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سلسلة املهارات والقيم الحياتية 

للمرحلة املتوسطة

أنشطة - املدرب

املبادرة 
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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

أطفــال البيئــة العربيــة بشــكل عــام، وروعــي يف تصميــم الحقيبــة الحاليــة الجمع 

ــغ يف  ــدة، كــا صممــت األنشــطة بشــكل تفاعــي لتكــون أبل ــة والفائ بــن املتع

التدريــب عــى القيمــة أو املهــارة املســتهدفة.

ــال  ــن خ ــدم م ــادرة، وتق ــة املب 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

املبادرةاسم الربنامج

تعزيز قيمة املبادرة لدى املشاركن الهدف العام

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

قادرا عىل أن: 

    يستنتج تعريف املبادرة.

    يقدر أهمية التحي باملبادرة يف حياته الخاصة والعامة.

    يحلل أثر املبادرة من خال الناذج املبادرة يف التاريخ.

    يعدد مبادرتن ذات أثر يف التاريخ.

    يرتب مستويات املبادرة.

    يرضب أمثلة عى مستويات املبادرة.

يحدد موقعه من مستويات املبادرة.  

يعدد ميادين املبادرة الذاتية.  

يذكر مواقف عى ميادين املبادرة الذاتية.  

يحدد أسباب ضعف املبادرة.  

يوضح رشوط نجاح املبادرة.   

يحدد الخطوات الازمة لصياغة مبادرة ناجحة.  

يصمم مبادرة مامئة لواقع محيطه.  
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4 ساعات تدريبيةالساعات التدريبية

11 نشاطا تدريبيا متنوعاعدد األنشطة

طاب املرحلة املتوسطةالفئة املستهدفة

سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:محتويات الربنامج

   مفهوم املبادرة.

أهمية التحي باملبادرة.  

مستويات املبادرة.  

ميادين املبادرة.  

أسباب ضعف املبادرة.  

خطوات تصميم املبادرات.  

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 
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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.

أيًّا منهم دون مشاركة  شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك    

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:

فكر – زاوج – شارك 

العصف الذهني

وغرها من األساليب التي سرد توضيحها يف الحقيبة.
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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

 



9

 الجدول الزمني للربنامج

الزمنالبيانالوحدة التدريبيةم

1
الوحدة التدريبية األوىل

مدخل يف املبادرة 

مفهوم املبادرة.

أهمية التحي باملبادرة.
70 دقيقة

2
الوحدة التدريبية الثانية

ميادين املبادرة

مستويات املبادرة.

ميادين املبادرة.

أسباب ضعف املبادرة.

70 دقيقة 

االوحدة التدريبية الثالثة

اصنع مبادرتك

رشوط صناعة املبادرات. 

خطوات تصميم املبادرات.
100 دقيقة





الوحدة التدريبية األوىل

مدخل يف املبادرة  

70  دقيقة 
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األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

     يستنتج تعريف املبادرة.
    يقدر أهمية التحي باملبادرة يف حياته الخاصة والعامة.

     يحلل أثر املبادرة من خال الناذج املباِدرة يف التاريخ.
    يعدد مبادرتن ذات أثر يف التاريخ.

     يلخص نتائج التعلم من الوحدة األوىل.

الزمننوع النشاطعنوان النشاطرقم النشاط

20 دقيقةمناقشة وحوار حول مقطع مريئما املبادرة؟1/1

20 دقيقةنشاط تعليمي / فكر – زاوج - شاركملاذا أبادر؟2/1

3/1
املباِدر اإليجايب ماذا لو  مل 

يباِدر؟
20 دقيقةتحليل ومناقشة

10 دقائقربط وتلخيصالخط الزمني4/1

70 دقيقةاملجموع
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نشاط )1/1(

 مناقشة وحوار حول مقطع مريئ نوع النشاطما املبادرة؟اسم النشاط

األدوات20 دقيقةالزمن
أدوات العرض املريئ "بروجكرت" + الشاشة 

+ مقطع الفيديو + أوراق 4A + أقام

أن يستنتج املشارك تعريف املبادرة  الهدف

إجراءات التنفيذ

يقدم املدرب للفيديو بشكل مناسب ومشوق.   

ميكن الدخول عى الفيديو من خال صورة code QR  املوضحة هنا.   

بعد مشاهدة الفيديو يدور نقاش مع املشاركن بشكل »عصف ذهني / مجموعات« حول:   

ما انطباعاتكم عن سلوك الرجل الغني يف البداية؟	 

لو كنت مكان ذلك الرجل الغني ماذا كنت ستفعل؟	 

ماهي توقعاتكم لشعور الرجل الفقر؟	 

حاولوا معا كمجموعات صياغة تعريف مناسب ملفهوم املبادرة.	 

حولــوا التعريــف الــذي توصلتــم إليــه إىل شــكل إبداعــي: 	 

رســم، متثيــل صامــت، بيــت شــعر، أنشــودة .. الــخ

املشاركن،  مداخات  عى  بالتعليق  النشاط  املدرب  يغلق    

وميكنه  املبادرة،  مبفهوم  املراد  لتحديد  معهم  والوصول 

االستعانة بالتعريف الوارد هنا. 
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نرشة تعريفية )1/1(

تعريف مبسط ملفهوم قيمة املبادرة: 

»القــدرة عــى إحــداث التغيــرات املطلوبــة، وصناعــة األحــداث الجديــدة، واســتغال 	 

الفــرص املتاحــة«.

