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دليل األستاذ(ة)
املستوی الخامس



أسلوب تناول الدليل
يحتوي الدليل على اثني عشر درس يحمل كل منها عنوانًا

الدرس األول: أحدد أهدافي،
الدرس الثاني: أهمية المال،

الدرس الثالث: كيف تحصل على المال،
الدرس الرابع: كيفية االدخار،

دَِّخار، الدرس الخامس: َتنِظيم َعمِليَّة اْالِ
الدرس السادس: الحاجة و الرغبة،

الدرس السابع: َاْلِميَزاِنيَُّة، 
الدرس الثامن: اإلنفاق،التوفير،االستثمار والتبرع، 

الدرس التاسع: المال والموارد: االستهالك،
الدرس العاشر: التنظيم لمشروع،

الدرس الحادي عشر: السعر الحقيقي،
الدرس الثاني عشر: الفساد المالي.

 

صفحة المقدمة
تحتــوي جميــع الــدروس علــى صفحــة المقدمــة وهــي عبــارة عــن لمحــة ســريعة عــن المــادة، الموضــوع، األهداف 

التعليمية، المواد والوســائل، ومدة الدرس الزمنية.

صفحة النشاط
هنــاك ثالثــة عناصــر نشــاط مختلفــة فــي كل درس، تحمــل عناويــن: التمهيــد للــدرس، الَتعلُّــم، التقويــم، 

باإلضافــة إلــى مــدة زمنيــة محــددة مقــررة لــكل فقــرة.

الملحقات
تجــد هــذه الصفحــة فــي نهايــة بعــض الــدروس وتحتــوي علــى المــواد الالزمــة لألنشــطة، أوراق أنشــطة إضافيــة 

تــوزع علــى التالميــذ.

مقــدمـــة
تــم إعــداد هــذا الدليــل فــي إطــار عمــل مشــترك بيــن وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والجمعيــة   
االبتدائــي. للتعليــم  الدراســية  البرامــج  فــي  الماليــة  التربيــة  أنشــطة  إدراج  يتوخــى  الماليــة  للثقافــة  المغربيــة 

ويعتبــر هــذا الدليــل ثمــرة جهــد كبيــر تــم بذلــه مــن خــالل تنظيــم الجمعيــة المغربيــة للثقافــة الماليــة بالمشــاركة 
مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي للعديــد مــن ورشــات العمــل ســاهم فيهــا خبــراء محليــون و دوليــون 
وأطــر تربويــة مــن مفتشــين تربوييــن ومفتشــي التوجيــه التربــوي ومكونيــن وأطــر اإلدارة مــن الــوزارة1 والجمعيــة2.

وفــي هــذا اإلطــار تــم اختيــار المواضيــع مــن طــرف فريــق تربــوي يضــم أطــرا مــن مديريــة المناهــج واألكاديميــة 
الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة الربــاط ســال القنيطــرة. كمــا قــام بتصــور وٕانتــاج المضاميــن و مالئمــة الــدروس 
واإلشــراف علــى اإلنجــاز والتنفيــذ الفني،أطــر الجمعيــة المغربيــة للثقافــة الماليــة2، فــي مــا قــام بإعــادة ســياقة 
الــدروس والتدقيــق اللغــوي والتصديــق علــى جــذاذات األنشــطة الماليــة الفريــق التربــوي لــوزارة التربيــة الوطنيــة 

والتكويــن المهنــي1 .

شكر خاص
للســيد مديــر األكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة الربــاط ســال القنيطــرة علــى احتضــان عمليــة تجريــب 

المشــروع والدعــم المســتمر الــذي قدمــه للفريــق التربــوي وللعمليــات الخاصــة بتكويــن األطــر التعليميــة.
الشــكر موصــول كذلــك لمنظمــة أفالطــون التــي واكبــت الجمعيــة المغربيــة للثقافــة الماليــة خــالل هــذه المرحلــة، 
وذلــك مــن خــالل توفيــر الخبــراء الدولييــن الذيــن ســهروا علــى تكويــن المكونيــن ووضــع وثائقهــا التربويــة رهــن 

إشــارة األطــر التربويــة المغربيــة لالســتفادة منهــا واقتبــاس بعــض  دروس هــذا الدليــل.  
__________________________________________________

1أشرف على ذلك فريق تربوي من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة،تحت إشراف:  

األستاذ الحامدي محمد، رئيس قسم المواد العلمية والتربية البدنية – مديرية المناهج- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتنسيق مع السيد خيتر محمد 
مكلف بالمركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي باألكاديمية.

نسق الفريق التربوي: األستاذ خالد زروال، مكلف بمصلحة الشؤون التربوية بالمديرية اإلقليمية للخميسات.
الفريق التربوي: األستاذة أمينة عفيفي، األستاذة فتيحة بنهماشت، األستاذ محمد لصفر، األستاذ محمد الحمري،األستاذ إبراهيم شمسي، األستاذ محمد 
صبار، األستاذ عبد القادر الحسني مفتشات ومفتشي التعليم االبتدائي، واألستاذة أمينة أوجياللي، رئيسة مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية اإلقليمية 

للصخيرات تمارة.
2أشرفت على ذلك نزهة السعداني، المديرة التنفيذية للجمعية المغربية للثقافة المالية.

التنسيق: أسماء رافع، مكلفة بالشؤون اإلدارية بالجمعية المغربية للثقافة المالية.
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المدة الزمنية 
55 دقيقة

األهداف التعلمية  
أميز بين الهدف الفردي والهدف الجماعي

أميز بين الهدف المادي والهدف الالمادي    
أحدد أهدافي القريبة والبعيدة

المواد والوسائل  
السبورة - بطاقات الخط الزمني

التمهيد

النشاط 1 (5 - 10 دقائق)

  يدون األستاذ(ة) القولة األتية: «ما تاه أحٌد 
عرف طريقه»

  ماذا تعني هاته القولة؟
  هل انتم متفقون مع هاته القولة؟

  ما رأيكم في هذه القولة؟ من لديه رأي
  آخر؟ لماذا؟

يقرأ بعض المتعلمين القولة؛
   يجيب المتعلمون والمتعلمات عن األسئلة؛

   يحددون الهدف والوسيلة في القولة؛
   (عمل جماعي)

الدرس 1: أحدد أهدافي  

جماعي
لالمادي   
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يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين:
   قراءة النص؛

   تصنيف أهداف كل من اإلخوة الثالثة؛
   تحديد األهداف الجماعية ( المشتركة)  

   تحديد األهاف الفردية؛
          تحديد األهداف المادية والالمادية والقريب والبعيد

   المدى وحسب األولويات.

يقرأ المتعلمون النص قراءة فردية صامتة 
(أو جهرية إذا دعت الضرورة)

(عمل فردي \ جماعي)
يستخرج المتعلمون أهداف كل واحد من اإلخوة

ويدونونها في جدول؛
يستخرجون األهداف الفردية والجماعية ،المادية 

والالمادية وحسب األولويات.

النشاط 4 
مطالبة المتعلمين ب:

   كتابة أربعة أهداف يريدون تحقيقها في 
حياتهم على خط زمني لتحديد الهدف 

القريب والهدف البعيد؛
   تحديد الوسائل الضرورية لتحقيق هذه 

األهداف.
     

يكتب كل تلميذ \ة هدفا في كل بطاقة 
(عمل فردي \ جماعي)

   يلصق البطاقات على الخط الزمني مرتبة 
من الهدف القريب إلى الهدف البعيد؛

   يقرؤونها أمام زمالئهم؛
   يستنتجون أن بعض األهداف تحتاج إلى 

موارد مالية لتحقيقها؛
   يحاولون تقييم كلفة أهدافهم.

