






الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ....أما بعد:
بين أياديكم العدد الخامس من مجلة المداد الصادر عن مديرية التربية والتعلم-شرق 

غزة، الذي يشتمل على مقاالت تعبر عن وجهة نظر ثلة من خبراء التربية والتعليم بهدف 
االرتقاء التربوي والثقافي.

المداد مجلة واعدة، بدأت فكرة، ثم انطلقت في سماء الشرق حتى بدا نورها ساطعا، وبسرعة فائقة استطاعت 
مديرية التربية والتعليم-شرق غزة جعلها مولودًا بقامة الكبار من خالل ما تقدمه من دعم وتوجيه ومتابعة مستمرة، 
المقاالت  خالل  من  الفلسطينية  الشخصية  صقل  في  الفاعل  ودورها  القراءة  بأهمية  منها  إيمانًا 

الموجهة.
وفي عددنا الخامس انتخبنا لكم حسب الضوابط جملة من المقاالت الهادفة شاكرين كل 
الدين، واألدب،  المختلفة من  المجاالت  من صوب قلمه نحوها وارتقى منبرها في 

والثقافة، والصحة ...
يطل علينا الشهيد عبد الفتاح حمود من زاوية شخصية العدد تقديرًا لهذه الشخصية 

الفلسطينية الوطنية ، وتستمر ا. ياسمين الطرشاوي بإطالق
 سلسلة مبادراتنا التربوية طريقنا الواعد3،  حرصًا منا على تعزيز المبادرات 
في مديريتنا، كما اخترنا لكم مقااًل بعنوان: نماذج من أساليب الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم في تربية الصحابة  للمشرفة التربوية :أ. ابتسام اسليم ، وفي 

زاوية فالشات أمنية أشارنا إلى  ضرورة أخذ كافة التدابير الالزمة من 
وسائل الحفاظ على أمن المعلومات واستخدام هذه الوسائل حفاظًا 
على طالبنا. ومن الجدير ذكره اإلشارة لمقال المشرفة التربوية 
اللغة  لتعلم  المستفادة  الطرق  وبعض  حماد  فاتن  األستاذة 

اإلنجليزية في سن مبكرة...
 وغيرها من المقاالت الواعدة التي نترك لكم

كملة الدعد  االطالع عليها ونسعد بمتابعتكم لها ...
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هيئة التحرير



المولد والنشأة:
ولد عبد الفتاح عيسى حمود في قرية 

التينة قضاء الرملة عام 1933م، ثم هَجر إلى غزة 
عام النكبة 1948م.

حياته العلمية:
درس حمود المرحلة األساسية في مدينة الرملة، والمرحلة الثانوية في مدينة غزة في مدرسة 

اإلمام الشافعي، وحصل منها على شهادة الثانوية العامة، ثم أنهى درجة البكالوريوس في هندسة البترول 
من جامعة القاهرة عام 1957م.

حياته المهنية:
عمل مدرسًا في مدارس وكالة الغوث في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، ورئيسًا لشعبة التكرير واألنابيب في مؤسسة البترول والثروة المعدنية في 

مدينة الدمام في السعودية عم 1958م، وموظفًا في وزارة البترول السعودية، ثم في شركة الزيت العربية األمريكية )أرامكو( في الظهران، ثم شركة شل في 
قطر، وشغل نائب رئيس قسم العمليات البحرية، وتقلد منصب أول مهندس عربي لبئر بترول فيها 1963م.

حياته النضالية الوطنية:
- انضم حمود إلى جماعة اإلخوان المسلمين خالل دراسته الثانوية، وشارك في نشاطاتها، ودعا لتكوين تنظيم عسكري مستقل داخلها، يسعى لتحرير 

فلسطين.
- شارك في تأسيس رابطة الطلبة الفلسطينيين في القاهرة، وشارك في المظاهرات الرافضة النضمام األردن إلى حلف بغداد عام 1955م، وطرح فكرة فصل 

قامة دولة فلسطينية فيهم. الضفة الغربية وقطاع غزة عن األردن واإ
- شارك في المؤتمر التحضري األول لحركة فتح عام 1956م، وتولى مهمة العمل على إصدار أول بيان للحركة، وأصبح عضوًا في لجنة إقليم السعودية، 

وعمل على توزيع مجلة )فلسطيننا( سرًا على الفلسطينيين المقيمين في السعودية.
- التقى بقادة حركة فتح في الكويت؛ لمناقشة البرنامج السياسي الذي أشرف على إعداده، ثم سافر إلى قطر وأصبح عضوًا في لجنة إقليم قطر، وكانت 

اجتماعات الحركة السرية تتم في بيته.
-  شارك حمود في تخطيط  وتنفيذ انطالقة  حركة فتح عام 1965م، واستقال من عمله؛ ليتفرغ للعمل في الحركة 1967م، وساهم في منهجيتها، وانتخب 
عضوًا في لجنتها المركزية وأمينًا لسر إقليم األردن، ثم أصبح من أهم قادة فتح العسكريين حيث أسهم في إقامة أولى قواعدها العسكرية على الحدود 

األردنية- الفلسطينية.
أهم أقواله:

“ إن األمل سيظل ال معنى له دون أن يسعى اإلنسان بنفسه لتحقيق آماله”.  -
- “ أخشى ما أخشاه في المستقبل أن يتحول التفرغ للعمل النضالي إلى وظيفة أو وسيلة لكسب العيش، وبداًل من أن 
تكون تضحية تصبح مكسبًا، وهذا سيفرز طبقة نفعية همها المحافظة   على مكتسباتها ومواقعها بداًل من 

أن تتسابق إلحراز إحدى الحسنين”
وفاته:

توفي حمود إثر اصطدام سيارته بشاحنة كبيرة على الحدود األردنية– العراقية 
في مدينة المفرق، أثناء تكليفه بمهمة قيادية، في الثامن والعشرين 
من شباط/ فبراير عام 1968م، ودفن في عمان، وتقديرًا 
لجهوده ودوره النضالي سميت مدرسة بمدينة 
عبدالفتاح  )مدرسة  باسمه  غزة 

حمود الثانوية(.

خشصية الدعدخشصية الدعد

 الشهيد
 عبد الفتاح حمود



قال تعالى: “َحتَّٰى ِإَذا َأَتْوا َعَلٰى َواِد النَّْمِل َقاَلْت 
َنْمَلٌة َيا َأيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل َيْحِطَمنَُّكْم 
ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن” )النمل 18(

المبادرة تعني أننا مسئولون عن حياتنا، وتعني أن 
وتؤكد  ظروفنا،  وليس  قراراتنا  نتاج  هو  سلوكنا 
المجتمعات  فكر  تشكل  التي  العظيمة  الكتابات 
التقدمية أن االشخاص المبادرين هم من يركزون 
يركزون  فهم  التأثير،  دائرة  على  وطاقتهم  جهدهم 
على األشياء التي يستطيعون فعلها، وتتميز طبيعة 
طاقتهم باإليجابية واالمتداد والتعاظم مما يزيد من 
اتساع دائرة تأثيرهم، اقطع على نفسك عهودا وحافظ 
عليها، وكن مرشدا، ال مصدرا لألحكام، وكن قدوة 
ال ناقدا، وكن جزءا من الحل ال جزءا من المشكلة، 
وامتنع عن مناقشة نقاط ضعف الناس مع اآلخرين 
ذا ارتكبت خطأ ما  وال تناقش نقاط ضعفك أيضا. واإ
ياك  واإ الحال.  في  منه  وتعلم  وصححه  به  اعترف 

والوقوع فريسة للوم واالتهام.

د.جواد الشيخ خليل

مدير الدائرة الفنية 

 مجلة املداد - مجلة شهرية تصدر عن مديرية الرتبية والتعليم - شرق غزة6

كـــن مبادرًا
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انتخب واقرأ 

و  الوالدة  منذ  تعلمنا  رحلة  تستمر 
الطفولة و قد نتغير و يتغير معنا ما تعلمناه  

الكتب  قراءة  استبدلنا  فلقد  تغيرت  القراءة  ! حتى 
العنكبوتية  الشبكة  مواقع  قراءة  و  بمتابعة  الصحف  و 

المختلفة و يعلم اهلل ماذا سنقرأ و نتعلم في المستقبل!..إال أن 
الفائز هو الذى يختار بعناية و رجاحة عقل ما يقرؤه و ما يستثمر 

فيه وقته . 
الروايات  و  القصص  و  الموضوعات  و  الصحف  و  الكتب  كانت 
الكثير من  الكثير و  فهناك  الوضع مختلف جًدا ..  محدودة و اآلن 

الكلمات و المقاالت و الروايات و حتى األبحاث العلمية .
 تخيل معي المنفلوطي أو العقاد أو الرافعي و هو يكتب كتاباته على 
صفحات “ميكروسوفت وورد “ و يحاول البحث عن كلمة أو معلومة 

في “متصفح جوجل “..
هذه  وجود  عدم  رغم  أبدعوا  هؤالء  لكن  و   .. كثيرا  تغير  الزمن  إن 

اإلمكانات .. 
تجد  أن  الصعب  من  لكن  و  كثيًرا  تقرأ  أن  السهل  من  أصبح  اآلن 
الكلمات الصادقة الهادفة المفيدة و النافعة التي تحمل في طياتها رسالة 
و ابتكار و فكر و متعة و تشويق. هي دائًما موجودة و لكن وسط 
كومة هائلة من الغث و بحر عميق تغيب في أعماقه الآللئ الثمينة. 
و المطلوب منا أن نتعلم كيف نخرج هذه الآللئ و كيف ننتج المفيد و 
بقلم / أ. مها األسطلالنافع كي نسعد و نرتقي و نسمو في سماء العلم و األدب و المعرفة.

