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املقدمة

عزيزي املعلم / عزيزيت املعلمة

يــر دائــرة الثقافــة والســياحة يف أبوظــي، أن تقــدم لكــم 
هــذا الدليــل بوصفــه أحــد مصــادر التعلــم الرئيســة لتحقيــق 
ــع  ــة ملواق ــة التعليمي ــودة للحقيب ــة املنش ــات التعليمي املخرج
يف  العاملــي  الــراث  الئحــة  عــى  املدرجــة  الثقافيــة  العــني 
منظمــة اليونســكو. ويهــدف هــذا الدليــل إىل تقديــم الخــربات 
ــباً  ــراه مناس ــا ي ــار م ــم يف اختي ــة للمعل ــادات التعليمي واإلرش
ــة  ــة، والبيئ ــتويات الطلب ــع مس ــالءم م ــا يت ــدروس بم ــن ال م
ــدرايس أو يف  ــل ال ــل الفص ــا داخ ــوم بتطبيقه ــة، ليق التعليمي
أثنــاء الزيــارات املدرســية إىل مواقــع الــراث العاملــي  واملتاحــف، 
يف مدينــة العــني.  وتلــك الزيــارات تتــم عــى ثــالث مراحــل )مــا 
قبــل الزيــارة، وأثنــاء الزيــارة، وبعــد الزيــارة( عى أن يتــم تحقيق 
ــي يف  ــري والتطبيق ــني النظ ــني الجانب ــي ب ــل التعليم التكام

ــارات. ــاء الزي أثن

يرتبط الدليل باألهداف والنتاجات التعليمية، واسراتيجيات، 
ومهارات التعّلم الحديثة، ووسائل وتقنيات التعّلم اليت تناسب 
إىل  إضافًة  املختلفة،  الدروس  توظيفها يف  وكيفية  درس،  كل 
الطلبة  استكشاف  عملية  لتسهيل  واملناقشة،  للحوار  أسئلٍة 

ملواقع الراث العاملي، ومقتنيات املتاحف ذات الصلة.

كمــا تضّمــن الدليــل مجموعــة مــن األنشــطة، واألدوات، واملــواد 
املحفــزة للمالحظــة، والحــوار واملناقشــة، ومشــاركة األفــكار إىل 
جانــب األنشــطة العمليــة. وتــم تصميــم جميــع األنشــطة 
بأســاليب وطرائــق تعليميــة مبتكــرة،  الفرديــة والجماعيــة 
لتعزيــز املنهــج التخيــيل والتحليــيل املثــر للتفكــر، بشــأن 

ــي. ــيل والعامل ــايف املح ــراث الثق ــم ال تعلي

روابط املناهج الدراسية

يمكن ربط موضوعات الدروس، واألنشطة التعليمية املقرحة 
الدراسية يف  املناهج  بعدد من  التعليمية  الحقيبة  الواردة يف 
مختلف املراحل التعليمية ذات الصلة، كالدراسات االجتماعية 
اإلسالمية،  والربية  األخالقية،  والربية  الوطنية،  والربية 
لدعم  وذلك  والفنون،  اإلنجليزية،  واللغة  العربية،  واللغة 
الراث  مواقع  زيارة  خالل  طالبهم  احتياجات  وتلبية  املعلمني 
وغر  الصفية  األنشطة  تنفيذ  وأثناء  العني،  مدينة  العاملي يف 

الصفية.

وثقافــات  تاريــخ  إىل  التعــرّف  االجتماعيــة:  الدراســات   -
األقــوام الــيت عاشــت قديمــاً يف منطقــة العــني، ودراســة أنمــاط 
الحضاريــة  وصالتهــم  ومهنهــم،  وعقائدهــم  معيشــتهم، 

والتجاريــة.

- الربيــة الوطنيــة: دراســة مواقــع الــراث العاملــي يف مدينــة 
يف  املحفوظــة  األثريــة  مكتشــفاتها  إىل  والتعــرّف  العــني، 
ــراث،  ــى ال ــاظ ع ــف يف الحف ــاف دور املتاح ــف، واستكش املتاح
وتعريــف الطلبــة بالــراث الثقــايف اإلمــارايت؛ لتعزيــز هويتهــم 

الثقافيــة وشــخصيتهم الوطنيــة.

- الربيــة األخالقيــة: التعــرّف إىل مفاهيــم جديــدة يف منظومة 
القيــم األخالقيــة يف ســياقها االجتماعــي والثقــايف مــن خــالل 
اســتلهام جذورهــا الرئيســة مــن الــراث الثقــايف والحضاري يف 
ــة  ــم الحضاري ــا بالقي ــدة، وربطه ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم دول
واألخــالق اإلنســانية املشــركة، الــيت تمّكــن الطلبــة مــن القــدرة 
عــى التعامــل مــع املســتقبل بفكــرٍ راٍق ينهــض بــه وبمجتمعه.

واملعتقــدات  املدافــن  إىل  التعــرّف  اإلســالمية:  الربيــة   -
الدينيــة الــيت كانــت ســائدة لــدى األقــوام الــيت عاشــت يف 

والحديــدي. الربونــزي  العرصيــن  خــالل  العــني  منطقــة 

التاريخيــة  النصــوص  محتــوى  دراســة  العربيــة:  اللغــة   -
والثقافيــة، وتوظيفهــا إلثــراء املخــزون املعريف واللغــوي للطلبة 
مــن خــالل إعــادة تمثيــل املــايض، وروايــة القصص، واملســابقات 

ــة، واملــرح وغرهــا.   اللغوي

ــة عــدداً  ــة : تضمــني كتــب اللغــة اإلنجليزي - اللغــة اإلنجليزي
ــع  ــض مواق ــاول بع ــة  تتن ــات تراثي ــدروس يف موضوع ــن ال م
ــطة  ــض األنش ــر  بع ــني. وتطوي ــة الع ــي يف مدين ــراث العامل ال

ــع.  ــك املواق ــة بتل ذات الصل

- الفنــــون: دراســة أنمــاط البنــاء، والنقــوش والرســومات، 
للطلبــة  إلهــام  لتكــون مصــدر  املتنوعــة؛  األثريــة  والقطــع 

للقيــام بأعمــال فنيــة تعــرب عــن اإلبــداع واالبتــكار.

عزيزي املعلم، خطط لزيارتك

ــارة امليدانيــة إىل مواقــع  إن التخطيــط واإلعــداد املناســب للزي
الــراث العاملــي، واملتاحــف يف مدينــة العــني يعــد رشطاً أساســياً 
ــا  ــن نوعه ــدة م ــة فري ــة تعليمي ــق تجرب ــة وتحقي ــارة ناجح لزي
لطالبــك، حيــث أظهــرت التجربــة أن تفاعــل الطلبــة أثنــاء 
زياراتهــم إىل مواقــع الــراث العاملــي ومحاكاتهــم ملقتنيــات 
املتاحــف مــن خــالل جــوالت تعليميــة قائمــة عــى أســلوب 
الحــوار واملناقشــة واألنشــطة وورش العمــل؛ يــؤدي إىل خــربة 
ثريــة ال تنــى بالنســبة للطلبــة وللمعلمــني عــى حــد ســواء. 
لــذا يرجــى التواصــل مــع منســقي خدمــات الــزوار وحجــز 
موعــد مســبق لزيارتــك كمــا هــو مبــنّي يف العناويــن املوضحــة 

ــاه: أدن

قلعة الجاهيل
Jahili-fort@tcaabudhabi.ae

+971 3 711 8311

متحف قرص املويجعي
info@qasralmuwaiji.ae

+971 3 767 4444

متحف قرص العن
aapm@tcaabudhabi.ae

+971 3 751 7755

واحة العن
info@alainoasis.ae

+971 2 599 5438

متحف العن 
aanm@dctabudhabi.ae

+971 3 711 8331

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع:
/http://www.visitabudhabi.ae 
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الفصل األول

مـــــــــدافن 
جبل حفيت
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خطة تنفيذ الدرس األول

جبل حفيت

األهداف التعليمية 

يتعرّف الطالب إىل موقع جبل حفيت وأهميته  −
الطبيعية. 

يبني الطالب الخصائص الجيولوجية اليت يتميز  −
بها جبل حفيت.

يذكر الطالب جهود الشيخ زايد بن  −
سلطان آل نهيان – رحمه الله – يف دعم 

الفرق املهتمة بدراسة التاريخ الطبيعي 
يف إمارة أبوظي.

ــدرس  ــذا ال ــذ ه ــم تنفي ــن للمعل يمك
يف الفصــل الــدرايس، وســيحتاج يف 
تنفيــذه إىل تحديــد أهــداف الــدرس 
وورقــة  واملناقشــة،  الحــوار  وأســئلة 
النشــاط الــيت ســُيِعّدها؛ بنــاًء عــى 

املحتــوى العلمــي للــدرس.

الوسائل وتقنيات التعلم
الحاســوب، جهــاز العــرض، الصــور، الســبورة، الفيديوهــات 

الوثائقيــة. 

مهارات التعّلم وأساليبه
الحــوار  االســتنتاج،  التعــاوين،  التعّلــم  الــذايت،  التعّلــم 
واملناقشــة، االســتقصاء، العصــف الذهــي، التفكــر اإلبداعــي 

والناقــد.

اسراتيجيات التمهيد والتحفيز

يبدأ املعلم بعرض الدرس بالتمهيد، أو التهيئة الحافزة،  −
اليت يراها مناسبة للدرس مع رضورة توفر تهيئة 

مشّوِقة، ومبتَكرة تشد انتباه الطلبة، ذلك من خالل 
تهيِئة الطلبة لدرس جبل حفيت بأحد املداخل اآلتية، أو 

ما تراه مناسباً.

اعرض فيلماً ملدة دقيقة عن مدافن جبل حفيت، ثّم  −
كلفهم بتوضيح ما شاهدوه. 

اذكر اسم املكان الذي يمثله الفيلم، ثّم سجله عى  −
السبورة .

ناقش طالبك فيما يعرفونه عن )مدافن جبل حفيت  −
يف العني(، )تسجيل العني عى قائمة الراث العاملّي 

للبرشّية يف اليونسكو(. 

اطلب من طالبك تعليل )تسجيل العني عى قائمة  −
الراث العاملّي للبرشّية يف اليونسكو(.

ناقش طالبك يف داللة هذا الحدث، وما يرتب عليه من  −
واجبات يف حماية هذه املواقع األثرية والتاريخية وكيفية 

الرويج لها. 

ناقشهم فيما يعرفونه عن جبل حفيت يف مدينة العني  −
من خالل طرح األسئلة اآلتية:

اذكر أهم الجبال يف دولة اإلمارات العربية. −

هل زرت جبل حفيت يف مدينة العني؟ −

أّيْن كانت اإلجابة اطرح عليهم اآليت:
ــاء  ــر بامل ــاً أن الجبــال تتأث ــزي الطالــب مــن املعــروف علمي عزي
ــة املحيطــة بهــا مثــل درجــات الحــرارة  ــة البيئ ــه ونوعي ونوعيت

فتتغــر ألوانهــا تبعــاً لذلــك، ولذلــك قــال تعــاىل:

ــَماِء َمــاًء َفأَْخَرْجَنــا بـِـِه َثَمــَراٍت  َ أَْنــَزَل ِمــَن السَّ )أََلــْم َتــَر أَنَّ اللَّ
ــا أَْلَواُنَهــا َوِمــَن اْلِجَبــاِل ُجــَدٌد بِيــٌض َوُحْمــٌر ُمْخَتلِــٌف  ُمْخَتلًِف

أَْلَواُنَهــا َوَغَرابِيــُب ُســوٌد( ســورة فاطــر: 27.

يف ضوء ذلك:
صف جبل حفيت من حيث لونه، نوعية صخوره، تربته،  −

بيئته الطبيعية.

بنّي أهمية الجبال بالنسبة لإلنسان والحيوان والنبات. −

باعتقادك: هل لجبل حفيت دور يف التطّور الحضاري  −
لسكان واحات العني؟

اذكر أهمية جبل حفيت سياحياً يف وقتنا الحارض. −

نّبههم أنهم يف هذا الدرس سيتعرفون إىل موقع جبل  −
حفيت وأهميته الجيولوجية.

ــراه مناســباً مــن وســائل وأســاليب  ــزي املعلــم، اخــر مــا ت عزي
وأفــكار لتقديــم تهيئــة حافــزة، ومشــوَّقة تشــدُّ انتبــاه الطلبــة، 
ــن  ــد ع ــم املزي ــو تعل ــهم نح ــم، وتحّمس ــة لديه ــر الدافعي وتث

تراثهــم الحضــاري والثقــايف.

ينتقل املعلم بعد التهيئة؛ إلجراء حوار مع الطلبة  −
إليصال األفكار الرئيسة للدرس، حول ما يعرفونه 

عن اهتمام املغفور له – بإذن الل – الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان بمدينة العن، وتراثها الثقايف 

والحضاري.

اعرض فقرات الدرس، والصور املصحابة له اليت  −
تتحدث عن جبل حفيت يف مدينة العن خالل الحوار 
الصفي، الذي يهدف إىل تعريف الطلبة بأهمية جبل 

حفيت باعتباره يمثل موقعاً ثقافياً وطبيعياً مهماً 
ال سيما تاريخه الحضاري واألثري والجيولوجي، هذا 

باإلضافة إىل الجهود املميزة اليت كان قد بذلها الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الل - يف إدراج جبل 

حفيت ضمن خارطة العن السياحية. 

ُقْم بمناقشة الطلبة باألسئلة املطروحة أدناه؛ لتوجيه  −
مشاهداتهم وتفكريهم أثناء رشح الدرس، وخالل 

وجودهم أمام الصور املرفقة، اليت تمثل صوراً مختلفًة 
لجبل حفيت، واليت يجب عىل الطلبة مالحظتها، 

والتفّكر فيها؛ ليتعود الطالب التفكُّر يف املعلومات، 
واملشاهد املقدمة له بواقعية وإدراك.

حدد عى خريطة العني موقع جبل حفيت بالنسبة  −
ملدينة العني.

علل: ترشيح جبل حفيت ليكون تراثاً وطنياً أو محمية  −
طبيعية من ِقبل هيئة البيئة يف أبوظي.

علل: أهمية جبل حفيت بالنسبة لداريس الجيولوجيا. −

استخلص دور مجموعة اإلمارات للتاريخ الطبيعي  −
)أبوظي( بني عامي 1998 – 1997م يف استكشاف جبل 

حفيت.

بني امتداد جبل حفيت داخل مدينة العني. −

برأيك، كيف يمكن اعتبار أن املكانة التاريخية والبيئية  −
لجبل حفيت قد أسهمت بشكل فاعل يف النجاح الذي 

تحقق من خالل تسجيل مدينة العني كأول موقع إمارايت 
عى قائمة الراث العاملي للبرشية يف اليونسكو؟

 
ُقم بتوزيع ورقة عمل النشاط عى الطلبة، وتكليفهم  −

بحلها والتفاعل معهم خالل هذه العملية.    

بالعودة إىل شبكة اإلنرنت، ارصد جهود الدول األخرى  −
اليت كان للجبال فيها أهمية أسهمت يف إدراجها يف 

منظمة اليونسكو.

احرص عى تنوع نتاجات الطلبة، ومراعاة رغباتهم يف  −
محاور البحث، واالستكشاف.
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  نشاط ال صفي

ــم  ــت، ّث ــبكة اإلنرن ــاف يف ش ــث، واالكتش ــة بالبح ــف الطلب كّل
ــاً:  ــة تعاوني ــاطات اآلتي ــن النش ــٍد م ــذ واح تنفي

1 - كتابــة تقريــر حــول إدراج العــن عــىل قائمــة الــراث 
اليونســكو.  للبرشّيــة يف  العاملــي 

2 - تصميــم مجّســم، أو خارطــة لجبــل حفيــت، واعــرض 
أعمــال طالبــك وقيَّمهــا؛ وفــق املعايــري الــيت وضعتهــا لهــم؛ 

ــودة األداء. ــن ج لتضم

ه التَّعلُّم وجِّ

ذّكر طالبك بضوابط العمل التعاوين، ورضورة توزيع  −
العمل بني أفراد املجموعة، وتداول اإلجابات ومناقشتها 

فيما بني أفراد املجموعة الواحدة قبل إعالن اإلجابات. 

كّلفهم بالعودة إىل شبكة اإلنرنت، للحصول عى مزيد  −
من املعلومات عن مدافن جبل حفيت.

م الّتعاوني لحل ورقة النشاط ضمن  − ههم إلى التَّعلُّ وجِّ
زمن محدد.  

اطلب من كل مجموعة أن تعرض إجاباتها عى السبورة. −

كّلفهم بالتصويب باألقران؛ وفق معاير التقييم اليت  −
أعددتها وستعرضها عليهم.

عّزز وكافئ املجموعات املتميزة يف األداء.  −

اطلب من الطالب أن يلخصوا ما تعلموه عن جبل  −
حفيت شفوياً.

اغرس ِقَيًما إيجابية لدى الطلبة نحو تراثهم الوطي،  −
وأهمية الحفاظ عليه، واالعتزاز به.

راِع أصحاب الهمم من خالل تقديم األنشطة اليت  −
تتناسب مع إمكانياتهم، وُقْم بإرشاكهم يف حوارات 

ومناقشات الدرس.
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خطة تنفيذ الدرس الثاين

آثار جبل حفيت

األهداف التعليمية 

يكتشف الطالب غىن املحتوى الحضاري ملوقع  −
جبل حفيت األثري من خالل بقايا حضارته 

الخالدة.

يتعرّف الطالب إىل مميزات وخصائص مدافن  −
جبل حفيت.

يدرك الطالب أهمية مدافن جبل حفيت يف  −
الكشف والتعرّف إىل املايض.

يقرح الطالب اجراءات عملية للحفاظ عى  −
مدافن جبل حفيت. 

يتعرّف الطالب إىل علم اآلثار وأهميته لحقل  −
الثقافة .

الدرس  تنفيذ هـــذا  للمعلـــم  يمكن 
يف الفصـــل الدرايس، وســـيحتاج يف 
تنفيـــذه إىل تحديد أهـــداف الدرس 
وأســـئلة الحـــوار واملناقشـــة، وورقة 
بنـــاًء عى  اليت ســـُيِعّدها؛  النشـــاط 

املحتـــوى العلمـــي للدرس.

الوسائل وتقنيات التعلم
الحاســوب، جهــاز العــرض، الصــور، الســبورة، الفيديوهــات 

الوثائقيــة. 

مهارات التعّلم وأساليبه
الحــوار  االســتنتاج،  التعــاوين،  التعّلــم  الــذايت،  التعّلــم 
واملناقشــة، االســتقصاء، العصــف الذهــي، التفكــر اإلبداعــي 

والناقــد.

اسراتيجيات التمهيد والتحفيز

هــئَّ الطلبــة ملوضــوع آثــار جبــل حفيــت بأحــد املداخــل اآلتيــة، 
أو مــا تــراه مناســباً:

اعرض صوًرا تمّثل مدافن جبل حفيت، واستخدم ذلك  −
كمدخل وتهيئة ملوضوع الدرس.

توجيه مجموعة من الطلبة نحو صحيفة التفّكر: ماذا  −
أعرف؟ ماذا ينبغي أن أعرف حول آثار جبل حفيت؟

ناقش مع الطلبة الفكرة الرئيسة اليت يدور حولها  −
موضوع آثار جبل حفيت.  

ناقشهم باملفاهيم، واملصطلحات مثل: مدفن، هندسة  −
معمارية، قطعة أثرية، موقع تراث عاملي.

- إعداد الطلبة للقيام بأنواع خاصة من النشاطات  −
املصاحبة للزيارة مثل: إعادة تمثيل املايض، رواية 

القصص واألساطر، أو عمل رسومات عنه.

