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رسومات بطاقات  ج1. 
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الريح" "تهب  للعبة  الهوايات  قائمة  ج2. 

 אני אוהב/ת לשתות קוקה קולה 
انا بحب اشرب كوكا كوال

 אני אוהב/ת לבלות עם חברים 
انا بحب اقضي وقت مع االصحاب

אני אוהב/ת לבקר את קרובי המשפחה שלי 
انا بحب ازور عائلتي

 אני אוהב/ת לטייל 
انا بحب اسافر

 אני אוהב/ת להיות בבית 
انا بحب اكون في البيت

 אני אוהב/ת לנגן על כלי נגינה 
انا بحب اعزف

 אני אוהב/ת ללכת לבית הספר 
انا بحب اروح عالمدرسة

 אני אוהב/ת ליצור דברים חדשים 
انا بحب اعمل اشياء جديدة

 אני אוהב/ת סרטים 
انا بحب االفالم

 אני אוהב/ת לשחק באולינג 
انا بحب العب باولينج

 אני אוהב/ת לשמוע סיפורים של חברים שלי 
انا بحب اسمع قصص اصحابي

 אני אוהב/ת לאכול צ'יפס 
انا بحب اكل شيبس

 אני אוהב/ת לשחק כדורגל 
انا بحب العب كرة قدم

 אני אוהב/ת ללכת לים 
انا بحب اروح عالبحر

 אני אוהב/ת לראות טלוויזיה 
انا بحب اشاهد تلفزيون

 אני אוהב/ת לדבר בטלפון 
انا بحب احكي بالتلفون

 אני אוהב/ת לקרוא ספרים 
انا بحب اقرا كتب

 אני אוהב/ת לבשל 
انا بحب اطبخ

 אני אוהב/ת לצייר 
انا بحب ارسم

 אני אוהב/ת לצרף חברים ולהיות בפייסבוק 
انا بحب اضيف اصحاب عالفيسبوك



1�

   “ “

 אני אוהב/ת לשחק במחשב 
انا بحب العب بالحاسوب

 אני אוהב/ת לישון עד מאוחר 
انا بحب اصحى متاخر

 אני אוהב/ת ארוחות משפחתיות 
انا بحب وجبات عائلية

 אני אוהב/ת לעשות ספורט 
انا بحب اعمل رياضة

 אני אוהב/ת לעשות "על האש"
انا بحب اشوي

 אני אוהב/ת לאכול גלידה 
انا بحب اكل بوظة

 אני אוהב/ת חורף 
انا بحب الشتاء

 אני אוהב/ת קיץ 
انا بحب الصيف

 אני אוהב/ת לשיר 
انا بحب اغني

 אני אוהב/ת לרקוד 
انا بحب ارقص

 משעמם לי בחופש הגדול 
ممل في العطلة الكبيرة

 אני ישן בחדר עם אח/אחות 
انا بنام في الغرفة مع اخي\تي

 אני אוהב/ת שוקולד 
انا بحب شوكوالطة
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لألنتاج أوراق شخصية  ج3. 
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أألغاني ج4. 

ست الحبايب — האימא האהובה

كلمات  حسين السيد — غناء فايزة أحمد — ألحان محمد عبد الوهاب
מלים: חסין א–סייד; שרה: פאיזה אחמד; 

מלחין: מחמד עבד אל–והאב

ست الحبايب ياحبيبه يااغلى من روحي ودمي 
ياحنينة وكلك طيبة يارب يخليكي يا أمي 

زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي 
ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بدالي 

انام وتسهري وتباتي تفكري 
وتصحي من اآلدان وتيجي تشقري 

تعيشي لي يا حبيبتي يا أمي ويدوم لي رضاكي 
أنا روحي من روحك انت وعايشه من سر دعاكي 

بتحسي بفرحتي قبل الهنا بسنة 
وتحسي بشكوتي من قبل ما أحس أنا 

يارب يخليكي ياأمي يارب يخليكي ياأمي 
لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغاليه علي 
أجيب منين عمر يكفي وأالقي فين أغلى هدية 

نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي 
لو ترضي تقبليهم دول هما هديتي 

يارب يخليكي ياأمي ست الحبايب ياحبيبة
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סית אלחבאיב יא חביבה, יא אע'לא מן רוחי ודמי
יא חניינה וכולק טיבה, יא רבי יח'ליקי יא אומי

זמאן סהרתי ותעבתי ושילתי מן עמרי ליאלי
וליסא ברדו דלוואתי בתחמלי אלהם בדאלי

אנאם ותיסהרי ותבאתי תפקרי
ותסחי מן אלאדאן ותיגי תשארי

תעישי לי יא חביבתי יא אומי וידום לי רידאקי
אנא רוחי מן רוחק אנתי ועאישה מן סיר דועאקי

בתחיסי בפרחיתי קבל אלהנא בסנא
ותחיסי בשקוויתי מן קבל מאחיס אנא

יא רב יחליקי יא אומי, יא רב יח'ליקי יא אומי
לוו עישתי טול עמרי אוופי ג'מאילק אלע'אליה עליה

אג'יב מנין עומר ביקפי ואלאקי פין אע'לא הדיה
נור עיני ומוהג'יתי וחיאתי ודוניתי

לוו תרדי תא'בליהום דול הומא הדייתי
יא רבי יח'ליקי יא אומי, סית אלחבאיב יא חביבה

את ה"גברת" האהובה מכולן; את יקרה יותר מנשמתי ומדמי.
יש בך רכות לב וכולך טוב. ישמרך האל, אמי.

זמן רב יגעת ונשאת אותי על כתפייך שנים רבות,
וגם היום את ממשיכה לשאת במקומי בעול הדאגות.

אני ישן, ושנתך נודדת במחשבות. 
את משכימה עם קריאת המואזין ובאה לבדוק שהכול בסדר.

אמי, אהובתי, חיי בשבילי והיי לעד מרוצה ממני.
נשמתי היא חלק מנשמתך, ואני חיה בכוח הסוד של תפילותייך.

את מרגישה בשמחתי שנה לפני בוא השמחה;
את חשה בקוץ שבגופי לפני שאני חשה בו. 

ישמרך האל, אמי; ישמרך האל, אמי.
אילו ניסיתי לגמול לך על טוב המעשים שעשית למעני כל חיי, 

היכן אמצא אורך חיים שיהיה בו די והיכן אמצא את המתנה היקרה ביותר?
אור עיני ונשמתי, חיי וכל עולמי —

אילו היית מוכנה לקבלם, היו אלו מתנתי.
ישמרך האל, אמי; את האהובה ביותר.

األغنية بكلمات عربية وأحرف عبرية

أغنية عبرية
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המשפחה שלי — عائلتي

מילים: יורם טהרלב, לחן: נורית הירש
كلمات: يورام  طهر ليب، ألحان: نوريت هيرش

זה התחיל בשני הורים
עליזים וצעירים

שהולידו בשבילי
את המשפחה שלי
וכשיש לי מסיבה

רק תביטו מי שבא
רק תביטו מי שבא:

סבא בא, אבא בא
אריה מכפר סבא בא
בא ברוך, ברוך הבא
עם דודה, דודה רבה

סבא בא, אבא בא
גם הסבתא יבבה

אהלן ומרחבא
מי שבא ברוך הבא!

מביאים לי מתנות
גם גדולות וגם קטנות

מניחים הם בפינה
ויוצאים אל הגינה

מנשקים את אחותי
ובאים לצבוט אותי
ובאים לצבוט אותי:

סבא בא...

ואחר כך בחצר
מתחילים הם לדבר
מתווכחים בצעקות

וכמעט הולכים מכות
אך כשהכיבוד מוכן

הם רצים אל השולחן
הם רצים אל השולחן:

סבא בא...

