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نـَـا " نـِـي، يـَـهـُـمـُـّ  " يـَـهـُـمـُـّ

 

ز على التداخل االجتماعّي وعلى إعادة النظر لدى كل شخص منا  في مجرى الحصة هذا يركـِـّ

 العالقات بين العرب واليهود في الدولة.استعداده لتحسين 

 :أالهـداف

  التداخل االجتماعي كعامل مساهم في بناء " الجسر " بين  أهميةبالطالب يزداد وعي أن

 .العرب واليهود في الحاضر والمستقبل

  ص سبل نشاط حـُـّ فــ  ـلة تــ   الطالب العرب واليهود لبناء جسور بين الشعبين.لتفعيل محتم 

 مـساعـدة: مـواد

 :يـصـخـان شيـبــتـاس الـمـلـحـق األول. 

 ات.ـوعـمـجـمـز لـلـيـركـمـارة تـتـاس :ـثـانـيالـمـلـحـق ال 

 دقيقة. 90 الـمـدة الـزمـنـيـة:

  :شـخـصـي -الـمـرحـلـة األولـى -سـيـر الـفـعـالـيـة

 انيـبــتـساالغرض  .( األولالـمـلـحـق الشخصي )  انيـبــتـستعبئة االالطالب من المربي يطلب 

ألن يكونوا مشاركين في نشاطات تساهم في التحاور في المجتمع  هماستعدادفحص مدى 

 اإلسرائيلي.

 :مـجمـوعـات -الـمـرحـلـة الـثـانـيـة

مـارة ـتـاستحصل كل مجموعة على مجموعات. أربع  إلىأن يتوزعوا  الطالب يطلب المربي من

ز .( ـثـانـيالالـمـلـحـق )  اتـوعـمـجـمـز لـلـيـركـت المعطيات التي كل مجموعة أعضاء  يركـِـّ

 الشخصي. انيـبــتـساالعبأها كل واحد منهم في 

  

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/


 
 

 وزارة التربية والتعليم

 إدارة المجتمع والشباب

 المجتمع العربي -قسم المجتمع والشباب  

 الناصرة -اإلرشاد مركز

2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .073 -3939645: فـاكس ،073 -3939628: هاتـف ،17000جليل هعسكيم، نوف ه  ، بناية ليڤ 5بـواع ـجـل شارع

 ،http://noar.education.gov.il: المجتمع العربيقسم  -والشباب المجتمع إدارةموقع  ،http://edu.gov.il موقع الوزارة:                            

 .073 -3939706: فـاكس ،073 -3939701: هاتـفالناصرة،  -مركز اإلرشاد
 

 :ةـوعـمـجـمـل الـداخ اشـقـنـلـلة ـلـئـأس

 ؟كم وبين المعطيات الشخصية؟ وما المختلفمجموعتت اما المشترك بين معطي .1

 يمكننا أن نتعلم من تركيز المعطيات عن اآلراء السائدة؟ ماذا .2

 هل يستطيع الطالب أن يؤثروا في بناء جسر بين العرب واليهود؟ .3

همته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداني كل مجموعة يختار أعضاء  مندوبا للمجموعة، م 

 .لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل المجموعة

 :الـهـيـئـة ي كـامـلـات فـوعـمـجـمـاج الـتـرض نـع -الـثـالـثـة الـمـرحـلـة

 الـنـتـاج الفكري والوجداني لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعتهيقوم مندوب كل مجموعة بعرض 

 .ةـجـمـوعـلـمالخاصة باتـركـيـز الـاسـتـمـارة التي توحي بها المركزية  لةرسامتطرقا إلى ال

 :الـهـيـئـة كـامـلفـي إجـمـال  -رابـعـةالـ الـمـرحـلـة

 :األسئلة التاليةب مستعيناالطالب  مع تـلخيصي نقاش بإدارة رشدالم يقوم

 

يفعله حين تحدث أمام عينيه أحداث تؤثر على حياة المجتمع في أن  للمواطن ماذا يمكن .1

 ؟إسرائيل

 ؟يندرج هذا العمل ضمن الحقوق أم الواجباتهل  .2

الواجب في المشاركة في الحياة العامة يسري مفعولها على الطالب الحق وهل برأيكم،  .3

 ؟وعلى المواطنين البالغين بنفس الدرجة؟ لماذا

هل يستطيع الطالب أن يؤثروا على العالقات بين العرب واليهود في محيطهم؟ برأيكم،  .4

 عللوا!

أو في  ائيليفي المجتمع اإلسرفي العالقات بين العرب واليهود توّدون رؤيته أي تغيير  .5

 عللوا! ؟مجتمعكم المحليّ 

 ؟بأية طرق يمكننا إحداث هذه التغييرات .6
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 :اسـتـبـيـان شـخـصـي -الـمـلـحـق األول

 تـعـلـيـمـات:

 أحط بدائرة اإلجابة التي ترى أو تشعر أنها المالئمة.

ٌم بنظرك أن تساهم من وقتك الخاص للتعارف وللتحاور مع  .1 يـِـّ بأية درجة مـُـهـِـمٌّ وقــ 

 ؟آخرين من تيارات مختلفة في المجتمع اإلسرائيليّ 

 قليال أو أبًدا ال. 

 ،  مـُـهـِـمٌّ جًدا. مـُـهـِـمٌّ

___________________________________________________ 

 

في المجتمع  أكثر لعمل تستطيع من خالله أن تساهم في التحاورأو واحدا أعط مثاال  .2

 اإلسرائيلّي؟

___________________________________________________ 

  

ٌم بنظرك أن تستمتع بالحياة وأن تعيش اللحظة؟ .3 يـِـّ  بأية درجة مـُـهـِـمٌّ وقــ 

 قليال أو أبًدا ال. 

 ،  مـُـهـِـمٌّ جًدا. مـُـهـِـمٌّ

___________________________________________________ 

 

ٌم بنظرك أن تساهم من وقتك .4 يـِـّ لـِـتـُـحـْـِدث  تغييرا في المجتمع  بأية درجة مـُـهـِـمٌّ وقــ 

 اإلسرائيلّي خاصة في ظواهر ترى أنها بحاجة إلى معالجة؟

 قليال أو أبًدا ال. 

 ،  مـُـهـِـمٌّ جًدا. مـُـهـِـمٌّ

___________________________________________________ 
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 أعط مثاال واحدا أو أكثر لعمل تستطيع من خالله أن تـُـحـْـِدث  تغييرا في هذه الظواهر؟ .5

___________________________________________________ 

 

ني ولكن ماذا بأية درجة توافق المقولة: " ال تسأل نفسك ماذا تستطيع الدولة أن تعطي .6

 ؟( 1963 -1961رئيس الواليات المتحدة من  -) جون كنيديأستطيع أن أعطي الدولة " 

 قليال أو أبًدا ال. 

 أوافق جًدا. أوافق، 

___________________________________________________ 

 

 

 

 .اسـتـمـارة تـركـيـز لـلـمـجـمـوعـات ـثـانـي:الـمـلـحـق ال 

 

 

 

 

، مـُـهـِـمٌّ جًدا   مـُـهـِـمٌّ  غـيـر   أبًدا أو مـُـهـِـمٌّ  غـيـر  مـُـهـِـمٌّ

   الـسـؤال األول

   الـسـؤال الـثـالـث

   الـسـؤال الـرابـع

   الـسـؤال الـسـادس
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