
َحلُّ الُمعِضالِت األخالقيِة

األسئلة األساسية:
 ما هي النزاهة واألخالق واألمانة؟ 

 ِلَم من المهمِّ فعل الصواب، حتى لو 
 لم يكن أحد يراِقب؟

 لماذا من المهمِّ أن تقول ما تعنيه 
وأن تعني ما تقوله؟

العمر:
9 - 12 سنة

القيم المراد غرسها:

المهارات المراد اكتسابها:

ة الدرس: مدَّ

 ملحوظة: يمكن استكمال هذا الدرس 
ٍة تتجاوز اليوَم الواحَد. ويمكن   خالل مدَّ

 أيًضا العثور على نصائح لتقسيم وتوسيع 
نطاق أنشطة التعلُّم في خطة الدرس.

 اإلعداد للدرس
والمواد ذات الصلة:

 •  بضع مجموعات من بطاقات 
سيناريوهات النزاهة.

بة. لوحة قالَّ  •

أقالم تخطيط.  •

•  يمكن االستعانة بفيديو الزوربز  المعنون 
"َمن َجدَّ َوَجَد وَمن َزَرَع َحَصَد" أو الكتاب 

 الفكاهي المناسب، المتوفِّرين على 
الموقع اإللكتروني لمبادرة "التعليم من 

.(E4J) "أجل العدالة

د أداة    باإلضافة إلى ذلك، يرجى تفقُّ
 التصميم اإلبداعي الفكاهي على 

zorbify.com، وكتاب التلوين وكتاب 

.E4J األطفال، المتوفرين على موقع

االحرتام األمانةالزناهة

التعاطف التفكري 
النقدي

قة
قي
115د

تتمحور خطة الدرس حول:

النزاهة واألخالق واألمانة.

نصائح للتكيُّف تالئم مختلف السياقات والوقائع:

فكِّر في تعديل العبارات في نشاط التعلُّم لجعلها مالئمًة لصفِّك.  •

فكِّر في تعديل بطاقات سيناريوهات النزاهة لجعلها مالئمًة لصفِّك.  •

أهداف التعلُّم:

بنهاية هذا الدرس، سيتمكَّن األطفال من:

فهم معنى النزاهة واألخالقيات واألمانة.  •

التفكير مليًّا في أهمية األمانة بشأن نوايا المرء ودوافعه تجاه اآلخرين.  •

فهم لماذا من المهمِّ أن تتماشى الكلمات مع التصرُّفات.  •

تحديد النتائج المترتِّبة على عدم األمانة والسلوك غير األخالقي.  •

كيفية استخدام خطة الدرس هذه:

مليًّا.  التفكير  ونشاط  التعلُّم  ونشاط  البداية  نشاط  أجزاء:  ثالثة  إلى  الدرس  خطة   تُقسم 
وهناك أيًضا إطارات اإلرشادات لمساعدتك في تعميق معرفتك بالمواضيع المحدَّدة. باإلضافة 
إلى ذلك، هناك إطارات للنشاط العائلي والنشاط اإلرشادي التي تقترح أنشطًة اختياريًة وطرًقا 

لمواصلة استكشاف مواضيع الدرس.

نظرة عامة على الدرس:

في هذا الدرس، سيستكشف األطفال معنى النزاهة واألخالق واألمانة وأهميتها في الحياة اليومية.

ه خياراتنا، وال سيِّما أهمية األمانة. وسيتعرَّفون أيًضا على المبادئ التي يجب أن توجِّ

وسيتعلَّم األطفال كذلك على كيفية التعرُّف على السلوك األخالقي وغير األخالقي في المدرسة، 
وسيفكِّرون مليًّا في النتائج المترتِّبة على هذه التصرُّفات.

أخيًرا، سيقوم األطفال، من خالل العمل مًعا، بصياغة مدوَّنة قواعد سلوك لضمان النزاهة واألمانة 
والسلوك األخالقي في الصفِّ والمدرسة.

1 إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/en/watch.html
https://fun-corner.unodc.org/e4j-fun-corner/en/read.html
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http://zorbify.com/
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ملحوظة: يمكن توسيع نطاق هذا النشاط وتنفيذه في جزأين )الخطوات 
من 1 إلى 3 والخطوات من 4 إلى 12(. وسيتيح لك ذلك تخصيص مزيٍد 
من الوقت الستكشاف مفاهيم األخالق والنزاهة واألمانة. ويمكنك استخدام 
للمساعدة في بدء  اإلرشادات بشأن معنى األخالق والنزاهة واألمانة  إطار 

المناقشات وإجراء المزيد منها.

