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طاقم مركز االرشاد القطري                              طاقم التربية االجتماعية الجماهيرية

قسم المضامين ،برامج ،تأهيل واستكمال

العربيقسم المجتمع والشباب في المجتمع 

والتعليمالتربيهوزارة 
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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



التأهيل , البرامج, قسم المضامين

ودورات االستكمال
االجتماعيوالتداخلالذاتيالتطور

المشاركة والمسؤولية, التداخل : رمحو 

ي للصف العاشر  وحدة فعاليات لساعة المرب 
كتحضير قبيل التجربة العملية

"

قة حب الحقي: أساس السعادة

ي في العقل ، حب األمانة ف

الحياة ، حب الجمال في 

العاطفة ، حب الخير في 

"العمل 

نالتربية للقر

والتعليمالتربيهوزارة 



مهارات

قيم

تطبيقات عملية

نعليميةمواد 

مصادر 

تخصص

معطيات

مواد مساعدة 2  . ورة  محور السير 1  .

مقدمة للمعلم 

افتتاحية

سير الفعالية 

تلخيص

:  البرنامجالتجربة العملية في المجتمع من خالل مرافقة : موضوع الوحدة

"االجتماعيوالتداخلالذاتيالتطور"

خالل السنة 

:  شخصي
يه الذاتي ، التوجالوعي 
الذاتي

التعامل مع االخرين 

(:بْيشخصي)

االجتماعي الوعي 
االجتماعيوالسلوك 

لة احترام االنسان والعائ•

العدال االجتماعي•

المتبادلاالتكافل•

تطوير وجهات نظر متنوعة 1.

معرفة المختلف 2.

تشجيع التداخل االجتماعي3.

3  .

ج العملية في برناممرافقة التجربة هذه الوحدة تتناول 

"االجتماعيالتطور الذاتي والتداخل "
ة العملية النجاح في التجرب( معايير)مقاييس هذه الوحدة  سنقوم بصياغة خالل 

ربة  العملية ، وسيتم العمل على تحقيق  القيم االجتماعية التي تعلو خالل  التج
.ونقترح  طرقًا للتعامل مع التحديات أثناء التجربة العملية

:فعاليات3تقسم الوحدة إلى 

مؤشرات النجاح-!" حظا سعيدا"الفعالية األولى  

مواجهة التحديات»: الفالية الثانية

4  .

مرافقة  الطالب وتزويدهم  باإلرشادات  أثناء –هدف الوحدة 

ة التجربة العملية  ومناقشة األمور  التي تواجههم خالل السن

األهداف واالعتبارات لالختيار
األهداف واالعتبارات لالختيار

التداخل ، المشاركة والمسؤولية: محور
وحدة دروس للصف العاشر 

ثة   الفعالية الثالية  الفعالية الثانالفعالية األولى

قــــيـــم مهـــاراتمعـــرفـــة

أســاليب وطــرق

about:blank


افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص

https://youtu.be/nwZ-naIjm6A

:االفتتاحية

الطالب؟المربييسأل

السؤالعلىالطالبيجيبالنجاح؟ترىكيف?رأيكحسبالنجاحهوما

وبعضها "( حققهعندما تريد شيئًا وت)"بعض اإلجابات ستكون عبارة عن تعريفات مختلفة لكلمة النجاح 

"  ر من المالالكثي)"ستكون إجابات شخصية ، سيتطرق بعض الطالب  إلجابات تميز النجاح في نظرهم 
"(الحب"، 

