنمتالعقّٔغوموؼعّؾ٣ّمؼؼـعـومأنماظعّٔرمػّٔامضبوول )اظّٕد(:محؼقؼة

م.عؼؾ٦ّظيمشرلمايٍفيمػّٔه

مم

 قطار الشائعات                                يب اإليجابيالتأد       /       1نشاط رقم   / 
 

 /(1التأديب اإليجابي نشاط// 2الجمسة /
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معالحظ تمادلد ب:م-خ علً 

طؿزز معقحززدةمظؾؿأ ؼززبماإلدنزز بلمبؿؼززدؼؿمتعزز  ؼػمأوعػزز ػقؿمم(اظصززق شةاظـشزز طم)ؼؼززقممادلززد بمبـف ؼززةمميؽززـمأنم

مسرضمبق بقؼـت(م)قميؽـمسرضف مسـمررؼؼمادؿكدامماظؽقعؾققترماظؿد ؼؾقمػقمعقجق مب ظدظقؾ

م

والبّٓمع٤ّمرصّٚمط٢ّمأغ٦ّابماظعؼوبماظيتمتؼ٦ّممسؾ٧ّماظػع٢ّموردماظػع٢ّم)أيمم..اظعؼ بم.ظقسماظعؼ بمجملر م

مأدوظقىم مصف٨ّ مصعوظقؿفواظضّٕبموأدوظقؾ٥ّ( مإظبمأثؾؿًمسّٓم ماظؾشّٕيمموالتلؿـّٓ ماٌؽ٦ّن مٌوػقي موتّٕب٦ّؼي وأبع  همرؤىمسؾؿقي

م،ظّٖؼودةماػؿؿومماظطػ٢ّمبوظلؾ٦ّكماالجؿؿوس٨ّاإلدن بلمػلم)اظؿـؾقف(ماظؿأ ؼبمواظػوئّٓةمع٤ّممظـؿ ئقةمواظـػلقةموااجؿؿ سقةا

عّٝماجملؿؿّٝمبص٦ّرةمسؼالغقيمأطـّٕموبوظؿوظ٨ّمماظؿؽقّٟمظؾ٦ّص٦ّلمإظبصؾعّٓماظؿـؾق٥ّمغّٕىمأنماظطػ٢ّمأصؾّّمأطـّٕماغؿؾوػًومظؿصّٕصوت٥ّم

مؼـؾًموج٦ّدهموطقوغ٥ّمبص٦ّرةمالئؼيماجؿؿوسقًو.مدقؽ٦ّنمسـّٓهمدؾ٦ّكماجؿؿوس٨ّمإصبوب٨ّ،مطلن

 ماإلدن بلمبز:مؿأ ؼباظمعقزاتتؿفؾكممم

ماٌلوسّٓةمسؾ٧ّماظؿؿققّٖمبنيماظلؾ٦ّكماٌؼؾ٦ّلموشرلماٌؼؾ٦ّل.م-

م.بـوءمسالضيمتؿؿقّٖمبوالحذلامماٌؿؾودلمواظـؼيمبنيماظؿؾؿقّٔمواٌعؾ٣ّممسؾ٧ّماظؿلدؼىماإلصبوب٨ّمؼلوسّٓم-

مماظؿؽقػقيمبلّٕسي.إؼؼوفمأومتؼؾق٢ّماظلؾ٦ّطقوتمشرلم-

م.ظؾلؾ٦ّكمشرلمإٌّش٦ّبع٤ّماحؿؿوظقيمتؼؾقّٓماآلخّٕؼ٤ّمماظؿؼؾقؾم-

ؼ٦ّظّٓماِّرػولموػ٣ّمصّٕحنيمبويقوة،موؼـؿظّٕونمعـٍوماظؽـرلمع٤ّماظػّٕحموايىموايـونمواظّٕسوؼي،موػّٔامعومميؽ٤ّم

م مععـ٧ّموحبؽ٣ّ مظقّٗمظؾققوة ماظيتمظ٦ّالػ٣ّ مايقوة، مإظب ماالدؿؼؾولمجملقؽف٣ّ مأغ٦ّاب مأض٢ّ مؼؽ٦ّن ماٌعؾؿنيمتؼ٦ّممأن مسب٤ّ سؿؾـو

موزقػؿـومسؾ٧ّمتّٕبقؿف٣ّموتعؾقؿف٣ّموطقػقيماظعقّ٘،معـ٦ّػنيمأنمػّٔاماظعؿ٢ّمظقّٗمبوِّعّٕماظلف٢ّ.

سؾ٧ّمحُّٓمد٦ّاء،موؼبمأؼوممأخّٕىمضّٓمظـوموظؾؿالعقّٔمصػ٨ّمبعّٚماِّؼوممؼؽ٦ّنماظصّٟمعؽوغًومصّٕحًوموممؿعًوموعلؾقًومظؾؿعؾ٣ّمبوظـلؾيم

ممتوممسؿؾـو.غشعّٕمبوظضغّٛمواظذلددمحقولمضّٓرتـومسؾ٧ّمإ

 انتحدياخ انتي تىاجه انتأدية اإلجياتي
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معّٓىمصع٦ّبيماظؿعؾق٣ّموعّٓىماػؿؿوع ىمتعؾقؿوتمح٦ّلمبؿالعقّٔغو،مشرلمأنماِّرػولمالمؼلت٦ّنموععف٣ّمطؿقمـوسب٤ّمغعّٕفمجقًّٓا

،موسؾ٧ّمسؽّٗماظذلبقيماظيتمؼؼ٦ّممبفوماظ٦ّاظّٓانمظلـومعلموظنيمس٤ّمبضعيمأرػولمصقلىمب٢ّمس٤ّماظؽـرلمطقػقيماظؿصّٕفمععف٣ّ

وظؿعوع٢ّمعّٝماِّرػولموتغرلاتف٣ّماظـؿوئقيمؼؿطؾىمصم،ظ٥ّمذكصقؿ٥ّماٌكؿؾػينمطاًلمعـف٣ّمعـف٣ّمؼبماظ٦ّضًمسقـ٥ّمعّٝماإلذورةمإظبمأ

مع٤ّماٌعؾ٣ّماظؿـ٦ّؼّٝمبطّٕائ٠ّمتعوعؾ٥ّمععف٣ّ.

م،وؼظفّٕونمدؾ٦ّطقوتمشرلمعّٕش٦ّبيمالتؿـودىمعّٝماظؾقؽيمآٌّردقيسـؿومالؼؿؼقّٓماظؿالعقّٔمبؼ٦ّاسّٓماظـظوممآٌّرد٨ّم

مظؾؿعوع٢ّمععفومعـفو:مصبوبقيمواالدؿؾوضقياإلسؾقـومأنمغلخّٔمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظؿّٓابرلمصبىم

 .ظقيمعّٝمهّٓؼوتمشرلمعؿ٦ّضعيواظؿعوع٢ّمبػعم -
مم - مواظؿعوونمضؿ٤ّمصّٟمخوظ٨ّمع٤ّ مسؾ٧ّماإلصغوء متالعقّٔغو ماظصّٟمماظعـّٟتشفقّٝ ماظعؼوبموجع٢ّ مع٤ّ وأيمغ٦ّب

مصّٓؼ٠ّمظؾطوظىمواٌعؾ٣ّمسؾ٧ّمحُّٓمد٦ّاء.

مم- مواظضّٕب مواظؿفؽ٣ّ مواظـفّٕ ماظشؿ٣ّ مسؾ٧ّ ماظؼوئ٣ّ ماظؿلدؼى مغ٦ّب ماىلّٓتغقرل ماظـػل٨ّموإؼّٔاء ماِّذى مإظب مؼمدي مواظّٔي ،

م .واىلّٓي

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م.اظعؼ بماجللديمؼعطلمأصضؾمغؿقفة....ممبقـؿ ماظطرطماألخرىمامتـػع

م إٍنم
 ؼدصع ص ظعؼ بم.اظؿأ ؼب سـ رنؿؾػ أعر ػق  ظعؼ بب تفدؼدػؿ خالل عـ احللـ ب ظؿصٍرف تالعقذغ  إضـ ع

تقطقدمسمآظق تممذندثمخؾاًلإض صًةمإزنمأغفمم،صقلب عقجق ؼـ غؽقن سـدع  عـفؿ غطؾؾف مب  اظؼق مملاألرػ 

ااغطقاءمم-اظعصق نم–اظؿؿر مم-اظؿق ؼؾم-)اظؽذبمظؾؼق ممبؿصرص تمشريمعرشقبةؼدصعفممضدع مسـدماظطػؾمماظذات

م.واظطػؾ ادلعّؾؿ بني اظعالضة وؼفدمم.......إخل(
م.ءاظعؼوبماىلّٓيمؼعّؾ٣ّماظطوسيماظعؿقومممممممممممممممممم

ممم

ممن ئقة، أػدافموحتؼقؼ غؼدي، بشؽٍؾ واظؿػؽري األدؽؾة، ررح سـ ؼؿقّضػ اظطػؾ دنعؾ اجللدي اظعؼ بم

 سؾك األرػ ل تشٍفعاظيتماألعرماظذيمؼؿع  ضمععمأػدافماظرتبقةماحلدؼـةمم،ؼفظد واإلبداع ادلؾ   ة ؼؽؾتو
مظممبػر ػؿ واظؿػؽري اادؿؽش ف ماحلرؼة معـ مصلقة م ةاألدؽؾ طرحوإسط ئفؿ مإدن   ؿعةمبواإلحل  

م.األجقبة

م.ؽؾرياظعد ػؿمظماظطّٕؼؼيماظ٦ّحقّٓةمِّهّؽ٣ّمبوظؿالعقّٔمؼبمصّػ٨ّاظعؼوبمػ٦ّمممممممممممم

 إٍنممممم
 األحق ن بعضمس اظصػُّ صقضٍؿ طؾرية، صػقف أع م أغػلفؿ دندون اظذؼـ ادلعّؾؿني بني ذ ئٌع اظعذ  ػذا 
متؽـموبـ ءمسالضةمإدن بقةمععماظؿالعقذمم;مبش  طؿفؿمظؾصػ وإجراءات ضقاسد حتدؼد سمحنيمأن .ًاتؾؿقذ 60 لحقاظ

مم.ادلعؾؿمعـماحمل صظةمسؾكمبقؽةمتعؾقؿقةمأعـة

م

م

 مقولة

 مقولة

 مقولة

 مقولةًوحقيقة

  حقيقة

  حقيقة

 حقيقة
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ممم 
م

م.اظعؼوبماىلّٓيمجٌّٖءمع٤ّمثؼوصؿـوم

مم 
واظـؼ ص تماحملؾقةممجزءامعـماإل ثماظـؼ سمهل ممهلذامتعؿؿدمسؾقفمضماجملؿؿع تمبعؼعؿربماظعؼ بماجللديمسم

 اظعؼ ب بدائؾ تروؼج صؽرة وُتعَؿرب ،قذمبؿعدؼؾمدؾقطفمشريمادلرشقبمصقفعـماظؿأ ؼبماظذيمؼؾزمماظؿؾؿوتعؿربهمغقعم
م اجللدي معـفؿ ماسؿؼ  ا ماجملؿؿع ت مػذه مس ماظرائفة مظؾـؼ صة مب ظـلؾة مشريمجمدؼة معؾزعقن اظصغ   أٍن واظـػلل

ؿؿقنمإزنمػذهماظـؼ ص تماحملؾقةماظيتمتؤعـمب سؿؾ  مأنمادلعؾؿقنمؼـ  ،ؿوإر سؿفؿموخدعؿف دـًٍ  ؼؽربػؿ َعـ ب حرتام

مسمصػقصفؿ ممي  دقغف مػؿ مواظـػلل  داتادلعؿؼ أغظؿة بني ضرو ٍي ا تؾ ٍط عـ ع  أٍغف إا ، ب ظضربماجللدي
ماجلل اظعؼ ب خالل عـ األرػ ل ضٍدمواظعـػ اظؿؼؾقدؼة  س أد دٍقؿ ن ضقؿؿ ن مثة اظعؽس، سؾكمواظـػللؿل
مخصقصً  ،ظـػسا ظؿفذؼب اظعؼؾقة اظؼد ات ادؿعؿ ل وَتعؾُّؿ ااجؿؿ سل ااغلف م كسؾ احلػ زأوهلؿ م اجملؿؿع ت

 ػ تني رن ظػماظعؼ ب خالل عـ اظعـػ أٍن إزن اإلذ  ة وجتد  .اظػقضك ودط ف ضؾط سؾك احلػ ز غ حقة عـ
 عـ واظؿؾؿقذ ّؾؿادلع بني اظعالض ت بـ ءمجلفةماظصػ س ااجؿؿ سل ااغلف م ؼفٍدم صفق .اظؿؼؾقدؼَؿني اظؼقؿَؿني
 .ادللؿؼؾؾ سدقـشؽف ماظؿؾؿقذم سالضة أٍي أؼضً مؼفدِّ  وػق أخرى، جفٍة عـ اآلخرؼـ واظؿالعقذ اظؿؾؿقذ وبني جفة
م.ظذاتف وتؼدؼره اظؿؾؿقذ ثؼة اظعـػ ذنّطؿ ذظؽ، إزن إض صًة

مصؼطممةجلدؼمآث  مظؾعؼ بماجللديمممممممممممممممممم

مممممممم

م

مآث  مجلأنماظعؼ بماجللديممؽامذ م)اظشعق مب ظذلمواإلػ غةمدؼة،مواألخطرمػلماألث  ماظـػلقةماظيتمظف م–ؼرتطف 

م(...مإخلاغؿف كماظؽراعة...م–اظظؾؿم

مم

م.سمرػقظيتموملمؼلؾبمظلمأيمذلءمضربتممممممممممممممممم

 مقولة

 مقولة

 مقولة

 حقيقة

 حقيقة
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م

مبعضمقفؿ،مؼلؿعنيأومععّؾؿمواظَدؼفؿمعـماظضربمتؾّؼلمعـمواا تق بمواظغضبمب خلقفمذعروامضدمأٍغفؿمعـماظرشؿمسؾكم

مفؿص.ماظققممأرػ هلؿمسؾكماجللديماظعؼ بمدلؿ  دةمب ظذغبماظشعق معـمظؾقٍدماألحق نمسمأشؾبماحلٍفةمبفذهماألذك ص

مصؼد:مب ظػعؾماألذٍؼةمهلؿمدٍؾبمضدماجللديماظعؼ بمأٍنمُتظفرمأصع هلؿمأٍنمشري.مأرػ هلؿمضٍدماظعـقػةمأصع هلؿمسـمؼداصعقن

ماألرػ ُلمػؤاءممي   مأنمادلرٍجحمعـمغػلف ،موب ظطرؼؼةمتدوم،مأرػ هلؿمسؾكماظققممدقغفمي  ماظذيماظعـػم و ةمجعؾ

ممم  د ٍتمتعدمملماظل بؼةماألجق لمبف متؼقممط غتمطـريةمأعق ًامصإٍنمذظؽ،مإزنماظؼ  عة،مإض صًةماألجق لمسؾكماظعـَػ

م..اظققممذ ئعًة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 حقيقة
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م:اهلدفم-أوًا
مأذؽوظ٥ّ-اإلصبوب٨ّاظؿلدؼىمعػف٦ّمم)اٌشورطنيميتمتعط٨ّمص٦ّرةمواضقيمس٤ّمتعّٕؼّٟمػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظؼعؿدلم

ماظؿّٓرؼيب.ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّموأغ٦ّاس٥ّ(م

 تؿقحمظؾؿش  طنيمصفؿً مأطـرمهل .ممماظعؼ ب،مواظيتوأذؽ لممأغقاع-اظعؼ بمسصػمذػينم: وؼفّٓفمإظبم

م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 
مسّٕضماٌودةماظعؾؿقيمظؾؿػوػق٣ّ()ذ٦ّممداتو-اظ٦ّضًظ٦ّح،مضؾ٣ّمص٦ّظ٦ّعودذل،مدوسيمظضؾّٛم

  ضقؼةم30عدةماظـش طم:مم-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 
 .بوظـشوطماٌشورطنيعبقّٝممؼؼ٦ّم-1
 .)تؼلق٣ّماٌشورطنيمجملؿ٦ّسوتمسؿ٢ّمأربّٝمذبؿ٦ّسوت(م-2
مرّٕحمدماظنيمسؾ٧ّمعبقّٝماٌشورطنيمؼبماجملؿ٦ّسوت.مؼؿ٣ّ -5

م؟(عـفاظغ ؼةمعـموماظؿأ ؼبماإلدن بلممعػفقع م)م(موػ٦ّ:2-1اظلمالماِّولمظؾؿفؿ٦ّسيم)

 ؟(مفأغقاسومماظؿأ ؼبماإلدن بلأذؽ لمع م(موػ٦ّ:م)4-3الماظـوغ٨ّمظؾؿفؿ٦ّسيم)اظلم
مطؿوبيمعومت٦ّصؾًمإظق٥ّمع٤ّماإلجوبيمس٤ّماظلمالما٦ٌّج٥ّمشلو.مط٢ّمذبؿ٦ّسيع٤ّممارؾى-4

ّٓوؼـ٥ّمع٤ّمضؾ٢ّماٌشورطنيمؼبمارؾىمع٤ّمط٢ّمذبؿ٦ّسيمبعّٓمتعقنيمضوئًّٓامشلوم)عؿقّٓثمبود٣ّماجملؿ٦ّسي(مبشّٕحمعوممتمتم -5

مذبؿ٦ّسؿ٥ّ.

م.اٌشورطنيعّٝمعبقّٝماٌالحظوتماظيتمدوغًممبـوضشيممض٣ّ-6
م.ظق٦ّضّّمس٤ّمأدؾوبماظعـّٟموأثورهم)عالحظوتمآٌّرب(ماجملؿ٦ّسوتمآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّمؼؼ٦ّم-7

واظغوؼيم-اإلدن بلاظؿأ ؼبمعػفقمم)مبؿـػقذماظـش طمؼؼقممادلد بأنممميؽـمادلد ب:معالحظ ت-خ علً ممم

/مأوم3وصؼمررؼؼةماظعصػماظذػينمغش طم/ماظؿد ؼيب(مطؿ مػقمعقجق مب ظدظقؾماظؿأ ؼبماإلدن بلموأغقاسفمأذؽول-عـ٥ّ

م/.4بطرؼؼةم  ادةمح ظةمغش ط/

 أطفالنا لنحمييم ال نؤذييم
 /(2/ًنشاطً/1)نشاط/ًًًًأشكالهًوأنواعهً- اإليجابي التأديب مفهوم/2ًالجمسةً/

 

 قصاصات                                 مفيوم التأديب اإليجابي      /       1نشاط رقم   / 
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م

م:اهلدف-أوًا
م.ّٓمؼبمط٢ّماظـشوروت()ؼعؿؿم،ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبأذؽوظ٥ّموأغ٦ّاس٥ّ(م/م/ماظؿلدؼىماإلصبوب٨ّمبـــــــمتعّٕؼّٟماٌشورطنيم

م: اظالزعةمادلقا -ث غقً 
م.سّٕضماٌودةماظعؾؿقيمظؾؿػوػق٣ّ()ذ٦ّممداتو-اظ٦ّضًظ٦ّح،مضؾ٣ّمص٦ّظ٦ّعودذل،مدوسيمظضؾّٛم

  ضقؼةم30عدةماظـش طم:مم-ث ظـً 

 :اإلجراءاتم- ابعً 

 .جملؿ٦ّسوتمسؿ٢ّم/ػبليمذبؿ٦ّسوت/(اٌشورط٦ّنممت٦ّزؼّٝ)م -1

مضؿ٤ّماجملؿ٦ّسي.م ذبؿ٦ّسوتماظعؿ٢ّمظّٓرادؿفومسؾ٧ّمدراديمايوالتآٌّربمبؿ٦ّزؼّٝممضقوم-2

معـم  ادةماحل ظة.طؿوبيمعومت٦ّصؾًمإظق٥ّممط٢ّمذبؿ٦ّسيع٤ّمماظطؾى-3

ؼـ٥ّمع٤ّمضؾ٢ّماٌشورطنيمؼبمع٤ّمط٢ّمذبؿ٦ّسيمبعّٓمتعقنيمضوئًّٓامشلوم)عؿقّٓثمبود٣ّماجملؿ٦ّسي(مبشّٕحمعوممتمتّٓوماظطؾى -6

م.ذبؿ٦ّسؿ٥ّ

م.ندوغفوماٌشورط٦ّعبقّٝماٌالحظوتماظيتممبـوضشيمماظؼقوم  -7

م.)عالحظوتمآٌّرب(ماجملؿ٦ّسوتمآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّمضقوم -6

معالحظ تمادلد ب:م-خ علً م

مطؿزز مػززقمعقجززق مب ظززدظقؾمممبعززرضماجل غززبماظـظززريمممم(اظصززق شةاظـشزز طم)ؼؼززقممادلززد بمبـف ؼززةمممميؽززـمأنم

مم(.سرضمبق بقؼـت)اظؽقعؾققترموميؽـمسرضف مسـمررؼؼمادؿكداممماظؿد ؼيب

م

م

م

 دراسة حالة                                 أشكالو وأنواعو التأديبًاإليجابي/ً      /       2نشاط رقم   / 
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م

،مؼرطزززمسؾززكمغؼزز طماظلززؾقكمممعززـمضؾززؾماألبزز ءمواألعفزز تمموم،كدممسمادلززدا  ؿؿقسززةمعززـماإلجززراءاتمتلززممػززقمجم

دززؾقطق تمعرشقبززةمودززؾقطق تمشززريمممصؼززطوؼؼززقممسؾززكمصؽززرةمأغززفمامؼقجززدمأرػزز لمدززقؤونمبززؾمػـزز كمممماإلدن بقززةم

مم.عرشقبة

م

م:مثةمدؾؾ نمادؿكدامماظعؼ بماإلدن بل

مممؼعؾؿفؿماظؿػؽريمبأصع هلؿ:ماألول

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماألخط ءؼعؾؿفؿماادؿػ  ةمعـمم:لاظـ غ

ؼبمطالماظلؾؾني،مواظغّٕضماظّٔيمميؽ٤ّمادؿكّٓامماظعؼوبمِّجؾ٥ّمػ٦ّمتعؾقؿف٣ّمادبوذماظؼّٕاراتمماظؿعؾؿغالحّٜموج٦ّدمطؾؿيم

ع٤ّموجفيمغظّٕمآبوئف٣ّ،مسؾؿًومأغفومتع٦ّدمماىقّٓة،موإذامعوممتماظـظّٕمإظبمأشؾىماظلؾ٦ّطقوتماظيتمؼؼ٦ّممبفوماِّرػولموتعّٓمدقؽي

ؼبمأشؾؾفوميؾف٣ّمظالدؿطالبمواالدؿؽشوف،موظقلًمط٢ّماظؿصّٕصوتماظيتمغعؿدلػومدؾؾقيمودقؽيمتع٦ّدمظل٦ّءمدؾ٦ّطف٣ّم...مب٢ّم

طأنمغرتكمضطعةمزج جقةمش ظقةماظـؿـمسمررؼؼفؿم،م»مغؽ٦ّنمأحقوغًومسب٤ّماظلؾىمؼبمإصبودػومط٦ّضّٝمأذقوءممثقـيمعفؿيم

وحؾّٔامصؿـمادلػرتضمأنمغؾعدػ مسـمررؼؼفؿ.مم«مصقف مدقىمظعؾة...مبقـؿ مب ظـلؾةمظـ مغراػ محتػةممثقـةممصفؿمامؼرون

بلدؾ٦ّبمعـودىمصقؼؾ٢ّمع٤ّماظلؾ٦ّطقوتماظعػ٦ّؼيمأوماٌؼص٦ّدةموػّٔامؼؿطؾىمعؿوبعيمعلؿؿّٕة،ماظعؼ بماإلدن بلمظ٦ّمؼؿ٣ّمتطؾق٠ّم

م مبّٓاخؾف٣ّ موؼ٦ّظّٓ ماِّرػول مغػلقي مسؾ٧ّ مد٦ّفمؼـعؽّٗمدؾؾًو معؿػفّٕةوإاّل مدؾؾقي موروضي مدقؽي معشوسّٕ مبعّٚماآلبوءم، وؼّٕى

سؾ٧ّماظلؾ٦ّكمشرلمإٌّش٦ّبمؼمديمإظبمسّٓممتؽّٕاره،موضّٓمؼؽ٦ّنمػّٔامصقققًومؼبمبعّٚماِّحقونمماظعؼ بماإلدن بلواٌعؾؿنيمأنم

مم.ةوظؽـ٥ّمظقّٗمبؼوسّٓ

م

م

م

م

م

 اإلجياتي أسثاب انتأدية

 ب اإليجابيالتأدي
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م:تعؼقبم/مظؾق ظةماألوزن

 واإلضّٕارممبشوسّٕهمؿؼّٕبمعـ٥ّع٤ّمخاللماظـظّٕمإظق٥ّمواظماظطػ٢ّاظؿ٦ّاص٢ّمعّٝم. 
 ًماغؿؾوهماظطػ٢ّمإظبمدؾؾقوتمدؾ٦ّط٥ّظػم. 
 قموتشفقّٝماظطػ٢ّمسؾ٧ّماٌشورطيمجبؿعفو.ااظلؾ٦ّكمع٤ّمخاللمضقومماِّممجبؿّٝماِّورممنّٔجي 
 (.....مإخل)أظعوبمعلؾقيمص١ّموتّٕطقىتؼّٓؼ٣ّمبّٓائ٢ّمجّٓؼّٓةم 
 .تعّٖؼّٖماظلؾ٦ّكمإٌّش٦ّب 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

 /2رقم /  دارسة حالة

ــ٤ّماِّوراقموغشــّٕػومؼبمممممم ــيمع ــ٢ّمعلــ١ّمذبؿ٦ّس ــيم....ماظطػ ــّٖممحــّٓودماظـظوص ــ٥ّمملمؼؾؿ ــفومِّغ ــىمرػؾ ــًاِّممتعوض ــ٥ّمماظؾق اِّممغودت

 .بلنمصبؿّٝماِّوراقموؼضعفومؼبماظلؾيم....ممماظطػ٢ّمووػ٢ّمعومتّٕؼّٓهمأع٥ّ

 ّٝمبعّٚماِّوراقموت٦ّضّٟ.اظطػ٢ّمعبمماِّوراقم......اِّممطّٕرتماظـّٓاء:ماعبّٝم

ــ٢ّم...ممممم ــوػّٓماٌلؾل ــوزمظؿش ــيماظؿؾػ ــًمإظبمشّٕص ــ٢ّماِّوراقمإظبمممممماِّمماعبــّٝماِّوراقموذػؾ ــ٢ّمغؼ ــّٖلمب ــوءماٌـ ــ٥ّمؼبمأرج ــوبّٝمظعؾ ــ٢ّمت اظطػ

اِّمماسؿؿـــّٓتماظضـــّٕبموصـــػعًماظطػـــ٢ّمصلخـــّٔمؼؾؽـــ٨ّمدونمأنمصبؿـــّٝماِّوراقم....مماظطػـــ٢ّمؼؾؽـــ٨ّمواِّمموؿـــّٝممم....اظصـــوظ٦ّنم

 .اِّوراق

 جت همرػؾف ......؟م أؼؽؿمبؿصرفماألمممع /:م1اظلؤالم/

 /مممع ماظؿدخؾمادلـ دبمبرأؼؽؿ؟م2اظلؤالم/

 /0رقم /  دارسة حالة

مس  ماألبمإزنماظؾقتم م13بلؾبمصصؾفمعـماظعؿؾ،مصقجدمابـفماظؾ ظغمعـماظعؿرم/ش ضؾً  صإز ا مإغػع لمؼدخـم/مس عً 

 األبموع مط نمعـفمإامأنمضربف.

