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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 إعداد الدليل وكتيب القيم   
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نشيد التسامح
ـــــي ـــــــن أســــــــــــاء إل ـــــــل م ـــــــح ك ـــــــام أس
أســـــــامـــــــح كـــــــل مـــــــن أخــــــطــــــأ عـــلـــي 

ابـــــــتـــــــســـــــام  يف  ـــــــــح  ـــــــــام ـــــــــأس ف
خــــــيــــــر  يف  وأســـــــــــــــــــامـــــــــــــــــــح 

ــــح  ــــاف ــــص ــــــــــــــا م ـــــي دوم ـــــدن ـــــج ـــــت ف
ــــــــل مــــــســــــامــــــح  ــــــــف ــــــــــي ط ــــــــــن ألن
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قال تعالى

  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  H زب
  ^   ]\   [       Z   Y   X   W   V   U   T   S
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التسامح هو

العفو والصفح عن اآلخرين عند املقدرة.

ال للتشددنعم للتسامح

األضداد 
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قصة
أخطأت ...آسف 

سامحتك



8

قصة باندا وجرة العسل

تأليف 

لطيفة بطي

رسومات 

سناء قولي
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تضايقت ماما ( كنغر ) ألن (كنغارو ) كسر مزهريتها اجلميلة .
قال كنغارو :  - أخطأت .
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قال كنغارو: -آسف يا ماما ... وقدم لها مزهرية 
جميلة , ابتسمت ماما و قالت: - سامحتك.... 
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تضايق بابا ( كنغر) ملا رأى كتبه مبعثرة يف  كل مكان. 
قال كنغارو: - اخطأت .
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رتب كنغارو مكتبة بابا وقال : آسف، لن ابعثر كتبك مرة اخرى. 
فرح بابا وقال : سامحتك .
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تضايقت أرنوبة عندما  كتب كنغارو على ورقتها 
قال كنغارو : - أخطات.
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قدم كنغارو ألرنوبة ورقة جديدة ونظيفة وقال: 
آسف يا أرنوبة 

فشكرته أرنوبة وقالت : - سامحتك. 
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وقفت أسرة (كنغارو) مع أسرة أرنوبة  اللتقاط صورة لهم جميعًا ، ولم 
يخبروا كنغارو .
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رأى كنغارو الصورة ، فشعر باحلزن وقال : ملاذا لست معهم ؟ 
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قال بابا و ماما : أخطأنا ... ثم ألصقوا صورة كنغارو مع صورتهم 
وقالوا له : آسفون..

ابتسم كنغارو، وقال :  سامحتكم .
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حوار املشاعر 

• ما هو شعور والدي الكانغرو الصغير جتاه سلوكياته السيئة ؟

• مباذا شعر األرنب عندما أحضر الكانغرو الصغير  ورقًة جديدة ؟

• هــل كان الكانغــرو الصغيــر حزينــًا أم فرحــًا عندمــا شــاهد الصورة 

اجلماعية؟

• صف شعور الكانغرو الصغير عندما شاهد صورته مع أفراد العائلة. 
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استثارة  التفكير والخيال

التدريب على حسن التصرف 

ماذا سيحدث ......

كيف تتصرف يف املواقف التالية 

• دفعك زميلك أثناء اللعب دون قصد  منه .  

• رمت  مدبرة املنزل شيئًا من حاجياتك دون علم منها .

• رأيت طفلني يتشاجران كل واحد منهما يريد أن يأخذ جهاز اآليباد .  

 – استأذنك أحد األشخاص يف أخذ دورك أثناء االنتظار  ( السوق املركزي • 

املستوصف – املطعم.....الخ). 

• لو لم يعتذر الكانغرو الصغير من والديه ؟

• لو لم يسامح األرنب صديقه الكانغرو الصغير عندما أحضر ورقة جديدة ؟

• لو استمر الكانغرو يكتب على ورقة أرنوبة حتى بعد ما شعر مبدى استيائها  ؟

• لو لم تضع العائلة صورة الكانغرو الصغير يف الصورة اجلماعية  ؟
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يختار الطفل الشخصية احملببة لديه 
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يرتب الطفل مناظر القصة 

1234
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ماذا تعلمنا من القصة

التسامحنحن

شجعي طفلك جلمع النجوم ليحصل على هدايا صالح  

التسامح بني الناس
 يضفي جٌو  من احملبة  واأللفة 
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مجاالت القيمة

االعتذار عند اخلطأ

االصالح بني املتخاصمني

العفو عند املقدرة
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مجاالت القيمة
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توصيل الصورة الصحيحة للظل املشابه لها



27

يظلل الطفل السهم الدال على الصورة املشابهة لها
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• احرصي على تعويد أطفالك الصفح عن اآلخرين .

• جتملــي بالعفو والتســامح حتى تكســبي أطفالك بدافع ذاتــي نابع من 

انفسهم .

. التســامح  علــى  لتحثيهــم  متســامحة  فكونــي  أطفالــك  مــرآة  • أنــت 

• ابدئــي بنفســك بالعفو عــن أطفالك ألنــك قدوتهم ففاقد الشــيء ال 

يعطيه.

• شــجعي أطفالك على جمــع صور تدل على  القيمة بألبــوم يتعاون فيه 

الطفل مع أسرته.

• حتديد يــوم لتعزيز القيمة تهادوا حتابوا بتوزيع زهور أو هدايا رمزية 

للعاملني.

عزيزتي املعلمة 
لتعزيز قيمة التسامح