ن رسعة استجابة اإلنسان ملا يحدث من حوله. 	  املبادرة تتضمَّ

وينتبه إىل أن مفهوم املبادرة هنا ليس حكرا عى املبادرات التطوعية.	 
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نشاط )2/1(

نشاط تعليمي / فكر – زاوج - شاركنوع النشاطملاذا أبادر؟اسم النشاط

السبورة الورقية + أوراق 4A + أقام األدوات20 دقيقةالزمن

أن يقدر املشارك أهمية التحي باملبادرة يف حياته الخاصة والعامةالهدف

إجراءات التنفيذ

يقدم املدرب للمشاركني سؤاال نصه: ما الذي أستفيده عى املستوين العام والخاص إذا    

أصبحت مباِدرا؟

يطلب املدرب من كل مشارك التفكر منفردا يف جواب السؤال.   

يرتك لهم فرصة دقيقتن.   

يطلب املدرب من املشاركن الحركة العشوائية يف املكان، ثم مع صوت الصافرة أو النداء    

الذي  صديقه  مع  واحد  كل  ويقف  الحركة  عن  يتوقفون 

يواجهه بوجهه.

يف  معا  املناقشة  متقابلن  اثنن  كل  من  املدرب  يطلب    

نتيجة ما خرجوا به كجواب عى السؤال.

اثنن  كل   ليعرض  أخرى  دقائق   3 مدة  املدرب  يرتك    

واحدة  نتيجة  عى  ويتفقا  نقاشها،  نتيجة  به  خرجا  ما 

سيعرضانها الحقا عى بقية املشاركن.
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من خال  إليه  توصا  ما  الثنائية عرض  املجموعات  من  املدرب  يطلب  دقائق   10 خال    

اختيار أحدها، مع رضورة إعطاء الفرصة لجميع الثنائيات للحديث والتعبر.

خال 5 دقائق يقيم املدرب النتائج ويوجهها نحو اإلجابة املفرتضة وفق املحتوى املعريف    

املوضح هنا. 

خال عرض املدرب لنقاط املحتوى املعريف املصاحب يرضب هو واملشاركون معه األمثلة    

عى كل عنرص من تلك العنارص.

عى املدرب أال يقف موقف املتفرج أثناء انشغال املتدربن ونقاشهم فيا بينهم، بل ال بد أن    

يتحرك بن املتدربن لرد عى االستفسارات واألسئلة، أو يحفز تفكر املتدربن.. الخ 

»نرشة تعريفية 2/1«

ما أهمية أن يكون اإلنسان مباِدًرا؟

نيل األجر والثواب قال تعاىل )وتعاونوا عىل الرب والتقوى( سورة املائدة آية 2،  وجاء يف    

الحديث عن النبي  أنه قال )خري الناس أنفعهم للناس (حديث حسن، وقال أيضا )والله 

يف عون العبد ماكان العبد يف عون أخيه (حديث صحيح. 

يحقق مكاسب دنيوية وأخروية أكرث.   

يسعى نحو التغير.   

يسعى نحو االبتكار.   

تنوع الخيارات.    

امتاك اإلرادة الُحرَّة.    

نيل حبِّ اآلخرين.    

االستفادة من الخربات واملواقف التي مير بها.     

التفاعل مع ما يحدث من حوله.     
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نشاط )3/1(

اسم النشاط
املباِدر اإليجايب 

ماذا لو مل يباِدر؟
تحليل ومناقشة نوع النشاط

السبورة الورقية + أوراق 4A + أقام األدوات20 دقيقة الزمن

الهدف
-  أن يحلل املشارك أثر املبادرة من خال الناذج املبادرة يف التاريخ 

-  أن يعدد املشارك مبادرتن ذات أثر يف التاريخ

إجراءات التنفيذ

يقص املدرب عىل املتدربني قصة الصحايب الجليل »أبو طلحة األنصاري« ريض الله عنه ،    

بأسلوب متثيي تشويقي.

يناقش املدرب املشاركني حول ما ورد يف القصة، ومظاهر املبادرة واإليجابية لدى الصحايب    

الجليل يف مواقفه املذكورة هنا.

من خال املجموعات الصغرة من 4 إىل 5 أفراد يطلب املدرب من املشاركني حكاية بعض    

املبادرات املؤثرة يف التاريخ.

بعد انتهاء استعراض ما لدى املشاركن يقدم املدرب لهم عددا من املبادرات التي أثَّرت يف    

تاريخ اإلسام، وسيجدها يف املحتوى املعريف 

املصاحب.

يفتح املدرب نقاشا حول:    

مــا مامــح املبــادرة التــي قدمــت يف املوقــف 	 

/القصة؟
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ما هي املواقف التي أثرت فيك من املوقف/ القصة؟	 

ما األثر الذي أحدثته قيمة املبادرة لدى الناذج املذكورة؟	 

اذكر منوذج مبادرة ذات أثر يف التاريخ.	 

مــاذا لــو مل يبــادروا؟  ليســتعرض فيــه أجوبــة املشــاركن حــول املبــادرات التــي ذكرهــا 	 

أو ذكــرت لــه، وتخيــل الحــال إذا مل يبــادر أصحــاب تلــك املبــادرات إىل طرحهــا والعمــل 

ألجــل إخراجهــا.

يف املحتوى املعريف املصاحب يجد املدرب:   

القصــة التــي ســيحكيها للمشــاركن، ويحتــاج األمــر منه إىل املراجعــة الدقيقــة والقراءة 	 

املتأنيــة واالســتعداد للروايــة بأســلوب شــيق عى املشــاركن.

عدًدا من الناذج الرائعة من املبادرات التي كان لها أكرب األثر يف التاريخ.	 

