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طاقم مركز االرشاد القطري                              طاقم التربية االجتماعية الجماهيرية

قسم المضامين ،برامج ،تأهيل واستكمال

قسم المجتمع والشباب في المجتمع العربي



الهوية واالنتماء 

التداخل، المشاركة والمسؤولية

الصف كوحدة اجتماعية 

االلتزام بالدولة 

نمط حياة ديمقراطي

القيـــادة 

في عالم متغيــر بجـــروتقبيــل شهادة 

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



المجتمع -قسم المجتمع والشبابوزارة المعارف

العربي 

التأهيل , البرامج, قسم المضامين

ودورات االستكمال

أوقات الفراغ استغالل :الموضوع 

ي وحدة تعليمية تربوية للصف الثامن 
 
:  موضوعف

تجتمايي ال شخصي و التطور الوقت فراغ ذو معن  لدعم 

كن يُقال بأن الزمن يغيّر األشياء ول"

في الحقيقة كل ما يفعله الزمن هو 

انه يمر ونحن علينا أن نُغيّر األشياء 

"بأنفسنا

واروولأندي 

التربية للقرن



مهارات

قيم

تطبيقات عملية

نعليميةمواد 

مصادر 

تخصص

معطيات

مواد مساعدة 2  . ورة  محور السير

1  .

مقدمة للمعلم 

افتتاحية

سير الفعالية 

تلخيص

وقت فراغ ذو معن  : موضوع الوحدة
يدعم التطور الشخصي والتجتمايي 

وحدة دروس تربية للصف الثامن

: شخصي
النقد البناء، التفكير

اإلبداعي، التنور الرقمي

التعامل مع االخرين 

(:بْيشخصي)

الوعي االجتماعي 

والسلوك االجتماعي

حب المعرفة ومتعة •

التعلّم 

العدل االجتماعي•

التكافل  المتبادل•

3  .

تتناول هذه الوحدة ما هو وقت الفراغ، وما هو الفراغ ذو معنى، النظر 

أوقات بتعمق في قصص نجاح الستغالل أوقات الفراغ، نفحص ونبحث أنماط

ذاتي الللتطور هم على تسخير قواهم بالفراغ لدى أبناء الشبيبة ونشجع
.واالجتماعي

سوف نركز على األوليات، في دمج العمل االجتماعي وتطوير قدرات إليجاد 
. عالية جودةثقافة فراغ ذات 

: دروس3تقسم الوحدة إلى 

ما هو وقت الفراغ:الدرس األول 

تقسيم وقت الفراغ-:الدرس الثاني 

فراغ إضافي وأكثر –الدرس الثالث 

4  .

.تطوير ثقافة فراغ ذو معنى لدى أبناء الشبيبة 

تشجيع استغالل أوقات الفراغ بالعمل الشخصي واالجتماعي

األهداف واالعتبارات لالختيار
األهداف واالعتبارات لالختيار

التداخل ، المشاركة والمسؤولية: محور
الثامن وحدة دروس للصف

الدرس الثالثالدرس الثاني  الدرس  األول 

معـــرفـــة
قــــيـــم مهـــارات

أســاليب وطــرق  

التعلم من النجاح كوسيلة داعمة1.

التعلم بواسطة االلعاب2.

فهم االداء3.

تطوير وجهات نظر متنوعة4.

تشجيع التداخل االجتماعي5.

about:blank


افتتاحية

الدرسسير 

تلخيص

ما هو وقت الفراغ؟ 
?الفراغوقتهوما
?معنىذوالفراغوقتهوما

?التحدياتلمواجهةالفراغأوقاتاستغاللالممكنمنكيف

التطوع:التطوعحول:فيلممشاهدة

–للمجتمعوعللتطالفراغوقتيستغلونالذينالشبيبةأبناءمنالعديدالفيلميصف:ملخص
كالذهابيهيةالترفاألمورباقيعناالستغناءدونأيضاذلكيفعلون.للمجتمعالمساعدةوتقديم

.لالستجمام
:أخرىإمكانية
جلعاداسمعلىالمتطوعةللشبيبةالتربيةوزيروسامמתנדבלנוערהחינוךשרפרסالطالقةمروة

يالتالمدرسةطالبمعالتطوعتابعتثم،سنواتاربعمنأمثرمنالبيئةجودةمجالفيتتطوعمروة:رهط–الطالقةمروة)2019ريبين