تطوير وجهات نظر متنوعة 

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

:مهارات معرفية 
تفكير ابداع  

ام االنسان احي 
ادل العدل االجتماع  والتكافل المتب

مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

!حظـــًا سعيًدا 

امج التطور الشخصية في برنالنجاح ( معايير)في هذه الفعالية  ، سنحدد مقاييس : ملخص

في هذه توجه الطالب لالتجاه الصحيحالنجاح مقاييس .  االجتماعيالذاتي والتداخل 

.  نهاية السنةهذه الفعالية ليست معدة  ل. شخصيالتجربة العملية وتساعده على التمكين 

.من المهم تحديد  مقاييس  النجاح من بداية السنة وخالل التجربة العملية  

1992االولمبيادةفيريدموندداركقصةويسألالتاليالفيلمالمرشديعرض

(االرادةوالتحدي)رودولفويلماقصة:الفيلماو

عللوا؟؟فشلقصصأونجاحقصصالفيلميعرضرأيكمحسبهل

نجحتم؟أنكمتعرفونكيفاالجتماعي،والتداخلالذاتيالتطوربرنامجفي•

الدرس األول

https://youtu.be/tsTptUpv9LM
https://youtu.be/6GEJWnKxmvI


افتتاحية 

سير الفعالية

تلخيص
مهارات

قيم 

أساليب 
وطرق

سير الفعالية 

نامج لعملهم في بر(הצטיינות )االمتياز الطالب بأنهم مرشحون للحصول على شهادة يخبر المربي .1

.االجتماعيالتطور الذاتي والتداخل 

:ويطلب  منهم تعبئتها" شهادة "يوزع المربي  لكل طالب.2

?ماذا أردتم أن يُكتب في الشهادة•

:  مجموعات

.بوه كتطالب، يتشارك أفراد المجموعة بما الصف لمجموعات كل مجموعة من أربع  المربي  يقسم 3.

(التواصل اإليجابي مع متلقي الخدمة:   مثال) على كل مجوعة أن تصوغ مقياسْين للنجاح 4.

:الهيئةكاملفينقاش

.وحاللعلىالمقاييسالمرشديكتب،صياغتهاتمتالتيبالمقاييسمجموعةكلتشارك•

.أهميةأقلوأيهاأهميةأكثرأيهااألهمية،حسبالمقاييستصنيفحاولوا•

؟األمرهذاويساعديساهمبماذا؟.العمليةالتجربةقبلالنجاحمقياستعريفالمهممنلماذا•

?المقاييسنحددعندماعليها،التشديديجباألمورأيبرأيكم•

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير فكير نقدي ،تفت:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
االجتماعيالسلوك اآلخرين مهارة التعامل مع 

ام  االنسان والعائلة احي 
ادل العدل االجتماع  والتكافل المتب

تطوير وجهات نظر متنوعة 
معرفة المختلف



افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص
مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

شهادة تقييم في التداخل االجتماعي
____للسنة الدراسية _______________ ـة \للطالب 

تجربة العملية مجال ال

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

لمن قدمتم مساعدة، ما نوعاذكروا ماذا فعلتم ، : ) من خالل تجربة الطالب العملية 

(المساعدة التي قدمتموها، بم ساهمت هذه المساعدة؟ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

؟بكمتقبلي الخدمة رأي ما 

?  ما هي مساهمتك الرئيسية في التجربة العملية التي اخترتها

بماذا ساهمت التجربة العملية لك ؟

؟ (التجربة العملية)عملكالطالب في / المركز/ ما رأي كل من المربي

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
االجتماعيالسلوك مهارة التعامل مع اآلخرين 

ام االنسان والعائلة  احي 
ادل العدل االجتماع  والتكافل المتب

تطوير وجهات نظر متنوعة 
معرفة المختلف

وحدة تعليمية –ملف البرامج  التعليمية 



افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص
مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
االجتماعيالسلوك مهارة التعامل مع اآلخرين 

ام االنسان والعائلة  احي 
ادل العدل االجتماع  والتكافل المتب

تطوير وجهات نظر متنوعة 
معرفة المختلف

وحدة تعليمية –ملف البرامج  التعليمية 

تلخيص

.   الجتماعيالممكنة  للنجاح في برنامج التطور الذاتي والتداخل اعرضنا المقاييس في هذه الفعالية  ، 

جهود من أجل هذه المقاييس ستساعدنا على تركيز نقاط القوة واختيار األمور المهمة  بالنسبة لنا وبذل ال

.البرنامجتحقيقها من خالل 

لفقي و إبراهيم اكولينزلـمروى كول يعرض االقتباسيقرأ المرشد أو , للتلخيص

"  النجاح ال يأت اليك  أنت تذهب له "

بة في االهتمام بالنجاح ، والرغتتطلب النجاح ، ال تتطلب البحث عن أرض جديدة ، ولكنها رحلة "

"  جديدةتحقيقه والنظر إلى األشياء بعيون 

:ويسأل 

يرتبط االقتباس مع األمور التي ظهرت خالل الفعالية ؟كيف..برأيكم •

مقاييس من خاللهم يفحص درجة نجاحه في برنامج التطور الذاتي 3-2من كل طالب  أن يكتب يطلب المربي -

