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 استهالل

هذه  استغاللكيفيّة حول  ؛يديدةيات تحدّ فراغ  كثيرة، وتضع أمامهم  ساياتللتالميذ  الصيفيّةالعطلة  منحت

 ؛عليمالتربية والتتجهاز أمام  تحّديا الصيفيّةكذلك تشّكل العطلة  .واالستفادة األمثل لتجني المتعة يلى النحوالسايات 

أمانهم أمنهم ويلى  ةحافظبحيث تتمّ الم استغالل هذه السايات بطريقة مثلى،يلى التالميذ تدريب ة حول كيفيّ

 .التجسديّ و العاطفيّ 

ا لهم من الضغوطات بايتبارها متنفّس    بفارغ الصبر؛ الصيفيّةالعطلة ينتظرون العديد من التالميذ ال شّك أّن 

 الّتي تطرأ يلى وذلك بسبب التغيّرات ،فترة مقلقة، غير آمنةآخرين لتالميذ تعتبر بالنسبة  مع ذلكلكنّها ، وتعليميّةال

 .تجتماييّةاال والخوف من انقطاع العالقات يدم االستقرار الروتين اليومّي، وصعوبة التعامل مع حاالت

والتغيير في نمط  تجتماييّة اال -تعليميّةالين األطر  الصيفيّةالزمنّي خالل العطلة ي االنقطاع من المحتمل أن يؤدّ 

 .اليوميّةحياتهم إدارة  يلى قدرتهم  دميإلى و ،شعور بعدم الراحة واألمان يند التالميذألوف إلى الروتين الم

الكثير، حيث  مة تعني لهات هامّ شخصيّأو  ةين شخصيّ هذا من تجهة، ومن تجهة أخرى يؤثّر سلبيّا انقطاع التالميذ

التلميذ باألمان وتدفعه إلى  ، مّما يُشِعريالقات تبادليّة منتظمة بين المعلّم وتلميذه تتكّون خالل العام الدراسيّ 

ها، ويمكن ترتجمة هذا الشعور إلى فيه ويتأثّر في بالغةالة شخصيّال ، فتؤثّراتجتماييّة و تعليميّةاكتساب مهارات 

وبذلك تكون (. 7002 مارك تسفي،) اليوميّةأوضاع مختلفة من حياة التلميذ  قدرة يلى فهمة، ومراحة ياطفيّ

ّ  الصيفيّةالعطلة  ّ بمثابة انقطاع ين المعل   ذين يمكن ايتبارهم "القايدة اآلمنة" لتالميذهم.مين ال

ّ  الوضع الذي ُيرض قدرة التالميذ يلى مين أمام تحدٍّ من نوع آخر وهو العمل يلى تعزيز مسابق ا يضع المعل

 الطاقم التربويّ  نقترح يلىضافة إلى ذلك ألوف وثابت. باإلومن إطار م ،مواتجهة أوضاع الفراق من بالغ مهمّ 

االستفادة من أوقات و بطريقة آمنة الصيفيّةالعطلة  يديدة تسايدهم يلى استغاللات العمل يلى تزويد التالميذ بآليّ

  .الفراغ

 

، لتعليم االبتدائيّ أ لفي وحدة التربية للحياة في المتجتمع، قسم  االبتدائيّ في التعليم صيف آخر" "تمّ تطوير برنامج 

 ،التالميذ للعطلة هيئةكتجزء من ت  ،الصيفيّةالعطلة  بيلقُ  قيميّ  -وحوار اتجتماييّ  فّعاليّاتاقتراحات لوهو يبارة ين 

 .هموالحفاظ يلى التواصل مع

 

ة في برنامج "صيف آخر" في التعليم   االبتدائي  مواضيع مركزي 

القيميّة  -تجتماييّة اال التعلّم والتتجربة من خالل الصيفيّة يمكن العمل يلى تحضير التالميذ للعطلة  :قبل العطلة

  .والشخصيّ  التجسديّ األمن طرق الوقاية وو مثمر لسايات الفراغتخطيط ، تجتماييّةاال ةمثل: تطوير الشخصيّ
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 تعلّق بالهويّة، القيادة،تقيميّة،  -اتجتماييّة  فّعاليّاتبممارسة  يّةالصيف نشغل التالميذ خالل العطلةي  :خالل العطلة

  ومتجتمع األوالد.

 

 االبتدائي  صيف آخر" في التعليم أطر العمل لتطبيق  برنامج "

 تنفيذ البرنامج من خالل أطر يّدة: يتمّ 

ة التربية في. 1 ، وهي يبارة ين تعلّم بتنفيذها ونيقوم المربّ -"مفتاح القلب" :ى السادسةولى حت  الصفوف األ حص 

  برنامج "مفتاح القلب".وفق األمن واألمان" " يتقيميّة حول قيم -اتجتماييّة وتتجربة 

لقاءات من القلب إلى ) قيميّ  -اتجتماييّ  -حوار ياطفيّ مع متجموية من التالميذ،  لقاء مربٍّ   :الساعات الفردي ة. 7

تخطيط ممتع، مفيد وآمن  منيات واألحالم،العطلة فرصة لتحقيق األ ،الصيفيّةالقلب( حول مواضيع تتعلّق بالعطلة 

  .فّعاليّاتوتكلفة ال معيّنة فّعاليّةلسايات الفراغ، األخطار التي يمكن أن تحدث خالل تنفيذ 

لعطلة استغالل سليم لالتشديد يلى  ين.بقيادة المرّكزين والمربّ "سفراء مفتاح القلب" مثل :أطر مجتمع األوالد. 3

 .الصيفيّة

 

الي اتمقترحات ل ة فع   حوار اجتماعي   وإدارةة قيمي   -اجتماعي 

 

الي اتمقترحات ل ة فع  ة للعطلة النطالققبل ا دارة حوار اجتماعي  إ، وةقيمي   -اجتماعي   الصيفي 

 

ةالاسم  الي  ةالأهداف  فع  الي   فع 

ماذا يمكن أن أفعل في العطلة 

  الصيفي ة؟

 .الصيفيّةلعطلة يلى وتجهات نظر مختلفة بالنسبة ل قوال التي تدلّفحص األ

   الصيفيّةيطلتي 

 

يلى  فّعاليّاتوفحص تأثير هذه ال ،الصيفيّةة للعطلة شخصيّ فّعاليّاتلوحة  إيداد

 الفرد.

سايات الفراغ  أثناء فّعاليّات

 العطلة الصيفيّة في

فحص فّعاليّات سايات الفراغ وتدريتجها حسب معايير معيّنة، وفق األمور التي 

 يمكن تغييرها واألمور التي ال يمكن تغييرها.

األحالم ونحقّقها في نحلم 

 العطلة الصيفيّة

إيداد لوحة شخصيّة الصقة تشير إلى األحالم واألمنيات التي يتمنّى الفرد 

تحقيقها خالل العطلة الصيفيّة )في المتجال االتجتمايّي، التعليمّي، العائلّي، 

 استغالل سايات الفراغ(.
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ما أردناه خالل العطلة،  كلّ

 مارسناه

خالل  اتحقيقه نويتمنّ  أمنيات، يعرض فيه التالميذ إقامة معرض صور صفّيّ 

 آرائهم حولها.بداء ، وديوة زمالئهم إلالصيفيّةالعطلة 

هل أستطيع إكمال البقيّة في 

  العطلة الصيفيّة

مشايره  حولأحد التالميذ  حديثمفاتيح لعطلة ممتعة" في أيقاب  حزمة" إيداد

 .يند نهاية العطلة

عة ، التكلفة المتوقّ فّعاليّاتة وفحص أوقات السبوييّألوحة تخطيط  إيداد الصيفوقت للمتعة في يطلة 

 .لتزامات الفرد خالل العطلةوإ

 .الصيفيّةعة في العطلة عرض التتجارب المتوقّ ألبوم صور" ي" إيداد بالصور الصيفيّة العطلة

 .المختلفة فّعاليّاتص التكلفة للوفح ،ةلوحة تخطيط شهريّ إيداد ما هي التكلفة؟

 

 

الي ات اجتماعي ة ة وإدارة حوار اجتماعي  خالل العطلة -مقترحات لفع   قيمي 

 

الي ة الي ة اسم الفع   أهداف الفع 

 .خاّصة وإتجراء حوار حول الهويّة واالنتماء" هويّة" إيداد هويّتي

 

وقت الفراغ خالل  استغالل

 العطلة

 .قضايا تتعلّق بإدارة أوقات الفراغوإتجراء حوار حول " لوحة أسبوييّة" إيداد

 تقليد حركات تتجارب شخصيّة وفحص المشترك والمميّز. يطلتي، يطلتك

ا  بازل صفّي ومشاركة تتجارب شخصيّة. إيداد وكلّ واحد بمفرده ،كلّنا مع 

ا...  فّك الرموز ومشاركة قصص شخصيّة . أيطني رمز 

 .تتجربة "أن تقود وأن تقاد" في أيقاب القائد

  .وإشراك في قصص شخصيّة" البحث ين شركاء" نبحث ين شركاء

ا داخل  "متجّسمات" إيداد أن نقود وأن نقاد وحوار حول االختيار أن تقود أو أن تكون فرد 

 المتجموية.

 

 العربي   في الوسط االبتدائي  جل تطبيق البرنامج في التعليم أللتواصل من 

 .االبتدائيّ  لتعليمل أ وحدة التربية للحياة في المتجتمع في قسم ة،القيميّتجتماييّة اال باسم سعدي، مرشد مرّكز التربية

   bassemsa@education.gov.il: كترونيّ لالبريد اإل

mailto:bassemsa@education.gov.il
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ةالتالميذ للعطلة  تهيئة  واألماناألمن  بالتشديد على الصيفي 

ة التربية "  مفتاح القلب"في إطار حص 

 ى السادسةولى حت  ر للصفوف األالبرنامج المقر   خالل شهر حزيران، وفق

 

 الصف  

 

ةالاسم  الي   فع 

 

 لينموذج التفع

 

ةالأهداف  الي   فع 

 

 ة لالستعمالمقترحأدوات 

 

 

 

 

 

 

 ّولاأل

 

 

 

 

 

من اآل اللعب

 !في الحارة

فحص التجوانب 

ألمان باقة المتعلّ 

من واأل التجسديّ 

 /العاطفيّ 

 أثناء االتجتماييّ 

 اللعب في الحارة.

تي من خطار المعرفة األ

ممكن حدوثها في الحارة ال

 ومحيطها.

تحافظ  تيمعرفة السلوكيّات ال

يلى السالمة واألمان في 

 الحارة ومحيطها.

األمان خالل اللعب ديم شعور 

 في محيط معروف وقريب.

رسومات   -رسومات األمان"" 

 بشأن حوارإتجراء  تحفّزمختلفة 

أن يتعّرض  المخاطر التي يمكن

ها خالل اللعب في يلإتالميذ ال

 .الحارة ومحيطها

رسومات  "مستشارون صغار"

 تصّرفاتتوحي بنصائح حول 

 .آمنة

بطاقة  "اللعب بأمان في الحارة"

 تصّرفاتحوار يائليّة حول ال

اآلمنة خالل اللعب في الحارة 

  .ومحيطها

 

 

 

 

 الثاني

 

 

 

 

نستمتع باللهو 

 اآلمن

التجوانب  فحص

 ّ ألمان باقة المتعل

من واأل التجسديّ 

 /العاطفيّ 

خالل  االتجتماييّ 

 اللعب.

