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 سنوات تعليمية 01 - 9ة" لمسار همية برنامج "التربية الماليأ

 

بما يتعلق باستغالل الثروات الطبيعية والنقود حسب  واحتياجاتهلوياته أوفي المجتمع بتحديد سلم  اإلنسانيقوم 

 أسس ومبادئ معينة.

اتخاذ القرارات التي تتعلق  كانباإلمالتربية المالية هي مدى تأثير النقود في مجاالت الحياة المتعددة وكيف 

 ستعمالها.با

دارة شؤوننا إالنقود هي احدى المصادر التي تدير العالم من حولنا, ونحن كمستهلكين عصريين يجب علينا 

 ية والمستقبلية. التربية المالية مهمة جدا  نالتي تؤثر على حياتنا األ االقتصاديةالمالية, يجب علينا معالجة األمور 

 ذكياء.أالمجتمع الذي نعيشه كمواطنين وكمستهلكين في تهيئة الجيل الصغير للحياة العصرية في 

محلية وعالمية بشكل مكثف مثل: استهالك, توفير,  اقتصاديةعالم عدة مصطلحات نصادف بجميع وسائل اإل

رأينا من المهم ادخال التربية المالية في جهاز التعليم, الهدف  المصطلحات هذهلخ... وبسبب أهمية إمصاريف 

قتصادية التي نعيشها ومساعدتهم على اتخاذ ء الجيل الجديد من التعرف على الحياة االبناأمن ذلك تمكين 

 شخصية. ميزانيةالقرارات المتعلقة باستعماالت النقود, توفيرها وتخطيط 

في العمر يجب عليه اتخاذ قرارات  اإلنسانفي جميع المراحل العمرية, كلما تقدم  أنسأنالتربية المالية مهمة لكل 

 متعددة ومركبة. مالية

من األطفال, الشباب في مقتبل  بتداءا  إسس هذا البرنامج حسب استراتيجيات قومية تشجع الى التربية المالية, أ

في التربية  اإلسرائيليةممت حسب الرؤيا ص   االستراتيجياتبناء جيل التقاعد. هذه أالعمر, الراشدين وحتى 

 من اجل تحقيق الهدف. المالية وحسب الخطوات التي علينا اتخاذها 

 

 مكنه من اتخاذ قرارات مالية مهنية.دوات ت  أالرؤيا: مجتمع ذو معرفة و

 

في هذا البرنامج تفصيل لألهداف المشتقة من الرؤيا وهي: توسيع اآلفاق ألهمية التربية المالية, الوصول الى 

 المعلومات وتقديم الخبرة المالية األساسية.

ساعة  54ساعة,  01سنوات تعليمية في برنامج "هيال" وهو مكون من  11 - 9البرنامج معد لطالب مسار 

 55 = درس )كل درس عبارة عن ساعتين( 22مكون من  اإللزامي. القسم ع وتعميقساعة توس   14تعليمية و 

 .ساعة 10=  دروس 8ساعة ودروس عبارة عن 
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 :رنامج "التربية المالية"أهداف ب

 النقاش حوله دارةإنشر الموضوع للمعرفة و. 

  بالنقود المتعلقةمساعدة الطالب على معرفة افكاره. 

  ساسيه في النقود, تأثير هذه المصطلحات في مجاالت الحياة العديدةأتعليم وفهم مصطلحات. 

 االعتماد.همية البنك في الحياة: الحساب الجاري, الشيكات, وبطاقات أمعنى و 

  الم المتنوعوالدعاية في الع االستهالكالتعرض لموضوع.  

 تنمية المهارات والحصول على أدوات للوصول الى استهالك حكيم. 

  دارة النقود بشكل صحيحإتعليم وممارسة كيفية. 

  لوياتأولحصول على المعلومات الحيوية والقدرة على بناء سلم لتنمية القدرة. 

 الشخصي االتصاللى تنمية قيم مثل: المسؤولية الشخصية, المسؤولية الجماعية, تنمية القدرة ع 

 بالمجتمع. االنخراطوالجماعي, األصغاء واحترام الرأي اآلخر, القدرة على 

 

 حكيم. اقتصاديجل تخطيط أنقود من التربية المالية تزودنا بالمعلومات, تنمي لدينا األدوات لكل ما يتعلق بال

 

 :الفهرس

 الموضوع
عدد الساعات 

 التعليمية
 الفعاليات المطلوبة

ن التربية المالية, ما هي النقود مقدمة ع

 هميتها في العالمأوتاريخ النقود و

 .يانأغمقدمة, تعبئة استطالع, أسئلة, افالم,  ساعات 3

ج, عقائد ومبادئ تتعلق ه  تطلعات, ن  

 بالنقود

 .سطورية, افالم وصورأ, قصص اتانبي ساعات 0

ليست  االقتصاد, االقتصادمصطلحات في 

 كلمة قاسية

تعتبر من  االقتصادصطلحات في مجال م ساعات 0

 .حياتنا اليومية

الشخصية,  ميزانيةال, تخطيط ميزانيةالما هي  ساعات 5 شخصية ميزانية

 .مدخوالت ومصروفات

التودد مع البنك, فتح حساب جاري, 

 استعمال شيكات وبطاقات اعتماد

 .مفضل زيارة ألحد البنوك ساعات 4

 (תלושراءة سند المعاش )كيفية ق انساعت سند دفع المعاش

استعمال الجرائد, مشاهدة دعايات, ما هو تأثير  ساعات 5 عالم وتأثيرهاالدعاية واإل

 .الدعايات علينا

 .مفضل زيارة مجمع تجاري انساعت علم النفس المتعلق بالمجمعات التجارية

ا, أنالحكيم, أي مستهلك  االستهالك

 هالتوفير وأهميت

 .مواقف من الحياة اليوميةاستطالع وعرض  انساعت

 .التعرف على نماذج اتخاذ القرارات وتمارين ساعات 8 لوياتأونماذج اتخاذ قرارات وبناء سلم 

 .فحص اآلراء انساعت تلخيص
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 مسس  التعليم والتعل  أ

 

 ينيكون التعليم حيوي وذا صلة بالعالم الخارجي للطالب في الوقت األ أن. 

 ,لكل ما يتعلق بالبيئة القريبة والبعيدة تنمية الفضول لدى الطالب. 

  عرض المعلومات, البرنامج يهدف الى الوصول الى مصادر معلومات مثل مواقع

 .ترنت, جرائد يومية وغيرهاناأل

 من حياتهم اليومية ةمثلأ اختيارم عن طريق ي عملية التعلُّ فشراك الطالب إ. 

  ق األصغاء لتساؤالتهم, تحليل سئلة الطالب والتعرف على تجاربهم عن طريأاستيعاب

 .تجارب مروا بها وتشجيع الطالب للحديث عن مواضيع حيوية يومية

  ُّنصوص مكتوبة, معلومات من  :مثل ,بوسائل مختلفة االستعانةم بواسطة تعليم وتعل

 .وتنسيق مسارات تعليمية خارج غرفة الصف ترنتنباأل االستعانةالجرائد, 

  القرارات والتعرف على البنك التخاذتنمية مهارات كأدوات. 

 ايجاد  ومحاولةاحترام وتقبل رأي اآلخر, عرض مشاكل  :مثل ,فعاليات تؤدي لتنمية القيم

 .حلول حيوية
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 : لىوالوحدة األ

 هامقدمة عن التربية المالية, ماذا تعني لنا النقود وتاريخ

 

 .ساعات 3مدة التعليم: 

 

 :األهداف

 .حول الموضوع خلق محفزات وحب استطالع .1

 .لى فحوى البرنامجعالتعرف  .2

 .مصطلحات حول موضوع "تاريخ النقود" .3

 

 :مبنى الوحدة

 ؟ ش ماذا ستفعل بها 1111لو كنت تملك لية: أوفعالية  -

 .كتابة كلمة نقود في مركز اللوح وبناء شمس من المصطلحات حولها -

 .يخ النقودالتوجه للطالب بسؤال: ما هي التساؤالت التي تهمني بموضوع تار -

 .حقائق مهمة عن تاريخ النقود -

 .ماذا سنتعلم في البرنامج -

 .نقاش حول النقود في العالم -
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 ؟ ماذا ستفعلش  0111لديك  كانلو  : 0فعالية 

 

بها  واالحتفاظراق ويقوم المعلم بجمع األ ,على هذا السؤال على ورق باإلجابةيقوم الطالب  أنبعد  المعلم:

 إجاباتيقوم بعرض نفس السؤال مرة أخرى في الدرس ما قبل األخير ويقوم بمقارنة للدرس األخير, حيث 

 .نفس السؤال عنالطالب 

 

 : 0توسع الفعالية 

 .؟ عن طريق الكتابة ش, كل واحد يحدد ماذا سيفعل بها 1111لكل واحد منكم يوجد  أنتخيلوا المعلم للطالب: 

 

 

 

 

 

 

 واالحتفاظ بها حتى الدرس األخير, في بداية الدرس األخير يقوم المعلمراق من الطالب ويقوم المعلم بجمع األ

ل وراق ومن ثم يقوم بمقارنة أجوبة الطالب في الدرس األوبعرض نفس السؤال على الطالب, يجمع األ

 ؟ واألخير, هل هناك تغيير في اإلجابات

 

 

 

 

 

 

 

 شيكل فقط 0111
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 تاريخ النقود : 3فعالية 

 

 د؟ني بموضوع تاريخ النقور التي تهمما هي األمو :عرض السؤال

بعد اجابة الطالب على هذا السؤال يقوم المعلم بعرض عدة اسئلة اخرى عن النقود والهدف تحفيزهم على 

 .كاناإلمالتفكير بالموضوع قدر 

 

 : 3توسع فعالية 

لتي يكتبوا على الورقة كل األسئلة ا أنتوزيع ورقة على الطالب, بمركزها مكتوبة كلمة نقود, نطلب منهم 

 مثل: ,سئلة الطالب بعدة مجاالتأ تتمحور أنتخطر ببالهم لها عالقة بالكلمة. من الطبيعي 

 كانهل  ؟ كيف احتفظوا بالنقود في السابق ؟ ما هي طرق الدفع التي سبقت استعمال النقود ؟ من اكتشف النقود

 ؟ همية النقودأن النقود وما هي اعرف ع أنماذا يجب علي  ؟ متى بدأ استعمالها ؟ ما هي النقود ؟ هناك بنوك

 

سئلة والتي تكررت في عدة األأهم  اختيارالطالب ) راقأوبعلى المعلم تسجيل األسئلة التي ذكرت  .1

 .راق(أو

 .على أسئلة الطالب باإلجابةيقوم المعلم بمناقشة األسئلة مع الطالب, ويقوم  .2

 .هذه األسئلةلترنت عن أجوبة نالطلب منهم البحث في مواقع األ .3

 

 :تاريخ النقود

: امامك مواقع تتحدث عن موضوع النقود, يمكنك اختيار اجوبة ألسئلة الطالب التي ظهرت على للمعلم

اختيار مصطلحات  أيضا   كانوباإلمالمواقع المختلفة الى قصة عن تاريخ النقود وتطويرها  راق وتحويلها منواأل

 .ساسية حول الموضوعأ

 

 :بداية استعمال النقود

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3374102,00.html 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3374102,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3374102,00.html
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 :الدفع وسائل

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A3_(%D7%90%D7%

9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7

%9D) 

 

 :قيمة العملة

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2 

 

 :ائق مهمة عن تاريخ النقودحق

 ؟لومن هو مكتشف النقود األ -

 ؟ما هي تجارة المقايضة -

 ؟متى بدأ استعمال العمالت المعدنية -

 ؟راق الماليةومتى بدأ استعمال األ -

 ؟كيف احتفظوا بالنقود -

 ؟متى اقيمت البنوك -

 

قبل استعمال . بني البشر عبارة عن مسار لتطور تجارة منتوجات بين إنماال تعتبر النقود اكتشاف لشخص واحد 

تاجر تفاح يريد الحصول على خشب  :مثال .ت هناك تجارة المقايضة, تبادل بضائع مع بضائع اخرىكانالنقود 

ه ليس بحاجة للتفاح نيقوم بتبديل كمية من التفاح مع كمية معينة من الخشب. واذا رفض تاجر الخشب التبديل أل

 شب آخر.على تاجر التفاح البحث عن تاجر خ كان

 

   وصعب للتنفيذ تجارة المقايضة هي جهاز معقد جدا. 

 من المفضل مناقشة الطالب حول هذه الطريقة, ذكر حسنات وسيئات لها. 

 

 حسنات:

 .عقد صفقات تبادل واستغالل المنتوجات .1

 .منتوجات لمناطق وبلدات اخرى ىالتعرف عل .2

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A3_(%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A3_(%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A3_(%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%A2
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 :سيئات

 .صعوبة في تحديد قيمة المنتوجات .1

 .آلخر كانهناك صعوبة في تمريرها من م كانت ثقيلة وانكبعض المنتوجات  .2

 ننتجها.صعوبة ايجاد تاجر بحاجة الى المنتوجات التي  .3

 

 ؟ على هذه الصعوباتما هو الحل للتغلب 

 

ا باستعمال قطع معدنية مثل الذهب والنحاس بسبب سهولة تخزينهم أوكي يتغلب التجار على هذه المصاعب بد

 .ت قيمه اكثر من معادن اخرى لذلك سميت "معادن ثمينة"كانالمعادن وتقييمهم, قسم من هذه 

, لكل وزن قيمة معينة وكي يتغلب التجار على عملية التزييف طبع ةمعين نازأوت حسب كانهذه القطع المعدنية 

 على كل قطعة معدنية ختم يظهر نوعية المعدن ووزنه, وهكذا بدأ استعمال النقود المعدنية.

ت عبارة عن كانعام, بداية في دولة تركيا وصممت على يد "كرزوس" و 2711بالنقود المعدنية قبل بدأ التعامل 

 خليط من الذهب والفضة وعلى مر السنوات امتد استعمالها لدول اخرى.

ساسية في دول آسيا أالذهب كنقود  آنذاكاستعملوا قبل الميالد, حيث  711بداية  سنة القطع النقدية  استعملت

 تشر الى باقي دول العالم.أنومن هناك  الصغرى

استعمال  أيضا  راق النقدية وواستمر استعمال الذهب حتى نهاية العصور الوسطى, حيث ابتدأت طريقة األ

راق مالية بدل أوت تحوي تاريخ معين, بهذا التاريخ يتوجه البائع الى البنك ويحصل على كانسندات الدين التي 

 سند الدين.

التجار الذين  من الذهب حصلت عليها من ت تملك كمياتكانالبنوك  أنالتعامل مع البنوك حيث  ت هذه بدايةكان

ويحصلون بالمقابل على  كضمانوا يقدمون الذهب للبنك كانراق النقدية, ويتعاملوا باأل أناسهل عليهم  كان

راق النقدية بدل ور التعامل باألراق النقدية, فضل التجاوراق نقدية. قامت البنوك بالحفاظ على الذهب ونشر األأو

صبح لكل دولة عملتها الخاصة ولم تعد هناك أآلخر. ومع مرور السنوات  كانسهل للتنقل من مأها نالذهب أل

 مر من الحكومة.أصبحت تطبع عن طريق أ إنماراق النقدية والذهب باأل الستبدالضرورة 

ت وسع عشر, حيث ابتدأت البنوك باستعمال الشيكات وكرراق النقدية حتى بداية القرن التاوالتعامل باأل استمر

 .حتى يومنا هذا االعتماد
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 : النقود حول العالم 2فعالية 

 

 : כסף מגלגל את העולם"" – عرض فيلم

 

http://www.youtube.com/watch?v=lj3jNLa8N9I 

http://www.youtube.com/watch?v=zYW1LQoVmrQ 

http://www.youtube.com/watch?v=3vlWa4gg7cg 

http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3519917,00.html 

 

 بعد عرض الفيلم للطالب, يتم النقاش حسب النقاط التالية:

 

 ؟ف العالمالنقود تل   هل حقا   -

 ؟عن طريق النقود يءهل يمكن الحصول على أي ش -

 .مصطلح تجارة المقايضة :عرض المصطلحات األساسية التي ذكرت عن النقود, مثل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lj3jNLa8N9I
http://www.youtube.com/watch?v=lj3jNLa8N9I
http://www.youtube.com/watch?v=zYW1LQoVmrQ
http://www.youtube.com/watch?v=zYW1LQoVmrQ
http://www.youtube.com/watch?v=3vlWa4gg7cg
http://www.youtube.com/watch?v=3vlWa4gg7cg
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3519917,00.html
http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3519917,00.html
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 دآراء ومعتقدات متعلقة بالنقو ,أقوال : يةانالثالوحدة 

 

 لوحدة: هدف ا

 واآلراء الشخصية المتعلقة بالنقود.على المفاهيم  االطالع

 

 طريقة التعليم:

 .اناليونسطورية من أقصة :  1فعالية  -

 .تجربة شجرة النقود : 2فعالية  -

 .صور عن النقود : 3فعالية  -
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 اناليون: قصة أسطورية من  0فعالية 

 

 رأها واجب عن األسئلة التي تليها., اقةياناليونامامك قصة من األساطير 

 

 القصة:

يملكها في قصره.  كانوالفضة التي ه لم يكتفي بكمية الذهب نغير سعيد أل هلكن الملك ميداس رجل غني جدا   كان

ميداس يحب الذهب  كان, رأت اآللهة كم يقوم بعدها يوميا   كانيقضي وقت كبير بالملجأ بين ثرواته التي  كان

 تقديم هدية له.لذلك قررت 

قام ميداس بلمسه تحول الى  يءلميداس هدية خاصة, عبارة عن "لمسة ذهبية", كل ش ةفي الصباح ارسلت اآلله

 بهذه الهدية وبدأ بلمس جميع األغراض من حوله وحولها الى ذهب, الكرسي,  ميداس سعيد جدا   كانذهب. 

