
تعليمات الطباعة 
إقرأ جيدًا قبل الطباعة عن آلية تجميع لعبة  الحوار 

»ديالوغو« – اطبع مستلزمات اللعبة و ابدأ! 

1 اطبع1دليل1اإلرشادات1على1جانبي1صفحة1الطباعة1)الصفحة 5 – 	.
 .)12
1 قم1بطي1كتاب1القواعد1باتجاه1المنتصف،1و1أعمل1على1تدبيسها.1	.
1 قم1بطباعة1نسخة1عن1صفحة1الغالف.1يمكن1وضع1جميع1	.

مستلزمات1اللعبة1في1أكياس1بالستيكية1)صفحة 3(. 
1 قم1بطباعة1لوحة1اللعبة1على1ورق1كرتون1)جانب1واحد1من1	.

الصفحة(.1قم1بقص1اللوحة1على1الخطوط1المنقطة،1و1استخدم1شريط1
الصق1على1الجزء1الخلفي1من1اللوحة1ما1بين1ثالثة1أطراف1لصنع1لوحة1

قابلة1للطي1)الصفحة 41 – 91(.
1 اطبع1بطاقات1اللعبة1باستخدام1ورق1كرتون1)الصفحة 12 – 24(.	.
1 قص1البطاقات1باستخدام1الخطوط1المنقطة.1اجمع1بطاقات1	.

التواصل.1بطاقات1إبدأ!،1و1بطاقات1المواضيع1بشكل1منفصل.1



الجزء الخاص بالغالف

 اطبع1على1ورق1مقّوى1من1جهة
واحدة



©
 K

A
IC

IID
 2

0
18

.
©

 K
A

IC
IID

 20
18.

لعبة لبناء أرضية مشتركة



 الجزء الخاص بدليل
اإلرشادات

اطبع1على1ورق1عادي1من1جهتين



دليل إرشادات اللعبة

تم تصميم هذه اللعبة من ِقبل مركز الملك 
عبدالّله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع 

األديان والثقافات "كايسيد" بالتعاون مع 
ُممكن استوديو
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لعبة الحوار "ديالوغو"
لعبة لبناء أرضية مشتركة

كلمة الحوار تعني باإلنكليزية "Dialogue"، و باللغة اإلسبانية 
"Dialogo" وباللغة الروسية "диалог" وباللغة اليونانية 

διάλογος” (dialogos)“. بدأ هذا المفهوم مع فالسفة اليونان 
القديمة ، واستمر حتى يومنا هذا.

وبغض الّنظر عن كيفية نطق الكلمة، فالحوار يعني محادثة تؤدي 
إلى التعلم والفهم المتبادل.

لعبة المحادثة الممتعة هذه مثالية لالعبين من عمر 10 سنوات 
فما فوق. تساعد الّلعبة الاّلعبين على ممارسة اإلصغاء الفّعال 

ومهارات الحوار األخرى.

في عائالتنا ، في أحيائنا وفي دولنا ، لدينا جميعا تحديات تتطلب 
التعاون والتفاهم المتبادل. إن العمل في فريق واإلصغاء بفعالّية 

والتحدث بشكل مقنع هي مهارات مهمة يمكننا تحسينها.

كل ما يتطلبه األمر هو فن الحوار!
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ماذا يوجد في هذه العدة؟

« )36( بطاقة "إبدأ" اللعب!  
» (24( بطاقة تواصل 
« (4( قوائم أفكار مواضيع 
« (1( لوح لعبة 
« (1( بطاقة ميسر 
« (1( كتيب اإلرشادات 

سوف تحتاج إلى:

« مجموعة من األوراق وأقالم الرصاص 
« ملعقة، أو ميكروفون، أو عصا  
« ِّت أو ساعة  مؤق
« عقل منفتح 
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القواعد األساسية

نلتزم بالكلمات وليس الحروب! ال ينبغي أن يحول أحد الملعقة /  »
الميكروفون إلى سيف! 

كل من يحمل هذه الملعقة / الميكروفون لديه الحق في الكالم.  »
نلتزم باإلصغاء إلى بعضنا البعض دون مقاطعة أو أحكام. ال بأس في 

التعبير عن مشاعرنا. ال بأس في تغيير آرائنا.

يجب أن تتاح الفرصة للجميع من خالل التناوب. تذكر بأن تقول:  »
»الشخص التالي!« عندما تنتهي من دورك، لتتمكن من دعوة شخص آخر 

للتحدث (قم بتمرير الملعقة / الميكروفون(.

ُأشكر الالعبين اآلخرين. لدينا جميًعا أفكار بنفس الدرجة من األهمية.  »
تذكر  أن تقّدر أفكار كل المتحدثين من خالل كتابة اقتباسات ملِهمة 

»وجدتها!« من أقوالهم. 

استمع جيًدا لآلخرين. الميّسر هو من يرسي قواعد الحوار. سوف  »
نصبح جميعنا ميّسرين. 
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المقابلة
يبدأ الّسائل عن طريق طرح سؤال مفتوح (ال يحمل اإلجابة بـ "نعم" أو 1. 