تي تحافظ معرفة السلوكيّات ال

خالل  التجسديّ مان يلى األ

فترات أوقات الفراغ و

 .االستتجمام

أوقات  فّعاليّات ثيرفحص تأ

األمن  الفراغ واالستتجمام يلى

ودور  االتجتماييّ  /العاطفيّ 

  في استغاللها.المسؤولين 

الي ات" ميذ أوقات الفراغ لتال فع 

  الصف الثاني في مدرسة القلب"

ديو إلى إتجراء حوار رسومات ت

واألمان خالل األمن  حول مفهوم

أوقات الفراغ واالستتجمام  فّعاليّات

  يند التالميذ.

 "كعكة ممارسة أوقات الفراغ"

المتجاالت المختلفة التي معرفة 

يمكن للتالميذ ممارستها في أوقات 

تي الفراغ مع فحص المخاطر ال
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 الصف  

 

ةالاسم  الي   فع 

 

 لينموذج التفع

 

ةالأهداف  الي   فع 

 

 ة لالستعمالمقترحأدوات 

 

 .مكن حدوثهاي

واألمان خالل األمن  انتبه!"

الي اتممارسة  أوقات  فع 

أمن وأمان"  انتبه!تتجهيز "الفراغ"

آمنة  تصّرفاتالذي يحوي 

تمّكن التالميذ من  الئقة،و

 .االستمتاع في أوقات الفراغ

 

 

 

 

 

 

 الثالث

 

 

 

 

 

 

اإلغراء قاوم ن

يند لقاء 

 الغرباء

فحص التجوانب 

 باألمانالمتعلقة 

من واأل التجسديّ 

 /العاطفيّ 

يند لقاء  االتجتماييّ 

 وإنارة  ،الغرباء

تحذير"  مصباح"

يند التالميذ يند 

تعّرضهم لمواقف 

 .من هذا النوع

 . 

 

زيادة الويي للمخاطر الكامنة 

 يند لقاء الغرباء. لتالميذل

اآلمنة  تصّرفاتفحص ال

الواتجب اتبايها في حاالت 

 .اإلغراء من قبل غرباء

فحص تداييات الحوار مع 

الذي يمكن أن يحمل  ،الغرباء

ياطفيّة في طياته إغراءات 

 .لألوالد

أدوات لعمل  لقاء مع غريب" "

درامي يبيّن " لقاء مع غريب"  

وحوار حول الغرباء والمخاطر 

ض لها التلميذ يمكن أن يتعرّ  التي

 ه.في محيط

تصف  حوادث اإلغراء" قاومن"

حاالت اإلغراء خالل اللقاء 

الفعلّي مع الغرباء أو اللقاء 

 .لكترونيّ اإل

تحديد  التحذير" مصابيح"

لتي تسايد " االتحذير مصابيح"

يند  التالميذ في مالحظة األخطار

 لقاء الغرباء.

 

 الرابع

فّعاليّة رقم 

(1) 

 

 

األمان في 

 البحر والبركة

فحص التجوانب 

 باألمانقة المتعلّ 

من واأل التجسديّ 

 /العاطفيّ 

 يند االتجتماييّ 

التي من  تصّرفاتفحص ال

األمن  شأنها الحفاظ يلى

في  االستتجمامخالل  التجسديّ 

 البحر والبركة.

لألمان خلّة الم صاباتفحص اإل

حدث إثارة  ن في البركة"ام" أ

إتجراء حوار ونقاش  يستديي

مان في البحر حول مفاهيم األ

  والبركة.

"األمان بوضوح في البحر 
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 الصف  

 

ةالاسم  الي   فع 

 

 لينموذج التفع

 

ةالأهداف  الي   فع 

 

 ة لالستعمالمقترحأدوات 

 

 االستتجمام

واالستمتاع في 

البركة  وأالبحر 

 وتحديد "دواليب

 .إنقاذ"

 

خالل  االتجتماييّ  /العاطفيّ 

في البحر والبركة  االستتجمام

 وطرق مواتجهتها.

 

رسومات تستديي  المفتوح"

تصّرفات اآلمنة الواتجب فحص ال

 يند االستتجمام في البحر.تبايها إ

د بدواليب نقاذ عند اإل نتزو 

 -االستجمام في البحر والبركة"

قة نصائح صفيّة متعلّ سلّة  إيداد

باألمن واألمان في البحر 

  . والبركة

 

 

 

 

 الخامس

فّعاليّة رقم 

(1) 

 

 

 

 

استمتاع في 

 ظلّ المخاطر

تاج نيمليّة إل

"كتاب تعليمات 

 لعطلة آمنة" 

فحص المخاطر و

في بيئات مختلفة 

 تصّرفاتوبيان ال

تبايها إ الواتجب

 .لتفاديها

 

فحص المخاطر في بيئات 

 .وأماكن لهو مختلفة

التي من  تصّرفاتتمييز ال

األمن  شأنها الحفاظ يلى

واألمان في أماكن اللهو 

 .المختلفة

 تصّرفاتتوصيات ل بلورة

يد يلى التعامل مع تسا ،آمنة

في  مختلفةأوضاع ومخاطر 

  مختلفة.بيئات 

 إيداد " نشرة للتلميذ الجديد"

نشرة تفّصل المخاطر الممكن 

مواتجهتها في أماكن اللهو المختلفة 

  آمنة. تصّرفاتوتوصيات ل

 ة"آمن" قواعد سليمة لعطلة 

سس أ كتابة قوايد تضمّ 

اآلمنة في بيئات  تصّرفاتال

 مختلفة.

 

 

 السادس

فّعاليّة رقم 

(1) 

 

 

ة المتعة الحقيقيّ

 الحفالتفي 

 اآلمنة

فحص التجوانب 

 باألمان المتعلّقة 

من واأل التجسديّ 

 /العاطفيّ 

خالل  االتجتماييّ 

يّة الحفالت الصفّ 

حزمة " إيدادو

 الحفالتخالل زيادة الويي 

 ة.يّالصفّ 

والسلوكيّات  تصّرفاتفحص ال

يلى األمان  الّتي تحافظ

 الحفالتخالل  التجسديّ 

األمن  دفعمن أتجل الصفّيّة  

  للتالميذ. االتجتماييّ  /العاطفيّ 

 "نختتم سنتنا ونستمتع بحفلتنا"

ديوة لحفلة تستديي إتجراء حوار 

 حول التهديدات والمخاطر يلى

 /العاطفيّ / التجسديّ األمن 

، الحفالتفي  للتالميذ االتجتماييّ 

تعزيز الشعور باألمن وحول 

 .الحفالتفي  االتجتماييّ  /العاطفيّ 
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 الصف  

 

ةالاسم  الي   فع 

 

 لينموذج التفع

 

ةالأهداف  الي   فع 

 

 ة لالستعمالمقترحأدوات 

 

بطاقة  كل  شيء" " األمان فوق  .دبابيس األمن"

تجماييّة حول قوايد األمان خالل 

 .الحفالت

 الحفالت" حزمة أمني خالل 

ة  ي  حزمة دبابيس إيداد  "الصف 

التي  تصّرفاتتفّصل ال األمن"

 /العاطفيّ الشعور باألمن  تديم 

 .الصفّيّة الحفالتفي  االتجتماييّ 

 

 

 

 الرابع

فّعاليّة رقم 

(2) 

 

 

 

أستطيع فعل 

شيء في  كلّ

العطلة 

 !الصيفيّة

لوحة " إيداد

سبوييّة أ فّعاليّات

" الصيفيّةللعطلة 

حوار من خالل 

 بين التلميذ وأهله.

عات التمنيات والتوقّ مشاركة 

 .الصيفيّةلعطلة في ا

 

فحص وتجهات نظر مختلفة 

يتجب أخذها بعين االيتبار يند 

في العطلة  فّعاليّاتتخطيط 

 . الصيفيّة

رسمة تستديي  أحلم بالعطلة""

تمنيات  حولإتجراء حوار 

عات التالميذ من العطلة وتوقّ 

   الصيفيّة

الي اتلوحة " ةأ فع   إيداد "سبوعي 

سبوييّة تأخذ بعين أ فّعاليّاتلوحة 

 يديدة: التكلفة، اااليتبار أمور  

 واألمان، التجدول الزمنيّ األمن 

 .فّعاليّةالوالمشاركين ب

 

 

 الخامس

فّعاليّة رقم 

(2) 

 

 

نترك 

 !بصماتنا

البصمة حص "ف

يّة" من خالل الصفّ 

م بها اق فّعاليّات

 خالل العامالتالميذ 

 الدراسيّ 

 البحث ين طرق يديدة 

لترك بصمة" كأفراد "

 وكمتجموية.

 

البصمة الصفيّة" فحص تأثير "

يلى الشعور باألمان واالنتماء 

 للمتجموية.

بطاقة  ات لها بصمة"" شخصي  

تركتها  الّتيصفيّة لفحص البصمة 

 .في المتجتمع ةات مهمّ شخصيّ

"نترك بصمتنا كمجموعة 

يّة لتوضيح بطاقة صفّ  -صفي ة"

خالل  البصمة الخاّصة للصفّ 

 .الدراسيّ  عامال
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 الصف  

 

ةالاسم  الي   فع 

 

 لينموذج التفع

 

ةالأهداف  الي   فع 

 

 ة لالستعمالمقترحأدوات 

 

 

 

 

 السادس

فّعاليّة رقم 

(2) 

 

 

 

"قبل أن 

 نفترق"

فحص تأثير الفراق 

من المدرسة 

 ة.االبتدائيّ

الممكنة في  تصّرفاتفحص ال

والسلوكيّات  ،حاالت الفراق

 من شأنها مسايدة التالميذ الّتي

يلى الشعور باألمن مع 

 ة الفراق.اقتراب لحظ

رسمة  كيف نرى الفراق""

متجازيّة تستديي إتجراء حوار 

 حول مفاهيمنا بالنسبة للفراق.

