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 مقّدمة

كان حجم هذه مهما و. بوجود قائد لها ،وحّتى مجتمعات الكائنات الحّية ،تمتاز كاّفة المجتمعات البشرّية

عملّية التقّدم والتطّور وفق رؤية  المجتمعات هناك دائًما شخص يقود مسيرتها ويعمل على حمايتها، وتتمّ 

 القائد وهدفه.

 تعتبر. وواضحها قدرة الشخص على دفع اآلخرين للقيام بعمل معّين من أجل هدف يمكن تعريف القيادة بأنّ 

نجاح  سرّ د واألفراد التابعين له. ويكمن عالقة تأثيرّية بين القائ ألفراد،لعمل الأيًضا قدرة التأثير على دافعّية 

 األفراد التابعين له. واحتياجاتقدرته على الموازنة بين متطلّبات العمل في القائد 

هو َمن جاز عمل ما بحيث يؤّدي كّل فرد دوره بكفاءة عالية، والقائد إنها عملّية يعّرف القيادة بأنّ وهناك َمن 

ويسعى القائد إلى  .تنفيذ العمل وتحقيق التقّدم في األداء، ووضع معايير ُيقاس بها هذا األداءلود الجماعة يق

 نجاز.ة اإلذّ حساس أفرادها بلإالحفاظ على وحدة الجماعة، و

م به ة، وأن للقيادة التربوّية دور اجتماعّي يقوجوهر العملّية اإلداريّ بأّنها وذهب البعض إلى اعتبار القيادة 

 . يهمعلالقائد مع الجماعة ويكون له القّوة والقدرة على التأثير 

 

 يمكن تمييز ثالثة أنواع من القيادات:

  قيادة دكتاتورّية، يكون القائد هو صاحب القرار ويحكم تابعيه بالقّوة واإلرهاب، بحيث يقومون بالتنفيذ

 دون اعتراض أو مناقشة.

 وجود القائد شبه معدوم، اسًما فقط ال فعاًل، وفيها يقوم األفراد بعمل ما يحلو لهم  نقيادة فوضوّية، يكو

 دون رقيب.

 تقوم على أساس االحترام  ،يكون للقائد عالقة إنسانّية رائعة مع باقي األفراد قراطّية:وقيادة ديم

 التعبير عن الرأي والمساواة في الفرص.و ،المتبادل، المشاركة في التخطيط للعمل
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 التصّور الفكريّ 

-2102في العام الدراسّي  رت وزارة التربية والتعليم تكريس موضوع القيادة الرائدة كموضوع مركزيّ قرّ 

لفحص الدافعّية القيادّية عند اإلداريين والعاملين في التربية والتعليم، كذلك فحص األسس التي  وهذا، 2102

 .ترتكز عليها عملّية القيادة

ا حرص قسم التعليم العربّي وقسم التعليم االبتدائّي على لمؤازرة موضوع القيادة التربوّية ودفعه قدم  

يمّي وإخراجها إلى حّيز النور في هذه الوثيقة التي نضعها بين الق -تحضير فّعالّيات في المجال االجتماعيّ 

لكلّ صف على حدة،  رّية لبرنامج "مفتاح القلب"أيديكم، كونها تعنى بهذا الموضوع وترتبط بالقيم الشه

الرائدة يتبعها فّعالّية مشتركة يصلح تنفيذها في  وتجدون في بداية الوثيقة أقواال وأمثاال حول القيادة

 .جميع الصفوف

 01)لفترة زمنّية ال تتعّدى  في بداية الحّصة المقترحة تّياالفّعال جميعين التعامل مع المربّ جميع نتوّخى من  

هذه  الل، يستعرض المربّي من خدقيقة ليتفّرغ المرّبي في الزمن المتبّقي إلى تفعيل برنامج مفتاح القلب(

، المدرسة ع فيها على نطاق الصفّ حدى هذه السمات والتوسّ إوبإمكانه أن يتبّنى  ،سمات القائدالفّعالّيات 

 والمجتمع القريب. 

 قام بتحضير المواد طاقم من المرشدين اللوائّيين والمدرسّيين، وهذا جهد يستحّقون الثناء عليه.

مساهًما للمرّبين في دفع  لقيادة الرائدة، وتكون عاماًل وع انرجو أن تلقي هذه الوثيقة الضوء على موض

 .ا وإثراء مهنّيتهمعملهم قدمً 
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 الرائدة في القيادةوأمثال أقوال 

 فّعالّية لجميع الصفوف

 :ق بالقائد والقيادةتتعلّ  أمامكم أقوال

 اشرحوا سبب اختياركم. ثمّ ق إليه، تريدون التطرّ اقرأوا األقوال، اختاروا قواًل واحًدا  .0

 القائد وشاركوا به تالميذ صفكم. شيء آخر يمّيز : صفة، تصّرف أو أيّ ق إلىحاولوا التطرّ  .2

فات : صفات، قدرات وتصرّ قوا إلى؟ لماذا؟ ) تطرّ اأن يكون قائدً  ،حسب رأيكم د،واح هل يستطيع كلّ  .2

 خاّصة بالقائد(.

فون في هذه قيادتكم، فّصلوا كيف كنتم ستتصرّ حياة المدرسّية ظهرت من خاللها صفوا حاالت من ال .4

 الحاالت، وما هي تأثيرات تصّرفاتكم على اآلخرين؟

في إطار تلك  سة؟ كيف تستطيعون القيادةما هي الوظائف التي تريدون القيام بها في الصّف، المدر .1

 الوظائف؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واهلِل؛ لو أن ناقة عثرت في العراق لسألني اهلل عنها )عمر بن الخطاب(

)مثل هولندي(القيادة الصالحة تفرز أتباًعا صالحين   

القيادة هي أن تجعل شخًصا آخر يقوم بعمل تريده أنت، ألنّه يريد 
 ذلك )أيزنهاور(

الرجل الذي يريد أن يقود األوركسترا، عليه أن يدير ظهره للجمهور 
 )ماكس لوكادو(

إّن الّله سائل كّل راٍع عّما استرعاه، حفظ أم ضّيع حّتى يسأل الرجل 
(حديث نبوّي شريف)عن أهل بيته   
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ال يستطيع أحد أن يقود أفراًدا دون أن يقوم بتوضيح المستقبل الخاّص   

 بهم، فالقائد الناجح هو بائع األمل )نابليون بونابرت(

ال تولد القيادة هكذا، يمكن تعليمها، يمكن تعّلمها ويمكن تطويرها 

 )رودولف جولياني(

القيادة القائد، ليس بالضرورة القوّي، المقبول، ولكّنه هو الذي يستحّق 

 )أفالطون(

القائد الجّيد ال يتكّلم كثيًرا، وعندما تتحّقق أهدافه يقول الناس"نحن 

 فعلنا ذلك" )الو طاسة(

 لن تكون قائًدا كبيًرا أبًدا إذا عملت كّل شيء بنفسك

 )أندرو كرنجي( 

 قرارك َمن تكون تبدأ القيادة من الداخل، ِمن

 )روبين شارمه( 
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 من أقوال دافيد بن غوريون

 

 
   خادم منفردين، القائد هو خادم الكّل، ُيصنع التاريخ بأيدي الشعب ال بأيدي أشخاص     

 الجمهور لهم. امن الدعم والتجاوب الذي يمنحهالُمثل، معظم القادة يستمّدون قّوتهم    
السياسّي َمن ال يعتبر السلطة هدفًا، بل وسيلة لخدمة شعبه وقناعاته.     
يجب على القائد فحص أوضاع، شروط واحتياجات زمانه ومكانه، قدرته، قواه       
االبتعادالخاّصة وتوّجهاته. بعد ذلك يقّرر، إّما البقاء بجانب عجلة القيادة، أو      

)من كتاب: رؤية وطريق( عنها مؤقّ ًتا أو نهائًيا.      

   لى إوالتطّلع بل ال يكفيه رؤية القّمة من بعيد عندما يبدأ شخص بالصعود إلى قّمة الج   
   من عدم وجود فتحات في لطرقات المؤّدية إليها، والتأّكد بلوغها فقط، عليه أيضا رؤية ا   
   عليه بداية التخّلص منها أو االلتفاف  حيوانات مفترسة. وإن ُوجدت األرض أو آبار أو   
 )من كتاب: بيت أبي(القّمة أبًدا.  حولها، وإاّل فإنّه لن يستطيع بلوغ   
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 من أقوال مناحم بيغن

 

 ...إذا انطلقنا من شعار حّرية الفرد، ولم يبذل المجتمع أّي جهد من أجل التخّلص من الفقر

تستره أو  فيها طفل واحد دون طعام يكفيه أو سقف يؤويه أو مالبسوخلق ظروف؛ ال يكون 

إنسان، لتحقيق لكّل  معّلم يربيه، فإنّنا لم نقم ببذل الجهد الكافي من أجل إعطاء الفرصة،

 لمجتمع كهذا. ظروف حياته، فال بقاءوتحسين  طموحاته، وبيان مواهبه،

 )من كتاب: رؤية حياتّية ورؤية وطنّية( 

 

   الوحدة مة كّل طفل، حّب األم، فرح األب، ... السالم هو الجمال في الحياة، هو ابتسا  

  هذا هو السالم بل صار فكرة العدل، انتصار الحقيقة. العائلّية، هو الّتطّور اإلنسانّي، انت   

 (1919من حفل استالم جائزة نوبل للسالم، )أكثر من ذلك.    
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 أنشطة وفّعالّيات
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 قيادة رائدة ضمن قيمة اإلشراك والمشاركة

 ؟من هو القائدللصف األّول: 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 األّول الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

ة في غاية األهّمّية، لذلك سيسلط الضوء على نوعيّ  مهّمةة القيادة ووجود قائد جّيد لطاقم العمل عمليّ  تعتبر

 .وظيفة كّل قائدالتلميذ وتحديد القيادة في بيئة 

 

 األهداف:

 أن يعّدد التلميذ أنواع القيادة في بيئته .0

 أن يحّدد وظيفة كّل قائد .2

 

 سير الفّعالّية:

يرسم المرّبي دوائر بأحجام مختلفة على اللوح، يكتب داخل كّل دائرة اسم بيئة من البيئات التي يحيا  -

ن  التالميذ: مَ  مسجد، الكنيسة، ثّم يسألالملعب، ال، النادي، الصفّ بها التالميذ، مثال: البيت، المدرسة، 

 ن هذه البيئات؟القائد  في كّل بيئة م  

 يوّزع المرّبي على كّل مجموعة بطاقة تحمل اسم البيئة والقائد الذي يديرها -

 كّل مجموعه تحاول أن تحّدد دور القائد صفاته ومسؤولّيته في بيئته -

 

 إجمال:

ووظائفه المختلفة في كّل بيئة، وفقا لما توّصل  ،ويعرض تعريفا للقائد، وتحديد صفاتهيجمل المرّبي الفّعالّية 

 .إليه التالميذ
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 قيادة رائدة ضمن قيمة اإلشراك والمشاركة

 ؟ما هي القيادةللصف الثاني: 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الثاني الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

في غاية األهّمّية، لذلك سيسلط الضوء على أهّمّية  مهّمةة القيادة ووجود قائد جّيد لطاقم العمل تعتبرعمليّ 

  .كّل طاقم وتحديد صفات مالئمة لهوجود قائد ل

 

 األهداف:

 يتعّرف التلميذ على أهّمّية دور القائد       أن  .0

 أن يكتشف التلميذ صفات القائد .2

 

 سير الفّعالّية:

 يحمل نفس الفكرةأو أّي فيلم من اليوتيوب فيلم "قائد الغربان" يعرض المرّبي  -

 دور قائد الغربان في الفيلم يناقش المرّبي مع تالميذه  -

 : وفقا لصفات القائد، من منكم يعتبر نفسه قائًدا ناجًحا؟يوّجه المرّبي السؤال التالي للتالميذ -

  وتحديد صفاته. الصفّ ّيته داخل حول القائد الناجح، أهمّ  الصفّ يدور نقاش بين تالميذ  -

 

 http://www.youtube.com/watch?v=cxW2iN8Vzg8الفيلم:رابط        

 

