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املقدمة

احلمد هلل الذي أعزنا باإلسالم، وأكرمنا باإليامن، ورمحنا بنبيه عليه 
الصالة والسالم، فهدى به من الضاللة، ومجع به من الشتات، وألف به 
من الفرقة، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، صدق أولياءه 
الوعد بالنرص عىل أعدائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممًدا عبده ورسوله 
تسلياًم  وسلم  وأصحابه،  آله  وعىل  عليه  اهلل  صىل  وأنبيائه،  رسله  خاتم 

كثرًيا. أما بعد:

ربيع األنشطة املدرسية هو عنوان اخرتته هلذا الكتاب، وما ذاك إال 
القلب، ويمأل  يبهج  املدرسية هي ربيع أخرض،  بأن األنشطة  إيامًنا مني 

العني، ويرشح الصدر.

نعم .. النشاط املدريس هو هكذا وأكثر، فهل زرعنا النشاط املدريس 
يف مدارسنا ليخرج فتخرض األرض به، أم تركنا ميداننا الرتبوي صحراء 

قاحلة ال أثر فيها أليِّ نشاط مدريس؟!

هذا  عىل  بنفسه  نفسه  جييب  من  هو  قارئ،  لكل  مرتوكة  اإلجابة 
السؤال.

األنشطة  عىل  واألموال،  اجلهود،  تبذل  املتقدمة  العلم  دول  مجيع 
املدرسية، وتدعمها بكل ما تستطيع، بل هي تعتمد عليها اعتامًدا رئيًسا 
واالخرتاع،  االبتكار،  عىل  وقادًرا  الطالب،  من  واعًيا  جيل  ختريج  يف 

وتقديم يشء للمجتمع.
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ونحن يف اآلونة األخرية - واحلق يقال - بدأنا نلقى ألمر األنشطة 
قفزات،  إىل  وحيتاج  حمدوًدا،  يظل  ولكن  ورعاية؛  اهتامًما،  املدرسية 
واملعنوي،  املايل،  الدعم  يشمل  الدعم  هذا  قوية؛  دعم  وحمركات 

والفكري، وغريها من أشكال الدعم.
أرضب لكم مثاالً عىل برنامج لنشاط حقق نجاًحا باهًرا؛ إهنا املراكز 
الصيفية، والتي تقام يف فرتات العطلة الصيفية يف املدارس، وتطرح فيها 
والرياضية،  والعلمية،  الدينية،  املختلفة؛  األنشطة  من  وألوان  أشكال 

والفكرية، والرتفيهية، وغريها.
االنحراف، وعملت عىل  الطالب من  الصيفية محت  املراكز  فهذه 

استغالل أوقات فراغهم، بام يعود عليهم وعىل جمتمعهم بالنفع.
األنشطة  نريد  فنحن  وإال  للعيان،  ظاهر  واحد  مثال  فقط  هذا 
نحيي  أن  نريد  مدرسية،  حصة  كل  ويف  درايس،  يوم  كل  يف  املدرسية 
األنشطة يف مدارسنا، وأن نريب عليها طالبنا، وأن نستغلها خري استغالل 
إلخراج وإعداد جيل يرتبى عىل الرباعة واملوهبة والنشاط، ال اخلمول 

والكسل واالعتامد عىل اآلخرين.
عامل  يف  طريًقا  لكم  ستنري  أهنا  حسبي  شمعة  إال  الكتاب  هذا  وما 
أكثر من مصدر متخصص  الكتاب من  املدرسية، وقد مجعت  األنشطة 
يف األنشطة املدرسية، سواًء من الكتب، أم مواقع الشبكة العنكبوتية، أم 

البحوث، أم غريها.

فأسأل اهلل تعاىل له القبول، وأن يعم بنفعه اجلميع.
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 ينق�شم الكت�ب اإىل �شقني:
 ال�شق الأول: ف�شول عن الأن�شطة املدر�شية.
ال�شق الث�ين: من�ذج لأن�شطة 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.
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•   وظيفة النشاط الطاليب يف حتقيق أهداف املنهج.

•   املكتبة املدرسية .. نشاط مدريس ذو أمهية قصوى.

•   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 املتوسطة )اإلعدادية(.

•   النشاط املدريس لذوي االحتياجات اخلاصة.
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•   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�ش�ط املدر�شي

التعليمي،  الربنامج  مع  متكاماًل  املدرسة  تنظمه  الذي  الربنامج  هو 
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 أم 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�شطة 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 

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 
والتبعية،  والقيادة،  النظام،  واحرتام  الكريمة،  واملنافسة  التعاون  مثل  تربوية 
إىل  وتؤدي  االنفعايل،  الثبات  تعزز  السلوكية  االجتامعية،  القيم  هذه  كل 

السمو بالغرائز والتكيف مع اآلخرين. 

بمواقف  شبيهة  تعليمية  مواقف  للطلبة  هتيئ  الرتبوية  األنشطة   -3
احلياة إن مل تكن مماثلة، مما ترتتب عليها سهولة استفادة الطلبة مما تعلموه 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. 

7- األنشطة الرتبوية تنمي أذواق الطلبة ووجداهنم، من خالل ممارسة 
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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 امللل والكسل 

والرشود مما يؤثر سلًبا عىل قدراته وتفكريه يف املستقبل. 

9- األنشطة الرتبوية تساعد املربني عىل كشف السلوك غري السوي يف 
بعض الطلبة؛ فيعملوا 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 
واخلربات واملهارات املتصلة هبا عن طريق املزيد من التطبيقات والتدريبات، 
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وممارسة القراءة احلرة، وزيادة املعامل األثرية التارخيية والعملية 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 تاًما. 

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، 
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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. 

معرفيًّا،  الطالب،  شخصية  تنمية  عىل  الرتبوية  األنشطة  تساعد   -17
من  األدوار  وتقبل  القيادات،  برتبية  وذلك  وجسميًّا؛  وأخالقيًّا،  وانفعاليًّا، 
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. 

وهكذا يتبني يف العرض السابق مدى أمهية األنشطة الرتبوية، واألهداف 
الرتبوية التي تسعى لتحقيقها؛ تلك األهداف التي تعترب 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�شطة 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 عىل 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 إجيابيًّا يف حتصيل الطلبة. 

46- يعلم الطلبة الدقة يف املواعيد. 



23 ربيع األنشطة المدرسية

47- يعلم الطلبة احرتام النظام. 

48- يعمل عىل خلق اجلو املحبب املرح لدى الطلبة. 

49- يعمل عىل تنمية القيم االجتامعية املرغوب فيها. 

50- يساعد عىل 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 لدى الطلبة االنتامء الوطني واإلسالمي الصادق. 

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 عىل 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 عند الطلبة اإلحساس بدعم املحتاجني. 

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�شمي�ت متعددة ملفهوم الأن�شطة

اأوًل: الأن�صطة خارج املنهج، اأو امل�صافة للمنهج: 
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 طبيعيًّا 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  يتمشى  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 مع صلب املنهج 

ولكنها مصاحبة له، إال أنه يوحي بنوع من االرتباط.

خامًسا: األنشطة الطالبية:

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

سادًسا: األنشطة املدرسية:

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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تنظيم�ت الن�ش�ط املدر�شي

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 واحد 
من 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؛ 
ن التالميذ فيام بينهم جمموعات للنشاط حتت إرشاف جلنة تتوىل  بحيث  ُيَكوِّ
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 والرئيس، أو رب األرسة، وهذا ما يسمى بنظام األرسة؛ 
حيث يقسم الطالب إىل عدد من األرس، حتمل كاًل 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؛ 
أرسة  كل  طالب  أعضاؤها  جلان  طريق  عن  مسؤولياهتا  وتوزيع  ختطيط  يف 
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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عن��شر الن�ش�ط الطالبي

واخلالف  ومقومات،  معقبات  بوصفها  الطاليب  النشاط  عنارص  إن 
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  إجيابيًّا،  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 لبذل جمهود بدين.

وتدفعه  حفزه  عىل  وتعمل  الطالب  لدى  القناعة  تتولد  القناعة:   -4

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية32

للمشاركة يف النشاطات خمتلفة األوجه واالجتاهات، وهذه القناعة تتولد لديه 
)الزميل(  املشارك  والطالب  املقدمة،  بالربامج  فقناعته  والتطبيق،  باملامرسة 
بال  يقودانه  للنشاط  املهم  والدور  املدرسة،  وإدارة  )املرشف(  النشاط  ورائد 

شك للمشاركة الفاعلة بتلك األنشطة.

بصورة  األهداف  ولتحقيق  املدرسية  األنشطة  تفعيل  يف  الرغبة  عند 
جيدة، فنحن بحاجة إلجياد القناعة بالنشاطات الطالبية كجزء أساس، وإىل 
وجتدد  املناشط  يف  العاملني  لتؤهل  تأهيلية  وبرامج  دراسية  مقررات  إجياد 

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 
نتائج  بتحقيق  القائمون عليه  يأمل  والتي  باملشاركة،  الطالب  الذي سينفذه 

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 حيظى 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  لكفاية  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  تعطي  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 
تنفيذها  حيتاج  التي  الربامج  يف  خاصة  املامرسني،  سالمة  حيث  ومهاراهتا؛ 

حلركة 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 يكون هناك مستويات خمتلفة لكل نشاط، وأن 

اإلمكانات املتاحة، توافر 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 منها مثاًل هلم جيتذبه أعضاء اجلامعة. 

- استعداده لتحقيق رغبات وميول أعضاء اجلامعة. 

- مساعدته ألعضاء اجلامعة يف املواقف التي حيتاجون فيها ملساعدهتم 
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 أيِّ حد يتوقع رسعة تقدمها، أو بمعنى أوضح؛ يظهر الرائد 
عىل  واحلكم  مواقفها،  حتليل  ضوء  يف  قيادهتا  ثم  اجلامعة  مالحظة  يف  املهارة 
آرائها  التعبري عن  اجلامعة عىل  يساعد  املظهر  منها، وهو يف هذا  كل 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  أداء  يف  املسؤولية  حتمل  عىل  اجلميع  يشجع  كام  أدائها،  يف  يعاونون 

العام للجامعة. 

لوضع  مجاعيًّا  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  ن  وُيكوِّ
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.

ويعد تسجيل الرائد لكل أنواع نشاط اجلمعية؛ من أهم األعامل التي 
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  اجيابًيا  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 باطالعهم 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 
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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 يعمل 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�ض الأن�شطة الرتبوية غري املنهجية

حتقيق  اإىل  املدر�شية  الأن�شطة  ترمي 
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 ثم 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 اإن 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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�شروط الن�ش�ط الطالبي غري املنهجي اله�دف

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. 

3- برنامج النشاط؛ َبنَّاء، ويرتبط بأهداف الرتبية، وبحاجات الطلبة، 
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 
ا وباشرتاك مجيع العاملني فيه.  التعليمية، ويكون مستمرًّ

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. 

ا تعليمًيا تتكامل فيه النظرية والتطبيق.  14- أن يكون النشاط مرشوعًّ

15- أن يتميز باملرونة وحتقيق العمل املشرتك. 
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وظ�ئف الأن�شطة

تقــدم الأن�صطــة عــدًدا مــن الوظائــف النف�صيــة والرتبوية 
والجتماعيــة التــي تتم مــن خالل ممار�صــة املتعلمــني 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.

خربات  إىل  وحتويلها  النظرية  اجلواب  تعميق  عىل  األنشطة  تساعد   •
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  عددا  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.

• تساعد املتعلمني عىل احرتام األنظمة والقوانني وتعميقها يف نفوسهم.

• تنمية املهارات االجتامعية املرغوب فيها لدى املتعلمني.

• تنمي الوالء االجتامعي لآلخرين وللبيئة املحيطة.
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العوامل املوؤثرة يف الن�ش�ط الرتبوي غري املنهجي

تلعب جمموعة من العوامل دوًرا مهًما يف التاأثري على الن�صاط 
املدر�صي �صواًء �صلًبا اأم اإيجاًبا .. ومنها: 

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

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. 

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

فرصة للهو الطلبة. 

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

ال يتم 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 ُتفرض 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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مع�يري اختي�ر الن�ش�ط 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.

الطالب  مشاركة  تكون  بحيث  واملرونة؛  والتكامل  الواقعية    .11
لإلفادة من مجيع اخلربات واإلمكانات املتاحة يف املدارس.
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اجله�ت امل�شرفة على الن�ش�ط 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 
املسؤولية فيه إضعاف للربامج املعدة؛ بل عىل العكس من ذلك فإن تضافر 
جهود هؤالء بال شك قادر عىل حتقيق النتائج امُلثىل، 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  شئون  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�ش�ط الطالبي يف حتقيق اأهداف املنهج

إن أي 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 وليس 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  جًدا 

والنشاطات تساعد عىل إضافة اجلو املناسب لالبتكار واالخرتاع.

املعلم  إرشاف  حتت   ، تنفيذه  مكان  كان  أًيا  تربوي  نشاط  لكل  إن 
رائد النشاط؛ يعد جزًءا تربوًيا من املنهج يساعد يف بناء شخصية الفرد بناًء 
الطالب  عليها  حيصل  التي  اخلربات  إكامل  عىل  ويساعد   ، متوازًنا  متكاماًل 

خالل 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، 
بناء  غىل  بالتأكيد  هيدف  والذي  األكاديمي،  للربنامج  مكمل  برنامج  وهو 

جانب 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 حالًيا.

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 دور مهم يف خدمة املنهج؛ يجب اأن 
ُيراعي يف اختياره واإعداد براجمه ما يلي:

)1( أن تكون األنشطة املنفذة يف املدرسة وثيقة الصلة باملواد الدراسية 
واملقررات، وعاماًل مساعًدا للتفوق الذي نصبوا 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 ممثلة برائدها 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،  يف  املتفوقني  والطالبات  الطالب  عند  مشرتكة  صفات  لوجود 
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�شية .. ن�ش�ط مدر�شي ذو اأهمية ق�شوى

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 منه 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. 

مساندة  إىل  األول  املقام  يف  هيدف  املدرسية  املكتبة  يف  والكتاب 
بمعناه  الرتويح  ام  املدريس  للعمل  سواء  الطالب،  حاجات  وإشباع  املنهج 
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 وُتعني 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 واالطالع .. 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�شية 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 
ما  منها  أوعية عديدة،  واملعلومات من خالل  املعرفة  اإلمكان بث  جعلت يف 
مًعا،  عليهام  يعتمد  ما  ومنها  السمع،  يعتمد عىل  ما  ومنها  البرص،  يعتمد عىل 
فضاًل عن وسائل االتصال عن بعد عرب األقامر الصناعية إىل نشوء اهتاممات 
تربوية وتعليمية تنشد استخدام هذه الوسائل يف العملية التعليمية بشكل حيقق 
أهداف التعليم ويعمق آثاره، ويرفع من مستوى املتعلم، بحيث ال يقترص دوره 

عىل جمرد التلقي فقط، وإنام عىل مشاركة فعالة من جانبه للقيام بدوره.

الوسائل  هذه  توظيف  عىل  اهتامماهتم  الرتبويون  ركز  ذلك  وعىل 
ال  وفعالية  وفوائد  مميزات  من  حتققه  ملا  التعليمية  العملية  يف  هبا  واالستعانة 
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، ونّوعت 
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  تغيري  منها:  جوهرية،  وأسباب 

التدريس غري التقليدية.

إىل  للدروس  متلٍق  مستمع  جمرد  من  الطالب  حتول  ذلك  واقتىض 
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باحث عن املعلومات، يعتمد عىل نفسه يف احلصول عليها ألي غرض من 
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 منصبًّا 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 
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أساليب التعليم، واالختالفات يف اإلدراك والفهم بني الطالب دفعت املكتبة 
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 - أي 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�شية

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

الأمريكية، وهي تتمثل يف الآتي: 
املنهج  مطالب  مع  يتمشى  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 موضوع بعناية ودراسة 
التي تقدم للتالميذ واملدرسني عىل درجة عالية  املكتبة  بحيث تكون اخلدمة 

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.
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ويف املدرسة الثانوية جيب العمل بربنامج معني يتيح الفرصة لكل فرد 
الالزم  واإلرشاد  التوجيه  يتطلب  وهذا  قدراته،  وينمي  ويبتكر  يكتشف  أن 
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 َثمَّ 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 
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يمكنها من مساعدة التلميذ عىل تنمية هذه االهتاممات ذات الشأن. 

بتقدير  املتعلق  والتذوق  احلس  وتنمية  اجلاملية  اخلربة  تقديم   -5
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؛ 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. 

السلوك  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 
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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 

املعرفة، وخاصة للمنهج الدرايس واملجتمع.

ميكن اأن نوجز الأهداف ال�شابقة كالآتي: 
الدرايس  املنهج  مطالب  مع  يتمشى  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. 

5- تشجيع التعليم مدى احلياة عن طريق االستفادة الدائمة من مصادر 
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، 
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حتمل  من  قدر  عىل  املكتبة  أمني  كان  إذا  تطبيقي،  عميل  واقع  إىل  النظرية 
املسؤولية وعىل وعي هبذه األهداف، وحيمل إيامًنا كاماًل بوظيفة املكتبة داخل 
املجتمع العرصي، كام يمكنه ترمجة هذه األهداف إىل واقع تطبيقي إذا ُزودت 
املكتبة املدرسية باإلمكانات الالزمة التي حتقق هلا القيام 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، 
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السواء. 

وعندما تأخذ املكتبة املدرسية عىل عاتقها ترمجة هذه األهداف إىل تطبيق 
املناسبة لكل مستوى من مستويات  الكتب واملواد  ينبغي هلا أن ختتار  عميل 
اإلنسانية،  املعرفة  موضوعات  كافة  نفسه  الوقت  يف  تغطي  والتي  التالميذ، 
إىل  السهلة  القراءة  ومن  الصعب،  إىل  السهل  من  تدرجًيا  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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اخلدم�ت التي تقدمه� املكتبة املدر�شية

املجتمع  ألفراد  وثقافية  تعليمية  خدمات  بتقديم  املدرسة  مكتبة  تقوم 
مهاًم  مركًزا  تعد  املدرسية  املكتبة  ألن  وذلك  ومدرسني(،  )طالًبا  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  أليِّ  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 )أي كل موضوع بمفرده(؛ خلدمة 
أهداف البحث العلمي للطالب، مع توثيق كل موضوع بمصدره )أي 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�شي

تعترب املكتبة املدرسية حموًرا أساسًيا من حماور التطور املعارص للعملية 
العقلية  للرتبية  جماالً  بوصفها  كبري  دور  التطور  هذا  يف  وللمكتبة  الرتبوية، 
والتثقيفية للطالب،  فضاًل عن وصفها 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 أي 
)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 

متطلباهتم القرائية واملعرفية، وتعمل عىل إعدادهم إعداًدا تربوًيا سلياًم.

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  ومضيعه  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 أساسًيا 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 
التعليمية يقصدها الطالب بمحض رغبته، وتبًعا حلوافز ذاتية دون  للعملية 

ضغط أو إكراه أو إجبار.

إذا  إال  الدور،  القيام هبذا  املدرسية  للمكتبة  أنه ال يمكن  الطبيعي  من 
كل  إضافة  عن  فضاًل  وعددًيا،  نوعًيا  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�شرة وت�أثريه� على الأن�شطة

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.
4. دعم األنشطة مادًيا ومعنوًيا.

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 الإمك�ن�ت يف تفعيل الأن�شطة

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 مكاًنا 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 الربن�مج يف اإنـج�ح الأن�شطة

يعد الربنامج عاماًل مهاًم 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 
حتقيق  عىل  والعمل  الرتبوية  أهدافها  حتقيق  إىل  الربنامج  خالل  من  املدرسة 
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�شد الطالبي داخل املدر�شة يف الأن�شطة

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�شرف الن�ش�ط الطالبي 
يف الإدارة التعليمية على الأن�شطة

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�شجالت ومهمته� يف تنظيم عمل جم�عة الن�ش�ط

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 أم السنوي.

4. التعرف عىل األنشطة التي تم تنفيذها وإمكان 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.

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

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

املتميزين من أجل  التعرف عىل الطالب  10. يساعد السجالت عىل 
مساعدهتم، ووضع الربامج اخلاصة هبم من أجل صقل مواهبهم.
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تعريف ب�أنواع من اجلم�ع�ت املدر�شية

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 
تالءم خمتلف التالميذ يف املدرسة، ويمكن التعرف عىل حاجات التالميذ عن 
طريق توجيه استفتاء هلم عن حب الكتب إليهم باإلضافة إىل استطالع آراء 
املدرسني فيام جيب أن تتضمن مكتبة املدرسة من كتب، وسالمة اللغة ونضج 
يف  كتب  عىل  املكتبة  حتتوي  أن  حيسن  عام  وبوجه  القراءة،  وسهولة  اآلراء 

املوضوعان 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 
عن  خترج  التي  واملدرسة  الذباب،  مكافحة  أو  النظافة  كحمالت  بحمالت 
أو  نظافة مساكنهم  إىل  أهلها  بإرشاد  لقرية  وتقدم خدماهتا  املدريس  حميطها 

إنارهتا أو غري ذلك من اخلدمات التي تعود عىل األهايل بالنفع.

التي تقوم هبذا العمل؛ مدرسة ناجحة يف أداء رسالتها  وتعد املدرسة 
جمتمعنا  إليها  حيتاجا  التي  املدارس  وهي  املجتمع،  مدارس  من  كمدرسة 

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 
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إنساًنا نافًعا من خالل اتصاف أفراده بالروح الرياضية الصحية؛ كالتسامح، 
بالنفس  والثقة  واملثابرة  الذات،  وإنكار  واجلد،  الرشف  عىل  واملحافظة 

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 
وممارسة احلياة الصحية السليمة، وتنمية الفراغ استثامًرا نافًعا وممارسة احلياة 
الصحية السليمة، وتنمية صفات القيادة الصاحلة، وحتمل 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، وُيكّون فريًقا أو أكثر لكل لعبة.

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

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 
التالميذ عىل أن يشمل هذا اللون من األناشيد اإلسالمية التي تريب يف التلميذ 

حب أمته اإلسالمية، والدفاع عنه.
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أما مجاعة املوسيقى؛ فاملوسيقى حرام، فكيف تريدوننا أن نريب أبناءنا 
عىل احلرام؟!.

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

وهي التي تربز العلوم بمظهرها النافع. 

اجلمعية الكيميائية تنتج الزيوت والعطور وغريها، ولكنها إىل جانب 
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.
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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.

وينبغي عىل كل معلم أن يلجأ إىل املجتمع املحيل لالستفادة مما به من 
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 يتعدى 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  حتقق  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 :
املهارات  من  ومتكينهم  التالميذ  خلدمة  حيوي  جمال  املدرسية  اإلذاعة 
ودقة  اللغة،  وإتقان  اإللقاء،  وجودة  األداء،  حسن  عيل  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 
فيها من صورة األداء السليمة يف خمتلف املجاالت؛ من موضوعات، وأخبار 
مدرسيه، وبيئية، وحملية، وعربية، وعاملية، والتعليق عليها، وإعداد حتقيقات 
يتمكنون  حينئذ  فهم  متنوعة؛  أخري  وألوان  وقصص،  وطرائف،  إذاعية، 
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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.

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

سبيل االسرتشاد هبا.

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

وأن تكون عاماًل مساعًدا هلم.
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الن�ش�ط املدر�شي يف املرحلة املتو�شطة )الإعدادية(

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

التعليمية األخرى التي سبقتها.

السابقة للطالب ، ففي املرحلة  ال تقل أمهية هذه املرحلة عن املرحلة 
السابقة كانت األنشطة تعمل عىل تقديم األنشطة من خالل اللعب وتقديم 
امتداًدا  فتعترب  املرحلة  هذه  أما   ، مساعدهتم  أجل  من  هلم  الالزمة  اخلربات 
حقيقًيا للمرحلة السابقة يف إكساب املتعلمني املعلومات واملهارات واخلربات 

الالزمة.

وهلذه املرحلة نوع من اخلصوصية تتمثل يف حدوث تغريات جوهرية 
يبدأ  حيث  نفسه؛  بالوقت  ونفسية  عضوية  التغريات  هذه   ، الطالب  عىل 
نجد  وبالتايل  الرجولة  مرحلة  إىل  الطفولة  مرحلة  من  التحول  يف  الطالب 
وطبيعة  وميوله  اهتامماته  عىل  تنضح  أصبحت  واضحة  تغريات  هناك  أن 
استعداداته؛ حيث يكون الطالب ويف هذه املرحلة يف أشد احلاجة إىل األنشطة 
التي تساعده عىل االستقالل االجتامعي واملهني وتفريغ طاقاته ، كام حيتاج إىل 
املساندة من أجل التخلص من الكثري من املشكالت التي تبدأ يف الظهور عليه 

مثل احلرية والشك والتناقض وغريها.
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اأهداف الن�صاط املدر�صي يف املرحلة املتو�صطة:
واقع  إىل  وترمجتها  الطالب،  نفوس  يف  اإلسالمية  العقيدة  متكني   .1

عميل.

2. تقوية الشعور واالنتامء الوطني، وطاعة والة األمر، واحرتام العلم 
والعلامء.

ومعلميه،  زمالئه  مع  اإلجيابية  العالقات  بناء  إىل  الطالب  توجيه   .3
وتدريبه عىل العمل اجلامعي والتعاون وحتمل املسؤولية.

العلمي،  والتتبع  والتأمل  املعرفة  عن  البحث  إىل  الطالب  تشويق   .4
وتعويده عىل االنتفاع بوقته.

5. تطوير قدرات الطالب العقلية واللغوية، وتعويده عىل التعبري عن 
رأيه واحرتام الرأي اآلخر.

6. تنمية القدرات احلركية للطالب، ومساعدته عىل التوافق احلركي.

7. اإلسهام يف تنمية وخدمة املجتمع واملحافظة عىل املوارد الطبيعية.

اأهم جمالت الن�صاط للمرحلة املتو�صطة:
1.جمال نشاط الرتبية اإلسالمية.

2.الربامج العامة والتدريب.

3.جمال النشاط الثقايف.

4.جمال النشاط العلمي.
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5.جمال النشاط االجتامعي.

6.جمال النشاط الريايض.

7.جمال النشاط الفني واملهني.

8.جمال النشاط الكشفي.
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الن�ش�ط املدر�شي لذوي الحتي�ج�ت اخل��شة

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  بقدراهتم عىل أقىص درجة ممكنة، وجيدر  الوصول  إىل  تساعدهم 
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  انفعالًيا  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 أكاديمًيا 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.

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

املخصص هلا وهو العني.
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معوق�ت الن�ش�ط املدر�شي

1- معوقات خا�صة بالإدارة املركزية:
اإلدارة املركزية غري متفهمة، 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.

واملهتمني  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املسؤولون  بعض  يبذل  ال   •
بتخطيط التعليم وبراجمه، واإلرشاف الفني جهًدا حقيقًيا - عىل أسس علمية 
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  قرًسا 

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.

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

)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:

تعيينات  وجود  لعدم  ذلك  ويرجع  املتخصصني،  املرشفني  عجز   -
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  اهتامًما خاًصا ملدارس 
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  ومدريس  مديري  من  كثري  وفهم  اقتناع  عدم   -
شجع  مما  الوقت،  هيدر  تروحيًيا  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.

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

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

األنشطة.

- املبالغة يف املركزية لدى بعض املدراء والتي حتد دور مرشف 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.

النشاط،  الدرايس، وعدم وجود وقت خمصص ملامرسة  اليوم  - طول 
مما يدعو مرشيف األنشطة إىل استدعاء الطالب يف أثناء احلصص األكاديمية، 
أو 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 
الكتاب واملكتبة لدى الطالب أدى إىل  السلبي جتاه  الشعور  العمل، وزيادة 
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.

- عدم تفرغ بعض مرشيف األنشطة املدرسية احلرة، يعد معوًقا أساسًيا 
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 يطلب 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 أخصائي 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.

- كثري من الطالب يشعرون بأهنم مل ينجحوا يف مزاولة أي نشاط ألهنم 
مل يامرسوا أي 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 بدرجة اجلهد املبذول نفسه.

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 حقيقًيا 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 وتبدد جهد 

الفصل الدرايس.

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

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.

ومت ال�صتفــادة مــن مقرتحات املخت�صــني يف املجال، وم�صريف 
الأن�صطة يف �صياغة مقرتح لتفعيل الأن�صطة املدر�صية 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 األساليب 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 األساليب 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.

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية112

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�ش�ط املواد الدرا�شية

اليوم  أثناء  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 منطلًقا علمًيا ُتبني عليه مراحل 

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

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

استيعاهبا .

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

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�شطة 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  بشئون  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 ودوريات 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 الرحاالت 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 
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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 شئونه. 

* 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 دراسًيا، وعلمًيا، ورعاية املوهوبني. 

* حتدى 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 ملخرتعني. 

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

* متفوق دراسًيا. 

* 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...(
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* 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 عاٍل.

8- جماعة ال�صحافة املدر�صية: 

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

* غرس روح الكتابة للجامهري واالهتامم بمشكالت املجتمع. 

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية126

* 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 دراسًيا.

10- جماعة الرحالت: 

من اأهدافها: 
* تنمية اإلحساس بجامل الطبيعة واملناظر اخلالبة. 

* تدريب الطالب عىل القيادة والطاعة. 

* غرس قيمة حب الوطن، واملحافظة عليه.

* تعرف 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. 
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* النرشات الشعرية. 

* املجالت الشعرية.

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 عظيم  »أما من دون  األبناء؛  متابعة  العنكبوتية مع  الشبكة 

جًدا عىل الشباب ومستقبلهم وأخالقهم ودينهم« .

برامج  الطالب  يتقن  أن  احلاسوب يف حياتنا من أجل  أمهية  غرس   *
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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.
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13- جماعة امل�صرح : 

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. 
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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. 
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* 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   *

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية136

الصحيحة. 

* التعاون مع أولياء األمور يف تنشئة جيل خاٍل 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�ش�ط يف مدار�ض الوطن العربي الكبري

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

اإليها:
1- أغلب املدارس هتتم بالنشاط هلدف مهم يف نظرها، هو أن يعرض 
يف معرض أو يف حفل مدريس عام، أو لكي تنال قصب السْبق 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 
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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 األسايس؛ وهو االهتامم به لرتبية التالميذ تربية متكاملة، فعملية الرتبية 
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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الجت�ه�ت احلديثة لالأن�شطة الرتبوية

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

ويتطلبه 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  بناء عىل رغباهتم ووفًقا  الطالب  عضويتها 
مزاولة أنواع النشاط املحببة إليهم والتي يصعب حتقيقها عن طريق مجاعات 

الفصول.

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

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية142

اليابانيون  العليا يطلق عليها  الثانوية  باملدرسة  النشاط احلر  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 أسبوعًيا، 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  سوًيا،  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 إضافًيا لكي يتحاور معهم 
يف أمور عامة، كام يزور التالميذ بمنازهلم ذلك أن نظام التعليم الياباين يركز 

عىل التعاون بني اجلامعة وبناء روح الفريق.

