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1 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

  
 
احات لتلخيص السنة الدراسّية ف ّّ فعاليات واقتر  الف

يالصفيوال  
 
،يعىليالمربيةيالقياميبتلخيصيف تطرقيإىليمايحدثيقَبيلينهايةيالعاميالدراس 

كة،يمنع: فيهيعىليمداريالعام يالصف،يتجاربيمشتر  
 
طفاتيأحداثيمهمةياحِتفلتيف

يكليمنيالمجاليتقديريمنيالمهميالتطرقي. مهمة،يومايشابه  
 
يإلنجازاتيالصفيف ي  

يمروايبهايمعيالصف  
،يوأنينوضحيللطالبيأنيالطريقيالتر يواالجتماع  ليستياألكاديم 

ي فيوأنيتذكريمايعىليالمربيةيالتطرقيلتجربتهايباعتبارهايمنيرافقتيالص. بأمريبديه 

يفرصةيلتمري. ستأخذهيمعهايمنيهذايالعاميللمستقبل يلقاءاتينهايةيالعاميه  ريالمضامي  

المستخلصةيللصفيقبليالعطلةيالصيفية،يومشاركةيالطالبيوالطالباتيباالستنتاجات

يقديتواجههم  
يالعاميالقادم\منيالعام،يوعرضيالتحدياتيالتر  

 
اءياللقاءيمنيالمهميإنه. نيف

ةيإيجابيةيمتفائلةيوباألملينحويالعاميالقادم .بنتر

  العاملتلخيصمخففةأدناهالفعاليات
إلطاراعنالمؤقتواالنففالالماض 

 ومالَءمتهااختيارهايمكنك. العطلةقَبيلواالجتماع  التدريس  
 
معلتعارفكاوفق

االفّ
 
.والطالباتالطالبالحتياجاتووفق

ةبطاقات شخفي

يوجوهعليهابطاقاتوالطالباتالطالبعىلنوزعي ،يفرح: لفةمختمواقفعنتعتر

سمفارغةبطاقةإضافةيمكنك. شابهوما،يخوف،يمفاجأة،يارتباك،يغضب،يحزن لت 

أنطالباتوالللطالبنقول. ن\رغبتهمحسبآخروجًهاعليهاوالطالباتالطالب

يالشخصيةني\بطاقاتهممجموعةهذه  
يالتر .العامارمدعىلني\تجارب  همعنتعتر

ابطاقةكلخلفيكتبأنةي\طالبكلمنُيطلب
ً
يامالعمنتجربةأوحدث الدراس 

يمرتبطة .ا\رأيهحسبالوجههذابتعبت 

اقاتللبطيضيفواأنللطالبيمكني

ي10إىل1منرقًما مدىعنيعتر

شدةأون،ي\بأعينهمالحدثأهمية

.أثناءهني\مشاعرهم

ةيأنييكشفي\نطلبيمنيكليطالب

بطاقةيواحدةيللصفيومشاركةي

يعنهايبنظ يتعتر  
.ا\رهالتجربةيالتر

  
 
الخاصظرف

ينعلقي  
 
االصفف

ً
اسمهامنكلعىلنكتبظروف

يالطالبات\الطالبأحد  
 
كليحصل. الصفف

أناي\منهونطلباألوراقمنكومةعىلةي\طالب

ااآلخرينالطالبمنلكليكتب
ً
بًياإيجاشيئ

.العامهذاني\عنهمتعلموه

ياألوراقنضعي  
 
ي. ة\طالبلكلالمناسبالظرفف  

 
ف

اي\فهظريعىلةي\طالبكليحصل،يالفعاليةنهاية

ياإليجابيةاألمورمعالخاص  
.ا\هعنكِتبتالتر
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2 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

