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ال�سفةاال�سمم

رئيساًناجي زامل ضيف هللا 1

عضواًوداد محمد المجيمي 2

عضواًلطيفة بطي جساس 3

عضواًحنان محمد المجيمي 4

عضواًدعاء عبد الرسول المتروك 5

عضواًحنان ياسين سيف 6

عضواًنبيلة إبراهيم العبيدلي 7

عضواًوداد سعد الدوسري 8

عضواًايمان شريد العجمي 9

عضواًكوثر أحمد المضاحكة 10

عضواًدالل عابر العازمي 11

عضواًأسماء إبراهيم األنصاري12

عضواًتهاني  محمد الهاجري13

فريق اإعداد الدليل وكتيب القيم   
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حمتوى قيمة الرفق

املو�سوعم

شعار ونشيد القيمة1

2
استدالل القيمة من الشريعة اإلسالمية 

مفهوم القيمة
القيمة وضدها

قصة قفازات نائل3

حوار املشاعر4

إستثارة التفكير واخليال - حسن التصرف5

الشخصية احملببة 6

ترتيب مناظر القصة7

ماذا تعلمنا من القصة )العبرة(8

مجاالت تطبيق القيمة9

تطبيقات القيمة10

إضاءات للمعلمة11
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نشيد الرفق
اب������داً ح����ي����وان����ا  ت�������ض���رب  ال 

ل���ط���ف���ا ً اأزه������������ارا  ت���ق���ط���ع  ال 

���ض��ج��را ً ب���االأح���ج���ار  ت���رم���ي  ال 

رف�����ق�����ا ب�����االأ������ض�����ي�����اء رف����ق����ًا 

اإج����ع����ل رف����ق����ك دوم�������ا ع����اده

مت������أ ق��ل��ب��ك ف�����ي�����ض ���ض��ع��اده 

ارح��������م ����ض���ع���ف امل���خ���ل���وق���ات 

ال�������ض���م���وات  رب  م����ن  ت����رح����م 
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قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

)اإن اهلل رف�يق يحب الرفق، واإن اهلل يعطي على الرفق ماال يعطي على العنف(

)رواه م�ضلم(

الرفق هو

اللني بالقول والفعل واللطف ف�ي اختيار االأ�ضلوب وانتقاء الكلمات 

وطريقة التعامل مع االآخرين وترك التعنيف وال�ضدة والغلظة. 

داد
�ض

الأ
ا

ال للعنفنعم للرفق
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ق�ضة

قفازات نائل
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ف�ي اليوم البارد طارت قفازات نائل بعيداً.....
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�ضاأل نائل جارته املمر�ضة :

هل راأيت قفازاتي ؟

ردت املمر�ضة : هل ت�ضبه قفازاتك قفازاتي التي ا�ضتخدمها ف�ي عملي؟

رد نائل : ال ..ال ت�ضبهها 
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�ضاأل نائل �ضديقه ال�ضياد :

هل راأيت قفازاتي ؟

رد ال�ضياد : هل ت�ضبه قفازاتك قفازاتي التي ا�ضتخدمها ف�ي ال�ضيد 

رد نائل : ال .... ال ت�ضبهها..
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�ضاأل نائل العرو�ض :

هل راأيِت قفازاتي؟

ردت العرو�ض : هل ت�ضبه قفازاتك قفازاتي التي ا�ضتخدمها ف�ي زينتي

رد نائل : ال .. ال ت�ضبهها
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�ضاأل نائل جاره امل�كم : هل راأيت قفازاتي ؟

رد اجلار : هل ت�ضبه قفازاتك قفازاتي التي ا�ضتخدمها ف�ي امل�كمة؟

رد نائل : ال ... ال ت�ضبهها 
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راح نائل يبحث عن قفازاته باخلارج وملا راآها معلقة على 

اأذين القطة �ضاح بفرح : اآه وجدت قفازاتي 
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حمل نائل القطة اإىل منزله وقدم لها الطعام والدف�يء 
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حوار امل�ضاعر 