- نّبه الطلبة أنهم يف هذا الدرس سيتعرفون إىل آثار  −
جبل حفيت.

عزيــزي املعلــم، ُقــم بحــوار الطلبــة؛ إليصــال األفــكار الرئيســة 
للــدرس، حــول مــا يعرفونــه عــن موقــع حفيــت األثــري، ويتــم 
ــة،  ــة التعليمي ــة يف الحقيب ــور، املرفق ــرض الص ــك ع ــالل ذل خ
تعريــف  إىل  الحــوار  هــذا  ويهــدف  الصفــي.  الحــوار  خــالل 
الطلبــة بأهميــة مدافــن جبــل حفيــت خاصــة أنهــا تعتــرب 

مــن أقــدم املدافــن املعروفــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة، الــيت 
تعــود إىل العــرص الربونــزي، ورضورة املحافظــة عليهــا لألجيــال 
الحاليــة والقادمــة، وذلــك مــن خــالل طــرح األســئلة اآلتيــة عــى 

ــة: الطلب

يف أي مدينة تقع مدافن جبل حفيت؟ −

هل شاهدت مدافن جبل حفيت؟ −

حدد موقع جبل حفيت األثري بالنسبة لجغرافية مدينة  −
العني.

اذكر أهم املظاهر الحضارية يف موقع جبل حفيت. −

ِبَم تتميز مدافن جبل حفيت عن غرها من املدافن؟ −

ملاذا يجب علينا املحافظة عى هذه اآلثار وصيانتها  −
والرويج لها؟ وكيف؟

الطلبــة؛  مــع  حــوار  إلجــراء  التهيئــة  بعــد  املعلــم  ينتقــل 
إليصــال األفــكار الرئيســة للــدرس، حــول مدافــن جبــل  حفيــت 
ــة  ــا، وطبيع ــة بنائِه ــة، وكيفي ــا الحضاري ــرّف إىل أهميته والتع
أشــكالها، وترميمهــا، وتقســيماتها الداخليــة. وال بــّد أن يحــرص 
املعلــم عــى تشــجيع الطلبــة عــى االستكشــاف، والتعلــم 
الــذايت عــن مدافــن جبــل حفيــت، ورضورة أن يعــرض عليهــم 
ملحــة رسيعــة عــن املدافــن القديمــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة 

ــي. ــج العرب ــة الخلي املتحــدة، ومنطق
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نشاط رقم )1(

التطّور التاريخي يف جبل حفيت                                       

يهــدف هــذا النشــاط إىل تعريــف الطلبــة باألهميــة الحضاريــة 
ملدافــن جبــل حفيــت، والتعــرف إىل خصائصهــا ومميزاتهــا.

ولتنفيــذ هــذا النشــاط ســتحتاج إىل األدوات اآلتيــة بمــا 
يتناســب مــع عــدد الطلبــة: أقــالم رصــاص، ألــوان خشــبية، 

ــة نشــاط. مســطرة، ورق

عنــد مشــاهدة الطلبــة صــور مدافــن جبــل حفيــت يف الفصــل 
الــدرايس، يبــدأ العمــل بخطــوات النشــاط اآلتيــة:

                  
الحظ شكل البناء، ِبَم يختلف هذا البناء عن نمط بناء  −

املدافن يف وقتنا الحارض؟

أعط وصفاً ألشكال مدافن جبل حفيت كما تشاهدها  −
اآلن.

برأيك، عالَم يدل هذا التغر يف نمط البناء املعماري  −
للمدافن؟

ملاذا بنيت هذه املدافن عى هذا النمط املعماري الذي  −
تشاهده؟ وهل لالعتقاد بالحياة الثانية عالقة بهذا 

النمط؟

ما الذي ُتَعرُّفنا به هذه املدافن عن الحياة يف املايض؟ −

اذكر الحضارة اليت تأثرت بها حضارة جبل حفيت. −

باعتقادك، ما املرحلة الحضارية الجديدة اليت انتقلت  −
إليها منطقة العني مع بداية األلف الثالثة قبل امليالد؟

4 - توزيــع ورقــة النشــاط عــىل الطلبــة، وتكليفهــم بحلهــا، 
والتفاعــل، معهــم خــالل هــذه العمليــة.

نشاط رقم )2(

مدافن جبل حفيت                                                    

جبــل  بمدافــن  الطلبــة  تعريــف  إىل  النشــاط  هــذا  يهــدف 
حفيــت مــن حيــث هندســتها املعماريــة، أشــكالها، تقســيماتها 

الداخليــة، تموضعهــا، وعددهــا.

ولتنفيــذ هــذا النشــاط ســوف تحتــاج إىل األدوات اآلتيــة بمــا 
يتناســب مــع عــدد الطلبــة: أقــالم رصــاص، ألــوان خشــبية، 

مســطرة، ورقــة نشــاط.

عنــد مشــاهدة الطلبــة صــور مدافــن جبــل حفيــت يف الفصــل 
الــدرايس، يبــدأ العمــل بخطــوات النشــاط اآلتيــة:

1 - ناقش مع الطلبة موضوع الدرس، والحوار السابق.

2 - اطلــب مــن الطلبــة مالحظــة هندســة العمــارة، وأنمــاط 
البنــاء، وأشــكال املدافــن، وتموضعهــا. 

ــت  ــل حفي ــة حــول طبيعــة مدافــن جب 3 - مناقشــة الطلب
ــور. ــاهدوها يف الص ــيت ش ال

الحظ أشكال البناء، ِبَم تختلف عن مدافن هييل مثالً.  −

برأيك، ملاذا تميل جدران مدافن حفيت إىل الداخل كلما  −
ارتفعت إىل األعى؟

ِبَم تفر ظهور مدافن جبل حفيت وكأن لها سقوفاً  −
مقببة. 

صف حجرات مدافن جبل حفيت من الداخل. −

برأيك، ِبَم تختلف نوعية الحجارة، وهندسة البناء يف هذه  −
املدافن عن غرها من املدافن؟

ملاذا تُّعد هذه املدافن مشهورة بني علماء اآلثار أكرث من  −
غرها؟

ــة، وتكليفهــم بحلهــا  ــة النشــاط عــىل الطلب ــع ورق 4 - توزي
ــة. والتفاعــل معهــم خــالل هــذه العملي

نشاط ال صفي                                      

كتابة تقرير ما ال يقل عن 300 كلمة عن مدافن جبل  −
حفيت.

كتابة مقالة قصرة يف صحيفة محلية أو قراءتها يف  −
اإلذاعة املدرسية.

تصميم مجسمات ملدافن جبل حفيت َيستند إىل  −
مخططاتها وتصاميمها واعرض أعمال الطلبة. 

عمل لوحة جدارية يف الفصل الدرايس تحتوي معلومات،  −
وبيانات، وصور عن مدافن جبل حفيت.

زيارة موقع إلكروين، والتعرّف إىل مواقع أثرية مشابهة  −
مدرجة عى الئحة الراث العاملي.
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األهداف التعليمية 
يبني الطالب أهمية املكتشفات األثرية يف مدافن  −

جبل حفيت يف التعرّف إىل مايض منطقة العني.

يتعرّف الطالب بعضاً من املكتشفات األثرية يف  −
مدافن جبل حفيت.

يرشح الطالب التواصل الحضاري بني مدافن   −
جبل حفيت والحضارات املجاورة.

يستخلص الطالب التأثر الحضاري لبالد  −
الرافدين عى موقع جبل حفيت األثري. 

الدرس الثالث

املكتشفات 
األثرية والعالقات 

الحضارية

قبل الزيارة إىل متحف العن 

للزيــارة  املناســب  والتخطيــط  اإلعــداد  إن  املعلــم،  عزيــزي 
امليدانيــة إىل متحــف العــني، يعــد رشطــاً أساســياً لزيــارة ناجحــة 

ــة:  ــوات اآلتي ــام بالخط ــك القي ــب من ــذا يتطل وه

زيارة تحضرية إىل متحف العني  من قبل املعلم أو  −
املعلمني.

إعداد استبانتني: إحداهما ملا قبل الزيارة، واألخرى إىل  −
ما بعد الزيارة؛ لقياس مدى التغر يف معرفة الطلبة: 

اتجاهاتهم، مهارتهم، وسلوكهم عن املتحف.

ناقش الطلبة باملفاهيم، واملصطلحات الجديدة مثل:  −
التواصل الحضاري، قطعة أثرية، موقع تراث عاملي، 

متحف وطي... الخ.

كلفَّ الطلبة بجمع املعلومات املختلفة عن محتويات  −
متحف العني.

استنتج من الطلبة توقعاتهم ملا يمكن أن يشاهدوه يف  −
املتحف، وبني لهم وظائف املتحف التعليمية. 

إعداد الطلبة للقيام بأنواع خاصة من النشاطات  −
املصاحبة للزيارة مثل: إعادة تمثيل املايض، رواية 

القصص واألساطر، أو عمل رسومات عنه.

تخطيط العمل الذي سوف يطلب من الطلبة أن يقوموا  −
به، كمتابعة زيارتهم للموقع.

عزيــزي املعلــم، ُقــم بحــوار الطلبــة؛ إليصــال األفــكار الرئيســة 
للــدرس، حــول مــا يعرفونــه عــن املكتشــفات األثريــة يف مدافــن 
جبــل حفيــت، وتســليط الضــوء عــى املشــركات الثقافيــة 
والحضاريــة بــني موقــع جبــل حفيت األثــري، واملراكــز الحضارية 
املجــاورة، ويتــم خــالل ذلــك عــرض الصــور املرفقــة لعــدد مــن 
املكتشــفات األثريــة يف مدافــن حفيــت، خــالل الحــوار الصفــي. 
ويهــدف هــذا الحــوار إىل تعريــف الطلبــة بأهــم املقتنيــات 
ــا يف  ــرث عليه ــيت ع ــني، ال ــف الع ــة يف متح ــة املحفوظ الحضاري
موقــع مدافــن جبــل حفيــت، واكتشــافها، والتعــرّف عــى مــا 
تعــرب عنــه، وأهميــة املحافظــة عليهــا، وذلــك مــن خــالل طــرح 

األســئلة اآلتيــة:

يف أي مدينة يقع أقدم متحف يف إمارة أبوظي؟ −

هل سبق لك زيارة متحف العني؟ −

ما أهمية املتاحف يف وقتنا الحارض. −

هل للمتاحف أدوار يف العملية التعليمية؟ استنتج  −
أهمية الربية املتحفية.

ملاذا تهتم الدول بأنشاء املتاحف؟ −

ِبَم تفرَّ حرص الدول عى عرض رموز موروثها الثقايف  −
بجوانبه املادية، واملعنوية يف املتاحف؟

ملاذا يجب علينا املحافظة عى املقتنيات األثرية املوجودة  −
يف متحف العني؟ 

أثناء الزيارة إىل متحف العن 

العــني؛  متحــف  إىل  ميدانيــة  بزيــارة  الطلبــة  يقــوم  ســوف 
العقــل مــع  يمتــزج فيهــا  للحصــول عــى تجربــة فريــدة، 
االنفعــاالت الحســية، الــيت تــرك أثرهــا لــدى الطلبــة، كمــا 
يتعلــم الطلبــة القيــم الجماليــة للمتحــف، وتتفتــح عيونهــم 
والثقافــات  القديمــة  للعصــور  الحضاريــة  املنجــزات  عــى 

األخــرى. 

ــة؛  ــة للطلب ــة املتحفي ــة الربي ــراز أهمي ــى إب ــم ع ــرص املعل يح
للتعليــم، ويحــث طلبتــه عــى  أساســياً  باعتبارهــا مصــدراً 
تدويــن مالحظاتهــم، وأخــذ الصــور للمقتنيــات، خــالل الزيــارة 
عــن  الــذايت  والتعلــم  االستكشــاف،  عــى  يســاعدهم  ممــا 
املكتشــفات األثريــة، الــيت عــرث عليهــا يف مدافــن  جبــل حفيــت، 
ففــي املتحــف يمكــن للطالــب أن يقــف أمــام القطعــة األثريــة 
املعروضــة وحــده، ويقــرر املــدة الــيت يريــد بقاءهــا هنــاك، كمــا 
يمكنــه أن يتبــادل الــرأي مــع طلبــة آخريــن، حــول مــا يــراه يف 
ــه  ــة بين ــة عالق ــن إقام ــث ع ــن الحدي ــل يمك ــة، ب ــذه القطع ه
أو  انبهــار  أو  اســتغراب،  أو  نفــور،  ربمــا:  مــا يشــاهد،  وبــني 

ــدروس.  ــن ال ــر م ــا الكث ــاعر فيه ــي مش ــام، وه اهتم

ومــن املهــم أن يقــوم املعلــم بالتخطيــط الســليم للزيــارة؛ 
وذلــك بتحضــر الطلبــة، وتهيئتهــم للزيــارة امليدانيــة مــن 
ــارة وأهدافهــا، وتكليفهــم بجمــع  حيــث: توضيــح برنامــج الزي
فــرة  إىل  تعــود  الــيت  األثريــة،  املقتنيــات  عــن  املعلومــات 
حفيــت، واملســاعدة يف إيجــاد مــكان لتطبيــق النشــاط، ويمكــن 
االســتعانة بخارطــة موقــع املتحــف، أو االستفســار مــن املرشــد 

ــة. ــاء الجول ــة أثن ــق للطلب املراف
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نشاط رقم )1(

 املكتشفات األثرية يف مدافن

جبل حفيت                                         

يهــدف هــذا النشــاط إىل تعريــف الطلبــة باألهميــة الحضاريــة 
للمكتشــفات األثريــة الــيت عــرث عليهــا يف مدافــن جبــل حفيــت، 
الــيت تعــود إىل العــرص الربونــزي، والتعــرّف عــى خصائصهــا، 
وتــذوق  القديمــة،  الحضــارات  عــن  نقــل صــورٍ  ودورهــا يف 
جمالياتهــا الفنيــة الــيت تحتويهــا مــن: أشــكال، ورســومات 
متنوعــة، تخربنــا عــن طبيعــة الحيــاة يف منطقــة العــني يف 

ــك الفــرة. تل

ولتنفيــذ هــذا النشــاط ســتحتاج إىل األدوات اآلتيــة بمــا 
يتناســب مــع عــدد الطلبــة: أقــالم رصــاص، ألــوان خشــبية، 

ــيت ســُتِعّدها. ــة النشــاط ال مســطرة، وورق

عنــد الوصــول إىل متحــف العــني، يبــدأ العمــل بخطــوات 
النشــاط اآلتيــة:

1 - أطلــع مرشــد املتحــف عــىل خطتــك التعليميــة؛ ليتمكــن 
مــن إفــادة الطلبــة بالشــكل املناســب.

ــه،  ــذي جــرى خالل ــدرس، والحــوار ال ــة بال ــرّي الطلب 2 - تذك
وربــط ذلــك باألنشــطة، الــيت يقــوم بهــا الطلبــة يف املتحــف؛ 
إذ إن الربــط بــن الخــرة املكتســبة يف الصــف الــدرايس، 
ــة  ــات تعليمي ــق مخرج ــارة، يحق ــاء الزي ــبة أثن ــك املكتس وتل

ــبة. مناس

ــات  ــاهدة املقتني ــن؛ ملش ــف الع ــة يف متح ــام بجول 3 - القي
األثريــة، والفخاريــات الــيت تــم العثــور عليهــا يف مدافــن 

ــت. ــل حفي جب

4 - وّفــر البيئــة التعليميــة املناســبة للطلبــة؛ للتنقــل بــن 
أقســام املتحــف، وعــّزز املواقــف التعليميــة املبنيــة عــىل 

البحــث، واالستكشــاف، واالســتقصاء.
 

مــن  املتحــف  يف  شــاهدوه  بمــا  الطلبــة،  مناقشــة   -  5
مكتشــفات أثريــة، عــر عليهــا يف مدافــن جبــل حفيــت، 

وذلــك مــن خــالل طــرح األســئلة اآلتيــة:

قارن بني املقتنيات األثرية اليت تعود إىل فرة حفيت  −
مع غرها من املقتنيات، اليت عرث عليها يف موقع هييل 

األثري، الذي يعود إىل حقبة تاريخية الحقة.

ِبَم تفرَّ قلة املكتشفات األثرية يف مدافن جبل حفيت،  −
مقارنة مع املواقع األخرى يف مدينة العني، بالرغم من 

أهمية تلك املدافن؟

باعتقادك، عالَم تشر األواين الفخارية اليت عرث عليها يف  −
مدافن جبل حفيت؟

الحظ اللقى األثرية، هل تالحظ تطوراً طرأ عليها من  −
العرص الربونزي إىل العرص الحديدي؟

ما الذي يمكن أن تتخيله عن طبيعة االستعمال لهذه  −
اللقى األثرية، لدى سكان العني القدماء.

ــل ذكريــات املــايض الــيت تعــرب عنهــا األواين  اطلــب إليهــم تخيُّ
الفخاريــة. واســألهم مــا الــذي تــدور حولــه هــذه الذكريــات 
ــل األشــخاص الذيــن كانــوا  مــن أحــداث؟ ُثــمَّ اطلــب منهــم تخيُّ
ــت طبيعــة حياتهــم  ــات، ومــاذا كان يســتخدمون هــذه الفخاري
اليوميــة، وكيفيــة اســتخدامها اليومــي. ودعهــم يتصــوَّرون 
تبــدو  كانــت  وكيــف  األصليــة،  بيئتهــا  يف  الفخاريــة  شــكل 

طبيعــة الحيــاة يف عــام )2,700( قبــل امليــالد.

6 - بعــد االنتهــاء مــن الجولــة يتجمــع الطلبــة يف بهــو 
املتحــف، ويتــم توزيــع ورقــة النشــاط عليهــم، وتكليفهــم 

بحلهــا، والتفاعــل معهــم خــالل هــذه العمليــة.

نشاط رقم )2(

التواصل الحضاري                                                  

ــة مظاهــر التواصــل،  ــف الطلب يهــدف هــذا النشــاط إىل تعري
واملواقــع  حفيــت،  جبــل  مدافــن  بــني  الحضــاري  والتأثــر 
ــة يف اإلمــارات املتحــدة، وبــني مدافــن جبــل حفيــت،  الحضاري

واملراكــز الحضاريــة املجــاورة مــن خــالل األدلــة التاريخيــة. 

يمكــن للمعلــم تنفيــذ هــذا النشــاط يف غرفــة مصــادر التعلــم، 
ــارة امليدانيــة إىل متحــف العــني،  بعــد عــودة الطلبــة مــن الزي
ولتنفيــذ هــذا النشــاط ســوف يحتــاج إىل تحديــد أهدافــه، بنــاًء 

عــى املحتــوى العلمــي للــدرس، وأســئلة للحــوار والنقــاش.

ُقــم بإجــراء حــوار مــع الطلبــة حــول مــا يعرفونــه عــن التواصــل 
الثقــايف بــني دول العالــم يف وقتنــا الحــارض، وربــط إجاباتهــم 
بالتواصــل الحضــاري يف فــرة حفيــت، وذلــك مــن خــالل طــرح 

األســئلة اآلتيــة:

ما املقصود بالتواصل الثقايف. −

كيف كان يتم التواصل بني الشعوب يف املايض. −

ما وسائل التواصل بني الشعوب يف املايض مقارنة مع  −
وسائل التواصل يف وقتنا الحارض.

هل يمكن لنا التعرّف عى مظاهر التواصل الحضاري  −
يف فرة حفيت من خالل الفخاريات، واللقى األثرية؟ 

وكيف؟

اذكر أبرز املواقع الحضارية املجاورة اليت تزامنت حضارياً  −
مع مدافن جبل حفيت.