النشاط 3 

عثمان تلميذ في 12 من عمره، له أختان: زينب 10 سنوات ومليكة 8 سنوات. اإلخوة الثالثة مجدون 
في دراستهم ويرغبون في النجاح في نهاية السنة الدراسية. ويذهبون كل عطلة صيفية عند جدتهم في 
البادية. لكل واحد منهم حلمه الخاص: عثمان يرغب أن يصير طبيبا، وزينب تطمح أن تكون معلمة، 
أما مليكة فتحلم أن تصير بيطرية. كلهم يرغبون في الحصول على المال كما يتوفر عليه نبيل قريبهم 

القاطن بقرية جدتهم.
فنبيل تلميذ بمدرسة القرية يعتني بدراسته وبمشروعه الصغير « تربية األرانب» الذي يدر عليه ماال 

يكفيه لشراء كل ما يحتاجه. 
أراد اإلخوة خوض تجربة مثل نبيل. فقرروا إعداد مشروعهم الخاص من المال الذي وفروه مما تعطيهم 

جدتهم وأبويهم.
فلكل واحد منهم هدف يريد تحقيقه: عثمان يريد شراء كرة قدم جيدة، 

الخط الزمنيوزينب ترغب في شراء فستان جميل، أما مليكة فتتمنى شراء دمية كبيرة.

التعلم

النشاط 2 (20 - 40 دقيقة)

   يطلــب األســتاذ (ة) مــن كل متعلــم(ة) أن يكتــب 
مــا يتمنــاه فــي المســتقبل؛

   مناقشــة األجوبــة للوصــول إلــى الفــرق بيــن الحــل
والهدف؛

الخانــة  فــي  بطاقاتهــم  وضــع  األســتاذ(ة)  يطلــب 
الجــدول. فــي  المناســبة 

يكتب كل متعلم(ة) ما يتمناه مستقبال  في 
بطاقة؛ (عمل فردي)

  يعرض المتعلمون والمتعلمات ما كتبوه؛
  يصنف المتعلمون والمتعلمات ما كتبوه إلى

  حلم أوهدف

الهدفالحلم

م
ء دمية كبيرة.
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المدة الزمنية 
55 دقيقة

األهداف التعلمية  
عند نهاية الدرس يصبح المتعلم (ة) قادرا (ة)على:

تمييز وتوضيح عنصري (السبب والنتيجة ) لحاجة المال؛
تمييز وتوضيح صعوبات االدخار

المواد والوسائل  
جدول (CVA)/ أوراق /أقالم رصاص/ صور معبرة

التمهيد

النشاط 1 (5 - 10 دقائق)

يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين التفكير في 
المهن والوظائف المختلفة التي تشكل مصدر 
الدخل ألفراد المجتمع واإلجابة على األسئلة 

التالية:
   ما نوع األعمال التي يقوم بها جيرانك؟

   ما هو مصدر دخل عائلتك؟
   من يكسب المال في عائلتك؟ماذا يعمل 

كل منهم؟
   هل يكفي هذا الدخل لتلبية حاجات 

العائلة؟ كيف عرفت ذلك؟

يجيب المتعلمون عن األسئلة المطروحة من 
لدن األستاذ(ة)؛ 

(عمل جماعي).

الدرس 2: أهمية المال   

النشاط 6

يقترح األستاذ\ة الئحة أهداف تلميذ ويطالبهم 
بتصنيفها:

   شراء قصة
   سفر في العطلة الصيفية

   شراء سيارة
   نجاح في آخر السنة

يوزع المتعلمون إلى مجموعات كل مجموعة 
تصنف حسب ما يلي:

   أهداف قريبة واهداف بعيدة
   أهداف مادية والمادية

   حسب األولوية
   حسب الكلفة المادية (عمل مجموعات).

التقويم
15 دقيقة

تدريب المتعلمين على الفصل بين الهدف 
الفردي, الجماعي المادي والالمادي والقريب 

والبعيد المدى حسب األولويات.

النشاط 5

مطالبة المتعلم/ة بكتابة الهدف ثم يقوم بتصنيفه
داخل الجدول

هدف مادي / المادي........ 1

استعمال جدول توضيحي من مجموعة من 
الخانات دون عناوين حسب عدد األهداف 

واقتراحات المتعلمين (عمل مجموعات).
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النشاط 3 

1. يسأل األستاذ(ة) المتعلمين من أجل تحديد 
أسباب ونتائج مشكلة ما وتوقع نتائج مختلفة 

ومحتملة انطالقا من مالحظة الصور؛
   إذا رميت قشرة موز على األرض فقد تسبب 

انزالق ووقوع أحدهم إذا ما داس عليها؛
   في حال لم ترتدي معطفك فقد تصاب 

بالبرد؛

2. يوضح األستاذ(ة) أن الجزء األول من الجملة 
هو (السبب)أما الجزء الثاني فهو) النتيجة؛

3. يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين تحديد  
السبب والنتيجة في الجمل التالية:

   بسبب عدم حملها المظلة إلى المدرسة، 
ابتلت مالبسها بالمياه؛

   إذا حافظت على نظافتك الشخصية، فسوف 
تتمتع بصحة جيدة.

يشرح األستاذ(ة) أن كل األحداث لها نتائج.

يــوزع األســتاذ(ة) المتعلميــن إلــى ثــالث مجموعــات 
ويعطــي كل مجموعــة ورقــة وقلــم رصــاص، يطلب 

من كل مجموعة أن ترســم شــجرة المشــكلة 
الخاصة بها لمعالجة إحدى المواضيع التالية:

   لماذا ال يكون المال متوفرا في بعض
   األحيان؟

   لماذا يكون من الصعب توفير المال؟
   ما أهمية الحصول على دخل؟

مالحظة: يكرر األستاذ(ة) سؤاله( لماذا) 
بعد كل إجابة وبذلك يحصل على العديد 

من المعلومات لرسم شجرة المشاكل وتشجيع 
التالميذ لمزيد من التفكير؛

يطلب األستاذ(ة) من كل مجموعة رسم شجرة 
ذات جذور وجذوع وفروع على ورقتهم مع 

التذكير أن:
الجذور تمثل األسباب
الجذوع تمثل المشكلة
الفروع تمثل النتائج

يالحظ المتعلمون الصور من أجل استخالص 
العالقة بين السبب والنتيجة؛ (عمل جماعي)

يشتغل المتعلمون في مجموعات بتقنية شجرة 
المشكلة؛ (عمل في مجموعات)؛

يدون المتعلمون المشكلة على جذع الشجرة 
واألسباب على الجذور والنتائج على الفروع؛

عرض أعمال المجموعات ومناقشتها؛

مالحظة : إذا تعذر على المتعلمين استعمال 
هذه التقنية يوظفها األستاذ(ة) جماعيا.

التعلم

النشاط 2 (30 - 40 دقيقة)

يرسم األستاذ(ة) جدول أسلوب: 
ماذا تعرف؟ماذا تريد أن تعرف؟ماذا 

تعلمت؟على السبورة ويكتب في العمود  األول 
ما يعرفه المتعلمون حول الدخل وفي العمود 

الثاني ما يريدون معرفته عن الدخل.

تعريف الدخل: الدخل هو مبلغ من المال 
أو تعويضات ذات قيمة تحصل عليها مقابل 

عمل أو خدمة، أو ربح من استثمارات مالية أو 
نتيجة بيع ممتلكات ما.

يعبئ المتعلمون ما يعرفونه و ما يريدون 
 .CVA معرفته عن الدخل في جدول

(عمل فردي -عمل جماعي).

 مالية أو 
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المدة الزمنية 
55 دقيقة

األهداف التعلمية  
تعرف الطرق المشروعة للحصول على المال (التوظيف/ التجارة....)

