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سلسلة املهارات والقيم الحياتية 

للمرحلة املتوسطة

أنشطة - املدرب
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     مقدمة

الحمــد للــه الــذي أرشــدنا ملنهــج الرتبيــة الســليمة يف قرآنــه الكريــم، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد الــذي بعثــه مؤدبــا ومربيــا للنــاس أجمعــن، وعــى 

آلــه وصحبــه الطيبــن.

ــز عــى  ــث الرتكي ــن حي ــشء م ــة خاصــة بالن ــم عناي ــن القي ــة تكوي ــذل رشك تب

الربامــج الرتبويــة الخاصــة بهــم بدايــة مــن املرحلــة االبتدائيــة األوليــة وصــوال 

إىل املرحلــة الجامعيــة، وقــد قدمــت الرشكــة يف ســبيل ذلــك العديــد مــن 

املنتجــات التــي كانــت رائــدة يف مجالهــا انطاقــا مــن رؤيــة الرشكــة ورســالتها. 

ــب  ــم الجوان ــد أه ــل أح ــدى الطف ــة ل ــارات الحياتي ــم وامله ــب القي ــد جان ويع

التــي تحتــاج إىل عنايــة خاصــة، وحســن تربيــة ورعايــة منــذ فــرتة مبكــرة مــن 

عمــر الطفــل؛ لــذا فقــد أخــذت رشكــة تكويــن القيــم عــى عاتقهــا ومــن ضمــن 

أهدافهــا العنايــة بهــذا الجانــب مــن جوانــب تنشــئة الطفــل، وتقديــم سلســلة من 

القيــم واملهــارات الحياتيــة التــي تراعــي خصائــص الطفــل يف البيئــة العربيــة 

بشــكل عــام، والبيئــة الســعودية بشــكل خــاص.

آملــن مــن اللــه تعــاىل أن نكــون قــد قدمنــا منتجــا متميــزا يســاهم يف تنشــئة 

صحيحــة لجيــل جديــد.

رشكة تكوين القيم 
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التعريف بالحقيبة

مقدمة:

ــة لــدى املشــاركن  يهــدف هــذا الربنامــج إىل تعزيــز القيــم واملهــارات الحياتي

مــن خــال إمدادهــم بالعديــد مــن املعــارف املرتبطــة بهــا، والتدريــب العمــي 

ــاج  ــارات مــن خــال اســتقراء احتي ــم وامله ــك القي ــار تل ــم اختي ــا، وقــد ت عليه

ــي يف  ــاص، وروع ــكل خ ــعودية بش ــام، والس ــكل ع ــة بش ــة العربي ــال البيئ أطف

تصميــم الحقيبــة الحاليــة الجمــع بــن املتعــة والفائــدة، كــا صممــت األنشــطة 

ــارة املســتهدفة. ــب عــى القيمــة أو امله ــغ يف التدري بشــكل تفاعــي لتكــون أبل

ــال  ــن خ ــدم م ــدل، وتق ــة الع ــى قيم ــم ع ــن أيديك ــي ب ــة الت ــدرب الحقيب ت

مدخــل يثــر انتبــاه املشــاركن ويهيئهــم الســتقبال املعرفــة والتفاعــل معهــا، يتــم 

بعدهــا تعريــف املشــارك بالقيمــة بصــورة مبســطة، ثــم ميارس املشــاركون أنشــطة 

عمليــة تحــت إرشاف املــدرب، مــع اســتخدام املدخــل القصــي لتعزيــز االتجــاه 

اإليجــايب نحــو القيمــة، كــا ميــارس املشــاركون ألعابـًـا حركيــة وفكريــة اختــرت 

ملزيــد مــن املارســة العمليــة. 
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دليل الربنامج

العدل  اسم الربنامج

ر قيمة العدل يف جميع صوره، ويسعى ملارسته يف شؤون الهدف العام يقدِّ

حياته.

يتوقع بنهاية الربنامج – إن شاء الله تعاىل – أن يكون املشارك األهداف التفصيلية

قادرا عىل أن: 

    يوضح معنى العدل.

ر أهمية العدل يف كافة شؤون الحياة.     يقدِّ

    يحيك بعض القصص عن العدل.