ى األمراء يفترقون" بطاقة   " حت 

 تصّرفاتتجماييّة لفحص ال

 ة للفراق.المالزم

قائمة  إيداد القائمة الصفي ة""

صفيّة تضمّ البطاقة الشخصيّة 

 تلميذ. كلّ تجهّزها الّتي
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الي ات ةالتالميذ للعطلة  تهيئةل فع    الصيفي 

 لقاءات فردي ةمن خالل ، ضمن مجموعات وللعمل بها داخل الصف  

 

 ، يتمّ تطبيقها في المدرسةالصيفيّةالتالميذ للعطلة  هيئةكتجزء من خطوات ت ،فّعاليّاتمقترحات لأمامكم نعرض 

لعطلة التخطيط ليّة سايات الفراغ، مثل: أهمّ  واستغالل ،لتالميذ يلى فحص الفرص الكامنة في العطلةوتسايد ا

ن الممك من الّتي ، المخاطرفّعاليّة لكلّ المختلفة، التجدول الزمنيّ  فّعاليّاتبشكل واضح ومدروس، نوع ال الصيفيّة

 قة بتنفيذها.توقّعها والتكاليف المتعلّ 

المناسب  طار الزمنيّ فحص اإلوالمحتويات وطرق التنفيذ لطبقة صفّه، ، فّعاليّاتال المربّيمن المهم أن يالئم 

 ى خمسة تالميذ(.حتّ ، لقاء مع متجموية، لقاء فردّي )فّ : كامل الصفّعاليّةاللتمرير 

مور بهدف فحص المردود حول األ العام الدراسّي التجديدمع بداية معاينته ، وفّعاليّةالمن المهم توثيق المنتوج من 

 بها خالل العطلة.استصعبوا القيام  نتجحوا/ الّتي
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ةفي العطلة ماذا يمكن أن أفعل    ؟الصيفي 

 ف  الص في

 .الصيفيّةلعطلة مختلفة حول ا بعرض يّدة أقوال أمام المشاركين حول وتجهات نظر ربّييقوم الم. أ

بالنسبة  الصيفيّةة عطلة القوال يصف ماهيّبنفسه أو يصيغ ا يريد التطّرق إليه )واحد   قوال يختار كلّ مشارك. ب

 ه(يلإ

مثاال ألمر مشابه حدث معه حضر يوافق، يعارض، يسأل، يُإلى القول الذي اختاره )مشارك  كلّيتطّرق . ت

 .(وغيرها

  :قتم إليهيلى ضوء ما تطرّ لّخصوا . ث

 كم؟يلإبالنسبة  الصيفيّةالعطلة  ماذا تعني 

ة ومع األصدقاء، ممتعة، تطوير موهبة، ممارسة الهوايات، تطوير العالقات العائليّ فّعاليّاتفرصة للقيام ب)

ع والعمل من أتجل اآلخر ، التطوّ العمل يلى التغيير الشخصيّ ة إدارة الوقت، ، مسؤوليّةميّتحسين مهارات تعلّ 

 .(وغيرها

 وقات الفراغ، يّة تخطيط العطلة، أهميّة إدارة أ)يمكن التطّرق ألهم ما الذي يمّكنكم من االستمتاع بعطلة آمنة؟

 .(تديم الشعور بالحماية وغيرها الّتياآلمنة  تصّرفاتال

 

 مقترحات ألقوال

  وقت فراغ لنا ومن أتجلناهي  الصيفيّةالعطلة! 

 أّن "نهاية العمل سبقها التفكير من المهم أن نتذّكر". 

  أريدفعل ما  أستطيع الصيفيّةفي العطلة! 

  واألحالم األمنياتيمكن تحقيق العديد من  الصيفيّةفي العطلة. 

 نشاء بإمكاننا فعل ما  الصيفيّةلتزمنا طوال العام، وفي العطلة ا. 

  يبر الفيسبوك طوال اليوم. ،بإمكاننا التواصل مع األصدقاء الصيفيّةفي العطلة 

  ّالصيفيّةع خالل العطلة والتطوّ  ،ات ووظائف في البيتمن المهم القيام بمهم . 

  حدود.ال توتجد  الصيفيّةفي العطلة 

  ّالتجديد الدراسيّ  للتحضير للعام الصيفيّةاستغالل العطلة  من المهم.  

  للتواصل مع العائلةهي فرصة  الصيفيّةالعطلة. 

  مع األصدقاء أكثر من الممكن االستمتاع الصيفيّةفي العطلة. 

  

 نفحص األقوال



 

13 

 

   الصيفي ةعطلتي 

 شخصي  

 . الصيفيّةها خالل العطلة تريدون فعل الّتيوا قائمة باألمور أكتب  .أ  

  :األمور التالية القائمة افحصوا هل تضمّ . ب

 ؛داخل البيت( تتجاه أفراد العائلة، مهامّ ) لتزاماتمع العائلة، إ فّعاليّاتمع أصدقاء،  فّعاليّاتفرديّة و فّعاليّات    

  فيها يمل من أتجل اآلخر/ البيئة  فّعاليّات ؛()التعليم، الرياضة، تطوير موهبة وغيرها لتطوير متجاالت: فّعاليّات

 .القريبة

  في اللوحة الخاّصة: فّعاليّاتبوا الرتّ . ت

 

 

الي اتلوحة  –الصيفي ةعطلتي   فع 

 

 

 

 

 

ةال الي   فع 

ةالني تمكن   الي   من فع 

 (في الخانة المناسبة  Vأشر بـِ:)

 

 

 

من/ ماذا يمكنه 

مساعدتي على 

الي اتتنفيذ ال  ؟فع 

 

 

أن أقوم بعمل ما 

 أحبّ 

تجل العمل من أ

  اآلخر

في العائلة، في )

الحارة، في 

، في الصفّ 

 (المتجتمع القريب

 لتطّور والنتجاح ا

في التعليم، في 

الرياضة، في 

تطوير موهبة/ 

 هواية وغيرها.

لتزاماتي إتنفيذ 

)القيام بتنفيذ 

ة في البيت، مهمّ 

 تنفيذ مهامّ 

 تعليميّة

 .(وغيرها

      

      

      

      

      

      

      

      

ط "لوحة 
ّ
خنط

ة"
ّ
ات الشخصي

ّ
الي

ّ
 الفع
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   كم وافحصوا:فّعاليّاتتمّعنوا بلوحة . ث

  بـ  إليههل يوتجد مكان لم تشيرواv  مناسبة فّعاليّةأضيفوا  -إذا أتجبتم بنعم ؟. 

 .مالئمة فّعاليّةفعليكم إضافة يمل من أتجل اآلخر" في المكان المذكور فيه "  v مثال: إذا لم تشيروا بـ

 /تمّكنكم من تحسين المتجال الذي اخترتم، إضافة  فّعاليّاتإضافته للوحة؟ مثال: إضافة  ما الذي تريدون تغييره  

 ترغبون بالقيام فيها فّعاليّات . 

)بإمكانكم إشراك أحد الوالدين،  ؟نومع م   فّعاليّةالب القيامفي تخطيط  لمسايدتكمفّكروا، إلى من ستتوتّجهون . ج

 .أخ/ أخت، قريب، مرشد وغيرهم(
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الي ات ةأثناء ساعات الفراغ في العطلة  فع   الصيفي 

 ما الذي ال يمكن تغييره؟ ما الذي يمكن تغييره؟

 شخصي  

متواصلة أو يمكن  فّعاليّاتالمحبّذ أن تكون من ال) الصيفيّةتريدون القيام بها خالل العطلة  فّعاليّاتفّكروا ب. أ

اممارستها   .(مرار 

  :(دائرة حول الرقم المناسبضعوا ) حسب الترتيب المعروض أمامكم فّعاليّةالصفوا . ب

  لتزاماتيإمن منطلق   1..........7...........3...........4..........5 باختياري فّعاليّةالأقوم ب

 ال حاتجة لتخطيط مسبق  1..........7...........3...........4..........5 امسبق اتخطيط فّعاليّةالتحتاج 

  من أتجل اآلخرين فّعاليّةال  1...........7............3............4...........5  من أتجلي فّعاليّةال

 مع آخرين ةفّعاليّ    1..........7...........3...........4..........5 أقوم بتنفيذها وحدي فّعاليّة

يند تنفيذ مخاطر ال توتجد   1..........7...........3...........4..........5 فّعاليّةاليند تنفيذ مخاطر هناك 

 فّعاليّةال

 غير مكلفة فّعاليّةال  1..........7...........3...........4..........5 مكلفة فّعاليّةال

 

  مجموعاتفي 

 .مام المتجمويةيحّب القيام بها أ الّتي فّعاليّةاليلى كلّ مشارك يرض  .أ  

  يلى أفراد المتجموية فحص: . ب

  المتجموية؟ داخلفراد األ فّعاليّاتما المشترك وما المختلف في 

 (فّعاليّةالتطّرقوا للتكلفة، للمخاطر، للشركاء في تنفيذ المختلفة؟ كيف؟ ) فّعاليّاتما الذي يمكن تغييره في ال  

 ؟فّعاليّةالتنفيذ في ر ذلك يلى قراركم لماذا؟ كيف يؤثّ  ؟تغييره ما الذي ال يمكن  

     

ات  نفحص
ّ
الي

ّ
فع

 متواصلة
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ةقها في العطلة نحلم األحالم ونحق    الصيفي 

 شخصي  

 .الصيفيّةخالل العطلة  هاتحقيقأمنية تريدون اختاروا .  أ

 .، المتجال العائليّ اآلتية: المتجال االتجتمايّي، المتجال التعليميّ من المتجاالت األمنية اختيار  بإمكانكم 

  فّكروا:. ب

 ّ؟ اتريدون تحقيقه أمنية ةأي 

  ؟األمنيةكيف ستشعرون بعد تحقيق  

  ؟األمنيةفي أيقاب تحقيق ما التغيير المتوقّع  

 مأمامون بعرضه ا تقوملصق   التجرائد تتعلّق بأمنيتكم وأيدوا صور، كلمات، رسومات من قوموا بقصّ . ت

  األصدقاء.

 .الصيفيّةخالل العطلة  يلّقوا الملصق في البيت، وقوموا بتتجديده. ث

 

وإشراك  ،الدراسّي التجديد مع بداية العام إحضار ملصقاتهم إلى الصفّ  يلى المشاركين حثّ : من المفّضل مربّيلل

 .الصيفيّةاآلخرين بما مّروا به خالل العطلة 

  

 
ّ
عد

ُ
ا ن

ً
 ملصق



 

17 

 

 هالعطلة، مارسنا خالل أردناهكل  ما 

 

ه "الصيفي ةعطلتي ": المرحلة األولى  خيال م َوج 

 فّعاليّة، وتخيّل أنفسهم مشغولين بالقريبة الصيفيّةه من المشاركين إغماض أيينهم، والتفكير بالعطلة يطلب الموتجّ 

  ونها:يحبّ

   ن؟ أين؟ماذا يفعلون؟ مع م  

  يشعرون؟ ما الذي يفرحهم؟ ما الذي يحبطهم؟كيف  

 ا خالل العطلة؟   ما الذي يريدون فعله أيض 

 

 منتوج شخصي   :المرحة الثانية

 .رسمتهتحت  الصيفيّةى تحقيقه لنفسه خالل العطلة مشارك رسم لحظة أو تتجربة تخيّلها، وكتابة ما يتمنّ  يلى كلّ

 

 وكتابة تعليقات لألصدقاء إقامة معرض صف ي   :المرحلة الثالثة

 .في الصف رسمتهمشارك تعليق  يلى كلّ. 1

ويقومون بكتابة تعليقات  ،الرسمات المختلفة نيتتجّول المشاركون بين الرسمات المعلّقة في الغرفة، يالحظو. 7

 مشتركة. فّعاليّةألصدقائهم مثل: أمنية، نصيحة، توصية، ديوة للقيام ب

 .بالرسماتيمكن إلصاق التعليقات    

 

  

 رسومات معرض
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ةة في العطلة ستطيع إكمال البقي  أهل   ؟الصيفي 

 كامل المجموعة

 التالي: قراءة النصّ 
 

 خالل العام حاولت

 يمل كلّ شيء وما استطعت

 لت التنازلولكن ما اهتممت وفضّ 

 في المتناول ني يرفت، في العطلة الكلّألنّ 

 

