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الحوار والحجج لتعلم  )  Horizon 2020  ،DIALLSتم إنتاج هذه املواد كجزء من مشروع ممول ملدة ثالث سنوات  

 . 770045منحة رقم ( التنّور الثقافّي في املدارس

 تم إنتاجها من قبل طاقم املشروع في كلية التربية في جامعة كامبريدج

 

 رئيسة املشروع : فيونا مين

 مديرة املشروع: فيونا هاريسون 

 باحثة مساعدة،  : آنا شيرميكوفا
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 2020نيسان 



 

ر الثقافي    أداة تقدم الحوار الثقافي:  تقديم مقاييس التقدم لتعلم التنو 

 : تشمل مقاييس التقدم في تعلم التنّور الثقافّي أداتين

م الثقافيّ أداة   •
ّ
 (باالعتماد على األطر الحالية لليونسكو ومجلس أوروبا وأوكسفام)  تقّدم التعل

باالعتماد على األدب حول تطور الحديث في الفصل الدراس ي، وتوضيحه بأمثلة من  )تقدم الحوار  أداة   •

 ( DIALLS 2019-2020الفصول الدراسية املشاركة في مشروع  

 

 فهم األداتين

هو في نهاية املطاف عن تعزيز التسامح والتعاطف والشمول   DIALLSم األداتين هي أن نتذكر أن نهج  نقطة البداية لفه

مون مًعا عن (  CLLP)في برنامج تعليم التنّور الثقافي  (.  كأساس للتصرفات ملحو األمية الثقافية )
ّ
يتحدث األطفال واملعل

 . النتماءللمسؤولّية االجتماعية والحياة املشتركة وا  DIALLSمواضيع  

إلى أفكار بعضهم البعض وبناء  كما يتعلمون كيفية التحّدث مًعا، وذلك باستخدام مهارات الحوار والحجج لالستماع 

 .معرفة جديدة من خالل السعي إلى اتفاقات أو قبول وجهات نظر متعددة

 

 م الحوارأداة تقّد 

وقد وضعت . التي تجعل الناس يشاركون في الحوار معا"  التحركات" لقد كتب الكثير عن األنواع املختلفة من الحديث 

العديد من مخططات الترميز لتحليل هذه التحركات، للنظر في هذا الحديث في العمل كما يحدث في الصفوف، لتحديد 

ف التعلم للحوار والحجج، وهذه مستمدة من األبحاث السابقة حددنا تطور أهدا  CLLPفي  .  تعقيد الحجة ووضع املعايير

 .والنظرية السابقة حول الحوار التربوي والتحدث من أجل التعلم والحجج ومهارات الخطابة

 

ننا الحوار من العمل بالتسامح والتعاطف   أداة تقّدم الحوار الثقافيّ في  
ّ
نحن ننظر على وجه التحديد إلى كيف يمك

لتفكير ليس في أفكارنا الخاصة فحسب، بل أيًضا في كيف ترتبط بأفكار اآلخرين وكيف يمكننا العمل واالحتواء، وا

 .مًعا في مجتمع حواري 

 :يمكننا إظهار هذه األبعاد املختلفة للحوار من خالل هذا الرسم البياني

 

 

 المجتمع

مجتمع 
ي  ّ
 

 محل

أفكار 
م

ّ
 المتكل

أفكار 
 اآلخرين



 

باملعنى األوسع، نحن جزء من مجتمع نحتاج فيه .  يوضح الرسم البياني كيف توضع أفكارنا في سياقها وكيف نعبر عنها

ا   ومع ذلك، فإن (. املوضوعات في أداة تقدم التعلم الثقافي)إلى تعلم الحياة املشتركة وأن نكون مسؤولين اجتماعيًّ

التي تستكشف قيمنا وهويتنا، تحدث داخل مجتمعات مثلما تحدث في الصفوف  النقاشات حول كيف نعيش حياتنا  

بعد ذلك تكون القيم املركزية شاملة في خلق .  وتشركنا في تطوير أفكارنا الخاصة مع املشاركة املهمة في أفكار اآلخرين

حن بحاجة إلى تطوير أفكارنا ن.  والعمل في مجتمعاتنا، وتعلم التسامح مع تعدد وجهات النظر التي يمكن تقاسمها هناك

الخاصة، ولكن أيًضا االستماع بعناية إلى أفكار اآلخرين، والتعاطف مع مواقفهم، والبناء، في بعض األحيان، على ما 

علينا أيضا أن نتعلم كيفية التعامل مع وجهات نظر متعددة؛ وهذا قد يعني التسامح مع .  يقولونه باّتجاه تفكير جديد

واحدة، أو قد يعني البحث عن أرضية مشتركة في السعي إلى "  صحيحة"غموض وجهات النظر املتعددة دون إجابة  

وتفكر في كيفية تقدم كل منها إلى هذه العناصر املختلفة للحديث،   DIALLSتلتقط أداة تقّدم الحوار التابعة لـ  .  االتفاق

 :مشاركة متطورة من خالل تنظيم مؤشرات الحوار إلى أربعة أبعاد

 

 

ي
ّ
 األفكار واإلجراءات الجماعية، والعمل مًعا كمجتمع   : املجتمع املحل

 تبرير، منطق، وإعطاء األولوية للحجج وتطوير أفكار الشخص   :قوة الحجة الخاصة

التعاطف والنظر في كيفية رؤية اآلخرين لألشياء وكيف يمكن أن يثري ذلك أفكارنا   :باآلخرينفيما يتعلق  

 الخاصة، وإعطاء األولوية للحوار والتواصل مع اآلخرين

 البحث عن توافقات، أو قبول وجهات نظر متعددة  :التعامل مع وجهات نظر متعددة

 

 م الحواركيفية استخدام أداة تقّد 

 

ا من التقدميتم   ال تستند هذه إلى العمر، بل إلى .  أّولّية، نامية ومتطورة:  تنظيم األداة إلى ثالث مراحل واسعة جدًّ

باإلضافة إلى ذلك، هذه ليست أداة تهدف إلى تقييم األطفال كأفراد، .  إظهار املؤشرات الرئيسية في الحوار والحجج

 ولكن للتفكير في املجموعات أو صفك بشكل عام، مل
ّ
 . ساعدتك على التخطيط للتحدث في الصف

 

ومع ذلك، فإن املهارات تراكمية، وقد يتوقع أن يعرض األطفال الذين يتعلمون التحدث مًعا في املقام األول مؤشرات في عمود 

ا (.  7-4)وقد يكون هذا أكثر شيوًعا لألطفال األصغر سنا  " األولّية"  قد تكون املرحلة النامية أكثر نموذجية لألطفال األكبر سنًّ

ومع ذلك، فإننا نعلم أيًضا من بحثنا أنه في الصفوف .  ت أكثر تطوًرا أشار إليها طالب املرحلة الثانويةمع سلوكيا(  11-8)قليال  

ا في تعليمهم، ويوفر فرًصا كبيرة  الغنية بالحوار، حيث يقوم املعلمون بنمذجة الحوار والحجج، مما يجعله عنصًرا مركزيًّ

ا يمكنهم إظهار سلوكيات الحديث املتطورة للغايةللطالب للتعلم واالنخراط والتفكير مًعا، حتى األط .فال الصغار جدًّ  

