
 

 
















 
 

 ليعبر كل واحد مـنهم عـن        الفرصةيقوم الخادم بتوزيع أوراق وأقالم على المخدومين، ويترك لهم          
مـا بالرسـم الكروكـى      إ... سـتمرار اجدال، بينه وبـين والديـه ب      المواقف التى يحدث فيها حوار، و     

 . الشعر، أو سطور النثرآبياتة بعض ، أو بكتاب)كاركاتيرى(


 حد يسمعك فى البيت؟أنه ال أهل تعانى من  -١
 ،المالبـس ( اخـتالف؟  و إلـى  أ خالف   إلىينك وبين والدك تؤدى      هل وجهات اختالف النظر ب     -٢ 

 .) األصدقاء،النزهة
 ؟ةمسؤولي أىال تتحمل ، اًنك مازلت صغيرأن والديك يعاملونك على أ هل مازلت تشعر -٣ 

  
 


  

 
 

 

  

  

  






 


 



 

 




.. ال يتحاوران معـه   .. انهال يفهم .. ن والديه ال يسمعانه    أ نالكثير منا يشكو  
 . .ال يشعران به

ا قبالً فـى بدايـة الـدرس    ، والتى ذكرناهبهامر ن لبعض المواقف العائلية التى Flash Backبعد ما عملنا 
 ونقوم بتصحيح ردود أفعالنا... اآلتيةتعالوا نربط ما بين هذه المواقف وبين الشواهد الكتابية  ..)٣مدخل (
 
    







: قبول التأديب   
:  اقبل ظروف والديك   
: اعتذر   
: افهم مغزى تصرفاتهم   
 : لطيفاًكن   
 قبل توجيهات والديك ا    

 

ـ              ي وار ناقش الخادم مع المخدومين من خالل الدرس ومن خالل كتابتهم للجدول عـن كيفيـة الح
 . األسرة والوالدينأفراد المثالى مع 

 

 


  أو علـى صـبورة الفـصل        A٣ هذه الشواهد على ورقة      بكتابةيقوم الخادم                          

بجـوار   ةيآ كل واحد منهم     يكتب على المخدومين، على أن      اً مقدس اًكتابرر  ويم                      
 أن ينتهوا مـن اسـتخراج كـل      إلى على الحائط،    بتعليقها شاهد، ويكتبها على ورقته ويقوم آخر        كل  

) من خالل اآليـات   ( وضع أسس    ،يبدأ الخادم فى مناقشة هذه اآليات مع المخدومين       .. وتعليقهااآليات  
 ...ضوع السابق للمعاملة مع الوالدينوفى ضوء المو

١- كن هادئاً، ال تنفعل، وال تغضب .  
٢- اختيار الوقت والمكان المناسب للحوار   . 
٣-  ..٤         . االحترام لوالديك- ًفيما تقوله كن صادقا  . 
 ٥-  ٦             . كن مطيعاً لهم-  .خر لرأى اآلصغ جيداًأ . 




 من تعـديل  ( ما سوف يكتبونه على الخادم أن يشجع المخدومين على تذكر     

 )مروا بها ط الشواهد بالمواقف التى     لردود أفعالهم بعد سماعهم للدرس، ورب                             
 المقبل، ويطلب منهم التفكير فى ردود أفعال أخرى         األسبوعر حدوث نفس الموقف خالل       ما تكر  اإذ

ويكون هذا  .. اسبةويختاروا لها شواهد كتابية من     ..لمواقف مختلفة فى حياتهم ممكن أن تحدث معهم       
 . يم أسلوبهم فى الحواري لهم، لتقياًع أسبواًتدريب



 

 


 
 
 

 ) ال (ـبإذا أجبت وصفر ) بأحياناً(إذا أجبت ودرجة ) بنعم (إذا أجبتدرجتين منح نفسك ا
 أحياناً  ال  نعم             ؟هل تُحب الحوار والنقاش -١
 أحياناً  ال  نعم ؟ بشكل عاماآلخرينالحوار والنقاش مع  على هل لديك القدرة  -٢

 أحياناً  ال  نعم   ؟ار الوقت المناسب لمناقشة والديك هل تخت-٣
 أحياناً  ال   نعم ؟ناقش الرأي دون التعرض لقائلهت األشخاص، وعنب الحديث تجنَّهل ت -٤

 أحياناً  ال   نعم؟لك وتنسقها وترتبهاار أن تجمع أقو الحوافى قبل البدء تحاولهل  -٥
 أحياناً  ال  نعم ؟احترمهت ك وإن كانت مخالفة لرأي، بآراء اآلخرينتقتنعممكن أن  - ٦
 ؟ى هك سخونة وخالفات بالحوار والنقاش برأيأكثر المواضيع فيها -٧

 مواضيع أخرى ... الدينية ...العاطفية ...االجتماعية .... السياسية
 أحياناً  ال  نعم  ؟ وجهات النظراختالف بسبب ألشخاص مشاكل مع اهل تواجه -٨
     ...جميعهاالتى تُطرح أمامك مواضيع ال على كتعليقات -٩

 أحياناً  ال  نعم  المزاح حتى لو جرحت اآلخرين أقبل وصريحة وال جدية -
 أحياناً  ال  نعم     الموقف بعض المزاح فيها وبعض الجدية حسب أقبل -
 أحياناً  ال  نعم     أحب أصالً النقاش والحوار مع اآلخرينال -
 أحياناً  ال  نعم       ؟هل تعتذر له  معهك فى حوارما شخصإذا أخطأت بحق  -١٠
 أحياناً  ال  نعم          ؟هادئ الحوار والنقاش بأنكفى صنف نفسك هل ت -١١
 أحياناً  ال  نعم  ؟ خير وسيلة للدفاع أثناء الحوارتؤمن أن الهجوم هو  هل-١٢
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