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وحدة دروس للصف العاشر

: وعتحضير لالستعداد للتجربة العملية في المجتمع من خالل المشر

"االجتماعيوالتداخلالذاتيالتطور"
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طاقم مركز االرشاد القطري                              طاقم التربية االجتماعية الجماهيرية

قسم المضامين ،برامج ،تأهيل واستكمال

قسم المجتمع والشباب في المجتمع العربي
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الهوية واالنتماء 

التداخل، المشاركة والمسؤولية

الصف كوحدة اجتماعية 

االلتزام بالدولة 

نمط حياة ديمقراطي

القيـــادة 

في عالم متغيــر بجـــروتقبيــل شهادة 

المجمع العام لفعاليات التربية االجتماعية 
محور ساعة المربي من الصف السابع حتى الثاني عشر



االجتماعيوالتداخلالذاتيالتطور

المشاركة والمسؤولية, التداخل : محور

ي للصف العاشر  وحدة دروس لساعة المرب 
للتجربة العمليةتحضير لالستعداد

"

قة حب الحقي: أساس السعادة

ي في العقل ، حب األمانة ف

الحياة ، حب الجمال في 

العاطفة ، حب الخير في 

"العمل 

نالتربية للقر



مهارات

قيم

تطبيقات عملية

نعليميةمواد 

مصادر 

تخصص

معطيات

مواد مساعدة 2  . ورة  محور السير 1  .

مقدمة للمعلم 

افتتاحية

سير الفعالية 

تلخيص

: موضوع الوحدة
:  لالستعداد  للتجربة  العملية في المجتمع من خالل المشروعتحضير 

"االجتماعيوالتداخلالذاتيالتطور"

:  شخصي
يه الوعي الذاتي ، التوج

الذاتي
التعامل مع االخرين 

(:بْيشخصي)

الوعي االجتماعي 
والسلوك االجتماعي

لة احترام االنسان والعائ•

العدل االجتماعي•

التكافل  المتبادل•

تطوير وجهات نظر متنوعة 1.

معرفة االخر 2.

تشجيع التداخل االجتماعي 3.

3  .

