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اجتماعيةكمجموعةالصف 
بينهموتقام، مشتركةأهدافألعضائها: اجتماعيةمجموعةعنعبارةالصف 

.والمزيدشخصيةوتوتراتونزاعات، وتواصل، وجماعيةشخصيةعالقات

ن \عدهمويسا، وطالبطالبةكلشخصيةبناءفي، انتماءكمجموعةالصف، يساهم

تمكنف الصفيالمتكونةالصداقات. اآلخرينوعلىن \أنفسهمعلىالتعرففي

االحتياجاتأهمإحدىوهي، باالنتماءن \حاجتهمتلبيةمنوالطالباتالطالب

حيمنلمجموعةاالنتماءأنكما. ماسلوأبراهامالنفسعالمبحسب، اإلنسانية

.مهمةاجتماعيةومهاراتقيًماالطالب

اسي أكثر كلما استثمرنا في العالقات االجتماعية بين الطالب، كلما كان الجو الدر

.  كن الدراسي بال ش\ن ورفع تحصيلهم\ن، ما يساهم في تعلمهم\متعة لكل منهم

ن هناك ما للفعاليات الالمنهجية كي يكو" ما في وقت"لذلك، فإن االدعاء القائل أن

جو التعلم يكفي من الوقت للتدريس المنهجي هو ادعاء غير صحيح، بل أنه يضر ب

.في الفصل

زاد، كلما أفضلالصف فيالطالببيناالجتماعيةالعالقاتكانتكلما 

اإلصغاءعلىاعتادواوكلمان، \يزعجهمعمان \حديثهمعندبالراحةم \شعورهن

تبادلالمالدعممنسيزيدن، ما \أنفسهموقبولالمجموعةفياالختالفاتومالحظة

.للدراسةن \تفرغهمومنالصف وبناتأوالدبين

؟المجموعةبناءفييساهمالذيما 
الذيالوقتزادكلما . التعارفعملياتخاللمنالمجموعةتتطور-تعارف

ومعهباالنتماءن \شعورهمازداد، كلما الطالببينالتعارفألنشطةنخصصه

.تعليميةالا \مهامهفين \منهمفردكلنجاحإلىسيؤدي، ما األفرادبينبالثقةالشعور

ن، \تهماحتياجالمشاركةالفرصةوالطالبالطالباتيُمنحعندما-التوقعاتمالءمة

فيوالخمولاالغترابمشاعرتتقلصن، \وتوقعاتهمن \مشاعرهمن، \أفكارهم

، ما هاتحقيقوطرقاألهدافتحديدفيلشركاءوالطالباتالطالبويتحولالصف، 

.باالنتماءن \وشعورهمالحوافزن \لديهميرفع

طالبللكتسمحمتنوعةتواصلوطرققنواتتطويريجب-األفرادبينالتواصل

.فالصفيالجوتحسينوبالتالي، وفهمهاآلخرإلىواإلصغاءبالتحدثوطالبة
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:الجماعيالعملخاللمنتقويتهايمكنفرديةقدرات

