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الَمجمع القطري لدروس التربية 

ساعة المربي من الصف السابع حتى الثاني عشرمحاور

االنتماء والهوية 

الصف كمجموعة اجتماعية

االلتزام لدولة اسرائيل

نهج  حياة ديموقراطي

القيادة 

في عالم متغيــر بجـــروتقبيــل شهادة 



طريق جديدةننطلق نحو 

الهوية واالنتماء: محور 

بية وحدة تعليمية  للصف العاش  لدروس التر
المعابر من اإلعدادية للثانوية 

ة الطريق التي تقطعها ال تقل أهمي

عن المكان الذي ستصل إليه

كويلوباولو 

روائي, كاتب , فنان 

نالتربية للقر



مهـــارات

قيـــــم 

يةتطبيقات عمل

مصــادر 

مقدمة للمعلم

افتتاحية 

سيرورة الفعالية

تلخيص

طريق جديدة نحوننطلق: موضوع الوحدة 
ي للصف العاشر  دروس لساعة المرب 

,التنّور  اللغوي : المعرفي 
التفكير النقدي،  التفكير

.التنَور الرقمي, اإلبداعي
ه توجي, الوعي الذاتي:  الذاتي 

.الذات
الوعي : العالقات الشخصية

السلوك االجتماعي, االجتماعي

م حب المعرفة ومتعة التعل•

ل العدل االجتماعي والتكاف•

.االجتماعي 

التيدياتالتحوالتوقعاتالىنتطرقفيها,الثانويةللمرحلةاالنتقالالوحدةهذهتعالج

.جديدةأطرالىاالنتقالخاللبهانمر
صيلالتحعلىالتركيز،الذاتيةلكفاءةواواألمانباألمناالحساسعلىتؤثرالمعابر

.اجتماعيةعالقاتوبناءالعلمي
كةمشتروقواعدمعايير،تحديدداعمهمجموعة،االجتماعيةالعالقاتبناءمثلاسس

.الثانويةالمرحلةالىاالنتقالصعوباتمواجهةفيالطالبتساعد
.الجديدةوالبداياتالمعابر-األولالدرس
.وتحدياتآمال–معًاذلكنجتازسوف-الثانيالدرس
صفيودستورتوقعاتمالئمة–أيدينافيإنه-الثالثالدرس

.

الشخصيةالمسؤوليةالطالبيتحملأن–الوحدةأهداف

أن.الجديدةللمرحلةواالنتقالالمعابرخاللوالجماعية

مونويفهبينهمفيماالتعارفتقويةعلىالطالبيعمل

والمجموعةالفردتمكينفياالجتماعيةالروابطأهمية

.االنتقالةعمليوتسهيل

اجتماعية كمجموعة الصف  : محور 
مهارات وقيم , معرفة

نقاش المعضالت1.

ربط المواد التعليمية بمواضيع الساعة 2.

فهم األداء3.

تطوير وجهات نظر متعددة4.

تشجيع التداخل االجتماعي5.

تقبل اآلخر6.

مقدمة للمعلم 

الدرس الثالثالدرس الثانيالدرس األول 

قيـــممهـــارات

ة تطبيقات عملي

1

3

2

4

موارد تربوية

تخصصات  

معطيات   

معـــرفـــة

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-lack-of-successes-as-tool-empowers-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
הכhttps:/pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
חhttps:/pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-lack-of-successes-as-tool-empowers-learning/


افتتاحية

سير الفعالية

تلخيص

فكتر فكتر نقدي، تتتنور لغوي، :االدراكي 
، تنور رقمي  ابداعي

ي شخصية مهارات 
صي توجيه شخ, ادراك ذاب 
السلوك : مهارة التعامل مع اآلخرين

رفة ذاتية  عماالجتماعي 

ام االنسان  احت 
تبادل  العدالة االجتماعية والتكافل الم

مهارات 

قيــم

تطبيقات 
عملبة

المعابر والبدايات الجديدةالدرس األول 
:ملخص

السنوات البعض منا يعرف االخرين من. في كثير من المدارس ، يعتبر الصف العاشر هو الصف األول في المرحلة الثانوية