 اجت همابـف......؟مماألب أؼؽؿمبؿصرفمم/:مع 1اظلؤالم/

 /مع ماظؿصرفمادلـ دبمبرأؼؽؿ؟م2اظلؤالم/
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م

م:قوظيمثوغقيظؾم/تعؼقى

 ماظصوئىمؼبماظؿعوع٢ّمعّٝماظلؾ٦ّطقوتمشرلمإٌّش٦ّبي.اظؼّٕارممادبوذمؼعق٠ّماظغضب

 مأبعودمدؾ٦ّط٥ّمشرلمإٌّش٦ّبمب٥ّ.إؼضوحم

 ماظلؾ٦ّكممشرلمعؾوذّٕةإردولمردوئ٢ّم مظؾؽّٟمس٤ّ مبوظـشوروتماٌػقّٓةشرلمإٌّش٦ّبمإظق٥ّ معّٕاسقًوبوظؾّٓائ٢ّموإذغوظ٥ّ م،

 اثؾوتماظّٔات(مؼياظـؿوئقي.م)إٌّاػماًصوئّٙ
 

 
 
 
 
م

 

مم:ؾق ظةماظـ ظـةظ/تعؼقبم

 اظشفورمؼؼوفإ. 
 س٤ّمبعضفؿوماظؾعّٚ.مبعودػؿوإ 
 ظؽ٢ّمعـفؿومسؾ٧ّمحّٓا.ماإلصغوء 
 دؾبماظشف  هّٓؼّٓماٌشؽؾيم 
 ّّظؾلؾ٦ّكمشرلمإٌّش٦ّب.ماظـؿوئٍماظلؾؾقيمت٦ّضق 
 اظؾّٓؼ٢ّماٌؼذلح.موظلؾ٦ّكاذّٕاطفؿومب 

 
 
مم.

 /3رقم /  دارسة حالة

 تشوجّٕمرػالنمؼبمحصيماظذلبقيماظّٕؼوضقيموتعوظًمأص٦ّاتفؿو،مصلخّٕدػؿوماٌعؾ٣ّمع٤ّماٌؾعى،مضومماظطػالنمبضّٕبمبعضفؿوماظؾعّٚ.

 ؟/:معوراؼؽ٣ّمبؿصّٕفماٌعؾ1ّ٣اظلمالم/

 /معوماظؿصّٕفماٌـودىمبّٕأؼؽ٣ّ؟2اظلمال/

 

 :مسـّٓمزف٦ّرماظلؾ٦ّكم)االصبوب٨ّ(مؼؿ٣ّمتعّٖؼّٖهموعؿوبعؿ٥ّمبغقيمتـؾقؿ٥ّعالحظي
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م

م

م

 

 عٍماظؿّٓرؼيب.ت٦ّضعوتماٌشورطنيمع٤ّماظدلغو -1
 اظؿعّٕفمسؾ٧ّمشوؼوتموأػّٓافماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب،مصف٣ّماٌشورط٦ّنمٌومؼؿ٦ّضّٝمعـف٣ّمؼبماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب. -2
اظيتمماظؿقّٓؼوت-واظطالببّٓائ٢ّماظعؼوبمؼبماظؿعوع٢ّمعّٝماظؿالعقّٔماظؿعّٕفمسؾ٧ّماىوغىماظـظّٕيمع٤ّماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبم)م -3

 .موأغ٦ّاس٥ّ(مأذؽوظ٥ّ-اظعؼوب-اإلصبوب٨ّت٦ّاج٥ّماظؿلدؼىم
م.اٌشورطنيموتػوسؾف٣ّمبوىؾلوتموتّٔطرلػ٣ّمبضّٕورةمعّٕاجعيماظ٦ّحّٓةماظؿّٓرؼؾقيمظؾق٦ّمماظـوغ٨ّماىؾليمبشؽّٕخؿومم

 

 

 

 

 

 :اظـ غقةخالصةماظقحدةماظؿد ؼؾقةم
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 انيىو انتدريثي انثانث
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ً

 

 
ً
ؼلّٕرغومأنمغؿوتؾّٝمظؾق٦ّمماظـوظٌمععؽ٣ّمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبمالمظؾعـّٟمتؿقّّماظ٦ّحّٓةماظـوظـيمظؾؿؿّٓربنيمأوماٌشورطنيمؼبماظّٓورةمممم

يممظؾؿعّٕفمأطـّٕمسؾ٧ّمبعضف٣ّماظؾعّٚ،موسؾ٧ّمبـوءماظـؼيم،مواظؿّٓرؼىمسؾ٧ّمربؿ٦ّىماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبموأػّٓاص٥ّم،موؼبماظؿّٓرؼؾق

مت٦ّضعوتف٣ّمع٤ّماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيبم،موععّٕصيمأػّٓافموشوؼوتماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيبم)م ماظ٦ّحّٓةمدقؿؾودلماٌشورط٦ّنمبوظّٓورة ػّٔه

ماظقوصّٝ م)اظطػ٢ّ ماظعؿّٕؼي ماظعم-اظؾوظّٞم-إٌّاح٢ّ مسـفم-ؼ بأغقاع ماابؿع   موطقػقة ماظعؼ ب مسم-مذػـقة ماظػ سؾة اظعقاعؾ

خطقاتمتطؾقؼمم-عف  ةمبدائؾماظعؼ بم-مخطقاتماحرتازؼة"مظؿفـبماظقصقلمظؾعؼ ب-اآلث  ماظلؾؾقةمظؾعؼ ب-اظعؼ ب

م(.بدائؾماظعؼ ب

مؿقىماظقحدةماظؿد ؼؾقة:حم

م

ً

ً

ً

ً

ً

م/مأغقاعماظعؼ ب(3 ط/)غشاظعؿرؼةمراحؾمادل/م2/ماظؿؿفقدم)تغذؼةم اجعة(مغش ط/1اجلؾلةم/

م/(1/اظعؼ بمغش ط/ماظعقاعؾماظػ سؾةمسم2اجلؾلةم/

 انثانثحانىحدج انتدريثيح 
3 
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ً

ً

ً
م:اهلدفم-أوًا

وتـؾقًمظّٓىماٌشورطنيمماٌعّٕصقياظيتمتؼ٦ّممبوظعؿ٢ّمسؾ٧ّمتط٦ّؼّٕماى٦ّاغىم)اظؿغّٔؼيماظّٕاجعي(مؼعؿدلمػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروت

 وػ٨ّمتػقّٓمؼبمصقوشيماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب.مظق٦ّمماظـوغ٨ّ،وعّٕاجعيمععؾ٦ّعوتف٣ّماظلوبؼيماظيتممتماظؿّٓرؼىمسؾقفومؼبما
مغػسمادلقا ماحملد ةمد بؼً مسمغش طماألجـدةم)حؾؾماظق مسني(م :ادلقا اظالزعة-ث غقً 

  ضقؼةم30اظـش طم:ممعدة-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 

موذوقاظؾورحيمؼ٦ّممر٦ّؼ٢ّمماتؼّٓؼ٣ّمثـوءموذؽّٕمظؾؿؿّٓربنيمط٦ّغف٣ّمأعض٦ّ -1

اظؿ٦ّج٥ّمإظبمحؾ٢ّماظقوزلنيمواخؿقورمأحّٓماظعـووؼ٤ّماظيتممتمذّٕحفومؼبماظق٦ّمماظلوب٠ّم)اظق٦ّمم اظطؾىمع٤ّماٌشورطني -2

 اظؿّٓرؼيبماظـوغ٨ّ(مواظع٦ّدةمإظبمعؽوغ٥ّ.م
ؼؼ٦ّممط٢ّمعشوركمبّٔطّٕمعومؼؿّٔطّٕهموتعؾؿ٥ّمع٤ّماظق٦ّمماظلوب٠ّمصقؿومطبّٙماظعؾورةماظيتماخؿورػوموػؽّٔامحؿ٧ّمؼـؿف٨ّم -3

 عبقّٝماٌشورطني

ماِّصؽورمؼؿ٣ّمتعؾقؼفومسؾ٧ّمحؾ٢ّماظقوزلنيماٌؼوب٢ّمظؾقؾ٢ّماِّولمأومسؾ٧ّمجّٓارماظغّٕصيم.مبعّٓماالغؿفوءمع٤ّمعـوضشيم

مادلد ب:معالحظ ت-خ علً م

 ؾؿّٕاح٢ّماظعؿّٕؼيما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّمع٤ّمخاللمرّٕحمبعّٚماِّدؽؾي:ظوػـومميؽ٤ّمأنمؼؼ٦ّممآٌّربمبوظؿؿفقّٓم

 اظق٦ّمماظـوغ٨ّمع٤ّماظؿّٓرؼىمطونمعػقًّٓا؟مأن تعؿؼّٓ ػ٢ّ -
 /م2ظؾـشوطم/ث٣ّمؼـؿؼ٢ّم  -

م

م

                            )تغذية راجعة(              لياسمين                      حبل ا                                    / 1/    نشاط رقم   
 

 / أنواع العقاب(3نشاط/)/ مراحل العمرية 2)تغذية راجعة( نشاط// التمييد 1الجمسة /
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م:اهلدف-أوًا
ادلراحؾمماظل بؼةمحقلتـؾقتموعراجعةمععؾقع تمادلش  طنيمتؼقممب ظعؿؾمماظـش ر تماظيتؼعؿربمػذاماظـش طمعـم

م.اظعؿرؼة

مد سةمظضؾطماظقضت: اظالزعةمادلقا -ث غقً م

  ضقؼةم30ماظـش ط:معدة-ث ظـً 
 :اإلجراءات- ابعً 

  ذبؿ٦ّسوت.ملًىإظبمؼؼ٦ّممآٌّربمبؿؼلق٣ّماٌشورطنيم 
 م ممبطوضوتت٦ّزؼّٝ معؾ٦ّغي م/ورضقي م12سّٓد مبطوضي ماالغػعوظ٨ّم6طؿىمسؾ٧ّم/سؾ٧ّماٌشورطنيم/ ماظـؿ٦ّ مبطوضوتمعّٕاح٢ّ /

 م.ظؽ٢ّمعّٕحؾيمسؿّٕؼيمظ٦ّناظصق٨ّماظـؿوئ٨ّممادذلاتقفقوتماظـؿ٦ّ/مبطوضوتم6سؾ٧ّم/ماالجؿؿوس٨ّموطؿى
 اظـؿقمااغػع ظلمااجؿؿ سلمعراحؾممضّٕاءةماظؾطوضوتماٌؿضؿـيؼطؾىمآٌّربمع٤ّماٌشورطنيمط٢ّمحلىمذبؿ٦ّسؿ٥ّم

موتعؾقؼفومسؾ٧ّماىّٓولمعّٕد٦ّممسؾ٧ّدـة(مم18-دـةعـمسؿرم)مظؾؿرحؾاظـؿ ئلممواادرتاتقفق تماظـؿقماظصقل

 ؼؿضؿ٤ّماظعـووؼ٤ّماالتقي:مع٤ّمضؾ٢ّمآٌّربماظؾ٦ّحماظؼالب
م

م

م

م

 :)مؼطؾىمع٤ّماجملؿ٦ّسوتممب٢ّءماىّٓولمسؾ٧ّمحلىماظػؽيماظعؿّٕؼيم)إٌّحؾيماظعؿّٕؼي

 اظلـيماظـوغقي/م2/ماجملؿ٦ّسي-مممممممممممممممممماظلـيماالوظب/مع٤ّم1سيم/اجملؿ٦ّ -
 دـيم8اظب6/مع٤ّم4اجملؿ٦ّسيم/-دـيمممممممممممممممممممم5اظبم3/مع٤ّم3اجملؿ٦ّسي/ -
 دـي18اظب13ع٤ّم/6اجملؿ٦ّسيم/_مممدـيمممممممممممممممممم12اظب9/ع5ّ٤اجملؿ٦ّسيم/ -
 م.اٌفؿيالنوزممضقؼيدمةسشّٕػبليمطبدلػ٣ّمآٌّربمأنمظّٓؼف٣ّم 

مادلد ب:معالحظ ت-خ علً م

ماظّٓظق٢ّمع٤ّمخاللمرّٕحمبعّٚماِّدؽؾي.موػـومميؽ٤ّمأنمؼؼ٦ّممآٌّربمبوظؿؿفقّٓمظؾؿّٕاح٢ّماظعؿّٕؼيما٦ٌّج٦ّدةمؼب

 /ي واالنفعاليمعالم النمو االجتماع /المراحل العمرية               /                   2/    نشاط رقم   

 اادرتاتقفق تماظـؿقماظصقل اظـؿقمااغػع ظلمااجؿؿ سلم اظعؿر

   اظلـةمااوزن
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 بعّٓماغؿفوءماظ٦ّضًماحملّٓدمؼطؾىمآٌّربمع٤ّماجملؿ٦ّسوتمسّٕضمعومت٦ّصؾًمإظق٥ّموؼؿقوورمععف٣ّمح٦ّلمعضؿ٦ّنمعوم

 ذطّٕوهموؼعّٕضمإٌّاح٢ّمسؾ٧ّماظؽؿؾق٦ّتّٕ.
 
 
 

مادلؽؿبماإلضؾقؿلمظؾشرطماألودطم–عـم ظقؾمعـظؿةماظصقةماظع دلقةم

زن
لـةماألو

اظ
م

مادرتاتقفق تمتعزؼزماظـؿقماظصقلمعع ملماظـؿقمااجؿؿ سلموااغػع ظل

 .اًف٢ّمع٤ّماظغّٕبوء 
 .ماظؾؽوءمسـّٓمعغودرةمعؼّٓمماظّٕسوؼي

 .ماظؾّٓءمبؿػضق٢ّمبعّٚماِّذكوصمواِّذقوء

 مضصي.مؼـووظ١ّمطؿوبًومسـّٓعومؼّٕشىمبلؿوب

 .مؼؽّٕرماِّص٦ّاتموايّٕطوتمظؾػًماالغؿؾوه

 .ّؼلوسّٓمؼبمارتّٓاءماٌالبّٗمع٤ّمخاللموضّٝمؼّٓهمأومرجؾ٥ 
 .)ّؼؾعىمأظعوبًومعـ٢ّمتغطقيموإزفورماظ٦ّج٥ّم)غ٦ 

 اظؾعىمسؾ٧ّمدؾق٢ّماٌـولم)غ٦ّ(. •
ماظؼّٕاءةمواظغـوءمعّٝماِّرػول. •

معشورطؿف٣ّمؼبمأظعوبف٣ّ. •

تشفقّٝماِّرػولمسؾ٧ّماظؾعىمجبوغىماِّرػولم •

مآلخّٕؼ٤ّمسـّٓعومالمؼؾعؾ٦ّنمععًو.ا

مأظعوبمبلقطيمتؿضؿ٤ّمتؾودلماِّدوار. •

تشفقّٝماِّرػولمسؾ٧ّماظؼقوممبوٌفومماظيتمؼلؿطقع٦ّنم •

اظؼقوممبفومِّغػلف٣ّمعـ٢ّ:م)خؾّٝمائّاءمأوموضّٝماظؽؿوبم

مجوغؾًو......(.

لـةماظـ غقة
اظ

م

م

 ِّطدلمؼؼؾّٓماآلخّٕؼ٤ّموالمدقؿوماظؾوظغنيمواِّرػولما

 .دـًو

 م.ؽ٦ّنمعّٝمأرػولمآخّٕؼ٤ّؼؿقؿّٗمسـّٓعومؼ

 .ّمؼّٖدادماسؿؿودهمسؾ٧ّمغػل٥

 ؼػض٢ّماظؾعىمجب٦ّارمأرػولمآخّٕؼ٤ّ،موضّٓمؼؾّٓأمؼبم

 اظؾعىمعّٝماالخّٕؼ٤ّ.

 م

 غ٦ّبوتماظغضىمضّٓمتؽ٦ّنماظطّٕؼؼيماِّذفّٕمظؾؿعؾرلم

 .س٤ّماإلحؾوط
م

 االسؿؿودمسؾ٧ّمغظوممثوبًموميؽ٤ّمت٦ّضع٥ّ،مط٨ّمؼؿعؾ٣ّم

 االرػولمعومؼـؾغ٨ّمت٦ّضع٥ّ.

 ؾ٢ّماظؼقوممبليمغشوطمتّٖوؼّٓماِّرػولمبوظؿعؾقؿوتمض

مميورد٦ّغ٥ّ.

 تشفقّٝمادؿؼالظقؿف٣ّماٌؿـوعقيمع٤ّمخاللماظلؿوحمشل٣ّم

مبوظؿعوع٢ّمعّٝماِّذقوءمع٤ّمتؾؼوءمأغػلف٣ّ.

 اظؿفووبمعّٝماظلؾ٦ّطقوتمإٌّش٦ّبيمأطـّٕمع٤ّماالػؿؿومم

مّٕش٦ّبيمعّٝماالؼضوحمشل٣ّمواخؾورػ٣ّمدائؿًواٌبوظلؾ٦ّطقوتمشرلم

ممبومؼـؾغ٨ّمسؾقف٣ّمصعؾ٥ّ.

 ماػ٢ّمتّٕؼّٓماظ٦ّرضيماسطوؤػ٣ّمخقوراتم)عـاًل:

ماظّٖرضوءمأممايؿّٕاء؟ا(

 علوسّٓةماِّرػولمسؾ٧ّمععّٕصيمعشوسّٕػ٣ّمع٤ّمخاللم

م.وضّٝمأزلوءمشلّٔهماٌشوسّٕمؼؿع٦ّدماظطػ٢ّمسؾقفو

 عراحؾماظؿطق مظدىماألرػ ل
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 .ؼفؿ٣ّمبوًدلاتماىّٓؼّٓة 
 .ّمؼؿعوونمعّٝماِّرػولماآلخّٕؼ٤

 .مؼصؾّّمعؾؿؽًّٕامبشؽ٢ّمعؿّٖاؼّٓمؼبمأظعوبماًقول

 مقيمبشؽ٢ّمعؿّٖاؼّٓ.ؼصؾّّمأطـّٕمادؿؼالظ

 مؼلؿطقّٝماظؿؿققّٖمبنيماًقولمواظ٦ّاضّٝ.الم

 ؼصؾّّمأطـّٕماحؿؿواًلمظالدؿفوبيمظؾؼ٦ّاسّٓمؼبمبعّٚم

ماِّحقون.

 ؼؽ٦ّنمأحقوغًومطـرلماظطؾؾوتمبقـؿومؼؽ٦ّنمعؿعووغًوم

مبشّٓةمؼبمأحقونمأخّٕى.

 ّم.ؼّٕشىمؼبمأنمؼؽ٦ّنمعـ٢ّمأصّٓضوئ٥

 تشفقّٝماِّظعوبماىؿوسقيمعّٝماالدؿعّٓادمظؿؼؾ٢ّم

 تموج٦ّدماًالصو
 ت٦ّضّٝمهؿ٢ّماظطػ٢ّمٌلموظقوتمبلقطي،مواتؾوبم

ماظؼ٦ّاسّٓ.

 م.وضّٝمحّٓودمواالظؿّٖاممبفو

 تشفقّٝماظطػ٢ّمسؾ٧ّمهؿ٢ّماٌلموظقيموععّٕصيم

م.س٦ّاضىمدؾ٦ّط٥ّ

 ّم.تشفقّٝماظطػ٢ّمسؾ٧ّماظؿعؾرلمس٤ّماغػعوالت٥

 عـّّماظطػ٢ّماظػّٕصيمظؾؿقّٓثمس٤ّمغػل٥ّموس٤ّم

م.سوئؾؿ٥ّ

 ّم.دس٣ّمتؼّٓؼّٕماظّٔاتماإلصبوب٨ّمظّٓىماظطػ٢

 م.ؼالظقيمبوظشؽ٢ّماٌـودىتشفقّٝماالدؿ

 ت٦ّصرلمعلوحيمطؾرلةمظؾعىمعّٝمت٦ّصرلمصذلاتم

م.اضّٕأمظؾطػ٢ّمأوماضّٕأمعع٥ّم،ظؾّٕاحي

م

مس عً :م12إزنمم6عراحؾماظؿطق مظدىماألرػ لمعـمسؿرم

 ؼؿقضعمعـمأرػ لمادلدا  مسمػذاماظعؿرمأنمؼؽقغقامض   ؼـمسؾك:
مصيموايّٓودمصقؿومبقـف٣ّ.اظؾعىمبوظؼّٕبمع٤ّمأضّٕاغف٣ّموععف٣ّ،موأنمضبذلع٦ّاماٌلوحيماًو •

م.عّٝمإعؽوغقيماظػ٦ّزمأحقوغًومواًلورةمأحقوغًومأخّٕىمممورديماِّظعوبمواظّٕؼوضوتمعّٝمأضّٕاغف٣ّ •

م.اظعؿ٢ّمبشؽ٢ّمعـؿّٕمعّٝماِّضّٕانموعّٝماٌعؾؿني •

متط٦ّرمعظوػّٕماظّٓورماظّٔط٦ّريمواظّٓورماِّغـ٦ّي،مواٌشورطيمؼبماخؿقورمعالبلف٣ّمورّٕؼؼيمارتّٓائفو. •

م.ظؽؿوبي،مواٌفوراتمايلوبقيتط٦ّرمعفوراتماظؼّٕاءةموا •

إزفورماٌفوراتماظق٦ّعقيماظطؾقعقيممبومؼشؿ٢ّمتـوولماظ٦ّجؾوت،مواظّٔػوبمإظبمايؿومممبػّٕدػ٣ّ،مواغؿظورمدورػ٣ّمبنيم •

ماآلخّٕؼ٤ّ.

م.واظؿؿققّٖمبنيمايؼقؼيمواظّٖؼّٟمورؾىماٌلوسّٓةمع٤ّماِّذكوصماظؾوظغنيمإدراكمعػف٦ّمماظص٦ّابمواًطل •

 إزفورماٌّٖؼّٓمع٤ّماالدؿؼالظقي. •
م

م
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مادرتاتقفق تمتعزؼزماظـؿقماظصقلمعع ملماظـؿقمااجؿؿ سلموااغػع ظل

 .ازدؼودماالدؿؼالظقي 
 زف٦ّرماٌكووفماظشوئعيمعـ٢ّماٌشؽالتمؼبماِّدّٕة،مأومع٤ّم

ماظػش٢ّ،مأومع٤ّماظّٕصّٚ.

 ٍّمنماِّصّٓضوءمع٤ّمغػّٗماي٨ّموع٤ّمغػّٗمجـّٗماظطػ٢ّ.ؼؽ٦

 موهماالخّٕؼ٤ّ.ازفورمعّٖؼّٓمع٤ّماظ٦ّدمواظؿعورّٟمو

 صّٓارماِّواعّٕم٤ٌّمػ٣ّمأصغّٕمدـًو،معّٝماتؾوبماِّرػولماِّطدلمإ

مسؿًّٕا.

 .ماظؾّٓءمبؿػف٣ّموجفيمغظّٕماآلخّٕؼ٤ّمبشؽ٢ّمأطـّٕموض٦ّحًو

 .ممتققّٖمأغػلف٣ّمع٤ّمحقٌماٌظفّٕمواِّغشطيمواٌؼؿـقوت

 م.ظّٓؼف٣ّمعّٝمازدؼودمهؿؾف٣ّمظإلحؾوطمتؼ٢ّمغ٦ّبوتماظغضى

 .متعؾ٣ّمطقػقيمتل٦ّؼيماًالصوتمعّٝماِّضّٕان

 .ّمعّٖؼّٓمع٤ّماالدراكماظّٔات٨

 م.ظـق٢ّماػؿؿومماظؽؾورمذوئعيتؽ٦ّنماظـّٕثّٕةم

 ّعّٝمممورديمذظ١ّمؼبممبّٓءمتؽ٦ّؼ٤ّماظؼّٓرةمسؾ٧ّماظؿقؽ٣ّماظّٓاخؾ٨

م.ط٢ّمعّٕةمؼؿكّٔمصقفومضّٕارًا

 .ضّٓمؼؾؼ٧ّماظطػ٢ّمطبش٧ّماظظالممواظ٦ّح٦ّش 

تشفقّٝماِّظعوبماظؿعووغقيمواٌلوسّٓةم •

 سؾ٧ّموضّٝمأػّٓافمخوصيمبف٣ّ.
مومماالصبوب٨ّ.اسطوءماظؽـرلمع٤ّماالػؿؿ •

جع٢ّماِّرػولمؼلوسّٓونمسؾ٧ّموضّٝم •

ماظؼ٦ّاسّٓموهّٓؼّٓػو.

اظؿقّٓثمعّٝماِّرػولمس٤ّماظؼّٓرةم •

سؾ٧ّماظؿقؽ٣ّمؼبماظـػّٗموادبوذم

 ضّٕاراتمجقّٓة.
اظؿقّٓثمس٤ّمأػؿقيماظصدلمواٌشورطيم •

مواحذلاممحؼ٦ّقماآلخّٕؼ٤ّ.

 

عـمسؿرم
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م

 ٌؼّٓعيمعـاًلماالػؿؿوممبوظػ٦ّز،موبؼقودةماآلخّٕؼ٤ّمأومأنمؼؽ٦ّنمؼبما

 )انمؼؽ٦ّنمااظؼوئّٓاموضبّٖنمإذامخلّٕمؼبمظعؾيمعو(.
 شوظؾًومعومؼؽ٦ّنماظطػ٢ّمعّٕتؾطًومبشكّٙمبوظّٞمع٤ّمشرلمواظّٓؼ٥ّم

م)ععؾ٣ّ،مأومعّٓربمؼبماظـودي(.

 ؼؽؿشّٟماظطػ٢ّمابطؾ٥ّاموضبوولمادعودمذظ١ّماظشكّٙ،م

موصبؿفّٓمظققص٢ّمسؾ٧ّماػؿؿوع٥ّ.

 .ّمؼؿلثّٕمبؽ٢ّمع٤ّمأضّٕاغ٥ّموسوئؾؿ٥

 مّٕةماظؿؼؾؾوتماٌّٖاجقي.دّٕسيمتلذيماٌشوسّٕ،موطـ

 .مايلودقيمظالغؿؼود

 .ّصع٦ّبوتمؼبماظؿعوع٢ّمعّٝماظػش٢ 

 تعؾقؿف٣ّمطقػقيماالدؿػودةمع٤ّماظؿ٦ّجق٥ّم

ودماشل٣ّمس٤ّمطقػقيماظؼقوممبوِّعّٕمبشؽ٢ّم

 زبؿؾّٟمؼبمإٌّةماظؼودعي؟ا
 ؼـؾغ٨ّماالغؿؾوهمظّٕدودمأصعولماِّرػولم

مواغػعوالتف٣ّمٌومؼؼول.

 .معـقف٣ّمتؼّٓؼًّٕاماصبوبقًومعّٝمط٢ّمنوح

 اضذلاحماِّغشطيماظيتمتلوسّٓماِّرػولم

سؾ٧ّماظشع٦ّرمبؿؼّٓؼّٕمذواتف٣ّمومبوم

 ميؽـف٣ّماظؼقوممب٥ّ.
 هؼق٠ّماظؿ٦ّازنمبنيماِّغشطيماظيتم

هؿوجمإظبمروضيمطؾرلةموبنيماِّغشطيم

 اشلودئي.



63 
 

م

 اظلؾقطق تمشريماظـؿطقةمظدىمأرػ لماظؿعؾقؿماألد دل
م)اظيتمتلؿقجبمعزؼدًامعـماادؿؼص ء(

اظـؿطقةماظصعؾةمظدىمأرػ لماظلؾقطق تم

 ادلد دةم)اظؿعؾقؿماألد دل(
م

 .سّٓواغقيمعػّٕري 
 .ّمإحّٓاثمإصوبوتمبوظغيمظـػل٥ّمأوماآلخّٕؼ٤

 .مزبووفمذّٓؼّٓة

 ماظّٕػؾيمعـفو.م/رصض٥ّمظؾؿّٓرديم

 .ماذعولماظـرلان

 ماغػعوالتمذّٓؼّٓةمأومعػّٕريمظػذلاتمر٦ّؼؾي.م

 مسّٓمماظؼّٓرةمسؾ٧ّماظذلطقّٖمؼبمغشوطمعومحؿ٧ّمٌّٓةمػبّٗمدضوئ٠ّ.م

 ممنوطماظلؾ٦ّكماىوغّّ.أ

 م مم/جّٓال مو ماِّذؼوء معّٝ أومم/ذفور

 .اِّضّٕان
 ماىل٣ّم مأسضوء مسؾ٧ّ مظؾؿعّٕف صض٦ّل

مظّٓىماظّٔط٦ّرمواإلغوث.

