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 مقدمة

رات التي قدمت لها المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، في مجال تفعيل القيم وممارستها، بعد سلسلة من اإلصدا

والتي شملت مجموعة ناهزت العشر كتب، تضع بدي القارئ لمرحلة ما قبل رياض األطفال لما بعد رياض 

م"، وقد عززت األطفال بمرحلتين تعليميتين، آللية برمجة القيم، وذلك عبر نموذج جديد بعنوان "مزج العلو

لهذا النموذج بأمثلة تطبيقية ضمن خمس أبواب، فكان موضوع الباب األول مضمون المزج، والباب الثاني  

طبقات البرمجة، والباب الثالث لبرمجة االدراك والنية، والباب ارابع استعراض لنماذج تطبيقية، وأخيرا اباب 

كافة األبواب ال تخلو أي منها من تطبيقات حيال  ، بالرغم من أنالخامس للمراحل ما بعد رياض األطفال

 عمليات البرمجة للقيم.

 

 الباب األول

 

تتعاطى العملية التعليمية بشكل يكاد يكون موحدا، فالمعلومات في الغالب هي واحدة  اليومإن معظم دول العالم 

وما عنيناه هنا ما  ،الطبيعةأو  مادة الرياضيات أو العلوم مضمونفي مثل  اليمنأو  اليابانسواء في أميركا أو 

في تجهيزات  نعاينه، وهو ما )الشكل(تظهر في عنصرما غالبا واالختالفات ) المضمون (، يخص عنصر 

ما  ،المؤسسة التعليمية سواء كانت جامعه أو حضانة، غير أن البعض أدرك أن هذين العنصرين غير كافيين

فرنسية الفلسفة السبيل المثال  أسلوب التعليم، فكان علىو(  ) فلسفةضافة عنصر ثالث وهو يعمدون إل جعلهم 

من أجل أن  االبداع من يركز على فصار، االمريكيةوأخرى  اإلنجليزية، وأخرى المونتيسورينظام  عبر

 !..وهكذا.  التلقين عتمداومنهم من  يعزز للتفرد،

 إليه بعدتم التوصسسسل  Moduleنموذج ر عب الخاصسسسة،في المؤسسسسسسسسة العربية للقيم المجتمعية لدينا نفلسسسسفتنا  

وهو نموذج فلسسسفي ورؤية في برمجه المعلومات  ”العلوممزج  ”اسسسمدراسسسات مسسستفيضسسه وممارسسسة، منحناه 

ترتكز على سبع عناصر، هدفها االساسي جعل المعلومة التي يتلقاها الطالب قابلة للتطبيق والممارسة، ولن 

علمي شامل لومة، ولن يستوعبها الطالب اال اذا تم برمجتها بأسلوب الطالب المع استوعبتكون كذلك اال اذا 

 ، وهذه العناصر هي :  وسليم إحاطي

 مفهوم المزج:

 مفهوم” فلسفةسلوكيات المتعلم وهو ما يشكل وعناصر في برمجة عقول ووجدان  7ى يعتمد هذا المفهوم عل

 :يوه“المزج 

 فيما بيت الفصينعالقات تفعيل فصي الدماغ من خالل عملية تجسير ال -1

 .القراءات.وأنواع  \ القراءةمفهوم  -2

 من الدماغ. “  االيسر الشق” بالرياضيات ”االيمن الشق” الفنونفيما بين ن الوطيدةالعالقة  -3

 تتابع اللقطات وقوافي  عبرزمرد في برمجة المفهوم  -4
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 + مهارات الحياة + القيم   البحتةنالعلوم من  مزيج -5

 برمجة من خالل تفعيل الحواس ال -6

 + العقلية + الوجدانية + الروحية  لدي المتعلم.  نالجسديةتفعيل االنشطة  -7

 

 

 عناصر طبقات برمجة القيمة
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 "مزج العلوم" نموذجعناصر 

  

 

 طبقات البرمجة نصوره كأثر ما تتركه الكيكة من مذاق بتعدد ألوان الطبقات فيها

 

 

طبقات 
البرمجة 
السبعة

المواد 
الدراسية 
على تنوعها
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 قائمين.  نالشكلنصر نالفلسفة ، معتبرين أن كل مــــــــن نالمضمون  و إذا نحن هنا بصدد ع

ة التعامل مع هذا المضمون، آلي ىالمكونات، غير أننا لم نتعرف بعد عل ىون  نكون قد تعرفنا علمفمع نالمض

 ، غيروالزبدةوالطحين  البيضمن عبر عناصسسر مثال ذلك، إننا ندرك تماما نمضسسمون  صسسناعة قالب الكيك 

مقادير  ومراحل“كتالوج” إلىأن هذا العلم ليس بالضسسسسرورة ينتج لنا كيكا، ذلك أن مزج هذه المكونات بحاجة 

 كي نتمكن من خاللها تحقيق الهدف. ودرجات حرارة 

 

 قلنتتوالمزج يكون عبر أسلوب تنتقل فيه المعلمة في غرس القيمة عبر المادة العلمية للدرس، فنجدها 

واضعة في حسابها العناصر السبعة  ،فجانب فني ،فعقيده ،لمية لنحو مسار فنيبسالسة من حقيقة ع

 كطبقات في المسار الذي تمضي فيه. 

 ا على:هفي كعرفوعليه فإن هذا الكتاب سيأخذك برحلة استكشافية لي

 والموجهات  والمعلمين موجه للمعلمات وعناصره.. وهومفهوم المزج  .1

والمراحل التعليمية  الرياض بيقات نتعامل من خاللها مع اطفالتط ىإل“النموذج ” هذاة تحويل يإل .2

 . األولى بعد الرياض

 فالخارطة العامة لهذا النموذج يبينها الهيكل التالي:
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 فالمزج عبارة عن طبقات، ونبدأها بالبرمجة عبر طبقة برمجة القيم في فصي الدماغ 

 

 

 

 :كي تنجح عملية التفعيل نحن بحاجة للتعرف علىو

 بفصيه  دماغمكونات ومواصفات هذا ال -1

تفعيل القيم

مزج العلوم

تحويل القيم لمنتجات أنشطة النادي

طبقات برمجة القيم

برمجة االدراك

برمجة النية 

برمجة الصورة

زمرد

TED

برمجة القيم

عبر علوم المعرفة 
ومهارات الحياة
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 صانع نخالق  هذا العقل  أن نتعرف على -2

 

 

 فهذين الفصين كما هو مبين وفق الشكل، وظائفهما انقسمت لقسمين إثنين، األول، وهو األيمن يتعاطى مع:

 االحاطي التفكير -1

 التأمل -2
 االبداع -3

 الفنون -4

 والفص االيسر يتعاطى مع:

 التفكير التحليلي -1

 لمنطقيا -2
 اللغة -3

 العلوم  -4

 الرياضيات -5
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بأن في الدماغ البرمجة التي تدرك  ،وفق أسلوب علمي ال عشوائي من الدماغكل فص فنحن بصدد برمجة 

 خرائط ومسارات ومساحات تنتظر من يفعلها ونتأكد من أن عملية التفعيل هذه قد تمت بالفعل.

 

 

هي بمثابة إيقاعات رياضية تخضع لمعادالت  اشتقاقاتوتعتمد على قواعد وتصنيفات مثال فاللغة األدبية 

 .في الفص االيسر منه في الدماغ اوجميعا مهيئ له وأوزان

 

 ثانيا: حيال عالقة الفن بالرياضيات

 

 

من “  االيسر قالش” الرياضياتمع ” االيمن الشق” الفنونفيما بين ن الوطيدةالعالقة  كإدرا عبروذلك 

 الدماغ. 
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 ة نموذجية فيما بين الفن والرياضياتنموذج لعالق

 

 يقاع رياضي من االرقام إ موزونا ما لم يلتزم بنوته موسيقية معتمدة علىال يكون الموسيقي حن لاف

 

 

 في ثالث نواحي هي : تمثلت ىوالموسيقمن وجود عالقة ما بين الرياضيات  ثمة ما اكدته الدراساتو

 النبرة والتوافق واالنسجام  -1

 ات فنية تمضي بها االرقام مميز -2

 الرياضي عند العزف  ونظمهااليقاع  -3

والتجريد الذي يفتقد إلى  ،البحتةصسسسسسورة الرياضسسسسسيات من خالل األرقام والمعادالت  يدرك الناس خطأحيث 

بالعاطفة والمشاعر خطأ أن فنون الموسيقي والرسم هي فنون مفعمة المشاعر والعاطفة، ذات الوقت يدركون 

فيما بين  ةدوطيعالقات  ةأنه ثمعززت الدراسسسسسسات العلمية فقد  الحسسسسسسابية!بالعمليات أي عالقات بتبط ال ترو
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لدى االغريق، فهم يدرسسسسون جنبا إلى جنب الرياضسسسيات مع  اذلك أن االمر كان في األصسسسل واضسسسحالعلمين 

 الفلسفة والموسيقي. 

فأنت تتعامل مع كل لون من خالل تكوين  ،واسيبأرقاما في أجهزة الح لأللوانحاليا نالحظ كيف أن كما إننا 

 رقمي معين.

 إن التعامل مع الرياضيات من خالل الفنون يجعل االمر أكثر جاذبية لدي االطفال.بينت الدراسات و

ما ترشسسسسسسسدنا اليه آيات القرآن الكريم في  عبررياضسسسسسسسيات يجب ان يعزز من التعامل مع الفن بما يحتويه و

فتلك هي  نوال أقسسسسم بمواقع النجوم  فذلك هو الفن لقد زينا السسسسماء الدنيا بمصسسسابيح نو مواضسسسع عديده ومنها

 الرياضيات.

فثمة عالقة تكوينية فيما بين  ،المزج فيما بين العلمين يف“األرابسك ” االسالميالفن  نالحظ ذلك جليا فيكما 

 .من خالل االشكال الهندسية  الرياضياتبالفن عن مزج ن الناتجة الزخرفة

 

 

 االنسجام اللوني ما لم تلتزم بالمعادالت والنسب واالحجام والكتل.  ستتذوقكما ال يمكن أن 
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شسسسغف الما يؤكد  ةمختلفة، وثم في المخ تأخذ أشسسسكاال اتصسسساليهثمة شسسسبكات من أن  نظرية تعلم الفنونوتعزز 

 تبر بمثابة محفز ويعتبر دافعتلك الشسسسسسبكات في تعلم الفنون، فعندما يكون الشسسسسسغف في أوجه فان ذلك يع ىلد

ه فإنه يحسن من عمليات يلاهو إن كان بمستويات عف، وهو ما يؤدي إلى رفع درجة االنتباه لدي الشخص، لها

 الشخص "نظرية تعلم الفنون ". ىالتعلم لد
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 الرياضيات تتلون في مخرجاتها وفق القالب الذي تكون فيه فهي مره تكون:و

 .مجرد أرقام حسابية -1

 .أو تمضي وفق إيقاع من العالقات -2

 .ر عن االحجام والمساحاتيأو تعب -3

 أو إذا تصورناها ضمن حركة.  -4

 

 الرياضيات تتلون في مخرجاتها وفق القالب الذي تكون فيه

 

 

 ثالثا: مفهوم القراءة

 

ل الطفل إلى عندما يصلوحظ  أما القراءة، فهي كعنصر ثالث ضمن عناصر نموذج "مزج العلوم" ذلك أنه

كلمة ويكون قادرا على نظم جمل من  5000-3000مرحلة الروضة تكون حصيلة الكلمات لديه في حدود 

 ثالث كلمات أو أكثر.
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معاني الكلمات عبر نالشرح أو ربطها بموضوع أو هدف أو  الروضةاالطفال في مرحلة ما قبل  يتلقىو

المرتبطة بالمشاعر أو  والكلمات Fast mappingغاية أو حركة أو نشاط ما  وهو ما يدعى مصطلحا 

 المفاهيم أو العالقات يتم استيعابها بشكل أمثل.

 

 :إغناء المفردات اللغوية

 

االطفال بحاجة إلى ممارسة " تعليم الحوار" ويتم ذلك من خالل أداة  ىإن تحفيز وإغناء المفردات اللغوية لد

 حيث أن:" Crowd"كراود 

C :  Completion تركيز الطفل في مجال  االسئلة التي تتطلب أن يستكملها الطفل وهي تعين على نيوتع

 غناء المعرفة ، في مثل:إ

 ماذا تشاهد في هذه الصورة؟  س:

 بجناحين ملونين ...الخ. الشجرةج: الطفل: أشاهد عصفورا فوق 

  Recall: R  المعلومة محل الغرس  استوعب ههي عبارة عن أسئلة توجه للطفل من أجل أن نتأكد من أنو

 ..وندرك بأنه قد فهمها .

Open: O مثال نعم أو ال،  تدفع الطفل للتحدث فال يقتصر الجواب علىمفتوحة فهي أسئلة   أوبن إنديدن

  Wعبر منظومة من األسئلة التي تبدأ بحرف 

W: what – when – where-why - who:  

 تغني مفردات الطفل. التيو

Distancing: D فيحول الطفل الفكرة إلى  األشسسسسسسسياء،العالقة والروابط فيما بين  يجادإلسسسسسسسسئلة تهدف وهي أ

 خبرات حياتية ممارسة متخطيا اطار القصة. 

راسلوب تفكي
اللغة



14                                                         زهير المزيدي                                       –تفعيل القيم لرياض األطفال 
 

وتجسسسسسير العالقات بين فصسسسسي الدماغ، يعني أن تكون عملية تلقي المعلومات المحيطة سسسسسليمة، أي أن عملية 

  ؟“اقرأ ”االمر، فما ضوابط ومرشدات فعل “باسم ربك الذي خلق اقرأ” وفق  تكون سليمة القراءةن

مع هذا االنسسسان ككل نعقل وقلب وسسسلوك ،  لالتعام“مفتاح ” على، هو بمثابة الحصسسول (القراءةإدراك تلك )

عبر “ قيم مؤسسسسسسسسة” نهجشسسسفرة إدخال ما نريد والغاء ما ال نريد، فليس من  كي نكون بذلك قد حصسسسلنا على

التي ” السسسنارة ”منحكم السسسمكة وإنما منحكم  طال فق، “الشسسفرة”هادة وإنما منحكم منحكم الشسسبرامجها التدريبية 

 بها ستصطادون السمك . 

 فهو:هذا االنسان ليس عقال فحسب بل هو عقل وروح، ف

 قبضه من طين االرض  -1

 ونفخة من روح هللا  -2

 وعليه وجب تعهد هذا الميزان 

 تحول إلى عقل  قد دماغيكون ال ”القراءةهذه  وفق” وعندئذ

ال  حين يظهر الخطورةمكمن أن   غير ذكاءيهنالتحليل، ويقوم بعمليات  قادر على دماغكان مجرد  حيث

 بني جنسه! يلقيها علىل نووية قنبلةمن إنتاج هذا الدماغ يمانع 

 ” ال أرى هللا إذا ال يوجد إله! أنىحيث ” يعتقديجعله كما ال يمانع من أن يصل إلى ما 

 “ شهوته” يعبدأن  وأ“فأرا ” أو” بقره” يعبدالجبار في أن  دماغع هذا الوال يمان

 "اقرأ ”نموذجوفق  القراءةأن تكون  تجبووعليه غير عاقل  دماغغير أنه  دماغفهو إذا مجرد 

 ولن تكون قراءة اال إذا كانت عبر صفات هللا وأسماءه واال فهي قراءة غير أنها قراءة منقوصة.