النــاذج املذكــورة هنــا هــي منــاذج إســامية يف املقــام األول وال مانــع مــن إطــاق 	 

ــخ. ــرت يف التاري ــدة أثَّ ــادرات رائ ــرة الســتخراج منــاذج أخــرى مــن مب الذاك

نرشة معرفية 3/1

أوال: القصة:

املباِدر اإليجايب

أبو طلحة زيد بن سهل األنصاري ريض الله عنه

أثُر  عليه  وظهر  حَجًرا،  بطنه  عى  َشدَّ  وقد  ُيقرئهم،  الصفة  ألصحاب  يوًما    الله  رسول  جَلَس 

ُيِطْق أن يْبَقى كالعاجز  ْل ذلك املنظر، ومل  الجوع، فمرَّ أبو طلحة فرآه عى هذه الحال، مل يتحمَّ

الجوع،    الله  رسول  وجه  َعَرْفُت يف  إين  المرأته:  وقال  بيته،  إىل  فوًرا  ذهب  اليدين،  مكتوف 
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َشِعٍر،  ِمْن  مدٌّ  إال  عندي  ما  قالت:  يشء؟  عندِك  فهل 

ومعه  جاء  وإْن  أشبعناه،  وحَدُه  الله  رسوُل  جاءنا  إْن 

ندعَو  أن  عىس  وأْصلِحيِه  اْعِجِنْيِه  قال:  عنهم.  قلَّ  أَحٌد 

واحًدا. ُقْرًصا  منه  فصنعْت  عندنا،  فيأكَل  الله  رسوَل 

َأُبو َطْلَحَة ربيَبُه أنَس بن مالك وقال له: اْذَهْب،  وأْرَسَل 

َيَتَفرََّق  َفَدْعُه َحتَّى  َقاَم  َفِإَذا  اللَِّه،  َقِريًبا ِمْن َرُسوِل  َفُقْم 

َأْصَحاُبُه، ثم قل له: إن أيب يدعوك. َوالَيْعَلْم ِبَك َأَحٌد، وال 

تدُع غرَه فتفضَحني.

النبي  فقال  نعم،  قال:  َطْلَحَة؟  َأُبو  َأْرَسَلَك  يسأله:  به  وإذا  الله،  رسوِل  مجلِس  عىل  أنٌس  أقَبل 

ألصحابه: أِجيُبوا أبا طلحة، فقام معه بضعٌة ومثانون َرُجا!!!

ها بيده، وانطلق ذلك الجمُع الغفر، َيُشقُّ ُطُرَقاِت املدينِة  وأخَذ رسوُل الله  ِبَيِد أنِس بِن مالك، فشدَّ

إىل بيِت أيب طلحة، وال َتَسْل عن حال أنس، وقد أحاَط به الناُس، وهو يتذكُر وصيَة أيب طلحة أال 

ُيخرِبَ أحًدا، وُيفكُر يف ُقْرِص الشعِر الواحد، كيف َسُيْشِبُع هؤالء.

ُمُهْم، َدَخل عى أيب طلحة،  ًعا يتقدَّ فلا دَنوا من البيت، ترَك رسوُل الله  يد أنس، فانطلَق ُمْسِ

قال: َيا َأَبَتاُه، َدَعْوُت رسول الله َفَدَعا َأْصَحاَبُه، وَجاَءَك ِبِهْم. فاغتم أبو طلحَة لهذا املوقِف الَحِرِج، 

وقال: يا أمَّ ُسليم، قد جاء رسول الله  بالناس، وليس عندنا ما ُنْطِعُمهم. قالت: اللُه ورسوُله أعلم.

فخَرَج من بيته يستقِبُلُهْم. قال: يا رسوَل الله. ما عندنا يشٌء إال ُقْرٌص، رأيُتَك طاِوًيا، فَصَنَعْتُه لك أمُّ 

ُسليم.
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ا َأْرَسْلُت َأَنًسا َيْدُعوَك َوْحَدَك، َوَلْم َيُك ِعْنِدي َما ُيْشِبُع َمْن َأَرى. َ وِإمنَّ

ِه  وقال: )َهُلمَّ َما ِعْنَدَك( )إنَّ الله سيجعُل فيه بركًة(. َم َرُسوُل اللَّ َفَتَبسَّ

َة سْمٍن كانت عنَدهم حتى خرج  ْحَفَة بن يدْيِه، وفيها ذلك الُقْرُص الوِحيُد، وَعرَصَ عكَّ فَوَضع الصَّ

منها يشٌء يسٌر، فمَسَح النبيُّ  الُقْرَص به، وقال: )بسم الله( فانتَفخ، وَوَضَع يَدُه عليه، ودعا عرشًة 

من أصحاِبه، فأكلوا، ثم دَعا غَرهم، وما زال يدُعوهْم عرشًة عرشًة، حتى شبعوا جميًعا، ورسوُل الله 

 واضٌع يَدُه عى وَسِط الطعاِم، فَرَفَع يَدُه، فإذا هو مل َيْنُقْص منه يشء، وأَكَل أهُل البيِت، وَجَمَعْت 

ى فأهَدْته ِلِجَراِنَها. ُأمُّ ُسَلْيٍم ما تبقَّ

يف موقٍف آخَر- يف الصحيحني وغريهام:-

ِبيَّ ، فقال: إين َمْجُهوٌد - يعني أصابني الَجْهُد واملشقُة والجوع .- أنَّ رجال أََت النَّ

فكان  املؤمنني،  أمهاِت  أزواِجه  إىل  أرسل  بيته،  وأهِل  بنفِسه  فبدأ  ُيواِسَيُه،  أن  الله  رسول  أراد 

الجواُب: والذي َبَعَثَك بالحقِّ ما عندنا إال املاء.

ه  إىل أصحاِبه، قال: )َمْن ُيِضيُف َهَذا الليلَة، يرحمُه الله؟( فبادَر أحُدهم، ليغتِنَم رحمَة الله  فتوجَّ

وثوابه، وقال: أنا يا رسول الله.

