
 هل تعلم معلومات عامة عه التعاون

ٌٕ تانًؼهٕياخ انٕافٍح ٔانكافٍح  ًّ ُْان انكثٍر يٍ األشخاص ٌؼرمذٌٔ أَّٓى أصثذٕا ٌه

ٌّ ُْان تؼض انًؼهًاخ ػٍ يٕضٕع انرؼأٌ، إّّل أَّ  ٓى يغ يرٔر األٌاو ٌجذٌٔ أ

انجذٌذج انرً نى ٌكَٕٕا ٌؼهًٌٕ تٓا يٍ لثم، ٔيٍ أْى انًؼهٕياخ انؼايح ػٍ انرؼأٌ 

 :ضًٍ فمرج ْم ذؼهى كًا ٌهً

  ًْم ذؼهى أَّّ ذى ذؼرٌف انرؼأٌ ػهى أَّّ شكم يٍ أشكال انرفاػم اّلجرًاػ

ٍك َٓاٌح يشرركحانذاصم تًشاركح شخصاٌ ػهى األلم ٔذذم . 

 ٌٍْم ذؼهى أَّّ ّل ًٌكٍ نإلَساٌ انؼٍش تشكم فردي دٌٔ ذؼأٌ يغ اَخر. 

  ْم ذؼهى أٌ انرؼأٌ ًٌُخ اّلفراد انًرؼأٍٍَ انشؼٕر تانمٕج، ٌٔسٌخ ػُٓى

 .انشؼٕر تانضؼف ٔانؼجس

  ْم ذؼهى أٌ انًجرًؼاخ انًؼرًذج ػهى انرؼأٌ تجًٍغ أشكانّ ذؼرف

انًرذضرجتانًجرًؼاخ انًرمذيح ٔ . 

  ٌٔانًُافسح فً انرٌاضح ذؼرثر شكم يٍ أشكال انرؼأٌ دٍُث ٌرؼا ٌّ ْم ذؼهى أ

 .أػضاء انفرٌك ككم نرذذٌذ انفرٌك األفضم فً انُٓاٌح

 فقرة هل تعلم عه التعاون لإلذاعة المدرسية

ٔاٌَ َُرمم يؼكى إنى أجًم فمراخ إراػرُا انًذرسٍح ًْٔ فمرج ْم ذؼهى ػٍ انرؼأٌ 

مذيٓا نُا انسيٍم انطانةٔانرً ٌ "____": 

  ٌّن بوقت أسرع هل تعلم أّن التعاون هو العمل بشكل جماعً إلنجاز عمل مع

 .وجهد أقل
  هل تعلم أن التعاون هو مشاركة اآلخرٌن فً إنهاء العمل بتوزٌع المهام على

 .األفراد المشاركٌن إلنجاز العمل بشكل أسرع
 بٌن المجتمعات والبلدان من حٌث  هل تعلم أّن التجارة من مظاهر التعاون

 .تبادل المنتجات الخاصة بكل دولة مع مقابلها من الدولة األخرى
  هل تعلم أّن التعاون فً المدرسة ٌكون بالتزام الطالب إلى قواعد المدرسة

 .والمعلم لتحقٌق النجاح المطلوب
 هل تعلم أّن التعاون من أسمى مظاهر العمل اإلنسانً الذي ٌمكن تقدٌمه 

 .لكبار السن وذوي االحتٌاجات الخاصة

 هل تعلم عن التعاون قصير 

 

  ْم ذؼهى أٌ انرؼأٌ ٌٕفّر جًٓذا ٔٔلرًا

 .كثًٍرا فً إَجاز انؼًم انًطهٕب

  انرؼأٌ يٍ أدذ يظاْر ذمذو ٌّ ْم ذؼهى أ



 .انًجرًغ ٔذطٕرِ

  ًانرؼأٌ يغ انًؼهى ف ٌّ ْم ذؼهى أ

 .انًذرسح ْٕ أدذ أسثاب انُجاح ٔانرفٕق

  فً انرؼأٌ لٕج ٔفً انرفرلح ٌّ ْم ذؼهى أ

 .ضؼف

  انرؼأٌ ْٕ انسثٍم األيثم ٌّ ْم ذؼهى أ

 .نرذمٍك انُجاح ٔانرطٕر

  ْم ذؼهى أٌ انًجرًؼاخ انرً ذؼرًذ ػهى

انرؼأٌ تٍٍ أفرادْا دممد انكثٍر يٍ 

نرذذٌثاخ يمارَح انرطٕراخ ٔا

 .تانًجرًؼاخ انرً ذؼرًذ ػهى انرفرلح

 


