


:فلنكتب سويا على السبورة الجمل التالية 

ى           ويخسر غيرأخسر أفوز ويفوز غيري          

ويفوز غيريأخسر غيري          أفوز ويخسر 

فلنتابع معا هذا الفيديو و نتناقش بعده



حوار مفتوح 

الدب، البقرة، القطة،)في تصرف كل شخصية رأيكم ما •

؟(االرنب

فعله؟مانتيجة •

؟اخرىأمامه إختيارات هل كان •

؟ما هي•

لفة؟هذا؟ هل كان سيؤدي لنتيجة مختتأثير وكيف سيكون •



مثال ليوضح الفكرة 

علي وجنة اخ يحكي أن 

أن أبيهما طلبا من وأخت 

يشتري لكل واحد منهما 

قال األب تابلت ، ولكن 

هذا سيكون أن لهما 

واشترى . مكلفا جدا

جهاز واحد لهما هما 
اإلثنين



إختياراتعدة أمامهما علي وجنة اآلن 

تعتقدون األربع حالة من أي 
؟ختارواإأنهم 



ويفوز غيريأفوز 

اإلختيار األول
يمكنهما تبادل اللعب 

وتنظيم الوقت 
واإللتزام به



اإلختيار الثانى 

التابلت وأخذ علي ضرب جنة •

ألخته طوال الوقت وال يسمح 

الحالت أي . تلمسه ن أبدا أ
علي؟إختار 

افوز ويخسر غيري



اإلختيار الثالث

جنة لم تحب النقاش ولم 

تحل المشكلة أن تحاول 

ولكنها تعصبت وصرخت 

وبكت ثم استسلمت وذهبت 
لمشاهدة التلفاز 

ويفوز غيريخسر أ



اإلختيار الرابع

وضربا بعض وغضب تشاجرا 

فانكسرعلي ورمى التابلت 

(ويخسر غيرىأخسر )



علي وجنة سعداء ألنهما اتفقا على 

ترتيب األدوار والتزم كل 

.منهما بدوره 

هذا ينتمي ألي نوع من العالقات؟



إحكوا لى يا أوالد 

هل مرت عليكم مواقف مشابهة؟

و كيف كانت خياراتكم؟



الحظوا معى أحبابى 

و أأصدقائه يفوز ويخسر أن الذي يختار ن إ•
لنهاية يكون سعيد لفترة مؤقته ولكنه في اخوانه إ

عد سيخسر كل أصدقائه بأكثرألنه يكون حزينا 
.ذلك و يعيش وحيدا منبوذا

أن السليماإلختيار هناك حاالت ممكن يكون فيها •
أنفق و ويفوز غيري  بمقاييس الدنيا ألننىخسر أ

أعطى رغبة في الثواب من هللا و ساعتها أكون 
.ربحت و لكن في ميزان حسناتى 



أحبابىالحظوا معى 

: قد أختار أن 

ب عندما يكون هو غير متفاهم و يرغ: ويخسر غيري فوز أ•
في الربح دائما و أن أخسر أنا دائما ، ساعتها أتعامل معه
بالعدل و أربح حقى حتى لو خسر هو ، طالما أنه العدل و 

ه ربما أحتاج أحيانا ألستشارة أمى أو أبى أو من أثق براي
.أن هذا القرار سليم



اآلن وقت التمثيل

يبتكرفريق مجموعات ، كل نقسم أربع 

األربعمن مشهدا يمثل حالة 



الخالصة 

ولماذا؟األفضل ترونها اإلختيارات أي •

اإلخوة التعامل مع في )أكثريرضي هللا وأيها •

؟ (واألصدقاء

أن يختار لنفسهأحد هللا يحب المؤمن القوي فال ن إ•

وفي القوي يكون قويا في الحقأيضا يكون خاسرا و 

.نشر الخير



جزاكم هللا خيرا