 .للتعرف على ذلك، قمنا بإدراج أمثلة ملختلف الفئات العمرية على بعض املؤشرات

 

 

الهدف من هذه األداة هو دعم املعلمين في  . نالحظ أنه ليس من املرغوب فيه تقسيم تعقيدات الحوار إلى قائمة عالمات للمهارات الخطية

 . والتفكير في كيفية دعم األطفال لتطويره –التعرف على كيف يبدو الحوار الجيد عندما يحدث 



 

 م الحوارأداة تقّد في الصفحة األولى من  
ّ
  املتوّسطةاألولّية،  )رات املوضوعة كشبكة، تظهر مراحل التقدم  ، سترى املؤش

 إذا نقرت على(.  املجتمع املحلي، األفكار الخاصة، املتعلقة باآلخرين، وجهات نظر متعددة)وُبعد الحوار    ،( قّدمةواملت

تحتوي على هذا   ، حيث يمكنك رؤية األطفال يشاركون مًعا في املناقشة التيمؤشر، ستأخذك األداة إلى صفحة مثال

؛ أنها تمثل " مثالية" األمثلة ليست  .  هناك بعض املالحظات للمعلمين التي تشرح كيف يظهر الحديث املؤشر.  املؤشر

كيف يمكن أن يكون الحديث الصفوف فوضوّيا، ويتم تضمينها ملساعدتك على تحديد أنواع مماثلة من الحديث في 

سية أن األطفال قد يبدون بعض السلوكيات املعقدة للغاية في ستالحظ في الفصول الدرا.  الصفوف الخاصة بك

 . بعض األبعاد، ولكن تحتاج إلى مزيد من العمل على اآلخرين

 

 الخطوات التالية 

بطبيعة الحال، فإن االعتراف بأن األطفال يظهرون مؤشرات معينة للتنّور الثقافي من خالل حديثهم ليس سوى الخطوة 

، قمنا أيًضا بتضمين بعض الخطوات التالية ألخذها بعين االعتبار أداة تقدم الحوارفي الصفحة األولى من  .  األولى

من املهارات الخطية واملجزأة، فإن هذه الخطوات  " قائمة"وبما أننا نعلم أن تطوير مهارات الحوار ليس مجرد  .  كمعلم

   DIALLSللتحفيز على جعل  التالية تتحدث بشكل عام عن أنواع األنشطة وروح الصفوف  
ً

 ! فّعاال



 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 

 

 
 
 رات أداة تقدم الحوار مؤش

 

مة  املرحلة األولية   طة                         املرحلة املتقد   املرحلة املتوس 

 (مهارات الحوار املعّقدة)   (التطّور )           (مهارات الحوار األساسّية ) 

قد تجد أن األطفال يعرضون سلوكيات من مختلف مجموعة املؤشرات،  . أدناه على تقييم حوار األطفال من حيث كل بعدستساعدك املؤشرات 

حاول التفكير في تطورها عبر جميع األبعاد األربعة لبناء مجتمع للتعلم مًعا، حيث يمكن تبادل األفكار والبناء عليها  . وأن هذا محدد حسب السياق

في أعلى   DIALLSانقر على شعار . يأخذك النقر على كّل مؤشر إلى صفحة من األمثلة. عاطفة ومتسامحة وتنطوي على االحتواء وتحديها في بيئة مت 

 . يمين كل صفحة إلعادتك إلى هنا

 

 

األفكار  - املجتمع 

 الجماعّية والعمل  

  بفّعالّية ) اإلصغاء الواحد لآلخر * 

 (صبرو 

 االنضمام من خالل تقديم األفكار * 

 

املساهمة    تشجيع الجميع على* 

 (جهات النظر املتنوعة بو  االحتفاء) 

العمل باحتواء من  *  

خالل دعوة اآلخرين 

 للمساهمة

 العمل معا لالتفاق على فكرة * 

 

استكشاف األفكار املختلفة  * 

 أرضية مشتركة عن للبحث 

  التفاوض على أفكار مختلفة *  

 اتفاق للتوصل إلى 

 تقييم الحجج واختيار مسار العمل * 

 

 

 

 قوة الفكرة الخاصة

تبرير األسباب التي تتجاوز  *   إعطاء األسباب باستخدام ألّن * 

الرأي البسيط؛ غالًبا ما  

ا 
ً
 محدًدا  تستخدم سياق

تبرير األفكار من خالل إنشاء روابط  *  

 العامة  /للمعرفة األوسع 

 

- بالنسبة لآلخرين

 دمج األفكار 

إعادة  ) التفكير في أفكار اآلخرين * 

 (صياغة األفكار

 

 (االتفاق) احترام أفكار اآلخرين * 

بالنسبة لآلخرين من خالل  * 

التعامل مع أفكارهم ربما يكون  

 للتوّسع دعوة

تعاطف مع األفكار التي  * 

تختلف عن األفكار الخاّصة  

 للشخص 

البناء على أفكار اآلخرين  * 

 الحتوائهم 

البحث مع شخص ما ملعرفة املزيد * 

 وجهات نظره البديلة عن

 

البناء على أفكار اآلخرين نحو تفكير  * 

 جديد

  

 

التعامل مع 

وجهات نظر  

متعددة  

 ( تعددّية ) 

 االعتراف بأن اآلخرين قد ال * 

 يتفقون معنا والعكس صحيح 

 تحدي األفكار باحترام*  

 

 تغيير الرأي * 

 فهم التغييرات في املوقف وشرحها *  

 لتقييمها مناقشة بدائل * 

  الربط بين األفكار لتركيبها * 

 

 

 

 

 

 

 



 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 الخطوات التالية للحوار 
 

طة                   املرحلة األولية   مة                       املرحلة املتوس   املرحلة املتقد 

املؤشرات مختلف  من  حوارهم  في  سلوكيات  يظهرون  األطفال  أن  ولكن  ليس  .  ستجد  باملهارات،  دقيقة  قائمة  تكون  أن  باألداة  املقصود 

 .تهدف األفكار أدناه إلى دعمك لفهم كيف يمكنك دفع األطفال إلى األمام في مناقشاتهم.  ملساعدتك على التفكير في كيفية تقدم حوار األطفال

 

 

 

األفكار  - املجتمع 

 الجماعّية والعمل  

في هذه املرحلة، ستجد أن  

املعلم هي املفتاح  نمذجة 

لدمج جميع األطفال في  

، وأنك تقود روح  
ّ
الصف

مدح األطفال  .  املجتمع املحلي

مون باحتواء  و عندما يق 

اآلخرين بفّعالّية في السؤال  

قد تكون  .  عن أفكارهم

املناقشات في الغالب في  

 بكامل هيئته، لكن  
ّ
الصف

استخدام شركاء في الحديث،  

سيمكن من سماع املزيد من  

 . وات األص 

سيمكن العمل الجماعي في    

هذه املرحلة األطفال من تحمل  

املسؤولية عن احتواء بعضهم  

قم بإعداد األدوار في  . البعض 

كل مجموعة، امنح األطفال  

مهمة التغذية الراجعة حول  

مدى احتواء مجموعتهم  

يمكنك منح  . لبعضهم البعض

يبحث  " مشجع " طفل دور كونه 

على وجه التحديد عن 

احتواء من قبل   سلوكيات

 أعضاء املجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في املستوى املتطور سيكون التالميذ  

