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AVENGERS - SAVING THE DAY INSTRUCTION GUIDE  //  PAGE 2

AVENGERS // SAVING THE DAY

يف هذا الدر�س الذي يتمحور حول كتاب الر�سومات املتعلق باملهارات العملية، Saving the day، �سيتمكن الطالب من:

• تعلم العديد من املفاهيم امل�رصفية الأ�سا�سية  
• اإدراك اأهمية و�سع امليزانية والإدخار  

• ممار�سة املوازنة بني ميزانيتهم اخلا�سة  

امل�ستوى العلمي: ال�سف الثاين- ال�سابع

الوقت املخ�س�ص: 60 دقيقة واأكرث

الأهداف التعليمية:

�سيتمكن الطالب من:  

• �رصح م�سطلحات اأ�سا�سية تتعلق بامل�سارف وامليزانية  
• تلخي�س اأ�سباب و�سع امليزانية والإدخار  

• تطوير ميزانية خا�سة  
• موازنة ميزانية خا�سة  

الدرو�ص: الريا�سيات/ الدرا�سات الإجتماعية/ الفنون اللغوية

الكفاءات الرئي�سية: الك�سب/ التوفري/ الإنفاق

املفردات الأ�سا�سية: م�رصف، خدمات م�رصفية، ميزانية، بطاقة ائتمانية، عملة، بطاقة خ�سم، نفقات ، ا�ستثمار، 

فائدة، قرو�س، بطاقة مدفوعة م�سبقاً، ح�ساب التوفري

املواد:

• اإّن كتاب الر�سومات املجاين Saving the Day  متوفر ب�سكل م�ستند pdf  وبن�سخة مطبوعة )عند الطلب    
www.practicalmoneyskills.com/avengers :عرب الإنرتنت( على املوقع الإلكرتوين    

• ورقة العمل Budget Blaster يف الغطاء اخللفي للكتاب  

نظرة عامة
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تعليمات

يعترب فهم اأهمية احلفاظ على ميزانية خا�سة والتوفري مهـارة مـالية دقيقة  لطـالب املدار�س البتدائية واملتو�سـطة. 

يعّرف كتاب الر�سومات الرتبوي هذا الطالب على مفاهيم اخلدمات امل�رصفية وو�سـع امليزانيات والدخار يف جو من املرح 

وامل�ساركة. و�سوف يتعلمون مفاهيم وم�سطلحات مهمة من خالل الق�سة ومن خالل ا�ستخدام م�رصد امل�سطلحات 

 املالية وورقة العمل حول و�سع امليزانية.

 التهيئة)10دقائق(

اإبداأ نقا�سك من خالل �سوؤال الطالب كم منهم يعرف ما هي امليزانية، ما ميكن اأن يحدث عندما ل تكون لديك ميزانية 

وملاذا يعتقدون اأّن الإدخار مهّم. ثم ا�رصح لهم اأن الدخار يكون اأ�سهل عند حتديد هدف ق�سري الأجل )�سهر واحد( )مثـل 

�رصاء لعبة فيديو( اأو طويل الأجل )6 اأ�سهر( )مثل �رصاء دراجة هوائية(.

ثّم اأطلب منهم اأن يكتبوا هدفاً �سخ�سياً ق�سري الأجل واآخر طويل الأجل واأن يقدروا ثمن كّل منهما.

تعليم املفاهيم الرئي�سية )10 دقائق(

مل يجب و�سع ميزانية؟  

• لر�سم خطة لالإنفاق  
• للتاأكد من الإنفاق �سمن اإمكانياتك  

• لتخ�سي�س اأموال لالإدخار  
• مل�ساعدتك على حتقيق اأهدافك املالية  

ما اأهمية الإدخار؟  

• يتيح لك حقيق اأهداف حمددة ق�سرية الأمد )مثل �رصاء دراجة جديدة(  
• يجعلك م�ستعداً للنفقات غري املتوقعة )مثل تكاليف ت�سليح الدراجة(  

• ي�ساعدك على التخطيط لهدف م�ستقبلي )مثالً الإدخار ل�رصاء �سيارة(  

مراجعة امل�سطلحات املالية )10 دقائق(

اإجعل الطالب يقراأون بالدور التعريفات املالية املوجودة داخل الغطاء اخللفي للكتاب.

حتداهم اأن يجدوا تلك امل�سطلحات عند قراءة الكتاب.
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قراءة كتاب الر�سومات )25 دقيقة(

اإجعل الطالب يفتحون كتبهم املطبوعة اأو يتجمعون حول اأجهزة الكمبيوتر لالإطالع على ن�سخ رقمية من الكتاب. 

وميكنهم قراءة ال�سفحات اأو الأجزاء بالدور.

 

املناق�سة )5 دقائق(

بعد قراءة الكتاب، اإطرح اأ�سئلة املناق�سة التالية على الطالب )الإجابات املحتملة مذكورة اأدناه(:

ال�سوؤال الأول: ماذا تعلم الرجل العنكبوت Spider-Man حول اإدارة اأمواله يف Saving the Day؟

-اأهمية و�سع ميزانية واحلفاظ عليها.  

-اأهمية الإدخار من اأجل حتقيق الأهداف املالية والإ�ستعداد ملا هو غري متوقع.  

ال�سوؤال الثاين: كان هدف Spider-Man �رصاء هدية خلالته. ما هي اأهدافك لالإدخار؟ 

�سارك يف اإطالع ال�سف على هدفك لالإدخار وناق�س ثمنه والوقت الالزم لتحقيق هذا الهدف.

- لعبة فيديو جديدة )300$ يف فرتة 6 اأ�سهر(، دراجة جديدة )250$ يف فرتة 4 اأ�سهر(...  

اإختتم النقا�س عرب ت�سجيع الطالب على التحدث مع عائالتهم حول قيمهم اخلا�سة املتعلقة بو�سع امليزانية والإدخار.

تعليمات )تابع(
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موارد اإ�سافية

راجع املوارد الإ�سافية التالية املتعلقة باملهارات املالية التطبيقية لتعليم الرتبية املالية:

www.practicalmoneyskills.com/lessonplans :خطط التدري�ص

www.practicalmoneyskills.com/games :الألعاب

املزيد

مترين Budget Blaster )20 دقيقة(

اإجعل الطالب يعودون اإىل ورقة العمل Budget Blaster يف الغطاء اخللفي للكتاب اأو اإطبع لكل من الطالب ن�سخ عن 

الـ pdf. وليعلموا اأنهم �سي�سنعون ميزانيات خا�سة بهم.

ثّم اإقراً ب�سوت عال التعليمات يف اأعلى الورقة وراجع كل ما يدونه الطالب. ف�رص لهم اأّن الهدف من امليزانية هو احل�سول 

على دخل اأكرب من النفقات كي تتمكن من اإدخار املال. اإن وجدوا اأّن نفقاتهم ت�ساوي اأو تزيد عن  دخلهم، �سيحتاجون 

اإىل تقلي�س النفقات.

ثّم اأطلب من الطالب ملء ورقة العمل كّل على حدة. واأخرياً، راجعها للتاأكد اأنهم ملوؤوها ب�سكل �سحيح وهّنئهم على 

و�سع ميزانياتهم اخلا�سة و�سجعهم على ا�ستخدامها كمرجع لالإنفاق.