 مدرسة الزهراء الثانوية للبنات
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صالحة  لتكون  وبيئتها  األرض  سبحانه  اهلل  حبانا 
للحياة البشرية فهي البيئة المناسبة التي سيعيش عليها 
هذه  في  اإلنسان  يسكن  لم  الحكيم  فالصانع  اإلنسان 

األرض إال بعد أن هيأها له وجعلها صالحة للحياة.
كما أن اإلسالم حث المسلم على حماية الوسط الذي 
من  الحياة  مقومات  على  منه  ويحصل  فيه  يعيش 
الغذاء والمأوى والمحافظة على مكوناته وثرواته وعدَّ 

ذلك واجب ديني .
ولكن الواقع يخبرنا بعكس ما هو مفترض عليه 

فأصبح هناك 
استنزاف 

مستمر لموارد 
البيئة وارتفاع 

معدالت
 التلوث في 
كل النواحي 
وزيادة المواد 

بأشكالها 
المختلفة 

صلبة أو سائلة أو غازية.
ونتيجة الستمرار اإلنسان على هذا المنوال فقد النظام 
البيئي قدرته على استيعاب هذا الكم والقدر من هذه 

الملوثات.
من هنا جاءت فكرة نشر الوعي البيئي للحد من مشكلة 
يجاد حلول مرتبطة لزيادة الوعي البيئي ،فما  التلوث واإ

هو مفهوم الوعي البيئي.
الوعي البيئي هو شعور األفراد بالمسؤولية اتجاه البيئة 
كسابهم الخبرة والدراية بعناصر وقضايا  وعناصرها واإ

البيئة وكيفية المحافظة عليها قدر اإلمكان.
عاتقها  على  المنظمات  بعض  أخذت  وعليه 

مسؤولية نشر الوعي البيئي في العالم من خالل توضيح 
اتجاه  السيئة  البشر  ممارسات  عن  الناجمة  المخاطر 
في  األرض  لها  تتعرض  التي  التحديات  وفهم  البيئة، 
كافة المجاالت ومحاولة البدء في إصالح هذه األخطاء 
أو حتى التقليل منها وذلك بإتباع خطوات سهلة وغير 
تدعو  التي  واإلعالنات  الملصقات  توزيع  مثل  مكلفة 

للحفاظ على البيئة .
تزويد  خالل،  من  البيئي  الوعي  نشر  أهمية  وتكمن 
البيئة  تخص  التي  والمشكالت  بالمعلومات  األفراد 
من  مداركهم  وتوسيع 
مع  الفرد  تفاعل  خالل 
بيئته وتعزيز القيم البيئية 

لدى األفراد .
على  تقع  الحقيقة  في 
كبيرة  مسؤولية  مدارسنا 
الوعي  مفهوم  نشر  في 
المجتمع من  في  البيئي 
الدراسية  المناهج  خالل 
التي يتلقاها طالبنا وكما 
الحرص  تظهر  بسلوكيات  القيام  معلمينا  على  يجب 
على البيئة والمحافظة عليها و لتعزيز ذلك من الممكن 
القيام ببعض األنشطة البيئية مثل إقامة نشاطات لغرس 
البيئية  المناسبات  وأحياء  المدرسة  داخل  األشجار 
إغالق  حكام  واإ المياه  توفير  على  األطفال  وتشجيع 
غالق األجهزة واإلنارة قبل مغادرة المدرسة،  الصنابير واإ
المخصص  المكان  في  القمامة  إلقاء  على  وتشجيعهم 
لها لكي تبقي بيئتهم المدرسية جميلة ونظيفة، كل هذه 
لها  أن  إال  حقيقتها  في  بسيطة  كانت  ن  واإ السلوكيات 
األثر األكبر في نفوس األطفال في إدراك مفهوم الوعي 

البيئي في المستقبل البعيد.

أين نحن من مفهوم الوعي البيئي؟؟
)Environmental Awareness (  بقلم/ أ. نادية صربة

 مرشفة الصحة املدرسية باملديرية
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الحياة مدرسة ونحن تالميذها 

بقلم/ أ. آمنة عيد  

مديرة مدرسة الفرقان  األساسية املشرتكة

الحياة    
..مدرسة

تالميذها  ونحن 
الكل فيها مدرس والكل 
زمنية  فترة  هي   ، تلميذ  فيها 
األرض  اإلنسان على وجه  يعيشها 
ال يعرف متى سوف يغمض عينيه بعيدًا 

عن همومها !
الحياة مدرسة كبيرة وسنخرج منها وما زلنا نتعلم .

الحياة مدرسة تعلمنا أشياء ال توجد في الكتب، ولكنها 
مطوية في صفحات الزمان ال يعرفها إال من عارك 

الحياة. 

نتعلم  المدارس  في 
فيها  نمتحن  ثم  الدروس 
نمر  فإننا  الحياة  في  أما   ،
باالمتحانات ثم نتعلم الدروس ، فالزمن 

كفيل بتعليم وتهذيب من يأبى ذلك  .
تعلمت من الحياة الكثير : إذا ابتليت فال أقول يا 
رب، عندي بالء عظيم ، بل أقول يا بالء، عندي رب 

عظيم.
إرادتي  قوة  وعلى  نفسي  على  أحافظ  كيف  تعلمت 

وشخصيتي.
تعلمت اإلنجاز وتحقيق الذات .

تعلمت أن الحياة مجرد كأس فارغ علينا أن نمأله بالتفاؤل 
وعدم اليأس .

تعلمت التسلح باإليمان والتوجه إلى اهلل تعالى.
الحياة مدرسة كبيرة التحقنا بها، نتعلم ونتخذ من مواعظها 
وحكمها مستقباًل لحياتنا القادمة ، فال تيأس من رحمة اهلل 
واعلم أن الحياة تجارب؛ نتحكم بها بإرادة اهلل ، ونحن من 
نستطيع أن نمحو بأنفسنا مشاكلنا ، فال تيأسوا فإن قست 
الحياة علينا فإن رحمة اهلل واسعة، فال تقفلوا باب األمل 

ألنكم ستجدون السعادة أمامكم .
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ساعات النهار في موسم قطف الزيتون في فصل 
الخريف.

المثل  هذا  يبين  مبلول(  الشتا  َطْرُفه من  )أيلول   *
بداية فصل  أحيانا في  تتساقط  أن بعض األمطار 
الخريف )الثالث والعشرون من شهر أيلول- سبتمبر( 
وتسمى بمطرة الصليب التي قيلت فيها الكثير من 

األمثال التالية :
أ. )إن صلبت خربت( أي أتلفت العنب والتين الذي 

كان الفالح قد نشره للتجفيف تحت األشجار . 
ب. )إن صلب الصليب روح يا غريب( والمقصود 
بالغريب الفالح الذي ترك بيته في الصيف وسكن 
في خيام أو ) ُعرش من القش(  في أرضه الزراعية 
فسقوط األمطار في هذه الفترة ُينِذْر ببداية الشتاء .

حيث  ثاني(  َصيِّْف  اأَلْخراِني  ليب  الصَّ )بعد  ج. 
ح أثر هبوب رياح الخماسين على ارتفاع درجة  يوضِّ
الصحاري  من  تهب  فهي  الجفاف  وحدوث  الحرارة 
في مصر وهي  سيناء  مثل صحراء  الجافة  الحارة 
درجة  وارتفاع  الجفاف  جنباتها  بين  تحمل  رياح 

الحرارة. 
الثالثة  الحلقة  اللقاء في  أمل  أترككم على  هنا  إلى 
في العدد القادم بإذن اهلل وأمثال جديدة من أمثالنا 
الرائعة لكم مني خالص الحب والتقدير واالحترام مع 

تمنياتي لكم قراءة واستفادة ممتعه بإذن اهلل.

10

فقد جئت  بإذن اهلل، كما وعدتكم أعزائي  عدنا والَعْوُد أحمد 
إليكم اليوم بالحلقة الثانية من أمثالنا الشعبية الفلسطينية والتي 
ال نستغني عنها في كثير من مواقف حياتنا، فلقد كان المثل 
الفلسطيني والزال الوسيلة األكثر تأثيرا واستخداما لتجسيد أي 

موقف أو حدث نواجهه في حياتنا.
فتارة يكون للنصح واإلرشاد وتارة أخرى لغرس القيم والمبادئ 

في نفوس أبنائنا وأخري لتفسير ظاهرة أو حدث ما.
ومن أمثالنا الشعبية التي تتخذ في مضمونها النصح واإلرشاد 

مثاًل: - 
  )ُأموٍر ِتْضَحِك السُّفاه فيها *** تبكي في عواِقبها الحريِم 
** بدبرها الفهيم بُحُسْن راُيه ** وبطلع من عواقبها سليم(  

هذا المثل قيل على شكل بيت من الشعر يحمل بين طياته 
نصيحة غالية جدًا وهي التعقل والتروي عند حدوث أي أمر 
ال  حتى  ؛  حلها  في  والحكمة  العقل  واستخدام   ، مشكلة  أو 

يصل إلى نتائج ال ُيْحَمد ُعْقباها .
* )اللِّي بشيل ِدِسْت ُملوث بتلوث( الدست هو )وعاء كبير 
الحجم( ويقال هذا المثال لتوجيه نصيحة ألي شخص لالبتعاد 

عن رفاق السوء. 
اختيار  قبل  النصيحة  لتوجيه  يقال  ساحب(  )الصاحب   *
الصديق أو الصاحب وهذا يتناسب مع حديث رسولنا الكريم 

)المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل( .
*  )من طين بالدك حني خدادك( وهذا المثل يغرس قيمة 
لدى االنسان حيث يعزز حب الوطن واالنتماء إليه والتمسك 

بأرضه.
*  ) يا معمر في غير بلدك ال هو إلك وال هو لولدك ( هنا 
يوجه المثل نصيحه لكل مغترب بعدم البناء والتوطين في بالد 
غير بالده ؛ ألن هذا لن يكون له ولن يكون ألبنائه من بعده.

* )اللي بطلع من داره بنقل مقداره ( أي أن المغترب عن 
بالده يتجرع الويالت والذل في الغربة .

وقد وصف المثل الفلسطيني بعض الرياح السلبية التي تهب 
في فصل الخريف ، وأثرهاعلى صحة اإلنسان من خالل هذا 

المثل ..
فصل  رياح  أن  أي  َضعيف(  القوي  ِبَخلِّي  الخريف  )َهوا   *

الخريف مؤذية وتسبب األمراض لإلنسان.
هذا  في  النهار  أن ساعات  الفلسطيني  المثل  لنا  بين  أيضا 

الفصل )الخريف( قصيرة عندما قال:
 * )أيام الزيت أصبحت امسيت( وهنا دليل على قصر 

بقلم / أ. عفاف فتحي أبو سكران

مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات
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للغة  أن  شك  ال 
كبيرة  أهمية  اإلنجليزية 

هي  أنها  حيث  حياتنا  في 
في  والسائدة  المهيمنة  اللغة 

بسبب  وذلك  العالم.  أنحاء  جميع 
لغة  وهي  والعولمة،  التكنولوجيا  ثورة 

التواصل بين الشعوب المختلفة؛ حيث أن 
العالم أصبح قرية صغيرة. 

في  للطالب  وبتدريسها  بها  االهتمام  فأصبح 
من  أن  حيث  الحياة،  ضروريات  من  مبكرة  سن 

يتقنها يكون له مستقباًل أفضل وتفتح له مجاالت وأفقًا 
واسعة. فحرص اآلباء وذوي االختصاص من التربويين 
والمثقفين، هل تدريس اللغة اإلنجليزية لألطفال في سن 
الحجر.  على  كالنقش  الصغر  في  التعلم  مبكرة، ألن 
حيث أن األطفال لديهم قدرة كبيرة على الحفظ واكتساب 

اللغة أكثر من البالغين.
اللغة  لتدريس  معارض  اتجاه  هناك  أخرى  ناحية  من 
اإلنجليزية أو أي لغة ثانية لألطفال إال بعد أن يتقنوا 
من  كبير  عدد  أن  ذلك  على  ويدللون  األم،  لغتهم 
المعلمين واألطباء وذوي المراكز المرموقة تلقوا تعليمهم 
أو حتى الصف  الخامس  للغة اإلنجليزية في الصف 

السابع، أي بعد أن أتقنوا اللغة العربية قراءًة وكتابًة.
يجب  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  أن  نظري  وجهة  من 
أن يبدأ مع تدريس اللغة العربية، ولكن نحرص على 
تدريس األطفال -في المراحل الدنيا- أصوات الحروف 
القراءة  ليتمكنوا الحقًا من  للمفردات  السليمة  والتهجئة 

السليمة  بالطريقة 
يكون  أي  والصحيحة. 
التركيز على مهارة االستماع 

أكثر.
اللغة  قواعد  تدريس  حيث  من 
األطفال  تدريس  يكون  اإلنجليزية: 
بحفظ شكل التراكيب وال يتم التنويه لهم عن 
وظيفة هذه التراكيب او كيفية استخدامها. ولكن 
اإلعدادية. كالمرحلة  العليا  المراحل  في  ذلك   يتم 

كيف نعلم األطفال اللغة اإلنجليزية:
1.عن طريق األغاني: حيث يكتسب الطفل هنا مهارتين هما 

االستماع والتحدث وكذلك حفظ لبعض المفردات.
والجذابة  الملونة  الصور  باستخدام  الصور:  طريق  عن   .2

لتكون هناك متعة في عملية التعلم.
3. عن طريق المحاكاة: أي عرض لبعض الفيديوهات حول 
مواقف معينة والطلب من األطفال التقليد من خالل االستماع 

للنطق بالطريقة السليمة.
4. عن طريق المحسوسات: األشياء الحقيقية أو المجسمات 

)الفواكه والحيوانات والطيور.....الخ(.
يكون تدريس اللغة اإلنجليزية لألطفال ممتعًا لو أن المنهاج 
يكون مخففًا، وكذلك عدد الطالب في الفصل يكون معقواًل، 
حيث يكون بمقدور المعلم إعطاء كل مهارة حقها وكل حرف 

حقه من اللفظ والكتابة الصحيحة مع تدريب الطالب على 
الكتابة والنطق السليم واعطائهم امالء يوميًا.