والتداخل االجتماعي

احه في الطالب أن يحتفظ  بهذه المقاييس أو يعلقها في مكان بارز ، حتى نهاية السنة ليفحص مدى نجعلى  -

.البرنامج 

المربي  بجميع المقاييس ويعرضها  في فعالية تلخيص السنة/ المعلم يحتفظ أن  :  أخرىإمكانية 



"تذهب له اليك أنت النجاح ال يأت "
مروة كولينس

،جديدةأرضعنالبحثتتطلبال،النجاحرحلة"

حقيقهتفيوالرغبة،بالنجاحاالهتمامتتطلبولكنها

"جديدةبعيوناألشياءإلىوالنظر

الفقيإبراهيم



افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص
مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
االجتماعيالسلوك مهارة التعامل مع اآلخرين 

ام االنسان والعائلة  احي 
ادل العدل االجتماع  والتكافل المتب

فهم األداء 

وحدة تعليمية –ملف البرامج  التعليمية 

الدرس الثاني

افتتاحية

"آتهومايدريومنخيرتفاءل"النشيدبعرضالمرشديقوم

:ملخص

يالذاتالتطوربرنامجتدعمالتيالمهاراتإلحدىسنتطرقالفعاليةهذهفي

خروفجدار،“كتابخاللمن.التحدياتمعالتعامل-االجتماعيوالتداخل

كيففحصونالتأقلممنمختلفةأنواعسنناقش،بيرانليائيل"مشكلةلديهورجل

النقاشدةبمساع.التأقلمفينرغبوكيفتحدأوصعوبةهناكتكونعندمانتعامل

لىعاالختالفهذايساعدوكيفاألشخاصبيناالختالفاتسنالحظ،الجماعي

الصعبةالمواقففيوالمساعدةالجماعيالتأقلم

والمحادثةللنقاشأسئلة

يقدم المؤلف طرقًا مختلفة للتعامل مع التحديات ، , "تفاءل خير "في النشيد 

تكون ، أالتفاؤل  قمع ، )من خالل كلمات النشيد ما هي طرق  التي تطرق لها المؤلف  حاول أن تتذكر 

، تجاهل المشاكل ، السقوط والوقوف من جديد  ، المحاولة مرة تلو األخرى ، الصدق ، التعويض ،

(.االعتذار ، إرضاء اآلخر ، االنكشاف ، التجربة 

إضافية  للتعامل مع التحديات تعرفونها ؟أية  طرق *

مواجهة التحديات 

https://www.youtube.com/watch?v=jlCNqyY-fAk
https://youtu.be/2K1yppsGX04
https://www.youtube.com/watch?v=jlCNqyY-fAk


افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص
مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
االجتماعيالسلوك مهارة التعامل مع اآلخرين 

ام االنسان والعائلة  احي 
ادلةالصدق االجتماع  والمشاركة المتب

حوار قيم  
تشجيع التداخل االجتماع  

وحدة تعليمية –ملف البرامج  التعليمية 

الفعاليةسير
..بيرانليائيل،"مشكلةذوورجلخروف،جدار""كتابمنالنصارفاقيجبالفعاليةهذافي

ورصتحضيرالمفضلمنمشكلةلديهورجلجدار،خروف:قصةالمحوسبةالعريضةاستخدامممكن

.مسبقًاالمختلفةاألغنام

"  بحيث كان لديه بالفعل مشكلتين"حتى جملة  . القصةيبدأ المربي بقراءة  .1

ي برنامج من خالل التجربة العملية  فيواجههمن كل طالب التفكير في مشكلة أو تحٍد المربي يطلب . 2

التطور الذاتي والتداخل االجتماعي

"  أحيانًا يكون هناك طريقة بسيطة حقًا"قراءة  القصة حتى جملة  المربي يكمل . 3

.أو يعلق صور جميع األغنامالمربي قراءة القصة ، يمكن أن يبعثر أثناء 

.اكلمن كل طالب اختيار صورة التي  تمثل طريقة تعامله أو مواجهة  التحديات والمشالمربي يطلب .4

مجموعات
طالب  ، يعرض كل طالب أمام المجموعة الرسمة 5إلى 4الطالب  إلى مجموعات من يقسم المربي . 5

.التي اختارها ويشرح   الطريقة التي يعرض بها  الرسم التوضيحي مواجهة الصعاب

اجهة في مويرغب أن تكون التي الطريقة من كل طالب  اختيار الرسمة التي تمثل يطلب المربي  6.

