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ح أن يضطلع بها المعلمون باستخدام الفيديو الخاص بمكافحة الفساد: الصحيفة ٥ أنشطة ُيقتر  

 

  المعلم

 بها تضطلع قد التي األنشطة في انظر
 .الفساد بمكافحة الخاص الفيديو باستخدام

ر  النشاط تختار جعلتك التي األسباب في تفكَّ
  وإدماجه لتنفيذه بها تخطط التي والكيفية

 سلوكيالمجال ال

والمشاركة العملي والتطبيق واألداء السلوك   

 العاطفي-جتماعيالمجال اال

 التي االجتماعية والمهارات والمواقف القيم

ن  الناحيتين من التطور من المتعلمين تمك ِّ

 مع العيش ومن والبدنية، االجتماعية-النفسية

والسالم االحترام يسوده جو في اآلخرين  

 دراكيالمجال اإل

 أجل من الالزمة التفكير ومهارات المعارف

وتعقيداته للعالم أفضل فهم إلى التوصل  

 السلوك قواعد مدونة 
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

 :يلي بما القيام على قادرين

  شخصية سلوك قواعد مدونة وضع •
 

  :الوصف
 

 قواعد مدونة وضع على الطالب مساعدة -١

  .المصطلحات مسرد باستخدام سلوك
 

 قواعد مدونات من عينة استعراض -٢

  .متاحة كانت إذا مختلفة، سلوك
 

 ستحدثي   سلوك، قواعد مدونة وضع لدى -٣

 التي والقيم المبادئ من مجموعة الطالب

 فيما والمعايير التوقعات من مجموعة ترسي

 بها يتصرفوا أن ينبغي التي كيفيةالب يتعلق

 ومجتمعهم مدرستهم في عالميين كمواطنين

  .العالم وفي المحلي،
 

 مدونات في يةلاالستهال الجمل من عينة

 الفساد مكافحة قصة غوص إعادة
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

 :يلي بما القيام على قادرين

 للقصة الممكنة النهايات جميع استكشاف •

 الفيديو في الواردة

  للقصة بديلة نهايات كتابة •
 

 جميع يستكشفون الطالب جعل :الوصف

 كان التي (اإليجابية أو السلبية) التطورات

 الفيديو في الواردة القصة تشهدها أن يمكن

  :يلي ما ذلك يشمل أن ويمكن
 

 وإبالغها الرشوة دفع ادةالصيَّ  رفض •

 بالحادثة المسؤولين
 

 وزنه،وتناقُص  الفساد حيوان إطالق •

 على لتندم ادةالصيَّ  تعيش بينما

 الفاسدة تصرفاتها
 

 وترك مطلقا   الرشوة عرض عدم •

 هاوصف ِّ  وجدته، حيث الحيوان ادةالصيَّ 

 الفساد شجرة
 

 يكونوا أن للطالب ينبغي :التعلم نتائج

 :يلي بما القيام على قادرين

 أسباب بيان مع فساد، شجرة إعداد •

 في إليه المؤدية الظروف أو الفساد

 أو الثمار في الفساد وعواقب الجذور،

 األوراق

 التي للكيفية المتشابهة الطرق بين الربط •

 البشر على بالنفع األشجار بها تعود

 زاهةالن بها تعود التي والكيفية والكوكب

  .عليهما بالنفع
 

 فساد شجرة إعداد إلى الطالب ادع :الوصف

 أكبر، إيكولوجي نظام من جزءا   تشكل

 والسياسات الممارسات على وتتغذى

  .الفاسدة والشخصيات
 

 شجرة تخطيط أو رسم في الهدف ويكمن

 المؤدية الظروف أو الفساد أسباب فيها تُبيَّن

 الثمار في الفساد وعواقب الجذور، في إليه
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  :السلوك قواعد

 :أن كطالب، مني، يُتوقع

 زاهةوالن باألمانة ألتزم •

  اآلخرين حقوق أحترم •

 واحترام بكرامة اآلخرين أعامل •

واألنظمة والقواعد القوانين لجميع أمتثل  

 لها، المخصص المكان في سيارتهاب

 الكابلي التلفاز خدمات لقاء ودفعها

  بها الخاص
 

 بديلة نهايات كتابة الطالب من اطلب -١

 جديدة نهاية كل تكون أن ويجب .للقصة

 األقل على واحدة رئيسية برسالة مصحوبة

  .الفساد بشأن
 

 قصصهم عرض إلى الطالب ادع -٢

.الصف على الرئيسية ورسائلهم  

  .األوراق أو
 

 على الطالب بمساعدة السياق بي ِّن :مالمعل

 النظام سالمة أجل من األشجار أهمية فهم

 تحديد الطالب من اطلب .اإليكولوجي

 على بالنفع األشجار بها تعود التي الطرق

  .والكوكب البشر
 

 بالنفع األشجار بها تعود التي للكيفية أمثلة

 :علينا

 البرودة ومعتدلة ظليلة أماكن توفير •

 الهواء في األكسجين إطالق •

 ثاني امتصاص طريق عن الجو تنظيف •

  الكربون أكسيد

  التربة وإثراء التحات منع •
 

 واطلق عليها تسميات الجذور ارسم -١

 إلى الوصول تعذُّر"و "،الشفافية انعدام"

 ،"الصحافة على الرقابة"و ،"المعلومات

 ولالطالع ."المدني الوعي إلى االفتقار"و

 نفس انظر االقتراحات، من المزيد على

  .الفساد شجرة
 

واطلق عليها  واألوراق الثمار ارسم -٢

 تسريب"و ،"اإلنسان حقوقتراجع " تسميات

 ،"الرخاء فقدان"و ،"والخدمات الغذاء

 االحتياجات توفير عن الحكومة عجز"و

 المزيد على ولالطالع ."لمواطنيها األساسية

  .الفساد شجرة نفس انظر االقتراحات، من
 

 لوحة على الفساد أشجار اعرض -٣
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  .الوعي إذكاء أجل من جدار أو إعالنات
 

 أو المدرسة في حقيقية شجرة ازرع -٤

 شجرة" واطلق عليها تسمية المحلي المجتمع

."زاهةالن  
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