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إ لتعليمأ ل قسم ة،التربوي إ دارةالإ والتعليم، التربية وزارة  ووحدة املساواة بين الجنسين املجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي 

 

إ

 ةالسادس  -ةالرابع وففالص: للفّعالّية املناسب لجيلا

 

 املدخل:

ة الظهور ا كان ل ملصطلح النسوي  ة  ضمنلرسمي  األو  ، من خالل 1910عام وذلك حقول العلوم النساني 

ة "كالرا زاتكين"، وأعلن حينها، مؤتمر دولي إ  يوم املرأة هو الثامن من آذارإ أن  تاريخ ساهمت في عقده النسوي 

لذي قامت به العامالت في لحياء ذكرى العصيان املدني  ا تاريخوقد اعتمدت عصبة األمم ذلك ال. عالمي إال

ة التي أجبرن على العمل بموجبها،ف القاسية وإ، احتجاًجا على الظروإ1856ك عام نيويورإ مطالبات  الإلنساني 

إبتخفيض ساعات عمل إ.مساواة مع الرجل الحصول على حق  االقتراعكذلك تشغيل األطفال  وعدم ، هن 

ة، فإن  املرأة تعامل بشكل  ات النسوي  ي ال تحصل على حقوقها في مع الرجل، فه غير متساو إبحسب النظري 

ةامل ة، الثيادين الحياتي  ة،: االجتماعي  ة والقتصادي  ة، السياسي  طلب ي ظل  املجتمع األبوي  القائم في . وقافي 

ة وتريية األوالد.االإتكريس معظم حياتها في فقط منها  إهتمام باألعمال املزللي 

دت 
 
ة مثل الحركات بعض الأك الت  ة"ة الراديكاليّ "النسويّ نسوي  ة واألمومة واملؤه  على الفضيلة األنثوي 

ة باملرأة، إذ اعتقدت أن  االختالفات الجنس ة الخاص  ة هي وإالبيولوجي  ة متوازنة. التيي  إتجعل الحياة النساني 

رات هذه الحركة، ،"كيت ميليت"تجُد  
 
ة أمر خطيرعلى االختالفات البيأن  التركيل  إحدى مفك ، حيث ولوجي 

رتستخدم كمب ، فتغدو حياة النساء مرتبطة فقط في الحياة  ر 
ً
ها أدنى من الذكر مزللة ملعاملة األنثى على أن 

ة. لذلك فهي تدعو إلى الخروج عن األنماط واألدوار الجنسي إ ة واألسري  ر عن عدم والتي تعب إ، ةة املجتمعي إاملزللي 

ة.وبهذا تعز إ ،التكافؤ بين الجنسين ة الذكوري  إز السلطة والتبعي 

إ

إ

إ

إ

إ

 العطاء



2 
 

إ لتعليمأ ل قسم ة،التربوي إ دارةالإ والتعليم، التربية وزارة  ووحدة املساواة بين الجنسين املجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي 

 

إ:ةتربويّ  أهداف

إة على مكانة الرجل واملرأة.التلميذة تأثير األدوار االجتماعي إ 1أن تعي إ -1

رإأن ت -2  ، أسبابه وأهدافه.يوم املرأة العالمي إ التلميذة  قد 

ت التلميذة قيمة العطاء واملساواة بين الجنسين. -3 إأن تذو 

 

 ة:أهداف تعليميّ 

ث التلميذة عن الفروقات حول األدوار االجتماعي إ -1 إة لكال الجنسين.أن تتحد 

ر التلميذة شفوي إ -2  ا عن آرائها وأفكارها حول مساواة املرأة مع الرجل.أن تعب 

د التلميذة أن ت -3 ة في البيتعد   .أدوار ووظائف األم اليومي 

إالتي يقوم بها األب.تقوم بها األم وتلك التي  أن تقارن التلميذة بين املهام إ -4

إ

 ة:صفيّ ة اليّ فعّ  .1

مت إ قد 
 
ة املرفقة.الثامن من آذار "يوم املرأة العالمي إ يوممة نبذة عن املعل إ" مستعينة باملاد 

إثم تقوم بعرض فيلم قصير أمام التالميذ بعنوان "العطاء".