ء آخر  
ش 

ء"استبيانوالطالباتالطالبعىلنوزعي  
نقسمي. ئتهتعبني\منهمونطلب" واحدسر

ني\بعضهممعكتبوهمامشاركةزوجكلمنونطلب،يألزواجذلكبعدالصف

يأخرىةبجولالقياميمكنك. بينهماواالختالفالتشابهأوجهومعاينةالبعض  
 
ف

.مختلفةألزواجالطالبات\الطالبتقسيممع،يالصف

:أخرىإمكانية

ي يلعبةي" )كافاكافايي"يمكنكيتحضت  ابةياألسئلةيمعيالطالبيوالطالبات،يوكت( أوريجام 

ياالستبيان  
 
يتظهريف  

يم. التر  
 
جموعات،يحيثيباستطاعةيالطالبيوالطالباتياللعبيف

يكليمرةييجيبيطالب  
 
.ةةيعىليالسؤاليالذيييطَرحيخاللياللعب\ةيمختلف\ف

ء"استبيان  
"آخرش 

العامهذاحققتهواحدإنجاز

ء  
العامهذاتعلمتهجديدش 

العامهذاعليهتعرفتجديدشخص

ء  
العامهذاللفّبهساهمتواحدش 

ء  
العامهذاأمل  خيبواحدش 

العامهذاواجهتهاصعوبة

ء  
العامهذاافتقدتهواحدش 

ء  
العامهذابهاستمتعتواحدش 

  األحرف الم
 
ة إيجاد أسماء الطالب والطالبات المختبئة ف بعتر

يتركبيأسماءيالطالبيوالطالباتيونوزعيورقةيالعمليع  
ياألحرفيالتر ىلينبعتر

طالبيونطلبيمنيكليمنهايإيجاديأسماءيجميعيطالبيوطالباتي4-3مجموعاتي

يالمجموعةيالفائزة. الصف يتجديجميعياألسماءيه   
.المجموعةياألوىليالتر

:أخرىإمكانية

ةيوأنيتطلب قوميييمنيكليمجموعةيأنيت\يمكنكيتقسيميالصفيلمجموعاتيصغت 

ةيأسماءيجميعيطالبيوطالباتيالصفيعىليبريستوليوأنيتمررهايل مجموعةيببعتر

يستولتتبادليالمجموعاتي. أخرى اءيجميعيوتتنافسيعىليالعثوريعىليأسمالتر

.الطالبيوالطالباتيبشعة
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3 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

العامأحداث

يمقسًمايإىليثالثةيأعمدة
ا
ررتيبهيحدثيمهميم: نوزعيعىليالطالبيوالطالباتيجدوًل

يالمد\ىيالمعلمي  ي\معيأحد  
 
يمتعةيهذايالعاميف يالمدرسة،يالحدثياألكتر  

 
رسة،ياتيف

.ةيمنيالصف\وحدثيمهميمررتيبهيمعيطالب

يثمينقوميبعديذلك\ُيطلبيمنيكليطالب بجولةيةيتعبئةيالجدوليبشكليشخص 

كةييشاركيفيهايكليطالب فحصيماييمكنك. ةيأوالديوبناتيصفهيبحدثيواحد\مشتر

كةيلجميعيأوالديوبناتيالصف .إذايكانتيهناكيأحداثيمشتر

بهمررتمهمحدث
ى \أحدمع

  ات\المعلمي   
 
ف

المدرسة

متعةاألكتر الحدث
  العامهذا

 
ةالمدرسف

بهمررتمهمحدث
منة \طالبمع

الفّ

الحقيبة 

ينضعي  
 
زوادةيبةحق"واألخرى" قديمةحقيبة"إحداهما: حقيبتي  يالصفوسطف

كهماورقةعىليكتبأنةي\طالبكلمننطلب". للطريق ،يالعامذاههي\وراءهيتر

.للمستقبلاي\معهيأخذهأنيريدماأخرىورقةوعىل

يالورقةووضعكتبهماقراءةالكتابةبعدةي\طالبكلمننطلب  
 
قيبةالحف

.المالئمة

كهاأنناونقول" القديمةالحقيبة"نغلق قيبةالحونغلق،يالصفخارجسنتر

يونعلقهااألخرى  
 
يالحقيبةفتحيمكنك. الصفف  

 
وفحصقبلالمالعامبدايةف

ياألشياء  
.بهااالحتفاظنودالتر

معجم صفنا

الصفنقسمي: الدعابةوبروحفكاهيةفعاليةي

يألزواج يمطبوعةاألبجديةباألحرفقائمةمنهمكلونعط   
 
. عمودف

ي"بموضوعببالهتخطرفكرةكتابةزوجكلعىل  
منحرفبكلتبدأ،ي"صف 

.األبجدية

.الصفأمامكتبوهماوالطالباتالطالبيشارك

يالمفاهيممن3-2اختيارزوجكلمنُيطلب  
طرأسبضعةوكتابةكتبوهاالتر

.عنها

يالصفوطالباتطالبكافةمعبريستولعىلالمفاهيمجميعنكتب  
ونبت 

.للصفمعجًما
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4 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