، فهذه اآلية ميزان من شقين، شق يدعو للقراءة وشق يدعو بأن بسم ربك  اقرأيه هللا عبر نا النوهو ما يوجه

تكون القراءة عبر اسم أو صفة من صفاته سبحانه، فحين يطالع اآلخرون شروق الشمس، فهم قد يطالعونها 

ن من يطالعها عبر واقع حركة دوران األرض على محورها، فهي ال تعدو أن تكون قراءة واحدة فقط، غير أ

سم الوهاب،  سعون قراءة ال قراءة واحدة، فتارة ينظر اليها عبر ا سع وت سماءه، فهو لديه ت عبر صفات هللا وأ

وتاره يقرأ مشسسسسسهد بزوغها عبر صسسسسسفة الرحمن، وتارة عبر صسسسسسفة البديع، البديع الذي يحرك األرض حول 

عبر صسسسفة الجبار، وهكذا تتعدد القراءات محورها والشسسسمس حسسسسابيا وفق نوال اقسسسسم بمواقع النجوم ، وتارة 

لتصسسل ألكثر من تسسسع وتسسسعون قراءة، وهو ما يجعل للدماغ طالقة قادرة على االرتقاء بالفكر والتصسسورات 

 واالبتكار واالغناء.
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 ةاليالت الحقيقةنبياء بعثوا أطفاال! واآلن لنتأمل في الكثير من األوجميل أن يعرف األطفال أن 

 طفال  نهديعليه السالم إبراهيم  -1

 يحيى -2

 إسماعيل  -3

 يوسف -4

 المهد عين هللا وهو في  على نصنعموسى  -5

 عيسى نوهو في المهد  -6

فجميل أن يدرك األطفال محبة هللا لهم وفق السن الذي يعيشونه كي نعزز فيهم المعتقد حيال أسماء هللا 

 وصفاته.

 تصاميم التعبيرية الشارحة للصفات واالسماء.وأمر تعزيز الصفات يسهل عبر ما يلي من ال
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نموذج لتصميم بوستر يعزز لصورة موحدة في التعبير عن صفات هللا عبر صور، وقد تم مراعاة جانب 

 مزج العلوم بالعقيدة بالجوانب الفنية في التصميم.
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 ن المسلمين جمعوا فيما بي علماءكما ال

 وهو ما يعزز لمفهوم مزج العلوم في مثل: دب والفلسفة وفنون األ البحتةنالعلوم 

 سينا  ابن -1

 الرازي  -2

 الفارابي  -3

 ابن حيان  -4

 الحسن ابن الهيثم  -5

 الخوارزمي  -6

 خزامة  ابن -7

 

 

Neuromarketing  العصبية ركتنغ عبر النيورما المعلومةبرمجة:  

من رسائل للجمهور  ونهثيبوقع ممكن حيال ما  تأمين أعلى بحاث التي تعينهم علىالن األتمول وكاالت االع

 سبيل المثال: ما يعزز تلك البرمجيات منها على حديثه في التعرف على أساليب اعتمادتم  ، فقدالمستهدف

 مراقبة حركة بؤبؤ العين أثناء تلقي المعلومة البصرية. -1

، ومدي قبول التصميم من خالل التنفسوإيقاع القلب، ونسبة التعرق،  أدوات قياس معدالت ضربات -2

 conscious Subردة فعل المتلقي ضمن نطاق عقله الباطن  منطقي  للتعرف على \قالب الطرح نعاطفي 

 

 المخ  لتخطيط fMRIجهاز  -3

لة وضمن أي لحظة نسبة من تأثر بالمعلومة المرس يتم إدراج النتائج في الحواسيب كي يتم التعرف علىف

 ضمن الخطاب المرسل! 

المرشدين والمعلمين أن تبدأ عملية التوعية  نصحت neuroscience communityلجنة وعليه نجد 

 بمعايير البرمجة العقلية منذ المراحل ما قبل الروضة. 

 ليمية.في تعزيز عملياته التع هكما أكدت الدراسات أهمية البيئة المحيطة بالطفل منذ نعومة أظافر
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 ما مفهوم القراءة وما صورها:أخيرا 

 

 

وليس ما  اليدعينه، واالصم يقرأ حركات أصابع  برهل الحظت كيف أن الكفيف يقرأ بيده وليس ع

 .يلتقطه البصرأشمل من أن تكون محصورة فيما  إذا فالقراءة، باألحرفكتب 

 

 

 صابع.األولكن بحركات  باأللسنعن طرق اللمس، وحوار ليس  القراءة
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 قد ال تفهمه غير أنه يفهم

 

 : ثالثية العلم والقيم والمهاراترابعا
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 + مهارات الحياة + القيم   البحتةمزيج من نالعلوم  فالثالثية هي

 

 

 عندما تكون نالمعلومة  محورا كيف يمكن أن نجعلها نابضة بقيمة إنسانية؟ف

 لها مدلوال علميا؟  وعندما تكون نالقيمة  محورا كيف يمكن أن يكون 

 

 خامسا: تفعيل الحواس

 

 

 

 معززة للعلوم والمعارف مطلوب توفيرها للطفل: ثمة أدواتف

 

• المسؤولية 

• الصدق 

القيم 

• التواصل 

• التعامل 

المهارات
• حساب

• علوم 

العلوم 
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 درجة أهمية كل حاسة في تأمين المعلومة في الدماغ

 

فعملية تعزيز المعلومة والقيمة يجب أن تراعي ما توصسسسسل اليها الباحث مارتن لندسسسسستروم، عبر بحث شسسسسمل 

في اعالها حال تم ن أن غرس المعلومة في الدماغ يتم عأبحاثه  نتيجةلم، حيث أشسسسسسسارت معظم شسسسسسسعوب العا

تفعيل حاسة البصر، تليها في التعزيز حاسة الشم فالصوت وهكذا، وهو ما ننصح باعتماده في برمجة القيم، 

م أثناء عمليات فحواس األطفال تبلغ من الحسسسساسسسسية ما ال يبلغه الكبار، لذا يجب أن نسسسستثمره في غرسسسسنا للقي

 مزاولة األنشطة معهم. 

 كما إن هناك أدوات تعزز لذلك:  

  –مرآة  –مغنطيس  –مكعبات ملونه  –: مكبر في التحققنالعلوم والرياضيات  فعبر 

 ساعة مؤقته مطبخ  –ساعة مؤقته  –شريط قياس  –مساطر  –: ميزان وللقياس 

 أكياس ورقية  – الفارغةكراتين البيض  –ني صوا -اكواب –: عبوات التجميع والتخزينفي مجال  

 مقص. –صمغ  –ورق الصق ومالحظات  – كأمرات: للتسجيل والتوثيق 

 

 أما باقي عناصر نموذج "مزج العلوم" فسوف نعاين تطبيقات لها عبر فصول هذا الكتاب.

 

 

 سادسا: في قوافي اللقطات
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هو ما تم تأجيله فيما سسسبق حيال نثالثا: برمجة وفيما يلي نسسستعرض لبرمجة الصسسورة وفق نظرية "زمرد"، و

 الصورة عبر قوافي من لقطات الصور 

 

 

 

 

 

تفعيل القيم

مزج العلوم

اتتحويل القيم لمنتج أنشطة النادي

طبقات برمجة القيم

برمجة االدراك

برمجة النية 
برمجة الصورة

زمرد

برمجة القيم

عبر علوم المعرفة 
ومهارات الحياة



27                                                         زهير المزيدي                                       –تفعيل القيم لرياض األطفال 
 

+ نتعدد  والمتوسسسطة في برمجة المفهوم من خالل قوافي تتابع اللقطات نالقريبة   زمرد نظريةنتعززه وهو 

 زوايا النظر  

 الصورة واستعراض المشهد عرضفي أسلوب ك القرآنيما جاء فى سياق القصص  عبر هاستوحيناوالذي 

 

، والذي قصسسسلنا فيه عبر كتابنا نحركة الكامرة في القصسسسص القرآني ، فثمة برمجة الرسسسسالة المرسسسسلة لتعزيز

  برمجيات تتم عبر:

  ، المتوسطة، البعيدةنالقريبةاللقطات  أنواع 1-

 االنتقال من لقطة قريبه إلى لقطة بعيده في 2-

 دتكرارا للمشاهالتكرار ليس - 3

 أسلوب االبذار -4

 أسلوب التشويق- 5

 نباسم من أسماء هللا وصفاته  ختام المشهد -6

 

 :اللقطة القريبة في 1-

 احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين  رأيتيا ابت اني  ألبيه قال يوسف ناذ

 وليست من النوع المتوسط أو البعيد  (C.U)تستوجب لقطة قريبهقال  ان كلمة

 عدو مبين  لإلنسانرؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان  ال تقصص يا بني قالن

 والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين  ال تقتلوا يوسف قال قائل منهمن

 عنه غافلون  وأنتمالذئب  يأكلهان تذهبوا به واخاف ان  ليحزنني إني قالن

 :اللقطة المتوسطة -2

  “الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضالل مبين  أحب ليوسف واخوه قالوااذ )

نما البد أن تكون متوسطة، كما أن اللقطة البعيدة لن إفكلمة قالوا ال يمكن التقاطها من خالل لقطة قريبه و

  تعبر بحق عما قالوه لبعد اللقطة

 :اللقطة البعيدة 3-

 هذا وهم ال يشعرون  بأمرهمفي غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم به واجمعوا ان يجعلوه  ذهبوانفلما 
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بقدر ما أن  منهم، أيذلك لعدم احتوائها على ما يمكن أن نسسسسمعه من  بعيده،تشسسسير إلى لقطة  ذهبواكلمة 

 .مصطحبين معهم أخوهم يوسف إليهذهبوا  الذيالمشهد يتطلب لقطة بعيده ترينا المذهب 

 فيما بين مشهدين

 القطع: :االول المشهد

 

  اقتلوا يوسف أو 8ضالل مبين ن لفيناذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ان أبانا 

  قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف 9اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ن

   غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين  فيوألقوه 

 :الحظ أسلوب القطع مع

  )1ن المشهد

وجاءت سسسسيارة فأرسسسسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشسسسرى هذا غالم و أسسسسروه بضسسساعة وهللا عليم بما “

  )19ن” يعملون

  )2ن المشهد

  )30ن” الزاهدينوشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من “

  )3ن المشهد

  )21“)عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا  مثواه أكرميوقال الذى اشتراه من مصر “

فمن خالل ثالثة لقطات سسسريعات تسسستعرض لنا مشسساهد لحاالت مكانية ثالثة، ومع عدم اغفال التفاصسسيل، 

مثواه عسسسسسسسسى أن  أكرميندراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، فأدلى دلوه قال يا بشسسسسسسسرى هذا غالم، 

 (ولداينفعنا أو نتخذه 

  “ سيارةوجاءت “ (L.S) تبدأ بلقطه بعيده

 “ وشروه بثمن بخس دراهم“ (M.S) ثم لقطه متوسطة

 ”اشتراه الذيوقال “ (C.U) ثم لقطة قريبه

فلو تتبعنا ذات النظم في تتابع اللقطات في برمجة القصسسص القيمية التي نسسسردها لألطفال، لكان ذلك أوقع في 

 فهم عبر سلوكياتهم.تأمين المعلومة والقيمة المصاحبة لها في ذاكرتهم ومواق

فعند سسسرد قصسسة لألطفال، أو في رسسسم مشسساهدها، اعتمد أحد قوافي اللقطات تلك، في المزج فيما بين صسسورا 

تحمل لقطات قريبة وأخرى متوسسسسسسسسطة وثالثة بعيدة، وفق التتابع الذي بيناه، للمزيد طالع "حركة الكامرة في 

 القصص القرآني" للمؤلف.
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 لقطة قريبة جدا

 

 

 

قريبة

 

 متوسطة بعيده

 متوسطة متوسطة

 متوسطة
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 والعقل والوجدانسابعا: تفعيل الجسد والروح 

 

 

 نموذج مزج العلوم بعناصره السبعة

 

 

 المتعلم ى+ العقلية + الوجدانية + الروحية  لد نالجسسسسسديةمن خالل تفعيل االنشسسسسطة  المعلومةيتم تأمين كما 

ل، فبالجسسسد فإن كانت القيمة محل عبر تفعيل طبقات البرمجة، عن كل قيمة يراد برمجتها في سسسلوكيات الطف

فيكون التمرين المناسسسسسسب جسسسسسسديا عبر ربط أحذية كل طفلين مع على سسسسسسبيل المثال، الغرس هي "التعاون" 

بعضسسسسهما البعض بحيث يقسسسسسم األطفال لثالث أو أربع فرق ويطلب من كل فريق الوصسسسسول لهدف معين في 

 بعيدة متوسطة
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ا التمرين سسسسيعزز لكل طفل أهمية ممارسسسسة قيمة الفصسسسل، واالسسسسرع هو من يتلقى الجائزة، فبال شسسسك أن هذ

، وقد بينا للسابقفي النهاية الوصول الى الهدف دون أن يسقطا كنتيجة طبيعية  يتمكنانالتعاون مع زميله كي 

فمن الممكن أن يتم ذلك عبر سرد قصة، في مثل قصة الهدهد صادق في كيف يتم االمر مع المسار العقلي، 

، أو في غرس قيمة المسسسسؤولية في رعاية الهدهد لفراخه وإطعامهم  36ة نص، الصسسسورغرس قيمة الصسسسدق

بعد رحلة مضسسسسسسنية في بحثه عن الطعام، كي يسسسسسسسأل األطفال على سسسسسسسبيل المثال أن لو لم يقم الهدهد بدوره 

والوجداني، يتم برمجته عبر العالقة الوجدانية التي يمكن أن تنشأ  كمسؤول هل سيتمكن الصغار من العيش؟ 

، أما واالطعام ةة السسسسسالم عبر الرعاييما بين األطفال وصسسسسغار فراد الدجاج أو الراتب، عبر ممارسسسسسة قيمف

الجانب الروحي، فيجب أن يعلم الموجهون هنا من أن الجانب الروحي دائرته تتسسسسسع لتشسسسسمل باإلضسسسسافة الى 

لوطنية نتعزيز لقيمة الوالء قيمة النظافة ، االحتفال بالمناسسسسسسسبات انتعليم الطهارة عبر الوضسسسسسسوء للصسسسسسسالة، 

  للوطن ، واهداء الهدية لمن تكن له المحبة نقيمة التحاب ، واالبهاج والفرح في األعياد. 

فمن الممكن مع كل قيمة نستهدف غرسها، يتم التفريخ لمجموعة من الفعاليات واألنشطة التي يتم ممارستها 

 .+ الروحية  + العقلية + الوجدانية نالجسديةعبر ما أشرنا اليه 
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 الباب الثاني

 

 طبقات برمجة القيم: عودة لخارطة محتويات الكتاب نستعرضواآلن 

 

 

 :من قيم لمجموعه” القيميمجال الغرس  يف“العلوم  مزج” لنموذجسنتعرض وفيما يلي 

  

 الصدق  .1

 التعاون .2

 المسؤولية  .3

 السالم .4

 

تفعيل القيم

مزج العلوم

تحويل القيم 
لمنتجات

أنشطة النادي

طبقات برمجة القيم

برمجة االدراك

برمجة النية 
برمجة الصورة

زمرد

برمجة القيم

عبر علوم المعرفة 
ومهارات الحياة
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 قاء، النفس، مع هللا: مع الوالدين، االصدمسار الصدق حال كان

  

من الصدق ان يطابق القول العمل، سماع كالم الوالدين والمدرسين هو ممارسه للصدق، فصور الصدق: 

على نظام  والمحافظةعليه فال رمي للفضالت  بالمحافظة، والئي للوطن العامةالممتلكات  على المحافظة

  .رسه للصدقالسير، حل الواجب المدرسي ممارسه للصدق، عدم الكذب مما

  

 

 في رواية القصة اجعلها وفق لقطات قريبة ومتوسطة وبعيده

 

 

 ”صادق” الهدهدقصه 
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طوع له هللا الرياح واالنس والجن وعلمه منطق الطير  ،االرض قوه كملو أكبركان النبي سسسسسسليمان نع  

 يشسسسكره،د هللا او ال وكان ال يحب من ال يعب احدا،والحيوان، وكان ملكا شسسسجاعا عادال محب ال وال يظلم 

 اعطانا؟ ما الذي اعطانا ألنههل  هللا،لماذا نشسسكر  اليوم؟من فيكم يا أطفال يشسسكر هللا؟ كم مره تشسسكره في 

   يا خالد، أحسنت يا عمر نأحسنت ؟إياه

  :الحظ آلية إدراج االسئلة عبر حوار مع االطفال عبر القصة

ناظر مدرسه، من  مديرا،من منكم يريد ان يصبح  اداره؟من منكم يعلم ما معنا  اإلدارة،كان ملكا يحسن 

؟ هل في منزلك مدير؟ من تعتقد المدير في المدرسسسسسسسسةما الذي يقوم به ناظر  مدرسسسسسسسسه؟منكم رأي ناظر 

  ما الذي يقوم به والدك في المنزل كي يستحق ان يسمي مديرا؟  والدك؟منزلك اخيك الصغير ام 

كل صسسسسسسسباح، وعندما ال يجد جميع الناس والحيوانات  فقد الجميعويت مملكته،نع  يدير  وكان سسسسسسسسليمان

كل  تسسسستيقظهل انت يا احمد  يغضسسسب،نائما ولم يسسسستيقظ كان  أحدهممصسسسطفين في طوابير امامه او كان 

ثم البس بنفسي ثم افطر بنفسي  والصالة نالوضوءما الذي تقوم به بعد استيقاظك  كسل؟صباح بنشاط او 

 المدرسسسسسسسيةماذا نقول للولد الذي يحزم حقيبته  انام قبل ان  البارحةددتها بنفسسسسسسسي واحمل حقيبتي التي اع

 صباحا فال يعرف اين وضع دفاتره وال اقالمه! 