َبِم تفرَّ اكتشاف آثار تعود إىل بالد الرافدين يف  مدافن  −
جبل حفيت؟

برأيك، ما املؤثرات الحضارية لبالد الرافدين يف مدافن  −
جبل حفيت.

ُقْم بتوزيع ورقة النشاط عى الطلبة، وامنح الطلبة  −
فرصة للتفكر، واطلب إليهم عْرض إجاباتهم، ثم عّزِزها 

باإلجابات الصحيحة.

        

بعد الزيارة إىل متحف العن 

امتداد النشاط إىل ما بعد الزيارة:

ناقش مع الطلبة ما رأوه وتعلموه، وما الذي أعجبهم  −
خالل الزيارة.

كتابة ما ال يقل عن 300 كلمة بعد زيارة متحف العني. −

كتابة مقالة قصرة يف صحيفة محلية، أو قراءتها يف  −
اإلذاعة املدرسية.

إقامة معرض يف املدرسة؛ لعرض أعمال الطلبة. −

تكليف الطلبة بتصميم مجسمات لبعض املقتنيات  −
األثرية اليت شاهدوها يف متحف العني.

إعداد لوحة جدارية يف الفصل الدرايس، تحتوي  −
معلومات، وبيانات، وصور تمثل مدافن جبل حفيت.

إعداد استبانة تقييم للزيارة، تقدم للطالب، وويل األمر. −

زيارة موقع إلكروين والتعرّف عى مواقع أثرية مشابهة  −
مدرجة عى الئحة الراث العاملي.
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األنشطة العملية                                    

قطع فنية وحكايات

الطــرق  خريطــة  حفيــت  جبــل  مدافــن  صــور  األدوات: 
التجاريــة القديمــة، أقــالم رصــاص، أوراق، أقــالم تحديــد.

اخــر مــن بــني صــور املكتشــفات األثريــة يف مدافــن جبــل 
حفيــت ثــالث قطــع أثريــة؛ لكــي يســتعني بهــا الطلبــة يف روايــة 
ــة تربــط  ــات مختلفــة. واطلــب إليهــم تأليــف حكاي ثــالث حكاي
ــمَّ  ــا. ُث ــم اختياره ــيت ت ــة ال ــع األثري ــن القط ــة م ــني كل قطع ب
ــبة  ــب بالنس ــا املناس ــة يف موضعه ــع األثري ــع القط ــْم بوض ُق
للخريطــة. واســألهم عــن املــكان الــذي جــاءت منــه كل قطعــة، 
ــور  ــع ص ــْم بوض ــمَّ ُق ــة، ُث ــة ذهني ــع خريط ــراً اصن ــاذا؟ وأخ ومل
القطــع األثريــة يف وســط دائــرة عــى لوحــة امللصقــات الكبــرة. 
واطلــب مــن الطلبــة إيجــاد الروابــط الــيت تربــط بــني كل قطعــة 
وأخــرى. ثــم أضــف كلمــات مفتاحيــة حــول العنــارص الــيت 

ــط بينهــم جميعــاً. ترب

اكتشف التاريخ 

األدوات: صنــدوق مــن الكرتــون، آنيــة فخاريــة، قلــم تحديــد، 
رمــل، تربــة زراعــة، مطرقــة صغــرية، فرشــاة طــالء، ملعقــة 

بالســتيكية، مســطرة، أقــالم رصــاص، أوراق.

ُقــْم بتقســيم الطلبــة إىل أربــع مجموعــات عمــل تعاونيــة، ُثــمَّ 
ــاء  كّلــف كل مجموعــة بكتابــة “مدافــن جبــل حفيــت” عــى إن
أو جــرة فخاريــة، وذلــك باســتخدام القلــم، وامــأل اإلنــاء بالرمــل 
ــمَّ ضــع اإلنــاء يف الصنــدوق الكرتــوين، واغمــره يف  أو الربــة. ُث
خليــط الرمــل والربــة حــى النصــف. وباســتخدام املطرقــة ُقــْم 
بكــر اإلنــاء الفخــاري بحــرص شــديد، والتأكــد مــن أن معظــم 
ــر  ــل غم ــمَّ أكم ــح، ُث ــا الصحي ــليمة ويف مكانه ــاء س ــع اإلن قط
الجــزء املتبقــي مــن اإلنــاء بالربــة. وُقــْم بتحضــر 3 إىل 4 مــن 
األواين املغمــورة، وكّلــف الطلبــة بالعمــل ضمــن مجموعاتهــم، 
والقيــام بالتنقيــب يف الصناديــق بشــكل أفقــي، والكشــف 
ملعقــة  باســتخدام  وذلــك  داخلهــا،  املخفيــة  األشــياء  عــن 
بالســتيكية وفرشــاة صغــرة. بعــد قيــام الطلبــة بالكشــف عــن 
ــر،  ــام الحف ــيم مه ــم تقس ــب إليه ــق، اطل ــات الصنادي محتوي
ــرة  ــداد مفك ــم بإع ــم. وكّلفه ــا بينه ــر فيم ــاس، والتقاري والقي
للحفــر تتضمــن املعلومــات اآلتيــة: مــا عمــق الربــة الــيت 
يجــب حفرهــا؟ مــا هــي إحداثيــات نظــام تحديــد مواقــع اآلنيــة 
ــع  ــدد القط ــا ع ــا؟ م ــف عنه ــيقومون بالكش ــيت س ــة ال الفخاري
الــيت عــرثوا عليهــا؟ وكيــف هــي حالتهــا؟ وعنــد الحفــر، اطلــب 
منهــم تجميــع قطــع اآلنيــة، وناقــش أوجــه التشــابه واالختالف 

ــب. ــر والتنقي ــة يف الحف ــني أســاليب كل مجموع ب

فخار القرن الحادي والعرشين

األدوات: صــور مدافــن جبــل حفيــت، طــن أو صلصــال، 
أدوات النقــش، الفــرش وألــوان األكريليــك.

اعــرض عــى الطلبــة صــوراً للقطــع الفخاريــة املكتشــفة يف 
مدافــن جبــل حفيــت. واطلــب إليهــم القيــام بصنــع الفخــار 
أو  الخــاص، وذلــك باســتخدام طريقــة الضغــط  بأســلوبهم 
تجفيفــه  يتــم  وعندمــا  يجــف.  حــى  الفخــار  واتــرك  اللــف. 
بالكامــل، يمكــن للطلبــة طــالء الفخــار الــذي قامــوا بصنعــه 
تســتخدم  كانــت  الــيت  لأللــوان  مماثلــة  ألــوان  باســتخدام 
يف بــالد الرافديــن يف ذلــك الزمــن، مثــل: األســود واألحمــر. 
وكلفهــم بمقارنــة الفخــار الــذي صنعــوه مــع الفخــار املكتشــف 
يف مدافــن جبــل حفيــت مــن حيــث: وجــه التشــابه واالختــالف.

العام 2118

األدوات: قلم رصاص، أوراق، مواد من الفصل الدرايس.

ــار  ــاء اآلث ــف علم ــك: إذا اكتش ــى طالب ــؤال ع ــذا الس ــرح ه اط
فصلكــم الــدرايس بعــد 100 عــام مــن اليــوم يف املســتقبل، 
مــاذا ســيجدون؟ اطلــب مــن الطلبــة البحــث يف أرجــاء الفصــل 
ــة. أيُّ  ــر املادي ــة وغ ــع املادي ــف القط ــام بتصني ــدرايس والقي ال
القطــع الــيت ســتبقى وتــدوم ســليمة؟ ومــا القطع اليت ســتتلف 
عــن حضارتنــا  الباقيــة  القطــع  مــاذا ستكشــف  وتختفــي؟ 
بالقطــع  زمنيــة  كبســولة  بإعــداد  الطلبــة  كّلــف  الحاليــة؟ 
املهمــة الــيت تعــرب عنهــم اليــوم. واطلــب منهــم التفكــر فيمــا 
قــد يضعــوه يف الكبســولة، ومــا الــذي ســتنقله هــذه القطــع 

للنــاس يف املســتقبل.
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الفصل الثاين

هـــــــيـــــيل
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خطة تنفيذ الدرس األول

األهداف التعليمية

يتعرّف الطالب إىل األهمية الحضارية ملدفن  −
هييل الكبر. 

يبنّي الطالب مميزات مدفن هييل الكبر. −

يستوعب الطالب األهمية الثقافيةللمدافن  −
األثرية اليت تم ترميمها يف موقع هييل. 

يتعاون الطالب مع مجموعته لتطوير أفكار  −
تتعلق بالحفاظ عى الراث الثقايف الوطي 

والعاملي

مدافن هيــــيل
قبل الزيارة إىل موقع هييل

للزيــارة  املناســب  والتخطيــط  اإلعــداد،  إن  املعلــم،  عزيــزي 
ــارة ناجحــة، وهــذا  امليدانيــة للموقــع، يُّعــد رشطــاً أساســياً لزي

يتطلــب القيــام بالخطــوات اآلتيــة: 

زيارة تحضرية إىل املوقع من املعلم / املعلمني. −

إعداد استبيانتني، واحدٍة ملا قبل الزيارة، واألخرى ملا بعد  −
الزيارة؛ لقياس التغر يف معرفة الطلبة: اتجاهاتهم، 

مهارتهم، وسلوكهم عن املوقع، وحفظه.

إعداد الطلبة للقيام بأنواع خاصة من النشاطات  −
املصاحبة للزيارة مثل: إعادة تمثيل املايض، رواية 

القصص، واألساطر، أو عمل رسومات عنه.

تخطيط العمل الذي سيطلب من الطلبة أن يقوموا به،  −
كمتابعة زيارتهم للموقع.

ُقــم بحــوار الطلبــة؛ إليصــال األفــكار الرئيســة للــدرس، حــول 
مــا يعرفونــه عــن موقــع هيــيل األثــري، ويتــم خــالل ذلــك عــرض 
الصــور املرفقــة لــكل درس خــالل الحــوار الصفــي. يهــدف هــذا 
الحــوار إىل تعريــف الطلبــة بأهــم املظاهــر الحضاريــة يف موقع 
هيــيل األثــري، كمدفــن هيــيل الكبــر، واملســتوطنات البرشيــة 
مــن خــالل طــرح  وذلــك  املحافظــة عليهــا،  وأهميــة  فيــه، 

األســئلة اآلتيــة:

ِبَم تعلل قيام املستوطنات البرشية يف واحات العني؟ −

يف أي مدينة يقع أكرب مجمع أثري يف دولة اإلمارات  −
العربية املتحدة؟ 

هل زرت موقع هييل األثري؟ −

د موقع هييل األثري؛ بالنسبة لجغرافية مدينة العني. − حدَّ

ما أهم املظاهر الحضارية يف موقع هييل األثري؟ −

بماذا يتميز مدفن هييل الكبر عن غره من املدافن؟ −

ملاذا يجب علينا املحافظة عى هذه اآلثار؟ وكيف؟ −

خالل الزيارة إىل موقع هييل 

ســيقوم الطلبــة بزيــارة ميدانيــة إىل موقــع هيــيل األثــري، 
والتعــرّف إىل املظاهــر الحضاريــة، للموقــع كمدفــن هيــيل 
الكبــر، وترميمــه، وأقســامه الداخلية، ونقوشــه، واملســتوطنات 
البرشيــة فيــه، ويتــم تشــجيع الطلبــة عــى تدويــن مالحظاتهم، 
وأخــذ الصــور خــالل الزيــارة؛ ممــا يســاعدهم عــى استكشــاف 
املعلــم  يقــوم  أن  املهــم  ومــن  الــذايت.  والتعلــم  املوقــع، 
بالتخطيــط الســليم للزيــارة، وذلــك بتحضــر الطلبــة للزيــارة 
وأهدافهــا،  الزيــارة،  برنامــج  بتوضيــح  وذلــك  امليدانيــة، 
وتكليفهــم بجمــع املعلومــات عــن هيــيل، واملســاعدة يف إيجــاد 
ــق النشــاط، ويمكــن االســتعانة بخارطــة املوقــع  مــكان لتطبي
أو االستفســار مــن املرشــد املرافــق للطلبــة، أثنــاء زيارتهــم 
ــة املطروحــة  للموقــع، ويمكــن اختيــار أي مــن األنشــطة الثالث
العمــل بخطــوات  الــدرس، ويبــدأ  تاليــاً؛ لتحقيــق أهــداف 

األنشــطة، عنــد الوصــول إىل املوقــع.
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نشاط رقم )1(

 أهمية مدفن هييل الكبري                                                    

يهــدف هــذا النشــاط إىل تعريــف الطلبــة بأهميــة مدفــن 
الكبــر، ومميزاتــه. هيــيل 

ولتنفيــذ هــذا النشــاط ســتحتاج إىل األدوات اآلتيــة بمــا 
يتناســب مــع عــدد الطلبــة: أقــالم رصــاص، ألــوان خشــبية، 

ــيت ســُتِعّدها. ــة النشــاط ال مســطرة، وورق

العمــل  يبــدأ  الكبــري،  هيــيل  مدفــن  إىل  الوصــول  عنــد 
اآلتيــة: النشــاط  بخطــوات 

1 - القيــام بجولــة؛ ملشــاهدة مدفــن هيــيل الكبــري، وتذكــري 
الطلبــة بالــدرس، والحــوار، الــذي تــم خاللــه.

الشــمايل  املدفــن:  مدخــيل  عنــد  الطلبــة  تجميــع   -  2
ــكله  ــه بش ــة تصميم ــن، وكيفي ــاهدة املدف ــي، ومش والجنوب

الدائــري.

3 - مناقشة الطلبة باألسئلة اآلتية:

باعتقادك، ملاذا تم تصميَّم املدفن من الداخل بهذا  −
الشكل؟

ِبَم تفرَّ قيام اإلنسان القديم يف هييل بوضع الهدايا  −
والحاجات األخرى يف مدافن موتاه؟

برأيك: ما األهمية الحضارية ملدافن هييل؟ −

ما دالئل النقوش عى مدخيل املدفن؟ −

4 - توزيــع ورقــة النشــاط عــىل الطلبــة، وتكليفهــم بحلهــا، 
والتفاعــل معهــم خــالل هــذه العمليــة.

نشاط رقم )2(

 مراحل اكتشاف مدفن هييل 

الكبري، وترميمه                                                    

ــاف  ــل اكتش ــة بمراح ــف الطلب ــاط إىل تعري ــذا النش ــدف ه يه
ــه. ــر وترميم ــيل الكب ــن هي مدف

بمــا  اآلتيــة  األدوات  إىل  ســتحتاج  النشــاط  هــذا  ولتنفيــذ 
الطلبــة: عــدد  مــع  يتناســب 

أقالم رصاص، ألوان خشبية، مسطرة، ورقة نشاط.

العمــل  يبــدأ  الكبــري،  هيــيل  مدفــن  إىل  الوصــول  عنــد 
اآلتيــة: النشــاط  بخطــوات 

1 - القيــام بجولــة يف مدفــن هيــيل الكبــري، وتذكــري الطلبــة 
بموضوعــات الــدرس، والحــوار، الــذي تــم خاللــه.

للمدفــن،  الشــمايل  املدخــل  أمــام  الطلبــة  تجميــع   -  2
وعــرض صــور، تظهــر مالمــح املدفــن قبــل، وبعــد الرميــم.

3 - مناقشــة الصــور مــع الطلبــة؛ فيمــا يخــص حالــة املدفــن 
قبــل الرميــم، وبعده.

4 - توزيــع الطلبــة يف مجموعتــن، وتوزيــع أوراق عمــل 
النشــاط عــىل املجموعتــن.

ــة، حــول مراحــل  ــإدارة حــوار مــع الطلب ــم ب 5 - يقــوم املعل
اكتشــاف املدفــن، وكيفيــة اإلجــراءات العمليــة؛ إلعــادة بنــاء 

املدفــن، وترميمــه.

ــل  ــري قب ــيل الكب ــة صــوراً ملدفــن هي 6 - اعــرض عــىل الطلب
بــدء أعمــال التنقيــب، ُثــمَّ قــم بتحليــل صــور الحطــام، 
واطلــب مــن الطلبــة مقارنتهــا بحالــة املدفــن يف الوقــت 
الحــايل. واســألهم مــا الــذي نحتاجــه لرميــم املدفــن بشــكل 
لرميــم  املطلوبــة  املختلفــة  املهــارات  هــي  ومــا  كامــل؟ 
املدفــن؟ كّلفهــم بالقيــام بتمثيــل أدوار معينــة تمثــل مهــن 
اآلثــار،  عالــم  مثــل:  بالرميــم  صلــة  ذات  تخصصــات  أو 
فــي ترميــم، أمــن األرشــيف. وناقــش مــع الطلبــة الفــرق 
ــْم  ــمَّ ُق بــن هــذه املهــن واملهــارات الــيت يحتاجــون إليهــا؟ ُث
بتنظِّيــم جلســة عصــف ذهــّي مــع الطلبــة حــول إجــراءات 
ووســائل الحفــاظ عــىل اآلثــار، واســتخلص آراء ووجهــات 

ــوع. ــذا املوض ــول ه ــالب ح ــر الط نظ

ــة النشــاط، والتفاعــل  ــدء بحــل ورق ــة الب ــف الطلب 7 - تكلي
ــة. معهــم، خــالل هــذه العملي

نشاط رقم )3(

 نقوش مدفن هييل الكبري                                                     

ــوش  ــة النق ــة بأهمي ــف الطلب ــاط إىل تعري ــذا النش ــدف ه يه
الكبــر، ودالالتهــا، ودورهــا يف  عــى مدخــيل مدفــن هيــيل 
نقــل صــورٍ عــن الحيــاة القديمــة. والتعــرّف إىل جماليــات فــن 
ــاة  ــا عــن طبيعــة الحي ــيت تخربن ــيل، ال النقــوش يف مدفــن هي

ــرة. ــك الف ــني يف تل ــة الع ــة يف منطق القديم

بمــا  اآلتيــة  األدوات  إىل  ســتحتاج  النشــاط  هــذا  ولتنفيــذ 
الطلبــة: عــدد  مــع  يتناســب 

أقالم رصاص، ألوان خشبية، مسطرة، ورقة نشاط.

العمــل  يبــدأ  الكبــري،  هيــيل  مدفــن  إىل  الوصــول  عنــد 
اآلتيــة: النشــاط  بخطــوات 

ــة، حــول مدفــن هيــيل الكبــري، ومشــاهدة  1 - القيــام بجول
بموضوعــات  الطلبــة  وتذكــري  املدخلــن،  عــىل  النقــوش 

ــه. ــم خالل ــذي ت ــوار ال ــدرس، والح ال

ــد نقــوش مدخــيل املدفــن، وإجــراء  ــة عن ــع الطلب 2 - تجمي
ــيت يشــاهدونها. حــواٍر حــول النقــوش واألشــكال، ال

3 - مناقشــة الطلبــة حــول النقــوش، الــيت شــاهدوها عــىل 
ــالل  ــن خ ــك م ــي، وذل ــمايل، والجنوب ــن الش ــيل: املدف مدخ

طــرح األســئلة اآلتيــة:

الحظ النقوش، ما هي النقوش اليت تراها؟ −

أعط وصفاً للنقوش اليت تراها. −

برأيك، ما الذي تعرب عنه هذه النقوش؟ −

ما الذي تعرفنا به هذه النقوش عن طبيعة الحياة  −
القديمة يف املنطقة؟

ــم  ــة، وتكليفه ــىل الطلب ــاط ع ــل النش ــة عم ــع ورق 4 - توزي
ــة. ــذه العملي ــالل ه ــم خ ــل معه ــا، والتفاع بحله

بعد الزيارة إىل موقع هييل

امتداد النشاط إىل ما بعد الزيارة:

ناقش مع الطلبة ما شاهدوه وتعلموه، وما الذي  −
أعجبهم خالل الزيارة؟

كتابة ما ال يقل عن 300 كلمة عن تجربة الطالب، بعد  −
زيارة موقع هييل األثري.

