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1 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

ّ لألشخاص ذوي اإلعاقة اليوم العالمي

ة درس بموضوع تمثيل ذوي اإلعاقة
ّ
خط

ب"المعاقون"
ّ
ان،يطّل ات،يرجاليونساء،يأوالديوبنات،يعّماليوأربابيعمل،يأصدقاءيوجتر

ّ
هميأمهاتيوآباء،يبناتيوأبناء،يأجداديوجد

ّ
ون،يقادة،يعلموم،يمنيهميبالفعل؟يإن اء،يفنانون،يحاض 

ي. رؤساء،يرجاليأعمال ءيناس،يبشر  
يوقبليكّليشر

ا
هميأوًل

ّ
.إن

يكلمةي ثتر
ُ
ايمايت ً يأوي" معاقون"كثتر يالرجلير   

 
يفقطيإىليأشخاصييعانونيمنيمأساةيتشوهاتيخلقية،يأويإىليأبطالييعانونيمنيشلليف شتر

ُ
منيأجليأنياليدينيويناضلونيأفكاًرايمسبقة،يكأنهايت

بيعىليالتحدياتيالماثلةيأمامهم
ّ
،يمثليالضحايايالذيييناضلونيمنيأجليالتغل .يعودوايأشخاًصايطبيعّيير 

ايعنيبعضهايالبعض
ً
يهذايالمصطلحييشمليأشخاًصايذوييإعاقاتيمختلفةيجد

ّ
،يمنيكّلياألجيال،ييدوريالحديثيعنيمجموعةيمتنّوعةيتضّميأشخاًصايمنيالجنس. عىليالرغميمنيذلك،يفإن ير 

.االقتصادّية،يمنيكّلياألعراق،يومنيكّلياألديانيوالطوائف-منيكّليالمستوياتياالجتماعّية

ةيمنيالمحتمليأنيينضّميإليهايكّليإنسانيبكّليوقت هايمجموعةيأقلّيةيكبتر
ّ
ميبالس. إن

ّ
.نالبعضيينضّميإليهايعنديوالدته،يوآخرونيبسببيحادثيأويمرض،يأويتقد

.عنديبعضياألشخاصيتكونياإلعاقةيظاهرة،يوعنديآخرينيتكونيخفية

ثوا ين أن يصفوك، أن يهتموا بك، ويتعاملوا معك، ويت/إذا حدث ذلك لك، كيف كنت تريد
ّ
حد

إليك، ويكتبوا عنك؟

ثيونكتبيعنيأشخاصيذوييإعاقات: "إعداديمنيمقاليبعنوان)
ّ
(. لمعيجابريئيلي. ،يلد"كيفينتحد

.نايللموضوعتتطّرقيالفّعاليةيالتاليةيلمفهوميوتمثيليذويياإلعاقةيبهدفيصقليوعينايوانتباه

،يأوياختياريماييناسب.الفّعاليةيمقّسمةيإىليقسمير ي يمنفصلير  كيمكنيإجراؤهمايبدرسير 
ّ
.منهمايلصف

Photo: Gaël Marziou, unsplash
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2 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