 راد.أصبح محاط بذهب بكمية كبيره كيفما أيرة , السرير وباقي األغراض في القصر. وبعد فتره قصةلاولطا

يحوله  كانصبح يشعر بالجوع والعطش لكن كلما لمس شيء أغنى رجل في العالم, وبعد فترة أصبح ميداس أ

 الى ذهب كباقي األغراض, أيضا  كي تحضر له األكل وعندما لمسها تحولت هي  بنتهاالى ذهب. نادى ميداس 

 أوكل آ أنليس بمقدوري أحب ومن  قةانمع يكانبإمدة كل هذا الذهب اذا لم يكن في المساء فكر ميداس, ما فائ

 شرب.أ

وطلبت منه الذهاب الى نهر  اآللهة. وافقت تسترجع الهدية "لمسة الذهب" أنا وطلب منه اآللهةذهب الى 

ب هبحب الذاختفى لديه الشعور يكون رجل عادي وبه. فعل ميداس ذلك وعاد ل  واالستحمامفاكتلوس المقدس 

 .صبح سعيد جدا  أو بتاتا  

 

 :ةاألسئل

 ماذا تعلمتم من القصة؟ .1

 هل لديك نهاية اخرى للقصة؟ .2

 خرى؟أذهب في القصة بكلمة  ةتبديل الكلم لاوح .3
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 : تجربة شجرة النقود 3فعالية 

 

 .ثم أجب عن األسئلةمن ادخل الى المواقع التالية وشاهد تجربة شجرة النقود و

 

http://www.youtube.com/watch?v=2f1fOIxSeEU 

http://www.youtube.com/watch?v=rmG6oB5qJaI 

 

 األسئلة:

 ماذا كنت تفعل لو صادفتك شجرة نقود؟ .1

 رة؟شجكم من النقود سوف تأخذ من ال .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2f1fOIxSeEU
http://www.youtube.com/watch?v=2f1fOIxSeEU
http://www.youtube.com/watch?v=rmG6oB5qJaI
http://www.youtube.com/watch?v=rmG6oB5qJaI
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 : صور عن النقود 2فعالية 

 

  .أمامك صور نقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נייר טואלט שזוהר בחושך זהו

 :األسئلة

 فسر؟ أي صورة اعجبتك, .1

 ك, فسر؟أي صورة لم تشد   .2

http://www.amazon.com/thu-GLOWROLL-Glow-Dark-Toilet/dp/B002VKDO1E/ref=as_li_tf_mfw?&linkCode=wey&tag=earthquprep09-20
http://www.amazon.com/thu-GLOWROLL-Glow-Dark-Toilet/dp/B002VKDO1E/ref=as_li_tf_mfw?&linkCode=wey&tag=earthquprep09-20
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 أقوال عن النقود

 

نتعرف على هذه الجمل  فنصادف في حياتنا اليومية عدة جمل تلخص عالقتنا بالنقود, في هذا الدرس سو

 ونختار الجمل األقرب لنا.

 

 أهداف الدرس:

 .التعرف على الجمل وفهمها .1

 .ادراك جمل مؤثرة علينا .2

 .باستعمالها يوميا  ادراك جمل نقوم  .3

 .نقاش حول الموضوع .5

 .األصغاء لآلخر وتقبل آرائه .4

 

 ؟ ما هي أفكاري عن األقوال : فعاليةال

 

جمل من الجمل المرفقة, يقوم بتوزيعها على  11امامك عدة جمل تلخص عالقتنا مع النقود, المعلم يختار 

 يختار جملة ثالثة هو يؤمن بها أنقبل, و ا منمقد سمعهفقط,  جملتانيختار  أنمن كل طالب  يطلب , لةاوالط

 .يقوم المعلم بتوزيع ورقة شرح للفعاليةو

 

 ة ؟لك من الحياة اليومي انمعروفت انجملتر اخت . أ

 _____________________________________ .:  1 ةجمل

 

 ؟حسب رأيك الهدف من الجملة ما هو

 ؟ةمن قال هذه الجمل

 ت هذه الجملة؟كانبأي مناسبة 

 وافق عليها؟هل ت
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 _____________________________________ .:  1 ةجمل

 

 ؟حسب رأيك الهدف من الجملة ما هو

 من قال هذه الجملة؟

 ت هذه الجملة؟كانبأي مناسبة 

 هل توافق عليها؟

 

 

 ؟ عجبتكأخرى أر جملة اخت . ب

 _____________________________________ .:  ةجملال

 

 ؟ةلماذا اخترت هذه الجمل

 عليك؟ ةكيف تفسر تأثير هذه الجمل

 

 :باختيار الجمليقوم الطالب  أنبعد 

 .دار نقاش حولهالى, وبعد عرض الجمل ي  واأل الجولةكل طالب يذكر الجملة التي اختارها في  -

كل طالب في المجموعة يعرض الجملة التي اختارها في الجولة األخيرة, بعد عرض الجمل, يدار  -

 نقاش حول هذه الجمل.

 

 .نفحص هل حصل تغيير بآراء الطالب بالنسبة للنقود

 

 :السابقةللفعالية  استمرارا  

 .لىوقاموا باختيار جمل مناقضة في الفعالية األ انطالب باختيارنقوم  .1

 ., يجب األصغاء لآلخرهاقناع اآلخر بوجهة نظر لاويحكل طالب  .2

 .بوجهة نظرنا )فقط عرضها( لإلقناعال يوجد حاجة  .3
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 :مل الخاصة بالفعاليةقائمة الج

 .النقود تدير حياتنا .1

 .بصعوبة من أجل الحصول على النقود يجب العمل .2

 .النقود تجلب النقود .3

 .ربح النقود مسألة حظ .5

 .ال يمكننا جمع نقود كثيرة بطرق شرعية .4

 .يقوم األغنياء بجمع النقود على حساب الفقراء .0

 .ال يمكن للنقود شراء كل شيء .7

 .ةال تنمو النقود على شجر .8

 النفوس.النقود تفسد  .9

 .الغني ال يعرف السعادة .11

 .ذا وزعناهاإال إالنقود مثل اكوام القمامة, ال تكون لها قيمة  .11

 ة.كل مشكلة تتعلق بالنقود هي ليست مشكل .12

 .القرش األبيض لليوم األسود .13

 .النقود ليست أمر ضروري في حياتنا .15

 .على قد فراشك مد رجليك .14

 .يةانسناإلالنقود تقضي على  .10

 .ل شيء يوجد ثمنلك .17

 .نقود تأتي وأخرى تذهب .18

 .يمكن الحصول على النقود بسهولة .19

 ة.يمكن الحصول على النقود بصعوب .21

 .ا ال أملك شيءأنللجميع يوجد نقود و .21

 .عش حياتك كما تشاء, ال تعرف ما سيحصل غدا   .22

 

 ة على بطاقة قبل البدء بالفعالية.يقوم المعلم بطباعة كل جمل

 لى:وتلخيص الوحدة األ

 ؟النقودبما يتعلق بما هي األمور الجديدة التي تعلمتها عن نفسي  -

 ؟ما هي األمور الجديدة التي تعلمتها -

 .هذا الموضوععلق بذهني عن سؤال  -

 الالحقة ..... الخمسالجمل للقص مرفقة في الصفحات 
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يجب العمل بصعوبة من أجل 

 الحصول على النقود
 

 

 

 النقود تجلب النقود

  

 

 

 حظ ربح النقود مسألة

 
د كثيرة ال يمكننا جمع نقو
 بطرق شرعية

 
يقوم األغنياء بجمع النقود على 

 حساب الفقراء
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 ال يمكن للنقود شراء 
 كل شيء

 

 

 

 ال تنمو النقود على شجرة

 

 

 

 النفوسالنقود تفسد 

 

 

 

 الغني ال يعرف السعادة

كوام القمامة, ال أالنقود مثل 
 ذا وزعناهاإال إتكون لها قيمة 
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ي كل مشكلة تتعلق بالنقود ه
 ةليست مشكل

 
 
 
 

 القرش األبيض لليوم األسود

النقود ليست أمر ضروري في 
 حياتنا

 
 
 
 

 على قد فراشك مد رجليك

 
 
 
 

 يةانسنالنقود تقضي على اإل
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 لكل شيء يوجد ثمن

 
 
 
 

 نقود تأتي وأخرى تذهب

يمكن الحصول على النقود 
 بسهولة

يمكن الحصول على النقود 
 ةبصعوب

ا ال أملك أند نقود وللجميع يوج
 شيء
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عش حياتك كما تشاء, ال تعرف 
 ما سيحصل غدا  

 

 

 

 النقود ت دير حياتنا
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 االقتصادمصطلحات في  :الوحدة الثالثة 

 

 هداف الوحدة:أ

 .تنمية ومنح الطالب مهارات اقتصادية .1

 االقتصاد.تعليم الطالب المصطلحات األساسية في  .2

 .قتصاديةا بأمور االستطالع خلق حب  .3

 االقتصادية.تشجيع فهم األمور  .4

 االقتصادي.سس في التفكير أبناء  .5

 

, أكثر هذه المعلومات صعبة للفهم وبالرغم من ذلك ففي اقتصاديةمعلومات جميع وسائل األعالم تقوم بعرض 

 ديةاالقتصاعرض وتعليم المصطلحات . لدى األفراد االقتصادي للجانبهمية كبيرة أحياتنا اليومية يوجد 

 باتخاذ القرارات المالية. أيضا  األساسية يساعد الفرد على فهمها ويساعده 

تمرر  ها في الحياة اليومية.أساسية قد يواجه  مور اقتصادية أمساعدة الطالب على فهم  الوحدةهدف هذه 

 .تعليم المصطلحات التي تعتبر مهمة وحيوية للطالب االعتبار المصطلحات بالتدريج مع األخذ بعين 

 

 طرق التعليم:

 .مثلة لكل موضوعأاعطاء  .1

 .مسار للبنك .2

 .ترنتنقراءة اخبار اقتصادية من الجرائد ومواقع األ .3

 .حداث اقتصادية يوميةأفتح نقاشات حول  .5

 .خبار اقتصادية في التلفزيونأمشاهدة  .4

 

 الوحدات التي سوف تمرر للطالب في هذا السياق:

 االقتصاد.ساسية في أمصطلحات  -

 .صيةشخ ميزانية -

 .التودد مع البنوك -

 .المعاش -
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 االقتصادمصطلحات أساسية في 

 

 : جهاز اقتصادي .1

 

 التي وظيفتها تزويد المستهلكين بالخدمات والمنتوجات التي يحتاجونها. االقتصاديةهي جميع الوحدات 

الجهاز بالخدمات تعتبر جزء من  أو( تزودنا بالمنتوجات كاند)شركة, كل وحدة اقتصادية  أننشرح للطالب 

 االقتصادي.ون الجهاز يك   االقتصادية, مجموع كل الوحدات االقتصادي

 

 

 :خدمات / منتوجات .2

 

 االقتصادي يزودنا بالمنتوجات والخدمات.الجهاز  أنذكرنا . مقارنة بين منتوج وخدمة

ئية. هذه المالبس واألحذية والمجوهرات والمنتوجات الغذا :مثل .هناك وحدات اقتصادية تزودنا بالمنتوجات

السفر بالباص, خدمات التعليم  :مثل .هناك وحدات تزودنا بالخدمات, امور غير ملموسة األمور تعتبر ملموسة.

 .وخدمات الكهرباء

 

 فعالية

 

 .منتوج أوالمناسب خدمة  كانبالممكونة من خدمات ومنتوجات, حدد  ةتوزع للطالب قائم

 

 منتوج أوسجل خدمة  قائمة خدمات / منتوجات

  لةعج

  صندوق المرضى

  مالبس

  ضريبة الدخل

  السفر بالتاكسي

  سجائر

  تأمين وطني

  زيارة الى النادي الليلي

 

 .يقوم المعلم بزيادة منتوجات وخدمات اخرى أنممكن 
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 :المستهلك .3

 

بشراء  نا نقوم يوميا  ننا كلنا مستهلكين, ألأنالمنتوجات, هذا يعني  أوهو الشخص الذي يحصل على الخدمات 

 .ا مستهلكأن - مثال: قمت بشراء حذاء. قتصادية المختلفةالخدمات والمنتوجات من الوحدات اال

 .مثلة من الحياة اليوميةأ إعطاءنطلب من الطالب 

 

 

 :المنتج .4

 

ا أن ,ثال: اشتريت حذاء من شركة "ميجا"م. المصنع الذي يزود المستهلكين بالخدمات والمنتوجات أوالوحدة 

 .شركة "ميجا" هي المنتجمستهلك و

 .يقوم المعلم بعرض عدة أمثلة ويطلب من الطالب تحديد من هو المنتج ومن هو المستهلك في كل مثال

 

 

 :الطلب .5

 

ش, بهذا السعر يمكن  222مثال: سعر قميص . رغبة المستهلكين بشراء منتوج معين حسب سعر معين

 ش يزيد طلب المستهلكين للوحدات. 122 ــلخفض سعر القميص أنقطعة. اذا  1222للمستهلكين شراء 

 

كمية  أن: عرض أمثلة من الحياة اليومية للطالب, تأثير التخفيضات على كمية الشراء لديهم, كيف مالحظة

 الشراء تزيد عندما تنخفض األسعار.

هذه  ضار نشرات دعاية من الجرائد وفتح نقاش حول التغيير بالطلب علىحالطلب من الطالب ا أيضا  ممكن 

 .المنتوجات نتيجة تخفيض األسعار

 

الطلب هو العالقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة لنفس السلعة, العالقة هي عكسية, كلما ارتفع السعر قلت 

 .الكمية المطلوبة والعكس
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 :العرض .6

 

ة المنتج عرضها حسب الكمية التي باستطاع أوالعالقة بين سعر السلعة وبين الكمية المعروضة لهذه السلعة, 

 صحيح. سعرها بالسوق, العالقة هي طردية, كلما ارتفع السعر زادت الكمية المعروضة والعكس

رباحه لذلك يقوم أر زادت عيكون سعر المنتوج في السوق مرتفع, كلما ارتفع الس أنبالنسبة للمنتج: يفضل 

األرباح  نمن المفضل عرض كمية قليلة ألالسعر منخفض ف كانما اذا أبزيادة الكمية المعروضة في السوق, 

 .تكون قليلة لدى المنتج

 

 .: مفضل اجراء مقارنة بين الطلب والعرض في هذه المرحلةمالحظة

 

ما المنتج أ: الطلب يتعلق بالمستهلك, المستهلك يفضل سعر منخفض لكي يتمكن من شراء كمية أكبر ملخص

 ر.يفضل السعر المرتفع كي يربح أكث

 

 :لمقارنة بين الطلب والعرض نصل الى المصطلح التاليمن خالل ا

 

 

 :المنافسة الحرة .7

 

 .عندما يكون عدة منتجين لنفس المنتوج, يتنافسون مع بعضهم على المستهلكين

 ؟  كيف يحصل ذلك

 .كل هذا من أجل جلب زبائن أكثر. عطاء خدمات افضلإ أوالنشرات الدعائية  أوعن طريق التخفيضات 

 ؟ المستهلك من وضع المنافسة الحرة استفادةما هي 

األسعار اكثر فاكثر  انخفاضعدد منتجين أكثر لنفس السلعة تزداد المنافسة بينهم مما يؤدي الى  كانكلما 

 رضاء المستهلك اكثر.إكل منتج يريد  نوارتفاع الجودة بنفس الوقت أل

 

األسعار لهذا المنتج, وماذا يفضل قارنة منفتح نقاش مع الطالب حول منتوج يباع عند أكثر من منتج و

هل هناك : حرة" نتوجه لهم بالسؤال التالي الطالب فهموا المصطلح "منافسة أنالمستهلك. وبعد التأكد من 

 ؟ منتوجات لها منتج واحد فقط
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 :احتكار .8

 

المستهلكين  نمنتج رئيسي لمنتوج معين, ال يوجد له منافسين وهو بعكس المنافسة الحرة أل أووجود منتج وحيد 

 مضطرين للشراء من المنتج المسيطر في السوق.

