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الـمـقدمــة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين 
كله، واحلمد هلل عىل ما قدره بحكمته من دقيق األمر وجله، وأشهد أن ال 
إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك كله، وله احلمد كله، وبيده اخلري 
آله وأصحابه  كله، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل 

ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليام. أما بعد:
الطالب  ملوهبة  والرئيس  األساس  املحرك  هو  املدريس  النشاط 
وخصوًصا يف املرحلة االبتدائية، فهو يعد اخليط السحري الذي نخرج به 

كوامن الرباعة واملوهبة التي يتمتع هبا العديد من طالبنا.
الطالب بشكل  بإقبال  أنه - يف بعض األحيان - حيظى  عالوة عىل 
يقبل  بل   فيه؛  للدخول  إجبار  أي  الطالب  جيد  وال  واختياري،  إرادي، 

عليه بحامس ومهة.
وحتى يكون هذا األمر للجميع؛ البد لنا من إعداد وتقديم األنشطة 

املدرسية بطرق جديدة، وحمببة، جتذب الطالب وال تنفره.
قبل  من  والعناية،  االهتامم  من  نصيًبا  ينل  مل  إن  املدريس  فالنشاط 

املعلمني واملربني، فقد أمهيته، والرغبة التي تدفع الطالب لإلقبال عليه.
واالهتامم،  العناية  املدريس  النشاط  نال  فكلام  صحيح؛  والعكس 

شاهدنا احلامس، واإلقبال املنقطع النظري عليه من قبل الطالب.
مسؤولية  هو  بل  واحد؛  طرف  مسؤولية  ليس  املدريس  والنشاط 
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املعلم،  ويشمل:  املدرسة  داخل  من  هو  ما  منها  متعددة،  أطراف 
اإلدارة  تتبعهم  ثم  مدريس،  نشاط  أي  لنجاح  أول  كخط  والطالب، 
بكاملها، فهي املسؤولة عن دعم ومتابعة األنشطة املدرسية، والوقوف 

بجانبها، ال أمامها.
فاألبوان  األرسة،  فأوهلم  املدرسة؛  خارج  من  التي  األطراف  أما 
املدرسية،  األنشطة  عىل  لإلقبال  أبنائهم  ودفع  حتفيز  عن  مسؤوالن 
دينًيا،  خيدمهم  نشاط  أي  يف  أبنائهم  مشاركة  رفض  وعدم  ومتابعتهم، 
أو ثقافًيا، أو اجتامعًيا، وال يكون فيه أي حمذور رشعي من اختالط بني 

اجلنسني أو غري ذلك.
اجلمعيات  مثل  املدرسة؛  غري  موثوقة  جهة  أي  بمشاركة  بأس  وال 
اخلريية، أو غريها يف تقديم أي نشاط تربوي خيدم الطالب، ويفيده؛ بل 

ندعوا إىل ذلك.
ويف هذا الكتاب ستجدون - بإذن اهلل - ما خيدم النشاط املدريس، 
فقد بدأنا الكتاب بمقدمة ونبذه عن النشاط املدريس، مجعناها من العديد 

من الكتب املتخصصة بالنشاط املدريس.
بحيث  خمتلفة،  ألنشطة  النامذج  من  العديد  عرضنا  ذلك  بعد  ثم 

يتسنى للطالب اختيار ما ينفعه، ويفيده، ويميل إليه أكثر من غريه.
إرشاك  من  البد  بل  الكتاب؛  عىل  الكيل  االعتامد  يعني  ال  وهذا 
ومفيدة؛  جديدة،  مدرسية  أنشطة  واخرتاع  ابتكار  يف  واملعلم  الطالب 

تكتب بأسامئهم، وتطبيق عملًيا يف مدارسهم.
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 ينق�سم الكتاب اإىل �سقني
 ال�سق الأول: ف�سول عن الأن�سطة املدر�سية
ال�سق الثاين: مناذج لأن�سطة طالبية خمتلفة

نبداأ بال�صق الأول: ف�صول عن الأن�صطة املدر�صية:
• تعريف النشاط املدريس.

• أمهية األنشطة الرتبوية غري املنهجية.
• فوائد األنشطة الرتبوية غري املنهجية.

• مسميات متعددة ملفهوم األنشطة.
• تنظيامت النشاط املدريس.

• عنارص النشاط الطاليب.
• أغراض األنشطة الرتبوية غري املنهجية.

• رشوط النشاط الطاليب غري املنهجي اهلادف.
• وظائف األنشطة.

• العوامل املؤثرة يف النشاط الرتبوي غري املنهجي.
• معايري اختيار النشاط الطاليب.

• اجلهات املرشفة عىل النشاط الطاليب.
• وظيفة النشاط الطاليب يف حتقيق أهداف املنهج.

• املكتبة املدرسية .. نشاط مدريس ذو أمهية قصوى.
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• املكتبة املدرسية يف جمتمع متغري متطور.
• حتديد أهداف املكتبة املدرسية.

• اخلدمات التي تقدمها املكتبة املدرسية.
• وظيفة املكتبة يف خدمة املنهج الدرايس.

• وظيفة األرسة وتأثريها عىل األنشطة.
• واجبات األرسة نحو األنشطة.

• دور اإلمكانات يف تفعيل األنشطة.
• وظيفة الربنامج يف إنجاح األنشطة.

• وظيفة املرشد الطاليب داخل املدرسة يف األنشطة.
• وظيفة مرشف النشاط الطاليب يف اإلدارة التعليمية عىل األنشطة.

• السجالت ومهمتها يف تنظيم عمل مجاعة النشاط.
• أنواع اجلامعات املدرسية.

• النشاط املدريس يف املرحلة االبتدائية.
• النشاط املدريس لذوي االحتياجات اخلاصة.

• معوقات النشاط املدريس.
• نشاط املواد الدراسية.

• توظيف الطالب يف األنشطة املختلفة.
• حول النشاط يف مدارس الوطن العريب الكبري.

• االجتاهات احلديثة لألنشطة الرتبوية.
• الدراسات السابقة يف األنشطة الطالبية.
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تعريف الن�ساط املدر�سي

هو الربنامج الذي تنظمه املدرسة تنظياًم متكاماًل مع الربنامج التعليمي، 
والذي يقبل عليه الطالب برغبة، ويزاوله بشوق وميل تلقائي بحيث حيقق 
أهداًفا تربويًة معينًة، سواء ارتبطت هذه األهداف بتعليم املواد الدراسية أم 
باكتساب خربة أو مهارة أم اجتاه علمي أو عميل يف داخل الفصل أو خارجه، 
ويف أثناء اليوم الدرايس أو بعد انتهاء الدراسة عىل أن يؤدي ذلك إىل نمو يف 
خربة الناشئ، وتنمية مواهبه وقدراته واهتامماته يف االجتاهات املرغوب فيها.
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اأهمية الأن�سطة الرتبوية غري املنهجية

أصبح  ديوي،  جون  عند  وبخاصة  الربامجاتية،  الفلسفة  ضوء  يف 
لألنشطة الرتبوية أمهيتها التي ال تقل عن املواد الدراسية، فهي ليست سوى 
جمال خلربات يمر هبا الطالب، وهي خربات منتقاة، بحيث يؤدي املرور هبا 

إىل حتقيق األهداف الرتبوية.

ويالحظ أن لألنشطة الرتبوية أثًرا فعاالً يف عملية الرتبية، وهي تفوق 
أحياًنا أثر التعليم يف حجرات الدراسة، ويرجع ذلك إىل خصائص األنشطة 
الرتبوية التي ال تتوافر بالقدر نفسه لتعلم املواد الدراسية؛ وذلك ألن الطالب 
عنرص فعال يف اختيار لون النشاط الذي يشرتك فيه، ويف وضع خطة العمل 
وتنفيذها، مما جيعل اإلقبال عليه متميًزا بحامس أشد مما يتوافر لدراسة املواد 
الدراسية، األمر الذي يؤدي إىل تعليم أكثر اقتصاًدا ودواًما، هذا باإلضافة إىل 

أنه هييئ فرص تعلم املبادرة وتقلد أدوار القيادة، والتبعية، وتوجيه الذات.

ويمكن حتديد أمهية األنشطة الرتبوية وأهدافها يف العملية الرتبوية يف 
النقاط التالية:

ومواهبهم  الطلبة  ميول  عن  الكشف  يف  مهمة  وسيلة  األنشطة   -1
الصحيح.  واملهني  التعليمي  التوجيه  توجيههم  عىل  يعني  مما  واستعداداهتم 
ففي براجمها املختلفة تتحقق ذاتية الطالب، وجتد فيها دوافعه الفطرية متنفًسا 
سلياًم، وجماالً إلشباع ميوله وحاجاته واكتساب اجتاهات ومهارات مرغوب 

فيها. 

2- األنشطة الرتبوية بأنواعها املختلفة تدعم الصحة النفسية للطلبة، 
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واالستقرار االنفعايل لدهيم، وذلك عن طريق ما تتيحه براجمها من مواقف 
تربوية، مثل التعاون واملنافسة الكريمة، واحرتام النظام، والقيادة، والتبعية، 
إىل  وتؤدي  االنفعايل،  الثبات  تعزز  والسلوكية  االجتامعية  القيم  هذه  كل 

السمو بالغرائز والتكيف مع اآلخرين. 

بمواقف  شبيهة  تعليمية  مواقف  للطلبة  هتيئ  الرتبوية  األنشطة   -3
تعلموه  مما  الطلبة  استفادة  سهولة  عليه  يرتتب  مما  مماثلة،  تكن  مل  إن  احلياة 
عن طريق املدارس يف املجتمع اخلارجي، وانتقال أثر ما تعلموه إىل حياهتم 

املقبلة.

وهذا يساعد عىل ربط احلياة املدرسية باحلياة االجتامعية املحيطة. 

والتخطيط  التفكري  عىل  القدرة  الطلبة  يف  تنمي  الرتبوية  األنشطة   -4
والتنفيذ من خالل مسامهتهم يف ختطيط برامج األنشطة، وتنفيذها، كام أهنا 
التي  العملية  األنشطة  ألوان  ومزاولة  اليدوي،  العمل  احرتام  عىل  تعودهم 
قد يكون أحدها يف يوم من األيام مهنة أو هواية هلم يرفعون بفضل اهلل ثم 

بفضلها مستواهم، ويشغلون هبا أوقات فراغهم. 

5- األنشطة الرتبوية جمال خصب لتدريب الطلبة عىل أساليب العمل 
اجلمعي، وأعامل اخلدمة العامة يف املدارس والبيئة واملجتمع يف مناخ تعاوين 

شوري، مع تأكيد االجتاهات الوطنية وتأهيلها يف نفوس الطلبة.

6- األنشطة الرتبوية كذلك وسيلة إلجياد جيل فاعل متفاعل مع البيئة 
حيرتم العمل، ويقدره من خالل ممارسته له فعلًيا يف املدرسة، ويؤدي ذلك إىل 

أن تكون األنشطة وسيلة من وسائل اإلنتاج واإلبداع واالبتكار. 
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7- األنشطة الرتبوية تنمي أذواق الطلبة ووجداهنم، من خالل ممارسة 
األنشطة الفنية املختلفة التي تصقل مواهبهم؛ كاإلنشاد، والرسم، والتمثيل. 

الفراغ  أوقات  الستثامر  للطلبة  الفرص  تتيح  الرتبوية  األنشطة   -8
املختلفة؛  األنشطة  طريق  عن  وذلك  مفيًدا،  استخداًما  واستخدامها  لدهيم، 
ألن عدم ممارسة الطالب للنشاط يف وقت فراغه يؤدي به إىل اململل والكسل 

والرشود مما يؤثر سلبًيا عىل قدراته وتفكريه يف املستقبل. 

9- األنشطة الرتبوية تساعد املربني عىل كشف السلوك غري السوي يف 
بعض الطلبة؛ فيعملون عىل توجيههم وتقويمهم. 

كام أهنا وسيلة مهمة يف معاجلة اخلجل واالرتباك والعزلة واالنحرافات 
عىل  وتشجيعهم  األنشطة،  ممارسة  أثناء  يف  الطلبة  بعض  عىل  تظهر  قد  التي 
التمثيل، واإلذاعة  منها؛  املتميزة يف جماالت عدة  الفردية  إظهار شخصياهتم 

املدرسية، والكتابة .. إلخ. 

الطلبة نحو  الرتبوية عاماًل مهاًم يف توجيه سلوك  لذا؛ كانت األنشطة 
اخلري.

والعمل  اجلامعة،  روح  تنمية  عىل  الرتبوية  األنشطة  تعمل   -10
اخلاص  الصالح  عىل  العام  الصالح  وإيثار  واألنانية،  الفردية  وإذابة  معها، 
العمل  ومعسكرات  الكشافة،  أنشطة  خالل  من  يتأتى  وهذا  اإلمكان،  قدر 

التطوعية، واجلامعات واجلمعيات واألندية .. إلخ.

والتعمق  الدراسية،  املناهج  تدعيم  إىل  الرتبوية  األنشطة  هتدف   -11
فيها، وإتاحة املزيد من الفرص أمام الطلبة هلضمها، واالستزادة من املعارف 
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واخلربات واملهارات املتصلة هبا عن طريق املزيد من التطبيقات والتدريبات، 
وممارسة القراءة احلرة، وزيارة املعامل األثرية التارخيية والعلمية ذات العالقة، 
تبرًصا  الطلبة  تزيد  التي  املجاالت  من  وغريها  واملعسكرات،  والرحالت، 

باحلقائق النظرية التي تتضمنها املناهج. 

بعضها  الدراسية  املواد  لربط  احلقيقية  »النقطة  أن  ديوي  جون  ويرى 
ببعض جيب أال تكون مادة العلوم أو األدب أو التاريخ، أو اجلغرافيا؛ وإنام 

هي نشاط الطفل االجتامعي ذاته«. 

وربط،  الدرايس،  للتحصيل  دافًعا  الرتبوية  األنشطة  تصبح  وهكذا 
وتكامل املواد الدراسية ربًطا وتكاماًل تامني. 

والضبط  النبيلة،  األخالق  تنمية  يف  الرتبوية  األنشطة  تساهم   -12
زاخر  جو  ظل  ويف  تشيعها،  التي  احليوية  املواقف  خالل  من  االجتامعي 
أنفسهم،  الطالب  بني  الوثيقة  العالقة  وتكوين  الفعالة،  واملشاركة  باحلرية، 

وبينهم وبني معلميهم. 

الطلبة  مالحظة  عىل  املربني  املختلفة  الرتبوية  األنشطة  تساعد   -13
واجلامعات،  باجلمعيات،  وانخراطهم  األنشطة،  أللوان  ممارستهم  أثناء  يف 
واألندية املختلفة، فيستطيعون استنباط نتائج قد تسهم يف تعديل نظم التعليم. 

14- األنشطة الرتبوية وسيلة مهمة لبناء أجسام الطلبة، وتقويتها، عن 
الرياضية، وحياة اخلالء،  ألوان األنشطة  املتمثلة يف  طريق األنشطة اجلسمية 

واملعسكرات، والكشافة، واملرشدات. 

واحتفاالت،  مناسبات،  من  به  تقوم  وما  الرتبوية  األنشطة  تعد   -15
باملدارس،  األمور  أولياء  التصال  وسيلة  خري  ومعارض،  ومهرجانات، 

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي16

والوقوف عىل مشكالهتا، واملساعدة يف حلها. 

وإقامة  البيئة،  مشكالت  حل  يف  التعاون  عىل  الطالب  تعويد   -16
بني  الزيارات  وتبادل  وخارجها،  املدارس  داخل  الكامل  اليوم  معسكرات 
املنافسة،  روح  خللق  املدارس  بني  الزيارات  وتبادل  وخارجها،  املدارس 

وعمل مسابقات ثقافية. 

معرفًيا،  الطالب،  شخصية  تنمية  عىل  الرتبوية  األنشطة  تساعد   -17
من  األدوار  وتقبل  القيادات،  برتبية  وذلك  وجسمًيا؛  وأخالقًيا،  وانفعالًيا، 
ميوهلا  يف  ومتقاربة  متجانسة  جمموعات  ضمن  وبالعكس  مسؤول،  إىل  تابع 

وحاجاهتا. 

18- تشجيع األنشطة الرتبوية ذات اجلو املحبب، املريح الذي يفتح فيه 
القلب، والعقل للتعلم؛ بحيث ينشط الطلبة من تلقاء أنفسهم، أو التوجيه 
من رائدهم إلقامة حفل، أو مرسحية، أو املران عىل أداء نشيد، مما يتيح هلم 

الكثري من اخلربات، واملهارات، واالجتاهات السلوكية، والقيم االجتامعية. 

العربية  اللغة  الطلبة  يستخدم  أن  إىل  الرتبوية  األنشطة  هتدف   -19
استخداًما سلياًم يف مواقف احلياة العملية، وما تتطلبه هذه املواقف من فنون 
والعلمية؛  الثقافية  األنشطة  طريق  عن  وذلك  والبالغي،  الوظيفي  التعبري 
من  فيها  جيري  وما  واالجتامعات  واملحارضات،  واملناظرات،  كالندوات، 
حوار، ومناقشة، وما يامرسه الطلبة من حترير وكتابة يف الصحف، وجمالت 

احلائط، وغري ذلك. 

20- نرش الثقافة العامة؛ ألن املناهج الدراسية وحدها مل تعد كافية يف 
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الالزمة  املعارف  بكل  الطلبة  لتزويد  وتتسع  العلمية  املعرفة  فيه  تزداد  عرص 
أن  يمكنها  املتعددة  الرتبوية  واألنشطة  استفساراهتم،  عن  لإلجابة  أو  هلم، 

تعوض النقص احلاصل يف املقررات الدراسية. 

شوري؛  جمتمع  يف  الصالح  للمواطن  الالزمة  الصفات  تنمية   -21
فاألنشطة الرتبوية التي يشارك فيها الطلبة، ختطيًطا، وإدارًة، وتنفيًذا، وتقوياًم، 
تتيح هلم فرص االختيار، وحتمل املسؤوليات، وتشكيل اجلامعات، وتقسيم 
فرص  وهذه  والواجبات،  احلقوق  وممارسة  التوجيهات،  وإعطاء  العمل، 

حقيقية ملامرسة األسلوب الشوري، والتدريب عليه. 

22- تعد األنشطة الرتبوية ميداًنا فعاالً، وخصًبا يف تنمية العالقات، 
يف  حتصل  التي  التعليمية  اخلربات  خالل  من  واخللقية،  االجتامعية،  والقيم 
ومنظمة،  واسعة،  فرًصا  تقدم  فهي  التطوعية؛  واألعامل  املحلية،  األنشطة 

وهادفة لتنمية هذه العالقات اإلنسانية بني الطلبة. 

23- تنمية املهارات وصقلها: إن ممارسة األنشطة يف ميادين اهلوايات 
املختلفة، ويف أندية املدرسة، ومجاعاهتا، يؤدي بشكل طبيعي وعميل إىل تنمية 
مهارات الطلبة يف هذه امليادين؛ فالتعلم عن طريق األنشطة يتيح فرًصا عديدة 
ويتفاعلوا  ويامرسوا،  ويتذوقوا،  ويلمسوا،  ويسمعوا،  يروا  ألن  للطلبة، 
وجيربوا، ويستخدموا مجيع حواسهم، ودوافعهم إىل النجاح، وإثبات الذات. 

الرتبوية،  األنشطة  أمهية  مدى  السابق  العرض  يف  يتبني  وهكذا 
واألهداف الرتبوية التي تسعى لتحقيقها، تلك األهداف التي تعد ذات قيمة 
مهمة يف العملية التعليمية والرتبوية، وهي جوهر مهم يسعى إليه املربون، مما 

يدفعنا إىل التعرف عىل وظائف األنشطة الرتبوية يف العملية الرتبوية. 
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فوائد الأن�سطة الرتبوية غري املنهجية

اأوًل: الن�صاط الثقايف والفني:

1- ينمي النشاط الثقايف والفني لدى الطلبة عادات وقياًم مرغوًبا فيها. 

2- يساعد عىل تقوية لغة الطالب. 

3- ينمي الثقة بالنفس. 

4- ينمي لدى الطلبة ملكة البحث. 

5- يساعد عىل إثراء املعلومات. 

6- تساعد اإلذاعة املدرسية يف القضاء عىل اخلجل الزائد. 

7- يساعد الطلبة يف التعبري عن آرائهم. 

8- ينمي اجلرأة األدبية للطلبة. 

9- يعمل عىل خلق جو من املرح لدى الطلبة. 

10- يساعد عىل استغالل أوقات الفراغ بأشياء ممتعة. 

11- يعمل عىل كشف مواهب الطلبة وتنميتها. 

12- يساعد عىل تقوية روح العمل اجلامعي. 

13- يعمق حب الوطن من خالل إحياء املناسبات الوطنية. 

14- يعمل عىل تعميق اجلانب الديني واألخالقي. 

15- يعمل عىل تعزيز االنتامء اإلسالمي من خالل التفاعل مع القضايا 
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اإلسالمية. 

16- يسهم يف تعديل سلوك الطالب. 

17- يساعد عىل بناء العزة يف نفوس الطالب.

18- يعطي الطالب ُبعد نظر، وفكًرا ثاقًبا فيام حوله.

ثانًيا: الن�صاط العلمي:

19- يساعد عىل تنمية روح البحث العلمي. 

20- ينمي روح االبتكار. 

21- يعمل عىل اكتشاف امليول الفردية واجلامعية. 

22- يساعد عىل استخدام األسلوب العلمي يف التفكري. 

23- يزود الطلبة باجلديد من املعلومات واألخبار. 

24- يعود الطلبة عىل ملء وقت فراغهم بأنشطة علمية مفيدة. 

25- يعمل عىل ربط املادة الدراسية باحلياة. 

26- يساعد عىل تعويد الطلبة الدقة يف التفكري. 

27- يعمل عىل اكتشاف مواهب وميول الطلبة. 

28- ينمي املهارات اليدوية من خالل صنع األجهزة العلمية. 

29- يعمل عىل استغالل خامات البيئة واالستفادة منها. 

30- يعمل عىل توعية الطلبة بأمهية البيئة ومحاية الطبيعة. 
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للمؤسسات  امليدانية  بالزيارات  القيام  عىل  الطالب  يشجع   -31
الرتبوية. 

32- ينمي حب االستطالع لدى الطلبة. 

33- يعمل عىل اكتشاف املعارف اجلديدة. 

34- يدرب الطلبة عىل التفكري. 

ثالًثا: الن�صاط الريا�صي:

35- يساعد يف اكتساب مهارة القيادة. 

36- يعمل عىل حتسني أداء الطلبة. 

37- يعمل عىل تنشيط أداء طالبه. 

38- يعمل عىل احلفاظ عىل القوة اجلسمية. 

39- يساعد عىل شغل وقت الفراغ بشكل إجيايب وممتع. 

40- يساعد عىل إقبال الطلبة عىل الدراسة بحيوية ونشاط. 

41- ينمي روح املنافسة احلرة والرشيفة. 

42- ينمي األخالق النبيلة السامية. 

43- ينمي حب التضحية وبذل اجلهد. 

44- حيافظ عىل اللياقة البدنية. 

45- يساهم إجيابًيا يف حتصيل الطلبة. 

46- يعلم الطلبة الدقة يف املواعيد. 
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47- يعلم الطلبة احرتام النظام. 

48- يعمل عىل خلق اجلو املحبب املرح لدى الطلبة. 

49- يعمل عىل تنمية القيم االجتامعية املرغوب فيها. 

50- يساعد يف تكوين صداقات وعالقات اجتامعية جديدة. 

51- ينمي القدرة عىل ضبط النفس. 

رابًعا: الرحالت املدر�صية:

52- تعمل الرحالت عىل توسيع خيال الطلبة. 

53- تساعد يف توسيع ثقافة الطلبة. 

54- تعود الطلبة عىل حتمل املسؤولية.

55- تزود الطلبة باجلديد من املعلومات واألخبار. 

56- تساعد الطلبة يف التعرف عىل األماكن األثرية والتارخيية. 

57- تعمق االنتامء الوطني واإلسالمي الصادق لدى الطلبة. 

58- تعد وسيلة ناجحة من وسائل التعلم. 

59- تعمل عىل إثارة امليل لالكتشاف. 

60- تعمل عىل تقوية العالقة بني الطالب واملعلم. 

61- تعمل عىل تنمية اإلحساس بجامل الطبيعة. 

62- تنمي لدى الطلبة القدرة عىل حل املشكالت. 
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63- تنمي التفكري العلمي من خالل كتابة التقارير. 

64- تساعد يف التعرف عىل البيئة. 

65- تعمل عىل تعزيز ربط املادة الدراسية باحلياة. 

66- تساعد يف خلق اجلو املحب املرح. 

67- تعمل عىل استثامر وقت الفراغ. 

68- تساعد يف تكوين صداقات جديدة. 

69- تنمي روح العمل اجلامعي. 

خام�ًصا: الك�صافة:

70- تعمل عىل تنمية روح الوالء واالعتزاز بالوطن. 

71- تنمي االعتامد عىل النفس. 

72- تنمي اإلحساس بدعم املحتاجني عند الطلبة. 

73- تنمي القيم االجتامعية الصادقة. 

74- تنمي السلوكيات املرغوب فيها. 

75- تعمل عىل تنمية املواطن الصالح. 

76- تنمي حب العمل ضمن اجلامعة. 

77- تنمي روح األخوة بني الطلبة. 

78- تعمل عىل تنمية روح التنافس الرشيف بني الطلبة. 
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79- تساعد عىل تنمية القدرات العقلية. 

80- تنمي روح القيادة يف نفوس الطالب. 

81- تكسب الطلبة الثقة بالنفس. 

�صاد�ًصا: الن�صاط التطوعي الجتماعي:

82- ينمي احرتام العمل. 

83- يعمل عىل إظهار املواطن الصالح. 

84- ينمي التضحية يف سبيل اهلل. 

85- يعمل عىل إقامة عالقات اجتامعية متشعبة. 

86- ينمي عادات اجتامعية حسنة لدى الطلبة. 

87- يعمل عىل إكساب الطلبة مهارات علمية. 

88- يعود الطلبة عىل حتمل املسؤولية. 

89- يعمل عىل توثيق الصلة بني املدرسة واملجتمع. 

90- يساهم يف خدمة املجتمع املحيل. 

91- يعمل عىل توثيق عالقة املدرسة باملجتمع. 

92- يعمق خدمة اإلسالم لدى الطلبة.
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م�سميات متعددة ملفهوم الأن�سطة

اأوًل: الأن�صطة خارج املنهج، اأو امل�صافة اإىل املنهج: 

وهي تعكس نظرة ترى أن املنهج هو جمموعة من املقررات الدراسية 
تؤدي إىل احلصول عىل درجة عالية، وأن األنشطة ليست من ضمن متطلبات 

التخرج، وهبذا كان طبيعًيا أن تسمى أنشطة خارج املنهج، أو مضافة إليه.

ثانًيا: الأن�صطة غري ال�صفية:

تعرف األنشطة غري الصفية بأهنا جزء من املنهج الكيل الذي يتضمن 
خربات ال تقدم عادة يف الفصل الدرايس. 

ثالًثا: الأن�صطة خارج الف�صل:

جتتمع  فقد  للمنهج،  احلديث  التعريف  مع  يتامشى  املسمى  وهذا 
يقبل عليه  الفصول، ولكنها متارس نشاًطا  النشاطات يف حجرات  مجاعات 
الطالب باختيارهم، وقد جيتمع فيه طالب من فرق متعددة طاملا لدهيم اهتامم 

هبذا النشاط. 

رابًعا: الأن�صطة امل�صاحبة للمنهج:

وهو مسمى، وإن كان يعني ضمنًا أن األنشطة ليست من صلب املنهج 
ولكنها مصاحبة له، إال أنه يوحي بنوع من االرتباط.
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خام�ًصا: الأن�صطة الطالبية:

وهي أنشطة يشارك فيها الطالب عن اختيار )بحرية( دون إرغامه عىل 
االشرتاك أو حتديد رغباته.

�صاد�ًصا: الأن�صطة املدر�صية:

وهو املصطلح الذي تستخدمه وزارات الرتبية، ويقصد به تلك الربامج 
أنواع  بدين يف ممارسة  أو  يبذله من جهد عقيل  بام  وتعنى  باملتعلم،  التي هتتم 
النشاط التي تتناسب مع قدراته وميوله واهتامماته داخل املدرسة وخارجها، 
واجتاهات  معينة  مهارات  واكتساب  اخلربة  إثراء  عىل  ذلك  يساعد  بحيث 
مرغوبة تؤدي إىل تنمية شخصية املتعلم من مجيع جوانبها، بام خيدم مطالب 

النمو ومتطلبات تقدم املجتمع ورقيه.
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تنظيمات الن�ساط املدر�سي

منها  تنظيامت عديدة، لكل  املدريس عن طريق  النشاط  يتم  أن  يمكن 
مزايا ومن أهم هذه التنظيامت ما يأيت:

1- ن�صاط اجلماعات اأو اجلمعيات:

ويكون ذلك بانضامم الراغبني من طالب املدرسة إىل واحدة أو أكثر 
من هذه اجلامعات أو اجلمعيات التي متارس نشاًطا معينًا حتت إرشاف أحد 
املدرسني؛ كاجلمعية اجلغرافية أو التارخيية، أو مجاعة الصحافة املدرسية، أو 

مجاعة أصدقاء املريض.

2- ن�صاط الف�صل:

ويكون ذلك بتقسيم تالميذ الفصل الواحد إىل جمموعات متارس كل 
منها نشاًطا معينًا طبًقا لرغباهتم وميوهلم، حتت إرشاف رائد الفصل أو أحد 
الذي خيتار أعضاءه من  الفصل  باألنشطة، ويعاونه يف ذلك جملس  املهتمني 

الطالب. 

3- ن�صاط ال�صف:

ويكون ذلك بتوزيع األنشطة عىل تالميذ الصف كله بفصوله املختلفة؛ 
بحيث  يكّون التالميذ فيام بينهم جمموعات للنشاط، حتت إرشاف جلنة تتوىل 
أنشطتها  بتنظيم  تقوم  كام  مسؤولياهتا،  وتوزيع  املجموعات  هذه  توجيه 

ومسابقاهتا.
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4- ن�صاط الأ�صرة:

الكبري  أفرادها  بني  تضم  االجتامعي  العرف  يف  األرسة  أن  املعلوم  من 
والصغري، واألوسط. الرئيس، أو رب األرسة، وهذا ما يسمى بنظام األرسة؛ 
حيث يقسم الطالب إىل عدد من األرس، حتمل كٌل منها اساًم معينًا من األسامء 
يكون  األبطال،  أو  الزعامء  أو  القادة  أو  اإلسالمية  الشخصيات  من  الالمعة 
لكل منها أنشطتها وأوقات ممارستها حتت إرشاف رائد أو عميد هلا، وكذلك 

عمل شارة ونشيد يتفق مع ما هتدف إليه، وجيمع األرس جملس أعىل.

فصوهلم  اختالف  عىل  املدرسة  طالب  من  فيتكونون  األعضاء  أما 
وصفوفهم وأعامرهم تبًعا مليوهلم ورغباهتم.  

أفرادها  يشرتك  األرس  من  جمموعة  من  تتكون  املدرسة  فإن  وبالتايل؛ 
يف ختطيط وتوزيع مسؤولياهتا عن طريق جلان وأعضاؤها طالب كل أرسة 
كلها  املدرسة  تصبح  َثمَّ  ومن  املتنوعة،  واألنشطة  املسابقات  األرس  وتتبادل 
بني  الرشيف  التنافس  من  روًحا  يوجد  مما  اجلوانب  متعدد  بنشاط  مستمتعة 
أبنائها، واحلامس للعمل املدريس، والتسابق يف املجاالت الرتبوية والتعليمية، 
وكذلك األنشطة املصاحبة للمنهج أو املتممة يف جو من التعاون والتآلف بني 

أبنائها.

وبعد؛ فاإنه على الرغم من تنوع هذه التنظيمات فاإن لها مزاياها 
امل�شرتكة والتي اأجملها فيما يلي:

1- أهنا وسيلة جيدة الستمتاع التالميذ باحلياة املدرسية واإلقبال عىل 
الدراسة.
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النظام والتعاون والتفكري  التالميذ من خالله عىل  2- أهنا جمال يعتاد 
املنظم.

3- أهنا هتيئ الفرصة للتالميذ للتعود عىل حتمل املسؤولية وتقديرها.

مع  حلوهلا  ويناقشون  مشكالهتم  فيه  التالميذ  يبحث  جمال  أهنا   -4
روادهم ومعلميهم واملرشفني عليهم.

البعض، وبني  التالميذ بعضهم  املودة بني  5- أهنا جمال إلشاعة روح 
معلميهم واملرشفني عليهم.
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عنا�سر الن�ساط الطالبي

إن عنارص النشاط الطاليب تعد معقبات ومقومات، واخلالف بينهام هو 
فاعلية أو عدم فاعلية هذه العنارص، ومن أهم هذه العنارص ما ييل:

العن�صر الأول؛ الطالب:

املختلفة  األنشطة  برامج  وتنفيذ  بناء  يف  األساس  الركن  الطالب  يعد 
فلوال اهلل ثم هو ملا وجدنا الربامج واألنشطة املدرسية.

النشاط  مقومات  من  مقوًما  بوصفه  إجيابًيا،  هنا  الطالب  دور  ولكون 
الطاليب، البد من توفر عدة أمور وعنارص يف شخص هذا الطالب أمهها:

النشاطات  بمامرسة  الطالب  لدى  الرغبة  وجود  إن  الرغبة:   -1
واالنضامم حتت ألويتها هو األساس يف عمله، وعدم وجود رغبة عند الطالب 

للنشاطات يلغى هذا املفهوم ووجوده.

2- إمكانات الطالب وزميله للعمل اليدوي والتفكري والروح اجلامعية، 
ووجود قدرة لديه ملامرسة العمل اليدوي يف أثناء ممارسته للنشاطات باعتبار 

أن املامرسة العملية هي سمة مميزة للنشاط.

3- وجود قدرات وإمكانات لدى الطالب تعمل عىل توجيهه ملامرسة 
الطالب  لدى  اجلسمية  القدرات  وجود  وعدم  املناسب،  املدريس  النشاط 
التي حيتاج  الرياضية، واألنشطة  تبعده عن ممارسة األنشطة  بال شك سوف 

تنفيذها إىل بذل جمهود بدين.

وتدفعه  حفزه  عىل  وتعمل  الطالب  لدى  القناعة  تتولد  القناعة:   -4
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للمشاركة يف النشاطات خمتلفة األوجه واالجتاهات، وهذه القناعة تتولد لديه 
)الزميل(  املشارك  والطالب  املقدمة،  بالربامج  فاقتناعه  والتطبيق،  باملامرسة 
النشاط )املرشف( وإدارة املدرسة، والدور املهم للنشاط يقودانه بال  ورائدا 

شك للمشاركة الفاعلة بتلك األنشطة.

بصورة  األهداف  ولتحقيق  املدرسية  األنشطة  تفعيل  يف  الرغبة  عند 
الطالبية كجزء أساس،  بالنشاطات  االقتناع  إجياد  إىل  فنحن بحاجة  جيدة، 
النشاطات  يف  العاملني  لتؤهل  تأهيلية  وبرامج  دراسية  مقررات  إجياد  وإىل 

وجتدد معارفهم وتزيد يف خرباهتم.

العن�صر الثاين؛ الربنامج:

ويرس،  أرحيية  بكل  الطالب  عليه  يقبل  الذي  هو  اجليد  الربنامج  إن 
وبالتايل جيب علينا التذكري بصفات الربنامج اجليد، والتي من أمهها أن يبنى 
النشاط  برنامج  يؤدي  ولكي  وميوهلم.  ورغباهتم  الطالب  احتياجات  عىل 
الذي سينفذه الطالب إىل املشاركة، والتي يأمل القائمون عليه بتحقيق نتائج 

إجيابية، ال بد من توافر أمور عدة يف ذلك الربنامج والتي من أمهها ما ييل:

وعدم  املشاركني  األفراد  ورغبات  احتياجات  تلبية  عىل  العمل   )1(
إغفال احتياجات اهليئة الرسمية )املدرسة، املؤسسة(.

)2( أال يتعارض الربنامج حمتوى وتطبيًقا مع التعاليم الدينية والعادات 
والتقاليد واألعراف املتبعة احلسنة.

نوع  عىل  اختصارها  وعدم  الربنامج  يف  النشاط  أشكال  تنوع   )3(
وممارسة واحدة، كذلك أن يشتمل الربنامج عىل مستويات تناسب قدرات 
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الطالب وإمكاناهتم البدنية والعقلية )الشمول والتدرج(.

)4( أن هتتم يف الربنامج وتنفيذه عىل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام 
مجيع املشاركني عىل أال حتظى بمامرسة النشاط فئة حمددة.

الوقت  حيث  وللمرشفني،  للمامرسني  السليم  التوقيت  مراعاة   )5(
الكايف واملناسب يف آن واحد؛ فكفاية الوقت أن يكون الوقت املتاح للنشاط 
الربنامج  لوحدات  املمنوح  الوقت  كفاية  إىل  إضافة  كافية  متكاملة  كوحدة 

)مكونات الربنامج(.

يف حني أن التوقيت املناسب لتنفيذ الربنامج وعدم تعارضه مع مواعيد 
مهمة؛ كموعد الصالة مثاًل هو من عالمات نجاح الربنامج ومباركة خطوات 

تنفيذه.

)6( العمل قدر املستطاع عىل استغالل اإلمكانات املتاحة أمام املامرسني 
يف جمتمع النشاط.

يريح  اجليد  اإلرشاف  حيث  هلا  أهل  هو  ملن  الريادة  تعطى  أن   )7(
إعداد  يعني  وال  التامة،  والثقة  والثبات  بالطمأنينة  ويشعرهم  املشاركني 
برنامج جيد بوجود إمكانات كافية، برناجًما ناجًحا بغياب رائد النشاط القادر 

عىل إخراج هذا العمل بالشكل السليم واملفيد.

)8( مراعاة األمور املالية وخمرجات )اجلمع واإلنفاق( حيث الوضوح 
اجلمع  جماالت  توضيح  من  والبد  املتعاملني،  يريح  املالية  النواحي  يف  التام 
ابتعاد  مالية، واألفضل  اإلنفاق ضمن جمموعة مكلفة وإيصاالت  وجماالت 
رائد النشاط عن القيام هبذا العمل بشكل مبارش، وأن تقوم بذلك جلنة مالية 
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يشرتك هبا الطالب لرتحيه يف عمله، وجتعل منه متفرًغا أكثر إلخراج النشاط 
إىل حيز الوجود بالصورة التي نريد ليحقق األهداف التي نسعى هلا.

)9( العمل عىل توافر مبدأ األمان والسالمة عند تنفيذ النشاط، وهذه 
نفسها  النشاط  وبرامج  والساحات  الربنامج،  تنفيذ  بأدوات  تتعلق  اآللية 
ومهاراهتا؛ حيث سالمة املامرسني، خاصة يف الربامج التي حيتاج تنفيذها إىل 

حركة، وتنقل كالنشاط الريايض والكشفي والنشاط العلمي يف املخترب.

)10( إجراء التقييم املستمر خالل مراحل النشاط من بداية التخطيط 
املختلفة  التنفيذ  مراحل  يف  املستمر  الزمني  فالتقييم  التنفيذ؛  انتهاء  وحتى 
عىل  ويعمل  فيه،  أنت  الذي  الواقع  حقيقة  عىل  للنشاط  كمنفذ  يضعك 
االستفادة الكربى واملثىل من التغذية الراجعة، وقد ذكر »كارلسون« أن من 
حمتوياته.  تتنوع  وأن  األفراد  طبيعة  مع  يتناسب  أن  الربنامج  نجاح  عوامل 
النشاطات مع  تتناسب  وأن تكون هناك مستويات خمتلفة لكل نشاط، وأن 
اإلمكانات املتاحة، وتوافر األمان والسالمة، وأن يعمل عىل حتقيق األهداف.

وأهم من هذا كله أال يتعارض مع الدين، أو العادات والتقاليد السائدة 
يف املجتمع.

العن�صر الثالث؛ رائد الن�صاط:

إن  إذ  احلساسية،  شديد  األمهية  بالغ  اجلامعة  يف  أساس  دور  للرائد 
يتبعها يف  التي  احلياة، وخرباته والطريقة  العام، وأسلوبه يف  صفاته ومظهره 
توجيه اجلامعة وريادهتا، وطريقة تعامله وعالقته مع اجلامعة، ومع كل فرد من 

أفرادها، كل ذلك يؤثر يف اجلامعة وأفرادها ودرجة تقدمهم.
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وكلام تقبلت مجاعة النشاط رائدها عن حب وثقة وتقدير، كان أخذهم 
بتوجيهاته أرسع وأكثر استمراًرا، وفيام ييل أهم صفات الرائد الناجح:

- حبه للعمل مع الطالب داخل الفصل وخارجه. 

- إتقانه للهواية أو النشاط الذي يامرسه أعضاء اجلامعة بقدر اإلمكان. 

- روحه املرحة؛ تشجع الطالب عىل االستمرار يف اجلامعة، وتدفعهم 
إىل التعبري عن آرائهم. 

- يتعاون مع أعضاء اجلامعة إلنجاح مرشوعاهتا. 

- تقبله أعضاء اجلامعة كام هم، ال كام جيب أن يكونوا. 

- أخالقه الطيبة التي جتعل منه مثاًل هلم جيتذبه أعضاء اجلامعة. 

- استعداده لتحقيق رغبات وميول أعضاء اجلامعة. 

- مساعدته ألعضاء اجلامعة يف املواقف التي حيتاجون فيها للمساعدة 
مع إشعارهم برغبته يف معاونتهم. 

- ثبات أسلوبه يف معاملته جلميع أعضاء اجلامعة دون تفرقة أو متييز. 

- قدرته عىل توجيه أعضاء اجلامعة يف تنفيذ مرشوعاهتا. 

- إيامنه بعمله، واحلامس له، واالعتزاز بمهنته.

- حتمله مسؤولية اإلرشاف عىل اجلامعة برًضا وارتياح. 

- ذكاء الرائد وحسن ترصفه خري معني له عىل نجاح ريادته للجامعة.

- تساحمه مع أعضاء اجلامعة وعدم التكلف يف احلديث؛ عامل مهم يف 
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جذب األعضاء حوله مما جيعل تأثريه سهاًل، وتوجيهه هلم مقبوالً.

ومع  ككل،  اجلامعة  مع  سليمة  مهنية  عالقات  تكوين  عىل  القدرة   -
أفراد اجلامعة. 

- يعد الرائد مصدر معلومات ألعضاء اجلامعة.

واإىل جانب متيز الرائد ب�شفات �شخ�شية معينة يجب اأن تتوافر 
فيه بع�ض القدرات التي ت�شاعده على حتقيق اأغرا�ض اجلماعة وتنفيذ 

براجمها ومنها: 
ومدى  اجلامعة،  داخل  املختلفة  املواقف  حتليل  عىل  القدرة   -1
احتياجاهتا، وإىل أّي حد يتوقع رسعة تقدمها، أو بمعنى أوضح؛ يظهر الرائد 
املهارة يف مالحظة اجلامعة ثم قيادهتا يف ضوء حتليل مواقفها، واحلكم عىل كل 
آرائها  التعبري عن  اجلامعة عىل  املظهر يف مساعدة  منها، وهو يف هذا  موقف 

وتوضيح أهدافها. 

2- القدرة عىل االشرتاك مع اجلامعة وتوضيح دوره فيها. 

3- تشجيع أفراد اجلامعة عىل االشرتاك يف إبداء اآلراء وختطيط الربامج 
للجامعة  املختلفة  املرشوعات  يوجهون  قادة  بينهم  من  يربز  بحيث  املختلفة 
النشاط  ويعاونون يف أدائها، كام يشجع اجلميع عىل حتمل املسؤولية يف أداء 

العام للجامعة. 

لوضع  مجاعًيا  تفكرًيا  تفكر  عندما  اجلامعة  معاونة  عىل  القدرة   -4
الربامج وختطيطها وتطويرها بام حيقق رغباهتم واحتياجاهتم. 

5- القدرة عىل استغالل إمكانات املدرسة والبيئة التي يمكن االستفادة 
منها يف حتقيق برنامج اجلامعة. 
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العن�صر الرابع؛ تنظيم اجلماعة: 

يبدأ الرائد يف رشح الغرض من تكوين اجلامعة واهلدف الذي ترمي إىل 
حتقيقه، ثم يبني لتالميذ اجلامعة مواعيد ومكان اجتامعاهتا، واألدوات املطلوبة 

منهم واإلمكانات التي تتوافر يف املدرسة ملامرسة نشاطهم. 

وأمني  وسكرتري  ووكيل  رئيس  من  اجلامعة(  )جملس  الرائد  وُيكّون 
اختيار  ويتم  حاجاهتا،  حسب  اجلامعة،  أعضاء  من  ذلك  وغري  صندوق 
تلميذ(  )وهو  اجلامعة  رئيس  ويتوىل  االنتخاب  طريق  عن  األعضاء  هؤالء 
إدارة جلسات االجتامعات وهو املسؤول الثاين - بعد الرائد - عن اجلامعة، 
ويقوم الوكيل بعمل الرئيس يف حالة غيابه، وهو املسؤول عن أدوات اجلامعة 
أسامء  ويسجل  اجلامعة  اجتامعات  حمارض  اجلامعة  سكرتري  ويدون  وحفظها 

احلارضين يف كل اجتامع، والقرارات التي اختذت.

أما أمني الصندوق فهو املسؤول عن قيد إيرادات اجلمعية ومرصوفاهتا 
أحد  إىل  يوردها  أن  عىل  االشرتاكات،  حتصيل  عىل  اجلامعة  رائد  ويرشف 

البنوك أو مكاتب الربيد.

التي  أنواع نشاط اجلامعة؛ من أهم األعامل  الرائد لكل  ويعد تسجيل 
جيب أن يتقنها، فعن طريق تسجيل نشاط اجلامعة يستطيع الرائد أن يدرس 

سلوك أفرادها وأن يقيس نموهم وتطورهم.

العن�صر اخلام�س؛ الربنامج: 

وأساليب حتقيقها  أهدافها  يوضح  الذي  املدرسية هو  اجلامعة  برنامج 
وختتلف الربامج من مجاعة إىل أخرى، إال أن هناك رشوًطا عامة جيب مراعاة 
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توافرها لنجاح برنامج أية مجاعة مدرسية:

األهداف  بتحديد  وذلك  الربنامج،  ختطيط  يف  األعضاء  اشرتاك   -1
وأساليب حتقيقها وخطوات تنفيذها، وبذلك تكون الربامج نابعة من اجلامعة 

معربة عن رغبات أعضائها. 

الذي  الربنامج  تنفيذ  يف  إجيابًيا  اشرتاًكا  اجلامعة  أعضاء  اشرتاك   -2
وضعوه. 

منهم  أكرب عدد  اشرتاك  يراعى  األعضاء،  بني  العمل  توزيع  3- عند 
فيه، وأن يكون الدور الذي يقوم به العضو متناسًبا مع استعداداته وقدراته 

حتى يتمكن من النجاح فيه. 

4- مراعاة التدرج يف الربنامج؛ فتبدأ اجلامعة بالعمليات السهلة التي 
يف  اجلامعة  فنجاح  كبرًيا،  جمهوًدا  تتطلب  وال  قصري  وقت  يف  نتائجها  تظهر 
حتقيق  إىل  ويدفعهم  بأنفسهم،  ثم  باهلل  الثقة  يكسبهم  العمليات  هذه  حتقيق 

عمليات أصعب وهكذا. 

5- مراعاة اإلمكانات التي يمكن توفريها ملامرسة الربنامج، واملقصود 
بذلك إمكانات املدرسة املالية واألماكن، وإمكانات األعضاء أنفسهم حتى 

يكون الربنامج ممكن التنفيذ وليس جمرد مرشوع عىل الورق. 

أهدافها  لتحقيق  اجلامعة  تضعها  التي  األساليب  مرونة  وجوب   -6
وقابليتها للتعديل وفًقا للظروف التي تطرأ يف أثناء التنفيذ. 

عن  وذلك  نشاطها  يف  االشرتاك  من  اجلامعة  أفراد  استفادة  توفري   -7
تقدمه  الذي  بالربنامج  واستمتاعهم  خربات،  أو  ملهارات  تعلمهم  طريق 

مجاعتهم.
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العن�صر ال�صاد�س؛ الإدارة املدر�صية:

والعمل  املناسبة  األجواء  هتيئة  املدرسية  اإلدارة  من  يطلب  حيث 
السعي  وواجبها  والطالب،  املدرسة  نشاطات  لتنفيذ  اإلمكانات  توفري  عىل 
مع  وتتعاون  النشاطات،  برامج  وتنفيذ  إعداد  تواجه  التي  العقبات  لتخطي 

عنارص النشاط كلها إلنجاح العمل.

إن مدير املدرسة قادر عىل أن يعمل عىل إثراء النشاط من خالل عمل 
اآليت: 

1. غرس مفهوم النشاط لدى معلمي املدرسة، وحثهم عىل املشاركة 
اإلجيابية بربامج النشاط.

2. متابعة كل جديد يف جمال النشاطات الطالبية، والعمل عىل توفري 
هذه املعرفة لباقي أعضاء اهليئة التدريسية بإطالعهم عليه.

3. العمل عىل تسخري اإلمكانات املتاحة يف املدرسة وموافقتها خلدمة 
جماالت النشاط املختلفة.

4. تشجيع املعلمني عىل مزاولة النشاط إذا روعي يف توزيعه للحصص 
الطالبية يف برامج املعلم مشاركته يف النشاط، وذلك بتقليل نصابه األسبوعي 

من احلصص ما أمكن.

طالبه  بنتائج  اهتاممه  خالل  من  واملعلمني  الطالب  ويعزز  يشجع   .5
ومدرسته يف جماالت األنشطة املختلفة، وذلك االهتامم يكون بشكل تعزيز يف 

اإلذاعة الطالبية واالجتامعات اخلاصة ألولياء األمور واملجتمع املحيل.

6. إدراج مشاركة املعلم بالنشاطات ضمن تقييم األداء اخلاص باملعلم 

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي38

يف هناية العام الدرايس.

7. تشجيع املعلمني يف مدرسته بحضور الدورات التأهيلية والتدريبية 
لرواد النشاط.

وللمدير دور يف ت�شجيع الن�شاط لدى اأولياء الأمور؛ وذلك من 
خالل املمار�شات التالية:

النشاط الطاليب يف املدرسة، وذلك  1- مشاركة أولياء األمور بأوجه 
وخرباهتم  قدراهتم  من  يمكن  ما  واستغالل  هلم،  املشاركة  دعوات  بإرسال 

بمشاركتهم يف إعداد وتنفيذ الربامج.

2- عن طريق توزيع مسابقات ونشاطات خاصة بأولياء األمور، يتم 
إعدادها، وإعالن نتائجها، وتقدير الفائزين.

وبيان  الطالبية  بالنشاطات  املشاركني  الطالب  أمور  أولياء  3- شكر 
نتائجهم.

كمسابقة  حمددة؛  بمسابقات  واألرسة  البيوت  ربات  مشاركة   -4
أحسن عمل يدوي.

بدور  القيام  للمدير  يمكن  املدرسة؛  ألنشطة  اخلارجي  املجال  ويف 
املختلفة  األنشطة  جماالت  باستضافة  وذلك  املجال  هذا  يف  وجيل  واضح 

ومشاركة املجتمع املحيل برعاية الفائزين وتقديرهم.

العن�صر ال�صابع؛ الإمكانات:

وهي كل ما يساعد عىل تنفيذ الربامج املختلفة للنشاطات، واإلمكانات 
فاملعلم  البرشي واملادي بكل ماهلام من معنى وحدود؛  اجلانبني  تشتمل عىل 
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كلها  واملشاركون،  واملنفذون  واملجتمع  التدريسية  واهليئة  النشاط  ورائد 
تندرج حتت اإلمكانات البرشية.

واملوجودات  األدوات  بصورة  يظهر  هنا  املادي  اجلانب  أن  حني  يف 
الالزمة لتنفيذ النشاط سواء كانت متوفرة يف املدرسة وتوظف لذلك، أم غري 

متوفرة ويعمل اجلانب البرشي عىل توفريها. 

والواضح أن توفر اإلمكانات املادية بكميات مناسبة للتنفيذ ال تكفي 
وحدها يف إنجاز العمل وإخراجه حليز الوجود؛ بل األهم منها هو اجلانب 
اإلمكانات  كل  وتسخري  تأمني  عىل  القادرون  وهم  املخرجون  البرشي، 

واالحتياجات اخلاصة بتنفيذ أوجه النشاط.

العن�صر الثامن؛ الأ�صرة:

من  تعد  لألرسة  واالقتصادية  االجتامعية  واحلالة  األهل  ثقافة  حيث 
النشاطات املختلفة، إضافة إىل وجود  التي تدعم مشاركة األبناء يف  األمور 
وحيفزهم  إخوته  من  اآلخرين  يساعد  ما،  نشاط  يف  يشارك  األبناء  أحد 

ويدفعهم للمشاركة وال ننسى دور قناعة الوالدين بالربامج ومنفذها.

ومن املجاالت التي يمكن من خالهلا تنشيط األهل مع املدرسة؛ جمالس 
اآلباء، وتبادل الزيارات بني أولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس يف املدرسة 
وإدارهتا وتكوين املجالس االستشارية، وإعداد برامج اليوم املفتوح، وبرامج 

استقبال الطالب اجلدد وكذلك برامج تثقيفية ألولياء األمور.

العقبات  نفسه هي  الوقت  النشاط، ويف  العنارص هي مقومات  وهذه 
إذا وجدت بصورة سلبية متاًما، ومل تستغل بشكل سليم لتصبح معيًقا وحجر 

عثرة يف طريق تقديم وتنفيذ الربامج املختلفة لنشاطات املدرسة.
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اأغرا�س الأن�سطة الرتبوية غري املنهجية

ترمي الأن�شطة املدر�شية اإىل حتقيق الأغرا�ض التالية: 
تعود عليهم وعىل  الطالب بربامج هادفة ومفيدة  أوقات  استثامر   -1

جمتمعهم وأمتهم ووطنهم باخلري والفائدة. 

2- اكتشاف املواهب والقدرات الرائعة، والعمل عىل صقلها وتنميتها. 

3- تدريب الطالب عىل االنقياد والطاعة وحتمل املسؤولية واملشاركة 
يف النهوض بأعباء احلياة. 

4- تقوية الشعور واالنتامء الوطني وتقدير املسؤولية وطاعة ويل األمر 
وتقدير العلم والعلامء. 

5- توثيق الروابط األخوية بني الطالب وتقوية روح التآلف والتعاون 
واملحبة بينهم وخدمة بالدهم والتفاعل مع قضايا وطنهم وجمتمعهم وأمتهم 

وحميطهم. 

وتنمية  والبدنية،  واالجتامعية  النفسية  الطالب  مشكالت  عالج   -6
التثقيف العام، وتدريب الطالب، وتنمية اجتاهاهتم نحو العمل واالستمتاع 

به، واحرتام العاملني، وإتقان ما يتولونه من أعامل ومسؤوليات.

وممارسة  الطالب  لدى  البدنية  واللياقة  الرياضية  الروح  تنمية   -7
الرتويح الربيء.
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واإذا تفهمنا اأن الن�شاط الرتبوي داخل املدر�شة ذو هدف تكاملي 
مع ن�شاط املواد الدرا�شية املرتبط باملناهج واملقررات املدر�شية والذي 

يحقق جمماًل من الأهداف الرتبوية التعليمية؛ ومنها: 
للطالب  يعطي  بشكل  الفصل  داخل  يدرس  ملا  العلمي  التطبيق   -1
حرية املامرسة والتعمق يف بعض املعلومات، والتعبري عن مفهومه ملا يدرسه 

ومدى استيعابه لذلك. 

بعض  يرغب  التي  املعلومات  بعض  من  لالستزادة  املجال  فتح   -2
الطالب االستزادة منها يف بعض املجاالت أو حول بعض املوضوعات.

لبعض  االستيعاب  ومستوى  يتالءم  بام  املعلومات  بعض  تسهيل   -3
الطالب بطرق مشوقة.

4- إتاحة املجال لبعض االبتكارات التي يتمتع هبا بعض الطالب يف 
الدراسية وعرضها بأسلوبه وفكره  بعض املجاالت أو املوضوعات للمواد 

اخلاص. 

مما يتطلب من املدرسة تنظيم نشاطاهتا الرتبوية يف أثناء اليوم الدرايس 
بام يتالءم مع إمكاناهتا. 

لكل  تتاح  زمنية  مدة  ختصيص  خالل  من  ومعلميها  طالهبا  وإعداد 
الطالب يف أثناء اليوم الدرايس كحق من حقوقهم، وواجب مدريس تربوي 
جيب أن يتاح هلم استثامره بام يعود عليهم بالفائدة ويفتح أمامهم بعض اآلفاق 
مؤثر  وتوجيه  تربوي  إرشاف  حتت  لبلورهتا  والذاتية  املكتسبة  والتأمالت 
ووفق ضوابط عامة ختدم العملية التعليمية والرتبوية وحتقق للطلبة األهداف 
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واملامرسات الرتبوية املرجوة .. والتي منها: 

الزمالء  املكونة من جمموعة  النشاط  املنظم وفق مجاعات  االندماج   *
وصقل  اخلربات  لتبادل  العلمية  وامليول  املواهب  يف  معه  يشرتكون  الذين 
وانتامء  شامل  نظام  حيكمها  مرتابطة  كوحدة  والعمل  وتنميتها   املهارات 

موحد. 

* فتح املجال للطالب غري املتفاعلني لالندماج مع زمالئهم واالحتكاك 
املنظم للرؤية واملحاكاة ومن َثمَّ اإلفصاح عن املواهب والقدرات الكامنة يف 

نفوسهم إلبرازها والتفاعل مع زمالئهم اآلخرين. 

* كرس الرتابة من تتابع احلصص املنهجية التي تنعكس سلًبا عىل قدرة 
االستيعاب للدرس، وجتديد الطاقات عرب ممارسة برامج النشاطات الرتبوية 

ذات الدافع الذايت احلر من قبل الطالب وفق توجيه تربوي منظم. 

* إجياد وقت مناسب ملامرسة مهمتها الرتبوية الشاملة يف التوجيه العام 
الشاملة إلبراز  الرشيفة  املنافسة  الربيء، وإجياد  الشاملة والرتويح  والتوعية 
أم  العلمية  سواء  املجاالت  مجيع  يف  املتميزة  الطالبية  واملواهب  القدرات 

العملية... إلخ.

من  جمال  لكل  اإن  حيث  الطالبية  الأن�شطة  اأهداف  ولتعدد 
جمالتها اأهدافها التي حتقق الغاية منها فيمكن القول اأن الأهداف 
العامة والعري�شة منها كما بينها الفهيدي يف كتابه، على النحو التايل: 
الصفية  الغرف  الطلبة يف  يتعلمها  التي  الدراسية  املواد  بني  الربط   -1

بواقع احلياة وجتسيدها من خالل التطبيقات العملية واملامرسات امليدانية. 
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الطلبة  لدى  الكامنة  واملواهب  واملهارات  القدرات  اكتشاف   -2
والعمل عىل صقلها وتنميتها واستثامرها لصالح الطلبة واملجتمع. 