المواد والوسائل  
أوراق – بطاقات – مسرح الصور – سبورة - ساحة

التمهيد

النشاط 1 (5 - 10 دقائق)

يقف األستاذ\ة في مركز الدائرة ويخبر 
التالميذ بأنه سينطق باسم مهنة، وسيكون 

عليهم القفز في اتجاه مركز الدائرة متخذين 
وضعية الثبات المسرحية «تشخيص 

الوظيفة»

   يقف التالميذ مشكلين دائرة وظهورهم 
باتجاه مركزها، (عمل جماعي)

   يقفز التالميذ كما وجههم األستاذ\ة 
ويحاولون تقليد المهنة؛

   ( صياد- مدرس- شرطية- ممرض- 
رياضية...) باعتماد مسرح الصور.

الدرس 3: كيف تحصل  
على المال       

التقويم
15 دقيقة

النشاط 4

   يوزع األستاذ(ة) المتعلمين إلى مجموعات،
   يسجل تعريف الدخل بورقة أمام كل 

مجموعة:
الدخل هو مبلغ من المال أو تعويضات ذات 

قيمة تحصل عليها مقابل عمل أو خدمة،
الدخل ربح من استثمارات مالية أو نتيجة بيع 

ممتلكات ما؛

كل فرد من المجموعات ينقل تعريف الدخل 
كلمة كلمة / أو الجملة ككل بتقنية اإلمالء 

ركضا (العادي / المعدل)؛ (عمل في 
مجموعات)

النشاط 5

يسأل األستاذ(ة) المتعلمين:
ماذا تعلمتم حول موضوع الدخل؟

يدون إجاباتهم في العمود الثالث في جدول 
  CVA

(ماذا تعرف؟ماذا تريد أن تعرف؟ماذا تعلمت؟) 

يجيب المتعلمون عن السؤال بأفكار متعددة 
حول ما تعلموه حول الدخل وأهميته؛ 

(عمل جماعي)
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النشاط 3 

   يشكل األستاذ(ة) مجموعات من 5 - 6 
أفراد. 

   يقدم لكل مجموعة بطاقة تعريف وقلم 
وورقة؛

   يدون األسئلة اآلتية على السبورة:
   ما هي وظيفة الشخصية الموجودة في 

البطاقة؟
   متى تحصل هذه الشخصية على االجر؟

   هل الدخل مبلغ ثابت دائما؟
   من أين نحصل على الدخل؟

   

يشكل المتعلمون مجموعات ويحددون مقررا،
(عمل مجموعات)

   يقرؤون البطاقات؛
   يجيبون عن األسئلة؛

   يقدم كل مقرر عمل مجموعة؛
   يستخلص التالميذ االستنتاج االتي:

يحصل الناس على المال من خالل وظائفهم 
التي تختلف من مجال ألخر و حسب الجهة 

المشغلة.
   الموظف يحصل على راتب شهري قار من 

الدولة؛ 
   المستخدم يحصل على أجر شهري قار من 

المشغل؛
   التاجر يحصل على دخل غير قار حسب 

عدد المشترين؛
   الفالح يحصل على دخل غير قار حسب 

العرض والطلب وحسب ظروف اإلنتاج 
   الحرفي يحصل على دخل غير قار حسب 

العرض والطلب وجودة المنتج؛

التقويم
15 دقيقة

النشاط 4 

يطلب األستاذ (ة) من المتعلمين كتابة 
مصدر دخل األسرة في بطاقة؛

يرسم األستاذ (ة) جدوال على السبورة 
لتصنيف إجابات التالميذ حسب : الدخل 

الثابت، الدخل غير الثابت؛
اعتماد التذكير بالسؤالين :لماذا؟ لماذا تعتقد 

ذلك؟ من له رأي آخر؟

يكتب كل متعلم(ة) مصدر دخل أسرته في 
بطاقة؛ (عمل فردي)

يضع المتعلم(ة) البطاقة في الخانة المناسبة 
في الجدول؛

التعلم

النشاط 2 (30 - 40 دقيقة)

   يشكل األستاذ(ة) مجموعات من 5 - 6 
أفراد.

   يطلب من كل مجموعة تشخيص مهنة من 
اختيارها باعتماد مسرح الصور
   يذكرهم بمبادئ مسرح الصور: 
   (ال صوت، ال حركة، ال وسيلة)

   تقدم كل مجموعة المهنة التي اختارتها 
باعتماد مسرح الصور، (عمل مجموعات)

   تناقش الصورة:
   ماذا ترى؟ من هؤالء؟ أين هم؟ لماذا تقول 

ذلك؟ هل الصورة واضحة؟ من يدخل تعديال 
لتكون أكثر وضوحا.

19
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المدة الزمنية 
55 دقيقة

األهداف التعلمية  
كيف أدخر لتحقيق أهدافي 

فهم وسائل أو سبل مضاعفات المدخرات

المواد والوسائل  
األحجار- أوراق – أقالم رصاص 

التمهيد

النشاط 1 (5 - 10 دقائق)

يطلــب األســتاذ(ة) مــن المتعلميــن والمتعلمــات 
حكايــة تجربتهــم فــي كيفيــة توفيــر مبلــغ مالــي 
لعبــة،  (شــراء  هدفــه؛  تحقيــق  علــى  ســاعده 

قصــة،...).

   يحكي كل متعلم(ة) لزميله تجربته في 
موضوع االدخار(عمل ثنائي)؛

   عرض بعض النماذج.

الدرس 4: كيفية االدخار       مالحق الدرس

اسم (مهنة) الشخص: 
...................................

أزرع واحصد القمح وأبيعه في السوق ألحصل على 
المال. عندما يكون الموسم جيدا بدون فيضانات وبدون 
جفاف أجني الكثير من المال. اما عندما يعم الجفاف 
ال أتمكن من تسديد مصاريف الزراعة. يحدد السوق 

والحكمة سعر القنطار من القمح.

اسم (مهنة) الشخص: 
...................................

ألعب كرة القدم مع الفريق الوطني، وامثل بالدي في 
المنافسات الدولية. احصل على دخل شهري تم تحديده 

عندما انضممت للفريق، وعلى مكافأة كلما حققنا 
انتصارات كلما بذلت مجهودا إضافيا.

اسم (مهنة) الشخص: 
...................................

أعمل في مطعم واخدم الزبائن من خالل اخذ طلباتهم 
وٕاحضار الطعام لهم. أحصل على أجرة شهرية من 

الشركة. غالبا ما احصل على بقشيش من بعض الزبائن.

اسم (مهنة) الشخص: 
...................................

أبيع الخضر والفواكه في السوق، أزرع بنفسي بعض 
الخضر في البستان. وأشتري الفاكهة من مزارعين أخرين 
وأعيد بيعها. يعتمد دخلي على عدد المشترين لبضاعتي. 

وتحدد األسعار من قبل السوق والحكومة.

اسم (مهنة) الشخص:
...................................

أعمل في مكتب البريد، أقوم بتوزيع الرسائل على سكان 
الحي. أحصل على أجرة شهرية تم تحديدها في عقد 

العمل مع مكتب البريد عندما بدأت مزاولة العمل. أحصل 
على مكافأة مالية كلما بذلت جهدا أكبر في العمل.

اسم (مهنة) الشخص: 
...................................

أعمل في بنك واخدم عمالئه من خالل االهتمام 
برصيدهم سواء عند السحب أو إيداع الرصيد. أساعد 
أحيانا شخصا ما على فتح حساب جديد وأحصل على 

أجر شهري.           

.

شخص:
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يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين:
   تقديم أعمالهم أمام زمالئهم وشرح أفكارهم 

ومقارنتها؛
   يشرح كيف يرتبط هذا النشاط مع وضع 

الميزانية بحيث يتم ربط بين التكلفة والدخل 
واالدخار.