ואחרי זה מבקשים
שאני אקום לשיר

וקוראים, כשאני שר:
איך שהקטן מוכשר!
גם היום אל האולם

באו לכבודי כולם
באו לכבודי כולם:

סבא בא...
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األغنية كلمات عبرية وحروف عربية

زيه هتحيل بشني هوريم
عليزيم فتسعيريم
شهوليدو بشفيلي 

إت همشفحاه شلي
كشييش لي مسيباه

رك تبيطوا مي ِش با 
رك تبيطوا مي ِش با:

سابا با،أبا با
أرييه مكفارسابا با 
با باروخ، باروخ با

عم دوداه، دوداه رابه
سابا با،أبا با

جم هسبتا يفافا
أهال ومرحبا

مي ِش با بروخ هبا

مفيئيم متنوت
جم جدولوت وجم كطنوت 

منيحيم هم بفيناه
فيوتسئيم إل هجيناه 

منشكيم إت أحوتي
ِف بائيم لتسفوت أوتي
ِف بائيم لتسفوت أوتي

سابا با..... 

ِف أحركاخ بحتسير
متحيليم ِهم لدبير

متفاكحيم بتسعكوت 
ِف كمعاط هولخيم مكوت

أخ شهكيبود موخان 
ِهم رتسيم إل هشولحان 
ِهم رتسيم إل هشولحان:

سابا با

ِف أحري زيه مفاكشيم
ِش أني أقوم أشير

ِف كورئيم كِشأني شار: 
إيخ هكطان موخشار
جم هيوم إل هؤوالم 

باؤو لخفودي
باؤو لخفودي

سابا با.....

סבא בא...

ואחר כך בחצר
מתחילים הם לדבר
מתווכחים בצעקות

וכמעט הולכים מכות
אך כשהכיבוד מוכן

הם רצים אל השולחן
הם רצים אל השולחן:

סבא בא...

ואחרי זה מבקשים
שאני אקום לשיר

וקוראים, כשאני שר:
איך שהקטן מוכשר!
גם היום אל האולם

באו לכבודי כולם
באו לכבודי כולם:

סבא בא...
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أغنية عبرية مترجمه

هذا بدا مع الوالدين
شبان مبسوطين

خلفوا لي 
عائلتي

لما يكون عندي احتفال
اتّطلع من الجاي 
اتّطلع من الجاي:

جدو جا ء،بابا جاء
من كفار سابا أرييه جاء 

جاء مبروك — مبروك جاء 
مع عّمة، عّمة أمه
جدو جاء، بابا جاء
كمان الجدة يبابه

أهال ومرحبا
أهال وسهال بالي جاي

يهدوني هدايا
شي منها كبير وشي صغير 

بحطوها بركن الدار
وبطلعوا على الجنينة 

بيقبلوا –بيبوسوا — أختي
وبيجو يُقرصوني

وبييجوا يُقرصوني 

جدو جا..... 

وبالساحة بعدين 
بحكوا كثير

تسمع يحكوا بصرخات
تقريبا بيبدو ضربات
ولما بتجهز الضيافة 

بيركضوا ل الطاولة
بيركضوا ل الطاولة

جدو جاء

بعدين بيطلبوا مني 
أقوم أغني

ولما بغني، بقولوا عني 
هذا الصغير فنان كبير 

كمان اليوم ع القاعة 
جاء الجميع ليحترموني
جاء الجميع ليحترموني

جدو جاء.....
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تعلم? ج5. هل 

??

??

??

االسم يهود نسبة إلى سبط يهودا )يهودا ابن 

يعقوب( الذي استقر في البالد.

 الرمز نجمة داوود جاء من ترس مقاتلي 

الملك داوود.

 من المتعارف عليه ان اليهود ال يحلقون عدد اليهود في العالم 13.5 مليون.

للطفل حتى جيل 3 سنوات.

 أن طهور الوليد الذكر يتم في 

يومه الثامن.

يصوم اليهود 6 صيامات سنويا.