    ميثِّل لصور العدل التي أمر اإلسام بها.

د صًورا من العدل التي ميكنه مارستها يف محيطه.     يعدِّ

    ميارس قيمة العدل يف حياته الشخصية.

    يحيك مواقف تاريخية حول تطبيق العدل.

3 ساعات تدريبيةالساعات التدريبية

7 أنشطة تعليمية متنوعةعدد األنشطة

طاب املرحلة املتوسطةالفئة املستهدفة
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سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:محتويات الربنامج

    مفهوم العدل.

    أهمية العدل يف حياتنا. 

    صور العدل وتطبيقاته.

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 
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فهرس املوضوعات

مقدمة

التعريف بالحقيبة

دليل الربنامج

فهرس املوضوعات

 تنبيهات للمنفذين

الوحدة األوىل

نشاط )1/1( 

نشاط )2/1(

نشاط )3/1(

نشاط )4/1(

نشاط )5/1(

نشاط )6/1(

نشاط )7/1(

2
3
4
6
7
9
11
17
19
22
25
27
28
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 تنبيهات للمنفذين

أخي املدرب، أخي املرشف الرتبوي:

فيام ييل بعض التنبيهات؛ والتي يرجى منها أن تساعدك عىل القيام مبهمتك 

عىل وجه أفضل بعون الله تعاىل:

    املهمة التي أنت بصددها هي تعليم قيم أو مهارات حياتية؛ لذا فا بد 

أن يكون تركيزك مع الطاب ُمنصبًّا عى التطبيقات التي ستقدم لهم، 

وموضوع النشاط هو قالب لتدريب الطاب عليها، فا تنشغل مبوضوع 

النشاط عن الهدف منه.

سينتجونها  التي  األفكار  عى  ركز  الطاب  مع  التواصل  خال  من      

والتطبيقات التي سيارسونها، وال يكن همك إصدار أحكام عليها؛ فقط 

قوم مارستهم للقيمة أو املهارة.

    اجتهد يف االلتزام باألوقات املحددة للتارين واألنشطة؛ فالهدف مارسة 

العمليات ال الوصول للنتائج.

    شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك أيًّا منهم دون مشاركة 

فعالة، ويساعدك يف ذلك تطبيق أساليب التعلم يف املجموعات الكبرة 

والصغرة، وقد يكون من املناسب الرتكيز عى بعض األساليب التي من 

شأنها إرشاك أكرب قدر من املشاركن، مثل:
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فكر – زاوج – شارك 	 

العصف الذهني	 

وغرها من األساليب التي سرد توضيحها يف الحقيبة.	 

وتفرده يف  منهم خصوصيته  فلكل  للطاب،  الفردي  التنشيط  تنس  ال      

التعلم، وتخصيص جانب من األنشطة للطالب مبفرده يساعد يف تحقيق 

ذلك.

للتعلم، فا تركز عى شخص دون غره، وال تجعل  البيئة اآلمنة      أوجد 

شخًصا واحًدا مدار حديث املجموعة سواء كان سلبا أو إيجابا، وال ترتك 

فرصة ألحد األقران للتقليل من زميله، أو السخرية منه. 

ا من املرح والبهجة لدى الطاب.      أوجد جوًّ
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الوحدة التدريبية األوىل

180  دقيقة
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جدول  األنشطة

الزمننوع النشاطاسم النشاطم

25 دتحليل موقفأنا عادل1/1

25 دفيديو تعليميالثوب الجديد2/1

25 ددراسة حالةاحكم بالعدل3/1

30 دلعبة تعليميةابحث معنا4/1

30 دفكر – زاوج - شارك  & تصميم فنييف حياتك أنت5/1

30 دواجبات عملية & مناقشات ثنائيةماذا ستفعل؟6/1

15 دبحث عى الويبيف املرة القادمة7/1

180 داملجموع
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نشاط )1/1(

تحليل موقف نوع النشاطأنا عادلاسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات25 دالزمن

يوضح معنى العدلالهدف

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط الحايل إىل توضيح معنى العدل.  

يقوم النشاط عى عرض بعض املواقف الحياتية، ومن ثم تحليلها والوصول إىل معنى العدل.  