قادرين على منح أنفسهم األدوار  

يجب  . وتحديد األهداف إلكمال املهام

أن يركز استخدام الجلسات العامة  

املصغرة في وقت العمل الجماعي على  

  
ّ
الطلب من التالميذ في الصف

مهّمتهم بالنسبة  التفكير في تقدم 

لقدرتهم على العمل كمجموعة،  

إعداد الحاالت  . وليس العمل فقط 

التي يمكن فيها تقييم قيمة األفكار  

 . وتشجيع التفكير في ذلك 

 

 

 قوة الفكرة الخاصة

ا   حتى األطفال األصغر سنًّ

لشرح  " ألّن " سعداء باستخدام 

تفكيرهم، بمجرد أن يفعلوا  

ذلك بثقة، يتحدون بلطف  

األسباب التي يمكن تطويرها  

 . بشكل كامل 

في هذه املرحلة، من املهم أن   

يبدأ األطفال في التفكير في  

صحة حجة تتجاوز مجرد  

رأيهم، ولكن باستخدام األدلة  

ربما النص  )من سياق النشاط 

إن التدريس  (. الذي يشاركونه 

الحواري الذي يحّفز بوضع  

األفكار سيدعم األطفال على 

 التفكير بشكل أكثر انتقاًدا 

لى دراية  يجب أن يكون التالميذ ع 

جيدة بتقديم أدلة على حججهم، وهذا  

يجب أن يعتمد على معرفة أكثر  

تعميًما، باإلضافة إلى تجاربهم  

الخاصة، واملراجع التناّصية أثناء  

 . االعتماد على مصادر أخرى 

 

 

دمج  - بالنسبة لآلخرين

 األفكار 

غالًبا ما يهتم األطفال  

بأفكارهم الخاصة للمشاركة  

يستمعون إلى  لدرجة أنهم ال 

.  بعضهم البعض بشكل كامل 

نموذج لكيفية دمج فكرة  

اآلخرين واإلشارة إليها وجذب  

انتباههم إلى الوقت الذي فيه  

ترتبط أفكارهم ببعضها  

امدح األطفال عندما  . البعض 

يوضحون ذلك من خالل  

 . تسمية بعضهم البعض

في هذه املرحلة، يستخدم  

"  البناء على" األطفال عادة 

شارة إلى محاوالتهم  كلغة لل 

لجعل نقاطهم ذات صلة  

قد تجد أنهم  . بتقّدم املناقشة

يستخدمون هذه اللغة حتى  

عندما ال يكونون في الواقع بناء  

في حال أصبحت  ! على اإلطالق

راضًيا عن كونهم واثقين  

وسعداء باستخدام  

بناء على " مصطلحات مثل 

X "...الرجوع إلى " أوY  '...  ابدأ

تشعر أنهم   بتحديهم إذا كنت 

في العمل الجماعي، تتوقع أن ترى أن  

التالميذ قادرين على البحث بين  

بعضهم البعض ملعرفة املزيد عن  

قد يجلب  . أفكار بعضهم البعض 

 الحواري الفعلّي هذه املهارات  
ّ
الصف

إلى عمل صفي كامل أيًضا، بحيث لم  

للمناقشة،  يعد املعلم القناة املركزية 

بل يصبح لدى األطفال رّد فعل  

الواحد على اآلخر، ويبحثون الواحد  

تحديهم لتحديد الجزء  . مع اآلخر

من الفكرة وكيفية ارتباطها  " الجديد" 

 . بأفكار اآلخرين



 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

يستخدمون هذه اللغة بشكل  

 . سطحي 

 

التعامل مع وجهات  

 (تعددّية ) نظر متعددة 

فهم أنه ال بأس أن األفكار قد  

تعليم  . تختلف هو مفتاح هنا 

أنا ال أتفق  " األطفال استخدام 

 "مع هذه الفكرة، ألن

بمجرد أن يتمكن األطفال من  

االختالف وقبول وجهات نظر 

متعددة، يجب تشجيعهم على  

التفكير في ما إذا كانت األفكار  

الجديدة قد جعلتهم يغيرون 

لقد غيرت رأيي " النمذجة  . رأيهم 

ولكن اآلن   Xلقد فكرت  - 

طفال أن  يظهر لأل " Yأعتقد  

تغيير املوقف يمكن أن يكون 

 . خطوة ذات قيمة

عند تشجيع التالميذ على تقديم   

التغذية الراجعة عن أعمالهم  

الجماعية، اطلب منهم التفكير في  

.  التغييرات في املوقف الذي حدث

وهذا سيمكنهم من تتبع ودمج  

األفكار، وكذلك األخذ بعين االعتبار  

 . تفكيرهم في تغيير املوقف 

 

 

 



 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 

 

 

ال وبصبر(  اإلصغاء الواحد لآلخر )بشكل فع 

م، ال يرافقه رفع اليد أثناء التفكير في ما أريد أن أقوله بنفس ي 
ّ
 غير كالمي، انتظار الدور في التكل

ة  :  1املثال    )نقاش في مجموعات صغيرة(  11-8الفئة العمري 

 

 

 مالحظات 

يناقش األطفال مجموعات صغيرة االدعاء "هل يجب أن نكون مخلصين ألنفسنا أو نفعل ما هو مقبول وصحيح "، في أعقاب الفيلم 

ل". يشرح
ّ
 أصغى إلى كلمات s7 هذا يشير إلى أن .S5 كلماته لتتناسب مع املهمة التي صاغها S7 املهمة، ويغير S5 القصير "ابن أبيه املدل

S5.  باإلضافة إلى ذلك، يقول S7  أنه يتفق مع االّدعاء )األول(، ويكمل S2 أقواله. هذا يشير إلى أن S2 يصغي إلى S7. ثم يعبر S3   عن رأيه

 .S3 يصغي إلى S5 أقواله. مرة أخرى، يشير هذا إلى أن S5 ويكمل

 

ة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 

 مالحظات 

إلى ما   S5بعد مشاهدة الفيلم القصير "بابون على القمر"، يجري نقاش حول السؤال: "ما الذي يجعل البيت بيًتا؟" يشير  

أقوال   S5، وتكمل  S5( صياغة ما يقوله  tيفتقر إليه البابون في بيته، والذي ال يسمح بتعريفه كبيت بالنسبة له. تعيد املعلمة )

 .املعلمة، مما يشير إلى أنها تصغي إليها.