.نفسيأتقبلأن، نفسيأستكشفأن، نفسيعلىأتعرفأن•

.آخرينأشخاصعلىأتعرفأن•

لمكانافياآلخرينأتقبلوأنبهأتواجدالذيوالمكاننفسيأتقبلأن•

.فيهيتواجدونالذي

منبالتعلملآلخرينأسمحوأنالمجموعةفيالمجاللنفسيأفسحأن•

.تجربتي

.ن\تجاربهممنوالتعلمالمجموعةفيلآلخرينالمجالإفساح•

.المجموعةفينفسيعنأعبرأن•

عمالمجموعةفييحدثماخاللمنأتواصلأن-نفسيإلىأستمعأن•

اعروالمشاألملبخيبات، باآلمال، بالندموشعوري، وغضبي، انفعالي

.بداخليتحدثالتياألخرى

ينهيأنوأنتظرأصمتأنمنبدالً )المجموعةفيلآلخرأصغيأن•

(حديثه

.ومتنوعةمختلفةبمشاعربالشعورلنفسيأسمحأن•

ً أكثرأكونأن• .المجموعةفيولآلخرينلييحدثلماوعيا

ً أكونأن• .أكثرالخفيةللعملياتة \واعيا

.وبناءةسليمةبطريقةواآلخريننفسيأواجهكيفأتعلمأن•

.اآلخرينعلىاللومإلقاءمنأكثرلييحدثمامسؤوليةأتحملأن•

خاللمنعنهاأعبرأنمنأكثرلييحدثعمابالكلماتأعبرأن•

أنني، ماأمراً أستصعببأننيالقولعلىقدراتيتقوية: مثالً )التصرفات

"  النوم"ـ بمقارنة-االنفجارأوالبيتإلىالعودةأريدأنني، بالمللأشعر

.(فجأةالحمامإلىإلىالخروج، اليومياتدفترفتح، المجموعةفي

.مناسبالالردباختيارمهاراتيوتقوية" التلقائية"ردوديعلىالتعرف•

.يهمنيوعمانفسيعنأدافعأن•

.بديهيكأمرولآلخرينلييبدوعماأتساءلأن•

التعاطفعلىالقدرةوتقويةالتماهيوبينالتعاطفبينالفرقأتعلمأن•

.البعضبعضنامع

نمكجزءاآلخرينوإلىنفسيإلىأكثرانظرأن-ة \تأمليًاأكونأن•

.المجتمع

.مواقفيفيالنظرإعادة•

.اآلخرينأسامحأن، نفسياسامحأن•

خاللمنتقويتهايمكنفرديةقدرات"بعنوانورقةالطالبعلىالمربيةتوزع 

وتطلبعال  بصوتالورقةعلىالبنودمنبندكلالمربيةتقرأ". الجماعيالعمل

.  ينهماتحسفييرغبوقدرتين، قدراتهمنثالثأواثنتيناختيارطالبكلمن

الجملمنباثنتينالصفمشاركةذلكبعد والطالبالطالباتمنالمربيةتطلب 

.اختيرتالتي

البطغالبيةتميزمعينةقدراتهناككانتإذاماالصفمعالمربيةستفحص 

ستوجه، اأخيرً . بتحسينهان \منهمالكثيرونيرغبالتيوالقدرات، الصفوطالبات

خاللعلمهتجديًداشيئًايقولأنة \طالبكلمنفيهاتطلب قصيرةجولةالمربية

.الصففيا \لهة \زميلعنأوا \نفسهعنالفعالية

المجموعةفيالفرديةالمجموعةالقدراتفيالفرديةالقدرات
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المجموعةأهمية
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، وطالباتطالب4-3منمكونةمنهاكلصغيرةمجموعاتإلىالصفالمربيةتقسم 

