
 -مفتاح القلب
 
الخامسللصف

زة: اسم الوحدة لكل  واحد موهبة ممي 

(SEL)االجتماعي  -التعليم العاطفي  

قيمة االختالف
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ة إلى اُمالَءمة الوحدة  :لعربي 

ةكرامة عراقي   ة االجتماعي  ة للتربي  ة ، مرشدة قطري  قسم التعليم االبتدائي  –القيمي 

:تركيز سيرورة اإلعداد 

ةكرامة عراقي   ة االجتماعي  ة للتربي  ة ، مرشدة قطري  قسم التعليم االبتدائي  –القيمي 

ة  :مراجعة لغوي 

ة . د ة اللغوي  ة للتربي  قسم التعليم االبتدائي  -لبنى حديد، مرشدة قطري 

:إشراف متابعة ومصادقة 

ز التعليم العربي  
 
ش، مرك

 
قسم التعليم االبتدائي  –صالح طه، مفت

:تنسيق جرافي  

وب، مرشد قطري  للحوسبة  قسم التعليم االبتدائي  –حسن أي 

ر، وهي موجهة إلى الجنسين على حّدٍّ سواءاملعروضةوردت الصياغة في هذه : مالحظة
ّ
.باملذك
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برنامج مفتاح القلب بصيغِتِه الجديدة

م العاطفّي ا
ّ
، مع تسليط SELالجتماعّي تّم تطوير وتحديث صياغة الفّعالّيات والدروس في برنامج مفتاح القلب تناغًما مع أسلوب التعل

.الضوء على قيمة االختالف في هذه الوحدات

ماعّي والذي ُيالِئم طبيعة بُمالَءمة الوحدات إلى العربّية وفًقا لتسلسل املواضيع املطروحة مع الحفاظ على املضمون الِقَيمي االجتقمنا

.مجتمعنا ومدارسناو ونهج حياتنا 

ّل جوانبها وبمجاالتٍّ شّتى، والتي بدوِرها تعّزز القيمة بك،نقّدم في هذه املعروضات ُمقترحات لدروس وفّعالّيات وألعاب وجاهّية ومحوسبة

م استخدامها لعرض القيمة
ّ
.بإمكان املعل

ة األدوات والوسائل الالزمة
ّ
.لكّل طبقة صفّية موضوع اجتماعّي عاّم يشمل قيمة االختالف بكاف

مة مقد 

ل   األو 
 
 الثانيالصف

 
 الثالثالصف

 
 الرابعالصف

 
 الخامسالصف

 
 السادسالصف

 
الصف

كل  شخص

ز فريد وممي 

كل  عائلة فريدة 

من نوعها

مختلفون 

ومتواصلون 
لكل  واحد موهبة هون مختلفون ومتشاب

زة ممي 

ة واالنتماء  الهوي 

جتمعي  
ُ
امل
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ر القلبمفتاحبرنامجلىإنظرة طو 
ُ
امل

:للطاقم التربوّي، تحّية طّيبة
طّور بصيغته الجديدة

ُ
.في هذه األّيام يخرج للنور برنامج مفتاح القلب امل

ّي االجتماعّي  م الحس ّ
ّ
(.SEL)تّم تطوير الوحدات بالتناغم مع أسلوب التعل

.يسعدنا في هذه املرحلة تقديم وحدات تعليمّية جديدة لحصص مفتاح القلب بتسليط الضوء على قيمة االختالف
البرنامج ؟فيماذا 

م 
 
:للمعل

:ر حسب الدوائرويتطوّ مساق لكّل طبقة جيل يتماش ى ويتوّسع –محتلنمساق -أ
 األّول 

ّ
 الثاني–الصف

ّ
 الثالث -أنا وذاتي، الصف

ّ
 الرابع–في العائلة، الصف

ّ
، الصف

ّ
 الخامس-في الصف

ّ
 -في املدرسة، الصف

ّ
.في املجتمع- السادسبين الجمهور، الصف

ة-ب ة تعليمي  .من الحصص تشمل بدائل متنّوعةاوحدات تدريسّية تشمل عددً –وحدات تدريسي 
م عم ُبعد( معظمها محوسبة)وسائل متنّوعة –وسائل مساعدة -ت