ففي اليابان نجد مجاعات النشاط هناك متارس أنشطة لتنمية الوعي البيئي 
ختتلف يف نوعيتها؛ فاليابان بام أنه جمتمع يمتلك أحدث 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 
إىل أخرى، وهيتم نظام التعليم الثانوي اإلنجليزي بتنظيم األنشطة الطالبية 
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 
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واملدرسني(،  االجتامعيني  )اإلخصائيني  النشاط  مجاعات  ومرشيف  النشاط، 
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 اإلخصائيني ومدريس املواد؛ مثل الرتبية البيئية، والرتبية 

السياسية، والرتبية الصحية .. وما إىل ذلك.

ويوجد بعض املدارس اإلنجليزية التي تويل موضوعات قضايا 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 
يف تقييم املجهودات التي يبذهلا الطالب يف جمال خدمة البيئة واملجتمع املحيل، 
مكتبة  يف  تعرض  البيئة  عن  والعاملية  املحلية  األخبار  أن  من  التأكد  وكذلك 
هذا  يبذل  كام  املدرسة،  مدير  إىل  تنقل  األعضاء  اقرتاحات  وأن  املدرسة، 
هتدد  التي  باألخطار  الطالب  توعية  يف  منظمة  جمهودات  ومجاعته  املجلس 

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  وتطويق  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  أي  يف  النجاح  أسباب  ومن 
اإلعداد اجليد له قبل القيام به، إذ جيتمع اإلخصائي االجتامعي املرشف عىل 
املرشوع،  هذا  أهداف  معهم  ويناقش  اجلامعة،  أعضاء  الطالب  مع  اجلامعة 
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 
اجلامعة باالشرتاك مع املرشف العام عىل النشاط املدريس بتقويم املرشوع، كام 
يقوم املرشف بتقويم عمل مرشف اجلامعة .. وهكذا نجد مجاعة اخلدمة العامة 
باملدرسة الثانوية اإلنجليزية تنظم مرشوعاهتا وبراجمها عىل أساس جيد من 
العامة؛  تنفيذ مرشوعات وبرامج اخلدمة  التخطيط لكل مرحلة من مراحل 
سواء داخل املدرسة أم خارجها، كام يتم اختيار هذه املرشوعات والربامج 
وحتت  اجلامعة  مرشف  من  وبتوجيه  ورغباهتم  الطالب  احتياجات  عىل  بناء 
يقدم هذا كله يف صورة  ثم  باملدرسة،  للنشاط  العام  الرائد  ومتابعة  إرشاف 

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 يطوفون 
أبحاث عن ذلك بعد عودهتم من  التي يزوروهنا ويقومون بعمل  باألماكن 
مع  باالشرتاك  بتقييمها  ليقوم  اجلامعة  ملرشفه  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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ويف بعض املدارس الثانوية بإنجلرتا تنظم مجاعة الرحالت واملعسكرات 
العام  مدار  عىل  برناجًما  باملدرسة  األخرى  اجلامعات  بعض  مع  باالشرتاك 
الدرايس ملا يسمى بخطة العمل البيئي حيث خيرج كل أسبوع )10 -12( 
اخلربة يرشف عليهم يف  البيئة ذوي  طالًبا، ومعهم مرشف واحد من رجال 

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:

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

حتملهم لبعض املسؤوليات.

الصاحلة، وذلك عن طريق  للمواطنة  التالميذ  النشاط  برامج  ُتِعُد   .2
تعريفهم بواجباهتم ومسؤولياهتم أثناء اشرتاكهم يف تنظيمها ويف أثناء قيامهم 
أثناء تسجيلهم ألسامئهم إلعطاء أصواهتم، ويف  املهامت، ويف  بأعباء بعض 
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أثناء تصويتهم يف أمر من األمور، وأثناء حمافظتهم عىل سلوكهم يف املدرسة، 
وواجباهتم  حقوقهم  ممارسة  عىل  تساعد  هذه  النشاط  أوجه  أن  شك  وال 

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. ُتِعُد برامج النشاط التالميذ للحياة االجتامعية؛ عىل 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  سوًيا  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 ديوي« 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.

وال شك أنه ال يمكن للشباب أن حيلوا مشكلة وقت الفراغ وحدهم، 
ويمكن لربامج النشاط املختلفة أن تساعدهم عىل استخدام أوقات فراغهم 
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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.

4. تكملة مناهج املدارس االبتدائية والثانوية.

موحد  أكاديمي  ملنهج  خيضعون  التالميذ  أن  السوفيت  املربون  ويرى 
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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 عىل رغبتها يف قيام التالميذ يف أثناء ممارستهم هلا بمرشوعات هتدف 

لنفع املدرسة بصفة مبارشة، ونفع الدولة بصفة غري مبارشة.
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الدرا�ش�ت ال�ش�بقة يف الأن�شطة 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 جيدوا 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  تأثرًيا  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 
ديموغرافية  بعوامل مدرسية  تتأثر  األنشطة ال  برامج  نحو  املدارس  مديري 

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 الصفية(، 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�شق الث�ين: من�ذج لأن�شطة طالبية خمتلفة.

)1( أنشطة دعوية.

)2( أنشطة علمية.

)3( أنشطة عقلية.

)4( أنشطة دقة املالحظة.

)5( أنشطة تطوير الذات.

)6( أنشطة ثقافية منوعة.

)7( »50« نشاط إجيايب للفرد املسلم.

)8( أنشطة بنك املعرفة.

____________

مجيع فقرات األنشطة الرتبوية منتقاة من كتب األنشطة الرتبوية »لسمر حممد سليم« 
بترصف، مع حتويل الصيغة للمؤنث.
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اأن�شطة دعوية
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خدمة بيوت اهلل

املطلوب  اخلدمة  ونوع  منها  كل  حجم  ومعرفة  املساجد  حتديد  يتم 
تنفيذها بعد التفاهم مع اإلمام واملؤذن، ثم يتم جتهيز األدوات املطلوبة للنشاط 
ماهية  يف  تعليامت  عموًما  لألعضاء  وُتعطى  عادة،  املساجد  يف  يتوفر  ال  مما 
النشاط وطريقة تنفيذه، ويعطون آداًبا يف دخول املسجد حال النشاط، وعدم 
اإلرساف يف كل ما سوف يستخدمونه، والتعاون فيام بينهم والسمع والطاعة 
للقائد املعني هلم، والتقيد بالوقت املحدد. ويبني هلم أمهيته واحتساب أجرهم 

عند اهلل وعدم املراءاة فيه ونحو ذلك.

اأما اأهم الأن�صطة والأعمال فهي:
وغريها(  واملصاحف  والدواليب،  والرفوف،  )الفرش،  عامة  نظافة 
احلال  يف  جمموعة  بصيانتها  ويكلف  عناية،  إىل  حتتاج  التي  املصاحف  مجع 
دواليب  الفرش وترتيب  ترتيب  بإعادة  املسجد، وتقوم مجاعة أخرى  داخل 
املصاحف بإحسان توزيعها وتوزيع املصاحف هبا وإحسان ترتيبها، ووضع 
املسجد؛  وداخل  املياه  ودورات  األبواب  عند  وتوجيهية  إرشادية  لوحات 
لبيان السنن والواجبات والتعليامت املطلوبة إذا كانت غري موجودة أصاًل أو 

كانت قديمة وغري مناسبة.

توجيه الطالب للمهمة:
يتم اختيار الطالب املناسبني هلذه املهمة عىل أن يوزع اجلميع إىل فرق، 
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ويكون توزيعهم مناسًبا حلجم املسجد واتساعه وتعدد املطلوبات فيه، ويعني 
لكل فرقة رئيس ُتعطى له التعليامت والتجهيزات السابق إعدادها وتذهب 
الفرق إما يف حصة النشاط أو يف وقت آخر تراه املدرسة أنسب بعد التفاهم 

مسبقًا مع اإلمام واملؤذن.

املساجد  تلك  عىل  باجلولة  الطالب  عن  املسؤولون  األساتذة  ويقوم 
يف  ثم  تعليامت،  من  إليه  حيتاجون  ما  وتوجيه  طالهبم  نشاط  عىل  لإلرشاف 
املجموعات  تكافأ  الطابور  يف  أو  آخر  نشاط  يف  أو  اجلامعة  جلسات  إحدى 
ولكن بتميز بحسب تقييم املرشفني جلهود أفرادها، ويتم هذا النشاط مرة أو 
مرتني شهرًيا، ولو تعددت املساجد يف كل مرة، ويستحسن أن هتدي املدرسة 
هلذه املساجد دواليب ورفوًفا وغريها مما هو من عمل الطالب لتبقى ذكرى 

للمدرسة يف املسجد.
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زي�رة املر�شى من الطالب وعموم املر�شى

من  هلم  زميل  لزيارة  للطالب  موعًدا  الطالب  عىل  املرشف  يرتب 
يف  وبالذات  املستشفيات  يف  املرىض  بعض  لزيارة  أو  املرىض،  الطالب 
التخصص حلاالت؛ مثل اإلعاقة،  املستشفيات ذات  مستشفى خاص مثل: 
مثل:  خاص  لقسم  أو  وغريها،  املستديمة،  والعاهات  النفسيني،  واملرىض 
إصابات احلوادث املرورية ونحوها، ويتم ذلك بعد موافقة اإلدارة، وأولياء 
أمور الطالب، والرتتيب مع املسؤولني يف املستشفيات إذا لزم األمر، عىل أن 
يسبق موعَد الزيارة درٌس تربوي يف آداب الزيارة وصفتها وبيان فضلها عند 

اهلل تعاىل، وأهنا شكر هلل عىل نعمة الصحة والعافية يف الزائر.

مع  جلسة  الزيارة  انتهاء  بعد  تتم  ثم  للمريض،  هدية  تقديم  ويقرتح 
الطالب؛ لتساعد عىل بقاء تلك اآلثار يف نفوس الطالب، وتتولد لدهيم منها 

آثار إجيابية تعينهم عىل تقويم السلوك، ولكيال ينسوها فتذهب فائدهتا.

الثانوي  طالب  إال  املستشفيات  بزيارة  يقوم  أال  واألفضل  األوىل  من 
والصف الثاين والثالث املتوسط ، أما الزيارة للطالب املريض فال بأس أن تتم 

لعموم الطالب سوى املرحلة األولية .
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اأداء �شالة اجلمعة ب�شحبة امل�شرف

أيام اجلمعة ليذهب هو  النشاط أحد  يستحسن أن خيتار املرشف عىل 
املساجد  أحد  يف  الصالة  عىل  معهم  يتفق  بحيث   ، الطالب  من  وجمموعة 
املشهورة بتميز اخلطبة، عىل أن يتم التوجه إىل املسجد بصفة مجاعية من مكان 
واحد ويف وقت مناسب، بحيث يسبق دخول اخلطيب بساعتني عىل األقل؛ 
كلفهم  وإن  اليوم،  هذا  ملثل  مهجورة  وسنن  فضائل  عىل  الطالب  لتعويد 
بأنفسهم وذلك ملناقشتها معهم قبل يوم اجلمعة  الكتب  بالتعرف عليها من 
ورشحها هلم كان أفضل؛ خاصة الواجبات والسنن املتعلقة هبا، ويتفق معهم 
مناسب  مكان  يف  أو  أحدهم  بيت  يف  الصالة  بعد  ساعة  ولو  االجتامع  عىل 
ملناقشة ما استفادوه من اخلطبة، ويعلق هو عىل ما يلزم، ويطلب منهم إعداد 

بحث خمترص عن هذا النشاط فيام بعد.
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و�ش�ئل واأفك�ر للدعوة اإىل اهلل يف امل�شت�شفي�ت

 1- إلقاء الكلامت الوعظية يف املساجد واملصليات التابعة للمستشفى، 
والدروس العلمية، واملحارضات والندوات.

2- إقامة الندوات العلمية الطبية التي تبني إعجاز اهلل يف خلق اإلنسان.

3- تبصري الناس باألمراض الناجتة عن معصية اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

ما جيهلون من  والتخفيف من مصاهبم، وتعليمهم  املرىض  زيارة   -4
فقه وأحكام املريض.

5- الدعاء للمرىض بالشفاء يف اخلطب وهناية املواعظ والدروس.

6- توزيع الكتب واملطويات واملجالت النافعة عىل املرىض.

7- توزيع املصاحف عىل املرىض أو أجزاء القرآن الكريم.

الربامج  لعرض  املنومني،  غرف  يف  داخلية  تلفازية  شبكة  إنشاء   -8
املفيدة والنافعة فيها.

9- إجياد مكتبة علمية وصوتية يف املستشفى بمختلف اللغات.

10- إجياد مكتبة علمية وصوتية بلغات اجلاليات.

األكرب  الفقهني:  يف  واملمرضني  لألطباء  رشعية  دورات  إقامة   -11
العقيدة، واألصغر األحكام.

12- تقديم اهلدايا النافعة للمرىض بعد شفائهم وهبا كتيبات ومطويات 
دعوية.

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية166

13- توزيع فتاوى أهل العلم عىل املرىض.

 14- إعداد اللوحات احلائطية يف مصىل املستشفى أو يف االسرتاحات، 
وتعهدها بالفوائد والنصائح والتوجيهات.

15- وضع لوحة إلكرتونية وكتابة عبارات دعوية موجهة فيها.

يف  واملمرضني  األطباء  من  احلسنة  واألخالق  الصاحلة  القدوة   -16
املعاملة؛ من أبلغ ما يؤثر يف الناس.

17- ربط قلوب املرىض وتعلقها باهلل سبحانه، وأنه هو الشايف وحده، 
من قبل الطبيب واملمرض.

18- التنسيق مع مراكز الدعوة وتوعية اجلاليات يف دعوة غري املسلمني.
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الداعية الب�شري اأخالقة و�شف�ته ومنهجه

1- الداعية البصري.. يبدأ باألهم فاملهم.

الداعية البصري.. ال يتعصب وال يتحزب وال ينتمي إال للكتاب   -2
والسنة.

3- الداعية البصري.. حيقق مبدأ الوسطية احلقة.

4- الداعية البصري.. حيذر أشد احلذر من تصنيف الناس بالظن.

5- الداعية البصري.. يعتني بالقواعد الرشعية يف دعوته.

6- الداعية البصري.. يراعي فقه املوازنة بني املصالح واملفاسد.

7- الداعية البصري.. وفقه إنكار املنكر.

8- الداعية البصري.. يعتني ببيان حماسن اإلسالم.

9- الداعية البصري.. حيذر من خمالفات الكتاب والسنة مسايرة للواقع.

10- الداعية البصري.. يتقن املحاورة وآداهبا.

قدر   - والعملية  العلمية  القوتني:  بني  جيمع  البصري..  الداعية   -11
املستطاع -.

12- الداعية البصري.. يتثبت دائاًم وال يتعجل. 

13- الداعية البصري.. وفقه الفتن.

14- الداعية البصري.. يتفقد قلبه.

15- الداعية البصري.. ال يستوحش من قلة السالكني.
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16- الداعية البصري.. يقابل الضعف بالقوة.

17- الداعية البصري.. يفرق بني مرتكبي املعايص، وينزل كاًل منزلته.

18- الداعية البصري.. يستشعر مسؤولية الكلمة ويفكر قبل أن جييب.

19- الداعية البصري.. مبارك أينام كان.

20- الداعية البصري.. ال يشغل نفسه باآلفات ما مل تعرتضه.

21- الداعية البصري.. يداري وال يداهن.

22- الداعية البصري.. يتعاهد املسلمني بالزيارة والتواصل.

23- الداعية البصري.. ال تفارق االبتسامة والبشاشة وجهه.

24- الداعية البصري.. حليم ذو وقار وسكينة.

25- الداعية البصري.. رفيق رحيم.

26- الداعية البصري.. يكثر من االستشارة.

27- الداعية البصري.. يستخري اهلل قبل العمل.

28- الداعية البصري.. يوطن نفسه عىل البالء ويصرب إذا نزل به.

29- الداعية البصري.. يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق.
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ال�شتثم�ر الدعوي ب�لكلمة الطيبة

بالكلمة الطيبة ت�صتطيع اأن:
إليه وأوقعها يف نفسه، فهو  تنادي املدعو وتدعوه بأحب األسامء   -1

أسلوب حمبب إىل القلب املدعو.

2- تدعو للمدعو بأن هيديه اهلل، ويرشح صدره، ويفتح عليه.

خالل  من  رسوله  وأمر  اهلل  ألمر  االستجابة  إىل  املدعو  تشوق   -3
الرتغيب يف اخلري والرتهيب من الرش.

العيش  4- تربط حياة املدعو بمعاين اإلسالم قوالً وعماًل من خالل 
معه عيًشا مجاعًيا.

5- تنرش كل عمل إسالمي تراه أو تسمع به، فهي وسيلة لزرع احلس 
اإلسالمي يف نفوس الناس.

6- تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة.

ر املدعو بفضائل األعامل الصاحلة، فهي من أهم احلوافز إىل  7- ُتذكِّ
عمل اخلري واالستزادة منه.

الشكر  هذا  ففي  والدعوة،  اخلري  نرش  يف  ساهم  من  كل  تشكر   -8
تشجيع للعاملني للعمل اخلريي والدعوي.

واخلاصة ولك  العامة  املجالس  تطرح مشاريع خريية ودعوية يف   -9
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أجر الداللة عىل اخلري.

ونرش  الدعوة  جمال  يف  والسيام  واخلري  الرب  أعامل  كافة  تشجيع   -10
العلم.

وسائل  من  وغريها  موقع  أو  جريدة  أو  جملة  يف  مقاالً  تكتب   -11
اإلعالم املقروءة واملرئية.

12- تقدم نصيحة إىل اآلخرين؛ فالدين النصيحة.

13- هتدي ضاالً، وتعلم جاهاًل، وترشد تائًها، وتذكر غافاًل.

14- تدعو كافًرا إىل اإلسالم.

15- تبذل شفاعة حسنة.

16- تقدم رأًيا وتقرتح فكرة.

17- تروح قلًبا وتنفس كربة.

18- تبلغ آية، وتروي حديًثا، وتنقل فتوى.

19- حتي سنة، ومتيت بدعة.

20- تنرش دعوة، وتنشط خاماًل، وتنمي موهبة، وختطط مرشوًعا.

21- تشغل الناس باهلل تعاىل، وأمره وهنيه، وجنته وناره.

22- تعلن عن حمارضة، أو كتاب، أو رشيط مفيد.

23- تقتنص الفرصة بالكلمة الطيبة يف احلاالت التالية:

 * رفيق السفر يف القطار أو الطائرة.
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 * فرصة اللقاء العابر عىل الوليمة أو أية مناسبة.

 * جلسة اسرتاحة يف ناٍد، أو مستشفى، أو دائرة حكومية.

 * جلسة املرافقة يف الدراسة.

 * جمال ارتباط يف التجارة أو أية معاملة.

 * يف السوق وعند الرشاء، أو يف احلدائق العامة، أو يف املسجد، أو يف 
التعارف مع الغري يف السفر.

مؤسسة  تبني  وقد  دعوة،  تنشئ  قد  الطيبة:  للكلمة  الوسائل  هبذه 
أممًا من  اهلل  السبات، وقد خيرج هبا  قلوًبا من  تعاىل هبا  اهلل  ينقذ  خريية، وقد 
عامل األموات، وقد يتحول املجتمع بأكمله من االنحراف إىل الصالح بإذن 

اهلل تعاىل.

واملوفق السعيد من وفقه اهلل لكلمة اخلري التي تنترش يف اآلفاق فيكون 
له أجرها وأجر من يعمل هبا إىل ما شاء اهلل.

العلم  من  عنده  بام  أبًدا  يزهد  أال  اإلجيايب  للداعية  ينبغي   .. هنا  ومن 
أين يكون، ومتى تؤيت كلمته  تبليغ األمانة، فام يدري  يبتعد عن  أو  واخلري، 

عطاءها، ومتى تثمر؟. وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد.
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من الكلم�ت التي ينبغي للداعية ا�شتخدامه�

بعض الكلامت الطيبة التي ينبغي عىل الداعية أن يامرسها يف أثناء كالمه 
مع الناس:

•   جزاك اهلل خرًيا.

•   بارك اهلل فيك.
•   عفا اهلل عنك مل فعلت ذلك.

•   غفر اهلل لك.

•   أشكرك أخي الكريم.
•   رمحك اهلل تعاىل.

•   معذرة أخي احلبيب.

•   لو سمحت أخي الفاضل.
•   ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل.

•   لو تكرمت أخي املسلم.
إىل غري ذلك من الكلامت الطيبة التي تطرب األذن، وتطمئن القلب، 

وحتببك إىل اآلخرين.
فلتكن الكلمة الطيبة شعارك، ولتجِر الكلمة الطيبة دوًما عىل لسانك.
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املطوي�ت و�شيلة دعوية

أن  يستطيعون  اليوم  الدعاة  وأصبح  الدعوة،  وسائل  تعددت  لقد 
يامرسوا الدعوة عرب وسائل كثرية للدعوة إىل اهلل، وقد ُجربت هذه الوسائل 

وأبدت نجاًحا كبرًيا.
من هذه الوسائل املطويات؛ وهي عبارة عن مواضيع تكتب يف ورقة 
واحدة ثم تلف، ومعروفة لدى اجلميع، وهي سهلة التناول، قصرية الكلامت، 

جذابة املنظر، ال تأخذ وقًتا يف قراءهتا، تعالج موضوًعا حمدًدا.
مجيل  بمظهر  املطويات  من  مجلة  النرش،  دور  بعض  أصدرت  ولقد 

وجذاب يلفت األنظار، ويشد القارئ إليها.
وأهم مزاياها إًذا؛ أهنا سهلة قصرية جذابة ال تأخذ من القارئ سوى 

بضع دقائق، وحتوي معلومات مركزة ومفيدة.
اأهدافها:

1- توعية الناس بأمور دينهم بأسلوب سهل وواضح.
إجياد وسائل دعوية سهلة من خالل توزيعها يف قطاعات خمتلفة   -2

من الناس وبأسعار رمزية.
3- اختيار موضوعات متس واقع الناس وهتم حياهتم اليومية.

4- تصحيح كثري من االنحرافات العقدية واألخالقية والسلوكية.
5- غرس مبادئ وأفكار إسالمية يف نفوس الناس. وغري ذلك من األهداف.
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اأق�صام املطويات:
يمكن أن نقسم املطويات بحسب املواضيع التي تطرح فيها ومن ذلك:

اأوًل: العقيدة الإ�صالمية:
وذلك كمعاجلتها موضوًعا أو مفهوًما عقدًيا وقع االنحراف فيه، أو 
ُجهلت أمهيته ومكانته يف حياة الناس؛ مثل: بيان معنى ال إله إال اهلل ورشوطها 
سب  وحكم  والرباء،  الوالء  عقيدة  بيان  أو  اإلسالم،  نواقض  أو  وأركاهنا، 
اهلل - عز وجل - أو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أو خمالفات يف الرقية، والتوسل باألنبياء 
واألولياء والصاحلني، واالبتداع يف الدين، واالحتفال باملولد النبوي، وحكم 
السحر والكهانة، وعيد احلب.. وما إىل ذلك من املواضيع أو املفاهيم العقدية.

ثانًيا: الفقه:
فيها تنرش املواضيع الفقهية؛ مثل: الصالة رشوطها وأركاهنا ومكانتها 

يف اإلسالم، وأحكام صالة املريض وطهارته، وغريه من أهل األعذار.

احلج  وصفة  الصحيحة،  العبادة  وضوابط  وأحكامها،  واألضحية 
والعمرة، والزكاة، وصفة صوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ثالًثا: الأخالق والآداب:
وهي تعالج مواضيع حتث عىل خلق فاضل، أو حتذر من خلق يسء، 
أو تبني معنامها؛ كاحلديث عن: حسن اخللق عامة، أو بر الوالدين، وحسن 
وترك  واحلياء،  املزاح،  وحكم  السالم،  وإفشاء  الطريق،  وأدب  العرشة، 

الغضب، سالمة الصدر .. إلخ.
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رابًعا: املراأة والأ�صرة والرتبية:
وتتحدث فيها عن مواضيع هتم املرأة املسلمة يف دينها ودنياها؛ كاحلديث 
عن األم ومكانتها ودورها، أو احلديث عن احلجاب وأحكام زينة املرأة، أو 
حترير املرأة، وخطر مشاركة الرجل املرأة يف ميدان عمله، أو مواضيع تتعلق 
بالفتاة املسلمة؛ مثل: إليك يا ابنتي، وأفيقي يا فتاة اإلسالم، وفتاة ال تعجبني.

أو احلديث عن مواضيع هتم األرسة املسلمة وصالحها والسري هبا نحو 
العالقات األرسية وتسعى هبا نحو  أمور تفسد  أو  آمنة،  حياة هنيئة مطمئنة 
التفكك والضياع، كاحلديث عن: الوسائل املفيدة للحياة السعيدة، أو أخطار 

هتدد األرسة، وأطفالنا ومعاين الرجولة، ويا بنتي .. وغريها من املواضيع.

خام�ًصا: الرقاق واملواعظ:
وصورهتا ومواضيعها واضحة معروفة ترتكز يف احلديث عن: األعامل 
احلديث  أو  وفضائلها،  واالستغفار،  واحلمد،  كالشكر،  لألجور؛  املضاعفة 
عن املحاسبة والتفكر يف حال الدنيا ومآهلا واآلخرة وأهواهلا، وغري ذلك من 

املواضيع التي يكون هدفها ترقيق النفس وهتذيبها.

�صاد�ًصا: الدعوة:
وهبا تعالج مواضيع ذات عالقة بالدعوة إىل اإلسالم، والسبل املوصلة 
وطرق  اهلداية،  موانع  عن  كاحلديث  االستقامة؛  من  املانعة  أو  اهلداية  إىل 
االستقامة، والبدائل الدعوية، أو احلديث عن أن اإلسالم هو احلل والتعريف 

بدين اإلسالم .. إلخ.
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�صابًعا: ال�صرية والتاريخ:
واملشاهد،  واملواقف،  والغزوات  اهلجرة،  من  والعرب  كالدروس 

وفضائل الصحابة، ومعرفة األنبياء، وسري الصاحلني واالقتداء هبم .. إلخ.

ثامًنا: متفرقات:
مثل: فانكحوا ما طاب لكم، الوصية الوصية، فلنتصارح يا أيب، األلفية 

القادمة .. إلخ.

ويف األخري: أعود وأؤكد عىل أمهية املطوية وأثرها يف الدعوة إىل اهلل - 
عز وجل - ، ملا تتمتع به من مزايا يف هذا اجلانب.
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كن داعًي�

�صفات الداعية:
* اإلخالص هلل واملتابعة )ألرشف األنبياء واملرسلني(.

* العلم واحلكمة.

* احلرص عىل املدعوين والتلطف هبم.

* علو اهلمة والتفاؤل دائاًم.

* األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

* املداومة عىل الذكر، وتعاهد النفس بالرتبية الربانية.

* التحدث مع الناس بام يعقلون.

* القدوة احلسنة وااللتزام واالنتهاء عن كل ما هني عنه وحذر منه.

* العلم بحال املدعوين.

* املعرفة ملا يدعو إليه.

* استحضار الصدق واستشعار املسؤولية واألجر.

* حضور الذهن، وصفاء البال، واطمئنان النفس، واصطحاب احلجة 
والربهان.
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طريق الدعوة:
* دعوتنا مستمدة من كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

عنهام،  ويدافع  إليهام،  ويدعو  والسنة،  بالكتاب  يستيضء  الداعية   *
ويبذل الغايل والنفيس يف خدمتهام.

* إىل اهلل ندعو عىل بصرية وهدى.

* نعلم ما ندعو إليه، ونبني للناس احلق.

* بالقلم واللسان والعلم واملال والقدوة احلسنة؛ تنترش دعوتنا.

* نغرس مبادئ اإلسالم، ثم نفصل أحكام رشيعتنا الغراء.

* بالرتغيب والرتهيب واحلوار واإلقناع واحلجة الواضحة؛ نصل إىل 
القلوب، ونوصلها للحق.

* بالرفق واللني والصرب واليقني؛ تنترص دعوتنا.

قلب الداعية:
* ينبض باإليامن، وحمبة الرمحن، وطاعة الرسول العدنان، عليه وعىل 

آله أفضل الصالة وأزكى السالم.

* يتأجج حرقة، ويذوب أمًلا، النتشار اجلهل واملعايص وأي انحراف 
يف املجتمع.

* يتفجر طاقة وجهًدا يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

* يفرح بانتصار احلق وانتشار النور، وحيزن إذا ما أزبد الباطل وأرعد.
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* مرشئب بالعلم والنور، متجرد للعزيز الغفور.

* األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أسمى أهدافه، وأجل مقاصده.

* حمبة اخللق وهدايتهم حتلق يف أرجائه.

قلم الداعية:
* باحلق يميض عىل صفحات اإلخالص.

* يدعو إىل تعاليم الدين، ويسطر احلكمة والرباهني.

* يدحض املضللني، وينافح عن الدعاة املخلصني.

* يبني البدع والضالالت، وحيارب املعايص واملنكرات.

* ينثر احلرف إيامًنا ويقينًا، وينظم الشعر إسالًما مبينًا.

* عىل كلامته يرفرف التوكل عىل اهلل، وبني جنباته يبتغي مرضاة اهلل.

* مداده حمبة اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وشعاره الدعوة إىل اهلل.

* ال خيشى يف اهلل لوم الئم، ويف سبيل احلق ماض ودائم.

نور دعوي يف املحراب:
يف املسجد عليك باخلصال التالية:

* كن سباًقا إىل الصف األول، وحمافًظا عىل صالة اجلامعة.

* تزين وجتمل للعبادة؛ قال تعاىل:نث ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ 
ٿ مث ]األعراف[.
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* حافظ عىل السنن الرواتب، تنل أسمى املراتب.

* التبكري إىل الصالة استثامًرا للوقت؛ بأداء الرواتب، وقراءة القرآن، 
والذكر، واالستغفار.

ر املساجد شعارهم )خريكم من تعلم القرآن وعلمه(. * ُعامَّ

* تعاهد املأمومني بالكلامت التوجيهية، واملواعظ اإليامنية.

الرتتيب  مع  اإلرشادية،  امللصقات  ووضع  الدعوية،  النرشات   *
والتجديد؛ مجال للمسجد، وتوعية للمصلني.

* تعليم اجلاهل، وتوجيه الصغري، والتلطف مع الكبري؛ شعار املؤمنني.

نابع من استشعار الوقوف أمام  * احرتام املساجد، وااللتزام بآداهبا، 
اهلل تعاىل.

* من أعظم عامرة بيوت اهلل؛ بذل اجلهد واملال والعلم: دعوًة وتعلياًم.
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اأن�شطة علمية
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الالقط  الرائع

الأدوات املطلوبة: 
1- علبة كربيت. 

2- قمع. 