S5   لماذايس معها ول ين، آه وفقًا لهذه الجملة وإذا كنت تتفقممأمإلى ال ليس كذلك، يحتاج 
S7   الجميعأوافق على أن كل شخص مختلف وال يجب أن يكون 
S2  الشيء نفس 
S7   يكون هناك فرق حقًا، ولن يكون هناك شيء مثير نفس الشيء! إذا كان الجميع متشابهين في األساس، فلن

 لالهتمام في هذا العالم، وسيعبر الجميع عن أنفسهم بشيء مختلف ويضيفون للعالم شيئًا مختلفًا عنه.
S3  { أعتقد أن هذه الجملة كانت حقًا... تلك الجملة همسات أنا، آه، أعتقد }غير واضحة 

 االختالف، وإذا لم تكن هناك آراء أخرى،  تقبّلالتي أتفق معها، ألنه يتعين علينا حقًا 
 .فسيكون عالمنا عادالً 

S5  ممل 

S5  ا وما شابه، وما زال ال يشعر بأنه في اممم... الشخصية في الفيلم، لذا يبدو األمر وكأنه يمتلك بيًتا مثل أي بيت، بيًتا عاديًّ

. لقد الحظت.. أن لديه فراش زيبرا وبساط }هامستر{ ال ، اممم.S8البيت هناك ألنه يشتاق إلى الكرة األرضية.. وأيًضا، ما قاله 

 أعلم، ربما أصدقائه حيوانات

T  ا، على الرغم من أن لديه بيًتا فيه كل ش يء، لذا فهو ليس.. هذا ال يكفي ا آه.. ما الذي تقولينه عمليًّ
ً
حسًنا، حسًنا، شكًرا. إذ

 بالنسبة له، ال يزال..

S5  يشتاق 

T   األرض. ماذا يقول هذا عنه؟يشتاق للكرة 

 

 



 العليا للعودة إلى الصفحة األولى اليسرىفي الزاوية  DIALLS انقر على شعار

 

 

 

 

 االنضمام من خالل اقتراح أفكار  

 إجابات األطفال اآلخرينيطرح األطفال األفكار كإجابة عن أسئلة املعلمين، وليس كرد على  

 

ة  1املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

T   بعد الفيلم القصير. ما رأيك في عمانوئيل، نعم؟ 
ً

ا دعونا نسمعكم قليال
ً
 إذ

S1    ألّن... هو يريد أن يعود، لذلك يحّب... كلنا نحب املوسيقى التي يغنيها، بعد ذلك يأتون 

 رة األرضّية ويغّنون أغنية ألنه مشتاق. إليه من... الك 

T    انظروا ماذا فعلت عمانوئيل، شرحت رأيها. أعطت أمثلة. من يريد أن يشرح؟ ماذا شاهد في الفيلم.                       ماذا يوجد في

 الفيلم؟ نعم اشرح. 

S91    .كان ]غير واضح[... وهو ]بكى[ لكي تعود إليه عائلته إلى األرض 

 

 مالحظات 

( ويشرحون Tمناقشة صّفّية بعد املشاهدة األولى للفيلم القصير "بابون على القمر". يقدم األطفال األفكار كرد على أسئلة املعلم )

 أنفسهم.

 

ة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   15-12: الفئة العمري 

 

 مالحظات 

الطالب عن الرسائل التي أراد املخرج نقلها من خالل الفيلم القصير،  (T) بعد مشاهدة الفيلم القصير "بابون على القمر"، تسأل املعلمة

ا على أسئ لتها. ال تسعى املعلمة إلى التوّسع في أفكار الطالب في هذه املرحلة، ولكنها وما الذي يجعل البيت بيًتا. يطرحون األفكار ردًّ

.ببساطة تدمج مجموعة متنوعة من اآلراء، والتي ستكون بمثابة أساس للمناقشة في مرحلة الحقة

T   ا سأكرر السؤال[. بادئ ذي بدء، لقد شاهدتم هذا الفيلم القصير. وأنا أسأل، ما هي الرسائل التي
ً
]إذ

 املخرج يريد أن ينقلها إلينا من خالل هذا الفيلم القصير.تعتقدون أن 

S39  ]ر املخرج
ّ
 ]ماذا يفك

S40  ربما الشعور بالوحدة؟ 

T  .الوحدة، حسًنا 

S41  أن الكرة األرضية مهمة 

T  أن الكرة األرضية مهمة. حسًنا. نعم؟ 

S42  اشتياق 

T  فكار؟ ]...[ حسًنا. في الحقيقة أه ... قلتم أشياء اشتياق. حسنا شكًرا لك. هل هناك ش يء آخر؟ املزيد من األ

مهمة جًدا هنا، وهذا يقودني إلى ... السؤال الثاني، أه ... الذي رأيناه في الفيلم بعض اإلشارات إلى موضوع 

. وليس فقط املكان الذي ننام فيه وأين 
ً
البيت، حسًنا؟ آه.. وأريدكم أن تفكروا، ما الذي يجعل املنزل منزال

 ، ما يجعل البيت بيًتا، آه ... في نظركم. نعم؟نأكل

S44  العائلة أو األصدقاء 

T  العائلة أو االصدقاء شكًرا لك 

S5  مكان تشعر فيه بالراحة 

T  مكان تشعر فيه بالراحة ، شكًرا لك 

 



د وجهات    النظر( تشجيع املشاركين على املساهمة في النقاش )االحتفاء بتعد 

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 من املرجح أنها ستتّم في هذه املرحلة بقيادة املعلم  - املشاركة حسب الدور 

 

ة  : الفئة  1املثال    )نقاش في مجموعات صغيرة(  11-8العمري 

 
 

 مالحظات 

ل" ومناقشته. 
ّ
ينقسم األطفال إلى مجموعات صغيرة ويطلب منهم إعداد القصص املصورة بعد مشاهدة الفيديو "ابن أبيه املدل

أنهم بحاجة إلى العمل بشكل تعاوني، حتى يساهم   S5أن يبدأ بالرسم. ردا على ذلك، تخبرها    S3يناقشون طرق العمل ألداء املهمة وتقّرر  

بصيغة شعرية. الحظوا أنه في هذه الحالة التشجيع على املشاركة يأتي من    S5الكلمات التعاونية لـ    S7الجميع في القيام بذلك. تكرر  

 الطالب أنفسهم وليس من املعلم.

 

ة  2املثال    )نقاش في مجموعات صغيرة(  15-12: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ينقسم األوالد إلى مجموعات صغيرة ويطلب منهم إعداد كونسرتينا خاصة بهم بعد مناقشة العمل "مدينة غريبة األطوار". يجب على كل  

تي تلميذ إعداد رسمة تمثل ثقافته اليومية، وفي النهاية يطلب منهم ربط الرسومات مًعا. يشير كل من األوالد في املجموعة إلى هواياته، ال

التحدث ولكن اآلخرين يزعجونه عند البدء في تخطيط غالف الكونسرتينا )صفحة    S6نوون رسمها على الصفحة التي تمثلهم. يحاول  ي

وبالتالي يصر على احتوائه في املناقشة. هنا، أيًضأ، حماية حق اآلخر في   S6من اآلخرين االستماع إلى    S7البداية وصفحة النهاية(. يطلب  

 الكالم يأتي من طالب، وليس من املعلم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



د وجهات    النظر( تشجيع املشاركين على املساهمة في النقاش )االحتفاء بتعد 

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 

ة  3املثال    )نقاش في مجموعات صغيرة(  15-12: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ينقسم الطالب إلى مجموعات صغيرة ويناقشون "مدينة غريبة األطوار" واالختالفات بين البشر بشكل عام.  يشير كّل واحد إلى فرق 

آخر، في دوره، دون أن تتدّخل املعلمة. 