تصميم 30 بطاقة, 15 عن اليهود, 15 عن العرب )شكل غالف علكة بازوكا "هل تعلم"(

: ية ليهود ا ة  لعقيد ا بموجب  هنا  ت  لمعلوما ا  ) ليهود ا عن  (  ? تعلم هل 
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في ليلة عيد الفصح يخبؤون قطعة مصة 

 )أفيكومان( ومن يجدها يحصل 

على جائزة.

 يُحتفل بسن الرشد )بار متسفا( بجيل 
 13 للذكور وجيل 12 لألناث. وهذا يدل 

 على بلوغهم وانهم يستطيعون 

القيام بجميع الفرائض.

 النبي موسى عليه السالم قضى 40 يوما 

 على جبل سيناء كي يحضر الوصايا العشر 

)لوح العهد(.

 السبت هو يوم الراحة لليهود ويمنع 

 عليهم العمل به ألنه اليوم الذي ارتاح 

فيه الرب بعد خليقة العالم.

 ابراهيم ع السالم والذي عاش 1800 سنة ق 

 م كان اليهودي االول واالنسان االول الذي 

 امن باله واحد بموجب 

الديانة اليهودية.

 في عيد البوريم يجب التخفي والسلوك 

 بعكس االيام العادية ذكرى ليهود فارس 

فيها انقلبت من مصيبة الى فرحة.
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 تضيئ النساء اليهوديات الشموع يوم 

الجمعة استقباال للسبت.

 اورشليم هي مدينة مقدسة لليهود، 

 الحائط الغربي هو ماتبقى 

من الهيكل.

يوم الغفران )كيبور( هو أكثر االيام قدسية على 

 مدار السنة، فيه يقومون بمحاسبة 

 الذات، ويتطهرون استقباال 

للسنة الجديدة. ??

??

??
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 عدد المسلمين في العالم — 

1.4 مليار نسمة.

 معنى الكلمة اسالم هو اخالص المسلم 

وتعلقه بالله.

 المسجد هو مكان العبادة عند 

المسلمين.

 الجمعة هو اليوم المقدس عند 

 المسلمين. في هذا اليوم يقوم 

 المسلمون بصالة الجمعة في المساجد. 

 لكن ال يحرم العمل 

ايام الجمعة.

طهور الذكور المسلمين هي واجب ملزم 

 ويفضل القيام به مبكرا قدر االمكان 

حتى اليوم السابع بعد الوالدة.

 تاسست الديانة االسالمية في شبه جزيرة 

 العرب في القرن السابع م ومؤسسها 

هو النبي محمد ص.

) لعرب ا عن  (  ? تعلم هل 
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 الكتاب المقدس عند المسلمين 

هو القران.

 الزعيم الروحي في المسجد يسمى 

 "إمام" ومهمته االساسية 

إقامة الصالة.

المدينة االكثر قدسية في االسالم هي مكة 

المكرمة وفيها الكعبة، وهي مبنى قديم 

 مكعب، يطوف المسلمون حوله 

أثناء أدائهم لفريضة الحج.

 يحرم الدين االسالمي بشكل قاطع أكل 

الخنزير وشرب الكحول.

هناك 5 اسس في االسالم تسمى "أركان في 

االسالم " وهي ما تلزم كل مسلم: الشهادتان، 

الصالة، الصوم، الزكاة والحج.

من الرموز المتعارف عليها في االسالم هو 

الهالل الى جانبه نجمة خماسية أو بدونها 

وكذلك استعمال اللون االخضر. ??

??

??
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 يحتفل المسلمون بعيدين مركزيين كل 

 سنة: عيد الفطر السعيد ويأتي بعد انتهاء 

         الصيام في شهر رمضان ومدته 3 أيام. وعيد 

         األضحى المبارك، وهو عيد يالزم اداء 

       فريضة الحج وهو أربعة أيام 

ووقفة عيد.

 التقويم الهجري يعتمد كليا على 

الدورة القمرية.