ّ
 وعن طريق التعل

ّ
م وللتجربة داخل الصف

ّ
.إلدارة التعل

:للتالميذ
م والتجربة -أ

ّ
(.كاأللعاب، األفالم، القصص، بطاقات للمحادثة وهكذا)وسائل مساعدة متنّوعة للتعل

(.معظمها محوسبة)ّيةوصّف مجموعاتّيةمهاّم فردّية، -ب
رسل لكم الوحدات من خالل معروضات بصيغتها 

ُ
.املوقعبعد حين، سيتّم نشر هذه املواّد ووحدات إضافّية محوسبة في. لّيةاألوّ في هذه املرحلة ت

سعدنا مشاركتكم لنا بأفكار، تساؤالت، منتجات صّف 
ُ
.ّيةت

مع أجمل األمنيات بالنجاح
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تسائيري وريت أ
يةمديرة وحدة التربية القيم

قسم التعليم االبتدائّي 

ششيمزهافه
جمديرة قسم تخطيط وتطوير برام
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تركيز سيرورة العمل بالوحدة
زة : "تسليط الضوء على املوضوعمدخل • " لكل  واحد موهبة ممي 

زات الجيل ممي 
هداف واألفكاراأل 

معرفة، مهارات وقيم

ملحة عن املواهب-1درس 

ة• عة-أحجية1.افتتاحي  مواهب بمجاالت متنو 
ة مواهب2. محادثة حول عد 

دومينو املواهب-لعبة-بديل ب
تواصل بسيط-فيلم-بديل ت

ة1.سير الدرس• قت مواهب-ورق الشد 
 
ات حق شخصي 

ة2. محادثة حول تنمية مواهب شخصي 
أحجية-صيغة محوسبة

إجمال العبر1.إجمال•

نكتشف مواهبنا-2درس 

ة• ة.   2نشيد      1.افتتاحي  من يعرف؟ من لديه فكرة؟-أحجية-بديل بمحادثة حول القدرات وتفعيلها في الحياة اليومي 

ة-تفعيل-بديل ت مواهب على املنص 

ة حدث1.سير الدرس•  . 2قص 
 
محادثة حول تفعيل املواهب في الصف

ةإجمال• تي ونقاط ضعفي؟-تعبئة استبانة شخصي  ما هي نقاط قو 

ل مواهبنا"-3درس  "ونسِهم للمجتمع-نفع 

ة• محادثة حول املبادرة من أجل املجتمع. 2فيلم1.افتتاحي 

نستوضح حاجة املجتمع ونختار مبادرةسير الدرس•

ذ املبادرة من أجل املجتمعإجمال•
 
ط وننف

 
نخط
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نظرة للموضوع: مدخل

نظرة للموضوع
ق بهّويتهم الشخّصية

ّ
 الخامس  في مرحلة املراهقة، تتمّيز بأسئلة تتعل

ّ
ي عن اآلخرين؟ما الذي يمّيزن: يتواجد تالميذ الصف

ل محوًرا مركزًيا في تكوين ال
ّ
.هوّية الشخصّيةما هو مكاني في املجموعة؟ معرفة املواهب والقدرات املوجودة بين أفراد املجموعة تشك

.هميطمح املراهقون الستكشاف مواهبهم واكتشاف أنفسهم، وتحديد نقاط قّوتهم وانتهاز الفرص ألن يعّبروا عن أنفس
.مجموعة األقرانوسطيساعدهم هذا االستكشاف الذاتّي على تكوين هوية ذاتّية ممّيزة وترسيخ مكانهم 

.ةلكّل فرد موهبة خاصّ : تتناول هذه الوحدة موضوع التنّوع في املواهب مع التركيز على الرسالة
:تتيح هذه الوحدة للتالميذ