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات ثنائية.  

يعطي املدرب املجموعات فرصة لقراءة املوقف الذي بن يديها، ثم يبدأ يف نقاش ثنايئ، ومن   

ثم يكون نقاًشا مفتوًحا للجميع حول كل موقف منفرد.

مناقشة املوقف األول

حاول أن توِجد نهاية لهذه القصة من تأليفك.	 

ما رأيك يف ما فعل ممدوح؟ 	 

هل توافق ممدوح يف تسمية فعله بالعدل؟	 

كيف ترى العدل بن الطاب يف مثل هذا املوقف؟	 

من خال املوقف كيف ميكنك أن تعرِّف مفهوم »العدل«؟	 
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مناقشة املوقف الثاين

اذكر بعض النصوص التي تحث عى العدل يف التعامل مع العال.	 

إىل أي الرأين متيل؛ أحمد أم والده؟ وملاذا؟	 

غلق النشاط:  

يغلق املدرب النشاط بالسؤال:	 

 ماذا استفدنا من هذا النشاط؟

 ما الذي تنوي أن تفعله بعد هذا النشاط؟

املوقف األول

ذات يوم دق جرس املدرسة ليعلن بداية حصة اللغة العربية، دخل األستاذ/ سعيد إىل الفصل   

وبدأ يف سؤال الطالب:

هل أنتم مستعدون لاختبار الذي اتفقنا عليه؟	 

أجاب الطاب يف صوت واحد: نعم يا أستاذنا، مستعدون بفضل الله.	 

لكــن كان هنــاك صــوت خافــت بينهــا يــردد بينــه 	 

وبــن نفســه: يــاااااه كلكــم جاهــزون إال أنــا!! ماذا 

ســأفعل اآلن؟ أنــا مل أســتطع أمس املذاكــرة والتجهز 

ا، ومنــت مبكــرًا  ــا جــدًّ لاختبــار؛ فقــد كنــت مرهًق

مــن كــرة التعــب، لقــد كنــا يف زيــارة خــارج 

املدينــة ألحــد أقاربنــا وقضينــا وقتـًـا جميــًا هنــاك، 

ولكننــي عــدُت مرهًقــا مــن هنــاك. 
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اســتفاق صاحــب هــذه الخواطــر عــى صــوت األســتاذ صائًحــا: مــا لــك يــا ممــدوح؟ 	 

مــاذا بــك؟ لقــد ناديــت عليــك ثــاث مــرات دون أن تنتبــه!! هــل أنــت مريــض؟ أجــاب 

ــد،  ــه الحم ــا بخــر ولل ــا أن ــا أســتاذي، لســت مريًض ــم: ال، ال، ي ــدوح بصــوت متلعث مم

فلنبــدأ االختبــار عــى بركــة اللــه.

بــدأ املعلــم يف توزيــع ورق األســئلة، وبــدأ الطــاب بهمــة ونشــاط يف اإلجابــة عنهــا، إال 	 

ا:  ممدوًحــا، الــذي دار بينــه وبــن نفســه حــوار خطــر جــدًّ

 ماذا سأفعل اآلن؟ أنا ال أستطيع اإلجابة عن تلك األسئلة، وليس أمامي سوى طريق واحد، 

وهو أن أستعن بالكتاب، نعم سأفتح الكتاب وأنظر فيه نظرة رسيعة، فهذا حقي، وهو 

من العدل بيننا؛ فجميع أصدقايئ أخذوا هذه الفرصة، لقد نظروا يف الكتاب وتأملوه 

جيًدا ثم هم اآلن يجيبون عن األسئلة، وأنا ال بد أن آخذ نفس الفرصة، فهذا يعني العدل 

فيا بيننا جميًعا.

املوقف الثاين

أحمد والده رجل أعال كبر، ولديه العديد من املصانع والرشكات يف مجاالت مختلفة، وقد   

كان ذلك سبًبا يف وجود عدد كبر جًدا من العال، يؤدون 

وظائف مختلفة ومتعددة.

أحد  ساحة  يف  والده  بصحبة  يقف  أحمد  كان  يوم  ذات   

مصانعهم، فإذا بأحد العال يتجه نحوها وقد بدا عى حاله 

الفقر واالحتياج.