 رمضان هو أهم الشهور في التقويم 

 االسالمي "الهجري" وفيه على المسلمين 

 الصيام منذ بزوغ الفجر وحتى 

مغيب الشمس.
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القريب" "مجتمعي  قصة  ج6. 

"مجتمعي القريب واسع جدا، عندما أحاول أن أفكر من هم أفراد مجتمعي القريب، أفكر عن نفسي، 

الخضري،  العصبي،جميل  الجار  "علي"  فيها:  يسكنون  الذين  الناس  وعن  حارتنا  وعن  عائلتي  وعن 

الذي يبيع أفضل بندورة. وحمدالله الشيخ الذي يقوم باكرا كل يوم ليصلي وحتى أن طبيبة العائلة 

واسمها........نسيت اسمها لكني أزورها في عيادة صندوق المرضى عندما اكون مريضا.

االعياد.  أيام  هي  بها  أتمتع  التي  الخاصة  االيام  أكثر  لكن  الحارة،  في  جديد  شيئ  هناك  يوم  كل 

والعادات التي تدخل البهجة في القلوب. تكتسب الحارة في األعياد رائحة وألوانا أخرى، يخرج الناس 

الى االسواق ليشتروا المالبس الجديدة وما لذ وطاب من الحلويات والمأكوالت. الموسيقى تصدح من 

الشبابيك والعائالت منهمكة في اّخر االستعدادات للعيد.

العائلة واالصدقاء سيحلون ضيوفا  افراد  أن جميع  كثيرا واعرف  أحبه  الذي  العيد"  أمي "كعك  تعد 

علينا. الجميع يحبون كعك العيد الذي تعده أمي. واالهم من كل ذلك وهو االمر االكثر متعة االجازة 

هناك  واحيانا  الشبيبة.  حركة  وفي  البستان  في  تعلمنها  التي  العيد  أغاني  أخواتي  المدرسية.تغني 

عروض للجمهور الواسع يحضرها جمهور غفير. في العيد يسافر اخواي مع ابي الى المسجد االقصى 

في القدس ليصلوا هناك و أنا اساعد في البيت.

أعتقد أنه ما يميز مجتمعي القريب هو المساعدة المتبادلة التي يقدمها الناس بعضهم لبعض. هناك 

بعض المؤسسات والتنظيمات التي تقدم المساعدات للمحتاجين، وهناك بعض المباني العامة تكون 

مفتوحة للنشاطات مثل قاعة البلدية والمركز الجماهيري والبنك. لكن األمر االكثر تأثيرا على الحاي 

ويكسبه طابعه الخاص هو الناس الذين يعيشون فيه وبمن فيهم أنا"

??

??

??
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بيوت. أوراق على شكل  ج7. قصاصات 
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القريب. مجتمعي  عن  معلومات  بطاقات  ج8. 

* عن برنامج "تعالوا نحكي" السنة الثالثة.

                                           رمضان     رمضان هو شهر فضيل، فيه نزل الوحي على النبي محمد. ويكثر فيه 

                                             المسلمون من التعبد، الصالة والصوم. في غضون شهر رمضان يصوم المسلمون 

منذ بزوغ الفجر وحتى مغيب الشمس. يمثل الصوم التماثل مع الفقراء ومعاناتهم وتطهير النفس من شوائبها 

وذلك من خالل تنظيف الجسد والصالوات. تقام وجبة عائلية كل افطار على مدى الشهر. تكثر في شهر رمضان 

العزائم وترسل االطعمة الى المساجد لتوزيعها على المحتاجين.

 بعد االفطار يهرول الناس الى المساجد ألقامة صالة التراويح والتي من خاللها يختم المصلون القران.

 تزين البيوت بفوانيس رمضان، ففي الماضي البعيد جرت العادة أن يتجول االوالد ليال بهذه الفوانيس وهم 

يهزجون أهازيج العيد.