 ؟ االحتكارما هي سيئات 

ه الوحيد الذي يتحكم نله أل ةكل الزبائن بحاج نتخفيضات لكي يجلب الزبائن أل أوال يقدم المنتج أي تسهيالت 

 في هذا المنتوج.

للمستهلكين وليس لها أي منافس في السوق, كل  ها الوحيدة التي تزود الكهرباءن: احتكار شركة الكهرباء, ألمثال

 .الزبائن يقومون بدفع الفواتير بدون أي تأخير وبدون تخفيضات

 

وبهذه المرحلة  ,بل لكل المصطلحات االحتكارليس فقط عن  ةعطاء الطالب عدة أمثلإ : من المهم جدا  مالحظة

يستعملوها  أنوالطلب منهم  ,مقارنة بينهمربط و محاولة, نمفضل مراجعة المصطلحات التي تعلموها حتى األ

المقارنة بين مستهلك  أو, واالحتكارالمقارنة بين المنافسة الحرة  :دائما, هكذا يفهمون المصطلح أكثر. مثال  

 .المقارنة بين الخدمة والمنتوج أوومنتج 

 

 

 :إنتاجعامل  .9

 

ر مثل مواد خام )حديد, خشب, بالستيك(, غير مباش أومنتوجات بشكل مباشر  إنتاجكل األشياء التي تساعد في 

طبيعي, رأسمال بشري,  رأسمال :االقتصاديفي الجهاز  نتاجاإلواع من عوامل أنهناك ثالث  , عمال.مبان

 .اراضي

 .: هو عبارة عن كل الماكنات , األجهزة ومواد الخامرأسمال طبيعي -

 .العلم والمعرفة يضا  أ إنما: كل القوى العاملة والقصد ليس فقط العمال رأسمال بشري -

ومكاتب  مصانع إلقامة أو: المقصود منها األراضي التي نستغلها للمنتوجات الزراعية, للبناء األراضي -

 المناجم تحت األرض. أيضا  وهي تحوي 

 

المساعدة في  أيضا  منتوجات بل القصد  إنتاجال نقصد فقط  نتاجاإلتشارك في عملية  إنتاجعندما نقول عوامل 

 الخدمات. إلعطاء أيضا   إنماالمنتوجات  نتاجإلنستغلها ليس فقط  نتاجاإلعوامل  نخدمات, ألتقديم ال

 

 أمثلة للطالب والطلب منهم استعمال المصطلحات بشكل صحيح. إعطاء: مالحظة
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هناك نقص وفجوة بين طلبات  أنغير كافية أي  االقتصاديفي الجهاز  نتاجاإلكمية عوامل  أنكما هو معروف ف

منتوج معين  إنتاج. هذا يجبرنا على التنازل في حاالت معينة عن نتاجاإلوبين كمية عوامل  االقتصادياز الجه

 كميتها محدودة. نأل نتاجاإللصالح منتوج آخر باستعمال نفس عوامل 

لبيضة شيء آخر, ا أومقلية  أونقرر ماذا نفعل بها, هل بيضة مسلوقة  أنلدينا بيضة واحدة, علينا  كانذا إ: مثال

السعر  –מחיר כלכלי" هذا التنازل يسمى ". نتنازل عن شيء لكي نستعملها آلخر أنوعلينا  نتاجاإلهي عامل 

 , عن ماذا تنازلنا.االقتصادي

من الخشب وعلينا  ينا كمية محدودةدمثلة للطالب وشرح هذه األمثلة. مثال: لأعطاء عدة إممكن في هذه المرحلة 

 , نتنازل عن منتوج لصالح منتوج آخر.خزانة أو كرسيان أو اولةطنقرر ماذا نفعل بها,  أن

 

 .مثلة من حياتهم اليوميةأعطاء إبعد ذلك نطلب من الطالب 

 

 

 :النقص .11

 

. االقتصاديللجهاز  يةنتاجاإلالفرق بين طلبات المستهلكين وبين القدرة  أوهو الفجوة بين المطلوب والمرغوب, 

 زويد المستهلكين بكل طلباتهم والسبب:ت االقتصاديليس باستطاعة الجهاز 

 االقتصادي.محدودة في الجهاز  نتاجاإلكمية عوامل  . أ

ستوى المعيشة في هذه الدول م نأل أيضا  النقص هو أمر نسبي, هناك دول غنية ويوجد بها نقص  . ب

 .كلما زودنا المستهلكين بمنتوجات وخدمات يطلبون المزيدو ,عال  

 

 .جعة المصطلحات التي تعلمناها والربط بينهافي هذه المرحلة من المفضل مرا

 

 

 :العملة المحلية .11

 

هي العملة التي يتم التعامل بها في الدولة, عملة تابعه للدولة, يقوم البنك المركزي بطباعتها ويتم استعمالها داخل 

 حدود الدولة فقط.

هي الشيكل, الواليات المتحدة  ائيلإسرلكل دولة في العالم يوجد عملة محلية خاصة بها, العملة المحلية لدولة 

 ين. ناوالياب يا الجنيه اإلسترلينينابريط, هردن الدينار, مصر جنيالدوالر, األ
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 :راق الماليةوتصميم األ

مور معينة تخص دولته, أ بإظهارصدارها ويهتم إ, الجهاز مسؤول عن تصالا راق المالية عبارة عن وسيلةواأل

 أورؤساء حكومات  أومثل: ملوك  ,في تاريخ الدولة راق المالية صور ألشخاص مهمينولذلك تظهر على األ

  كتاب واشخاص حاربوا من أجل الدولة. أورؤساء دول 

ثري مميز أ كانم أوصورة لمنظر معين من الدولة  :مثل ,راق المالية رسومات مختلفةوعلى األ أيضا  تظهر 

شارات أمن إوجود  وزير المالية. مهم جدا   أوظ البنك المركزي محاف :مثل ,ألشخاص معينين تواقيع أيضا  و

 .اإلصدارراق رقم تسلسلي وتاريخ وعلى األ أيضا  راق, يطبع وجل منع تزييف األأمن  ةمعين

 

 :وسائل أمن

 كان ناراق المالية. على مر الزموزال عقوبة الموت على األشخاص الذين يقومون بتزييف األنإمن المتبع  كان

لذلك نرى  .النزاع الموجود في مجاالت اخرى :مثل ,نزاع بين مخططي الدفاع عن التزييف وبن المزيفينهناك 

 من جديدة.أيجاد وسائل إجل أراق المالية من وهناك تغيير بين الفترة واألخرى في شكل األ أن

 

 :وسائل األمن المتبعة اليوم

مقابل الضوء, الخيال  ةيمكن اذا وضعنا الورقراق المالية وخيال الصورة األساسية الموجودة على األ .1

 .تدخل بطريقة معينة الى الورقة وهي غير مطبوعة ةعبارة عن صور

 .دخالها في الورقةإيتم  خطوط معدنية رفيعة جدا   .2

 .حبر يقوم بتغيير اللون .3

 .ارقام مكتوبة بحجم صغير جدا   أوحرف أ .4

 .شارات معينة صغيرة جدا  إ .5

 .ور بها بواسطة اللمسشارات يمكن الشعإ أوحرف أ .6

 .راق الماليةونعت منها األنوعية المواد التي ص   .7
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 :عملة عالمية .21

 

 .ميت عالمية. وهي باألساس عملة محلية لدولة معينةهي العملة التي يمكن استعمالها بكل دولة في العالم لذلك س  

حاء أنالمية يتم التعامل به في جميع عملة ع أيضا  الدوالر الذي هو عملة محلية في الواليات المتحدة ويعتبر  :مثل

 :عمالت عالمية 5هناك  .العالم

 .دوالر امريكي . أ

 .يناين ياب . ب

 .ينابريط استرليني جنيه . ت

 .ك سويسرينافر . ث

 .روبيأويورو  . ج

بعملة كعالمية  االعتراف. ال يمكن االقتصاديالعملة العالمية هي عملة لدولة لديها استقرار وقوة في الجهاز 

في استعمال  االحتمالكلما زاد  ت الدولة قوية اقتصاديا  كانيفة من ناحية اقتصادية. كلما ضع أو ةلدول فقير

 .ةعملتها المحلية كعملة صعب

 

 سؤال للطالب: 

ترنت عن قائمة تبين قيمة الشيكل بالنسبة لكل عملة من العمالت نفي اإل أو االقتصادية الجريدةابحث في 

 العالمية.

 

 

 :مريكيعن الدوالر األ معلومات

 

عملة عالمية, يقوم البنك الفدرالي في الدولة  أيضا  عملة محلية رسمية للواليات المتحدة األمريكية ويعتبر  هو

 . هبطباعة الدوالر ونشر
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دوالر  مليار 727وصلت الى  2227عام  نتشرتا. كمية الدوالرات التي  المشهورة للدوالر هي $ اإلشارة

فقط الواليات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي  تليس د خارج حدود الدولة.موجو كانوالنسبة األكبر منها 

. ونيوزيلنداكندا واستراليا  :مثل ,عدة دول تعترف به كعملة محلية أيضا  يوجد  ,تستعمل الدوالر كعملة محلية

 .في العالم انتشارا  كثر العمالت العالمية أيعتبر الدوالر األمريكي من و

 

 

 :المنتوج القومي .21

 

حجم  كانكلما . خالل فترة معينة )عادة سنة( االقتصاديتجت في الجهاز أنمجموع المنتوجات والخدمات التي 

 كانالمنتوج القومي وعدد سعلق بمستوى المعيشة يت نمستوى المعيشة افضل أل كانالمنتوج القومي اكبر كلما 

 .الدولة

 المنتوج القومي                         

 -------------------  = مستوى المعيشة

 كانعدد الس                            

 

كثر ا إنتاجلدينا كمية عوامل  كانبشكل مباشر, كلما  نتاجاإلحجم المنتوج القومي في الدولة يتعلق بكمية عوامل 

مما يؤدي الى زيادة المنتوج القومي وارتفاع  نتاجاإلماكنات( يمكن زيادة كمية  ,ينامب ,)مواد خام, عمال

على  وتأثيرهالبشري  نتاجاإلهمية عامل أفي هذه المرحلة التشديد على  من المهم جدا   مستوى المعيشة للفرد.

من عوامل  ةعلى ذلك, هناك دول تملك كمية صغيرمثال . وزيادة المنتوج القومي فيه االقتصاديتطور الجهاز 

بشرية( يقومون باستيراد مواد الخام  إنتاجلكن لديهم خبراء وعلماء ناجحين )عوامل  نامثل الياب ,نتاجاإل

 .االقتصاديوتصنيعها وهكذا يزيد المنتوج القومي ويتطور الجهاز 

 ؟ همية قياس المنتوج القوميأما هي 

 .مختلفةسنوات  في ياالقتصادمقارنة الوضع  -

 .مقارنة الوضع في الدولة مع دول أخرى -

 

 . $ 32,222 هفي العالم وقيمت 25 ــال كانفي الم 2213مستوى المعيشة في دولة اسرائيل لسنة 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Philip_V_Coin.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Philip_V_Coin.jpg
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 :قوة الشراء .21

 

 .(؟ اشتري بالنقود أنقيمة النقود بالنسبة للمنتوجات والخدمات )ماذا يمكنني 

ش 12قيمة  أنف, ش 12 ــكيلو. اذا ارتفع سعر الكيلو ل 5ش ممكن شراء  12 ش, بمبلغ 2: كيلو بندورة مثال

 هي كيلو بندورة واحد.

كبر أش في دولة الهند  12 ــ: قوة الشراء لالى آخر. مثال كانالى اخرى ومن مقوة الشراء تتغير من فترة 

 .سرائيلإبكثير من 

 

 

 :ميزانية .21

 

ن اجل تمويل الخدمات العامة التي تعتبر تحت مسؤوليتها. مبالغ من النقود المخصصة كل سنة للحكومة م

يتم من النقود التي تجبى من المواطنين عن  ميزانيةالتمويل  صحة وغيرها. ,أمن, تعليم :مثل ,خدمات عامة

  طريق الضرائب.

 .الدولة للسنة األخيرة ميزانيةترنت عن ننطلب من الطالب البحث في مواقع اإل

 

 

 :البطالة .21

 

. عند وجود عدد من المواطنين الذين بمقدورهم العمل وال البشرية )العمال( نتاجاإليل قسم من عوامل عدم تشغ

هذا يؤدي الى ركود  االقتصادييعملون فهم يعتبرون عاطلون عن العمل, كلما زادت نسبة البطالة في الجهاز 

مشكلة البطالة  متطور اكثر. صادياالقتت نسبة البطالة منخفضة يعتبر الجهاز كانوتراجع وعدم تطور, كلما 

 ون من وجود البطالة لديهم لكن بشكل نسبي.ناهي عالمية, في كل دول العالم يع

 

 :نسبة البطالة

 إنما كاننسبة البطالة ال تقاس كنسبة من جميع الس أننسبة العاطلين عن العمل من عدد طالبين العمل, هذا يعني 

 ون بالعمل.فقط من عدد المتوجهين للمؤسسات يطالب

 

 ؟ سرائيلإما هي نسبة البطالة في 

 :المركزية( اإلحصاءالنسبة تتغير من شهر آلخر, يمكن البحث في الموقع التالي )دائرة 

http://www.cbs.gov.il/reader 

معلومات من هذا  5الب جمع لطلب من الطلذلك من المفضل ا ,ايجاد عدة معلومات في هذا الموقع أيضا  ممكن 

 .الموقع

http://www.cbs.gov.il/reader
http://www.cbs.gov.il/reader
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 :)إعانة مالية( سوبسيديا .21

 

 بأسعاردعم الحكومة للمنتجين, تقوم الحكومة بشراء المواد الخام من خارج البالد بسعر مرتفع وتبيعها للمنتجين 

 منخفضة, الفرق بين سعر الشراء للحكومة وسعر البيع للمنتج يعتبر الدعم الحكومي للمنتج.

قدر الحكومة تقليص  تحاولالدولة لذلك ففي السنوات األخيرة  ميزانيةيكلف الدعم الحكومي اموال طائلة على 

 من هذا الدعم. كاناإلم

هم يقومون بتخفيض األسعار على المستهلك لذلك فهو المستفيد من الدعم نإالحكومة تدعم المنتجين ف أنبما 

 الحكومي.

الحليب والخبز  :مثل ,فقط المنتوجات األساسية إنمابدعم جميع المنتوجات : الحكومة ال تقوم ةمالحظه هام

 وغيرها.

 

 

 فعالية تلخيصية عن المصطلحات

 

تعريف  الثانيةلكل مصطلح, على احدى البطاقات يكتب المصطلح وعلى البطاقة  ناعلى المعلم تحضير بطاقت

 المصطلح.