3- تعويد الطلبة عىل االنضباط، وتوجيه طاقاهتم إىل األنشطة البناءة 
واالبتعاد عن األنشطة اهلدامة. 

4- هتيئة الفرص للموهوبني وتشجيعهم عىل التفوق واالبتكار. 
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�سروط الن�ساط الطالبي غري املنهجي الهادف

1- وضوح أهداف النشاط املدريس.

النشاط،  من  خمتلفة  أنواًعا  الربنامج  يتضمن  بحيث  الشمول   -2
ويتضمن كل نشاط أعامالً تناسب خمتلف مستويات القدرة واملهارة خلصائص 

نمو الطلبة. 

َبنَّاء، ويرتبط بأهداف الرتبية، وبحاجات الطلبة،  3- برنامج النشاط 
ومعتقدات املجتمع الصحيحة. 

الزمان  فيه  حيدد  العام،  الدراسة  جدول  ضمن  جدول  للنشاط   -4
واملكان املناسبان لكل نشاط. 

5- توفري امليزانيات واملواد واألدوات الالزمة لكل نشاط، واالقتصاد 
يف اجلهد واإلنفاق املادي. 

6- عملية النشاط بام تتضمنه من ختطيط وتنفيذ وتقويم أكثر أمهية من 
اإلنتاج النهائي أو الفوز يف املسابقات. 

7- تقويم النشاط يتم يف ضوء قيمته الرتبوية وصلته بأهداف العملية 
التعليمية، ويكون مستمًرا وباشرتاك مجيع العاملني فيه. 

بني  للتنسيق  عنه  غنى  ال  املسؤولني؛  بني  الفريق  وبروح  التعاون   -8
جوانبه.

9- ختصص املعلم ورغبته أساس لتعيينه مرشًفا. 

10- اإلرشاف عىل النشاط له وزنه يف جدول املعلم. 
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القدرة  تفضل  هنا  فالرغبة  النشاط؛  اختيار  يف  الطالب  حرية   -11
واالستعداد مع ترشيد االختيار. 

12- دور الطالب رئيس يف ختطيط النشاط وتنفيذه وتقويمه. 

13- تنوع جماالت النشاط بام يالءم القدرات اخلاصة. 

14- أن يكون النشاط مرشوًعا تعليمًيا تتكامل فيه النظرية والتطبيق. 

15- أن يتميز باملرونة وحتقيق العمل املشرتك. 
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وظائف الأن�سطة

والرتبويــة  النف�صيــة  الوظائــف  مــن  عــدًدا  الأن�صطــة  تقــدم 
والجتماعيــة التي تتم من خالل ممار�صــة املتعلمني لالأن�صطة، وفيما 

يلي اأهم هذه الوظائف:

الوظائف  من  عدًدا  الأن�شطة  تقدم  النف�شية:  الوظائف   -1
النف�شية نوجز منها:

• تعد األنشطة خاصية من خصائص نمو املتعلم.

• األنشطة مظهر من مظاهر نمو املتعلم.

• تعد حاجة من حاجات املتعلمني النفسية.

• تساعد عىل التخلص من املشكالت النفسية كالقلق والتوتر وغريها.

• القدرة عىل ضبط النفس والرتوي والصرب.

• تساعد عىل نمو املفاهيم واخلربات للمتعلمني.

تساعد عىل تعديل أنامط السلوك للوصول إىل سلوكيات مرغوب   •
فيها.

• تساعد األنشطة عىل التعلم من خالل حل املشكالت.

• تعد األنشطة دافًعا مهاًم للتعلم.

الوظائف  من  عدًدا  الأن�شطة  تقدم  الرتبوية:  الوظائف   -2
الرتبوية نوجز منها:
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• تساهم األنشطة يف تعلم الطالب للمعلومات واملعارف التي حتتاج 
إىل خربات مبارشة.

تسعى  التي  والعامة  اخلاصة  الرتبوية  األهداف  حتقيق  يف  تساهم   •
املدرسة واملجتمع إىل حتقيقها.

مرغوب  إجيابية  سلوكيات  ملامرسة  للمتعلمني  حقيقية  فرصة  تعد   •
فيها.

• جتعل األنشطة من املدرسة مكاًنا جلذب التالميذ وعدم ترسهبم منها.

• إكساب املتعلمني اخلربات الرضورية التي حيتاجوهنا.

النظرية وحتويلها إىل خربات  تساعد األنشطة عىل تعميق اجلوانب   •
حسية.

النظافة  عىل  كاملحافظة  فيها؛  مرغوب  اجتاهات  حتقيق  عىل  تساعد   •
والنظام واألمانة واحرتام اآلخرين.

• تساعد املتعلمني عىل اكتساب خربات ذات معنى.

• تساعد عىل تنمية املهارات الكتابية واحلسابية.

الوظائف  من  عدًدا  الأن�شطة  تقدم  الجتماعية:  الوظائف   -3
الجتماعية نوجز منها:

• تنمية روح التعاون بني أفراد املجموعة الواحدة.

• تساهم يف تنمية اجتاهات اجتامعية مهمة؛ مثل الصداقة والود واملحبة 
والتنافس الرشيف.
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• تنمي لدى املتعلمني الثقة بالنفس واحرتام اآلخرين.

يف  وتعميقها  والقوانني  األنظمة  احرتام  عىل  املتعلمني  تساعد   •
نفوسهم.

• تنمية املهارات االجتامعية املرغوب فيها لدى املتعلمني.

• تنمي الوالء االجتامعي لآلخرين وللبيئة املحيطة.

 



49 فار�س الن�ساط املدر�سي

العوامل املوؤثرة يف الن�ساط الرتبوي غري املنهجي

تلعــب جمموعة مــن العوامل دوًرا مهًمــا يف التاأثري على الن�صاط 
املدر�صي �صواء �صلًبا اأم اإيجاًبا .. ومنها: 

النشاط: حيث إن عدًدا  التالميذ عند توزيعهم عىل نواحي  1- رغبة 
وهذا  النشاط،  نوع  التالميذ  عىل  تفرض  املدرسة  أن  يرون  املدرسني،  من 
ينطبق عىل أنواع النشاط التي يقبل عليها التالميذ إقباالً شديًدا، يتعذر معه 

تلبية رغباهتم مجيًعا.

أن  األنشطة  عىل  الطلبة  توزيع  عند  للمدرسة  يمكن  احلالة  هذه  ويف 
تطلب من كل طالب كتابة أكثر من رغبة وأن يرتبها حسب األفضلية، فإذا 
تعذر عىل املدرسة تلبية رغبته األوىل حاولت تلبية رغبته الثانية أو التي تليها. 

2- االلتزام بالنشاط الذي خيتاره الطالب: فكثرًيا ما يالحظ أن تسجيل 
االلتزام  لكن  الدرايس  العام  مطلع  يف  يتم  املختلفة  النشاطات  يف  الطالب 
تتوقف  حتى  تدرجيًيا  يضعف  النشاط  من  اللون  هذا  يف  الفعيل  باالشرتاك 
مشاركات كثري من الطلبة، ويتحول الوقت املخصص للنشاط إىل فرصة أو 

للهو الطلبة. 

أنواع  وجود  أحياًنا  يالحظ  املدريس:  بالنشاط  االهتامم  شكلية   -3
النشاط وأسامء للطلبة املسجلني يف كل منها، وأسامء للمرشفني عليها؛ ولكن 

ال يكون هناك تطبيق حقيقي للنشاط. 

املسجلة  البيانات  قد نجد يف  النشاط:  املرشفني عىل  4- سلبية بعض 
األمر  هذا  وحيدث  احلقيقي،  الواقع  من  إرشاًقا  أكثر  معلومات  أو  أرقاًما 
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عندما ُيفضل بعض املدرسني املعنيني عدم إثارة مشكالت مع إدارة املدرسة؛ 
فيسجلون بعض األرقام واملعلومات الومهية.

أو  خرائط  رسم  أو  خامات  بإحضار  الطالب  بعض  تكليف   -5
عمل جمسامت غالية الثمن، وهذا من أسباب عزوف الطلبة عن املشاركة يف 

النشاطات. 

هم  واملرشف  الطلبة  أن  الرتبوية  املبادئ  من  النشاط:  عمل  خطة   -6
الذي  لكن  ممارسته؛  يف  يرغبون  الذي  للنشاط  العمل  خطة  يضعون  الذين 
حيدث أن اخلطة وبرنامج العمل يفرض عليهم مما يدفعهم إىل العزوف عن 

املشاركة. 

7- األرسة ال تشجع الطالب عىل االشرتاك يف النشاط: ما زال بعض 
وتبديد  للوقت،  أنه مضيعة  املدريس عىل  النشاط  إىل  ينظرون  األمور  أولياء 

جلهد أبنائهم.

التعلم  نظريات  عىل  واملبنية  املدريس  للنشاط  اخلطأ  النظرة  وهذه 
املدرسة عىل  لدور  فقط، وتنظر  أنه معريف  للتعلم عىل  تنظر  والتي  القديمة، 
أنه حشو ألذهان الطلبة باملعلومات، هذه النظرة اخلاطئة جتعل بعض أولياء 

األمور يمنعون األبناء من املشاركة يف النشاط املدريس. 
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معايري اختيار الن�ساط الطالبي

عند القيام ببناء برنامج معني يف نشاط ما، فال بد ملن سيقوم هبذا العمل 
األغراض  حتقيق  سهولة  يف  شك  أدنى  دون  تساعده  أمور  عدة  يراعي  أن 

واألهداف التي يسعى لتحقيقها يف هذا الربنامج.

ومن أهم األمور التي هلا إجيابية أكيدة يف القدرة عىل اختيار الربنامج 
املناسب واألمثل للتطبيق وفق األنشطة واإلمكانات ما ييل:

يمكن  وواضحة  خمتلفة  أهداف  وفق  هلا  خمطًطا  الربامج  تكون  أن   .1
تنفيذها.

ملستوى  ومالئمة  الطالب،  رغبات  مع  متفقة  الربامج  تكون  أن   .2
قدراهتم.

3. مناسبة الربامج للبيئة واملجتمع الذي نعيش فيه.

4. الشمول والتنوع واإلفادة منها يف مبدأ تكافؤ الفرص للمامرسني.

5. حتقق اخلربات العلمية املتوقع أن يكتسبها الطالب.

6. االرتباط باملواد الدراسية.

7. تتامشى مع تعاليم الدين اإلسالمي.

8. اإلسهام يف نمو الطالب عقلًيا وعلمًيا وثقافًيا وأخالقًيا.

9. تسهم يف دعم ميول الطالب وتعزز اجتاهاهتم اإلجيابية، وتكشف 
عن ميوهلم لصقلها .
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10. اإلسهام يف خدمة البيئة، واستقطاب طاقات من أجلها.

11.الواقعية  والتكامل واملرونة بحيث تكون مشاركة الطالب لإلفادة 
من مجيع اخلربات واإلمكانات املتاحة يف املدارس.
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اجلهات امل�سرفة على الن�ساط الطالبي

إعداًدا  بالنشاطات  الوثيق  االرتباط  ذات  اجلهات  من  العديد  هناك 
حتقق  نتائج  إىل  الوصول  شك  بال  وهاجسها  اجلهات  هذه  وغاية  وتطبيًقا، 
وتوزيع  اجلهات  تعدد  يعني  وإال  أقيم،  أجله  من  الذي  النشاط  أهداف 
تضافر  فإن  ذلك  من  بالعكس  بل  املعدة؛  للربامج  إضعاف  فيه  املسؤولية 
جهود هؤالء بال شك قادر عىل حتقيق النتائج املثىل، فهناك جهات ذات صبغة 

إرشافية، وغريها ذات صبغة تنفيذية.

ومن تلك اجلهات ذات امل�شوؤولية عن برامج الن�شاط:
)1( املرشفون يف مركز الوزارة.

)2( املرشفون بإدارة التعليم.

األنشطة  رواد  عىل  باإلرشاف  تقوم  التي  الطالب  شؤون  عامدة   )3(
املختلفة يف اجلامعات والكليات.

اأما الأجهزة التنفيذية للن�شاطات فاإنها تتمثل يف:
)1( املرشف املختص بالنشاط الطاليب واملكلف به بشكل مبارش.

)2( مرشفو املواد التعليمية مثل مرشف اللغة العربية والرتبية اإلسالمية.

)3( املرشف املتابع لعدد من املدارس.

)4( مرشفو النشاط يف الوزارة.
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وظيفة الن�ساط الطالبي يف حتقيق اأهداف املنهج

إن أّي نشاط يتم داخل املدرسة أو خارجها يعد من العوامل التي تساعد 
عىل زيادة استكامل اخلربات الرتبوية والتعليمية عند الطالب املشاركني، وتعد 

األنشطة أيًضا من العوامل املتممة للمقررات الدراسية.

تعترب  النظرة  هذه  أن  نجد  الطاليب؛  للنشاط  حديثة  تربوية  نظرة  ويف 
النشاط وسيلة وليست غاية؛ ألنه يساعد يف بناء الشخصية املتكاملة للطالب، 
فهو  وبالتايل  واحلركية،  اجلاملية  واملعرفية  واالجتامعية  النفسية  اجلوانب  من 
متمم لرسالة املقرر الذي هيدف فيام هيدف إليه إىل نمو الفرد من كافة جماالته.

مهم  االبتكاري  اجلانب  أن  تعترب  احلالية  الرتبوي  التطوير  حركة  وإن 
التعليم  عملية  يف  املهاري  اجلانب  عىل  والرتكيز  التعليم،  عملية  يف  ا  جدًّ

والنشاطات تساعد عىل إضافة اجلو املناسب لالبتكار واالخرتاع.

ا كان مكان تنفيذه ، حتت إرشاف املعلم رائد  إن لكل نشاط تربوي أيًّ
ا من املنهج يساعد يف بناء شخصية الفرد بناًء متكاماًل  ا تربويًّ النشاط يعد جزءًّ
خالل  الطالب  عليها  حيصل  التي  اخلربات  إكامل  عىل  ويساعد   ، متوازًنا 

الفصل.

يعد النشاط الطاليب من وجهة نظر الرتبية احلديثة هدًفا من األهداف 
التي ينبغي أن يركز املنهج الطاليب عىل حتقيقها بوصفه وسيلة وليس غاية، 
وهو يساعد يف بناء اجلانب النفيس االجتامعي واجلاميل واحلركي عند الفرد، 
جانب  إىل  بالتأكيد  هيدف  الذي  األكاديمي  للربنامج  مكمل  برنامج  وهو 

املعرفة عند الطالب.
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كام أن النشاط يعمل عىل توفري املناخ املناسب لتحقيق التميز واالبتكار، 
حركة  تنشده  ما  وهو  مستوياهتا،  اختالف  عىل  واملهارية  الثقافية  واجلوانب 

تطوير التعليم حاليًّا.

النشاط املختلفة عىل اجلانب  يتعلمه الطالب يف برامج  وال يقترص ما 
املهارات  الطالب  إكساب  لتأكيد  بكثري  يتعداه  إنام  باملقرر؛  املرتبط  املعريف 

والقيم واالجتاهات احلسنة، وبمزاولته يستقيم أسلوهبم يف التفكري.

ولكي يكون للن�شاط الطالبي دوًرا مهم يف خدمة املنهج؛ يجب اأن 
يراعى يف اختياره واإعداد براجمه ما يلي:

)1( أن تكون األنشطة املنفذة يف املدرسة وثيقة الصلة باملواد الدراسية 
واملقررات، وعاماًل مساعًدا للتفوق الذي نصبو إليه مع أبنائنا الطلبة دائاًم، 
وهذا ما يدعوهم للمشاركة يف اإلعداد والتجهيز واختيار ما يالءم قدراهتم 

وميوهلم.

الدراسية  املواد  موضوعات  الطاليب  النشاط  برامج  تعالج  أن   )2(
نرشك  أن  علينا  يوجب  ما  وهذا  االستيعاب،  سهلة  ميرسة  عملية  بطريقة 
مدريس املقررات مع اإلدارات الطالبية وإدارة النشاط ممثاًل برائده يف العمل 
الختيار الربامج املناسبة وذات االرتباط باملقررات، إضافة إىل تأكيد مشاركة 

هؤالء يف التنفيذ إذا اقتىض األمر ذلك.

من  كافية  مساحة  الربامج  هذه  بجانب  يكون  أن  عىل  التأكيد   )3(
األنشطة احلرة غري املرتبطة بشكل مبارش باملقررات.

)4( أن خيتار الطالب النشاط بحرية وفق رغباته وقدراته التي يعرفها.
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)5( عدم إغفال برامج النشاطات الطالبية جلانب املعرفة غري املنهجية؛ 
أْي: ترك مساحة ما للربامج غري املرتبطة باملناهج بشكل مبارش.

للنشاطات  املختلفة  األنشطة  برامج  يف  كافية  مساحات  وضع   )6(
املرتبطة باملناهج، ولقد أكدت الدراسات واألبحاث املتعلقة بالنشاط أمهية 

ذلك يف جمال إعداد الطالب وحتصيله وسلوكه وتفوقه.

ففي دراسة قام هبا فتحي، ورجاء )1982م( للتعرف عىل العالقة بني 
النشاط الطاليب والتفوق الدرايس بني الطالب والطالبات، توصلت الدراسة 
دراستهم،  املتفوقني يف  والطالبات  الطالب  إىل وجود صفات مشرتكة عند 
التي يعطون هبا دوًرا  النشاطات  برامج  الطرفني يف اختيار  كذلك إىل تشابه 
أكثر إجيابية، كان هلا األثر اإلجيايب يف تعلمهم، وخلصت الدراسات التي قام 
الطلبة  sikilier - ( إىل أن  auikk(، )وسيكيلري  هبا كل من )أيوكك - 
الذين يمضون أوقات فراغهم بمامرسة أوجه النشاط املختلفة املوجهة جيًدا 

هم الطلبة املتميزون.
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املكتبة املدر�سية .. ن�ساط مدر�سي ذو اأهمية ق�سوى

التي  والوظائف  وجودها  وطبيعة  أهدافها  املدرسية  املكتبة  تستمد 
تؤدهيا من خصائص املدرسة، حيث تعمل عىل خدمتها وعىل حتقيق أغراضها 
وكانت  بالغة،  أمهية  ذات  تربوية  قوة  املدرسية  املكتبة  كانت  ولذا  الرتبوية، 

إدارة تعليمية تتفق مع أحدث االجتاهات الرتبوية.

واملدرسني  للطالب  املكتبة  تقدمها  التي  املكتبية  اخلدمة  أن  شك  وال 
تشكيل وصياغة عقلية  تعمل عىل  وأداة  قوة  تعد  التعليم  مراحل  يف خمتلف 
واملهارات  باخلربات  وتزويده  شخصيته  تنمية  عىل  أيًضا  وتعمل  الطالب، 
التي تساعده يف طرق البحث العلمي وتوسيع أفقه، وتنمي لديه جمموعة من 
العادات القرائية الطيبة التي تالزمه طوال حياته، والتي إذا مل تتكون لديه يف 
هذه الفرتة فإنه سوف يظل عازًفا عن القراءة، ولن ينتفع باخلدمات الثقافية 
ينتفع  ولن  العامة،  كاملكتبات  املجتمع  يف  األخرى  املؤسسات  تؤدهيا  التي 
باملعلومات التي تتضمنها الكتب يف عرص يمتاز باتساع نطاق املعرفة، أْي: 

عرص االنفجار املعريف، أو ثورة املعلومات. 

وملا كانت املكتبة رضورة من رضوريات احلياة للفرد، وبخاصة املكتبة 
ألن  وذلك  وثيًقا،  ارتباًطا  باملكتبة  الطالب  يرتبط  أن  البد  كان  املدرسية، 
للمكتبة آثاًرا بعيدة املدى يف حياة الطالب، وألن أهم املعلومات التي يستفيد 
منها الطالب، وتظل عالقة يف ذهنه فرتة زمنية طويلة، هي التي حيصل عليها 
عن طريق البحث والتنقيب، سواًء منها التعليمية التي هلا صلة باملنهج الذي 
يدرسه يف الفصل، أم تكون ذات صلة بنشاط آخر بعيد عن املنهج الدرايس.
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ثقافًيا  الطالب  مدارك  تنمية  يف  مهم  بدور  املدرسة  مكتبة  وتقوم 
واجتامعًيا؛ وذلك ألن املنهج املدريس الذي يتلقاه داخل الفصل ليس كافًيا؛ 
املكتبة  املعلومات، ولذا فإن  فهو ال يزوده إال باحلد األدنى والرضوري من 
مداركه،  وتوسع  املدريس  املنهج  نقص  تسد  التي  املعلومات  بتكملة  تقوم 

وتنمي خرباته وقدراته. 

املنهج  إىل مساندة  األول  املقام  املدرسية هيدف يف  املكتبة  والكتاب يف 
بمعناه  الرتويح  أم  امل��دريس  للعمل  سواء  الطالب،  حاجات  وإشباع 
الواسع، كام هيدف الكتاب أيًضا إىل إجياد توازن مرن بني احلاجات املختلفة 
للموضوعات وامليول بحيث يراعي رغبات وتطلعات املوهوبني ومتوسطي 

الفهم واإلدراك، أو ذوي الفهم العادي وكذلك املتخلفني دراسًيا.

وبعض الدول األوروبية مثل بريطانيا ال تقرر كتًبا دراسية معينة، وإنام 
ترتك موضوع تطبيق مناهج املوضوعات إىل املدارس نفسها لتختار لطالهبا 
ما تعتقد أنه املناسب من الكتب واملراجع لتحقيق العملية التعليمية املتكاملة 
يف أجزائها كوحدة هتتم وتعنى بجميع ما يتطلبه تعليم الطالب كمخلوق له 
هواياته وميوله ورغباته، كإنسان ينمو يف جمتمعه، ويف حاجة إىل تلبية مجيع 
متطلباته، وذلك ال يمكن أن يتحقق هبذه الطريقة إال يف مكتبة املدرسة التي 
يمكن أن توفر املصادر الالزمة هلذا النوع من التعليم املبني عىل جهد الطالب.

ومن الظلم اأن يكون هناك اعتقاد، اأو مفهوم باأن العملية الرتبوية 
تعتمد على الكتاب املدر�شي فقط، وذلك لالعتبارات الآتية: 

1- أن كثرًيا من املدرسني ينظرون إىل الكتاب املدريس عىل أنه املصدر 
املادة  وأن  يتناوله،  الذي  املوضوع  يف  التعليم  هناية  أنه  أو  مادته  يف  الوحيد 
املحصورة فيه هي اهلدف األسمى الذي حياولون أن يوصلوا إليه الطالب، 
الكتاب  يف  مكتوب  هو  ما  حدود  عند  املدرس  معلومات  تقف  ما  وكثرًيا 
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املدريس. 

أن  املدرس عىل كتاب مدريس واحد، وال حياول  يعتمد  ما  2- غالًبا 
يعمل عىل إثراء معلومات الطالب من خالل مصادر املعلومات املختلفة. 

3- أن الكتاب املدريس يف وضعه وتصميمه يتجه إىل التأكيد املستمر 
عىل التحصيل املدريس ليسهل قياسه يف عملية االمتحان والتقييم الرتبوي. 

عن  الطالب  يعرف  أن  إىل  يتجه  املدريس  الكتاب  يف  الرتكيز  أن   -4
األشياء، أكثر من االهتامم بمعرفة األشياء نفسها وممارستها. 

5- أن الكتاب املدريس عىل الرغم مما يبذل فيه من عناء وجهد إال أنه 
حمدود يف وجهة النظر التي يقدمها، حمدود يف حمتواه؛ فال يقدم للطالب الكثري 
من وجهات النظر يف املشكلة الواحدة، مما يوسع آفاق الطالب ويساعده عىل 

معاجلة املشكالت. 

تثري  مشكالت  للطالب  يقدم  ال  تنظيمه  يف  املدريس  الكتاب  أن   -6
فيه التفكري أو تدفعه إىل البحث والدراسة واإلطالع .. فهو حيرصه يف دائرة 

حمدودة من املعارف واألفكار واملعلومات وبعض املهارات. 

الذي يعرب  املدريس  املنهج  أمام  املشكلة األساسية  ومن هنا يتضح أن 
عن جمتمع متغري متطور فيام يتعلق بالكتاب املدريس، ال تكمن يف تأليفه، فقد 
وصل مستوى الكتاب املدريس إىل صورة ال بأس هبا؛ وإنام تكمن يف طريقة 
اختيار الكتاب املدريس املقرر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الكتاب 
إطار  يوضح  ملعلم  مرشًدا  أو  دلياًل  بوصفه  ولكن  ورضوري  مهم  املدريس 
املادة الدراسية، وحمدد للمستوى املطلوب من التعلم الذي اكتسبه الطالب، 

وليس عىل أنه الكتاب الذي ال مرجع عنه وال حميد. 
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املكتبة املدر�سية يف جمتمع متغري متطور

أدى التطور اهلائل الذي حتقق يف مجيع جماالت احلياة املعارصة، وبخاصة 
ما حتقق من إنجازات تكنولوجية فائقة األمهية يف جمال وسائل االتصال التي 
جعلت يف اإلمكان بث املعرفة واملعلومات من خالل أوعية عديدة، منها ما 
يعتمد عىل البرص، ومنها ما يعتمد عىل السمع، ومنها ما يعتمد عليهام مًعا، 
فضاًل عن وسائل االتصال عن بعد عرب األقامر الصناعية، إىل نشوء اهتاممات 
بشكل  التعليمية،  العملية  الوسائل يف  استخدام هذه  تنشد  وتعليمية  تربوية 
ال  بحيث  املتعلم،  مستوى  من  ويرفع  آثاره،  ويعمق  التعليم  أهداف  حيقق 
يقترص دوره عىل جمرد التلقي فقط، وإنام عىل مشاركة فعالة من جانبه للقيام 

بدوره.

الوسائل  هذه  توظيف  عىل  اهتامماهتم  الرتبويون  ركز  ذلك  وعىل 
ملا حتققه من مميزات وفوائد وفعالية، ال  التعليمية  العملية  واالستعانة هبا يف 
تعتمد  كانت  والتي  قبل،  من  سائدة  كانت  التي  التقليدية  الطرق  هبا  تقاس 
عىل التلقني والرشح املجرد من التجسيم أو توضيح الفكرة بمصاحبة املواد 

الشارحة التي تعني عىل الفهم. 

وهلذه الرضورة الرتبوية والتعليمية تطورت املكتبة املدرسية، ونوعت 
الالزمة  األجهزة  عن  فضاًل  املطبوعة،  وغري  املطبوعة  املواد  بني  مقتنياهتا 

لتشغيل املواد غري املطبوعة واالستفادة منها.

ويتبني من هذا أن تطور املكتبة املدرسية أملته ظروف عديدة متشابكة، 
وطرق  التعلم،  وأساليب  ذاهتا،  املناهج  تغري  منها:  جوهرية،  وأسباب 

التدريس غري التقليدية.

إىل  للدروس،  متلٍق  مستمع  جمرد  من  الطالب  حتول  ذلك  واقتىض 
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يعتمد عىل نفسه يف احلصول عليها ألّي غرض من  املعلومات،  باحث عن 
األغراض.

كام تطور دور أمني املكتبة املدرسة نفسه، تبًعا هلذه املتغريات، وأصبح 
طرق  واقرتاح  املناهج،  تطوير  يف  يشارك  التدريس  هيئة  يف  أساسًيا  عضًوا 
تدريسها، فضاًل عن اختيار املواد التعليمية املناسبة، والتي تتوافق مع طرق 
لتعليم  املكتبية،  الرتبية  ومدرس  الشامل  املدرس  وصار  احلديثة،  التعليم 
مهارات االستخدام الرتبوي للمكتبة ومصادرها، وأصبحت املكتبة املدرسية 

تعرف بأسامء خمتلفة مثل: 

مركز املعلومات، أو مركز مصادر املعلومات، أو املكتبة الشاملة، وهو 
االسم الذي يفضله املكتبيون العرب. 

ومن الواضح أن هذه التسميات عىل اختالف ألفاظها تتفق مع بعضها 
وتعطينا فهاًم وتناوالً حديًثا لرسالة املكتبة املدرسية، من حيث خدمة املنهج 
متتاز  مكتبية  خدمات  تقديم  وأيًضا  الرتبوية،  األهداف  وحتقيق  املدريس 

بالكفاءة والكفاية والرسعة.

يف  اليوم  تم  الذي  التحول  يف  واضًحا  نراه  املكتبة  طبيعة  يف  والتغري 
العملية التعليمية؛ حيث أصبح الرتكيز كله منصًبا عىل املكتبة.

استخدام  يف  منحرًصا  كله  االعتامد  كان  الذي  العهد  ذلك  وىل  ولقد 
التي  احلديثة  التوضيحية  الوسائل  تصحبه  ال  الذي  واملطول  اململ،  الرشح 
نراها اليوم متمثلة يف كل مصادر املعرفة املوجودة يف املكتبة املدرسية من مواد 

مطبوعة وغري مطبوعة.

املتبعة يف  الطرق اجلديدة  نراه واضًحا يف  التعليمية  العملية  والتغري يف 
أساليب التعليم، واالختالفات يف اإلدراك والفهم بني الطالب، دفعت املكتبة 
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املدرسية إىل أن تأخذ بأساليب التحديث باستمرار؛ فقد أدرك علامء الرتبية 
الفروق الفردية بني الطالب فيام يتعلق بالطريقة املثىل والرسيعة للتعلم، والتي 

تناسب كل طالب طبًقا لقدراته وميوله واستعداداته.

وآخر  القراءة،  بسهولة من خالل  يتعلم  طالًبا  املثال  فنجد عىل سبيل 
يتعلم عن طريق االستامع، أو باستخدامه لذهنه وبرصه وذلك يف أثناء إجراء 

االختبارات العملية اخلاصة بالدروس التي تتعلق بالفيزياء أو الكيمياء.

من  يتمكن  كي  كلها  بحواسه  الطالب  يستعني  األحيان  أغلب  ويف 
إدراك املقصود من الرشح؛ فال بد حينئذ من أن توفر املكتبة كل مصادر التعلم 
واملعرفة املتنوعة وتسهل استخدامها ليتعلم كل طالب بالطريقة التي تناسبه، 

أْي: األخذ بمبدأ »تفريد التعليم«.

وألن املكتبة املدرسية جزء متكامل من املدرسة فالبد أن تتأثر بالفلسفة 
الرتبوية التي تتبعها أو تطبقها املدرسة، وهي - أْي املكتبة - تلون وتشكل 
املكتبة  تعمل  أن  ينبغي  وال  التعليم،  ومستوى  الدراسة  لنوع  وفًقا  طبيعتها 
املدرسية منفصلة أو منعزلة عن غريها من وسائل الرتبية والتثقيف والتدريس 

األخرى يف املدرسة، بل هي يف مركز الصدارة من هذه الوسائل مجيعها.

التلميذ  جتعل  التي  املفاهيم  غرس  الرتبية  أهداف  أهم  من  كان  وإن 
حيث  ومراميه،  أهدافه  حتقيق  إىل  تفكريه  يقوده  بحيث  يفكر  أن  عىل  قادًرا 
التفكري ال ينتج من فراغ، وإنام حيتاج إىل مواد وأوعية معرفة لكي ينهل  إن 
منها التلميذ وتساعده عىل التفكري الصحيح، فإنه ينبغي عىل املكتبة أن تقدم 
األدوات،  أيًضا  وتقدم  والتفكري،  لالخرتاع،  املناسبة  املواد  استخدام  وتيرس 

واحلوافز، واإلرشاد، واجلو واملناخ الالزم للتفكري والتطوير.
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حتديد اأهداف املكتبة املدر�سية

اجتهد املهتمون ب�شوؤون املكتبات املدر�شية كثرًيا يف حتديد اأهداف 
جمعية  طرحته  الذي  هو  لها  حتديد  اأ�شمل  ولعل  املدر�شية،  املكتبة 

املكتبات الأمريكية، وهي تتمثل يف الآتي: 
املنهج  مطالب  مع  يتامشى  بام  األخرى  واملواد  الكتب  توفر  أن   -1
التالميذ والتلميذات عىل اختالف ميوهلم وقدراهتم،  الدرايس واحتياجات 
وأن تنظم هذه املواد بحيث تستعمل استعامالً فعاالً، فقد أصبح معلوًما أن 
مركًزا  أصبحت  بل  فقط؛  الكتب  من  تتكون  مكتبة  تعد  مل  املدرسية  املكتبة 
الوسائل  الكتب جمموعة منتقاة من  املدرسة تضم إىل جانب  لكل نشاطات 

املساعدة للتعليم.

العرص  جماراة  هبدف  احلديثة  املعرفة  أوعية  اقتناء  هي  الغاية  وليست 
فقط؛ بل جيب أن تكون هناك خطة وهدف تربوي موضوعني بعناية ودراسة 
بحيث تكون اخلدمة املكتبية التي تقدم للتالميذ واملدرسني عىل درجة عالية 

من الكفاية والتنظيم وباستخدام كل فنون اختزان واسرتجاع املعلومات. 

2- إرشاد التالميذ إىل اختيار الكتب واملواد التعليمية األخرى لتحقيق 
الغايات الفردية وأهداف املنهج، فمع بداية تعليم القراءة يف املدرسة االبتدائية 
يتعرف الطفل مثاًل عىل جمموعة متنوعة من كتب األطفال، مع مراعاة عمره 

وقدراته واهتامماته.

ويف املدرسة الثانوية جيب العمل بربنامج معني يتيح الفرصة لكل فرد 
أن يكتشف ويبتكر وينمي قدراته، وهذا يتطلب التوجيه واإلرشاد الالزمني 
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فالتلميذ - وهو يقدم مرشوعاته يف العلوم الطبيعية أو التاريخ مثاًل - ينبغي 
بإعداد  للقيام  املثىل  والطريقة  القراءة  مواضع  له  حيدد  مرشد  معه  يكون  أن 

األبحاث املناسبة ملستواه العلمي والدرايس.

ومصادر  واملكتبات  الكتب  الستخدام  الالزمة  املهارات  تنمية   -3
حيث  الفردي؛  البحث  عادة  وتشجيع  والطالب،  التالميذ  لدى  املعلومات 
تؤكد مدرسة أواخر القرن العرشين واملرشفة عىل القرن احلادي والعرشين، 
املهارات  وتأصيل  والتقيص،  بالبحث  والطالب  التلميذ  قيام  رضورة  عىل 

الالزمة التي تضمن مترسه، وتقدمه فيهام.

وصحيح أن خمترب التعلم، قد حيل حمل املدرس يف بعض ميادين التعلم، 
إال أن املخترب نفسه له حمدوديته ومواطن قصوره؛ فقد يأيت عىل التلميذ فرتة 
البد أن يلجأ فيها إىل الكلمة املطبوعة، ومن ثم تنشأ احلاجة إىل تعليم التالميذ 
يكتسبوا  أن  البد  أهنم  بمعنى  بأنفسهم،  املطبوعة  املواد  يستخدمون  كيف 
املهارات املختلفة املتعلقة بالقراءة كالكشف يف املعجم ودائرة املعارف، وكل 
أنواع الفهارس، وال بد هلم كذلك من أن يتعلموا كيف يستغلون ملصلحتهم 
وقائمة  املصطلحات،  وقائمة  الكشاف،  مثل  الكتاب  من  املطبوعة  األجزاء 

املحتويات. 

ذات  االهتاممات  من  رحب  جمال  تكوين  عىل  التلميذ  مساعدة   -4
اهلدف واملعنى؛ فالشخصية املتكاملة التي ينشدها املعلم واملريب إنام تأيت نتيجة 
للخربات التي يكتسبها التلميذ يف املدرسة، واملكتبة جتد نفسها يف وضع ممتاز 

يمكنها من مساعدة التلميذ عىل تنمية هذه االهتاممات ذات الشأن. 

بتقدير  املتعلق  والتذوق  احلس  وتنمية  اجلاملية  اخلربة  تقديم   -5
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عرض  وطريقة  اجلميل،  األنيق  بتصميمها  املكتبة  قاعة  إن  حيث  الفنون، 
الكتب واللوحات، وكل أنواع املعارف بأسلوب جذاب يمأل نفس التلميذ 
غبطة ورسوًرا وجيعله يقبل عىل القراءة بنهم وشغف، ويرجع كل ذلك إىل 
البرشية مطبوعة عىل اجلامل  النفس  اإلحساس باجلامل واالبتكار، ذلك ألن 

وتذوقه واالستمتاع به. 

احلياة: ويتحقق ذلك عن طريق االستغالل  التعلم مدى  6- تشجيع 
الدائم ملوارد املكتبة؛ فالتلميذ الذي يغادر املدرسة تسانده املهارة التي اكتسبها 
يف استخدام أدوات املكتبة ويشجعه ما حققه يف يومه الدرايس من نجاح يف 
متابعة املعرفة عىل استثامر استخدامه هلذه األدوات، وهو عىل أتم االستعداد 
ألن يتابع تعليمه عن طريق ارتياد أنواع املكتبات األخرى يف املجتمع أو من 

خالل تكوينه ملكتبته اخلاصة املتجددة باستمرار طبًقا مليوله واحتياجاته. 

والسلوك  االجتامعية  احلياة  يف  وتقدم  االجتامعية:  الرتبية  تشجيع   -7
األمثل، وحتث التلميذ عىل حتمل املسؤولية والصرب، واملثابرة وخدمة الغري، 
واملحافظة  الغري،  شعور  واحرتام  اآلخرين،  وقدرات  وأفكار  آراء  واحرتام 

عىل امللكية العامة وصيانتها والتخلص من األثرة واألنانية.

وحب  بالوالدين،  الرب  مثل:  احلميدة؛  الصفات  التلميذ  يف  وتغرس 
اآلخرين، والتضحية يف سبيل اهلل، والعمل عىل خدمة األمة. 

املدرسية  املكتبة  تعمل  أن  جيب  التي  األهداف  كل  هي  هذه  وليست 
عىل حتقيقها، وإنام هناك أهداف سامية أخرى هلا عالقة وثيقة بخدمة املجتمع 
الكبار، والتنسيق مع  تثقيف  التوعية عىل  باملكتبة؛ كاملشاركة يف  الذي حييط 
املكتبات املدرسية املجاورة واملكتبات العامة املوجودة باملنطقة من أجل نرش 
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املعرفة، وخاصة للمنهج الدرايس واملجتمع.

ميكن اأن نوجز الأهداف ال�شابقة كالآتي: 
الدرايس  املنهج  مطالب  مع  يتامشى  بام  املعلومات  مصادر  توفري   -1

واحتياجات التالميذ وتنظيم هذه املصادر بحيث تستعمل استعامالً فعاالً. 

2- إرشاد التالميذ إىل اختيار املواد التعليمية املطلوبة لتحقيق األهداف 
الفردية، وأهداف املنهج عىل السواء. 

3- تنمية املهارة لدى التالميذ الستخدام الكتب واملكتبات استخداًما 
املواد املطبوعة  الفردي، واستخدام  البحث  صحيًحا وفعاالً، وتشجيع عادة 

كمصدر للمعلومات. 

4- مساعدة التالميذ عىل تكوين جمال رحب من االهتاممات عن طريق 
منحهم فرص مناقشة الكتب، واإلسهام اجلدي يف تكون خرباهتم الفردية. 

الدائمة ملصادر  االستفادة  احلياة عن طريق  التعليم مدى  تشجيع   -5
املعلومات داخل املكتبة. 

واالعتامد  النفس،  كضبط  الصاحلة؛  االجتامعية  العادات  تلقني   -6
عليها، والتعاون، واحرتام حقوق وملكية الغري.

املدرسية قادرة - إىل حد كبري - عىل حتقيق هذه  املكتبة  وال شك أن 
األهداف  هذه  ترتجم  أن  املدرسية  للمكتبة  يمكن  آخر  وبمعنى  األهداف، 
حتمل  من  قدر  عىل  املكتبة  أمني  كان  إذا  تطبيقي،  عميل  واقع  إىل  النظرية 
املسؤولية وعىل وعي هبذه األهداف، وحيمل إيامنا كاماًل بوظيفة املكتبة داخل 
املجتمع العرصي، كام يمكنه ترمجة هذه األهداف، إىل واقع تطبيقي إذا ُزودت 
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املكتبة املدرسية باإلمكانات الالزمة التي حتقق هلا لقيام بخدماهتا عىل الوجه 
األكمل، ومن هذه اإلمكانات: 

ومراجع  كتب  من  املعلومات  مصادر  خمتلف  عىل  تشتمل  أن   -1
والنمو  البحث  إليه  حيتاج  مما  ذلك  وغري  وبرصية  سمعية  ومواد  ودوريات 

الفكري والثقايف. 

وتزوده  املدرسة  يف  درايس  فصل  أكرب  باستيعاب  تسمح  أن   -2
باحتياجاته القرائية. 

3- أن هُتيئ - مكتبة املدرسة - الربنامج النموذجي لتدريب التالميذ 
للقراءة  الكايف  والوقت  املناخ  للتالميذ  تيرس  وأن  املكتبية،  املهارات  عىل 

والبحث. 

املنهج  صلب  يف  باملكتبة  تتعلق  واجبات  املعلمون  خيصص  أن   -4
الدرايس وذلك من أجل إثراء املناهج وتوسيع األفق الثقايف فيها. 

التالميذ  املظهر اجلاميل حتى جتذب  املدرسة -  يتوافر - ملكتبة  أن   -5
تنظياًم  تقتنيها  التي  املعلومات  ارتيادها، وأن تنظم مصادر  إليها وترغبهم يف 

يسهل عىل التالميذ االنتفاع هبا.

وأخرًيا: أن يقوم باإلرشاف عىل املكتبة أمني واٍع ومدرك ألمهية املكتبة 
عىل  واملعلم  التلميذ  حياة  يف  املكتبة  دور  بأمهية  كامل  إيامن  لديه  املدرسية، 

السواء. 

وعندما تأخذ املكتبة املدرسية عىل عاتقها ترمجة هذه األهداف إىل تطبيق 
املناسبة لكل مستوى من مستويات  الكتب واملواد  ينبغي هلا أن ختتار  عميل 
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اإلنسانية،  املعرفة  موضوعات  كافة  نفسه  الوقت  يف  تغطي  والتي  التالميذ، 
إىل  السهلة  القراءة  الصعب، ومن  إىل  السهل  تدرجيًيا من  بالقراءات  وتسري 

القراءة األكثر عمًقا.

تتكون  القرائية،  مهاراهتم  لتنمية  الكافية  الفرص  التالميذ  منح  وإذا 
لدهيم ميول جديدة، ويتم التكيف الذايت لكل تلميذ مع عامل الكتب والقراءة 

بمستوى متقدم. 

وهلا أثر كبري يف اكتساب التالميذ املهارات الالزمة لالنتفاع باخلدمات 
التي تقدمها املكتبة هلم.
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اخلدمات التي تقدمها املكتبة املدر�سية

املجتمع  ألفراد  وثقافية  تعليمية  خدمات  بتقديم  املدرسة  مكتبة  تقوم 
مهاًم  مركًزا  تعد  املدرسية  املكتبة  ألن  وذلك  ومدرسني(،  )طالبا  املدريس 
ملصادر املعلومات ملا حتتويه من مواد تعليمية؛ كالكتب واملراجع والدوريات، 
باإلضافة إىل األفالم والرشائح والتسجيالت واملصورات، وغريها من املواد 

غري املطبوعة. 

وجيب أن نضع يف اعتبارنا دائاًم؛ أن أمني املكتبة هو الذي يقوم بتقديم 
اخلدمات لكل من الطالب واملدرس، ولذلك فمن الرضوري أن يكون عىل 
وعي كامل وإدراك تام بمجموعات املكتبة من مواد غري مطبوعة، وأن يكون 
من  غرض  ألّي  وتوظيفها  واستخدامها  معها،  التعامل  بكيفية  دراية  عىل 

األغراض املكتبية.

التي  هي  املكتبية  األنشطة  أن  دائاًم  اعتبارنا  يف  نضع  أن  أيًضا  وجيب 
يكون  أن  الرضوري  فمن  ولذلك  املكتبة،  أمني  بمساعدة  الطالب  يامرسها 
الطالب راغًبا بشكل إجيايب يف ممارسة هذه األنشطة، دون إرغام أو ضغط، 
يف  الطالب  ترغيب  يف  تربوي  بدور  يقوم  أن  املكتبة  أمني  عىل  جيب  ولذلك 
ممارسة األنشطة داخل املكتبة وأن جيعله مرتبًطا هبا طوال فرتة الدراسة دون 

انقطاع، ومن هذه اخلدمات ما ييل: 

النشاط  وحصص  القراءة  حصص  يف  الفصول  طالب  استقبال   -1
خالل  للطالب  املناسبة  املعلومات  مصادر  وتقديم  املكتبة  جمال  يف  احلر 
القراءة  حصص  زيارات  أهداف  حتقيق  عىل  تساعد  والتي  احلصص،  هذه 
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وحصص النشاط احلر يف جمال املكتبة.

2- تقديم خدمات اإلرشاد املرجعي للطالب، ومساعدهتم للوصول 
وتكليفاهتم  أبحاثهم  إلنجاز  املرجع؛  باستخدام  واملعلومات  احلقائق  إىل 

الدراسية. 

مصادر  وتقديم  للطالب،  القرائي  اإلرش��اد  خدمات  تقديم   -3
املعلومات هلم والتي تتناسب مع ميوهلم، واحتياجاهتم الدراسية، والثقافية. 

4- تقديم خدمات اإلعارة اخلارجية للطالب واملدرسني. 

االستخدام  هبدف  املكتبية  املهارات  برامج  عىل  الطالب  تدريب   -5
الصحيح والواعي واملثمر للمكتبة ومصادرها املختلفة وتنمية مهارة التعلم 

الذايت لدهيم ولتمهيد طريق التعلم املستمر أمامهم. 

املقاالت،  وكتابة  العلمي  البحث  أساليب  عىل  الطالب  تدريب   -6
وكيفية إعداد البحوث والتكاليف الدراسية، وتنمية مهارة النقد لقراءاهتم. 

7- إصدار القوائم الببليوجرافية التي تشتمل عىل مصادر املعلومات 
طالب  من  املدريس  املجتمع  أفراد  وتعريف  الدراسية،  املناهج  ختدم  التي 
تعريفات  وإضافة  الببليوجرافية(.  بالقوائم  )أْي:  هبا  وإعالمهم  ومدرسني 

بالكتب اجلديدة خلدمة العملية التعليمية.

باملقاالت  املدريس  املجتمع  تعريف  أجل  من  الدوريات  تكثيف   -8
وهذه  الدراسية،  باملناهج  تتصل  والتي  الدوريات،  هذه  عليها  حتتوي  التي 
للغاية وذلك ألن مقاالت  التكثيف( يف حد ذاهتا تعد مهمة  اخلدمة )عملية 

الدوريات تتصف دائاًم بحداثة معلوماهتا ومسايرهتا لألحداث اجلارية.
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املكتبة  مناشط  يف  االشرتاك  عىل  املكتبة  أصدقاء  مجاعة  تدريب   -9
والصحافة  املدرسية  اإلذاعة  برامج  يف  حمتوياهتا  من  واالستفادة  وبراجمها، 

احلائطية؛ وذلك لتحقيق أهداف الدعوة للمكتبة لدى الطالب. 

10- عمل أو إعداد أرشيف املعلومات الذي يتكون من قصاصات 
الصحف والدوريات وإعداده موضوعًيا )أْي كل موضوع بمفرده(؛ خلدمة 
أهداف البحث العلمي للطالب، مع توثيق كل موضوع بمصدره )أْي ذكر 
 ... والسنة  الشهر  أو  واليوم  العدد  رقم  ذكر  مع  الصحيفة  أو  املجلة  عنوان 

إلخ(. 

بعض  بتصوير  املكتبات  بعض  وتقوم  التصوير،  خدمات   -11
املوضوعات واملقاالت من املراجع أو الكتب أو الدوريات وتقديمها للطالب 
واملدرسني ملساعدهتم يف دراساهتم، ويالحظ أن مكتبات مدارس املقررات 

يف املرحلة الثانوية هي التي تقوم هبذه اخلدمات بشكل اجيايب واضح.
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وظيفة املكتبة يف خدمة املنهج الدرا�سي

التطور املعارص للعملية  املكتبة املدرسية حموًرا أساسًيا من حماور  تعد 
العقلية  للرتبية  جماالً  بوصفها  كبري  دور  التطور  هذا  يف  وللمكتبة  الرتبوية، 
والتثقيفية للطالب،  فضاًل عن اعتبارها مركًزا للتدريب عىل مناهج البحث 
العلمي وإكساهبم القدرة عىل التعبري، وتعويدهم عىل االطالع والبحث عن 
التعلم  مهارة  وتنمية  النقد  عىل  والقدرة  بأنفسهم،  إليها  والوصول  احلقائق 

الذايت.

وال شك أنه إذا ما أتقن الطالب مهارة البحث واستخراج املعلومات 
املكتبة تؤدي دورها  بأن  فإننا نطمئن سلًفا  الذايت؛  التعلم  ملبدأ  بنفسه حتقيًقا 

الرتبوي والتعليمي بفاعلية وكفاءة، وفيام ييل دور املكتبات املدرسية: 

أ- مساندة املناهج واملقررات الدراسية والنشاطات الرتبوية.

عليها  قدراهتم  وتنمية  الذايت  التعلم  مهارات  الطالب  إكساب  ب- 
هبدف توسيع وتعميق وتكثيف عملية التعلم يف املدرسة. 

املدر�شي من خالل اخلدمات  املنهج  املكتبة على م�شاندة  وتعمل 
التالية: 

1- توفري الكتب واملراجع والدوريات واملواد السمعية والبرصية أْي 
)مصادر املعلومات( التي حتتاج إليها املناهج واملقررات الدراسية املختلفة، 

وأوجه النشاط الرتبوي باملدرسة. 

العملية  يف  تساعدهم  التي  واملعارف  باملعلومات  الطالب  تزويد   -2
التعليمية والتثقيفية. 
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3- إعداد القوائم الببليوجرافية بمصادر املعلومات املتوافرة يف املكتبة 
هبدف تعريف املجتمع املدريس هبا لالستفادة منها يف خدمة املناهج الدراسية. 

4- مساعدة املدرسني يف احلصول عىل املعلومات التي تعمل عىل إثراء 
معلوماهتم املهنية، حول املناهج واملقررات الدراسية عن طريق تقديم مصادر 

املعلومات التي تتصل بمناهجهم الدراسية ومناشطها.

وتسجيلها  القرائية  مشكالهتم  عىل  والتعرف  الطالب  إرشاد   -5
ودراسة ميوهلم وتنميتها وتوجيهها إىل األفضل. 

للمكتبات  واملثمر  الصحيح  االستخدام  عىل  الطالب  تدريب   -6
واملصادر املتنوعة، وإكساهبم مهارة التعلم الذايت. 

من  هلم  تقدمه  بام  للطالب  املستمرة  الرتبية  عملية  يف  اإلسهام   -7
وتلبي  ثقافتهم  وتثري  البرشية،  املعرفة  فروع  شتى  يف  متجددة  معلومات 

ا سلياًم. متطلباهتم القرائية واملعرفية، وتعمل عىل إعدادهم إعداًدا تربويًّ

التقليدي املكتبة املدرسية؛ بحيث إنه ركز  ولقد أمهل املنهج املدريس 
الكتب  املقرر، وجعل االطالع يف غري  املدريس  الكتاب  الطالب عىل  اهتامم 
إىل  يوجه  أن  يمكن  الذي  للوقت  ومضيعة  فيه  مرغوب  غري  أمًرا  املقررة 

حتصيل مادة الكتب املقررة وحدها. 

املنهج  املدرسية يف مفهومها احلديث فهي جزء من مفهوم  املكتبة  أما 
املدريس وليست شيًئا منفصاًل عنه، أو منعزلة عن املجتمع املدريس، ولذلك 
جيب أن تؤدي املكتبة دوًرا أساسيًّا يف مساعدة الطالب واملدرس، وجيب أن 

تكون املكتبة أداة نمو الطالب وزيادة خرباته ومعارفه.
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الطالب  يربط  أن  املدريس  املنهج  مسؤولية  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
خارجها،  أو  داخلها  القراءة  إىل  يدفع  الذي  الدافع  إلجياد  وذلك  باملكتبة، 
والدراسة  بالبحث  الطالب  فيه  يكلف  املنهج  من  جزء  بتخصيص  وذلك 
بنفسه، وتوضع له أسئلة ُيطلب منه البحث عن إجاباهتا باستخدام مصادر 

املعلومات املختلفة.

حموًرا  املكتبة  جيعل  أن  التدريس  طرق  مع  متالزًما  املنهج،  ويستطيع 
للعملية التعليمية يقصدها الطالب بمحض رغبته، وتبًعا حلوافز ذاتية، دون 

ضغط أو إكراه أو إجبار.

إذا  إال  الدور،  القيام هبذا  املدرسية  للمكتبة  أنه ال يمكن  الطبيعي  من 
كل  إضافة  عن  فضال  ا،  وعدديًّ نوعيًّا  الكافية  التعلم  مصادر  عىل  اشتملت 

جديد إليها عن طريق التحديث املستمر للمجموعات التي تقتنيها.

تناسب  حتى  املستوى،  ناحية  من  املجموعات  هذه  تنويع  جيب  كام 
الفروق الفردية بني الطالب.

تتناسب  طالب  مثل  الطالب،  بني  الفروق  مراعاة  جيب  ذلك  وعىل 
قدرته عىل القراءة مع مستوى صفه، وطالب يقل مستوى قدرته عن املستوى 
عىل  أقدر  املكتبة  فأمني  العادي؛  املستوى  عن  قدرته  تزيد  وطالب  العادي، 

معرفة مستوى كل طالب من خالل قراءاته، واستخدامه للمكتبة. 
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وظيفة الأ�سرة وتاأثريها على الأن�سطة

فاملسألة  فشلها،  أو  نجاحها  حيث  من  األنشطة  يف  مهم  دور  لألرسة 
التي  أبنائهم، والعوائد  النشاط يف حياة  بأمهية  تفهم األرس  تعتمد عىل مدى 

تعود عىل أبنائهم من خالل ممارستهم أو اشرتاكهم باألنشطة.

ومدى  لألرس،  واالجتامعي  الثقايف  املستوى  عىل  األمر  يعتمد  كام 
معها،  وتواصلهم  املدرسة،  بإدارة  وعالقتهم  لألنشطة،  وتفهمهم  اهتاممهم 
ومدى  لألنشطة،  واالجتامعية  والنفسية  الرتبوية  األهداف  عىل  واالطالع 
جمال  ويف  الدرايس،  تفوقهم  عىل  وحرصهم  بأبنائهم،  واهتاممهم  متابعتهم 

األنشطة.

واجبات الأ�صرة نحو الأن�صطة:
مستوى  عىل  للوقوف  ومدرسيها  املدرسة  بإدارة  املبارش  االتصال   .1

أبنائهم.
2. االطالع عىل األنشطة التي تقدمها املدرسة وجماالهتا املختلفة.

3. املشاركة يف جمالس اآلباء.
ا. ا ومعنويًّ 4. دعم األنشطة ماديًّ

5. حضور املهرجانات واملحارضات والندوات التي تقدمها املدرسة.
6. حتفيز األبناء عىل املشاركة باألنشطة.

تقديم  خالل  من  أفضل،  هو  ما  لتحقيق  األبناء  ورعاية  توجيه   .7
االقرتاحات واألفكار التي ختدم األنشطة.
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دور الإمكانات يف تفعيل الأن�سطة

عىل  املدرسة  تعمل  أو  تقوم  التي  واملعنوية  املادية  اإلمكانات  تعد 
وتتمثل  النشاط،  من  املرجوة  األهداف  لتحقيق  مهمة  لألنشطة  تقديمها 
اإلمكانات يف توفري املباين الواسعة التي توفر مكانا أو أمكنة خاصة بمامرسة 
األنشطة يف جماالهتا املختلفة، ويعتمد عىل املكان الكثري من العوامل األخرى 
مثل التجهيزات املختلفة التي تتمثل يف توفري املواد اخلام والعدد واألدوات 
والوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة، وميزانية النشاط التي تقدمها املدرسة 
لألنشطة وقدرة رائد النشاط عىل توفري ما حيتاجه املرشفون عىل األنشطة من 
توفري اإلمكانات املادية التي يمكن أن حيتاجها يف أثناء العمل، كام يلعب دور 
احلافز املادي واملعنوي لكل من رائد النشاط واملدرس املرشف عىل النشاط 
والطالب لتحفيزهم عىل اإلنتاج  واالبتكار واالخرتاع باألنشطة إىل األهداف 

الرتبوية املنشودة .. وهنا ال بد من توفري اإلمكانات التالية:

1. توفري قاعات خاصة ملامرسة األنشطة املختلفة.

أو  مواد خام  أو  أدوات  من  حتتاجه  بام  األماكن  أو  املقرات  تزويد   .2
غريها.

3. وضع ميزانية خاصة لكل نشاط عىل حدة تعتمد يف كمها عىل نوعية 
النشاط.

4. القيام بعمل مكافآت أو جوائز لكل املتميزين يف األنشطة.

5. التعاون بني القائمني عىل النشاط من أجل التوصل إىل أنشطة بأقل 
تكاليف ممكنة.
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6. التخطيط والتنظيم والتنسيق اجليد لألنشطة.

لتوفري خامات بديلة يف حال  الطبيعية  املحلية  البيئة  7. االستفادة من 
عدم إمكان توفريها.
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وظيفة الربنامج يف اإنـجاح الأن�سطة

يعد الربنامج عاماًل مهامًّ يف عملية إنجاح األنشطة؛ حيث يتم اختيار 
الربنامج عىل أسس علمية ومنطقية من خالل اختياره وحتديد أهدافه ونوعية 
الطالب  قبل  من  واالشرتاك  والتنسيق  التعاون  خالل  من  الالزم  النشاط 
إدارة  التخطيط والتنفيذ والتقويم، حيث تسعى  املدرسة يف عملية  إدارة  مع 
والعمل عىل حتقيق  الرتبوية  أهدافها  الربنامج من حتقيق  املدرسة من خالل 
حاجات املتعلمني ومساعدهتم عىل النمو السليم واملتوازن، ومن أهم صفات 

الربنامج اجليد ما ييل:

1. الكشف عن حاجات الطالب والعمل عىل إشباعها.

2. أن حيقق الربنامج اخلربات التي تتصل بحاجات الطالب وحياهتم 
اليومية.

