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ارشادات عامة للمعلم عند التخطيط 
وتنفيذ النشاط

بعض النقاط يجب أخذها باهتمام عند التخطيط لتطبيق النشاطات المختلفة:

ــر . 1 ــل األكث ــر للطف ــام أكب ــاء اهتم ــة، دون إعط ــع الطلب ــة لجمي ــاء فرص إعط

ــاً. ــر الحاح ــاطاً أو األكث نش

يحتــاج الطفــل تبســيط المطلــوب منــه، بلغــة بســيطة ومفهومــة ومختصــرة . 2

ووضــع أمثلــة توضيحيــة كثيــرة. 

إعطاء أمثلة مرئية ومن عالمه الحسي وليست مجردة.. 3

تحضير النشاط بما يتالءم مع سن مجموعة الهدف.. 4

تكرار ما نقوله بعدة أساليب مختلفة.. 5

توفير بدائل لكل نشاط- المرونة في التنفيذ.. 6

التخطيط المسبق ووضع بدائل للنشاط في حال لم يتم تمريره بالشكل المناسب. . 7

تقسيم الوقت بشكل مجدي وعدم غمر الطفل بنشاطات كثيرة.. 8

إدخال أنشطة متنوعة وعديدة فيها متعة وال تعتمد فقط على الخسارة والربح.. 9

عدم الحكم على شعور الطفل واالبتعاد عن توجيه النصائح.. 10

تجنب الدخول في نقاشات مع الطفل حول مشاعره.. 11

تجنب إستخدام أمثلة مخيفة أو أمثلة سلبية عن أطفال.. 12

تجنب أسئلة منبعها حب استطالعنا الشخصي.. 13

عدم تكذيب رواية طفل, نقضه او اإلستهتار بما يقول.. 14

عدم الضغط على طفل بأن يشارك فيما لو رفض ذلك.. 15

يفضل قبل البدء بالنشاط الرئيسي عمل نشاط تحمية أو تهيئة.. 16

وبعد اإلنتهاء من النشاط سؤال األطفال عن مشاعرهم إتجاه النشاط.. 17
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تطبيق المهارات

لقــد تــم اختيــار معظــم األنشــطة بحيــث يالئــم تطبيقهــا البيئــة الصفيــة، 

ــن  ــزء م ــة أو ج ــن الحص ــتفادة م ــاحات ولإلس ــر المس ــدم توف ــراً لع نظ

الحصــة لتعزيــز الثقــة واألمــان فــي البيئــة الصفيــة، والتقــرب مــن الطالب 

وتعليمهــم المهــارات الحياتيــة الالزمــة عبــر النمــوذج.

المهارة األولى: مهارة الوعي الذاتي 
ــر  ــف تؤث ــم وكي ــكار والقي ــاعر واألف ــى المش ــرف عل ــة للتع ــي القابلي وه

علــى الســلوك، والقابليــة للتعــرف علــى القــوة الذاتيــة للشــخص والجوانــب 

الشــخصية التــي بحاجــة الــى تطويــر، مــع تنميــة الثقــة بالنفــس والتفــاؤل.

ويشمل:

التعرف على المشاعر 	 

إدراك صورة الذات 	 

التعرف على مصادر القوة 	 

الثقة بالنفس 	 

كفاءة الذات 	 

التعرف على المشاعر والتعبير عنها 	 

األطفال الذين لديهم هذه المهارة يتصفون بأنهم:

يتحملــون اإلحبــاط أكثــر، أقــل مشــاجرات، أقــل مشــاكل ســلوكية، 	 

إجتماعيــون وأقــل عزلــة.

أقل اندفاعية، أكثر تركيز، أكثر تحصيل.	 
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مواصفات الصف الذي يستخدم المشاعر

قصــص عــن المشــاعر متوفــرة، مثــل قصــة تتحــدث عــن 

ــى  ــر عل ــف يؤث ــتهزاء وكي ــرض لالس ــل يتع ــاعر طف مش

شــعوره.

صور وجوه المشاعر معلقة في الصف.

المعلــم نمــوذج فــي التعبيرعــن المشــاعر، مــن المهــم 

ــي الصــف  ــم مشــاعره مــع الطــالب ف أن يشــارك المعل

ــا اليــوم شــاعر بالغضــب شــاعر بالفــرح. مثــل أن

المعلــم يالحــظ شــعور الطــالب فــي الصــف مــن خــالل 

لغــة الجســد والتواصــل العينــي.

نشاطات تشجع وتعزز التعبير عن المشاعر.

ــاعر  ــة المش ــتخدام لغ ــى إس ــالب عل ــجيع الط ــم تش يت

ــعر. ــا أش ــة أن ــتخدام صيغ وإس

الجهــد اليومــي واالســتمرار والممارســة فــي تطبيــق 

ــارة. المه
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األنشطة الخاصة بمهارة التعبير عن 
المشاعر:

مالحظات عامة:

ــوم  ــل أن يق ــف يفض ــل الص ــاط داخ ــأي نش ــدء ب ــل الب قب

المعلــم بعمــل مســح ســريع لمشــاعر الطــالب اليــوم، 

كيــف تشــعرون اليــوم؟ ويســتطيع الطــالب الحديــث عــن 

ــأن  ــوم. هــدف الســؤال أن يشــعر الطــالب ب شــعورهم الي

المعلــم مهتــم بهــم و فحــص اذا كان هنالــك مشــكلة مــع 

ــدى  ــد ل ــو تقلي ــؤال ه ــذا الس ــح ه ــن. ويصب ــب معي طال

المعلــم يقــوم بــه قبــل بدايــة الحصــة ويســتطيع الحديــث 

بكلمــات  اليــوم  كيــف يشــعر  الخاصــة  عــن مشــاعره 

مختصــرة. مهــارات التعبيــر عــن المشــاعر تســاعد الطــالب 

ــر.  ــا بســهولة أكث فــي اكتشــاف مشــاعرهم والحديــث عنه

ــى الشــعور  ــم عل ــع الحك ــات المشــاعر يمن ــي كل فعالي ف

أو إبــداء النصيحــة أو الخــوض فــي تفاصيــل عــن مشــاعره 

بدافــع حــب اإلســتطالع أو مســاعدة الطفــل. ولكــن يؤخــذ 

مــا قالــه كمالحظــة للمعلــم لفهــم الطالــب وشــعوره 

ــه. ــة بمالحظات ــي المدرس ــاركة أخصائ ــتطيع مش ويس
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نشاط )1(: تمثيل المشاعر: 