.اجتماعيةكمجموعةلذلك ، يجب علينا تعزيز سيرورة  بناء الصف . السابقة وهناك أيًضا طالب جدد

.التعرف على الطالب ومالءمة التوقعات وبناء الدستور الصفي: تتضمن هذه السيرورة

صرف فيما يتعلق التكيفية و, ، على اكتساب المهارات االجتماعية ( مراهقين)التجربة االجتماعية في الصف ستساعدنا  ، كبالغين 

..في بيئتنا القريبة

نتقالفي هذه الفعالية  ، نعمل على تعميق التعارف بيننا ، ومناقشة التحديات التي ترافق اال

.إلى مكان جديد واقتراح طرق للتغلب عليها بمساعدة المجموعة

–نحفالشببةوحدةوإنتاجتمثيلمنفيلمفرقــًااصنعالتاليالفيلمنعرض.

:2019العربيالمجتمعفيللشبيبةاالجتماعياألفالممهرجانفيعرض

للنقاشأسئلة

ماذا يحدث لطالب جديد يحضر  إلى المدرسة؟ : من خالل الفيلم  *

ذه اليوم ، أنتم تدخلون  إطاًرا جديًدا ، فهل هناك خصائص مشابهة لما رأيناه في الفيلم ؟ ما هي ه*

الخصائص ؟ ما هو الفرق؟ 

؟حقيقة دخولكم جميعًا إلطار جديد كيف يمكن أن تساعد هذه الحقيقة  في التكيف*

نقاش معضلة•

دمج بين مواضيع الساعة والمواضيع العلمية•

فهم األداء •

تطوير وجهات نظر متنوعة•

تشجيع التداخل االجتماعي•

معرفة اآلخر•

https://youtu.be/Kkm-u8UzyC0
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/


افتتاحية

سير الفعالية

تلخيص

كتر تنور لغوي، فكتر نقدي، تف:االدراكي 
، تنور رقمي  ابداعي

ي شخصية مهارات 
صي توجيه شخ, ادراك ذاب 
السلوك : مهارة التعامل مع اآلخرين

معرفة ذاتية  االجتماعي 

ام االنسان  احت 
تبادل  العدالة االجتماعية والتكافل الم

مهارات 

قيــم

تطبيقات 
عملبة

في هذا الدرس ،سننفذ فعالية من خاللها نوضح  ما المشترك  وما الذي يميز كل واحد منا وكيف يمكننا

..كمجموعة التعامل مع االنتقال إلى مرحلة جديدة

الفعاليةسير

قة (كوالج)الجماعيةالُملَصَّ
أفرادخمسةمنمكونةلمجموعاتعشوائيبشكلالصفالمربييقسم1.

:التاليةالتعليماتحسبجماعيةُملَصَّقةتحضيرالمجموعاتمننطلب2.

قطعأوورقحف،الصمنقطعفيهاتستخدمفنيةوسائط:الُملَصَّقة)الُمَلصَّقةخاللمنوضحوا

الخطوطهيوماالمجموعة،أفرادمنواحدكليميزالذيما(األبعادثالثيةصورةإلنتاجقماش

بينكم؟المشتركة

.جديدلمكانالمشتركالدخولفيككلالمجموعةتساعدكيف:أفكاًرااقترحوا

.صمغوألوانوصحفقصاصاتباستعمالبرستوللوحةعلىالُملَصَّقةتحضيرممكن.3

photocollageالمشتركالجهازتطبيقبواسطة.الُملَصَّقةتحضيرأيًضاممكن

وإنشاءمشتركةلصفحةالتوضيحيةوالتعليقاتالصوربسحبشخصألييسمحوالذي

جماعيةُملصَّقة

قة  التي قامت بتحضيرها وتشرح تعرض كل مجموعة. 4 فراد المجموعةالمميز والمشترك بين أالُملَصَّ

نقاش معضلة•

دمج بين مواضيع الساعة والمواضيع العلمية•

فهم األداء •

تطوير وجهات نظر متنوعة•

تشجيع التداخل االجتماعي•

معرفة اآلخر•

https://www.photocollage.com/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/