اين تتوقعون يكون طائر  شكله؟سليمان النبي تفقد الطير فلم يجد الهدهد من فيكم يعرف طائر الهدهد، ما 

  الحيوانات؟الكالم وال يريد ان يصطف مع باقي الهدهد من يعتقد انه كان نائما؟ او لم يسمع 

 هل تدرون اين كان الهدهد؟ 

نحن نصلي لمن للشمس  للشمس!د الرجوع الي منزله تفاجئ بقوم يصلون اوعنما ار البارحةكان قد طار 

  لمن!ام للقمر ام 

تمنحنا نعم نحن نحب الشسسمس الن الشسسمس  هللا،غضسسب الهدهد وقال لن ادعهم يصسسلون للشسسمس من دون 

 فاألشسسجارفي النهار وهي ان غابت تمنحنا ظالم الليل كي ننام ولوال الشسسمس ما نبتت االشسسجار  اإلضسساءة

  التربة ، نالضوء، الهواء يعرفها؟من منكم  للحياةبحاجه الي ثالث عناصر 

  لك؟كذغير ان الذي خلق الشمس هو هللا لذا نحن يجب ان نشكر الذي خلقها وشكره يكون بعبادته اليس 

غضسسسب الملك سسسسليمان وقال ان  رأي،التالي الي النبي سسسسليمان يخبره بما  مذهب الهدهد مسسسسرعا في اليو

تأكد سليمان النبي ووجد ان هناك  صادقا،فوجد انه كان  سأعاقبه،فاني  الحقيقةكان الهدهد يكذب ولم يقل 

نعم هي ملكه ايضسسا  منكم، أحدفها من هي بلقيس هل يعر بلقيس،مطابقه فيما قاله الهدهد وما رآه من قوم 

 بلقيس نالي أن نصل الي مشهد هداية ....  هللا،ولكنها مع االسف كانت ال تعبد 

 الهدهد   نصدقبلقيس وقومها  أنقذمن الذي  لألطفال: أسئلة

 

 

  الصدق:تفعيل الحواس لبرمجه قيمه 
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 ارسم مشهد الهدهد 

 نستعرض صورا للهدهد 

 

 طائر الهدهد

 

 

 الهدهد جغرافيا مواطن 



36                                                         زهير المزيدي                                       –تفعيل القيم لرياض األطفال 
 

 

 جناح الهدهد

 

 

 سبأ حيث عثر الهدهد صادق على قوم الملكة بلقيس 
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  الهدهد وممارسة قيمة المسؤولية مع فراخه

 

 

 تاج الهدهد
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 قيمه التعاون من خالل العاب رياضيه

 

 

 مسار قيمة التعاون 

 

 من تتوقعون سيكون الغالب ولماذا؟

 

  

 

التعاون 

البناء 
واالنجاز

المسؤولية 

يشيع 
المحبة 

التواضع 
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 ول:كتابي " القيمي" اال  

قيمة "الصدق": يتم رسم صورة لشخصية تم سرد قصتها ضمن قصة مع االطفال كأن تكون لحيوان أو 

 إنسان. 

 قيمة التعاون: رسمة أيدي متكاتفين، يدان تسلمان، 

 قيمة العطاء: العطاء لفقير، أو سقي الماء للزرع، أو في عدم االسراف 

 ..الخقيمة السالم: شفاء مريض، نبتة،

         

 

 الرسمة عبر قصة الهدهد صادق يتم طباعتها على قميص كما يتم تحويلها لبطاقة تهدى للوالدين

 

 

 الهدهد صادق
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 لتفعيل قيمة الحب

أوال: نبدأ بتحديد عناصر نريد أن نغرسها في الطفل حيال قيمة نالحب  وهي كما تفضلتم ومع إضافتنا 

 تصبح كما يلي:

 

 

 مة المحبةمسار مقترح لقي

 

ثانيا: وعليه نكون قد حددنا مسارا وبرنامجا واضحا للقيمة التي سنغرسها في نفوس االطفال خالل 

 الشهر.

 هللا فمثلما هو واضح بأننا سنتناول في اللقاء االول عملية غرس قيمة الحب من خالل عنصر ن
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 يلي ذلك في اللقاء التالي عنصرنالوالدين 

 وهكذا 

 نويع أساليب الغرس نللقيمة  عبر:ت علىثالثا: نعمل 

 أسلوب القصة  -أ

 القصة مشهد من  نرسمالرسم  -ب

 أغنية ذات عالقة بالعنصر المعزز نالوالدين  مثال. -ج

 القصة.تمثيلية من واقع أحداث ذات  -د

 هــ تصميم بطاقة إهداء للوالدين 

 وهكذا -و

 مالحظات: 

فهو من خالل التلوين يفعل  الطفل،علي تفعيل حواس  يجب أنحرص السابقة،أثناء تفعيل االساليب -1

” طعمنالصوت ، وطعم قيمة الحب نشبهها بأن يذوق  وباإلنشادواللمس باليد،  باأللوانحاستي النظر 

 m&mمن حبات كاكاو  حبة

 االطفال،ما يمكن ان يعزز قيمة الحب لدي  علىوفي الشم نضع له مجموعه روائح ونعمل تصويت  

 اختالف وجهات النظر. وال مانع من

  ألخيهم!أنها تتضمن من جانب آخر حقد االخوان  مبحك“يوسف ” قصةال أجد مناسبا سرد  -2

 قصة أخرى في مثل: اختيارلذا يفضل 

 قصة حب الهدهد ال عندما أرشد نبينا سليمان -أ

 حب النملة لقومها ووطنها عندما طلبت من قومها االحتراز من جنود سليمان -ب

 أبوك  ،أمك ،أمك ،نأمك ياالم ضمن حديث النب حب -ج

 

 تمرين التسامح مع االختالف

 تعرف على زمالئك ممن لديه

 له عينان زرقاوان

 يحب لعب كرة الطائرة
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في رصد هذا االختالف تعزيز للتنوع مع الوحدة، وتعزيز للتعارف، والتسامح فيما بيننا بالرغم من 

 االختالف 

 شعره أسود

سرىيكتب باليد الي  

 

 ، ومرحلة التأسيس:التعاون والرياضيات

 

 الطوب!لبناء حائط بارتفاع طاوله عبر هذه  ستحتاجكم 

 

 بحيث كل طالب يحمل طوبه واحدة، كم عدد الطلبة؟ 

 

 

 

 ومع مكعبات الليغو كم سنحتاج؟
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 في ممارسة قيمة التعاون والرياضيات:

 

ه، ثم تقدير ارتفاع وقدر يمن العدد الذ ليتأكدوار ويصفونها جحال يأخذوننجعلهم يمارسون التقريب ثم عمليا 

سم، ثم كل منهم  ١٠٠طوب حجريه وهو يساوي  ٣ان المتر الطولي يتطلب  حقيقةالمتر الطولي، ثم تثبيت 

 الطولي.يقيس طول صديقه بالمتر 
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 تمرين آخر:

 

 الحريق الذي شب في الغابة

 

 ي إطفاء الحريقتعاون أبناء القرية والرياضيات ف
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 مسار قيمة التعاون

 

حريق شب في الغابة، فلوال  إلطفاءيستعرض هنا المدرس كيف أن ابناء القرية تعاونوا في نقل الماء 

 التعاون لخسر الجميع بيوتهم ومصالحهم التجارية. 

طفال حريق شب في شجره؟ وبناء علي افادة اال إلخمادوعليه يسأل المدرس، كم سطل ماء سنحتاج 

 الشجرةنسطل واحد مثال ، يكمل المدرس، هناك عشر شجرات، إذا سنحتاج كم سطل ماء؟ ، كم طول 

الواحدة !، فاذا  للشجرةالتي ستحتاج سطل واحد ؟ ماذا لو كان طولها مضاعفا؟ هل سنحتاج هنا سطلين 

 كان هناك ثالث أشجار طويله سنحتاج إذا كم سطل في هذه الحالة؟ 

 صغيرة، هل سنحتاج نصف سطل مثال، فاذا كان هناك اربع شجيرات فكم سطل لشجرةاماذا لو كانت 

   سنحتاج؟ 

 

  

 في هذا الدرس يتعلم االطفال:

 الجمع 

  1\2، 1الكسور ن

 ناالرقام ومضاعفاتها      
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 درس الساعة:

 

 مواقيت اليوم والليلة

 

   مهارةال – معلومةال - قيمةعبر ثالثية نال

وليس ساعه واحدة حتي نستطيع ان نلعب وننام وناكل  اليومفي  ساعة 12هللا كريم اعطانا القيمة هنا = 

الحيوان، لو اعطانا ساعه واحدة فقط لما استطعنا ان نقوم بهذا كله، نحن ايضا يجب ان نكون  لحديقةونذهب 

، نبالصالة هللا؟كر نان نعطي ، والكرم يجب ان نقابله بالشكر، كيف نش اكريمأن أكون كرماء، ماذا يعني 

 .بطاعته  

 ؟ كم مره؟ المنزل.. كيفأن نمنح المساعدة للغير، هل أنت تساعد والديك في 

 

 

 -حمل االغراض للمطبخ  -تعديل السرير  -ننقل القمامة  ، صور المساعدةكم مرة تساعد أمك في المنزل

 ليال   -عصرا  -ظهرا  -ا وضع االلعاب في الدوالب .  ، في أي ساعه تقوم بذلك ن صباح -الكنس 

 

 

 



47                                                         زهير المزيدي                                       –تفعيل القيم لرياض األطفال 
 

 تمرين آخر: 

 

نا إلى من المنزل إلى  قد نواجه معوقات في الطريق، مثل ماذا؟  المدرسسسسسسسسسةالقيمة = كذلك نحن في طريق

اصسسالحات في الشسسارع ما  -قطيع من الماشسسية يعبر الشسسارع  -راكنه في وسسسط الشسسارع لعطل فيها  سسسيارةن

ية هذا ال يثنينا عن الهدف فنحن بالرغم من تلك العوائق سسسسسسسسنتجه إلى يجعلنا نغير المسسسسسسسسار  ولكن في النها

المدرسة ولن نرجع للمنزل، من منكم لديه هدف يريد تحقيقه، من منكم يريد ان يصبح طيار، شرطي، رجل 

 مطافي، طبيب! 

ن تصسسسسسبح ، وانت يا خالد تريد أامعا = انت يا جاسسسسسسم قلت بأنك تريد أن تصسسسسسبح طيار والمهارةتتمه القيمة 

وجه طائرة جاسسسم التي سسسينقلنا من  لنتعرف على كذلك،، نالطيار يجب أن يعرف وجهته والشسسرطي اشسسرطي

موقعهما، نعرج هنا  ، او االهرامات في مصسسسسسسسر  نطالع الخريطة معا ليتعرف االطفال علىمكةالكويت إلى 

 ها نصف لنا ما رأيت إلى العلوم = من منكم يعرف االهرامات، من بناها، كم عددها، من منكم زار
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ما شسسسسسسسكل بيت هللا هل هو أقرب في  مكة؟ماذا يوجد في  مكة؟القيمة + مهارة تحديد اتجاه = من منكم زار 

 للدائرة أم المثلث أم المربع؟  شكله

"البوصلة صحيح  أداة؟بأي  القلة،نحن عندما نصلي إلى اين نتجه، إلى القبلة صح، هل يمكننا أن نحدد اتجاه 

  القبلة؟في كل مره نصلي هل تتغير  اليوم،. كم مرة يا جاسم نحن نصلي في القبلةنعاين اتجاه  " دعنا

  دائرية؟عندما يصلي المصلون في الحرم هل يصلون في هيئة مربعه أم مثلثه أم 
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 -ورقه  -كره  -قلم رصاص  - ةمبرا - نممحاةقطع من كل من ما يلي  10= يتم جلب ن المهارةلقيمة +

 الخ  ..

ممحاة  ثم يطلب من  6ورقه واحدة،  ،ةمبرا 2 اقالم، 4يعطي لكل طالب خليط من هذه العناصر في مثل ن

عناصر من ذات الصنف  ويطلب من  3كل طفل تشكيل خمس مجاميع بحيث كل مجموعه يكون فيها فقط 

 تحقيق الهدف وكل على علىاالطفال تفعيل لقيم المشاركة والتعاون والعطاء والتآزر بما يجعل الجميع قادر 

 حدي. 

 

 في الحساب:

 

 العدد عشرة
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عدد أصابع اليد الواحدة خمس أصابع، وقد تنقص أو تزيد إصبعا لحادث تعرضت اليه اليد ولكن لدى غالبنا 

 خمس أصابع.

 اليد:لنعد جميعا عدد أصابع 

 أصبع؟ 8من منكم لديه فقط 

 أصبعين؟ 2من منكم لديه فقط 

 أصابع؟  10ا لماذا جميعا لدين

 حواء.جميعا ننتمي لبني االنسان، أبونا جميعا آدم وأمنا جميعا  ألنناج: 

هذا يعني ال بد أن نحترم  اإلنسانيةوآلننا أخوة في  وأحجامنا، وأدياننا،الواننا، وأشكالنا  اختلفتوإن  حتى

 وال ننقص من شخوصهم، بل نرفق بهم وننصحهم ونأخذ بأيديهم. اآلخرين،

 وصورة للقارات ونضع كل واحد منه في قارته.  أجنبي –افريقي  –عربي  –ياباني  –دي هن نصورة

 

 

 

 روزنامة الشهر

 

 كم عدد أيام الشهر؟

 االسبوع؟كم عدد أيام 
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 الذي تعمل عمل صالح ضع فيه غمامه ماطره  اليوموفي  ماطره،سنوزع عليكم غمامات 

 الصالح:مثال للعمل 

 مساعدة الوالدين  -1

 الواجبات  حل -2

 النوم مبكرا  -3

 الصالة  -4

 زيارة ارحام  -5

 مساعدة فقير  -6

 زراعه  -7

 

 

 

من  اآلراء،  الهدف تفعيل الحوار ومعرفة ولماذا؟ الورد؟أيهما تفضسسسل نالفاكهة أم  نسسسسأل، التمرين،في نهاية 

كل  بينما الورد نرائجة رائحة +طعم + شسسسنعلى تحوي  ألنهاالممكن أن نخلص في النهاية أن الفاكه أفضسسسل 

 وشكل فقط  

 “.التصنيف” مفهوموشحذ الحوار وتعزيز  والمفاضلة،التمييز والتفريق  ”مهارة” التمرينهدف 
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االرض سسسسسسوى الموز لمللنا !  هللا ، فلو لم يكن موجود من الفاكهة على من“االكرام“و“البسسسسسسط ” مفهومتأكيد 

يحبنا فهو يكرمنا ، والن ما خلقه جميل فهو بال شسسك جميل  ألنه فاال“ بهجة“و“ جمال“و“ كرم”تعدد المذاقات 

. 