الهدف من النشاط: الوعي للمشاعر المختلفة 

ــة  ــة المشــاعر المتنوع ــم كتاب شــرح النشــاط: يت

علــى أوراق )خــوف، غضــب، اشــمئزاز، قلــق، 

المعلــم  ويســتطيع  اندهــاش(  فــرح،  حــزن، 

أيضــاُ اســتخدام الوجــوه بــدل الكلمــات للطــالب 

األصغــر عمــراً، وكل طالــب يقــوم بســحب ورقــة 

وتمثيــل الشــعور الــذي علــى الورقــة، وعلــى 

ــن  ــعور. وممك ــذا الش ــة ه ــالب معرف ــة الط بقي

تقســيم الصــف الــى مجموعــات وعمــل مســابقة 

ــث  ــعور، حي ــرف الش ــن يع ــات م ــن المجموع بي

يختــار المعلــم/ة طالــب/ة مــن كل مجموعــة 

لتمثــل الشــعور لمجموعتهــا وان لــم تحــزر خــالل 

وقــت محــدد ينتقــل الجــواب للمجموعــة الثانيــة 

ــذا.  وهك
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نشاط )2(: ورقة عمل المشاعر/مرفقة 
بالبروتوكول 

ــواع المشــاعر األساســية )فــرح،  الهــدف مــن النشــاط: فهــم أن

غضــب، خــوف، قلــق، حــزن( 

ــم  ــدى فه ــة م ــل لمعرف ــة العم ــتخدم ورق ــاط: تس ــرح النش ش

الطــالب ألنــواع المشــاعر المختلفــة ومســاعدتهم فــي التعبيــر 

عنهــا مــن خــالل الرســم، يســبق ورقــة العمــل شــرح عــن 

ــم يتــم تطبيــق  المشــاعر وأهميتهــا وتمثيــل هــذه المشــاعر ث

ــا. ــم له ــن فهمه ــد م ــل للتأك ــة العم ورق

ــن  ــم /ة م ــب المعل ــأن يطل ــاط ب ــى النش ــة عل ــل إضاف ــن عم ممك

الطالــب أن يضــع دائــرة علــى الشــعور الــذي يشــعر بــه األن، ولماذا؟ 

إنــارة للمعلــم: مــن المهــم التأكيــد علــى بعــض القوانيــن 

المهمــة للطــالب خاصــة عنــد الحديــث عــن المشــاعر )الثقــة، 

االحتــرام، التقبــل، عــدم النقــد والســخرية، الســرية( حتــى 

ــر  ــي التعبي ــب باألمــان والراحــة وعــدم الخجــل ف يشــعر الطال

عــن شــعوره.يفضل االســتماع للطالــب وتجنــب طــرح األســئلة 

التحقيقيــة بهــدف حــب االســتطالع مثــل لمــاذا؟ كيف؟.إحتــرام 

ــا. ــم عليه ــاعره أو الحك ــاش مش ــدم نق ــب وع ــة الطال خصوصي
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نشاط رقم )3(: عيدان البوظة

الهدف من النشاط: التعبير عن المشاعر بواسطه الوجوه. 

ــة  ــدان البوظ ــتخدام عي ــاط باس ــل النش ــالب بعم ــوم الط ــاط: يق ــص النش ملخ

ــب وجــوه لمشــاعر مختلفــة. ــا الطال ــون يرســم عليه ــر مــن الكرت ولصــق دوائ

يمكــن إســتخدام هــذه الفعاليــة لعــدة أهــداف مختلفــة واإلجابــة علــى ســؤال 

واحــد فقــط فــي كل مــرة.

أي شعور تشعر به أكثر االن ولماذا؟

أي شعور يالزمك معظم الوقت؟

ــذي يســاعدك  ــا ال ــه اآلن؟ وم ــذي ترغــب فــي أن تشــعر ب ــا هــو الشــعور ال م

ــى شــعور فرحــان. ــال: مــن شــعور بالغضــب ال ــه مث لكــي تشــعر ب

مالحظــة: يمكــن إبقــاء العيــدان مــع الطــالب، وإســتخدامها لمواقــف مختلفــة 

ــد  ــب، أو عن ــعور المناس ــاروا الش ــة اآلن؟ وأن يخت ــعر المعلم ــاذا تش ــال: م مث

ــاه أحــدى الشــخصيات  ــن شــعورهم تج ــم ســؤالهم ع ــا يت ســرد قصــة وبعده

فــي القصــة، فيظهــروا الشــعور 

األنســب، وممكــن إســتخدامها 

لعمــل تمثيليــة بيــن المشــاعر 

ــن  ــوار بي ــل ح ــة وعم المختلف

وإظهــار  المشــاعر  هــذه 

ــا. ــي حياتن ــا ف أهميته

المهــم  مــن  للمعلــم:  إنــارة 

التوضيــح للطــالب فكــرة أن كل 

المشــاعر هــي شــرعية وطبيعيــة 

ــا. ــم عليه ــوز الحك وال يج
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 M&M نشاط )4(: لعبة المشاعر بحلويات

ــن  ــب/ة بي ــط الطال ــن النشــاط: أن يرب ــدف م اله

ــذا الشــعور.  ــة له الشــعور واألســباب المؤدي

شــرح النشــاط: يقــوم المعلــم بشــرح النشــاط 

ــون  ــن يرغب ــالب الذي ــار الط ــدء باختي ــم الب ــن ث وم

بالمشــاركة، وال يختــار الطالــب انمــا يأخــذ مــن 

ــب  ــم يجي ــس ث ــي الكي ــر ف ــدون أن ينظ ــس ب الكي

علــى الســؤال المرتبــط فــي اللــون فــي ورقــة العمل.

انــارة للمعلــم: قــد تأخــذ الفعاليــة بعــض الوقــت، 

ممكــن للمعلــم أن يختــار مجموعــة مــن الطــالب 

لإلجابــة، وللحصــة األخــرى يتحــدث االخريــن علــى 

أن يأخــذ جميــع الطــالب الحلويــات حتــى لــو لــم 

يجيبــوا.

مرفق الفعالية من البروتوكول 



9



نشاط )5(: قلب المشاعر 

الهــدف مــن النشــاط: مســاعدة الطــالب ألن يعــوا للمشــاعر اآلنيــة 

التــي يشــعرون بهــا ورفــع القــدرة علــى التعبيــر عنهــا. 