 .ماخؿؾورمايّٓود

 .مصع٦ّبيماالغؿؾوهمظػذلاتمر٦ّؼؾي

 مضؾ٠ّمبشلنمضؾ٦ّظ٥ّمظّٓىماآلخّٕؼ٤ّ.م

 م.اظؽّٔب

 .ّمالمؼؿقؿ٢ّماٌلموظقيمس٤ّمدؾ٦ّط٥

م

مس عً :م18إزنمم12ةمعـمسؿرمعراحؾماظؿطق مظدىمأرػ لمادلرحؾةماظـ غقؼ

 :ادلف مماظؿطق ؼةمأثـ ءمعرحؾةمادلراػؼة
 تؽ٦ّؼ٤ّمسالضوتمأطـّٕمغضفًومعّٝماِّضّٕان. •
مهؼق٠ّمدورماجؿؿوس٨ّمذط٦ّريمأومأغـ٦ّي. •

ممن٦ّمض٦ّت٥ّماىلّٓؼي،موادؿكّٓاـ٣ّمإعؽوغوت٥ّماظؾّٓغقيمبؽػوءة. •

مهؼق٠ّمادؿؼاللماغػعوظ٨ّمس٤ّماظ٦ّاظّٓؼ٤ّموس٤ّماظؽؾورماآلخّٕؼ٤ّ. •
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مّٓادمظؾّٖواجموظؾققوةماِّدّٕؼي.اظؾّٓءمؼبماالدؿع •

ماظؾّٓءمؼبماالدؿعّٓادمظؽلىماظعقّ٘مواخؿقورمعفـيمؼعؿ٢ّمبفو. •

ماطؿلوبمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظؼق٣ّ،مأوماِّخالضقوت،مأومإحّٓىماِّؼّٓؼ٦ّظ٦ّجقوتموادبوذػومدظقاًلمظؾلؾ٦ّك. •

م تط٦ّؼّٕمعفوراتمدؾ٦ّطقيمتّٕاس٨ّماظؾعّٓماالجؿؿوس٨ّ. •
معزؼزماظـؿقماظصقلادرتاتقفق تمتمعع ملماظـؿقمااجؿؿ سلموااغػع ظل •

 اػؿؿوممعؾوظّٞمصق٥ّمبوظـػّٗ. •
ماسؿؼودمبلنمالمأحّٓمشرلهمواج٥ّمعشوسّٕمواغػعوالتمعشوبفي. •

ؼؿصّٕفموصؼومٌؿالزعيماػّٔامالمميؽ٤ّمأنمضبّٓثمظ٨ّم)اٌـعيم •

موايصوغي(

مؼصؾّّمعّٕتؾطًومبؼضقيمأومصؽّٕة. •

مؼؾبظفّٕمت٦ّجفًومعّٕتؾطًومبـمااظعّٓاظيا. •

مضبّٓدمػ٦ّؼيمخوصيمب٥ّ. •

 قي.ؼصؾّّمأطـّٕمادؿؼالظ •
مؼـشهمسالضوتمغبقؿقي. •

مؼصؾّّمعّٕتوحًومعّٝمغشور٥ّماىـل٨ّ. •

م

 ت٦ّصرلمج٦ّمع٤ّماالحذلاممواظـؼيمواظصّٓق. •
معّٕاسوةمخص٦ّصقيماظؿالعقّٔ. •

ماحذلمموجفيمغظّٕماظؿؾؿقّٔ. •

مراضىماظؿغرلاتمؼبمدؾ٦ّكماظؿؾؿقّٔ. •

مشرلم • ماظلؾ٦ّك متعؿدل موال مت٦ّضعوت١ّ معلؿ٦ّى مسؾ٧ّ حوصّٜ

مإٌّش٦ّبمدؾ٦ّطًوممنطقًومرؾقعقًومظؾؿّٕاػ٠ّ.

مؼصؾّّمتعّٕ • مسـّٓعو ماِّوظب ماظؿقّٔؼّٕؼي ماظعالعوت مسؾ٧ّ ف

ماظلؾ٦ّكمخطًّٕا.

م

اظعّٓؼّٓمع٤ّمدؾ٦ّطقوتمإٌّاػؼني،مسؾ٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمصع٦ّبؿفو،مجّٖءًامع٤ّمسؿؾقيماظؿط٦ّرماظطؾقع٨ّ،ممبومؼبممعٍّٓتؾبمم

   ذظ١ّماظؿؼؾؾوتماٌّٖاجقي،مواظؿؿّٕطّٖمح٦ّلماظّٔات،مواخؿؾورمايّٓود،موادؿؿّٕارماًالصوتمعّٝماِّضّٕان
مبؿقّٓؼّٓماظلؾ٦ّطقوتماإلذؽوظقيموشرلماظـؿ٦ّذجقي.لؿّّمشل٣ّممبؽوغيمػوعيمتئؿ٦ّنمسؾ٧ّماظؿعؾق٣ّماظؼوؼؿؿؿّٝم

مؼبم ماظذلدد مسّٓم مسؾقف٣ّ مصقؿ٦ّجى ماظؿقّٔؼّٕؼي، ماظعالعوت مػّٔه مع٤ّ مأي ماظؿعؾق٣ّ مسؾ٧ّ ماظؼوئؿ٦ّن ماطؿشّٟ إذا

م.االتصولمب٦ّاظّٓيماظؿؾؿقّٔمورؾىمعش٦ّرةمأحّٓماٌفـقنيماٌؿكصصنيمؼبمذبولماظصقيماظعؼؾقي

مػفقمماألخالضل:تطق مادل

مممم ماِّخالقمبؿط٦ّر معػف٦ّم ماظص٦ّابمواًطلإدراكمومسؾ٧ّماِّرػولمضّٓرةؼؿعؾ٠ّمتط٦ٍّر ،مواالدؿػودةمع٤ّممتققّٖ

ماجؿؿوس٨ّم متط٦ّر مأي مذلن موذلغ٥ّ مصعؾي، مخقورات مؼ٦ّاجف٦ّن مسـّٓعو مظؾؼّٕارات مادبوذػ٣ّ مؼب ماٌعّٕصي ػّٔه

عؿعّٓدةمع٦ّج٦ّدةمؼبماظؾقؽيممع٦ّاع٢ّبلثّٕموؼؿزبؿؾػي،معّٕاح٢ّمم٨ّ،مصننمتط٦ّرماٌػف٦ّمماِّخالض٨ّمضبّٓثمسدلاغػعوظ

وصػًومٌّٕاح٢ّمتط٦ّرماٌػف٦ّمماِّخالض٨ّ،موع٤ّمماظيتمتؼّٓمماظعّٓؼّٓمع٤ّماظـظّٕؼوتوػـوكمماظيتمؼعقّ٘مصقفوماظطػ٢ّ،

مبقـفومغظّٕؼوتماجونمبقوجقياموماظ٦ّراغّٗمط٦ّظؾرلغا.

م
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أضؾمعـم
10
م

ت
دـقا

م
مصقلادرتاتقفق تمتعزؼزماظـؿقماظمعع ملماظـؿقمااجؿؿ سلموااغػع ظل

 ؼـظّٕماِّرػولماظبماظعوملمع٤ّمخاللممنوذجم

خورجقيمعّٕذّٓةمع٤ّماظشكصقوتمذاتم

 اظلؾطيم)عـ٢ّماظ٦ّاظّٓؼ٤ّمواٌعؾؿني(.
 ؼـظّٕماظبماظؼ٦ّاسّٓمسؾ٧ّمسب٦ّمعطؾ٠ّموشرلم

ممضوب٢ّمظؾؿفووز.

 تؼّٓؼّٕماِّرػولمِّػؿقيماتؾوبمػّٔهماظؼ٦ّاسّٓم

غوبّٝمصؼّٛمع٤ّمعػف٦ّمموـىماظع٦ّاضىم

م.إٌّتؾطيمخبّٕضفومطوظعؼوب

 

 .يماظلؾ٦ّكمإٌّش٦ّبمنّٔج •
ع٤ّموضّٝماظؼ٦ّاسّٓمماذّٕحمظؾطػ٢ّماِّدؾوبمواِّػّٓاف •

مواِّغظؿي.

م.اذّٕحمشل٣ّمط٦ّنمدؾ٦ّكمعومأصض٢ّمع٤ّمدؾ٦ّكمآخّٕ •

مادؿكّٓمماِّدؾ٦ّبماظؼصص٨ّمظشّٕحما٦ٌّاضّٟماِّخالضقي. •

اِّرػولماعؿّٓحماظطػ٢ّمالتؾوس٥ّمظؼوسّٓةمعومواظػًماغؿؾوهم •

ظؽقػقيمتلثرلمذظ١ّمسؾ٧ّمع٤ّمح٦ّشل٣ّماػ٢ّمالحظًمطقّٟم

مع٦ّرمدورةمسـّٓعومذورطؿفومؼبماظؾعىمبلظعوب١ّا.طونمذ

ذفّٝماِّرػولمسؾ٧ّمإزفورماظؿعورّٟمعّٝماآلخّٕؼ٤ّمطنردولم •

مبطوضيمشل٣ّمإنمطوغ٦ّامعّٕض٧ّ.

 

أطـرمعـم
10
م

ت
دـقا

م

م

 ؼؿغرلماٌػف٦ّمماِّخالض٨ّمظّٓىماِّرػولمؼبم

ػّٔهمإٌّحؾيمعّٝمتط٦ّرمضّٓرتف٣ّمسؾ٧ّمتؼقق٣ّم

 ا٦ٌّاضّٟمع٤ّمعـظ٦ّرماظـوسماآلخّٕؼ٤ّ.
 ؾؿػف٦ّمماِّخالض٨ّمععؿؿًّٓامؼصؾّّمتؼّٓؼّٕػ٣ّمظ

سؾ٧ّمرؤؼؿف٣ّماظّٔاتقي،موؼؿكط٧ّماٌػف٦ّمم

ماٌطؾ٠ّمؼبمرؾقعؿ٥ّم)اِّبقّٚمواِّد٦ّد(.

 ؼؾّٓأماِّرػولمؼبمػّٔهمإٌّحؾيماظـظّٕماظبم

اظؼ٦ّاسّٓماِّخالضقيمبصػيمسوعيمطؿ٦ّجقفوتم

إرذودؼيمعؿػ٠ّمسؾقفومذبؿؿعقًوموأغفوم

مع٦ّض٦ّسيمظصوحلماىؿقّٝ.

 تؾوبمؼلؿؿّٕماِّرػولمؼبماظشع٦ّرمبلػؿقيما

اظؼ٦ّاسّٓمظؽـف٣ّمؼـظّٕونمإظبمػّٔهماظؼ٦ّاسّٓم

سؾ٧ّمأغفومت٦ّجقفوتمارذودؼيموضعًم

ظػوئّٓةماجملؿؿّٝمأطـّٕمعـفومأواعّٕمشرلمعّٕغيم

مؼـؾغ٨ّمصؼّٛماتؾوسفو.

 ؼّٓركماِّرػولمأنماًقوراتمالمتّٕتؽّٖمصؼّٛم

  .سؾ٧ّما٦ًّفمع٤ّماظع٦ّاضىماظلؾؾقي

 .ّاظؿشفقّٝمسؾ٧ّماظعؿ٢ّماظؿط٦ّس٨ 
 ِّخالضقيماظيتمهؿؿ٢ّماظؿشفقّٝمسؾ٧ّمعـوضشيما٦ٌّاضّٟما

اظـؼوش.موضّٓمتّٕىمتؼلق٣ّمتالعقّٔماظصّٟماظبمذبؿ٦ّسؿنيمميـ٢ّم

ط٢ّمعـفؿوموجفيمغظّٕمزبؿؾػيموصبّٕيماظـؼوشمح٦ّلمعّٖاؼوم

مط٢ّمعـظ٦ّر

 ادؿكّٓامماظّٓرادوتماالجؿؿوسقيمواِّعـؾيماظؿورطبقيمظؾؿـوضشيم

 ح٦ّلما٦ٌّاضّٟماِّخالضقيمإٌّطؾيمواظؼضوؼوماجملؿؿعقي.

م
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م

م

م

م:اهلدفم-أوًا
اآلثورمم–اظعؼوبمماٌمثّٕةمؼبمغؿوئٍوظع٦ّاع٢ّمبػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعط٨ّمص٦ّرةمواضقيمس٤ّمتعّٕؼّٟماٌشورطنيمعؿدلمؼ

ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّمم(اظعؼ بلؿكدممبدائؾمغمعؿكم-مظؾعؼ بحرتازؼة"مظؿفـبماظقصقلماامطقاتاخل-ظؾعؼوباظلؾؾقيم

ماظؿّٓرؼيب.

 واظيتمتؿقحمظؾؿش  طنيمصفؿً مأطـرمهل .ممةمسماظعؼ ب،ماظعقاعؾماظػ سؾسصػمذػينم: وؼفّٓفمإظبم
م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 

مسّٕضماٌودةماظعؾؿقيمظؾؿػوػق٣ّ()ذ٦ّممداتو-اظ٦ّضًظ٦ّح،مضؾ٣ّمص٦ّظ٦ّعودذل،مدوسيمظضؾّٛم

  ضقؼةم30عدةماظـش طم:مم-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 
 بوظـشوطماٌشورطنيؼؼ٦ّممعبقّٝم -1
 م٦ّسوتمسؿ٢ّمأربّٝمذبؿ٦ّسوت()تؼلق٣ّماٌشورطنيمجملؿم -2
مرّٕحمدمالمظؽ٢ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماٌشورطنيمؼبماجملؿ٦ّسوت.مؼؿ٣ّ -4

م

م

م

م

م

مطؿوبيمعومت٦ّصؾًمإظق٥ّمع٤ّماإلجوبيمس٤ّماظلمالما٦ٌّج٥ّمشل٣ّ.مط٢ّمذبؿ٦ّسيع٤ّممأرؾى-4

ع٤ّمط٢ّمذبؿ٦ّسيمبعّٓمتعقنيمضوئًّٓامشلوم)عؿقّٓثمبود٣ّماجملؿ٦ّسي(مبشّٕحمعوممتمتّٓوؼـ٥ّمع٤ّمضؾ٢ّماٌشورطنيمؼبممأرؾى-5

مؿ٦ّسؿ٥ّ.ذب

م.اٌشورطنيعّٝمعبقّٝماٌالحظوتماظيتمدوغًممبـوضشيممأض٦ّم-6

   العوامل المؤثرة في نتائج  العقاب /   1 نشاط رقم   /
 

 /(1/العقاب نشاطنتائج  المؤثرة فيالعوامل / 2الجمسة /
 

/(.؟ظؾعؼ باآلث  ماظلؾؾقةممع )م/:1اظلمالماِّولمظؾؿفؿ٦ّسيم 

/؟اظعؼ بمغؿ ئجمسمادلؤثرةماظعقاعؾع مم/:(2اظلمالماظـوغ٨ّمظؾؿفؿ٦ّسيم) 
/؟(حرتازؼة"مظؿفـبماظقصقلمظؾعؼ بااطقاتماع مػلماخل/:م)3اظلمالماظـوظٌمظؾؿفؿ٦ّسي 
/؟(لؿكدممبدائؾماظعؼ بغمعؿك/:م)4اظلمالماظّٕابّٝمظؾؿفؿ٦ّسيم 
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-ظؾعؼوباظلؾؾقيمماآلثور-اظعؼوباظع٦ّاع٢ّماظػوسؾيمؼبمظق٦ّضّّم)ماجملؿ٦ّسوتمآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّمؼؼ٦ّم-7

م.)عالحظوتمآٌّرب(ماظعؼوب(غلؿكّٓمممعؿ٧ّ-ظؾعؼوباحذلازؼيمظؿفـىماظ٦ّص٦ّلممخط٦ّات

مدلد ب:عالحظ تمام-خ علً مم

مخط٦ّات-ظؾعؼوباظلؾؾقيمماآلثور-اظعؼوب)اظع٦ّاع٢ّماظػوسؾيمؼبمادلد بمبعرضماجل غبماظـظريمعـماظدظقؾمؼؼقممميؽـمأنم

مبقؼـتم/طؿؾققتر/موصؼماآلتل:سؾكمبق ماظعؼوب(غلؿكّٓمممعؿ٧ّ-ظؾعؼوباحذلازؼيمظؿفـىماظ٦ّص٦ّلم

م

م

م:اظعؼ بمغؿ ئجمسمادلؤثرةماظعقاعؾمم

مإزفورمدؾىماظعؼوب. -مأ

مممجّٓاولماظعؼوب.ادؿكّٓا -مب

موـىمزؼودةمذّٓةماظعؼوبمتّٓرصبقًومحؿ٧ّمالمؼؿع٦ّدماظشكّٙمسؾق٥ّمؼبماظـفوؼي. -مت

مععوضؾيماظلؾ٦ّكمشرلمإٌّش٦ّبمب٥ّمبعّٓمحّٓوث٥ّمعؾوذّٕة. -

مادؿكّٓامماظعؼوبمبفّٓوءموسّٓممادؿكّٓاع٥ّمؼبمحوظيماغػعوظقيمذّٓؼّٓةمِّغ٥ّمؼؿق٦ّلمسـّٓماالغػعولمسؼوبًومِّغػلـو. -مث

ماظـؾوتمؼبمادؿكّٓامماظعؼوب. -مج

مّٖؼّٖماظلؾ٦ّكمإٌّش٦ّبمصق٥ّمؼبماظ٦ّضًمغػل٥ّمظؾعؼوب.تع -مح

مسّٓممتعّٖؼّٖماظلؾ٦ّكمشرلمإٌّش٦ّبمصق٥ّمبعّٓمععوضؾؿ٥ّ،مصوظشع٦ّرمبوظـّٓممبعّٓمادؿكّٓامماظعؼوبمؼعينمأغ٥ّمطونمسش٦ّائقًو. -مخ

مععوضؾيماظلؾ٦ّكموظقّٗماظػّٕد. -مد

متفقؽيماظظّٕوفماظؾقؽقيماٌـودؾيمظؿلدؼيمدؾ٦ّطقوتمبّٓؼؾيمعؼؾ٦ّظي. -مذ

مورةمصؼّٛ،موالمصبىمأنمؼؿق٦ّلمٌـفٍمععؿؿّٓمأومزليمظؾشكّٙ.ادؿكّٓامماظعؼوبمسـّٓماظضّٕ -مر

مايّٖممؼبماظعؼوبمالماىّٓال.ماظؿّٖام -مز

م:اآلث  ماظلؾؾقةمظؾعؼ ب

ظؽ٢ّمصع٢ّمؼؼ٦ّممب٥ّماظػّٕدمووهماظػّٕدماآلخّٕمأثٌّٕمدؾيٌبمإذامغب٢ّمؼبمرقوت٥ّماِّملمواالغّٖسوجموسّٓمماظؿؼؾ٢ّ،مواِّعّٕمؼـطؾ٠ّممممم

ماغطؾوسًومجقًّٓامسؾ٧ّمغػلقيماظػّٕدمد٦ّاءمطونمعودؼًومأممععـ٦ّؼًو...اخل.سؾ٧ّماِّثّٕماإلصبوب٨ّ...مسـّٓعومؼذلكم

 انعقاب كيفيح االتتعاد عن
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صوظعؼوبمظ٥ّمآثورمدؾؾقيمؼبمحولمطونمضبؿ٢ّمزليماظلقطّٕةموسّٓمموج٦ّدمح٦ّاٍرمأومغؼوٍشموتػّٕدمبوظّٕأيموصّٕض٥ّمسؾ٧ّماآلخّٕؼ٤ّ...م

م٨ّ:وػّٔامعومصبع٢ّمآثورهمذاتمأبعوُدمعؿعّٓدةمغػلقيمواجؿؿوسقيموتّٕب٦ّؼيموع٤ّمػّٔهماِّبعودمعومؼؾ

 ؼعؾ٣ّماظعؼوبماظطػ٢ّموج٦ّدمدؾطيمخورجقيمطؿومؼعؾؿ٥ّماًض٦ّبمواإلذاللموسّٓمماحذلممذات٥ّ.م-
اظّٔيمؼؿؾؼ٧ّمواظطػ٢ّمؼّٕاص٠ّماظعؼوبماِّملماظـػل٨ّمواىلّٓيموا٦ًّف،مصقؿفؾ٧ّمبوظصّٕاخماظعـقّٟمتورًةموبوظؽؾًمتورًةمأخّٕى،مم-

...موعومأنمتغقىمتؾ١ّماظلؾطيماًورجقيمسـ٥ّمحؿ٧ّم،مصقؽؾًمذظ١ّمؼبمغػل٥ّمؾ١ّمودقؾيمظؾّٓصوبمس٤ّمغػل٥ّمأوماظّٕداظعؼوبمالممي

ؼعؿؿّٓهمودقؾيمِّيمع٦ّضّٟمؼؿعّٕضمظ٥ّمالحؼًومورمبومؼلؿكّٓع٥ّمبشؽ٢ّمأسـّٟ...مودقـؿؼ٣ّمع٤ّمأخؿ٥ّمأومأخق٥ّمأومزعالئ٥ّمؼبمحولم

 طونماظضّٕبمضؿ٤ّماٌمدليمآٌّردقيمأوماظؾقؿقيمصؿفع٢ّمعـ٥ّمسّٓواغقًومووهماحملقّٛماظّٔيمؼؿػوس٢ّمعع٥ّ.
 ٦ّرًامبوظغضى.ضبّٓثماظعؼوبمذعم-
صػ٨ّمحولمتؾؼ٧ّماظطوظىماظعؼوبمع٤ّم»ؼغؾ٠ّماظعؼوبمأب٦ّابماظعالضيمبنيماظػّٕدماظّٔيمؼؿؾؼ٧ّماظعؼوبموبنيماظػّٕدماظّٔيمميورد٥ّ...م-

ععؾؿ٥ّمتؿش٦ّهمص٦ّرت٥ّماظـؾقؾيمؼبمغػلقؿ٥ّمودبؾ٠ّؾبمح٦ّاجًّٖاموعؾ٥ّمؼؾؿعّٓمسـ٥ّمطـرلًامصالمؼـؿؾ٥ّمإظق٥ّمأثـوءماظّٓرسمموالمتـشلمربودثيم

عّٓمماي٦ّار...موتؽدلماشل٦ّةمبقـفؿو...مواِّخطّٕمع٤ّمذظ١ّمػ٦ّمطّٕػ٥ّمظؽ٢ّمآٌّرديممبومصقفوماٌعؾؿ٦ّنمواظطالبموغظوممبقـفؿو...مصقـ

 «.آٌّرديمطؽ٢ّ...
ؼػؽ١ّماظعالضيمبنيماظطػ٢ّموأدّٕت٥ّ،ممصوظطػ٢ّمؼعؿدلماِّدّٕةمبؽ٢ّمعؽ٦ّغوتفوم)اِّبمـماِّممـماِّخ٦ّة(ممبـوبيماِّعونمظ٥ّمومؼـظّٕم-

آلع٤ّمظ٥ّمع٤ّمط٢ّماِّخطورماظيتمتعذلضمحقوت٥ّ...موسؿؾقيماظضّٕبمواظعؼوبمع٤ّمجوغؾفوموع٢ّمػّٔهمإظقفومسؾ٧ّمأغفوماٌؾفلما

اٌؽ٦ّغوتمحفّٕمسـُّٕةمؼبمإضوعيمسالضيمإصبوبقيمععفو،موبوظؿوظ٨ّمتؿش٦ّهمػّٔهماظعالضيمممومتّٓصّٝمب٥ّمإظبماظؾف٦ّءمإظبماظغّٕبوءم

ّٕب٦ّؼيموتعؾقؿقيمذاتمأدّٗمععّٕصقيمغؼـّٝمبفومواِّصّٓضوءمع٤ّمأج٢ّمح٢ّمعومؼعذلض٥ّمع٤ّمعشؽالت،مظّٔامحؾّٔامظ٦ّمغضّٝمبّٓائ٢ّمت

أرػوظـومورالبـومونع٢ّماي٦ّارموتؾودلماآلراءمعّٕتؽًّٖامعفؿًومؼبمحقوتـوماِّدّٕؼيمواظؿعؾقؿقي،موغظًّٕامٌومشلّٔهماآلثورمع٤ّمس٦ّاضىم

اظؾّٓؼؾيمآلظقيمسؾ٧ّمبـقيماظؿػؽرلمظّٓىمأرػوظـوماِّسّٖاء،مطونمالبّٓمع٤ّماظؾقٌمؼبماِّدوظقىممغػلقيموتّٕب٦ّؼيمواجؿؿوسقيمدؾؾقي

 اظعؼوبموذؿ٧ّمأغ٦ّابماظضّٕب،مصوظعؼوبمضضقيمتّٕب٦ّؼيموظقلًمذبّٕدمصع٢ّموردمصع٢ّ.
 ؼ٦ّظّٓماظعؼوبماظعّٓائقيمواظعـّٟمواشلف٦ّمماٌضود.-
 ؼؽؾّّماظلؾ٦ّكمشرلمإٌّش٦ّبمصق٥ّموالمؼشؽ٢ّمدؾ٦ّطقوتمجّٓؼّٓة.-
 «.،مصّٕاخ،مخ٦ّفمسوممخـ٦ّببؽوء»مؼ٦ّظّٓمحوالتماغػعوظقيمشرلمعّٕش٦ّبمبفو-
 ؼبماظعالضوتماالجؿؿوسقيمبنيماٌعوَضىمواٌعوَضى.ؼمثّٕمدؾؾًوم-
 ؼمديماظعؼوبماٌلؿؿّٕمإظبماالسؿقودمسؾق٥ّ.-
 اظؿؿورضمواظؿغقىمس٤ّمآٌّردي.ؼّٓصّٝمإظبماشلّٕبمو-
 ؼؾّٓيمعب٦ّدًامسوعًومؼبمدؾ٦ّطقوتماظشكّٙماٌعوَضى.-
 ؼمثّٕمدؾؾًومسؾ٧ّمعػف٦ّمماظّٔاتمظّٓىماظشكّٙماٌعوَضى.-
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م«.جّٕح،مطلّٕمؼّٓ»َضىمؼمديمإظبماإلؼّٔاءماىلّٓيمظؾؿعو-

طؿومؼؿضؿ٤ّماظعؼوبمإؼؼوبمأذىم)مظػظ٨ّمأومبّٓغ٨ّمأومععـ٦ّي(مأومإزفورمعـٍؾ٥ّمعمملمأومعـّػّٕمسـّٓمحّٓوثماظلؾ٦ّكمشرلم

مإٌّش٦ّبمصق٥ّ،موع٤ّماِّعـؾي:

وتعؿـــدلمم…واظصـــّٕاخمؼبموجفـــ٥ّموحّٕعوغـــ٥ّمعـــ٤ّمأظعوبـــ٥ّم_«ماظؿػوســـ٢ّماالجؿؿـــوس٨ّ»ــــمايّٕعـــونمعـــ٤ّمماظضـــّٕب

ــؿكّٓعفومآٌّم ــيتمؼل ــوظقىماظ ــرلممممممماِّد ــؾ٦ّطًومش ــّٕمد ــّٓعومؼظف ــ٥ّمسـ ــوصمدرجوت ــ٤ّماظػصــ٢ّ،مأومإغؼ ــّٔمع ــّٕدماظؿؾؿق ــ٦ّنمطط رد

مربؾىمطوإلػؿولمواظشغىمغ٦ّسًومع٤ّمأغ٦ّابماظعؼوبماظلؾيب.

