
الدرس الأول

ي يحدث بها.
الفساد والمجالت ال�ت

ي التعرف عىل مع�ف 
سيستخدم هذا الدرس الأنشطة والمحتوى من كتاب الطالب للمساعدة �ف

ي يمكن أن يحدث بها والهدف هو تشجيع الطالب عىل التعرف 
الفساد والمجالت المختلفة ال�ت

اتهم وتشجيعهم عىل التوصل من خالل مفاهيمهم  عىل أفكارهم، وتصوراتهم المسبقة وتفس�ي
ي 

�ف للمشاركة  اختياراتهم  ي 
�ف الأفراد  فأهمية  للفساد  الأفراد  واختيار  السلطة  دور  إىل  الخاصة 

لذا  الوحدة،  دروس  جميع  خالل  مهما  موضوًعا  ستكون  المستويات  كل  عىل  فاسدة  أنشطة 
ي الدرس الأول. 

سيكون من المهم إبراز تلك المسألة �ف

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تعريف ثالثة عناصر رئيسة على الأقل من »الفساد«.   
تقديم مثال على السلوك الفاسد على الأقل في مجالين مختلفين في المجتمع.   

وصف فئتين مختلفتين للفساد.  
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ح للدرس التخطيط المق�ت

بداية الدرس )5 دقائق(  .1

قم بعرض الصورة من الصفحة )12( )الموضحة أدناه( عىل السبورة أو أي وسيلة عرض أخرى. 

ي هذه المرحلة 
اطلب من الطالب النظر إىل الصورة- دون مزيد من المعلومات أو التعليمات �ف

ي قد تمثل 
والهدف هنا هو السماح للطالب هنا بتكوين بعض النطباعات الأولية والأفكار ال�ت

ي الدرس أعط الطالب دقيقة واحدة للنظر إىل الصورة  
عقبة وسيتم التعرف عليها مع التقدم �ف

عنه  تع�ب  ما  عن  انطباعاتهم  عن  التعليقات  بعض  الطالب  من  اطلب  الدقيقة،  انتهاء  بعد 
الصورة. 

كزون عىل عملية تقديم وتناول النقود، وربما استنتجوا بعض  من المرجح هنا أن الطالب س�ي
الصورة  من  أخرى  جوانب  لستخالص  الأسئلة  أسلوب  استخدم  ذلك  من  السلبية  المفاهيم 
ي تظهر فيها رافعة، ومباٍن، 

ويمكنك أن تسأل، عىل سبيل المثال عن موقع الصورة )الخلفية ال�ت
نشاءات(. يمكنك أن تسأل من يمكن أن يرمز إليه  وسْور ترجح أنه موقع للبناء، وهكذا تشارك الإ
كة البناء، والشخص  هذان الشخصان؟ فالشخص الموجود عىل اليسار يمكن أن يكون ممثل �ث
؟)وتمثل  ف ف هذين الرجل�ي ي يراها الطالب ب�ي

ف يمثل العميل ما هي العالقة ال�ت الموجود عىل اليم�ي
ي طريقة تحويل الأموال؟ قد 

هذه محاولة لستخالص فكرة عن عالقة السلطة( ما هي الرمزية �ف
ي العالقة، وأنها 

ي تظهر �ف
، نظًرا للرسية ال�ت ي يرجح الطالب أنه استنتاج بطريقة ما لوقوع أمر سل�ب

تجري خلف ظهر الشخص الموجود عىل اليسار.  
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ف الطالب، قم بتدوين الكلمات الأساسية عىل السبورة أو أي  وبينما تجري المحادثة بينك وب�ي
جهاز عرض آخر. 

ي هذا 
ي هذه المرحلة، ل تقم بما هو أك�ث من ذلك مع الصورة، لكنك ستعود إليها لحًقا �ف

و�ف
الدرس. 

ف حيث إنها ل تلقي بأي ضغط عىل الطالب بشكل فردي سوى  وبداية، هذه نقطة جيدة للتمي�ي
. فكل مستوى من التفك�ي يمكن أن يعمل بحرية وعىل طريقته دون أي ضغط.  التفك�ي

نشاط الحوارات )20 دقيقة(  .2

ي كتاب الطالب
ي الصفحات )6( إىل )5( �ف

يتضمن النشاط التاىلي المشاركة باستخدام 5 حوارات �ف

لكل  واحد  حوار  تقديم  ويتم  تقريًبا،  متساوية  مجموعات  خمس  إىل  الصف  تقسيم  يجب 
ي الصف. 