3- اجلزء الداخيل لقلمي رصاص )اجلرافيت(. 

الطريقة: 
من  الداخيل  اجلزء  وانزع  الكربيت؛  لعلبة  الداخلية  القطعة  خذ   -1
وأدخل  الكربيت  علبة  اثقب  ثم  باجلرافيت؛  يسمى  وهو  رصاص  قلمي 

عمودي اجلرافيت بحيث يكونا قريبني من قاع العلبة. 

2- ثم اقطع جزًءا صغرًيا من اجلرافيت، وضعه عرضًيا أسفل عمودي 
ثم  اجلرافيت؛  أعمدة  من  عمود  أي  ينكرس  ال  حتى  حذًرا  وكن  اجلرافيت، 
أحرض سامعة راديو صغرية، وصل طرفيها بسلكني طويلني؛ أحدمها يف أحد 

طريف حجري البطارية، واآلخر بأحد طريف علبة الكربيت. 

3- انتقل إىل حجرة جماورة ومعك علبة الكربيت التي عدلتها ، واجعل 
صديقك بجوار السامعة املوجودة يف احلجرة، وتكلم بأي كالم تريده ، واسأل 
واجعله   ، كله  كالمك  سمع  قد  بأنه  جييبك  وستجده   ، قلت  عام  صديقك 
يتكلم واجلس أنت بجوار السامعة وستجد أن صوت صديقك يصل إليك 

بوضوح تام؛ وهبذا تكون قد حصلت عىل القط خاص بك وبصديقك. 
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تف�صري ذلك: 
التيار الكهربائي يرسي يف السلك ، ويرسي أيًضا يف قضبان اجلرافيت، 
وعند التكلم يف العلبة هيتز قاعها اهتزاًزا يقوم بتعديل الضغط بني جرافيت 
القلم الرصاص ، فيمر التيار بطريقة غري منتظمة.. وهذه التنوعات يف التيار 
الكهربائي؛ هي املسببة للذبذبات التي نسمعها يف السامعة والتي خترج كالًما 

واضًحا. 
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الب�لون العجيب

الأدوات املطلوبة: 
1- بالون متوسط احلجم. 

2- زجاجة كبرية احلجم. 

3- كمية مناسبة من املاء الساخن؛ وأخرى متساوية من املاء البارد. 

4- إناءان كبريان.

الطريقة: 
اإلناء  ثم أحرض  الزجاجة؛  بإحكام عىل فوهة  البالون  بتثبيت  قم   -1

الكبري األول وضع به كمية كبرية من املاء الساخن. 

2- يف اإلناء الثاين ضع كمية كبرية من املاء البارد جًدا )مثلج(. 

لبضع  البارد  احلوض  يف  البالون  فوهتها  يف  املثبت  الزجاجة  ضع   -3
ثوان؛ وستجد أن البالون املنفوخ جزئًيا واملثبت فوق فوهة الزجاجة سينكمش 

كثرًيا عن حجمه السابق. 

ارفع  بارد؛  ماء  به  الذي  باإلناء  البالون  حجم  ينكمش  أن  بعد   -4
الزجاجة من املاء البارد؛ وضعها يف املاء الساخن، وستجد أن البالون سينتفخ 

كثرًيا عن حجمه السابق.
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تف�صري ذلك: 
عندما وضعت البالون فوق فوهة الزجاجة كان البالون منتفًخا قلياًل 
اهلواء  حرارة  انخفضت  البارد  املاء  يف  الزجاجة  وضعت  وعندما  باهلواء؛ 
البالون، ولكن  لذا.. ينكمش اهلواء ويقل حجم  البالون؛  املحبوس بداخل 
عندما وضع باملاء الساخن فإن جزئيات اهلواء املحبوسة بداخل البالون تتمدد 

الرتفاع حرارهتا، وتشغل حيًزا أكرب؛ لذا.. ينتفخ البالون ويكرب حجمه. 
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�شحيفة ل حترتق ب�لن�ر

إذا  حيرتق  الورق  وأن  الورق،  من  مصنوعة  الصحيفة  أن  نعرف  كلنا 
أرضمت النار فيه؛ ولكن طريقتنا الكيميائية هذه جتعل الصحيفة ال حترتق، 

وكي تقوم بذلك ستحتاج لألدوات التالية:

الأدوات املطلوبة: 
1- حملول الشبة )وهو أن تضع قطعة من حجر الشبة يف كمية مناسبة من 
املاء، وأن تقوم بتذويبه، كام أنك تستطيع رشاء حجر الشبة من الصيدليات، 

أو من بائعي أدوات احلالقة(.

2- صحيفة عادية )قديمة( .

الطريقة: 
ثم  املشبع،  الشبة  حملول  بإحضار  قم  بمنزلك؛  وأنت  البداية  يف   -1
اغمس الصحيفة يف هذا املحلول عدة مرات، حتى تترشبه متاًما، ثم بعد ذلك 

قم بتجفيفها وتنشيفها إىل أن تعود إىل حالتها العادية. 

واعرضها  معك،  التي  الصحيفة  أخرج  أصدقائك؛  أمام  وأنت   -2
عليهم، وسيجدون أهنا صحيفة عادية متاًما، ثم قم بتقريبها من شمعة مشتعلة 
وستجد أن صحيفتك ال حترتق؛ وهذا ما سيبهر أصدقاءك ويعتقدون أنك 
قمت بأمر سحري، ولكنك بالطبع ستخربهم بام قمت به، وأن ما قمت به ما 

هو إال يشء علمي وال يوجد يشء سحري باملوضوع.
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التف�صري العلمي: 
يمنع حملول الشبة ورق اجلريدة من االحرتاق. 

وال  عليها،  لتتمرن  أوالً  بمنزلك  التجربة  هذه  بإجراء  قم  ملحوظة: 
تعرض نفسك لالحرتاق بالنار.

وعندما تتأكد من عدم احرتاق اجلريدة قم بعملها مع أصدقائك. 
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ا�شنع الدم ال�شن�عي

تستطيع أن تصنع الدم الصناعي مثل الذي يستخدم يف األفالم، وهو 
يتكون من أدوات يسرية جًدا؛ وهذه التجربة هي كام ييل: 

الأدوات املطلوبة: 
1- كمية مناسبة من الكركم األصفر املطحون. 

2- مقدار مناسب من الصابون )يفضل لو كان لونه أمحر قاين(. 

3- كمية من املاء. 

الطريقة: 
يف البداية خذ ملعقة من الكركم األصفر وضعها يف كأس أو يف طبق 
صغري، ثم بعد ذلك ضع عليها قلياًل من املاء )العادي( حتى يتكون لديك 

خليط متجانس منهام.   

ثم بعد ذلك ضع عىل اخلليط الذي لديك قليل من الصابون، وانظر 
كيف سيتغري اللون األصفر املميز للكركم إىل اللون األمحر الدموي.

طريقة أخرى للحصول عىل الدم الصناعي:

الأدوات املطلوبة: 
1- كمية من الكرنب األمحر. 

2- قليل من املاء. 
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3- ليمونة.

الطريقة:
يقطع الكرنب األمحر لقطع صغرية، ثم نضعه يف إناء مناسب، ونرفعه 
املحلول  لون  حدة  زادت  املاء  كمية  قلت  كلام  أنه  )الحظ  هادئة  نار  عىل 

الناتج(؛ وبعد فرتة يتلون لون املاء ويصبح لونه أزرق.

نصفيه  ذلك  وبعد  اخلالط،  يف  نرضبه  ثم  ليربد،  املحلول  نرتك  ثم 
)نرشحه(، ثم نضع عىل الرتشيح الناتج نقطة واحدة فقط أو اثنتني من عصري 

الليمون، وستالحظ تغري اللون من األزرق إىل األمحر الوردي الدموي. 
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ح�ملة ط�ئرات

قاعدة بحرية  الطائرات؛ هي سفينة حربية صممت لكي متثل  حاملة 
جوية متنقلة يف البحار واملحيطات ، وبإمكان الطائرات املوجودة عليها أن 

تقلع يف أي وقت وتعود إليها مرة أخرى.

الأدوات: 
1- عدد علبتني لبن مبسرت من احلجم الكبري. 

2- عدد علبتني لبن مبسرت من احلجم الصغري. 

3- لصق. 

4- رشيط الصق لونه أزرق أو أسود. 

5- ألوان عريضة غري قابلة للمسح. 

6- قطعة من ورق الكرتون. 

7- ورق مقوى أبيض. 

8- مقص. 

9- غطاء زجاجة مياه معدنية. 

10- وحدة واحدة من كرتون أبيض. 

11- أعواد ثقاب أو خلة أسنان.

اخلطوات: 
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1- قم بلصق علبتي اللبن الكبريتني قاعدة كل منهام يف األخرى لصًقا 
جيًدا. 

2- قم بقص قطعة من ورقة الكرتون عىل شكل مستطيل طوله أكرب 
من طول علبتي اللبن بحوايل )5سم(، وعرضه نفس الطريقة أكرب من عرض 

علبتي اللبن بحوايل )4سم(. 

3- قم بتغليف علبتي اللبن السابقتني باللصق من اجلانبني. 

ثم  الصغريتني كل منهام إىل جانب األخرى،  اللبن  الصق علبتي   -4
غلفهام من مجيع االجتاهات باللصق. 

5- علينا اآلن لصق مستطيل الكرتون الذي قمنا بتجهيزه عىل علبتي 
اللبن الكبريتني ليكون بمثابة سطح حاملة الطائرات. 

6- تغليف سطح املستطيل الكرتون باللصق. 

7- يف اجلزء اخللفي من سطح حاملة الطائرات قم بلصق علبتي اللبن 
الصغريتني ليكونا بذلك غرفة قيادة حاملة الطائرات. 

8- باس�تخدام اللص�ق األزرق أو األس�ود؛ ق�م بتحدي�د مس�ارات 
الطائ�رات ع�ىل س�ط�ح احلامل�ة، وكذل�ك حتديد جس�م حامل�ة الطائرات 

نفس�ها . 

وألصقهام  مربعات ومستطيل،  األزرق يف عمل  اللصق  استخدم   -9
عىل غرفة القيادة لتكون شبابيك وأبواب الغرفة. 

من  القيادة  غرفة  سطح  عىل  املعدنية  املياه  زجاجة  غطاء  الصق   -10
األمام. 



193 ربيع األنشطة المدرسية

هوائي   صغرية يف عمل  بالستيك  اخللة وشبكة  أعواد  استخدم   -11
استقبال الالسلكي والرادار ، وثبتهم تثبيًتا جيًدا باستخدام مسدس الشمع 

عىل سطح غرفة القيادة. 

12- خذ قطعة كرتون من كرتون البيض وغلفها باللصق ، ثم اغرس 
فيها اثنني من أعواد اخللة كأهنا مدفعية حاملة الطائرات ، ثم الصقها خلف 

غرفة القيادة. 

13- استخدم الورق املقوى األبيض يف صنع طائرات صغرية ، وقم 
بتلوينها والصقها عىل املمرات. 
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مكوك الف�ش�ء

السفر  يف  الفضاء  علامء  يستخدمها  التي  النقل  وسائل  إحدى  هو 
ويتكون   ، حولنا  من  والكواكب  األرضية  الكرة  أحوال  لدراسة  للفضاء 

مكوك الفضاء من: 
* خزان وقود خارجي لونه برتقايل. 

* صاروخان للدفع. 
* املركبة املدارية ، وهي عبارة عن مركبة تشبه الطائرات ذات أجنحة. 

الأدوات: 
1- علبة لبن مبسرت من احلجم الكبري.

2- زجاجة مياه غازية فارغة. 
3- عدد )2( لفة مناديل ورق مطبخ فارغتني. 

4- لصق. 
5- قطعة كبرية من القطن. 

6- رشيط لصق عريض لونه برتقايل. 
7- ورق كرتون أو علبة كرتون فارغة. 

8- عدد )2( كوب بالستيك. 
9- عدد )3( غطاء زجاجة مياه غازية. 

10- قلم ألوان عريض أزرق.



195 ربيع األنشطة المدرسية

اخلطوات: 
1- نقوم برسم الشكلني املقابلني عىل الورق املقوى ونقصهام. 

2- نقوم بتغليف زجاجة املياه الغازية برشيط اللصق الربتقايل. 

3- نقوم بتغليف لفات املناديل باللصق. 

4- نغلف علبة اللبن بأكملها بلصق. 

5- نلصق اجلناح الكبري يف مؤخرة علبة اللبن. 

6- نلصق الدفة يف اجلهة املقابلة للجناح الكبري. 

7- قم بلصق زجاجة املياه الغازية عىل علبة اللبن ، بحيث تكون فوهة 
الزجاجة أعىل  من علبة البالستيك. 

8- قم بلصق قاعدة األكواب البالستيك يف فتحة لفات املناديل؛ كل 
كوب يف فتحة. 

9- غلف األكواب البالستيك بلصق ، ثم لوهنا باللون األزرق. 

 ، الغازية  املياه  زجاجة  جانبي  عىل  املناديل  لفات  بلصق  نقوم   -10
بحيث يكون ارتفاعها من األعىل مساوًيا الرتفاع علبة اللبن. 

11- استخدم الورق املقوى يف عمل خمروطني )قرطاسني( قاعدهتم 
بنفس مقاس فتحة لفات املناديل. 

12- غلف املخروطني باللصق ، ثم الصق كل واحد منهام أعىل لفة 
من لفات املناديل. 

صغرية  ومستطيالت  مربعات  رسم  يف  األزرق  اللون  استخدم   -13
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عىل جانبي علبة اللبن ومن األمام ، بحيث يبدو شكلها وكأهنا نوافذ مكوك 
الفضاء. 

14- أمام الدفة اكتب باخلط العريض كلمة )وكالة الفضاء اإلسالمية( 
أو أية كلمة أخرى تريدها أنت.

15- باللون األزرق؛ ارسم خطًّا عريًضا عىل جانبي الدفة من اخللف 
، وكذلك عىل اجلناحني. 

يف  الغازية  املياه  بزجاجات  اخلاصة  الثالثة  األغطية  بلصق  قم   -16
قاعدة علبة اللبن؛ الصق الثالثة عىل صف واحد. 

القطن إىل )5( قطع، )2( منها حجمها كبري  بتقسيم قطعة  17- قم 
والصقهام يف فتحتي األكواب البالستيك، وال�)3( الباقني الصقهام يف أغطية 

املياه املعدنية املوجودة أسفل علبة اللبن. 

18- بعد التأكد من لصق قطع القطن جيًدا، ومتام جفاف اللصق، قم 
بسحب طرف كل قطعة منها من طرفها قليال حتى تبدو كأهنا هلب. 

19- واآلن انتهينا من عمل مكوك الفضاء بكل أجزائه. 
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�شفينة �شراعية

السفن الرشاعية؛ هي سفن قديمة كان يعلو قمتها رشاع كبري أو أكثر، 
وكان الرشاع يستخدم لالستفادة من طاقة الرياح يف تسيري السفينة ، وذلك قبل 

أن خيرتع اإلنسان املحركات التي تعمل هبا البواخر والسفن العمالقة اآلن.

الأدوات: 
عليك  جتد  مل  )إذا  بنيًّا  لوهنا  يكون  أن  يفضل  غازية  مياه  زجاجة   -1
املركب  البني وكأن جسم  باللون  تلوينها  ثم  بلصق  بيضاء  بتغليف زجاجة 

مصنوع من األخشاب(. 

2- مقص. 

3- ورق كانسون أبيض. 

4- عدد )6( أعواد شواء. 

5- عدد )6( من عصيان اآليس كريم. 

6- غراء رسيع.

 اخلطوات: 
1- رسم خط مستقيم عىل جسم زجاجة املياه الغازية. 

2- لصق رشيط من لصق عىل اخلط الذي رسمناه. 

اللصق  فوق رشيط  واحدة  استقامة  نقاط عىل  برسم ثالث  نقوم   -3
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عىل أبعاد متساوية. 

من  نقطة  كل  مكان  ثقب  بعمل  نقوم  إبرة؛  أو  دبوس  باستخدام   -4
النقط الثالثة. 

إىل  تصل  حتى  احلاد  الطرف  من  الثالثة  األعواد  بغرس  نقوم   -5
اجلانب اآلخر من الزجاجة، واحذر أال تغرس األعواد يف الزجاجة من اجلهة 

األخرى. 

6- قم بلصق األعواد يف الزجاجة باستخدام الغراء الرسيع ، عىل أن 
يكون العود األوسط أطول من العودين اآلخرين. 

7- بعد التأكد من جفاف الغراء متاًما؛ الصق عوًدا آخر يف كل عود من 
األعواد السابقة. 

8- علينا اآلن استخدام ورق الكانسون األبيض يف رسم أجزاء الرشاع 
األول طوله   ، إىل )3( مستطيالت  الورق  بتقسيم  أوالً  فنقوم   ، )10 قطع( 
بحوايل  املعدنية  املياه  زجاجة  يف  بغرسه  قمنا  الذي  األوسط  العود  من  أكرب 
منه  أكرب  أو  بنفس عرضها  أي:  الزجاجة  لعرض  مناسب  )2سم( وعرضه 
قلياًل ، أما املستطيالن اآلخران فيكون طوهلام بنفس طول العودين اآلخرين 

ونفس عرض الزجاجة. 

9- ق�ص األج�زاء التي رس�متها ع�ىل ال�ورق ، ثم ق�م بعمل ثقب 
يف كل ج�زء م�ن األج�زاء التي قصصته�ا: الثق�ب األول أعاله واآلخر يف 

األس�فل . 

10- لعمل القاعدة التي سنضع عليها املركب؛ نستخدم عصيان اآليس 
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كريم يف ذلك ، كل اثنني منهام نلصقه ببعضهام باستخدام الغراء الرسيع عىل 
شكل حرف )x( ونرتكها حتى جيف الغراء متاًما، ثم نقوم بتجميع القطعتني 

مًعا باستخدام باقي عصيان اآليس كريم. 

من  نبدأ  أن  أوالً  علينا  ال��رشاع؛  أجزاء  برتكيب  نقوم  لكي   -11
املنتصف، فنقوم برتكيب أكرب قطعة يف أسفل العود األوسط ثم األصغر ثم 
األصغر )ملحوظة نقوم برتكيب 4 قطع يف العود األوسط ألنه أطوهلا( ، ثم 
بعد ذلك نقوم برتكيب أجزاء الرشاع يف العودين اآلخرين ، لكن الحظ أن 

كل عود منها يتم تركيب )3( قطع يف كل واحد منها.

12- واآلن بعد أن تتأكد من متاسك القاعدة اخلشبية التي صنعتها من 
عصيان اآليس كريم متاًما؛ قم برفق بوضع مركبك الرشاعي عليها. 
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جتربة تنف�ض اخلمرية

متطلبات التجربة: 
1-4 أكياس بالستيكية متوسطة احلجم تقفل بدباسة.

2- )4( عبوات من اخلمرية اجلافة النشطة.
5- كمية مناسبة من السكر.

6- ملعقة صغرية )شاي(.
7- كوب مدرج للقياس.

درجة   46 )حوايل  عىل  مضبوًطا  املاء  ويكون  دافئ  ماء  أكواب   -8
مئوية أو 115 فهرهنيت(.

9- إناء كبري.
10- قلم فلوماسرت ال يتأثر باملاء )حرب دائم(.

11- ثريمومرت.
12- قطعة كرتون.

13- مسطرة.
14- قلم جاف أو قلم رصاص.

الكائنات احلية املجهرية  التجربة هو: توضيح تفاعل  اهلدف من هذه 
ودورة الكربون مع اخلمرية والسكر واملاء، واكتشاف كيف تعتمد الكائنات 

احلية عىل تدفق املاء والطاقة من خالل بعض أنواع السالسل الغذائية. 
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طريقة عمل التجربة: 
يف  النشطة  اجلافة  اخلمرية  من  واحدة  عبوة  حمتويات  بتفريغ  قم   -1
كل كيس من األكياس التي يتم قفلها بدباسة، ثم قم بإضافة ملعقة صغرية 

)شاي( واحدة من السكر يف كيس واحد، ثم اكتب عليه ملعقة سكر. 

2- قم بإضافة نصف ملعقة شاي من السكر يف كيس آخر، ثم اكتب 
عليه نصف ملعقة شاي، ثم قم بإضافة ربع ملعقة شاي من السكر يف الكيس 
الرابع، واكتب عليه ربع ملعقة شاي، ثم اكتب صفر خارج الكيس األخري، 
إناء كبري بحيث  الدافئ يف  املاء  ثم قم بصب  له،  بإضافة أي سكر  تقم  وال 

يمتلئ بمقدار الثلثني. 

3- اخترب درجة حرارة املاء باستخدام الثريمومرت، كام جيب أن تكون 
درجة حرارة املاء هي )46( درجة مئوية )115 فهرهنيت(. 

4- ثم قم بإضافة ماء ساخن أو بارد للوصول إىل درجة احلرارة هذه، 
الدافئ من اإلناء عىل كل  املاء  القياس لوضع كوب من  ثم استخدم كوب 
متاما،  املحتويات  ملزج  أصابعك  بني  برفق  كيس  كل  بضغط  قم  ثم  كيس، 

وتأكد من عدم وجود أجزاء جافة من اخلمرية أو من السكر يف األكياس. 

5- قم بتفريغ معظم اهلواء خارج األكياس وإحكام إغالقها، ثم قم 
بوضع األكياس يف إناء املاء الدافئ يف مكان دافئ بحيث ال تربد رسيًعا، ثم 
انتظر من )30 : 40( دقيقة؛ ثم تناول الكيس الذي تم تعليمه بالرقم صفر 

خارج املاء، وقم بتجفيفه ووضعه عىل منضدة مستوية. 

الكيس،  أعىل  مستواها  ضبط  مع  كرتونية  قطعة  بوضع  قم   -6
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الكرتونية،  القطعة  أسفل  إىل  املنضدة  من  املسافة  لقياس  املسطرة  واستخدم 
ثم قم بتسجيل القياسات اخلاصة بك، ثم كرر ما سبق مع األكياس املتبقية. 

كل  يف  الكربون  أكسيد  لثاين  التقريبي  احلجم  حساب  جيب  هنا   -7
كيس؛ ويكون ذلك بأن تقيس طول الكيس، وتقيس عرض الكيس، وتقيس 
املسافة من املنضدة عىل القطعة الكرتونية )أي االرتفاع(؛ وهبذا تستطيع أن 
برضب  وذلك  كيس  كل  يف  الكربون  أكسيد  لثاين  التقريبي  احلجم  حتسب 
أكسيد  ثاين  حجم  لديك  يكون  وهكذا  االرتفاع(؛  يف  العرض  يف  )الطول 

الكربون يف كل كيس.

ما الذي حدث:
التي  الطبيعية  الدورة  إعادة  عملية  بتأثريات  العلامء  من  العديد  هيتم 
للتحلل  القابلة  املادة  تتطلب  ما  وعادة  لألرض؛  احليوي  املحيط  يف  حتدث 
بالبكرتيا؛ وجود الرطوبة للكائنات احلية املجهرية )كائنات حية مسؤولة عن 
التحلل احليوي للنفاية( ليتم تنشيطها، وحتتوي اخلمرية يف هذه التجربة عىل 
كائنات حية تقوم بتحليل املادة اخلاضعة لفعل اخلمرية وهي السكر املذاب 

باملاء وتقديم غاز ثاين أكسيد الكربون.

الكائنات احلية من دون جمهر،  أنه من الصعب رؤية  الرغم من  وعىل 
والتي  الكربون(  أكسيد  )ثاين  وهو  أال  ذلك  عىل  دليل  رؤية  يمكنك  ولكن 
هذه  يف  )السكر  الطعام  مصادر  بتحليل  الكائنات  هذه  تقوم  كيف  توضح 
احلالة( التي متنح الطاقة لألنظمة الصغرية وتساعد عىل إعادة دورة حياة املواد.

أكسيد  ثاين  من  خمتلفة  كميات  عىل  األكياس  حتتوى  احلالة  هذه  ويف 
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التي  األكياس  يف  أكرب  بدرجة  حتدث  التحلل  عملية  ألن  وذلك  الكربون؛ 
بالكيس  املوجودة  اخلمرية  إن  وحيث  السكر،  من  أكرب  مقدار  عىل  حتتوي 
الذي تم تعليمه بالرقم صفر ال حتتوي عىل سكر، ولذلك لن يكون هناك ثاين 

أكسيد الكربون. 

بالفضاء  املوجودة  املجهرية  احلية  بالكائنات  أيًضا  العلامء  وهيتم 
اخلارجي؛ ومن أمثلة ذلك: البحث عن حياة عىل املريخ، وحيث إن مظاهره 
احلياة ال يمكن رؤيتها بسهولة عىل السطح، ويقوم العلامء بالبحث عن أنواع 

أخرى من الدالئل عىل وجود هذه الكائنات احلية املجهرية. 

فحاول ختيل ما هي أنواع التجارب التي جيب إجراؤها للتعرف عىل 
وجود حياة باملريخ.

مالحظات لأولياء الأمور واملدر�صني:
املاء  كان  فإذا  والثريمومرت؛  الساخن  املاء  مع  التعامل  عند  حذًرا  كن 
ساخنًا جًدا، ستقتل اخلمرية، ثم قم بسؤال أطفالك كيف يمكن ربط اخلمرية 
املستخدمة يف هذه التجربة بدورات احلياة، ودورات املاء، ودورات الكربون 
بحث  إجراء  عىل  بتشجيعهم  قم  ثم  لألرض،  احليوي  املحيط  يف  املوجودة 

صغري الستكشاف أمور أخرى حتدث من حولنا. 
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ارِو نب�تك اأوتوم�تيكًي�

آلًيا )أوتوماتيكًيا(  التالية تستطيع من خالهلا أن تروي نباتك  الطريقة 
وبغري تعب؛ وذلك بإتباعك للخطوات التالية:-

أوالً: أحرض زجاجة بالستيكية )أو زجاجة( كبرية وامألها باملاء.
ثانًيا: نكس الزجاجة بام فيها من ماء بجوار النبات الذي تريد أن تسقيه.
الزجاجة  ماء  فقاعات هوائية يف  الوقت تصاعد  بمرور  ثالًثا: تالحظ 
املوضوعة؛ ونقصها شيًئا فشيًئا، وهذا عالمة عىل بدء امتصاص النبات للامء، 
كام وتالحظ أيًضا أن النباتات تبقى ملدة طويلة خرضاء يانعة، وهذا دليل عىل 
أهنا تروى جيًدا من الزجاجة، وهذا ما يسمى بالري اآليل أو األوتوماتيكي، 
وتكفي زجاجة متوسطة احلجم عدة أيام، وخيتلف مقدارها باختالف عدد 

النباتات املزروعة داخل احلوض، وكذلك باختالف حالة الطقس.
تف�صري ذلك:-

الرضورية  املاء  كمية  بمرور  تسمح  الزجاجية  القارورة  أن  تالحظ 
النباتات يف  استمرت  املاء طاملا  املحيطة هبا، ويستمر رسيان  الرتبة  لرتطيب 
امتصاص الرطوبة املحيطة هبا، وعن طريق الرتبة اجلافة يتسلل اهلواء حتى 
املاء، وتنزل  فقاعة هوائية إىل سطح  فتتصاعد  الزجاجية  القارورة  إىل  يصل 

حملها قطرات من املاء بنفس حجمها. 
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اأن�شطة عقلية
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فرق بني امل�ء امل�لح والعذب

قد تشاهد يف إحدى حمطات التلفاز  منظًرا ألحد األشخاص وهو نائم 
فوق صفحة املياه واضًعا شمسية فوق رأسه متنع ضوء الشمس من التسلل 
لعينيه؛ أعتقد أنك ستضحك كثرًيا لذلك، وتظن أن األمر خدعة ما، وذلك 
ألن الرجل ال يغرق، ولكن إذا استمعت للمذيع وهو يتحدث عن هذا األمر 
ستجده يتحدث عن تواجد هذا الرجل يف مياه البحر امليت التي ال يغرق فيها 

أحد! 

وقد تتعجب لذلك ولكن أحب أن أوضح لك يا أخي أن هذا البحر 
ملوحة  وبسبب شدة  مهم؛  مزار سياحي  وفلسطني وهو  األردن  بني  يوجد 
هذا البحر ال يوجد فيه أسامك، كام أن كثافة مياهه كبرية جًدا وذلك بسبب 

كثرة األمالح التي به لذا ال يغرق فيه أحد.

واإليك جتربة ي�صــرية ت�صتطيع من خاللها اأن تفرق بني املاء 
العذب واملاء املالح؛ وذلك كما يلي:-

أحرض نوعي املاء أمامك ثم امأل كوًبا من هذا املاء، وكوًبا من املاء 
اآلخر، وضع بيضة يف الكوب األول، وستجد أهنا تطفو إىل ارتفاع معني، 
الكوب  يف  أخرى  بيضة  وضع  البيضة،  ارتفاع  مكان  عند  عالمة  ضع  ثم 
يف  ارتفاعها  نفس  إىل  ليس  ولكن  أيًضا،  ارتفعت  قد  أهنا  ستجد  اآلخر 

الكوب اآلخر.
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وتستطيع أن تفرق بني نوعي املاء؛ وذلك بأن البيضة ترتفع أكثر يف املاء 
املالح عن املاء العذب.

التو�صيح:-
كثافة املاء املالح أكثر من كثافة املاء العذب؛ وهلذا جتد أن املاء املالح 

يدفع البيضة الرتفاع أكرب من ارتفاعها يف املاء العذب. 
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طريقة �شهلة حل�ش�ب اجلدول الكبري ب�لري��شي�ت

 × عددين  رضب  ناتج  حلساب  الطرق  أسهل  عن  اآلن  سنتحدث 
والقلم  الورقة  باستخدام  أو  احلاسبة  اآللة  نستخدم  بأن  ستخربين  عددين؛ 
الطرق حلساب  باستعراض  اآلن  بعملية حسابية كبرية؛ ولكن سنبدأ  وتبدأ 

هذا األمر، وسنبدأ بسؤال يسري جًدا؛ وهو ما حاصل رضب )2 × 3(..؟!

أعتقد بأنك ستجيب عىل الفور وبكل سالسة = 6.

وإذا سألتك يف كم ثانية حللت هذه املسألة..؟! 

ستجيب يف أقل من ثانية .. حسنًا .. هل تستطيع بنفس رسعتك تلك 
أن حتسب حاصل رضب )12 × 17(..؟!

أعتقد بأنك سترتدد كثرًيا وستبدأ يف احلساب باستخدام الورقة والقلم 
أو باستخدام اآللة احلاسبة أو احلاسب اآليل.

