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مليتحضير عاطفي وع-( عامةواالمتحانات)البجروتامتحاناتقَبيل 

فعاليات تحضيرية

؟هوأواجهمعهأتعاملكيف؟  نجاح  يعيقالذيما

ي  
كةلوحةلبناءإرشاديفيديو)padletلوحةنبن  الرابطونرسل،ي(padletعىلمشتر

اي\استهدرييعرقلقدواحدعاملكتابةنيي\منهمكلمنونطلبوالطالباتالطالبإىل

.البجروتالمتحانات

يبحيثأخرى\آخرةي\طالبلوحةعىلالتعليقةي\طالبكلمننطلبي لكيتلقر

اةي\طالب
ً
اتعليق

ً
اهذايكونقد. واحد

ً
ايمتماهًياتعليق

ً
اتع،يومتعاطف

ً
استشارةيقدمليق

. تشجيعتعليق،يأويماي
.

االممكنمن
ً
يبالفعاليةالقيامأيض  

 
يورقةىلعةي\طالبكليكتببحيثالصفف

ا
عامل

البالطمنونطلباللوحعىلأويالصفجدرانعىلاألوراقنعلق. ا\دراستهيعرقل

.يختارونهاعوامليعىلتعليقاتهموكتابةبينهاالتنقل
.

  العواملوتلخيصبجمعنقوم 
.  الطالبتعليقاتوإىلإليهاونتطرقطِرحتالت 

ياألوىلالخطوة: نقول  
 
يالمشاكلعىلالتغلبف يالعواملتحديده   

النجاحيقتعالنر

يوالتفاصيل  
انميل. تركبهاالنر

ً
وريمنلكن،يالعامةالصورةإىلللنظرأحيان الض 

يحدةعىلالصعوبةجوانبمنواحدكلومواجهة" عواملإىلالصورةتحليل" حنر

عوباتالصأنباكتشافبالمجموعةالمشاركةلناتسمح. الصعوباتعىلنتغلب

ايالجميعلدىموجودة
ً
يننجحوقد،يأحيان  

 
.مًعالهاالحلولإيجادف

اياللوحعىلنكتب: أخرىإمكانية 
ً
حاناتالمتالطالبدراسةتعرقلعوامليمسبق

.البجروت

يإزعاًجايله\نطلبيمنيكليطالب ياألكتر .ا\ةياختياريالعاملي  

يكليمنهاي  
 
طالبيوندعوهميلمشاركةي4-3نقسميبعديذلكيالصفيإىليمجموعاتيف

ياختاروهايومناقشةيأوجهيالشبهيواالختالفيبينه  
.مًعاميالمجموعةيبالعوامليالنر

يمجموعةكلمننطلبي يالعوامللمواجهةممكنةبطرقمًعاالتفكت   
.ِرحتطالنر

يبالمناقشةالصفلمشاركةمجموعةكلعنةي\ممثلندعو،يالصفأمام  
ريتأجالنر

ي  
 
وبالحلولاي\مجموعتهف
ي  
نجري. فيهاطِرَحتالنر

ذلكبعدتلخيًصا
أهميةعنونتحدث

والتشاورالمعرفةتبادل
.المتبادل

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic
https://www.youtube.com/watch?v=Y-rZmUcO6nI