عتقدون التي اختاروها ، والطريقة  التي يالرسمة   يناقش الطالب  في المجموعات . والمشاكل التحديات 
.أنها تمثلها في مواجهة التحديات  ولماذا تّم اختيارها

كامل الهيئة 
؟ العمليةفي التجربة يواجههمن بعض الطالب مشاركة المجموعة بالتحدي الذي المربي يطلب . 7

عهاالتحديات  او يرغب في اتبالمواجهة المجموعة من خالل النقاش في  هي الطرق التي اكتسبها وما 

القصة المربي قراءة ينهي . 8
.

سياج، خروف 

ورجل لديه مشكلة 

https://drive.google.com/file/d/1vDGtqookKsWtPbGj2zq_hicXqabrwSIa/view?usp=sharing


سياج، خروف 

ورجل لديه مشكلة 



افتتاحية 

سير الفعالية 

تلخيص
مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

:مهارات شخصية 
  
توجيه شخص  , ادراك ذات 

كير تفكير نقدي ،تف:مهارات معرفية 

إبداعي وتنور رقمي
االجتماعيالسلوك مهارة التعامل مع اآلخرين 

ام االنسان والعائلة  احي 
ادلةالصدق االجتماع  والمشاركة المتب

تشجيع التداخل االجتماع  

وحدة تعليمية –ملف البرامج  التعليمية 

منالناتجةاكلوالمشالتحدياتفحصنا.التحدياتمعللتعاملمختلفةلطرقالفعاليةخاللمنتطرقنا

طرقًاهناكأناكتشفناالمستقبلفيمواجهتهانودوكيفمعهانتعاملوكيفالعمليةالتجربةخالل

الميولوالتحدياتباختالفالطرقتختلف،والتحدياتالصعوباتمعللتعاملومتنوعةمختلفة

لطرقناباإلضافةالمشاكلمعللتعاملمختلفةطرقًاأصدقائنامننتعلمأنيمكننا.شخصلكلالطبيعية

الخاصة

:للتلخيص

-أبًداتستسلمال":التحفيزيالفيديومقطعالمربييعرض

"العالمابهرنجاحالىتحولتوعظماءلمشاهيرفشلقصة12

.النجاحإلىيؤديأنيمكنصحيحبشكلالفشلمعالتعاملأنكيفوإظهار

والتلخيصللنقاشأسئلة

العملية؟التجربةأثناءأصدقائكأونفسكعنجديدشيءأيتعلمتهل.1

اعي؟االجتموالتداخلالذاتيالتطوربرنامجاطارفيالعمليةالتجربةخاللظهرتالتياألمورستطبقكيف..2

https://youtu.be/nwZ-naIjm6A


2030مهارات خري    ج 
المهارةنوعالرقم العنوان

المهارات لغوية

لغويالالتنور 1
ي التنور 2 الحساب 
العلميالتنور3

النقديالتفكير4

االبداعيالتفكير5

الرقميالتنور6

الوعي الذاتي7مهارات شخصية

الذاتيالتوجيه8

مع االخرمهارات التعامل
الوعي االجتماعي9

اإلدارة  االجتماعية10

العالميالتنور11

ي  والصحي التنور 12بدنيةمهارات
 
نالتربية للقرالبدب



قيم
تفاصيلالقيم

حب المعرفة ومتعة التعلم
.  واالهتماماتاالستطالعتشجيع حب1.

.السعي للتميز واستخالص القدرات2.

.المبادرة المستقل والتفكير3.

ئيلاحترام قيم التراث والثقافة في دولة إسرا
.موعة االلتزام  بالقيم التراثية  و القيم الثقافية لكل مج1.

.احترام ثقافات وتراث المجموعات األخرى في البالد2.

اسية، آرائه وحرياته األس، احترام اإلنسان، حقوقه ، ثقافته1.لةئاإلنسان والعااحترام

.الحفاظ على قدسية الحياة ،احترام الوالدين والعائلة

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

.الطبيعة وتعزيز العدالة البيئيةااللتزام  نحو

نالتربية للقر


