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طاقم مركز االرشاد القطري                              طاقم التربية االجتماعية الجماهيرية

قسم المضامين ،برامج ،تأهيل واستكمال

قسم المجتمع والشباب في المجتمع العربي



الَمجمع القطري لدروس التربية 

ساعة المربي من الصف السابع حتى الثاني عشرمحاور

مشاركة ومسؤولية, تداخل

الصف كمجموعة اجتماعية

االلتزام لدولة اسرائيل

نهج  حياة ديموقراطي

القيادة 

في عالم متغيــر بجـــروتقبيــل شهادة 



الصف كمجموعة اجتماعية:الموضوع 

:وحدة تعليمية تربوية للصف السابع بموضوع

أنا والمجموعة

نَداف الثلج هي اكثر 

االبداعات في الطبيعة ، 

انظروا ماذا تستطيع ان 

تفعل عندما تتحد

التربية للقرن



مهارات

قيم

تطبيقات عملية

مواد تربوية

مصادر

تخصصات

معطيات

مواد مساعدة 2 1

مقدمة للمربي

إفتتاحية

سير الدرس

تلخيص

أنا والمجموعة: موضوع الوحدة
دروس تربيه للصف السابع

د اإلدراكية  التنور اللغوي ، النق

نور البناء، التفكير اإلبداعي ، الت

.الرقمي

المعرفة الذاتية : الشخصية

والتوجيه الذاتي

الوعي : العالقات الشخصية

االجتماعي و السلوك االجتماعي

3
معرفة مهارات وقيم

4 
:الوحدةأهداف

،وقدراتهمالشخصيهوفضائلهمصفاتهملتمييزالطالبتشجيع

بالصفاالعترافالمجموعة،فيالبعضبعضهمدعمعلى

قطرومناقشةللصفاالنتماءشعورإجتماعية،دعمكمجموعة

.هاجتماعيوكمجموعةالمجموعةداخلالمتبادلالتكافلتعزيز

االهداف وإالعتبارات لالختيار

الدرس االول

الصف كمجموعة إجتماعية: محور

  
 
الدرس الثالثالدرس الثان

اتمجموع،وتناقشوبحسناتهابقوتهاالمجموعةتكونالىالوحدةهذهتتطرق

كمجموعة،والصفبنظرهاهميةااالكثر،والمجموعةالطالبلدىاالنتماء

اءاعضبينالمتبادلوالتضامنالتكافلقيمةاكسابالوحدةهدف.اجتماعية

المجتمعاتجاه،وكمجموعةالمجموعه

دروسلثالثةالوحدةتقسم
مجموعتي-األولالدرس

ليوالمجموعةللمجموعةاناالثانيالدرس

والمجموعةالتكافلالثالثالدرس-

نقاش المعضالت1.

دمج أحداث الساعة مع المواد التعليمية 2.

فهم األداء3.

تطوير وجهات نظر متنوعة4.

تشجيع التداخل االجتماعي5.

-حب المعرفة ومتعة التعلم

تشجيع حب االستطالع 

واالهتمامات 

.تفكير ذاتي ،المبادرة

العدالة االجتماعية والتضامن  

مساعدة : االجتماعي

االخر،المشاركة االجتماغية 

والمواطنه 

قــــيـــم مهـــاراتمعـــرفـــة

ة تطبيقات عملي

منتاا

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
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/


إفتتاحية

سير الدرس

تلخيص

مجموعتي
?المجموعةهيما

?المجموعةتتكونكيف
?المجموعةإيجابياتهيما

المجموعة هي وحدة اجتماعية تتكون من ثالث اشخاص او أكثر تجمعهم شراكة وعالقات

ط متفق متبادلة، يجمعهم هدف واحد على االقل، تربطهم عالقة ثابتة وواضحة، بينهم   رواب

