
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

للصّفالّسادس     عربيسداّسلا ّفصلل ّة درسلغسداّسلا ّفصلل ة

   : القرار  اتّخارارقلا ذ استراتيجيرارقلا ذاخّتا ّة الدررارقلا ذاخّتا ةّيجيتارتسا :س موضورارقلا ذاخّتا ةّيجيتارتسا :سردلا ع

ب_____________________ ـ   _____________________ تزوّدوا الرجا_____________________ ـب اودّوزت ء

بّثُقطريّة   منظومة

  : بدارنة  أمةنرادب ل المعلّمة مةنرادب لمأ :ةمّلعملا ع



العقد  ِسردقعلا ُّ

    » بّراقًا     » جمي اًقاّرب اًًل عقدًا سلم اًقاّرب اًليمج اًدقع «ى الثّريرارقلا ذاخّتا ّة صديقتِها م اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص ن نُه اًقاّرب اًليمج اًدقع «ى استعار اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص نم ىهُن ت
     .      . نُه اًقاّرب اًليمج اًدقع «ى  قض ىهُن ت أ ىهُن تضق ن بعد بيومي اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص ن زفافِها قب ىهُن تضق نأ دعب .نيمويب اهِفافز ل رارقلا ذل ىهُن تضق نأ دعب .نيمويب اهِفافز لبق ك كا ىهُن تضق ن وُملفتًا_____________________ ـللنّظر

لصديقتها          العقد اهتقيدصل َ تُعيد اهتقيدصل َ أ ىهُن تضق ن قّرر اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص نم ىهُن ت اهتقيدصل َدقعلا َديعُت نأ ْ بيتِها اهتقيدصل َدقعلا َديعُت نأ ْترّرق ، وعاد اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص نم ىهُن ت العس ىهُن تضق نأ دعب .نيمويب اهِفافز ل اهتقيدصل َدقعلا َديعُت نأ ْترّرق ، شهر
    .      » ساعا_____________________ ـ اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص نم ىهُن ت ٍ» وبعد لك اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص ن ألصحابها األمانرارقلا ذاخّتا ة د ٍتاعاس دعبو نكل .اهباحصأل ةنامألا َّ تُحّبر اهتقيدصل َ فه ٍتاعاس دعبو نكل .اهباحصأل ةنامألا َّدَر ّبحُت ي سلم اًقاّرب اًليمج اًدقع «ى اهتقيدصل َدقعلا َديعُت نأ ْترّرق ،

    . وقّرر اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص نم ىهُن ت        ًّا اهتقيدصل َدقعلا َديعُت نأ ْترّرق ، ملي ففكّر اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص نم ىهُن ت العِقد تجد ل ترّرقو ،اًّيلم ترّكفف .دقِعلا دجت م والتّفتي ترّرقو ،اًّيلم ترّكفف .دقِعلا دجت مل  ش البح ترّرقو ،اًّيلم ترّكفف .دقِعلا دجت مل  شيتفّتلاو ث م اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص ن طويلرارقلا ذاخّتا ة ٍ
اهتما_____________________ ـًما            تول ٍتاعاس دعبو نكل .اهباحصأل ةنامألا َّدَر ّبحُت ي اهتقيدصل َ ول اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص ن ثريرارقلا ذاخّتا ّة امرأ اًمامتها َيلوت نلو ةّيرث ة سلم اًقاّرب اًليمج اًدقع «ى أ ىهُن تضق ن ٍتاعاس دعبو نكل .اهباحصأل ةنامألا َّ اعتبار عل اًقاّرب اًليمج اًدقع «ى األمر اهتقيدصل َدقعلا َديعُت نأ ْترّرق ، تجاه ىهُن تضق نأ دعب .نيمويب اهِفافز ل
        . وعد م    صديقتها ع اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص ن االبتعاد نُه اًقاّرب اًليمج اًدقع «ى قّرر اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص نم ىهُن ت لذل ىهُن تضق نأ دعب .نيمويب اهِفافز لبق ك اهتقيدصل َدقعلا َديعُت نأ ْترّرق ، بِهِ تُطالب اهتقيدصل َها ول اًقاّرب اًليمج اًدقع «ىملس» ةّيرّثلا اهِتقيدص ن به اهتقيدصل َدقعلا َديعُت نأ ْترّرق ،

