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1 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

ي أي يوم آخر خالل السنة
 
لقاء أمهات وبنات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أو ف

احيالذييأمامكن ي يصفكن ي/مييتطلبيمنكن ي/إنياالقتر  
 
يدراسةيحالةيالبناتيف

ا
يومعكن ي/ميأوًل تهيوشاركتهييستندي. م/ميوإجراءيتعديالتيعىليالفعاليةيبماييتالءميمعيالصف 

 
احيعىليلقاءيأعد االقتر

مةي
ّ
يمعنايالمعل يةيللصفيالرابعراحيىل  .يوسف،ينائبةيمديرةيومرب 

؟* يلسَنيبعالقةيمعهن  يأمهاتهن 
 
،يأويأن يبهيطالباتياليأمهاتيلهن  يصف   

 
ماذاينفعليف

،يمنيالعائلةيأويمنيالبيئةيالقريبة يحياتهن   
 
ةيف ةيأخرىيمركزي  ةينسائي  ةياألمهات. يمكنيأنينطلبيمنيالطالباتياختياريشخصي  كةيوأنماي،ياللقاءيالييتمحوريحوليقضي  حوليالقواسميالمشتر

يالبنات .  الفتياتيوالنساء/ بي  

:مجرى اللقاء

يلوحةي يتحضت 
يونطلبيخاللهايمنهن  ةيمعيبناتيالصف  ةيعىليورقةيذ" بورتريه"قبلياللقاءينجرييفعالي  اتي 

يتراهايكليوي. بريستول  
ةيالتر ايلنقاطيالقو 

ً
ةيمطبوعةيوتوصيف يتشملياللوحةيصورةيشخصي   

 
احدةيمنهنيف

تها يقوية؟: "شخصي  ياألموريأرىينفس  ةيإىليكليالمجاالتي". بأي  قينقاطيالقو  اتي: يمكنيأنيتتطر  هوايات،يمت  

األخرياتي/ روناألخريات،يأنايحساسةيوأنتبهيلماييشعريبهياآلخ/ أنايأجيدياالستماعيإىلياآلخرين: مثال)شخصيةي

يالمجموعة،يإلخ  
 
.أويكليماييخطريبباليالطالبات( ف

يوي يالكتابةيعنيأنفسهن  يقدييستصعير   
يتشجيعيالطالباتيوكذلكيمساعدةيالالتر .     حتجنيإىليتحفت  يمنيالمهم 

ةيالمختلفة قيفيهياللوحاتيالذاتي 
ّ
اينعل

ً
ياللقاءينفسهيننظميمعرض  

 
ياللوحاتيبإمكانياألمهاتيالت. ف جواليبي  

.واالنطباعيعنها

ا*
ً
اكياألمهاتيأيض يلمنيتريديإرسر احياختياري  :اقتر

يوإلصاقهايإىليجانبيلوحاتيالبنا ةيعنيأنفسهن  يلوحاتيذاتي  ايتحضت 
ً
.   تنطلبيمنياألمهاتيأيض

يول يألنفسهن  ياألمهاتيونظرتهن  ربمايهذايسيساعديالبناتيعىليالتعرفيعىلياألمهاتيمنيخالليأعي  

.  أموريجديدةالتعرفيعىلي
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ً
مجان