.عليها وكل شخص بالمجموعة يرى نفسه قسم من المجموعة

:الهيئةكاملفيللنقاشأسئلة
رأيكم؟،حسبمجموعةلتكويناالفراديدفعالذيالسببهوما*

رأيكم؟،حسبمجموعةفيالعملايجابياتهيما*

ربط مواضيع الساعة مع  المواد : نقاش

.  التعليمية تنفيذ وفهم
تطوير وجهات نظر متنوعة 

.وتشجيع  التداخل االجتماعي

ير التنور اللغوي ،النقد البناء، التفك: االدراكي

.اإلبداعي ، التنور الرقمي

المعرفة الذاتية والتوجيه الذاتي : شخصية

الوعي االجتماعي : العالقات الشخصية

والسلوك االجتماعي 

تشجيع حب -حب المعرفة ومتعة التعلم

االستطالع واالهتمامات 

.تفكير ذاتي ،المبادرة

:  العدالة االجتماعية والتضامن  االجتماعي

مساعدة االخر،المشاركة االجتماعية والمواطنة

مهارات

قيم

تطبيقات
عملية 

الفردقوةمنالمجموعةقوة-المجموعةاهمية:فيلممشاهدة

دونيتحعندمااالفرادقوةتبرزالقصيرةاألفالممنالمقاطعهذهفي:ملخص

.والمخاطرالمهامبمواجهةالفرديبالعملمقارنةكمجموعة

الدرس االول

?المجموعةهيما

https://youtu.be/rQW4THmg1A4


إفتتاحية

سير الدرس

تلخيص

:ملخص
الطالبينتميمجموعاتألي–بعمقونستوضحنسأل

.لهميالنسبه(قيمة)أهميةاألكثرمجموعةوأية

:الهيئةكاملفيللنقاشأسئلة
؟ارزببشكلأماكمالشاشةعلىظهرتالتيالمجموعةالطالب،أغلبيةإختاررأيكمحسبلماذا-

كماقتراحاتهيما؟منكمشخصلكلاالهمالمجموعة"الصف"جعلباالمكانرأيكمحسبكيف-

الفعاليةسير
لتفعيللحصةاخاللتستعملمحوسبةتقنيةعنعبارههيمنتيمترمينتيمترتقنيةاستعمال

المينتيمترتقنيةاستعمالعنقصيرشرح.الطالب

اوليةخارطة–التداعياتشمساستعمالباالمكان,المينتيمترتقنيةاستعمالامكانيةتتوفرلماذا

الطالبعالممنبالمجموعةمتعلقةبمصطلحات

بالمنتيمترأسئلة 

?ما هي مجموعات االنتماء الخاصة بك. 1
يبةالشبحركاتضمنقدم،مجموعاتكرةفريقالصف،الحي،منعائلة،أصدقاء،اصدقاء:امثلة.

.أخرىومجموعات..
متنوعةانتماءمجموعاتفيعضوفردكل.الفرداليهاينتميمجموعةهياالنتماءمجموعة

حياتهمسيرةخالل

.بارزبشكلتظهرالطالببينشيوعااالكثراالنتماءمجموعةالمينتيمترعلىاالعملاثناء•
الطالباجاباتبعدالشاشةعلىتظهرهكذا

(امور3)؟لكبالنسبةاهميةاالكثراالنتماءمجموعةتعطيكماذا.2
الطالبتعبئةبعدالصورةتظهرهكذا