كتابة مقالة قصرة يف صحيفة محلية، أو قراءتها يف  −
اإلذاعة املدرسية.

إقامة معرض يف املدرسة؛ لعرض أعمال الطلبة. −

تكليَّف الطلبة بتصميم مجسم ملدفن هييل الكبر،  −
يستند إىل مخططاتهم، وتصاميمهم، واعرض أعمالهم.

إعداد لوحة جدارية يف الفصل الدرايس، تحتوي عى  −
معلومات، وبيانات، وصور عن موقع هييل.

إعداد استبانة تقييم للزيارة، تقدم للطالب، وويل األمر. −

زيارة موقع إلكروين، والتعرّف إىل مواقع أثرية مشابهة  −
مدرجة عى الئحة الراث العاملي.
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خطة تنفيذ الدرس الثاين

األهداف التعليمية 
يتعرّف الطالب إىل مواقع املستوطنات القديمة  −

يف هييل، وأهميتها الحضارية.

يبني الطالب خصائص املستوطنات القديمة يف  −
هييل خالل العرصين الربونزي والحديدي.

يتعرّف الطالب إىل املكتشفات األثرية يف هييل،  −
ويفهم التفاعالت الحضارية لهييل مع الحضارات 

األخرى.

قبل الزيارة إىل املستوطنات القديمة 

يف موقع هييل

ُقــم بحــوار الطلبــة؛ إليصــال األفــكار الرئيســة للــدرس، حــول 
مــا يعرفونــه عــن املســتوطنات البرشيــة يف هيــيل، ويتــم عــرض 
الصــور املرفقــة لهــذا الــدرس، خــالل الحــوار الصفــي. ويهــدف 
هــذا الحــوار إىل تعريــف الطلبــة باملســتوطنات البرشيــة الــيت 
ــة  ــيل )8(، مقارن ــزي هي ــرص الربون ــالل الع ــيل، خ ــأت يف هي نش
عــى مســتوطنات  الــيت طــرأت  الحضاريــة  التطــورات  مــع 
العــرص الحديــدي هيــيل )2(، وأهميــة املحافظــة عليهــا، وذلــك 

مــن خــالل طــرح األســئلة اآلتيــة:

ما املقصود باملستوطنة البرشية؟  −

برأيك، ِممَّ تتكون املستوطنة البرشية؟ −

باعتقادك: ما أسباب قيام الحضارات القديمة يف بالد  −
الرافدين؟

ِبَم تعلل قيام املستوطنات البرشية يف واحات العني؟ −

ما سمات املستوطنات البرشية اليت نشأت يف العرص  −
الربونزي؟

ما مميزات مستوطنات العرص الحديدي؟ −

لَِم يجب علينا املحافظة عى هذه اآلثار؟ وكيف؟ −

املستوطنات 
القديمة 

والتواصل 
الحضاري
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خالل الزيارة إىل املوقع  

ســيقوم الطلبــة بزيــارة ميدانيــة إىل مواقــع  املســتوطنات 
واملــواد  بنائهــا،  طبيعــة  إىل  والتّعــرف  هيــيل،  يف  البرشيــة 
الــيت بنيــت منهــا، وشــكل بيوتهــا، وأبراجهــا، وعمــل ســكانها، 
ومكتشــفاتها األثريــة، وأهميتهــا الحضاريــة. ويتــم تشــجيع 
خــالل  الصــور،  وأخــذ  مالحظاتهــم،  تدويــن  عــى  الطلبــة 
الزيــارة؛ ممــا يســاعدهم عــى استكشــاف املوقــع، والتعلــم 
الطلبــة  بتحضــر  املعلــم  يقــوم  أن  املهــم  ومــن  الــذايت. 
للزيــارة امليدانيــة، وذلــك بتوضيــح برنامــج الزيــارة، وأهدافهــا، 
ــة يف  ــتوطنات القديم ــن املس ــات ع ــع املعلوم ــم بجم وتكليفه
ــق النشــاط،  موقــع هيــيل، واملســاعدة يف إيجــاد مــكان لتطبي
ويمكــن االســتعانة بخارطــة موقــع هيــيل األثــري، أو االستفســار 
مــن املرشــد املرافــق للطلبــة، أثنــاء زيارتهــم للموقــع، ويمكــن 
اختيــار أي مــن األنشــطة املطروحــة؛ لتحقيــق أهــداف الــدرس، 
ــد الوصــول إىل املوقــع. ــدأ العمــل بخطــوات األنشــطة عن ويب

نشاط رقم )1(

املستوطنات البرشية يف هييل

باملســتوطنات  الطلبــة  تعريــف  إىل  النشــاط  هــذا  يهــدف 
الربونــزي. العــرص  خــالل  هيــيل  يف  نشــأت  الــيت  البرشيــة 

ولتنفيــذ هــذا النشــاط ســتحتاج إىل األدوات اآلتيــة بمــا 
يتناســب مــع عــدد الطلبــة: أقــالم رصــاص، ألــوان خشــبية، 

ــيت ســُتِعّدها. ــة النشــاط ال مســطرة، وورق

عنــد الوصــول إىل موقــع هيــيل، يبــدأ العمــل بخطــوات 
النشــاط اآلتيــة:

1 - القيــام بجولــة؛ ملشــاهدة مســتوطنة هيــيل )8(، وتذكــري 
الطلبــة بالــدرس، والحــوار الــذي تــم خاللــه.

2 - تجميــع الطلبــة بالقــرب مــن مســتوطنة هيــيل )8(، 
الدائــري، وبيوتهــا وأســوارها. ومشــاهدة شــكلها 

3 -  مناقشة الطلبة حول ما شاهدوه يف املستوطنة.

أين تقع مستوطنة هييل )8( بالنسبة ملدينة العني؟ −

إىل أي عرص تنتمي مستوطنة هييل )8(؟ −

الحظ األسوار، ِممَّ بنيت أسوار هذه املستوطنة؟ −

قارن بني األسوار اليت شاهدتها يف املستوطنة مع  −
األسوار اليت تشاهدها حالياً يف بلدك أو الحي الذي 

تقطن فيه.

برأيك، لَم بي الربج يف هذه املستوطنة؟ −

ما الذي يمكن أن تتخيله عن طبيعة الحياة اليومية  −
لسكان هذه املستوطنة يف املايض؟

ــم  ــة، وتكليفه ــىل الطلب ــاط ع ــل النش ــع أوراق عم 4 - توزي
ــة. ــذه العملي ــالل ه ــم خ ــل معه ــا، والتفاع بحله

نشاط رقم )2(

املكتشفات األثرية للمستوطنات يف 

متحف العن                                  

يهــدف هــذا النشــاط إىل تعريــف الطلبــة باملكتشــفات األثريــة، 
ــيل،  ــة يف هي ــتوطنات البرشي ــا يف املس ــور عليه ــم العث ــيت ت ال

ــزي، والحديــدي. خــالل فــرة العرصيــن الربون

بمــا  اآلتيــة  األدوات  إىل  ســتحتاج  النشــاط  هــذا  ولتنفيــذ 
الطلبــة:  عــدد  مــع  يتناســب 

أقالم رصاص، ألوان خشبية، مسطرة، ورقة نشاط.

ــوات  ــل بخط ــدأ العم ــن، يب ــف الع ــول إىل متح ــد الوص عن
ــة: ــاط اآلتي النش

1 - تذكري الطلبة بالدرس والحوار الذي تم خالله.

2 - القيــام بجولــة يف متحــف العــن ملشــاهدة اللقــى األثرية، 
املســتوطنات  يف  عليهــا  العثــور  تــم  الــيت  والفخاريــات، 

البرشيــة يف هيــيل )8( وهيــيل )2(.

مــن  املتحــف  يف  شــاهدوه  بمــا  الطلبــة،  مناقشــة   -  3
ــة يف  ــِرَ عليهــا يف املســتوطنات البرشي ــة ُع مكتشــفات أثري

هيــيل.

قارن بني اللقى األثرية اليت تعود إىل املستوطنتني هييل  −
)8(، و )هييل )2(.

باعتقادك، عالَم تشرَّ اللقى األثرية، اليت عرث عليها يف  −
املستوطنات البرشية يف هييل؟

برأيك: ِبَم تشّبه السهام الربونزية اليت عرث عليها يف  −
هييل )2(؟

الحظ اللقى، هل تجد تطوراً طرأ عليها من العرص  −
الربونزي إىل العرص الحديدي؟

ما الذي يمكن أن تتخيله عن طبيعة االستعمال لهذه  −
اللقى األثرية، لدى سكان هذه املستوطنات يف املايض؟

4 - بعــد االنتهــاء مــن الجولــة، يتجمــع الطلبــة يف بهــو 
املتحــف، ويبــدأون باإلجابــة عــن أســئلة ورقــة النشــاط، الــيت 
ســتوزع عليهــم، وتكليفهــم بحلهــا والتفاعــل معهــم خــالل 

هــذه العمليــة.
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بعد زيارة املوقع 

امتداد النشاط إىل ما بعد الزيارة:

ــل:  ــة، مث ــد عــى الطلب ــر جدي - اقــرح مــرشوع بحــث، أو تقري
كيفيــة تحســني، وتطويــر املوقــع؛ لتشــجيع الســياحة مــع 
حمايتــه يف الوقــت ذاتــه، والنظــر يف التهديــدات املحتملــة 
للموقــع واقــراح الحلــول النهائيــة، قــدم مقرحات للمرشــدين 

ــع. ــياحة يف املوق ــر الس ــاعدة يف تطوي للمس

- كتابــة مــا ال يقــل عــن 300 كلمــة عــن تجربــة الطالــب، بعــد 
زيــارة املســتوطنات البرشيــة يف هيــيل.

- كتابــة مقالــة قصــرة عــن املســتوطنات البرشيــة يف هيــيل يف 
صحيفــة محليــة، أو قراءتهــا يف اإلذاعــة املدرســية.

إقامة معرض يف املدرسة؛ لعرض أعمال الطلبة. −

كتابة بحث، أو تقرير عن موقع هييل األثري. −

عمل لوحة جدارية، تتضمن صوراً عن موقع هييل، إىل  −
جانب صورٍ ملواقع تراث عاملي أخرى.

زيارة موقع إلكروين، والتعرّف إىل مواقع أثرية مشابهة  −
مدرجة عى الئحة الراث العاملي.

نشاط رقم )3(

التجارة والتواصل الحضاري                        

يهــدف هــذا النشــاط إىل تعريــف الطلبــة بالتجــارة والتواصــل 
الحضــاري بــني هيــيل، واملواقــع الحضاريــة يف دولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، واملراكــز الحضاريــة املجــاورة.

يمكــن للمعلــم تنفيــذ هــذا النشــاط يف الصــف الــدرايس، 
ــارة امليدانيــة إىل متحــف العــني،  بعــد عــودة الطلبــة مــن الزي
ولتنفيــذه ســيحتاج املعلــم إىل األدوات اآلتيــة بمــا يتناســب 
مــع عــدد الطلبــة: أقــالم رصــاص، ألــوان خشــبية، مســطرة، 

وورقــة النشــاط الــيت ســُيِعّدها.

بــن  التجاريــة  الطــرق  الطلبــة خريطــة  عنــد مشــاهدة 
منطقــة العــن قديمــاً، ومراكــز الحضــارات املجــاورة، إضافــة 
إىل صــوٍر لبعــض القطــع األثريــة الــيت تــدل عــىل التواصــل 
الحضــاري مــع املراكــز املجــاورة، يبــدأ العمــل بخطــوات 

ــة: ــاط اآلتي النش

1 - ناقــش مــع الطلبــة موضــوع الــدرس والحــوار الصفــي 
الســابق.

2 - اطلــب مــن الطلبــة مشــاهدة خريطــة الطــرق التجاريــة 
بالتجــارة  الصلــة  ذات  األثريــة  القطــع  وصــور  القديمــة، 

والتواصــل الحضــاري.

3 - تتبــع عــىل الخريطــة الطــرق التجاريــة القديمــة الــيت 
تربــط منطقــة العــن مــع املراكــز الحضاريــة املجــاورة.

4 - ُقــم بإجــراء حــوار مــع الطلبــة، حــول مــا يعرفونــه عــن 
التواصــل الثقــايف بــن دول العالــم يف وقتنــا الحــارض، 
وربطــه بالتواصــل الحضــاري يف هيــيل آنــذاك، وذلــك مــن 

ــة: ــئلة اآلتي ــرح األس ــالل ط خ

ما املقصود بالتواصل الثقايف؟ −

كيف كان يتم التواصل بني الشعوب يف املايض؟ −

ما وسائل التواصل بني الشعوب يف املايض، مقارنًة مع  −
وسائل التواصل يف وقتنا الحارض؟

هل يمكن لنا التعرّف إىل التواصل الحضاري يف هييل  −
من خالل الفخاريات، واللقى األثرية؟ وكيف؟

اذكر أبرز املواقع الحضارية اليت تزامنت حضارياً مع  −
هييل.

استخلص األدلة التاريخية عى التواصل الحضاري بني  −
هييل واملراكز الحضارية املجاورة.

ــا  ــة، وتكليفهــم بحله ــة النشــاط عــىل الطلب ــع ورق 5 - توزي
ــة.          والتفاعــل معهــم خــالل هــذه العملي
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خطة تنفيذ الدرس الثالث

الحياة القديمة 
يف هييل  

األهداف التعليمية 

يتعرّف الطالب إىل جوانب الحياة يف هييل  −
القديمة. 

يبني الطالب دور الزراعة يف تحقيق االستيطان  −
البرشي يف هييل. 

يوضح الطالب العالقة اليت تربط بني املعتقدات  −
الدينية ومدافن هييل والقطع األثرية املرتبطة 

بها، وأنواع الحرف اليت كانت سائدة آنذاك. 

العــن،  متحــف  إىل  الزيــارة  قبــل 

هيــيل وموقــع 

ُقــم بحــوار الطلبــة؛ إليصــال األفــكار الرئيســة للــدرس، حــول 
مــا يعرفونــه عــن التنظيــم االقتصــادي واالجتماعــي يف دولــة 
ــع  ــه م ــارض، واربط ــت الح ــدة يف الوق ــة املتح ــارات العربي اإلم
ــرض  ــم ع ــك يت ــاء ذل ــيل، وأثن ــة يف هي ــاة القديم ــب الحي جوان
الصــور املرفقــة لهــذا الــدرس خــالل الحــوار الصفــي. ويهــدف 
ــيل  ــة يف هي ــاة القديم ــة بالحي ــف الطلب ــوار إىل تعري ــذا الح ه
خــالل العــرص الربونــزي، وتطورهــا يف العــرص الحديــدي، مــع 
ــاة يف  ــب الحي تســليط الضــوء عــى التطــور يف مختلــف جوان

هيــيل، وذلــك مــن خــالل طــرح األســئلة اآلتيــة:

ما العالقة بني قيام الزراعة، ونشأة املستوطنات البرشية  −
يف هييل؟ 

ما مظاهر الحياة االقتصادية، واالجتماعية يف هييل؟ −

من وجهة نظرك، ما هي الوسائل اليت اعتمد عليها  −
سكان هييل القدماء يف تأمني حياتهم اليومية؟

هل تعتقد أن حيوان املها قد أدى دوراً كبراً يف االقتصاد  −
املحيل يف هييل يختلف عن غره من الحيوانات األخرى؟ 

باعتقادك، هل هناك عالقة بني أنماط البناء  وطقوس  −
الدفن يف هييل؟

برأيك، هل يمكن اعتبار مجتمع هييل القديم مجتمعاً  −
حرفياً؟ علل رأيك.

وضح االستخدام املنزيل للصناعات املعدنية والفخارية يف  −
مجتمع هييل القديم.

برأيك، ما هي املادة اليت ُصنعت منها األواين املعدنية؟ −

لَِم يجب علينا املحافظة عى هذه القطع؟ وكيف؟ −

خالل الزيارة إىل متحف العن، 

وموقع هييل

العــني،  متحــف  إىل  ميدانيــة  بزيــارة  الطلبــة  ســيقوم 
ــة يف  ــة، والفخاري ــواد، واألواين املعدني ــة امل ــرّف إىل طبيع والتع
ــن  ــى تدوي ــة ع ــجيع الطلب ــم تش ــم. ويت ــيل القدي ــع هي مجتم
مالحظاتهــم، وأخــذ الصــور، خــالل الزيــارة؛ ممــا يســاعدهم 
عــى االستكشــاف، والتعلــم الــذايت عــن تلــك املــواد. ومــن 
املهــم أن يقــوم املعلــم بالتخطيــط الســليم للزيــارة، وذلــك 
ــج  ــح برنام ــك بتوضي ــة، وذل ــارة امليداني ــة للزي ــر الطلب بتحض
ــارة وأهدافهــا، وتكليفهــم بجمــع املعلومــات عــن املتحــف  الزي
ومقتنياتــه، واملســاعدة يف إيجــاد مــكان لتطبيــق النشــاط، 
إضافــة  عــى  تســاعد  بمراجــع خارجيــة  االســتعانة  ويمكــن 
معلومــات إثرائيــة للطلبــة، أو االستفســار مــن املرشــد املرافــق 
للطلبــة، أثنــاء زيارتهــم للمتحــف، ويمكــن اختيــار أي مــن 
األنشــطة املطروحــة؛ لتحقيــق أهــداف الــدرس، ويبــدأ العمــل 
بخطــوات األنشــطة عنــد الوصــول إىل املتحــف، وموقــع هيــيل.
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ما الذي يمكن أن تتخيله عن طبيعة الحياة اليومية  −
لسكان هييل يف املايض؟

4 - توزيــع ورقــة النشــاط عــىل الطلبــة، وتكليفهــم بحلهــا، 
والتفاعــل معهــم، خــالل هــذه العمليــة.

العــن،  متحــف  إىل  الزيــارة  بعــد 

هيــيل وموقــع 

امتداد النشاط إىل ما بعد الزيارة:

يتــم إدارة نقــاش مــع الطلبــة بعــد الوصــول إىل املدرســة حــول 
زيارتهــم إىل متحــف العــني، وموقــع هيــيل األثــري، ثــم تطــرح 
األســئلة اآلتيــة عليهــم؛ إلثــارة الدافعيــة لديهــم؛ ملعرفــة املزيــد 

عــن الحيــاة القديمــة يف هيــيل. 

بنّي أوجه التشابه واالختالف بني التنظيم الزراعي قديماً  −
يف هييل، وبني التنظيم الزراعي السائد يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف وقتنا الحارض.

وضح كيف تمّكن سكان هيلي القدماء من االستفادة من  −
موارد بيئتهم المحلية في تطوير الصناعة والعمارة؟

هل يمكن للفنان اإلماراتي استلهام أنماط فن العمارة  −
في هيلي، وتوظيفها في أعماله الفنية في وقتنا 

الحاضر؟

كتابة ما ال يقل عن 300 كلمة عن تجربة الطالب بعد  −
زيارة متحف العني، وموقع هييل.

كتابة مقالة قصرة عن الحياة القديمة يف هييل يف  −
صحيفة محلية، أو قراءتها يف اإلذاعة املدرسية.

إقامة معرض يف املدرسة؛ لعرض أعمال الطلبة. −

عقد ندوة يف املدرسة بعنوان: كنوزنا التاريخية تتضمن  −
الحديث عن هييل، وآثارها، وفنون العمارة فيها، ومدى 

أهمية توثيقها بصورة علمية صحيحة.

