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 لدخَ الَ 
 نسان" )أنغرسول( امية لروح الإ عمال السَّ كرب الَ أَ  "الكرم والعطاء ُُها

 
مثل:  ،عطوُّ ة مرتبطة بعامل التَّ عامَّ  م  يَ كساب قِّ وإِّ  شرح مصطلحات  " إِّىل اجلماهريي   عطاءعليمي  "الالربانمج التَّ يتطرَُّق 

يتِّمُّ ، واجلمهوري . اجلماعيَّ وَ ، خصيَّ املستوى الشَّ ات اليَّ الفعَّ تعاجلُ ع لدى اجلمهور. طوُّ والتَّ  ،حسامُ التَّ و العطاء، وَ ع، ربُّ التَّ 
 ع لدى اجلمهور. طوُّ يف مركزها العمل/التَّ  فُ قِّ يت يَ طريق املمارسة املمتعة ال  عن  عليميُّ اأُلسلوب التَّ 

تثقيف. حنن على  -ب ة؛تربية عالجيَّ  -ة ذات حمورين: أدَ مساندة ومساعِّ  ة  سريورة تربويَّ  عليميُّ الربانمج التَّ يشك ُِّل 
 جاح.العطاء والنَّ  نَ مِّ  ة  يَ ُمثرِّ  بيبة جتربة  الشَّ  بُ كسِّ يُ ع سَ طوُّ التَّ  نَّ أَ  يقني  

 يف هيال.  هُ ذي نقودُ ال   نسان ِّ ثقيف الِّ مع روح التَّ هة نظر الربانمج تتماشى وج
للمشاركني  تُتيُح طريقة العملع والعطاء لآلخر. طوُّ غالف ا فكرًّيا ملوضوع التَّ  عُ تصنَ  ،مريورة املوجودة يف مرشد املعل ِّ السَّ 
 هم يف هذه املواضيع.عبري عن آرائِّ قاش، والتَّ الن ِّ وَ فكري، التَّ 

ة، ستمراريَّ م ابالجتماعي  امللزِّ اال لعطاءوىل يف ااألُ مارسة هي املستكون هذه  كثريين،  منيَ تعل ِّ مل نَّ أَ  رَ نتذكَّ َأن  جيبُ 
 ة.خصيَّ شَّ الواقف املح يوتوض ،ي ِّ مِّ يَ قاش القِّ ممارسة الن ِّ وَ شخاص، ل بني األَ واصُ تَّ الو  ،ةاليَّ فعَّ َوالة، وليَّ املسؤُ و 
 
 ع؟طو  التَّ  ُهوَ  ما

بح الر ِّ  هبدفِّ  ة  مباشرَ  ه  موجَّ  غريِّ  ذِّي قيمة، دراكها كشيء  إِّ  مُّ تِّ ة، يَ ة فرديَّ دَ ساعَ ة مُ عمليَّ ع على أَنَُّه طوُّ مكان تعريف التَّ ابلِّ 
 وسع، ة قانونياا. هذا هو املفهوم األَ مَ لزِّ ا مُ ّنَّ و أَ أَ  ،من قَِّبل اآلخرين ضُ وال تُفرَ  ،ي ِّ املاد ِّ 

 قتصادي   ٱ وبدون احلصول على مقابل   لزام  بدون إِّ  ة  ُحرَّ  اجملتمع من رغبة   جلِّ و من أَ اآلخر أَ  لِّ جع هو عمل من أَ طوُّ التَّ "
 (1988ر" )جدورون، ب. مباشِّ 

 ة:جوهريَّ  صفات   ثالثَ ع" املصطلح "تطوُّ يشَمُل 
 لزام(إِّ  بدونِّ  ذُ فَّ ن َ ي ُ  ل  مَ )عَ  ختيار احلُر  اال  .1
 .ي  ماد ِّ  على بديل  ع للحصول وقُّ التَّ  وِّ ر أَ ج  للَ  بدون دفع   .2
 .معنيَّ  شيء  و يف أَ  معنيَّ   حسان لشخص  تقدمي الِّ  هُ عمل هدفُ  .3

 بعاد  وذات أَ  ممتعة   ع جتاربَ طوُّ للتَّ  نَّ أَ  ،يل ويف العاملسرائِّ بيبة يف إِّ الشَّ  عِّ تطوُّ موضوَع يت عاجلت حباث ال  األَ  نَ مِّ  لُّ نستدِّ 
 اجملتمعَ  بيبةالشَّ  عُ تطوُّ يعز ُِّز ة. رَ طِّ ة خَ سلوكيَّ  عمال  يف أَ  قلُّ مشاركات أَ عة طوَّ بيبة املتلشَّ ني. لاشئِّ ة واضحة على النَّ عيَّ تطوُّ 

 .وتُثريهم بيبةالشَّ  بناءَ أَ ة عيَّ طوُّ التَّ  عمالُ األَ تعز ُِّز . ابلطَّبع
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ويف حياة  ،ةخصيَّ حياته الشَّ يف  تغيريات   ثُ دُ ، تَ ة العملي ة للفردجتماعيَّ عقاب املشاركة االيف أَ  هُ نَّ أَ عديدة  حباث  أَ َأكََّدت 
وقدرات  ذات    مور، لتقييم  م ابألُ حكُّ والتَّ  ،ةستقالليَّ ور ابالعُ الشُّ و فس، قة ابلنَّ ىل رفع الثِّ  غيريات إِّ هذه التَّ تَؤد ِّي اجملتمع. 

 عَ ضامن مَ تعزيز التَّ ة، ولِّ زلَ عور ابلعُ لشُّ ا صُ نتماء وتقل ِّ عور ابالالشُّ  زُ ز ِّ عَ ت ُ وَ عليم، جاح يف التَّ يف النَّ  مُ اهِّ سَ ة عالية. كذلك تُ ذاتيَّ 
وهلا أتثري على  ،راطِّ خة احملفوفة ابمللوكيَّ عمال السُّ يف تقليص األَ ع لدى اجلمهور طوُّ املشاركة والتَّ ُتساهُم اجلمهور. 

 ة .ة وحصانة اجملتمع عامَّ خصيَّ احلصانة الشَّ 
 ات ِّ ذَّ القييم تَّ والالقدرات، وَ ة، خصيَّ ة الشَّ يَّ وِّ يف تطوير اهلُ  مُ ساهِّ لواضحة تُ ة اجتماعيَّ املشاركة اال نَّ أَ عديدة  حباث  أَ تُ ؤَك ُِّد 

يف  مُ اهِّ سَ بيبة لدى اجلمهور تُ مشاركة الشَّ  نَّ أَ ة دَ متعد ِّ  حباث  أَ كَشَفت موره.  م بُ حكُّ ة والتَّ ستقالليَّ ور ابالعُ الشُّ وَ ، جياب ِّ الِّ 
 امصدر   كونَ ن تَ أَ وَ ة، قَ خص املوجود يف ضائِّ مساعدة الشَّ وَ على مساعدة اآلخر،  القدرةوَ رهم، تطوُّ و  ات ِّ الذَّ  مِّ تقيقهِّ 
 دوار  باته، لغرض تقيق أَ العناية لضائقة اآلخر وملتطلِّ   ختصيصَ  نَّ يض ا أَ حباث أَ األَ  ؤَك ِّدُ مل. ت ُ وأَ  عم  دَ  مصدرَ وَ للقو ة، 

وللحظات  ،هِّ اتِّ منيَّ ألُ و ، هُ يت ميارسها هو نفسُ وابت ال  عُ للصُّ  نيَ ئِّ شِّ اعم، من شأّنا رفع وعي النَّ املساعدة والدَّ  نَ ة مِّ فَ خمتلِّ 
 يف حياته. ثُ دُ تَ  حداث  احلزن والفرح يف حياته، كذلك لتعزيز القدرات الكامنة يف أَ 

، على املستوى اال ُم املشاركة االجتماعي  ة زلَ ور ابلعُ عُ تقليص الشُّ ور ابالنتماء، ويف عُ يف تقوية الشُّ الة ة الفعَّ جتماعيَّ ُتساهِّ
ينتمون إِّىل  شخاص  ق روابط وتفاعالت متبادلة مع أَ ل  خَ ئني على شِّ االنَّ  عُ اجلمهور. فهي تشج ِّ  عَ ن مَ ضامُ تعزيز التَّ ويف 

 ،ةجتماعيَّ تِّ االكالاملش اهَ هتمام والوعي جتَُ ن درجةِّ االمة جتماعيَّ ترَفُع املشاركة اال ة خمتلفة. كذلكانيَّ كَّ جمموعات سُ 
 كمواطنني ابلغني يف املستقبل.  نيَ ئِّ شِّ اعلى حياة النَّ  دِّ مَ األَ  ثري طويلُ وهلا أت

 وتُتيُح طريقة العملالعطاء لآلخر، و ع طوُّ موضوع التَّ فكار يف غالف ا للَ  ممرشد املعل ِّ يشك ُِّل املوضوع املوجود يف 
 عن رأيها يف هذه املواضيع. وتعرب ُِّ  ،قاشالن ِّ وَ  فكريللمشاركني التَّ 

وال يت تُلزُِّم جتماعي ، أُوىل من نوعها يف العطاءِّ اال ة  ممارسَ تكون هذه التَّجربة الميذ، ة التَّ لغالبيَّ  نَّ م ا أَ دائِّ  رَ نتذكَّ َأن جيُب 
 .ات  والفحص الذَّ  ي ِّ مِّ يَ قاش القِّ الن ِّ شخاص، كذلك ممارسة واصل بني األَ تَّ الة و وليَّ سؤُ واملتابعة، ابمل
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 اجلماهريّي"  اءعطمبىن برانمج "ال
 بيبة. ثقيفّي يف وحدة ترقية الشَّ بوّي، والعجا  التَّ دة للعمل الشرتك للمجال الرتَّ ة جيّإ مكانيَّ إإ يوفّإُر الربانمج 

 ريورة وتوفري املوارد املطلوبة.ة كاملة ملرافقة السَّ وليَّ ملدير الوحدة مسؤُ 
 ساعة. 60عدد ساعات الربانمج 

مَن مسُؤوليَّ  – ساعة 35  ايل: قسيم التَّ فًقا للتَّ وَ  وتفعيلإهإ، بيبةف ترقية الشَّ موظَّ ة ضإ
 مجاعي ( -طار نقل املضمونستثمارها )إِّ حضري الالتَّ و ساعة تضري للوظيفة،  15
 ع خلدمة اجلمهورساعة تربُّ  15

 "هُ جنازُ إِّ  حتفال مبا تَّ ساعات "اال 5
منَ  -ًة نظريَّ  ساعةً  25  هإ ذإ وتنفي العلّإم ةوليَّ مسؤُ  ضإ

 ومبمارسة ممتعة. منوذج تعليمي   ونقلها يف كساب املصطلحات، إِّ 
 

 : انإ تَ مكاني َّ فيما يلي إإ 
 )مكافأة(. بدون رصيدبيبة للجمهور كما يُدار اليوم من قَِّبل ترقية الشَّ  برانمج العطاء .1
منوذج يف  -وتوضيَحها املصطلحاتكساَب تعاجل إِّ  ،ساعة   25ليه ضاف إِّ ، تُ ساعة املوجودة 35مسار ال  .2

 .ي   مِّ يَ وقِّ  ممتع   تعليمي   
خص الشَّ  هُ نَّ أَ  عتبارِّ ٱ، على بويُّ املرشد واملدير الّتَّ  هُ يف مشروع "هيال" خيتارُ  م  : معل ِّ ظريّ الربانمج النَّ  ُمَؤدّإي
 م لنقل الربانمج.املالئِّ 

 ة.تعليميَّ  ة  سن 12 -سنوات   10 ي  مسارَ مي برانمج هيال يف يص ا ملتعل ِّ ص ِّ خِّ  د  الربانمج ُمعَ 
 
روط ر لديه الش  ذي تتوفَّ م الّ للمتعلّإ ، يُعطى فقط ةً تعليميَّ  سنةً  12وَ  سنوات   10صيد )الكافأة( لشهادة الرَّ 
 :اليةالتَّ 

 (على األَقل   ة  ساعَ  20ة )جتماعيَّ ت االااليَّ ك يف ساعات الفعَّ اشّت الا .1
 قل  على األَ  ساعة   15 لدى اجلمهور حبدودِّ  عطاءِّ الة يف شاركامل .2
 (ساعة   25) هِّ لِّ كمَ املرافق بَ  ظري ِّ الربانمج النَّ  مُ لُّ عَ ت َ  .3
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 :قييم البديلالتَّ  -قييمالتَّ طريقة 
  ُّويُديرُها ريورةالسَّ ذي يقوُد بيبة ال  م/املرشد لّتقية الشَّ مبشاركة املعل ِّ ع طوُّ تقييم سريورة التَّ يتِّم . 

 ةوليَّ سؤُ جماالت الَ 
  ُع طوُّ التَّ و ة، لعمليَّ ة امرافقو لورة اجملموعة، بَ وَ ة، عاطفيَّ الرافقة املوضيح و تَّ البيبة: ية الشَّ ف ترقة موظَّ وليَّ على مسؤ

 جناز.حتفال ابلِّ الاو ، هِّ بذاتِّ 
  ُة ممتعة.م مبمارسة تعليميَّ يَ والقِّ كساب املصطلحات إِّ  -ظري  كساب القسم النَّ م: إِّ ة املعلِّ  وليَّ على مسؤ 
  ُم:بيبة وبني املعل ِّ رقية الشَّ ف تة مشّتكة بني موظَّ وليَّ مسؤ 

 مني،ات تعارف و"كسر اجلليد" بني املتعل ِّ اليَّ ختطيط لفعَّ 
 الربانمج. نَ مِّ  كجزء    ومبساعدة مِّئشار  قييم البديل، سلوب التَّ عطاء عالمة بُ إِّ و 
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 اجلماهرييّ  عطاءال –صيد )الكافأة( لسريورة احلصول على الرَّ  ختطيط  
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 للربانمج بوي  دراك الرتَّ الإ 
هو ، والغرض منه نسانُّ ثقيف الِّ هو التَّ  ،"العطاء اجلماهريي " عليمي ِّ هذا الربانمج التَّ  ساسَ أَ  لُ ذي يشك ِّ ال   بويُّ دراك الّتَّ الِّ 

 يت يعيشها.ة ال  بويَّ م الّتَّ يَ فق ا للقِّ وَ  ،لميذتصميم روح وطريقة تفكري التِّ  
 بية. الّتَّ  قَ القيم وحقائِّ  هِّ بسلوكِّ ف ثقَّ م املاملعل ِّ ميث ُِّل 
،ُمغ   ها بشكل  عرضِّ و فكار عظيمة"، ة" حول "أَ ىل تنظيم "املادَّ عليم إِّ التَّ  دُ يستنِّ   سلوكي   و  وخلق تداخل فكري    ر  وشائِّق 

 ومجايل .
 ثقيف يف "هيجا"ة التَّ يَّ ُهّإ أَ 

  ِّة جتماعيَّ ٱ ة  قاش واحلوار يف بيئَ من خالل الن ِّ  لُ ويعمَ  ئُ اشِّ النَّ يتبلَوُر الفصل بني احلياة وحضارة اجملتمع.  نُ ال ميك
 ة.تربويَّ 

  ُدراك "اأَلانالعامل، وإِّ  مَ ه  ف َ وَ ثقيف توسيع اآلفاق، ة التَّ عمليَّ  تتيح." 
  ُة".حَ جنِّ وأَ  ا"جذور  وَ بوي ، الّتَّ  مقَ العُ و ىن، الغِّ وَ اجلمال، و م، يَ ثقيف لشبابنا: القِّ التَّ  يتيح 
  َّوليست يف جيناتنا. ،ب  سَ مكتَ  مر  بية هي أَ الّت 

 ميَ ة تطوير القإ يَّ ُهّإ أَ 
  ىل "جذور".، لذلك حنتاج إِّ بوترية عاليةتتغريَُّ احلياة من حولنا 
  و.ها خنطُ على ضوئِّ و ات واملغزى، بَ الث َّ  مُ يَ القِّ متنُحَنا 
 قتصادي .واال بوي ِّ الّتَّ وَ  جتماعي ِّ ع االنوُّ نا على التَّ فُ كنولوجيا، تكشِّ عالم والت ِّ الِّ و  العوملة 
  ة.ساسيَّ أَ  ة  نسانيَّ إِّ  ة  شراكَ  مُ يَ القِّ تُتيُح 
  َّم.يَ للقِّ  مكان  ، هناك ةة والقوميَّ بويَّ الّتَّ وَ  ةجتماعيَّ راعات االاخر ابلص ِّ يف العامل الز 
  ِّ ب.ع واملركَّ اجملتمع املتنو ِّ  عِّ من واقِّ  عُ تنبُ  هو ضرورة   - دي  د احلضارات وتعدُّ تطوير ُأسلوب متعد 

 نسانّ إإ  م  م يف "هيجا" هو معلّإ العلّإ 
  َّنسان./ة كإِّ اب  يقبل الش 
  َّق.سبَ مُ  كم  /ة بدون حُ اب  يقبل الش 
  َم.علُّ على التَّ  هِّ /ة وبقدرتِّ اب  ابلشَّ  هُ تَ قَ ثِّ  عُ ضَ ي 
  ُهُ فَ وتعاطُ  هُ مَ تفهُّ  رُ ظهِّ ي. 
   باب/ات.الشَّ  عَ مَ  محيمة   يبين عالقات 
  ُو  تَ حم 
  َاحدود   عُ ال يتنازل ويض. 
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 يف برانمج "العطاء اجلماهريّي" مُ علّإ الالرافق و  مُ العلّإ 
 مني.ة حلياة املتعلِّ  مَّ هِّ هتمام ومُ مثرية لال يف مواضيعَ  عميق   اش  قَ نِّ  جراءَ مني إِّ الربانمج للمعل ِّ  يتيحُ 

 ستكمالٱاق "من سب جزء ا ونَ كُ ن يَ أَ  ف، الخمتلِّ  باب بشكل  الشَّ  عَ عامل مَ م التَّ للمعل ِّ " تعليم "العطاء اجلماهريي  يُتِّيُح 
 أُخرى. بَ ومن جوانِّ  ،قَ عمَ أَ  الميذ بشكل  ف على التَّ عرُّ ة"، بل التَّ املادَّ 

في ا وظيفة موظَّ ّنَّ "؟ منهم من يقول إِّ مني مواجهة برانمج "العطاء اجلماهريي  مكان املعل ِّ هل بِّ  :لُ هنالك من يتساءَ 
ااملسار التَّ طبيقي ، ويف جتماعي  التَّ اال هِّ مسارِّ ع يف طوُّ مرافقة التَّ  نَّ أَ  نُ مِّ ؤ  حنن ن ُ  ة!بية العالجيَّ الّتَّ   ،ثقيفي  من قَِّبل ابلغ جدا
 باب/ات.ى للشَّ غز  مَ  وذِّي جتماعي   ٱ اتحة تنفيذ عمل تربوي   لِّ  م  هِّ مُ 
 
 ذلك؟ م  تإ يَ  يفَ كَ 

روس ذي يعطي الدُّ م ال  . املعل ِّ امفتوح   احديث   رُ ف ِّ وَ ا ت ُ ّنَّ إِّ ة، فَ مبنيَّ  و شبهَ أَ  ة  غم من كون دروس "العطاء اجلماهريي " مبنيَّ ابلرَّ 
ا للحديث مَ تِّ صغي ا ومنفَ ن يكون مُ عليه أَ  صغي ا ن يكون مُ وبطريقة موازية، عليه أَ  ة؛خصيَّ الشَّ  مِّ صواتِّ ألَ وَ الميذ، التَّ  عَ ح 
. على املعل ِّ الدَّ  هِّ حلديثِّ   ليه عاطفياا.الوصول إِّ  لُ سهُ يصالة و أَ  ، ذِّير  ُمث   ذات    دراك  ن يكون صاحب إِّ م أَ اخلي 

ة  ة تعليميَّ عطاء" مادَّ "بِّ  م  لزَ غري مُ  هُ دريسي ، لكنَّ رس مبا يناسب املنهاج التَّ الدَّ  هدافَ أَ  هِّ م لنفسِّ املعل ِّ  فَ ن يعر ِّ أَ  املهم ِّ  نَ مِّ 
 عليهِّ وَ ريورة، م السَّ لفرصة لتقدُّ اتحة ام إِّ متحان. على املعل ِّ قييم فيها هي االوسيلة التَّ  تكونُ  يتال  و  ،ُأخرى كما يف مواضيعَ 

ستطالع، اال اه ُحب ِّ جت ِّ ٱالميذ يف التَّ  فعَ دَ  لَ ن حياوِّ أَ وَ حكيم، التَّ  نِّ ل عَ نازُ التَّ  املهم ِّ  نَ سبق ا. مِّ هلا مُ  ط  جوانب مل خيط ِّ  لُ تقبُّ 
 )العاطفي (. ي  فكري احلس ِّ اتحة التَّ إِّ  - هذا ة وفوق كل ِّ بداعيَّ ة الِّ يَّ احلر ِّ و ، ر  فكري احلُ التَّ وَ 

. مِّ حَم   بع، على حديث  احلفاظ، ابلطَّ  من خالل احلديث املفتوح واملتاح، جيبُ   على احلدودِّ تافُِّظ حدود احلديث ي 
 /ة.اب  ة للشَّ اخليَّ كمجموعة، وعلى احلدود الدَّ   ف ِّ ة للصَّ اخلارجيَّ 
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 عليمالتَّ  قُ ائإ وطر     وذَ نَ           
 م:يَ ىل القإ د إإ نإ ستَ عليم الُ ات التَّ زَ مميّإ 

هِّم، من خالل االنفتاحلميذ وبني التَّ م والتِّ  عتماد على احلوار بني املعلِّ  اال .أ قة الث ِّ وَ  راحةالصَّ وَ  الميذ مع أَنُفسِّ
 حّتام املتبادل.واال

 هتمام.لميذ يف مركز االللت ِّ  ي ِّ مِّ يَ العامل القِّ  ضعُ وَ  .ب
 .هِّ فِّ وملواقِّ  هِّ فكارِّ ألَ وَ  هِّ حتياجاتِّ ة الاملصداقيَّ  هُ نحُ م ومَ تعزيز املتعل ِّ  .ج
 ختيار.فكري واالة التَّ يَّ وتشجيع حر ِّ  ،مللمتعلِّ   ات ِّ دراك الذَّ الِّ  تطويرُ  .د
 املعرفة. ة وبني تعميقِّ يَّ جربة احلس ِّ ما بني التَّ  مجُ الدَّ  .ه
 م.لعامل املتعل ِّ  م  ىل موضوع مالئِّ إِّ  هُ مُ نتعلَّ  موضوع   تويل كل ِّ  .و
من  اذ موقف شخصي   خت ِّ ٱ، و الة  مشاركة فعَّ  لُ يت تشمَ ات واملمارسات ال  مكانيَّ لِّ ىل عامل اخول إِّ م للدُّ دعوة املتعل ِّ  .ز

 اتِّ هَ جُ وُ وَ ، فَ ومواقِّ  فَ ظائِّ وَ وَ  لعااب  أَ و عضالت، مُ قاش يف الن ِّ و لة، سئِّ ساليب مثل: طرح األَ أَ  هِّ ستخدامِّ ٱ خاللِّ 
 .ذلك هَ وما شابَ  ،حماكاًّيتو ، نظر  

 
 بويّ سلوب الرتَّ العمل والُ   ُ نوذَ 

ة الواسعة لَ م ا، بني احملص ِّ د دائِّ املتجد ِّ  ينامي  املتواصلقاء الد ِّ ل ِّ ة هي نتاج لِّ ويَّ "اهلُ  ،1(2007حبسب دافيد براتل ) 
، نوي  السَّ  والتَّقوميوز، مُ الرُّ وَ وص، صُ النُّ و وس، قُ الطُّ وَ ة، لوكيَّ املعايري السُّ و م، يَ داخلها )القِّ  نسان يفالِّ  دَ لِّ يت وُ للحضارة ال  

ُم سبة هلذه احلضارة. ابلن ِّ  هِّ وسلوكِّ  هِّ فكارِّ حاسيس، أَ وغري ذلك( وبني األَ  ،اكرةالذَّ وَ غة، لُّ الو  بغة الص ِّ  ذاتُ  اتُ قاءَ الل ِّ ُتساهِّ
 ة.يف تطوير اهلويَّ ة، يَّ ة والبيئِّ جتماعيَّ َواال ةدوات احلضاريَّ م وبني جممل األَ ة بني املتعل ِّ احلواريَّ 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
 دس: الكرمل.، القُ يلسرائإ جتماعّي للمجتمع اليهودّي يف إإ ٱ حتليل نفسي   -راعالصّإ  ن نعيشَ أَ (، 2007فيد براتل )دا1
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 معل  التَّ  ةُ رَ دائإ  – جريبّ م التَّ عل  يف الربانمج هو: التَّ   ُ موذَ النَّ 
هِّم آراءَ  ونَ حُ ذي من خالله يوض ِّ قاش ال  الن ِّ  يشاركون يف: نيَ كِّ شارِّ الني ومُ الميذ فعَّ جرييب ، يكون التَّ م التَّ علُّ يف التَّ  م هُ ألَنُفسِّ

 ا.هَ اهَ جتَُ  فَ مواقِّ  ةِّ رَ لوَ بَ  هبدفِّ  د  انقِّ  بشكل   لَ يبحثون هذه املسائِّ وَ ة، فَ ة خمتلِّ يَّ قيمِّ -ةجتماعيَّ ٱ لَ حاسيسهم يف مسائِّ وأَ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 معل  ة التَّ رَ دائإ  –يف برانمج "العطاء اجلماهريّي"  كيف يبدو درس  
 حالة  إِّىل  هُ تُ مجدراك وتر نعكاس، والِّ من خالل املمارسة واال ي  س ِّ بني ما هو حِّ و  هين  ما هو ذِّ  بنياملعىن  م ذوعلُّ التَّ يدمُِّج 
ا البناءِّ  حداتِّ وَ " من من دروس "العطاء اجلماهريي   درس   من كل ِّ  بُ ة. يّتكَّ سلوكيَّ   .ذاتِّ

 ودُ قُ مني، ت َ أن لتوفري املتعة للمتعل ِّ الشَّ  بِّ صاحِّ  ث ِّ حبَِّ  حُ تَ تُفت َ ورشات عمل  سلوبِّ م بُ علُّ التَّ  جُ ة تدمِّ رَ م هي دائِّ علُّ ة التَّ رَ دائِّ 
هِّم،شخصيَّ  يمَ مفاهِّ  صَّ نَ للمشاركني  تيحُ ، وتُ ةات تفكري شخصيَّ ىل عمليَّ إِّ    هُ حبثُ  مُّ تِّ ذي يَ املوضوع ال   نِّ عَ وَ  ة عن أَنُفسِّ
 (.2007شدمي، )
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 : م"عل  رة التَّ    "دائإ ل إ  فًقاوَ  العمل ةُ ورَ ريُ سَ 
 ةعَ تإ ممُ  ة  بَ بتجرإ  حُ تإ نفتَ 
لتطوير  م  اثرة نقاش وتعلُّ ، أيت لِّ اسبق  مُ  هُ لَ  ط  طَّ ىل حافز خمَُ ا إِّ الب  غ دُ نِّ ة تستَ يَّ و ذهنِّ ة و/أَ يَّ جتربة حس ِّ  قِّ ل  ة بَ احلصَّ  حُ تِّ نفتَ 

عندما  عىن  مَ  اذَ  حُ يصبِّ علُّم، التَّ  ستيعابُ ٱُه عندما يَتِّمُّ نَّ البحث بَِّ  يُ ؤَك ِّدُ لميذ للموضوع املختار. القدرة على مواجهة الت ِّ 
 ة.يَّ س ِّ حِّ  ة  بَ بتجرِّ  هُ طُ نربِّ 
 :هُ ختيارُ ٱ ذي َتَّ ق للموضوع ال  طرُّ الميذ للتَّ شراك التَّ ة لِّ زَ ف ِّ حمَُ  لَ مثلة لوسائِّ أَ 

  ِّار.خمت قتباس  ة، اِّ يَّ غنِّ مساع أُ عرض فيلم، قراءة قصة، عرض صورة، إ 
  َة.يَّ اعِّ مجََ  امُّ هَ م 
  ِّات.اشَ قَ ن 
  َما داخل الغرفة. اضع  وَ  لُ ث ِّ متَُ  ة  حالَ  قُ ل  خ 
  ِّف.لعبة الوظائ 
  ِّلوان، عبري بواسطة األَ التَّ غراض، ات، أَ فَ لَّ غَ ف، مُ حُ الصُّ  نَ قاصيص مِّ ب، أَ عِّ ل: بطاقات اللَّ وسائِّ ستخدام ا

 ...ل  ابحلركة، ابلظ ِّ 
   ُمرَشد. خيال 
  ِّة.شخصيَّ  ص  صَ ق 

 ؟ اآنّتَّ  حَ انَ زْ نَْ ماذا أَ  -بتكار(واخلواطر )االطق( م )الن  كل  لتَّ ا
املشّتكني، مبا  بِّ لتجارِّ  يف وصف   حُ طرَ ملا يُ  افق  هبما وَ  لُ م، ويُعمَ علُّ التَّ  ةِّ رَ مرحلة من دائِّ  يف كل ِّ  ز اي ِّ حَ طق واالبتكار النَّ أَيُخُذ 
 م.ل ِّ ا املعَ هَ عَ ضَ يت وَ هداف ال  األَ  عَ مَ  مُ ة، ويتالءَ ظريَّ املعلومات النَّ  عَ مَ  بُ يتناسَ 

 من هنا؟ مُ دَّ قَ ت َ ن َ سَ ، كيف اذً إإ  -تطبيق  
ة ملمارسة طبيقيَّ التَّ  وبني تنفيذ املهام ِّ  ،ف  ال يف داخل الصَّ صَ حَ  نِّ ي  ذَ اللَّ  هين ِّ م الذ ِّ علُّ والتَّ  ي ِّ قاش احلس ِّ بني الن ِّ طبيق التَّ يربُِّط 

 م.  علُّ ة التَّ من عمليَّ  عُ نبُ يت تَ دوات ال  ة للَ يَّ علِّ فِّ 
 :ةكَ اَر شَ ومُ  شخصيّ   بتوضيح   لقاء   ل  كُ   م  تإ يَ  – يَ كإ للمشرَتإ  خصي  الشَّ  اسُ كَ نعإ اال

 قاء؟من هذا الل ِّ  جُ خرُ مباذا سأَ  .1
 هذه املفاهيم؟ لُ نقُ سأَ  ،خرىة أُ جماالت حياتيَّ  ةيَّ أَ إِّىل  .2
 ؟ااح  بَ صَ  اغد   لَ عَ فن أَ مقدوري أَ ماذا يف ، ةِّ باصَّ اخلاملفاهيم  على ضوءِّ  .3
 يف؟ كَ ين؟  ىل أَ ؟ إِّ َمنل؟ لِّ سائِّ هذه الرَّ  قلِّ نَ رغُب يف هل أَ  .4
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 تإهإ وطريقَ  التَّعل م سلوبلُ  ئُ ومبادإ  تعليمات  
 ايل:التَّ هي على النَّحوإ  معل  التَّ  مواضيعُ 

اب، جذَّ  املشّتكني بشكل   فيهِّ  لُ تُفع ِّ  بشكل   ة  طَ ات خمطَّ ليَّ اعالفَّ  القيام هبا: سلوبِّ يف مضموّنا ويف أُ  –ة مَ جائإ ومُ  ة  ابَ ذَّ جَ 
ِّ بيبة مبستوى العينَ ، تاكي الشَّ ب  ناسِّ مُ وَ   مُّ تِّ ابحلاجة ملشاركتهم، ويَ  ونَ رُ شعُ يَ و ها، ركة فيلمشاباب لي الشَّ يُغر  ، بشكل  ني 
 شاركة وللعطاءِّ ، دافعة للمُ مو ِّ ي، والنُّ حد ِّ التَّ ة، فيها روح رَ الة ومبادِّ فعَّ  م  لُّ عَ ة ت َ يَّ لعم أُ تبدَ  ،. وهكذاعىن  مَ  هُ لَ  ها كشيء  دراكُ إِّ 

ب. ل  والقَ  نِّ ي  دَ اليَ وَ  أسمج بني الرَّ جربة واملمارسة، وبني الدَّ التَّ م و علُّ بني التَّ  جِّ م  للدَّ  ، نتيجة  ايض  ة وأَ اجلاذبيَّ  قُ . ختلُ جتماعي  اال
 نتماء.ة وااليَّ ة يف قضاًّي اهلوِّ عَ ة متنو ِّ ممارسة عمليَّ  جُ تُنتِّ  بَ وجتارِّ  عماال  أَ وَ   هلا،كسااب  ا للمعرفة وإِّ ما يعين: توسيع  

 جتماعي ِّ صة للعمل االالفر  جُ دمِّ الربانمج يَ فة، ع للعامَّ ربُّ والتَّ  من خالل العطاءِّ  بُ سَ كتَ نتماء يُ اال نَّ عّتاف بَِّ اال –اء طَ العَ 
حساس الِّ  زُ ة، كذلك يُعز ِّ وَّ والقُ  جياب   إِّ  مردود   ول علىصُ ، ومن خالل ذلك احلُ ة  ور عامَّ مهُ اجملموعة واجلُ وَ  الفرد جلِّ من أَ 
 نتماء.ور ابالعُ ة والشُّ خصيَّ الشَّ  ةِّ يمَ ابلقِّ 
 ط.ابُ للّتَّ  ة  عَ ومتنو ِّ  ة  فَ لِّ خمتَ  قَ ائِّ بيبة طر للشَّ  يحُ تِّ ويُ  ،هِّ هدافِّ ة لتحقيق أَ عَ متنو ِّ  لَ وسائِّ  لُ ، يشمَ ع  الربانمج متنو ِّ   -ع نو  التَّ 
بيبة. الشَّ  بناءِّ جارب ألَ املمارسات والتَّ وَ  لسائِّ الرَّ و  هو معاجلة املضامني عمل   من كل ِّ  أُ جزَّ ال يت جزء   –نعكاس اال

. بواسطة جتماعي  وك االلُ دراك لتأثريها على السُّ ولتعميق الِّ  ،ةخصيَّ ة الشَّ لتوضيح اهلويَّ  طار  كإِّ   ة املعاجلةعمليَّ ُتسَتخَدُم 
 نهم.ع رُ صدُ ة تَ عبارة شرعيَّ  ةيَّ أَ  حُ ر  طَ  عَ نَ ة ولن ميُ جَ زعِّ قضاًّي مُ  تطويرُ  مكانِّ احلوار ابلِّ 

 
 
 .ونإقاشات فيها حوارات   ىرَ تُ  ،"ضمن برانمج "العطاء اجلماهرييّ كثرية   دروس   يف     

 دارة احلوار واحملادثة هو:لِّ  بهِّ  حُ نصَ يت يُ ماذج الَّ النَّ  حدُ أَ 
 نوذ  للحوار
 حاسيسالَ  ةُ ئَ الرحلة )أ(: هتوإ 

  ِّ(رعي  شَّ الغري وك لُ حاسيس )لكن ليس للسُّ ة للَ شرعيَّ  عطاءُ إ. 
  ِّفعال.حساس وبني األَ الفصل بني ال 

 هاالعلومات وحتليلُ  عُ : جَْ الرحلة )ب(
 تديد املوضوع/املشكلة 
  ُةساسيَّ املعلومات األَ  رصد 
  َّفسري/التَّ أيِّ مييز بني اخلرب وبني الرَّ الت 
  ِّهاختبارُ ٱة و فَ خمتلِّ  فَ طرح آراء ومواق 
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 فوقإ مَ  اذُ ختّإ الرحلة ) (: اإ 
  َي   مِّ يَ قِّ  ساس  ة على أَ لَ ة املعلَّ خصيَّ عتبارات الشَّ يعتمُِّد على املعلومات واالذي ال   خصي  الشَّ  مُ س  احل . 