 المسحراتي، يطبل كي يصحو النيام ويتناولون السحور قبل اذان الفجر الذي يعني االمساك عن الطعام والشراب 

حتى اذان المغرب. وجرت العادة ان يرافق اذان المغرب، لحظة االعالن عن االفطار، ضربة مدفع رمضان.

  القطايف هي حلوى رمضان االكثر انتشارا وهي نوع من الفطائر المحشوة بالجوز او الجبن وشكلها يشبه الهالل 

         وطعمها حلو المذاق نتيجة اغراقها بالقطر.

                       يوم الغفران

وهو يوم التسامح والتكفير والغفران، ويكون ذلك بين االنسان وزميله وبين االنسان والذات االلهية. ويعتبر يوم 

الغفران أكثر االيام قدسية على مدار السنة وياتي في العشر من تشرين بموجب التقويم العبري وهو الصوم 

الوحود الذي ورد ذكره في التوراة.

 ففي هذا اليوم يحرم الطعام والشراب. وهو يوم راحة تامة يمنع العمل فيه، ويمنع فيه انتعال الحذاء الجلدي، 

كما يمنع االستحمام وتمنع أمور أخرى.

 ال يهدف الصوم الى التسبب بمعاناة لألنسان وانما التركيز في العمل الروحاني الذي يقوم به االنسان في ذلك 

اليوم. اعتاد المؤمنون على ايداء الصلوات في الكنس معظم ساعات النهار. تشمل صالة حل الندور من السنة 

الماضية. وصالة الختام في نهاية اليوم وفيها ينفخون نفخة كبيرة في البوق. ويعرف النفخ في البوق كعادة لفتح 

باب السموات كي يسمع الله عز وجل الصلوات.
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                                            نجمة داوود — رمز اليهودية

أن  الملك داوود،ويقال  أو مخروطة على تروس جنود  ان نجمة داوود كانت مرسومة  اليهودية  التقاليد  حسب 

مصدره بشمعدان الهيكل الذي كان في الهيكل اليهودي.

 وجود شعار نجمة داوود على مبان يهودية كثيرة، في الكنس وعلى علم اسرائيل وبالتأكيد على نجمة داوود 

الحمراء.

هالل — رمز االسالم

الهالل هو رمز االسالم، وكثير ما يظهر على خلفية حمراء واحيانا الى جانبه نجمة خماسية. ويرمز الهالل لإلسالم 

ألن السنة الهجرية تعتمد التقويم القمري ويبدأ الشهر عندما يهل الهالل.

 نجد الهالل فوق كل مسجد وكذلك موجود كرمز لقوى االنقاذ افي الدول العربية "الهالل االحمر " وهو ما 

يوازي الصليب االحمر ونجنة داوود الحمراء.
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                                                  الكنيس — المعبد اليهودي

سمي بهذا االسم من العبرية بمعنىى التجمع — ההתכנסות — الذي يتم فيه. يصلي اليهود في الكنيس 3 

مرات يوميا وفي السبوت وهالل الشهر و االعياد تجري فيه صلوات اضافية. تصلي النساء في الكنيس في منطقة 

منعزلة تسمى "عزرات نشيم עזרת נשים" مقصورة النساء.

 بدأت الكنس بالظهور بعد دمار الهيكل االول وذلك كبديل محلي للمركز الديني المدمر.

 استخدمت الكنس لتعليم التوراة أيضا ولخدمة الجمهور.

 على الجدار الشرقي في الكنس نجد صندوق العهد وفيه كتب التوراة. كا نجد في الكنس منطقة مرتفعة 

بعض الشيئ تسمى منصة وعليها -"صندوق" — طاولة يضعون عليها او يوقفون فوقها كتب التوراة ابان القراءة 

فيها.

مبادئ االيمان والقيم المركزية في التراث اليهودي

االيمان بالله، اله واحد غير محسوس ال شريك له.

 قبول الوصايا العشر.

