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دراصة جأثير األفكار وانًشاعر عهى انضهىكأصهىب .  2 
 

 

٘زا األعٍٛة أٚ إٌّٛرط ٠غبػذٔب فٟ فُٙ ِصذس اٌغٍٛو١بد ٚاألفؼبي إٌبرغخ ػٓ أؽذاس ِٚٛالف 

ؽ١بر١خ ِزٕٛػخ ِٓ خالي ٚلفخ رأًِ ٚثؾش فٟ األفىبس ٚاٌّشبػش اٌزٟ ٔزغذ ػٓ اٌؾذس ٚأدد 

(  .ال ٔىْٛ ٚاػ١ٓ ٌٙزٖ األفىبس ٚاٌّشبػش ٚغبٌجب)إٌٝ رصشفٕب ثبٌشىً اٌزٞ لّٕب ثٗ   

اٌؾذس ٚإػطبء إِىب١ٔبد رفغ١ش ػذ٠ذح ٌٗ /٠غبُ٘ ٘زا األعٍٛة فٟ رٛع١غ آفبق إٌظش ٌٕفظ اٌٛالغ

 .ِٓ ٚعٙبد ٔظش ِزٕٛػخ

 

 .ٌٙزا األعٍٛة أسثغ ِشاؽً، ٠ّىٕٕب رٛض١ؼ وً ِٕٙب ِٓ خالي ػذح أعئٍخ

 

 حقيقة؟ كيف تتابعت األمور؟ ماذا حصل. إدراك حقيقة ما حصل فعال: حدثال .1

ِب ٘ٛ (. غبٌجب فٟ اٌزفى١ش اٌجبطٓ)أٚي رفغ١ش خطش ٌٕب ثٕبء ػٍٝ اٌؾبدصخ (: فىش)اٌزفغ١ش  .2

اٌزفغ١ش األٚي اٌزٞ أػط١ٕبٖ ٌٍؾذس؟ ِبرا لٍذ ٌٕفغٟ فٟ ثذا٠خ اٌؾذس ٚخالٌٗ؟ ً٘ وبْ 

 اٌؾذس عٟء، ع١ذ أَ ؽ١بدٞ ثؾغت أٚي فىش خطش فٟ رٕٟ٘؟

أٞ شؼٛس أزبثٕٟ ِٓ . ِشزمخ أٚ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌزفغ١شػٛاطف : خػبطف/ِشبػش/شؼٛساٌ .3

 عشاء اٌؾذس؟ و١ف شؼشد خالٌٗ ٚثؼذٖ؟ ِب ٟ٘ اٌّذح اٌزٟ سافمٕٟ ثٙب ٘زا اٌشؼٛس؟

ماذا فعلت نتيجة للحدث؟ ماذا  .لمشاعرِشزمخ ِٚج١ٕخ ػٍٝ أز١غخ : ٔز١غخ/ فؼً /اٌغٍٛن .4

 وكيف كان ردك؟ كيف أثر علّي الحدث؟

ٔغجٕبٖ ٌٍؾذس /اٌزٞ أػط١ٕبٖ( األفىبس)ٔذسن أْ ِصذس اٌّشبػش ٔبرظ ػٓ اٌزفغ١ش ِٓ اٌُّٙ أْ 

رفغ١شٞ ٌّب ؽصً ٘ٛ اٌّغؤٚي ػٓ اٌّشبػش اٌزٟ ٔزغذ ٌذٞ، ٚثبٌزبٌٟ . ١ٌٚظ ِٓ اٌؾذس رارٗ

 .إٌز١غخ/اٌفؼً/٘ٛ اٌزٞ أدٜ إٌٝ اٌغٍٛن

 

 

 عٍٛن/ػٛاطف                 فؼً/أفىبس                 ِشبػش/ِٛلف                 رفغ١ش/ؽذس

 

 

 :٠مٛي اٌىبرت ِش١ش ع١ّش فٟ ِمبي ٌٗ 

 

وانًعحقذات  جُثع وجُحج يٍ االججاهات انفكرية وانقيى( انحصرفات)ٌ انًشاعر وتانحاني انضهىك إ