األهداف واالعتبارات لالختيار.  4
األهداف واالعتبارات لالختيار

التداخل ، المشاركة والمسؤولية: محور
وحدة فعاليات للصف العاشر 

الدرس الثالثالدرس الثانيالدرس األول 

قــــيـــم مهـــاراتمعـــرفـــة

أســاليب وطــرق

تداخل التطور الذاتي وال" تتناول هذه الوحدة التحضير للتجربة العملية في برنامج 

بدأ نتعرف من خالل هذه الوحدة على المجتمع واحتياجاته االجتماعية، ن". االجتماعي

لعملية وبين في التعمق في البيئة القريبة وبعدها نالئم توقعات الطالب في التجربة ا

قش احتياجات المجتمع، نقترح عدة طرق للكشف عن أماكن للتجربة العملية وتنا

ن يمك" المبادر"مصطلح جودة الحياة في البلدة وكيف بواسطة المشروع الجماعي 

للطالب المساهمة في تطويرها 

:تنقسم الوحدة إلى ثالث فعاليات

النظر بتمعن–الدرس األول 

ولكنه متوفر –ممتع -الدرس الثاني

الحقيقة ببساطة–جودة الحياة –الدرس الثالث

باإلضافة إلى ذلك ، تعرض هذه الوحدة  إمكانيات ا ألماكن التجربة العملية 

لتطور ا"الهدف من هذه الوحدة هو تحضير  الطالب للتجربة العملية  في برنامج 

ن في في هذه الوحدة ، يتم التركيز على التمع".   الذاتي والتداخل االجتماعي

المجتمع ، وتحديد االحتياجات االجتماعية ومالئمة توقعات الطالب

about:blank


افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص

https://youtu.be/nwZ-naIjm6A

تطوير وجهات نظر متنوعة 

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

:مهارات معرفية 
تفكير ابداع  

ام االنسان احي 
ادلالعدل االجتماع  والتكافل المتب

مهارات 

قيم 

تطبيقات 
عملية

النظر بتمعن  الدرس األول

ربةتجاألولالُمركب.ُمركبيـْنمنمكوناالجتماعيوالتداخلاالجتماعيالتطوربرنامج:ملخص

فيطالبالتمعنبعداجتماعيةمبادرةتنفيذ–الثانيوالُمركب.المجتمعوخدمةالتطوعفيشخصية

.االجتماعيالتحسينفيسيسهمالذيالعملأوالتغييرإلىالحاجةوتحديدالمجتمع

علىفيهايشنعالتيللبيئةالعميقةالمراقبةتؤثرأنيمكنكيفللطالبسنوضح،الفعاليةهذهفي

تماعيةاالجاالحتياجاتلنايكشفمناالقريبةالبيئةفحصأنوكيف.وكمجموعةكأفرادتصرفنا

فيهاالموجودة

:الفعاليةقبلما

أكثرأوبيومالفعاليةقبلالطالبمنالمربييطلب

مكاناليكونأنالمهممن.(المدرسةأوالبيتمحيط)المحيطةبيئتكمفيصور5-6تصويرعليكم

للجميعمعروف

روريضالمهمةتنفيذالفعاليةليومللصف(النقالالهاتفبواسطممكن)الصوراحضاريجب.

.المطلوبةالفعاليةلتمرير

افتتاحية

الطالبيسألثمAssumptionsالفيلمالتاليالفيلمالمربييعرض

االجتماعي؟التداخلمعالفيلمموضوعيرتبطرأيكمحسبكيف

https://sharp-thinking.com/2011/11/14/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9D/


افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص

سير الفعالية 

لمدة نصف دقيقة .صورةيعرض المربي أمام الطالب . 1

.عدم  الكتابة عليهم التمعن في الصورة ومحاولة تذكر أكثر التفاصيل ويطلب منهم 

.ثم يطلب منهم تذكر أكبر عدد من التفاصيل 

.مع تحديد ووضع عالمات على بعض األجزاء, يعرض المربي صورة مشابهة لألولى . 2

األلوان : لـ يجب التطرق)فقط في العرض الثاني   أية تفاصيل تّم مالحظتها : يسال المربي الطالب  

(  واألحجام واألشكال والمبنى وما إلى ذلك

ناصر كان العرض سريعًا ، بعض الع)لماذا ، برأيهم ، لم يالحظوا هذه التفاصيل في العرض األول 

(.صغيرة جًدا، قسم منها جانبي وغير ظاهر في الصورة 

الدرس يطلب المربي  من كل زوج من الطالب النظر بشكل مشترك في الصور التي التقطوها قبل. 3

.عن بدقةوتحديد أكبر عدد ممكن من التفاصيل التي لم يروها للوهلة األولى لكن ظهرت فقط بعد التم

يدير المربي نقاًشا في الصف . 4
ة تطوير وجهات نظر متنوعة ، معرف

المختلف

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
لالعدل االجتماع  والتكافل المتباد

مهارات 

قيم 

تطبيقات 
عملية



افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص

ة تطوير وجهات نظر متنوعة ، معرف
المختلف

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
لالعدل االجتماع  والتكافل المتباد

مهارات 

قيم 

تطبيقات 
عملية

للنقاشأسئلة

متم ما العالقة بين التمرين حيث عرضت لكم فيه صورة  والتمرين الذي ق•

بفحص الصور التي التقطتموها؟

أية  تفاصيل تم الكشف عنها من خالل النظر بتمعن  في الصور التي•

التقطتموها؟ شاركوا باختصار

سب هل من الممكن أن تحدث بعض األمور في بيئتكم وال تالحظونها ؟ لماذا ح•

رأيكم ؟

صير والمدى ما هو تأثير عدم التمعن  في تفاصيل البيئة على حياتكم  للمدى الق•

البعيد ؟

؟لماذا من المهم مالحظة التفاصيل  والتمعن بها •



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG/800px-PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG/800px-PikiWiki_Israel_38859_Wildlife_and_Plants_of_Israel.JPG


افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص
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األداءفهم

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

، ت:مهارات معرفية  فكير تفكير ابداع 
نقدي، تنور رقم  

اع  السلوك االجتم: العالقات الشخصية

ام االنسان احي 
ادلالعدل االجتماع  والتكافل المتب

مهارات 

قيم 

تطبيقات 
عملية

تلخيص

عميقةنظرة.رةعابلمحةفيتُرىالالتيالتفاصيليكشفبتمعنالنظرأنالفعاليةهذهفيشاهدنا

التطوررنامجبفي.اآلخررؤيةفيستساعد،لناومعروفةمألوفةبدتلوحتى،المحيطةبيئتنافي

منلولالحإعطاءومحاولةالمحيطةالبيئةاحتياجاتتحديدسنحاول،االجتماعيوالتداخلالذاتي

.والجماعيةالفرديةالتجربةخالل

الجيوبفياأليديالتاليالفيلمالمربييعرض

للتلخيصأسئلة

رأسهرجلالرفععندما)الفعالية؟خاللظهرتالتيبالمواضيعالفيلميرتبطكيف•

.(المساعدةلتقديميدهمدّ ،رآهاوعندما.قبلمنيرهالمأشياءرأى،حولهونظر

وأمالشخصحاجةتدركونهل،التقطتموهاالتيالصورفيأخرىمرةتمعنوا•

؟االجتماعيالعملاتجاهونوعتحديدباستطاعتكمهلمكان؟

https://www.youtube.com/watch?v=YfvMEg5MLAc


افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص

فهم األداء

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
ادلالعدل االجتماع  والتكافل المتب

