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1 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

الخالفات والشجار

يماغالًبا يكبعنفوالطالباتالطالببي  يوالمشاجراتالخالفاتتنته  أوالم 

يجسدي ا،يحتر
ً
الهمنضعأنلذلكالمهممن. أحيان

ً
هملنوضحوأنحمراءخطوط

اجسديعنفحاالتيحدوثفوروالترصف،يتماًمايالممنوعةالسلوكياتأيها
ً
وفق

يالمدرسةإلجراءات بيةوزارةومناشت  .والتعليمالتر

كنل،يوالمحظوراتباإلجراءاتوالطالباتالطالبتشاركأنالصفمربيةعىل

اعليها
ً
عندثتتحوأن،ياألحداثلتفاصيلتتطرقوأنني\معهمتتحاورأنأيض

وفقدانالغضبمواجهةطرقعنني\وتعليمهم،يالمختلفةاألطرافمشاعر

يالسيطرة عىلظالحفاعىلمي\منهنكليساعدأنيمكنهبماني\معهموالتفكت 

يالهدوء  
.المواقفهذهمثلف 

احاتبعضإليك يبهاالقياميمكنكألنشطةاالقتر  
 
وضوعالملتناولالصفف

.واإلعداديةاالبتدائيةللصفوفمالئمةاألنشطة

الخالف مع األصدقاء

قراءتهان\منهموتطلبوالطالباتالطالبعىل" الفيلقصة"المربيةتوزعي

ةمجموعاتإىلذلكبعدالصفتقسم. بهدوء ةي\البطكلمنوتطلبصغت 

ياي\لهحدثتشبيهةحادثةعنالمجموعةتحدث\يأن  
،يسةالمدريأو،يالصفف 

ةالصفمجموعةأمامالمربيةتطرح. إلخ،يالعائلةمعأو السؤالذلكبعدالكبت 

ي يبينناالتواصلتحسي  يعىليساعدناأنيمكنهالذيما: "التاىل  منيكونحتر

"؟والمشاجراتالخالفاتتقليلالممكن

(هنديةخرافة)الفيلقصة

يستةأنقيل" يأنسمعوامكفوفي  
ا
يفيل

ً
ا يكبت 

بمناسبةلدتهمبإىلسيحرص َ

لهميسمحنأمنهوطلبواالبلدةحاكمإىلالستةفذهبوا،يالسنوياالحتفال

يمرةألولالفيلبلمس  
يفهم،يحياتهمف 

ً
ومدىيلالفعنييسمعونمادائما

يالحاكميمانعلم. قطشكلهيتصورالملكنهمضخامته
ً
طأنهالإإطالقا اشتر

.  واحدةبجملةالفيلمنهمكلَيِصفأن

ي منهمكلأوبدبالفيلالستةأحاطالبلدةأهلوبحضوراالحتفاليومأتر

أمامالفيلبوصفواحدكلقامالفيلمعاينةمنانتهواأنبعد. لمسه

يحشدوبحضورالحاكم يالوصففجاء،يوالعامةمنكبت  :كالتاىل 

".الحبلإىليكونماأقربالفيل: "األولقالي

يقالي  
يالثات 

ً
يطالحائمثلهوبل؟يالحبلوأينالفيلأين: "متعجبا

ً
."تماما

يالثالثضحك
ا
الفيلويهذاكيف!!! وحائطحبل, سخافةمنلهايا: "قائل

يخنجركونهعنيخرجال !".كبت 
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2 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