شرح النشاط:
يفضــل إســتخدام هــذه الفعاليــة بعــد أن يتــم شــرح المشــاعر 

المختلفــة وأهميتهــا فــي حياتنــا وتمثيلهــا والتعبيــر عنهــا.

يقــوم المعلــم بتفســير كل لــون ومــا يمثلــه مــن مشــاعر أو يتــرك 

ــوه  ــع وج ــل وض ــعور. يفض ــكل ش ــون ل ــار ل ــب ليخت ــار للطال الخي

ــبهم. ــذي يناس ــعور ال ــاروا الش ــى يخت ــالب حت ــام الط ــاعر أم المش

كل طالــب يختــار المشــاعر التــي يشــعر بهــا ويختــار األلــوان التــي 

تمثــل المشــاعر ويقــوم برســمها.

الفعالية بحاجة الى الهدوء وممكن وضع موسيقى هادئة خالل الرسم.

إنــارة للمعلــم: هــذه الفعاليــة هــي فقط مؤشــر للمعلم حول المشــاعر 

ــات  ــل ومعلوم ــي تفاصي ــوض ف ــع الخ ــالب، ويمن ــا الط ــي يحمله الت

وتحليــالت، والرغبــة فــي المشــاركة إختياريــة بيــن الطــالب.

ومــن المهــم توصيــل مالحظــات المعلــم حــول بعــض الطــالب الــى 

مرشــد المدرســة
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نشاط: مهارة التعبير عن المشاعر

يرجــى وضــع مربعــات بجانــب القلــب وكل 

مربــع يمثــل لــون وبجانبــه شــعور أحمــر –

شــعور الغضــب، أصفــر- شــعور الحــزن، أزرق-

ــعادة.  ــعور الس ــر ش ــق، أخض ــعور قل ش
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تطوير الثقة بالنفس 

نشاط )1(: )شجرة الثقة( 

ــكار  ــن األف ــز بي ــى التميي ــالب عل ــاعد الط ــة أن تس ــذه الفعالي ــن ه ــدف م اله

ــلبية. ــكار الس ــة واألف اإليجابي

شــرح الفعاليــة: ورقــة العمــل تكــون جاهــزة ويتــم توزيعهــا علــى الطــالب بعــد 

شــرح الفعالية.التفاحــات التــي علــى الشــجرة تمثــل األفــكار اإليجابيــة والتــي 

علــى األرض تمثــل األفــكار الســلبية.

ــف  ــل عص ــة بعم ــي الفعالي ــدء ف ــل الب ــالب قب ــاعدة الط ــم: مس ــارة للمعل إن

ــا  ــراود الطــالب وكتابته ــد ت ــي ق ــة الت ــكار الســلبية وااليجابي ــي حــول األف ذهن

علــى اللــوح. وممكــن طــرح أمثلــة مختلفــة مثــل طالــب )س( ال يقــرأ جيــداً، 

ــة؟  ــرة إيجابي ــاعدته بفك ــتطيع مس ــف نس ــر؟ وكي ــاذا يفك بم

يفضــل تحضيــر نمــوذج كبيــر للشــجرة وتعليقهــا أمــام الطــالب والتعــاون مــع 

الصــف بتعبئتهــا.

نقــاش بعــد الفعاليــة حــول الحديــث الذاتــي اإليجابــي وتأثيــره علــى الشــعور 

والســلوك. مــع طــرح أمثلــة عمليــة.

ــا،  ــاه له ــب االنتب ــالب يج ــض الط ــى بع ــات عل ــة مالحظ ــم أي ــد المعل اذا وج

ــا. ــد به ــاركة المرش ــن مش ممك

اعطاء امثلة لألفكار المختلفة 

ــي،  ــاس ال يحبونن ــتطيع، كل الن ــدر، ال أس ــلبية: ال أق ــكار الس ــى األف ــال عل مث

ــدي(  ــن ض ــي )حاطي ــع يظلمن الجمي

مثال على األفكار اإليجابية:

أنا واثق من نفسي، سأحاول مرة أخرى، من ال يخطئ ال يتعلم.
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نشاط )2(: )رسمة المانديال(

الهدف من النشاط:تعزيز ثقة الطالب بنفسه وبقدراته.

شــرح النشــاط: رســمات مانديــال مكتــوب عليهــا عبــارات توكيديــة 

إيجابيــة يتــم توزيعهــا علــى الطــالب.

مثــال للعبــارات اإليجابيــة: أنــا أســتطيع، أنــا أعمــل أفضــل مــا لــدي، أنــا 

هــادئ، أنــا شــخص رائــع، اليــوم ســيكون يــوم رائــع، أنــا أثــق بنفســي.

وممكن أن يحفظها الطالب ويستخدمها عند الحاجة. 

 يمكن إستخدامها كعبارات لالطمئنان والراحة وقت االمتحانات.
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نشاط )3(: شجرة القوة الهدف من النشاط: 
التركيز على مصادر القوة وتعزيز الثقة بالذات 

شرح النشاط:
يكتــب الطالــب علــى أوراق الشــجرة األمــور التــي يــرى أنهــا تمثــل مصــدر دعــم 

ــه،  ــه، أخالق ــة، عالقات ــاء، عائل ــة، أصدق ــة معين ــن هواي ــي حياته.ممك ــوة ف وق

اهتماماتــه، إنجــازات يفخــر بهــا، قدرات.انــارة للمعلــم: 

ممكــن أن يالحــظ المعلــم أن بعــض الطــالب قــد يجــدوا صعوبــة فــي إيجــاد 

ــة أو  ــض األمثل ــرح بع ــم أن يط ــى المعل ــم، عل ــي محيطه ــة ف ــياء الداعم األش

األســئلة التــي تحثــه علــى التفكيــر بذاتــه أكثــر مثــل فكــر بهوايــة، أو شــخص 

ــك المســاعدة.  قــدم ل
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نشاط )4(: )مرآتي(

أكتب/ي 5 أشياء إيجابية عن نفسك:

هــدف ورقــة العمل:تعزيــز ثقــة الطــالب بأنفســهم مــن خــالل الحديــث 

اإليجابــي مــع الــذات. 

مثال للمعلم: تعليم الطالب الكتابة بصيغة أنا مثالً: أنا شخص رائع، ذكي، ....

أنت شخص مهم، أنت شخص ذكي، أنت صديق جيد، أنا أحبك.