كة خالل اللقاء :فعالّية مشتر
ي تيبيالصف  قاء)نقوميبتر

ّ
صةيلل يفضائه( أويالقاعةيالمخص   

 
ايطاوالتيمتباعدة،يونضعيف

نة اشفيملو  ي. عليهايرسر 5-4يجلسيحوليكليطاولة. خفيفةتضييفاتيمكنيتحضت 

.أزواجيمنياألمهاتيوالبنات

يمنيخاللينساءيملِهمات الساتيكليواحدةيمنيالج: نفتتحيالفعاليةيبتعارفيقصت 

فيعنينفسهاي يحوليالطاولةيتعر  . نسبةيإليهاعنيامرأةيواحدةيملِهمةيبالباختصاروتحك 

ا،يأويامرأةيمشهورة ةعالم/ تاريخية/ قديتكونيتلكيامرأةيمعروفةيلهايشخصيًّ .ي 

ة3-2بعديذلك،ينجريي يالمشارِك. جوالتيمنيالفعالياتيالقصت  اتيعىلييمكنيأنيتبقر

الطياالخت( بنت–أمي)نفسيالطاولةيخالليكليالجوالت،يويمكنيأنينطلبيمنياالزواجي

يكليفعاليةيمعيازواجيجدديمنيطاوالتيأخرىي  
 
عيدوائريالتعارف)ف ينوس  ةيكلي(.حتر

 
مد

ي. )دقيقة20جولةينحوي مديديت/ يمكنيبالطبعياختياريعدديأقليمنيالجوالتيأويتغيت 

(.الوقت

ي كل جولة
 
احات لفعالّيات ف :  فيما يلي اقتر

:1فعالية رقم 

ةي ياألخرىيإىل( بنت/ أم)ولكنيمنيوجهةينظريالواحدةي–تتناوليالفعاليةينقاطيالقو 

يالمعرض  
 
.وليسيمنيوجهةينظرةيذاتيةيكمايكانيف

ةيي ةيوقوي  يعىليالطاولةيبطاقاتيعليهايصفاتيوكلماتيمعتر  اتيلالختياريكلم)ننتر

يتخت(. 1مرفقةيبالملحقيرقمي ها،يوكليأم  اريكلمةيكليبنتيتختاريكلمةيواحدةيتصفيأم 

حيسببياخت. واحدةيتصفيابنتها يارهايهذهيكليواحدةيبدورهايترفعيالبطاقةيوتشر

هاي يأم   
 
يتراهايف  

ةيالتر ينقطةيالقو  .   ابنتها/ البطاقةيبالتحديديومايه 

:2فعالّية رقم 

فةيتتعلقينضعيعىليالطاولةيبطاقاتيكتبتيعليهايأسئلةيتعالجيقضايايمختل

يملحقيرقمي)البناتي/ الفتيات/ بالنساء  
 
(.2مرفقةيف

ي يصف  تيمالءمتهايلكل  يأسئلةيتم  ضاريقنينةييمكنيإح. يمكنيبالطبعيتحضت 

فيفت"حقيقةيأويواجب"واللعبيبهايمثليلعبةي
 
يمرةيتتوق حةيالقنينةي،يحيثيكل 

يهيباتجاهيإحدىيالمشاركات،يتقوميالمشاركةيبسحبيإحدىيالبطاقاتيوتوج

يأمامها  
.السؤاليإىليالمشاركةيالتر

عب
ّ
بةيمنيليستيم–تقسيميالمجموعةيإىليأزواجيجديدةي: إمكانية إضافية لل

ّ
رك

يوابنتها يكة. أم  يسحبيسؤاليواحد،يوعىليكليرسر  
يكليخطوةيينبغ   

 
يزوجيف يكل   

 
ف

يُيس. أنيتجيبيعليه لياألزواجيثم 
 
. حبيسؤاليآخربعدياالنتهاءيمنياإلجابة،يتتبد

يالجولةي)جوالتيمنياألسئلةي5أزواج،يفيمكنيإجراءي5إذايكانيحوليالطاولةي  
 
ف

ةيتعوديتركيبةيكليزوجيمنيأميوبنتها (.األخت 

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


يالمساواةلتعزيزِكدماجمعية  
 
بيةف يوالمجتمعالتر  

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

3 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

:3فعالية رقم 

يالمجموعةيعلبةيمغلقة  
 
يالمشاركاتيف ريبي   مر 

ُ
يمشاركة. ت أنيتفتحيالعلبةيعىليكل 

هايأن ،ييهم  يمشاركةيأخرى،يوعليهايأنيتقوليجملتي   تقولهما،يبدونيأنيتراهايأي 