مهارات 

قيم 

تطبيقات 
عملية

!ممتع ولكنه متوفر
الدرس الثاني

اتواحتياجللطالبالشخصيةاالحتياجاتبينالعالقةالفعاليةهذهموضوع:ملخص

برنامجفيالعمليةللتجربةالصحيحاالختيارعلىالطالبمساعدة.والمجتمعالمجموعة

يطةالمحالبيئةالحتياجاتنظرهموجهاتوتوسيعاالجتماعيوالتداخلالذاتيالتطور

وقعاتتبينتوافقهناكيكونأنالعمليةللتجربةمكاناختيارعندالمهممن.والمجتمع

حتياجاتوااالجتماعيوالتداخلالذاتيالتطوربرنامجفييشاركونالذينالطالبورغبات

.والمجتمعالمحيطةالبيئة

افتتاحية

موبينيلأغنيةالمربييعرض

"خيرفاعل"

افتتاحية–للنقاشأسئلة

/االغنيةفيذكرماحسبالخيرعملهومارأيكم،حسب•

؟انانيةهناكأممساعدةيعتبرخيرعملكليعتبرهل•

؟للمجتمعالدعمأمللطالبالذاتيالدعمالعمليةالتجربةفياألهمهومارأيكم،حسب•

https://youtu.be/SBP5K1Qq7VE


افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص

حوار قيمي  

تشجيع التداخل االجتماعي

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
دلالعدل االجتماع  والتكافل المتبا

مهارات 

قيم 

تطبيقات 
عملية

الفعاليةسير

كلتحصل،(6-1المجموعات)مجموعاتستإلىاألولىالمرحلةفيالطالبالمربييقسم،الطريقةهذهحسب

ستةنممجموعاتإلىثانيةجولةفيالمجموعاتدمجيتم،دقائقبضعبعد.مناقشتهعليهاموضوععلىمجموعة

الطريقةعنمفصلشرح.(6-1المجموعات)األولىالمجموعاتمنمندوبيكونمجموعةكلفي:طالب

:األولىالجولة
نفسعلىمجموعتانكلتحصل,المهمةنفسعلىمجموعتينكلتحصل،مجموعاتستالىالطالبالمربييقسم

البطاقة

الطالباحتياجات:2-1المجموعتان•

المجموعةاحتياجات:4-3المجموعتان•

المجتمعاحتياجات:6-5المجموعتان•

لةللجومعهالورقةيأخذوأنالشخصيوموقفهالمجموعةموقفورقةعلىيكتبأنطالبكلمنالمربييطلب

الفعاليةفيالثانية

:الثانيةالجولة
األولىالجولةفيالمجموعاتمنممثليكونمجموعةكلفي،مختلطةمجموعاتإلىالطالبالمربييقسم

.
الثانيةللجولةمهمةبطاقة

:الهيئةكامل
بتعبئتهقامتالذيالنموذجمجموعةكلتعرض

الطالببيننقاًشاالمربييدير

https://drive.google.com/file/d/1vvzJepzx6exAD21tmcW1L0w9X68jD-lS/view?usp=sharing


افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص

:كامل الهيئة 
لسؤال ما إذا تعرض كل مجموعة الرسم الذي قامت بتعبئته بشكل مشترك ويُطلَب منهم اإلجابة على ا1.

.للتجربة العملية وما هي الخالفات التي نشأت في المجموعة" مثالي"كان هناك مكان 

أسئلة للمناقشة في كامل الهيئة 2.

في اختيار مكان التجربة العملية  ، ما هي االمور التي من المهم االنتباه لها؟3.

/ لفردية االحتياجات ا)نفترض  عدم وجود مكان مثالي للتجربة العملية  ، ما الذي يمكن التخلي عنه 4.

