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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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املو�سوعم

شعار ونشيد القيمة1

2
استدالل القيمة من الشريعة اإلسالمية 

مفهوم القيمة
القيمة وضدها

قصة عسمكي وسمكورية3

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

محتوى قيمة احلب
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نشيد المحبة
ع����ط����ر امل����ح����ب����ة ي��ج��م��ع��ن��ا

حت�����ي�����ى ب��������ه اأرواح����������ن����������ا 

ع���ائ���ل���ت���ي مت������ل�������ؤين ح���ن���ان

الأم�������ان يل  ي���ع���ن���ي  ووط����ن����ي 

ي�����رع�����������ان�����������ا  دوم���������ا  واهلل 

ع��ائ��ل��ت��ي   .. وط���ن���ي   .. اهلل 

ي���خ���ت���ف�������ي  ل  ه�����ن�����ا  ن����������ر 

ف����ح����ب����ه����م حت�����ل������ احل�����ي�����اة

ن���ك���ت���ف�������ي ل  وب�����ح�����ب�����ه�����م 
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قال تعالى

زبڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ رب
)�سورة اآل عمران(: 31

احل��ب ه�

العديد من اأنواع امل�ساعر واالأحا�سي�س والدوافع، والتي تعمل جمتمعة على ت�سكيل 
وعي محدد، وحالة ينجذب فـيها االإن�سان اإزاء مو�سوع ما.

الأ�ض�داد

ال للكراهية نعم للحب
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ق�ضة

 ع�سمكي

 و�سمك�رية
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ع�سمكي 

و�سمك�رية

ق�ضة

لطيفة بطي

ر�س�م

ه�سام �سليمان
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طار الع�سف�ر ف�ق البحر وقال:

- اأحب اأن اأعرف: ماذا ي�جد ف�ي اأعماق البحر؟

اأخرجت ال�سمكة راأ�سها من حتت املاء وقالت:

- اأحب اأن اأعرف: ماذا ي�جد على الأر�ض؟
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اأعطت ال�سمكة الع�سف�ر ذيلها وزعانفها، ف�سار ع�سف�را �سمكيا 

ا�سمه : ) ع�سمكي (.
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اأعطى الع�سف�ر ال�سمكة ذيله واأجنحته ف�سارت �سمكة ع�سف�رية 

ا�سمها : ) �سمك�رية (!
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املل�نة   الأ�سماك  راأى  البحر،  اأعماق  ف�ي  )ع�سمكي(  �سبح 

والطحالب واملرجان، راأى املحار واللآيلء اجلميلة.

فرح )ع�سمكي( مبا راأى وقال: وطن ال�سمكة جميل، لكنني 

ون�ر  النج�م،  لروؤية  ا�ستقت  الأر���ض،  وطني  اإىل  ا�ستقت 

القمر، و�س�ء ال�سم�ض وقطرات املطر، واأغ�سان ال�سجر .. 
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طارت ) �سمك�رية ( مع الع�ساف�ري والطي�ر، وراأت الأ�سجار والزه�ر، 

يعمل�ن،  النا�ض  راأت  ت�سري،  والتي  تزحف  التي  احلي�انات  راأت 

والأطفال يدر�س�ن .. فرحت ) �سمك�رية ( مبا راأت وقالت:

- وطن الع�سف�ر جميل، لكنني ا�ستقت اإىل وطني البحر الكبري، 

واإىل اأ�سدقائي ف�ي املاء؛ ن�سبح ومنرح.
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طارت ) �سمك�رية ( ف�ق البحر ونادت: - هيا يا ع�سف�ر، 

اأعطني زعانف�ي وذيلي، اأريد اأن اأرجع اإىل وطني احلبيب.

اأخرج )ع�سمكي( راأ�سه من حتت املاء وقال:

- واأنا اأريد اأجنحتي وذيلي، اأريد اأن اأع�د اإىل وطني احلبيب.
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ح�ار امل�ساعر

• مباذا �سعر الع�سف�ر عندما �ساهد البحر الكبري؟

• ما ه� �سع�ر ال�سمكة عندما اأخرجت راأ�سها من املاء؟

•  هل كان الع�س��ف�ر �س��عيدا اأم حزينا وه� ي�س��بح ف���ي اأعماق 
البحر؟

• �سف �سع�ر ال�سمكة وهي تطري ف�ي ال�سماء؟
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• اإن مل يتبادل الع�سف�ر وال�سمكة الأجنحة والزعانف.
• اإذا مل ت�ستطع ال�سمكة الع�دة اإىل البحر.