.دقائقخمسمدتهمحددبوقتإتمامهان \عليهممهمةمجموعةكلوتعطي

:المهام

ً تركيبهالمجموعةأعضاءعلىبازل1رقمالمجموعةتتلقى • .معا

. ا\ردهبمفتركيبهأعضائهامنكلعلىلكن، البازلنفس2رقمالمجموعةتتلقى •

.البعضبعضهميرواأندونالمجموعةأعضاءيجلسأنالمفضلمن

تركبأنوعليها( أ، ب، ج، د، هـ: مثل)أحرفخمسة3رقمالمجموعةتتلقى •

.األحرفهذهمستخدمةالكلماتمنممكنعددأكبر

الكلماتكتابةة \طالبكلعلىلكن، 3المجموعةمهمة4رقمالمجموعةتتلقى •

.ا\بمفرده

:للمهامأخرىخيارات

معًاواحدةمجموعةفيثقابعود13مناألضالعرباعيةأشكالثالثةبناء•

.منفردبشكلأخرىمجموعةوفي

معًاواحدةمجموعةفيثقابعيدان6مناألضالعمتساويةمثلثاتأربعةبناء•

.منفردبشكلأخرىمجموعةوفي

طلَبستالذيالصفأمام تجاربهامشاركةالمجموعاتمنسيُطلب، دقائقخمسبعد 

المجموعةأممعًاعملتالتيالمجموعة-أوالً المهمةأكملمن: المقارنةإجراءمنه

العملبمقارنةالمجموعةفيالعملتجاهشعرواكيف؟ منفردبشكلأفرادهاعملالتي

المربيةتواصل؟ الجماعيالعملفيمزعجةعواملهناككانتهل؟ منفردبشكل

هيما؟ بمفردهومتىمجموعةفيبأشياءالقياممناكليفضلمتى: وتسألالنقاش

ةرؤيتودونكيف؟ سلبياتههيوماالفرديبالعملمقارنةالجماعيالعملمزايا

؟السياقهذافيالصفداخلالعالقات

:الثقابعيدانمهمةحل

:  العيدانمهمةحل

.الهرمتشكللالمتبقيةالثالثالعصيوتوضع، ماسطحعلىمثلثةعصيثالثتوضع

:لبازلمثال
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المجموعةفيالثقةبناء

يغطيأو)عينيهالشريكينأحديغمض. أزواجإلىالصفبتقسيمالمربيةتقوم 

دقائق5-10بعد. مختلفةوباتجاهاتبعقباتليمرشريكهويقوده( بمنديلعينيه

.  شريكهويقودهعينيهاآلنيغمضقادالذيالشخص: األدوارتتبدل

كيف:ن\تجربتهمعنليتحدثواوالطالباتالطالبالمربيةتدعو، الصفأمام 

علمناتماذا: الطالبالمربيةستسأل؟ قادوكعندماشعرتوكيفة \كقائدشعرت

فائدةهيما؟ الثقةبناءيمكننيكيف؟ لكبالنسبةالثقةهيما؟ التجربةهذهمن

همالممن؟ آخرشخصبهيثقعندمااألمريفيدهوكيف؟ آخربشخصالثقة

.ن\حياتهممنأمثلةعنليتحدثواوالطالباتالطالبتوجيه
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جماعيةمهمة-البلبلة

:  ةبمهمن \وتكلفهمدائرةفيالوقوفوالطالباتالطالبمنالمربيةتطلب 

: روطشبثالثةلكنن، \رفاقهمبأيدييمسكواوأنالدائرةفيالوقوفن \عليهم

(  2)ن \ويسارهمن \يمينهمعلىيقفونالذينن \رفاقهمأيدييمسكواالأن( 1)

.فقطاأليديكفوفإمساكعليهم( 3)آخرشخصاتمسكانيدكلعلى

منبوتطل، يديهإفالتواحدزوجمنالمربية، تطلب "البلبلة"تحدثأنبعد 

.األيديتركدونالبلبلةهذهحلالطالب

ً المعلمةتقود ؟ الصفلىعاللعبةأثّرتكيفن؟ \شعرتمكيف: الصففينقاشا

؟تعرفوهاأخرىألعابعناللعبةهذهتختلفبمَ 
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نائيةجزيرةعلى