التعّرف إلى مجموعة من مواهب وقدرات الفرد واملجموعة• 
خلق الفرص لتفعيل مجموعة مواهب ملصلحة الفرد واملجموعة واملجتمع• 

يسهم الخطاب القيمّي في تقوية إدراك التالميذ ألنفسهم وتوضيح مكانتهم املمّيزة في مجموعات األقران
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

مدخل

3درس 

ة إلى من النظري 
التطبيق
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ل   األو 
 
 الثانيالصف

 
 الثالثالصف

 
 الرابعالصف

 
 الخامسالصف

 
 السادسالصف

 
الصف

كل  شخص

ز فريد وممي 

كل  عائلة فريدة 

من نوعها

مختلفون 

ومتواصلون 
لكل  واحد موهبة هون مختلفون ومتشاب

زة ممي 

ة واالنتماء  الهوي 

جتمعي  
ُ
امل



أهداف-مدخل

ها من أجل نفسه ومن أجل املجتمع،مواهبه املتنّوعةلىإمن املهّم أن يتعّرف كّل واحدٍّ مّنا •
ّ
.وكيف يستغل

حيطة لها أيًضا مواهب متنّوعة ويجدر بنا احترامها•
ُ
.من املهّم أن نعرف أيًضا أّن الناس امل

ة أفكار مركزي 

لكّل واحدٍّ مّنا موهبة ممّيزة

املوضوع

 
ّ
الخامسالصف

طبقة الجيل

.زيادة الوعي لتنّوع املواهب في مجاالت مختلفة•
.تعّرف الفرد إلى مواهبه املختلفة•
.فهم أهّمّية املواهب املتنّوعة وفائدتها على الفرد واملجموعة واملجتمع•

األهداف
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

مدخل

3درس 

ة إل ى من النظري 
التطبيق
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معرفة، مهارات وقيم-مدخل

إدراكي  

ر ال املسموع استخراج املعلومات من النّص املكتوب أو–التعبير الشفوّي -اللغوي  تنو 

(SEL)شخص ي  

، معرفة الذاتاملشاعرلىإف تعرّ -الوعي الذاتي  

تشخيص أوضاع اجتماعّية-الوعي االجتماعي  

(SEL)شخص ي  بي  

تواصل -سلوك اجتماعيّ 

.احترام اإلنسان وحقوق اإلنسان-احترام الفرد
ة: عدل اجتماعي  وتكافل .ُمشاركة اجتماعي 

.مواهب بمجاالت مختلفة•
.وسائل متعّددة الستغالل املواهب•

معرفة

مهارات

قيم
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

مدخل

3درس 

ة إلى من النظري 
التطبيق
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ملحة عن املواهب-1درس 

وزارة التربيّة، اإلدارة التربويّة، قسم التعليم االبتدائّي، وحدة التربية للحياة في المجتمع9



ة-1الدرس  افتتاحي 

وصف املرحلةاملرحلة

افتتاحية
 
 
لكل  الصف

عة: بديل أ أحجية-مواهب بمجاالت متنو 
عة تأّملوا اللوحة -أ (23الشريحة )مواهب بمجاالت متنو 

:تظهر باللوحة رموز ألصحاب مهن بأربعة مجاالت مختلفة
أصحاب املهن املختبئين وراء الرموز؟ ِمناكتبوا َمن •
(طّب، موسيقا، سينما، رياضة)صّنفوا أصحاب املهن ألربعة مجاالت •
بة الكتابة، موهبة موهبة موسيقّية، موهبة التقليد، موه)أّي املواهب والقدرات البارزة من املهّم أن تمّيز أصحاب املهن؟ -ب

(القيادة ومواهب أخرى 
باكتشاف مواهبهم؟نمن الذي ساعد أصحاب هذه امله/حسب رأيكم، ما-ج

ة :بدائل أخرى لالفتتاحي 
(  25-24الشريحة )لعبة دومينو املواهب -ببديل
ة -عن املواهب-تبديل  الي  (26الشريحة )فع 
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