ولكنني أحب أن أطمئنك بأن هناك طريقة رياضية صاروخية تضمن 
لك دقة النتيجة املتناهية مع رسعة رهيبة يف األداء؛ وستخترص بذلك الكثري 
عىل  احلصول  هو  الطريقة؛  هذه  من  واهلدف   .. والعناء  واجلهد  الوقت  من 
نواتج رضب األعداد من )11 إىل 19( بالرسعة والكفاءة نفسها التي نرضب 

هبا األعداد من )1 إىل 9( .. وإليك طريقة احلل السحرية:

مثاًل اأوجد حا�صل �صرب )12 × 13(.
كي تستطيع احلل برسعة عليك أن تأخذ الرقم )2( وارضبه يف )3(؛ 
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وضع أول ناتج )6( جانًبا؛ وخذ الرقمني نفسيهام )2( و )3( وامجعهام مًعا؛ 
ثم ضع ثاين ناتج وهو )5(؛ ثم ضع الواحد األخري أمامهام فتصبح النتيجة 

)156(؛ فلنجرب مثاال آخر، فليكن )12 × 14(.

يف البداية نقوم برضب )2×4 = 8(؛ بعد ذلك نجمع الرقمني نفسيهام 
األولني ومها )4+2 =6(؛ فيكون ما لدينا هو )68(؛ ثم نضع الواحد أمامهام 

فيكون الناتج هو )168(.

وكام ترى؛ فإننا نأخذ الرقمني من خانة املئات، ونرضهبم يف بعضهم، 
ثم نأخذ الرقمني نفسيهام من خانة املئات، ونقوم بجمعهام بعد ذلك، ثم نضع 
الواحد أمام الناجتان، وذلك ألن مرضوب أي رقمني يف بعضهام يكون الناتج 

ثالثة أرقام، ورقمنا الثالث طبًعا هو الواحد. 

وإليك مثال آخر للتثبيت؛ فليكن مثاًل: )11 × 13( .. ما هو حاصل 
رضهبام..؟!

الواحد  وبوضع  4(؛   = وأيًضا )3+1   ،)3  =  1  × أوالً؛ نرضب )3 
األخري؛ فيكون الناتج هو )143(؛ واستخدم اآللة احلاسبة للتأكد من صحة 

هذا احلل، وستجد أنه حل صحيح ال مشكلة فيه بإذن اهلل تعاىل. 

ملحوظة مهمة: 
توجد بعض عمليات الرضب لألرقام املكونة من رقمني ال تصح معها 
هذه الطريقة ، وهي عندما يكون حاصل رضب أول رقمني أكرب من )10(؛ 

ففي هذه احلالة تكون النتيجة شاذة؛ وذلك كام باملثال التايل: 

)12×17( .. ما هو حاصل رضهبام..؟!
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حاصل  الرقمني  هذين  فإن  ترى  وكام  14(؛   =7×2( نرضب  عندما 
رضهبام أكرب من الرقم )10(؛ وسًواء كان ناتج رضهبام أم ناتج مجعهام فوق 
أْي:  العادية؛  الرضب  مسائل  مع  نتعامل  كام  معهام  نتعامل  فإننا  العرشة 
باستخدام اآللة احلاسبة أو استخدام الورقة والقلم وارضهبام، وما عدا ذلك 

فتلك الطريقة فعالة. 

ملاذا ينصهر الثلج حتت عجالت السيارة؟ 

هل بإمكانك صهر اجلليد دون استخدام حرارة؟ 

املفاهيم العلمية: 
املؤثر  الضغط  زوال  بعد  التجمد  إىل حالة  املادة  التجمد: عودة  عودة 

عليها. 

املعرفة العلمية:
وضغطت  باآلخر  أحدمها  والمست  اجلليد  من  مكعبني  أخذت  لو 
عليهام لفرتة مناسبة من الوقت؛ لرأيت بضع قطرات من املاء تبدأ بالتساقط 

من منطقة التالمس.

خفف الضغط عىل القطعتني تدرجًيا، ثم اتركهام تالحظ أن القطعتني 
عىل  سلطناه  الذي  الضغط  أن  هو  ذلك  وتفسري   ، بعضهام  مع  ستلتحامن 

القطعتني جعل درجة انصهار اجلليد أقل من درجة االنصهار الطبيعية.

درجة  فإن  مثاًل؛  سلسيوس   صفر  بدرجة  البداية  يف  اجلليد  كان  فإذا 
انصهاره ستنخفض بتأثري الضغط لتصبح )-4 سلسيوس( مثاًل.
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عنه عادت درجة جتمده  الضغط  زال  فإذا   ، باالنصهار  يبدأ  نراه  لذا؛ 
إىل نقطة التجمد الطبيعية، وجتمد املاء املوجود بني سطحي متاس القطعتني، 

وتسبب يف التحامهام. 
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من �شوء ال�شم�ض تعرف على مواقيت ال�شالة

تستطيع أن تتعرف عىل مواقيت الصالة من دون ساعة؛ وذلك بام ييل:-

1- أحرض عًصا طويلة نسبًيا، وعًصا أخرى قصرية. 

2- ثبت العصا الصغرية يف قمة العصا الكبرية بالعرض؛ ولكن بحيث 
.)T( تكون شبيهة باحلرف

3- ختري مكاًنا تغمره أشعة الشمس طوال النهار وثبت العصا فيه. 

4- قس طول العصا؛ وعىل امتداد طول ظلها ضع عالمة عىل املكان 
هذه  حتى  العصا  من  خًطا  ووصل  نفسه،  العصا  طول  مع  يتساوى  الذي 

العالمة. 

السامء  يف  النور  من  خيوط  ظهور  عند  الفجر  صالة  وقت  حيني   -5
الفجر حتى  بيضاء وبجوارها خيوط سوداء؛ وتستمر صالة  تكون خيوًطا 

قبل طلوع الشمس. 

6- ستجد عند الظهر أن الشمس تتعامد عىل العصا، فال يظهر هلا ظل، 
وعندما يبدأ الظل يف الظهور ملسافة يسرية جًدا يكون هذا الوقت وقت صالة 
يظهر  فال  العصا  عىل  عمودي  وضع  يف  تكون  الشمس  ألن  وذلك  الظهر، 

ظلها. 

7- يستمر وقت صالة الظهر حتى يصل ظل العصا إىل العالمة التي 
وضعتها؛ والتي عندها يتساوى طول العصا مع طول ظلها، وجتد أنه يف هذا 

الوقت قد حان موعد صالة العرص.
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املغيب؛ وعند  وتبدأ يف  الشمس  ممتًدا حتى حتمر  العرص  ويظل وقت 
اختفاء  عند  العشاء  صالة  وقت  وحيني  املغرب؛  صالة  وقت  حيني  الغروب 

آخر خيط أبيض من ضوء الشمس وسدول الظالم الدامس. 

تف�صري ذلك:-
تدور األرض حول نفسها مرة كل )24( ساعة، وتدور حول الشمس 
يتغري  نفسها؛  حول  األرض  لدوران  ونتيجة  وربع،  يوًما   )355( كل  مرة 

موضع الشمس من وقت آلخر، ونتيجة هلذا يتغري الظل من وقت آلخر.

وقد يرس لنا اهلل تعاىل هذه الطريقة السهلة للتعرف عىل مواقيت الصالة. 
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م�ش�بقة ترديد الكلم�ت املت�ش�بهة

* خيرج من كل فريق متسابق، و ُيطلب منه ترديد الكلامت املتشاهبة 
مثل:

1- قط وقرد سقط القط بقدر القرد.

2- الشعوب الشامية والشعوب السامية.

3- قشدة طازجة.

4- طبق متر ولبن بقر.

5- سدادة سدنا تسد أحسن من سدادة سدكم.

6- دجاجة جارنا عىل جدار دارنا.

7- خوخ الشيخ خري خوخ.

8- كم كلمة يف كم؟.

9� خط تبوك طويل.

10- سجى شذى.
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اأن�شطة دقة املالحظة
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ال�شوؤال الأول

السؤال األول: ما املربع الناقص؟
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ال�شوؤال الث�ين

رقاًم  حيمل  الشبكة  يف  التسعة  املربعات  من  مربع  كل  الثاين:  السؤال 
تظهر يف  التي  أن يضم مجيع اخلطوط والرموز  وينبغي  إىل )3ج(،  من )1أ( 

املربعات التي هلا احلروف نفسها والرقم باألعىل جهة اليمني مبارشة.

عىل سبيل املثال؛ املربع )2ب( ينبغي أن يضم مجيع اخلطوط والرموز 
التي يف املربعني )2، ب(.

أحد هذه املربعات ليس صحيًحا؛ فام هو هذا املربع؟ 
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 ال�شوؤال الث�لث

السؤال الثالث: ما هو الشكل الشاذ؟ 
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ال�شوؤال الرابع

السؤال الرابع: ما املربع الناقص؟ 
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ال�شوؤال اخل�م�ض

السؤال اخلامس: أكمل احلروف الناقصة لتتوصل إىل كلمة مكونة من 
)8( حروف والتي تعني اسم وظيفة. 

يمكنك التحرك يف اجتاه عقارب الساعة أو عكسها. 

 

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية224

ال�شوؤال ال�ش�د�ض

نقطة  إليه  تضاف  أن  يمكن  ييل  مما  شكل  أي  إىل  السادس:  السؤال 
فتكون يف الطرف نفسه كام يف الشكل األول؟ 
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ال�شوؤال ال�ش�بع

السؤال السابع: ما املربع الشاذ؟ 
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ال�شوؤال الث�من

السؤال الثامن: عند إضافة )أ( إىل )ب( ينتج )ج(.

عند إضافة )د( إىل )ه�( ينتج )و(. 

ولكن الرموز املتامثلة ختتفي؛ فام الشكل الذي ينبغي أن حيل حمل عالمة 
االستفهام؟ 
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 اإج�ب�ت الأن�شطة الذهنية

من )1( إىل )8(

إجابة السؤال األول: )ز( كل صف وعمود يشتمل عىل النقط البيضاء 
مرة واحدة يف اليسار واليمني واملركز. 

النقطة السوداء تتحرك بمقدار )45( درجة يف عكس  ويف كل صف 
اجتاه عقارب الساعة، ولكن يف كل عمود تتحرك بمقدار )45( درجة يف اجتاه 

عقارب الساعة.

إجابة السؤال الثاين: )2أ(.

إجابة السؤال الثالث: )د( مجيع األجزاء املشرتكة بني الدوائر الثالث 
مظللة.

إجابة السؤال الرابع: )ج( بالنظر رأسًيا وأفقًيا، اخلطوط املوجودة فقط 
يف املربعني األولني تنتقل إىل املربع الثالث.

إجابة السؤال اخلامس: ميكانيكى.

باإلضافة  دائرتني  النقطة يف  )أ( حيث تكون  السادس:  السؤال  إجابة 
إىل املثلث.

إجابة السؤال السابع: )9( لكل من املربعات األخرى صور معكوسة 
يف مربعات أخرى.

إجابة السؤال الثامن: )د(.
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اأن�شطة تطوير الذات
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)10( اأ�شئلة لتطرحه� على نف�شك

1- ما األمور الثالثة التي أريد حتقيقها أكثر من أيَّ يشء سواها؟

2- ملاذا تلك األمور غاية يف األمهية بالنسبة يل؟

3- ما األمر الذي أود أن أتعامل معه أوالً؟ وملاذا؟

4- ما املوعد املعقول بالنسبة يل لتحقيق كل هدف منها؟

5- من أين يمكنني أن أبدأ؟ وما هي اخلطوة األوىل الصغرية التي جيب 
عيلَّ اختاذها؟

6- كيف يمكنني قياس تقدمي وأن أبقى عىل املسار الصحيح؟

7- من الذين أحتاج إىل مساعدهتم؟

8- ما الذي سوف جينيه هؤالء من مساعديت؟

9- كيف سأعرف أنني حققت ما أريد؟ وكيف أشكر اهلل تعاىل عىل 
ذلك؟

10- عندما أصل ملقصدي، فام الذي قد أرغب يف القيام به الحًقا؟

فهاًم  فيه  تسري  الذي  االجتاه  تفهم  أن  عىل  إجاباتك  تساعدك  سوف 
واضًحا متاًما. 

فمن ناحية، سوف تقدر قيمك اخلاصة؛ ألن ما قد يكون مهاًم بالنسبة 
ناحية  ومن  نفسه،  موقفك  يف  آخر  لشخص  األمهية  هبذه  يكون  ال  قد  لك 
أخرى، سوف تبدأ يف حتديد األشخاص املحيطني بك ممن سوف يدعمونك 

وجيعلون العملية برمتها أسهل وأيرس.
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)10( طرق لتجعل اأهدافك ق�بلة للتحقيق

فقط،  واحدة  بخطوة  سلاًم  يصعد  أحد  ال  الصغرية:  اخلطوات   -1
واألمر نفسه يصدق عىل عملية حتسني الذات وتطويرها. 

قسم أي تغيري تود القيام به إىل خطوات صغرية يمكن اختاذ خطوة منها 
يف كل مرة.

2- اكتب تلك اخلطوات: إن جمرد وضع خططك عىل الورق جيعلها 
أكثر صالبة يف عقلك.

أحرزوا  الذين  األشخاص  حياة  ادرس  أبطالك:  لديك  ليكن   -3
نجاًحا فيام تريد القيام به، وافهم كيف حققوا هذا، ولتدرك أهنم غالًبا كافحوا 

لسنوات قبل حتقيق الشهرة والثروة.

4- حدد إيقاع تقدمك: ال تقنع إال باألهداف الكبرية، ولكن تأكد أن 
ترتك الوقت الكايف هلذه الرحلة.

أكثر الناس يتوقفون عن املحاولة ألهنم حياولون الركض برسعة إلهناء 
الرحلة أرسع، لست بحاجة للرسعة، ولكن إىل االستمرارية واملثابرة.

5- كن واقعًيا: قد تراودك خياالت حول زيارتك للقمر، ولكن زيارة 
عجائب الدنيا السبع أكثر سهولة من رحلة للقمر، ومع ذلك، ومرة أخرى، 
قد تتحىل باملهارات حًقا، وبالشباب والطاقة لتتدرب وتدرس حتى تصبح 

رائد فضاء. 

6- ليكن لك مرشد ناصح: كأن يكون فرًدا من األرسة أو صديًقا أو 
زمياًل باملدرسة.
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والدعم  التشجيع  ويقدم  ينصت  ألن  استعداد  عىل  شخص  عىل  اعثر 
لك.

7- ضع عالمات عىل الطريق: ضع عالمة عىل كل مرحلة أو خطوة 
كبرية تقطعها عىل الطريق بمكافأة صغرية لنفسك؛ فمن املهم أن تعرتف بأيِّ 

إنجاز مهم وأن حتتفل به.

8- انظر للوراء: من السهولة بمكان  أن تركز عىل املقصد الذي تسعى 
بالقدر نفسه من األمهية أال تنسى الشوط الكبري الذي قطعته  نحوه، ولكن 

بالفعل.

من وقت آلخر؛ توقف وقفة صغرية وتأمل ماذا أنجزت حتى اآلن.

9- األسوة: قد تبدو هذه كلمة صعبة، ولكن عندما نستخدمها كثرًيا 
لن تكون غريبة أو غامضة. 

دربك  نفس  عىل  يسري  شخًصا  عينيك  نصب  تضع  أن  تعنيه  ما  وكل 
ويقدم عليك فيه كأنه مرشد، وأن تقيس تقدمك عىل الدرب باقرتابك منه 

أو ابتعادك عنه.  

األمر  أن  الوقت؛  نفسك طوال  إجيابيًّا: ردد عىل  تفكريك  ليكن   -10
ممكن وأنه سيكون كام تريد له أن يكون.

إذا تركت الشكوك تنمو يف عقلك؛ فسوف يبدو األمر أكرب من طاقتك.
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)10( اأ�شي�ء تنع�ض اجلميع

1- استيقظ منتعًشا: من املفارقة أنك حتظى بالسعادة عندما تنهض من 
الفراش، واحرص عىل  نومك، عليك أن حترص عىل قضاء وقت كاٍف يف 

احلصول عىل قسط كاٍف من النوم.
يستمتعون  سوف  من  هم  فقط  قليلون  اهلل:  يف  املحبة  اكتشف   -2
بالعيش لسنوات وحدهم متاًما عىل جزيرة معزولة، واحلقيقة أن أكثرنا سوف 

ينشغلون باهلرب من تلك اجلزيرة. 
إن وجود شخص حيبك يف اهلل؛ يمكنه أن يضاعف من سعادتك.

يف  عقله،  وخاصة  اإلنسان،  جسم  يكون  لياقتك:  عىل  احرص   -3
أفضل كفاءة له عندما يكون املرء متمتًعا بلياقة بدنية.

إنك لست مضطًرا لاللتحاق بصالة ألعاب رياضية، مع ذلك كل ما 
هو عليك هو أن تبقى نشًطا، وتتدرب بدنًيا عىل أية رياضة تروق لك أكثر 

من غريها.
سوف  واملقاصد؛  لألهداف  يسري  حتديد  جمرد  إن  أهداًفا:  امتلك   -4

يتيح لك الرتكيز عىل حتقيقها. 
امتلك الكثري من األهداف الصغرية واحتفل بتحقيق كل هدف منها.

5- ابن عشك: أرأيت كيف تبنى الطيور أعشاشها؟ إنه املكان الذي 
تشعر فيه الطيور باألمان والدفء واحلامية.

إن ملجأك هذا قد يكون هو منزلك أو غرفة نومك أو املسجد.
ليكن لديك مكان تشحن فيه قواك من جديد.

بعدد  تلتزم  أن  السهولة بمكان  إيقاعك: أحياًنا يكون من  6- اضبط 
مثل  مجيًعا،  بينها  املوازنة  حتاول  نفسك  جتد  ما  ورسعان  املهامت،  من  هائل 
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املهرج الذي يتالعب بعدد من الكرات يف اهلواء.
إنني هنا ال أدافع عن الكسل، لكنك بحاجة ألن تتجنب االهنيار حتت 

عدد غري حمدود من املهامت.
ويدعوك  يدلك  ما  أحد  هناك  يكن  مل  إن  نفسك:  إلسعاد  خطط   -7
إىل طعام أو نزهة، فعليك أن تتعلم كيف تدلل نفسك، ولتكن كل وليمة أو 

دعوة بمثابة مكافأة عىل إنجاز حمدد حققته.
إن تلك املكافآت الصغرية والكبرية هلا أمهية مساوية، لذا.. ابدأ اليوم!.
8- قدم اهلدايا: إن إدخال السعادة عىل قلوب اآلخرين هو أحد أفضل 

الوسائل ألن تكون أنت نفسك سعيًدا.
كن صديًقا سخًيا، وسوف تعوضك احلياة بقدر عاٍل من األرباح.

إليك، وإذا مل  توترهم  نقل  دائاًم  9- كن متساحًما: سيحاول اآلخرون 
تكن حتبهم حًبا مًجا؛ فقدم تعاطفك بسهولة، ولكن حاول جاهًدا أال تنتقل 

إليك عدوى أحزاهنم ومواجعهم.
10- العب: إننا ننسى أن نلعب عندما نتجاوز املرحلة االبتدائية.

العب؛ فسوف جيعلك اللعب تضحك وتنسى كل مهومك.
إن السعادة والنجاح أمران خمتلفان، ولكنك تسعى لنجاح حتى تكون 

سعيًدا.
أمام  السياق  يمهد  ذلك  وكل  النجاح،  عىل  الكالم  هذا  فك  عرَّ لقد 

تنميتك الذاتية.
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)10( اأمور كربى يقرر الن��ض اأحي�ًن� تغيريه� .. 

كيف ذلك؟

الوزن،  يف  املفرطة  الزيادة  يعانون  األشخاص  بعض  ال��وزن:   -1
الطبيعي  الوزن  حتت  هم  وآخرون  نحافة،  أكثر  يكونوا  أن  يف  ويرغبون 

ويرغبون يف اكتساب الوزن، واحلل؛ هو أن تقوم بذلك ببطء.

2- العمل : لعلك تكره وظيفتك، أو عىل األقل تكره ما تفعله بام تبقى 
من حياتك. 

هل حتاول حتسني الوظيفة التي تشغلها؟ أم أنك ترشع يف البحث عن 
وظيفة جديدة؟ غالًبا ما جيد الناس أنه من األسهل االنتقال إىل عمل جديد.

3- الصحة: أتشعر بالسوء حيال العادات املدمرة للصحة واملحرمة؛ 
من قبيل التدخني؟ أم أنك ترى أنك بحاجة ملزيد من التدريبات البدنية؟

صحية  حالة  نحو  طيبة  أوىل  خطوة  يعد  املتدرج  البدين  التدريب  إن 
أفضل.

لو كان  أتتمنى  مثري لإلحباط؟  تعيش يف حي سكني  املنزل: هل   -4
لديك حديقة حول منزلك، أو يف احلي الذي تسكنه. 

يف بعض األحيان يكون بوسعك القيام بالكثري من أجل حتسني حالة 
البيت الذي تعيش فيه أو احلي السكني الذي تقيم به، ويمكن هلذا أن يكون 

أقل تكلفة وأكثر يرًسا من االنتقال ملنزل آخر.
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الوقت، وأحياًنا  نتغري مع  إننا مجيًعا  5- األصدقاء: هذا األمر شاق! 
أصدقائك  لتغيري  حمتاًجا  كنت  فإن  األصدقاء؛  لتغيري  التغري  هذا  يدفعنا  ما 

لألفضل، فال ترتدد.

6- الدخل: نادًرا ما يكون هناك ارتباط واضح بني راتبك الذي تتلقاه 
لنفسك وتثمنها بكفاءة  من مؤسسة أو رشكة ما وقيمتك لدهيا. هل تروج 

كافية؟

7- املظهر: ما من أحد منا يرى نفسه كام يراه اآلخرون. 

إجراء  يف  تفكر  لعلك  بل  عليه،  تبدو  الذي  املظهر  بشأن  قلق  لعلك 
جراحة جتميلية.

مل ال نطلب رأي األصدقاء املقربني يف مظهرنا؟ فقد يكون قلقنا هذا ال 
أساس له باملرة.

به اآلخرون، وليس طبيعة  النحو الذي يراك  8- األسلوب: هذا هو 
وكثري  أنانًيا  أم  وعطوًفا  دمًثا  شخًصا  تعد  هل  أي  ذاتك؛  نحو  شعورك 
املشاغل، أم كسوالً، أم جياش العاطفة أم بارًدا؟ كيف تريد أن يراك اآلخرون 

ويصفوك؟ 

تغيري  يف  يرغبون  أهنم  فيه  يقرون  كثريين  عىل  وقت  يأيت  التأثري:   -9
األمور.

قد تكون طالًبا متمرًدا أو أحد املقهورين؛ ما الذي تريد تغيريه حًقا؟ 
وملاذا؟

10- احلياة: يرغب بعض األشخاص يف أن يغريوا كل يشء متاًما - 
اختاذ  للشهادة يف حماكمة، وترغب يف  مل تكن مطلوًبا  ما  أمر عسري -  وهذا 
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تود  أين  فلتكتشف من  املجرمني؛  للهرب من هؤالء  ُهوية خمتلفة وجديدة 
أن تبدأ.

وتذكر جيًدا قبل البدء يف هذا الن�صاط:
الذايت مها أقرب إىل صعود سلم؛ حيث  الذاتية والتحسني  التنمية  إن 
تركز عىل قمة السلم، ولكنك تقر بأن كل حلقة من حلقات السلم املصنوع 

من احلبال البد من اإلمساك هبا بشدة عىل طول املسار.

اصعد  أو  السقوط،  بإمكانية  جتازف  وسوف  الصعود  يف  أرسع  لذا، 
ببطء وقد يصيبك السأم والتعب أو ينتابك الدوار وتتجمد مكانك.

لتغيري  املرء  فنادًرا ما حيتاج  السلم مستقياًم؛  الواقع، ال ينصب  يف عامل 
جانب واحد من حياته تارًكا كل يشء عداه دون مساس.

تكون  أن  حترص  أن  ينبغي  أنه  إال  بنفسك،  سلمك  تصنع  أنك  ومع 
احللقات والدرجات متساوية املسافة فيام بينها وال تبتعد عن بعضها البعض 

أكثر من الالزم. 
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)10( طرق لتج�وز العقب�ت

1- ال تستسلم: فاألمور الصعبة ليس من السهل حتقيقها، وعليك أن 
تتوقع العقبات وتكون مستعًدا لتجد طريقك عربها أو حوهلا.

2- اعرتف بأخطائك: إذا كنت سبًبا يف العقبة فلتعرتف هبذه احلقيقة، 
ولتبحث عن حل، وامض قدًما لألمام، وال تستمر يف معاقبة نفسك؛ فام من 

برش معصوم من اخلطأ.

سهولة؛  بكل  التيار  مع  بالسباحة  تكتِف  ال  التيار:  عكس  اسبح   -3
فعندما يستسلم اآلخرون جيرفهم التيار، فلتواصل أنت شق سبيلك عكس 

التيار، وتذكر أن السمك امليت فقط هو ما يسبح مع التيار!

نحمي  ال  فلم  وسياراتنا،  منازلنا  نحمي  أننا  بام  مستعًدا:  كن   -4
طموحاتنا أيًضا. 

االستعداد  سبيل  عىل  احتياطية  خطًطا  متتلك  أن  عىل  دائاًم  احرص 
لالحتامالت السيئة.

مدى  عىل  والضغائن  األحقاد  الناس  بعض  حيمل  انس وسامح:   -5
سنوات عمرهم. 

لذا .. ال حتمل تلك الندوب لألبد، واصفح واغفر، وانس ودع اجلروح 
تندمل حتى خيتفي كل أثر هلا.

6- خذ طريًقا جانبًيا: أحياًنا ال يمكن جتاوز العقبة بكل سهولة.
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مسار  عن  وابحث  مسدوًدا،  طريقك  ترى  عندما  بذلك  فلتقر  لذا، 
بديل.

وإذا كانت الرحلة تستحق القيام هبا، فسوف جتد ذلك املسار البديل.

7- خذ وقتك: يقال إن املرء يمكنه أن يتكيف تقريًبا مع أيِّ تغري هائل 
أو مأساة كربى يف غضون ستة أشهر تقريًبا.

تتخذ  فال  الرهيبة؛  األمور  تلك  من  بواحد  حياتك  تصطدم  عندما 
العديد من القرارات املترسعة.

وحتى  وجتاربنا،  خرباتنا  إال  نحن  ما  اإلجيابيات:  عن  ابحث   -8
اخلربات السيئة حتمل بداخلها قيمة ما، حتى وإن كانت تلك القيمة بسهولة؛ 

درًسا قاسًيا لن يكون عليك أن تتعلمه مرة أخرى.

قوله  يمكن  مما  الكثري  هناك  مبكًرا:  األخطاء  من  دروسك  تعلم   -9
بشأن ارتكاب األخطاء.

الفرصة  األقل  عىل  لديك  تكون  عندئذ  صغرًيا،  شاًبا  تكون  عندما 
أن يكون  فيمكنه  متأخر من حياتنا؛  ارتكاب األخطاء يف وقت  أما  لتتعاىف، 

أصعب بكثري.

10- انظر حولك: هنالك بعض احتامالت يف أن يكون شخص آخر 
قد تعرض لتلك العقبة من قبلك. 

لذا، اسأل هنا وهناك، أو تفقد شبكة املعلومات بحًثا عن حلول ممكنة.
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حقق اأهدافك ال�شخ�شية

وحتقيقها  باهر،  مستقبل  يف  آمالنا  من  تدعم  الشخصية  األهداف  إن 
يمنحنا شعوًرا باإلشباع واإلنجاز. 

تستطيع أن تضع وحتقق أهدافك الشخصية.

نعم، ت�صتطيع!
- ضع أهداًفا عظيمة متثل حتدًيا بالنسبة لك، ولكن ال حتبطن نفسك 
بوضع أهداف لن حتققها أبًدا، وحدد لنفسك ثالث أهداف يف املرة الواحدة.

إىل  أضيف  أن  يل  »كيف  التايل:  السؤال  عىل  بناء  أهداًفا  ضع   -
األشخاص الذين أقوم بخدمتهم، وإىل األشخاص الذين يقومون بخدمتي، 

وإىل نفيس؟«.

- دون أهدافك، وضعها يف جدول أعاملك، أو يف أيِّ مكان آخر بحيث 
يمكنك رؤيتها بصفة مستمرة.

إن اهلدف الذي ال يتعدى التفكري فيه ال يتعدى كونه أمنية، أما اهلدف 
املدون فإنه يستحق التزاًما.

تتخذ  أن  يمكنك  بحيث  حمددة؛  أهدافك  جتعل  أن  عىل  احرص   -
اخلطوات الدقيقة الالزمة لتحقيقها، واستبدل عىل سبيل املثال عبارة »أعود 
إىل األنشطة املدرسية« بعبارة »أسجل يف فصل الصيف بالربنامج الصيفي«.
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- حدد ترتيًبا زمنًيا لكل من اخلطوات الواجب اختاذها لتحقيق اهلدف 
املرجو، واحرص عىل أن يكون اجلدول الزمني واقعًيا.

- ختيل نفسك وقد حققت كاًل من األهداف؛ أبرص، واسمع، وشم، 
وتذوق، وحتسس نجاحك يف حتقيق األهداف.

- اعرض أهدافك عىل املأل، وناقشها مع اآلخرين لتزيد من التزامك 
جتاهها.

يف  أدائك  مستوى  وسجل  أهدافك،  حول  كثرًيا  نفسك  حدث   -
سبيل حتقيق هذه األهداف، وكيف خطواتك بام يضمن حصولك عىل نتاج 
أفضل، وهنئ نفسك عىل نجاحاتك، وحث نفسك عىل التغلب عىل املامطلة 

واإلرجاء.

إىل  انتقل  ثم  إياه،  بتحقيقك  احتفل  شخصًيا،  هدًفا  حققت  كلام   -
اهلدف التايل. 
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قم بتقوية ذاكرتك

ال يسعك تذكر اسم الشخص الذي قابلته منذ دقيقتني، ونسيت األرقام 
تذكر رقم هاتف صديقك، وصارت  أن  الرسية حلقيبتك، ويصعب عليك 

أسامء الشوارع مشوشة بالنسبة لك عندما دعت احلاجة الستدعائها.

هل تستطيع أن حتسن من قدرتك عىل االحتفاظ باحلقائق واألرقام يف 
ذاكرتك؟

نعم، ت�صتطيع!
ذاكراتك  أن  واعلم  منتظم،  بشكل  الرياضية  التامرين  مارس   -
والتقليل من  الوعائي،  القلبي  ونظامك  الصحية  بتحسن حالتك  ستتحسن 

التوتر والضغوط، وحتسني اهلضم، ونيل القسط املناسب من النوم.

- احتفظ بيوميات شهرية لتدوين الثغرات يف ذاكرتك؛ هل متيل إىل 
نسيان األسامء، وأرقام اهلواتف، واملواعيد، واحلقائق، أو غري ذلك؟ عىل أي 

اجلوانب حتتاج أن تركز حتسني ذاكرتك؟

من  فسحة  نفسك  وأعط  حتفظها،  أن  يلزمك  التي  األشياء  راجع   -
ثانية،  إليها  ترجع  أن  قبل  الوقت  ثانية، وضاعف  بمراجعتها  قم  ثم  الوقت 

وواصل مضاعفة الوقت الفاصل بني املراجعة واألخرى.