• اإن مل ي�سمع الع�سف�ر ال�سمكة وهي تناديه.
• ل� رف�ض الع�سف�ر اإعادة الزعانف والذيل لل�سمكة.

•   ح�سلت على املركز الثاين ف�ي م�سابقة ما، بينما ح�سل 
�سديقك على املركز الأول

•  ربحت جمم�عة من ك�ب�نات اللعب املجاين
•  ي�ستعد اإخ�تك للإحتفال بعيد الأ�سرة
•  �سافرت و مل ت�ستطع الع�ده ل�طنك ؟

• ا�ستثارة التفكري واخليال  

الت�سرف  • التدريب على ح�سن 

ماذا �سيحدث ......؟

كيف تت�سرف ف�ي امل�اقف التالية؟ 
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يختار الطفل ال�سخ�سية املحببة لديه 
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يرتب الطفل مناظر الق�سة 

1234
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ماذا تعلمنا من الق�سة

ه�وطني

الذي  ل  اأتخلى عنه اأبداً

نحن نتعامل
بحب

�سجعي طفلك جلمع النج�م ليح�سل على هدايا �سالح  
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حب ال�طن

جمالت القيمة

حب اهلل

حب القراآن الكرمي
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جمالت القيمة
حب العمل

حب العلم

حب الآخرينحب الأ�سرة
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اأح�����ب

ل اأح�����ب
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ي��سل الطفل ال�لد اإىل اأ�سرته
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ي�سل الطفل ال�س�ر باأجزائها
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يح�ط الطفل ال�س�ر املعربة عن القيمة
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عزيزتي املعلمة 

لتعزيز قيمة احلب

القراآن،  الر�س�ل،  اهلل،  )حب  احلب  م�ساعر  عن  الإف�ساح  اأطفالك  ع�دي   •
ال�طن، العلم، العمل والأهل والأ�سحاب(.

•  ازرعي ف�ي الطفل حب العمل باأن�اعه وخ�س��سا العمل التط�عي وفعل اخلري.
•  بيني راأيك الإيجابي ف�ي اأطفالك .. وا�سمعيهم كلمات حب .. تبني م�قفك 

جتاههم.

• ع�دي اأطفالك على تبادل الهدايا ) تهادوا حتاب�اا (.
• اأ�سمعي الطفل كلمات الثناء على اأي عمل يق�م به .

• زي��ني األفاظك وعباراتك معهم .. فالكلمة الطيبة �سدقة .
• احر�سي على البت�سامة ال�سادقة واحلن�نة.

• اتيحي الفر�سة لأطفالك للم�ساركة يف متثيل  م�ساهد تعرب عن حب ال�طن. 
• نظمي رحلت ملعامل �سياحية لتعزيز امل�اطنة وحب ال�طن.

ق�سار  حفظ  م�سابقات  ف�ي  ال�سريفة  املناف�سة  حب  على  اأطفالك  �سجعي   •
ال�س�ر  والأحاديث.

وخ�س��سا  باأن�اعه  العمل  من�عة ح�ل حب  اأن�سطة  اإعداد  على  اإحر�سي   •
العمل التط�عي وفعل اخلري.

اأن�سطة مقترحة

• ن�ساط )قل�بي الل�سقة( هي جمع اأكرب عدد من القل�ب الل�سقة ف�ي كتيب 
املحبة وامل�دة مع من ح�له ف�ي م�اقف  لمع للطفل عند تبادل عبارات 

خمتلفة يل�سقها الآخرين له.

األعاب  من  الطفل  للتعبري عما يحبه  ن�ساط  ه�   ) املف�سلة  لعبتي   ( ن�ساط   •
اإىل  يهدف  ن�ساط  وه�  الف�سل  من  يختارها  اأو  املنزل  من  معه  يح�سرها 

ت�سجيع الطفل وتع�يده الإف�ساح عن م�ساعر احلب.
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