3. أن يساعد الطالب عىل حل مشكالهتم، ويساهم يف مساعدهتم عىل 
حل مشكالت جمتمعهم.
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وظيفة املر�سد الطالبي داخل املدر�سة يف الأن�سطة

للمرشد الطاليب دور مهم يف األنشطة املدرسية؛ حيث يقوم باملشاركة 
بينها  فيام  والتنسيق  املدرسة  داخل  الرتبوية  النشاطات  لربامج  التخطيط  يف 
عىل  بالتعرف  يقوم   كام  املدريس،  والنظام  الطالب  حتصيل  عىل  يؤثر  ال  بام 
مشكالت الطالب السلبية والسلوكية وحرصها، ويساهم يف طرح الربامج 
التي تساعد الطالب عىل حل بعض املشكالت النفسية والسلوكية، ومتابعة 
واخلطط  الربامج  وتقديم  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  واملتميزين  الطالب 
عىل  وحتفيزهم  األنشطة  جتاه  السلبيني  الطالب  عىل  والتعرف  هبم،  اخلاصة 
املشاركة، والعمل عىل إبراز دور األنشطة وأثرها ودورها الرتبوي يف نفوس 

الطالب من خالل جمالس اآلباء واالتصال املنزيل بأولياء األمور.
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 وظيفة م�سرف الن�ساط الطالبي 
يف الإدارة التعليمية على الأن�سطة

للمرشف الرتبوي يف اإلدارة التعليمية دور كبري يف املسامهة يف إنجاح 
األنشطة؛ من خالل التعرف عىل واقع األنشطة داخل املدارس، والتنسيق مع 
من  نامذج  ومشاهدة  عنه،  واملسؤولني  املدارس،  يف  النشاط  مجاعات  مرشيف 
نشاط املدرسة علمًيا يف جمال التخصص بصفة خاصة والنشاط ككل بصفة 

عامة.

ومدى  املامرسة،  أثناء  يف  للطالب  املسندة  األدوار  عىل  والتعرف 
التنفيذ  وكيفية  املنفذة،  للربامج  اخلطط  عىل  واالطالع  لقدراهتم،  مناسبتها 
عىل  القائمني  توجيه  عىل  والعمل  لألهداف،  وحتقيقها  املسؤوليات  وحتديد 
املتميزة،  للمدارس  املرشقة  الصور  ونقل  التخصص،  جمال  يف  اإلرشاف 

وتقديم الوسائل املمكنة لعملها وبقاء استمرارها.
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ال�سجالت ومهمتها يف تنظيم عمل جماعة الن�ساط

أم  اللفظية  سواء  واحلقائق  املعلومات  تدوين  عملية  هو  التسجيل 
الرقمية منها والعمل عىل حفظها من أجل استخدامها يف عمليات التخطيط 
والتنفيذ والتقويم والتي تتم من خالل الوسائل املتاحة املتوفرة سواء أكانت 

صوتية أم مرئية أم إحصائية أم فوتوغرافية أم كتابية.

فوائد الت�صجيل:

1. يعد من الوسائل املهمة التي يتعرف من خالهلا رائد النشاط باملدرسة 
عىل مستوى أداء مجاعات األنشطة.

لألنشطة  املختلفة  اجلامعات  احتياجات  عىل  التعرف  يف  يساعد   .2
وحماولة توفريها.

3. يساعد عىل عملية التقويم سواء الفصيل أو السنوي.

4. التعرف عىل األنشطة التي تم تنفيذها وإمكانية الرجوع إليها يف أي 
وقت.

اجلامعات  أعامل  توثيق  خالهلا  من  يتم  حيث  توثيقية؛  وسيلة  يعد   .5
وأنشطتها.

ومدير  النشاط،  ورائد  اجلامعة،  مرشف  بني  االتصال  عىل  يساعد   .6
املدرسة؛ للتعرف عىل اإلجيابيات والسلبيات ومناقشتها.

7. يعطي فكرة واضحة عن األنشطة التي تم تنفيذها.

8. يساعد رائد النشاط يف التعرف عىل مستوى أداء اجلامعات، والعمل 
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عىل تقييمها.

وبذل  الذات  عىل  واالعتامد  اخلربات  زيادة  عىل  الطالب  يساعد   .9
اجلهد للتوصل إىل ما هو أفضل.

أجل  من  املتميزين  الطالب  عىل  التعرف  يف  السجالت  يساعد   .10
مساعدهتم، ووضع الربامج اخلاصة هبم من أجل صقل مواهبهم.
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تعريف باأنواع من اجلماعات املدر�سية

فيمــا يلي عر�س لأنواع اجلماعات املدر�صية وطريقة تنظيم كل 
منها: 

1- اجلماعة الثقافية: 
املحيطة  والبيئة  املدريس،  باملجتمع  باالتصال  الثقافية  اجلامعة  هتتم 
املختلفة؛ إللقاء املحارضات، أو  النواحي  املتخصصني يف  باملدرسة، لدعوة 
األحاديث، واالشرتاك يف الندوات التي هتم التالميذ وأولياء األمور واألهايل.

عن  التعبري  إمكان  يف  الندوات،  هذه  إىل  التالميذ  حضور  ويساعد 
املناقشة وعرض  آرائهم بطريقة منظمة، واكتساب اخلربة واملران يف وسائل 

املوضوعات. 

طريق  عن  املدرسة  يف  عام  رأي  خلق  يف  مهم  دور  الصحافة  ولشعبة 
عىل  املجالت  هذه  تشتمل  أن  ويمكن  تصدرها،  التي  املختلفة  املجالت 

موضوعات هتم التالميذ واملجتمع املحيل للمدرسة. 

عىل  التعرف  إىل  توجيههم  يمكن  ملجالهتم،  التالميذ  حترير  وبجانب 
الصحف  دور  إىل  بزيارات  القيام  طريق  عن  وذلك  إخراجها،  أساليب 
ويمكن  فيها،  العمل  سري  طريقة  عىل  للوقوف   - ذلك  تيرس  إذا   - الكربى 
املجالت  إخراج  يف  األخرى  الشعب  بجهود  االستعانة  الصحافة  لشعبة 
املدرسية  املجالت  تعرب  وبذلك  والتصوير،  الرسم  بشعبة  مثاًل  فتستعني 
املكتبة عىل  يقترص نشاط مجاعة  أن  املختلفة، وال جيب  عن نشاط اجلامعات 
السامح للتالميذ باالطالع الداخيل فيها، بل جيب أن يمتد فيشمل السامح هلم 
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باالستعارة اخلارجية أيًضا.

وعىل مجاعة املكتبة زيارة املكتبات العامة - إن وجدت - للوقوف عىل 
طريقة إمداد املكتبة بالكتب وطرق إعارة الكتب، كام يمكنهم االطالع فيها 

عىل الكتب التي ال توجد يف مكتبة املدرسة.

باختيار  يقوم  إذ  مهم،  دور  املكتبة  مجاعة  رائد  به  يقوم  الذي  والدور 
البالد  تاريخ  تتناول  والتي  وحاجاهتم،  التالميذ  سن  تناسب  التي  الكتب 
وكذلك  الوطن،  عن  الدفاع  أثناء  يف  احلروب  يف  ظهرت  التي  والبطوالت 
الكتب احلاوية لتاريخ الفنون واالكتشافات العلمية، وغريها من الكتب التي 
تدفع التلميذ إىل القراءة احلرة، وهو يعمل أيًضا عىل تزويد املكتبة بام يلزمها 
من كتب، وجمالت، وصحف، وصور، وخرائط، ورسوم، وأفالم، وكرات 
أرضية، وأطالس، وأسطوانات، ومعينات للتدريس، وعىل املدرسة أن تعمل 
عىل أن تتسع املكتبة لعدد مناسب من تالميذها، وأن تكون يف مكان متوسط 
منها، وأن متدها بام يلزمها من مناضد وكرايس خفيفة، ورفوف للمجالت 
كام  الكافية،  اإلضاءة  فيها  تتوافر  وأن  الالزمة،  األدوات  وسائر  والصحف 
جيب أن يراعى حسن اختيار الكتب للمكتبة، فتختار الكتب ذات املادة التي 
التالميذ  حاجات  عىل  التعرف  ويمكن  املدرسة،  يف  التالميذ  خمتلف  تالئم 
آراء  باإلضافة إىل استطالع  الكتب  عن طريق توجيه استفتاء هلم عن حب 
املدرسني فيام جيب أن تتضمن مكتبة املدرسة من كتب، وسالمة اللغة ونضج 
يف  كتب  عىل  املكتبة  حتتوي  أن  حيسن  عام  وبوجه  القراءة،  وسهولة  اآلراء 

املوضوعات التالية:

يف العلوم الرشعية؛ كالعقيدة، والفقه، والتفسري، واحلديث.
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يف التاريخ: تاريخ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والصحابة والتابعني. 

اخليال  تنمية  وكتب  واملغامرات  واألسفار  الرحالت  كتب  اللغة:  يف 
والشعر القديم واحلديث، ومقاالت يف املوضوعات احليوية. 

يف العلوم: كتب تطبيقية عملية يف الالسلكي والكهرباء والذرة. 

يف الفنون: كتب الرسم، واخلط.

يف التوجيه املهني: الكتب التي تعالج املهن واحلرف، والتدريب املهني 
واألخالق املهنية.

2- اجلماعات الجتماعية: 
تضع املدرسة خطة لتكوين اجلامعات االجتامعية يف بداية العام الدرايس 
ثم يعلن عنها بني طالب املدرسة، كام حتدد مواعيد نشاطها واجتامعاهتا بام 

يتفق ووقت التالميذ. 

فالنادي املدريس، بام فيه من أدوات ومذياع وجمالت وصحف ومقاعد 
مرحية، يدفع التالميذ إىل استغالله يف فسحة الظهر وبعد انتهاء اليوم الدرايس 
يف بعض األيام وينظم الرائد برامج منوعة جلامعة النادي، ويكون هلا جملس 

إدارة منتخب يتوىل فيه الطالب مسؤولية تسجيل اجتامعاهتا وتنفيذ براجمها.

وتساعد اجلمعية التعاونية بام تغرسه يف التالميذ من عادات وبام تدرهبم 
عليه من عمليات، عىل إعداد املواطن الذي هيدف إليه جمتمعنا ودور الرائد يف 
هذه اجلامعة، هو بث روح التعاون ومبادئه، حتى يفهم التعاون كروح ومبدأ 

ال كعملية بيع ورشاء. 

وهي  املدرسية،  احلياة  يف  مهم  دور  فلها  العامة،  اخلدمات  مجاعة  أما 
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تؤدي خدماهتا داخل املدرسة وخارجها.

ونظافتها  املدرسة  داخل  النظام  حفظ  عن  مسؤولون  وأعضاؤها 
وجتميلها، وترميم األجزاء املتداعية فيها، وإعداد وختطيط املالعب، كام أهنم 
يستطيعون إسعاف الطالب الذين يصابون بإصابات يسرية يف أثناء اللعب أو 
غريه وحيسن أن تبدأ فكرة اخلدمة العامة من الفصل أوالً؛ فيهتم طالب كل 

فصل بنظافته وجتميله، ثم متتد اخلدمات إىل املدرسة كلها ثم بيئة املدرسة.

وتؤدي مجاعة اخلدمات العامة خدمات متعددة خارج املدرسة، فتقوم 
بحمالت كحمالت النظافة أو مكافحة الذباب، وتعترب املدرسة التي خترج 
عن حميطها املدريس وتقدم خدماهتا لقرية بإرشاد أهلها إىل نظافة مساكنهم 
بالنفع؛ مدرسة  التي تعود عىل األهايل  إنارهتا أو غري ذلك من اخلدمات  أو 
التي  ناجحة يف أداء رسالتها كمدرسة من مدارس املجتمع، وهي املدارس 

حيتاج إليها جمتمعنا املحيل.

وتعود مجاعة اخلدمات العامة بالفائدة عىل التلميذ ذاته إذ جتعله يشعر 
بأنه مسؤول جتاه فصله، ومدرسته، وجمتمعه الذي يعيش فيه، كام تنمي فيه 
القدرة عىل اخللق واالبتكار واالعتامد عىل النفس، والتعاون مع الغري لتنفيذ 

مرشوع معني. 

3- اجلماعات الريا�شية: 
الرتبية الرياضية ركن مهم من أركان النشاط املدريس، وهي هتدف إىل 
نمو الشباب نمًوا متزًنا متكاماًل، واالرتفاع به إىل املستوى الذي يصبح فيه 
إنساًنا نافًعا من خالل اتصاف أفراده بالروح الرياضية الصحية؛ كالتسامح، 
بالنفس  والثقة  واملثابرة  الذات،  وإنكار  واجلد،  الرشف  عىل  واملحافظة 
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واحلرص عىل أداء الواجب.

فالرتبية الرياضية تزودنا بخربات واسعة، وتنمي كل فرد نمًوا يؤهله 
ألن يساعد نفسه بنفسه، ويساعد املجتمع الذي يعيش فيه، وهي هبذا الوصف 

مكملة للربامج الرتبوية والتعليمية األخرى.

الكفاية  تنمية  إىل  الرياضية  اجلامعات  تكوين  من  املدرسة  وهتدف 
الرياضية والكفاية العقلية والذهنية، واملهارات البدنية، واالنتامء إىل مجاعة، 
نافًعا،  استثامًرا  الفراغ  أوقات  واستثامر  والرتوحيي،  البدين  بالنشاط  والتمتع 
وحتمل  الصاحلة،  القيادة  صفات  وتنمية  السليمة،  الصحية  احلياة  وممارسة 
املسؤولية، وإتاحة الفرص للممتازين إلظهار نبوغهم الريايض يف تشكيالت 

منظمة.

ويتخذ تكوين الفرق الرياضية خطوات تبدأ بالفصل املدريس، إذ تقام 
اجلامعة  رائد  وخيتار  بفرق،  املدرسة  فصول  فيها  متثل  خمتلفة  مباريات  عادة 

املمتازين يف كل لعبة، ويكون فريًقا أو أكثر لكل لعبة.

حفظ اأدوات الألعاب الريا�شية: 
عىل املدارس التي متارس النشاط الريايض، وخصوًصا النواحي اخلطرة 
الالعبني  سالمة  لضامن  ووقاية  احتياط  كل  تأخذ  أن  القدم،  كرة  مثل  منها 
النشاط  مجاعات  من  مجاعة  يف  يندمج  طالب  كل  وعىل  إصابتهم  وجتنب 
الريايض اخلطر أن حيرض شهادة من الطبيب بلياقته الصحية هلذه اللعبة، وال 
يسمح بأية حال من األحوال لتلميذ أن يشارك يف لعبة، إذا مل يكن صاحًلا هلا، 

واملدارس التي ال متلك اإلمكانات ملثل هذه األلعاب حيسن أال تدخل فيها.
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وعىل الرغم من االحتياطات التي تقوم هبا املدرسة نحو األلعاب البدنية 
اخلطرة؛ فقد حتدث أحياًنا إصابات لبعض التالميذ نتيجة املنافسة الرياضية 
لو  إلسعافهم  خطة  تضع  وأن  التالميذ،  عىل  اإلرشاف  املدرسة  وعىل  بينهم 

احتاج األمر لذلك.

4- اجلماعات الفنية: 
تظهر ميول التالميذ وقدراهتم اخلاصة يف أثناء الدراسة، ولعل اجلامعات 
التي  اجلامعات  بني  من  الفنية  واألشغال  والتصوير  الرسم  كجامعات  الفنية 
تساعد التالميذ عىل التعبري عن ميوهلم عن طريق الربامج التي تقدمها، كام 
هتتم هذه اجلامعات بتنمية هذه امليول واملواهب وتوجيهها الوجهة الصحيحة.

بعمل  تقوم  إذ  املدرسة،  جتميل  عملية  يف  كبري  دور  اجلامعات  وهلذه 
الستائر واملناظر املرسحية واللوحات، وجيدر برائد اجلامعة أن يشجع تالميذ 
الفصول عىل تزيني فصوهلم حتى تبدو يف ثوب مجيل حيافظون عليه ألنه من 
صنعهم، وجيب أن يراعي عدم املبالغة يف التجميل بشكل قد يزحم الفصل 
املدارس، كام يمكن  فعاًل يف كثري من  وجيعل جوه غري مستساغ كام حدث 
االبتكار،  عىل  لتشجيعهم  الفنية،  النواحي  يف  التالميذ  بني  مسابقات  عمل 
عام  معرض  يف  اللوحات  هذه  عرض  ويمكن  الفنية،  مواهبهم  وتنمية 

كتشجيع ملنتجيها.

كام جيب أن هيتم الرائد بالنشيد اجلامعي الذي ينمي روح الصداقة بني 
التلميذ  يف  تريب  التي  اإلسالمية  األناشيد  اللون  هذا  يشمل  أن  عىل  التالميذ 

حب أمته اإلسالمية، والدفاع عنها.

أما مجاعة املوسيقى؛ فاملوسيقى حرام، فكيف تريدوننا أن نريب أبناءنا 
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عىل احلرام؟!.

5- اجلماعة العلمية: 
وسيلة  وهي  إنتاجية،  مجاعات  العلمية  اجلامعات  أغلب  تكون  تكاد 
مهمة لتطبيق العلم عىل العمل، وربط النظريات العلمية باملامرسة العملية، 

وهي التي تربز العلوم بمظهرها النافع. 

جانب  إىل  ولكنها  وغريها،  والعطور  الزيوت  تنتج  الكيامئية  اجلمعية 
ذلك تعلم التالميذ املنضمني إليها طريقة تركيب كل نوع من هذه املنتجات، 
ونسب الرتكيب وسعر اخلامات، وقد تدفع بعض التالميذ إىل القيام بمرشوع 
إىل  وهي  الصيفية،  العطلة  يف  خصوًصا  الربح،  بعض  عليهم  يدر  يسري  ناٍم 
فراغهم  وقت  لشغل  وسيلة  املادي؛  الكسب  عىل  التالميذ  تشجيع  جانب 

وإتقاهنم لصنعة معينة.

أما نشاط مجاعة اجلغرافيا؛ فيعد من الوسائل املعينة عىل توضيح املادة، 
ومواقع  واملنخفضات،  املرتفعات  تفهم  يف  ال  فعَّ عامل  املجسمة  فاخلرائط 
البالد والبحار واملحيطات وتفهم مدلوهلا عىل اخلرائط العادية غري املجسمة، 

كام أهنا تكسب مهارات وخربات متعددة. 

6- جماعة الرحالت والزيارات:
عىل  للطالب  االجتامعي  التشكيل  عملية  تتم  النشاط  هذا  خالل  من 
أسس سليمة عندما تتضمن تقديم البيئة للطالب وتعريفه هبا يف أول مراحل 

نموه.

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي90

العامة  الثقافة  لتنمية  املهمة  الوسائل  من  والزيارات  الرحالت  وتعد 
للتلميذ وإثارة ميوله لقراءة ما يتصل باألماكن املزارة يف خمتلف املواد املطبوعة 
أو املنشورة يف املصادر املختلفة، وتدفعه للتساؤل عام جيهله مما حيسن استغالل 
من  يلزمه  بام  الطالب  لتزويد  الرحالت  هذه  عىل  للمرشفني  الفرص  هذه 
رغبته  بتساؤالته إلشباع  املتصلة  املصادر  وتوجيهه لالطالع عىل  معلومات 
يف املعرفة والتحصيل الثقايف، واتساع أفقه وتنمية مداركه، وتوثيق الصلة بينه 

وبني بيئته املحلية.

من  به  مما  لالستفادة  املحيل  للمجتمع  يلجأ  أن  معلم  وينبغي عىل كل 
مصادر تتصل باملنهج املدريس، ويكون هدفه تزويد تالميذه بخربات واقعية 
تثري دراسة موضوعات املنهج وذلك من خالل زيارة مواقع البيئة املحلية، 

أو دعوة بعض الشخصيات للفصل ليتحدثوا عن خرباهتم للتالميذ.

7- جماعة املعار�ض املدر�شية:
عندما ننظر للمامرسات الواقعية نجد أن املعلمني هم الذين يقومون 
بكل يشء وال يتعدي دور التالميذ سوى املناولة واملساعدة للمعلم يف أثناء 
التنفيذ، وذلك بسبب حرص املدرسة عىل أن تظهر األعامل التي تعرض يف 
التعليمية والرتبوية هلذا  الزوار مهملني األهداف  مستوى الئق يريض كبار 

النشاط.

هذه  إقامة  من  والتثقيفية  الرتبوية  التعليمية  األهداف  تتحقق  ولكي 
ما  ويوضع  فيجمع  اإلجيابية  باملشاركة  التالميذ  يقوم  أن  جيب  املعارض؛ 
واملعارف  اخلربات  يكتسبوا  حتى  املعلم  وتوجيه  إرشاف  حتت  يعرض 
هذه  كانت  إن  حتى  العامة  احلياة  جماالت  يف  يفيدهم  مما  العملية  واملهارات 
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األعامل يف مستوى أدنى من أعامل الكبار ولكنها ستحقق ما تسعى إليه من 
العمل«  طريق  عن  »التعلم  وملبدأ  احلديثة  لالجتاهات  طبًقا  تربوية  أغراض 

الذي نادى به املريب األمريكي جون ديوي.

حريف  عميل  وبشكل  له  تقدم  أن  يمكن  التلميذ  مشاركة  خالل  فمن 
احلرف املنترشة يف جمتمعه املحيل من نجارة وحدادة وطباعة ورسم وتصوير 
تعاونه وتفاعله  اليدوي ويتعلم من خالل  للعمل  تقديره  فيزداد  وغري ذلك 
مع أعضاء اجلامعة ما جيب أن يسود يف جمال العمل من قيم واجتاهات إنسانية 
ألن  النظرية؛  التقليدية  بالطرق  لتالميذها  إكساهبا  املدرسة  عىل  يصعب  قد 
هذا العمل يدفعه للكثري من التساؤالت واالستفسارات التي يستغلها املعلم 
الواعي لإلجابة عليها وإشباع حاجته، وتوجيهه للقراءات املناسبة التي توفر 

له املزيد من اإلجابات والتعمق يف كل جمال.

8- جماعة الإذاعة املدر�شية)1( :
املهارات  من  ومتكينهم  التالميذ  خلدمة  حيوي  جمال  املدرسية  اإلذاعة 
ودقة  اللغة،  وإتقان  اإللقاء،  وجودة  األداء،  حسن  عىل  وتدريبهم  املختلفة 
والتكلف،  االصطناع  بريئة  حية  طبيعية  مواقف  هلم  وهتيئ  األساليب، 
التعليمية؛  الطالب عىل اختالف مستوياهتم  نفوس  إىل  املواقف حمببة  وهذه 

فيستخدمون فيها اللغة استخداًما مفيًدا وناجًحا.

ويتمرسون  براجمهم  يقدمون  حني  التالميذ  متكن  املدرسية  واإلذاعة 
وأخبار  موضوعات،  من  املجاالت؛  خمتلف  يف  السليمة  األداء  بصورة 

نشاط  ألمهية  املباركة؛  املوسوعة  هذه  ضمن  املدرسية  اإلذاعة  عن  خاص  كتاب  هناك    )1(
اإلذاعة املدرسية.
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مدرسيه، وبيئية، وحملية، وعربية، وعاملية، والتعليق عليها، وإعداد حتقيقات 
يتمكنون  حينئذ  فهم  متنوعة؛  أخري  وألوان  وقصص،  وطرائف،  إذاعية، 
مواهب  صقل  يف  دورها  املدرسية  اإلذاعة  تؤدي  وبذلك  األداء،  حسن  من 
مواهبهم،  ميوهلم، وتصقل  الشجاعة، وتشحذ  فيهم  الطالب، وتريب  أبنائنا 
وتدرهبم عىل حسن اإللقاء، ورسعة البدهية، وتساعدهم عىل تنمية معارفهم، 

واالعتامد عىل الذات يف إعداد براجمهم اإلذاعية.

التالميذ  لدى  املعرفة  لزيادة  اخلصب  املجال  هي  املدرسية  واإلذاعة 
اليومية؛  دروسهم  خالل  من  حيصلوهنا  التي  الدراسية  املناهج  جانب  إىل 
زيادة  وتكون  العلم  حتصيل  جانب  إىل  الذاتية  معرفتهم  من  تزيد  فاإلذاعة 
املعرفة من خالل هذه الربامج  اإلذاعية بام فيها من تيسري ما يف أمهات الكتب 
املزيد،  إىل  إليها عند احلاجة  أن يرجعوا  التي يمكن  باملراجع  هلم وتعريفهم 
ال نعدها للطالب بحيث تكون هي براجمهم اإلذاعية؛ بل تكون عىل سبيل 

االسرتشاد هبا.

وعىل االختصايص املكلف باإلرشاف عىل اإلذاعة املدرسية؛ أن يدرب 
الطالب عيل هذه الربامج تدريًبا عمليًّا وهذا من خالل مواد، وفقرات هذه 
الربامج، وجيب أال يسمح اختصايص اإلعالم أو املرشف عىل اإلذاعة بنقل 
هذه الربامج كام هي؛ بل عليه أن جيعل من هذه الربامج تدريًبا عمليًّا للطالب، 

وأن تكون عاماًل مساعًدا هلم.
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الن�ساط املدر�سي يف املرحلة البتدائية

مجيع  من  وتنميتها  املتعلمني  شخصيات  صقل  يف  كبري  دور  لألنشطة 
اجلوانب يف مجيع املراحل التعليمية، حيث تعمل عىل إثراء خربات املتعلمني 
من مرحلة إىل مرحلة أخرى من خالل التسلسل املنطقي للنشاط والتسلسل 
املرحلة  عىل  تعتمد  تعليمية  مرحلة  كل  إن  حيث  للمتعلمني  السيكولوجي 

التعليمية األخرى التي سبقتها.

املهارات  تعلم  هي  االبتدائية  املدرسة  يف  التالميذ  نمو  مطالب  إن 
احلركية الالزمة لأللعاب، وألوان النشاط العادية، وبناء االجتاهات السليمة 
مع  ومرغوبة  سوية  عالقات  وتكوين  السن،  رفاق  ومسايرة  الذات،  نحو 
األقران، وتكوين الضمري ومعايري األخالق والقيم، وتكوين عادات سليمة 
مع اجلامعة واملؤسسات االجتامعية، واملحافظة عىل البيئة، وحتقيق االنسجام 

يف التعامل مع شؤون احلياة اليومية.

وفيما يلي اأهم مظاهر النمو التي ت�شعى املدر�شة البتدائية اإىل 
تنميتها:

1. النمو اجلسمي: ويتمثل يف تعويد التلميذ عىل ممارسة الرتبية البدنية 
وتعريفه بأثرها عىل إكسابه اللياقة البدنية، وكذلك إكسابه العادات السليمة 
من  الوقاية  ووسائل  النظافة  ومراعاة  والعمل،  والنوم  وامللبس  املأكل  يف 

األمراض من خالل نرش الوعي الصحي.

الالزمة يف حياته  املعرفة  املتعلم  إكساب  به  ويقصد  العقيل:  النمو   .2
القراءة  من  األساسية  املعرفة  أدوات  تعليمه  خالل  من  العقلية  وقدراته 
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والقسمة،  والرضب  كاجلمع  احلسابية  بالعمليات  والقيام  والتعبري  والكتابة 
املختلفة، كذلك  والفنون  العلوم  لديه يف جماالت  واملطالعة  القراءة  وحتبيب 
من  املختلفة  واخلربات  املعلومات  عىل  احلصول  أو  اكتساب  كيفية  تعليمه 
التعليمية واحلياتية، وتدريبه عىل االبتكار، والتميز، وعملية  املواقف  خالل 

التفكري املنظم.

3. النمو االجتامعي: ويتمثل يف تدريب التلميذ عىل فهم بيئته املحلية 
به،  االتصال  وكيفية  املجتمع  يف  السائدة  العالقات  وإدراك  صحيًحا،  فهاًم 
أفراد أرسته  بينه وبني  تربط  التي  والسليمة  الصاحلة  األخالق  وتعويده عىل 

وجمتمعه، وتقديم املساعدة والتعاون واحرتام اآلخرين.

العاطفي من  أو  الوجداين  النمو  ويتم  والعاطفي:  الوجداين  النمو   .4
خالل غرس القيم واالجتاهات السليمة يف نفس املتعلم، وزرع الثقة يف نفسه 

واحرتامه لنفسه ولآلخرين وحقهم وواجباته جتاههم.

5. النمو النفيس: ويتمثل يف نمو املتعلم يف جو تعليمي سليم، حيث 
النفسية؛  املشكالت  من  الكثري  من  ختلصه  التي  األنشطة  بمامرسة  يقوم 
وتفريغ  النفيس  التوازن  وحتقيق  اآلخرين،  عن  والعزلة  واالنطواء  كاخلجل 

طاقاته بشكل سليم.

اإلسالمي  الدين  بمبادئ  تعريفه  خالل  من  الروحي:  النمو   .6
والشورى  والتعاون  واألمانة  الصدق  مثل  احلسنة؛  واألخالق  الصحيحة، 

واإلخالص يف العمل وحب اخلري.
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ويمكن التعرف عىل النشاط املدريس يف املرحلة االبتدائية الذي سنقوم 
بدراسته عىل النحو التايل:

اأ- الن�صاط املدر�صي يف املرحلة البتدائية )ال�صفوف الأولية()1(:

األساسية  املراحل  األطفال من  األوىل ورياض  االبتدائية  املرحلة  تعد 
يف عملية بناء وتشكيل شخصيات املتعلمني؛ حيث يقوم الطالب من خالهلا 
حيث  املختلفة،  واالجتاهات  واملهارات  املعلومات  من  الكثري  اكتساب  يف 
تقدم األنشطة يف هذه املرحلة العناية والرعاية للطفل وتساعد املدرسة الطفل 

وتعمل عىل تنمية قدراته يف جوانب ومظاهر النمو املختلفة.

اأهداف الن�شاط الطالبي لل�شفوف الأولية:
1. تنشئة الطالب تنشئة إسالمية مشتملة عىل الدين، واآلداب، والقيم.

عىل  املحافظة  عىل  الطالب  وتعويد  واالنتامء،  الوطن  حب  غرس   .2
املمتلكات العامة.

3. تنمية املهارات األساسية وخاصة اللغوية والعددية واحلركية.

4. تنمية التذوق اجلاميل والنشاط االبتكاري وحسن استخدام احلواس.

5. االهتامم بالبناء اجلسدي والصحي، واالعتامد عىل النفس يف حتقيق 
االحتياجات من خالل املعارف والعادات السليمة.

6.ربط املادة العلمية باملامرسة العملية بأسلوب ميرس وسهل وممتع.

)1(  يقصد بالصفوف األولية: الصف األول والثاين والثالث من املرحلة االبتدائية.
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الإطار العام ملجالت الن�شاط لل�شفوف الأولية:
)1( النشاط التعليمي.

)2( النشاط الرتوحيي.

)3( النشاط التثقيفي.

)4( نشاط تنمية املهارات واهلويات.

ب- الن�صاط املدر�صي يف املرحلة البتدائية )1(العليا :

مجيع  حصول  أجل  من  مهاًم  املرحلة  هذه  يف  باألنشطة  التنوع  يعد 
املتعلمني عىل اخلربات الالزمة التي تتوافق وقدراهتم واستعداداهتم وميوهلم 
وتالءم الفروق الفردية لدهيم، ويأيت هنا دور املدرس املرشف عىل النشاط يف 
إعطاء التالميذ احلرية يف االشرتاك يف عملية ختطيط النشاط، وإبداء رأيه فيه، 
واإلجابة عىل أسئلته حتى وإن كانت دون املستوى املتوقع، وإعطائه الفرصة 
يف جتريب األشياء واكتشافها، ومساعدته عىل تنمية قدراته اجلسمية والبدنية 

واحلركية والعقلية من خالل اللعب.

جمالت املنا�صط املدر�صية يف املرحلة البتدائية العليا:

1. اإلدارة )شعب النشاط(.

2. جمال نشاط الرتبية اإلسالمية.

3. الربامج العامة والتدريب.

يف  كام  )والسابع  والسادس،  واخلامس  الرابع  الصف  العليا:  االبتدائية  باملرحلة  يقصد    )1(
بعض الدول(.
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4. جمال النشاط الثقايف.

5. جمال النشاط العلمي.

6. جمال النشاط االجتامعي.

7. جمال النشاط الريايض.

8. جمال النشاط الفني واملهني.

9. جمال النشاط الكشفي.
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الن�ساط املدر�سي لذوي الحتياجات اخلا�سة

الذين  العاديني  غري  األفراد  أولئك  هم  اخلاصة؛  بالرتبية  املقصود 
واحليس  العقيل  نموهم  يف  العاديني  األفراد  عن  ملحوًظا  انحراًفا  ينحرفون 
خاصة  تربوية  خدمات  إىل  حيتاجون  بحيث  واللغوي  واحلركي  واالنفعايل 
هنا  التنبيه  إىل أقىص درجة ممكنة، وجيدر  بقدراهتم  الوصول  تساعدهم عىل 
املعاقني  تربية  إن  املعاقني حيث  الرتبية اخلاصة وتربية  فرًقا بني  أن هناك  إىل 
أقل شمولية حيث تتضمن تربية األفراد الذين يعانون من إعاقات أو يتدنى 
املعوقني  عىل  اخلاصة  الرتبية  تشتمل  بينام  املتوسط،  عن  أدائهم  مستوى 
سنقوم  التي  التالية  الفئات  اخلاصة  الرتبية  مظلة  حتت  وينطوي  واملوهوبني، 

بدراستها بيشء من التفصيل:

)1( اإلعاقة السمعية: وهي عدم القدرة عىل السمع.

)2( اإلعاقة احلركية: تتمثل يف حاالت األفراد الذين يعانون من خلل 
مظاهر  عىل  ذلك  يؤثر  بحيث  احلركي،  نشاطهم  أو  احلركية  قدراهتم  يف  ما 

نموهم العقيل واالجتامعي والنفيس.

بأنه  انفعاليًّا  املضطرب  الفرد  ويعرف  االنفعالية:  االضطرابات   )3(
املجتمع  توقعات  تبتعد عن  متوقعة  استجابات غري  يظهر  الذي  الفرد  ذلك 

وثقافته ومعايريه وبشكل مزمن.

منتظم  العقلية بشكل  القدرات  نمو  التعلم: هي عدم  )4( صعوبات 
بحيث تنعكس عىل قدرات الفرد أكاديميًّا مثل تعلم اللغة والقراءة والكتابة 

والتي تعود إىل خلل عصبي أو تلف بالدماغ.
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)5( اضطرابات النطق واللغة )اللغوية(: وتتمثل يف عدم قدرة الفرد 
عىل الكالم بشكل واضح ومفهوم واالتصال االجتامعي والتعبري عن الذات، 
وتعرف اللغة عىل أهنا نظام من الرموز يمثل املعاين املختلفة والتي تسري وفق 

قواعد معينة.

املراكز  إصابة  هو  العقلية  باإلعاقة  املقصود  العقلية:  اإلعاقة   )6(
يؤثر  بعدها؛ حيث  أو  الوالدة  قبل  الدماغ  اكتامل  أو عدم  بالتلف،  العصبية 
املتوقعة مقارنة  الفرد عىل االستجابة للمتطلبات االجتامعية  ذلك عىل قدرة 

مع نظرائه من املجموعة العمرية نفسها.

ا هو ذلك الشخص الذي يعجز عن  )8( اإلعاقة البرصية: املعاق برصيًّ
استخدام برصه يف احلصول عىل املعرفة، بعد فقدانه القدرة عىل الرؤية باجلهاز 

املخصص هلا وهو العني.
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معوقات الن�ساط املدر�سي

1- معوقات خا�صة بالإدارة املركزية:

• اإلدارة املركزية غري املتفهمة، تقف عائًقا أمام وضع خطط النشاط 
وتنظيمها؛ فتضع أهداًفا غري قابلة للتحقيق مل تنبع من االحتياجات الفعلية 

للمدرسة واملرشفني والطالب، مما يؤدي إىل التخبط يف تنفيذ القرارات.

واملهتمون  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املسؤولون  بعض  يبذل  ال   •
ا - عىل أسس علمية  بتخطيط التعليم وبراجمه، واإلرشاف الفني جهًدا حقيقًّ
سليمة - يف وضع النشاط موضعه الصحيح يف اخلطة املدرسية، مما يؤثر عىل 

درجة إيامن املعلمني بالنشاط املدريس.

النشاط  بفلسفة  املدرسية  القائمني عىل األنشطة  عدم وعي وإدراك   •
ذات  جماالت  إىل  احلر  املدريس  النشاط  بتحويل  للمطالبة  يدفعهم  مما  احلر، 

منهج وحصة باجلدول الدرايس، جُيرب فيها مجيع الطالب عىل ممارستها.

العليا، أدى إىل إجبار  املركزية   التنظيمية لإلدارة  مجود اإلجراءات   •
وإدراجها  والربامج،  املسابقات  تنفيذ  عىل  احلرة  املدرسية  األنشطة  مرشيف 
بتغري  إال  تتغري  ال  فهي  الدرايس؛  العام  أثناء  يف  براجمهم  خطط  ضمن  ا  قرسًّ

القائمني عىل اإلدارة املركزية.

به  االسرتشاد  يمكن  احلرة  املدرسية  لألنشطة  دليل  وجود  عدم   •
عند التخطيط للنشاط املدريس؛ فليس له صورة تفصيلية ملا ينبغي أن يقدم 
الدراسية  املناهج  من  موقعه  أو  ممارسته،  أو  تقديمه  كيفية  أو  للطالب، 
ترك كل  وإنام  املنهج،  بموضوعات  ارتباطه  أو مدى  املنوط هبا،  واألهداف 
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وذكائهم  النشاط(  مجاعات  عىل  باإلرشاف  )القائمني  املعلمني  لتقدير  ذلك 
برغم إثقاهلم بجداول دراسية.

وقد أكد ذلك دراسة أجرهتا شعبة بحوث األنشطة الرتبوية عن وجود 
مرشد  دليل  لوجود  الرتبوية  األنشطة  تنفيذ  عىل  للقائمني  رضورية  حاجة 
يضم إرشادات جوهرية تعينهم عىل الوفاء بأدوارهم اإلرشافية، والتنفيذية، 
والتقويمية، يف تلك األنشطة الرتبوية املنشودة من ممارستها. )املركز القومي 

للبحوث الرتبوية والتنمية، 1997م(.

2- نق�س الإمكانات واملوارد:

النشاط؛  متطلبات  لتحقيق  املناسبة  املادية  اإلمكانات  توفري  عدم   -
فاألبنية املدرسية ضيقة، ونظام الفرتتني يف بعض املدارس ال يسمح بالوقت 
النشاط  ملامرسة  خمصصة  أماكن  توفرت  إن  فحتى  النشاط،  ملامرسة  الالزم 

يالحظ استغالهلا إما خمزن، أو كأماكن لرصف الكتب املدرسية.

املدريس  للنشاط  املخصصة  امليزانيات  انعدام  أو  ضعف  أدى   -
يف  املدريس  النشاط  بند  إغفال  إىل  ممارستها  وميادين  أنامطها  اختالف  يف 
ميزانيات  إىل  املدريس  النشاط  ممارسة  احتياج  رغم  املركزية،  امليزانيات 
املالعب واألدوات، عالوة عىل ضعف امليزانية املدرسية نتيجة العتامدها عىل 
املرصوفات الدراسية التي يدفعها الطالب، فيحدث عجز يف أدوات ممارسة 
املسددين  الطالب  عدد  انخفض  إذا   - منها  املستهلك  خاصة   - النشاط 

للمرصوفات املدرسية.

- ارتفاع أسعار إجيار املالعب والنوادي، والتي يقوم التوجيه الريايض 
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العام باستئجارها ملامرسة األنشطة بشكل قانوين، عىل وجه اخلصوص الفرق 
املشاركة يف البطوالت، أو األلعاب الفردية، نظًرا الفتقار مدارسنا للمالعب 

القانونية.

3- معوقات خا�صة بالتوجيه الفني:

- عجز يف عدد املوجهني، مما يؤدي إىل عدم قدرة التوجيه الفني عىل 
القيام باملهام املنوط هبا بشكل كاف، كام قد حترم بعض املدارس من املتابعة 

خاصة النائية منها.

- عجز املرشفني املتخصصني، ويرجع ذلك إىل عدم وجود تعيينات 
جديدة، كام أن املرشفني القدامى يف مدارس البنني ال يستمرون يف أداء هذا 

العمل ألسباب اقتصادية )ضعف املرتبات، وعدم وجود موارد إضافية(.

الوزارة  تعطي  حيث  أوالً،  التطوير  مدارس  عىل  املرشفني  توزيع   -
التطوير مما يؤدي إىل وجود عجز شديد يف املرشفني  ا ملدارس  اهتامًما خاصًّ
تدريبية  برامج  تنظم  ذلك  من  الرغم  وعىل  العادية،  باملدارس  املتخصصني 
املواد، إضافة إىل أن  املدرسية احلرة أسوة بزمالئهم معلمي  ملرشيف األنشطة 
برامج  وتنظيم  إدارة  عىل  تدريبهم  برنامج  حيتوي  ال  أنفسهم  املواد  معلمي 

األنشطة احلرة املتعلقة باملواد الدراسية التي يقومون بتدريسها.

العموم، مما  املدارس عىل وجه  العدالة يف توزيع املرشفني بني  - عدم 
يسبب مشكلة لدى املوجهني، واملوجهني األول، والعموم يف توفري املرشفني 

هلذه املدرسة.

كأحد   - واملتعلم  للمعلم   - للتقييم  واضحة  معايري  وجود  عدم   -
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عند  مهمة  أركاًنا  وإغفاله  والتطوير،  األخطاء  معاجلة  يف  املسامهة  العنارص 
التقويم الشامل للطالب باستخدام »البورتفوليو« والتي تعد من أمهها تقويم 
وقتهم  من  فرتات  الطالب  فيها  يستهلك  قد  التي  احلرة  املدرسية  األنشطة 
فال  االجتامعية،  أم  املهارية،  أم  األكاديمية،  سواء  الذاتية،  مهارهتم  لتنمية 
يقصد من البورتفوليو مقارنة الطالب بعضهم ببعض، بل يستخدم كوثيقة 

لتقويم تقدم الطالب نفسه عرب فرتة من الزمن.

الطالب،  ألعامل  نامذج  من  حيتويه  ملا  فعالة،  تقويم  وسيلة  ويعد 
وتعليقات املعلم عليها وقوائم املتابعة.

4- معوقات خا�صة بالإدارة املدر�صية:

بجدوى  املدارس  ومدرسوي  مديري  من  كثري  وفهم  اقتناع  عدم   -
شجع  مما  الوقت،  هيدر  تروحييًّا  عماًل  واعتبارها  احلرة،  املدرسية  األنشطة 

مرشيف النشاط عىل الرتاخي يف العمل.

- نظام االمتحانات واالهتامم به اهتامًما مبالًغا فيه ساعد عىل تقليص 
النشاط، ووضعه من الناحية العملية يف مرتبة متأخرة من األمهية.

عند  األنشطة  يف  املعلم  جهد  االعتبار  يف  املدارس  مديرو  يأخذ  ال   -
تقويمهم له، مما يقلل من إقباله عىل بذل اجلهد يف تطوير األداء، ويعترب أن من 

يشارك مثل من ال يشارك، فيؤثر الراحة وعدم املشاركة.

- اقتصار ممارسة األنشطة عىل الطالب املشاركني يف املسابقات املدرسية، 
املتميزين فقط يف بعض جماالت  بالطالب  املدرسة  إدارة  اهتامم  وهذا يعكس 
األنشطة، وتسعى إىل إرشاكهم فيها كواجهة مرشفة للمدرسة أمام مسؤويل 
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التعليم، واملسؤولني باملحافظة، خاصة يف االحتفاالت واملناسبات الرسمية.

- اهتامم بعض مديري املدارس باجلانب املعريف واالهتامم بالتحصيل 
الدرايس وتركيزه عىل متيز مدرسته فيه وإمهال ما سواه، مما ساعد عىل هتميش 

األنشطة.

مرشف  دور  حتد  والتي  املديرين  بعض  لدى  املركزية  يف  املبالغة   -
النشاط.

5- معوقات خا�صة بالربنامج واخلطة:

- عدم اإلعالن املناسب عن جماالت النشاط املدريس احلر، وتأخر بدء 
النشاط إىل ثالثة أسابيع من بداية العام الدرايس.

- كثرة أعداد الطالب يف املدرسة مما يعوق ممارسة األنشطة.

- طول اليوم الدرايس، وعدم وجود وقت خمصص ملامرسة النشاط، مما 
يدعو مرشيف األنشطة إىل استدعاء الطالب يف أثناء احلصص األكاديمية، أو 
يف أثناء الفسحة املخصصة لتناول الطعام؛ فبعد إعطاء الوقت الكايف - الذي 
يساعد يف إعداد خطة ناجحة - ُيعوق التخطيط واالبتكار، وحيرص الربنامج 

واخلطة يف نطاق ضيق.

- معاناة املكتبات املدرسية من استضافة حصة املكتبة، مما يعوق سري 
العمل، وزيادة الشعور السلبي جتاه الكتاب واملكتبة لدى الطالب، مما أدى إىل 
ضعف ممارسة أنشطة املكتبة )أصدقاء املكتبة( وانخفاض معدل االستعارة.

- تقترص املشاركة عىل الطالب املتميزين حتصيلًيا، أو مهارًيا؛ فيكتفى 
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باجلامعات  لتسجيلهم  الرياضية  واملراكز  باألندية  املشاركني  بالطالب  مثاًل 
الرياضية.

الربامج  وابتكار  للنشاط  التخطيط  عىل  املعلمني  بعض  قدرة  عدم   -
األنشطة  بأهداف  جهلهم  أو  خرباهتم  قلة  أو  إيامهنم  عدم  بسبب  املناسبة 

املدرسية احلرة.

- عدم إرشاك الطالب يف عملية التخطيط والتنظيم بسبب إبعاده عنها.

6- معوقات خا�صة مب�صرف الن�صاط:

بعض  وإجبار  النشاط،  مرشف  الختيار  دقيقة  معايري  وضع  عدم   -
معلمي املواد عىل اإلرشاف عىل مجاعات النشاط.

- عدم قدرة بعض املرشفني عىل جذب الطالب ملامرسة النشاط احلر، 
ضعف  إىل   هذا  يرجع  وقد  الطالب،  وقدرات  وميول  حاجات  واكتشاف 

شخصية املرشف، وعدم قدرته عىل إقناع الطالب بقدراته.

ًقا أساسيًّا  - عدم تفرغ بعض مرشيف األنشطة املدرسية احلرة، يعد معوِّ
املرشفون  يميل  ما، حيث  إىل حد  الواقع  يعكس  ملامرستهم لألنشطة، وهذا 
الراحة، أو احلديث مع زمالئهم، أو تناول  عىل األنشطة خالل الفسحة إىل 

الطعام والشاي، أو قضاء بعض احتياجاهتم من خارج املدرسة.

عىل  )املرشف  املعلم  عاتق  عىل  امللقاة  واملسؤوليات  األعباء  كثرة   -
النشاط(، حيث يشكل االشرتاك يف األنشطة املدرسية احلرة زيادة عن نصاهبم 
القانوين املثقلني به يف األصل، إضافة إىل كثرة األعباء الوظيفية والسجالت 
التي تطلب من املرشفني عامة، ومرشيف الرتبية االجتامعية خاصة؛ بدرجة قد 
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تعوق املامرسة الفعلية لألنشطة املدرسية.

- عدم اقتناع املعلمني وجهلهم بأهداف النشاط املدريس احلر، وأمهية 
مهارات السلوك االجتامعي.

- ضعف حوافز مرشيف النشاط عىل مستوى املدرسة واإلدارة التعليمية.

- التزام بعض املرشفني بالروتني وعدم اتصافهم باملرونة، واملثال عىل 
ذلك االقتصار عىل نشاط »مرسحة املناهج« )حتويل بعض الدروس بمناهج 

الطالب إىل شكل مرسحي(، حتى إن كان املرشف اختصايص مرسح.

- اقتصار تقويم أداء مرشف النشاط املدريس احلر عىل مدى استيفاء 
سجالت النشاط.

الواردة  املسابقات  تنفيذ  عىل  اجلامعات  أنشطة  ممارسة  اقتصار   -
بالنرشات التوجيهية مع بداية العام، وتتوقف املامرسة بانتهائها.

ملامرسة  املناسبة  األوقات  اختيار  يف  الطالب  آراء  املرشف  هيمل   -
األنشطة.

7- معوقات خا�صة بالطالب:

- يرى الطالب أن األنشطة املدرسية احلرة تعوق التحصيل الدرايس، 
مما يعكس اهتاممهم بدراستهم األكاديمية.

- جهل كثري من الطالب بأهداف النشاط املدريس وبالتايل اقتناعهم 
بعدم جدواه وأنه زيادة عبء عليهم.

- إحجام عدد من الطالب املتفوقني عن االشرتاك يف النشاط املدريس، 
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وعدم وجود وقت لدهيم ملامرسة النشاط، مما يعطي انطباًعا للطالب العاديني 
الناحية  من  املتفوقني  الطالب  بعض  يعاين  حيث  املدريس،  النشاط  بدونية 
األكاديمية من نقص يف املهارات اليدوية، مما جيعلهم يقللون من شأن الطالب 
تلقائية،  بشعبية  حيظون  املتفوقني  الطالب  وألن  األنشطة،  بتلك  املشاركني 
فهم يدفعون أقراهنم إىل العزوف عن املشاركة اعتقاًدا منهم أهنا سبب ضعف 

حتصيلهم الدرايس.

- اختيار الطالب جلامعات ال تتناسب مع أعامرهم، وقد يرجع ذلك 
إما لضغط األرسة، أو لسهولة النشاط، أو أنه قد يكون له مردود  - من وجهة 
إىل عدم مشاركة مرشيف  هذا  يرجع  وقد  األكاديمية،  الناحية  من  نظرهم - 
الطالب  فهم  عدم  أو  أنشطة،  من  يالءمهم  ما  اختيار  عىل  الطاليب  النشاط 
ألهداف األنشطة املختلفة مما جيعلهم غري قادرين عىل االختيار، مما يعرضهم 

إىل الفشل يف األنشطة، وبالتايل عزوفهم عنها لصعوبتها شيًئا فشيًئا.

زمالئهم  بقية  عىل  القوية  الشخصية  ذوي  الطالب  بعض  تأثري   -
الطالب حيث جيربوهنم عىل االنضامم لألنشطة التي يميلون هلا.

نشاط  أّي  مزاولة  يف  ينجحوا  لن  بأهنم  يشعرون  الطالب  من  كثري   -
ألهنم مل يامرسوا أّي نشاط من قبل.

- كثرة الواجبات املدرسية التي يفرضها بعض املدرسني عىل الطالب، 
وانشغال الطالب.

من  باإلرهاق  الطالب  يشعر  املشاركة، حيث  الطالب عن  - عزوف 
أثناء  يف  يعاين  كام  بذلك،  يسمح  ال  املدرسة  يف  الوقت  ألن  النشاط  ممارسة 
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انتقاله من املدرسة إىل أماكن املسابقة، إضافة إىل أن ممارسة بعض األنشطة 
تقييم  فإن  ذلك  عىل  عالوة  بتحملها،  تسمح  ال  املدرسة  وإمكانات  مكلفة 

النشاط ال يكون نفسه درجة اجلهد املبذول.

لبعض  واملهاري  واللغوي  والعلمي  األخالقي  املستوى  ضعف   -
الطالب، وعدم جديتهم يف االشرتاك، وعدم احرتام املرشف عىل اعتبار أنه 

ال يملك الدرجات.

- عدم اإليامن احلقيقي بقيمة النشاط املدريس وأمهيته، ويتمثل ذلك يف 
كليات ومعاهد إعداد املعلم، والتي ال تتضمن براجمها إعداًدا حقيقيًّا لطالهبا 
قد  التي  املحارضات  ببعض  تكتفي  بأنواعه، حيث  املدريس  النشاط  ملامرسة 
املعلمني  الطالب  هؤالء  إكساب  عن  النظر  بغض  النشاط  أمهية  إىل  تشري 

مهارات فعلية لتنظيمها وريادهتا وتوجيهها.

8- معوقات اجتماعية وثقافية:

- عدم اقتناع بعض أولياء األمور وعدم إيامهنم بمامرسة أبنائهم لبعض 
ألوان النشاط عىل اعتبار أهنا تسلية وهلو وهدر ومضيعة للوقت ويبدد جهد 

الفصل الدرايس.

املدريس، وعدم رغبتهم يف  النشاط  األمور ألمهية  أولياء  فهم  - عدم 
اشرتاك أبنائهم به.

الرياضية  األنشطة  يف  أوالدهم  الشرتاك  األمر  أولياء  بعض  تدافع   -
طمًعا يف احلصول عىل درجات التفوق الريايض.

تقف  التي  باملعوقات  مثقل  املدريس  النشاط  أن  نرى   .. سبق  مما 
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التي نسعى إىل حتقيقها،  بناء الشخصية املتكاملة  حائاًل دون تفعيل دوره يف 
األمور  مثقفة، ماهرة، مشاركة، سليمة، واعية، بمجريات  لتكون شخصية 
إليها،  يبث  بام  واعية  امليزان،  يف  ووضعها  حتليلها  عىل  قادرة  واألحداث، 

فتنتقي ما هو صحيح، وتبتعد عام هو خاطئ.

فالدور الذي تلعبه األنشطة املدرسية احلرة يف حياة الطالب - كام اتضح 
يمكن  ككل،  الرتبوية  واملؤسسة  املدرسة  يد  يف  أداة  إال  هي  ما   - سبق  فيام 
األكاديمية  املواد  بنائها  عن  تعجز  التي  املتكاملة  الشخصية  بناء  خالهلا  من 
وتنمية  مواهبه  وصقل  الطالب،  انتباه  جذب  عىل  قدرة  من  هلا  ملا  األخرى، 

مهاراته من خالل أنشطة حمببة إليه.

ومتــت ال�صتفــادة مــن مقرتحــات املخت�صني يف املجــال، وم�صريف 
الأن�صطــة يف �صياغــة مقرتح لتفعيــل الأن�صطة املدر�صيــة احلرة وهو 

كالتايل:

)اأ( يخ�شع مقرتح تفعيل الن�شاط املدر�شي احلر اإىل جمموعة 
من العنا�شر ميكن اأن يعرب عنها املخطط التايل:

1- عدم توفر الوقت الكايف ملامرسة هذه األنشطة.

2- عدم توفر مهارة إدارة الوقت وتنظيمه لدى كثري من الطالب.

3- احلالة الصحية للطالب قد متنعه من ممارسة بعض األنشطة الطالبية.

األنشطة  بعض  ممارسة  عن  تعوقه  قد  الطالب  لدى  إعاقة  وجود   -4
الطالبية.
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من  واخلوف  والرهبة  اخلجل  مثل:  الطالب  لدى  النفسية  احلالة   -5
التفاعل مع اآلخرين.

6- احلالة االجتامعية واالقتصادية لبعض الطالب قد تضطرهم للعمل 
يف أثناء الدراسة، مما يؤثر عىل مشاركتهم يف األنشطة الطالبية.

)ب( اأ�شباب ترجع اإىل الأن�شطة الطالبية:
يمكن حتديد بعض هذه األسباب يف اآليت:

1- بعض األنشطة ال تلبي رغبات وميول وقدرات الطالب.

تصل  درجة  إىل  التجديد  وعدم  بالتكرار  تتسم  األنشطة  بعض   -2
بالطالب للملل وعدم االكرتاث هبا.

3- بعض األنشطة يتم إجراؤها يف أوقات غري مناسبة للطالب.

4- عدم توفر بعض األنشطة الطالبية التي حيتاج إليها بعض الطالب.

األنشطة  لبعض  املنظمة  والقرارات  والنظم  اللوائح  صعوبة   -5
الطالبية.

)ج( اأ�شباب ترجع اإىل املوؤ�ش�شة التعليمية:
يمكن حتديد بعض هذه األسباب يف اآليت:

1- تدين اهتامم املسؤولني باألنشطة الطالبية.

2- ضعف امليزانيات املخصصة لألنشطة الطالبية.

3- قلة وجود املتخصصني األكفاء إلدارة هذه األنشطة.

4- عدم توفر اإلمكانات الالزمة ملامرسة بعض األنشطة.
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5- قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف هذه األنشطة.

)د( اأ�شباب ترجع اإىل املجتمع:
يمكن حتديد بعض هذه األسباب يف اآليت:

وتشجيع  دعم  يف  بدوره  األحيان  بعض  يف  املجتمع  يقوم  ال  قد   -1
الطالب للمشاركة يف األنشطة الطالبية.

2- صعوبة تقبل املجتمع لفكرة ممارسة الطالب ملثل هذه األنشطة.

عىل  اخلوف  إىل  األرس  يدفع  مما  اجلنسني؛  بني  االختالط  وجود   -3
بسبب  وقد حدثت طوام كربى  أبنائها،  انحراف سلوك  أو  بناهتا،  أعراض 

هذا االختالط.

4- األنشطة الرتوحيية املبثوثة عرب وسائل اإلعالم اجلامهريية قد تلهي 
الطالب عن اشرتاكهم يف األنشطة الطالبية.
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ن�ساط املواد الدرا�سية

اليوم  أثناء  يف  املدريس  الرتبوي  النشاط  لربامج  املامرسة  جماالت  من 
الدرايس ما يسمى بنشاط املواد الدراسية:

يركز يف هذا اجلانب على نحو ما يلي:
تتطرق  التي  املعلومات  من  االستزادة  حول  الطالب  رغبات  تلبية   •
لتنمية ميوهلم وتلبية رغباهتم  الدراسية  املقررات  املوضوعات من  هلا بعض 

وحب االستطالع البناء.

تذكر  يتطلب  التي  القيمة  ذات  املكتسبة  املعلومات  بعض  تأكيد   •
الطالب هلا يف خمتلف املراحل الدراسية لتكون منطًقا علميًّا تبنى عليه مراحل 

ومعلومات دراسية قادمة سواء يف التحصيل أم يف احلياة العلمية والعملية.

معها  يتفاعل  جذابة  مشوقة  بطريقة  املوضوعات  بعض  عرض   •
يسهل  بشكل  عرضها  لتيسري  واملحاولة  الذكاء  متوسطي  الطالب  بعض 

عليهم استيعاهبا .

التي  املستجدة  املوضوعات  بعض  عن  املعلومات  بعض  استدراك   •
املعلومات  يف  الرسيع  املتجدد  التطور  مع  املجاالت،  بعض  يف  حدثت 

واالبتكارات العلمية التي مل يتطرق هلا املقرر.

الدراسية  املوضوعات  بعض  العملية عىل  التطبيقات  بعض  إجراء   •
التي ال يتمكن املعلم وال الطالب من إجرائها داخل الفصل ويف أثناء احلصة 

الدراسية.
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توظيف الطالب يف الأن�سطة املختلفة

والتي  املدريس  النشاط  إليك بعض مجاعات  نورد  املعلم سوف  أخي 
وبراجمها،  نشاط،  مجاعة  كل  أهداف  حمددين  بمدرستك  تنشئها  أن  يمكنك 
وصفات الطالب العضو يف هذه اجلامعة حتى يسهل عليك توظيف الطالب 

يف النشاط املناسب له.

1- جماعة الإذاعة املدر�صية: 

* تدريب الطالب عىل النطق السليم للحروف وإثراء احلصيلة اللغوية 
للقارئ واملستمع. 

فيه  واملشاركني  احلوار  موضوع  اختيار  كيفية  عىل  الطالب  تعويد   *
واحلوار اهلادف. 