منبيئتهمفيالمختلفةالمناطقعلىالطالبتعريفالبيئةجودةفيخضراءأماكنالىاإلمكانوتحويلالتدوير-مختلفةومبادراتفعالياتتنفيذبهاتعلمت

الطبيعةفيوفعالياتسنواتخالل

מתנדבלנוערהחינוךשרפרסجريرةحسن

فيمتطوعوقدمكرةالعبوالمتعلمةالعاملةالشبيبةفيمرشدخاصةوأفكارمبادراتصاحباللدالرملةعشرالثانيالصفجريرةحسن

داخللمساعدةايقدم،الهندسةموضوعفيالعاشرطالب–الدروسفيالطالبيساعديطلبهالمنالمساعدةتقديمفييتطوعحسن،التدريب

المدرسةوخارج

للنقاشأسئلة

فراغكم؟  ماذا تفعلون بأوقات •

.اشرحوا? هل تستغلون قسم من أوقات فراغكم بالتطوع•

منليستو,يحبهاألعمالوقتيخصصاناالنسانبهايستطيعوالتيالزمنمنةفترهوالفراغوقت?الفراغوقتهوما

.روحانيةحاجة:مثال,ىاخرحاجاتتلبيبالضروريلكن,الضروريةاألمور

:  شخصي
تنور النقد البناء، التفكير اإلبداعي، ال

الرقمي

(:بْيشخصي)التعامل مع االخرين 

الوعي االجتماعي 

والسلوك االجتماعي

حب المعرفة ومتعة التعلّم •

العدل االجتماعي•

التكافل  المتبادل•

مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

التعلم من النجاح كوسيلة داعمة1.

التعلم بواسطة االلعاب2.

فهم االداء3.

تطوير وجهات نظر متنوعة4.

تشجيع التداخل االجتماعي5.

https://youtu.be/74VpoN6yGYE
https://streamable.com/0xyaac
https://streamable.com/d4rn29


سير الدرس

االفتتاحية 

تلخيص

:  شخصي
تنور النقد البناء، التفكير اإلبداعي، ال

الرقمي

(:بْيشخصي)التعامل مع االخرين 

الوعي االجتماعي 

والسلوك االجتماعي

حب المعرفة ومتعة التعلّم •

العدل االجتماعي•

التكافل  المتبادل•

مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

التعلم من النجاح كوسيلة داعمة1.

التعلم بواسطة االلعاب2.

فهم االداء3.

تطوير وجهات نظر متنوعة4.

تشجيع التداخل االجتماعي5.

الهيئةبكاملللنقاشأسئلة
تشعرون تيح مفاألية استغالل أوقات الفراغ بشكل افضل على من بين المفاتيح التي تساعدنا •

?  باالنتماء أكثر  
?ةممكنةورما هي األفكار الجديدة التي اكتسبتموها من الفعالية الستغالل وقت الفراغ بأفضل ص•

مسار الفعالية

.ثالثة مشتركينمن نقسم الصف لمجموعات وكل مجموعة •
مع بالبيتفي أعمال مساعدة , تطوع: امثلة. حدث استغل به وقت الفراغ من اجل الجميعيروي كل مشترك •

.الخمرافقة طالب لدراسته, االخوة
ماذا كان)الجميعأو آلخرجل اأكل مشترك يكتب على المفتاح ما الذي دعاه لتخصيص وقت الفراغ من •

(.المفتاح

قيمةيفتاح لوقت فراغ ذم–فعالية ورقة 

من هرظقيمة حسب ما ي الستغالل وقت ذ" مفاتيح أوقات الفراغ"على اللوح نركز–كامل الهيئة

.  في المجموعاتالتي عرضت القصص 

مقيمجداموردهوفراغوقت:ملخص التحدياتمعوالتعاملالذاتلتطويراستغاللهباستطاعتنا,وُمه ِّ

.قيمةاتذوافضلطريقةبالفراغساعاتاستغاللإمكانياتفحصسيتم"الفراغوقتمفتاح"باستخدام,الدرسبهذا



.مفتاحهعنيشرحبالمجموعةشخصكل•
يقومان بالكتابة علىالطالبان اآلخران •

:حسب النقاط التاليةالجانب االخر من المفتاح
استغالل أوقات فراغه على الذي يسرد قصة مفتاحه الطالب ماذا ساعد•

?وقته بنجاح
ن يخصص وقت فراغهأبللمتحدث سبّبما الذي •

?من اجل االخر
المتحدث اهتمامهم بقصة يظهر المستمعون 

.عن ذلكونويتحدث

:وصف المهمة 

قيمةيوقت فراغ ذستغالل مفاتيح ال



?ماذا سمعت



تلخيص 

االفتتاحية 

سير الفعالية 

:  شخصي
تنور النقد البناء، التفكير اإلبداعي، ال

الرقمي

(:بْيشخصي)التعامل مع االخرين 

الوعي االجتماعي 

والسلوك االجتماعي

حب المعرفة ومتعة التعلّم •

العدل االجتماعي•

التكافل  المتبادل•
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أساليب 
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التعلم من النجاح كوسيلة داعمة1.