...     . أشهر      عد اًمامتها َيلوت نلو ةّيرث ّة مرور بعد بالعِقد تُذكّرها ال حت اًقاّرب اًليمج اًدقع «ّى بتاتًا ُمقابلتها



القرار  اتّخارارقلا ذ

حدَث ؟     أن ؟َثدح ّه تتوّقعو ؟َثدح هّنأ ن ماذا

مكانها ؟      كُنت؟اهناكم م لو تفعلو ؟َثدح هّنأ ن كُنت؟اهناكم م ماذا

المواجهسداّسلا ّفصلل ة ؟     أ؟ةهجاوملا م التّجاه؟ةهجاوملا مأ ل تُقّررو ؟َثدح هّنأ ن ه؟ةهجاوملا مأ ل



ذلك   مكلذ ن نستنُج

 » شعر «ة    » والخاط «ةرعش» ئ الّصائ «ةرعش» ئطاخلاو ب القرار بيكلذ ن

بحكمسداّسلا ّفصلل ة   قرارك؟اهناكم م فاتّخذوا



سامي  قّصسداّسلا ّفصلل ة

: عشر      الّصّفالثّاني في طال «ةرعش» ئطاخلاو ب:رشع يناّثلا ّفّصلا يف ٌ سامي

. األحيا.ء     علو؟ةهجاوملا م في ُمتخّص.ءايحألا مولع يف ص

. الُعود     آلسداّسلا ّفصلل ة يعزُفعل.دوُعلا ةلآ ى

عكلذ ن         ويحفظها بشغف نع اهظفحيو ٍ التّاري نع اهظفحيو ٍفغشب خ كُت «ةرعش» ئطاخلاو ب ويُح «ةرعش» ئطاخلاو ّبقرا.ء «ة
. قل «ةرعش» ئطاخلاو ب  ظهر



سامي  قّصسداّسلا ّفصلل ة

: مشكلسداّسلا ّفصلل ة    مكلذ ن يُعاني سامي

لتعليم ؟َثدح ه         بالنسبسداّسلا ّفصلل ة صحيًحا قراًرا يتّخذُ كيف يدر هميلعتل ةبسنلاب اًحيحص اًرارق ُذخّتي فيك ي  هميلعتل ةبسنلاب اًحيحص اًرارق ُذخّتي فيك يردي ال
الُمستقبليسداّسلا ّفصلل ّة    مهنت ؟َثدح ه واختيار الجامعّي



سامي  قّصسداّسلا ّفصلل ة

أ ؟َثدح هّنأ ن         علي ؟َثدح ه الّصحي نأ هيلع ح القرار اتّخاذ في سامي لينج نأ هيلع ح
» الّصحي نأ هيلع ح  »   القرار اتّخاذ ُسل؟اهناكم م يتّب«حيحّصلا رارقلا ذاخّتا» ملُس ع



اتّخاذ     حو ذاخّتا ل المقو هميلعتل ةبسنلاب اًحيحص اًرارق ُذخّتي فيك يردي ال ذاخّتا لوح ت بع ذاخّتا لوح تالوقملا ض
الّصحي نأ هيلع ح  القرار



القرار؟     اتّخارارقلا ذ ُسل ترّرقو ،اًّيلم ترّكفف .دقِعلا دجت ّم اهتقيدصل َ تذكُرو ىهُن تضق ن اهتقيدصل َ ه ىهُن تضق نأ دعب .نيمويب اهِفافز ل

