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حمتوى قيمة ال�صدق

املو�سوعم

شعار ونشيد القيمة1

2
استدالل القيمة من الشريعة اإلسالمية 

مفهوم القيمة
القيمة وضدها

قصة الفراشة فوشة3

حوار املشاعر4

إستثارة التفكير واخليال - حسن التصرف5

الشخصية احملببة 6

ترتيب مناظر القصة7

ماذا تعلمنا من القصة )العبرة(8

مجاالت تطبيق القيمة9

تطبيقاات القيمة10

إضاءات للمعلمة11
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قيمة ال�صدق

نشيد الصدق
للنجاة ..�للصللاح  احلياة  فلي  ال�صدق 

القلوب ..وت�صعد  ال�صعوب  ت�صمو  به 

والعمل  الللقللول  فللي  الأملل  نحقلق 

الكلرمي  ر�صللوللنلا  ال�صللدوق  فال�صلادق 

والتل�صلليمل  ال�صلللاة  علللليله  قدوتللنلا 

فكن لل�صدق �صاحب ..�صتغلب امل�صاعب

احلق     فلي     اتباعه.. وال�صر    فلي    �صياعه 
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قال تعاىل : 

حبخبمب   جب  يئ  حئمئىئ  جئ  ی   ی  ی  زبی 
ىب       يب  جت     حتخت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     مجرب

                     )�صورة املائدة( : 119 

ال�ص��دق ه��و

 مطابقة الكام للواقع، وهو الأمر ال�صالح ل ي�صوبه نق�ص اأو كذب. 

الأ�صداد

ل للكذبنعم لل�صدق
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ق�صة 

الفرا�صة 

فو�صة 
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الفرا�صة 

�صلللة
فو

ق�صة 

اأ- حنان �صيف

ر�صوم

ه�صام �صليمان
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الفرا�صة اجلميلة ) فو�صة ( راأت النحات  يعملن فلي اخللية، فوقفت 

على غ�صن ال�صجرة ونادت:اأيتها النحات! تعالني لنلعب..

مل تنتبه النحات لنداء )فو�صة( فهن منهكات فلي العمل.

النحل  مع  تلعب  اأن  فيها  حتاول  مرة  كل  فلي  »ملاذا  )فو�صة(:  فكرت 

جتدهم فلي ان�صغال وعمل دائم�                                                                    
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فلي اليوم الثاين وقفت )فو�صة( على وردة حمراء ونادت:

اأيتها النحات! تعالني نت�صابق فلي الطريان..

ومل  الأزهلللار  رحيق  امت�صا�ص  فلي  من�صغات  كن  النحات  ولكن 

ي�صتطعن اللعب مع فو�صة .

فكرت )فو�صة(: »كيف ميكنني اأن اأثريانتباههن للعب معي .."
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وبعد التفكري قررت فو�صة اأن تتبع معهن خطة جديدة جلذبهن اإىل اللعب 

ب�صوت  وقالت  النحات  بني  وطارت  اخللية  من  فو�صة  اقرتبت  معها... 

عال: اأيتها النحات راأيت ب�صتانا جميا فيه ورود كثرية وجميلة..

اأجابت النحات : هل هذا �صحيح ؟

ابت�صمت فو�صة وقالت: نعم،  هيا طرن خلفي، �صاآخذكن اإىل ذلك الب�صتان
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طارت فو�صة وطارت النحات خلفها، وظللن يطرن ..بدون اأن ي�صلن اإىل 

اأي مكان، حتى �صعرت النحات بالتعب من الطريان ف�صحن بفو�صة: اأين 

يقع هذا الب�صتان؟

ارتبكت فو�صة وقالت: هاااا، ب�صراحة مل اأكت�صف اأي ب�صتان فقط اأحببت 

اأن اأم�صي بع�ص الوقت ب�صحبتكن للعب.

�صاحت النحات: ماذا ؟! ل يوجد ب�صتان! لقد كذبتي علينا !
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�صعرت فو�صة بالإحراج وقالت: مل اأق�صد الكذب، كل ما اأردته اللعب 

معكن فاأننت دائما تعملن با ممل اأو كلل.

قالت النحات وهن فلي طريق العودة اإىل اخللية: لقد اأ�صعتي علينا 

وقت العمل، وا�صتخدمت الكذب لإقناعنا بالذهاب معك وهذا خطاأ 

ال�صحلية  اأنظرن  الهي  كبري يا فو�صة. وفجاأة �صرخت النحات: يا 

ال�صحلية  النحات  اخللية...هاجمت  وتتلف  البي�ص  �صتاأكل 

ول�صعتها حتى هربت
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جهد  ب�صياع  �صتت�صببني  كنت  راأيت؟  هل  لفو�صة:  النحات  قالت 

�صهور ب�صبب كذبك يا فو�صة

ردت فو�صة: اأ�صعر باخلجل واأعتذر منكن ، واأعدكن باأل اأجلاأ للكذب 

لأي �صبب.