ــطّٕابمؼبمممممممم ــّٓوثماالض ــّٕارمح ــمديمإظبمتؽ ــّٖواجمؼ ــومماظ ــؿقؽ٣ّمؼبمغظ ــيتمت ــيماظ ــّٕوفماظـؼوصق ــ٥ّمأنماظظ ــ١ّمصق ــومالذ ومم

ــّٖوجنيمإضــوصيمإممم ــنيماظ ــّٖواجمب ــي،مومصشــ٢ّماظ ــوةماظّٖوجق ــيمممايق ــّٕوفماظؿعؾقؿق ــيمواالضؿصــودؼيمواظظ ظبماظظــّٕوفماالجؿؿوسق

ــوء،ممممممم ــّٓدماِّبـ ــودةمس ــيمبشــؽ٢ّمخــوص،موإظبمزؼ ــوِّع٦ّرماظذلب٦ّؼ ــ٢ّمب ــوم،مواىف ــ٢ّمبشــؽ٢ّمس ــمديمإظبمتػشــ٨ّماىف ــيتمت اظ

وســّٓمماظــؿقؽ٣ّمؼبمتـظــق٣ّماِّدــّٕة،مواظظــّٕوفماٌفـقــيماظــيتمضــّٓمتلــوسّٓمسؾــ٧ّمســّٓمماظّٕضــومؼبماظعؿــ٢ّ،مطــ٢ّمذظــ١ّمطبؾــ٠ّمممم

حؾــوطمدــ٦ّاءمبوظـلــؾيمظــألب،مأممبوظـلــؾيمظــألم،مممــومؼــّٓصّٝمبــّٓورهماآلبــوءمظقصــىمجــوممشضــؾف٣ّممدونمذــ١ّمجــ٦ًّامعــ٤ّماإل

سؾــ٧ّمطــؾّ٘ماظػــّٓاءموػــ٦ّماظطػــ٢ّ،موشوظؾــًومعــومؼؽــ٦ّنمدــ٦ّءمادــؿغاللماآلبــوءمِّرػــوشل٣ّمغؿوجــًوممم«ماظـــوتٍمســ٤ّمػــّٔاماإلحؾــوط»

طـّٕدمسؾـ٧ّمػـّٔهماظطّٕؼؼـيمعـ٤ّمممممممظعؿؾقيمتػوس٢ّمعؿؾودظـيمبـنيمرّٕؼؼـيمععوعؾـيماظ٦ّاظـّٓؼ٤ّمظطػؾـفؿومعـ٤ّمغوحقـي،مودـؾ٦ّكماظطػـ٢ّمممممممممم

مغوحقيمأخّٕى.

صوظ٦ّاظّٓانماٌلقؽونمشوظؾًومعومؼؽ٦ّغونمشرلمثوبؿنيمؼبمتعوعؾفؿومعّٝماظطػ٢ّمموؼمديمػّٔاماظؿّٔبّٔبمبّٓورهمإظبمصش٢ّمؼبمهّٓؼّٓم

مموبوظؿوظ٨ّمصنغ٥ّمؼػش٢ّمؼبمممورديمػّٔهماظؿ٦ّجفوت،مأيمأنماظطػ٢ّمضّٓمطبطهموؼل٨ّءماظلؾ٦ّكم ت٦ّجفوتمثوبؿيمؼلرلمسؾقفو

ماظلؾ٦ّكمع٤ّمغوحقيماظطػ٢ّ،موؼشؿّٓمسؼوبماظ٦ّاظّٓموؼؿصوسّٓما ماظلؾ٦ّكمواظ٦ّاظّٓمؼعوضى((،موؼؿؽّٕرمد٦ّء ٦ٌّضّٟم))اظطػ٢ّمؼل٨ّء

مأغ٥ّم)أيماظ٦ّاظّٓ(،مػ٦ّماظّٔيمتؼّٝمسؾق٥ّم«ماظّٔيمؼدلرمبلنماظطػ٢ّمػ٦ّماظّٔيمؼّٓصع٥ّمبل٦ّءمدؾ٦ّط٥ّمإظبماظعؼوب» مأومعؿـودقًو غودقًو

مبنيماظطػ ماظعالضي متّٓور موػؽّٔا موظقّٗماظطػ٢ّ، مايوض٤ّماٌلموظقي، مػّٔا مذع٦ّر مؼّٖداد مصؼّٓ مظّٔا معػّٕشي، مؼبمحؾؼي موواظّٓؼ٥ّ ّ٢

بوإلحؾوط،موتؾّٓأماظّٓائّٕةماٌػّٕشيمماظيتمدؾ٠ّمأنمص٦ّرغوػومع٤ّمحقٌماتلوبماشل٦ّةماظيتمتؼ٦ّممبنيماظطػ٢ّموحوضـ٥ّمموؼصعىم

مبعّٓمذظ١ّماظؿؼوؤػؿومسؾ٧ّمرّٕؼ٠ّماظؿ٦ّاص٠ّ.

ٌعوعؾيماظلقؽيمِّرػوشل٣ّ،مواظيتمتؿلؾىمؼبمخؾ٠ّماظؼؾ٠ّمتؾ١ّمػ٨ّماظظّٕوفماظيتمتمديمبوآلبوءمإظبماإلدّٕافمؼبماظؼل٦ّة،مأوما

مواظؿ٦ّتّٕمظّٓؼف٣ّ،مويل٤ّمايّٜمصننمععظ٣ّماآلبوءمظقل٦ّامع٤ّمػّٔاماظـ٦ّبماظعـقّٟ.

م:دؾؾق تماظعؼ بم

مؼ٦ّاجف٥ّمع٤ّممةخدلماظؼؾ٠ّ: مأعـ٥ّموحػوز٥ّمسؾ٧ّمدالعؿ٥ّ،موعو مؼفّٓد مؼؿعّٕضمإظبمعو ماظػّٕدمسـّٓعو مؼعوغ٨ّمعـفو معمٌي اغػعوظقي

ا٦ًّف،مصؿمثّٕمسؾ٧ّمعلؿ٦ّىمأدائ٥ّموسالضؿ٥ّمعّٝماآلخّٕؼ٤ّ،مإغ٥ّما٦ًّفمع٤ّماجملف٦ّل.موعومصبفؾ٥ّماظطػ٢ّمؼبممع٦ّاضّٟمتـرلمصق٥ّ

ػّٔهمإٌّحؾيمع٤ّمعـرلاتماظؼؾ٠ّمػ٦ّمدواصع٥ّماظّٔاتقي،مطّٓاصّٝماظعّٓاءمواظّٓاصّٝماىـل٨ّ،مواظّٕشؾوتماالتؽوظقيماخل...موحقٌمإنم
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مؼل مال مصنغ٥ّ مسؼوبموهّٕؼ٣ّ، مواظّٕشؾوتمطوغًمع٦ّض٦ّب ماظّٓواصّٝ مضّٓمػّٔه مذظ١ّمأغفو مظقّٗمععـ٧ّ موظؽ٤ّ مسـفو مؼؾبعؾِّّٕ مأن ؿطقّٝ

ع٤ّمتؽ٦ّؼـ٥ّماظـػل٨ّمب٢ّمتظ٢ّمع٦ّج٦ّدًةمبوظطؾّٝ،موتظ٢ّمضوبؾيمظالدؿشورةم)وظقّٗمظؾؿعؾرلماظصّٕؼّّ(مطؾؿوم«ماضؿؾبَؾعً»أوم«معوتً»

مبوظعؼوبمصننماظطػ٢ّمؼبمعـ معؼذلغًي مطوغًمادؿـورتفو ماسذلضماظطػ٢ّمع٦ّضٌّٟمؼـرلػو،موإذا ٢ّمػّٔهموجّٓتمعـرلاتفو،مأومطؾؿو

اظظّٕوفمؼؾبؾّٓيمعشوسّٕما٦ًّفمدونمأنمؼؽ٦ّنمبودؿطوسؿ٥ّمهّٓؼّٓمأومععّٕصيمعصّٓرما٦ًّف،مذظ١ّمأنماًدلةماٌمٌيماِّصؾقيم

متؽ٦ّنمضّٓمُطَؾؿً.

ماظـق٦ّمضّٓمؼ٦ّظّٓماظؼؾ٠ّمظّٓىماظطػ٢ّمسـّٓموالدةمرػ٢ّمجّٓؼّٓمؼفّٓدمعّٕطّٖهمسـّٓمأب٦ّؼ٥ّ،مأ متػِع٢ّمظّٓؼ٥ّماظّٕشؾوتموسؾ٧ّمػّٔا و

مـّٓماظطػ٢ّمخ٦ّص٥ّمع٤ّمرصّٚمأب٦ّؼ٥ّمظ٥ّ،مد٦ّاٌءمس٤ّموػ٣ّمأممس٤ّمذع٦ّرمواضع٨ّ.،موضّٓمؼـرلماظؼؾ٠ّمساالتؽوظقي

مع٦ّض٦ّسقًوم متؼّٓؼًّٕا ماظؼؾ٠ّ مدرجي ماظصعىمتؼّٓؼّٕ مع٤ّ مطون موإن موإغ٥ّ مظؾطػ٢ّ، مواٌعّٕؼب ماالجؿؿوس٨ّ ماظـؿ٦ّ مسؾ٧ّ ماظؼؾ٠ّ وؼمثّٕ

يمسوظقيمع٤ّماظؼؾ٠ّمبوظـلؾيمظطػ٢ّمعومضؾ٢ّمآٌّردي،مإاّلمأغ٥ّمبوإلعؽونمإًّوجمبؾعّٚماظؿعؿقؿوت،مصؼّٓمظ٦ّحّٜمأنموج٦ّدمدرج

سـّٓمأرػولماظّٕوضيم)طؿومزفّٕمذظ١ّمؼبمادؿفوبوتف٣ّ،مسـّٓعوموضع٦ّامؼبمشّٕصيمجّٓؼّٓةمشّٕؼؾي(،ماضذلنمبؿؽّٕارمعظوػّٕماالتؽوظقيم،م

مأذؽولم بوسؿؾورمأنماِّرػولمبّٓؤوامؼؾبظفّٕونمعقاًلمإظبمجّٔبماالغؿؾوهمواٌلوسّٓةمواظؿعؾ٠ّمبوظؽؾورماحملقطنيمبف٣ّ،موػ٨ّمعبقعًو

ماظلؾ٦ّك مع٤ّ ماظـؿ٦ّممزبؿؾػي محقٌ مع٤ّ مغضفًو مأض٢ّ معّٕاح٢ّ مإظب مؼعينمغؽ٦ّصًو مصنغ٥ّ مؼعينمذقؽًو مػّٔا مطون موإن م، االتؽوظ٨ّ

ماالجؿؿوس٨ّ،مطلثّٕمعؾوذّٕمظؾشع٦ّرمبوظؼؾ٠ّم.

مأنمغؿوئٍمػّٔهم مع٤ّمحقٌمتلثرلماظؼؾ٠ّمسؾ٧ّماظـؿ٦ّماٌعّٕؼب،مصؼّٓمأجّٕؼًمدرادوتمسؾ٧ّمأرػولمآٌّرديماالبؿّٓائقيمإاّل أعو

٧ّمأرػولمعومضؾ٢ّمآٌّرديمأؼضًو.مووجّٓمأنمدرجيمععؿّٓظيمع٤ّماظؼؾ٠ّمضّٓمتلوسّٓمسؾ٧ّماظؿعؾ٣ّمإذاماظّٓرادوتمتـطؾ٠ّمؼبماظغوظىمسؾ

مادؿفوبوتمالم مؼؿضؿ٤ّ مأو موصعؾًو، معؾبعّؼًّٓا متعؾُّؿ٥ّ مواظ٦ّاجىماٌطؾ٦ّب مذّٓؼًّٓا، ماظؼؾ٠ّ مطون مإذا موظؽ٤ّ ماظ٦ّاجىمبلقطًو، طون

ؼبماظعالضوتماظيتمتؼ٦ّممبنيماِّرػولموواظّٓؼف٣ّمؼبمإٌّاح٢ّمؼلؿطقّٝماظطػ٢ّمأنمؼؼ٦ّممبفومصقـؿٍمضؾؼًومعّٕضقًو...وؼـشلماظؼؾ٠ّمدائؿًوم

مصنغف٣ّم معـف٣ّ مؼطؾى معو متـػقّٔ مادؿطوسؿف٣ّ مسّٓم موسـّٓ موروضوتف٣ّ، مضّٓراتف٣ّ مؼػ٦ّق معو معـف٣ّ مصقطؾؾ٦ّن محقوتف٣ّ، مع٤ّ اٌؾؽّٕة

مدؾؾقًو،موؼلؿع متؼققؿًو مؼـفّٖهمأرػوشل٣ّ مأنماآلبوءمؼؼٍقؿ٦ّنمعو ٦ّغف٣ّماظؽؾؿوتمؼ٦ّاجف٦ّنماظعؼوبماظؼود٨ّمواظؼق٦ّدماٌؿشّٓدة،مطؿو

ماظـوبقيموؼعوعؾ٦ّغف٣ّمععوعؾيمتؿل٣ّمبوظؿّٔبّٔبموسّٓمماالدؿؼّٕارموسـّٓئُّٔمتـشلمظّٓؼف٣ّمحوالتماظؼؾ٠ّ.

مظؾؿـػقّٗمس٤ّم مؼبماظغوظىمؼؿكّٔونمع٤ّماظطػ٢ّمودقؾي مػ٣ّ ماظعؼوبماظؾّٓغ٨ّمعّٝمأرػوشل٣ّ ماظّٔؼ٤ّمؼلّٕص٦ّنمؼبمادؿكّٓام إنماآلبوء

ظلؾؾقيماٌكؿؾػيمسب٦ّمأغػلف٣ّموظقلًممموردوتف٣ّمػّٔهمد٦ّىمردمصع٢ّمرشؾوتف٣ّماظعّٓواغقيماٌؽؾ٦ّتيموس٤ّمإحؾوروتف٣ّموعشوسّٕػ٣ّما

ممم٤ّم ماظّٔؼ٤ّمؼلقؽ٦ّنمادؿغاللمأبـوئف٣ّ،مطوغ٦ّا مظ٦ّحّٜمأنمبعّٚماآلبوء ماظيتمالمؼطقؼ٦ّغفو،موضّٓ عّٕض٨ّمسؾ٧ّمزّٕوفمحقوتف٣ّ

مأرػوشل٣ّمصنغـومؼبمأد٨ّءمادؿغالشل٣ّمؼبمرػ٦ّظؿف٣ّ،مأومسؾ٧ّماِّض٢ّمطوغ٦ّامع٤ّماٌـؾ٦ّذؼ٤ّ،موبّٓونمأنمغدلئماآلبوءماظّٔؼ٤ّمؼلقؽ٦ّنمإظب

ماظ٦ّضًمغػل٥ّمالمغعػ٨ّماظظّٕوفماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمع٤ّماٌلموظقيمس٤ّمػّٔاماظ٦ّضّٝ.

م

م
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م:اخلقفمادلرضلم)اظػقبق (

ؼـشلما٦ًّفمسـّٓعومؼفّٓدماظطػ٢ّمبلغ٥ّمدقعوضىمؼبماظظؾؿيمأومضبؾّٗمعّٝماظػؽّٕانمأومعّٝمبعّٚمايق٦ّاغوتمإذامعومأخطلم

لموالمميؽ٤ّمتعؾقؾ٥ّمزوػّٕؼًو،مذظ١ّمأنماِّذقوءماظيتمؼـرلػومالمهؿ٢ّمؼبمرؾقعؿفومأيمبػع٢ّمعومصو٦ًّفمؼؾّٓومدكقػًوموشرلمععؼ٦ّ

عصّٓرمظؾكطّٕ،مأومإيوقماظضّٕرمصوظطػ٢ّمضّٓمطبوفمعـاًلمع٤ّماظّٔػوبمإظبمآٌّردي،مأومع٤ّماظظالممأومع٤ّمبعّٚمأغ٦ّابمايق٦ّان،م

٦ّفمتػؽرلماظطػ٢ّمبشؽ٢ّمشرلمسودي،مصقظ٢ّمأوماِّعوط٤ّماٌّٖدغبيمأوماٌغؾؼي،مأومشرلمذظ١ّمع٤ّماِّذقوء،موؼشغ٢ّمعـ٢ّمػّٔاماً

ؼػؽّٕمؼبمذظ١ّماظش٨ّءماٌكقّٟمإظبمايّٓماظّٔيمضّٓمؼع٦ّض٥ّمس٤ّمعّٖاوظيمغشور٥ّماظعودي،موضبّّٓمع٤ّمضّٓرت٥ّمسؾ٧ّمادؿطالبماظؾقؽيم

ماحملقطيمب٥ّ.

م:حرتازؼة"مظؿفـبماظقصقلمظؾعؼ بااطقاتماخل

ؼبماظؼقوممبفوموؼؿ٣ّماالتػوقمسؾقفومعلؾؼًوممحّٔرأنمؼؽ٦ّنمؼـؾغ٨ّماالتػوقمعّٝماظطػ٢ّمأوماظطوظىمسؾ٧ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظؼ٦ّاسّٓمسؾ٧ّم

م.رلمبفوموالمبلسمع٤ّمأنمتؽؿىموتعؾ٠ّواظؿّٔط

معـ ل:

 .رّٕؼؼيماظؿقّٓثمؼبماظؾقًمػ٨ّماظؽالم،موظقّٗماظصّٕاخ 
 مأدؿطقّٝمأنمأزلّٝموأصف٣ّمع٤ّمؼؿقّٓثمبوظؽالممصؼّٛ،موظؽـينمالمأصف٣ّماظصّٕاخ

 مدوئ٢ّمظالتػوقمعّٝماِّسؿورماظصغرلةو: 
 م.وأخّٕىمظطػ٢ّمػودئمص٦ّرةمظطػ٢ّمؼؾؽ٨ّ،ميؽ٤ّمأنمغّٕد٣ّم

 مم.وع٤ّمث٣ّمغضّٝمإذورةم)صّّ(مهًمص٦ّرةماظطػ٢ّماظّٔيمؼؿقّٓث

 .ّموإذورةم)خطل(مهًمص٦ّرةماظطػ٢ّماظّٔيمؼؾؽ٨

 ،مسـّٓعومؼؾّٓأماظطػ٢ّمبوظؾؽوء

 .مغؼّٓممظ٥ّماظص٦ّرتني،موغطؾىمعـ٥ّمأنمؼؼّٕرمع٤ّمدقؽ٦ّنماظق٦ّم،موغّٔطّٕهمبوظـؿوئٍماٌذلتؾيمسؾ٧ّمخقوره

معـول:

 م٦ّنماظطػ٢ّماظّٔيمؼؾؽ٨ّ،مصلغًمدبؿورمأالمتلؿع١ّمعوعو،مإنماخذلتمأنمتؽ

 .موإنماخذلتماظطػ٢ّماظّٔيمؼؿقّٓثمصفّٔامؼعينمأنمعوعومد٦ّفمتلؿّٝموتػف٣ّمعومتّٕؼّٓمأنمتؼ٦ّل

 ماغؿؾ٥ّمع٤ّمخطّٕماالغّٖالقمسب٦ّمعبؾيمااٌوعومدؿؾيبمرؾؾ١ّا.هّٔؼّٕا: 
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معؿكمتلؿكدممبدائؾماظعؼ ب:

 تلطّٓمع٤ّمعّٖاج١ّموحوظؿ١ّماىلّٓؼي.

مؼؽ٦ّنم مضّٓ م)اِّعّٕ موا٦ٌّاسّٜ مواِّحؽوم ماظؿعؾقؼوت مس٤ّ ممتؿـّٝ مأن موضّٕر ماظلؾؾقي ماظطػ٢ّ معشوسّٕ مظؿؼؾ٢ّ مغػل١ّ جفّٖ

 صعًؾو..!!(.

 تػقّٙمعّٖاجماظطػ٢ّ،موتلطّٓمع٤ّمجوػّٖؼؿ٥ّمظلؿوس١ّ.م

 حّٓدمعومأسفؾ١ّمع٤ّماِّصؽورماظيتممتمتلفقؾفو،معّٝمعّٕاسوةمادؿعؿولمعػّٕداتمعـودؾيمظعؿّٕماظطػ٢ّ.م

 قيماظؿـػقّٔموحّٓك،موإمنومط٢ّمرّٕفمؼؿقؿ٢ّمعلموظقيماضذلاحوت٥ّم)اظطػ٢ّمواظؾوظّٞ(.المتؿقؿ٢ّمعلموظم

المتقلسمأبًّٓا،مإذمإنمعؼقوسماظـفوحمالمؼؽؿ٤ّمبنصبودماي٢ّمدائًؿو،موإمنوماظؿ٦ّاص٢ّماإلصبوب٨ّمػ٦ّمنوحمأطقّٓمظؾـوءمم

مسالضيمعؿقـي

 يهارج تدائم انعقاب

 :عف  ةمحؾمادلش طؾمادللؿعصقة

 :مغؿؽؾ٣ّمس٤ّمعشوسّٕماظ٦ّظّٓموحوجوت٥ّ.إٌّحؾيماِّوظب

 :مغؿؽؾ٣ّمس٤ّمعشوسّٕغوموحوجوتـو.إٌّحؾيماظـوغقي

 :مغػؽّٕمعًعومظـفّٓمحاًلمعشذلًطوموعؼؾ٦ّاًلموصعواًل.إٌّحؾيماظـوظـي

 :مغّٓونمعبقّٝماِّصؽورمدونمايؽ٣ّمسؾقفوم)المتؼقق٣ّ(.إٌّحؾيماظّٕابعي

 :مغؼّٕرمبوظؿ٦ّاص٠ّمظؾ٦ّص٦ّلمإظبمصقغيمعّٕضقيمظؾطّٕصني.يماًوعليإٌّحؾ

:ماطؿؾومعبؾؿنيمؼبمسؼّٓمؼؿضؿ٤ّمعومؼؿ٦ّجىمسؾ٧ّماظؾوظّٞمصعؾ٥ّموعومؼؿ٦ّجىمسؾ٧ّماظ٦ّظّٓمصعؾ٥ّم+مإٌّحؾيماظلوددي

 اظؿ٦ّضقّٝ.
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م:خطقاتمتطؾقؼمبدائؾماظعؼ ب

 م7طػ٢ّمبّٓاًلمع٤ّماظؿلغقىمواظؿفّٓؼّٓ:ماتلؿطقّٝمأنمتلوسّٓغ٨ّمإنماغؿؼقًمظ٨ّمأذّٕمإظبمرّٕؼؼيمغوصعيم)علوسّٓة(مؼؼ٦ّممبفوماظ

 ظقؿ٦ّغوتمطؾرلاتامبّٓاًلمع٤ّمادلرؼ١ّمعومدلصعؾ٥ّمب١ّمسـّٓعومدـع٦ّدمإظبماظؾقً،مإنمملمتؿ٦ّضّٟمس٤ّماظّٕطّٚ!ا.
 أيممسدلمس٤ّمذع٦ّرمض٦ّيمبعّٓمماظؿلؼقّٓم)دونماظؿفف٣ّمسؾ٧ّماظصػوت(:مبّٓاًلمع٤ّماإلػوغيمسدلمس٤ّمذع٦ّرمض٦ّيمبعّٓمماظّٕضو،م

أنمصص٢ّماظلؾ٦ّكمس٤ّمذكصقيماظطػ٢ّمدقلوسّٓهمسؾ٧ّمصف٣ّمدؾىمشضىماِّػ٢ّ.ماأغومالمأحىمعومصبّٕي!مإنماغؿؼوءماِّشّٕاضم

ع٤ّماظل٦ّبّٕمعورطًمؼصؾّّمعّٖسًفومسـّٓعومؼّٕطّٚماِّوالدامبّٓاًلمع٤ّماأغًمتؿصّٕفمبص٦ّرةمرسـوءمأغًمالمتػف٣ّ،مظ٤ّمأذذليمظ١ّم

 ايؾ٦ّىا.

 :بوالغّٖسوجم)دونمصّٕاخ(،مصّٟمطقّٟمتؿ٦ّضّٝمع٤ّماظطػ٢ّمأنمؼؿصّٕفمؼبمبعّٓمأنمتعدلمس٤ّمذع٦ّركماظؼ٦ّيممصػمتقضع تؽ

مؼبم ماظضق٦ّفمعّٕتؾي مشّٕصي مسؾ٧ّ مهوصظ٦ّا مأن معـؽ٣ّ مأت٦ّضّٝ ماِّرض، مسؾ٧ّ معّٕعقي ماظ٦ّدوئّٓ مِّن مجًّٓا مشوضؾي ماأغو اٌلؿؼؾ٢ّ.

 شقوب٨ّا.
 ِّػ٢ّم:مطبطهماِّػ٢ّمحنيمؼؿقؿؾ٦ّنمغؿوئٍمتصّٕصوتمأوالدػ٣ّ،مممومؼّٖؼّٓمع٤ّمشضىماسؾؿماظطػؾمطقػمؼؼدممتعقؼض ت

وضبّٕمماِّوالدمع٤ّمدصّٝمتع٦ّؼّٚ.مااِّرضمحبوجيمإظبمتـظقّٟماآلن،مهؿوجمإظبماظؿؼوطمصؿوتماظؾلؽ٦ّؼً،مث٣ّممتلّّماِّرضم

 خبّٕضيمعؾؾَّؾي،مط٨ّمتّٖؼ٢ّمأثّٕمايؾ٦ّىماظّٓبؼيا.
   مخق ماظل٦ّبّٕمأسط مبوظّٕطّٚمؼب مؼلؿّّ مال مارورق، ماظؿعوون. مسؾ٧ّ موضبـ٥ّ مطّٕاعؿ٥ّ، مظؾطػ٢ّ مضبػّٜ ماًقور مإسطوء مإن :

ع٤ّماإنمرأؼؿ١ّمتّٕطّٚمعّٕةمأخّٕىممبدًاام؟تؼّٕر...ّٓؼ١ّمخقوران:مإعومأنممتش٨ّ،مأومأنمتّٕطىمؼبماظعّٕبي،معوذامعورطً،موظ

 دلضّٕب١ّمبشّٓةا.
  مسـّٓعومتلؿـػّٔماًقورات،مصبىماظؼقوممبؿصّٕفمحوزممذّٕطماشلّٓوء،موذّٕحمدؾىماظؿصّٕف.ماأرىماصعؾمأعًرامح مًس:

مأغ١ّمدؿكؿورماىؾ٦ّسمؼبماظعّٕبيام صق٥ّماظؽػوؼي،مأغًمجؾؾًماظعؼوبمظـػل١ّ...مؼبمايوالتماظيتممع٤ّماهؿؾؿ١ّممبوبدًا

متصّٕص٥ّ،مدونم مد٦ّء مؼعوغ٨ّمغؿقفي مأيمذ٨ّء،مغلؿطقّٝمأنمغذلط٥ّ معع٥ّ مجًّٓا،موالمؼػقّٓ ماظطػ٢ّمبشؽ٢ّمد٨ّء ؼؿصّٕفمصقفو

 ربوضّٕاتموالمدروسمأخالضقي.ماعوعومالمأجّٓمايؾ٦ّىم...!!!اماصققّّمِّغينمالمأرشىمأنمؼلطؾفومأحّٓمضؾ٢ّماظغّٓاءا.
 مب٥ّ،محؿ٧ّمظ٦ّمطونمع٦ّسّٓماظؿـػقّٔممظطػؾمؼع غلمغؿ ئجمدقءمتصرصف: عما مت٦ّسّٓغو ع٤ّماٌف٣ّمأالمغؿغوض٧ّمس٤ّمتـػقّٔمعو

عؿلخًّٕا،موظؽ٤ّمؼبماظ٦ّضًمذات٥ّمالمغعط٨ّمردوظيمعػودػوماظؼّٓمتّٔطّٕتمأنمأذؼؼ١ّماِّملا.ماٌطؾ٦ّبمأنمؼشعّٕماظطػ٢ّمأغ٥ّمعومزالم

 ربؾ٦ًّبو،موأغـومغؾؿّٖمممبوماتػؼـومسؾق٥ّ.
م

م
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معوعومأرؼّٓمأنمأذػىمعع١ّمظؾؿل٦ّقم....ماِّم:مظقّٗماظق٦ّم.اظطػ٢ّ:م

م.....مماِّم:مأغًمض٢ّمظ٨ّ.مٌوذا؟اظطػ٢ّ:م

ماظطػ٢ّ:مِّغينمرطضًمؼبمإٌّةماظلوبؼيم...ماِّم:مظؼّٓمحّٖرت.م

ماظطػ٢ّ:مخّٔؼينماظق٦ّم،موظ٤ّمأرطّٚ،مأسّٓك.