 إجمال:

 يتّم تحديد صفات القائد الناجح، ويقوم كّل تلميذ بتعليق الصفات المالئمة على لوحة خاّصة.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cxW2iN8Vzg8
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 اإلشراك والمشاركةقيادة رائدة ضمن قيمة 

 من أجل تحقيق هدفللصف الثالث: القائد 

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الثالث الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 االجتماعّيةحّصة التربية 

 

 مدخل:

القائد هو الشخص الذي يستطيع أن يجذب الناس إليه، ولديه القدرة على التأثير فيهم لتحقيق هدف معّين تّم 

 .والهدف المشترك الذي يجب تحقيقه تحديده، ترتكز القيادة على ثالثة أركان: القائد، األتباع

 

 األهداف: 

 يّعين التالميذ قائدا لمجموعتهمأن  .0

 يحّقق القائد لمجموعته هدفا انتظروهأن  .2

 

 :سير الفّعالّية

 اله اقائدتختار كّل مجموعة و يوّزع المرّبي التالميذ إلى مجموعات صغيرة  -

 يّحدد قائد كّل مجموعة هدفا ألتباعه ويعرض مخّططا لتنفيذه أمامهم-

 ةّية، المدرسّية والعائليّ الصفّ ة في الحيا عمل القائديجري المرّبي حوارا حول كيفّية ارتباط  -

 

 إجمال:

 ثّم يعرض تعريفات مختلفة لكلمة القيادة. ،يقوم المرّبي بتدوين األهداف والناتج على اللوح

 

 

 

 

 



 

13 
 

 قيادة رائدة ضمن قيمة اإلشراك والمشاركة

 للصف الرابع: صفات القائد

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ الزمنّية المّدة مجموعة الهدف

 

 الرابع الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

 .اهبّناء حولوإدارة حوار ها تصنيفو ،الصفات التي يجب أن يتحلّى بها القائدعلى التلميذ تحديد 

 

 األهداف: 

 أن يتعّرف التلميذ على مفهوم القائد .0

 بين الصفات اإليجايّية والسلبّية للقائدأن يمّيز التلميذ  .2

 

 :سيرالفّعالّية

 باالعتماد على ما يعرفه التالميذ من حياتهم ،أهّمّية القائديقوم المرّبي بشرح مفهوم القيادة و -

 ا ذهنّيا لكلمة قائد.اليومّية، حيث يجري المرّبي عصفً    

يطلب  كتب عليها صفات تتعلّق بالقائد، )مرفق نموذج للبطاقات( على األرضيضع المرّبي بطاقات  -

تحت  ومن ثّم ترّتب البطاقات في جدول ،قراءة الجملةو ميذ اختيار بطاقة بشكل عشوائيّ التال نم

 قائد( المالئم )الصفات التي يجب أن يتحلّى/ ال يتحلّى بها ال العنوان

 

 :إجمال

يجمل المرّبي الفّعالّية من خالل عرض الصفات التي يجب أن يتحلّى بها القائد، لكي تكون له القدرة على 

 ممارسة القيادة، وكي يستطيع أن يقوم بصالحّياته بشكل الئق وناجح.
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 صفات يجب على القائد التخلّص منها صفات يجب على القائد الّتحلّي بها

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اأن يكون مبادر  

 

 

 ة قوّيةتكون شخصيّ تأن 

 
أن يصدر األوامر دون 

 نقاش

 

 ايكون صوته مرتفع  أن 

 

 

 غنّيا يكونأن 

 

 

أن يترّفع على المجموعة 

وأن يعامل المجموعة 

 كرئيس

 

 

أن تتوّفر لديه مهارات 

 التخاطب واالّتصال

 

 
أن تكون له القدرة 

 على مواجهة الحقائق

 

أن يهتم بالمؤّسسات 

 التعليمّية وتطويرها 

 

خذ أن يتّ 

 بسرعة القرارات
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 قيادة رائدة ضمن قيمة اإلشراك والمشاركة

 قياديّ للصف الخامس: العمل ال

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الخامس الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ  غرفة

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

، إلنجاز وتحقيق األهداف المرغوبة. ولكي ل التأثير على سلوك اآلخرينُعّرفت القيادة بأّنها نشاط يشم

 كالحزم والمسؤولّية والمبادرة...؛ قيادّيةات واصفالقائد يجب أن تتوّفر لديه مح ينج

 

 األهداف:

 الفريق تحقيق أهداف في القائد أن يساعد التلميذ .0

 التصّرف في حّل المشكالت  التلميذ حسنأن ي .2

 

 :سير الفّعالّية

 الوقوف في صف مستقيم الصفّ يطلب المرّبي من تالميذ  -

 وتلميذ بالوًنا واحًداّل تلميذ يضع بين ك -

 سّبب في وقوع البالوناتتدون أن تعلى المجموعة االنتقال من جهة إلى أخرى  -

 ، القفز ثالث مرات وهكذا...المشي بشكل دائريّ ، مثال: ينّوع المرّبي في طلباته هابعد -

 قائدكان ه ن شعر بأنّ مَ ، : كيف نجحتم في تحقيق الهدفأسئلة، مثلبعد ذلك يجلس التالميذ لمناقشة  -

 ...ما هي العوائق التي واجهتكم؟  جموعة؟الم

 

 إجمال:

، وينجح بشكل أنجع بوجود بقصد الوصول إلى أهداف محّددة الّية بأّن فريق العمل يعمليجمل المرّبي الفعّ 

 .قائد يوّجهه نحو تحقيق الهدف
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 قيادة رائدة ضمن قيمة اإلشراك والمشاركة

 لتخطيط مناسبةللصف السادس: قائد واحد 

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 السادس الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

بتحفيزهم على العمل. والقيادة  وذلك، الناس باّتجاه محّدد ومخّطط من أفرادة تحريك عمليّ  القيادة هي

 مصالحهم على المدى البعيد. الناجحة تحّرك الناس في االّتجاه الذي يحّقق

 

 األهداف:

 أن يشّخص التلميذ صفات قيادّية .0

 الصفّ مناسبات لتفعيلها في المدرسة أو  التلميذ خّططأن ي .2

 

 سير الفّعالّية:

ما )مثال: حفلة عيد ميالد، زيارة  ةناسبع مجموعات، كّل مجموعة تختار مإلى أرب الصفّ يوّزع  -

لقيام للقائد الذي يتولّى مهام المناسبة من أجل اوتحّدد الكفاءات الالزمة  مريض...( ترغب بالقيام بها،

 بها

 ا مع قائدهاكّل مجموعة تشرح أسباب اختيارها للكفاءات ومدى فرص نجاحه -

 

 إجمال:

بة يتطلّب مجهودا تحديد المناسبة من الممكن أن يكون سهال، لكن تنفيذ المناسيجمل المرّبي الفّعالّية بأّن 

 .وتخطيطا قيادّيين

 

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%86+%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-08-29&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 جتماعّيةالمشاركة اال قيادة رائدة ضمن قيمة

 للصف األّول: تعّرف عليّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 األّول الصفّ تالميذ 
 

 دقيقة 01-01
 

 غرفة الصفّ 
 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

 سعىالمجموعة ت أفراد بينتعارف إلى ممارسة دور القائد في نطاق مجموعة لتنفيذ فّعالّية  فّعالّيةال تهدف

 .تنمية التكافل وتقوية قدراتهم على التعريف الذاتيّ إلى 

 

 األهداف:

 يجّرب أحد التالميذ دور القائد في إدارة فّعالّية تعارفأن  .1
 أن يتعّرف التلميذ على أفراد المجموعة .2

 

 سير الفّعالّية:
 يختار المرّبي قائدا لكّل مجموعة -

 مهّمته في المجموعة وهي إدارة فّعالّية تعارف بين أفراد المجموعةيشرح المرّبي لكّل قائد  -

 يطلب القائد من كّل فرد أن يذكر اسمه وأمرا آخر يتعلّق بذاته )صفة، حدث، أمنية...( -

 في نهاية جولة التعارف يقوم القائد باستعراض أسماء المجموعة ويشكرهم على تعاونهم -

 

 إجمال:

، ويؤّكد قائدت ويبّين الصعوبات التي قد تحدث بدون وجود القائد إلدارة الفّعالّيادور اليذكر المرّبي أهّمّية 

 وما يجول في  ومعرفة األشخاص الذين ينتمون إلى نفس المجموعة ،التكّتل االجتماعيّ مدى أهمّية 

 .خاطرهم
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 جتماعّيةاالمشاركة ال قيادة رائدة ضمن قيمة

 تعّرف عليّ للصف الثاني: 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الثاني الصفّ تالميذ 
 

 دقيقة 01-01
 

 الصفّ غرفة 
 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

 تسعىالمجموعة  أفراد تعارف بينإلى ممارسة دور القائد في نطاق مجموعة لتنفيذ فّعالّية  فّعالّيةالتهدف 

 .تنمية التكافل وتقوية قدراتهم على التعريف الذاتيّ إلى 

 

 األهداف:

 يجّرب أحد التالميذ دور القائد في إدارة فّعالّية تعارفأن  .1
 أن يتعّرف التلميذ على أفراد المجموعة .2

 

 سير الفّعالّية: 
 ا لكّل مجموعةيختار المرّبي قائدً  -

 يشرح المرّبي لكّل قائد مهّمته في المجموعة وهي إدارة فّعالّية تعارف بين أفراد المجموعة -

 يطلب القائد من كّل فرد أن يذكر اسمه وأمرا آخر يتعلّق بذاته )صفة، حدث، أمنية...( -

 اض أسماء المجموعة ويشكرهم على تعاونهمفي نهاية جولة التعارف يقوم القائد باستعر -

 

 إجمال:

دور القائد إلدارة الفّعالّيات ويبّين الصعوبات التي قد تحدث بدون وجود القائد، ويؤّكد يذكر المرّبي أهّمّية  

وما يجول في  ومعرفة األشخاص الذين ينتمون إلى نفس المجموعة، التكّتل االجتماعيّ مدى أهمّية 

 .خاطرهم
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 جتماعّيةالشاركة االم قيادة رائدة ضمن قيمة

 للصف الثالث: بناء شعار

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الثالث الصفّ تالميذ 
 

 دقيقة 01-01
 

 الصفّ غرفة 
 الصفّ مرّبي 

الفّعالّيات في بداية تنفّذ جميع 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

 .بإرشاد قائدهم هم جميعاءمزّين يحمل أسما من أجل بناء شعارفي هذه الفّعالّية يقوم التالميذ بالتعاون 

 

 األهداف: 

 التالميذ فيما بينهم لتزيين الشعار بشكل أجمل شاركأن يت .1
 مجموعتهمإرشادات قائد أن يلتزم التالميذ ب .2

 

 سير الفّعالّية:

 ا لهاتختار كّل مجموعة قائدً  -

 بتوجيه وإرشاد من قائد المجموعة ،فرادهاأيتخلّل أسماء جميع شعارا  كّل مجموعة تبني -

، ويعرض قائد المجموعة الفائزة أسلوبه في يت بين المجموعات حول أجمل شعارإجراء تصو تمّ ي -

 أفراد المجموعة لتوجيهاته التوجيه وكيفّية إلتزام
 

 جمال:إ
 أمر ضروريّ  مع القائد الموّجه هو وأّن التعاون ،أهّمّية تماسك المجموعةعلى يجمل المرّبي الفّعالّية ويؤّكد 

 .لنجاحل
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 جتماعّيةالمشاركة اال قيادة رائدة ضمن قيمة

 أنا قائٌد مناسبٌ للصف الرابع: 

 

 الفّعالّية: هوّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الرابع الصفّ تالميذ 
 

 دقيقة 10-11
 

 غرفة الصفّ 
 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

المرحلة العمرّية، من خالل مساعدتهم على إبراز من المهم العمل على دعم شخصّية التالميذ في هذه 

 .قدراتهم القيادّية وتنمية هذه القدرات من أجل صقل شخصّيات قيادّية

 

 األهداف: 

 يدرك التلميذ المهام القيادّية التي من الممكن أن يتواّلهاأن  .1
 زمالءه بأّنه األنسب لمهّمة قيادّية معّينة كتابّيا وشفوّيا أن يقنع التلميذ .2

 

 سير الفّعالّية:

أو  الصفّ ه مالئم للقيام بها في دائرة يظن أنّ  ،قتراح عمل أو مهّمة قيادّيةايطلب المرّبي من كّل تلميذ  -

 المدرسة

 د التلميذ الكفاءات المطلوبة لهذه المهّمةيحدّ  -

 ويقوم بإلقائها أمامهم. ،فضل لهذه المهّمةيقنعهم بها أّنه األيكتب رسالة إلى مجموعته،  -

 

 جمال:إ
أن لكّل شخص القدرة على تنفيذ مهام قيادّية معّينة لذلك من المهم تشخيص هذه يجمل المرّبي الفّعالّية ويؤّكد 

 هذه القدرات. مع ناسب تالقدرات وتمييز المهام القيادّية التي ت
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 جتماعّيةاالمشاركة  قيادة رائدة ضمن قيمة

 بناء دستورللصف الخامس: 

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الخامس الصفّ تالميذ 
 

 دقيقة 10-11
 

 الصفّ غرفة 
 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 :مدخل

، ويكون القائد مسؤوال عن العمل إلى إنجاح العمل ضمن آلّيات عمل محّددة وسلوكّيات الئقة يهدف الدستور

 بموجب الدستور.