نطق  كيفية  إىل  أنصت  بالتايل:  قم  األسامء،  تذكر  لك  يتسنى  لكي   -
االسم  بينام تنظر بعمق إىل صاحب االسم، وكرر االسم رباعيًّا، وترمجه إىل 
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االسم،  صاحب  وجه  تعبريات  وبني  بينه  وقارن  لك،  بالنسبة  مألوف  يشء 
والحًقا أعد النظر إىل الشخصيات التي قابلتها واربط بني أسامئها ووجوهها.

يف  مًعا  تربطها  صور  عىل  حتويلها  بواسطة  األشياء  قوائم  تذكر   -
خميلتك.

- استخدم األلف باء الصوتية للحروف الساكنة واألصوات الساكنة 
العقل  عىل  يسهل  عقلية  صور  إىل  تذكرها  يصعب  التي  األرقام  لرتمجة 

استحضارها.

الرسير-  يف  تستلقي  عندما  ويفضل   - النوم  قبل  ما  وقت  استغل   -
حلفظ ما تود أن حتفظه يف الذاكرة.
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اأن�شت ب�شكل اأف�شل

وانتباهك،  اهتاممك،  من  مزيد  إىل  حيتاج  حياتك  يف  أح��ًدا  لعل 
وإصغائك.

تستطيع أن تتفهم هذا الشخص بصورة أفضل وتشعره بالراحة؛ بأن 
تنصت له جيًدا.

نعم، ت�صتطيع!
- ضع هدًفا شخصًيا لنفسك يقيض بأن تصبح منصًتا أفضل، وال تقبل 

بأقل من النجاح يف هذا.

مسامعك،  إىل  تلقى  التي  األفكار  جتاه  نفسه  بالقدر  منفتًحا  كن   -
واكبح مجاح نفسك، وال تضع املتحدث يف قالب تقليدي، وال تصدر أحكاًما 

مترسعة بشأن قيمة ما يقال لك حلني انتهاء املتحدث من كالمه.

- جد قيمة شخصية يف استامعك واستمتاعك بقصص اآلخرين.

- عد العدة لإلنصات بالتفكري يف املتحدث مقدًما.

- اصمت! تكلم أقل، أمسك عليك لسانك، وقل لنفسك؛ سأستخرج 
كل ما يتصل هبذا الشخص من مشاكل، وأفكار، وآراء، حول املوضوع، قبل 

أن أديل بدلوي فيه.

- أنصت للمحتوى بدالً من أن تنتقد، ومن ثم يتشتت انتباهك بسبب 
أسلوب عرض املتحدث ملوضوعه.
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تلتقط  املتحدث، وأنصت عىل نربة صوته لكي  لغة جسد  - تفحص 
املعاين املطمورة وراء الكالم.

- قاوم أية ملهيات برصية أو سمعية، أو حسية.

توحي  جلسة  واجللوس  املتحدث  مع  البرصي  التواصل  حتر   -
بانتباهك.

- ركز عىل رسالة املتحدث، وأوجز ما يقوله يف عقلك، وزن األدلة، 
واطرح أسئلة جتيل املوقف لك.

- عندما يرشع أحدهم يف الكالم؛ التقط قلاًم، واستخدمه كام لو كان 
»جهاز إنصات« بالضغط عىل ممحاته بإهبام يدك، وال تقاطع املتحدث حلني 
انتهائه من كالمه، وبعدها حرر القلم، واسمح للمتحدث بأن يستخدمه بينام 

تتحدث أنت.
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حتدث بقوة

مقتنعني،  يبدون  إذ  اآلخرين،  انتباه  يستحقون  املتحدثني  بعض 
وجازمني، وجديرين بالثقة. ونجد أن حديثهم خيلو من تلك السامت املنزوية 

التي يسمح كثريون هلا بأن تضعف من قوة أفكارهم.

للقوة  يفتقر  التي جتعله  العبارات  هل تستطيع أن ختلص حديثك من 
واألثر؟.

نعم، ت�صتطيع!
ال  »قد  تقول:  كأن  عنها،  تعرب  أن  قبل  أفكارك  شأن  من  تقلل  ال   -

يكرتثون كثرًيا هبذه الفكرة، ولكن..«.

- ال تقلل من شأن نفسك قبل أن تديل برأيك، كأن تقول: »بام أنني 
لست خبرًيا هبذا املوضوع..«.

»أحياًنا،  تقول:  بمحددات ضعيفة وموهنة، كأن  تقيد رسالتك  - ال 
ولكن ليس دائاًم، يصح هذا«.

كان  إذا  ما  أتساءل  »إنني  تقول:  كأن  تتكلم،  أن  قبل  تستأذن  ال   -
مسموًحا يل أن أقول شيًئا ما«.

- ال تفرغ عباراتك من مضموهنا، أو تكررها، أو تعيد صياغتها بشكل 
مبتذل دون أي داع. اطرح فكرتك مرة واحدة، بإجياز ومبارشة.
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- ال هتن مستمعيك أو تقلل من شأهنم، كأن تقول: »دعوين أعد صياغة 
هذه الفكرة بشكل يسهل عليكم فهمها«.

- جتنب القوالب املبتذلة، فلن تبهر اآلخرين بتذكريهم أنك تستطيع 
أن متتطي صهوة الفرس حتى النهر دون أن يكون لك القدرة عىل إجباره عىل 

الرشب منه.

يد  لكم  أقدم  أن  أمانع  »ال  استبدل:  التأكيدية،  العبارات  استخدم   -
املساعدة« ب� سأستمتع بمساعديت لكم«.

للقيام  أخطط  »إنني  قل:  املفعول،  واسم  الفاعل  اسم  صيغ  جتنب   -
به«، وال تقل: » جاري التخطيط للقيام به«.

مرة  كل  يف  الضمري»أنا«  أضعاف  ثالثة  »أنت«  الضمري  استخدم   -
تستخدم فيها اخلري.
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ح�شن من �شوتك يف اأثن�ء الكالم

من  الرغم  وعىل  أصواهتم،  جودة  عىل  بناًء  الراديو  مذيعي  تعيني  يتم 
أيًضا  أغلبهم  أن  بنربات صوت رنانة، إال  النطق  أن كثرًيا منهم فطروا عىل 

يقومون بتوظيف خطط لتحسني جودة أصواهتم.

أنت أيًضا تستطيع أن توظف هذه اخلطط.

نعم، ت�صتطيع!
- إذا أردت أن تتغلب عىل إحدى معوقات الكالم لديك، فتفكر أوالً 
فيام إذا كانت متثل حًقا عقبة يف سبيل فعاليتك أم ال. )فهناك خطيب تعرفه 
جيًدا درج عىل التمتمة دون أن يفقد أثره عىل مجهوره(. استعن باختصايص 

يف أمراض الكالم لتقييم حالتك.

- استمع إىل نفسك عىل رشيط تسجيل؛ ما االنطباع الكيل الذي خيلقه 
صوتك؟ هل تغري من أثرك الصويت بام يتفق مع الرسالة اجلاري توصيلها، 
أم تتحدث بنربة صوت رتيبة مملة، أو بنمط تكراري جاٍر عىل وترية واحدة؟

رشيط  عىل  مسامعك  إىل  يتناهى  عندما  صوتك  تكره  لن   .. )استعد 
التسجيل(.

- كرر عبارة واحدة ثامن مرات بالتبادل بني مشاعر الفرح، واخلوف، 
والرضا، والغضب، واإلحراج، واحلزن، واملفاجأة، واالرتباك. 

)جرب هذه العبارة: أنا وأنت نرى هذا املوضوع بشكل خمتلف(.
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حول  العكسية  تغذيته  ويمنحك  إليك  يستمع  كي  بأحدهم  استعن 
درجة الشعور التي تنجح يف توصيلها.

- قم بخلق يشء من التناقض باستخدام صوتك، بادل بني الصوت 
الضوء  إلقاء  بغية  واملتحفظ؛  واملستثار  واللني،  والقوي  واملنخفض،  العايل 

عىل النقاط التي تود أن يذكرها مجهورك.

التي  بالطريقة نفسها  السكوت والوقفات يف خطبتك  بتوظيف  - قم 
توظف هبا عالمات الرتقيم يف الكتابة.

ا عند نطق  - احرص عىل نطق كلامتك بوضوح، وابذل جهًدا خاصًّ
احلرف الساكن األخري يف كل كلمة.

من  صادًرا  الصوت  كان  لو  كام  أعامقك  من  احلديث  عىل  تدرب   -
حجابك احلاجز، واخلق ذبذبات بحبائلك الصوتية، وإياك أن تتحدث من 

أنفك.

الراحة  إىل  حاجة  يف  اجلاف  فاحللق  صوتك؛  رعاية  عىل  احرص   -
والرتطيب.

خذ رشفة من املاء أو الشاي الساخن املحىل بالعسل، من دون ليمون، 
واحرص عىل مضغ الزبيب.
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كف�ك اإهداًرا للوقت

إننا نعطي الفرصة أحياًنا، ودون وعي منا، ملن هيدرون أوقاتنا.
تستطيع أن متنع »مغتصبي الوقت« هؤالء من إهدار وقتك.

نعم، ت�صتطيع!
اإلخفاقات  بكل  تنبأ  جديد،  لنشاط  التخطيط  إىل  تعمد  عندما   -

املحتملة كي ال تضطر إلصالح األمور كلام وقعت أزمة غري متوقعة.
- ال جتب اهلاتف يف أثناء االنشغال أو مناقشة أمر ما، إذا اعرتضت هذه 

املكاملة جمريات األمور، أو تسببت يف إهدار وقت اآلخرين.
- حافظ عىل نظام مكتبك أو غرفتك لكي يتسنى لك العثور عىل كل 

ما حتتاجه، واحرص عىل وضع أشيائك يف مكان ال يتعذر الوصول إليه.
هبا،  انشغاالً  أكثر  إسناد األعامل ألهلها، لكيال تكون  - احرص عىل 

ويمكنك حينها استغالل وقتك بأفضل قدر ممكن. 
- تواصل مع اآلخرين بام يكفل هلم استيعابك، لكيال تضطر إىل إعادة 

الرسالة نفسها مرتني.
بينك  الشك حائاًل  - طور من مهارات اإلصغاء لديك، لكيال يقف 

وبني ما يطلبه منك اآلخرون.
رشاء  يف  أسبوع  كل  يف  ساعات  تقيض  قد  التدخني:  عن  أقلع   -
السجائر، والبحث عنها، وإشعاهلا، وسحب أنفاس منها، وتنفيض رمادها، 

وإفراغ منفضة السجائر، والسعال.
- توقف عن التفكري فيام جيب أن تفعله، وافعله.
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زد من تقديرك لذاتك

يستغلون  ما  نادًرا  الواجب  االحرتام  ألنفسهم  يكنون  ال  الذين  إن 
إمكاناهتم إىل أقىص حد ممكن، فهم ال خياطرون املخاطرة الالزمة، ويوغلون 
الصفوف  أرسى  ويظلون  باآلخرين،  الثقة  يسعهم  وال  الذات،  تأنيب  يف 

اخللفية متى استدعت احلاجة وجودهم يف الصفوف األمامية.

هل تستطيع أن تقيم احرتامك لذاتك؟

نعم، ت�صتطيع!
- اجتهد بالقدر الكايف بحيث تبذل قصارى جهدك لتعويض اخلسائر 

التي تكبدهتا نتيجة غضبك، وعدم احرتامك لذاتك.

- إذا كانت لديك قصص إسالمية راسخة بداخلك، فتذكرها؛ فالدين 
يزود املؤمن بقوة داخلية تساعده عىل بناء احرتامه لذاته.

- قم بدعم غريك من البرش، وقم بتعليمهم شيًئا يساعدهم عىل حتسني 
ظروفهم احلياتية، وقم عىل خدمتهم، وساعدهم عىل حتقيق أهداف ال يسعهم 

الوصول إليها من تلقاء ذاهتم. 

مكنهم من النجاح، وراقب ذاتك الداخلية وهي تنمو نتيجة لكل هذا.

اسأل  يوم،  كل  بداية  ويف  الشخصية،  للتنمية  أهداف  ثالثة  دون   -
نفسك: »ما الذي سأفعله من أجل حتقيق أهدايف اليوم؟«. ودع السعي وراء 

هذه األهداف وحتقيقها يرقي من تصورك لذاتك.
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شهًرا  عرش  االثنى  يف  حققتها  التي  اإلنجازات  بأهم  قائمة  اكتب   -
املاضية، وقم بدراسة هذه القائمة. 

غينس  موسوعة  يف  يدرج  أن  اإلنجازات  هذه  من  أيٌّ  يستحق  ال  قد 
هذه  خالل  من  اآلخرين  حياة  يف  فارًقا  أحدثت  ولكنك  القياسية،  لألرقام 

اإلنجازات.

- حتدث حول تدين احرتامك لذاتك لشخص تكن له كل االحرتام، 
واستعد للصدمة عندما يعلمك هذا الشخص بمدى أمهيتك.

- اكتب مقاالً جتيب فيه عن األسئلة التالية: ما التجارب احلياتية التي 
مررت هبا وأدت إىل تدين احرتامك لذاتك؟ ما الثمن الذي تدفعه من جراء 
شعورك هذا جتاه نفسك، وإىل أيِّ حد يعوقك هذا الشعور؟ هل أنت جمتهد 
التغيري؟ ما خطتك؟ ومتى  الكايف حيال ما حيدث لك بام حيثك عىل  بالقدر 

ستبدأ يف العمل هبا؟
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تقبل نق�ئ�شك

ال يشء يعيب السعي وراء التفوق؛ بل الواقع أن هذا التوجه الفكري 
ال  واآلخرين  أنك  تظن  أن  اجلسيم  اخلطأ  من  ولكن  السليم؛  التوجه  هو 

تشوبكم شائبة حتت كل الظروف.

الكامل  أن  باإلحباط؛ ذلك  أنك ستصاب  فاعلم  وإن وقعت يف هذا، 
الدائم ال وجود له. هل تستطيع أن تتقبل افتقارك للكامل؟

نعم، ت�صتطيع!
اكتب  األيرس  العمود  ويف  نصفني،  عىل  يقسم  ا  عموديًّ خطًّا  ارسم   -
»متع الكامل«، ويف العمود األيمن دون النقائص حتت عنوان »آالم الكامل«. 

أيُّ اجلانبني حيتوي عىل نقاط أقوى؟

تقييم كل مدخل يف  ثم أعد  املتع وورقة اآلالم جمدًدا،  - راجع ورقة 
جانب املتع للتأكد من أهنا ليست وسيلة فحسب لتفادي املخاطر، واحلفاظ 

عىل السيطرة، أو محاية غرورك.

- اسأل غريك من الساعني وراء حتقيق الكامل حول األمل واملتعة التي 
يشعرون هبا من مثل هذا السلوك.

الكامل  وراء  سعيك  يف  يؤثر  الذي  املدى  عن  إليك  املقربني  اسأل   -
فيهم، ويف عالقتك هبم، ويف نفسك شخصيًّا.
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مؤخًرا  جتاهلتها  ولكنك  حتبها،  حياتك  يف  جوانب  ثالثة  حدد   -
ألنك بذلت أقىص ما يف وسعك إلصابة النجاح فيها دون أن تكلل جهودك 

بالنجاح، وخذ عهًدا عىل نفسك بأن تستعيد هذه اجلوانب إىل حياتك.

- قم بدراسة إنجازاتك، واستمتع بمدى التقدم الذي أحرزته، بدالً 
من أن تأسى حول مدى إخفاقك يف حتقيق الكامل.

- قم بعمل مفاجئ، من دون أن ختطط له، ثم تأمل يف النتائج.

أن  املمكن  من  كان  وما  املايض  بشأن  تقلق  وال  احلارض،  عىل  ركز   -
حتققه.

هدف  لك  يتحقق  ال  قد   .. رحلة  كانت  لو  كام  اجلودة  مع  تعامل   -
الكامل، ولكن يمكنك أن تنعم برحلة رائعة!.
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فكر بو�شوح

وزننا  دون  حتول  عقولنا  يف  حواجز  إقامة  إىل  بنا  تؤدي  األخطاء  إن 
لألمور عىل الوجه األمثل؛ ولكن تستطيع أن تتجاوز هذه احلواجز.

نعم، ت�صتطيع!
- خذ وقتك كام تشاء قبل أن تقفز إىل استنتاجات حول أي يشء.

كن منفتًحا فيام يتعلق بأن أحدهم لدية أفكار إضافية حول املوضوع 
التي  األفكار  تستبعد  بحيث  مترسًعا  تكن  ال  ولكن  اإلصغاء؛  تستحق  

تتعارض مع ما تعلمه بالفعل.

- افصل بني الرسالة وحاملها، وال تقيم املعلومات بناء عىل شعورك 
جتاه من يمدك هبا؛ بل خذ احلق واحلكمة من أي شخص.

من  املستقاة  النتائج  أو  اآلخرين،  لسلوك  تفسريك  يف  تترسع  ال   -
التايل  فالتفسري  تالحظها؛  التي  األحداث  أو  بتجميعها،  تقوم  التي  البيانات 
للحدث نادًرا ما يكون صحيًحا إذا افتقر إىل املعرفة الشاملة للظروف املميزة 

للشخص، أو البيانات، أو احلدث عىل سبيل املثال.

إىل  هتدف  التي  الرنانة  والكلامت  والدعاية،  الشعارات،  ارفض   -
التي يعلن عنها عىل أهنا جمانية، كم  حتجيم تفكريك. مثال: من بني األشياء 

منها جماينٌّ حًقا؟.

- قم بتأجيل القرارات املصريية؛ فالوقت له طريقة يف إجالء التفكري.
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- ال تكون آراًء شائعة. ليست كل الثعابني سامة، وليست كل رشكات 
الكسب  لتحقيق  املحامني يسعون  البيئة، وليس كل  تلوث  الكيميائية  املواد 

وحسب.

- ال تفرتض صحة أول معلومة تردك حول موضوع جديد؛ بل واصل 
اإلصغاء، والقراءة، واالستفسار.
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اأن�شطة ثق�فة منوعة
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تعرف على قدرتك اللغوية

خذ آخر حرف من كل كلمة مما ييل واجعله بداية لكلمة جديدة من 
عندك، ثم خذ آخر حرف من الكلمة اجلديدة واجعله أول حرف لكلمة ثالثة، 
وهكذا كل كلمة تبدأ باحلرف األخري للكلمة التي سبقتها، وذلك خالل )5( 
دقائق، ثم احسب عدد الكلامت يف كل مرة لتعرف قدرتك اللغوية؛ علاًم بأن 

الكلامت البد أن يكون هلا معنى مفيد .. وعىل سبيل املثال: 

)حمسن - نمر - رمل  - ليل - لعب - بلح - محار - رحيم - مالذ - 
ذيل - لبالب - بلبل - ملياء .. إلخ(.

والآن ا�صبط �صاعتك وابداأ معي: 
1( عنب - 

2( مرض -

3( أسد - 

4( عسل -

5( شاي - 
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العالم�ت الإر�ش�دية

صل العالمات اإلرشادية بام تدل عليه يف الصف املقابل: 
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اأقوا�ض واأقوا�ض

اخرت مما بني القوسني، العمل املناسب لكل خلق وأدب مما ييل: 

)تعليق املالبس يف أماكنها - أزورهم دائاًم - أقبل أيدهيام - توصيله 
حيث يريد - اللعب معه وعدم رضبه - عدم اجللوس أمام التلفاز أو احلاسب 
اآليل فرتات طويلة - عدم األنانية - األكل باليمني - إعطاء الفقري من املال 
والطعام واملالبس - عدم التضييق عىل املارة أو رمي القاذورات يف الطريق - 
ممارسة الرياضة - عدم ربط الكالب والقطط واللعب هبا - تعلم حرفة - رد 

الكتب واألرشطة املستعارة إىل صاحبها - تقديم الطعام للضيف(.

1- الكرم    ) .....................................................(

2- بر الوالدين   ) ...............................................(

3- من آداب الطعام  ) ...........................................(

4- األمانة    ) ....................................................(

5- املسلم منظم يف شؤونه ) ......................................(

6- من احرتام الكبري  ) ...........................................(

7- الرمحة    ) ....................................................(

8- الصدقة    ) ...................................................(

9- املسلم حريص عىل وقته ) ....................................(
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10- صلة الرحم   ) .............................................(

11- األدب مع الصغري  ) ........................................(

12- املسلم قوي اجلسم  ) .......................................(

13- من آداب اللعب  ) ..........................................(

14- املسلم قادر عىل الكسب )...................................(

15- من آداب الطريق  ) .........................................(
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اإج�ب�ت م�ش�بقة: اأقوا�ض واأقوا�ض

1- تقديم الطعام للضيف.  2- أقبل أيدهيام.  3- األكل باليمني.

4- رد الكتب واألرشطة إىل صاحبها.  5- تعليق املالبس يف أماكنها.

6- توصيله حيث يريد. 7- عدم ربط الكالب والقطط واللعب هبا.

8- إعطاء الفقري من املال والطعام واملالبس. 9- عدم اجللوس أمام 
التلفاز أو احلاسب اآليل فرتات طويلة.

ممارسة   -12 رضبه.  وعدم  معه  اللعب   -11 دائاًم.  أزورهم   -10
الرياضة.

13- عدم األنانية. 14- تعلم حرفة.  15- عدم التضييق عىل املارة أو 
رمي القاذورات يف الطريق.
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كلم�ت × جمموع�ت

)املالكمة - عمر بن اخلطاب - اإلرساء واملعراج - الشاشة - حفصة 
بنت عمر - القرآن الكريم - لوحة املفاتيح - طلحة بن عبيد اهلل - انشقاق 
القمر - اجلودو - اللوحة األم - عائشة بنت أيب بكر - تسليم الشجر واحلجر 
عليه - القرص الصلب - خدجية بنت خويلد - أبو بكر الصديق - صفية 
بنت حيي - عيل بن أيب طالب - كرت الصوت - الذاكرة - أم حبيبة - عثامن 
بن عفان - سعيد بن زيد - الكونغ فو - سودة بنت زمعة - نبع املاء من بني 
أصابع يديه - املصارعة - أبو عبيدة بن اجلراح - ميمونة - الفأرة - الزبري 
بن العوام - التايكوندو - كرت الشاشة - سعد بن أيب وقاص - املودم - أم 
سلمة - زينب بنت جحش - عبد الرمحن بن عوف - الباور - بكاء جذع 
تسبيح   - احلارث  بنت  جويرية   - خزيمة  بنت  زينب   - يديه  بني  الشجرة 

احلىص بني يديه(. 

أعد ترتيب هذه الكلامت يف مخس جمموعات مكونة من: 

1( املجموعة األوىل: العرشة املبرشون باجلنة. 

2( املجموعة الثانية: أمهات املؤمنني. 

3( املجموعة الثالثة: من معجزات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

4( املجموعة الرابعة: من مكونات احلاسب اآليل. 

5( املجموعة اخلامسة: من ألعاب الدفاع عن النفس. 
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الإج�بة ال�شحيحة مل�ش�بقة: كلم�ت × جمموع�ت
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الختي�ر ال�شحيح

اخرت الإجابة ال�صحيحة فيما يلي: 
1- من سور جزء عم

2- توجد دولة اإلمارات يف قارة
3- عدد ركعات صالة العيد

4- أبو األنبياء
5- كان لقب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

6- من مكونات احلاسب اآليل
7- من بنات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

8- الساحرة املستديرة
9- الصهيل صوت

10- عدد سور القرآن الكريم 
11- شيخ املجاهدين يف ليبيا

12- برج إيفل يوجد يف 
13- من رشوط صحة الصالة

14- من أركان اإليامن 
15- 18، 19، 20، 21، 22هي

أعداد مخسة متوالية جمموعها
16- يتم اختزان السكر الزائد 

عن حاجة اجلسم يف 

التكاثراجلمعةالقيامة
أسرتالياآسياأفريقيا

123
موسىعيسى إبراهيم

القوي املتني
احلفيظ 
العليم

الصادق 
األمني

الشاشة
الربيد 

اإللكرتوين
االسطوانة

عائشةأسامءأم كلثوم
كرة القدمكرة اليدكرة التنس

احليةاحلصاناحلامر
2237114

القسامعمر املختارأمحد ياسني
بريطانياإيطاليافرنسا

استقبال 
القبلة

األكل 
والنوم

االغتسال

اإليامن 
باجلبال

اإليامن 
باملطر

اإليامن 
باملالئكة

100200300
املعدةالكبدالكلية 
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اإج�ب�ت م�ش�بقة: الختي�ر ال�شحيح

)1( التكاثر.  )2( آسيا.  )3( 2

)4( إبراهيم.  )5( الصادق األمني.  )6( الشاشة.

)7( أم كلثوم.  )8( كرة القدم.  )9( احلصان.  

)10( 114 )11( عمر املختار.  )12( فرنسا.

)13( استقبال القبلة.  )14( اإليامن باملالئكة. 

)15( 100 )16( الكبد.
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ق�رات الع�مل

تعرف عىل دول قارة إفريقيا من خالل موقعها عىل اخلريطة، واكتب 
اسم كل دولة أمام الرقم اخلاص هبا يف أسفل الصفحة: 

 

اإج�ب�ت م�ش�بقة: ق�رات الع�مل
)1( مرص. )2( ليبيا.  )3( الصومال.  )4( النيجر.

 )5( املغرب. )6( تونس.)7( أثيوبيا. )8( أنجوال.
)9( تشاد. )10( تنزانيا.  )11( زائري.  )12( اجلزائر.

)13( جنوب إفريقيا.  )14( السودان. )15( موريتانيا. )16( زيمبابوي.
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اأدوات ال�شتفه�م

أجب عن األسئلة اآلتية: 

1- من هو الرئيس األمريكي الذي قتل املسلمني يف العراق وأفغانستان؟ 

2- أهيام أصوب: فتح العرب مرص أم فتح املسلمون مرص؟ وملاذا؟ 

3- متى كانت غزوة األحزاب؟ 

4- هل فازت مرص ببطولة كأس العامل؟ 

5- أين يوجد تاج حمل؟ 

6- ملن قال الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«؟

7- من القائل: »واهلل يا عم لو وضعوا الشمس عىل يميني والقمر يف 
يساري عىل أن أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره اهلل أو أهلك دونه«، وملن 

قاهلا وما املناسبة؟

8- فيمن نزل قوله تعاىل: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ؟

9- كم عدد ركعات صالة العيد؟ 

10- ملاذا تسقط األشياء ألسفل وال تصعد ألعىل؟ 

11- ما هي أركان اإلسالم اخلمسة؟ 
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اإج�ب�ت م�ش�بقة: اأدوات ال�شتفه�م

)1( بوش.

به عرب  الفاتح كان  املسلمون مرص ألن اجليش  فتح  الصواب:   )2(
وغري عرب.

)3( سنة )5ه�(.

)4( ال.

)5( يف اهلند.

)6( أهل مكة.  

)7( قاهلا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعمه أيب طالب عندما أبغله بطلب كفار مكة 
أن يرتك دينه.

)8( أبو هلب وزوجته.

2 )9(

)10( بسبب اجلاذبية األرضية.

)11( شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، والصالة، وصوم 
رمضان، والزكاة، واحلج.
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الكلم�ت املبعرثة

123456

اهلرزةعراطدلوتوبنيوتنحزلاملخري

السابقة كلامت قد تغري وضع حروفها، وهي متثل أسامء  املربعات  يف 
حروف  يف  بالتدقيق  عليها  تعرف   .. الشمسية  املجموعة  كواكب  من   )6(

لكل كلمة: 

................... )3 ................... )2 ................... )1

................... )6 ................... )5 ................... )4

اإج�ب�ت م�ش�بقة: الكلم�ت املقلوبة

)3( نبتون.   )2( زحل.   )1( املريخ.   

)6( الزهرة. ) 5( عطارد.   )4( بلوتو. 
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الدائرة املفرغة

املؤمنني  التي أمامك بأسامء أمهات  الدائرة  الفراغات يف  باقي  * امأل 
زوجات نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
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اعرف عدوك

* هو صهيوين ولد يف فلسطني سنة )1928م(. 

* اشرتك يف عصابة اهلاغاناه الصهيونية لكي يقتل العرب واملسلمني يف 
فلسطني، وحيتل أرضهم ويرسق أمواهلم، ويقتل أوالدهم. 

* ذبح املسلمني يف قرية قلقيلية بفلسطني سنة )1956م(، وذبحهم يف 
صربا وشاتيال بلبنان سنة )1982م(، وذبحهم يف قرية جنني بفلسطني سنة 

)2002م(، وذبحهم يف غزة كذلك.

* كان يعشق الدم، ويستمتع بقتل العرب واملسلمني يف فلسطني؛ فقد 
قتل من قادهتم الشيخ أمحد ياسني املجاهد املشلول )رمحه اهلل(، وقتل منهم 
الشيخ صالح شحادة )رمحه اهلل(، وقتل الدكتور/ عبد العزيز الرنتييس )رمحه 

اهلل(، ومل يندم عىل قتل رجل واحد منهم، ومثله يف ذلك كل الصهاينة. 
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م�ذا يحدث لو؟

هل فكرتم أبنائي يوًما فيام حيدث لو: 

1- مل تطلع الشمس ملدة عام عىل بالدنا؟

2- كنا نعيش يف غابة وسط احليوانات املفرتسة؟ 

3- مل يأت الصحابة إىل بالدنا فاحتني، ومل يصلنا اإلسالم؟ 

4- مل توجد حيوانات وطيور عىل وجه األرض؟ 
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من اأن�؟

أنا مسلم ولدت يف مدينة برقة بليبيا سنة )1858م(، ويلقبوين بشيخ 
املجاهدين؛ إذ إنني قضيت حيايت يف تعليم القرآن، ونرش اإلسالم، وتعليمه 

للناس.

ويف عام )1911م( غزا اإليطاليون بالدي، فحملت السالح ضدهم 
املجاهد  الشباب  من  معي  ومن  أنا  وخضت  وشيخوختي،  سني  كرب  رغم 
مثلكم أكثر من )200( معركة حتى حارصتني قواهتم وقبضوا عيلَّ بعد أن 
املجاهدين خسائر  رفضت االستسالم هلم، وبعد أن كبدهتم ومن معي من 
كثرية وجسيمة يف األرواح واملعدات، مما جعلهم حيكمون عيلَّ باإلعدام شنًقا 
التسعني  الذي جاوز  الناس سنة )1931م(، رغم سني  أمام  يف مشهد عام 

عاًما إنه: )...............................(.
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احلرف الأول

الرتتيب،  عىل  يأيت  مما  كلمة  كل  من  األول  احلرف  أخذت  إذا   )1(
فسوف تعرف مجلة مجيلة من شعارات املسلم:

)أمينة - قرب - مثل - صاروخ - حلم - القلم - متر - كف - متيم - 
نور - عمر - مر - برص - حب - ياسني - السفينة - تسبيح - كرم(.