مجموعة. اطلب من كل مجموعة أن ترشح طالًبا ليقدم مالحظات إىل با�ت

اطبع الحوارات الخمسة وقطعها إىل عنارص فردية. ومن المفيد أن تثبت الحوار عىل قطعة من 
ي المجموعة، أو أن تطبع لكل 

كارت صلب. يمكنك تكب�ي الحوار لضمان أن يراه جميع الطالب �ف
طالب نسخة واحدة بحيث يكون لكل واحد منهم نسخته الخاصة به. 

الأمور  عىل  يتعرفوا  أن  الطالب  من  يطلب  النشاط  فهذا  البداية،  نشاط  ي 
�ف الحال  هو  وكما 

مع  أنه  ويالحظ  والمدركات  ات  والتفس�ي ي 
المعا�ف عن  والبحث  الحوار  ي 

�ف يتأملوا  وأن  بأنفسهم 
بعض الصفوف، قد تكون واثًقا بما فيه الكفاية لتسمح للطالب بالقيام بالتعرف عىل الحوار 
ي توجيه الطالب إىل ما ينبغي عليهم 

دون أي تعليمات أخرى، بينما قد ترغب مع بعضها الآخر �ف
التعرف عليه. وفيما يىلي بعض الخيارات:

ما هو الموضوع الرئيس في الحوار؟  ·

من هي الشخصيات الرئيسة في الحوار؟  ·

ما هي العالقة بين الشخصين؟  ·

ما هو الدور الذي تلعبه »السلطة« في الحوار؟  ·

ما هي نتيجة الحوار؟  ·

ما هي العواقب الضمنية للحوار؟  ·

ي هذا النشاط حواىلي خمس دقائق إجماًل. 
وينبغي أن تستغرق مرحلة الستكشاف �ف

ح  ترسث أن  وينبغي  مالحظاتها  تقديم  مجموعة  كل  من  اطلب  الخمسة،  الدقائق  نهاية  ي 
�ف

إىل  استناًدا  بشأنه  الجماعي  هم  بهم وتفك�ي الخاص  الحوار  الفصل موضوع  لبقية  تعليقاتهم 
الخيارات المبينة أعاله. 

ف لمالحظات كل مجموعة.  وينبغي أن تستغرق مرحلة التعليقات هذه حواىلي عرسث دقائق، دقيقت�ي
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ي الحوارات 
كة �ف والآن، اسأل الطالب لمدة خمس دقائق عما إذا كان بإمكانهم تحديد مالمح مش�ت

المختلفة ومن المرجح أن تشمل ثالثة عنارص رئيسة، هي:

بعض جوانب خيانة الأمانة.   ·

بعض عناصر السلطة في وضع يمكنهم من إساءة استغالل النفوذ.   ·

شخص واحد في السيناريو يحصل على منافع شخصية من نوع ما.   ·

كتابة  طالب  كل  من  اطلب  ثنائية  مجموعات  إىل  الطالب  بتقسيم  قم  ذلك  من  النتهاء  عند 
ف أن  تعريف لكلمة »الفساد« عىل قطعة من الورق ثم تبادلها مع زميله وهنا ينبغي عىل الطالب�ي

ي تعريفيهما للتوصل إىل تعريف واحد يتفقان عليه.  
يتناقشا �ف

وكجلسة عامة لهذا القسم، اطلب من كل مجموعة قراءة تعريفها الذي اتفقت عليه وستحتاج 
ي هذه المرحلة إىل إيجاد تعريف توافقي بحيث يكون لديك تعريف للفساد سوف تستخدمه 

�ف
ي التعريف. 

ي هذه المرحلة التأكيد عىل دور السلطة �ف
طوال هذه الوحدة ومن المهم أيًضا �ف

فئات الفساد )5 دقائق(  .3

طبًقا  الحوارات  تصنيف  الطالب  من  لتطلب  فرصة  فهناك  الخمسة،  الحوارات  إىل  وبالعودة 
لمدى خطورتها عىل مقياس يتكون من 1-5، بحيث يكون 1 هو الحوار الأخطر و5 هو الأقل 
يمكن  ذلك  بعد  الغرض  لهذا   )Kahoot( لعبة  مثل  تصويت  أداة  استخدام  يمكنك  خطورة. 
ة لالأسئلة قد يظن بعض الطالب أن  استخدام نتائج التصنيف كأساس لجلسة مفتوحة قص�ي
ي الحسبان هي أن 

ي يجب أن توضع �ف
ة، لكن النقطة ال�ت لية ل تمثل خطورة كب�ي ف الواجبات الم�ف

ي استنتجتها من 
كة ال�ت ذلك ل يزال يمثل نوًعا من الفساد، ويمكنك الرجوع إىل المالمح المش�ت

الحوارات، ففي النهاية فهو يمثل نوًعا من عدم الأمانة. 