�صعدت النحات بوعد فو�صة وقررن اأن ي�صاحمنها ويخ�ص�صن وقت 

للعب معها
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حوار امل�صاعلر 

ي�صتطعن  مل  ولكنهن  للعب  النحات  نادت  عندما  فو�صة  �صعور  كان  •ماذا  	
اللحاق بها ، لن�صغالهن بالعمل؟

•ما هو �صعور فو�صة بعد اأن قررت النحات اتباعها اإىل الب�صتان؟ 	

•مباذا �صعرت النحات عندما حلقن فو�صة؟ 	

•ما هو �صعور فو�صة عندما �صاألتها النحات عن مكان الب�صتان؟ 	

•مباذا �صعرت النحات بعد رد فو�صة بعدم وجود ب�صتان جديد؟ 	

•مباذا �صعرت فو�صة عندما و�صفتها النحات بالكاذبة؟ 	

•�صف م�صاعر النحات عندما راأين ال�صحلية؟ 	

•مباذا �صعرت فو�صة يف نهاية الق�صة؟ 	
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•لو لعبت النحات مع فو�صة منذ البداية ؟ 	

•لو ا�صتمرت فو�صة بالكذب وظللن النحات يطرن خلفها لفرتة طويلة؟ 	

•لو مل تل�صع النحات ال�صحلية؟ 	

•لو مل تعتذر فو�صة للنحات؟ 	

•اإذا كانت النحات قررت باأل ت�صامح فو�صة على كذبها؟ 	

	•ا�صتثارة التفكري واخليال  

الت�صرف  ح�صن  على  	•التدريب 

ماذا �صيحدث ......؟

كيف تت�صرف فلي املواقف التالية؟ 

•اأثناء لعبك فلي اأركان الف�صل انك�صرت اللعبة فلي يدك 	

لي�ص  اجلهاز  باأن  متحججا  منك  فاعتذر  اخلا�ص  جهازه  ا�صتخدام  �صديقك  من  •طلبت  	

بحوزته، و�صمعت فجاأة �صوت اجلهاز يخرج من جيبه 

•�صاهدت فلي ال�صوق بائع يكذب ليزين �صلعته وهي رديئة  	

•�صمعت �صديقك يكذب فلي مزاحه 	

•اأخذت لعبة من اأحد الأركان ون�صيت اأن تعيدها، ف�صاألت املعلمة عن مكانها  	
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يختار الطفل ال�صخ�صية املحببة لديه 
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1234

يرتب الطفل مناظر الق�صة 
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ماذا تعلمنا من الق�صة

ال�صدقنحن

ال�صدق هو الطريق ال�صحيح لك�صب الأ�صدقاء

�صجعي طفلك جلمع النجوم ليح�صل على هدايا �صالح  
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جمالت القيمة

�صدق الل�صان
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جمالت القيمة

ال�صدق فلي العهدال�صدق مع اهلل

ال�صدق فلي القولال�صدق فلي النية
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حوط ال�صورة الدالة على قيمة ال�صدق
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اأحب ول اأحب
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عرب عما تراه
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�صل ال�صورتني املت�صابهتني
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احكي ما حدث
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حوط ال�صورة كما تراها فلي احلقيقة
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حدد ال�صورة التي تعرب عن قيمة ال�صدق
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ال�صدق يجعلنا نبت�صم ...
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عزيزتي املعلمة 

لتعزيز قيمة ال�صدق

•اغر�صي فلي اأطفالك قيمة ال�صدق فهي ال�صريان احليوي املغذي ملجموع الف�صائل فلي  	

املجتمع.

•اأكدي لأطفالك اأن تعزيز قيمة ال�صدق يحقق ال�صتقرار والطماأنينة للمجتمع. 	

•بيني لأطفالك اأن ال�صدق �صفة لزمة لر�صولنا الكرمي فقد لقب بال�صادق الأمني . 	

•)ال�صدق منجاة( عبارة كرريها اأمام الطفل واجعليه يكررها. 	

•احر�صي على عدم املبالغة والتهديد باأداء �صيء ل ننوي فعله. 	

•و�صحي لاأطفال عواقب ال�صدق والكذب من ق�ص�ص احلياة الواقعية وخ�صو�صا النتائج  	

اليجابية لل�صدق واآثاره مثل الثقة بالنف�ص واحرتام الذات.

•تذكري اأن �صدق املعاملة قيمة اأ�صا�صية فلي كل معامات النا�ص. 	

•بيني لأطفالك اأن جناح اأمة فلي اأداء ر�صالتها مرهون بجملة ما يقدم اأبناوؤها من اأعمال  	

�صادقة. 

•ذكريهم دائما بال�صدق وعاقبته احلميدة. 	

•بيني لهم من خال املواقف اأن اأ�صواأ حقيقة تبق دائما اأف�صل من اأي كذبة. 	
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عزيزتي املعلمة 

لتعزيز قيمة ال�صدق

•اإليك ن�صاط مقرتح يعزز ال�صدق بعنوان : توقيع معاهدة �صدق. 	

تتم هذه املعاهدة باأن جتتمع املعلمة مع الأطفال واأولياء اأمورهم وتطرح 

فكرة التفاق �صويا على التزام ال�صدق فلي هذا ال�صهر وي�صمى )�صهر ال�صدق( 

على  الأطللفللال  وي�صكرون  اأخللرى  مللرة  اجلميع  يجتمع  ال�صهر  نهاية  وفلي 

م�صاهمتهم فلي التفكري مبفهوم ال�صدق ويراجعوا �صويا ما حدث فلي ال�صهر 

من مواقف التزموا فيها ال�صدق.

ثم التفاق على اأن ت�صتمر هذه املعاهدة طول العمر لتن�صاأ الثقة املتبادلة. 

التزام  على  اأنف�صنا  نعاهد  )نحن  ق�صرية  جملة  فلي  املعاهدة  كتابة  وميكن 

ال�صدق فيما بيننا( ويوقع اجلميع عليها وميكن اأن تو�صع يف اإطار وتعلق فلي 

مكان ظاهر للجميع. 