 

 

  ماذا؟أجل  نم“النقود ” ماديةإذا نحن نشتري معدات النجارة بقيمة 

 ج: من أجل مساعدة والدي في عمل صندوق لوضع االلعاب 

  ”معنوية قيمة” الوالدمساعدة 

 االمثلة.نوية مع مفهوم تحويل القيمة المادية إلى قيمة مع التأكيد على

 البوظة نأشتري البوظة بنقود كي أسعد بها والدتي فهي تحب 

 .....بنقود ، .....كي ....   نأشتري
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 النقود؟ل كم تبقي له من نقود، نسأله، ماذا ستعمل بباقي فبعد أن عرف الط

رأي  مواحترا“ة الديموقراطي” مفهومشحذ الحوار، ابداء الرأي حيال ما قاله زمالئه اآلخرين، تعزيز 

 اآلخرين.

 

 

 القبعة.المهنة من  تعرف على
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 لماذا يلبس الناس القبعات؟

 ماذا؟من  ملتحميه” 

 المطر  -1

 رؤوسهم  يسقط على شيء -2

3- ... 

 رؤوسنا؟لماذا نحمي 

 “خالم” رؤوسنا؟ماذا يوجد داخل 

 المخ؟ما وظيفة 

 ن يقول لنا بأن الذي امامنا تفاحة أو منزل أو قلم هو م ألنهمن غير المخ نحن ال نستطيع ان نفكر، أو نأكل 

 الصواب من الخطأ نتعرف من خالله على

  خطأ ناعطوني مثال لفعل صواب وآخر 

ونتعهده بالحماية والتنمية بالعلم النافع وحفظ القرآن  عليه،تعزيز لقيمة المخ هبة هللا التي يجب أن نحافظ 

 ...وماذا ايضا

 

 

 من أوراق نباتية مختلفة  الحديقةاعده والديه في تمرين مماثل من واقع ما لديهم في نطلب من الطفل أن يس

 المنزلي تعزيز مهارة نالوالدية والتوجيه 
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فهو االن يكرم  الفاكهة،فهو قد أكرمنا بصسسسسنوف مما نأكل من  ايضسسسسا،بسسسسسط هللا وكرمة يصسسسسل إلى الحيوان 

 “ الخالق” هذاميل الحيوان بصنوف وأشكال من ورق النبات ...كم هو ج

 النبات؟كيف نحب نحن  النبات،فهو يحب االنسان ويحب ايضا 

مفهوم الرعاية التي يجب ان تستوعب كل ما هو حولنا  ز.. تعزي.  سقايته. تهذيبه،نباالعتناء به وعدم خلعه، 

  فحسب. لإلنسانوليس 

 

 

 ا نطول:ما الذي يجعلن ونسأل، ،أنفسهمتمرين قياس اطوال االطفال من خالل 

 شرب الحليب  -1

  اللبنة الجبن،تناول  -2

  السيريل -3

 الجلي  -4

  بالكالسيوم.جميعها غنية 

  ونطول.القوة وان نكبر  الكالسيوم مادة تساعدنا على

  نموت. المفيدةكي نطول ومع االشياء غير  المفيدةنحن نتناول المأكوالت 

  للجسم: المفيدةما هي االشياء غير 

  بازين -1
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 سجائر -2

3- ... 

 

 

 “ التركيز“ اإلدراك” مفهومتعزيز 

 موجود!عدم مشاهدته ال يعني انه غير  مشاهدته،امامنا والكن يصعب  الشيءفقد يكون 

 تمارين:

قد جعلنا الزرافة مختبئة في اسفل  ونكون“الزرافة” أعطنينسأل الطفل  كثيرة،صندوق به العاب واشياء  

ا للبحث عنها فيجدها، اذا هي موجوده بالرغم من اننا لم نكن نراها، االلعاب ما يجعل الطفل مضطر

 .الحقيقة فالمسألة بحاجة إلى اجتهاد في البحث كي نتعرف على

 63ولبرمجة االدراك طالع ص 
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 الشتاء؟من يعرف منكم من أي مادة يتم صناعة الجاكيت الصوف الذي نحتمي به من برد 

 الخروف؟أو هل الصوف يعطينا إياه العصفور 

  العصفور؟ماذا يعطينا 

  الريش؟فيم نستخدم 

ويجب أن نحبها مثلما هي   ،إن كانت الحيوانات تعطينا هذا كله من أجل بهجتنا بم يجب أن نعاملها نبلطف

 تحبنا 

 والنبات.شكرا للوهاب الذي وهبنا الحيوان والطير 

 هل يعرف أحد منكم من أين يأتي القطن؟ 

 وهبنا النبات كي نلبس القطن ونقي أجسادنا من وهج الشمس وبرد الشتاء.شكرا للوهاب الذي 
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 الحشرات؟من منكم يحب 

 هل للحشرات فوائد؟

 فائدة النحل؟ ماذا تمنحنا؟  ما

 العسل فيه شفاء للمرضى.

 تلقيح االزهار، شكرا للحشرات. لوال الحشرات لما شاهدنا االزهار فالفراش يعمل على

 ما هو ضار ونافع.هناك من الحشرات 

. ما نوع الطيور التي نأكلها في  لإلنسان.النبات غذاء للحشرات والحشرات غذاء للطيور والطيور، غذاء 

 البيت؟ 

له من  يا للحشرات ال الذي جعل الطيور غذاء لي وجعل الحشرات غذاء للطيور وجعل النبات غذاء  نالحمد

 إله وهاب كريم منان.

 

 

 

 

 



59                                                         زهير المزيدي                                       –تفعيل القيم لرياض األطفال 
 

تسهم في تعزيز مدارك األطفال الغذائية حيال  الطعام،ورقية وتحضير أطباق شهية من تمرين األلعاب ال

أنواع الطعام وأصناف الخضروات ومنتجات الحليب وغيرها في التعرف على فوائد ومضار كل صنف 

 عبر أسلوب القص واللصق في اعداد الوجبات. بأساليب مشوقة لألطفال

 

 

 

 



60                                                         زهير المزيدي                                       –تفعيل القيم لرياض األطفال 
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 المرجع: 
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 الباب الثالث

 

 ما يلي نستعرض عمليتي برمجة االدراك والنية:

 

 

 التركيز واعادة النظر للمزيد من شحذ االدراك  يعين على التالي تمرينفال

 ((Perceptionاالدراك 

بحجم أو الحدث من منظور مختلف، ويتأثر هذا المنظور  الشيءأن ينظر كل منا إلى ذات هو االدراك: 

، ونوع المعلومات والقيم والمعتقدات والخبرات التراكمية التي يتمتع بها مستقبل الرسالة، المستقبلةالمعلومة 

 ، وطموحاته، وميوله، ونواياه، ودوافعه ومواقفه. وأهدافه

 هنا نستعرض لمواقف قد يراها البعض خاطئة غير أنها من زاوية أخرى قد تكون صائبة مثال ذلك:

 ، لكن إن علمت أنها كانتولكن مشاغبة، قد يعتبرها البعض من الوراء يجر قميص صديق آخرصديق  -1

 نخشية أن يقع في حفره مثال  

بسبب  هامكان صديقه اآلخر نخشية أن يأتي من يعرف حقيبته ويستدل على حقيبةصديق يعمد إلى إخفاء  -2

   أنه مالحق من طالب مشاكس!

    أطفال!ما السبب في تصوركم يا نهنا ممكن أن يوجه السؤال  صديق له؟ سكاكرصديق يأكل  -3

تفعيل القيم

مزج العلوم

اتتحويل القيم لمنتج أنشطة النادي

طبقات برمجة القيم

برمجة االدراك

برمجة النية 
برمجة الصورة

زمرد

برمجة القيم

عبر علوم المعرفة 
ومهارات الحياة
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 زميله، ترى لماذا؟ حقيبةأخفى الطالب 

 

 

 ؟الشوكوالتةفي فتح حقيبة زميله وتناوله لقطعة  استئذانهما سبب عدم 

 

 في التعرف على سبب مقنع يجعل مثل هذا السلوك مقبول، فبعد ةالفكريهنا مجال خصب إلطالق الملكات 

أن يستعرض الجميع ما لديهم من مبررات، يبين المرشد من أن الطفل هذا كان مصابا بداء السكر، وحين 

يتعرض للنوبة يغشى عليه، لذا سيحتاج وبشكل مسعف أن يتناول قطعة سكاكر، فهو إن استأذن فقد ال يأذن 

قه بتقبل التصرف على أنه له صاحبه، وهو ما قد يعرضه للغشيان، هنا يكون للمعلمة دورا في توجيه صدي

سلوك عن تصرف عرضي وليس على أنه سلوك حميد كي يتقبل ذلك،  ليعوض بالتالي من قبل الطفل الذي 

 تناول سكاكره ببديل عن ذلك بل وربما زاد كهدية بحكم أنه أنقذ حياته. 

 

مع األطفال مع استعراضه عبر حوار ما يلي تمرين عبر صور يشحذ قدرات االدراك لدى األطفال، ويتم 

 كل صورة:
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 من منكم يرى صورة وجه انسان؟

 

 هل النقاط البيضاء بالفعل موجودة عند تقاطع المستقيمات؟
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 من منكم يرى الفأر؟
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 ما الذي ترونه في الصورة؟

 

 هل يوجد حيوان آخر في الصورة غير الحمار الوحشي؟



70                                                         زهير المزيدي                                       –تفعيل القيم لرياض األطفال 
 

 

 ما الفروقات فيما بين هاتين الصورتين 

 

 

 رى النجوم تتحرك أم ثابته؟هل ت
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 هل األرقام أم عقارب الساعة هي التي تدور؟ 

 

 

فقد  نا،راها من حولناالشياء التي  تسرع في الحكم علىيرشد لعدم ال نتائج درس االدراكفالتمرين هذا و

 .للحقيقة، ابحث  للتوصل رتكون النتيجة خاطئة لذا نركز، اجتهد في اعادة النظ

 

رين من الممكن أن نرتقي باستعراض نماذج عنها مع كل مرحلة عمرية، ففي المثال التالي ومثل هذه التما

 نستعرض لنموذج يمكن أن نستعرضه مع شريحة للمرحلة الرابعة أو الخامسة كذلك
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الالعب لوال تصوير الكامرة لذات اللقطة من  ارتكبهمعرفة الخطأ الذي  باإلمكانيكن  ملتوجيه المرشد: 

 ة مقابلة.زاوي

 تمرين تقوية الذاكرة:

يتم عرض صورة تحتوي على عناصر عدة، ثم يعمد إلخفائها، ويتم اظهار ذات الصورة منزوعة بعض ما 

 كانت تتضمنه من عناصر، ويطلب من الطفل تذكر العناصر المفقودة.
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 كما يمكن إرشاد الطفل لمسارات تعينه على التذكر في مثل:

 اه من حولك بالحواس الخمس ربط كل ما تر

 % 45الجلد نالكره عبر رائحة 

 % 45ن العطر عبر رائحته الزكية

 % 25الوسائد عبر الملمس ن

 % 58المالبس عبر االلوان ن

 % 41االلة الموسيقية عبر الصوت ن

 األرقام المدرجة تشير الى نسبة تأثر الدماغ مع كل معلومة تلج اليه عبر الحاسة المبينة.

 

 

 عرض فيما يلي عملية برمجة "النية":نست

 

 

 

تفعيل القيم

مزج العلوم

اتتحويل القيم لمنتج أنشطة النادي

طبقات برمجة القيم

برمجة االدراك

برمجة النية 
برمجة الصورة

زمرد

برمجة القيم

عبر علوم المعرفة 
ومهارات الحياة
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 عمل. بأيالقيام  لقب“االستحضار  ”بالنيةنقصد  •

 وفق ما عززت له النتائج البحثية.% 30عمل يقوم به الفرد يتأثر بعنصر النية بنسبة  أيذلك أن  •

 “جعل لها ضوابط إذا” السلوككما أن النية لها دور فاعل في تهذيب  •

 

 حث جامعي حيال عالقة السلوك بالنية حيال ممارسة الرياضةنتيجة بحثية استعرضها ب
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 لحين نعاين السلوك هي كما يلي:مراحل وال

 المعلومة  .1

 النية  .2

 الموقف .3

 السلوك  .4

 ما نوى  ئلكل إمر وإنما  بالنياتن إنما االعمالوقد جاء في الحديث، 

 ساسية في السلوك.ألا تهاوصل األعمالبوصلتها فالدين االسالمي يؤكد ما للنية من دور 

 :يكون عبر التالي التدريب بسيطو

 

 طلب الوالد منك مساعدتك في إحضار كوب من الماء   :1الخطوة ن

 

  : جلبت له الماء ليشربه.2الخطوة ن
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  : شرب الوالد الماء.3الخطوة ن

 

 فالخطوات هي:

 طلب الوالد منك مساعدتك في إحضار كوب من الماء :  1ن

 يشربه.جلبت له الماء ل :  2ن

 شرب الوالد الماء. :  3ن

 

 والسؤال هو: أين يمكن أن يكون موضع النية هنا؟ 

 

 :مجددا بعد إدراج النيةفالخطوات 

 طلب الوالد منك مساعدتك في إحضار كوب من الماء :  1ن

 طاعة هللا بهذه الشربة ..  ىفي الحاجات، بر الوالدين، ليتقوى عل نالسعيالنية  : استحضار  2ن

 يشربه.جلبت له الماء ل :  3ن

 شرب الوالد الماء. :  4ن

 ولكن أين محل النية؟ ،عمل يجب أن يكون مرتبط بنية فأي
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 ن تستحضر فيه النية القلبيةأل يأتيك من العقل به، وتذكيراالرتباط بالقلب، ويأتي مع كل سلوك تنوي القيام 

 وما يلي تطبيقات عبر ممارساتنا اليومية في استحضار النية:
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 تستطيع أن تستحضر النية في كل نعمل  بشكل تلقائي؟ هل

 

 

 اإلجابة ننعم  حال عودنا أنفسنا على ذلك.

 مساعدات االستحضار للنية

 االستحضار للنية تجعلك تكسب مرتين نمره تجاه من ساعدته + مرة تجاه رضي هللا  -1

 االستحضار يزيد من منزلتك في الجنة  -2

حال كان  صالة النافلةحتى وأنت في مكانك، فيكون االجر أعظم من  االستحضار يضاعف حسناتك -3

 .سعيك لحاجة والديك

  العمل؟قبل قيامك بأي عمل، أسأل نفسك، لماذا أقوم بهذا 
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 الباب الرابع

 

 نموذجا تطبيقيا حيال قيمة السالم. فيما يليتنفيذا عن مجمل ما سبق من طبقات للبرمجة، نستعرض 

 

تارة، لنماذج في الغرس لقيمة "السالم" عبر وسيلتي تفعيل المخيلة تارة ووسيلة القصة  لي نستعرضوفيما ي

 في غرس القيم عبر تفعيل أداة "المخيلة" مع قيمة "السالم" لنموذج

 برمجة قيمة السالم:

 7-3من 

 سنوات

تجاه 

غرس 

قيمة 

 سالم 

من الممكن أن نلخص ما سيقوم به المعلم في 

 :وهيثالثة محاور 

 ، ... النقاش القصة،الحوار ن .1

 عملية الممارسة نتمارين  .2

    .. ،، المشهداستثارة الحواس ن االغنية .3

 الحوار 

نبرمجة للعقل 

 والقلب 

 عن السالم؟ يحدثنيمن منكم يستطيع أن 

 السالم؟ما هو 

 ما معنى أن نعيش في عالم مسالم؟

 قل لهم نإجابات رائعة  واشكر االطفال.

