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 ة والتعليملتربيوزارة ا

                                                                                                                             مكتب نائب املدير العام                                                             اإلدارة التربوّية      

 قسم كبير للتعليم العربّي                                قسم أ للتعليم االبتدائّي                         

                                                                                                

21.10.2017             

 في املدارس االبتدائّية الدراس ّي واختتامهافتتاحّية اليوم 

 )مقترح لفّعالّيات يومّية(

 :أهداف

 باعتبارها الغرض من املدرسة، 
 
ع مة منظ ة الحوار، هو الحفاظ على اآللي  تشج  ات واملنظومات املدرسي 

 
 
دين وثابتين، وال ة في زمان ومكان محد  ة وحوارات مختلفة داخل االعتيادي  تي من شأنها توفير لقاءات اجتماعي 

 اللقاءات الفهم من هذا، أن  هذه نشاطها. ي  و جدرانها وبين صفوفها وأثناء دوامها 
 
ة جرى بطريقة مهني  تي ت

 
 
  إعدادو  ،إلى نمو  الفرد حتًما يمة ومدروسة بعناية، ستؤد  ومنظ

 
نين منمين مجموعة متعل

 
مختلف  متمك

ة. األداءات  املدرسي 

 :التصّور الفكرّي 

ية قصوى للمناخ املدرس ي   العديد من الدراسات أن   شير ت  ر على الشعور باالحتواء إ، هنالك أهم 
 
ه يؤث

 
ذ أن

يوالقبول للفرد واملجموعة،  ا يؤد    مم 
 
ر ظروف التعل

 
 م املثلى.  إلى توف

ن من منظومة العالقات ة اإليجابي  هذه الظروف املناخي   أنفسهم،  1، بين التالميذةاد املدرسبين رو  ة تحس 

مين )االحترام مع الحفاظ على العالقات الطي   ،)املشاركة مقابل املنافسة
 
بة(، وعالقات بين التالميذ واملعل

ة الشعور باالنتماء للمدرسة، تجدر اإلشارة هنا إلى أهم   .عنواًنا للمساعدة(باعتبارها واالهتمام والدعم،  ي 

  فهو 
 

العنف  ظاهرة من العالي، والحد   تعليمي  اإلنجاز الإضافة إلى ، تهمي  رفاهو  تالميذلاة قوي  على صح  ر مؤش

 الخطرة.املختلفة و ة واملشاكل السلوكي  

  
 
 واملناخ أفضل في  ما كان الجو  كل

 
االصف يقوم على التعارف بين  ،أكثر ومريًحا ، كان طابع التواصل شخصيًّ

 
 
 مهم، وبين التالميذ ومعل

 
م والتعل ز من التقد   م ذي معًنى.التالميذ وأنفسهم، وهذا سيعز 

                                                           
1
 ورد الكالم بصيغة المذّكر، من باب التيسير فقط، وهو موّجه للجنسين على حّد سواء. 
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ذ ،، باإلمكانخالل اليوم الدراس ي   ز  ،بل من املحب  ة ال تتجاوز بضع دقائق،  ،للحوارتخصيص مساحة وحي  مد 

ة ال ة2وم الدراس ي  وفي ختامهيفي افتتاحي    الذاتي  للتعبير  . حيث يتم  توفير مساحة خاص 
 
نه أن أمن ش ذيال

  .فض ي إلى الرفاه العاطفي  ي   مثالي  ربوي  هم في خلق مناخ تويسز العالقات الوثيقة يعز  

م 
 
د للحوار، ومنح التالميذ فرصة الحديث والتعبير، فخالل هذه الفرصة يتعل من املهم  تخصيص وقت محد 

دون على االلتزامبل ي ،التالميذ أسلوب الحوار واإلصغاء دون مقاطعة البعض بالدور وإعطاء الفرص  تعو 

وتغيير مواقفهم بعد االستماع لتجارب وممارسات  ،لآلخر، إضافة إلى املعلومات التي يكتسبها التالميذ

 زمالئهم. 

 

ة أمثلةمن خالل  نعرض  ة اليوم واختتامه، حيث  ومقترحات هذه الوثيقة عد  لحوارات قصيرة، في افتتاحي 

 
ً

ة ة(، وتعميق املعرفةة والجماعي  ة الفردي  )الشخصي   ،اواجتماعيًّ  ابْيشخصيًّ  تتيح مشاركة وتبادال  -الذاتي 

مي مألوف وآمن:
 
ز تعل ة  وبلورة حي   الفردي 

ةب مشاركة.  .1  تجارب رحالت عائلي 

 هذا األسبوع اعايشتهة ة إيجابي  مشاركة تجربة شخصي   .2

 زهرة / صديقتياذا سأمنح ذاتي أو صديقيملحدث أسعدني، و  :زهرة –شوكة وزهرة  .3
 

 ؟في الصف

ره.أا بالنسبة لي اليوم... وأريد أن ث لم يكن لطيًف دح :شوكة                     غي 