افتتاحية

سير الفعالية

تلخيص

مهارات 

الهيئةكاملفينقاش

المجموعة؟أعضاءعنجديدهوماتعلمتمهل•

الصف؟طالبكلبينوهوجدتمالذيالمشتركالعاملهوما•

؟يةالثانوالمرحلةفيلتأقلماسيرورةفيمجموعتكمأعضاءبينالتعارفيساعدكيف•

الذيما(جديدبلدجديدة،مدرسةجديد،لبيتاالنتقال)حياتكممنلمعابرأمثلةأعطوا•

؟(المعبر)االنتقالمعالتأقلمفيساعدكم



افتتاحية

سير الفعالية

تلخيص

:تلخيص
ل واحد منا لقد عّمقنا التعارف بيننا  وحاولنا التعبير عن المميز لك. تحدثنا في هذا الدرس عن المعابر  والدخول إلطار  جديد

.وعن المجاالت  المشتركة بيننا

.معابر مختلفة  مررنا بها في الماضيمع ةً مقارنالمعابر  كمجموعة / وضحنا  كيفية التعامل مع االنتقال

لوحتىوعةالمجمأعضاءأحدلمساعدةقوتنايجسدالذي(المربياختيارحسب,النصأو)"البحرونجمالفتى"فيلممعننهي

.جًداصغيرةمساعدةكانت

للنقاشأسئلة

كيف يمكن لكل واحد منكم التأثير على تأقلم باقي الطالب في الصف ؟ *

ة ؟ اشرحواهل تعلمت شيئًا جديًدا عنك أو عن أصدقائك أثناء الفعالي: استرجاع ذهني *

https://youtu.be/GCazgnnHQXE


قصة نجمة البحر
شاطئ، ومن بعيد ي اليحكي أن في يوم من االيام بينما كان كاتب يسير وحيداً علي شاطئ البحر يتأمل منظر المياه الصافية الجميلة واالمواج التي تتالطم عل

فعل هذا يًرا منالحظ وجود طفل صغير يجلس بمفرده علي الشاطئ، وعندما اقترب منه وجده يلتقط نجمة بحر ثم يلقيها الي داخل المياه، تعجب الكاتب كث

.لماذا ال يحتفظ بنجمة البحر معه مثل الكثيرين، ولكنه اكتفي بهز رأسه وعاد ليكمل مسيرته متناسيًا االمر : الصبي، وتساءل بداخله

اتب وقرر أن ضول الكوفي اليوم التالي جاء الكاتب الي نفس المكان فوجد نفس الصبي الصغير الذي يجلس علي الشاطئ ويقوم بنفس الفعل، هذه المرة ازداد ف

تفظ بها وتجمعها لماذا تقوم بالتقاط نجمات البحر إن كنت ستعيدها من جديد الي المياه، ولماذا ال تح: يسأل الصبي عن سبب فعله، وهكذا اقترب منه وقال له 

ء وقال علي الرغم من أنك تعلم أن األمواج تدفع االالف منها الي الشاطئ دائما، فما كان من الصبي إال ان هز كتفيه في هدو! مثل العديد من االشخاص ؟

.ألن ذلك سيصنع فارقـًا: ببساطة 

هناك الكثير ما الفرق الذي تتخيل أن يصنعه رميك إلحدى نجمات البحر في المياه علي الرغم من ان: ازدادت حيرة الكاتب وسأل الصبي عن قصده قائالً 

بي نجمة وقتها اخذ الص! منهن علي الشاطئ، آالف او مئات االالف من نجمات البحر تلقيهم المياه كل يوم، فماذا ستفعل انت بإعادة نجمة واحدة الي المياه ؟

.” ذلك سيصنع فارقـًا لتلك النجمة علي األقل ” : بحر اخرى والقاها في المياه الى ابعد مسافة ممكنة وهو يقول 

هنا ادرك الكاتب مقصد الفتي الصغير، وتعلم منه عبرة ودرسـًا  حقيقيـًا  ومهمـًا جًدا، 

وهي أن أصغر وأبسط التغيرات في نظرك ممكن ان تصنع فارقـًا ، إن كانت ال تصنع فارقـًا لك،

:فهي علي االقل تصنع فارقـًا كبيًرا  لغيرك، وهناك حكمة صينية شهيرة تقول 

فال تستصغر أو تستهين بأي عمل مهما بدى لك بسيط وتافه،” مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة ” 

.قد ينتج عنه في النهاية شيء عظيم وفرق مهم 

  .