 

 األهداف: 

 أن يصوغ التلميذ بنود الدستور .1

 يطّبق التلميذ ما جاء في الدستورأن  .2

 تزام المجموعة ببنود الدستورتابع القائد مدى إلأن ي .3
 

 سير الفّعالّية:

 ين التي يجب أن تكون في المجموعةالقوانمن التالميذ تحديد  يطلب المرّبي -

 ا وتشكيل دستورالمّتفق عليه بنوديسّجل ما توّصل إليه التالميذ، وذلك بكتابة ال -

 يعّين التالميذ قائدا لمتابعة مدى االلتزام ببنود الدستور -

 

 إجمال:
 .التالميذ حول مدى التزامهم ببنود الدستورجمل المرّبي الفّعالّية بذكر أهّمّية وجود قائد لمتابعة سير ي 
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 جتماعّيةالمشاركة اال قيادة رائدة ضمن قيمة

 السادس: المرشد لصفّ ل

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 السادس الصفّ تالميذ 
 

 دقيقة 10-11
 

 الصفّ غرفة 
 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

ب تعاون تعتمد الفّعالّية على قدرة التالميذ على اإلرشاد والتعبير، كذلك على التركيز واإلصغاء، وتتطلّ  

 .ن يرشده للطريق الصحيحالقائد المرشد مع مَ 

 

 :األهداف

 القيادة واإلرشاد الصحيح ا علىالتلميذ قادرً أن يكون  .1

 في تعليمات القائد المرشدالتلميذ أن يرّكز  .2
 

 سير الفّعالّية:

 مرشدقائد الاألّول يأخذ دور الكفيف والثاني دور ال ؛يختار المرّبي  تلميذين -

لحين تلّقي  الصفّ من  هعلى المرّبي عصب عينّي التلميذ الذي يمّثل دور الكفيف بإحكام، ويخرج -

 وغيرها هممثل حقائب ،على التالميذ المتبّقين وضع حواجز على األرض ،تعليمات من المرّبي بالدخول
الذي  القائدوعليه اإلصغاء لتعليمات  ،ويقف قبل بدأ مسار الحواجز ،ب العينينيدخل التلميذ معصّ  -

د أن قائذا .. ومن واجبات الاليمين وهكيرشده ويوّجهه للمسار اآلمن؛ مثل الذهاب إلى اليسار أو 

 يوصل التلميذ إلى نهاية المسار بأقل عدد ممكن من التعثرات.
 

 إجمال:

القائد  لتعليماتة اإلصغاء يّ وكذلك أهمّ  ،صورة دقيقةيجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية التعبير واإلرشاد ب

 .إلنجاز المهّمة بسالمة ونجاح
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 رائدة ضمن قيمة االختالفقيادة 

 ؟كيف أحّب أن يكون قائديل: األوّ  للصفّ 

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 األّول الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01 -01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 التربية االجتماعّيةحّصة 

 

 مدخل:

األّول يتعّرف على تالميذ صّفه، أبناء جيله، ويتعّرف على قسم كبير منهم  الصفّ مع دخول التلميذ إلى 

يتعّرف التلميذ على مفهوم القيادة ة األولى، فتتوّسع لديه دائرة المتساويين أمثاله، ففي هذه المجموعة للمرّ 

 .الرائدة ومدى أهّمّيتها

 

 األهداف:

 أن يتعّرف التلميذ على مفهوم القائد .0

 ة وسلبّيةإلى إيجابيّ القائد صفات أن يصّنف التلميذ  .2

 

 سير الفّعالّية:

 يقوم المرّبي بشرح مفهوم القيادة وأهّمّية القائد في الحياة اليومّية -

 يكتب المرّبي كلمة قائد على اللوح ويسألهم ما معنى كلمة قائد؟  -

 التالميذ: كيف يحّبون أن يكون قائدهم؟يسأل المرّبي  -

داخل اإلطار إلى  الصفات ويطلب من تالميذه أن يصّنفوا الصفات الموجودة يوّزع المرّبي ورقة -

 .)مرفق نموذج( وأخرى سلبّيةصفات إيجابّية 

 

 إجمال:

الصفات التي يحّبون عرض وي، قائداليعّرف باختصار ما معنى مفهوم ف ،يجمل المرّبي الفّعالّية مع التالميذ

 أن تكون لدى قائدهم.
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 )نموذج( قائدي أحّب أن يكون...
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.....................................

.....................................
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..................................... 

 أن تكون لدى القائد صفات إيجابّية تحبّ 

 

 صفات سلبّية ال تحب أن تكون لدى القائد

 

 عصبي  

 خجول
لديه القدرة على 

 مواجهة الصعوبات

ال يراعي مشاعر 

 اآلخرين

 يتدّخلال 

 بأمورغيره

 

 مبدع

 منطو  

 اجتماعي  

 عنيف

 قوي  

المساعدة ال يحب    

 محبوب بين الجميع

المنظرجميل   
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 قيادة رائدة ضمن قيمة االختالف

 القائد مهاممواصفات والثاني:  للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الثاني الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ  غرفة

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

تهدف هذه الفّعالّية إلى تنمية مهارة النقد لدى التالميذ، من خالل كشفهم على مواصفات ومهّمات عاّمة 

 .ليقّرروا مدى مالءمتها لوظيفة القائد

 

 األهداف:

 أن يتعّرف على مفهوم القائد .0

 تحديد مهام القائد ومواصفاتهأن يكون قادًرا على  .2

 

 سير الفّعالّية:

 ةعرفه التالميذ من حياتهم اليوميّ يقوم المرّبي بشرح مفهوم القيادة وأهّمّية القائد باالعتماد على ما ي -

 قائد يعّرف المرّبي باختصار ما معنىثّم ما معنى كلمة قائد؟  :يسألهمكلمة قائد على اللوح ويكتب  -

يطلب من التالميذ اختيار بطاقة  ،يضع المرّبي بطاقات على األرض تحتوي جمال متنّوعة تتعلّق بالقائد -

 من األرض ثّم العودة للجلوس في أماكنهم

ثّم يكتب  ،قراءة الجملة المكتوبة في البطاقة بصوت عال ،بشكل ترتيبيّ  ،المرّبي من التالميذيطلب  -

يعّد التالميذ الموافقين ويستمر هكذا مع جميع التالميذ،  ؟د هذه الجملةن يؤيّ مَ  :الجملة على اللوح ويسأل

 إلى مواصفات القائدالمرّبي الجمل التي حصلت على تأييد تالميذ أكثر ومن ثّم يتوّصلون  يختار

 

 إجمال:

 .قيادةيجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد الجمل التي تعكس مفهوم عمل القائد وتبّين مواصفات أساسّية في ال
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 نموذج لبعض البطاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات  اليّ أن يهتّم بتنفيذ الفعّ 

 االجتماعّية في المدرسة

 

 

أن يهتّم بالتالميذ 

 مستصعبينال

 

ا أن يكون مصغي  

 لآلخرين 

 
 أن يوّفر للتالميذ 

 رياضّية ةساح

 

 يهتّم بنظافة المدرسةأن 

 

 

أن يفسح المجال أمام 

 التالميذ لتقديم الشكاوى

 

ن يزيد عدد الرحالت أ

 في المدرسة

 

 أن يهتّم بجودة البيئة
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 قيادة رائدة ضمن قيمة االختالف

 ؟الثالث: كيف نحّب أن يكون القائد للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية التنفيذمكان  المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الثالث الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

 .مجموعتهلقائد الذي يحّب أن يقود حّتى يستطيع اختيار ا ،ات الالزمة للقائدالصفمن المهّم أن يدرك التلميذ 

 

 األهداف:

 إلى إيجابّية وسلبّية تتعلّق بالقيادة صفاتأن يصّنف التلميذ  .0

 ف التلميذ على صفات تمّيز القائدأن يتعرّ  .2

 

 سير الفّعالّية:

 يجلس التالميذ بشكل دائرّي  -

 يتّم نثر بطاقات بالوسط مكتوب عليها صفات مختلفة للقائد -

 في الطرف اآلخر" ال"، وأخرى كتب عليها "نعم"في طرفّي الغرفة يتّم تعليق الفتة كتب عليها  -

لم  يسحب كّل تلميذ بطاقة ويقرأ الصفة، فإذا وافق على الصفة وقف في طرف الفتة "نعم"، واذا  -

 يوافق يقف في طرف الفتة "ال"

 المرغوبة في القائدبراز الصفات بعد أن ينتهي جميع التالميذ يقوم المرّبى بإ  -

 

 إجمال:

يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد الجمل والعبارات التي تعكس مفهوم عمل القائد وتبّين مواصفات أساسّية في 

 .القيادة
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 قيادة رائدة ضمن قيمة االختالف

 اختالف في صفات القيادةالرابع:  للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الرابع الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

للتوّصل إلى االختالف  ،لقادة في مهاّم متنّوعةتهدف هذه الفّعالّية إلى تنمية قدرة التلميذ على إعطاء صفات 

 .القائم بين كّل قائد وقائد

 

 األهداف:

 أن يحّدد التلميذ صفة لكّل صورة  .0

 أن يدرك االختالف القائم بين مهّمات قيادّية متنّوعة .2

 

 سير الفّعالّية:

 بشكل دائريّ  تالميذيجلس ال -

رئيس األطباء، رئيس ،مدير مصنع ،مختلفة )مدير مدرسة اد في مهامّ مختلفة لقوّ  اصورً  يوّزع المرّبي -

 (البلدة

ليكتب  بجانبهالذي  تلميذر الصورة لليمرّ  ثمّ  ،القائدهذا عن صفة بارزة الصورة  خلف تلميذ كلّ  كتبي -

 ر الصور على الجميع ى تغلق الدائرة وتمرّ وهكذا حتّ  ،أيضا صفة لهذا القائد من وجهة نظره

 

 إجمال:

في ختالفات اال من أجل تأكيد ،الصورة تي سّجلها التالميذ خلفالصفات ال قراءة جميعب يجمل المرّبي

 قائد من قبل التالميذ.  صفات كلّ 
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 يادة رائدة ضمن قيمة االختالفق

 قادة نعرفهم ونتعّرف على صفاتهمس: لخاما للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ الزمنّية المّدة مجموعة الهدف

 

 سالخام الصفّ  تالميذ

 

 دقيقة 01-01

 

 غرفة الصفّ 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية حّصة 

 التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

أكثر بعد تحديد من المهّم أن يعرف التلميذ أسماء شخصّيات بارزة في مجال القيادة، وأن يتعّرف عليهم 

 .صفات تمّيز هذه الفئة

 

 األهداف:

 أن يعّدد التلميذ أسماء قادة يعرفهم أو سمع عنهم .0

 صفات مالئمة لكّل قائد تلميذص اليشخّ أن  .2

 