 إطار اإلرشادات: التعلُّم عن معنى األخالق 
والنزاهة واألمانة

سلوكنا  تشكِّل  المبادئ  وهذه  األخالقية.  للمبادئ  نظام  هي  األخالق 

وتساعدنا على فهم ما هو جيِّد وما هو سيِّئ، وما هو الشيء الصحيح 

الذي ينبغي فعله.

النقدي، وأن نكون  التفكير  ويعتمد فعل الشيء الصحيح على تطبيق 

صادقين بشأن نوايانا ودوافعنا تجاه اآلخرين، وأن نظهر مراعاًة لمشاعر 

اآلخرين والتعاطف معهم.

فإننا  فعله ونفعله،  الذي يجب  الصحيح  الشيء  ما هو  وعندما نعرف 

نتصرَّف بطريقٍة أخالقيٍة.

بنزاهٍة.  باستمرار بطريقٍة أخالقيٍة، فنحن نتصرَّف  كنَّا نتصرَّف  وإذا 

النزاهة تعني التصرُّف باستمرار وفًقا للمبادئ األخالقية.

وينطوي التصرُّف بنزاهٍة دائًما على فعل الشيء الصحيح، بما في ذلك 

عندما ال يراقبنا أحد أو عندما ال يتضرَّر أحٌد بشكٍل مباشٍر.

هذا يعني أيًضا فعل الشيء الصحيح للسبب الصحيح: ليس للحصول 

على مكافأة أو االهتمام، ولكن ألنه هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله. 

على سبيل المثال، عندما نكون صادقين، وعندما نحترم اآلخرين والبيئة، 

ا نؤمن به، وعندما تتوافق كلماتنا  عندما نكون منصفين، عندما ندافع عمَّ

مع أفعالنا، وعندما نكون صادقين مع أنفسنا.

نعنيه  ما  ونقول  ومخلصين،  صادقين  نكون  أن  باألمانة   المقصود 

ونعني ما نقوله، ونلتزم بالقوانين، ونتجنَّب أيَّ شكٍل من أشكال الخداع 

. أو الغشِّ

واألمانة هي جانٌب من جوانب النزاهة ومبدأُ أخالقيٌّ يجب أن يقوم عليه 

سلوكنا. وهي تساعدنا دائًما على فعل الشيء الصحيح.

الصفِّ  في  األخالقيات  تدريس  المزيد حول  قراءة  في  ترغب  كنت  إذا 

للمعلومات: جيِّد  مصدٌر  هو   Primary Ethics موقع  فإن   الدراسي، 

.https://primaryethics.com.au/about-ethics-classes/

الدراسي،  الصفِّ  في  النزاهة  استكشاف  حول  المعلومات  من  لمزيد 

في  والتنمية  التعاون  منظمة  إعداد  من  النزاهة  تعليم  دليَل  اِقرأ 

https://www.oecd.org/governance/ethics/ االقتصادي:  الميدان 

.education-for-integrity-web.pdf

ولمزيد من المعلومات حول تدريس األمانة في الصفِّ الدراسي، إلِق نظرًة 

على خطة الدرس بعنوان "التصرُّف الصائُب" وراجع المصدَر التالي 

http://www.greatexpectations.  :Great Expectations موقع  على 

.org/resources-about-honesty

1-  اُطلُب من األطفال تكويَن ثنائيات واطلُب من كلِّ ثنائيٍّ
مناقشَة ما الذي سيفعله في السيناريو التالي:

ك إلى   لقد دعوَت صديًقا ال يتمتَّع بشعبيٍة كبيرٍة في صفِّ
اللعب معك. وقبل وقٍت قصيٍر من مقابلة هذا الصديق، 
بشعبيٍة  يتمتَّعون  الذين  الدراسة  زمالء  بعض  تَقابَل 
ا أن تكون جزًءا من هذه المجموعة.  كبيرٍة. أنت تريد حقًّ
ثمَّ يدعوك هؤالء إلى االنضمام إليهم من أجل اللعب مًعا، 

ولكن ال يُسمح لك بإحضار صديقك معك.