فيذ وفهم ربط مواضيع حيوية للمواد التعليمية،تن:نقاش

وتطوير رؤية متعددة التوجهات،تشجيع التداخل

.االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات

ير التنور اللغوي ،النقد البناء، التفك: االدراكي

.اإلبداعي ، التنور الرقمي

المعرفة الذاتية والتوجيه الذاتي : شخصية

الوعي االجتماعي : العالقات الشخصية

والسلوك االجتماعي 

تشجيع حب -حب المعرفة ومتعة التعلم

االستطالع واالهتمامات 

.تفكير ذاتي ،المبادرة

:  العدالة االجتماعية والتضامن  االجتماعي

مساعدة االخر،المشاركة االجتماعية والمواطنة 

about:blank
https://www.mentimeter.com/
https://ecat.education.gov.il/mentimeter




انتماء

חברות בית

יחס חם

השקעה בטחון תחרות

العاب

اهتمام

مساعدة

محبة

امان

منافسة

حب

عالقة طيبه

ماذا تضيف لك المجموعات في الحياة االجتماعية

عائلة عالقات طيبة

احد يشاركني 

مشكلتي



إفتتاحية 

سير الدرس

تلخيص

تلخيص
الىعرفناتكذلك.الوقتبنفسمجموعاتلعدةحياتنافيننتمياننا،وكيفالمجموعةقوةعن:الدرسهذافيتعلمنا

احياتنفيأهميةذاتلمجموعةالصفتحويللكيفيةوتطرقنا.حياتنافيمجموعةلكلالعديدةالفوائد

مهارات

قيم

تطبيقات
عملية

الصف كمجموعة ذات اهمية:  تتمة•

،كل مجموعة تقوم ببناء خطة عمل لمشروع في مجال التداخل االجتماعي ،حسب (طواقم)يقسم المربي الصف لمجموعات •
(إذا كان لديكم أقتراحات اخرى مالئمة فبإمكانكم اضافتها )المجاالت المقترحة  

طاقم الدعم االجتماعي للصف-1

طاقم المساعدة التعليمية-2

(الوساطة)طاقم التسوية والوفاق -3

طاقم المحافظة على النظافة والتزيين والمحافظة على البيئة-4

اعياد ميالد ،مناسبات اخرى–طاقم  االحتفاالت -5

:تعليمات

.أعطوا  اسًما  لكل طاقم* 

حددوا االهداف للطاقم* 

حددوا  طرقًا  لتحقيق االهداف* 

وزعوا مهام داخل الطاقم * 

حددوا ما هي مواصفات النجاح من وجهة نظركم* 

من االن على كل طاقم العمل من أجل تحقيق اهدافه

.اقم على المربي ان يقوم بتقييم عمل الطواقم  مرة كل شهر على االقل من خالل عقد اجتماع طاولة مستديره لتقييم اداء الطو

المجموعةاهدافتحقيقفيفردلكلالشخصيةالصفاتتساهمكيفنتعلمسوف:القادمالدرس

ير التنور اللغوي ،النقد البناء، التفك: االدراكي

.اإلبداعي ، التنور الرقمي

المعرفة الذاتية والتوجيه الذاتي : شخصية

الوعي االجتماعي : العالقات الشخصية

والسلوك االجتماعي 

تشجيع حب -حب المعرفة ومتعة التعلم

االستطالع واالهتمامات 

.تفكير ذاتي ،المبادرة

:  العدالة االجتماعية والتضامن  االجتماعي

مساعدة االخر،المشاركة االجتماعية 

والمواطنة 

فيذ وفهم ربط مواضيع حيوية للمواد التعليمية،تن:نقاش

وتطوير رؤية متعددة التوجهات،تشجيع التداخل

.االجتماعي



إفتتاحية

سير الدرس

تلخيص

:ملخص

ماذا يستطيع  الفرد تقديمه للمجموعة؟•

كيف يمكن  للمجموعة إستغالل صفات ومميزات الفرد لتحقيق أهدافها؟•

-أنا للمجموعة والمجموعة لي

بة لنا نحن ننضم للمجموعة لحاجة اساسية بهدف  التواصل واالنتماء،المجموعة بالنس
.هي وسيلة  لتحقيق أالهداف،بواسطتها نوحد القوى وننفذ المهام

الفيلم عن مساعدة االخرشاهد 

رأينا في الفيلم ان كل فرد بستطيع ان يساعد فرد اخر

ي في هذه المرحلة نتقدم خطة إلى االمام نتعرف على الصفات الخاصة لكل فرد ف
موعة المجموعة ونفحص كيف يمكننا استعمال هذه الصفات من أجل تحقيق أهداف المج