التعلم بواسطة االلعاب2.

فهم االداء3.

تطوير وجهات نظر متنوعة4.

تشجيع التداخل االجتماعي5.

:الدرسلتلخيص
للتفكيرسؤال

؟ستتبنونكنتمقيمةيذفراغلوقتمفتاحأيوفكرواالُملّصقةالىانظروا•

(تلخيص)الفراغوقتهوما

.قيمةذوالفراغوقتهووماالفراغوقتهو،ماالدرسهذافيتعلمنا
تغاللالسمفاتيحووجدناأفكاراخذنا,الصفطالبمنشخصيةتجاربمنقصصلاستمعنا

.الجميعاجلمناألفضلبالصورةالفراغأوقات

"بهنفعلماذافقطنعرفكنااذاجيدوقتهو,االوقاتكلمثل,الوقتهذا"
(امرسونوالدورالف)

ق ة ،نصنع اآلن  على حائط الصفا من المفاتيح ونعلقه( كوالج)ملص 



افتتاحية

الدرسسير 

تلخيص

تقسيم وقت الفراغ 

وقتإدارةلكن.ساعاتوحسابجداولتعبئةهيتظهرالتياألولىموراأل,الفراغأوقاتبإدارةنفكرعندما

يمكنالتياكلالمشتوقع,طويلةزمنيةلفترةبرامجللصحيحبتخطيطيبدا.بكثيرذلكقبلأبدتالصحيحالفراغ

(كوبيبنفست).البيئيةوالتنميةالشخصيةبالتنميةباالستثمار,ومنعهاوقوعها

:  شخصي
تنور النقد البناء، التفكير اإلبداعي، ال

الرقمي

(:بْيشخصي)التعامل مع االخرين 

الوعي االجتماعي 

والسلوك االجتماعي

حب المعرفة ومتعة التعلّم •

العدل االجتماعي•

التكافل  المتبادل•

مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

التعلم من النجاح كوسيلة داعمة1.

التعلم بواسطة االلعاب2.

فهم االداء3.

تطوير وجهات نظر متنوعة4.

تشجيع التداخل االجتماعي5.

فن استثمار الوقت –فيلممشاهدة 
اجة يمكن ارجاعه والحانه الةالحقيق, الفيلم يوضح القيمة الكبيرة للزمن : ملخص

غ من اجل نعم الفيديو يعرض استغالل ساعات الفرا. ةوصحيحةمفيدةلتخطيطه بصور

.االجتماعيالعمل كسب الوقت وعدم هدره واستغالله في 

قيمة الزمن عرض قصة : إمكانية أخرى 

:للنقاشأسئلة

?االجتماعيللعملتكرسهانممكنفراغكوقتمنكم,الفيلمحسب*

?العملهذااجلمنفراغكوقتمنتكرسكيف*

https://youtu.be/74hNvAz3WRk
قيمة الوقت.pptx


تميلمالذيصيدرالمنجزءكليمحيمساءكل..اليومبانتهاءالحسابوينتهيشيكل86400صباحكللرصيدكميدخلبنكلديكمأنتخيلوا

...اليومخاللاستغالله

؟؟؟؟؟تفعلونكنتمماذا

........الزمن:أسمهوكهذا،بنكيوجدمناواحدلكل...المبلغمنشاقلكلتستثمرونأنكمالمؤكدمن

بقاياحذفتمساءكل...جديدحسابلكيفتحيومكلواليوم،خاللاستغاللهيتملموقتأييمحيمساءكل....ثانية86400يعطيكصباحكل

،المهموميبكللكمالمعطىالزمنواستغاللالحاضربالزمنللعيشمجبرونلذا:الغدمنالسحبيمكنوالالوراءإلىعودةيوجدال..اليوم