 الصيفيّةيندما تأتي العطلة 

 أيمل ما أريد، أنا والبقية

 وحدي أو مع األصدقاء أيمل ما أحبّ 

 وحتّى لعمل البيت أبقى من األوفياء

 

 ي تقول: غرفتك غير مرتبةمّ أ

 ي ترتيبها وهي معّذبةوتطلب منّ 

 نّي قليال ما أسمعهاشعرت أ

 وهذا يّذب قلبي وقلبها

 

ا قلت "  أستطيع"ال دوم 

 سبحان هللا القادر البديع

 الصيفيّةويند اقتراب العطلة 

 حنيّة ي بترتيب غرفتي بكلّويدت أمّ 

 

 في الحساب أردت تعديل العالمات

 وما وتجدت وقت ا من كثرة المناسبات

 أريد وقت ا للتمرين

 ووقت ا للدراسة، فهل من معين؟

 ي يرفت أّن العطلة قريبةنلكنّ 

إعداد حزمة مفاتيح 
 لعطلة ممتعة
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 تي الحبيبةوسيكون لي وقت لمادّ 

 وقٌت للتعلّم، للتمّرن وللفالح

 بنتجاح ى يبدأ العام التجديدحتّ 

 

 اأنا وصاحبي بحثنا كثير

 اولو كان قصير ،ين وقت يتجمعنا

ا   نبيقرّ من المونحن أصدقاء تجّد 

 وما وتجدنا وقت ا يناسبنا االثنين

 

 نا في النهايةلكن أملت أنّ 

 نخرج للعطلة ونبدأ من البداية

 هب إلى اليمنلعب ونمرح ونذ

 والكم ويكون صيفنا مليئ ا بالمتعة

 

 فّعاليّاتها قد أتى الصيف وزمن ال

 سايات من النوم، والكثير من الرحالت

 أمام التلفزيون قضيت سايات وسايات

 الحاسوب آالف اللعباتولعبت  يلى 

 

 مّرت األيام وما شعرت بمرورها

 ودفاتر األحالم ما زالت في تجارورها

 طما زلت أتخبّوأنا المسكين 

 بأسئلة تدور في ذهني فأتنشط

 

 كيف يمكن أن يحدث هذا األمر؟

ا وتمرّ   وتنتهي العطلة سريع 

 ن من دروس الحساب؟كيف لم أتمكّ 

 وصاحبي المسكين يرمقني بعتاب
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 ويدت بترتيبها؟ الّتيوماذا ين غرفتي 

 ي، أم ما زلت حبيبها؟هل ستغضب منّي أمّ 

ا آخر المشوار؟  هل سيكون غد 

 لمدرسة ويبدأ الدوار.فأيود إلى ا

 

 

 

 

 نقاط للنقاش:

 ؟ لماذا؟الصيفيّةكيف يشعر الولد مع نهاية العطلة . 1

  ؟ لماذا حسب رأيكم لم يستطع تنفيذ ما أراد؟هتنفيذولم يستطع  الصيفيّةما الذي خّطط لفعله خالل العطلة . 7

ن من تنفيذ ما خّطط له خالل العطلة ى يتمكّ فعله حتّ  الولد، ما الذي يليهانصحوا  زاوية المستشار الصغير"". 3

  .الصيفيّة

 .واتجمعوها في "حزمة المفاتيح لعطلة ممتعة" ة اكتبوا نصائحكم يلى "مفاتيح"  خاصّ . 4
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 في عطلة الصيف متعةوقت لل

 شخصي  

ا من   ة.تريدون القيام بها في أحد أسابيع يطلة الصيف، وادمتجوها باللوحة األسبوييّ الّتي فّعاليّاتالاكتبوا يدد 

الي اتلوحة ال  في شهر..... لألسبوع الذي يبدأ بتاريخ........ وينتهي بتاريخ........ الصيفي ةفي العطلة  فع 

 السبت الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  بين الساعات

1:33-2:33       

2:33-13:33       

13:33-11:33       

11:33-11:33       

11:33-13:33       

13:33-14:33       

14:33-11:33       

11:33-16:33       

16:33-17:33       

17:33-11:33       

11:33-12:33       

12:33-13:33       
 

 

  نوا باللوحة وافحصوا:تمعّ 

  لتزاماتي في العطلةإ. أ

 (، إتمام مادة تعليميّة وغيرهافي البيت، مخيم صيفيّ  تزاماتكم؟ ) دورة، القيام بمهامّ لهل أدمتجتم في اللوحة ا

ة متى يمكن القيام بكل  . ب الي    ؟فع 

  :فّعاليّةالرتم سايات رتم بما يلي يندما قرّ هل فكّ 

 (وغيرهاوقات دوام األماكن )مثل: المكتبات، البركة أ .1

 .فّعاليّةالمشاركتكم  نوالدو/ الوقت الذي يستطيع فيه أصدقاء/ أخوة .7

 .تزاماتكم في تلك الساياتلا .3

 

لوحة التخطيط 
ة
ّ
 األسبوعي
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  تكلفة. ت

 .بالتقريب دوا التكلفةفيها تكلفة ماليّة، حدّ  الّتي فّعاليّاتلّونوا باللون األحمر ال 

 بعد أن فحصتم، فّكروا:   

  ة؟األسبوييّما الذي يتجب تغييره في اللوحة . أ

ا خططتم له الّتي فّعاليّةالوالديكم وافحصوا معهم: من/ ماذا يمكنه مسايدتكم في تنفيذ  يلىايرضوا اللوحة . ب

 .؟التكلفة قليصوكيف يمكن ت ر؟خالل هذا األسبوع أو أي وقت آخ
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ةالعطلة  ور الصيفي   بالص 

 كامل المجموعة

  أمامكم ألبوم الصور ألبناء يائلة موسى.

 تحاوروا حول: ،الصيفيّةخالل العطلة  ،التقطت في العام المنصرم الّتية نوا بالصور العائليّتمعّ 

 قام بممارستها أبناء يائلة موسى خالل العطلة. الّتي، في أوقات الفراغ فّعاليّاتأنواع ال  

  ض لهذه المخاطر؟ كيف؟. هل يمكن التقليل من التعرّ فّعاليّاتخالل ممارسة هذه ال إليهاضوا تعرّ  الّتيالمخاطر 

  فّعاليّةالقاموا بتطويرها خالل ممارسة  الّتيالمهارات والقدرات.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ألبوم الصور
 للعطلة الصيفية
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 شخصي  

يمكنكم ) ستقومون بممارستها في الصيف القريب الّتي فّعاليّات"، وثّقوا فيه لحظات من الوا "ألبومكم الخاصّ دّ يأ

 صور من التجرائد(. الرسم و/أو قصّ 

 / رسومات لـ:األبومكم صور  إلى وا ضمّ 

 تمارسونها في البيت وخارتجه. فّعاليّات 

 نكم من تطوير موهبة، هواية تمكّ  فّعاليّات 

 أو مع األصدقاء. ، مع األهل، مع األخوة واألخوات،ون ممارستها بشكل فرديّ تودّ  فّعاليّات 

 تنفيذ وظيفة في البيت، تطّوع، مسايدة التجار/ قريب(  نكم من العمل من أتجل اآلخر و/ أو البيئةتمكّ  فّعاليّات(

 .الصيفيّةخالل العطلة  فّعاليّاتن ستقومون بممارسة هذه المتى ومع م   :طوا مع العائلةخطّ 
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  ما هي التكلفة؟

 مجموعاتفي 

 . الصيفيّةاقتربت العطلة 

 ط لها.يخطّ  الّتي فّعاليّاتن من تمويل الى يتمكّ ر وسيم توفير مصروفه اليومّي حتّ قرّ 

الدخول، أكل، استعمال  رسومسفر، عة: )ط لها وسيم ، اكتبوا التكلفة المتوقّ يخطّ  الّتي فّعاليّاتقرأوا قائمة الا . أ

 غيرها(.ات، ومعدّ 

 .............................................................................ل مع أصدقاء في المركز التتجاريّ التتجوّ 

 ............................................................................مشاهدة فيلم سينمائيّ 

 ..........................................................................في البحر والبركةسباحة 

 ..........................................................................لقاء األصدقاء في محل البيتسا

 ..........................................................................يطلة مع العائلة

 ........................................................................... -سوبر الند زيارة

 .........................................................................لعب كرة القدم مع األصدقاء

 ............................................................................لقاء األصدقاء في الملعب

أفراد  أماميرضوا مقترحاتكم ، افّعاليّاتقليص التكلفة في هذه الوانصحوا وسيم كيف يمكن ت ،اختاروا فّعاليّتين. ب

 .المتجموية

 

 كامل الصف

 في العطلة. فّعاليّاتممارسة ال من تكلفة قليصممثلو المتجمويات مقترحاتهم بشأن التيعرض 

 

  شخصي  

ة" في "لوحة التخطيط الشهريّ الصيفيّةيرغب بممارستها خالل العطلة  الّتي فّعاليّاتمشارك دمج ال يلى كلّ

 من التكلفة. يصلة التنفيذ وكيف يمكن التقويفحص مع والديه كيفيّ

  

لوحة التخطيط 
ة
ّ
 الشهري
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الي ات  ة فع   مع أبناء الصف  اجتماعي 

ة  ة العام الدراسي  خالل العطلة الصيفي   وبقي 

 الّتي تجتماييّة إلى نوع من الفراق وانقطاع  مؤقّت في العالقات اال يؤّدي ترك اإلطار الصفّي خالل العطلة الصيفيّة

تعميق اتجتماييّة بهدف لممارسة فّعاليّات  العطلةلقاءات صفّيّة خالل  لذلك نوصي بعقد. الدراسيّ  ل العامتكّونت خال

 تحسين المناخ الصفّيّ و التعارف من شأنه تطوير اإلحساس باالنتماء ي. هذاالتعارف بين التالميذ أنفسهم وبين المربّ

 .ة مريحة أكثربيئة تعليميّ خلقوالمساهمة في 

 

تي  هوي 

ةالهدف  الي   تعميق التعارف بين التالميذ.  :فع 

 خاّصة وإتجراء حوار حول الهويّة واالنتماء.هويّة" " إيداد فعيل:نموذج الت

 .مشترك لوحة كرتون لكلّ ماّدة الصقة، قطعة منت، مقص، تجرائد، متجالّ   أدوات ومواد مطلوبة:

ةالسير  الي    :فع 

ة " المرحلة األولى:  نعد    "هوي 

ما يلي: صفات  عكسوت ،تهتتعلق بشخصيّ الّتيتلميذ قّص كلمات أو صور من التجرائد والمتجالت  كلّيلى 

 ...أسلوب خاص في اللباس، األكل، هوايات، قّصة ممتعةومواهب لدى التلميذ، 

 الهوي ة"عرض " المرحلة الثانية:

حول  توتجيه سؤال إليهتلميذ يرض ما أنتج والتحّدث ين نفسه. يند انتهائه يمكن  كلّ، يلى التجلوس بشكل دائريّ 

 ما قاله.