ماِّم:مدؿـولمصّٕصيمؼبمإٌّةماظؼودعي،مأعوماظق٦ّممصل٦ّفمأذػىموحّٓي.

مفؿمأامغرتاجعمأبًدام)حؿكموظقم طمضؾؾـ مسؾكمأوا غ (عالحظة:معـمادل

م

مواحّٓمع٤ّماِّدوظقىماشلوعيمجًّٓامؼبمبّٓائ٢ّماظعؼوبموػ٦ّمضود٣ّمبنيمط٢ّماٌشؽالتماظلؾ٦ّطقيمإظبمحّٓمطؾرلموطّٔظ١ّمبوظـلؾي

مـومسب٤ّمادؿكّٓاعفوظألسؿورمصقـػّٝمعّٝماِّرػولمذواتماِّسؿورماٌؾؽّٕةموعّٝماٌؿلخّٕةموعّٝمإٌّاػؼنيموحؿ٧ّمععـوماظؽؾورمإذامأحل

م.مّٝماِّرػولمأوماظطالبوتعّٓمػّٔهماظؿؼـقوتمػوعيمجًّٓامؼبماالسؿؿودمسؾقفومؼبماظؿعوع٢ّمع

م

ع٤ّمأػ٣ّماظ٦ّدوئ٢ّماظعؼوبقيمظؽ٤ّمالمبّٓمأنمؼلؿكّٓممعّٝماظطػ٢ّمحبّٔرمذّٓؼّٓموظقّٗمع٤ّمبوبماالغؿؼوممأوماظؿشػ٨ّمِّغ٥ّمممؽ٤ّمطبؾ٠ّم

ضّٓمسبّٕمماظطػ٢ّمع٤ّمعشوػّٓةماظؿؾػوزمٌّٓةمدوسيمأومأض٢ّمأوممِّدودقي(اع٤ّماِّذقوءماظـوغ٦ّؼيموظقّٗممحّٕعوغ٥ّ)مسؽلقيردةمصع٢ّم

أطـّٕمحلىمايوجيموظؽ٤ّمالمؼؽ٦ّنمايّٕعونمِّبلّٛمعشؽؾيمت٦ّاجفـومعّٝماظطػ٢ّموؼػقّٓمؼبمطـرلمع٤ّماٌشؽالتماظلؾ٦ّطقيمد٦ّاءم

م.اظعـودمأوماظغرلةمأومايّٕطيماظّٖائّٓةمأواظعصؾقيم
م

زؼودةماظؿفوػ٢ّمإذامملمؼلؿفقىمبعّٓماالتػوقماظّٔيممتمعع٥ّمأوممأوّٕعونمسـّٓمدقىمصالحقيمظّٓىماظطػ٢ّمأومزؼودةمعّٓةماي

تؽّٕرمعـ٥ّمحّٓوثماٌشؽؾيمبّٓونمأيمعدلرموظؽ٤ّمبعّٓمأنمسّٓلمدؾ٦ّط٥ّمؼؿ٣ّمإرجوبماظصالحقيموتؼؾق٢ّمعّٓةمايّٕعونمطـ٦ّبمع٤ّم

م .اٌؽوصلةمظؾطػ٢ّ

ممممممممممممم

م.واظؿؾقؼـمواظؾعبموادؿكدامماظؽؿؾققترموع مذ بفماظردؿعـفوم

مم

م

 تمرين

 اظؿعزؼزماظلؾيب

 :احلرع ن

 اظؿف ػؾ

تمطؾمأد ظقبمبدائؾماظعؼ بمج ػزةمظؿعدؼؾماظلؾقكمظألرػ لمط صةم،موإمن محن ولموخنؿ  ماظطرؼؼةماألغلبمظقلعالحظة:م

 .ألرػ ظـ مومر ظؾـ مبغقةمعل سدتفؿمسماظؿكؾصمعـمعشؽالتفؿماظلؾقطقة

 

   مم  دةماهلقاؼةم
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م

م

م

 تؾودلمت٦ّضعوتماٌشورطنيمع٤ّماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب. -1
 اظؿعّٕفمسؾ٧ّمشوؼوتموأػّٓافماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب،مصف٣ّماٌشورط٦ّنمٌومؼؿ٦ّضّٝمعـف٣ّمؼبماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب. -2
ماٌاظؿعّٕفمسؾ٧ّماىوغىماظـظّٕيمع٤ّماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبم)م -3 ماظعؼوبم-ّٕاح٢ّماظعؿّٕؼي مؼبمغؿوئٍاظع٦ّاع٢ّمم-أغ٦ّاب ماٌمثّٕة

 .م(اظعؼوب
 اٌشورطنيموتػوسؾف٣ّمبوىؾلوتموتّٔطرلػ٣ّمبضّٕورةمعّٕاجعيماظ٦ّحّٓةماظؿّٓرؼؾقيمظؾق٦ّمماظـوظٌ.خؿومماىؾليمبشؽّٕم -4

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 :اظـ ظـةخالصةماظقحدةماظؿد ؼؾقةم
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 انزاتعانيىو انتدريثي 
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م

م

،مؾ٧ّمبعضف٣ّماظؾعّٚ،موسؾ٧ّمبـوءماظـؼيظؿعّٕفمأطـّٕمساموماٌشورطنيمؼبماظّٓورةماظؿّٓرؼؾقيتؿقّّماظ٦ّحّٓةماظّٕابعيمظؾؿؿّٓربنيمأممم

ماظؿّٓرؼيبموأػّٓاص٥ّسؾمواظؿّٓرؼى ماظّٓظق٢ّ ماظدلغوعٍم٧ّمربؿ٦ّى مع٤ّ مت٦ّضعوتف٣ّ مبوظّٓورة ماٌشورط٦ّن مدقؿؾودل ماظ٦ّحّٓة مػّٔه موؼب ،

اظؾالش تماظقزا ؼةمم-جراءاتمظقضػماظعـػمسمادلدا  اإلاظؿّٓرؼيب،موععّٕصيمأػّٓافموشوؼوتماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيبمح٦ّلم)

م.مممممممممممممممممممممممممممممدمعـماظعـػ( و ماألدرةموادلد دةمعـماحلم-حؼ٦ّقماظطػ٢ّمم-ظؾقدمعـماظعـػ

ماظؿد ؼؾقة:حمؿقىماظقحدةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م(/2غش طم/ماإلجراءاتمظقضػماظعـػمسمادلدا  م/1/ماظؿؿفقدم)تغذؼةم اجعة(مغش ط/1اجلؾلةم/

م/(1/م و ماألدرةموادلد دةمظقضػماظعـػمغش ط/2اجلؾلةم/

 انزاتعحانىحدج انتدريثيح 
4 
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م

م

م:اهلدفم-أوًا
تـؾقتموعراجعةمععؾقع تمادلش  طنيماظيتمتؼقممب ظعؿؾمسؾكمم)اظؿغذؼةماظراجعة( تمؼعؿربمػذاماظـش طمعـماظـش ر

 .ماظـ ظثاظل بؼةمسماظققمم
مادلقا ماحملد ةمد بؼً مسمغش طماألجـدةم)حؾؾماظق مسني(مغػس :ادلقا اظالزعة-ث غقً 

  ضقؼةم30اظـش طم:ممعدة-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 

موذوقاظؾورحيمؼ٦ّممر٦ّؼ٢ّمماف٣ّمأعض٦ّتؼّٓؼ٣ّمثـوءموذؽّٕمظؾؿؿّٓربنيمط٦ّغ -1

اظؿ٦ّج٥ّمإظبمحؾ٢ّماظقوزلنيمواخؿقورمأحّٓماظعـووؼ٤ّماظيتممتمذّٕحفومؼبماظق٦ّمماظلوب٠ّم)اظق٦ّمم اظطؾىمع٤ّماٌشورطني -2

 اظؿّٓرؼيبماظـوظٌ(مواظع٦ّدةمإظبمعؽوغ٥ّ.م
حؿ٧ّمؼـؿف٨ّممؼؼ٦ّممط٢ّمعشوركمبّٔطّٕمعومؼؿّٔطّٕهموتعؾؿ٥ّمع٤ّماظق٦ّمماظلوب٠ّمصقؿومطبّٙماظعؾورةماظيتماخؿورػوموػؽّٔا -3

 عبقّٝماٌشورطني

مبعّٓماالغؿفوءمع٤ّمعـوضشيماِّصؽورمؼؿ٣ّمتعؾقؼفومسؾ٧ّمحؾ٢ّماظقوزلنيماٌؼوب٢ّمظؾقؾ٢ّماِّولمأومسؾ٧ّمجّٓارماظغّٕصيمم

معالحظ تمادلد ب:م-خ علً م.

 (مؼبماظّٓظق٢ّمع٤ّمخاللمرّٕحمبعّٚماِّدؽؾي:2وػـومميؽ٤ّمأنمؼؼ٦ّممآٌّربمبوظؿؿفقّٓمظؾّٓخ٦ّلمظؾـشوطم)رض٣ّم

 اظق٦ّمماظـوظٌمع٤ّماظؿّٓرؼىمطونمعػقًّٓا؟مأن تعؿؼّٓ ػ٢ّ -
 طقّٟمميؽ٤ّمتطؾق٠ّمعومتعؾؿـ٥ّمؼبماظق٦ّمماظؿّٓرؼيبماظلوب٠ّمسؾ٧ّمأرضماظ٦ّاضّٝ. -

م

م

 

م

 /2/( اجراءات لوقف العنف نشاط /1/ التمييد )تغذية راجعة( نشاط/1الجمسة /
 

                            )تغذية راجعة(              حبل الياسمين                                                          / 1/     نشاط رقم  
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م:اهلدفم-أوًا

م(جراءاتمظقضػماظعـػمسمادلدا  اإل)ػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعط٨ّمص٦ّرةمواضقيمس٤ّمتعّٕؼّٟماٌشورطنيمؼعؿدلم

م.ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيب

 واظيتمتؿقحمظؾؿش  طنيمصفؿً مأطـرمهل .ممم،إلجراءاتموضػماظعـػمسمادلدا  سصػمذػينم: ؼفّٓفمإظبوم
م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 

مسّٕضماٌودةماظعؾؿقيمظؾؿػوػق٣ّ()ذ٦ّمداتومم-ظ٦ّح،مضؾ٣ّمص٦ّظ٦ّعودذل،مدوسيمظضؾّٛماظ٦ّضً

  ضقؼةم30عدةماظـش طم:مم-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 
 بوظـشوطمرطنياٌشوؼؼ٦ّممعبقّٝم -1
 م)تؼلق٣ّماٌشورطنيمجملؿ٦ّسوتمسؿ٢ّمأربّٝمذبؿ٦ّسوت(م-2
مرّٕحمدمالمواحّٓمظؾؿفؿ٦ّسوت.مؼؿ٣ّم -3

مػ٨ّماإلجّٕاءاتمظ٦ّضّٟماظعـّٟمؼبمآٌّارسمبّٕأؼؽ٣ّ؟معواظلمالم

مطؿوبيمعومت٦ّصؾًمإظق٥ّمع٤ّماإلجوبيمس٤ّماظلمالما٦ٌّج٥ّمشل٣ّ.مط٢ّمذبؿ٦ّسيارؾىمع٤ّمم-4

ًامشلوم)عؿقّٓثمبود٣ّماجملؿ٦ّسي(مبشّٕحمعوممتمتّٓوؼـ٥ّمع٤ّمضؾ٢ّماٌشورطنيمؼبمارؾىمع٤ّمط٢ّمذبؿ٦ّسيمبعّٓمتعقنيمضوئّٓم-5

مذبؿ٦ّسؿ٥ّ.

م.اٌشورطنيعّٝمعبقّٝماٌالحظوتماظيتمدوغًمض٣ّممبـوضشيمم-6
ا٦ٌّج٦ّدةمؼبمم(جراءاتمظقضػماظعـػمسمادلدا  اإلظق٦ّضّّم)ماجملؿ٦ّسوتمؼؼ٦ّممآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّ -7

م.ّٓرب(اظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبم)عالحظوتماٌ

معالحظ تمادلد ب:م-خ علً مم

ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّمم(جراءاتمظقضػماظعـػمسمادلدا  اإل)بعرضماجل غبماظـظريمعـماظدظقؾممؼؼقممادلد بميؽـمأنم

مسؾكمبق بقؼـتم/طؿؾققتر/موصؼماآلتل:ماظؿّٓرؼيب(

م

  رسجراءات لوقف العنف في المدااإل/   2 نشاط رقم   /
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م

موذظ١ّ موآٌّردقي ماِّدّٕؼي ماىف٦ّد ماظعـّٟمآٌّرد٨ّمتضوصّٕ مع٤ّ مايٍّٓ مطوّصيممتؿطّؾىمسؿؾٍقي ماظطالبمع٤ّ مغبوؼي حٍؿ٧ّمؼؿ٣ٍّ

عـًؾومصبىمتؼّٓؼ٣ّماظّٕسوؼيمواظّٓس٣ّمواظؿعؾق٣ّمظؾطوظى،موعّٕاضؾيماِّػ٢ّممصػ٨ّماِّدّٕةاِّضّٕارماظيتمؼؿلٍؾىمبفوماظعـّٟمآٌّرد٨ٍّ،م

ي،مطؿومظ٥ّمعـّٔمرػ٦ّظؿ٥ّمواالغؿؾوهمإظبممنّٛمدؾ٦ّطقوت٥ّموربووظيمتعّٓؼؾفومبشؽ٢ّمؼؾبؼّؾ٢ّمع٤ّماحؿؿوظٍقيماسبّٕاص٥ّمإظبماظلؾ٦ّطقوتماظعـقػ

صبىمسؾ٧ّماِّػ٢ِّمعـوضشيمأبـوَئف٣ّماظطؾؾيمح٦ّلمدؾ٦ّطقوتف٣ّمبطّٕؼؼيمإصبوبٍقيمٌلوسّٓتف٣ّمسؾ٧ّماظؿؿققّٖمبنيماظلؾ٦ّكماًورهم

مواظلؾ٦ّكماىٍقّٓ.

وضّٝمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظؼ٦ّاسّٓماظصورعيمظؾقٍّٓمع٤ّمزوػّٕةماظعـّٟمآٌّرد٨ٍّ،موخؾ٠ّمج٦ٍّمع٤ّماظّٕاحيممإدارةمآٌّرديصبىمسؾ٧ّمممم

مععف٣ّمواظؿعوونمبنيماظطؾؾيم مسؾقف٣ّمتط٦ّؼّٕمسالضؿف٣ّ ماٌعّؾؿنيمؼؾؿؼ٦ّنمبوظطالبمظلوسوتمر٦ّؼؾيمصنٍن مإظبمأٍن واٌعّؾؿني،موغظًّٕا

 .واظؿقٍّٓثمععف٣ّمح٦ّلمدؾ٦ّطقوتف٣ّموعشوسّٕػ٣ّ
ٌؽوصقيماظعـّٟمآٌّرد٨ٍّممتؼّٓؼ٣ّمبّٕاعٍمت٦ّس٦ٍّؼيوع٤ّماإلجّٕاءاتماظيتمؼؾبؿؽ٤ّمأنمتؿكّٔػومآٌّرديمظؾقٍّٓمع٤ّماظعـّٟمآٌّرد٨ٍّممم

مخ٦ّارّٕػ٣ّ.سؾ٧ّماظؿقٍّٓثمسٍؿومؼّٓورمؼبممواظّٕسوؼيمظؾطؾؾيموتشفقعف٣ّم٣ّاظّٓسوتؼّٓؼ٣ّم

ممم مخالل مع٤ّ محّٓوثماظعـّٟمآٌّرد٨ّ معـّٝ ماٌؿؽ٤ّ مع٤ّ مأغ٥ّ مإظب ماإلذورة موتؽبفّٓر ماظع٦ّاع٢ّػّٔا ماظيتمأدتممعؾبعوىي اظّٕئقلقي

واظطالبمأؼضًومؼبمعـّٝمميّٓوث٥ّمواغؿشوره;مع٤ّمخاللماظذلطقّٖمسؾ٧ّمأػؿقيمدورمط٢ٍّمع٤ّمأوظقوءماِّع٦ّر،مواإلدارؼني،مواٌعؾؿني،

مممورديماظعـّٟمداخ٢ّماحملقّٛمآٌّرد٨ٍّ،مواظعؿ٢ّمسؾ٧ّمهلنيمبقؽؿفومبشؽ٢ٍّمطؾرٍل.

مسؾ٧ّمم:ماظؿلثرلؾبثؼ صقً  مواظعؼالغقي،موغؾّٔماظؿشٍّٓدمواالسؿؿودؾب موا٦ٌٍّدة ماظـؼوؼب،موغشّٕماحملٍؾيمواظذلاح٣ّ موبـوئف٣ّ ماِّصّٕاَد ؼبمثؼوصَي

ٌُشؽالتمواي٦ّار.متصقق ٌُؼّٓؽبعيمظؾؿؿؾّؼني،موإداغيماظعؾبـّٟممبؾبكؿؾّٟمأذؽوظ٥ّموأغ٦ّاس٥ّماظؼ٦ٍّةمؼبمح٢ٍّما ّّؾبمعلوِرماإلسالِمموبّٕاذب٥ّما

ماظؼ٦ّة.م مبطّٕؼ٠ّ مبؿؽبقصق٢ّمايؼ٦ّق ماظشكص٨ّ ماالجؿفود مظألسّٕافمواظؼ٦ّاغنيمدون ماالحؿؽوِم مبلػؿقؽٍبي ماظٍشؾوَب موت٦ّسقي وص٦ّره،

م.اِّدّٕؼؾؾف٣ّ،موعؾبلوسّٓتف٣ّمسؾ٧ّماظّٖواجموبـوءمعؾبلوسّٓةماظشؾوبمؼبماُيص٦ِّلمسؾ٧ّمأسؿوٍلمتشغ٢ّؾبمَصّٕاشف٣ّموتؽبضؿ٤ّمعؾبلؿ

إنماظؾّٓائ٢ّماظذلب٦ّؼيمطـرلةمجًّٓامؼبمحؼ٦ّلمععورصـوموأخالضقوتـوماالجؿؿوسقيمواظّٓؼـقيموتؼّٝماٌلموظقيمسؾ٧ّمسوت٠ّماظذلب٦ّؼنيمممم

مظّٓىماِّرػول،موإدراجماظلؾ٦ّكماإل مواظؿؼّٓؼّٕ مبوظّٔاتمواظــوء ماظـؼي مسؾ٧ّمتعّٖؼّٖ صبوب٨ّمضؾ٢ّموإٌّبنيماظّٔؼ٤ّمصبىمأنمؼعؿؾ٦ّا

اظؿػؽرلمبوظصػعيموطلغفوماظـؿ٦ّذجماظ٦ّحقّٓمؼبماظذلبقي،مِّنماظؿ٦ّاص٢ّمعّٝماِّرػولمبوظؽؾؿيمؼ٦ّصؾف٣ّمإظبماظؼـوسيماظعؾؿقيمحبقٌم

مٌلؿؼؾ٢ّماِّورونماظيتمتؾبؾـ٧ّمبغّٕسماظطػ٦ّظي،مالمبّٓمأنمشبورىماظعؼ٢ّموػّٔامؼلؿّٓس٨ّمعـوم ؼؾؿّٖممبفومبشؽ٢ّمعلؿؿّٕمموغظًّٕا

مرىماظعؼ٢ّمبقـؿوماظؽّٟممطبورىماىلّٓ(.ععّٕصيمتّٕب٦ّؼي،م)صوظعؼ٢ّمطبو

م

م

 اإلجزاءاخ نىقف انعنف يف املدارس
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م

م

م:اهلدف-أوًا
 و ماألدرةموادلد دةمظقضػم)بـــــــــمػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعط٨ّمص٦ّرةمواضقيمس٤ّمتعّٕؼّٟماٌشورطنيمؼعؿدلم

ماظؿّٓرؼيب.ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّم(ماظعـػ

 تؿقحمظؾؿش  طنيمصفؿً مأطـرمهل .ممماظعـػ،مواظيتظدو ماألدرةموادلد دةمظقضػمسصػمذػينم: وؼفّٓفمإظبم
م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 

م-ورضيمطؾرلةمعّٕد٦ّممسؾقفومذؽ٢ّمخؾقيمسب٢ّمطؾرلةمالص٠ّم-ضصوصوتمورضقيمصغرلةمسؾ٧ّمذؽ٢ّمخؾقيمسب٢ّمعؾ٦ّنمأومبقضوء

مص٦ّظ٦ّعودذل.ضؾ٣ّممم-أضالم

  ضقؼةم30ماظـش ط:معدة-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 

 ط.بوظـشوماٌشورطنيؼؼ٦ّممعبقّٝم - 
ضقوممآٌّربمبّٕد٣ّمخؾقيمسب٢ّمسؾ٧ّمورضيمطؾرلةمعلؾؼًومسؾ٧ّمأنمتؽ٦ّنمعؿـودؾيمعّٝمسّٓدماظؼصوصوتماظ٦ّرضقيماظصغرلةماظيتمم-

مد٦ّفمت٦ّزبمسؾ٧ّماٌشورطني.

مضقوممآٌّربمبؿ٦ّزؼّٝماظؼصوصوتماظ٦ّرضقيمسؾ٧ّمعبقّٝماٌشورطني.

 ّميؽ٤ّمأنمؼّٔطّٕماٌشوركمدورمم(؟ػاظعـوضػممسماألدرةموادلد دةمط٢ّمع٤ّم و )عومظؾفؿقّٝمرّٕحمدمالمواحّٓممؼؿ٣

 واحّٓمصؼّٛمظؽ٢ّمجفي.
  مطؿوبيمدورمواحّٓمسؾ٧ّماظؼصوصيماظصغرلة.معشوركط٢ّمارؾىمع٤ّم 
 اظـق٢ّ.عشوركمظص٠ّمضصوصؿ٥ّمسؾ٧ّماظ٦ّرضيماظؽؾرلةمإٌّد٦ّممسؾقفومخؾقيممع٤ّمط٢ّمرؾىا 
 اٌشورطنيعّٝممسؾؼًمسؾ٧ّمخؾقيماظـق٢ّماظؽؾرلةعبقّٝماٌالحظوتماظيتمض٣ّممبـوضشيم. 
  ٌؼ٦ّضّّمدورمط٢ّمع٤ّماِّدّٕةموآٌّرديمؼبموضّٟماظعـّٟمماٌشورطنيمّٓربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّؼؼ٦ّمما

 )عالحظوتمآٌّرب(
م

م
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مادلد ب:معالحظ تم-خ علً مم

مبقؼـت()بق اجل غبماظـظريمسـم و ماألدرةموادلد دةمطؿ مػلمعقجق ةمسماظدظقؾماظؿد ؼيبممادلد بمبعرضؼؼقمم

وصؼممؾموتؽ عؾم و ماألدرةموادلد دةمسموضػماظعـػمثؿمؼعرضماجل غبماظـظريحقثمؼشرحمأػؿقةمغش طمخؾقةماظـق

ماآلتل:

م

م

المذ١ّمأنماآلبوءمواٌعؾؿنيمالمؼفؿؿ٦ّنمظؾعّٚمردودمأبـوئف٣ّ،مصؾعضف٣ّمميل١ّماظطػ٢ّمع٤ّمأذغ٥ّموؼشّٓػومبطّٕؼؼيمم

كمظ٩ّثورماظيتمتؾبؾق٠ّماِّذىمبـػلقيمعمٌيمأعومماآلخّٕؼ٤ّموأعوممزعالئ٥ّموؼؿؾوػ٧ّممبومؼؼ٦ّممب٥ّمع٤ّمتّٕبقيمأعوممأصّٓضوئ٥ّمشرلمعّٓر

اظطػ٦ّظيمهػّٕمجّٔورًامسؿقؼيمؼبمذكصقؿ٥ّ،موأشؾؾقيماظـوسمؼـؼ٦ّنمأنماظضّٕبمععقورمظؾذلبقي،مصوظؾعّٚمميل١ّممرػؾ٥ّمصكدلات

معومتؽ٦ّنمػّٔهماظصػعيمتؾؼوئقيمأومسػ٦ّؼي،موع٤ّ ث٣ّمؼصّٕخماظطػ٢ّموؼلؿلغّٟمماظطػ٢ّمبنحّٓىماظقّٓؼ٤ّموؼصػع٥ّمبوِّخّٕىموشوظؾًو

موتمضؾقؾيم)صوظصػعيمالمتعؾخمل٣ّمذقؽًومإالماظصػعي(.يظمّٓاظؾعىمبع

م

م

م

ماظؿ٦ّتّٕممممم مظؾطػ٢ّمإلذؾوبمحوجوت٥ّموغبوؼؿ٥ّمع٤ّ ماظالزعي ماظـػلقي ماظّٕسوؼي موتؼّٓؼ٣ّ ماظعؾؿقي ماظذلب٦ّؼي المذ١ّمأنمت٦ّصرلماظؾقؽي

ت٥ّموإحلودوت٥ّ،مع٤ّموا٦ًّفمواظؼؾ٠ّمواظشع٦ّرمبعّٓمماِّعونموععوعؾؿ٥ّمععوعؾيمحلـيمسؾ٧ّمأدوسماظػف٣ّماظعؿق٠ّمظّٓواصع٥ّمواغػعوال

مذلغ٥ّمأنمؼمديمإظبمت٦ّازغ٥ّماظـػل٨ّ.

موؼعؿؼّٓممم ماِّسّٖاء، معّٝمأبـوئـو ماظذلب٦ّؼي مظطؿ٦ّحوتـو ماِّدودقي ماظّٓسوعي مواِّعفوتمواٌعؾؿنيمػ٦ّ صوظ٦ّس٨ّماظذلب٦ّيمظّٓىماآلبوء

ٌُـؾ٧ّمظؿقلنيمدؾ٦ّكمأبـوئف٣ّ،موأنمػّٔاماِّدؾ٦ّبمضّٓمحؼ٠ّمغؿو ئٍمإصبوبقيمعّٝمبعّٚماآلبوءمأنماظضّٕبموتؽّٕارهمػ٦ّماظطّٕؼؼيما

اظّٖع٤ّمؼبمضؾّٛمبعّٚماظلؾ٦ّطقوتموصبّٓونمأنممموردؿ٥ّمالمشـ٧ّمسـفومعفؿومطدلماظطػ٢ّموالمصبّٓونمبّٓؼاًلمسـ٥ّ،مصؾفّٔهماظطّٕؼؼيم

ع٤ّماٌعوعؾيمغؽ٦ّنمضّٓمجٍّٕدغومأغػلـومع٤ّمعبقّٝماظلؾ٢ّمواإلعؽوغقوتماٌعـ٦ّؼيماظيتمع٤ّمذلغفومأنمتؽ٦ّنمذاتمأثّٕمإصبوب٨ّمؼبم

مسـّٓمطـرلمع٤ّماآلبوءمواٌعؾؿنيمؼبمضؾّٛمدؾ٦ّطقوتمأبـوئف٣ّمغػ٦ّسمأبـوئـو،موعـ٢ّمػّٔهماِّ مزاظًمتالض٨ّمضؾ٦ّاًلمإصبوبقًو صؽورمعو

مورالبف٣ّمصف٣ّمؼّٓرط٦ّنماظص٦ّابمظؽ٦ّغف٣ّمؼعؿؼّٓونمأغف٣ّمتّٕب٦ّامسؾ٧ّمػّٔهماٌعوعؾي.