لإلجمالمكعبات

يعمودكليمثل)أعمدةوستةأسطرلستةمقسًمالعبةجدولبريستولقطعةعىلنرسمي
ا
ايمجاًل

ً
اسطركلويمثل،يمعين

ً
اتطرق

ً
ي،ي(لهمعين يللصفونحض   

ّ
.نردمكعتر

يةي\طالبكليقوم االجدولعىلمرب  عواختيارالمكعبي  يبرم 
ً
ي: المكعباتلنتائجوفق ي،يالعموديلرقماألولالمكعبيشت  .السطررقمإىلاآلخرويشت 

يالذيالمكعبعىلالرقمكانإذا: المثالسبيلعىل يالذيالمكعبعىلالرقمكانإذا؛ي"ات\المعلمي  يمعالعالقات"عمودنختار-3هوالعمودإىليشت  -5هوالسطرإىليشت 

يةي\الطالبمنُيطلب؛ي"الهدف"السطرنختار .نفسهاةاللعبلوحةعىلأخرىأمثلةهنالك. ات\المعلمي  يمعاي\بعالقتهيتعلقفيمااي\لنفسهيضعهبهدفالتفكت 

النشاطالدراسة
االجتماع  

  
ر
مععالقات
ات\المعلمي   

  السلوك
 
  زمالت
 
  ّالفف

عالقتر
ة\بالمرت   

يبرفعنجحتامتيازشهادة  
عالماتر

ي  
 
الرياضياتف

ام للسنةالتر 
القادمة

يتضفامنسأحسن  
تر

يالدروسخالل  
 
ف

القادمالعام

ةي\معلممنأطلبطلب
ح\يأنالعلوم تشر
أخرىمرة

الطالبات\للطالب
.يفهموالمالذين

يالرحالتتساهمرسالة  
 
ف

فالصتماسكتقوية

هدف

ءبنايمنسأتمكنهلمفتوحسؤال
معجيدةعالقة
ي ة؟\المرتر 
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5 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