"ال"( حول أحد الموضوعات. أو بقراءة بطاقة "إبدأ!" موجه حول واحد من 
الموضوعات.

يستخدم الّسائل بطاقات "التواصل" بأي ترتيب مناسب للحفاظ على 2. 
إستمرارية المقابلة. بعد إستعمال بطاقة "التواصل" يتم قلبها. ينصح 

بالتدرب على جميع بطاقات "التواصل" قبل المقابلة.

يمكن للّسائل أيًضا تغيير الموضوع أو قراءة بطاقة "إبدأ!" في كل مرة 3. 
لمساعدة الشخص المقابل في أيجاد أفكار جديدة.

تنتهي المقابلة عندما يرن المؤقت.4. 

من أجل اختتام المقابلة، يذكر الّسائل ما يراه محط تقدير حول قصص 5. 
وأفكار تم طرحها من قبل الشخص المقابل. 

اختياري: يكتب الّسائل مالحظات حول ما يقوله الشخص المقابل له. 	. 
يكتب الّسائل قصة حول المقابلة، باستخدام اقتباسات وأفكار من المقابلة.
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 .3 عندما يقول الالعب األول "التالي!" ، يمكن ألي العب في الدائرة 
استخدام بطاقة التواصل الخاصة بهم لمعرفة المزيد.

 .4 ثم يأخذ الشخص إلى يسار المتكلم األول الدور التالي ، يستجيب 
للموضوع الموجه على بطاقة "إبدأ!". يستخدم العب آخر بطاقة التواصل 

الخاصة به.

 .5 يضع الالعبين البطاقات المستخدمة في وسط الطاولة.

 .6 اختياري: إذا كانت المجموعة ترغب في لعب جولة أخرى ، يمكن 
للمتحدث األخير اختيار موضوع جديد ، والتعامل مع بطاقة "أبدأ"! جديدة 

وبطاقة اتصال جديدة واحدة لكل العب.

 .7 اختياري: يمكن لالعبين استخدام الورق لكتابة اقتباس"وجدتها!". يمكن 
لالعبين إضافة النجوم إلى األفكار الفائزة.

3

ممارسة مهارات المقابلة
(العبان ، 20 دقيقة أو أكثر(

سوف تستخدم:
« بطاقات التواصل. 
« 1 أو 2 أو 3 مواضيع. 
« 3 بطاقات "إبدأ!". 
« ورق و أقالم. 

التحضير
 .1 اختر الشخص الّسائل والشخص الذي تجري معه المقابلة

 .2 يضع الّسائل كل نوع من أنواع بطاقات التواصل على الطاولة (تمرين 
البدء ، وجهات النظر ، والتنشيط(.

 .3 يختار الّسائل والشخص الذي تجري معه المقابلة مواضيع المقابلة معًا. 
"ما الذي تريد الحديث عنه اليوم؟"

 .4 ضع بطاقات "إبدأ!" على الطاولة موجهة ألسفل.

 .5 ضبط المؤقت لمدة 20 دقيقة.

4

١

لعبة المحادثة المرّكزة

إلعب !Dialogo إلنشاء محادثة مركزة على موضوع محدد مع 3-5 العبين.

التحضير
 .1 ضع لوحة اللعبة على الطاولة. ضع بطاقات التواصل على اللوحة حيث 

تم وضع عالمة عليها. ضع األوراق واألقالم على الطاولة.

 .2 المجموعة تقرأ بطاقة دور الميسر ، وتختار الميسر.

 .3 يتعرف الميسر على دوره )الصفحة ٦(.

 .4 تختار المجموعة موضوًعا من قوائم بطاقة الموضوع ، أو تتفق 
المجموعة على موضوع جديد. اكتب الموضوع على ورقة. ضعه على 

اللوحة في المكان المخصص.

 .5 يختار الميّسر بطاقات "إبدأ!" ووضعها على اللوحة موجهة لألسفل حيث 
العالمة. 

 .6 يقرأ الميسر القواعد األساسية بصوت عاٍل. يمكن للميّسر أن يطلب من 
الالعبين إعادة هذه القواعد األساسية. )انظر بطاقة الميسر(.

اللعبة
 .1 أول العب (إلى يسار الميّسر( يفتح أول بطاقة "إبدأ!" ، بجانب "ابدأ هنا" 

على اللوحة. يجب على الالعب أن يقرأ البطاقة بصوت عال. يأخذ كل العب 
دوره مرة واحدة ، دون ترتيب معين ، للرد على بطاقة "إبدأ!". ال تنسى أن 

تقل "التالي!" لتغيير المتحدث مع تمرير الملعقة أو الميكروفون.

 .2 بالنسبة إلى األدوار ، يمكن لالعبين اختيار لعب بطاقة التواصل بدال من 
الرد على بطاقة "أبدأ!". استخدم بطاقة التواصل للربط بما قاله العب آخر 

عن البطاقة.