* القدرة عىل اإللقاء وخماطبة اجلامهري وطالقة اللسان. 

* إملام الطالب بأخبار املدرسة واملجتمع اخلارجي.

* تعويد الطالب عىل اجلرأة يف مواجهة اجلمهور. 

* التعويد عىل االطالع والبحث ومجع املعلومة. 

* االهتامم باملناسبات الدينية واإلسالمية. 

* تنمية روح اجلامعة.

ومن براجمها: 
واألحاديث  الكريم،  والقرآن  التقديم،  كلامت  مثل:  ثابتة  فقرات   *
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النبوية، وكلمة اإلذاعة، واحلكمة، واألخبار. 

إذاعية  فقرات متغرية مثل: هل تعلم، واإللقاء الشعري، ومسابقة   *
سواء شفهية أم حتريرية، واإلنشاد.

* ابتكارات: جمالت خاصة عن اإلذاعة، وحوارات إذاعية، ومسابقة 
مطبوعة باسم اإلذاعة.

موا�شفات طالب جماعة الإذاعة املدر�شية: 
* متحمس لنشاط اإلذاعة املدرسية. 

* جييد استخدام حواسه املختلفة. 

* واسع االطالع. 

* جييد طرق البحث عن املعلومة. 

* جودة الصوت ووضوحه. 

* جييد اإللقاء. 

2- جماعة التوعية الإ�صالمية: 

من اأهدافها: 
وسامحتها  وشموهلا  اإلسالمية  للرشيعة  السامية  املعاين  إبراز   *

وصالحها لكل زمان ومكان. 

التيارات  من  ومحايتهم  دينهم  بشؤون  وتبصريهم  الطالب  تربية   *
الضالة واألفكار املنحرفة. 
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* تدريب الطالب عىل الدعوة وفق املنهج اإلسالمي القويم. 

* تعميق املفاهيم اإلسالمية وحتقيق آثارها يف سلوك الفرد واجلامعة. 

* التعريف بسرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وأعالم املسلمني.

* القدرة عىل االطالع والبحث واإللقاء. 

* غرس روح التدين من الصغر. 

* االهتامم بحفظ القرآن الكريم. 

* تنمية روح العمل اجلامعي. 

* توظيف طاقات الطالب.

ومن براجمها: 
* تعلم القرآن الكريم، والتجويد، والسنة النبوية، والسرية، واحلديث، 
وسري الصحابة والتابعني، واألحكام الفقهية والعقيدة، وأساليب الدعوة إىل 

اهلل.

املسابقات والبحوث يف: )حفظ القرآن الكريم، حفظ األحاديث،   *
األنبياء، الصحابة والتابعني .. إلخ(.

* مقابالت ولقاءات مع اإلدارة أو املدرسني أو الطالب.

* إفطارات يف رمضان أو يف بعض أيام الصيام املسنونة. 

* إقامة املحارضات والندوات واملعارض اإلسالمية. 

* مكتبة تشمل الكتب واألرشطة املختلفة. 
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* خمترصات ألمهات الكتب اإلسالمية. 

* اللقاء اإليامين متعدد الفقرات. 

* االحتفال باملناسبات الدينية. 

* خواطر بعد الصلوات. 

* نظافة املسجد. 

* إصدار جمالت ومطويات متنوعة. 

* التعاون مع اإلذاعة املدرسية. 

* املشاركة يف األعامل اخلريية. 

* عروض فيديو أو حاسب آيل. 

* حلقات التحفيظ.

موا�شفات طالب جماعة التوعية الإ�شالمية:
* مواظب عىل الصلوات بمسجد املدرسة. 

* حيفظ قدًرا من القرآن الكريم. 

* السكينة واهلدوء والوقار. 

* يقبل النصيحة والنقد. 

* حيب العمل اخلريي. 

* عف اللسان. 
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3- جماعة الك�صافة: 

من اأهدافها: 
يف  واالنضباط  والطاعة،  والقيادة،  التعاون،  عىل  التالميذ  تدريب   *

املواعيد، والعمل بدقة. 

* تنمية روح البحث واالكتشاف لدى الطالب واالنخراط يف األعامل 
التطوعية. 

الرتحال  حب  وتنشيط  وجمتمعه،  بأرسته  الفرد  ربط  عىل  العمل   *
والتخييم. 

* غرس روح العمل اجلامعي، وحب النظام، والتعاون، وفعل اخلري. 

* توظيف اإلمكانات املتاحة يف بيئة املدرسة. 

* الرتويح عن النفس من خالل املعسكرات. 

* تنمية روح االنتامء والوالء لدى الطالب. 

* توظيف طاقات الطالب فيام هو مفيد. 

* استثامر أوقات الفراغ. 

ومن براجمها: 
* الرحالت بأنواعها وخاصة الرحالت الكشفية. 

* املشاركة يف النوادي الصيفية املدرسية. 

* املشاركة يف محالت ونشاطات حملية. 
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* تسجيل الفرق الكشفية داخل املدارس. 

* يوم ريايض أو دورة رياضية.

* زيارات املتاحف واملصانع. 

* املخيامت بأنواعها. 

* املسابقات الكشفية. 

* مطويات ونرشات.

* األلعاب الكشفية. 

* اخلدمات العامة. 

* معارض. 

موا�شفات طالب جماعة الك�شافة: 
* حتمل املسؤولية. 

* مرح وبشوش. 

* حب املغامرة. 

* قوة التحمل. 

* خدوم. 

4- جماعة اخلدمة العامة واأ�صدقاء البيئة: 

من اأهدافها: 
* تنظيم أوقات فراغ الطالب واستثامرها بام يعود عىل الفرد واجلامعة 



119 فار�س الن�ساط املدر�سي

بالنفع. 

والبيئة  املدرسة  لتطوير  الطالب  بني  والتعاون  األخوة  روح  تنمية   *
املحيطة. 

* التدريب عىل خدمة اآلخرين وأعامل الرب. 

* التدريب عىل حتمل املسؤولية. 

* غرس قيمة النظافة والنظام. 

* تقدير واحرتام العمل اليدوي. 

* تنمية روح العمل اجلامعي. 

* توظيف طاقات الطالب. 

* االهتامم بالبيئة.

ومن براجمها: 
* مشاركة التكافل والرب يف املناسبات املختلفة. 

* شعارات وملصقات عن االهتامم بالبيئة. 

* املشاركة يف أعامل النادي الصيفي. 

* معسكرات خدمة عامة. 

* مسابقات اخلدمة العامة. 

* جملة اخلدمة العامة. 

* يوم اخلدمة العامة. 
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* رحالت متنوعة.

موا�شفات طالب جماعة اخلدمة العامة واأ�شدقاء البيئة: 
* حمب للعمل اجلامعي. 

* منظم يف شؤونه. 

* يتحمل املسؤولية. 

* يساعد اآلخرين يف إنجاز األعامل. 

* حمب للبيئة. 

* خدوم.

5- جماعة التفوق والخرتاع: 

من اأهدافها: 
تنمية القدرات العقلية العليا مثل: الفهم، والتحليل، واالستنباط،   *

والقدرة عىل االبتكار واالخرتاع. 

* توفري مقومات التميز مثل: الصرب واجللد، وحتدي التعب، ومقاومة 
اليأس. 

* تأصيل املنهج التجريبي العلمي: التجربة - املالحظة - االستنتاج. 

* االهتامم باملتفوقني دراسيًّا، وعلميًّا، ورعاية املوهوبني. 

* حتدي التعب ومقاومة اليأس.
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ومن براجمها: 
* قصص تطور بعض االخرتاعات العلمية. 

* أبحاث عن مقومات علامء املستقبل. 

* بحث حول التفوق الدرايس. 

* ندوة عن املراجعة النهائية. 

* ندوة عن التفوق الدرايس. 

* سري العلامء واملبتكرين. 

* قصص املخرتعني. 

موا�شفات طالب جماعة التفوق والخرتاع:
* دقيق يف تعامله مع اآلخرين. 

* متفوق دراسيًّا. 

* مبتكر.

6- جماعة اأ�صدقاء املكتبة: 

من اأهدافها: 
ومصادر  واملكتبات  الكتب  الستخدام  الالزمة  املهارات  تنمية   *

املعلومات لدى التالميذ. 

* تشجيع التعلم مدى احلياة عن طريق االستفادة الدائمة من مصادر 
املعلومات داخل املكتبة. 
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والتعاون،  النفس،  كضبط  الصاحلة؛  االجتامعية  العادات  تلقني   *
واحرتام حقوق وملكية الغري.

* تدريب الطالب عىل القراءة اجلهرية والصامتة، والفهم ملا قرأ. 

* تعويد الطالب عىل كيفية البحث والرتتيب ومجع املادة العلمية. 

* إكساب الطالب مهارة املناقشة واحلوار اهلادف حول ما قرأ. 

* االستفادة من إمكانات املكتبة وتفعيل حصة املكتبة. 

* اكتساب مهارة اإللقاء والتعبري بطالقة ملا قرأه. 

* توسيع املعارف واملدارك عند الطالب. 

* حتبيب الطالب يف القراءة واالطالع. 

* توظيف طاقات الطالب.

ومن براجمها: 
 - كاتب  أحسن   - قارئ  )أحسن  املدرسة  مستوى  عىل  مسابقات   *

تلخيص الكتاب -بحوث هادفة(. 

* عمل دليل للمدرسة عن طريق املكتبة: )املسجد - حجرة املدير - 
دورة املياه(.

* إقامة معارض خمتلفة: )كتب - ثقافية - أدبية - فنية(.

* االستعارة: )كتب/ أرشطة/ فيديو/ أقراص يس دي(.

* عقد ندوات حول موضوعات هادفة. 
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* لوحات إرشادية خاصة باملكتبة. 

* جمالت حائطية وملصقات. 

* عمل دليل بمحتويات املكتبة. 

* عمل مناظرات متنوعة. 

* مسابقات تلخيص كتاب. 

* أبحاث متنوعة. 

* جملة حائطية.

موا�شفات طالب جماعة اأ�شدقاء املكتبة: 
* جييد مناقشة ما قرأه وجييد التعليق عليه. 

* حب القراءة واالطالع. 

* جييد فن املناظرات. 

* هادئ الطباع. 

* جييد التلخيص ملا قرأه. 

* جييد البحث والرتتيب.

* منظم يف شؤونه. 

7- جماعة الر�صم: 

من اأهدافها: 
* إعداد كوادر فنية )فنان تشكييل، نحات، رسام...(

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي124

* تنمية املهارات اليدوية والعضلية والعقلية. 

* إثارة ملكة اخليال والتخيل لدى الطالب. 

* حتفيز الطالب عىل اإلنتاج واالبتكار. 

* تقدير واحرتام العمل الفني.

ومن براجمها: 
* مسابقة أمجل تعليق عىل رسم ما. 

* مسابقات يف الرسم والتصميم. 

* لقاءات مع رسامني. 

* إقامة معارض فنية. 

* مسابقة كاريكاتري.

موا�شفات طالب جماعة الر�شم: 
* جييد التعليق والنقد عىل الرسومات املختلفة. 

* جييد الرسم عىل حسب مرحلته العمرية. 

* ذو ذوق عال.

8- جماعة ال�صحافة املدر�صية: 

من اأهدافها: 
* تنمية مهارة املناقشة واإلقناع والتدريب عىل أدب احلوار. 

* غرس روح الكتابة للجامهري واالهتامم بمشكالت املجتمع. 
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* القدرة عىل االطالع والبحث واإللقاء.

* تنمية روح العمل اجلامعي. 

* توظيف طاقات الطالب.

ومن براجمها: 
وخارجها  املدرسة  داخل  املسؤولني  مع  صحفية  مقابالت  عقد   *

لعرض املشكالت وإجياد احللول هلا. 

االشرتاك يف الصحف واملجالت املختلفة، وإعداد تقارير صحفية   *
منها؛ تطبع أو تقدم يف اإلذاعة. 

* استضافة الكتاب والصحفيني واملسؤولني ملناقشة القضايا العامة أو 
اخلاصة بالتعليم. 

* معارض اإلصدارات الصحفية )صحف وجمالت عربية وإسالمية(.

* إعداد جملة القصاصات الصحفية. 

* صحيفة املناسبات. 

* النرشات اإلخبارية. 

* اليوم الصحفي.

موا�شفات طالب جماعة ال�شحافة املدر�شية: 
* يبتكر وسائل معاونة مثل: الرسم والكاريكاتري يف الكتابة الصحفية. 

* جييد جتميع املادة الصحفية وشموليتها. 
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* الوعي بالقضايا واألحداث اجلارية. 

* جييد التعبري باللغة العربية كتابة. 

* جييد طرق البحث عن املعلومة. 

* مثقف وملم بآخر التطورات. 

* جييد التنسيق واإلخراج. 

* ينوع وسائل التعبري. 

* جييد فن احلوار. 

9- جماعة املواد الدرا�صية: 

من اأهدافها: 
* القدرة عىل االطالع والبحث. 

* تنمية روح العمل اجلامعي. 

* توظيف طاقات الطالب. 

* التفوق الدرايس.

ومن براجمها:
إليها  املتميزون أو يدعى  املادة يلقيها األساتذة  تنظيم حمارضات يف   *

الضيوف. 

* عمل مسابقات أوائل الطلبة يف كل مادة. 

* إعداد جملة املادة الدراسية. 
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موا�شفات طالب جماعة املواد الدرا�شية: 
* مبتكر يف املادة العلمية. 

* حمب للامدة الدراسية. 

* متفوق دراسيًّا.

10- جماعة الرحالت: 

من أهدافها: 

* تنمية اإلحساس بجامل الطبيعة واملناظر اخلالبة. 

* تدريب الطالب عىل القيادة والطاعة. 

* غرس قيمة حب الوطن، واملحافظة عليه.

* تعريف الطالب بمعامل وطنه. 

* الرتفيه والتسلية.

ومن براجمها: 
* لوحات إرشادية عن السياحة بالوطن، واألماكن السياحية يف العامل 

اإلسالمي. 

* عمل الرحالت بأنواعها )ترفيهية، وعلمية، وبيئية ...(

* جمالت حائطية بأهم األماكن السياحية بالوطن. 

* نرشات عن أمهية الرحالت. 

* دليل لإلرشاد السياحي بالوطن.
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موا�شفات طالب جماعة الرحالت: 
* ملم بأهم األماكن التي تصلح للرحالت. 

* يتعامل مع املشكالت بطرق صحيحة. 

* يطرح أفكاًرا جتديدية وابتكارية. 

* الكياسة وحسن الترصف. 

* جودة اإلعداد للوسائل. 

* يتسم بروح املرح. 

* يتحمل املسؤولية. 

* حمب للطبيعة.

11- جماعة ال�صعر: 

من اأهدافها: 
* دراسة الطالب ألسس وقواعد كتابة الشعر. 

* تدريب الطالب عىل إلقاء الشعر. 

* التعرف عىل بعض الشعراء.

ومن براجمها:
* لقاء شعري مع جمموعة من املعلمني املهتمني بالشعر. 

* استضافة أحد الشعراء. 

* األمسيات الشعرية. 



129 فار�س الن�ساط املدر�سي

* النرشات الشعرية. 

* املجالت شعرية.

موا�شفات طالب جماعة ال�شعر: 
القصيدة،  بوزن  االلتزام  مراعاة  مع  الشعر  يكتب  من  يفضل   *
العنارص، مع جودة  األلفاظ، وتغطية  استخدام  البالغة، وحسن  واستخدام 

األفكار. 

* حمب للشعر والشعراء. 

* جييد إلقاء الشعر. 

* مرهف احلس.

* متقن للغة الفصحى، وليس ممن يميل للشعر العامي النبطي البعيد 
عن قواعد اللغة العربية الفصيحة.

12- جماعة احلا�صب الآيل: 

من اأهدافها:
وبراجمه،  ولغاته،  ومكوناته،  احلاسب،  بجهاز  الطالب  تعريف   *

وأمهيته، والتدريب عىل ذلك. 

* نرش الوعي لدى أولياء األمور بأمهية وجود احلاسوب يف املنزل مع 
متابعة فهو خطر عظيمًّ  »أما من دون  األبناء؛  متابعة  العنكبوتية مع  الشبكة 

جًدا عىل الشباب ومستقبلهم وأخالقهم ودينهم«)1( .

)1(  مابني عالمتي التنصيص من كالمي.
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برامج  الطالب  يتقن  أن  احلاسوب يف حياتنا من أجل  أمهية  غرس   *
ذات أمهية. 

* تعريف الطالب بكيفية التعامل مع الشبكة العنكبوتية. 

* توفري الربامج اجلديدة ملحبي احلاسب اآليل.

ومن براجمها: 
التي  املعلومات  ومراكز  واألهلية  احلكومية  املؤسسات  زيارة   *

تستخدم احلاسب اآليل. 

* التعريف بنظام التشغيل وامللفات واألدلة واألوامر األساسية. 

* دروس يف التعريف باحلاسب اآليل الشخيص ومكوناته. 

* التدريب عىل صيانة أجهزة احلاسب اآليل. 

* التدريب عىل كتابة النصوص والرسوم.

* التدريب عىل الربجمة بلغاهتا املختلفة.

* إقامة مسابقات عىل أفضل برنامج معد. 

موا�شفات طالب جماعة احلا�شب الآيل: 
* ملم ببعض الربامج التطبيقية للحاسب اآليل. 

* ملم ببعض طرق صيانة احلاسب اآليل. 

* جييد التعامل مع احلاسب اآليل. 

* االبتكار والتجديد.



131 فار�س الن�ساط املدر�سي

13- جماعة امل�صرح)1( : 

من اأهدافها: 
* تعزيز الثقة باهلل ثم بالنفس؛ وبالتايل غرس الشجاعة واجلرأة يف نفس 

الطالب. 

* تدريب الطالب عىل فن اإللقاء واخلطابة وطالقة اللسان. 

* ربط النشاط باملواد الدراسية وذلك عرب املرسح. 

* عالج بعض العيوب؛ مثل اللجلجة ورسعة الكالم. 

* تنمية القدرة عىل النقد الَبنَّاء والتحليل. 

* تدريب الطالب عىل النظام واهلدوء. 

* تدريب الطالب عىل تقمص األدوار. 

* غرس القيم واألخالق الرفيعة. 

* ربط الطالب بثقافته اإلسالمية. 

* الرتفيه عن النفس.

ومن براجمها: 
* مسابقات يف الكتابة للمرسح. 

* دورات يف التمثيل. 

* مرسحية املناهج. 

* حمارضات. 

)1(  هناك كتاب كامل عن املرسحيات واملشاهد تابع هلذه املوسوعة؛ فنويص بالرجوع إليه.
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* ندوات.

موا�شفات طالب جماعة امل�شرح: 
* يندمج يف املواقف التمثيلية املختلفة. 

* جييد التعبري بحواسه املختلفة. 

* يستطيع أن يعرب عن رأيه. 

* ال يتأثر بانفعاالت الغري. 

* اإللقاء واخلطابة. 

* طالقة اللسان. 

* اجلرأة.

تنبيه مهم جلماعة امل�شرح: 
)1( عدم متثيل الشخصيات اإلسالمية العظيمة كاألنبياء أو الصحابة؛ 

ألن هذا األمر حمرم، وفيه تقليل من شأهنم.

)2( عدم مصاحبة املرسحية استعامل أدوات حمرمة؛ كاآلالت املوسيقية 
أو غريها.

)3( عدم التشبه بالنساء؛ سواًء بالكالم أم اللباس.

14- جماعة اخلطابة: 

من اأهدافها: 
* إكساب الطالب مهارات التقديم والعرض. 
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* تدريب الطالب عىل اخلطابة واإللقاء. 

* االهتامم باللغة العربية عند الطالب. 

ومن براجمها: 
* إعداد برامج اخلطيب. 

* دورات يف فن اخلطابة واإللقاء. 

* التعاون مع اجلامعات املختلفة.

موا�شفات طالب جماعة اخلطابة: 
* جييد اختيار األلفاظ املناسبة يف املواقف املختلفة. 

* يستخدم نربات صوته بجودة عالية. 

* جودة استخدام اإلشارات اجلسدية.

15- اجلماعة الريا�صية: 

من اأهدافها: 
* تعويد الطالب عىل ضبط النفس وتنظيم االنفعاالت، وحفظ النظام 

والربط بني احلقوق والواجبات. 

* إعداد الشخصية السوية املتوازنة التي جتمع بني قوة العقل والروح 
واجلسم. 

* تدريب الطالب عىل قواعد السالمة يف أثناء ممارسة اللعب. 

* إتاحة الفرص ملامرسة اهلواية الرياضية للطالب. 

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي134

* تنمية الروح الرياضية وروح الفريق. 

* التعريف بقوانني اللعب ورشوطه. 

* رعاية املواهب الرياضية. 

* استثامر وقت الفراغ.

ومن براجمها: 
الطاولة،  وتنس  القوى،  وألعاب  السباحة،  مثل:  الفردية  األلعاب   *

والتنس األريض، واملصارعة.

السلة، وكرة  اليد، وكرة  القدم، وكرة  مثل: كرة  اجلامعية  األلعاب   *
الطائرة.

* املسابقات الرياضية املختلفة عىل مستوى الفصول.

* املهرجانات والعروض الرياضية.

موا�شفات طالب اجلماعة الريا�شية: 
* متميز يف جانب ريايض. 

* متعاون. 

* ال يوجد لديه مانع طبي يمنعه من ممارسة الرياضة.

16- جماعة ال�صحة العامة: 

من اأهدافها: 
الغذائية  والسلوكيات  الصحي،  الغذاء  بأمهية  الطالب  توعية   *
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الصحيحة. 

* التعاون مع أولياء األمور يف تنشئة جيل خايل من األمراض. 

* غرس العادات الصحية يف نفس الطالب. 

* تدريب الطالب عىل اإلسعافات األولية. 

من براجمها: 
* ملصقات بقواعد السالمة لتجنب األخطار. 

* عمل برامج حول الوقاية خري من العالج. 

* دورات يف اإلسعافات األولية. 

* جمالت حائطية. 

* معارض صحية. 

* نرشات طبية.

موا�شفات طالب جماعة ال�شحة العامة: 
* منظم ونظيف الثياب والبدن. 

* متعاون. 

* حيب خدمة اآلخرين.

17- جماعة الإن�صاد والإلقاء ال�صعري: 

من اأهدافها: 
* الرتويح عن النفس وتكوين اجتاهات إجيابية نحو املدرسة من خالل 
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اإلنشاد وإلقاء الشعر. 

* تدريب الطالب عىل مجع القصائد بنفسه وانتقائها وإعداد املنشدين 
والشعراء. 

* تعميق صلة الطالب بوطنه وأمته اإلسالمية والعربية. 

* تدريب الطالب عىل موازنة حركة جسمه مع اإللقاء. 

* تدريب الطالب عىل طرق اإللقاء والنطق السليم. 

* إثارة خيال الطالب وإدماجه مع اإلنشاد والشعر.

ومن براجمها: 
* ندوات عن اإلنشاد واإللقاء الشعري. 

* متثيليات شعرية. 

* مهرجانات. 

* حفالت. 

* أمسيات.

موا�شفات طالب جماعة الإن�شاد والإلقاء ال�شعري:
* حمب للغة العربية، وجييد التحدث هبا. 

* مرهف احلس. 

* حمب لسامع الشعر.

* يمتلك صوًتا مجياًل.
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حول الن�ساط يف مدار�س الوطن العربي الكبري

تهتم مدار�ض الوطن العربي يف الوقت احلا�شر بالن�شاط املدر�شي 
اهتماًما زائًدا، اأو ي�شري الن�شاط يف غالبيتها على �شكل جمعيات مدر�شية، 
ومعظم هذه املدار�ض تبذل يف �شبيل ذلك جهوًدا موفقة، ولكن هناك 

اأمور جتدر الإ�شارة اإليها:
1- أغلب املدارس هتتم بالنشاط هلدف مهم يف نظرها، هو أن يعرض 
يف معرض أو يف حفل مدريس عام، أو لكي تنال قصب السبق يف املباريات 
اختيار أعضائها  إىل  املدرسية موجًها  االهتامم يف اجلامعة  .. ومن هنا أصبح 
اختياًرا أساسه التفوق يف لون معني من النشاط، عىل النحو الذي حيقق كسب 

املدرسة لبطولة جمموعة املدارس أو املنطقة.

وبعبارة أخرى؛ أصبح اهتامم املدارس موجًها نحو اختيار املجموعات 
باقي  منها  وحترم  النشاط  أموال  عليها  لتنفق  وحدها؛  التالميذ  من  املمتازة 

التالميذ.

يف  طالب  كل  ينال  أن   - أوضحنا  كام   - النشاط  من  اهلدف  كان  وملا 
أن يوجه مجيع تالميذ  املدرسة نصيبه منه، وفق ميوله وقدراته؛ لذلك جيب 
بإمهال  نشيد  ال  بذلك  ونحن  يناسبه،  الذي  النشاط  لون  إىل  كل  املدرسة، 
ثقافًيا؛ بل علينا أن نرعاهم وهنيئ  أو  املتفوقني رياضًيا أو اجتامعًيا  التالميذ 
هلم سبيل هذا التفوق، دون أن يكون ذلك عىل حساب غريهم من التالميذ.

2- بعض املدارس تبالغ يف االهتامم بالنشاط املدريس، عىل نحو ينسيها 
هدفها األساس؛ وهو االهتامم به لرتبية التالميذ تربية متكاملة، فعملية الرتبية 

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي138

عملية ال هتمل جانًبا من جوانب تكوين الشخصية املتزنة، لذلك ال جيب أن 
الفصل أو  التالميذ يف  بأية حال عىل نشاط  املدرسية  يطغى نشاط اجلامعات 
العمل أو احلفل أو الورشة أو النادي أو مركز اخلدمة العامة، وأن يامرسوه يف 

الوقت املناسب.

تسري  حتى  الكبري  وطننا  مدارس  كافة  يف  االجتاه  هبذا  نأخذ  أن  علينا 
العملية الرتبوية يف طريقها الصحيح. 
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الجتاهات احلديثة لالأن�سطة الرتبوية

كمؤسسة  املجتمع  يف  األمهية  من  كبرية  درجة  عىل  املدرسة  كانت  ملا 
تربوية؛ ظهرت االجتاهات احلديثة يف الرتبية التي ترمي إىل ربط املدرسة بالبيئة 
املحيطة، وإلمكان حتقيق ذلك؛ نشأت اجلامعات املدرسية كرضورة تتطلبها 
مساعدة  ومنها  اجتامعية،  بوظائف  القيام  بغرض  وتربوية  تعليمية  ظروف 
املسؤولية،  حتمل  عىل  القادرة  اإلسالمية  الشخصية  اكتساب  عىل  الطالب 
ويتطلبه  يتقبله  الذي  االجتامعي  بالسلوك  امللتزمة  عليها،  وما  هلا  بام  الواعية 

املجتمع الذي يعيشون فيه.

فإذا كانت املدرسة تشمل عدًدا من الفصول، وكل فصل به عدد من 
بيئية من  اختالفات  بينهم  فيام  الطالب خيتلفون  الطالب، فالبد وأن هؤالء 

حيث القدرات أو امليول أو االستعدادات، وغريها.

وهلذا اجتهت املدارس إىل تكوين مجاعات النشاط احلر التي ينضم إىل 
واستعداداهتم، وبغرض  مليوهلم  بناًء عىل رغباهتم ووفًقا  الطالب  عضويتها 
مزاولة أنواع النشاط املحببة إليهم والتي يصعب حتقيقها عن طريق مجاعات 

الفصول.

ولذلك ظهرت االجتاهات احلديثة يف الرتبية التي ترمي إىل ربط املدرسة 
بالبيئة املحيطة كام ترتبط البيئة باملدرسة، ومن هنا كان ظهور مجاعات النشاط 
واجتامعية،  تربوية  بوظائف  املدرسية  الظروف  تتطلبها  كرضورة  املدريس 
لتحقيق  أنه وسيلة أساسية  املدريس ومجاعاته عىل  النشاط  إىل  ينظر  وأصبح 
تنظياًم صحيًحا حتت إرشاف  إذا نظم  الصحيحة،  الرتبية  الكثري من أهداف 
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سليم وإدارة واعية.

ونتيجة هلذا االجتاه أصبحت األنشطة الطالبية واملدرسية جمال واهتامم 
الكثري من املربني الرتبويني.

هو  املدرسية  األنشطة  أهداف  أهم  من  أن  ديوي«  »جون  يرى  حيث 
وقيم  وتقاليد  أعراف  ذلك  يتضمن  بام  االجتامعي  التطبيع  بعمليات  القيام 
نمطية  قوالب  يف  وصبهم  التهديد  أنظمة  حتت  يتأتى  ال  ذلك  وكل  املجتمع 

ومعينة.

إزالة  املهمة؛ هو  املدرسية  األنشطة  أن من وظائف  إىل ذلك  ويضيف 
يتيح  مما  باملدرسة  التعليمية  اإلرشافية  واهليئة  الطالب  مجوع  بني  احلواجز 

التفاعل املطلوب يف العملية التعليمية وحتقيق أهداف الرتبية بوجه عام.

ويضيف »ألن يونج« أن التنظيامت املدرسية قد حققت نجاًحا كبرًيا يف 
التي  املدرسية  تكيف الطالب وتغيري سلوكهم من خالل مجاعات األنشطة 

يشارك فيها كل من الطالب واملعلمني.

أما »إدوار كريي« فريى أن الطالب يمكن أن يتعلم علم الرتبية املدنية 
من املعلم وذلك عىل املستوى النظري املعريف ولكنه لن يتعلم املواطنة احلقيقية 

إال من خالل زمالء أو رفاق اللعب يف أثناء ممارسة األنشطة املدرسية.

اأوًل: الن�صاط الرتبوي يف اليابان:

إتاحة  بغرض  أقيمت  عامة  منشآت  هي  اليابان؛  يف  الشباب  مراكز 
وجه  عىل  العليا  الثانوية  املدارس  وطالب  عام  بوجه  الشباب  أمام  الفرصة 

اخلصوص للتدريب اجلامعي وخدمة البيئة يف مناطقهم السكنية.
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اليابان  عليها  تطلق  العليا  الثانوية  باملدرسة  احلر  النشاط  ومجاعات 
بعد  متارس  أنشطة  وهي  أندية،  نشاطات  أو  املناهج  عن  الزائدة  النشاطات 

اليوم املدريس، وبالطبع تيل الدروس يف األمهية.

واملشاركة يف هذه األنشطة تتم بالكامل بناًء عىل رغبة التالميذ أنفسهم، 
وحيرض الطالب للتدريب يف األندية أربع مرات أسبوعيًّا، وقد جرت العادة 

أن يكون املدربون ورؤساء األندية من خرجيي املدرسة.

بني  العالقات  تأخذ  حيث  العمودي،  املجتمع  يسمى  ما  اليابان  ففي 
ل لكل  السابقني والالحقني أمهية أكثر مما هي عليه يف الدول القريبة، وُيَشكَّ
ناد جلنة متثله وتؤدي كافة املهامت الرضورية، ومعظم التالميذ أعضاء هذه 
األندية يشعرون بأن أنشطة األندية هي أمتع أوقات احلياة يف املرحلة الثانوية.

وللمرشف عىل مجاعات النشاط يف املدرسة الثانوية العليا باليابان دور 
مهم وخطري يف تنمية الوعي البيئي ألعضاء هذه اجلامعات؛ حيث يعيش مع 
وينظفوهنا  املدرسة،  وحيرسون  ا،  سويًّ الزهور  فيزرعون  حياة  جتربة  تالميذه 
بال حاجة إىل عامل، ونتيجة لتلك املعايشة يتولد نوع من وحدة املشاعر بني 
املرشف وأعضاء اجلامعة؛ حيث يقيض معهم وقًتا إضافيًّا لكي يتحاور معهم 
يف أمور عامة، كام يزور التالميذ بمنازهلم ذلك أن نظام التعليم الياباين يركز 

عىل التعاون بني اجلامعة وبناء روح الفريق.

الوعي  لتنمية  أنشطة  متارس  هناك  النشاط  مجاعات  نجد  اليابان  ففي 
البيئي ختتلف يف نوعيتها؛ فاليابان بام أنه جمتمع يمتلك أحد وسائل التكنولوجيا 
نجده يستخدم يف ذلك عرض األفالم، وإذاعة األخبار للمدرسة عن مشاكل 
اليابان بشكل متكرر، وما هي  التي تعاين منها  التلوث والزالزل والرباكني 
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باملدرسة  والعاملون  الطالب  يلجأ  وأين  ذلك،  حيال  الالزمة  اإلجراءات 
عند حدوث زلزال، كام ينقل االحتاد الياباين لإلذاعة والتلفاز نسبة عالية من 
الربامج الرتبوية للطالب يف املدارس عن قضايا البيئة وكيفية مواجهتها، هذا 
مرشفيهم؛  وبمساعدة  اجلامعات،  أعضاء  الطالب  به  يقوم  ما  إىل  باإلضافة 
بزرع الزهور، وتنظيف املدرسة، وتزيني الفصول، كام أن هناك وقًتا خمصًصا 
اليابان  يف  عليها  يطلق  والتي  احلرة،  املدرسية  األنشطة  ملامرسة  أسبوع  كل 
»النشاطات الزائدة« وتتضمن برامج هذه األنشطة الكثري من برامج التدريب 

اجلامعي خلدمة البيئة يف املناطق السكنية للطالب.

ثانًيا؛ الن�صاط الرتبوي يف اإجنلرتا:

يف إنجلرتا تتنوع األنشطة الطالبية وختتلف يف إنجلرتا من مدرسة ثانوية 
الطالبية  األنشطة  بتنظيم  اإلنجليزي  الثانوي  التعليم  نظام  إىل أخرى وهيتم 
املتنوعة وذلك ألن هذه األنشطة تلعب دوًرا أساسيًّا يف نمو الطالب وتنمية 
قدراته ألهنا تتضمن فرًصا متعددة إلشباع االهتاممات الشخصية للطالب، 

كام أهنا تشعره باالنتامء إىل املدرسة واملجتمع.

ولذلك نجد أن األنشطة الطالبية باملدرسة اإلنجليزية تنظم عىل أساس 
أهنا جزء أساس من الربنامج التعليمي الكيل، ومن َثمَّ فإن ختطيطها يتم عىل 

أساس أهنا جزء متمم للمقررات الدراسية.

اإلنجليزية  الثانوية  باملدرسة  النشاط  إلدارة  تنظيمي  هيكل  وهناك 
ويتكون  براجمه،  وتنفيذ  عليه  واإلرشاف  املدريس  النشاط  بإدارة  وخيتص 
هذا اهليكل التنظيمي من ناظر )مدير( املدرسة، واملرشف العام عىل جماالت 



143 فار�س الن�ساط املدر�سي

النشاط، ومرشيف مجاعات النشاط )االختصاصيني االجتامعيني واملدرسني(، 
برامج  عن  األول  املسؤول  هو  التنظيم  هذا  يف  )املدير(  الناظر  أن  ويالحظ 
األنشطة بمدرسته، وهو يشرتك مع املرشف العام ومرشف مجاعات النشاط 

يف توزيع الطالب عىل اجلامعات واألندية هلذه األنشطة.

خالل  من  األساسية  أركانه  الطالبية  لألنشطة  التخطيط  ويستمد 
التعليمي، وحاجات الطالب وأعضاء هيئة  التعرف عىل حاجات الربنامج 
التدريس ثم يتبع ذلك حتديد وقت ملامرسة هذه األنشطة وحتديد اإلمكانات 

الالزمة ملامرستها.

ويتضح من ذلك أن األنشطة الطالبية باملدرسة الثانوية اإلنجليزية تقوم 
عىل أساس جيد من التخطيط وأهنا هتدف أساًسا إىل تدعيم نمو االجتاهات 
املهارات  املسؤولية وإتقان  تنمي لدهيم حتمل  الطالب، كام  والقدرات لدى 
املختلفة، كام تعمل هذه األنشطة عىل استغالل إمكانات البيئة املحلية والعمل 

كذلك عىل خدمة البيئة واملجتمع.

وهذا كله يتم إدخاله وإدماجه يف خطة عمل املدرسة وكذلك املناهج، 
ويتم ذلك بمعاونة االختصاصيني ومدريس املواد؛ مثل الرتبية البيئية، والرتبية 

السياسية، والرتبية الصحية .. وما إىل ذلك.

وتوجد بعض املدارس اإلنجليزية التي تويل موضوعات وقضايا البيئة 
من خالل برامج الرتبية البيئية؛ اهتامًما كبرًيا بام يسمى »جملس البيئة« ويتكون 
ومندوبني  بالبيئة  املهتمة  النشاط  مجاعات  أعضاء  الطالب  من  املجلس  هذا 

عن كل فصل.
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ويرتكز عملهم يف التخطيط لألحداث املقبلة، وتقييم نجاح املجهودات 
من  التأكد  وكذلك  املحيل،  واملجتمع  البيئة  خدمة  جمال  يف  واحلالية  السابقة 
وأن  املدرسة،  مكتبة  يف  كغرض  بالبيئة  اخلاصة  والعاملية  املحلية  األخبار  أن 
يبذل هذا  تنقل إىل مدير املدرسة، كام  اقرتاحات وموضوعات االجتامعات 
التي  باألخطار  الطالب  توعية  يف  منظمة  جمهودات  الفرعية  وجلانه  املجلس 
هتدد البيئة، وكيفية مواجهتها والوقاية منها، وينظم يف سبيل حتقيق ذلك كثرًيا 

من الربامج واملرشوعات.

أساس  عىل  الطالبية  األنشطة  تنظم  اإلنجليزية  الثانوية  املدارس  ففي 
املدارس  بمعظم  ويوجد  الكيل،  التعليمي  الربنامج  من  أساس  جزء  أهنا 
الثانوية هناك ما يسمى جملس البيئة الذي يتكون من الطالب أعضاء مجاعات 
النشاط املهتمة بالبيئة، والذين يمثلون مجيع فصول املدرسة، ويرتكز عملهم 
واملجتمع  البيئة  خدمة  جمال  يف  الطالب  يبذهلا  التي  املجهودات  تقييم  يف 
تعرض  التي  البيئة  والعاملية عن  املحلية  األخبار  من  التأكد  املحيل، وكذلك 
يف مكتبة املدرسة، وأن اقرتاحات األعضاء تنقل إىل مدير املدرسة، كام يبذل 
هذا املجلس ومجاعته جمهودات منظمة يف توعية الطالب باألخطار التي هتدد 

البيئة وكيفية مواجهتها والوقاية منها.

املجال  هذا  يف  والرحالت  العامة  اخلدمة  مجاعتي  أدوار  أهم  ومن 
كمثالني جلامعتني من مجاعات النشاط املدريس احلر بمدار إنجلرتا؛ ما ييل: 

اأ- دور جماعة اخلدمة الجتماعية يف تنمية الوعي البيئي:
تعمل املدارس الثانوية يف إنجلرتا عىل حتقيق أهداف التعليم واإلعداد 
للحياة، وتزويد الطالب باملعرفة واملهارات املناسبة التي تساعدهم عىل احلياة 
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مقرراته  من  الطالب  يكتسبها  التي  اخلربات  وتطوير  الناضجني،  جمتمع  يف 
املتعددة  العامة  اخلدمة  وبرامج  البيئة من خالل مرشوعات  الدراسية خلدمة 
تكوين  عىل  وتساعدهم  هذه  تغرس  حيث  بتنفيذها،  الطالب  يقوم  التي 
العالقات اإلنسانية الطيبة بينهم، وممارستهم إياها؛ بل تزيد من حتيل الطالب 

بالقيم الفاضلة التي تسعى املدارس إىل غرسها يف الطالب.

العامة؛  اخلدمة  مرشوعات  من  مرشوع  أّي  يف  النجاح  أسباب  ومن 
املرشف  االجتامعي  االختصايص  جيتمع  إذ  به،  القيام  قبل  له  اجليد  اإلعداد 
عىل اجلامعة مع الطالب أعضاء اجلامعة، ويناقش معهم أهداف هذا املرشوع، 
كل  عىل  األعامل  وتوزيع  مرشوعاهتم،  لتنفيذ  خطة  ورسم  حتقيقه،  وكيفية 
طالب مشرتك يف املرشوع وفق قدراته واستعداداته، وجيتمعون يف أثناء تنفيذ 

املرشوع، ويقوم بتوجيههم يف تنفيذ خطواته.

وبعد االنتهاء من تنفيذ املرشوع يقوم مرشف اجلامعة والطالب أعضاء 
املرشوع،  بتقويم  املدريس  النشاط  عىل  العام  املرشف  مع  باالشرتاك  اجلامعة 
كام يقوم املرشف بتقويم عمل مرشف اجلامعة .. وهكذا؛ نجد مجاعة اخلدمة 
أساس  عىل  وبراجمها  مرشوعاهتا  تنظم  اإلنجليزية  الثانوية  باملدرسة  العامة، 
جيد من التخطيط لكل مرحلة من مراحل تنفيذ مرشوعات وبرامج اخلدمة 
املرشوعات  هذه  اختيار  يتم  كام  خارجها،  أم  املدرسة  داخل  سواء  العامة؛ 
والربامج بناء عىل احتياجات الطالب ورغباهتم وبتوجيه من مرشف اجلامعة 
يف  كله  هذا  يقدم  ثم  باملدرسة،  للنشاط  العام  الرائد  ومتابعة  إرشاف  وحتت 

صورة تقرير عن اإلنجازات واملرشوعات ملدير املدرسة.
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ب- دور جماعة الرحالت يف تنمية الوعي البيئي: 
تقوم مجاعة الرحالت أيًضا بمرشوعات خلدمة البيئة واملجتمع املحيل 
حيث يؤمن القائمون عىل األنشطة باملدرسة الثانوية اإلنجليزية بفكرة اخلروج 
عن حدود احلجرة الدراسية التقليدية يف تناول قضايا البيئة، كام يؤمنون أيًضا 
العميل  التطبيق  العلمي يف ذلك، والرحالت جزء أساس من  العمل  بأمهية 
ملا يدرسه ويامرسه الطالب من مواد وبرامج تعليمية يف املدرسة اإلنجليزية 
وتنظيم املدارس الثانوية بإنجلرتا ما يسمى بالرحالت البيئية حيث يتعرفون 
أبحاث عن ذلك بعد عودهتم من  التي يزوروهنا ويقومون بعمل  باألماكن 
مع  باالشرتاك  بتقييمها  ليقوم  اجلامعة  ملرشف  األبحاث  هذه  وتقدم  الرحلة 
بعض املدرسني املتخصصني، ومكافأة الطالب املتفوقني يف ذلك، وأيًضا من 
الربامج واألنشطة التي تتم بعد العودة من الرحلة عقد مناظرات أو حلقات 

بحث حول موضوع الرحلة وما شاهده الطالب يف املناطق التي زاروها.

املدارس  كام تشرتك بعض مجاعات الرحالت واملعسكرات يف بعض 
عمل  يف  البيئة  بصيانة  هتتم  التي  املنظامت  بعض  مع  بإنجلرتا  الثانوية 
معسكرات لتعليم الشباب اجلوانب العملية لصيانة البيئة يف اخلالء، ويف إطار 
هذه املعسكرات تلقى املحارضات وتعقد الندوات التي توضح للشباب أن 
أيًضا،  ومجاعات  كأفراد  أعامل  من  به  يقومون  ما  عىل  يعتمد  البيئة  مستقبل 
ومن ذلك إزالة احلشائش من بركة ماء، أو إصالح معرب للمشاة عىل جمرى 
مائي، أو إزالة األشجار الغريبة من غابة إلفساح املجال لألنواع  املحلية من 
األشجار، كام يتم أيًضا داخل هذه املعسكرات تدريب من يرغب من سكان 

املجتمع املحيل عىل العناية بالبيئة والعمل عىل وقايتها من الدمار.
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الرحالت  مجاعة  تنظم  بإنجلرتا؛  الثانوية  امل��دارس  بعض  ويف 
عىل  برناجًما  باملدرسة  األخرى  اجلامعات  بعض  مع  باالشرتاك  واملعسكرات 
أسبوع  كل  خيرج  حيث  البيئي  العمل  بخطة  يسمى  ملا  الدرايس  العام  مدار 
)10 -12( طالًبا، ومعهم مرشف واحد من رجال البيئة ذوي اخلربة يرشف 
عليهم يف أعامل حمددة هبدف إنجاز عمل معني أو مرشوع صغري خلدمة البيئة 

املحلية.

بفرتة  النهائي  شكلها  يف  البيئي  العمل  خطة  اخلطة،  هذه  وضع  وقبل 
كافية؛ يتم توزيع نرشة عىل الطالب املشرتكني يف هذه اخلطة تصور هلم املناظر 
اخلالبة يف شتى املواقع، وجتذهبم إليها، إىل جانب التفاصيل عن املهامت املراد 
إنجازها، وقبل ذهاب الطالب إىل األماكن التي اختاروها .. يتم جتميعهم 
مدرسني  قبل  من  البيئة  صيانة  جمال  يف  املهارات  اكتساب  عىل  وتدريبهم 

متخصصني أو مؤسسة متخصصة يف ذلك.

ثالًثا؛ الن�صاط الرتبوي يف اأمريكا: 

الن�شاط  اأهداف  اأهم  من  كان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ويف 
املدر�شي ما يلي:

األسلوب  عىل  التالميذ  تعويد  يف  النشاط  برامج  تساهم   .1
الديمقراطي)1(  وذلك عن طريق إتاحتها الفرصة الشرتاك التالميذ يف إدارة 

املدرسة ويف حتملهم لبعض املسؤوليات.

الصاحلة، وذلك عن طريق  للمواطنة  التالميذ  النشاط  برامج  ُتِعدُّ   .2

)1(  عندنا يف اإلسالم »نظام الشورى« وحبذا لو عرفنا الطالب ودربناههم عليه.
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أثناء  ويف  تنظيمها  يف  اشرتاكهم  أثناء  يف  ومسؤولياهتم  بواجباهتم  تعريفهم 
قيامهم بأعباء بعض املهامت، ويف أثناء تسجيلهم ألسامئهم إلعطاء أصواهتم، 
سلوكهم  عىل  حمافظتهم  أثناء  ويف  األمور،  من  أمر  يف  تصويتهم  أثناء  ويف 
حقوقهم  ممارسة  عىل  تساعد  هذه  النشاط  أوجه  أن  شك  وال  املدرسة،  يف 

وواجباهتم الوطنية فيام بعد.

3. تنمي أنواع النشاط القيادة يف التالميذ، ففي أثناء ممارستهم هلا هتيئ 
الفرصة للفرد ليقود اآلخرين يف ناحية، وليتبعهم يف ناحية أخرى.

4. ُتِعدُّ برامج النشاط التالميذ للحياة االجتامعية؛ فعىل الرغم من أهنا 
تسعى لتنمية قدرات األفراد ومواهبهم إال أن اهتاممها األكرب موجه لتعليم 

أساليب احلياة اجلامعية.

للمدرسني  الفرصة  هتيئ  كام  األخوة  روح  تسود  الربامج  هذه  ففي 
اخلطط  ووضع  الرأي،  يف  وليشرتكوا  كأصدقاء  ا  سويًّ ليتقابلوا  والتالميذ 
احلياة  وأن  اجتامعية،  هيئة  املدرسة  أن  االجتامعات  هذه  وتؤكد  وتنفيذها، 

االجتامعية جزء من ثقافتنا التي ورثناها عن آبائنا.

من  فكثري  حكياًم،  استخداًما  الفراغ  أوقات  استخدام  عىل  تساعد   .5
األطفال والشباب ال حيسنون استخدام أوقات فراغهم، ويندجمون يف أوجه 
خمتلفة من التسلية التي هتدم وال تبني، وقد ذكر »جون ديوى« أننا جيب أن 
نخلق مفهوًما جديًدا الستخدام أوقات الفراغ، وذلك بإرشاد البنني والبنات 
ليفرقوا بني أنواع النشاط التي ختصب حياهتم، وأنواع النشاط التي ال تساعد 

عىل نموهم.



149 فار�س الن�ساط املدر�سي

وال شك أنه ال يمكن للشباب أن حيلوا مشكلة وقت الفراغ وحدهم، 
ويمكن لربامج النشاط املختلفة أن تساعدهم عىل استخدام أوقات فراغهم 
هذه  الستخدام  إجيابية  وسيلة  إال  هو  ما  املدرسة  فربنامج  نافًعا؛  استخداًما 

الربامج استخداًما صحيًحا.

من  ناحية  يف  التفوق  يف  التالميذ  إمكانات  النشاط  برامج  تساعد   .6
يف  التالميذ  بعض  قدرات  تظهر  ما  فكثرًيا  احلريف،  املهني  التفوق  نواحي 
أثناء متثيلهم يف رواية أو إصدارهم ملجلة أو يف أثناء اشرتاكهم يف املجالس 
حاجات  لتقابل  باملدرسة  النشاط  برامج  تتنوع  أن  جيب  ولذلك  املدرسية، 

وميول وقدرات كل تلميذ.

7. تسهم برامج النشاط يف رفع املستوى اخُللقي للتالميذ، وهي تفعل 
التالميذ  به  يتحىل  الذي  الريايض  الطيبة، واخللق  العالقات  ذلك عن طريق 

واملدرسون يف أثناء اشرتاكهم يف نشاطها.

رابًعا؛ الن�صاط الرتبوي يف رو�صيا:

الحتاد  يف  املدر�شي  الن�شاط  اأهداف  اأهم  من  كان  رو�شيا  ويف 
ال�شوفيتي ما يلي:

1. محاية التالميذ من السلوك غري السوي.

2. استمرار توجيههم التوجيه االجتامعي والسيايس الذي تراه الدولة.

العطالت  ويف  السنة،  أثناء  يف  الطالب  فراغ  أوقات  شغل  ضامن   .3
الصيفية.
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4. تكملة مناهج املدارس االبتدائية والثانوية.

التالميذ خيضعون ملنهج أكاديمي موحد  السوفييت أن  املربون  ويرى 
النشاط حتى جيدوا  أنواع خمتلفة من  تدبري  املدارس، ولذلك جيب  ثابت يف 
ولتظهر  الشخصية،  ومواهبهم  استعداداهتم  ولتنمية  الفردية،  مليوهلم  خمارج 

قدراهتم الدفينة، وليتشجعوا عىل االبتكار.

وتدل العناية التي توجهها الدولة ألنواع النشاط وحماولة ربطها بربامج 
املدارس؛ إىل رغبتها يف قيام التالميذ يف أثناء ممارستهم هلا بمرشوعات هتدف 

لنفع املدرسة بصفة مبارشة، ونفع الدولة بصفة غري مبارشة.
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الدرا�سات ال�سابقة يف الأن�سطة الطالبية

يتفق املشتغلون بالبحث العلمي عىل أن الدراسات السابقة تلقي مزيًدا 
من الضوء عىل كثري من املعامل واألبعاد التي تفيد الباحث يف دراسته، ولذلك 

سوف يتم هنا تناول بعض الدراسات السابقة التي أمكن احلصول عليها. 

1- درا�صة »روجرز« )1970م(:

استهدفت هذه الدراسة التعرف عىل العالقة بني املشاركة يف األنشطة 
أوكالهوما  يف  املختارة  املدارس  بعض  يف  الدرايس  والتحصيل  الطالبية 

)بأمريكا(.

وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن الطالب جيدي التحصيل شاركوا 
يف عدد أكرب من األنشطة املدرسية عن الطالب منخفيض التحصيل الدرايس، 
وأن نسبة كبرية من الطالب منخفيض التحصيل الدرايس ال يشاركون يف أية 

أنشطة عىل اإلطالق. 

2- درا�صة »�صريود« )1974م(:

املدرسية  األنشطة  برامج  بني  العالقة  معرفة  الدراسة  هذه  استهدفت 
ومدى مشاركة الطالب فيها. وقد أكدت نتائج هذه الدراسة: أن زيادة عدد 
األنشطة  املشاركني يف  الطالب  زيادة يف عدد  إىل  تؤدي  املدرسة  الطالب يف 
املتوفرة باملدرسة، كام أن االجتاه اإلجيايب لدى الطالب نحو املدرسة يساعد 
املعلمني  تقدير  أن  إىل  باإلضافة  هذا  املدرسية،  األنشطة  يف  املشاركة  عىل 

للطالب يساعد عىل زيادة مشاركة الطالب يف األنشطة املدرسية.
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3- درا�صة »فوزي ال�صيد ح�صن قادو�س« )1978م(:

إىل  تؤدي  التي  األسباب  أهم  عىل  التعرف  الدراسة  هذه  استهدفت 
وقد  الريايض.  النشاط  ممارسة  عن  الثانوية  املرحلة  طالب  عزوف  ظاهرة 
توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من األسباب لعزوف الطالب عن النشاط 
الريايض، أمهها: أن منهج الرتبية الرياضية غري مناسب وحيتاج إىل تعديالت، 
ووجود نقص كبري يف اإلمكانات املادية الالزمة ملامرسة النشاط الريايض، وأن 
األمور  أولياء  بني  الرياضية  والثقافة  الريايض  الوعي  كبرًيا يف  هناك قصوًرا 

ومدريس املواد األخرى.

4- درا�صة »عبداملنعم فهمي �صعد« )1982م(: 

استهدفت هذه الدراسة الكشف عن دور اإلدارة املدرسية يف العمل عىل 
رفع مستوى األداء لألنشطة الطالبية، والتعرف عىل حجم وأنواع األنشطة 

الطالبية يف املدارس الثانوية، ومدى إقبال الطالب عىل االشرتاك فيها. 

عىل  مبارًشا  تاثرًيا  املدرسية  لإلدارة  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت  وقد 
ممارسة أو عدم ممارسة األنشطة الطالبية، وأن طالب املرحلة الثانوية يرغبون 

يف ممارسة ألوان األنشطة املختلفة.

5- درا�صة هين�صلي )1986م(:

استهدفت هذه الدراسة الكشف عن العالقة بني ممارسة األنشطة احلرة 
أكدت  وقد  للطالب،  األكاديمي  والتحصيل  واالجتامعي  الشخيص  والنمو 
نتائج الدراسة أن الطالب احلاصلني عىل درجات عالية من أصحاب التحصيل 

اجليد كانوا من املشاركني يف األنشطة املدرسية احلرة أكثر من غريهم. 
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6- درا�صة »ماكدويل وروبرت« )1988م(:

استهدفت هذه الدراسة التعرف عىل آراء واجتاهات مديري املدارس 
املتوسطة والثانوية يف األنشطة احلرة - اإلضافية عىل حد تعبريهم - بإحدى 
أن  الدراسة  نتائج  أوضحت  وقد  بأمريكا«،  »مريالند  بوالية  املقاطعات 
مديري املدارس يرون أن العائق الرئيس ملشاركة الطالب يف األنشطة احلرة 
هو عدم ربط املعلمني بالتطوع، واملشاركة يف برامج األنشطة، وأن اجتاهات 
تتأثر بعوامل مدرسية ديموجرافية  مديري املدارس نحو برامج األنشطة ال 

مثل عدد طالب املدرسة، أو عدد سنوات اخلربة للمدرسني.

7- درا�صة »حممد عبدال�صالم عجمي« )1991م(: 

استهدفت هذه الدراسة التعرف عىل مدى مشاركة الطالب يف أنشطة 
االحتادات الطالبية بالتعليم الثانوي األزهري، والوقوف عىل املعوقات التي 
حتول دون ممارسة الطالب لألنشطة املختلفة لالحتادات الطالبية، وقد أكدت 
الدراسة أن هناك جمموعة عوامل تؤثر سلًبا عىل مشاركة الطالب يف  نتائج 
هذه األنشطة؛ منها أن أنشطة االحتادات الطالبية ال تأخذ طابع اجلدية سواًء 
يف إجراءات تشكيلها أم يف براجمها املختلفة، كام أن هناك افتقاًرا للمرشفني 
املتخصصني يف جمال النشاط الفني خصوًصا، وكذلك نقص يف اإلمكانات، 
كام أن العشوائية تغلب عىل ممارسة جوانب النشاط االجتامعي، باإلضافة إىل 

أن بعض املعلمني يعتربون األنشطة مضيعة للوقت.

8- درا�صة »حممد يو�صف امل�صيليم، وف�صة زينل« )1992م(: 

استهدفت هذه الدراسة التعرف عىل معوقات األنشطة االبتكارية يف 
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أن   الدراسة  هذه  نتائج  أهم  من  وكان  بالكويت،  الثانوي  التعليم  مدارس 
الطلبة ليس لدهيم محاس الستغالل ما هو متاح هلم يف أوقات النشاط، حيث 
تراوحت نسبة الطالب املسجلني يف مجاعات النشاط يف مخس مدارس ثانوية 
الفعلية  النسبة  بينام  املدرسة،  لطالب  الكيل  املجموع  من   )%30-20( بني 
أحسن  يف  وذلك  املسجلني،  عدد  من   )%5( عن  تزيد  ال  الطالب  ملشاركة 

األحوال.

9- درا�صة »بالكويل« )1996م(: 

املعلمني  التعرف عىل مدى إرشاك وتشجيع  الدراسة  استهدفت هذه 
ممارسة  عىل  بريطانيا(  )يف  »كنت«  بمقاطعة  االبتدائية  املدارس  يف  للتالميذ 

األنشطة احلرة )غري الصيفية(، وحتديد العوامل املؤثرة عىل تلك املشاركة. 

يف  الطالب  إلرشاك  مياًل  أكثر  كانوا  املعلمني  أن  الدراسة  بينت  وقد 
أو  الدرايس،  التحصيل  يف  عالية  درجات  عىل  حصلوا  إذا  احلرة  األنشطة 

شاركوا سابًقا يف األنشطة احلرة يف أوقات فراغهم. 

10- درا�صة »عبداهلل بن �صليمان الفهد« )2001م(: 

استهدفت هذه الدراسة الكشف عن أهم املعوقات التي تواجه النشاط 
الطاليب يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة من وجهة نظر رواد األنشطة بمنطقة 
الرياض، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن أخطر معوقات النشاط تأثرًيا هي: 
النشاط  بأمهية  الطالب  معرفة  عدم  ثم  النشاط،  بأمهية  الوالدين  معرفة  عدم 
تفرغ  وعدم  النشاط،  لربامج  املدرسة  مدير  تشجيع  عدم  وكذلك  وفوائده، 

رائد النشاط للعمل بالنشاط.
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11- درا�صة »بدر بن جويعد العتيبي« )2004م(:

األنشطة  يف  املشاركة  معوقات  عن  الكشف  الدراسة  هذه  استهدفت 
املدرسية باملدارس الثانوية يف املدينة املنورة باململكة العربية السعودية، وقد 
أوضحت أن أخطر تلك املعوقات هو ضعف برامج النشاط املدريس، وعدم 
اتسامها بالقدر الكايف من اإلثارة والتشويق التي تدفع الطالب إىل املشاركة 

فيها، وكذلك ضعف إدارة وتنظيم حصة النشاط املدريس. 
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 ال�سق الثاين
مناذج لأن�سطة طالبية خمتلفة

)1( أنشطة تربوية.

)2( أنشطة حركية.

)3( أنشطة ثقافية.

)4( أنشطة ذهنية.

)5( أنشطة علمية.

)6( أنشطة القراءة واإلطالع.

