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حمتوى قيمة الطاعة

املو�سوعم

شعار ونشيد القيمة1

2
استدالل القيمة من الشريعة اإلسالمية 

مفهوم القيمة
القيمة وضدها

3
قصة الطاعة

)تك .. تك .. تك(

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
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نشيد الطاعة

اأم����ر اإل����ه����ى ط���اع���ت���ي يف ك����ل  ي����ا  ل����ك 

 

ال�شكر ك��ل  خلالقي  رب��ي  مر�شاة  طاعتي 

الف�شل اأه����ل  ه���م  ط��اع��ت��ي  ول��ل��وال��دي��ن 

 

اأم����ر ك����ل  يف  جم���ي���ب���ا  م��ط��ي��ع��ا  ����ش���ام���ع���ا 
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قال تعاىل : 

زب ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی رب
)�شورة الن�شاء(: 59 

الطاعة هي

امتثال االأمر وهي اأي�شا موافقة ويل االأمر واالنقياد له، بقدر ان�شياعه ل�شرع 

اهلل تعاىل.

ال للع�شياننعم للطاعة

داد
�ش

الأ
ا
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ق�صة 

تك ..تك..تك
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ق�صة 

لطيفة بطي

ر�شوم

ه�شام �شليمان
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عند ال�شباح ا�شتيقظت )عنوبة( فرحة ون�شيطة الأنها �شتغني 

ف�ي طابور ال�شباح، و�شتعطيها املعلمة هدية جميلة.
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قدمت ماما ل�)عنوبة( ع�شري اجلزر، والذي ي�شاعدها 

على بقاءها ن�شيطة و�شحتها �شليمة

رف�شت )عنوبة( تناول الع�شري وقالت: ال .. ال اأريد 
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ذهبت اإىل الثالجة وتناولت كاأ�شا من االآي�س كرمي.

قال بابا ل� ) عنوبة (: �شعي معطفك قبل الذهاب اإىل 

املدر�شة، �شيربد اجلو بعد قليل.

قالت )عنوبة(: ال اأريد 
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علقت معطفها على اإحدى االأ�شجار. وحملت حقيبتها 

وراحت جتري اإىل مدر�شتها.

ف�ي الطريق هبت ريح باردة فاأخذت )عنوبة( تعط�س: 

هت�شووو، هت�شووو، هت�شووو
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اأم�شكت )عنوبة( امليكروفون لتغني ن�شيد ال�شبح ، لكن اأ�شنانها من 

�شدة الربد كانت ت�شطك : تك ....تك ..تك...تك

مل تقدر عنوبة اأن تغني �شوى :تك ..تك ..تك  
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قالت االأرانب ال�شغرية: تك تك! هذه لي�شت اأغنية يا عنوبة!

يا خ�شارة ، مل تغن )عنوبة( ومل حت�شل على الهدية من املعلمة قالت عنوبة: 

فف.. ف�ش�ي ....املرة ... القادمة ....�شاأ�شمع...

كالم ....ما..ما....وبابا.....هت�شوووووو.
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حوار امل�شاع�ر 

•ما هو �شعور عنوبة عندما  ا�شتيقظت ف�ي ال�شباح؟ 	

•مباذا �شعرت االأرانب عندما بداأت عنوبة بالغناء؟ 	

•ما هو �شعور عنوبة عندما اأم�شكت امليكرفون؟ 	

•كيف ت�شف م�شاعر عنوبة عندما ف�شلت بالغناء؟ 	

•�شف �شعور عنوبة بعد العودة اإىل املنزل؟ 	
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•لو ارتدت عنوبة معطفها؟ 	