أْوَفَرُهم طعاًما ورَشاًبا، وما كان هو الوحيد الذي  مل يكن هذا املُتكلُِّم أكرَث الحارضين مااًل، وال 

ِعِهم إىل الخر، لقد كان أبا طلحة ريض  ه له الِخطاُب، فالحارضون جاعٌة، لكنَُّه كان ِمْن أرْسَ توجَّ

الله عنه.

ِخِرْي عنه شيئا. َقاَلْت:  انطلَق بالضيِف إىل بيِتِه، فقال المرأته: َأْكِرِمي َضْيَف َرُسوِل اللِه ، وال َتدَّ

والله َما ِعْنَدَنا ِإالَّ ُقوُت الصبيان.
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وقد يُهوُن عى اإلنسان أْن َيُجوَع؛ لكنَّ رؤيَته ألطفاِله َوُهْم ِجياٌع مؤملٌة وشديدٌة عى النفس.

ًة لذلك املوِقف،  ُه ُمَحال، فأَخذ َيَضُع مع امرأِتِه ِخطَّ نَظَر أبو طلحة إىل الحال، والرُّجوُع بالضيِف َوَردُّ

يب  َفَعلِِّلْيِهْم- يعني اشغليهم بيشء-، فإذا َدَخل ضيُفنا فقرِّ ِمي ِصبياَنِك، وإذا أرادوا الَعَشاَء  قال: َنوِّ

 . ا َنْطَعُم َمَعُه، ثم ُقوِمي إىل الساِج فأطفئيِه، واْتُرِك الطعاَم ِلَضْيِف َرُسوِل اللَِّه عاَم، َوَأِريِه َأنَّ الطَّ

ة، وأَكَل الضيُف حتى شبع، وهو ال يشُعُر بحرٍج وال إْثَقاٍل، وال َيدرْي أنَّ  فَصَنَعا ذلك، وَنَجَحِت الخطَّ

البيَت كلَُّه جائٌع ِمْن أْجلِه!!!

َباَت الضيُف َهاِنَئا، وباَت أبو طلحَة جاِئَعا، وامرأُتُه وِصبياُنه كذلك، ليس يف ُبُطونهم يشٌء؛ إكراًما 

. لضيٍف َوَفَد عى رسول الله

 ، ِّياُء، غدا أبو طلحَة َكَعادِتِه، لُيَصي الفجَر مع النبي َس الصباُح، َوُوِلَد الَفْجُر، وانَشقَّ الضِّ َفَلاَّ َتَنفَّ

وإذا بالوحِي قد نَزَل من الساِء، وإذا بالَعَمِل الصالِح الذي أخَفاُه أبو طلحَة يف جوِف بيِتِه، ال َيعلُم 

ُل به ُقرآٌن ُيتى إىل يوم القيامة. وإذا ِبَرسوِل الله  يقول: )لقد  به ضيُفُه وال أحٌد من الَخْلِق، يتنزَّ

َأْو قال: ضِحَك الله- ِمْن َصِنْيِعُكَا بَضْيِفُكَا الليلَة(، وأنزل سبحانه: ﴿ َوُيْؤِثُروَن َعىَل  َعِجَب اللُه- 

َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾[ الحرش: 9.]

وأخِتُم بهذا املْشَهِد من سريِة أيب طلحَة ريض الله عنه:

َه ِبِه  ٍء َفِإنَّ اللَّ وَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْ ملا َنَزَل قوُله تعاىل: ﴿ َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِمامَّ ُتِحبُّ

َن  َعِليٌم ﴾ [ آل عمران: 92[، َسِمَع أبو طلحَة اآليَة، ووَقَعْت يف َقْلِبِه قبل ُأُذِنِه، فعِلَم أنه كاُم الله، وتيقَّ

ُه  ُه سبحاَنُه َيْدُعوُه، وُيخاِطُبُه ِبَأْمٍر واضٍح؛ أنه لن َيَنال الرب ولن َيِصَل إليه؛ حتى ُيْنِفَق ما ُيحبُّ أن ربَّ

ِلَنْفِسِه.
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، وَوَراَء كلِّ  وَأَخَذ أبو طلحة َريض الله عنه َيستْعِرُض أمواَلُه وُمْمَتَلَكاِتِه، وِلُكلٍّ ِمنها نصيٌب ِمَن الُحبِّ

ٌة يف اْكِتساِبه وِرَعاَيِتِه واالنتَفاِع به. ماٍل ِقصَّ

َقلِبِه وَمَشاِعِره، أيُّ هذِه األمواِل َأَحبُّ إليه، أيُّ هذِه املُْمَتَلَكاِت أْقَرُب إىل  ْل، وفتشَّ يف  َر وتأمَّ وَفكَّ

قلِبه، وَأَعزُّ عى نْفِسِه، وأْحَظى عنَدُه وأْغَى، فإذا هو )ِبْرَُحاء(، ُبستاٌن ِبِجواِر املسجِد النبوي، حاِفٌل 

ٌب َعْذٌب، كان رسوُل الله  يأِتْيِه ويرَشُب منه. بالنْخِل، وفيه ماٌء طيِّ

َد فيه وال ُرُجوَع بعَدُه، وَمَض إىل رسوِل اللِه ، فقال:  واتَّخَذ أبو طلحَة القراَر الحاِسَم، الذي ال تَردُّ

وَن ﴾ [ آل عمران: 92[ ِوإنَّ َأَحبَّ  َيا َرُسْوَل اللِه، إنَّ اللَه يقوُل ﴿ َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِمامَّ ُتِحبُّ

َها َصَدَقٌة للِه، َأْرُجْو ِبرََّها َوُذْخَرَها عند الله، وَلِو اْسَتَطْعُت َأْن ُأرِسَّها ما أعلنُتها،  َأْمَواِل ِإَلَّ َبْرَُحاُء، َوِإنَّ

َفَضْعَها َيا َرُسْوَل اللِه َحْيُث َأَراَك اللُه.