 .3 في أي مرحلة في اللعبة، يمكن لالعبين كتابة "وجدتها!" وهي 
عبارة عن اقتباس من العب آخر هو: أ( منظور جديد حول الموضوع ، ب( 
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معلومات مهمة حول الموضوع ، أو ج( أفكار مبتكرة حول الموضوع. 
اكتب"وجدتها!" اقتبس على ورقة فارغة مع اسم المتحدث. مكان 

"وجدتها!" في وسط لوحة اللعبة، حيث تم وضع عالمة عليها.
بعد أن تتاح لكل شخص فرصة التحدث ، اقلب بطاقة "إبدأ!" بالتسلسل 4. 

كما كان من قبل ، كل العب يأخذ دوره للحديث عن بطاقة "إبدأ!" أو لعب 
بطاقة تواصل.

بعد االنتهاء من آخر بطاقة "إبدأ!"، اختر األفكار الفائزة. يأخذ الميسر 5. 
جميع األوراق من دائرة "وجدتها!". يقرأ الميسر كل بطاقة "وجدتها!" بصوت 
عال ثم يمررها على الالعبين حوله. يحصل كل العب على ما مجموعه ثالث 

بطاقات "إبدأ!"
كم عدد البطاقات "إبدأ!" التي يجب أن تختارها للعبة؟ لمعرفة عدد 
بطاقات "إبدأ!"، حدد المدة التي تريدها للحوار. اقسم عدد الدقائق 

على اثنين من مجمل عدد الالعبين. هكذا تعرف عدد بطاقات " إبدأ!" 
التي يجب عليك استخدامها.

5 العبين 4 العبين 3 العبين  مّدة الحوار 

2 3 3 20 دقيقة
4 5 6 40 دقيقة
6 7 10 60 دقيقة

الميسر هو الذي يختار بطاقات "إبدأ!".
بطاقة االحماء تساعد على بدء المحادثة.1. 
بطاقة وجهة نظر تنتج معلومات جديدة و وجهات نظر متعددة. 2. 
بطاقة تفعيل تؤدي إلى الخطوات القادمة، و أفكار عمل.  3. 

مثال: إذا كنت ترغب في تركيز اللعبة على القصص الشخصية وبناء 
الثقة ،وكنت تستخدم 5 بطاقات، اختر )١( بطاقة إحماء، )3( بطاقات 

وجهة نظر و )١( بطاقة تفعيل. ضع بطاقات "إبدأ! على اللوح، موجهة 
لألسفل.

8

المتحدث الثاني يستجيب لبطاقة "إبدأ!" على نفس الموضوع.4. 

يختار الميسر بطاقة التواصل. اقرأ بطاقة التواصل على المجموعة. 5. 
اطلب من جميع الالعبين ممارسة مهارة التواصل استناًدا إلى ما شاركه 

شريكهم للتو.

إذا كان هناك وقت إضافي، يمكن للميّسر أن يطلب من كل ثنائي تبديل 6. 
بطاقات "إبدأ!"، ومن ثم تشكيل ثنائي جديد مع شخص جديد.

إلنهاء الّلعبة، أطلب من المجموعة مشاركة أفكار "وجدتها!" المثيرة 7. 
لالهتمام التي سمعوها من اآلخرين في المجموعة.

2

العب لعبة محادثة
(3-6 العبين ، 10-15 دقيقة(

سوف تستخدم:
موضوع واحد. »
بطاقة "إبدأ!"  لكل العب. »
بطاقة تواصل واحدة لكل العب. »

التحضير
اختيار الموضوع. يمكن للميسر استخدام بطاقات أفكار المواضيع ، أو 1. 

إنشاء المجموعة الخاصة بهم. اكتب الموضوع الذي تختاره المجموعة على 
ورقة فارغة. ضعه في وسط الطاولة.

يستلم كل العب واحد بطاقة "ابدأ!" واحدة وبطاقة اتصال واحدة. 2. 
يستطيع الميسر اختيار البطاقات عشوائيًا ، أو اختيار البطاقات بناًء على 

الموضوع.

اللعبة
اختر المتكلم األول. مالحظة: يمكنك البدء بأصغر العب عمرًا، أو 1. 

الشخص الذي يكون اسمه األخير في األبجدية.

يجيب المتحّدث األول على الموضوع الموّجه على بطاقة "أبدأ!".2. 
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طرق أخرى للعب
 .1 لعب جولة كسر الجليد
 .2 لعب لعبة محادثة
 .3 ممارسة مهارات المقابلة

1

العب جولة كسر الجليد
(5 العبين أو أكثر، 6 دقائق أو أكثر(

لمعرفة جميع بطاقات التواصل ، قد يكون من المفيد التدرب كمجموعة.