ماذا ستفعل؟ و لماذا؟

 2-  بعد بضع دقائق، اُطلُب من كلِّ ثنائيٍّ مشاركَة أفكاره. 
ثُمَّ اِطَرح األسئلَة التاليَة عليهم: 

هل كان من السهل أو الصعب اتخاذ القرار؟   •

لماذا كان األمر سهاًل أو صعبًا؟  •

مثل عن  سيتحدَّثون  الصفِّ  تالمذة  أنَّ  لألطفال  3-   اِشَرح 
نقرِّر  أن  وعلينا  خيارات  نواجه  عندما  اللحظات   هذه 

ما هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله.

 أخبرهم أنَّ هذه القرارات المتعلقة بما يجب عليهم فعله 
هي  يفعلوه،  أن  يجب  الذي  الصحيح  الشيء  هو  وما 

قراراٌت أخالقيٌة.

الخيارات  من  األنواع  أنهم سيواجهون هذه  لهم   اِشَرح 
الصحيح  الشيء  يفعلون  وعندما  األحيان.  أغلب  في 
ويتخذون قراًرا باالستناد إلى التفكير النقدي ومراعاة 
تصرُّفهم  فإن  معهم،  والتعاطف  اآلخرين  مشاعر 
استخدام  يمكنك  األمر،  لزم  وإذا  أخالقيًّا.  هذا سيكون 
بشأن  اإلرشادات  "إطار  في  الموجودة  المعلومات 
التعلُّم عن معنى األخالق والنزاهة واألمانة" لشرح 

هذا المفهوم.
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إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة
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إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

3

Start

قة
قي
د 40 البداية

اِشَرح لألطفال أنَّ الصفَّ سيستكشف أيًضا مفهومين مترابطين: النزاهة واألمانة.  -4

5-   اُطلُب من كلِّ طفل كتابَة رقٍم من 1 إلى 10 على ورقة. ثمَّ أخبرهم أنهم يجب أالَّ يسمحوا لزمالئهم في الصفِّ رؤيَة األعداد
التي كتبوها.

اِشَرح للصفِّ أنك ستعلن بصوٍت عاٍل أحَد األرقام وأنَّ األطفال الذين اختاروا هذا الرقم سيكونون الفائزين.   -6

أَعِلن بصوٍت عاٍل رقًما أعلى من 10، مثل 25.   -7

: اآلن اِطَرح األسئلَة التاليَة على الصفِّ   -8

ما رأيك بهذه اللعبة؟   •

هل من العدل أني أعلنت الرقَم 25؟   •

لماذا؟ كيف يجعلك ذلك تشعر؟   •

هل تعتقد أنني مدرٌس عادٌل؟   •

لماذا؟  •

 9-  إذا لزم األمر، اِشَرح لألطفال أنك وضعت قواعَد للعبة التي لعبوها للتو: يجب عليهم اختيار رقٍم يتراوح بين 1 و10. 
اًشا ومخادًعا. ولكن من خالل إعالن رقٍم أعلى، لم تحترم القواعَد. لقد كنت غشَّ

  األمانة هي قيمة أساسية يجب أن تكون مبدأً توجيهيًّا في حياة األطفال، وهي ستساعدهم على فعل الشيء الصحيح. 
وعندما يعيش الناس دائًما وفًقا لهذا المبدأ ويتصرَّفون دائًما بطريقٍة أخالقيٍة، فإنهم يتمتَّعون بالنزاهة.

بٍة وأقالم تخطيط. 10-  اُطلُب من األطفال تشكيَل مجموعاٍت وزوِّد كلَّ مجموعٍة بلوحٍة قالَّ

11-   اِشَرح لألطفال أنه باالستناد إلى المناقشة التي أجريتها للتو، يجب أن يدرج أفراُد كلِّ مجموعٍة جميَع القيم والمبادئ
التي يعتقدون أنهم يجب أن يعيشوا بموجبها وأن يسترشدوا بها في سلوكهم حتى يعرفوا دائًما ما هو الشيء الصحيح 

الذي يجب فعله.

اُطلُب من كلِّ مجموعٍة تقديَم عملها ووضع الملصقات في زوايا مختلفٍة من الصفِّ الدراسي.   -12
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إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

4

ملحوظة: يمكن توسيع نطاق هذا النشاط وتنفيذه في جزأين )الخطوات من 1 إلى 4 والخطوات من 5 إلى 8(. وإذا أمكنك مشاهدة فيديو الزوربز 
 المعنون "َمن َجدَّ َوَجَد وَمن َزَرَع َحَصَد" مع األطفال أو العمل معهم على الكتاب الفكاهي المناسب، فعليك تتبُّع جميع الخطوات المبيَّنة أدناه. 