.؟ لماذا ا؟ اشرحوا موقفكم(احتياجات المجتمع / الجماعية 

:  مكان التجربة العملية المثالي بالنسبة لي
___________________

צורך חשוב  
בחברה  

  _______
_______

األكثر أهمية 
للمشاركين

  _______
_______

األكر أهمية 
للطالب

______

_______

حاجة 

هامة 

للمجتمع

____

____

____

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
دلالعدل االجتماع  والتكافل المتبا

حوار قيمي  

تشجيع التداخل االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات 
عملية



افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص

(:الجولة األولى في الفعالية )بطاقات مهمة للمجموعات 

لمجموعتان الثالثة والرابعة ا

؟ليةما هو األمر األكثر أهمية بالنسبة للمجموعة في التجربة العم

الذياألمرهيماطالبكليقول،بينكمجولةأجروا-1

بةالتجرمعهمينفذالذيناألشخاصيقابليجعله

نالذياألشخاصهمهؤالءويقوليتابعثمالعملية،

!أكونأنأريد

المجموعة؟فيظهرتالتيوالمهاراتالصفاتهيما.2

ةأهمياألكثراألمرهوما-اتفاقإلىالتوصلحاولوا.3

يةالعملالتجربةخاللوالمشاركينللمجموعةبالنسبة

صيالشخموقفهورقتهعلىالمجموعةفيعضوكليكتب

اليةالفعفيالتاليللقسمتحضيًراالمجموعة،وموقف

المجوعتان األولى والثانية 

ما هو األمر  األكثر بالنسبة للطالب؟

ما،المجموعةأعضاءجميعكليخبر،بينكمجولةأجروا1.

هذا":لويقوالعمليةالتجربةلمكانليذهبيدفعهالذياألمر

!"أردتهمابالضبط

/مجاالتإلىالجولةفيظهرتالتياإلجاباتقسموا.2

التجربةمكانالعملية،التجربةنوع:بـ ِيتعلقذلكهل)مواضيع

(ذلكالىوماالتجربةمنينبثقالذيوالمعنى

أهميةاألكثراألمرهوما-اتفاقإلىالتوصلحاولوا.3

العمليةالتجربةخاللللطالببالنسبة

الشخصيموقفهورقتهعلىالمجموعةفيعضوكليكتب

الفعاليةفيالتاليللقسمتحضيًراالمجموعة،وموقف



افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص

(:الجولة األولى في الفعالية )بطاقات مهمة للمجموعات 

والسادسةالخامسةالمجموعتان

منمعوالمجتالمحيطةللبيئةبالنسبةأهميةاألكثراألمرما

العملية؟التجربة

هيمارأيهحسبطالبكليقولبينكم،جولةأجروا.1

الطالبطيعيستوالتيالقريبة،للبيئةاألساسيةاالحتياجات

.العمليةالتجربةخاللمنلهاالحلولإعطاء

التيلالحتياجاتالحلولتعطيالتيالفعالياتنوعما.2

تساهمالعمليةللتجربةأماكنوأيةاألولى،الجولةفيظهرت

الحلول؟تلكفي

نأممكنعملأفضلهوما-اتفاقإلىالتوصلحاولوا.3

واضح؟بشكلللمجتمعالطالببهيساهم

صيالشخموقفهورقتهعلىالمجموعةفيعضوكليكتب

.يةالفعالمنالتاليللقسمتحضيًراالمجموعة،وموقف



افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص

:بطاقة مهمة للجولة الثانية 

يعرض كل طالب  في المجموعة الموضوع الذي تمت                         1.

..مناقشته في المجموعات األولية ويعرض موقفه الشخصي وموقف المجموعة

-حاولوا  تعبئة النموذج المرفق  2.

هل هناك أماكن تجربة عملية تلبي معظم االحتياجات؟3.

ما الخالفات التي تنشأ بين االحتياجات المختلفة؟4.

ما هي الحاجة األكثر أهمية في هذه الحالة حسب رأيكم ؟5.

هل تعتقد أن هذا ممكن؟. حاولوا  وصف مكان مثالي6.

:  مكان التجربة العملية المثالي بالنسبة لي 
___________________

צורך חשוב  
בחברה 

  _______
_______

األكثر أهمية 
للمشاركين

  _______
_______

األكثر أهمية 
للطالب

______

_______

حاجة هامة 

للمجتمع

______

______



افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
دلالعدل االجتماع  والتكافل المتبا

تشجيع التداخل االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات 
عملية

برنامجفياركونيشالذينالشبيبةألبناءوالربحالمجتمعفيالمساهمةبينالتوازنعلىركزنا،الفعاليةهذهفي

المجتمعيفالعمليةالتجربةمساهمةتكونعندماأنهوجدنا.االجتماعيةالمشاركةاالجتماعيوالتداخلالذاتيالتطور