سوف تستخدم:
« موضوع واحد 
« بطاقة "إبدأ!" واحدة لكل العب 
« بطاقة تواصل واحدة 

التحضير
 .1 يقرر الميسر موضوًعا للمناقشة. يمكن للموضوع أن يتصل بشيء 

تتعلمه المجموعة. اختر من بطاقات أفكار مواضيع أو أنشئ بطاقات خاصة 
إعالن الموضوع للمجموعة. اكتبه في مكان يمكن للجميع رؤيته.

 .2 تسليم بطاقة "إبدأ"! واحدة لكل شخص في المجموعة.

 .3 اطلب من كل شخص العثور على شريك للحوار. ساعد المجموعة على 
إيجاد شريك الحوار. 

كسر الجليد
 .1 كل ثنائي يختار المتحدث األول.

 .2 المتحدث األول يستجيب للمطلوب على بطاقة "إبدأ!"، مع التركيز على 
الموضوع.

 .3 للحفاظ على الوقت ، يدعو الميسر المتحدث "التالي!" بعد دقيقة 
واحدة.

6

نجوم للتصويت على األفكار الرابحة. يرسم الالعبون نجوًما للتصويت لصالح 
"وجدتها!".

 .6 عدد ما هي األفكار التي فازت بها هذه اللعبة؟ مالحظة: ال تعني 
الفكرة الفائزة أن األفكار األخرى غير فائزة! بعض األفكار تحتاج إلى المزيد 

من الحوار أو البحث، أو قد تعمل األفكار األخرى بشكل أفضل في مجموعة 
مختلفة من الالعبين.

 .7 إلنهاء اللعبة، يمكن لالعبين مشاركة سبب تصويتهم لصالح اقتباس 
"وجدتها!". قد يقترحون أيًضا الخطوات التالية للعمل أو البحث في 

الموضوع.

دور الميسر
يساعد الميسر المجموعة على البقاء على المسار الصحيح وربطها 

بالموضوع. 
 

يقوم الميّسر بعمل ما يلي: 

تذكير المجموعة بالقواعد األساسية مثل »تمرير الملعقة /  »
الميكروفون« و »عدم مقاطعة الالعبين اآلخرين«. 

التواصل. يختار الميّسر لعب أي بطاقة تواصل أثناء جولة بطاقة »ابدأ!«.   »

مراقبة انفعاالت وعواطف الالعبين. اسأل الالعبين عن مشاعرهم.  »
اطلب من الالعبين أن يتوقفوا لبعض الوقت ليستريحوا إذا كان الحوار 

محتدًما. 

الحفاظ على الوقت. استخدم مؤقتًا لمتابعة كل دورة. قل »الشخص  »
التالي!« إذا استغرق شخص ما أكثر من دقيقة في كل دور. مالحظة: 

هذه الخطوة اختيارية. يمكن أن تساعد المجموعة على البقاء على 
المسار الصحيح عندما يكون الوقت محدوًدا.

كتابة اقتباسات »وجدتها!«. سّجل األفكار المثيرة لالهتمام التي تم  »
مناقشتها أثناء اللعب. 

تذّكر: إن هدف الميّسر هو مساعدة كل الالعبين على المساهمة  »
باألفكار. من خالل اختيار بطاقات التواصل، يمكن للميّسر مساعدة 

الالعبين اآلخرين للمشاركة باألفكار.
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 الجزء الخاص
ببطاقات الّلعب

اطبع1على1ورق1مقّوى1من1جهتين



إبـدأ!إبـدأ! إبـدأ!

إبـدأ!إبـدأ!

إحمـــــاء إحمـــــاء إحمـــــاء

إحمـــــاء إحمـــــاء

إبـدأ!
إحمـــــاء



إحمـــــاء إحمـــــاءإحمـــــاء

إحمـــــاء إحمـــــاءإحمـــــاء

قم بإنشاء جملة عن الموضوع تتكون 
من عشر كلمات فقط.

نصيحة: قم بعّد الكلمات على أصابعك 
لمعرفة عدد الكلمات.

َعشر كلمات يعّبر الشعراء وكّتاب األغاني عن 
أفكارهم من خالل َنظم الكلمات 
والقافية. قم بإنشاء قافية عن 

الموضوع.

نصيحة: إذا كنت تحب الغناء، يمكنك غناء 
الكلمات على القافية!

قوافي
أنت بطل خارق. أذكر اسم البطل الخارق 
الخاص بك. ما هي القوة الخارقة التي 
تتمتع بها؟ وكيف يمكنك استخدامها 

للمساعدة في الموضوع؟

نصيحة: اختر ما شئت، فهي قوتك الخارقة! 

بطل خارق!

قف. اقفز إلى األعلى واألسفل. في كل مرة 
تقفز فيها، اذكر كلمة واحدة عن الموضوع. 

اقفز 12 مرة على األقل، ولكن ال تزيد عن 55. 
إذا لم تستطع القفز، يمكنك رفع كلتا اليدين. 

نصيحة: ليس من الضروري أن تشكل 
الكلمات جملة مفيدة.

قيام!
تخّيل أنك مصور فوتوغرافي محترف. ما 

هي الصورة التي تلتقطها لتوضح 
الموضوع لآلخرين؟

نصيحة: استخدم التفاصيل.