تغذية رجعية شخفية وجماعية

حيعىليكليطالب نيفحصيةيتقديميتغذيةيرجعيةيشخصيةيحيثييتمكنوايم\نقتر

يمروايبهايخالليالعاميوالتطرقيإىلينقاطيمختلفةيمثل  
ورةيالتر يال: الست   

صعوباتيالتر

يعىليمواجهتها،يمايالذي  
يواجهتهايهذايالعاميوكيفيواجهتها،يمايالذييساعدت   

أعاقت 

ياالستم  
 
اتيخالليالعام،يمايالذييأرغبيف ،يهليشعرتيبأييتغيت   

راريبه،يأويمنعت 

.ومايشابه

نقوميبعديذلكيبتقسيميالطالبيوالطالباتيإىليمجموعاتيونطلبيمنيكل

: ةيمثلمجموعةيتقديميتغذيةيرجعيةيجماعيةييمكنهايالتطرقيإىلينقاطيمختلف

،يماينوديأنييتطرقيإليهيالمعلمون  
نقصنا،يمايات،يمايي\استنتاجاتنايمنيالعاميالماض 

.نوديزيادته،يومايشابه

يطِرحتيفيهايللعاميالقاد  
يبجمعياالستماراتيوفحصيالنقاطيالتر .منوض 

"مساري"لوحة 

كلمنونطلب" مساري"عليهامكتوببريستولقطعةةي\طالبكلعىلنوزعي

ةطوالأوالعاممدارعىلسلكوهالذيالمساررسمني\منهم المدرسةفتر

يالمهمةواألحداثالرئيسيةوالنقاط،ياإلعدادية  
.  مسارالهذامنجزًءاكانتالتر

يوالطالباتللطالبيمكن اقاتواإلخفالنجاحاتعن،يالرسمخاللمن،يالتعبت 

ي
ا
ي"،يالمهمةالطرقتقاطعاتعن،يمثل يوفالظري،يالمساريخالل" االتجاهتغيت   

التر

ات،يالمساريهذامنجزًءاكانت يوالفتر  
وما،يذيريالتحعالمات،يمنهجزًءاكانتالتر

.شابه

يالمجموعاتي  
 
يالصفيأويف  

 
(.البحسبيعدديالط)يمكنكيالقياميبمشاركةيحرةيف

  نهاية العام الدراش  -رزمة متنقلة 
 
المشاعر ف

ي ةورقطبقةكلعىلنلصق. الصحفمنعديدةطبقاتمنمكونةرزمةنحض 

يالطالببمشاعريتعلقسؤالأوعبارةعليها  
 
.العامنهايةف

وايعنيآرائ يعباراتيعىليعدديالطالبيلنتيحيللجميعيأنييعتر .ن\هميجبيتحضت 

يكليمرةيندعويطالًبا  
 
يالصف،يف  

 
ليايوالتطرقيأخرىيلتمزيقيطبقةيالرزمةيالع\ةيآخر\ف

ةي\البإىليالعبارةيأوياإلجابةيعىليالسؤاليالذيييظهريعليهايوتمريريالرزمةيإىليط

.أخرى\آخر

:عبارات محتملة\أسئلة
.

يألن•  
ت  ....نهايةيالعاميتثت 

؟إليهيي\ستشتاقالذيما•
...ةيقلياليألن\أنايحزين•
يأن• ...أتمت 
يالصفيأوديأنيأشكره•  

 
:شخصيمايف

....ةيألن\أنايسعيد•
يمنينهايةيالعام•  

 
أحديمخاوف

...أعتقديأن•
...أتساءليعمايإذايكان•

...ةيأني\أنايمتأكد•
أمريأوديأنيأقولهيللصف•
يهو•  

يمايأتعبت  ...أكتر
يالعطلةيأريديأن•  

 
…ف

...لوريتياي•
يأن• ...أتمت 
يأن•  

....يؤلمت 
...شعرتيباالرتياحيألن•
...ةيألني\أنايغاضب•
يأن•  

...يقلقت 
يأن•  

....يشجعت 
...سأفتقد•
...سأشتاقيل •
...منيالمؤسفيأن•
يأني•  

...يضحكت 
...تذكرتيأن•
...أوديأنيأشكر•
والمزيد•
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6 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

؟بعضمنعرفقديش

يجولةونعقدلمجموعاتوالطالباتالطالبنقسمي  
 
ةي\طالبفيهايغادرمرةكلف

ياي\مجموعتهنسألبينماوينتظرالصفأخرى\آخر
ا
.ا\عنهسؤال

يابةاإلجكانتإذا. السؤالنفساي\عليهنطرح،يالصفإىلةي\الطالبعودةبعد ه 

ينفسها  
وعةالمجم. بنقطةالمجموعةتفوز،يالمجموعةأعضاءعليهاأجابالتر

ي  
يتسجلالتر يالنقاطمنعددأكتر .الفائزةالمجموعةه 

.

،يمفضلةالالهواية،يالمكروهالموضوع،يالمفضلالموضوع: طرحهايمكنكأسئلة 

نامج يالتر  
يةي\صديقأفضل،يالمفضلالتلفزيوت   

 
ي،يالصفف  

ة،ي\لمفضلاةي\المغت 

ي يالمهنة،يالمفضلةالرياضةة،ي\المفضلالموسيفر  
يامتهانهابترغب\يرغبالتر  

 
ف

يبتلقيهاترغب\يرغبهدية،يالمستقبل  
 
.شابهوماا،ي\ميالدهعيدف

.

