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 لموضوعب ثانويةال مرحلةدرس للمخطط 

 "للكورونااليوم التالي  "

 دقيقة 90 –مدة الفعالية  

 

 المبرر:

جنبا إلى جنب مع  , واثر كثيرا على المجتمع واالقتصاد اإلسرائيلي والعالمي.2020انتشر في حياتنا وباء الكورونا قس شهر فبراير 

جلبت هذه األزمة معها العديد من التحديات في مجال التعليم والتدريس وساعدتنا بشكل خاص في تحديد والتأكيد على  اآلثار الشديدة ،

 أهمية االنتماء االجتماعي واالحتياجات االجتماعية والعاطفية للكبار واألطفال.

للخروج من الوباء. يفتح التغيير المرحب به فرصة ، نشهد أولى العالمات في إسرائيل وحول العالم بعد مرور عام على اندالع األزمة

 لمجتمع اإلسرائيلي.ا تعكسكصورة  ةواقتصادي ةعي  اجتمامن ناحية  للحدث الهادفتعلم لنادرة ل

مدني وقيم مع الطالب من منطلق الرغبة في تعزيز واقع حوار مثمر معلمين من إجراء للفي خطة الدرس  معروضةستمكن القضايا ال

 .دولةدنية والشخصية في الحياتنا الم

 

 )وفق اهداف المقر للتربية المدنية والحياة المشتركة)اهداف التخطيط   

 تذويت المعرفة والقيم التي يقوم عليها وجود دولة إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية. .1

اجل ان تصبح هذه القضايا تمكين جمهور المعلمين، المربين والطالب لتدريس وتعلم القيم المدنية والديمقراطية، من  .2

 جزًءا من لغة وثقافة المدرسة

    

 

 ( دقائق 10) القسم االول                                                  

 بدء الدرس من خالل تشغيل أغنية / أغاني تتناول الموضوع: من المفضل 

  :تعليمات للمعلم

 األغاني المرفقة. اعرض األغنية في الفصل وكلماتها.حدد مسبق ا أغنية واحدة أو أغنيتين من قائمة 

 

 :في فئة األغاني الكالسيكية

 بني البشر"ق لاشو"ارابط اغنية 

 التاج الملكي ""  رابط اغنية 

 اغنية باللغة العربية

 (1ترجمة االغنية وكلمات االغنية في الملحق ) دوزي /ليام الزينة رابط اغنية

 البالد الرائعة–" عائلة في الحجر"  رابط اغنية

ttps://www.youtube.com/watch?v=G9m54DdWgoo
https://www.youtube.com/watch?v=QSAZnYdvVak
https://www.youtube.com/watch?v=o-iiK9S8nzM
https://www.youtube.com/watch?v=Z9v2WG9vfxQ
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 ميكس أغاني كورونا"" رابط اغنية

 

  :في الصف مع الطالب أسئلة للنقاش

ا من األغنية كلم وارااخت  .تتضامنون معهاة / سطر 

 هذه الكلمة / السطر؟ ما هي المشاعر التي تثيرها فيك؟ ملماذا اخترت وااشرح (1

 تحقيقها بعد عام من وباء كورونا؟ ونما هي األمنيات التي تود(2 

 

 

 

 (دقيقة 15) القسم الثاني                                                       

 

 تعليمات للمعلم

 كورونا" ال سنةلكوالج "صور ا في عرضان ييطلب من المعلم  

 .مشاهدة صور مختلفة من مجموعة متنوعة من األحداث التي وقعت خالل العام الماضي في دولة إسرائيل في الكوالج يمكن

 

 

 سيقوم المعلم بإجراء مناقشة مع الطالب

 

 المساعدة، التطوع(، ةالمتبادل لمسؤوليةحدثت في العام الماضي؟ )التضامن، ا تحديدهاما هي األحداث اإليجابية التي يمكن  .1

، منزل، المساعدة في الية، االستقاللةي، المسؤولالفرديةاألشياء التي تعلمتها عن نفسك ولم تكن تعرفها من قبل؟ )الدراسة  هي ما .2

 أحب أن أكون وحدي مع نفسي، بعض الروتين هو شيء جيد(

 القناعة بالقليل( ،ولم تكن تعرفها من قبل؟ )األسرة األشياء التي تعلمتها عن عائلتك هي ما .3