مجموعةلكلوتمنحطالب8-7منمكونةمجموعاتإلىالصفالمربيةتقسم 

المهمةتتمأنالمجموعاتعلى". نائيةجزيرةعلى"المهمةتعليماتعليهابطاقة

.دقيقة15غضونفي

تعرضوأنبالمهمةقيامهاعنتتحدثأنمجموعةكلمن، يُطلب الصفأمام 

للقيامبالطالالمربيةتدعو. وراءهاالكامنةواالعتباراتاختارتهاالتيالقوانين

هناكهل؟ القرارصنععمليةكانتكيف: وتسأل، المجموعاتبينبمقارنة

إذا؟ يًضاأالصففياليوميةالحياةعلىتطبيقهايمكنالجزيرةتخصقوانين

الصفأنتعتقدونهل؟ إضافيةاقتراحاتهناكهل؟ هيما، كذلكاألمركان

؟جزيرةعلىمعًاالحياةقيدعلىالبقاءمنسيتمكنكان

البقاءصراع

.  األقصىالشرقإلىرحلةفيمجموعتكخرجت 

ن \واضطررتمالطائرةفيعطلحدثفجأة

عنبعدتالفليبينفيصغيرةجزيرةعلىالهبوط

رةالجزيفيالطقس. بالسكانالمأهولةالمناطق

وأسماك، وخضرواتفاكهةأشجاروفيهالطيف

أيًضامهجوروكوخالبحرفيصيدهايمكن

.بهالنومن \يمكنكم

لمدةن \نكمبيستتفقونكيفهيالرئيسيةالمشكلة

هين \مهمتكم. ن\عليكمالعثوريتمحتىشهر

شالعيعلىن \ستساعدكمالتيالقوانينوضع

ةسبعوضعن \عليكم. الجزيرةعلىبانسجام

ن \معكم. لالبريستوعلىوكتابتهارئيسيةقوانين

.فقطدقيقةعشرون
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؟الحريقمنستنقذهالذيما

:  بمهمةوتكلفها،  أشخاص6-5منمكونةمجموعاتإلىالصفالمربيةتقسم 

نوالمعلميالمعلماتعلىخطرهناكليس. المدرسةمبنىفيحريقشبّ "

ماقررواتأنن \عليكم. فقطأشياءثالثةإنقاذلصفكيمكن. والطالبوالطالبات

".ن\برأيكمإنقاذهايجبالتياألشياءهي

.االختياروراءوالسبباختيارهاعنمجموعةكلتحكي، الصفأمام 

مشتركرسم

جزاءأأربعةإلىمقسمةورقةزوجكلوتمنحأزواجإلىالصفالمربيةتقّسم 

ً يرسماأنالشريكينعلى. رصاصوقلم ً معا الصفحةمناألولالقسمفيبيتا

ً بالقلماإلمساكطريقعنالثانيالقسمفيوشجرة .التحدثودونمعا

جديدجزوكلوعلى، جديدةأزواجإلىالتقسمالصفمنذلكبعد المربيةتطلب 

فيحراً ماً رسثمالثالثالجزءفيوبنتًاولًدا، الطريقةبنفس، معًايرسمأن

.الرابعالجزء

تنسيقهناككانإذاماويروون، العملسيرورةاألزواجيصف، الصفأمام 

، لمهمةاتنفيذفيالصعبالجزءهوما، النتائجعنراضينكانواإذاما، بينهم

.الصعوبةعلىيتغلبوالمأوتغلبواوكيف

بالصف" وعطااخذ"

ماوالصفمنعليهأحصلالذيما"بعنوانورقةالصفعلىالمربيةتوزع 

جموعاتمإلىالصفتقسم ثم. تعبئتهاة \طالبكلمنوتطلب" إياهأعطيهالذي

لىعكتبوهمامشاركةمجموعةكلمنوتطلب، وطالباتطالبثالثةمنمكونة

عطيهيمابينتوازنهناككانإذامايقولواوأن، البعضن \بعضهممعالصفحة

كلفيوالطالباتالطالبعلىثم. منهيأخذهماوبينللصفن \منهمكل

مالئمينالالعامودينفيوكتابتهان، \بينهممشتركةأشياءثالثةإيجادمجموعة

المشتركاألمرتعرض أنمجموعةكلمنسيُطلبالصفأمام (. وعطاأخذ)