 االحتواء من خالل دعوة اآلخرين للمساهمة في املناقشة *

 الصفحة األولىفي الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى  DIALLS انقر على شعار

 

 

 .يسأل األطفال زمالئهم إذا كان هناك ش يء ما يريدون مشاركته أو إضافته 

ة    )نقاش في مجموعات صغيرة(  11-8مثال: الفئة العمري 

 

 

  مالحظات

نقاش جماعي حول الجملة "يجب أن نفعل ما هو صحيح بالنسبة لنا، وليس ما يقوله لنا املجتمع". واحدة من الفتيات تتحمل 

بة،  املسؤولية عن إدارة املهمة، وترشد بعض األطفال لقراءة التعليمات بصوت عال، وحتى تساعد الطفل الذي يقرأ عندما يواجه صعو 

.تشيد بقراءته وهلم جرا، وتتصرف مثل املعلمة



 العمل املشترك بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن فكرة 

 اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولىفي الزاوية  DIALLS انقر على شعار

 

 

 إبداء املشاركة في أفكار بعضهم البعض

 

ة   افقة املعلم(  11-8مثال: الفئة العمري   )نقاش في مجموعة صغيرة بمر

 
 مالحظات 

يناقش األطفال السؤال "هل يجب أن أقمع حاجتي ألن املجتمع يفكر في ش يء آخر، أم يجب أن أكون مخلًصا لنفس ي؟ " بعد  

ل
ّ
من   S7 عن رأي مضاد لـ S3 يعبر عن رأي مضاد. تعبر  s7يعبر عن رأيه،   S18 ."مشاهدة ومناقشة الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

.يتفق معها. يتم التعبير عن الخالف باحترام تجاه اآلخر  S7 .خالل استخدام سياق مختلف 



 البحث في األفكار املختلفة سعًيا إليجاد أرضية مشتركة 

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 البحث في املختلف واملتشابه بين أفكار مختلفة في محاولة لتحديد املوقع الذي يمكن فيه التوّصل إلى اّتفاق 

 

ة  1املثال    بكامل هيئته( )نقاش في الصف   11-8: الفئة العمري 

 
 

 

 مالحظات 

ل" والنقاش الذي دار حوله، تلّخص املعلمة
ّ
الدرس وتحاول تفنيد الرأي بالنسبة ملا هو  (t) بعد مشاهدة الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

املسبق حول ما يفعله األوالد أو ال مسموح به وما يحظر على األوالد القيام به من خالل التعميم. يطرح األطفال أفكاًرا بالنسبة إلى الرأي  

بعد سؤال املعلم حول دحض التحيز، أنه يمكن ألي  S75 لعب كرة القدم واملالكمة. يلخص :Ss ال يرقص الباليه؛ :S73-يفعلونه

 .شخص أن يفعل ما يحب. بتوجيه من املعلمة، يدرس الطالب أفكاًرا مختلفة ويحاولون التوصل إلى اتفاق

 

ة    : الفئة2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   15-12العمري 

 
 



 البحث في األفكار املختلفة سعًيا إليجاد أرضية مشتركة 

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 
 

 مالحظات 

 بكامل هيئته حول معنى كتاب "مدينة غريبة األطوار"، تربط املعلم
ّ

املناقشة بقيمة التنوع، وتسأل كيف  (T) بعد النقاش في الصف

( لدى  1إسرائيل. يطرحون عدًدا من االّدعاءات املختلفة: )يتجلى التنوع في حياة الطالب. يّدعي الطالب أن التنوع ينعكس في دولتهم،  

( من ناحية أخرى هناك ثقافة إسرائيلية واحدة نتجت من هذا 2إسرائيل تنوع ثقافي ألنها بوتقة تنصهر فيها الكثير من الطوائف؛ )

ل املعلم عرض اآلراء ( هناك الجئون سودانيون في إسرائيل، يجلبون معهم املزيد من ال3االندماج بين الثقافات؛ )
ّ
تنوع الثقافي. تمث

املختلفة ودمجها، مع التأكيد على االختالف والتشابه فيما بينها، في محاولة للعثور على مكان التوصل إلى بعض االتفاق، على املفهوم  

 .الذي يلخص كل ما قيل في النقاش

 



 التفاوض بشأن األفكار املختلفة في السعي للتوصل إلى اتفاق 

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 اإلشارة إلى األفكار املختلفة املطروحة، أحياًنا باستخدام الكلمات التي تعبر عن االحتمال )ربما، قد، من املمكن، إلخ( القتراح حلول 

 

ة    الصف بكامل هيئته( )نقاش في    15-12مثال: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

 بكامل هيئته، بإرشاد من املعلمة
ّ

الفيلم القصير "بابون على القمر". تنبثق عن النقاش تعريفات ، محتوى  (t) يناقش الطالب في الصف

مختلفة ملفهوم "البيت". توضح املعلمة كيف يمكن تسوية جميع اآلراء املختلفة، وبالتالي يتوصل الطالب إلى استنتاج مفاده أن هناك 

. املادي والروحي-نوعين من البيت



 تقييم األفكار املختلفة واختيار طريقة للعمل

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 ر جماعي للقيام بش يء ما تحديد أفضليات لألفكار وتقييمها، والتوصل إلى قرا

 

ة  1املثال   افقة املعلم(   11-8: الفئة العمري   )نقاش في مجموعة صغيرة بمر

 

 

 مالحظات 

هم يطرحون أفكاًرا مختلفة حول كيفية أعداد املنتج وأخيًرا  منهم إعداد منتج جماعي يصف مفهومُيطلب   يلخص ما هي  S14 "البيت". إنّ

 .اختارتها املجموعةطريقة العمل التي  

 

ة  2املثال    )نقاش في مجموعات صغيرة(  15-12: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

بعونها إلتمام املهمة. تلّقى الطالب مهمة  
ّ
لكتابة تعريف مشترك لـ "ما هو البيت". يناقشون طريقة العمل التي سيت



 "تقديم األسباب بواسطة الكلمة "ألن  

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 على الرغم من أن الكلمة "ألن" ال تؤّدي دائًما إلى حجة متماسكة تماًما، ولكن النية موجودة

 

ة  1املثال    )نقاش في مجموعات صغيرة(  11-8: الفئة العمري 

 
 مالحظات 

ليناقش  
ّ
تعبر عن رأيها وتوضح استخدام كلمة  S6 ."األطفال السؤال التالي: ما هي مشاعر األب في الفيديو "ابن أبيه املدل

ه  .""ألنّ

ة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 مالحظات 

لتسأل املعلمة من يريد مشاركة كيف ينعكس التباين في الفيديو "ابن أبيه  
ّ
ل إجابتها S2 ."املدل

ّ
 .تجيب عن سؤالها وتعل

 

ة  3املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ل"، ناقش األطفال في مجموعات صغيرة ما إذا كانوا يوافقون على التأكيد على أن الجميع يجب في  
ّ
أعقاب الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

هم يفعلون ما يمليه املجتمع ويحدده. اآلن يشاركون في  أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، أو يعبرون عن أحالمهم واحتياجاتهم، أم أنّ

له S9 .باآلراء التي ناقشوها في مجموعات  الصف بكامل هيئته
ّ
.تعرب عن رأيها وتعل



 التبرير من خالل إعطاء أسباب تتجاوز "التعبير عن الرأي" البسيط، وغالًبا من خالل استخدام سياق معين 

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 

 استخدام أدلة من النص / الدرس / السياق 

 

ة  1املثال    )نقاش في مجموعات صغيرة(  11-8: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ل"، يناقش األطفال في مجموعات صغيرة  
ّ
السؤال "ما هي مشاعر األب في أجزاء مختلفة  في أعقاب مشاهدة الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