 لكذ   نَ مكَ ذا أَ ل إإ داخُ الرحلة )د(: الشاركة والتَّ 
  ،خمتلفة. ات مبستوًّيت  اليَّ و خلوض فعَّ االستعداد للمشاركة أَ وَ املشاركة على مستوى اجملموعة 

 (باب  دارة اجملتمع الشَّ نقال  عن إِّ )
 يّ مإ حوار مَْ  جراءإ االهتمام ِبإإاتحة إإ  مإ على العلّإ 

ر(د احلضارات )كِّ متعد ِّ  صغاء حلوار  لربانمج الِّ  افق  ، وَ ي  قانون احلوار احملمِّ فيما يلي مثال  القّتاح   شِّ
  َّخرين.اآل نِّ عَ ا وعن جتاربنا وليس نَ سِّ نفُ عن أَ  ثُ نتحد 
   ِّعلى ما هو طبيعي   وال نطرح مالحظات   مُ ال نعم. 
  ُالقصد من حديث اآلخر.هو ونستوضح ما  لُ ات، بل نسأَ فرضيَّ  ال نفرض 
  ِّاملشاركني. ص لكل ِّ ن املخصَّ مَ على الزَّ  ظُ بل حنافِّ  ،هِّ حديثِّ  ثناءَ اآلخر أَ  عُ ال نقاط 
  ُردود الفعل. وقاش أَ ، ليس من خالل الن ِّ اتم    ح  ي بتسامُ صغِّ ن 
  ُة.يَ صغِّ مُ  سم  جِّ  وعلى لغةِّ  ،ي   ئِّ ر  مَ  ل  حناول احلفاظ على  تواص 
  ِّحتقار واحلكم على اآلخر.ٱ ة وعدمِّ يَّ د ِّ على جِّ  ظُ حناف 
  َة.ساءَ هديد والِّ التَّ حريض و ابلتَّ  حُ ال نسم 
  َاحلوار. ي املعل ِّمُ نهِّ يُ  ،يطرةالسَّ  نِّ عند خروج اآلخر ع 
  ِّي ا ل حّتَّ حمُّ االستمرار والتَّ  لُ حناو  على مسامعنا. ولو كان الكالم قاسِّ

 
 ةيَّ جتماعإ ة وااليَّ مإ يَ القإ  ة لتوضيح الصطلحاتدَّ الربانمج ُمعَ  ات ومضاميُ اليَّ الفعَّ 
ات اليَّ الفعَّ  نَ بهم مِّ ما يناس، ملالَءمة ةخصيَّ الشَّ  مِّ عتباراتِّ ٱ مني تفعيلُ ات، وعلى املعل ِّ اليَّ لفعَّ  حات  اّت قٱم ذي يرافق املعل ِّ املرشد ال   لُ يشمَ 
ال يت جيُب  املضامني، حول َأي ِّ فكري والقرار املشّتكم، يف التَّ بيبة وبني املعل ِّ ف تطوير الشَّ بني موظَّ  اوثيق   تعاوان   عُ . نتوقَّ ختبارهاٱوَ  عةاملتنو ِّ 

ِّ نهاجَ للمِّ  تفصيل   اق  الحِّ سريُِّد سلوب. )أُ  ي ِّ بَِّ وَ نقُلها،   (.ني 
 "اجلماهرييّ  "العطاءُ  عليميّ هداف الربانمج التَّ أَ 

  ُيف ترقيتهم   مُ ساهِّ ة تُ بواسطة حديث وحوار وممارسة عمليَّ  ةِّ هبم،اصَّ اخل مِّ يَ القِّ  مِّ لَّ ستيضاح مواقفهم وسُ ٱبيبة يف ساعدة الشَّ م
 .نيَ ي ِّ ومعنِّ  كنيَ شارِّ مُ  كمواطننيَ 

  ِّة.يَّ نِّ ة ومدمجهوريَّ و  ةجتماعيَّ ٱ الميذ ملشاركة  زات لدى التَّ اثرة احملف ِّ ل 
  َر.حض ِّ تَ مُ  ملمارسة احلوار بشكل   دوات  احلصول على أ 
  َّع لدى اجلمهور.طوُّ ة عن طريق التَّ ة واجلماعيَّ خصيَّ تعزيز القرارات الش 
  َّهِّم،عرُّ لتَّ الميذ يف امساعدة الت ة ليَّ ة العمة لديهم من خالل ممارستهم ابملشاركة اجلماعيَّ وَّ ف على نقاط القُ عرُّ والتَّ  ف على أَنُفسِّ

 ة لذلك.قَ ة املرافِّ جتماعيَّ اال –ة يَّ عليمِّ التَّ  –ة ريورة اجلماعيَّ ومن خالل السَّ 



16 
 

  َّاآلخرين. راءِّ مع آح سامُ نفتاح والتَّ اال أثري، من خاللِّ لتَّ غبة يف ااملوقف والر 
  َّم.يَ بية للقِّ الّت 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 م يَ القإ 
هذا  هدفُ اقد. النَّ  فكريِّ والتَّ  فَ وحوار هبدف توضيح مواقِّ  جراء نقاش  الوعي لِّ  فعُ رَ وَ م، يَ توريث القِّ  هُ " هو برانمج هدفُ اجلماهريي   "العطاءُ 

اثرته وإِّ  ،هِّ فِّ ة مواقِّ ختيار ماهيَّ ٱيف  هُ دَ فكري، ليساعِّ اثرة التَّ إِّ بة، و ة املركَّ بويَّ الّتَّ وَ  ةجتماعيَّ يف القضاًّي اال هُ شراكُ إِّ وَ لميذ، اثرة الت ِّ إِّ  الربانمج هو
يت يوجد حوهلا م ال  يَ هي تلك القِّ ، ةم العامليَّ يَ . القِّ ةيَّ ى ملّإ خرَ ة وأُ عاليَّ  م  يَ ة داخل الربانمج هي قإ دجمََ م الُ يَ القإ نشاطات فاعلة. ب للقيام

اقد، نَّ الو  ل  ستقِّ املفكري تَّ والستطالع، اال احلماس للبحث وحب ِّ وَ راء املنفتحة والعريضة، لآل م  يَ وبال نقصان. قِّ  مستدمي   مجاع واسع،إِّ 
 نسانالِّ مثل: اِّحّتام  م  يَ ة. قِّ وعلى الرباهني احلقيقيَّ  عليل املنطقي  ىل التَّ إِّ  دُ نِّ يت تستَ ملواجهة القضاًّي واخلالفات ال   ي  ومنطقِّ  سلوب عقالن  أُ و 

ة يَّ دِّ عدُّ حّتام التَّ ٱوَ اآلخر،  اهَ دل جتَُ عاالوك لُ سُّ وال، جتماعي  َوالعدل اال، نسان  الِّ ن ضامُ تَّ وك اللُ سُ و نسان، مساواة قيمة الِّ و ، وكرامته
 ح.سامُ والتَّ 
جيال زدهارها للَ ٱيف حفظها و  بُ يت نرغَ وال   ،ة لنابسومثني ابلن ِّ  م  هِّ يت تعكس ما هو مُ ة ال  يَّ مِّ يَ هي املضامني القِّ ة، يَّ ة احمللّإ بويَّ م الرتَّ يَ القإ 

ة خصيَّ ة الشَّ هلا عالقة ابهلويَّ  ر من وجهات نظر  ثمِّ املد و اقِّ نَّ الوار احلالعميقة و كيز على املعرفة الّتَّ  ، يكونُ لةالقادمة. يف هذه الص ِّ 
يف تطوير وجهة  مُ اقد ويساهِّ فكري النَّ التَّ  رُ يُطو ِّ وَ لة املطروحة، سئِّ على احلوار ابألَ  عُ شج ِّ ة يف الربانمج، يُ يَّ ة. عالج القضاًّي القيمِّ يَّ واجلماعِّ 

ة مع توسيع دَ قَّ عَ مُ  ملواجهة حاالت   دوات  أَ  بُ كسِّ شخاص واجملتمع، ويُ ة، بني األَ خصيَّ ات الشَّ الكفاءَ  نُ س ِّ م. حيُ يَ ة جتاه القِّ عامليَّ  نظر  
 ليها. إِّ  ونَ مُ نتَ يت يَ اجملموعات ال   مني مع حضارتم َوَمعَ ويربط املتعل ِّ  ،املعرفة
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َ رَ ن ن ُ يت علينا أَ م الّ يَ القإ  نَ مإ  ستوايت  مُ  ةُ ثجاثَ  هناكَ   هلا: بّإ
 .هِّ فسِّ نَ  اهَ جتَُ  نسانِّ للِّ  –ة خصيَّ شَّ الم يَ قإ ال .أ

 .هِّ ذاتِّ  حبد ِّ  جمتمع   بات املناسبة لكل ِّ معاجلة املرك ِّ  –ة جتماعيَّ م االيَ قإ ال .ب
ة انيَّ كَّ صق" بني اجملموعات السُّ ن تكون العامل "الالَّ منها أَ  والغرضُ  ،يليَّ سرائِّ اجملتمع الِّ  بُ تناسِّ  م  يَ قِّ  -ة اصَّ اخلة بويَّ رتَّ الم يَ قإ ال .ج

 ة.فَ املختلِّ 
 من  عُ يرفَ  بشكل   ،هِّ حميطِّ و  هِّ جل نفسِّ من أَ  جياب ِّ الِّ  اهِّ جت ِّ نسان يف االإِّ  كلَّ   عُ م تدفَ يَ القِّ  نَ سلسلة مِّ  :ةخصيَّ شَّ الم يَ قإ ال

 .هِّ وبني حميطِّ  هُ ة بينَ جيابيَّ والعالقات املتبادلة الِّ  خصي ِّ الشَّ  هِّ رِّ تطوُّ و ة، خصيَّ سعادته الشَّ 
 من حضارة  إِّىل  احلضاريُّ  رثُ الِّ خيتلُف نسان. إِّ  عليه كلُّ  لُ ذي حيصُ ال   رث احلضاري  هي الِّ  :ةاعيَّ جتمم االيَ قإ ال

احلضارات املختلفة  مُ علينا تعلُّ  ذلك. وما شابه ،م ِّ غة األُ لُ وَ ملصدر احلضارة،  افق  وَ  ،ولة الواحدةخرى داخل الدَّ أُ 
 ابعة منها. القضاًّي النَّ ونعاجل ،منها ة يف كل   وَّ نقاط القُ  صَ لكي نشخ ِّ 

 عّتاف ة ومسار مشّتك. االحول فكرة تراثيَّ  هُ دُ عب وتوح ِّ الشَّ  رُ وِّ ل  ب َ ة ت ُ رًّيديَّ  م  يَ دولة قِّ  لكل ِّ  :ةاصَّ اخلة بويَّ رتَّ الم يَ قإ ال
ِّ ختيار حقيقة ومسار مشّتكَ ٱمر علينا ، لكن يف ّناية األَ م  هِّ ابملسارات املختلفة مُ   ق  الصِّ  ستخدامها كغراء  ال ني 

 فراد يف اجملتمع الواحد.بني األَ 
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 ساعةً  25 – لربانمج العطاء اجلماهرييّ  عليمإي  النها  التَّ 
 

ة ة وكيفيَّ يَّ ضافإ إإ  ات  ظَ مجاحَ  هاوهدفُ  اإسُم الفعَّاليَّة ةحَ ة القرتََ اليَّ ة الفعَّ مدَّ  الوضوع 
 ةاليَّ نقل الفعَّ 

 :(1حدة )وَ ال
 وتوحيُدُهم ميعلّإ الت فُ تعارُ 

 كسر اجلليد، دروس 2-3
 ف،عارُ تعميق التَّ 

 قاط املشّتكة  جياد الن ِّ إِّ  

ة اليَّ فعَّ ب القيام لفضَّ مإَن ال
 مشرتكة:

 م.علّإ ومُ  عجاجيّ  مرشد تربويّ 
  :(1حدة )هناء الوَ لإ 

 برانمج العطاء اجلماهرييّ 
ثقيف وبني العالقة بني التَّ  واحد درس  

 ة.يَّ جِّ بية العالالّتَّ 
ة اليَّ فعَّ ب القيام لفضَّ مإَن ال

 مشرتكة:
 م.علّإ ومُ  عجاجيّ  مرشد تربويّ 

  :(2حدة )الوَ 
 عطو  ة التَّ ماهيَّ 

 احلصول على معلومات دروس 3
 توضيح ملصطحات

 ؛ات ممتعةاليَّ فعَّ 
بيبة ع الشَّ معطيات عن تطوُّ 

 (  قرافإ مُ  حَ عرض شرائإ )

 ح مرافقعرض شرائإ 
 مقاالت 

 اتاليَّ فعَّ 

مصطلحات    :(3حدة )الوَ 
 م يَ وقإ 

من عامل  م  يَ وقإ  مصطلحات  
 . اجلماهرييّ  ع والعطاءإ طو  التَّ 

اخلري،  علُ ضامن، فِّ العطاء، التَّ 
ة، العطاء، وليَّ ق، املشاركة، املسؤُ لَ القَ 
 ، ...نتماء، اجلمهورع، االطوُّ التَّ 

ة، يَّ مِّ يَ للمصطلحات القِّ  توضيح   دروس 6-7
 م.يَ القِّ ، ينتع، الد ِّ م املمعلُّ التَّ 

 ؛قوالوأَ  فُ مواقِّ 
 ؛العالقة بني املصطلحات

وحوار حول  حداث  أَ 
  ؛معضالت

 ؛هات نظر خمتلفةجُ وُ 
  ص.صَ (، قِّ غان  )أَ  دُ قصائِّ 

  :(4حدة )الوَ 
 ةخصيَّ ة الشَّ وَّ القُ  نقاطُ 

ة وَّ القُ  لنقاطِّ  تشخيص   انتعليميَّ  درسانِّ 
 فات.وللص ِّ 

 كاء حسب جرندر.الذَّ 

 لعابأَ 
 اتاليَّ فعَّ  

  ان والُجَتَمعأَ 
 والعطاء.  خذُ ن أتخذ، الَ أَ 

القدرة على الساعدة 
 والعطاء

 هتماماأُلمور املثرية لال دروس 3
 فالم قصرية أَ 

 نصوص 
 صور

 دقصائِّ 
 قوالأَ 

 ينوالعطف يف الد ِّ  العطاءُ 
 للمصطلحات توضيح  
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زات اجملموعة ف على مميّإ عر  التَّ 

فيها  عُ يت يتطوَّ ة الّ انيَّ كَّ الس  
 مالتعلّإ 

  ؛ي معلوماتتلق ِّ  دروس  3
عوابت فهم الصُّ 

ًّيت للمجموعة حد ِّ والتَّ 
 ةة املعنيَّ انيَّ كَّ السُّ 

 ؛املعلومات نِّ البحث عَ 
 لةسئِّ طرح األَ 

ع بواسطة طو  توثيق سريورة التَّ 
اُكمإيّ   الإلّف الرتَّ

 )بورتفوليو(

 دروس  3
  مجايل  م الِّ يقيللتَّ 
 

طيلة فّتة  صميمي  تقييم ت
 م علُّ التَّ 

سريورة املمارسة توثيق 
  –ة يَّ لِّ مَ ة والعَ لميَّ العِّ 

 مِّلف  تراُكمِّي  
 معاجلة ذات مردود

 ات مشرتكة:اليَّ فعَّ 
 م.ومعلّإ  عجاجيّ  مرشد تربويّ 
 تقييم مشّتك 

 /ة شاب   –م معل ِّ 
 تقييم مشّتك 

  ف/مرشد تربوي  موظَّ 
 مومعل ِّ  عالجي  

 
 كة كرصيدعالمة مشّت  عطاءُ إ

 ة()مكافأَ 
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 باب لتطوير الشَّ  ف  موظَّ  –ة تربية عجاجيَّ  – النها  التَّعليمإيّ 
 مجاحظات العمل قُ ائإ طر  اعاتعدد السَّ  الوضوع

 ريورة بداية السَّ  2 جمموعة تطو عة رَ لوَ وبَ  ف  تعارُ 
 اجملموعة ف وبناءُ عارُ التَّ 

 ات مشرتكة:اليَّ فعَّ 
 

 ممعلّإ و  عجاجيّ  مرشد تربويّ 
ف على الربانمج عر  التَّ 

عات  وق  ة التَّ مَ ، ومجاءَ هإ ومبادئإ 
 عطو  للتَّ  كتحضري  

 اجملموعة قُبيلَ  دُ املرشِّ حُيف ُِّز   2
 عُ قاء يسمَ يف هذا الل ِّ  الية.الفعَّ 

ات جمموعة عَ املرشد ما هي توق ُّ 
 عني.املتطو ِّ 

 

 ات مشرتكة:اليَّ فعَّ 
 

 مومعلّإ  عجاجيّ  مرشد تربويّ 

 ات  طوير الذَّ يز على التَّ الّتَّك 2 لتعزيز الهارات داة  ع كأَ و  طالتَّ 
  جتماعي  واال ي  احلس ِّ وَ 

 

 

ع طو  العجاقة بي التَّ 
 وظيف والتَّ 

 عي  طوُّ العمل التَّ  مُ كيف يساهِّ  2
يف  وَدجمِّهِّم عنياملتطو ِّ يف تطوير 

 شغيل يف املستقبلعامل التَّ 
 

وبني  ،شغيلبط بني املهارات يف التَّ الرَّ 
 عطوُّ التَّ 

 ل  تداخُ  –ع طو  ة التَّ قيمَ 
ات من اليَّ وفعَّ  ،جتماعيّ ٱ
 اجلمهور جلإ أَ 

 ات؟ ان ابلذَّ ملاذا أَ  2
 عضاءُ أَ  مُ يتعلَّ  ،ىل ذلكإِّضافة  إِّ 

اجملموعة تشخيص 
ها املبادرة بِّ سَ وحبَ  ،حتياجاتاال

 هتمامهمٱاثر لتفعيل مشروع أَ 
 

ذي " ال  املصطلح "اجملتمع املدن  
على  زُ يرك ِّ  ،مًّيَّ هذه األَ  از  حي ِّ  لُ يشغَ 

ن وأَ  ،ةوليَّ ل املواطنني املسؤُ ة تمُّ يَّ ه ِّ أَ 
ذي مشاركني يف اجملتمع ال   ايكونو 

 يعيشون فيه. 

، إِّىل جانب نظري   تعليم   2 ماقَ الطَّ  لَ العمل داخإ 
العمل داخل ممارسة ممتعة يف 

 اجملموعة

داخل  ةخصيَّ تطوير القيادة الشَّ يَتِّمُّ 
؛ ننصح بتنفيذ لعمل اجلماعي  ا

 جمموعاتاملشروع يف 
 
مع  لقاء   ع؛طوُ حضري للتَّ التَّ 

 عطو  مكان التَّ اقم يف رجل الطَّ 
حديث مباشر وصريح عن  3

ة يَّ خصوصِّ و طبيعة العمل، 
ة، انيَّ كَّ اجملموعة السُّ 

، خوللتحضريهم للدُّ  م  هِّ مُ  لقاء  
عات قُبيل وقُّ ة التَّ مَ مالءَ  يشمل

يف مكان  ل  ة، مع ممث ِّ اليَّ الفعَّ 
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ر و  ودَ  ،طارحتياجات الِّ ٱو 
 عنياملتطو ِّ 

 ع طوُّ التَّ 

طار اثبت يف إِّ  سبوعي  لقاء أُ  15  سبوعيّ ع الُ طو  التَّ 
، هُ ختيارُ ٱ ذي َتَّ ع ال  طوُّ التَّ 

 حتياجاتِّ ٱوالعمل مبا يتالءَم وَ 
 ات اجملموعةرَ املكان وقدُ 

معاجلة  اتُ لقاءَ  عَ طوُّ التَّ  قُ رافِّ تُ 
تُقام من خالل ورشات العمل 

م علُّ التَّ  رُّ يستمِّ ة. سبوعيَّ األُ 
إِّىل جانبِّ معاجلة  طبيقوالتَّ 

 .التَّجربة
مام ة، أَ العمليَّ  جِّ عرض نواتِّ  5 نازابلإ  حتفالُ اال

 مُ يتالءَ  خمتلفة، بشكل   ات  هيئَ 
ها يف تنفيذُ  يت َتَّ ة ال  اليَّ الفعَّ  عَ مَ 

 اء  ّنإِّ  شهاداتُ  عُ زَّ وَ حدة. ت ُ الوَ 
 وا الربانمجّنُ ذين أَ للمشّتكني ال  

مام جمموعة ات العرض أَ مكانيَّ إِّ 
مام طاقم وأَ  ،باب/اتالشَّ 
ي لِّ ث ِّ ممَُ و لة، العائِّ وَ حدة، الوَ 

 وغري ذلك ،نفيذمكان التَّ 

 عم  ة ودَ قَ رافإ مُ  ات  لقاءَ 
 عطو  ( للتَّ يّ سّإ حإ  -)عاطفيّ 

ل فضَّ مَِّن املد )و رشِّ زًّيرات للمُ  
 ز ًِّّيرات جلميعِّ َأن تكون هذه ال

 اقم( يف مكانِّ الطَّ  عضاءِّ أَ 
 لدعم   اع، يعطي تعبري  طوُّ التَّ 

جملموعة  ي   ومجاعِّ  شخصي   
 عنياملتطو ِّ 

 دِّ ملرشِّ تلتقي اجملموعُة اب
، عم العاطفي  للمرافقة والدَّ 

 ذُ ع منطوُّ جتربة التَّ ا فيهتُنَقُل 
 عطوُّ روع ابلتَّ حلظة الشُّ 

ختبار جماالت خمتلفة من اإ 
 عطو  التَّ  عامل

مضامني مثل: خدمات  
(، صحية )جنمة داود احلمراء

(، دن  امل الد ِّفاعة )خدمة مدنيَّ 
ة، حتياجات خاصَّ ٱوالد َذُوو أَ 
 وغري ذلك  ،عاقاتإِّ 

ُد املضامني  جملاالت  افق  وَ ُتَدَّ
ة فَ املضمون واخلدمات املختلِّ 

 باب الشَّ  ال يت يندمُِّج فيها

تَّغيري ة واليَّ جتماعإ ة االلاالعد
 االجتماعيّ 

 لُ ؟ كيف نعمَ ذلك معىنما  
 ا؟مجلهِّ ألَ 

 

  –ر ثّإ ؤَ مُ  ل  القيادة كعامإ 
مواقف  ر يفثّإ ؤَ كيف ن ُ 

ي/ البالغي يف اشئإ والد/النَّ الَ 
 ة جتماعيَّ الواضيع اال

 ام  تعلُّ  يتطلَُّب تطوير القيادة 
 للممارسة.

 عضاءُ أَ  فيها يت ميرُّ ريورة ال  السَّ 
ير القيادة، اجملموعة )تطو 

والعطاء للجمهور(  ،عطوُّ التَّ وَ 
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بيبة الشَّ  بناءِّ يف تعزيز أَ  مُ اهِّ سَ يُ 
قادريَن  شخاص  أَ إِّىل  مهلِّ وتوُّ 
 .اآلخرين.. أثري يفالتَّ  على
 

 خطيط التَّ 
 ة/ حدثمَّ هَ مَ لإ 

 هاوتنفيذُ 

ة باب/ات كيفيَّ الشَّ  مُ يتعلَّ  
 ة، مَّ خطيط ملهَ التَّ 
عة تنفيذ املشاريع حبسب طبيوَ 

 اجملموعة واجلمهور 

 ات مشرتكة:اليَّ فعَّ 
 مومعلّإ  عجاجيّ  مرشد تربويّ 

 ،ةجيابيَّ بواسطة املمارسة الِّ 
بقدرتم  إِّمياَن املتعل ِّمنيَ  زُ نُعز ِّ 

 أثريعلى التَّ 
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 مي!لمعلّإ ل تعليمات  
  ّة.رشاديَّ ة/إإ تعليميَّ  ساعةً  25من  مامكم مبنإ  ذي أَ الربانمج ال 
  اتحة الفرصة لتفعيلإ ت له حبسب النها ، وذلك لإ صَ صّإ يت خُ اعات الّ السَّ  نَ كثر بكثري مإ عة أَ ات متنوّإ اليَّ فعَّ  وع  موض لكلّإ 

 خرى حبسب احلاجة.ات أُ اليَّ ضافة فعَّ و إإ ختيار أَ لإجاإ  ونَ و  دعُ م مَ نتُ مي. أَ التعلّإ  مُ ختيار ما يجائإ ة الخصيَّ الشَّ  مُ كُ عتباراتإ ٱ
  َّاُكمإّي الشَّخصّي  تعميمي   م هو تقييم  عل  ة التَّ ق لعمليَّ افإ قييم الر الت  ...اقً الحإ   فاصيلُ تَّ ال تفوليو(.ر بو ال)من نوع الإلّف الرتَّ
  ة كلّإ وراق الردود يف هنايوأَ  فّ لَ الإ  ادَّ وَ مَ  م  متعلّإ  ل  كُ   ُُيَمّإعُ  وفيها ،"ع ملصق "العطاء اجلماهرييّ مَ  اف  لَ م مإ متعلّإ  وا لكلّإ زُ جهّإ 

 ة.يَّ حدة تعليمإ وَ 
  اّليت يف ةلَ سئإ لَ ا نإ عَ م التعلّإ ُُييُب تفوليو. ر ة للبو ة ُمعدَّ اليَّ م، هنالك فعَّ ة يف مرشد العلّإ حدة تعليميَّ وَ  يف هناية كلّإ 

  ...(كلر هبذا الشَّ ثّإ ؤَ ة ت ُ اليَّ . )الفعَّ اعيّ مَ واجلَ  خصيّإ نعكاس ابلستوى الشَّ ، ويشارإُك يف االتفوليور البو 
  اجملموعة  لَ داخإ  جراءُ هذا الإ خيلإُق م واثبت. ظَّ نَ مُ  "كيف احلال" بشكل    ةإ رَ وْ دَ يف  لقاء   كلّإ   فتتاحُ ٱ لإ الفضَّ  نَ مإ

 عة من لقاء  لة متنوّإ سئإ الَ  ونَ كُ تَ حداث. ُيُب َأن ات وأَ ة حول عمليَّ ة وجاعيَّ وخيلق متابعة شخصيَّ  ،بَ لسماع تارإ  عَ وق  التَّ 
 .رإإىل آخَ 

 :لة(سئإ ضافة أَ لإإ  ونَ و  دعُ مَ أَنُتم ورة "كيف احلال" )الدَّ  لةإ سئإ لَ  حات  اقرت ٱفيما يلي 
  ُىل إِّ مة لن تشري الكأَ  نُ كِّ . ميُ هِّ ملِّ كسبوع بَ لك األُ  صُ واحدة تلخ ِّ  ة  كلمَ   ر  ذكُ ا 
 نسان.إِّ  ،مكان، مصطلح، فكرة، شيء 
  ِّكَ ما فاجأَ  ئ اشي ف  ص. 
  ُسبوع.ابلك هذا األُ يف  ترَ طَ فكرة جديدة خَ  ر  ذكُ ا 
   عن نفسك. هُ تَ ف  شَ كتَ ما ٱ شيء 
  َع.طوُّ عليم والتَّ التَّ  عقابِّ يف أَ  ،ابلكيف ت رَ طَ و فكرة خَ أَ  ال  ؤَ ىل سُ إِّ  ر  شِّ أ 
  ُخاص   بشكل   اجيابيا إِّ  انطباع  ٱ ترك لديكَ  نساان  إِّ  ر  ذكُ ا. 
  َع.طوُّ ة التَّ اليَّ لفعَّ  كَ من نفسِّ  هُ تَ عطي   ما أَ  ىل شيء  إِّ  ر  شِّ أ 
  ُة.اليَّ ا يف مكان الفعَّ هَ ت َ س  مارَ  ة  خاصَّ  جتربة   ر  ذكُ ا 
  ُهُ تَ ه  واجَ  ًّي  تد ِّ  ر  ذكُ ا. 
  ُع.طوُّ ا يف مكان التَّ هَ هت َ واجَ  عضلة  مُ  ر  ذكُ ا 
  ِّع.طوُّ تطويرها يف مكان التَّ يف  بُ ترغَ  تَ ا بفكرة ُكن  نَ ك  شار 
  ِّع.طوُّ التَّ  شعورك عند وصولك ملكانِّ  ف  ص 
  ِّسبوع.عليها هذا األُ  تَ ل  صَ حَ  دة  جي ِّ  نا بنصيحة  كُ شار 
  َع.طوُّ كثر يف مكان التَّ أَ  حَ لكي تنجَ  هُ ما تتاجُ  ىل شيء  إِّ  ر  شِّ أ 
  ِّع.طوُّ ا يف مكان التَّ تَ خترَب  ٱ ة  كَ ضحِّ مُ  حلظة   ف  ص 
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 .وحدة يف هناية كلّإ  خصيّإ و الشَّ ىل البورتفوليإإ  لُ خَ دْ يُ سجواب  يّإ ال وأَ سؤُ  يّإ أَ حوَل م، اذ القرار شمشاركة التعلّإ ختّإ ٱ ميَ على العلّإ 
 معل  من سريورة التَّ  )بورتفوليو( كجزء   شمإإَلفّ  تراُكمإيّ  ق  قييم ُمرافَ التَّ 

يعرُض فيهِّ  ت(نتهَ ٱ عمال  و أَ أَ  مرحلة   ثناءَ أَ  وراق عمل  أَ و مكان جتميع العمل، و عمل،  داة  كأَ   فُ رَّ عَ العمل ي ُ  ف  لَ و مِّ )حقيبة أَ البورتفوليو 
 كثر.و أَ أَ  د  واحِّ  يف جمال   هِّ جنازاتِّ وإِّ  هُ مَ تقدُّ وَ  هُ جمهودَ ُذ الت ِّلمي

 قييم.عليم والتَّ التَّ  –الميذ رشاد التَّ إِّ  –عليم سريورات: التَّ  وخيدم ثالثَ  دُ داة شاملة، يوح ِّ البورتفوليو هو أَ 
 م  دائِّ  امل  ُطالب بتوثيق بشكل   ،مللمتعل ِّ  هتمام  ٱ اضحة وحمطَّ وَ وَ  ةصليَّ أَ  امَّ هَ على مَ وتطبيُقُه  البورتفوليوتعتمُِّد قيمة  – ة حقيبة العمليَّ ماهإ 

 ريورة.السَّ  اهَ جتَُ  يسَ حاسِّ وأَ  رَ مشاعِّ وَ معهم،  اجهتهِّ ة مو كيفيَّ َو ات املختلفة، واملهمَّ  ،تنفيذ املهام   طريقةَ 
 

وعان غري النَّ  ذانِّ وه ،(Showcase)للعرض  ، بورتفوليو (Descriptive) ي  صفِّ البورتفوليو: بورتفوليو وَ  نَ نواع مِّ ثالثة أَ  هنالك
 قييم.التَّ  هلدفِّ  عتبارِّ بعني اال ؤخذانِّ وال يُ  ،قييميف معايري التَّ  نِّ ي  مذكورَ 

ة يف برانمج الفضاء )شحاكيم( ما هو تعليميَّ  داة  م كأَ زات البورتفوليو املستخدَ ممي ِّ  قييم.لغرض التَّ  (Evaluative) ي  بورتفوليو تقييمِّ  
ِّ وعَ بني النَّ  ج  م   دَ الَّ إِّ  مج يف هذا الدَّ . (Showcase) ي  بورتفوليو العرضِّ وال،  (Descriptive) صفي  : البورتفوليو الوَ كرلذ ِّ ا يِّ فَ نِّ اآل ني 

   ايض  أَ  ة  دَّ عَ يت مارسها. هذه احلقيبة مُ ات ال  الكفاءَ  وِّ أَ  ،عةاملتنوِّ   هِّ م ومن مهاراتِّ حقيبة العمل وتعرض تفاصيل من عمل املتعل ِّ  قُ توث ِّ 
فضل أَ  لُ يت متث ِّ ال   عمالَ األَ  مُ املتعل ِّ يعرُِّض فيهِّ  ذيال   (Evaluative) قييمي  بورتفوليو التَّ الك   اة ابملعايري متام  خَ سَّ رَ مُ و قييم، كموضوع للتَّ 

 ذها.عمال نفَّ أَ 
 عة.ات املتنو ِّ اليَّ الفعَّ  هِّ م خالل تنفيذِّ فيها املتعل ِّ  رُّ يت ميَُ ال  ر طوُّ براز سريورة التَّ إِّ وجيه، هو والتَّ  الكتابةِّ و وثيق، التَّ و ، املواد ِّ  عِّ يجتمالغرُض من 

 
اُكمإيّ  لُ شمَ ماذا ي  )البورتفوليو(؟ اللف  الرتَّ

 ة:ساسيَّ أَ  نواع  أَ  ةِّ من ثالثَ  ،قالواثئِّ  نَ عة مِّ احلقيبة عبارة عن جمموعة متنو ِّ 
ة خصيَّ شَّ الكتابة والة، يَّ ة والفردِّ ة، اجلماعيَّ يَّ ف ِّ ات الصَّ اليَّ الفعَّ  تلخيصِّ  اقَ ور : أَ لُ وتشمَ  ،عليمن خالل ممارسة التَّ يت تتكوَّ ال   وراقالَ  .1

 قاش.الن ِّ  نَ مِّ  رَبُ عِّ المجال وَ والِّ الميذ، ها التَّ مُ يت يتعلَّ لة ابملواضيع ال  ص ِّ ال ذاتَ 
 وغري ذلك. ،قُ اثئِّ وَ وَ تصوير لتقارير، و  ملعلومات، وص  صُ نُ وَ ص، صَ قِّ وَ د، قصائِّ وَ رسومات، وَ ر، وَ : صُ ، مثلةمَ مالئِّ  ثراءإإ  مواد   .2
ة للبورتفوليو هو رفع مستوى الوعي عند ساسيَّ هداف األَ األَ  دُ حَ أَ  البورتفوليو. نَ مِّ  م  هِّ مُ  جزء  ، وهي شخصيّ  نعكاس  ٱ وراقُ أَ  .3

ن أَ  روري  الضَّ  نَ للبورتفوليو. مِّ  ي  ائِّ هج الن ِّ حرير واملنتَ التَّ و  فكري يف سياق الكتابة، من خالل تطوير التَّ هِّ تِّ سلوب مواجهَ م ألُ املتعل ِّ 
 وىل.ات األُ اليَّ م من مراحل الفعَّ علُّ التَّ  ةُ عمليَّ  خصي  نعكاس الشَّ اال سريورةَ  قَ ترافِّ 

يف  نَ عُّ مَ م التَّ للمتعل ِّ االنعكاس  وراقُ أَ تُتِّيُح . ف  م داخل الصَّ علُّ مواضيع التَّ  ا يف مجيعِّ له تعبري   دُ جيِّ  ،خصي  نعكاس الشَّ ، فااللذلك
بعد تنفيذ  ة االنعكاسعمليَّ يَتِّمُّ إِّجراُء ن. ر ويتحسَّ مواجهته، ليتطوَّ  قِّ ائِّ م من طر علُّ ، هبدف التَّ هِّ ونتاجِّ  هِّ مِّ تعلُّ و ، هِّ تفكريِّ  طريقةِّ 
ِّ و سؤَ أَ  اال  سؤَ  لُ تشمَ و  قصرية   كثر، تكونُ و أَ واحد أَ  عمل   ِّ و مجلتَ أَ  ة  جابة عنها جبملَ والِّ  – الني   .ني 

و ة أَ شخصيَّ  ةُ املهمَّ مُيكُِّن أَن تكوَن ة. املهمَّ  اهَ و جتُ أَ  هُ مُ اه ما يتعلَّ ة جتُ خصيَّ الشَّ  هِّ م عن وجهة نظرِّ  املتعل ِّ يُعرب ِّ  ،لة القصريةسئِّ بواسطة األَ 
 نعكاس(.اال لةِّ سئِّ مني بَ مكان تزويد املتعل ِّ ة. )ابلِّ مجاعيَّ 
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جابة لة، والِّ سئِّ ة من خمزن األَ نعكاسيَّ لة االسئِّ ختيار األَ ٱ على فرد   لَّ كُ    - منيعلى املتعل ِّ  عُ زَّ وَ ت ُ  - واحدة لة يف ورقة  سئِّ األَ  تركيزُ ُيساعُِّد 
وجيه يف تَّ الم بواسطة البورتفوليو، و علُّ يف تنظيم التَّ لة سئِّ خمزن األَ  ، ُيساهِّمُ ها مناسبة. كذلكمرحلة جيدُ  ل ِّ كُ و يف  اية املوضوع أَ عنها يف ّن
 .تنفيذ املهام  

 .ةتعليميَّ  حدة  وَ  لّإ كُ من  نتهاء االنعكاس عنَد اال جراءُ إإ  م  تإ يَ 
ويُدار  ،لميذللت ِّ  ع  ، اتبِّ ة. البورتفوليو شخصي  خصيَّ م الشَّ علُّ م وفيه قصة التَّ كتاب املتعل ِّ   هُ نَّ ألَ  ،عداد البورتفوليومني يف إِّ املتعل ِّ  شراكُ إِّ  املهم ِّ  نَ مِّ 

ة يَّ د ِّ جِّ  ل ِّ كُ نعكاس بِّ لة االسئِّ جابة عن أَ اجلهد للِّ  لَ بذُ ن نَ أَ  هاية. جيبُ  الن ِّ وحّتَّ  ،هِّ لعمل يف مجيع مراحلِّ ااالنعكاس  وراقُ أَ تُرافُِّق . هِّ لِّ بَ من قِّ 
 َن يف الفكرة والعمل،ياوِّ سَ تَ مشاركني ومُ  بني زمالءَ  كحوار    مَّ تِّ ن يَ أَ  بُ جيِّ  ،ماجملموعة واملعل ِّ و  مبني املتعل ِّ  نعكاسي  حّتام. احلوار االٱوبِّ 
ريورة، حملاولة يف السَّ  ة  عبَ صَ  اة ونقاط  مَ قاط املبهَ توضيح الن ِّ ا، مع   حياوُِّل املعل ِّم واملتعل ِّم أَوِّ املتعل ِّمون نتقاد.ٱو  ُحكم   بدونِّ  ل  وتقبُّ  ف  طُ بتعاو 

 ريورة.السَّ  ستمرارِّ ب على العوامل الكاحبة الغلُّ ات للتَّ رَ دُ جياد القُ ها وإِّ تديدِّ 
 .ن  رِّ مَ وَ  ي  دينامِّ و  ل  متواصِّ  ل  مَ هو عَ  ،خرية املرحلة األَ وىل وحّتَّ األُ  هِّ لِّ من مراحِّ  هُ وتنظيمُ  هُ نتاجُ إِّ و ، عداد البورتفوليوّناء إِّ إِّ 

 
 :ةيَّ نعكاسإ اال اتإ يَّ للعملإ  د  ساعإ مُ  ل  كعامإ   ا،ازً وجمََ  ستعارةً ٱ، مورالُ  نَ مإ  عدد  ستخدام ٱ لإ فضَّ الُ  ، مإنَ معل  يف سريورة التَّ : نصيحةً إإليُكم 

 صوير.تَّ اللة ، آطلقَ الإ ة، النظار، ربّإَ كَ مرآة، زجاجة مُ 
 

 تليال  وَ ، هِّ فكارِّ ألَ  انفذة   حَ ت  ف َ و ل، مُّ أَ التَّ  نعكاسُ يُتِّيُح االعاله. ة أَ لَ املسجَّ  شياءِّ األَ  حدِّ ة يف أَ نعكاسيَّ ٱ ل  مُّ ة أتَ بعمليَّ  حُ ننصَ  ،وحدة   يف ّناية كل ِّ 
 ،عىن  مَ  اتِّ ذَ  ة  ىل ممارسَ ريورة إِّ يف تويل السَّ ة هذه العمليَّ ُتَساهُِّم ختيار. ظر يف االهات النَّ جُ وُ فكري وَ ات التَّ مليَّ ع وُمتابَعة، هِّ فِّ ومواقِّ  هِّ لتعابريِّ 
 وغري ذلك. ،اآلخر نَ ، ومدى قربه مِّ هِّ َوقَِّيمِّ ، هِّ تِّ ولوًّيَّ حساسيه وأَ لِّ وَ  هِّ لميذ لصعوابتِّ الت ِّ  دراكَ إِّ  قُ وتعم ِّ 

 ة.وحدة تعليميَّ  ة يف ّناية كل ِّ نعكاسيَّ املرحلة اال تنفيذُ  ،هِّ ياملرغوب فوصى به و مَِّن امل
 ةيَّ ازإ جَ الَ  دواتُ فيما يلي الَ 

هِّم  الميذ ملعرفةِّ تساعدان يف توجيه التَّ  داة  هي أَ  :رآةالإ  هِّمتعميق معرفتهم بَ ذواتِِّّم، وَ  مقابلةوَ فضل، أَ  بشكل  أَنُفسِّ لة العائِّ  بناءِّ ، عن أَ نُفسِّ
 ة.خصيَّ الشَّ  مِّ هِّ تِّ صَّ وعن قِّ 

 اآلخر. الميذ ملعرفةِّ تساعدان يف توجيه التَّ  داة  أَ  :نظارالإ 
َنا ىل ننا توجيهها إِّ كِّ ميُ : ةربّإَ كَ الُ  ةُ جاجَ الز   ، َوتليلها عميق   بشكل   شياءِّ الميذ لفحص األَ ساعدان يف توجيه التَّ تُ  داة  أَ فهي ىل اآلخر، إِّ وَ أَنُفسِّ

 م ومعرفتهم.هِّ همِّ فَ  يقِّ تعمفاصيل، وَ التَّ  بسطِّ أَ إِّىل 
ويف  ،اتاليَّ الميذ يف سياق الفعَّ قّتاحها على التَّ ٱمكاننا بِّ وبط بيننا وبني اآلخر، مكاّنا الرَّ ة، بِّ لَ متبادَ  هلا أتثريات   داة  هي أَ  :صويرلة التَّ آ

ىل معه إِّ  هِّ خذِّ أَ يف  بُ ، وما يرغَ هِّ رِّ كُّ ذَ تَ وما يرغب يف ، فيه اجملال ال ذي َسيَ َتَمحورُ  ختيارٱمِّنِّ لميذ الت ِّ صوير لة التَّ مُتَك ُِّن آّناء. مراحل الِّ 
 عامل اآلخر. لِّ من داخِّ  - ذويتالتَّ  –ما يعين  مام،األَ 
 م.كُ حبسب رأيإ  ةً بَ اسَ نَ كثر مُ الَ  داةإ ، ابلَ ن احلقيقيّ ات احلاصلة يف الزَّمَ للعمليَّ  افقً ختيار، وَ لإجا ونَ و  دعُ ، مَ يَ مإ لّإ عَ م كمُ نتُ أَ 
 ايل:حو التَّ على النَّ ة نعكاسيَّ ة االالعمليَّ كُِّن تنفيُذ ميُ 
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 ي ِّ حساس املاد ِّ الِّ ة يف يَّ صلِّ دوات األَ األَ  ستعمالُ ٱ، ُيساهُِّم بععاله. ابلطَّ أَ  املذكورة دواتحدى األَ لِّ  عليها صورة   ة  بطاقَ  تلميذ   وا لكل ِّ عطُ أَ 
 ة.وَّ رجُ امل جَ تائِّ النَّ  قُ داة تق ِّ األَ  صورةَ  ة؛ لكنَّ للعمليَّ 

 
ال: ؤَ الس   مإ وا عليهإ حُ طرَ ٱستعماهلا، و ٱ هدافَ أَ  ميَ وا للمتعلّإ حُ شرَ ٱدوات، العمل مع هذه الَ  ةَ ورَ سريُ  -للمرَّةإ اُلوىل  – مكُ عند كشفإ 

 .داة  أَ  لّإ ما هو دور كُ 
 
 .فاصيل ونرى املشهد العام  التَّ  زُ ي ِّ منَُ و كما هي، نرى بواسطها أَنُفسنا   :رآةالإ 
 .ويُقر ِّهُبا بعيدة   شياءَ وأَ  اجسام  أَ  كربِّ ُ يُ  :نظارالإ 
 وضاع.األَ  همِّ يف فَ  مُ ساهِّ تُ يت ال  و غرية، فاصيل الصَّ التَّ  ننا من رؤيةِّ ك ِّ متُ  :ةربّإَ كَ جاجة الُ الز  
 ةَ ة ساعَ دَ اهرة للعني اجملرَّ ظَّ الغري فاصيل ومتييز التَّ  ،من خالهلا قَ ة" حقائِّ "قراءَ  نُ كِّ يف صورة. ميُ  اضع  وَ وُتظهُِّر الواقع،  دُ جُتم ِّ  :صويرلة التَّ آ

 احلاالت. ةِّ ستعادَ ٱاكرة يف الذَّ  دُ ساعِّ حصوهلا. تُ 
 

له يف  و لزميل  أَ  ،قاهلا ةً بارَ عإ َأو ، حقيقةً َأو ، ةً صَّ ها: قإ يت مارسَ ات الّ اليَّ الفعَّ  نَ مإ  د  واحإ  ختيار شيء  ٱ تلميذ   وا من كلّإ بُ طلُ اُ  .3
 .هإ تإ حوزَ يت يف داة الّ بواسطة الَ  هإ ن فإيمع  ، والتَّ فّ الصَّ 

ة/ ربّإَ كَ جاجة الُ نظار/ الز  رآة/ الإ الإ  وكيف يبدو من خجالإ  ،هُ ختارَ ٱذي الّ  يءَ الشَّ  على ورقة   تلميذ   كل  يكُتُب  بعد ذلك،  .4
 صوير.لة التَّ آ

 الوضوع. عَ عامل مَ يف سياق التَّ  ،تسَ و ُمورإ ت أَ يلَ قإ  مور  أُ عاينة اجلديدة يف الُ  جإ جاميذ عن نتائإ وا التَّ شُ انقإ  ،ةمَّ هَ الَ  نتهاءإ ٱ عَ مَ  .5
ة اليَّ ت خالل الفعَّ حَ رِّ يت طُ لة للمضامني ال  سئِّ وا األَ مُ ا، الئِّ ق  الحِّ ة. نعكاسيَّ ٱ لة  سئِّ ألَ  مثلة  وأَ  ،لة"سئِّ ل   "بنك األَ  حات  اقّت ٱ مُ مامكُ ! أَ نظر لفتُ 
 ني.كِّ ة احلاصلة بني املشّتِّ يناميَّ وللد ِّ 

 
 : لةسئإ الَ "بنك" 
  ِّ ؟ كثرأَ داة )املرآة، املنظار، ...( مَِّن التَّمحُورِّ فيه األَ  مُ كُ نُ مباذا متك 
  ُة.اليَّ الفعَّ  ثناءَ أَ  ة  ظاهرِّ  ن  كُ ومل تَ  ،اآلن وهامُ يت رأيتُ مور ال  ما هي األ 
  ُّة؟ضافيَّ املعاينة الِّ  عقابِّ م ل    .... يف أَ كُ هِّ هل حصل تغيري يف توج 
  َة؟ضافيَّ خرى/إِّ أُ  ور  مُ يف فهم أُ داة ينة بواسطة األَ املعا ُتساعِّدُ  له 
  َّداة؟تغيريه بعد املعاينة اجلديدة من خالل األَ ، وترغبون يف ةاليَّ الفعَّ  ثناءَ أَ  هُ اذُ خت ِّ ٱ هل يوجد موقف َت 