.)..........................................................(
)2( إذا أخذت احلرف األول من كلمة مما يأيت عىل الرتتيب، فسوف 

تعرف أحد العرشة املبرشين باجلنة:
)طريق - ليمون - محار - هرة - احلسن - بندق - نمر - عمر - بدر 

- يمني - دلو - السالم - لب - لعز - هالل(. 
.)..........................................................(

الرتتيب،  عىل  يأيت  مما  كلمة  كل  من  األول  احلرف  أخذت  إذا   )3(
فسوف تعرف أحد أركان الصالة: 

)رب - كعب - وسيم - عامل(.
.)..........................................................(

الرتتيب،  عىل  يأيت  مما  كلمة  كل  من  األول  احلرف  أخذت  إذا   )4(
فسوف تعرف املعجزة الكربى للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

)اإلسالم - ليل - قمر - رمحة - آدم - نور - كريم - حلم - التقوى 
- منري - احلق - لسان - لكن - هو(.

.)..........................................................(
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اإج�ب�ت م�ش�بقة: احلرف الأول

)1( أقم صالتك تنعم بحياتك. )2( طلحة بن عبيد اهلل.

)3( ركوع. )4( القرآن كالم اهلل.
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من هو؟

إذا عرفت الشخصية عند نقطة؛ فأنت تستحق الدرجة التي عند هذه 
النقطة. ولكي ختترب نفسك بصدق؛ فابدأ من أول اجلدول وال تنظر إىل خانة 

قبل أخرى، حيث إن املعلومات متدرجة من األصعب إىل األسهل: 
10ولد سنة 494 اهلجرة

9أحد العرشة املبرشين باجلنة

8من الثامنية األوائل دخوالً يف اإلسالم

7أسلم عىل يد الصديق أيب بكر

6كان من الستة املرشحني لوالية اخلالفة بعد الفاروق عمر

5أصيب يوم أحد إصابات بالغة

مات باملدينة سنة 32ه� ودفن مع صاحبه عثامن بن مظعون - 
ريض اهلل عنه-

4

3كان يتصدق عىل فقراء املسلمني بكثري من ماله

آخى الرسول  بينه وبني الصحايب اجلليل سعد بن الربيع - ريض 
اهلل عنه -

2

1ترك ماالً عظيام وذهًبا قطعوه بالفئوس لكثرته وضخامته

إنه: )............................( الدرجة: )....................(
اإج�بة م�ش�بقة: من هو؟

الصحايب اجلليل: عبد الرمحن بن عوف - ريض اهلل عنه - .
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من الث�لث؟

الشهداء،  املطلب سيد  بن عبد  احلمزة  اجلليل  الصحايب  إذا كان   )1(
والصحايب اجلليل مصعب سفري اإلسالم؛ فمن الشهيد الطيار؟ 

عاصمة  ونواكشوط  السودان،  عاصمة  اخلرطوم  كانت  إذا   )2(
موريتانيا؛ فام هي عاصمة قطر؟ 

)3( إذا كان يوسف بن تاشفني هو مؤسس دولة املرابطني يف املغرب، 
القريوان بتونس، فمن هو مؤسس مدينة  نافع هو مؤسس مدينة  وعقبة بن 

الفسطاط بمرص؟

)4( إذا كان عدد املسلمني يف معركة القادسية )32( ألًفا، وكان عددهم 
يف الريموك )40( ألًفا؛ فامذا كان عدد املسلمني يف غزوة بدر؟ 

)5( إذا كان ابن كثري من علامء التفسري، والبخاري من علامء احلديث؛ 
فإن ابن سينا من علامء...؟

)6( إذا كانت إنجلرتا قد احتلت مرص، وفرنسا قد احتلت اجلزائر، 
فمن احتل فلسطني وذبح أهلها وطردهم وأحرق املسجد األقىص هبا؟ 

)7( إذا كان هنر األمازون ينبع من جبال األنديز، وهنر الفرات ينبع من 
هضبة األناضول؛ فمن أين ينبع هنر النيل؟ 

)8( إذا كان الكالم يف أثناء الصالة من مبطالهتا، والركوع من أركاهنا؛ 
فاستقبال القبلة من...؟
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)9( إذا كانت رملة بنت صخر بنت حرب هي السيدة أم حبيبة، وهند 
بنت حذيفة بن املغرية هي السيدة أم سلمة؛ فام اسم السيدة أم عامرة؟ 

والكريم   ،- السالم  عليه   - موسى  هو  الكليم  النبي  كان  إذا   )10(
األنبياء  السالم -؛ فمن يكون خاتم  نبي اهلل يوسف - عليه  الكريم هو  بن 

واملرسلني؟ 

اإج�بة م�ش�بقة: من الث�لث؟

1- جعفر بن أيب طالب. 2- الدوحة.  3- عمرو بن العاص.

4- )313(. 5- الطب. 6- اليهود الصهاينة.  

7- هضبة البحريات.  8- رشوط صحتها. 9- نسيبة بنت كعب.

10- رسول اهلل حممد بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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رتب الأحداث

* رتب األحداث التارخيية اآلتية من القديم إىل احلديث:
1- غزوة بدر - سقوط اخلالفة اإلسالمية - احلملة الفرنسية التدمريية 

عىل مرص - استشهاد الشيخ أمحد ياسني. 
االنتفاضة   - املختار  عمر  استشهاد   - النضري  بني  هيود  طرد   -2

الفلسطينية - غزوة تبوك. 
فتح   - تبوك  غزوة   - حطني  موقعة   - رمضان  من  العارش  نرص   -3

القسطنطينية. 
4- وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - احتالل اإلنجليز ملرص - اإلرساء واملعراج - 

موقعة الريموك. 
 - اهلجري  التقويم  بداية  ملسو هيلع هللا ىلص-  النبي   بعثة   - بلبنان  قانا  مذبحة   -5

االحتالل األمريكي للعراق. 
6- اهلجرة إىل احلبشة - هزيمة يونية - استشهاد عز الدين القسام - 

سقوط األندلس. 
7- احلرب العاملية األوىل - حرب فلسطني - معاهدة كامب ديفيد - 

وفاة أيب بكر الصديق. 
8- فرض الصالة عىل املسلمني - مقتل مسيلمة الكذاب - فتح بيت 

املقدس - استشهاد الدكتور عبد العزيز الرنتييس. 

9- مذبحة دير ياسني بفلسطني - غزوة مؤتة - استشهاد حييى عياش 
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- بناء جامع عمرو بن العاص. 

10- احلرب العاملية الثانية - زواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من السيدة خدجية - فتح 
بالد املغرب - إنشاء منظمة األمم املتحدة. 

11- حماولة أبرهة هلدم الكعبة - استشهاد الفاروق عمر بن اخلطاب 
- وفاة النارص صالح الدين - حرب الشيشان. 

12- تأسيس جامعة الدول العربية - فتح مرص - غزوة خيرب - فتح 
العراق. 

13- مذبحة صربا وشاتيال بلبنان - تسليم احلجر والشجر عىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص - بناء قلعة صالح الدين - االحتالل األمريكي الصليبي ألفغانستان. 

اإج�ب�ت م�ش�بقة: رتب الأحداث

1- غزوة بدر - احلملة الفرنسية التدمريية عىل مرص - سقوط اخلالفة 
اإلسالمية - استشهاد الشيخ أمحد ياسني. 

 - املختار  عمر  استشهاد   - تبوك  غزوة   - النضري  بني  هيود  طرد   -2
االنتفاضة الفلسطينية.

3- غزوة تبوك - موقعة حطني - فتح القسطنطينية - نرص العارش من 
رمضان.

4- اإلرساء واملعراج - وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - موقعة الريموك - احتالل 
اإلنجليز مرص.
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 - بلبنان  قانا  مذبحة   - اهلجري  التقويم  بداية   - ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعثة   -5
االحتالل األمريكي للعراق.

6- اهلجرة إىل احلبشة - سقوط األندلس - استشهاد عز الدين القسام 
- هزيمة يونية.

7- وفاة أيب بكر الصديق - احلرب العاملية األوىل - حرب فلسطني - 
معاهدة كامب ديفيد.

8- فرض الصالة عىل املسلمني - مقتل مسيلمة الكذاب - فتح بيت 
املقدس - استشهاد الدكتور عبد العزيز الرنتييس.

ياسني  دير  مذبحة  العاص -  بن  بناء جامع عمرو   - مؤتة  9- غزوة 
بفلسطني - استشهاد حييى عياش.

10- زواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من السيدة خدجية - فتح بالد املغرب - احلرب 
العاملية الثانية - إنشاء منظمة األمم املتحدة.

11- حماولة أبرهة هلدم الكعبة - استشهاد الفاروق عمر بن اخلطاب 
- وفاة النارص صالح الدين - حرب الشيشان.

12- غزوة خيرب - فتح العراق - فتح مرص - تأسيس جامعة الدول 
العربية.

13- تسليم احلجر والشجر عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص - بناء قلعة صالح الدين - 
مذبحة صربا وشاتيال بلبنان - االحتالل األمريكي ألفغانستان.
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اأقوا�ض واأقوا�ض

 * اخرت مما بني القوسني الصفة املناسبة لكل نبي مما يأيت: 

)خطيب األنبياء - خاتم املرسلني - سبح اهلل يف بطن احلوت - أرسله 
اهلل إىل بني إرسائيل - ألقاه إخوته يف البئر وأنقذه اهلل - أبو األنبياء - الذبيح 
- نبي ليس له أب وال أم - دعا قومه )950( سنة - قتله اليهود - أرسله اهلل 
إىل قوم ثمود - رفعه اهلل إليه - ابتاله اهلل بأمراض شديدة فصرب - أالن اهلل له 

احلديد - كان يكلم الطري(.

1- نبي اهلل سليامن      )............................................(

2-  نبي اهلل صالح     ).............................................(

3- نبي اهلل شعيب     )............................................(

4- نبي اهلل حممد     )..............................................(

5- نبي اهلل يونس     ).............................................(

6- نبي اهلل يوسف     )............................................(

7- نبي اهلل حييى     )..............................................(

8- نبي اهلل آدم     )................................................(

9- نبي اهلل إبراهيم       )...........................................(

10- نبي اهلل موسى    )...........................................(
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11- نبي اهلل داود     ).............................................(

12- نبي اهلل نوح     ).............................................(

13- نبي اهلل إسامعيل    ).........................................(

14- نبي اهلل عيسى    )............................................(

15- نبي اهلل أيوب     )...........................................(

اإج�ب�ت م�ش�بقة: اأقوا�ض واأقوا�ض

1- كان يكلم الطري. 2- أرسله اهلل إىل قوم ثمود.  3- خطيب األنبياء.

4- خاتم املرسلني.  5- سبح اهلل يف بطن احلوت 6- ألقاه إخوته يف 
البئر وأنقذه اهلل.

7- قتله اليهود.  8- نبي ليس له أب وال أم. 9- أبو األنبياء.

10- أرسله اهلل إىل بني إرسائيل. 11- أالن اهلل له احلديد.  12- دعا 
قومه )950( سنة.

بأمراض شديدة  ابتاله اهلل   -15 إليه.   الذبيح. 14 - رفعه اهلل   -13
فصرب.
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كلم�ت × جمموع�ت

)الرقيب - أسامء بنت أيب بكر - اخلنساء - برج إيفل - شارون - الكبد 
- الرحيم - منارة اإلسكندرية - القلب - مناجم بيجني - أبو جهل - سور 
الصني العظيم - الصبور - أم سلمة - الرئة - أبو هلب - أم هانئ - الغفور 
- السالم - أمية بن خلف - أم كلثوم بنت عقبة - متثال زيوس - العزيز - 
أم حرام  املعدة -  العفو -  الوهاب -  املعلقة -  بابل  شيمون برييز - حدائق 
بنت ملحان - موشى ديان - مسيلمة الكذاب - تاج حمل - نسيبة بنت كعب 

- املتعال - حيي بن أخطب - كامل أتاتورك - الكلية - العني - األمعاء(.
اأعد ترتيب هذه الكلمات يف خم�س جمموعات مكونة من: 

املجموعة األوىل: من أسامء اهلل احلسنى. 
املجموعة الثانية: من الصحابيات. 

املجموعة الثالثة: من أعداء اهلل. 
املجموعة الرابعة: من أعضاء جسم اإلنسان. 

املجموعة اخلامسة: من عجائب الدنيا. 
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اإج�ب�ت م�ش�بقة: كلم�ت × جمموع�ت
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الختي�ر ال�شحيح

اخرت الإجابة ال�صحيحة فيما يلي: 
1- أطول سورة يف القرآن الكريم

2- خيرتق الزجاج وال يكرسه
3- الكريم بن الكريم بن الكريم

4- سيد الشهداء
5- عاصمة السودان

6- من أمهات املؤمنني
7- عدد العبي كرة اليد

8- من رشوط صحة الصالة
9- كانت غزوة خيرب ضد

10- من شهداء املقاومة اإلسالمية بفلسطني
11- من النباتات التي يستخرج منها الزيت

12- أكرب احليوانات وزًنا
13- أم األلعاب

14- عدد كواكب املجموعة الشمسية
15- اليهودي الذي قتل املسلمني يف قانا 

بلبنان
16- يتم الدخول إىل الشبكة العنكبوتية 

عن طريق
17- عدد الشهور التي حتتوي عىل )28( 

يوًما يف السنة.

البقرةآل عمرانالكوثر

السحاباملاءالضوء

يوسفيعقوبإبراهيم

القعقاع بن عمروسعد بن أيب وقاصمحزة عم النبي

بورسعيدالدار البيضاءاخلرطوم

أم عامرةمحنة بنت جحشخدجية بنت خويلد

679

النوماألكل قبلهاسرت العورة

اليهودالرومكفارة مكة

صدام حسنيعبد العزيز الرنتييسحسن نرص اهلل

السمسمالفولالعدس

احلوت األزرقالدب القطبيالفيل

كرة القدمألعاب القوىاجلمباز

459
بن جوريونبرييزشارون

كارت الصوتالشاشةاملودم

1812
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اإج�ب�ت م�ش�بقة: الختي�ر ال�شحيح

)1( البقرة.  )2( الضوء. )3( يوسف. )4( محزة عم النبي.

)5( اخلرطوم. )6( خدجية بنت خويلد.  )7( 7.    )8( سرت العورة.

 )12( السمسم.   )11( الرنتييس.  العزيز  عبد   )10( اليهود.   )9(
احلوت األزرق.

)13( ألعاب القوى. )14( 9.   )15( برييز. )16( املودم )17( 12
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من اأن�؟

أنا مسلم فلسطيني ولدت عام )1938م( وعملت مدرًسا للغة العربية 
الشلل  باإلصابة بمرض  اهلل - عز وجل -  ابتالين  والرتبية اإلسالمية. وقد 
بالعرج  بدأ  والذي  األصدقاء،  أحد  مع  جهادية  تدريبات  أثناء  يف  وذلك 
اجلهاد؛  عن  أقعد  فلم  ذلك  ورغم  متحرك،  كريس  عىل  قعدت  بأن  وانتهى 
فأخذت أعلم الناس اإلسالم وأساعد الفقراء منهم، وتربى عىل يدي جيل 

من الشباب املجاهد الذي أرعب اليهود وقاتلهم. 

وقد ترشفت بتأسيس حركة املقاومة اإلسالمية )محاس( يف فلسطني، 
األقىص  املسجد  يتحرر  حتى  جتاهدهم  زالت  وال  الصهاينة  جاهدت  والتي 

وبالدنا كلها من بني أيدهيم.

بالشلل حتى  اليهود عدة مرات وعذبوين رغم إصابتي  اعتقلني  وقد 
يوم )2004/3/22م( عندما رضبني امللعون الصهيوين شارون بصوارخيه 

عندما خرجت من صالة الفجر مبارشة. 

إنه الشهيد: ).................................(.
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ال�شواب واخلط�أ

العبارة  أمام   )  ×  ( وعالمة  الصحية،  العبارة  أمام   )  √  ( عالمة  ضع 
اخلاطئة مع تصويب اخلطأ: 

1- »الشكور« هو اسم من أسامء اهلل احلسنى      )       (

2- الدولة العربية الوحيدة التي فازت ببطولة ويمبلدون للتنس هي 
املغرب  )       ( 

3- »األنعام« من سور القرآن الكريم       )       (

4- رخيرت هو جهاز قياس قوة الزلزال      )       (

5- السيدة أسامء بنت عميس هي صاحبة اهلجرتني وزوجة اخلليفتني   
)       (

6- يف عام )1917م( أعطى بلفور وزير خارجية بريطانيا وعدا لليهود 
بإقامة وطن قومي هلم يف فلسطني         )       (

7- يصل ارتفاع برج القاهرة إىل )187( مرًتا     )       (

8- النبي هو موسى - عليه السالم - )       (

9- القفز بالزانة هو إحدى مسابقات ألعاب القوى     )       (

10- احلجاب فريضة رشعية        )       (
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11- عامن عاصمة سوريا        )       (

12- الكوكب األمحر هو املريخ       )       (

13- سنة )1453م( فتحت القسطنطينية      )       (

14- وورد هو أحد برامج الرسم يف جهاز احلاسب اآليل    )       (

15- تتنفس األسامك عن طريق اخلياشيم      )       (

اإج�ب�ت م�ش�بقة: ال�شواب واخلط�أ

)1( √ )2( × مرص وليس املغرب  )3( √ )4( √

)5( √ )6( √  )7( √ )8( × نوح عليه السالم

)9( √  )10( √ )11( × األردن )12( √

)13( √ )14( × أحد برامج الكتابة وليس الرسم  )15( √
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من الث�لث؟

والنارص  البيزنطيني،  قاهر  هو  أرسالن  ألب  السلطان  كان  إذا   -1
صالح الدين هو قاهر الصليبني؛ فمن هو قاهر التتار؟ 

2- إذا كان جامع آيا صوفيا يوجد يف تركيا، وجامع الزيتونة يوجد يف 
تونس؛ فأين يوجد اجلامع األموي؟ 

3- إذا كان ابن خلدون هو مؤسس علم االجتامع، وجابر بن حيان هو 
مؤسس علم الكيمياء؛ فإن اخلوارزمي هو مؤسس علم )..........(.

خدجية  والسيدة  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  بنات  من  فاطمة  السيدة  كانت  إذا   -4
زوجته؛ فمن تكون أمه؟ 

5- إذا كانت مدينة الفجرية توجد يف اإلمارات، ومدينة تربيز توجد يف 
إيران؛ فأين توجد مدينة جنني؟ 

عىل  تطل  والصومال  املتوسط،  البحر  عىل  تطل  مرص  كانت  إذا   -6
املحيط اهلندي؛ فإن قطر تطل عىل اخلليج ).........(.

7- إذا كانت قلعة قايتباي يف مرص قد أنشئت سنة )1477م(، وساعة 
بج بن يف لندن أنشئت سنة )1858م(؛ فمتى تأسست جامعة الدول العربية؟ 
8- إذا كانت معركة مالذ كرد وقعت بني املسلمني والبيزنطيني سنة 
)463ه�(، ومعركة الزالقة وقعت بني املسلمني والفرنجة يف األندلس سنة 

)479ه�(؛ فمتى كانت معركة الريموك بني املسلمني والروم؟ 
9- إذا كان رشاء ما حيتاج إليه الكبري هو من األدب مع الكبري، والطرق 
الباب هو من آداب االستئذان؛ فإن التسمية واألكل باليمني من آداب  عىل 

.)........(
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اإج�ب�ت م�ش�بقة: من الث�لث؟

1-  املظفر قطز. 2-  بدمشق. 3- اجلرب.

4- آمنة بنت وهب. 5- فلسطني.  6- العريب.

 -9 )15ه�(.   -8  .)1945/3/22(  - )1364/4/7ه���(   -7
األكل.
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رتب الأحداث

* رتب األحداث التارخيية اآلتية من القديم إىل احلديث: 

1- االحتالل الصليبي لبيت املقدس - غزوة األحزاب - بناء املسجد 
النبوي - غزوة مؤتة. 

2- بناء اجلامع األزهر - صلح احلديبية - بدء العمليات اجلهادية يف 
فلسطني. 

3- العدوان الثالثي عىل مرص - احتالل اليهود لفلسطني - فتح بالد 
األندلس - نزول القرآن الكريم. 

4- فتح اإلسكندرية - فرض الصالة عىل املسلمني - بناء قلعة صالة 
الدين - ميالد النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

5- هدم اخلالفة اإلسالمية - إنشاء قناة السويس - بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص - 
استشهاد عمر املختار. 

النارص  وفاة   - رمضان  من  العارش  نرص   - خلف  بن  أمية  مقتل   -6
صالح الدين - موقعة الريموك. 

7- استشهاد السيدة سمية أم عامر بن يارس - مجع القرآن يف مصحف 
واحد - موقعة القادسية. 

مرص  عىل  التدمريية  الفرنسية  احلملة   - األقىص  املسجد  حريق   -8
والشام - هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة - بناء سور الصني العظيم. 

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية298

9- غزوة خيرب - تأسيس جامعة الدول العربية - هزيمة التتار يف عني 
جالوت - هزيمة الروس يف أفغانستان. 

10- فتح بخارى - نرص العارش من رمضان - موقعة بالط الشهداء 
- غزوة اخلندق.  

اإج�ب�ت م�ش�بقة: رتب الأحداث

االحتالل   - مؤتة  غزوة   - األحزاب  غزة   - النبوي  املسجد  بناء   -1
الصليبي لبيت املقدس.

2- صلح احلديبية - بناء اجلامع األزهر - بدء العمليات اجلهادية يف 
فلسطني. 

اليهود  احتالل   - األندلس  بالد  فتح   - الكريم  القرآن  نزول   -3
لفلسطني - العدوان الثالثي عىل مرص. 

4- ميالد النبي ملسو هيلع هللا ىلص - فرض الصالة عىل املسلمني - فتح اإلسكندرية 
- بناء قلعة صالح الدين. 

5- بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص - إنشاء قناة السويس - هدم اخلالفة اإلسالمية - 
استشهاد عمر املختار. 

6- مقتل أمية بن خلف - موقعة الريموك - وفاة النارص صالح الدين 
- نرص العارش من رمضان. 

7- استشهاد السيدة سمية أم عامر بن يارس - مجع القرآن يف مصحف 
واحد - موقعة القادسية.
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املدينة - احلملة  إىل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  العظيم - هجرة  الصني  بناء سور   -8
الفرنسية التدمريية عىل مرص والشام - حريق املسجد األقىص. 

9- غزوة خيرب - هزيمة التتار يف عني جالوت - تأسيس جامعة الدول 
العربية - هزيمة الروس يف أفغانستان. 

نرص   - الشهداء  بالط  موقعة   - بخارى  فتح   - اخلندق  غزوة   -10
العارش من رمضان. 
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اأقوا�ض واأقوا�ض

اخرت مما بني األقواس: عدو اهلل الذي قاتله املسلمون يف املعارك اآلتية: 
 )مسيلمة الكذاب - أبو جهل - مالك بن عوف - ماهان - قسطنطني الثاين

- كتبغا - رستم - شارك مارتل - الفريزان - أرمانوس - مهران الرازي - 
توفيل ميخائيل - الفونسو - الزار الرصيب(.

1- قوصوه      )..................................................(
2- الياممة     )....................................................(
3- بدر      )......................................................(
4- حنني      ).....................................................(
5- بالط الشهداء    ).............................................(
6- القادسية     )..................................................(
7- عني جالوت    )...............................................(
8- جلوالء     )...................................................(
9- هناوند     )....................................................(
10- مالذ كرد    )................................................(
11- ذات الصواري   )...........................................(
12- الريموك    ).................................................(
13- عمورية     ).................................................(
14- الزالقة     )..................................................(
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اإج�ب�ت م�ش�بقة: اأقوا�ض واأقوا�ض

1- الزار الرصيب.  2- مسيلمة الكذاب. 3- أبو جهل.

4- مالك بن عوف. 5- ألفونسو. 6- رستم.

7- كتبغا. 8- مهران الرازي. 9- الفريزان.

10- أرمانوس. 11- قسطنطني الثاين. 12- ماهان.

13- توفيل ميخائيل. 14- الفونسو.
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اأدوات ال�شتفه�م

اأجب عن الأ�صئلة الآتية: 

1- من هو مؤسس مدينة القريوان؟ 

2- أهيام أصوب: اإلسالم دين ودولة أم اإلسالم دين فقط؟ وملاذا؟

3- متى كانت موقعة ذات الصواري؟ 

4- هل يصاب التفاح بمرض اجلرب؟ 

5- أين توجد قناة استاكيوس؟ 

6- ملن قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »زملوين زملوين«؟

7- من القائلون: »يد اهلل مغلولة«؟

8- عىل من نزل القرآن الكريم يف غار حراء؟ 

9- فيمن نزل قوله تعاىل: چ کک  ک  کچ ]الكوثر: 3[؟

10- كم عدد الدول التي ال حتدها بحار أو أهنار أو حميطات؟ 

11- ملاذا جاءت احللمة الفرنسية االستعامرية إىل مرص والشام؟ 

12- ما هي الدولة اإلسالمية التي دخلها الرصب وقتلوا أهلها؟ 

اإج�ب�ت م�ش�بقة: اأدوات ال�شتفه�م



303 ربيع األنشطة المدرسية

1- عقبة بن نافع. 2- الصواب هو أن اإلسالم دين ودولة؛ وذلك ألنه 
يشمل مجيع اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتامعية وغريها من مظاهر 

احلياة.

 3- سنة )31ه�(. 4- نعم.  5- يف األذن.

6- قاهلا لزوجته أم املؤمنني السيدة خدجية - ريض اهلل عنها - . 

7- اليهود. 8- نزل عىل رسول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

9- نزلت يف العاص بن وائل. 10- )26( دولة.

11- لنهب خرياهتا، ونرش الرذيلة، والفساد بني الناس. 12- البوسنة 
واهلرسك.
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ال�شواب واخلط�أ

اب« هو اسم من أسامء اهلل احلسنى     )       ( 1- »الوهَّ
2- أرسع الطيور عند اجلري هي النعامة      )       (

3- عدد سور جزء تبارك )12( سورة      )       (
4- فرضت الصالة ليلة اإلرساء واملعراج      )       (

5- الكوكب األمحر هو املريخ        )       (
6- كانت معركة الريموك سنة )19ه�(     )       (

7- النبي الذي أرسله اهلل إىل قوم عاد هو يوسف - عليه السالم -    )       (
8- دمشق هي عاصمة سوريا        )       (

9- من مبطالت الصالة األكل والرشاب يف أثنائها     )       (
10- الذئب من احليوانات املفرتسة       )       (

جهاز  إىل  واملستندات  الصور  ينقل  جهاز  هو  الضوئي  املاسح   -11
احلاسب اآليل      )       (

12- الذبابة والريشة والديك من أوزان رياضة املالكمة    )       (
13- ثاين مسجد بني يف اإلسالم هو مسجد قباء     )       (

14- املسافة بني األرض والقمر )380( ألف كم     )       (
15- خبيب بن عدي من شهداء الصحابة      )       (
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اإج�ب�ت م�ش�بقة: ال�شواب واخلط�أ

1( √   2( √  3( × 11 سورة  4( √

5( √  6( × 15 ه�  7( × هود عليه السالم 8( √

  √ )12  √ )11  √ )10  √ )9

13( × املسجد النبوي 14( √  15( √
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 50 ن�ش�ًط�
� للفرد امل�شلم اإيج�بًيّ
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)50( ن�ش�ًط� اإيج�بيًّ� للفرد امل�شلم

اإليك اأخي الطالب هذه الأن�صطة املفيدة لتكون اأكرث اإيجابية 
يف احلياة:

1- قراءة جزٍء من القرآن يوميًّا.

2- املشاركة يف بناء مسجد.

3- كفالة يتيم.

4- حفر بئر.

5- استقطاع شهري إلحدى املؤسسات الدعوية.

6- مساعدة أرسة حمتاجة.

7- قراءة كتب تربوية ودعوية.

8- جلسة أسبوعية للمناقشة واحلوار.

9- التعرف عىل أصدقاء جدد.

10- امليش ساعة يوميًّا.

11- االتصال الشهري عىل األهل واألصدقاء.

12- ذكر اهلل تعاىل بعد صالة الصبح.

13- نشاط أسبوعي ترفيهي.

14- لقاء مع داعية مبارك.
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15- إفشاء السالم.

16- زيارة املقربة مرة يف الشهر.

17- إعداد وليمة للفقراء مع نشاط دعوي.

18- زيارة مجعية خريية.

19- قراءة يف املكتبة.

20- جماورة املسجد ساعة يف األسبوع.

21- إكرام اجلار

22- حضور درس تربوي أسبوعي.

23- حفظ يشء حمدد من القرآن.

24- حضور دورة تدريبية.

25- الصالة يف املسجد مجاعة، مع احلفاظ عىل السنن الرواتب.

26- رسالة أخوية عرب اهلاتف النقال.

27- فعل خري أو عطاء جديد يوميًّا.

28- الرتديد مع األذان.

29- صدقة يف بداية اليوم.

30- َتَفّكر ساعة.

31- إعطاء هدية للوالدين.

32- كتابة مقال أسبوعي يف إحدى املجالت األسبوعية.
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33- االستعداد للصالة.

34- عيادة مريض.

35- عمرة يف رمضان.

36- التحيل بخلق جديد.

37- االستامع إلذاعة القرآن الكريم.

38- حضور درس فقهي.

39- قراءة سورة من القرآن مع تفسريها.

40- قيام ليلة أسبوعًيا.

41- سامع قصص األنبياء.

42- قراءة السرية النبوية.

43- حفظ األربعني النووية.

44- املشاركة بمسابقة القرآن الكريم.

45- قراءة كتاب يف التاريخ اإلسالمي.

46- الدعاء بظهر الغيب إلخوانك املسلمني.

47- صيام يوم يف سبيل اهلل.

48- لصق عبارات وعظية ودعوية يف أماكن متفرقة.

49- اتباع جنازة مع االعتبار.