ا إذا لم تتمكَّن من ذلك، فتجاوز الخطوة 4. أمَّ

1-  اُطلُب من األطفال تشكيَل مجموعاٍت. ثمَّ اِشَرح لهم أنك ستقرأ سلسلًة من العبارات وأنَّ عليهم أن يقرِّروا داخل المجموعة
ما هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله في كلِّ حالٍة.

َث   2-  اِقَرأ العبارات التالية. وبعد كلِّ عبارٍة، اِمنَح المجموعاِت الوقَت الكافي لمناقشتها. ثمَّ اُطلُب من كلِّ مجموعٍة التحدُّ
ا تعتقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله في هذه الحالة ولماذا تعتقد ذلك. يمكنك تعديُل العبارة لجعلها مالئمًة  عمَّ

ك. أكثر لصفِّ

ماذا كنت ستفعل لو...

شاهدَت أعزَّ أصدقائك يسرق لوح شوكوال في المتجر المحلي؟  •

وجدَت محفظًة على األرض في شارٍع خاٍل؟  •

ا في شراِء لعبٍة جديدةٍ ولكن ليس لديك ما يكفي من المال، ويسقط بعض المال من حقيبة والدتك؟ رغبَت حقًّ  •

ر على أحد األطفال في الملعب؟ رأيَت طفاًل يتمتَّع بشعبيٍة في المدرسة وهو يتنمَّ  •

طلَب منك أعزُّ أصدقائك أن ينسخ عن مسابقتك خالل امتحان الرياضيات، لمرٍة واحدٍة فقط؟  •

طلَب منك طفٌل يتمتَّع بشعبيٍة في المدرسة أالَّ تكون صديًقا لكيتي ألنها غريبة األطوار؟  •

الصحيح  الشيء  دائًما  يفعل  الذي  الطفل  أنَّ  حقيقة  في  الصفِّ  مع  مليًّا  فكِّر  العبارات،  كلَّ  استعرضت  أن   3-  بعد 
يتمتَّع بالنزاهة.  

ع عليهم الكتاَب الفكاهي 4-  اُطلُب من األطفال مشاهدَة فيديو الزوربز المعنون "َمن َجدَّ َوَجَد وَمن َزَرَع َحَصَد" أو وزِّ
المناسب. وبعد مشاهدة الفيديو أو قراءة الكتاب الفكاهي، اِطَرح عليهم األسئلَة التاليَة لبدء المناقشة:

برأيك ما هو الدرس الذي تحاول القصة تلقيننا إيَّاه؟  •

لماذا تعتقد أن سكوتر قرَّر الغشَّ في االمتحان؟  •

لماذا شعر سكوتر بالحرج عندما حصلت على جائزة من المعلِّم/المعلِّمة؟  •

تنسخ  أن  سيِّئًة  فكرًة  تكن  لم  أنها  يعني  هذا  هل  االمتحان.  خالل  بالغشِّ  قامت  عندما  بسكوتر  اإلمساك  يتمُّ   •  لم 

من بارتو؟

•  ما الذي كنت ستفعله لو كنت مكاَن سكوتر وأثنى المعلِّم على عالمتك التي حصلت عليها في االمتحان فقط ألنك قمت 

بنسخ اإلجابات من شخٍص آخر؟

5-   اُطلُب من األطفال تشكيَل مجموعاٍت من خمسة أطفال. ثمَّ أعِط كلَّ مجموعٍة إحدى مجموعتَْي بطاقات سيناريوهات
النزاهة. واُطلُب من كلِّ طفٍل أيًضا اختياَر بطاقٍة واحدٍة وقراءتها لمجموعته. ثمَّ اِشَرح لهم أنَّ كلَّ مجموعٍة من البطاقات 
ر شخصيًة في السيناريو. واِشَرح لهم أيًضا أنه أثناء العمل بالتعاون  تتمحور حول سيناريو، وأنَّ كلَّ بطاقٍة فرديةٍ تصوِّ
كمجموعٍة، يجب على كلِّ طفل أن يمثِّل بشكٍل فرديٍّ الشخصيَة المشاَر إليها في البطاقة التي اختارها، وأن يقدِّم األجوبَة 

باالستناد إلى ما يعتقد أنَّ تلك الشخصية ستفعله.
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بطاقات سيناريوهات النزاهة: المجموعة األولى

Antonia

You have studied very hard for the 
maths test. The day before the test 
your friend Marco tells you that he 
found copies of the maths test by 
the printer. Marco is your best 
friend.

