
لتنزيل الملف بصيغة 

power point

التربيةحصصلالمجّمع القطرّي 

:موضوعفي عبَر االنترنتوحدة تعليميّة 

"مـن الـصـعـوبـات إلـى الـفـرص"
وحدة نوصي بها

عشرالثاني-العاشرلصفوف 

قسم المجتمع العربيّ -المجتمع والشبابإدارة 

تستمماالتاالتأهيل وال،برامجالقسم المضامين، 

ليموزارة التربية والتع



"مـن الـصـعـوبـات إلـى الـفـرص"
عشرالثاني -العاشرلصفوف بها نوصيوحدة 

:المحاور

.في عالم متغيّرالبلوغنحو •

.مسؤوليّةالمشاركة والتداخل،ال•

.اجتماعيّةكمجموعة الصف •

حقيقتإلىالتساؤالتقادتنيولماذا؟السبب؟ماالصعبة،األتسئلةإلىالمواجهةتقودنا"

موإلىحلم تسوىلنايتبق  ولمالجميعتطالالقدريد.األزمةرحممنالنموكيفيةتـعـلــُـّ

.ونَرمةرون."عالمنافيإتسماعهانختارألحانوأيةالنهوضنختاركيف-االختيار

عليموزارة التربية والت



مـن الـصـعـوبـات إلـى الـفـرص: موضوع الوحدة
شرالثاني ع-لصفوف العاشروحدة لحّصة التربية 

تـرنـتـاالنرَ ـب  ـعَ وحدة تدريس -ملّف البرامج التعليميّة

ةتطبيقات عمليّ قيممهارات

ة األول ة الىـالـحـِـصــ  ة الةـيـانـثـالـحـِـصــ  ةـثـالـثـالـحـِـصــ  مـــّ لـعـمـلـل لـدخـم

ة :رمحاوثالثةربطعنعبارةالـحـِـصــ 

.متغيّرعالمفيالبلوغنحو•

.مسؤوليّةالومشاركةالتداخل،ال•

.اجتماعيّةكمجموعةالصف•

.حّب المعرفة ومتعة التعلّم•

.احترام اإلنسان والعائلة•

.العدالة االجتماعية والتمافل•

اقعو"معالتأقلمفيوتبحثحصصثالثالوحدةتضمّ 

.صفرإلىالصعوباتقلبعلىالتشديدمع"الكورورنا

لألمورهإدارتوكيفيّةماجاكشخصيّةعلىالحصصتعتمد

منب  الطالالحصص  تقود.العالميةالجائحةتفشيأثناء

يّةصفشخصيّة،مشاريععلىتعتمددوائرثالثخالل

.واجتماعيّة

ة !الفرصةاغتنام-األولىالـحـِـصــ 

ة .اواقعيغيّرالصفّ -الثانيةالـحـِـصــ 

ة .الكورونازمنفيالتكافل-الثالثةالـحـِـصــ 

تسوبمفّضل تنزيل الملف إلى الحا* 

قيممهاراتمعلومات
ر:إدراكيّة-ذهنيّة وُّ نــ  تــ 

إبداعّي،تفكير،لـغـويّ 1

ر وُّ نــ  .(ديجيتالي)رقميّ تــ 

.ذاتيّ توجيه،ذاتيّ وعي:شخصيّة

معدالفربعالقةالمتعلقةالمهارات)شخصيّة-بين

،لألموراجتماعيةإدارة،اجتماعيّ وعي:(اآلخرين

ر وُّ نــ  .عـالـمـيّ تــ 

يةأساسمعرفةاكتساب1

.بناء خّطة شخصيّة، منح د ور لكّل طالب1.

.المواألحفرص للطاّلب للمشاركة في األمنيات توفير2.

.ب عدفي التعلّم عن ة /طالب-معلّمإنشاء عالقة 3.

.الهجينمبادرة اجتماعيّة في التعلّم 4.

.تبيين معلومات في بيئة رقميّة5.

.التعاطف مع اآلخرين، الشعور بالحصانةتقوية 6.

.واإليمان بقدرات الطالببالمقدوريةتعزيز الشعور 7.