 :فّعالّيةسير ال

قادة سماء أبطاقة تكتب عليها  مجموعة تحصل على كلّ إلى مجموعات،  الصفّ يوّزع المرّبي  -

 معروفين

 صفات وسمات تمّيز كّل قائدتحّدد كّل مجموعة  -

 للوحةتعليقها على القائمة صفات  يعدّ و تالميذصفات مشتركة بمساعدة ال خمس يختار المرّبي -

 

 إجمال:

 .الفّعالّية بإبراز االختالفات بين صفات كّل قائد وقائد يجمل المرّبي
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 يادة رائدة ضمن قيمة االختالفق

 السادس: قادة نعرفهم ونتعّرف على صفاتهم للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 السادس الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 غرفة الصفّ 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية حّصة 

 التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

من المهّم أن يعرف التلميذ أسماء شخصّيات بارزة في مجال القيادة، وأن يتعّرف عليهم أكثر بعد تحديد 

 .صفات تمّيز هذه الفئة

 

 األهداف:

 أن يعّدد التلميذ أسماء قادة يعرفهم أو سمع عنهم .0

 أن يشّخص التلميذ صفات مالئمة لكّل قائد .2

 

 سير الفّعالّية:

إلى مجموعات، كّل مجموعة تحصل على بطاقة تكتب عليها أسماء قادة  الصفّ يوّزع المرّبي  -

 معروفين

 تحّدد كّل مجموعة صفات وسمات تمّيز كّل قائد -

 خمس صفات مشتركة بمساعدة التالميذ ويعّد قائمة صفات لتعليقها على اللوحة يختار المرّبي -

 

 إجمال:

 .كّل قائد وقائدالفّعالّية بإبراز االختالفات بين صفات  يجمل المرّبي
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 صراعاتالقيادة رائدة ضمن قيمة إدارة 

 صراعاتالدارة دور القائد في إل: األوّ  للصفّ 

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 األّول الصفّ تالميذ 

 

 دقائق 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

 مريح جو بخلق تساهم ةيجابيّ إ طرقب هوحلّ  الصراع مواجهة خالل من لقائدا صفاتتبرز هذه الفّعالّية  في

 .مجموعةال في زمالئه وبين بينه

 

 األهداف:

 صراع بين أعضاء المجموعة خاّصة عند نشوب ،أهّمّية القائد تلميذلا دركي أن .0

 هحلّ مواجهة الصراع وفي  عقالنّية والترّويال ةأهميّ على  تلميذف العرّ تي أن .2

 

 :فّعالّيةسير ال 

يتّدخل القائد  ،يصّور مشكلة أو نزاع بين مجموعة أفراد ،قطع فيديو من اليوتيوبالمرّبي م يعرض -

 ويحّل النزاع بطريقة سلمّية

تعامل الكيفية و ،أهّمّية وجود قائد في مثل هذه األمور إلىل المقطع والتوصّ  حولمناقشة  جراءإ يتمّ  -

 معها

 

 إجمال:

من أيحافظ على سالمة وو ،ةسلميّ المشاكل بصورة  حلّ القائد الناجح هو الذي ي أنّ يجمل المرّبي الفّعالّية ب

 .الجميع
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 إدارة الصراعاتقيادة رائدة ضمن قيمة 

 صراعاتالدارة إدور القائد في الثاني:  للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 نياالث الصفّ تالميذ 

 

 دقائق 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 االجتماعّيةحّصة التربية 

 

 مدخل:

 مريح جو بخلق تساهم ةيجابيإ طرقب هوحلّ  الصراع مواجهة خالل من لقائدا صفاتتبرز هذه الفّعالّية  في

 .مجموعةال في زمالئه وبين بينه

 

 

 األهداف:

 خاّصة عند نشوب صراع بين أعضاء المجموعة ،أهّمّية القائد لتلميذا دركي أن .0

 هحلّ مواجهة الصراع وفي  عقالنّية والترّويال أهمّيةف التلميذ على عرّ تأن ي .2

 

 :سير الفّعالّية 

يصّور مشكلة أو نزاع بين مجموعة أفراد، يتّدخل القائد  ،يعرض المرّبي مقطع فيديو من اليوتيوب -

 ويحّل النزاع بطريقة سلمّية

تعامل الكيفية وأهّمّية وجود قائد في مثل هذه األمور،  إلىل المقطع والتوصّ  حولمناقشة  جراءإ يتمّ  -

 معها

 

 إجمال:

من أيحافظ على سالمة وو ،ةسلميّ المشاكل بصورة  القائد الناجح هو الذي يحلّ  أنّ يجمل المرّبي الفّعالّية ب

 .الجميع
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 صراعاتالقيادة رائدة ضمن قيمة إدارة 

 صراعاتالدارة الحكمة في إالثالث:  للصفّ 

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 ثالثال الصفّ تالميذ 

 

 دقائق 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

ويصعب على قسم كبير منهم  ،تيفي حياة أطفالنا في المدرسة والحارة والب اكبيرً  االصراعات تحتل حيزً 

 .مّما يتوّجب وجود قائد لحلّها بحزم وأمن ،فيكون العنف النتيجة الوحيدة من هذا الصراع عها،التعامل م

 

 األهداف:

 يتعّرف التلميذ على شخصّيات قيادّية من خالل القصص والحكاياأن  .0

 مور بحكمةجة األمعالالصراعات و وجود القائد لحلّ ة يّ همّ أالتلميذ  أن يدرك .2

 ،وقدرات عالية من الذكاء وسرعة الخاطر ،قيادّيةواحد منا تكمن صفات  التلميذ أن في كلّ  أن يستنتج .2

 عليها نتغلّبالمشاكل و تجعلنا نواجه

 

 :سير الفّعالّية

ة مركزّية تحّولت إلى قائد في شخصيّ ا ما تّم حلّه بواسطة يقرأ المرّبي للتالميذ قّصة تصّور صراعً  -

 ناتاالحيو إنقاذسد وص من األلّ التخفي  هجح بذكائينالذي القّصة )مثال: قّصة األرنب واألسد، األرنب 

 يناقش التالميذ القّصة بتوضيح الصراع القائم والحّل الذي قّدمه القائد -

 

 إجمال :

ون تعرف وهل م ال ؟ألقب قائد  شخصّية في القّصةال ستحقّ تهل يجمل المرّبي الفّعالّية بطرح السؤال:  

 مشابهة لهذه القّصة؟ا قصصً 
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 صراعاتالقيادة رائدة ضمن قيمة إدارة 

 صراعاتالدارة إفي حترام المتبادل الالرابع: ا للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 على تنفيذ الفّعالّيةالمشرف  مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الرابع الصفّ تالميذ 

 

 دقائق 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل: 

ى لهم يتسنّ  ىحتّ ، ونممعلّ الهل وها األالصعوبات والمشاكل التي يواجهعلى التلميذ في هذه الفّعالية يتّم كشف 

 .وتالميذهم وتربية أوالدهمرعاية 

 

 :األهداف

 يهميه ومربّ هله ومعلّ أوثقته ب هز لدى التلميذ احترامأن نعزّ  .0

 ل بهماجب عليه التمثّ يو ،في الشجاعة والقيادةبه مثال يحتذى  اين همأن يدرك التلميذ أن األهل والمربّ  .2

 

 :سير الفّعالّية

ها يب علة التي تواجههم وكيفية التغلّ لمشاكل الماليّ لم ب واألاأل يختار المرّبي حادثة تصف مناقشة -

 بات األوالدلمحافظة على توفير جميع متطلّ ل

ى صفات القيادة لدى األهل التي لّ جوكيف تت األبناءة في حيا دور األهل بين التالميذ وتأكيدالحوار  يتمّ   -

 ب على المشاكل والصعابنهم من التغلّ تمكّ 

 

 :إجمال

 .الشجاع الذي وجب تقديره واحترامهو المثاليّ القائد  عمَ ن  هم األهل  الفّعالّية بأنّ يجمل المرّبي 
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 صراعاتالقيادة رائدة ضمن قيمة إدارة 

 صراعاتالدارة للصف الخامس: اكتشف قدراتك بإ

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الخامس الصفّ تالميذ 

 

 دقائق 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

ز الثقة بتلك القدرات علينا أن  نعزّ  ، لذلكى المشاكل والصعابواحد منا قدرات عالية تجعلنا نتخطّ  كلّ  لدى

مواجهة جميع المشاكل  وبإمكانّياته في هيعي قدراته ويثق بنفس َمنوالقائد الناجح  ،ها خير معين لناألنّ 

 .والصعاب

 

 األهداف:

 ز لدى التلميذ ثقته بنفسه من خالل قدرته على مواجهة الصعاب   أن نعزّ  .0

 والصراعات  يجب كشفها واستعمالها لمواجهة المشاكل قيادّيةيملك قدرات  هأن يدرك التلميذ أنّ  .2

 

 :سير الفّعالّية

ا الذي فيه يناقش األبناء معً موقع اليوتيوب،  من ،باء وأبناءآمن فيلم  فيديو مقطع المرّبي عرضي -

 الصعب وطرح حلول لمواجهة هذا الوضع الوضع الماديّ 

 ،في مواجهة الصعاب ةالمساهمة والمساعد درة علىقالا واحد منّ  في كلّ  كيد على أنّ أالحوار والت يتمّ  -

 ودعم شخصّيتهم هؤالء األبناء هم قادة صغار وجب االقتداء بهم وأنّ 

 

 إجمال:

 تحديد لجيل القائد.ال يوجد  هوأنّ  اناجح اقائدأن يكون ا واحد منّ  كلّ بإمكان  أنّ يجمل المرّبي الفّعالّية ب
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 صراعاتالقيادة رائدة ضمن قيمة إدارة 

 صراعاتالدارة ة في إللصف السادس: المسؤوليّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 السادس الصفّ تالميذ 

 

 دقائق 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

ز الثقة بتلك القدرات نعزّ جب علينا أن يى المشاكل والصعاب وا قدرات عالية تجعلنا نتخطّ واحد منّ  كلّ  لدى

مد يد يو ،المشاكل والصعاب هواجهيو ه،يعي قدراته ويثق بنفسَمن والقائد الناجح  ،ها خير معين لناألنّ 

 .لمحتاجالعون ل

 

 :هدافاأل

ة في مواجهة ل المسؤوليّ تحمّ و قيادة األوضاع بنفسه من خالل قدرته علىز لدى التلميذ ثقته أن نعزّ  .0

 الصعاب

 يملك قدرات عالية يجب كشفها واستعمالها لمواجهة المشاكل والصراعات هأن يدرك التلميذ أنّ  .2

 

 :سير الفّعالّية

خت الكبيرة ل األتتحمّ  الذي فيهموقع اليوتيوب،  من ،باء وأبناءآمن فيلم  فيديو مقطع المرّبي عرضي -

 ه والدتها قبل وفاتهابنت تقوم اك ذيالدور ال وهو ،خوتها الصغارإتدريس مسؤولّية 

في مواجهة الصعاب  ةالمساهمة والمساعد درة علىا القواحد منّ  في كلّ  كيد على أنّ أالحوار والت يتمّ  -

 صفات القائد الشهمة والمساعدة من المسؤوليّ  ألنّ  ،تقديم العون والمساعدةو ،ةل المسؤوليّ تحمّ و

 

 :إجمال

 أنّ بو تحديد لجيل القائد.ال يوجد  هوأنّ  ،اناجحً  اقائدً أن يكون ا واحد منّ  كلّ بإمكان  أنّ يجمل المرّبي الفّعالّية ب

 .السعادةز بنفس صاحبها سمى القيم التي تعزّ أة والمساعدة والتعاون هي المسؤوليّ 
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 ةقيمة المسؤوليّ قيادة رائدة ضمن 

 القائد في الرحلة مسؤولّيةل: للصف األوّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 ّولاأل الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 االجتماعّيةحّصة التربية 

 

 مدخل:

في هذه الفّعالّية يتعّرف التلميذ على القائد في نطاق الرحالت المدرسّية، كي يعي أهّمّيته كموّجه ومسؤول 