يستطيع الطالب قراءتها والتدرب عليها، ثم قراءتها أمام مرآة حقيقة وتكرارها. 

أنــت شــخص مهم، 
أنــت شــخص ذكي، 
أنــت صديــق جيــد، 

أنــا أحبــك.
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مهارة الوعي الذاتي إكتشاف الذات

نشاط )1(: قوس قزح )من أنا؟(
يعبئ الطالب ورقة العمل ويلونها ويشارك الطالب بإجاباتهم 

أحب نفسي عندما...... أكون سعيد عندما......  أنا جيد في عمل........ 

أنا شخص رائع  أنا صديق جيد ألنني.....  أنا مميز ألنني 

إنارة للمعلم: 

المشاركة 

إختيارية 

للطالب 

مع تشجيع 

المعلم لبعض 

الطالب الذين 

هم بحاجة 

الى تشجيع.

.....
أنا جيد يف عمل .

....
ما ..

 أكون سعيد عند

....
ا ..

ندم
يس ع

ب نف
أح

....
ا ..

دم

 عن
يس

 بنف
نا أفخر

أ

....
ي ..

ألنن
ميز 

أنا م

....
ي ..

ألنن
يد 

أنا صديق ج
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مهارة الوعي الذاتي نشاط )2(: ورقة 
عمل )ال أستطيع تخيل حياتي بدون......( 

أرســم أو أكتــب مــا هــي األمــور التــي ال تســتطيع تخيــل 

حياتــك مــن دونهــا؟

للمعلم:يرســم الطالــب أو يكتــب األمــور التــي ال يســتطيع 

تخيــل حياتــه بدونهــا، مثــل أصدقائــه، النــوم، الموســيقى، 

هوايــة معينــة....

وهي طريقة تساعد المعلم معرفة إهتمامات الطالب وحاجاتهم.
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المهارة الثانية )المسؤولية وأخذ القرار(

وهــي القابليــة لعمــل قــرارات بنــاءة حــول ســلوك 

بنــاء علــى قواعــد  الشــخص، والتفاعــل االجتماعــي 

أخالقيــة وآمنــة وبناًء علــى القواعــد االجتماعيــة والقدرة 

ــذ  ــلوك واألخ ــات الس ــي لتبعي ــم حقيق ــاء تقيي ــى بن عل

ــر.  ــخص واآلخ ــالمة الش ــار س ــن االعتب بعي

المسؤولية وأخذ القرار في حل المشاكل:

نشــاط 1:مشــكلة وحــل يقــوم المعلــم بتحضيــر المواقــف 

ــاش  ــى نق ــة ال ــره بحاج ــة نظ ــن وجه ــي م ــا الت والقضاي

ويتــم طــرح الحلــول مــن قبــل الطــالب. موقــف مقتــرح: 

مــاذا ســتفعل اذا رأيــت صديقــك يدعــو الجميــع إال انــت! 

إنــارة للمعلــم: إلتــزام الحيــاد وعــدم فرض الحلــول الخاصة 

بالمعلــم، اإلســتماع لجميــع الطــالب وفحــص اإليجابيــات 

والســلبيات لــكل حــل وإختيــار أفضــل الحلــول. يســتطيع 

المعلــم تطويــر مهــارة حــل الصــراع مــن خــالل:
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التكلم مع الطالب عن مهارة حل المشكالت

خطوات حل المشكلة:

تحديد المشكلة 

وضع الحلول الممكنة والنتائج المترتبة على كل حل 

تقييم الحلول وإختيار الحل األفضل 

هل الحل آمن؟

هل الحل عادل؟

 كيف يشعر كل شخص؟

تطبيق الحلول وماذا لو لم يأتي الحل بنتيجة ما البديل؟ 

باإلضافة الى توضيح أنماط حل الصراع:

رابح-رابح

خاسر –رابح 

خاسر –خاسر 

والتأكيد على نمط رابح –رابح 
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نشاط )2(: دائرة حل الصراع الهدف 
من النشاط:

مســاعدة الطالــب علــى أن يجــدوا حلــوال عمليــة لمشــكالتهم. شــرح النشــاط: 

مســاعدة الطــالب علــى التكلــم عــن المشــاكل التــي يعانــون منهــا، ثــم كتابــة 

ــى جــزء  ــم يوضــع كل حــل عل ــول المقترحــة منهــم ومناقشــة كل حــل، ث الحل

مــن الدائــرة الكبيــرة ويفضــل توضيــح الحلــول برســومات، وفيمــا بعــد يســتطيع 

ــا  ــر به ــرة فــي الصــف أمــام مــرأى الطــالب ويذكّ ــا كلوحــة كبي ــم وضعه المعل

المعلــم الطــالب عندمــا تواجههــم مشــكلة.

SEL نموذج

الوعي بالذاتإدارة الذات

المسؤولية 
واتخاذ القرار

مهارات اجتماعية

الوعي االجتماعي
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المهارة الثالثة: المهارات االجتماعية

ــات  ــراد والمجموع ــع األف ــة م ــات صحي ــى عالق ــة عل ــيس والمحافظ ــة لتأس ــي القابلي وه

والتواصــل بشــكل واضــح، اإلســتماع، اإلصغــاء، التعــاون مــع االخريــن، الضغــط االجتماعــي، 

التفــاوض، حــل الصراعــات والتوجــه لطلــب الدعــم عنــد الحاجــة وتشــمل: 

اإلتصال والتواصل 	 

بناء العالقات 	 

تكوين الصداقات 	 

تكوين الصداقات:	 

نشاط 1: كيف نصبح أصدقاء؟

شــرح النشــاط: يطلــب المعلــم مــن الطــالب أن يفكــروا بطــالب يحبــون بعضهــم، كيــف 

يكــون ســلوكهم؟ ومــا الــذي يســهل عليهــم بنــاء صداقــات؟

ممكن استخدام القصة او التمثيل والدراما كوسيلة لتمرير النشاط 

إنارة للمعلم:

سنجد أن هؤالء الطالب يستخدمون المهارات التالية:

تنظيم اللعب وإعطاء اقتراحات.	 

مشاركة اآلخرين بألعاب ومواد.	 

إعطاء دور واحترام الدور.	 

إعطاء تقدير ومدح.	 

إعتذار.	 

إبداء تعاطف.	 

من المهم أن نوصل للطالب بطرق بسيطة أن هذه المهارات تساعده في تكوين الصداقات.