ثون عن ا : المرحلة الثالثة  يتحد 

 مع التالميذ حول: ربّييتحّدث الم

  ما هي  ؟ تعلموها ين أنفسهم الّتيمور ؟ ما األهمأثيرت لدي الّتيمرحلة تتجهيز "الهويّة" الشخصيّة: ما المشاير

 يرضها أمام المتجموية. ن المهمّ أخرى مأمور و ؟تخبّطات يندهمال

 البعضين بعضهم  أمور يعرفها األصدقاء. 

  ين اآلخرين في الصف، وين الصف كمتجموية.اء األصدقها يعرفأمور 

 يلى الشعور باالنتماء.تأثير "الهويّة " 

 

ي إلى خلق "صورة" لشخصيّته ؤدّ اته وصفاته بشكل أفضل وتُ تلميذ من معرفة أفضليّ كلّمّكن تُ الهويّة" : "ربّيللم

 تميّزه.و
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 العطلة الفراغ خالل وقت استغالل

ةالهدف  الي   .لفراغ الشخصي خالل العطلةستغالل وقت اا كيفيّةزيادة الويي ل  :فع 

 وقت الفراغ. استغاللة" وإتجراء حوار حول أمور في "لوحة أسبوييّ إيداد  نموذج الت فعيل:

 .ألوان " بعدد المشاركين،ةلوحة أسبوييّ" أدوات ومواد مطلوبة:

ةالسير  الي    :فع 

  ة"لوحة أسبوعي  تحضير " :المرحلة األولى

 تحقيقها خالل العطلة الصيفيّة.تلميذ كتابة ثالثة أهداف يسعى إلى  كلّيلى  .1

 للعمل في المتجاالت التالية:، أسبوعيلى مدار يرض برنامتجه اليوميّ تلميذ  كلّيلى  .7

  في المتجتمع القريب، تنفيذ مهام في البيت. اتجتماييّة مشاركة 

 فّعاليّات  ّ   .ميّ في المتجال التعل

 مخيّم صيفّي، دورات. 

 الحاسوبيلى واللعب  مشاهدة التلفاز. 

 .صحبة األصدقاء في البيت وخارتجه 

 أوقات الفراغ بشكل فردي ومع العائلة.مختلفة في  فّعاليّات 

 رة، مثال:يلّون التلميذ الفّعاليّات المختلفة حسب الفئة المقرّ   .3

 مشاركة اتجتماييّة في البيئة القريبة             

 في المتجال التعلّمّي فّعاليّات              

 مخيّم صيفّي، دورات             

 الحاسوبمشاهدة التلفزيون واللعب يلى              

 صحبة األصدقاء             

 فّعاليّات مختلفة في أوقات الفراغ بشكل فردّي ومع العائلة.             

  :ين األسئلة التالية يفحص التلميذ اللوحة بشكل دقيق ويتجيب  .4

  ؟ سبق وذكرتها الّتيهذه المتجاالت األهداف  حقّق؟ هل تر ممارستهارّ أك الّتيما هي المتجاالت 

  سبق  الّتيهداف األ تحقيقمن أتجل  الصيفيّة، في العطلة ،اليوميّ يلّي إتجراؤها يلى برنامتجي أّي تغييرات

  ؟وذكرتها

  

 األحمر

الزهريّ 
: 

 األصفر

   األزرق

األخضر
:  

  الليلكيّ 
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 تنا في إدارة عطلتنا.نتحم ل مسؤولي   :المرحلة الثانية

 ّة.السابق تعلّمها في أيقاب التتجربة الّتيفي األمور تلميذ يشارك  كل  

 التالميذ في األمور التالية: ربّييحاور الم  

 تحديد أهداف محددة ودقيقة. أهميّة – تحديد األهداف 

  الهدف. تحقيقننا من المسؤوليّة في إدارة وقت الفراغ تمكّ  – مسؤولي ة 

 خاذ القرار نة قد يتجبرنا يلى التنازل ين أمور أخرى، من المهم اتّ معيّ فّعاليّةاختيار القيام ب –اختيار وتنازل

 ين قناية.

 عة، تؤثر يلى إدارة أوقات الفراغ.األخذ بعين االيتبار حدوث أمور غير متوقّ  – مرونة 

 

 ةمقترح للوحة أسبوعي  

ة في شهر الي ات في العطلة الصيفي   ........... لوحة الفع 

    ............... وينتهي بتاريخ...............  لألسبوع الذي يبدأ بتاريخ 

 

 السبت الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد  بين الساعات

1:33-2:33       

2:33-13:33       

13:33-11:33       

11:33-11:33       

11:33-13:33       

13:33-14:33       

14:33-11:33       

11:33-16:33       

16:33-17:33       

17:33-11:33       

11:33-12:33       

12:33-13:33       
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 عطلتي، عطلتك

ةالهدف  الي    بين التالميذ. ترسيخ التعارف :فع 

 وفحص المشترك والمميّز. ،ةتقليد حركات وإشراك في تتجارب شخصيّ  نموذج الت فعيل:

ةالسير  الي    :فع 

 يالحقونني :المرحلة األولى

كلّ تلميذ كلمة تتعلّق بالصيف/ العطلة ويرفقها بحركة صغيرة. ب، يقول ترتيالدائرة، وحسب  يقف التالميذ بشكل

 قام بها. الّتيقال وتقليد الحركة  الّتييلى أصدقائه العودة يلى الكلمة 

ة: ةالمرحلة الثاني  إشراك بتجارب شخصي 

تلميذ ين تتجربة مّر بها أو يريد أن يمّر بها. من الممكن المشاركة بالتتجارب  كلّ تحّدثيتجلس التالميذ في دائرة، ي

  في المتجاالت اآلتية:

 مسايدة اآلخر/  تطّوع في البيئة القريبة 

 يمل في حركات الشبيبة 

 راد العائلةففرديّة/ مع أصدقاء/ مع أ فّعاليّة 

 يطلة يائليّة 

  ّ  للتقدم فيه. ميّ إنتجاز في المتجال التعل

 هواية، تطوير موهبة ممارسة. 

 نعطي مردوًدا ونلخ ص :المرحلة الثالثة

 التالميذ إلى إيطاء مردود ألصدقائهم والتطّرق لما قالوا: ربّييديو الم

  قلتها تجعلتني أفّكر الّتياألمور... 

 في أيقاب ما قلت أنا أشعر... 

 أشكرك يلى... / الطلب منك... / أريد مدحك... 

 أقترح يليك... / أريد ديوتك إلى... 

 :فيما يتعلّق بـ:التالميذ ربّي يناقش الم

  تلقّوه.في أيقاب المردود الذي  أثيرت لديهممشاير وأفكار 

  ّالمتشابه والمختلف في تتجارب الصيف بين تالميذ الصف.  

 البعض كمتجموية. همين بعضوه التجديد الذي يرف 

 .أمنيات وتوقّعات لتكملة العطلة الصيفيّة 



 

31 

 

  وكل  واحد بمفرده ،نا مًعاكل  

ةالهدف  الي   تعميق المعرفة بين التالميذ. :فع 

  ة.تتجارب شخصيّمشاركة و يّ بازل صفّ  إيداد: فعيلنموذج الت

ةالسير  الي    :فع 

 .حسب يدد تالميذ الصف "بازلمنها " ليعدأشكاال يديدة   ربّيالميقّص 

 ."بازل صف ي  " إعداد :المرحلة األولى  

 فّعاليّةالهدف  ربّييعرض الم .1

ا من البازل، يكتب يليه اسمه ويلّون القطعة حسب اختياره كلّيستلم  .7  .تلميذ تجزء 

 قطع البازل.رّكب التالميذ ي .3

 ة في تجارب شخصي   نشارك :المرحلة الثانية

ويحّدث  البازل تجانبا من  تلميذ كلّ. يستعرض اتركيبهتمّ  الّتيئرة حول لوحة البازل يتجلس التالميذ في دا

 آخر.أمر أّي ين نفسه: ين هواياته، يائلته، تتجربة مّر بها خالل العطلة أو المتجموية 

 نعطي مردوًدا ونلخ ص :المرحلة الثالثة 

  والتطّرق لما قالوا ين أنفسهم، يديو الموتّجه التالميذ إلى إيطاء مردود ألصدقائهم. 

  قلتها ين نفسك تجعلتني أفّكر الّتياألمور... 

 أنا أفهم.../ أنا أيرف....../ في أيقاب ما قلت ين نفسك  أنا أشعر 

 أقترح يليك... / أريد ديوتك إلى .../أشكرك يلى... / الطلب منك... / أريد مدحك... 

 ه التالميذ حول:يناقش الموتجّ 

  فّعاليّةالم خالل لديهرت أثيمشاير. 

 البعض همين بعض وهايرف أمور تجديدة 
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 ...أعطني رمًزا

ةالهدف  الي    تعميق المعرفة بين التالميذ.  :فع 

  شخصيّةقصص  ومشاركةالرموز  فكّ  : نموذج الت فعيل

 .مشترك( كلّثالث بطاقات ل) ة بعدد المشاركين، بطاقاتورقيّ مغلّفات أدوات ومواد مطلوبة:

ةالسير  الي    :فع 

  الورقي   مغلفي : المرحلة األولى  

 ا ورقي ا وثالث بطاقاتمغلف  تلميذ  كلّيتلقّى 

ا يدلّ يليه )يلى البطا -  .ف، موهبة، هواية(صفة، تصرّ قة األولى، يرسم رمز 

ا لفّعاليّات استمتع بها خالل العطلة ،يلى البطاقة الثانية -  . يرسم رموز 

 .فارغة ، تبقىالبطاقة الثالثة -

 .ه الورقّي ويكتب يليه اسمهيدخل البطاقات في مغلف فّعاليّةالفي نهاية  -

  نعم ق المعرفة بيننا – عمل زوجي   :المرحلة الثانية  

تحضير مسبق لبطاقات من خالل المتجموية إلى أزواج )يمكن التوزيع ين طريق السحب: ربّي يوّزع الم

 .زوج يسحب نفس الصورة يشكالن فريق ا( كلّختلفة، مثال: وتجه ضاحك، دوائر، زوتجية يليها رسومات م

وما الذي أمتعه خالل  ؟تخمين ما الذي يميّز رفيقه، ويحاول رفيقه مغلّفتلميذ في المتجموية الزوتجيّة يستلم  كلّ

 ؟العطلة

أو في العطلة  ،القادم العام الدراسيّ اه له في ما يتمنّ  ،يلى البطاقة الفارغة ،تلميذ لرفيقه كلّفي النهاية يكتب 

 الصيفيّة.

ث عن أنفسنا -كامل المجموعة :المرحلة الثالثة     نتحد 

 مع التالميذ حول: ربّييتحّدث الم

  منهم. تلقّوهفي أيقاب المردود الذي أيطوه ألصدقائهم أو  أثيرت لديهممشاير وأفكار 

 البعض. همين بعض وهالتجديد الذي يرف 

  الصيفيّة وللسنة الدراسيّة القادمة.أمنيات وتوقّعات لتكملة العطلة 
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 في أعقاب القائد

ةالهدف  الي   ة القائد وقيادتهفحص األمور المتعلقة بشخصيّ :فع 

 وتتجربة أن تقود وأن تقاد ،ة القائدشخصيّ صفات :نموذج الت فعيل

 قطعة ورق كبيرة، أقالم تلوين كبيرة :أدوات ومواد مطلوبة

ةالسير  الي    :فع 

  القائد في نظري :المرحلة األولى

 كبيرة. قطعة ورق  توضع وفي وسط الدائرة ،يّ يتجلس التالميذ بشكل دائر -1

ا/ صفة تتعلّ  ،ه إلى مركز الدائرةأن يتوتجّ ، حسب الدوربتلميذ،  كلّيلى  ق حيث الورقة ويرسم يليها رمز 

يتجب أن يتحلّى بها  الّتيهة مثل: من هو القائد؟ ما الصفات يمكن سؤال التالميذ أسئلة موتجّ ) بكلمة "قائد".