، باألشجارنستخدم الخيال لصنع صورة لعالم مسالم في ذهنكم نحديقة جميلة مليئة اليوم س

 والسالم  باألمانالطيور وهى تحلق في السماء، هناك شعور 

أطلب من االطفال المشاركة بخبراتهم نمن منكم يسمع اصوات الطيور، هل من حشرات 

ف عود جاف من كصوت الذبابة، هل تسمعون صوت جدول ماء، من يستطيع أن يقط

حوله، مرروه في الجدول، هل تسمع صوت مرور العود بالماء، من يشتم رائحة ما، 

زهور، رائحة دخان، كم تبلغ درجة الحرارة من حولنا، هل حرارة الشمس مزعجه، هل 

 ثمة غيوم  
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 أطلب من االطفال أن يرسموا ما تخيلوه  الممارسة 

وسائل سمع 

 بصرية 
 غنية نشيده أو أ –لحن 

 مشهد لجدول الماء 

   إذاعيسيناريو فيلم مشاهد أو إعالن  

 

 غرس قيمة "السالم" عبر وسيلة القصة" 

 قصة "الحشرة الطائرة "

كانت ثمة فراشسسسة، تحوم فيما بين الحقول، ترتشسسسف من االزهار رحيقا، لتطعم به صسسسغارها، وفي ذات مرة، 

منه فإذا  اقتربتت فإذا هي أمام كود أو بيت رمقته من بعيد، وهي تتنقل فيما بين أشسسسجار تلك الحقول والغابا

 يشسسسسكلبأحد شسسسسبابيك البيت مفتوحة، فقالت في نفسسسسسها لعلي أجد طعاما إذا دخلته، فدخلت، وبدأت تبحث عما 

طعاما لصسسسغارها فلم تجد، فقررت العودة، غير أنها لم تسسسستهدى لمخرج يخرجها من البيت، فأصسسسابها الذعر 

سسسعاد فؤاد، وهو صسسبي في العاشسسرة من عمره، و كانتحدث طنينا، وعلى ضسسوء ذلك الطنين،  دأتبوالهلع ف

في المطبخ،  في وقت انهمكت والدتيهما في تحضير طعام العشاء المدرسية،يعمالن في حل وظائفهم  تهشقيق

ل ربط أحد في يده يطيرها كيفما شسسسساء حا كاللعبةجاء فؤاد ليجد الفراشسسسسة وقد أسسسسسعده كثيرا حيث سسسسسيتخذها 

حاول فؤاد أن يمسك بالفاشة غير أنه لم يوفق، ما أحدث جلبة صار وقعها في أذن والدته  أقدامها بخيط رفيع،

فقالت لفؤاد، كيف تريد أن تحرم صسسسسغار الفراشسسسسة من في المطبخ، فجاءت والدته على إثر ذلك تسسسسستفسسسسسر، 

ي أيضسسسسسسا لن أناولكم الذي أعددته لكما من الطعام في الوقت الذي فيه اصسسسسسسغارها تنتظرون الطعام؟ أنا بدور

طعام العشسسسسساء! أدرك فؤاد الخطأ الذي وقع به، فحاول جاهدا إخراج الفراشسسسسسة من المنزل، غير أنه لم يوفق، 

شوهدت الفراشة مغادرة  فقالت والدته أطفئ أنوار المنزل، وأنر نور المصباح الخارجي للمنزل، ففعل فؤاد،

أغلقت االم الشسسسسباك، وقد أنقذت الفراشسسسسة من موت محقق مؤكدة قيمة ومبدأ ف ،المضسسسساءةللغرفة الى الشسسسسرفة 

 الرفق بالحيوان .تعزيز قيمة السالم ون
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 الحشرة الطائرة تتنقل فيما بين االزهار

 

 فاذا بمنزل في الغابة 

 

 لم تعثر الفراشة على طعاما في الغرفة
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 أطفئت أنوار المنزل الداخلية غير مصباح في الخارج

 

 

 عادت الفراشة مجددا ترشف رحيق االزهار بسالم

 

 عبر األنشطة التالية: تفعيل قيمة السالمبعد سرد احداث القصة نعمد ل

 ارسم مشهد من مشاهد القصة  -1

 يتم تمثيل مشهد من مشاهدها  -2

 نها، يتم استعراض مجموعه من االلحان من نظم الطالب يتم نظم نشيده عن قيمة السالم وتلحي -3

 «حائط السالم»حائط ويسمي  علىيتم تعليق ما تم رسمه  -4

يتم عمل مسح ضوئي للرسومات ويدرج ما تم رسمه من قبل االطفال في أول كتاب يحمل اسم  -5

 من تأليف الطلبة، يطبع الكتاب ويمنح ألولياء االمور « السالم»

 ة من رسمه الطالب يختار لها عبارة معززه للسالم يمنحها لمن يحب عمل بطاق -6

 ليلبسه كم  قميص نصف ىع رسمه الطالب علبتط -7
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 عن قيمة السالمتعتمد زاوية في النادي لمنتجات االطفال  -8

 

 مسار مقترح لقيمة السالم

 

 اليلننتقل بعد ذلك الى مربع األنشطة وتحويل القيم لمنتجات وفق الهيكل الت

 

 

 

تفعيل القيم

مزج العلوم

تحويل القيم 
لمنتجات

أنشطة النادي

طبقات برمجة القيم

برمجة االدراك

برمجة النية 
برمجة الصورة

زمرد

برمجة القيم

عبر علوم المعرفة 
ومهارات الحياة
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 شعار افتراضي للنادي 

 

 

 قميص لألعضاء النادي

 

 

 

 مفهوم نادي القيم

 فكرة النادي تنطلق من:

 الدراسي. العاممدار  علىأنه محضن يساهم في التعزيز للقيم والتذكير بها مع التفعيل لها  -1
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 الفصل.إنه المكان الذي نفعل فيه كل ما ال يمكن تفعيله ويصعب تفعيله في  -2

للطالب فقط الي  موجهة“ذاتية” قيمإنه أداة لتفعيل القيم ضسسسسمن بيئة ومجتمع المدرسسسسسة، فهو ينتقل من  -3

 التي تنشأ به. السالبةمجتمع المدرسة والظواهر “ مجتمعية”قيم 

إنه يعزز مع كل مرحلة عمريه ما يمكن أن نسسستخرج منه عشسسرات النماذج التطبيقية في تحويل القيم  -4

 .مدار العام   ىوحائط العطاء، ..الخ عل االبتدائي،مثال نحائط الكرم مع شريحة  منتجات،الي 

 مجال لتفعيل الحواس في التعزيز للقيمة محل الغرس. -5

 

 كيفية تشكيل الرابطة القيمية

  ”الصدق رابطة” أو ”المسؤولية رابطة” مثال“بعينها قيمة  اسم” الرابطة اسممن الذكاء أال تأخذ 

 ذلك:والقاعدة في  ،الرابطة من شكل النشاط الذي تقوم عليه اسمهم وإنما نستل

 الطلبة.من قبل  لوتفضي“جذب ” محلأن يكون النشاط  -1

 . “مباشر غير” ضمنيمن خالل الترويج للرابطة وانشطتها يتم الترويج للقيم التي تدعوا اليها بشكل  -2

 مثال:

شريحة ممكنه من االعضاء + برمجة القيم  أكبر جذب أجلفمن  بأنواعها،الطلبة يعشقون الماراثونات 

 المراد غرسها، نعمد الي ما يلي. 

 رابطة ماراثون الدراجات: -1

        

 ماراثون الدراجات
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 الدراجات:مسابقة 

 طلبة في كل مرة  3يتسابق  .1

 مسؤوليتي تجاه واجباتي ..  \ نالمسؤوليةعلم كل دراجة قيمة أو قيمة تابعة  ىيكتب عل .2

 األخرىبالقيم  ةالفائز“القيمة ” عالقةويجري حوار حيال ما  الفائز:ايقاف المسابقة مؤقتا مع يتم  .3

 التي لم تتصدر النهائي 

 

 السيارات:سباق  رابطة -2

 

 شعار افتراضي للرابطة

 

 

 

 

 طلبة في كل مرة  3يتسابق  .1

 جباتي .. مسؤوليتي تجاه وا \ نالمسؤوليةعلم كل دراجة قيمة أو قيمة تابعة  ىيكتب عل .2

 األخرىبالقيم  الفائزة“القيمة” عالقةيتم ايقاف المسابقة مؤقتا مع الفائز: ويجري حوار حيال ما  .3

 التي لم تتصدر النهائي 
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 الهدايا الفورية وأخرى للنهائيات

 

 

 رابطة االكسيسوريز للبنات -3

 

 في هذه الرابطة يتم تفعيل:

وااللوان والخرز والقمصان والرسومات  ملونةالحواس العضوات نمشاريع عناصرها االوراق  -1

   والبطاقات.. الخ

 تحويل القيم الي منتجات  دورة” منتجاتيتم تحويل القيم الي  -2

 الدولية.اشراك النماذج الناجحة في المسابقة  -3
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 الرابطةأعمال 

 

 للبنات“سبيشه ومريم  ”رابطة -4

 

 

 في العضوات:لرابطة هذه اتغذي  االبتدائي،في هذه الرابطة لبنات 

 االصحاب.. الخالتعامل المهذب مع  –المسؤولية  –الرعاية  الحنان، -1

 تارة اخري .“ مريم“ و تارة “سبيشه” بطلتهابرمجة القيم عبر القصص التي تكون  -2

 الحجاب.تعزز لبس المحتشم وغض البصر ولبس  -3
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بل الوالدين، كي يسسسسسسستثمر في التوجيه والتنمية مرحلة ما قبل المدرسسسسسسسة ثمة ما يفضسسسسسسل أن يدرك من قلولما 

، المراحل العمرية لألشسسهر سسسويسسسريالعالم البياجيه لنا عالم النفس  ما يذكره نسسستعرض فيما يليواإلرشسساد، 

 األولى من عمر األطفال حيال مجاالت التعلم، وفي الجدول التالي ملخصا عنها: 

 التحليل اإلدراك   العمر باألشهر 

 حث عن اللعبة ال يب 0-8
 

ينظر إلى موقع اللعبة في موقع  -أ 8-12

نأ  غير أنه يخطأ في الصول 

 إلى موقع نب  إليها

ذاكرة فقيرة، والمهمة تكون 

سهلة إذا كان الهدف قريباً من 

  اليد

 اختفاء ما تم إزاحته  12-18
 

 الوجود الدائم للعبة  18-24
 

 

 

 لصوتأربعة أشهر من العمر يدرك دمج البصر مع ا .1

 

 :في مثل مجموعة واسعة من الظواهركما يدرك 

 العاطفة نتعابير الوجه مع الصوت .

 تحديد الجنس نصوت الذكر مع وجه الذكر .

 خطاب األصوات نأصوات الحروف المتحركة مع حركات الفم .

 خطاب التزامن نالصوت مع حركات الفم .

 عدد نالعناصر في العرض مع عدد دقات طبل .

Sub-Stage  الوصف  العمر 

يبدأ التنسيق في العمل من خالل انعكاس اإلحساس  أسابيع  6-0 ردود األفعال البسيطة -1

والسلوكيات، ويظهر ذلك من خالل ثالثة ردود للفعال 

بياجيه": مص الكائنات الموجودة في “حددها األولية، كما 

الفم، متابعة حركة األجسام المتحركة أو المثيرة لالهتمام 

 عند مالصقة أي كائن لها  اليدلعينين، وإغالق راحة مع ا

عادات المرحلة االبتدائية األولى  -2

 وردود الفعل العامة 

 4 –أسابيع  6

 أشهر 

تنسيق األحاسيس ونوعان من األنظمة: حيال العادات نرد 

الفعل  وردود الفعل األولية دائرية نتكرار الحدث الذي 

 . و التركيز ال يزال حدث في البداية عن طريق الصدفة
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على جسم الرضيع. وكمثال على هذا النوع من رد الفعل، 

 والرضيع قد يعيد الحركة لتمرير أيديهم قبل وجوههم 

 

 

Sub-Stage  الوصف  العمر 

المرحلة الثانوية ردود الفعل  -3

 العامة

 8 –أشهر  4 

 أشهر 

تطوير العادات. "الرضيع يصبح أكثر تفاعالً مع األجسام 

من حوله، تجاوز االنشغال الذاتي، تكرار اإلجراءات التي 

تحقق نتائج مثيرة لالهتمام أو ممتعة"، يرتبط في المقام 

األول مع هذه المرحلة على تطوير التنسيق بين الرؤية 

واإلمساك. ثالثة قدرات جديدة تحدث في هذه المرحلة: 

الرغبة الناتجة عن نية اإلمساك بالمجسمات من حوله، 

دود الفعل الدائرية الثانوية، والتفرقة بين الغايات ور

والوسائل. في هذه المرحلة، يعمد الرضيع لمد يده للقبض 

في  الهواء في اتجاه الكائن المطلوب، وفي كثير من 

األحيان تكون ناتجة  التسلية من األهل واألصدقاء. ردود 

جياً الفعل الدائرية الثانوية، كتكرار إجراء يشمل كائناً خار

على سبيل المثال إغالق وفتح مصدر للضوء مراراً 

وتكراراً. التفريق بين الوسائل والغايات أيضاً يحدث. ولعل 

هذا هو أحد أهم مراحل نمو الطفل كما يدل على بزوغ فجر 

 المنطق 

 

 

 

Sub-Stage  الوصف  العمر 

التنسيق الثانوي لمراحل ردود الفعل  -4

 العامة

 –أشهر  8

 شهراً  12

؛ واليدتنسيق الرؤية واللمس، التنسيق بين العين 

[ يرتبط في 3تنسيق الخطط والبرامج والتعمد "]

المقام األول هذه المرحلة مع تطور المنطق والتنسيق 

بين الوسائل والغايات، وذلك مرحلة مهمة للغاية 

للتنمية، وعقد  "بياجيه" ما يسميه "االستخبارات 
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ا يمثل بداية مرحلة الصحيحة األولى" أيضاً، وهذ

 التوجه للهدف المشاهد 

، العاليردود الفعل المتعلقة بالتعليم  -5

 والجدة، والفضول

 –شهراً  12

 شهراً  18

أصبح الرضيع مفتوناً من قبل العديد من خصائص 

الكائنات واألشياء الكثيرة التي يمكن أن تقدم وتحدث 

من حوله، وحب استكشاف وسائل جديدة لتحقيق 

 داف األه

 –شهراً  18 أنظمة دولية  -6

 شهراً  24

الرضع يطور القدرة على استخدام الرموز البدائية، 

وشكل دائم للتمثيل العقلي لها. ترتبط هذه المرحلة في 

المقام األول مع بدايات البصيرة، أو اإلبداع الحقيقي، 

 وهذا يؤهله المرور إلى مرحلة التشغيل

 

 

 قبل المدرسة:قائمة باحتياجات طالب ما 

 التحفيز  بيئة قادرة على –الصحة  –االمان  .2
 اختبارفرصة للتحقق، تحقيق الرضي لحب االستطالع والفضول، واالكتشاف، إغناء حواسهم،  .3

 النجاح والتنمية للجوانب االيجابية لحب التعلم لديه.