 :ةنعكاسيَّ ٱ لة  سئإ مثلة لَ فيما يلي أَ 
   ؟ةاليَّ من هذه الفعَّ  هُ متَ ذي تعلَّ ما ال 
  َّ؟وابتعُ الصُّ  مواجهة ت  كيف مَت 
  َاذا؟مبَِّ وَ ، فضل يف نظرِّياألَ  ، وكانَ قاءِّ عنه خالل الل ِّ  تُ ع  /طريقة/موضوع وغري ذلك، مسِّ حل    يُّ أ 
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   ؟عليها يف هذا املوضوع تُ ل  صَ يت حَ ما هي املعلومات ال 
  ِّ ؟ة يف تعليمي هلذا املوضوعاملهمَّ  قاطُ ما هي الن 
  ؟اما هِّ املوضوع مُ يُعَترَبُ هذا نظري، ملاذا، يف 
  َ يف ّنايتها؟ تُ ل  صَ حَ  ة، وعالمَ اليَّ خالل الفعَّ  تُ ل  عَ ماذا ف 
  َّقّتاحي هو: ٱياق، وَ يف هذا الس ِّ  قّتاح  ٱَلَدي... 
  َواحدة يف املوضوع. نصيحة   طِّ ع  أ 
   ؟هِّ تغيريِّ رغُب يف ذي أَ ما هو املوضوع ال 
  يف تعزيزِّهِّ؟ بُ رغَ أَ ُكنُت   موضوع   يُّ أَ و ، أَ هِّ تِّ عادَ إِّ يف  بُ رغَ أَ  تُ ن  ة كُ اليَّ و فعَّ أَ  موضوع   ي ِّ أَ إِّىل 
  َّكثر يف مواجهيت القادَِّمة؟ركز أَ ين أَ و أَ ؟ أَ هِّ لتحسينِّ  ييَنَّ عَ  صبَ نُ  هُ عُ ضَ أَ  هدف   يُّ ة، أَ اليَّ بعد الفع 
   ؟ات املوضوععنه خالل لقاءَ  ضَ ر  ذي مل أَ وما ال   ،عنه يتُ ضِّ ذي رَ ما ال 
  ِّضوع تقييم طريقة مواجهيت للمو ين ِّ مِّ  بَ لو طُل: 

 ات؟قاءَ قييمي لنفسي بعد الل ِّ املوضوع، وكيف َسَيُكوُن ت تِّ يت عاجلَ ال   اتِّ قاءَ نفسي قبل الل ِّ  مُ ي ِّ أُق َ سَ كيف 
 لنفسي: هُ تُ ح  ذي منَ تقييم ال  الَّ  لُ عل ِّ أُ 

 يف املوضوع؟ اتِّ قاءَ  خالل الل ِّ عىن  مَ  يت كانت ذاتَ قاط ال  ما هي الن ِّ 
   املوضوع؟ مِّ بتعلُّ  اليومَ  أَبتدِّئُ  ن ِّ لو أَ  هُ غري ُِّ أُ سَ  تُ ن  ذي كُ ما ال 
  َ؟ها كان سهال  ي ِّ سبة يل، ويف أَ ابلن ِّ  اصعب   كانَ   ،ة(اليَّ الفعَّ  نَ و مِّ املوضوع أَ  نَ مِّ  جزاء  و أَ دوات )أَ األَ  ي ِّ يف أ 

 
 
 

 لة(سئإ لَ  ة  مثلإ ة )أَ حدة تعليميَّ وَ  يف هناية كلّإ       
 يّ اعإ وجََ  شخصي   ح  اإستيَضا              

 ا؟هَ ت ُ مْ يت تعلَّ ور اجلديدة الّ مُ ما هي الُ  .1
 ؟خاصّ  ل  كشهتمامي بٱ اثرَ ذي أَ ما الّ  .2
 ؟هتماميٱ رإ يُثإ  ذي ملَْ ما الّ  .3

 ؟هاطرحإ يف  بُ رغَ يت أَ ة الّ لَ سئإ ما هي الَ  .4
 ؟مواجهيت للموضوع طريقةَ  مُ يّإ ق َ كيف أُ  .5
 ؟اذي كان صعبً ما الّ سبة يل؟ وَ ابلنّإ  سهجًا  ذي كانَ ما الّ  .6
 ؟يف هذا الوضوع جاءَ مَ زُ  مشاركةإ يف  بُ رغَ هل أَ  .7
  ة. نعكاسيَّ دوات االحدى الَ إإ  ختيارُ اإ  .8
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 ةيَّ نعكاسإ اال –ة يَّ ة اجملازإ اليَّ للفعَّ  غراض  وأَ  دوات  أَ 
 اراتاح، آلة تصوير، نظَّ صبَ لقط، مإ ة، مإ ربّإَ كَ رآة، زجاجة مُ مإ نظار، مإ 
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 فارُ عَ ت َّ ال –وىل لُ ة ايَّ عليمإ التَّ  حدةُ الوَ 

 ة.وس تعليميَّ رُ دُ  3-2: حدةة الوَ مدَّ 
 :هدافالَ 

  َّهِّم مني وبنيف بني املتعل ِّ عارُ الت  أَنُفسِّ
  َّمنيم واملتعل ِّ ف بني املعل ِّ عارُ الت 
  َوبَلَورُتا معلُّ جمموعة التَّ  لقُ خ 

له  اجملموعةيف هذه  فرد   لَّ كُ   نَّ أَ  دراكُ ة، كذلك الِّ خاصَّ  ت  از ممي ِّ  ذات   كمجموعة  مني تعزيز شعور املتعل ِّ  نُ ميكِّ  ،فعارُ من خالل التَّ 

نفتاح الواحد حنوَ املشّتكني لِّ  عِّ ف  ىل دَ إِّ  بُ عِّ املتعة واللَّ  يَ د ِّ ؤَ ن ت ُ ح أَ املرجَّ  نَ ات ممتعة. مِّ اليَّ ختيار فعَّ اِّ ي َُّتُه. خاصِّ  ن عاوُ ىل التَّ ، وإِّ اآلخر الِّ

 ا.يهَ ئِّ يت يرتَ ريقة ال  وابلطَّ  ر   حُ  بشكل   هِّ عبري عن نفسِّ يف التَّ  قُّ احلَ  فرد   لكل ِّ  نَّ أَ  على زُ واملشاركة. نرك ِّ 

د  خرى.أُ  ف، مبستوًّيت  عارُ ة التَّ لتعميق عمليَّ  ة  ضافيَّ إِّ  ات  اليَّ فعَّ  حُ نقَّتِّ س، يف الصَّفحات التَّالية من هذا املرشِّ

 خرى.ة أُ اليَّ فعَّ  ضافة كل ِّ إِّ  م  كُ مكانِّ بِّ  د؛املوجود يف املرشِّ  نَ مِّ  م  وا ما هو مالئِّ ختارُ ٱمون، ها املعل ِّ يُّ أَ : اتاليَّ لفعَّ  قرتاحات  اإ 

 :اإمسي -1

 ؟ب  قَ هل يل لَ و ، مسيٱ: ما معىن ك  مشّتِّ  فيها كلُّ يعرُض  ة  ورَ دَ 

 ةلَ اثإ ممُ  ات  فَ وصإ  زات  مميّإ  -2

 :اتئَ الفإ  ةُ عبَ لُ 

 ة.ئَ هلذة الفِّ  افق  الميذ وَ التَّ  مُ نتظِّ ي ،نةمعيَّ  ة  فئَ  مَ س  ٱم الميذ يف الغرفة. عندما ينادي املعل ِّ يدور التَّ 

 :للسُ سَ التَّ 

  ول:الط   وا حبسبإ مُ ظإ نتَ اإ 
  صيّ خسم الشَّ ة االيَّ جبدإ أَ  وا حبسبإ مُ ظإ نتَ اإ 
  وغري ذلك. ،مكان الوالدة وا حبسبإ مُ ظإ نتَ اإ 
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  Stand Up ةُ عبَ لُ 

الميذ التَّ  نَّ ألَ ، انسبيا  ة  لتزام بوترية سريعَ ل االفضَّ مَِّن امل، رة...ائِّ ىل الدَّ إِّ  لُ يدخُ  :معبة يقول املعل ِّ خالل اللُّ و ة، رَ الميذ على شكل دائِّ التَّ  سُ جيلِّ 
 عبة.اللُّ  ةَ وجيلسون طيلَ  نُ و يقفِّ 

 ة.قليَّ الَ   ُأخرى ُهمُ حياانً ة وأَ غلبيَّ الَ  مُ هُ  حياانً أَ فعديدة،  ىل جمموعات  إإ  ونَ م ينتمُ هنَُّ جاميذ أَ لتَّ ل فَ ن نكشإ أَ  ، هوعبةالل   نَ مإ  اهلدفُ  
 ...ن  مَ  رة كلُّ ائِّ ىل الدَّ إِّ  لُ يدخُ 

 ىل خارج البالدإِّ ن سافر ص                                                   مَ مُّ احلُ  بُّ حيِّ 
 املاضي هرالشَّ يف  ايلم  فمن شاهد                                      hot/yes كُ ن ميتلِّ مَ 
 ةيَّ رقِّ املوسيقى الشَّ  بُّ ن حيِّ مَ 
 صديق/ة                                              من هو نبات   هُ ن لَ مَ 

 خارج البالد دَ لِّ من وُ 
 متحاناال ةَ ساعَ  رُ ت َّ ن يتوَ خت(              مَ خ/أُ خر )أَ آ ة مع شخص  رفَ غُ يف الن يتشارك مَ 
 عيد املساخريف  رَ نكُّ التَّ  بُّ ن حيِّ مَ 
 كالطةو الشُّ  بُّ /تِّ بُّ ن حيِّ مَ 
 ر منهصغُ أَ  خ  من أَ  رُ كث َ أَ  هُ ن لَ مَ 
 كرن هو البِّ مَ 
 سمالرَّ  بُّ /تِّ بُّ ن حيِّ مَ 
 ة"يَّ عِّ "الواقِّ مشاهدة الربامج  بُّ ن حيِّ مَ 
 ةيَّ رًّيضِّ  جَ برامِّ  دُ شاهِّ ن يُ مَ 
 االستحمام ثناءَ  أَ ين ِّ غَ /ت ُ ين ِّ غَ ن ي ُ مَ 
 صديق/صديقة هُ ن لَ مَ 

 ةاليَّ الفعَّ  عقابإ يف أَ  ة  مادثَ 
 :الؤَ السُّ  حُ نطرَ  ،عبةلُّ بعد ال

o   ؟كَ ئِّ مالعن زُ  هُ تَ م  لَّ عَ ذي ت َ ما اجلديد ال 
o  ُائَِّرةِّ  ل  مل تدخُ  كَ نَّ بَِّ  كَ ما هو شعور  ؟اكثري    إِّىل الدَّ
o  َ؟ةيَّ قلِّ األَ  منَ و ضِّ ة أَ كثريَّ األَ  منَ ضِّ  ونَ كُ ن تَ ما معىن أ 
o  ُ؟ةيَّ قلِّ األَ  عَ مَ  حياان  أَ و  ،ةكثريَّ األَ  يف جمموعةِّ  حياان  أَ  ونَ كُ ن نَ أَ  نُ كِّ كيف مي 
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 بذإ والكَ  ةُ احلقيقَ  -3

ِّ مجلتَ  لُ و  ق َ  ،هِّ ورِّ دَ  حبسبِّ  م  متعل ِّ  على كل ِّ   هلما عالقة به. ني 

 حيحة.صَّ ال غريُ ما هي اجلُملة هُ ي ُّ وأَ  ،حيحةالصَّ ، أَيُّهما هي اجلُملة خمنيالتَّ  هِّ خرى غري صحيحة. على زمالئِّ مجلة صحيحة/حقيقة وأُ 

 ت الَعَدس(ايَّ رإ كَّ ات احللوى )سُ بَّ و حَ أَ  هإ الإ چالبي ةُ عبَ لُ  -4

 ف عارُ : التَّ فدَ اهلَ 

 .سدَ العَ  تِّ ًّيَّ رِّ كَّ سُ مِّن و أَ  هِّ الِّ چالبي نَ مِّ  يس  كِّ   :حضريوالتَّ  دواتُ الَ 

 :ةاليَّ عَّ ى الفَ رَ جمَ 

 لَ صُ  حيَ كلها حّتَّ متناع عن أَ الميذ االالتَّ  نَ مِّ  بُ طلُ . نَ هِّ دِّ يَ يف  ة  حفنَ  تلميذ   لُّ كُ أيُخُذ  . سدَ ت العَ ًّيَّ رِّ كَّ /سُ هِّ الِّ چالبي الميذ كيسَ بني التَّ  رُ منر ِّ 

 .هِّ دِّ يت يف يَ ال   تِّ ًّيَّ رِّ كَّ /السُّ هِّ الِّ چالبي اتِّ بَّ حَ  دِّ دَ عَ كَ   شياءَ أَ  هِّ عن نفسِّ  ثَ ن يتحدَّ أَ  ميذ  ن ُكل ِّ تِّلم بُ . بعد ذلك نطلُ هِّ تِّ صَّ اجلميع على حِّ 

 انّ نسَ إإ بينغو  -5

 ة(.نَ للعي ِّ  افق  ة وَ فَ بطاقات خمتلِّ  بناءُ  نُ )ميكِّ  قاملرفَ  النَّموذج ة البينغو حبسببطاقات لعب: حضريوالتَّ  دواتُ الَ 

 ذين يستجيبونَ ال   شخاصِّ يف الغرفة لتحديد األَ  لَ جوُّ التَّ  مُ نهُ مِّ  بُ ويطلُ  ،د جداول البينغو على املشّتكنياملرشِّ  عُ يوز ِّ ة: اليَّ ى الفعَّ رَ جمَ 

 م.املالئِّ  عِّ م يف املربَّ هُ تسجيلُ يت يف اجلدول. عليهم ال   عريفاتِّ للتَّ 

 . ال  وَّ أَ  اود  مُ و عَ أَ  اي سطر  ذي يُنهِّ ال   ز هوالفائِّ  نَّ ة أَ اليَّ يف بداية الفعَّ د املرشِّ يُعلُِّن 

 (. يف اجملموعةللمشّتكني هلا مدلول  داخل اجلدول مواضيع  جَ مِّ أَن ند لِّ املفضَّ  نَ مِّ )
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م هُ مساؤُ أَ  أُ ذين تبدَ ال  

هِّ  حلرفِّ اب يف كما   نفسِّ

 مسيٱ

ر إِّىل فَ السَّ يف  بُ نرغَ  نفسها ةَ غنيَّ األُ  ونَ حيبُّ 

هِّ  املكانِّ   يف العامل نفسِّ

 ا هَ رُ ض ِّ ة حنَُ يَّ تقليدِّ  ة  كلَ أَ 

 يف البيت 

 له/هلا ترتيب

  

 و كتاب صالة قدمي أَ 

 

هِّ  هرِّ الشَّ وا يف دُ لِّ وُ   خت  /أُ خ  يل أَ  نفَسها ةَ كلَ األَ  بُّ حنِّ   نفسِّ

هِّ  اجليلِّ يف   نفسِّ

 تلفزيون   ل  سلسَ مُ 

 حمبوب 

 ما مل  شيء  

 وا عنهثُ يتحدَّ 

 

 /ت على بَ كِّ َر  هاجيدُ أُ  ة  قصَ رَ 

 ما حيوان  

/ة ديقالصَّ له/هلا 

  نفسه/ا 

 5كثر من  منذ أَ 

 سنوات 

 

 الوقوف  هِّ ورِّ مبقدُ 

  هِّ ي  دَ على يَ 

 قتباس ٱ هِّ ورِّ مبقدُ 

 من قصيدة  بيات  أَ 

مبقدوره/ها لفظ 

 لغات  "سالم" بمسِّ 

 

تطيع رسم يستطيع/تس

 ة احَ فَّ ت ُ 

حيواان  أَليف ا يف  ونَ بُّ رَ ي ُ 

و أَ  ا، ليس كلب  البيت

 اطا قِّ 

 

 َ ابملقياسِّ  له/هلا حذاء    اص  خَ  َتَبُّب   سمُ ٱ يلِّ

  هِّ نفسِّ 
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  :صغرية عن نفسي ة  نبذَ  -6

 

 : _______________________________________________يف برج تُ د  لِّ وُ 

  ____________________:_____________________ب هوالتَّحبُّب اخلاص   سمُ اِّ 

 َ  __________: ___________________________________ل هوضَّ املفَ  لونِّ

 _________________________________: ي هوب على نفسِّ احملبَّ  لفزيون  لت ِّ الربانمج ا

 _______________________________________ هو: سبة يلابلن ِّ  ريح  مُ  اس  بَ كثر لِّ أَ 

 _______________________________________________ ا:كثري    هُ بُّ حِّ أُ  طعام  

 _____________________________________  :هولَّ لِّ فيه الوقت  أَقضي كان  مَ  رُ كث َ أَ 

 ___________________________________ :كثرهتمامي أَ ٱ ذي يثريُ اجملال/املوضوع ال  

 _________________________________________________ :يف زُ يِّ  مَ تَ ان مُ أَ 

 _____________________________________________ :على زفَ العَ  يدُ جِّ ان أُ أَ 

 _______________________________________________ :فالماألَ  بُّ حِّ ان أُ أَ 

 _________________________________________________ :هُ بُّ حِّ ما أُ  رُ كث َ أَ 

 ____________________________________________________ :هُ كرَ ان أَ أَ 

 _____________________________________________ :كثر ما يثري مشاعريأَ 

 ______________________________________________ :كثر ما يثري غضيبأَ 

 ________________________________________________ :كثر ما خييفينأَ 

 ___________________________________________ ه هو:رغب فيأَ  كثر شيء  أَ 
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 حلوارتستدعي اة يَّ غنإ أُ 

 اليةات التَّ يَّ غنإ حدى الُ ختاروا إإ اإ 
v=C9Xv_h0oWFMhttps://www.youtube.com/watch? 

 
 مهُ مامَ ان أَ ن أَ مَ 

 نيوفال دايَّ 
 نحلان: يوفال دايَّ أَ كلمات و 

 تلك الكلمات بني كل ِّ 
 عن نقطة تُ ث  حبََ 

 مسالشَّ  وءَ ضَ  منها نرى بوضوح  
 به اآلن رُ فقط ملا نشعُ نصغي 

 

 الغروب نَ مِّ  ايا ئِّ ال ّناشرَِّب البحَر عدد ا 
 اش  طِّ وما زال عَ 

 ىل البيتتعرف طريقها إِّ  دًّينُ الوِّ 
 

 ؟مهُ مامَ ان أَ ن أَ ، مَ انأَ 
 ؟مهُ مامَ ان أَ ن أَ ، مَ انأَ 
 كبري   شيء   هُ نَّ م... إِّ هُ مامَ أَ 
 طسقُ  ال أَ حّتَّ  ختار خطوات ببطء  أَ 

 مسموح أَ طَ اخلَ  لكنَّ  ،ممنوع  
 

 ة سَ شمِّ مُ  ة ساعات  ئَ هادِّ  م  ًّيَّ أَ 
 ةرعَ سُ بِّ  َعاَدت

 الوصولُحوا يف جنََ قد م هُ حدَ وَ 
 بسرعة  رُّ وميُ 
 حدأَ وال يف  بُ رغَ ال أَ  حياان  أَ 
 ي ال غري حدِّ وَ  حياان  أَ 
 

 كبري  لشيء   هُ نَّ وحدي... إِّ 
 طسقُ  ال أَ حّتَّ  خطوات ببطء   ختارُ أَ 

 مسموح اخلطأَ  لكنَّ  ،ممنوع  
 

 كبري   شيء   هُ نَّ م... إِّ هُ مامَ أَ 
 طسقُ  ال أَ حّتَّ  خطوات ببطء   ختارُ أَ 

 مسموح اخلطأَ  لكنَّ  ،ممنوع  

https://www.youtube.com/watch?v=C9Xv_h0oWFM


35 
 

 
   َولاذا؟ ،كَ عجابإ ت على إإ حازَ  قد ،ةيَّ غنإ الُ  بياتإ ة أَ يَّ أ 

  َة!يَّ غنإ ىل الُ ا آخر إإ وا بيتً ضيفُ أ 

  ُ؟قاشوالنّإ  احلوارَ  مَ دّإ قَ ن ت ُ أَ  ة  يَّ غنإ لُ  نُ كإ كيف ي 

  وح؟الر   عَ مَ الوسيقى وَ  عَ الكلمات مَ  لتقاءإ ٱ عندَ  ثُ حدُ يَ سماذا 

 

يالن كتابتها: إِّ   عادَ أَ                                    الاء يف ةإ كَ مَ السَّ كَ 

 ليزروفيتش

 يف العامل خاص    كان  يف م

                                                         .ة كبريةحبريَ  دُ توجَ 

ِّ تَ و دقيقَ أَ  دقيقة   فُ قِّ تَ  كَ نَّ لو أَ   ني 

 املاء. يف ةِّ كَ مَ كالسَّ   كَ نَّ أَ أكيد كَ ابلتَّ  رُ ستشعُ 

  ة تعيشُ داخل البحري  

 .كثرية  نواع  ، من أَ كثرية  مساك  أَ 

 اراد  فُ  تعيشُ  مساك  أَ 

 .تعيش يف جمموعات مساك  وأَ 

 صغرية مساك  ، وأَ كبرية  اك  مسأَ    

طة احلجم                                          .والكثري الكثري منها متوس ِّ

 جمموعة  وراءَ  حُ سبَ تَ  مساك  أَ 

 انىل املرجإِّ  رُ تنظُ  مساك  وأَ 
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 ىل ما هو جبانبها.إِّ  رُ وال تنظُ 

 عماق، ىل األَ إِّ  قُ خرى تنطلِّ وأُ 

 ور، خُ بني الصُّ  خرى تعيشُ أُ  مساك  أَ 

 .حريةوسط البُ  حُ تسبَ  مساك  وأَ    

 ا،هَ فِّ ي  سَ بِّ  نُ يف، تطعَ هنالك مسكة السَّ   

 باحةالس ِّ يف  بُ ومنها ما يرغَ 

 حرية.البُ  لَ اخِّ ما يكون د سرعَ أَ                                   

                                
 ،رةطائِّ  مساك  هنالك أَ 

 شواكومنها مع أَ 
 .ئُ بِّ منها ما خيتَ و 

 ةرَ طِّ ها خَ مساك اجلميلة لكنَّ هنالك األَ 
 أَيض ا. ة  ذهبيَّ  اك  مسَ أَ  وهناك

 ،ةبَ واثِّ  مساك  هنالك أَ 
  .كةبَ ابلشَّ  قُ ا تعلَ هَ ثبِّ ومن كثرة وَ 

 ...رُ ك ِّ فَ ت ُ وَ  رُ فك ِّ تُ  ُأخرىوهنالك 
 .او ادُ صطَ  يُ حّتَّ 

  

 مساكاألَ  جُ خترُ  ،صباح   يف كل ِّ  
  ...عن غذاء ثُ تبحَ 

 .هُ وحدَ  الغذاءَ  دُ منها ما جيِّ 
 خريناآل على حسابِّ  لُ منها ما أيكُ و 

 ة.عَ ة تبقى جائِّ والبقيَّ 
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 ار يَّ الت َّ  عَ مَ  حُ سبَ مساك تَ ة األَ غالبيَّ 
  .نيفِّ لِّ ة خمتَ لَّ ما عدا ... قِّ 

  توَجُد حبرية العامليف  خاص    يف مكان  
  ...رية كبريةحبُ  دُ توجَ 
 ما اليها يوم  إِّ  تَ ل  صَ ذا وَ وإِّ 
 ىل املاء إِّ  صغِّ أَ 
  ...كنفسَ  ل  سأَ ٱوَ 
 نت ؟أَ  مساكِّ األَ  يُّ أَ 

 

 على الصَّعيدإ الشَّخصّي:    

 هِّ  ونَ رُ ويفك ِّ  ،وماتسُ /الرُّ رَ وَ الصُّ  يُعايُِّن املشاركون  م بشكل  هُ زُ يت متي ِّ مكة ال  وخيتارون السَّ  ،؟"انأَ  مسكة   يُّ "أَ  م:يف أَنُفسِّ

/ مهُ زُ سلوب ميي ِّ و أُ أَ  ة نظر  هَ ج/ وُ هلم م   هِّ / مُ هُ ونَ ما حيبُّ  / شيء  ةو داخليَّ ة أَ يَّ عطاء تعبري لصفة خارجِّ )من خالل إِّ  خاص  

 (ف...وُّ خَ / التَّ حساس/ الِّ وكلُ / السُّ و غريهاة أَ ليَّ ة عائِّ يَّ خلفِّ 

  :مام احلضور الكاملأَ 

  ُة.اليَّ خالل الفعَّ  حَ رِّ ما طُ شاركة م 

 :للبحث نقاط  

  ِّ ؟مساك""األَ  لُ ؟ ماذا متث ِّ "البحرية" لُ ماذا متث 

  َّاآلخرين؟ نِّ عَ ا عن نفسه، وَ نَّ مِّ  ل  : كُ ةاليَّ ا من هذه الفعَّ نَ م  ماذا تعل 

  َّ؟مورانأُ  ُر منن يُطو ِّ ؟ مباذا ميكن أَ عاليممن هذه التَّ  هُ ذي َنكَسبُ ما ال 

  َ؟نابَ ناسِّ تُ كي ل يَ ن تتوِّ أَ  بُ ؟ على ماذا جيِّ ناسِّ نفُ ها ألَ يف بنائ ا نرغبُ نَّ "حبرية" كُ  نوعِّ  يُّ أ 
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 طبيقىل التَّ ة إإ ظريَّ النَّ  نَ مإ 

  ِّم.نتُ أَ متث ُِّلوّنا يت مساك" ال  ليها "األَ وا إِّ لُ دخِّ أَ وَ  ،وا "حبرية"بنُ ا 

  َالكامل" نِّ عَ  ة  لَ ث ِّ مَ البحرية كمُ  نِّ عَ وَ  ،مسكة   وا عن معىن املوضع لكل ِّ ثُ تدَّ وَ مساك، للَ  ع  وموضِّ  روا يف مكان  ك ِّ ف". 

  ِّ شخاص.بني األَ  ر  ثمِّ مُ  ل  لطيفة وتواصُ  جواء  للحفاظ على أَ ، داخل "البحرية" امساعدتكم لتعيشوا مع   هِّ ذي من شأنِّ وا ما ال  رُ قر 

  َمنها. اوا جزء  تكونُ  ُتم بَننأَ  ونَ غبُ يت تر ة داخل "البحرية" ال  اخلاصَّ  واءِّ جاألَ  نِّ عَ  رب ُِّ عَ ة ي ُ يَّ غنِّ للُ  رَ خَ آ اضيفوا بيت  أ 
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 م(ها للمتعلّإ تُ بعَ اطَتإُب يجان ليزروفيتش            )داخل الاء/إإ  كةإ مَ كالسَّ 

 يف العامل ما مكان  يف 

 توجد حبرية كبرية

 داخل البحرية تعيش

 .ثريةك  نواع  ، من أَ ثريةك  مساك  أَ 

 افرادً  تعيشُ  مساك  أَ 

 .يف جمموعات تعيشُ  مساك  وأَ 

 صغرية مساك  ، وأَ كبرية  مساك  أَ 

طة احلجم  .والكثري الكثري ما متوسّإ

 ،ةوراء جمموعَ  حُ تسبَ  مساك  أَ 

 اجملموعة خلفها. حُ سبَ تَ ما  ومنها

 َطواَل حياهتا، حُ تسبَ  مساك  أَ 

ها، وسنةإ السَّ  حولَ   نفسإ

 -ات سنو ة السَّ كثر لإ  -وَأمساك  ُأخرى 

 .ابرزة ن  و عيتبقى ب

 ىل الرجانإإ  رُ تنظُ  مساك  وأَ 

 ىل ما هو جبانبها.وال تنظر إإ 

 عماق.ىل الَ إإ  قُ خرى تنطلإ وأُ 

 ورخُ خرى تعيش بي الص  أُ  مساك  أَ 

 .البحرية تسبح وسطَ  مساك  وأَ 
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 بسيفها نُ يف، تطعَ هنالك مسكة السَّ 
 .ن ال يسبح جبوارهامَ 

 باحةالسّإ يف  ومنها ما يرغبُ 
 ة.ريَْ حَ البُ  لَ سرع ما يكون داخإ أَ 

 تعيش ْيإ بي عالَ 
 ،ةرَ طائإ  مساك  أَ 

 ئُ ، ختتبإ شواكأَ  ووراءَ 
 .ةبَ راتَ مُ  مساك  أَ 
 نطباعجاإ لإ  مثرية   مساك  أَ هنالك 

 .د اجإ  ة  ها سامَّ لكنَّ 
 .ةيَّ ذهبإ  مساك  أَ  ايضً أَ  وهناك

 واثبة مساك  هنالك أَ 
 .ةكَ بَ شَّ ابل قُ ها تعلَ بإ ثْ كثرة وَ لإ و 

 رُ كّإ فَ ت ُ و  رُ فكّإ تُ  َأمساك  ُأخرى وهنالك
 .طَ سقُ ت حّتَّ 

 مساكُ الَ   ُ خترُ  صباح   يف كلّإ 
 .تبحث عن غذاء  

 ،هُ وحدَ  الغذاءَ  دُ منها ما ُيإ 
 ،ينخرإ اآ منها ما أيكل على حسابإ و 

 .ةً عَ ة تبقى جائإ والبقيَّ 
 ُأخرىإإىل  ة  من مرَّ  دُ تصعإ 
 اهلواء نَ مإ  س  فَ ن َ  خذإ لَ 

 ُموًما...وعُ 
 اريَّ الت َّ  عَ مَ  حُ مساك تسبَ ة الَ غالبيَّ 

 ة.فَ خمتلّإ  ة  لَّ ... قإ ما عدا
 العامليف  ما يف مكان  

 ...توجد حبرية كبرية
 ما اليها يومً إإ  تَ لْ صَ ذا وَ وإإ 

 ىل الاءإإ  غإ صْ أَ 
 ؟نتأَ  مساكإ الَ  ي  أَ  - نفسك لْ سأَ وٱ
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 ما يكون( ز  عَ يس )أَ فإ والنَّ  سُ فَ الن َّ 

 فيسةوح النّ عديدة يف الر   درا   أَ  هناك" 
 للحزن رُ عادة وآخَ للسَّ     رْ دُ  هناك

 ملللَ     رْ د ودُ سَ للحَ     رْ دُ  وهناكَ 
 لليأس.    رْ مل ودُ خليبة الَ     رْ دُ  وهناكَ 
 ة.يَّ عصبإ لل رُ رب وآخَ للصَّ     رْ دُ  هناكَ 

 الل.للغضب وللدَّ  رُ ة وآخَ يَّ للكراهإ     رْ دُ  هناككذلك 
 للفراغ.    رْ دُ ل و سَ للكَ     رْ دُ 

 سرار الكبوتة،للَ     رْ ودُ 
  ما نفَتُحُه.قليجًا     رْ هذا الد  و 

 خرى.أُ  درا   أَ  هناكو 
 "فيه ما ترغبونَ  لّإ ضافة كإإ  مْ مكانكُ ِبإ 

 يس.فإ فس النَّ ميخال سنونيت/ النَّ                                                          
  

، ي  ئِّ /االبتدايلِّ وَّ األَ  سِّ مُّ لَ حاجز الت َّ   نَعرُبَ حّتَّ اجملموعة.  وىل يف سريورة بناءِّ أُ  خطوة  خرى عديدة، بُ  سوة  رف هذه، أُ عاة التَّ اليَّ فعَّ تشك ُِّل 
 اآلخر. جِّ ر  يف دُ  ل  داخلها، ولو للحظة، كُ يف  رَ ، وننظُ دراج  أَ  ةَ دَّ عِّ  امع   حَ ن نفتَ ف، حناول أَ عارُ مني التَّ للمتعل ِّ  ونتيحَ 

ف بشكل عارُ مني التَّ للمتعل ِّ  تيحُ بسيط، وت لكسر اجلليد ولو بشكل   ة  دَّ ُمعَ وهي ، هِّ قلبِّ  ملعرفة اآلخر، والقليل من مكنوانتِّ هي جربة التَّ 
 .فيه ناوُ عكتشاف ومدى التَّ اال  ودَ دُ حُ  ونَ دُ حيد ِّ يكونوَن هم َمن 

 عَ مَ ينمو عليها دة ة جي ِّ يَّ رضِّ أَ  ا من شأّنا بناءُ ّنَّ  أَ الَّ ن خالل حلظة، إِّ عاوُ ب والتَّ قارُ التَّ  نَ مِّ  جواء  أَ ال تبين ابلفعلِّ ة كهذه، ليَّ وَّ ات أَ عمليَّ 
 ة.يَّ داقة احلقيقِّ املشّتك والصَّ  الوقت العملُ 

 ةاليَّ فعَّ 
o  َث عنه؟حدُّ والتَّ  هِّ مشاركتِّ يف دراج ترغبون األَ  يُّ أ 
o  ُّ؟هِّ ضافتِّ إِّ ذي ترغبون يف ال   جُ ر  ما هو الد 
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 قوب سيرت/ يعمن خجال انفذيت

 ما نراه من انفذت
 ها.غريِّ  ال يُرى من انفذة  

 
 ،ماء زرقاءالسَّ و ، ةمجيل مسُ الشَّ 

 .ر على مهل  نظُ ان أَ وأَ 
 

 العسل لُ آ كِّ  رُّ ، ميُ حياان  أَ 
 .اججَ اتك على الزُّ -بتيك فُ يالطِّ 

 
 ،يل ئُ ، يومِّ ا""مرحب  

 "قرينيت؟ تَ ي  رأَ  هل"ما اجلديد، 
 اشة كبرية اندرةر ف حياان  أَ 

 .كَ مبعرفتِّ  تُ د  عِّ : سَ ا تقول يلّنَّ فرف، وكأَ تر 
 شياء اجلميلةاألَ  نَ مِّ  كبري    م  نعم، كَ 

 من خالل انفذت. تعربُُ 
 اخلارج، نَ وينظر مِّ  رُّ ومن ميَُ 

 خرى.أُ  شياءَ ، أَ بعِّ يرى ابلطَّ 
 اخلارج،يف ان ما آراه أَ  نَّ ألَ 

 .فقط لِّ اخِّ الدَّ  نَ مِّ  هُ رؤيتُ  نُ كِّ متُ 
 

 مامي،ذي أَ منظر ال  اخل للالدَّ  نَ فقط مِّ 
 .رُّ افة، من خالهلا ميَُ ستارة شفَّ  ُتوَجدُ 

 
 نعم، ما نراه من انفذت،

 ها.غريِّ  ال يُرى من انفذة                                                  
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 :واثُ حتدَّ  –على قصيدة "من خجال انفذيت"  دُ ة تعتمإ اليَّ فعَّ 

 ؟هِّ اعر من خالل انفذتِّ ماذا يرى الشَّ  -1

 ؟كَ انفذتإ من خالل  نتَ ماذا ترى أَ  -2

 ؟كَ تإ ذَ انفخرون من خالل ماذا يرى اآل -3

 ؟هِّ ؤيتِّ رُ أان يف  بُ رغَ ذي أَ ال   هُ ن هو ذاتُ آلخرو هل ما يراه ا :نقاش جراءُ مكان إِّ ابلِّ 

 

 ة شبات: ليئَ كلمات وَأحلان  -اء مَ السَّ  نَ مإ  طعة  قإ 

 ة.غنيَّ توزيع ورقة لكلمات األُ 

 ة.غنيَّ األُ  مساعُ إِّ 

https://www.youtube.com/watch?v=iqhOV4cK11I 

 شلومي شبات، شلومي شبان

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqhOV4cK11I
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 شبات ةليئَ  -  ماءالسَّ  نَ مإ  ة  طعَ قإ 

 يطلقها شخص  صرخة   كلُّ 
 هبا رُ ما يشعُ  ما يف مكان   حد  أَ 

  جوااب   رُ ينتظِّ  ال  سؤَ  كلُّ 
 هُ كشفَ   لُ ما حياوِّ  حد  أَ 

 العامل رجاءِّ يف أَ  ة  صَّ قِّ  كل ِّ يف  
 موجود هناك هُ نَّ أَ  فُ ما يكتشِّ  حد  أَ 

 ما حد  أَ  هُ يقولُ  ال  ؤَ سُ  يف كل ِّ 
 خر آ ر  طضافة سإِّ  هِّ ما مبقدورِّ  حد  أَ 

 
 يف البحر  نَّ أَ من  ة  نَ ق ِّ ان متي َ وأَ 

 ان ي أَ لكِّ مُ  ة  دَ واحِّ  ة  موجَ 
 واحدة يل وشجرة  

 يل  اد  واحِّ  اوجنم  
 هي يل  صغرية   وطفلة  
 ماءيف السَّ  وقطعة  

 
  ة  أَ ٱمر  ولكل ِّ  رجل   لكل ِّ 

 و صديقة أَ  يوجد صديق  
  اوحيد   رُ نتظِّ ي د  عَ ق  مَ  لُّ كُ 
  هُ دُ يجِّ سهاية ما يف الن ِّ  حد  أَ 

 هُ مُ حنلَ  م  لُ حُ  كلُّ 
 له عالقة حبياتنا 

 ل ِّ ت يف الظ ِّ منََ  عزلة   كلُّ 
 حةرجو ألُ  مكان   جيادُ إِّ  جيبُ 

 
 يف البحر  نَّ أَ من نة ق ِّ ان متي َ وأَ 

 ان لكي أَ مُ  ة  واحدَ  موجة  
 يل ة  واحدَ  وشجرة  

 يل  اد  واحِّ  اوجنم  
 هي يل  صغرية   وطفلة  
 .ماءيف السَّ  وقطعة  
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 ..."يل مكاان   ظ  حفَ "اِّ    -( حول القصيدة 1ة رقم )اليَّ فعَّ 
 فيهم يف تلك اأَلماكن. ومرغوب  إِّليها ن وهم منتمو  – از  هلم فيها حي ِّ  نَّ يشعرون أَ  نَ ماكِّ أَ  فكري يفلتَّ الميذ على االتَّ  عُ ة ممتعة تشج ِّ اليَّ فعَّ 
؟ ) غرفيت، سريري، ملعب كرة قدم، الورشة ن تكونوا فيه، وملاذاأَ يف  ونَ بُ ترغَ ب ال ذي : ما هو املكان احملبَّ ةغنيَّ عقاب مساع األُ يف أَ  ال  سؤَ 
 ...(ةارة، عند اجلدَّ يَّ بيعة، يف السَّ حر، يف الطَّ مام احلاسوب، يف البة، أَ يَّ الفن ِّ 

  هناك؟نيذي جيعلكم مراتحِّ ما ال  
 يف املكان؟ ةِّ احَ ور ابلرَّ عُ على الشُّ  رُ ث ِّ ؤَ نتماء ي ُ ور ابالعُ الشُّ  لِّ هَ 
 

  ِّوا ملاذا؟حُ شرَ ٱوَ  ،وهُ مُ تُ ب   حب َ أَ  اختاروا بيت  ا 
  َاملوسيقى وروحي؟و  الكلمات عَ مَ  اء  يف لق –ماء" السَّ  نَ القصيدة "قطعة مِّ  عَ لتقي مَ ين أَ أ 
  َبة يلسذي ابلن ِّ ين يوجد املكان ال  أ: 

o  ِّ الوسط د يف مكان جي- 
o  ِّ اجلانب د يف مكان جي- 
o  ِّ داخلي د يف مكان جي-   
o  ِّ اخلارج نَ فيه مِّ  دُ واجُ التَّ  د  مكان جي- 

   ِّ ر على ث ِّ ؤَ ي ُ  نتماءِّ ور ابالعُ الشُّ  لِّ . هَ فيكم فيها وب  ومرغُ  ونَ م منتمُ كُ نَّ وأَ  ،لكم فيها مكاان   نَّ يت تعتقدون أَ ال   ماكنِّ ابألَ  ر  لنفك
 احة يف املكان؟ ور ابلرَّ عُ الشُّ 

 حول القصيدة –( 2ة رقم )اليَّ فعَّ 
  ُجزاء.خلطوا الَ ٱ، وَ زمة(الجاَّ  القصيدة )بدونإ  بياتَ وا أَ ص  ق 
  َالقصيدة القصوصة زو    وا لكلّإ عطُ أ. 
  ُابً ناسإ مُ  هُ نَ وْ رَ بيات القصيدة حبسب ما ي َ أَ  بَ مي ترتيالتعلّإ  نَ وا مإ بُ طلُ ا. 