مدخل

3درس 

ة إ لى من النظري 
التطبيق
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وصف املرحلةاملرحلة

شخصّيات ذات موهبة-أ بديل سير الدرس
 -أ

 
في الصف

م 
ّ
ة في حوزة املعل (32-27الشرائح )رزمة بطاقات الشد 

.تشمل عدًدا من الشخصّيات املشهورة التي طّورت مواهبها عبر الزمن
:ولكّل شخصّية ثالث بطاقات

.اسم الشخصّية، صورة، موهبة: البطاقة األولى
قة بتطّور املوهبة: البطاقة الثانية

ّ
.معلومات متعل

.أفكار تؤمن بها هذه الشخصّية: البطاقة الثالثة
، وعليه أن يتّم تقسيم البطاقات على التالميذ، كّل تلميذ يأخذ بطاقة عن شخصّية واحدة−

 عن تلميذين آخرين أخذا نفس البطاقة
ّ
يبحث في الصف

.يجلسون ثالثتهم إلدارة حوار عن الشخصّية وموهبتها−

سير الدرس-1الدرس 
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

2درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

مدخل

3درس 

ة إل ى من النظري 
التطبيق
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وصف املرحلةاملرحلة

:فّعالّية بمجموعات ثالثّية-بسير الدرس
:ا عناقرأوا املعلومات املطروحة عن الشخصّية بالبطاقات بحوزتكم، ابحثوا ثّم تحّدثو 

ماذا تعرفون عن الشخصّية؟ وما هي موهبتها البارزة؟ •
 ببالطفولة، باملراهقة،)في أّي مرحلة ُعمرّية تّم اكتشاف املوهبة؟ •

ّ
(رجيل متأخ

كيف تّم تطوير املوهبة؟•
من ساعدها أو دعمها لتطوير املوهبة؟ وكيف؟•
له هذه الشخصّية؟ وكيف يرتبط هذا الفكر مع املوهبة؟ •

ّ
ما هو الفكر الذي تمث

ة : بديل ب أحجية املواهب–لعبة إلكتروني 

سير الدرس-1الدرس 
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1درس

ةافتتاحي  

سير الدرس

جمالإ

2درس

ةافتتاحي  
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جمالإ
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وصف املرحلةاملرحلة

جمال إ
 
 
:في الصف

:مشاركة-أ
لهيتحّدث ممثلو املجموعات الثالثّية عن الشخصّية وكيف طّورت موهبتها وما هو الفك

ّ
.ر الذي تمث

:نقاط للنقاش-ب
م من األمور التي تحّدثتم عنها•

ّ
:ماذا يمكن أن نتعل

ه عّدة هناك مواهب متعّددة ومتنّوعة في مجاالت مختلفة، شخص واحد ممكن أن تكون ل)مواهب •
(.مواهب

عد في اكتشاف ممكن تطوير املوهبة في كّل جيل، ممكن للبيئة أن تسا)اكتشاف وتطوير املوهبة •
(.تطوير املوهبة

ة، إيمان حّب استطالع، تخمين، مثابر )ما الذي يساعد الشخص في اكتشاف وتطوير موهبته؟ •
م، أسئلة، بحث

ّ
(.ذاتّي، تدّرب، تعل

ما هي األمور التي تحّدثتم عنها وأردتم تبّنيها وبنائها؟ ملاذا؟ وكيف؟ •

جمال إ-1الدرس 
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مدخل
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نكتشف مواهبنا-2درس 

وزارة التربيّة، اإلدارة التربويّة، قسم التعليم االبتدائّي، وحدة التربية للحياة في المجتمع14



ة-2درس  افتتاحي 

وصف املرحلةاملرحلة

ة افتتاحي 
 
 
كل  الصف

بداع فينااإل –بديل أ
استمعوا لألغنية عن اإلبداع•
:تحّدثوا عن•

.ما هي املواهب الظاهرة باألغنية؟ تحّدثوا عنها•
شنا عن اإلبداع بداخلنا، ماذا سنجد؟•