االرابعقالي
ً
الفيلةضخامعنالناسيقولهوماهراءتقولونهما: "ضاحك

يهراء
ً
مجردهوجدتحينماوصدمتالفيللمعرفةأشتاقكنتفقد،يأيضا

يبدينثعبان ."سامغت 

يالخامسوقال
ً
ويةيدمروحةعنعبارةالفيل, الهذيانهذاكلما"ساخرا

!!"الجلدمنمصنوعة

يالسادسوقال
ً
ايلمستمأنكميبدو: "مقهقها

ً
يآخرشيئ مافالفيل،ييلالفغت 

".شجرةجذعإالهو

يمنكلكان،للفيلالستةمنشخصكلوصفأثناء  
قهقهيالمكانف 

يعالبصوت
ً
بعدالقالذيالحاكمإالللفيلالعجيبةاألوصافمنساخرا

ي  يالمكفوفمنتسخرونلماذا“:للفيلوصفهممنالستةانتهأن

يصادقفكلهم؟الستة  
 
قالاألولف،الفيلمنلمسهالذيللجزءوصفهف

ي،فقطالذيللمسألنهالحبليشبهالفيلأن  
فيلالأنقالوالثات 

ألنهكالخنجرالفيلأنقالوالثالث،فقطالجسملمسألنهكالحائط

والخامس،الخرطوملمسألنهكالثعبانالفيلأنقالوالرابع،النابلمس

ي،األذني  يإحدىلمسألنهالمروحةيشبهالفيلأنقال أنقالواألخت 

.“القدملمسألنهالشجرةكجذعالفيل

يثوالميلكنهمبذلكالستةاألشخاصمنكلأصابقدي فواليعرييتر

يونحن. كاملةالحقيقة
ً
ينقعأيضا  

يالخطأهذاف 
ً
ا منجزءعننتحدث،يكثت 

عارضهيمنونهاجم،يبهفنتمسك،يكاملةالحقيقةأنهونعتقدالحقيقة

افةكمنالحقيقةنحيطلمألنناببساطةوذلك،ياألخرىاآلراءونحارب

.“جوانبها

الخالفاتحل

يستولمنقطًعاالمربيةتضعي بداياتعىلتحتوىالصفوسطاألرضعىلالتر

يرغبوناثنتي  يأوواحدةواختيارقراءتهاوالطالباتالطالبمنوتطلبعباراتي

.الصفمعومشاركتهابإكمالها

االمربيةتوجه
ً
يالعباراتعننقاش  

تالتر
َ
عنالباتوالطالطالبوتسألقِرأ

يالعبارات  
يمعهايتفقونالتر  

أمثلةإعطاءن\منهموتطلبمعهايوافقونالوالتر

يالخالفاتلحل  
.ن\حياتهمف 
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3 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