بقلم /فاتن أحمد حمد
مشرفة مبحث اللغة اإلنجليزية

 تدريس اللغة
 اإلنجليزية في

سن مبكرة
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وما  الراهنة  الظروف  ظل  في 
من  اليوم  عالمنا  في  يحدث 
جائحة كورونا من تطور وتقدم 
كافة  في  وتكنولوجي  علمي 
مجاالت الحياة مما يحتم علينا 
التعليمية  المؤسسات  وعلى 
العلمي  بالبحث  االهتمام 
جديدة  انطالق  نقطة  واعتباره 
تتيح للمجتمعات العربية فرصة 
أهمية  وتكمن  والرقي،  للتقدم 
تنشئة   : في  العلمية  البحوث 
جيل قادر علي إنشاء البحوث 
براز طاقات الطالب  العلمية واإ
والطالبات ومواهبهم في مجال 
روح  تعزيز  و  العلمي  البحث 
وقيم  الطالب  بين  التعاون 
إيجاد  و  الشريف  التنافس 
الحلول لبعض المشكالت التي 
تواجه المجتمع و إثراء األدب 
التربوي بنتائج األبحاث العلمية

ويقصد بالبحث العلمي : 
الطريقة أو المنهج التي ينتهجها 
الباحث من أجل إضافة شيء 
للحل  التوصل  أو  للعلم  جديد 

مشكلة معينة.

 ويمر البحث العلمي بعدد من المراحل.

أواًل: أسس اختيار موضوع البحث العلمي:
-أهمية الموضوع ومدي قابليته للبحث

مكانية إتمام البحث. _ نوع الحلول التي سيقدمها البحث واإ
- سهولة وتوفر المصادر والمراجع العلمية والتأكد من صحتها.

- تحديد المشكلة/ وهي أساس البحث العلمي وبعد تحديد المشكلة يتم صياغتها علي شكل 
سؤال واضح ومحدد.

-جمع المادة العلمية/ يلجأ الباحث للحصول علي معلومات البحث العلمي من مصادر 
وشبكات  العلمية  والمقاالت  والدكتوراه   الماجستير  ورسائل  والمجاالت  كالكتب  مختلفة 

االنترنت أو عن طريق االستبانة أو المقابالت الشخصية.
البيانات  لتنظيم  مختلفة  وطرق  عدة  أساليب  الباحث  يستخدم  وتحليلها/  البيانات  -تنظيم 
والمعلومات كالرسوم البيانية والجداول واألساليب اإلحصائية للحصول على نتائج صحيحة.

-تحديد النتائج/ وفيها يتوصل الباحث لألجوبة األسئلة التي طرحها في بداية البحث العلمي 
وعند عرضها يجب أن تكون واضحة ومرتبة  مع عرض لألدلة التي تدعم البحث العلمي.

ثانيا: كتابة البحث العلمي بطريقة صحيحة.
هو كتابة الباحث للبحث في إطار تنسيقي محدد مكون من أجزاء عدة منها:

أ. المقدمة: وتشكل نسبة 5إلى10 % من حجم البحث العلمي وتتضمن سبب اختيار 
به  الخاص  والنموذج  وأهميته  أهدافه  وتحديد  سليمة  بطريقة  وعرضه  وأهميته  البحث 

ومصطلحاته والمنهجية المتبعة في الدراسة وعرض الدراسات السابقة والتعقيب عليها.
بحثه  في  الباحث  إليها  توصل  التي  النهائية  النتائج  عرض  يتم  وفيها  الخاتمة:  ب. 
وتوضح اإلجابات علي األسئلة والفروض التي تم فرضها في البحث بطريقة واضحة 

عطاء القارئ انطباعا بنهاية البحث. وسلسة ومرتبة واإ

ثالثا: تنسيق البحث العلمي.
هناك بعض األمور التي يجب مراعاتها قبل طباعة البحث ومنها.

- فهرس المحتويات: فهو يساعد علي تسهيل الحصول علي المعلومات وكما أنه يوفر 
الوقت والجهد.

- ترقيم الصفحات: يبدأ الترقيم بعد صفحة العنوان.
- المصادر والمراجع: وهي كتابة وتوثيق جميع المصادر التي استخدمها الباحث في 

بحثه.

رابعا: الخصائص التي يجب مراعاتها عند كتابة البحث:
- الموضوعية: وتعني أن يكون الباحث بعيدا عن التحيز في كتابة الموضوع.

- االختيارية والدقة: يجب اختيار المعلومات دقيقة وموثوقة بشكل سليم.
- المنطقية: تكون المعلومات خاضعة لألسس علمية ومستمدة من المنهجية العلمية.

- األمانة العلمية: يوثق وينسب المعلومات لمصادرها ويذكر اآلراء بدقة عالية.

بقلم / د.مايسة يوسف حلس

خطوات كتابة البحث العلمي بطريقة صحيحة وبسيطة

مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات
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السر األول:  تعلم نبرة الكلمات
وتعتبر  الواحدة،  الكلمة  في  الحروف  بعض  على  التشديد  بها  المقصود 
اللغة  يتكلم  أحد  صادفت  إذا  خاصة  بها  المتحدثين  لفهم  الطرق  أفضل 

اإلنجليزية بسرعة. 
مثال: إذا أخذنا ثالث كلمات:

photograph , photographer , photographic 
هل نطقها متشابه ؟                               

بالتأكيد هناك اختالف في التشديد على بعض الحروف في الكلمة الواحدة 
عدة  مقاطع  أو  مقطعين  على  تحتوي  أحيانًا  الواحدة  الكلمة  أن  حيث   ،
بالنسبة  غيرها.   من  أكثر  عليها  نشدد  نطقها  عند  المقاطع  هذه  وبعض 

للمثال السابق الحروف الكبيرة نشدد عليها
photoGRAPHic    phoTOgrapher    PHOtograph

عليها  التشديد  ينبغي  التي  الحروف  معرفة  يجب  الكلمات  نطق  إلتقان   
ومعرفة مقاطع الكلمة الواحدة مع العلم أن بعض الكلمات تكون قصيرة وال 

تتقسم إلى مقاطع.
عادة يوضح القاموس مقاطع الكلمات وكيفية نطقها والمطلوب منا هنا أن 

نحاول االستماع لكيفية نطق الكلمات في الراديو أو التلفاز.
السر الثاني: التشديد في الجملة

التشديد على بعض الكلمات في الجملة الواحدة هو المفتاح الذهبي الثاني 
لفهم اللغة اإلنجليزية والتحدث بها، لكن كيف يكون التشديد في الجملة؟ 
بعض الكلمات في الجملة الواحدة نقرأها بصوت أعلى من الكلمات األخرى. 

مثال الجملة التالية:
We want to go

مستوى  بنفس  أي  القوة  بنفس  الجملة  هذه  في  كلمة  كل  نقرأ  هل 
الصوت؟

ال ، إنما نقرأ الكلمات المهمة بصوت أعلى من الكلمات األخرى .
بالنسبة للمثال السابق الكلمات المهمة فيه نعرفها حسب معنى الجملة وهي

want / go 
ستكون  أعلى  بصوت  ستقرأ  والتي  المهمة  الكلمات  الجمل  هذه  في 

مكبرة :

We WANT to GO
We WANT to GO to WORK

السر الثالث: استمع ! استمع ! استمع !
بكل اختصار في هذا المجال ال يمكنني إضافة شيء أكثر من 
كلمة “استمع” لقناة تذيع برامجها باللغة اإلنجليزية حتى لو كنت 

ال تفهم كل ما تسمعه.
عود نفسك على سماع اللغة اإلنجليزية بشكل دائم، على األقل 

ستتعرف الى كلمات جديدة.
عندما كنت طفل رضيع هل كنت تفهم لغتك األم؟ عندما كان 
عمرك ثالثة أسابيع أو شهران أو حتى سنة واحدة هل كنت تفهم 

كل شيء؟
بالطبع ال، لكن لكي تتعلم فهم اللغة يجب أن تستمع إليها

 
السر الرابع: طور مخزونك في الكلمات وذلك بخمس كلمات 

في اليوم الواحد.
لو حفظنا 5 كلمات فقط بشكل يومي ألصبح عندنا 1825 كلمة 
في سنة واحدة وهي ناتج ضرب 5 كلمات في عدد أيام السنة 

وهو 365 يوم.
اشتر دفتر مالحظات وسجل فيه خمس كلمات جديدة في كل 

يوم وتعلمها وفي فترة بسيطة يصبح لديك قاموسك الخاص.

السر الخامس: راجع! راجع! راجع!
كلمات و  تعلمناه من  لما  تنظر مرة أخرى  أن  تعني  المراجعة 
المؤقتة  الذاكرة  المعلومات من  ننقل  الطريقة  بهذه  معلومات و 

للذاكرة الدائمة، يجب أن تكوني منظم بشأن هذا.
فإذا تعلمت شيء يجب أن تدونه و بعد ذلك يجب أن تنظر 

إليه ثالث مرات: بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر
 و بعد كل مراجعة اختبر نفسك.

بقلم / أ .محمد نصارلتعلم اللغة اإلنجليزية
مشرف مبحث اللغة اإلنجليزية

خمسة
 أسرار
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الركيزة األساسية في التعليم اإللكتروني في المجال 
العملي والتطبيقي:

التجارب  بمحاكاة  تقدم  مختلفة  إلكترونية  برامج  استخدام  يتم 
على الحاسوب باستخدام صور ورسومات مختلفة تعبر عن التجربة 

المراد تنفيذها وانشاؤها.
المعايير البنائية لجودة برمجيات الواقع االفتراضي التعليمية:

• من أهم معايير بناء وجودة برمجيات الواقع االفتراضي في اآلتي:
1.  الوصول Access  يجب أن يكون سهل الوصول إليه.
2. التكلفة  Cosols: يجب أن تكون تكلفة معدومة أو قليلة.

3.  التعليم والتعلم Teaching & learning  يجب أن يوفر معيار 
التعليم والتعلم.