:نقاط للتفكير

.بكل فرد يوجد ميزة او موهبة او مهارة معينة، يمكنها ان تدعم المجموعة*

فكروا ماذا بإمكانكم  تقديمه لدعم  للمجموعة؟

للمجموعة والمجموعة ليأنا

مهارات

قيم

تطبيقات
عملية 

الدرس الثاني

ير التنور اللغوي ،النقد البناء، التفك: االدراكي

.اإلبداعي ، التنور الرقمي

المعرفة الذاتية والتوجيه الذاتي : شخصية

الوعي االجتماعي : العالقات الشخصية

والسلوك االجتماعي 

تشجيع حب -حب المعرفة ومتعة التعلم

االستطالع واالهتمامات 

.تفكير ذاتي ،المبادرة

:  العدالة االجتماعية والتضامن  االجتماعي

مساعدة االخر،المشاركة االجتماعية 

والمواطنة 

فيذ وفهم ربط مواضيع حيوية للمواد التعليمية،تن:نقاش

وتطوير رؤية متعددة التوجهات،تشجيع التداخل

.االجتماعي

https://youtu.be/mBW8qbGHVo0


إفتتاحية

سير الدرس

تلخيص

:ملخص
ة نتعرف على صفات ، مميزات وقدرات  كل فرد في لمجموعة، ونناقش أهمية مساهم

.كل فرد  للمجموعة كشرط الستمراريتها

:سيرورة الفعالية

(ايموجيم)اشكال وبطاقات صور رمزية لوجوه بطاقات تحتوي على 
:إمكانيات

بواسطة المسالط(ايموجيم)عرض الصور الرمزية -

.وبعثرتها  على األرض( ايموجيم)طباعة الصور الرمزية -
.  يستطيع كل طالب اختيار صورة رمزية من تطبيق الوتس اب من تلفونه الخاص -

.احديقوم كل طالب بإختيار صورة  التي تمثل إحدى صفاته، ممكن  إختيار أكثر من صورة و
.النملة النها تمثل االجتهادإخترت: مثال

:يقسم المربي الصف الى مجموعات
ن كل مجموعة مخزن صفات من مجموعة الصور التي تم اختيارها بالمجموعة ،هذا المخزثكّون

.ممكن ان يساهم في تحقيق األهداف التي اختارتها المجموعة

:أسئلة للنقاش بكامل الهيئة
حسب رأيكم ،ما هي الصفات المميزة للكائنات الحية التي اخترتموها؟-

كيف تساهم هذه الصفات في تقدم المجموعة؟-

مهارات

قيم

تطبيقات
عملية 

التفكير \النقد بناء\ثنور لغوي:االدراكي

.تنور رقمي\إالبداعي

وتوجيه ذاتي \معرفة ذاتية :شخصية

السلوك \إجتماعيالوعي :العالقات الشخصية

االجتماعي

حب تشجيع-حب المعرفة ومتعة التعلم

االستطالع واالهتمامات 

ية العدالة االجتماع. تفكير ذاتي ،المبادرة

ساعدة:االجتماعيوالتضامن  

االخر،المشاركة االجتماعية والمواطنة 

ة،تنفيذ ربط مواضيع حيوية للمواد التعليمي:نقاش

ع وفهم وتطوير رؤية متعددة التوجهات،تشجي

.التداخل االجتماعي







إفتتاحية

سير الدرس

تلخيص

مهارات

قيم

تطبيقات
عملية

تعلمنا من هذا الدرس اهمية المساهمة الخاصة لكل فرد في المجموعة، كيف يعود •
مردود هذه المساهمة اليه،  تطرقنا الى  عدة صفات لكل شخص والتي تساهم  في

.تحقيق  أهداف المجموعة

والذي يوضح أهمية مساهمة  كل" الزرازيررقص "وننهي فعاليتنا بفيلم 

مميز، فرد في المجموعة، وكيف ان اتحاد وتعاون المجموعة وإتفاقها يخلق شيء مبهر ،

.متقن بشكل كبير

:وهناك أقوال مشهورة

.«نحلة واحدة ال تجني العسل»