:  عبارات

ي بأتجنبحتر ... أنا،يالرص 

ي يالعنفعىلالعقابيكونأنيجب،يبرأت    
..المدرسةف 

يعندما  
... أنا،يأحدييهددت 

يشاركت  
...  عندماعنفحادثةف 

يالجميعأحدهميزعجعندما  
…أنا،يالصفف 

يمناثني  يأرىعندما  
يأصدقات   

... أنا،ييتشاجرانالصفف 

… عندماأجَرح

…عندماأغضب

يعندما  
يأحدهميشتمت   

 
… أنا،يالصفف

...آخر

حولنايحدثماذا 

ي اللصفالمربيةتحرص 
ً
يمنمأخوذةإخباريةمقاطعأويوميةصحف ،يودبق،ينتاإلنتر

يأنيمكنكي. )وألوان،يومقص إىلياءاألشهذهإحضاروالطالباتالطالبمنتطلتر 

(.ن\بأنفسهمالصف

ي5-4مجموعاتإىلالصفالمربيةتقسم بريستولكرتونةمجموعةكلوتعط 

.األشغالأدواتإىلباإلضافة

يأن: مجموعةكلمهمةيي
يالصحفمنالقصاصاتمنكوالًجاتحرص ّ  

ف 

.هامنلكلعنوانوإعطاءالمصالحةعنواألخرىالعنفعنواحدة: مجموعتي  ي

حبنتهالذيالكوالجالصفأماممجموعةكلستعرض يفالعنأنواعوتشر  
التر

.فيهتظهر

يموجودالعنفأنوالطالباتللطالبالمربيةتقول  
وأنهالمالعأنحاءجميعف 

ي يوالمشاعراألفكارعنني\وتسألهم،يالسالممنأكت   
فيماني\لديهمتدورالتر

يالعنفبانتشاريتعلق  
يهمنللتقليلبهالقياميجبوماالعالمف   

البيئةف 

.القريبة

  
آخرشخًصاأناجرحتأوماشخصجرحن 

عنعليهااوي\يكتير يأنمي\منهنوتطلبةي\طالبكلعىلورقتي  يالمربيةتوزعي

منشخًصاجرحوانيقدي\أنهمأوأحدني\جرحهمحيثبهامررن\مرواتجربة

.الصف

يالطالبمنالمربيةتطلب يووضعهااألوراقط   
مربيةالتخلط. صندوقف 

معاي\لهفعردةومشاركةوقراَءتهامنهاورقةإلخراجةي\طالبكلوتدعواألوراق

.الصف

اذلكبعدالمربيةتوجه
َ
العالقاتبي  يويالتمرينبي  يوتربطالموضوععننقاش

ي  
يالمربيةتسألقدي. الصفف 

ا
ياإلذاللأواإلهانةهل: مثل يشائعأمره   

ف 

يودعمصداقةجولديناهل؟يالصف  
 
نعنتحدثأنالمهممنهل؟يالصفف

يالخالفات  
 
؟الصفف
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4 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

جماع  عمل

يعمل"العملورقةالصفعىلالمربيةتوزعي رويهتعماوالطالباتالطالبوتسأل" جماع 

ن\رأيهمحسبالصور

يزوجكلمنوتطلبأزواجإىلالصفالمربيةتقسم يالتفكت   
توضحياليةخأوحقيقيةقصةف 

ياألصدقاءبي  يالتعاونمراحل  
ي،يالصفف   

يف  ي،يالح   
يالمركزف  .شابهوماالجماهت 

يالقصةعنزوجكليتحدث،يالصفأمام  
بأعدهاالتر

َ
.نهاعتتحدثأنالمجموعةمنويطل

هملحياتمنهمعهمسيأخذوهالذيوماالتمرينمنتعلموهعماالطالبالمربيةتسأل

يوعالقاتهم  
.الصفف 

يالعملعنمتحركةرسومفيديومشاهدةيمكنكي: لإلجمال الجماع 

يأوشخصي  يبي  يالرصاعيحدثي يأكت  ي  يبتصادمأو،يحربأو،يخالفحالةعنويعتر

يبي  يطبيعيةحالةهوالرصاع. القوىبي  يرصاعأومتعارضةرغبات يالبشر  
مراحلمنأيف 

.الحياة

واجهةمطرقالطالبسيستكشف. مختلفةخالفاتلمواجهةمخصصةأدناهاألنشطة

ما: ماخالفمواجهةأثناءني\خياراتهموالطالباتالطالبسيفحص. وآثارهامختلفة

يما؟ياختيارهايإىلني\بهمأدىالذي يهل؟ينتيجتهايه  يالنتيجةه   
سنقدم؟يبهايونيرغبالتر

يزيادةإىلتهدفحلولعدة فالخالأثناءني\أفعالهملردودوالطالباتالطالبوع 

.ن\لهمالمتاحةالخياراتوتوسيع
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5 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