 وقت كاف للتعلم من خالل اللعب  .4
هو من أجل تقديم العون والمساعدة والدعم متخطين  أن يدرك من أن وجود الكبار في موقع التعليم .5

 شخوصهم.ما قدر يشعرون به من حساسية التعامل معه، وتفهم 
 .بألعابهمأن يشاركهم الكبار  .6

حسسال توفر تلسسك االحتيسساجسسات، فسسان ذلسسك يتبعسسه تخصسسسسسسسيص منهج يعزز وينمي قسسدراتهم الحركيسسة والعسساطفيسة 

قادر على ما يح والمعرفيسة والمجتمعيسة،  فزهم للتلقي، من خالل منهج متزن، يمنح االطفسال فرصسسسسسسسسة رفع 

 االختيار ويمنحهم الفرص من خالل االلعاب وخبرات أخري من أجل تطوير عملية التعلم المرتبطة بما يلي:

 تطوير شخصية الطفل االجتماعية والذاتية  .1

 تطوير قدراته الجسدية  .2

 واالبداعية  .3

 واللغوية  .4

 والخبرات الحسابية  .5

 موما وتحبيبه بهذه البيئة ع المعرفة .6
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 الطفل: امنح

 الذكاء المنطقي الرياضي 

التمييز بين الحقائق  –السبب والنتيجة  –االستنتاج  –التصنيف  – نالمالحظةنمي لدي طفلك  .1

 المقارنة ....  –اتخاذ القرار  –حل المشكالت  –والرأي الشخصي 

 امنحه أدوات للقياس والمالحظة والتصنيف  .2

 لديه  المجردةميه المفاهيم والعالقات تن اعمل على .3

 

 في القصة المحكية في مجال الرياضيات:

 اطلب من ابنك التحقق من المفاهيم الرياضية في حبكة أحداث نالقصة المحكية  

 ...الخ   المرسلةفي عدد الجيوش  –الطرح  –الجمع  –التفاضل  –نالتكامل 

الحبكة ..نكرم الرجل العجوز وكرم الطفل ، وكرم  ،االحداثابحث عن النمط المتكرر في الشخصيات، 

 وصدق طائر الهدهد وصدق بلقيس .. الطفلة، صدق "النحل " الحشرة

 عالقات السبب والنتيجة، مثال: اطلب من طفلك عمل بعض المعادالت الدالة على .1

 النتيجة   =.........  +ن........السبب  .2

 التصنيف: .3

مثال بالمنزل، المدرسة، تبعا للون، الحجم، الطول،  وجودة،الممارس مع الطفل تصنيف االشياء  .4

 ...أي صفه مميزه، عالمة مميزه، ...

صيفيه، االلعاب، العرائس، الكتب، اسم الكتاب  \مثال تصنيف المالبس حسب االلوان، شتوية  .5

 حسب الحرف ..

 المتشابه والمختلف: .6

 وحدة الصانع بما يعزز لحشره .. –حيوان  –طائر  –استعرض عيون انسان  .7

 

 وتفعيل حواس الطفل في برمجه المعلومات 

نا هنا عندما  والقيمةفي المحور  المعلومةمثال عندما تكون  تابعه في مثل موضسسسسسسسوع المغنطيس، غير ان

قيمه الجذب فنتكلم عن عناصسسسسر الجذب التي  ، فسسسسسوف نعرج علىالعلميةنسسسسستعرض مواصسسسسفات المغنطيس 

وطاعته لوالديه، متعاون،  الصالةممارسه  التسامح، االخالق،جه الحوار عن نن فنوياكثر االخر رتجعلنا نقد

يؤدي واجباته، وعليه هل ممكن ان يكون الولد غير النظيف جاذبا، ام  ألنهنظيف، مدرسسسسسسسسيه يحبونه اكثر 

 أشيائهم!  او كثير العراك مع اصدقائه ويستولي على ،او ال يسمع كالم والديه ،الذي ال يحل واجباته
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زمالئه من معدن الحديد الذي ليس له قدرات الجذب  على التأثيرفي ثم نتحدث عن صسسسسسسسفه قدره المغنطيس 

ما تحبه لنفسسسك مبتعدا  ألخيكوان تعطي  ،التعاون والتآزر مسسسالهفيسسساعده ويمنحه صسسفه الجذب وهذا يعزز 

  .األنانيةعن 

فل هنا ان يكون هو فقط من لديه االلعاب، وهو ، لماذا االناني طبع منبوذ، نيريد الطاألنانية ىتكلم عن معن

 هذا هو االناني ، هل المغناطيس اناني؟ لماذا؟هو فقط من يحظى بوالديه، فقط من يأكل، 

 

 سنوات 10-6من 

 النشاط مالحظات الحاسة  القيمة  الفكرة 

من يكمل الشكل العام لصورة الحصان 

 نثالث مجاميع 

ة من قيمة التعاون من خالل تشكيل صور

 مكعبات 

بناء  –التعاون 

 فرق العمل
 اللمس

 االلوان 

تشكيل 

 الصور 

 
 المكعبات 

 
التعبير عما في  

النفس حيال 

 الحب،مشاعر 

  الغضب،

تفعيل  

  المخيلة

حاسة 

االبصار 

بدرجات 

االلوان 

المختلفة وما 

يمكن ان 

يعبر عنه 

كل لون 

 بارد \نحار 

يزيد حبه لذلك 

 هذا السن  في

م رس الذكور:

الطائرات 

القطارات \

 الناس\

الناس  االناث:

 البيوت\

التلوين 

 والرسم

  
يزيد حبه لذلك  اللمس

 هذا السن  في

نالماء 

 والطين 

 الصلصال
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 –التسامح  قصة لهديل يتم تمثيلها ثم رسمها 

 نترتيبالمسؤولية 

تنظيم  –غرفتي 

 العابي 

 
تمثيل  –البنات 

 –المدرسة 

 –والمنزل 

 –والمكتبة 

لبسن ي

كالممثالت 

واالزياء 

 –واالكعب 

استعمال حمر 

واللعب  الشفاه

 –بالعرائس 

االراجيح 

وتمثيل دور 

 االم

 التمثيل 

ضمن تمثيلية يتم تمثيل مشهد يسقط فيه 

رون من خشخصا اثر اصابه فيساعده اآل

باب المسؤولية للخروج من مجريات الحرب 

 ، حتى وان كان من معسكر مضاد

المسؤولية تجاه 

 النفس واآلخرون 

 
العاب الحرب 

الذكور: ورعاة 

 البقر،

 -والعسكر

 –النار  إطالق

قيادة الزوارق 

 -والطائرات 

 العاب العراء 

 

 

من التوست  لألطفالمساعدة في عمل وجبة 

تكون المواد موزعه علي  الجبن،وشرائح 

نحث فيها االطفال علي  طاوله،اكثر من 

صوت المسير من خالل القبقاب ليحدث ال

 وما يعزز قيمة التعاون   

فرق  –التعاون 

 العمل 
 السمع 

 
القبقاب ذو 

 العجل 
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حفر النفق يحتاج إلى صبر وتعاون  

 ومستلزمات وادوات 
االعتماد عليهم  الصبر أصدقاء البيئة 

كمزارعين 

وعمال حدائق 

وزارعي بذور 

 في التراب

حفر االنفاق 

 والحجور

 

 

 ( سنة:7-5من )االنشطة االدبية ما يلي بعض 

 

، سليمة التركيب، ويطلب منه أن مفيدةوالموضوعة في جمل  المتفرقةيعطي الطفل مجموعة من الكلمات 

 يأتي بما يماثلها في المعني وذلك:

 إما من خالل مالحظة سياق الجمل ثم البحث والتفتيش في مخزون ذاكرته اللغوية 

 أو بالعودة إلى المعجم اللغوي 

  متضادة:اللعبة الكلمات  .1

 تعطي للطفل مفردات لغوية متفرقه أو موضوعه في جمل مفيدة، ثم يطلب منه معرفة ما يضادها في المعني 

 

 . لعبة الكلمات ذات المقاطع المتشابهة في اصواتها:2

سور: نمثال ، ثم يطلب منه البحث عن الفاظ مشابهة لها المتفرقةوهي أن يعطي للطفل مجموعة من الكلمات 

 سرير: كبير ..  –موسى  كوسا: -لوز وز:ج –نور 

 . لعبة الكلمات التي تتشابه في بداية الحرف االول 3

 ورقه: وحيد ..  -كرسي كتاب: –مثل نقلم: قاموس 

 . لعبة الكلمات التي تتشابه من حيث الفعل واالسم والحرف 4

 وطائفة من الصفات  شكل طوائف، طائفة من االفعال، وطائفة من االسماء، علىيمنح الطفل كلمات 

أمطرت  –سامي  -شرب –مثال نان يميز الطفل فيما بيم كلمات االفعال واالسماء والصفات والحروف :ننام 

 ..  -في  –
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 . لعبة الكلمات المنتهية بقافية واحدة:5

  صوف: خروف –أسمر: أحمر  -لوز وتبسيطا نختار تلك التي تنتهي بحرف واحد نموز:

 المتحدة الموضوع:. لعبة الكلمات 6

 وأخر بوظيفة محددة: شعوريفثمة كلمات مرتبطة بموضوع وأخرى بجنس وأخرى بموقف 

 كلمات تتعلق بالمالبس: مالبس اطفاء، مالبس غوص، مالبس شرطة -أ

 كلمات لمأكوالت: خضار، فاكهة، سندويشات..-ب

 معماري .. مهندس،كلمات عن أنواع المهن: طبيب، -ج

 ، الوجع ..، الحزنالفرح المشاعر:كلمات تدل علي  -د

 

 الملونة:. لعبة الكلمات 8

  كلمة:نمنح الطفل كلمات مختلفة المعاني ثم نطلب منه ان يلونها وفق ما تمليه عليه معني كل 

االحمر، وعلي الشر باللون  اللونالغضب  ىوالدالة عل االخضر،الفرح تلون باللون  على الدالةفالكلمة 

 حقد باللون االصفر االزرق، وعلي ال

 . لعبة الكلمات المتشابهة:9

 تعطي للطفل مجموعة من الكلمات التي يمكن الربط فيما بينها بالمضمون:

 ....صبي صورة ..............

 ولد.......................لوحة 

 ورقة .....................دفتر 

 ويطلب منه ان يوصل فيما بين المتشابه 

 

 الفراغات:.لعبة ملئ 10

 معينه. بكلمات تمأليعطي الطفل مجموعة من الجمل تتخللها فراغات تحتاج إلى أن 

 

 . لعبة بناء الجمل:11

تعطي للطفل كلمات متفرقه يربط بينها رابط معنوي معين، ويطلب منه اعادة ترتيبها، مثال نإلى السوق 

 الليمون ذهب  ليشتريأحمد 
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  6-3السن فيما بين 

صباحا وتنظيف االسنان والخروج لشراء الحاجيات والزيارة  االستيقاظول القصة تدور ح .1

  لألهل

 تلك التي تدور حول الحيوانات االليفة  .2
 ان تكون القصص قصيرة وليست طويله فقد ال يستطيع التركيز ويمل  .3

 يميل االطفال إلى السجع والتكرار  .4
 يحب االطفال سماع وتكرار القصص  .5

 شخوصها  اويلمسوقصة اثناء تالوتها، ان يطالعوا صور شخوص ال .6

 عناصر القصة:

 مقدمة قصيرة جدا واضحة ودقيقه 

 عقدة تشكل ذروة القصة 

 خاتمة تقدم حال للعقدة 

 القصة الناجحة تحتاج إلى سرد ناجح 

 

 كيف نؤلف قصة مع االطفال:

ل، فنعيد سردها ونغير الطريقة االكثر سهولة: أن ننطلق من قصة يعرفها االطفال أو رويناها لهم من قب

 .نهايتها، ان نسرد قصة انطالقا من اغنية

 نماذج قصصية:

 سنوات(:6-5للسن )

السسسجع وترديد جملة بشسسكل مكرر،  ىومنها النوع الذي يعتمد عل التفاعلي،والقصسسص أنواع، منها النوع 

  :، ومنها الذى يمكن أن يشارك االطفال في تأليفهالمخيلةقدح  ىوثمة ما يعتمد عل

مبكرا عندما سسسمع صسسياح الديك ، ماذا سسسمع أحمد  اسسستيقظ : أحمد التفاعليقصسسة أحمد والديك نالنوع  -أ

........، كيف يصسسسسيح الديك ...............، ذهب أحمد إلى الحمام ليغسسسسسل يديه ووجه مسسسسستعدا لصسسسسالة 

ل للمسسساء رائحسسسة الفجر ، مسسساذا غسسسسسسسسسسل أحمسسسد ...............، بمسسساذا غسسسسسسسسسسل أحمسسسد ................هسسس

أحمد صالة الفجر ، كم ركعة صالة الفجر ، ................، ثم توجه إلى أمه  ى....................، صل

وأبيه ليقبلهما علي رأسسسسسسسسيهما، ماذا فعل أحمد قبل أن يذهب إلى والديه ..................، ماذا فعل أحمد 

 ن تكون مثل أحمد ...................لماذا ...................عندما رأى والدية .................، هل تحب أ
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 نماذج قصصية:

 في ذات الوقت:  المخيلةالتكرار مع السجع، ويقدح  علىقصة نخلق هللا الجميل ، النوع الذي يعتمد 

منيره، طفلة في السسسسسابعة من عمرها، طلبت منها أمها أن تسسسسساعدها في التحضسسسسير للذهاب إلى نزهة في 

لحديقة التي يعيش فيها طيور كثيرة وحيوانات أليفة، أخذت منيرة وهي مبتهجة تعد حقيبتها التي ستضع ا

من الحبوب للطيور، في تصسسسوركم ما نوع الطعام  وشسسسيء االلعاب،من  وشسسسيءمن الطعام،  شسسسيءفيها، 

، يرد المربي  ، موز"منيره ووضسسعته في حقيبتها؟ ..................، نقد يجيب االطفال "ال اختارته الذي

لخلق هللا الجميل ، نوقد يجيب االطفال  هذا االختيار ليقول ، همممممم، الموز طعمه جميل يا ىهنا عل

لخلق  آخر "التفاح " ، يرد المربي هنا مرة أخرى ليقول ، همممممم، التفاح طعمه جميل ، يا اختيارفي 

! ، خالد يجيب النزهةن الطعام اذا كنت ستذهب في هذه هللا الجميل ، ثم يقول ، ماذا ستأخذ أنت يا خالد م

لخلق هللا الجميل ، وهكذا يتم سرد  "البسكويت " ، ثم يعلق خالد ليقول ، هممممم طعم البسكويت جميل يا

 الجميلة، وااللعاب الجميلةوالورود  الجميلةالطيور  ألشسسسسسكالالقصسسسسسة مع وقفات حيال مشسسسسساهدات جميلة 

 خلق هللا الجميل. ل ...وتكرر عبارة يا

 القصيدة الشعرية في البناء القيمي:

 االطفال: ىللقصيدة دور في بناء الحس الفني وبناء المشاعر لد

 مشاركة مشاعره عبر االيقاع الشعري     

 استثارة حس اللعب من خالل االيقاع  .1

 اكتساب المعارف والمهارات  .2

 تذوق جمال االلفاظ .3

 تفاؤل امل وحياة  .4

 از العالم "حكم"توضيح بعض الغ .5

 الزمكان .6

 إغناء المخزون اللغوي  .7

  االبتكاريإغناء خياله  .8

 

 والبناء:قصيدة لقيمة التعاون 

 هيا نعمل ...هيا نسمع 

 مأوى  ينبن .نلعب.نزرع ..

 هيا ..هيا ..هذا حجر ..هاتي 
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 هذا آخر ..صار اثنان  ..واحدا 

 إثنان وثالثة  ..واحدا

 ما أجمله من بنيان 

 .سته ..سبعة أربعة ..خمسة .

 هيا ..هيا ..يا أخوان 

 وثمانية ..تسعة ..قل عشرة 

 ال تنسو ..للمنزل باب 

 أيضا لن ننسى الشباك 

 هيا نزرع ..نبتا زهرا 

 شجرا 

 تسقيه االمطار 

  

 كيفية تأليف الشعر:

  

  :: يتم جمع عبارات كالتاليالمرحلة االولي

 حقلة وأكلت بقلة  علىرحت 

 الفنجان رحت ع اليابان وشربت 

 الساحة وأكلت تفاحة  علىرحت 

 المرحلة الثانية:

 صديقي ناصر جدا شاطر  

 يعطي يشاطر وال يماطل

 يمنح يعطي وهو مثابر

 يجمع يطرح يقسم

 يعطي عطاء من ال يفقر 
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 الفراغ:نطلب من االطفال اآلن تعبئة 

 بيروت وأكلت ... علىرحت 

 رحت ع الشام ولعبت ...

 ....باريس ورأيت  علىرحت 

   

 "عمي منصور نجار 

 يضحك في يده منشار 

 وهو يغني  يعمل يعمل

 في فمه دوما أشعار 

 تبدأ اللعبة بتبديل الكلمات في االشعار فتصبح:

 "عمي" تصبح "خالي"، "منصور" تصبح "محمود"، "نجار" تصبح " لحام"، فتصبح القصيدة كما يلي:

……………………………. 