زيارة موقع إلكروين، والتعرّف إىل مواقع أثرية مشابهة  −
مدرجة عى الئحة الراث العاملي.

خطة تنفيذ الدرس الرابع

األهداف التعليمية 

يستوعب الطالب أهمية النحاس يف تطّور الحياة  −
االقتصادية واالجتماعية لدى سكان املستوطنات 

يف هييل.

يحدد الطالب األماكن اليت اكتشفت فيها آثار  −
استخراج النحاس يف دولة اإلمارات العربية.  

يصنف الطالب بعضاً من املكتشفات األثرية  −
املصنوعة من النحاس.

يوضح الطالب دور النحاس يف تنمية التجارة مع  −
املراكز الحضارية املحلية واملجاورة.

النحاس يف 
العن خــالل 

العـرص 
البـرونـزي    

الـدرس  هـذا  تنفيـذ  للمعلـم  يمكـن 
يف  وسـيحتاج  الـدرايس،  الفصـل  يف 
الـدرس  أهـداف  تحديـد  إىل  تنفيـذه 
وورقـة  واملناقشـة،  الحـوار  وأسـئلة 
عـى  بنـاًء  سـُيِعّدها؛  الـيت  النشـاط 

للـدرس. العلمـي  املحتـوى 
الوسائل وتقنيات التعلم

الفيديوهــات  السبورة،  الصور،  العرض،  جهاز  الحاسوب، 
ئقية.  لوثا ا

مهارات التعّلم وأساليبه
الحــوار  االســتنتاج،  التعــاوين،  التعّلــم  الــذايت،  التعّلــم 
واملناقشــة، االســتقصاء، العصــف الذهــي، التفكــر اإلبداعــي 

والناقــد.

اسراتيجيات التمهيد والتحفيز

1 – يبــدأ املعلــم بعــرض الــدرس بالتمهيــد، أو التهيئــة 
الحافــزة الــيت يراهــا مناســبة، مــع رضورة توفــر عنــارص 
التشــويق، واإلثــارة يف التهيئــة؛ ذلــك مــن خــالل طــرح 

األســئلة اآلتيــة عــىل الطلبــة:

ما هي أهم املعادن املوجودة يف الطبيعة؟ −

ماذا تعرف عن معدن النحاس؟ −

اذكر أهم استخدامات النحاس يف الحياة. −

2 - ينتقــل املعلــم بعــد التهيئــة؛ إلجــراء حــوار مــع الطلبــة 
إليصــال األفــكار الرئيســة للــدرس، حــول مــا يعرفونــه عــن 
ــة،  ــور القديم ــالل العص ــتخداماته خ ــاس واس ــدن النح مع
ذلــك  الحــارض؛  وقتنــا  حــى  اســتخدامه  واســتمرارية 
مــن خــالل بيــان أهميتــه يف تطــور الحيــاة االقتصاديــة، 
ذلــك  وربــط  القديمــة،  الحضــارات  لــدى  واالجتماعيــة 
ــة يف  ــة الحديث ــات، والتقني ــتخدامه يف الصناع ــة اس بأهمي

وقتنــا الحــارض. 

3 – ُقــْم بعــرض فقــرات الــدرس، وفيلــم النحــاس، والصــور 
املصحابــة لــه يف الحقيبــة التعليميــة خــالل الحــوار الصفــي، 
الــذي يهــدف إىل تعريــف الطلبــة بأهميــة اكتشــاف علمــاء 
وتعدينــه  النحــاس،  معــدن  اســتخراج  لدالئــل  اآلثــار 
العربيــة،  اإلمــارات  دولــة  يف  الحجــر  جبــال  منطقــة   يف 
وســلطنة ُعمــان. حيــث ربــط العلمــاء جغرافيــاً بــن منطقــة 
ــل  ــن جب ــن مداف ــة يف كل م ــع األثري ــن املواق ــن وب التعدي

نشاط رقم )1(

الزراعة والصناعة يف هييل                                

يهدف هذا النشاط إىل:

1 - تعريــف الطلبــة بالتنظيــم الزراعــي الــذي كان ســائداً 
عنــد ســكان هيــيل القدمــاء، وكيفيــة اســتصالح الربــة، 
وحفــر اآلبــار بــأدوات بدائيــة، واســتخدامها يف ري املحاصيل 
تأســيس  يف  الزراعــة  تطــور  ســاعد  وكيــف  الزراعيــة، 
ــة مــع  ــاء عالقــات تجاري ــة يف هيــيل، وبن مســتوطنات برشي

املراكــز الحضاريــة املجــاورة.

2 - تعريــف الطلبــة بالصناعــة، والحــرف الــيت كانــت ســائدة 
عنــد ســكان هيــيل القدمــاء الذيــن مارســوا حرفــاً متعــددة 
العــن،  واحــات  يف  البــرشي  االســتيطان  بدايــات  منــذ 
أنهــم صنعــوا  النحــاس، حيــث  وخاصــة حرفــة تعديــن 
األســلحة النحاســية، واألواين الفخاريــة الــيت اســتخدمت؛ 
لتلبيــة احتياجاتهــم املنزليــة، والنقــش عــىل الحجــر، ويبــدو 
ــن  ــا ع ــاً تخرن ــكاالً ونقوش ــن أش ــات تتضم ــك الصناع أن تل
الحيــاة يف تلــك الفــرة، ســواء يف منطقــة العــن ومحيطهــا، 

أو يف املراكــز الحضاريــة املجــاورة.

ولتنفيــذ هــذا النشــاط ســوف تحتــاج إىل األدوات اآلتيــة بمــا 
يتناســب مــع عــدد الطلبــة: أقــالم رصــاص، ألــوان خشــبية، 

وورقــة النشــاط الــيت ســُتِعّدها.

ــوات  ــل بخط ــدأ العم ــن، يب ــف الع ــول إىل متح ــد الوص عن
ــة: ــاط اآلتي النش

القيــام بجولــة؛ ملشــاهدة القطــع، واألواين املعدنيــة،   - 1
يف  واملعروضــة  هيــيل  يف  عليهــا  ُعــر  الــيت  والفخاريــة 
املتحــف، وتذكــري الطلبــة باملواضيــع الــيت تمــت مناقشــتها 

يف الــدرس، والحــوار الــذي تــم خاللــه.

2 - تجميــع الطلبــة، والطلــب منهــم القيــام بجولــة يف 
املتحــف، والبحــث عــن القطــع واألواين املعدنيــة، والفخاريــة 

ــيل. ــود إىل هي ــيت تع ــاهدتها، وال ــراد مش امل

ــن  ــف م ــاهدوه يف املتح ــا ش ــول م ــة ح ــة الطلب 3 - مناقش
قطــع، وأواٍن معدنيــة، وفخاريــة.

ما أهمية هذه املواد، والقطع، واألواين املعدنية،  −
والفخارية يف وقتنا الحارض؟

إىل أي عرص تنتمي األوعية املصنوعة من الحجر  −
الصابوين؟

• الحظ السهام، ِممَّ صنعت؟ وما استخداماتها؟ −

قارن بني فخاريات العرص الربونزي، وفخاريات العرص  −
الحديدي من حيث: الشكل، واأللوان املستخدمة.
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حفيــت ومواقــع هيــيل يف العــن، األمــر الــذي يشــري إىل أن 
العــن أصبحــت مركــزاً مهمــاً لصناعــة وتصديــر النحــاس يف 

فــرة تعــود إىل )3,000( ســنة قبــل امليــالد.

أدنــاه؛  املطروحــة  باألســئلة  الطلبــة  بمناقشــة  ُقــْم   –  4
أمــام  أثنــاء وجودهــم  وتفكريهــم  لتوجيــه مشــاهداتهم 
الصــور املعروضــة، املرفقــة يف الحقيبــة التعليميــة، الــيت 
تمثــل أعمــاالً فنيــة يجــب عــىل الطلبــة مالحظتهــا، والتفّكــر 
ــه  ــر يف املعلومــات املقدمــة ل ــب التفّك فيهــا؛ ليتعــود الطال

وإدراك.   بواقعيــة 

َسّم املناطق اليت عرث فيها علماء اآلثار عى دالئل  −
استخراج معدن النحاس، وتعدينه يف منطقة العني.

اذكر املكتشفات األثرية اليت استخدم يف صنعها معدن  −
النحاس يف املواقع األثرية يف منطقة العني؟

برأيك، كيف صنعت هذه األسلحة واألواين النحاسية؟ −

ما هي املواد اليت تعتقد أنها ُأضيفت إىل معدن النحاس  −
لصنع هذه األسلحة واألواين؟

هل تعتقد أن صنع هذه األسلحة واألواين قد تضمن  −
عمالً فنياً كامالً؟

ملاذا تمَّ دفن هذه األسلحة واألواين يف موقع هييل؟ −

ما الذي يمكن أن تتخيله عن حياة السكان األوائل الذين  −
عاشوا يف منطقة العني؟

عزيــزي املعلــم، ُقــْم بتشــجيع الطلبــة عــى التفكــر حــول 
الذيــن عاشــوا يف منطقــة  القدمــاء  أنمــاط حيــاة الســكان 
ــة  ــم، وكيفي ــة به ــة املحيط ــع البيئ ــم م ــدى تكيفه ــني، وم الع

تمكنهــم مــن إقامــة عالقــة إيجابيــة معهــا.

افسِح املجال؛ للحصول عى إجابات متعددة ومتنوعة. −

اقبل جميع اإلجابات، وشجعهم عى تقديم املزيد منها. −

خالصة الدرس

اختم الدرس بالتأكيد عى أهم الحقائق واملفاهيم  −
الواردة فيه.

اطرح عى الطلبة سؤاالً: ماذا تعلَّمنا من درس اليوم؟ ثم  −
ص إجاباتهم عى السبورة. لّخِ

النشاط الختامي

التعليميــة  باألنشــطة  االســتعانة  يمكنــك  املعلــم،  عزيــزي 
ــم،  ــا عليه ــة، وتوّزِعه ــاط للطلب ــة نش ــم ورق ــة، لتصمي املقرح
د. مــع التعزيــز املــادي، أو املعنــوي ملــن ينجزهــا يف الوقــت املحــدَّ

امنح الطلبة فرصة للتفكر، واطلب إليهم عْرض  −
إجاباتهم، ثم عّزِزها باإلجابات الصحيحة.

األنشطة العملية                                    

مجموعة رمزية

األدوات: ورق رســم أبيــض، طــن أو صلصــال، أدوات نحــت 
أو خيــط متــن.

كّلــف الطلبــة برســم رمــوز خاصــة بهــم عــى الــورق. واطلــب 
إليهــم قــص تلــك الرمــوز، ُثــمَّ القيــام بوضعهــا يف أعــى اللــوح 
الطيــي، وبعــد ذلــك ُقــْم بنحــت الرمــز، ُثــمَّ ضعــه عــى اللــوح 
اآلخــر، وُقــْم بضغطــه قليــالً. وبعــد ذلــك أصنــع ثقــب )أو 
ثقــوب( لكــي يتــم تعليــق اللــوح باســتخدام الخيــط املتــني. 

واتركــه حــى يجــف.

طباعة الرمزية

ــاص،  ــم رص ــرة، ورق، قل ــون، إب ــن الصاب ــة م األدوات: قطع
ــك. ــوان األكريلي ــت، أل أداة نح

اطلــب مــن الطلبــة اختيــار رمــز يمثــل قيمــة بالنســبة لهــم. 
وامنحهــم فرصــة للتفكــر والبحــث عــن بعــض الرمــوز الــيت 
تتضمــن دالالتهــا معــاين قّيمــة. ثــم كّلفهــم برســم الرمــز 
الخــاص لــكل منهــم، ُثــمَّ ُقــْم برســم خطــوط الرمــز عــى 
الصابــون باســتخدام إبــرة. واحــرص عــى توفــر أداة نقــش 
ــة  ــى قطع ــم ع ــش الرس ــتخدامها يف نق ــم اس ــي يت ــة لك آمن
ــش،  ــذا النق ــالل ه ــن خ ــز. وم ــوط الرم ــاً خط ــون متبع الصاب
يمكــن طباعــة الرمــز عــى الــورق باســتخدام ألــوان األكريليــك 

ــاء. ــن دون م م

الهوية رمزية

األدوات: مــن 5 إىل 10 قطــع تخــص الطلبــة، أكيــاس ورقية، 
قلــم رصــاص، ورقة.

أو صــور  إىل 10 قطــع   5 مــن  الطلبــة جمــع  مــن  اطلــب 
تخصهــم، بحيــث يشــعرون أنهــا تمثــل هويتهم وشــخصيتهم، 
كل  وضــع  وينبغــي  لهــم.  بالنســبة  معنويــة  قيمــة  وذات 
ــوم  ــمَّ يق ــي، ُث ــس ورق ــور يف كي ــع أو الص ــن القط ــة م مجموع
الطلبــة بتبادلهــا فيمــا بينهــم بــدون معرفــة االســم. وأخــراً، 
للمالــك  املحتويــات؛ لكتابــة وصــف  اطلــب منهــم فحــص 
املتوقــع ملجموعــة القطــع الفنيــة، ومــا الــذي تنقلــه املجموعــة 

الفنيــة إىل اآلخريــن فيمــا يتعلــق بطبيعــة حياتهــم.
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الفصل الثالث

بـدع بنت 
سّعـود
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الدرس األول

األهداف التعليمية

يفّر الطالب االزدهار الحضارّي ملوقع بدع  −
بنت سّعود يف فرة العرص الحديدي.

يتعرّف الطالب إىل املكتشفات األثرية اليت  −
ُعرث عليها يف املوقع.

يقارن الطالب بني آثار بدع بنت سّعود  −
واملواقع األخرى يف دولة األمارات العربية 

املتحدة.

يبنّي الطالب أهمية األفالج يف موقع بدع  −
بنت سّعود.

التطّور 

الحضارّي يف 

موقع بدع بنت 

سّعود

يمكــن للمعلــم تنفيذ هــذا الدرس يف 

الفصــل الــدرايس، ولتنفيذه ســيحتاج 

ــاًء  ــة بن ــه التعليمي ــد أهداف إىل تحدي

للــدرس،  العلمــي  املحتــوى  عــى 

واملناقشــة، وورقــة  للحــوار  وأســئلة 

ــاط. نش

الوسائل وتقنيات التعلم
ــات  ــبورة، الفيديوهـ ــور، الس ــرض، الص ــاز الع ــوب، جه الحاس

الوثائقيــــة. 

مهارات التعّلم وأساليبه
الحــوار  االســتنتاج،  التعــاوين،  التعّلــم  الــذايت،  التعّلــم 
واملناقشــة، االســتقصاء، العصــف الذهــي، التفكــر اإلبداعــي 

والناقــد.

اسراتيجيات التمهيد والتحفيز

التهيئــة  أو  بالتمهيــد  الــدرس  املعلــم بعــرض  يبــدأ   – 1
ــري  ــع رضورة توف ــدرس م ــبة لل ــا مناس ــيت يراه ــزة، ال الحاف
ــرة تشــد انتبــاه الطلبــة، ذلــك مــن  قة، ومبتَك تهيئــة مشــوِّ
خــالل تهِيئــة الطلبــة لــدرس التطــّور الحضــارّي يف موقــع 
بــدع بنــت ســّعود بأحــد املداخــل اآلتيــة، أو مــا يــراه مناســباً.

اعرض مقطع فيديو ملدة 3 دقائق عن مواقع الراث  −
العاملي يف مدينة العني.

وّجه مجموعة من الطلبة نحو صحيفة التفكُّر:  ماذا   −
أعرف؟ ماذا ينبغي أن أعرف حول موقع بدع بنت سّعود 

وتطّوره الحضارّي؟

تدريب الطلبة للقيام بأنواع خاصة من النشاطات  −
)إعادة تمثيل املايض، رواية القصص واألساطر، أو عمل 

رسومات(.
 
اعرض صوراً تمثل املعالم األثرية يف موقع بدع بنت  −

سّعود، املرفقة يف الحقيبة التعليمية، ثم ُقْم خالل ذلك 
بتوجيه األسئلة اآلتية للطلبة.

وضح املقصود بتسمية بدع بنت سّعود أو ِجْرن بنت  −
سّعود بهذا االسم.

 حدد موقع بدع بنت سّعود بالنسبة ملدينة العن  −
ومواقعها األثرية.

ناقش مع الطلبة الفكرة الرئيسة اليت يدور حولها  −
موضوع الدرس.

نّبه الطلبة أنهم يف هذا الدرس؛ سيتعرفون إىل  −
موقع بدع بنت سّعود وتطّوره الحضارّي.

- مالحظــة: عزيــزي املعلــم، ضــع بصمتــك اإلبداعيــة يف 
قة؛ تشــد انتبــاه الطبــة، وتثــري  تقديــم تهيئــة حافــزة مشــوِّ
عــن  املزيــد  تعلــم  نحــو  وتحّمســهم  لديهــم،  الدافعيــة 

الــدرس.

2 -  ينتقــل املعلــم بعــد التهيئــة لتنفيــذ خطــوات الــدرس 
الرئيســة  األفــكار  إليصــال  الطلبــة  مــع  حــوار  وإجــراء 

للــدرس، حــول مــا يعرفونــه عــن اآليت: 

إن القيادة الرشيدة لدولة االمارات العربية لم تأل جهداً  −
يف سعيها للحفاظ عى الراث الوطي، وتقديم الدعم 

للهيئات واملؤسسات العاملة يف هذا املجال؛ لصونه 
والرويج له وحفظه لألجيال القادمة.

إن إدراج عنارص الراث الثقايف الوطي يف منظمة  −
اليونسكو يشكل نافذة مهمة لرويج الراث الثقايف، 

والحضارّي لدولة اإلمارات العربية، ويوطد مكانتها 
كوجهة عاملية وإقليمية للثقافة والسياحة.

إن تسجيل مواقع الراث يف مدينة العني عى الئحة  −
الراث العاملي يف اليونسكو هو مدعاة للفخر واالعتزاز 

لكل مواطن ومقيم عى أرض اإلمارات.

3 – اعــرض أمــام الطلبــة فقــرات الــدرس، والصــور املصحابة 
االكتشــافات  قصــة  عــن  يتحــدث  الــذي  والفيديــو  لــه، 
ــة يف إمــارة أبوظــي، خــالل الحــوار الصفــي، ليتعــّرف  األثري
مثــل:  الحضاريــة،  ومعاملــه  املوقــع،  أهميــة  إىل  الطلبــة 
التاريخيــة،  والبنايــة  وأقســامها،  وأشــكالها،  املدافــن، 
وأفــالج العــرص الحديــدي. وعــىل املعلــم أن يقــوم بتشــجيع 
ــداء اآلراء؛ ملســاعدتهم  ــة عــىل الحــوار واملناقشــة، وإب الطلب
معرفتهــم  وتعزيــز  الــذايت،  والتعّلــم  االستكشــاف،  يف 
عــن املوقــع، وفهــم ســريته املكانيــة والزمانيــة؛ ليتمكنــوا 
ــادل  ــة التطــّور الحضــارّي، والتجــارة والتب مــن إدراك عملي
يف  املتصلــة  والخارجيــة،  املحليــة  والتأثــريات  الحضــارّي، 
املوقــع، واملراكــز املجــاورة. ومــن املهــم أن يقــوم املعلــم بإثــارة 
دافعيــة الطلبــة، وتحفيزهــم نحــو تعّلــم املزيــد عــن املوقــع 

وتاريخــه.