 
 الكامل: احلضورإ  مامَ أَ 

 "قصيدته"  يقرأُ  زوج   كلُّ 
 حمادثة:

 ؟ ا عليهانَ ل  يت حصَ ال   دِّ ما هو عدد القصائِّ 
 ؟ هاترتيبُ  عيدَ أُ  قصيدة   لكل ِّ  هنالك َمعىن   هل

 .ا للقصيدة من كتابتكموا بيت  ضيفُ أَ 
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 ل(.ازإ پَ الة )يَّ حجإ ة داخل الُ لَ جَّ سَ لواضيع الُ وا انُ ة: عايإ اليَّ فعَّ 
 اجملاالت. حدِّ  من أَ اال  ؤَ سُ  الا منهموا كُ لُ سأَ ٱوَ  ،الميذالتَّ  مُ لوا بني زمالَئكُ جتوَّ 
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 جدمَ لشرح الربانمج الُ  صوا ساَعةً خصّإ  ،فعارُ وحدة التَّ  يف هناية

 

 ؟"برانمج "العطاء اجلماهرييّ 

  

 :ةكَ ات مشرَتَ اليَّ فعَّ  الربانمج.  دارةوب إِّ سلُ وأُ  تطبيق   واحد درس  

 مومعلّإ  يّ عجاجإ  مرشد تربويّ 

   

 ع.طو  التَّ  قُ ذي يرافإ بيبة الّ ف تطوير الشَّ مع موظَّ  لإ فضَّ ، َومإَن الميرح للمتعلّإ م تقدمي الشَّ عليكُ 

  َة.يَّ عِّ طوُّ ة التَّ يَّ جتماعات االاليَّ دارة الفعَّ ة إِّ وكيفيَّ  ،معلُّ دارة التَّ إِّ  مُّ تِّ كيف ت 

  ِّا.مع   جزاءُ هذه األَ  كلُّ   طُ كيف ترتب 

  ِّة.لَ سئِّ األَ أَن يَطَرُحوا  منياتحة الفرصة للمتعل ِّ إ 

 

 ف عارُ حدة التَّ وَ  يف هنايةإ 

  يّ اعإ وجََ  شخصي   توضيح  

    ّاجملموعة؟ عضاءإ عن أَ  ْمُتهُ لَّ عَ ذي ت َ ما اجلديد ال 

  َف؟عارُ ة التَّ يف تعميق عمليَّ  بُ رغَ هل أ 

  ف؟عارُ ة التَّ عمليَّ  تعميقُ  مّإ هإ الُ  نَ هل مإ 

  َطرحها؟يف  بُ رغَ يت أَ لة الّ سئإ ما هي ال 

  َف؟عارُ الشاركة يف لعبة التَّ يف  بُ رغَ وأَ  فُ رإ عهل أ 

  ؟لعابالَ  ثناءَ أَ  ةإ احَ ابلرَّ  تُ رْ عَ ؟ هل شَ حدةي يف هذه الوَ ما هو شعور 

  ؟ هُ كَ شارإ وأُ  على اآخرإ  حَ تإ نفَ ن أَ أَ  ابلنّإسَبةإ يل، عبإ الصَّ  نَ و مإ أَ  ،سبة يلابلنّإ  هلإ سَّ ال نَ هل مإ 
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 عطو  ة التَّ يَّ ماهإ  –انية ة الثَّ يَّ عليمإ التَّ  ةُ حدَ الوَ 
 ةدروس تعليميَّ  3ة الوحدة: مدَّ 
 معطيات - بيبةالشَّ  بناءإ ع أَ تطو   -حشرائإ  هذه الوحدة عرضُ  قُ يرافإ 
 هداف:الَ 

 هُ مُ ذي نتعلَّ املوضوع ال   اهَ ستطالع جتَُ اال هتمام وُحب ِّ خلق اال. 
  َوَّ أَ  ح  س  م ُّ  ها.مُ يت نتعلَّ لمصطلحات ال  للموضوع ول يلِّ
  ِّة.خصيَّ ختبار املواقف الشَّ ا 
  َع.طوُّ سباب التَّ وتوضيح أَ  ،عطوُّ التَّ  نِّ احلصول على معطيات ومعلومات ع 

 
 ع طوُّ التَّ  نِّ عَ  مقاالت   :ةاليَّ للفعَّ  مواد  

 عطوُّ التَّ 
ر )جدرون مباشإ  قتصاديّ  ٱ وبدون مقابل   لزام  إإ  ة، بدونإ رَّ غبة احلُ الرَّ  عإ جل اجملتمع بدافإ اآخر ولَ  جلإ ة لَ اليَّ و "فعَّ ع هطو  التَّ 

1988.) 
احلاجة ع تزويدها: طوُّ ة التَّ مكان عمليَّ بِّ  ،ةساسيَّ ة أَ نسانيَّ إِّ  حتياجات  ٱَة ثالث( MacClelland 1987الند )-ماكليَشخََّص 

 أثري.ة وابلتَّ واحلاجة ابلقوَّ  ،نازاتاحلاجة لإ وَ ء، نتمالإجاإ 
باب.  ة لدى الشَّ جتماعيَّ ة واالخصيَّ ة الشَّ وليَّ ور ابملسؤُ عُ الشُّ ، وتزويد ةخصيَّ ة الشَّ يف بلورة اهلويَّ  مُ ساهِّ ع تُ طوُّ ة التَّ عمليَّ  نَّ أَ  حباثُ األَ  تِّ دَ كَّ أَ 

 ة يف حياة البالغني.جتماعيَّ اال هِّ اتِّ ومشارك هِّ ة صداقاتِّ يف تطوير عمليَّ  مُ ساهِّ كذلك تُ 
ندماج يف يف اال املستقبلي ِّ  مِّ بيبة يف املدرسة وبني جناحهِّ الشَّ  بناءِّ العالقة بني أَ ، ةدَ حِّ َي يف الوالًّيت املتَّ ُأجرِّ  ال ذي حباثاألَ  دُ حَ أَ َفَحَص 
ني اآلسيوي ِّ وَ ، فريقي   أَ  صل  من أَ  مريكِّي ِّنية، األَ فَ بيبة املختلِّ الشَّ  على جمموعاتِّ السَّريورةِّ وجناحها  أتثريات املدن . فحص البحثُ  اجملتمعِّ 

ِّ بَ الطَّ  نَ البيض مِّ  مريكي ِّنيَ وغريهم، مقابل األَ  كبري   ل  توُّ  لَ صَ حَ  ، قدعطوُّ وا على التَّ بُ ذين واظَ باب ال  لدى الشَّ  نَّ أَ  دَ جِّ ليا. وُ سطى والعُ الوُ  قَتني 
هِّم وإِّ كبري يف نظرتِِّّ   ن  تسُّ  لَ صَ كذلك حَ َو اجملتمع،  اهَ يف مواقفهم جتُ  ة خصيَّ ة الشَّ تطوير اهلويَّ  حصُ فَ  ن حوهلم. كذلك َتَّ ىل مَ م إِّىل أَنُفسِّ

ة، جتماعيَّ اال مُ تُُ كالشمُ  ت  صَ كبري. تقلَّ   ن  طرأ تسُّ قد منهم  50كثر من %أَ  لدى نَّ أَ  دَ ُوجِّ وَ  ،جتماعي  لديهم االغريُّ باب والتَّ للشَّ 
هِّمونظرتم إِّىل أَ   فضل.أَ  حَ صبَ أَ قد  املدرسيُّ  مُ ت، وتصيلهُ نَ تسَّ  نُفسِّ

هنالك حاجة  -اجملموعات املعزولة  نَ بيبة مِّ الشَّ  بناءِّ لدى أَ  ي   د ِّ جِّ  تغيري   حداثِّ إِّ  جلِّ ومن أَ  - هُ نَّ أَ  عي البحثُ يدَّ  ،ستنتاجاتاال يف فصلِّ 
 ي اجلمهور.فِّ كامل بني مدير املدرسة، وموظَّ   جياب   إِّ  ن  لتعاوُ 
ة، هبدف مساعدتم قَ يف ضائِّ  بيبة املوجودينالشَّ  بناءِّ يص ا ألَ ص ِّ ت خِّ أُقيمَ  هذه املراكز ال يت –يف مراكز "عيلم"  هُ تنفيذُ  ذي َتَّ ال   البحثِّ يف 

 طيلةَ  بيبةعزيز عند الشَّ التَّ ة مكان مالحظة عمليَّ ابلِّ  هُ نَّ املراكز، أَ  ديريمُ  ةِّ مَّ على ذِّ  دَ يفِّ أُ  -مكاّنم يف اجملتمع  خذِّ وضاعهم وأَ للخروج من أَ 
 ستمرار. ٱبِّ  مُ تتعاظَ  فسِّ ابلنَّ  ةُ قَ والث ِّ  ،دُ ة تتزايَ جتماعيَّ َوالعالقات اال، رتفاع  ٱة يف جتماعيَّ واملهارات االنة، السَّ 

جتماعي ، ٱ ع كسلوك  طوُّ التَّ و  ،نُ ة تتحسَّ عليميَّ التَّ  مُ يض ا قدراتُ يف جماالت خمتلفة، وهكذا أَ  م مواضيعَ ىل تعلُّ بيبة إِّ الشَّ  بناءُ أَ  مع هذا، حيتاجُ 
 م.هبِِّّ  اص ِّ اخل جتماعي ِّ اال مِّ س  الوَ  نِّ خمتلفة متام ا عَ  ة  رصَ فُ  ،ة  قَ يف ضائِّ  ال ذينَ  بيبةالشَّ  بناءِّ ألَ  لُ يشك ِّ 
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قد ع طوُّ ات التَّ اليَّ فعَّ  نَّ شاروا بَِّ أَ قد ، مداألَ  طويلِّ  عي   طوُّ ت شّتكوا يف برانمج  ٱ ذينَ عني ال  املتطو ِّ  نَّ أَ  هُ مُ فانس وطاقَ إِّ  دَ جَ وَ  ،آخر يف حبث  
ور مُ م تسوية األُ تعلُّ وَ ن، عاوُ التَّ وَ املتعة، وَ ، ي  اعِّ مَ تطوير مهارة العمل اجلَ وَ فس، ة ابلنَّ قَ الث ِّ رتفاع مثل: اِّ  ،ةد املهمَّ الفوائِّ  نَ العديد مِّ  مُ رت هلُ وفَّ 

 جديدة. صداقات   وبناءُ  ،د  ُجدُ  شخاص  ف على أَ عرُّ التَّ وَ شخاص، ل بني األَ واصُ رات التَّ دُ تسني قُ وَ صغاء لآلخرين، والِّ 
حساس عزيز وبِِّّ عور ابلتَّ كثر ابلشُّ ينعمون أَ  عني،بيبة املتطو ِّ الشَّ  بناءَ أَ  نَّ أَ  فَ شَ ، كَ 1999سنة  يلَ سرائِّ َي يف إِّ ذي أُجرِّ ال   حباثاألَ  دُ حَ أَ 

عنه ابملشاركة  ، ويعربَُّ داخلي    شخصي    لتغيري   ة  الفرد هو عمليَّ  ثراءِّ سريورة إِّ  نَّ ة. إِّ عَ تطو ِّ امل غريِّ  بيبةقارنة  ابلشَّ ل ابجلمهور، مُ داخُ والتَّ  نتماءِّ اال
قلم تطوير قدرات املواجهة وأتَ لدى البالغني  ثراءِّ الِّ مبقدورِّ ة. ات اجلماهرييَّ مَ ة للمجموعات واملنظَّ يَّ غيري اجلماعِّ التَّ  اتِّ الة يف عمليَّ الفعَّ 

 جتمع.الفرد للم
 ثراء:مصطلح الِّ  لتعريفِّ  يستجيبُ  ،بيبةالشَّ  بناءِّ ع أَ تطوُّ  نَّ ت أَ دَ جَ الباحثة فيشر وَ 

  َّع.ة لكي يتطوَّ اتيَّ يطرة على الذَّ السَّ يَُطو ُِّر البالغ  -خصي  على املستوى الش 
 ع.طوُّ اآلخرين من خالل التَّ  يُ َؤث ُِّر البالغ يف -شخاصتوى بني األَ سعلى امل 
  جتماعي .ٱ تغيري   حداثُ يت من شأّنا إِّ ال  و  ،ةيَّ عِّ طوُّ تة جتماعيَّ ٱ ات  اليَّ فعَّ يُ نَ ف ُِّذ البالغ  -ياسي  الس ِّ على املستوى 

ُب حبسب فيشر،   قيمة   يذِّ  لعمل   كهذه هي عملياا تنفيذ    ات  اليَّ فعَّ  نَّ ألَ  ،ةعيَّ طوُّ تَّ ات الاليَّ عزيز عن طريق الفعَّ التَّ بيبة الشَّ  بناءُ أَ يكَتسِّ
يُ َعدُّ فيها. حبسب فيشر،  املوجودِّ  ةِّ متبادلة بينه وبني البيئَ ، وعالقات عاملتطو ِّ مَِّن  وعمال   ة  الَ مشاركة فعَّ ات اليَّ فعَّ ختلُق هذه الة. اعيَّ جتمٱ

َأضِّف  إِّىل ذلك، أَنَّ  جياب .إِّ  بشكل   هُ يعرف نفسَ  عَ مرتبط بّتقية املهارات والقدرات، وهذا جيعل املتطو ِّ  شخصي    ر  لتطوُّ  سريورة  ع طوُّ التَّ 
العقلي ، وَ خالقي ، ر األَ طوُّ يف التَّ  املساهةُ  ، من حيثُ جيال اأُلخرىكثر منه يف األَ  أَ له معىن   -حبسبِّ رأيِّها  – ع يف جيل املراهقةطوُّ التَّ 

 واجلماهريي . ،جتماعي  َواال
جيل املراهقة )ابر  بناءِّ ة واضحة على أَ يَّ رِّ بعاد تطوُّ أَ  ذاتُ  ة  ريّإَ خَ  ة  بَ ترإ هو  عَ طوُّ التَّ  نَّ أَ ، بيبةبناء الشَّ أَ  عِّ ة عن تطوُّ ة وعامليَّ عمليَّ  حباث  أَ تُ ؤَك ُِّد 

 بناءِّ مقارنة  بَ  ،سف  كثر ابلن َّ أَ  ة  قَ ثِّ  ُووكثر وذَ ن أَ و لُ على، فهم متفائِّ أَ  ة  عادة بشدَّ عني ميارسون السَّ بيبة املتطو ِّ الشَّ  بناءَ أَ  نَّ أَ  دَ جِّ وُ  .(2008
 ي   جنائِّ  و سلوك  العنف، أَ أَوِّ رات، فيه جمازفة، مثل: تعاطي املخد ِّ  ر لسلوك  دهوُ للتَّ  قلَّ أَ  ونَ ضُ رَّ عَ فهم مُ  ،عني. كذلكتطو ِّ املغري م هِّ جيلِّ 
 جن.ىل الس ِّ م إِّ ي هبد ِّ يؤَ 

بيبة يف الشَّ  بناءَ أَ  نَّ أَ  حِّ املرجَّ  نَ مِّ  هُ نَّ يض ا، أَ أَ  دَ يف جماالت العمل. ُوجِّ  ندماج املستقبلي ِّ عني لالقدرات املتطو ِّ يف  مَ ساهِّ ن يُ أَ  عِّ طوُّ التَّ من شَأنِّ 
 البلوغ. نَّ الني عند وصوهلم سِّ قون ملواطنني مشاركني وفعَّ سريت ة ،يَّ عِّ تطوُّ  ات  اليَّ فعَّ 

 كرب.أَ  جيال  ع يف أَ طوُّ وبني التَّ  ،ع يف جيل املراهقةطوُّ بني التَّ  اجيابيا إِّ  ام  ؤُ تال هناك نَّ أَ عديدة  حباث  أَ َأكََّدت 
 
 
 
 

 معهد مندل للقيادة –يل سرائِّ ني/ات يف إِّ اشئِّ باب والنَّ ترقية وتطوير الشَّ 
www.reader.co.il/article/117027/بيبةالشَّ  -أَبناء-تطوُّع 

http://www.reader.co.il/article/117027/تطوُّع-أَبناء-
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 آيف تسيفرون –ع طو  ة التَّ يَّ ُهّإ أَ 
يف  بُّ صُ يت تَ املسارات ال  ر يف محوُ التَّ هي وظيفة املدرسة فإِّنَّ  –ابلتَّحديد  ان"حتياجات "األَ ٱكيز على صر الّتَّ يف ع

 The End of Education -مل يف كتابهة، وابلفعل، نيل فوستمان يستعيَّ ه ِّ ذات أَ  هداف  ألَ بية الّتَّ 
ِّ تُفهم على وجهَ  ، كلمة  (1988) هاية ستأت الن ِّ  –End معىن   ذِّي : بدون هدف  اة هلالة املركزيَّ س، والر ِّ Endوهي  ،ني 

(End َّلدور املدرسة الّت ) . بوي 
يف جيل ُأخرى، تربُُز  ومن جهة   ؛ة  آنيَّ  حتياجات  ٱويدِّ عي لتز ة والسَّ اننيَّ أَ  ة  سلوكيَّ  مناط  ، من جهة، بَ يتمي َُّز جيل املراهقة

من شأّنا  ات  اليَّ الة يف فعَّ ومبشاركة فعَّ  ة  جتماعيَّ ٱ هداف  ة، ألَ عيَّ اجتمام ابلقيم االة لالهتميَّ قوِّ  رغبات  خصوص ا  املراهقة
 نَّ وأَ  ة  ها، خاصَّ في ىل املسارات املرغوبِّ غبات وتوجيهها إِّ على املدرسة تطوير هذه الرَّ  بُ يتوجَّ فراد واجملتمع. مساعدة األَ 

 ة.ة القويَّ يَّ ات احلس ِّ ز ابحلاجة للمحف ِّ  رُ يف جيل املراهقة يشعُ  ابَّ الشَّ 
بيبة، بل علينا الشَّ  بناءِّ ة ألَ اقات والقدرات املثاليَّ تبذير الطَّ نُفسنا بماح ألَ علينا عدم السَّ  نَّ أَ ( 1998تمان )فوسيؤَك ُِّد 

  هِّ خصمِّ  ةَ قوَّ  بُ فيها احملارِّ حيث يستخدُِّم سلوب رًّيضة اجلودو، ز ألُ املمي ِّ  يءِّ مثني، كالشَّ  ر  خَ باب ملدَّ تويل طاقة الشَّ 
 ة.نسانيَّ وإِّ  ة  اءَ بنَّ و  ةدَ الميذ لغاًّيت جي ِّ ننقل طاقة التَّ  ،سلوب. هبذا األُ هِّ تِّ لقوَّ  ضافة  كإِّ 

–بعادأَ  رُ وَ تتبل   ،ة. يف هذه الفّتةاهلويَّ  رِّ وُ ل  ب َ ت َ  فّتة   جيل املراهقة هو نَّ ىل أَ ( إِّ 1950ريكسون )ألَ  ال يت رطوُّ ة التَّ نظريَّ ُتشرُي 
ُم مة. املتقد ِّ  هِّ حياتِّ  ىل الث بات يف فّتةِّ يت متيل إِّ ة ال  خصيَّ الشَّ  -ةفسيَّ املفاتيح النَّ  ة يَّ عِّ ات تطوُّ اليَّ ضجتربة وممارسة فع  ُتساهِّ

لآلخر  عُ من سيتربَّ الزَّ  مِّ ع تقدُّ ، فمَ هِّ تِّ يف نشأَ  اب ِّ ( للشَّ Altruismيثار )ة الِّ تطوير وبلورة هويَّ كبري يف   بشكل  
 وللمجتمع.

ة يف زات املركزيَّ حدى املمي ِّ هو إِّ  ،لآلخر وللمجتمع عِّ ربُّ ستعداد الفرد للتَّ ٱ نَّ على أَ ون نسانيُّ س الِّ ف  الن َّ  ءُ علمايشد ُِّد 
( 2002حباث )نقال  عن بينسو ووستويسكي مكتشفات أَ  َأنَّ  ىل ذلك،إِّ  ف  ضِّ ليم. أَ السَّ  خصي ِّ ر الشَّ طوُّ سريورة التَّ 

ة لدى جتماعيَّ واحي االالنَّ  نَ ة مِّ لبيَّ ات السَّ وكيَّ لُ السُّ  تِّ ضَ خنفَ ٱة، عيَّ طوُّ تَّ ات الاليَّ اركة يف الفعَّ املش تِّ ما زادَ كلَّ   هُ نَّ أَ  ك ِّدُ تَؤ 
 ة(.يَّ خمالفات جنائِّ  رتكابِّ ال عتقاالت  ٱة، يَّ عليمِّ بيبة )مثل: تعاطي املرخيواان، ترك اأُلطر التَّ الشَّ 

  
 العطاء؟ مإ يَ قإ لإ  ةُ  الدرسَ كيف ُتربّإ 

 العطاء. مِّ يَ قِّ بية لِّ الّتَّ يف  وقيادي   مركزي   دور  للمدرسة 
قة والمارسة بواسطة الثّإ ة خجاقيَّ الَ  فاتُ الصّإ ُتَذوَُّت قناع. الإ  قإ ائإ وبطر  ابلوعظ الكجاميّإ  بية للعطاءإ الرتَّ ال ُيكإُن حتقيُق 

َ  بشكل    ةَ لتجاميذان ممارسَ  علينا َأن نُ َوفّإرَ  - ة لساعدتهقيقيَّ غبة احلاآخر والرَّ  اهَ ة تَُ اسيَّ ظهار احلسَّ لإ  متواصل. لكي نربّإ
ادرة من كياهنم، ومنها العطاء الصَّ  بتجربةإ  ونَ رُ شعُ ريقة يَ هبذه الطَّ و ذي حيتا  للمساعدة، اآخر الّ  عَ مَ  عجاقة   بناءإ  تاربإ 
جاميذ من ممارسة عجاقة التَّ  يتمكَُّن هبا ،عديدةً  حاالت   ش داخل الدرسةعايُ التَّ يُ َوفّإُر . ايتّ الذَّ  كتفاءإ اال  نَ الكثري مإ  ونَ يستقُ 



51 
 

يت يعيشون يف  ة الّ انيَّ كَّ داخل اجملموعة الس   ة  خمتلفَ  لَ لعوامإ  مأَ  ،هم يف الدرسةلزمجائإ  َأكاَنتإ الساعدة سواء   - الساعدة
 كنفها. 

 فيها. م املغزى الكامن هُ لَ داخِّ  تُ و ِّ ذَ تُ  العطاءِّ  مِّ يَ الميذ لقِّ ممارسة التَّ 
 ع؟طو  للتَّ  يَ عإ ذي يدفع التطوّإ ما الّ 

حتياجات ٱ . معرفةُ ة  عَ ى دافِّ و  ق ُ  لُ يت تشك ِّ حتياجات ال  اال تزويدَ  ،نو عُ يت يستطيع من خالهلا املتطو ِّ ات ال  وَ حدى القن َ إِّ  ع هوطوُّ التَّ 
 حتياجاته.ال ذي يستجيبُ ع ال  طوُّ ة مسار التَّ مَ ع تساعدان يف مالءَ املتطو ِّ 

 عَ بدوافِّ  نتهاء  ٱو  ،لآلخر وللمجتمع هُ يت توجَّ الغري وال   بداية  من دوافع مساعدةِّ  - ة  عَ ومتنو ِّ  ة  ع خمتلفَ املتطو ِّ  عُ يت تدفَ اجات ال  حتياال
 ة.يَّ اننِّ أَ 

ة لغرض نيَّ انأَ  عَ ودوافِّ  ،جل الغريللعمل من أَ  عَ لدوافِّ  ج  م  من خالل دَ  - الباطين   هِّ و بعقلِّ أَ  الواعي هِّ بعقلِّ  - عُ يعمل املتطو ِّ 
 ع.طوُّ ات التَّ اليَّ د من فعَّ ستخالص الفوائِّ ٱ

مرحلة وَ ة، بويَّ الّتَّ  جواءِّ األَ وَ ة منه، جتماعيَّ اال عاتِّ وقُّ التَّ وَ ، فسي ِّ النَّ  هِّ ضوجِّ نُ وَ ع، فق ا جليل املتطو ِّ  وَ ن تتغريَّ أَ  نُ كِّ ة وميُ وافع ديناميَّ الدَّ 
 بتطويرها. مُّ تَ يت يهة ال  رية احلياتيَّ ، والس ِّ هِّ تِّ بلورة هويَّ 

 عوافإ الدَّ  نواعُ أَ 
هِّ  الوقتِّ يف  – هُ نَّ أَ على  دُ وافع املختلفة، ونشد ِّ الدَّ  نعرضُ   ال ؤَ وافع مع ا. السُّ الدَّ  نَ مِّ  لعدد   أتثري  هناَك ن يكون أَ  نُ كِّ ميُ   -نفسِّ

 ع.و ِّ يت تعمل على املتطافعة ال  ة الدَّ القوَّ  طارِّ إِّ  لَ داخِّ  دافع   " لكل ِّ اجلرعةاملفتاح هو "
مُ  ِّ ىل جمموعتَ وافع إِّ الدَّ  تنَقسِّ ِّ تَ ساسي َّ أَ  ني   :ني 

 .انللَ  ةَ هَ جَّ وَ وافع الُ الدَّ  لُ انية تشمَ واجملموعة الثَّ  ؛وافع للعمل تاه الغريالدَّ  لُ وتشمَ  ،اجملموعة اُلوىل
جل اخلري أَ  ا ليست منّنَّ وكأَ  فتبدأُ وقيمتِّهِّ، ع طوُّ التَّ ة يَّ ه ِّ من أَ  هذا ال ينتقصُ  - انة للَ هَ وافع املوجَّ الدَّ  تِّ ذا كانَ بَنَُّه إِّ   دُ نشدِّ  
يف ّناية  هُ ع، لكنَّ ة للمتطو ِّ شخصيَّ  حتياجات  ٱ وجاء لسد ِّ  ا،اننيا ع أَ طوُّ  لو كان دافع التَّ حّتَّ ف -هذا يعينفها تنتهي ابخلري، ولكنَّ 

 ر واجملتمع.يف صاحل اآلخَ َيُصبُّ العمل مر، األَ 
 

 جل الغريمن أَ  عُ افإ اجملموعة )أ(: دو 
 عُ ف  رَ هو  يُّ هائِّ الن ِّ  هُ هدفُ  ،عَ من منطلق دوافِّ  "عمل  جل الغري على أَنَُّه ( العمل من أَ 1990دانيئيل بيستون ) فَ لقد عرَّ 

 ة اآلخر".رفاهيَّ 
العمل  -ميَ ديه دافع القِّ اجملتمع. يعمل ل وِّ الغري أَ  -حتياجات اآلخرٱا على منَّ إِّ ، بل هو هِّ حتياجاتِّ ٱع على املتطو ِّ ال يُ رَك ُِّز 

ة مَّ هِّ مُ  هداف  تقيق أَ وَ أفة ابحملتاجني، الرَّ و هتمام ابآلخرين، وااللم، صالح الظُّ إِّ  - هبا نُ مِّ ؤ  ي ُ  و معتقدات  م أَ يَ جل القِّ من أَ 
 ة. خصيَّ ع الشَّ املتطو ِّ  حتياجاتِّ ٱغري مرتبطة بِّ 
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فيكتور  عُ يوس ِّ  -(1982" )ىن  ع  مَ  اتَ ذَ  عُ يت ال ُتسمَ رخة ال  "الصَّ ( وَ 1966" )عىن  نسان يبحث عن مَ "الِّ  -َتابَ ي هِّ يف كِّ 
 (.1970ماسلو ) هُ مَ صَ وَ ذي " ال  اتحتقيق الذَّ فرانكل مصطلح "

ات، بل يشمل قدرة الفرد للذَّ  وضوعي ِّ امل غريِّ حقيق ات" ال ينحصر يف حدود التَّ املصطلح "تقيق الذَّ ف، هِّ عائِّ د ِّ ٱ حبسبِّ 
ىل و إِّ ، أَ هُ تُ خدمَ  بُ آخر جتِّ  ن  ىل كائِّ و إِّ ، أَ هُ تقيقُ  بُ  جيِّ عىن  ىل مَ ليس هو ذاته، إِّ  ىل شيء  إِّ  هِّ حدودِّ  اخلروج من نطاقِّ على 

 .هُ ن حنبَّ أَ  بُ جيِّ  نسان  إِّ 
 (:1973كارل روجرس )  يف نص ِّ 
  نحن". انَ و  كذلك ينعكس نُُ   -تنمية اآخر عُ تشجّإ  طَ روابإ  اتنا لبناءإ مكانيَّ إإ  "بقدرإ 

 نَّ ، أَ عادة لدى املراهقني"لسَّ غبة يف اخصي  والرَّ شَّ الفوق "االلتزام  -( يف حبثها1995تسيبورا ماجني )ت َوَجدَ وحقاا، 
 حساسِّ بِّ  ونَ عُ يتمت َّ و ، حافِّل كرب وبشكل  أَ  ة  ممتعة بشدَّ  جتاربَ  ونَ فُ صِّ يَ  -عطوُّ التَّ  عمالِّ ذين شاركوا فعلياا يف أَ املراهقني ال  

ُم ينظرون إِّ يعين:  كرب، ماأَ  ع بشكل  تابُ التَّ  ًّيت حد ِّ مؤمنون بقدراتم ملواجهة التَّ وهم ، هُ همُ فَ  نُ كِّ ميُ  ىل عاملهم كشيء  َأّنَّ
من  عُ ة للمراهق ترفَ عيَّ طوُّ ل التَّ اعماألَ فإِّنَّ ذلك، ة. َأضِّف  إِّىل يَّ ه ِّ  وذات أَ عىن  حياتم ذات مَ  نَّ ، ويدركون أَ فعلي    بشكل  

 هِّ نفتاحِّ ٱوَ  هِّ حساسِّ وحلظات احلزن والفرح يف حياته، وكذلك تزيد من إِّ  هِّ آلمالِّ و شخصياا،  هُ هُ جِّ يت تواعوابت ال  دراكه للصُّ إِّ 
 حداث احلاصلة يف حياته. املعىن الكامن يف األَ  اهَ جتَُ 

ِّ،ضَ ناقِّ تَ مُ  -خرين )ليس لذاته فقط(للعطاء لآل هُ ستعدادُ ٱ، ال تُعَترَبُ سعادة الفرد و ريقةهبذه الطَّ  انِّ ال بَ مرك ِّ بل كالها  ني 
 ب ِّ ، لكي يكون قادر ا على حُ هُ نفسَ  بَّ ن حيِّ نسان أَ على الِّ فومن هنا  ليم؛نسان السَّ ة الِّ يف شخصيَّ  ميكن جتزيُئهما

 ة.نسانيَّ صيلة الكامنة يف الكينونة الِّ اجلميلة واألَ  شياءِّ ة األَ ضاءَ إِّ وعلى  ،اآلخر
، يفهذا الِّ  ( 18، الفصل نيوي ِّ " )سفر الالَّ كَ كنفسإ   كَ قريبَ  بْ حبإ أَ الية: "التَّ  العبارة دراك ابرز جداا يف الكتاب املقدَّسِّ

نساُن[ الصَّالحَ  بَّ حِّ يُ بن عزرا "لِّ ٱوتفسري   ". هِّ كما لنفسِّ   هِّ لزميلِّ  ]الِّ
 آلخر.ا جلِّ من أَ  ة يف العطاءِّ فسيَّ اقة النَّ الطَّ  ستثمارُ ٱ هِّ مكانِّ مع ذاته، بِّ  بسالم   ويعيشُ  فقط هُ نفسَ  ل  من يتقبَّ 

 
 

 ةخصيَّ الشَّ  عُ وافإ اجملموعة )ب(: الدَّ 
 

 ة.ذاتيَّ  ة  ع منفعَ طوُّ ة التَّ من عمليَّ  قُ ، فهو حيق ِّ ةدَ مقابل الفائِّ  منِّ الثَّ  ع كصفقةِّ طوُّ ىل عمل التَّ ع إِّ املتطو ِّ ينظُُر 
 

 وغري ذلك. ،آخر زل عن شيء  ناالتَّ وَ ة، فسيَّ اقة النَّ الطَّ و من، من، مثل: الزَّ على الثَّ  ةُ املنفعَ جيُب َأن تتغلََّب 
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ن مَ  :ال هوؤَ مع ا. السُّ  عَ دوافِّ  ةُ عدَّ على املتطو ِّعِّ  لَ ن تعمَ أَ ابلِّمكانِّ  هُ نَّ أَ  ، علىيض اهنا أَ  دُ وافع. نشد ِّ الدَّ  نَ خمتلفة مِّ  نواع  أَ بنَي  زُ مني ِّ 
 .هِّ عِّ وُّ طَ ختار فيها مسار تَ ٱيت نة ال  يف املرحلة املعيَّ  دُ ائِّ افع السَّ هو الدَّ 

 
 Recognition –عرتاف اال عُ . دافإ 1

و من قَِّبل أَ  ،فيها مة املوجودِّ عّتاف من جانب املنظَّ ع. االطوُّ ة التَّ هبا عمليَّ  هُ دُ يت تزو ِّ عّتاف ابحلاجة ال  ع هو االما يدفع املتطو ِّ 
 .هُ زُ وتعز ِّ  امردود   هِّ ومبهاراتِّ  هِّ بعطائِّ  له عّتافُ . حيق ُِّق االهِّ زمالئِّ 

 Social Interaction –جتماعّي التبادل أثري االالتَّ  عُ . دافإ 2
داقات اجلديدة الصَّ و ع، طوُّ ة التَّ آخرين حبكم عمليَّ  شخاص  ل مع أَ أثري املتبادَ التَّ و ع، طوُّ ة التَّ دة يف عمليَّ ائِّ ة السَّ جتماعيَّ اال جواءُ األَ 
 ع.للمتطو ِّ  ة  عَ دافِّ  ة  وَّ ق ُ  لُ ك ِّ شَ هذه تُ  كلُّ   -أُ نشَ يت تُ ة ال  جتماعيَّ بكات االوالشَّ  ،يت تُبىنال  
 Reciprocity –ة يَّ لإ بادُ التَّ  عُ . دافإ 3 

 منه. جُ دة تنتُ جي ِّ  شياءَ ىل أَ ي إِّ د ِّ يؤَ  هُ عُ تطوُّ و ل، املتبادَ  - مانالضَّ  مبدأُ هو  عُ ما يدفع املتطو ِّ 
 Reaction –الفعل  دّإ رَ  عُ . دافإ 4

صعبة، وال  وضاع  بَ  رَّ مَ قد  هُ هو نفسُ  هُ نَّ املاضي، ألَ  نَ به مِّ  قُ ة تتعلَّ مور شخصيَّ ألُ  جاابت  جياد إِّ ع إِّ للمتطو ِّ ع طوُّ ة التَّ عمليَّ تُتِّيُح 
 هِّ تِّ كاليف مواجهة مش هُ دُ ع يساعِّ طوُّ ة. التَّ خصيَّ ع وبني حياته الشَّ طوُّ ة التَّ يف عمليَّ  . فهو مييل لربط ما ميرُّ هِّ بِّ  ما مرَّ  لغريه جتربةَ  يريدُ 
 ة.خصيَّ الشَّ 
  Esteem-Self –ايتّ قييم الذَّ تَّ ال عُ . دافإ 5
 ع.طوُّ ة التَّ ة من خالل عمليَّ خصيَّ الشَّ  هِّ حساسه جتاه قيمتِّ و إِّ أَ  هِّ تقييمه لذاتِّ  ع هو تسنيُ افع للمتطو ِّ الدَّ 
 Social –جتماعّي اال عُ افإ دَّ ال. 6

 ى به.حُيتذَ  مثاال   هِّ يف نظرِّ عهم تطوُّ وال ذين ُيَشك ُِّل ، هِّ نظرِّ يف  قيمة   َذوِّي شخاص  ة ألَ رات املعياريَّ ث ِّ للمؤَ  هُ نفسَ  عُ املتطو ِّ  مُ يالئِّ 
 
 Career Development –ة يَّ نإ هَ رية الإ السّإ  عُ . دافإ 7
من خالل  ل  مَ عَ  عالقاتِّ  بناءِّ وَ ة، جياد مهنة مستقبليَّ ع يف إِّ جربة واملهارات ملساعدة املتطو ِّ التَّ  كتسابِّ ٱغبة يف الرَّ 
 ع.لدى املتطو ِّ  ة  عَ دافِّ  ة  وَّ ق ُ  لُ ك ِّ شَ هذا يُ  لُّ كُ   -لق فرص عملخَ و ع، طوُّ التَّ 
 Understanding –م هْ الفَ  عُ . دافإ 8
افع الدَّ و  فيها، عُ يت يتطوَّ مة ال  و للمنظَّ أَ  ،املساعدة هلمُ  مُ د ِّ قَ ي ُ  شخاص ال ذينَ األَ  و لفهمِّ ع لفهم ذاته، أَ هتمام املتطو ِّ اِّ 

 يف ذاته. ةِّ وَّ القُ  نقاطِّ  كتشافِّ ، وال ةجربة العمليَّ التَّ  ختزانِّ ع، الوُّ طالتَّ  من جتربةِّ  مَ ن يتعلَّ أَ هو ساسي  له األَ 
 Protection –اية مَ احلإ  عُ افإ . دَ 9
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نب عور ابلذَّ الشُّ  نَ مِّ  رِّ حرُّ ة عن ذاته، مثل التَّ لبيَّ املشاعر السَّ  مامَ أَ  ومحاية   دفاع   كوسيلةِّ   هِّ ستخدام عملِّ ٱ عِّ املتطو ِّ  مكانِّ بِّ 
ا ّنَّ و أَ ، أَ ة  للهروب من ضيقَ  و طريقةأَ  ة،خصيَّ الشَّ  هِّ تِّ كالو وسيلة ملواجهة مشآلخرين، أَ مقارنة  ابِّ  هُ مصريَ  رَ وَّ طَ قد  هُ نَّ بَ 

 ة.زلَ للخروج من شعوره ابلعُ  وسيلة  
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 ع"طو  موضوع "التَّ (: يف 1ة رقم )اليَّ فعَّ 
 باب(اجملتمع والشَّ  دارةات لِّ اليَّ من خمزن الفعَّ  على درس   دُ )تعتمِّ 

 هداف:األَ 
  َّباب واجملتمع.ها بني الشَّ ة منظومة العالقات املرغوب فيفحص ماهي 
  َة.اجلماهرييَّ  مِّ تداخلهم ومشاركتهِّ  نتيجةَ  العطاءِّ مع أَبناءِّ الشَّبيبة،ة ماهيَّ  حصُ ف 

 ة:اليَّ ى الفعَّ رَ جمَ 
 الية:ة التَّ مَ ئِّ القا قوالِّ أَ  دُ حَ أَ  عَ ضِّ وُ  ،4طاولة من جمموع  على كل ِّ 

 قوال:مة الَ قائإ 
 للمجتمع. ا حباجة  نَ سْ لَ ، و بابللشَّ  اجملتمع ليس حباجة   .1
 للمجتمع. حباجة  نا ولكنَّ  ،بابللشَّ  اجملتمع ليس حباجة   .2
 للمجتمع. باب ليسوا حباجة  الشَّ  ، لكنَّ اجملتمع حباجة  إإلينا .3
 للمجتمع. حباجة   بابُ باب، والشَّ للشَّ  اجملتمع حباجة   .4
 خصيّ شَّ على الصَّعيدإ ال -لة )أ(الرح

 .، وينتمي إِّليهذي يتضامن معهيت عليها القول ال  اولة ال  الطَّ  مامَ أَ مشّتك  كلُّ جيلُس  
 اعيّ مَ على الصَّعيدإ اجلَ  –الرحلة )ب( 

 ة.مجاعيَّ  ة  على َمهمَّ ، اولةمام الطَّ لت أَ تشكَّ  جمموعة   لُّ كُ تُصُل  
 ة: ة مجاعيَّ َمَهمَّ 

 خّتمتوه.ٱذي  اجلميع القول ال  ذا تبىنَّ إِّ  -حبسبِّ رأَيُِّكم  – ه اجملتمعسيكون وجكيف  .1
 ات؟خّتت هذا القول ابلذَّ ٱ: ملاذا شرحواٱلوا وَ عل ِّ  .2
 على هذا القول؟ ، بناء  " الفرد واجملتمعهُ عُ دف َ ذي "يَ من ال  بح والثَّ ما هو الر ِّ  .3

 
 
 
 
 
 



56 
 

 ة الكاملةمام اهليئَ أَ  –الرحلة )ج ( 
 ة.يَّ ة اجلماعِّ جاابتا للمهمَّ إِّ موعة جم لُّ كُ تعرُِّض  

 املشّتكني: عَ فيجب توضيح هذا مَ  ،هُ ختيارُ ٱ مَّ تِّ مل يَ  ،ما ل  و  ق َ  دَ جِّ ذا وُ إِّ 
 ما معىن هذا القول؟ 
  َ؟هُ ختيارُ ٱ مَّ تِّ ملاذا مل ي 

 
 قاشلة للنّإ سئإ أَ 

 للمجتمع؟ ة  مَّ هِّ بيبة مُ الشَّ  بناءِّ مشاركة أَ  ، تكونُ اجملاالت ي ِّ يف أَ  .1
 منكم؟ فرد   لكل ِّ  يف اجملتمع املشاركةُ  مَ ن تساهِّ كن أَ مباذا مي .2
 مثلة.وا أَ عطُ بيبة؟ أَ الشَّ  بناءِّ أَ  اجملتمع من مشاركةِّ  مباذا يستفيدُ  .3

 
 
 
 املوقع:  نَ ة مِّ اليَّ ت هذه الفعَّ لَ نُقِّ 

http://holistic.ort.org.il/?p=107 
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 عطو  ة التَّ ماهيَّ  -(2ة رقم )اليَّ الفعَّ 
 ع.طوُّ وافع للتَّ سباب والدَّ األَ وَ ع، طوُّ مصطلح التَّ : توضيح اهلدف

 السَّاعة ساعة ونصف ة:اليَّ ة الفعَّ مدَّ 
 قوالأَ  ة:دَ ساعإ مُ  مواد  

 سم )أ(القإ 
  ِّحبسب رأيهم.  عيطوّإ التن خيتاروا من بينها املشّتكني أَ  نَ خمتلفة. نطلب مِّ  قواال  أَ  رُ نُبعث 

َن الُعمر موشيه، - رطان، وذلك على مرضى السَّ  طفالإ أَ  ىل الستشفى لقسمإ يومي ا إإ  لُ صإ ، يَ سنةً  65 البالغ مإ
 .يّ مقابل مادّإ  يّإ حساب وقته وبدون أَ 

 دىن.أَ  دّ  حَ  جرإ ابلقابل على أَ  لُ ، وحتصُ اشاق   اجسماني   ي عمجًا دّإ ؤَ وت ُ  ،للعجزةليئات، تعمل يف ملجإ   -
 سبوع.يف الُ  ْيإ تَ الدنّ مرَّ  الة يف الدّإفاعإ ، فعَّ اعامً  40 البالغة مإَن العمرة يجانة،إإ  -
 قة.يف ضائإ  اّلذينَ  والدجل الَ لصقات من أَ ايعيل، تمع الُ  -
َن الُعمر دانيئيل، -  .سنًة واحدةً  غُ بلُ يذي بنه الّ ٱعاًما، يعتن بإ  35 البالغ مإ
 .هإ مقابل منحة تعليمإ  ،سبوعالُ يف  ْيإ تَ ابع مرَّ الرَّ  فّإ  ولًدا يف الصَّ يُربّإ ، ليئور، طالب جامعي   -
لتزام طار االوحيصل ابلقابل على عجامة يف إإ  ،سبوعيف الُ  ْيإ تَ ود احلمراء، مرَّ نتان، نشيط يف نمة دا -