وجه العامل كامه لوالد أحمد: سيدي أنا أحتاج إىل سلفة من   

املصنع حتى حلول الراتب، فلدي بعض االلتزامات األرسية، 
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وقد ذهبت للمدير املايل فأخربين أنني ال يحق يل أن آخذ سلفة هذا الشهر ألنني استنفذت 

رصيدي املتاح للسلفة يف هذه الفرتة، ولهذا أتيت إليك وأمي كبر يف الله تعاىل أن تساعدين 

يف الحصول عى السلفة التي أريدها.

تأمل والد أحمد العامل للحظة ثم قال له: طاملا أن املدير املايل قال إنك ال يحق لك أن تأخذ   

سلفة فهذا عمله وهو أدرى به، وال أود التدخل يف أعاله.

انرصف الرجل منكرس الخاطر، وقد تجمع عى وجهه كل تعابر الحزن واألمل.  

وبقي أحمد ينظر تجاهه وهو ينرصف يف حاله تلك، وبقيت عينه معلقة عليه حتى اختفى عن   

األنظار.

مر اليوم، ويف املساء كانت لدى أرسة أحمد أمسية عائلية لتناول العشاء، وقبل موعد األمسية   

حرض الطعام من أحد املطاعم الفاخرة، فاستقبل 

منه  وطلب  الطعام،  منه  واستلم  العامل،  أحمد 

فاتورة الطعام، وكانت 5000 ريال، دفعها أحمد 

مع شكر وابتسامة طيبة للعامل.

سعادة ورسور، غر  أمسيتها يف  العائلة  أمضت   

أن أحمد ظل طوال الليلة شارد الذهن، يبدو عليه 

ذلك،  والده  وقد الحظ  العميق،  والتفكر  القلق، 

فاقرتب منه قائًا: شكلك ال يعجبني، يبدو أن هناك أمًرا ما يشغل عقلك وفكرك، لو أحببت 

شاركني إياه لنفكر مًعا.

نظر أحمد إىل والده قائاًل: بكل رسور يا والدي .. ثم بدأ يحيك لوالده ما يشغله، فقال:  

هــل تتذكــر العامــل الــذي جاءنــا اليــوم يف املصنــع؟ قــال الوالــد: أي عامــل؟ فهم كثر 	 
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ــه  ــت مل تتدخــل لتعطي ــب ســلفة، وأن ــذي طل ــك العامــل ال ــد: ذل ــال أحم ــم. ق كــا تعل

إياهــا بعــد رد املديــر املــايل بالرفــض لطلبــه هــذا، قــال الوالــد: آه .. تذكرتــه، تذكرتــه، 

ــه،  ــن حال ــألته ع ــب، وس ــد أن ذه ــه بع ــد تبعت ــد: لق ــال أحم ــل؟ ق ــذا العام ــه ه ــا ب م

وعرفــت أنــه كان بحاجــة إىل مبلــغ 500 ريــال فقــط؛ ألن زوجتــه كانــت مريضــة وكانــت 

ــايل الخــاص.  ــن م ــا م ــه إياه ــة، فأعطيت ــور الخاصــة والعاجل ــض األم بحاجــة إىل بع

نظــر الوالــد إىل أحمــد ثــم قــال: وهــل هــذا هــو ســبب تفكــرك وانشــغالك هكــذا؟ قــال 

أحمــد: يف الحقيقــة أنــا كنــت نســيت األمــر، ولكــن عندمــا اســتقبلت منــدوب املطعــم 

ودفعــت فاتــورة الطعــام وكان 5000 ريــال شــعرت باالرتبــاك والتوتــر، ففاتــورة وجبــة 

واحــدة تفــوق مــا كان يحتاجــه هــذه العامــل مبقــدار 10 مــرات، وقــد شــعرت أن هــذا 

ليــس بعــدل، إذ كيــف يعمــل إنســان طــوال الوقــت مببلــغ ال يكفــي احتياجــه؟ وملــاذا ال 

ــد  ــع احتياجــات العــال األساســية عــى األقــل عن يراعــي أصحــاب الــرشكات واملصان