أدنــاه؛  املطروحــة  باألســئلة  الطلبــة  بمناقشــة  ُقــْم   –  4
الــدرس،  عــرض  أثنــاء  وتفكريهــم  مشــاهدتهم  لتوجيــه 
وخــالل وجودهــم أمــام الصــور املرفقــة، الــيت تمثــل موقــع 
بــدع بنــت ســّعود ومعاملــه الحضاريــة، ومكتشــفاته األثريــة 

ــر  املختلفــة، الــيت يجــب عــىل الطلبــة مالحظتهــا والتفكُّ
ــر يف املعلومــات، واملشــاهد  فيهــا؛ ليتعــود الطلبــة التفكُّ

املقدمــة لهــم بواقعيــة وإدراك. 

كيف استنتج علماء اآلثار أن موقع بدع بنت سّعود  −
يعد من أبرز مواقع االستيطان يف منطقة العن، 

خالل العرص الرونزي؟

أذكر أهم املعالم األثرية اليت ُعر عليها يف املوقع. −

بَِم تفسَّ االزدهار الحضاري لهذا املوقع يف فرة  −
العرص الحديدي؟

بَِم يتمّيز هذا املوقع عن غريه من املواقع األثرية يف  −
منطقة العن من الناحية الحضارية؟

وظِّف األسلوب االستنتاجي لتعلل اكتشاف الفلج يف  −
موقع بدع بنت سّعود األثري دون غريه من املواقع 

األثرية يف منطقة العن؟

استخلص األهمية الحضارية لفلج بدع بنت سّعود يف  −
إحداث التطور الزراعي خالل العرص الحديدي.

بّن أهمية اكتشاف البناية التاريخية املجاورة للفلج؟ −

ما وجه الشبه واالختالف بن مدافن جبل حفيت  −
ومدافن بدع بنت سّعود.

اذكر أنواع اللقى األثرية اليت ُعر عليها يف موقع بدع  −
بنت سّعود األثري؟

بَِم تعلل تشابه اللقى األثرية اليت ُعر عليها يف موقع  −
بدع بنت سّعود مقارنة مع غريه من املواقع املجاورة؟

ما الذي يمكن أن تتخيله عن حياة األقوام، اليت  −
عاشت يف منطقة بدع بنت سّعود يف فرة العرص 

الحديدي.

•ملاذا يجب علينا املحافظة عىل هذه اآلثار؟ وكيف؟ −
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خالصة الدرس

اختم الدرس بالتأكيد عى أهم الحقائق واملفاهيم  −
الواردة فيه. 

اطرح عى الطلبة سؤاالً: ماذا تعلَّمنا من درس اليوم؟ ثم  −
ص إجاباتهم عى السبورة. لّخِ

النشاط الختامي

عزيزي املعلم، يمكنك االستعانة باألنشطة التعليمية  −
املقرحة، لتصميم ورقة نشاط للطلبة، وتوزيعها عليهم، 

مع التعزيز املادي أو املعنوي ملن ينجزها يف الوقت 
د. املحدَّ

امنح الطلبة فرصة للتفكر، ووقًتا كافًيا لحل ورقة  −
النشاط، واطلب إليهم عْرض إجاباتهم، ثم عّزِزها 

باإلجابات الصحيحة.

يمكــن للمعلــم تنفيذ هــذا الدرس يف 

الفصــل الــدرايس، ولتنفيذه ســيحتاج 

ــاًء  ــة بن ــه التعليمي ــد أهداف إىل تحدي

للــدرس،  العلمــي  املحتــوى  عــى 

واملناقشــة، وورقــة  للحــوار  وأســئلة 

ــاط. نش

الوسائل وتقنيات التعلم
ــات  ــبورة، الفيديوهـ ــور، الس ــرض، الص ــاز الع ــوب، جه الحاس

الوثائقيــــة. 

مهارات التعّلم وأساليبه
الحــوار  االســتنتاج،  التعــاوين،  التعّلــم  الــذايت،  التعّلــم 
واملناقشــة، االســتقصاء، العصــف الذهــي، التفكــر اإلبداعــي 

والناقــد.

اسراتيجيات التمهيد والتحفيز

1 – يبــدأ املعلــم بعــرض الــدرس بالتمهيــد، أو التهيئــة 
الحافــزة الــيت يراهــا مناســبة، مــع رضورة توفــري تهيئــة 
ــك مــن خــالل  ــة، ذل ــاه الطلب ــرة تشــد انتب قة، ومبتَك مشــوِّ
تهِيئــة الطلبــة لــدرس الرســومات والنقــوش الصخريــة يف 
بــدع بنــت ســّعود، وذلــك بأحــد املداخــل اآلتيــة، أو مــا يــراه 

ــباً. مناس

ــة يف  ــل الرســومات والنقــوش الصخري • اعــرض صــوًرا تمّث
ــة،  ــة التعليمي ــة يف الحقيب ــت ســّعود املرفق ــدع بن ــع ب موق

ــْم خــالل ذلــك بتوجيــه األســئلة اآلتيــة إىل الطلبــة. ــمَّ ُق ث

هل شاهدت نقوشاً أو رسومات صخرية من قبل؟ أين  −
شاهدتها؟

ملاذا سكن اإلنسان الكهوف الصخرية يف املايض؟ −

ِبَم تفّر قيام اإلنسان بالرسم أو النقش عى جدران  −
الكهوف يف املايض؟

برأيك، هل من قام بأعمال النقش أو الرسم هو فنان أو  −
إنسان عادي؟

ناقش مع الطلبة الفكرة الرئيسة اليت يدور حولها  −
موضوع الدرس.

الدرس الثاين

األهداف التعليمية 

يتعرّف الطالب إىل أهمية الرسومات  −
والنقوش يف كهوف بدع بنت سّعود.

 
يبني الطالب مميزات وخصائص  −

الرسومات والنقوش الصخرية يف بدع بنت 
سّعود.

الرسومات 

والنقوش 

الصخرية يف بدع 

بنت سّعود
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إلــى  ســيتعرفون  الــدرس  هــذا  فــي  أنهــم  الطلبــة  نّبــه   -
الرســومات والنقــوش الصخريــة فــي موقــع بــدع بنــت ســّعود 

األثــري. 

- مالحظــة: عزيــزي املعلــم، ضــع بصمتــك اإلبداعيــة يف تقديــم 
تهيئــة حافــزة، ومشــّوِقة تشــد انتبــاه الطبــة وتثــر الدافعيــة 

لديهــم، وتحّمســهم نحــو تعلــم املزيــد عــن موضــوع الــدرس.

2 - ينتقــل املعلــم بعــد االنتهــاء مــن التهيئــة؛ إلجــراء حــوار 
ومناقشــة مــع الطلبــة؛ إليصــال األفــكار الرئيســة للــدرس، 
حــول مــا يعرفونــه عــن النقوش والرســومات، املوجــودة عىل 
ــت  ــدع بن ــع ب ــة يف موق جــدران الكهــوف واملالجــئ الصخري
ــة مــن خــالل  ســّعود، وتوضيــح أهميتهــا التاريخيــة واألثري
تفســريَّ دالالتهــا وغاياتهــا، ويتــم خــالل ذلــك عــرض الصــور 
املرفقــة بالــدرس، أمــام الطلبــة أثنــاء الحــوار الصفــي، الــذي 
يهــدف إىل تعريــف الطلبــة بأهميــة النقــوش والرســومات 
ــة للموقــع،  ــراز الســمات الحضاري يف املوقــع، ودورهــا يف إب
إضافــة إىل دورهــا يف نقــل صــور تعــر عــن طبيعــة الحيــاة، 
وال ســيما الجوانــب الجماليــة، والفنيــة الــيت كانــت ســائدة 
ــك مــن  ــة التاريخيــة، وذل يف منطقــة العــن يف تلــك الحقب

خــالل طــرح األســئلة اآلتيــة:

ملاذا نقش اإلنسان القديم األشكال، والرسومات عى  −
جدران املدافن، والكهوف واملعابد القديمة؟

اذكر األدوات اليت استخدمت يف إنجاز النقوش التاريخية. −

بني أهمية النقوش القديمة، بالنسبة للعلماء،  −
والباحثني يف الوقت الحارض.

الحظ، النقوش، والرسوم وتمّعن فيها، اذكر طبيعتها  −
كما شاهدتها.

صف النقوش والرسوم اليت شاهدتها. −

برأيك، ما الذي تعرب عنه هذه النقوش والرسوم؟ −

كيف يمكن لهذه النقوش أن تخربنا عن طبيعة الحياة  −
القديمة اليت سادت يف تلك الفرة الزمنية؟

3 - اعــرض أمــام الطلبــة فقــرات الــدرس والفيديــو والصــور 
ــة،  املصاحبــة الــيت تتحــدث عــن الكهــوف واملالجــئ الصخري
وذلــك بهــدف تعّرف الطلبــة إىل الكهوف واملالجــئ الصخرية 
ــيت  ــل ال ــل القبائ ــن قب ــتخدامها م ــة اس ــا، وكيفي وطبيعته
كانــت تســكن املنطقــة قديمــاً، ومــدى االســتفادة منهــا عــىل 
ــة  ــتاء. إضاف ــف والش ــيل الصي ــة يف فص ــام خاص ــدار الع م
للنقــوش  الفنيــة  الجماليــات  عــىل  الطلبــة  تعــّرف  إىل 
والرســومات عــىل مداخــل الكهــوف واملالجــئ الصخريــة يف 
ــة احتوائهــا عــىل  ــك كيفي ــدع بنــت ســّعود، وكذل منطقــة ب
أشــكال ورســومات تخرنــا عــن طبيعــة حيــاة أصحابهــا 
ــك الفــرة. ــاء، وأنمــاط العيــش يف مجتمعهــم يف تل القدم
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الفصل الرابع

الواحـــــــات
واألفــــــــالج
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ــدرس  ــذا ال ــذ ه ــم تنفي ــن للمعل يمك

يف الفصــل الــدرايس، وســيحتاج يف 

تنفيــذه إىل تحديــد أهــداف الــدرس 

وورقــة  واملناقشــة،  الحــوار  وأســئلة 

النشــاط الــيت ســُيِعّدها؛ بنــاًء عــى 

املحتــوى العلمــي للــدرس.

الوسائل وتقنيات التعلم
الفيديوهـات  السبورة،  الصور،  العرض،  جهاز  الحاسوب، 

ئقيــة.  لوثا ا

مهارات التعّلم وأساليبه
واملناقشة،  الحوار  االستنتاج،  التعاوين،  التعّلم  الذايت،  التعّلم 

االستقصاء، العصف الذهي، التفكر اإلبداعي والناقد.

اسراتيجيات التمهيد والتحفيز

1 – يبــدأ املعلــم بعــرض الــدرس بالتمهيــد، أو التهيئــة 
الحافــزة الــيت يراهــا مناســبة، مــع رضورة توفــري تهيئــة 
قة، ومبتَكــرة تشــد انتبــاه الطلبــة، وذلــك مــن خــالل  مشــوِّ

ــة: ــل اآلتي ــد املداخ ــرض أح ع

اعرض مقطع فيديو ملدة 3 دقائق عن الواحات واألفالج  −
يف مدينة العني.

اعرض صوراً تمثل واحات العني ومكوناتها، املرفقة يف  −
الحقيبة التعليمية، ثمَّ ُقْم خالل ذلك بتوجيه األسئلة 

اآلتية للطلبة:

وضح املقصود بالواحة؟ −

اذكر الواحات املشهورة يف إمارة أبوظي. −

ناقش طالبك، فيما يعرفونه عن واحات العني من حيث:  −
أنواع األشجار اليت تحويها، وكيفية ريها باملاء.

برأيك، ما األهمية الحضارية، واالقتصادية، اليت تمثلها  −
واحات العني.

ملاذا يجب علينا املحافظة عى هذه الواحات؟ −
ناقش مع الطلبة الفكرة الرئيسة اليت يدور حولها  −

موضوع الدرس.

خطة تنفيذ الدرس األول

األهداف التعليمية

يستنتج الطالب األهمية التاريخية لواحات العني. −

يبني الطالب مكونات الواحات وعنارصها. −

يوضح الطالب كيفية بناء األفالج يف واحات  −
العني.

يذكر الطالب أهمية أشجار النخيل يف النظام  −
الزراعي يف واحات العني.

يقّدم الطالب مقرحات للحفاظ عى واحات العني. −

واحات العن 
تاريخها 

ومكوناتها

الفرصة لرشح نظام األفالج.

كيف أسهم سكان العني القدماء يف ابتكار نظام الفلج. −

وضح كيفية بناء األفالج يف منطقة العني. −

بني أهمية الفلج يف نشأة واحات العني، واالستيطان  −
البرشي فيها.

ما أهم األفالج يف مدينة العني. −

بنّي أهمية األفالج يف ري أشجار النخيل يف واحات العني. −

ذكَّر طالبك بالرواية الشعبية حول نشأة األفالج. −

برأيك، كيف يمكن اعتبار واحات العني، ونظام األفالج قد  −
أسهما بشكل فاعل يف إدراج مدينة العني كأول موقع 
إمارايت عى الئحة الراث العاملي يف منظمة اليونسكو.

ما واجباتك يف حماية الواحات واألفالج يف مدينة العني. −

م جلسة عصف ذهّي حول: ملاذا ُيَعّد الحفاظ عى  − نّظِ
الواحات واألفالج يف مدينة العني مهمة وطنية؟ 

واستخلِْص آراء ووجهات نظر الطالب حول هذا املوضوع.
 
ُقْم بتوزيع ورقة النشاط عى الطلبة، وتكليفهم بحلها،  −

والتفاعل معهم خالل هذه العملية.

بالعودة إىل الشبكة العنكبوتية العاملية، ارصد جهود  −
الدول األخرى، اليت كان للواحات فيها أهمية أسهمت 

يف إدراجها يف منظمة اليونسكو.

احرص عى تنوع نتاجات الطلبة، ومراعاة رغباتهم يف  −
محاور البحث واالستكشاف.

نّبه الطلبة، أنهم يف هذا الدرس سيتعرفون إىل واحات  −
العني: تاريخها ومكوناتها. 

مالحظة: عزيزي املعلم، ضع بصمتك اإلبداعية يف  −
تقديم تهيئة حافزة، ومشّوِقة تشد انتباه الطلبة، وتثر 

دافعيتهم، وتحّمسهم نحو تعلم املزيد عن موضوع 
الدرس.

2 - ينتقــل املعلــم بعــد التهيئــة لتنفيــذ خطــوات الــدرس، 
الرئيســة  األفــكار  إليصــال  الطلبــة؛  مــع  حــوار  وإجــراء 
ــا  ــن واحــات العــن: تاريخه ــه ع ــا يعرفون ــدرس، حــول م لل
وتطّورهــا عــر العصــور، ومكوناتهــا مثــل: األفــالج، وكيفيــة 
بنائهــا وتطّورهــا التاريخــي، والنخيــل والزراعــة يف الواحــات، 

ــل. ــجار النخي ــة بأش ــة املرتبط ــن التقليدي وامله

3 – ُقــْم بعــرض فقــرات الــدرس، والصــور املصحابــة لــه 
ــة  ــف الطلب ــدف إىل تعري ــذي يه ــي، ال ــوار الصف ــالل الح خ
باألهميــة التاريخيــة، والحضاريــة، واالقتصاديــة لواحــات 
الزراعــة  ونظــام  والنخيــل  التاريخيــة،  وأفالجهــا  العــن، 
بــّد أن  التنميــة املســتدامة. وال  فيهــا، ودورهــا يف دعــم 
يحــرص املعلــم عــىل تشــجيع الطلبــة عــىل االستكشــاف، 
والتعلــم الــذايت، عــن الواحــات واألفــالج يف مدينــة العــن، 
ــف أســهمت واحــات العــن  ورضورة أن يوضــح إليهــم، كي
وأفالجهــا، ومبانيهــا التاريخيــة يف إدراج العــن عــىل الئحــة 

الــراث العاملــي يف اليونســكو. 

أدنــاه؛  املطروحــة  باألســئلة  الطلبــة  بمناقشــة  ُقــْم   -  4
الــدرس،  رشح  أثنــاء  وتفكريهــم  مشــاهداتهم  لتوجيــه 
وخــالل وجودهــم أمــام الصــور املرفقــة، الــيت تمثــل صــوراً 
ــة،  ــا التاريخي ــا، ومبانيه ــن، وأفالجه ــات الع ــًة لواح مختلف
فيهــا،  ــر  والتفكُّ مالحظتهــا،  الطلبــة  عــىل  يجــب  والــيت 
ليتعــود الطالــب التفّكــر يف املعلومــات، واملشــاهد املقدمــة 

لــه بواقعيــة وإدراك.

حدد عى خريطة العني مواقع الواحات بالنسبة ملدينة  −
العني.

علل ما ييل: تكوين الواحات يف منطقة العني منذ أقدم  −
األزمنة واستمراريتها حى وقتنا الحارض.

ناقش الطلبة عما يعرفونه عن أفالج العني، واطرح  −
عليهم األسئلة اآلتية:

اذكر العرص التاريخي الذي تعود إليه أفالج العني. −

اذكر األشجار اليت تنمو يف واحات العني، وٌقم بإعداد  −
قائمة بأنواعها.

ما مصدر املياه اليت تروي مزارع النخيل؟ وانتهز هذه  −
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ه التَّعلُّم وجِّ

ذكـّر طالبك بضوابط العمل التعاوين، ورضورة توزيع  −
العمل بني أفراد املجموعة، وتبادل اإلجابات ومناقشتها 

فيما بني أفراد املجموعة الواحدة قبل إعالن اإلجابات. 

كّلفهم بالعودة إىل شبكة اإلنرنت، للحصول عى مزيد  −
من املعلومات حول واحات العني، وما تحويه من مباٍن 
تاريخية، كالقالع، واألبراج، واملساجد، والبيوت القديمة.

ههم إلى الّتعلم الّتعاوني لحل ورقة النشاط ضمن  − وجِّ
زمن محدد، والتفاعل معهم خالل هذه العملية.      

كّلفهم بالتصويب باألقران، وفق معاير التقييم اليت  −
أعددتها.  

عّزز وكافئ املجموعات املتميزة يف األداء.  −

اطلب من الطلبة أن يلخصوا ما تعلموه عن واحات  −
العني وأفالجها شفوياً.

اغرس ِقَيًما إيجابية لدى الطلبة نحو تراثهم الوطي  −
وأهمية الحفاظ عليه واالعتزاز به.

راِع أصحاب الهمم من خالل تقديم األنشطة اليت  −
تتناسب مع إمكاناتهم، وُقْم بإرشاكهم يف مناقشات 

الدرس.

خالصة الدرس

اختم الدرس بالتأكيد عى أهم الحقائق واملفاهيم  −
الواردة فيه.

اطرح عى الطلبة سؤاالً: ماذا تعلَّمنا من درس اليوم؟ ثم  −

ص إجاباتهم عى السبورة. لّخِ

نشاط ال صفي                                             

كّلف الطلبة بالبحث، واالكتشاف يف شبكة اإلنرنت،  −
لتنفيذ واحد من النشاطات اآلتية تعاونياً: 

كتابة تقرير حول إدراج العني عى قائمة الراث العاملي  −
للبرشّية يف منظمة اليونسكو. 

- تصميم خريطة توضح فيها توزيع أماكن الواحات يف  −
مدينة العني. 

إعداد ألبوم مصور لواحات العني وأفالجها ومبانيها  −
التاريخية.

تنفيذ ندوة أمام الطلبة للحديث عن األهمية التاريخّية  −
واالقتصادية لواحات العني.

خصص حصة لعرض أعمال الطلبة، وتقييمها  −
وفق املعاير اليت وضعتها لهم لتضمن جودة األداء 

واملخرجات التعليمية املطلوبة.

خطة تنفيذ الدرس الثاين

األهداف التعليمية

يبني الطالب البعد التاريخي والرايث لواحات  −
العني.