المعابر والبدايات الجديدة–الدرس األول 



افتتاحية

سير الفعالية

تلخيص

كتر تنور لغوي، فكتر نقدي، تف:االدراكي 
، تنور رقمي  ابداعي

ي شخصية مهارات 
صي توجيه شخ, ادراك ذاب 
السلوك : مهارة التعامل مع اآلخرين

معرفة ذاتية  االجتماعي 

ام االنسان  احت 
العدالة االجتماعية والتكافل 

المتبادل  

مهارات 

قيــم

تطبيقات 
نقاش معضلة•عملبة

دمج بين مواضيع الساعة والمواضيع العلمية•

فهم األداء •

تطوير وجهات نظر متنوعة•

تشجيع التداخل االجتماعي•

معرفة اآلخر•

وتحدياتآمال–معًاذلكنجتازالدرس الثاني
ملخص

.حد منافي هذا الدرس ، سنعمل على تعميق التعارف بيننا ونناقش في مجموعات صغيرة اآلمال والتحديات الشخصية لكل وا

.التوقعات ومواجهة التحديات ، كأفراد وكصف حقيق لتواساليب المجموعات طرق تقترح 

.
:الفعاليةسير

الدائرةفيالكراسيعلىالطالبجميعيجلس،بكرسيالطالبعددمنأقلدائري،بشكلالصففيالكراسينرتب"الريحتهب"جماعيةلعبة

الوسطفييقفكرسيباليبقىالذيالطالب

موهبة،داخليأوخارجيوصفيكملوعندها".....منكلعلىالريحتهب":ويقول

"اليوتيوبعبرأفالميعملاويرفعمنكلعلىالريحتهب"مثال:اهتماممجالأو

مكانهويغيريقومالجملةعليهتنطبقمنكل

.....منكلعلىالريحتهبجديدنمويبدأالوسطفييقفكرسيباليبقىالذيالطالب

كأمثلةأقوالقائمةمرفق

الفعاليةلتلخيصسؤال

؟الصفرادأفبينالتعارفتعميقفي،اللعبةخاللمنعرفتهاالتيوالمعلوماتاللعبةتساعدكيف

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/


:أمثلة–"الريحتهب":جماعيةلعبة

تطوعيبعمليقوممنكلعلىالريحتهب•

موسيقيةالةعلىيعزفمنكلعلىالريحتهب•

معينةرياضةيمارسمنكلعلىالريحتهب•

بالطبخيقوممنكلعلىالريحتهب•

العطلةخاللالبحرفيكانمنكلعلىالريحتهب•

اليوتيوبعلىأفالمبرفعيقوممنكلعلىالريحتهب•

تشاتالسنابعلىصديقمائةمنأكثرلديهمنكلعلىالريحتهب•

شبابيةحركةفييشتركمنكلعلىالريحتهب•

اليفحيوانلديهمنكلعلىالريحتهب•

طناتربالجملةهذه)األصدقاءمعقهوة/شوكويشربأنيحبمنكلعلىالريحتهب•

(الفعاليةمنالتاليالقسممع
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ملخص
وطرقلتحديات،االصعوباتمعًانحدد،البعضبعضنامعونتواصلنتعرفخاللهمن،بالمقهىالصفسنشبه،الفعاليةهذهفي

.معهاالتعامل

الهيئةكاملفيللنقاشأسئلة

ـًا  ما هو  رأيكم في التحديات الرئيسية التي ظهرت  في المجموعات؟  اقترحوا  طرق•

.للتعامل معها

للتعامل مع هذه التحديات؟هم االشخاص الذين كنتم تودون أن يساعدونكم من •

"المقهىفينجلس"–الفعاليةسير

.طاولةكلحولكراسيوخمسطاوالت–المقهىمثلالصفنرتب•
.معينبلونملصقةطالبلكلنوزعالدرسبدايةفي•
.األلوانحسبالطاوالتحولالطالبيجلس•
ووجباتأسئلةعلىيحتوتيتالالوجباتقائمةالطاولةوسطنضع•