ّ
لو فت

:مواهبنا
• 

ّ
قوها في الصف

ّ
.حّضروا قائمة ملواهبكم وعل

وا القائمة وقارنوا بين املتشابه واملختلف في مواهبكم•
ّ
.تأمل

:تحّدثوا عن•
ما كنتم توّدون من اآلخرين أن يقولوا لكم عن مواهبكم؟•
.ماذا ستقولون ألنفسكم عن موهبتكم؟ وماذا ستقولون لآلخرين•

ة بدائل أخرى لالفتتاحي 
أحجية-بديل ب
موهبة على املنّصة-بديل ت
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سير الدرس-2درس 
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وصف املرحلةاملرحلة

سير الدرس
في مجموعات

رفقة ثّم أجيبوا عن األسئلة في البطاقةالقصّ واأاقر 
ُ
:ة امل

ة • لدي  موهبة جميلة–قص 
33شريحة -( كل  مجموعة تأخذ بطاقة أسئلة مختلفة)•

:كل  الصف
 عن أجوبة املجموعة

ّ
ل للمجموعة يتحّدث أمام الصف

ّ
.كّل ممث

:نقاط للنقاش
ه من املهّم أن تكون لكّل شخص موهبة خاّصة به؟ هل من املهّم •

ّ
أن يعرف الناس ملاذا تعتقدون أن

بموهبة الشخص؟
ر على الفرد •

ّ
س باالكتفاء ته، اإلحساهل تسهم في تطوير شخصيّ )كيف ممكن للموهبة أن تؤث

(.والسعادة، الحصول على إنجازات
؟ •

ّ
ر موهبة األفراد على تالميذ الصف

ّ
كيف تؤث

وزارة التربيّة، اإلدارة التربويّة، قسم التعليم االبتدائّي، وحدة التربية للحياة في المجتمع
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وصف املرحلةاملرحلة

:بشكل فردي  جمالإ
؟ ة لدي  ما هي نقاط القو 

تي تفّصل نقاط القّوة في عّدة مجاالت
ّ
(34شريحة . )أمامكم استبانة اختبار الذكاء ال

.اقرأوا االستبانة وأشيروا إلى األقوال التي تصفكم في كّل مجال-أ
.ثالثة مجاالت أشرتم إلى أكبر عدد من األقوال فيها-مّيزوا مجالين-ب
:اذكروا قصص نجاح قمتم باستعمال نقاط القّوة املفّصلة في هذه املجاالت-ت
أّي نقاط قّوة قمتم باستعمالها؟ أين؟ وكيف؟•
كيف شعرتم؟•
ما هي ردود الفعل التي حصلتم عليها؟•

 
ّ
.بإمكانكم مشاركة أصدقائكم في الصف

جمالإ-2درس 
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ة إلى التطبيق-3درس  من النظري 
نستغل  مواهبنا ونساهم بها للمجتمع

وزارة التربيّة، اإلدارة التربويّة، قسم التعليم االبتدائّي، وحدة التربية للحياة في المجتمع18



ة-3درس  افتتاحي 

وصف املرحلةاملرحلة

ة ساهم في مواهبنا للمجتمعافتتاحي 
ُ
ن
 : شاهدوا الفيديو•

 
ةموهبة فن مختلفةي 

هبة من طفل نقلته املو ،هذا الفيديو يعرض موهبة فّنّية خاّصة لطفل لديه طيف التّوحد•
.مستصعب إلى طفل مبدع 

ر على مواهبنا؟•
ّ
لكّلٍّ ِمّنا موهبته الخاّصة، هل اختالفاتنا تؤث

اللها من هل تعتقدون أّن األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة يملكون مواهب من املمكن استغ•
أجل املجتمع؟ كيف؟
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سير الدرس-3درس 

وصف املرحلةاملرحلة

حّددوا ما احتياجات املجتمع من مبادرات ومساهمات األفراد في مواهبهم؟•سير الدرس
:تفّرقوا ملجموعات، واكتبوا في كّل مجموعة على بطاقة مشتركة•