 رون يند سماع كلمة "قائد"؟(القائد؟ من تتذكّ 

 هم لشخصيّة القائد:ة مفهومبينهم حول كيفيّفيما ويتحاورون  ،ن التالميذ بالمنتج النهائيّ يتمعّ   -7

 ؟ لماذا؟أم سلبيّ  يتجابيّ اهل ننظر للقائد بمنظور  :النظرة  

  ما الصفات المطلوبة للقائد؟ هل هي صفات ولدت معه أم صفات مكتسبة؟ أيطوا أمثلة. :القائدصفات 

 بها؟ع من القائد العمل بموتجنتوقّ  الّتيما القيم  :قيم 

 ا؟ في أي تجيل؟ ما الذي يتطلّ منّا واحد  كلّهل يستطيع  :شخصيّة القائد  به ذلك؟أن يصبح قائد 

  نسير في أعقاب القائد :المرحلة الثانية

  وسط الغرفة. واحد طابورفي ه ستّة تالميذ ويطلب منهم الوقوف يديو الموتجّ 

  وتقليد حركات التلميذ الذي يقوده. ،مع الحفاظ يلى الطابور ،ة دقيقةلمدّ  ،ل في الصفّ التتجوّ  :ةالمهمّ 

 التعليمات:

التلميذ الذي يقود الطابور يختار خط سير الطابور، سرية السير، الحركات، يضيف رقصات، تصفيق،  -1

 ما يفعل. كلّقفزات وغيرها. ويلى اآلخرين تقليده في 

 ف الحركة.حدهم خاصرة صاحبه تتوقّ التلميذ الذي أمامه، يندما يفلت أخاصرة تلميذ إمساك  كلّيلى  -7

 القائد الذي تتغيّر معه صورة القيادة من ناحية خط السير، السرية وغيرها.يند نهاية الدقيقة يتم تغيير  -3

  القيادة نفحص أنماط :المرحلة الثالثة

 في الطابور المنتظمةه مع المتجموية يفحص الموتجّ 

 كيف شعرتم خالل التتجربة؟  

 لماذا؟م السير في أيقاب قائد الطابور؟ ة نفسها أما الذي استصعبتم القيام به: القياد 

 من المسؤول ين وصول الطابور إلى النهاية بنتجاح؟ لماذا؟ كيف رأيتم ذلك من خالل تتجربتكم؟ 
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 األمور التالية: ه مع كامل المتجمويةيفحص الموتجّ 

 ؟ة في الصفّ ين حياتنا اليوميّ ،التتجربةخالل من  ،ما الذي يمكن تعلّمه  

 ّات الملقاة يلى ياتقكم في هذه الحاالت؟حاالت تفّضلون قيادة المتجموية؟ ما هي المسؤوليّ ةفي أي 

  ة الملقاة يلى ياتقكم في هذه الحاالت؟آلخرين بالقيادة؟ لماذا؟ ما هي المسؤوليّلمتى تسمحون 
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 نبحث عن شركاء

ةالهدف  الي   التالميذ.تعميق التعارف بين  :فع 

  ةفي قصص شخصيّ مشاركةو" البحث ين شركاء" نموذج الت فعيل:

ةالسير  الي    :فع 

 نبحث عن شركاء المرحلة األولى:

وتجه شبه  ربّي)يضيف الم أصدقاء يشبهونهم في أمور مختلفة ه من التالميذ التتجّول في الغرفة وإيتجاديطلب الموتجّ 

ا كلّ   :بحثهم(ثانية، ويواصل التالميذ  45-30تجديد 

 يسكنون نفس الحارة 

 يقومون بتربية حيوان في البيت 

 الطول، لون العينين/ الشعر وغيرها :في يتشابهون  

 ( الفنيّ في المتجال الرياضيّ يتشابهون في الهواية ،)الكتابة، السباحة وغيرها ، 

  /لعاباألمسلسالت/ اليحبون نفس األغاني 

 أو في نفس اليوم من الشهر ،مولودون في نفس الشهر 

ني...: المرحلة الثانية  ال يعرفون أن 

 ن ينه.اك أصدقائه بأمر ال يعرفه الكثيرو. يلى كلّ تلميذ إشريتجلس التالميذ بشكل دائريّ 

 نعطي مردوًدا ونلخ ص :المرحلة الثالثة

 التالميذ إلى إيطاء مردود ألصدقائهم والتطّرق لما قالوا: ربّييديو الم

  أيقاب ما قلت أنا أشعرفي... 

 رك ألنّ أنا أقدّ ... / يلى أريد مدحك... 

 أشكرك يلى... / أريد أن أسألك.../ الطلب منك...  

 ه التالميذ حول:اقش الموتجّ يتن

  منهم.تلقّوه في أيقاب المردود الذي أيطوه ألصدقائهم أو  أثيرت لديهممشاير وأفكار 

  تالميذ الصفّ المتشابه والمختلف في تتجارب الصيف بين  

 فوا يليهم من زوايا مختلفةتعرّ  ءأصدقا 
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 قادأن نقود وأن ن  

ةالهدف  الي   حوار حول مكانة الفرد في المتجموية. :فع 

ا من المتجموية ،ن تقودوحوار حول االختيار أ "تماثيل" صنع :فعيلنموذج الت  . أو أن تكون فرد 

ةالسير  الي    :فع 

 نتجم د" مكاننا" :المرحلة األولى

 .يّة في الصفّ من التالميذ التتجّول بحرّ  ربّييطلب الم

 يريدون. الّتية دون حركة، حسب الوضعيّ مّرة يصفّق بها الموتّجه يلى التالميذ "التتجّمد" مكانهم كلّفي 

 اعي ً جما تمثاال نصنع  المرحلة الثانية:

 . يقف التالميذ بشكل دائريّ 

ه الواحد تلو اآلخر إليه زمالؤ يريد، ينضمّ  الّتية ويقف كالتمثال حسب الوضعيّ ،التالميذ إلى الوسطيدخل أحد 

ا يقومون بإنتجاز "تمثال تجماييّ   "ومع 

 نشك ل التمثال" من اآلخرين" :المرحلة الثالثة

 يريد. الّتيتلميذ "تشكيل تمثال" من صديقه في الوضعيّة  كلّينقسم التالميذ إلى أزواج. يلى 

يتجب أن  فّعاليّةالمرحلة في  كلّة أدب. في يتجب التشديد يلى أن يكون التصّرف بين التالميذ باحترام ال تشوبه قلّ 

  تشكيل التمثال" مقبولة يلى الطرفين.تكون نتيتجة "

ث عن أنفسنا :المرحلة الرابعة  نتحد 

  ه مع التالميذ:يفحص الموتجّ 

 ّمرحلة شعرتم بارتياح أكثر: يندما "شكلتم تمثاال  من اآلخرين" أم يندما "شّكلكم اآلخرين"؟ لماذا؟ ةفي أي  

  ّا من " التمثال التجمايي  "؟كيف شعرتم يندما كنتم تجزء 

 أي من الحاالت تشعرون بالحاتجة إلى قيادة اآلخرين؟ لماذا؟  

 ا من المتجموية وتسمحون آلخرين بقيادتكم؟ لماذا؟ ما المسؤوليّة  ،أي من الحاالت تفّضلون أن تكونوا تجزء 

  الملقاة يلى ياتقكم في هذه الحاالت؟
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ة ومنطق ف بمسؤولي   المستهلك الحكيم يتصر 

ر استهالًكا منطقًيا ومسؤوالً   مجتمع األوالد يطو 

 لجنة، مجلس، "سفراء مفتاح القلب" 

 

 .يواتجهها التالميذ بشكل يوميّ  الّتيأمامكم يدد من الحاالت االستهالكيّة 

يرض حالة  أتجل من ب، سفراء مفتاح القلب...ة، متجلس طالّ أطر طالبيّة في المدرسة: لتجن توفيرمن المفّضل 

فات ، طبقة( والوصول معهم إلى التصرّ متجموية، صفّ واحدة أو أكثر، أمام تجمهور هدفهم ) استهالكيّة

    بايها في مثل هذه الحاالت.ة السليمة الواتجب إتّ االستهالكيّ

 

خر  ر(نوف  )  نستمتع وند 

 

 .ه الذهاب إلى المركز التتجاريّ ؤفي العطلة الصيفيّة قّرر يثمان وأصدقا

 . يثمان األصدقاء "كم ستحضر معك من النقود؟" سأل

 أدري... كم أحتاج؟"ال قال: " ترّدد يثمان ثمّ 

ا في السينما. كما المرّ تع، نأكل البيتسا، نلعب باأللعابقدر ما تستطيع، سنستم ضع" ة ، من الممكن أن نرى فيلم 

 نعود للبيت." ،السابقة، ويند انتهاء النقود

 زاوية المستشار

 قدر ما تستطيع... يندما تنتهي نعود للبيت"؟ ضعما رأيكم باقتراح األصدقاء: ". 1

  ف؟كيف كنتم تنصحون يثمان بالتصرّ . 7

خر  نوف ر() نستمتع وند 

يمكنكم  موالكم؟ كيفرون أتبذّ  لالستمتاع؟ كيف بهدف في العطلة الصيفيّة يّ التتجار هل تذهبون إلى المتجّمع

  ؟التتجاريّ  تخفيض تكلفة زيارة المتجّمع
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 كثر؟ألماذا ندفع  

 

 يحبّها. الّتيطلب تامر من أمه سبعة شواقل ليشتري البوظة 

 فقط." استغربت األم وقالت: "سبعة شواقل؟ لقد اشتريتها في الماضي بشاقلين

البرنامج الذي ة من شرح تامر قائال: "في الصيف هنالك إضافات، من يشتري البوظة، يحصل يلى رسمة لشخصيّ

 ."هأحبّ

قترحت يليه شراء البوظة من شركة وا ،سبعة شواقلتين إضافيتين به يستطيع شراء البوظة مرّ ه أنّ له أمّ  وّضحت

 خرى.أ

غضب تامر وقال: "ولكن كلّ أصدقائي يشترون هذا النوع من البوظة من أتجل الرسمة! نحن نتجمع الرسومات 

 ."ونتبادلها

 زاوية المستشار

  رأيكم بما قالته أم تامر؟ما  .1

  ؟تنصحون تامر ذاما. 7

 كثر؟ألماذا ندفع 

ن أصدقاءكم يشترونها؟ الحصول يلى الهدايا المرفقة؟ أو ألتجل م بشراء المنتج األكثر غالء  من أهل تقومون أنت

  ف مستقبال.روا كيف يليكم التصرّ أحضروا أمثلة وقرّ 

 

 مطلوب دائًماالجديد غير 

 

 ة تجديدة.لها حقيبة مدرسيّ ، طلبت شذا من والديها أن يشترياالعام الدراسّي التجديدمع اقتراب 

ا"، عامال اة ممتازة، تستطيعين استعمالها هذوال زالت بحال ،السابق عامة تجديدة في ال"اشترينا لك حقيبة مدرسيّ  أيض 

 قال أبوها.

