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1 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

!شارع دوالر–خطة الدرس 

يه  
 
ًمايحسبيالدخل،يحيثييسكنيالجميعيف

ّ
ايمنظ

ً
ذايالشارع،يلكنيتخّيلوايالعالميشارع

يمن،يوكليالفقراءييسكنونيعىليطرفيالشارعياأليش،يواألغنياءيعىليطرفيالشارعياألي

يالوسط/ األخرياتييسكنون/ اآلخرين  
 
يمكانيمايف  

 
.يسكّنيف

كةي يتابعيلشر  ّ وعيممت  .gapminderشارعيدوالريهويمشر

وعي ي264صورةيمني30،000ُجمعتيضمنيهذايالمشر  
 
تّميترتيبي. دولة50عائلةيف

ييمنياليساريإىلياليمي  ي
ّ
قتيالحياة. البيوتيحسبيالدخليالماد

ّ
اليوميةيبناًءيوقديُوث

يكليبيت(فئة)موضوعي100عىلي  
 
فيالنوم،يعائلةيرؤيةياألرّسةيوغري/ ،يحيثييمكنيف

ي ي"وأكّفياأليدييواألسنان،يحتر يأحلميأنيتكونيىل   
ةيومواضيعيك" األشياءيالتر ثت 

.أخرى

ي يمكن إجراؤها مع الطالب
ا من الفعالّيات التر

ً
ح عدد نا أن نقتر ي ا/ اختر

 
لطالبات ف

احاتكم" شارع دوالر" ي سياقه، ويرّسنا أن نسمع اقتر
 
 /أو ف

ّ
.ن

يأنيتبدأوا يذلكيتبدأنيبنظرةيعاّمةيعىليشارعيدوالر،/ قبليكليفعالّيةينوص   
 
بمايف

ةيزمنيةيحّرةيللت
ّ
،يوبعديذلكيمنيالمستحسنيمنحيمد يقصت  ّ  

جواليبشكليإرشاديتقت 

ي  
 
.  شأنت/ ،يواكتشافيأشياءيفيه،يثميالمشاركةيبمايتشاؤون"الشارع"مستقليف

.هعليوالتعرففيهالتجوالابدأن/ وابدأوادوالرشارعإىلادخلن/ ادخلوا

يمحور/ مسطرةلوجودانتبهن/ اتنبهوا-  
 
تحديدعدتهبمساويمكن،يالشاشةأعىلف

يالشهريةالمدخوالتينطاق  
.مشاهدتهاتردن/ تريدونالتر

الدولةأوالمنطقةاختياريمكن( world" )عالم"التبويبإشارةعىلبالضغط-

ي  
ي/يمكنكم. مشاهدتهانريداللتر

ّ
يةمختلفمدخوالتيذواتعائالتمشاهدةن  

 
ف

.  الدولةنفس

يالفئةاختياريمكناليشىالتبويبإشارةعىلبالضغط-  
بهاالتمعندنريالتر

ي)
ً
(.ذلكإىلوماألعاب،يأليفةحيوانات،يأرّسة،يمنازل: مثل

ا
ً
ينرىأنيمكننا،يللموقعوفق

ّ
يفةمختلأماكنمنلعائالتاليوميةالحياةأن  

 
العالمف

يبشكلمتشابهة–الدخلمستوىنفسمع .   الدهشةيثت 

:نماذج لفعالّيات

ة 
ّ
:1فعالّية فردي

ي ياهتمامك/ اختر :اختارييصورةيواحدةيتثت 

يالصورة؟•  
 
مايالذييجذبكيف

ماذايشاهدتيفيها؟•

بماذايشعرت؟•

جديدياكتشفته؟شر يأّيي•

ي•
ّ
ينيأنيتسأله/ مايالذييتود

ّ
خاصيالذييالبناتيأوياألش/ تسأليهيلألوالد/ تود

يسكّنيهناك؟/ يسكنون
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:فعالّية لكّل الصّف 