You have found copies of the maths 
test by the printer. The test is 
tomorrow. You have not prepared 
and are not ready for the test. You 
look around and no one is 
watching. 

Sonyeter

You are not a friend of Marco. He 
often bullies you and steals your 
lunch. You discover that he found 
tomorrow’s maths test by the 
printer. You have not studied much 
for the test.

Natalie, the school janitor

You have just seen Marco take the 
copies of the maths test that 
Professor Max left by the printer. 
You know the maths test is 
tomorrow and maths is not Marco’s 
strongest subject. You like Marco. 
You do not like Professor Max 
because you think that he is 
arrogant and unfriendly. 

أنتونيا 

المتحان  تحضيًرا  بجدٍّ  َدَرسِت  لقد 
ماركو  صديقك  يخبرك  الرياضيات. 
أنه عثر على  السابق لالمتحان  اليوم  في 
جانب  إلى  الرياضيات  امتحان  من  نسٍخ 

الطابعة. ماركو هو أعزُّ أصدقائك.

سونييتير 

ر  يتنمَّ وهو  لماركو.  صديقةً  لسِت  أنِت 
عليِك في كثيٍر من األحيان ويسرق طعام 
جانب  إلى  عثر  أنه  تكتشفين  غدائك. 
الذي  الرياضيات  امتحان  على  الطابعة 
فيه  بما  ري  تحضِّ لم  أنت  غًدا.  سيجري 

الكفاية لالمتحان. 

ماركو 

لقد وجدَت نسًخا من امتحان الرياضيات 
سيجري  االمتحان  الطابعة.  جانب  إلى 
ر لالمتحان. تنظر حولك   غًدا. أنت لم تحضِّ

وال أحد يراقبك.

ناتالي، عاملة النظافة في المدرسة 

رأيٍت للتوِّ ماركو يأخذ نسًخا من امتحان 
ماكس  األستاذ  تركه  الذي  الرياضيات 
امتحان  أنَّ  تعلمين  الطابعة.  جانب  إلى 
والرياضيات  غًدا  سيجري  الرياضيات 
بالنسبة  ل  المفضَّ الموضوع  ليست 
تحبِّين  وال  ماركو  تحبِّين  أنت  لماركو. 
األستاذ ماكس ألنك تعتقدين أنه متعجرف 

وغير ودِّي.

األستاذ ماكس 

امتحان  من  نسٍخ  بطبع  قمَت  لقد 
ب  الطالَّ له  سيخضع  الذي  الرياضيات 
أنك  ساعٍة  نصف  بعد  تدرك  ولكنك  غًدا. 
وتجد  تعود  الطابعة.  جانب  إلى  تركتها 
النسَخ ملقاًة بجوار الطابعة. أنت قلق من 
أن يكون بعض الطالب قد رأوها ولكنك 
إعداد االمتحان من  غير متأكِّد. سيتطلَّب 
جديد الكثيَر من الجهد وليس لديك الكثير 

من الوقت.



َحلُّ الُمعِضالِت األخالقيِة

إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

6

Start

قة
قي
د 60 م التعلُّ

بطاقات سيناريوهات النزاهة: المجموعة الثانية

Antonia

You, Ernesto and Sarah are playing 
in the same football team. The 
score is 0-0 and there are three 
minutes to go before the end of the 
game. You get a great pass from 
Ernesto and have a chance to score 
a goal. You head the ball but it also 
hits your hand. You score a goal. 
Your team cheers and everyone 
congratulates you. The referee 
does not say anything. If the goal is 
ruled out, your team will drop out 
of the league because you have lost 
nearly all your matches so far this 
season..

Ernesto

You are Nicole’s best friend and you 
are playing in the same football 
team. The score is 0-0 and there 
are three minutes left in the game. 
Nicole gets a great pass from you 
and heads it towards the goal, but 
you see that she touches the ball 
with her hand before scoring. 
Neither the players nor the referee 
seem to have noticed. If the goal is 
ruled out, your team will drop out 
of the league because you have lost 
nearly all your matches so far this 
season.

Coach Albert

You are the coach of Nicole’s, 
Sarah’s and Ernesto’s football 
team. The score is 0-0 and there 
are three minutes left in the game. 
You see that Nicole scores a goal. It 
looked like she scored the goal 
with her head, but you think that 
she might have touched the ball 
with her hand as well. You are not 
sure. If the goal is ruled out, your 
team will drop out of the league 
because you have lost nearly all 
your matches so far this season. 