سيكونعمليةالالتجربةمكانفإنعندها–بالعملواالستمتاعبالرضاالشبيبةأبناءويشعروكما،كبيربشكل

.وناجحةإيجابيةاجتماعيًاالمتداخلينلجميعالتجربةوستكونلهممناسبًا

للتلخيص

المجموعةوأالفردبهيقومالذيالجهدأنهعلىالتطوعيالعملتعريفيتم":التالياالقتباسالمربييقرأ

الذيالجهدهذاأنكماأحد،أيمنإجباربدونالشخصإرادةبكامليكونالمجهودهذااآلخرين،إسعادبهدف

هللامنابوالثواألجرعلىالحصولمنهالهدفيكونقدأومادي،وليسمعنويمقابللهالمقابليكونبذلهيتم

بينمحبةوالوالتعاونالمشاركةروحوتعزيزوتنميةالمجتمعرفععلىيعملالتطوعيالعملأنكماتعالى،

.الجميع

(:ثقافيةمعلومةموقععلىالمزيدإقرأ)

للنقاشأسئلة

االقتباسيدعمالفعاليةخاللالمجموعاتفيدارالذيالنقاشيعززكيفاالقتباس؟معتوافقونهل-1

?يرفضهأو
الجتماعياوالتداخلالذاتيالتطوربموضوع"ينقصهوالبهيتمتعالذي"االقتباسيرتبطكيف-2

دار؟الذيوالنقاش

شخصيًا؟عليكالفعاليةستؤثركيف:الذهنياالسترجاع-3

https://www.thaqfya.com/search-volunteer-work


يوم تركيز 

دار السينما 

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
دلالعدل االجتماع  والتكافل المتبا

تشجيع التداخل االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات 
عملية

أساليب مقترحة إلمكانيات  

التجربة العملية  في المجتمع لكشفها  أمام الطالب 

للمربي

ظيموالتنالمصادقةأنظمةحسبالعملالعمليةالتجربةأماكنعلىأنالتشديدالمهممن•

.األنظمةلتلكوفقًاالعملالطالبوعلىللتداخل

أنظمةبحسعليهاالمصادقةتمالتيالعمليةالتجربةأماكنلعرضمعدةالمقترحةاألماكن•

للتداخلوالتنظيمالمصادقة

ويديرهاةالمدرسيالطبقاتحسبالعمليةالتجربةأماكنعرضيتم،الحاالتغالبيةفي•

.المدرسةفياالجتماعيالتداخلمركز

قواعدىعلالمحافظةمعالعملية،التجربةمكانواختيارالشخصيةالمبادراتيشجعالبرنامج

.بجروتشهادةعلىللحصولالسالمة

،تماعياالجالتداخلمركزأمامهعرضهاالتيالعمليةالتجربةبأماكناهتماًمايجدالالذيالطالب

علىيحصلوأنرالمعاييجميعيستوفيأنبشرط،قلبهمنقريبةعمليةتجربةيقترحأنيستطيع

.المحليةالسلطةغبالتطوعومركزاالجتماعيالتداخلمركزمنموافقة

سوق التجارب 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=228&REFF_GUID=%7b9E58224A-3D84-41BD-B1EF-9175AA6F14AC%7d


سوق التجارب 

العملية

ُمرّكــزيوم 

دار السينما

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
ادلةالصدق االجتماع  والمشاركة المتب

تشجيع التداخل االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات 
عملية

أساليب مقترحة إلمكانيات  

التجربة العملية  في المجتمع لكشفها  أمام الطالب 

العملسيرورة

إطارهفييحدثالذيالنشاطلعرضمساحة/غرفةعمليةتجربةمكانلكليُخصص1.

بتسجيليقومالبطكل.العمليةالتجربةألماكناقتراحاتقائمةعليهامكتوبالفتةتعليقيجبالفعاليةبدايةفي2.

مكنهفياكتملالمسجلينعددولكنمعينةلمحطةالتسجيلأرادطالبأنحالةفيمشاهدتهايودمحطاتأربع

.ثانيةكأولويةيختارهالمحطةالتسجيل

اخترهاالتياألولىللمحطةطالبكلينتقل,(ميكروفون,صافرة)عليهامتفقإشارةحسب3.

..المحطاتبجميعالمرورحتىوهكذاالتاليةللمحطةالطالبينتقلساعةنصفمروربعد4.