 دقيقة( 4:28لفيلم )ا ملشاهدة الصورة على الضغط الرجاء

 

إ

إ

إ

 

 

                                                           
1
ات إعداد في عمًدا  التأنيث لغة ستخدمناا  الي   .املوضوع حولإ الحوار لثارة النقاش/ مباشرة دعوة وهذه ،الفع 

 العطاء

https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCVnVtX09EVS0zQUE/view?usp=sharing
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مة: تعليمات
ّ
 للمعل

 عرض تحضير دفتر لكتابة املهام  التي تقوم بها األم خالل ،الفيلممشاهدة قبل البدء ب، من التالميذ الطلب

إالفيلم القصير.

 :في أعقاب املشاهدة أسئلة موّجهة

 ا ة؟ ما هو دور كل  منهااذكري الشخصي  إ.ت الرئيسي 

 ديع  .املهام  التي تقوم بها األم د 

  ملاذا لم يظهر األب خالل الفيلم؟ 

 ة؟  ما الذي حصل لألم أثناء قيامها باملهام املزللي 

 ة؟  هل تعتقدين أن  على أفراد األسرة املشاركة والتعاون في تأدية املهام إ إاذا؟ملاملزللي 

 

 مهّمة بيتّية: -فّعالّية .2

قيها في دفترك. كذلك املهام إالتي تقوم بها أم إ راقبي املهام إ
 
ى نومك، وث التي يقوم بها  ك من لحظة استيقاظك حت 

إ والدك.

ة. ة ما، عليك تسجيل اسم الشخص واملهم  إإذا قام أحد أفراد األسرة باملساعدة في مهم 

 أسئلة موّجهة:

  ؟قمِت بتوثيقهااملعلومات التي ما هي 

 العائلة؟دوار داخل بخصوص تقسيم األإ ماذا تستنتجين 

 هل ترين أن تقسيم األدوار منصف بين أفراد األسرة؟ وملاذا؟ 

 إب عليك القيام بها لتغيير هذه األدوار )إذا اقتضت الحاجة(؟ما هي الخطوات التي يتوج إ

إ

إ
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مة
ّ
 :تعليمات للمعل

 مة ل
 
ل ، جميع التالميذ التعبير عن آرائهمتسمح املعل إاالخر.ضمن قواعد االحترام وتقب 

 .ة بين التالميذ ة لالختالفات الفردي  مة الشرعي 
 
 تعطي املعل

 ة مة إلى األدوار التقليدي 
 
إ، تتطر ق املعل

 
ة قة بالصفات الجنسي 

 
ة املتعل ة  /واألفكار النمطي  الجندري 

 املولودة واملكتسبة.

  مة
 
ز املعل  العطاء لدى كال الجنسين. قيمةتعز 

إ

 قاموس املصطلحات: 

 ّية الراديكالّية:الحركة النسو 

إ في 1960 -1970 خالل العاميننشأت هذه الحركة  لوًيا جديًدا في فهم أس شمال أمريكا. وقد طرحت 

ة بأن  النساء مقموعات باعتبارهن العالقات  ص عقيدة الحركة الراديكالي 
 
بين الجنسين عبر التاريخ. تتلخ

ا
ً
إ ،إناث ، ف بحسبه الناس هو بناء اجتماعي إالجنوسة الذي يصن إالقامعين هم الذكور، كذلك فإن  نظام  وأن 

ة بين الجنسين. لهعالقة وال  إبالفروق الطبيعي  قمع الذكور لإلناث يعتبر النموذج الذي تقوم على  لذلك فإن 

إ(.2005)العزيزي، أساسه جميع أنواع القمع األخرىإ

إ

إ

 راجع:م

ة للفكر إ• " : لبنان العزيزي، خديجة العزيزي. "األسس الفلسفي  إ.2005النسوي  الغربي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D

8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 

 

 

 العطاء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