   يعرض كل مقرر أعمال المجموعات 
(عمل فردي)

   يناقشون أفكارهم باعتماد سؤالي:
   لماذا تعتقد ذلك؟ هل لديك فكرة أخرى؟

التقويم
15 دقيقة

النشاط 3 

مطالبة المتعلمين ب:
   الجلوس على شكل دائرة ويعطيهم 10 
أحجار لعشرة متعلمين بشكل عشوائي؛
   يطالبهم بتمرير األحجار وعندما يقول 
« توقف» يجيب المتعلمون الحاملون 

لألحجار على السؤالين:
   كيف تستثمر ما تعلمته اليوم في تخطيط 

ميزانيتك قصد االدخار؟ 
   كيف تستثمر االدخار غير المالي إلى ما 

تملكه من مال؟

   يمرر كل متعلم(ة) األحجار في الدائرة 
(عمل جماعي) وعندما يقول األستاذ 

(ة) توقف سيكون على المتعلمين الذين 
يحملون األحجار اإلجابة كل بدوره على 

األسئلة؛

التعلم

النشاط 2 (30 - 40 دقيقة)

   يقدم األستاذ (ة) لكل مجموعة ورقة وقلم
الرصاص؛

   يطلب منهم تحديد مجموعة من الهدايا 
يريدون شراءها ويحددون سعر كل هدية 

والتفكير في التوفير لها:  

   يعمل المتعلمون ضمن مجموعات (عمل 
مجموعات) لمناقشة وتخطيط ما يجب فعله 

الدخار المال؛ 
   تعبئ كل مجموعة الجدول اآلتي:

فكرة لالدخار غير الماليفكرة لالدخار الماليتكلفتهاالهدية
استعارة لعبةعدم شراء الحلوى يوميا....الهدية 1
ابتكار لعبةتحديد األولويات....الهدية 2

النشاط 4 

المقبــول  الســلوك  بتحديــد  المتعلميــن  يطالــب 
يلــي: ممــا  المقبــول  غيــر  والســلوك 
   االستغناء عن المسائل الضرورية

   وضع المال في مكان آمن
   شراء أشياء غير ضرورية

   إصالح بعض األشياء 
   تبذير المال

   االحتفاظ بالمدخرات في جيبك
مناقشــة  المتعلميــن  مــن  يطلــب  األخيــر  فــي 
مــا تعلمــوه مــع أســرهم حــول تخطيــط الميزانيــة 

االدخــار. لمضاعفــة 

   يضع المتعلم /ة بطاقة نعم / ال أمام 
العبارة المناسبة؛

   يبرر المتعلم /ة جوابه: لماذا يعتقد ذلك؟ 
   يطرح اآلخرون األفكار األخرى إذا كانت 

لديهم؛ (عمل فردي).
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المدة الزمنية 
55 دقيقة

األهداف التعلمية  
  يتعرف التلميذ على طرق االدخار الفردي والجماعي.
  يتعرف إيجابيات وسلبيات االدخار الفردي والجماعي.

  يتحكم في طريقة توثيق المدخرات.

المواد والوسائل  
قصص، جداول، سيناريو

الدرس 5: تنظيم عملية االدخار  

25

التمهيد
1.  يســرد المعلــم القصــة التاليــة: «بــدأت زينــب 
وزميالتهــا عمليــة ادخــار النقــود العــام الماضــي، 
فأنشــأن حّصــاالت ادخــار خاصــة، احتفظــت كل 
منهــن بحّصالــة إلــى جانــب دفتــر التوفيــر لتســجيل 
علــى  واتفقــن  المبلــغ،  تضاعــف  المدخــر.  المبلــغ 
فتــح الصناديــق فــي نهايــة الســنة.» يطــرح المــدرس 
إلــى  التالميــذ  ويســتدرج  المضمــون  حــول  أســئلة 

التعــرف علــى معنــى االدخــار الفــردي.
2.  يسرد المدرس قصة مليكة: «بدأت مليكة مع 
زميالتهــا فــي العــام الماضــي بتوفيــر المــال بشــكل 
جماعــي، فأنشــأن حّصالــة ادخــار بالقســم، وأودعنــه 
لــدى مديــر المؤسســة، واحتفظــت كل واحــدة منهــن 

بدفتــر توفيــر خــاص بهــا، كمــا تــم تكليــف إحــدى 

زميالت مليكة بتسجيل المبالغ المودعة والمسحوبة 
المــدرس  يطــرح  والتوقيــِع.»  والتاريــخ  االســم  مــع 
أســئلة ثــم يســتدرج التالميــذ بواســطة الحــوار الموجــه 

إلــى التعــرف علــى معنــى االدخــار الجماعــي.
3.  يقســم المــدرس التالميــذ إلــى مجموعتيــن ثــم 

يطلــب منهــم المقارنــة بيــن القصتيــن.

   يستمع المتعلمون بتمعن، ويجيبون على أسئلة 
المدرس، ويستخلصون المغزى من القصتين.

   يجري المتعلمون مقارنة بين القصتين.
   يستخلص المتعلمون سلبيات وٕايجابيات كل    

من االدخار الفردي واالدخار والجماعي.
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التعلم

1.  يجــري األســتاذ نقاشــا مــع التالميــذ يمنحهــم 
فيــه فرصــة اختيــار أســلوب االدخــار الــذي يرغبون 

فيــه (فــردي – جماعــي).

«أخبرتــك  التالــي:  الســيناريو  األســتاذ  يقــرأ    .2
والدتــك عنــد عودتــك مــن المدرســة أن صنــدوق 
األرض  علــى  وقــع  قــد  بــك  الخــاص  التوفيــر 
وتناثــرت القطــع النقديــة فــي كل مــكان مــن البيــت، 
وأخبرتــك أنهــا حاولــت جمــع النقــود لكــن لألســف 
تدحــرج البعــض منهــا تحــت األثــاث المنزلــي. ولــم 
تتمكــن مــن اســترجاعها.» يســأل المــدرس: كيــف 
تتأكــد مــن أنــك اســترجعت المبلــغ النقــدي كامــال ؟ 
مــاذا تفعــل لتضبــط مدخراتــك مــن النقــود ؟ مــا هــي 
العناصــر التــي يجــب توفرهــا فــي دفتــر التوفيــر؟

3.  يعرض األستاذ الصورة 1

المبلغ المتبقيالمبلغ المسحوبالمبلغ المودعالتاريخ

4.  يستدرج المدرس تالميذه ويوجههم لملء 
الجدول.

   يناقش التالميذ خياراتهم فيما بينهم.
   يقدِّمون نتائج المناقشة.

   يتوصل المتعلمون إلى ضرورة إيجاد وسيلة 
لتسجيل المدَّخرات (دفتر توفير).

   يملؤون الجدول

التقويم

يجري األستاذ نقاشا مستعينا باألسئلة التالية.
1.  أين ستدخر أموالك؟

2.  ما الحّصالة الذي ستستخدمها؟
3.  كيف يتم توثيق المدخرات؟

4.  ما هي المعلومات المدونة في ورقة التوفير؟

يجيب التالميذ على األسئلة.

الكفاية

األهداف التعلمية  
  أنفق مالي بحكمة 

  أميز بين الحاجة والرغبة 

المواد والوسائل  
صور لمنتجات تمثل الحاجات والرغبات

 التمهيد

   يقوم األستاذ(ة) بتوزيع بطائق ملونة تضم 
الصور التالية: كرة، دراجة هوائية، مدرسة، 

لوحة رقمية، لعبة، كتاب، قلم، مستشفى، 
لباس، ماء، أكل، محفظة.

   يطلب االستاذ(ة) بعد ذلك من التالميذ 
إلصاق الصور أو البطائق  على الحائط 

المسجل عليه بطاقة «الحاجات» أو 
الحائط المسجل عليه بطاقة ’‘الرغبات».

   يشرح األستاذ(ة) للمتعلمين أن هذه 
مجموعة من الصور تمثل أشياء مختلفة 

ذات كلفة، عليهم أن يقرروا ماهي األشياء 
التي يحتاجونها واألشياء التي يرغبون فيها.