 

 طريقة تمرير الفعالية:

 

 .م بتوزيع البطاقات امام الطالب وعليهم مالئمة كل تعريف للمصطلح المناسب: يقوم المعل1  إمكانية

 

يختار عدد من المصطلحات  أن, نطلب من كل طالب الطاولةالمصطلحات على  بطاقات: نضع 2 إمكانية

, اذا نجح هيعرف المصطلح الذي حصل علي أن هوب منل)حسب عدد مجموعة الطالب في الصف( كل طالب مط

 التعريف ونسجل نقطة لصالحه واذا لم يعرف فقد خسر. ائهبإعطنقوم 
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 شخصية ميزانية :الوحدة الرابعة 

 

 .ساعات 5 :المدة الزمنية

 

  أهداف الوحدة:

  .ا ومصروفاتي الخاصةأن -

  .ميزانيةالهمية أفهم  -

 .ميزانيةمهارات بناء  -

 

 فعالية

 

عالمة من  منتوج  كل   بجانب  سجلوا هذه األمور,   لىع دكم ونق من  مامكم قائمة مصاريف, تصرفون يوميا  أ

 .عالي( = 11منخفض,  = 1همية هذا المصروف بالنسبة لكم )أتبين   11 - 1

 المصروف الشهري للمنتوج تدريج العالمة منتوج

   منتوجات غذائية

   دوات تجميلأ

   مالبس وأحذية

   مجوهرات

   للنادي ضمامان

   هاتف خليوي

   ياهدا

   رخصة سياقة

   وقود

   سجائر

   مشروبات روحية

   خرىأمصروفات 
 

 األسئلة:

 ؟هليإما هو المبلغ الشهري الذي وصلت   .1

 هل جميع المصروفات خططت لها منذ بداية الشهر؟ .2

 والتي لم تخططها؟ تحديد المصروفات التي خططت لها مسبقا   بإمكانكهل  .3

 التنازل عن قسم منها؟ بإمكانكم أت ضرورية, ناهل كل المصروفات ك .4

 فادتك الفعالية بشيء؟أهل  .5
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 ميزانيةال

 

 ؟ وما هي األهمية من ذلك ميزانيةلماذا حسب رأيكم يجب علينا تخطيط 

 

 : ميزانيةال

المصروفات والمدخوالت لفترة  ميزانيةالالمؤسسة, تحوي  أوتخطيط برنامج فعاليات مالي للفرد, األسرة 

 ة.معينة, بشكل عام سن

الشخصية فالمقصود مجموع المصروفات والمدخوالت للشخص في فترة معينة,  ميزانيةالعندما نتحدث عن 

 فترة زمنية طويلة. أوممكن الحديث عن فترة قصيرة 

 

 :ميزانيةالهمية تخطيط أ

 .الميزانيةمنع الوصول الى عجز في  -

 .هدفاستغالل النقود التي بحوزتنا بشكل جيد وعدم تبذير مبالغ بدون  -

 .لوياتأوتحديد سلم  -

 

 .بالطبع ؟شخصية ميزانيةكل فرد تخطيط  بإمكانهل 

 .بمجموع المدخوالت والمصروفات ؟بماذا يتعلق هذا التخطيط

تكون مكونة من  أنل يحوي المدخوالت, ممكن و, القسم األنיقسم ميزانيةلل ؟الخاصة ميزانيةالماذا تحوي 

 .كل المصروفات لنفس الفترةيحوي  الثانياكثر والقسم  أودخل واحد 

 

 شخصية: ميزانيةمثال ل

 

 المبلغ المصروفات المبلغ المدخوالت

 دخل من المعاش

 هدايا

 غيرها

 أكل 

 مالبس

 سفريات

 اشتراك في بركة السباحة

 غيرها

 

 

 ونقوم بجمع قسم المدخوالت وقسم المصروفات. همصروف نسجل المبلغ الخاص ب /كل مصدر دخل  بجانب
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 ؟النتيجةما هي 

 .يكون هناك توازن بين المدخوالت والمصروفات أنمن المفضل  .1

الذي يعتبر  ميزانيةالعجز في المصروفات اكبر من المدخوالت هذا يسمى  أنت النتيجة كاناذا  .2

 .مر سلبيأ

الذي  فائض في المدخوالتالمدخوالت اكبر من المصروفات هذا يسمى  أنت النتيجة كاناذا  .3

 .يعتبر وضع ايجابي

 

سرع وقت, هذا يضطرنا الى زيادة أفي حالة وجود عجز يجب علينا التفكير والعمل على تغطية هذا العجز ب

 .العجز يكبر اكثر فأكثر وهذا أمر سلبي جدا   نإالدخل واذا لم ننجح ف

 

 ؟التغلب على العجز باإلمكانكيف 

 ؟حسب رأيكم التغلب على مشكلة العجز باإلمكانهل 

 

 يد حسب المراحل التالية:نعم بالتخطيط الج

 .نقوم بتسجيل جميع المصروفات التي نقوم بصرفها اسبوعيا   .1

 ه.بعد المصروف نفس أونقوم بفحص تسديد المصروفات هل يتم قبل  .2

 .لويات(أوهمية )سلم أنقوم بترتيب المصروفات من المهمة حتى األقل  .3

 .الى توازن مع المدخوالت نفحص ما هي المصروفات التي باستطاعتنا التنازل عنها حتى نصل .4

 

التي سجلوها في بداية الدرس ونطلب منهم حذف المصروفات  ميزانيةالخرى مع الطالب على أنرجع مرة 

 , هل نجحوا في ذلك؟الثانوية
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 1فعالية 

 

 

 .نوزع للطالب ورقة تحوي مصادر دخل, كل الطالب يحصلون على نفس الورقة مع نفس المبالغ -

عليه استغالل  أن االعتباريسجل المصروفات التي لديه مع األخذ بعين  أنواحد  نطلب من كل -

 .المدخوالت المسجلة في الورقة بدون الوصول لوضع عجز

 .نطلب منهم تحديد المصروفات ألسبوع واحد -

 .على باقي المجموعة ميزانيتهكل طالب يعرض  -

 الميزانيات.فتح نقاش بعد عرض جميع  -

 

 

 

 2فعالية 

 

 

 .ورقة فارغة على الطالب توزيع -

 .يسجل المدخوالت والمصروفات له خالل فترة شهر أننطلب من كل واحد  -

 .يقوم الطالب بجمع المبالغ -

 .الشخصية له ميزانيةالكل واحد يعرض  -

 .فائض أوعجز , متوازنة ميزانياتت هناك كاننقاش حول النتائج ونفحص اذا  -

 .تلخيص -
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 دد مع البنوكالتو :الوحدة الخامسة 

 

 .ساعات 5  :المدة الزمنية

 .تخطيط زيارة لفرع البنك القريب أيضا  من المفضل 

 

 هداف الوحدة:أ

 .تعرف الطالب على الخدمات المقدمة عن طريق البنوك -

 .تعليم الطالب كتابة شيكات -

 .يعرف الطالب ماذا نعني ببطاقات اعتماد أن -

 .يعرف الطالب قراءة كشف حساب بنكي أن -

 .عن أي سؤال خاص بعمل البنوك االستفسارنجح الطالب في ي أن -

 

 

 ؟ما هو البنك

المؤسسات  أومبالغ من المال لألفراد  بإيداعهو مؤسسة مالية, مجال عملها األساسي ادارة األموال التي تتعلق 

 فتح حسابات توفير واعطاء قروض وغيرها. أواستعمال شيكات  أوفي اطار حسابات جارية 

 

بنك كوسيط بين األشخاص الذين يملكون مبالغ من المال وبين هؤالء الذين ليس لديهم ويطلبون يتصرف ال

مساعدة البنك بالتمويل. يقوم البنك بتمرير النقود من األشخاص الذين يملكونها الى األشخاص اللذين بحاجة 

 عتبر اجرة استخدام النقود., الفوائد التي تلى ويقبض من المجموعة األخرىولها. يدفع فوائد للمجموعة األ

 

 

 من البنوك: نوعانهناك 

تنفيذ السياسة  ه: هو بنك الحكومة. في كل دولة يوجد بنك مركزي واحد, من اهم وظائفالبنك المركزي .1

المالية للحكومة. نحن كأفراد ال نتعامل مع البنك المركزي. من الوظائف لهذا البنك طباعة النقود 

 )العملة المحلية(.

هو البنك الذي يقدم الخدمات المالية لألشخاص, من الوظائف األساسية لهذا البنك  :التجاريالبنك  .2

اعطاء القروض لجمهور الزبائن التي تعود باألرباح الناتجة عن الفوائد. هناك عدة بنوك تجارية وكل 

 فرد باستطاعته التعامل معها.

 

نا كأفراد ال نتعامل معه, لكن هناك ني ألال يوجد ضرورة بالتوسع في موضوع البنك المركز مالحظه:

 الجميع يتعامل معها. نضرورة للتوسع بكل ما يتعلق بالبنوك التجارية أل
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 الخدمات التي يقدمها البنك التجاري:

 .ادارة حسابات جارية .1

 .ادارة حسابات توفير وايداعات .2

 .تقديم قروض لجمهور الزبائن .3

 .קבע( הוראתامر ثابتة )أوتنفيذ دفعات عن طريق  .4

 االعتماد.تفعيل بطاقات  .5

 

 من األمثلة على هذه الوظائف حتى يتأكد من فهم الطالب للموضوع. اإلمكانعلى المعلم اعطاء قدر 

 

 

 ة:ادارة حسابات جاري

للمصلحة التجارية, حساب  أويكون للفرد  أنهي احدى الوظائف األساسية للبنك التجاري, حساب جاري ممكن 

 חח"ד(.وحساب المصلحة يسمى )ק( עו"ש בנالفرد يسمى )

 

 

 :)מסגרת( اطار الدين

عندما نقوم بفتح حساب جاري يسمح لنا البنك بسحب مبلغ اكثر من الرصيد الذي نملكه, المبالغ التي نسحبها 

نسحب  ,. ال يمكننا سحب اكثر من الالزمמשיכת יתר(تسمى سحب زائد )و لنا ةتكون اكبر من النقود التابع

وهي عبارة  ضماناتين يسمح لنا به البنك وهو يسمى اطار سحب لكن بالمقابل يطلب منا البنك حتى مبلغ مع

البنك يسمح لنا بالسحب الزائد فهو يجني من ذلك  نايداعات. وأل أوحسابات توفير  أوعن معاش شهري ثابت 

 ارباح عن طريق الفوائد التي يجبيها على كل سحب زائد.

 

 

 :الفائدة البنكية

الزبائن مبالغ مالية, يستخدم الزبائن هذه األموال لفترة زمنية معينة,  بإقراضستخدام النقود, يقوم البنك اجرة ا

 .جرة استعمال النقود لهذه الفترةأيطلب البنك منهم 

ش  127مبلغ  بإرجاع%, يقوم بعد سنة 7ش لفترة سنة بنسبة فائدة  122مثال: اذا اخذ الزبون من البنك 

 ش فائدة بنكية. 7لغ األساسي و المب 122للبنك 
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 واع وسائل الدفع:أن

 .راق ماليةأو أو: عمالت معدنية نقدا   .1

 .امر دفع ثابتة عن طريق البنكأو .2

 .بطاقات اعتماد .3

 .شيكات .4

 

والتوسع بالنسبة لبطاقات  والثانيةلى ومطلوب من المعلم الشرح بشكل مختصر عن الوسيلة األ :ةمالحظ

 والشيكات. االعتماد

 

 

 االعتماد:بطاقات 

 من وسائل الدفع المستعملة بكثرة.

 ؟االعتمادما هي حسنات بطاقات 

ممكن الدفع عن طريق البطاقة مبالغ مالية كبيرة دون الحاجة لحمل هذه المبالغ بشكل فعلي, البطاقة صغيرة 

دفع صفقات  أيضا  و سحب مبالغ من الحساب الجاري بالبنك بواسطتها أيضا  وخفيفة, توفر علينا الوقت وممكن 

واع مختلفة من بطاقات أنترنت. البطاقة شخصية وال يمكن تمريرها ألحد وهناك ناإل أوعن طريق التلفون 

 والدفع به يتم عن طريق الحساب الجاري بالبنك. االعتماد

 

حساب, يعرض المعلم بطاقة اعتماد امام الطالب ويشرح لهم كل التفاصيل المطبوعة عليها مثل: اسم صاحب ال

رقم سري  ه, تاريخ صالحية البطاقة وخط اسود يظهر تحتالبطاقةرقم الحساب, رقم البنك, رقم الفرع, رقم 

 للبطاقة.

 

 

 طريقة الدفع بالبطاقة:

, يقوم البائع بتمريرها داخل جهاز خاص ببطاقات البطاقة نقوم بتقديمها بعد كل صفقة للبائع هكي ندفع بهذ

النسخة منها, ال يتم الدفع بنفس اليوم  بإعطائناقة, يأخذ البائع الورقة األصلية ويقوم , نقوم بختم الوراالعتماد

 تتركز كل الدفعات بتاريخ معين يحدده صاحب البطاقة مع البنك عندما يستلم البطاقة منه. إنما

ب من الطبيعي اختيار تاريخ دفع قريب من تاريخ المعاش الشهري لكي ال نضطر الى الوصول لوضع سح

 زائد.

 .أيضا  هناك بطاقات اعتماد محلية واخرى عالمية التي باستطاعتنا استعمالها خارج البالد 
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 كشف حساب شهري مركز:

كشف شهري مركز كل بداية شهر, في هذا الكشف تظهر الدفعات التي تم  بإرسال االعتمادتقوم شركة بطاقات 

 تخفيضات لصاحب البطاقة. أواعطاء هدايا معينة  يضا  أفي نفس الشهر ويتم  االعتماددفعها عن طريق بطاقة 

 إنمانا ال نستطيع استعمال البطاقة بأي مبلغ غير محدد أنلكل بطاقة اعتماد يوجد اطار مبلغ معين, هذا يعني 

 حسب مبلغ محدد من قبل البنك.

 

 

 سئلة عن البنك:أ

 كيف يتم فتح حساب جاري؟ -

 ؟ 17 أو 16 أو 15 أو 14من أي جيل يمكن فتح حساب جاري  -

 كيف يمكن اختيار البنك المالئم؟ -

 

 

 :جوبة لكل ما يتعلق بالبنوكأنطلب من الطالب الدخول الى المواقع التالية والبحث عن 

http://www.stips.co.il/singleask.asp?stipid=64638 

http://www.ibank.org.il/Articles.asp?ID=69&ParentID=9 

 

 

 

 :الشيكات

الشيك الذي يظهر عليه  .ههو عبارة عن امر للبنك كي يقوم بدفع مبلغ مسجل على الشيك ألمر حامل شيك:

تاريخ متأخر للصرف هو شيك مؤجل  هك الذي يظهر عليالشي .(מידישיק ي )نآتاريخ نفس اليوم هو شيك 

 .שיק דחוי()

 

 ه.ب ةب ونشرح كل التفاصيل المبيننقوم بعرض صورة لشيك امام الطال

 

 

 

 

 

http://www.stips.co.il/singleask.asp?stipid=64638
http://www.stips.co.il/singleask.asp?stipid=64638
http://www.ibank.org.il/Articles.asp?ID=69&ParentID=9
http://www.ibank.org.il/Articles.asp?ID=69&ParentID=9
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    مثال لشيك:

 

 נמשך                                                מושך               

 

  בנק אגורה פרטי בעל החשבון

 מיה רווה

 , נהריה10חוב המייסדים ר

 41סניף 

, 41שדרות הגעתון 

 נהריה

  01.01.00 תאריך:

שלמו 

 לפקודת

 Pay to, or מוטב ספרים

order 

  ספרים לפקודת:

  ₪ 011 סכום:   

 תשע מאות ש"ח ₪  ⁄011⁄   

New 

shekel :ספרי לימודבעבור  

 תאריך 

01.01.0

0 Date מיה רווה חתימה 

Signat

ure 

   

       

 מספר השיק מספר הסניף מספר החשבון 

 11444 04/41 014444 
 

 מספר השיק

014444 
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 صورة لشيك حقيقي من بنك مركنتيل:

 

 

 

 من هم األشخاص الذين لهم عالقة بالشيك؟

 )صاحب الشيك( هو صاحب الحساب الذي يقوم بدفع الشيك.המושך:  -

 .بنا الجاري)البنك( هو البنك الذي يدير حسا הנמשך: -

 ه.( الشخص الذي دفعنا الشيك لصالح)صاحب الحق بصرف الشيك המוטב: -

 

 نوزع بعد ذلك شيكات للطالب ونطلب منهم تحديد اسم صاحب الشيك, والمدفوع له واسم البنك.