ل من خالل اإلشارة إلى الفيلم القصير نفسه. توافق S2 "من الفيلم القصير؟
ّ
ل رأيها من خالل  S2 مع S3 تجيب عن السؤال وتعل

ّ
وتعل

 . التطّرق إلى الفيلم القصير

 

ة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ل"، وناقشوا في مجموعات صغيرة السؤال " ما هي مشاعر األب في أجزاء مختلفة من  بعد أن شاهدوا الفيلم القصير "ابن أبيه  
ّ
املدل

ل   (t) املعلمة  عن أسئلةتجيب   S2 .الفيلم القصير؟ "، هناك مناقشة جماعية لهذا السؤال
ّ
خالل اإلشارة إلى أحداث    إجاباتها منوتعل

.محددة في الفيلم القصير



 الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولىفي  DIALLS انقر على شعار

 

 

 

 

 الربط بمعرفة عامة أكثر / ذات نطاق أوسع تبرير األفكار من خالل  

 استخدام معرفة أوسع، خارج النص/ الدرس/ السياق الحالي 

 

ة  1املثال   افقة املعلم(   11-8: الفئة العمري   )نقاش في مجموعة صغيرة بمر

 
 

 مالحظات 

ث )فأرة(. بعد أن تقدم لهم   أسئلة حول جنس الفأر/ة، يتذكر األطفال  (R) الباحثةفي البداية يتحدث األطفال عن الفأر بصيغة املؤنّ

مة التي أخبرتهم بقصة بيلي إليوت، وبمقارنة الفيلم بالفيديو، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الفأر هو في الواقع صبي. حسب رأيه
ّ
م، املعل

 .الدليل على ذلك هو رغبة األب في أن يكون الفأر مالكًما

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولىفي  DIALLS انقر على شعار

 

 

 

ة  :  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8الفئة العمري 

 
 

 

 مالحظات 

ل" ، واستخدام سياق أوسع من األلعاب النموذجية  
ّ
يناقش األطفال السؤال التالي: ما هي مشاعر الفأر الطفل في الفيديو "ابن أبيه املدل

 .التي يمكن للبنين والبنات اللعب بها 

 



 التفكير في أفكار اآلخرين )تكرار األفكار( *

 العليا للعودة إلى الصفحة األولى اليسرىفي الزاوية  DIALLS انقر على شعار

 

 

 تكرار فكرة شخص آخر 

 

ة  1املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ل"، ناقش األطفال في مجموعات صغيرة ما إذا كانوا يوافقون على  
ّ
التأكيد على أن الجميع يجب في أعقاب الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

هم يفعلون ما يمليه املجتمع ويحدده. اآلن يشاركون في  أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، أو يعبرون عن أحالمهم واحتياجاتهم، أم أنّ

 .تكرر آراء األطفال، وصياغتها بكلمات أخرى  (T) الصف بكامل هيئته باآلراء التي ناقشوها في مجموعات. املعلمة

 

ة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 مالحظات 

 

ل"، تسأل  
ّ
األطفال ما هي أحاسيس الفأر األب في بداية ونهاية الفيلم القصير.  (T) املعلمةبعد مشاهدة الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

.وتعيد صياغته  إلى رأيها إلى أفكار األب وتضيف أيًضا رأي االبن املختلف. تتطّرق املعلمة   S4 تتطّرق 



 احترام أفكار اآلخرين )االّتفاق( *

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى  DIALLS انقر على شعار

 

 

 للمتحدثفي بعض األحيان يكون مجرد تعبير عن االتفاق مع متحدث سابق قبل إضافة فكرة أخرى 

 

ة    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8مثال: الفئة العمري 

 

 مالحظات 

نتخلى عن أحالمنا بسبب قواعد املجتمع أو، على العكس، أن نكون مخلصين األطفال ما هو رأيهم: هل يجب أن   (T) تسأل املعلمة

ل رأيه. تعبر املعلمة عن موافقتها على رأيه بعد إعادة صياغة إجابته S10  ألنفسنا؟
ّ
.ال يتفق مع الجملة ويعل



 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 

 التعامل مع اآلخرين من خالل االنخراط في أفكارهم أو دعوتهم لتوسيعها

 حها نقطة التي أثيرت أو طلب توضيلإلى ا  اقتراح إضافة

 

ة  1املثال   افقة املعلم(   11-8: الفئة العمري   )نقاش في مجموعة صغيرة بمر

 
 مالحظات 

يناقش التالميذ الجملة "يجب أن أفعل ما هو صحيح بالنسبة لنا، وليس ما يقوله لنا املجتمع". يسأل األطفال بعضهم 

 .للتوسع فيما يتعلق بآرائهمالبعض أسئلة ويدعون بعضهم البعض  

 

ة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ل". السؤال الذي يتعاملون معه هو: "ما هي مشاعر  يناقش األطفال في مجموعات صغيرة الفيلم القصير 
ّ
"ابن أبيه املدل

يعبر عن اتفاقه مع  S3 .يعبر عن رأيه حول مشاعر/ أفكار الفأر األب S2 " األب الفأر في أجزاء مختلفة من الفيلم القصير؟

 .وحتى يضيف إليها S2 أقوال



 إبداء التعاطف مع األفكار التي تختلف عن أفكار املتحدث

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 املتحدث نفسه في مكان اآلخر ويعترف بوجهة نظره يضع  

 

ة  :  1املثال   افقة املعلم(   15-12الفئة العمري   )نقاش في مجموعة صغيرة بمر

 
 

 مالحظات 

 بكامل هيئته وفي املجموعات الصغيرة في حول التعريفات 
ّ

بعد مشاهدة الفيلم القصير "بابون على القمر"، والنقاش في الصف

املختلفة ملفهوم" البيت"، يشارك الطالب تعريفهم من خالل املنصة مع طالب من مدرسة أخرى. ردا على ذلك، يرسل الطالب من  

لكن الطالب من املدرسة األولى ال يتفقون مع تعريفهم، ألنه يستخدم كلمة "البيت" من أجل    املدرسة الثانية تعريفهم "للبيت"، 

يترّددان   S14و    S23يريد أن يكتب مباشرة السبب في أنه ال يتفقون مع تعريف املدرسة الثانية، ولكن    S22تعريف "البيت".  

ا، أو إساءة. في نهاية املطاف  بالنسبة ملا هي الطريقة األكثر صحة لكتابة رأيهم، من دون انتقا يقترح بنفسه   S22دات قاسية جدًّ

طريقة لتخفيف االنتقادات. بهذه الطريقة، يتعاطف الطالب مع رأي مختلف عن رأيهم فيما يتعلق بتعريف مفهوم "البيت"، 

 باإلضافة إلى التعاطف مع اآلخر في جوانب إبداء النقد السلبي. 