االَفعانية وصهىكياجه  فرؤية اإلَضاٌ انخاصة نألحذاخ هي انحي جضثة ردود أفعانه. األصاصية

: (و 100عاو ) انروياَي إيثكحيحش كًا يقىل انفيهضىف. ث األحذاخ في حذ راجهاانخارجية، ونيض

 ." األحذاخ إٌ يا يجعم عقىل انُاس جضطرب نيش األحذاخ وإًَا حكًهى عهي"
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 :ًَارج كحاتية

 41 – 35: 4عجيثة جهذئة انعاصفة يرقش: 1ًَىرج رقى 

 

 

 .ِٛلف اٌزال١ِز رغبٖ ٠غٛع: اٌغضء األٚي ِٓ اٌؾذس

طٍت ٠غٛع ِٓ اٌزال١ِز فٟ اٌّغبء اإلثؾبس فٟ ثؾ١شح طجش٠ب ٚاالعز١بص إٌٝ اٌؼجش، ٘جذ  :انحذخ

فأ٠مظٗ . س٠ؼ ػبصفخ ٚاسرفؼذ األِٛاط ؽزٝ صبسد اٌغف١ٕخ رّزٍئ، ٚوبْ ٠غٛع ٔبئّب فٟ اٌّؤخش

 ".٠ب ِؼٍُ، أِب ٠ّٙه إٔٔب ٍٔٙه؟: "اٌزال١ِز لبئ١ٍٓ

اٌزال١ِز ٌّب ؽذس ِٓ ؽ١ش ( أٚ افىبس)أْ ٔغزٕزظ أْ رفغ١ش ٚفمب ٌزفبص١ً اٌمصخ ثئِىبٕٔب  :انحفضير

أْ ٠غٛع ال ٠ٙزُ ثٕب، ٚال : وُٛٔٙ فٟ ٚسطخ ٚخطش شذ٠ذ ٠ٚغٛع ٔبئُ، ٚوأْ ٌغبْ ؽبٌُٙ ٠مٛي

٠ّٙٗ أِشٔب، ٚ٘ٛ غ١ش ِجبي ثّب ٠ؾصً ٌٕب ٚٔؾٓ ػٍٝ ٚشه اٌٙالن ِٓ اٌخطش اٌشذ٠ذ اٌّؾ١ظ 

 .اٌؾبي ثٕب

ُّ رٛع١ٙٙب ٔؾٛ غبٌجب غٍجذ ِشبػش ا :انًشاعر ٌخٛف اٌشذ٠ذ ٚوزٌه اٌغضت ػٍٝ اٌزال١ِز ٚر

 .شخص  ِؼٍُّٙ إٌبئُ

أ٠مظ اٌزال١ِز ٠غٛع ٚػٍٝ ِب ٠جذٚ ِٓ لٌُٛٙ، أ٠مظٖٛ ثغضت ٚوبْ والُِٙ ٌٗ شذ٠ذ  :انُحيجة

٠ب ِؼٍُ، أِب ٠ّٙه إٔٔب : "اٌٍٙغخ، ٚارّٖٙٛ ثأٔٗ ال ٠ّٙٗ أِشُ٘ ُٚ٘ فٟ غب٠خ اٌخطش، فمبٌٛا ٌٗ

 ".ٍٔٙه؟

 

 .اٌزال١ِز٠غٛع رغبٖ ِٛلف : ِٓ اٌؾذس ضبٌٟٔغضء اٌا

 

أ٠مظ اٌزال١ِز ٠غٛع ِٓ ِٔٛٗ ٚارّٖٙٛ ثأٔٗ ال ٠ّٙٗ أِشُ٘ ألُٔٙ ِٛعٛد٠ٓ فٟ ؽبٌخ خطش  :انحذخ

