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 1تمهيد

و   ميلن  ودنا، ع  س  تأّمل ما ي  ندنا خالل حياتنا اليومّية. بشكل عاّم نحن ال نتوّقف لسع  للتفكير فيما ي  سنكّرس هذا الدرس  ح من   نح 
 عبة.  االنتباه لألحداث المحزنة والصّ 

 واألحداث المحزنة.التي تحصل خالل حياتنا اليومّية بة بين األحداث المفرحة س  خالل هذا الدرس أيًضا في النّ  سنفّكر
ر الدروس في تنفيذ أن تستمّروا يمكنإذا كانت هناك حاجة، ) الحادي  للصفّ عند االنتقال حول هذا الموضوع  التي تتمحو 

 ة المدرسة(.\الثاني عشر، وذلك بالتشاور مع مستشار عشر والصفّ 
 

 2بين الفرح والحزنالتسلسل الموجود  -الفعالّية األولى
 

 أهداف الفعالّية:

  والتطّرق إلى األحداث العادّية واألحداث االستثنائّية،  ،في حياة الطالبالتي تحصل اللقاء مع أحداث الحياة المفرحة

ن شخص   بّيةونس أنها أحداث شخصّية واإلدراك  إلى آخر. وتتغّير م 

   التي تحصل  والرائعة وتقوية القدرة على مالحظة اللحظات الجّيدة ،ًناضم   ةمفهومألمور التي نعتبرها لت االنتباه لف

 عتاد.جرى الحياة الم  خالل م  

 
 لقاء مع اللحظات السعيدة في الحياة -ر الفعالّيةي  س  
 
 من المخّصص للفعالّيةالزّ 

 دقيقة 45
 

 المواّد المطلوبة
عدد الطالب، ألوان، ع  رق المقّوى ك  ن الو  أعالم م   ن الّصوف أو الق طن ،ل م  ن موادّ ك رات م   .التزيين ، وغيرها م 
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 ت الدرس المرشدة د. إال سارئ ل والمرشدة راحيل أبراهام، وحدة مواجهة حاالت الّضغط والطوارئ، الخدمات النفسّية االستشارّية.تب  ك   

2
ل بصيغة المذّكر   م  ت بت الج   لكّنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء.ك 

   

 الحياة" "نختار  
 م الحياةع  ط  

 وحدة مواجهة حاالت الضغط والطوارئ
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 ل المعلّمب  تمهيد ِمن قِ
 My Favorit)" 3"لمفّضلة لدياألشياء انشاهد أغنية "س ، حيثضلى في حياتناحة والف  فر  الدرس باألحداث الم  هذا سنستهّل 

Things” )"ن فيلم "صوت الموسيقى حنا فر  التي ت  إلينا وإلى األمور المحّببة األغنية تتطّرق  ."(The Sound of Music)" م 
ن الطالب خالل، ودناسع  وت   موجودة في نهاية هذا  كلمات األغنيةسّبب لهم السعادة. يروا فيما أن يفكّ  االستماع إليها سنطلب م 

ن المفّضل باللغة العربّية والعبرّية واإلنجليزّية الدرس ن و هاأن نقرأ. م  : ما هي أن يدّون إجابته على السؤال لباطكّل نطلب م 
 دني؟سع  األمور التي ت  

ن كّل طالب  ل م الذي حصل عليه. يمكن  ن هذه األمورأن يعّبر عبعد ذلك، نطلب م  المواّد أن يستخدم بصورة فنّية على الع 
  أيًضا.  تزيينهالمختلفة ل
نتعليقه و في الصّف أ على حائط  تعليقه  حيث يتمّ ل ب  ع األعالم على ح  يمكن وض    قابل.م  ال حائطالحائط إلى ال م 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ر أدناه(.و  كما يظهر في الص    padlet على اللوح أيًضا )أو استخدام اللوح االفتراضّي في يمكن كتابة األحداث المفرحة