االحتماالت  االحتماالت تقليتالامتحالا ص تقليتالامتحالا ص

المشككلة  المشككلة تحةلكشملا ديةلكشملا د تحةلكشملا ديةلكشملا د

القرار  القرار اتّخارارقلا ذ اتّخارارقلا ذ

التّقييمالتّقييم

اتّخارارقلا ذ   ُسلّم
القرار 
الّصحيح

اتّخارارقلا ذ   ُسلّم
القرار 
الّصحيح

1

2

3

4

2



ُسلّمنا    حس «ةرعش» ئطاخلاو ب سامي لنُساعد

تقليتالامتحالا ص 
االحتماالت
تقليتالامتحالا ص 

االحتماالت

المشكلة  المشكلة تحةلكشملا ديةلكشملا د تحةلكشملا ديةلكشملا د

القرار  القرار اتّخارارقلا ذ اتّخارارقلا ذ

التّقييمالتّقييم

      : الجامعّي؟  يختارلتعليم؟ّيعماجلا ه أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن علي؟ّيعماجلا ه موضو؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع ع أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم ي الُمشكلة نُحّد؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د
مؤّرًخا          أاًخّرؤم م موسيقاًرا أاًخّرؤم م األحيااًخّرؤم مأ اًراقيسوم مأ ء في عالًما سيُصباًخّرؤم مأ اًراقيسوم مأ ءايحألا يف اًملاع ح هةنرادب ل

العمةنرادب ل           سولمعلا ق في ُمتاًحا ويكو؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن ُمستقبل؟ّيعماجلا ه يضملمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن الّذ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم ي األنجاًخّرؤم مأ اًراقيسوم مأ ءايحألا يف اًملاع ح الموضو؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع ع ما

   / موضوعيلمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن          تعلنيعوضوم ّم فُرصة القرااًخّرؤم مأ اًراقيسوم مأ ءنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ة في شغف؟ّيعماجلا ه أاًخّرؤم م موهبت؟ّيعماجلا ه أاًخّرؤم م علم؟ّيعماجلا ه علنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى سيعتمد هةنرادب ل

القرار؟      هذا التّخاذ؟رارقلا اذه ه بالراحة يشعُر هةنرادب ل



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד مرحلرارقلا ذاخّتا ة 

التّطبيق/  التّدريب

إيفرس ىهُن ت  جب ىهُن تضق نأ دعب .نيمويب اهِفافز ل



إيفرست »  جبتسرفيإ ل «نتالامتحالا ّص



ُمستحيلرارقلا ذاخّتا ة؟        شبه عمليرارقلا ذاخّتا ّة إيفرس ىهُن ت جب ىهُن تضق نأ دعب .نيمويب اهِفافز ل تسلّق يُعتبر لمارارقلا ذا

تقليتالامتحالا ص 
االحتماالت
تقليتالامتحالا ص 

االحتماالت

المشكلة  المشكلة تحةلكشملا ديةلكشملا د تحةلكشملا ديةلكشملا د

القرار  القرار اتّخارارقلا ذ اتّخارارقلا ذ

التّقييمالتّقييم

ُمستحيةنرادب ل        شب؟ّيعماجلا ه تسلّقليحتسُم هبش ، إيفرستليحتسُم هبش ، جبةنرادب ل المفتاحليحتسُم هبش ،قّلست ،تسرفيإ لبج ؛ كلماليحتسُم هبش ،قّلست ،تسرفيإ لبج ؛حاتفملا ت نُحّد؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د

األولنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى          الفقرنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ة بقرااًخّرؤم مأ اًراقيسوم مأ ءنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ة نبدأ إجابتناليحتسُم هبش ، في نعتمد فقرنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ة أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم ّي علنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى

اإلجابة          أسطر ونُحّد؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د الفقرنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةليحتسُم هبش ، ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا داخةنرادب ل في المفتاح كلماليحتسُم هبش ،قّلست ،تسرفيإ لبج ؛حاتفملا ت علمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن نبحث

بكلماتنا           اإلجابة نكتانتاملكب ةباجإلا ب ثنيعوضوم ُّم النّّصليحتسُم هبش ، لسؤاانتاملكب ةباجإلا بتكن ّمُث ،ّصّنلا ل اإلجابة ُمالئمة خالانتاملكب ةباجإلا بتكن ّمُث ،ّصّنلا ل ملمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن نُقينيعوضوم ّم



إيفرست »  جبتسرفيإ ل «نتالامتحالا ّص

شب ه      إيفرست جبتسرفيإ ل تسل هبش تسرفيإ لبج ّق يُعتبر
انحةلكشملا داره ،     شةلكشملا ّد ،هرادحنا ة بسب ،هرادحنا ةّدش ب ُمستحيتسرفيإ ل

ولكثر ،هرادحنا ة     في ه األكسجي ةرثكلو هيف ن ونقتالامتحالا ص
تحةلكشملا د ث     الّت ثدحت ي الثلجيّة االنهيارات

