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مدخل:
 االختالف من طبيعة البرش؛ نظرًا الختالف حظّهم من العلم، وقدرتهم عىل الفهم، وتنوع ميولهم، وتباين بيئاتهم هنالك اختالفات

وفروق فرديّة كثرية بني األفراد، تتجىّل هذه االختالفات والفروق يف ألوانهم ولغاتهم ولهجاتهم وقدراتهم الجسديّة والعقلية وقدراتهم 

عىل التعلّم. واالختالف العام يف السامت الشخصيّة  وغري ذلك. 

إن تفّهم  االختالفات والفروق الفرديّة أمر مهّم وملزم، ونحن بحاجة له لنرثي املجتمع بالتنّوع، وهذا يتامىش مع نهج الحياة الصحيحة 

والفطرة التي خلق الله بها اإلنسان.

األهداف:
أن يذّوت التلميذ، أّن االختالف بني البرش أمر قائم. 	.1

أن يدرك التلميذ أّن االختالف بني البرش ال يعيق تعاونه معهم.  .2

أن يتعلّم التلميذ التمييز بني قدراته وقدرات املختلف عنه واحرتامها. 	.3

أن يفهم التلميذ أّن االختالف هو أمر رضورّي الستمراريّة املجتمع السليم. 	.4

أن يعرف التلميذ أّن التنوع يف ميول البرش يخدم مصالح الجميع.  .5

فّعالّية فرديّة:
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فّعالّية صّفّية:

شاركوا بأفكاركم وأحاسيسكم:

                                                                                                                   

للمحادثة: 

ما هي العادات السائدة يف املجتمع الذي تعيش فيه؟  #

مباذا يختلف عن مجتمعات أخرى تحّدثتم عنها؟  #

كيف ترتبط هذه املعلومات بقيمة االختالف؟  #

اجروا بحثًا ميدانيًّا يضّم أسئلة تهّمكم معرفة اإلجابة عنها، حول أسلوب حياة وعادات الناس يف محيطكم القريب. أعّدوا استبانة لهذه   # 

األسئلة واعرضوها عىل تالميذ مختلفني. وأخريا اعرضوا املعلومات أمام الصّف بطريقة مختلفة وظريفة.   
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مظاهر احتفاالت القرية



وزارة التربية والتعليم، االدارة التربوية، قسم التعليم االبتدائي، وحدة التربية للحياة في المجتمع، دبورا هنبيئا 2، اورشليم القدس، 02-5603283/4          107 
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/faliat_moftah_alqalb

وزارة التربية والتعليم، االدارة التربوية، قسم التعليم االبتدائي، وحدة التربية للحياة في المجتمع، دبورا هنبيئا 2، اورشليم القدس، 02-5603283/4
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/faliat_moftah_alqalb