)7( أنشطة دينية.

)8(  أنشطة تطوير الذات.

____________

مجيع فقرات األنشطة الرتبوية منتقاة من كتب األنشطة الرتبوية »لسمر حممد سليم« 
بترصف.
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اأن�سطة تربوية
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اكت�سف نتيجة �سلوكك!)1( 

هم�صة للمربي: 

عىل  التعرف  أداة  استخدام  فن  االبن  تعليم  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
سلوكيات  كانت  سواء  بنا(  املحيطني  وعىل  )علينا  وأفعالنا  سلوكنا  نتائج 

إجيابية أم سلبية.

عليك حت�صري الآتي: 
)1( فلني.

لسلوكيات  أخرى  وبطاقات  سلبية،  وسلوكيات  ملواقف  صور   )3(
ومواقف إجيابية؛ بحيث تكون أبيض وأسود يمكن لألبناء تلوينها باأللوان.

تطبيق التدريب: 
حيرض املريب جمموعة من الكروت حتتوي عىل صور، هذه الصور متثل 
جمموعة من املواقف اجليدة التي يقوم هبا األبناء يف حياهتم، واألخرى صور 
ملواقف سلبية خاطئة يؤدهيا األبناء دون وعي منهم بأخطارها عىل أنفسهم 

وعىل أرسهم وأصحاهبم.

واملطلوب من كل ابن تصنيف هذه الصور أهّيا مواقف سليبة وأهّيا إجيابية، 
ثم عليه التفكري قلياًل يف نتائج هذه السلوكيات عىل النفس وعىل الوالدين وعىل 

األصدقاء، ثم يطلب من كل ابن أن يقدم نتائج هلذه املواقف بالرتتيب.

سليم«  حممد  »لسمر  الرتبوية  األنشطة  كتب  من  منتقاة  الرتبوية  األنشطة  فقرات  مجيع    )1(
)بترصف(.

1
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وبعد االنتهاء .. يعمل األبناء عىل تلوين الصور السلبية باللون األسود 
فقط، واملواقف اإلجيابية باأللوان اجلميلة املختلفة، ثم يتم تعليقها عىل لوح 

من الفلني. 

مثال لهذه البطاقات: 

)1( طفل يكتب عىل اجلدران. 

)2( طفل يتناول طعاما مكشوًفا. 

)3( طفل يرفض التعاون مع زمالئه يف تنظيف الفصل. 

)4( طفل يرفض رشب احلليب مساًء. 

)5( طفل يرفض تنظيف أسنانه بالفرشاة واملعجون. 

)6( طفل يقوم برضب احليوانات. 

)7( طفل يسقي األزهار يف احلديقة. 

)8( طفل يذاكر دروسه باجتهاد. 

)9( طفل يساعد حمتاًجا يف الطريق. 

)10( طفل يتناول طعامه بطريقة صحيحة )آداب الطعام(. 

)11( طفل يرب والديه ويقبل أيدهيام. 

)12( طفل ينصت بفاعلية وزميله يتحدث معه. 
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كيف حتدد اأولوياتك؟ 

هم�صة للمربي: 

هيدف هذا التدريب إىل تعليم االبن فن ترتيب وحتديد األشياء املهمة 
إىل األشياء أقل أمهية يف أثناء التفكري، وبالتايل نحدد نقاط القوة والضعف 

لدينا ولدى اآلخرين. 

تطبيق التدريب: 

أوالً  كالتايل:  أحداثها  تدور  والتي  التالية  القصة  لألبناء  املريب  حيكي 
يذهب هذا االبن املدعو مروان إىل والدته ويقول هلا إين ال أستطيع أن أعرف 
األشياء املهمة من األشياء األقل أمهية )املذاكرة أهم أم اللعب(، )الذهاب إىل 

النزهة مساًء أم النوم مبكًرا( فامذا أفعل؟

ظامل  سلطان  حول  تدور  والتي  لقامن  احلكيم  قصة  والده  له  فيحكي 
خيافه الناس وال يسعون لرفع الظلم الذي يقع عليهم، فذهب أحد التجار إىل 

احلكيم لقامن ليخربه ماذا يفعل لريفع الظلم عن نفسه وعن الناس يف قريته.

فقال له احك لنا ماذا حدث؟

فقال له التاجر: إن بلدتنا كان حيكمها أمري عادل وطيب القلب، ولكن 
ظامًلا  فكان  والده؛  عكس  االبن  كان  ولكن  ابنه  بعده  من  توىل  مات  عندما 
متحكاًم، وكان يتحكم يف البلدة وقام ببناء جيش كبري وحرس له كثري فأصبح 
الناس خيافونه، وعندما يمر يف األسواق يمر احلرس أوالً ليخلوا السوق من 
الباعة املارين، ثم يمر امللك وأمامه حارسان ضخامن، ثم يقوم امللك بإلقاء 
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بعض العمالت يف األسواق فال خيرج أحد من خمبأه، وبسبب ظلمه للناس 
ويأسهم من أن يتغري، تركه الناس عىل حاله دون إصالح وانشغلوا يف السعي 

وراء الرزق. 

فقال له احلاكم: سوف أزورك يف يوم ما، وحتى ذلك الوقت البد أن 
حتاولوا إصالح احلاكم، فذهب التاجر، ومرت األيام. 

نادى احلكيم لقامن عىل تلميذه عمران وقال: هيا بنا يا عمران جهز لنا 
شيًئا نركبه حتى نسافر إىل مملكة العرص واألوان. 

وهم مسافرون سأله عمران: ملاذا سميت مملكة العرص واألوان. 

فقال له احلكيم: بسبب بناء أمريها جليش كبري مل يقرتب منها أعداؤها 
وامتد حكم ذلك امللك لسنني طويلة، فلذلك سميت مملكة العرص واألوان، 
أهل  التاجر  فأخرب  إليه،  وذهبوا  بيته  عن  سألوا  التاجر  بلدة  دخلوا  فعندما 

القرية بقدوم احلكيم لقامن، فتجمع أهل القرية ليستشريوه يف حاهلم.

فقال هلم: عليكم أن تغريوه بأنفسكم. 

فقالوا له: وكيف ذلك وهو ملك مهاب قوي وشجاع. 

ففكر احلكيم لقامن وقال هلم: إن لكل إنسان نقطة ضعف، ويف اليوم 
األول ذهب احلكيم لقامن ومعه تلميذه عمران إىل السوق فمر موكب األمري 
عمران  التاجر  ابن  وأخذ  أبواهبا،  الدكاكني  وأقفلت  بيوهتا  الناس  فدخلت 
معه ودخلوا البيت الذي قابلهم، وظل احلكيم لقامن يف السوق ومل هيرب كام 

فعل الناس فمر موكب األمري فرأى احلكيم يقف أمامه. 
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فقال له: ملاذا مل هترب كام فعل الناس؟

فقال له احلكيم: وملاذا أهرب وأنا مل أفعل أّي يشء خطأ؟

فقال له األمري: إنك غريب ال تعرف هذه البلدة، فأخذه احلراس إىل 
السجن، ومر املوكب، فخرج الناس من بيوهتم وخرج عمران يقول للناس 
التاجر إىل بيت  ابن  لقد ُسجن ضيفكم ألن تتحركوا، فذهب عمران ومعه 
التاجر وجلسوا يفكرون كيف خيلصون احلكيم من السجن، وكيف سيفيق 

الناس من غيبتهم عن الظلم.

فقال له التاجر البد أن حتدد أولوياتك وتضع خطة، فقال عمران البد 
أن أعمل يف القرص، فساعده التاجر يف ذلك، ويف صباح أحد األيام استيقظ 
األمري ووجد رسالة يف حجرته التي ال يدخلها أحد ومكتوب فيها إذا مل تفرج 

عن احلكيم يف غضون ثالثة أيام، فسوف يضيع ملكك!

فثار األمري وجتاهل الرسالة، ويف اليوم الثاين وجد أيًضا رسالة مكتوب 
ملكك،  يضيع  فسوف  لقامن  احلكيم  عن  تفرج  مل  إذا  التايل  اليوم  مساء  هبا 
حيدث،  ماذا  وسأرى  عنك  أفرج  لن  له:  وقال  لقامن  احلكيم  األمري  فأحرض 
للناس  السوق وقالوا  إىل  وابنه  التاجر  الثالث ومعه  اليوم  وذهب عمران يف 
إن امللك غاضب منا بسبب ما فعل احلكيم لقامن فالبد أن نذهب له باهلدايا 
إىل القرص يف الليل فوقف امللك ينظر من رشفة قرصه فلم جيد أّي يشء قد 
من  يقرتبون  كثريين  أناًسا  ووجد  يقرتب  بعيد  من  نوًرا  وجد  ثم  حدث، 
أفرج عنه ال حتطموا مملكتي  فقال هلم: ال، سوف  القرص  القرص ويدخلون 
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وال تقتلوين، فوجد الناس مليكهم خائًفا وال يعرفون ملاذا، فعادوا إىل بيوهتم 
وعاد معهم احلكيم لقامن، وهو يقول: لقد أحس الناس اآلن أن لكل إنسان 
نقطة ضعف وال جيب أن نستسلم للظلم وأنه جيب حتديد أولوياتنا وأهدافنا.

وبعد االنتهاء يناقش املريب األبناء يف االستفادة التي حصلوا عليها من 
هذه القصة.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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ماذا تعرف عن القانون؟

هم�صة للمربي: 

هيدف هذا التدريب إىل تعليم االبن فن استخدام أداة التعرف عىل أمهية 
االلتزام بالقانون؛ فهو قادر عىل أن ينظم األشياء املختلفة، ويمنع االضطراب 

والفوىض.

عليك حت�صري الآتي:

)1( أوراق بيضاء وملونة.

)2( شفاطات بالستيكية.

)3( مادة الصقة.

تطبيق التدريب: 

عىل املريب أن يصمم جمموعة من األعالم من خالل جمموعة من أعواد 
الشفاطات البالستيكية وملصق عليها ورق أبيض أو ملون.

القوانني  حتديد  يف  ساعة  ربع  ملدة  التفكري  األبناء  من  املريب  يطلب  ثم 
اخلاصة باملوضوعات التالية: 

* قوانني املرور )كإشارات املرور والعبور(. 

* قوانني املنزل )تناول الطعام، آداب احلوار، النظافة(. 

* قوانني املدرسة )املواعيد، الزي، الطاعة وااللتزام(.
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باله  عىل  ختطر  أن  يمكن  التي  القوانني  مجيع  يكتب  أن  ابن  كل  فعىل 
عىل  تلصق  سوف  والتي  امللونة  األوراق  يف  املوضوعات  بتلك  واملرتبطة 
الشفاطات البالستيكية، وبعد كتابتها تلصق مجيع األعالم عىل جدار الغرفة 
برشيط الصق وبشكل فني، وبعد االنتهاء يقوم املريب بمناقشة األبناء حول 

كل موضوع عىل حدة. 

ثم يقوم بكتابة النتائج املرتتبة عىل عدم االلتزام بإحدى تلك القوانني 
يف ورقة مصممة كالتايل:

نتيجة عدم االلتزامالقانوناملوضوع

وبعد االنتهاء من تعبئة هذه األوراق؛ عىل املريب أن جيمعها ويلصقها 
ابن نسخته من أجل أن حيتفظ هبا يف  مًعا عىل شكل جملة، وأن يصور لكل 

املنزل. 

مالحظة: املوضوعات التي تم حتديدها هي موضوعات عامة وكبرية 
حتتوي عىل املئات من القوانني حتى يستطيع األبناء أن جيدوا فرصة يف التنوع.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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تعرف على اأنواع امل�سوؤوليات

هم�صة للمربي: 

القدرة عىل حتمل املسؤوليات  التدريب إىل إكساب االبن  هيدف هذا 
عىل اختالفها وعىل اختالف األفراد املقدمة هلم.

عليك حت�صري الآتي:

)1( طباشري للرسم.

)2( كروت.

تطبيق التدريب: 

)حسب  أبناء   )6( وخيتار  مغلقان،  ظرفان  دوائر،   )3( املريب  يرسم 
األعداد حتدد الدوائر والكروت(، وعىل كل طالبني أن يضعا نفسيهام داخل 

)كيس( ويمسكا طرفه بأيدهيام. 

 )2( كل  القفز  املتسابقني  عىل  اإلطالق  صفارة  املريب  يطلق  وعندما 
يذهبان إىل دائرة حتى يصال إليها، ليحصل كل واحد عىل ظرف وعليه أن 

يعود برسعة إىل املربع، عن طريق القفز.

عن  لإلجابة  إضافية  بدقيقة  له  يسمح  أوالً؛  يصل  الذي  واملتسابق 
سؤاله، ثم يفتح املتسابق الظرف ويقرأ اجلمل املوجودة داخله، ثم عليه أن 

جييب برسعة خالل دقيقتني.
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الكروت املوجودة داخل الدوائر:

* ما هي املسؤوليات التي تتحملها والدتك وكيف تكون أنت بدياَل 
عنها يف حالة تعبها؟

وكيف تنفذ هذه املهام؟ 

* ما هي املسؤوليات التي يتحملها والدك وكيف تكون أنت بدياًل عنه 
يف حالة تعبه؟

وكيف تنفذها )كيف تنجزها(؟ 

التي يتحملها أخوك الكبري وكيف تكون أنت  ما هي املسؤوليات   *
بدياًل عنه يف حالة تعبه؟ وكيف تنجزها؟ 

* ما هي مسؤولياتك جتاه نفسك؟ وكيف تقوم بأدائها؟ 

* ما هي مسؤولياتك جتاه أصحابك؟ وكيف تقوم هبا؟ 

* ما هي مسؤولياتك جتاه جمتمعك؟

ثم عىل كل طالب أن يعيد الكرت مرة أخرى بعد االنتهاء، ويتناقش 
املريب مع كل طفل حول هذا احلديث حتى ينتهي من كل األطفال. 

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدت من هذا التدريب؟.
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تخل�س من �سعور الأنانية

هم�صة للمربي: 

تفقدهم  األنانية  أن  وتعريفهم  األبناء  تعليم  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
الشعور باملسؤولية، وأن اإلنسان األناين ال يرى إال نفسه وال هيتم بمن حوله 
اآلخرين  مشاعر  مراعاة  دون  مسؤولياته  أداء  يف  اآلخرين  عىل  يعتمد  وقد 
ودون اإلحساس بام عليه من مسؤولية جتاه نفسه وجتاه اآلخرين، مما يفقده 
كل ما تكسبه حتمل املسؤولية من صفت جيدة يف شخصية اإلنسان املسؤول، 

ويصبح أنانًيا فاقًدا للمسؤولية مكروًها ممن حوله.

وعليك حت�صري الآتي: 

)1( كروت مقصوصة عىل شكل.

)2( لوحني.

)3( دبابيس.

)4( صندوقان.

تطبيق التدريب: 

يكتب املريب حروًفا عىل كل كرت مقصوص عىل شكل زهرة بحيث 
يمكن أن يكتب حرًفا أو حرفني من كلمة عىل الكرت الواحد. 

وبعد فراغه من الكتابة؛ يضع الكروت يف الصندوقني، ويضع يف كل 
صندوق جمموعة من الدبابيس ويضع اللوحتني وعليهام صورة جلد كبري يف 

5
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)1( هيدي جمموعة من األزهار حلفيده، فيتعلم األطفال من خالهلا أن  السن 
عام  مسؤولة  شخصية  جتعلهم  لن  فقط؛  لنفسه  اإلنسان  حب  وهي  األنانية 

حوهلم.

ثم يرشح املريب لألبناء فكرة اللعبة بأن يقسم األبناء إىل قسمني: كل 
قسم فريق، وعىل كل فريق أن يعرف ماذا يريد أن يقول اجلد. 

كروت  بتثبيت  أْي:  معينة،  حروف  بوضع  مرة  كل  يف  املريب  ويقوم 
أزهار تعطي معنى كلمة معينة ليقوم كل فريق يف الوقت الذي حيدده املريب 
ماذا  ملعرفة  الدالة عليها؛  باقي احلروف  بوضع  اجلملة  بتكوين  مناسًبا  ويراه 
عىل  املقصوصة  الكروت  عىل  مكتوًبا  ويكون  حلفيده،  اجلد  يقول  أن  يريد 

شكل أزهار التايل:

1. )م ا ا س ت ح ق أ ن ي و ل د م ن ع ا ش ل ن ف س ه�  ف ق ط(.

ومعناها: ما استحق أن يولد؛ من عاش لنفسه فقط.

2. )ا ل أ ن ا ن ي ي ع ي ش ا ل ع م ر و ح د ا ن ي(.

ومعناها: األناين يعيش العمر وحداين.

3. )ا ل أ ن ا ن ي ة ت ف ق د ك ا ل إ ح س ا س ب ا ل م س ؤ و ل 
ي ة(. 

ومعناها: األنانية تفقدك اإلحساس باملسؤولية.

)1(  ملحوظة: إذا كانت الصورة فوتوغرافية فال بأس؛ أما إذا كانت مرسومة فاألحوط هو 
طمس صورة الوجه ألن هناك أحاديث حتذر من الصور.
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4. )ح ب ل أ خ ي ك م ا ت ح ب ل ن ف س ك(. 

ومعناها: ِحبَّ ألخيك ما حتب لنفسك.

5. )ي ع ت م د ع ل ي ك ا ل آ خ ر و ن إ ذ ن أ ن ت م ن ا ل أ ش خ ا 
ص ا ل ج ي د ي ن(. 

ومعناها: يعتمد عليك اآلخرون إذن أنت من األشخاص اجليدين.

مجلة  كل  لتكوين  املناسب  الوقت  املريب  وحيدد  اللعب  األبناء  ويبدأ 
ووضع األزهار عىل اللوح وقراءة اجلملة ويفوز الفريق األرسع الذي أكمل 
اجلمل، وعرف ماذا يريد أن ينصح اجلد حفيده لريى ماذا ينفعه ويبعد عن 

السلوك األناين.

ويرشح املريب لألبناء مع كل مجلة تتكون؛ خطورة األنانية وأمهية البعد 
عنها حتى ينشأ األبناء حمبني لبعضهم ومتحملني ملسؤولياهتم دون أن حيبوا 
للجميع  اخلري  بل حيبوا  فقط؛  أن حيبوا اخلري ألنفسهم  فقط، ودون  أنفسهم 

ويتعاونوا معا يف أداء مسؤولياهتم.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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قم باأداء عملك بنف�سك

هم�صة للمربي: 

أشخاًصا  يكونوا  أن  عىل  األبناء  مساعدة  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
أسوياء، معتمدين عىل اهلل ثم ذواهتم؛ بل قائمني عىل حتقيق مصالح اآلخرين 

أيًضا. 

عليك حت�صري الآتي: 

)1( دوائر عىل األرض.

)2( أغطية سوداء من كرتون أو ورق أو جلد.

)3( كروت محراء وأخرى خرضاء.

)4( قلم.

)5( صفارة.

تطبيق التدريب: 

يرسم املريب عدًدا من الدوائر عىل األرض من مخسة إىل عرش دوائر، ثم 
يضع يف كل دائرة غطاًء، ويضع حتت الغطاء جمموعة من الكروت اخلرضاء 
يف كل دائرة كروت من لون واحد؛ سواًء .. أمحر أم أخرض، وتكون الكروت 
اخلرضاء  الكروت  وتكون  احذر،  كروت  أو  املحاذير  كروت  هي  احلمراء 

كروت العمل أو افعل ومكتوب يف الكروت اخلرضاء )افعل(:

* افعل مسؤولياتك أوالً بأول حتى يسهل عليك إنجازها. 

6
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* افعل ما وكل إليك عمله بإخالص وحب، واعلم أنك مسؤول. 

عن  ومسؤول  راع  أنك  واعلم  للغد،  تأجيله  دون  عملك  افعل   *
رعيتك. 

* افعل كل مسؤولية تتوالها بدقة وإتقان، واعمل عىل قدر قدراتك 
وإمكانياتك احلالية. 

بنفسك، وحتمل مسؤولياتك وأنت راض وسعيد  افعل واجباتك   *
ومتفائل.

ومكتوب يف الكروت احلمراء )احذر(:

* احذر أن ترتاكم عليك املسؤوليات مما ُيصعب عليك األمور. 

* احذر أن تنسى أنك مسؤول وتتهاون يف حق عملك أو توكله ألحد 
غريك. 

* احذر من االستهتار بأية مسؤولية يطلب منك حتملها أو أن تستهني 
هبا. 

* احذر من الضجر من كثرة مسؤولياتك وال تتأفف كثرًيا. 

احذر الرتاخي والكسل، واحذر من أن تتوىل مسؤوليات ليس يف   *
مقدورك أن تتحملها اآلن، واحذر أن ترتكها لغريك ليفعلها.

ثم يرشح املريب اللعبة لألبناء؛ وهي أن يقسم املريب األبناء إىل ثنائيات 
كل اثنني من األبناء مها فريق، وتبدأ اللعبة باختيار ثنائيني من الثنائيات، أْي: 
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أربعة أبناء كل اثنني ثنائي.

يدخل من كل اثنني واحد يقف عىل دائرة واحدة؛ ليعطي املريب هبا األمر 
بالتحرك داخل الدوائر حسب العدد الذي يقوله املريب بعد سامع الصفارة، ومن 
يثبت يف مكانه دون أن خيرجه اآلخر يف الدوائر عليه أن يأخذ كرًتا من أسفل 
الغطاء املوجود بالدوائر التي يقف هبا، وعىل الالعب الذي يشعر باخلطر أو 
أنه سيقع أن يسلم إىل رشيكه الذي يقف خارج الدائرة ليدخل مكانه ويطرد 
الالعب اآلخر من الدائرة ليحصل هو عىل الكرت، وبعد حصول أّي العب 
الثنائي  يبدأ  )افعل(،  أخرض  أم  )احذر(  أمحر  سواء  كرت  عىل  ثنائي  أي  من 
الذي استقر العبه داخل الدائرة يف اللعب حسب األوامر التي يصدرها املريب 
مثل: )قف مكانك، اقفز عىل قدم واحدة إىل الدائرة األوىل، خذ كرًتا من حتت 

الغطاء، اقفز إىل دائرتني قادمتني، ارجع دائرة، خذ كارتني.. إلخ(.

ويف النهاية؛ يرى املريب كم كرت حصل عليه كل ثنائي، وجيعل واحًدا 
منهام يقرأ الكروت احلمراء، واآلخر يقرأ الكروت اخلرضاء، ثم يناقشهام يف 

أمهية عدم االرتكاز إىل اآلخرين يف أداء مسؤولياتنا.  

الثنائيات  ثم يبدأ ثنائي وثنائي آخران يف هذه اللعبة حتى تنتهي كافة 
األوىل  املرة  يف  النجاح  حيالفها  مل  التي  الثنائيات  املريب  يأخذ  ثم  اللعب،  من 

وخرج العبها من اللعبة دون كرت؛ بتكرار اللعبة هلم مرة أخرى.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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كيف ت�سبح قائًدا ناجًحا؟

هم�صة للمربي: 

أن  وعليه  رسالة  قائد  لكل  أن  األبناء  تعليم  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
يوصلها بالطريقة الصحيحة لإلرسال واالستقبال من خالل موقعه كقائد. 

بوضوح  اآلخرين  مع  تتحدث  كيف  أْي:  املعلومات؛  إرسال  ويعني 
وكيف تستقبل منهم املعلومات.

عليك حت�صري الآتي:

)1( بطاقات.

)2( صفارة. 

تطبيق التدريب: 

موقع  أّي  خالل  من  القيادة  ونستطيع  قائد  كلنا  لألبناء:  املريب  يقول 
نكون فيه؛ ولكن علينا أن نتكلم مع اآلخرين بطريقة واضحة حتى نوصل 

الرسالة بمنتهى السهولة واليرس.

ثم خيتار املريب ابنًا يف كل مرة، ويقوم بإعطاء زمالئه بعض التعليامت 
مثل: 

- القائد يقول رس ثالث خطوات للخلف )ينفذ(. 

- القائد ال يقول عد لألمام )ال ينفذ(. 

- القائد يقول اقفز مخس قفزات )ينفذ(. 
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- القائد ال يقول اجلس مكانك )ال ينفذ(.

فكل مجلة يسبقها القائد يقول )يتم تنفيذها( واألوامر التي ال تسبقها 
اللعبة  من  خيرج  ينفذها  ومن  األوامر،  هذه  تنفذ  ال  يقول(  ال  )القائد  كلمة 

وهي عىل سبيل املرح.

ثم خيتار املريب يف كل مرة قائًدا ويعطيه بطاقة، ثم يقوم هذا االبن باللعب 
مع زمالئه بإطالق بعض التعليامت املرحة مثل: القائد يقول انحني لألمام، 
خطوتني  للخلف  خطوة  لألمام  اميش  يقول  القائد  كنت،  كام  يقول  القائد 
وهكذا، ثم يشري االبن القائد إىل آخر يقول له: وصل هذه املعلومة للباقني، 
القائد ويلعب مع اآلخرين  فإذا نجح يف توصيلها بطريقة سهلة أصبح هو 
ببعض اجلمل املرحة، مثل القائد يقول انظر لليمني )ينفذ(، عد للشامل )ال 

ينفذ( والقائد يقول نم وهكذا.

يسرية  بطريقة  ليوصلها  معلومة  هبا  بطاقة  ويعطيه  آخر  ابنًا  خيتار  ثم 
 .. غريه  واختار  خرس  يفعل  مل  وإن  قائًدا،  أصبح  وصلها  فإن  ألصدقائه؛ 

وهكذا حتى يلعب كافة األبناء دور القائد ويكون مكتوًبا يف البطاقات: 

وهذا  أبنائها  بسواعد  ومتقدمة  عالية  أمتنا  لنرى  نسعى  اليوم  إننا   -
بعلم  ستتقدم  )أمتنا  احلياة  مناحي  كافة  يف  والعلم  باملعرفة  التحيل  يتطلب 

أبنائها(. 

- لقد تفاقمت مشكلة املياه يف بلدنا، وعليكم أبناء الوطن أال تكثروا 
ْد  من فتح صنابري املياه، والتأكد من غلقها بإحكام )لعالج مشكلة املياه؛ َرشِّ

من استهالكك(. 

- لكي نحقق هنضة حقيقية؛ علينا االهتامم باملناهج الدراسية وتطويرها 
والعمل عىل تفعيل املناهج العلمية )لتحقيق النهضة؛ علينا بتطوير التعليم(. 
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ما هي القيادة؟

هم�صة للمربي: 

العميل  بالتطبيق  القيادة  معنى  األبناء  تعليم  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
لذلك، فكام تعلم أهّيا املريب الفاضل أن القيادة حتتاج إىل مهارة إنسانية تستطيع 
من خالهلا أن تصل إىل اهلدف، وتستطيع من خالهلا أن حترك اآلخرين نحو 

هذا اهلدف.

ونحن من هنا؛ نقوم بتعليم االبن كيف يقود من حوله لتحقيق هدفه 
بنجاح.

وعليك حت�صري الآتي: 

)1( جمسم لقلعة يمكن صناعة ذلك؛ برسم قلعة عىل الفلني األبيض.

)2( اإلسفنج وقطعها أو دون قطعها.

)3( أوراق.

)4( أقالم.

)5( مسدسات ماء.

)6( قطع فل إسفنجي مستدير.

تطبيق التدريب: 

َمْن حوله  يقود  أن  منا يستطيع  ُكلٌّ  قادة  إننا كلنا  لألبناء:  املريب  يقول 
لكننا أحيانا نكون خائفني؛ ولكن علينا أن نقوم بالقيادة، ونطلق القائد الذي 

8
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بداخلنا ليتحرر ونحقق إنجازات مل نرها من قبل.

ثم يطلب املريب من كل ابن أخذ ورقة وقلم، ويقسم األبناء إىل فريقني: 
فريق محاية القلعة، وفريق اهلجوم عىل القلعة، ويطلب من كل ابن يف فريق 
القلعة  حلامية  القائد  نفسه  ويعترب  القلعة  حلامية  خطة  يضع  أن  القلعة  محاية 
ويوظف كل واحد من أعضاء فريقه حلامية هذه القلعة ويضع خطة للتصدي 
نفسه  عىل  باالعتامد  بل  أحد،  سؤال  دون  ولكن  القلعة؛  عىل  اهلجوم  لفريق 
ويكتب أعىل الورق أنا القائد، ثم فالن )اسمه(، قائد محاية القلعة، وخطتي 

.).................... ،..................... ،.....................(

يطلب من فريق اهلجوم عىل القلعة كتابة خطة الخرتاق الفريق اخلاص 
باحلامية والتصدي له، واستخدام كل عضو من أعضاء فريقه )فالن اسمه( 
أحد أعضاء فريقه دوره كذا، وفالن سيفعل كذا، وهكذا .. ويكتب أيًضا أعىل 
الورق: أنا القائد فالن )اسمه(، قائد اهلجوم عىل القلعة، وخطتي تتلخص يف 

.).................... ،..................... ،.....................(

وهكذا يرتكهم املريب ليكتب كل ابن قائد طريقة قيادته؛ سواًء حلامية 
القلعة أم للهجوم عليها. 

وبعد االنتهاء يأخذ املريب اخلطط من األبناء وخيتار املريب أحد األبناء 
كقائد  ابن  وأول  القلعة،  حلامية  كقائد  للبدء  األبجدي(  الرتتيب  )حسب 

للهجوم عىل القلعة.

يقرأ املريب خطة قائد محاية القلعة ويسأله؛ هل متت اخلطة كام كنت تريد 
وما الذي زاد عليها خالل االحتكاك مع فريق اهلجوم عىل القلعة؟، وكذلك 
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يوجه السؤال نفسه لقائد اهلجوم عىل القلعة؟

وبعد انتهائه من اإلجابة يبدأ املريب بأخذ قائد جديد من كل فريق ليبدأ 
اللعب.

مرة أخرى يناقشهام املريب فيام فعال .. وهكذا حتى ينتهي كافة األبناء 
من اللعب، ثم يبدل املريب؛ فيجعل فريق اهلجوم عىل القلعة هو فريق محاية 
القلعة، وفريق محاية القلعة هو فريق اهلجوم، وجيعلهم يكتبون خططهم عىل 
هذا األساس، ثم يبدأون اللعب مرة أخرى ويناقشهم املريب يف أدائهم للخطة.

وبعد متام اللعب من كافة األبناء يسأهلم املريب؛ ما هو شعوركم وأنتم 
قادة وهل اختلف إحساسكم وأنتم قادة حلامية القلعة عن إحساسكم وأنتم 

قادة للهجوم عىل القلعة؟

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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قلب القائد

هم�صة للمربي: 

هيدف هذا التدريب إىل تعليم األبناء صفات القائد الناجح الذي يتمتع 
حوله  من  يشارك  عادل  قائد  أنه  أْي:  اآلخرين؛  مع  جيد  وتقارب  بتواصل 
الرأي مما جيعله نموذًجا لألبناء ليحتذوا حذوه، ويقتدوا به، ويصبحوا مثله 

قواًدا ناجحني بتواصل ناجح مع اآلخرين يف كافة مناحي احلياة.

عليك حت�صري الآتي:
)1( أقالم.

)2( لوح مرسوم عليه قلب.

)3( بطاقات.

)4( دبابيس.

)5( سبورة. 

تطبيق التدريب: 

يتغذى  القلب  وهذا  وعقاًل،  قلًبا  قائد  لكل  أن  لألبناء:  املريب  يقول 
بمجموعة صفات مجيلة لتجعل هذا القائد يملك قلوب من حوله، ثم يصنع 
املريب اللوح املرسوم عليه القلب، ثم يرتك املريب لألبناء أن يكتب كل واحد 

صفة أو فكرة للقائد املحبوب عىل البطاقات، ويعلقوها عىل الشكل.

وبعد انتهاء األبناء من اللعب وكتابة الصفات عىل البطاقات وتعليقها 
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ويقرتح  أخرى،  صفات  عليهم  املريب  يطرح  الدبابيس؛  بواسطة  اللوح  عىل 
املريب إضافة عدة صفات أخرى، ويقرتح عىل األبناء أخذ بطاقات ويرسم 

قلًبا عىل كل بطاقة مع كتابة الصفة داخل القلب ومثال ذلك:

* قوي الشخصية. 

* أمني ويمكن االعتامد عليه.

* سهولة االتصال بالناس. 

* يراعي املصلحة العامة. 

* يمتلك اخلربة عن طريق التدريب والتعليم. 

يف  األخذ  دون  رأيه،  أنه  ملجرد  لرأيه  التعصب  طرق  كل  يتجنب   *
االعتبار املصلحة العامة. 

* قادر عىل اكتشاف األخطاء وتقبل النقد. 

* املرونة وسعة األفق. 

* قادر عىل خلق اجلو الطيب واملالئم حلسن سري العمل.

* إجيايب يف عمله. 

* قادر عىل ضبط نفسه عند الغضب. 

* له قدرات ذهنية عالية. 

* صاحب مهة نفس عالية. 

* قادر عىل التخاطب والتفاهم. 
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* مستمر احلامس كالشعلة التي ال تنطفئ أبًدا.

وهكذا يشجع املريب األبناء عىل كتابة صفات أخرى للقائد ويناقشهم 
وتعد  أغفلها  التي  األخرى  الصفات  للقائد، وما هي  الصفات  أهم  فام هي 

مهمة ألّي قائد .. وهكذا.

ويف اخلتام: حيثهم املريب عىل امتالك هذه الصفات حتى يصبحوا قادة 
متميزين. 
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كيفية حتقيق الهدف

هم�صة للمربي: 

هيدف هذا التدريب إىل مساعدة األبناء عىل معرفة ماذا يعني اهلدف، 
األهداف  ألحد  نموذًجا  إعطائهم  خالل  من  أهدافهم  حي��ددون  كيف 
أهدافهم  معرفة  من  يتمكنوا  حتى  أمامهم،  واقع  إىل  تطبيقه  يف  ومساعدهتم 
هم أيًضا، وكيف حيددوهنا، ويساعدهم عىل أال يسريوا يف احلياة دون هدف.

عليك حت�صري الآتي: 

)1( علب كرتون مستطيلة )أْي علب فارغة متوفرة باملنزل(.

)2( كرتون.

)3( ورق أبيض.

)4( ورق قص ولصق.

)5( صمغ.

)6( كرتون قديمة )لكل ابن مشارك(.

)7( أقالم.

تطبيق التدريب: 

يسأل املريب األبناء من يعرف معنى اهلدف؟ وبعد إجابات األبناء يقول 
املريب هلم: إن اهلدف هو )يشء أو حلم أو أمنية نسعى لتحقيقها والوصول 
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إليها(، ولكي حيدد كل منكم شيًئا يريد حتقيقه؛ عليه اختيار يشء حقيقي غري 
خيايل ويكون هذا اليشء هدًفا له يسعى لتحقيقه مثل:

أن تكون األول عىل فصلك أو مدرستك أو بلدك كلها.

أن حتلم بأن حتفظ القرآن الكريم كاماًل.

أن تسعى إىل رضا اهلل عنك بالتقرب إليه كل يوم بالطاعات.

اهلدايا  بتقديم  إليهم  وتسعى  لك،  الناس  حب  هو  هدفك  يكون  أن 
وأسلوب الكالم اللطيف واالبتسامة املرشقة... إلخ. 

كل هذه أهداف مهمة يف احلياة، عىل كل واحد أن حيدد هدًفا لنفسه 
اآلن، ثم يسأل كل ابن عن هدفه يف احلياة.

هذا  نصوغ  بنا  هيا  املريب:  هلم  يقول  اإلجابات  من  األبناء  فراغ  وبعد 
اهلدف.

اهلدف هو بناء مدينة، ويعرض عليهم املريب املدينة التي بناها ويرشح 
هلم كيفية بناء هذه املدينة وهي كالتايل: 

يأخذ كل ابن علبة كرتونية مستطيلة ويدهنها بصمغ ويكسوها بالورق 
األبيض، ثم يقص كل ابن ورق القص واللصق لعمل شباك وأبواب، ويرسم 

عىل ورق القص واللصق شكل األبواب والشبابيك. 

ثم يبدأ يف الكرتون الذي يليها؛ يكسوه بورق أبيض ويلصق عليه ورق 
القص واللصق، ويرسم شبابيك وأبواًبا؛ وهكذا .. حتى ينهي كافة العلب 
املخصصة له، ثم  يضع كل ابن كرتون النتيجة القديمة ويضع عليها صمًغا 
ويلصق عامرة، أو الكرتون التي صنعها عىل شكل عامرة واحدة تلو األخرى، 
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وما تبقى من الكرتون يقص عىل شكل شجر ويسكوها بورق القص واللصق 
وبعد  سكنية،  مدينة  ابن  كل  ليصنع  العامرات  بني  ويثبتها  واألخرض،  البني 

فراغ كل ابن من إعداد مدينته؛ يستعرض املريب عملهم ثم يشكرهم.

هدفنا  وحددنا  نريد  ما  عرفنا  عندما  إننا  املريب:  هلم  يقول  ذلك  وبعد 
وهو بناء مدينة؛ أحرضنا األدوات اخلاصة هلذا اهلدف، ثم أنجزنا عملنا بكل 

سهولة ألننا عرفنا ما نريد.

فمن يريد منكم أن يتفوق ويتميز يف حياته فعليه أن يعرف قبل أن يفعل 
أّي يشء .. ما هو هدفه، ثم يبدأ العمل عىل حتقيقه.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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كيف حتدد نقاط قوتك ونقاط �سعفك؟

هم�صة للمربي: 

القوة  نقاط  يكتشفون  كيف  األبناء  تعليم  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
ونقاط الضعف فيهم حتى يقوي االبن نقاط القوة؛ وهي قدراته وإمكاناته، 
ويعالج نقاط الضعف، ويعمل عىل تقويمها وحتسينها واالستفادة من أخطائه 

وتالفيها يف املرات القادمة.

مما يساعده عىل ختطيط أفضل، ووضع خطط سليمة خالية من األخطاء 
ونقاط الضعف. 

وعليك حت�صري الآتي: 
)1( بالونات.

)2( أرشطة.

)3( طباشري.

)4( صفارة. 

تطبيق التدريب: 
يطلب املريب من األبناء الوقوف صفني، ثم ينفخ كل ابن بالوناته، ثم 
يربط املريب لكل ابن بالوناته بواسطة األرشطة واحدة يف اليد اليمنى واألخرى 
يف اليد اليرسى واثنني يف كل قدم، ثم يرسم املريب دوائر لطباشري عىل األرض 
اللعبة بعد أن يعطي كل واحد من األبناء رقاًم متامثاًل  املريب لألبناء  ويرشح 
لكل اثنني من الصفني؛ أْي: واحد من الصف اليمني مع واحد من الصف 
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اليسار .. وهكذا. 

ثم يطلق املريب الصفارة ويقول: رقم )3( مثاًل؛ فيخرج األبناء الذين 
حيملون هذا الرقم وينطلقون عرب الدوائر املرسومة عىل األرض، وخيرج من 

اللعبة من تفرقع له عدًد أكرب من البالونات. 

ثم بعد انتهاء األبناء من اللعب؛ يسأل املريب املهزوم .. ما هي األخطاء 
التي ارتكبتها فخرست؟ وكيف تتالفاها لتفوز يف املرة املقبلة؟ 

وبعد إجابة االبن: يسأل الفائز؛ ما هي األشياء التي مكنتك من الفوز 
.. هل هي رسعتك أم بطء املنافس أم ماذا؟ 

وبعد إجابة االبن يقول املريب: عىل كل واحد أن يعرف ما هي األشياء 
القوية يف نفسه وينميها، ويعرف األشياء الضعيفة فيحاول التغلب عليها. 

بالقفز  اللعب  األبناء  ويبدأ   )5( فمثاًل  آخر:  رقم  عىل  النداء  يبدأ  ثم 
من  لكل  األسئلة  املريب  يكرر  ثم  البالونات،  فرقعة  يتم  حتى  الدوائر  داخل 

الفائز واخلارس .. وهكذا؛ حتى ينهي كافة األبناء اللعب. 

ثم يعيد املريب مرة أخرى ويالحظ األبناء اخلارسين ومن منهم قد حقق 
مع  وهكذا  منافسه،  عىل  ويتغلب  ليفوز  فعل  ماذا  ليسأله؛  املرة  هذه  نجاًحا 

كافة األبناء الذين خرسوا يف املرة األوىل ونجحوا يف املرة الثانية. 

وكذلك يسأل الذي أخفق عن سبب إخفاقه هذه املرة، وهكذا حتى 
نقاط قوهتم والعمل عىل زيادهتا، ونقاط ضعفهم  األبناء من معرفة  يتمكن 

والعمل عىل تالفيها، ويف النهاية؛ كل لعبة البد أن يكون فيها فائز وخارس.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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اأين اأنت من هذه ال�سفات؟

هم�صة للمربي: 

حتى  اجليد  املخطط  صفات  األبناء  تعليم  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
محيدة،  صفات  أصحاب  ويصبحوا  هبا،  ويتحلوا  حياهتم،  يف  هبا  يقتدوا 
وحيبوا أن يكونوا خمططني جيدين؛ مما حيثهم عىل التخطيط الصحيح حلياهتم 

ومستقبلهم. 

عليك حت�صري الآتي:

)1( طباشري.

)2( صناديق.

)3( كرات.

)4( كروت صغرية.

تطبيق التدريب: 

يرسم املريب بالطباشري دوائر عىل األرض ثم يضع املريب أمام كل دائرة 
كل  يف  ويضع   ، اجليد«  املخطط  »صفات  الكروت  عىل  ويكتب  صندوًقا؛ 

صندوق جمموعة كروت لصفة واحدة أو صفتني، ومن هذه الصفات:

1- يثق باهلل ثم بقدراته. 

2- يقرأ وحيب االطالع. 
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3- مرن يف وضع خططه. 

4- يبدل األهداف الصعبة بأهداف أيرس. 

5- حيرتم قيمة الوقت وال هيدره. 

6- لديه رؤية مستقبلية. 

7- يتحىل بالذكاء العاطفي. 

8- حيدد أولوياته وما هي أهم األشياء بالنسبة له. 

9- يعرف هدفه ويركز عليه. 

10- تفكريه عميق ومنظم. 

11- مثابر وصبور. 

12- دؤوب ويعمل باستمرار. 

13- يعرف نقاط قوته وينميها. 

14- يبدل جوانب تقصريه ويغريها. 

15- يمكنه التفاعل مع الظروف الصعبة. 

16- متفائل ويتحىل باألمل والعزيمة. 

17- يقيم عمله وخطته كل فرتة. 

18- يطور من أفكاره وأهدافه. 

ثم يضع املريب الكروت الصغرية يف صندوق يف األمام قبل الدوائر، ثم 
يطلب من األبناء الوقوف يف صف، ويبدأ أول ابن اللعب كام يرشح املريب؛ 
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بيد  يأخذ  انطلق،  املريب  يقول  ما  وأول  الكروت  صندوق  بجوار  يقف  بأن 
واحدة  أكرب عدد ممكن من الكرات ويسري، ثم يقفز إىل أول دائرة ليضع كرة 

يف الصندوق ثم يأخذ مكاهنا كرًتا .. وهكذا؛ حتى ينهي الدوائر.

فإذا فرغت منه الكرات قبل انتهاء الدوائر ال يقفز يف باقي الدوائر؛ بل 
ينسحب ويقف يف آخر الصف بام حصل عليه من كروت.

أما إذا أهنى كل الدوائر وكان لديه كرات يف يده؛ يستمر يف لعب دور 
جديد حتى ينهي الكرات عىل عدد الدوائر وحيصل عىل كروت أكثر.

بعد انتهائه يف آخر الصف .. يبدأ ابن جديد فيأخذ الكرات مع سامع 
كلمة انطلق بيد واحدة، ثم يقذف كرة يف كل صندوق ويأخذ مكاهنا كرًتا، 

وهكذا يعود بعد فراغه يف آخر الصف، حتى ينتهي كافة األبناء. 

ثم يعود الصف إىل أول ابن من جديد؛ فيسأله املريب .. ماذا كسبت من 
الكروت؟

فيقول االبن العدد ثم يقرأ الصفات التي عليها، ويقول له املريب إذا أنت 
كسبت مثاًل أربعة كروت فيحيي املريب االبن ويطلب من األبناء التصفيق له، 
ثم يبدأ مع الذي يليه وهكذا مع كافة األبناء، ثم يكرر هلم اللعبة مرة أخرى 

حتى يتم مزيد من االستفادة والفاعلية من اللعبة.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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كيف تواجه التحدي؟

هم�صة للمربي: 

التحدي  مواجهة  عىل  القدرة  االبن  إكساب  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
بنفسه،  ثقته باهلل تعاىل، ثم  املنافسة مما يساعده عىل تدعيم  والدخول يف جو 
مواجهته  خالل  من  أفضل  بشكل  تنمو  االبن  شخصية  أن  نعلم  فنحن 
من  مزيد  بذل  إىل  له  دافًعا  ذلك  فيكون  عليها،  وتغلبه  املختلفة  الصعوبات 
اجلهد والعطاء لتكملة املهامت املطلوبة منه بثقة ودون قلق، مما يساعد االبن 

عىل أن ينشأ واثًقا بنفسه وأهاًل لالعتامد عليه فيام يوكل إليه من مهام.

عليك حت�صري الآتي:

تصميم ملتاهة: ممكن أن يكون عن طريق الكرتون لتصمم املتاهة؛ وهنا 
بطاقات  أو  كروت  استخدام  ويمكن  املتاهة،  لتصميم  للمريب  اخليار  ُيرتك 

مكتوًبا عليها احلروف.

تطبيق التدريب: 

كرت،  ظرف  كل  داخل  ظروف  ووضع  املتاهة  بإعداد  املريب  يقوم 
مكتوب عىل كل كرت حرٌف من حروف كلمة )عرب عن رأيك * ال تشعر 

بالفشل(. 

ثم يقسم األطفال عىل ثالث جمموعات، يدخل فرد من كل جمموعة 
املتاهة  إىل  منهم  يدخل كل  أبواب  ثالثة  للمتاهة  يكون  أن  املتاهة والبد  إىل 
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ظروف  وتوضع  منه،  دخل  الذي  غري  باب  من  اخلروج  وعليه  باب  من 
املتاهة وتوضع داخلها الكروت، وتكون موزعة عىل الطريق حسب  داخل 

اإلرشادات املكتوبة حرفيًّا.

وحيتوي الكرت عىل إرشادات تساعد االبن عىل الوصول إىل احلروف 
اخلاصة بالكلمة. 

الكرت الأول: �شر اإىل الأمام خم�ض خطوات:
منه  املطلوب  احلروف  الذي حيتوي عىل  الكرت  يسري سيجد  أن  بعد 
جتميعها، فعىل الطالب التحرك داخل املتاهة حسب اإلرشادات حتى يصل 
)ع(، )ب(،  احلروف  .. ستكون هذه  احلرف  الذي حيتوي عىل  الكرت  إىل 

)ر(. 

الكرت الثاين: انعطف اإىل اليمن:
حتى يصل إىل الكرت الذي حيتوي عىل احلروف املطلوبة والتي ستكون 

)ع(، )ن(.

الكرت الثالث: �شر اأربع خطوات:
)ي(،  )أ(،  )ر(،  احلروف.  عىل  حيتوي  الذي  الكرت  إىل  يصل  حتى 

)ك(.

الكرت الرابع: عد اإىل اخللف خطوتني:
حتى يصل إىل الكرت الذي حيتوي عىل احلروف )ل(، )ا(.

الكرت اخلام�ض: تقدم خم�ض خطوات:
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حتى يصل إىل الكرت الذي حيتوي احلروف )ت( )ش(، )ع(، )ر(.

الكرت ال�شاد�ض: تقدم ثالث خطوات اإىل الأمام ثم انعطف اإىل 
اليمني خطوة واحدة:

)ل(،  )ا(،  )ب(  احلروف  عىل  حيتوي  الذي  الكارت  إىل  يصل  حتى 
)ف(، )ش( )ل(.

ثم خيرج من املتاهة .. وهكذا؛ حتى ينتهي األبناء من مجع الكروت ثم 
عليهم ترتيبها، ويفوز الفريق الذي جيمع حروف اجلملة أوالً.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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حلقة نقا�سية

هم�صة للمربي: 

هيدف هذا التدريب إىل تعليم االبن مهارات التواصل الفعال. 

تطبيق التدريب: 

تبدأ التدريب املتمثل يف:

أن جيتمعوا يف جمموعة ولكن تكون كبرية من )7( طالب وجيلسون يف 
شكل دائرة، ثم يكتبون أسامءهم يف ورق صغري، ثم يوضع يف صندوق، ثم 
يقوم أحد الطالب باختيار ورقة فيها اسم، هذا االسم سوف يكون نجم اليوم 
األسئلة خاصة  الباقني جمموعة من  الطالب  يسأل  أن  الطالب  من حق هذا 
مرة عىل شخص  التعرف ألول  يريد  التواصل مع اآلخرين، عندما  بطريقة 
ما، كذلك حول طريقة التواصل مع األصدقاء املقربني وغري املقربني وعىل 

الطالب أن جييبوا عليه بالدور وعىل الباقني رضورة اإلصغاء إليه.

ثم يرشح هلم املريب أن اهلدف من هذه اللعبة هو أن يتعلم األطفال أن 
اإلنسان املتواصل اجليد بفاعلية مع اآلخرين من أهم صفاته: أنه يكون سعيًدا 
مقاطعة،  دون  يتحدث  عندما  سعيًدا  يكون  وأن  زميله،  إىل  يصغي  عندما 
ويكون سعيًدا عندما ال جيادل حتى وأن كان عىل حق.. إلخ، ويضيف املريب 

ما يشاء من املوضوعات.

ومثال لبعض األسئلة املطلوب أن جييب عنها الطالب .. ما ييل:
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1- هل تشعر بالسعادة عندما تستمع إىل زميلك اآلخر؟ 

2- هل تشعر بالسعادة عندما تكون أنت املتحدث أكثر من أن تكون 
مستمًعا؟

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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كيف تدمر عالقاتك بالآخرين؟

هم�صة للمربي: 

لالتصال،  املدمرة  اخلصائص  االبن  تعليم  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
واخلصائص الداعمة له.

عليك حت�صري الآتي:

)1( »8« سالت، جمموعة من الكرات احلمراء والسوداء.

تطبيق التدريب: 

حيرض املريب )6( سالت، ثم يضع داخلها الكرات لونان فقط )سوداء 
+ محراء(؛ فالكرات احلمراء تعرب عن صفات جيدة لفن التواصل الفعال مثل 
)آداب اإلنصات واحلوار، والتواضع، واإليثار( والكرات السوداء تعرب عن 
صفات سيئة تدمر التواصل )أخطاء احلوار واإلنصات، والتكرب، واألنانية( 
ثم حيرض سلتني فارغتني موضوعتني يف هناية الغرفة مرسوم عىل األوىل عالمة 

)√( والثانية )×(.

ثم يطلب من الطالب االنقسام إىل )6( جمموعات لكل جمموعة اسم 
)جمموعة اإليثار( )جمموعة التواضع( )جمموعة آداب احلوار( ولكل جمموعة 
أحد  عن  تعرب  مجلة  بذكر  جمموعة  كل  تقوم  ثم  سلة،  بجوار  يقف  متسابق 
اخلصائص التي تشري إىل اسمهم؛ فإذا ذكرت جمموعة األنانية تعبرًيا يدل عىل 
األنانية عىل مجيع املتسابقني الواقفني بجوار سلة الكرات برسعة أن خيتاروا 
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لون الكرة السوداء؛ ألنه سلوك خاطئ، ثم يتجهون إىل السلة املرسوم عليها 
احلمراء  الكرة  خيتار  أو  يتأخر  الذي  واملتسابق  فيها،  ويضعوهنا   )×( عالمة 

خيرس.

أما إذا ذكرت جمموعة التواضع عبارة تدل عىل التواضع عىل املتسابقني 
برسعة أن خيتاروا الكرة احلمراء؛ ألنه سلوك جيد البد أن نتحىل به ويذهبون 
برسعة إىل السلة املرسوم عليها )√( ويضعون الكرة، واملتسابق الذي يتأخر 

أو خيتار كرة سوداء خيرس. 

مالحظة: 

عىل املريب أن يربط أقدام املتسابقني حتى تكون حركتهم الوحيدة هي 
القفز.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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ل تقارن نف�سك بالآخرين

هم�صة للمربي: 

أنفسهم  مقارنة  عدم  عىل  األبناء  مساعدة  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
باآلخرين ومعرفة أن لدهيم ما يميزهم فهم ليسوا يف حاجة إىل مقارنة أنفسهم 
بأحد، وعليهم أن يمحوا من حياهتم كلمة )أنا لست مثل فالن(، وغريها من 
الكلامت التي جتعل األبناء ينظرون ألنفسهم عىل أهنم عديمي القيمة، وهنا 
ابن، وأن اهلل ميزه بعدة  التميز لدى كل  إبراز جانب من جوانب  عىل املريب 

صفات؛ فلامذا ال يرى هو متيزه وتفرده ويقارن نفسه باآلخرين؟.

عليك حت�صري الآتي:
)1( أعواد كربيت.

)2( أصداف.
)3( مادة الصقة.

)4( أوراق كرتون.
)5( ألوان ماء.

)6( فرشاة.

)7( أقالم رصاص.

تطبيق التدريب: 

باقي  عن  الورقة  هذه  ختتلف  هل  األبناء:  ويسأل  ورقة  املريب  يأخذ 
األوراق؟
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ثم يغمس أحد أصابعه  املاء،  ألوان  املريب أحد  يأخذ  األبناء  وبعد رد 
فيه ويضع بصمته عىل الورقة ويقول: ما رأيكم يف بصمتي .. أليست مميزة؟ 

ثم يأخذ بصمة كل ابن ويضعها عىل الورقة ويقول: إن اهلل قد وهبنا 
بصامت مميزة؟ فلامذا ال ينظر كل واحد منا إىل ما يميزه؟

ولكن هناك بعض الناس ينظرون إىل األشياء التي لدى اآلخرين وال 
حياولون اكتشاف أنفسهم؛ فرتى أحدهم يقول: ملاذا فالن أبيض وأنا قمحي، 
ملاذا فالن نظره سليم وأنا أرتدي نظارة، ويقول آخر: ملاذا فالن طويل وأنا 

قصري.

ولو بحث كل منا عن األشياء املميزة التي بداخله؛ لعرف أنه مميز يف 
أحد اجلوانب الدينية، أو االجتامعية،، أو يف عمل يشء. 

اآلخرين  عن  املميزة  بصمته  يرى  منا  واحد  كل  املريب:  هلم  يقول  ثم 
يعني أنا مميز وأنت مميز، واليوم نحن سنصنع كلمة أنا مميز باستخدام أعواد 

الكربيت وأصداف. 

ويبدأ املريب بكتابة الكلمة عىل ورقة الكرتون بواسطة القلم الرصاص، 
اخلطوط  وعىل  أنا  كلمة  جوانب  عىل  الكربيت  أعواد  يرص  ذلك  بعد  ثم 
الرابطة يف كلمة مميز باملادة الالصقة، ثم يضع األصداف الواحدة فوق طرف 

األخرى بواسطة املادة الالصقة. 

املاء حسبام يرغب، ثم  بألوان  ثم بعد االنتهاء؛ يلون املريب األصداف 
يقارن  أنا مميز يف ورقته وعىل كل واحد أال  ابن يقوم بعمل كلمة  يرتك كل 
عمله باآلخرين؛ بل يلون الكلمة كام حيب ويرغب ويعرف أنه مميز وخمتلف، 
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وعليه أال ينظر ألحد ويقارن نفسه به .. ويردد املريب مع األبناء كلمة: »أنا 
مميز«. 

ثم يطلب منهم تعليق هذه اللوحة لكلمة أنا مميز يف غرفتهم واالحتفاظ 
هبا.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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كيف تقبل النقد والراأي الآخر؟

هم�صة للمربي: 

أن  بالنفس؛  الثقة  مبادئ  من  أن  االبن  تعليم  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
يتعلم كيف يتقبل النقد والرأي اآلخر، ويستطيع التمييز بني النقد البناء أو 
املوضوعي  النقد  ويتقبل  ينقد  أن  يستطيع  حتى  اهلدام،  والنقد  املوضوعي 
وحيرتم رأي اآلخرين؛ فالنقد هو إعطاء وجهة نظر أو رأي للنصح واالستفادة 

منه. 

عليك حت�صري الآتي:

)1( أربعة ألواح.

)2( جمموعة من البطاقات.

)3( صندوق.

)4( دبابيس.

)5( سبورة.

تطبيق التدريب: 

يقسم املريب األبناء إىل قسمني ويضع البطاقات مدوًنا عليها عبارات 
عن النقد البناء، وعبارات أخرى عن النقد اهلدام يف صندوق واحد، ويكون 
لكل فريق لوحتان؛ لوحة لتعليق البطاقات الدالة عىل النقد البناء، واللوحة 
الثانية لتعليق بطاقات النقد اهلدام، وتكون العبارات التي يدوهنا املريب عىل 
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البطاقات كالتايل: 

نتيجة عدم االلتزاماملوضوع

1- أحدد مالحظايت عىل املوضوع أو 
الفكرة فقط. 

1- أحدد مالحظايت وأنقد الشخصية 
أو صاحب الفكرة. 

2- أحاول تبيني أوجه الصواب 
واخلطأ.

2- أفرض رأيي عىل صاحب 
املوضوع. 

3- أنقد ملجرد أن أقول رأًيا وفقط. 3- ال نقد ألجل النقد فقط. 

4- أستخدم ألفاًظا حاّدة وعبارات 4- أقدم مالحظايت كوجهة نظر. 
شديدة اللهجة يف نقدي. 

5- أحاول أن أقنع صاحب الفكرة 
برأيي. 

5- أعرب عن رأيي برصاحة حتى إن 
جرحت مشاعر صاحب الفكرة. 

6- أنقد هبدوء ودون استخدام ألفاظ 
جارحة. 

6- أنقد بعصبية شديدة حتى أقنع 
الطرف اآلخر بوجهة نظري.

وهكذا خيلط املريب هذه العبارات مًعا داخل الصندوق دون أن يكتب 
عليها نقًدا هداًما أو بناء ويرتك التقدير لألبناء، ويبدأ التنافس بني كل فريق 

عىل أن حيدد املريب وقًتا حمدًدا لالنتهاء من الفصل بني بطاقات النقد اهلدام. 

ثم بعد انتهاء الوقت املحدد؛ يقوم املريب بتشجيع الفريق الفائز، ثم يدير 
نقاًشا حول كيفية إبداء الرأي وتقبل النقد بصدر رحب إذا كان للمصلحة 

وليس الغرض منه اإلساءة أو اإلهانة، ثم يشكر األبناء كثرًيا لتعاوهنم. 
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اقبل نف�سك وتقبل ذاتك

هم�صة للمربي: 

وتقبل  الذات،  وقبول  الرضا  االبن  اكتساب  إىل  التدريب  هيدف هذا 
الذات يعني أنك قد تستنكر بشدة بعض األشياء داخل شخصيتك وتعتقد 

أهنا سيئة، أو تشعر باخلزي من أفعالك وسلوكياتك. 