 خصّي.الشَّ 
 ة بدون مقابل.جتماعيَّ اال الضايقاتإ  نإ تقارير عَ  مُ وتقدّإ  ،ةيَّ ف احمللّإ حُ حدى الص  ميخال، انشطة يف إإ  -
 عيد. ة يف كلّإ يَّ هبدف توصيل وجبات غذائإ  ،احملتاجي جلإ ة من أَ ة للجمعيَّ ارهتا اخلاصَّ بسيَّ  لُ صإ سيما، تَ  -
 وام.يف مكان عملها، بعد ساعات الدَّ  ةً يَّ غذائإ  ستلزمات  مُ  عُ دينا، تمَ  -
 جر.أَ  دونإ ب مخيس   يومإ  لَّ كُ   هإ ختإ أُ  والدإ حنان، يعتن بَ  -

  َع؟من هو املتطو ِّ  -ن نعرف مع النحاول أ 
 ع هو:طوُّ ة التَّ عريف العريض ملاهيَّ التَّ 

 :ذيالفرد والّ  دُ ساعإ يُ  عمل   كل  
 خص/ للمجموعة/ اهلدف(.للشَّ  حسان  كإإ   اد  من قإَبله )ُمعَ  قيمة   َذا رَبُ عتَ يُ  -
 .ةرحبيَّ  هداف  لَ  ر  مباشإ  بشكل   ه  جَّ وَ مُ  ريَ غَ يُعَترَبُ  -
 بواسطة قانون. ه  جَّ وَ مُ  ريَ وغَ  ،لآلخرين م  لزإ مُ  ريَ غَ يُعَترَبُ  -
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  ِّما بني  كُ رَّ تحَ يَ  احلديث عن حمور  ف ال يوجد تعريف واضح واثبت؛ عِّ طوُّ للتَّ  نَّ بَ وضيح تَّ ال املهم ِّ  نَ م
 ع.العامل واملتطو ِّ 

 
 
 

 سم )ب(القإ 
 وواجبات؟ حقوق   عِّ ع؟ هل للمتطو ِّ تطو ِّ امل نِّ العامل عَ  فُ ل، مباذا خيتلِّ عريف املسجَّ حبسب التَّ 

 ع؟اجلدول: ما هي حقوق وواجبات املتطو ِّ يف  ئُ نُعب ِّ 
 حقوق: واجبات:

الوصول  - ة واملثابرة يف الوظيفةيَّ دِّ اجلِّ  -
 ر.خُّ أَ وعدم التَّ 

 ما املطلوب منه مُ ه  ف َ  -
، جه  وَ  حسنِّ الوظيفة على أَ  هدافِّ أَ  تقيق -

 .نو بُ زَّ لل ة  دَ جي ِّ  ة  خدمَ  من خاللِّ 
 جلهايت يعمل ألَ ة ال  مَ املنظَّ  هَ التزام جتَُ اال -
 العمل جِّ ة لنتائِّ يَّ ولِّ املسؤُ  لُ تمُّ  -

 ةلَ عادِّ  ة  مبعاملَ  احلقُّ  -
 ،ةقَ راف َ واملرشاد، الِّ وَ عم املتواصل، ابلدَّ  احلقُّ  -

 لعملي  اقييم تَّ الو 
ًّيا كانت أَ  ة  عّتاف من خالل مكافأَ اال حقُّ  -

 (ابلتَّحديد ة  يَّ )ليست ماد ِّ 
 مدُّ قَ ت َّ احلقُّ يف ال، عملي    يف تطوير   احلقُّ  -
املقصود ع )ليس طوُّ التَّ  مكانِّ  يف تركِّ  احلقُّ  -

 هجر املكان( 
 
 سم )ج (القإ 

  ُع؟ طوُّ ىل التَّ شخاص إِّ األَ  عُ ذي يدفَ ما ال   - وحداعيات على اللَّ التَّ  مشسَ  مُ نرس 
 يف تسفرون(آ مبقال   )نستعنيُ 

   عَ افِّ ىل دإِّ  ك  مشّتِّ  لُّ كُ ُيشرُي ِّ  ع.طوُّ للتَّ  ني 
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 عطو  التَّ  ة عمليَّ يف مُ يَ والقإ  عُ وافإ الدَّ  –( 3) ة رقماليَّ الفعَّ 

 : فدَ اهلَ 

  َّع.طوُّ توضيح دوافع املشّتكني يف الت 

  َّع.طوُّ لتَّ ساس القرار ابِّ يت يف أَ م ال  يَ القِّ وافع ويف الدَّ ع يف نوُّ نقاش الت 

  َة.يَّ جتماعِّ ٱوَ  ة  يَّ مِّ يَ قِّ  يمُ مفاهِّ ، هناك ع للمشّتكنيطوُّ ة التَّ ساس عمليَّ يف أ 

 :ةدَ ساعإ مُ  مواد  

 مشرتك. ع لكلّإ طو  التَّ  عإ دوافإ  ورقةَ  عُ نوزّإ 

 .ْيإ فَ خمتلإ  ْيإ ملصقات صغرية ومستديرة بلونَ  10 تلميذ   لّإ كُ   عطاءُ إإ 

 :عطو  ع للتَّ افإ وَ ة الدَّ مَ قائإ 

  ات  الذَّ  كتفاءُ اال. 
 هتمام.اال 
 لفراغ.ا عمل يف ساعاتِّ ال 
   بار.عتِّ ٱوَ  ة  يبَ هَ و ، جتماعي  ٱ مركز 
   ات.للذَّ  تقيق 
   للمجتمع. عطاء 
  َّأهيل للمستقبل.الت 
  ُجتماعي  اال العدلِّ  تقيق. 
 عني.املتطو ِّ  مالءِّ فقة الزُّ ار م 
  ُات.ثاليَّ املفكار و األَ  ترقية 
  َوا هذا(لُ عَ خوة، جريان ف َ هل، الِّ تقليد ) األ 
 .مساعدة اآلخر 
   ليه.إِّ لوصول ا َيسُهلُ  مكان 
 ________________ آخر: 
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ُق  : ةمَّ هَ الَ   .حوهلا ونَ فقُ يت يتَّ وافع ال  سباب/الدَّ : األَ ُمَعنيَّ  بلون   ك  مشّتِّ  لُّ كُ يُلصِّ

 .حوهلا ونَ قُ فِّ ال يتَّ  وافع ال يتسباب/الدَّ : األَ آخر بلون  

 مام اجملموعة.ويعرضها أَ  ،وراقم األَ املعل ِّ  عُ مَ جيَ 

 

 

 قاش:للنّإ  ة  لَ سئإ أَ 

 على؟األَ  ي ِّ دريج اجلماعِّ على التَّ  ت  لَ صَ يت حَ وافع ال  الدَّ  /سباباألَ  يُّ أَ  .أ

 ملاذا؟وَ ؟ معها ونَ قُ فِّ تَّ يت ال ت َ سباب ال  ما هي األَ  .ب

ِّ بلونَ  ت على ملصقات  لَ صَ حَ ال يت لمجموعة ل سباب  أَ هل هناك  .ج ت عليالا هي التَّ ، وموافعة هذه الدَّ يَّ ه ِّ عليالت ألَ ؟ ما هي التَّ ني 

 تها؟يَّ ه ِّ أَ  لعدمِّ 

 شخاص اآلخرين؟غبة ملساعدة األَ ها مرتبطة ابلرَّ يُّ وأَ  ،ةوافع هي شخصيَّ الدَّ  يُّ أَ  .د

 قاش؟طرحها يف الن ِّ  يت َتَّ ال   مُ يَ ما هي القِّ  .ه

ُل  .و و ة أَ يَّ قومِّ أَو ة، يَّ جتماعِّ ٱ م  يَ ها قِّ يُّ وأَ  ،ةشخصيَّ  م  يَ قِّ  القَِّيمِّ هي ي ِّ أَ  تديدَ ، ويطُلُب تحَ رِّ يت طُ ال   مَ يَ وح القِّ على اللَّ د املرشِّ ُيَسج ِّ

 ة.عامليَّ 
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  ّوما العجاقة بينها؟ايلالتَّ  صّإ ت يف النَّ حَ يت طُرإ ما هي الصطلحات ال ، 

 ؟لمَ هذا العَ  نْ لإمَ 

  .شخاص  ربعة أَ أَ  حولَ ة صَّ ا قإ هنَّ إإ 
 د.حَ أَ وال  ،د  واحإ  هم، كل  دُ حَ م، أَ هُ : جيعُ مهُ ؤُ مساأَ 
 هُ نازُ إإ  بُ ُيَإ  م  هإ مُ  مل  عَ 
 .هإ نازإ وا لإ هم ُدعُ جيعُ و 

 .هُ زُ نجإ م سيُ هُ دَ حَ أَ  نَّ ن أَ يدكّإ أَ تَ مُ  واهم كانجيعُ 
 .هُ زَ نَ أَ  دَ حَ ال أَ ، لكن هُ نازُ إإ  هإ واحد كان شمقدورإ  كل  

 هذا العمل كان جلميعهم. نَّ مر، لَ الَ  نَ مإ  بَ ضإ هم غَ دُ حَ أَ 
 هم لن يفعلوا ذلك.جيعَ  نَّ أَ  لَ ختيَّ  دَ حَ أَ  ، لكن الهُ نازُ ره إإ واحد شمقدو  لَّ كُ   نَّ عتقدوا أَ ٱ مُ هُ جيعُ 

 م،هُ دَ حَ وا أَ مُ هتََّ ٱ َقدإ  همجيعَ  نَّ أَ  ، إإىلهايةالنّإ يف مر وصل الَ 
 .هُ نازُ إإ  د  واحإ  لّإ كُ   مكانإ د ما كان ِبإ حَ أَ ال  زْ نجإ عندما مل يُ 
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 / ابولو كويلو على البكاء" هُ دَ "ساعَ  –( 4ة رقم )اليَّ فعَّ 

 ةاليَّ الفعَّ 

 من أتليف ابولو كويلو. ،على البكاء" هُ دَ القصيدة "ساعَ م املتعل ِّ  وِّ م أَ املعل ِّ يقرأُ 

 ابولو كويلو/ على البكاء  هُ دَ اعَ سَ             

 زَ فَ ق َ  .موعالد   نَ مإ  خ  وجههه منتفإ                                            حدى الدارس يف مكانإ يف إإ 
 سَ لَ جَ وَ يا ، السّإ  نإ عَ  الولدُ    ت مسابقة                                              يَ جرإ سكناي، أُ 

 هناك لفرتة طويلة. يَ قإ اآخر.                                            جبانبه، وبَ  اهَ تَُ  قإ لَ موضوع القَ يف 
 

 هناك طيلة هذه الفرتة؟" تَ لْ عَ "ماذا ف َ                                      ،                  اكان ولدً   زُ الفائإ 
 بنها،ٱ م  الُ  تإ لَ سأَ                                               ل  جُ جلاره، رَ  ةً دَ مساعَ  مَ دَّ قَ 

 ىل البيت.إإ اد ما ععند                  .                             هإ مرإ مانينات من عُ يف الثَّ 
 

 جاب الولد."، أَ خاصّ  شيء   يَّ أَ  لْ فعَ "مل أَ                        م، الحظ الولد                  ايَّ الَ  دإ حَ أَ يف 
  هُ تَ وجَ زَ  دَ قَ "لقد ف َ                                            هإ بيتإ  ةإ يف حديقَ  سُ ُيلإ  اعجوزً 

 ،مرالَ يف ما كل  ا. هذا  د  جإ  حزين   هُ نَّ إإ                                             ،وهو غارق يف حزن شديد
 على البكاء". هُ تُ دْ ساعَ لقد                                                                         

 
 

 ف.لّإ ؤَ شر مفوطة للمُ حقوق النَّ  ©
 
 قاش:ة للنّإ لَ سئإ أَ 

  َلد؟الو  ةُ مَ ظَ ما هي ع 
  ِّة؟زَ ملاذا فاز ابجلائ 
  ِّرأيكم؟ ة حبسبِّ زَ اجلائِّ  قُّ هل يستح 
  العطاء؟ مِّ أَ  لَ مَ ؟ العَ يسُ قِّ نَ سَ عطى الكثري، ماذا أَ  هُ القليل، لكنَّ  الولدُ َعمَِّل 
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 ةيَّ تعليمإ  ة  حدَ وَ  يف هناية كلّإ 
 يّ اعإ جََ وَ  ي  توضيح شخصإ 

 
  ها؟ تُ مْ تعلَّ  لََّذانإ ال انإ اجلديدانإ صطلحَ ما ُها ال 
  َع؟طو  للتَّ  ي  ساسإ ما هو الواقع ال 
  َّنظري هوع يف طو  الت... 
  َلْ جّإ سَ وَ  ،ع يف نظرهمطو  ما هو التَّ  ،لتكو عائإ أَ  كَ صدقائإ من أَ  ْيإ ثنَ ٱ لإ اإسأ 

 جابتهم.إإ 
  مي للموضوع؟يف تعل   ةً يَّ ُهّإ كثر أَ قاط الَ ما هي النّإ 
  ُ؟يف نظري م  هإ لاذا هذا الوضوع م 
  َ؟خاصّ  هتمامي بشكل  ٱ رَ اثماذا أ 
  َطرحها؟يف  بُ رغَ يت أَ لة الّ سئإ ما هي ال 
   َ عليم؟ي يف التَّ مجائإ عن زُ  تُ مْ لَّ عَ ماذا ت 
  ة:يَّ مردودإ  ة  بطريقَ  ،ة هذهعليميَّ موضوع الوحدة التَّ ن يف مع  ة للتَّ يَّ اجملازإ  دواتإ حدى الَ ختاروا إإ اإ 

 
  َكثر؟أَ  رإ محوُ داة ابلتَّ م هذه الَ كُ نُ كّإ تَُ  بإ 
  َة؟اليَّ ؤيتها خجال الفعَّ شمقدوركم رُ  نْ كُ يَ  اآن، وملَْ  ا شمساعدةإ هذه اَلداةإ هنََ وْ رَ يت ت َ الّ  شياءُ ما هي ال 
   ؟ضايفّ ن الإ مع  التَّ  عقابإ ... يف أَ  هكم ل  إ توج  يف  هل حصل تغيري 
  َة؟ضافيَّ خرى/إإ أُ  ور  مُ أُ  مإ هْ يف ف َ داة ن بواسطة الَ مع  التَّ  ُيساهإمُ  له 
  داة؟د بواسطة الَ يّإ ن اجلَ مع  التَّ  عقابإ تغيريه يف أَ ، وترغبون يف ةاليَّ م خجال الفعَّ كُ لإ بَ اذه من قإ ختّإ ٱ َتَّ  ف  هل من موقإ 
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 ميَ حات والقإ لَ صطَ الُ  –الثة ة الثَّ يَّ عليمإ التَّ  ةُ حدَ الوَ 
 .ةيَّ دروس تعليمإ  7-6عليم: ة التَّ مدَّ 
 هداف:الَ 

 ع.طوُّ صطلحات من عامل التَّ مُ لِّ وضيح لتَّ اف و عرُّ لتَّ ا 
  َني.مِّ ل ِّ ماذا تعين للمتعَ  صَ فحَ ، ونمِّ يَ لوجود القِّ  نيَ كِّ درِّ ن نكون مُ أَ  – "للقيمة" ةً قيمَ  يَ عطإ ن نُ أ 
  م.يَ للقِّ  ز  ز ِّ عَ مُ  ل  كعامِّ   ومكانتها دًّينِّ األَ َدو ُر 
  َّومواطنني مشارِّكِّنيَ  شخاص  ر كأَ طوُّ لتَّ بيبة يف االشَّ  ناءَ بأَ  دُ وهكذا تساعِّ  ،ميَ القِّ  ربُِّ تَ يت ختَ ات ال  اليَّ معاجلة الفع 

 ني.م ِّ هتَ ومُ 
  ِّجتماعي  ل االداخُ ع والتَّ طوُّ ات التَّ اليَّ م يف فعَّ يَ تطبيق الق. 
  ُة احمليطة.اجملتمع والبيئَ  اهَ ة جتَُ يَّ ولِّ لتزام واملسؤُ حساس ابالنتماء، واال: تسني الِّ عىًن مَ  اتإ ذَ  شياءَ أَ  بناء 
 ور بقدراتم.عُ ة ممتعة تزرع الشُّ يَّ جتماعِّ ٱة وَ تعليميَّ  بَ : خلق جتارِّ ور ابلقدراتعُ الش  ُز وَ التَّعزي 
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صطلحات ال –( 3حدة )الوَ 
 م. يَ قإ الوَ 

م من عامل يَ مصطلحات وقإ 
 .جتماعيّ اال ع والعطاءإ طو  التَّ 

ن، فعل اخلري، ضامُ العطاء، التَّ 
ة، وليَّ ل، املسؤُ داخُ املباالة، التَّ 

نتماء، ع، االطوُّ ع، التَّ ربُّ لتَّ ا
  اجملتمع.

 ة ساعات تعليميَّ  6-7
 

ة، يَّ مِّ يَ ملصطلحات قِّ  توضيح  
 لحات،فهم املصط

  ،م املمتععلُّ التَّ 
 م.يَ للقِّ  ز  زِّ  عَ مُ  ل  ين كعامِّ الد ِّ 

  

 قوال وأَ  فُ مواقإ 
 توضيح للمصطلحات

 وجهات نظر
 فجام قصريةأَ 

 (غان  د )أَ قصائإ 

  
 

 شرييل يوفال مئريدهم هذا اليوم؟     حأَ  تَ دْ هل ساعَ 
 .هُ ثباتُ إإ  َتَّ فقد ، ُيابّإ فس الإ لم النَّ لعإ  اوفقً ، وَ اي  منطقإ الَمُر . يبدو ةً دام سعهُ كثرُ هم أَ  يناآخر  نَ و دُ ذين يساعإ الّ  شخاصُ الَ 

 لُ ثِّ متَ أَ  ؛غريالصَّ  بينَِّ ٱ حضانةُ  هناك توَجدُ من بلدة يركوان.  فرق اخلروجعلى م قل ِّ واحدة على األَ  ة  ف مرَّ وقُّ التَّ  تُ د  عتَ ٱ ،نة املنصرمةِّ يف السَّ 
عليها  بَ تِّ ة كُ يَّ الفتة خشبِّ  –نظري الفتة جديدة  ت  تَ فَ لَ  ،اطعةالسَّ  مِّ ًّيَّ األَ  حدِّ أَ لكن يف و ، مل أَُعد  أَراهايت " ال  !ف  لشارة املرور "قِّ  ايا تلقائِّ 
 املساَعَدة! ميَ تقد سَ ن  كلمات: ال ت َ   أَربعُ مجيل ولطيف  بط   

قني املسرعني ائِّ رادوا تثقيف السَّ ا أَ مبَّ رُ  –  مالغوًّيا  طأ  خَ أَنَّ هناك  تُ د  عتقَ ٱ ،وىللوهلة األُ ل .هتماميٱ اثرتِّ وأَ  فتة حاال  هذه الالَّ أَوقفتين 
 ".!ساعدةامل تقدميَ  سَ ن  ال ت َ : "واضح   ل  كشب بَ تِّ كُ لقد  ، الَّ ... لكن كَ "!فَ قِّ ن  تَ أَ  سَ ن  ال ت َ " :وتذكريهم

 
 نَ مِّ  ل  هائِّ  م  نا. كَ سِّ نفُ نفسي هبذا، ألَ  رَ ك ِّ ذَ ن أُ واب أَ الصَّ  نَ ابيل، كم مِّ يف  رَ طَ ىل البيت. فجأة خَ إِّ  تُ ل  صَ  وَ فكاري حّتَّ أَ مر هذا األَ راَفَق 

داخلي  كَ رَّ حَ وَ ، فتةالالَّ أَيقظتين . أَيض ا ريذكللتَّ  ن نساعد"، حباجةة مثل "أَ ساسيَّ شياء األَ  األَ ف، حّتَّ يومنا املكثَّ  َلُ مي ال واملهامَّ معاألَ 
َ أَ  ة  وخاصَّ  ،ما شيء    ها؟ وملاذا؟قَ لَّ ن عَ مَ  ؟ةت فجأَ زَ رَ فكري، كيف ب َ التَّ  اثر فضويلِّ

ُ  ل  بشك المَست إِّحساسيفتة، الالَّ  ة من وراءِّ صَّ القِّ  فُ تعرِّ  عليها من صديقة   تُ ل  صَ يت حَ جابة ال  الِّ  ، هِّ فسِّ نَ  سبوعِّ ألُ يف ا هُ نَّ أَ  عميق. يتبنيَّ
َ وُّ ت ُ  جتنيده،  لَ ي  ب َ ق ُ  يف خالل مترين   غ الثَّامنَة عشرَة من ُعمرِّهِّ بَعُد؛يف مقتبل العمر مل يبلُ  شاب  وهو ، ي  مأساوِّ  البلدة بشكل   نَ مِّ  شخص   يف ِّ
 ن  ز  جل املساعدة. حُ ساس من أَ وابألَ  ،ان  مك تواجد يف كل ِّ و اجلميع،  هُ بَّ حَ ، أَ ي   غري عادِّ  وفارق احلياة. كان شاابا  ئ  مفاجِّ  ّنار بشكل  ٱ

 عادي  الغري  اب ِّ الشَّ  ىلذكر  تذكاري    ب  صنُ يف خمرج البلدة، كَ  ةَ تَ فِّ هذه الالَّ  اجلريان دُ حَ أَ  ، َعلَّقَ يايلحدى اللَّ ويف إِّ  ،كتنف البلدةٱ شديد  
فة  اتة شفَّ فالالَّ  هِّ هذ دُ ب  ت َ  . ملَ  ارتسيَّ  قودُ فتة أَ مام الالَّ أَ  اُمرُّ يوميا ، أَ كثرية  ر  شهُ كثر من غريه. منذ ذلك احلني، وخالل أَ أَ  هُ زَ ما مي َّ  أَلجلِّ و  ،هذا

؟ فهي لةوالدي على هذه املقو  أَ ب ِّ رَ واجيب ابملساعدة؟ هل أُ  رُ تذكَّ هتمامي من جديد. هل أَ ٱ تثريُ  ة  مرَّ  ل ِّ كُ   شارات املرور. يفة إِّ كبقيَّ 
حد اآلخر هي أَ  لذلك فمساعدةُ  ،نا املعىن واملتعةحُ نَ مي ،شخاص اآلخرينعادة للَ السَّ  حَ ن  مَ  نَّ إِّ ة. "يَّ ه ِّ يف غاية األَ  بشيء   ارن يوميا تذك ِّ 

 ات  اليَّ فعَّ يف ذين يعملون شخاص ال  األَ  نَّ أَ  حباثُ األَ  تِّ تَ ثب َ د. اتل بن شاحر. أَ هذا ما يُقولُُه عيدة"، ة يف احلياة السَّ روريَّ املركبات الضَّ 
ِّ هبِِّّماصَّ اخلور ابملعىن والقيمة عُ الشُّ  نَّ يرتفع مستوى سعادتم، ألَ  - م  دائِّ  ساس  ع على أَ طوُّ التَّ  - خرملساعدة اآل  زدادي ني 
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 علينا فقط تعميق الدراك لوجودها لنحوهلا لتّيسرة يف حياتنا –جيع القيم الوجودة بداخلنا 

 ين املسيحي ِّ الد ِّ قة. يف دَ والصَّ  على قيمة العطاءِّ الثة ثَّ . ُتشد ُِّد اأَلدًّين التَّوحيديَُّة الَدَقة والعطاءلتوريث الصَّ  ساسي  أَ  وارة هي مصدر  التَّ 

نسان بني الِّ  ة  كوصيَّ   ة  عامَّ  بُ سَ ة ُتتَ ويف اليهوديَّ  ؛هِّ ب ِّ ة بني املؤمن ورَ سالم هي وصيَّ الِّ خص وصديقه؛ ويف ة الشَّ ة هي وصيَّ قَ دَ الصَّ 

ا دَ لصَّ ة ايَّ البوذِّ خُتص ُِّص ه. نسان ورب ِّ ة هي بني الِّ الوصيَّ  نَّ بَ  دُ وى تعتقِّ هنالك فتا لكنَّ  ،هِّ وصديقِّ  يت عن طريقها بات ال  املرك ِّ  دُ حَ أَ قة على أّنَّ

 ر العامل.ف واملعتقدات يف سائِّ وائِّ دًّين والطَّ ة األَ غالبيَّ  اأَلمُر لدى صوى )نريفاان(، كذلكعادة القُ ىل السَّ إِّ  نصلُ 

 امً يَ قإ وَ  ر  ظَ نَ  اتإ هَ جُ داخلها وُ يف  لُ قتباسات وتعابري تشمَ اإ  –( 1م )ة رقاليَّ الفعَّ 

  ِّسبَب هذا االختيار! شرحواٱوَ  ،خياطب قلبكم اقتباس  ٱ /اختاروا تعبري  ا 

  َّ؟وهُ خّتمتُُ ٱذي عبري ال  التَّ  نَ لكم تنفيذها مِّ  رُ يت خيطُ ات ال  اليَّ ما هي الفع 

  َراب عكيفا(قريبك كنفسك"  بْ حبإ "أ( 

  ُب،و( –ابء )اآل" جُ الرَّ  نتَ أَ  نْ كُ   ،ال يوجد رجال "حيث 

  َنهدرين(سَّ ال)" سرإهإ بَ  العاملَ  تَ ثبَّ قد  هُ نَّ أَ وكَ  ،يلسرائإ نفًسا واحدة من بن إإ  تُ يُثبّإ  نْ "م 

    َّירו' פאה "وراةوصااي التَّ ن كلَّ ايَ ساوإ ة وعمل اخلري يقَ دَ "الص()  

  َال الربإّ عمأَ وعلى  ،على العملوَ وارة، ى التَّ عل :شياءَ أَ  ةإ "يرتكز العامل على ثجاث." 

  (11 ، الفصل)سفر اجلامعةمقابل عملك"  اجرً أَ  ذُ م ستأخُ ايَّ الَ  عَ مَ وَ ما،  لشخص   ابً طيّإ  اليوم عمجًا  "اإْصَنعإ 

  تُفارإَق  الَّ أَ  وتعاىل، هللا سبحانه رَ مَ أَ  ،ذلكلالعامل.... بَ رإ لو كان كذلك خلََ و العطاء،  ةإ من ومضة قوَّ  نسان  خال  "ال يوجد إإ

 اب درسلر()الرَّ ". ابدً أَ  نسانَ الإ هذه الومضة 

  َحاد هعام()إإ القلوب"  حُ تفتَ سو  ،تنتصرس ةُ بَ يّإ عمال الطَّ "ال 

  َّأنغرسول(نسان" يف روح الإ  قَ لإ مسى ما خُ خاء والعطاء ُها أَ "الس(     
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 ربانخليل جُ ُجربان  –العطاء 

 ا تعطي القليل من ثروتك.منَّ فإِّ  ،تَ ي  عطَ ذا أَ إِّ  كَ نَّ إِّ 
 جزء ا من ذاتك.  ن  ولكن ال قيمة ملا تعطيه ما مل يكُ 

 ؟هي ثروتك شيء   يُّ أَ  هُ نَّ ألَ  
 نك،فانية ختزّنا يف خزائِّ  ة  يست مادَّ لَ أَ 
ا؟إِّ  ن تتاجَ خوف ا من أَ  كَ هدَ وتافظ عليها جَ    ليها غد 

 البالغ الفطنة للكلب مَ د ِّ قَ ن ي ُ أَ  دُ ؟ ماذا يستطيع الغَ دُ والغَ 
 مال غري املطروقةالعظام يف الر ِّ  رُ ذي يطمُ ال   
 سة؟ىل املدينة املقدَّ اج إِّ جَّ وهو يتبع احلُ  

 بعينها؟ احلاجة هو احلاجةُ  نَ أَوليس اخلوف مِّ 
 مآلنة ئِّ امِّ الظَّ  رُ ئ   بِّ  ديد للماء عندما تكونُ الشَّ  أُ مَ أَوليس الظَّ 

 ؟هُ تُ لَّ ذي ال ت ُروى غِّ هو العطش ال   
 ذي عندهمالكثري ال   نَ  مِّ ن يعطون قليال  اس مَ النَّ  نَ مِّ 
 هرةة يف الشُّ يَّ اخلفِّ  مِّ هِّ تِّ هرة، ورغبَ الشُّ  جلِّ وهم يعطونه ألَ  
 دة من عطاًّيهم.الباطلة تضيع الفائ   

 .هِّ سرِّ بَ  هُ ويعطونَ  ن ميلكون قليال  ومنهم م  
 قهمال تفرغ صنادي الءِّ احلياة. هؤُ  املؤمنون ابحلياة وبسخاءِّ  مُ ومنهُ 

ا.أَ  ة  ئَ نهم ممتلِّ وخزائِّ    بد 
 هلم. ة  م مكافأَ هُ وفرحُ  ،ن يعطون بفرح  اس مَ النَّ  نَ مِّ وَ 

 هلم. ة  معموديَّ  ملُ واألَ  ،مل  ن يعطون بَ ومنهم مَ 
 هم.يف عطائِّ  ملِّ  للَ ذين يعطون وال يعرفون معىن  وهنالك ال  

 يف ذلك الوادي. رَ طِّ العَ  هُ عبريَ  حيانُ ا عندهم كما يعطي الرَّ يعطون ممَِّّ  الءِّ هؤُ  ون فرح ا.بُ وال يتطلَّ 
 رض.على األَ  مُ هللا، ومن خالل عيوّنم يبتسِّ  مُ يتكلَّ  الءِّ يدي هؤُ أَ  مبثلِّ 

 ليه.إِّ  ما هو يف حاجة   كَ لُ ن يسأَ مَ  يَ ن تعطِّ أَ  مجيل   
 .هُ تَ حاجَ  فُ نت تعرِّ وأَ  ،كَ ن ال يسألُ مَ  يَ عطِّ ن تُ ن ذلك أَ مجل مِّ ولكن أَ  
 عطاًّيه لُ ىل من يتقبَّ إِّ  هِّ بسعيِّ  هُ يكون فرحُ  ،للعطاءِّ  هُ وقلبَ ن يفتح يديه مَ  نَّ فإِّ  
 .هِّ فسِّ نَ  منه ابلعطاءِّ  مُ عظَ ليه أَ إِّ  واالهتداءُ  

 لنفسك؟ هُ يَ ن تستبقِّ أَ  رُ قدِّ تَ  وهل يف ثروتك شيء  
 يوم ا ما. كَّ وال شَ  قُ سيتفرَّ  ،ما متلكه اليوم لَّ كُ   نَّ فإِّ 

 .كَ تِّ ثَ رَ دون وَ  نتَ من فصول حياتك أَ  العطاءِّ  صلُ فَ  عطِّ منه اآلن، ليكونَ لذلك أَ 
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 ،ني فقط، ولكن للمستحق ِّ يَ عطِّ ن أُ أَ  بُّ حِّ ين أُ نَّ ح ا: "إِّ تقول متبج ِّ  كَ وقد طاملا مسعتُ 
 فأَنَت الفخور بَن  قد َصَدَر العطاُء منَك، لسَت ابحلقيقةِّ سوى شاهد  بسيط  على عطائَِّك.

 يديكم نري ا  ثقيلَ أَ يف عوا  تضالَّ ئَ لِّ ، اجلميل ةِّ معرفَ  بِّ واجِّ  لِّ قَ ثِّ فال تتظاهروا بِّ  -م منهم كُ وكلُّ  -حسان والِّ  ذين يتناولون العطاءَ ال  م، نتُ ا أَ مَّ أَ 
 عطوكم.ذين أَ ال   م ورقابِّ كُ مل على رقابِّ احلِّ 

 ترتفعون هبا معه. ة  جنحَ عطاًّي املعطي أَ  ن  بل فلتكُ 
ة، يَّ خِّ السَّ  رضُ األَ  مُّهُ ذي أُ ن ال  احملسِّ  ةِّ يَّ رحيِّ يبة يف أَ والر ِّ  كَّ الشَّ  ونَ رُ ظهِّ م بذلك تُ كُ نَّ فإِّ  ،ني  الدَّ  نَ نتم عليه مِّ ور مبا أَ عُ الشُّ  نَ  مِّ كثرتُ ذا أَ م إِّ كُ نَّ ألَ 
 الكرمي بُّ الرَّ  بوهُ وأَ 
 ي.لقّإ ة التَّ كرب من شدَّ أَ  ة العطاءإ دَّ شإ  نَّ "إإ 
 ،يَ ن يكفإ أَ  نُ كإ يُ  اهُ قَّ ذي نتلَ الَّ 

 )شاي فايسبريغ(احلياة"  عُ صنَ ، يَ يهإ عطإ ذي نُ الّ  لكنَّ 
 

 قة،الثّإ  قُ ختلُ  العطاءإ  نَ مإ  ة  "كلمَ 
 مق،العُ  قُ خيلُ  فكري ابلعطاءإ التَّ و 

ّ  –)الو اتسا ة".   بَّ حَ الَ  قُ لُ ختَ  وهبة العطاءإ   (فيلسوف صينإ
 

 خذ،كما تعلَّْمَت الَ   – العطاءَ  تَ مْ لَّ عَ ت َ "إإذا 
 ،لَ ادإ ن تُ أَ  قبلَ  – صغاءَ الإ  تَ مْ لَّ عَ ت َ وإإذا 
 ،بَ ن تغضَ قبل أَ  – ة  يَ ثانإ ل اي  لإ مَ  تَ رْ كَّ فَ َوإإَذا 
 ،حَ سامإ الُ  نتَ أَ  تَ نْ كُ وَ  – حياانً أَ  تَ لْ تنازَ َوإإَذا 
 اآخرين، سعادإ لإ  - قليجًا  تَ لْ حاوَ َوإإَذا 

  –اجلميع  فُ يعرإ سو  اخريً أَ  فُ عندها ستعرإ ف
 )ر. كيبلينغ("   نساانً إإ  تَ حْ صبَ ، وأَ تَ غْ لَ وب َ  تَ ربُْ كَ قد   كُ نَّ أَ 
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/ChodeshAdar.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/ChodeshAdar.htm


69 
 

http://www.ivolunteer.org.il/?CategoryID=683 
 

 يل.سرائإ إإ  يفع طو  للتَّ  اجمللس الوطنإ  
 

 عطو  الصطلحات من عامل التَّ  تعريفُ 
  (:2ة رقم )اليَّ الفعَّ 

 .ما ليَس معروف ا ابلن ِّسبة لكم ومنها ،منها ما هو معروف لكم ،مامكم كلمات  أَ 
 نتماء.ع، االطوُّ ة، العطاء، التَّ وليَّ ل، املسؤُ داخُ اخلري، املباالة، التَّ  علُ امن، فِّ ضع، التَّ ربُّ ، التَّ انن  األَ غري 

  َعروفة لكم.املغري شريوا إِّىل الكلمات أ 
  َمعروفة لكم. وا جبملة فيها كلمة  لُ ث ِّ م 
  ِّة الكلمة املعروفة لكم.شرحوا ماهيَّ ا 

 عطو  لتزام والتَّ ما بي اال
 رورة.الضَّ  هُ رُ ذي مصدَ الّ  "لتزام"االوبي  غبة؛يت تعن من دافع الرَّ ، والّ "عو  طالتَّ " كبري بي كلمة  ن  دم وجود تبايُ  عراي  يبدو ظاه

ْف إإىل ذلك:  غبة، وما هو عند وجود الرَّ و ر الوقت لذلك، ، عندما يتوفَّ يَّةزاجإ شمإ و ، و على دفعات  واحدة، أَ  ة  لرَّ  عَ تتطوَّ  نْ أَ َأضإ
 نتظام.ٱوَ  ة  رَ شمثاب َ وَ  بوترية اثبتة عَ ن تتطوَّ أَ  هي هنا ةُ مَ ظَ العظيم؟ العَ  يءُ الشَّ 

 هي الثابرة. ساسإ صعب ابلَ الَ و البداايت سهلة،  ل  : كُ ال يف هذا اخلصوصوقلقد َسَبَق بياليك 
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 مصطلحات من عامل التَّطو ع  -( 3فعَّاليَّة رقم )
نسان يف جمال التَّطوُّع.ٱَلُب منُكُم يف هذه الفعَّاليَّة، يُط يَس إِّنسانيَّة مُتيِّ ُز الِّ ُف سلوك ا لصفات  وَأحاسِّ  ختيار ومتييز مصطلحات َتصِّ

 :ِّ ، وعليُكُم الِّجابة عن ُسَؤاَلني     أَمامكم تعريفات 
 .ليهم عفتُ ذي تعرَّ يف املصطلح ال   ليبُّ السَّ هو وما  جياب  الِّ هو لوا يف جدول، ما ج ِّ سَ أ. 

 ة خمتلفة.حياتيَّ  مثلة من حاالت  أَ  ستعمالِّ ا جاابتكم من خاللِّ إِّ  يااشرحوا كالمِّ لوا َواعل ِّ ب. 

ّ  التَّعريف اإسُم الصطلح   إإُياّب/ سلبإ

 الغري إاننّية 
 احملب للغري

 

فة لُِّمساعدة اآلخرين، ويُعربَُّ عنها بسلوك  يُ َؤد ِّي ابخلري لشخص  آخر دون  الرَّغبة أَوِّ الص ِّ
أاننيَّة( من خالل الّتَّكيز على رفاهيَّة الغري، والتَّغاضي َعنِّ  مقابل. َتربُُز احملبَّة للغري )الالَّ

يَّة من َأجلِّ  الرَّفاهيَّة الفرديَّة. يف احلاالت املتطر ِّفة، مُيكُِّن أَيض ا التَّعبري عنها ابلتَّضحية الشَّخصِّ
 اآلخر.

 

 التَّضاُمن
 اُلُخوَّة

 

ت بني النَّاس. الشُّعو  ر ابلوحدة والتَّماُسك النَّاتج عن مصالَِّح مشّتكة، وأَهداف أَو أَولوًِّّيَّ
 ُيشرُي املصطلح إِّىل العالقات االجتماعِّيَّة ال يت تربُِّط النَّاس ببعضهمِّ البعض.

 

 فإعل اخلري
 الكرم

 
 

قابل، وهذا لغرضِّ ترقية العامل َعمُل التَّربُّع بدمات، أَو ُمنَتَجات، أَوِّ الوقت، أَوِّ املال بدون م
نسانِّيَّة، ولدعم اأَلهداف الطَّي َِّبة. فعل اخلري هو  إِّىل ما هو أَفضل، َولتحسني َجوَدةِّ احلياة الِّ

مصدر الدَّخل اأَلساسي  للفنون املختلفة، وللمنظََّمات الد ِّينِّيَّة، وملشاريع تربويَّة ومشاريع 
نسانِّيَّة.  للمساعدة الِّ

 

 الَعطَاء
 

ُه". ديفاك  العطاء للغري هو الزَّرع ال ذي من خالله حنُصُل على املقابل. "ما تَ ز َرع ُه َتُصد 
تشوبرا، يف كتابه: "النَّجاح يف سبعة قوانِّنَي روحانيَّة"، يُظهُِّر ذلك ابلطَّريقة التَّالية: كلَّما زدُت 

َنَّ وفرة الكون تتَدفَُّق بال عطاءَُكم، نعم َستَ تَ َلقَّو َن َأكثر، ألَنَُّكم هكذا ستكونُو  َن متَأكَّدِّين بِّ
توقُّف  يف حياتكم. القصد من وراءِّ العطاءِّ وهو اأَلهمَّ: جيُِّب أَن تُ َؤد َِّي إِّىل إِّسعادِّ املعطي 

 واملتَقب ِّل، وعندها تزداد الطَّاقة النَّاجتة َعنِّ العطاءِّ عشراتِّ اأَلضعاف.