ممكــن عرضهــا مــن خــالل لوحــة، صــور للســلوك االفضــل، وتكــرار الحديــث عنهــا يوميــا، 

وتعزيــز كل طالــب يقــوم بتطبيقهــا أمــام الصــف.

من المهم أن نعطي وقت لممارسة السلوك ليصبح عادة لديه. 
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نشاط )1(: لوحة )تحدي الصداقة(

الهدف: عمل نموذج مرئي للطفل يعزز صورة الصداقة اإليجابية لديه

ــده  ــم ي ــب برس ــوم كل طال ــد )يق ــة الي ــمة كف ــرح النشاط:رس ش
ــا  ــم قصه ــق، ويت ــزه كصدي ــي تمي ــخصية الت ــات الش ــع الصف ووض

ــح(. ــكل واض ــرة بش ــة كبي ــى لوح ــا عل وتلصيقه

إنــارة للمعلــم: هــذه اللوحــة مهمــة للطالــب الــذي ال يشــعر بانتمــاء 
والمنعــزل ليشــعر أن لــه قيمــة ومرحــب بــه ولــه مــكان فــي الصــف.

ــامح  ــة التس ــه قيم ــل ل ــف لتص ــلوك عني ــه س ــذي لدي ــب ال وللطال
والتعــاون والتواصــل اإليجابــي.. 

تكــرار الرجــوع الــى اللوحــة فــي كل مــرة يحصــل فيهــا خــرق لقيمــة 
الصداقــة لتثبيــت المفهــوم عنــد الطــالب. 
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أفكار إضافية للمعلم ليقوم بها 
في الصف 

ــه  ــى وردت ــب عل ــب كل طال ــل ورود ويكت عم

مــا هــي األمــور التــي برأيــه تســاعد فــي نمــو 

ــرام بشــئ  ــي الصــف )تشــبيه االحت ــرام ف االحت

ــي الصــف( ــو ويتطــور ف ينم
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لوحة االنتماء

يتــم صنــع اللوحــة بمســاعدة الطــالب حيــث يتــم 

تجميــع صــور الطــالب وقصهــا ولصقهــا وهــذه اللوحــة 

ــة ت ــة آمن ــة كبيئ ــاء للمدرس ــزز االنتم تع
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نشاط )2(: شجرة الحب 

ــى  ــاعده عل ــور تس ــن أم ــب/ة م ــه الطال ــب ب ــا يرغ ــن عم ــر ع ــدف: التعبي اله

ــة. ــة الصفي ــي البيئ ــة ف ــعور بالراح الش

ــه  ــب في ــا يرغ ــه كل م ــب في ــب ويكت ــع قل ــب يصن ــاط: كل طال ــص النش ملخ

مــن مشــاعر يحتاجهــا مــن قبــل زمالئــه مثــل )الحــب، التقبــل، األمــان( وتعلــق 

القلــوب علــى شــجرة كبيــرة فــي مــكان مرئــي.

إنــارة للمعلــم: فــي حــال كان لــدى الطــالب صعوبــات فــي الكتابــة ممكــن أن 

يتــم مســاعدتهم مــن قبــل المعلــم.
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نشاط )3(: وردة الصداقة 

هدف النشاط: تعزيز العالقات بين الطالب في الصف.

ملخــص النشــاط: أن يكتــب كل طالــب 5 صفــات إيجابيــة للطالــب الــذي 

ــه. ــا ل ــه ويهديه بجانب

إنــارة للمعلــم: قــد يواجــه المعلــم صعوبــة مــع بعــض الطــالب الذيــن ينتقــدون 

زمالئهــم، دور المعلــم هنــا مســاعدة الطالــب فــي البحــث عــن صفــات إيجابيــة 

ــدى الطالب.  ل

 مالحظة:يمكن إستخدام ورق اللباد في صنع الوردة 
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العمل الجماعي وبناء الفريق:

مالحظات عامة 
ــي روح  ــام هــي أن يبن ــم خــالل الع ــا المعل ــي ممكــن أن يعمــل عليه مــن أهــم األهــداف الت

ــن الطــالب.  ــاون بي ــق والتع الفري

ــق أو  ــق: أن يشــعر كل طالــب فــي الفري ــات العمــل الجماعــي وروح الفري الهــدف مــن فعالي

ــا معــاً نســتطيع النجــاح. ــوكان الــدور بســيط وأنن ــه دور وأهميــة حتــى ل المجموعــة أن ل

ــد، ويظهــر الطفــل المنســحب، والطفــل اإلنفعالــي والغيــر صبــور  ــة يظهــر القائ خــالل الفعالي

والــذي يريــد االنهــاء للفــوز فقــط، والطفــل الغاضــب الــذي ال يتحمــل اإلحبــاط، دور المعلــم 

هــو أن يعطــي شــرعية لــكل المشــاعر التــي ظهــرت وال يســتخف بهــا ويجمــع مالحظاتــه علــى 

ردود األطفــال، ومناقشــتهم فيهــا بعــد النشــاط. 

مــن المهــم توضيــح القوانيــن قبــل البــدء، مــع طــرح أمثلــة بســيطة وليــس بشــكل مجــرد أمثلــة 

علــى القوانيــن: إحتــرام اآلخــر، إعطــاء دور، المشــاركة وأخــذ رأي األغلبيــة، عــدم إســتخدام العنف.

ــع  ــط للنشــاط وتوزي ــي التخطي ــدء ف ــل الب ــي قب ــت زمن ــم إعطــاء وق ــم أيضــاً أن يت ــن المه م

ــد  ــيطة عن ــادات بس ــم وارش ــي دع ــات ويعط ــن المجموع ــم بي ــر المعل ــل أن يم األدوار ويفض

ــاء، ــن األخط ــوا م ــم وأن يتعلم ــالب مهاراته ــارس الط ــل أن يم ــه يفض ــة، ألن الحاج

وإمكانيــة إعــادة الفعاليــة مــرة أخــرى لتطبيــق مــا تعلمــوه، كمــا أن المعلــم يســتطيع تغييــر 

المجموعــات فــي المــرة الثانيــة عنــد الضــرورة.

مناقشــة النتائــج بعــد إنتهــاء النشــاط ومــا الــذي ســاعد ولــم يســاعد علــى نجــاح الفريــق ومــن 

المهــم التركيــز علــى اإليجابيــات فــي الفريــق الــذي خســر أيضــاً.