م

م بالعنف وكأنو شيء مادي يمكن أن يط رون ذلك، وذىنية الضرب اآلخ أرادق وُيسحب متى بفالسموك ال ُيقوَّ
ؤى التربوية التي تُتَّبع في   .األطفال تربيةتسود عندما تغيب الرُّ

 يف وقف انعنف دور األسزج واملدرسح
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م:عـ ل

،مصؼؾـومظ٥ّ:معومػ٨ّمأنمظّٓىمواظّٓهمعطّٕضيّٓ(،مطقّٟمطونمأب٦ّكمؼّٓرِّد١ّ،مأجوبمسـّٓعومدلظـومأحّٓماظعوعؾنيم)وطونمازل٥ّمأغبمم

اإلبفوممعّٕص٦ّصمداخ٢ّماظؽّٟموعضغ٦ّطمبشؽ٢ّمربؽ٣ّ،موؼؼ٦ّلمظ٨ّماضّٕأم»ػّٔهماٌطّٕضي؟مصؼول:مؼّٓه...مطوغًمسؾ٧ّمذؽ٢ّمعطّٕضي،م

اظّٓرسموأغومأروّٟمخ٦ّصًومعـ٥ّ،مصُلصوبمبوظّٔسّٕموا٦ًّفمأروّٟموالمتع٦ّدمذػؿويمعؾؽ٨ّمع٤ّمطـّٕةماظّٕضّٙم)اظّٕجػون(،موأبّٓأم

ينمالمأسّٕفمايّٕفموظؽ٤ّمع٤ّمذّٓةما٦ًّف...مالمأرىمروحمايّٕفماظّٔيمأعوع٨ّ،مصؾّٓلمأنمبوظؼّٕاءة،موسـّٓعومأخطهمظقّٗمِّغ

ؼّٕدغ٨ّمتؽ٦ّنماٌطّٕضيمعؾوذّٕةمص٦ّقمرأد٨ّمدونمأنمؼّٔطّٕغ٨ّمبلغينمضّٓمغلقًمظػّٜمايّٕفمصلغومأضّٟمبنيمؼّٓيماِّملمع٤ّموجّٝمرأد٨ّم

موأرىمايّٕفمحّٕوصًو مسقينمبوظّٓعّٝمودونمأنمتّٔرصو معّٝماعؿالء ماظؼّٕاءة ماظؾطّ٘مواظشّٓةمموبنيمعؿوبعي واظؽؾؿيمطؾؿوت،موؼّٖداد

واظؼل٦ّةمؼبمغدلاتماظص٦ّت،موسؾ٨ٍّمأنمأتوبّٝماظؼّٕاءةموأضّٕأمخ٦ّصًومع٤ّماظضّٕبمالمحؾًومبوظؼّٕاءة،مصالمأجّٓماٌؿعيمواظؾففيمؼبمآظقيم

ـفوج،مدّٕسونمعوماظؼّٕاءةمأوماٌطوظعيموػّٔاماِّدؾ٦ّبمرمبومطونمظ٥ّماِّثّٕماظلؾيبمسؾ٧ّماٌطوظعي،مصعـّٓعومطـًمأضّٕأمطؿوبًومخورجماٌ

وأغبّٓماآلنمػ٦ّمسوع٢ّمؼبمعفـيماظّٓػونمواظّٓؼؽ٦ّر،م«مؼلقؾ٥ّمع٤ّمؼّٓيماسؿؼودًامعـ٥ّمأنماظؼّٕاءةمصؼّٛمصبىمأنمتؽ٦ّنمضؿ٤ّماٌـفوج

خّٕجمع٤ّمآٌّرديمؼبمد٤ّمعؾؽّٕةمأيمضؾ٢ّمأنمضبص٢ّمسؾ٧ّماظشفودةماإلسّٓادؼي.مضؾًمظ٥ّ:مطقّٟمتعوع٢ّمأبـوءكمؼومدقّٓمأغبّٓ؟م

مصلجوب:

أغومظقّٗمظّٓيمرؤؼيمؼبماظؿعوع٢ّمعّٝمأبـوئ٨ّموأخوفمأنمأسوعؾف٣ّمبوٌعوعؾيماظيتمتؾؼقؿفو،ممراحة،أنمأحتدثمععؽمبصمأ ؼد»

صلط٦ّنمضّٓموضػًمؼبمعؽوغ٨ّ،موأذعّٕمبويّٕجمووػف٣ّموا٦ًّفمسؾقف٣ّ،مصؾلًمضودرًامسؾ٧ّمت٦ّجق٥ّمدؾ٦ّطف٣ّ،موظلًمضودرًامسؾ٧ّم

أنمأتعوع٢ّمععف٣ّمع٤ّممسؾ٨ّقيمأوماظذلب٦ّؼيماظيتمؼـؾغ٨ّمتعؾقؿف٣ّمأومت٦ّجقفف٣ّ،موؼؼولمبلنماظضّٕبمد٨ّءموأغومالمأعؾ١ّماٌعّٕصيمايؼقؼ

م«.خالشلو

معـولمس٤ّماظّٕوتنيماظذلب٦ّيمواِّدّٕيم)ح٦ّار(:مم

واظّٓيمؼع٦ّدمإظبماظؾقًمؼبماظلوسيماًوعليمعلوًءموؼؽ٦ّنمعؿعؾًوم،مدـ٦ّات(:مواظّٓيمع٦ّزّٟموأع٨ّمربيمعـّٖلم10سالم)سؿّٕػوم

مدوسؿني مبـو،مؼلط٢ّ،مؼـوم مإظبمسؿ٢ّمآخّٕمؼبمإحّٓىماحملالتماظؿفورؼي،موؼع٦ّدمسـّٓمموعّٕػؼًو،مؼّٓخ٢ّماٌـّٖلمعّٕحؾًو مؼع٦ّد ث٣ّ

عـؿصّٟماظؾق٢ّ،موؼ٦ّمماظعطؾيمؼـوممإظبموضًمعؿلٍخّٕموالمغؿـوضّ٘معع٥ّمإالمضؾقاًلم،موالمغلؿطقّٝمأنمغؼ٦ّممحبّٕطوتمط٨ّمالمغصّٓرم

مؼلؿقؼّٜمؼشّٓدمسؾ٧ّم مإظبمدرجيممنش٨ّمسؾ٧ّمرؤوسمأصوبعـومؼبماٌـّٖلممإذامطونمغوئؿًو،موسـّٓعو أػؿقيماظّٓراديمدونمأنمأص٦ّاتًو

ؼعؾؿينمطقّٟمأدرسم...مأصؿّّماظؽؿوبموأضّٕأموظؽ٤ّمأسؿدلمغػل٨ّمأض٢ّمهصقاًلمع٤ّمزعالئ٨ّموأطؿىموزوئػ٨ّم،مدونمأنمؼلوسّٓغ٨ّم

أحّٓمؼبمح٢ّماٌلوئ٢ّماظصعؾيم،موؼبمحولمتّٓغ٧ّمعلؿ٦ّىمهصقؾ٨ّمأغولماظضّٕبمأغوموأخ٦ّت٨ّم،موإذامأخطلتمؼبمإمتوممسؿ٢ّمعو،م

مومعوذامسؾقـومأنمغػع٢ّم.أغولماظضّٕبمدونمأنمؼعؾؿ٦ّغ

ماٌـّٖل؟سؾبال،معوذامتػضؾنيماظطّٕؼؼيماظيتمتؿعوعؾنيمبفومؼبمم-

مؼبم موأخ٦ّت٨ّمإظبمايّٓؼؼيموأنمالمؼصّٕخ٦ّا محبّٕؼي،موؼلخّٔاغ٨ّمأغو أرشىمأنمأجؾّٗمعّٝمواظّٓيموواظّٓت٨ّموأهّٓثمععفؿو

مؼ٠ّمجًّٓامالغّٖسوجمأب٨ّموأع٨ّموأخ٦ّت٨ّ.وجف٨ّمإذامعومأخطلتمأومطلّٕتمذقؽًومؼبماٌـّٖل،مسؾؿًومأغينمالمأودمطلّٕمأيمذ٨ّءموأتضو
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مسؾبالمتؽؿ٢ّمحّٓؼـفوموتؼ٦ّل:معومأنمؼلؼّٛماظصق٤ّمحؿ٧ّمؼ٦ّجف٦ّامظ٨ّماظؿف٣ّمواِّظػوزماظؾّٔؼؽيموؼـفوظ٦ّامسؾ٨ّمبوظضّٕب.

معوذامضوظ٦ّامظ١ّ؟م-

مأغًمدٍبي،مأالمتلؿطقعنيمعل١ّماظصق٤ّمبشؽ٢ّمجقّٓ،مأغًمسؿقوء..مإخل.

مطقّٟمتعوعؾ١ّمواظّٓت١ّ؟م-

سؾ٧ّمتّٓرؼل٨ّ،متعؾؿينمأنمأجؾّٗمبشؽ٢ّمجقّٓموأالمأضق١ّمأعومماآلخّٕؼ٤ّ،موأنمأرتّٓيمعالبّٗمأع٨ّمرقؾيموظؽـفومشرلمضودرةم

متؼ٦ّلم وظؽ٤ّمالمتعؾؿينم«مغظػ٨ّماظصق٦ّن»مظ٨ّتغط٨ّمط٢ّمأسبوءمجلّٓيموأعش٨ّمؼبماظشوربمبّٓونمأنمأغظّٕمإظبماآلخّٕؼ٤ّ،مودائؿًو

مؼّٓي.)طقّٟ(.مظّٔامُأطـّٕمع٤ّماٌـظّٟماظّٔيمادؿكّٓع٥ّمؼبمتـظقّٟماظصق٦ّنمظّٓرجيمأغ٥ّمؼلؼّٛمع٤ّم

مػؾماظضربمؼعّؾؿماظطػؾماظلالعة؟م

بعّٚماآلبوءمؼلؿكّٓع٦ّنماظضّٕبماسؿؼودًامعـف٣ّمبلغف٣ّمضبؿ٦ّنمرػؾف٣ّمع٤ّماظعؾٌمبوِّدواتماظؽفّٕبوئقيمأومأس٦ّادماظـؼوب،م

صؿومأنمؼؼذلبماظطػ٢ّمع٤ّمعكخّٔماظؽفّٕبوءمحؿ٧ّمؼـولماظصػعيمعؾوذّٕة،مصف٢ّماظصػعيمتعؾؿ٥ّمسّٓممتؽّٕارماظػع٢ّمثوغقي؟مػـومؼظفّٕم

مل،مصػ٨ّمحولمطونممبػّٕدهمؼبماظغّٕصي،ماظلما

م

م

م

م

موضّٓمأعبّٝماظؽـرلمع٤ّمسؾؿوءماظـػّٗمسؾ٧ّمأنماظصػّٝمالمؼعّؾ٣ّماظطػ٢ّمض٦ّاسّٓماظلالعي.ماظـؼوب؟صؿ٤ّمميـع٥ّمع٤ّماظعؾٌمبلس٦ّادم

وسب٤ّمغعَؾ٣ّمصض٦ّلماِّرػولمسـّٓعومؼشوػّٓونمأذقوًءمظؾؿّٕةماِّوظب،موػّٔهمعقّٖةمع٤ّمعقّٖاتماإلغلون،مصوظطػ٢ّمؼلع٧ّمبشؽ٢ّم

م مبنيماِّذؽولمعلؿؿّٕ مالمميقّٖ موشرلمععؾ٦ّم،محؿ٧ّمأغ٥ّ معؾف٣ّ مظ٥ّ مبوظـلؾي ماظعوملمع٤ّمح٦ّظ٥ّ،مصؽ٢ّمذ٨ّء ظؾؽشّٟمس٤ّمأدّٕار

ؼلؿطؾّٝمط٢ّمزاوؼيموعؽونمعّٓخاًلمأصوبع٥ّمماظطػ٢ّمصف٦ّواِّظ٦ّان،مواظؾوردموايورموع٤ّمػـومؼلت٨ّماظؿ٦ّبقّْمواظصػّٝمحؾًومؼبمأع٤ّم

ؼض٣ّمع٤ّمأدّٕارمعؿلوئاًلمس٤ّمط٢ّمذ٨ّءمؼصودص٥ّمحؿ٧ّمؼؿعّٕفممؼبمط٢ّمجقّٕموؼؿلؾ٠ّمط٢ّمجّٓارموحوئّٛمط٨ّمؼؽؿشّٟمعوػقؿ٥ّموعو

م.ؼػفؿ٥ّموؼعّٕص٥ّإظق٥ّ،مصف٦ّمدائ٣ّماظؿلوؤلمس٤ّمط٢ّمعومػ٦ّمذبف٦ّلمظّٓؼ٥ّمط٨ّم

مآغقًوم ماظصػّٝ مبقـؿو ماظّٔاتقي، مبوظؿلوؤلمواًدلة موؼؽؿلؾ٦ّغفو مر٦ّالمايقوة، مععف٣ّ متلؿؿّٕ مأرػوظـو ماظيتمؼّٓرطفو صوٌعّٕصي

مإذًا ماٌلؾى، مشقوب مبعّٓ مؼّٖول معو ماظعؾؿقيممدّٕسون مبوٌعّٕصي ماظعؼ٦ّل مػّٔه مرصّٓ مواٌعؾؿنيمؼب ماآلبوء مسوت٠ّ مسؾ٧ّ متؼّٝ اٌفؿي

مواحملوطوةماٌـطؼقيماظيتمتلف٢ّمسؼؾوتمايقوةمأعوعف٣ّ.

وؼـؾغلمسؾكماآلب ءموادلعؾؿنيمأنمؼؿلؾققامب ظقسلماظرتبقيمدل ػقةممنقماظطػؾموآظقةماظؿع عؾمععفموطقػقةمإؼص لمادلعؾقعةم

موؼؿعنيمسؾقـ محنـماظؽؾ  مأنمغؾذلمأضصكمجفدمظؿأعنيماألعـماظـػللموااجؿؿ سلمحملقطف،طلمذنؼؼقاماظلالعةمهلؿم

مآخذ الضرب يجعل الطفل يركز كل جيوده لمعرفة الممنوع، ويتساءل ويسأل )ماذا وراء تمك 
 عندما يكون بمفرده. المآخذ( ومن ثم يحاول مرة أخرى البحث عن ماىية ىذه الكيرباء؟
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مؼبماٌـّٖل،معـ٢ّموضّٝماظع٦ّازلماظؾالدؿقؽقيممم ماٌلوظ١ّماًطّٕة مظؿؾبفـٍؾؽبف٣ّ ماظ٦ّدوئ٢ّماظيتمتلؿكّٓم ماظؽـرلمع٤ّ ذظ١ّمأنمظّٓؼـو

عّٓارط٥ّماٌعّٕصقي،مالبّٓمع٤ّماالرتؼوءمعع٥ّمبوي٦ّارممبػؿقوتماظؽفّٕبوءمؼبماظ٦ّضًماظّٔيمالمؼّٓركمععـ٧ّمطؾؿيم)ال(،موسـّٓعومتؿط٦ّر

مأغ٥ّم مرش٣ّ مواجؿؿوسقًو مغػلقًو معؿ٦ّازغي موذكصقًي مؼؽلىماِّرػولمغضفًو ماظعؼؾقي،مصوي٦ّار مؼؿـودىمعّٝمضّٓرات٥ّ ممبو وععوعؾؿ٥ّ

متّٕؼّٓموع وذامتػع٢ّمعؾبؿعىمؼبماظػذلةماِّوظب،مإالمأنمغؿوئف٥ّمجقّٓة،موالمغـل٧ّمأغـومبفّٔامغؾينمذكصقيمعؿ٦ّازغيموعّٓرطيمعوذا

م ربؼؼيمبّٔظ١ّماالغضؾوطماظّٔات٨ّ.

ماظؿ٦ّجق٥ّماظعؿؾ٨ّ:

إنمادؿكّٓامماظضّٕبمؼؽ٦ّنمعؿـػلًومظغضؾـوموإحؾورـومسب٤ّ،مظّٔامالبّٓمع٤ّمإدراكمضقؿيماظلقطّٕةمسؾ٧ّماظغضىمواظؿقؽ٣ّمؼبم

اتقفقيمذواتـومواظعؿ٢ّمسؾ٧ّمصؿّّماي٦ّارمواظـؼوشمواظؿقّٓثمِّرػوظـو،متؾ١ّمػ٨ّمع٤ّمأنّٝماِّدوظقىماظذلب٦ّؼيمظؿؽّٕؼّٗمادذل

مسؾ٧ّ:صؽّٕؼيمض٦ّاعفوماِّخّٔمواظعطوءموتؾودلماآلراءمواِّصؽورمبـوظعؿ٢ّم

 .ّٓاالدؿؿوبمآلرائ٥ّموسّٓممصّٕضماظلؾطيماًورجقيمسؾق٥ّمع٤ّمرّٕفمواح 
 .تشؽق٢ّماظؼـوسيماظّٔاتقي 
 .)ّوضّٝمض٦ّاسّٓموغؾبُظ٣ّمضوبطيمذاتقًوم)ؼضعفومرػؾـومظّٔات٥ّمبعّٓمح٦ّارمسؾؿ٨ 
 .ّععّٕصؿ٥ّميؼ٦ّض٥ّموواجؾوت٥ 
 متطؾق٠ّماظض٦ّابّٛماظيتمتؿػ٠ّمعع٥ّمحبقٌمؼشوركمؼبمغصفوموصفؿفوموتطؾقؼفو،موسّٓممصّٕضفومسؾق٥ّمع٤ّمعشوورةماظطػ٢ّمؼب

 بوبماظلقطّٕةمأومع٤ّمبوبماالدؿعالءمسؾق٥ّمِّغ٥ّمصغرلموالمؼػف٣ّمعوػقيمػّٔهماظض٦ّابّٛ.
 .ّإصفومماظطػ٢ّمتّٓرصبقًومبلنمتطؾق٠ّماظلؾ٦ّكماىقّٓ،مإمنومػ٦ّمظغّٕضمهؼق٠ّماٌصؾقيماًوصيمظ٥ّموظ٩ّخّٕؼ٤ 
 ءهمحّٕؼيماظؿؽؾ٣ّمأعومماآلخّٕؼ٤ّمبؽ٢ّماحذلاممحؿ٧ّمظ٦ّمطوغًمآراؤهمالمتطوب٠ّمآراءػ٣ّ.إسطو 
 ربووظيممتّٕؼـ٥ّمسؾ٧ّماظؿعؾرلمسؿومصب٦ّلمؼبمخورّٕه،موسّٓمموّٕس٥ّماظغصيموخقؾوتماِّع٢ّ،مواظغضىمواجملودظي،مصّٔووهم

مض٦ّؼ مذكصقي مؼصـع٦ّن معو مبؼّٓر موحؽؿؿف٣ّ، مضّٕاراتف٣ّ مؼب محلـي مضّٓوة مؼؽ٦ّغ٦ّن معو مصؾؼّٓر مذات٥ّ، مع٤ّمعّٕآة مخوظقي مدؾقؿي ي

 اِّعّٕاضماظـػلقي.
 إرالس٥ّمسؾ٧ّمعظوػّٕمايقوةماظطؾقعقيمس٤ّمرّٕؼ٠ّماإلذورةمإظبماظـؿوذجماىقّٓةموتعّٕؼػ٥ّمسؾ٧ّمايؼوئ٠ّمواٌعؾ٦ّعوتماظعؾؿقيم

 واالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي.
 ّٖل(،مغؼ٦ّممبنسطوئ٥ّموسـّٓعـومغـ٦ّدمأنمؼفـّٓأماظطػ٢ّموػ٦ّمؼبمحوظيمبؽوءمأومؼؾؿّٖمماشلّٓوءمواظلؽقـيمو)ظّٓؼـومضق٦ّفمؼبماٌـ

ايؾ٦ّىمسؾ٧ّمدؾق٢ّماٌـولمصـؼّٓممظ٥ّمصعاًلمعودؼًومصؼّٛ،موملمغؼّٓممضـوسي،مأومغشؽ٢ّمعػف٦ّعًومؼؼؿـّٝمب٥ّمسؾ٧ّمآٌّىماظط٦ّؼ٢ّمإذًام

صؾؿوذام«.منّٓمايؾ٦ّىمومل»سب٤ّمملمغؼّٓممصعاًلمععـ٦ّؼًو،مصوظػع٢ّماٌوديمالمؼؿ٦ّصّٕمظّٓؼـومبودؿؿّٕارمإذامأتوغومضق٦ّفمبوٌّٕةماظـوغقيم

م مسؾ٧ّمغعّٖز مؼـطؾ٠ّ موػّٔا ماٌلؿؼؾ٢ّ، مؼب مظ٥ّ معـفو ماٌّٖؼّٓ مذّٕاء مإظب مودـضطّٕ مايؾ٦ّى، مع٤ّ مطبؾ٦ّ مصبىمأال مصوٌـّٖل رػؾـو؟
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م موػؽّٔا مضّٕب٥ّ مسؾ٧ّ مغعؿود مبوٌؼوب٢ّ ماظضّٕبموسب٤ّ مسؾ٧ّ مؼؾبضّٕبمؼؿع٦ّد ماظّٔي مصوظطػ٢ّ ماظػع٢ّمما٦ٌّضّٟ»اظضّٕب، مؼب ولّٓ

سؾ٧ّمتشؽق٢ّماظؼـوسيمبوي٦ّارممزبورؾؿ٥ّمواظعؿ٢ّملمغؼذلبمع٤ّمبوظػع٢ّ،ماٌودةمبوٌودة،موملمؼؿ٣ّماظؿػوس٢ّمبنيماظلؾ٦ّكمواظعؼ٢ّ،مو

م«.واظؿػوػ٣ّ

ع٤ّمػّٔهماظّٓائّٕةمتـشلماٌشوط٢ّمبنيماِّبـوءمواآلبوءمواٌعؾؿنيمواظطالبموالمداس٨ّمِّنمغؿػوجلمع٤ّمدؾ٦ّطقوتمغشلتمع٤ّمسّٓمم

ماإلضـوبمأوماٌعّٕصيمبلؾؾقوتما٦ٌّضّٟ.

أدؾ٦ّبمعغوؼّٕموزبؿؾّٟمؼبمآظقيماظؿعوع٢ّمعّٝماظطػ٢ّ،موػّٔامعومواِّدؾ٦ّبماًورهمػ٦ّمأنمؼؾفلمط٢ّمع٤ّماِّبمواِّممإظبم

ؼـطؾ٠ّمسؾ٧ّماِّدّٕةموآٌّردي.مسـّٓئّٔمغّٕىمأنماِّرػولمؼؿفـؾ٦ّنماِّبمدونماِّممأوماظعؽّٗ.مصؾعّٚماآلبوءمؼؿفؽؿ٦ّنمع٤ّمذؽ٢ّم

مغػ ماجؿؿوسقي مؼشؽ٢ّمأعّٕاضًو ماظ٦ٍّدي،مممو مع٤ّمحقٌماظؿط٦ّر ماظعالضيماِّب٦ّؼيمعؽوغفو لقيمتل٦ّدمج٦ّمأبـوئف٣ّ،موبوظؿوظ٨ّمتػؼّٓ

م،ماالطؿؽوب،مايّٖن،ماالغلقوب،ماظعّٖظي،ماظؿلتلة.اظؼؾ٠ّما٦ًّفاِّدّٕة،مطعّٓمماظـؼي،مواالضطّٕاب،م

موس٨ّمعشؽالتماظطالبم مإظبمسّٓم مأشؾؾفو ماظيتمتع٦ّد ماٌشؽالتمؼبماٌمدلوتماظؿعؾقؿقي مػّٔه مغّٕىمغش٦ّء مذات٥ّ وبوٌؼّٓار

مأخّٕى،مواظع مغوحقي مع٤ّ موس٨ّماظطالبمظؿصّٕصوتف٣ّ موسّٓم مؼضؿ٤ّماالعؿـولموأدؾوبفو ممبو موتعّٓؼ٢ّمدؾ٦ّطقوتف٣ّ ؿ٢ّمسؾ٧ّمحّؾفو

مظؾلؾ٦ّكماإلصبوب٨ّموتعّٖؼّٖهمبوظؾّٓائ٢ّماظذلب٦ّؼيموتّٕدقكفومبوي٦ّارمواظـؼوشمواالبؿعودمس٤ّمط٢ّمسؿ٢ّمسش٦ّائ٨ّمشرلمعّٓروس.
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م
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م

م

م

م

م
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م

م

م

م:اهلدفم-أوًا
قفق تمس عةمظؾؿع عؾمععمادرتات)ػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعط٨ّمص٦ّرةمواضقيمس٤ّمتعّٕؼّٟماٌشورطنيمؼعؿدلم

ما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيب.م(األرػ لمظؾقدمعـماظعـػ

 واظيتمتؿقحمظؾؿش  طنيمصفؿً مأطـرمهل .مم،مظالدرتاتقفق تسصػمذػينم: وؼفّٓفمإظبم
م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 

مأوراقمطؾرلةم-ظ٦ّح،مضؾ٣ّمص٦ّظ٦ّعودذل

  ضقؼةم30عدةماظـش طم:مم-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 
 بوظـشوطماٌشورطنيؼؼ٦ّممعبقّٝم -1
 م(جملؿ٦ّسؿني)تؼلق٣ّماٌشورطنيمم-2
ماآلت٨ّ:سيموص٠ّمذبؿ٦ّظؽ٢ّمرّٕحمدمالممؼؿ٣ّم -3

ماِّوظب:) -1 مظؾؿفؿ٦ّسي ماِّول ماإل ذ  اتماظلمال مػل مصعقب تممع  معـ مؼع غل مرػؾ مألي معػقدة متؽقن مضد ماظيت اظع عة

 (.؟اغػع ظقة/دؾقطقة
مظّٓىماِّرػول؟(ماظؿدخالتمادلد دقةمظؾؿع عؾمععماظؼؾؼع مػلممؾؿفؿ٦ّسيماظـوغقي:)اظلمالماظـوغ٨ّمظ

مطؿوبيمعومت٦ّصؾًمإظق٥ّمع٤ّماإلجوبيمس٤ّماظلمالما٦ٌّج٥ّمشل٣ّ.مط٢ّمذبؿ٦ّسيارؾىمع٤ّمم-4

ارؾىمع٤ّمط٢ّمذبؿ٦ّسيمبعّٓمتعقنيمضوئًّٓامشلوم)عؿقّٓثمبود٣ّماجملؿ٦ّسي(مبشّٕحمعوممتمتّٓوؼـ٥ّمع٤ّمضؾ٢ّماٌشورطنيمؼبمم-5

مذبؿ٦ّسؿ٥ّ.