..لكمهيالخسارة..ضائعوقتكل...معكمتمرثانيةكلمناالستفادة

النهائياالختبارفيفشلطالبًاسألا-السنةقيمةتدركلكي•

موعدهقبلمولودهاوضعتأًماألاس-الشهرقيمةتدركلكي•

أسبوعيةجريدةفيمحرًراسألا-األسبوعقيمةتدركلكي•

اللقاءينتظرونأصدقاءً سألا-الساعةقيمةتدركلكي•

الطائرةأوالحافلة,القطارفاتهشخًصاسألا-الدقيقةقيمةتدركلكي•

حادثمننجىشخًصاسألا-الثانيةقيمةتدركلكي•

األولمبيادفيفضيةبميداليةفازشخصسألا-الثانيةمنالجزءقيمةتدركلكي•

•

ثروةهيتمتلكهالحظةوكل,أحدينتظرالالوقت

presentاالنجليزيةباللغةسميلذلكهديةهواليوممعروف،غيرالغد،ماض  تاريخهواالمس

!!اليومالوقتاستغلواتدقالساعة..القصوىلالستفادةوقتكماستغلوا



سير الفعالية 

االفتتاحية 

تلخيص

.(ةحدعلىكلاستعمالحينالىالطالباعينعنالموادإخفاءيجب)ماءرملحصىحجارهشفافوعاء:موادال
:التاليةالتوجيهاتحسبللطالبالتجربةونمثلالكبيرةالحجارةمثلنشرح

.الطالبامامالطاولةعلىنضعهازجاجي  وعاء  نأخذ.1
.التنسطابةبحجممنهاواحدهكل,الحجارةمنمجموعةنأخذ.2
.الوعاءبداخلواحدةواحدةبهدوءنضع.3
?امتأل الوعاءهل : نسال الطالب, ا وال يبقى مكانعندما يمتلئ الوعاء تمام  . 4
حجارة الحصى تتسلل بين الكبيرة)قليال حرك  الوعاء ونالحجارةفوق االن نسكب حجارة الحصى . 4

? هل امتال الوعاء: نسال الطالب(. وبعد ذلك الى القاع
?هل الوعاء مليء: الطالباالن نصب الرمل فوق الوعاء ونسأل . 6
.واالن نصب الماء في داخل الوعاء. 7

:  شخصي
تنور النقد البناء، التفكير اإلبداعي، ال

الرقمي

(:بْيشخصي)التعامل مع االخرين 

الوعي االجتماعي 

والسلوك االجتماعي

حب المعرفة ومتعة التعلّم •

العدل االجتماعي•

التكافل  المتبادل•

مهارات 

قيم 

أساليب 
وطرق

التعلم من النجاح كوسيلة داعمة1.
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فهم االداء3.

تطوير وجهات نظر متنوعة4.

تشجيع التداخل االجتماعي5.

:للنقاشأسئلة

?اجريناهاالتيالتجربةمنةالعبررايكمحسبهيما*

?الماء?الرمل?الحصىهيما?حياتكمفيالكبيرةالحجارةهيما

لفراغابأوقاتتغييرهتريدونفقطواحدشيءعناخبرونا,للتجربةمشاهدتكمبعد

الكبيرةالحجارةمثلمثالإعطاء

ءوإعطااألولوياتسلماختياربواسطةالفراغأوقاتإدارةأهميةيوضحالحجارةمثل

.حياتنافيالمهمةلألموراألفضلية

:الفعاليةسير
ة\المعلمقبلمنالصفداخلالتجربةعرضاوالكبيرةالحجارةمثلفيلمعرض

https://youtu.be/gT4mCbJO9Kg


الكبيرةالحجارةمثل–ملحق

إحدى أرفع المؤسسات األكاديمية في أوروبا( ذات يوم ُدعي محاضر كبير السن من معهد اإلدارة الجماهيرية في فرنسا 

أمام مجموعة من خمسة عشر مديرا كبيرا في أكبر الشركات ” التخطيط الناجع للوقت“إللقاء محاضرة حول موضوع ) 

.في الواليات المتحدة األمريكية

.للمحاضر ُخصصت ساعة واحدة فقط. كانت المحاضرة واحدة من خمس في يوم دراسي تم تنظيمه خصيصا لهذه المجموعة

.”نحن على وشك إجراء تجربة“: لهم المحاضر ثم قالتأمواقفا أمام أعضاء هذه المجموعة اإلدارية الرفيعة المستوى، والتي كان أعضاؤها متأهبين لكتابة كل كلمة يتفوه بها االختصاصي الشهير، 