50- إلقاء خاطرة عىل األصدقاء.
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اأن�شطة بنك املعرفة
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اأن�شطة بنك املعرفة

س: من مؤسس جائزة نوبل؟ 
إدوارد نوبل
مايكل نوبل 

√ ألفريد نوبل

س: ما املقصود بعبارة الطابور اخلامس؟ 
فرقة خامسة من اجليش

احلالة النفسية واملعنوية للجيش
√اجلواسيس واملؤيدون للجيش داخل البلد

من  وهو  الفالسفة  طعام  يسمى  الذي  الطعام  هو  ما  س: 
األشجار العشبية؟ 

التني 
√ املوز
العنب

س: ملاذا يرفع الشاهد كفه عندما يقسم اليمني يف املحكمة؟ 
عدم  عىل  يدل  مما  يديه  عىل  وشم  وجود  عدم  للمحكمة  ليثبت   √

وجود سوابق له

ليبني للمحكمة أنه سوف يشهد باحلق
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حتى تعطيه املحكمة األمان لإلدالء بشهادته

س: ملاذا اختري السجاد األمحر الستقبال كبار الشخصيات؟ 
ألنه اللون املفضل لدهيم

√ ألنه غايل الثمن وصعب التقليد وال يتأثر بضوء الشمس

لونه األمحر يدل عىل احلرية واحلياة

س: من أين جاءت تسمية )يمني( و)يسار( يف السياسة؟ 
√ من فرنسا بعد الثورة الفرنسية 

من انجلرتا بعد احلرب العاملية الثانية 

من أملانيا بعد احلرب العاملية األوىل

س: ما هو أصل سباق املاراثون؟ 
√ نسبة إىل موقع يف اليونان جرت فيه معركة شهرية

نسبة إىل جبل يف اليونان

نسبة إىل قائد روماين شهري

يف  واالستسالم  اهلزيمة  علم  األبيض  العلم  يعد  ملاذا  س: 
احلروب؟ 

لعدم وجود اللون األمحر فيه الذي يدل عىل احلرية

لعدم وجود اللون األخرض الذي يدل عىل احلياة

√ ألنه ليس شعار أية دولة وبياضه يدل عىل الصفاء والنقاء
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س: ما هو أكثر األسامء شيوعا يف العامل؟
اسم جون

اسم هوانغ يش

√ اسم حممد 

س: كم يبلغ عدد لغات العامل تقريًبا؟ 
)2500( لغة

√ )2700( لغة

)3500( لغة

املدرجات  عىل  تطلق  التي  استاد  كلمة  أصل  هو  ما  س: 
الرياضية؟ 

√ يونانية وتعني املسافة املحددة للسباق

رومانية وتعني العب السباق

فارسية وتعني الرسعة القصوى 

س: ما هو حق الفيتو يف منظمة األمم املتحدة؟ 
حق القبول

√ حق االعرتاض والنقض

احلق يف القبول والرفض

س: أين يوجد أكرب جتمع لليهود يف العامل؟ 
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يف فلسطني

يف لندن

√ يف نيويورك

س: عىل أية دولة يطلق اسم أرض الكنانة؟ 
√مرص

فلسطني 

العراق

س: ما هي أكثر الصحف انتشاًرا يف العامل؟ 
الربافدا السوفيتية 

نيويورك تايمز األمريكية

√ أشاهي شيمبون اليابانية

س: من أول من استعمل ساعة اليد من الشعوب؟ 
√ اجلنود  الربيطانيون يف احلرب العاملية األوىل

البحارة األمريكان

الطيارون اليابانيون يف احلرب العاملية الثانية

س: ما هي الدولة التي تطلق عىل عملتها اسم دوالر؟ 
الواليات املتحدة/ كندا/ سنغافورة
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نيوزيلندا/ هونغ كونغ/ أسرتاليا

√مجيع ما سبق

س: ما هي األلوان األساسية؟ 
√ أمحر / أصفر/ أزرق

أمحر/ أخرض/ أزرق

أمحر/ أخرض/ أصفر

س: ما هي اللغة التي يتكلمها أكرب عدد من الناس؟ 
اللغة اإلنجليزية

√ لغة املندارين يف شامل الصني

اللغة اإلسبانية

س: ما هو لون الياقوت؟ وما هو لون الزمرد؟ 
√ الياقوت أمحر والزمرد أخرض

الياقوت أمحر والزمرد أزرق

الياقوت أخرض والزمرد أصفر

س: ما هو الباستيل؟ 
موقع يف فرسان جرت عنده معركة شهرية 

قلعة أثرية يف املجر
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√ سجن يف فرنسا هدمه الثوار عام )1789م(.

س: ما معنى كلمتْي تويت فرويت املوجودة عىل علب احللوى؟ 
حمالة بالسكر

ال حتتوي عىل السكر

√ مجيع الفواكه

س: ما هي الدولة الوحيدة التي ال تضع اسمها عىل طوابعها 
الربيدية؟ 

سويرسا

فرنسا 

√ بريطانيا

س: أين يوجد أكرب قوس نرص يف العامل؟ 
يف نيويورك

يف باريس

√ يف موسكو

س: ما هو أكرب طائر يف العامل؟ 
√النعامة

الصقر

النرس
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س: ملاذا يرمز للسالم بغصن الزيتون؟ 
ألنه لونه األخرض يدل عىل السالم

ألن أوراقه تلف حول بعضها كاألصابع املتشابكة املتحدة

بأخبار  تأتيه  الفلك  من  محامة  أرسل   - السالم  عليه   - نوح  ألن   √
الطوفان فعادت ويف فمها غصن الزيتون مما يدل عىل األمان والسلم. 

س: ملاذا تسمى شطائر اخلبز املحشوة بالسندويتش ؟ 
√ نسبة إىل مبتكرها الطباخ إدوارد ساندويتش

نسبة إىل مبتكرها طباخ امللك إدوارد

نسبة إىل مبتكرها طباخ امللك ادوارد الثامن باول ساندويتش

س: ماذا حيوي جوف األرض؟
معادن خمتلفة

برتول

√ حديد مصهور

س: أين توجد املئذنة امللوية؟ 
√ يف العراق

يف سوريا

يف ماليزيا

س: من صاحب رواية البؤساء؟ 
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√ فيكتور هوجو

تولستوي

أرنست مهنغواي

س: يف أية مدينة يوجد برج بيزا املائل؟ 
يف مدينة روما

√ يف مدينة بيزا

يف مدينة البندقية

س: من هي البطلة الفرنسية التي حاربت اإلنجليز وأحرقوها؟ 
ماري أنطوانيت

√ جان دارك

إليزابيث لورين

الصحراء  يعيشون يف  الذين  امللثمني  الرجال  اسم  ما هو  س: 
الكربى بإفريقيا؟

√ الطوارق

األنكا

السومو

س: من هو املكتشف الربتغايل الذي اكتشف الطريق إىل اهلند؟
ماجالن
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√ فاسكو دي جاما

دياز

س: من هو احلكيم اليوناين خمرتع جدول الرضب؟
أفالطون

سقراط

√ فيثاغورس

س: ما هو احليوان املائي الذي يلد وال يبيض؟ 
سمك القرش

√ احلوت

الدولفني

س: ما الذي كان حيرك أول سيارة سارت عىل سطح القمر هل 
البرتول أم الكهرباء؟

البرتول

√ الكهرباء

االثنان معا

س: من هو الذي غري احلروف من العربية إىل الالتينية يف تركيا؟
السلطان عبد احلميد الثاين

السلطان سليم األول
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√ اليهودي كامل أتاتورك

س: من هي امللكة الفرنسية التي ُأعدمت باملقصلة؟ 
جوزفني

أوجينني

√ ماري أنطوانيت

س: من هو العامل الذي فك احلروف اهلريوغليفية؟
√ شامبليون

فرديناند ديليسبس

جان بوشار

س: من هو أول رجل سار عىل سطح القمر؟ 
يوري جاجارين

ألني شيربد

√ نيل آرمسرتنج

س: كم عدد الدول التي وقعت عىل ميثاق األمم املتحدة عام 
)1945م(؟

)50( دولة

√)51( دولة

)53( دولة 
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)130م(  عام  ولد  الذي  اإلغريقي  الطبيب  هو  من  س: 
وسيطرت تعاليمه عىل عامل الطب حوايل )14( قرًنا؟

أبقراط

√ جالينوس

أرستو فانيس

س: ما هي العضلة التي تفصل بني الصدر والبطن؟
√ احلجاب احلاجز

القفص الصدري

عضلة القلب

س: ما الذي يميز العناكب عن بقية احلرشات؟ 
ليس هلا أجنحة 

√ تنسج بيوتا

جسمها مكون من جزأين فقط

العصبية  التي توجد هناية األطراف  املستقبالت  س: كم عدد 
يف اجلسم؟

)150.000( مستقبل

)275.000( مستقبل

√ )500.000( مستقبل
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س: ما هو العضو الذي تتصل به الرئتان اتصاالً مبارًشا؟
√ القلب

الكبد 

الطحال

س: ما هو النهر املقدس يف اهلند؟
هنر يانغ تيس

هنر الربامهابوترا

√ هنر الغانغ

س: من هو أشهر خطباء اليونان؟
شيرشون

√ ديمو ستينس

سقراط

عام  بطائرته  األطليس  املحيط  عرب  طيار  أول  هو  من  س: 
)1927م(؟

أليكس كاريل

√ ليندبريغ

روبرت جون

س: كم عدد ألوان قوس قزح؟
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مخسة )أمحر/ برتقايل/ أصفر/ أخرض/ أزرق(

ستة )أمحر/ برتقايل/ أصفر/ أخرض/ أزرق/ نييل(

√ سبعة )أمحر/ برتقايل/ أصفر/ أخرض/ أزرق/ نييل/ بنفسجي(

س: هل البكترييا حيوان أم نبات؟ 
√ نبات

حيوان 

بعضها نبات وبعضها حيوان

س: أين تقع مكتبة االسكوريال الشهرية؟
يف واشنطن

√ يف إسبانيا

يف باريس

س: إىل أين نفى اإلنجليز الزعيم املرصي سعد زغلول؟ 
إىل رسنديب

√ إىل سيشل

إىل جزر القمر

س: أين يقع متحف اللوفر الشهري؟ 
يف البندقية

يف أمسرتدام
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√ يف باريس 

س: ما هي أكثر اللغات انتشاًرا يف أمريكا الالتينية؟
√ اللغة اإلسبانية

اللغة الربتغالية

اللغة اإلنجليزية

س: متى تم إنشاء األمم املتحدة؟ 
يف )1946/9/15م(

√يف )1945/10/24م(

يف )1944/11/20م(

س: مم يصنع ورق الصحف؟ 
من ورق األشجار

√من حلاء خشب األشجار

من جذور األشجار

س: كم تبلغ نسبة امللح يف ماء البحر؟ 
)%6(

)%5(

)%3.5(√
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من  بدالً  القدماء  يستخدمه  كان  الذي  النبات  هو  ما  س: 
الصابون؟

√ األشنان والسدر

الكينا

نبات األرز والصنوبر

س: عىل أيِّ رشاب أطلق العرب لفظ القهوة؟ 
عىل الشاي

عىل اللبن

√عىل رشاب النبيذ

س: ما هو العنرص الذي يشكل )90%( من مجيع املواد؟
األكسجني

الكربون

√األيدروجني

س: من أية مادة ينسج العنكبوت خيوطه؟ 
مادة كيميائية

مادة قطنية

√مادة حريرية

س: من أول من بنى السجون يف اإلسالم؟
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أبو العباس السفاح

√عيل بن أيب طالب

الوليد بن عبد امللك

س: من وضع احلروف األبجدية؟ 
√الفينيقيون

الفرس

اليونانيون

س: من أنشأ أول مستشفى لألمراض العقلية؟
عبد امللك بن مروان

أبو جعفر املنصور

√الوليد بن عبد امللك

س: من أول من أنشأ الصيدلية؟
الفرس

√املسلمون يف العرص العبايس

الرومان

س: ما هو أذكى احليوانات؟ 
الدولفني

اجلمل 
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√الشمبانزي

س: ما هو أغىل نوع من الطعام؟
√الكافيار

بيض النعام

حلم الغزال

س: ما هو املرض الذي لقب باملوت األسود؟ 
√الطاعون

الكولريا

اإلنفلونزا

س: ما وظيفة الكىل يف اجلسم؟
تنظيم كمية الدم يف البول وتنظيف اجلسم من الفضالت

منع ترسب السكر يف البول

√مجيع ما ذكر

س: ما هي املدينة امللقبة بمدينة العربات؟
لندن

√ديرتويت

باريس
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س: ما اسم زوجة املهدي التي قتلت ابنها؟
زليخة

√اخليزران

زبيدة

س: من أسس مطبعة بريل العريب يف ليدن؟ 
√أسسها توما أربينيوس

أسسها ثري عريب لبناين

أسسها الصحفي املرصي إسامعيل اخلشاب

س: ما االسم العريب الذي تعرف به معركة بواتييه؟ 
√بالط الشهداء

معركة الزالقة

معركة األرك

س: من أسس بيت احلكمة؟ 
هارون الرشيد

أبو جعفر املنصور

√املأمون

س: أهيام أرسع الفيل أم اجلمل؟ 
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ال فرق بينهام يف الرسعة

√الفيل أرسع
اجلمل أرسع

س: كم تبقى القطط الصغرية عمياء؟ 
أسبوع

أسبوعان
√عرشة أيام

س: ما هو الطائر الذي تطحن معدته احلجارة؟
√النعامة

النرس
الصقر

س: أين تضع أنثى العقرب بيضها؟
يف الرمال

√عىل ظهرها

يف جذوع األشجار

س: ما هي أول جامعة يف العامل وقد تأسست عام )859ه�(؟
جامعة األزهر يف مرص

جامعة الزيتون يف تونس

√جامعة القرويني يف فاس باملغرب
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س: كم تقدر كمية اهلواء التي تدخل وخترج من الرئتني يوميًّا؟
)1300( لرت

)1500( لرت

√)1000( لرت

س: ما هي أول مئذنة يف اإلسالم؟ 
√مئذنة عيسى يف اجلامع األموي

مئذنة اجلامع األزهر

مئذنة املسجد احلرام يف مكة املكرمة

س: ملا تطفو البيضة الفاسدة عىل سطح املاء؟
√ألن هبا غازات فاسدة ختفف من وزهنا

ألن كثافتها أقل من كثافة املاء

لوجود مادة هالمية عىل القرشة جتعلها تطفو فوق املاء

س: كم عدد عضالت جسم اإلنسان؟
)600( عضلة

√)620( عضلة

)550( عضلة

س: كم سنة يساوي اجليل؟
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)10( سنوات

)25( سنة

√)33( سنة

س: من أول من وضع آله القانون؟ 
إسحاق املوصيل

زرياب

√الفارايب

س: ماذا ُيسمى الذي ال يعرف القراءة والكتابة؟
جاهل 

√أمي

متخلف

س: من هي الدولة التي ال تنكس علمها عند احلداد؟ وملاذا؟
√السعودية لوجود عبارة »ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل« عليه 

العراق لوجود عبارة »اهلل أكرب« عليه

قربص لوجود خريطة الدولة عليه

س: ما هو أطول جرس بحري يف العامل ويبلغ طوله )25كم( 
ويصل بني دولتني خليجيتني؟

جرس البسفور يف تركيا ويصل بني إسطنبول وأنقرة

جرس امللك جورج يف والية كولورادو األمريكية
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√جرس امللك فهد بني السعودية والبحرين

س: ما هو الذهب األبيض؟ 
البالتني

√القطن

األملونيوم

س: ما هو الذهب األخرض؟
√الزراعة

الزبرجد

الزمرد

س: ما هو شعار الواليات املتحدة األمريكية؟
األسد 

الكنغارو

√النرس األصلع

س: ما هي احلاسة التي يعتمد عليها اخلفاش يف سريه؟ 
النظر

√السمع

االثنان مًعا
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س: أين توجد ساعة بيج بن التي تأسست عام )1859م(؟
√يف لندن

يف روما

يف باريس

وكان  الربيد  طوابع  استخدمت  التي  الدول  أول  هي  ما  س: 
ذلك عام )1840م(؟

هولندا

فرنسا

√بريطانيا

س: كل كم سنة يتم االحتفال باليوبيل الفيض؟ 
√)25( سنة 

)32( سنة 

)50( سنة

س: ملاذا سمي البحر امليت هبذا االسم؟
√لعدم وجود كائنات حية فيه لشدة ملوحته

لوجوده يف منخفض شديد

لكثرة الفوسفات فيه مما يسبب ملوحته الشديدة

س: أين تم صنع أول كسوة للكعبة املرشفة؟
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يف مكة املكرمة

√يف مرص 

يف الشام

س: كم تبلغ نسبة املاء يف الكرة األرضية؟
)%60(

)%80(

)%71(√

س: ما اسم املركبة الفضائية التي انفجرت عام )1986م(؟
سبوتنيك/ 1

أبوللو/ 7

√تشالينجر

س: ماذا تعني كلمة فلسفة؟
√حمبة احلكمة

احلكمة 

اإليامن

س: أين يوجد جامع الزيتونة؟
يف مرص

يف املغرب

√ يف تونس
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س: ما معنى اسم هولندا؟
األرض الواسعة

√ األرايض املنخفضة

األرض اخلصبة

س: ما هو اإلنرتبول؟
√ هيئة دولية ملكافحة اجلريمة

رشطة بوليس لندن

رشطة بوليس نيويورك

س: ما هي أول دولة عرفت التلفاز؟
بريطانيا

√ أمريكا

فرنسا

س: أين يوجد مقر حمكمة العدل الدولية؟ 
√يف الهاي هبولندا

يف جنيف سويرسا

يف روما بإيطاليا

س: أين يقع مقر منظمة أوبيك؟
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يف جنيف

√يف فيينا

يف برين

س: من أين يستخرج العنرب؟ 
من ذكر الغزال

من أنثى الغزال

√من حوت العنرب

س: ما هو أضخم بناء بناه اإلنسان؟
هرم خوفو

√سور الصني العظيم

إمباير ستيت

س:  أين تقع جزر النجرهانز؟
يف الفم

يف األذن

√يف البنكرياس

س: أين يوجد مقر األمم املتحدة؟
يف واشنطن

يف جنيف

√يف نيويورك
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س: ما هي املجاالت التي توزع فيها جائزة نوبل؟
الطب/ االقتصاد/ الكيمياء/ الرياضيات/ األدب/ السالم

√الطب/ االقتصاد/ الكيمياء/ الفيزياء/ األدب/ السالم

الطب/ الكيمياء/ االقتصاد/ السالم/ األدب

س: ما هي أضخم جامعة يف العامل؟
جامعة امللك سعود يف اململكة العربية السعودية

√جامعة لومونوسوف يف موسكو

جامعة هارفارد يف الواليات املتحدة األمريكية

س: ما هي بلد املليون شهيد؟
ليبيا

املغرب

√اجلزائر

س: متى تأسست منظمة األوبك؟
عام )1965م(

عام )1967م(

√عام )1969م(

س: أين يوجد جبل الرمحة؟
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√يف مكة املكرمة يف منطقة عرفات

يف القدس بفلسطني

يف املدينة املنورة بالقرب من مقربة البقيع

س: كم عدد األشهر احلرم؟
√أربعة/ ذو القعدة/ ذو احلجة/ حمرم/ رجب

أربعة/ ذو القعدة/ ذو احلجة/ حمرم/ رمضان

ثالثة/ ذو القعدة/ ذو احلجة/ حمرم

س: ما هي أكرب دولة بعدد املسلمني؟
نيجرييا

مرص 

√إندونيسيا

س: أين يوجد أكرب هرم يف العامل؟
يف مرص

√يف املكسيك

يف اهلند

س: من هو اخلليفة الذي كان يصيل )100( ركعة يوميًّا؟
عمر بن عبدالعزيز

√هارون الرشيد
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عمر بن اخلطاب

س: من هو اخلليفة الذي كان يغزو عاًما وحيج عاًما؟ 
املعتصم باهلل

أبو جعفر املنصور

√هارون الرشيد

س: أين توجد جامعة السوربون؟
يف لندن

√يف باريس

يف نيويورك

س: أين تقع عني جالوت؟
يف سوريا

√يف فلسطني

يف األردن

س: ما هو أعىل مبنى مأهول يف العامل؟
إمباير ستيت يف نيويورك

برج القاهرة

√برج سيزر يف شيكاغو
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س: ما هي أكرب سفارة يف العامل وتبلغ مساحتها )18( هكتارا؟
√سفارة روسيا يف الصني

سفارة الواليات املتحدة يف روسيا

سفارة الصني يف كندا

س: ما هو أضخم فنادق العامل وتبلغ مساحته )25.5( هكتارا 
وبه )3174( غرفة؟

√فندق هيلتون الس فيجاس يف والية نيفادا األمريكية

فندق شرياتون يف موسكو

فندق هوليدي إن يف باريس

ارتفاعه  يبلغ  العامل بصفة عامة حيث  بناء يف  ما هو أعىل  س: 
)647م(؟

برج إمباير ستيت يف نيويورك

برج سيزر يف شيكاغو

√صاري إذاعة وارسو يف بولندا

طوله  ويبلغ  العامل  يف  معلق  جرس  أطول  يوجد  أين  س: 
)1410م(؟

جرس امللك جورج يف والية كولورادو األمريكية

√يوجد فوق هنر مهرب يف لندن
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جرس البسفور يف تركيا ويصل بني أنقرة وإسطنبول

س: ما هي أكرب مكتبة يف العامل وتضم )40( مليون جملٍد ويقدر 
طول رفوفها )526( كم؟

مكتبة قرص األوسكوريال يف إسبانيا

√مكتبة الكونغرس األمريكي يف واشنطن

مكتبة اإلسكندرية التي أسسها اإلسكندر األكرب

س: ما هي الفوبيا؟
نوع من الطيور

نوع من الزواحف

√اخلوف الشديد

س: أين نشأ التبغ؟
√يف أمريكا

يف اهلند

يف بالد فارس

س: ما هو االسم العلمي للجبس؟
√كربيتات الكالسيوم 

كلوريد الكالسيوم

كربونات الكالسيوم
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النبي موسى -  ناجى عليه  الذي  الطور  أين يوجد جبل  س: 
عليه السالم - ربه؟

يف فلسطني

√يف شبه جزيرة سيناء

يف األردن

س: أين يوجد قرص فرساي؟
يف لندن يف إنجلرتا

√يف باريس بفرنسا

يف برلني بأملانيا

س: أين ُعقد ثاين مؤمتر إسالمي؟
عام )1954م( يف القاهرة

√عام )1925م( يف مكة املكرمة

عام )1945م( يف جدة

س: ما هي الرشكة التي حفرت أول بئر برتول يف العامل؟
√رشكة سينكا

رشكة شيل

رشكة بيناك

س: عىل أيِّ املعادن أطلق اسم معدن امللوك؟



347 ربيع األنشطة المدرسية

عىل الفضة

عىل الذهب

√عىل الربونز

س: متى تم إنشاء أول حديقة حيوان يف العامل؟
√عام )1150( ق.م يف الصني

عام )650( ق.م يف اهلند

عام )1520( ق.م يف أمريكا اجلنوبية

س: ما هو أطول األشجار يف العامل؟
اخليزران

الصنوبر

√األوكاليبتوس

س: ما هي اجلزيرة التي ال تدخلها النساء؟ وملاذا؟
√جزيرة أثيوس اليونانية ألهنا خمصصة للرهبان

جزيرة كريت بسبب شدة حرارهتا

جزيرة كورسيكا الفرنسية بسبب شدة برودهتا

س: ما هو أعىل برج إسمنتي يف العامل؟
برج بيزا املائل يف إيطاليا

√برج القاهرة

برج إيفل يف فرنسا
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س: ما هو التتفل؟
اسم للضب

نوع من األشجار الصحراوية

√اسم للثعلب

عام  يف  ذلك  وكان  العامل  يف  طائرة  أول  اختطاف  تم  أين  س: 
)1931م(؟ 

يف أفغانستان

√يف البريو

يف األرجنتني

س: من أول شخص لبس الباروكة؟
√لويس الرابع عرش

لويس السادس عرش

لويس الثامن عرش

س: كم عدد مآذن املسجد األقىص؟ وما هي؟
ثالثة/ مئذنة باب املغاربة/ مئذنة باب األسباط

ثالثة/ مئذنة باب األسباط/ مئذنة باب املغاربة/ مئذنة باب السلسلة

باب  السلسلة/  باب  األسباط/  باب  املغاربة/  باب  مئذنة  √أربعة/ 
الغوانمة
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س: أين يوجد أطول جرس مزدوج يف العامل للسيارات والسكة 
احلديدة مًعا، ويبلغ طوله )6كم(؟

يف تركيا عىل جرس البسفور

√يف الصني عىل هنر يانغ تيس

يف فرنسا عىل هنر السني

س: ما هي وحدات الزمن؟
الثانية/ الدقيقة/ الساعة/ اليوم

األسبوع/ الشهر/ الفصل/ السنة/ القرن

√مجيع ما سبق

س: ما هي أسامء ساعات النهار وأوقاته؟
الرشوق/ البكور/ الغدوة/ الضحى/ اهلاجرة/ الظهرية

الرواح/ العرص/ األصيل/ العيش/ الغروب

√مجيع ما ذكر

س: ما هي أسامء ساعات الليل؟ وأوقاته؟
الشفق/ الغسق/ العتمة/ السدفة/ الفحمة/ الزلة

الزلفة/ البهرة/ السحر/ الفجر/ الصباح

√مجيع ما سبق

س: كم يبلغ وزن ساعة بيج بن يف لندن؟
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)10( أطنان

√)1305( أطنان

)14.5( طنًا

س: كم يساوي امليكرومرت؟
√)100( جزء من املليمرت

)200( جزء من املليمرت

مليون جزء من املليمرت

س: كم عدد أبواب املسجد األقىص؟
√)14( باًبا

)12( باًبا

)10( أبواب

س: كم يساوي النانامرت؟
مليون جزء من املرت

√مليار جزء من املرت

بليار جزء من املرت

س: ما هو أغىل املعادن؟
اليورانيوم 

√الراديوم

البالتني
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س: من أين يتم استخراج الفازلني؟
√من النفط

من الصخور البحرية

من احليوانات البحرية

س: ما هو متوسط عمر شجرة األرز؟
√)1200( سنة

)1000( سنة 

)950( سنة

اهلل  اخلطاب - ريض  بن  اخلليفة عمر  ُطعن  أية صالة  س: يف 
عنه - ؟

صالة العشاء

صالة املغرب

√صالة الفجر

من  األسنان  لوقاية  للامء  إضافتها  يتم  التي  املادة  هي  ما  س: 
التسوس؟

الكلوروفورم

√الفلورايد

الفلورين
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س: من هو العامل املسلم الذي حاول التحكم بفيضان النيل؟
البريوين

√ابن اهليثم

جابر بن حيان

س: كم تبلغ رسعة الصقر؟
√320كم/ الساعة

300كم/ الساعة

250كم/ الساعة

س: ما هي أكرب ساعة يف العامل؟
√ساعة مكة املكرمة بالسعودية

ساعة بيج بن يف لندن

ساعة برج إيفل يف باريس

س: ما هو مثلث الدمار؟
التدخني/ اخلمور/ احلرب

√التدخني/ اخلمور/ املخدرات

اخلمور/ املخدرات/ اخلوف

س: ملاذا تكون األرض خصبة بعد الرباكني؟
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بسبب املياه التي تندفع من الربكان

واحلديد  كالكربيت  عنارص  حتوي  الربكانية  املقذوفات  √ألن 
والبوتاسيوم املفيدة للرتبة

ألن حرارة اجلو من تأثري الربكان تساعد عىل خصوبة األرض

س: ما هو االرتفاع الذي ينعدم عنده األكسجني؟
)6000م( فوق سطح البحر

√)8000م( فوق سطح البحر

)5000م( فوق سطح البحر

س: ما هي املدينة التي جرب عليها أفالطون مدينته الفاضلة؟
√جزيرة سرياقوس يف اليونان

جزيرة صقلية

جزيرة رسدينيا يف إيطاليا

س: من مها الثقالن؟
اجلبل والصخر

الثواب والعقاب

√اإلنس واجلن

س: ما مها الصحيحان؟
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الصدق واألمانة

√صحيح مسلم وصحيح البخاري

صحيح مسلم ومسند ابن حنبل

س: ما مها اجلديدان؟
القمر والشمس

القمر والنجوم

√الليل والنهار

س: ما مها القبلتان؟
√املسجد األقىص واملسجد احلرام

املسجد احلرام واملسجد النبوي

املسجد النبوي واملسجد األقىص

س: ما مها احلرمان؟
√مكة واملدينة

مكة والقدس

املدينة املنورة والقدس

س: ما مها القمران؟
الشمس والنجوم

القمر والنجوم

√الشمس والقمر
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س: ما مها الرافدان؟
√دجلة والفرات

الفرات والعايص

دجلة وبردى

س: ما مها الداران؟
اجلنة والنار

√الدنيا واآلخرة

القرب واآلخرة

س: ما هي الدملاء؟
ليلة النصف من الشهر القمري

√الليلة الثالثون من الشهر القمري

ليلة الوقوف بعرفة

بعد  الربيدية  الطوابع  استخدمت  التي  الدول  هي  ما  س: 
بريطانيا؟

هولندا/ أملانيا/ سويرسا عىل التوايل الربازيل/ أمريكا/ سويرسا عىل 
التوايل

الربازيل/ أمريكا/ فرنسا عىل التوايل

√الربازيل/ سويرسا/ أمريكا عىل التوايل
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س: من الذي أمر بشق قناة السويس؟
اخلديوي إسامعيل

اخلديوي توفيق

√اخلديوي سعيد

س: من هو أرسع كائن بحري وتبلغ رسعته 50كم/ الساعة؟
احلوت

سمك القرش

√طائر اخلطاف

س: أين يوجد أطول نفق بري؟ وأطول نفق بحري؟
نفق سانت كاترين يف والية أوهايو األمريكية، ونفق سيكان يف اليابان

نفق يونغ يس يف الصني، ونفق هونشو يف اليابان

√نفق ويست دالوير يف نيويورك، ونفق سيكان البحري يف اليابان

س: من أول شعب عرف نظام االمتحانات؟
اهلنود

√الصني

الفراعنة

س: أين عقد أول مؤمتر ملسلمي منطقة الفوجلا؟
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√عام )1992م( يف مدينة ساراتوف

عام )1990م( يف مدينة يالطا

عام )1989م( يف مدينة كييف

س: أين عقد مؤمتر قمة األرض؟
√عام )1991م( يف ريودي جانريو بالربازيل

عام )1990م( يف استوكهومل

عام )1992م( يف أمسرتدام

س: ما مها األبيضان؟
السكر والطحني

√املاء واللبن

املاء والسكر

)1741م(  عمقها  ويبلغ  العامل  يف  بحرية  أعمق  هي  ما  س: 
وارتفاعها )455م(؟

بحرية تنجانيقا

 بحرية فكتوريا

√بحرية بايكال

س: ما هي الدولة أصل شجرة البن؟
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الربازيل

اليمن

√احلبشة

س: ما اسم صغري األرنب؟
العكرشة

√اخلرنق

العكيل

س: ما اسم صغري الفيل والضبع والضفدع؟
√الدغفل/ الفرعل/ الرشغوف/ عىل الرتتيب

الفرعل/ الدغفل/ الرشغوف/ عىل الرتتيب

الفرعل/ الدغفل/ العكرشة/ عىل الرتتيب

س: من هو الفيلسوف األول؟
√أرسطو

سقراط 

أفالطون

س: من هو الفيلسوف الثاين؟
الكندي

√الفارايب

أبو حيان التوحيدي
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س: متى بدأ جوهر الصقيل ببناء اجلامع األزهر؟
عام )970م( 