 

 

 

 

 



 إبداء التعاطف مع األفكار التي تختلف عن أفكار املتحدث

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 

ة  : الفئة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8العمري 

 
 

 مالحظات 

 (T) ومناقشته، وإعداد النتاجات التي توضح تعريفهم ملفهوم" البيت"، تقوم املعلمةبعد مشاهدة الفيلم القصير "بابون على القمر"،  

كيفية اختيار الطالب   S14 بتعريف الطالب على نتاجات مدرسة أخرى. تسألهم إذا كانوا يوافقون على تعريف املدرسة الثانية. ينتقد

للطريقة التي اختار بها الطالب من املدرسة الثانية تقديم تعريفهم، مع إظهار  يقّدم مبرًرا   S131 .من املدرسة الثانية تقديم تعريفهم

، والذي يأخذ في االعتبار املوقف املحتمل للطالب من املدرسة الثانية وبالتالي S131 مع اّدعاء S138 و S15 التعاطف تجاههم. يتفق

.يعبرون عن التعاطف أيًضا



 توسيع أفكار املشاركين اآلخرين والبناء عليها بهدف دمجهم واحتوائهم

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 مع اإلشارة إلى صاحب الفكرةتوسيع/ تبرير/ تعليل فكرة مشارك آخر  

 

ة    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   15-12مثال: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

.يشير إلى أقوالها بل ويوّسعها S12 .تفسيًرا للرسمة S8 يتحدث األطفال عن كتاب "مدينة غريبة األطوار" ويحللون الصور. تقدم



 النقاش مع شخص ما بهدف معرفة املزيد عن وجهات نظره مختلفة   *

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 النقاش مع مشارك آخر: دعوة للتوسيع / للتبرير / للتعليل 

 

ة  1املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   7-4: الفئة العمري 

 

 مالحظات 

يلعب األطفال لعبة األدوار، وفي سياق اللعبة يجرون بحًثا حول الطفل الذي يلعب دور النملة الصغيرة فيما يتعلق بأسباب 

 .أفعاله في الفيلم القصير

 

ة  2املثال   افقة املعلم(   11-8: الفئة العمري   )نقاش في مجموعة صغيرة بمر

 

 
 

 مالحظات 

يناقش األطفال السؤال "هل يجب أن أقمع حاجتي ألن املجتمع يفكر في ش يء آخر، أم يجب أن أكون مخلًصا لنفس ي؟ " بعد مشاهدة 

ل".  
ّ
 ( تطلب منها التوسع عن طريق مثال.Tتعبر عن رأيها، واملعلمة )  S17ومناقشة الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

 

 

 

 

 

 

 

 



 النقاش مع شخص ما بهدف معرفة املزيد عن وجهات نظره مختلفة   *

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 )نقاش في الصف بكامل هيئته(   15-12العمرّية  : الفئة  3املثال  

 

 
 

 مالحظات 

ا مختلفة. يسأل  Tبعد مشاهدة الفيديو "بابون على القمر"، املعلمة )
ً
عن    S16( تسأل عّما حدث في الفيلم القصير. يثير الطالب نقاط

يحاول أن   S26إلى أقواله ويسأل عنها. هذا يشير إلى أن    S26فكرة، ويتطّرق    S16أقوال املعلمة، وبالتالي يحاول فهم اّدعائها. ثم يقترح  

 .S16يفهم بعمق أكثر اّدعاء  

 

 

 



 توسيع أفكار اآلخرين بهدف تعزيز تفكير جديد

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 توسيع / تبرير / تعليل األفكار بهدف تطوير أفكار جديدة )استخدام الكالم لغرض التفكير املشترك( 

 

ة  1املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   15-12: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

 بكامل  
ّ

 هيئته إلىبعد أن ناقشوا في مجموعات صغيرة عمل "مدينة غريبة األطوار" وما يمكن فهمه منه، يشير األوالد في الصف

خاللها فكرتهم ويحاول جعلهم يتوسعون في هذه الفكرة ومن   (T) االستنتاج الذي توّصلوا إليه في النقاش. تستخدم املعلمة

 .S11 فعلإلى أفكار جديدة، كما ي  يتوّصلون 

 

ة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 



 توسيع أفكار اآلخرين بهدف تعزيز تفكير جديد

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 مالحظات 

ل بعد مشاهدة الفيلم القصير "ابن  
ّ
ر املعلمة "،أبيه املدل

ّ
الطالب بأن   (T) ومناقشة التباين الذي ينعكس في الفيلم القصير، تذك

الغرض اإلضافي من الدرس هو تعلم احترام مساهمات وحجج الزمالء في النقاش. تسأل الطالب إذا كان في رأيهم كان هناك 

ملعلمة بأن الطالب يحترمون بعضهم البعض. تطرح عن سؤال ا S11 احترام في الصفوف لحجج زمالئهم في النقاش. يجيب

 في  
ً

.وتطورها إلى أفكار جديدة S11 في أقوال S6 وهو يتوسع في إجابته األولى. تتوسع S11 أعقاب إجابةاملعلمة سؤاال



 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 

 

فاق(
 
 إدراك أن اآلخرين قد يختلفون معنا والعكس صحيح )عدم االت

 التعبير عن عدم اّتفاق االعتراف بوجود عدم اّتفاق أو  

 

ة  1املثال   ا ينضم املعلم إلى املجموعة(  7-4: الفئة العمري 
ً
 )نقاش في مجموعات صغيرة، أحيان

 
 

 مالحظات 

ا لطيًفا أكثر. يتجادل األطفال حول ماذا وكيف  (T) تعطي املعلمة  مكانً
ّ

األطفال مهمة في مجموعات صغيرة: رسم طرق تجعل الصف

( بطريقة  S1 ال يتفقان معه. ثم يريد S12 و S5 .رسم املعلمة بطريقة معينةيريد   S1 .يرسمون 
ّ

رسم ما سبق أن رسموه )هادئ في الصف

ا بينهما وتشرح للمعلمة ما سببه.   S5 أخرى ومرة أخرى ينشأ خالف. في مرحلة ما تأتي املعلم لتفحص تقدمهم. تعترف
ً
أن هناك خالف

، لكن أعضاء املجموعة يعارضون  S1 واحتوائه. تذهب املعلمة ويقترح S1 عتحاول املعلم توجيههم إلى التسامح م
ّ

رسم األطفال في الصف

 على الرغم من أنهم لم يتفقوا معه، واآلن عليه أن  S1 الفكرة مرة أخرى. يجادلهم
ً

، لكنهم يشرحون له أنهم سمحوا له برسم ما يريده أوال

ا  يتنازل. إنهم يعترفون بالخالف مع بعضهم البعض فمّرة يوافق على رأي معاكس   - ، ويوافقون على أنه يجب على الشخص أن يكون مرنً

 .الرأيه، ومرة يصّر على رأيه، وعندها على الطرف اآلخر أن يكون مرنً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

ة  2املثال   افقة املعلم(   11-8: الفئة العمري   )نقاش في مجموعة صغيرة بمر

 
 

 مالحظات 

ل" يناقش األطفال السؤال "هل من الصواب القيام بما هو مناسب لنا أم ما يريد 
ّ
في أعقاب الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

عن عدم موافقتها على   S11عن رأيهما ويقوالن إنهما يتفقان مع هذه الجملة. تعبر    S11و    S47املجتمع/اآلخرون منا أن نفعله؟" يعبر  

 من الواضح أنها تدرك أنه يمكن أن تكون هناك خالفات بين أشخاص مختلفين.   ادعاءات كليهما باحترام.