  .يحافظ على النظام وسالمة المشاركين في الرحلة

 

 األهداف:

 يتذّكر التلميذ أحداث رحلة قام بها برفقة أبناء صّفه أن  .0

 األعمال والمسؤولّيات التي تواّلها القائدأن يشرح التلميذ عن  .2

 

 الفّعالّية: سير

 يطلب من المرّبي من التالميذ التحّدث عن رحلة قاموا بها -

 يسألهم عن القائد الذي رافقهم طيلة الرحلة -

 يطلب منهم أن يحّددوا وظيفة القائد في الرحلة -

 

 :إجمال

المدرسّية، وأهّمّية مسؤولّياته لذلك من الواجب االلتزام يجمل المرّبي الفّعالّية بشرح دور القائد في الرحالت 

 .لتعليماته وتوجيهاته
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 ةقيادة رائدة ضمن قيمة المسؤوليّ                              

 مسؤولّية القائد في الرحلةللصف الثاني: 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الثاني الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 حّصة التربية االجتماعّية

 

 مدخل:

كموّجه ومسؤول في هذه الفّعالّية يتعّرف التلميذ على القائد في نطاق الرحالت المدرسّية، كي يعي أهّمّيته 

 نظام وسالمة المشاركين في الرحلة.يحافظ على ال

 

 األهداف:

 يتذّكر التلميذ أحداث رحلة قام بها برفقة أبناء صّفه أن  .0

 أن يشرح التلميذ عن األعمال والمسؤولّيات التي تواّلها القائد .2

 

 الفّعالّية: سير

 يطلب من المرّبي من التالميذ التحّدث عن رحلة قاموا بها -

 يسألهم عن القائد الذي رافقهم طيلة الرحلة -

 يطلب منهم أن يحّددوا وظيفة القائد في الرحلة -

 

 :إجمال

يجمل المرّبي الفّعالّية بشرح دور القائد في الرحالت المدرسّية، وأهّمّية مسؤولّياته لذلك من الواجب االلتزام 

 .لتعليماته وتوجيهاته
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 رائدة ضمن قيمة المسؤولّيةقيادة 

 القائدلعبة كرسّي للصف الثالث: 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ المّدة الزمنّية مجموعة الهدف

 

 الثالث الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفّذ جميع الفّعالّيات في بداية 

 االجتماعّيةحّصة التربية 

 

 مدخل:

اته كقائد ا بجلوسه على كرسي القائد ومرورا بعرض مسؤوليّ بدءً  ؛في هذه الفّعالّية يمارس التلميذ دورالقائد

 .هوالمهام المطلوبة من

 

 األهداف:

 يمارس التلميذ دور القائدأن  .0

 هاته تجاه صفّ ف التلميذ على مسؤوليّ يتعرّ أن  .2

 

 سير الفّعالّية:

 بداخلها مسؤولّيات ومهام قيادّية.يحّضر المرّبي بطاقات صغيرة مغلقة )مرفق نموذج( مكتوب  -

 يسحب كّل تلميذ بطاقة بالقرعة دون أن يفتحها  -

 "تاج القائد"حد الكراسي أعلى في منتصف الدائرة يضع المرّبي بشكل دائري وجلس التالميذ ي -

ات مسؤوليّ ة ها يقوم بفتح بطاقته وقراءالقائد ويلبس التاج. بعد على كرسيّ  بالتناوبتلميذ  يجلس كلّ  -

 ة ق هذه المسؤوليّ وماذا عليه أن يفعل كقائد ليحقّ  الصفّ  أمام البطاقة الموجودة معه

رضون القيادة ويع على كرسيّ  جميعالى يجلس بعدها ينتقل التالميذ بالكراسي داخل المجموعة حتّ  -

 ريقةطبطاقاتهم بنفس ال

 

 إجمال:

، بحيث الصفّ مجموعة من التالميذ، مسؤولة وقيادّية لوظائف معّينة داخل ي لدى المربّ  يصبحفي نهاية الفّعالّية 

 ات المتشابهة التي حصل عليها التالميذ.ن حسب المسؤوليّ اإلى لج الصفّ يمكنه تقسيم 
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 القائد المسؤولطاقات بنموذج مرفق ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيب عنأنا قائد/ أنا مسؤول 

 لصفّ ا طاوالت وكراسي

 

نظافة  عنأنا قائد/ أنا مسؤول 

 ة الصفّ أرضيّ 

 

تذكير تالميذ  عنأنا قائد/ أنا مسؤول 

 باستعمال كلمات جميلة الصفّ 

 ومؤدبة

 

المحافظة على عن أنا قائد/ أنا مسؤول 

 أن تكون فارغة الصفّ ة مهمالت سلّ 

 ونظيفة.

 

المحافظة  عنأنا قائد/ أنا مسؤول 

 ، الممحاة وأقالمالصفّ  اتعلى يوميّ 

 اللوح.

عن النظام أنا قائد/ أنا مسؤول 

 والهدوء في الصفّ 

برنامج عن أنا قائد/ أنا مسؤول 

 الرحالت في الصفّ 

 

 عن زينة الصفّ أنا قائد/ أنا مسؤول 

 والزوايا الصفّية
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 قيادة رائدة ضمن قيمة المسؤولّية

 الرائدة القيادة: للصف الرابع

 

 ة الفّعالّية:هويّ 

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 لرابعا الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ة التربية تنفذ في بداية حصّ 

 اتاليّ جميع الفعّ  -ةاالجتماعيّ 

 

 مدخل:

جديد في القيادة، وهو القيادة الرائدة من خالل إثارة األفكار  الّية يتعّرف التالميذ على مصطلحفي هذه الفعّ 

 .ويطلب منهم كتابة شعار حول القيادة الرائدة لتذويت هذا المصطلحوالعصف الذهني، 

 

 األهداف:

 الرائدةالقيادة على مصطلح ف التلميذ عرّ تأن ي .0

 ا حول القيادة الرائدةيكتب التلميذ شعارً أن  .2

 

 الفّعالّية: سير

 يرسم المرّبي دائرة على اللوح ويكتب بداخلها مصطلح القيادة الرائدة -

 يخطر ببالهم عند سماع هذا المصطلح لب من التالميذ أن يذكروا كّل مايط -

 الرائدة التي نتجت؟يسأل المرّبي التالميذ: ما هو رأيكم بشمس تداعيات القيادة  -

 ا حول مسؤولّية القائد في أعقاب رأي التالميذيجري المرّبي نقاشً   -

 ا عن معنى القيادةيطلب من كّل مجموعة أن تكتب وتصّمم شعارً  -

 

 إجمال:

يجمل المرّبي الفّعالية بشرح واضح لمصطلح القيادة الرائدة، ويقرأ بعض الشعارات التي كتبها التالميذ 

 . لشعارات أمام الجميعويعرض تصميم ا
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 قيادة رائدة ضمن قيمة المسؤولّية

 قيادة الرائدةال :للصف الخامس

 

 :ة الفّعالّيةهويّ 

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 خامسال الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01- 01

 

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ة التربية تنفذ في بداية حصّ 

 اتاليّ جميع الفعّ  -ةاالجتماعيّ 

 

 مدخل:

في هذه الفّعالّية يتعّرف التالميذ على مصطلح جديد في القيادة، وهو القيادة الرائدة من خالل إثارة األفكار 

 مصطلح.لتذويت هذا ال ،، ويطلب منهم كتابة شعار حول القيادة الرائدةوالعصف الذهنيّ 

 

 األهداف:

 القيادة الرائدةعلى مصطلح ف التلميذ عرّ تأن ي .0

 ا حول القيادة الرائدةيكتب التلميذ شعارً أن  .2

 

 الفّعالّية: سير

 يرسم المرّبي دائرة على اللوح ويكتب بداخلها مصطلح القيادة الرائدة -

 يخطر ببالهم عند سماع هذا المصطلحب من التالميذ أن يذكروا كّل ما يطل -

 المرّبي التالميذ: ما هو رأيكم بشمس تداعيات القيادة الرائدة التي نتجت؟يسأل  -

 ا حول مسؤولّية القائد في أعقاب رأي التالميذيجري المرّبي نقاشً   -

 ا عن معنى القيادةيطلب من كّل مجموعة أن تكتب وتصّمم شعارً  -

 

 إجمال:

يجمل المرّبي الفّعالية بشرح واضح لمصطلح القيادة الرائدة، ويقرأ بعض الشعارات التي كتبها التالميذ 

 ويعرض تصميم الشعارات أمام الجميع. 
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 قيادة رائدة ضمن قيمة المسؤولّية

 ة أساس القيادةللصف السادس: المسؤوليّ 

 

 :ة الفّعالّيةهويّ 

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  الهدفمجموعة 

 

 السادس الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ة التربية تنفذ في بداية حصّ 

 اتاليّ جميع الفعّ  -ةاالجتماعيّ 

 

 مدخل:

س الساد الصفّ ة تالميذ وخاصّ  ،ةاالبتدائيّ ة والقيادة لدى تالميذ هذه الفّعالّية بزرع جذور المسؤوليّ  عنىتُ 

 رائدةالة ل المسؤوليّ التعاون وتحمّ  اتهم علىصقل شخصيّ تلذلك يجب أن  ،الجيل الرائد المسؤول كونهم 

 .للقيام بمشاريع هادفة ونافعة للمجتمع

 

 األهداف:

 التالميذ من أجل إنشاء مشروع هادف للمدرسة أو المجتمعأن يتعاون  .0

 ا بالمهام الملقاة عليه لتنفيذ المشروعلتزامً أن يبدي التلميذ إ .2

 أن يوّكل كّل تلميذ بمهّمة مختلفة لتنفيذ المشروع .2

 

 :الفّعالّية سير

 إلى مجموعات الصفّ يوّزع المرّبي  -

 تستطيع تنفيذه في المدرسة أو المجتمع ،يطلب المرّبي من كّل مجموعة أن تفّكر بمشروع هادف -

 ا لمتابعة سير المشروعمجموعة قائدً تحّدد كّل  -

 يحّدد القائد، بمشاورة أفراد مجموعته، مهّمة لكّل فرد إلنجاز المشروع على أتّم وجه -

 

 إجمال:

يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد قيمة المسؤولّية والقيادة الرائدة إلنجاز مشاريع هادفة، ويحّث جميع 

 .م على أرض الواقعالمجموعات على المثابرة لتنفيذ مخّططاته
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 قيادة رائدة ضمن قيمة العطاء

 في العطاء قيادة :لللصف األوّ 

 

 ة الفّعالّية:هويّ 

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 األّول الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ة التربية في بداية حصّ تنفذ 

 اتاليّ جميع الفعّ  -ةاالجتماعيّ 

 

 مدخل:

 . نتظار مقابلافرح لفرحهم دون مّما يجعلك ت ،بما تجود به نفسك كغير هو منحالعطاء 

 المعنويّ  المجموعة على تقديم العطاءا ألفراد عً ومشجّ  ،حتذى بهاًل يُ امثويشّكل  والقائد يجب أن يكون معطاءً 

 قدر المستطاع. الماديّ و

 

 األهداف:

 ة العطاءيّ ف التلميذ على أهمّ أن يتعرّ  .0

 ولّى القائد مهّمة تحسين العمل أن يت .2

 من مجموعته تلوينأدوات لليمنح التلميذ زمالءه أن  .2

 

 سير الفّعالّية:

 ، وتعّين كّل مجموعة قائدا لهامجموعات إلى الصفّ  المرّبي وّزعي -

 ورسمة غير ملّونةة ساسيّ ن األالوا من األا واحدً مجموعة لونً  ع المرّبي على كلّ يوزّ  -

 باأللوان واألدوات التي بحوزتها رسمتهان مجموعة أن تلوّ  يطلب من كلّ  -

 ،فيما بينهم واألدوات من قادة المجموعات تبادل األلوان ويطلب ،بعد دقيقتينيوقف المرّبي الفّعالّية  -

 كر والتقديروتبادل عبارات الش لتلوين الرسمة بألوان إضافّية

 

 إجمال: 

وبأّن قائد المجموعة يجب أن يكون السّباق في  ،ة العطاء لتطوير العمليّ همّ يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أ