ــز  يوم ُمركّ 

إضافيةإمكانيات

الهيئةوأالمؤسسةممثل)العمليةالتجربةفيالفعالياتلوصفممثلينبدعوةيقومالعرضمنظم

فونويصالصفوفبينالممثلونيتنقل.(إلخ،المجالهذافيتطوعخريجأوطالب،المشغلة

.المقترحةالفعاليات

يحصل  كل ممثل على طاولة  لوضع المواد –" تجربة هايد بارك"خالل االستراحة ، تقام  

.  .والمعلومات وأوراق التسجيل ويقوم باإلجابة  على أسئلة الطالب الذين يقتربون منه



سوق التجارب 

العملية 

ُمرّكــزيوم

دار السينما 

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسانا احي 
دلالعدل االجتماع  والتكافل المتبا

تشجيع التداخل االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات 
عملية

أساليب مقترحة إلمكانيات  

التجربة العملية  في المجتمع لكشفها  أمام الطالب 

ــز يوم ُمركّ 
متطوعين بالغين يتم  تمثيل المؤسسات التي تنفذ فيها التجربة العملية من قبل ممثلين عنها  ،

.، طالب من المدرسة في طبقة  أعلى أو ممثلين من المجال الذي تنفذ  فيه التجربة

حول إذا لم يكن هناك تمثيل من مكان التجربة العملية  ، من الممكن تقديم مقطع فيديو

.الموضوع ومناقشة أهمية المساهمة في هذا المجال

ساعة ونصف: مدة عرض الفعالية 

:مثال لقائمة للتعبئة 
محطة معلومات وفعاليات

فياسمهتسجيلطالبكلمنيُطلب

عملساعاتوفيمختلفةمحطاتأربع

مختلفة

نجمة الساعة 

داوود 

الحمراء

مرافقة 

ومتابعة

بيت 

المسنين

مراكز 

جماهيرية 

جمعية 

حماية 

الحيوانات

ميسسهىأملعدن ليلى10:00

جنى حسن وفاءسيريناحمد 

عليليلى سماحلينا محمد

محمودهبةرهام

سجاجمال

أملمحمدراية سهىوفاء10:30

دانارهامسهامحسن نسرين 

عليجمالسامحليلى سوسن 

محمودعدن احمد

سجاسيرين

لينا 



يوم تركيز 

سوق التجارب 

العملية

دار السينما 

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

، ت:مهارات معرفية  فكير تفكير ابداع 
نقدي، تنور رقم  

السلوك االجتماع  : العالقات الشخصية

ام االنسان احي 
دلالعدل االجتماع  والتكافل المتبا

تشجيع التداخل االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات 
عملية

أساليب مقترحة إلمكانيات  

التجربة العملية  في المجتمع لكشفها  أمام الطالب 

سوق التجارب العملية 

للفعاليةاستعداًدا

المدرسة،مجمعفيالموجودةالعمليةالتجاربلكلتركيزلنموذجمثالعلىالطالبيحصل1.

.تهمهعمليةتجاربأيةبتحديدطالبكليقوم

ملية نحضر معًا األكشاك  ، يقوم طالب من خريجي المدرسة وممثلي أماكن التجربة الع. 2

ة العملية على بتحضير أكشاك في ساحة المدرسة أو في قاعة كبيرة ، ويتم تسجيل اسم التجرب

كل كشك 

.طالبلكلشخصيةبطاقةنوزع.3

العرض

.يةالفعالقبلحوزتهفيالتيالبطاقةبتعبئةيقومطالبكل،األكشاكبينالطالبيتجول

ساعتين : مدة الفعالية



يوم تركيز 

سوق التجارب 

العملية 

دار السينما

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
دلالعدل االجتماع  والتكافل المتبا

تشجيع التداخل االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات 
عملية

أساليب مقترحة إلمكانيات  

التجربة العملية  في المجتمع لكشفها  أمام الطالب 

سوق التجارب العملية
مثال لنموذج تركيز 

(يجب تحضير نموذج دقيق يحتوي على جميع أماكن التجربة المقترحة) 

ألماكن تجربة اقتراحات

عملية 

 Xضع إشارة 

ة التجربة العمليبجانب مكان

التي تهمك 

سجل على األقل سببين 

أساسيين الختيارك

داوود الحمراءنجمة

(نالمسنيمساعدة)بيت المسنين 

مركز إنقاذ الحيوانات

(العناية بالحيوانات)

بةالشبي, كشاف)حركات الشبيبة

(العاملة والمتعلمة وغير ذلك

(وشرطةشبيبة)שחקים 



يوم تركيز 

سوق التجارب 

العملية 

دار السينما

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
دلالعدل االجتماع  والتكافل المتبا