تحديــد الرواتــب، ابتســم والــد أحمــد وقــال لــه: هــذا األمــر كبــر عــى تفكرك يــا بني، 

فنحــن نضــع الرواتــب وفــق الســوق، والعــرض والطلــب، والتخصصــات النــادرة يكــون 

لهــا راتــب كبــر، والتخصصــات املتوافــرة يكــون راتبهــا 

ــا، فالســوق هــو الــذي يحكــم تحديــد الرواتــب.  متدنيً

قــال أحمــد: ولكــن مــاذا عــن االحتياجــات األساســية 

كاملــأكل، واملــرشب، وامللبــس، والــدواء، والتعليــم؟ مــاذا 

ــي  ــوق ال يكف ــدده الس ــذي يح ــب ال ــن الرات إذا مل يك

لذلــك؟ هــل نستســلم للســوق ونقــول هــذا هــو الســعر 

املوجــود؟ أم نعــدل نحــن وفــق ظــروف العــال لدينــا 

ونراعــي احتياجاتهــم؟
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نرشة معرفية )1/1(

العدل هو خاف الجور، وهو القصد يف األمور، وما قام يف النفوس أنه مستقيم، وهو ِمن: )َعَدَل 

َيْعِدُل فهو عادل(.

والعدالة يف اإلسام هي إعطاء الحق ألهله وافًيا غر منقوص يف قليل أو كثر، وعدم نقصانه 

أو زيادته عى حساب الغر، وهو الحكم بالحق، ومن كال العدالة يف اإلسام أنه أمر بالعدل 

ونهى عن الظلم.

واملراد بالعدل: أن يعطى كل ذي حق حقه با بخس وال ظلم وال إفراط وال تفريط، وقد حث 

ُرُسَلَنا  َأْرَسْلَنا  تعاىل: ﴿َلَقْد  يقول  الساوية  الرساالت  العدل، وجعله هدف  الكريم عى  القرآن 

اُس ِباْلِقْسِط﴾ ]الحديد:25[. َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّ ِباْلَبيِّ
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نشاط )2/1(

فيديو تعليمي نوع النشاطالثوب الجديداسم النشاط

جهاز عرض+ ملف الفيديواألدوات25 دالزمن

يدرك أهمية العدل يف كافة شؤون الحياةالهدف

إجراءات التنفيذ

العدل يف كل األحوال، ومن بن ذلك  النشاط الحايل إىل تنبيه املشاركن إىل أهمية  يهدف   

العدل بن األبناء.

يشاهد املدرب الفيديو أواًل، ويحدد النقاط التي ميكن أن يثرها يف النقاش مع املشاركن.  

يعرض الفيديو عى املشاركن يف ظروف مناسبة ومهيئة.  

يغلق املدرب النشاط بالسؤال:   

ماذا استفدنا من هذا النشاط؟	 

ما الذي تنوي أن تفعله بعد هذا النشاط؟	 

ميكن الوصول للفيديو من خال الرابط التايل:	 
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نرشة معرفية )1/ 2(

أهمية العدل: 

العدل سبب يف حصول الخر والربكة. 	 	
بالعدل تحصل الطأمنينة ويشعر الناس باالستقرار. 	 	

بالعدل يحصل الوئام بن الراعي والرعية. 	 	
بالعدل يسود يف املجتمع التعاون والتاسك. 	 	

العدل يقيض عى املشكات واالضطرابات الناتجة عن الظلم. 	 	
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نشاط )3/1(

دراسة حالةنوع النشاطاحكم بالعدلاسم النشاط

سبورة + أقام + أوراق األدوات25 دالزمن

يحيك بعض القصص عن العدلالهدف

إجراءات التنفيذ

النبين داوود وسليان عليها السام، وحكمها يف  النشاط الحايل يدور حول قصة    

الغنم التي نفشت يف الحرث.

م املشاركون إىل مجموعات ثنائية. ُيقسَّ   

يطلب املدرب من املجموعات البحث عن النص من القرآن الكريم الذي يدل عى القصة.   

مينح املدرب املشاركن وقًتا مناسًبا للبحث يف حدود 5 دقائق.   