يالمساواةلتعزيزِكدماجمعية  
 
بيةف يوالمجتمعالتر  

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

2 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

  تعرقلقدعوامل
بحسبأخرىعواملإضافةيمكنك)دراست 

  والصعوباتبطالبكمعرفتك
(لديهمتلمسيهاالت 

احللطالبنتيحأنالمهممن .منهايأيواجهونكانواإذاإضافيةعواملاقتر

ةالدراسةمواد• اكثت 
ً
.أبدأأينومنكيفأعرفوالجد

ييضغط• يعىل  .وأنجحألدرسدائًماأهىل 

ونناالذينات\المعلمي  يبعضمعأتفقال• .للبجروتيحض 

.فيهالصعوبةأواجهمحددموضوعهناك•

يأستطيعال• كت  
ءبأيالتر  

يشر  
 
ةهذهف .الفتر

.صحيحبشكلالوقتأستغلال•

.لالمتحاناتأدرسكيفأعرفال•

يوحديالدراسةأستصعب."أدرسة\قادرمش"•  
 
.البيتف

.Facebook\التلفون\الكمبيوتر\التلفزيونإىل"أهرب"•

يتصعبوعائليةشخصيةمشاكللدي• كت  يعىل 
ةاهذهخاللالتر لفتر

...آخر•

  رأسنا واألصوات من حولنا
 
األصوات ف

ن \مشاعرهموالطالباتالطالبمعنفحصأنهوالفعاليةمنالهدف 

  واألصواتالبجروتامتحاناتتجاهن \وأفكارهم
أو ن\حولهميسمعوهاالت 

.ن\هميضعفوأيهام \يقوي  هنواألفكاراألصواتهذهمنأيوتحديدن \بداخلهم
.

قائمةكتابةمجموعةكلمنونطلبطالب4-3مجموعاتإىلالصفنقسمي

ياألصوات" )سلبيةأصوات"  
يتاألصوا" )إيجابيةأصوات"وي( نجاحناتعيقالنر  

النر

(.النجاحعىلوتساعدناتقوينا

يالبعضبعضهموالطالباتالطالبيشارك  
 
اأصيسمعونممن: المجموعاتف

ً
وات

ايسمعونممن،يإيجابية
ً
يوما،يسلبيةأصوات ياألصواته   

.ن\نفسهمألييسِمعوهاالنر

أسمعهاممن-إيجابيةأصوات

أسمعهاممن -أصوات سلبية 
.

يموقفيصعبيأويمعضلةيواجهوهايعنديالدري  
 
يف اسةينطلبيمنيكليمجموعةيالتفكت 

يأمثلةيلـي ييصفيالموقفيويعط  األصواتي"المتحاناتيالبجروتيوكتابةيمقطعيقصت 

".األصواتياإليجابية"-و" السلبية

يكيفالمجموعةتقرر .األخرىتغلبأصواتأي-المقطعتنه 

الصفكلأمامكتبتهالذيالنصمجموعةكلتعرض

ي  
 
ياألصواتوالطالباتللطالبونعكسنلخصيالفعاليةنهايةف  

يرتظهالنر  
 
ف

يوالطرق،يإنهائهاياختارواوكيفالمختلفةالمقاطع  
صواتاأليلمواجهةطِرحتالنر

دهاتحييخاللمنالسلبيةاألصواتمواجهةالممكنمنأنعىلنشدد. السلبية

.اإليجابيةلألصواتاستخداًما

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic
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يةي\طالبكلمننطلبي يالتفكت   
 