فــي الفعاليــات التــي تعتمــد علــى الخســارة والربــح مهــم قبــل البــدء نقــاش مفهــوم الخســارة 

والربــح وأهميــة العمــل الجماعــي والتعــاون والتحلــي بــروح الفريــق.

للطــالب األصغــر ســنا يفضــل أن نركــز علــى الفعاليــات التــي فيهــا تعــاون جماعــي واإلبتعــاد 

عــن النشــاطات التــي فيهــا عامــل الفــوز والخســارة، للطــالب األكبــر ســنا قــد تكــون المنافســة 

وروح التحــدي فيــه متعــة أكبــر ومناســب لمرحلتهــم العمريــة وحاجاتهــا.
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نشاط )1(: 

العمل الثنائي:

العمــل  علــى  الطــالب  مســاعدة  الهــدف: 

واتمــام  اإلختــالف  وتقبــل  ثنائــي  بشــكل 

المهمــة.

ــان  ــان عريض ــة خيط ــة: ورق ــواد المطلوب الم

ــم ــول  وقل ــس الط نف

ــف  ــن منتص ــن م ــم بالخيطي ــط القل ــم رب يت

كل خيــط وتــرك الجوانــب لمســك الخيــط 

ــط بشــكل  ــم الخ ــدء برس ــن والب ــن الجهتي م

مشــترك للوصــول فــي المتاهــة إلــى الهــدف 
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أسئلة للنقاش:

كيــف شــعرتم خــالل الفعاليــة؟ مــا هــي الصعوبــات التــي واجهتكم؟ 

ــم  ــار المعل ــم: فــي كل مــرة يخت ــارة للمعل وكيــف تجاوزتموهــا؟ إن

الطــالب الذيــن ســيقومون بالمهمــة معــا، وممكــن تغييــر الطــالب 

ليقومــوا بالمهمــة مــع طــالب آخريــن. ممكــن إعطــاء فرصــة للطالب 

للتــدرب علــى الفكــرة والتخطيــط لهــا، وبعــد ذلــك عمــل مســابقة 

بيــن الطــالب؟
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نشاط )2(: فعالية برج الكاسات: 

الهدف من الفعالية: أن يستلهم الطالب فكرة العمل الجماعي، التعاون وروح الفريق. 

المــواد المطلوبــة: كاســات، مغيطــات، خيطــان عريضــة مقســمة نفــس الطــول، ممكــن أن يتــم 

تحضيــر الخيطــان وربطهــا بالمغيطــة حســب عــدد الطــالب فــي كل مجموعــة وذلــك اختصــاراً 

للوقــت ولتنظيــم ســير الفعاليــة. 

ــي  ــدء ف ــة األدوات للب ــم تعطــى كل مجموع ــى مجموعــات، ث ــم التقســم ال ســير النشــاط: يت

ــرج. ــادة طبقــات الب ــادة التحــدي بزي النشــاط كمــا هــو موضــح فــي الصــورة، ممكــن زي

المجموعة الرابحة هي من تنهي المهمة وتقوم بعمل البرج أوالً.

بعــد اإلنهــاء يتــم مناقشــة النشــاط ومــا هــي األمــور التــي ســاعدت المجموعــات فــي إنهــاء 

المهمة؟ومــن ثــم يتــم إعــادة النشــاط لتطبيــق مــا تعلمــه الطــالب مــن المــرة األولــى، مثــل 

التعــاون، الهــدوء، التخطيــط.

إنارة للمعلم: في النشاطات الجماعية يفضل عند التخطيط للنشاط

أن يتــم توزيــع الطــالب بشــكل متســاٍو بيــن المجموعــات، بحيــث يراعــى مثــالً وجــود طــالب 

ــالب  ــة ط ــع مجموع ــول م ــب خج ــج طال ــدم دم ــاة ع ــة، أو مراع ــي كل مجموع ــن ف متعاوني

ــه وشــخصياتهم.  ــم بطالب ــة المعل ــى معرف ــن، وهــذا يعتمــد عل متنمري
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نشاط )3(: الحلقة الدائرية 

الهــدف: أن يتعــاون الطــالب مــع بعضهــم 

ــالل  ــن خ ــة م ــر الحلق ــي تمري ــض ف البع

الطــالب مــن غيــر أن يفلتــوا  أجســاد 

إعادتهــا  المعلــم  ويســتطيع  أيديهــم. 

ــرة. ــن م ــر م ألكث
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نشاط )4(:

نشاط تعاوني: )حفرة األرنب(

الفكــرة مــن النشــاط أن يقفــزوا معــا الــى خــارج الدائــرة ثــم الــى داخلهــا بــدون 

ــع الحلقة أن تق
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نشاط )5(: برج الباللين 

الهدف من النشاط: تعزيز قيمة التعاون بين الطالب 

شــرح النشــاط: يقــوم كل فريــق بتشــكيل بــرج مــن البالليــن بإســتخدام 

الالصــق وكل مــن يقــوم ببنــاء أطــول وأمكــن بــرج فــي الفتــرة الزمنيــة 

ــة  ــاء المهم ــتطيع إنه ــن يس ــز، م ــون الفائ ــم يك ــا المعل ــي يضعه الت

بالوقــت المناســب وضمــن المعاييــر وهــي ثبــات البــرج وطولــه.

يفضل شراء نوعية جيدة من الباللين 

ــة التخطيــط  ــة ألهمي ــد للطلب ــم: يجــب إعطــاء شــرح جي ــارة للمعل إن

ــم  ــا بينه ــام فيم ــع المه ــم توزي ــن ث ــم البعــض، وم ــع بعضه ــد م الجي

ــي عمــل النشــاط. ــاون ف والتع
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نشاط )6(: الجزيرة 

هدف الفعالية: إثارة المتعة والخيال لدى الطالب.

التعرف على إهتمامات الطالب وقيمهم والعمل الجماعي 

ســير الفعاليــة: يتــم تقســيم الطــالب الــى مجموعــات ويتــم 

ســرد قصــة بحيــث يتخيــل الطــالب أنهــم كانــوا داخــل 

ــوا  ــرق ونزل ــدأت الســفينة بالغ ــة وب ــت عاصف ســفينة وهب

ــْل أنهــم ســيبقون  ــرة، وتخّي ــوا لجزي بقــوارب النجــاة ووصل

فــي الجزيــرة لمــدة عــام كامــل، بــدون أن تصلهم مســاعدة، 

ــه  ــه 10 أشــياء ســيأخذونها من ــدوق في ويوجــد لديهــم صن

لتســاعدهم علــى البقــاء.