الصورة المثالية
فّكر في مكان مرتبط بالموضوع. صف 
هذا المكان. تظاهر بأنك تقوم بجولة 

سياحية وترشد الزّوار الجدد. 

نصيحة: استخدم اإليماءات واإلشارات. قم 
باإلشارة إلى تفاصيل المكان. 

مرشد سياحي



إبـدأ!إبـدأ! إبـدأ!

إبـدأ!إبـدأ! إبـدأ!

إحمـــــاء إحمـــــاء إحمـــــاء

إحمـــــاء إحمـــــاء إحمـــــاء



إحمـــــاء إحمـــــاءإحمـــــاء

إحمـــــاء إحمـــــاءإحمـــــاء

قل: "مرحًبا! أنا روبوت. بناءًا على 
البيانات والمالحظات، أعتقد أن أكثر 

الحلول منطقية حول الموضوع هي..."

نصيحة: استخدم صوت الروبوت.

روبوتات
أنت تتحدث بلسان [ نوع من الحيوانات 

]. كيف يفّكر هذا الحيوان في 
الموضوع؟

نصيحة: هل يؤثر هذا الموضوع على 
الطبيعة؟

أرض العجائب
تهانينا! لقد عثرت للّتو على مصباح سحري 

يوجد مارد محبوس بداخله! سيمنحك 
المارد إمكانية تحقيق أمنية تتعلق 

بالموضوع. فما هي أمنيتك؟

نصيحة: يجب أن تكون على حذر! الَمَرَدة 
مخادعون!

مارد المصباح

اطرح سؤاًال على المجموعة حول 
الموضوع تكون إجابته نعم/ ال. قم بعّد 

اإلجابات. ما هي النتائج؟

نصيحة: على سبيل المثال، "يوضح المسح أن: 3 من كل 
5 أشخاص يشعرون بالسعادة فيما يتعلق بالموضوع." 

يقول استطالع الرأي...
كيف تشعر تجاه الموضوع؟ استخدم 

كلمات الشعور واذكر الّسبب. 

نصيحة: حزين؟ سعيد؟ غاضب؟ 
مرتبك؟ متحّمس؟

كلمات و شعور
اذكر حقيقًة واحدًة تعرفها عن 

الموضوع. أخبرنا كيف عرفت هذه 
الحقيقة.

نصيحة: يجب الحذر... هل هذه 
الحقيقة مجرد رأي؟

حقيقة واحدة



إبـدأ! إبـدأ!

إبـدأ!إبـدأ! إبـدأ!

إبـدأ!
وجهات نظر وجهات نظر وجهات نظر

وجهات نظر وجهات نظر وجهات نظر



وجهات نظر وجهات نظروجهات نظر

وجهات نظر وجهات نظروجهات نظر

اشرح أول ذكرى لك حول الموضوع 
وأنت طفل صغير.

نصيحة: ما الذي تعلمته منذ ذلك الوقت؟ 

عيون الطفل
ما هي االختيارات التي قمت بها حول 
الموضوع؟ أخبرنا بقصة تتعلق بأحد 

االختيارات.

نصيحة: يمكن أن يكون االختيار كبيرًا أو 
صفيًرا. 

اختيارات
كيف كانت الحياة منذ 200 عاًما 

مضت... أو يزيد؟ ما الذي عرفه أجدادك 
في الماضي حول الموضوع؟

نصيحة: استخدم خيالك إذا لم تتمكن من 
العثور على إجابة!

أجداد

ما هو أكثر األشياء غموًضا حول 
الموضوع؟ كيف تدرس هذا الغموض؟

نصيحة: ابدأ سؤالك باستخدام كلمة 
"لماذا" أو "كيف".

األمر غامض بالنسبة لي
أثناء المشي في األحياء المجاورة أو 
القرية أو المدينة، أين ترى الموضوع؟

نصيحة: صف المنظر.

جولة على األقدام
ما الذي يعتقده آباؤك بخصوص هذا 
الموضوع؟ هل توافق على اعتقادهم؟

نصيحة: ماذا يمكن أن يكون رأيهم (حاول 
أن تستخدم كلماتهم)؟ 

آباء



إبـدأ!إبـدأ! إبـدأ!

إبـدأ!إبـدأ! إبـدأ!
وجهات نظر وجهات نظر وجهات نظر

وجهات نظر وجهات نظر وجهات نظر



وجهات نظر وجهات نظروجهات نظر

وجهات نظر وجهات نظروجهات نظر

تخيل أنك طبيب. كيف يؤثر الموضوع 
في رأيك على صحة الناس؟

نصيحة: أين يظهر الشعور باأللم؟

دواء
تظاهر كما لو كنت طاهًيا. قم بإعداد 

أحد األطباق التي ترتبط بالموضوع.

نصيحة: اذكر المكونات. حّدد اسم الطبق. 