لصفلمشتركةصفحةبناءالممكنمنكانإذاماالمربيةوتسأل، أعضائهابين

أحدعلىيقهوتعلالبريستولعلىكتابتهالمفضلمن، ممكنًاذلككانإذا. بأكمله

سابيعأبضعةكلوالطالباتالطالبمعكتِبمابقراءةنوصي. الصفجدران

ذفحأوبإضافةترغبن\يرغبونكانواإذاما، تغييرأيطرأإذاعمان \وسؤالهم

عاتالتوقصفحةستصبح، هكذا. المجموعةونجاحاتالصعوباتوعن، ماقسم

ذلكدةبمساعيمكنك. الصففيالنقاشاتمنيتجزأالوجزًءاديناميكيةأداة

ملالعفياالعتباربعينوأخذه، آلخروقتمنالصفاحتياجاتمنالتحقق

.العاممدارعلىالتربوي

منأتلقىأن\أحصلأنأريدماذاعلى

؟الصف

؟ للصفأساهمأن\أعطيأنيمكننيماذا

؟أعطيهالذيوماالصفمنعليهأحصلالذيما

https://kedma-edu.org.il/


https://kedma-edu.org.il|  עמותת קדמה לשוויון בחינוך  |  إسرائيلفيوالمجتمعالتربيةفيالمساواةلتعزيزِكدماجمعية

8

؟المجموعةفيمشاعريعنالتعبيريمكننيهل

كلماتهاعليكبيرةبريستولأوراقخمسةالصفأرضيةعلىالمربيةتتضع 

:سلبيةمشاعرعنتعبر( وجهلتعابيررسوماتأو)