تعطى كل مجموعة كرتونة وتبدأ برسم الجزيرة ومعالمها

إنــارة للمعلــم: توضيــح قوانيــن النشــاط مــن قبــل المعلــم 

مثــل تقســيم األدوار، التعــاون، التخطيــط، ومــن المهــم أن 

يتنقــل المعلــم بيــن المجموعــات فــي حــال إحتــاج الطــالب 

المســاعدة والتأكــد مــن ســير النشــاط بشــكل ســليم. 
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ورقة عمل )اليد اإليجابية(

تخيل أنك تستطيع القيام بالعديد من

 السلوكيات اإليجابية بيدك؟

يا ترى ماذا ستكون؟

يتم توزيع ورقة العمل على الطالب وتعبئتها بمساعدة المعلم 

ومناقشة اإلجابات 
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المهارة الرابعة: مهارة إدارة الذات

ــاح  ــة بنج ــاع مختلف ــي أوض ــلوكيات ف ــكار والس ــاعر واألف ــة إلدارة المش ــي القابلي وه

ــارة  ــاع وإث ــى اإلندف ــيطرة عل ــا، والس ــم به ــاعر والتحك ــة، وإدارة المش ــة فعال و بطريق

ــة. ــخصية واألكاديمي ــداف الش ــق األه ــى تحقي ــل عل ــة للعم ــة، والقابلي الدافعي

وتشمل: 

ضبط الذات وإدارة الضغوطات 

تهذيب الذات 

الدافعية 

األهداف 

مهارات التنظيم 

التحكم بالغضب

مهم أن نعلم األطفال أن مشاعر الغضب ليست مشاعر سيئة وعدم الشعور بالذنب 

للتعبير عنها

األطفال يجب أن يتعرفوا على مشاعر الغضب لديهم ويتعلموا كيف يعبروا عنه بطريقة آمنة.

الطفل الغاضب لديه مشكلة في قبول األقران ولديه فهم خاطئ لقصد وسلوك اآلخر. 
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أسم النشاط: تقنية السلحفاة

هــدف النشــاط يجــب أن يتعلــم الطفــل الفــرق بيــن التوتــر 
الكلمــات،  التوتــر ووصــف  لخفــض  واالســترخاء وتعلــم طــرق 

والشــعور. الســلوك  األفــكار، 
شرح الفعالية:

خطوات التقنية بالتتالي:
تعرف أن لديك شعور بالغضب 

توقف وفكر 
أذهب الى بيتك وخذ 3 أنفاس 

فكر بأفكار مريحة مثل مال الحل؟ أنا هادئ اآلن
أخرج من القوقعة وفكر بالحلول 

أفكار للتطبيق:
مواقف يتكلم عنها األطفال وإيجاد حلول لها.

تمثيل السلحفاة.
قراءة قصة.

تمثيل دمى 
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فعاليات للتهدئة واستعادة التركيز:

ــياء  ــا، 4 أش ــتطيعون رؤيته ــور يس ــدوا 5 أم ــم ويع ــالب حوله ــر الط 1. أن ينظ

يســتطيعون لمســها، و3 أشــياء يســتطيعون ســماعها، وشــيئان يســتطيعون شمه، 

وشــيء يســتطيعون تذوقــه. )هــذه الفعاليــة رائعــة للطــالب الذيــن يواجهــون 

مشــكلة الغضــب والقلــق(.

فعاليات لالسترخاء، ضبط النفس والسيطرة على المشاعر 

هــذه الفعاليــات تســاعد فــي التخفيــف مــن مشــاعر التوتــر، وتزيــد المشــاعر 

ــات  ــل االمتحان ــات قب ــذه الفعالي ــتخدام ه ــتطيع اس ــدوء. نس ــة واله اإليجابي

ــى الطــالب. ــر عل ــف التوت لتخفي

طريقة أخذ النفس:

الجلوس جلسة مريحة.	 

رخي العضالت 	 

أخــذ النفــس كأننــا نشــم وردة ونمســكه لثانيتيــن ونخــرج النفــس كأننــا 	 

نطفــيء شــمعة.

يفضل اغماض العينين.	 

وضع موسيقى هادئة.

نســتطيع أيضــاَ أن نرافــق التنفــس بالتخيــل مثــالً أن يتخيــل الطفــل نفســه فــي 

مــكان محبــب لــه كالطبيعــة، تخيــل نفســه بــذرة صغيــرة وتنمــو لتصبــح شــجرة 

وتخيــل نــوع الشــجرة.

وممكــن أقــران النفــس بالرســم، رســم وردة وتخيــل شــمها أو رســم حــرف 8 باللغة 

اإلنجليزيــة واالعــادة عليــه بــدون تــركك القلــم مــع كل نفــس وإخــراج النفس. 
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مهارة أدارة الذات

5 مهارات أساسية في أدارة المشاعر

أذكر نفسي أنه غير مسموح إيذاء اآلخرين.

آخذ نفسا عميقا أو أعد لل10 

أستخدم كلمات تصف كيف أشعر وماذا أتمنى أن يحصل 

أطلب المساعدة لحل المشكلة 

آخذ وقتا ألهدأ

ممكــن تعليقهــا داخــل الصــف أمــام مــرأى الطــالب ويذكــر المعلــم بهــا الطــالب 

ويشــجعهم على اســتخدامها 

1 5

2 4
3

أذكر نفسي أنه غير 
مسموح إيذاء اآلخرين

آخذ وقتا 
ألهدأ

آخذ نفسا عميقا أو 
أعد لل10 

أطلب المساعدة لحل 
المشكلة

أستخدم كلمات تصف كيف أشعر 
وماذا أتمنى أن يحصل 

5 مهارات أساسية في أدارة المشاعر
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فعالية تساعد في ضبط 

توقف /فكر بمشاعر غيرك /إهدأ ونتنفس بعمق

فكر/ما هي نتائج الخيارات /ما هي المشكلة وما هي الخيارات؟

إختر/تكلم لشخص تثق به حول المشكلة /قم بأخذ القرار حول 

الحل المناسب 
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نشاط )3(: رسمة مشاعر الغضب 

األهداف من النشاط:

التعرف على الغضب وكيف يؤثر على المشكلة.

كيف نميز الغضب لدينا ولدى اآلخر وتأثيره على جسمنا.