تشجيع التداخل االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات 
عملية

أساليب مقترحة إلمكانيات  

التجربة العملية  في المجتمع لكشفها  أمام الطالب 

سوق التجارب العملية 

مثال لبطاقة 



يوم تركيز 

دار السينما

سوق التجارب 

العملية
:مهارات شخصية 

  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
دلالعدل االجتماع  والتكافل المتبا

تشجيع التداخل االجتماعي

مهارات

قيم

تطبيقات 
عملية

أساليب مقترحة إلمكانيات  

الب التجربة العملية  في المجتمع لكشفها  أمام الط

دار السينما 

استعداًدا للفعالية 
صور فيه الثاني عشر تحضير فيلم لمدة دقيقتين ي–نطلب من طالب الحادي عشر

.مكان التجربة العملية التي قام  بها 
العرض

نعرض في الجولة األولى أربعة أفالم . 1

جربة بعد بث األفالم ، يصعد للمنصة ممثلو الطالب وممثل بالغ من مكان الت. 2

(أسئلة وأجوبة ) العملية لحلقة حوار 
.كل نصف ساعة جولة عرض إضافية ، بث  أربعة أفالم وحلقة حوار. 3

ة أخرى بث ثمانية أفالم  بشكل متواصل وبعدها نقل الطالب لغرف: إمكانية أخرى 

.تتم فيها حلقة الحوار لممثلي الطالب وممثل من مكان التجربة العملية



افتتاحية

سير الفعالية

تلخيص

(األوللقسم)الفعاليةسير

أفرادأربعةمنمكونةلمجموعاتالطالبالمربييقسم1.

ابقةالسالفعالياتفيطرحهاتمّ التيالمواضيعمنالحياةجودةعلىيساعدموضوع/مجالمجموعةكلتختار2.

للحيقًاوفالمجموعة،أفرادمناختيارهتمالذيلالمجافيالحياةجودةلفحصمؤشرتحضيرفيمجموعةكلتقوم3.

ومثالارلالختيمؤشرلبناءمساعدةأداةمرفق:لراحتكم(ذلكوغيرالسكانمميزاتالحي،نوع)فيهيعيشونالذي

نعتجيبالتيالمعلوماتلهمتوفرأنيمكنالتيالمصادرهيماالتخطيطمجموعةكلمنالمربييطلب4.

المسحوالمؤشرواختيارالمعلوماتتلكالصفكاملأمامسيعرضونطرقبأيوالتخطيطأثاروهاالتياألسئلة

.الدرسحتىتنفيذهسيتمالذي

.5.

فهم األداء 

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

ر إبداعي تفكير نقدي ،تفكي:مهارات معرفية 

وتنور رقمي
(بْيشخصي)مهارة التعامل مع اآلخرين 

االجتماعيالسلوك 

ام االنسان احي 
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(متواصلبشكينفذأنممكن,الثانيالقسم)الفعاليةسير

.ياةالحجودةمكوناتإلحدىأجرتهالذيبتحضيرهقامتالذيالمخططوتقديمالمسحبعرضتقوممجموعةكل1.

بطاقةطالبكليختار.الحياةلجودةمتنوعةمكوناتعليهامكتوببطاقاتالغرفةفيالمرشديبعثر

.البطاقةبجانبويقفعليهالتأثيريريدالذيالمكونعلىتحتوي

مجموعات

. مهمة جماعية على ( المجال) تحصل كل مجموعة اختارت نفس البطاقة  3.

تنفيذ سيتم العمل في طرق ال. من الطالب طرح أفكار لتحسين جودة الحياة في المجال الذي تم اختاره من قبلهميطلب4.

.في فعالية منفصلة 

الحقيقة ببساطة–جودة الحياة  الدرس الثالث



افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص

أداة لبناء مؤشر لفحص جودة الحياة
_____________________________________:فحصهنريدالذيالمجال

اكهن"-العامةالمواصالت:المثالسبيلعلى)للمجالاألمثلالوضعوصفسنحاول.المجالفيالمطلوبللوضعنتطرق,المؤشركتابةعند1.

.نابيئتفيموجودهومابفحصسنقوم،الموقفلهذاووفقًا"(إليهاالوصولالسكانلجميعويمكنالمنطقةفيمكانكلإلىعامةمواصالت

أيًضاهناكهل-اإلعاقةذويلألشخاصالوصولإمكانية:المثالسبيلعلى).مباشروغيرمباشربشكلالمجال،فييتعلقمالكلذهنيبعصفقوموا2.