برنامج طبخ
قّدم نفسك على أنك مكان جدتك أو 

جدك أو أكبر فرد تعرفه. اذكر قصة حول 
الموضوع من وجهة نظرهم.

نصيحة: :  قم بعرض تمثيلي! 

الجدة تقول ...

شاهد الموضوع من على ارتفاع 1000 
متر. كيف يؤثر الموضوع على األرض 

والماء والطبيعة؟

نصيحة: ارسم خريطة أو صورة توضيحية. 

رّسام خرائط
أنت تعمل كمراسل صحفي. اكتب 
عنواًنا لقصتك الهامة عن الموضوع.

نصيحة: يبلغ متوسط طول 
العنوان 6 كلمات.

مراسل صحفي
اذكر قصة شخص تعرفه. ما هي تجربته 

في الموضوع؟

نصيحة: ما الذي يجعل األمر مهًما 
بالنسبة لك؟

أعرف شخصًا ما ...



إبـدأ!إبـدأ! إبـدأ!

إبـدأ! إبـدأ!إبـدأ!
تفعيـــل تفعيـــل تفعيـــل

تفعيـــل تفعيـــل تفعيـــل



تفعيـــل تفعيـــلتفعيـــل

تفعيـــل تفعيـــلتفعيـــل

أنت تشغل منصب العمدة. مجموعتك 
هي مجلس المدينة. أطلب من كل عضو 

في المجلس إقتراًحا واحًدا يتعلق 
بالموضوع. ما الذي ستفعله في 

مدينتك؟ 
نصيحة: أكتب قائمة حلول.

مجلس المدينة
لديك موهبة غريبة. في بعض األحيان، 
يمكنك رؤية ما سيحدث في المستقبل 

بعد 10 سنوات. ما الذي تتنبأ به بخصوص 
الموضوع بعد مرور 10 سنوات؟

نصيحة: ما هو السبب الذي جعلك تصل 
إلى هذا التنبؤ؟

تنبؤ
أنت تعمل كمخرج أفالم. صف الفيديو 

الذي ستقوم بإعداده عن الموضوع.

نصيحة: ما هي العناصر التي ستزيد من 
انتشار الفيديو؟

١٬٠٠٠٬٠٠٠ اليك!

يستخدم األشخاص في وسائل التواصل 
االجتماعي جمًال قصيرًة لبدء 

المحادثات. قم بإنشاء وسم حول 
الموضوع. أكتب مشاركًة تصاحب 

الوسم.
نصيحة: إجعل العالمة قصيرة! 

# وسم
أنت مخترع تعمل مع فريق من 
المهندسين. صف االختراع الذي 

سيساعد الموضوع. أحصل على أفكار 
من فريق العمل الذكي!

نصيحة: أرسم. قم بعمل رسم توضيحي. 

إختراع
ٍّ كبير يواجهه الناس عند  حدد اسم تحد
التعامل مع هذا الموضوع. هل يمكننا 

حله؟ كيف؟

نصيحة: الحلول الفّعالة تحتاج إلى أفكار 
جديدة!

تحّدي



إبـدأ!إبـدأ! إبـدأ!

إبـدأ!إبـدأ! إبـدأ!
تفعيـــل تفعيـــل تفعيـــل

تفعيـــل تفعيـــل تفعيـــل



تفعيـــل تفعيـــلتفعيـــل

تفعيـــل تفعيـــلتفعيـــل

ما هي التغييرات اإليجابية التي تحدث 
حول الموضوع اليوم؟ ما هي الحلول 

التي تعرفها؟

نصيحة: هل تشعر بعدم القدرة على 
اإلجابة؟ إبحث على اإلنترنت!

محّطة اإللهام
تخّيل ملصقًا دعائيًا ضخمًا يلهم الناس 
للتفكير في الموضوع. ما هي الصور 

التي ستستعين بها؟ وما هي الكلمات 
التي ستكتبها؟

نصيحة: أرسم التصميم.

ِّم مصم
تهانينا! وصل 50 متطوًعا للتو 

للمشاركة في يوم خدمة مجتمع قمت 
بتنظيمه حول الموضوع. ما الذي ينبغي 

عليهم عمله؟

نصيحة: أين سيتم إقامة يوم الخدمة؟ 

يوم خدمة!

من لديه السلطة في مجتمعك لعمل 
تغيير على هذا الموضوع؟ كيف تطلب 

المساعدة منهم؟

نصيحة: حدد أسماء األشخاص أو 
المجموعات. 

من هو المسؤول؟ 
أنت مدعو للمشاركة حول هذا 

الموضوع في برنامج تلفزيوني! أذكر 
النقاط األكثر أهمية التي تريد أن تقولها.

نصيحة: ابتسم تبتسم لك الكاميرا!

برنامج ِحواري
خّطط لفعالية يحضرها 1000 شخص 

من أجل (1) التعرف على هذا الموضوع 
و(2) جمع أموال التبرعات.

نصيحة: اجعل هذه الفعالية تتسم بالمرح. 
اجعلها جديرة بالنشر ومثيرة الهتمام 

الصحافة.