 

 

 :طرق استعمال الشيك لدى متلقيه

 .يستطيع صرف الشيك في فرع البنك خاصته .1

 .خاصال هيستطيع ايداع الشيك في حساب .2

 .على ظهر الشيك اإلمضاءيستطيع تحويل الشيك لشخص آخر عن طريق  .3

 

 

 رجاع الشيكات وعدم صرفها:إسباب أ

 .(قانونيأي خطأ تقني في تعبئة الشيك )مثال: امضاء غير  .1

 .ال توجد تغطية كافية في حساب صاحب الشيك .2

 .الحساب الجاري محجوز ألي جهة معينة .3

 .عدد كبير من الشيكات به الحساب الجاري محدود بسبب ارجاع .4

 .الغاء الشيك بأمر من صاحب الحساب .5

 פרטי בעל חשבון 

 הבנק
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 :דף מידע(كشف الحساب )

كشف الحساب عبارة عن ورقة تحوي كل العمليات التي نفذت في الحساب الجاري والتي سجلت بواسطة 

ي جهة الذي يسجل ف كل عملية التاريخ, رقم العملية التسلسلي والمبلغ بجانبالبنك, في هذا الكشف يظهر 

 جهة المدخوالت. أوالمصروفات 

 

 مثال:

 .مبلغ في الحساب الجاري يسجل لصالحنا ويكبر رصيدنا بإيداعاذا قمنا  -

 .اذا قمنا بسحب مبلغ من الحساب الجاري يؤدي الى تقليل رصيدنا -

 

مثلة لعمليات عن طريق الحساب الجاري ونطلب من الطالب تحديد تأثير هذه العمليات على أنقوم بعرض عدة 

 .ينخفض( أورصيدنا بالبنك )يرتفع 

  

 :مثال لكشف حساب

 דף  מידע              בנק  שקלים                                                                            

 044סניף  ראם  
 44701/17חשבון  חח"ד  מס'        בוד                                                                   לכ

 אחמד 

 40/01/4104תאריך           )בעל החשבון (                                                                 

 , טבריה 04רח'  החלוץ 
דף  מס'                                                                      זכות  11417יתרה  מדף  קודם 

04 

 ח/ז יתרה זכות חובה  פרטים תאריך
 ז 41711   יתרה  מחודש  נובמבר 0/01/4104

 ז 01711  01111 104שיק  מס'   1/01/4104

 ז 0111  04711 107שיק  מס'   7/01/4104
 ז 1411 7411  404דת  שיק הפק 01/01/4104

 ז 7111  711 חיוב  ריבית 00/01/4104

 ח 1411  04111 471פירעון שיק מס'   04/01/4104

 ח 7111 411  הפקדת  מזומן 07/01/4104

 ז 4411 1011  444גביית  שיק  מס'   01/01/4104

 ז 4011  011 חיוב  עמלה 00/01/4104

 ז 741  4111 101שיק  מס'   40/01/4104

 ח 7011  1711 משיכת  מזומן 44/01/4101

 

 יתרת הכסף שלנו      תנועות      תנועות                                                                 
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 :كشف حساب حقيقي من بنك مركنتيل

 

   תנועות אחרונות

 
 ךתארי

 ההפעול
 אסמכתה  תיאור הפעולה     ערך     

    ת / חובהזכו

                     

 יתרה 

  
    

  
 

37/70/03  37/70/03  
 

משיכה מכספומט מרכנתיל 

37/70  
9626/22  00777077-  276099-  

79/70/03  30/70/03  
 

 עמלת פעולה בערוץ ישיר0

 יח'  93לפי 
9620  26077-  229099-  

72/70/03  72/70/03  
 

  070777077  9620 משכורת מרינאד סטיל בע"מ 
 

72/70/03  72/70/03  
 

  20720070  -227000  9622 חיוב קרן מכבי 

70/70/03  70/70/03  
 

  20720070  -20777077  9077/06 משיכת מזומן בטופס 

00/70/03  00/70/03  
 

  -00239002  9070  0660חיוב לכרטיס ויזה 
 

00/70/03  00/70/03  
 

  -263073  9079 חיוב ישראכרט 
 

00/70/03  00/70/03  
 

  -220020  9073 ביט -חיוב "מגדל 
 

00/70/03  00/70/03  
 

  -26077  9072 חיוב ארג0המורים 
 

00/70/03  00/70/03  
 

  00032022  -200002  9072 ביט -חיוב "מגדל 

02/70/03  02/70/03  
 

  -30027  9076  חיוב הרי נצרת
 

02/70/03  02/70/03  
 

  00220002  -922007  9070 חיוב הרי נצרת 

02/70/03  97/70/03  
 

  00200002  027077  9070 ילדים  -ביטוח לאומי 

97/70/03  97/70/03  
 

 הו"ק לאבו תאיה סאמי

  00-627לסניף 
9072  077077-  

 

97/70/03  97/70/03  
 

 7707777702משיכת שיק:

 
9007  237077-  220002  

99/70/03  99/70/03  
 

משיכה מכספומט מרכנתיל 

99/70  
9000/22  00777077-  20090- 

 

 

ذا إنحن ملزمون للبنك بهذا المبلغ وח الرصيد الحرف  بجانبكل عملية تؤثر على الرصيد, اذا ظهر  :ةمالحظ

 هذا المبلغ هو لنا. أنهذا يعني ז ظهر الحرف 
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 فعالية

 

 .نوزع على الطالب كشف حساب يحوي مجموعة عمليات -

 .نمر على كل الفعاليات ونشرحها للطالب -

 .نمرر كشف حساب آخر ال يحوي حساب الرصيد -

 .ة الرصيدنانطلب من الطالب حساب خ -

 .نطلب من الطالب احضار كشوفات حسابات خاصة من البيت -

 

 ب من الطالب وتعريفهم على الوحدات المختلفة هناك.من المفضل تخطيط زيارة الى فرع البنك القري

 

 

 :משכורת() المعاش

 عمله: هو المقابل المادي الذي يتقاضاه العامل مقابلالمعاش: 

اعات العمل كل األمور التي تختص بالشروط المتعلقة بالمعاش, سדיני עבודה" ون "نايوجد في الق -

 المتعلقة به.

 .خالل بهااإل ساسية ال يجبأمور أون يحدد ناالق -

 

 

 بن المشغل والعامل: االتفاقاتمن  ناهناك نوع

 .نقابة عمال البناء أونقابة المعلمين  :مثل ,وبين المشغلاتفاق جماعي: اتفاق بين نقابة ممثلة عن العمال  .1

 مور ثابتة.أاتفاق شخصي: اتفاق خاص بين صاحب العمل وبين أي عامل دون وجود  .2

 

 مام المشغل.أعلى الحفاظ على حقوقهم  تفاقيةاالللطالب وتأثير  قتفااالهمية أشرح  مهم جدا  

 

 

 فعالية

 

ويقوم المعلم بكتابتها على اللوح ثم يقوم  االتفاقها مسجلة في أننطلب من الطالب ذكر األمور التي يتوقعون 

 .بندا   ببحثها مع الطالب بندا  
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  :نكتب على اللوح

 

 مبنى المعاش

 

 

 ثة مكوناتالمعاش مكون من ثال

 

 

 معاش غير صافي                 خصومات من المعاش           معاش صافي

 

  .نرسم المخطط على اللوح ونشرح كل مصطلح للطالب

 

 

 :المعاش الغير صافي –ل والقسم األ

 تدفع للعامل بشكل عام كل شهر وتحوي المبالغ التالية:معاش غير صافي هو كل المبالغ التي 

 . عدد ايام العمل *ألساسي: المعاش اليومي المعاش ا .1

 .תוספת יוקר(يادة غالء معيشة )ز .2

 .زيادة اقدمية )حسب سنوات الخدمة( .3

 .ضافيةإساعات  .5

 .שכר עידוד(معاش تشجيعي ) .4

 .فونيسفريات وتل .0

 

 .مجموع كل هذه الدفعات تعطينا مبلغ المعاش الغير صافي

 

  .االستفهامعالمة  كانالمبالغ م للطالب ونطلب منهم حساب ةالقائمنقوم بتوزيع 

שם 
 עובד

שכר 
 ליום

מס' ימי 
 עבודה

שכר 
 יסוד

שעות 
 נוספות

 טלפון נסיעות
שכר 
 ברוטו

 ? 208 288 2288 ? 11 108 אדם

 ? 158 088 088 ? 13 318 עליזה

 ? 218 588 2188 ? 18 168 מוחמד

 ? 08 688 588 ? 12 388 יוסי
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 :ניכויים() الثانيالقسم 

 اش العامل:من معمن الخصومات  ناوعهناك ن

ضريبة الدخل, التأمين الوطني , التأمين الصحي والتأمين  :مثل ,وننالزامية عن طريق القإ خصومات .1

 لمعاش التقاعد.

שתלמות, קופת גמל וביטוח קרן ה :مثل ,لزامية حسب اتفاق العمل الجماعيإخصومات  .2

 מנהלים.

 .رجاع قرضإ :مثل ,املخصومات اختيارية: خصومات حسب رغبة الع .3

 

 

 :שכר נטו –القسم الثالث 

نمرر . صافي ناقص كل الخصومات من المعاش الذي يصل للعامل وهو عبارة عن المعاش الغير المبلغهو 

 .االستفهامعالمات  كانالقائمة التالية على الطالب ونطلب منهم حساب المبالغ م

 

תלוש همية الحفاظ على مستند المعاش )أوالشرح لهم عن  اإلمكانتمرين الطالب قدر  مهم جدا   مالحظة:

 .משכורת(

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

שם 

 עובד

שכר 

 ליום

מס' ימי 

 עבודה

שכר 

 יסוד
 טלפון תנסיעו

שעות 

 נוספות

משכורת 

 ברוטו

מס 

 הכנסה

ביטוח 

 לאומי

ביטוח 

 בריאות

ביטוח 

 פנסיוני

קופת 

 גמל

ס"ה 

 ניכויים
 שכר נטו

 ? ? 688 388 128 158 288 ? 2288 218 588 ? 11 118 עוז

 ? ? 288 188 168 168 318 ? 688 08 688 ?  13 208 גבי

 ? ? 358 208 108 328 508 ? 8 228 288 ? 18 288 מירה

 ? ? 218 268 118 208 218 ? 388 38 258 ? 12 318 דוד



41 

 

 :תלוש משכורת –مستند المعاش 
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 الدعاية : السادسةالوحدة 

 

 .ساعات 5 :يةلزمناالمدة 

 

 مبنى الوحدة:

 .استمارة شخصية -

 .سس األقناع, قراءة نقديةأالدعاية,  -

 

 هداف الوحدة:أ

 .واع الدعاياتأنتعريف الطالب على  -

 .هداف الدعاياتأتعريف الطالب على  -

 .صحاب المحالتأقناع التي يستعملها تعريف الطالب على طرق اإل -

 .آراء نقديةصحاب أالعمل على خلق مستهلكين حكماء و -

 

 .فالم قصيرةأ :مواد مساعدة

 

 مهام للطالب:

 .نطلب منهم اختيار دعاية جذبتهم جدا   -

 .نقوم بتحليل الدعاية معهم -

 .نقوم بمقارنة مجموعة دعايات لنفس المنتوج -

 ه.نطلب من الطالب تخطيط دعاية لمنتوج هم يختارون -

 .ل مع الطالب قراءة الدعاية بطريقة نقديةوانح -
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 :إليها سماء المواقع التالية ونطلب منهم الدخولأنعرض على الطالب 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XKVi5C6Wg00 

 :מועצת הלול – טיוב-יו

http://www.youtube.com/watch?v=BfHpu5e4s9w&list=PL4796CA5C0FD

30FB9&index=9 

 :תנו לחיות לחיות

http://www.youtube.com/watch?v=e2U9W9vN4X0&list=PL4796CA5C0F

D30FB9 

 נעור בך הרצון לקנות משהו מהמוצרים שראית?

http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=1723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XKVi5C6Wg00
http://www.youtube.com/watch?v=XKVi5C6Wg00
http://www.youtube.com/watch?v=BfHpu5e4s9w&list=PL4796CA5C0FD30FB9&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=BfHpu5e4s9w&list=PL4796CA5C0FD30FB9&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=e2U9W9vN4X0&list=PL4796CA5C0FD30FB9
http://www.youtube.com/watch?v=e2U9W9vN4X0&list=PL4796CA5C0FD30FB9
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=1723
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=1723
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 فعالية

 

 .جذابة الى الصف ةدعايات ملون بإحضاريقوم المعلم  -

 .يار الدعاية التي اثرت به اكثريطلب من الطالب اخت -

 .يقوم كل طالب بشرح ما هي األمور التي لفتت نظره في الدعاية -

البارزة,  نصل الى العوامل التي تجذب المستهلك مثل: اللون, الصورة, األحرف أنممكن  اإلجاباتمن  -

 والجو. اإلحساس

 :ةعلى األسئلة التالي اإلجابة ونحاولنقرأ مع الطالب كل دعاية  -

 ا هو المنتوج؟م .1

 هذه الدعاية؟ ةمن هو جمهور المنتوج, لمن متوجه .2

 ما هو هدف الدعاية؟ .3

 وبين رأي صاحب الدعاية؟ الظاهرةميز بين الحقائق  .5

 من قام بتصميم الدعاية؟ .4

 ؟المستعملةما هي وسائل األقناع  .0

 ما هي األمور الناقصة في الدعاية؟ .7

 هل اقنعتك الدعاية؟ .8

 

 على األسئلة: اإلجابة ونحاولطالب نعرض هذه الدعاية على ال

 

 

 

 

 

 

 :قناعسس اإلأ

 .شارات معينةإاستعمال  .1

 .استعمال موسيقى .2

 .استعمال صور جذابة .3

 .التطرق الى امور مفاجئة .5

 .توجه اصحاب الدعاية الى المنتجين والمستهلكين .4
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 فعالية

 

 عن طريق هذه الدعاية:قناعنا بها إ يحاولونعن األمور التي  مامك دعاية مكتوبة, هيا نبحث معا  أ

 

 األمور الملفتة للنظر:

 .مختلفة بأحجامحرف أ -

 .صور جذابة -

 .صور لها عدة تفسيرات -

 .شاراتإ -

 .تخفيضات -

 .توجه شخصي -

 .مبالغات -

 .حذف تفاصيل معينة -

 

 

 األسئلة:

 مور واردة في هذه الدعاية؟أ 3فسر  .1

 من قام بتصميم الدعاية؟ .2

 ما الهدف منها؟ .3

 قناع الزبون؟تعملوها إلما هي األساليب التي اس .5

 لم تذكر في الدعاية؟ التي ما هي األمور .4

 هل أقنعتك هذه الدعاية؟ .0
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 ما هي الدعاية؟

عدة رسائل قصيرة لجمهور كبير عادة عن طريق  أوهي عملية اتصال مخططة, تهدف الى ايصال رسالة 

 قناع والتسبب بقيام عمل معين.التجارية. الهدف الرئيسي للدعاية هي اعطاء معلومات, ا االتصالقنوات 

 

 المميزات األساسية للدعاية:

 اإلعالمية.الدفع مقابل الدعاية بالوسائل  -

 .القدرة على التحكم بشكل كبير لصاحب الدعاية -

 .وصدق بنسبة منخفضة أمانة -

 .عامة لجمهور كبير إنماليست شخصية و -

 .مكلفة نسبيا   -

 

 

 من الدعاية: نوعانهناك 

 .رة موضوعيةدعاية مدعومة بخب .1

 .معينة نستعملها امام الجمهور بمناوراتدعاية مدعومة  .2

 

 

 ؟قناعكيف تقوم الدعاية باإل

وتقنعنا بشراء المنتوج. مثال: صورة  اإلحساسلدينا بواسطة صور تحفز لدينا  الالوعيتعمل على  -

ذا إة الصورة سيدة مثل صاحب سأصبحتثير لدينا الشعور بالنجاح,  ,سيارة جديدة لجانبلسيدة جميلة 

 .قمت بشراء هذه السيارة

 الكلمات المستعملة في الدعاية. أو: المبالغة بالصورة وهمية ضمانات -

ينظروا الى الدعاية بشكل  أن ,وكبارا   عرف صغارا  ننوجه جميع من  أن: يجب علينا نقد معينتمعن ذا  -

 انتقادي.
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 نفعل؟ أنماذا علينا 

ونشرح لهم ما هي  منذ صغرهمطفالنا ألمنتج صاحب الدعاية, نعود نصحو للهدف الرئيسي ل أنيجب علينا 

 هداف صاحب الدعاية من هذا الشيء.أ

وسائل األعالم  أنيجب ادخال قسم في البرامج التعليمية كشرح عن موضوع الدعايات ونشرح للطالب  أيضا  

هدفهم جني  إنماتربوية  ائما  هدافهم ليست دأ أنالمختلفة هي عبارة عن وكالء دعايات للمنتجين و بأشكالها

 األرباح من الجمهور.

 

 إقناعنا بشراء نظارات شمسية. يحاولونكيف  :مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شكالهاأترنت والنظر الى الدعايات على ننطلب من الطالب التوجه الى مواقع اإل
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 نظروا الى الصور التالية واجيبوا على األسئلة:ا

 كل صورة من الصور الثالث؟ما هو اإلحساس اإلعالمي في  .1

 ما هي طرق اإلقناع التي تجدونها في هذه الصور؟ .2

 ؟حسب رأيكم األكثر اقناعا   هو اإلعالنمن  .3
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 عندما نريد الدعاية: بالحسبانخذها أاألمور التي يجب 

 .ترنتنباإل أوبالراديو, بالجرائد, بالتلفاز  ؟ين نعلنأ .1

 .النظر( صور)يرتكز األمر على حاسة + الجريدة: كلمات -

 .صوات )حاسة السمع(أالراديو: كلمات و -

 .ترنت: كلمات وصور وحركات )دمج لعدة حواس(نإ أوفيلم تلفزيوني  -

 أولألجيال الكبيرة  لألطفال الصغار, للشباب أو – لمن موجهه الدعاية ؟اإلعالنمن هو جمهور  .2

 .للجميع

وسيطرة. مثال: طبيب, صيدلي, صاحب قوة  , هل هوةهل لديه تقنيات معين ؟اإلعالنمصدر  من هو .3

 .نجم رياضي أونجم تلفزيوني 

 ؟األثنين أوالعقل  أو اإلحساس: هل الدعاية تؤثر على طريقة التوجه .5

 .مضحك أو: طريقة عرض الدعاية هل هو بشكل جدي, ساخر, كوميدي لقاء واللهجةطريقة اإل .4

طيع ايصال هذه المميزات وكيف نست ه: ما هي مميزات المنتوج الذي نقوم بتصميم دعايتالهدف .0

 ؟للمستهلك

 

 فعالية

 

 :هلوا تخطيط دعاية لمنتوج تختارونواح

 .سجلوا نقاط للتخطيط )حسب ما تعلمتم( .1

 من هو الجمهور الموجه له هذه الدعاية؟ .2

 ما هو هدفكم من الدعاية؟ .3

 فكاركم لتصميم الدعاية؟أما هي  .5

 أي لهجة سوف تلقون الدعاية؟ب .4

 كيف ستتوجهون للجمهور؟ .0
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 قراءة نقدية للتخفيضات المعروضة:

 

 هي طريقة لزيادة المبيعات, نعرض المنتوجات بسعر اقل من السعر العادي. ؟ ما هي التخفيضات

 

 من التخفيضات: واعأنهناك 

 1+1خذ اآلخر بدون مقابل: نشتري منتوج ونأ. 