ياللعبةإقامةيمكنك: بالفعاليةيتعلقفيماة \للمرت   مالحظة  
 
يوليسزواجأف  

 
ف

عنالسؤالبإجابةللتكهنالفرصةمجموعةكلتمنحبحيث،يمجموعات

ي\الذيةي\الطالب  
يالمجموعة. ت\خرجالتر  

وزتفالصحيحالجوابخّمنتالتر

.بنقطة

بسكويت الحظ

الحظحجارة

ي نلصق. الصحفمنعديدةطبقاتمنمكونةرزمةنحض 

اعربمشيتعلقسؤالأوعبارةعليهاورقةطبقةكلعىل

يالطالب  
 
.العامنهايةف

يعباراتيعىليعدديالطالبيلنتيحيللجمي عيأنييجبيتحضت 

وايعنيآرائهم .ن\يعتر

يكليمرةيندعويطالًبا  
 
يالصف،يف  

 
قيطبقةيأخرىيلتمزي\ةيآخر\ف

ؤاليالذييالرزمةيالعليايوالتطرقيإىليالعبارةيأوياإلجابةيعىليالس

.أخرى\ةيآخر\يظهريعليهايوتمريريالرزمةيإىليطالب

ي يدهاعديكونأنمفضل)الشوكوالتةكراتأوبسكويتطبقللصفنحض  أكتر

أناي\منهونطلبملونةورقةطالبةكلعىلنوزعي(. والطالباتالطالبعددمن

.القادمللعامأخرى\آخرةي\لطالبأمنيةأونصيحةعليهاتكتب\يكتب

ي\ُيطلبيمنيكليطالب  
 
يالورقةيوغرزهايف .نانبواسطةيعوديأسالبسكويتةةيط 

سكويتةبألخذةي\طالبكلوندعووالطالباتالطالببي  يالبسكويتطبقنمرر

يالنصيحةوقراءة  
يبصوتتلقاهاالتر .عال 

ي  
انقتت 

ً
أوهداياالحوانيتمنالمثالسبيلعىلزجاجيةحجارة)حظحجارةمسبق

(.  آخرنوعأيمنحجارة

ةأوقدرةعليهانكتبورقةحجركلعىلنلصق ي،يمت   يللصفونحض 
ً
ااطبق ً كبت 

يتمناهماعنواإلعالنحجرأخذةي\طالبكلندعو". الحظحجارة"عىليحتوي

ةيتعلقفيمااي\لنفسه الذيللطالبمكني،يالمثالسبيلعىل)عليهالمكتوبةبالمت  

يأنالتفاؤلسمةعىلحصل ييكونأنلنفسهيتمت  يتفاؤالأكتر  
 
(.اتهحيف
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7 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

تغذية رجعية لنهاية العام

حات :الحظلحجارةإقتر

ام• االحتر

النبل•

الشجاعة•

التقدم•

اإلبداع•

القوة•

الحدس•

اءة• التر

األمل•

االمِتنان•

الشباب،الفتوة•

السعادة•

اإلخالص•

االستقامة•

الموهبه•

الطاقة•

اإلمكانيات•

القدرة•

النجاح•

الصحة•

الفرح•

الجمال•

الحيوية•

المحبة•

االنسجام•

السالم•

الضوء•

القوة•

الحكمة•

الحياة•

تناولالمفضلمن. رجعيةتغذيةاستمارةوالطالباتالطالبعىلنوزعي

،يحدةعىلةي\طالبلكلبالنسبة،يللمستقبلمنهاواالستنتاجبجديةاالستمارات

وراتوبالنسبة يواجتماعيةتعليميةلست   
 
.الصفإطارف

.

؟لماذا ؟ العامهذابالتعلمتمتعتات\المعلمي   منأيمع

  تحسنت بها هذا العام؟
ما ه  المواضيع التر

وكيّماذا؟ العامهذاصعوبةواجهتالمواضيعمنبأي
اكنتأنكين\تعتقد ؟التحسنعلة \قادر 

؟يخيفكالذيالموضوعهوما

؟بهين\تمتازالذيالموضوعهوما

  النجاحعلسيساعدكالذيما
 
؟رأيكحسبالقادمالعامف

  ين\تشعركيّ
 
االفّف أنني\تودكنتالذيومااجتماعي 

؟القادمالعاميتغت  

:القادمللعامخاصةطلبات
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8 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

كدماجمعّيةموقعلزيارةندعوك 

يل الدروسخططمن المزيد وتت  

  
 
باللغتي   ، المواضيعمختلّف

ةالعربّية
ّ
ي والعت 

اضغط عل 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/

