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 دعاًءا أل ِّف: العنوان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات 5 ساعات عربية

 صغيرة
2 2 2 

 

 

الخالصة: بغض النظر عما نؤمن به ، كانت الصالة دائًما حاجة إنسانية ، وهناك طرق ومناسبات  

اعتماًدا على الثقافة والجوانب داخل الفرد. على الرغم من الدين أو العلمانية  وطرق مختلفة للقيام بذلك ،  

المتلقاة ، فإن جميع الرجال ، عاجالً أم آجالً ، سيبحثون عن شيء ما أو شخص ما ، على سبيل المثال  

أو   لطلب المغفرة ، لقول شكراً ، الختراع أو لطلب إجابة الحتياجاتهم. يمكن أن تكون الصالة منفردة

تأملية أو مشتركة أو مجتمعية ويمكن أن تتبع قواعد مؤسسة دينية محددة أو يمكن أن تكون لها خصائص  

شخصية. بعض الناس يصلي بصمت ، والبعض اآلخر يتحدث بصوت عال أو يغني ، لذلك يفضل وضع  

رء على الصالة  معين من الجسم للقيام بذلك. يهدف النشاط إلى زيادة الوعي الشخصي المتعلق بقدرة الم

لشخص يمكن أن يكون إلًها معروفًا أم ال ؛ هدف آخر هو معرفة المزيد عن الدوافع واألساليب المختلفة  

 دعاء.    ، التي تتبع المنطق الثقافي وتعزز التواصل والكتابات اإلبداعية من خالل تكوين

 .الكلمات المفتاحية: إبداع ، تواصل ، كتابة 

لنشاط هو توسيع المعرفة بين الثقافات ومهارات الكتابة اإلبداعية لمقابلة  األهداف: الهدف من هذا ا

 .ومقارنة الثقافات والشخصيات المختلفة 

 :مراحل 3الوصف: ينقسم النشاط إلى  

بعد مقدمة موجزة عن الموضوع ، يتم تشجيع المشاركين على إجراء بعض األبحاث على الكمبيوتر   -

رض شخصي قصير ، على سبيل المثال يمكنهم البحث عن: صالة  في غضون ساعة ، من أجل تقديم ع

 ؛  .، قواعد الصالة ، األغاني إلخ

بعد البحث ، يتم تشجيع كل مشارك على تأدية الصالة بنفسه والكتابة ، وسيتم قراءتها وشرحها   -

 .يجب على المشاركين اآلخرين تدوين المالحظات أثناء االستماع إلى التفسير .للمجموعة 

عد قراءة وشرح جميع الصلوات ، سيكون هناك نقاش في وقت الدائرة حول ممارسة الكتابة اإلبداعية  ب -

، لمشاركة بعض المالحظات التي ستندمج في صورة واحدة ، والتي سيتم إنشاؤها على السبورة: كل  

يء مختلف  مشارك سيكتب جزًءا ، تسليط الضوء على األشياء المشتركة بين المصممين المختلفين أو ش

 .لشخص يتحدث عنه والذي يحظى بتقدير خاص 
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يمكن عرض النتائج في غرفة مخصصة خصيًصا للمتحف االفتراضي ، مما يوفر مساحة أكبر للمجمع  

الذي تم إنشاؤه ، ويمكن للزوار االستمتاع بالقراءة ، واإلدراك في الموسيقى الخلفية واألغاني الدينية  

 .للثقافات المختلفة 

 .الملونة األقالم المواد: غرفة الوسائط المتعددة ، أوراق ، واألقالم ، والسبورة ، و

 

 .الطريقة: التدريس المخبري ، زمن الدائرة

 

نصائح للميسرين: من المهم أن نتذكر باستمرار أن النشاط ال يهدف إلى فحص والتأكيد على دين واحد  

والمهارات التي ستحسن السلوك الفردي واالجتماعي ،  أو إله على حساب اآلخرين ، بل توسيع المعرفة  

 .بغض النظر عن التأثيرات الثقافة المحلية 

 

 / :(APA) المصدر

 

 / :الصدقات 

 

إدارة المدرسة ، مؤسسات الالجئين ، مؤسسات رعاية الشباب ، جمعيات  ) CESMED :المتعاون

 ).المهاجرين 

 