يستنتج الطالب األهمية االقتصادية لواحات  −
العني.

يرشح الطالب أثر واحات العني يف تحقيق  −
التفاعل واالنسجام بني أفراد مجتمع مدينة 

العني.

يناقش الطالب جهود الشيخ زايد بن سلطان آل  −
نهيان – رحمه الله - يف مجال الحفاظ عى أفالج 

وواحات مدينة العني.

العن مدينة 

الواحات 

ــدرس  ــذا ال ــذ ه ــم تنفي ــن للمعل يمك

يف الفصــل الــدرايس، وســيحتاج يف 

تنفيــذه إىل تحديــد أهــداف الــدرس 

وورقــة  واملناقشــة،  الحــوار  وأســئلة 

النشــاط الــيت ســُيِعّدها؛ بنــاًء عــى 

املحتــوى العلمــي للــدرس.

الوسائل وتقنيات التعلم
الفيديوهـات  السبورة،  الصور،  العرض،  جهاز  الحاسوب، 

ئقيــة.  لوثا ا

مهارات التعّلم وأساليبه
التعّلـــم الـــذايت، التعّلـــم التعـــاوين، االســـتنتاج، الحـــوار 
التفكـــر  الذهـــي،  العصـــف  االســـتقصاء،  واملناقشـــة، 

والناقـــد. اإلبداعـــي 

اسراتيجيات التمهيد والتحفيز

1 – يبــدأ املعلــم بعــرض الــدرس بالتمهيــد، أو التهيئــة 
الحافــزة الــيت يراهــا مناســبة، مــع رضورة توفــري تهيئــة 
ــك مــن خــالل  ــة، ذل ــاه الطلب ــرة تشــد انتب قة، ومبتَك مشــوِّ

طــرح األســئلة اآلتيــة عــىل الطلبــة:

- اعــرض مقطــع فيديــو ملــدة 3 دقائــق عــن مــزارع النخيــل يف 
مدينــة العــني.

- اعــرض صــوراً تمّثــل اهتمــام املغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان بواحــات العــني وأفالجهــا، ثــمَّ ُقــْم 

خــالل ذلــك بطــرح األســئلة اآلتيــة عــى الطلبــة:

ما األهمية الراثية لواحات العني؟ −

اذكر القرارات اليت أصدرتها القيادة الرشيدة بشأن  −
الحفاظ عى واحات النخيل يف مدينة العني.

ناقش مع الطلبة الفكرة الرئيسة اليت يدور حولها  −
موضوع الدرس.
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نّبه الطلبة أنهم يف هذا الدرس سيتعرفون إىل العني  −
مدينة الواحات. 

2 - ينتقــل املعلــم بعــد التهيئــة لتنفيــذ خطــوات الــدرس، 
الرئيســة  األفــكار  إليصــال  الطلبــة؛  مــع  حــوار  وإجــراء 
ــة الواحــات،  ــه عــن العــن مدين ــا يعرفون ــدرس، حــول م لل
الرشــيدة  القيــادة  واهتمــام  لهــا،  التاريخيــة  واألهميــة 

واألفــالج. بالواحــات 

3 – ُقــم بعــرض فقــرات الــدرس، والصــور املصحابــة له خالل 
الحــوار الصفــي، الــذي يهــدف إىل تعريــف الطلبــة بأهميــة 
واحــات العــن مــن الناحيــة التاريخيــة والراثيــة باعتبارهــا 
جــزءاً أصيــالً مــن نســيج الحيــاة االقتصاديــة، واالجتماعيــة 
لســكان منطقــة العــن، وجهــود الشــيخ زايــد -رحمــه الل – 
يف وضــع حلــول ملشــكلة نقــص امليــاه، وإعــادة توزيــع ميــاه 
األفــالج بــن املواطنــن، واســتصالح األرايض، وحفــر وصيانــة 
ــىل  ــاظ ع ــيدة يف الحف ــادة الرش ــود القي ــراز جه ــالج. وإب األف
واحــات العــن، والقــرار رقــم )38( لســنة 2005 الصــادر مــن 
املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبــو ظــي املتعلــق بالحفــاظ عــىل 
واحــات النخيــل يف مدينــة العــن. وال بــّد أن يحــرص املعلــم 
ــذايت  ــم ال ــة عــىل االستكشــاف، والتعل عــىل تشــجيع الطلب

عــن واحــات العــن. 

أدنــاه؛  املطروحــة  باألســئلة  الطلبــة  بمناقشــة  ُقــْم    -  4
الــدرس،  رشح  أثنــاء  وتفكريهــم  مشــاهداتهم،  لتوجيــه 
ــل صــوراً  وخــالل وجودهــم أمــام الصــور املرفقــة، الــيت تمّث
الطلبــة  عــىل  يجــب  والــيت  الــدرس،  ملوضــوع  مختلفــًة 
التفّكــر يف  الطلبــة  ليتعــود  ــر فيهــا؛  مالحظتهــا، والتفكُّ
وإدراك.  بواقعيــة  لهــم  املقدمــة  واملشــاهد  املعلومــات، 

اذكر الفرة الزمنية اليت تعود إليها واحات العني. −

استنتج األهمية التاريخية والراثية لواحات العني. −

وضح كيف أسهمت واحات العني وأفالجها يف تحقيق  −
االستقرار البرشي، يف منطقة العني منذ القدم حى 

الوقت الحارض.
 
اذكر الحلول اليت وضعها الشيخ زايد – رحمه الله –  −

ملعالجة مشكلة توزيع مياه األفالج بني املواطنني يف 
واحات العني.

ما نتائج توزيع مياه األفالج بني املستفيدين منها بعدالة؟ −

استخلص األثر الذي أحدثته إصالحات الشيخ زايد –  −
رحمه الله – يف مجال الزراعة يف منطقة العني.

 قّدم لهم أمثلة عى عدالة الشيخ زايد – رحمه الله - يف  −
توزيع مياه األفالج عى جميع املزارعني.

بّم تفرَّ اعراف منظمة األغذية والزراعة العاملية “الفاو”  −
بنظام واحات نخيل التمر يف العني وليوا؟

بني أهمية الجهود اليت قام بها الشيخ زايد – رحمه الله  −
- يف الحفاظ عى األفالج يف مدينة العني. 

متها القيادة  − استخلص آراء الطلبة حول املبادرات اليت قدَّ
الرشيدة بشأن الحفاظ عى واحات النخيل يف مدينة 

العني.

ف أسلوب الحوار واملناقشة إلبراز أهمية الواحات  − وّظِ
واألفالج يف مدينة العني لتحقيق التنمية املستدامة 

للبيئة.

ُقم بتوزيع ورقة النشاط عى الطلبة، وتكليفهم بحلها،  −
والتفاعل معهم خالل هذه العملية.    

احرص عى تنوع نتاجات الطلبة، ومراعاة رغباتهم يف  −
محاور البحث، واالستكشاف.

ه  التَّعلُّم وجِّ

ذّكـر طالبك بضوابط العمل التعاوين، ورضورة توزيع  −
العمل بني أفراد املجموعة، وتبادل اإلجابات ومناقشتها 

فيما بني أفراد املجموعة الواحدة قبل إعالن اإلجابات. 

وّجه الطلبة إىل التعّلم الّتعاوين لحل ورقة النشاط  −
د، والتفاعل معهم خالل هذه العملية.       ضمن زمن محدَّ

كّلفهم بالتصويب باألقران، وفق معاير التقييم اليت  −
أعددتها.  

عّزز وكافئ املجموعات املتميزة يف األداء.  −

اطلب من الطالب أن يلخصوا ما تعلموه عن واحات  −
العني وأفالجها شفوياً.

اغرس ِقَيًما إيجابية لدى الطلبة نحو تراثهم الوطي،  −
وأهمية الحفاظ عليه واالعتزاز به.

خالصة الدرس

اختم الدرس بالتأكيد عى أهم الحقائق، واملفاهيم  −
الواردة فيه.

اطرح عى الطلبة سؤاالً: ماذا تعلَّمنا من درس اليوم؟ ثم  −
ص إجاباتهم عى السبورة. لّخِ

النشاط الختامي

عزيزي املعلم، يمكنك االستعانة باألنشطة التعليمية املقرحة، 
لتصميم ورقة نشاط للطلبة، وتوزيعها عليهم، مع التعزيز 

د. املادي أو املعنوي ملن ينجزها يف الوقت املحدَّ

امنح الطلبة فرصة للتفكر، ووقتاَ كافياّ لحل ورقة  −
النشاط، واطلب إليهم عْرض إجاباتهم، ثم عّزِزها 

باإلجابات الصحيحة.
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خطة تنفيذ الدرس الثالث

األهداف التعليمية

يناقش الطالب اآلثار املرتبة عى افتتاح واحة  −
العني أمام الجمهور كأول موقع من مواقع العني 

الثقافية املدرجة عى الئحة الراث العاملي يف 
اليونسكو.

يبني الطالب أهداف املركز البييئ يف واحة العني. −

يتعرّف الطالب عى أهم املباين الراثية يف واحات  −
العني.

يشارك الطالب يف زيارات ميدانية إىل “واحة  −
العني” كموقع تراث عاملي.

يوضح الطالب أهمية املحافظة عى اآلثار  −
الحضارية لبالده. 

واحـــات العــن 
الستــة

قبل الزيارة إىل واحة العن

عزيــزي املعلــم، إن اإلعــداد الجيــد، والتخطيــط املناســب للزيــارة 
امليدانيــة ملوقــع واحــة العــني، يعــد رشطــاً أساســياً لزيــارة 
تعليميــة ناجحــة. وهــذا يتطلــب منــك القيــام بالخطــوات 

ــة:  اآلتي

زيارة تحضرية إىل واحة العني من قبل املعلم أو  −
املعلمني.

إعداد استبانتني، واحدٍة ملا قبل الزيارة، واألخرى ملا بعد  −
الزيارة؛ لقياس مدى التغر يف معرفة الطلبة: مهارتهم، 

وسلوكهم، واتجاهاتهم نحو الواحة، والحفاظ عليها. 

إعداد الطلبة للقيام بأنواع خاصة من النشاطات  −
املصاحبة للزيارة مثل: إعادة تمثيل أنماط الحياة 

التقليدية لسكان واحات العني، ورواية القصص املحلية، 
أو عمل رسومات عنها.

تخطيط العمل الذي سيطلُب من الطلبة أن يقوموا به،  −
كمتابعة زيارتهم للواحة. 

ُقْم بإجراِء حوارٍ مع الطلبة؛ إليصال األفكار الرئيسة  −
للدرس حول ما يعرفونه عن واحة العني، ويتمُّ عرض 

مقطع فيديو، والصور، املرفقة يف الحقيبة التعليمية، 
خالل الحوار الصفي. يهدف هذا الحوار إىل تعريف 

الطلبة باألهمية االقتصادية، واالجتماعية، والحضارية، 
والجمالية لواحة العني. وافتتاحها للجمهور عام 

2016م، كأول موقع من مواقع العني املدرجة عى الئحة 
الراث العاملي يف منظمة اليونسكو. وأهمية املحافظة 
عليها، وعى ما تحويه من مباين تاريخية، وقنوات ملياه 

الفلج، وذلك من خالل طرح األسئلة اآلتية:

يف أي مدينة تقع واحة العني؟  −

هل زرت واحة العني؟ −

حدد موقع واحة العني بالنسبة لجغرافية مدينة العني. −

ما أنواع األشجار اليت تحويها؟ −

كيف يتم ريها؟  −

ما أهم املباين التاريخية اليت تحويها هذه الواحة؟ −

ِبَم تتميز هذه الواحة عن غرها؟ −

ما اآلثار املرتبة عى افتتاح واحة العني أمام الجمهور  −
عام 2016م، كأول موقع من مواقع العني املدرجة عى 

الئحة الراث العاملي يف منظمة اليونسكو؟

برأيك، ما أهمية إدراج مواقع العني الثقافية يف منظمة  −
اليونسكو كراث عاملي؟ 

ملاذا ُيَعّد الحفاظ عى مواقع الراث العاملي يف مدينة  −
العني مهمة وطنية؟ واستخلِْص آراء ووجهات نظر 

الطلبة حول هذا املوضوع.

ناقش الطلبة باملفاهيم واملصطلحات الجديدة مثل:  −
واحة، مركز بييئ، فلج، حنص، برج، عمارة طينية، موقع 

تراث عاملي.

ملاذا يجُب علينا املحافظة عى هذه الواحة، والعناية بها  −
والرويج لها؟ وكيف؟

خالل الزيارة إىل واحة العن 

ســوف يقــوم الطلبــة بزيــارة ميدانيــة إىل واحة العــني، والتعرّف 
إىل املناطــق الــيت تتألــف منهــا، كاملركــز البيــيئ، وحديقــة الواحة 
ومعــرض البوابــة الغربيــة، والواحــة املصغــرة، والــيت توفــر 
ــزوار،  ــة لل ــة وتعريفي كل منهــا برامــج متنوعــة، وأدوات تفاعلي
وترتبــط فيمــا بينهــا بممــرات مخصصــة لجــوالت الــزوار. 
يستكشــفون مــن خاللهــا أبــرز املعالــم الطبيعيــة للواحــة، 
ــة. وال  ــا التقليدي ــا ومرافقه ــد ملبانيه ــاري الفري ــراز املعم والط
بــّد أن يحــرص املعلــم عــى تشــجيع الطلبــة أثنــاء الزيــارة 
ــف  ــيت تتأل ــن مالحظاتهــم عــن الواحــة واملناطــق ال عــى تدوي
يســاعدهم  ممــا  الزيــارة،  خــالل  الصــور  والتقــاط  منهــا، 
عــى االستكشــاف، والتعلــم الــذايت عــن البيئــة الطبيعيــة 
ــط  ــم بالتخطي ــوم املعل ــم أن يق ــن امله ــا. وم ــة ومكوناته للواح
الطلبــة  بتهيئــة وتحضــر  للواحــة، وذلــك  لزيــارة  الســليم 
مســبقاً للزيــارة امليدانيــة، مــن حيــث توضيــح برنامــج الزيــارة 
وأهدافهــا، وتكليفهــم بــأن يقومــوا بجمــع املعلومــات عــن 
ــة، واملســاعدة يف إيجــاد  الواحــة ومناطقهــا ومبانيهــا التاريخي
ــار  ــة مس ــتعانة بخارط ــن االس ــاط، ويمك ــق النش ــكان لتطبي م
الجولــة يف الواحــة، أو االستفســار مــن املرشــد املرافــق للطلبــة 
أثنــاء الزيــارة، ويبــدأ العمــل بخطــوات األنشــطة عنــد الوصــول 

ــة. ــار الرحل ــدء بمس ــة والب إىل الواح

59



6061

نشاط رقم )1(

واحــة العــن واملناطــق الــيت تتألــف 

منهــا                                                             

العــني،  بواحــة  الطلبــة  تعريــِف  إىل  النشــاُط  هــذا  يهــدُف 
واملناطــق الــيت تتألــف منهــا مثــل: املركــز البيــيئ، والواحــة 
ــة  ــة الواحــة، ومعــرض البواب املصغــرة، وحديقــة الواحــة، وبواب

الغربيــة. 

ولتنفيــذ هــذا النشــاط ســوف تحتــاج إىل األدوات اآلتيــة بمــا 
يتناســب مــع عــدد الطلبــة: أقــالم رصــاص، ألــوان خشــبية، 

مســطرة، وورقــة النشــاط الــيت ســُتِعّدها.

بخطــوات  العمــل  يبــدأ  العــني،  واحــة  إىل  الوصــول  عنــد 
اآلتيــة: النشــاط 

1 - تجميع الطلبة عند بوابة الواحة.

2 - تذكــرُي الطلبــة باملواضيــع الــيت تمــت مناقشــتها يف 
الــدرس الصفــي والحــوار الــذي تــم خاللــه.

بمرافقــة مرشــد،  الواحــة  الجولــة يف  بمســار  البــدء   -  3
ومعــرض  الواحــة،  وحديقــة  البيــي،  للمركــز  والتوجــه 
البوابــة الغربيــة، والواحــة املصغــرة، ومســاعدة الطلبــة 
للقيــام بالبحــث واالستكشــاف يف هــذه املناطــق، ّثــم طــرح 

األســئلة اآلتيــة: 

ما القصة الحضارية اليت يردها املركز البييئ؟  −
واستخلِْص آراء ووجهات نظر الطلبة حول أهمية هذا 

املركز.

صف آلية عمل الفلج كما شاهدتها يف الواحة املصغرة  −
ومعرض البوابة الغربية.

اذكر مستويات الزراعة الثالث السائدة يف حديقة الواحة  −
ووحات العني األخرى.

استخلص مفهوم نظام الري باألفالج املستخدم يف  −
الواحات.

4 - بــن طبيعــة الحيــاة التقليديــة لســكان واحــات العــن 
يف املــايض.

ــا  ــة، وتكليفهــم بحله ــة النشــاط عــىل الطلب ــع ورق 5 - توزي
ــة. والتفاعــل معهــم خــالل هــذه العملي

نشاط رقم )2(

األهمية التاريخية لواحة العن                                                           

يهــدُف هــذا النشــاُط إىل تعريــِف الطلبــة باألهميــة التاريخيــة 
لواحــة العــني، ذلــك مــن خــالل مــا تحويــه مــن نمــاذج متميــزة 
ــاط  ــرف إىل أنم ــني. والتع ــة الع ــة يف منطق ــارة التقليدي للعم
والحصــون  القــالع،  مثــل:  الواحــة  يف  التاريخيــة  املبــاين 
واملســاجد، والبيــوت الراثيــة باعتبارهــا شــواهد ماديــة ملظاهــر 

ــني.  ــيل يف الع ــراين املح ــراث العم ال

ولتنفيــذ هــذا النشــاط ســوف تحتــاج إىل األدوات اآلتيــة بمــا 
يتناســب مــع عــدد الطلبــة: أقــالم رصــاص، ألــوان خشــبية، 

مســطرة، وورقــة النشــاط الــيت ســُتِعّدها.

بخطــوات  العمــل  يبــدأ  العــني،  واحــة  إىل  الوصــول  عنــد 
اآلتيــة: النشــاط 

1 - تجميــع الطلبــة عنــد متحــف قــرص العــن أو حــن 
الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان )الحــن الرشقــي( 
ــت  ــيت تم ــع ال ــم باملواضي ــن، وتذكريه ــف الع ــب متح بجان
ــه. ــم خالل ــذي ت ــدرس الصفــي والحــوار ال مناقشــتها يف ال

2 - البــدء بمســار الجولــة بمرافقة مرشــد، ومشــاهدة نماذج 
العمــارة التقليديــة يف واحــة العــن مــن حيــث: أنمــاط 
البنــاء، وأنــواع املبــاين التاريخيــة، وطبيعــة اســتخدامها، بمــا 

فيهــا الطرقــات واألســوار الداخليــة بــن مــزارع الواحــة. 

ــيت  ــة ال ــاين التاريخي ــاط املب ــول أنم ــة ح ــة الطلب 3 - مناقش
شــاهدوها يف الواحــة.

ــن  ــف ع ــا تختل ــة: بم ــة يف الواح ــاين التاريخي ــظ املب 4 - الح
ــارض؟  ــا الح ــة يف وقتن ــاين الحديث املب

5 - اذكــر أنــواع املبــاين التاريخيــة يف واحــة العــن كمــا 
اآلن. تشــاهدها 

البنــاء  مــواد  عــىل  املحليــة  البيئــة  تأثــري  تعلــل  بــّم   -  6
العــن؟ واحــة  يف  التاريخيــة  املبــاين  يف  املســتخدمة 

7 - استخلص األهمية التاريخية لواحة العن.