والي دزينة من الحجارة، كل واحد منها ا حمن تحت الطاولة التي فصلت بينه وبين جمهور مستمعيه، أخرج المحاضر وعاء زجاجيا كبيرا ووضعه برفق على الطاولة، بعد ذلك أخرج من تحته

هل الوعاء“: بعد امتالء الوعاء الزجاجي وانعدام إمكانية إضافة أي حجر، رفع ناظريه على مهل نحو طالبه وسألهم. بحجم كرة التنس ووضعها برفق الواحد تلو اآلخر داخل الوعاء الزجاجي

؟”الزجاجي مليء

؟”حقا“ثم قال هنيهةتوقف المحاضر . ”نعم“: أجاب الجميع

.تغلغل الحصى بين الحجارة. بحرص شديد صب الحصى فوق الحجارة بيمينه وهو يهز الوعاء الزجاجي بيساره. وعندها انحنى وأخرج من تحت الطاولة وعاء  مليئا بالحصى

؟”هل الوعاء الزجاجي مليء“: مرة أخرى نظر المحاضر إلى جمهوره وطرح السؤال

.أآلن بدأ المستمعون الالمعون يفهمون قصده

!”كال، على ما يبدو“: أجاب أحدهم

؟”هل الوعاء الزجاجي مليء“: أجاب المحاضر الشيخ، وانحنى ثانية وأخرج وعاء  مليئا بالرمل، برفق صب الرمل في الوعاء الزجاجي وسأل طالبه” صحيح“

.أجاب الطالب! ”كال“

أية حكمة عظيمة “: رفع المحاضر الشيخ بصره نحو جمهوره وسألهم. أجابهم المحاضر الشيخ، وتناول وعاء  مليئا بالماء كان على الطاولة، برفق صب حتى امتأل الوعاء الزجاجي” صحيح“

؟”يمكننا أن نتعلم من هذه التجربة

ت منها نتعلم أنه مهما بدت لنا مفكرتنا مكدَّسة بااللتزامات، إال أننا إذا بذلنا جهدا فإن باستطاعتنا إضافة مقابال“: مفكرا في موضوع المحاضرة، أجاب أحد المستمعين الجريئين سريعي الخاطر

.”وَمهمات وما إلى ذلك

سكون عميق . ”إذا لم نُدخل في الوعاء الزجاجي أوال الحجارة الكبيرة فإننا لن نستطيع أبدا إدخال جميعها الحقا: ليس هذا، الحكمة التي تعلمنا إياها هذه التجربة هي“أجاب المحاضر الشيخ ” كال“

.ساد القاعة فيما كان كل واحد يحاول إدراك المعاني البعيدة ألقوال المحاضر

مام؟ إعطاء الوقت ستجما هي الحجارة الكبيرة في حياتكم؟ صحتكم؟ العائلة؟ األوالد؟ تحقيق أحالمكم؟ أن تفعلوا ما تحبونه حقا؟ النضال من أجل هدف سام ؟ اال: تأمل المحاضر مستمعيه وقال

ألنفسكم؟ أمر آخر؟

.ما يجب أن نتذكره دائما أن األهم هو نُدخل كل الحجارة الكبيرة في حياتنا، ألننا إذا لم نفعل ذلك فإننا سوف نضيّع حياتنا

.فإن الحياة ستمتلئ باألمور الصغيرة، ولن يتبقَّى لنا كفاية من وقتنا الثمين إلنجاز األمور الهامة، حقيقة ، في الحياة) الحصى، الرمل ( إذا أعطينا أفضلية لألمور الصغيرة 

".ما هي الحجارة الكبيرة في حياتي؟ وحين تعرفون الجواب أدخلوها أوال إلى وعاء حياتكم : لذا ال تنسوا أبدا أن تطرحوا على أنفسكم السؤال

.الود، ودع المحاضر الشيخ جمهور مستمعيه وخرج من القاعة على مهليملؤهاملوحا بيده بحركة لطيفة 
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:للتفكيرسؤال

؟فراغكمأوقاتجدولإلىإدخالهتريدونالذيالجديدالشيءهوما*

أبناء الشبيبةلدى واالجتماعية ةفحص أنماط الفراغ الشخصي

ريدتعمللكلاالولويةدرجةتحددبأناليوميوقتكمنالقصوىاالستفادةيمكنك"

.االسبقياتحسباعمالكتصنفانبمعنى،اليومذلكخاللانجازه
باركركريستوفر

إنومستقبلكحاضركهوودنياكحياتكهواستثمارهيمكنكماوأعظمتملكماأثمنهوالوقت"