يجمع املدرب املشاركن ثم يبدأ يف رشح مبسط للقصة، دون التطرق للحكم الذي حكم    

به كلٌّ من النبين الكرمين عليها السام.

يطلب املدرب من كل مجموعة ثنائية تقديم حكم عادل يف القضية.   
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يستعرض املدرب األحكام التي توصل إليها املشاركون، مع مناقشة بعضها للتعرف عى    

وجه العدل فيها.

قد يكون من املشاركن من لديه سابق معرفة بالقصة واألحكام التي أصدرها النبيان    

عليها السام؛ لذا من املمكن أن تسألهم: َمن يعرف قصة حكم نبيي الله داوود وسليان 

عليها السام يف الغنم التي نفشت يف الحرث؟ أو أن تتلو عليهم اآلية وتسألهم: َمن 

أن  يعرفها معرفة صحيحة فاطلب منه  َمن  القصة؟ فإذا تبن لك أن مثة  يعرف هذه 

يعطي املجال لزمائه للتفكر، وأال يشوش عليهم.

غلق النشاط:   

يغلــق املــدرب النشــاط بتقريــر الحكــم العــادل الذي توصــل إليه ســليان عليه الســام، 	 

مســتعيًنا بنــص القصــة املرفــق مــع النشــاط هنا.

يؤكد املدرب عىل ما ييل:	 

 	أهمية العدل يف الحكم عى األشياء.

		رضورة الرتوي قبل إصدار األحكام.

 	فضيلة الرجوع إىل الحق، وعدم اإلرصار عى الباطل.  
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نرشة معرفية )1/ 3(

قصة نبيي الله داوود وسليامن عليهام السالم

ا ِلُحْكِمِهْم  قال الله تعاىل: ﴿َوَداُووَد َوُسَلْيَاَن ِإْذ َيْحُكَاِن يِف اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّ

َشاِهِديَن﴾ )األنبياء:78(.

إىل  املتخاصمون  فجاء  وأفسدته،  فأكلته  ليًا  لقوم  غنم  فيه  دخلْت  زرًعا  »أن  املفرسون:  ذكر 

الزرع  لصاحب  بالغنم  السام-  عليه  داوود-  فحكم  القصة؛  عليه  وقصوا  السام-  عليه  داوود- 

عوًضا عن حرثه الذي أتلفته الغنم ليًا، فلا خرج الخصان عى سليان- عليه السام- وكان 

يجلس عى الباب الذي يخرج منه الخصوم، وهو ابن إحدى عرشة سنة فقال: بَم قىض بينكا 

إنك  الله  نبي  يا  أباه فقال:  السام-؟ فلا علم قال: انرصفا معي، فأىت  الله داوود- عليه  نبي 

حكمَت بكذا وكذا، وإين رأيُت ما هو أرفق بالجميع، قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن تدفع الغنم إىل 

صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، وتدفع الحرث إىل صاحب الغنم ليقوم عليه، 

فإذا عاد الزرع إىل حاله التي أصابته الغنم يف السنة املقبلة رد كل واحد منها ماله إىل صاحبه؛ 

قَت يا بني، ال يقطع الله فهمك، وقىض مبا قىض به سليان- عليه  فقال داوود -عليه السام-: وفِّ

السام-«. قال معناه ابن مسعود -ريض الله عنه- ومجاهد وغرها.
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نشاط )4/1(

لعبة تعليميةنوع النشاطابحث معنا اسم النشاط

األدوات30 دالزمن
آيات  فيها  مكتوب  ورقية  قصاصات 

3A وأحاديث نبوية عن العدل، ورق

ميثِّل لصور العدل التي أمر اإلسام بهاالهدف

إجراءات التنفيذ

من  واملطلوب  الكنز،  عن  البحث  يحايك  هنا  النشاط   

التي  الورقية  القصاصات  من  عدد  تجهيز  املدرب 

نبوية تتحدث عن  آيات قرآنية وأحاديث  تحتوي عى 

صور من العدل التي أمر اإلسام بها.

مكان  من  محرتمة  مواضع  يف  القصاصات  توضع   

اللقاء التدريبي.