يِف  َتْجَعَلَها  َأْن  َأَرى  َوِإينِّ  َراِبٌح،  َماٌل  َذِلَك  َراِبٌح،  َماٌل  َذِلَك  َبٍخ،  )َبٍخ  والسالم:  الصالة  عليه  فقال 

(. َفَقَسَمها أبو طلحَة بن أقاِرِبه صدَقًة لوجه الله. األَْقَرِبْنَ
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ثانيا: مبادرات عرب التاريخ، ماذا لو  مل يبادروا ؟

مبادرة الصحايب الجليل عكاشة بن محصن ريض الله عنه يف أن يدعو له رسول الله    

 ليكون من السبعن ألفا الذين يدخلون الجنة بغر حساب؛ إذ قام أحدهم فقال: لقد 

سبقك بها عكاشة »إشارة إىل روح املبادرة لديه«.

   مبادرة الحباب بن منذر بن الجموح ريض الله عنه بعرض اقرتاحه يف غزوة بدر. 

مبادرة سلان الفاريس ريض الله عنه يف حفر الخندق.   

مبادرة اإلمام إسحاق بن راهويه باقرتاح كتابة األحاديث النبوية عى البخاري رحمهم    

الله جميعا.
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نشاط )4/1(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

أن يلخص املشارك نتائج التعلم من الوحدة األوىل الهدف

إجراءات التنفيذ
يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة األوىل.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

من بداية الخط جهة اليمن يبدأ املدرب يف وضع نقطة ويكتب بشكل عمودي عى الخط    

اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.   

ال يشرتط أن يكون االستدعاء من املشاركن مرتًبا، ولكن املهم أن يكون شامًا جميع    

األنشطة التي مروا بها.
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الوحدة التدريبية الثانية

ميادين املبادرة  

70  دقيقة 
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األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

يرتب مستويات املبادرة. 	   	

يرضب أمثلة عىل مستويات املبادرة. 	   	

يحدد موقعه من مستويات املبادرة. 	   	

يعدد ميادين املبادرة الذاتية. 	   	

يذكر مواقف عىل ميادين املبادرة الذاتية. 	   	

يحدد أسباب ضعف املبادرة. 	   	

يلخص نتائج التعلم من الوحدة الثانية. 	   	

الزمننوع النشاطعنوان النشاطرقم النشاط

20 دقيقةعرض فيديو / عصف ذهني / فرديمستويات املبادرة 1/2

ميادين املبادرة2/2
عرض محتوى / عصف ذهني / 

جامعي 
20 دقيقة

20 دقيقةجداريات / مجموعاتملاذا ال نبادر؟3/2

10 دقائقربط وتلخيصالخط الزمني4/2

70 دقيقةاملجموع
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نشاط )1/2(

عرض فيديو / عصف ذهني / فردينوع النشاطمستويات املبادرةاسم النشاط

األدوات20 دقيقةالزمن
أدوات العرض املريئ "بروجكرت" + الشاشة 

+ مقطع الفيديو + أوراق 4A + أقام

الهدف
- أن يرتب املشارك مستويات املبادرة

- أن يرضب املشارك أمثلة عى مستويات املبادرة
- أن يحدد املشارك موقعه من مستويات املبادرة

إجراءات التنفيذ

يقدم املدرب للفيديو بشكل مناسب ومشوق.    

ميكن الدخول عى الفيديو من خال صورة code QR  املوضحة هنا.   

بعد مشاهدة الفيديو يدور نقاش مع املشاركني بشكل »عصف ذهني / فردي« حول:   

كتابة قامئة مرتبة مبستويات املبادرة.	   

رضب أمثلة من الواقع ملستويات املبادرة.	   

تحديد املشاركن موقعهم من مستويات املبادرة.	   

نرشة تعريفية )1/2(

مستويات  املبادرة:

الطلب ومبادرتهم ضعيفة.  بعد  إال  يبادرون  األوامر والطلب وال  ينتظرون  املستوى األول:    

)غر مباِدر(.
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يسألون عن األوامر: »تحتاجون شيئا؟ فقط مجرد سؤال دون عزم عى  الثاين:  املستوى    

املبادرة.. الخ« )مبادرة ضعيفة أقرب للمشاركة املعنوية(.

متوسطة  )مبادرة  سكت.  معارضة  وجد  فإذا  يقرتح  املقرتحات،  أصحاب  الثالث:  املستوى    

وتختلف حسب املوقف والدور املطلوب واملناط بالشخص(.

املستوى الرابع: من ينوي الفعل ويرصح برغبته ويسأل عمن يريد أن يشاركه فعله هذا، فإن    

مل يشاركه أحد مل يبادر. )مبادرة متوسطة وتختلف حسب املوقف والدور املطلوب واملناط 

بالشخص(.

ألجل  أو  التحفيز،  ألجل  رمبا  بفعله،  اآلخرين  يخرب  ثم  ويبادر  يفعل  الخامس:  املستوى    

الحصول عى الثناء. )مبادرة متميزة(.

املستوى السادس: يفعل ويبادر دون طلب وال يتكلم، وتكشف األيام جهوده. )مبادرة متميزة(.   

وتتفاضل املستويات فأعاها السادس والخامس ثم الذي يليها.   

