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  اإلنتباه للمخاطر التي قد تھدد سالمة المتعلم في البیت وخارجھ وتعلم كیفیة حمایة نفسھ وغیره  - : األھداف
  قرارات مناسبة اتخاذ - منھا                

  رسوم -نصوص : سائلالو
  

  األنشطة  الوسائل والتقنیات  األھداف  المراحل
نشاط تمھی�دي إلث�ارة   أمھد تعلمي

  انتباه التالمیذ
یستدرج المدرس المتعلم�ین للتعبی�ر ع�ن تم�ثالتھم *   رسوم

ح�ول المظل�ة ویس�جل بع�ض األجوب�ة عل�ى الس��بورة 
ث��م یط��رح س��ؤاال ح��ول م��ا إذا ك��ان بإمك��ان المظل��ة 

  .كل األخطارحمایتھم من 

تحس��������یس الم��������تعلم   كیف أتعلم؟
باألخط����ار الت����ي ق����د 
تواجھ�������ھ وإكس�������ابھ 
الق�������������درة عل�������������ى 
مواجھتھ��ا م��ن خ��الل 
أنش���طة تع���زز ذل���ك، 
وتجعل����ھ یفك����ر ف�����ي 
اتخ������������اذ الق������������رار 

  المناسب

  نص
  

  العمل بمجموعات
  

  رسوم

تتم قراءة حكایة س�عد الت�ي یمك�ن أن یتع�رض لھ�ا * 
س���ھم أي واح���د م���ن المتعلم���ین، وذل���ك بھ���دف تحسی

بقدراتھم عل�ى حمای�ة أنفس�ھم بأنفس�ھم، وتعل�م الح�ذر 
من المخاطر، وتعزیز اس�تقاللیتھم بجعلھ�م یكتس�بون 

الفع����ل المناس����ب إذا / الق����درة عل����ى اتخ����اذ الق����رار
تعرضوا لخطر ما، وذل�ك باس�تعمال األس�ئلة المذیل�ة 

حسب مس�توى  للنص وأسئلة أخرى مكملة أو مماثلة
م����ن المستحس����ن .( یةاالس����تیعابالتالمی����ذ وق����دراتھم 

ال یتوق��ع التالمی��ذ الخط��ر  ت��دقیق كلم��ة الغرب��اء حت��ى
ن یقابلونھم ویعتبرون أن علیھم الح�ذر م�ن من كل م

  ).كل غریب كیفما كان نوعھ
یدفعھم للتفكی�ر ف�ي األش�یاء الت�ي ق�د تش�كل خط�را * 

داخل البیت وفي المحیط، وفي األسباب التي تجعلھا 
، وف���ي الس���لوكات الت���ي ینبغ���ي عل���یھم نھجھ���ا ك���ذلك

  .لتجنیب أنفسھم وغیرھم ھذه األخطار

جع�����������ل التالمی�����������ذ   لماذا أتعلم؟
ی�����دركون فائ�����دة م�����ا 

  یتعلمونھ

الھدف منھا التأكید على الفائ�دة الت�ي م�ن المف�روض أن یك�ون ق�د أفض�ى إلیھ�ا * 
توق�ع الدرس وھي اقتناع التالمی�ذ بض�رورة المحافظ�ة عل�ى ذواتھ�م ع�ن طری�ق 

یعتب��ر ھ��ذا ال��درس امت��داد  -األخط��ار والعم��ل عل��ى التص��رف المناس��ب إزاءھ��ا
) 2درس(وتق�دیر ال�ذات ) 1درس( للدروس الس�ابقة ف�الوعي بالص�فات اإلنس�انیة

  مراحل أساسیة للحفاظ على الذات لذلك یتعین توظیف الدروس السابقة

ذا س�مح ‘اس�تخراج الملخ�ص م�ن التالمی�ذ، ی�تم  -یساعد الملخص على احتفاظ التالمیذ بما ھو أساس�ي  ملخص
  .الوقت بذلك، ومقارنتھ مع ملخص الكتاب

أقوم وأدعم 
  تعلمي

معرفة ح�االت تش�كل 
خط������������را وذك������������ر 
التص������رف المالئ������م 

  لكل حالة

یمكن تنویع األسئلة، بحیث یتم استخراج ع�دد م�ن *   أسئلة مركزة
الحاالت التي شكلت أو تشكل مصدر خط�ر وتس�جل 

ترح التالمی�ذ ع�ددا م�ن التص�رفات على السبورة ویق
  .التي تالئم كل حالة

  لترسیخ الوعي بأھمیة المحافظة على الذات یمكن استغالل فضاء المدرسة للتعلم في الفصل وخارجھ*   امتدادات
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