 ".٠ب ِؼٍُ، أِب ٠ّٙه إٔٔب ٍٔٙه؟: "ٚ٘ٛ ٔبئُ فمبٌٛا ٌٗ

ٚفمب ٌزفبص١ً اٌمصخ ثئِىبٕٔب أْ ٔغزٕزظ أْ رفغ١ش اٌشة ٠غٛع ٌّب ؽصً ٚثذس ِٓ  :انحفضير

اٌزال١ِز وبْ ٔبرغب ػٓ خٛفُٙ ػٍٝ ؽ١برُٙ ٚضؼف فٟ إ٠ّبُٔٙ ٌٚزٌه ٌُ ٠ؼزجشٖ إ٘بٔخ شخص١خ ٌٗ 

 .أٚ رصشف ١ِٙٓ رغب٘ٗ

 .ؽٕٛ ٚسأفخ ػٍٝ رال١ِزٖ اٌخبئف١ٓ، ٚفشصخ ِٕبعجخ ٌذسط فٟ لٛح اال٠ّبْ :انًشاعر

. لبَ ٠غٛع ثٕبء ػٍٝ رٛعُٙٙ ٚأزٙش اٌش٠ؼ ٚاٌجؾش فغىٕذ اٌش٠ؼ ٚصبس ٘ذٚء ػظ١ُ :نُحيجةا

 ".ِب ثبٌىُ خبئف١ٓ ٘ىزا؟ و١ف ال إ٠ّبْ ٌىُ؟: "ٚلبي ٌُٙ
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 5 - 1: 103يزيىر : 2ًَىرج رقى 

 

 :كـّ أعٍٛة ِذخً ش١دِغٗ ثإِىب١ٔخ أخشٜ العزخذاَ ٘زا األعٍٛة ِغ 

 

 بٖ شخص ٠ؾجٕب ٠ٚمذَ ٌٕب ٘ذ٠خ ل١ّخ؟ِب ٘ٛ سد فؼٍٕب رغ: ٔغأي. أ

 (.ٔغزّغ أللٛاي أػضبء اٌّغّٛػخ)صُ ٔغأي ٌّبرا؟ ِبرا فىشٔب؟ ٚثّبرا شؼشٔب؟   -  

ِب ٘ٛ سد فؼٍٟ رغبٖ طج١ت عبػذٟٔ عذا، ٚوبْ ٠جزغُ ٌٟ ٠ٚٙزُ ثٟ دائّب : ٔغأي. ة

 (.ٔغزّغ أللٛاي أػضبء اٌّغّٛػخ)٠ٚغأي ػٓ صؾزٟ ِٚشبػشٞ؟ 

ٌّبرا ٠ىْٛ سد فؼٍٟ ٘ىزا؟ ِبرا فىشد ػٕٗ؟ ِٚبرا شؼشد : أيثؼذ اإلعبثخ ٔغ - 

 (.ٔغزّغ أللٛاي أػضبء اٌّغّٛػخ)رغب٘ٗ؟ 

 ٚأخشعٕٟ ِٕٙب؟( ٚسطخ)ِب ٘ٛ سد فؼٍٟ رغبٖ صذ٠ك عبػذٟٔ فٟ ِشىٍخ : ٔغأي. ط

ِب ٘ٛ عجت سد فؼٍٟ ٘زا؟ ِبرا فىشد ػٕٗ؟ ِٚبرا شؼشد رغب٘ٗ؟ : صُ ٔغأي - 

 (.ٛػخٔغزّغ أللٛاي أػضبء اٌّغّ)

 ِبرا ٠ىْٛ سد فؼٍٟ ٌّٓ شبسوٕٟ ثٛعجزٗ ٚأٔب عٛػبْ؟: ثبإلِىبْ أْ ٔغأي أ٠ضب. د

 (.ٔغزّغ أللٛاي أػضبء اٌّغّٛػخ... )ٚ٘ىزا -

 