وينبغي التنويه أن املبادرة تتطلب من الشخص العزم واإلقبال دون انتظار طلب من اآلخرين    

حسب األدوار املطلوبة منه واإلمكانات والقدرات املتوفرة لديه.
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نشاط )2/2(

عرض محتوى / عصف ذهني / جاعينوع النشاطميادين املبادرةاسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

الهدف
- أن يعدد املشارك ميادين املبادرة الذاتية

- أن يذكر املشارك أمثلة مواقف عى ميادين املبادرة الذاتية

إجراءات التنفيذ

يعرض املدرب عى املشاركن املحتوى العلمي الخاص مبوضوع »ميادين املبادرة الذاتية«.   

يعرض املدرب بعض امليادين واحًدا تلو اآلخر.   

يعمق النقاش الجاعي حول كل ميدان من تلك امليادين.   

يطلب املدرب من املشاركن ذكر أمثلة ومواقف عى امليادين.   

األربعة؛  امليادين  حول  والنقاش  العرض  إنهاء  بعد    

يطلب املدرب من املشاركن تصميم ما توصلوا إليه 

خال النقاش يف منظم صوري مبتكر.

إعالن  ودون  فرديا  املشاركن-  من  املدرب  يطلب    

بني زمالئه- أن يعزموا عى الولوج يف بعض تلك 

موضعن  أو  موضع  يف  يكون  أن  عى  امليادين، 

كبداية ومن ثم يتوسع يف مبادراته إىل الخر يف 

امليادين األربعة كلها.  
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نرشة تعريفية )2/2(

بعض ميادين املبادرة الذاتية

   أوال: ميدان العبادة:

املبادرة إىل أعال الرب	   

املبادرة إىل حفظ القرآن  	   

املبادرة إىل األذان والصف األول يف الصاة	   

املبادرة إىل التبكر لحضور الجمعة	   

املبادرة إىل الحج	   

املبادرة إىل التوبة	   

املبادرة إىل صاة الكسوف والخسوف	   

   ثانيا: ميدان العمل االجتامعي:

التكافل والتعاون االجتاعي	   

إطعام الطعام والكرم	   

سداد الديون	   

املشورة وبذل النصيحة	   

صحبة الصالحن	   

التطوع يف أعال الخر 	   
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   ثالثا: ميدان االقتصاد:

اإلنفاق	   

التجارة والعمل وكسب العيش	   

كتابة الوصية	   

   رابعا: ميدان العلم:

طلب العلم	   

مجالسة الصالحن	   

اغتنام دعاء الصالحن	   

السؤال واالستفسار	   

خدمة أهل العلم	   
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نشاط )3/2(

جداريات / مجموعات نوع النشاطملاذا ال نبادر؟اسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات20 دقيقةالزمن

أن يحدد املشارك أسباب ضعف املبادرةالهدف

إجراءات التنفيذ
ينفذ هذا النشاط من خال أسلوب االستجابة للنص أو graffiti »جداريات«.     

النموذج هنا يشتمل عىل خمس عبارات تتعلق مبوضوع أسباب ضعف املبادرة وهي:     

ضعف فهم السنن الكونية وقوانن من قرصَّ بالعمل.	   

ضعف الوعي بأثر املبادرة عى الفرد واملجتمع. 	   

فقدان الثقة بالنفس مع وجود القدرات واإلمكانيات.	   

الخوف من الفشل.	   

ضعف مستوى اقتناص الفرص.	   

ضعف مستوى املسؤولية. 	   

منها  كل  من  ويطلب  مجموعات،  ست  إىل  املشاركن  املدرب  يقسم      

املجموعة،  باسم  املتحدث  املجموعة:  داخل  بينهم  األدوار فيا  توزيع 

الجامع لألفكار والذي يكتب تلخيًصا للنقاش داخل املجموعة، والذي 

سيقوم بالكتابة عى الورق. 

يعلق املدرب خمس ورقات كبرة flip chart عى جدران القاعة.     

يكتب عى رأس كل ورقة إحدى العبارات الست السابقة.     
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يبدأ املدرب بتوضيح النشاط للمشاركن ، وأنهم سيقومون مبا يشبه الرحلة بن محطات ست،      

كل محطة فيها ستقف عند عبارة من العبارات الست.

   يعطي املدرب كل مجموعة قلًا بلون محدد، وتصبح كل مجموعة مميزة بهذا اللون، فيكون لدينا 

مثًا: مجموعة اللون األزرق، األحمر، األسود، األخرض.. وهكذا.

   تبدأ كل مجموعة بالوقوف أمام ورقة من الورقات، ويدور نقاش بن كل مجموعة حول العبارة 

التي يقفون أمامها وعاقتها مبوضوع »ضعف املبادرة »، ومن ثم يبدأون يف تسجيل أفكارهم 

املستنبطة من النص، أو أفكارهم الجديدة حول املوضوع، وكل هذا بلون املجموعة املميز، وذلك 

خال 4 دقائق فقط.

   ينبه املدرب عى املشاركن أنه مبجرد اإلشارة إىل انتهاء الوقت، تتوقف املجموعة وترتك الورقة 

أينا وكيفا كانت وتنتقل إىل الورقة التالية.

   بعد االنتهاء من ذلك؛ تبدأ املجموعة يف التحرك نحو الورقة التالية، والتي لن تكون فارغة هذه 

املرة فقد سبقتها مجموعة أخرى بلون مختلف، فتبدأ املجموعة يف كتابة تعليقاتها عى النص 

الذي سجلته املجموعة قبلها، وتضيف ما لديها حول العبارة األصلية للورقة التي تقف أمامها، 

ويتبادل املشاركون داخل املجموعة األدوار يف كل مرة؛ فمثًا من كتب يف املرة السابقة ال يكتب 

يف املرة الحالية، وهكذا.