النقاش حول مكان وضع البطائق

ملحوظة:
في حالة االختالف بين المتعلمين حول مكان 
وضع البطاقة يقترح األستاذ مكانا ثالثا محايدا 

ويناقش معهم االختيارات  لتحديد المكان 
المناسب

باختــالف  تختلــف  والرغبــات  الحاجــات  بعــض 
االفراد/األســر.

الدرس 6: الحاجة والرغبة 
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التقويم
 

يطلب االستاذ من المجموعة إعطاء أمثلة 
وتبرير اإلجابات واالختيارات.

   توزيع أوراق تتضمن قائمة مشتريات 
(الملحق رقم)

يشرح األستاذ المهمة:
افترض أنها بداية العام الدراسي الجديد 

و تريد شراء حاجات مدرسية ولديك مبلغ 
ادخرته باإلضافة إلى مبلغ أخر منحه إليك 

والدك، فاصبح لديك ما مجموعه 300 درهم  
   أوًال ضع عالمة في خانة الحاجات أو
   خانة الرغبات حسب ما تراه مناسبًا،
   ثانيًا ضع دائرة حول األشياء التي

   ستشتريها
   من نقودك المدخرة بعد ذلك، يتم مناقشة

   الخيارات مع تبريرها

يناقش المتعلمون األجوبة فيما بينهم داخل 
كل مجموعة ويختارون ممثال عن كل 

مجموعة لتقديم الجواب. 

يشارك جميع المتعلمين في مناقشة االفكار 
الصادرة عن المجموعات وخصوصا 

الخجولين منهم فهم المهمة مع إنجازها.  

         يستنتج االستاذ والمتعلمون
حتى لو قام أحدكم بتصنيف شيء على أنه رغبة فهذا ال يمنع شراءه خصوصًا إذا تم شراء كل الحاجات 

وٕاذا تم أيضًا بذل مجهود إضافي بهدف توفير المبلغ المطلوب وكان شراء هذه الرغبة فعًال يمنحك 
سعادة ويساهم في تحقيق هدف من أهدافك الفردية أو الجماعية.

التعلم

   يوزع األستاذ المتعلمين إلى مجموعات
   ثم يكتب األسئلة االتية على السبورة:

   ما الفرق بين شيء أساسي نحتاجه وشيء 
نرغب فيه ؟

   كيف تكون الحياة في غياب هذه الحاجات 
األساسية؟                  

هل يعيش اإلنسان دون حاجاته األساسية؟ 
كيف تبدو حياته حينها؟    

   هل يمكن لإلنسان العيش دون تحقيق 
رغباته؟

   ما هي المصاريف التي يمكن تقليصها أو 
الغاؤها، الحاجات أم الرغبات؟  

يناقش المتعلمون األجوبة فيما بينهم داخل كل 
مجموعة ويختارون ممثال عن كل مجموعة 

لتقديم الجواب. 

يشارك جميع المتعلمين في مناقشة االفكار 
الصادرة عن المجموعات وخصوصا الخجولين 

منهم.
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المدة الزمنية 
55 دقيقة

األهداف التعلمية  
   يتعرف التلميذ على معنى الميزانية.
   يتعرف األقسام األساسية للميزانية.

   يتعرف أهداف وضع الميزانية.
   يتمرس على وضع الميزانية من خالل 

   أمثلة تطبيقية.

المواد والوسائل  
أوراق نشاط مسطرة، أوراق، أقالم رصاص.

التمهيد

يكتــب األســتاذ كلمــة «ميزانيــة» علــى الســبورة ثــم 
معناهــا  لمعرفــة  أســئلة  بواســطة  تالميــذه  يســتدرج 
والمصاريــف  المداخيــل  األساســية:  وأقســامها 

واالدخــار.

يجيب التالميذ على أسئلة المدرس.

 

الدرس 7: الميزانية      

35

التعلم

1.  يسرد األستاذ القصة التالية: «يتقاضى عثمان 50 درهما أسبوعيا لتغطية مصاريفه، ويمنحه 
والده كلفة الحافلة، ويوفر عثمان 25 درهما من مصروفه كل أسبوع ألداء واجب انخراطه في ناد 

رياضي الذي يبلغ 100 درهم في الشهر.

رغبة xحاجةx السعراألشياء
6 دراهم دفتر

10 دراهمأقالم رصاص
100 درهمحقيبة مدرسية

3 دراهمممحاة
100 درهمساعة يدوية
10 دراهمأقالم حبر

40 درهمنظارات شمسية
MP350 درهم

250 درهمباليستيشن
60 درهمعلبة لحفظ الطعام

2 دراهممبراة  
55 درهمدواء
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الكفاية

األهداف التعلمية  
فهم خياراتنا في التصرف بالمال.

تحديد أولويات اإلنفاق.

المواد والوسائل  
عملة نقدية ورقية

ورقة تعريف مصطلحات اقتصادية خاصة بكل تلميذ
جدول ميزانية

ورقة تعريف مصطلحات اقتصادية خاصة بكل تلميذ
جدول ميزانية

التمهيد

النشاط 1 

1. لعبة خلط المجموعات:
   يطلب األستاذ من التالميذ التجول في

 القاعة.
   يوضح لهم، أنه عندما يقول كلمة« قف» 
عليهم التوقف وتشكيل مجموعات ثنائية 

مع زميله المجاور، لإلجابة عن أحد 
األسئلة التالية ويمنحهم دقيقة لمشاركة 

جوابهم عن السؤال المطروح:

   هل تتلقى هدايا مالية في المناسبات 
واالعياد؟

   كيف تتصرف بالمبلغ عند استالمه؟
   هل تدخرالمبلغ؟ أين تدخره؟

   ماذا تشتري عادة عندما يكون
   بحوزتك نقود؟

   هل سبق وتبرعت بالمال من أجل قضية 
إنسانية؟

   هل سبق أن استخدمت المال من أجل 
البدء بمشروع عمل على نطاق ضيق

الدرس 8: االنفاق، التوفير، 
االستثمار والتبرع

 بكل تلميذ

النشاط 1 

االدخارالمصاريفمداخيل عثمان 

المجموع

  

تقويم

يــوزع األســتاذ علــى كل تلميــذ جــدول وضــع الميزانيــة، ويطلــب منــه وضــع ميزانيــة خاصــة برحلــة قــام بهــا 
إلــى حديقــة األلعــاب مســتفيدا ممــا تلقــاه فــي مرحلــة التعلــم.

2.  يسرد األستاذ القصة التالية: «السيد فهيم رب أسرة تتكون من ثالثة أطفال، يشتغل في مؤسسة براتب يبلغ 
7000 درهم، زوجته تعمل مربية في روض لألطفال براتب يبلغ 2000 درهم. العائلة لها مصاريف شهرية 
تتمثل في: 2000 درهم قرض منزلي، فواتير الماء والكهرباء والهاتف 350 درهما، مصاريف النقل 1000 

درهم، مصاريف الطبيب في حالة مرض أحد أعضاء األسرة 500 درهم. تدخر عائلة فهيم شهريا 1000 درهم 
لشراء سيارة.»

بعد سرد القصة يطلب األستاذ من تالميذه وضع ميزانية فهيم مستعينين بالجدول: مداخيل فهيم، المصاريف، 
االدخار، المجموع، ثم يسأل: ماذا تالحظون في ميزانية عائلة فهيم؟ ولماذا من الضروري أن تكون مداخيلنا 

تفوق المصاريف؟

   يستمع التالميذ بتمعن للقصتين ويجيبون على 
أسئلة المدرس.

   يضعون ميزانية عثمان ويدونون األجوبة 
الصحيحة في الجدول.
   يضعون ميزانية فهيم.
   يجيبون على السؤالين.