 :ٕٚ٘ب ٔغأي و١ف ٠غت أْ ٠ىْٛ سد فؼٍٕب رغبٖ ػًّ هللا ِؼٕب

 .٠غفش رٔٛثٟ/اٌزٞ غفش. 1

 .٠شفٟ وً أِشاضٟ/شفٝ. 2

 .٠فذٞ ِٓ اٌؾفشح ؽ١برٟ/فذٜ. 3

 .٠ىٍٍٕٟ ثبٌشؽّخ ٚاٌشأفخ/وٍٍٕٟ .4

 .٠شجغ ؽ١برٟ ثخ١شارٗ/أشجغ. 5

 .ٔغزّغ أللٛاي أػضبء اٌّغّٛػخ ٚٔؼطٟ فشصخ ؽشح ٌٍّشبسوخ

 

 ..."تاركي يا َفضي " 5-1: 103َقرأ اآليات يٍ انًزيىر ٚػٕذ٘ب 

 

 :ٚٔشبسن ثفىشح أألعٍٛة ِغ رٛض١ؼ وبٌزبٌٟ

 

 .شخص ٠ؾجٕٟ لذَ ٌٟ ٘ذ٠خ ل١ّخ: اٌؾذس. أ

 .أٔٗ ٠ؾجٕٟ عذا ٠ٚمذسٟٔ ٠ٚٙزُ ثٟ(: رفى١شٞ ػٓ اٌؾذس)زفغ١ش اٌ. ة

 .أشؼش ؽت وج١ش ٔؾٖٛ، ثزمذ٠ش ٚاؽزشاَ: اٌّشبػش ٚاٌؼٛاطف. ط

أً٘، : ؽغت ػاللزٟ ِؼٗ)ثؼٕبق /ثمجٍخ/أػجش ٌٗ ػٓ شىشٞ ثبٌىالَ: فؼً. د

 ..(.ح/صذ٠ك

ُّ ٔمَٛ ثبٌزطج١ك ثٕبء ػٍٝ اٌزأًِ ٚاٌذساعخ فٟ   5-1: 103يزيىر ِٚٓ ص
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 :ًَارج نهحطثيق

 

11– 12: 2طرد يضىع نهثاعة وانصيارفة في انهيكم، يى : انحذخ/انًىقف    

 

.الشأ اٌفمشح ٚؽبٚي دساعزٙب ٚفمب ٌٙزا األعٍٛة  

ِبرا ؽصً؟ ِٚب ٘ٛ اٌّٛلف ٚساء ِب لبَ ثٗ ٠غٛع؟: اٌؾذس. 1  

اٌّٛلف؟ ِبرا وبٔذ أفىبسٖ ؽغت سأ٠ه ٚٚفمب /و١ف فغش ٠غٛع اٌؾذس: اٌزفغ١ش. 2

 ّب رغزٕزغٗ ِٓ إٌص؟ٌ

/ ػجش ِٓ خالي ِب رغزٕزغٗ ِٓ إٌص ػٓ ِشبػش ٠غٛع ِٓ اٌّٛلف: اٌشؼٛس.3

 اٌؾذس؟

 ِبرا فؼً ٠غٛع؟: اٌفؼً.4

 

 ًَىرج آخر يقحرح:

 15نىقا .  اٌخشٚف اٌضبي، اٌذسُ٘ اٌضبئغ، االثٓ اٌضبي: أِضبي

 

 : ثبإلِىبْ دساعخ اإلصؾبػ أٚ ثؼض اٌفمشاد ِٕٗ، ثؾغت ٘زا األعٍٛة

 

 .السلوك/الفعل. 4.  المشاعر. 3.   األفكار/التفسير. 2.  الموقف/الحدث .1

 :ِمزشػ رمغ١ُ اإلصؾبػ ٌٍفمشاد اٌزب١ٌخ، ٚدساعخ وً فمشح ػٍٝ ؽذح

 

ٛ . أ ٌ15 :1 – 3    . 

 .7 - 4: 15ٌٛ  . ة

 .10 – 8: 15ٌٛ. عـ

 .12ٚ  11: 15ٌٛ. د

 .19 – 13: 15ٌٛ. ٘ـ

ٚ .ٌٛ15 :20 – 24. 

 .أ 28 – 25 – 25: 15ٌٛ. ص

 .32 –ة  28: 15ٌٛلب . ػ

 