تقول )ال تكره نفسك مطلًقا  بفلسفة جديدة  الذات  قبول  يأيت  وهنا؛ 
وال حتب نفسك مطلًقا(، وال تقيِّم ذاتك ألن ذلك يؤدي إىل الشعور بالذنب، 

والكآبة، ومشاعر الدونية، وعدم األمان.

وبدالً من ذلك؛ حث نفسك عىل السعي وراء التقبل الذايت، واحرتام 
الذات، وعىل املريب أن حيث األبناء عىل منح أنفسهم دوًما االهتامم والعناية 
فضيلة  اآلخرين  يعلموا  وأن  كثرًيا،  حيبوهنم  الذين  ألولئك  يمنحوهنا  التي 

قبول النفس، وأن يكونوا مثاالً هلم حيتذى به.

هذه  إن  حيث  الذهني؛  العصف  استخدام  املريب  أهيا  عليك   .. وهنا 
وتفرس  األبناء،  أذهان  يف  األفكار  تدفق  تتبع  من  املريب  أهّيا  متكنك  الطريقة 
كام  للمواقف،  معاجلتهم  طريقة  يف  األبناء  إليها  يذهب  التي  االجتاهات 
تساعدهم عىل معرفة مستويات املخزون الذهني، وهي تعطي احلرية الكاملة 

لكل ابن يف طرح أفكاره وليس مهاًم جدية هذه األفكار.

عليك حت�صري الآتي:

)1( لوحتني.
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)2( دبابيس.

)3( سبورة.

وأخرى  ذابالت  زهور  هيئة  عىل  مقصوصة  فارغة  بطاقات   )4(
مزهرات متفتحات.

)5( شجر.

)6( أقالم.

)7( مقص.

)8( صندوق.

تطبيق التدريب:

وردات  ب�)5(  يمسك  طفل  بداخلها  مرسوًما  اللوحة  املريب  يعرض 
ذابالت مكتوب عليهن العبارات التالية:

* أنا نحيف اجلسم. 

ا.  * أنا ال أحب شعري فهو جمعد جدًّ

* أنا فمي كبري، وأصحايب يسخرون مني. 

ا، وشكيل مضحك لآلخرين. * أنا طويل جدًّ

ثم حيرض املريب )5( أشكال ألزهار متفتحة مجيلة الشكل، ثم يوزعها 
وردات،   )5( طالب  كل  ويعطي  فريقني،  إىل  تقسيمهم  بعد  الطلبة  عىل 
ويطلب من كل فريق مساعدة )عيل( عىل أن يتقبل ذاته؛ بحيث يكتبون له 
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التي تساعده عىل قبول ذاته، والتخلص من  املتفتحة العبارات  عىل األزهار 
أسباب رفضه وكرهه لذاته.

تعليقها يف لوحة  العمل عىل  الكروت؛  تنفذ كافة  أن  بعد  املريب  وعىل 
جديدة، ومناقشة األطفال فيها بالتفصيل؛ بحيث يعرب كل طفل عن رأيه. 

من اأمثلة ما يناق�صهم به املربي: 

تصاب  وال  الشمس،  أشعة  تتحمل  فهي  مجيلة؛  السمراء  البرشة   -1
باألمراض اجللدية التي تسببها الشمس .. يا ليتني لدّي برشة سمراء مثلك. 

بنفس  أن يصبحوا  يتمنون  الكبرية  الكثري من أصحاب األحجام   -2
نحافتك ليستطيعوا اجلري والقفز كام يشاؤون. 

العالية، والطول صفة مجيلة  األشياء  إىل  الوصول  يفيد يف  الطول   -3
يتمناها كل قصري.

4- الشعر املجعد مجيل؛ فكثري من املشاهري والعباقرة هلم شعر جمعد، 
وهناك من ينفقون أمواهلم لتجعيد الشعر. 

5- الفم الكبري تكون ضحكته وابتسامته أمجل وأوضح. 
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اأ�سلحة الواثقني من اأنف�سهم

هم�صة للمربي: 

الواثقني  وأسلحة  صفات  األبناء  إكساب  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
والواثقون  الناجحون  يفعله  ما  وأن  اللعب،  طريق  عن  بأنفسهم؛  ثم  باهلل 

يستطيعون هم فعله.

يف  ليفوزا  الواثقني  وصفات  بأدوات  التسلح  عليهم  يكون  هنا؛  ومن 
معركة احلياة وينجحوا.

عليك حت�صري الآتي:
)1( ورق قص ولصق.

)2( أقالم.

)3( صورة جلندي.

)4( مقص أوراق.

)5( ألواح.

تطبيق التدريب: 
يعرض املريب صورة اجلندي حامل األسلحة والعتاد ويقول: إن هذا 
اجلندي يمتلك كافة أسلحة الثقة باهلل ثم بالنفس؛ ولكن عليكم أهّيا األبناء 

إيضاح هذه األسلحة.

فيأخذ كل فريق لوًحا مرسوًما عليه )اجلندي من دون أسلحة، البندقية، 
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اخلوذة، البارود أو الرصاص، القنابل والدرع... إلخ(.

بإكامل  جمموعة  كل  تقوم  جمموعات،  يف  يشرتكوا  أن  األطفال  وعىل 
الصورة بقص اخلوذة والبندقية بورق القص، وأن يتم لصقها مع كتابة إحدى 
هي  هذه  أن  إليضاح  رسمة؛  كل  عىل  بأنفسهم  ثم  باهلل  الواثقني  خصائص 

األسلحة التي حيتاج إليها الواثق باهلل ثم يف نفسه .. ومنها:

1- التوكل عىل اهلل.

2- املثابرة والصرب. 

3- عدم اخلوف من الفشل. 

4- يركز عىل هدفه. 

5- واثق من قدراته. 

6- متفائل وهادئ. 

7- ال يسأم من املحاولة. 

8- يفكر هبدوء وتنظيم... إلخ. 

وبعد االنتهاء من لصق األسلحة؛ يطلب املريب من األبناء إعداد شهادة 
يروهنا  التي  فيها مجيع اخلصائص  الطالب( وتسجل  )يصمم شكلها  تقدير 
من وجهة نظرهم أهنا تساعد عىل تدعيم الثقة باهلل ثم بالنفس، ثم تعلق هذه 

اللوحة بعد أن يسجل فيها الطالب أسامءهم. 

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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كيف ت�ستطيع التعبري عن م�ساعرك؟

هم�صة للمربي: 

عن  التعبري  عىل  القدرة  األبناء  إكساب  إىل  التدريب  هذا  هيدف 
الثقة يف  األبناء  مشاعرهم وآرائهم بكل حرية وجرأة ورصاحة، مما يكسب 
النفس)1( ، والقدرة عىل التعبري عن أنفسهم بطالقة؛ مما يزيد من تفاعلهم يف 

إقامة عالقات سوية مع اآلخرين بكل ثقة واعتزاز.

عليك حت�صري الآتي:
)1( ستة مربعات كرتون.

)2( »6« مربعات مرسومة بالطباشري.

)3( »6« صناديق.

)4( كروت.

تطبيق التدريب: 
من  مربعات   )6( يضع  أو  األرض  عىل  الستة  املربعات  املريب  يرسم 
قطار،  هيئة  عىل  صندوًقا  مربع  كل  بجوار  ويضع  األرض،  عىل  الكرتون 
أمام  يقف  أن  ابن  كل  عىل  وأنه  باللعبة  القيام  كيفية  لألبناء  املريب  يرشح  ثم 
املربعات، ثم يتقدم إىل املربع األول ويقف فيه، ثم يسحب كرًتا من الصندوق 
املوجود عىل يساره ويعرب عن مشاعره أو آرائه حسب السؤال الذي يطرحه 
الكرت، ثم ينظر إىل الصندوق املوجود عىل يمينه والذي حيتوي عىل مشاعر 

)1(  عىل املريب أال ينسى دائاًم؛ أن يذكر الطالب بربه بأن جيعل ثقته أوالً بربه ثم بنفسه.
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)احلب، الكره، احلزن، األسى، السعادة، اخلزي، التشاؤم، الفرح، الغضب(؛ 
الذي  املربع  إىل  ينتقل  ثم  التي يشعر هبا،  ابن أن خيرج مشاعره  وحياول كل 
يليه، ثم يسحب كرًتا ويقرأ ما فيه، ثم يعرب عن آرائه أو مشاعره، ثم خيتار 
نوع مشاعره .. وهكذا؛ حتى يمر بكافة مربعات القطار، ثم يبدأ االبن الذي 

يليه وهكذا حتى يتم كافة األبناء اللعب واملرور بقطار الرصاحة. 

ويرتك املريب لألبناء كافة احلرية للترصيح عن آرائهم وتصوراهتم هلذا 
املوضوع .. وهكذا؛ حتى يتعلم كل ابن كيف يعرب عن مشاعره وآرائه.

يف ال�صناديق كروت مكتوب عليها ما يلي: 
1- عندما تغضب كيف حتول هذا الغضب لصاحلك؟ 

2- هل تشعر باحلب الشديد لنفسك أم ال؟ وملاذا؟ 

تلك  يف  تشعر  بامذا   .. آخر  شخص  منك  سخر  إذا  تفعل  ماذا   -3
اللحظة؟ 

4- ما رأيك يف استخدم الشبكة العنكبوتية لساعات طويلة؟ 

5- ما رأيك يف طريقة مدرسك يف رشح املادة الدراسية؟

وقد يضيف املريب أسئلة أخرى حسب رغبته .. وهكذا يضع املريب هذه 
الكروت يف الصناديق بحيث يكون صندوق مشاعر.

سؤال التقييم لألبناء: ماذا استفدتم من هذا التدريب؟
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اأن�سطة حركية
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اجلري املزدوج )21(

املشاركون يف اللعبة: مفتوح. 

الزمن املتوقع: )3( دقائق. 

األدوات املطلوبة: جمموعة من املناديل أو قطع القامش أو احلبال. 

�صرح طريقة اللعبة:

- يتم تقسيم األفراد إىل فرق، يتكون كل فريق من العبني فقط.

- يرسم املرشف خًطا للبداية، وآخر للنهاية عىل بعد )50( مرًتا. 

مًعا  قدميهام  ربطا  وقد  البداية،  خط  عند  فريق  كل  العبا  يصطف   -
باملنديل أو احلبل، ووضع كل العب ذراعه عىل كتف اآلخر.

- عندما يعطي املرشف إشارة البدء للسباق؛ ينطلق كل العبني مًعا يف 
اجتاه خط النهاية.

�صروط اللعبة: 

األخرى،  الفرق  قبل  النهاية  خط  إىل  يصل  الذي  هو  الفائز؛  الفريق 
وقدما العبيه مربوطان باملنديل. 
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اجلري مقيًدا

املشاركون يف اللعبة: مفتوح. 

الزمن املتوقع: من )3( إىل )5( دقائق.

األدوات املطلوبة: عدد )2( كيس كبري لكل فريق. 

�صرح طريقة اللعبة:

بيديه  أطرافه  ويمسك  الكيس،  يف  رجليه  الالعب  يدخل  أن  بعد   -
بإحكام حتى ال يسقط؛ ينطلق من خط البداية قفًزا إىل خط النهاية، ثم يعود. 

- ما إن يعود الالعب األول خلط البداية حتى ينطلق زميله. 

- تكون العودة بالركض دون القفز داخل الكيس.

�صروط اللعبة: 

- الفائز هو األرسع بني الفرق املشاركة يف اللعبة. 

- ألداء املهمة بنجاح، يراعى أن يضع الالعب قدًما عند كل من زاويتي 
الكيس، وكلام زادت قفزته كلام كانت املسافة التي يقطعها أكرب. 

 



217 فار�س الن�ساط املدر�سي

معركة البالونات

املشاركون يف اللعبة: مفتوح. 

الزمن املتوقع: )3( دقائق. 

األدوات املطلوبة: بالونات بعدد املشاركني يف اللعبة، خيط متني.

�صرح طريقة اللعبة:

- متأل البالونات باهلواء، ويربط كل العب إحدى البالونات يف قدمه 
من أسفل.

- حيدد املرشف دائرة معينة يقف داخلها الالعبون. 

اآلخر،  بالون  فرقعة  العب  كل  حياول  البدء؛  إشارة  إعطاء  عند   -
واملحافظة يف الوقت نفسه عىل بالونه من التفجري.

�صروط اللعبة: 

بالونه  املحافظة عىل  النهاية من  يتمكن يف  الذي  الفائز هو  الالعب   -
سلياًم. 

- الالعب الذي خيرج خارج الدائرة املحددة من قبل املرشف يستبعد 
من املسابقة. 
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عقارب ال�ساعة

املشاركون يف اللعبة: عدد )3( العبني لكل فريق. 

الزمن املتوقع: )5( دقائق. 

األدوات املطلوبة: ال يوجد.

�صرح طريقة اللعب: 

- ترسم ساعة دائرية عىل أرض الساحة فيها األرقام من )12-1(. 

- خيتار كل فريق ثالثة من أفراده يمثلون الساعات والدقائق والثواين 
حسب اختيارهم. 

مثاًل:  والثواين،  والدقائق  )بالساعات  معينة  ساعة  املرشف  حيدد   -
الساعة اخلامسة وعرشون دقيقة ومخس وثالثون ثانية(. 

بتنفيذ طلب املرشف ووقوف كل العب عند  الفريق  - يرسع العبو 
املكان املحدد له، كام تشري الساعة التي حددها املرشف.

- يمكن تكرار األمر عدة مرات.

�صروط اللعبة: 

الفريق الفائز هو الذي ينجز املهمة يف أرسع وقت.
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اجلندي وال�سارق

املشاركون يف اللعبة: مفتوح. 

الزمن املتوقع: من )5( إىل )10( دقائق. 

األدوات املطلوبة: كرة طائرة أو كرة قدم.

�صرح طريقة اللعبة: 

الفرق العب يدعى  الكرة يف مكان معني، وخيرج من أحد  - توضع 
)اجلندي(، وخيرج من الفريق اآلخر العب يدعى )السارق(. 

- يتحرك )السارق( إىل الكرة، فيتبعه )اجلندي( ويقلده يف كل حركة، 
أو ترصف يؤديه، فيجلس إذا جلس، ويقف إذا وقف. 

- يغافل )السارق( )اجلندي( ويأخذ الكرة ليهرب هبا إىل مكان حمدد 
عىل بعد )30( مرًتا مثاًل. 

- حياول )اجلندي( إدراك )السارق( قبل أن يصل إىل النقطة املحددة.

�صروط اللعبة: 

- يكون )السارق( هو الفائز إذا متكن من الوصول بالكرة إىل النقطة 
املحددة دون أن يدركه )اجلندي(. 

- ويكون )اجلندي( هو الفائز إذا متكن من اإلمساك )بالسارق( قبل أن 
يصل إىل النقطة املحددة. 

- الفريق الفائز؛ هو صاحب أكرب عدد من املحاوالت الناجحة.

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي220

قذيفة الأعمى

املشاركون يف اللعبة: مفتوح. 

الزمن املتوقع: )5( دقائق. 

األدوات املطلوبة: كرة طائرة أو كرة خفيفة.

�صرح طريقة اللعبة:

- توضع الكرة يف مكان معني )بحيث تبعد عن الالعب املشرتك مخسة 
أمتار(. 

- خيرج أحد العبي الفريق، وتربط عصابة عىل عينيه بعد أن يرى مكان 
الكرة، ثم يدور عدة دورات حول نفسه وهو يف مكانه. 

- يقف باقي أفراد الفريق بعيًدا عن زميلهم بمسافة مناسبة؛ ليوجهوه 
إىل مكان الكرة. 

- جيب أن يصل الالعب إىل الكرة خالل )30( ثانية لريكلها بقدمه بقوة.

�صروط اللعبة: 

- الفائز هو من يصل إىل الكرة ويركلها يف أرسع وقت ممكن. 

- من الطريف واملضحك يف اللعبة أن يتحمس الالعب لركل الكرة 
فإذا به قد ركل اهلواء!
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بناء الهرم

املشاركون يف اللعبة: مفتوح. 

الزمن املتوقع: من )10( إىل )15( دقيقة.

األدوات املطلوبة: عدد )15( علبة فارغة لكل فريق مكون من )5( 
العبني.

�صرح طريقة اللعب: 

- توضع العلب الفارغة داخل صندوق كبري. 

- يقف أحد العبي الفريق بجوار الصندوق. 

- ما إن يعطي املرشف إشارة البدء حتى يلتقط الالعب إحدى العلب 
الفارغة ويرمي هبا عىل الالعب الذي يليه عىل مسافة )5( خطوات، ثم يناوهلا 
الالعب األخري  إىل  العلبة  يليه، وهكذا حتى تصل  الذي  إىل  الثاين  الالعب 

والذي حياول بناء اهلرم من هذه العلب.

�صروط اللعبة: 

الفريق الفائز هو الذي يتمكن من بناء اهلرم قبل اآلخرين. 
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اأين ال�سافرة؟

هو  ليبدأ  امليدان  يف  ويوزعهم  املشاركني  أعني  بتغطية  القائد  يقوم 
بالتصفري يف مكان من امليدان ال يغريه وال يتحرك منه.

بالطبع .. املشاركون سيحاولون البحث عن مصدر الصافرة، وعليهم 
حتديد مكاهنا ليحصلوا عليها.

يكرر القائد عدد املحاوالت إىل سبع حماوالت؛ ملعرفة أكثر من مشارك 
يف حتديد مكان الصافرة.
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ال�سباق ال�سهل املمتنع)1( 

البيانات:  السباق السهل املمتنع.
حماذير اللعبة:  ال توجد.

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة:  )4( العبني.
األدوات املطلوبة:  )8( قطع كرتون.

 ال�صرح: يسلم كل العب قطعتني من الكرتون عىل شكل مربع ويقف 
ا واحًدا ويبدأ الس�باق للوصول إىل خط النهاية عىل بعد )20(  الالعبون صفًّ
مرًتا، ولكن الوصول من خالل السري عىل قطعتي الكرتون، ويكون ذلك بأن 
يض�ع الالعب القطعة األوىل ويقف عليها، ويضع الثانية عىل بعد مرت مثاًل ثم 
ينتق�ل للثانية وجيل�س، ويأخذ القطع�ة األوىل فيضعها أمامه ع�ىل بعد مرت .. 

وهكذا؛ حتى يصل إىل خط النهاية، والفائز هو الذي يصل أوالً.

النموذج: 

)1(  من كتاب: »1000« لعبة ولعبة.
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الكرتونة الفارغة والكرتونة اململوءة

حماذير اللعبة: يتم مالحظة الفريق لئال يرمي الكرة دون الطريقة املتبعة.

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة: )6( العبني.

األدوات املطلوبة: )4(  كرتونات + جمموعة كور.

ال�صــرح: يتم جلوس كل فريق ع�ىل األرض يف طابور واحد، ويكون 
الفري�ق مكوًن�ا م�ن )3( العبني، ويت�م وضع كرتون�ة مملوءة بالك�رات عند 
الالعب األول و كرتونة فارغة عند الالعب األخري، ويأخذ الالعب كرة من 
الكرتونة اململوءة ثم يقوم بإعطائها لزميله الذي يليه؛ ولكن بأن يستلقي عىل 
األرض ويأخ�ذ الث�اين ويعطيها للثالث وهو مس�تلٍق عىل األرض .. وهكذا؛ 

حتى تصل إىل الالعب األخري فيضعها يف الكرتون الفارغ.

ويعد الفريق الفائز هو الذي يضع أكرب عدد من الكرات يف الكرتون 
الفارغ يف زمن )5( دقائق. 
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اللعبة املمنوعة

 حماذير اللعبة: ال توجد.

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة: )4( فأكثر.

األدوات املطلوبة: ال يوجد.

ال�صرح: 

ا واحًدا، ويتفق معهم احلكم عىل تنفيذ كل األوامر  يقف الالعبون صفًّ
الصادرة منه عدا حركة أو إشارة أو أمر معني.

ويبدأ احلكم يف إصدار عدة أوامر وعىل كل العب أن ينفذ هذه األوامر، 
أال  الالعبني  عىل  املمنوعة؛  احلركة  أو  اإلشارة  أو  اللعبة  احلكم  طلب  وإذا 

ينفذوها ويعد الالعب خارًجا عن اللعب إذا نفذ األمر املمنوع.

أوامر  جلميع  منفًذا  اللعب  آخر  إىل  يظل  الذي  هو  الفائز  والالعب 
احلكم. 
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اجلري امللتوي

حماذير اللعبة: ال يوجد. 

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة: )4( العبني.

األدوات املطلوبة: سجادة وكرة.

ال�صرح: 

بخطني  األرض  ختطيط  أو  األرض،  عىل  طويلة  سجادة  وضع  يتم 
متعرجني متوازيني املسافة بينهام )75سم(، ويكون طول هذا اخلط )10م(، 
ويقف الالعب يف أول اخلط امللتوي ُويطلب منه السري بني اخلطني امللتويني أو 
عىل السجادة امللتوية برسعة وبني قدميه كرة قدم حتى يصل إىل هناية اخلطني.

ويعد الفائز هو من يصل إىل خط النهاية يف أقل زمن. 
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الأطواق والع�سا

حماذير اللعبة: ال توجد.

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة:  )10( العبني.

األدوات املطلوبة: عصا + أطواق.

ال�صرح: 

يتم تثبيت عصا يف األرض ويتم تسليم كل فريق جمموعة من األطواق 
يف  املثبتة  العصا  عىل  األطواق  هذه  بقذف  األول  الفريق  ويقوم  الصغرية، 
األرض، ويتم عد هذه األطواق بعد مرور املدة الزمنية النتهاء قذف الفريق 

األول، ثم يقوم الفريق الثاين باخلطوات نفسها.

يف  املثبتة  العصا  عىل  ممكن  عدد  أكرب  سدد  الذي  هو  الفائز  والفريق 
األرض. 
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ق�سة وكلمة

حماذير اللعبة:  ال توجد.

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة:   )5( العبني.

األدوات املطلوبة:  ال يشء.

ال�صرح: 

ا واحًدا، ويقوم احلكم بالتنبيه عىل الالعبني إذا  يتم وقوف الالعبني صفًّ
سمعوا كلمة معينة.

يعودون  ثم  لألمام  يقفزوا  أن  الالعبني  عىل  قصة؛  إلقاء  أثناء  ويف 
للخلف.

حيكي  ويبدأ  »الصحايب«،  كلمة  عىل  الالعبني  مع  احلكم  يتفق  فمثاًل 
الالعبون قفزة لألمام  يقفز  قصة حياة صحايب، وكلام يذكر كلمة الصحايب 

وقفزة للخلف، ومن خيالف ذلك خيرج من اللعب.

والفائز هو من يبقى حتى هناية اللعب.
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حار�س واحد

حماذير اللعبة:    ال تسدد الكرة يف جسم احلارس.

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة:  )9( العبني.

األدوات املطلوبة: كرة قدم + مرمى حمدد.

ال�صرح: 

يتم تقسيم الالعبني عىل فريقني، كل فريق مكون من عدد )4( العبني، 
ويتم عمل مرمى مشرتك، ويكون حارس املرمى مشرتًكا للفريقني، عىل أن 

يقوم العبوا كل فريق بتسديد األهداف يف هذا احلارس.

املرمى  حارس  يف  األهداف  أكثر  يسدد  من  هو  الفائز؛  الفريق  ويعد 
املشرتك.
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الكرا�سي

حماذير اللعبة: ال توجد.

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة: أي عدد.

األدوات املطلوبة: كرايس وصفارة.

ال�صرح: 
فيتم  أفراد؛   )10( العدد  وليكن  املشاركني  من  عدد  بني  التسابق  يتم 

إعداد )7( كرايس يف شكل دائرة.

أن  إىل  كرايس  السبعة  حول  العرشة  الالعبون  يدور  األوىل:  املرحلة 
يعلن احلكم الكف عن الدوران وذلك من خالل الصفارة القوية؛ فيحصل 
ويتم  اللعب،  مكان  خارج  خيرجون  كرايس  دون  ثالثة  ويتبقى  العبني   )7(

تقليل عدد الكرايس إىل مخس.

املرحلة الثانية: يدورون حوهلم، ثم يصفر احلكم فيجلس )5(، ويبقى 
اثنان دون كرايس خيرجون من مكان اللعب.

املرحلة الثالثة: يتم تقليل عدد  الكرايس ويدور اخلمسة وخيرج اثنان، 
ويتم تقليل الكرايس إىل كريس واحد.

حول  الالعبني  من  الثالثة  يدور  أن  هي:  واألخرية  الرابعة  املرحلة 
فيصل واحد وخيرج  يطلق احلكم صفارته األخرية؛  أن  إىل  الكريس األخري 

اثنان.

ويعد الفائز هو اجلالس عىل الكريس.
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القائد يقول

حماذير اللعبة: ال توجد. 

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة:  )5( أفراد + حكم.

األدوات املطلوبة: ال يشء.

ال�صرح:

يقوم القائد يف هذه اللعبة بإلقاء بعض األوامر عىل األفراد عىل أن يسبق 
األمر كلمة »القائد يقول« ؛ فيقوم األفراد تنفيًذا ألمر القائد، وال يقوم األفراد 

بتنفيذ األمر إذا مل يسبق بكلمة »القائد يقول«.

فمثاًل .. يقول القائد: يمني؛ كل األفراد تذهب لليمني.

القائد يقول: يسار؛ الكل يذهب جهة اليسار.

؛  يقول«  »القائد  بكلمة  تسبق  مل  )الحظ(  الذراعني  ارفع  يقول:  ثم 
األمر  هذا  بتنفيذ  يقوم  أو  يتحرك  من  هذا  وعىل  يشء،  عمل  يتم  ال  فلذلك 

يكون خارج اللعبة .. وهكذا.

 

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي232

�سباق برجل واحدة

حماذير اللعبة: ال توجد.

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة:  )3( أفراد.

األدوات املطلوبة: ال يشء.

ال�صرح:

بني  سباق  عمل  ويتم  اليمنى،  قدمه  اليمنى  بيده  العب  كل  يمسك   
الالعبني، من يصل إىل خط النهاية أوالً يعد هو الفائز.

ثم نعكس؛ يمسك الالعب بيده اليرسى قدمه اليرسى، ونعيد السباق 
حتى نرى من يفوز.
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الرجل البالو

حماذير اللعبة:    ال توجد.

العدد املطلوب ملامرسة اللعبة:  أّي عدد.

األدوات املطلوبة: بالونات وخيط. 

ال�صرح: 

انطالق صفارة احلكم  بالونه يف إحدى قدميه، ومع  يربط  كل العب 
حياول كل العب أن يفجر بالون الالعب اآلخر.

والالعب الفائز هو الذي ينجح يف احلفاظ عىل بالونه دون أن ينفجر.
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كرة ال�سجني

املكان: ساحة املدرسة، احلديقة، املنتزه، الصالة املغلقة.

األدوات: طباشري، كرتان.

الوقت: )20( دقيقة.

عدد الالعبني: )12( العًبا فأكثر.

طريقة اللعب:

1( يقسم احلكم الالعبني إىل فريقني.

من  مساجني  ثالثة  دائرة  كل  يف  فريق،  لكل  دوائر  احلكم  يرسم   )2
الفريق الثاين.

عند بدء إشارة اللعب؛ حياول كل فريق التعاون يف توصيل كرته   )3
إىل مساجينه خلف الفريق الثاين، وحياول هذا الفريق منع الكرة من الوصول 

إليهم.

4( إذا وصلت الكرة إىل أحد املساجني يصبح حًرا طليًقا وينضم إىل 
فريقه.

الفائز: الفريق الذي خيلص مساجينه من األرس قبل انتهاء وقت املباراة، 
أو يكون عدد مساجينه أقل من مساجني الفريق الثاين.
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لعبة اجلوائز

املكان: ساحة املدرسة، احلديقة، املنتزه، الصالة املغلقة.

األدوات: عمودان من البالستيك أو اخلشب، حبل، مسطرة، كتاب، 
بسكويت.

الوقت: )10( دقائق.

عدد الالعبني: العبان فأكثر.

طريقة اللعب: 

ويربط  أمتار،  ثالثة  مسافة  بينهام  يفصل  بحيث  العمودان  يثبت   )1
احلبل بطرفيهام.

2( يقف الالعبون  عىل مسافة أربعة أمتار معصويب العينني بمناديل. 

3( يعلق احلكم أدوات اللعب عىل احلبل.

عند سامع إشارة بدء السباق، يميش الالعبون إىل احلبل، وحياول   )4
كل منهم أخذ اجلائزة التي يصل إليها.

الفائز: كل العب حصل عىل جائزة خالل العرش دقائق يعد فائًزا.
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املربع والكرا�سي

املكان: الغرفة الصفية، ساحة املدرسة، املنزل، الصالة املغلقة.

األدوات: كريس دون مساند، منديل.

 الوقت: )10( دقائق، لكل العب )5( دقائق.

عدد الالعبني: العبان فأكثر.

طريقة اللعب:

1( جيلس الالعب عىل الكريس معصوب العينني.

2( عند سامع إشارة بدء السباق، يقوم عن الكريس ويميش خطوتني 
يف االجتاهات األربعة.

3( ثم يعود ليجلس عىل الكريس.

4( إذا جلس عىل الكريس حتسب له نقطة.

5( يستمر اللعب إىل أن تنتهي اخلمس دقائق املخصصة له.

6( ثم ينتقل اللعب إىل زميله اآلخر.

الفائز: الالعب الذي جيلس أكثر عدد من املرات عىل الكريس.
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بالونات املاء

املكان:  ساحة املدرسة، املنتزه، احلديقة، الصالة املغلقة.

األدوات: كريس دون مساند، بالونات مملوءة باملاء.

الوقت: )5( دقائق.

عدد الالعبني: العبان فأكثر.

طريقة اللعب: 

1( توضع الكرايس وفوقها البالونات اململوءة باملاء.

2( يقف الالعبون عىل بعد ثالثة أمتار فأكثر من الكرايس.

3(  عند سامع إشارة بدء السباق، يتجه الالعبون إىل البالون وحياولون 
فرقعتها.

الفائز:  الالعب الذي يفرقع بالوناته قبل زمالئه الالعبني.
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تنطيط الكرة

هذه لعبة رائعة لالستمتاع بمشاهدة روعة روح الفريق؛ فعندما يتناغم 
الطالب مًعا يف حتريك املالءة يمكنهم السيطرة عىل الكرة، أما عندما يفقدون 

هذا التناغم يفقدون السيطرة عىل الكرة.

يقول:  الطالب  أحد  تسمع  بالسعادة عندما  أنك ستشعر  والشك يف 
»علينا أن نتعاون مًعا بالشكل الصحيح«.

الأدوات امل�صتخدمة:

)1( مالءة )1( أو بطانية خفيفة.

)2( كرة.

التعليمات:

افرد مالءة أو بطانية خفيفة وامنح كل طفل طرًفا منها، ثم ضع كرًة يف 
منتصف املالءة، وأخرب األطفال بأهنم عندما يفردون املالءة فجأة فإن الكرة 
أن  قبل  قلياًل  يرخوها  أن  املالءة عليهم  إىل  تنزل  اهلواء، وعندما  سرتتفع يف 

يعيدوا شدها لرتتفع الكرة يف اهلواء من جديد.

عندما يبدأ األطفال يف اللعب؛ قل: »1« عندما تنزل الكرة عىل املالءة 
للمرة األوىل، ثم استمر يف العد إىل أن تسقط الكرة من فوق املالءة، ثم ابدأ 
من جديد، واكتشف ما إن كان بإمكان الفريق االستمرار يف العد من الرقم 

)1(  امُلاَلَءُة: املِْلَحَفة، وامُلاَلَءُة ما ُيفَرُش عىل الرسير. واجلمع: ُمالٌء. )املعجم: املعجم الوسيط(.
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األخري الذي توقفوا عنده حتى يصلوا إىل أرقام كبرية أم أنه من األفضل البدء 
من جديد.

اإ�صافة:

لو مل تكن هناك كرة؛ فجرب استخدام دمية أو وسادة خفيفة.

ومن مزايا هذه األشياء أهنا ال تتدحرج عندما تسقط عىل األرض.

الهدف من اللعبة:

عالوة عىل تقوية العالقات االجتامعية بني األطفال وتنمية روح الفريق 
إىل  وربام   ،)10( إىل  العد  عملية  عىل  الطفل  مترن  اللعبة  هذه  فإن  داخلهم؛ 
)100( دون أن يعرف أن الرقم )4( - مثاًل - يعني أربعة أشياء منفصلة، 

ومن َثمَّ فإن هذه اللعبة تعطي الطفل فرصة ملعرفة املعنى احلقيقي لألرقام.
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اأن�سطة ثقافية
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من هذا؟

بعضهم  يعرفون  ألطفال  جتمع  أّي  يف  لعبها  يمكن  مسلية  لعبة  هذه 
البعض، ومن املؤكد أن نتائجها ستذهلك.

األدوات املستخدمة: عصابة عني.

التعليمات:
ضع عصابة عىل عني الالعب األول، ثم اخرت أحد األطفال ليقف أمام 
واملالبس  شعره  وملس  وجهه  قسامت  حتسس  يف  يبدأ  الذي  العني  معصوب 

التي يرتدهيا، ثم خيمن اسمه.

الذي  الطفل  التعرف عىل  العني صعوبة يف  الطفل معصوب  لو وجد 
أمامه؛ فاطلب منه أن يساعده بإصدار صوت ما ليسهل التعرف عليه.

العصابة إىل العب آخر،  تنتقل  التعرف عىل الالعب؛  يتم  بمجرد أن 
وهكذا .. إىل أن يأخذ كل فرد دوره.

الهدف من اللعبة:
ومالحمهم  اآلخرين  وجوه  بقسامت  األطفال  وعي  اللعبة  هذه  توقظ 
العامة؛ مثل طول الشعر، وحجم املنكبني، كام تنمي لدى الطفل القدرة عىل 
التفكري بعمق بالتزامن مع استخدام حاسة اللمس أو السمع، وتقوى لديه 
من  التمكن  عدم  حالة  يف  مثايل  بشكل  احلواس  هذه  استخدام  عىل  القدرة 

استخدام حاسة البرص.
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ثقافة عالية

املشاركون يف اللعبة: العب واحد من كل فريق. 

الزمن املتوقع: )10( دقائق. 

األدوات املطلوبة: عدد )25( كرًتا حتتوي عىل أسئلة ثقافية متنوعة. 

�صرح طريقة اللعبة:

- يقف الالعبون املشاركون من كل فريق يف صف واحد أمام املرشف. 

- يبدأ املرشف بإلقاء األسئلة التي حتتوهيا الكروت عىل الالعبني.

- يعطي املرشف الالعب الذي يتوصل إىل اإلجابة الصحيحة الكرت 
الذي حيتوي عىل السؤال. 

�صروط اللعبة: 

الالعب الفائز هو الذي حيصل عىل أكرب عدد من كروت األسئلة بعد 
متكنه من اإلجابة عليها. 
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اأح�سن ممثل

املشاركون يف اللعبة: مجيع العبي كل فريق. 

الزمن املتوقع: )3( دقائق. 

األدوات املطلوبة: ال يوجد. 

�صرح طريقة اللعبة: 

- حيدد املرشف »بيت شعر« أو »مثاًلَ مشهوًرا« لكل فريق، ويطلب من 
كل فريق أن خيرج أحد العبيه ويطلب منه أن يمثل هذا البيت أو املثل عىل 

فريقه باحلركات دون أن يتكلم به أو حيرك شفتيه.

�صروط اللعبة: 

يف  املثل  أو  الشعر  بيت  عىل  التعرف  من  يتمكن  من  الفائز  الفريق   -
أرسع وقت. 

- يمكن تكرار هذه اللعبة عدة مرات. 
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لعبة الأ�سماء

املشاركون يف اللعبة: مفتوح. 

الزمن املتوقع: من )3( إىل )5( دقائق. 

األدوات املطلوبة: أوراق، أقالم )بعدد املشاركني يف اللعبة(.

�صرح طريقة اللعبة: 

- يعطي املرشف ورقة وقلاًم لكل العب مشارك. 

- تبدأ اللعبة بأن هيتف املرشف بأحد احلروف اهلجائية ]مثل حرف: 
ع[، وعىل الالعبني أن يسارعوا بكتابة أكرب عدد من األسامء واألعالم التي 

تبدأ هبذا احلرف. 

- تكرار اللعبة عدة مرات بتغيري احلرف اهلجائي يف كل مرة.

�صروط اللعبة: 

جيمع املرشف األوراق، والفائز هو الذي يتمكن من كتابة أكرب عدد 
من األسامء واألعالم.
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معجم اللغة

املشاركون يف اللعبة: مفتوح. 

الزمن املتوقع: من )5( إىل )10( دقائق.

األدوات املطلوبة: قطع كرتون متساوية.

�صرح طريقة اللعبة: 

- يتم اختيار كلمة معينة )مثال: كلمة »تعاون«(. 

- يتم اختيار عدد من أفراد الفريق بنفس عدد حروف الكلمة )مخسة 
أفراد(. 

كل  وحيمل  كرتون،  قطعة  عىل  حرف  كل  الكلمة  حروف  تكتب   -
العب من أفراد الفريق قطعة منها، ويصطفون بطريقة متثل الكلمة. 

- خيالف املرشف عىل اللعبة بعد ذلك بني حروف الكلمة برتتيب آخر 
مكوًنا كلمة جديدة )مثال: »عاونت«(. 

- يرسع أفراد الفريق لرتتيب أنفسهم كي تظهر الكلمة املطلوبة. 

مكوًنا  أخرى  مرة  الكلمة  حروف  بني  اللعبة  عىل  املرشف  خيالف   -
كلمة ثالثة )مثال: »تعاون«(. 

�صروط اللعبة: 

- الفريق الفائز هو الذي ينجز املهمة يف أرسع وقت ممكن. 

- مثال آخر للفريق الثاين: كلمة »بندول - وبندل - بل دنو«. 
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�سباق املتاهات

احتياجات امل�صابقة:

• لوحة املسابقة )أشكال توضيحية(.

كيفية امل�صابقة:

املسابقة عبارة عن حواجز تتكون من متاهات عددها )11( متاهة   •
توصل يف النهاية عىل نقطة الوصول يف مركز ووسط املتاهة.

نقطة  حيث  الوسط؛  إىل  والوصول  املتاهات  مجيع  جتاوز  واملطلوب 
الوصول.

• السهم يشري إىل البداية لكل فريق مشارك يف هذه املسابقة.

متاهة  متاهة  املتاهات  وجتاوز  االنطالق  من  فريق  أّي  يتمكن  كي   •
والدخول إىل املتاهة الثانية؛ جيب عليه اإلجابة بصورة صحيحة عن عدد )2( 

سؤالني، وهكذا لكل متاهة.

• للفريق سؤال واحد فقط عندما حيني دوره يف اللعب، وبعدها ينتقل 
الدور للفريق التايل.

خيارات الأ�صئلة:

تكون  أن  حمبذ  هو  وكام  وشاملة،  متنوعة  املطروحة  األسئلة  تكون   •
األسئلة يف وعاء واحد أو يف عدة أوعية من باب التشويق.
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انتهاء امل�صابقة والفريق الفائز:

• الفريق الذي يتمكن من اجتياز مجيع املتاهات والوصول إىل الوسط 
املسابقة  الفائز يف هذه  الفريق  الفرق األخرى هو  قبل  الوصول  نقطة  حيث 

وعندها تنتهي املسابقة.

ويمكن االستمرار يف التنافس للفرق األخرى ملعرفة أصحاب املراكز 
التالية يف حالة رغبت جلنة التحكيم بذلك.

ملحوظات حول الربنامج:

أو  فريقني  يكون عددها  أن  يمكن  املسابقة  املشاركة يف هذه  الفرق   •
ثالثة أو أربعة فرق دفعة واحدة.
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احذر .. ت�سلم

 احتياجات امل�صابقة:

• لوحة املسابقة )أشكال توضيحية(.

كيفية امل�صابقة:

• تقوم املسابقة كام هو موضح يف لوحة املسابقة عىل اجتياز الدرجات 
من الدرجة )1( إىل الدرجة رقم )13( وهي درجة الوصول.

)1(؛  رقم  الدرجة  إىل  واالنطالق  البداية  من  املتنافسة  الفرق  تبدأ   •
حيث تقوم جلنة التحكيم بطرح السؤال عىل الفريق الذي له الدور، فإذا متكن 
من اإلجابة عليه بصورة صحيحة فإنه ينتقل إىل الدرجة التالية، وإذا مل يتمكن 
فإنه يبقى يف مكانه إىل أن يأيت الدور القادم، ثم ينتقل الدور للفريق الذي يليه 

وهكذا )هذا إذا مل تكن الدرجة حتوي أعداًدا موجبة أو سالبة(.

• تبدأ املنافسة والتشويق عند الوصول إىل الدرجة رقم )3( وما بعدها؛ 
حيث كام هو موضح يف لوحة املسابقة، فهناك يف الدرجات من رقم )3( إىل 

الدرجة رقم )12( يوجد أرقام سواء باملوجب أم بالسالب.

• الرقم املوجب؛ يعني أنه يف حالة متكن الفريق من اإلجابة عىل سؤال 
العدد  حسب  درجات  يتقدم  فإنه  صحيحة  بصورة  له  املوجه  الدرجة  هذه 

املوجب املوجود يف هذه الدرجة.

الفريق  فإن   )2+( مثاًل  الدرجة  يف  املوجود  العدد  كان  إذا  أنه  بمعنى 
الذي يتمكن من اإلجابة عىل السؤال املطروح يتقدم درجتني إىل األمام.
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وإذا أخفق يف اإلجابة عىل السؤال؛ فإن الفريق يف هذه احلالة يبقى عىل 
نفس الدرجة وال يتقدم وال يرجع.

الرقم السالب يعني أنه يف حالة عدم متكن الفريق من اإلجابة عىل   •
يرتفع  فإنه  اإلجابة؛  وأخطأ  صحيحة  بصورة  له  املوجه  الدرجة  هذه  سؤال 
درجات حسب العدد السالب املوجود يف هذه الدرجة مثاًل )-2( ألن الفريق 
الذي خيفق يف اإلجابة عىل السؤال املوجه له يرجع إىل الوراء بمقدار درجتني. 

يتقدم  الفريق  فإن  السؤال؛  الفريق من اإلجابة عىل     ويف حالة متكن 
درجة واحدة فقط إىل األمام.

خيارات الأ�صئلة:

• يمكن أن تكون األسئلة متنوعة وشاملة جلميع الدرجات، ويمكن 
أن تكون هناك أسئلة حمددة لكل درجة، وهذا يرجع إىل جلنة التحكيم.

تقدم  مع  األسئلة  صعوبة  وتصاعد  تدرج  التحكيم  جلنة  تراعي   •
الدرجات.

انتهاء امل�صابقة والفريق الفائز:

• تنتهي املسابقة بتجاوز أحد الفرق الدرجة رقم )12( والوصول إىل 
الدرجة رقم )13( درجة الوصول.

والفريق الذي يتمكن من اجتياز مجيع الدرجات وخصوًصا الدرجة 
األخرية ويتمكن من اإلفالت من الوقوع يف اخلطأ فيها )حيث سيكلفه ذلك 
الرجوع 5 درجات إىل اخللف( ويصل إىل الدرجة رقم )13( ثم يتجاوزها 
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إىل الدرجة رقم )13(؛ فإن هذا الفريق يستحق أن يكون فارًسا وبطاًل هلذه 
املسابقة بكل جدارة وامتياز.

ملعرفة  ذلك  بعد  املسابقة  استمرار  التحكيم  جلنة  رغبت  إذا  يمكن   •
املراكز األخرى للفرق.

ملحوظات حول الربنامج:

• يمكن أن يشارك يف هذه املسابقة أكثر من فريق.
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الدرجات املخفية

 احتياجات امل�صابقة:

• لوحة املسابقة )أشكال توضيحية(.

كيفية امل�صابقة:

• تتكون املسابقة كام هو موضح يف لوحة املسابقة من عدد )25( مربًعا 
صغرًيا  مربًعا   )25( عدد  يقابلها  املربعات،  هلذه  تسلسل  أرقام  حتوي  كبرًيا 
حيوي أرقاًما عبارة عن الدرجات املقابلة للمربعات الكبرية؛ بمعنى أن كل 
املربعات  من  موقعه  نفس  يف  درجته  يقابله   )1( رقم  مربع  مثاًل  كبري  رقم 

الصغرية وهي الدرجة )5(.

للمربعات  املقابلة  الدرجات  التي حتوي  الصغرية  املربعات  جدول   •
املسابقة  إال يف هناية  إبرازه  يتم  التحكيم، وال  وبيد جلنة  يكون خمفيًّا  الكبرية 

ملعرفة الدرجات التي حصل عليها كل فريق.

• لكل فريق عندما حيني دوره سؤال واحد تقوم جلنة التحكيم بتوجيهه 
إىل هذا الفريق.

فريق  ألّي  ويتسنى  الكبرية،  املربعات  حيازة  إىل  فريق  كل  يسعى   •
يملك املربع الواحد باإلجابة بصورة صحيحة عىل عدد )2( سؤالني بصورة 

متتالية يف دورين متتاليني هلذا الفريق.

بحيث  واحد؛  وعاء  ويف  وشاملة  متنوعة  املطروحة  األسئلة  تكون   •
يتسنى لكل فريق االختيار من هذا الوعاء.
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انتهاء امل�صابقة والفريق الفائز:

اخلمس  املربعات  مجيع  املشاركة  الفرق  حيازة  من  االنتهاء  بعد   •
وعرشين تنتهي املسابقة، وعندها تقوم جلنة التحكيم بإبراز جدول الدرجات 
فريق هلا، وتضاف عىل  الكبرية ومتلك كل  املربعات  إىل  النظر  ويتم  اخلفية، 
جمموع  حساب  ثم  الصغرية،  املربعات  يف  له  املخصصة  الدرجة  مربع  كل 

الدرجات التي حصل عليها كل فريق.

والفريق احلاصل عىل الدرجة األكرب هو الفريق الفائز يف هذه املسابقة.

ملحوظات حول الربنامج:

• يمكن مشاركة )3( أو )4( فرق يف هذه املسابقة.
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هذه املربعات الصغرية الدرجات اخلفية ملربعات األسئلة لدى جلنة التحكيم 
)غري ظاهرة( 
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اإىل الأمام �سر

 احتياجات امل�صابقة:

• لوحة املسابقة )أشكال توضيحية(.

كيفية امل�صابقة:

• كام هو موضح يف لوحة املسابقة؛ تبدأ املسابقة من البداية يف األسفل 
ويتم االنطالق للفرق املشاركة إىل األعىل للوصول إىل القمة.

• يف كل مرة يأيت دور أّي فريق يقوم بالسحب من وعاء األسئلة؛ فإذا 
كانت الورقة املسحوبة عبارة عن سؤال يقوم الفريق باإلجابة عىل السؤال.

األعىل  إىل  الفريق  يتقدم  صحيحة؛  بصورة  اإلجابة  من  التمكن  عند 
خانة واحدة.

• عند اإلخفاق يف اإلجابة؛ يرجع الفريق إىل الوراء خانة واحدة، وآخر 
درجة يف الرجوع هي نقطة البداية وال يرجع قبلها.

• يف حالة عدم حصول أّي فريق عىل ورقة سؤال، وبدال منها حصل 
عىل البطاقات املوجودة ضمن األسئلة؛ ينفذ ما جاء فيها.

خيارات الأ�صئلة:

• تكون األسئلة مجيعها يف وعاء واحد، وتكون متنوعة وشاملة.

• يوضع ضمن أوراق األسئلة أوراق حتوي بعض التوجيهات زيادة يف 
التشويق هلذه املسابقة وهي:
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• تقدم إىل األمام خطوة/ عدد )3( أوراق.

• ارجع إىل الوراء خطوة/ عدد )3( أوراق.

أّي وقت  الفريق إليقاف خصمه يف  أوقف خصمك؛ ويستخدمها   •
سواء يف حينه أم يف أّي وقت آخر إذا أحس أن خصمه شارف عىل الفوز/ 

عدد ورقة واحدة فقط.

• وقوف إجباري .. الفريق الذي حيصل عىل هذه الورقة يقف يف اخلانة 
نفسها وال يتقدم عىل أن يأيت دوره يف املرة القادمة/ عدد )5( ورقات.

• ارجع إىل الوراء )3( خطوات / عدد )2( ورقتني.

• ارجع إىل البداية، وهذه قاصمة الظهر/ عدد )2( ورقتني )ما أمجلها 
عندما تظهر للفريق وهو يف البدايات وما أصعبها عندما تظهر للفريق وهو 

يف اخلانة رقم 11؟!(

انتهاء امل�صابقة والفريق الفائز:

• تنتهي املسابقة عندما يتمكن أحد الفرق من اجتياز اخلانة رقم )11(، 
ويعترب هذا الفريق البطل هلذه املسابقة.

• حسب توجيه جلنة التحكيم؛ يمكن املتابعة بعد ذلك ملعرفة أصحاب 
املراكز األخرى.
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الطريق الأق�سر

احتياجات امل�صابقة:

• لوحة املسابقة )أشكال توضيحية(.

كيفية امل�صابقة:

كل  ويف  مستويات  ستة  هناك  املسابقة؛  لوحة  يف  موضح  هو  كام   •
مستوى هناك أربعة اجتاهات للصعود والوصول للمستوى األعىل.

• يف البداية يتم إجراء القرعة ملعرفة تسلسل وترتيب الفرق يف دور كل 
منها.

وملء فريق من الفرق املتسابقة األربعة يبدأ من البداية وخيتار كل فريق  
أّي اجتاه يريده من االجتاهات األربع املوجودة  يف املستوى  حسب دوره يف 

األول.

االجتاه  سيختار  القرعة  حسب  األول  الدور  صاحب  الفريق  وطبًعا 
األقرص وهكذا.

• لكل فريق سؤال واحد عندما حيني دوره، ثم ينتقل الدور إىل الفريق 
الذي يليه .. وهكذا.

وإذا متكن الفريق من اإلجابة بصورة صحيحة ينتقل إىل الدرجة األعىل 
يف االجتاه الذي يسري عليه يف مستواه املتواجد فيه هذا الفريق.

يف  األحقية  له  احلايل  املستوى  اجتياز  يستطيع  الذي  األول  الفريق   •
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اختيار االجتاه الذي يريده يف املستوى التايل.

الدرجات  ذي  االجتاه  اختيار  عىل  الفريق  هذا  سيحرص  وبالطبع؛ 
الظفر  وحماولة  املسافة،  اختصار  من  يتمكن  حتى  املستوى  هذا  يف  األقل 
بالوصول قبل اآلخرين، وهكذا الفريق الذي يلحقه مبارشة يف الوصول إىل 

هذا املستوى سيختار االجتاه األقل درجات من بني السالمل املتبقية.

وهكذا؛ حتى يبقى االجتاه ذو الدرجات األكثر من نصيب آخر الفرق 
وصوال إىل هذا املستوى.

السادس  املستوى  إىل  الوصول  حتى  املسابقة  منافسات  تستمر    •
درجات  مجيع  جيتاز  أوال  يصل  الفرق  وأّي  الصعود،  ثم  ومن  واألخري، 

اجتاهه.

خيارات الأ�صئلة:

• هناك أربع فئات من األسئلة متثل درجات االجتاهات املختلفة.

أن  ويراعى  مستقلة،  سلة  أو  وعاء  هلا  األربع  الفئات  من  فئة  كل    •
ا؛ بمعنى أن الفئة الثانية أصعب من األوىل  تتزايد الصعوبة لكل فئة تصاعديًّ

والثالثة أصعب من الثانية والرابعة أصعب من الثالثة.

إىل  الوصول  من  يتمكن  الذي  الفريق  الفائز:  والفريق  املسابقة  انتهاء 
املستوى السادس واألخري ويتمكن من اإلجابة عىل سؤال اجتاه هذا املستوى؛ 

يعترب هو الفريق البطل هلذه املسابقة وبذلك تصل املسابقة هنايتها.

وصوهلا  حيث  من  الفرق  تسلسل  ملعرفة  املسابقة  استمرار  يمكن   •
وجتاوزها املستوى األخري.
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ملحوظات حول الربنامج:

• الفرق املشاركة يف هذه املسابقة يمكن أن يرتاوح عددها ما بني فريقني 
أو ثالثة أو أربعة فرق، وعىل نفسها لوحة هذه املسابقة حتى إن كانت أقل من 

أربعة فرق مشاركة.
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من ميتلك العمارة؟

احتياجات امل�صابقة:

• لوحة املسابقة )أشكال توضيحية(.

كيفية امل�صابقة:

• تتنافس الفرق عىل من  يمتلك هذه العامرة، وذلك عن طريق متلك 
العدد الكرب من أدوار هذه العامرة.

• يتم إجراء القرعة ملعرفة أّي الفرق يبدأ أوالً يف اللعب وتلقي األسئلة.

املحدد  اإلناء  من  سؤاله  باختيار  الفريق  يقوم  فريق  كل  دور  عند   •
للدور الذي تم الوصول إليه؛ بحيث يتم البدء طبًعا من الدور األول انطالًقا 

من نقطة البداية.

• كي يتمكن أّي فريق من متلك الدور؛ عليه اإلجابة بصورة صحيحة 
يف  الصحيحة  اإلجابات  ويتم رصد  الدور،  أسئلة  من  أسئلة   )4( عىل عدد 

اجلدول املخصص لذلك )أشكال توضيحية(.

 )4( عدد  عىل  صحيحة  بصورة  اإلجابة  من  يتمكن  الذي  الفريق   •
الدور ويتم تسجيل  املالك هلذا  الواحد؛ يكون هو  الدور  أسئلة  أسئلة من 
ذلك يف جدول رصيد الفرق املتنافسة، ثم يتم االنتقال إىل الدور الذي يليه 

وهكذا.

• تستمر منافسات هذه املسابقة حتى يتم االنتهاء من متلك أدوار العامرة.
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خيارات الأ�صئلة:

كل دور حيدد له جمموعة أسئلة إما أن تكون يف جمال واحد، أو أن   •
تكون أسئلة الدور يف جماالت خمتلفة.

• يراعى أن تكون أسئلة كل دور أعىل أصعب من التي قبلها.

هنا  املسابقة  تكون  التاسع،  للدور  فريق  أّي  االنتهاء من متلك  بعد   •
وصلت إىل هنايتها، وعندئذ يتم النظر إىل أصحاب مجيع أدوار العامرة.

الفريق الذي يملك العدد األكرب من أدوار العامرة؛ هو الفريق مالك 
العامرة وهو الفائز بالتأكيد.

 ملحوظات حول الربنامج:

يمكن مشاركة ثالثة فرق متنافسة يف هذه املسابقة، ويف هذه احلالة يتم 
ثامنية  أدوار  عىل  التنافس  ويتم  التسعة،  العامرة  أدوار  من  واحد  دور  حذف 
فقط، حتى ال يكون هناك جمال لتملك كل فريق لثالثة أدوار، وبالتايل يصعب 

حتديد ومعرفة الفائز يف املسابقة.
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لعبة املعجم
مع  لطيفة  لعبة  لعب  يف  املعجم  أو  القاموس  من  االستفادة  يمكنك 
طالبك بعد أن يتعلم القراءة لتثري حصيلتكام اللغوية أنتام االثنان، وتستمتعا 

بوقت مرح دون أن يتطلب هذا منكم أّي يشء سوى قاموس.

ويفضل أن يشرتك كافة طالب الفصل يف هذه اللعبة.

الأدوات امل�صتخدمة:

)1( قاموس أو معجم.

)2( أقالم رصاص.

)3( ورق. 

التعليمات:

مل  كلمة  عن  للبحث  القاموس  يف  التقليب  يف  دوره  العب  كل  يأخذ 
يسمع هبا من قبل ويتوقع أال أحد من بقية الالعبني قد سمع هبا.

معناها عىل ورقة؛  أن حيصل كل العب عىل كلمته، ويكتب  بمجرد 
تبدأ اللعبة.

يقول الالعب األول كلمته ليخمن بقية الالعبني معناها ويكتب كل 
واحد منهم املعنى الذي مخنه عىل قطعة ورق ويلقون هبا عىل الطاولة، ويلقي 
صاحب الكلمة بورقته اخلاصة التي حتمل املعنى الصحيح بني هذه األوراق 
وخيلطها ببعض، ثم يبدأ يف قراءة كافة األوراق الواحدة تلو األخرى بصوت 
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عاٍل، ويصوت بقية الالعبني عىل املعنى الذي يعتقدون أنه الصحيح.

اإ�صافة:

بمجرد  كتابة، وذلك  دون  األطفال  مع  اللعبة  تلعب هذه  أن  يمكنك 
يف  جديدة  كلمة  عن  بالبحث  الالعبني  أحد  يقوم  حيث  األدوار؛  تبادل 

القاموس وحياول اآلخرون ختمني معناها.

الهدف من اللعبة:

يف  فكرهم  زناد  يقدحون  كام  الالعبني،  لكافة  اللغوية  احلصيلة  تزيد 
حماولة رائعة للوصول إىل املعنى القريب.

الطالب  كافة  متنح  اللعبة  هذه  أن  هو  هذا؛  كل  من  األهم  لكن 
مًعا يف حلظات سعيدة حول يشء مشرتك وإن كان يسرًيا؛  فرصة لالجتامع 

كالقاموس.
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م�سابقة التتابع

1- تقف كل جمموعة عىل شكل قاطرة يف إحدى جهات املنصة، بينام 
يقف أمام كل جمموعة مرشف ومعه أسئلة يف الطرف املقابل من املنصة.

املرشف  إىل  املجموعة  متسابق من  أول  ينطلق  املسابقة؛  بدء  2- عند 
حيث يطرح املرشف عليه سؤاالً، وجييب املتسابق عىل السؤال )سواء كانت 

إجابته خاطئة أم صحيحة(، ثم يعود إىل املجموعة ويقف يف آخر الصف.

ويفعل  الثاين  املتسابق  ينطلق  املجموعة  إىل  املتسابق  وصول  فور   -3
مثل األول.

اإلجابات  من  عدد  أكرب  جتمع  التي  املجموعة  هي  الفائزة  املجموعة 
الصحيحة.
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اأن�سطة ذهنية
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قوة املالحظة

املشاركون يف اللعبة: مفتوح. 

الزمن املتوقع: من )5( إىل )10( دقائق. 

اللعبة(،  يف  املشاركني  )بعدد  وأقالم  أوراق،  املطلوبة:  األدوات 
باإلضافة إىل )15( أو )20( أداة من األدوات واألشياء املستعملة )مثل: قلم 

جاف - قلم رصاص - ملعقة - منديل - مفتاح - مشط ...(. 

�صرح طريقة اللعب: 

- يعطي املرشف كل العب ورقة وقلاًم. 

- يطلب املرشف من الالعبني النظر إىل األدوات املوضوعة عىل املائدة 
أو األرض ملدة )30( ثانية أو دقيقة واحدة.

- يغطي املرشف األدوات بمفرش أو ورقة جرائد.

- يطلب املرشف من الالعبني كتابة وتسجيل األدوات التي رأوها يف 
األوراق اخلاصة هبم خالل فرتة زمنية حمددة، ويسجل كل العب اسمه يف 

هناية الورقة.