 العطاء
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 قيادة رائدة ضمن قيمة العطاء

 في العطاء قيادةللصف الثاني: 

 

 :ة الفّعالّيةهويّ 

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةالزمنيّ ة المدّ  مجموعة الهدف

 

 الثاني الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ة التربية تنفذ في بداية حصّ 

 اتاليّ جميع الفعّ  -ةاالجتماعيّ 

 

 مدخل:

 . نتظار مقابلافرح لفرحهم دون مّما يجعلك ت ،بما تجود به نفسك كغير هو منحالعطاء 

 المعنويّ  ا ألفراد المجموعة على تقديم العطاءعً ومشجّ  ،حتذى بهاًل يُ امثويشّكل  والقائد يجب أن يكون معطاءً 

 قدر المستطاع. والماديّ 

 األهداف:

 ة العطاءيّ ف التلميذ على أهمّ أن يتعرّ  .0

 ولّى القائد مهّمة تحسين العمل أن يت .2

 من مجموعته أدوات للتلوينيمنح التلميذ زمالءه أن  .2

 

 سير الفّعالّية:

 ، وتعّين كّل مجموعة قائدا لهاإلى مجموعات الصفّ المرّبي  وّزعي -

 ورسمة غير ملّونةة ساسيّ ن األالوا من األا واحدً مجموعة لونً  ع المرّبي على كلّ يوزّ  -

 باأللوان واألدوات التي بحوزتها رسمتهان مجموعة أن تلوّ  يطلب من كلّ  -

 ،فيما بينهم واألدوات من قادة المجموعات تبادل األلوان ويطلب ،دقيقتينيوقف المرّبي الفّعالّية بعد  -

 لتلوين الرسمة بألوان إضافّية وتبادل عبارات الشكر والتقدير

 

 إجمال: 

، وبأّن قائد المجموعة يجب أن يكون السّباق في ة العطاء لتطوير العمليّ همّ يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أ

 .العطاء
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 قيادة رائدة ضمن قيمة العطاء

 قائد لعيد ميالد الزمالء للصف الثالث:

 

 :ة الفّعالّيةهويّ 

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الثالث الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

التربية  ذ في بداية حّصةتنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

 . نتظار مقابلافرح لفرحهم دون مّما يجعلك ت ،بما تجود به نفسك كغير هو منحالعطاء 

 المعنويّ  ا ألفراد المجموعة على تقديم العطاءعً ومشجّ  ،حتذى بهاًل يُ امثويشّكل  والقائد يجب أن يكون معطاءً 

 قدر المستطاع. والماديّ 

 

 :األهداف

 مواعيد أعياد زمالئه التالميذف التلميذ على أن يتعرّ  .0

 يثير العطاء على المعطي والمتلقّ أأن يدرك التلميذ مدى ت .2

 وجود قائد يخّطط ويرّتب لحفلة عيد ميالده تلميذ ال جّربأن ي .2

 

 :سير الفّعالّية

 يجلس التالميذ بشكل دائريّ  -

 أعياد الميالد لتالميذ صّفهاريخ وويقرأ ت الصفّ يومّيات المرّبي يفتح  -

 على التوالي، أن يختار زميال له ليكون القائد المشرف لحفلة عيد ميالدهويطلب المرّبي من كّل تلميذ  -

 يكتب كّل تلميذ عن توّقعاته لحفلة عيد ميالده من قبل زميله )عن مكان الحفلة، المدعوين، الزينة...( -

 

 جمال:إ

 أسماء القادة بجانب تاريخ ميالد كّل تلميذ، وتشجيعهم على العطاء المتبادل.يجمل المرّبي الفّعالّية بتسجيل 
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 قيادة رائدة ضمن قيمة العطاء

 للعطاء القيادةللصف الرابع: 

 :ة الفّعالّيةهويّ 

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الرابع الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ة التربية تنفذ في بداية حصّ 

 اتاليّ جميع الفعّ  -ةاالجتماعيّ 

 

 مدخل:

 . نتظار مقابلافرح لفرحهم دون مّما يجعلك ت ،بما تجود به نفسك كغير هو منحالعطاء 

 المعنويّ  ألفراد المجموعة على تقديم العطاءا عً ومشجّ  ،حتذى بهاًل يُ امثويشّكل  والقائد يجب أن يكون معطاءً 

 قدر المستطاع. والماديّ 

 

 األهداف:

 ة العطاءيّ ف التلميذ على أهمّ أن يتعرّ  .0

 العطاء على المعطي والمتلقي ثيرأأن يدرك التلميذ مدى ت .2

 أن يتعاون التلميذ مع القائد من أجل إنجاح مهّمة مجموعته .2

 

 : الفّعالّيةسير 

 التالميذ إلى مجموعاتيوّزع المرّبي  -

 لإلفطار الجماعيّ  الصفّ يعّين المرّبي يوما في برنامج فّعالّيات  -

 ا لهاتختار كّل مجموعة قائدّ  -

 دوات التي بإمكانه منحها وتقديمها في هذا اليومو األيخبر كّل تلميذ أفراد مجموعته بالمأكوالت أ -

 منحها تي بلّغ أن بمقدوره تب األمور الوبجانب كّل اسم يك ،يسّجل قائد المجموعة أسماء كّل التالميذ -

 

 :جمالإ

بتأكيد أهّمّية القيادة أثناء عطاء المجموعة لبعضها البعض، ّمما يجعل العطاء أكثر يجمل المرّبي الفّعالّية 

 .فّعالّية ومنفعة للجميع
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 قيادة رائدة ضمن قيمة العطاء

 والعطاء القيادة للصف الخامس:

 ة الفّعالّية:هويّ 

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 خامسال الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

 . نتظار مقابلافرح لفرحهم دون مّما يجعلك ت ،بما تجود به نفسك كغير هو منحالعطاء 

 المعنويّ  ا ألفراد المجموعة على تقديم العطاءعً ومشجّ  ،حتذى بهاًل يُ امثويشّكل  والقائد يجب أن يكون معطاءّ 

 قدر المستطاع. والماديّ 

 

 األهداف:

 ة العطاءيّ ف التلميذ على أهمّ أن يتعرّ  .0

 ثير العطاء على المعطي والمتلقيأأن يدرك التلميذ مدى ت .2

 أن يتعاون التلميذ مع القائد من أجل إنجاح مهّمة مجموعته .2

 

 : الفّعالّيةسير 

 يوّزع المرّبي التالميذ إلى مجموعات -

 لإلفطار الجماعيّ  الصفّ يعّين المرّبي يوما في برنامج فّعالّيات  -

 ا لهاتختار كّل مجموعة قائدّ  -

 مجموعته بالمأكوالت أو األدوات التي بإمكانه منحها وتقديمها في هذا اليوميخبر كّل تلميذ أفراد  -

 منحهايسّجل قائد المجموعة أسماء كّل التالميذ وبجانب كّل اسم يكتب األمور التي بلّغ أن بمقدوره  -

 

 :جمالإ

ا يجعل العطاء أكثر يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية القيادة أثناء عطاء المجموعة لبعضها البعض، ّمم

 فّعالّية ومنفعة للجميع.
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 قيادة رائدة ضمن قيمة العطاء

 تخطيط لزيارة نادي المسّنين: السادس للصف

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 سادسال الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفذ في بداية حّصة التربية 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

 . نتظار مقابلافرح لفرحهم دون مّما يجعلك ت ،بما تجود به نفسك كغير هو منحالعطاء 

 المعنويّ  تقديم العطاءا ألفراد المجموعة على عً ومشجّ  ،حتذى بهاًل يُ امثويشّكل  والقائد يجب أن يكون معطاءً 

 قدر المستطاع. والماديّ 

 

 األهداف:

 من خالل زيارة لنادي المسّنين ة العطاءيّ ف التلميذ على أهمّ أن يتعرّ  .0

 ا للتنفيذ تطلّب قائدً ، وتالزيارات تحتاج إلى تخطيط مسبق أنّ أن يدرك التلميذ  .2

 

 سير الفّعالّية:

 يوّزع التالميذ إلى مجموعات، وإلى نادي المسّنين الصفّ يعرض المرّبي فكرة زيارة تالميذ  -

 لنادي المسّنينتسّجل كّل مجموعة األمور التي من الممكن أن تقّدمها  -

من بين مندوبي جميع المجموعات من خالل إجراء  اقائدً  وتختار ،تعّين كّل مجموعة مندوبا عنها -

 تصويت بينهم

 نين وتدعمهم معنوّيا تقّدر المسنّ  يسّجل المندوبون شعارات وأقوااًل  -

 والتنسيق مع نادي المسّنين لتنفيذ الزيارة ،يقوم القائد بعرض برنامج الزيارة -

 

 :لإجما

م، ويشّجع القائد على متابعة العمل لتنفيذ يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية تقدير المسّنين وقيمة العطاء له

  .الزيارة
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 رائدة ضمن قيمة التجانس والتمايزقيادة 

 قائد لنفخ البالوناتل: للصف األوّ 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 األّول الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

كي تحصل مجموعتهم على لقب القائدة  ،في هذه الفّعالّية يتنافس التالميذ على نفخ البالونات بشكل أسرع

 .علفترة أسبو

 

 األهداف

 ينفخ التلميذ البالون بشكل أسرعأن  .0

 يتولّى القائد مساعدة مجموعته في نفخ البالوناتأن  .2

 االختالفات في القدرات بين أفراد مجموعتهيشرح القائد عن بعض أن  .2

 

 سير الفّعالّية:

 إلى مجموعات  الصفّ المرّبي  يوّزع -

 يطلب المرّبي نفخ البالون الذي حصل عليه كّل تلميذ، وتلميذ بالوًنا يعطي لكلّ  -

  قائًدا للمجموعةالتلميذ الذي ينفخ بالونه أّواًل يتّوج  -

 ويساعدهم على إتمام نفخ البالونات ،القائد عمل التالميذ في مجموعتهم ينظ -

 لفترة أسبوعال تتّوج قائدة للصف المجموعة التي تنهي نفخ البالونات أوّ  -

يقوم قائد كّل مجموعة بوصف طريقة عمل مجموعته، ويتطّرق في سياق حديثه إلى االختالفات في  -

 القدرات بين أفراد مجموعته

 

 إجمال:

 ة القائد إلنجاح مهّمة المجموعة.أهّميّ يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد 
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 قيادة رائدة ضمن قيمة التجانس والتمايز

 قائد لنفخ البالوناتللصف الثاني: 

 

 هوّية الفّعالّية :

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الثاني الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

كي تحصل مجموعتهم على لقب القائدة  ،في هذه الفّعالّية يتنافس التالميذ على نفخ البالونات بشكل أسرع

 ع.لفترة أسبو

 

 األهداف

 أن ينفخ التلميذ البالون بشكل أسرع .0

 يتولّى القائد مساعدة مجموعته في نفخ البالوناتأن  .2

 أن يشرح القائد عن بعض االختالفات في القدرات بين أفراد مجموعته .2

 

 سير الفّعالّية:

 إلى مجموعات  الصفّ يوّزع المرّبي  -

 يطلب المرّبي نفخ البالون الذي حصل عليه كّل تلميذو ،يعطي لكّل تلميذ بالوًنا -

  قائًدا للمجموعةبالونه أّواًل  يتّوج التلميذ الذي ينفخ -

 ويساعدهم على إتمام نفخ البالونات ،ينظم القائد عمل التالميذ في مجموعته -

  تتّوج قائدة للصف لفترة أسبوعاًل المجموعة التي تنهي نفخ البالونات أوّ  -

يقوم قائد كّل مجموعة بوصف طريقة عمل مجموعته، ويتطّرق في سياق حديثه إلى االختالفات في  -

 القدرات بين أفراد مجموعته

 

 إجمال:

 ة القائد إلنجاح مهّمة المجموعة.يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّميّ 
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 قيادة رائدة ضمن قيمة التجانس والتمايز

 للصف الثالث: تقّبل اآلخر

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الثالث الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