 

ا قيمة َأخالقيَّة، جوهُرها النَّظر إِّىل ما يقولُُه الِّنسان بشكل  املسُؤوليَّة تعبري مت السُؤوليَّة عد ِّد املعان. إِّّنَّ
ق ، كذلك ألَفعاله وللث ِّقة ال يت توضع فيهِّ؛ فهناك من يرى ابملسُؤوليَّة شرط ا َأساسياا  مستحِّ

نسان يف َخلقِّ حالة  أَو يف َمنعها، وكان  للبلوغ. إِّضافة  إِّىل ذلك، فاملسُؤوليَّة هي مشاركة الِّ
عليه منعها، ومعىن هذه املشاركة للشَّخص. كذلك ُيستخَدُم املصطلح لوصفِّ كافَّةِّ 

ُكمِّ االلتزام ال ذي َقطََعُه  االلتزامات الواقعة على الِّنسان حُبكمِّ وظيفتِّهِّ أَو صالحيَّاتِّهِّ، أَو حبِّ
نسان. هِّ، أَو يف جمال  أَو قضيَّة أُعطَِّيت لعالج الِّ  على نفسِّ

 

قوس 
 الصطلحات
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 :هو ي  جتماعإ اال لُ داخُ التَّ 
دراك لا يدور حوله. اليقظة والإ  عَ مَ  فضلَ أَ  ع  ة خللق جمتمَ وليَّ ابلسؤُ  هإ حساسإ إإ  لقإ اإستعداد الفرد لتأدية عمل من منط

ح سامُ وروح التَّ  نفتاح  ٱ أثري، من خجالإ ابلتَّ ورغبة  ف  اذ موقإ ختّإ يت تدفعنا الة الّ اسيَّ ي للمشاركة وللحسَّ دّإ ؤَ كذلك ي ُ 
 فكار اآخرين.لَ 

 .هإ تإ ل عن خصوصيَّ نازُ التَّ  اجلميع دونَ  جلإ له العمل من أَ  ويتيحُ  ،الفرد لإ  لعمَ معىًن  كُ العمل الشرتََ يَنُح 
 

 الَُباالة 
َاث  االكرتإ

 مشارَكة  مبا حيدث، مكَّتِّث  مبحيطِّهِّ.
القلق واملباالة مبفهومِّ أَنَّ القياس اجلي َِّد ليس القِّياَس اجلي ِّد البسيط. عندما تكون مسَتنَِّدة  إِّىل 

 العالقة بني اأَلشخاص، تطرح السَُّؤال ماهيَّة املباالة.
زاحة ُقُدم ا وردُّ الفعل.الِّجابة اأُلوىل لذلك، هي العناية،   والِّ
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 به" َألربت انً قرَتإ مو  ،جلمهورا ابإ طً بإ مرتَ  هُ لُ ُيعَ  بشكل  َوَيكرُبَ،  نسانالإ  د والفاخر يف روحإ اجليّإ ُيكإُن َأن ينُمَو "
 .ينشطاينآ
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 ةعطاءَ ة الإ رَ جَ الشَّ  –( 4الّية رقم )فعَّ 

 ي.ق ِّ لَ والت َّ  العطاءَ  سُ ميارِّ و ة، فَ لِّ ، يف ظروف حياته املختَ نسان  إِّ  لكل ِّ ويعطي  د  واحإ  كل  أيُخُذ  
 

 ةاءَ عطَ ة الإ رَ جَ الشَّ 
 ترجة يهودا ملتسر –: ش. سيلفرشتاين أتليف

  
 

 جرة ليجمع عتاد الولد زايرة الشَّ ٱ يوم   . يف كلّإ اصغريً  اجرة ولدً الشَّ  تإ حبَّ ... أَ مان كانت هناك شجرةيف غابر الزَّ 
ا ن معً ح. كاان يلعباا فَّ مثار الت    لُ وأيكُ  ،غصاهناعلى أَ  حُ رجَ ويتأَ  ،جرةالشَّ  ق على جذعإ هبا لعبة ملك الغابة. كان يتسلَّ كاليل ليلعب ويصنع منها أَ  ،وراقهاأَ 

 الزََّمانَ  لكنَّ  سعيدة، جرةُ الشَّ كانتإ .  اَج   اب  حُ  ةَ جرَ الولد الشَّ  حبَّ ة. لقد أَ رَ جَ الشَّ  حتت ظلّإ  اكان يستلقي غافيً ،  بيتعَ  لعبة االختفاء. وعندما كاَن الولدُ 
 وحدها.رة جَ الشَّ  تإ يَ قإ بَ  كثرية  حيان  أَ ا؛ ويف الولد كبريً  حَ صبَ وأَ  ،متقدَّ 
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م، جاَء الولد إإ    ،ريمن مث لْ كُ وَ  ،غصانرجح على أَ أتَ وعلى جذعي،  قْ وتسلَّ  اي ولد، تعالَ  تعالَ : "ةً لَ قائإ  جرةُ الشَّ  هُ تْ ث َ رة، فحدَّ جَ ىل الشَّ ويف َأحدإ اَلايَّ
 ".اسعيدً  نْ وكُ  ،حتت ظجايل بْ لعَ ٱوَ 
 نَ مإ  ي ولو القليلَ عطائإ هل تستطيع إإ  ود؛قُ الن    نَ القليل مإ  ريدُ يف حيايت. أُ  عَ تَّ تَ وأَ  شياءَ أَ  يَ شرَتإ ن أَ أَ  ريدُ "، قال الولد. أُ بَ لعَ أَ ق و تسلَّ ن أَ من أَ  كرَبُ ان أَ "أَ  

 ود؟ قُ الن   
 

 ،ودإ قُ الن    كذا حتُصُل علىهو ا يف الدينة، هَ عْ ها الولد، وبإ ي  مثاري، أَ  ذْ اح. خُ فَّ وراق والت   الَ  كُ متلإ ان أَ فأَ  ،ودقُ الن    كُ ملإ ال أَ  َأان" ،رةجَ الشَّ  ، َأجاَبتإ "ةفَ آسإ َأان "
 .ا"سعيدً  حُ صبإ وتُ 
 

 خذها معه.اح وأَ فَّ الت    فَ طَ قَ وَ  ،رةجَ الولد على الشَّ  قَ عندها تسلَّ 
 
 .ُحزاًن شديًدا جرةُ الشَّ  لفرتة طويلة... َفَحزإَنتإ  دْ عُ ي َ  وملَْ  بَ هَ الولد ذَ  لكنَّ  ؛سعيدةً رة جَ الشَّ كاَنتإ   

 
 ا". سعيدً  نْ وكُ  ،غصانرجح على أَ أتََ وَ على جذعي،  قْ وتسلَّ  ها الولد، تعالَ ي  أَ  "تعالَ رة من فرحتها وقالت: جَ الشَّ  تإ رتفَ ٱالولد فَ  وبعد فرتة  ما، عادَ  
ي عطائإ إإ  كإ مكانإ ، هل يإ ابيتً  حتا ُ ، لذلك أَ اوالدً وأَ  زوجةً  ريدُ . أُ ائً دافإ  ابيتً  ريدُ قال الولد. "أُ  ،شجار"ق على الَ سل  للتَّ  لديَّ  ال وقتَ و  ا،د  جإ  ان مشغول  "أَ 
 ا؟".بيتً 
 
 .ا"ندها ستكون سعيدً وع. امنها بيتً  عَ غصان وتصنَ أَ  طعَ قَ ت َأن ك تستطيعبييت، لكنَّ  فالغابة هيرة، جَ الشَّ  تإ الَ قَ  ،"ابيتً  كُ ملإ ال أَ ن "لكنَّ  

َ جرة وأَ غصان الشَّ الولد أَ  قطعَ   ...دْ عُ ي َ  ملَْ طويلة وَ  لفرتة   دُ الولَ وغاَب . سعيدةً  جرةُ الشَّ كاَنتإ .  هُ بيتَ  خذها ليبنإ
 

 ...!"بْ لعَ ٱ تعالَ "، الشََّجَرة تإ سَ ها الولد"، ُهََ ي  أَ  . "تعالَ ستطاَعت َأن تتكلَّمَ ٱ ة  وبَ عُ بصُ ، و سعادهتا ةإ مَّ رة يف قإ جَ الشَّ  تإ كانَ   ،عندما عاد الولد
  

منه  عْ صنَ ٱوَ  ،جذعي عْ قطَ ". "اإ ؟ي قارابً عطائإ إإ  كإ من هنا. هل شمقدورإ  اأيخذن بعيدً  قارابً  ريدُ أُ "، قال الولد، "بعإ قدر على اللَّ وحزين ال أَ  ان عجوز  "أَ 
 ".اسعيدً  نْ وكُ  ابه بعيدً  رْ حبإ ة. "أَ رَ جَ الشَّ  تإ الَ قَ  ،"قارابً 

 
 .اتامً  ةً ... ولكن ليست سعيدَ كانت سعيدةً   ةُ جرَ . والشَّ ابعيدً  رَ حبَ  وأَ وبىن منه قارابً  ،جرةالولد جذع الشَّ  عَ طَ قَ  

 
، عادَ  وبعد غياب    ا، لكن مل شيئً  كَ يَ عطإ ن أُ  أَ ىنَّ تأَ  تُ نْ كُ و ، هُ ايَّ إإ  عطيكَ أُ شيء   ي  أَ  لَديَّ  مل يبقَ ة، "رَ جَ الشَّ  تإ قالَ  ،"ها الولدي  أَ  ة  فَ سإ ان آ"أَ  .ةً يَ الولد اثنإ  طويل 

 ...."ةفَ سإ ان آوعجوز، أَ  جذع مقطوع   دُ رَّ ان جمَُ فأَ  ؛معي شيء   يبقَ 
 
 ا".د  ان مرهق جإ فيه، فأَ  حَ راتلَ   فقطئً هادإ َأريُد مكااًن قال الولد، " ،ريد الكثري اآن"ان ال أُ "أَ  
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 د لتسرتيحَ يّإ اجلمر كذلك، فاجلذع العجوز القطوع هو الكان كان الَ   ذات، "إإ ستطاعَ ٱما  بقدرإ  بُ رة وهي تنتصإ جَ شَّ ال تإ قالَ  ،مر كذلك"كان الَ   ذا"إإ  

 ".حْ سرَتإ ٱو  سْ جلإ ٱوَ  ،ها الولدُ ي  أَ  عليه. تعالَ  سَ وتلإ 
 .رة كانت سعيدةً جَ الولد والشَّ  سَ لَ جَ  

 
 :قاش واحملادثةلة للنّإ سئإ أَ 

 ؟ةصَّ ة القِّ راءَ ماذا كان شعوركم عند ق 

   ة؟صَّ القِّ  نَ مِّ  هُ مُ لُّ عَ ت َ  نُ كِّ ذي ميُ ما ال 

  َّما هي؟ف ،ر طيلة القصةهنالك مجلة تتكر 

  َّاجلملة؟ هِّ هذِّ  رُ ملاذا، حبسب رأيكم، تتكر 

  َرة للولد؟جَ ها الشَّ دُ و ِّ زَ يت ت ُ كتفاء ال  نواع املتعة واال ما هي أ 

  ِّرادها الولد عند البلوغ؟يت أَ ال   شياءِّ األَ  نِّ عَ  ،وىلات األُ كتفاءَ اال  فُ مباذا ختتل 

  ََّ؟جرة، عند بلوغ الولدلشَّ ت عالقة الولد ابِّ كيف تغري 

  َنسان؟رة ابلِّ جَ لشَّ ما عالقة ا –رض" األَ  شجرةُ  نسانَ الِّ  نَّ "أل 

  َجرة والولد؟منظومة العالقة بني الشَّ  هُ شبِّ تُ  ،منظومات العالقات يف حياتنا يُّ أ 

 ى؟قَّ ذي يتلَ ال   مِّ ذي يعطي أَ كثر: ال  عادة أَ سَّ على ال لُ ن حيصُ مَ  ،حبسب رأيكم 

  ِّة.صَّ شرحوا ّناية القِّ ا 

  َة.صَّ خرى للقِّ أُ  وا ّناية  فُ ل ِّ أ 

 

 جمموعات قسيم لثجاثإ التَّ  –خرى ممكنة ة أُ اليَّ فعَّ 

 ة.يَّ اعإ مَ للبطاقة اجلَ  افقً وَ  ،جيبوا وانقشوا داخل اجملموعاتوأَ  "،ةجرة العطاءَ الشَّ "ة صَّ وا قإ ؤُ قرَ اإ 

 حتياجاتاال –( 1) ة رقمالبطاقة اجلماعيَّ 
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 ؟"الولد" مِّ جرة" أَ "الشَّ  ة:صَّ يف القِّ  هِّ أتديتِّ يف  ترغبون ر  و  دَ  يُّ أَ 
  اجليل املختلفة؟ لِّ حتياجات يف مراحِّ ة، ما هو الفرق بني االحتياجاتا اخلاصَّ ٱ فّتة   يف كل ِّ  نَّ أَ ، ةصَّ يف القِّ نرى 
  َحتياجاته؟ٱ ل ِّ كُ ا للولد بِّ تزويدهيف  ةُ رَ جَ الشَّ  تِّ قَ دَ هل ص 
   ؟ا لسعاَدتُِّكم" سبب  فيها "العطاءُ كاَن   هل تذكرون حاالت 
  ُرة.جَ ة من جديد بتغيري سلوك الشَّ صَّ وا القِّ بُ كت ُ ا 

 ةصَّ يف مركز القإ  –( 2ة رقم )البطاقة اجلماعيَّ 
o  َ؟مِّ َدو ُر "الولد"جرة" أَ "الشَّ  رُ و  دَ : ةصَّ أتديته يف القِّ يف دور ترغبون  ي  أ 
o  ؟ ملشعور الولد. ما هو شعوره حبسب رأيكُ  ف  ص  ة ال يوجد وَ صَّ القِّ يف 
o  ِّ ملاذا؟ ،د"لَ ىل الولد بلقب "وَ جرة إِّ الشَّ  هُ تتوجَّ  ة  مرَّ  يف كل 
o  ُوه.رمسُُ ٱوَ بتغيري سلوك الولد،  ة من جديد  صَّ وا القِّ بُ كت ُ ا 

 ةيَّ لإ بادُ التَّ  –( 3ة رقم )البطاقة اجلماعيَّ 
  َ؟ر "الولد"و  م دَ جرة" أَ ر "الشَّ و  دَ  ة:صَّ أتديته يف القِّ يف ترغبون  ر  و  دَ  يَّ أ 
  َّوا هذه اجلملة.حُ شرَ ة اجلانب. اِّ حاديَّ جرة والولد أُ العالقات بني الش 
  ِّ؟ ؟ ما هو هذا املقابِّلرة مقابال  جَ عطاء الشَّ إِّ  ة،صَّ الولد يف القِّ  مكانِّ هل كان ب 
  ِّ ملاذا؟ ؛جرة كانت سعيدة"والشَّ ": اهَ دُّ جرة وكان رَ الشَّ  تِّ ستجابَ ٱ، ما اج الولد شيئ احتٱ ة  مرَّ  يف كل 
  ُلوهاخرى ومث ِّ أُ  ة  ة ّنايَ صَّ وا للقِّ بُ كت ُ ا. 

 ة الكاملة.مام اهليئَ أَ   - الرحلة " "
 .ف  مام الصَّ تا أَ ذَ يت نفَّ ال   جمموعة  املهمَّةَ  لُّ كُ تعرُِّض  

 
 :قاشلة للنّإ سئإ أَ 

  َ؟ة"رة املعطاءَ جَ "الشَّ  ةصَّ يف قِّ  هُ ارأينَ  ،مثال للعطاء يُّ أ 
  ُة.صَّ جرة يف القِّ كما للشَّ   حساس  إِّ ، راَودَُكم فيها حدثت لكم اص  صَ وا قِّ رُ ذكُ ا 
  ُة.صَّ كما للولد يف القِّ   حساس  إِّ فيها  ، راَودَُكمحدثت لكم اص  صَ وا قِّ رُ ذكُ ا 
  ِّ؟ فراد  نسان كأَ ي للِّ لق ِّ والتَّ  العطاءُ  مُ مباذا يساه 
  ِّ؟ ي للمجتمعلق ِّ العطاء والتَّ  مُ مباذا يساه 
  ِّةماعيَّ تجواملشاركة اال لتشجيع العطاءِّ  افكار  وا أَ حُ قّتِّ ا. 
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 ويعطي ذُ أيخُ  د  واحإ  ل  كُ :   سلوفيتشيم .ي.د لإ  ايلالتَّ  ص  هاية، النَّ ويف النّإ 

أثري اآخر، للتَّ  لتعليمإ  امً ومعلّإ  ابّإي ان تكون ر لعامل، ولَ ا اتكون صانعً  نْ ة لَ وَّ ، القُ ُأوىل من انحية   نسان.زرعهما هللا يف الإ  نإ اتَ "قوَّ 
 من جديد. هإ ته وخللقإ لتغيري شخصيَّ و عليه، 

بداع الإ وَ ، شاط واخلُُمولنَّ الر، اآخَ  نَ مإ  مَ ن يتعلَّ أَ و ، اتلميذً  ن يكونَ أَ خرى: القدرة على أُ  ةً وَّ نسان ق ُ الإ  هللاُ  حَ نَ خرى، مَ أُ  ومن انحية  
 نَ م مإ عل  التَّ  هُ نُ كإ يُ  هُ نَّ ن ينسى، بَ اء، أَ مَ ظَ كرب العُ  أَ نسان، حّتَّ للإ  نسان. ممنوع  ة الإ رة يف شخصيَّ ذّإ جَ تَ مُ واالستيعاب، وهي قوَّة 

هإ  رإ دْ لقَ اآخرين ابإ  الشاعر  نَ دة وثروة مإ وقدرات جيّإ  ،ةيَّ فسإ النَّ  ةُ له القدرَ  –صغرهم  أَ م اآخرين. حّتَّ ن يُعلّإ ذي شمقدوره أَ الّ نفسإ
 أثري عليهم.اآخرين والتَّ  عَ تقامسها مَ  هإ مكانإ ِبإ 

 ..." يعطإ ويُ  ذُ خُ أيَ و، رُ ث َّ أَ ويتَ  رُ ثّإ ؤَ ، ي ُ امعً  وتلميذ   هو رابّإ   نسان  إإ  كل  
ّ )الرَّ   (47-46 سلوفيتشيك، العإظَاُت اخلَْمس، صابّإ
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 فجام قصرية أَ  –ة ة العطاءَ رَ جَ الشَّ       
https://www.youtube.com/watch?v=LxMy8Xa58Fo 

 ةً دقيقَ  4:50 –ة رة العطاءَ جَ الشَّ 

https://www.youtube.com/watch?v=o3Q28NvJrJs 

 مدرسة سدوت – ةً دقيقَ  4:50 –ة ة العطاءَ رَ جَ الشَّ 

maJJakUINI-https://www.youtube.com/watch?v= 

 قدقائإ  9 –ة ة العطاءَ رَ جَ الشَّ 

 ةعطاءَ ة الرَ جَ الشَّ  زُ غْ لُ 
akids.com/?p=2221http://www.trivi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LxMy8Xa58Fo
https://www.youtube.com/watch?v=o3Q28NvJrJs
https://www.youtube.com/watch?v=-maJJakUINI
http://www.triviakids.com/?p=2221
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 يّ اعإ مَ جتإ اال لُ داخُ ما هو التَّ  –( 5ة رقم )اليَّ الفعَّ 
 :هدافالَ 

  ي  اعِّ مَ جتِّ ل االداخُ زات مصطلح "التَّ توضيح ممي ِّ مساعدة املشّتكني يف." 
   ذي جملتمع ال  الفرد اب لتزامٱاجملتمع، َوتوضيح  فرادِّ ة بني أَ لَ العالقات املتبادَ  نَ مِّ  خمتلفة   رفع الوعي لوجود حاالت

 فيه. يعيشُ 
 ومات.سُ الرُّ  قُ لحَ مُ ة: دَ ساعإ مُ  مواد  

 
 زوا  بإَ  –ة "أ" لَ الرحَ 
 حالة. لكل ِّ  نواان  ويعطي عُ  ،وماتسُ الرُّ  قَ لحَ مُ  مشّتك   لُّ كُ يُعايُِّن  

ل عامُ لتَّ اب نيَ مِّ لزَ مُ  ري ُ غَ  فقط؛ َوأَنُتم شقال املريح خالل الن ِّ عامُ لتَّ ، هو ااحلاالت بِّ جبانِّ ال يت رقام األَ هدُف م: مالحظة للمعل ِّ 
 رقامها.ألَ  افق  وَ  حلاالت   ل  لسُ سَ معها كتَ 

 يّ اعإ مَ على الصَّعيدإ اجلَ  –ة "ب" لَ رحَ الَ  
مَن املتعل ِّ  مُ ظِّ تَ ين   زواجأَ مون ضِّ

 
 
 
 

 ة.يَّ اعإ ة جََ همَّ مَ 
 رح.الشَّ  عَ اجملموعة العناوين مَ  مامَ أَ  زوج   لُّ كُ يعرُِّض   .1
 ، حبسب رأيكم، عن حالة  ا تُ َعربِّ ُ هَ صفُ وَ  يت َتَّ ة ال  وضيحيَّ التَّ  اتومسُ الرُّ  لِّ هَ  :الؤَ السُّ  م حبثُ عليكُ  .2

 .ُلوام ال ؟ عل ِّ ها أَ في ة مرغوب  جتماعيَّ ٱ
ها ها، وعرضُ في ة مرغوب  جتماعيَّ ٱ كثر حالة  أَ  فُ صِّ ذي يَ ة ال  يَّ وضيحِّ التَّ  اتومسُ الرُّ  دِّ حَ ختيار أَ ٱ مُ عليكُ  .3

 ختياركم.ٱوتعليُل  ،ة الكاملةمام اهليئَ أَ 
 كثر عن موقفكم.أَ  رب ُِّ عَ ي ُ  رَ آخَ  توضيحي    م  س  رَ  قّتاحُ ٱ مكانِّ ابلِّ  .4
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 ة الكاملةمام اهليئَ أَ  –الرحلة " " 
ُر ، و َأكثر حبسبِّ رأيِّها ةبَ ب َّ حمليت ااحلالة ال  جمموعة   لُّ كُ تعرُِّض  : تقدمي تقرير .أ  اجملموعة: ةِّ مع بقيَّ  مُ املعل ِّ يستفسِّ

 ون؟قُ هل هم موافِّ  -
 هذه احلالة؟ واختارُ ٱم هُ مجيعَ  نَّ لو أَ  ثُ حدُ ماذا سيَ  -

 :قاشلة الن ِّ سئِّ أَ   .ب
 للفرد وللمجتمع؟ حالة   ل ِّ ات كُ ئَ ما هي حسنات وسي ِّ  .1
 ؟ ملاذا؟مثرية للغضب يف نظركم كثر حالة  ما هي أَ  .2
 "؟سم "الدَّاكِّنمثل الرَّ  وافُ صرَّ اجلميع تَ  نَّ لو أَ  ثُ ماذا حيدُ  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 5 6 
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/بَ مُ  –( 6ة رقم )اليَّ الفعَّ   : ال  بَ مُ  رْيُ غَ  ال 
 : هدافاألَ 
" لغرضِّ بَ ان مُ مني ورقة "أَ على املتعل ِّ  عُ نوز ِّ  ، فِّ  تُقلُِّقُهم يتمور ال  ما هي األُ  وضيح مع ا،التَّ  ال  يف  شيء   ي ِّ أَ  ستعدادهم لفعلِّ ٱى ما مدو عال 

 املوضوع.
 مثلة(.وأَ  حداث  أَ  ةُ ضافَ إِّ  هِّ في رغوبِّ املو  مكنِّ مَِّن امل)احلدث داخل اجلدول.  تلميذ  ، َوُيَصن ُِّف ُكلُّ حداثاألَ  ةَ مَ قائِّ م املعل ِّ يقرأُ 
، انَ قُ قلِّ يت تُ ة ال  يَّ ساسِّ مور األَ ما هي األُ  –نقاش وحوار  جراءُ إِّ  مُّ تِّ يَ  ا،ق  الحِّ   ازعاج  إِّ  لُ ك ِّ شَ وتُ  ا،يا ؤذيين شخصِّ يت تُ ال   شياءِّ األَ  )بشكل  عام  

 مباشر(. كانت بشكل    ًّيا أَ  و بعالوات  أَ  ،ةلروتني حيات اليوميَّ 
، ال  عَّ ف َ  ذلك ) بشكل   هبدف تغيري اخلاص ِّ  عن وقيتَِّ و عن راحيت،  لِّ نازُ للتَّ  د  عِّ ستَ مُ أان ى د  مَ  ي ِّ ىل أَ وإِّ اذها، خت ِّ ٱ نُ كِّ يت ميُ ما هي اخلطوات ال  

 حتجاج صامت(. ٱوَ  و حديث  مبادرات أَ أَو 
 
 
 حداث ة الَ مَ قائإ 
 

 ة.رَ ذِّ مهجورة وقَ وَ  ةلَ همَ مُ  ة  تذكاريَّ  ب  صُ ة ونُ اترخييَّ  عَ  جبانب مواقِّ انَ ر  رَ مَ  ،حلةخالل الر ِّ  .1
 ..يف.صِّ على الرَّ  هُ تَ ه ويقضي حاجَ مع صاحب لُ يتجوَّ  اكلب    تُ ي  أَ رَ وَ  ،يف بلدت يسي ِّ ئِّ ارع الرَّ يف الشَّ  تُ ي  شَ مَ  .2
 ها.م  لَّ نتعَ  ملَ   ادَّ وَ مَ  لَ مشِّ  ،غري عادل   متحان  ٱ جراءُ إِّ  اليومَ  لقد َتَّ  .3
َباب   مُ شتائِّ  هُ ت  لَ ختلَّ  ،يف الكنيست انقاش   تُ ي  أَ ورَ  خبارَ األَ  تُ د  شاهَ  .4  .ض  غَ  وسِّ
ُه  .5  هر.سبوع، بعد الظُّ يف األُ  ة  مرَّ  عنيَ عن متطو ِّ  ونَ ثُ يبحَ و غالق، الِّ  رَ طَ خَ  ب من بييتيالقر يتام األَ  أُ ملجَ يواجِّ
 ".اان  الكنابس جمَّ  رِّ توزيع سجائِّ  مُّ تِّ يَ "سَ  لِّ حتفال املقبِّ يف اال نَّ أَ  رَ شِّ لقد نُ   .6
 الم.ة السَّ عمليَّ  مع/ضد   ملظاهرة   كَ خُيَط ُِّط زمالؤُ  .7
 ة".يفَ نِّ ( "عَ ة)غرافيتيَّ  ومات  سُ برُ  ة  لوءَ املدرسة مم لِّ مجيع جدران مداخِّ  نَّ أَ  تَ ي  أَ ىل املدرسة ورَ إِّ  تَ ل  صَ وَ  .8
 حتجاج.ٱ لَ ورسائِّ  عل  ردود فِّ  نّتنت  مواقع الِّ  دُ حَ أَ يطُلُب عديدة يف العامل،  نَ ماكِّ ة كثرية يف أَ عنصريَّ  االت  ح كتشافِّ ٱ بسببِّ  .9

   
 خرى.أُ  ةً لَ مثإ وا أَ ضيفُ أَ 
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  يّ جدول شخصإ 
 عجاهأَ  رَ كإ ذُ  ث  دَ حَ  لّإ عن كُ  كَ علإ فإ  دّإ رَ يَّة ىل كيفإإ  رْ شإ أَ 

 
 

احلدث  ثُ كرَتإ ال أَ  ثُ كرَتإ أَ  
 رقم

   ل  عْ فإ  دَّ رَ  يَ بدإ لن أُ  ل  عْ فإ  دَّ بدي رَ سأُ 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   10 
   11 
   12 
   13 
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 قاشار والنّإ وَ للحإ  داة  القصرية كأَ  فجامُ الَ 
 فيها" ضغفإ هتمامها ابلَ ٱشمدى  ة تُقاسُ نسانيَّ لسلة الإ السّإ  ةَ مَ ظَ عَ  نَّ أَ  رَ يتذكَّ  َأن اجملتمعإ على "

 و .لُ قال دورون أَ 
 فسريلستوايت التَّ  افقً وَ  –لة سئإ أَ  ةَ ثجاثَ  حَ رَ طَ  اجً نوذَ  مُ مامنا، نستخدإ يت أَ فجام القصرية الّ الَ  نَ مإ  مَ نتعلَّ  لكي

 رى؟؟ ماذا أَ ما هو شعوري: فُ صْ الوَ  .1
 ؟ي  للعرض املرئِّ  يهِّ عطِّ أُ  تفسري   يُّ أَ  ري:سإ فتَّ ال .2
 ؟ منهُ  مُ لَّ تعَ ملاذا أَ و ، هُ مُ لَّ تعَ ذي أَ ملوضوع ال  الفيلم اب طُ كيف يرتبِّ : ةفَ عرإ الَ  جمالإ  ريُ تفسإ  .3

 نَّ ي أَ ع، أَ مجاع الواسة. مرحلة الِّ ساسيَّ البسيطة واألَ ة يَّ صفِّ وهي املرحلة الوَ   )(donnotation :الفهومالضمون/ –( 1ستوى )الُ 
: مضمون هو املضمون. على سبيل املثال ة  شبيه ببساطَ التَّ و املباشر،  ي  عجمِّ املضمون هو املعىن املو على املعىن،  ونَ قُ فِّ تَّ مُ  اسِّ ة النَّ غالبيَّ 
 بيض من منطقة شامبني يف فرنسا.بيذ األَ مبانيا هو النَّ الشَّ 
. املصطلح "داللة" هُ أُ و نقرَ أَ  ا نراهُ ممَّ  هُ ستنتاجُ ٱ نُ كِّ ذي ميُ ، املرافق، ال  ايف  ضوهي املعىن الِّ  :اللة/العىنالدَّ  –( 2ستوى )الُ 

(connotation)  َّو احلضارة أَ  وِّ اجملتمع أَ  يفك ِّرُ  يت من خالهلاريقة ال  ة. هي الطَّ يَّ خصِّ الشَّ  وِّ ة أَ يَّ جتماعِّ اال –ة يَّ بوِّ داعيات الّتَّ للتَّ  قُ يتطر
: لِّ املرسَ  صلِّ بَِّ ابجلنس، ووَ جليل، ابِّ وَ ابملركز،  ط  بِّ فسري مرتَ سالة. هذا التَّ الر ِّ  نِّ عَ من ضمن اجملتمع  شخص   يُّ أَ  مبانيا اللة للشَّ الدَّ  إِّليه. مثال 

 وغري ذلك. ا،ن نكون مع  بَ حتفال، واالتكون الفرحة، 
يت هي املعان )ال   تتحوَّلُ  يت بواسطتهاال   اتِّ مَ لَّ ملسَ موز واالرُّ و  ئِّ املبادِّ  نَ ة مِّ سطورة عبارة عن رزمة خمفيَّ األُ  :سطورةالُ  –( 3ستوى )الُ 

تكوُن : ال  ثَ ة. مَ يديولوجيَّ األَ  مفهومِّ مع  نيَّ  عَ مُ  بشكل  سطورة األُ تتالَمُس . هِّ لِّ كمَ بَ  عِّ اجملتمَ  ومن نصيبِّ  ،ةىل عامليَّ نة( إِّ معيَّ  جموعة  ة مبخاصَّ 
 ذلك. وغري  ا،عتبار  ٱ، أَوِّ ات  كماليَّ مبانيا  سطورة الشَّ أُ 

 
 
 

 !!! يمإ للمعلّإ 
 الثة.لة الثَّ سئِّ للَ  افق  له وَ  اوا تفسري  عطُ مني. بعد مشاهدة الفيلم، أَ املتعل ِّ  بُ ناسِّ يُ وا أَيُّها رُ : شاهدوها وقر ِّ فالم القصريةاألَ  نَ مِّ  مامكم عدد  أَ 

فسري من التَّ مستوى هاية إِّىل الن ِّ يف و  ،فسريالتَّ ان لثَّ ىل املستوى اُُثَّ اتبعوا إِّ الفيلم، حاسيس وما كان يف األَ و  املشاعر – ابلوصف أُ نبدَ 
 .معل  التَّ جلإ أَ 
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 بدون كلمات. –ق دقائإ  5 –فيلم العطاء 
https://www.youtube.com/watch?v=c5sW0M_7cEE 

 . ونبُ ي ِّ اس الطَّ النَّ  –ة رامي كلينشطاين غنيَّ بُ  قُ يرافَ 
ّ  فيلم   –د يّإ العمل اجلَ  جزاءُ   ق.دقائإ  5 – صينإ

https://www.youtube.com/watch?v=NtYVCvE1HuQ 

 ق.دقائإ  9 –اجملتمع يف ل داخُ التَّ  قصري َعنإ  فيلم  
https://www.youtube.com/watch?v=eE_HKxcsgHI 

 ُقُدًماهذا  اُنُقُلوا
https://www.youtube.com/watch?v=qQ5bctaYOdU 

 .ةً دقيقَ  18 –ون؟ حاييم هيخط لُ تفعَ سماذا كنتم 
https://www.youtube.com/watch?v=9OvA_32nhXM 

 ق.دقائإ  3 صينّ  فيلم   – بتَساَمة  ٱَع مَ  دَ ساعإ ن نُ أَ  - حياة   طإ كنمَ   ةُ دَ اعَ سَ الُ 

Heartwarming Thai Commercial - Thai Good Stories By Linaloved 

https://www.youtube.com/watch?v=cZGghmwUcbQ 

ّ  –الساعدة   ق.دقائإ  3 – فيلم صينإ

https://www.youtube.com/watch?v=qiir3ox3mwU 

 ق.دقائإ  5 –العطاء  نإ عَ 

https://www.youtube.com/watch?v=sx6xHmBs0bE 

 يف العطاء ة  لَ اوَ مَُ 

https://www.youtube.com/watch?v=4bN8_hViqU4 

https://www.youtube.com/watch?v=vAJOyPB0wq4 
 

 كرتاثالباالة واال  نإ اييم هيخط عَ ح -قصري  فيلم
https://www.youtube.com/watch?v=eE_HKxcsgHI 

 

 تماعيّ جاال لإ داخُ التَّ  نإ عَ  قصري   فيلم

https://www.youtube.com/watch?v=c5sW0M_7cEE
https://www.youtube.com/watch?v=NtYVCvE1HuQ
https://www.youtube.com/watch?v=eE_HKxcsgHI
https://www.youtube.com/watch?v=qQ5bctaYOdU
https://www.youtube.com/watch?v=9OvA_32nhXM
https://www.youtube.com/watch?v=cZGghmwUcbQ
https://www.youtube.com/watch?v=qiir3ox3mwU
https://www.youtube.com/watch?v=sx6xHmBs0bE
https://www.youtube.com/watch?v=4bN8_hViqU4
https://www.youtube.com/watch?v=vAJOyPB0wq4
https://www.youtube.com/watch?v=eE_HKxcsgHI
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 جتماعيّ اال لإ داخُ التَّ  نإ عَ  فُ مواقإ  –( 7ة رقم )اليَّ فعَّ 
 هداف:الَ 
 ة. يَّ جتماعِّ اال هِّ تِّ الفرد لبيئَ  ةِّ املشّتك على حاجَ  فُ يتعرَّ 
 ة.جتماعيَّ املشاركة اال نَ مِّ  هُ فَ موقِّ  هِّ املشّتك لنفسِّ  حُ يوض ِّ 

 ة:        دَ اعإ سَ مُ  اد  وَ مَ 
  ِّة للعالقة بني الفرد واجملتمع.فَ لِّ مواقف خمتَ  لُ ث ِّ متَُ  دَ قصائِّ  ت عليها ثالثُ بَ شعارات ُكت 
 .شعار فارغ 
  ُام  هَ مَ لِّ  بطاقات   ثالث. 
  َاملشّتكني. ل ِّ كُ لِّ  خ  سَ نُ تُ َوزَُّع  –غان األَ  وِّ د أَ فيها كلمات القصائِّ  وراق  أ 
  َاملشّتكني. لكل ِّ  خ  سَ نُ  –قوال ورقة أ 

 ( .ذلك هَ وما شابَ  ،ردةاء، خُ ر ، غِّ ص  قَ خرى للعمل )صحف، بريستول، مِّ أُ  موادُّ 
 :ةاليَّ ى الفعَّ رَ جمَ 

 ىل ثالثة طواقم.اجملموعة إِّ  تقسيمُ  -
 ة.مَّ هَ قوال وبطاقة مَ غان(، ورقة أَ د )األَ للقصائِّ   طاقم على ورقة   لُّ كُ   لُ حيصُ  -
 ط.واحدة فق ة  قصيدَ  ة  بداعيَّ إِّ  ة  بطريقَ  فُ صِّ يَ  هُ الث، لكنَّ الثَّ  دَ القصائِّ  م  طاقَ  لُّ كُ يناقُِّش   -

 : ةبطاقة َمَهمَّ 
ُ عَ غان( ت ُ )أَ  دَ قصائإ  م ثجاثُ مامكُ أَ   للمجتمع واحمليط. ف  خمتلإ  ل  عن تعامُ  ربّإ

  ِّة(.يَّ غنِّ قصيدة )أُ  وا القول لكل ِّ مُ الئ 
 ة؟غنيَّ األُ  وِّ يف القصيدة أَ  ئُ بِّ ذي خيتَ ال   جتماعيُّ ما هو املوقف اال 
  ِّخمتلفة(. ة  قصيدَ  ة  جمموعَ  لُّ كُ تناقُِّش  ة )يَّ غنِّ األُ  وِّ أَ صيدة الق يف غِّ البالِّ  ةَ ة شخصيَّ بداعيَّ إِّ  وا بطريقة  فُ ص 

 .ة الكاملةاهليئَ  مامَ أَ  هُ نتاجَ إإ  م  طاقَ  ل  كُ   ضُ يعرإ 
 :اليةلة التَّ سئإ الَ  نإ ة الكاملة عَ مام اهليئَ وحوار أَ  نقاش  ُُيَرى 

 قوال.واألَ ( غان  )األَ  دِّ عنها يف القصائِّ  يت ُعربِّ َ ة ال  يَّ جتماعِّ ملواقف االما هي ا -1
 ملاذا؟و ؟ "ج" ، َأوِّ املوقف"ب" أَوِّ املوقِّف ،وَن، حبسب رأيكم، املوقف "أ"سيختار  واكان  ، ال ذينيلسرائِّ بيبة يف إِّ الشَّ  بناءِّ ما هي نسبة أَ  -2
 ؟ "ب"؟ "ج" ؟"أ" حبسبِّ  ونَ كُ سلُ يَ سَ م هُ مجيعَ  نَّ اجملتمع لو أَ  عُ ض  ماذا سيكون وَ  -3
 ة.لَ مثِّ وا أَ عطُ ؟ ملاذا؟ أَ نفَسهُ  فَ املوقِّ ، ع  ض  وَ  ويف كل ِّ  ا،م  دائِّ  ستختارونَ  هل -4
 عار الفارغ؟ة للش ِّ بَ اسِّ نَ لقصيدة مُ  قّتاح  ٱ مُ هل لديكُ  -5
 ؟يف العيش فيهذي ترغب لتحسني اجملتمع ال   هُ تَ ح  قّتََ ٱذي ال   رِّ و  الدَّ يف  كَ ما هي مساهتُ  -6
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 : درشإ للمُ 
 .جتماعي  ل االداخُ ة التَّ خمتلفة لقابليَّ  عن مستوًّيت    تُعربِّ ُ يت، وال  مواقِّفَ  ةَ ثالثَ غان( )األَ  دُ القصائِّ تعرُِّض 

 
 اذ موقف خت ِّ ٱ نِّ دىن مِّ أَ  د  حَ   عن ال مباالة؛على ظهري" تُعرب ِّ  ق  ل  ست َ ان مُ "أَ                        -وقف "أ"  الَ 

 مل.املشاركة والع نَ مِّ  ن   دَ تَ ى مُ ومستو                                          
 

 بطريقة زُ ي َّ تمَ املشاركة. ت نَ مِّ  ط  ى متوسِّ عن مستو   رب ُِّ عَ ، ت ُ على اجلدار" سُ "جيلِّ                        –الوقف "ب" 
  حُ يتصفَّ خبار يف موعدها، و األَ  عُ ك. يسمَ شارِّ خص مُ الشَّ  نَّ أَ وك - ولو نظرًّيا  - تبدو                                        

ُ عن موقفِّهِّ، لكنَُّه ل يعمل على تقيقها.                                           الصَّحيفَة، ويتحدَُّث ويُعرب ِّ
 

 ُمعلَّل. ف  موقِّ  اذِّ خت ِّ ٱ ة من خاللِّ  عن مشاركة عاليرب ِّ عَ ، ت ُ العامل" ري ُِّ غَ ن ُ سَ  نتَ ان وأَ "أَ                          -الوقف " " 
 وابت عُ الصُّ  نَ غم مِّ ، ابلرَّ ال  فعَّ  ل  كشب م  يَ /قِّ فكار  لتحقيق أَ  ستعداد  ٱخص على الشَّ                                           

 من خالل  أي العام  أثري على الرَّ خمتلفة: التَّ  أثري على مستوًّيت  قدراته للتَّ  مُ يستخدِّ                                           
 تنظيم    وَ املشاركة يف املظاهرات، وَ ىل احلركة، َواالنضمام إِّ ن، يدِّ ي ِّ ؤَ جتنيد مُ و ة، ىل اهليئَ إِّ  لَ رسائِّ                                          

 وغري ذلك. ،مظاهرات                                          
 

  ريقة ختيار الطَّ ، واليّ جتماعإ ل االداخُ ة للتَّ عَ تنوّإ ة مضافيَّ إإ   َ لنماذإ  قرتاحات  ٱ للمشاركي طرحَ عار الفارغ الشّإ يُتإيُح        
ّي.         الجائإَمة ُلسلوهبإإمإ الشَّخصإ
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 ي"هرإ على ظَ  ق  لْ ت َ سْ مُ َأان "

 كلمات: يعقوب روتنبريغ
 يل زيلربريئإ حلان: أإ أَ 

 على ظهري اي  ستلقِّ مُ  سُ جلِّ أَ أان 
 قفىل السَّ إِّ  رُ نظُ أَ 
 ،ميًّيَّ راقب كيف متضي أَ أُ 

 كامل،  بفراغ  
 على ظهري ل ق  ست َ مُ أان 

 ذِّيه، أَ مُ حلُ ر، أَ ك ِّ فَ أُ 
 واحلياة حلوة

 ة.يَّ ا كاملسرحِّ متام  
 

 و ال تكونن تكون أَ بدون أَ 
 موجود ة  ان ببساطَ أَ 

 قُّ يستحِّ  شيء   ي ِّ بدون أَ 
 هِّ جلِّ من أَ  وتَ ن منُ أَ 

 أيس وبدونِّ  مل  أَ  بدونِّ 
 بُ راقِّ أُ  ة  ان ببساطَ أَ 

 العامل يف حُ ائِّ كما السَّ 
 .فِّعال   والعامل مجيل  

 
 ئُ ، كانت يل مبادِّ ة  مرَّ 

 اهَ مجيعَ  هاتُ ع  لقد بِّ 
 سبة يلابلن ِّ  ة  مرحبَِّ  ة  فقَ صَ 

 .ايض  لكم أَ  ة  دَ وهي جي ِّ 
 قَّ عندمامل يتبَ  ،واآلنَ 

 هِّ بِّ  نُ مبا نؤمِّ 
 حياان  أَ  ق  تغرِّ سان مأَ 

 نس.اجلِّ  نِّ عَ  يف هذًّيانت  
 
 

  https://www.youtube.com/watch?v=rJ3ZfVhEpMA 
 يل زيلرب.ريئإ أَ 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ3ZfVhEpMA
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 على اجلدار س  جالإ 
 ينشطاينريك آكلمات: أَ 

 حلان: شالوم حانوخأَ 
 

 على اجلدار سُ جلإ أَ 
 هنا واُلخرى هناك جل  رإ 

 على اجلدار سُ جلإ أَ 
 اجلميع عَ تاًما مَ 

 اهاتتّإ اال يعإ جاالبتسامات يف  عُ وزّإ أُ 
 مور.ًما يف قلب الُ ًما، دائإ ودائإ 

 

 على اجلدار سُ جلإ أَ 
 هناك ل  جْ هنا ورإ  ل  جْ رإ 

 على اجلدار سُ جلإ أَ 
 العامل بُ راقإ أُ 

 اهاتتّإ االبتسامات يف جيع اال عُ وزّإ أُ 
 مور.الُ  ًما يف قلبإ ًما، دائإ ودائإ 

 