�صروط اللعبة: 

جيمع املرشف األوراق من الالعبني يف هناية الوقت املحدد، والالعب 
الفائز من يكتب أكرب عدد من األدوات بسب قوة املالحظة. 
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العملة املتحركة

عندما تكون يف حفل مثاًل، وتريد أن تقوم بإهبار أصدقائك؛ فيمكنك 
ذلك عن طريق قيامك هبذه اللعبة السهلة التي ستعجبك. 

الأدوات املطلوبة: 
1- عملة معدنية )قرش مثاًل(. 

2- زجاجة ذات عنق طويل. 
3- إناء واسع. 

4- كمية مناسبة من املاء الساخن.

الطريقة: 

اإلناء  بداخل  وضعها  الطويل  العنق  ذات  الزجاجة  امسك  أوالً   -1
الواسع، ثم بعد ذلك قم بوضع العملة املعدنية فوق فوهة الزجاجة، والحظ 
أنه جيب أن تكون العملة املعدنية أكرب من الفوهة بحيث تغطيها متاًما، وال 

يوجد أّي مكان فارغ. 
الواسع  اإلناء  يف  منه  كمية  بسكب  قم  ثم  الساخن  املاء  أحرض   -2
باهلواء  قفزات  عدة  تقفز  املعدنية  العملة  أن  ستالحظ  ثم  الزجاجة،  وحول 

تلقائيًّا دون تدخلك.

تف�صري ذلك:

عندما وضعت املاء الساخن حول الزجاجة؛ انتقلت احلرارة للهواء املوجود 
بداخل الزجاجة، فتمدد عىل الفور وزاد حجمه؛ لذا .. دفع العملة يف اهلواء. 
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ر�سوم منت�سبة

املواد الالزمة: 

)1( لوح للصق اإلعالنات أو كرتون أو علب.

)2( قلم رصاص.

)3( أقالم.

)4( مقص.

التعليمات: 

اطلب من طفلك رسم بعض األشكال السهلة مثل: املساجد، البيوت، 
األزهار، املدارس.

واطو  وآخر.،  رسم  كل  بني  صغرية  مساحة  اترك  بقصها  تبدأ  عندما 
هذه األشكال من أسفلها ثم أوقفها عىل قاعدهتا. 

ويرتبها  الرسومات  أو  األشكال  هذه  يصف  أن  فعليه  الولد؛  أما 
كمشاهد متتابعة لتؤلف قصة من اخرتاعه.

اشرتك مع طفلك يف رواية هذه القصة، وكن مستعًدا إلضافة أشكال 
إضافية مع تطور األحداث.
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ملاذا ل ينفجر البالون؟!

األدوات: بالون + لوحة خشبية + مسامري. 

التجربة: قم بغرس جمموعة من املسامري متساوية يف الطول  خطوات 
بشكل متواٍز ومتساٍو عىل لوحة خشبية، وضع البالون املنفوخ أعىل املسامري، 

ثم ضع جمموعة من الكتب فوق البالون .. ستالحظ أن البالون ال ينفجر.

السبب: جمموعة املسامري ذات الطول املتساوي شكلت سطح متساوًيا، 
وحالت دون أن ينفجر البالون.
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و�سف املنظر

بدور  القيام  القائد  منهم  ويطلب  دائرة،  يف  األوىل  اجلامعة  أفراد  يقف 
رسي قبل بداية اللعبة؛ حيث يقوم هؤالء األفراد فجأة بإحداث اضطراب 

وشغب ومشاجرة فيام بينهم، ثم ينسحبون من مواضع متفرقة بالدائرة. 

اجلامعة  خروج  بعد  اجلالسني،  الثانية  اجلامعة  أفراد  من  القائد  يطلب 
األوىل، أن يكتبوا كل ما شاهدوه من بداية االضطراب حتى خروج اجلامعة 

األوىل مع حتديد األسامء.

ويمكن التغيري يف اللعبة؛ بإعداد كريس يطلق عليه »كريس االعرتاف« 
، يوضع يف وسط الدائرة، ويطلب من كل مشرتك أن يتقدم إىل الكريس ويديل 

بام رآه أمام اآلخرين.

ويف كال احلالتني؛ ستختلف شهادة كل فرد عن اآلخر، ويتضح لنا من 
هذه اللعبة مدى تفاوت األفراد يف دقة تقدير األحداث املرئية، كام يتضح لنا 
أمهية التدريب عىل مثل هذه اللعبة حتى يتعود الفتيان والشباب دقة وصف 

احلوادث، وما يرونه من أحداث.
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و�سف ال�سيف

بضع  ليتحدث  االجتامع  مكان  إىل  فجأة  للتقدم  األفراد  أحد  يدعى 
دقائق مع الرائد. 

هذا  يصفوا  أن  الوقت  من  فرتة  مرور  بعد  اجلامعة  أفراد  من  يطلب 
الضيف بإحدى الطريقتني التاليتني:

1- أن يقف كل شخص ويذكر الوصف أمام اآلخرين.

2- أن جييب كل شخص كتابة عام يأيت: 

لون  العينني،  لون  احلجم،  الطول،  الوزن،  التقريب،  وجه  عىل  السن 
الشعر، لون البدلة، لون الثوب، وما إىل ذلك من األوصاف.

ويفوز الشخص الذي يكون وصفه أكثر مطابقة للحقيقة.
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متثيل العمال واملهن

املكان: الغرفة الصفية، املنزل، الصالة املغلقة، ساحة املدرسة.

األدوات: ال توجد.

الوقت: حتى انتهاء اللعبة.

عدد الالعبني: )6( العبني فأكثر.

طريقة اللعب: 

1( جيلس الالعبون عىل شكل دائرة.

2( يقف قائد اللعبة يف الوسط.

3( ينادى الالعب األول يف الوسط.

4( يبدأ الالعب بتمثيل عمل النجار مثاًل.

5( الالعب الذي يعرف اسم املهنة أوالً؛ يقوم بالتمثيل ملهنة أخرى، 
والالعب الذي مثل، يأخذ مكانه.

6( يستبعد من اللعبة الالعب الذي ال يعرف املهنة.

الفائز: الالعب الذي يستمر إىل النهاية وال خيطئ.
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ال�سوؤال الأول

السؤال األول: أّي القطع الثالث مما ييل يمكن أن تتناسب مًعا لتشكل 
مربًعا كاماًل؟
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ال�سوؤال الثاين 

السؤال الثاين: ما هو الشكل املختلف؟ 
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ال�سوؤال الثالث

عالمة  حمل  حيل  أن  ينبغي  الذي  اخلاميس  الشكل  ما  الثالث:  السؤال 
االستفهام؟ 
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ال�سوؤال الرابع
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ال�سوؤال اخلام�س

 السؤال اخلامس: ما الشكل الشاذ فيام ييل؟
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ال�سوؤال ال�ساد�س

السؤال السادس: ما الذي يأيت بعد ذلك؟ 
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اإجابات الأ�سئلة الذهنية من 1 اإىل  6

إجابة السؤال األول: أ - ب - ج.

إجابة السؤال الثاين: د: باقي األشكال متطابقة مع الدوران.

إجابة السؤال الثالث: أ: اخلطوط التي تظهر فقط يف املكان نفسه يف كل 
من الشكلني اخلامسيني األولني يف كل صف وعمود تنتقل إىل الشكل اخلاميس 
والعكس  منحنية  خطوط  إىل  يتحوالن  مستقيمني  خطني  وكل  الثالث، 

صحيح.

املثلث املوجود باألصل يف اخللف، يأيت يف  الرابع: ه�:  السؤال  إجابة 
األمام، ولذا .. تنعكس عملية الرتتيب األول.

إجابة السؤال اخلامس: د: )أ( له املسار نفسه )ه�(، )ب( له املسار نفسه 
)ج(.

إجابة السؤال السادس: ب: العجلة تتحرك بمقدار )45( درجة، يف 
اللون األسود  الساعة يف كل مرحلة، وكل جزء يأخذ  عكس اجتاه عقارب 

بدوره.
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اأن�سطة علمية
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اح�سل على زهرة ذات لونني

تستطيع أن حتصل عىل زهرة هلا لونان وأكثر؛ وذلك بإتباعك اآليت:

أوالً: أحرض كوبني مملوءين باملاء، وأضف إىل الكوب األول كمية من 
احلرب األمحر، ثم أضف إىل الكوب الثاين كمية من احلرب األزرق )أو أّي لونني 

ختتارمها(. 

ثانًيا: أحرض زهرة بيضاء، وبحرص شديد؛ شق ساقها طوليًّا لنصفني، 
ثم اغمس كاًل من نصفي الساق يف أحد الكوبني.

الزهرة  أوراق  تلوين  عملية  تتابع  بحيث  ساعات،  عدة  انتظر  ثالًثًا: 
ألوان أخرى  التجربة ستغريك كي تستعمل عدة  بني احلني واآلخر؛ وهذه 

لتحصل عىل باقة من األزهار ذات ألوان خمتلفة، وال يوجد مثلها بالطبيعة.

تف�صري ذلك:

تقوم الوردة بعملية النتح والبناء الضوئي؛ وكأّي كائن حي حتتاج إىل 
املاء للحياة، فيصعد املاء مصحوًبا باللون املوجود به فيرتسب يف أوراق الزهرة 
البيضاء، فيكسبها اللون املوضوع يف الكوبني، وستجد أن املاء الداخل من 
كال النصفني من الساق املشقوقة له لون خمتلف؛ وهلذا تتلون الزهرة بلونني. 

ملحوظة مهمة:

تشق  بأن  وذلك  نفسها؛  للزهرة  ألوان  ثالثة  عىل  حتصل  أن  تستطيع 
الساق إىل ثالثة أجزاء أو أكثر، وتضع كل شق يف كوب به لون خمتلف. 
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ا�سنع فقاعات �سابون عمالقة

املواد املطلوبة:

1- شامعة )عالقة( مالبس حديدية. 

2- خيط سميك. 

3- سائل صابوين لغسيل األواين. 

واحللويات  الكنافة  به  نسقي  الذي  الرشاب  )وهو  مذاب  سكر   -4
املشاهبة هلا(. 

5- دلو كبري.

الطريقة:

1- يف البداية نشكل الشامعة احلديدية عىل شكل دائرة؛ ثم بعد ذلك 
نلف اخليط السميك حول احللقة الدائرية.

2- نخلط كوًبا صغرًيا من سائل غسيل األواين والسكر املذاب، مع 
كمية كبرية من املاء داخل الدلو الكبري.

3- نحرك الشامعة الدائرية باملاء الذي به خليط السكر املذاب وسائل 
الغسيل؛ ثم هنز الشامعة يف اهلواء؛ فنالحظ أن السكر املذاب سيزيد من متاسك 

ا.  الفقاعات التي خترج من الشامعة، وجتد أهنا فقاعات صابون كبرية جدًّ
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�سمعة ل تطفاأ

فوق  من  الشمعة  عىل  ينفخ  احلارضين  أحد  ودع  وشمعة  قمًعا  خذ 
يمكنه  ال  إذ   .. بالفشل  تبوء  سوف  كلها  فاملحاوالت  يطفئها؛  كي  القمع 

ا فيضحك اجلميع إزاء ذلك. إطفاء الشمعة مهام نفخ قويًّ

ويرجع ذلك؛ إىل أنه ال يعرف يف أغلب األحوال طريقة وضع القمع 
بوضع  الشمعة  إطفاء  حياول  فإنه  نحوه  اهلواء  توجيه  وكيفية  الشمعة  أمام 
اهلواء  ألن  الفشل؛  عن  جمهوداته  فتسفر  الشمعة؛  هلب  مقابل  القمع  وسط 

عندما خيرج من بوق القمع يكون متفرًقا ضعيًفا يكاد ال يلمس اللهب.

والطريقة املثىل؛ هو أن يكون طرف القمع األسفل حماذًيا للهب.
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عناد فلينة

خذ إناء فارًغا وفلينة أصغر من قطر اإلناء، ثم أدخل الفلينة يف عنق 
أن  املوجودين  أحد  من  واطلب  العنق،  قاعدة  ترتكز عىل  بحيث  الزجاجة؛ 
ا كانت  ينفخ عىل الفلينة، ولكنها سوف تصدم وجه النافخ، وكلام نفخ قويًّ

الرضبة قوية فيضحك اجلميع.

إخراجها،  تريد  كأنك  تتنفس  أن  جيب  العنيدة،  الفلينة  تدخل  ولكي 
ورس ذلك حينام تنفخ يف اإلناء يضعف اهلواء يف الزجاجات واهلواء املضغوط 
يدخل  اجلوي  والضغط  اهلواء،  يف  اإلناء  يفرغ  تنفست  وإذا  الفلينة،  يطرد 
املنطلق  بتأثري نفث اهلواء الرسيع  الفلينة، وينطلق برسعته عرب اخليط املمتد 

من فوهة البالون.

علاًم .. أن الصواريخ احلقيقية تعمل عىل النسق والنظام نفسيهام، حيث 
تنطلق إىل األمام بسبب القوة الناشئة عن النفث القوي للدخان العادم املنطلق 

من ذيل الصاروخ والذي يدفع بالصاروخ إىل األمام.
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زيادة وتقليل �سدة اإ�ساءة ال�سمعة

اأوًل: زيادة �صدة اإ�صاءة ال�صمعة:

انثر قلياًل من ملح الطعام فوق هلب الشمعة، ثم راقب حواف اللهب 
تستمر  للهب  خارجية  مساحة  ظهور  نالحظ  انتباه؛  وبكل   .. كثب  عن 
للحظات قصرية وتكون ذات لون أصفر .. هذه املساحة اخلارجية تكون غري 
مرئية تقريًبا ولكنها موجودة عىل أية حال ويساعد امللح عىل إظهارها للعني 

ويكسبها امللح اللون األصفر.

ثانًيا: تقليل �صدة اإ�صاءة لهب ال�صمعة:

كيف يمكنك إطفاء هلب الشمعة دون أن تلمسها ودون النفخ فيها؟

السلك  ثم لف  نحاس سميًكا طوله حوايل )15( سم،  تناول سلك 
حول أنبوبة اختبار حتى يكتسب الشكل احللزوين. 

حول  باحرتاس  ضعه  ثم  كامشة،  بواسطة  النحايس  السلك  أمسك 
هلب الشمعة، ال حتاول خداع نفسك، احرص دائاًم عىل أن تباعد بني السلك 

النحايس وهلب الشمعة.

ونتيجة التجربة: هي انطفاء هلب الشمعة يف احلال.

النحاس موصل جيد للحرارة؛ وهلذا السبب يكتسب احلرارة برسعة 
من هلب الشمعة، ويربد اللهب بالرسعة نفسها ويذوب ثم ينطفئ.
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ال�ستدلل بالبو�سلة

الأدوات املطلوبة:

)1( رشيط الصق.

)2( خيط.

)3( أقالم رصاص.

)4( فلني.

)5( جزء من بطاقة ورقية رقيقة.

)6( قضيب مغناطييس.

)7( إبرتني كبريتني ممغنطتني.

اخلطوات العملية:

ترسم مجيع اخلرائط؛ بحيث يقع الشامل يف اجتاه قمة الورقة، ولكن ماذا 
يفعل الناس لتحديد موقعهم بالضبط يف غياب الشمس؟ 

آلة حتتوي عىل مغناطيس معلق حر احلركة، تعرف  إهنم يستخدمون 
البوصلة، وحتتوي عىل قرص مدرج مميز بعالمات.

 وإليك هذه التجربة الطريفة إلثبات حقائق علمية جديدة:

 جهز بنفسك نامذج صغرية لبعض املراكب مستعينًا بقطع من الفلني.

اغرس دبوسني أو ثالثة يف قطع الفلني، وزود كل مركب بورقة رقيقة 
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عىل هيئة رشاع.

استخدم صينية من البالستيك يف جتهيز محام سباحة، ويمكن استخدام 
جمموعة من الكراتني كي يرتكز عليها محام السباحة.

أوصل املغناطيس بطرف مسطرة أو عصا خشبية، ثم مرر املغناطيس 
حتت الصينية، كلام ازدادت قوة املغناطيس حتت الصينية، كلام ازداد تأثريه عىل 

املسامري املثبتة بقطعة الفلني.

مجيع  يف  املغناطيس  حرك  واملاء،  البالستيك  خالل  املغناطيسية  ستمر 
حيدث  املغناطيس،  حركة  تتابع  وهي  القوارب  حركة  وراقب  االجتاهات 
جتنب  مراعاة  مع  الصينية،  حواف  عند  للتجمع  القوارب  متيل  أن  أحياًنا 

اصطدام القوارب بعضها ببعض أو بحافة الصينية.

علاًم؛ أنه يمكنك استخدام مغناطيس: يف كل يد واحدة أو استعن بأحد 
أصدقائك.

واآلن؛ يمكنك جتهيز محام السباحة استعداًدا إلجراء سباق بني جمموعة 
القوارب لتحديد الفائز.

احرتس من تالمس املغناطيسني يف أثناء اللعب، وضع بعض احلواجز 
باملباراة  استمتاعك  ليزداد  صعوبة  أكثر  السباق  جتعل  كي  املاء  يف  لتغوص 

طوال فرتة توجيهك لدفة القوارب عن طريق حركة املغناطيس السفىل.
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الأك�سجني والكائنات احلية

الأدوات املطلوبة:

)1( علبة كربيت.

)2( وعاء زجاجي كبري أو برطامنات بالستيك شفاف.

)3( نبات األلوديا )نبات مائي(.

)4( قمع زجاجي.

)5( أنبوية اختبار.

التجربة:

لو أمعنا النظر بإحدى أحواض تربية األسامك )أسامك الزينة(، وتصادف 
وجود هذه األحواض بمنطقة تكسوها أشعة الشمس؛ فسرتى وجود بعض 

النباتات املائية اخلرضاء يف مثل هذا احلوض.

الفقاقيع  بعض  جتمع  تالحظ  الزمن،  من  لفرتة  النباتات  هذه  راقب 
الغازية املتناهية يف الصغر حول النباتات اخلرضاء حيث ترتفع بعض الفقاقيع 

إىل أعىل حتى تصل إىل السطح.

واآلن لنحاول دراسة هذه احلالة.

ضع بعض نباتات األلوديا أو حشيشة املاء يف قاع احلوض الزجاجي، 
ثم ركب القمع الزجاجي بحيث يغطي معظم النباتات.

األجزاء  أن  والواقع  والقمع،  احلوض  قاع  بني  فجوة  ترك  يفضل 
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اخلرضاء من النبات املمتدة خالل القمع تقوم بتجهيز هذه الفجوة.

امأل احلوض الزجاجي باملاء لقرب احلافة، وامسك بأنبوبة اختبار لتقع 
حتت سطح املاء، وهبذه الطريقة متتلئ األنبوية بكاملها باملاء.

سد األنبوبة بإصبع اإلهبام وهي حتت املاء، ثم نكسها فوق ساق القمع.

أّية  من  خلوها  من  تأكد  كام  باملاء،  بكاملها  األنبوبة  امتالء  من  تأكد 
فقاقيع غازية.

انتظر  املبارشة،  الشمس  ألشعة  بمحتوياته  الزجاجي  احلوض  ض  عرِّ
ملدة ساعة، هل تشاهد تصاعد فقاقيع غازية تتجمع فوق النباتات؟.

حمل  وحتل  الزجاجي  القمع  ساق  خالل  الغازية  الفقاقيع  هذه  ترتفع 
املاء يف أنبوية االختبار .. اترك اجلهاز ملدة عدة ساعات حتى متتلئ األنبوبة 

بأكملها بالغاز.

ا حمكاًم وهي حتت سطح  بإصبع اإلهبام سدًّ أنبوبة االختبار  سد فوهة 
املاء، ثم ارفعها خارج اجلهاز.

حاول االحتفاظ باألنبوبة يف الوضع الرأيس؛ بحيث تكون فوهتها إىل 
أعىل، وهذا يساعد يف جتنب ترسب الغاز إىل اخلارج.

اآلن؛ أشعل شظية خشبية رقيقة ثم انفخ فيها حتى ينطفئ اللهب، ثم 
املتوهج داخل األنبوبة، تالحظ بعدها اشتعال الشظية  ادفع باجلزء اخلشبي 
اخلشبية مرة أخرى، مما يدل عىل أن الغاز املحبوس هو األكسجني. )استخدم 

العلامء هذا النظام يف الكشف عن غاز األكسجني(.
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مظلم؛  مكان  يف  اجلهاز  وضع  مع  أخرى،  مرة  السابقة  التجربة  أعد 
.. هذه  األخرض  النبات  من  غازية  فقاقيع  أية  تصاعد  وعندها تالحظ عدم 

التجربة ال تصلح إال يف ضوء الشمس.

احلية حتتاج لألكسجني يف عملية  الكائنات  أن مجيع  تعلم  أنك  والبد 
التنفس )وختيل مدى الكميات الرهيبة التي حتتاجها هذه الكائنات لتنفسها( 
الشك أهنا كميات مهولة من هذا الغاز احليوي تستهلك يوميًّا؛ بل يف كل 
ساعة ومع ذلك ال نشاهد أبًدا حوادث نتيجة نقص غاز األكسجني يف اهلواء 

اجلوي.

فإًذا .. تقوم الكائنات احلية باستهالك األكسجني يف اهلواء اجلوي ويف 
الوقت نفسه تقوم النباتات بإنتاج األكسجني؛ فالعملية تتم يف وجود ضوء 

قوي، مصدر هذا الضوء هو الشمس.

تقوم  أن  بمقتضاها  يتم  تعقيًدا  أكثر  تتم عمليات أخرى  أنه  والواقع؛ 
النباتات بامتصاص ثاين أوكسيد الكربون يف عمليات التنفس ويتصاعد منها 

غاز األكسجني.

النباتات  الزينة اخلاصة برتبية األسامك حتتوي عىل بعض  إن أحواض 
إنتاج  عملية  اخلرضاء  النباتات  وتتوىل  الشمس  يف  توضع  حيث  املائية؛ 
األحواض  نفسه حتتوي هذه  الوقت  األسامك، يف  لتنفس  الالزم  األكسجني 

عىل مضامني هوائية لدفع اهلواء يف ماء احلوض.

وهبذه الطريقة تتوافر كميات كبرية من األكسجني تكفي حلياة األسامك.
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جتربة من الطعام

الأدوات املطلوبة:

)1( رباط طويل من املطاط عدد )2(.

)2( قطارة. 

)3( ماء.

)4( بذور نباتية.

)5( قطن طبي.

)6( قطعة من الورق املقوى من النوع الرفيع.

)7( قطعة زجاجية من نفسه حجم قطعة الكرتون.

التجربة:

يف بداية األمر؛ ضع ورقة الكرتون الرفيعة عىل املنضدة، ثم غطها بطبقة 
رقيقة من القطن الطبي.

   رطب قلياًل يف البذور النباتية عىل القطن، واستخدم القطارة لرتطيب 
قطعة القطن، وأضف كميات مناسبة من املاء تكفي لتبلل قطعة القطن دون 

غمرها باملاء.

غط ورقة الكرتون بام عليها من قطن ونباتات بلوح زجاجي، واربط 
اجلميع برباطني طويلني من املطاط، وضع بعدها اجلهاز يف وضع رأيس عند 

حافة النافذة.
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باستمرار  القطارة  واستخدم  الشمس،  أشعة  تغمره  دافًئا  مكاًنا  اخرت 
لالحتفاظ برطوبة البذور حوايل )20( ملم، وأدر اجلهاز ربع دورة.

 .. للسابقة  اجلهاز مسافة مساوية  أدر  آخرين؛  يومني  أو  يوم  وبمرور 
ماذا تالحظ؟

يتغري اجتاه نمو السوق واجلذور .. ما السبب يف هذا التغري يا ترى؟! 

من  النبات  حاجة  عادة  جتد  حيث  أسفل؛  إىل  االجتاه  يف  اجلذور  تنمو 
املواد الغذائية، أما السوق النباتية واألوراق فإهنا تنمو عادة يف اجتاه الضوء.

* نمو اجلذور إىل أسفل؛ يعرف باالنحناء األريض.

* أما نمو السوق النباتية إىل أعىل؛ يعرف باالنحناء الشميس.
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جتربة من ال�سمع

الأدوات املطلوبة:

)1( قطعة شاش سلكي مربعة الشكل.

)2( صحن أو وعاء عميق.

)3( منخل كبري.

)4( موقد.

)5( غطاء علبة صفيح مطيل بالقصدير.

اخلطوات العملية:

الشاش  قطعة  حواف  ثني  عىل  نعمل  التجربة؛  هذه  يف  البدء  عند 
السلكي برفق إىل أعىل، ثم نعمل عىل تغطيسها يف مصهور الشمع )يمكنك 

صهر الشمعة بوضعها عىل غطاء علبة صفيح ثم التسخني عىل موقد(.

ورقة  ذلك  أثناء  يف  ضع  ثم  بعنف،  السلكية  الشاش  قطعة  هز  اآلن؛ 
الستقبال قطع الشمع املتساقطة .. وهبذه الطريقة تتغطى مجيع األسالك بطبقة 

رقيقة من الشمع يف حني تكون عيون املنخل نظيفة وخالية.

تأكد من نظافة الوعاء ثم امأله حتى املنتصف باملاء.

ضع قطعة الشاش السلكي يف املاء .. تالحظ أهنا تطفو عىل السطح، 
وحاول وضع لعبة من لعب األطفال فوق قطعة الشاش السلكي.

تطفو  الشمع  من  اخلالية  السلكي  الشاش  قطعة  جتعل  أن  اآلن  حاول 
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فوق سطح املاء، ثم راقب كيف تغوص يف كل مرة ويستحيل أن تطفو.

كرر التجربة السابقة مع املنخل املنزيل؛ بحيث تتغطى أسالك املنخل 
بطبقة رقيقة من الشمع، يف حني تبقى العيون )الفجوات( نظيفة وخالية من 

أية آثار للشمع.

أمسك باملنخل حتت تيار من املاء املتدفق من الصنبور .. ماذا تالحظ؟ 

املنخل .. ضغط  املاء يف عيون  يتساقط  املاء وال  بتجميع  يقوم  املنخل 
يامثل هذا الضغط.
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قيا�س �سدة ال�سوت

أثبتت التجربة العلمية أن األصوات تتكون من جمموعة من االهتزازات 
احلادثة التي تنتقل عرب اهلواء، لتصل إىل اآلذان مسببة اهتزاًزا يف طبلتها؛ مما 

يسمح لإلنسان بسامع األصوات.

هذه التجربة توؤكد من جديد �شحة النظرية العلمية .. ما علينا 
�شوى اإح�شار املواد التالية:

)1(  قطعة من بالستيك التغليف الشفاف.

)2( طبق كبري. 

)3( قطع مناديل ملونة صغرية. 

)4( مسجل صوت. 

ثم اتباع اخلطوات الآتية:
يف  املستخدم  البالستيكي  الورق  من  بقطعة  الكبري  الطبق  تغطي   )1(

ا جيًدا.  تغليف األطعمة، ونشده شدًّ

)2( نضع قطع املناديل امللونة فوق الغطاء البالستيكي. 

)3( نقرب مكرب الصوت التابع للمسجل من الطبق املغطى. 

)4( نشغل مسجل الصوت عىل صوت معني منخفض ابتداًء، ثم نبدأ 
برفع الصوت تدرجيًيا.

كل  يف  بالتحرك  أخذت  امللونة  املناديل  قصاصات  أن  ستالحظ   )5(
االجتاهات. 
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لشدة  نظًرا  خمتلفة؛  بطريقة  القطع  تتحرك  هل  الصوت:  تغيري  )عند 
الصوت؟(

تف�صري ما حدث: 

إن الصوت املنبعث من مكرب الصوت يسبب اهتزاز اهلواء .. وتزداد 
ا؛  هذه االهتزازات قوة كلام زادت شدة الصوت، ويف النهاية تصبح قوية جدًّ
بحيث يبدأ غطاء الطبق البالستيكي بالتحرك واالهتزاز أيًضا، مما يؤدي إىل 

حترك قطع املناديل امللونة فوقها.

أنواع األصوات  باختالف  وجيب مالحظة أن رسعة االهتزاز ختتلف 
الصادرة؛ فبعض هذه األنواع يسبب اهتزاز الغطاء البالستيكي نظًرا لشدة 

الصوت أقل من غريها، وهكذا.
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�سناعة الزبد

إن فصل مكونات مزيج أمر يف غاية األمهية يف صناعة األطعمة، وبعض 
املستحرضات الكيميائية.

اآلن.. هل فكرتم يوًما مما تتألف األشياء؟

 إن كثرًيا من األشياء التي نستعملها يف أيامنا هذه هي مزيج من أشياء 
أخرى يمكن فصل بعضها عن بعض، والتجربة التالية توضح كيف يمكن 
فصل مزيج للحصول عىل منتج آخر .. ما علينا سوى إحضار املواد التالية، 

واتباع اخلطوات اآلتية: 

الحتياجات:

)1( وعاء شفاف )ذو غطاء(.

)2( حليب طازج كامل الدسم.

)3( ملح طعام.

)4( مناديل ورقية.

)5( رغيف خبز.

)6( سكني دهن.

خطوات التنفيذ:

1- متأل وعاًء شفاًفا حتى منتصفه بحليب طازج كامل الدسم.

2- نرش القليل من امللح؛ إلضفاء بعض النكهة، ثم نغلق الوعاء جيًدا.
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عملية  أن  علاًم  دقيقة؛   )15 )10إىل  ملدة  الوعاء  بتحريك  نبدأ   -3
التحريك هذه متعبة، وقد نحتاج إىل من يساعدنا يف إهنائها.

4- عند التوقف؛ سنالحظ أن السائل قد انفصل إىل كتلة من الدهن، 
وسائل حليبي منزوع الدسم.

5- نخرج كتلة الدهن من الوعاء، ونضعها عىل مناديل ورقية.

املتبقي  السائل  خيرج  حتى  ونعرصها؛  باملنديل  الدهن  كتلة  نلف   -6
منها.

7- حاول أن تتذوقها اآلن.. إنه الزبد.. أليس كذلك؟!

نضعها يف صحن، وباستخدام السكني نفرش القليل منها عىل اخلبز.

تف�صري ما حدث:

انتشاًرا  تنترش  التي  الصغرية  الدهنية  الكتل  من  مزيج  هي  القشدة: 
الصغرية  الدهن  كتل  تبدأ  القشدة  هنز  وعندما  احلليبي،  السائل  يف  متساوًيا 
الكتل  جتمعت  أرسع؛  التحريك  كان  وكلام  بعض،  فوق  بعضها  بالتكتل 

بعضها فوق بعض بشكل أكثر، وحتولت يف النهاية إىل زبد.
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كيف ميكنك اأن ت�سنع بركاًنا؟

املواد التي نحتاجها:

1- مسحوق بيكربونات الصوديوم.

2- حملول خل.

3- ملون طعام أمحر أو وردي.

خطوات التجربة:

ثم نخلط حملول اخلل  الصوديوم،  بيكربونات  العلبة إىل نصفها  نمأل 
 .. الصوديوم  بيكربونات  فوق  العلبة  إىل  برسعة  ونضيفه  الطعام،  ملون   +

ونرتقب الثوران.
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اأن�سطة القراءة والطالع
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قراءة املراجع

أبًدا، ومع ذلك فهو يذاكر  القراءة  يقول سعيد:  أخي عادل ال حيب 
بشكل دائم، وحيصل عىل عالمات عالية يف الدراسة. 

هل هذا الوضع صحيح؟ وهل هناك طريقة نجعل هبا أخي يقرأ؟

من  الكثري  ألن  أخيه  بشأن  يقلق  أال  عليه  أنه  سعيد؛  لصديقنا  نقول 
األطفال يعانون من األمر نفسه.

املشكلة الكبرية يف وطننا اإلسالمي؛ أن األطفال والكبار يقرؤون من 
من  كثريون  فهناك  واجلامعات،  املدارس،  يف  العالمات  عىل  احلصول  أجل 
األشخاص عىل استعداد للقراءة عرش ساعات من الكتب املدرسية، لكنهم 

ال يصربون عىل قراءة حرف يف كتاب خارجي.

وتغيب  املدرسية،  الكتب  بأمهية  مقتنعون  أهنم  كله؛  ذلك  يف  السبب 
عنهم فوائد الكتب غري املنهجية، وكام قلنا سابًقا فاألمر كله عائد إىل عدم 

االقتناع بالقراءة، ويا ليت قومي يعلمون!

عىل كل حال .. نريد معاجلة أمثال هؤالء عرب هذا النشاط:

أوالً:  حتدث مع عادل وأمثاله .. ارشح هلم أنه جيب عىل اإلنسان أن 
يكون معتدالً، الدنيا ليست جمرد عالمات ينجح فيها من حيصل عليها؛ بل 
إن اإلنسان الناجح املتميز هو املثقف، والثقافة تأيت من قراءة الكتب املنهجية، 

إضافة إىل الكتب اخلارجية أيًضا.

ثانًيا:  اتبع مع عادل وأمثاله لعبة الفخ .. بسهولة؛ نريد أن نفعل معهم 
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كام يفعل الصياد مع السمكة، فهو يضع هلا طعاًما لذيًذا يف الشبكة ليجذهبا 
ومن ثم يلقي القبض عليها.

نحن نريد أن نجذب الناس الذين ال يقرؤون إال الكتب املنهجية، لكن 
حتى  مصلحتهم،  أجل  من  بل  الصياد؛  يفعل  كام  مصلحتنا  أجل  من  ليس 

يصلوا إىل درجة يقرؤون فيها بشكل جيد.

تلفت  أن  هو  احلالة؛  هذه  يف  تفعلها  أن  عليك  التي  األوىل  اخلطوة 
تساعده  أن  يمكنها  العامة  املكتبات  دراسية يف  مراجع  إىل وجود  نظر عادل 
املدرسية  الدروس  لك  املراجع ترشح  )هذه  له:  قل  الدرايس،  التحصيل  يف 
زيادة  عىل  الدارس  تساعد  أكرب،  ومسائل  أكثر،  أمثلة  وفيها  أوسع،  بشكل 

حتصيله العلمي(.

من املؤكد أن عادل وأمثاله سيقتنعون هبذه الفكرة؛ ألهنم عىل استعداد 
لفعل أّي يشء من أجل زيادة العالمات التي حيصلون عليها يف االمتحانات.

يمنع  الذي  احلاجز  بكرس  بدأت  قد  تكون  فإنك  ذلك؛  حصل  إذا 
هؤالء من القراءة، وستكون مؤهاًل لالنتقال إىل اخلطوة التالية .. إىل الكتب 
األدبية التي تقدم معلومات علمية بطريقة قصصية .. هذه الكتب تساعد عىل 
التحصيل األكاديمي يف الدراسة املنهجية، ولكنها يف الوقت نفسه تقدم أدًبا، 

وتعود الطالب عىل القراءة.

إذا استطعت أن جتر صديقك أو أخاك إىل هذا النوع من الكتب، فإن 
اخلطوة التالية تكون الكتب األخرى املتنوعة.

املهم؛ أن يعرف أن هناك كتًبا رائعة نحصل منها عىل متعة أخرى غري 
احلصول عىل العالمات يف االمتحانات.
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القراءة دون كالم

الهدف:

• حتويل سيناريو املجلة إىل لعبة مدهشة.

• وسيلة رائعة لتنمية القدرة عىل التفكري واخليال.

إذا قرأت جملة أطفال، ورأيت قصص املغامرات، ستجد أن األسلوب 
الذي كتبت به هذه املغامرات، خيتلف عن القصص العادية؛ ألهنا تعتمد عىل 
الرسد  عىل  العادية  القصص  تركز  بينام   )التوضيح(،  السيناريو  اسمه  يشء 

أكثر من الصور.

إًذا .. السيناريو الذي نقصده هنا؛ هو املغامرة املصورة يف املجلة، والذي 
خيرج من رؤوس الشخصيات فيه بالونات يكتب فيها الكالم الذي يقولونه.

عىل  اآلخرين  حتث  يسرية  لعبة  يف  السيناريوهات  سنستخدم  اآلن 
القراءة.

أوالً: افتح أية جملة أطفال عىل سيناريو مجيل ورائع، وتعمد أن تكون 
فيها  أهنا تصور مشاهد مجيلة  أْي:   .. تفاصيل كثرية  صورة واضحة، وفيها 

شخصيات وأشجار، ومصانع، وبيوت، وما شابه.

ثانًيا: اقرأ هذا السيناريو جيًدا .. استوعبه .. ثم خلصه يف ذهنك.

أخف  ثم  اخلفيف،  والصمغ  البيضاء،  األوراق  بعض  أحرض  ثالًثا: 
الكالم املوجود يف كل صورة من صور السيناريو.
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رابًعا: ادع أّي طفل للعب معك .. أعط السيناريو له، واطلب منه أن 
له:  أْي: دون كالم، وإذا قال لك هذا صعب .. قل  يقرأه عىل ذلك احلال، 

حاول، وستصل إىل اإلجابات.

خامًسا: اآلن اطلب من الطفل أن يقول لك عام يتحدث السيناريو.

وادع  الكالم،  تغطي  التي  البيضاء  األوراق  أزل  ذلك  بعد  سادًسا: 
طفلك مرة أخرى لقراءة السيناريو، وليقارن بني كل ما فهمه منه يف املرتني.

املشرتكني يف هذه  أكثر من طفل، ومجيع  اللعبة  يلعب هذه  أن  يمكن 
املسابقة فائزون. 

يف  فيها  املوجودة  بالطريقة  ويفهمه  السيناريو  يقرأ  أن  استطاع  فالذي 
املجلة؛ هو فائز رابح استطاع أن يصل إىل اإلجابة الصحيحة، والفائز الذي 
استطاع أن يعطيك قصة مناسبة للصور املوجودة، ولكنها خمتلفة عنها، هو 

طالب رائع، استطاع تأليف قصة جديدة.

ستالحظ حجم الدهشة التي ستصيب األطفال، وتأكد أهنم سيطلبون 
منك أن  تلعب معهم مثل هذه اللعب مرة ثانية، وثالثة، ورابعة، وإذا طلبوا 
ذلك افعله، لكن تذكر دائاًم .. دع األطفال ليعتمدوا بعد ذلك عىل أنفسهم، 

وليقرؤوا وحدهم.
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الأو�سمة غري الع�سكرية

اجلنود أو الضباط الذين حيققون إنجازات رائعة يف املعارك والتدريب، 
حيصلون عىل أوسمة، والوسام هو قطعة صغرية من القامش أو املعدن توضع 
عىل الصدر عادة تدل عىل ترشيف من القائد أو املسؤول أو احلكومة لشخص 
معني، وأّي شخص حيمل أّي وسام يفتخر به، ويصبح مثار اهتامم، واحرتام 

اآلخرين.

بل  بالعسكريني؛  عالقة  هلا  ليس  لكن  أوسمة،  نضع  أن  نحن  نريد 
باألطفال.

تابع معنا لنرى كيف يمكن أن ننفذ فكرة مجيلة، حتتاج إىل تعاون كبري 
من األهل، وإدارة املدرسة.

اذهب إىل مدير املدرسة، واطرح عليه هذه الفكرة، وبني له أمهيتها.

يتم تصنيع أوسمة  أن  تقوم عىل  الفكرة  املرشوع:  تلخيص هذا  إليك 
للطلبة الذين يقرؤون الكتب.

اطلب من مدرس الرتبية الفنية أن خيطط نامذج ملثل هذه األوسمة التي 
جيب أن تعلق عىل الصدر، ويكون شكلها مجياًل، ويشرتط أن تصنع من مواد 

رخيصة متاحة يف البيئة املحلية.

بعد أن يتم تصنيع عدد من هذه األوسمة جيب أن ختتم بختم املدرسة 
الرسمي، حتى ال تقلد، ثم يتم اإلعالن عنها، ويمكن اختيار الصيغة اآلتية 

لإلعالن.
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)هل تريد احلصول عىل أوسمة القراءة؟ .. اقرأ هذا اإلعالن .. تعلن 
املاسية،   .. القراءة  أوسمة  عىل  للحصول  املشاركة  باب  فتح  عن  املدرسة 
يرغب  من  عىل   .. القرائي  التميز  ووسام   .. والربونزية  والفضية،  الذهبية، 

املشاركة مراجعة مكتبة املدرسة(.

بعد اإلعالن، ارشح للجميع فكرة األوسمة بشكل مفصل، وهي:

أوالً: يمكن احلصول عىل وسام التميز الذي يمنح يف أول يوم من كل 
خالل  قرأت  أنك  أمينها  وإخبار  املكتبة،  إىل  احلضور  بعد  درايس،  أسبوع 
األسبوع املايض كتاًبا، وأنك تستطيع مناقشته به، وبعد املناقشة واقتناعه أنك 
عىل  تضعه  أن  تستطيع  الذي  التميز  وسام  عىل  حتصل  الكتاب،  قرأت  فعاًل 
صدرك طوال األسبوع الدرايس، وإذا متكنت خالل األسبوع من قراءة كتاب 
آخر، تستمر يف ارتدائه ألسبوع جديد، وهكذا .. ال تسلمه مرة أخرى إلدارة 

املكتبة إال إذا توقفت عن قراءة كتاب يف أحد األسابيع.

الكتب  أسامء  بتسجيل  خاص  سجل  ويف  املكتبة  أمني  يقوم  ثانًيا: 
الوسام  يتم تسليمك  الكتب إىل عرشة،  التي قرأهتا، ويف حال وصلت هذه 
تبقى  أسبوع  كل  كتاب  قراءة  استطعت  وإذا  التميز،  وسام  بدل  الربونزي 
حمتفًظا به، أما إذا انقطعت عن قراءة الكتب أسبوعني متواصلني، فعليك يف 

هذه احلالة إرجاع الوسام إلدارة املكتبة.

الوسام  حتمل  عرشين،  إىل  قرأهتا  التي  الكتب  عدد  وصل  إذا  ثالًثا:  
الفيض الذي خترسه يف حالة االنقطاع عن القراءة لثالثة أسابيع متواصلة.

رابًعا:  إذا وصل عدد الكتب إىل مخسني حتصل عىل الوسام الذهبي، 
وخترسه يف حالة االنقطاع عن القراءة لثالثة أسابيع.
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خامًسا:  إذا قرأت مائة كتاب؛ حتصل عىل الوسام املايس الدائم الذي 
ال خترسه أبًدا، ولكن .. بعد احلصول عليه عليك أن تعمل من أجل احلصول 
عىل أوسمة أخرى، فكل مائة كتاب تعني وساًما ماسيًّا جديًدا، وكل إنجاز 

يعني وساًما من نوع آخر.

التي  األوسمة  عىل  للحصول  الطلبة  بني  التنافس  يشتد  الطريقة  هبذه 
القراءة التي ستصبح عادة ال يمكن االستغناء عنها، فنحن  تعني مزيًدا من 

نريد من كل طفل أن يكون قارًئا بكل ما تعني الكلمة من معنى.

مهسة: إذا استطعت إقناع إدارة املدرسة بنشاط األوسمة غري العسكرية؛ 
فثق أنك تكون قد حققت إنجاًزا كبرًيا ال يمكن التقليل منه.
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الذهاب اإىل املكتبة العامة

ا، حيب القراءة، وله عدة أصدقاء ال حيبون القراءة   حممد .. شاب نشيط جدًّ
.. وهو يواجه مشكالت كثرية معهم، حينام يشعر بالرغبة بالقراءة أو القيام بعمل 

له عالقة بالثقافة، بينام يريد األصدقاء عمل أشياء قد ال تكون نافعة.

أم  آخرين،  أصدقاء  عن  وأبحث  أصدقائي،  أترك  )هل  حممد:  يقول 
أترك القراءة؟(.

لو كنت مكان حممد ملا فكرت هبذه الطريقة؛ فرتك القراءة خسارة كبرية، 
يف احلارض واملستقبل، فهي أفضل طريقة لتجعل نفسك تتطور باستمرار، وأما 

األصدقاء فليس من السهل احلصول عىل أصدقاء خملصني يف هذا الزمن.

إًذا.. لو كنت مكان حممد لقررت أن أدخل بتحد كبري بيني وبني نفيس، 
إنجاًزا،  حققت  قد  أكون  وبذلك  قارئني،  أصدقائي  جعل  عىل  أعمل  وأن 
أستمر يف  نفسه  الوقت  فيه عىل أصدقائي، ويف  .. حافظت  ثالثيًّا  وانتصاًرا 
عميل الرائع يف القراءة، إضافة إىل أنني سامهت يف خدمة وطني، وأمتي حينام 

جعلت بعًضا من أبنائه يقومون بعمل نافع مفيد.

ا من املحيطني بك يعاين من مشكلة حممد نفسها،  إذا كنت أنت أو أيًّ
بعضهم،  اعرتض  ربام   .. العامة  املكتبة  إىل  مرافقتك  أصدقائك  من  اطلب 
من  معي  الذهاب  عليكم  لكن  ذلك،  فليكن  هلم:  قل   .. مملة  املكتبة  وقال: 

أجيل، وليس من أجل املكتبة.

هائل  هناك عدد  املكتبات  تلك  مثل  ففي  لألطفال؛  عامة  مكتبة  اخرت 
من الكتب امللونة، واملجالت اجلميلة، ثم خذ األطفال إىل هناك .. يف داخل 
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املكتبة يمكنك أن تترصف بعدة طرق من أجل جعلها حمببة لألطفال الذين 
تصطحبهم معك.

اخلطوة الأوىل: 

قل لألطفال إنك تريدي منهم قراءة بعض املجالت أسبوعيًّا يف املكتبة 
الشهرية واألسبوعية  املجالت  كبرًيا من  املكتبة حتوي عدًدا  أن  اذكر هلم   ..
التي يتم رشاؤها دائاًم، وأنك تريد منهم متابعة بعضها يف املكتبة، وأهنم جيب 

أن يشاركوا يف هذا النشاط. 

اجعل هناك موعًدا أسبوعيًّا لزيارة املكتبة .. يف البداية امكث فيها عرش 
دقائق ال أكثر، ثم قم بزيادة الوقت تدرجيًيا حتى تصل إىل ساعة كاملة عىل األقل. 

أثناء وجودهم معك،  الزيارة، ويف  هكذا؛ سيتعود األطفال عىل هذه 
سيثار الفضول لدهيم ليقرؤوا .. وهبذا حتقق إنجاًزا.

اخلطوة الثانية: 

.. اطلب منهم عمل بحث  املكتبة  بعد فرتة من زيارتك مع األطفال إىل 
يسري .. حدثهم أنه يمكنهم استثامر مثل هذا البحث يف حصة اإلنشاء .. سيكون 

املدرس سعيًدا حينام يقوم تالميذه تلقائًيا ودون طلب عمل مثل هذه األبحاث.

معني،  مؤلف  اختيار  مثاًل  يمكنهم  بعناية،  البحث  موضوع  اخرت 
والبحث عن مؤلفاته يف املكتبة، ورسدها مع تلخيص نموذج من كتاباته أو 

قصصه.. هذا اقرتاح.

أو البحث يف موضوع معني.. مثاًل: أرسار الفضاء، عن طريق قراءة 
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األطفال  يقوم  وبعدها  منها،  املعلومات  أهم  استخراج  ثم  كتب،  ثالثة 
بصياغتها بطريقتهم اخلاصة.

إىل  التحول  يف  تساعدهم  مجيلة  خطوة  يعد  البحث؛  هذا  مثل  عمل 
قارئني .. فائدة هذا البحث أنه بحث جاد، وأنه لن يكون جمرد قراءة رسيعة 

ملجرد تنفيذ طلب املدرس.

ثم  وتزيينه،  مجيل،  بشكل  جتليده  يمكنك  البحث؛  من  االنتهاء  بعد 
إعطاء اسم ملجموعة األطفال الذين نفذوه .. مثاًل: يمكن الكتابة )قام هبذا 

البحث جمموعة من األصدقاء للبحث والقراءة(، ثم يتم ذكر أسامء الفريق.

هذا األمر يفيد بأن جمموعات أخرى من األطفال سيقلدون هذا العمل.

اخلطوة الثالثة:  

املكتبة،  املزيد من األطفال يف  املكتبة، واطلب منه اشرتاك  توجه إىل أمني 
ومن املفيد أن يشاركه يف هذا النشاط جمموعة من األصدقاء ليكون العمل مجاعيًّا.

ا، وهو  االشرتاك يكون يف معظم املكتبات جمانيًّا أو برسوم يسرية جدًّ
يعطي الفرصة الستعارة الكتب وأخذها إىل البيت.

هذه اخلطوات مهمة لتعويد األطفال عىل الذهاب إىل مكان رائع ومجيل 
.. إىل حديقة الكتب .. املكتبة العامة، وأعتقد أن حممًدا لو طبق هذه األفكار 

اًء رائعني. لكسب أصدقاءه، وجلعلهم مثله متاًما .. ُقرَّ
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املجلة املتنقلة .. الكتاب املتنقل)1(

سعيد حيب القراءة كثرًيا، وحيب أن يقنع اآلخرين مثله هبا .. حاول يف 
املرة األخرية أن يوصل  فكرة فائدة رشاء جملة أسبوعية لصديقه مهند، لكنه 

فشل يف ذلك .. كيف يمكن لطفل إقناع شخص أو أشخاص بذلك؟

حيبون  األطفال   .. مجياًل  كان  إذا  بيشء  اآلخرين  إقناع  السهل  من 
املجالت املوجهة إليهم، ويقتنعون هبا بسهولة، ولكن .. من أجل أن يقتنعوا 

جيب القيام بعدة أعامل:

املبارش ألصدقائهم يف  النصح  االبتعاد عن  إىل  أوالً:  توجيه األطفال 
هذا املجال، بل ليجعلوا من املجلة التي يشرتوهنا طائرة تنتقل من مكان آلخر 
.. قل لزميلك: بعد أن تشرتي املجلة تذكر؛ أرسلها لكل األصدقاء الذين 
ترغب منهم أن يصبحوا من قرائها، واطلب منهم تصفحها، وألفت نظرهم 
أهنم  تأكد  املسابقات؛  وكذلك  فيها،  املشاركة  يستطيعون  التي  األبواب  إىل 

سيبدأون بقراءهتا بعد وقت قصري.

ثانًيا: أن يتعمد الطفل أخذ املجلة معه كل أسبوع أو شهر إىل املدرسة، 
وليقرأ بعض صفحاهتا أمام الطلبة بصوت عاٍل، أو بمجرد اجللوس أمامهم 

لريوه وهو يتصفحها، ليلفت نظرهم إليها.

التي يقرأها، واختيار فقرات  املجلة  الرجوع إىل  ثالًثا:  يمكن للطفل 
أن  رضورة  إىل  تنبيهه  الرضوري  ومن  املدرسية،  اإلذاعة  يف  للمشاركة  منها 

يذكر اسم املجلة التي نقل منها املواد، ورقم العدد.

)1(  النشاط مثل سابقه؛ حيث عىل القراءة ولكن فيه أفكار جديدة.
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وأمهيتها  املجالت  إىل  األنظار  للفت  العمل  هذا  بمثل  القيام  يمكن 
كمصدر للمعلومات .. ادع أّي طفل لفعل ذلك، وسرتى كيف أنك ترضب 
ويف  املدرسية،  لإلذاعة  مفيدة  مادة  توفر   .. واحد  بحجر  عصفور  من  أكثر 

الوقت نفسه تعمل عىل نرش جملته املفضلة، حتى يعرفها الطلبة، فيشرتوهنا.

رابًعا:  تذكر .. جيب أن يذهب الطفل مع والديه حينام يذهب إىل املكتبة 
ليشرتهيا  فيرتك  مناسبة؛  إىل سن  واملجالت، ويف حالة وصل  الكتب  لرشاء 
الرائع دعوته إىل اصطحاب أصدقائه  العمل، ومن  ليتعود عىل هذا  وحده، 

معه يف مثل هذا العمل، لينرش اخلري بني اجلميع.

من الرضوري يف عملية زرع عادة القراءة لدى األطفال؛ عدم اليأس 
يف حالة تطبيق بعض األفكار عىل الطفل ومل تؤِت ثامرها حاالً؛ فهذه العملية 

بنائية، وكل عمل بنائي حيتاج ألخذ وقته كي يعطي ثامره.

من الرضوري مواصلة العمل، واتباع شتى الوسائل لتصل إىل حتقيق 
أهدافك.

من  أن  تبني  األطفال؛  مكتبات  أمناء  أحد  أجراه  استطالع  يف  مهسة: 
أهم األسباب التي تدعو األطفال لرشاء املجالت أو الكتب هو أهنم رأوها 
مع زمالئهم .. هذا ال ينطبق عىل القراءة فقط؛ بل عىل كل يشء ابتداًء من 

موضات األلبسة، ومروًرا بأرشطة الكاسيت، وغريها.

إًذا؛ ملاذا ال نسعى نحن أيًضا لنرش هذه العادة اجلميلة .. القراءة؟
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كيف اأقراأ؟

يقرأ: غري  ما  اهلواية، فهو مع كل  يقرأ، وال يستفيد من هذه  )مجيل(  
يتحدث  كيف  يعرف  وال  أقرانه،  عن  بيشء  يتميز  وال  دراسته،  يف  متفوق 

بلباقة مثل اآلخرين.

يامثلون مجياًل يف  برصاحة؛ هناك عدد كبري من األطفال والكبار، ممن 
حالته، وإليك بعض األسباب التي جتعل األطفال ال يستفيدون مما يقرؤون.

أوالً: رسعة القراءة.

تكون  أن  إىل  يؤدي  مما  ا،  جدًّ رسيع  بشكل  يقرؤون  األطفال  بعض   
قدرهتم عىل االستيعاب أقل من رسعة القراءة.

ثانًيا: قراءة يشء غري حمبب إىل القلب.

حينام يقرأ الطفل شيًئا ال يشعر باالهتامم به؛ فإنه يفقد تركيزه فيه، ومن 
التي  األشياء  بقراءة  الطفل  يبدأ  بأن  ننصح  لذلك  معظمه،  يستوعب  ال  ثم 

حيبها، ومع ترسخ عادة القراءة لديه؛ يستطيع قراءة أّي يشء بفهم وتركيز.

ثالًثا: قراءة أشياء أكرب من مستوى الطفل.

لكل مرحلة عمرية كتب مناسبة هلا، ويف حالة قراءة كتاب غري مناسب، 
فهذا يؤدي إىل عدم حصول الفائدة املرجوة منه.

رابًعا: أوقات القراءة غري املناسبة:

ال يستطيع الطفل القراءة يف األوقات كلها؛ فهناك أوقات يكون فيها 
يف قمة نشاطه البدين، ويف هذه احلالة حيتاج إىل احلركة من أجل تفريغ طاقته، 
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أو تكون هناك ضوضاء حوله، جتعله غري قادر عىل الرتكيز يف القراءة، وكل 
ذلك جيعل من القراءة عملية غري مفيدة.

لذلك البد من اختيار وقت مناسب للقراءة:

هذه بعض األسباب التي جتعل الطفل ال يستفيد مما يقرأ، ولكي نتخطى 
ذلك؛ اجعل الطفل يتبع اخلطوات اآلتية:

اأوًل: الهدوء والرتكيز:

اجعله يقرأ هبدوء وتركيز، علمه أن يتوقف عن القراءة بعد أن ينهي 
أي صفحة من الكتاب، ليطرح عىل نفسه السؤال اآليت: )ماذا يريد الكاتب 
أن يقول يف هذه  الصفحة؟( إذا متكن الطفل من اإلجابة عن هذا السؤال، 

فهذا معناه أنه فهم ما قرأ، وإال فلريجع لقراءة الصفحة نفسها.

ثانًيا: املناق�صة مع الآخرين:

قراءة  فبعد  يقرأه،  فيام  مناقشة أصدقائه  الطفل عىل  املفيد تشجيع  من 
أّي كتاب، يمكن له طرح األسئلة التالية عىل نفسه، دون أن يسمعه اآلخرون 

طبًعا، ثم يتحدث بإجاباهتا بصوت مسموع.

من هذه األسئلة:  

هل أعجبني الكتاب؟ ملاذا؟

هل قدم الكتاب شيًئا جديًدا ملعلومايت؟ ما هو؟

هل خالفت بعض اآلراء الواردة يف الكتاب؟ما هي هذه اآلراء، وملاذا 
خالفتها؟
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هل وافقت الكاتب عىل آراء أخرى .. ما هي؟

ثم خيتم الطفل بنصيحة األصدقاء أن يقرؤوا ذلك الكتاب.

كل هذه األسئلة من شأهنا ترسيخ أفكار الكتاب يف ذهن الطفل.

قد تتساءل: هل أدخل الطفل هبذه الطريقة يف امتحان؟

بل  مدرسيًّا؛  امتحاًنا  ليس  ولكنه  امتحان،  هو  نعم؛  وأقول:  أجيب 
امتحان احلياة .. يف السنة كلها يأخذ الطفل عدًدا من الكتب املدرسية، يتطور 
فامذا  وفهمها؟  خارجية  أخرى  كتًبا  قرأ  لو  بالك  فام  فهمها،  إذا  األمام  إىل 

سيحصل معه؟

طريق  يف  خطوة  أول  والقراءة  متميًزا،  طفاًل  تريد  أنت   .. دائاًم  تذكر 
حتقيق هذا اهلدف.
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ماذا اأقراأ؟

)حاتم( طفل حيب القراءة كثرًيا، لكنه يف غالب األحيان ال جيد كتًبا أو 
مواد مجيلة ليقرأها.

كثري من األطفال يعانون من هذه املشكلة؛ فالقراءة مثل التسوق متاًما، 
إذا مل تستطع الوصول إىل املالبس التي تعجبك، وتناسبك مثاًل، فلن تكون 
ما  أنت  لتختار  الكتب،  عامل  يضم  عام  نعرفك  أن  سنحاول  هنا؛   .. راضًيا 

يناسبك.

الكتب متأل الدنيا، يف كل يوم تصدر يف العامل مئات اآلالف منها، فعام 
تتحدث هذه الكتب؟

يف البداية؛ جيب اإلشارة إىل أن اإلنسان الذكي هو الذي ينوع يف قراءاته 
واعًيا  مثقًفا  يكون  أن  حياول  أن  أْي  يشء؛  كل  عن  شيًئا  وليعرف  ليستفيد، 

ملعظم ما يدور حوله، سنحاول هنا تعداد بعض أنواع هذه الكتب.

األطفال،  أدب  القصص،  الروايات،  وتشمل  األدبية،  الكتب  أوالً: 
الشعر، .. إلخ.

الدول  بني  العالقات  عن  تتحدث  التي  السياسية  الكتب  ثانًيا: 
واحلكومات، واملعارضة، واحلكم ..إلخ.

عن  تتحدث  التي  وهي  واملنوعات،  والتاريخ  القصص  كتب  ثالًثا: 
املايض واحلارض، وكذلك ما يتعلق بالتسايل واأللغاز، والطرائف، وكذلك 

التي تعنى بسري العلامء واملشاهري .. إلخ. 
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رابًعا: الكتب الدينية التي تتحدث عن العبادات واملعامالت، وكل ما 
يتعلق بالعلوم الدينية؛ مثل: كتب الفقه، والتفسري، واحلديث، وغري ذلك.

خامًسا: الكتب امليرسة التي تقدم العلوم، وكل يشء يف احلياة بطريقة 
سهلة، يستطيع أّي إنسان أن يفهمها ويستوعبها.