   وهكذا... حتى متر كل مجموعة عى جميع املحطات الست، ما بن تسجيل ملا يدور يف ذهنهم 

حول العبارة التي يقفون أمامها، وما بن تعليق عى 

ما سجلته املجموعة التي قبلهم.

   يف النهاية سرتجع كل مجموعة إىل الورقة التي بدأت 

عندها والتي يعلوها لونها املميز، ويطلب املدرب من 

كل مجموعة غلق النشاط بتقرير حول األفكار األكرث 

أهمية التي سجلت عى الورقة سواء من داخلهم أم 

من املجموعات األخرى.
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نشاط )4/2(

ربط وتلخيصنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

أن يلخص املشارك نتائج التعلم من الوحدة الثانية الهدف

إجراءات التنفيذ
يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة الثانية.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

من بداية الخط جهة اليمن يبدأ املدرب يف وضع نقطة ويكتب بشكل عمودي عى الخط    

اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

 ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.

 ال يشرتط أن يكون االستدعاء من املشاركن مرتبا، ولكن املهم أن يكون شاما جميع األنشطة التي 

مروا بها.
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الوحدة التدريبية الثالثة

اصنع مبادرتك  

70  دقيقة 
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األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادًرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

يوضح رشوط نجاح املبادرة.       

يحدد الخطوات الازمة لصياغة مبادرة ناجحة.      

يصمم مبادرة مامئة لواقع محيطه.      

يلخص نتائج التعلم من الوحدة الثالثة.       

الزمننوع النشاطعنوان النشاطرقم النشاط

40 دقيقةنشاط تعليمي / عرض محتوىاملبادرة الناجحة1/3

50 دقيقةتطبيق / جامعيصمم مبادرتك 2/3

10دقائقربط وتلخيصالخط الزمني3/3

100دقيقةاملجموع
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نشاط )1/3(

نشاط تعليمي / عرض محتوىنوع النشاطاملبادرة الناجحةاسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات40 دقيقةالزمن

الهدف
-  أن يوضح املشارك رشوط نجاح املبادرة 

-  أن يحدد املشارك الخطوات الازمة لصياغة مبادرة ناجحة

إجراءات التنفيذ

يعرض املدرب عى املشاركن املحتوى العلمي الخاص مبوضوع »خطوات املبادرة الناجحة«،   

وهو موجود هنا يف املحتوى املعريف املصاحب.

يعرض املدرب الخطوات خطوة خطوة مع التوضيح والرشح.  

يعمق النقاش الجاعي حول كل خطوة.  

بعد إنهاء العرض والنقاش حول األفكار الرئيسة؛ يطلب املدرب من املشاركن إخراج ما توصلوا   

مبتكر  منظم صوري  النقاش يف  إليه خال 

يشتمل الخطوات التي تم تعلمها.

نرشة تعريفية )1/3(

أوال: رشوط املبادرة الناجحة:

  دراسة املبادرة جيدا.
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اختيار فريق مؤهل لتنفيذ املبادرة.  

اختيار املكان املناسب لتنفيذ املبادرة.  

تسويق املبادرة وإقناع ذوي املصلحة بجدواها.  

مة من خال املبادرة. االهتام بجودة الخدمة املقدَّ  

اإلدارة الجيدة للمبادرة يف كل مراحل تنفيذها بدءا من صياغة املبادرة ونهاية باإلغاق والتقويم.  

ثانيا: خطوات صياغة املبادرة الناجحة:

 1-  املقدمة:

تطلق عليها بعض الهيئات اإلطار العام للمشكلة، أو خلفية املشكلة، وتعرف الهيئة املانحة مبقتضاها   

إذا كانت فكرتك أو مبادرتك تنبع من احتياج حقيقي لدى املجتمع أم مجرد فكرة خيالية ليس 

لها أساس من الواقع، ويفضل أن تشتمل املقدمة عى إحصائيات وبيانات من جهات موثوق 

بها تصف املشكلة أو الواقع، ألن وجود اإلحصائيات يعطي االنطباع بأنك دارس للمشكلة وواٍع 

بآثارها.

التي  الفجوة  أو تسد  تلبي فكرتك هذا االحتياج  يف نهاية املقدمة تطرح بشكل مخترص كيف   

طرحتها يف املقدمة.

نصيحة بسيطة اجعل كتابة املقدمة آخر ما تخطه ميينك يف ملف فكرة املبادرة، حتى تكون قد   

أنهيت كتابة املبادرة وصغتها بشكٍل كاٍف.

 2-  األهداف:

تحتاج أن تكتب يف مبادرتك نوعن من األهداف )الهدف   

.)Objectives واألهداف الخاصة أو املحددة ،Goal العام
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لكن ما الفرق بن الهدف العام واألهداف املحددة؟  

الهدف العام هو الحلم أو الهدف األسمى ملرشوعك أو مبادرتك، ويحدد الهدف العام قناعاتك   

ومعتقداتك بالنسبة للفكرة أو املبادرة واالتجاه العام لها، لكن ال يحدد آلياتك املبارشة يف تنظيم 

وإعداد فكرتك، وهو األمر الذي تختص به األهداف املحددة.

تعد األهداف املحددة من أهم النقاط فهي تحدد شخصية مرشوعك أو مبادرتك، كا أنها تحدد   

التزاماتك أيًضا، فاألهداف التي تحددها لنفسك يف مقرتح املرشوع أو املبادرة تلتزم بها حتى 

ا  نهايتها وسُتسأل عنها يف تقارير املتابعة وعند انتهاء املرشوع أو املبادرة، لذلك فمن املهم جدًّ

أن تتوخى الحذر يف كتابة أهدافك املحددة وأال ترفع سقف توقعاتك أكرب من حجم قدراتك 

الحقيقية أو ما تستطيع فعًا عمله أو الوصول إليه.