Sentra activity & user-Friend-  4.  التفاعل وسهولة االستخدام
liness: سهل التعامل سواء الطالب أو المعلم.

5.  األمور التنظيمية Organization issues التي تخص الطالب 
والمعلم في كيفية اعطاء االختبارات والشرح والكوزات .... الخ.

6.  السرعة يجب أن يكون هذا المختبر سريع االستخدام لألوامر.

نماذج  وتجارب عالمية عن المختبرات االفتراضية:

جامعة  في  الكيمياء  تدعم  التي  االفتراضية  المختبرات   .1
:U.S.A بنتسبيرج في

هو  المشروع  هذا  من  الغرض   •
تحسين التعليم في الدورات التمهيدية 
التعليم  اكمال  خالل  م  للكيمياء 
للطالب  تسمح  بمعالجات  التقليدي 
لما  مماثل  بشكل  التجارب  بإجراء 
يحققه الطالب الممارسون للتجارب 

العملية بشكل حقيقي.
• يستطيع الطالب تصميم أو تنفيذ 
ويرون  بسرعة  بهم  خاصة  تجارب 
كانوا  التي  الكيمياء  لتجارب  أمثلة 

يرونها في المختبر الحقيقي.
• يستطيع الطالب التواصل مع هذا المعمل من خالل شبكة االنترنت 

 www.chencollective.ovgapplevs من خالل الموقع

2. مشروع مختبر األحياء المجهرية االفتراضي في جامعة تكساس 
األمريكية:

فيكي  العالم  بواسطة  االنترنت  • أسست جامعة تكساس مختبريًا على 
اعطاء  على  وقدرته  المختبر  هذا  أهمية  على  أكدت  والتي   Vicki
الطالب متغيرات عديدة الكترونيًا عبر المختبر االفتراضي أكثر مما 

يمكن في المختبر الحقيقي وبأقل تكلفة.

• في المختبر الواقعي تكلفة مزرعة البكتيريا تكلفة باهضه وتستغرق وقتًا 
طوياًل وتحتاج إلى متابعة من المعلم للتأكد من اجراءاتها الصحيحة لمنع 
اهدار المواد وهذا األمر ال يقلق بتنفيذه من خالل المختبر االفتراضي.

3.  مختبر الكيمياء االفتراضي في جامعة تشارلز ستيوارت بأستراليا:
• في هذا المختبر يتم تدريس مادة الكيمياء ضمن مواد التعليم عن بعد، 
ويمكن للطالب الدراسة عن بعد أو الدراسة العادية، حيث يقوم الطالب 

بإجراء التجارب من خالل المختبر االفتراضي.
ولقد الحظ الباحثون المسئولون عن تدريس المادة فوائد عديدة منها:

أ . توفير الوقت.
ب .  استخدام األدوات والمواد بالطريقة الصحيحة.

ت .  زيادة المعارف المتعلقة بخطوات العمل في المختبر والذي يحسن 
من شروط السالمة.

ث. من خالل المختبر االفتراضي يزداد تركيز الطالب على فهم المبادئ 
النظرية ويتميز هذا المختبر بأنه يوضح شكل المختبر باألبعاد الثالثة 

والمواقع الفعلية لجميع األجهزة واألدوات المستخدمة.

4. المختبر االفتراضي في جامعة هانوفر بألمانيا:
التعليمية  التصور والمحاكاة  بيئة  الباحثين بتطوير  قام مجموعة من   •

)المختبرات االفتراضية( في العلوم الطبيعية والهندسة.
• قاموا بصياغة برامج المختبرات االفتراضية وجعلها متوافقة مع المناهج 

باإلضافة إلى تطوير مختبر افتراضي في مجال األرصاد الجوية.
• تقبل الطالب المختبر االفتراضي واستمتعوا به وأدى إلى كفاءة عالية 

في عملية التعلم.

5. المختبر االفتراضي من قبل شركة كروكودايل كليبز - البريطانية:
• لقد قامت هذه الشركة بإنتاج مختبرات 
افتراضية للكيمياء والفيزياء والرياضيات 

والتكنولوجيا.
• برامج قوية وتتميز بالمرونة والسهولة 

في االستخدام.
• تستخدم لتنفيذ التجارب العلمية لمواد 
العلوم والرياضيات والتكنولوجيا للمراحل 

الدراسية المختلفة
) االبتدائي – االعدادي – الثانوي وما 

بعدها(.

phet simnlaxion : 6.  مختبر الموقع االفتراضي
موقع فيت من المواقع المفيدة للتعليم حيث تأسس الموقع عام 2002م 
المحاكاة  مشروع  في  نوبل  جائزة  على  الحاصل  ويمان  كارل  يد  على 
التفاعلية pet في جامعة كولورادو، برنامج فيت يخلق محاكاه تفاعلية 
للرياضيات والعلوم حيث تعتمد تقنية على ابحاث التعليم المكثفة، وتشرك 
الطلبة خالل بيئة تفاعلية تشبه األلعاب حيث يتعلم الطالب من خالل 
في  تفاعلية  علمية  بتجارب  القيام  فيت  موقع  له  ويسمح  االكتشاف، 
جميع التخصصات ويتميز الموقع بتحديثه لتجارب المحاكاة التفاعلية، 
حيث يشرف عليه متخصصون أكاديميًا مما يجعل المحتوى الذي يقدمه 

الموقع ذات قيمة علمية كونه مقدم من جهة أكاديمية علمية.

  بقلم /علي زايد الشرفا

 المختبر االفتراضي
Virtual labs

 رئيس قسم التقنيات الرتبوية
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يطلق 
على األسنان الّلبنّية عّدة ألفاظ 

المؤّقتة،  )األسنان  ومنها:  مصطلحّية، 
واألسنان األّولّية، وأسنان الحليب(.

ومن األخطاء الّشائعة بين الّناس عدم اهتمامهم باألسنان الّلبنّية 
كونها مؤّقتة مستبدلة؛ ولتصحيح هذا المفهوم علينا الّتعرف على 

أهمية األسنان الّلبنّية.
أّوًل: ما األسنان الّلبنّية:

هي األسنان البالغ عددها )20( سنًّا، )10( أسنان في كّل فّك تقسم 
إلى ثالثة أقسام، وهي: أربعة قواطع )Incisors Teeth(، ونابان 
واّلتي   ،)Molar Teeth( أضراس  وأربعة   ،  )Cuspid Teeth(

تبدأ بالّظهور منذ الّشهور األولى من عمر اإلنسان.
ثانًيا: ما أهمية األسنان الّلبنية:

مضغ  عملية  في  ضرورّية  بأّنها  الّلبنّية  األسنان  أهمية  تكمن 
الّطعام، وعملّية الّنطق بالّشكل الّصحيح والّتطّور اللُّغوّي، ونمو 
عظام الفّك والفّم بشكٍل سليم، وأيًضا تحافظ على المظهر الجميل 
والثّقة بالّنفس، والمحافظة على المسافة الّصحيحة للّسن الّدائم.

األسنان  تسّوس  أو  األمامّية  باألسنان  رضوض  حدوث  ّن  واإ
بشكٍل عام دون معالجتها؛ يؤدي إلى خلعها 
يبدأ غالًبا من  الذي  الطبيعي  قبل سقوطها 

)6-5( سنوات، بالتّالي يؤذي إلى ميل األسنان 
الذي  الفراغ  نحو  المخلوع  للّسن  المجاورة 

تراكب  عنه  فينتج  الّسن؛  خّلفه 
وجود  لعدم  الّدائمة  األسنان 

حّيز كاٍف لظهورها.
القديمة  العادات  ومن 
الّساقطة  الّسن  رمي 
ظنًّا  بالّشمس 
على  للحصول 
أسنان أفضل؛ 
هناك  ولكن 

حديث
في 

عالم 
يفتح  قد  الّطب 

المستعصّية؛ وذلك بتخزين  ثورة جديدة في معالجة األمراض 
األسنان الّلبنّية داخل بنك األسنان للمستقبل، ويتمُّ االحتفاظ 
معالجة  في  الستخدامها  األسنان؛  طبيب  عند  بها 
األمراض التي قد تصيب صاحب الّسن فقط 
لالستفادة منها عن طريق إنتاج 

الجذعّية  )Stem  Cells(، والتي تعرف الخاليا 
الوظائف  ذات  األخرى  الخاليا  منها جميع  تتوّلد  التي  الخاليا  بأّنها 
المتخّصصة كخاليا العضالت والكبد والخاليا العصبّية، والعديد من 
الخاليا في جسم اإلنسان، وهذه الخاليا تستخرج حديثًا من األسنان 

الّلبنية، وما زالت الدراسات قائمة َحْوَل هذا األمر.

ثالثًا: أركان المحافظة على سالمة األسنان الّلبنّية: 
ذات  لألطفال  مخّصصة  فرشاة  باستخدام  األسنان  نظافة   )1
الّطعام  تناول  وبعد  ومساًء،  صباًحا  صغيرة  ناعمة  شعيرات 
مباشرة، حيث تفرز األطعمة أحماًضا تنخر األسنان وتسوسها، 

واستبدال الفرشاة خالل )4-3(  أشهًرا.
2( تجّنب تناول الحلويات والّسكريات، وشرب المياه الغازّية 
البعيد  المدى  على  الّسن  في  تآكل  آو  ذوبان  تحدث  التي 

بسبب تأثيرها الحمضّي.
التي  اإلصبع  مّص  عادة  عن  االبتعاد   )3
تؤثر على ظهور األسنان األمامّية إلى 

الخارج. 
4( الزيارة الدورية لطبيب األسنان 

ابتداًء من عمر الّسنة.
األمريكّية  الّلجنة  تنصُح   )5
بتناول  األسنان  لطّب 

مادة  دهن  أو  الفلوريد 
األسنان  على  الفلوريد 

أو استخدام المعجون 
بالفلوريد  المدعم 

تكون  لمنع 
البكتيريا.

 بقلم / أ. نجالء سلمان أبو راس

 األسنان الّلبنّية 
Deciduous teeth 

 مشرفة مبحث العلوم الحياتية
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يشير  العبارات،  بأبسط 
مصطلح الذكاء االصطناعي 

األجهزة  أو  األنظمة  إلى   )AI(
ألداء  البشري  الذكاء  تحاكي  التي 

المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها 
استناًدا إلى المعلومات التي تجمعها. يتجلى 

الذكاء االصطناعي في عدد من األشكال. بعض 
هذه األمثلة:

• تستخدم روبوتات المحادثة الذكاء االصطناعي لفهم 
مشكالت العمالء بشكل أسرع وتقديم إجابات أكثر كفاءة

• القائمون على الذكاء االصطناعي يستخدمونه لتحليل المعلومات 
الهامة من مجموعة كبيرة من البيانات النصية لتحسين الجدولة

• يمكن لمحركات التوصية تقديم توصيات مؤتمتة للبرامج التلفزيونية 
استناًدا إلى عادات المشاهدة للمستخدمين

إن الذكاء االصطناعي يتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر 
من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة. وعلى الرغم من أن الذكاء االصطناعي 

يقدم صوًرا عن الروبوتات عالية األداء الشبيهة باإلنسان التي تسيطر على العالم، 
إال أنه ال يهدف إلى أن يحل محل البشر. إنه يهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات 

البشرية بشكل كبير. مما يجعله أصاًل ذا قيمة كبيرة من أصول األعمال.

