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مدخل:
يحتفل املسلمون بعيد الفطر السعيد وذلك بعد إمتامهم فريضة الصوم مّدة شهر تام. وبعد قضاء شهر رمضان وظهور هالل شوال، 

يفطر الصامئون ويحتفلون بعيد الفطر السعيد. حيث تزيّن املساجد وتضاء املآذن حتّى ساعات الصباح، ويتواصل الناس بالزيارات 

وتقديم التهاين واملعايدات.

كام ويحتفل املسيحيّون بعيد الصليب، ذكرى العثور عىل خشبة الصليب املقّدس، عىل يد القديسة هيالنة عام 325م. يف هذا 

العيد يُرفع الصليب ويحمل الجميع الشموع ويرّددون ترانيم الفرح.

األهداف:
أن يدرك التلميذ مفهوم قيمة املشاركة. 	.1

أن يحرتم التلميذ الطوائف األخرى.  .2

أن يتعرّف التلميذ عىل العادات املتّبعة والرموز يف العيدين. 	.3

أن يزور التالميذ األماكن الدينيّة املقّدسة )املسجد، الكنيسة، الكنيس، الخلوة(.  .4

فّعالّية فرديّة:

أنا أكمُل القّصة...

 يف أحد أيّام العيد، بينام كنُت أسرُي يف الشارِع، لََمْحُت صديقي 

يبيك/ صديقتي تبيك...



وزارة التربية والتعليم، االدارة التربوية، قسم التعليم االبتدائي، وحدة التربية للحياة في المجتمع، دبورا هنبيئا 2، اورشليم القدس، 02-5603283/4          39 
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/faliat_moftah_alqalb

وزارة التربية والتعليم، االدارة التربوية، قسم التعليم االبتدائي، وحدة التربية للحياة في المجتمع، دبورا هنبيئا 2، اورشليم القدس، 02-5603283/4
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/faliat_moftah_alqalb

فّعالّية صّفّية:

بعد إنهاء التالميذ كتابة القصص نقوم بالفّعاليّة التالية: 	.1

املرحلة األوىل: يف مجموعات صغرية )4 تالميذ(.

                  يقرأ كّل تلميذ قّصته أمام مجموعته، ويختار أفراد املجموعة قّصة  

                  واحدة لعرضها أمام املجموعة األم.

املرحلة الثانية: يف املجموعة األم:

                 يقوم صاحب القّصة، التي اختريت يف املرحلة السابقة، بعرض قّصته  

                 أمام املجموعة األم، وهكذا تتّم قراءة مجموعة من القصص.

أسئلة للمحادثة:

كيف كانت القصص، هل أحبّبتموها؟  #

ما هو شعوركم اآلن؟  #

ماذا أضافت لكم القصص؟  #

َمن منكم يرغب يف قراءة قّصته لنا؟  #

دنيا األعياد: 	.2

تقرأ كّل مجموعة القّصة، بعدها يُجرى نقاش حولها، للوصول إىل أهّميّة قيمة احرتام الديانات 

املختلفة، واالستنتاج بأّن جميع املؤمنني هم إخوة.
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خرجْت نرسين ورزان من بوابة املدرسة، بعد انتهاء الدوام، متسُك الواحدة بيِد األخرى. ابتسمْت رزان وقالْت: يا نرسين، 

ما رأيك أن تزوريني اليوم لنلعَب ونتسىلىَّ مًعا؟ أجابْت نرسين: هذا يُسعُدين يا رزان، ولكن اليوم هو أّول أيام شهر رمضان 

املبارك، أفّضل أن أبقى مع أّمي ألساعدها يف تحضري الطعام والحلوى ملائدة اإلفطار يف املغرب.

ثيني  يا نرسين عن شهر رمضان، ماذا تفعلون يف هذا الشهر؟ قالت نرسين: يف شهر رمضان  رزان: هذا جميل جّدا، حدِّ

نصوم ثالثني يوما، فالصوم فريضة عىل كّل مسلم، ومع انتهاء الصوم وظهور هالل شوال يفطر جميع الصامئني، ويحتفلون 

بعيد الفطر السعيد، حيث تزيىَّن املساجد وتضاُء مآذنها طوال الليل، ويزور الناس بعضهم بعضا لتقديم التهاين يف العيد.

رزان: »أمتنى لك يا نرسين صوما مقبوال 

وإفطارا شهيّا، وأعدك بأيّن سوف أزورك 

وأساعدك يف تحضري القطايف اللذيذة، لنأكلها 

معا. وأنا أدعوك لزياريت يك تشاركيني االحتفال 

بعيد الصليب«.

نرسين: »ما هو عيد الصليب؟ وكيف تحتفلون 

به ؟«.



وزارة التربية والتعليم، االدارة التربوية، قسم التعليم االبتدائي، وحدة التربية للحياة في المجتمع، دبورا هنبيئا 2، اورشليم القدس، 02-5603283/4          41 
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/faliat_moftah_alqalb

وزارة التربية والتعليم، االدارة التربوية، قسم التعليم االبتدائي، وحدة التربية للحياة في المجتمع، دبورا هنبيئا 2، اورشليم القدس، 02-5603283/4
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/faliat_moftah_alqalb

قالت رزان: »نحن نحتفل يف شهر أيلول بعيد الصليب، ذكرى العثور عىل خشبة الصليب املقّدس عىل يد القديسة هيالنة سنة 325 م. ويف هذا 

العيد يُرفع الصليب ويحمل الجميع الشموع ويرّددون ترانيم الفرح«.

نرسين: »بالطّبع سوف أزورك، وأشاركك يف إضاءة الشموع«.

افرتقت الصديقتان ويف عيونهام فرحة كبرية، وتنشدان:

العيد هاّل عيد السالم - العيد هال

أحىل وأحىل يف كّل عام- أحىل وأحىل
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أسئلة للمحادثة:

كيف تعيشون فرحة العيد؟  #

ما املشرتك بني الديانتني، املسيحيّة واإلسالم؟  #

ابحث عن القيم التي متثّلها وتعكسها تلك العالقة بني الصديقتني.  #

ما هي املعلومات التي أضافتها كّل واحدة لألخرى؟  #

ابحث عن دعاء يصلح للمناسبتني.  #