.التعلّم من حاالت عدم النجاح كأداة لتمكين التعلم8.

ةتطبيقات عمليّ 

عليموزارة التربية والت

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/values-education/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/values-education/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/values-education/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/values-education/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/skills-development/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/skills-development/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-personal-program/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/creating-opportunities-for-students-to-share-wishes-and-dreams/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/contact-teacher-student-distance-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/social-enterprise-hybrid-learning/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-knowledge-in-a-digital-environment/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-resilience/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/strengthening-the-sense-of-capacity-and-belief-in-the-ability-among-students/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-from-lack-of-successes-as-tool-empowers-learning/


الفعاليةُصلب

تلخيص

:مدخل

الناس،بعضظرنفي.مختلفةوتدبيراتظروفايومنا،نظامعليناتُمليالموروناجائحةتغيّر،واقعنا

ةالـحـِـصهذهفي.المستقبليّةوطموحاتهمحياتهمروتينأمامعائقًاالواقعهذايُشّمل تسنقومــ 

االعتياديّ رغيالتحّديهذاتناوليممنناكيفو،فرصةإلىالصعوبةقلبيممنناكيفباتستيضاح

.نجاحإلىوقلبه

:للنقاشأتسئلة

؟بالتحدياتالمليءطريقهلمواصلةطاقاتماجاكاتستمدّ أينمن،برأيمم

؟فشلمننَبَعَتشخصيّةنجاحقّصةمشاركتنايُممنهَمن

:تُسؤال

؟عليناف رضالذيوالواقعالكوروناأيّامخاللعاشهاصعوبةمشاركتناي مكنهمن

ريدومليارمشاريعومتعهد،"باباعلي"اإللكترونيّةالتجارةشركةوصاحبمؤّسس،ماجاك

.صينيّ 

رابـط-"باباعلي"شركةوصاحبمؤتّسسما،جاكنصائح:القصيرالفيلمهذايعرض

.صغرهفيعاشهاالّتيالصعوباتبعضتـشـعـيـبـيّ 

.القصيرالفيلمفيالمعروضةالفشلوحاالتالصعوباتفيفّكروا

افتتاحيّة

ة  َر ا-األولـىالـحـِـصــ  النـتـرنـتَعـبــ 
عليموزارة التربية والت

https://www.youtube.com/watch?v=ecJ6R4USgFc


افتتاحيّة

تلخيص

!مفرصتمالفرصة 

يممناألزمةفيفالتجربة،خاللمنفقطونتعلّمنتطّورنحنتجارب،بالوتسمينةهدوءفينتطّورأنيممنناال"

.كيلرهيلين-"النجاحوتحقيقالطموح،واتستلهامالروح،تعزيز

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-"أزمة"للمصطلحمختلفةتعريفاتالمعلميعرض

ةهذههدف .األزمةقَل بِ منجديدةظروفوخلقللتقدمالفرصةمـُـمـُـحــ نـَـمهوالـحـِـصــ 

ة ...بمممتعلقوتحقيقها،فرصةالـحـِـصــ 

الفعّاليّةتسير

أية؟تعلمواتأنأردتملغةأيةتتعلّموا؟أنحلمتمماذاالقادمة،األعوامتخيّلواالعام،نهايةتخيّلوا-دقيقةخالل.1

.حقيقةإلىالحلمقلب-تبقّىمااآلنعليها؟العزففيرغبتمموتسيقيةآلة

نعرض.حياتناغيّرتحميمبشملالمعلوماتبهذهاالتستعانةإممانيّةكثيرة،معلوماتهنالكالعنمبوتيّةالشبمةفي.2

طالبلّ كيُبحرالموارد،عرضبعد.الفرصةاغتناميُودّ لمنوالثريّ الواتسعالمعلوماتعالممنمواردثالثة

خاللفيهلتأهللأوللتعلممنهاواحًداأمًراويختارونفيها،المتوفرةاإلممانيّاتبينينتقلون،المواقعفيبدوره

.القريبالشهر

حتّىحققهليهدفالنفسهويضعوالتعلّمبالتجربةالمرورأجلمناختارهمازمالءهطالبكلّ يُشركذلكبعد.3