بقلم / م. سامح أبو العنني

مديرة مدرسة بدر األساسية أ للبنات

طناعي؟
ص

ء اال
كا

و الذ
ما ه
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  إذا ما 
للنقد  أو  مزعج  لموقف  شخص  تعرض 

من جهة معينة أو وقف على مفرق طرق فإن ردة فعله 
قد تتراوح ما بين تقبل النقد بروح طيبة و توجيه هذه األزمة نحو 

سعادته أو اعتبار هذا النقد شخصيا بل مدمرا له و يدخله في موجة من 
الغضب و الحزن واليأس فلماذا تختلف ردة فعل األشخاص تجاه المواقف الحياتية 

ذا كنت من النوع الثاني في ردة فعلك فلتجب على بعض األسئلة:  هل بدأت تشعر  ، واإ
بأنك في تيه و ضياع ؟ هل تشعر بأن ال شيء يثير دافعيتك ؟ هل تشعر بقلق و خوف غير 

مبرر؟. تشعر بكآبة ال مبرر لها و تشعر بأنك واحد من القطيع تفرح لما يفرحهم و تغضب لما 
يغضبهم و انك حقا تائه.

ال تقلق فهذه المشاعر هي البوابة التي ستمر حياتك من خاللها لتصبح أفضل و لكي تمر حقًا من 
هذه االزمة الخانقة عليك أن تعيد تحديد أهدافك من خالل طرح عدد من األسئلة 

هل حقًا هذه الحياة هي التي أريدها أم أنني العب دورًا تم رسمه لي بدقة  من المجتمع فالمجتمع يريد أن 
يراك ناجحًا على طريقته وأن تسلك سلوكًا معينًا يحتمه عليك المحيط و لكن هل هذا ما تريده حقًا ؟ و 
هذا ينعكس بوضوح  كنت في السابق يسعدني جدًا  رأي اآلخرين و اربط سعادتي بمدى تحقيق أهداف 
عامة  ألكون محبوبًا و مقبواًل ممن هم حولي سواء التفوق الدراسي و إتمام الجامعة و إيجاد عمل و 

تحقيق بعض الثراء و تكوين عائلة و رعايتها و لكن ليس هذا ما أريده ؟
هنا البد من اعادة ترتيب اهدافك فهدفك االول ينبثق من قوله تعالى:

“قل ان حياتي و نسكي و محياي و مماتي هلل رب العالمين“
و هنا ترى ان كل  ما سبق هو وهم ربطت حياتك به .

و إذا وصلت الى هذه المرحلة فلتعلم بأن روحك قد بدأت بالنضوج و عليك ان تعيد 
تحديد أهدافك و بناء على هذا التجديد سترتب أولوياتك و تشعر هنا بالسعادة 

الغامرة و هي سعادة حقيقية ألنها مرتبطة بروحك و ليست سعادة زائفة 
مرتبطة بتقييم من حولك و بهذا حقا تستطيع أن تجدد نفسك و 

تصل الى حالة رائعة من التصالح مع روحك .

جدد نفسك 
بقلم/ أ. فاتن عبد الرؤوف علي

مدرسة هاشم عطا الشوا  الثانوية للبنات



تأتي التربية قبل التعليم لذا البد لنا أن نسعى لتربية طالبنا 
عبر بناء عالقة قائمة على الثقة والمحبة واالحترام بين 
في  منشود  هدف  لكل  منطلقًا  لتكون  والطالب؛  المعلم 
مكملة  الفعالة،  التعليمية  البيئة  وخلق  التعليمية،  العملية 
لدور األسرة، فالعالقة بين المعلم والطالب من أبرز دعائم 
العملية التعليمية، ومن أسمى العالقات االجتماعية، التي 
طالبه،  مع  حدوده  وترسم  ومكانته  كرامته  للمعلم  تحفظ 
فمهمة المعلم من أصعب مهام المجتمع؛ ألنها تبني عقول 
النشء وتشكل سلوكياتهم، فهو صاحب الرسالة التربوية؛  
لذلك يجب بناء هذه العالقة على أساس االحترام والتقدير 
الضروري  فمن  الفاضلة  باألخالقيات  والتمسك  المتبادل، 
بالنصح  متمثاًل  لطالبه،  صالحة  قدوة  المعلم  يكون  أن 
االلهي“َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اللَِّه ِلنَت َلُهْم * َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ 
َلُهْم  َواْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف   * َحْوِلَك  ِمْن  وا  اَلنَفضُّ اْلَقْلِب 
َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر * َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه * ِإنَّ 
على  وكذلك   ،)159/ اْلُمَتَوكِِّلين“ )آل عمران  ُيِحبُّ  اللََّه 
الطالب أن يتعلم األسلوب الصحيح للتعامل مع معلمه، 
وجعل العملية التعليمية القاسم المشترك في هذه العالقة 

وهذا يترتب عليه: تحقيق النفع للطالب بالتعلم وللمعلم 

 .
بأداء رسالته السامية ومهمته، عبر احتفاظ المعلم بقيمه 
دراكه  واإ المتعلم  سلوك  على  اإليجابي  واالنعكاس  العليا، 
تحسين  وبالتالي  الدراسي  التفوق  يعزز  مما  لواجباته، 
مستواه التحصيلي؛ ألًن سوء العالقة بينهما تنعكس سلبًا 
المعلم  وتعيق  التعلم،  الطالب  وعزوفه عن  نفسية  على 
عن أداء دوره، ومن أجل المحافظة على العالقة الحسنة 

وتحقيق النتائج السابقة وجب على المعلم:
- التمسك باألخالق الحسنة والسلوكيات المرغوب فيها. 

- التوازن في العالقة مع الطلبة برسم حدود فعالة.
- التمكن واإللمام بمادته العلمية؛ ليعزز ثقة الطلبة به.

باللعب  كالتعلم  التربوية  واألساليب  الطرق  - استخدام 
يجاد جو من األلفة بينهم. وغيره؛ لتوصيل المعلومة واإ

- مراعاة الفروق الفردية بكافة أنواعها بين الطلبة وتوظيف 
أساليب التعزيز المناسبة واالبتعاد عن اإلحباط.

بشكل  أحوالهم  وتفقد  الطلبة  عن  السؤال  في  - المبادرة 
رشادهم. مستمر وتعزيزهم ونصحهم واإ

- مشاركة الطلبة بعض مناسباتهم كتقديم واجب العزاء أو 
زيارتهم عند تعرضهم ألوضاع صحية صعبة.
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بقلم/ أ. فهمية حممد دلول 

عالقة املعلم بطالبه

مدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات
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بقلم / أ. يامسني الطرشاوي 

سلسلة مبادراتنا الرتبوية طريقنا الواعد )اجلزء الثالث(

 مديرة مدرسة فهمي الجرجاوي األساسية للبنات

مراحل المبادرة:
بثالث  المبادرة  تمر 

مراحل أساسية هي:
تحديد  فيها  يتم  التي  وهي  البداية: 
المبادرة والتخطيط لها وتوفير الموارد البشرية

والمادية لها )التحديد والتخطيط.(
التي ستنفذ  المنتصف: وهي األنشطة والعمليات  نقطة 

بحسب ما خطط لها )التنفيذ(
النهاية: وهي انتهاء العمليات واألنشطة وتحليل نتائجها 

وتقييمها تقييمًا شاماًل )التقييم(
كيف تكسب روح المبادرة :

ال  لألعمال  “نعم  المقولة:  تطبق  حيث  عمليًا،  كن 
لألقوال” وعليه نصل إلى أن كل عمل مميز الّبد من 

وجود مبادرة فيه.
امتالك روح العزم والجد، حيث أن ال خير في عزم دون 
حزم، فإن كنت تريد المجد يجب أن تكون جادًا، وعليك

أن ترفض اللهو وتطلب االجتهاد.
استيعاب المتغيرات، حيث أن المبادرة تغير الظروف “ 

بادر بأربعة قبل أربعة، بادر بالشباب قبل الشيخوخة،
وبالصحة قبل المرض، وبالغنى قبل الفقر، وبحياتك قبل 

مماتك.
الحماس، وتكون بتحدي الموانع وبذل الجهد حيث إن 
الحياة ليست مفروشة بالياسمين، وبعض الناس بسبب 

وجود الموانع يحبطون ثم بالتالي يفشلون.

  الفاعلية،
السعي  وهي   
التبرير،  والغاء  والتّحرك، 
والمثابرة،  الصعوبات،  ومواجهة 

واالستقامة، والمداومة

ما هي أسباب انعدام المبادرة:
كامنة  طاقات  وجود  مع  بالنفس  الثقة  فقدان   •

لديهم
• الخوف من الفشل فيترددون وبذلك يضيعون، 
والحل يكون بالتوكل على اهلل فيتغلب على الفشل.

تمر  الفرصة  إن  الفرص، حيث  اقتناص  • عدم 
ّمر اّلسحاب “الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة.

• انعدام روح المسؤولية حيث قال تعالى: “ وقفوهم 
إنهم مسؤولون.

لكي تنجح المبادرة؟
مراحل  كامل  في  التشاركي  األسلوب  استخدم   •

المبادرة
على  بناء  التربوية  الحاجة  أو  المشكلة  حدد   •

تحليل جاد لالحتياجات
• ضع أهداف محددة، واقعية، متينة للمبادرة

• صمم الجدول الزمني والميزانية بوضوح
• خطط لنجاح أقرب

• راقب وّقيم
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الفكرة اإلبداعية في المبادرة 
الطالب يقضي جزًءا كبيًرا من وقته في المدرسة؛ ما يشكل 
فرصة ثمينة تمكِّن من إحداث أثر كبير من خالل البرامج 
والمبادرات الصحية والتعليمية التي تهدف إلى دعم ومساندة 
الحاالت المرضية في مراحل مبكرة من حياتهم، بهدف تبني 
نمط حياة صحي لهم ودمجهم في جميع األنشطة المنهجية 

والالمنهجية .
فالصحة الجيدة للطلبة لها تأثير كبير على تحصيلهم وقابليتهم 
للتعلم؛ وفي المقابل فان الحضور المنتظم للمدرسة للحاالت 
المرضية يعزز صحتهم ويمكن متابعتهم؛ حيث ثبت علميا إن 
ضعف الوضع الصحي للطلبة وأصابتهم بأمراض يشكل أحد 
األسباب التي تؤدي إلى ازدياد التغيب عن المدرسة والتسرب 
المبكر وضعف األداء التعليمي؛ كما إن التعليم الذي يكسب 
الطلبة المهارات المتعلقة بالصحة ضروري لسالمتهم البدنية 

والنفسية واالجتماعية .
القطاع  مسؤولية  ليست  الخاصة  الصحية  الحاالت  طلبة 
القطاعات ذات  الطبي فقط وانما من خالل تعاون مختلف 
العالقة بالصحة المدرسية ومشاركة الجميع )طلبة ومعلمون 

وأولياء أمور( .
تعمل المبادرة على تمكين المعلمين من المعارف والمهارات 
بداع مع ظروف الحاالت المرضية  الالزمة للتعامل بفعالية واإ
في الحياة اليومية في بيئة صحية آمنة يشارك فيها الجميع. 