يالفعالية :ستر

يهناكيمعروضةيمرفقةيلهذهيالفّعالية
ّ
انتبهوايإىليأن

:القسم األّول

مرفقي)ئّيةيمنيبينهايصوريلشّبانيوشاباتيذوييإعاقةيمري. نعرضيصوريشّبانيوشابات

ائحي: معروضة يمدعوون/أنتم. 10-2الشر
ّ
يالصوريوفقيرغبتكم/ن ي/اتيلتغيتر

ّ
بعدي(. ن

يرأوه  
نسّجلي. اكّليصورة،ينطلبيمنيالتلميذيأنييصفوايبالكلماتيالشخصيةيالتر

يالحديثيعنهاي  
 
حيثييمكنيبناءيجدول،يب)اإلجاباتيعىلياللوحيمنيدونيالتوّسعيف

(.تكونيكّليشخصّيةيبعاموديمنفصلّي

:بعديعرضيكّليالصور،ينسأل

يسعادة؟ يالشخصياتيتبدويأكتر يشخصّيةيمنيبير  أييأكتر

ينجاًحا؟ أّيهايأكتر

يمنياألصدقاء الصديقات؟/منيلديهايعدديأكتر

؟ منيتواجهيمصاعبيأكتر

؟ منيمسكينةيأكتر

.نكتبياإلجاباتيعىلياللوح

:  اآلن،يهّياينفحصيإجاباتنايمًعا

يوصفنايبهاياألشخاصيذويياإلعاقةيمختلفةيعنيالطريقةيا  
يوصفنايهليالطريقةيالتر  

لتر

يوجوديإعاقةيلديهم؟ فيهاياألشخاصيالذينيلمينمترّ 

يغريزييكانيعندنايعندمايرأينايشخصّيةيذاتيإعاقة؟
ّ
أييرد

ي)
ا
ءياألّوليالذييقلناهيعنيشخصيذييإعاقة؟: مثّل  

مايهويالشر

ق
ّ
نايلوصفهم؟يكميتعّمقنايبوصفهميحوليأمورياليتتعل (بإعاقتهم؟أّييأوصافياختر

يإجاباتيالتلميذ  
 
يأنييكونيهناكيفرقيف النسبةيالتلميذاتيب/هناكياحتماليكبتر

يوصفوايفيهاياألشخاصيذويياإلعاقة،يمقارنةيباألشخاصيمنيد  
ونيللطريقةيالتر

.إعاقة

ي: إذايلمييكنيالفرقيواضًحا،ينسأل
ّ
نا،يهليعندماييدخليشخصيذييإعاقةيإىليصف

يننظريفيهايإىليشخصيمنيدونيإعاقةيإىل  
الصّف؟يهليننظريإليهيبنفسيالطريقيالتر

يالمجتمعيبشكليعاّم؟يهليمنيالصحيحيأنيننظريإليه  
 
ميبطريقةيهذايتعامليسائديف

عاملنايبنفسيمختلفة؟يهليمنيخلليمحاولتنايالتكّهنيبتفاصيليعنيالشخصيات،يت

الطريقةيمعياألشخاصيذويياإلعاقة؟

ي
ا
يسعاد: مثّل ة؟ياألنجح؟يهليهناكياحتماليمتساٍويألنييكونيأحدهميالشخصّيةياألكتر

عىليأّييأساسيقّررنا؟يوعىليأّييفرضياتيمسبقةياعتمدنا؟

يأنينعرفياإلجاباتيعنيهذهياألسئلةيبناءاي
ا
هيالييمكننايفعّل

ّ
. عىليالصورالحقيقةيأن

رتيبعدميمعرفتنايألشخاصيذوييإعاق
ّ
ات،يومعيذلك،يقديتكونيإجاباتنايقديتأث

ىيإىليتعاملنايمعيالشخصيّي
ّ
ةيذاتياإلعاقةيوباألفكاريالمسبقةيوالنمطّيةيلدينا،يمايأد

.كصاحبةيقيمةيأقّليبسببيإعاقتها

.هذايالتمرينييساعدنايعىليصقليوعينايحوليهذايالموضوع

ي 
:القسم الثان 

يحةيرقميthe present"نشاهديمًعايفيلميالرسوميالمتحّركةي (  دقيقة4:18)12رسر

ي  
 
يمني180تّميعرضيالفيلميف يالعالم،يوحصديأكتر  

 
يف ّ  

.  جائزة40مهرجانيسينمائ 

ّيةيبإعداداتياليوتيوب جمةيللغةيالعتر
.  يمكنياختياريالتر

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabichebrew
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3 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

مايأهمّيةيهذايالفيلم؟

يالهديةيهنا؟ لماذايبرأيكمياسمهيالهدية؟يمايه 

أّييعنوانيآخريتختارونيلهذايالفيلم؟ي

يالفيلم؟  
 
يعنيالولديالذييف ماذاييمكننايأنينحك 

يعليهيفيه؟ كتر 
أّييمشاعرييحّركيفينا؟يمايالذيييتّميالتر

يعندنايت  
ايمنياألفكاريالمسبقةيوالنمطّيةيالتر

ً
يشيئ جاهيذويياإلعاقات؟هليتمثيلهيغترّ

(دقيقة5:30) out of sightاآلن،يلنشاهديمًعايفيلميالرسوميالمتحّركةي

مايأهمّيةيهذايالفيلم؟

أّييعنوانيآخريتختارونيلهذايالفيلم؟ي

يالفيلم؟  
 
يف  

يعنيالبنتيالتر ماذاييمكننايأنينحك 

يعليهيفيها؟ كتر 
أّييمشاعريتحّركيفينا؟يمايالذيييتّميالتر

يعندنايت  
ايمنياألفكاريالمسبقةيوالنمطّيةيالتر

ً
يشيئ جاهيذويياإلعاقات؟هليتمثيلهايغترّ

يهذايالفيلميعمياء  
 
ءييظهريع. البنتيف  

ضيأنييكونيهذايأّوليشر لكن،ي. نهامنيالمفتر

بةيمن
ّ
يهويتهايمرك

ّ
مكّوناتيفيمايعدايكونهايعمياءيهناكيعالميكامليبداخلها،يكمايأن

هايبنتيفضولّية،يمستقلة،يمثابرة،يتحّبيالرحلت،يفِرحةيوي. عديدة
ّ
حيويةيوواثقة،يإن

يتقوديإليها  
نيليسيمعهايتعيشيمعيإعاقتهايلك. ومنيالممتعيمرافقتهايإىلياألماكنيالتر

بيعىل. فقط
ّ
ايليستيبنتيعمياءيمعيقوىيخارقةياستطاعتيالتغل

ً
يأيض يكّليه 

يطريقها  
 
يتضعهاياإلعاقةيف  

ها،يببساطة،يبنتيعادية. الصعابيالتر
ّ
. إن

انييعرضيالفيلمانيعلينايإمكانياتيمختلفةيلتمثيلياألشخاصيأصحابياإلعا قات،يويثتر

.لدينايمشاعريوأحاسيسيمختلفة

يحياتناياليوميةيألوالديوبناتيذوييإ  
 
يبهايف  

ينلتقر  
يكتبيهليالتمثيلتيالتر  

 
عاقة،يف

ي  
 
يف امجيالتلفزيونّيةيوالشبكاتياالجتماعّية،يه  يالتر  

 
يالتدريسيأويف سياقيمبارسر

كإشخاصإلعاقتهميأميال؟يهليهميمعّرفونيكأشخاصيلديهميخصوصّية؟يأميي

؟ مختلفير 

كيف،يبرأيكم،ييجبيتمثيلياألشخاصيذويياإلعاقة؟ي

جمعّيةموقعلزيارةندعوك 

يلكدما خططمن المزيد وتن  

ي الدروس
 
، المواضيعمختلفف

 العربّيةباللغتي   
ّ
ي ةوالعنر

د اضغط عىل هذا الرابط للمزي

من خطط الدروس

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabichebrew
https://vimeo.com/14768689
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/