.لحياةاهوفالوقتوأمانيكأحالمكفيوالتفريطحياتك،تضيعأنببساطةيعنيوقتكإضاعة
الفقيإبراهيم
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قصيرمسحبالدرسنبدا:الفعاليةسير
شرح.الدرسخاللالطالبلتفعيلتكنولوجيتطبيقهوالمنتيمترالمنتيمتراستعمال

انطالبكلمنونطلبلمسحاإمكانيةنختار–المتيمتراستعمالعنوسهلقصير

.الطالباجابةبعدالصففييظهرهكذا-تمثلهجملهيكتب

:الهيئةكاملفيللنقاشأسئلة
أمثلةوا،أعطماتخذتالذيالموقفوااشرح•

?ةامكانيكلفيالسلبياتهيومااإليجابياتهيما•
خطيطالتاواعفوي  كونيان,االفضلهوما,نعمكاناذا?اختيارهوالفراغوقتهل•

?الفراغلوقت

الدرس الثالث 

الفراغوقتنقود

.الذاتوتحقيقةشخصيلقيادة,حرالختياريعطىوقت.الفراغألوقاتذكيغاللاستيجب"
.(2014,כלכליסטמוסף)لهاختيارنابسبب-شيءأيبهنفعلان"ةبحاج"كنااذا,وقت

كلمنطلبنكبيرتانلوحتاناالرضعلىنضع,التكنولوجيالتطبيقالستعمالإمكانيةتكنلماذا

:يمثلهالذيالشعاربجانبيقفانطالب
.غد  بعدالىتأجيلهتستطيعماالغدالىتؤجلال1.
الغدالىاليومعملتؤجلال2.

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


الىاليومعملتؤجلال1.

الغد

ال تؤجل الى الغد ما 

ى تستطيع تأجيله ال

غد  بعد 

جملة أجملة ب



د  غتؤجل الى الغد ما تستطيع تأجيله الى بعد ال

تؤجل عمل اليوم الى الغد ال 
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:الهيئةكاملفيللنقاشأسئلة
?ما المختلف? ساعات الفراغفي ما هو المشترك بينكم •
كم فعالياتلم ان تساهممكن زمالئكم بالصف لدى هل اكتشفتم فعاليات بوقت الفراغ •

ية العزف على االت موسيق: مثال)? ما هي وكيف تكملها? ااو تكملهالفراغ وقت 

(.مختلفة
د مكان متى يوجلوقت الفراغ وتخطيط المتى حسب رايكم يجب , الفعالية بعد •

?للعفوية

.  ألوقات الفراغةونفحص إمكانية للمشاركة بين الطالب بهدف انتاج فعاليات مشتركةنصعد درج, بهذا الدرس
َن الفراغ ومتى نخطط مسبقا الستغالل أوقات االفضل ان مَن متى: على إجابة  مشتركة حول السؤال نفكر  مِّ

ممكن ان نكون عفويينال

Let’sلعبة Talk–فحصي,اللعبةبواسطة.الشبيبةأبناءلدىةومعروفةمشهوراللعبة:ملخص

ذلكبالجميعتشاركويفراغهمبأوقاتتنفيذهاعلىتعودواالتيمختلفةفعالياتالطالب

أربعبطاقاتأربععلىمشترككليحصلمشاركين،خمسةحتىلعبةكلفيبشترك:ةاللعبسير

"كذب"عليهامكتوببطاقاتوأربع"صدق"عليهامكتوببطاقات
.(المشتركينعددلمساو  األسئلةعدد)أسئلةبطاقاتتوضعالوسطفي



كذبصدق

 Let’s talk–لعبة

اللعبةتعليمات 

المجموعةفيالمشاركينباقيعلى.كاذبةاوصادقةةاجابيعطيانامايختارهو.عليهاويجيباألسئلةبنكمنسؤالكرتيرفعمشترككل,بجولة

يتحدثانكانألصدقائهيكشفتحدثالذيالمشترك.االسفلالىووجههالطاولةعلىاختاروهالذيالكرتيضعواوانكذبأمصدق اتحدثهلالتخمين

احدمنكينالمشارأحدبطاقاتنفذتاذا)التخمينفيأصحابهاأخطأالتيالبطاقاتيأخذالمتحدث,اجاباتهميكشفوننيالمشتركوباقي,كذبامصدق