الدينية،  الكتب  مثل  معينة؛  جماالت  يف  املتخصصة  الكتب  سادًسا: 
الرياضيات، الفلك .. إلخ.

التي  واجلرائد  واملجالت،  الكتب  هبا  ويقصد  الدوريات..  سابًعا: 
تصدر بشكل دوري كل يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو شهرين، أو أكثر.

التي تصدر يف  الكتب  تغطي جانًبا مهاًم من  الكتب؛  األنواع من  هذه 
احتياجات  خمتلف  تلبي  التي  الكتب  يف  يقرأ  أن  يستطيع  أنه  وأعتقد  العامل، 

األطفال.

العلوم،  كتب  تسهل  التي  الكتب  بعض  إىل  اإلشارة  من  هنا  لنا  البد 
واألدب وغريها بلغة سلسة قريبة من الطفل، قراءة مثل هذه الكتب يساعد 

عىل التهيئة للمرحلة التالية من العمر، وترسع يف التطور، والتقدم.

الطفل بمجلة أسبوعية أو شهرية  فإنه من الرضوري ربط  ومع ذلك 
)أفضلها شخصيًّا أسبوعية(، إضافة إىل كتاب واحد عىل األقل، مع مراعاة 

التنويع يف القراءة.

مهسة: بعض األطفال يقومون بتسجيل أسامء الكتب التي قرأوها من 
أنواع  حتديد  عىل  قادرين  جيعلهم  وهذا  وأنواعها،  عددها،  يعرفوا  أن  أجل 

الكتب التي جيب أن يقرؤوها دائاًم.
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اأن�سطة دينية
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اأربعة اأ�سئلة مهمة 1 )1(

أ( ملاذا خلقنا اهلل؟ 
خلق اهلل اخللق ليعبدوه، وال يرشكوا به شيًئا. 

والدليل عىل ذلك قوله تعاىل: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ 
]الذاريات: 56[.

ب( ما معنى العبادة؟ 
هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة 

والباطنة. 
ج( ما أنواع العبادة مع التمثيل؟ 

1- عبادة ظاهرة. 
2- عبادة باطنة. 

أمثلة عىل كل نوع من العبادات: 
1- عبادة ظاهرة: كالدعاء، والصالة، والطواف. 

2- عبادة باطنة: كاخلوف، والتوكل، واخلشية. 
والدليل عىل ذلك: قوله تعاىل: چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ   ۆ  ۈچ ]األنعام: 162[. 
د( ما أول ما فرض اهلل عليك؟ 

أول ما فرض اهلل علينا أن نعبد اهلل وحده، وال نرشك به شيًئا. 
 والدليل عىل ذلك قوله تعاىل: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ...چ

] النساء: 36[.

)1(  مجيع فقرات األنشطة الدينية من كتاب: علمني ديني يف العقيدة واحلديث النبوي واألذكار 
- خادم القرآن/ أبو عبدالرمحن مجال بن إبراهيم القرش )بترصف يسري(.
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تدريبات على ن�ساط »اأربعة اأ�سئلة مهمة )1(«

وفقك اهلل! أجب عام يأيت: 

1- ملاذا خلقنا اهلل؟ وما الدليل؟ 

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

2- ما معنى العبادة؟ 

العبادة هي اسم....................................................

3- ما أنواع العبادة مع التمثيل؟

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

4- جيب رصف أّي عبادة هلل وحده .. اذكر الدليل؟ 

والدليل هو:.......................................................

1( من صور العبادات الظاهرة: 

الدعاء و ........................، و..........................، و 

2( من صور العبادات الباطنة: اخلوف و ................. ، 

3( ما أول ما فرض اهلل علينا؟ وما الدليل؟ 

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

...................................................................
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اأربعة اأ�سئلة مهمة 2 

اأ( ما مراتب الدين؟ 

مراتب الدين ثالثة: 

1- اإلسالم. 

2- اإليامن. 

3- اإلحسان. 

ب( ما معنى الإ�صالم؟ 
هو االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الرشك 

وأهله. 

ما الدليل عىل ذلك؟ 

گ    کک   ک   ک    ڑ   ڑ   چ...ژ   تعاىل:  قوله  والدليل 
گچ ]احلج: 34[. املخبتني: املطيعني املتواضعني. 

ج( ما معنى الإميان؟ 
اإليامن هو: التصديق بكل ما أخرب اهلل ورسوله به، وأركانه ستة. 

ما الدليل عىل ذلك؟ 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھھ   چ  تعاىل:  قوله  الدليل 
ۋچ  ۋ    ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   

]احلجرات: 15[. يرتابوا: يشكوا يف اإليامن. 
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د( ما معنى الإح�صان؟

اإلحسان: أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك. 

ما الدليل عىل ذلك؟ 

والدليل قول اهلل تعاىل: چ ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبچ 
]النحل: 128[. 
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تدريبات على ن�ساط »اأربعة اأ�سئلة مهمة )2(«

وفقك اهلل! أجب عام يأيت: 

1( ما مراتب الدين؟ 

مراتب الدين هي: ................................................

2( ما معنى اإلسالم؟ وما الدليل؟ 

اإلسالم هو : .....................................................

والدليل قوله تعاىل: ...............................................

3( ما معنى اإليامن؟ وما الدليل؟

اإليامن هو: .......................................................

والدليل قوله تعاىل: ...............................................

4- ما معنى اإلحسان؟ 

اإلحسان هو: .....................................................

والدليل قوله تعاىل: ...............................................
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اأربعة اأحاديث نبوية 1

)1( حمبة الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص: 

بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكون  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نفيس 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني« البخاري.

اإر�شادات احلديث: 
1- وجوب تقديم حمبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل مجيع الناس. 

2- من عالمات حمبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص طاعته يف أوامره واجتناب نواهيه. 

)2( حترمي ترك ال�شالة:
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة« 

رواه مسلم.

اإر�شادات احلديث: 
1- الصالة عمود اإلسالم، وال يستقيم الدين إال بالصالة. 

2- جيب عىل املسلم املحافظة عىل الصالة يف أوقاهتا. 

)3( النهي عن احللف باملخلوق:
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل تعاىل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، فمن كان 

حالًفا فليحلف باهلل أو ليصمت« متفق عليه. 

اإر�شادات احلديث: 
1- ال جيوز احللف بغري اهلل كمن حيلف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو األب، أو املالئكة. 
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2- كفارة احللف بغري اهلل قول »ال إله إال اهلل«. 

)4( النهي عن البدع:

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« متفق 
عليه. معنى )فهو رد(: أْي مردود عليه. 

اإر�شادات احلديث: 
1- كل أمر مل يأت به الرشع فهو بدعة سيئة مردودة عىل صاحبها. 

2- األخذ بأسباب املعيشة والتقدم ليس من البدعة. 
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تدريبات على ن�ساط »اأربعة اأحاديث نبوية 1«

ال�صوؤال الأول: اأكمل الفراغ فيما ياأتي، من قوله ملسو هيلع هللا ىلص:

إليه  أحب  أكون  حتى  أحدكم  يؤمن  ال  بيده  نفيس  وال��ذي   -1
...................

2- إن بني الرجل وبني الرشك والكفر .............................

3- إن اهلل تعاىل ينهاكم أن حتلفوا ب� ..............................، 
فمن كان حالًفا فليحلف باهلل أو ..................... 

4- من أحدث يف ................ هذا ما ليس منه فهو ...............

ال�صوؤال الثاين: اأجب عما ياأتي: 

1- ما عالمة حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

ج: ...............................................................

2- ما اليشء الذي ال يستقيم الدين إال به؟

ج: ...............................................................

3- اذكر كفارة احللف بغري اهلل. 

ج: ...............................................................

4- ما حكم البدعة يف الدين؟ 

ج: ...............................................................
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اأربعة اأحاديث نبوية 2

)1( حترمي الكرب:

قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص : »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب« 
رواه مسلم. 

اإر�شادات احلديث: 
1- كل استعالء عىل الناس بامل، أو قوة فهو كرب. 

2- الوعيد الشديد بالنار للمتكربين. 

)2( النية اأ�صا�س قبول العمل:

نوى،  ما  امرئ  لكل  وإنام  بالنيات،  األعامل  »إنام  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول 
كانت  ومن  ورسوله،  اهلل  إىل  فهجرته  ورسوله  اهلل  إىل  هجرته  كانت  فمن 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه« متفق عليه.

اإر�شادات احلديث: 
1- يؤجر املسلم إذا نوى بعمله رضا اهلل تعاىل. 

2- إذا صلحت النية صلح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. 

)3( من حقوق الوالدين:

عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه - قال: جاء رجل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: »يا رسول اهلل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: »أمك«، قال: ثم 
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من؟ قال: »أمك« قال: ثم من ؟، قال: »أمك« قال: ثم من؟، قال: »أبوك« 
متفق عليه.

اإر�شادات احلديث: 
1- الوالدين أحق الناس بالصحبة. 

2- بر الوالدان وطاعتهام يف غري معصية واجب عىل كل مسلم. 

)4( اجللي�س ال�صالح:

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تصاحْب إال مؤمنًا، وال يأكْل طعامك إال تقي« 
رواه أبو داود.

اإر�شادات احلديث: 
1- النهي عن مصاحبة أصدقاء السوء؛ ألهنم يدلون عىل الرش. 

2- وجوب احلرص عىل مصاحبة األخيار؛ ألهنم يدلون عىل اخلري. 
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تدريبات على ن�ساط »اأربعة اأحاديث نبوية 2 «

ال�صوؤال الأول: اأكمل الفراغ فيما ياأتي، من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

1- ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه..................................

2- »إنام األعامل ب� ...............، وإنام لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت 
ل�  هجرته  كانت  ومن  ورسوله،  اهلل  إىل  فهجرته  إىل...............  هجرته 
............ يصيبها أو .................، فهجرته إىل ...................« 

متفق عليه. 

أحق  من  اهلل  رسول  »يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  رجل  جاء   -3
قال:  من؟  ثم  قال:   ............... قال:  صحابتي؟  بحسن  الناس 
......................... قال:  ....................... قال: ثم من؟ قال: 

ثم من؟ قال: ..............« متفق عليه. 

إال  طعامك  يأكْل  وال   ،.................. إال  تصاحْب  »ال   -4
...................« رواه أبو داود.

ال�صوؤال الثاين: اأجب عما ياأتي: 

1- ما جزاء املتكربين؟   ج: ......................................

2- متى يؤجر اإلنسان بعمله؟    ج: ...............................

3- من أحق الناس بالصحبة؟  ج: ................................

4- ما أثر صحبة األخيار؟  ج: ....................................
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اأربعة اأحاديث نبوية 3

)1( ف�صل ال�صدق والتحذير من الكذب:

إىل  هيدي  الرب  وإن  الرب،  إىل  هيدي  الصدق  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
اجلنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهلل صديًقا، وإن الكذب هيدي إىل 
الفجور، وإن الفجور هيدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 

اهلل كذاًبا« متفق عليه. 

اإر�شادات احلديث: 
1- الصدق يوصل إىل الفضيلة، والكذب يوصل إىل الرش والسيئات. 

2- الصدق ينجي صاحبه، والكذب يوقع صاحبه يف املهالك. 

)2( النهي عن تعذيب الدابة:
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عذبت امرأة يف هرة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت 
فيها النار، ال هي أطعمتها، وال سقتها إذ حبستها، وال هي تركتها تأكل من 

خشاش األرض« متفق عليه.

اإر�شادات احلديث: 
1- إيذاء احليوان وحبسه عن الطعام والرشاب سبب يف دخول النار. 

2- الرمحة باحليوان وإسقاؤه وإطعامه سبب يف دخول اجلنة. 

)3( ف�صل تعلم القراآن وتالوته:

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكم من تعلم القرآن وعلمه« رواه البخاري.
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اإر�شادات احلديث: 
1- تعلم القرآن الكريم من أعظم القربات قدًرا عند اهلل تعاىل. 

2- األفضلية ملن قرأ القرآن، وتدبره، وعمل بأحكامه.

)4( ف�صل العفو، والتوا�صع:

ا، وما تواضع أحد هلل  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وما زاد اهلل عبًدا بعفو إال عزًّ
إال رفعه اهلل« رواه مسلم.

اإر�شادات احلديث: 
ا.  1- إذا عفا املسلم عن أخيه، فإن اهلل سيزيده ِعزًّ

2- التواضع ولني اجلانب يؤديان إىل الرفعة يف الدنيا واآلخرة. 
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تدريبات على ن�ساط »اأربعة اأحاديث نبوية 3«

ال�صوؤال الأول: اأكمل الفراغ فيما ياأتي، من قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

1- »إن الصدق هيدي إىل .............. وإن الرب هيدي إىل............، 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهلل .................«. متفق عليه. 

فدخلت  .......؛  حتى  سجنتها   .......... يف  امرأة  »عذبت   -2
هي  وال  حبستها،  ............إذ  وال   ،.......... هي  ال  فيها.........، 

............«. متفق عليه. 

3- »........ من تعلم القرآن و ...............«. رواه البخاري. 

4- »وما زاد اهلل عبًدا بعفو إال ...........، وما تواضع.................«. 
رواه مسلم. 

ال�صوؤال الثاين: �صع للمجموعة ) ب ( ما ينا�صبها من املجموعة ) اأ ( 
) ب () أ (

الصدق يوصل إىل 
والكذب يوصل إىل 

إيذاء احليوان 
الرمحة باحليوان

تعلم القرآن الكريم 
العفو والصفح

1
2
3
4
5
6
7

من أعظم القربات قدًرا عند اهلل تعاىل.
ا.  يزيد اإلنسان ِعزًّ

سبب يف دخول النار. 
من واجبات الصالة. 

الرش والسيئات، ويوقع صاحبه يف املهالك.
الفضيلة، وينجي صاحبه. 

سبب يف دخول اجلنة. 
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اأن�سطة تطوير الذات
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 10 اأ�سخا�س ميكنهم م�ساعدتك 
للحفاظ على �سحتك

1- الطبيب: إذا كنت تشعر بتوعك صحي بدرجة خطرية؛ فإن طبيبك 
هو الشخص الذي جيب عليك زيارته، بعد دعاء اهلل والتوكل عليه. 

وإن كنت شديد االنشغال بحيث ال تتمكن من املرور باملركز الطبي 
الذهاب  إليه؛ ففكر يف  الذهاب  إن كنت حمرًجا من  أو حتى  القريب منك، 
لزيارة عيادة طبيب، فهناك الكثري من األطباء املامرسني الذين يقدمون نصًحا 

رسيًعا وموثوًقا به، ويمكن حتمل تكلفتهم.

2- الطب التكمييل: إن األطباء اليوم هم األشخاص الذين نفكر فيهم 
أوالً، ونثق هبم بشكل كبري؛ ولكن انترش اليوم ما يسمى بالطب البديل )1( 
باالعتامد  الرسعة  بعدم  ننصحك  وهنا  باألعشاب؛  العالج  عىل  يعتمد  وهو 

عليه، بل قم باالستكشاف!.

3- طبيب األسنان: خيشى الناس من أمل األسنان أكثر مما خيشون من 
منع  يف  دوري  بشكل  تساعدك  األسنان  طبيب  زيارة  لكن  أسناهنم،  معاجلة 

األمل.

فإذا كنت ترغب يف حتسني تقديرك لنفسك؛ فإن احلفاظ عىل أسنانك 
نظيفة والمعة يمكنه أن حيسن صورتك الذاتية بشكل رسيع.

احلذر  يف  مفرطني  الكثريين  ستجد  الطبيعية:  بالطرق  املعاجلة   -4

)1(  الصحيح أن يقال: »الطب التكمييل« وليس »الطب البديل«.
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وينصحونك بأخذ العالج عىل أّي أمل يسري.

الكريم،  بالقرآن  نفسك  تعالج  أن  دائاًم  حتاول  أن  بك  األجدر  من 
بتناول  الرضورة  حال  يف  بأس  وال  الصحي،  وباألكل  اليومية،  وبالرياضة 

العالج والعقاقري الطبية املوصوفة من قبل طبيب موثوق. 

يضمن  أنه  كام  إطالًقا،  يؤمل  ال  النظر  اختبار  إن  العيون:  طبيب   -5
الكشف عن أية مشكالت يف العني يف مرحلة مبكرة. 

تذكر أنه حتى إن كان نظرك عىل خري، وعىل ما يرام، فهناك أمور أخرى 
بحاجة للتأكد منها.

6- االستشاري: حتدث حول املسائل واهلموم الشخصية الكربى مع 
متخصص بوسعه أن يزيح عن كاهلك هذه اهلموم يف ومضة عني، وسوف 
قليلة  استشارة  جلسات  يف  تغطيها  أن  يمكنك  التي  األمور  ملقدار  تندهش 

العدد.

دورات  التدريب  مراكز  من  العديد  تعقد  التدريبية:  الدورات   -7
تدريبية متنوعة، عن تطوير الذات، واخلطابة، وكيفية التواصل مع اآلخرين؛ 

وكل هذه الدورات تعطيك فنوًنا وأساليب يف احلياة جتعلك أكثر نجاًحا.

8- األطعمة املعلبة »ليس كل ما تشتهي فيه خري لك« : كم هي صادقة 
هذه العبارة. 

تناول طعامك من املنزل قدر املستطاع، واحذر من االعتامد بشكل كبري 
عىل األطعمة املعلبة، أو الوجبات الرسيعة حتى ال تضطر للذهاب للطبيب؛ 

فأكل البيت هو األكل النظيف والصحي.
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العجائب؛  يفعل  أن  يمكنه  جديًدا  مظهًرا  إن  باملظهر:  االهتامم   -9
فسوف يراك الناس خمتلًفا، وسوف تشعر بمزيد من الثقة كذلك.

لذا،  األكرب،  حليفك  هو  اخلاص«  الداخيل  »صوتك  إن  أنت:   -10
استمع إىل أعامقك ونفسك املطمئنة، وانتبه ملا ينبعث عنهام من حتذيرات.
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امنع نف�سك من التفاخر)1(

الثقة باهلل ثم بالنفس هي إيامن باعث عىل التمكني، فهي حتثنا عىل خوض 
استغالل  الترصف بشكل حاسم، وتشجعنا عىل  املخاطر، ومتكننا من  غامر 
من  املرتفعة،  ودرجاتك  نجاحاتك  تغريك  عندما  ولكن  الكاملة؛  إمكاناتنا 
املناسب أن تتجاوز احلد الفاصل بني الثقة بالنفس واهلوس بالذات، بأن تقي 

نفسك من التفاخر.

نعم، ت�صتطيع!

- بمجرد أن تستشعر يف نفسك اخليالء، تفحص جمسم الكرة األرضية 
أو خريطة العامل؛ فهناك مليارات من البرش عىل هذا الكوكب. 

كم منهم يعلم اسمك؟

- إن التفاخر عادة ما يزيد قلياًل عن كونه قناعًة النعدام الثقة بالذات. 

عنها  تستعيض  التي  ذاتك  يف  الثقة  انعدام  مواطن  عن  نفسك  اسأل 
بواسطة تضخيم األنا لديك.

- اعلم أن مواهبك هي هبة من اهلل - سبحانه وتعاىل -، وما يعجب به 
اآلخرون هو قدرة اخلالق فيك املتمثلة يف مواهبك.

والرتويج  الذاتية  عىل  تؤكد  التي  العبارات  من  قاموسك  خلص   -
وال  نصفني،  إىل  »أنا«  الضمري  فيها  تستخدم  التي  عباراتك  واقطع  للنفس، 

ساسامن  ليل  و  ديب  سام   - تستطيع!  نعم  كتاب:  من  تستطيع(  )نعم  فقرات  مجيع    )1(
)بترصف(.
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تذكر إنجازاتك إال إذا ألح عليك اآلخرون.

تتفاخر  أن  إذ ال يمكنك  - امض وقًتا أطول يف اإلنصات لآلخرين، 
وال  بالتواضع  تتظاهر  ال  بإنجازاتك،  اآلخرون  يقر  وعندما  تتكلم  أن  دون 
تسهب يف رشحها، بل قل فقط »أشكركم« واثن عىل كل من ساعدك عىل 

حتقيق هذه اإلنجازات.

- ادرس سلوك الشخصيات األكثر موهبة وتفوًقا يف حيِّك ومدرستك، 
واحِذ حذوهم فيام يتعلق باألسلوب الرفيع الذي يتعاملون به.

- وإن كنت تشك فيام إذا كنت متباهًيا بذاتك أم ال؛ فسل زمالءك، أو 
أصدقاءك، أو أفراد عائلتك الثقات السؤال التايل: »ما السلوك الذي ترونه يفَّ 

ومن املمكن أن يفرسه اآلخرون عىل أنه من قبيل اخليالء والتفاخر؟«. 
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جتنب حديث النف�س ال�سلبي

إن ما تراه يف عقلك هو نتاج ابتكارك الشخيص، وما تفكر فيه هو ما 
حتصل عليه، وقولك حيدد مستقبلك. 

تعوق  التي  األفكار  منها  تستبعد  رفيعة  عقلية  رؤية  تتبنى  أن  تستطيع 
تقدمك.

نعم، ت�صتطيع!

أنني مضطر  تعني  ب� »سأفعل«. فاألوىل  استبدل عبارة »سأحاول«   -
ألن أقوم باألمر، بيد أنني ال أود أن أقوم به يف واقع األمر، واملحاولة ال تزيد 

عىل هذا.

- قلل من األسئلة التي تبدأ ب� »ملاذا«. عىل سبيل املثال: استبدل السؤال 
»ملاذا ال توافق؟«. بالسؤال »ما الذي ال توافق عليه؟« الحظ كم أن السؤال 

الثاين يتسم بأنه أقل إحلاًحا وأكثر تأكيًدا.

- ختلص من األفعال مثل: »جيب«، و »يمكن« و« حيسن« ، »وحيتم« 
فهذه الكلامت تزيد من الضغوط الواقعة عليك ومن شعورك بتأنيب الضمري.

عىل سبيل املثال: استبدل عبارة »جيب أن أسدد الفواتري الليلة« بعبارة 
»سأسدد الفواتري الليلة«.

أن  من  بدالً  خدماهتم  اآلخرون  عليك  عرض  متى  املوافقة  يف  ابدأ   -
تستجيب بصورة آلية قائاًل: »ال؛ أشكرك؛ يمكنني تدبر األمر«. 

- ابدأ يف تقبل املجامالت والثناء بتهذيب بدالً من االحتجاج بأنك ال 
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تستحقه، واحرص عىل إبداء الشكر واالمتنان بشدة.

-  عندما يسألك أحدهم عن حالك، أجب بقولك »عظيم«، أو«رائع«، 
وليس »جيد« أو »ال بأس« فحسب.

- توقف عن التعثر يف الكالم؛ بل تكلم بوضوح، وثقة.

- افتح الباب عىل مرصاعيه إلمكاناتك املستقبلية بواسطة استبدال »ال 
أستطيع« أو »ال أفعل«، أو »لن أفعل« ب� »مل أفعل حتى اآلن«.

أو  الضعف،  أو  القرص،  أو  )السمنة،  شديد  »إنني  تقول:  أن  إياك   -
اخلوف، أو اإلمهال( أو عديم اخلربة لدرجة أنني ال أستطيع.

- إياك أن تقول أو تفكر يف أنك قد تفشل .. قد تتعلم طريقة جديدة ال 
تساعدك عىل أداء يشء ما، ولكنك مل تفشل قط.
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توقف عن اإ�سمار ال�سغائن

يف احلياة قد خيذلنا صديق، وقد حيبطنا شخص كنا نعتمد عليه بعد اهلل، 
وهناك من األقارب من خيطئ يف حقنا. 

الثروة واملال كذلك قد تضيع بني ليلة وضحاها، وكذلك الصحة قد 
هتدر يف حلظة. 

جتاه  الشديد  باالستياء  الناس  بعض  يشعر  املحن،  تصيبنا  وعندما 
انتزاع يشء مما فقدوه،  أو جتاه احلياة عموًما؛ ويرصون عىل  البعض اآلخر، 
والبعض اآلخر يتقبل مصريه ويميض قدًما يف حياته من أجل االستفادة منها 

عىل أفضل ما يكون. تستطيع أن حترر نفسك من أرس الضغائن.

نعم، ت�صتطيع!

- اعلم أن الضغينة تثقل كاهلك وتعوق تقدمك، وحتى إن عوضت 
ما فقدته، فاعلم أنك لن تتجاوز الوضع الراهن بأّي شكل من األشكال. 

استغل وقتك الثمني بدالً من ذلك لتنمية ذاتك وامليض قدًما.

- ال تدع املحن حتولك إىل ساع وراء االستحقاق؛ فبدالً من أن تركز 
عىل حقوقك، استهدف األشياء األسمى يف احلياة. 

مد يد املساعدة لآلخرين ليخرجوا من األزمات التي وقعت أنت فيها، 
أنجز عماًل استثنائيًّا، زد من معارفك، وَخلِّْف وراءك إرًثا ذا مغزى. 

- أفصح عام أمل بك لألصدقاء اخلاصني، وخفف من مقدار احلقد يف 
نربة صوتك.
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- اسأل من تثق هبم أن يرضبوا لك مثاًل عىل خطأ يرونه يف سلوكك 
ناجم عن ضغينة تضمرها أينام ذهبت.

بمجرد أن تتخلص من هذا السلوك، اطلب منهم أن يقرتحوا عليك 
خطًأ آخر مدمًرا لسلوكك لكي تتعامل معه.

الصورة  حجم  من  وقلص   ،  - املؤرقة  األحداث   - احلدث  ختيل   -
ْرها إىل أقىص حد ممكن.  تدرجيًيا بواسطة إقصائها عنك، وَصغِّ

وكلام فعلت، ابدأ بصورة أصغر، وحترر يف هناية املطاف منها.

وواصل  اهلل،  لوجه  حقك  يف  أخطأ  يكون  قد  شخص  ألّي  اغفر   -
حياتك.
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حقق النجاح

نتفق عىل  أننا مجيًعا ال  الرغم من  النجاح، عىل  يريدون حتقيق  اجلميع 
للنجاح، تستطيع أن تعول عىل وصفة  له، مهام كان تعريفك  تعريف واحد 

أكيدة للحصول عىل بغيتك من احلياة.

نعم، ت�صتطيع!

بلغت حد  قد  تكون  أن  النجاح هي  األوىل جتاه حتقيق  اخلطوة  إن   -  
السأم من فشلك يف حتقيقه. فلينفد صربك ألنك مل حتقق هدفك يف احلياة.

- حدد مرادك بالتحديد؛ ما املكانة التي تتوق أن حترزها يف احلياة؟

ماذا سيكون طعم، ورائحة، وملمس النجاح عندما حتققه؟

هلدفك؟  حتقيقك  تاريخ  وما  ستفعل؟  ماذا  للنجاح.  خطتك  ضع   -
ومع من ستحققه؟ وما املوارد التي ستستخدمها؟

- ابدأ يف العمل! واستكمل خطتك للنهاية بشغف ومحاس، وحافظ 
عىل لياقتك البدنية وطاقتك.

- بينام تقوم بتنفيذ خطتك؛ احرص عىل أن ترد اجلميل ملن قدم لك يد 
املساعدة.

- أمِض مخس دقائق يوميًّا يف حتسني جودة تواصلك مع اآلخرين.

رَّ املثابرة. - ليكن لديك إيامن بنفسك وحَتَ

- استجب للتغذية العكسية التي حتصل عليها بينام تقوم بتنفيذ خطتك، 
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وتعلم من جمريات األحداث يف املرحلة األوىل، ثم تكيف وحقق النجاح.

- حاِك الشخصيات التي حققت أهداًفا تشبه أهدافك، واحذ حذوهم، 
واستفد من عملهم وقوهلم وتفكريهم.

- ال ختش من الفشل؛ فلم يكن جابر بن حيان وال الرازي خيشاه، وال 
ختش أيًضا من النجاح.

- قدم خدماتك لآلخرين، وامنحهم أكثر من توقعاهتم، ومد هلم يد 
رَّ العمل اجلامعي. املساعدة دون حتفظ، وحَتَ
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زد من طاقتك

إن أحد أشد العوامل تقييًدا للرقي بحياتك؛ هو مستوى طاقتك. 

الشديد  باإلرهاق  فيها  تشعر  التي  املرات  عدد  من  تقلل  أن  تستطيع 
والذي حيول دون حتقيقك ألهدافك.

نعم، ت�صتطيع!

- ضع جدوالً زمنيًّا لتمضية أوقات مفعمة باملرح يف أوقات مناسبة.

استمع إىل قارئ حمبب لديك، أو خطط لتمضية إجازة أسبوعية، أو 
زيارة ممتعة.

بعمل  قم  املفضل،  بصديقك  اتصل  اخلفيفة،  األلعاب  بعض  مارس 
حتبه.

- تناول غذاًء خفيًفا بالربوتينات لضامن احليوية فرتة الظهرية.

- ارشب قدًرا كافًيا من املاء، ما ال يقل عن كوبني يف اليوم الواحد.

والفواكه،  باحلبوب،  الغذائية حافلة  تكون محيتك  أن  احرص عىل   -
واخلرضاوات الطازجة.

عىل  حتث  القلب  من  النابعة  فالضحكات  األصدقاء؛  مع  اضحك   -
إفراز املواد الكيميائية يف املخ والتي تساعد يف سعادة املرء.

- مارس التامرين الرياضية بنشاط وحيوية لثالث مرات أسبوعيًّا عىل 
األقل، ملدة )20( دقيقة يف املرة الواحدة.
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- ِجْد لنفسك مرشوًبا منشًطا طبيعيًّا؛ مثل عصري الربتقال، أو التفاح، 
أو الليمون، وخصوًصا يف أوقات التعب واإلرهاق.

-  تأكد من التنفس بعمق بالقدر الكايف طوال اليوم للحفاظ عىل نسبة 
األكسجني بالدم، خذ ثامنية أنفاس عميقة لثالث أو أربع مرات يف اليوم عىل 
أن تكتم كال منها لوقت طويل، وواصل التنفس بعمق وستالحظ فارًقا يف 

مستوى طاقتك.

- نل القسط املناسب من النوم؛ وللفائدة: ستعلم أنك أخذت القسط 
السليم من النوم؛ عندما تصحو من تلقاء نفسك يف وقت انطالق املنبه.
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العقبات

العقبات  بتخطي عدد من  الطفل خالهلا  يقوم  لعبة مجاعية شيقة  هذه 
للوصول إىل هدفه.

الأدوات امل�صتخدمة:

)1( أثاث املنزل.

)2( جرس، أو صفارة، أو أّي يشء حيدث صوًتا منبًها )اختياري(.

 التعليمات:

 استخدم قطع األثاث يف عمل سلسلة من العقبات، واعلم قبل ترتيب 
آخر  وشيًئا  حتته،  من  للتحرك  الطفل  يضطر  شيًئا  تريد  أنك  السلسلة؛  هذه 

يتحرك فوقه، وآخر يلتف من حوله، وآخر يمر من خالله، وآخر يتخطاه.

ضعي شيًئا عند العقبة األوىل كعالمة متيزها عن غريها من العقبات.

اسمح لألطفال أن يعدوا - لو أرادوا - القفزات التي يمكنهم قفزها 
دون أن تسقط الكرة منهم.

اإ�صافة:

بعضهم  ملس  عدم  عىل  اللعبة  هذه  أثناء  يف  الالعبون  حيرص  ما  عادة 
البعض، لكن يمكنك تشجيع كل منهم عىل أن حياول إسقاط كرة زميله من 
به بلطف دون أن يفقد كرته هو، وستكتشف أهنم حيبون  خالل االحتكاك 
هذا اجلزء من اللعبة أكثر من غريه، لكن لو كان هذا سيثري مشاحنات بني 
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الالعبني فال داعي له.

الهدف من هذه اللعبة:

يقومون  فإهنم  هبم؛  املحيطة  بالفراغات  األطفال  وعي  زيادة  بجانب 
عضالت اجلزء السفيل من أجسامهم بسبب القفز والتقاط الكرات بركبهم، 
بني سيقاهنم  بالكرة  اإلمساك  أثناء  للتحرك يف  وعندما جيربون طرًقا خمتلفة 
جسدهم  من  عضلية  جمموعات  استخدام  عىل  قدرهتم  من  يزيدون  فإهنم 

بمعزل عن بقية العضالت.
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الأ�سكال

الأدوات امل�صتخدمة:

)1( ورق جرائد أو ورق رسم كبري.

)2( أقالم تلوين.

)3( رشيط الصق.

)4( مقص )اختياري(.

التعليمات:

أحرض من ست إىل تسع ورقات جرائد وطبق كل ورقة نصفني، ثم 
ارسم شكاًل عىل كل ورقة باستخدام أقالم التلوين، ويمكنك بدالً من ذلك 

أن تقص كل ورقة بشكل خمتلف.

واملثلث  واملستطيل  واملربع  كالدائرة  اليسرية؛  األشكال  بعمل  ابدأ 
واملثمنات  املخمسات  مثل:  أخرى  أشكاالً  تدرجيًيا  أضف  ثم  والنجمة، 

واملسدسات واملعينات.

صف  يف  إياه  جاعاًل  الالصق  بالرشيط  األرض  عىل  الورق  كل  ثبت 
واحد، والحظ أنه كلام زاد عدد الورقات التي تستخدمها كلام صارت اللعبة 

أكثر صعوبة.

بالقفز من شكل إىل آخر داعًيا األطفال  السهولة؛  اللعبة بمنتهى  ابدأ 
إىل اتباعك، واذكر اسم كل شكل وأنت تقفز عليه، وكرر هذا عدة مرات 
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حتى  األوراق  صف  برتتيب  والتحرك  األول  الشكل  من  البدء  مراعاة  مع 
الوصول إىل الشكل األخري.

ثم حدد لكل طفل الشكل الذي يقفز عليه، واجعل التعليامت سهلة 
بالنسبة للطفل األصغر سنًّا كأن تقول له: »اقفز من املربع إىل الدائرة«.

كأن  تعقيًدا  أكثر  تعليامت  تعطيه  أن  فيمكنك  سنًّا؛  األكرب  الطفل  أما 
تقول له: »اقفز عىل الدائرة ثم املثلث ثم املعني«.

ولو أردت االستفادة من هذه اللعبة يف زيادة قوة الذاكرة لدى الطفل 
أو أردت جعلها أكثر إمتاًعا بالنسبة لألطفال األكرب سنًّا؛ فاجعل التعليامت 

أكثر تعقيًدا كأن تعطيها بالشكل التايل:

إىل  النجمة، ثم رس عىل أطراف أصابعك  إىل  »رس عىل كعب قدمك 
املعني، واقفز أربع مرات فوق الدائرة«.

أو »اقفز بجانبك عىل املربع، ثم اقفز بظهرك عىل املستطيل، ثم ختطى 
األشكال الثالثة التي تليها لتهبط عىل املعني«.

أو »اقفز بقدمك اليرسى عىل املربع، ثم در يف اهلواء قبل أن هتبط عىل 
املسدس«.

اإ�صافة:

يمكنك بدالً من صنع أشكال عىل الورق أن تكتب أرقاًما أو حروًفا، 
أو تلون كل ورقة بلون خمتلف.

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي362

الهدف من هذه اللعبة:

هناك العديد من األشياء التي يمكن للطفل أن يكتسبها من هذه اللعبة؛ 
فباإلضافة إىل أنه يتعلم األشكال - أو األرقام أو احلروف أو األلوان - فإهنا 
التوازن بسبب القفز بطرق خمتلفة، كام يتعلم كيفية حتريك  تزيد قدرته عىل 

جسده بطرق خمتلفة.

هبذا  فإنك  التعليامت؛  من  سلسلة  اتباع  الطفل  من  تطلب  وعندما 
تساعده عىل حتسني قدرته عىل احلفظ واإلنصات.

أنت  انتباهك  ستلفت  اللعبة  هذه  أن  هو  كله؛  هذا  من  األهم  لكن 
وأطفالك إىل كم األلعاب املسلية التي يمكن لعبها واالستفادة منها، ويف غاية 

السهولة.
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عود الآي�س كرمي

بام أن عصيان اآليس كريم توجد بكثرة يف هذه املرحلة العمرية، فمن 
منها،  التخلص  من  بدالً  مفيدة  لعبة  يف  العصيان  هذه  تستخدم  أن  األفضل 

وفيام ييل كيفية عمل ذلك.

الأدوات امل�صتخدمة:

)1( عدد من عصيان اآليس كريم.

)2( رشيط الصق.

)3( قلم جاف.

التعليمات:
ضع أربعة أو مخسة أعواد آيس كريم بجانب بعضها البعض وكأنك 
وارسم  اجلوانب،  أحد  من  ببعضها  األعواد  ألصق  ثم  طوًقا،  منها  ستصنع 

صورة عىل اجلانب اآلخر مستخدًما القلم اجلاف.

ثم قم بإزالة الالصق الذي يثبت األعواد مًعا وأعطها للطفل، وأخربه 
أنه يمكنه وضع األعواد بجانب بعضها البعض إلعادة تشكيل الرسم الذي 

رسمته منذ قليل.

ضع بعد ذلك عدًدا آخر من أعواد اآليس كريم بجانب بعضها البعض، 
واطلب من صغريك هذه املرة أن يرسم عليها صورة لتعيد أنت جتميعها.

يتبادلون  فاجعلهم  الطالب؛  من  عدٍد  مع  اللعبة  هذه  تلعب  كنت  لو 
جمموعات األعواد فيام بينهم ليعيدوا جتميعها.
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اإ�صافات:

 قم بدالً من رسم صورة عىل األعواد؛ بقص صورة من جملة وألصقها 
عىل األعواد، ثم افصل العصيان عن بعضها بسكني أو مقص.

أكرب  عدًدا  استخدم  فقط؛  أعواد  مخسة  أو  أربعة  استخدام  من  بدالً 
التعقيد  أو  السهولة  غاية  التصميم يف  أن جتعل  أكرب، ويمكن  لتصنع شكاًل 

حسب املستوى العمري والعقيل لالبن.

املرحلة  يف  األوالد  مجيع  مع  ممارسته  يمكن  النشاط  هذا  فإن  َثمَّ  ومن 
االبتدائية.

الهدف من اللعبة:

يتعلم الطالب من هذه اللعبة أن الكل مكون من أجزاء. 

وخالًفا للشكل العادي الذي يسعى الطالب فيه إىل إجياد القطعة ذات 
الشكل الصحيح؛ فإن هذا الشكل ينمي لدى الطالب حس جتميع األجزاء 

املختلفة لتكوين الصورة الكبرية. 

ولو الحظ - عىل سبيل املثال - كيف أن خطًّا مائاًل عىل أحد األعواد 
يتطابق مع اخلط املاثل املوجود عىل عود آخر؛ فإنه يرى كيف ترتبط األشياء 

ببعضها ارتباًطا مكانيًّا.
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فن الل�سق

سيشعر  أنه  معتقدين  األلعاب  من  الكثري  للطفل  نحرض  ما  أحياًنا 
بمجرد رؤيتها أنه أمسك قطعة من السامء، لكن احلقيقة تكون خالف ذلك؛ 

ويرجع هذا إىل اختالف نظرة الراشد عن نظرة الطفل.

وامللصقات بكافة أنواعها من األشياء التي ربام يعتقد الراشدون أهنا ال 
تثري الكثري من اهتامم األطفال، بينام احلقيقة خالف ذلك؛ ألهنا توقظ الفنان 

الصغري الكامن يف أعامق الطفل.

 فال ترتدد يف منحه بعًضا منها للعب هبا.

الأدوات امل�صتخدمة:

)1( أية ملصقات ذاتية اللصق مثل: امللصقات التي تلصق عىل امللفات 
املكتبية.

)2( ورقة كبرية من النوع املقوى )كرتون(.

التعليمات:

اشرت عدًدا من امللصقات ذاتية اللصق، واحرص عىل أن تكون خمتلفة 
يف األحجام واأللوان واألشكال، وأعطها للطفل كي يلصقها عىل قطعة ورق 

كبرية.

ليمثل  طويل  ملصق  بلصق  املثال  سبيل  عىل  الطفل  يقوم  أن  ويمكن 
ساق نخلة، وفوقه ملصق يمثل اجلريد، وعىل جانبي امللصق الطويل ملصقان 
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لتمثيل درجات النخلة.

ويمكنه استخدام امللصقات لرسم حديقة، أو مسجد .. فليست هناك 
هناية ملا يمكنه رسمه.

اقرتح عىل الطفل أن يطور فنه لعمل كروت مناسبات يمكن أن يقدمها 
ألحد أفراد األرسة يف أية مناسبة من املناسبات.

الهدف من اللعبة:

تتمحور هذه اللعبة حول االبتكار. فعندما ال يكون هناك صواب أو 
خطأ يف فعل يشء ما؛ ينطلق اخليال ليفعل كل ما يريده، وبام أنه من السهل 

عىل الطفل فعل ذلك، فإن أّي يشء سينجزه سيشعره بالرضا عن نفسه.
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حتيات �سامت

فيه  التحرك  من  الطالب  ليتمكن  فسيح  بمكان  اللعبة  هذه  ُتلعب 
بسهولة.

طريقة اللعب:

يتحرك كافة الالعبون ببطء حول احلجرة ويلقون بالتحيات لبعضهم 
البعض يف صمت بشكل ودي، كأن يلوحون بأيدهيم يف اهلواء تلوحًيا يسرًيا، 
أو  الود،  عن  املعربة  النظرات  يتبادلون  أو  يبتسمون،  أو  بطيًئا،  تلوحًيا  أو 

يتبادلون حواًرا قصرًيا بني أيادهيم.

وربام حيتاج املرشف عىل اللعبة إىل إعطاء بعض األمثلة قبل بدء اللعب، 
واهلدف هو معرفة كم الطرق التي يمكن لالعبني أن حييوا هبا بعضهم بنجاح 

من غري تبادل أّية ألفاظ أو احتكاك بدين.

نقا�س:

مع  جربتها  ثم  جديدة  فكرة  اكتسبت  أو  جديدة  حتية  تعلمت  هل 
شخص آخر؟

هل تبدو بعض التحيات الصامتة أيرس من غريها؟

أّي التحيات كانت أكثر ُظْرًفا أو طبيعية أو أرحيية؟

أي التعبريات كانت أقرب إىل شخصيتك؟

هل غريت من حتيتك املعتادة لتجعلها تتوافق مع حتيات آخرين؟
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وهل الحظت أن أشخاًصا حييون بعضهم البعض بطرق متباينة متاًما؟

وكيف كان شعورك حيال ذلك؟

األشخاص  بعض  أن  تدرك  جتعلك  التي  اإلش��ارات  بعض  هي  ما 
يفكرون فيك أو يرحبون بانضاممك هلم حتى إن مل يقولوا أّي يشء؟

وكيف يساعدك هذا لو كنت تشعر بالتوتر؟ وهل يمكنك التفكري يف 
وقت تستخدم فيه هذا النوع من التطمني مع شخص آخر؟
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حديث املراآة

طريقة اللعب:

جيلس كل طفلني يف مواجهة بعض ويتبادال األدوار يف تقليد حركات 
األيدي قدر املستطاع وكأهنم مريا.

تعديل:

أعط  لكن  األيدي،  حركات  لزيادة  والتحفيز  التشجيع  استخدم 
األطفال فكرة مسبقة عن هذا قبل القيام به.

نقا�س:

هل كان هذا سهاًل أم صعًبا؟

ما املهارات الرضورية ملتابعة حركات شخص ما هبذه الطريقة؟

كيف كان شعورك عندما كان شخص آخر يتبع حركاتك؟
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ْر هكذا �سِ

طريقة اللعب:

السري يف احلجرة بطريقة  اللعبة من أحد األطفال  يطلب املرشف عىل 
أقوى رجل يف  مثل  يسري  أو  احلجرة وكأنه عمالق،  يتجول يف  حمددة؛ كأن 

العامل، أو يقلد مشية رجل عجوز مفاصله متيبسة.

وعىل باقي الالعبني أن يراقبوه جيًدا، ثم حياولون السري بالطريقة نفسها 
متاًما.

وعندما يضغط املرشف عىل جرس اللعبة، أو ينفخ يف صفارة؛ جيمد كافة 
الالعبني وقتها عىل الوضع الذي هم عليه، ويظلون كام هم إىل أن ينتهي املرشف 
عىل اللعبة من العد من )1 إىل 5(، ثم يقوم العب آخر بتقليد مشية أخرى يتبعها 

كافة الالعبني، وتستمر اللعبة عىل هذا املنوال إىل أن يأخذ كل العب دوره.

تعديالت:

اجعل السري بأشكال خمتلفة بحيث تعكس حاالت انفعالية خمتلفة.

اجعل األطفال يسريون مثنى مثنى وكل منهم يقلد حركات اآلخر يف 
عملية تبادل لألدوار.

نقا�س:

هبا  التي يسري  الطريقة  الشبه واالختالف يف  أوجه  األطفال  ناقش مع 
الناس.
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كيف سيبدو العامل لو أننا مجيًعا نسري ونتحدث ونترصف باألسلوب 
نفسه؟

ما مدى الصعوبة التي سيكون عليها الوضع حينها؟

ما الذي تشعر به عندما تتقمص دور شخص آخر وتقلد كافة حركاته؟

ما هو شعورك عند قيام شخص بمحاولة تفهم طبيعة مشاعرك؟
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اأنواع ال�سجاعة

طريقة اللعب:

ابدأ اللعبة باحلديث عن األوقات التي نقوم فيها أحياًنا ببعض األعامل 
التي تتطلب نوًعا من الشجاعة، وأعط أمثلة بأشياء عادية مثل: اليوم األول 
يف تعلم ركوب اخليل، واليوم الثاين يف تعلم إطفاء حريق، واليوم الثالث يف 

تعلم الغطس يف محام السباحة للمرة األوىل.

ثم حث األطفال عىل التفكري فيام ال يقل عن عرشة مواقف مشاهبة، ثم 
فكر معهم يف األشياء التي سهلت التعامل مع هذه املواقف.

ثم قم بعصف ذهني مع األطفال للتفكري يف الطرق التي يمكن أن نشكر 
هبا شخًصا آخر عىل شجاعته؛ مثل املديح اللفظي، أو رفع اإلهبام تقديًرا، أو 

التصفيق، أو إقامة حفل تكريم ..إلخ.

ثم أعط كل طفل دوره ليقول »كنت شجاًعا عندما...« ويذكر شيًئا 
قام به يف املايض فيحييه باقي األطفال عىل شجاعته.

تعديل:

أعِط مدحًيا لبعض املواقف الفكرية مثل: األوقات التي اختذ فيها »قراًرا 
حكياًم« أو حلت فيها مشكلة.

نقا�س:

حتدث عن كيف يمكننا أن نالحظ إنجازاتنا الصغرية ونمدح أنفسنا 
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عليها، وعن أنه أحياًنا ال يالحظ اآلخرون - أو ال يعرفوا - ما نشعر به أو 
أنجزناه، فليس معنى هذا أهنم مل يثنوا علينا أو أننا مل نبِل بالًءا حسنًا.

للتحديات  التأهل  يف  ملساعدتك  إليها،  حتتاج  التي  املهارات  ما 
املستقبلية؟
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املوؤمن مراآة اأخيه

الهدف:

هيدف هذا التمرين اجلامعي إىل زيادة وعي الفرد بذاته من خالل رؤية 
اآلخرين له.

امل�صاركون:

- من )8( إىل )30( فرًدا تقريًبا، ال يقل عن )8( أشخاص.

الوقت:

- من )25- 45( دقيقة تقريًبا.

املواد:

ورقة: )املؤمن مرآة أخيه(.

املهارات:

التمرين مفيد يف التايل:
• معرفة الذات.

• االتصال.

• تطوير الذات.

• املحاسبة.
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الطريقة:
هذا التمرين يؤيت ثامره بشكل أفضل مع جمموعة من األفراد )8 فأكثر(، 
أو  يكونوا يف جمموعة  بعضهم بصورة معقولة، كأن  يعرفون  أهنم  بافرتاض 

فريق واحد.

تتلخص الطريقة بالتايل:

اجتامع  طاولة  عىل  دائري،  بشكل  اجللوس  املشاركني  من  اطلب   -1
مثاًل.

ْر الورقة املرفقة وأعِط كل واحد منهم نسخة منها. 2- َصوِّ

3- اطلب منهم أن يكتب كل منهم اسمه أسفل الصورة.

ال  عشوائي  بشكل  الورق  برتتيب  وقم  أخرى،  مرة  الورق  امجع   -4
يعكس ترتيب جلوس املشاركني.

كل  لدى  يكون  بحيث  عشوائي  بشكل  أخرى  مرة  الورق  ْع  ًوزِّ  -5
املشاركني، وبحيث ال يعرف كل منهم عند  واحد منهم ورقة أحد زمالئه 

َمْن ورقته.

6- يفضل أن توزع عليهم أقالًما موحدة )رصاص، أو ناشف( لتفادي 
كشف هوية الكاتب.

أال  املهم  بأس،  ال   .. لديه  فالن  ورقة  بأن  باملزاح  البعض  سيبدأ   -7
تفلت منك األمور.

بارزتني  اثنتني  أو  واحدة  صفة  بكتابة  يقوموا  أن  منهم  اطلب  اآلن   -8
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تعجبهم يف شخصية صاحب الورقة، وأخرى ال تعجبهم فيه، اطلب منهم اجلدية 
يف ذلك. من املمكن عدم التقيد بتسلسل اخلانات للتمويه عن صاحب املالحظة.

9- إذا شعر أحدهم بأنه ال يعرف صاحب الورقة بالدرجة التي متكنه 
من احلكم عليه؛ فاطلب منه أال يكتب شيًئا.

10- األصل يف التمرين هو أن نعطي األمان للمشارك يف كتابة ما يراه 
عن صاحب الورقة دون أن يعرف األخري من الذي كتب عنه هذه املالحظة، 

وأال نحرج البعض يف اإلفصاح بصدق عن آرائهم.

11- عندما ينتهي أّي مشارك من الكتابة عىل الورقة التي لديه، عليه 
أن يمررها للشخص اجلالس عىل يمينه ثم يبدأ بورقة أخرى.

عن  اآلخرين  املشاركني  مالحظات  مشارك  أّي  يقرأ  أال  جيب   -12
صاحب الورقة التي بني يديه، ألهنا ملك لصاحب الورقة الذي قد ال يرغب 
يف أن يطلع عليها أحد، ولكيال ال يتأثر رأيه هو عن ذلك الشخص من خالل 

اطالعه عىل آراء اآلخرين.

باإلرساع،  األوراق  لديه  ترتاكم  الذي  الشخص  من  اطلب   -13
وذكره بأن املهم هو االنطباع العام عن ذلك الشخص؛ فال يأخذ وقًتا طوياًل 

يف الكتابة.

يمينه،  عن  اجلالس  زميله  ورقة  املشاركني  ألحد  تصل  عندما   -14
فعليه تعبئتها، وال يقم بتسليمها له؛ بل للشخص اجلالس عن يمينه ) جتاوز 

الزميل إىل الشخص اجلالس عن يمينه(.

15- إذا اكتملت الدائرة بعودة الورقة مرة أخرى إىل أّي مشارك فعليه 
أن يقلبها وال يمررها.
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لكل  وأعط  األوراق  بجمع  قم  مجيعها،  األوراق  تعبئة  متت  إذا   -16
عىل  التأكيد  عليك  لكن  وحده،  قراءهتا  منه  وأطلب  ورقته،  منهم  شخص 

التايل:

يراه  ما  خالل  من  ذواتنا  إدراك  حماولة  وهو  التمرين؛  هبدف  ذكره   *
اآلخرون فينا.

أن  هيمنا  ولكن  عنا،  اآلخرين  مالحظات  مع  نختلف  أو  نتفق  قد   *
نعرف انطباعاهتم عنا.

جانب  أهنا  يعني  فقد  أشخاص  عدة  من  ما  مالحظة  تكررت  إذا   *
أصيل من شخصيته، فهي تستحق أن يتوقف عندها، وأن يناقشها مع ذاته.

مناق�صة:
إذا انتهوا من قراءة أوراقهم، اطرح عليهم األسئلة التالية:

1- ما درجة اتفاقكم واختالفكم مع آراء اآلخرين عنكم؟

2-  هل وجدتم بعض األمور التي أثارت استغرابكم؟ وما موقفكم 
جتاهها؟

قناعتكم  مع  مالحظة  تعارضت  لو  تفعلوه  أن  جيب  الذي  ما    -3
بأنفسكم بأهنا غري موجودة فيكم؟

4-  ما اخلطوات التي ستقومون هبا بعد هذا التمرين؟

5- الدروس املستفادة من التمرين؟

6-  أية مالحظات أخرى؟
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اعرب بي

الهدف:

النهاية  خط  إىل  البداية  خط  من  العينني،  مغمض  زميلك،  توصل  أن 
دون أن يلمس األجسام املرمية يف األرض.

امل�صاركون:

)5 - 10( فرق؛ يف كل فريق شخصان.

الوقت:

)15- 20( دقيقة تقريًبا.

املواد:

• أجسام مرمية )مثاًل: أحذية، مالبس، كرات،..إلخ(

•  حبال لتحديد خط البداية والنهاية، أو أّي بديل آخر.

املهارات:

التمرين مفيد يف التايل:

• االتصال.

• االستامع.

• إعطاء التعليامت.
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• تنفيذ التعليامت.

الطريقة

1- ساحة اللعب عىل مستطيل عرضه )15( مرًتا، والطول )25( مرًتا 
تقريًبا.

2- هناك أجسام مرمية كثرية يف ساحة امللعب.

3-  كل فردين يشكالن فريًقا، أحدمها يربط عينيه بحيث ال يرى متاًما، 
ويبدأ عند خط البداية، واآلخر يقابله عند خط النهاية ومهمته إعطاء زميله 
ا من األجسام املرمية  توجيهات كي جيتاز إىل خط النهاية دون أن يالمس أيًّ

عىل األرض.

4-  هناك عدة فرق تقوم باملهمة نفسها، لذا .. األمر يتطلب قدرة عىل 
االستامع الفعال ومتييز صوت الزميل من بني أصوات أفراد الفرق األخرى.

املرمية  األجسام  من  ا  أيًّ يالمس  أن  دون  أوالً  يعرب  الذي  الفريق    -5
يعترب فائًزا.

6-  كل ملسة باخلطأ ألّي جسم ملقى عىل األرض خيصم من صاحبها 
درجة.

مناق�صة:

اطرح عليهم األسئلة التالية:

1- ما أمهية االستامع اجليد يف هذه اللعبة؟
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هبذه  االستمتاع  عىل  القدرة  يف  سلًبا  أثرت  التي  العوائق  هي  ما    -2
اللعبة؟

3-  هل التوجيهات كانت دقيقة وواضحة؟

4-  ما الدروس املستفادة من التمرين؟

5-  أية مالحظات أخرى؟
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اخلـامتة

ولو  قدم  قد  الكتاب  هذا  يكون  أن  تعاىل  اهلل  أدعو  الكتاب،  هذا  ختام  يف 
خطوات يسرية يف ميدان النشاط املدريس الذي يعاين ويعاين الكثري يف مدارسنا.
ولكن أملنا يف اهلل تعاىل، ثم هبمة املعلمني املخلصني، والطالب النشيطني، 

واإلدارات الداعمة لكل ما يمت لألنشطة بصلة.
كام أدعو املعلمني إىل املسامهة يف هذا املجال، من خالل إعداد األنشطة 
املدرسية املختلفة، ثم تطبيقها يف املدارس، مع حماولة نرشها عرب موقع الشبكة 

العنكبوتية ليستفيد منها اجلميع.
أوقاهتم  من  يبذلون  الذين  املعلمني  من  العديد  شكر  أنسى  وال  هذا 

وأمواهلم وجهودهم الكثري والكثري، خلدمة األنشطة املدرسية يف مدارسهم.
فلهم منا الشكر، والثناء، والدعاء بالتوفيق والسداد.

املرحلة  ما يكون يف  يقدم لطالب، هو  فإن أهم نشاط مدريس  وللعلم؛ 
فإن كثفنا  املرحلة، وتبنى؛  تتشكل يف هذه  الطالب  االبتدائية؛ ألن شخصية 
األنشطة املدرسية يف هذه املرحلة ربح الطالب شيًئا عظياًم يؤثر يف مستقبله، 

ويشكل شخصيته.
هذا وال أقلل من أمهية األنشطة املدرسية يف بقية املراحل؛ ألن األنشطة املدرسية 

رضورة تربوية ألّي طالب، ال يمكن االستغناء عنها بأية حاٍل من األحوال.
ومل يبَق يل إال أن أودعكم، فلكم مني أعذب حتية.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

www.alukah.net



فار�س الن�ساط املدر�سي382



383 فار�س الن�ساط املدر�سي

املحتويات

7 الـمـقدمــة 

11 الشق األول: فصول عن األنشطة املدرسية 

12 أمهية األنشطة الرتبوية غري املنهجية 

18 فوائد األنشطة الرتبوية غري املنهجية 

24 مسميات متعددة ملفهوم األنشطة 

26 تنظيامت النشاط املدريس 

29 عنارص النشاط الطاليب 

40 أغراض األنشطة الرتبوية غري املنهجية 

44 رشوط النشاط الطاليب غري املنهجي اهلادف 

46 وظائف األنشطة 

49 العوامل املؤثرة يف النشاط الرتبوي غري املنهجي 

51 معايري اختيار النشاط الطاليب 

53 اجلهات املرشفة عىل النشاط الطاليب 

54 وظيفة النشاط الطاليب يف حتقيق أهداف املنهج 

57 املكتبة املدرسية .. نشاط مدريس ذو أمهية قصوى 

60 املكتبة املدرسية يف جمتمع متغري متطور 
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63 حتديد أهداف املكتبة املدرسية 

69 اخلدمات التي تقدمها املكتبة املدرسية 

72 وظيفة املكتبة يف خدمة املنهج الدرايس 

75 وظيفة األرسة وتأثريها عىل األنشطة 

76 دور اإلمكانيات يف تفعيل األنشطة 

78 وظيفة الربنامج يف إنـجاح األنشطة 

79 وظيفة املرشد الطاليب داخل املدرسة يف األنشطة 

80 وظيفة مرشف النشاط الطاليب ... 

81 السجالت ومهمتها يف تنظيم عمل مجاعة النشاط 

83 تعريف بأنواع من اجلامعات املدرسية 

93 النشاط املدريس يف املرحلة االبتدائية 

98 النشاط املدريس لذوي االحتياجات اخلاصة 

100 معوقات النشاط املدريس 

112 نشاط املواد الدراسية 

113 توظيف الطالب يف األنشطة املختلفة 

137 حول النشاط يف مدارس الوطن العريب الكبري 

139 االجتاهات احلديثة لألنشطة الرتبوية 
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151 الدراسات السابقة يف األنشطة الطالبية 

157 الشق الثاين: نامذج ألنشطة طالبية خمتلفة 

159 أنشطة تربوية 

213 أنشطة حركية 

241 أنشطة ثقافية 

285 أنشطة علمية 

307 أنشطة القراءة واالطالع 

327 أنشطة دينية 

343 أنشطة تطوير الذات 
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