، أريد حقيبة ني أكره لون حقيبتي الحاليّ بحقيبة تجديدة، إضافة إلى أنّ  الدراسّي التجديدالعام أن أبدأ  ني أريد" ولكنّ 

 أصّرت شذا. ،ورديّة"

 نشتري ما نحتاتجه ال ما "نريده". وال توتجد حاتجة لتغيير حقيبتك المدرسيّة"، أتجاب األب."

 زاوية المستشار

 .اشرحوا ؟ما "نريده"نشتري ما نحتاتجه ال " هل توافقون يلى ما قاله والد شذا:. 1

   ة فعل والدها. ماذا تقولون لها؟استاءت شذا من ردّ . 7
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 الجديد غير مطلوب دائًما

 ة، مالبس...(يّكتابأدوات كتب، ) التجديد عام الدراسيّ قومون بشرائه يادة مع بداية الما الذي ت. 1

 أو شراء مقتنيات تجديدة؟ رون ما الذي تريدون استبداله و/كيف تقرّ . 7
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 "ساللم وأفاعٍ يلعبون " مستهلكون حكماء

 لالستهالك من تطوير: المجلس اإلسرائيلي  

 .متجمويات متنافسة  4-2 إلى الصفّ  يتجب توزيع

 نرد.حتجر المتجموية(،  كلّشارة ثابتة لإأو لوحة اللعبة، تجنود اللعبة ) :مواد مساعدة

 :سير اللعبة

ا لرمي  كلّتختار  .1  اهوالنرد هو يدد الخطوات الذي يخطالنرد. العدد الذي يظهره حتجر متجموية فرد 

 .100 الرقم إلىوالهدف منها الوصول  1يلى لوحة اللعبة. تبدأ اللعبة من الرقم الاليب

 ع الذي ينتهي به طرف السلم.يتجب الصعود إلى المربّع فيه رسمة سلم، يند الوصول إلى مربّ .7

 لألفعى. ع الذي ينتهي به القسم السفليّ يتجب النزول إلى المربّ ع فيه رسمة أفعى،إلى مربّيند الوصول  .3

ي للمتجموية حدث ا من بنك األحداث. إذا أتجابت المتجموية ع "حدث" يعرض المربّيند الوصول إلى مربّ .4

لمتجموية  يحقّ  ،ابةنوا من اإلتجمربعين. إذا كانت اإلتجابة خاطئة أو لم يتمكّ  ملها التقدّ  إتجابة صحيحة يحقّ 

 .اواحد   اع  مربّم لها التقدّ  ي المتجموية األخرى( وإذا أتجابت إتجابة صحيحة يحقّ يختار المربّ) أخرى المحاولة

ا ع "مسايدة" يعرض المربّيند الوصول إلى مربّ .5 ي للمتجموية إحدى المسايدات. يلى التالميذ اإلصغاء تجيد 

 األحداث. م يلى حلّكون "المسايدات" تسايده

ة ات، ويليها تنفيذ المهمّ ة من بنك المهمّ تحصل المتجموية يلى مهمّ ة" ع "مهمّ يند الوصول إلى مربّ .6

 ل أن تقوم بقيّةاللوحة. من المفضّ  يلى اواحد اعمربّ ملها التقدّ  ة يحقّ بسرية، إذا نتجحت بتنفيذ المهمّ 

ا في الن من التقدّ ى تتمكّ ة حتّ المتجمويات بتنفيذ المهمّ  ا واحد   ،ة بنتجاح(إذا قامت بتنفيذ المهمّ ) لوحةم مربع 

 ى تكون فّعالة خالل اللعبة.وحتّ 

دة(بنك األحداث: )  األجوبة الصحيحة مشد 

قبل مونها إليه تقد   ال تيما النصيحة  عه،شراء بلوزة فريق كرة القدم الذي يشج   أراد أحد تالميذ الصف   .1

 الشراء؟

 .للفريقبلوزة أخرى أن يسأل نفسه هل هو بحاتجة إلى   .أ

 .أن يفحص ثمن البلوزة في يّدة حوانيت  .ب

 .انتأ و ب صحيح اإلجابتان  .ت

 ها، ما الذي عليكم فعله قبل الشراء؟ءوصلت إلى الحوانيت لعبة حاسوب جديدة، إذا أردتم شرا .7

  حسب ما يظهر يلى غالفها الخارتجي. نافحص مالءمة اللعبة لسنّ  . أ

 أو للبرامج الموضوية فيه. نااللعبة لحاسوبفحص مالءمة  . ب

 .اإلجابتان أ و ب صحيحتان . ت
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ة من حانوت راقية بسعر  ارةأين الحكمة؟ شراء نظ   .3  ة مشابهةشمسي   ارةأم شراء نظ   ؟شاقال 113شمسي 

   ؟شاقال 13 ة بسعرمن حانوت شعبي  

 .من الحانوت الراقية ارةشراء النظّ  .أ

 .وأرخصها متشابهة ة، ألنّ من الحانوت الشعبيّ ارةشراء النظّ  .ب

ارة .ت ة شراؤها بعد األخذ بعين اإلعتبار كاف  ، شهادة ضمانوجود ة، في الحانوت الشعبي   فحص جودة النظ 

 رات، وليس فقط متغي ر السعر.المتغي  

 

    -ة فقطأزياء شتوي  فطة كتب: "الف السعر"، في أسفل الالحانوت بنص كل  تبت الفتة "نة ك  في حانوت معي   .4

 ؟صيفي  الزي  لالمخزون"  ما الصحيح بالنسبة ل ى نهايةحت    

ا. يمكن شراء الزيّ   . أ  بنصف السعر، شرط أن يكون متوفر 

 ة.صيف، بينما الحملة على األزياء الشتوي  ه يتبع للغير مشمول بالحملة ألن   الزي الصيفي    . ب

 .مشمول بالحملة ،الذي رأيناه ،الزي الصيفيّ   . ت

 

من يشتري تذكرتين يحصل على  كل  : في المركز التجاري   سمع صديقان عن حملة في دار السينما .5

يوم الثالثاء، اشتريا التذكرتين، وأصيبا  ه االثنان إلى المركز التجاري  الفشار والمشروب مجاًنا، توج  

   ما الذي عليهما فعله؟ .الحملة ال تشمل يوم الثالثاء بخيبة أمل عندما اكتشفا أن  

 باسترتجاع النقود كاملة.إيادة التذكرتين والمطالبة   . أ

 .م بشكوى لدى المتجلس اإلسرائيلي لالستهالكالتقدّ  . ب

 ة الشراء.قة بالحملة قبل عملي  ة التفاصيل المتعل  ات القادمة عليهم فحص كاف  في المر    . ت

 

ان لشراء بعض المسل يات، تحضيًرا لحفلة مفاجئ  .6 ه عدد من األصدقاء إلى الدك  زميلتهم أسماء، لة يتوج 

ل عمله؟ما   المفض 

ة أو أن يواجهوا نقًصا في ميزاني   ،أشياء ال حاجة لها لمنع شراءان مع قائمة مشتريات ه إلى الدك  التوج   . أ

 الحفلة.

 ان وشراء ما يرغبون به.ه إلى الدكّ التوتجّ  . ب

ا مربحة . ت  !شراء كافة أنواع الحلويات ضمن حملة تخفيض األسعار، الحمالت دائم 
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ة. فماذا تنصحونه؟ 05شاقالً أو حقيبة بقيمة  45حقيبة بـ يتخب ط أخوكم بين شراء  .2  شاقالً تحوي هدي 

  تحوي الهديّة. من غير المستحسن التنازل ين الهدايا. الّتيشراء الحقيبة الغالية   . أ

 ن الرخيص أفضل من الغالي.شراء الحقيبة األرخص، أل . ب

 .ومدى احتياجه اليها، المرفقة فحص ما الهدية  . ت

 

هاتف ة ربح جهاز مكاني  تظهر على الشاشة دعاية تشير إلى إالحاسوب، وفجأة أحد األصدقاء يلعب على  .8

 ذر؟ما، مم  عليه أن يح سؤال نق ال، إذا أجاب بصورة صحيحة عن

 أن يطلبوا منه إرسال رقم هاتفه النقال، وبهذه الطريقة يقومون بجباية النقود منه دون موافقته.  .أ

 هذه األلعاب ممتعة وآمنة.ال دايي للحذر،  .ب

ا، حتّ  أن تكون  .ت  ى ال يفوز بها أحد.األلعاب صعبة تجّد 

 

 ؟الحملة المربحة في قسم الفانيالتما  .9

 شاقال 25شاقال والثانية بسعر  05بلوزة بسعر   . أ

 .شاقال والثانية هديّة 05بلوزة بسعر  . ب

 ، ال فرق بين الحملتين. في الحساب النهائي    . ت

 

 من أجل شراء مالبس جديدة، ما الذي عليكم فعله قبل ،ة شهرينلمد   ،قمتم بتوفير مصروفكم اليومي    .10

  ؟الشراء

 .وشراء ما يحلو لكم التتجاريّ  ل في المتجّمعالتتجوّ  . أ

 ممتازة. ،بالتأكيد ،هاكم، ألنّ يشتري منها أصدقاؤ الّتين اكييفّضل الشراء من الدكّ  . ب

ة دكاكين  . ت  .أرخص يمكن أن تكون األسعار في إحداها -فحص األسعار في عد 

 

 عندما تريدون شراء تلفون ذكي جديد. ما الذي يجب أخذه بعين االعتبار؟ .11

 بها. يملك إمكانيات تفعيل ال حاجة جهاز أغلى منهقتناع بوعدم اال جودة، فحص إذا كان الجهاز أميًنا وذا أ.  

ا شراء التجهاز التجديد في السوق، له  . ب  موضة تجديدة وتجذاب.من المهم تجد 

 ر.وهناك نقرّ  ،ه إلى الحانوتال حاتجة للتفكير المسبق، من المستحسن التوتجّ  . ت
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عليكم  شراء منتج يشترك في حملة تخفيض، ماكم يلع تقترح المحاسبةماركت:  رالسوب   عندما تشترون من .11

 فعله؟

 ما تقترحه المحاسبة يلينا.يلينا التفكير ملي ا إذا كنّا بحاتجة لهذا المنتج. غير مفّضل شراء كلّ  . أ

ا. د أنّ ى نتأكّ حتّ  ،ةفحص تاريخ انتهاء الصالحيّ  . ب  المنتج لن يصبح غير صالح لالستعمال سريع 

 .تانأ و ب صحيح اإلجابتان . ت

 

 ات في االستهالك الحكيم للتالميذبنك المساعد

  لهذا المنتج.ضرورة حاتجتنا يمليّة شراء يلينا أن نفحص  كلّقبل  .1

"أصدقائي يملكون هذا المنتج"، بل أرغب بـ..." أو ألن متجّرد أن: "يدم شراء منتوتجات بصورة يشوائية ل .7

 من يسرف. أحمقه أنّ نتذّكر ب

ان من الدكّ  المنتج شراء، وة دكاكين تبيع نفس المنتجفحص األسعار في يدّ  ، يلينايدم شراء منتج بسرية .3

 األرخص.

