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 دليل المناقشة
 

 الرئيسية الرسائل الرئيسية األسئلة الفيديو في العنصر

 

 الفيديو؟ في الحيوان يمثله الذي ما • وهمية فصيلة من الحيوان

 إلى الحيوان المرأة تصطحب كيف •

  المطاف؟ نهاية في زلهامن

 تأخذه أن بعد للحيوان يحدث الذي ما •

  زلها؟من إلى المرأة

 من الناس يحرم وكيف الفساد يمثل الحيوان

 ومن والخدمات، السلع على الحصول

  .كبشر حقوقهم

 

  امرأة؟ تؤديه ادالصي   دور أن تعتقد لماذا • امرأة الصيّاد

 الخاطئ (التصورات) التصور هو ما •

ح قد الذي الفساد عن   هنا؟ الفيديو إليه يلّمِّ

 فاسدا   يكون أن يمكن كالهما والمرأة الرجل

  .فاسدة أنشطة في يشارك وأن

 

 على يساعد ادا  صي   بوصفها المرأة تصوير

 المرأة دور بشأن النمطية القوالب كسر

  .المجتمع في ومكانتها

  

 

 األولى المشاهد

 

 الرئيسية الرسائل الرئيسية األسئلة الفيديو في العنصر

 

 وغير لطيفا   الحيوان يبدو

 البداية في ضار

 الفيديو؟ خالل الحيوان يتغير كيف •

 إالم الفيديو؟ خالل الحيوان يتغير لماذا •

 التغيرات؟ ترمز

 

 ظاهرة فهو .الضرر من يخلو ال الفساد

 البلدان، جميع على تؤثر ومعقدة ضارة

  .االقتصادية والتنمية القانون سيادة وتقوض

 حارس إلى رشوة دفع

 زهالمتن حارسعدُّ /زهالمتن

 لنقودل

 اصطحاب في المرأة تنجح كيف •

بتقديم رشوة إلى ) زل؟المن إلى الحيوان

  (الموظف

 الرشوة؟ ما •

 أعمال في التفكير الطالب من اطلب •

 بالفساد مرتبطة تكون أن يمكن أخرى

 

 مسرد في الرشوة تعاريف استكشف

  .المصطلحات

 

ح  .الرشوة على يقتصر ال الفساد أن أَوضِّ

 إساءة مثل عدة، أشكاال   يتخذ أن يمكن فهو

 واالختالس والرشوة السلطة استعمال

  .والمحسوبية
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  اتالتطور

 

 الرئيسية الرسائل الرئيسية األسئلة الفيديو في العنصر

 

 مكان في السيارة َصفُّ 

 ممنوع

 في السيارة صف إليه يرمز الذي ما •

  الفيديو؟ في ممنوع مكان

 أجل من النقطة هذه استخدام يمكن •

 بها تؤدي التي السبل استكشاف

 الناس حياة في رئيسيًّا دورا   زاهةالن

 

 تعاريف استكشاف :األخالقية التحديات

  .المصطلحات مسرد في األخالقيات

 

 الذي القفص الحيوان التهام

 فيه يُحفظ كان

  والقفص؟ التلفاز التهام يعنيه الذي ما •

 المقصودة؟ الرسالة ما •

 ويمكن .القصة في التحول نقطة ذلك يمثل

 حيوان أن مفادها التي بالحقيقة يُربط أن

 تُدفع عندما والتضخم االلتهام في يبدأ الفساد

  .الرشوة

 

 زاهة؛الن إلى باالفتقار يُربط أن يمكن كما

 عندالنمو  يواصل الفساد حيوانحيث إن 

  .السيارة لصف الممنوع المكان استخدام

 

 أن يمكن الفساد أن كيف الفيديو يصور

  .مستقبلك ينخر

 ويبدأ النمو في الحيوان يبدأ

 التغير في مظهره

 الناس بتصرفات ادةالصي   تصرفات ربط الحيوان؟ مظهر يتغير لماذا •

  .الفساد تفشي إلى يضيف بما

 

 خدمات تسرق الصيّادة

 الكابلي التلفاز

 جميع تحديد الطالب من اطلب •

 أو يرونها التي األخالقية غير األعمال

 الفيديو في يالحظونها

 غير عمل الكابلي التلفاز خدمات سرقة

  قانوني

 

 مخصص مكان في السيارة َصفُّ 

 قانوني غير عمل اإلعاقة ذوي لألشخاص
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 التلفاز يلتهم الحيوان

  والصحيفة والسيارة والهاتف

 التهام إليه يرمز عما الطالب اسأل •

 والصحيفة والهاتف التلفاز الحيوان

 .والسيارة

ح  قد استعارات يتضمن الفيديو أن وّضِّ

 تأكيد خالل من شيء إلى مباشرة تشير

 إبرازه أو ذكره أو آخر شيء

 إلى الوصول تعذُّر تمثل استعارات هذه

 بسبب تُقد م ال قد التي والخدمات المعلومات

  .الفساد

 

 المعلومات على الناس حصول تعذُّر يحول

 المشاركة في حقهم ممارستهم دون

  .تصرفاتها على السلطات ومساءلة

 

 األخيرة المشاهد

 

 الرئيسية الرسائل الرئيسية األسئلة الفيديو في العنصر

 

 من التحرر تحاول الصيّادة

 الحيوان

 من التحرر ادةالصي   تحاول كيف •

  الفساد؟ حيوان

 ما وهو بالخروج، الحيوان تأمر أن تحاول

  .بالنجاح يُكل ل ال

 

 صغيرة تصرفاتفي  الفساد يُمنع أن ينبغي

 تستفحل عندما وليس اليومية، حياتنا في

  .السيطرة نطاق عن وتخرج األمور

 

 للتصرف األهمية بالغة الفردية المسؤولية

  .زاهةبن

 

 أن تدرك أن للمرأة ينبغي كان متى • المقاومة يحاول الحيوان

  مشكلة؟ يشكل أصبح الحيوان

 مرحلة تأتي قد أنه مفاده خاطئ تصور ثمة

  .الفساد معالجة عندها الممكن من يعود ال

 

 للتصدي مطلقا   يفوت ال األوان أن حين في

 منع مسؤولية عليه تقع فرد كل فإن للفساد،

  .اكتشافه بمجرد الفساد
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