 3-  األنشطة:

يتم  أن  أي  مة،  مقوَّ تكون  أن  فيها  ويشرتط  املحددة،  أهدافك  لتنفيذ  املتخذة  اإلجراءات  هي   

تحويلها ملبلغ من املال ولها زمن محدد )بداية ونهاية وفرتة تشغيل(، وشخص واحد مسؤول عن 

تطبيقها )أنت أو أحد أفراد طاقمك(. 

إن تحديد األنشطة يساعدك يف تحديد امليزانية واألفراد الذين تحتاج لتعيينهم إلمتام مرشوعك   

أو مبادرتك، وتحديد ما هي توصيفاتهم الوظيفية ومهامهم.

املحدد  الهدف  بن  الخلط  عدم  إىل  التنبه  يجب   

لـ  رقمية  تدريب صحافة  »تنظيم  مثال  والنشاط، 

20 صحفًيا« كهدف محدد ألنه نشاط، لكن الهدف 

الكتابة  ومهارات  كفاءة  »رفع  هو  هنا  املحدد 

الرقمية لدى 20 شاًبا«، والتدريب أحد اإلجراءات 

ذة لتحقيق هذا الهدف، وهكذا. املنفِّ



املبادرة

40

 4-  امليزانية املقرتحة

مة ماليا مثل: اآلالت واملعدات وطرازها وعددها  هي الخطة املالية التي تحدد احتياجاتك املقوَّ  

كأجهزة الكمبيوتر املطلوبة ومودياتها واستخداماتها، عدد املوظفن أو الخرباء املطلوبن وعدد 

ساعات عملهم ومرتباتهم أو مكافآتهم، تكاليف السفر واالنتقاالت، اإليجار واملصاريف الجارية 

مثل: نفقات اإلنرتنت والهاتف وغرها.

بالتوازي يجب أن تطابق األسعار املوجودة الواقع املقرتح بامليزانية.      

يرضب املدرب أمثلة تقرِّب خطوات صناعة املبادرة.  
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نشاط )2/3(

 تطبيق / جاعي نوع النشاطصمم مبادرتك اسم النشاط

سبورة ورقية + أوراق 4A + أقاماألدوات50 دقيقةالزمن

أن يصمم املشارك مبادرة مامئة لواقع محيطهالهدف

إجراءات التنفيذ

فكرة النشاط تقوم عى تطبيق ما سبق يف النشاط السابق بحيث تصمم كل مجموعة مبادرة   

تائم محيطهم وفق خطوات صياغة املبادرة الناجحة.

يف  يقدموها  أن  ميكن  التي  املبادرات  من  عدد  اقرتاح  املشاركن  من  بالطلب  النشاط  يبدأ   

محيطهم الخاص.

املبادرات املقرتحة يطلب من كل مشارك تحديد مبادرة واحدة ليطبق عليها  بعد وضع قامئة   

خطوات صياغة املبادرة الناجحة.

يتشارك املشاركون يف تصميم املبادرة وكتابتها وتحدي األدوار وتوزيعها لتنفيذها بشكل جاعي   

أو فردي حسب الظروف املناسبة.

يفضل تواصل املدرب مع املشاركن حتى بعد الدورة ملتابعة تنفيذ املبادرة.  

يحفز املدرب املشاركن عى أهمية أن تكون املبادرات واقعية وتطبيقها فعليًّا.   

يعرض املشاركون مناذج املبادرات ويناقشون توقعات التنفيذ مع زمائهم حيث إنه ميكن إثراء   

املبادرات بأفكار ومقرتحات تساهم يف نجاحها.



املبادرة
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أمثلة للمبادرات:  

مبادرة تنظيف املسجد. 	 

مبادرة كسوة فقر. 	 

مبادرة كفالة يتيم. 	 

مبادرة تأمن حاوية املابس للفقراء يف الحي. 	 

مبادرة تسديد دين املحتاجن يف بقالة الحي. 	 

مبادرة سقيا املاء. 	 

مبادرة تعليم سورة الفاتحة لصغار الحي. 	 

مبادرة تعليم أذكار الصبح واملساء لألرسة. 	 

ــبكات 	  ــال ش ــن خ ــث م ــواب الحدي ــد أب ــة يف أح ــث الصحيح ــرش األحادي ــادرة ن مب

التواصــل االجتاعــي. 
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نشاط )3/3(

ربط وتلخيص وختام الربنامجنوع النشاطالخط الزمنياسم النشاط

سبورة ورقية + أقاماألدوات10 دقائقالزمن

أن يلخص املشارك نتائج التعلم من الوحدة الثالثة الهدف

إجراءات التنفيذ

يطلب املدرب من املشاركن الرتكيز ألجل تعداد ورسد أهم املحطات التي مروا بها خال    

تعلمهم يف الوحدة الثالثة.

يبدأ املدرب يف رسم خط مستقيم عى السبورة أمام املشاركن.   

من بداية الخط جهة اليمن يبدأ املدرب يف وضع نقطة ويكتب بشكل عمودي عى الخط    

اسم املحطة »املطلوب هو العنوان الذي كان يتحدث عنه النشاط«.

ويستمر يف رسم النقاط مصحوبة باسم املحطة أو النشاط.    

جميع  شاما  يكون  أن  املهم  ولكن  مرتبا،  املشاركن  من  االستدعاء  يكون  أن  يشرتط  ال    

األنشطة التي مروا بها.

يختم املدرب النشاط بالطلب من مشارك ختام الربنامج برسالة إيجابية تعرب عن الخربة    

التي مر بها أثناء التدريب يف األيام الثاثة.



متت 

بحمد الله