ِّط فعاليات ُمخط



ــــــل ــــــل تواصـُ ــــــل تواصـُ  تواصـُ

ــــــل ــــــل تواصـُ ــــــل تواصـُ  تواصـُ



تفاصيل
أطلب من المتحدث تقديم مزيد 

من التفاصيل عن قصته.
تلميح: "هل يمكنك وصف كيف يبدو 

المشهد؟ كيف تبدو األصوات؟"

إعادة صياغة
أعد ما يقوله المتحدث ولكن 

بكلماتك الخاصة.
تلميح: أذكر التفاصيل. ما الذي تعّلمته أو 

شعرت به؟

إضافة بّناءة
زد على ما قاله آخر متحّدث وذلك 

بإضافة فكرة أو قصة جديدة.
تلميح: إستخدم جملة ربط، مثل: "هذا يذكرني 

بما حدث عندما..."

إصغاء فّعال
كّرر مرة أخرى ما قاله آخر متحّدث 

بأقصى ما يمكنك من دّقة.
تلميح: بعد تلخيص ما قلته، إطرح السؤال 

"هل فهمت المقصود بشكل صحيح؟"

إثبـــــات
إطرح سؤاًال لتعرف كيف توّصل آخر 
متحدث إلى أفكاره حول الموضوع.

تلميح: هل تواجه صعوبة؟ جّرب استخدام "كيف 
توصلت إلى فكرتك أو وجهة نظرك؟"

تقــــدير
عّبر عن تقديرك. أخبر آخر متحّدث 

لماذا تواصلت مع ما يقوله.
تلميح: أذكر التفاصيل. ما الذي تعّلمته أو 

شعرت به؟



ــــــل ــــــل تواصـُ ــــــل تواصـُ  تواصـُ

ــــــل ــــــل تواصـُ ــــــل تواصـُ  تواصـُ



سؤال مفتوح
إطرح على آخر متحدث سؤاًال  
مفتوًحا ليس له إجابة محددة.

تلميح: ال يمكن اإلجابة على السؤال 
المفتوح بنعم أو ال.

تفاصيل
أطلب من المتحدث تقديم مزيد 

من التفاصيل عن قصته.
تلميح: "هل يمكنك وصف كيف يبدو 

المشهد؟ كيف تبدو األصوات؟"

إعادة صياغة
أعد ما يقوله المتحدث ولكن 

بكلماتك الخاصة.
تلميح: أذكر التفاصيل. ما الذي تعّلمته أو 

شعرت به؟

إضافة بّناءة
زد على ما قاله آخر متحّدث وذلك 

بإضافة فكرة أو قصة جديدة.
تلميح: إستخدم جملة ربط، مثل: "هذا يذكرني 

بما حدث عندما..."

تقــــدير
عّبر عن تقديرك. أخبر آخر متحّدث 

لماذا تواصلت مع ما يقوله.
تلميح: أذكر التفاصيل. ما الذي تعّلمته أو 

شعرت به؟

فحص المشاعر
تحّدث عن شعورك تجاه الحوار، 

وما قاله آخر متحّدث.
تلميح: إستخدم كلمات مثل: أنا سعيد أو 

متفاجئ أو حزين أو ممنون...
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ــــــل ــــــل تواصـُ ــــــل تواصـُ  تواصـُ



فحص المشاعر
تحّدث عن شعورك تجاه الحوار، 

وما قاله آخر متحّدث.
تلميح: إستخدم كلمات مثل: أنا سعيد أو 

متفاجئ أو حزين أو ممنون...

تفاصيل
أطلب من المتحدث تقديم مزيد 

من التفاصيل عن قصته.
تلميح: "هل يمكنك وصف كيف يبدو 

المشهد؟ كيف تبدو األصوات؟"

إصغاء فّعال
كّرر مرة أخرى ما قاله آخر متحّدث 

بأقصى ما يمكنك من دّقة.
تلميح: بعد تلخيص ما قلته، إطرح السؤال 

"هل فهمت المقصود بشكل صحيح؟"

إثبـــــات
إطرح سؤاًال لتعرف كيف توّصل آخر 
متحدث إلى أفكاره حول الموضوع.

تلميح: هل تواجه صعوبة؟ جّرب استخدام "كيف 
توصلت إلى فكرتك أو وجهة نظرك؟"

سؤال مفتوح
إطرح على آخر متحدث سؤاًال  
مفتوًحا ليس له إجابة محددة.

تلميح: ال يمكن اإلجابة على السؤال 
المفتوح بنعم أو ال.

إضافة بّناءة
زد على ما قاله آخر متحّدث وذلك 

بإضافة فكرة أو قصة جديدة.
تلميح: إستخدم جملة ربط، مثل: "هذا يذكرني 

بما حدث عندما..."



ــــــل ــــــل تواصـُ ــــــل تواصـُ  تواصـُ

ــــــل ــــــل تواصـُ ــــــل تواصـُ  تواصـُ



فحص المشاعر
تحّدث عن شعورك تجاه الحوار، 

وما قاله آخر متحّدث.
تلميح: إستخدم كلمات مثل: أنا سعيد أو 

متفاجئ أو حزين أو ممنون...