8 - توزيــع ورقــة النشــاط عــىل الطلبــة، وتكليفهــم بحلهــا، 
والتفاعــل معهــم خــالل هــذه العمليــة.

بعد الزيارة إىل واحة العن

امتداد النشاط ملا بعد الزيارة:

افســح املجــال لطالبــك الختيــار النشــاط الــذي يرغبــون يف 
ــل: ــن مث ــارة م ــايّئ للزي ــج نه ــذه كمنت تنفي

إعداد تقرير عن الزيارة لواحة العني. −

إعداد ألبوم مصور مزّود بتوضيحات تفصيلية للواحة  −
ومحتوياتها.

إعداد قصة مصورة عن موضوع الزيارة لواحة العني. −

تنفيذ حلقة نقاشية لنقل هذه الخربات واملشاهدات إىل  −
بقية الطلبة يف املدرسة.

 تصميم مجلة حائط أو مطبوعة حول موضوع الزيارة. −

 عمل لوحة جدارية يف الفصل الدرايس تحتوي  −
معلومات، وبيانات وصور عن واحة العني.
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ــدرس  ــذا ال ــذ ه ــم تنفي ــن للمعل يمك

يف الفصــل الــدرايس، وســيحتاج يف 

تنفيــذه إىل تحديــد أهــداف الــدرس 

وورقــة  واملناقشــة،  الحــوار  وأســئلة 

النشــاط الــيت ســُيِعّدها؛ بنــاًء عــى 

املحتــوى العلمــي للــدرس.

الوسائل وتقنيات التعلم
الحاسوب، جهاز العرض، الصور، السبورة، الفيديوهـات 

الوثائقيــة. 

مهارات التعّلم وأساليبه
الحــوار  االســتنتاج،  التعــاوين،  التعّلــم  الــذايت،  التعّلــم 
واملناقشــة، االســتقصاء، العصــف الذهــي، التفكــر اإلبداعــي 

والناقــد.

اسراتيجيات التمهيد والتحفيز

1 -  يبــدأ املعلــم بعــرض الــدرس بالتمهيــد، أو التهيئــة 
الحافــزة الــيت يراهــا مناســبة، مــع رضورة توفــري تهيئــة 
ــك مــن خــالل  ــة، ذل ــاه الطلب ــرة تشــد انتب قة، ومبتَك مشــوِّ
االقتصاديــة  الحيــاة  مظاهــر  ملوضــوع  الطلبــة  تهِيئــة 
املداخــل  بأحــد  وذلــك  العــن،  واحــات  يف  واالجتماعيــة 

اآلتيــة، أو مــا يــراه مناســباً:

- اعــرض صــوًرا تمّثــل مظاهر الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعية 
يف واحــات العــني، املرفقــة يف الحقيبــة التعليميــة، ُثــمَّ ُقــْم 

خــالل ذلــك بتوجيــه األســئلة اآلتيــة إىل الطلبــة.

كيف انتفع أهايل العني من أشجار النخيل عرب األزمنة  −
املختلفة؟

ما العوامل اليت جعلت سكان العني يمتهنون الزراعة؟ −

- ناقــش مــع الطلبــة الفكــرة الرئيســة الــيت يــدور حولهــا 
الــدرس. موضــوع 

- نّبــه الطلبــة أنهــم يف هــذا الــدرس ســيتعرفون إىل مظاهــر 
الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف واحــات العــني. 

خطة تنفيذ الدرس الرابع

األهداف  التعليمية

يحّلِل الطالب الخصائص الطبيعية لوحات العني،  −
ومدى تأثرها عى حياة أهايل مدينة العني.

يناقش الطالب الدور الحضاري لواحات العني يف  −
محيطها الجغرايف.

يرشح الطالب نظام العمل الزراعي يف واحات  −
العني.

يتعرّف الطالب عى املظاهر االجتماعية اليت كانت  −
سائدة يف مجتمع واحات العني.

الحياة 
االقتصادية 

واالجتماعية يف 
واحات العن 

- مالحظــة: عزيــزي املعلــم، ضــع بصمتــك اإلبداعيــة يف تقديــم 
تهيئــة حافــزة، ومشــّوِقة تشــد انتبــاه الطلبــة وتثــر الدافعيــة 

لديهــم، وتحّمســهم نحــو تعلــم املزيــد عــن الــدرس.

2 - ينتقــل املعلــم بعــد االنتهــاء مــن التهيئــة إلجــراء حــوار 
ومناقشــة مــع الطلبــة؛ إليصــال األفــكار الرئيســة للــدرس، 
حــول مــا يعرفونــه عــن مظاهــر الحيــاة االقتصاديــة يف 
واحــات العــن، ونظــام الزراعــة، والتبــادل التجــاري، ونظــام 
الــري باألفــالج، ومــا يرتبــط بــه مــن نظــام اجتماعــي.  ويتــمُّ 
الحــوار  بالــدرس خــالل  املرفقــة املتصلــة  عــرض الصــور 
الصفــي. ويهــدف هــذا الحــوار إىل تعريــف الطلبــة باملظاهــر 
ــارش  ــرت بشــكل مب ــيت أث ــة يف واحــات العــن، ال االقتصادي
ــة  ــاة الســكان يف منطقــة العــن عــر األزمن يف طبيعــة حي

املختلفــة، وذلــك مــن خــالل طــرِح األســئلة اآلتيــة:

وضح تأثير واحات العين على طبيعة حياة سكانها. −

صف مزارع النخيل في واحات العين من حيث: −
المساحة التقريبية للمزارع. −
عدد أشجار النخيل فيها. −
حدود المزارع. −
الممرات الداخلية بين المزارع. −

كيف تمّكن أصحاب مزارع النخيل من استغالل مزارعهم  −
يف إنتاج الفاكهة والخرضوات؟

ما الوسائل اليت استخدمها أصحاب مزارع النخيل  −
لترصيف إنتاج مزارعهم والتجارة به؟

صف نظام ري املزارع يف الواحات. −

ما النظام الذي طّوره سكان الواحات إلدارة مياه األفالج  −
وتوزيعها عى مزارع النخيل؟

بني طبيعة االقتصاد يف واحات العني بشكل عام. −

3 - اعــرض أمــام الطلبــة فقــرات الــدرس، ومقطــع الفيديــو، 
والصــور املصاحبــة لــه أثنــاء الحــوار الصفــي، وذلــك بهــدف 
تعريــف الطلبــة بمظاهــر الحيــاة االجتماعيــة يف واحــات 
العــن  حــارات  يف  التقليديــة  الحيــاة  وطبيعــة  العــن، 
القديمــة، الــيت كانــت تشــّكل يف املــايض مجتمــع واحــات 
العــن، ونظــام التكافــل االجتماعــي الــذي كان ســائداّ فيهــا 
الــذي كان أصحــاب  الــزكاة  منــذ قــرون مضــت، ونظــام 
ــزارع يقومــون بدفعــه مــن غــالل مزارعهــم مــن الرطــب  امل
واملنتجــات األخــرى، وطبيعــة املنــاخ يف الواحــات، واملقيــظ، 
واملناســبات الدينيــة، وحفــالت األعــراس، ونظــام التعليــم. 

4 -  ناقــش الطلبــة باألســئلة املطروحــة أدنــاه؛ لتوجيــه 
وأثنــاء  الــدرس،  رشح  خــالل  وتفكريهــم  مشــاهداتهم 
وجودهــم أمــام الصــور املرفقــة، الــيت تمثــل صــوراً مختلفــًة   
ملظاهــر الحيــاة االجتماعيــة يف واحــات العــن، والــيت يجــب 

ــر  ــر فيهــا ليتعــّودوا التفكُّ عــىل الطلبــة مالحظتهــا، والتفّك
يف املعلومــات، واملشــاهد املقدمــة لهــم بواقعيــة وإدراك.

صف الحياة االجتماعية التقليدية في واحات العين. −

كيف ساعد نظام الفزعة على التعاون والتماسك بين  −
أهالي الواحات منذ قرون مضت؟

لماذا كان أهالي الواحات يبنون بيوتهم في مكان  −
منفصل عن مزارع النخيل؟

وضح نظام العمل اليومي الذي يؤدى يف مزارع النخيل. −

كيف واجه اإلنسان اإلمارايت حرارة الصحراء منذ القدم؟ −

اذكر الطابع الذي تميزت به املناسبات الدينية، وحفالت  −
األعراس يف واحات العني.

ُقْم بتوزيع ورقة النشاط عى الطلبة، وتكليفهم بحلها،  −
والتفاعل معهم خالل هذه العملية. 
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نشاط رقم )1( )ال صفي(

األهميـة االقتصاديـة لواحات العن                                                          

يهــدف هــذا النشــاط إىل تعريــِف الطلبــة باألهميــة االقتصادية 
لواحــات العــني، وخصائصهــا الزراعيــة املميــزة، ودورهــا يف 

توفــر الغــذاء لســكانها عــرب الفــرات التاريخيــة الســابقة. 

ــا  ــة بم ــاج إىل األدوات اآلتي ــذ هــذا النشــاط ســوف تحت ولتنفي
ــة: يتناســب مــع عــدد الطلب

أقالم رصاص، ألوان خشبية، مسطرة، ورقة نشاط.

عنــد الوصــول إىل واحــة العــني أو أي واحــة أخــرى، يبــدأ العمل 
بخطــوات النشــاط اآلتية:

وتذكرّيهــم  الواحــة،  مدخــل  عنــد  الطلبــة  تجميــع   -  1
خاللــه. تــم  الــذي  والحــوار  الصفــي  بالــدرس 

ومالحظــة  مرشــد،  بمرافقــة  الجولــة  بمســار  البــدء   -  2
الواحــة مــن حيــث: نوعيــة أشــجارها، ونظــام الــري، وقنــوات 
ميــاه الفلــج الــيت تخــرق مزارعهــا، وطرقاتهــا، وأســوارها 

الداخليــة.

3 - مناقشــة الطلبــة حــول طبيعــة الواحــة ومكوناتهــا الــيت 
شــاهدوها.

ــق  ــة الحدائ ــن بيئ ــف ع ــَم تختل ــة: بِ ــة الواح ــظ بيئ 4 - الح
املنتــرشة يف املــدن يف وقتنــا الحــارض؟

5 - اعط وصفاً لبيئة واحة العن كما تشاهدها اآلن.

6 - سّم الفلج الذي يروي هذه الواحة.

7 - بّم تعلل تطوير األفالج يف واحات العن؟

8 - ما األشجار اليت تحويها واحات العن؟

لواحــات  - اســتخلص األهميــة االقتصاديــة، والبيئيــة   9
العــن.

مــن  وغريهــا  الواحــة  هــذه  بــه  ُتعرُِّفنــا  الــذي  مــا   -  10
الواحــات عــن طبيعــة الحيــاة التقليديــة لســكان مدينــة 

املــايض. يف  العــن 

11 - توزيــع ورقــة النشــاط عــىل الطلبــة، وتكليفهــم بحلهــا، 
والتفاعــل معهــم خــالل هــذه العمليــة.

نشاط رقم )2( )صفي( 

الحياة االجتماعية يف واحات 

العن                                                                     

يهــدف هــذا النشــاط إىل تعريــِف الطلبــة مظاهــر الحيــاة 
االجتماعيــة يف واحــات العــني، مــن خــالل عــرض تجربــة إعــادة 
ــذه  ــتأخذك ه ــث س ــة، حي ــايض يف الواح ــكل امل ــاف ش استكش
التجربــة يف رحلــة فريــدة إىل طبيعــة الحيــاة التقليديــة يف 
واحــات العــني، والــيت تتضمــن العديــد مــن القيــم االجتماعيــة، 
ــت  ــيت كان ــة ال ــاة القديم ــاط الحي ــة، وأنم ــادات املجتمعي والع
ــل  ــادة لنق ــة ج ــني، يف محاول ــل الع ــع أه ــدى مجتم ــائدة ل س
ــال  ــة، وحفظهــا لألجي ــال الحالي ــدة لألجي ــة الفري هــذه التجرب

ــة. القادم

ــة  ــم بتقســم الطلب ــوم املعل ــذ هــذا النشــاط ســوف يق ولتنفي
النشــاط  أوراق  بتوزيــع  يقــوم  ُثــمَّ  عمــل،  مجموعــات  إىل 
عليهــم، وتكليفهــم بحلهــا، والتفاعــل معهــم أثنــاء ذلــك، 
يف  ومشــاركتهم  لهــم.  الــالزم  والدعــم  التوجيــه  وتقديــم 
تدويــن مالحظاتهــم واستفســاراتهم ومناقشــتها معهــم، ممــا 
ــر  ــن مظاه ــذايت ع ــم ال ــاف، والتعل ــى االستكش ــاعدهم ع يس

الحيــاة االجتماعيــة يف واحــات العــني. 

خالصة الدرس                                                         

اختم الدرس بالتأكيد عى أهم الحقائق واملفاهيم  −
الواردة فيه.

اطرح عى املتعلمني سؤاالً: ماذا تعلَّمنا من درس اليوم؟  −
ص إجاباتهم عى السبورة. ثم لّخِ

امنح الطلبة فرصة للتفكر، ووقًتا كافًيا لحل ورقة  −
النشاط، واطلب إليهم عْرض إجاباتهم، ثم عّزِزها 

باإلجابات الصحيحة.

األنشطة العملية

الرسم بأوراق النخيل

األدوات: ورق مقــوى، ســعف النخيــل، ألــوان األكريليــك، 
ــن. ــوح التلوي ــرة طــالء، ل بك

كّلــف الطلبــة القيــام بتلويــن قطعــة مــن الــورق املقــوى بطبقة 
ــعف  ــتخدام س ــف. واس ــى تج ــا ح ــوان، وتركه ــن األل ــة م رقيق
ــع أنمــاط  ــة يف صن ــمَّ ســاعد الطلب ــة، ُث ــل كأداة للتغطي النخي
ــل يف  ــعفة النخي ــع س ــن وض ــالء. ويمك ــرة الط ــتخدام بك باس
اتجاهــات مختلفــة، وتمريــر البكــرة فوقهــا بلــون مختلــف عــن 

لــون خلفيــة اللوحــة.

أنواع األشجار

األدوات: مجموعــة أوراق مختلفــة مــن أشــجار الواحــة/ قلــم 
رصــاص وورقــة/ ألــوان خشــبية.

أثنــاء زيــارة واحــة العــني، اطلــب مــن الطلبــة دراســة األشــجار 
الــيت يشــاهدونها وجمــع األوراق املتســاقطة مــن األشــجار عــى 
ــاء التجــول  ــق. واطلــب منهــم رسد تجربتهــم أثن طــول الطري
يف الواحــة. وبعــد العــودة إىل الفصــل، اطلــب مــن الطلبــة 
إعــداد قائمــة باألشــجار الــيت شــاهدوها وتصنيــف األوراق الــيت 
قامــوا بتجميعهــا. ومــن خــالل اختيــار نــوع واحــد مــن األشــجار، 
ــيت  ــع األوراق ال ــا ووض ــجرة وثماره ــم الش ــادة رس ــم بإع كّلفه
جمعوهــا عــى الورقــة. ثــم قــم بجمــع املعلومــات الخاصــة 
بالشــجرة عــى لوحــة امللصقــات واطلــب مــن الطلبــة املقارنــة 

بــني مختلــف أنــواع األشــجار الــيت عــرثوا عليهــا يف الواحــة.

الحياة يف الواحة

األدوات: قلــم رصــاص، ورقــة، صــور للواحــة، أقــالم تحديــد، 
رشيــط الصــق.

يمكــن أن تطلــب مــــن الطلبــة أن يتخيلــــوا أنهم يعيشــون يف 
أحــد املبــاين الراثيــة يف الواحــة ملــدة 24 ســاعة بــدون كهربــاء أو 
ميــاه جاريــة. ُثــمَّ كلَّفهــم تدويــن يوميــات مــا يقومــون بــه بدايــة 
ــوم يف املســاء. ويمكــن  ــاح وحــى الن مــن االســتيقاظ يف الصب
للطلبــة الرجــوع إىل آبائهــم أو أجدادهــم لــرد قصــص مــن 
املــايض لتكــون مصــدر إلهــام لرواياتهــم. ُثــمَّ كّلفهم باســتخدام 
الصــور امللتقطــة أثنــاء الرحلــة، وصنــع كــوالج، ووضع أنفســهم 
بداخلــه حــى تكتمــل قصتهــم. و اســألهم عــن املهــن الــيت 
ســوف يختارونهــا إذا اضطــروا للعمــل يف الواحــة مثــل: مــزارع 

أو مقــاول أو عريــف فلــج أو مهنــة أخــرى.

العمارة املتشابهة واملختلفة

ــم  ــت، قل ــاين الواحــة، الدخــول إىل اإلنرن األدوات: صــور ملب
رصــاص، ورقــة.

اعــرض أمــام الطلبــة صــورة ألحــد املبــاين التاريخيــة يف واحــات 
ــاً أو  العــني، وكّلفهــم بتحليلهــا. وقــد يكــون هــذا املبــىن حصن
منــزالً أو مســجداً أو قــرصاً. وكّلــف الطلبــة بإجــراء مقارنــة بــني 
ــارات  ــة اإلم ــرى، يف دول ــة األخ ــاين الراثي ــد املب ــني أح ــىن وب املب
العربيــة املتحــدة أو يف أي دولــة أخــرى، حيــث تعــود تاريــخ 
املبــىن إىل الفــرة الزمنيــة نفســها، مثــل: نظــام العمــارة خــالل 
الفــرة اإلدوارديــة يف لنــدن خــالل أوائــل القــرن العرشيــن. ُثــمَّ 
كّلفهــم بإعــداد قائمــة بمــواد البنــاء املســتخدمة، ومــا هــي 
اســتخدامات املبــىن، ومــا الخصائــص الــيت تميــزه؟ وكيــف 

ــه؟ ــة الحفــاظ علي ــه، وكيفي ــف املبــىن مــع بيئت تكّي

شجرة النخيل املثمرة

قلــم  النخيــل،  ســعف  اإلنرنــت،  إىل  الدخــول  األدوات: 
وورقــة. رصــاص، 

ُتعــدُّ شــجرة النخيــل مــن األشــجار ذات املنافــع واالســتخدامات 
ــاة اإلنســان، إال أن املــواد واألدوات الــيت تســهم  الكثــرة يف حي
ــا  ــع كم ــة للمجتم ــد رضوري ــم تع ــا ل ــجرة يف إنتاجه ــذه الش ه
كان عليــه الحــال يف الوقــت الســابق. كّلــف الطلبــة يف تقديــم 
ــتخدامات  ــر اس ــى تطوي ــاعد ع ــدة تس ــكارات جدي ــكار أو ابت أف
جديــدة لهــذه الشــجرة. ومــا املــواد الــيت يمكــن صنعهــا منهــا 
بحيــث تتناســب مــع وقتنــا الحــارض؟ يمكــن للطلبــة البحــث 
عــن أنــواع مختلفــة مــن أشــجار النخيــل حــول العالــم، وتحليل 
كيفيــة اســتخدامها. اطلــب مــن الطلبــة صنــع أدوات جديــدة 
بحيــث تكــون صديقــة للبيئــة، مثــل: صنــع األحذيــة، وحقيبــة 
الظهــر، واألرجوحــة الشــبكية. مــا الــذي يمكــن صنعــه اليــوم 
مــن هــذه الشــجرة، ويكــون مفيــداً لحياتنــا وحاجاتنــا اليوميــة؟ 
اطلــب مــن الطلبــة إعــداد نمــوذج بالحجــم الطبيعــي لــألدوات 
طلبــة  أمــام  واعرضهــا  بتصميمهــا،  قامــوا  الــيت  املبتكــرة 

الفصــل.
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