غضب

حزن

خوف

ألم

أملخيبة

لوسوالجمؤخًرابهاشعرواالتيالمشاعرإحدىاختيارة \طالبكلمنيُطلب 

ات\تمينالمنوالطالباتالطالبمنيطلَب. تعكسهاالتيالبريستولورقةحول

.البعضن \بعضهممعبالمشاعرالمتعلقةن \تجاربهممشاركةمجموعةلكل

ن \عليكمالصعبأوالسهلمنكانهل: الطالبالمربيةتسأل، الصفأمام 

ن \حياتكمفيتتصرفن\تتصرفونكيف؟ المجموعةفين \مشاعركمعنالتعبير

يالتالمشاعرهيما؟ المشاعرعنالتعبيرإلىتميلونهل-السياقهذافي

؟عنهاعبيرالتن \عليكميصعبالتيالمشاعرهيما؟ عنهاالتعبيرن \عليكميسهل

...ة\غاضبأكونعندما

لطالبامنوتطلباللوحعلىأوبريستولعلى" غضب"كلمةالمربيةتكتب 

. يقالمالكتكتب ثم، بالغضبمتعلقةأمورأوتعريفاتيقترحواأنوالطالبات

التعريفاتمعظمهل: مكتوبهوماإلىالتطرقالطالبمنالمربيةتطلب 

؟للغضبمختلفةتعبيراتهناكهل؟ متشابهة

امجانً العربيةباللغةالدروسبرامجعلىللحصولالبريدية" ِكدما"جمعيةلنشرةتسجلوا

الغضبمنكوالج

وطالباتطالب4-3منمكونةصغيرةمجموعاتإلىالصفالمربيةتقسم 

اصاتقصتتضمنلوحة" )كوالج"خاللمنالغضبعنالتعبيرن \منهموتطلب

ستولالبريمثلبموادمسبقًاالتزوديجب(. البعضبعضهابجانبملصقة

.التوشوأقالموالغراءوالمقصاتوالمجالت والصحف

باتالطالبقيةوتدعى، الفعاليةنهايةفيعملهاوتشرحالمجموعاتتعرض 

.والتعليقاتاألسئلةلطرحالصففيوالطالب

والغضبالشجارمواقف

سةالمدرفيحدثموقففيالتفكيروالطالباتالطالبمنالمربيةتطلب 

ماذا؟ تالهالذيالشعورهوما؟ أين؟ الموقفحدثومنمنبين: ن\أغضبهم

وقفبالمالصفمشاركةوالطالباتالطالبمنالمربية؟ تطلب نتائجهكانت

هل، بهن\تفكيرهممدى، خاللهن \شعورهمويصفوايصفوهوأنفيهفكرواالذي

يةكيفبشأناآلخرينمعتشاورواوهل، وكيفن \فعلهمردةسيغيرونكانوا

.ذلكإلىوماالموقفمعالتعامل

الغضبعنجسدييعبركيف

للتعبيرونهايستخدمالتيالجسمحركاتفيالتفكيرالطالبمنالمربيةتطتطلب 

مجموعاتإلىالصفالمربية، تقسم ذلكعنيتحدثواأنبعد . الغضبعن

.الغضبعنللتعبيرطرقاقتراحمجموعةكلمنوتطلبصغيرة

يلقماتقسيمالصفمنالمربية، تطلب أفكارهامجموعةكلتقدم، الصفأمام 

يمكنك. عنهيرللتعبفعالةغيروطرقالغضبعنللتعبيرفعالةطرق: فئتينإلى

إذامان \وسؤالهمالمدرسيةالحياةمنأمثلةتقديموالطالباتالطالبمنتطلبيأن

.ستفديلمأومنهاإستفادومن، الأمالغضبعنللتعبيرفعالةالطرقهذهكانت
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الصفتجاهالمشاعر

لصفاتجاهمشاعرهممعبالتواصلوالطالباتللطالبللسماحالفعاليةتهدف 

.فيهه \يعجبهمالأون \يعجبهمماومناقشة

تجاهنةمعيمشاعرعنتعبرجملةبدايةعليهابطاقةة \طالبلكلالمربيةتوزع 

ن، \مهويتهعنالكشفدونالجملةإكمالوالطالباتالطالبمنيُطلب . الصف

المربيةخلطت. مسبقًاالمربيةأعدتهاقبعةأوصندوقفيووضعهاالبطاقةطيثم

وقراءةةبطاقيسحب\تأنة \طالبكلمنوتطلبالقبعة\الصندوقفيالبطاقات

تلخيصعند. ذلكإلىوماأعترضة، \موافق: الردثمعال  بصوتمضمونها

ما؟ موعةالمجأمام كشفهالمهمما؟ الفعاليةمنتعلمتماذا: المربيةتسألالفعالية

؟ لالحلوواقتراحومواجهتهاالصففيعنهاالتحدثنودالتيالمواضيعهي

؟المشاعرعنالتعبيرالمهممنلماذا

السحريالشراب

تؤثروكيفهمناتالتيبالقيمالبعضبعضناومعبمفردناللتفكيرالفعاليةتهدف 

.يوميبشكلسلوكناعلى

"  يالسحرالشراب"لـ تعليماتورقةوالطالباتالطالبعلىالمربيةتوزع 

اتالتعليمصفحةقراءةن \منهموتطلب، "السحريةالمشروباتجدول"وورقة

لسحريابالشرابيتعلقفيماالشخصيةن \تفضيالتهم1العامودفييرتبواوأن

(.تفضياًل األقلالسحريالشراب-10وحتىالمفضلالسحريالشراب-1)

منوتطلبطالب5-4منمكونةمجموعاتإلىالصفذلكبعد المربيةتقسم 

جماعيقرارإلىالوصولومحاولةن، \اختياراتهممشاركةمجموعةكلأعضاء

ودالعامتعبئةة \طالبكلمنالمربية، تطلب الحقًا. 2رقمالعامودفيوكتابته

.2والعامود1العامودبينالفجوة-3رقم

محاولةتصفوأن، ترتيبهامشاركةمجموعةكلمن، يُطلب الصفأمام 

؟ الوقتطواللآلخرينتنازلوامنهناككانهل: الجماعيالقرارإلىالوصول

في؟ ةالنهايفيالقراراتخاذتمكيف؟ التنازلعدمعلىأصروامن-العكسأو

الطالباسألي: الصفمعإجماعإلىالوصولمحاولةيمكن، الفعاليةنهاية

ولماذاصفللسيختارونهاكانواالتيالثالثةالسحريةالمشروباتعنوالطالبات

معًافكيرالتوحاولوا، (القائمةفيالمدرجةغيرالسحريةالمشروباتذلكفيبما)