.السنةنهاية

الفعاليةُصلب

ة  َر ا-األولـىالـحـِـصــ  النـتـرنـتَعـبــ 
عليموزارة التربية والت



دورات تأهيل،

وإثراءلُغات تعلّمُ 

تعلّم،كأداةاليوتيوب 

العزف والرتسم واإلثراء

ـيّ رابـط تـشـعـيـب-اقـتـراحـات لـبـحـث نـاجـع

عليموزارة التربية والت
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https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx
https://campus.gov.il/
https://campus.gov.il/
https://campus.gov.il/
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ممنيكيف:مثال.عامأوخاصّ شيءعناليوتيوبفيالبحثيممن،معلومهوكما1.

،لمبتدئينلاإلتسبانيةتعليمأو،البيانوعلى"أّميخبزإلىأحنّ "أغنيةلحنعزف

؟الورقطيّ فنّ حتىأو

.شاشةالعلىتظهرالتياالقتراحاتفيوالغوصومبادراتمنّظماتمؤتّسسات،أتسماءكتابةيممن.3

:مثال.(Playlists-"التشغيلقوائم"و"قصيرةأفالم"أيقونةعلىالضغطبنوصيمم)

ةالـتـربـيـوزارة،تـشـعـيـبـيّ رابـط-األكاديمياالتحاد2021-2020القبولشروط-أبيبتلجامعة

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-أفـالم-وتـشـعـيـبـيّ رابـط-والـتـعـلـيـم

."360":مثال-البحثجودةلتحسينتعابيرَ أوكلماتإضافةكذلكباإلممان.4

.(360إتسرائيل،360ناتسا:مثال)

الملمات/لمةالمبحسبإممانيّاتباقتراحاليوتيوبفيقومأكثر،أوبملمةمعينةجملةءُ بديممن.2

:مثالُكتبت،التي

عليموزارة التربية والت

https://www.youtube.com/watch?v=P6GzghmOYoQ
https://www.gov.il/ar/departments/ministry_of_education/govil-landing-page
https://www.youtube.com/c/movie/playlists
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%A0%D7%90%D7%A1%D7%90+360
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%A0%D7%90%D7%A1%D7%90+360
https://www.youtube.com/watch?v=raEKbBANxXc
https://www.youtube.com/watch?v=raEKbBANxXc


:الفعاليّةتلخيص

قاتسـحـقـصـةتـحـمـيالـتـيالـتـالـيـةالـقـطـعـةلـقـراءةيـتـطـوعنـم

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-؟"الـمـبـيـرالـطـاعـون"ونـيـوتـن

:للتفميرتسؤال

رين؟واآلخأنفسنادـيـفــُ نكيالزمنيةالفترةهذهاتستغالليممنكيف

:للنقاشتسؤال

التيكزمنيةفترةفيجديدطريقفيننطلقكيمناالمطلوبما،برأيمم

نعيشها؟

افتتاحيّة

تلخيص

الفعاليةُصلب

ة  َر ا-األولـىالـحـِـصــ  النـتـرنـتَعـبــ 
عليموزارة التربية والت



ـيَ وقدلندنفيالطاعونوباءانتشر1665تسنةفي بسبب،"المبيرالطاعون"تُسـّمِ

كوشعلىنيوتناتسحقكانالفترةتلكفي.إنسان000,100حواليماتالوباءهذا

فيمنللسنيوتنفـانـتـقـلكامبريدججامعةإغالقإلىالوباءأّدى.األّوللقبهإنهاء

.مزرعة

فياطريقشقّ خاللها"نيوتنعجائبتسنة"بعدفيماتُسّميتالمزرعةفيالعزلفترة

ثالثةأكبرفيمميزةاكتشافاتإلىوتوّصلوالفضاءوالبصريّاتالرياضيّاتعلوم

.الجاذبيّةونظريّةالضوءمبنىالتفاضلي،الحساب:حياتهمشاريع

.المالعوجهتغييرإلى،العلموجهتغييرإلىنيوتندفع"المبيرالطاعون"