يالصفحةيإىليفئةي•  
 
لفتيترين؟يمايالذييي/ ماذايترون–" العائالت"انظروايف

النظر؟

يالشبيالذييعىلياليم• يالشبيالذييعىلياليسار؟يماذاييمت ّ  ؟يماذايماذاييمت ّ  ي  

،يأالشر ي)يمكننايأنينتعلميمنيذلك؟ي يالشبياأليش،يالفقت   
 
يغالبّيةيالبارزيف

ّ
ن

بعكسي. العائالتيفيهيمنيالسود،يواليتوجديفيهيتقريًبايعائالتيمنيالبيض

يمنيالبيض، ،يحيثيغالبّيةيالعائالتيفيهيه  ّ  
معيأنهيتوجديالشبياأليمن،يالغت 

ايبعضيالعائالتياألخرى
ً
(.  فيهيأيض

:حوار حول األسئلة

ةيمنيالسود؟يوي/مايالسبب،يحسبيرأيكم يغالبيةيالعائالتيالفقت 
ّ
يأن  

 
،يف

ّ
يغالبيةين

ّ
أن

العائالتيالغنّيةيمنيالبيض؟

؟ ّ ةيأويالِعرقيبالدخليالماىل 
يعالقةيلونيالبشر مايه 

يمستوى الدخليالغرضيمنيالنقاشيهويإثارةياألسئلة،يوالتوعيةيإىليوجوديعالقةيبي  

ها ،يواألصل،يوالقومّيةيوغت  . والمركزياالجتماع 

ة 
ّ
:2فعالية فردي

يصورةيالمنازلي/ تمعن•  
 
يف  

ليييعنيصورةيمألوفةيومعروفة،/ابحث–تمعت  مت  

يالقسمياأليش؟  
 
يالقسمياأليمنيأميف  

 
لك،يهليهويظاهريف يشبهيمت  

لك،يوقارن/قارن• يمت   ليالذييوجدتيوبي   يالمت   يالجزي/ييبي   ئّياتيييكذلكيبي  

يالفئاتيالمختلفةي  
 
يف  

ي)التر
ً
هلي(. مايشابهحّمامات،يمطبخ،يرسير،يصالونيوي: مثل

ايهنايأوجهيشبه؟
ً
وجدتيأيض

لك/اآلن،يابحث• ايعنيمت  
ًّ
ليمختلفيجد ييعنيمت  

يمكانيآخر،ييماذاييري/ ييمقابلةيمعيولديأويبنتييسكن/اكتب•  
 
/  ديالقّراءتسكنيف

ها؟/عنهايأويعنيعائلته/ القارئاتيمعرفتهيعنه

يفةييصفيييباسميذلكيالولديأويتلكيالبنتيتقريًرايلصح/اكتب: إمكانيةيأخرى•

.  ها/تصفيفيهيشكليحياته/

ة 
ّ
:3فعالّية فردي

يشارعيدوالري/تمعن  
 
يالفئاتيالمختلفةيف  

 
ييجبيالضغطيعىليإشارةيال)ييف  

تبويبيالتر

ي. يمكنيمشاهدةيفئاتيشائعةيوفئاتيأخرى–عىليجهةياليساري
ّ
يالتنق  

ليبالبحثيينبغ 

يعىل  
يالقائمةيالتر  

 
يجهةينحويأسفليالشاشةيمنيأجلياكتشافيالمزيديمنيالفئاتيف

.فئةيمختلفة100هناكيبالمجملي(. اليمي  ي
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لماذايبرأيكيتّمياختياريهذهيالفئاتيبالذات؟•

د؟يأويماذاييمكنيأنينتعلميعنيالعائالتيمنيخالليحّماماتيالبيت؟يأويغرفةياألوالي•

منيأكّفياأليدي؟يأوياألسنان؟

ر•
ّ
رييبفئاتيلميتتضّمنهايالقائمةيوتريد/ فك

ّ
/  تها،يوبأسئلةيترغبتريدينيإضاف/ فك

يطرحهايعىليتلكيالعائالت،يأويبصوريتريد  
 
يف قاطها؟تريدينيالت/ ترغبي  

يالفئاتيتريدينيإضافتهايإىليشاري/ ييصوًرايلبيتكيتريد/التقط: مهّمةيبيتية  
 
عيدوالر،يف

يتعنيك  
.التر

يتعبئتهايمنيأجليإضافةيمنازليوص  
يتوجدياستمارةيينبغ  يالرابطيالتاىل   

 
وريإىليمخزونيف

.  يمكنكياستعمالهيحسبيالتعليمات. بياناتيشارعيدوالر

:فعالّية بمجموعات

يبالدنا،يحيثييقطعيالبالديكلها،يفأّييالعائ•  
 
التيسنشمليلويأنشأنايشارعيدوالريف

يهذايالشارع،يوأينيسيكونيموقعها؟  
 
ف

ّي؟•
ّ
يالدخليالماد  

 
ةيف يالعائالتيفجواتيكبت  هليستكونيبي  

يشب•  
 
يالبالديف  

 
كةيابحثوايعنيصوريلعائالتيأويمنازليمنيأماكنيمختلفةيف

نت ايلشارعيدوالريعابريللبالديكلهايتحتيف. االنتر
ً
ايواحد

ًّ
أوي" عائالت"ئةيأنشئوايخط

".  منازل"

يعنياألجوريوي/لهذهيالفعاليةييمكنكم  
يالوطت  المدخوالتينياالستعانةيبمعطياتيالتأمي  

.2019حسبيالبلدانيلسنةي

.اضغطوايعىليهذايالرابط

يانظرواي  
 
بلدانعنمعطياتيشملالذيالجدولإىل36-27بصفحةالملحقف

يمختلفة  
 
بلدانعنالبحثيمكنكم. فيهاالشهريالدخلمستوىوعنالبالدف

يمختلفة  
 
ينعددورؤيةالقائمةف يات/األجت   

 
وما،يشهريالالدخلهوما،يالبلديذلكف

ي يرواتبيتقاضونالذيننسبةه  يمنأدن 
ّ
يالحد  

.لألجوراألدن 

يالفقراءيواألغنياءي/أينيتوجديحسبيرأيكم: سؤال يا–نيفجواتيأوسعيبي    
 
لعالميأميف

يإرسائيل؟  
 
ف

إلجابةيعىلينيالخاّصةيمعيالتعليليخالليا/الطالباتيبطرحيتقديراتهم/ يقوميالطالب

.  هذايالسؤال

ي : فعالّية
 جيت 

ّ
:لنتعّرف عىل مؤّش

.