 نشتري منتوجات بنفس السعر. 

 نشتري بمبلغ معين ونحصل على هدية معينة. 

 بسحب على هدية باالشتراكطريقة السحب: شراء بمبلغ معين تعطينا الحق  الاستعم. 

 

 أيكم هي طريقة التخفيضات األفضل؟أي حسب رسؤال: 

 نوزع للطالب القائمة التالية حول أنواع مختلفة من التخفيضات ونطلب منهم المقارنة.

 

 توجكم يكلفني كل من السعر النهائي الذي يتم دفعه مثال نوع التخفيض

 ش 111 فستانانش = 111 ش 111سعرة  فستان + ش 111سعره  فستان 212

 (تخفيض 15%)

 الثانيةالقطعة 

 بنصف السعر

 ش 11 فستانان=  ش 215 ش51ب  والثانيش  111ل ب واأل الفستان

 (تخفيض 11%)

ل واشتر األ

واحصل على 

 مجانا   الثاني

  فستان ش 255 وكلسات نفستا=  ش 255 ش هدية 21كلسات ب  + ش 111ب  فستان

 هدية بدل التخفيض

 ش 75 فساتين 1=  ش 311 فقط 311ش وادفع  411اشتر ب  اشتر وادفع أقل

 (تخفيض 11%)

ش واشترك بسحب على ليلة هدية  211اشتر ب  حملة سحب

 في الفندق

الحلم  +فستانان =   ش 155

 بربح الهدية

 ش 211

 بدون تخفيض
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 קניון(التجاري ) المجمع : السابعةالوحدة 

 

 تعليميتان. ساعتان المدة الزمنية:

 

 مبنى الوحدة:

 .استمارة شخصية -

 .معلومات حول المجمع التجاري -

 .سس تصرف منتشرةأ -

 

 هداف الوحدة:أ

 .واع التصرفات في المجمعات التجاريةأنالكشف عن  .1

 .التعرف على المجمعات التجارية .2

 .توسيع اآلفاق حول طرق استهالك حكيمة .3

 .السليمة لإلدارةسس أدوات وأرف على التع .5

 

 مواد مساعدة:

 .استمارات -

 .شرائح محوسبة -
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 للمعلم:

 عن طريق استمارة نوزعها عليهم ,نتوجه للطالب حول معلومات لديهم عن المجمعات التجارية أن نحاول

 وتحوي األسئلة التالية:

 أي مجمعات تجارية تعرفون؟ .1

 ي؟هل قمت مرة بزيارة الى مجمع تجار .2

 الجواب نعم, أين؟ كانذا إ .3

 سكناك؟ كانم منهل يوجد مجمع تجاري قريب  .5

 في الشهر تقوم بزيارة للمجمع؟ أوكم مرة في األسبوع  .4

 ما هو الوقت الذي تقضيه هناك في كل مرة؟ .0

 مع من تذهب الى المجمع؟ .7

 ما هو هدفك من زيارة المجمع؟ .8

 ماذا تفعل عندما تكون في المجمع التجاري؟ .9

 هناك؟ اهتمامكلفت يما الذي  .11

 أي محالت توجد في المجمع التجاري؟ .11

 ما هي محالت األكل الموجودة بالمجمع؟ .12

 م في كل مرة تتجول وتبحث؟أالتي تريد زيارتها  الحوانيت كانهل تعرف م .13

 

 ة.التجاري اتلمجمعبما يتعلق بانستطيع معرفة وجهة نظر الطالب  السابقة, األسئلة عن اإلجاباتحسب 
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الموجودة في الشارع  والحوانيتع للطالب القائمة التالية التي تحوي بنود مقارنة بين المجمع التجاري نوز

 الرئيسي:

 

 محالت على الشارع الرئيسي مجمع تجاري نقاط المقارنة

 مغلق, منير ومكيف كانم الخارجية البيئة

 تصميم داخلي ومرتب ومنسق

مفتوح , غير مكيف بل حسب حالة  كانم

بارد ال  أويكون حار  أنس ممكن الطق

 يوجد تصميم مرتب

 ضجيج الشارع وضجيج السيارات موسيقى ونشرات دعائية مختلفة الضجة

 روائح مجاري وفضالت أوسيارات  دخان رائحة مأكوالت ورائحة عطور الروائح

ماركات عالمية وشركات معروفة, ال يوجد  الحوانيتواع أن

مواد  أوزلية ادوات من أومحالت بيع خضار 

 تنظيف

 الحوانيتواع أنتجار عاديين, جميع 

يوم  أوحمالت تخفيضات نهاية الموسم  حمالت تخفيضات

 تخفيضات مركز

 على حدة حانوتتخفيضات خاصة بكل 

 ال يوجد دور سينما, مقاهي, فعاليات مختلفة لألطفال فعاليات مختلفة

 بدون دفع أوالطريق مع  جوانبعلى  المال موقف مرتب, مع دفع مبلغ من اماكن وقوف للسيارات

 مركز المدينة بأطراف المدينة أوبالمركز  بالنسبة لمركز المدينة كانالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟عادية وحوانيتص عن الفرق بين المجمع التجاري اكتبوا ملخ  
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 حسنات المجمع التجاري:

 .وقوف للسيارات كانم .2

 .واحد كانفي م الحوانيتتركيز كل  .1

 د ولطيف وسهولة بالوصول.جو جي .3

 

 هل هناك سيئات للمجمع التجاري؟

حذية, مجوهرات, أمالبس,  حوانيتتكون  أنمركزية, يمكن  حوانيتالمجمع التجاري عبارة عن مجموعة 

 كل سريع, مقاهي, سينما والكل تحت سقف واحد.ألعاب, ملفات, صيدليات, أدوات كتابة, أعطور, 

العالم.  بلدانفي التصميم والديكور في كل  ةمجمع تجاري وجميعها متشابه على األغلب في كل مدينة يوجد

هت -زارا, نايك, ماكدونالدز, بيتسا :مثل ,شركات عالمية مشهورةفروع ل حوانيتيحوي المجمع التجاري 

 وغيرها.

ط فخم ويحفزه على الشراء, والتخطي كانه موجود في مأنيعطي جو المجمع التجاري للمستهلك الشعور ب

 هناك. الحوانيتالداخلي للمجمع يجعل المستهلك يمر على جميع 
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 منذ لحظة دخولنا المجمع ال نشعر بالوقت وال يوجد لدينا أي عالقة بما يحدث خارجه, فقط نعيش لحظات في

 المجمع مع الروائح اللذيذة والمثيرة ومع الموسيقى اللطيفة.

جبر اللطيفة كي ت   والموسيقىظافة والصورة الجميلة والرائحة الذكية دارة المجمع الحفاظ على النإ تحاول

كبر وقت ممكن, فالجو هادئ واللطيف يجعلنا ال نشعر بالوقت, نأكل أالمستهلك على التواجد في المجمع 

 المختلفة. بالحوانيتونستمتع 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط للبحث مع الطالب:

 ؟تم بحاجة اليها حقا  أنشياء التي هل عندما تتوجهون للمجمع التجاري تشتروا األ -

 الموجودة هناك؟ اإلغراءاتفسكم مع أنكيف تتمالكون  -

 كيف تشعرون عندما تقومون بالتسوق؟ -

 ن عندما ال تتسوقون؟كيف تشعرو -

 

 

 

 

 

 

 



00 

 

 الحكيم االستهالك : الثامنة الوحدة

 

 .ساعات تعليمية 3 المدة الزمنية:

 

 مبنى الوحدة:

 .ذا يحفزني على الشراءا وماأناكتشاف أي مستهلك  -

 .تهلكينسالغربية, مميزاتها, ما هو تأثيرها علينا وما هي حقوق الم االستهالكالتعرف على تربية  -

 .على العالم المنفتح االستهالكتأثير عادة  -

 .حكيم الستهالكقواعد عملية  -

 .ترنتنالشراء عن طريق مواقع اإل -

 

 هداف الوحدة:أ

 .لدى الطالب هالكواالستالتعرف على عادات الشراء  -

 .وتأثيرها االستهالكالتعرف على موضوع تربية  -

 .التعرف على حقوق المستهلك -

 .الحكيم االستهالكتوسيع األفق ونصائح حول  -

 .ترنتنمام اإلأو الحوانيتاعطاء ادوات وقواعد لتصرف حكيم في  -

 

 مواد مساعدة:

 .استمارات -

 .ترنتنإمواقع  -

 

 مهام:

 .األفكارشمس  -

 ؟الذي يحفزني على الشراءما  – استمارة -

 ؟اأنأي مستهلك  -

 .استهالك حكيم –مساعد  تقرير -

 .تحضير بطاقة "قواعد" -
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 :الحكيم االستهالك

 

 فعالية الشمس

 

ماذا يعني لهم  ل الموضوع )يكتب المعلم على اللوح "استهالك حكيم" ويطلب من الطالب ذكر مصطلحات حو

 .( ؟المصطلح

 

 السؤال التالي:بعد ذلك يتوجه المعلم للطالب ب

 كم تعيشون من أجل الشراء؟أنم أهل تشترون األغراض بهدف الحياة 

 تهلكين نحن.سهذا السؤال يعرفنا أي نوع م

 

كل أمثل مالبس,  ةومهم ةغراض حيويأنا نشتري أنا نشتري بهدف الحياة فهذا يعني نإ اإلجابةت كاناذا 

 ساسية.أوخدمات 

لشراء اغراض نحن لسنا بحاجة لها أي  استعدادنا على أنري فهذا يعني نا نعيش كي نشتأن اإلجابةت كاناذا 

 .ثانويةامور 

 

 .هم يقومون بشراء األغراض وال يستعملونها بتاتا  أن أوهناك اشخاص كثر, يشترون كي يشعروا افضل 

 

 اعمل كي اكون مستهلك حكيم؟ أنماذا علي 
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 :الخطوة األولى

 ؟ لشراءلسؤال: ما الذي يحفزني 

 جابات:إ

 .سمع عن تخفيضاتأ -

 .ل من يشتري المنتوجأوكون أ أنالرغبة  -

 .سمعت عن وصول تشكيلة حديثة -

 .ضائع لشركات معروفةبشتري أ أنحب أ -

 .هناك موضة جديدة -

 .ذا كنت بحاجةإشتري فقط أ -

 .عندما يكون لدي الرغبة في الشراء -

 .عندما يكون معي نقود -

 

 :الخطوة الثانية

 .الصحيحة اإلجابة بجانب (+) بإشارةشر لية, أالتا االستمارةنوزع 

 .للشتاء / لشراء ملبوسات جديدة للصيف األوان نآ

في المجمع التجاري وأفحص  أو الحوانيتأبدأ بفحص الوضع في السوق, لدى األصدقاء, اتجول في  -

 .األسعار

 .يالمعروفة كل األشياء التي تعجبن الحوانيتأذهب الى المجمع التجاري وأشتري من  -

 .حتى لو لم يكن لدي نقود ,رغب بذلكأشتري متى أ -

 .بحث عن التخفيضاتأتجول في المجمع وأ -

 .التي تبيع الفائض أوالرخيصة  للحوانيتالبحث والوصول  أحاول -

 .كل من حولي قاموا بالشراء نشتري ألأ -

 .األسعار انخفاضستغل أكن بحاجة لذلك, لكي أذا لم إحتى  ,شتري في فترة التخفيضاتأ -

 .ة المالبس خاصتيناال يهم وضع خز ,قوم بالشراءأعندما يعجبني شيء  -

 .شتري حسب المبلغ الموجود معيألدي نقود  كانذا إ -

 .التي تبيع ملبوسات مستعملة, األسعار رخيصة هناك الحوانيتحب أ -
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 ؟ اأنأي مستهلك 

 

جل قائمة باألغراض المطلوبة, نشتري, نشتري ما خططنا له فقط, نس أن: نخطط ماذا نريد مستهلكين حكماء

 ونلتزم بها. ميزانيةالنحدد 

لدينا رغبة في ذلك, فجأة نقرر الشراء حسب الحملة  ن: ال نخطط ماذا نشتري, نشتري ألمستهلكين غير حكماء

 التي بحوزتنا. ميزانيةالالدعائية, ال نهتم ب

 

. في كل مرة المجموعتينبين  أو الثانية أولى و, من المجموعة األنحننحدد أي نوع مستهلك  أن نيمكن لنا اآل

 ف مختلف.تصرُّ 

 

 ؟ وما هو تأثيرها علينا ,يميزها الذي الغربية, ما االستهالكما هي تربية 

 

 الغربي: االستهالك

, المحفز للشراء هو النشرات ثانويةشراء منتوجات ونقوم بفقط بالماديات,  فيها التي نهتم االستهالكعادة هي 

 مور لسنا بحاجة لها.أ, نقوم بشراء "الحياة من أجل الشراء"رق التسويق وهذا ينطبق على القول: الدعائية وط

العالم وبدء التجارة  انفتاح, مع سنوات 12هو في الواليات المتحدة, قبل حوالي  االستهالكأصل هذا النوع من 

 الحرة.

 ."التأمرك"لعالم, ما يسمى ماكن في اأفكار, منتوجات وتربية لعدة أالعولمة تساعد على نشر 

 

 ؟ تؤثر علينا االستهالكهل تربية 

 ؟ م الأ, من أين نشتري, أي نوع نشتري وهل الموضة تؤثر علينا بالالوعيهي تؤثر علينا !!  بالطبع
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 ؟ ما هي المميزات

 .كثرة األنواع: الوفرة ! الوفرة ! الوفرة ! الميزة األولى

 

 خبز يوم الجمعة. أوسود أخبز  أوبيض أهناك خبز  كانالماضي  نتذكر قصة األجداد مع الخبز في

 

 ؟ ماذا حدث اليوم في سوق الخبز

 .واع الخبز التي تعرفونهاأنعددوا  -

 .واع حبوب الصباح التي تعرفونهاأنعددوا  -

 .التي تعرفونها الخليويةواع شركات الهواتف أنعددوا  -

 

 .نتاجاإلماكن أر, الجودة, المركبات وواع, الفروقات في السعنلوفرة وكثرة األ انتبهوا

 

 كيف يحصل هذا؟
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 علينا: االستهالكتأثير تربية 

 .نستهلك أكثر مما نحن بحاجة له -

 .دون الحاجة لذلك سريعةقات أونقوم بتجديد المنتوجات ب -

 .نعتبر عملية التسوق كرمز للتطور -

 

 .: عملية الشراء هي رمز التطورالميزة الثانية

 

  http://money.ort.org.il/?p=2059                                                                      

 حسب نوعية الخليوي الذي بحوزتكم؟ االجتماعييحدد وضعكم  أحيانا  ه أنهل تعرفون 

شخص نفسه حسب الممتلكات التي لديه وليس حسب قدراته, صفاته , يعرف الاالستهالكهذا يأتي نتيجة تربية 

 عاداته. أومبادئه  أوآرائه  أو

 

 الشيء األهم هو ماذا تملك وكم من المال لديك.