ما هي املجاالت التي ترتقي باملجتمع جّراء استخدام مواهب أفراده؟
ما هي الصعوبات والتحّديات التي تخدمها هذه املواهب؟
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إجمال-3درس 

وصف املرحلةاملرحلة

-أبديل إجمال
.ابحثوا واكتبوا عن شخصّيات موهوبة مع صعوبات وتحدّيات خاّصة•
.لفةاقترحوا أفكاًرا تساهم في تطوير مواهب األطفال ذوي صعوبات في مجاالت مخت•

-ببديل 
ة األطفال تشمل ذوي االحتي•

ّ
طوا لبناء ُمبادرات اجتماعّية من مواهب كاف

ّ
اجات خط

.الخاّصة
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عودة

رجوع

وسائل مساعدة

املرحلةالدرسالوسيلة

ع ل ةلوحة املواهب في مجاالت متنو  ةاألو  افتتاحي 

ل لعبة دومينو املواهب ةاألو  افتتاحي 

ة عن املواهب الي  ل فع  ةاألو  افتتاحي 

ة رزمة بطاقات الشد 

زت في مواهبه ات تمي  اشخصي 
ل  سير الدرساألو 

ة لدي  موهبة جميلة سير الدرسالثانيقص 

كاء
َ
إجمالالثانياستبانة اختبار الذ



عة لوحة املواهب في مجاالت متنو 



:تعليمات اللعبة

.نقوم بخلط الصور من لوحة دومينو املواهب أمام التالميذ-1

.تلميذ بطاقة تحوي موهبةيختار كل  -2

 ليبحث عن صديق يحمل موهبة من نفس-3
 
ل التلميذ بغرفة الصف .املجاليتجو 

.عندما يجد الصديق يجلس معه ويتحاوران حول املوهبة -4

ثم  يقوم زوج األصدقاء بالبحث عن زوج آخر معهم موهبة من مجال مختلف-5

ث عن املواهب املختلفة التي معهم-6 .يقوم األصدقاء األربعة بالتحد 

أي  املهن التي تعرفونها ترتبط بهذه املواهب؟-7

لعبة دومينو املواهب





عن مواهبنا

عن املواهبشاهدوا الفيديو 

:شاركونا املحادثة

ماذا تعني املوهبة؟
َمن هو املوهوب حسب رأيك؟

ما هي مجاالت املواهب التي تعرفها؟
كيف تساهم املوهبة من أجل املجتمع؟

ثنا عن مواهبك؟ حد 

https://www.youtube.com/watch?v=5EqJyhrjaso


ة رزمة بطاقات الشد 
زت في مواهبها ات تمي  شخصي 



زت في مواهبها ات تمي  شخصي 

مُت من الحياة أّن األماني ال تأتي على طبقٍّ "
ّ
 من تعل

"ذهب، بل بسعيٍّ طويل وصبرٍّ جميل

عمره تطّورت موهبته في الكتابة بالعشرينات من
.بعد أن قطع سنين في دراسة الفلسفة

ت وا
ّ

لصحفبدأ بكتابة مقاالت فلسفّية في املجال
ثّم اتّجه لكتابة الروايات والسيناريوهات

بكتابة الروايات واملقاالت في واستمّر 
ت أيًضا

ّ
الجرائد واملجال

الرواياتله العديد والكثير من 

ة فكرنشوء املوهبةالشخصي 

ي  روائي  وكاتب مصر 
على جائزة نوبل في األدبئز حا

نجيب محفوظ

تجديد عهد املوسيقا وبناء نهضة 

موسيقّية فنّية ثقافّية

نتباهصوته لفت اال ،العملكان يعمل بالبناء ويغّني أثناء 
مع الفرق غّنى،باملوهبةباملوسيقا فوجد نفسه المًعا اهتّم 