يالنجاحعىلاي\تساعدهعواملي3-2ف  

 
الدراسةف

ات)ملصقي  يوإعداد .أحدهايعرضان( بوستر

نصيحةأويكتوجهإبداعيةبطريقةمصاغةتكونأنالملصقاتعىل

.األخريات\اآلخرينالطالبات\للطالب

حدثويتمًعاالملصقاتنقرأ. للصفني\ملصقاتهموالطالباتالطالبيعرض

.جديدةأشياءني\علمتهماآلخرينملصقاتمنأيعنوالطالباتالطالب

حوأنالملصقاتجميعمنكوالجبناءيمكننا أويوالجالكطباعةالطالبعىلنقتر

يالملصقات  
يولصقهامعهايتماهونالنر  

 
يف ي،يأويالدفتر  

 
.  فيهرسونيدالذيالمكانف

  الذيما
؟يساعدن 

  مساعدةعواملعىلأمثلة
 
:األكاديم  النجاحف

ي•  
.ة\صديقمساعدةتلقر

ي.ي\نفسكي\شجع• يفشلتلوحنر  
 
رةمإجراؤهيمكنك،االمتحانف

.أخرى

ينشاط\الرقص•  
.تحبيها\تحبهاأخرىأنشطة\بدن 

يات\المعلمي  يمساعدةتلقيس• .مالزويأوالهاتفطريقعنة\والمرنر 

ةأخت:العائلةي\شارك• المستشارة\الجدة\الجد\األب\األم\كبت 

.الدراسةمادةوترتيببتنظيمنوصيك•

يلالمتحانبالدراسةنوصيك•  
 
.مبكروقتف

  منأتعلمأن
نجاحان 

ن، \تهمتهدف الفعالية لمساعدة الطالب والطالبات عىل التعرف عىل نقاط قو 

ا ن عىل مواجهة الصعوبات وأن يحاولوا مًعا فحص م\والتعرف عىل قدرتهم

  \ساعدهم
  الماض 

 
  ن قد م\نقطة االنطالق ه  أن جميعهم. ن عىل النجاح ف

 
روا ف

.ن بتجاوزها\السابق بأزمات أو صعوبات جمعوا القوى حيالها ونجحوا
.

ةصعوبةفيهواجهواموقفتذكروالطالباتالطالبمننطلبي منكنواوتمكبت 

يالصعيدعىل)عليهاالتغلب ي،يالعائلةمع،يالشخص   
 
صعيدالعىلأويالمدرسةف

ي (.االجتماع 

يوبالطرقني\معهمحصلبموقفوالطالباتالطالبمنعدديشارك  
منهوهواجالنر

يآمنت: "للموقفةي\الطالبمواجهةطريقةعنقصةكلبعدنتحدث. خاللها  
أن 

،"أتنازللم"،ي"العائلةمعتشاورت"،ي"األصدقاءمنالمساعدةتلقيت"،ي"قادر

ها،ي"تجرأت" .وغت 

يونفكرنلخصي  
 
يالطرقمنمتنوعةمجموعةف  

ح،يطِرحتالنر ارؤيتهونقتر

اتيجيات يمناكليستخدمهاأنيمكنكاستر  
 
.للبجروتالدراسةف

Photo: Omrihayu - Own work, wikimedia

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%92.jpg#/media/File:%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%92.jpg
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كت   عليه\تهدف هذه الفعالية إليجاد نقاط القوة لدى كل طالب
ا لتقوية ة والت 

مهارات، ولكل يتمتع كل من الطالب والطالبات بقدرات و . ا بنفسه\ا وإيمانه\ثقته

درات الهدف هو محاولة معرفة كيف يمكن لهذه الق. تمتاز به\ن مجال ي\منهم

  مواجهة الدراسة واالمتحانات
 
.والمهارات أن تخدم الطالب والطالبات ف

.

ييموكيفبهأمتازالذيما"االنسيابخارطةمععملورقةالطالبعىلنوزعي  
كنن 

.اثلةممورقةتصميمأويالورقةطباعةوالطالباتالطالبمننطلبي". ؟استخدامه

يالثالثةالليلكيةالمربعاتوالطالباتالطالبيعنر ي  
 
ياألولالسطرف  

 
خارطةف

ياألمور: االنسياب  
عيةإضفاءالمهممن. )بهاأمتازالنر مننوعةمتمجموعةعىلالشر

،يشياءياأليوبناءتركيب،يالرقص،يالحديث،يالكمبيوتريعىلاللعب: مثل،ياألنشطة

تيب،يالقصصتأليف،يقويةذاكرة،يالرسم،يالكتابة رعاية،يالحيواناترعاية،يالتر

(.ذلكإىلوما،ياألطفال
.