 

هي ظاهرة اجتماعية واقتصادية تشجعنا على تبذير ثروات الكرة األرضية دون األخذ بعين  االستهالكتربية 

 هذه النتائج فهي:ما أما هي النتائج,  االعتبار

 .% من الثروات الطبيعية73العالم في الغرب يستهلكون  كان% من س22 .1

اس آخرون وبذلك يزيدون الفجوات أنيستغلون  إنما% 73 ــقومون بتصنيع ال% ال ي22 ــهؤالء ال .2

 .بين الطبقات

 .% من الثروات32العالم, يستهلكون  كان% من س6عن  ةالواليات المتحدة عبار .3

 .كرات ارضية 4فنحن بحاجة الى  المتحدةباقي الدول تستهلك مثل الواليات  تكانذا إ .4

قامة مراكز تجارية ضخمة حيث تشجع الجمهور على الصرف وتزيد إتشجع  االستهالكتربية  .5

 االقتصادية.الفجوات 

 

 نكون مستهلكين حكماء؟ أنلماذا من المهم 

 لالستهالك.كي نقلص تأثير التربية  .1

 .وجد حقوقتللمستهلكين  نستحق كمستهلك ألأمسموح وما هو الممنوع, ماذا نعرف ما هو ال أن .2

 

 

http://money.ort.org.il/?p=2059
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 فعالية عن حقوق المستهلك

 

 أدخلوا الى الرابط التالي:

http://money.ort.org.il/?p=2070 

 كيف نصبح مستهلكين حكماء؟

ظين للتأثير السلبي علينا من الدعايات المختلفة, للضرر الذي نكون يق أنببساطة هذه مسألة رغبة,  -

 .سماء الشركات التي تسيطر عليناأمن تسلط  االجتماعيوالضرر  االستهالكتسببه تربية 

 .ةفي الحياة مثل التربية, الحياة والقيم الحياتي ةالوقت لألمور المهم استغاللبناء نمط حياة بسيط,  -

 

 يرا .اشتروا قليال  وعيشوا كث

 

 :الحكيم االستهالكقواعد عملية 

كثر والصغار أجل الربح أمحدودة من النقود, الكبار يعملون من  ةليس هناك تأثير للعمر, لجميعنا يوجد كمي

 الذين لم يعملوا بعد يتلقون المصروف من األهل.

 .كثرأكثر فأتشتروا  أنتكم باستطاع أنجيد لها و استغاللهناك  أنذا استعملتم النقود بطريقة صحيحة تكتشفون إ

  

 ؟ كيف

 

آخر كيف ستقومون  كانأي م أوالمجمع التجاري  أوتخططوا قبل الذهاب الى السينما  أنتخطيط مسبق:  .1

 .باستغالل المبلغ الذي تملكونه

مور أالتسرع يؤدي الى شراء  نال نتسرع قبل شراء أي شيء أل أننقدم على الشراء: يجب  أننفكر قبل  .2

نا نأل أوها موجودة عند شخص معين نأل اشتريناهالها.  ةنا لسنا بحاجأنشف بعد فترة قصيرة غراض نكتأو

 .ولفتت نظرنا, يجب التريث قبل شراء أي شيء كانرأيناها في الد

من  هذا يمكن الحصول عليإنفحص  أن: قبل شراء أي شيء يجب مجانا  على الشيء  أحيانا  ممكن الحصول  .3

 .ال أو هرر شراءالمقربين لنا بعد ذلك نق

ذا إفي شراء أي شيء يجب عليكم البحث  أوقدام على الصرف في السينما ابحثوا عن التخفيضات: قبل اإل .4

 .ذلك يوفر لكم المال نبحثوا عن التخفيضات ألإرخص, أية للحصول عليه بسعر كانمإت هناك كان

هناك سعر  كانذا إبحثوا إثون عنه, عندما ترون الشيء الذي تبح سعار: ال تقوموا بالشراء فورا  أقارنوا  .5

 .أرخص, قارنوا واشتروا بالسعر األرخص

http://money.ort.org.il/?p=2070
http://money.ort.org.il/?p=2070
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شراء  باإلمكان كانذا إسماء الشركات المشهورة أليس هناك ضرورة بأسماء الشركات المهمة: ال تغريكم  .6

 .ت المنتوجات بنفس الجودةكانذا إلكم خاصة  ةغير معروف ةنفس الغرض من شرك

قناعكم إيات التأثير على المستهلك بشكل كبير, ال تعطوا هذه الدعايات القدرة على الدعا بإمكانتفكير نقدي:  .7

الى المنتوج, ال تصدقوا كل األمور التي تعرض عليكم عن طريق هذه  ةغرائكم اذا لم تكونوا بحاجإو

 .الدعايات

 مفضال   كانذا إ تفحصوا أنمالبس, من المفضل لكم  أوتشتروا أي لعبة  أناألصدقاء قبل  باستشارةقوموا  .8

ذا إسألوه احد اصدقائكم قام بمشاهدة الفيلم أ أنردتم الذهاب الى السينما وسمعتم أتقوموا بذلك. مثال: اذا  أن

 .من المفضل مشاهدته كان

 

 ثانية:يد  بعنوانأغنية 

http://www.youtube.com/watch?v=QK8mJJJvaes&list=PLg-

5vdKw2EG13C9AH0qaHIheWzGsx8Rdx 

MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ (OFFICIAL VIDEO) 

 

متخصصة باألمور  حوانيتغراض مستعملة. هناك أتوفروا النقود عن طريق شراء  أنم : يمكن لكثانيةيد  .9

 .غراض مستعملةأترنت تبيع نإمواقع  أيضا  المستعملة و

 .تصنيع األشياء, هذا يكلفكم أقل بإمكانكم كانذا إفسكم: فكروا قبل الشراء أناصنعوا ذلك ب .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QK8mJJJvaes&list=PLg-5vdKw2EG13C9AH0qaHIheWzGsx8Rdx
http://www.youtube.com/watch?v=QK8mJJJvaes&list=PLg-5vdKw2EG13C9AH0qaHIheWzGsx8Rdx
http://www.youtube.com/artist/macklemore?feature=watch_video_title
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 لى:  تخطيط الشراءوالمرحلة األ
 

  نشتري؟ ماذا

  ؟ميزانيتناما هي 

  ما هي المميزات األساسية للمنتوج؟

 : مقارنة أسعارالثانيةالمرحلة 

 حوانيتأفحصوا على األقل ثالث 

   

    الحانوت:أسم 

    :سعر المنتوج

    (:ضريبة أومثل نقليات ) إضافيةتكاليف 

    :المجموع

 : شراء منظمالثالثةالمرحلة 
 

  : من المفضل استغالل التخفيضاتتوقيت الشراء

  التاجر مفاوضةممكن 

  ترجيع البضاعة أوية تبديل كاننستفسر عن ام

  أعرفوا ما هي حقوق المستهلك

  افحصوا جودة المنتوج

دفع منظم, ندفع فقط مبلغ صغير والباقي بعد استالم 

  المنتوج

 

 

 

 

 مأخوذ من:

http://money.ort.org.il/wpcontent/uploads/2012/04/%D7%AA%D7%9B%D7%

A0%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94.pdf 

 

http://money.ort.org.il/wpcontent/uploads/2012/04/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94.pdf
http://money.ort.org.il/wpcontent/uploads/2012/04/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94.pdf
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 :قواعد أساسية

 تخطيط مسبق قبل الشراء. 

 مقارنة أسعار قبل عملية الشراء. 

 تحديد الميزانية التي بحوزتنا. 

 نفحص في أي مكان وزمان نشتري. 

 .بها واالحتفاظمع القواعد األساسية  ناجزدنحضر بطاقة بحجم بطاقة تعارف لل أنيمكن  مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 :توسيع للمعلم

 

 :استهالك حكيم. 2

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3058154,00.htm 

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

tHvratiyot/PeilutLidudTzarchanutNevona.htm 

 :استهالك حكيم ومقارنة اسعار بعنوانمقال . 1

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4409657,00.htm 

 :استهالك حكيم. 3

http://www.yaronyanay.co.il/wp-content/uploads/2011/10/122.pdf 

 :استهالك حكيم. 2

http://www.ibank.org.il/Articles.asp?ID=70&ParentID=9 

 :االستهالكتربيه . 5

 ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.-מתוך אקו

 

 

 

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3058154,00.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3058154,00.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/PeilutLidudTzarchanutNevona.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/TochniyotHvratiyot/PeilutLidudTzarchanutNevona.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4409657,00.htm
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4409657,00.htm
http://www.yaronyanay.co.il/wp-content/uploads/2011/10/122.pdf
http://www.yaronyanay.co.il/wp-content/uploads/2011/10/122.pdf
http://www.ibank.org.il/Articles.asp?ID=70&ParentID=9
http://www.ibank.org.il/Articles.asp?ID=70&ParentID=9
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 أهمية التوفير : التاسعةالوحدة 

 

 تعليميتان. ساعتان زمنية:المدة ال

 

 مبنى الوحدة:

 ؟ما هو التوفير -

 ؟ما هي فترة التوفير -

 ؟قواعد لتوفير صحيح -

 

 أهداف الوحدة:

 ه.التوفير وما أهميت فهم ما هو -

 .يات التوفيركانمإالتعرف على  -

 .التعرف على قواعد التوفير -
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 أفكار للمعلم:

 

 :أسئلة كمقدمة للدرس

 لنقود؟هل تقوم بتوفير ا -

 هل وفرت في الماضي؟ وهل استعملت النقود التي قمت بتوفيرها؟ -

 للمستقبل؟ باسمكهل أهلك قاموا بفتح حساب توفير  -

 هل من السهل أم من الصعب التوفير؟ -

 نقوم بتوفير النقود؟ أنهل مفضل  -

 نوفر؟ أنلماذا من المفضل لنا  -

 

 ؟ما هو التوفير

عن  ة نقوم بصرفه على المشتريات والخدمات في الحاضر, هو عبارالتوفير هو جزء من دخلنا الشهري الذي ال

الحصول على منتوجات  بإمكانناالمبالغ التي نحتفظ بها في الحاضر كي نستعملها في المستقبل. بمساعدة التوفير 

 وخدمات في المستقبل.

 

 ؟لكم من الوقت نوفر

 ــ ..ممكن استعماله ل فترة التوفير

 توفير لفترة قصيرة

 تى سنة()ح

 أو هاتف نقال أوحاسوب  أوكي نشتري جهاز كهربائي باهظ الثمن 

 .شراء قطعة مجوهرات أوالسفر للخارج 

 توفير لفترة طويلة 

 )لعدة سنوات(

 .شراء سيارة أولتمويل قسط التعليم  أولرحلة طويلة لخارج البالد 

  توفير لفترة طويلة جدا  

 )أكثر من عشر سنوات(

 .تعليم الجامعيلل أولشراء شقة 
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 ؟ يات التوفير التي لديناكانمإكيف نوفر بطريقة صحيحة, وما هي 

 

 : تحديد الهدفلىوالمرحلة األ

 االلتزامحاسوب جديد(, تحديد الهدف يساعدنا على  أوحددوا الهدف من التوفير )هل هو شراء هاتف نقال 

 ية لنا.عن تبذيرها على أمور ليست ضرور واالمتناعبتوفير النقود 

 

 للتوفير ا  ثابت ا  شهري ا  : حددوا مبلغالثانيةالمرحلة 

خارج الحساب الجاري  أو نابعيد عن الجزد كانحددوا كم من المبلغ ستوفرون بالشهر, ضعوا هذا المبلغ في م

 منه. االقترابفي البنك كي تمتنعوا من 

كم سحب زائد في الحساب الجاري. مثال: اذا ال يسبب ل بتوفيرههذا المبلغ الذي تقومون  أن االنتباهمن المهم 

تم أنش بالشهر. 241توفروا  أنش, وقررتم  811ش وتصرفون في كل شهر  1111دخلكم الشهري  كان

ش, هذا يجبركم على دفع فائدة بنكية أكبر من التي تحصلون عليها  41تصلون الى سحب زائد كل شهر بقيمة 

 على مبلغ التوفير لذلك كونوا حذرين.

 

 التوفير كان: اختاروا ملمرحلة الثالثةا

 .وجد حسنات وسيئاتت كانفي شركات تأمين وشركات استثمار, لكل م أوممكن التوفير بالبيت, في البنك 

 سيئات حسنات كانالم

 .من السهل صرف المبلغ  .سهولة الحصول على المبلغ بوقت سريع توفير في البيت

 المبلغ ال يزيد. 

  رقاتوجد حماية من الستال. 

زيادة المبلغ بسبب الفائدة البنكية التي   توفير في البنك

 .نحصل عليها من البنك

  ت فترة التوفير أطول نحصل كانكلما

 .على فائدة بنكية أكبر

 ليس من السهل صرف المبلغ. 

  البنك يقوم بجباية عموالت )مبالغ

 .صغيرة(

  من الصعب الحصول على  هأنبما

في  المبلغ نضطر الى دفع غرامات

حال كسر برنامج التوفير قبل 

 .ناواأل
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 ؟ لماذا التوفير في البنك يزيد المبلغ الذي وفرناه

, هذا يمكن البنك من استعمال هذا المبلغ ةهذا المبلغ للبنك لفترة معين بإقراضقمنا  عندما نوفر بالبنك, نحن عمليا  

 .يناها في وحدات سابقة "الفائدة البنكية", األجرة التي سماالستعماللصالحه لذلك فهو يعطينا أجرة هذا 

 : هي مبلغ معين يقدمه لنا البنك وهو عبارة عن نسبة من مبلغ التوفير.الفائدة البنكية

المبلغ الذي نحصل عليه بنهاية  أن% ف2, ودفع لنا البنك فائدة بنسبة ش لمدة سنة 11,111مثال: اذا قمنا بتوفير 

 ش. 11,211فترة التوفير هو 

 

 صة:الخال

 بمساعدة التوفير؟ قوموا بالتخطيط حسب القواعد التالية: ههل لديكم حلم تريدون تحقيق

 

 لى: حددوا الهدفوالمرحلة األ

 : حددوا مبلغ شهري ثابت وفترة توفيرالثانيةالمرحلة 

 التوفير كانالمرحلة الثالثة: حددوا م

 

 ........ بالنجاح يمكن لنا تحقيق أهدافنا

 ى للتوفير؟ هل بمقدورنا التقليص من مصاريفنا؟هل هناك طرق أخر

 ... الطاقة أونوفر بالمصادر مثل الغذاء, الماء,  أنفكروا كيف يمكن لنا 

 

 لكي تتوسعوا أكثر باألمور المتعلقة ببرامج التوفير ادخلوا الى المواقع التالية:

http://money.ort.org.il/?p=1900 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%

D7%9F 

http://www.mako.co.il/Tagit?tagName=%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B

%D7%95%D7%9F&tag=%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7

%9F 

http://money.ort.org.il/?p=1900
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://www.mako.co.il/Tagit?tagName=%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F&tag=%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://www.mako.co.il/Tagit?tagName=%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F&tag=%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://www.mako.co.il/Tagit?tagName=%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F&tag=%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
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 اتخاذ القرارات : العاشرةالوحدة 

 

بني  كاختالفارات مختلفة , الحلول والقرعدة قرارات اقتصادية وغيرها يوميا   باتخاذكل واحد منا يقوم بحياته 

 البشر.

لديهم اختالف في القرارات المالية, ونجد اختالف في طرق صرفهم  أناذا تأملنا األصدقاء من حولنا, نجد 

هناك اشخاص يفضلون شراء المالبس, آخرون يفضلون التنزه وآخرون يفضلون استثمار النقود في  للمال.

 دروس السياقة.

 

 ن؟يالصحيح؟ هل طريقة صرف مجموعة أفضل من طرق اآلخر ختياراالهل باستطاعتنا تحديد 

 .أيضا  لويات مختلفة أومنا لكل واحد منا شخصية مختلفة ولكل واحد  نقطعية لهذا السؤال, أل إجابةوجد تال 

عتبر لماذا سعر الماء ي ا  ذإاختيار المنتوجات ليس باألمر السهل كما نظن. مثال: الماء مهم لنا أكثر من الجواهر, 

 نا نفضل المجوهرات على الماء؟أن؟ هل نستنتج من هذا جدا   ةبينما المجوهرات باهظ رخيص جدا  

 

 كم يمكننا الصرف من المجوهرات في نهاية يوم حار في الصحراء من أجل الحصول على قنينة من الماء؟

 .النسبي""النقص في وحدات سابقة هذا السؤال متعلقة بالمصطلح الذي تعلمناه  نع اإلجابة

 

 ه ينقصنا؟أنماذا نحسب  أو, ماذا ينقصنا

المصطلح "الفائدة", أي علينا  أيضا  المصطلح "النقص النسبي" و االعتبارعندما نتخذ القرارات علينا األخذ بعين 

 هل يمكننا التنازل عن شيء لصالح آخر؟ أونسأل عن كل عمل نقوم به ما هي الفائدة منه؟  أن

 أكبر من التنازل والخسارة. المنشودةتكون الفائدة  أنا التفكير بالقرارات علين باتخاذ

 الفائدةدون التطرق للسؤال, ما هي  االقتصاديةالقرارات  باتخاذقات وبهذه الطريقة يقوم األفراد في كثير من األ

 من ذلك.
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على  اويةمتساألثنين يصرفون مبالغ  أن, ونفرض متساوية ميزانيةلدى شخصين معينين  أنمثال: نفرض 

استغالل ما  نإلم يستغلوا المبلغ الموجود بحوزتهم, ف االثنين أنالغذاء, سفريات ومصروفات أخرى. نفرض 

 ه.ناالحدية من كل شاقل يصرف الفائدةتبقى لهم حسب ما هي 

 

يهوى ل واأل أنالتي نحصل عليها من صرف كل شاقل. لذا فمن الممكن  الفائدةالزيادة في : ةالفائدة الحديمعنى 

يأخذه للطبيب البيطري. بينما  أنيشتري له غذاء خاص و أنوقرر شراء كلب ولذا فهو مضطر  الحيوانات

 يفضل في صرف المبلغ المتبقي له على التنزه, المطاعم والمالبس. الثاني

تفيد كل واحد يس أفضل. أو ةليس هناك قرار أكثر حكم أن اإلجابةصاحب القرار الحكيم؟  االثنانأي واحد من 

 من منتوجات مختلفة وبطريقة مختلفة.