.(بالتخمينبالنجاحامكانيتهتقلوهكذامعهالمتبقيالنوعمنةبطاقيضعاناالمبررلديهيوجدالاألنواع
.البطاقاتمنعدداكبرجمعالذيالمشترك:الفائز



(سؤال لكل مشترك–المجموعة عدد البطاقات كعدد المشتركين )البطاقات

ما هو االمر األول 

تقوم بهالذي 

عندما تصل البيت 

يوم النهاية بعد 

?التعليمي 

ما هو النشاط

د أن  الذي تو 

حتى له تتفرغ 

نهاية السنه 

?التعليمية

ىعن احدث تحد

في أوقات هواياتك 

لماذا . الفراغ 

? هااخترت

:اذكر
تم  فعالية واحدة -

التخطيط لها خالل 

اليوم؟

شيء واحد عفوي -

خالل اليوم او 

?  االسبوع

كم من الوقت 

في تقضيه ب

?   وافقم-النشاط 
ود هل كنت ت

.اشرح? تقليصه

ماذا تفعل من 

بيئة اجل ال

او القريبة 

المجتمع بساعات 

? فراغك 
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:الدرسلتلخيصقصيرةمهمة
واسطةبأيضاممكن)باختصارألنفسكمواكتبوهالتاليةالمجاالتمنمجاالاختاروا*

:(الحاسوبفي"بطاقه"
.ناآلحتىالوقتلديوجديلملكنبهالقيامأحلمعمل•
.('شابهوماةدور)بهوالتعمقبتطويرهواهتمبهوجيدالفعّ ناأعمل•
.(الخةدور,أجرمقابلعمل)هدافيأتطويرفييساعدنيعمل•
القريبةبيئةلل,للمدرسة,الصففيألصدقائي,لعائلتيقدمهأوالذيمعنىذوعمل•

.('شابهوماتطوع)ككلللمجتمعاوبهاأحياالتي

. الفراغ الشخصية واالجتماعيةت اوقأفحصنا أنماط , الدرسفي هذا
.المشترك والمميز لناما هو , فراغنا استفسرنا عن تقسيم وقت 

.لفعالياتنا او اكمالهااضافتها بفعاليات وقت الفراغ التي يمكنالمشاركة فحصنا إمكانيات 
.مكان للعفويةهناك لكن أحيانا , التخطيط نه أحيانا يحب علينا أوجدنا 
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التربية للقرنالبدب



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

التربية للقرن



ةسليمةاجتماعيولعالقاتسانلإلنالنفسيةوالصحةالجسمبصحةوتساهمالستقاللباحساساإلتشجع,ذاتيوتعريفيةاالستقاللتقدم,الذاتبتطويرالفعالياتتساهمعندماهومعنىذوفراغوقت

(Iwasaki & Mannell, 2000; Passmore & French, 2003)

ما هو وقت الفراغ–ةمعرف

.ذاتيتعريفإلىوصولال,البلوغخاللجديدةهوياتتجربة,ةاجتماعيروابطإلنتاجالجديدة,المهاراتلتطويرالفرصتوفرانهابما,الشبيبةوأبناءاألوالدبتطورتساهمالفراغأوقاتفعاليات
Kleiner & Kirshnit)).

حاجة : مثال, ياجات أخرىبالتأكيد قد تفي باحتلكنها , وليست من األمور الضرورية, ألعمال يحبهاا من الزمن والتي يستطيع بها االنسان ان يخصص وقت  ةوقت الفراغ هو فتر؟ما هو وقت الفراغ

(ח"מט-ميخال تبور. . )روحانية

فعالياتالالوصولنأ,حالواضمن.العامللصالحالوقتتكريسوفيالجماعيةالحاجاتأهميةفيانخفاضهناكوبالتالي.ةوقيميةادراكيبتغييراتتمرالفراغتوقثقافة،األخيرةالسنواتفي

.(2015,ורומיכהן)الفتاةأوالصبيإقامةومكاناالقتصاديةبالظروفذلكويتعلق.عنهاواالعالنتوفرها,الميزانيةعلىتعتمدالفراغأوقاتفي

כהן)"جد اسعداءأنهم"يشعرونالذينهم,الفراغاوقاتخاللالمتنوعةالفعالياتمنيكثرونمن,المقابلب."سعداءغيرأنهم"يشعرونبمفردهمالفراغأوقاتيقضونالذينالشبيبةأبناء
.(2015,ורומי



فيعشروالحاديرةالعاشالصفوففيإسرائيلفيالشبيبةأبناءلدىالفراغأوقاتعاداتتناولاستطالعنتائج(راما)والتقييمللقياسالقطريةالسلطةنشرت،2013سنة