الخالفاتحلمراحلنموذج

:األولالجزء

حي ا)الخالفاتلحلالثالثالطرقالمربيةتشر
ً
توماسلاإلصغاءلنموذجوفق

اقفلمويأمثلةثالثةكتابةوالطالباتالطالبمنوتطلب،ي(1962،يجوردون

يمنخالفاتأورصاع  
أو،ياألصدقاءيأو،يات\اإلخوةأو،يالوالدينمع)الماض 

يالغرباء اوحلها( حتر
ً
.الحلطرقمنلكلوفق

حواأنويكتبوهمماواحدمثالمشاركةوالطالباتالطالبمنالمربيةتطلب يشر

االطريقةبهذهالترصفاختاروالماذا
ً
لترصفاسيختارواكانواإذاوماتحديد

.اليوممختلفبشكل

االخالفاتلحلطرقثالث
ً
:لإلصغاءجوردونلنموذجوفق

يعالقات-اإلكراه• القوةأوةالسلطصاحب. الطرفي  يبي  يمتكافئةغت 

ي انواإلذعالقوةهوالمقبولالحل. العقوباتويفرضالحليمىل 

امالخوفبدافع .السلطةواحتر

يعالقات-التنازل• تنازليواحدطرف. الطرفي  يبي  يمتكافئةغت 

يوغضبإحباطالطريقةهذهتسبب. تماًماويستسلم .ينكثت 

. خارسأورابحهناكوليسمتساويةالطرفي  يبي  يالعالقة-االتفاق•

يأنهوالهدف .  هعليمتفقحلإليجادالتعاونلألطرافيتست 

يمصلحةللطرفي  ي  
.سلمياالقضيةحلف 

  ورصاعاتخالفاتعىلأمثلة
 
  ف

حلهاوطرق، حيات 

باإلكراهالحلعىلومثالالحدثوصف

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

بالتنازلالحلعىلومثالالحدثوصف

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

باالتفاقحلعىلومثالالحدثوصف

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic


يالمساواةلتعزيزِكدماجمعية  
 
بيةف يوالمجتمعالتر  

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

6 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

  
 
الجزء الثات

"… عندمايأواجهيمشكلةيأحلهايمنيخالل"تكتبيالمربيةيعىلياللوحي

ينيالمربيةيإىل\يطرحيالطالبيوالطالباتيأفكاًرايبشكليحريوتوجههم  
ورةيالتر الست 

حهاي .جوردونيقتر

يلمشكلةيمايوتساعديالطالبيوالطالباتيعىليطري
ا
حيعدةيتطرحيالمربيةيمثاال

ي. خياراتيلحلها منيمنيالمهميتشجيعيالطالبيوالطالباتيعىليطرحيالكثت 

يالعملية يذلكيالحلوليالخياليةيوغت   
عنيالهدفيهويالخروج. الحلول،يبمايف 

.الحلوليالعاديةيوالمألوفة

يب\يختاريالطالبيوالطالباتيالحليالمطلوبيوُيطلبيمنهم كيفيةينيالتفكت 

.تنفيذهيوكيفيةيالتحققيممايإذايكانيناجًحا

حيالمربيةيللصفيعنينموذجيغوردونيالمكّونيمنيستيخطواتيلحلي تشر

قالهييمكنكيعرضهيعىلياللوحيأويعىليبريستوليومقارنتهيبماي)الخالفاتي

(.الطالب

ةيوتطلبيمنيك ليتقسميالمربيةيالطالبيوالطالباتيإىليمجموعاتيصغت 

كتبيسُيطلبيمنيكليمجموعةيأنيت. مجموعةياختياريمشكلةيمنيالحياةيالصفية

.خطواتيالحليعىلينصفيبريستول

يقامتيبهايوتتحدث  
ورةيالعمليالتر عنيأماميالصف،يتعرضيكليمجموعةيست 

ح ورةيتطبيقيالحليالمقتر .الحدثيالمحدديوست 

يعنيتدعويالمربيةيالصفيلمناقشةيمايقدمتهيالمجموعة،يوطرحياألسئلةيوالت عبت 

احيأفكاريإضافيةيللحل .الخالفاتيوالموافقات،يواقتر

.

ح ورةخطواتستجوردونيقت  :الحللستر

ي-األطرافواحتياجاتالخالفومحورالمشكلةتحديد• فَهمتحتر

.تماًما

.الممكنةالحلولجميعوطرحالبحث•

يحلكلوسيئاتحسناتومسحالحلولقائمةمراجعة• ادإيجحتر

المجموعةتفضلهالذيالحل

لالحبشأنبأكملهاالمجموعةعليهتتفقالذيالقراراتخاذ•

الحلفرضودونتصويتدون-المفضل

المختارالحلتنفيذكيفيةتحديد•

ناجًحاكانإذاماومراقبةعليهالمتفقالحلتنفيذ•

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic


يالمساواةلتعزيزِكدماجمعية  
 
بيةف يوالمجتمعالتر  
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7 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

كدماجمعّيةموقعلزيارةندعوك 

يل الدروسخططمن المزيد وتت  

  
 
باللغتير  ، المواضيعمختلفف

ةالعربّية
ّ
ي والعتر

اضغط عىل هذا الرابط 

للمزيد من خطط الدروس

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/