الفئة المستهدفة:
المبادرة تستهدف الحاالت المرضية بجميع أنواعها واإلصابات 
األولية  اإلسعافات  إلى  تحتاج  مرضية  وحاالت  واإلعاقات 
مثل سكر الدم واالنيميا والربو والتالسيميا، وحاالت خاصة 
و  داوون  متالزمة  وحاالت   ) والنظر  والسمع  )النطق  مثل 

المتعافين من فايروس كورونا .

الهدف من المبادرة:
الطلبة الذين يعانون أمراضًا معينة يحتاجون إلى نوع 
ومساندة،  دعم  برامج  إلى  ويحتاجون  المتابعة،  من 
والصحية  التربوية  الخدمات  توفير  على  والعمل 
للطلبة لدعم وتحسين حالتهم الصحية وتقديم التوعية 
والتثقيف الصحي لهم، والمتابعة المستمرة لصحتهم، 
والتعرف إلى احتياجاتهم الصحية للوصول إلى أعلى 
المبكر  الكشف  إلى  إضافة  ممكن،  مستوى صحي 
لدى  إن وجدت  الصحية  األخطاء واالنحرافات  عن 

بعض الطالب.
الخاصة ليست مسؤولية  الحاالت الصحية  - طلبة 
تعاون مختلف  وانما من خالل  فقط  الطبي  القطاع 
القطاعات ذات العالقة بالصحة المدرسية ومشاركة 

الجميع )طلبة ومعلمون وأولياء أمور(.
- تعمل المبادرة على تمكين المعلمين من المعارف 
بداع مع ظروف  والمهارات الالزمة للتعامل بفعالية واإ
الحاالت المرضية في الحياة اليومية في بيئة صحية 

آمنة يشارك فيها الجميع.
اإلصابة  معدالت  بخفض  المبادرة  تهتم  كما   -
المعلومات  يصال  واإ ومكافحتها  المعدية  باألمراض 
الندوات  طريق  عن  والمعلمين  للطلبة  الصحية 
مع  ونتواصل  المدرسة،  في  ننظمها  التي  التوعوية 
على  تالحظها  التي  الحاالت  بشأن  األمور  أولياء 
أبنائهم لمتابعتها مع الطبيب المختص في العيادات 

والمراكز الطبية الخارجية.
الذي  والقلق  المعاناة  أمر  من  تخفف  أنها  كما   -
إصابة  حالة  في  خاصة  األمور،  أولياء  يصيب 
أبنائهم في المدرسة سواء بشكل عارض، أو إصابتهم 

بأمراض مزمنة.

 مبـادرة نحن معك
بقلم/ أ. يوسف اسماعيل أحمد

 مدرسة معين بسيسو األساسية "ب" للبنين
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النتائج المتوقعة:
- ساعدت المبادرة  كثيرًا على اكتشاف حاالت مرضية لم 
يذكرها أولياء األمور عند تعبئة استمارة حصر الحاالت 

الصحية ألبنائهم . 
- عملت المبادرة على خفض معدالت اإلصابة باألمراض 
للطلبة  الصحية  المعلومات  يصال  واإ ومكافحتها  المعدية 
عن طريق الندوات التوعوية التي ننظمها في المدرسة، 
ونتواصل مع أولياء األمور بشأن الحاالت التي تالحظها 
على أبنائهم لمتابعتها مع الطبيب المختص في العيادات 

والمراكز الطبية الخارجية .
- أصبح  عند أولياء األمور وعى حول أهمية توضيح 
دارة  الحالة المرضية ألبنائهم لمنسق الصحة المدرسية واإ

المدرسة لعمل الالزم .
عند  أصبح   -
وعى  المعلمين 
التعامل  كيفية  حول 
الحاالت  طلبة  مع 
حين  المرضية 
ألي  طارئ  حدوث 

طالب .
هناك  أصبح   -
مع  مستمر  تعاون 
المجتمع  مؤسسات 
ومؤسسات  المحلي 
حكومية لتقديم الدعم 
لطالب  والخدمات 
الحاالت المرضية .

المبادرة  عملت    -
بالمدرسة  المرضية  الحاالت  طلبة  ودمج  تفاعل  على 

لدعمنا لهم باستمرار .
- عملت المبادرة على مساعدة طلبة الحاالت المرضية 

الخاصة أكاديميا ونفسيا وصحيا واقتصاديا .
إلى  والتعرف   ، الطلبة  لصحه  المستمرة  المتابعة   -
احتياجاتهم الصحية للوصول إلى أعلى مستوى صحي 

ممكن.
- الكشف المبكر عن األمراض  واالنحرافات الصحية إن 

وجدت لدى بعض الطالب .

- تقديم التوعية والتثقيف الصحي للطلبة .
في  المرضية  للحاالت  بيانات  قاعدة  هناك  أصبحت   -

المدرسة وتفاصيل كاملة عن كل حالة .
- عملت المبادرة على توفير بيئة أمنة للطالب .

الحاالت  لطلبة  صحية  مستلزمات  المبادرة  وفرت   -
يود  صحية  أدوات   – نظارات   – )سماعات  المرضية 

وشاش الخ ..(
- كسرت حاجز الخوف عند الطلبة ويواصلوا

 
بعض األنشطة التي سوف تنفذ في أطار المبادرة:

- متابعة الطلبة المفحوصين »طلبة الصف األول األساسي 
( وطلبة الفصول الدراسية  والكشف عن الحاالت المرضية 

واالصابات المختلفة .
بالحاالت  بيانات  قاعدة  تجهيز   -
والكترونية(  ورقية  )نسخة  المرضية 
بطاقات  .وتوزيع  الحاجة  حسب 

أصدقاء المدرسة  .
- متابعة الحاالت المرضية المصابة 
العيادات  في  للفحوصات  المحولة 

الخارجية .
- عقد لقاءات واجتماعات للمعلمين 
لتوعيتهم حول الحاالت المرضية . 
االسعافات  حول  مطويات  وتوزيع 
صحية  وجبات  وتوفير  االولية 

لطالب الحاالت المرضية 
ألولياء  وندوات  لقاءات  عقد   -
الحالة  توضيح  أهمية  عن  االمور 
المرضية ألبنائهم إن وجدت وكيفية 

التعامل معهم .وتوزيع مطويات .
بمناسبة  المرضية  الحاالت  لطلبة  بسيطة  هدايا  تقديم   -

الفصل الجديد لتشجيعهم  
- تنفيذ زيارات منزلية لطلبة الحاالت المرضية .

وأولياء  والمعلمين  للطلبة  أولية  اسعافات  دورات  تنفيذ   -
االمور .

الحاالت  طلبة  ومساندة  لدعم  وأنشطة  فعاليات  تنفيذ   -
المرضية .) إفطار جماعي – يوم مفتوح – يوم طبي 

بأنشطة  الطلبة  دمج   – مسرح   – ترفيهيه  رحلة   –
مختلفة ...(
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هرمونات السعادة

بقلم أ. هدى محمد المشارفة
مرشفة مبحث العلوم الحياتية

كيمياء السعادة :
هل تتخيل أن يكون شعورك العظيم بالسعادة ما هو سوى مواد كيميائية 

في جسمك؟ 
، ولكن هذا  والرضا عن حياتك  بالسرور  الشعور  السعادة هي حالة من 
الشعور ذو طبيعة كيميائية تفرز من الدماغ فتأثر على المزاج العام لإلنسان 

نتاجيته .  واإ
في  تتواجد  أنها  وبالرغم من   “ السعادة  “ هرمونات  العصبية  النواقل  هذه 

الدماغ بكمية قليلة إال أنه
أي خلل ولو بسيط في تلك الكميات يكون له تأثيًرا سيئ على المزاج العام 

لإلنسان وشعوره باالكتئاب أو األلم النفسي . 
إذا كنت لم تعرف كثيرًا عن هرمونات السعادة، 

فاقرأ معي هذ المقال وتعلم المزيد.
1. اإلندروفين هرمون الرياضة : إن تحريك الجسم يحث الدماغ على إفرازه 

مما يؤدي إلى  خفض هرمونات التوتر مثل الكورتيزول واألدرينالين .
2. السيروتونين هرمون العطاء: يفرز حين نمنح اآلخرين من حولنا عطاء 

مادي أو معنوي ونقدم المساعدة حيث يمنحنا ذلك شعور بنشوة العطاء.
3. األوكسيتوسين هرمون الحب: يفرز عند الشعور بمشاعر إيجابية تجاه 

اآلخرين .
أنه  حيث  والنجاح  التحفيز  هرمون   : المكافأة  هرمون  الدوبامين   .4

يحفز الشخص ألداء أعماله بنجاح. 

ممارسات تعزز هرمونات السعادة :
1. قضاء بعض الوقت اللطيف مع األهل و األصدقاء .

والشعور  نهائها،  واإ بها  والقيام  شخصية  مشاريع  تخطيط   .2
باإلنجاز يعزز من هرمون الدوبامين.

3. المحافظة على بيئة عطرية من شأنه أن يعزز يقظة حواسك 
ويرفع من مستوى اإلندورفين في الجسم.

4. مارس نشاًطا مضحًكا، فالضحك يجلب السعادة، حيث يؤدي 
الشعور  إلى  بدوره  يؤدي  الذي  اإلندروفين  مستوى  ارتفاع  إلى 

بالفرح والرضا.
مع  التعامل  وسائل  من  فهي  التنفس،  تمارين  بممارسة  قم   .5

الضغوطات.
6. حافظ على حمية غذائية صحية ومفيدة للمحافظة على توازن 
الهرمونات في جسمك، وابتعد عن األطعمة التي قد تحتوي على 

تدخل هرموني من البشر.
الشمس  فضوء  قلياًل،  ألشعتها  وتعرض  الشمس  إلى  اخرج   .7
االكتئاب  من  يحد  الذي  السيروتونين  هرمون  مستوى  من  يرفع 

ويزيد الثقة بالنفس.

أطعمة تعزز هرمونات السعادة :
إلفراز اإلندروفين :تناول الشوكوالتة ، الفراولة ، الموز .

إلفراز السيروتونين ، تناول اللوز والجوز، وبذور البطيخ والسمسم 
و الفشار، الديك الرومي، والخضار الورقية ، الحليب ، الجبن 
، البيض، الموز والبرقوق والمانجو واألناناس والكيوي والجريب 

فروت ، والطماطم واألفوكادو .
إلفراز األكسيتوسين تناول: العسل، التمر، التين، الكاكاو.