يذلكبعدةي\طالبكلمننطلبي بالمطلويما-االنسيابخارطةوإكمالالتفكت 

ي: "المثالسبيلعىل. المجالبهذالالمتيازني\منهم اأكونحنر
ً
يجيد  

 
أحتاجكتابةالف

ي"،ي"والتخيلالكتابةعىلوالقدرةاإلبداعإىل يجيدةأكونحنر  
 
الكمبيوترابألعلعبف

ي يالتضفرسيعةأكونأنعىل  يوماهرةوالتفكت   
 
."الكمبيوترتشغيلف

يالطالبمننطلبي  
 
يويفكروايفحصواأنالثالثةالمرحلةف  

 
منتفادتهماسكيفيةف

يمنهايستفيدواأنني\يمكنهمكيف،يأوييالقدراتهذه  
 
ينجاحوالالدراسةعمليةف  

 
ف

يجيدةكنتإذا"-المثالسبيلعىل. االمتحان  
 
يالكمبيوترألعابف  

رسعةتطلبتالنر

يأويالحركة يفهذا،يالتفكت  يإىليشت   
يما،يبشعةأفكرأنن   

يأنيعن   
بشعةالدراسةيمكنن 

ي اكنتإذا"؛ي"االمتحانأثناءبشعةوالتفكت 
ً
يجيد  

 
يترتيبف  

يهذاف،يغرفنر يإىليشت   
أنن 

  وكيفبهأمتازالذيما
ي. ومرتبمنظمي؟استخدامهيمكنت   

يهذايعن   
يمنظًماأكونأنأستطيعأنن   

 
يف المتحانلالموادتحضت 

يتساهمومرتبةمنظمةبطريقةاألسئلةعىلواإلجابة  
 
يف اكنتإذا"؛ي"نجاح 

ً
يجيد  

 
ف

يقد،يالتحدثوأحبالحديث  
يهذايساعدن   

 
يلنفالمادةروايةخاللمنأدرسيأنف س 

"اإلصغاءيجيدونممنلآلخرينأوي
.

يبالمضامي  يالصفمعللمشاركةوالطالباتالطالبندعو  
الخريطةإىلأضافوهاالنر

.ن\منهميتعلموهالذيومااآلخرونيقولهماعىلوالتعليقاالنسيابية
.

نعتقولهماومعرفةوتنميتهاقوتنانقاطمعرفةالمهممن: ونقولنلخص 

ي. استخدامهايمكنناوكيفشخصياتنا كت  
إيمانناتقويةالنيتيحالقوةنقاطعىلالتر

ينميلكننال،يبالطبعضعفنقاطمنالكل. الذاتبقيمةوشعورنابأنفسناوثقتنا كت  
للتر

ابشدةعليها
ً
يأحيان معهاملالتعاعىلوقدرتناأنفسناتقديرعننتوقفحنر

يحاولنا. وتحسينها  
 
. يساعدناوماافينجيدهوماعىلالضوءتسليطالفعاليةهذهف

ايمكننا
ً
ليلوتح،يحولنايمناألشخاصنجاحوقصصقوةنقاطمننتعلمأنأيض

يالعوامل  
ايساعدناأنيمكنهماواستخدامن،ي\ساعدتهمالنر

ً
ةنمالتعلم. أيض ختر

ياآلخرين يأدواتناصندوقيكتر .معرفتناويتر

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

…ب ة\ناجحأنا …أحب…ب ة\جيدأنا

ما،ذلكمنالمشتقةالمواهبه  ما

  ذلكيقولهالذي
؟عت 

  كيف
  قنقاطأستخدمأنيمكنت 

ون 

  
 
؟الدراسةف

ما،ذلكمنالمشتقةالمواهبه  ما

  ذلكيقولهالذي
؟عت 

  كيف
  نقاطأستخدمأنيمكنت 

  قون 
 
ف

؟الدراسة

ما،ذلكمنالمشتقةالمواهبه  ما

  ذلكيقولهالذي
؟عت 

  كيف
  نقاطأستخدمأنيمكنت 

  قون 
 
ف

؟الدراسة

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

يني\برنامجهموالطالباتالطالبيكتب,األسبوعأيامفيهاعملورقةوالطالباتالطالبعىلنوزعي ياألسبوع  ييفعلونهالذيما: الحاىل   
 
،يتلفزيونالمشاهدة،يالدراسة: )يومكلساعاتف

(.والمزيدالرياضيةاألنشطة،يالكمبيوتريألعاب
.