 

ة  3املثال   افقة املعلم(   11-8: الفئة العمري   )نقاش في مجموعة صغيرة بمر

 
  

 مالحظات 

ل"، يناقش األطفال تباين الفأر، ثم السؤال: هل يجب أن نتخلى عن أحالمنا بسبب قواعد املجتمع أو،  
ّ
بعد مشاهدة فيلم "ابن أبيه املدل

طرح في النقاش تفسيرات بالنسبة للفأر )الذي يحب الرقص( ووفًقا للسؤال، يقّرر أحد  على العكس، أن نكون صادقين مع أنفسنا؟  تُ

إلى التفسير الذي حسبه ال يحّب الفأر -إلى النقاش ككل  S9أر كان مخلًصا لنفسه وكانت النتيجة إيجابية. يتطّرق  األطفال أن الف

فاقه مع الجميع.  املالكمة، ويعبر عن عدم اتّ

 

 

 



 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 

ة  4املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   15-12: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

 بكامل هيئته إلى   S15بعد أن أجروا نقاًشا في مجموعات صغيرة حول عمل "مدينة غريبة األطوار" وما يمكن فهمه منه، يشير  
ّ

في الصف

على أقوال   S11، وتسأل بقية املشاركين عن رأيهم. يوافق  S15( صياغة كلمات  Tاستنتاج تم التوصل إليه بالنسبة للعمل. تعيد املعلمة )

S15  لكن ،S13  .ل عدم موافقتها وتعبر عنها بالكلمات باحترام
ّ
 ال توافقهما الرأي. إنها تعل

 



 تحدي األفكار باحترام

 للعودة إلى الصفحة األولىفي الزاوية اليسرى العليا   DIALLS انقر على شعار

 

 

 الفكرة وعدم املوافقة مسبًقا، مع الوعي لكون الفكرة قائمة وسارية املفعول، حتى لو كان املتكلم ال يتفق معهااالستماع إلى  

 

ة    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8مثال: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ل" يناقش األطفال السؤال ماذا يفكرون بالنسبة للفأر الطفل وسلوكه وهواياته
ّ
 S1 .بعد مشاهدة الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

.يحالفانها الرأي باحترام S28 و s8 تعبر عن رأيها في حين



 تغيير الرأي 

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 يلمحون إلى ذلك يقول التالميذ إنهم غيروا رأيهم أو 

 

ة  1املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ل" يمكن / يجب أن يرقص الباليه أو أن عليه ممارسة رياضة 
ّ
 السؤال هل الطفل الفأر في الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

ّ
يناقش الصف

. تعترف بتغيير رأيها بعد في بداية املناقشة إنه يجب   S1 أكثر "رجولية". تقول 
ّ

أن يمارس هوايات البنين، وتغير رأيها بعد النقاش في الصف

 .(T) سؤال املعلمة

 

ة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

ل". يقّرر 
ّ
 s3 و S5 .أن وجه الفأر هو ش يء قبيح s7 يعمل األطفال على القصص املصورة املشتركة بعد مشاهدة الفيديو "ابن أبيه املدل

ق بالفأر". هذا يدل على أن s7 يدعيان العكس و
ّ
 .قد غير موقفه S7 مقتنع ويخفف من حّدة موقفه: "هذا يتعل

 

 

 

 

 

 



 تغيير الرأي 

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

ة  3املثال    ( )نقاش في الصف بكامل هيئته  7-4: الفئة العمري 

 

 
 

 

 مالحظات 

 

للنقاش الجملة "هل علينا دائًما أن نتصرف مثل أي شخص آخر" ويضع كل طفل بطاقة تحمل اسمه بالقرب من  (T) تطرح املعلمة

"النملة " وتسأل املعلمة بعد املشاهدة ما إذا كان هناك  كلمة "أوافق" أو عبارة "ال أوافق". بعد ذلك يشاهد األطفال الفيلم القصير

.إّنه غير رأيه S6 طالب قد غيروا رأيهم بالجملة في أعقاب الفيلم القصير. يقول 



 االعتراف بتغييرات املوقف وشرحها

 العليا للعودة إلى الصفحة األولىفي الزاوية اليسرى  DIALLS انقر على شعار

 

 

 ليس فقط تصريح حول تغيير املوقف: يقدم أيًضا تفسيًرا للتغيير 

 

ة    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   7-4مثال: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

 بعد مشاهدة الفيلم القصير "النملة"، نقل األطفال البطاقات "موافق/غير موافق" إلى نقطة تمثل تغييًرا في رأيهم، وتطلب منهم املعلمة

(T) شرح سبب/أسباب تغيير رأيهم. 

 



 مناقشة البدائل لتقييمها

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 عرض التفكير الناقد من خالل مقارنة األفكار بهدف فحص قيمتها 

 

ة  1املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

 ما إذا كان يجب تحقيق األحالم أو التخلي عنها لصالح اآلخرين/ املجتمع، ف سياق الفيلم 
ّ

يناقش الطالب على مستوى الصف

ل". يتفق معظم الطالب، ومع ذلك،  
ّ
يعبر عن رأي مناقض. وهو يفعل ذلك باحترام ويقدم شرًحا  s9القصير "ابن أبيه املدل

 .لتفسير، وكذلك بطريقة محترمة، وذلك باستخدام األدلة من الفيلم القصيريناقض ا S15 .للرأي البديل الذي يقدمه

 

ة  2املثال    )نقاش في الصف بكامل هيئته(   11-8: الفئة العمري 



 مناقشة البدائل لتقييمها

 في الزاوية اليسرى العليا للعودة إلى الصفحة األولى DIALLS انقر على شعار

 

 

 
 

 مالحظات 

ل" يتم إجراء نقاش عام، حيث يستخدم األطفال التفكير الناقد حول السؤال العام  
ّ
ما هو   -بعد مشاهدة الفيلم القصير "ابن أبيه املدل

بادل هل من املقبول والصحيح أن يرقص األوالد. يت  –مقبول في املجتمع من حيث تصرفات األوالد والبنات والتركيز على عملّية الرقص 

لون ويعطون أمثلة. يدعي
ّ
أن هناك فتيات يلعبن مالكمة أو كرة  S6 أن الرقص مخصص فقط للفتيات ويدعي S67 األطفال اآلراء، يعل

.وتقول إنه ال يوجد فرق بين األوالد والبنات ويمكن ألي شخص أن يفعل ما يريد  S70 القدم. تلخص



 الربط بين األفكار بهدف الدمج بينهما

 إلى الصفحة األولىفي الزاوية اليسرى العليا للعودة  DIALLS انقر على شعار

 

 

 العمل الجماعّي على األفكار بهدف خلق ش يء جديد 

ة  م  )نقاش في الصف بكامل هيئته(   15-12ثال: الفئة العمري 

 
 

 مالحظات 

 بكامل هيئته  
ّ

بعد أن ناقشوا في مجموعات صغيرة العمل "مدينة غريبة األطوار" وما يمكن فهمه منه، وذكروا أيًضا في الصف

 بكامل هيئته بموضوع االستنتاج الذي توصلوا إليه في النقاش الجماعّي، تحاول املعلمة ربط األفكار  
ّ

التي طرحت في الصف

 .على خلق أفكار جديدة-أوسع. إنها تجعل التالميذ يربطون بأنفسهم بين املوضوعات، وبالتالي العمل مًعا بوساطة من املعلمة
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