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3

( الموجودة في الجهة الي منى في ccأّوال، يجب التيقّن م ن أنه تّم تشغيل أيقونة الترجمة ) يمكن الحصول على ترجمة األغنية باللغة العربّية تبًعا لآلتي: 

ن خالل الضغط عليها.  بعد ذلك، أحمر تحتها. إذا لم تكن كذلك، ي ض م ن خالل وجود خطّ ر  أسفل شاشة الع   يتّم الضغط على أيقونة مكن تشغيلها م 

للمعلّم  يمكن بطبيعة الحال،. Arabic، وحينها نقوم باختيار auto-translateثم يتّم الضغط على  cc/subtitles، واختيار التي جانبها التعريفات

ل ال و  ر ح   عادة واالمتنان نحو العالم.بالتقدير والس شعوراستخدام أّي أغنية أخرى تتمحو 

https://www.youtube.com/watch?v=DGABqdbtQnA&t=29s
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جارب، يحاول المعلّم تصنيفها مع الطالب إلى ( باألحداث والمصطلحات والتّ بعد أن يمتلئ اللوح )أو اللوح االفتراضيّ 
أحداث \عتادالعائلة، أحداث تحصل خالل م جرى الحياة الم  \المدرسةمختلفة، مثال، المجاالت لل تبًعامجموعات مختلفة )
ن ال .(ةطويلفترة أحداث تستمّر \عابرةاستثنائّية، أحداث     أن يقترح الطالب مجموعات التصنيف. مفّضلم 

 
 

 مثال: ،جري خالل عملّية التصنيفخالل الحديث الذي ي  توضيح األمور ي فّضل 
  السعادة. مدى االختالف في 
  ّوآخر. وآخر، ووقت   وآخر، وسياق   االختالف بين شخص   -الجانب الشخصي 
   ث اعتيادّي د يسّبب ح  ق  ف  ث، د  أّي ح   خاللجربة الشخصّية التي يخوضها اإلنسان تّ الفي  ينالتعقيد واالزدواجّية الكامن د 

ن السعادة،   آن واحد. سّبب السعادة والحزن فيي وقدبعض السعادة أو الكثير م 
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 الدالالت االصطالحّيةالتطّرق إلى 
ن مكان  الجربة أن التّ  لقد الحظنا ن حالة إلى أخرى.  شخصّية تختلف م  ن سياق إلى آخر وم  ن وقت  إلى آخر، وم                                                                                         إلى آخر، وم 

 ممّيزات المتعّددة.المختلفة والتجارب العلى  تعّرفنا
ن المشاعر )قد تكون متناقضة أحياًنا( تثار في طل  أنه ال توجد تجربة مفرحة أو محزنة بشكل م   أدركنا ق، بل هناك تشكيلة م 

م  كن يم جارب، وقد تكون بدرجات مختلفة أيًضا. بكلمات أخرى، ال يوجد "أسود" و"أبيض"، بل تسلسل  أعقاب هذه التّ   ضعو  ن 
 ط"س  "نقطة الو  وجود يشير المعلّم إلى وجود هذا التسلسل، و لحظة معّينة لدى شخص معّين. ع معّين فيموق   التجربة عليه في

و  فيه م  ّل شخص  ، حيث ي  ع ك  ّل حالةل تبًعاه تجربت   ض   . وقتو تفسيره والتعقيد الكامن في ك 
 

ن خاللها أن  نا تجربة،ض  لقد خ   ن جاربهناك تالحظنا م  خالل مجرى الحياة السعادة تحصل الفرح و ولحظات متفّرقة م 

ن المهّم أن نالحظها ونتعلّم أن ن  أيًضا الحاالت المؤلمة والحزينة خالل هذه الّتجارب واللحظات قد تحصلعتاد، والم   يحها، ت  ، وم 
 ى عن األنظار. ف  خ  حتى وإن كانت هذه األوقات قصيرة أو ت  