Sarah

You Ernesto and Sarah are playing 
in the same football team. The 
score is 0-0 and there are three 
minutes to go before the end of the 
game. You are not really a friend of 
Nicole. You see that she scores a 
goal but you think that she might 
have touched the ball with her 
hand. Neither the players nor the 
referee seem to have noticed. If the 
goal is ruled out, your team will 
drop out of the league because you 
have lost nearly all your matches 
so far this season.

Sandra

You are Nicole’s mum. You are 
watching your daughter play a 
football match. The score is 0-0 
and there are three minutes to go. 
You see Nicole get a great pass 
from Ernesto and score a goal. She 
headed the ball but you are sure 
she also touched it with her hand. 
Neither the players nor the 
referees seem to have noticed. If 
the goal is ruled out, Nicole’s team 
will drop out of the league because 
they have lost nearly all their 
matches so far this season. 

نيكول 

نفس  في  تلعبون  وسارة  وإرنستو  أنِت 
صفر-صفر  النتيجة  القدم.  كرة  فريق 
نهاية  قبل  متبقِّية  دقائق  ثالث  وهناك 
المباراة. تحصلين على تمريرةٍ رائعٍة من 
هدف.  لتسجيل  فرصة  ولديك  إرنستو 
تسدِّدين الكرَة برأسك ولكنها تضرب يدَك 
فريقك  يهتف  هدًفا.  لين  تسجِّ أنت  أيًضا. 
والجميع يهنِّئك. الَحكم ال يقول أيَّ شيء. 
فريقكم  الهدف، سينسحب  إلغاء  تمَّ  وإذا 
من الدوري ألنكم خسرتم جميع مبارياتكم 

تقريبًا حتى اآلن خالل هذا الموسم.

سارة

نفس  في  تلعبون  وسارة  وإرنستو  أنِت 
صفر-صفر  النتيجة  القدم.  كرة  فريق 
نهاية  قبل  متبقِّية  دقائق  ثالث  وهناك 
أنِت  أنِت لسِت صديقًة لنيكول.  المباراة. 
ل هدًفا لكنك تعتقدين أنها  ترين أنها تسجِّ
ربما تكون قد لمست الكرة بيدها. ويبدو 
أنَّ الالعبين والَحكم لم يالحظوا ذلك. وإذا 
من  فريقكم  سينسحب  الهدف،  إلغاء  تمَّ 
مبارياتكم  جميع  خسرتم  ألنكم  الدوري 

تقريبًا حتى اآلن خالل هذا الموسم.

إرنستو 

تلعب  وأنت  لنيكول  صديق  أفضل  أنَت 
النتيجة  القدم.  كرة  فريق  نفس  في 
متبقِّية  دقائق  ثالث  وهناك  صفر-صفر 
على  نيكول  تحصل  المباراة.  نهاية  قبل 
الهدف،  نحو  هها  وتوجِّ رائعٍة  تمريرةٍ 
بيدها قبل  الكرة  تلمس  أنها  ولكنك ترى 
لم  والَحكم  الالعبين  أن  يبدو  التسجيل. 
الهدف،  إلغاء  تمَّ  وإذا  ذلك.  يالحظوا 
ألنكم  الدوري  من  فريقكم  سينسحب 
خسرتم جميع مبارياتكم تقريبًا حتى اآلن 

خالل هذا الموسم.

ساندرا 

أنِت والدة نيكول. أنِت تشاهدين ابنتك تلعب 
في مباراٍة لكرة القدم. النتيجة صفر-صفر 
نهاية  قبل  متبقِّية  دقائق  ثالث  وهناك 
على  تحصل  نيكول  تشاهدين  المباراة. 
هدًفا.  ل  وتسجِّ إرنستو  من  رائعة   تمريرٍة 
ولكنك  رأسيٍة  بضربٍة  الهدَف  لت  سجَّ لقد 
متأكِّدة من أنها لمست الكرَة بيدها أيًضا. 
يبدو أنَّ الالعبين والحَكم لم يالحظوا ذلك. 
فريق  سينسحب  الهدف،  إلغاء  تمَّ  وإذا 
نيكول من الدوري ألنه خسر جميع مبارياته 

تقريبًا حتى اآلن خالل هذا الموسم.