 وألن عثمان سينتقل السنة المقبلة إلى القسم 
اإلعدادي فهو يوفر 50 درهما شهريا لشراء دراجة 

هوائية وتوفير كلفة الحافلة.»
 3/4 مــن  مجموعــات  إلــى  التالميــذ  األســتاذ  يــوزع 
تالميــذ، ويقــدم لهــم ورقــة النشــاط 1، ويطلــب منهــم 
المــدرس  ويراقــب  عثمــان.  ميزانيــة  وضــع  محاولــة 
العمــل ويقــدم المســاعدة عنــد االقتضــاء، وذلــك بتنقلــه 

مــن مــكان إلــى آخــر.
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التمرين الثاني

ماذا تفعل باموالك؟ اتخاد الخيارات المالية
1.  استعراض العملة النقدية.

2.  يطرح األستاذ السؤال: «ماذا يمكنك أن 
تفعل بهذه العملة؟»

1.  يشرح للتالميذ أن هناك أربعة أشياء 
مختلفة يمكنهم التصرف بهذه النقود، إذ يمكنهم 

انفاقها أو توفيرها أو استثمارها أو التبرع بها.
2.  يكتب األستاذ هذه التصرفات األربعة على 

أوراق منفصلة.
3.  يفتح نقاشا مع التالميذ لتوليد األفكار التي 

تحدد معاني هذه المفردات و إعطاء أمثلة 
على كل منها.

4.  يطرح األستاذ األسئلة التالية:
   ماذا نعني باإلنفاق؟ هل لديك أية أمثلة؟

   كيف يقوم الناس بالتوفير؟ هل لديك أمثلة؟
   وماذا يعني التبرع بالمال؟ هل لديك أمثلة؟

5. يسجل االستاذ اجابات التالميذ في 
المربعات المناسبة.

6.  يضيف األستاذ إليها توضيح تعاريف هذه 
المفردات.

7.  يطلب من التالميذ اقتراح ثالثة أمثلة عن 
األشياء التي ينفقون أموالهم عليها، و اخرى 

يدخرون من أجلها، ومنظمات يرغبون بالتبرع 
لها، وطرق سيستثمرون بها.

تكتب هذه األمثلة في المربعات المناسبة.

أتعلم: انفق، أوفر،أستثمر وأتبرع 

توفيرانفاق

تبرعاستثمار

التعلم

التمرين األول

يجمع األستاذ التالميذ معا بالقرب من 
الجداول.

يطلب منهم المشاركة بذكر ما يعرفونه بالفعل 
عن االنفاق،التوفير، االستثمار والتبرع.(كل 

جدول على حدة)
  يكتب اجاباتهم في العمود األول.

يطلب منهم التفكيربإلجابات بناء على إجابات 
يطلب منهم ما يريدون معرفته عن االنفاق، 
التوفير، االستثمار والتبرع. (تكون الصياغة 
على شكل اسئلة وتكتب في العمود الثاني).
يشرح للتالميذ أنه سوف طلب منهم ملء 

العمود الثالث في نهاية الدرس.

ماذا تعرف 
عن االنفاق؟

ماذا تريد أن 
تعرف عن 
االنفاق؟

ماذا تعلمت 
عن االنفاق؟

ماذا تعرف 
عن التوفير؟

ماذا تريد أن 
تعرف عن 
التوفير؟

ماذا تعلمت 
عن التوفير؟

ماذا 
تعرف عن 
االستثمار؟

ماذا تريد أن 
تعرف عن 
االستثمار؟

ماذا 
تعلمت عن 
االستثمار؟

ماذا تعرف 
عن التبرع ؟

ماذا تريد أن 
تعرف عن 
التبرع ؟

ماذا تعلمت 
عن التبرع ؟

2.  يطلب األستاذ من التالميذ االختالط 
ببعضهم وتشكيل مجموعة ثنائية أخرى مختلفة 
عن األولى مع زميل مغاير ،ثم يطرح السؤال 

الثاني.

3.  تستمر اللعبة على هذا النحو حتى استنفاد 
طرح األسئلة (تمنح دقيقة واحدة لإلجابة عن كل 

سؤال ولمشاركة أجوبة التالميذ.

   يتجول التالميذ في القاعة.
   عند سماع كلمة «قف» يتوقف التالميذ عن 

المشي لتشكيل مجموعات ثنائية. 
   كل تلميذ مع زميله المجاور.

   يفكر التالميذ في السؤال المطروح، ويجيبون 
عليه.
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الكفاية

األهداف التعلمية  
فهم االستخدام الفعال للموارد، وٕادراك محدودية هذه الموارد.

األهداف:
   عند نهاية الدرس يصبح التالميذ قادرين على :

   فهم أن بعض الموارد محدودة ولها ثمنها

المواد والوسائل  
صويرات توضيحية للموارد.

أوراق + أقالم

التمهيد

   يشكل األستاذ مجموعات من 4  
   يوزع على كل مجموعة مصورات الموارد المختلفة، كوب من الماء، خبز و بطارية.

   يطلب من كل مجموعة أن تقوم بتعيين قائد يقوم بحمل البطاقات.
   يقرأ على المجموعات بعض السيناريوهات وبعض اإلرشادات وهي:

السناريو األول:
« تخيلوا أنكم كمجموعة تعيشــون معا في نفس المنزل، واليوم صباح الســبت. عند االســتيقاظ يريد 
الجميــع شــرب الماء.هنــاك نقــص فــي ميــاه الشــرب فــي الحــي، فليــس لديكــم ميــاه ســوى مــا جمعتمــوه 

باألمس».

الدرس 9: المال والموارد، 
االستهالك

النشاط 1 

تتلقى زينب من والديها مصروفا أسبوعيا قدره 50 
درهما. منحتها جدتها 50 درهما بمناسبة العيدي 
شهر دجنبر الماضي. قدم لها شقيقاها عثمان و 
مليكة هدية مالية قدرها 50 درهما بمناسبة عيد 

ميالدها.  
تريد زينب شراء دمية ثمنها 80 درهما و مساعدة 
زميلتها ربيعة لشراء بعض األدوات المدرسية التي 
تنقصها. فربيعة تنحدر من عائلة محدودة الدخل 
ليس بمقدورها تحمل مصاريف شراء كل اللوازم 

المدرسية مما جعل زميالتها في الصف يساهمن 
بقدر من المال قصد مساعدتها.

1.  يعرض األستاذ النشاط على التالميذ.

2.  يعرض جدول توزيع مصاريف زينب.
3.  تناقش األجوبة في القسم.

يطرح األستاذ السؤال التالي: « اقترح على زينب 
ما يمكنها عمله بالمبلغ المتبقي».

كم تملك 
زينب من 
المال؟

كيف 
تتصرف 
فيه؟

الغرض 
/ الهدف

القيمة 
بالدرهم

االنفاق /
رشاء ما أريد

دمية

التوفري / 
االدخار
التربع

االستثامر

التقويم

النشاط 2 

مطالبة المتعلمين ب:
الجلوس على شكل دائرة ويعطيهم 10 أحجار 

لعشرة متعلمين
بشكل عشوائي؛

يطالبهم بتمرير األحجار وعندما يقول « توقف» 
يجيب المتعلمون الحاملون لألحجار على 

السؤالين:
كيف تستثمر ما تعلمته اليوم في تخطيط 

ميزانيتك قصد االدخار؟ 

كيف تستثمر االدخار غير المالي إلى ما 
تملكه من مال؟

كم تملك من 
المال؟

كيف 
تتصرف 
فيه؟

الغرض 
/ الهدف

القيمة 
بالدرهم

االنفاق رشاء 
ما أريد

التوفري / 
االدخار
التربع

االستثامر

النشاط 3

إذا كنت تملك مبلغا من المال يتراوح بين 500 درهم و 1000 درهم. كيف تتصرف فيه؟
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التعلم
 

  يقدم األستاذ لكل مجموعة ورقة وقلم
يطلب من المجموعة كتابة جميع الموارد 

التي يتشاركها الناس
يطلب األستاذ من إحدى المجموعات ذكر 

واحدة من الموارد بصوت عال
يطلب من باقي المجموعات شطب المورد 

من قائمتهم في حال وجوده
يتابع االستاذ مع باقي المجموعات، حيث 
تذكر كل مجموعة موردا بدورها، وهكذا، 

حتى االنتهاء من كل األجوبة
يطلب من المجموعات إحصاء اإلجابات 

المميزة التي بقيت ضمن قائمة الموارد
تفوز المجموعة ذات أكبر عدد من الكلمات 

الغير المشطوبة
تقدم جائزة رمزية للمجموعة الفائزة في حال 

توفرها.