م.اٌشورطنيعّٝمالحظوتماظيتمدوغًمعبقّٝماٌض٣ّممبـوضشيمم-6
اظع عةماظيتمضدمتؽقنمعػقدةمأليمرػؾماادرتاتقفق تمظق٦ّضّّم)ماجملؿ٦ّسوتمؼؼ٦ّممآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّ -8

ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبمم(ظدىماألرػ لماظؿدخالتمادلد دقةمظؾؿع عؾمععماظؼؾؼم-مؼع غلمعـمصعقب تماغػع ظقة/دؾقطقة

م.()عالحظوتمآٌّرب

  استراتيجيات عامة للتعامل مع األطفال للحد من العنف        /  2 /   نشاط رقم

 استراتيجيات عامة للتعامل مع األطفال للحد من العنف



88 
 

االدذلاتقفقوتم)بعرضماجل غبماظـظريمعـماظدظقؾممؼؼقممادلد بميؽـمأنممعالحظ تمادلد ب:م-خ علً مم

مسؾكمبق بقؼـتم/طؿؾققتر/موصؼماآلتل:ما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيب(م(واظؿّٓخالت

اظؿعوع٢ّمعّٝمبعّٚمول،مصوظؽـرلمع٤ّمأدوظقىمالمذ١ّمانمظؾؾقؽؿنيماالدّٕؼيموآٌّردقيمدورًامػوعًومؼبمزف٦ّرمدؾ٦ّكماظعـّٟمأوماخؿػوئ٥ّمظّٓىماِّرػ

قّٟما٦ٌّاضّٟماالغػعوظقي،مأوماٌشؽالتماظلؾ٦ّطقيماوماظذلب٦ّؼي،ماوماظـػلقيماظيتمميّٕمبفوماظطػ٢ّ،مشلومدورمبوظّٞماِّػؿقيمؼبمزف٦ّرماظلؾ٦ّكماظعـ

مؼبمآٌّرديمؼبماظؿعوع٢ّماظصقققّّمعّٝمظؾطػ٢ّ،مطّٕدمصع٢ّمسؾ٧ّما٦ٌّضّٟماوماٌشؽؾيماظيتمميّٕمبفو،موع٤ّمػـومؼلت٨ّمدورمط٢ّمع٤ّماالدّٕةماوماٌعؾؿني

ماظطػ٢ّمط٨ّمالمؼؿق٦ّلمدؾ٦ّط٥ّمإظبماظعـّٟ.

مإغـومطلوظقوءمأع٦ّر،موععؾؿنيموعّٕذّٓؼ٤ّ،موشّٓارؼنيمغشؽ٢ّماظؼّٓوةمواظّٕعّٖمواٌـؾّٝماظّٔيمؼلؿؼ٨ّمعـ٥ّماظطػ٢ّمعؾودئمبـوءمذكصقؿ٥ّمسؾ٧ّمطوصيماظصعّٓ

مواخالضقًو،موأوظبماٌفومماظيتمصبىمأنمغضطؾّٝمبفومػ٨ّماظػف٣ّمواى٦ّاغى،موػّٔامعومؼػّٕضمسؾقـومأنمغؽ٦ّنماظؼّٓوةماظصقققيمغػلقًومو سورػقًو

اظصققّّمظّٔواتـومطؿّٕبني،مواخؿقورماظلؾ٦ّبماظعؾؿ٨ّمواظذلب٦ّيماٌـودىمظؾؿوع٢ّمعّٝمعشؽالتماظطػ٢ّموتلوؤالت٥ّ،موايوالتماٌكؿؾػيماظيتمميّٕم

مبفو.

ّٕمتؽّٕارًامؼبمايقوةماظق٦ّعقيمظؾطػ٢ّ،مواظيتمهؿوجمسؾ٧ّماظؿ٦ّجق٥ّموصقؿومؼؾ٨ّمبعّٚماالدذلاتقفقوتماِّدودقيمظؾؿعوع٢ّمعّٝمبعّٚما٦ٌّاضّٟماِّطـ

مظّٓىم موتط٦ّرػو ماظظوػّٕة،مأومايّٓمع٤ّماغؿشورػو اظصققّّ،ميؿوؼيماظطػ٢ّمع٤ّماظؿق٦ّلمسؾ٧ّماظلؾ٦ّكماظعـقّٟ،موبوظؿوظ٨ّمايّٓمع٤ّموج٦ّدمػّٔه

ماِّرػول.

 ة/دؾقطقةاادرتاتقفق تماظع عةماظيتمضدمتؽقنمعػقدةمأليمرػؾمؼع غلمعـمصعقب تماغػع ظق -1
 االصغوءماظؿػفؿ٨ّموادبوذمع٦ّضّٟمداس٣ّ. •
ماظشّٓم • متّٓرؼؾوت ماظؿالعقّٔ موتعؾق٣ّ ماظـػل٨ّ، ماظضغّٛ موإدارة مواظؿلع٢ّ مطوالدذلخوء ماإلصبوبقي ماظعؼؾقي ماظصقي مادذلاتقفقوت منّٔجي

ع٤ّمث٣ّماظّٖصرلمواالرخوءمبودؿكّٓامماِّصوبّٝ،موادؿكّٓامماظؿـػّٗماظؾطينماظؾط٨ّءمع٤ّمخاللماِّغّٟمواإلبؼوءمسؾ٧ّماظشفق٠ّمًؿّٗمث٦ّانمو

مبؾّٛء.

معلوسّٓةماظؿالعقّٔمسؾ٧ّمهّٓيماِّصؽورماظلؾؾقيموادؿكّٓاممأدؾ٦ّبمح٢ّماٌشؽالت. •

 تؼّٓؼ٣ّماظّٓس٣ّماظّٓراد٨ّمووضّٝماًطّٛماٌـودؾيمٌلوسّٓتف٣ّمأثـوءماظؿعّٕضمظؾضغّٛماظـػل٨ّ. •
م

م

م

م

م

م
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ماظؿدخالتمادلد دقةمظؾؿع عؾمععماظؼؾؼ: -2

ماظضغطماظـػللمواظؼؾؼ

مصػ:مزؼ  ةمذدةماظؼؾؼاظلؾقطق تماظيتمضدمغراػ مسمشرصةماظ

ماظزعالءماظقاظدؼـمادلعؾؿماظؿدخؾ

م ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّ اٌعؾ٣ّ هّٓثمبؾّٛءموػّٓوء،موذفّٝماظؿؾؿقّٔمسؾ٧ّماظؿـػّٗمبؾّٛءم

م ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّماٌعؾ٣ّمجّٖءماٌفومم)سب٤ّمحبوجيماآلنمظؾؿش٨ّمخورجًومٌشوػّٓةماظؿالعقّٔمؼبماٌؾعى(.م

م٥ّ.دوسّٓماظؿؾؿقّٔمسؾ٧ّماظؿػؽرلممبّٓىماحؿؿولمحّٓوثمزبووصم

عومػ٦ّماحؿؿولموض٦ّبمممم٣ّ)اأخش٧ّماظصع٦ّدمإظبمايوصؾيمد٦ّفمغؿعّٕضميودثمدرلا.....ام

مػّٔامايودث؟معومػ٦ّمسّٓدمايوصالتماظّٔيمرأؼؿف٣ّمؼؿعّٕض٦ّنمي٦ّادثمدرل؟ا(.

م ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّماٌعؾ٣ّ

مؼبماظّٕؼوضقوتا...مامم دوسّٓماظؿؾؿقّٔمسؾ٧ّمتؼقق٣ّماِّدظيمح٦ّلمادؿـؿوجوتف٣ّ.م)اأغومظلًمجقًّٓا

مطقّٟ مجقّٓةممحلـًو، معبقعفو ماٌوض٨ّ؟ ماِّدؾ٦ّب ماظّٕؼوضقوتمخالل معودة طوغًمدرجوت١ّمؼب

مبودؿــوءماظق٦ّم؟مأتلوءلمٌوذاممتّٕماظق٦ّمممب٦ّضّٟمصعىمسؾ٧ّمشرلماظعودة؟ا(.

ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّماٌعؾ٣ّ
م 
م

م)ام موعورسمحّٓؼٌماظّٔاتماإلصبوب٨ّ. مغلقًمح٢ّمأمنّٔج موظ٦ّ ماحؿ٧ّ مبّٔظ١ّا، ماظؼقوم دؿطقّٝ

مبّٔظ١ّمذبّٓدًامبوظطّٕؼؼيماظصقققيا(.ماٌللظيماِّخرلةا،مميؽـينماظؼقوم
ماظّٖعالءماظ٦ّاظّٓؼ٤ّماٌعؾ٣ّ

اجع٢ّماظؿؾؿقّٔمؼلؿكّٓممعّٓرجما٦ًّفمظؿقّٓؼّٓما٦ٌّاضّٟماِّطـّٕمإخوصيمشل٣ّمومبوذامؼؼ٦ّع٦ّنمسـّٓعومم

مؼؽ٦ّغ٦ّنمؼبمعلؿ٦ّؼوتمزبؿؾػي.م
م ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّماٌعؾ٣ّ

مم ماالدذلخوء ماظؾط٨ّء، م)اظؿـػّٗ ماالدذلخوء متؼـقوت مادؿكّٓام مسؾ٧ّ ماظؿؾؿقّٔ اظؿكقؾ٨ّ،مذفّٝ

ماالدذلخوءماظعضؾ٨ّ(.
م ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّماٌعؾ٣ّ

ادؿكّٓممعّٓرجماظؿعّٕض:مإذامطونماظؿؾؿقّٔمطبش٧ّماظؿقّٓثمأعومماظصّٟ،مازلّّمظ٥ّمبوظؿقّٓثمم

مأواًل،موع٤ّمث٣ّمأعوممذبؿ٦ّسيمضؾقؾيمع٤ّماظّٖعالء.....وؼبماظـفوؼيمأعوممطوع٢ّم مأعوممإٌّآة ظ٦ّحّٓه

ماظصّٟ.

م ماظ٦ّاظّٓؼ٤ّماٌعؾ٣ّ

مؿ ؼةماظطػؾمسمادلد دة:ادلع ؼريموادلؤذراتمحل

 ضبص٢ّماِّرػولمسؾ٧ّماٌلوسّٓةمحنيمايوجيمإظقفو. -1
 ؼلؿطقّٝمإٌّذّٓماالخؿصوص٨ّمادبوذماإلجّٕاءماظػعولمؼبماظ٦ّضًماٌـودىميؿوةماظطػ٢ّ.م -2
 ؼضؿ٤ّماٌلموظ٦ّنماظذلب٦ّؼ٦ّنمؼبمآٌّرديمععوعؾيماِّرػولمواادؿؿوبمإظقف٣ّمبوحذلام. -3
 ؿؼّٓؼّٕماالحؿقوجوتمواٌكورّٕموتط٦ّؼّٕماًطيماٌالئؿيمظؾؿعوع٢ّمععفو.ؼؼ٦ّمماٌلموظ٦ّنماظذلب٦ّؼ٦ّنمؼبمآٌّرديمبم -4
 ؼؿقؾ٧ّماٌلموظ٦ّنماظذلب٦ّؼ٦ّنمؼبمآٌّرديمبوظؼّٓرةمسؾ٧ّمضقودةمسؿؾف٣ّموهؿ٢ّمعلموظقيمصوسؾقيماظعؿ٢ّ. -5
ؼعٍّٖزماٌلموظ٦ّنماظذلب٦ّؼ٦ّنمؼبمآٌّرديمعفوراتماظؿ٦ّاص٢ّماإلصبوب٨ّمشرلماظعـقّٟمبنيمِّرػولمأغػلف٣ّمممومضبّٓمع٤ّم -6

 اِّضّٕان.سـّٟم
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ؼط٦ّرماٌلموظ٦ّنماظذلب٦ّؼ٦ّنممبشورطيماِّرػولمأدوظقىمتّٕب٦ّؼيمالمتعؿؿّٓمسؾ٧ّماظعـّٟمظضؾّٛماظـظوممآٌّرد٨ّموتـظق٣ّمم -7

 اٌعوعالتمواظلؾ٦ّطقوتماظق٦ّعقيمؼبمآٌّردي.
 تؿعوع٢ّمآٌّرديمحبّٖممعّٝمط٢ّمع٤ّمؼعّٕضمبشؽ٢ّمعؾوذّٕماومشرلمعؾوذّٕمدالعيماِّرػولموأعـف٣ّمِّيمخطّٕمربؿؿ٢ّ. -8
 قؽيماظصققيمواآلعـيمظألرػولمؼبماظؾـوءمآٌّرد٨ّ.تؿ٦ّاصّٕماظؾ -9
 تلخّٔمعػوػق٣ّمغبوؼيماظطػ٢ّموحؼ٦ّض٥ّمعؽوغًومؼبماعؼّٕرماظّٓراد٨ّمواِّغشطيماظالصػقي. -10
 ؼشوركماِّرػولمؼبمتطؾق٠ّماظلقودوتماٌـوػضيمظؾعـّٟمؼبمآٌّردي. -11
 ديمبشؽ٢ّمصعول.تؿ٦ّاص٢ّمآٌّرديمعّٝمأوظقوءماِّع٦ّرمواجملؿؿّٝماحملؾ٨ّمصقؿومطبّٙمغبوؼيماظطػ٢ّمؼبمآٌّر -12
 ؼع٨ّماِّرػولمعلموظقوتف٣ّموواجؾوتف٣ّمودورػ٣ّمؼبمتعّٕضف٣ّمظؾعّٚمأذؽولماظعـّٟمواإلدوءة. -13

م

م

م

م

م

األدرةمم و -ادلدا  إجراءاتمظقضػماظعـػمسمتؾودلماًدلاتمبنيماٌشورطنيمع٤ّماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيبمح٦ّلمم -1

 .وادلد دة
 آٌّرد٨ّ.اظؿعّٕفمسؾ٧ّمشوؼوتموأػّٓافماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيبمظ٦ّضّٟماظعـّٟم -2
 (.ماألدرةموادلد دةم و -ادلدا  إجراءاتمظقضػماظعـػمسماظؿعّٕفمسؾ٧ّماىوغىماظـظّٕيمع٤ّماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبم)م -3
 اٌشورطنيموتػوسؾف٣ّمبوىؾلوتموتّٔطرلػ٣ّمبضّٕورةمعّٕاجعيماظ٦ّحّٓةماظؿّٓرؼؾقيمظؾق٦ّمماظّٕابّٝ.ماىؾليمبشؽّٕخؿومم -4

م

م

م

م

م

م

 :اظرابعةخالصةماظقحدةماظؿد ؼؾقةم
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 اخلايسانيىو انتدريثي 
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م

م

م

ماًوعليم متؿقّّماظ٦ّحّٓة ماٌشورطنيمؼبماظّٓورة اظؾالش تممأػؿ-حؼ٦ّقماظطػ٢ّم)ماًدلاتمح٦ّلماظؿّٓرؼؾقيمتؾودلظؾؿؿّٓربنيمأو

ممممممممممممممممممممممممممممم.(اظقزا ؼةمظؾقدمعـماظعـػ

ماظؿد ؼؾقة:حمؿقىماظقحدةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م/(2/محؼقطماظطػؾمغش ط/1/ماظؿؿفقدم)تغذؼةم اجعة(مغش ط/1اجلؾلةم/

م/1غش ط/مظص   ةمسـموزا ةماظرتبقةمسماجلؿفق ؼةماظعربقةماظلق ؼةمظؾقدمعـماظعـػام/ماظؾالش تماظقزا ؼة2اجلؾلةم/

 5 اخلايسحانىحدج انتدريثيح 
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م

م

م

م

م:اهلدفم-أوًا
تـؾقتموعراجعةمععؾقع تمادلش  طنيماظيتمتؼقممب ظعؿؾمسؾكم)اظؿغذؼةماظراجعة(مؼعؿربمػذاماظـش طمعـماظـش ر تم

 اظل بؼةمسماظققمماظرابع.م
مادلقا ماحملد ةمد بؼً مسمغش طماألجـدةم)حؾؾماظق مسني(مسغػ :ادلقا اظالزعة-ث غقً 

  ضقؼةم30اظـش طم:ممعدة-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 

م.وذوقاظؾورحيمؼ٦ّممر٦ّؼ٢ّمماتؼّٓؼ٣ّمثـوءموذؽّٕمظؾؿؿّٓربنيمط٦ّغف٣ّمأعض٦ّ -1

٠ّم)اظق٦ّمماظؿ٦ّج٥ّمإظبمحؾ٢ّماظقوزلنيمواخؿقورمأحّٓماظعـووؼ٤ّماظيتممتمذّٕحفومؼبماظق٦ّمماظلوب اظطؾىمع٤ّماٌشورطني -2

 اظؿّٓرؼيبماظّٕابّٝ(مواظع٦ّدةمإظبمعؽوغ٥ّ.م
ؼؼ٦ّممط٢ّمعشوركمبّٔطّٕمعومؼؿّٔطّٕهموتعؾؿ٥ّمع٤ّماظق٦ّمماظلوب٠ّمصقؿومطبّٙماظعؾورةماظيتماخؿورػوموػؽّٔامحؿ٧ّمؼـؿف٨ّم -3

 عبقّٝماٌشورطني

مصيمبعّٓماالغؿفوءمع٤ّمعـوضشيماِّصؽورمؼؿ٣ّمتعؾقؼفومسؾ٧ّمحؾ٢ّماظقوزلنيماٌؼوب٢ّمظؾقؾ٢ّماِّولمأومسؾ٧ّمجّٓارماظغّٕم

مادلد ب:معالحظ ت-خ علً م

 (مؼبماظّٓظق٢ّمع٤ّمخاللمرّٕحمبعّٚماِّدؽؾي:2وػـومميؽ٤ّمأنمؼؼ٦ّممآٌّربمبوظؿؿفقّٓمظؾّٓخ٦ّلمظؾـشوطم)رض٣ّم
 اظق٦ّمماظّٕابّٝمع٤ّماظؿّٓرؼىمطونمعػقًّٓا؟مأن تعؿؼّٓ ػ٢ّ -
 طقّٟمميؽ٤ّمتطؾق٠ّمعومتعؾؿـ٥ّمؼبماظق٦ّمماظؿّٓرؼيبماظلوب٠ّمسؾ٧ّمأرضماظ٦ّاضّٝ. -

م

م

 /(2/ حقوق الطفل نشاط /1)تغذية راجعة( نشاط// التمييد 1الجمسة /

                            راجعة(         )تغذية      حبل الياسمين                                                          / 1/    نشاط رقم   
 



94 
 

م:اهلدفم-أوًا
ا٦ٌّج٦ّدةمؼبممحؼقطماظطػؾ()مبـــــــــػّٔاماظـشوطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعط٨ّمص٦ّرةمواضقيمس٤ّمتعّٕؼّٟماٌشورطنيمدلمؼعؿ

 ع٦ّادػو تصـقّٟمميؽ٤ّ أغ٥ّ وؼؽؿشػ٦ّن حؼ٦ّضف٣ّ هؿ٨ّ اظيت اظ٦ّثقؼي ععّٕصي سؾ٧ّ اِّرػول اظـشوط ؼلوسّٓماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيب،
 .ذبؿ٦ّسوت أربعي إظب
م:اظالزعةمادلقا -ث غقً م

مسّٕضماٌودةماظعؾؿقيمظؾؿػوػق٣ّ()ذ٦ّممداتو-الص٠ّ-ورضقيضصوصوتمم–مأوراق-اظ٦ّض٣ًّمص٦ّظ٦ّعودذل،مدوسيمظضؾّٛمظ٦ّح،مضؾ

  ضقؼةم30:ماظـش طمعدة-ث ظـً 
 :اإلجراءات- ابعً 
 بوظـشوطماٌشورطنيعبقّٝممؼؼ٦ّم-1
 ماٌشورطنيمجملؿ٦ّسوتمسؿ٢ّمأربّٝمذبؿ٦ّسوت(متؼلق٣ّ)-2
 .ظ٦ّرضقيماٌؿضؿـيمبـ٦ّدمحؼ٦ّقماظطػ٢ّؼصوصوتماآٌّربمبشّٕحمسؿ٢ّماجملؿ٦ّسوتموت٦ّزؼّٝماظمؼؼ٦ّم -3
م:وص٠ّماآلت٨ّم

م(ايقوة ضقّٓ سؾ٧ّ اظؾؼوء حؼ٦ّق)ضصوصيمماجملؿ٦ّسيماِّوظب:

م(اظؿـؿقي حؼ٦ّقاجملؿ٦ّسيماظـوغقي:مضصوصيم)

م(ايؿوؼي حؼ٦ّقاجملؿ٦ّسيماظـوظـي:مضصوصيم)

م(اٌشورطي حؼ٦ّق)ضصوصيمماجملؿ٦ّسيماظّٕابعي:

م.ضؿـ٥ّمايؼ٦ّقما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظؼصوصيعومتؿمذّٕحمط٢ّمذبؿ٦ّسيطؾىمع٤ّمؼؼ٦ّممآٌّربمب -4

معـول:

رض٣ّم

ماجملؿ٦ّسي

مذّٕحماجملؿ٦ّسيماظؼصوصيمطؿىمسؾقفو

 ضقّٓ سؾ٧ّ اظؾؼوء )حؼ٦ّقم1
مايقوة(

 اظؽػوؼي، صق٥ّ اىقّٓممبو اظغّٔاء سؾ٧ّ وايص٦ّل بوظصقي، ايقوة،مواظؿؿؿّٝ ؼب اي٠ّ سؾ٧ّ اجملؿ٦ّسي ػّٔه تشؿ٢ّ
ماٌـّٖل ع٤ّ غ٦ّب ظ٥ّ وؼؽ٦ّن

 اظؿعؾق٣ّ بويص٦ّلمسؾ٧ّ اظطػ٢ّ زلوح سؾ٧ّ تمطّٓ وػ٨ّ جوػًّٖامظؾققوة، طؾرلًا وؼصؾّّ اظطػ٢ّ ؼـؿ٦ّ أن تمطّٓ وػ٨ّماظؿـؿقي حؼ٦ّقم2
م.اظصغّٕمؼب واٌلوسّٓة واظؾعى، اٌـودى،

 أومشـرلم خطـّٕةم بطـّٕقم أو اظؼودـقيم أو اظلـقؽيم اظؿعـّٕضمظؾؿعوعؾـيمم عـ٤ّم اظطػـ٢ّم غبوؼـيم اجملؿ٦ّسـيم ػـّٔهم تمطّٓمايؿوؼي حؼ٦ّقم3
 ع٤ّ ميـع٥ّ أو ؼمذؼ٥ّ بعؿ٢ّ اظؼقوم سؾ٧ّ صبدل أال صبى طػ٢ّاظ أن سؾ٧ّ وتـّٙ صقققي،
مآٌّردي إظب اظّٔػوب

 اِّغشطي ؼب رأؼ٥ّ،موعشورطؿ٥ّ س٤ّ ظؾؿعؾرل بوظطػ٢ّ اًوصي احذلاممايؼ٦ّق صّٕد ط٢ّ سؾ٧ّ صبى أغ٥ّ سؾ٧ّ وتـّٙماٌشورطي حؼ٦ّقم4
م.اٌـودؾي سؾ٧ّماٌعؾ٦ّعوت واظؿطؾّٝ

 حقوق الطفل                                                       /  2نشاط رقم   / 
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)عؿقّٓثمبود٣ّماجملؿ٦ّسي(مبشّٕحمعوممتمتّٓوؼـ٥ّمع٤ّمضؾ٢ّماٌشورطنيمؼبممشلومًاع٤ّمط٢ّمذبؿ٦ّسيمبعّٓمتعقنيمضوئّٓماظطؾىم-5م

مذبؿ٦ّسؿ٥ّ،موظص٠ّمضصوصؿ٥ّموذّٕحفومسؾ٧ّماظؾ٦ّحماظؼالب.

م.اٌشورطنيعّٝمعبقّٝماٌالحظوتماظيتمدوغًممبـوضشيمماظؼقومم– 6
ما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبمحؼقطماظطػؾ(ظق٦ّضّّم)ماجملؿ٦ّسوتمآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمس٤ّمعبقّٝمسؿ٢ّمضقوم -7

م.)عالحظوتمآٌّرب(

م

مادلد ب:معالحظ ت-خ علً مم

م.ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبمحؼقطماظطػؾ()بعرضماجل غبماظـظريمعـماظدظقؾممؼؼقممادلد بميؽـمأنم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 نثذج عن حقىق انطفم
 

 سوًعوم18رػولماظؼصّٕماظّٔؼ٤ّمتؼ٢ّمأسؿورػ٣ّمس٤ّمبوِّمّٓؼؾبؼصم/متعّٕؼّٟماِّرػول:م1اٌودةمرض٣ّم/م

واظؾغـيماظـيتمؼؿقـّٓثمممممإضوعؿ٥ّ،وعؽونمماظؼوصّٕ،اظـظّٕمس٤ّمػ٦ّؼيممبغّٚ/سّٓمماظؿؿققّٖ:مم2اٌودةمرض٣ّم/م

مععوًضـو،مودـ٦ّاءمطـونممممصؿوة،د٦ّاءمطونمصؿ٧ّمأومموذؽؾ٥ّ،مآرائ٥ّ،وعومػ٨ّممب٥ّ،واظّٓؼ٤ّماظّٔيمؼمع٤ّممبفو،

وػـ٢ّمسؿؾـف٣ّمممماِّوصـقوء،م٣ّماظ٦ّاظـّٓانمأومأصـّٕادماِّدـّٕةمأوممممع٤ّمػمال;ود٦ّاءمطونمظّٓؼ٥ّمعولمؼبماٌـّٖلمأمم

المتعوع٢ّمأيمضوصـّٕمبشـؽ٢ّمشـرلمسـودلممممم .وظؽ٢ّماظؼصّٕمػّٔهمايؼ٦ّقمآراءػ٣ّ،وعومػ٨ّممدقه،جقّٓمأمم

 ِّيمدؾىمع٤ّماِّدؾوب
 

صبـىمسؾـقف٣ّممممبوظؼصـّٕ،مسـّٓعومؼؼـّٕرماظؾـوظغ٦ّنماِّعـ٦ّرماٌؿعؾؼـيممممم/عصؾقيماظطػ٢ّماظػضؾ٧ّ:مم3اٌودةمرض٣ّم/م

صبـىمسؾـ٧ّمعبقـّٝماظؾـوظغنيماظؼقـوممممممم .قيمتلثرلمضّٕاراتف٣ّمسؾ٧ّماظؼوصّٕؼ٤ّمضؾ٢ّمادبوذماظؼّٕاراظؿػؽرلمؼبمطقػ

صبىمسؾ٧ّمايؽ٦ّعوتمضؿونمغبوؼيماظؼوصّٕؼ٤ّمورسوؼؿف٣ّمع٤ّمضؾ٢ّمواظـّٓؼف٣ّمأوم)إذامم .بلذقوءمعػقّٓةمظؾؼصّٕ

صبـىمأنمتضـؿ٤ّمايؽ٦ّعـوتمأؼًضـومأنمعؼـّٓع٨ّماظّٕسوؼـيمأوموحـّٓاتماظؼصـّٕممممممممم .ظّٖمماِّعّٕ(مأضوربمآخّٕؼ٤ّ

 .واجؾوتف٣ّمبشؽ٢ّمجقّٓؼمدونم
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م م/ مرض٣ّ مواظؿـؿقي:مم6اٌودة مواظؾؼوء وؼـؾغ٨ّميؽ٦ّعوتمعبقّٝماظؾؾّٓانمأنمتؾّٔلم .رػ٢ّماي٠ّمؼبمايقوةمظؽ٢ّ/ايقوة

 .ضصورىمجفّٓػومظضؿونمبؼوءماِّرػولمومن٦ّػ٣ّ

 /االد٣ّمواىـلقي.م7اٌودةمرض٣ّم/م

 /احذلاممآراءماِّرػول.مم12اٌودةمرض٣ّم/م

صبـىمسؾـ٧ّماظؾـوظغنيماالدـؿؿوبمبعـوؼـيمإظبمممممم .س٤ّمآرائف٣ّمحبّٕؼيمؼبماِّع٦ّرماظيتمتمثّٕمسؾقف٣ّظألرػولماي٠ّمؼبماظؿعؾرلم

 .آراءماِّرػولموتؼققؿفومواظـظّٕمصقفو
 ./اظؿعؾرلمس٤ّماِّصؽورمحبّٕؼيم13اٌودةمرض٣ّم/م

ممظألرػولماي٠ّمؼبمعشورطيماٌعؾ٦ّعوتماظيتمحصؾ٦ّامسؾقفوموأصؽورػ٣ّموعشوسّٕػ٣ّمحبّٕؼيمعّٝماآلخّٕؼ٤ّمعـ٤ّمخـاللماظؽـالممم

