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 بالتعلم عن بعد -فعالية ليوم األسرة العالمي

 

 كتابة بالعبرية: شلوميت لينغبويم

 : صالح محمود صفيةومالءمة ترجمة

  

 األهداف:

 تذويت قيمة األسرة والتضامن األسرّي. .1

 مناقشة قيمة العطاء داخل األسرة. .2

 استيضاح قيمة البـِّر وردِّ المعروف بالعمل والقول الجميل في األسرة. .3

  :دقيقة ( 15) افتتاحية 

 يقوم كل طالب بمشاركة اآلخرين بإرسال صورة عائلية ُمهمة بنظره ويحكي لماذا هي ُمهمة بالنسبة إليه.

بـْـر  يمكن القيام بذلك  *  بة مشتركة في بداية ) منّصة بادليت ( لوح مشترك عــ  ، عريضة محوس 

همة  يـْـل  الحصة أو كم   الحصة. قــُـبــ 

  :دقيقة ( 15) الحصة 

 اإلمكانية األولى:

ر المعيُ  ضـِـّ األسرة العالمي أمثال وأقوال ليوم ، مع اقتباسات متنوعة، لم لوحا مشتركا ) منّصة بادليت (ـحــ 

ر عن مفهوم مصطلح األسرة بنظره.  like ) ب أن يضع إعجابالطا لكويطلب من  بــِـّ ( ألكثر اقتباس يـُـعــ 

 .( يرّد فيه على اقتباس يعترض عليه post كتب منشورا )ب أن يلطا لكمن بإمكان المعلم كذلك أن يطلب 

ق على ـعدة روابط تـشـعـيـبـيفيما يلي  اللوح ة ومواّد يستطيع المعلم أن يستعين بها للتحضير المسبــ 

 المشترك ) منّصة البادليت (.

 األسرة ويكيبيديا 

 اقتباسات موقع يويو 

 عبارات جميلة عن العائلة 

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEB_en&source=univ&tbm=isch&q=%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88++%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA&hl=ar&safe=active&ved=2ahUKEwjnpZKA6-HuAhWzp3EKHYq8AsUQjJkEegQIAxAB&biw=1397&bih=953
https://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
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 اإلمكانية الثانية:

ب لطا لكمن قصيدة " شجرة األسرة " للشاعر اليمنّي حسن عبد هللا علي الشرفي ثم يطلب  المعلم عرضي

 عجابه. مة على أكثر بيت في القصيدة نال إعالأن يضع 

 شجرة األسرة للشاعر حسن عبد هللا

 

 :) بإمكان المعلم إضافة أغاٍن أخرى ذات صلة ( لالختياربعض األغاني 

 صـبـاح -يـا بـيـتـي يـا بـويـتـاتـي

 وديـع الـصـافـي ونـجـوى كـرم -وكـبـرنـا

 شـعـر: مـحـمـود درويـش، غـنـاء: مـارسـيـل خـلـيـفـة -حـّن إلـى خـبـز أّمـيأ

 

 أسئلة للنقاش:

 واألغاني؟ أية قيم تبرز من خالل األمثال واألقوال واألشعار .1

ها نا إيا، ما هي الحسنات واألمور الهامة التي تعطيواألغاني في ضوء األمثال واألقوال واألشعار .2

 األسرة؟

 تضعها األسرة أمام أفرادها؟ كيف يمكننا مواجهتها؟التي  أو التحديات المواجهاتما هي  .3

فترة اإلغالق حيث قضيتم أوقاتا طويلة مع األسرة. تذكروا لحظات استمتعتم  -فكروا بالفترة األخيرة .4

 فيها مع العائلة، ما الذي كان هناك؟

نبع الصراع؟ ما الذي ساعدكم في  تذكروا لحظة صراع أو مواجهة مررتم بها مع األسرة. مـِـم   .5

 حله؟

ـن ِمـن أفراد أسرتك تريد أن تشكره على أمر ما قام به خالل الفترة األخيرة؟ .6  م 

 أسرتك، فمن يكون؟أفراد لو كان بإمكانك أن تمنح شيئا ألحد  .7

 هل من المهم االحتفال بيوم األسرة؟ لماذا؟ .8

 

ة تلخيصية:  َمـهـمـَـّ

 .أكتبوا وقدموا تهنئة ألحد أو لبعض أفراد أسرتك

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
https://www.facebook.com/333724347004654/posts/868128363564247/
https://www.facebook.com/333724347004654/posts/868128363564247/
https://www.google.com/search?q=%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A+%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A&rlz=1C1GCEB_en&oq=%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A&aqs=chrome.1.69i57j0l3j0i22i30l4.5980j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=4vIlCKZi4P0
https://www.youtube.com/watch?v=LQj_BkPPC9Y&list=RDLQj_BkPPC9Y&start_radio=1&t=297&t=297&t=297