.بتوسععليهااإلجابةالمجموعةأفرادعلى•

.مراحلعلىأوواحدةمرةالقائمةفيالوجباتكلتقديمممكن•

.الصفلكلالهيئةكاملفياجاباتهامجموعةكلتعرض•

.
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(امستحيل بدونه! )حلوى :رئيسيةالوجبة ال:ةختيارياالوجبة األولى 

أعضاء المجموعة بمعلومات شاركوا➢

.  مفاجئة عنكم

دث المجموعة شيئًا مضحًكا حشاركوا➢

.دمعكم عندما انتقلتم  إلى مكان جدي

بة شاركوا المجموعة  توقعًا هاًما بالنس➢

.لكم  عند دخولكم المرحلة الثانوية 

:ة الرئيسيباإلضافة إلى الوجبة

شاركوا ما هو  التحدي الذي تعتقدون  ➢

.أنه عليكم مواجهته هذه السنة

اقترحوا  طرقـًا   ممكن أن تساعد ➢

المجموعة  في التعامل مع التحديات 

!التي ظهرت 
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أعمقبشكلبينناالتعارفزدنا,الدرسهذافي

.ياتالتحدهذهمعللتعاملطرقـًااقترحناكما.حياتنافيالمعابرترافقالتيالمشتركةالتحدياتعرضنا
.صعوباتالعلىالتغلبعلىمناواحدكلنجاحفيويساهمالصفتكتلفييساعدناللمجموعةباالنتماءالشعور

فوردلهنرياقتباسمعالصورةنعرضللتلخيص

,  والبقاء معـًا هو التقدم , نكون معـًا  هذه هي البداية 

والعمل معـًا هو النجاح

هنري فورد

للتلخيصأسئلة

ل؟أفضبشكلالمعابرمعللتعاملالمشتركةالفعالياتتساعدناكيف•

.كهذهبفعالياتفكروا•
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ة هذه هي البدايمعـًا نكون 

,  هو التقدممعـًا والبقاء , 

هو النجاحمعـًا والعمل 

هنري فورد
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الدرس الثالث
–أيدينافيإنه

(يةصفاتفاقية)صفيودستورتوقعاتمالئمة

.معهابعد تعميق التعارف بين الطالب في اللقاءات   السابقة ، تطرقنا الى  التحديات المتوقعة واقترحنا طرق  التعامل

هيتيوالعليهاالمتفقوالقواعدالقوانينمنمجموعةوضعثم.الصفأفرادبينالتوقعاتبمالءمةسنقوم,الدرسبهذا

.المستقبلفيالمشتركةلفعالياتناضرورية

لمرحلةافيوالنجاحباالنتماءالشعورفيتساهمأصدقائهوتجاهاندماجهتجاهفردكليظهرهاالتيالشخصيةالمسؤولية

.االنتقالية

العجائببالدفيأليس:فيلممنالمقطعنعرض

للنقاشأسئلة

؟"الصحيحالطريق"لـالوصولفييساعدكالذيما،جديدمكانفيتكونعندما•

ذلك؟بتقصدماذا"المشيفياالستمرارهوالرئيسيالشيء":ألليسالقطةتقول•

الثانوية؟المرحلةإلىباالنتقالذلكربطيمكنكيف•
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:الفعاليةسير
.يشخصبشكلالقائمةتعبئةطالبكلعلى،الصفيةابالواتسمجموعةعبر"التوقعاتمالءمةقائمة"لـرابًطالكمنرسلاالن1.