؟ ي
ما هو مؤّش جيت 

يالناس يالمدخوالتيبي    
 
يهويمقياسييفحصيمستوىيالمساواةيف  

يجيت  يدولةيمؤرسر  
 
ف

اوحيمني( أرقام)قيمي. معينة يتتر ي0المؤرسر معناهايتوزي    عي0القيمةيصفري. 100حتر

يدخليمتساو)متساٍوي زي100،يبينمايقيمةي(لكليالمواطني  
ّ
فمعناهايأنيكليالدخليمرك

ييتطّرقيفقطيإىل. بيديأنسانيواحد  
يجيت  يمؤرسر

ّ
المدخوالت،يمنيالجديريالتنويهيبأن

.والييتطرقيإىلياألمالكياألخرىيقدييملكهايالمواطنون

،يمنهايأنهييصفيعدميالمساواةيبواسط  
يجيت  ةيرقميهناكيإيجابياتيمتعددةيلمؤرسر

يالمدخوالتي  
 
ايأنهيومنياإليجابياتيأ. واحدييعكسيالتوزي    عيالكامليلعدميالمساواةيف

ً
يض

يدولةيمعيدوليأخرى يواسعياالنتشاريبحيثييمكنيمقارنةيمؤرسر .مؤرسر

ي يالجدوليالتاىل   
 
يف تيبيتصاعديّي145يشمليقيميالمؤرسر غرىيمنيالقيمةيالص: دولةيبتر

ةيعىليتوزي    عيمتساٍويللدخل)
ّ
ى( الدال يالقيمةيالكتر .حتر
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مجان

يوافحصوا/ استعينوا  
يجيت  يتوي/ استعّنيبمؤرسر  

 
يافحصنيقيمةيالمساواةيف  

 
زي    عيالدخليف

مهيمنيهذهيالمعطيات؟يمايري. دولةيإرسائيليمقابليدوليأخرى
ّ
ني/أيكممايالذيييمكنيتعل

؟ يمرتبةيإرسائيليبالمؤرسر  
 
ف

يموقعيالي  
 
يدولةيإرسائيليكمايوردتيف  

 
يف  

يجيت  يCIAالقيمةيالمحدثةيلمؤرسر 38.6ه 

ي يالعالميه   
 
ي70ومرتبتهايف .  دولة176منيبي  

يالمرتبةي)  
 
ي1ف  

يجيت  (.تقعيالدولةياألقليمساواةيحسبيمؤرسر

يدولةيمعيدرجةيعاليةيمنيعدميالمساواةيمقارن  
يجيت  يإرسائيليحسبيمؤرسر ةيبالدوليتعتتر

.المتقدمة

.

:      2فعالّية بمجموعات 

يبلدكيأويمدينتك،يفأييالعائالتيسيشملهايالش•  
 
ارع؟يهليلويأنشأنايشارعيدوالريف

ايبمستوىيالدخل؟يأميأنيهنا يبلدكيمتشابهةينسبيًّ  
 
/  كيفجواتكليالعائالتيف

فوارقيبينها؟

يوبدونيأسماء)أييعائالتي• يالقسمياأليمنيمنيال( حسبيمعايت   
 
شارعيستسكنيف

يأميأنيلهيس ّ  
يالقسمياأليش؟يهليهذايالتقسيميعشوان   

 
ياقاتيوأّييعائالتيف

ومسّبباتيأخرى؟

أينيسيكون،يحسبيرأيك،يموقعيعائلتك؟•

ينيإزاءيذلك؟/كيفيتشعر•

هايأمري•
ّ
ءيمايبموضوعيالفجواتيأميأن  

يعمليشر  
ّي"هليينبغ  ؟يهليومنط" طبيغ  ّ  

قر

يويوجبيتد ّ  
يمنطقر ساعيالفجواتييبدويلكيغت 

ّ
يالت يمعي ّ 

ّ
يمنيقبليهناكيحد

ً
ل
ّ
خ

السلطات؟ي

يبلدهم/ يمكنيأنينطلبيمنيالطالب  
 
ين/الطالباتيتصويريبيوتيمختلفةيف  

 
وإنشاء،يف

ة،يشارعيدوالريخاّصيببلدهم يكيفماييتصّورونه/مجموعاتيصغت 
ّ
.  ّورنهيتص/ ن

جمعّيةموقعلزيارةندعوك 

يلكدما خططمن المزيد وتت  

ي الدروس
 
، المواضيعمختلفف

 العربّيةباللغتي   
ّ
ي ةوالعتر

د اضغط عىل هذا الرابط للمزي

من خطط الدروس

https://kedma-edu.org.il/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/arabichebrew
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/gini-index-coefficient-distribution-of-family-income/country-comparison
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/

	שקופית 1
	שקופית 2
	שקופית 3
	שקופית 4