مساعدة المتبادلة، التعلم ما هي األحداث / التجارب التي مررنا بها هذا العام والتي يمكن وينبغي الحفاظ عليها لسنوات قادمة؟ )ال .4

  ، إلخ.(، األسرةةالمتبادل مسؤوليةوالعمل عن بعد، حب الطبيعة / البلد، ال

    

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X7yBkibbk-w
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 "كوالج" صور من عام الكورونا في اسرائيل"                                            
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 (دقيقة 15) كورونا " سنة قيم اإليجابية فيأحداث و ": القسم الثالث                            

 

 تعليمات للمعلم

   :حدد حدث ا أو صورة واحدة من األحداث الثالثة المعروضة

 االول الحدث

https://www.davar1.co.il/283677/  

 سيقرأ المعلم المقال التالي للطالب

  "مع مريض كورونا' شماع يسرائيل ' صالة الممرض ماهر إبراهيم قال "               

( لمدة خمسة أسابيع. 74، عالج الراحل شلومو جالستر )هبالعفولفى هعيمك في مستشبقسم الكورونا  ، ممرضماهر إبراهيم

توديعه "حاولت أن أفكر ماذا ستفعل العائلة لو ل من القدوم وعندما تدهورت حالته هذا األسبوع ورأى أن أفراد عائلته لن يتمكنوا

، كما هو الحال في قبل الموت يقولونها علمت أن هناك صلوات معينة. "قلية هي فقط في الترابط والوحدةحصانتنا الع .كانوا هنا

 تحت جلوستر كان اليهودية في الجامعة. عندما عن الديانهفي دورة  تعلمتهااسمع إسرائيل "التي  صالة" ت. تذكرعندنا اإلسالم

 .ما كنت أعرفه ولكني قلتر األخيرة. "ال أعرف الصالة كلها، ، تال إبراهيم الصالة في ساعات جلوستنعاشإلواتخدير ال

 

 

 في الصورة الممرض ماهر إبراهيم/ تصوير دبار اليوم 

 

 أسئلة للمناقشة مع الطالب

 

 األخ إبراهيم للمريض الراحل شلومو جالستر؟ بها تي قامال المبادرةفي  مما رأيك .1

هذا االدعاء في ضوء مع ي الحياة العادية". هل توافق كثيرون بأن "مظاهر الوحدة ال تُرى إال في المستشفى وليس ف دعيي .2

 ?األحداث التي عشناها خالل كورونا

 ?صالة )ال عالقة لها بمعتقداتك الدينية( لشخص آخر في لحظاته األخيرة  واصلان تعلى  ونتوافق كنتم هل .3

https://www.davar1.co.il/283677/
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مع المبادرين للفكرة للسماح له بإضاءة منارة؟ هل تصرفه يبرر  وافقونفي يوم االستقالل األخير. هل تأشعل األخ ماهر منارة  .4

 ? ذلك

 

 " مصلين بالقرب من سيارة إسعافتصوير   " الحدث الثاني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد اللنبري ، الناطقة باسم نجمة نجمة داود الحمراء :ريصوت             

  

 أسئلة للنقاش مع الطالب

 خاص في الصورةال الشيء رأيك هوما ماذا ترى في الصورة؟  .1

  لماذا انتشرت الصورة في الشبكة؟ برأيك .2

  أيضا؟ يمكن للمرء أن يرى التعاون / االحترام المتبادل بين المجموعات المختلفةاين   .3

 ? هذه صورة نموذجية للمجتمع اإلسرائيليتعتبر  هل .4

 ? قريبةاحات المشتركة في بيئتنا الكيف يمكننا إنشاء المزيد من المس .5

 

 "صورة المالئكة في االبيض" الحدث الثالث

 .خالل أزمة كورونا ةقم الطبيوالقب أطلق على الط – مالئكة باألبيض 

 في الصورة المتطوعون يسعدون مرضى كورونا في عيد المساخر
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 jdnصورة من موقع أخبار 

 

 

 

 أسئلة للنقاش مع الطالب

 ?من الصورة عن روح التطوع في فترة كورونا؟ان نتعلم يمكن  ذاما .1

كورونا والتي دفعت الناس إلى العطاء؟ لماذا تعتقد أن هذا حدث خالل هذه فتره الما هي الظروف االجتماعية التي عشناها في   .2

 .الفترة؟ هل يمكن الحفاظ على هذا لبقية حياتنا في المجتمع اإلسرائيلي

 