عليموزارة التربية والت



ةُ :األزمة (اإلفريقيمنظورالبنالعربلسان).والـقـَـحـ طُ الـشـِّـد 

القرارومعناهااليونانيةباللغةkrisisالملمةمنأصلهاـلـيـزيـة،چاإلنـباللغةcrisis:األزمة

رالفعلمن) .(قر 

بـةالصينيةباللغة:األزمةكلمة َمي نمنمـركـــ  "مخاطرة"علىيدلّ أحدهما危机:َرتس 

."فرصة"إلىيشيرواآلخر

حول األزمات والفرص

ةُ :األزمة (بيروت-الشرقدار-المنجد).والـضـيِّـقــَـةُ الـشـِّـد 

.عنهافةمختلأخرىحالإلىحالمنحاتسمانتقال،الحادّ الـمـنـعـطــَـفالحاّد،التغيير:األزمة

.االنحطاطاالنخفاض،:األزمة

عليموزارة التربية والت



د،بسببهولربماالكورونا،وباءمنالرغمعلى1. .ةجديدفرصتـتـولــَـّ

ةفي شكلببهامرّ التيماجاكنجاحوفشلحاالتشاهدناالسابقةالـحـِـصـَـّ

رابـط-ِرسالسَّـاووباء"باباعلي"شركة:التاليةالقطعةسنقرأاآلن،.شخصيّ 

الوباء  ،امجاكلـالتابعة"باباعلي"شركةمواجهةِ قصةتحكيوهيتـشـعـيـبـيّ 

.العالميّ 

س؟السارِ وباء  جاك مامواجهة  مشاهدتكم تجليات وِحكـ م خطرت ببالكم عند أيّة . 2

:للنقاشتسؤال

؟الواقع الحاليرحممن " جديديولد من أن "ا ـنـــّ فـصيستطيع هل ، برأيمم

افتتاحيّة

تلخيص

الفعاليةُصلب

ة  رَ -الـثـانـيـةالـحـِـصــ  االنـتـرنـتَعـبــ 
عليموزارة التربية والت



فياألساسفيعملتصغيرة،شركةكانت"باباعلي"،2000الـسنواتبدايةفي

ديـنبينالتجارة ّوِ ـز  سنةفي.الصينخارجمنشركاتفيالممتلكاتأقساموبينصينيينم 

.ومدارسومصانعحوانيتإغالقتمالصينفي.سارِ ـالسَّ وباءانتشر2003

من500حوالي.المستشفىإلىنقلهاوتمّ بالسَّـاِرسأصيبتباباعليشركةعامالتإحدى

اتهمواشركةالمقرّ فيهاالتيالمدينةسكان.عزلفيالدخولإلىتوجيههمتمّ الشركةعاملي

بإلغاءدأوابالعالمحولوالمستهلكينالزبائنمنوكثير،الوباءبنشر"باباعلي"شركة

.االنهياروشكىعلالشركةكانت.للسَّـاِرسحاملة  الشركةمنتجاتتكونأنخشية  طلبيّات

اهذتحّصن.أشخاصعدّةمنفكرياطاقماأنشأ،"باباعلي"شركةعاممدير،ماجاك

بشكلمنتجاتهايقبتسوالتجاريةالمحالّ فيهتقوم،مبيعاتموقعبتطويروقامغرفةفيالطاقم

.للشركاتفقطوليسللجمهورمباشر

هذه.اإليحاءوالدافعيّةمنعالية  ودرجة  نفسانيادعمالعمالهماجاكمنح،ذلكإلىباإلضافة

لدتالتيالمبادرة إلى"ابابعلي"شركةحّولتكبير،وباءأزمةقلبفي،العزلداخلو 

هـاارتـقـت،شركة .دوالردمليار500-الـيفوقماإلىاألخيرةالسنواتفيقـيـمـتــ 

لدت"باباعلي"شركةسارِ ـالسَّ وباءخالل .جديدمنو 

عليموزارة التربية والت



الفعّاليّةتسير

اقمكطتعملمجموعةكل.الزومتطبيقفيغرففيمجموعاتإلىالطالبالمربييوزع1.