يالعلبة  
 
يتظهريف  

يداعمة،يأويُجي. للمرأةيالتر
ا
ياتييمكنيأنيتكونيالُجمليجمًل

 
مليتمن

يلهذهيالمرأة،يومايشابه: أويتوقعاتيمستقبلية .ماذايأتمت 

يبداخليالعلبةياليتوجديصورةيوإنمايم
 
هاتيوالبناتيأن رآة،يوهنيماياليتعرفهياألم 

ايمعيأنفسهن ي ثنيعمليًّ
 
.     يتحد

يالعلبةيوأنينق  
 
يف  

ديالمرأةيالتر ةيعلينايأنينمج  حيالفعالي  وليبأنهايمعروفةيعندماينشر

يالحياةياليوي  
 
ثيمعهايف

 
يالتحد

ا
ا،يوالييتاحيلنايعادة

ًّ
ايومهمةيجد

ًّ
.ميةجد

ثن*
 
يلبعضيالنساءيأويالبناتيأنييتحد

ا
ييكونيسهًل

 
يمنيالمحتمليأًل إىليأنفسهن 

ة يلويكانتيصغت  يإطاريمجموعة،يحتر  
 
يهذهيالحالةييمكنيأنييكت. ف  

 
يعىليف ير 

يمنيالكالم
ا
. ورقةيبدًل

قائمة صفات–1ملحق رقم 

شجاعةحكيمة

ناعمةحّساسة

ةاجتماعّية
ّ
نقدي

ةواسعة المعرفناشدة للكمال

شخصّية متفائلة
ةجذابة ومهيب

رائدةعملّية

تجد الحلول مبادرة
دائًما

عنيدةتجيد اإلصغاء
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4 ةتسجلوا يدية" ِكدما"جمعيةلنشر االعربيةباللغةالدروسبرامجعىلللحصولالتر
ً
مجان

متعددة 
المجاالت 

صبورة

ال تتقبل متمردة
األشياء كما هي 

صارمةمجتهدة

يمكن االعتماد موثوقة
عليها

حازمةكريمة

إبداعّيةحالمة

وقتصبو للتفعميقة

تحّب الناسبعيدة النظر

رصيحةمحّبة للسالم

ةمغمورة بالبهجمضحكة

 مغاِمرة
ّ
مرسيعة التعل

تستثمر كل 
جهدها

امؤمنة بطريقه

منفتحة العقلطيبة القلب

لة"
ّ
"  معد

ة ورس )
ّ
(يعةتنفيذي

لّيةدقيقة وتفصي

 
ّ
ي
ّ
....آخرةتتعامل بند
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5

جمعّيةموقعلزيارةندعوك 

يلكدما خططمن المزيد وتت  

ي الدروس
 
، المواضيعمختلفف

 العربّيةباللغتي   
ّ
ي ةوالعتر

د اضغط عل هذا الرابط للمزي

من خطط الدروس

أسئلة–2ملحق رقم 

أذكرييمعلمةيأويشخصيةيمنيالمدرسةيأثرتيعليك1.

يلويكانتيلكيالقدرةيعىليفعل2. يأويأنيتفعىل  يأنيتصبح  ي   ء؟ماذايتحب   
كليشر

أذكرييتجربةيشديدةياألثريتذكرينهايكفتاةيأويكامرأة3.

ءيتريدينهيالبنتك4.  
ألمك؟/ مايهويأسىميشر

؟5. ِلمنيأويِلمايتشتاقي  

مايالذيييجعلكيضعيفة؟6.

ياليوميقديقالهايلكيشخصيما7. ....كلمةيطيبةيتذكرينهايحتر

؟8. َمنيتشبهي  

يبإسعادها؟9. أييهديةيستهدينهايلسيدةيمايترغبي  

ا10.
ً
يبنت  

يلكيأنيتكوت   
امرأة؟/ ماذاييعت 

يلقائها؟11.  
 
يف يامرأةيأخرىيترغبي   أي 

االسر يماي12.
ً
يبنت  

يأنيتكوت   
 
امرأة؟/ الممتعيف

االسر يماي13.
ً
يبنت  

يأنيتكوت   
 
امرأة؟/ الصعبيف

ة؟14.
 
يساعاتيالشد  

 
ةيف مايالذيييعطيكيالقو 

مايتريدينيأنييسألوك؟ي15.

https://kedma-edu.org.il/kedma_material/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/

	שקופית 1
	שקופית 2
	שקופית 3
	שקופית 4
	שקופית 5