إصغاء فّعال
كّرر مرة أخرى ما قاله آخر متحّدث 

بأقصى ما يمكنك من دّقة.
تلميح: بعد تلخيص ما قلته، إطرح السؤال 

"هل فهمت المقصود بشكل صحيح؟"

إعادة صياغة
أعد ما يقوله المتحدث ولكن 

بكلماتك الخاصة.
تلميح: أذكر التفاصيل. ما الذي تعّلمته أو 

شعرت به؟

تقــــدير
عّبر عن تقديرك. أخبر آخر متحّدث 

لماذا تواصلت مع ما يقوله.
تلميح: أذكر التفاصيل. ما الذي تعّلمته أو 

شعرت به؟

إثبـــــات
إطرح سؤاًال لتعرف كيف توّصل آخر 
متحدث إلى أفكاره حول الموضوع.

تلميح: هل تواجه صعوبة؟ جّرب استخدام "كيف 
توصلت إلى فكرتك أو وجهة نظرك؟"

سؤال مفتوح
إطرح على آخر متحدث سؤاًال  
مفتوًحا ليس له إجابة محددة.

تلميح: ال يمكن اإلجابة على السؤال 
المفتوح بنعم أو ال.



يساعد الميسر المجموعة على البقاء 
على المسار الصحيح وربطها بالموضوع. 

 
يقوم الميّسر بعمل ما يلي: 

تذكير المجموعة بالقواعد األساسية مثل «تمرير 
الملعقة / الميكروفون» و «عدم مقاطعة الالعبين 

اآلخرين». 

التواصل. يختار الميّسر لعب أي بطاقة تواصل أثناء جولة 
بطاقة «إبدأ!».  

مراقبة انفعاالت وعواطف الالعبين. إسأل الالعبين عن 
مشاعرهم. اطلب من الالعبين أن يتوقفوا لبعض الوقت 

ليستريحو إذا كان الحوار محتدًما. 

الحفاظ على الوقت. استخدم موقتًا لمتابعة كل دورة. 
قل «الشخص التالي» إذا استغرق شخص ما أكثر من 
دقيقة في كل دور. مالحظة: هذه الخطوة اختيارية. 

يمكن أن تساعد المجموعة على البقاء على المسار 
الصحيح عندما يكون الوقت محدوًدا.

كتابة اقتباسات «وجدتها!». سّجل األفكار المثيرة 
لالهتمام التي تم مناقشتها أثناء اللعب. 

تذّكر: إن هدف الميّسر هو مساعدة كل الالعبين على 
المساهمة باألفكار. من خالل اختيار بطاقات 

التواصل، يمكن للميّسر مساعدة الالعبين اآلخرين 
للمشاركة باألفكار.

دور الميّسر

موضوع
شؤون عائلية

موضوع
ثقافة وسياسة

موضوع
العالم الذي نتشارك فيه

موضوع
معتقدات وقيم



 العالم الذي
نتشارك فيه

الهجرة
المياه

االقتصاد العالمي
أنظمة الغذاء

االبتكارات في العلوم
الطقس

الحرب والسالم
األسلحة النووية

 معتقدات
وقيم
التسامح
التقدير
الزواج
اللطف

الميالد و الموت
العدالة

قصص اإليمان

ثقافة
وسياسة
جيل الشباب
حقوق اإلنسان
 أفالم الكارتون

األلعاب
أنظمة المدارس
أخبار اليوم

وسائل التواصل االجتماعي

العناية باآلخرين
التقدم في العمر

اإلجازات
وقت األسرة

األعمال الروتينية
تحدياتي اليومية

 شؤون
عائلية نلتزم بالكلمات وليس الحروب! ال 

ينبغي أن يحول أحد الملعقة إلى 
سيف! 

كل من يحمل هذه الملعقة / 
الميكروفون لديه الحق في الكالم. 

نلتزم باإلصغاء إلى بعضنا البعض دون 
مقاطعة أو أحكام. ال بأس في التعبير 

عن مشاعرنا. ال بأس في تغيير آرائنا.

يجب أن تتاح الفرصة للجميع من خالل 
التناوب. تذكر بأن تقول: «الشخص 

التالي!» عندما تنتهي من دورك، 
لتتمكن من دعوة شخص آخر للتحدث 

(قم بتمرير الملعقة / الميكروفون).

ُأشكر الالعبين اآلخرين. لدينا جميًعا 
أفكار بنفس الدرجة من األهمية. تذكر  
أن تقّدر أفكار كل المتحدثين من خالل 

كتابة اقتباسات ملِهمة «وجدتها!» 
من أقوالهم. 

إستمع جيًدا لآلخرين. الميّسر هو من 
يرسي قواعد الحوار. سوف نصبح 

جميعنا ميّسرين. 

 القواعد األساسية
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