بناءألشيوع ااألكثراألنشطةأناالستطالعهذاأظهر.السكانمنتمثيليةعينةيمثلونطالب ا5083االستطالعفيشارك.السابقةبالسنواتومقارنتهاالمدرسيالدوامبعدماساعات

النشاطهولديهماألقلالذيالنشاط.(٪70-٪64)منظمةغيربطريقةاألصدقاءمعوقت ايقضونثم(المشاركينمن٪70حوالي)المنزلفيتتمالتيتلكهيإسرائيلفيالشبيبة

قياديبرنامجفيأوشبابيةحركةفينشاطأوتطوعينشاطالمثالسبيلعلى،المنظماالجتماعي

(.2014, ה"ראמ)

٪17واليهودلدى٪18)األخرىاأللويةفيمنهشيوع اأكثر(٪37)العربيالوسطفياألسرةأفرادمعالوقتقضاء:األنشطةعددفيااللويةبيناختالفاتعدةعلىالعثورتم

لدى٪8واليهودلدى٪11بـمقارنةبمفردهمالوقتمنالكثيريقضونبأنهمأفادواالعربيالوسطفيالشبيبةأبناءمن٪15:بمفردهالوقتقضاءكذلك.(المتدينيناليهودلدى

الشبيبة،حركاتفيةوالمشاركوالقراءة،،الرياضيةواألنشطة،الموسيقىإلىواالستماع،االتصالتقنياتاستخدام:التاليةالمجاالتفيأخرىاختالفاتووجدت.المتدينيناليهود

(2015,ורומיכהן).المنزلفيوالمساعدة

ا،المدرسةاطارفيالرحالتمنالمزيدفييرغبونالشبيبةأبناءمن63٪ ايردون٪49،العطلمنالمزيديريدون٪56وأيض  ،الكمبيوترأجهزةمنالمزيد٪46،المدرسيةلألنشطةأكبرمالي ادعم 

،العامالنقلوسائلمنالمزيد٪55،العملفرصمنالمزيد٪64،المدرسةإطارخارجالترفيهأماكنمنالمزيديريدونالمدرسةخارجالمشاركينمن٪68،المقابلفي.الشخصياألمانمنالمزيد41٪

المجتمعفياألنشطةهذهمثلويفضلونمتنوعةأنشطةفيفراغوقتقضاءفييرغبونالطالبأنالقوليمكن،عامبشكل.ذلكوغيرالشخصياألمنمنالمزيد٪84،الرياضيةالمرافقمنالمزيد54٪

(2015,ורומיכהן).المدرسةمنبدال  

تقسيم أوقات الفراغ–معرفة



בושבוחריםמפניזה–משהובולעשות"צריך"שאםזמן,עצמילמימוש,חופשיתלבחירהשנתוןזמן.המועטהפנויבזמןחכםשימושלעשותיש–הפנאיאתמנהיגים
(2014,כלכליסטמוסף)

(2008,כהן).القراراتالتخاذمهاراتوالذاتياالستقاللوتطور,باالستقالليةحساساإلتشجع,مستقلشخصيبقرارةومرتبطيةتطوعفعالياتكانتاذا,الفراغوقتفعاليات

والترفيهالتعليممفاهيمفإن،(1960،ديوي)ديويجونشرحكما،لذلك.التعليمفيمهمةقيمهيوالترفيهواللعبالفراغأوقاتقضاءفإن،الحياةمجاالتجميعيتناولالتعليمأنبمااالعترافيجب

حياةفيأساسي امكون االترفيهتبريع،ذلكمنوأكثر.والتميزالحياةعلىتعبيروأكبرللقيمتربيةأنهاعلىالترفيهيةاألنشطةإلىيُنظركان،وأرسطوألفالطوناليونانيةالتقاليدفي.واحدكففيتصف

.التعليمأهدافأحدهوالفراغوقتلقضاءاالستعدادفإن،ثمومن.التعليميةالعمليةمنكجزءفيهالمشاركةالضروريمنوبالتاليالفرد
(1960,דיואי)

ترفيه اضافي–ةمعرف

(2014,ליסטכלכמוסף)باختيارهقمنااذاهذا–شيءبهنعملان"ةحاج"كانتاذاوقت,ذاتياستعمال,حرالختيارمعطىوقت.ذكيةبطريقةالفراغوقتمناستغاللعلينايجب–الفراغوقتندير