املوسيقّية باملقاهي
 
ً
ّدمت باسالّحن بوقتٍّ قصير أنماط

ُ
تعراضات جديدة وعديدة ق

وبريتباأل البوليفونيمن أدخل الغناء أّول .   واملسارحوبريت باأل 
ًحا 

ّ
ومائةبلغ إنتاجه العشرات من األدوار وأربعين موش

حاته وألحانه وأعماله ماّدةباتت ،طقطوقة
ّ

ثقافّية أدواره وموش
.فّنانفنّية لكّل 

ة فكرنشوء املوهبةالشخصي 

ن وممثل ي وملح 
 
مغن

د درويش سي 



زت في مواهبها ات تمي  شخصي 

وتمحورت،نسان والطبيعةفيروز آمنت بالوطن واإل

معظم أعمالها حول هذه املواضيع

من أهّم الفّنانين املوهوبين بالعالم العربّي 
بدأت و برزت موهبتها من جيل خمس سنوات  

بالغناء باإلذاعة 
اسمها الحقيقي نهاد

ر أطلقوا عليها اسم فيروز تشبيًها لصوتها الناد
بالحجر الكريم النادر فيروز 

ة نالت الكثير من الجوائز واألوسمة العامليّ 

ة فكرنشوء املوهبةالشخصي 

زة ة متمي 
 
ة وممثل مغني 

فيروز 

لها منويحتفل باألهداف التي يسّج ،صالح مسلم
وبخصوص احتفاله الشهير .خالل السجود

باألهداف بهذه الطريقة، قال صالح لشبكة س ي إن
 »: إن

ّ
ه ش يء مثل الدعاء أو الشكر هلل على ما إن

 
ّ
د دعاء أدعوه لتحقيق ه مجرّ حصلت عليه، إن

لقد اعتدت على فعل  ذلك دائًما منذ أن . الفوز 

«كنت صغيًرا في كّل مكان

14في سّن بدأ اللعب بكرة القدم باألندية منذ كان 
املمتاز وبرز كالعب محترفاملصرّي انضّم للدورّي 

لنادي ليفربول انتقل للعب في نادي بازل السويسري من ثّم 
اإلنجليزي 

حراز األهداف الدولّية وتحقيق النجاحات املتتاليةإواستمر ب
2018حاز على جائزة أفضل العب في إنجلترا سنة 

2018و 2017فريقي قي أوأفضل العب 
2019املمتاز سنة في الدوري اإلنجليزّي وجائزة الحذاء الذهبيّ 

 
ّ
100ضمن أكثر 2019ة في عام األمريكيّ تايمةواختير من قبل مجل

ة تأثيًرا في العالمشخصيّ 

ة فكرنشوء املوهبةالشخصي 

العب كرة قدم
2018سنة نجلتراإعلى أفضل العب بز حا
شخصية تأثيًرا بالعالم100ضمن أكثر 2019اختير سنة 

محمد صالح



زت في مواهبها ات تمي  شخصي 

ها ر املرأة وإعطائفي كثير من قصائدها إلى تحرّ دعت
حقوقها واحترام مواهبها وإبداعاتها

لقد حملت فدوى طوقان رسالة الشعر " : قالوا عنها
 لذلك و في جيلنا املعاصر النسوّي 

ّ
فيعهاتضل

ا د شعرً وهي ال تردّ ،سها بالبيانوتمرّ ،الفصحى
ا تفوح منه رائحة الترجمة واالقتباس وإنمصنوعً 

أمامها هي منطلقة نحوه وقد انشّق لها ألمد بعيد

"الطريق 

ر
ّ
تركت دراستها بجيل مبك

 السادّس فقط
ّ
مت حتى الصف

ّ
تعل

رت من موهبة أخ
ّ
ها الشاعر إبراهيم يتأث

طوقان
كّرست حياتها في موهبة
كتابة األدب والشعر

أصبحت من أهّم شعراء العالم العربّي 

حصدت الكثير من األوسمة والجوائز الدولّية

ة فكرنشوء املوهبةالشخصي 

ة أديبة وشاعرة فلسطيني 
من أهم  شعراء العالم العربي  

ة حازت على الكثير من األوسمة والجوائز الدولي 

فدوى طوقان

أنا من تمّسكُت بحلمٍّ ومبدأ، لسُت ممن “
يعشقون التنازل من أجل الحصول على ش يء، 
كّل ما عليك أن تستمتع بصوتي فقط، ال أن 