 .عومملمؼضّٕمذظ١ّمبوآلخّٕؼ٤ّمأخّٕى،أوماظّٕد٣ّمأوماظؽؿوبيمأومأيمودقؾيم
ظؽ٤ّماظؼقوممبـّٔظ١ّمممظّٓؼف٣ّ،ظألرػولماي٠ّمؼبماخؿقورماِّصؽورمواٌعؿؼّٓاتماظّٓؼـقيمم/حّٕؼيماظػؽّٕمواظّٓؼ٤ّ:م14اٌودةمرض٣ّم/م

حؿـ٧ّمؼؿؿؽــ٦ّامعـ٤ّمممممصبىمسؾ٧ّماآلبوءمتؼّٓؼ٣ّماظؿ٦ّجقـ٥ّمِّرػـوشل٣ّمم .المؼـؾغ٨ّمأنمميـّٝماآلخّٕؼ٤ّمع٤ّماظؿؿؿّٝمبفّٔاماي٠ّ

 .ععّٕصيمطقػقيمادؿكّٓاممػّٔهمايؼ٦ّقمبشؽ٢ّمأصض٢ّمأثـوءممن٦ّػ٣ّ
ضب٠ّمظألرػولماالغضـؿوممأومتؽـ٦ّؼ٤ّمممماآلخّٕؼ٤ّ،أغف٣ّمالمؼمذونمم:مروٌو/إغشوءمأوماالغضؿوممإظبمذبؿ٦ّسيم15اٌودةمرض٣ّم/م

 .واي٠ّمؼبمتؽ٦ّؼ٤ّمصّٓاضوتمعػقّٓة،ذبؿ٦ّسوتمأومعـظؿوتم
صبـىمأنمضبؿـ٨ّماظؼـوغ٦ّنمخص٦ّصـقيممممم .ظألرػولماي٠ّمؼبمغبوؼيمخص٦ّصقؿف٣ّم/غبوؼيماًص٦ّصقي:م16اٌودةمرض٣ّم/م

 .وإٌّادالتمواظلؿعيمع٤ّمأيمضّٕمواٌـّٖل،مواِّدّٕة،ماِّرػول،

ظألرػـولمايـ٠ّمؼبمايصـ٦ّلمسؾـ٧ّماٌعؾ٦ّعـوتمسـدلماإلغذلغـًمواظّٕادؼـ٦ّمممممممممم/ايص٦ّلمسؾ٧ّماٌعؾ٦ّعـوت:مم17اٌودةمرض٣ّم/م

صبـىمسؾـ٧ّماظؾـوظغنيماظؿلطـّٓمعـ٤ّمأنماِّرػـولمظـ٤ّمؼؿعّٕضـ٦ّاممممممممم .واظؿؾػّٖؼ٦ّنمواظصقّٟمواظؽؿىموشرلػـومعـ٤ّماظ٦ّدـوئ٢ّممم

صبىمسؾ٧ّمايؽ٦ّعوتمأنمتشفّٝمودوئ٢ّماإلسـالممسؾـ٧ّممم .ظؾؿعؾ٦ّعوتماظضورةموأنمؼؼّٓع٦ّاماظؿ٦ّجق٥ّمواٌلوسّٓةماٌـودؾني

 .غشّٕماٌعؾ٦ّعوتمع٤ّمضـ٦ّاتمعؿعّٓدةمبؾغيمميؽ٤ّمظألرػولمصفؿفو

إذامملمؼؽـ٤ّمظؾطػـ٢ّمأبمأوممم .موظقيماظّٕئقلقيمس٤ّمتّٕبقيماِّرػـولماآلبوءمػ٣ّماٌل:م/علموظقوتماظ٦ّاظّٓؼ٤ّم18اٌودةمرض٣ّم/م

أم،مصقفىمسؾ٧ّمذكّٙمبوظّٞمآخّٕمهؿ٢ّمػّٔهماٌلـموظقي،موعـ٤ّمثـ٣ّمؼؽـ٦ّنمػـّٔاماظشـكّٙماظؾـوظّٞمااظ٦ّصـ٨ّامسؾـ٧ّمممممممممم

ػ٦ّمأطـّٕمصوئّٓةمظؿـؿقيماِّرػول.موصبـىمسؾـ٧ّمايؽ٦ّعـوتمؼبمممممصقؿوصبىمسؾ٧ّماآلبوءمواِّوصقوءمدائًؿوماظؿػؽرلمم.اظطػ٢ّ

 .طالماظ٦ّاظّٓؼ٤ّمعلؽ٦ّالنمس٤ّمتّٕبقيماِّرػول .انمعلوسّٓةماآلبوءمواِّوصقوءمسؾ٧ّمتعؾ٣ّماظؼقوممبّٔظ١ّعبقّٝماظؾؾّٓ
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صبىمسؾ٧ّمايؽ٦ّعوتمغبوؼيماِّرػولمع٤ّمأيمذؽ٢ّمعـ٤ّمأذـؽولماظعــّٟمودـ٦ّءمممممم/علموظقوتماظ٦ّاظّٓؼ٤ّ:م19اٌودةمرض٣ّم/م

 .اٌعوعؾيمواإلػؿولمع٤ّمضؾ٢ّمأيمواظّٓمأوموص٨ّ

إذامملمؼؽ٤ّماِّرػولمعّٝمواظّٓؼف٣ّ،مصققـ٠ّمشلـ٣ّمأنمؼعـؿينمبفـ٣ّماآلخـّٕون،ممممممامعّٝمأدّٕػ٣ّ:م/اِّرػولمظقل٦ّم20اٌودةمرض٣ّم/م

وصبىمسؾ٧ّمع٤ّمؼعؿـ٦ّنمبف٣ّماحذلاممععؿؼّٓاتماِّرػولماظّٓؼـقـيموثؼـوصؿف٣ّموظغـؿف٣ّموسـوداتف٣ّموخصوئصـف٣ّماِّخـّٕىمؼبممممممم

 .ايقوة
اجؿؿوسقـيمشـقـيمبـوِّظ٦ّانموأنممممصبىمأنمؼؿؿؿّٝمط٢ّمرػ٢ّمعـ٤ّمذويماإلسوضـيمحبقـوةمممم/اِّرػولماٌع٦ّض٦ّن:مم23اٌودةمرض٣ّم/م

صبىمسؾ٧ّمايؽ٦ّعوتمؼبمعبقّٝماظؾؾّٓانمإزاظيمعبقّٝماظعؼؾـوتمم .ؼؿؿؿّٝمبـػّٗمايؼ٦ّقماظيتمؼؿؿؿّٝمبفوماِّرػولماآلخّٕون

 .ظؿؿؽنيماِّرػولماٌع٦ّضنيمع٤ّماالدؿؼاللمواٌشورطيمبـشوطمؼبمزبؿؾّٟماِّغشطيماالجؿؿوسقي
ضب٠ّمظألرػولمايص٦ّلمسؾ٧ّمأصض٢ّمرسوؼيمصققيموعقوهمذّٕبم:مواظؾقؽي/اظصّٕفماظصق٨ّمواٌقوهمواظغّٔاءمم24اٌودةمرض٣ّم/م

صبىمسؾ٧ّمعبقّٝماظؾوظغنيمواِّرػولمصف٣ّماٌعّٕصيماِّدودـقيمظضـؿونممم .غظقػيموشّٔاءمصق٨ّمواظعقّ٘مؼبمبقؽيمآعـيموصققي

 .دالعؿف٣ّموصقؿف٣ّ
صبـىمسؾـ٧ّممم .ؽ٤ّمآعـ٤ّمظألرػـولمايـ٠ّمؼبمشـّٔاءمصـق٨ّموعؾـؾّٗموعلـمممممم:م/اٌلط٢ّمواٌؾؾّٗمواٌلوىماآلعـ٤ّمم27اٌودةمرض٣ّم/م

 .ايؽ٦ّعوتمعلوسّٓةماِّدّٕماظػؼرلةمواِّرػول

صبىمأنمؼؽ٦ّنماظؿعؾـق٣ّماالبؿـّٓائ٨ّمذبوغًقـو،مممم .ظألرػولماي٠ّمؼبماظؿعؾق٣ّم:/ايص٦ّلمسؾ٧ّماظؿعؾق٣ّم28اٌودةمرض٣ّم/م

وصبىمأنمتؿوحمظؽ٢ّمرػ٢ّمصّٕصيمتؾؼ٨ّماظؿعؾق٣ّماظـوغ٦ّيمواظعوظ٨ّ،موصبىمتشفقّٝمعبقّٝماِّرػولمسؾ٧ّمتؾؼ٨ّمأسؾـ٧ّمم

سـّٓماظؿعوع٢ّمعّٝمضضوؼومتلدؼىماظطالب،مصبىمسؾ٧ّمآٌّارسماحذلاممحؼـ٦ّقماظطـالبممم .ىمممؽ٤ّمع٤ّماظؿعؾق٣ّعلؿ٦ّ

 .وسّٓممادؿكّٓامماظعـّٟمعطؾًؼو

أنمؼلـوسّٓماظؿعؾـق٣ّماظـّٔيمؼؿؾؼـوهماِّرػـولمؼبمتطـ٦ّؼّٕمذكصـقؿف٣ّممممممممم:مميؽـ٤ّماظؿعؾـق٣ّم/اظغّٕضمعـ٤ّممم29اٌودةمرض٣ّم/م

ماآلخـّٕؼ٤ّ،مواحـذلاممحؼـ٦ّقموثؼوصـيممممماًوصـي،مؼـ٦ّضف٣ّممومتؽقــف٣ّمعـ٤ّمصفـ٣ّمحممممطوع٢ّ;وع٦ّاػؾف٣ّموضّٓراتف٣ّمبشؽ٢ّم

علـوسّٓتف٣ّمسؾـ٧ّمتعؾـ٣ّماظعـقّ٘مؼبموئـوممعـّٝماآلخـّٕؼ٤ّممممممممماظ٦ّضـً،موؼبمغػّٗمموأغػلف٣ّ;واالخؿالصوتمبنيماآلخّٕؼ٤ّم

 .وعلوسّٓتف٣ّمتعؾ٣ّمايىمواالغّٓعوجمؼبماظطؾقعيموغبوؼيماظؾقؽي
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لماي٠ّمؼبماظّٕاحيمواالدذلخوءمواظؾعىمواٌشـورطيممظألرػو:م/اظّٕاحيمواظؾعىمواِّغشطيماظـؼوصقيمواظػـقيم31اٌودةمرض٣ّم/م

 .ؼبماِّغشطيماظـؼوصقيمواظػـقي

ظألرػولماي٠ّمؼبمايؿوؼيمع٤ّماِّسؿولماًطّٕةمواظضـورةمبوظصـقيمأوماظـيتمتضـّٕممممم/المتؼ٣ّمبعؿ٢ّمضور:مم32اٌودةمرض٣ّم/م

اظعؿ٢ّموايصـ٦ّلمسؾـ٧ّممممصقق٠ّمشل٣ّمغبوؼي،مإذامطونماِّرػولمعـكّٕرنيمبوظػع٢ّمؼبماظعؿ٢ّ .بؿعؾقؿف٣ّمومن٦ّػ٣ّماظشكص٨ّ

 .دخ٢ّمسودل

صبىمسؾ٧ّمايؽ٦ّعوتمغبوؼيماِّرػولمع٤ّماٌكّٓرات،ممبومؼبمذظ١ّمادـؿكّٓامممم:/خوظقيمع٤ّماٌكّٓراتم33اٌودةمرض٣ّم/م

 .اٌكّٓراتموتصـقعفوموغؼؾفومواالوورمبفو

ـلـ٨ّممسؾـ٧ّمايؽ٦ّعـوتمغبوؼـيماِّرػـولمعـ٤ّماالدـؿغاللماىممممممم:مصبـىم/خوظقيمع٤ّماالسؿّٓاءماىـل٨ّم34اٌودةمرض٣ّم/م

واالسؿّٓاءماىـل٨ّمع٤ّمضؾ٢ّماآلخّٕؼ٤ّ،ممبومؼبمذظ١ّمإجؾورماِّرػولمسؾ٧ّمبقّٝمأجلودػ٣ّمأومصـّٝمص٦ّرمأومعؼـورّٝمصقـّٓؼ٦ّممم

 .إبوحقيمسـف٣ّ
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م:اهلدفم-أوًا
اظؾالش تماظقزا ؼةمظؾقدمعـماظعـػمسم)ـشوطمع٤ّماظـشوروتماظيتمتعط٨ّمص٦ّرةمواضقيمس٤ّمتعّٕؼّٟماٌشورطنيمػّٔاماظؼعؿدلم

م.اظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبما٦ٌّج٦ّدةمؼبمادلدا  (

 تؿقحمظؾؿش  طنيمصفؿً مأطـرمهل .ممم،مواظيتادلدا  اظؾالش تماظقزا ؼةمظؾقدمعـماظعـػمسمماظؿعّٕفمسؾ٧ّوؼفّٓفمم
م: اظالزعةادلقا مم-ث غقً 

مسّٕضماٌودةماظعؾؿقيمظؾؿػوػق٣ّ()ذ٦ّممداتو-اظ٦ّضًظ٦ّح،مضؾ٣ّمص٦ّظ٦ّعودذل،مدوسيمظضؾّٛم

  ضقؼةم30عدةماظـش طم:مم-ث ظـً 
 :اإلجراءاتم- ابعً 
مبطّٕحمدمالمواحّٓمظؾؿشورطنيمعـول:ؼؼ٦ّممآٌّربمم- 1

 مأػ٣ّماظؾالشوتماظ٦ّزارؼيماظيتمارؾعًمسؾقفومظ٦ّضّٟماظعـّٟمآٌّرد٨ّ؟معو

 مؼبماىؿف٦ّرؼيماظعّٕبقيماظل٦ّرؼيمبالشوتمٌـّٝماظضّٕبمؼبمآٌّارس؟ػ٢ّمأصّٓرتموزارةماظذلبقيم

 مأذطّٕمأػ٣ّماظؾالشوتماظيتمأصّٓرتفوموزارةماظذلبقيمواظيتمارؾعًمسؾقفومظ٦ّضّٟماظعـّٟ؟

مط٢ّماٌشورطنيمسّٕضمإجوبوتف٣ّموتّٓوؼـفومسؾ٧ّماظؾ٦ّحماظؼالب.ع٤ّممأرؾى- 2

م.اٌشورطنيعّٝمعبقّٝماٌالحظوتماظيتمدوغًممبـوضشيممأض٦ّم- 3
ا٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبم)عالحظوتمماظقزا ؼة(أػؿماظؾالش تمؼ٦ّضّّم)مظإلجوبوتممآٌّربمب٦ّضّٝمصقوشيمؼؼ٦ّ -5

موميؽ٤ّمت٦ّزؼعفومسؾ٧ّمضصوصوتمورضقيمسؾ٧ّماٌشورطنيمظؿـؾقًماٌعؾ٦ّعي.م.آٌّرب(

معالحظ تمادلد ب:م-خ علً مم

م مأن ممؼؼقمميؽـ ماظدظقؾ معـ ماظـظري مبعرضماجل غب ماظقز)ادلد ب ماظيتماظؾالش ت مادلدا   مس ماظعـػ معـ مظؾقد ا ؼة

موص٠ّم)سّٕضمب٦ّرب٦ّؼـً(.ما٦ٌّج٦ّدةمؼبماظّٓظق٢ّماظؿّٓرؼيبمأصد تف موزا ةماظرتبقةمسماجلؿفق ؼةماظعربقةماظلق ؼة(

  البالغات الوزارية لمحد من العنف في المدارس/   1 نشاط رقم   /
 

 /1نشاطً/ البالغات الوزارية/ 2الجمسة /
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اظيتمتفقىمبوٌعؾؿنيموآٌّردنيمإظبموـىمادؿكّٓامماظضّٕبماظؾالش تماظقزا ؼةممأصّٓرتموزارةماظذلبقيماظعّٓؼّٓمع٤ّ 

سممبّٕاحؾفوماٌكؿؾػيموضّٕورةمإتؾوبماِّدوظقىماظذلب٦ّؼيماإلصبوبقيمؼبماظؿعوع٢ّمعّٝماظؿالعقّٔمواظطالبموسّٓممؼبمعبقّٝمآٌّار

مع٤ّماِّدوظقىمشرلماظذلب٦ّؼيموادبوذمأذّٓماظعؼ٦ّبوتمحب٠ّماٌكوظػنيمِّحؽومم ادؿكّٓامماظعـّٟماىلّٓيمواٌعـ٦ّيمبوسؿؾورػو

مػّٔهماظؾالشوت.مغّٔطّٕمعـفو:

مم25/9/2018(متورؼّْم4/13)5211/543ؿوبماظ٦ّزاريمرض٣ّماظؽ

ماظؾالشوتمم مسؾ٧ّ مح٦ّلاظؿلطقّٓ مماظلوبؼي مادؿكّٓام موضّٕورة مآٌّارسممبكؿؾّٟمأذؽوظ٥ّ ماظضّٕبمؼب مادؿكّٓام اِّدوظقىمعـّٝ

مماظذلب٦ّؼي ماىوذبي مماظطؾؾي(م)ظؾؿالعقّٔاظؾّٓؼؾي مسؾ٧ّ موتشفقعف٣ّ مآٌّردي مآٌّارسمعلموظنيمس٤ّمماظّٓرادي،اظب وؼعؿدلمعّٓؼّٕو

 آٌّارس.ضّٕبمؼبمحل٤ّمتطؾق٠ّمضّٕاراتمعـّٝماظ
مم12/10/2017(متورؼّْم2/1)6037/543اظؽؿوبماظ٦ّزاريمرض٣ّم

مم مادؿكّٓام موضّٕورة مأذؽوظ٥ّ مبؽوصي ماظضّٕب مادؿكّٓام مخبص٦ّصمعـّٝ ماظلوبؼي ماظؾالشوت مسؾ٧ّ ماظذلب٦ّؼياظؿلطقّٓ ماِّدوظقى

علموظنيمس٤ّمحل٤ّمتطؾق٠ّموؼعؿدلمعّٓؼّٕومآٌّارسمماظّٓرادي،اظبمآٌّرديموتشفقعف٣ّمسؾ٧ّمماظطؾؾي(م)ظؾؿالعقّٔاظؾّٓؼؾيماىوذبيم

مضّٕاراتمعـّٝماظضّٕبمؼبمآٌّارس.

 
مم7/11/2012(متورؼّْم4/13)2661/543اظؽؿوبماظ٦ّزاريمرض٣ّم

ماغضؾورف٣ّمم مؼب متلف٣ّ موتّٕب٦ّؼي مأدّٗمسؾؿقي موص٠ّ مأع٦ّرػ٣ّ موععوىي مبلدوظقىماصبوبقي ماظطالب معّٝ ماظؿعوع٢ّ مِّػؿقي غظًّٕا

وعـعًومالدؿكّٓاممماالجؿؿوس٨ّ،يّٓؼـيمؼبماظذلبقيمواإلرذودماظـػل٨ّماظط٦ّس٨ّمواعؿـوشل٣ّمظؾـظوممآٌّرد٨ّممبومتؼؿضق٥ّماظطّٕائ٠ّما

وتلطقًّٓامظؾالشوتـوماظ٦ّزارؼيماظلوبؼيمح٦ّلمعـّٝماظضّٕبمؼبمماظذلب٦ّؼي.اظعـّٟماىلّٓيمواظؾػظ٨ّمبوسؿؾورػؿومع٤ّماِّدوظقىمشرلم

ط٥ّمؼبمغػ٦ّدف٣ّمع٤ّماغطؾوسوتمآٌّارسمعفؿومطوغًماظّٓواس٨ّمواِّدؾوبمٌومشلّٔهماظعؼ٦ّبيمع٤ّمآثورمدؾؾقيمسؾ٧ّماظطالبموعومؼذل

مدقؽي. مسؾ٧ّمم مواظؿلطقّٓ ماظلوبؼي مبوظؾالشوتماظ٦ّزارؼي ماالظؿّٖام مآٌّارسمعلؽ٦ّظنيمس٤ّممعضؿ٦ّغفو،ؼطؾىمإظقؽ٣ّ وؼعؿدلمعّٓؼّٕو

محل٤ّماظؿطؾق٠ّ.

مم10/10/2001م(متورؼ4/10ّْ)2609/543اظؽؿوبماظ٦ّزاريمرض٣ّ

مبفّٓفم ماٌكؿؾػي مآٌّارسممبّٕاحؾفو معبقّٝ ماظضّٕبمؼب مادؿكّٓام مأذّٓممضبظّٕ مادبوذ مإظب مودقصور ماظؿالعقّٔ مأع٦ّر ععوىي

عّٓؼّٕيمآٌّارسمتؼّٝماٌلموظقيماِّوظبمؼبماإلبالغمس٤ّماٌكوظػوتمؼبمػّٔامماظؾالغ.موسؾ٧ّاظعؼ٦ّبوتمحب٠ّماٌكوظػنيمِّحؽوممػّٔام

ماظؿـػقّٔ.اظلودةمعّٓؼّٕيماظذلبقيمعؿوبعيممواالخؿصوصقنيموسؾ٧ّاظشلنمطؿومتؼّٝمسؾ٧ّمسوت٠ّما٦ٌّجفنيماظذلب٦ّؼنيم

م

 تخدام الضرب في المدارسالبالغات الوزارية الخاصة بمنع اس
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مم9/12/2001م(متورؼ4/3ّْ)3045/543اظؽؿوبماظ٦ّزاريمرض٣ّ

ماغضؾورف٣ّمم ماظب متمدي مت٦ّجقفقي مبّٕوح مأع٦ّرػ٣ّ موععوىي ماصبوبقي مبلدوظقى مواظطالب ماظؿالعقّٔ معّٝ ماظؿعوع٢ّ مِّػؿقي غظًّٕا

مظؾالشماظذلب٦ّي.وص٠ّمعومتؼؿضق٥ّماظطّٕائ٠ّمايّٓؼـيمؼبماإلرذودماظـػل٨ّممر٦ّسًو،واعؿـوشل٣ّمظؾـظوممآٌّرد٨ّم ماظ٦ّزارؼيموتلطقًّٓا وتـو

ؼطؾىمموعشؽالتف٣ّ.أع٦ّرماظؿالعقّٔممؼبمععوىياظلوبؼيمضبظّٕمادؿكّٓامماظضّٕبمؼبمعبقّٝمآٌّارسممبّٕاحؾفوماٌكؿؾػيمطلدؾ٦ّبم

 اظؿطؾق٠ّ.وؼعؿدلمعّٓؼّٕومآٌّارسمعلموظنيمعؾوذًّٕةمس٤ّمحل٤ّممبوظؿعؾقؿوت،إظقؽ٣ّماالظؿّٖامماظؿومم
بوتمعلؾؽقيمحب٠ّماٌعؾؿنيمواإلدارؼنيموآٌّردنيماظّٔؼ٤ّمؼلؿكّٓع٦ّنمطؿومضوعًموزارةماظذلبقيمبنصّٓارمضّٕاراتمتؿضؿ٤ّمسؼ٦ّم-

 م.13/1/2004(متورؼّْم4/1)120/543غّٔطّٕمعـفومعوموردمؼبمتعؿق٣ّماظ٦ّزارةمرض٣ّمماظعـّٟ.اظضّٕبمأومأيمغ٦ّبمع٤ّمأغ٦ّابم
 غؼ٢ّماظعوع٢ّماٌكوظّٟمإظبمعّٓرديمأخّٕىمهًمروئؾيموّٓؼّٓماظعؼ٦ّبيمؼبمحولمادؿؿّٕارماٌكوظػيمم .1
 أذفّٕ.%مٌّٓةمدؿيم5ماِّجّٕمبـلؾيايل٣ّمع٤ّمصّٕضمسؼ٦ّبيمم .2
 اظذلصقّٝ.صّٕضمسؼ٦ّبيمتلخرلمم .3
 اظذلصقّٝ.صّٕضمسؼ٦ّبيمحفىمم .4
 اظشّٓؼّٓة.اظعؼ٦ّبوتممإحّٓىبػّٕضممأص٦ّاًلمظؾـظّٕاإلحوظيماٌلؾؽقيمم .5
سؾ٧ّمعبقّٝمإٌّذّٓؼ٤ّمغشراتمإ ذ  ؼةمضوعًمعّٓؼّٕؼيماظؾق٦ّثم/مدائّٕةماإلرذودماظـػل٨ّمواالجؿؿوس٨ّم/مبنسّٓادموتعؿق٣ّمم .6

منيمواالجؿؿوسقنيمؼبمطوصيمعّٓؼّٕؼوتماظذلبقيمح٦ّلمعومؼؾ٨ّ:اظـػلق

 اظ٦ّضوؼيمع٤ّمادؿكّٓاممزوػّٕةماظعـّٟمضّٓماِّرػولمؼبمآٌّارس.م .7
مع٤ّمضؾ٢ّوردمؼبماظـظومماظّٓاخؾ٨ّمظؾؿعؾق٣ّماِّدود٨ّموطّٔظ١ّموردمؼبماظـظومماظّٓاخؾ٨ّمظؾعؾق٣ّماظـوغ٦ّيمتػعق٢ّمدرجيماظلؾ٦ّكممم .8

 اِّرّٕما٦ٌّج٦ّدةمؼبمآٌّرديموػ٨ّمعودةمعّٕدؾي.

م

م

 اندنيم انتدريثي انرتتىي ال نهعنف



113 
 

م

م

م

م

م

 تؾودلماًدلاتمبنيماٌشورطنيمع٤ّماظدلغوعٍماظؿّٓرؼيب.م -1
ماظؿّٓرؼيبم -2 ماظدلغوعٍ مؼب معـف٣ّ مؼؿ٦ّضّٝ مٌو ماٌشورط٦ّن مصف٣ّ ماظؿّٓرؼيبمطوعاًل، مشوؼوتموأػّٓافماظدلغوعٍ اظؿعّٕفمسؾ٧ّ

 علؿؼؾاًلموتطؾقؼ٥ّمؼبماٌقّٓانماظذلب٦ّي.
ماظؿّٓرؼيبمم -3 ماظّٓظق٢ّ ماظعـّٟماظيتممواظؾالشوت-اظطػ٢ّم)حؼ٦ّقاظؿعّٕفمسؾ٧ّماىوغىماظـظّٕيمع٤ّ مع٤ّ مظؾقّٓ اظ٦ّزارؼي

 أصّٓرتفوموزارةماظذلبقي(.م
 اٌشورطنيموتػوسؾف٣ّمبؽوصيماىؾلوتماظؿّٓرؼؾقي.ماىؾليمبشؽّٕخؿومم -4

 
م

م

م

م

م

م

م

م

م

 خالصةماظقحدةماظؿد ؼؾقةماخل علة
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مم1 م عشؼم . ماألوزنم ماظلؾقكمعط بعمغؼ بةمادلعؾؿنيماظطؾعة مظؾضربمسمتقجقف مأد ظقبمبدؼؾة م دؾقتمدؾقؿ نم

مم2009

م م2 م مادلربقؿاظققغقلؽق موادلعؾؿ م مادلعؾؿ م ظقؾ مظؾؿعؾؿ ماظصدؼؼ ماجل عع ماظصػ مس ماإلدن بل ماظؿأ ؼب م2014ظقؾ

م)اظـلكةممب ظؾغةماإلغؽؾقزؼة(

مم2014ظؾـ نمم–اظققغلؽقمضؾقلماظؿـقعمجمؿقسةمأ واتمتؿقحمتفقؽةمبقؽ تممج ععةمصدؼؼةمظؾؿعؾؿممبريوتممم3

مم2016قذمادلدا  مادلؽؿبماإلضؾقؿلمظؾشرطماألودطم ظقؾماظصقةماظعؼؾقةمظؿالعمعـظؿةماظصقةماظع دلقةمم4

 يزاجع اندنيم انتدريثي
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