 على اجلدار سُ جلإ أَ 
 هناكالنَّظَر  سُ لإ ختَ هنا وأَ  رُ نظُ أَ 

 اجلريدة حُ تصفَّ أَ 
 يف موعإدإها خبارالَ  عُ مسَ أَ 

 نفسي ف  لُ أَ 
 ان.خَ الد   نَ مإ  ز  اجإ حبإَ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=B5ImL9PWN7w 

 ينشطاينريك آأَ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5ImL9PWN7w
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ُ نُ سَ  نتَ ان وأَ أَ   العامل غريّإ
 ينشطاينآريك كلمات: أَ 

 يلوفميكي جابريئإ حلان: أَ 
ُ  نتَ ان وأَ أَ   العامل سُنغريّإ
 ، عندها سيأيت اجلميع،نتَ ان وأَ أَ 

  -، ال بسلُ بْ ق َ مإن وقالوا هذا،  قَ بَ لقد سَ 
ُ  نتَ ان وأَ أَ   العامل. سنغريّإ

 
 من جديد أُ نبدَ س ةً يَ اثنإ  نتَ ان وأَ أَ 
 ريبالُ  مرإ ، ليس ابلَ ، ال بسَ نتَ ان وأَ أَ 

  -، ال بسلُ بْ ق َ من وقالوا هذا،  قَ بَ لقد سَ 
ُ  نتَ ان وأَ أَ   العامل. سنغريّإ

 
https://www.youtube.com/watch?v=mIf1RuEnDlQ 

 ينشطاينغناء: َأريك آ -شاراتالإ  ةإ غَ لُ ة لإ معاجلة خاصَّ 
https://www.youtube.com/watch?v=HRQ5MzoClNc 

 الكلمات عَ نسخة كريوكي مَ 
http://www.dailymotion.com/video/x2m29se 

 ةبيَّ رَ لعَ وابإ  ةيَّ معاجلة ابلعربإ 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mIf1RuEnDlQ
https://www.youtube.com/watch?v=HRQ5MzoClNc
http://www.dailymotion.com/video/x2m29se
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 واحدة. ة  مرَّ  نسان يعيشُ الِّ فابحلياة،  ع  ، متتَّ بدون تفاهات   .1
 .ر  ث ِّ ؤَ ي ُ  ت  ن يصو ِّ مَ  .2
 كين وشأن يف زاوييت.تُر اُ  -مينِّ   لَ فضَ وأَ  مَ عظَ أَ وكانوا حاولوا... قد كثريون   !ع  مسَ اِّ  .3
 ة نفسي".ئَ ىل البحر "لتهدِّ ان ذاهب إِّ أَ  -"قذارة" واحدة كبرية شيء   كلُّ  .4
 بقدرت على العطاء. ن  مِّ  مؤ ن ِّ ألَ  ،ىل احلركةإِّ  تُ ب  سَ نتَ اِّ  .5
 ما. شيئ ا ل  فعَ ٱوَ  حكمة. تعالَ ذا  أَمر ا فقط ليس مَ ن نتكلَّ أَ  .6
داا د  قَّ عَ مُ  ان؟ الواقع شيء  غيري؟ أَ التَّ  هِّ من مبقدورِّ  .7  .جِّ
 مريض. ليم يف سرير  السَّ  كَ رأسَ  ل  دخِّ ال تُ  .8
 ك.عمالِّ رأسي بَِّ  عَ قِّ ع  قَ نت لن ت ُ ، وأَ كَ جَ زعِّ ان لن أُ أَ  .9

 د ا يف   ن يكون جي ِّ أَ  هُ نُ كِّ ميُ  شخص   ... برأيي كلُّ رَ ث ِّ ؤَ ن ن ُ ، أَ كَ ن نشارِّ كلماتك اجلميلة: أَ   - عين شيئ ا. هذا ال ي10
 رام. على ما يُ  شيء   كلُّ سيكوُن  عندها وَ جماله،      

 غيري.التَّ  ثُ سيحدُ فشيئ ا صغري ا،  شخص   لُّ كُ   َعمِّلَ  ذا. إِّ 11     
 املعاكس. يءِّ ابلش ِّ  هُ عُ قنِّ وأُ  بُ ذهَ سأَ  -صادق هُ نَّ بَ  هِّ عتقادِّ ٱ. يف 12     
 مل؟... ما العمل غري األَ أَيض ا هبا ونَ نُ يؤمِّ اآلخرين  نَّ بَ  مل  ي أَ ل ِّ هبا... كُ  ن  ؤمِّ مُ وَأان ة، القضيَّ واضح يف  . يل رأي  13     
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  ةعليميَّ حدة التَّ الوَ هذه يف هناية 
 اعّي وجََ  شخصي   توضيح  

 ها؟تُ مْ علَّ يت تَ طلحات اجلديدة الّ ما هي الص 
  َّعي؟لتطو   ساسي  افع الَ ما هو الد 
  َّع يف نظري هو...طو  الت 
  جاابهتم.إإ  لْ جّإ وسَ  ،عطو  التَّ  يَّةهإ عن ما كَ لتإ و من عائإ ك أَ من زمجائإ  ْيإ ثنَ ٱ لإ سأَ اإ 
  َا يف هذا الوضوع؟هَ ت ُ مْ لَّ عَ يت ت َ قاط الّ النإّ  م  هَ ما هي أ 
  يف نظري؟ ام  هإ هذا الوضوع مُ  يُعَترَبُ لاذا 
  ّ؟خاصّ  هتمامي بشكل  ٱ اثرَ ذي أَ ما ال 
  َطرحها؟يف  بُ رغَ يت أَ ة الّ لَ سئإ ما هي ال 
  َّعليم؟ي يف التَّ عن زمجائإ  تُ مْ ماذا تعل 
  مردودّي. عليم هذه بشكل  موضوع وحدة التَّ  ن يفمع  ة للتَّ دوات اجملازيَّ حدى الَ ختاروا إإ اإ 

   كثر؟أَ  رإ محوُ كيز والتَّ ابلرتَّ  وهاخرتتُُ ٱيت داة الّ لَ ا دُ شماذا تساعإ 
  َة؟اليَّ الفعَّ  ا خجالَ هَ وْ رَ ومل ت َ  ا اآن شمساعدةإ هذا اَلداة،هنَ وْ رَ يت ت َ الّ  شياءُ ما هي ال 
  ة؟ضافيَّ العاينة الإ  ... بعدَ اهَ م تَُ كُ فإ موقإ هل حصل تغيري يف 
  َة/ُأخرى؟ضافيَّ إإ  ور  مُ أُ  همإ يف فَ داة العاينة من خجال الَ  ُتساهإمُ  له 
  داة؟ة بواسطة الَ دَ العاينة اجملدَّ  عقابإ تغيريه يف أَ ، وترغبون يف ةاليَّ خجال الفعَّ  هُ اذُ ختّإ ٱ َتَّ  ف  هل من موقإ 
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يَّ التَّ  ةُ حدَ الوَ   ةُ يَّ خصإ الشَّ  ةإ وَّ القُ  اطُ قَ نإ  –ة عَ ابإ الرَّ  ةُ عليمإ
 هدافالَ 

  ُمنية عند املتعل ِّ وَّ توضيح ما هي نقاط الق 
  ِّهُ وما مينحُ  هِّ لديه ما يعطي واحد   لَّ كُ   نَّ دراك أَ إ 

 اخلاصَّة ب،ة وَّ نقاط القُ 
 دان جيّإ شماذا أَ 

درسان 
 انيَّ تعليمِّ 

ي   هادُ توضيح األُمور ال يت أُجِّ
 "اخلمس فاتِّ ف على "الص ِّ عرُّ التَّ 
 اء حسب جاردنركَ الذَّ 

 حمادثة وحوار 
 لعبة

 غان  ة وأَ صَّ قِّ 
 
 ةفتتاحيَّ اإ 

ذا نحنا يف توجيه ة. إإ وَّ ق ُ  ونقاطإ  كبري لصفات    ع  ن بي تنو  مإ  ،خاصّ   ة ابرزة بشكل  نقاط قوَّ  دُ وجَ شخص تُ  "لكلّإ 
 ورن كابجانكثر بكثري" أُ أَ  عالية   عَ ل متعة ودوافإ نازات عالية من خجاىل إإ إإ  لُ صإ نَ سَ فَ هتم، قوَّ  زإ مراكإ  شخاص نحوَ الَ 

 ة؟وَّ ما هي نقاط القُ 
  ِّ طويلة،  خمتلفة لفّتات   ميكن مالحظتها يف حاالت  وَ د، ين جي ِّ نَّ عور بَ الشُّ وَ  فكريالتَّ وَ  لوكأُسلوب السُّ  زُ مُتي

 للعمل. فهي تعطي طاقات   ة  نقاط قوَّ  دُ وجَ ت شخص   ل ِّ كُ لِّ فَ رن، ن وتطو ِّ دُ سعِّ تُ و ب، ي ِّ ور الطَّ عُ متنحين الشُّ وَ 
  َة. ستخدام هذه الكفاءَ فة املكتسبة واملهارات الاملعر  عَ دمج للقدرة/امليل، م 

 ة.وَّ ق ُ  ةِّ نقطَ لتحويل القدرة إِّىل  اجلهد ضروري  
 القدرات/اليول؟ صُ خّإ شَ كيف نُ 
  ِّ يت تصادفها.ة للحاالت ال  يَّ لقائِّ اتبع ردود فعلك الت 
  َكبري.  ليها بقدر  يت تشتاق إِّ ال   ورَ مُ األُ  صِّ خ ِّ ش 
  ِّرعة.بس هُ مُ ذي تتعلَّ ما ال   ص  فحَ ا 
  ِّكتفاء.اال  يت تعطيكَ ور ال  مُ ما هي األُ  ص  فحَ ا 

ها ستثمارُ ٱ اجلديرِّ  نَ يت مِّ ور ال  مُ كيز على األُ يف الّتَّ  كَ دُ فهي تساعِّ  اخلاصَّة بَِّك،ة ة لتشخيص نقاط القوَّ يَّ ه ِّ هنالك أَ 
 جنازات.والِّ  داءِّ األَ  لتحسنيِّ 

 عليم.التَّ و يف يف العمل أَ  آخر يف منظومة العالقات أَوإِّىل  ها من جمال  قلَ لك نَ ة نقاط القوَّ  تشخيصُ يُتِّيُح 
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 فاتلعبة الصّإ  –( 1ة رقم )اليَّ الفعَّ 
 ة:اليَّ جمرى الفعَّ 

ان. هلذا كَّ السُّ  عَ عالقة مَ  بناءِّ وترغبون يف  فيها؛ شخص   يَّ ال تعرفون أَ غريبة،  م موجودون يف مدينة  كُ نَّ وا أَ لُ ختي َّ 
على ملصقة  ةَ فَ وا هذه الصّإ بُ كت ُ صفة واحدة فقط. اُ ن بواسطة ير آخ على زمالءَ م كُ نفسِّ أَ  عليكم عرضُ  ،الغرض

 م.كُ وها على قميصإ قُ لصإ وأَ 
 و شريكة.أَ  اوا شريك  ختارُ ٱوَ  ،اآلخرين لوا صفاتِّ مَّ أتَ وَ وا يف الغرفة بدون كالم، لُ جتوَّ 

 الية:الواضيع التَّ  نإ عَ  زو    كل  يتحدَُّث  
  نة عن نفسي؟املعيَّ فة هذه الص ِّ  تُ خّت  ٱملاذا 
  َّ؟ ما هو؟د  و تردُّ أَ  ي  لِّ داخِّ  اع  رَ صِّ  هل كان لدي 
  ؟ َك أَنَت ابلذَّاتتُ خّت  ٱملاذا 
  َ؟ال  متبادَ  ختيارُ كاَن اال  له 

ُه   ُأخرى يف الغرفة. ة  مرَّ  لِّ جوُّ الميذ للتَّ التَّ م املعل ِّ يوج ِّ
 ات:يَّ ابعِّ الرُّ  قاش داخلن ِّ الات. زوج ا آخر لتكوين رابعيَّ  زوج   لُّ كُ خيتاُر  
   ِّ؟اآلنَ  ةَ اجملموعَ  زُ ماذا ميي 
  ُة؟لَ متكامِّ أَم ة؟ سَ متعاكِّ أَم متشاهبة؟ هي هل  فات:الص ِّ  من حيث 
   امس   ٱا هَ لنفسِّ  جمموعة   لُّ كُ ختتاُر. 
 ة الكاملة:داخل اهليئَ  نقاش  
  اجملموعة. عضاءِّ وعن أَ  ،هِّ عن نفسِّ  اتقرير   جمموعة   عن كل ِّ  ل  ممث ِّ يتُلو 
   املشاركة –عن نفسي  هُ تُ م  تعلَّ  ذيما ال. 
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 ة باصَّ اخلة وَّ نقاط القُ  –( 2ة رقم )اليَّ الفعَّ 
 كتشافهاٱعلى  هُ دَ ساعإ نُ ، علينا َأن ة  وَّ ق ُ  نقاطُ  دُ وجَ ت شخص   لكلّإ 

 
 ةدَ اعإ سَ مُ  اد  وَ مَ  

 سجيل عليهابطاقات مبساحة كافية للتَّ 
 لدوَ ربع/نصف بريستول جَ 

 جلدول( وا مثاال  رُ نظُ )اُ 
 
 
 

 
ُق   .هِّ ما عن نفسِّ  عليها شيء   بَ تِّ كُ   ة  اجلدول بطاقَ  نَ مِّ  ود  مُ م يف عَ املتعل ِّ يلصِّ

 
 قاش:للنّإ 

  َّاآلخر؟ نِّ ان عَ دُ حَ أَ  مَ ماذا تعل 
 سبة يل؟ابلن ِّ  رَ كث َ أَ  دَ دَّ ماذا تََ و عن نفسي،  تُ م  ذا تعلَّ ما 
   هِّ زمالئِّ  دِّ حَ أَ  نها ميستعريُ  ة  وَّ ق ُ  ةَ نقطَ  م  متعل ِّ  لُّ كُ خيتاُر. 
 ؟اصعب  أَم كان سبة يل/ ابلن ِّ  مرين سهال  كان الت ِّ   هل 
  ِّة عن نفسي؟وَّ هل كتابة نقاط القُ السَّ  نَ هل كان م 

 املعرفة ة )املوهبة(الكفاءَ  املهارة القدرة فاتالص ِّ  ماملتعلِّ   سمُ اِّ 
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  َّهابنصيبإ  يةإ اضإ رَّ ال ريُ غَ ر نوبَ الصَّ  شجرةُ  –( 3ة رقم )اليَّ الفع 
 محر )قبل الفراغ(قبل هنايتها، يف اجلزء الكتوب ابلَ  فْ توقَّ و ة، صَّ القإ  إإ قرَ م: اإ للمعلّإ 

 
 ة بنصيبها / بيجا برعاميَ اضإ رَّ ال ريُ غَ ر نوبَ شجرة الصَّ 

 ة.يَّ كيبوتسإ ق الائإ شجار، قسم احلدفًقا حلقيبة عيد غرس اَل ة: ليئا.س. وَ معاجلة ورسوم توضيحيَّ 
 

بتها . يف هذه الغابة ٱد بإ وتغرّإ  زُ وعصافري تقفإ  ،اتريْ جَ الش  و  شجارالَ  نَ غابة. يف الغابة الكثري مإ يف اجلليل تنمو وترتعرع 
 نَ مإ ، غرسًة يف طرف الغابةبه يرى ذ وإإ  ،هإ جولتإ ، خر  يف صوات. ذات مساء  ويصغي للَ  لُ وزير الغابة. يتجوَّ  نُ يسكُ 
 نوبر تبكي. سأهلا الوزير: الصَّ 

 ي اي صنوبري العزيز؟" "لاذا تبكإ 
 جلَ كون أَ والمعة لَ  ةً عَّ شإ وراقًا من ذهب. مُ أَ  ريدُ بًرا شائكة. أُ ن إإ عطيتَ وأَ  ،ة منتعشةضَّ وراقًا غَ شجار أَ الَ  لَّ كُ   تَ "لقد منحْ 

 الشجار".
، نوبرالصَّ  ةُ غرسَ انَمت نصرف... ٱوَ  هذا وراقك من ذهب". قالأَ  حُ تصبإ سوزير الغابة وقال: "حسًنا، غًدا صباًحا  مَ سَ بتَ اإ 
 وراقها... من ذهب.ذا بَ وإإ  ،باحيف الصَّ  تْ ظَ ستيقَ ٱوَ 
 ...!"منها لُ جَ ال يوجد أَ "شجار، الَ  ، قالت جيعُ !"نوبرشجرة الصَّ  جيلة  هي كم "

 ًسا على ظهره.كي  لُ مإ حيَ  لُ صإ يَ  بشخص   وبينما الشَّجرُة مسرورة  بنفسها، إإذا
 هُ كيسَ   َلَ مَ وَ جيع الوراق،  فَ قرتب وقطَ وراق". قال الّرجل. اإ جيلة والمعة هذه الَ هي من ذهب، كم  وراق  "واو، أَ 

 نوبر تبكي وتنوح...يف طريقه مبتهًجا ومسرورًا. وبقيت غرسة الصَّ  فَ نصرَ ٱو 
  "؟ري العزيزهلا: "لاذا تبكي اي صنوبقرتب منها وسأَ ٱو مسعها وزير الغابة، 

 شجار". جل الَ كون أَ ، وسأَ ةً عَّ شإ مُ  ةً افَ شفَّ  -من زجا  ةً عَ وراقًا المإ عطن أَ ، أَ وراقًا من ذهبريد أَ "ال أُ 
 من زجا ".  كَ وراقُ أَ  حُ تصبإ سردف قائجًا: "حسًنا، غًدا صباًحا وزير الغابة وأَ  مَ بتسَ اإ 

 من... زجا . وراق  ح بَ با ت يف الصَّ ستيقظَ ٱوَ غرية، نوبرة الصَّ الصَّ  تإ انمَ 
 شجار.الَ  تإ ، قالَ !"منها لُ جَ نوبر، ال يوجد أَ جل شجرة الصَّ ما أَ "
 تإ ت. هدأَ رَ سَّ كَ وراق وتت جيع الشجار... سقطَ الَ  نَ مإ  ب  هتَُ  عاتية   برايح   اذجرة فرحة وسعيدة بنصيبها... وإإ الشَّ  

 وانحت. ةُ الغرسَ  تإ كَ وصلعاء. بَ  عاريةً  تْ ايح وغرسة الّصنوبر بقيَ الرّإ 
 

 نوبر... وسأهلا: "لاذا تبكي اي شجريت العزيزة؟" ىل غرسة الصَّ وصل وزير الغابة إإ 
 شجار". ة الَ ، مثل بقيَّ ةً ضَّ غَ  وراقًا خضراءَ عطن أَ ا . أَ جَ الز   نَ افة والمعة مإ وراقًا شفَّ ريد أَ "ال أُ 
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 خضراء".  ة  حبلَّ  يَ سإ تكتسوزير الغابة وقال: "حسًنا، غًدا صباًحا  مَ بتسَ اإ 
شجار يف الَ  اليانعة وجيعَ  ها اخلضراءَ تَ لَّ ت حُ أَ ستيقظت صباًحا رَ ٱغرية، وعندما نوبرة الصَّ الصَّ انَمتإ . لَ صَ وهذا ما حَ 

 ... ةً وفجأَ ؛ بنفسها ومسرورةً  نوبر... ما زالت فخورةً شجرة الصَّ  جيلة  هي كم   سُ تتهامَ  ،جبال اجلليل
 
ا فًزا؟ تية قهذه اآ نمَ   نوبر:لى شجرة الصَّ ع قُ وتتسلَّ  دُ صعَ سريعة، تَ  ز  ن ْ عَ إإهنَّ

 ..."ة وحلوةكم هي غضَّ و لذيذة،  خضراءَ  وراق  اي هلا من أَ " -
 ت. انحَ وَ  نوبرالصَّ  ةُ غرسَ بَكت وسعيدة.  ةً مَ تخَ ها مُ دراجَ أَ  ، وعاَدتوراقالَ  لَّ رة كُ ريعة التهوّإ السَّ  زُ ن ْ العَ  تإ لتهمَ ٱوهكذا 

 ري العزيز؟ لاذا تبكي؟"باي صنو  كَ هلا: "ماذا بإ وسأَ  يةً ها وزير الغابة وعاد اثنإ بكاءَ  عَ مسإ 
 دَ حَ وال أَ  كرُبُ كة، سأَ ائإ ة الشَّ بريَّ الإ  يَ وراقإ أَ  عَ سرتجإ ن أَ ريد أَ ة، أُ ة ومنتعشضَّ وراقًا غَ ريد أَ نوبر: "ال أُ الصَّ شجرة  تجابَ أَ 

 يصيبن بسوء". 
ات ئَ ة ابلإ حادَّ و طويلة و  ةبريَّ وراقها إإ بَ  اذَ وإإ  ،باحت يف الصَّ ظَ ستيقَ نوبر. اإ ل، وانمت غرسة الصَّ ياللَّ  وحلَّ  وجاء الساءُ 

 بنصيبها.  ةً يَ وراضإ  نوبر سعيدةً الصَّ  ةُ رَ جَ شَ بَقإَيت يومنا هذا  واآالف، وحّتَّ 
 
 
 ة: مَّ هَ مَ 
 ة. صَّ للقِّ  فوا ّناية  ل ِّ أَ 

 ويشرح ملاذا. ،يت كتبهاهاية" ال  "النِّ   م  متعل ِّ  لُّ كُ يقَرأُ  
 ة.صَّ ة للقِّ هاية احلقيقيَّ النِّ   مُ املعل ِّ يقَرأُ 

 حمادثة: 
عنها  وجنيبُ  ،وحلة على اللَّ سئِّ األَ  بُ جاابت. نكتُ إِّ  عطاءِّ دون إِّ  –منفتح  ة بشكل  صَّ القِّ  لة حولَ سئِّ األَ  الميذ طرحَ التَّ  نَ مِّ  بُ نطلُ 

 خالل احملادثة.
ا يف حالةِّ  ،اليةلة التَّ سئِّ األَ  ابِّ عققاش ا يف أَ نِّ  ريُ بعد ذلك، نثِّ   ح:مل ُتطرَ  أّنَّ

  َبنصيبها؟ ة  يَ نوبر راضِّ شجرة الصَّ  ن  كُ ملاذا مل ت 
 تغيري؟ ل ِّ كُ   بعدَ  ت  رَ عَ وكيف شَ  ،ماذا حصل هلا 
  َعند اآلخرين؟ ام شيئ ا ما موجود  شتهيتُ ٱ نِّ هل حصل لكم أ 
  ُغبة؟م هذه الرَّ كيف واجهت 
   (؟ ما )رَ  ع  نِّ قتَ ان مُ أَ من َأي ِّ شيء وهو عندي  يَّ دَ املوجود لَ  يءُ اآلخر؟ وما هو الشَّ  هُ ويشبِّ  يَّ دَ املوجود لَ  يءُ الشَّ هو اض 

 ال ذي َلَديَّ؟ اخلاصُّ هو ما  –ي وحدِّ 
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https://www.youtube.com/watch?v=5RrBksNy154 

ُّ الغَ  -فيلم قصري  قدقائِّ  3 – هِّ بنصيبِّ  عُ نِّ نسان املقتَ هو الِّ  ينِّ
 نوبر؟ة شجرة الصَّ وقصَّ  القصري ختالف بني الفيلمما هو وجُه االبه و وجه الشَّ هو جيبوا: ما وأَ  القصري، شاهدوا الفيلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5RrBksNy154
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 ورْ ة السَّ يَّ غنإ أُ  عقابإ يف أَ  –( 4ة رقم )اليَّ الفعَّ 
 

 ورْ السَّ 
 يل زيلربريئإ حلان: أَ يهود مانور، أَ كلمات: إإ 

 ور  السَّ  ةَ شجرَ  تُ ي  رأَ 
 مسالشَّ  مامَ يف احلقل أَ  ة  بَ منتصِّ 

 دالرَب  القيظ، ويف  مِّ ًّيَّ أَ يف 
 العاصفة. مامَ أَ 

 
 على جنبه لُ يتمايَ 

 شبالعُ  لَ ليصِّ  هِّ تِّ بقمَّ  ئُ يطأطِّ و ال ينكسر، 
 البحر مامَ وها هو، أَ 

.وعَ  رُ خضَ و أَ ر  السَّ  موجود    ال 
 

ا وُ ر  السَّ   هنا، وحيد 
 اروالنَّ  املاءِّ  مامَ أَ 

ا وُ ر  السَّ   هنا، وحيد 
 ماء. السَّ حّتَّ 

 عظيم ا هُ حدَ وَ  –هنا  وُ ر  السَّ 
 مُ تعلَّ ليتين أَ 

 واحدة ة  رَ جَ شَ  طريقَ 
 فلان كالط ِّ وأَ 

 مس.الشَّ  ضوءِّ  مامَ أَ  رَ سَ نكَ ٱذي ال  
، ويف   دالرَب  يف القيظِّ

 مام العاصفة.أَ 
 

 وحيد ا... و،ر  ها هو السَّ 
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 و؟ر  حمادثة: ما هي صفات شجرة السَّ 
 ملاذا؟وَ اها لنفسي؟ تبنَّ أَ  تُ ن  كُ   ،ور  شجرة السَّ  صفاتِّ  يُّ أَ 

 
 
 
 
 
 
 

rBp7q4-https://www.youtube.com/watch?v=xd9W 

 زيلربيل ريئِّ أَ  –ة ة/حقيقيَّ صليَّ ة أَ غنيَّ أُ 
https://www.youtube.com/watch?v=P8_MT_XX7XQ 

 ةمع رسوم توضيحيَّ  –فيتار بناء أَ  –ر خَ آ تنفيذ  
.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=801863http://www.makifg.edu2 

 ةعَ سَّ وَ ات مُ اليَّ فعَّ 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xd9W-rBp7q4
https://www.youtube.com/watch?v=P8_MT_XX7XQ
http://www.makifg.edu2.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=801863
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 مية للمتعلّإ اطَ سَ وإ  –م للمعلّإ  ثراء  وإإ  توسيع  
 

وعلى  ،نسانة الِّ بارز على شخصيَّ الأثري تَّ الوذات  ،كثر سيادة  األَ  سم  فات اخلَ لص ِّ إِّىل ا قُ يتطرَّ  "سمْ فات اخلَ "نوذ  الصّإ 
ة: خصيَّ الشَّ  صُّ ختَُ  بعاد  أَ  ةِّ سَ خَ ة إِّىل خصيَّ زات الشَّ ات واملميِّ  وكيَّ لُ السُّ  نَ الكثري مِّ  ةُ سبَ نِّ  نُ كِّ ميُ  ،موذجحبسب هذا النَّ  .هِّ وكِّ لُ سُ  ةِّ طريقَ 
مبقدور . ات العاطفيّ بَ الث َّ و ة(، وليَّ حساس ابلسؤُ الإ  وإ ه )أَ جَّ وَ خطيط الُ التَّ و ح، نفتإ فكري الُ التَّ ، وَ ريةالسّإ  نُ سْ حُ وَ نفتاح، اال

 .نعكاس واملردود اخلاص  اال سلوبِّ ة لدى الولد بُ وَّ القُ  كاملرآة نقاطَ   ونَ سُ يعكِّ  م  هُ ان" عند الولد، ف َ قدرة "األَ  مني تعزيزُ املعل ِّ 
 

 سمْ اخلَ  فاتُ الصّإ 
ُه  :االنفتاح ، يُّ نطوائِّ نسان االالِّ يتمتَُّع ر. غامِّ مُ و ، م  حازِّ و ، ال  فعَّ و ىل اخلارج. فهو مرتبط ابجملتمع، نسان املنفتح طاقاته إِّ الِّ يُ َوج ِّ

 .ر  ذِّ حَ وَ  ئ  ادِّ هَ وَ  ول  جُ خَ وهو نفتاح، اال مِّ لَّ دىن يف سُ دريج األَ ابلتَّ 
ن عاوُ ستعداد للتَّ واال/ احلذر، هِّ بطيبة قلبِّ  زُ يتمي َّ  ،رية"الس ِّ  نِّ س  "حُ مِّ لَّ عال  يف سُ  حيظى بتدريج   الِّنسان ال ذي :ريةالسّإ  نُ سْ حُ 

 ةِّ فَ صِّ بِّ  ريةالس ِّ  سنَ حُ  ونَ طُ يربِّ  انن . منهم َمناملراس، واألَ  اخر، صعبُ نسان السَّ دريج هو الِّ سفل التَّ ذي يف أَ ال  ُن الِّنساوالعطاء. 
، فحِّ للمنفتِّ  زة  مميِّ   فيها صفة   نَ و  رَ ي َ ة، وَ احلميميَّ   رية.الس ِّ  نِّ س  صفة حُ  تدرجي ا بُهنَّ اأَلكثر ساء الن ِّ ني. وإِّمجاال 

ر محوُ العمل والقدرة على التَّ وَ ة، وليَّ املسؤُ وَ عب، ىل العمل الصَّ التَّخطيط املوجَّه إِّ  عال  لصفةِّ  تدريج  يشرُي  :جَّهالتَّخطيُط الُوَ 
 هال.احلاضر والِّ  نَ ع مِّ متُّ التَّ و ة، وليَّ املسؤُ  عدمَ وَ يعين الكسل،  املتدن ِّ  دريجُ تَّ الابهلدف. 

يتمتَُّع الِّنساُن ابملقابل، وَ املزاج.  دُ ابرِّ وهو  هِّ عالية بنفسِّ  ة  بثقَ  عُ يتمتَّ و ، ئ  هادِّ  ونُ ياا يكفِّ عاطِّ ابت نسان الثَّ الِّ  :يّ فإ اطإ العَ  اتُ بَ الث َّ 
 ابلقلق. حماط  وهو  ،ابهليستريًّيوَ ة(، يَّ ونِّ قص )ابلدُّ ور ابلنَّ عُ ابلشُّ العصيب  

، هي ن  الفَ  ُحبُّ وَ اخليال، و ، هتمام مبجاالت عديدة  الوا ،جديدة ةفكريَّ  اهات  جت ِّ ٱ ستعداد لبحثِّ ة واالبداعيَّ الِّ : حتإ النفَ  ريُ فكإ التَّ 
 .هِّ هتمامِّ ٱ جماالتِّ يف  اآلفاق، مقابل ذلك، حمدود   يقُ فكري املنفتح. ضِّ عال  يف التَّ  بتدريج   عُ تَّ مَ تَ ذي ي َ نسان ال  الِّ  زُ متيِّ   صفات  
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 ة باصَّ اخلكعكة الواهب   –( 5ة رقم )اليَّ الفعَّ      
 وواحدة د  واحإ  خريطة "لكعكة الواهب" لكلّإ  هداف: ختطيطُ الَ 

 ةخصيَّ ات الشَّ رَ دُ ات( والقُ الواهب )الكفاءَ  تشخيصُ 
 

 ات:رَ دُ قُ  بعِّ سَ  ، فهنالك ما ال يَقِّلُّ عنها جاردنربَ ت َ يت كَ م الكثرية ال  كَ اء/احلِّ كَ ة الذَّ حبسب نظريَّ 
 شخصي   –ان حكمة األَ  .1
 اصشخبني األَ  –اس حكمة النَّ  .2
 منطقي /رًّيضي   –رقام حكمة األَ  .3
 لغوي   –حكمة الكلمات  .4
 موسيقي   –حكمة املوسيقى  .5
 حركي   –سم حكمة اجلِّ  .6
 زي  حي ِّ  –ز واحلي ِّ  ن ِّ حكمة الفَ  .7

 
 للمجتمع، م  هإ مُ  شخص يوجد ذكاء   لكلّإ                 
 خدامه.ستإ ٱليكون قادرًا على  هُ مُ عليه تعل   بُ ُيَإ  ذكاء                  
 عرتاف ابال ق  ا احلَ نَّ مإ  لّ  كُ ، ولإ ا ذكي  نَّ مإ  د  واحإ  كل                    
 وتطويره. هإ بذكائإ                  
 "،هُ ملُ  نعرف ما شمقدوران عَ "فنحن لن نعرف من نحن حّتَّ                  
 ةساسيَّ الَ ة َ مَّ هَ الَ  ونَ ن تكُ أَ  بُ يقول كي روبينسون. "وهذه ُيَإ                  
 عليم".جلهاز التَّ                  
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 :ْيإ تَ ساسي َّ أَ  ْيإ قدرتَ  كاء، علينا فحصُ حبسب جاردنر، لكي نقيس مقدار الذَّ 
 ة.القضااي من خجال حاجة حقيقيَّ  القدرة على حلّإ  -1
 ة.بيعيَّ ة الطَّ نتا  منتجات يف البيئَ القدرة على إإ  -2
 
 ته: شخصيَّ  بُ كإّ رَ يت ت ُ كاء، الّ جات الذَّ صّإ ستخدام مَُ ٱ، بخمتلفة قَ ائإ بطر  شخص   ل  ا كُ ُهذُ ينفّإ  ْيإ هاتي القدرتَ  نَّ عي جاردنر أَ يدَّ 

 

ستنتاجات، ستخجاص االٱدرة على القُ وَ ة، ة والنطقيَّ : القدرة على تييز القوالب العدديَّ ةرايضيَّ -كاء/حكمة النطقالذَّ 
 فكار.بة بي الصطلحات والَ م العجاقات الركَّ هْ ف َ وَ  ،قضااي بسيطة درة على حلّإ القُ وَ ة، نطقيَّ ماذ  الة للنَّ اسيَّ احلسَّ و 
 

ة ويَّ غَ لُ  جَ و برامإ ة أَ غَ درة على تفعيل قواعد الل  القُ وَ ، هاورإ ودَ  الكلمات لعىنوَ للمبىن، وَ غمة، ة للنَّ اسيَّ احلسَّ  :يّ وإ غَ الل   اءُ كَ الذَّ 
 اجع.صال النَّ تّإ جاستعماهلا لإ ٱغة و م الل  ل  عَ ى ت َ درة علالقُ وَ ة، مبنيَّ 

 

: القدرة على بناء صورة ذهنّية للعامل احلّيزّي وأن ينادر وينّفذ عملّيات خجال استعماله. الدراك الرئّي يّ زإ يّإ احلَ  اءُ كَ الذَّ 
يقود ويتخّيل الجسام بشكل  البعاد، كذلك القدرة على وضع الشياء يف احلّيز، أن يعرف جّيًدا احلّيز، أن-ثجاثيّ 

 مرئّي. هذا الّنوع من الذّكاء مرتبط ابحلساسّية لللوان، للخط، للهيكل، للّشكل، للفراغ وللعجاقات بينها.
 

ة غمة لعزوفو لنوع النَّ وتة الوسيقّية أَ صوات والن  و لتناسق الَ غمة أَ ستوى النَّ لُ و يقاع، ة للإ اسيَّ : احلسَّ الوسيقيّ  كاءُ الذَّ 
 مييز بينها ومعاجلتها.التَّ وَ ة، موسيقيَّ  ناط  دراك أَ درة على إإ القُ وَ ة، موسيقيَّ 

 

منتجات من خجال  و لبناءإ قضااي أَ  لّإ ، حلَ والتَّعبري عنها يسَ حاسإ وأَ  فكار  أَ  درة على لفظإ : القُ احلركة -سمانّ كاء اجلإ الذَّ 
 .ذلك هَ وما شابَ  ،ةوَّ القُ وَ  َوالرونة نسيقالتَّ وَ  نَ وازُ التَّ كاءإ الذَّ  نَ مإ  وعُ هذا النَّ يشَمُل جلسمه. كذلك،  هإ ستعمالإ ٱ
 

درة على القُ وَ داخله، ًكا لا ُيول يف درإ ن يكون مُ أَ وَ  ،هإ ة عن ذاتإ ة حقيقيَّ ر نتا  صو خص على إإ درة الشَّ : قُ خصيّ الشَّ َكاُء الذَّ 
 صحيح. بشكل   هُ نفسَ  مَ ن يقيّإ ، وأَ هإ اتإ فضليَّ وأَ  هإ تإ معرفة مدودايَّ 

 

درة على . القُ ذلك هَ وما شابَ  ،ماهتإإ فضليَّ أَ وَ هم، وافعإ دَ وَ حاسيسهم، أَ فهمإ اآخرين:  همإ درة على فَ القُ  :شخاصبي الَ  كاءُ الذَّ 
 ة.يَّ جتماعإ درة االالقُ و خصّيات، الشَّ  نَ ة مإ فَ خمتلإ  نواع  مع أَ  ق  ناسُ وتَ  ن  بتعاوُ  العمل داخل اجملموعة
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ة لَ ص ِّ حمَُ  –ات" ًّيا "كعكة املواهب/الكفاءَ ستخدامها جمازِّ ال ة  رَ عليها دائِّ  ،فارغة ورقة   تلميذ   لَّ كُ وا  عطُ أَ  .أ
 واحد. ات لكل ِّ رَ دُ القُ 

عرض  نَّ هلم أَ  حُ نوض ِّ  أَنُفَسُهم. بِّهِّ  ونَ مُ ذي يقي ِّ كل ال  ابلشَّ  حَ ىل شرائِّ الكعكة إِّ  الميذ تقسيمَ التَّ  نَ وا مِّ بُ طلُ اُ  .ب
 كثر.أَ  ة  رحية عريضَ الشَّ  تِّ كرب، كانَ املوهبة أَ  تِّ ما كانَ لَّ ار املوهبة. كُ مقد لُ رحية ميث ِّ الشَّ 

 .هِّ بِّ جياد مواهِّ على إِّ  م  متعل ِّ  لَّ كُ   دُ ساعِّ نُ وَ ل، نازُ على عدم التَّ  عُ نشج ِّ  . 
 اخلاصَّةِّ هبم ومشاركتها. ةِّ الكعكَ مني َعر َض املتعل ِّ  نَ وا مِّ بُ طلُ اُ  .د
م عن تُ م  لَّ عَ كم؟ ماذا ت َ م عن زمالئِّ تُ م  ة: ماذا تعلَّ لَ سئِّ للَ ة الكاملة ئَ رية بوجود اهليصِّ قَ الشاركة تتطرَُّق امل .ه

ُكم اُكمِّي   ظُ وحنفَ  قُ ث ِّ وَ ؟ ن ُ أَنُفسِّ  بورتفوليو(. ال) "كعكة املواهب" يف امللف  الّتَّ
 
 

http://holistic.ort.org.il/?cat=30 

 ات اليَّ فعَّ                    
 

 
 
 
 
 

http://holistic.ort.org.il/?cat=30


104 
 

 وزمُ ورُ  ة  عَ متإ بواسطة أَ  ذايتإ   ض  رْ عَ  –( 6ة رقم )اليَّ الفعَّ      
 ة:اليَّ جمرى الفعَّ 
عن نفسه  فَ ن يُعر ِّ أَ  ك  مشّتِّ  عديدة. على كل ِّ  اورموز   اغراض  ا أَ نَ مَس  ( يف وسط الغرفة. على الورقة رَ ة  قَ رف َ مرين )مُ الت ِّ  نضع ورقةَ 
، دَ تَ  ةِّ لَّ فكري عن حُ التَّ  غراض املوجودة يف الورقة. عليهِّ األَ  وِّ وز أَ مُ رُّ بواسطة ال ما بينه وبني الغرض ال ذي  طُ تربِّ  ة  صَّ و قِّ أَ  ة  فَ صِّ أَو اع 

 ن.اآلخرو  هُ مَ لكي ال يستخدِّ  ضَ رَ هذا الغَ  رَ ش ِّ ؤَ ن ي ُ ، وأَ هُ ختارَ ٱ
 املشّتكني. شديد على مشاركة مجيعِّ التَّ  بُ جيِّ  ،ة املشّتكني. مع هذاعبة حبسب جاهزيَّ اللُّ  جراءِّ بِّ  حُ ننصَ 

عطاء )إِّ  عتباطي   ٱ بشكل   غراض  أَ  مكان توزيعُ ، ابلِّ هُ زُ مييِّ   ز  م  و رَ أَ  ض  رَ غَ ختياَر ٱ كِّ املشّتِّ  نَ مِّ  بَ ن نطلُ : بدال  من أَ ةضافيَّ ة إإ مكانيَّ إإ 
 وم عليها(.سُ الرُّ  عَ ة مَ اليَّ الفعَّ  وراقِّ أَ 

 ب.ص  نا اخلَ خيالُ لنا  حُ بقدر ما يسمَ  ،غراض  أَ ، وَ ر  وَ صُ وَ فة رسومات، ضامكان إِّ ابلِّ  ،بعابلطَّ 
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 ة..."صَّ قإ  ض  رَ غَ  لإّ كُ   "وراءَ 
 ة: اليَّ جمرى الفعَّ 

 ة.ريَّ دائِّ  ة  الميذ جبلسَ التَّ  سُ جيلِّ 
 رة.ائِّ وسط الدَّ  هُ ووضعُ  ،شخصي    ض  رَ ختيار غَ ٱ تلميذ   ل ِّ من كُ  بُ يُطلَ 
 ات.ابلذَّ  هُ ختارَ ٱليه وملاذا إِّ  طُ كيف يّتبِّ   يَ ن حيكِّ وأَ  ،(هُ رة )ليس غرضَ ائِّ الدَّ  نَ غراض مِّ األَ  دُ حَ ختيار أَ ٱ ك  مشّتِّ  ى كل ِّ عل

 م  هِّ مُ  ضُ رَ هذا الغرض )هل هذا الغَ  ة من وراءِّ خصيَّ الشَّ  هُ تَ وحيكي قصَّ  ضَ رَ الغَ  ك  مشّتِّ  لُّ كُ أيُخُذ  ستكمال دورة كاملة، ٱ بعدَ 
 ...(.... وغري ذلكفيهِّ  ال ذي ... ما اخلاصُّ هُ ًّيَّ إِّ  عطاهُ ن أَ مَ له... 