؟  قفازاته  فقد  عندما  نائل  �ضعر  • مباذا 

•  �ضف �ضعور نائل عندما عر�ض كل من ي�ضادفه قفازاته ومل تكن ما 

يبحث عنه ؟ 

• مباذا �ضعر نائل عندما وجد قفازاته ؟ 

• كيف هو �ضعور نائل عندما وجد قفازاته على اأذين القطة؟ 
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• لو مل يبحث نائل عن قفازته؟

• لو اأخذ نائل قفازات العرو�ض؟

• لو اأخذ نائل قفازات ال�ضياد ؟

• لو مل يفكر نائل بالرفق بالقطة  ؟ 

• لو اأخذ نائل قفازاته من على اأذين القطة؟ 

• ا�ضتثارة التفكري واخليال  

الت�ضرف  ح�ضن  على  • التدريب 

ماذا �ضيحدث ......؟

كيف تت�ضرف ف�ي املواقف التالية؟ 

• �ضاهدت اأطفاال يوؤذون القطة ؟

• راأيت رج� م�ضنا يريد اأن يعرب ال�ضارع؟

• �ضادفت فقرياً ف�ي طريقك ؟

• طلب منك طف� من ذوي االحتياجات اخلا�ضة اأن ياأخذ دورك ف�ي مكان ما ؟

• �ضعرت باأن اأحد والديك متعبا من العمل؟
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يختار الطفل ال�ضخ�ضية املحببة لديه 
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يرتب الطفل مناظر الق�ضة

1235 46



20

ماذا تعلمنا من الق�ضة

الرفقنحن

الرفق باحليوان يك�ضبنا االأجر

�ضجعي طفلك جلمع النجوم ليح�ضل على هدايا �ضالح  
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جماالت الرفق
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اأحب وال اأحب



23

اأحب وال اأحب
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ي�ضع الطفل دائرة حول ال�ضورة الدالة على قيمة الرفق
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لديك لوؤلوؤة الرفق فمن �ضتهديها ؟
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ت�ضعر القطة بالربد �ضلها لبيتها ؟
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ق�ض وال�ضق ما يحتاجه النبات حتى ينمو ؟
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اأن ت�م�ض   املتطاير فاحر�ضوا على  الزهر  اإن كلماتكم تخرج كاأوراق  اأحبتي 

معلمتك،   اأ�ضدقائك،  بها  واأخرب  الكلمات  اأعذب  انتق  هيا  بلني...  االآخرين 

الكلمة.. واأهديه  الطفل  به  ينطق  ما  اأجمل  معلمتنا  و�ضجلي  اآخرين.  اأو 
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�ضع دائرة حول ما تريد تقدميه لذلك املحتاج واذكر ال�ضبب ؟..
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عزيزتي املعلمة 

لتعزيز قيمة الرفق عليِك

على  اأطفالك  وت�ضجعي  الرفق  على  الدال  املوقف  تعززي  • اأن 
تكراره.

الرفق. قيمة  على  تدل  �ضور  جمع  االأطفال  من  تطلبي  • اأن 

• اأن ترتكي املجال جلميع االأطفال على التوايل ب�ضقي املزروعات 
املوجودة ف�ي ركن العلوم.

احليوان  باإطعام  االأط��ف��ال  جميع  اأم��ام  الفر�ضة  تتيحي  • اأن 
املوجود ف�ي ركن العلوم.

اخل��ريي��ة. ال��ل��ج��ان  اإىل  رح��ل��ة  ف�ي  االأط��ف��ال  ت��اأخ��ذي  • اأن 

وذوي  االأهل  مع  االأ�ضرية  الع�قات  باأن  االأطفال  تعرف�ي  • اأن 
على  للمحافظة  واللني؛  الرفق  �ضودها  ي  اأن  ينبغي  الرحم، 

متا�ضك بنيان االأ�ضرة امل�ضلمة و�ضفاء اأجوائها.

• اأن تغر�ضي الرفق بالعاملني ف�ي الرو�ضة وذلك من خ�ل تعويد 
االأطفال التربع لهم.
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