 ة الشراء.ة المزمع صرفها في يمليّحتجم الميزانيّ حديدت .4

 ومن ناحية حاتجتي إليه. ،المنتج يسّد حاتجتي من ناحية تجودته د أنّ التأكّ  .5

 ان يسمح بإيادة المنتج في حال ندمنا يلى شرائه.تفضيل دكّ  .6

منه  ان الذي اشتريناه إلى صاحب الدكّ في التوتجّ  معيّن في المنتج أو يطب، ال نترّدد في حالة وتجود خلل .2

م بشكوى إلى التقدّ  ان القيام بذلك يليناالمنتج والمطالبة بإصالح الخلل/ العطب، إذا رفض صاحب الدكّ 

 المتجلس اإلسرائيلي لالستهالك.

" تفاصيل يلينا مرّ ى ال "تيندما نرى دياية لمنتج معيّن، يتجب فحص ما كتب يليه باألحرف الصغيرة حتّ  .8

 مهمة ين الحملة.

عة من موقّ  ضمانشاقال، يتجب أن ترفقها شهادة  105يتعّدى سعرها  الّتيات لكترونيّإة وأدوات كهربائيّ .9

  ان.من هذا الدكّ  ان. في حال يدم وتجودها، ال نشتريالدك

 .اأيلن ينها ونحن في حاتجة له الّتيلقطع المنتج يحوي كافة ا د أنّ التأكّ  .10
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 اتبنك المهم  

 .ي"بدأ بكلمة "أمّ بإنشاد نشيد ييليكم القيام  .1

 .يليكم  إيتجاد خمسة أغراض لونها أخضر .7

 .ة يشر ثوان  صوت العصفور لمدّ يليكم تقليد  .3

 ي.نكتة تضحك المربّ إلقاءل المتجموية يلى ممثّ  .4

" أو " التجملة يلى ممثل المتجموية أن يرّدد .5 ات متتالية مرّ  15مستهلك حكيم ماله يديم" "استهلك  وما هلك 

 .دون أن يخطئوبسرية 

 .ة تبدأ بالحرف "ن"يليكم إيتجاد يشرة أسماء شخصيّ .6

 يشر يواصم في العالم.ذكر يليكم  .2

أكثر  يندها" أو " و..."مراء" دون أن يعود يلى الكلمات "يلى أحد أفراد المتجموية أن يقّص قّصة "ليلى الح .8

 ات.من ثالث مرّ 

 .لى آخر داخل الصفّ ة تطير من طرف إدقيقتين صنع طائرة ورقيّ ، وخالليليكم .9

 

 أسئلة لتلخيص اللعبة

 الحكيم؟ ف االستهالكيّ التصرّ  ،حسب رأيكم ،ما هو 

  ّ  ؟في أيقابه ستقومون بتغيير سلوككم االستهالكيّ و ، متموه اليومما الذي تعل

  ّفتم بها كمستهلكين حكماء.ثونا ين حالة تصرّ حد 

 كمستهلكين خالل العطلة الصيفيّة؟ هذه األمور،سايدكم كيف ت 
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 لمستهلكين حكماء  ساللم وأفاعٍ 

 .اليبين 7-4 -لـ اللعبة معّدة

  مساعدة: مواد  

 نرد، بطاقات.حتجر الحسب يدد المشتركين،  تجنود اللعبة لوحة اللعبة مطبوية،

 تحضيرات:

 .طبع لوحة اللعبة 

  ّاألحداث، األتجوبة والمسايدات وقّصها.ات، طبع بطاقات المهم 

 ة/ مسايدة/ حدث/ أتجوبة(.مهمّ يب البطاقات مقلوبة، في كومة حسب نويها )ترت 

 ولى تكون األ 1م الصحيح، البطاقة رقم االنتباه يند ترتيب بطاقات األحداث واألتجوبة أن تكون حسب الرق

 .ها بقيّة البطاقاتكومة وتلي كلّفي 

 

 تعليمات اللعبة:

لنرد. العدد الذي يظهره النرد هو يدد الخطوات الذي يخطوها يرمي أحد المشتركين حتجر ا الدور، حسب .1

 .100 والهدف منها الوصول يلى الرقم 1يلى لوحة اللعبة. تبدأ اللعبة من الرقم

 يند الوصول إلى مربّع فيه رسمة سلم، يتجب الصعود إلى المربّع الذي ينتهي به طرف السلم. .7

 إلى مربّع فيه رسمة أفعى، يتجب النزول إلى المربّع الذي ينتهي به القسم السفلّي لألفعى.يند الوصول  .3

يند الوصول إلى مربّع "حدث" يعرض المربّي للمتجموية حدث ا من بنك األحداث. إذا أتجابت المتجموية  .4

تجابة، يحّق لمتجموية عين. إذا كانت اإلتجابة خاطئة أو لم يتمّكنوا من اإلإتجابة صحيحة يحّق لها التقّدم مربّ

 يحّق لها التقّدم مربّعا واحدا. ،أخرى المحاولة )يختار المربّي المتجموية األخرى( وإذا أتجابت إتجابة صحيحة

ا  .5 يند الوصول إلى مربّع "مسايدة" يعرض المربّي للمتجموية إحدى المسايدات. يلى التالميذ اإلصغاء تجيد 

 كون "المسايدات" تسايدهم يلى حلّ األحداث.

يند الوصول إلى مربّع "مهّمة" تحصل المتجموية يلى مهّمة من بنك المهّمات، ويليها تنفيذ المهّمة  .6

بسرية، إذا نتجحت بتنفيذ المهّمة يحّق لها التقّدم مربّعا واحدا يلى اللوحة. من المفّضل أن تقوم بقيّة 

ا في ال ا واحد  لوحة )إذا قامت بتنفيذ المهّمة بنتجاح(، المتجمويات بتنفيذ المهّمة حتّى تتمّكن من التقّدم مربع 

 وحتّى تكون فّعالة خالل اللعبة.

 .155ال إلى الرقم المنتصر في اللعبة هو الذي يصل أوّ  .2
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ة أيًضا  نتواصل في العطلة الصيفي 
 

عات، الحدود والقوايد التوقّ سبل للحفاظ يلى التواصل ومالءمة ي وتالميذه حول فاق بين المربّاالتّ  من المهمّ 

  بالنسبة لذلك.

 تلميذ" -التواصل بين "مربٍ 

  ية بمبادرة المرب  لكتروني  رسائل إ 

أو  تالميذ الصّف كمتجموية،تالميذه ) يمكن إرسال الخبر إلى إلى ي ة من المربّلكترونيّإرسال رسائل إ

فاق يلى الطريقة قبل الخروج إلى االتّ  أسبوع لمتجموية من التالميذ. من المحبّذ أن يتمّ  كلّإرسال رسالة 

  عطلة الصيفيّة(.ال

ة، ويديوهم بتتجارب حصلت له خالل العطل ،ةلكترونيّمن خالل الرسالة اإل ،ي تالميذهيشارك المربّ

أو  حول موضوع تعليميّ  ق إلى أحداث ياّمة، دفع التالميذ إلى المشاركة بعصف ذهنيّ ، التطرّ لمشاركته

  ... قيميّ  -لغز أو موضوع اتجتماييّ 

  منتدى صف ي 

مواضيع مختلفة: تتجارب خاضها التالميذ  حول ي إلى طرح موضوع للنقاش في المنتدى الصفيّ يبادر المربّ

قيميّة. يمكن الطلب من التالميذ طرح موضوع للنقاش  -اتجتماييّة ة ل العطلة، األحداث التجارية، مشكلخال

 ي.اآلخرين بمسائل تشغلهم في العطلة بهدف الحصول يلى نصيحة من األصدقاء والمربّو/أو إشراك 

  ات مختلفة في المنتدى.ألغاز ومهمّ  بطرحباإلضافة لذلك يقوم 

  ة/ رسائل نصي ة  محادثات هاتفي 

 فق يليه.متّ  يّة حسب تجدول زمنيّ إتجراء محادثة هاتفيّة/ إرسال رسالة نصّ ي إلى يبادر المربّ

 أسبوع يتواصل مع متجموية تالميذ مختلفة. كلّمثال : في نهاية 

  ة بمبادرة التالميذلكتروني  رسائل إ  

  ".ديوة للمشاركةي يلى تالميذه ورقة "ع المربّقبل الخروج للعطلة يوزّ 

  .اإللكترونيةالميذ التطّرق إليها في الرسائل يستطيع الت الّتيي في الورقة المواضيع يفّصل المربّ

 مواضيع مثل: أمر أغضبني/ أحزنني/ أفرحني هذا األسبوع، متجال طّورت فيه نفسي خالل الصيف 

ع في المحيط القريب، مسؤولية أخذتها يلى تطوّ  (،، يمل رياضيّ ) تطوير موهبة، في المتجال التعليميّ 

  ...ياتقي في اإلطار العائليّ 

   الي ات ةلقاءات لفع    ةقيمي   -اجتماعي 

ي واألصدقاء. مقترحات لفّعاليّات مفّصلة ننشرها ة مع المربّقيميّ -اتجتماييّةفّعاليّات للقيام ب ديوة التالميذ

  الحق ا.
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 تلميذ"و التواصل بين "تلميذ

  محادثة هاتفي ة  

تقّسم الصف إلى  ،صفية -هاتفيّةقبل الخروج للعطلة الصيفيّة من المستحسن تزويد التالميذ بورقة تواصل 

 ". متجمويات من خمسة تالميذ وتقرير "رؤساء المتجمويات

في القائمة، ويقوم هو  باالتصال بالتلميذ الذي يليه "ياتفي مويد محّدد مسبق ا يقوم "رؤساء المتجمو

  .بمن يليه وهكذا باالتصال

مشتركة  فّعاليّةة، التنسيق لالعطلة الصيفيّ مسبق ا: إشراك اآلخرين بتتجارب يستحسن تحديد أهداف المحادثة

 وغيرها.

    منتدى صف ي  

في المنتدى يليهم تنفيذها  الّتي، يلى متجمويات التالميذ توزيع المهامّ  يتمّ  قبل الخروج للعطلة الصيفيّة

ق ون حدث ا تجاري ا ويطلبون التطرّ ن، تالميذ يعلفي موضوع تعليميّ  ين لغز أسبوييّ  الصفّي: تالميذ يعلنون

من قيم "مفتاح القلب"، تالميذ يشاركون  ةتالميذ يعلنون ين مسابقات وقصص لها يالقة لواحدإليه، 

ية ذات يالقة في العطلة الصيفيّة، منها، تالميذ يشاركون بقضايا استهالكّ  بقصص قصيرة والمغزى القيميّ 

 صون بكتب، أفالم، تجوالت وغيرها.تالميذ يو

  .بالتناسب مع متجاالت اهتمامهم، والحوار بين التالميذ من خاللتقسيم المهام يتمّ 

 

 