.لواقعالسحرتحويلكيفيةفي

...أنيقلقني

...أنيحبطني

...أنآمالييخيب

...أنيحزنني

...أنيسعدني

...أنيغضبني

...أنمشاعرييثير

...أنهيحمسني
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10 امجانً العربيةباللغةالدروسبرامجعلىللحصولالبريدية" ِكدما"جمعيةلنشرةتسجلوا

السحريةالمشروباتتقييمقائمة-السحريةالمشروبات
.

. يختارهاةميزلشاربهاتمنحسحريةمشروباتيبيعخياليدكانفيأنت 

:بنظركأهميتهاحسبالقائمةمحتوياتترتيبعليك

ي \كونتأنمنستمكنكصفاتسيمنحك-المجتمعفيالشعبيةشراب 

.حبتكبصيكونواأنفيالجميعسيرغب. الناسمنللكثيرة \صديقًا

ي \كونست. والمعرفةالحكمةمنكبيًراقدًراسيمنحك-الحكمةشراب 

داعيةإبحلولوإيجادوتفسيرهاوالظواهراألحداثتحليلعلىة \قادًرا

.  للمشاكل

فيجًداةعاليإنجازاتعلىتحصلسيجعلك-التعليمفيالنجاحشراب 

.المدرسةفيالمواضيعجميع

ي \تكونس. حولكوبمابنفسكجًداة \واعيًاسيجعلك-المسؤوليةشراب 

بوالعواقوأفعالكقراراتكبينبالعالقةاالعترافعلىة \قادًرا

.حولكوبمنبنفسكواالهتمامبااللتزامي \تشعروأن، المحتملة

،اآلخرينإضحاكعلىعاليةقدراتسيمنحك-الفكاهةحسشراب 

.أردتمتىنفسكوتسلية

ا\تجاههي \ستشعرة \شريكعلىالعثورمنسيمكنك-الحبشراب 

.متبادلةقويةبمشاعر

اكيرمنكلسيجذبلإلعجابمثيًرامظهركسيجعل-الجمالشراب 

.إليك

بةوالرغاآلخرينمعالتماهيمشاعرلديكسينمي-القلبطيبةشراب 

.وإسعادهمبهمباإلعتناء

.ونفسيًااجسديً -والقوةبالراحةبدائًماين\تشعرسيجعلك-الصحةشراب 

غيرللألفعاجًداكبيرةحساسيةلديكسينمي-العدالةتحقيقشراب 

تصرفالفيالرغبةإلىباإلضافة، النزيهةوغيرالعادلةوغيراألخالقية

.عليهوالتأثيرالمجتمعتصليحأجلمن

ينطويموقفأيمواجهةعلىالقدراتلديكيطّور-الشجاعةشراب 

.ني\تريدمافعلعلىي \تجرؤأنيمكنك. تهديدأوخوفأومخاطرعلى

اتوالممتلكالمالمنكبيرةمبالغين\تمتلكسيجعلك-الثراءشراب 

.اقتصاديةوفرةفيين\وستعيشوالثروة
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11 امجانً العربيةباللغةالدروسبرامجعلىللحصولالبريدية" ِكدما"جمعيةلنشرةتسجلوا

1عامودالسحريالشرابإسم
فرديتقييم

2عامود
جماعيتقييم

3عامود
2و1بينالفرق

المجتمعفيالشعبية

الحكمة

بالتعليمالنجاح

المسؤولية

الفكاهةحس

لحب

لجمال

القلبطيبة

صحة

العدالةتحقيق

شجاعة

لثراء
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12 امجانً العربيةباللغةالدروسبرامجعلىللحصولالبريدية" ِكدما"جمعيةلنشرةتسجلوا

الغدبعدما
.