.الصففيأصدقائنامنتوقعاتناالكلماتغيمةتطبيقعبرمعًانكتب.2

منأكثركتبتُ التيالكلماتكل،الكلماتمنُملّصقةحضريُ والتطبيقأجوبتهطالبكليكتبمسبقـًاتحضيرهيتمرقميتطبيق–الكلماتغيمة

.أكبربخطتظهرمرة
.الكلماتلغيمةمثال

علىقهاويلصالمربيومنالصفطالبومننفسهمنتوقعاتهيكتبطالبكلفيهابريستوللوحاتاستعمال:أخرىإمكانية

.البريستول

:بعد  نتائج غيمة  الكلمات

ما هي أكثر التوقعات تكرارا ، لماذا؟

للتنفيذ؟القابلة ما هي التوقعات 

متفق عليها؟وقوانين قواعد لتصبح  كيف يمكن صياغة هذه التوقعات

.اآلن ، دعونا نصيغ معًا ما بين ثالث إلى خمس قواعد تتوافق مع التوقعات
.هصفياتفاقيةصفية(اتفاقية)معاهدةلصياغةأمثلةللمساعدة

.صفيةمعاهدةلصياغةقائمة للنقاشأسئلة

?كيف يمكن تطبيقهاهل جميعها قابلة للتطبيق؟, انظروا للقواعد والقوانين  التي كتبناها•

(كل قانون من هذه القوانين)ما هو دوركم في تطبيق كل قاعدة من هذه القواعد؟  •
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توقعاتي من المربيتوقعاتي من طالب الصفتوقعاتي من نفسي 

قائمة مالءمة التوقعات 



غيمة الكلمات 



انتبهوا!!(اتفاقية)صفيدستورصياغة

?المطلوبالسلوكهوما1.

؟ذلكعنالمسؤولومنتطبيقهيتمكيف2.

.وواضحةإيجابيةبلغةصياغتهالمهممن3.

صفيلدستورأمثلة

..لذلكاذنعلىيحصللمنفقطالكالميحق✓

.الطاولةعلىنرسمأونكتبوالاألدواتعلىنحافظ✓

.الصفيةاللجانأحدفيعضًوايكونطالبكل✓

::المعلوماتمنللمزيد

פדגוגימרחב–والدسنورالتوقعاتمالءمة

לדעתלב–صفيةمعاهدةوصياغةالتوقعاتمالءمة

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/hinuch-hevrati/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/teom-zipiyot-takanon/
http://www.levladaat.org/content/360


:اتفاقيتنا/الصفيدستورنا

✓_______________________________________

✓_______________________________________

✓_______________________________________

✓_______________________________________

✓_______________________________________

✓_______________________________________
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للتلخيصأسئلة

؟الصفيالدستورتطبيقعلىالمواظبةفيننجحرأيكمحسبكيف•

الفعالية؟خاللمنأصدقائكمعنأوأنفسكمعنتعلمتمماذا•

.الصففيبارزمكانفيالصفيالدستورنعلقواالن•

.في هذا الدرس ، عرضنا توقعاتنا الفردية والجماعية واقترحنا طرقـًا لتنفيذها

.فهمنا أنه يجب علينا تحمل المسؤولية والمثابرة من أجل تطبيق هذه التوقعات

.قمنا دستور جماعي بناًء على التوقعات الرئيسية التي طرحناها في الصف

ماء  تطبيق المهام بنجاح ، ويعزز الشعور باالنتفيهميساعلى طول الطريق ، أدركنا أن دعم بعضنا البعض من شأنه أن 

.والتكافل المتبادل بين طالب الصف 
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2030مهارات خريــــج 
المهارةنوعالرقم العنوان

المهارات لغوية

لغويالالتنور 1
ي التنور 2 الحساب 
العلميالتنور3

النقديالتفكير4

االبداعيالتفكير5

الرقميالتنور6

الوعي الذاتي7مهارات شخصية

الذاتيالتوجيه8

مع االخرمهارات التعامل
الوعي االجتماعي9

اإلدارة  االجتماعية10

العالميالتنور11

ي  والصحي التنور 12بدنيةمهارات
 
نالتربية للقرالبدب



قيم
تفاصيلالقيم

حب المعرفة ومتعة التعلم
.  واالهتماماتاالستطالعتشجيع حب1.

.السعي للتميز واستخالص القدرات2.

.المبادرة المستقل والتفكير3.

ئيلاحترام قيم التراث والثقافة في دولة إسرا
.موعة االلتزام  بالقيم التراثية  و القيم الثقافية لكل مج1.

.احترام ثقافات وتراث المجموعات األخرى في البالد2.