ا االنضمام من جديد ويحاول جاهدً  ،هذه الفّعالّية يجّرب التالميذ موقف الشخص المبعد عن مجموعتهفي 

 .عن طريق الحوار المقنعللمجموعة 

 

 األهداف:

 يستعمل التلميذ جمال وعبارات إقناعّيةأن  .0

 ا بّناء من أجل التوّصل إلى اّتفاق جماعيّ يدير التالميذ حوارً أن  .2

 

 سير الفّعالّية:

 إلى مجموعات الصفّ يوّزع المرّبي  -

 تقف كّل مجموعة بصورة دائرّية ومتراّصة، مع إبقاء أحدها خارج الدائرة -

التالميذ في الدائرة يحاول التلميذ الواقف خارج الدائرة الدخول إلى وسطها دون استعمال القّوة، وعلى  -

 منعه من ذلك

تعطى للتلميذ مّدة دخاله إلى وسط الدائرة. الئه في الدائرة عن طريق الحوار إلالتلميذ إقناع زم يحاول -

ذ آخر من نفس المجموعة فرصة لتلميال ن لم ينجح، تعطىزمالئه، وإلمحاولة إقناع  قيقةنصف د

 بالتناوب

 ويصبح قائًدا للمجموعةفترة زمنّية قصيرة يقنع زمالءه خالل  التلميذ الذيينجح  -

 إجمال:

وجعلهم يسمحون  ،الحوار الذي أحدث تغييًرا لدى أفراد المجموعةتشرح مجموعة الفّعالّية و تجمل كلّ 

 .الصفّ للتلميذ خارج الدائرة بالدخول إلى وسطها، يعرض قائد المجموعة التلخيص أمام 
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 قيادة رائدة ضمن قيمة التجانس والتمايز

 الرابع: لعبة األدوار للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 تنفيذ الفّعالّية المشرف على مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الرابع الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

في هذه الفّعالّية يتّم التأكيد على أن اإلنسان المختلف أو المعاق بإمكانه تحقيق إنجازات مذهلة، محّبذ 

 يدة، مثل: طه حسين، هيلين كيلر.معاقين تمّيزوا في مجاالت عدالتطّرق إلى أسماء قياديين 

 

 األهداف:

 أثناء تنفيذ مهّمة اآلخر المختلفدورالتلميذ  مارسأن ي .0

 التلميذ أهّمّية القائد إلنجاح مهّمة المجموعةيدرك أن  .2

 

 سير الفّعالّية:

 إلى ثالث مجموعات متساوية الصفّ المرّبي  يوّزع -

 :لتقوم به أثناء تنفيذ مهّمة مامجموعة دوًرا خاّصا  كلّ ل يعطي المرّبي -

يحتوي على عيون أفراد المجموعة ويطلب منهم رسم بيت  يغّطي المرّبي، ال ترىالمجموعة األولى: 

 باب وشبابيك ودرج

 تمثيل مشهد مضحك من غير كالم، يطلب المرّبي من أفراد المجموعة تكلّمال تالمجموعة الثانية: 

 دون استعمال األيديي من أفراد المجموعة بناء مجّسم يطلب المربّ ، ال تلمس باليدالمجموعة الثالثة: 

 لتوجيه وتنظيم العملالمهّمة في بداية لها قائًدا  تعّين كّل مجموعة  -

 

 إجمال:

 ثناء تنفيذ المهّمة.نقاش بين المشاركين حول شعورهم أ إدارة بعد االنتهاء من الفّعالّية يتمّ 

 ن يعيش هذه الحالة طوال الوقت.هناك مَ  دقائق فقط بينما 01ة ة لمدّ هم قاموا بهذه المهمّ تذكير التالميذ أنّ  يتمّ 
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 رائدة ضمن قيمة التجانس والتمايزقيادة 

 لعبة األدوارالخامس:  للصفّ 

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الخامس الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 الفّعالّياتجميع  -االجتماعّية

 

 مدخل:

في هذه الفّعالّية يتّم التأكيد على أن اإلنسان المختلف أو المعاق بإمكانه تحقيق إنجازات مذهلة، محّبذ 

 يدة، مثل: طه حسين، هيلين كيلر.التطّرق إلى أسماء قياديين معاقين تمّيزوا في مجاالت عد

 

 األهداف:

 المختلف أثناء تنفيذ مهّمة أن يمارس التلميذ دوراآلخر .0

 أن يدرك التلميذ أهّمّية القائد إلنجاح مهّمة المجموعة .2

 

 سير الفّعالّية:

 إلى ثالث مجموعات متساوية الصفّ يوّزع المرّبي  -

 يعطي المرّبي لكّل مجموعة دوًرا خاّصا لتقوم به أثناء تنفيذ مهّمة ما: -

أفراد المجموعة ويطلب منهم رسم بيت يحتوي على المجموعة األولى: ال ترى، يغّطي المرّبي عيون 

 باب وشبابيك ودرج

 المجموعة الثانية: ال تتكلّم، يطلب المرّبي من أفراد المجموعة تمثيل مشهد مضحك من غير كالم

 المجموعة الثالثة: ال تلمس باليد، يطلب المرّبي من أفراد المجموعة بناء مجّسم دون استعمال األيدي

 مجموعة  قائًدا لها في بداية المهّمة لتوجيه وتنظيم العملتعّين كّل  -

 إجمال:

 بعد االنتهاء من الفّعالّية يتّم إدارة نقاش بين المشاركين حول شعورهم أثناء تنفيذ المهّمة.

 ن يعيش هذه الحالة طوال الوقت.دقائق فقط بينماهناك مَ  01تذكير التالميذ أنهم قاموا بهذه المهّمة لمّدة  يتمّ 



 

55 
 

 قيادة رائدة ضمن قيمة التجانس والتمايز

 (بانتوميما) لعبة اإليماءات السادس: للصفّ 

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 السادس الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفذ في بداية حّصة التربية 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

توضيح  الصفّ ي الموجود لدى اآلخر، وعلى مربّ االختالف  الصفّ ذ من الطبيعي أن يالحظ تالمي

 ّية التعامل مع التلميذ المختلف بشكل طبيعيّ وأن يوّجه تالميذه إلى أهمّ  ،االختالف بشكل صريح وطبيعيّ 

 عنهم بأمور أخرى. لف عن اآلخرين ونتمّيزنا نختفكلّ 

 

 األهداف:

 نس والتمايزأن يذّوت التلميذ قيمتي التجا .0

 بأمور أخرىنه ع أن يعرف التلميذ أن اآلخر يمكن أن يتمّيز .2

 

 :سير الفّعالّية

 إلى مجموعات  الصفّ  المرّبي وّزعي -

 يحضر المرّبي معه مجموعة من األقوال حول القيادة الرائدة، االختالف، التجانس والتمايز.  -

 تي رحمة وغيرها...(، اختالف أمّ في الرأي ال يفسد للود قضّيةالقيادة فن، االختالف ) مثال      

للمجموعة  يقوم بمحاولة إيصال القول الذي أعطاه المرّبينتخاب مندوب منها، لعلى المجموعة ا -

 باإليماءات )لغة اإلشارات( 

 وتكون هي المجموعة القائدة ،بوقت أقل المجموعة التي تعرف اإلجابةتفوز  -

 

 إجمال:

والصعوبات التي واجهتهم في فهم ما فّعالّية، ال أثناءشعور التالميذ  ستفسار حوليجمل المرّبي الفّعالّية باال

 إلى نجاح المختلف اآلخروقيادته لمجموعته نحو النجاح.ق التطرّ  كذلك أراد زميلهم إيصاله اليهم.
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 قيادة رائدة ضمن قيمة االحترام

 احترام القائد األّول: للصفّ        

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 األّول الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفذ في بداية حّصة التربية 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

، ويترّكز في الصفّ في هذه الفّعالّية يتعّرف التلميذ على عبارة "احترام القائد" من خالل إثارة النقاش في 

 .قراءتها الستخراج كلمات مختلفة من حروفها

 

 األهداف:

 أن يتعّرف التلميذ على معنى مصطلح االحترام والقائد  .0

 "احترام القائد"عبارة حروف الالتلميذ كلمات من  كّونأن ي .2

 

 سير الفّعالّية: 

 "حترام القائدرض المرّبي بطاقة كبيرة بعنوان: "ايع -

 يسأل التالميذ عن معنى هذه العبارة ويلّخص اإلجابات الصحيحة -

 عبارة "احترام القائد" ويسّجلها على اللوحال حروفأكبر عدد ممكن من تكوين يطلب من كّل تلميذ  -

 

 إجمال: 

 يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية عمل القائد، لذلك من الواجب احترامه وتنفيذ مطالبه.
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 قيادة رائدة ضمن قيمة االحترام

 الثاني: احترام القائد للصفّ        

 

 :هوّية الفّعالّية

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الثاني الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

، ويترّكز في الصفّ في هذه الفّعالّية يتعّرف التلميذ على عبارة "احترام القائد" من خالل إثارة النقاش في 

 .قراءتها الستخراج كلمات مختلفة من حروفها

 

 األهداف:

 أن يتعّرف التلميذ على معنى مصطلح االحترام والقائد  .0

 "احترام القائد"عبارة حروف الالتلميذ كلمات من  كّونأن ي .2

 

 سير الفّعالّية: 

 "حترام القائدرض المرّبي بطاقة كبيرة بعنوان: "ايع -

 يسأل التالميذ عن معنى هذه العبارة ويلّخص اإلجابات الصحيحة -

 عبارة "احترام القائد" ويسّجلها على اللوحال حروفأكبر عدد ممكن من تكوين يطلب من كّل تلميذ  -

 

 إجمال: 

 أهّمّية عمل القائد، لذلك من الواجب احترامه وتنفيذ مطالبه.يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد 
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 قيادة رائدة ضمن قيمة االحترام

 القيادة واالحترامالثالث:  للصفّ          

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 ثالثال الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفذ في بداية حّصة التربية 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

االحترام والقيادة يكمل أحدهما اآلخر، والقائد الذي ال يتحلّى بقيمة االحترام ال يمكنه أن يكون قائدا ناجحا، 

 وتكون قيادته غير ثابتة وقابلة لالنهيار. فالقيادة السليمة ترتكز على االحترام وتقّبل اآلخرين. 

 

 األهداف:

 يادة واالحترامأن يتعّرف التلميذ على كلمات لها عالقة بمصطلح الق .0

 ا بين القيادة واالحترام أن يجد التلميذ رابطً  .2

 

 سير الفّعالّية: 

يرسم المرّبي على اللوح دائرتين؛ في وسط الدائرة األولى يكتب كلمة القيادة وفي وسط الكلمة الثانية  -

 يكتب كلمة االحترام

 يطلب المرّبي من التالميذ التفكير في الكلمتين ثّم إعطاء كلمات لها عالقة بكّل كلمة على حدة  -

 يسّجل المرّبي الكلمات -

 يرسم المرّبي على اللوح دائرة ثالثة ويكتب في وسطها عبارة احترام وقيادة -

 ة الثالثةالدائرتين وتسجيلها في الدائر بينيطلب من التالميذ استخالص الكلمات المشتركة  -

 يشرح المرّبي العالقة المتبادلة بين القيادة واالحترام وأهّمّيتها لتذويت المصطلحين  -

 

 إجمال:

  .يجمل المرّبي الفّعالّية بإظهار العالقة المتبادلة بين قيمة االحترام وموضوع القيادة
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 قيادة رائدة ضمن قيمة االحترام

 احترام الحقوق والواجباتالرابع:  للصفّ            

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 رابعال الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

االحترام حق لكّل إنسان يجب أن يحظى به، وبنفس الوقت هو واجب على كّل إنسان وعليه أن يمنحه 

لغيره، إّن التعامل حسب هذه المعادلة سيولّد لغة تفاهم وحوار مشتركة قادرة على إنشاء أشخاص قياديين، 

 نسان. تعتبر قيمة أساسّية في حياة كّل إيمتازون بصفة االحترام التي 

 

 األهداف:

 أن يتعّرف التلميذ على حقوقه وواجباته في المدرسة  .0

 أن يحترم التلميذ الحقوق والواجبات .2

 

 سير الفّعالّية: 

 يوّزع المرّبي على التالميذ نموذًجا يحوي مصطلحين أساسّيين: حقوق وواجبات -

 واجباٍت يوّزع المرّبي التالميذ إلى مجموعتين بحيث تكتب األولى حقوًقا، والثانية تكتب  -

 يدمج المرّبي كتابات التالميذ -

 ا من البنود بحسب الترتيب ويلتزم باحترامه والعمل وفقهيقرأ كّل تلميذ بندً  -

 

 إجمال:

ليسود االحترام وتنمو  ،الصفّ يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية االّتفاق على حقوق وواجبات كّل فرد في 

 قدرات قيادّية.

