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ُم اِْقتَِرااِْجتََمَع   َحاتِِه، أَْفَرادُ األُْسَرةِ يُنَاقِشُوَن َمْوُضوَع تَْغي ِيَر أَلََواِن َطالَِء اْلغَُرِف، فََشَرَع ُكل  فَْرِد يُقَد ِ

نَا بَْعَد أَْن اِْستََمْعُت ِلْلَجِميعِ، َطلَْبُت اْلَكِلَمةَ َوقُْلُت: هَْل يُْمِكنُِني أَْن أَُشاِرَك بَِرأْيِي؟ فََردَّ أَ  بِي: َطْبعًا فََرأْيَُك يُِهم 

لَ  َّْ تِي، فَلَْم أَتََمكَُّن ِمْن إِيَصاِل فِْكَرتِي َوهُنَا تََد ْْ ُ ي نَاِصَحةً بِأَْن أَْيًضا. َوِعْنَدَما بََدأُْت بِاْلَكالَِم قَاَطعَتْنِي أ ْت أُم ِ

م بِقََواِعَد اْلِحَواِر َوآَدابِِه.  نَْلتَز ِ

 األَْسئِلَة

 ن ( 22) َداَر اْلِحَواُر؟ َوأَْيَن؟    بَْيَن َمنْ  -

..................................................................................................................... 
 

ْف اْلِحَواَر.  -  ن ( 22) َعر ِ

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 

 ن ( 2.2) يَّةُ اْلِحوار؟ فِيَم تَْكُمْن أََهمِ  -

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 

 ن ( 0.2) .  اُْذُكْر آَداَب اْلِحَوارِ  -

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 

 ن ( 22) َما َمْوُضوعُ اْلِحَواِر الَِّذي َداَر بَْيَن أَْفَراَد األُْسَرةِ؟    -

..................................................................................................................... 
 

َل اْلِقْسِم.    - ِْ  ن ( 22) َهاِت َمْوُضوَعْيِن يُِكُن َطْرُحَها ِلْلِحَواِر واْلُمنَاقََشِة َدا

..................................................................................................................... 
 

الَِف. ِْ لَْت األُم  ِلَحل ِ اْل َّْ الٌَف َوِشَجاٌر بَْينَُهَما، فَتََد ِْ يَها َحَدَث  ِْ َ ِت أِل ْْ  أَثْنَاَء ُمقَاَطعَة األُ

الَِف الَِّذي َحَدَث؟   َكْيَف َساَهَمتْ  - ِْ  ( ن 20) األُم  فِي َحل ِ اْل

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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مُ    اِْقتَِراَحاتِِه، اِْجتََمَع أَْفَرادُ األُْسَرةِ يُنَاقِشُوَن َمْوُضوَع تَْغي ِيَر أَلََواِن َطالَِء اْلغَُرِف، فََشَرَع ُكل  فَْرِد يُقَد ِ

نَا  بَْعَد أَْن اِْستََمْعُت ِلْلَجِميعِ، َطلَْبُت اْلَكِلَمةَ َوقُْلُت: هَْل يُْمِكنُِني أَْن أَُشاِرَك بَِرأْيِي؟ فََردَّ أَبِي: َطْبعًا فََرأْيَُك يُِهم 

لَ  َّْ تِي، فَلَْم أَتََمكَُّن ِمْن إِيَصاِل فِْكَرتِي َوهُنَا تََد ْْ ُ ي نَاِصَحةً بِأَْن أَْيًضا. َوِعْنَدَما بََدأُْت بِاْلَكالَِم قَاَطعَتْنِي أ ْت أُم ِ

م بِقََواِعَد اْلِحَواِر َوآَدابِِه.  نَْلتَز ِ

 األَْسئِلَة

 ن ( 22) بَْيَن َمْن َداَر اْلِحَواُر؟ َوأَْيَن؟    -

 دار الحوار بين أفراد األسرة     في البيت
 

ْف اْلِحَواَر.  -  ن ( 22) َعر ِ
الحوار هو حديث يدور بين شْصين أو أكثر بهدف الوصول إلى نتيجة يتفق عليها الجميع أو  -

 تقبلها األغلبية

 

 ن ( 2.2) فِيَم تَْكُمْن أََهِميَّةُ اْلِحوار؟  -
 التعايش مع الغير في مودة وسالم. -تنتشر المحبة والتفاهم بين الناس   -بالحوار يسود النظام   -

 

 ن ( 0.2) اُْذُكْر آَداَب اْلِحَواِر.   -
 

 عدم مقاطعة المتحدث وحسن اإلصغاء إليه. -
 

 وتجنب العنف اللفظي في المناقشة.  -
 

 التعصب لرأي من اآلراءعدم  -
 

 استعمال الحجة إلقناع الطرف اآلْر. -
 

 االبتعاد عن رفع الصوت واأليدي حتى ال ينتج عن الحوار عداوة.  -

 ن ( 22) َما َمْوُضوعُ اْلِحَواِر الَِّذي َداَر بَْيَن أَْفَراَد األُْسَرةِ؟    -

 موضوع تغيير طالء الغرف
 

َل اْلِقْسِم.    - ِْ  ن ( 22) َهاِت َمْوُضوَعْيِن يُِكُن َطْرُحَها ِلْلِحَواِر واْلُمنَاقََشِة َدا

 المشاركة في منافسة ثقافية بين األقسام. -تزيين القسم          
 

لَْت  َّْ الٌَف َوِشَجاٌر بَْينَُهَما، فَتََد ِْ يَها َحَدَث  ِْ َ ِت أِل ْْ الَِف.أَثْنَاَء ُمقَاَطعَة األُ ِْ  األُم  ِلَحل ِ اْل

الَِف الَِّذي َحَدَث؟   - ِْ  ( ن 20) َكْيَف َساَهَمْت األُم  فِي َحل ِ اْل

 نيذ التعصب  -حسن اإلصغاء للمتحدث   -استعمال الحوار    -اتباع أساليب التفاهم   -نبذ العنف  
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