فجأ ،هرادحنا ة



    - يتحّدا؟رارقلا اذه ه    » الّذ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم ي المار؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د إيفرست قطعة ملمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن نستنتُج ماذا
؟« الّرياضيّو؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن

فقط      للُمحترفيلمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن ُهو الجباانتاملكب ةباجإلا بتكن ّمُث ،ّصّنلا ل تسلّق أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ

هدف؟ّيعماجلا ه         إلنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى الوصوانتاملكب ةباجإلا بتكن ّمُث ،ّصّنلا ل أرا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د إذا االجتها؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د االنسا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن علنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ

ُمستحيةنرادب ل      أمر إيفرست جبةنرادب ل تسلّقطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ
يقةنرادب لمأ :ةمّلعملا ع          ال كي الُمغامراليحتسُم هبش ،قّلست ،تسرفيإ لبج ؛حاتفملا ت علمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن االبتعا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د اإلنسا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن علنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ

ضحيًّة



» إيفرست »  جبتسرفيإ ل نتالامتحالا ّص

تقليتالامتحالا ص 
االحتماالت
تقليتالامتحالا ص 

االحتماالت

المشكلة  المشكلة تحةلكشملا ديةلكشملا د تحةلكشملا ديةلكشملا د

القرار  القرار اتّخارارقلا ذ اتّخارارقلا ذ

التّقييمالتّقييم



    - يتحّدا؟رارقلا اذه ه    » الّذ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم ي المار؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د إيفرست قطعة ملمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن نستنتُج ماذا
؟« الّرياضيّو؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن

فقط      للُمحترفيلمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن ُهو الجباانتاملكب ةباجإلا بتكن ّمُث ،ّصّنلا ل تسلّق أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ

هدف؟ّيعماجلا ه         إلنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى الوصوانتاملكب ةباجإلا بتكن ّمُث ،ّصّنلا ل أرا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د إذا االجتها؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د االنسا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن علنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ

ُمستحيةنرادب ل      أمر إيفرست جبةنرادب ل تسلّق أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ
يقةنرادب لمأ :ةمّلعملا ع          ال كي الُمغامراليحتسُم هبش ،قّلست ،تسرفيإ لبج ؛حاتفملا ت علمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن االبتعا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د اإلنسا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن علنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ

ضحيًّة



    - يتحّدا؟رارقلا اذه ه    » الّذ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم ي المار؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د إيفرست قطعة ملمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن نستنتُج ماذا
؟« الّرياضيّو؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن

فقط      للُمحترفيلمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن ُهو الجباانتاملكب ةباجإلا بتكن ّمُث ،ّصّنلا ل تسلّقطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ

هدف؟ّيعماجلا ه         إلنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى الوصوانتاملكب ةباجإلا بتكن ّمُث ،ّصّنلا ل أرا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د إذا االجتها؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د االنسا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن علنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ

ُمستحيةنرادب ل      أمر إيفرست جبةنرادب ل تسلّق أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ
يقةنرادب لمأ :ةمّلعملا ع          ال كي الُمغامراليحتسُم هبش ،قّلست ،تسرفيإ لبج ؛حاتفملا ت علمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن االبتعا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د اإلنسا؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ن علنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى أ؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي ّنطقف نيفرتحُملل وُه لابجلا قّلست َ

ضحيًّة



بيتيّة  مهّمة

   » الّسطر    »   في غريبًا لي رطّسلا يف «اًبيرغ س هذا الكاتانتاملكب ةباجإلا ب بقوانتاملكب ةباجإلا بتكن ّمُث ،ّصّنلا ل المقصو؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د ؟34ما
____________________________

_______

   »  «   » األخير؟   » الّسطر في يراها ال العبارنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ة في ها الضمير يعو؟ّيعماجلا هميلعتلراتخي نأ هيلع عوضوم يأ :ةلكشُملا د أيلمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن
____________________________

_______



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

... إصغائكنيعوضوم م    حسلمعلا قوس يف اًحاتُم نوكيو هلبقتسُم ن علنيعوضوم مّلعت ةصرُف /ةءارقلا يف هفغش مأ هتبهوم مأ هملع ى أشكركنيعوضوم م
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