 

 



 

60 
 

 قيادة رائدة ضمن قيمة االحترام

 احترام المختلف الخامس: للصفّ            

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 خامسال الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

في هذه الفّعالّية يفّكر التلميذ بطرق لتقّبل اآلخر واحترامه، ويستخلص األسلوب األمثل في التعامل معه، 

 المجموعة.أفراد وبالتالي يساعده على االندماج مع بقّية 

 

 األهداف:

 أن يعمل التلميذ على تقّبل اآلخر واحترامه .0

 يذ ربط موضوع القيادة باالحترام أن يحاول التلم .2

 

 سير الفّعالّية: 

 يوّزع المرّبي التالميذ إلى مجموعات  -

 وفي كّل عائلة هناك فرد شاذّ  ،يعطي لكّل مجموعة بطاقة تحتوي على صور لعائلة مجموعات -

 يطلب المرّبي من كّل مجموعة أن تكتب ماذا يمكن أن تعمل المجموعة كي ال يشعر الفرد الشاذّ  -

 بالحرج وعدم الراحة، ولماذا يجب التصّرف هكذا؟

 الصفّ ا يكون قائدها ليقوم بتلخيص وقراءة عمل المجموعة أمام تختار كّل مجموعة مندوبً  -

 

 إجمال:

 وينّوه بأنّ  ،يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية تقّبل اآلخر كما هو ومساعدته على االندماج مع المجموعة

 هام وضرورّي من أجل تكتّل المجموعة والحفاظ على قيمة االحترام. حسن القيادة مطلب
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 قيادة رائدة ضمن قيمة االحترام

 احترام المختلفالسادس:  للصفّ          

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 سادسال الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

تنفذ في بداية حّصة التربية 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

في هذه الفّعالّية يفّكر التلميذ بطرق لتقّبل اآلخر واحترامه، ويستخلص األسلوب األمثل في التعامل معه، 

 المجموعة.أفراد وبالتالي يساعده على االندماج مع بقّية 

 

 األهداف:

 أن يعمل التلميذ على تقّبل اآلخر واحترامه .0

 يذ ربط موضوع القيادة باالحترام أن يحاول التلم .2

 

 سير الفّعالّية: 

 يوّزع المرّبي التالميذ إلى مجموعات  -

 وفي كّل عائلة هناك فرد شاذّ  ،يعطي لكّل مجموعة بطاقة تحتوي على صور لعائلة مجموعات -

 المرّبي من كّل مجموعة أن تكتب ماذا يمكن أن تعمل المجموعة كي ال يشعر الفرد الشاذّ يطلب  -

 بالحرج وعدم الراحة، ولماذا يجب التصّرف هكذا؟

 الصفّ ا يكون قائدها ليقوم بتلخيص وقراءة عمل المجموعة أمام تختار كّل مجموعة مندوبً  -

 

 إجمال:

 وينّوه بأنّ  ،ّبل اآلخر كما هو ومساعدته على االندماج مع المجموعةيجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية تق

 حسن القيادة مطلب هام وضرورّي من أجل تكتّل المجموعة والحفاظ على قيمة االحترام.
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 قيادة رائدة في العمل ضمن طاقم

 األّول: تركيب لعبة للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 األّول الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

 ةوحدة اجتماعّية تتكّون من ثالثة أشخاص أو أكثر، يتّم بينهم عالقة اجتماعيّ  وهالعمل  ضمن  طاقم   

م المهام فيما بينهم لضمان نجاح المهّمة المطلوب تنفيذها من أفراد المجموعة. لتحديد تقسّ ، انفعاليّ وتأثير 

 وتنظيم عمل الطاقم ال بّد من وجود قائد مسؤول وفّعال. 

 

 األهداف:

 بشكل دقيق وبأقّل وقت ركيب لعبةأن يتقن التلميذ ت .0

 أن يدرك التلميذ أهمّية تقسيم المهام في الطاقم .2

 أن يتعّرف التلميذ على الترابط بين نجاح المهّمة والقيادة  .2

 

 سير الفّعالّية:

 إلى مجموعات  الصفّ يوّزع المرّبي  -

 يوّزع المرّبي لعبة تركيبّية لكّل مجموعة -

 يطلب من كّل مجموعة أن تخّطط طريقة سريعة لترّكب اللعبة بدّقة  -

 ا ليوّزع المهام بين أفراد المجموعة من أجل إنجاز مهّمة الطاقمتعّين كّل مجموعة قائدً  -

 المجموعة الفائزة هي التي تنهي بأسرع وقت تركيب اللعبة بشكل دقيق  -

 

 إجمال: 

 .العمل ضمن طاقم، إلنجاز المهاّم بسرعة ونجاعةيجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية 
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 قيادة رائدة في العمل ضمن طاقم

 الثاني: تركيب لعبة للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الثاني الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

وتأثير  ةوحدة اجتماعّية تتكّون من ثالثة أشخاص أو أكثر، يتّم بينهم عالقة اجتماعيّ  وهالعمل  ضمن  طاقم 

م المهام فيما بينهم لضمان نجاح المهّمة المطلوب تنفيذها من أفراد المجموعة. لتحديد وتنظيم تقسّ ، انفعاليّ 

 عمل الطاقم ال بّد من وجود قائد مسؤول وفّعال. 

 

 األهداف:

 أن يتقن التلميذ تركيب لعبة بشكل دقيق وبأقّل وقت  .0

 أن يدرك التلميذ أهمّية تقسيم المهام في الطاقم .2

 أن يتعّرف التلميذ على الترابط بين نجاح المهّمة والقيادة  .2

 

 سير الفّعالّية:

 إلى مجموعات  الصفّ يوّزع المرّبي  -

 يوّزع المرّبي لعبة تركيبّية لكّل مجموعة -

 يطلب من كّل مجموعة أن تخّطط طريقة سريعة لترّكب اللعبة بدّقة  -

 المجموعة من أجل إنجاز مهّمة الطاقما ليوّزع المهام بين أفراد تعّين كّل مجموعة قائدً  -

 المجموعة الفائزة هي التي تنهي بأسرع وقت تركيب اللعبة بشكل دقيق  -

 

 إجمال: 

 .يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية العمل ضمن طاقم، إلنجاز المهاّم بسرعة ونجاعة
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 قيادة رائدة في العمل ضمن طاقم

 الثالث: مصطلحات في القيادة للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الثالث الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

للقيادة أهّمّية عظمى لسيرورة العمل الجّيد ضمن طاقم، لذلك يحاول التلميذ في هذه الفّعالّية فهم معاني 

   .المصطلحات إلدراكها وتذويتها قدر المستطاع

 

 األهداف:

 أن يدرك التلميذ المصطلحات التي تتعلّق بالقيادة والعمل ضمن طاقم .0

 ة بالقيادةأن يشرح التلميذ معاني المصطلحات المتعلّق .2

 

 سير الفّعالّية:

 يوّزع المرّبي التالميذ إلى مجموعات  -

 يوّزع لكّل مجموعة بطاقة تحتوي على ثالثة مصطلحات تتعلّق بالقيادة -

 يطلب من كّل مجموعة أن تشرح المصطلحات بأمثلة من الحياة اليومّية -

 ا لها لعرض نتاج مجموعته تختار كّل مجموعة قائدً  -

 

 إجمال: 

المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية القيم االجتماعّية إلنجاح العمل ضمن طاقم، وإبراز دور القائد في هذا يجمل 

 العمل.
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 قيادة رائدة في العمل ضمن طاقم

 الرابع: صفات قيادّية للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الرابع الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

سمات قيادّية في  ادة، كي يسلك بحسبها ولينّميات األساسّية للقيالصففي هذه الفّعالّية ينكشف التلميذ إلى 

  .شخصّيته منذ الصغر

 

 األهداف:

 ا حول القيادة أن يشاهد التلميذ فيلمً  .0

 ات األساسّية للقائدالصفأن يستخلص  .2

 

 سير الفّعالّية:

يختار المرّبي فيلًما قصيًرا من اليوتيوب تدور أحداثه حول القيادة )في بيئة حياتّية معّينة؛ مدرسة،  -

 ويعرضه أمام التالميذ (شركة، غابة...

 خالل الفيلم؟  ات التي برزت في القائدالصفهي بعد المشاهدة يسأل المرّبي التالميذ: ما  -

 

 إجمال: 

يجمل المرّبي الفّعالّية بتسجيل الصفات األساسّية للقائد على اللوح، ويشّجع التالميذ على تبّني هذه الصفات 

 .والسلوك حسبها، لتنمية شخصّيات قيادّية
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 قيادة رائدة في العمل ضمن طاقم

 الخامس: اّتخاذ قرار للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 الخامس الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

التربية ذ في بداية حّصة تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

 .في هذه الفّعالّية يمارس التالميذ مهّمة اّتخاذ القرارات ويتعّرفون على مراحلها ضمن العمل في طاقم واحد

 

 األهداف:

 أن يتعّرف التلميذ على أهّمّية العمل ضمن طاقم .0

 أن يجّرب التالميذ عملّية اّتخاذ القرارات .2

 

 الفّعالّية:سير 

 يوّزع المرّبي التالميذ إلى مجموعات  -

 جموعةميطلب المرّبي من كّل مجموعة اّتخاذ قرار يتعلّق بال -

 مناقشة بين أفراد المجموعة حول نوعّية القرار وماهّيته تدور -

 ا لها لتولّي دراسة القرار ومدى فائدتهتختار المجموعة قائدً  -

 

 إجمال:

بتأكيد أهّمّية العمل ضمن طاقم في اّتخاذ القرارات، ويعرض أمامهم المصطلحات يجمل المرّبي الفّعالّية 

 .التي تتعلّق بهذه المفاهيم )مثل: مشاورة، جّدّية، حزم، نفاذّية، تصميم...(
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 قيادة رائدة في العمل ضمن طاقم

 السادس: اّتخاذ القرار للصفّ 

 

 هوّية الفّعالّية:

 المشرف على تنفيذ الفّعالّية مكان التنفيذ ةة الزمنيّ المدّ  مجموعة الهدف

 

 السادس الصفّ تالميذ 

 

 دقيقة 01-01

 

 الصفّ غرفة 

 الصفّ مرّبي 

ذ في بداية حّصة التربية تنفّ 

 جميع الفّعالّيات -االجتماعّية

 

 مدخل:

 .ويتعّرفون على مراحلها ضمن العمل في طاقم واحدفي هذه الفّعالّية يمارس التالميذ مهّمة اّتخاذ القرارات 

 

 األهداف:

 أن يتعّرف التلميذ على أهّمّية العمل ضمن طاقم .0

 أن يجّرب التالميذ عملّية اّتخاذ القرارات .2

 

 سير الفّعالّية:

 يوّزع المرّبي التالميذ إلى مجموعات  -

 جموعةميطلب المرّبي من كّل مجموعة اّتخاذ قرار يتعلّق بال -

 مناقشة بين أفراد المجموعة حول نوعّية القرار وماهّيته تدور -

 ا لها لتولّي دراسة القرار ومدى فائدتهتختار المجموعة قائدً  -

 

 إجمال:

يجمل المرّبي الفّعالّية بتأكيد أهّمّية العمل ضمن طاقم في اّتخاذ القرارات، ويعرض أمامهم المصطلحات 

 .جّدّية، حزم، نفاذّية، تصميم...(التي تتعلّق بهذه المفاهيم )مثل: مشاورة، 

 

 