.”تقّيمني

ولدت في عائلة محافظة
مة للتربية الخاّصة

ّ
عملت كمعل

لم تتنازل عن موهبتها بالغناء رغم القيود 
العائلّية واالجتماعّية

 "حازت على لقب 
َ
في " أحلى صوتفويسذ

2015املوسم الثالث عام 

ت بالغناء مع الحجاباستمرّ 

ة فكرنشوء املوهبةالشخصي 

ة ة أردني  مغني 
 
َ
2015عام فويسحازت على لقب ذ

لم تتنازل عن موهبتها رغم القيود والِصعاب

نداء شرارة



زت في مواهبها ات تمي  شخصي 

ر على ها جعلتنا نعثإّن الطبيعة لطفت بنا ألنّ "

"املعرفة حيثما أدرنا وجوهنا في هذا العالم

ملعت موهبته من جيل صغير
ان شهير في إيطالياتدّرب في مرسم فنّ 

مواهبهدتتعّد 
أّما أبرزها فهي موهبة الرسم والنحت
رسم ونحت الكثير من اللوحات  

اشتهر بلوحة املوناليزا
مندي فقد بيعت كأغلىسالفاتور أّما لوحته 

لوحة فنّية بكّل العالم على مّر التاريخ

ة فكرنشوء املوهبةالشخصي 

ات ومهندس معماري   ام ونح  وموسيقي  رس 
وأديب ومخترع وعاِلم فلكي وجيولوجي

ام في التاريخ ُيعد  أعظم رس 

دافينتش يليوناردو 

كها آخر لحظة، عش بحبّ لحظة كأنّ عش كّل "
ع بأخالق الرسول بالتطبّ هلل عز وجل، عش 

عليه الصالة والسالم، عش باألمل، عش 
، وقّدر بالكفاح، عش بالصبر عش بالحّب 

".قيمة الحياة

د املواهب متعد 
برزت موهبته األولى بتنس الطاولة

ل مصر في مباريات أملا
 
نياحصل على بطولة مصر ثم  مث

سافر إلى كندا لدراسة اإلدارة
عمل هناك بالفنادق بوظيفة تنظيف األطباق 

والحراسة ونقل الطاوالت والكراس ي
إلى أن أصبح مديًرا لشبكة فنادق

ة وبنى حجر حصل على دكتوراة في التنمية البشري  
األساس لهذا العلم

ًرا
 
ًبا المًعا مؤث كان مدر 

ة فكرنشوء املوهبةالشخصي 

دكتور بالتنمية البشرية
بطل مصر بتنس الطاولة
س علمين جديدين :مؤس 

ف العصبي   ة التكي  ة وديناميكي  قوة الطاقة البشري 

ي
 
إبراهيم الفق



زت في مواهبها ات تمي  شخصي 



ما هي املواهب املذكورة في •
القصة؟

هل تعرف أشخاًصا يمتلكون •
هذه املواهب؟

 صاحب املوهبة•
 
هل تعتقد أن

يجب أن يعِرض موهبته 
ثوا عن  للجمهور؟ ملاذا؟ تحد 

.هذا

اختاروا موهبة من املواهب •
ة .املذكورة بالقص 

كيف تسهم هذه املوهبة •
للمجتمع حسب رأيك؟

ثوا• كيف ممكن أن تكون : تحد 
رها؟مراحل تنمية املوهبة وتطوي

ة• لدي  موهبة : عنوان القص 
.جميلة

ما هي موهبتك الجميلة؟•
من اكتشفها؟•
من اهتم  بها؟•
ة كيف ممكن أن تكون هذه املوهب•

ك 
 
ناجعة ملحيطك وصف

ومجتمعك؟

لدي  موهبة 

جميلة