علىافقةالموطربقعنالجماعيالقرارصنععمليةلتجربةالفعاليةتهدف 

الخالفحاالتفيوسلوكنابمشاعرنادرايةعلىنكونأن، اآلراء

.والنزاعوالجدال

طالب5-4منمكونةصغيرةمجموعاتإلىالصفالمربيةتقسم

كلمهمة". الغدبعدما"بعنوانورقةمجموعةكلعلىوتوزع، وطالبات

األشخاصمنثالثةبشأنباإلجماعقرارواتخاذنقاشإجراءهيمجموعة

بعديةالبشرينقذواولناألرضعلىيبقوالنالذينالمسجلينالعشرة

.تدميرها

إتخاذعمليةعنوتتحدثقراراتهامجموعةكلتعرض، الصفأمام

عننيابةواحدشخصقررهل؟ التصويتبواسطةتمتهل: القرار

بهاأثرالتيالطرقهيما؟ الجميعواحدشخصأقنعهل؟ الجميع

المجموعةواجهتكيف؟ المجموعةقرارعلىالمختلفوناألعضاء

رحوابعدالتنازلكانهل؟ ولماذاالمجموعةأعضاءتنازلمتى؟ الخالف

؟ اجتماعيضغطنتيجةأموإقناع

نعناتجةكبرىمناخيةكارثة. كبيرخطرفياألرضكوكب. 2050العام 

كانواإذامايُعرفوالالكوكبسكانتهدداألرضعلىالمناختغير

.منهاالنجاةمنسيتمكنون

األماكنمنالعديدفيالسكانإخالءتم. لديناوقتوالبالحدوثاألضرارتبدأ

قعيتو. بأكملهامناطقوالفيضاناتوالزالزلالعواصفدمرت. العالمفي

إبقاءناعلي، البشريةوإلنقاذ، األرضعلىجديدجليديعصريبدأأنالعلماء

.النقبفياألرضتحتملجأفيأشخاصسبعةمنمكونةواحدةمجموعة

الكاملةالحمايةيوفرأنالمفترضومن، والعلماءالمهندسينكبارالملجأصمم

.فقطأشخاصلسبعةيتسعلكنه، بهللمتواجدينواإلمدادات

منيكونواأنيريدونوكلهم، الملجأمنمقربةعلىبقواأشخاصعشرة

ائقدقعشرلديهم. البشريةوينقذواالكارثةمنسينجواالذينهؤالءضمن

سيدخلنم-القراراتخاذوعلينا، قصيرالوقت. العالمنهايةقبلالملجألدخول

؟الملجأ

:ات\المرشحين

.متطرفةإسالميةلمجموعةينتمي، عاًما50العمرمنيبلغجراحطبيب•

(ستأوتي)بالتوحدمصاب، كمبيوترعبقري، عاًما11العمرمنيبلغطفل•

عاًما30العمرمنتبلغموسيقيةفنانة•

ً 35العمرمنتبلغمعلمة• الخامسالشهرفيحامل، عاما

ً 33العمرمنيبلغغذاءمهندس• مثلي، عاما

ً 21العمرمنيبلغنادل• مهنيتأهيلألييفتقد، عاما

ً 55العمرمنيبلغسياسي• خاصةإحتياجاتذو، عاما

ً 17العمرمنتبلغشابة• المخدراتعلىمدمنة، عاما

ً 65العمرمنيبلغمناخخبير• عاما

ً 37العمرمنتبلغنفسيةطبيبة• اأطفالهعلىاإلعتداءبشبهةإعتقلتعاما
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