 
 والتطبيقالتلخيص 

ه" أو أن "أقوله" في المّرة القادمة عندما أشعر بالفرح ل  ما هو األمر الذي أوّد أن أذّكر نفسي بأن "أفع   -تباًعايشير الطالب 
نوالسعادة واالكتفاء والرضا   أمر  ما.   جّراء م 
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الشعيرات و ورودقطرات المطر على ال

 4على القطط

ازات قفّ الو ةالمعالغاليات النحاسّية ال

 دافئةالصوفّية ال

 هامغلّفة بغالف بنّي وشرائطالزم رال

مةال الملّونة  م حك 

 شياء المفّضلة لديّ هذه بعض األ

خيول "البوني" البيضاء، وأجراس الباب 

 لجة ز  والم  

" و"الشنيتسل" وكعكة التّفاح زو"النودل

 الهّشة

 يإلى األعالاإلوّز البرّي الذي يطير و

 لمفّضلة لديّ شياء اهذه بعض األ

بيضاء الفساتين ال نرتدييفتيات ال

 ءزرقاال وزنانيرها

 على أنفي ورموشي بقىالثلج التي ت فد  ن  

في  فصول الشتاء البيضاء التي تذوب

 الينابيع

 المفّضلة لديّ األشياء هذه بعض 

، عّض الكلب، عندما تلسع النحلةيعندما 

 عندما أشعر بالحزن

 مفّضلة لديّ ال ذّكر األشياءأتأنا ببساطة 

 الشديد االستياءأشعر بوحينها ال 

טל על הורד, שפמפם של 
  ארנבת

  סיר של נחושת, כפפה מנומרת
   וחבילות עטופות בסרטים

  אלה דברים שאותי משמחים
 

   קול פעמון וקצפת עם שטרודל
  זנב של פוני, ושניצל ופודל

   ואווזים שעפים לשחקים
   אלה דברים שאותי משמחים

   בגד לבן וגם רך וממשי
  שלג אשר על הלחי גולש לי

  חורף קסום שנמס לאביב
  אלה דברים שאותי משמחים

 
   כשנושכים לי, כשעוקצים לי

   כשעצוב נורא
באים הדברים שאותי 

   משמחים
 !ואז שום דבר לא רע

 

 
 
 

 זכויות יוצרים:  שירונט, 

אוסקר  ולחן: מילים

 ריצ'ארד רוג'רסו המרשטיין

חני שירה:     אבי קורן :תרגום

 נחמיאס

Raindrops on roses and whiskers 

on kittens 

Bright copper kettles and warm 
woollen mittens 

Brown paper packages tied up 

with strings 
These are a few of my favorite 

things 

Cream colored ponies and crisp 

apple strudels 

Doorbells and sleigh bells and 
schnitzel with noodles 

Wild geese that fly with the 

moon on their wings 
These are a few of my favorite 

things. 

Girls in white dresses with blue 

satin sashes 
Snowflakes that stay on my nose 

and eyelashes 

Silver white winters that melt 

into springs 
These are a few of my favorite 

things 

When the dog bites, when the 

bee stings 
When I'm feeling sad 

I simply remember my favorite 

things 

And then I don't feel so bad 

 זכויות יוצרים: 
 

-http://www.metrolyrics.com/my

-the-lyrics-maria-things-favorite

music.html-of-sound 

 

                                                             
4

 باالعتماد على األغنية باإلنجليزية وترجمتها بالعبرّية. تّمت الترجمة بتصّرف 

 األشياء المفّضلة لديّ 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2406&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=2406&lang=1
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http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=33&lang=1
http://www.metrolyrics.com/my-favorite-things-maria-lyrics-the-sound-of-music.html
http://www.metrolyrics.com/my-favorite-things-maria-lyrics-the-sound-of-music.html
http://www.metrolyrics.com/my-favorite-things-maria-lyrics-the-sound-of-music.html
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