 المرحلة الثالثة:

 دون دالله مما يعطي انطباعا مضحكا: تبديل الكلمات

 عمي منصور منشار 

 يضحك في يده نجار ...

 استبدال حر بال دالله:

 عمي صرصور مسمار 

 يبكي في يده مشوار 

 كيف نصنع كتابا مع االطفال؟   

 موضوع  اختيار -1

 ننطلب من االطفال تجميع معلومات من االهل تعبر عن ذلك  "أيام زمانعن "كأن يكون 

 الصور الفوتوغرافية: -2

 تأليف كتاب: يمكننا أن نصنع كتابا مع االطفال انطالقا من عدد ال يحصى من االشياء: -3

 ، نوع واسم الزهرة، موقعها المجففةاالزهار 
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 الريش بأنواعه 

 الحبوب البقولية بأنواعها 

 

 :سنوات  5مهارات التفكير إلى ن  

 لعبة تصنيف المجموعات:

 سية وبألوان مختلفة ونطلب من الطفل:نقص أشكاال هند

 أن يصنف المربعات، الدوائر، المثلثات ...لوحدها. -أ

 أن يصنف حسب اللون .. -ب

 لعبة تحديد األلوان:

نطلب من الطفل أن يرسم خطوطا حسب لون الشيء الذي نريه إياه، مثال نسيارة صفراء  يرسم باللون 

 الخ.رق ...يرسم باللون األز زرقاء نزجاجه  األصفر،

 

 للطفل وسلم التعلم:العمرية  المميزات المرح

 

 تمييز األشياء عبر اللمس:

 السيارة، الملعقة، الصحن، الدب، القلم، المشط،يغمض عين الطفل بمنديل ويطلب منه التعرف إلى :ن 

 ... 

 تمييز األشياء عبر التذوق:  

الموز، الليمون  الكيك، نالحليب،من  طعم نماذج علىيغمض عين الطفل بمنديل ويطلب منه التعرف 

 ... 

 

 لعبة المكعبات القيمية:

مثال  محددة،نكون قد شكلنا ثالث مجاميع من ألمكعبات التي تشكل كل مجموعة منها لوحة لقيمة 

ثم  السالم،نرسمه أو صورة تعبر عن قيمة المحبة، وصورة معبرة عن قيمة التعاون، وأخرى عن قيمة 

نوع القيمة بعد أن يعيد تشكيل المكعبات ليحصل علي الصورة في شكلها  علىعرف نطلب من الطفل الت

 المعد له.
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 تفعيل حواس الطفل ناللمس ، الشم ، الشكل   من خالل المجسمات مع مادة الحساب:  

وأطلب من الطفل أن يكون لك  الفراولة،يكون لدينا مخزون من حبات التفاح وحبات البرتقال وحبات 

 ث من حبات التفاح.الرقم ثال

   من حبات البرتقال 5أن يشكل لنا الرقم ن

 ، من حبات التفاح  5=  4+1أن يشكل لنا المعادلة الرياضية ن

   من ثالث أكواب نكومات  من الطحين.2=1-3المعادلة الرياضية ن

 مالحظات في العد: 

 والتمكن منها. باألشياءيعطيهم االحساس بالتحكم  ألنهمعظم االطفال يحبون العد  -1

أقصر.. \أطول \أسفل\أعلي\ثقيل\خفيف\تحت\فوق\أقل \ نأكثريجب أن يألف الطفل المفاهيم التالية  -2

كذلك مع االقالم، والكتب حيال االكبر واالصغر  االقصر،مثال من واقع رفاقه من االطول ومن  فيعطينا

 والثقيل والخفيف.

 على تنوع الوانه  مع الخرز،  نمثال لألشياءعلمه التصنيف  -3

 كن سخيا في مدحك لتشجيع الطفل علي التعلم 

 والساعة:العاب الوقت 

 ، اليوم، الدقيقة، خمس دقائق نالساعة الخامسة.يتعلم االطفال الوقت بعد عمر 

 التربية عن طريق الفن:

 ظ ال يعرف كيف يعبر عنها من خالل االلفا التيكي يستطيع أن ينقل الينا مشاعره والمعاني 

 وذلك من خالل نالرموز، واالشارات، المدلوالت البصرية، االلوان، الخطوط 

 سنوات: 6-4والطفل في سن من 

 واهتماماته.يعبر عن فكره وفهمه للعالم خالل ميوله  -1

 بل يحذف بعض التفاصيل ويبالغ في البعض  لألشياءال يتقيد بالتفاصيل الموضوعية  -2

 تلخيص لخبرة الطفل في الحياة  الحذف والمبالغة واالهمال -3

 فنه يعبر عن فكره وانفعاله  -4

 يعكس نضجه الجسمي والنفسي واالجتماعي  -5

 يرسم االنسان بال أرضية  -6

 سنوات  10-6الرموز ن استقرارمرحلة 
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 مميزات هذه المرحلة:

 تأثر الطفل بالثقافة المحيطة  -1

 ة ويظل يكررها مضيفا اليها تفاصيل رموز معين علىفي هذه المرحلة  ليستقر الطف -2

 يعبر عن االرض بالخط بشكل يوازي الصفحة  -3

 فيرسم باطن  أكس،بأشعة  المسمىيتجه الطفل إلى استخدام الرسم  الشفافية: -4

 وداخل الغرفة. االرض،

 منها  كهذا،هناك العديد من المراجع التي تغني بحث      

 لغريد الشيخ  ”باللعتربية وتعليم الطفل من خالل ”  ❖
 ابراهيم  للسيد “صغيرة ابتكارات”  ❖

 

 مميزات هذه المرحلة:

 تأثر الطفل بالثقافة المحيطة  -1

 رموز معينة ويظل يكررها مضيفا اليها تفاصيل  علىيستقر الطف في هذه المرحلة  -2

 يعبر عن االرض بالخط بشكل يوازي الصفحة  -3

 بأشعة أكس، فيرسم باطن  المسمىالرسم يتجه الطفل إلى استخدام  الشفافية: -4

 وداخل الغرفة. االرض،

 المراجع: هناك العديد من المراجع التي تغني بحث كهذا، منها 

 لغريد الشيخ  ”اللعبتربية وتعليم الطفل من خالل ”  ❖
 ابراهيم  دللسي“صغيرة  ابتكارات”  ❖

 

 عبر الصور

، “ المشهد”أو “ الصورة”ة القيمة من خالل فيما يلي مجموعه من الصور التي تسهم في عملية برمج

 والقيم محل البرمجة هنا تعزز لقيمة المسؤولية من خالل :

 النظافة  -1

 التعاون -2

 بر الوالدين  -3
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 السالم  -4

 األسلوبأخرى يمكن إغنائها عن طرق المرشد بنفس  -5

 

 )النظافة(ففي 
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 التعاون  مع قيمة
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 ة بر الوالدينمع قيم
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 الباب الخامس 

 

 :األولى والثانية لما بعد رياض االطفالمرحلة لل

في اسسسستعراضسسسنا التالي سسسسندرج بعض من صسسسفحات ما تناولته الكتب المدرسسسسية من دول عدة شسسسملت بعض 

 الدول العربية ودول غربية.

يف يمكننا غرس القيم عبر استعراض مدرس العلوم، فضمن منهج العلوم نجد موضوعا بعنوان نالتكيف ، فك

وضسسسمن منهج الرياضسسسيات نجد نحسسسساب المثلثات  ونالرسسسسم البياني ، وضسسسمن منهج الفيزياء ثمة نالضسسسوء 

والصسسسسسسسوت ، ومع منهج الكيمياء ثمة نمعادالت كيميائية ، فكيف برمجنا القيم عبر كل مادة من هذه المواد، 

يسسسستهدي بها المرشسسسد والمعلم، ليعمد عبر مسسسسار مشسسسابه في البرمجة، غير رحلة نسسسستعرض فيها نماذج، كي 

غافال االطالع على قواعد ذلك في الكتب التي أشسسسرنا اليها سسسسابقا، ونبدأ في ذلك باسسسستعراض المادة، ليتلوها 

 موضوع كنموذج تطبيقي عن ذلك:

 

 المادة: العلوم

 التكيف.. ضمن منهج العلوم الموضوع:

 يلي:يذكر الكتاب ما 

اليربوع أو الجربوع حيوان بري يتكيف مع البيئة الصسسسسسسسحراوية المحيطة، فال يخرج للبحث عن الغذاء اال  

 ليال في غالب األحيان، والضب كذلك

 دور مدرس المادة في غرسه للقيمة: 

 24ك يفرض عليك التأقلم مع البيئة المحيطة، بتشسسسسسوف سسسسسسبل اإلنجاز، نهارا، أو ليال، فلدي ،أن تكون منجزا

 ال مجرد ساعة واحدة. ساعة

 : اإلنجاز والمثابرةالقيمة محل الغرس
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والدب ذو الفراء األسود  الشجر،والتكيف يبلغ مداه حين نجد الحرباء في شكلها أضحى بلون وشكل ورقة 

، فسنة الحياة أضحى فراءه بلون أبيض، والفراشة تلونت أجنحتها بلون الخشب كي تتخفى عن األعداء

ألن نتكيف وفق ما أجبرنا عليه من مناد، أو ظرف مؤقت، ولكن هل هذا يعني االستسالم للظرف  توجهنا

 المحيط؟

بالطبع ال، فلو كنا قد استسلمنا لما أضحت لدينا مالبس صيفية وأخرى شتوية، ولما طورنا في صناعة 

بعد؟ نعصف ذهني للتالميذ  النسيج وال أدواتها كي تلبي حاجة الستر، لستة مليار إنسان على األرض، وماذا

 لتعزيز قيمة الحوار واستعراض مالحظاتهم 

 : تنظيم الحوار البناء، الستر القيمة محل الغرس

 

 

 تعاني من شحة الماء لتضرب بجذورها آلماد ومساحات أرضية من أجل منحك:والشجرة نجدها 

 البهجة .1

 الطمأنينة .2

 األكسجين  .3

 يحتاج منا للمجاهدة والصبر بالزهور فهو افالسلوك الحسن ليس مفروش

 : المجاهدة والصبرالقيمة محل الغرس
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 والتكيف أنواع:

 بنيوي: الحظ أرجل البط، الحصان، الثعبان، وتنوع مناقير الطيور في أشكالها  -1

 سلوكي: مكتسب، في مثل الحصان والنمر حين يستجيب للمدرب عبر تعليماته -2

 مثل الدب القطبي  الهجرة: بحثا عن الطعام والمأوى في -3

 الجميع قابل الن يحسن ويطور ويطوع سلوكه لألفضل

 اال يمكنك أنت؟ ،الحيوان كذلك

 

 

 التكيف السلوكي للحصان

 : زعزعة فكرة نال أستطيع أن أتخلص من عادة سيئة القيمة محل الغرس
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 ما عاد يضجر من أصوات المركبات من حولهالحصان 

 

 بح عادة تطبع بسلوك حسن لحين يصإذا  .1

 وجزء من بنيتك الجسدية .2

 الببغاء ) التكلمتكييف الطائر ضمن بيئة تعليمية ما يجعله قادرا على  .3

 فين كذلك في لعب الكره مع االنسانالوالد .4

 

 شكل المنقار يفرض نوع الطعامالموضوع: 
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 على الغذاء كي ال يحدث نزاعا فيما بين الحيوانات

 فلإلنسان نوع واحد ويأكل من غلل واحدة ،االنسان في حين نجد نزاعا لدى

 وهو ما يفرض:

 التعاون والتكامل من أجل  -1

 التعايش والتعارف -2

 الحد من الحروب  -3

 

 ، حيال موضوع "االختالف" مسار جانبي

 في االكل: االختالف فيما بين أدوات االلتقاطوكذلك 

 

 

ه السسسستخدام األدوات الخاصسسسة به، فحين يصسسسعب نوعالتكيف مع  نجداختالف نوع الطعام، مع بالضسسسرورة ف 

أطياف المجتمع من أجل يعني التعاون فيما بين هذا ، وأكل المعكرونة بالملعقة نجد الجبر يكون عبر الشسسسسوكة

 في سالم.الطوائف على تنوعها من أجل أن يتمكن الجميع من االستمرار بالعيش االرتقاء باإلنجازات، و

 ، التعايش، التكيف: التكاملالقيمة محل الغرس

 

 

 تنوع األدوات، من أجل سلوك محوره نااللتقاط 
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 ال اختالف، بل تنوع رحمة

 

 نوع األطعمة في يعني بالضورة اختالف  واالرجل اختالف أشكال االيدي .1

 واختالف في المهام الموكلة لكل منهم  .2

 اوبيئة وظرف مختلف يتكيف فيه .3

 .صارم حكيم لتأمين حياة مستقرة على جرم سماويهي عملية توزيع للمهام وفق نظام إداري  .4

هللا على أرضه كي يستكمل شؤون عمليات اإلدارة  اختارهترى ما المطلوب من خليفة سؤال للحوار: 

 والتعمير فيه؟ 

 

 : التكامل، التعايش، التكيفالقيمة محل الغرس

 

 الموضوع: تكيف الطيور
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 منقار الطير

 قار كل طائر، يشير إلى وظيفة محددة سيقوم بها هذا الطائر، ما بين:تعدد االشكال التي جاء بها من

 تنظيف للبيئة  .1

 تهيئة بيئة أفضل لتكاثر نوع آخر من الحياة .2

 تلقيح النباتات  .3

 نقل البذور من بيئة الى بيئة جغرافية أبعد لن تتمكن الرياح من نقلها .4

 االرضيةتأمين التوزان فيما بين الغلل والبيئات الجوية والمائية و .5

 

 : ال اختالف، بل تنوع رحمةالقيمة محل الغرس
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 التغير المناخي ودرجات الحرارةالموضوع: 

 

 األرقام ترشدنا وتوجهنا نحو ممارسة القيم:

 فارتفاع درجة الحرارة مؤشر،  -1

 وذوبان الجليد مؤشر، -2

 ودرجة الرطوبة مؤشر، -3         

 رة على التوجيه وحثك على ممارسة القيموهي مجرد أرقام ال تدرك غير أنها قاد 

: كل شيء من حولنا متعبد ال، واألرقام خلق من خلق هللا يمارس دوره في القيمة محل الغرس

 االرشاد والتوجيه.
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 الموضوع: مركز االرتكاز

 

تعرف على مركز االرتكاز مع كل قضية أو معضلة تواجهك، ومنها انطلق في : القيمة محل الغرس

عرف على مسسسسسسسساحة للحل معها، فالمعضسسسسسسسالت من حولنا والعوائق، إنما هي محبة لنا وتريد أن الت

نحو حياة أفضسسل، فال تضسسجر، واالمر كذلك مع من تعتبرهم أعداء، تعرف على مسسسار تهديه  ناتوجه

 األرض.فيه لما يعزز لمؤازرتك وتعمير 

 

 ما العالقة فيما بين نقطة االرتكاز ودائرة التشابه؟

 ة التشابه: حيث تتقاطع فيها المتشابهات والصفاتدائر

 نقطة االرتكاز: نقطة االتزان للعنصر الواحد وربما يشترك مع عناصر أخرى إلحداث التوازن،

 فالتشابه واالتزان يعززان لقيم التكامل والتعاون والتآزر من أجل اإلنجاز. 

 :للقيم التالية غيرت أشكاله يعززتباين وضع مركز االرتكاز فيما بين العناصر وتباينه حال ت

  .لبحث فهو "موجود"لأنه نممكن  فقط يحتاج  -1

 الذكاء في اإلنجاز يختزل نالزمان  وله قدرة في التعامل مع نالحجم  حال كان كبيرا. -2

 .يحث على التفاوض مع الغير للوصول لحل حال بروز مشكله -3

 .بالقليل من المواردممكن أن يتم االستمتاع  -4

 .يحث على تشغيل العقل والحواس وتنشيط المالحظة -5
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 الموضوع: مالحظة سلوكيات الكائنات من حولنا

 

 دراسة سلوكيات المخلوقات على تنوعها من حولنا

بنقل ما يكبر عن حجمها وهو ما يجعلها تسقط مرارا عن المرتفعات، غير أنها مع اإلصرار تتمكن من ف

 تحقيق اإلنجاز.