ه-تفكير تـــ  مـَـّ ـهــ  ةشبيهةم  مـَـّ ـهــ  ."باباعلي"تهشركفيماجاكأقامهالذيالطاقمبـم 

فيطبيقللتقاباليكونأنيجبالمشروعتخطيط.الصفلصالحمشروعايقترحطاقمكل2.

موضوعلكتابةدقيقة15طاقمكلأعضاءلدى.(الكوروناأزمة)الحاليةالتقييداتظلّ 

االتجاهفيـفّ الـصـَّ بإشراكيقومونذلك،بعد.بينهمفيمااألدوارولتقسيم،المشروعيعالجه

.فيهفكرواالذي

أمامكامالضهوعراالنـتـرنـتع ـبـْـر  االلتقاءيمكنكمالمشتركالمشروعتخطيطلمواصلة3.

فّ  .أسبوعينبعدالـصـَـّ

فّ لـتكتّ :محتَمـلةمشاريع فّ تطّوعالكورونا،أيامفيالـصـَـّ فيمساعدةالكورونا،امأيفيالـصـَـّ

العالقةطيدتوالكورونا،بعدماليومالحتفالتخطيطالمساعدة،هذهإلىالمحتاجينللطالبالدراسة

.درسةالمفيالمشتركةالمساحاتتخطيطالصفوف،بينعالقاتإنشاء،والطالبالمعلمبين

:الغرفمنالعودةبعد

فّ بإشراكيقومونتفكيرطاقمكلّ أعضاء .فيهفكرواالذياالتجاهفيالـصـَـّ
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:الفعاليّةتلخيص

؟التاليالنصّ لقراءةيتطّوعمن

ا األزمةهذهأثناءكنّاأين؛نفكرسوفعندهاوالكورونا،ستنتهيمايوم 

،سهنفأجلمنيفعلأنمناواحدكلبإمكانكانوماذافعلناماذاالكبيرة،

.المجتمعأجلومنعائلتهأجلمن

:للتفميرأتسئلة

َدهـُـم،المواردوأصحاباتدالمليارأصحابهل• قــَـادرونَ َوحــ  تقديملىع،الــ 

الحاليّة؟األزمةخاللوالمعوناتوالمساعدةالدعم

األيام؟هذهفيالمجتمعإلىالمساعداتنقدّموأنمتداخليننكونأنيمكنناكيف•

؟اليومنفعلهأنمناالمطلوبهومابرأيكم،:تسؤال

ةفي فيأوسعدوائريفالمساعدةتقديمإمكانياتفيمع اسنفّكرالقادمةالـحـِـصـَـّ

الحالي؟الواقع
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.إسرائيلمنهاكثيرةدولإلىتبرعاتماجاكقدّمالكورونا،أزمةبدايةفي

ـِعـدَّات-حقائبالتبرعاتشملتهمابينمن الكماماتنمماليين،للكورونافحصم 

معوناتالصندوققامكذلك،.ـيـروسڤالـانتشارضدالكفاحفيالواقيةوالمالبس

ضروريةونصائحمعلوماتعلىتحتوي،رقميّةإرشادكراسةونشربإعدادلهالتابع

فيالطبّيّ الطاقمألعضاءالشخصيّةالتجربةثمرةوهي،بالكوروناالمصابينلعالج

Zhejiang)"چزيـجـيـانـجامعة"األكاديميّ المستشفى University)في

لهذاعالجيرتوفعلىعملتالتيالعالمفيالمستشفياتأوائلمنكانوالذيالصين،

.ـيـروسڤالـ

عليموزارة التربية والت



:مدخل

؟التاليالنصّ لقراءةيتطّوعمن

الغريبةودةالع،نمرّ تجاربوبأيّةالفترةهذهأجواءنعيشكيفنعرف.وضعنانعرفهناجميعنا

ةنعرفاللكننا.بهنشعرماوبالطبع،،الدراسةإلى أيُّ أوإلينا،يبالقرصديقنامرّ تجارببـأيـَـّ

صـِـلـوأ س رأربابهمبأشخاصالتفكيرحاولوا.إليناقرب اأقلآخر  شخص /وعملهمأماكنمنافـــ 

.جديدةمصلحةلفتحمدخراتهمنهمواحدكلاستثمربأشخاصأو

ـلةأخطارتحتالواقعونالسنكبارمنهمسكانيةبفئاتفكروا نمحتم  لشراءالخروجن  يخش ـوْ ممَّ