√عام )972م( 

عام )975م(

س: ما هي أشهر حدائق الدانامرك؟
حدائق كوبنهاجن

حدائق البورغ

√حدائق تيفويل

س: كم يبلغ عدد أنواع األرز املوجودة يف العامل؟
)250( نوع

)300( نوع

√)400( نوع

س: ما هو طعام الفقراء؟
اللبن

√التمر

احلنطة

س: ماذا يسمى ذكر الذئب؟
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√اجلرموز

الدغفل

الفرعل

س: من هو الرحالة الدانمركي الذي ألف كتاب وصف بالد 
العرب؟

√كارستني نيبور

أرنولد توينبي

لورانس العرب

س: ما هي بالد الواق واق؟

جز القمر

جزيرة مدغشقر

√اليابان

س: متى بدأ العالج بوخز اإلبر؟

قبل )2000( سنة ق.م

قبل )1500( سنة ق.م

√قبل )2500( سنة ق.م

س: أين تقع البحريات العظمى؟
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يف إفريقيا

√بني الواليات املتحدة وكندا

بني أمريكا الشاملية وأمريكا اجلنوبية

س: ما هي البحرية العليا؟
بحرية تنجانيقا

√بحرية سوبرييور

بحرية فكتوريا

س: ما هي أكرب بحرية عذبة يف العامل؟
√بحرية سوبرييور

بحرية بايكال

بحرية فكتوريا

س: من ابتكر طريقة تعبيد الطرق باإلسفلت؟
√األمريكي ماكادام

الفرنيس ما لبيغي

الربيطاين رذرفورد

س: ما هي املسافة بني خطي سكة احلديد؟
)1.5(م

)2.5(م

√)1.43.5(م
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س: ما هي أطول أنواع الثعابني؟
الكوبرا

√األناكوندا

األصلة

س: ما هو أصل الفضائل وينبوع األدب؟
العلم

√العقل

الفكر

س: متى اجتاح الطاعون أوروبا؟
عام )1325م(

عام )1250م(

√عام )1347م(

س: متى انتهت العصور الوسطى وبدأت العصور احلديثة؟
√عام )1435م( بعد سقوط القسطنطينية

عام )1492م( بعد اكتشاف أمريكا

عام )1776م( بعد استقالل أمريكا

س: متى تم إنشاء جائزة امللك فيصل العاملية؟



363 ربيع األنشطة المدرسية

√عام )1399ه�( - )1979م(

عام )1398ه�( - )1978م(

عام )1397ه�( - )1977م(

س: ما هي أنثى الشاهني؟
الشاهينة

√الشاهة

الشوهينة

س: ما هو رمز الصيدلية؟
الثعبان

الكأس

√الكأس والثعبان

س: متى تم إنشاء جامعة القاهرة؟
عام )1905م(

عام )1910م( 

√عام )1908م(

س: ألية دولة تتبع جزر الكناري؟
√تتبع إسبانيا

تتبع بريطانيا

مشرتكة بني إسبانيا وبريطانيا

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية364

س: من هو أشهر عامل مسلم بحث يف الذكاء؟
√ابن سينا

ابن النفيس

أبو بكر الرازي

س: ما هو أكرب مرفأ يف العامل؟
مرفأ نيويورك يف الواليات املتحدة

√مرفأ روتردام يف هولندا

مرفأ مرسيليا يف فرنسا

س: ما هي أكرب بحرية صناعية يف العامل؟
بحرية تنجانيقا

√بحرية السد العايل

بحرية الغزال يف السودان

س: ما هو االستغوار؟
√هو علم يبحث يف كشف املغارات والكهوف والتنقيب عنها

هو علم يبحث يف علم املحيطات وأعامقها

هو علم يبحث يف أعامر الصخور

بالنسبة  بالسكان  مزدمحة  أوروبية  دولة  أكثر  هي  ما  س: 
ملساحتها؟
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الفاتيكان

مجهورية سان مارينو

√إمارة موناكو

س: متى تم تأسيس جامعة أكسفورد؟

عام )1010م(

عام )1122م(

√عام )1163م(

س: ما هي املذاقات األربعة التي يميزها اإلنسان بالطعم؟

√احللو/ احلامض/ املر/ املالح

حلو/ حامض/ مر/ الالذع

حلو/ املر/ املالح/ العلقم

س: ملاذا يستخدم اللون األمحر لإلنذار والتحذير؟

ألنه لون ملوكي

√بسبب طول موجاته التي يمكن رؤيتها من بعيد

ألنه لون ال خيتفي برسعة

س: كيف يمكن للزرافة أن ترى دون أن تلتفت؟
بسبب طول رقبتها
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√بسبب جحوظ عينيها وبروزمها فتحركهام دون أن تلتفت

بسبب سمعها املرهف فهي تسمع كأهنا ترى

س: ما هو أرسع احليوانات البحرية؟
√السمك املجنح ويسري برسعة 105كم/ الساعة

احلوت ويسري برسعة 115كم/ الساعة

سمك القرش ويسري برسعة 135كم/ الساعة

س: ما هو أرسع الطيور؟
الصقر ويطري برسعة 320 كم/ الساعة

النرس ويطري برسعة 400كم/ الساعة

√اخلطاف ذو احللق األسود ويطري برسعة 350 كم/ الساعة

س: ما هو أرسع احلرشات؟
√اليعسوب ويطري برسعة 50كم/ الساعة

النحلة الشغالة وتطري برسعة 45كم الساعة

الذباب ويطري برسعة 15كم/ الساعة

س: متى يتم إطالق اسم الدولة البحرية عىل الدولة البحرية؟
إذا كانت متلك سواحل بحرية طويلة

√إذا كانت متلك أسطوالً بحرًيا

إذا كانت الدولة عبارة عن عدة جزر
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س: متى تم إصدار أول طابع بريد يف العامل؟
عام )1836م( يف فرنسا

√عام )1840م( يف بريطانيا

عام )1845م( يف أمريكا

س: كم يبلغ ارتفاع برج بيزا املائل يف إيطاليا؟
√يرتفع من الشامل )55.22م( ومن اجلنوب )54.52م( وينحرف 

)4.26م(

وينحرف  )56.46م(  اجلنوب  ومن  )45.12م(  الشامل  من  يرتفع 
)3.50م(

وينحرف  )59.52م(  اجلنوب  ومن  )61.32م(  الشامل  من  يرتفع 
)4.26م(

س: ما هو أخطر أنواع املخدرات؟
األفيون

احلشيش

√الكوكايني

س: ما مها األصغران؟
نجام الصبح واملساء

العني واألذن
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√القلب واللسان

س: من هو خمرتع املقصلة؟
√الطبيب الفرنيس غيوتني خالل الثورة الفرنسية

مريابو خطيب الثورة الفرنسية

روبسبيري سفاح الثورة الفرنسية

س: ما هي جائزة فيمينا فاكاريسو؟
جائزة بريطانية متنح ألفضل عمل أديب

√جائزة فرنسية متنح ألفضل دراسة أدبية أو سرية ذاتية

جائزة أملانية متنح ألفضل عمل فني

داخل  )5كم(  ويمتد  املحيط  فوق  مطار  أول  أقيم  أين  س: 
املحيط اهلادي؟

√مطار كانساي الدويل يف اليابان

مطار واشنطن يف والية تكساس األمريكية

مطار جورج األول فوق هنر التايمز يف لندن

س: ما املقصود باخليانة العظمى؟
√إفشاء أرسار البالد لألعداء

أن يقوم الشخص بالعمل مع األعداء ضد بالده

أن خيون الشخص أرسته وزوجته وأهله



369 ربيع األنشطة المدرسية

س: من هو مبتكر اخلط الرحياين؟
ابن مقلة

√ابن البواب

ابن العميد

س: أين ظهرت لعبة التنس ألول مرة؟
يف الصني 

يف فرنسا

√يف اهلند

س: كم عدد حروف اخلط اآلرامي؟
)18( حرًفا

√)22( حرًفا

)28( حرًفا

س: من هو املالكم صاحب لقب القبضة الفوالذية؟
حممد عيل كالي

√مايكل تايسون وقد أسلم بحمد اهلل 

نسيم محيد

س: ما هي لغة الرببر؟
√اللغة األمازيغية

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية370

اللغة الرببرية

اللغة العربية 

س: أين تستخدم لغة الصفري؟
يف جزيرة مدغشقر

√يف جزر الكناري

يف جزر املالديف

س: أين يقع قرص احلري؟
يف العراق

يف األردن

√يف سوريا

س: أين يقع متحف األرميتاج؟
√يف سان بطرسبريج

يف موسكو

يف مدريد

س: ما هي اللوحة التي كادت تؤدي إىل قيام حرب بني أوروبا 
وأسبانيا؟

√اجلرنيكا

الطاحونة احلمراء

العشاء األخري
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س: من هو منشئ رياضة اجلمباز احلديثة؟
الصيني صن يات

الكوري هوانغ يو

√األملاين فريدريخ لودفيج

عام  الرياض  يف  التارخيي  املصمك  حصن  باين  هو  من  س: 
)1865م(؟

√اإلمام عبد اهلل بن فيصل بن تركي

اإلمام سعود بن حممد بن تركي

امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود

س: من هو الزعيم الرويس مؤسس اجليش األمحر؟
لينني

√ليون تروتسكي

ستالني

ألمة  واإلنساين  االجتامعي  الرتاث  بمجموع  املقصود  ما  س: 
ما؟

العادات والتقاليد

√الثقافة

احلضارة
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الثقايف  املستوى  من  الضخمة  باحلصيلة  املقصود  ما  س: 
والعمراين لشعب ما؟

√احلضارة
التقاليد 
العادات

س: ما املقصود بمجموع األفعال واألعامل التي تنشأ يف مجاعة 
ما فتتوارثها؟

√العادات
التقاليد

األعراف
بيئة  أو  معينة  بطبقة  اخلاصة  السلوك  بقواعد  املقصود  ما  س: 

حمدودة؟
العادات

√التقاليد
األعراف

س: ما املقصود بالدوافع السلوكية اجلامعية ذات التأثري القوي 
عىل أعامل الناس ومظاهر سلوكهم؟

العادات 

التقاليد

√األعراف
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س: ما هي أكثر اللغات األوروبية تأثًرا باللغة العربية؟
اإلسبانية

√اللغة املالطية

اللغة اإليطالية

س: ما هي جائزة جونكور؟
جائزة بريطانية متنح يف جمال األدب

√جائزة فرنسية متنح يف جمال الرواية

جائزة أمريكية متنح يف جمال رياضة التنس

س: ما هي جائزة البوليتزر؟
جائزة أملانية متنح يف جمال رياضة كرة القدم

جائزة فرنسية متنح يف جمال الفنون

√جائزة بريطانية متنح يف جمال الصحافة واالبتكار الصحفي

س: كم يساوي امليل اجلوي؟
√)1852م(

)1756م(

)1896م(

س: ما هي أكرب لؤلؤة يف العامل؟
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لؤلؤة إليزابيث ويبلغ ارتفاعها )30سم(

لؤلؤة تايرون ويبلغ ارتفاعها )28سم(

√لؤلؤة لولينيس ويبلغ ارتفاعها )24سم(

س: ما هو أصغر طري يف العامل ويبلغ وزنه )3جم(؟
الذبابة 

√الطائر الطنان

النحلة

س: أين يوجد أطول خط أنابيب للبرتول يف العامل ويبلغ طوله 
)3732(كم؟
يف الصني 

يف أمريكا

√يف سيبرييا

من  ويتكون  العامل  يف  )درج(  سلم  أطول  يوجد  أين  س: 
)3875( درجة؟

√يف حمطة توليد الكهرباء بغرب النرويج

يف مطار جون كنيدي يف أمريكا

يف منجم كرييل يف جنوب إفريقيا

س: متى عرف مدفع اإلفطار؟
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يف عهد اخلديوي إسامعيل

√يف عهد حممد عيل باشا

يف عهد طوسون باشا

س: ماذا أطلق الروس عىل املثقفني قبل ثورة )1917م(؟
األنتلجوينا

املوروكوشا

√األنتلجنسيا

س: كم تبلغ رسعة العطس عند اإلنسان؟
√320كم/ الساعة

300كم/ الساعة

250كم/ الساعة

س: ما هي أقوى عيون يمكنها الرؤية لياًل؟
√عيون البومة

عيون اخلفاش

عيون الصقر

س: متى تم أول حمرك نووي؟
عام )1940م( يف بريطانيا

√عام )1942م( يف شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية

عام )1944م( يف اليابان
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س: أين يوجد أكرب مركز للطاقة الذرية يف العامل وتبلغ طاقته 
)9060( ميجاوات؟

√يف اليابان

يف كندا

يف االحتاد السوفيتي

س: أين يوجد أكرب مركز للطاقة الشمسية يف العامل؟
يف مدينة مانشسرت يف بريطانيا

يف جزيرة هونشو باليابان

√يف والية وسكنسون بالواليات املتحدة األمريكية

س: أين توجد أكرب حمطة كهرباء ضغط عايل؟
يف روسيا

يف أملانيا

√يف الواليات املتحدة

س: أين توحد أقدم طواحني هوائية؟
يف هولندا

√يف إيران

يف سوريا

س: أين توجد أكرب طاحونة تدار باملاء؟
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√طاحونة نورية املحمودية يف سوريا

يف هولندا

يف تركيا

س: أين توجد أكرب خزانات برتول يف العامل؟

يف الكويت

√يف السعودية

يف الواليات املتحدة األمريكية

س: ما هي أكرب رشكة برتول يف العامل؟

رشكة شل

√رشكة أسكنسون

رشكة سينيكا

عددهم  ويبلغ  املوظفني  من  عدد  أكرب  يوجد  أين  س: 
)1.718.000( موظف؟

يف مطار امللك خالد بجدة

√يف حمطة السكة احلديد يف اهلند

يف حمطة السكة احلديد يف بكني بالصني

س: ما هي أكرب رشكة تأمني عاملية ويقدر رأس ماهلا بحوايل 
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)800( مليار دوالر أمريكي؟
√رشكة برودنشيال أنشورانس كومباين األمريكية

رشكة أسكنسون الربيطانية

رشكة األريج السعودية

فندًقا  فندقية عاملية ومتتلك )1863(  أكرب رشكة  ما هي  س: 
تنترش يف )53( دولة؟

رشكة فنادق شرياتون

رشكة فنادق هيلتون

√رشكة فنادق هوليدي إن

س: من هو خمرتع مرشوب الكوكاكوال عام )1886م(؟
الفرنيس رينيه شومان

√األمريكي يمربتون جورجيا

الربيطاين روبرت دانييل

س: ما هو أقدم علم باق حتى اآلن؟
√علم الدانامرك

علم اليابان

علم قربص

س: ما هي أول جامعة تأسست يف اخلليج؟
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جامعة السلطان قابوس يف سلطنة عامن

√جامعة امللك سعود بالرياض

جامعة العني بدولة اإلمارات

س: من هو خمرتع الكمبيوتر عام )1943م(؟ 
الربيطاين آيك

√األملاين كونراد زوسه

األمريكي جورج جيفرسون

س: من أول من استخدم الساعة املائية؟
الصينيون

البابليون

√الفراعنة

س: من الذي رضب به املثل يف الكرم؟
√حاتم الطائي

السمؤال

قس بن ساعدة األيادي

س: فيمن رضب املثل باخلطابة؟
السمؤال

قس بن ساعدة األيادي

√سحبان بن وائل
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س: فيمن رضب املثل باخللف بالوعد؟
هبنقة

√عرقوب

دغفل

س: فيمن رضب املثل بالفروسية واإلقدام؟
عمرو بن معد كرب الزبيدي

√عنرتة بن شداد

عامر بن الطفيل

س: فيمن رضب املثل بحدة البرص؟
البومة

الصقر

√زرقاء الياممة

س: فيمن رضب املثل بالوفاء؟
حاتم الطائي

األحنف بن قيس

√السمؤال

س: فيمن رضب املثل باحلمق؟
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√هبنقة

دغفل

عرقوب

س: فيمن رضب املثل باحللم؟
√األحنف بن قيس/ قيس بن عاصم 

إياس بن معاوية

السمؤال

س: فيمن رضب املثل بالفتك والغدر؟
عرقوب

√الرباض بن قيس الكناين

ا تأبط رشًّ

س: فيمن يرضب املثل بمعرفة األنساب؟
محاد الراوية

عمرو بن سعد التميمي

√مغفل من بني ذهل

س: فيمن يرضب املثل بقول الشعر؟
√امرؤ القيس

املتنبي

أبو فراس احلمداين
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س: فيمن يرضب املثل بالصلعكة؟
ا/ السليك بن السلكة √عروة بن الورد/ الشنفري/ تأبط رشًّ

ا/ السليك بن السلكة قيس بن امللوح/ تأبط رشًّ

مجيل بثينة/ كثري عزة/ الشنفرى

س: من مبتكر لغة اإلشارة للصم والبكم؟
العامل رونتج األملاين

√العامل شارلز ميستيل

الربيطاين إدوارد جون

س: من أول من وضع صورته عىل العملة؟
الفراعنة

الصينيون

√اإلسكندر املقدوين

س: من أول من استخدم العطور؟
√الفراعنة

الرومان

اليونان

س: من مبتكر الكلامت املتقاطعة؟ 
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√الربيطاين آثر واين

الفرنيس شار فرانسوا

األمريكي جون ديفيد

س: من هو أول من رسم الكاريكاتري يف العامل؟

الفرنيس فيكتور فرانسوا

√اإليطايل كراكتي

الربيطاين روبرت بادن باول

لألدوية  عالمة  والكأس  األفعى  جعل  شعب  أول  من  س: 
والصيدليات؟

اليونان

الفراعنة

√الرومان

س: من أطلق عىل سكان أمريكا األصليني اسم اهلنود احلمر؟

√كولومبوس

ماجالن

ماركو بولو

س: من مبتكر شخصية األراجوز؟
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األتراك

العرب

√الصينيون

س: أين يوجد أقدم جرس؟
يف الصني

يف أمريكا

√يف تركيا

س: ما هو أطول جرس بحري يف العامل؟
جرس امللك جورج يف والية أريزونا األمريكية

√جرس فاسكو دي جاما يف الربتغال

جرس جورج األول عىل هنر التايمز يف لندن

س: متى تأسست منظمة الصحة العاملية؟
√يف )1948/4/7م(

يف )1949/5/12م(

يف )1947/6/25م(

س: من أنشأ مرشوع القناطر اخلريية يف مرص؟
اخلديوي إسامعيل

اخلديوي توفيق

√حممد عيل باشا
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س: متى تأسس االحتاد العريب للربيد؟
عام )1952م(

√عام )1953م(

عام )1956م(

س: متى زرع أول قلب صناعي كامل؟
عام )1965م( يف اليابان

عام )1967م( يف جنوب إفريقيا

√عام )1969م( يف مستشفى هيوستن يف الواليات املتحدة األمريكية

س: كم يبلغ متوسط اهلزات األرضية سنوًيا؟
)100.000( هزة

)500.000( هزة

√مليون هزة معظمها يف البحار واملحيطات

س: متى تأسس االحتاد العاملي للربيد؟
√عام )1875م( يف برن بسويرسا

عام )1852م( يف روما بإيطاليا

عام )1823م( يف جنيف بسويرسا

يف  نوبل  جائزة  عىل  حصل  الذي  املسلم  العامل  هو  من  س: 
الفيزياء عام )1979م(؟
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العامل أمحد زويل من مرص

العامل أسامة الباز من مرص

√العامل الباكستاين حممد عبد السالم

س: ما هو أهم اكتشاف يف القرن العرشين؟

أشعة إكس

√أشعة الليزر

الوصول للقمر

س: من هم أطول األجناس البرشية طوالً؟

اهلنود احلمر

√قبائل التوتيس

قبائل الزولو

س: من هم أول من قرر العالج املجاين؟

الفراعنة

الرومان

√املسلمون يف العصور األوىل

س: ما هو الربيد املوسوم؟
√الربيد املدفوع األجرة مقدًما
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الربيد املجاين للدوائر احلكومية

الربيد املدفوع األجرة بعد االستالم

س: أين يوجد أكرب سجن يف العامل؟
√يف روسيا

يف الصني

يف أمريكا

س: ما هو أسمك أنواع الشعر؟
الشعر األسود

الشعر البني

√الشعر األشقر

س: ما هي الدولة املشهورة بالينابيع احلارة؟
ماليزيا

√نيوزيلندا

أيرلندا

س: من هو خمرتع الورق؟
الفراعنة 

الرومان

√الصينيون )تيس لو(
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س: ما هي أم اخلبائث؟
الزنا

الرشك باهلل

√اخلمر

س: ما هو الكائن احلي الذي يملك أكرب عني؟
√سمك الكلامر

سمك احلبار

النعامة

س: ما هي أعظم جماعة حصلت يف التاريخ؟
√املجاعة التي رضبت اهلند

املجاعة التي رضبت الصني

املجاعة التي رضبت أفغانستان

س: من أطلق عىل الرشطة هذا االسم؟
عيل بن أيب طالب - ريض اهلل عنه -

عثامن بن عفان - ريض اهلل عنه -

√عبدامللك بن مروان - رمحه اهلل -

س: كم يساوي الفتيل الذي ورد ذكره يف القرآن الكريم؟
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√)1/1432( من وزن احلبة أْي: )000143(غم

)1/362( من وزن احلبة أْي: )000.140( غم

)1/569( من وزن احلبة أْي: )000.150( غم

س: متى تم إطالق أول قمر صناعي مرصي؟
يف )1999/3/20م(

√يف )1998/4/28م(

يف )1997/1/11م(

س: ملاذا ُسحبت بطولة املالكمة من املالكم املسلم »حممد عيل 
كالي«؟

ألنه رفض دفع الرضائب املستحقة عليه

√ألنه رفض املشاركة يف حرب فيتنام

املتحدة  الواليات  حتذير  من  الرغم  عىل  صينيًّا  مالكاًم  حتدى  ألنه 
األمريكية له

س: كم يبلغ عدد املساجد يف تركيا؟
)50456( مسجًدا

√)67553( مسجًدا

)100089( مسجًدا

س: من هو الطائر الذي يمكنه الرؤية حتى لو عصبت عينيه؟
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√اخلفاش

النعامة

الصقر

س: من هو صاحب نظرية توزيع السكان؟

الفرنيس شارل ماكادام

√الربيطاين توماس مالتوس

األملاين ميكيافيليل

س: أين يوجد أكرب عدد من اخليول؟

يف الوطن العريب

√يف جزر الفوكالند

يف بريطانيا

قمة  عىل  حيًّا  عليه  العثور  تم  الذي  احلي  الكائن  هو  من  س: 
إفرست؟

العقرب

الرصصور

√العنكبوت

س: كم مرًتا يبلغ ارتفاع برج اجلزيرة يف القاهرة؟
√يبلغ )187م(
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يبلغ )158م(

يبلغ )179م(

س: ما هي املومياء؟
قبور األموات

√اجلثث املحنطة

بقايا اجلثث

س: ما هو يوم الثالثاء األسود؟
اليوم الذي انترصت فيه إرسائيل عام )1967م(

اليوم الذي سقطت فيه مركبة تشالينجر عام )1989م(

√يوم الكساد العظيم الذي أصاب العامل يف )1929/10/29م(

س: أين يقع قرص الرياح الذي حيوي )3462( غرفة؟
يف لندن

يف باريس

√يف اهلند

س: ما هي أكرب لوحة فنية رسمت حتى اآلن؟
لوحة اجلرنيكا التي متثل احلرب األهلية اإلسبانية

√لوحة بانوراما املسيسيبي للرسام جون بانفرد

لوحة العشاء األخري للرسام دافنيش
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س: ما هو فن البانتومايم؟
فن النحت عىل اخلشب

فن الرسم عىل القامش

√فن التمثيل الصامت

س: ما هو أقدم متحف يف العامل؟
√متحف اإلسكندرية

متحف اللوفر

متحف لندن

س: من هو مبتكر لعبة الدومينو؟
الرومان

الفينيقيون

√البابليون

س: من هو خمرتع لعبة الشطرنج؟
√الفرس

اهلنود

الصينيون

س: ما هي أقدم لغة مكتوبة يف العامل؟
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اللغة الصينية

√اللغة السومرية

اللغة اهلريوغليفية

س: ما هي اللغة الرسمية يف الربازيل؟
اإلسبانية

اإلنجليزية

√الربتغالية

س: ما هي اللغة الرسمية يف أملانيا؟
اإلنجليزية

√األملانية

لغة الرومانش

س: ما هي اللغة الرسمية يف املكسيك؟
√اإلسبانية

الربتغالية

اإلنجليزية

س: ما هي لغة سكان قاريت أمريكا الوسطى واجلنوبية؟
الربتغالية

√اإلسبانية

اإلنجليزية
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س: متى تم إنشاء املتحف الربيطاين؟
عام )1652م(

عام )1720م(

√عام )1753م(

س: ما هو اجلوشن؟
السهم

السيف

√الدرع

س: ما هو أول طابع بريد صدر يف العامل؟
√البنس األسود 

امللكة فيكتوريا

امللك جورج األول

س: أين يوجد أكرب عدد من األطباء بالنسبة لعدد السكان؟
يف سويرسا

√يف بلجيكا

يف النمسا

س: ما معنى اسم جاجارين؟
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الزهرة الربية

√البطة الربية

الطائر القوي

س: أين ظهرت املكتبات املتنقلة التي تسري بالسيارة؟
√يف فرسنا عام )1914م(

يف بريطانيا عام )1825م(

يف أمريكا عام )1910م(

س: متى تم افتتاح أبراج الكويت؟
)1977/2/1م(

)1978/4/1م(

√)1979/3/1م(

س: ما هي السومربيرو؟
الزي الرسمي املكسيكي

√القبعة املكسيكية

أكلة مكسيكية

س: أين توجد أكرب قرية سياحية بالوطن العريب؟
يف الكويت

يف اإلمارات

√يف السعودية
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س: أين ظهر أول مصنع للساعات يف العامل؟
√يف جنيف

يف باريس

يف اليابان

س: يف أية دولة خليجية توجد الساحة احلمراء؟
يف البحرين

يف عامن

√يف الكويت

س: يف أية مدينة فرنسية يقع مصنع طائرات اإليرباص؟
يف باريس

يف كان 

√يف تولوز

للنفط  املصدرة  العربية  األقطار  منظمة  مقر  يوجد  أين  س: 
أوبك؟

يف أبوظبي

√يف الكويت

يف الرياض

س: ما هي البالد التي ُتسمى بالد الشمس املرشقة؟
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√اليابان

األناضول

الصني

س: متى تم اخرتاع أول حمرك يعمل بالديزل؟
√عام )1892م(

عام )1789م(

عام )1889م(

س: من هو خمرتع أول خوذة غطس عام )1819م(؟ 
األمريكي إدوارد جينر

الربيطاين سالك أوين

√األملاين أوغسطس سيب

س: أين توجد أكرب حديقة حيوان يف العامل؟
يف الكونغو كينشاسا

√يف سان دياجو يف الواليات املتحدة

يف شنجهاي يف الصني

س: ما هو احليوان الذي يسمى الوضيحي؟
√املها العريب

حيوان الوعل

احلصان العريب

www.alukah.net



ربيع األنشطة المدرسية398

س: ماذا تعنى كلمة ديناصور؟
احليوان املفرتس

√السحلية الضخمة

احليوان آكل احلشائش

 



399 ربيع األنشطة المدرسية

اخل�متة

 مجعنا لكم يف هذا الكتاب ما نحتسب عىل اهلل تعاىل أنه سيخدم النشاط 
املدريس، ويزيد من حضوره، ويقوي وجوده، يف مدارس املرحلة املتوسطة.

فهذه الفئة العمرية ما بني )12 - 15( سنة؛ حتتاج إىل توجيه، وإرشاد، 
أكثر من غريها من املراحل، ولن نجد أضبط هلم من األنشطة املدرسية.

يانعة،  ثامًرا  فسنحصد  املدرسية،  باألنشطة  وحببناهم  عودناهم،  فإن 
لبعض  مشاكسة  مرحلة  من  املتوسطة  املرحلة  وستتحول  باسمة،  وزهوًرا 

ا للطالب. الطالب، ونزعة إىل العنف؛ إىل مرحلة خمتلفة جدًّ

لرأيناهم  هبا،  وحببناهم  املدروسة،  برباجمها  األنشطة،  هلم  كثفنا  فلو 
ينهمكون يف التعاون حلفظ سورة من قرآن، ومجع أدوات لنشاط، وتصميم 

هيكل الخرتاع.

هذا ما نريده، وهذا ما يريده أيُّ معلم، وأيُّ ويل أمر، أن يصل له ابنه.

وكل هذا ليس بالعسري، وال باملستحيل؛ فكم وكم من طالب املرحلة 
املتوسطة من يقفون عىل منصات تكريم حفظة كتاب اهلل، ومنصات تكريم 
مدرسية  أنشطة  هلا  مهدت  التي  التكريم،  منصات  من  وغريها  املخرتعني، 

معدة إعداًدا جيًدا، ومدعومًة دعاًم سخيًّا.

 لذا؛ أهيب باجلميع القيام بدوره يف ما يتعلق بالنشاط املدريس سواًء 
 املعلم، أم الطالب، أم اإلدارة املدرسية؛ وقبل هذا وزارات الرتبية 

والتعليم وفروعها.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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59 املكتبة املدرسية .. نشاط مدريس ذو أمهية قصوى 
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62 املكتبة املدرسية يف جمتمع متغري متطور 

65 حتديد أهداف املكتبة املدرسية 

71 اخلدمات التي تقدمها املكتبة املدرسية 

74 وظيفة املكتبة يف خدمة املنهج الدرايس 

77 وظيفة األرسة وتأثريها عىل األنشطة 

78 دور اإلمكانات يف تفعيل األنشطة 

80 وظيفة الربنامج يف إنـجاح األنشطة 

81 وظيفة املرشد الطاليب داخل املدرسة يف األنشطة 

82 وظيفة مرشف النشاط الطاليب ... 

83 السجالت ومهمتها يف تنظيم عمل مجاعة النشاط 

85 تعريف بأنواع من اجلامعات املدرسية 

95 النشاط املدريس يف املرحلة املتوسطة )اإلعدادية( 

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 
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139 االجتاهات احلديثة لألنشطة الرتبوية 

151 الدراسات السابقة يف األنشطة الطالبية 

157 الشق الثاين: نامذج ألنشطة طالبية خمتلفة. 

159 أنشطة دعوية 

181 أنشطة علمية 

205 أنشطة عقلية 

217 أنشطة دقة املالحظة 

229 أنشطة تطوير الذات 

259 أنشطة ثقافة منوعة 

307 50نشاًطا إجيابيًّا للفرد املسلم 

313 أنشطة بنك املعرفة 

399 اخلامتة 
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