يركز يف جمعه  ألوان مختلفة، وكل فريق  ذات  تكرر عى قصاصات  واألحاديث  اآليات  نفس   

للقصاصات عى اللون الخاص به فقط.

يكلف املشاركون بالبحث عن القصاصات وإحضارها، ومن ثم يقومون بتصنيفها بغية الوصول   

لعنوان: »من صور العدل التي أمر اإلسالم بها«.

بعد عملية التصنيف تصمم كل مجموعة عى ورقة A3 شكًا فنيًّا يعرب عن العنوان، وتوظف   -  

فيه القصاصات الورقية. 
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النصوص التي ستكتب يف القصاصات:  

يرجى ماحظة أن الذي سيكتب يف القصاصات الورقية هو فقط النصوص الرشعية دون التبويب 

أو العناوين املذكورة؛ فاملشاركون هم من سيكتشفون التبويب ويكتبونه.

  	العدل يف الوالية عىل الناس: 

قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ املقســطن يــوم القيامــة عــى منابــر مــن نــور، عــن ميــن الرحمــن- 	 

ــوا«. ــا يديــه ميــن-، الذيــن يعدلــون يف حكمهــم وأهليهــم ومــا َولُّ وكلت

ــه: إمــام عــادل، 	  ــه يــوم ال ظــلَّ إال ظلُّ قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »ســبعة يظلُّهــم اللــه تعــاىل يف ظلِّ

ــخ الحديــث الرشيــف«. ــق باملســاجد..... ال ــه، ورجــل قلبــه معلَّ ــادة الل وشــاب نشــأ يف عب

العدل يف الحكم: قال تعاىل: ﴿َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْنَ النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل﴾ النساء:58. 		

العدل بني األبناء: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فاتقوا الله واعدلوا بن أوالدكم«. 		

العدل يف القول:  		

اكُْم 	  قــال تعــاىل: ﴿َوإَِذا قُلْتـُـْم فَاْعِدلـُـوا َولـَـْو كَاَن َذا قـُـْرَب َوِبَعْهــِد اللَّــِه أَْوفـُـوا َذلُِكــْم َوصَّ

ــْم تََذكَُّروَن﴾ األنعــام:152. ــِه لََعلَُّك ِب

ــْو َعــَى 	  ــِه َولَ اِمــَن ِبالِْقْســِط ُشــَهَداَء لِلَّ ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا كُونُــوا قَوَّ قــال تعــاىل: ﴿يَ

ــاء:135. ــِن َواأْلَقَْرِبَن﴾ النس ــُكْم أَِو الَْوالَِديْ أَنُْفِس

العدل يف الكيل وامليزان:  		

َوالِْميــزَاَن 	  الَْكيْــَل  ﴿َوأَْوفُــوا  تعــاىل:  قــال 

.1 5 2 : م ألنعا ا  ﴾ لِْقْســِط ِبا



العـدل

24

ِفــَن الَِّذيــَن إَِذا اكْتَالـُـوا َعــَى النَّــاِس يَْســتَْوفُوَن َوإَِذا كَالُوُهــْم 	  قــال تعــاىل: ﴿َويـْـٌل لِلُْمطَفِّ

وَن أاََل يَظـُـنُّ أُولَِئــَك أَنَُّهــْم َمبُْعوثـُـوَن لِيَــْوٍم َعِظيــٍم يـَـْوَم يَُقــوُم النَّــاُس  أَْو َوزَنُوُهــْم يُْخــرِسُ

ــن: 1 -6. ــرَبِّ الَْعالَِمَن﴾ املطفف لِ

اِمَن ِللَِّه  ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َها الَّ العدل مع غري املسلمني واملخاصمني: قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ 		

ُقوا اللََّه  ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّ ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَّ

ا َتْعَمُلوَن﴾ املائدة: 8. ِإنَّ اللََّه َخِبٌر مِبَ

العدل بني الزوجات: قال تعاىل: ﴿َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا يِف اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم  		

اُنُكْم َذِلَك َأْدَن  َاَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأمْيَ َساِء َمْثَنى َوثثُ ِمَن النِّ

َأالَّ َتُعوُلوا﴾ النساء:3.
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نشاط )5/1(

فكر – زاوج - شارك  & تصميم فنينوع النشاطيف حياتك أنتاسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات30 دالزمن

د صوًرا من العدل التي ميكنه مارستها يف محيطه.الهدف يعدِّ

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط إىل فتح آفاق التفكر لدى املشاركن لتحديد صور العدل التي ميكنه القيام بها   

يف بيئته املحيطة به.