المدرِّب ألبرت 

أنَت مدرِّب فريق كرة القدم الذي يلعب فيه 
النتيجة  كلٌّ من نيكول وساره وإرنستو. 
متبقِّية  دقائق  ثالث  وهناك  صفر-صفر 
ل  قبل نهاية المباراة. ترى أن نيكول تسجِّ
الهدَف  لت  سجَّ وكأنها  األمر  بدا  هدًفا. 
تكون  ربَّما  أنها  تعتقد  لكنك  برأسها، 
لست  أنت  أيًضا.  بيدها  الكرة  لمست  قد 
فسينسحب  الهدف،  إلغاء  تمَّ  إذا  متأكًِّدا. 
جميع  خسرت  ألنك  الدوري  من  فريقك 
هذا  خالل  اآلن  حتى  تقريبًا  مبارياتك 

الموسم.
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اُطلُب من كلِّ مجموعٍة مناقشَة األسئلَة التالية:  -6
برأيك ماذا سيحدث بعد ذلك؟  •

برأيك ماذا ستفعل شخصيتك؟  •

ما هي النتائج المترتِّبة على ما تفعله كلُّ شخصية؟  •

كيف ستشعر كلُّ شخصية؟ كيف سيشعر األشخاص اآلخرون في المجموعة؟  •

برأيك ما هو القرار األخالقي في هذا السيناريو؟  •

ما هو القرار غير األخالقي؟ لماذا؟  •

. اُطلُب من كلِّ مجموعٍة تقديَم سيناريوهاتها وإجاباتها إلى الصفِّ  -7

8-  اُطلُب من الصفِّ التفكيَر مليًّا فيما يلي. وإذا كنت بحاجٍة إلى مساعدٍة لبدء المناقشة أو إجراء المزيد منها، يمكنك
استخدام المعلومات الموجودة في "إطار اإلرشـادات: لماذا يُعتبر الغشُّ خطأً".

لماذا من المهمِّ أن يتصرَّف الناس بطريقٍة أخالقيٍة؟ ماذا سيحدث إذا تصرَّفوا خالًفا لذلك؟  •

؟ لماذا يُعتبر الغشُّ خطأً؟ ما هي النتائج المترتِّبة على الغشِّ  •

إطار اإلرشادات: لماذا يُعتبر الغشُّ خطأً؟ 

هناك الكثير من األسباب التي تجعل الغشُّ خطأً. فيما يلي بعض األمثلة التي تساعدك في المناقشة.

الغشُّ يقلِّل من احترامنا لآلخرين. اُطلُب من األطفال التفكيَر مليًّا في األسئلة التالية:

؟ كيف تشعر لو علمت أنَّ شخًصا ما لعبت معه قد فاز عن طريق الغشِّ   •

•  كيف تشعر لو درست بجدٍّ لالمتحان، ولكن زميلك في الصفِّ حصل على عالمٍة أعلى منك ألنه نسخ اإلجابات؟

الغشُّ يقلِّل من احترام األشخاص الذين يلعبون ويتصرَّفون وفًقا للقواعد. 

الغشُّ يقلِّل من احترامك لنفسك. اُطلُب من األطفال التفكيَر مليًّا في األسئلة التالية:

كيف تشعر عندما تنجح في االمتحان بعالمٍة جيِّدٍة بعد أن درست بجدٍّ؟   •

كيف تشعر عندما تحصل على عالمٍة جيِّدٍة ولكنك لم تدرس كثيًرا ونسخت اإلجابات من شخٍص آخر؟ •

، يكون األمر بمثابة  الغشُّ ال يجعلك تفتخر بنفسك. إنه يجعلك تشعر باالستياء. أنت قلٌق بشأن اإلمساك بك. عندما تغشُّ

إخبار نفسك أنك ال تؤمن بقدراتك.

الغشُّ يجعلك تفقد ثقَة الناس بك. ال يوجد فرٌق كبيٌر بين الغشِّ والكذب. أنت تدَّعي أنك تعرف شيئًا ال تعرفه أو أنك فعلت 

شيئًا لم تفعله. أنت ال تتصرَّف بأمانة.

Start
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اِقرأ العبارة التالية للصف:  -1
كان الجميع سيغشُّ لو لم تكن هناك ضوابط وعقوبات.

اُطلُب من تالمذة الصفِّ مناقشَة ما إذا كانوا يعتقدون أن العبارة صحيحة أم خطأ، ولماذا.  -2
3-  إذا لزم األمر، اُطلُب من األطفال التفكيَر مليًّا في أهمية التصرُّف دائًما وفًقا للمبادئ األخالقية. ذكِّرهم أنه يجب عليهم
ق من األمر أم ال. ويجب عليهم  ا إذا كان شخٌص ما يتحقَّ دائًما أن يكونوا صادقين وأن يتصرَّفوا بنزاهة بصرف النظر عمَّ
دائًما فعل الشيء الصحيح للسبب الصحيح، ليس للحصول على مكافأة أو االهتمام، ولكن ألنه هو الشيء الصحيح الذي 

يجب فعله.