كيف نهدئ أنفسنا.

تعلم طرق مختلفة للتعبير عن الغضب.

شرح النشاط: 

يطلــب المعلــم مــن الطالــب أن يحــدد أعضــاء الجســم وكيــف تتأثــر بالغضــب 

ــا  ــعر بأنه ــن تش ــال: اليدي ــالب مث ــة للط ــة التوضيحي ــض األمثل ــر بع ــع ذك م

ــى أســناني. ــة، فمــي أشــد عل ــي بحرق مشــدودة، معدت

ثــم يطلــب األســتاذ مــن الطالب 

تحديــد نقــاط القــوة فــي هــذه 

األعضــاء التــي تســاعدني.

ــدي  ــف ي ــة الضع ــال نقط  مث

أســتخدمها عنــد الضــرب.

 نقطــة القــوة عقلــي أفكــر 

)التنفــس(،  أنفــي  بالنتائــج، 

)االصغــاء(. األذنيــن 

مربعــات  وضــع  للتصميــم: 

ــى يضــع  ــب كل خــط حت بجان

)عنــد  مالحظاتــه  الطالــب 

القلــب،  الفــم،  العينيــن، 

الرجليــن  اليديــن، 
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مهارة ضبط الذات

تعليم الطالب مهارات التكيف اإليجابية 

نشاط )البوظة(

األمــور  ورســم  كتابــة 

الطالــب  تشــعر  التــي 

وء  لهــد با

فــي  الشــكل  مثــال: 

ة  ر لصــو ا

التفكيــر بمــكان هــادئ، 

ــماع  ــي، س ــكالم اإليجاب ال

عمــل  جميلــة،  أغانــي 

هوايــات.

يستطيع المعلم مساعدة 

الطالب في البحث عن 

األمور التي تشعرهم 

بالراحة.

الطالــب  يســتطيع 

اســتخدام البوظــة فــي كل 

مــرة يشــعر فيهــا بالتوتــر 

ــارات  ــه بالمه ــر نفس ليذك

الخاصــة فيــه 

أنا أستطيع ...

التفكير 
بمكان
هادئ

سماع 
أغاني 
جميلة

الكالم 
اإليجابي

مهارات التكيف 
اإليـجـــابــيــــــــة
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المهارة الخامسة: مهارة الوعي 
االجتماعي 

هــو فهــم مشــاعر اآلخــر والمقــدرة علــى وصف 

هــذه المشــاعر ووضــع أنفســنا مــكان اآلخر.

مــن المهــم نقــاش األطفــال بأهميــة تقديــر 

ــم اإلختــالف كيــف  وفهــم مشــاعر اآلخــر، تعلي

ــف  ــابه ونختل نتش

وتشمل:

التعاطف 	 

التقدير 	 

إحترام اآلخرين 	 
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التعاطف

هنالــك العديــد مــن الطــرق لتعليــم الطــالب طــرق التعاطــف مــع اآلخريــن وإظهار 

اللطــف فــي التعامــل، وأن يضــع الطالــب نفســه مــكان االخــر، ويشــعر بشــعوره 

ومعاملــة االخريــن كمــا يحــب أن يعاملــوه، فيشــعر بشــعور جيــد واألخــر كذلــك.

من األنشطة التي تساعد المعلم في توصيل المهارة:

نشاط جرة الشكر والتقدير:

شــرح النشــاط: يضــع المعلــم أوراق مربعــة صغيــرة ويســتطيع كل طالــب كتابة 

شــكر لشــيء إيجابــي قــام بــه طالــب آخــر لــه، أو كتابــة عبــارة تشــجيع لطالــب 

أخــر مثــل انــت رائــع، لقــد تحســنت.

أفكار إضافية:

إستخدام الدمي في تمثيل المشاعر والتعاطف معها.

بطاقــات  تحضيــر 

لمواقــف لطــالب بأســماء 

)جــاك،  مثــل  وهميــة 

جــون، ليــزا( يشــعرون 

بمشــاعر مختلفــة مثــل 

لعــدم  الحــزن  مشــاعر 

وجــود أصدقــاء لديهــم 

أو صعوبــات فــي فهــم 

معينــة. مــادة 

والمناقشــة مــع الطــالب 

ــف  ــعور وكي ــبب الش بس

مســاعدة  نســتطيع 

الطالــب؟

نشـــــــاط جـــــــــــرة
الشكـــر والتقديــــر
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طرق تعزيز السلوك اإليجابي للتصميم:

عمــل األمثلــة باللغــة العربيــة علــى يميــن التصميم 

ووضعهــا ببطاقــات شــبيهة كمــا فــي الصورة 

بطاقــات يعدهــا المعلــم يســتطيع اســتخدامها 

لــدى  تعزيــزه  المرغــوب  الســلوك  علــى  بنــاء 

الطــالب أمثلــة:

شــعرت  عندمــا  تستســلم  لــم  أنــك  الحظــت 

أســتمر/ي  باإلحبــاط، 

الحظت أنك حاولت كل جهدك لحل المشكلة، 

أنت رائع /ة 

أنا فخور بك ألنك حاولت اليوم. 

حبيت طريقتك كيف رجعت تركز على إنهاء 

المهمة، أكثر من رائع 

أعجبت بطريقتك في اإلستمرار في المحاولة 

وعدم اليأس، جميل جداً 
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طرق إضافية للتعزيز 

قائمــة تعزيــز تعتمــد الفكــرة علــى وضــع تدريــج للســلوك بحيــث يتــم 

ــى  ــب عل ــب، أســماء الطــالب تكت ــدى الطال ــي ل ــز الســلوك اإليجاب تعزي

المالقــط الجانبيــة )مالقــط خشــبية( ويتــدرج األســتاذ فــي نقــل الملقــط 

حســب ســلوك الطالــب فــي الصــف.

مميز 

عمل رائع 

عمل جيد 

جاهز للتعلم 

أهدأ 

فكر باألمر 

أتصال باألهل 

/تحويل 

لإلدارة )أخذ 

تنبيه(
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فكرة تعزيز لوحة الثقة يتم تعليقها 
في الصف أمام مرأى الطالب 

عزيزي الطالب:

  أنا أثق بك 

  أنا أؤمن بقدراتك 

  أنت تستحق الرعاية 

  أنت تستحق التقدير 

  أنت مهم 

  ستنجح أن شاء اهلل 

  محبتي )أسم 
المعلمة(