تيببحسباألسبوعأيامعىلذلكبعدوالطالباتالطالبمعنمر ح. اليومنفسخالليفعلونهبماإخبارناوطالباتطالب3-2منيومكلونطلبالتر يالصعوباتأنللطالبنشر  
 
ف

يلالمتحانالدراسةتشَملالماعادة: منظمةعملخطةانعدامعنتنجمقدالدراسة  
 
يالروتي  يف يتالوقنجدالماعادة. اللحظةلقرارتخضعبلمنظم،يبشكلاألسبوع   

 
اللماالكاف

ينضعه  
 
ايخططناف

ً
. عنهتنازلنايسهلما،يمسبق

.

يعملجدولتخطيطفوائدعنالطالبنسألي حسبأسبوع 

حرأيهم تغاللاسلهمسيتيحاألعمالجدولتنظيمأنلهمونشر

حتتلحظةبآخرالدراسةإىليصلواوأالفعالبشكلوقتهم

تيبأنعىلنشدد. الضغط السيطرةبيشعرانناوالتنظيمالتر

اني\نذكرهم. لهاالمخططالمهامنسيانوعدم
ً
يطتخطأنأيض

يأعمالجدول ورةالطالبجميعيناسبالأسبوع  يثح،يبالض 

تحسنالمسمنلكن،يبدونهوقتهتنظيميستطيعمنهناكأن

.األداةهذهطالبكليجربأن
..

ي  
 
صفحةتصميمأويطباعةالطالبمن،ينطلبيالتاليةالخطوةف

يالطالبيفكر. األسبوعأيامإىلمقسمةأخرى  
 
اتالتغيف يت   

النر

يروتينهمعىلإجراؤهايمكن .لدراسةلوقتلتخصيصاألسبوع 
.

هل: وعاألسبخاللوقتهمتنظيمإعادةتجربةعنالطالبنسألي

تخطيطالمهممنأننؤكد؟يللدراسةوقتبإضافةنجحوا

ااألسبوع
ً
منأنوي،يالوظائفوتقديماالمتحاناتلمواعيدوفق

يالجدولتعليقالمحبذ  
 
يالغرفةف  

 
االنتباههمالمومن،يبارزيمكانف

.الخطةبحسبوالعمل

Photo: Bks-WMIL, CC BY-SA 4.0, wikimedia

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabic
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_workshop_at_Rowwad_al-Quds_school_2019_(1).jpg
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يوماءاألربعيوماءالثالثيوماالثني   يوماألحديوماألوقات
الخميس

السبتيومالجمعةيوم

الصباح
8:00-12:00

ة الظهت 

12:00-16:00

الظهربعد
16:00-20:00

الليل-المساء
20:00-24:00

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

 
؟الدراسةف

ي . فعالكلبشيستعدواال،يأويلالمتحانيستعدواكيفيعرفونالالطالبمنالكثت 

ايتذكرواأندواألخرىتلومرةالمادةالبعضيحفظ
ً
يشيئ  

 
يقول؛يسهنفاالمتحانف

يالوقتلديهمليسأنآخرون  
 
نتيجةالتكونقد. بأكملهاالموادكميةلدراسةالكاف

ا
ً
يالعالمةأنأحيان  

 
ايخلقماةي\الطالباستثمارمستوىتالئمالاالمتحانف

ً
اإحباط ً كبت 

سيعرضالدراسةأساليبمنمتنوعةمجموعةعىلالطالبكشفإن. ا\لديه

  لهموسيسمح، بها درايةعىليكونوالمخياراتن \لهم
األكت  دراسةالطريقةبتبت 

دراسةطريقةهناكليستأنللطالبنؤكدأنالمهممن. لهمونجاعةمالءمة

وفحصللدراسةطرقعدةتجربةلذلكالمفضلومن، الجميعتالئمواحدة

  الطرقمجموعةأو الطريقة
بأفضلنباالمتحاالنجاحأو الدراسةلعمليةتساهمالت 

.شكل
.