«يدا واحدة ال تصفق»و 

ل عندما نَداف الثلج هي اكثر االبداعات في الطبيعة ، انظروا ماذا تستطيع ان تفع" و
"تتحد

:سؤال تحضيري للدرس للفعالية القادمة

ائها ؟كيف حسب رأيكم تستطيع المجموعة ان تساهم بعطائها للجميع و ليس فقط ألعض*
فيذ وفهم ربط مواضيع حيوية للمواد التعليمية،تن:نقاش

وتطوير رؤية متعددة التوجهات،تشجيع التداخل

.االجتماعي

تشجيع حب -حب المعرفة ومتعة التعلم

االستطالع واالهتمامات 

العدالة االجتماعية . تفكير ذاتي ،المبادرة

مساعدة : والتضامن  االجتماعي

االخر،المشاركة االجتماعية والمواطنة 

نور ت\التفكير إالبداعي\النقد بناء\ثنور لغوي:االدراكي

.رقمي

وتوجيه ذاتي \معرفة ذاتية :شخصية
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? מה הביטויים של מנהיגות הנוער? במה היא שונה ממנהיגות מבוגרים? מהי מנהיגות נוער

إفتتاحية

سير الدرس

تلخيص

:الهيئةبكاملللنقاشسؤال

الحي؟وأهاليالعائلةبينالعالقاتنجاحفيساعدالذيمارأيكمحسب-

التكافل المتبادل في المجموعة
ما هو التكافل المتبادل في المجموعة؟•

كيف ينعكس التكافل المتبادل  داخل المجموعات التي تنتمي اليها ،وخاصة الصف ؟•

كيف ينعكس التكافل المتبادل   لمجموعة ما اتجاه المجتمع بشكل عام؟•

ما هو التكافل المتبادل في المجموعة؟

الفعاليةسير
عرض الفيلم في مهرجان السينما كفرياسيف–اعداد وحدة الشبيبة األذان والجرسفيلم عرض الفيلم    . المجموعة من أجل المجتمع 

2019االجتماعي األول للشبيبة في المجتمع العري 

التيرسةالمدفياألوالدالتقى،معهماالختالطمنأوالدهمومنعوا،الجيرانيقبلهالم،القريةإلىجديدةعائلةوصول:الفيلمملخص

حاولت،الحيمدخلعندوسقطتالحيفتياتإحدىمرضتيومذات،األهلعلمدونأصدقاءوأصبحواوتحدثوابينهمالعالقاتوفرت

قررتذال،المساعدةبتقديمبدورهمقامواالذينالجديدةالعائلةإلىاللجوءإلىواضطرت،إجابةدونلكنالجيرانمساعدةطلبأختها

باحةفيالرمضانيالعشاءإلىاألسرةدعوةفتمت،رمضانشهرفيذلك،حصلللعائلةالشكروتقديماالهلمعالتحدثالفتيات

معًاالكنيسةوجرساآلذانصوتُسمعوعندهاالكنيسة

مهارات

قيم

تطبيقات
عملية

المسؤوليةادلة،المتبالمساعدةفيهذاينعكسبعضابعضهمالمجتمعأفراديكفلأن:المتبادلالتكافل

ردالفحقرعايةاالجتماعية،العدالةمبادئ:االجتماعيالتكافلمبادئاهممنالتعاون،المتبادلة،

.والمجموعة
المتبادلللتكافلسنتطرقالوحدةهذهفي.المجموعاتفيأواألفرادبينيكونأنالمتبادلالتكافل