.(ذلكإلىوما،اإلعاقاتأنواعجميعإلىإشارةهناكهل،اإلعاقةذوياألشخاصعائالتإلىإشارة



افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص

(القسم الثاني من الفعالية) اعيةمهمة جم

ميع خطاباتها في الحملة في ج. رئيسة البلدية الجديدة  ، التي تم انتخابها للتو كرئيسة للبلدية  ، طلبت مقابلتكم

.لى جودة الحياةاالنتخابية ، تحدثت عن جودة  الحياة في المدينة وتأثير أبناء الشبيبة  ، جيل المستقبل ، ع

ة الحياة في بعد أن تم انتخابها ، اتصلت بكم وطلبت منكم مساعدتها واقتراح ما يجب القيام به لتعزيز جود

استخدموا  قدراتكم اإلبداعية. طلبت منكم تقديم  اقتراحات ألفكار يمكنكم تنفيذها. المدينة

ًضا مع مهاراتكم انتبهوا  أن األنشطة التي يجب  تقديمها عليها  أن تلبي احتياجات المجتمع ، ولكنها تتوافق أي

وقدراتكم

انتبهوا للنقاط التالية 

ما الذي تريدون  تغييره أو تطويره؟ لماذا ا؟.1.

.كونوا واقعيين . اطرحوا أكبر عدد ممكن من األفكار2.

ما هي المعلومات التي تحتاجونها حتى تتمكنوا من تحديد أسباب الموضوع الذي اخترتموه؟ وكيف يمكنكم تحقيقه؟3.

هل يمكنكم التركيز على فكرة واحدة يتفق عليها الجميع؟ كيف تقررون  أي فكرة تركزون عليها؟4.

أي من مكونات جودة الحياة تتعامل معها  فكرتكم؟5.

ما هي المهارات والقدرات المطلوبة منكم لتنفيذ فكرتكم؟6.

هل لديكم المهارات والقدرات التي ذكرتموها؟7.

ما هي الخطوات التي عليكم اتخاذها لتحديد الطرق الممكنة لتغيير وتعزيز الموضوع الذي اخترتموه؟.   8



افتتاحية

سير الفعالية 

تلخيص

تلخيص

يتم . مي للمجتمعاكتشفنا في هذه الفعالية  أن مفهوم جودة الحياة يتكون من مجاالت مختلفة تتعلق بنمط الحياة اليو

، إلى جانب فحص جودة الحياة من خالل الخيارات المختلفة التي يتعين على السكان استنفاد قدراتهم ورغباتهم

ا جودة الحياة في في هذه الفعالية  ، فحصن. الظروف المعيشية األساسية التي تسمح لهم بالعيش في رفاهية وكرامة

منطقتنا واقترحنا طرقًا لتحسينها

للتلخيصأسئلة

*االختيارهذاوأسبابتطويرهأوتغييرهاختارتالذيالموضوعمجموعةكلتعرض.

*كلعرضبعد)اخترتم؟الذيبالموضوعللتقدمممكنةخطةلصياغةاتخاذهاعليكميتعينالتيالخطواتهيما

روعكمشللتنفيذطرحهاتمالتيالموضوعاتعددإجماليمنموضوعيناختياربمحاولةيوصى،المجموعات

(للصفجماعي

*؟مختلفًاموقفًااغةبصيقمتمهلالفعاليةتنفيذبعد،الحياةجودةمسؤوليةتقعمنعلىسألناالفعاليةبدايةفي

*؟الفعاليةأثناءأصدقائكمأو/وأنفسكمعنجديًداشيئاتعلمتمهل
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ام االنسان احي 
ادلالعدل االجتماع  والتكافل المتب

مهارات

قيم 

تطبيقات 
عملية

Everything"للتلخيصالتاليالفيلمعرضممكن is Awesome"المتحركةالدمى"فيلممن".

.مثاليًاشيءكليكونأنالمفترضمنحيثمدينةالدعابةبروحالمقاطعتُظهر

https://www.youtube.com/watch?v=9cQgQIMlwWw
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قيم
تفاصيلالقيم

حب المعرفة ومتعة التعلم
.  واالهتماماتاالستطالعتشجيع حب1.

.السعي للتميز واستخالص القدرات2.

.المبادرة المستقل والتفكير3.

اطيةااللتزام بقيم الدولة كدولة يهودية وديمقر

االعتراف وااللتزام بالقيم والديمقراطية .1

احترام رموز الدولة والمحافظة على القانون.2

المشاركة في العمليات الديمقراطية في المجتمع.3

احترام قيم التراث والحضارة  في الدولة
.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