ها__________________________ .  .4 لة عندي ____________ ألن   األغنية املفض 

ه/ ــها _________________________. .5
 
مها لــِ ____________ ألن

بة سأقد   كلمة طي 

6.  ...  ، "هذه اللعبة تثير غضبي...، " ما يثير غضبي أن 

ة أن  ... و  سمعت أمس .7 ...أفي النشرة اإلخباري   عتقد أن 

ة مع حيوان أليف.   .8  ..حدثت معي قص 

/ عرض مسرحي    .9  أوص ي بمشاهدة فيلم سينمائي 

ة بطولة تخص  شخصً  .11 ةأعرف اقص   ه معرفة شخصي 

 أظرف موقف حصل معي  .11

                                                           
2
 إطار الصّف. شخصّي، داخل -لمدارس، بل حوار ذاتيّ الحديث عن طابور الصباح الذي يفّعل في العديد من اليس  
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 إعداد وجبة لذيذة، باإلمكان توزيع طريقة صنعها تجربة ممتعة خالل .12

...عندما  .13
َ
ا/ أًبا ســــ  أصبح أمًّ

ر ... ضقت ذرًعا/ مللت   .14  من ... وأريد أن أغي 

لتالميذ اتداعياتها، يستطيع حول أو  ،ار جمل أو حكم وإجراء نقاش حولهااختيباإلمكان ؛ مقولة اليوم  .15

قة بالحكمة، والتعبير عن مشاعرهم، اختيارهم عرض
 
 .أفكارهم املتعل

ة، فكرة، شعور...   .16 ق بالقص 
 
ة قصيرة، واملطلوب اختيار جملة تتعل  عرض قص 

ه...    .17
 
ل لدي  ... ألن  العيد املفض 

عة )صورة من عالم  .18 ة طلب ي   رياضة، املوسيقا وغيرها(.التحضير بطاقات لصور متنو   منفي كل  حص 

د من التالميذ اختيار   البطاقة عدد محد 
 
ها تالئمه ال ثتي يشعر بأن   .عن هذه الصورة بشكل خاص   ويتحد 

ات  طةالشوكوال من  عةمتنو  ة ي  كم   حضار إ .19 طلب مختلفة، أغلفةو  بأطعمةوالحلوي   تناول  تلميذ كل   من وي 

ة طلب  .فقط واحدة حب   هاختيار  وسبب ،اليوم هذا بداية فيالتعبير عن شعوره  واحد من كل  بعدها ي 

أو أي سبب آخر...(،  ؟أم بسبب طعمها املعروف لديه مسبًقا ؟)هل اختارها بسبب اللون  حلوى الة حب  

  . دهاوبع ةالحب   تناول  قبل شعوره في تغيير هنالك أي   كان وهل

طلب من كل  ، ة األخيرةمن الحص   الخمس األخيرة، دقائقال في .21  ذ اإلجابة عن السؤال:يتلم ي 

 ؟"البيت إلى من املدرسة اليوم معه سأذهب الذي األمر هو ما"

ه كل   )كل  تلميذين متقابلين(، جلوس في حلقتين متداخلتينال من التالميذ طلبي   .21 تلميذ لآلخر  ويوج 

  .عن طريق سؤاله القول املكتوب في البطاقة يقابلهالذي 

  أمثلة
 
 األقوال التالية على بطاقات(: كتب)ت

 غضب، إهانة، حزن، فرح...(. ؟أي  ش يء يثير مشاعرك( 

 ا  تجربة جعلتك قويًّ

  ِدحَت  مديح حصلت عليه/ امت 

  ًِــــ ا لـأقول شكر...  .../ ألن 

 ش يء لن أنساه ما حييت 
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 ش يء يرافقني دائًما 

  ...ها ة هي... ألن  ة املثالي   الشخصي 

 ...لة عندي ة املفض   الشخصي 

 ... لة لدي   الوجبة املفض 

 ؟أي  مهنة سأختار حين أكبر 

   أكثر ش يء أحب  أن أمارسه مع والدي..... 

 ...ل عندي  اللون املفض 

 :إضاءات

 
 
الة، و  إبداء ميننطلب من املعل اءة، وتوفير جو  داعم مريح خالل هذه عرض املشاركة الفع  االقتراحات البن 

ى منهم إضافة م اللقاءات.
 
 قترحات واالختيارات.بامل قترحات أخرى، وإشراك التالميذ فيكما نتوخ

 باإلمكان إعداد دليل تقييم، بمشاركة التالميذ يعتمد على الرموز ال األرقام.

ر لبعضها. ات، عن طريق إرسال توثيق مصو  الي   نرجو منكم إشراكنا في هذه الفع 

 

 التوفيق اتمع أمني

 عبد هللا خطيب    صالح طه                                                                

ز التعليم العربي  
 
ش، مرك

 
 مدير قسم كبير للتعليم العربي                                          مفت

 مكتب نائب املدير العام                                                    قسم أ للتعليم االبتدائي  

 

 :ـنسخ ل

ار،   نائبة املدير العامجيال نج 

 مديرة قسم أ للتعليم االبتدائي   إيتي ساس ي،

 مديري األلوية

 مفتش ي األلوية 

 مفتش ي املدارس

ة في املدارس ة والتربية االجتماعي   مرشدي التربية اللغوي 