ةهذاخالل.دواءأوغذاء .أجلهممنعملهيمكننامافيسنفّكرالـحـِـصـَـّ

ة فـعـّـالـيـنيمونواأنيختارونالذينلشبيبةا:پأ-الستارتأُمــ 

أجلنمشيئايفعلواأنقّررواالذينالشبابمنمجموعةيعرضقصيرافيلمامع انشاهدس

.الكورونافترةفياآلخرين
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للنقاشأتسئلة

؟عملهمانتهاءبعدالعملمواصلةإلىالشبابهؤالءدفعالذيما،برأيكم•

لــ  الذيناألشخاصأولئكيشعركيف،الفيلمفيشاهدتمماوحسب،برأيكم• ْواتـــ  ؟المساعدةـقــَـّ

https://www.youtube.com/watch?v=06KQXGj5Ck4
https://www.youtube.com/watch?v=06KQXGj5Ck4


:الفعّاليّةتسير

بأنوذلكـتـرالـمـنـتـيـمنـظـامبمساعدةالواقعبداية  نفحص،فيهمتداخليننكونمكانأفضلنعرفلكي1.

إلىالدخولبعد.يلمالفونشاهد،تـشـعـيـبـيّ رابـط-الـمـنـتـيـمـتـرنـظـامحـولشـرح:التشعيبيالرابطنفتح

دخل،الـمـنـتـيـمـتـرنـظـام السؤالعنويجيبالمربيإياهيعطيهالذي(Code)الرمزطالبكليـ 

؟الموروناجائحةظلّ فياليوممجتمعنايواجههامشاكلأيّةبرأيمم،:التالي

.}(تشات)زومدردشةغرفةفياألجوبةكتابةيمكن،الـمـنـتـيـمـتـرنـظـاملـكبديل{

مشروعفيمجموعةكلّ أعضاءيفكر،المطروحةالمشاكلضوءوعلىالزومتطبيقفيغرفإلىنتوزع.2

حـِـدّ التيالقيوداالعتباربعيناألخذمعللتنفيذ،قابل فييكونأنىعلوتداخله،الصفّ عملمنتــ 

سئلةاألعنإجاباتيشملأنمشروعاقتراحكلّ على.المدرسةخارجمنسكانيةلفئاتإسهامالمشروع

:التالية

سهمبماذا؟يتوجـّـهمنإلىالمشروع؟اسمما هنالكهل؟األدوارتوزيعكيفية؟المشروعيتطلّبماذا؟يــ 

؟المشروعتحقيقيمكنكيف؟ميزانيةإلىحاجة

جري،مشروعهممجموعةكلأعضاءيعرضالغرف،منالعودةبعد3. لدردشةاغرفةفيصفياتصويتاونــ 

.مشروعأفضلالختيار

الزمنيّ لالجدوتحديدويتمّ د ورهطالبكلويأخذ،الصفكاملمشروعيكوناختيارهتمّ الذيالمشروع4.

.لتنفيذه

:للنقاشأتسئلة

يغيّر؟أنيؤثّر؟أنلمشروعنايمكنكيف•

؟غايتهيحققحتىالمشروع؟ينجححتىبهاالقيامعلينايجبأعمالأية•
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https://ecat.education.gov.il/mentimeter
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf


ةتلخيص :الـحـِـصـَـّ

:التاليةالجملةمع انقرأ

أزمةكّل في

للخوف،أشخاص يستسلمون هناك 

،يبالونأشخاص ال هناك 

.يختارون النهوض والعملالذينوهناك 

أنتم؟األشخاص، أّي إذن

:الصففي نقاش 

؟أعالهبالجملة رأيكم ما 

مجموعة أخرى؟إلى تنتمون هل ؟ حدى هذه المجموعاتإتنتمون إلى هل 

:للتفميرتسؤال

ـهـمّ المجتمعتداخلمدىأيّ إلى،برأيكم ؟األزمةعلىالتغلبأجلمنم 
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