 
 

 :ةيَّ عليمإ حدة التَّ الوَ هذه يف هناية 
 اعيّ وجََ  شخصي   توضيح  

  ا؟مَ هُ ت ُ مْ تعلَّ  دانإ اللََّذانإ دياجل ما ُُها اَلمرانإ 
  ّن؟أَ وفاجَ  ،عن نفسي هُ تُ ذي تعّلمْ ما ال 
  ّ؟خاصّ  هتمامي بشكل  ٱ اثرَ ذي أَ ما ال 
  َّ؟خاصّ   بشكل   هُ تُ ب ْ حب َ ذي أَ الّ  يءُ ما هو الش 
  ّي يف اجملموعة؟عن زمجائإ  هُ تُ مْ لَّ عَ ذي ت َ ما ال 
  َّعًبا؟سبة يل/صَ ذي كان سهجًا ابلنّإ الّ  يءُ ما هو الش 
  ة يف هذه الوحدة؟مَّ هإ قاط الُ ما هي النّإ 
  يف نظري؟ ام  هإ هذا الوضوع مُ يُعَترَبُ لاذا 
   مردودّي: موضوع هذه الوحدة بشكل   ن يفمع  ة للتَّ وات اجملازيَّ دحدى الَ وا إإ ختارُ اإ 

       
 بإَ ُتَكّإُنُكم هذه اَلداة ابلتَّمحُورإ َأكثر؟ 
 ما هي اَلشياُء اّليت تَ َرْوهَنَا شمساعدةإ هذه اَلداةإ اآن، ومَلْ َيُكْن شمقدوركم ُرؤيتها خجال الفعَّاليَّة؟ 
 إ ... يف َأعقابإ التَّمع ن الإضايّف؟هل حصل تغيري  يف توج هكم ل   
 َهل ُيساهإُم التَّمع ن بواسطة اَلداة يف فَ ْهمإ أُُمور  ُأخرى/إإضافيَّة؟ 
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 َأان والُجَتَمع –الَوحَدُة التَّعليمإيَُّة اخلامإَسة 
 
 
 

 دةيّإ ال اجلَ عمَ يوم الَ  –( 1ة رقم )اليَّ فعَّ ال  
 :هدافاألَ   
 د؟جيّإ  مل  عَ على أَنَُّه  مكاننا تييز العملإ هل ِبإ و د يف نظران، ة العمل اجليّإ ماهيَّ  همَ فَ  لُ نحاوإ   

 الإ عمَ الَ  وبي احلياة يف كنفإ  ،ةدَ عمال اجليّإ للَ  يوم   آخر؟ ماذا الفرُق بيَ  د  يّإ جَ  ل  مَ على عَ  د  واحإ  د  جيّإ  ل  مَ عَ يطَغى  هل
 ة؟دَ اجليّإ 

 يف احلياة. ط  ة كنمَ دَ اجلي ِّ  عمالِّ الوعي لفعل األَ  .1 ةاليَّ الفعَّ  هدافُ أَ 

 ة؟دَ عمال اجلي ِّ األَ  نَ مِّ  ما معىن يوم   .2

 د".ان "العمل اجلي ِّ االقّت  توضيحُ  .3

 
 د؟يّإ ل اجلَ مَ ما هو العَ 
  ُ ال.فعَ الَ  نَ مإ  ة  مَ وفيها قائإ  ،د"ستمارة "ما هو العمل اجليّإ اال عُ زّإ وَ ن 
  ُم.كُ ظرإ نَ ًدا يف جًا جيّإ مَ عَ  كانَ   ما ذاإإ  ،عمل   وا جبانب كلّإ بُ كت ُ ا 
  نظركم.يف  د  جيّإ  ل  مَ وا لاذا هو عَ بُ كت ُ ٱف، د  جيّإ  ل  كعمَ   ليهإ  إإ شرتُ ذا أَ إإ 

 
 
 
 

 ان واجملتمعأَ 
 ذَ أنخُ وَ  يَ عطإ نُ َأن 
 درة على الساعدة القُ 

 والعطاء

 هلاماثرة الِّ إِّ  ةدروس تعليميَّ  3
 فالم قصريةأَ 

 نصوص
 القيمة حبثُ 

 ةدَ ال اجلي ِّ عمَ يوم األَ 
 القيمة حبثُ 

 العطاء
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 ة مَ فيما يلي القائإ 
 
 

   ةف البيتيَّ حتضري الوظائإ 
_________________________________________________ 

  َة كتابقراء 
_________________________________________________ 

  َةؤيَ الر  يف  ر  سْ يُعان من عُ  ار  ة جريدة جلإَ قراء 
_________________________________________________ 

  ُالغرفة ترتيب 
_________________________________________________ 

  َةليَّ عائإ  طباق بعد وجبة  الَ  لُ سْ غ 
_________________________________________________ 

 عتناء بُ اال َ  هرغرية بعد الظ  الصَّ  خيتإ
_________________________________________________ 

  َةالبيتيَّ  هإ فإ وظائإ القيامإ باجلريان يف  نإ بْ ٱ ةُ دَ مساع 
_________________________________________________ 

  بيبةللشَّ  يف حركة   رشاد  إإ 
_________________________________________________ 

  َّالدرسة متحاانتإ ٱيف  جاحُ الن 
_________________________________________________ 

  َاحلانُوت نَ شرتاها مإ ٱ غراض  أَ  لإ محَْ ، على نّإ السّإ يف  كبري    شخص   ةُ دَ مساع 
_________________________________________________ 

  َيةاوإ احلَ ها يف ت جبانب صناديق الربيد ورميإ طَ قَ سَ  وراق  أَ  فعُ ر 
_________________________________________________ 

  َستحداثية االة يف حاوإ بجاستيكيَّ  ة  ينَ نّإ قإ  عُ ضْ و 
_________________________________________________ 



108 
 

م  حاولوا إإ  -1       ها لُ ذي ُيعَ ما الّ  ة.دَ جيّإ  عمااًل نظركم أَ يف  رَبُ يت تُعتَ عمال الّ الَ  لُكلّإ  ك  مشرتَ  ُياد قاسإ
 كذلك؟            

 

 د".ل اجليّإ مَ ج( "العَ مْ جاميذ االقرتان )الدَّ التَّ  عَ مَ  حُ نوضّإ  ،تمارةسشمساعدة اال -2             
  ّ؟مكُ رإ ظَ نَ عمجًا جيّإًدا يف  بُ ذي حُيسَ ما ال 
  ًدا؟مّت يكون العمل عمجًا جيّإ 
  ّ؟ ينو لآلخرإ لنفسي أَ  َتَّ تنفيُذ العمل ل)على سبيل الثال: هَ الَعَمَل اجلَيّإَد يف نظرإُكم؟  فُ رّإ عَ يت ت ُ ما هي العايري ال

 (.، وغري ذلكعيّ طو  أَنَُّه تو الواجب أَ  طارإ يف إإ  العملُ  لإ هَ 
 

 هإ بإ  تُ مْ قُ  د  جيّإ  : شيء  2الرحلة 
 قاموا به. د  يّإ جَ  ل  مَ عَ جاميذ الشاركة يف التَّ  نَ مإ  بُ نطلُ 

 ؟هُ تنفيذُ  مّت تَّ 
 ًها؟جَّ وَ مُ  الَعَملُ  لإَمن كانَ 

 العمل؟ نَ مإ  عُ فإ النتَ  نإ مَ 
  لتنفيذه؟تثمرتُ سٱماذا 

 
 ةدَ يّإ اجلَ  عمالإ الَ  نَ مإ  تلخيص: حياة  

 جاميذ:على التَّ  الَ ؤَ الس   حُ نطرَ 
   دة؟يّإ عمال اجلَ الَ  نَ مإ  هل نكتفي بيوم 
  ة؟ دَ عمال اجليّإ الَ  نَ مإ  حياة  ، إإىل دةعمال اجليإّ الَ  نَ مإ  وم  يَ  لَ لكي يتحوَّ  لَ صُ ن حيَ أَ  بُ ماذا ُيَإ 
   ة؟دَ عمال اجليّإ الَ  نَ مإ  ىل حياة  ة، إإ دَ عمال اجليّإ الَ  نَ مإ  هل يُقوُدان يوم 
  َّة؟يف حياتنا اليوميَّ  كروتي    دإ العمل اجليّإ  يت من شأهنا تذويتُ ة الّ ضافيَّ الإ  قُ ائإ ر ما هي الط 

 
 
 
 موضوع العطاءة يف اليَّ فعَّ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/C

hodeshAdar.htm 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/ChodeshAdar.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/ChodeshAdar.htm
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 العطاء –( 2) رقم ةعاليَّ فَّ ال
 وحوار عن قيمة العطاء بواسطة نصوص. نقاش  

 اخلري" نا حباجة لعملل  ة "كُ غنيَّ نقاش وحوار عن قيمة العطاء بواسطة الُ 
 ام.بَ مْ رَّ ل لعمل اخلري" لإلفضائإ  ة ُأخرى "مثانإ مكانيَّ إإ 

 يجان فريتسربغحلان: إإ لعمل اخلري    كلمات: نتان زاخ، أَ  نا حباجة  ل  كُ 
 لعمل اخلري، نا حباجة  كلُّ 
 مسة.ىل اللَّ إِّ  نا حباجة  كلُّ 

 قود،ابلنُّ  ليسَ  فءِّ الد ِّ  متالكُ اِّ 
 مسة.اللَّ  نَ مِّ  هُ كُ منتلِّ 

 املقابل عِّ دون توقُّ  يَ طِّ ن نعأَ 
 من دافع العادة. وليسَ 

 

 املشرقة، مسِّ كالشَّ 
 .طُ عندما يسقُ  ل ِّ كالظ ِّ 
 مكاان   كِّ يَ رِّ حّتَّ أُ  تعايَل  

 س.نفُّ على التَّ  ينَ فيه ما زلنا قادر 
 

 يَ ن نعطِّ أَ  نا نريدُ كلُّ 
نَّا قليلونو   يعرفون كيف. مِّ
 اآلن مَ ن نتعلَّ أَ  بُ جيِّ 
 ، مُ بتسِّ ال ت ةَ عادَ السَّ  نَّ أَ 

 ة  مرَّ  فما نعطيهِّ 
ا.ا أَ نَّ مِّ  ذَ ؤخَ لن يُ   بد 

 

 هذا يوجد مذاق، لكل ِّ 
 ها...نتهائِّ ٱ  عندَ حّتَّ 
 مكاان   كِّ يَ رِّ أُ َحّتَّ  تعايَل  

 هار.النَّ  ضوءُ  فيهِّ  عُ يسطَ  ما زالَ 
 

 ب ةنا نريد احملَ كلُّ 
 نا نريد البهجةكلُّ 

 د  جي ِّ  بشكل   لكي نعيشَ 
 ة.وَّ القُ  كَ لكي منتلِّ 

  https://www.youtube.com/watch?v=N5Vb9W9z2BU            ...املشرقة مسُ لشَّ ا كما

 الكلمات عَ مَ  –تنفيذ: بوعاز معودي                                      

https://www.youtube.com/watch?v=N5Vb9W9z2BU
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  السََّبب. شرحواٱوَ  ،عجبكموا بيًتا أَ ختارُ اإ 
  َ؟"عل اخلريفإ " ، ترتبط كلمةوهامُ يت تعّلمتُ الصطلحات الّ  يّإ ب 
  ُيعرفون قيمة العطاء. لاذا؟ ُهُم اّلذينَ  ة، قليلونغنيَّ حبسب ال 
  َن نعطي... ليس من دافع العادة"؟ماذا قصد الكاتب بقوله: "أ 

 ة العطاء؟يَّ ُهّإ ما هي أَ 
  ُذي يعطي؟الّ  رُ شماذا يشع 
  ُي؟التلقّإ  رُ شماذا يشع 
 ى؟ذي يتلقَّ الّ  مإ ي أَ عطإ ذي يُ الّ : العطاء نَ كثر مإ أَ  ع  سب رأيكم، منتفإ من، حب 
  َجتماعّي يف جمتمعنا؟ل االداخُ والتَّ  ة العطاءإ يَّ ُهّإ ما هي أ 
  َة؟ غنيَّ الُ  قُ تتطرَّ  العطاءإ  نَ مإ  نوع   يّإ ل 

 ة(ْفيَ ابخلُ  ع، العطاءُ رب  ة، التَّ قَ دَ صَّ ّي، الالعاطفإ  ّي، العطاءُ الادّإ  يت تعرفوهنا؟ )العطاءُ الّ  شكال العطاءإ ما هي أَ 
 

 امبَ مْ رَّ ال –ل للعطاء فضائإ  مثان       
 امبَ مْ رَّ ال ة حبسبإ قَ دَ )درجات( للصَّ  بطاقات للفضائإلإ الثَّمان      

 نيا.ليا إإىل الد  العُ  نَ مإ  هاجَ ة، ودرَّ قَ دَ الصَّ  نَ مإ وَ العطاء،  نَ ت( مإ افضائل )درج د مثانوعدَّ  لة العطاء،مبام مسأَ لقد عاجل الرَّ 
  َمنا؟ايَّ هبا يف أَ  ول  عمُ مَ  ،مبامها الرَّ رَ كَ يت ذَ الّ  العطاءإ  قإ ائإ ن طر مإ  ي  أ 

 ليا:ىل العُ نيا إإ الد   ةإ جَ رَ الدَّ  نَ حيح مإ تيب الصَّ وابلرتَّ  ة  ، بكلمات بسيطمبامرَّ ال حبسبإ  الثَّمان قةدَ درجات الصَّ 
 من ذلك. فُ ، وأيسَ لكن حبزن   -ذي يعطيالّ  .1
 .ة  لكن ببشاشَ  بُ ا ُيَإ ممإَّ  قلَّ يعطي أَ  .2
 منه. بَ ن يُطلَ يُعطي بعد أَ  .3
 منه. بَ ن يُطلَ عطي قبل أَ يُ  .4
 .عطاهُ من أَ  فُ ي ال يعرإ التلقّإ وَ عطى، ن أَ مَ لإ  فُ عطى يعرإ ذي أَ الّ  .5
 .عطاهُ ن أَ مَ  فُ ي ال يعرإ التلقّإ وَ عطى، ن أَ مَ لإ  فُ عطى ال يعرإ ذي أَ الّ  .6
 عطى.من أَ  فُ عطى ال يعرإ ذي أَ ، والّ عطاهُ ن أَ مَ  فُ ي يعرإ التلقإّ  .7
لآلخرين،  وال حيتا َ  ،بُ كما ُيَإ   هإ عالة نفسإ إإ   يستطيعَ حّتَّ  هإ عمجًا لزميلإ  مُ و ينظّإ أَ  ةً شراكَ  لُ يعمَ وَ ، اي قرضً عطإ يُ  .8

 .هإ فسإ نَ  عالةإ يف إإ  حَ  ينجَ حّتَّ  هُ يدعمُ 
See more at:  -

http://www.trumatevarim.org.il/content/117#sthash.vL1cn1LF.dpuf 
 

http://www.trumatevarim.org.il/content/117#sthash.vL1cn1LF.dpuf
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 رحَ البَ  مإ نَْ  ةُ صَّ قإ 
 

 اأجسام   فُ وقف رجل يقذِّ  ،رابض ا فوق البحر. على مقربة مينِّ  الضَّباُب  الُ ابكر ا، والضَّباُب ما يز  يف الفجرلقد حدث هذا 
 دُّ ها مَ فَ رَ جَ لقد حويل.  ةِّ البحر املبعثر  ة من جنوملَ هائِّ  اعداد  أَ  لُ مَّ أتَ ، أَ رِّ ز  احل بعد اجلَ على طول السَّ  تُ ل  ىل داخل املاء. جتوَّ إِّ  صغرية  

 ضُ تعرَّ ، ستأكيدمس ابلتَّ ة. عند شروق الشَّ وال قوَّ  ، مكَثت  حيث هي ال حول هلارِّ ز  ، وعند حدوث اجلَ اطئِّ ىل الشَّ البحر إِّ 
 املوت. ن َُثَّ ومِّ  ،للجفاف
البحر  جنومَ  يت يقذفها إِّىل عمق البحر، إِّذ كانت هذه اأَلجساُم هيجسام ال  من متييز األَ  تُ ن  متكَّ  ،جلالرَّ  نَ مِّ  تُ قّتب  ٱعندما 

 ت نظراتنا.رية. تالقَ غَ الصَّ 
 ذلك، تَ ستطع  ٱ نِّ البحر منتشرة هنا وهناك، فإِّ  نقاذ؟ فهنالك املاليني من جنوممبقدورك املساعدة؟ الِّ  نَّ أَ تعتقُِّد حقاا "هل 

 هذا شيئ ا؟" من ذلك؟ هل سيغري ُِّ  ة  دَ القليل، هل من فائِّ  ذُ نقِّ ستُ ف
 الكثري". يُغريِّ ُ  ، فإِّنَّهُ البحر هذا نجمِّ جاب: "نعم، نعم، ابلن ِّسبةِّ لوأَ  ،بّتكيز عال   هُ لَ مَّ أتَ ور، آخَ  اصغري   حبر   لتقط جنمَ ٱوَ  حنىن اثنية  اِّ 

 
 ة )ترجة نعومي بن يوسف(مريكيَّ ة أَ ة شعبيَّ صَّ قإ 

 
 وا فيما بينكم:شُ انقإ 

 ؟رْي  خَ  لَ مَ عَ  لإ جُ هل، حبسب رأيكم، يُعترب عمل هذا الرَّ 
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 حبثهايف  بُ ويرغَ  ،يف نظره ةً مَّ هإ مُ  ةً قيمَ مي التعلّإ  نَ مإ  د  واحإ  ل  كُ خيتاُر  حبث القيمة: 
 : اهلدف
  َّستوى الوعي.مُ ها إإىل عإ رفَ نة، وتذك رإها و معيَّ  كيز على قيمة  الرت 
 لفهوم القيمة.ُه وتعميقُ  تعارُفنا توسيع 
  َّة للقيمة يف حياتنا.طبيقيَّ ظر التَّ فحص وجهات الن 
 القيمة حبثإ  ةُ سريورَ 

 
 ةفتتاحيَّ ال ات  مكانيَّ إإ . 1

  ُما هو  رُ اال  مباشر ا يتمحوَ ؤَ نطرح س" : "ماذا تعين  :و(؟"، أَ ذلك ، عطاء، وما شابهحّتام)اِّ  Xحول القيمة، مثال 
 ة الحق ا(.عامَّ  ة  لَ سئِّ بَ  مة  قائِّ َسَّتُِّد "؟ )Xقيمة 

  ُعن مغزاها. لُ ىل القيمة، ونسأَ إِّ  قُ تتطرَّ  و مجلة  أَ  وح مقولة  على اللَّ  بُ نكت 
  ِّ للعمل. قوال، مع تعليمات  و أَ لة أَ سئِّ ال/أَ ؤَ فيها سُ  اوراق  على املشّتكني أَ  عُ نوز 

 ةفَ لإ تَ خمُ  ق  م  عَ ت َ  مستوايتإ يف  –ة ونقاش ، مشاركشخصي   حبث   .2
  ُن  للمقولة، شفهياا.ق اآلطرُّ التَّ  وِّ ال، أَ ؤَ السُّ  نِّ ة عَ يَّ تلقائِّ  جاابت  على إِّ  لُ حنص 
  َُّح اجملاَل أَماَم التَّعبريِّ الفكري )دقيقة(نعطي فاصال  زمنياا للت  ن .اآل كالمي ِّ ، وعندها نُفسِّ
 ت.حَ يت طُرِّ ة ال  ساسيَّ قاط األَ املشاركني لكتابة النِّ   هُ فكري، ونوج ِّ للتَّ  طولَ منياا أَ ال  زَ عطي فاصن 

 ة لبحث القيمةلة عامَّ سئإ أَ 
  ما هوX حّتام، العطاء، وغري ذلك(، ما معىن )االX؟ 
   جيادها هلذه القيمة؟إِّ  نُ كِّ يت ميُ ما هي الكلمات املرادفة ال 
  ِّها من هذه القيمة؟ستحضارُ ٱ نُ كِّ ميُ  يتاأُلخرى ال   مُ يَ ما هي الق 
  َة من وجود هذه القيمة يف حياتنا؟فضليَّ ما هو املعىن/ احلاجة/ اهلدف/ األ 
  هذه القيمة يف حياتنا؟ دَ املطلوب لكي تتواجَ هو ما 
 سبة يلابلنّإ  ةُ القيمَ 

 يف حيات؟ هذه القيَمةُ  دُ وجَ ين تُ سبة يل. أَ ابلن ِّ  Xما معىن القيمة 
  هذه القيمة؟ينِّ صُ نقُ تَ  ينَ أَ 

 جللب/لزًّيدة/لتعميق/لتعزيز هذه القيمة يف حيات؟ لَ فعَ ن أَ أَ  نُ كِّ ماذا ميُ 
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 :ةعليميَّ حدة التَّ الوَ  هذه يف هناية
 اعيّ وجََ  ي  شخصإ  توضيح  
  ّا؟هَ ت ُ مْ يت تعلَّ ما هي الصطلحات اجلديدة ال 
  تمعي؟جمل عَ رَبَّ تَ ن أَ أَ  ستطيعُ ي؟ شماذا أَ عإ حتياجات جمتمَ ٱما هي 
  نظري؟ا يف م  هإ مُ يُعَترَبُ هذا الوضوع لاذا 
  ّة؟اليَّ من هذه الفعَّ  هُ تُ مْ ذي تعلَّ ما ال 
  ّعليها من هذا الوضوع؟ تُ لْ صَ يت حَ ما هي الصطلحات ال 
  َطرحها؟يف  بُ رغَ يت أَ لة الّ سئإ ما هي ال 
  مردودّي. م هذه بشكل  عليالتَّ  موضوع وحدةإ  ن يفمع  ة للتَّ دوات اجملازيَّ حدى الَ ختاروا إإ اإ 

 
 بإَ ُتَكّإُنُكم هذه اَلداة ابلتَّمحُورإ َأكثر؟ 
 ما هي اَلشياُء اّليت تَ َرْوهَنَا شمساعدةإ هذه اَلداةإ اآن، ومَلْ َيُكْن شمقدوركم ُرؤيتها خجال الفعَّاليَّة؟ 
 هل حصل تغيري  يف توج هكم ل  إ ... يف َأعقابإ التَّمع ن الإضايّف؟ 
  ُساهإُم التَّمع ن بواسطة اَلداة يف فَ ْهمإ أُُمور  ُأخرى/إإضافيَّة؟َهل ي 
  َّاذه من قإَبلإُكم خجال الفعَّاليَّة، وترغبون يف تغيريه يف َأعقابإ التَّمع ن اجلَيّإد بواسطة اَلداة؟ٱهل من موقإف  َت  ختّإ
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 عطو  ة التَّ تنفيذ عمليَّ يَتإم  فيها يت ة الّ يَّ انإ كَّ الس   ةإ وعَ اجملمُ  اتُ زَ يّإ ممَُ  –ة سَ ادإ ة السَّ عليميَّ التَّ  ةُ حدَ الوَ 
 ةدروس تعليميَّ  4-3وس: رُ عدد الدُّ 

 

 
 هدافالَ 
 

 ةيَّ انإ كَّ اجملموعة الس   نإ لة عَ سئإ طرح الَ 
 ة.انيَّ كَّ اجملموعة السُّ  نِّ عَ  لبحث واحلصول على معلومات  ا 
  َّنة.ة معيَّ يَّ انِّ كَّ ت جملموعة سُ ًّيحد ِّ وابت والتَّ عُ ة الصُّ فهم ماهي 

 
 

 :عطوُّ ة ملكان التَّ بطاقة هويَّ ترير             
 زاهتااهلدف وعلى مميّإ  ةإ ف على جمموعَ عر  التَّ            

  ِّاملكان وعنوانه سمُ ا 
   ة، تربية(؟حَّ من، صِّ ، أَ ب  ليه املكان )طِّ إِّ  بَ نسِّ ن نَ أَ  نُ كِّ ذي ميُ ما هو اجملال ال 
 كان؟يف هذا امل على خدمات   لُ ذي حيصُ هو مجهور اهلدف ال   َمن 
   ها هذا املكان؟مُ يت يقد ِّ ما هي اخلدمات ال 
  ِّ وّنا يف هذا املكان؟دُّ ؤَ ات ي ُ اليَّ الفعَّ  يُّ وأَ  ،عنيما هو دور املتطو 

 
 

 عندها. عُ يت يتطوَّ وال   ،ةة اخلاصَّ انيَّ كَّ اجملموعة السُّ  نِّ عَ  جياد معلومات  إِّ ومساعدتُُه على  ماملتعل ِّ م توجيه على املعل ِّ 
 
 
 

زات ف على مميّإ عر  التَّ 
اّليت  ةانيَّ كَّ اجملموعة الس  

 ملّإ التعَ  فيها عُ يتطوَّ 

 احلصول على معلومات، ةدروس تعليميَّ  3
 تًّيحد ِّ وابت والتَّ عُ الصُّ  همُ فَ وَ 

 نةة املعيَّ انيَّ كَّ للمجموعة السُّ 

 خراج املعلومات إِّ 
 لةسئِّ طرح األَ 
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 :ةعليميَّ حدة التَّ الوَ هذه يف هناية 
 اعيّ وجََ  ي  شخصإ  توضيح  

  ا؟مَ هُ ت ُ مْ تعلَّ  ذانإ اللَّ  اجلديدانإ  ما ُها الصطلحانإ 
  َّها؟في عُ تطوَّ يت أَ ة الّ انيَّ كَّ اجملموعة الس   نإ عَ  تُ مْ ماذا تعل 
 ؟ا/صعبً سبة يلابلنإّ  سهجًا  ماذا كان 
  ّيف عملي؟ ةً يَّ ُهّإ كثر أَ قاط الَ ما هي النإ 
 ؟ يل؟ لآلخرين؟م  هإ مُ  هُ لُ فعَ أَ  هل ما 
  ّة؟انيَّ كَّ الس   ةإ اجملموعَ  نإ كثر عَ أَ  هُ فَ عرإ ن أَ أَ  ريدُ ذي أُ ما ال 
  مردودّي. عليم هذه بشكل  موضوع وحدة التَّ  ن يفمع  ة للتَّ دوات اجملازيَّ حدى الَ ختاروا إإ اإ 

 
 بإَ ُتَكّإُنُكم هذه اَلداة ابلتَّمحُورإ َأكثر؟ 
  ُاّليت تَ َرْوهَنَا شمساعدةإ هذه اَلداةإ اآن، ومَلْ َيُكْن شمقدوركم ُرؤيتها خجال الفعَّاليَّة؟ ما هي اَلشياء 
 هل حصل تغيري  يف توج هكم ل  إ ... يف َأعقابإ التَّمع ن الإضايّف؟ 
 َهل ُيساهإُم التَّمع ن بواسطة اَلداة يف فَ ْهمإ أُُمور  ُأخرى/إإضافيَّة؟ 
  َّاذه من قإَبلإُكم خجال الفعَّاليَّة، وترغبون يف تغيريه يف َأعقابإ التَّمع ن اجلَيّإد بواسطة اَلداة؟ٱ هل من موقإف  َت  ختّإ
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 التقييم وطريقة-العمل التطوعي يقُ توثإ  –ة عَ ابإ ة السَّ يَّ عليمإ التَّ  ةُ حدَ الوَ 

 عطو  توثيق سريورة التَّ 
 

  

 ةدروس تعليميَّ  3
 

ود التفصيل موج
المرشد للمعلم في ب

 الوحدة السادسة

 ة:سريورة املمارسة العمليَّ 
معاجلة وصف عملية التطوع، 

 ة، مردوديَّ 
 عاملتطو ِّ  هِّ بِّ  ما مرَّ 

 ق املواجهةائِّ طر 
 حداثألَ  تليل  

على امللف   ةكَ معاينة مشَّتَ 
اُكمِّي    ممتعل ِّ  لكل ِّ  الّتَّ

 

 ات مشرتكة:اليَّ فعَّ 
 مومعلّإ  ي  عجاجإ  مرشد تربوي  
 تقييم مشّتك

 /ةشاب   - ممعل ِّ 
 كتقييم مشّتََ 

 مومعل ِّ  ي  عالجِّ  ف/مرشد تربوي  موظَّ 
 إ

 عالمة مشّتكة عطاءُ ِِّ 
 ةأَ /مكافَ كرصيد  

 

 "العطاء اجلماهريي " –يم قيإ الرافقة وسريورة التَّ 
 

  َّعليمة التَّ مني يف سياق عمليَّ لِّ  من قَِّبل املع هُ تقييمُ يَتِّمُّ  َكمَِّلف   تراُكمِّي     ذُ وينفَّ  ا،قييم داخليا يكون الت 
   ِّبيبة املرافقني لربانمج ف تطوير الشَّ م + موظَّ مشّتك بني املعل ِّ  لقاء  يف  هُ تنفيذُ  مُّ تِّ يَ  تلخيصي    تقييم   جراءُ إِّ  مُّ تِّ هاية يَ يف الن

 ع.طوُّ التَّ 
  ِّجناز".حتفال ابلِّ "اال طارِّ بعرضها يف إِّ  حُ منتجات، ننصَ  يف حالة وجود 

 
 يمقيإ لتَّ ا هدافُ أَ 

هم،الميذ مساعدة التَّ  .1 ل داخُ من خالل ممارستهم ابلتَّ هبم،  ةِّ اصَّ اخلة وَّ ومع نقاط القُ  يف تعميق تعارفهم مع أَنُفسِّ
 ة.يَّ ريورة اجلماعِّ وابلسَّ  علي ِّ جتماعي  الفِّ اال

 هم.مالئِّ م واملردود لزُ عالدَّ  عطاءِّ واجملموعة لِّ  ،املرشد نَ عم واملردود مِّ الميذ الفرصة للحصول على الدَّ منح التَّ  .2
 مِّ ور بقدراتِّ عُ من توسيع الشُّ  مواجهتها كجزء  ، و فهمأتدية وظائِّ  ثناءَ راعات أَ وابت والص ِّ عُ الصُّ  الميذ تشخيصَ تعليم التَّ  .3

 ة.اتيَّ الذَّ 
 ة عن ممارستهم.يَّ نعكاسِّ ، والكتابة االنعكاسي  فكري االللتَّ  دوات  الميذ أَ التَّ  كسابُ إِّ  .4
 ة.العمليَّ  مِّ ممارستهِّ شاركة اآلخرين يف مُ ، وَ وثيق املنهجي ِّ للتَّ  دوات  ذ أَ الميالتَّ  كسابُ إِّ  .5
هِّمداخُ ة يف التَّ هم ابملمارسات العمليَّ عطائِّ  جمِّ الميذ يف تشخيص حَ ساعدة التَّ مُ  .6 َنُفسِّ  وللمجتمع. ل االجتماعي  ألِّ
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 : تقييم العمل التطوعي1اقتراح  

 اف:هدَ الَ 
َدة واللَّطيفة، َولِّلِّحباطات والغضب أَيض ا، ال يت مارسها التَّالميذ يف عمليَّة طرح إِّدراكنا للتَّجارب اجلي ِّ 

 التَّطوُّع.
 

ُلُه التَّالميذ معهم يف ّناية التَّطوُّع.  توضيح ماهيَّة الزَّاد ال ذي حيمِّ
 

ق." كعَددِّ املشاركني، أَدوات  للكتابة، شريط  الشواكأَ "، "جيْ وَ وراق ت ُ أَ موادُّ ُمساعَِّدة: "  صِّ
؛ "جيْ وَ وراق ت ُ أَ للمعل ِّم: تضري " " معينيَّة الشَّكل من بريستول بلون  أَبيض أَو شواكوأَ " ُمسبَ ق ا، وَقصَُّها من بريستول بلون  وردِّي  

 َأصَفر. 
 ةاليَّ ى الفعَّ جمرَ 

 .)حيُصُل ُكلُّ متعل ِّم  على "ورقة تُ َوي ج" ورديَّة اللَّون و"شوكة" )صفراء أَو بيضاء 
  ُُكلُّ متعل ِّم  على ورقةِّ الت َُّوي ج َأشياَء جي َِّدة من سريورة التَّطوُّع، وعلى "الشَّوكة" يكُتُب َأشياَء َأحَبطَت ُه، أَو   يكُتب

 أَغَضبَ ت ُه، أَو سب ََّبت  له َكآبَة .
  ِّٱتكوُن الكتابة بُِّدون. م   س 
  فة، أَو لصقها على اللَّوح حبيُث ُتَشك ُِّل مع ا شكَل وردة، يطُلُب املعلِّ م مَِّن املشاركني َوض َع اأَلوراق على أَرضيَّةِّ الغر

 وُتوَضُع اأَلشواك حبيث ُتَشك ُِّل صورة "شوكة".
   على يقَرأُ املعل ِّم املكتوب على أَوراقِّ الت َُّوي ج يف "الوردة"، وال يت على َأطرافِّ "اأَلشواك"  ابلِّمكانِّ قراَءُة املكتوب أَوَّال 

مِّن َُثَّ املكتوب على َأطرافِّ اأَلشواك، أَو على التَّتابُع ورقَة تُ َوي ج وَحافَّة "الشَّو َكة". بِّمكانِّ التَّالميذ أَوراقِّ الت َُّوي ج، وَ 
  التَّطرُّق والرَّدُّ أَثناَء القراَءة.

 اش:قَ ة للنّإ لَ سئإ أَ 
 َأيُّ شيء  كاَن مَِّن اأَلسهلِّ إِّجياُدُه: اأَلشواُك أَمِّ اأَلزهار؟ َوملاذا؟ .أ

 هو الزَّاُد ال ذي تمُِّلونَُه معكم من عمليَّة التَّطوُّع؟ما  .ب
 كتسبتموها خالل التَّعلُّم والتَّطوُّع؟ٱما هي القَِّيُم واملفاهيم ال يت  .ج
 ما هي التَّجارب ال يت ستتذكَّروّنا بعَد َسَنة ، حبسبِّ رأيُِّكم؟ .د
 َوملاذا؟ والتَّعلُّم؟ طوُّعالتَّ  عمليَّة يف ابملشاركة اآلخريَن، الشَّبيبة أَبناءَ  تنصُحونَ  هل .ه
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 : 2اقتراح 

 يف هناية عمليَّة التَّعل م والتَّطو ع ُتَرى ماَدثَة  َمَع التعلّإمي: شمشاركة العلّإم وموظَّف ترقية الشَّباب
 ،أَو تنتظرون ّناية ُكل ِّ  تدَّثوا عن أَماكِّنِّ التَّطوُّع: هل كانت صعبة  أَم َسهَلة ، َوَهل تنَتظُِّروَن الوصول مرَّة  ُأخرى

 شيء ؟
 .ُفوا حلظة  لتجربَة  جي َِّدة يف العمل  صِّ
  نكسار: مشكلة واجهتكم، َوما هو احللُّ املمكن؟ٱنقطُة 
  َية  أان ُمسَتعِّد  أَن أَبُذهَلا، َوما ، حّتَّ َأجَنَح يف أَداءِّ َمَهمَّيت، وأَلي ِّ نوعِّ تضحِّ هي حدود ما هو التَّغيري املطلوب مِّين ِّ

 قدرات يف العطاء، َوما هو التَّحد ِّي اخلاصُّ ب؟
 َتُه عن ذاتَِّك؟ ما هي قدراُتَك وقيَمُتَك؟  ما ال ذي تعلَّم 
 من جتربَتَِّك اخلاصَّة، ما ال ذي تراه اليوم ممكن ا، وكان يف املاضي غري مُمكِّن ؟ 
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 : 3اقرتاح 
 المتعلمينو العلّإم وموظَّف ترقية الشَّبابتلخيص بين 

 ة(لَ سئإ أَ  ةإ ضافَ لإ  ونَ و  دعُ مَ أَنُتم ة )صَ لخّإ ة "كيف احلال" مُ لة دوريَّ سئإ أَ 
 ، أَو فكرة ، ، أَو مصطلح  رَي الكلمة إِّىل مكان  ُص لنفسك عمليَّة التَّعلُّم والتَّطوُّع. مُيكُِّن أَن ُتشِّ أَو  ُقل  كلَمة  واحدة تلخ ِّ

 غرض  ما، أَو َشخ ص  ما.
  فاجَأَك.صِّف  شيئ ا ما 
 .تدَّث  عن فكرة جديدة َخَطَرت يف ابلك 
  َك.ٱشيء  ما َتُه عن نَفسِّ  كتَشف 
 .ر  إِّىل ُسَؤال  ما أَو فكرة  َخَطَرت يف ابلك يف أَعقابِّ التَّعلُّم والتَّطوُّع  َأشِّ
  ٱتدَّث  عن شخص  تَ َرَك لديَك.  نطباع ا إِّجيابياا بشكل  خاص 
  َتُه ر  إِّىل شيء  ما َجَلب   َك للفعَّاليَّة التَّطوُّعِّيَّة.َأشِّ  من نفسِّ
 .َتها يف مكانِّ التَّنفيذ   تدَّث  عن جتربة  خاصَّة ُخض 
 .َتُه  تدَّث  عن َتَد   َواَجه 
 .َلة  واجَهت َك يف مكان التَّطوُّع  تدَّث  عن ُمعضِّ
 .َنا بفكرة  ُكن َت ترَغُب يف تطويرها يف مكانِّ التَّطوُّع  شارِّك 
  عند وصولك ملكانِّ التَّطوُّع.صِّف  مشاعَِّرَك 
 .شارِّك  بنصيَحة  َجيِّ َدة  َحَصل َت عليها هذا اأُلسبوع 
 .ر  إِّىل شيء  ما تتاُجُه لكي تنَجَح َأكثَ َر يف مكانِّ التَّطوُّع  َأشِّ
 .تَ َها يف مكانِّ التَّطوُّع  صِّف  حلظة  ُفكاهيَّة ُخض 
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 طو ع: تإلميذ، ُمعلّإم، ُموظَّف ترقية الشَّباب.مادثة تلخيصيَّة مبنيَّة عن فعَّاليَّة التَّ 
 

 االسم: ____________
 التَّاريخ: ____________

 اهلدف من هذه احملادثة، هو مساُع رأيإَك يف الَفعَّاليَّة اّليت َشارَْكَت فيها
 صف مكان التطوع .1

 ) ِصف/ي ابلتَّفصيِل مع َأمِثَلة(.-ِصْف دوَرَك )وظيَفَتَك( .2

/ي َأمِثَلة.ما هو رأيك اب .3 ِِ ِْ ََصِلل/ي وَأ يَّة   ِِ  لفََّّاليَّة التَّطوع

 ما هي اجملاالت يف َََّّاليَّات التَّطوعع الليت َأاثرِت ٱهتماَمك َأكثر، َوَأي عَها َأقلل  .4

 حبسِب رأيك، ما هي النَّجاحات الليت ُأجِنَزت يف َََّّاليَّاِت التَّطوعع  .5

 ِإطاِر َََّّاليَّات التَّطوعع، َوِبَْن تَ ََّلََّقْت هذه الصعَُّوابت  ما هي الصعَّوابت الليت واَجَهْتَك يف .6

 بناًء ِلى جتربَِتَك، هل ُكْنَت سَتختاُر اثنَِيًة َأن تُكوَن شريًكا يف ِمليٍَّة ُمشاِِبَة  .7

ُتَك   .8 طَْتَك َََّّالي َّ  ِباذا ساََهَْت، وماذا أَِ

ريُو  .9  رة ما اللذي ُكْنَت ترَغُب يف تغِيريِِه يف السَّ

 ؟(10-1) ُسلَّمإ  على - كمتطوّإع   َعَمَلكَ  تقيّإمُ  كيف .10

 .ي/َعلّإل النَّوع؟ هذا من تطو عيَّة فعَّاليَّات يف ابلشاركة زمجاَءكَ  تَنَصحُ  ُكْنتَ  هل .11
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 الُعلّإم وُموظَّفإ ترقية الشَّبيبة. شرتكة على يدقييم متتعبئة قائمة 
ط، عال  يف ثجا –العايري/ مقاييس التَّقيإيم   ثَةإ مستوايت: منخفض، متوسّإ

 .احلضور واملشاركة يف الدُّروس والفعَّاليَّات االجتماعِّيَّة 
 مدى املتابعة واحلضور يف عمليَّة التَّطوُّع. -املثابرة 
 .التَّعاُون َواالهتماُم واملشاركة 
 .يَّة  َتَمُُّل املسُؤوليَّة واملبادرة الشَّخصِّ

 الية:بات التَّ الركّإ  ولَ حَ  ميالتعلّإ  داءإ لَ قييم معايري التَّ تتَمحَوُر 
 داءالَ  نفيذجودة التَّ 

 عال   طمتوسّإ  منخفض
 عطو  يف التَّ  -الثابرة واحلضور   
ات اليَّ الفعَّ م ويف عل  التَّ احلضور والشاركة يف    

 ةجتماعيَّ اال
 ةكَ شاَر والُ  هتمامُ َواال نعاوُ التَّ    
 ةخصيَّ بادرة الشَّ الُ وَ ة يَّ ولالسؤُ  لُ م  حتََ    

 يف اخلتام
 الرحلة الوىل

ىل دخاهلا إإ مكان إإ ابلإ  لكي يكونَ  ةً عجامة رقميَّ عليهما منحه  ،مَ لّإ عَ ت َ الُ باب ف ترقية الشَّ ظَّ وَ م ومُ العلّإ يُ َقيّإُم بعد ان 
 .صيد )الكافأة(ابلقابل على الرَّ  لُ وحيصُ  ،النظومة

 الرحلة الثانية
 بوّي الذي بدوره يقوم ِبدخال العجامة للمنظومةالرتَّ  دإ رشإ وللمُ  للمديرإ  ةَ لعجامَ اتنقل 

 الرحلة الثالثة
ُل ُكل  مإَن  يف برانمج "العطاء اجلماهريّي" )الشهادة يف شهادة الشاركة  اكجامي    اتقييمً اب بَ ترقية الشَّ  فُ وظَّ ومُ  مإ لّإ عَ الُ يسجّإ

 /هيجا(.ماهرية شركة الراكز اجلموقع موجودة يف 
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