اسية، آرائه وحرياته األس، احترام اإلنسان، حقوقه ، ثقافته1.اإلنسان والعاىلةاحترام

.الحفاظ على قدسية الحياة ،احترام الوالدين والعائلة

، التضامن ومساعدة اآلخرين ، التداخل االجتماعي والمدني1.العدل االجتماعي والتكافل المتبادل 

.الطبيعة وتعزيز العدالة البيئيةااللتزام  نحو

نالتربية للقر



المعابر

.باآلخرمتعلّقموضوعموقف،عمل،مكان،منتقّدمأوتغيير"أنّهاالمعابرتعريف
Roeser,2009)المراهقيننموّ علىكبيربشكليؤثّروالثانوية،اإلعداديّةالمدرسةإلىاالبتدائيّةالمدرسةمنالمعابر/االنتقالأنّ ُوجد & Eccles)،ؤثّرتمثاًل

Blyth.اجتماعيّةعالقاتوإنتاجواإلنجازاتبالتعلّمواالهتمامالذاتيّةالكفاءةعلىالمراهقةفترةخاللالمدارسبينالمعابر & Simmons, 1987)).

مصطلحات –معلومات 

ةيّ الكفاءة الذات

لذي سيؤّدي إلى نتيجة مصطلح طّوره األخّصائّي النفسّي ألبرت باندورا، ويشير إلى الطريقة التي ندرك بها قدرتنا على أداء التصّرف ا. self efficacy:باإلنجليزيّة

ع مهّمة عالية، وهذا يدفعه اإلنسان الذي يتمتّع بإحساس عاٍل من الكفاءة الذاتيّة يقّدر قدراته في التعامل بنجاح م. إنّه إيمان اإلنسان بقدرته على أداء مهّمة ما. معيّنة

الموّكلة إليه ال تتوافق مع وبالمقابل من ذلك ، فإّن الكفاءة الذاتيّة المتدنيّة تجعل اإلنسان يدرك أّن المهمة. إلى بذل جهد في التنفيذ رغم مواجهة الصعوبات والعقبات

.قدراته، وتضعف الدافعيّة من أجل إنجاز المهّمة و أفكاره تؤدي  إلى الفشل

انتماء

يمكن تحقيقه بطرق شعور االنتماء هو ذاتّي و. جزًءا من المجتمع المحيط، القريب والبعيدأنك ، ويعني أن تشعر أدلرشعور االنتماء هو قيمة مركزيّة حسب نظريّة 

.يسهم الشعور العالي باالنتماء في زيادة احترام الذات وبالتالي إلى تعزيز الثقة بالنفس. إيجابيّة أو سلبيّة



مصطلحات–معرفة

اجتماعيّةخليّة

.شخصيّةالبينالمهاراتوإكساباالجتماعيّ للتعلّماجتماعيّةكخليّةالصفّ يستخدم.وجماعيّةشخصيّةأهدافلتحقيقمعًاتعملأشخاصمجموعة

توقّعاتمالءمة

.المستقبليّةلمشتركةالألنشطةضروريّةالقواعدمنعليهامتّفقمنظومةوضعإنّ .المشتركوالتفاعلاالتّصالإلجراءالمشتركينتوقعاتمنتتكّوناجتماعيّةاتّفاقيّةإنتاج

داخليّ تحّكممركز

مسؤوليّةالفرديُلقييثح،الخارجيّ التحّكمتركيزعكسعلى.وفهمهالواقععلىالتأثيرمدىاختيارعلىالقدرةولديهنفسهالفردعاتقعلىتقععديدةمواقفعنالمسؤوليّةأنّ إدراك

.اآلخرينعاتقعلىسلوكه

الشخصيّةالمسؤوليّة

كلّ فيالمسؤوليّةتكمنك،ذلإلىإضافة.الحّرةبإرادتهاختارهاإذاوبيئته،مجتمعهوتجاهنفسهتجاهوأفعالهأفعالهعواقبيتحّملأنيجببالغًا،كونهاإلنسانأنّ تعنيأخالقيّةقيمةهي

.الوظيفةهذهإطارفيأفعالناعنمسؤوليننكونأنويجببهانقومنحنوظيفة