المواد: ورقة وقلم / عمل في مجموعة من 4
تحاول المجموعة الوصول إلى أقصى 

ما تستطيع من األمثلة( المياه، الطعام، 
الكهرباء، الغاز، الوقود، الحطب، 

األوراق،األقالم، الحبر و الشامبو....)
يقرا تلميذ من إحدى المجموعات قراءة مورد 

من الموارد التي كتبها التالميذ، بصوت 
مرتفع.

باقي المجموعات تشطب على المورد 
المذكور من الئحتها.

كل مجموعة تذكر بالتناوب موردا 
من الموارد الموجودة على الئحتها، 

والمجموعات االخرى تشطب على المورد 
المذكوروهكذا حتى االنتهاء من كل 

األجوبة.
تحصي المجموعات اإلجابات المميزة التي 

بقيت ضمن قائمة الموارد.
  يحتفى بالمجموعة التي احتفظت باكبر عدد 

من الموارد الغير المشطوبة.

التقويم
 

يوجه األستاذ األسئلة التالية:
  ماذا تعلمت من هذا الدرس؟

ماذا يحدث عندما يستحود البعض على 
النسبة الكبرى من المياه والطعام والكهرباء؟

كيف نحرص أن تتمتع الغالبية العظمى من 
الناس على حصتها من الموارد المشتركة 
من الماء والغذاء و والكهرباء وغيرها من 

الموارد؟

يدلي التالميذ بإجاباتهم مع تبريرها بأمثلة

(عمل جماعي).

   يوزع األستاذ المياه من خالل تمزيق
   المصورات وتبادل القصاصات المختلفة مع
   الجميع، األمر متروك لقائد المجموعة فيمن

   يحصل
   على نفس الكمية ومن يحصل على 

   كمية أكبر.

السناريو الثاني:
«تشترون يوميا الخبز من الخباز لتناول اإلفطار.

تمزيــق  خــالل  مــن  خبــز  قطعــة  منكــم  كل  يأخــد 
مــن  المختلفــة  القصاصــات  تبــادل  و  المصــورات 

الخبــز».

السناريو الثالث:
«لديكــم أنظمــة تشــغيل مختلفــة فــي المنــزل: جهــاز 
تلفزيــون، جهــاز راديــو، هاتــف خلــوي يحتــوي بعض 
جهــاز  تشــغيل  واحــدة  لبطاريــة  يمكــن  األلعــاب. 
تشــغيل  بطاريــة  لنصــف  يمكــن  بينمــا  التلفزيــون، 

رادُيــو وهاتــف خلــوي.
  أي جهــاز تفضــل أن تســتخدم؟ اختــر مــا بيــن
  قســم البطاريــة إلــى نصفيــن، أو إبقائهــا قطعــة

  واحدة و إعادتها لألستاذ.

السيناريو الرابع:
هنــاك مــن يــدق البــاب ولديــك ضيــف غيــر منتظــر 
المــاء  وتقديــم  إكرامــه  الواجــب  مــن  منزلــك،  فــي 
والخبز، لكن لسوء الحظ نفد كل الطعام والشراب. 

مــاذا تفعــل؟
يطلــب األســتاذ مــن المجموعــات تقديــم 3 إجابــات 

لــكل مجموعــة.

السيناريو الخامس:
«لو كنت على علم بقدوم هذا الضيف 

ماذا كنت ستفعل؟»
مناقشة اإلجابات المختلفة بعد خمس دقائق من 

العمل في المجموعات مع بقية الصف
يشرح األستاذ أخيرا للتالميذ أن هناك موارد 

نتقاسمها مع اآلخرين، و أن طريقة استخدامنا 
لها تؤثر على اآلخرين.

يعرف األستاذ الموارد المحدودة.

المواد: صويرات توضيحية للموارد تقوم 
المجموعات بالمطلوب: 

  يشكل التالميذ مجموعات من 4
  يتم تعيين قائد يقوم بحمل البطاقات.

  تقوم المجموعات بالمطلوب منها.
مناقشة اإلجابات المختلفة وتشاركها مع    

المجموعة الكبيرة.
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الكفاية

األهداف التعلمية  
يتعرف المتعلم دوره في المجتمع ويكتشف كيفية مساهمته فيه.

المواد والوسائل  
قصة- قلم رصاص- ورق - سبورة

التمهيد

يعطي األستاذ فكرة عن الموضوع
يذكر المتعلمين بالشعار التالي:

استكشف، فكر، تحقق ثم تصرف

يعرض األستاذ الصورة
يشرح المطلوب:

  استكشف: يحيط كفا اليدين بكلتا العينين
  ويدار الرأس من جهة إلى أخرى بنحو 180

  درجة، كما لو كنت تبحث عن شيء ما حولك.

الدرس 10: التنظيم لمشروع 

يه.

يكررون الشعار 
ينجزون المهمات

يعبر المتعلمون باإليماءات والحركات
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التقويم
 

مثال: إذا كان االّدخار هو موضوع التفاعل، 
وهم يجدون صعوبة في تحديد ما يمكن 

القيام به، يمكنك طرح األسئلة اآلتية:
هل ترغب في ضّم أشخاص آخرين ضمن 
عملية االّدخار؟ من هم هؤالء األشخاص؟

  كيف يمكنك تشجيعهم على االّدخار؟
  هل ترغب في اّدخار المزيد من المال؟
  ماذا تستطيع أن تفعل إذا كان لديك المزيد

من المدخرات؟
  اسأل التالميذ عّما يريدون القيام به من 

أجل تنفيذ فكرتهم. 
  يحّدد التالميذ لكلعمل تلميذًا مسؤوًال أو
  أكثر للتأكد منتنفيذ المهمات على أحسن
  وجه. وال يعني ذلك أن ينفذ المسؤول أو

  المسؤولون المهمة إنما القيام فقط بالتذكير
  بالمهمات واألدوار. يكتب التالميذ

  أسماءهم على رسماتهم.
تأكد من تعيين شخص مسؤوللكل مهمة، 

وأن األغلبية أو الجميع أصبح منخرطًا في 
النشاط بشكل من األشكال.

يقــوم المتعلمــون ضمــن مجموعاتهــم باختيــار 
المهمــة التــي يريــدون تنفيذهــا

يكتب التالميذ أسماءهم على المهمات.

التعلم
 

وّضح للتالميذ أنهم لطالما استكشفوا وفكروا 
وتحققوا وأنه حان األوان اآلن لمباشرة العمل.

يقف التالميذ مشكلين دائرة، ويروي اآلن 
كل تلميذ ما قيل له، دّون بالتفصيل وصّنف 

األفكار حسب عدد تكرارها.
بعد أن ينتهي الجميع من المشاركة، قم 

بإعالن األفكار الثالثة األكثر شعبية. ثم 
اطلب من التالميذ التفكير في الفعل الذي 

يمكنهم أداؤه ألستكمال. يمكنك تقديم بعض 
التلميحات إذا لزم األمر.

يشارك جميع المتعلمين بالتعبير عما قيل لهم
المشاركة في المناقشة واإلجابة على أسئلة 

األستاذ.