 ، البطيخ  الشمندر،  التفاح،  الموز،  تناول:  الدوبامين  إلفراز 
األسماك .
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بقلم/ أ . عفاف محمد قاسم
مرشفة مبحث اللغة  العربية

ُرّب ضارٍة نافعة

اتخذت شكال آخر بعد جائحة كورونا  الحياة قد  ال شك أن 
وخاصة في المناحي التعليمية

حيث تحولت المدارس إلى النظام اإللكتروني والتعلم عن ُبعد 
ثم تحولت بعد ذلك إلى النظام المدمج ليحضر الطالب إلى 

المدرسة كل ثالثة أيام وتستمر متابعتهم عبر االنترنت
فما تأثيرات ذلك على النظام التعليمي ؟

ما رأى  كل من الطلبة وأولياء األمور والمعلمين و مديري 
المدارس  حول هذا النظام الجديد ؟

يبحث  وكما  األمراض  بين  اللقاح  عن  العلماء  يبحث  وكما 
الخبراء عن األعشاب الطبية والزهور بين الحشائش

علينا أيضًا أن نلقي الضوء على مزايا هذا النظام الجديد الذي 
أوجدته لنا الجائحة 

فبعد انطالق التعليم المدمج وحضور الطلبة لمدة ثالثة أيام 
فقط يترامى إلى مسامعنا من الطلبة وأولياء األمور عبر مواقع 

التواصل المختلفة عن أمنياتهم باستمرار هذا النظام
فقد أصبح العبء على الطالب أخف وازداد حبا وشوقا إلى 

مدرسته
كما وقد وجد فيها المعلم مبتغاه المنشود في إيصال المعلومة 
والتأكد من تحقيق األهداف لجميع الطلبة بل والتعرف على 
عشرون  فيه  يكون  عندما  فالصف  مشاكلهم،  وحل  مواهبهم 
طالبا يختلف عن صٍف فيه أربعون طالبا أو أكثر من حيث 
وتحقيق  واأللعاب  االستراتيجيات  واستخدام  للطلبة  الوصول 

مديري  من  الكثير  وأكد  بل  السليمة  الراجعة  التغذية 
المدارس أنه قلت اإلصابات المدرسية بشكل واضح بعد 
الجلية  مزاياه  من  أن  كما  المدرسي،  االزدحام  قل  أن 
دمج االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي داخل العملية 
التعليمية كوسيلة فاعلة حققت ما ال يخفى على الجميع 
من أهداف ونجاحات وأثبتت غالبية المؤسسات التعليمية 
جدارتها ونسب مئوية عالية من مشاركات الطلبة وأولياء 
ن احتجنا إلى المزيد من التأهيل والتدريب  األمور الفعالة واإ

للكوادر التعليمية و أولياء األمور والطلبة
 

التوصيات :
_ إن نظام دوام الطلبة ثالثة أيام في األسبوع نظام يستحق 
الدراسة وأثبت الكثير من المزايا ، والقى ترحيبا من الطلبة 

وأولياء األمور وكذلك المعلمين ومديري المدارس
مع  للتعامل  مستمر  بشكل  التعليمية  الكوادر  تأهيل   _
وتكريم  المختلفة،  االنترنت  وتطبيقات  الحاسوب  برامج 

المميزين منهم
_ التخفيف من المنهج الدراسي ، فهدفنا هو الكيف وليس 

الكم 
وكذلك   ، والقواعد  األساسية  المهارات  على  والتركيز 

تحديث المناهج بما يتناسب مع عصرنا الحديث من 
وسائل تواصل وتكنولوجيا.
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لعل التغريد خارج السرب في 
ظل الضائقة المالية التي نحياها جميعا سبياًل 
لتوفير لقمة العيش، وتربية ابناءنا تربية كريمة.

كثيرة هي التهديدات والمخاطر التي يعيشها الموظف 
من تقاعد اجباري، وقطع للرواتب، وغيرها من صور 
بدائل  عن  يبحث  الموظف  جعلت  التي  االستغناء 
ليعتاش بها ويغرد خارج السرب ليستر نفسه، و كأن 

الموظف يرغب بمن يزهد فيه .
التزامات خانقة حول عنق الموظف، ومطالب تؤرق 
وزواج  بيت،  أجرة  و  جامعية،  رسوم  من  مضاجعه 
أوالد، وديون متراكمة هنا و هناك، وغيرها التي تجعل 
رب البيت يتمنى لو أن لديه طاقية االخفاء حتى يغيب 
سقف  تحت  جاثين  نبقى  ولكن   ، البشر  أنظار  عن 

االمنيات .
أجل عودة  أمل من  باحثين عن بصيص  فرحًا  نغرد 
رواتبنا و مستحقاتنا و كأن ذلك حلم نتمنى تحقيقه 
، باب مسدود لن يبقى فيه إال خرم ضيق ألحالمنا 
الجيبة  جانبي  بين  مهدها  في  تؤد  ما  كثيرا  لكنها   ،

المخرومة .
) أعط العامل حقه قبل أن يجف عرقه ( قالها خير 
حفظناها   ، سلم  و  عليه  اهلل  صلى  محمد  البشرية 

صغارًا و بحثنا عن تطبيقها كبارا .
وجود  في  البدائل  عن  البحث  في  الخيال  يصحبنا   
المهددات ، فنجبر على التغريد خارج السرب ، ويبقى 
الصامدون في مقاعدهم وعلى رأس عملهم في سفينة 

التغريد في بحر متالطم االمواج.
ويبقى االمل رغم االلم ،،،،

واهلل غالب على أمره  

بقلم / أ. رغدة قزعاط
 نائب مديرة مدرسة الزهراء الثانوية  للنبات

تغريد خارج السرب
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بقلم/
 أ. أيمن حسن نصر اهلل

رئيس قسم اإلرشاد التربوي

علمتني الحياة
  من يطارد عصفورين يفقدهما معًا 

علمتني الحياة
   من أسرع في الجواب أخطأ في الصَّواب

علمتني الحياة
 أفكارك لك  وأقوالك لغيرك 

علمتني الحياة
 ال يجب أْن تقول كل ما تعرف ويجب أْن تعرف كل 

ما تقول

علمتني الحياة
 السِّيرة الحسنة كشجرة الزيتون، ال تنمو سريعًا لكنها 

تعيش طويالً  

علمتني الحياة
   المتكبر كالواقف على قمة جبل يرى الناس صغارًا 

ويرونه صغيرًا أو لن يروه ُمْطَلقا

علمتني الحياة
 أن الكلمة الطيبة تفتح لك قلوب الناس

علمتني الحياة
   أن من ال يراني بِعز ال أراه بإجالل

علمتني
  الحياة
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يفتقر بعض المعلمين إلى القدرة على  التنويع في  طرائق 
وتدريسه  تعليمه  في  ويقتصر  التفكير   وأساليب  التدريس 
التي  المحدودة  التقليدية  واألساليب  واإللقاء  التلقين  على 
المتعلمين  كره  إلى  يؤدي  مما  والركود  بالجمود  تتصف 
للعلم والدراسة وتسربهم ، وبالدة أذهانهم وقصور عقولهم 
وضعف شخصيتهم العلمية والتربوية ، ويولد السآمة والملل 

ويقتل ملكة االبداع لديهم 
لقد قدم لنا النبي الكريم معلم البشرية -صلى اهلل عليه وسلم 
فنون التربية االيجابية  بصورة رائعة، جمعت بين النظرية 
والتطبيق في أسلوب رباني، وخطوات عملية واقعية ومن 

هذه األساليب :

 أوال تعليمه إياهم عمليا بالقدوة الحسنة والخلق العظيم: 
كان من أهم وأعظم وأبرز أساليبه صلى اهلل عليه وسلم إذا 
أمر بالشيء عمل به أواًل ثم تأسى به الناس وعملوا كما 
رأوه، وكان خلقه القرآن فكان على خلق عظيم وجعله اهلل 
سبحانه أسوة حسنة لعباده فقال عز من قائل: »َلَقْد َكاَن 
َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم 

اآْلَِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثيًرا« )األحزاب21( 
وال ريب أن التعليم بالفعل والعمل أقوى وأوقع في النفس 
والتأسي  االقتداء  إلى  والفهم، وأدعى  الحفظ  وأعون على 
من التعليم بالقول والبيان؛ وأن التعليم بالفعل والعمل هو 
األسلوب الفطري للتعليم، فكان ذلك أبرز وأعظم أساليبه- 

صلى اهلل عليه وسلم.
ومن الشواهد على أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول: 
أن النبي لما تم الصلح بينه وبين كفار قريش في الحديبية 
أمر أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم وينحروا هديهم، فقال 
لم  إذ  ذلك  في  فتوانوا  احلقوا«  ثم  فانحروا  »قوموا  لهم: 
يستحسنوا الصلح فرأوا القتال أفضل؛ فدخل رسول اهلل 
على زوجته أم سلمة رضي اهلل عنها وأخبرها بتخلف 

النبي أن يحلق رأسه  فأشارت على  أمره  الناس عن 
وينحر هديه فإنهم ال محالة يقتدون به ففعل، فلما رأوا 
قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى  ذلك 
كاد بعضهم يقتل بعًضا غًما. وذلك ألنهم استصعبوا 
يدل  وهذا  المناسك.  استيفاء  قبل  النسك  من  التحلل 

على أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول.

ثانيا رعايته الفروق الفردية بين المتعلمين
وكان- صلى اهلل عليه وسلم- شديد المراعاة للفروق 
الفردية بين المتعلمين من المخاطبين والسائلين، فكان 
يخاطب كل واحٍد على قدر فهمه وبما يالئم منزلته 
وكان يحافظ على قلوب المبتدئين، فكان ال يعلمهم ما 
يعلم المنتهين. وكان يجيب على كل سائل من سؤاله 

بما يفهمه ويناسب حاله.
ومن الشواهد على مراعاته- صلى اهلل عليه وسلم- 
في  أحمد  اإلمام  ما رواه  تعليمه  في  الفردية  للفروق 
مسنده: عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال: »كنا 
عند النبي- صلى اهلل عليه وسلم- فجاء شاب فقال: 
فجاء شيخ  قال: ال،  وأنا صائم؟  ُأقّبل  اهلل  يا رسول 
إلى  نعم، فنظر بعضنا  قال  أقبل وأنا صائم؟  فقال: 
بعض فقال رسول اهلل- صلى اهلل عليه وسلم- « إني 
الشيخ  إن  بعض،  إلى  بعضكم  نظر  لما  علمت  قد 

يملك نفسه «

 ثالثا تعليمه بالحوار والمساءلة: 
تعليم  في  جبريل  حديث  الحوار  أمثلة  أشهر  ومن 
وغيره  الخطاب  بن  عمر  رواه  الذي  اإليمان  أركان 
اإليمان على  أركان  أهم  فقد عرضت  الصحابة  من 
الصحابة على شكل حوار بين الرسول وبين جبريل 

عليهما الصالة والسالم، ليعلمهم معالم دينهم.