ي الصفحة 
ي الفساد البسيط والكب�ي �ف

ف فئ�ت شارة إىل الفرق ب�ي يمكن إنهاء هذا النشاط القص�ي بالإ
)13-14( من كتاب الطالب. 

صور الفساد )25 دقيقة(  .4

ي المرحلة القادمة عىل أماكن حدوثه، 
بعد أن قمنا بتعريف الفساد وتحديد تصنيفاته، سنتعرف �ف

ي 
وسنتعرف عىل صوره وسيطلب من الطالب تطبيق فهمهم للفساد عىل سياقات مختلفة كما �ف

ف عىل الطالب الذين يبدعون معارفهم وأفهامهم،  ك�ي الأجزاء السابقة من الدرس، سينصب ال�ت
وكذلك عىل المبادئ البناءة. 

ي كتاب الطالب، قم بإنشاء بطاقة تسمية لكل مجال يحدث فيه الفساد، 
باستخدام الشكل 2 �ف

عىل سبيل المثال: الرياضة، والقوات المسلحة، والسياسة... إلخ. ينبغي أن تقوم بعمل ثالثة 
ي النهاية 36 بطاقة إجماًل. 

ن �ف بطاقات لكل مجال من المجالت الأث�ف عرسث بما يكوِّ

ي بداية الصف. 
ضعها بشكل متباعد عىل طاولة �ف
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الآن  عليهما  سيعملون  ف  اللت�ي ف  البطاقت�ي يختاروا  ثم  الطاولة  إىل  يأتوا  أن  الطالب  من  اطلب 
ي حوار مماثل للحوار 

ف يجب عليهم العودة إىل مقاعدهم والتفك�ي �ف وبعد أن اختاروا البطاقت�ي
ي اختاروها وعند الفراغ من ذلك، اطلب 

ي بداية الدرس والذي سيوضح المجالت ال�ت
السابق �ف

من الطالب قراءة مثالهم والهدف من ذلك هو تغطية المجالت الـ12، وهكذا سيكون لديك 12 
طالًبا يعطي كل واحد منهم مثاًل. 

ي ستتضمن توجيهات تعطيها لهم، 
كمال مهمة التفك�ي الأولية، وال�ت امنح الطالب 10 دقائق لإ

بداء المالحظات، بحيث تخصص دقيقة لكل طالب.  ثم امنحهم 12 دقيقة أخرى لإ

الأساسية  التعليمية  النقاط  بتلخيص  القسم، قم  المتبقية من هذا  الثالثة  للدقائق  وبالنسبة 
ي استقيتها من تفك�ي الطالب. 

ال�ت

ي 
ي المجال، ويع�ف

ف لأنه يسمح للطالب بدرجة من الحرية �ف يمثل هذا النشاط نقطة جيدة للتمي�ي
إليه،  الوصول  يمكنهم  أنه  يشعرون  الذي  المجال  عىل  ف  ك�ي وال�ت المحاولة  يستطيعون  أنهم 
الشخصية  الصبغة  الأمر عىل إضفاء  المرجوة ويساعد هذا  النتائج  لتحقيق  ويعطيهم فرصة 

عىل التعلم. 

جلسة عامة )5 دقائق(  .5

خالل  ي 
�ف أنه  لهم  وضح  ثم  دقيقتان  مدته  للطالب  اختبار  بعمل  قم  للدرس،  عامة  لجلسة 

ي 
وال�ت فيها  التفك�ي  يستطيعون  ي 

ال�ت المفردة  الكلمات  من  العديد  كتابة  عليهم  ف يجب  دقيقت�ي
ف قم بالتجول  ف الدقيقت�ي ي خالل هات�ي

تلخص معرفتهم وكذلك الموضوع الذي يتناوله الدرس و�ف
ي يكتبها الطالب بحيث تتكون لديك فكرة بمدى الصلة بينها. 

ي الصف ولحظ الكلمات ال�ت
�ف

ي كتبوها وسيكون »الفائز« هو 
، اطلب من الطالب حساب عدد الكلمات ال�ت ف ي نهاية الدقيقت�ي

و�ف
صاحب أك�ب عدد من الكلمات. 

نت فكرة- أثناء  ي كتبها الطالب رغم أنك كوَّ
ي هذه الجلسة، نوعية الكلمات ال�ت

ا، �ف ولن يكون مهمًّ
ي 

ي التخطيط التكوي�ف
تجوالك بالصف- عن المستويات المختلفة للفهم وهو ما قد يساعدك �ف

ي الموضوع الذي 
ي المراجعة والتفك�ي �ف

ي الطالب وقًتا �ف
والغرض من هذا الختبار هو أن يق�ف

تناوله الدرس.
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