 محبة اآلخرين االمر بالمعروف، الشراكة والتكافل االجتماعي واعطاء المساعدة للمحتاجين.
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رجل الدين والمسؤول في الديانة اليهودية رابي "ريبي"

معنى الكلمة معلم وقائد وسيد وكبير.

 المصطلح رابي يتعلق بإحدى وظيفتي الرابي: متخصص في الشريعة اليهودية، مخول بإصدار الفتاوى بموجبها 

والقائد الروحاني للمجتمع اليهودي والذي يقوم بمهمة المستشارالروحي والمعلم.

                                              مسجد — دار عبادة المسلمين

كان المسجد االول في بيت النبي محمد ص في المدينة المنورة، التي انتقل اليها بعد هجرته من مكة.

 يصلي المسلمون في المسجد صالة الجماعة ويستمعون الى خطبة يوم الجمعة،أي يوم التجمع وهو اليوم 

المقدس. يتوجه المصلون وقت صالتهم الى مكة أكثر المدن االسالمية قدسة في االسالم، كما يخدم المسجد 

المسلمون في بعض االمور المجتمعية.

 غالبا ما يكون للمسجد قبة ومأذنة، وهي برج مرتفع وضييق، كان المؤذن يؤذن منها قديما خمس مرات في 

اليوم. اليوجد في المسجد اثاث عادة ماعدا المنبر وهو منصة الخطابة. جدران المسجد تزين باشكال هندسية 

وكتابات عربية واّيات قراّنية. ال ترسم على الجدران اي رسومات أو اي شخوص أو أي تماثيل وبذلك بناء على 

تعاليم الدين التي تمنع تصوير الشخوص.

في  واالقصى  المدينة  في  الرسول  في  الرسول  ومسجد  مكة  في  الحرم  االسالم:  في  قدسية  المساجد   اكثر 

القدس.
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أسس االيمان والقيم الألساسية في الديانة االسالمية

النبي محمد هو رسول  االيمان بالله الواحد االحد السرمدي الذي لم يولد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد وان 

الله.

 التسليم لله، وطاعة الشريعة االسالمية ونظمها.

 االمانة واالستقامة اتجاه نفسه وضميره وحيال اآلخرين والخالق.

 التكافل االجتماعي والتضامن واغاثة المحتاجين.

رجل الدين المسلم — اإلمام

االمام هو رئيس الجامع بالمفاهيم الدينية للطافة االسالمية السنية والتي تشكل 90% من مسلمي العالم. فهو من 

يقيم صالة الجماعة ويخطب خطبة الجمعة. أما في الطائفة الشيعية فاالمام هو القائد الروحي للطائفة الدينية 

كلها وعادة ما يكون صاحب قدرات خارقة، ال يملكها البشر العاديين.
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مشتركة" "بلدة  انتاج  بطاقة  ج9. 

بلدة مشتركة

المشتركة،  بلدتكم  وابنوا  التالية  األسئلة  أجيبوا  كلهم.  الفرقة  أفراد  مجتمع  تخدم  بلدة  ببناء  تقوموا  أن  يجب 

استعينوا بمواد االنتاج وكرتون االشغال الذي بحوزتكم.

أي مبان ومؤسسات جماهيرية من الضروري أن تكون في بلدتكم؟

من وخي أحالمكم، اي البنايات الغير موجودة كنتم ترغبون برؤيتها في بلدتكم؟

كيف تبدو الشوارع ومسالك المشاة واالرصفة في بلدتكم؟

ماهي أماكن الترفيه في بلدتكم.

كيف ترغبون بأن يكون شكل البيوت في بلدتكم؟

البلدة وأن يسلكوا بموجبها. فكروا ماهي االمور االكثر  شرعوا 5 قوانين وقواعد يجب أن يلتزم بها سكان 

أهمية بالنسبة لكم. أكتبوها، بالعربية والعبرية، على الفتات وعلقوها في شوارع البلدة التي قمتم ببنائها.

اختاروا اسما للبلدة واكتبوه في مدخلها بالعربية والعبرية.

بالنجاح
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