 نماذج من أساليب الرسول صلى
هللا عليه وسلم في تربية الصحابة

 بقلم / أ. ابتسام اسليم

مشرفة مبحث الرياضيات 
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روى مسلم وغيره من األئمة عن ُعَمر ْبُن اْلَخطَّاِب َقاَل: »َبْيَنَما 
َعَلْيَنا  ِإْذ َطَلَع  َيْوٍم  َذاَت  َعَلْيِه َوَسلََّم  اللَُّه  اللَِّه َصلَّى  ِعْنَد َرُسوِل  َنْحُن 
َرُجٌل َشِديُد َبَياِض الثَِّياِب َشِديُد َسَواِد الشََّعِر اَل ُيَرى َعَلْيِه َأَثُر السََّفِر 
َواَل َيْعِرُفُه ِمنَّا َأَحٌد َحتَّى َجَلَس ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْسَنَد 
ُرْكَبَتْيِه ِإَلى ُرْكَبَتْيِه َوَوَضَع َكفَّْيِه َعَلى َفِخَذْيِه، َوَقاَل: َيا ُمَحمَُّد َأْخِبْرِني 
ْساَلُم َأْن َتْشَهَد  ْساَلِم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: اإْلِ َعْن اإْلِ
َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوتُِقيَم 
َكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوَتُحجَّ اْلَبْيَت ِإْن اْسَتَطْعَت ِإَلْيِه  اَلَة َوُتْؤِتَي الزَّ الصَّ
َسِبياًل، َقاَل: َصَدْقَت، َقاَل َفَعِجْبَنا َلُه َيْسَأُلُه َوُيَصدُِّقُه، َقاَل: َفَأْخِبْرِني 
يَماِن، َقاَل: َأْن ُتْؤِمَن ِباللَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر  َعْن اإْلِ
ْحَساِن،  َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِِّه، َقاَل: َصَدْقَت، َقاَل: َفَأْخِبْرِني َعْن اإْلِ
َقاَل: َأْن َتْعُبَد اللََّه َكَأنََّك َتَراُه َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَُّه َيَراَك، َقاَل: َفَأْخِبْرِني 
َعْن السَّاَعِة، َقاَل: َما اْلَمْسُئوُل َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمْن السَّاِئِل، َقاَل: َفَأْخِبْرِني 
اْلَعاَلَة  اْلُعَراَة  اْلُحَفاَة  َتَرى  َوَأْن  َربََّتَها  اأْلََمُة  َتِلَد  َأْن  َقاَل:  َأَماَرِتَها،  َعْن 
ثُمَّ  َمِليًّا،  َفَلِبْثُت  اْنَطَلَق  ثُمَّ  َقاَل:  اْلُبْنَياِن،  ِفي  َيَتَطاَوُلوَن  الشَّاِء  ِرَعاَء 

َقاَل ِلي: َيا ُعَمُر َأَتْدِري 
َمْن السَّاِئُل، ُقْلُت: اللَُّه 
َقاَل:  َأْعَلُم،  َوَرُسوُلُه 
َأَتاُكْم  ِجْبِريُل  َفِإنَُّه 

ُيَعلُِّمُكْم ِديَنُكْم«

في  تمرس  من  إن   
أهمية  يدرك  التعليم 
وفائدة التعليم بالحوار 

يناسب  حل  عن  ليفتش  الطالب  ذهن  تعصف  فهي  والمساءلة 
السؤال ويتعود الطالب على مجابهة المشكالت ويجتهد في وضع 
الحلول فضاًل عن أنها تعوده الوقوف موقف المسؤولية وبذلك 
تقوي شخصيته العلمية وهذه الطريقة أيضا تصقل عقل الطالب 

وتصل به إلى المستويات العليا من التفكير.

 رابعا جوابه بأكثر مما سئل عنه:
من الشواهد الدالة على ذلك األسلوب ما رواه اإلمام مالك 
في الموطأ عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: »سأل رجل- 
من بني مدلج- النبي فقال: َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّا َنْرَكُب اْلَبْحَر َوَنْحِمُل َمَعَنا 
َماِء  ِمْن  ُأ  َأَفَنَتَوضَّ َعِطْشَنا،  ِبِه  ْأَنا  َتَوضَّ َفِإْن  اْلَماِء،  ِمَن  اْلَقِليَل 
اْلَبْحِر؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُهَو الطَُّهوُر 

َماُؤُه اْلِحلُّ َمْيَتُتُه«.
فأجاب- صلى اهلل عليه وسلم- ذلك المدلجي البحار عن 
حكم التوضؤ بمائه، ثم أشفق- صلى اهلل عليه وسلم- على 
البحر وهي شيء  ميتة  يشتبه عليه حكم  أن  البحار  ذلك 
أكلها  البحر حالل  إبحاره، فبين له أن ميتة  أثناء  له  يقع 

واالنتفاع بها فقال له زيادة على سؤاله:  الحل ميتته«.
وهذا الصنيع منه- صلى اهلل عليه وسلم- من الباب الخير 

في أسلوب التعليم واستيفاء ما يحتاج إليه المتعلم.
كما يمكن استعمال هذا األسلوب أيًضا في زيادة المعارف 
ينفعهم  ما  يفوتهم  أال  عليهم  حرصه  لبيان  الطالب  لدى 
ويكّمل لهم معرفتهم فيما اقتصروا على السؤال عنه وفي 

ذلك إجمااًل للفائدة وتزويد السائل  بما غفل عنه..

خامسا امتحانه- صلى اهلل عليه وسلم- أصحابه بشيء 
من العلم ليقابله بالثناء عليه إذا أصاب

وتارة كان- صلى اهلل عليه وسلم- يمتحن بعض أصحابه، 
فيسأله عن شيء من العلم 
ومعرفته،  ذكاؤه  ليكشف 
في  أصاب  هو  فإذا 
عليه  وأثنى  مدحه  جوابه 
وضرب في صدره، إشعارا 
باستحقاقه حب رسول اهلل 
لحسن إجابته، ومن هذا :

ما رواه مسلم عن أبي بن 
عنه-  اهلل  رضي  كعب 
المنذر-  أبا  كنيته  وكانت 
ِكَتاِب  ِمْن  آَيٍة  َأَتْدِري َأيُّ  اْلُمْنِذِر،  َأَبا  قال رسول اهلل: »َيا 
اللَِّه َمَعَك َأْعَظُم؟ َقاَل: ُقْلُت: اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َيا َأَبا 
اْلُمْنِذِر، “ َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َمَعَك َأْعَظُم؟ َقاَل: 
آية  البقرة  اْلَقيُّوُم« سورة  اْلَحيُّ  ُهَو  ِإال  ِإَلَه  ال  »اللَُّه  ُقْلُت: 
255، َقاَل: َفَضَرَب ِفي َصْدِري، َوَقاَل: َواللَِّه ِلَيْهِنَك اْلِعْلُم 

َأَبا اْلُمْنِذِر«. أي: لتهنأ به.
معه  واالنفعال  أستاذه  متابعة  إلى  بالطالب  يدفع  ما  وهذا 
معلمه  نشاط  أن  وذلك  والملل  السآمة  أو  الشعور  وعدم 
ينعكس عليه و في هذا األسلوب تمكين الصورة والمعرفة 

بذهن المتعلم ونفسه
وفي الختام  هذا غيض من فيض في المنهج النبوي في 

التربية الذي صنع القادة وأسعد الصحابة وآخر دعوانا 
أن الحمد هلل رب العالمين .
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وكل  الوقت،  رمال  فوق  مصلوبة  غزة  كأن 
مرضاها  جلدها!  على  يتناوبون  األعداء 
العروبة معابرها، وجرحاها  فتغلق  يصرخون 
يئّنون فيجعل المحيُط أصابعه في أذنيه ويصّر 
ويستكبر استكبارا! تنام على قلق وتصحو على 
قلق، لكنها تضّمد جراحها بالصبر، وتربط على 
قلوب فتيتها باليقين... كّل المعابر إلى غّزة 
موصدة، وحدها المؤامرات تتسّلل إليها عبر 
الجّو والبّر والبحر، وصاروٌخ يباغت األطفال 
في مدارسهم فيأخذ منهم الروح، ويترك آلبائهم 
كّراساتهم الملّطخة بالدم، وشيئًا من أطرافهم 
آٍه  الجريمة...  مسرح  امتداد  على  المتناثرة 
كم هي ذكّية تلك الصواريخ الصهيونّية في 
اصطياد األطفال والنساء، وفي تعميم الكارثة 
وله  شيٍء  كل  غّزة  في  بأكملها!  بالٍد  على 
البيت  ذلك  بالدموع!...في  المبّللة  حكاياه 
المتهالك عائلٌة تقتات الحزن اليومّي، وُتغّمسه 
بالزيت والذكريات، وتحت ذلك البيت الُمهّدم 
تقيم عائلٌة مكّونة من خمسة جرحى وثالثة 
يحاول  رجٌل  وأرملة...ثّمة  ومفقودين  شهداء 
رضيع  لطفٍل  الحصار  معاني  شرح  جاهدا 
والحدود  الحليب  بين علبة  الربط  يستطع  لم 
كّل  الموت  عليها  ُيطّل  غرفة  وفي  الُمغلقة، 
مريٍض  خواطر  تهدئة  طبيٌب  يحاول  وقت، 
ينخر السرطان جسده، وتمنع الدول المجاورة 
عبوره للعالج! كل البديهيات في غزة معّقدة 
من  أحالمها  تحرس  التي  المدينة  وهي   ،
األخوة واألعداء، وُتخفي مالمحها عن أقرب 
للشامتين!  بأوجاعها  يشي  ال  كي  األقربين؛ 
...ألم ينُج أخوها يوسف من الذئب، واغتالته 
مؤامرة المقّربين؟ عندما صارت الُنظم العربّية 

غزة بعيون األديب الفلسطيني/
 د. وائل محي الدين 

تقديم/ أ. تغريد أبو شريف 
مدرسة الزهراء الثانوية للبنات 
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مكانًا شرقّيا،  انتبذت غّزة من جيرانها  نشيد)َهِتْكفا(  ترّدد  وبدأت  ترامب،  كالقطيع في حظيرة 
واّتخذت من دون األعراب حجابًا، فتمّثلت لها الكرامة بشرًا سوّيا، فاحتضنت بندقّيتها، ونزفت 
أعّز دمائها، وقالت إّني نذرت للرحمن جهادًا، وصمودًا عصّيًا. منذ أن بدت للمدن العربّية 
سوءاتها وغّزة تخصف عليها من البطوالت، وتضخُّ في جسد األمة معاني الصبر والمجاهدة؛ 
كي ال تتحّول األّمة إلى لعنٍة تتوارثها األجيال، وتتوارى من مخازيها الشعوب. تجوع غّزة من 
بنّية ورشفة عّز، وحين يستبّد بها الجوع تشّد الحزام  إلى الصباح، وتكسر صيامها  الصباح 
على بطنها، وتتحايل على فتيانها الجوعى ِبِقْدٍر تطبخ فيه الحجارة والصمود! ها هي ذي ُتلّقن 
ن لم يبق في كّفها أصابع  األعداء درسًا في الصبر وعّض األصابع، فغزة ال تستلم، حتى واإ
فلن تستسلم، ويكفي السبابة لتشهد أن ال إله إال اهلل، وتشير إلى القتلة والمتآمرين...غّزة يكفيها 
إصبع واحدة لتضغط على الزناد، وتحفر في باطن األرض معابرها نحو الحياة. في ِشْعب بني 
هاشم تحاصر قريش والقبائل أهَل غّزة، فتجوع المدينة وال تأكل من شجرة الذّل، وتدرك كيف أّن 
األعراب أشّد كفرًا ونفاقا، وأن دولة البطش أوهى من بيت العنكبوت! هلل دّرها من مدينٍة يجتمع 
األحّبة على شواطئها فتفّرقهم القذائف، لكنها ال تغتال أحالمهم بالحياة، وتواصل اإلنجاب رغمًا 

عن الُعقم العربّي، وتضرب مع النصر مواعيدها التي ال تخون.
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 فالشات أمنية

 / بقلم
أ.شادي درويش أبوحمدة

ميزة إخفاء التطبيقات متوفرة فقط لنظام 
أندرويد 5 فما فوق؛ بحيث تذهب إلى قائمة 
التطبيقات ثم اضغط على الثالث نقاط ثم 
اختر “إخفاء التطبيقات” بعدها قم باختيار 
التطبيقات ثم “تم” وبهذا تحمي نفسك 

من المتطفلين  

مدرسة الحرية األساسية “ب” للبنين 