.للمجموعة

الدرس الثالث

نور ت\التفكير إالبداعي\النقد بناء\ثنور لغوي:االدراكي

.رقمي

وتوجيه ذاتي \معرفة ذاتية :شخصية

السلوك \إجتماعيالوعي :العالقات الشخصية

االجتماعي

تشجيع حب -حب المعرفة ومتعة التعلم

االستطالع واالهتمامات 

العدالة االجتماعية . تفكير ذاتي ،المبادرة

مساعدة : والتضامن  االجتماعي

االخر،المشاركة االجتماعية والمواطنة 

فيذ وفهم ربط مواضيع حيوية للمواد التعليمية،تن:نقاش

وتطوير رؤية متعددة التوجهات،تشجيع التداخل

.االجتماعي

https://youtu.be/M0P4Ai9o_yM


? מה הביטויים של מנהיגות הנוער? במה היא שונה ממנהיגות מבוגרים? מהי מנהיגות נוער

سير الفعالية 

افتتاحية 

تلخيص

يذ وفهم ربط مواضيع حيوية للمواد التعليمية،تنف:نقاش

وتطوير رؤية متعددة التوجهات،تشجيع التداخل 

.االجتماعي

التفكير \النقد بناء\ثنور لغوي:االدراكي

.تنور رقمي\االبداعي

وتوجيه ذاتي \معرفة ذاتية :شخصية

السلوك \اجتماعيالوعي:الشخصيةالعالقات 

االجتماعي

تشجيع حب االستطالع -حب المعرفة ومتعة التعلم

.تفكير ذاتي ،المبادرة

مساعدة : العدال االجتماعية والتضامن  االجتماعي

االخر،المشاركة االجتماغية والمواطنه 

مهارات

قيم

تطبيقات

:ملخص
.تكافلموضوع هذه الفعالية مفهوم التكافل المتبادل  في المجموعة ،وطرق تقوية ال

سير الفعالية

الفيلمعرضبعد

مجموعاتلثالثالصفالمربييقسم

.اجتماعيةمبادرةتقترحمجموعةكل-

مساعدةفى،المستشفياالطفالبأقسامأوالمسنينببيتبالعيداالحتفال:امثلة

ةبالمدرسإعاقةذويطالبمساعدةبالمدرسة،مرضىطالبالحيوانات،مساعدة

قيميهيعمواضعنفيلمإنتاجالمدرسة،بحديقة،العنايةتعليميةومرافقةمساعدة،

.أخرىوامور
ولالجداألهداف،:بداخلهاتشمل–مفصلةعملخطةبكتابةتقوممجموعةكل-

سساتمؤبأسماءقائمةالموارد،لتجنيدطرق،المطلوبةاالعمالترتيب،الزمني

.مهامتقسيمالمساعدة،بإمكانهماشخاصاو
.الهيئةكاملامامللعرضالعملخطةالمجموعاتتحضر•
قهالتطبيواحدةعملخطةالطالبيختارالعملخططعرضمناالتتهاءعند-•

.السنةخالل
:الهيئةكاملفيللنقاشاسئلة

المهمة؟فيبالنجاحساعدكمالذيما*•

؟واجهتكمالتيالصعوباتهيما•



? מה הביטויים של מנהיגות הנוער? במה היא שונה ממנהיגות מבוגרים? מהי מנהיגות נוער

تلخيص

افتتاحية 

سير الفعالية
مهارات

قيم

تطبيقات
عملية 

فل تعلمنا عن اهمية ومعنى  التكافل  المتبادل  في المجموعة وكمجموعة ،جربنا قيمة التكا

المتبادل   في المجموعة وفهمنا ان التكافل المتبادل  هو  امر ضروري  من أجل استمرارية

.بقاء المجموعة 

:الدرستلخيص
للمتابعةومهمةللتفكيرسؤال

.بيةاألغلمنعليهااالتفاقتمالتيالعملخطةالصفامامنعرض•
فردلكعلى،السابقةبالدروسعنهاتحدثناالتيالصفاتحسب•

.يارهااختتمالتيالعملبخطةالمساهمةيستطيعبماذايفكر،ان
القادمالدرسحتىالمساهمةإمكانياتتحضير