طلبون" لالمتحاناتالدراسةطرق"العباراتصفحةوالطالباتالطالبعىلنوزعي

يالجملنسخأويوتعليمطباعةمنهم  
يالطريقةتصفالنر  

.لالمتحاناتابهيدرسونالنر

بي  يدراستهمطرقمقارنةمنهمونطلبطالب5-4مجموعاتإىلالصفنقسمي.

كةالطرقوإيجادالبعضبعضهم .لمعظمهمالمشتر

ح\يأنةي\طالبكلمن،ينطلبيذلكإىلباإلضافة. يتشر  
 
سلوبأحسناتالمجموعةف

.ن\رأيهمبحسبني\دراستهم

االمجموعةتناقش
ً
همنأفضلأسلوبهناككانإذاماأيض جموعةمكلتشارك؟يغت 

.أدارتهالذيالنقاشاستنتاجاتالصفأمام
.

يصفحةحولتتمحورلفعاليةأخرىإمكانيةي يالتعابت  طالبالمنيي\تطلبأنه 

يالجملتعليموالطالبات  
يالطريقةتصفالنر  

إىلباإلضافة،ياتلالمتحانبهايدرسونالنر

يالجملتعليم  
كلمنلبُيط. بتجربتهاترغير ي\يرغبونجديدةطريقةتصفالنر

ييكتبواأنةي\طالب  
 
يف . ا\أيهريبحسبدراسةأسلوبكلوسيئاتحسناتالدفتر

لالختبارالدراسةأساليب

.فقطبيومقبللالمتحانأدرسي•

.هووهذا،يمرتي  يالمادةأقرأي•

.بأسبوعقبلهلالمتحانالموادكافةأنظم•

يالموادأدرسيال•  
.أفهمهاالالنر

يلالمتحانأستعدال•  
.أدرسكيفأعرفالألن 

.ة\صديقمعأفضلأدرسي•

يأفرادأحدةيأوي\صديق•  
ي\يعائلنر  

أعرفكنتإذامالفحصتساعدن 

.المادة

يمتأخرةلساعةأدرسي•  
 
يالليلةف  

.االمتحانتسبقالنر

.يومكلفصولبضعة-االمتحانمنأسبوعقبلالدراسةأبدأ•

ايجزًءاأفهملمإذا•
ً
.ة\بصديقأتصل،يمعين

يالموادعن" أفشق"•  
.أفهمهاالالنر

ياألسئلةعىلكتابًياأجيب•  
.ة\المعلمإياهاأعطتنا\أعطاناالنر

.ماركربقلمالمهمةاألشياءأعلم•

احالصفمعإجاباتهملمشاركةوالطالباتالطالبندعو عىلةإضافيأفكارواقتر
.البعضني\بعضهم

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

.بطاقاتعىلالمواضيعحسبالموادألخصي•

احاتإىلأحتاج• .المتحانأدرسيعندمايطويلةاستر

.بمفرديالدراسةأفضل•

يمنأدرسي• .الكتابمنوليسفقطالدفتر

.األصدقاءمعالموادعنأتحدثعندماأفضلبشكلأدرسي•

...اخر•
كدماجمعّيةموقعلزيارةندعوك 

يل الدروسخططمن المزيد وتت  

  
 
باللغتي   ، المواضيعمختلفف

ةالعربّية
ّ
ي والعت 

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/