   فكر: ُيحنى الراُس جانبًا وكأنه يستند إلى سبابة اليد في الجهة ذاتها، كما لو كنت تتأمل بعمق.
   تحقق: تظاهربحملعدسة مكبرة ووّجهها متفحصًا.

   تصرف: تُثّبت القدمان على األرض بقوة وثقة، وتؤرجح الذراعان للداللة على نّية المشاركة واالستعداد.

 القيام به من

ذًا مسؤوًال أو
ت على أحسن
فذ المسؤول أو

يام فقط بالتذكير
 التالميذ

سؤوللكل مهمة، 
صبح منخرطًا في 

.
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الكفاية
القدرة على االستقاللية والمبادرة

األهداف التعلمية  
يفهم المتعلم قيمة الممتلكات والموارد واستخدامها بتقدير
قصد تحقيق اهدافه سواء كانت قريبة أو طويلة المدى.

المواد والوسائل  
ملصقات بأسماء المنتجات

أوراق بيضاء
أوراق الملحق رقم () بعدد المتعلمين

الدرس 11: السعر الحقيقي 

ماذا أعرف؟ (15 دقيقة)

يسأل االستاذ(ة)
   ماهو الشيء الذي ترغب في امتالكه أو

   شرائه؟
   يطلب من كل متعلم رسم المنتوج المرغوب

   امتالكه في ورقة،
   بعد انتهاء المتعلمين من رسم المنتوج

   المرغوب في امتالكه،
   يطلب األستاذ(ة) من المتعلمين تخمين

   السعر المطلوب لشراء ذلك المنتوج وكتابته
   تحت الرسم.

إنجاز المهمة 
التقاسم مع الزمالء

المشاركة في المناقشة حول تجارب 
المتعلمين جوابا على سؤال األستاذ

(عمل فردي)

(عمل جماعي) 
تبادل اإلنجازات

التشاور

         يستنتج المتعلمون بمصاحبة األستاذ:

عند تنظيم مشروع اجتماعي يجب تحديد األدوار وتوزيعها على األفراد بشكل يضمن
 تنفيذها وااللتزام بالدور الذي تم اختياره.

الملحق

فكراستكشف

تصرفتحقق
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في النهاية يطلب األستاذ من المتعلمين استعراض وتبادل رسوماتهم فيما بينهم.

يسأل األستاذ(ة) المتعلمين: 
هل سبق أن بحثتم عن ثمن منتوج  ترغبون في شرائه؟

ماذا أريد أن أعرف؟ (25 دقيقة)

يوزع األستاذ المتعلمين إلى مجموعات
يقــوم االســتاذ بتدويــن مجموعــة مــن المنتوجــات 
منفصلــة،  أوراق  فــي  األطفــال  بيــن  المتداولــة 
علــى ســبيل المثــال: لعبــة باليستيشــن، ســاعة 
يدويــة، نظــارات شمســية، لوحــة رقميــة، دميــة، 

قلــم، كــرة).
و يطلــب مــن كل مجموعــة ســحب ثــالث ورقــات 

«كل ورقــة تتضمــن منتــوج».
بعــد ذلــك تخمــن كل مجموعــة الثمــن الحقيقــي 
المجموعــات  باقــي  أمــام  وتعرضــه  منتــج  لــكل 
وتكــون المجموعــة الفائــزة هــي المجموعــة التــي 

قدمــت األثمنــة األقــرب إلــى ثمــن الســوق
(تعاد اللعبة بضع مرات حتى يتمكن المتعلمون 

من التفكير الواقعي في األثمان).

ويتــم  مجموعــة  كل  داخــل  المتعلمــون  يناقــش 
اختيــار مــن ينــوب عــن المجموعــة فــي الجــواب

يشــارك جميــع المتعلميــن فــي مناقشــة االفــكار 
الصادرة عن المجموعات وخصوصا الخجولين 

منهــم

(العمل في مجموعات من 5/6 أفراد).

ماذا تعلمت؟ (15 دقيقة)

يــوزع األســتاذ علــى المتعلميــن أوراق نشــاط (كــم 
تدفع؟).الملحــق().

الجــدول  مــلء  متعلــم  كل  مــن  األســتاذ  يطلــب 
حســب ســعر كل منتوج على حدة، بعد ذلك يقوم 
االســتاذ برســم نفس الجدول على الســبورة ويطلب 
مــن المتعلميــن المشــاركة والمناقشــة جماعيــًا قصــد 
مــلء الجــدول، مــع تعييــن بعــض المتعلميــن لكتابة  

األجوبــة.

فهم المهمة مع إنجازها  

يخمن المتعلم هدفا يريد تحقيقه بعد ســنة يحضر 
ملفا باعتماد التعلمات المكتسبة

(عمل فردي 
تصحيح جماعي

على السبورة
مشروع شخصي 

يعرضه المتعلم في الحصة المقبلة
« يوضع المنتوج ضمن ملف التلميذ »).

يستنتج المتعلمون بمصاحبة األستاذ
كل منتوج له سعر خاص به يحدده السوق. يجب معرفة هذا الثمن قبل شراء أي منتج نرغب 
في اقتنائه وذلك لمعرفة قدرتنا على سداد السعر المطلوب أوًال ومعرفة ما إذا كان هذا المنتوج 

ضروري أو ثانوي.
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المدة الزمنية 
55 دقيقة

األهداف التعلمية  
يتعرف المتعلم الفساد. 

يتخذ مواقف ضده

المواد والوسائل  
صورتمثل الفساد - أوراق بيضاء - أقالم لبدية

التمهيد
(10 دقائق)

يوزع االستاذ التالميذ إلى مجموعات من  
6-5 أفراد ويعطي كل مجموعة صورة.

   يطلب من التالميذ مناقشة ما يحدث في 
الصورة. 

   بعد 5 دقائق، يتقاسم المتعلمون عمل 
المجموعات فيما بينهم.

   إنجاز المهمة 
   التقاسم مع الزمالء

   عرض منتوج كل مجموعة

الدرس 12: ماهو الفساد المالي؟  

السعر الفعلي في السوقالمشتريات

قلم
دفتر

مثلجات
برتقال
حذاء

محفظة
علبة أقالم ملونة

MP3 جهاز
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التقويم
 

اطلب من التالميذ شرح ما يشاهدونه على 
شجرة المشاكل. وّجه السؤال:
ماذا نفعل لمكافحة الفساد؟

   شرح تقنية مسرح الصورة 
   تكوين المجموعات

   مدة العمل في إطار المجموعات 5 دقائق
   العمل الجماعي لمناقشة الصور مع

   التصحيح 10 دقائق.

يقــوم المتعلمــون بتشــكيل صــور باعتمــاد مســرح 
الصورة ألشــكال الفســاد المتفشــية في بيئتهم بعد 

ذلــك يتــم تصحيــح الوضــع
بالبحث عن حلول تتم مناقشتها.

عمل إضافي:
تهيئ ملصق للتنبيه بخطورة الفساد

يوضع في ملف المتعلم.
 

التعلم
(25 دقيقة)

يسأل األستاذ المتعلمين: 
1.  هل باستطاعتكم تعريف الفساد؟

2.  ما هو الفساد؟
يرسم شجرة المشاكل على السبورة أو على ورق 

قالب ويكتب على جذع الشجرة كلمة فساد.
يطلب من التالميذ التعرف على أسباب الفساد، 

ويكتب اإلجابات على الجذور.

بعد ذلك يناقش مع المتعلمين أثر الفساد على 
األشخاص وعلى المجتمع فيكتب اإلجابات 

على فروع الشجرة.

يشاركون في ملء شجرة المشكالت.

       يستنتج المتعلمون واألستاذ
الفساد المالي هو سوء استخدام المال والسلطة بهدف الكسب الشخصي، ويتضمن السرقة، 

الواسطة، تقديم أو قبول الرشوة.
يمكننا مكافحة الرشوة بعدم ممارستها ونشر الوعي عن خطورتها والتبليغ عنها.