•لو كانت عنوبة قد �شمعت كالم ماما وبابا؟ 	

•لو كنت اأنت مكان عنوبة وطلبت منك والدتك �شرب ع�شري  	
ال حتب مذاقه ؟

	•ا�شتثارة التفكري واخليال  

الت�شرف  ح�شن  على  	•التدريب 

ماذا �شيحدث ......؟

كيف تت�شرف ف�ي املواقف التالية؟ 

• طلبت منك والدتك اأن حت�شر لها كاأ�شا من املاء؟ 	

•راأيت �شديقك يرف�س اال�شتماع لن�شيحة اأبيه باأن ال يلعب يف ال�شارع؟ 	

حتب  واأنت  ال�شاحة  ف�ي  تالفة  لعبة  عن  تبتعد  اأن  املعلمة  منك  •طلبت  	

اللعب بها؟

•طلب منك والدك اأن تذهب معه اإىل امل�شجد ؟ 	
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يختار الطفل ال�شخ�شية املحببة لديه



18

يرتب الطفل مناظر الق�شة

1234
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ماذا تعلمنا من الق�شة

الطاعةنحن

طاعة الوالدين واجبه

�شجعي طفلك جلمع النجوم ليح�شل على هدايا �شالح  
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جماالت القيمة

طاعة الوالدينطاعة اهلل

طاعة االآخرينطاعة اأوىل االمر
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يحوط ال�شورة التي تعرب عن قيمة الطاعة
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اأحب   وال  اأحب....
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و�شل اجلزء الناق�س....
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�شل ال�شور املت�شابهة
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عزيزتي املعلمة 

لتعزيز قيمة الطاعة  

احر�شي على تعليم اأطفالك اأن:-

. 1 الرب باالآباء اأف�شل اأنواع الطاعات.

اأرقى الطاعات طاعة �شيدنا ابراهيم لربه. 2 .

اأرحم الطاعات طاعة �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم. 3 .

اأقوى الطاعات طاعة مو�شى لربه  4 .

اأجمل الطاعات طاعة عي�شى لربه. 5 .

وتذكري معلمتنا اأن :-

• عالمات العناد لدى الطفل تظهر عندما مير عرب مراحل منوه النف�شي  	
على  الطفل  ت�شاعد  املرحلة  هذه  فاإن  طبيعي.  االأمر  هذا  يعترب  حيث 

اال�شتقرار واكت�شاف نف�شه واإمكاناته وقدرته على التاأثري يف االآخرين.

• لي�س كل عناد مر�شي وي�شتلزم العالج. 	

حني يتعذر  • من الي�شتطيع تروي�س نف�شه على الطاعة ينبغي اأال يغ�شب 	

عليه النجاح.
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12 طريقه لتعويد االأبناء على الطاعة

م�شغول. وهو  يوؤمر  فال  االبن  انتباه  جذب     -  1

اأمكن. اإن  الطلب  �شبب  و�شرح  وو�شوح  ب�شهوله  اإليه  االإر�شادات  توجيه     -  2

واحدة.  مرة  كثرية  اأوامر  اإعطاء  عدم     -  3

. الر�شوة  اأو  التهديد  اىل  اللجوء  وعدم  اال�شتبداد  عن  البعد     -  4

اال�شتجابة. من  والتحقق  االأوامر   تنفيذ  متابعة     -  5

العادي. ال�شلوك  على  الطفل  اإثابة     -  6

اأخرى. مرة  عنه  ينهى  مبا  مرة  يوؤمر  فال  الثبات     -  7

التاأنيب. من  اأثرا  اأعظم  الرقيق  املطلب     -  8

التهديد. من  اأثرا  اأعظم  االإيجابي  الب�شيط  املطلب   -  9

حمدد. اأمر  تنفيذ  طلب     -  10

اإ�شراعه.  اإىل  يوؤدي  مما  اأكث�ر  تاأخريه  اإىل  يوؤدي  الطفل  تعجيل   -  11

لهم.  يعر�س  ملا  ي�شتجيبون  وكيف  االأطفال  يفكر  كيف  درا�شة  عليك   -  12

عزيزتي املعلمة اإليِك....
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