 

 .يات بديلةكانمن بين عدة ام ةالخدم / المنتوج باختيار ةهو الحاج القرارات باتخاذالعامل األساسي 

 

 ها تتعلق بعدة أمور:نعملية أتخاذ القرارات هي عملية معقده أل

هناك عدة  موسة مثل الوضع القائم.مثل صفات شخصية, طرق تفكير, آراء, أفكار وأمور مل ةأمور غير ملموس

بني البشر يتخذون قرارات ليست منطقية, قسم من هذه القرارات هي نتيجة عادات, ردود فعل  أنأبحاث تقول 

 كعوامل دفاعية وغيرها. أوسريعة 

 

 .من مستطيالت, تمعنوا بها بسرعة, كم مستطيل يوجد بها؟ سجل رقم ةأمامك قائمة مكون

    

    

    

    

 .تمعن مرة أخرى ببطء, قم بتسجيل عدد المستطيالت 

 ؟ ماذا تعلمت من هذه التجربة
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 القرارات بشكل عام باتخاذكيف أقوم 

  

o أقرر بسرعة. 

o أقرر ببطء. 

o  أخطئ أنال أقرر, أخاف  أنأفضل 

o أفضل مساعدة األصدقاء في أتخاذ القرارات. 

o أفضل أتخاذ القرارات لوحدي. 

o خاذ أي قرارقبل أت ستفسر كثيرا  أ. 

o  القرارات اتخاذأي شيء قبل  استفسارليس من الضروري. 

o ا أؤمن بالحظ, ما سيكون سيكونأن. 

o   قبل اتخاذ أي قرار اتردد كثيرا. 

o أقرر بسرعة دون التردد. 

o أغير آرائي عدة مرات قبل أتخاذ أي قرار. 

o أقرر بشكل مختلف أنمن المفروض  كان, دم بعد اتخاذ القراراتأن. 

o  يكانيقرر اآلخرون م أنأفضل. 

o أخاف من أتخاذ القرارات. 

 

 ؟ هل تعلمت شيء جديد عن نفسي  

 ؟أي جمله تضايقني في أتخاذ القرارات 

 ة؟هل يمكن تغيير هذه الجمل  
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 , ما هي الحيوانات التي تراها في الصور المعروضة أدناه.تمعن جيدا  
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 القرارات خاذالتمختلفة  نماذجالتعرف على 

 

 .ساعات 8-0 :المدة الزمنية

 

 األهداف:

 .القرارات التخاذالتعرف على أدوات  -

 .تمرين وتطبيق األدوات -

 .أهمية هذه األدوات في أتخاذ القرارات -

 

 

 نموذج المراحل الخمس –ل واأل النموذج

 

 مراحل تؤدي الى أتخاذ القرار: ةمسار أتخاذ القرارات مكون من خمس

 .ةتحديد المشكل .1

 مختلفة.بدائل  /إلمكانيات  اقتراحات .2

 .تجميع معلومات حول هذه البدائل .3

 .)ما هي حسناته وسيئاته( تقييم كل بديل .5

 .أتحاذ القرار وتنفيذه .4
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 يوضح المراحل: بيانيرسم 
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 :نموذج "المراحل الخمس"عن تمرين 

 التي تليه: األسئلةحدث وأجب عن لأقرأ ا, أمامكم حدث لشخص مطلوب منه أتخاذ قرار

 

 

 حمد العمل في أحدى المطاعمأخالل السنه الدراسية, قرر 

 كي يقوم بتوفير المال. بعد مرور عدة أشهر نجح أحمد بتوفير

 أحمد متردد كيف يصرف المبلغ الذي قام بتوفيره كانمبلغ جيد. 

 يقوم بتجديد حاسوبه القديم لكن أن ةه يحب الحواسيب وبحاجنإ

 يقوم بشراء أنله  ةهذه فرصة بالنسب أنى فمن ناحية أخر

 يتقبل من اآلخرين مالحظات سلبية ه دائما  نأل ةالمالبس الجديد

 التي يرتديها. أحمد متردد كيف يتصرف ةعن مالبسه القديم

 ؟ ةبهذه النقود, هل يشتري الحاسوب أم يشتري مالبس جديد

 

 

 األسئلة:

 (المشكلةلدى أحمد؟ )تعريف  المشكلةما هي  .1

 لدى أحمد؟ الموجودة اإلمكانياتما هي  .2

 لى؟واأل باإلمكانيةلماذا هو مهتم  .3

 ؟الثانية باإلمكانيةلماذا هو مهتم  .5

 ؟إمكانيهحدد الحسنات والسيئات لكل  .4

 , اصدقاء(ةالقرار حسب رأيك؟ )مصادر معلومات, عائل باتخاذمن باستطاعته مساعدة أحمد  .0

 الوصول اليه؟أحمد  باستطاعةما هو القرار السليم الذي  .7

 

 .القرار التخاذيوضح هذه المراحل  بيانيل بواسطة رسم مث  
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 (دوارد دي بونوا)نموذج قبعات التفكير الستة  –النموذج الثاني 

 

دي بونو قام بتطوير طريقة  نموذج قبعات التفكير الستة الذي قام بتطويره ادوارد دي بونو, طبيب وفيلسوف.

 جدية. ةوبصور ةقصير ةعية تمكننا من اتخاذ القرارات بفتربداإدوات تفكير أتتطرق الى 

 بلون معين تعتبر رمز لنوع مختلف من التفكير. ةالقبعات, كل قبع نافي هذا النموذج, نركز تفكيرنا حسب ألو

من  الفرد يستعمل فقط نوع واحد من التفكير بدال   أننسهل عملية التفكير, حيث  أنهو  ةهدف قبعات التفكير الست

 استعمالها كلها في نفس الوقت.

 

 نرفضها؟  كيف نختار األفكار األفضل؟ أو ةمعين ةنتبنى فكر أنما هي طريقة التفكير المثلى؟ كيف نقرر 

 

, لكي نحصل على حيويةكل اتجاهات التفكير هي  أن ,"ستة قبعات تفكيردوارد دي بونو في كتابه "اعي يد  

 .التجاهاتاعلينا التمعن بجميع  ةعامه وجيد ةصور

, لذا فمن معا   اينفذوه أن يحاولون إنما, االتجاهاتالناس بشكل طبيعي يربطون بين كل  أنحسب اقواله, رغم 

 .دخل منطق, أحاسيس, حسنات وسيئات معا  نا ن  نأل ةتحصل بلبل أنالممكن 

عن طريق  نقوم بتلخيص ذلك أنو ةواع التفكير بكل لحظأننتركز بنوع واحد من  أنالحل حسب بونو هو 

 ؟.ما هو القرار الصائبالفحص, 
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 فيما يلي شرح عن كل واحدة من القبعات, ووظيفتها:

 

 المعرفةقبعة  -البيضاء  القبعة

البحث عن  نحاولعادة في بداية الحديث,  القبعةالبيضاء ال تعطي تفسيرات وال آراء. نستعمل هذه  القبعة

ماذا لدينا منها وماذا  ؟لور القرار, من أين نحصل على هذه المعلوماتلكي نب ة لهاالمعلومات التي نحن بحاج

 .؟نفتقده وكم من الوقت يلزمنا للحصول عليها

 

 اإلحساسقبعة  –الحمراء  القبعة

ال نحكم على أحاسيس اآلخرين  أنن المهم للموضوع, ما هو شعور كل واحد منا. م   بالنسبةما هي أحاسيسنا 

 يقوم بتفسير أحاسيسه. أنمن كل واحد نطلب  أن ةوال توجد حاج

نتحدث عن األمور التي ال نتحكم بها: اشتياق, دم,  القبعةللموضوع؟ في هذه  بالنسبة نشعوري اآل ما هو

تلك هي أحاسيس من الداخل وليست  نال تهمني الظروف أل ؟نالحمراء تمثل ماذا اريد هنا واآل القبعةأحاسيس. 

 .عقالنيةأمور 

 

 تفكير نقدي –اء السود القبعة

وهل األفكار  المتوقعةهي المشاكل واألخطار  نتخذها, ما أنكل واحد يعرض وسائل الحذر التي يجب علينا 

 .ةالسوداء تمثل األمور السلبي ة؟ ما هي األخطار؟ القبعةللتنفيذ؟ ما هي األمور السلبي ةقابل

 

 قبعة التفاؤل –الصفراء  القبعة

تجبر األفراد حتى  القبعةهذه  ؟نستغل األفكار أنما هي الحسنات؟ كيف يمكن  ؟الفكرةمن كل  الفائدةما هي 

 السوداء. القبعةفضل استخدامها قبل مومن ال ةمهم القبعة. هذه ا  وايجابي متفائال   ا  يفكروا تفكير أنالمتشائمون 

 

 اإلبداعيالتفكير  –الخضراء  القبعة

كيف يمكن التغلب على المصاعب التي ذكرت في  ؟البدائل ما هي ؟لدى المشتركين اإلضافيةما هي األفكار 

 .فحص بعد؟؟ هل هناك اتجاهات تفكير لم ت  ةهل هناك اقتراحات؟ هل ممكن التفكير بأفكار جديد ؟السوداء القبعة
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 ةقبعة الفحص والمراقب –الزرقاء  القبعة

ن ملتزمين بالوقت؟ هل نقترب ر كل واحد عن نفسه؟ هل نحهل عب   ؟ندير النقاش بأفضل صورة أنكيف ممكن 

 .؟هو الوقت المخصص وما هي األهداف ما؟ من الهدف؟ من أين نبدأ

 ةنفحص بشكل عام ما عالقتها بتفكيري, هكذا نكتشف أي قبع أن ونحاول ةعلى حد ةكل قبع نأخذ القبعةفي هذه 

 أكثر ونستطيع الربط بين كل القبعات. ةوحيوي ةفعال

 

 التي تليه: األسئلةحدث وأجب عن لأقرأ ا. لناه حسب النموذج السابقأمامك وصف للحدث الذي حل

 

 خالل السنه الدراسية, قرر أحمد العمل في أحدى المطاعم

 كي يقوم بتوفير المال. بعد مرور عدة أشهر نجح أحمد بتوفير

 مبلغ جيد. كان أحمد متردد كيف يصرف المبلغ الذي قام بتوفيره

 يقوم بتجديد حاسوبه القديم لكن أن ةنه يحب الحواسيب وبحاجإ

 له أن يقوم بشراء ةمن ناحية أخرى فأن هذه فرصة بالنسب

 يتقبل من اآلخرين مالحظات سلبية ألنه دائما   ةالمالبس الجديد

 التي يرتديها. أحمد متردد كيف يتصرف ةعن مالبسه القديم

 ؟ة بهذه النقود, هل يشتري الحاسوب أم يشتري مالبس جديد

 

 

 ؟البيضاء, صف الحقائق ةالقبع .1

 ؟يةكانلكل أم ةالحمراء, صف أحاسيس وشعور أحمد بالنسب ةالقبع .2

 ؟يةكانالصفراء, سجل الحسنات لكل ام ةالقبع .3

 ؟يةكانماالسوداء, سجل السيئات لكل  ةالقبع .4

نحصل على  أنبداعية حسبها نستطيع إ, أفكار ةضافيإ إلمكانياتالخضراء, فكر بأفكار  ةالقبع .5

 .ناإلمكانيتي

 .القرار واتخاذالزرقاء, التمعن في الصورة كاملة  ةالقبع .6
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 أي نموذج أحببت أكثر؟

 

 بالنسبة للحدث الذي ستعرضه. لكي تصل الى قرار يننموذجأحد الأعرض حدث من عندك واستعمل 

 

 للمعلم:

واطلب حضر بطاقات بستة ألوان, وبطاقات توصف حدث معين, قدم للطالب في كل مرة قبعة بلون مختلف 

 منه أن يعرض الموضوع بواسطة القبعة.
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 والفيل العميانقصة 

قرروا التجول في  ,عاقتهمإهند, بالرغم من من ال نا, عن ستة أشخاص عميةهذه قصة قديم

حدى المرات قرروا الذهاب لرؤية المخلوق الكبير "الفيل". إالعالم والتعرف عليه. في 

 كانية مختلفة عن اآلخرون, وكل واحد وال الوقوف بزواواحد ح ليه, كلإعندما وصلوا 

 راضي عن النقطة التي وقف بها:

الذي أقترب من الفيل اصطدم به ووقع. عندما نهض وتحسس جلد الفيل  لواألعمى األ

 الخشن والسميك قال: "هذا الفيل يشبه الحائط".

 الرمح الحاد". "الفيل مخلوق يشبهالحاد وقال: نابه قام بلمس  الثانياألعمى عندما اقترب 

 واع األفاعي".أنوقال: "هذا الفيل هو نوع من  ةمعين ةفه لفترأنولمس  قتربا األعمى الثالث

واع أنوقال: "الفيل نوع من  جوانبهاقترب من أرجل الفيل, لمسه وتحسسه من كل  الرابع

 .األشجار"

 ".ة: "الفيل يشبه المروحةعالي ة, تحسسها وقال بثقةاقترب من أذن الفيل الكبير الخامس

 فقام بلمس ذنبه وقال: "الفيل يشبه الحبل". األعمى السادسما أ

ر على ص  , تناقشوا وتناقشوا وكل واحد منهم م  الستة الهنود العميانهكذا دار النقاش بين 

 .ا معا  أوجميعهم أخط إنماوكل واحد محق في رأيه لوحده  كانل, ربما ورأيه األ
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 فعالية

 

 .يقوم بلمس غرض معين أنالتمرين: نغطي عيني الطالب ونطلب منه  -

 .يحدد ما هو أن ويحاوليصف الغرض الذي لمسه  أننطلب منه  -

حد يصف القسم الذي قام رض كبير, كل واغعين عدة طالب ونطلب منهم لمس أنقوم بتغطية  -

 .بلمسه

 ين؟نتعلم من هذا التمر أن؟ ماذا يمكن االستنتاجما هو  -

 م يحبط؟أفي هذا التمرين؟ هل هو مريح أم لطيف, يغضب  اإلحساسما هو  -

اإلجابة وفقط بعد ذلك حصلت على لديك قسم من المعلومات وتسرعت في  كانهل صادفت حدث  -

 ؟ةضافيمعلومات إ

 ؟اإلضافيةكيف أثرت عليك المعلومات  -

 ؟ةتخاذ قرار ماذا علينا العمل كي نرى الصورة كاملعندما نريد ا -

 

 

 أن ... نذكر أن مهم جدا  

 

 ن.يعن اآلخر مختلفة زاويةك فرق بين األفراد, كل فرد يرى ويفسر األمور من لهنا 

 خرى مستترة.أن وامور واضحه للعيأك لهنا 
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 اإلجمال :الحادية عشر  وحدةال

 

 .لوا به في اللقاء األأننعود مرة أخرى للتمرين الذي بد

 .ش, كل واحد يحدد ماذا سيفعل بها؟ عن طريق الكتابة 1111لكل واحد منكم يوجد  أنتخيلوا المعلم للطالب: 

 

 

 

 

ل واألخير, هل هناك تغيير في وراق ومن ثم يقوم بمقارنة أجوبة الطالب في الدرس األويقوم المعلم بجمع األ

 ؟؟؟اإلجابات

 .ل واألخيرومن الدرس األ األجوبةبعد مقارنة 

 هناك تغيير؟ ماذا حدث؟؟ هل متشابهةراق وهل األ

 .كل طالب يقوم بوصف ما الذي حدث معه

 

 :نراجع كل ما تعلمناه

 

 

 

 

 

 

  ؟ حببت في هذا البرنامجأماذا 

 ؟ ما هي الصعوبات التي واجهتها 

 ؟ عنه االستغناء باإلمكانن اما الشيء الذي ك 

 ؟ ن مهم جدا  اأي المواضيع ك 

   ؟ ه مهم للحياة العمليةما الذي اعتبر 

   ؟ ماذا أردت أن أتعلم أيضا 
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