  

 دقائق( 10على مستوى المجتمع، المدرسة. )  يعمل مستقبل + تلخيص -الرابع  قسمال

 تعليمات للمعلم:

عن صورة واحدة تمثل لهم قيم التضامن المسؤولية  ذكي ال همشخصي / هاتفالكمبيوتر الجهاز في يطلب المعلم من الطالب البحث 

 حدثت في العام الماضي في المجتمع / المدرسة / األسرة. قوق اإلنسان والحقوق المدنية ح، المتبادلة 

 لوحالقيم على الومن ثم يكتب  الصورة  عرضهام من الطالب قول القيم التي تسيطلب المعل

 مثال:

 "عائلية" 

 "مساعدة متبادلة"

 "مساعدة العجزة"

 "مساعدة من الجمعيات"

 المسؤولية االجتماعية )الحفاظ على اإلغالق ، والعزل(

 "االلتزام بالقانون"
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 النهاية

داخل المجتمع / المدرسة ، وما إلى  قادمعام الأيضا لليسأل المعلم الطالب عما إذا كانوا يعتقدون أنه يمكنهم الحفاظ على هذه القيم 

 ذلك؟ وكيف يعتقدون أنه يمكن القيام بذلك؟

 الترويج لهذه القيم بطريقة عملية.كل فريق سيحاول  صفويطلب منهم تشكيل فريق في ال لوحمعلم اقتراحات الطالب على السيكتب ال

 .سيقوم المعلم بوضع جدول زمني مع الطالب في وقت الحق من العام لمراجعة أنشطة الطالب حول هذا الموضوع

 

 بالنجاح                                                
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 1 الملحق                                

 

 דוזי /הימים הטובים          دوزي /ليام الزينة

 iiK9S8nzM-https://youtu.be/o : קישור לשיר

 לא משנה כמה זמן הלילה נמשךمهما طال الليل        

 החיים הצטמצמו עבורנו    والدنيا ضاقت علينا

 מחר הוא יום יפה غدا نهار جميل    

 יבוא ויראה אותנו يجي ويطل علينا 

 נשמח לקראת הבא نفرحو باللي جاي

 לשכוחושמחה תגרום לנו  والفرحة تنسينا   

 כל מה שהיהفي كاع اللي فات   

 וימינו היפים יבואוوأيامنا تولي زينة  

 נשכח הדאגות והעצבننساو الهم واألحزان  

 וכל מה שקרא وكل ما داز علينا

 בעזרת השם הכל יהיה לטובהإن شاء هللا كل شيئ يزيان 

 והרחוק יתקרב والبعيد يقرب لينا 

 הימים היפים آه ليام الزينة  

 נראה אותם راه بين إيدينا 

 "jamais"נחייה חיים  "   jamais" نعيشو بحال جامي

 ונגשים משאלותינוونحققو اللي اتمنينى  

 אלוהים האם החייה הרגעיםيا هللا نعيشو اللحظة  

 ונחלום חלומותינוونحلمو كي ما بغينا  

 שניסע ما زال نجولو   

 ונבקר בכל מקוםونزوروا كل مكان  

 ונראה חיוךالبسمة مرسومة  نشوفوا 

 בפניו של כל אחדفي وجه كل واحد فينا  

 ושהשמחה תחזיק מעמד  ربي يدومها علينا

 וכל מקום בעולם ייפתחويفتح جاع البيبان  

 החומרה תיעלםما زال تزول الشدة   

 ונחזור לחיות כמו פעםونوليو كيما كنا  

https://youtu.be/vX1q35BHAdI
https://youtu.be/vX1q35BHAdI
https://youtu.be/vX1q35BHAdI
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 נשמח עם האהובים עלינוنفرحو مع األحباب  

 ונחייה כמו בעברونعيشو كيف زمان  

 ונחזיר אותם מפגשים ترجع ديك اللمة 

 עם האנשים האהובים עלינוمع الناس اللي توحشنا  

 עם ילדי השכונה ومع والد الحومة

 והשכנים ישמחוيفرحوا الجيران    

 הימים היפיםآه ليام الزينة      

 נראה אותם راه بين إيدينا 

 "jamais"נחייה חיים  "   jamais" نعيشو بحال جامي

 ונגשים משאלותינוونحققو اللي اتمنينى  

 

 