ينفذ النشاط بأسلوب فكر – زاوج – شارك؛ حيث يفكر كل مشارك منفرًدا، ثم يف مجموعات   

ثنائية، ثم يتشارك الجميع مًعا فيا توصلوا إليه.

يطلب املدرب من املشاركني الجواب عن السؤالني:  

ما مجاالت العدل املوجودة يف البيئة من حولك؟	 

دة ســتقوم بهــا يف حياتــك 	  مــاذا تنــوي أن تفعــل لتحقــق العــدل؟ اذكــر أفعــااًل محــدَّ

بدايــة مــن اليــوم.

يستعرض املدرب ما توصلت إليه املجموعات، ويبدي تعليقاته عليها.  

يطلب من املشاركن وبشكل فردي التعبر عا توصلوا إليه يف صورة تصميم فني مناسب.  
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يغلق املدرب النشاط بالتأكيد عىل ما ييل:  

ا.	  مجاالت وصور العدل من حولنا كثرة جدًّ

ميكنني أن أمارس العدل مع:	 

أصدقاء املدرسة .. )كيف؟(   

اإلخوة واألخوات .. )كيف؟( 	 	

األهل واألقارب .. )كيف؟( 	 	

الجران يف الحارة .. )كيف؟( 	 	

العالة يف املنزل .. )كيف؟( 	 	
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نشاط )6/1(

نوع النشاطماذا ستفعل؟اسم النشاط
واجبات عملية & مناقشات ثنائية مع 

املدرب

سبورة + أقام + أوراقاألدوات30 دالزمن

ميارس قيمة العدل يف حياته الشخصيةالهدف

إجراءات التنفيذ

النشاط الحايل عبارة عن محاولة لتحفيز املشاركن عى مارسة العدل يف حياتهم.  

يطلب املدرب من كل مشارك منفرًدا تحديد بعض األعال التي يظن أنها تحتاج منه إىل جهد   

لتحقيق العدل بشكل صحيح، أو بعض املارسات الخطأ والتي يرغب يف تصحيحها.

بعد تحديد تلك األعال يتفق املدرب مع املشارك عى البدء يف تعديل السلوك الخطأ ومحاولة   

خطة  خال  األعال  تلك  يف  العدل  مارسة 

. دة بوقت معنَّ محدَّ

يتابع املدرب نتيجة التطبيق مع املشارك أسبوعيًّا.  

معه  التواصل  عى  املشاركن  املدرب  يحث   

أثناء  لهم  يعرض  قد  أمر  أي  يف  واستشارته 

محاوالتهم لتنفيذ ما اتفق عليه.
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نشاط )7/1(

البحث عى اإلنرتنتنوع النشاطيف املرة القادمةاسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات15 دالزمن

يحيك مواقف تاريخية حول تطبيق العدلالهدف

إجراءات التنفيذ

هذا النشاط عبارة عن تكليف بواجب منزيل يقوم به املشاركون منفردين.  

يطلب من كل مشارك البحث يف اإلنرتنت من خالل اليوتيوب أو من خالل املواقع األخرى   

عن:

قصص تاريخية حول تطبيق العدل من:	 

  سرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 	سرة الصحابة والسلف الصالح ريض الله عنهم.

 	تاريخ الدولة اإلسامية.

م يف اللقاء القادم. املستهدف: تجهيز قصة واحدة فقط لتُقدَّ  

ر،  عند الحضور يف اللقاء القادم يعطي املدرب الفرصة للجميع لعرض ما توصلوا إليه سوى املكرَّ  

ومن يعلق عليها.

يحث املدرب املشاركن عى توثيق عملية البحث، وكيف وصلوا للمعلومات، مع التنبيه عى أنه   

سيستعرض بعض املشاركات حول تجربة البحث، وأهم ما استفادوه من خالها.
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متت 

بحمد الله