 : اإلصرار في تحقيق األهداف.لغرسالقيمة محل ا

 

 مادة الفيزياء

 الموضوع: الطاقة

 تعرف على المسبب حين تتغير أشكال الظواهر
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 : التريث في الحكم على الظاهرة المجتمعية أو الحدث الذي نعاينهالقيمة محل الغرس

 

 الفيزياء المادة:

 الرنانة ةالشوك الموضوع:

 

 

 المياهموجات مماثلة تحدث في حركة 
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 ومماثلة في القواقع

 

 

 القيمة محل الغرس: المالحظة والربط فيما بين الظواهر من حولنا

 

 الموضوع: الصوت والضوء

 

 كالشجر المعتمةالزجاج، وتصطدم عند االجسام  اختراقأشعة الشمس لها قدرة 
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 منهج تعليمي أميركي

 

 فالبسط والقبض 

 والسماح والمنع 

 باسط نالقابض المن هللا 

 الغاز والهواء ال يتمكن من إختراق الزجاج 

 ولكن ينفذ من مسامات النباتات مطلقا الغاز وممتصا الغاز 

 فلكل مادة صفات

 القيمة محل الغرس: في العقيدة حيال اسم من أسماء هللا، فكافة أسماء هللا معززة للقيم
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 في االختراق وعدمه مع أشعة الشمس

 

 نا األشياء من حولنا حين تسقط عليها، فتبهت األلوان مع تناقص االشعةأشعة الشمس هي من تري

 وتصبح باللونين األسود واألبيض مع ضوء القمر

 فالذي يمنح االشكال من حولنا األلوان درجة موجة كل شعاع منبعث عن سقوطه على الجسم

 مهرجان األلوان هذا كي تستمتع حاسة العين فال تضجر من لون موحد،

 مماثل مع األصوات والروائح واالطعمة فيا لجمال الخالق واالمر
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 الشمس ألشعةالمنشور في مختبره الفضائي تحليال  استخدامطيف الشمس: ليرينا هللا دون 
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 : ماذا يقول لنا؟لألشعة االنعكاس

 

 

فإرجع  االنكسار: رسالة أرضية عما يحدث في الفضاء، فليس كل ما تشاهده عبر النظر تسلم به،

 البصر

 

 

 : ماذا تقول لنا؟في الضوء تجارب االنكسار
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 سؤال للنقاش

 

 

 ما رسالة االشعة هنا؟و

 

 الحجب عبر ورق وأغصان الشجر، أم النفاذية عبرها؟

 نالظل والحرور ؟

 أم نولو شاء لجعله ساكنا ؟

حورها تطهيرا وتنقية أم تراه نحمام شمسي  لكافة االحياء في الغابة ، حتى مع تلك التي تعيش في ج

 لألجواء
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 فالمطر يطهر الهواء من الشوائب، وأشعة الشمس تطهر كل منزو من الجراثيم الضارة

 وعليه تكون رسالتها نالتنقية 

 

 العدسات:

 العدسة الالمة: تعزز للتكافل والتكامل والتعاون

 

 

 المقعرة: للتفاضل، وتبديد المجهودات العدسة 

 ما تقوم به العدسة الالمة في الحياة؟ثلة عاس: ما الصور المم

عليه أدمغتنا من معلومات وصور وأحداث طوال  تلما برمج عواسترجاهنا نقوم بعملية تصنيف 

 ، والقصد تعزيز عملية نالربط  للخروج نبمفهوم  خاص بقيم نالتكامل، الجمع، اللحمة،.. حياتنا

 

 و مائلة؟المطر: ما الذي يجعله متساقطا بزاوية قائمة أظاهرة 
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هل صوت إرتطام الماء المنسال على خشب هو نفس صوته على تراب أو على حجر أملس أو على 

 سطح مائي، لماذا؟

إختالف نغمات األصوات يبين نوع البيئة المحيطة من دون أن نرى، تلك رسائل يبعثها لنا المطر، 

 ماذا عن رائحة المطر؟

 

 الصوت:

 

 

 



131                                                         زهير المزيدي                                       –تفعيل القيم لرياض األطفال 
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 األداة شكال ووظيفة ونوع المادة المصنعة منها. فباختالالصوت يختلف 

 

 وحتى مع الحجم

 

 

 وكذلك عبر جهازنا التنفسي، فأصواتنا تتغير بناء على ذلك

 

 المتحدث من دون أن أراه؟ اسمهل يمكنني أن أتعرف على 
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 وفي أنفسكم، أفال تبصرون

 فنحن في كل أداة منحنا أياها ثمة ما يدعو لالستكشاف

 بداع وثمة إ

 وثمة وظيفة ، جميل أن نستخدم كل أداة وفق وظيفتها

 فال يحسن أن نسرق، فاليد للتعاون وليس للبطش أو السرقة

 نيكمل التالميذ هنا الكلمة بما يعزز للقيم السلوكية وجميل أن...

 

 وللسان في الفم وظيفة كوظيفة شرطي المرور، فإن لم نستخدمه لوظيفته حدثت الفوضى
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 هب الطعام للرئةكي ال يذ

 واال حدث ما ال يحمد من عراك  ظاألفظامن  بالبذيءوكي ال تتلفظ 

 ننعم  كما إنه يسهم في إغناء االلفاظ في مثل كلمتي نال ،

 

 حول الحركة الى صوت عبر النقر ،جراهام بل الموضوع:

 

 

 

بر "التواصل" و "وصلة التحويل الذي طوع له األشياء التي ال تعي لما يمكن أن تعزز لقيم الحياة ع

 االرحام" و" التعارف"

 والمواد من حولنا خلقت من أجل تمكيننا فهي مسخره من هللا من أجل االعمار ال الدمار  فاألشياء

ومن أجل أن تسسساعدنا في تفعيل القيم، كقيمة صسسلة االرحام عبر تواصسسلنا مع االرحام أو في التعزيز 

 للتعارف مع الغير.

 والشمس، نجم سماوي، له صوت عبر عملياتحولنا في األصوات،  تناغم الطبيعة من

يجريها النجم في مختبره الفضائي، فما التفجيرات وااللسنة النارية اال تنتج عن تفاعالت كيميائية تتم 

فكل كون  والدفيء،على سسسطحه اال تعبير عن تحية يومية يرسسسلها الينا كي يمنحنا االشسسعة والضسسوء 

 كي يطيع أيضا الرسالةح ومطيع، وعلى االنسان أن يدرك هللا من حولنا مسب
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 نجم الشمس

مواعيد الصلوات فهذا النجم، مع كل حركه له يمنحنا  

 الفصول األربعة

 الليل كي نسترخي ونستعد بعدها للصباح

 األكسجينيحث النباتات على تنظيف األجواء من الغازات السامه لتطلق 

 من األرض  متعطشةف الكيلومترات لمواقع ويحث البحار لنقل مياهها عبر اال

 وكي يمنح الظل للمجهدين

 

 

 ، فثمة فلك لكل نجم وكوكبليضبط في ذلك عبر نظام الجاذبية، حركة القمر عبر فلك
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 للقمر فلكه الخاص                                          

 

 ت األشهرليمنحنا توقي •

 غير مباشرة في الليل المظلم  وإضاءة •

 ويعزز الختالفه كنجم عن مفهوم الكوكب •

 

 

 

 ومع كل هبة هواء ثمة حفيف لصوت ورق الشجر
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 فالذي نراه في الفضاء تتعدد فيه االنكسارات الضوئية

 

 فتختلف المواقع

 لحظته اآلنوأيضا االزمان، فنحن نطالع في غالب األحيان التاريخ وليس النجم في 

 

 االنكسار الذي يتعرض اليه العود في الكوب

 

 كما االشعة التي تمكنت من خرق الزجاج لترينا ما خلفه، فهي ترينا ما وراء الجسد الذي بداخلنا.
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 اختراق أشعة أكس للجسم

 

 

 إذا هناك أشياء يصعب أن نراها من حولنا في فضاء األرض والكون

 

 

 اال بعد هطول مطر المجردةمكن رؤيته بالعين دليل ذلك طيف الشمس فال ي

 يوم اآلخر.ليست متاحة اال في ال ، فهيحاليالنا نا المتاحة أدواتوكذلك هللا لن نتمكن من رؤيته اال عبر 
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 الموضوع: الشوكة الرنانة

 

 الشوكة الرنانة

 تحدث حركة كموجات صوتية ال يمكن معاينتها بالنظر

 حركة الماء المستقر  ولكن يمكن التعرف عليها عبر

 من فوق االسطح  الخفيفةأو األجزاء الصلبة 

 األدوات باختالفكما إن للموجات الصوتية أشكال، وتختلف أشكلها 

 

 موجات صوتية
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 ووظائفها تتغيرفالمفهوم يظل واحد واالشكال  •
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 االشكال تتغير والمفهوم يظل واحد

ات، ننصح باالطالع على كتابنا "تفعيل القيم وممارستها" الذي وللمزيد حيال برمجة القيم وفق أسلوب الطبق

 :البرمجة عبر طبقات متعددة وفق الشكل التالي ألليةيستعرض 

 

    

 

 زهير المزيدي عبر الرابط التالي  للمزيد: يمكنك تحميل كتب وأبحاث د.

http://bit.ly/drzuhairbooks 

 

 والحمد ال رب العالمين

http://bit.ly/drzuhairbooks


142                                                         زهير المزيدي                                       –تفعيل القيم لرياض األطفال 
 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

 المرجع تسلسل

 كتب مناهج وزارة التربية لدولة الكويت 1

 ليم في أسترالياكتب مناهج التع 2

 كتب مناهج التعليم في الواليات المتحدة االمريكية  3

 كتب مناهج التعليم في كندا 4

 www.qeam.org مؤلفات المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  5

معلمي ومعلمات إسهامات مجموعة ممن انتظم معنا في دورات "تفعيل القيم وممارستها" ل 6
 مراحل مختلفة في التعليم في العالمين العربي واإلسالمي

 لغريد الشيخ  ”اللعبتربية وتعليم الطفل من خالل ”  7

 ابراهيم  للسيد“ صغيرة ابتكارات”  8

9 Education.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qeam.org/
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 في سطور المؤلف
 

 

 زهير منصور المز يدي  د.        

 اقع االلكترونية:المو

 www.zumord.net 

 www.qeam.org 

 :APPSتطبيقات 

 زهير المزيدي نزمرد  -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 سنوات الخبرة :

التلفزيوني والتأسيس  والتسويق واإلنتاجعالمية عاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية واإل 30أكثر من 

 للهيكلة اإلعالمية والعالقات العامة في المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة. 

 الخبرات العملية :

 .1984مؤسس إدارة العالقات العامة واإلعالم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  .1
  .1985لدعاية واإلعالن نل T.Cمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .2
 .1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .3
 1991مؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في إنتاج األفالم الدعائية التلفزيونية. .4
 1994 الكويت.تصدر في  أكاديمية تسويقية  أسواق. نإعالنيهرئيس تحرير مجلة  .5
، القنوات التلفزيونية  1995نالكويت عالن التجاري في تلفزيون دولة سبوت إلدارة اإل عام شركةمؤسس ومدير  .6

 .الثالث، العامة والرياضية واالجنبية
 2000اإلعالمية والتسويقية  العرب " لالستشارات اإلعالميون“مؤسسة عام مؤسس ومدير  .7

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رئيس .8
 .2001مد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت خبير إعالمي معت.9 

 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 .جامعة الكويت اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد االعالنية  تحكيم جائزة نكريا  عضو لجنة .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز نسوبر براند  البريطانية  .5
جمعية  -جمعية التسوق الخليجية  -اإلعالن الدولية  الدولية: جمعيةيتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية  .6

 التسوق األمريكية.
 

 ناصب الدولية:حيازة الجوائز والم

من الجوائز الدولية في مجال اإلعالن أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق األوسط  على عددحائز  .1
 .1992برشلونة  -وأوروبا 

ية نيمنظمة إعال ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
  1996-امريكية

 1999مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن عضو   .3
 2013قلد جائزة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت  .4

 

 المؤلفات :

تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة  دار ذات السالسل للنشر،  ،1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .1
 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985قي والتدريب العامة للتعليم التطبي

مؤسسة الكويت  -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون  وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2
  1985العلمي، للتقدم 

 .1994  -إنشاء بنك النصوص  .3
 .1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .4
 .1994رازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم القوانين االحت .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال التسويق بالشريحة المستهدفة نشريحة  .7
 2006تسويق أنماط الحياة  .8
  2006التسويق بالحواس الخمس  .9
  2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .10
 بة جرير، دار إنجاز للنشر، ومكت2010قوة العالمات التجارية  .11
نبرنامج معتمد في الجامعة اآلسيوية المفتوحة في ماليزيا ، ومعتمـــــــد في  2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 نعشرات الجامعات ومؤسسة تعليمية دوليا    .
 2010إستكشاف القيم  .13
 2010محفز القيم  .14
 نباللغة التركية  2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .15
 2012تفعيل الحواس  .16
 2013حويل القيم إلى منتجات ت .17
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .18
 2014في استنساد فكر العظماء  .19
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 البرامج االذاعية والتلفزيونية:

 ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTوتركيا  قطر، دبي، - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2

 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشكيل مجلس بعضوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  -1
، أشادت ملكة السويد بنتائج المشروع ضمن 2005-1999المدني ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 ي معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.جولتها ف
مشروع " وقف األرشيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في السودان، لنقل خبراتنا في تدشين وإدارة  -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
ات االيتام، مقدم لبيت الزكاة الكويتي، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مشروع "سما" سوق منتج -3

 2016مراكز لموارد ماليه عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
مشروع "سمر" سوق منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء  -4

القرآن ومفاهيمه، ال حافظا فقط، عبر برنامج أدرناه دوليا بعنوان "تحويل القيم  بالحافظ كي يكون مشغال لقيم
 2017لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.

مشروع "أسوار" لشبكة بسواعد شبابية من مختلف دول العالم، لدعم قضايا العمل اإلنساني والحث عليه بشكل  -5
 2017وعي.تط

جزء، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنسانية عبر وسائل التواصل  100إطالق مشروع نتأملت ، عبر موسوعة من  -6
 االجتماعي بشكل أسبوعي.

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1986مشروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -7
ت المجتمع المدني ومؤسسات توقيع عشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسا -8

 تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشبيك واعتماد برامج المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.
 في مجال االستشارات :

 الكويت. -مكتب الشهيد مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األميري "  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –كة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت مستشار شر .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسويق  .4
 1987، التركي الكويتيمستشار اعالمى لبيت التمويل  .5
 في قطر، وقناة الرسالة في السعودية. 1997قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6
 2004-2002فى المواسة القابضة مستشار شركة مستش .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005مستشار إسم الرواج التجارى لشركة الشرقية لالستثمار  .9
 2005نعربية وأجنبية وثنائية اللغة   IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
 2006ستثمار مستشار إسم الرواج التجارى لشركة االمتياز لال .11
 2009، 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
  2007 الكويت،تجارة وصناعة  التجاري، غرفة الكويت للتحكيم تشار مركزمس .13
 2009مستشار وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية، مركز الطب الطبيعي  .14
 2015، ثم مستشار العالقات الدولية 2011هبة واالبداع مستشار اسم الرواج والتسويق لمركز صباح االحمد للمو .15
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .16
  (World political conference)في  2012لجمهورية التركية لمستشار  .17
 والخليج.الكويت  فيمستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية  .18
 .والخـدميةمن الشركات التمويلية  للعديدق لمجموعة شركات تجارية وعقارية واستثمارية ومستشار تسوي .19
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 كتب للمؤلف
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