نة لقواعد السلوك في المدرسة النشاط اإلرشادي: مدوَّ

تمثِّل خطُة الدرس هذه فرصًة كبيرًة لألطفال إلنشاء مدوَّنٍة لقواعد السلوك في المدرسة.

اُطلُب من األطفال العمَل في مجموعاٍت واطلُب من كلِّ مجموعٍة اقتراَح 2-3 قواعد تضمن النزاهَة واألمانَة والسلوَك األخالقي في 

. يمكنهم استخدام األنشطة في خطة الدرس كمصدِر إلهاٍم. الصفِّ

ونسرد فيما يلي بعض األمثلة عن القواعد المحتملة فيما لو احتاج األطفال إلى مساعدٍة في إنشاء مدوَّنٍة لقواعد السلوك. يمكنك 

تكييف هذه القواعد مع صفِّك حسبما هو مطلوب.

تحصيلي المدرسي سيكون نتيجًة لجهودي الخاصة.  •

سأكوُن متعاونًا وأحترُم عمَل الطالب اآلخرين وأعترُف به أثناء العمل الجماعي.  •

لن أنسَخ من زمالئي الطالب.  •

إذا استعنُت بعمِل شخٍص آخر أو أفكاره، سأذكُر دائًما أنني فعلُت ذلك وأعترُف بأفكار اآلخرين.  •

َم عمَل شخٍص آخر على أنه عملي. لن أقدِّ  •

لن أقرأَ الموادَّ وسجالِت المحاضرات العائدة ألستاذي دون إذٍن منه.  •

لن أقوَم بتزوير تواقيع أهلي.  •

ا هو غير صحيح وال أنشُر أيَّ معلوماٍت مزيَّفٍة. لن أبلَِّغ عمَّ  •

إذا كنُت مسؤواًل عن أيِّ سوِء سلوٍك، سأعترُف بذلك وأعتذُر.  •

د،  المحدَّ الموعد  في  وسأصُل  يتحدَّثون،  عندما  إليهم  سأستمُع  والمدرِّسين:  الدراسي  الصفِّ  في  زمالئي  •  سأحترُم 

وسأنتظُر دوري للتحدُّث ولن أقوَم بمقاطعة اآلخرين، وسأحترُم أفكاَر اآلخرين وآرائهم ووجهاِت نظرهم.

•  سأحترُم البيئَة: لن أرمي القمامَة، ولن أهدَر الماَء أو الكهرباَء أو غيَر ذلك من الموارد، وسأساهُم في الحفاظ على نظافة  

وترتيب الصفِّ والمدرسة. 

لن ألوَم اآلخرين أبًدا على شيٍء أنا مسؤوٌل عنه.  •

Starا التفكير مليًّ

قة
قي
د 15
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النشاط العائلي: مناقشة األخالق والنزاهة واألمانة في المنزل

اُطلُب من األطفال مناقشَة األخالق والنزاهة واألمانة مع أُسرهم.

اِقتَرح أن يشارك أفراد العائلة اثنتين من الذكريات: واحدة يخبرون فيها الحقيقة والثانية يكذبون فيها، 

واشَرح لهم ما حدث في كلٍّ من هاتين الحالتين. 

. فإذا حصلوا على اإلذن، اُطلُب  تأكَّد من حصول األطفال على إذٍن من أهلهم لمشاركة القصص مع الصفِّ

منهم مشاركَة قصصهم.

قد يحدث أنَّ بعض القصص التي تنطوي على روايةٍ كاذبةٍ ال يترتَّب عليها أي نتائج سلبية: ربَّما لم يُلَق 

القبُض على الشخص الذي كذب وربما يكون قد استفاد من الكذب.

هذه فرصٌة كبيرٌة بالنسبة لك للتفكير مليًّا في حقيقة أنَّ األمانة والتصرُّف بنزاهٍة يعنيان دائًما فعل الشيء 

الصحيح، بما في ذلك عندما ال يوجد شخٌص يراقب أو عندما ال يتعرَّض أحٌد لألذى بشكٍل مباشٍر.

كرِّر التأكيَد على أهمية األخالق والنزاهة واألمانة، وافعل الشيَء الصحيَح دائًما.

Starا التفكير مليًّ
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