طحائ)"بادلت"تطبيقلهمسيرسلانهالطالبالمربييخبر•

يساهمانيستطيعماذايكتبأنطالبكلوعلى(تفاعليمشترك

.للمجموعة
رابط

•padlet.
والتعليمالتربيةوزارةموقعمنالتفاعليالمشتركالحائطلتحضيرتعليمات•

التفاعليالمشتركالحائطلتحضيراضافيةتعليمات•

الصورةبهذهيظهرالحائط•

فيذ وفهم ربط مواضيع حيوية للمواد التعليمية،تن:نقاش

وتطوير رؤية متعددة التوجهات،تشجيع التداخل

.االجتماعي

تشجيع حب االستطالع -حب المعرفة ومتعة التعلم

.تفكير ذاتي ،المبادرة

مساعدة : العدال االجتماعية والتضامن  االجتماعي

االخر،المشاركة االجتماغية والمواطنه 

التفكير \النقد بناء\ثنور لغوي:االدراكي

.تنور رقمي\االبداعي

وتوجيه ذاتي \معرفة ذاتية :شخصية

السلوك \اجتماعيالوعي:الشخصيةالعالقات 

االجتماعي

https://he.padlet.com/
https://he.padlet.com/
https://youtu.be/ipHNpBr225U
https://youtu.be/OtdhpGh1Dco
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قيم
تفاصيلالقيم

حب المعرفة ومتعة التعلم
واالهتمامات االستطالعتشجيع حب1.

السعي للتميز واستخالص القدرات2.

المبادرة المستقل والتفكير3.

االلتزام بقيم دولة إسرائيل كدولة يهودية

وديمقراطية

احترام رموز الدولة والمحافظة على القانون 1.

الديمقراطية في المجتمعالمشاركة في العمليات2.

احترام قيم التراث والثقافة في المجتمع

الدولة و

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 والعائلةاحترام

الحفاظ على قدسية الحياة ،احترام الوالدين واألسرة

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

الطبيعة وتعزيز العدالة البيئيةااللتزام  نحو

التربية للقرن 



,العائلة:مثلاخرىمجموعاتعلىوتأثيرتفاعل,متبادلتأثيرمتواصلة،نشاطات,مصالح,قيم,انتماءات،هوية:مميزاتعدةلهااجتماعيةخالياعنعبارةاألشخاصمنمجموعات
(למקור).اخرىوامورطوائف,ديانات,قوميات,الشبيبةحركة,المدرسة,الصف

متبادلةالقةعبينهميوجد,ومنظمةمستقرةبينهمالعالقات,االقلعلىمشتركواحدهدفلديهم,متبادلةعالقةتربطهم,اكثراواشخاصثالثمنتتكوناجتماعيةوحدةهيالمجموعة

1994Byrne).المجموعةمنقسمأنفسهميرون & Baron,(

الفردحقجتماعية،رعايةاالالعدالةمبادئ:االجتماعيالتكافلمبادئاهممن.،التعاونالمتبادلة،المسؤوليةالمتبادلةالمساعدةفيهذاينعكسبعضابعضهمالمجتمعأفراديكفلأن:التكافل

االرشادمركز-العربيالوسط–والشبابالمجتمعإدارة8،ص2003،«وقتللمحبة»والتداخلالتكافل).والمجموعة

معرفة

(המקור. )بواستطتها  نستطيع توحيد القوى وإنجاز المهام, تكّون المجموعة بالنسبة لنا وسيلة لتحقيق االهداف. نحن ننضم للمجموعة  لحاجة أساسية   للتواصل واالنتماء

االنسان،ةقيمالمساواة،قيمتنبعهنامن.والبقاءاالستمرارالمجموعةتستطيعلنالمجموعهافرادبينتسامحوعالقاتمشاركةدونلكن،وتميزمكانهلهالمجموعةفيفردكل

(המקור).والمسؤوليةالعملالتداخل،التسامح،الديموقراطية،المشاركة،
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