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 حرص اإلسالم على إتقان العمل واالهتمام بتأديته على الوجه األكمل ، وقد قال رسولنا الكريم صّلى هللا عليه وسلم” أن

  هللا يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه ” وهذا يؤكد أن اتقان العمل أساس  الكسب الحالل ، وهو عبادة خالصة لله حيث

يدعو المسلم للعمل الجيد ومراقبة هللا في كل ما يفعله . مما يعود بالخير عليه وعلى غيره

حصة ألعاب  10 دق
لعبة ماهي مهنتي ؟

وبسيطة, رائعة  لعبة  هي   : اللعبة   قواعد 

مكتوب صغيرة  ورق  بالتناوب   شبل  لكل   أقدم 

 عليها اسم آلة من االت المهن التي أرغب في أن

 يتعرفوا عليها كل في وقت ُمخصص له، واطلب

واخبارهم فريقه  أعضاء  باقي  أمام  الوقوف    منه 

مهنة  / استعمالها.مثال  كيفية  االشارات   بلغة 

 النجار ) المنشار .. مطرقة ...مسامير..الصق ... الخ

 ( ومن بعدها عند التعرف عن صاحب المهنة من

المهنة مزايا  نستعرض  مستلزماته   خالل 

وفوائدها

مهنة الحداد

مهنة الطبيب

 مهنة الحائك 

 مهنة الكهربائي

تمهيد

 أنشطة المحطة
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قصة لكم  20 دق
حـــــب العمـــــل

 ذهب رجل الى محل ليستعمل الهاتف فوقف أمام

 أزرار الهاتف و بدأ باتصال هاتفي... انتبه صاحب المحل

 للموقف و بدأ باالستماع إلى المحادثة التي يجريها هذا

 الرجل و هو يقول: »سيدتي ، أيمكنني العمل لديك في

تهذيب عشب حديقتك«؟

قال.  » العمل  بهذا  يقوم  من  لدي   « السيدة:  أجابت 

 الرجل : » سأقوم بالعمل بنصف األجرة التي يأخذها هذا

ذلك بعمل  راضية  بأنها  السيدة  أجابت   الشخص« 

استبداله تريد  ال  و  .الشخص 

ممر أيضا  »سأنظف  قال:  و  إلحاحا  أكثر  الرجل   أصبح 

حديقتك ستكون  و   ، منزلك  أمام  الرصيف  و   المشاة 

أجابته أخرى  مرة  و  كلها«   المدينة  في  حديقة   أجمل 

تقدم الهاتف  وأقفل  الرجل  تبسم  بالنفي   السيدة 

 صاحب المحل الذي كان يستمع إلى المحادثة إلى الرجل

هذه أحترم  و  العالية   همتك  أعجبتني  لقد  له  قال   و 

 المعنويات اإليجابية فيك و أعرض عليك فرصة للعمل

وشكرا  ، »ال   : همة  بكل  الرجل  جاب  المحل  في   لدي 

للعمل أدائي  من  أتأكد  كنت  فقط  أني  غير   ،  لعرضك 

كنت التي  السيدة  لهذه  أعمل  إنني  حاليا  به  أقوم   الذي 

أتحدث إليها

 النهاية

 العربة
 نعود أشبالنا مراقبة هللا في كل قول وفعل 

  نحسس أشبالنا  أهمية االتقان في العمل 

نعلم أشبالنا بأن هللا يرانا في كل مكان 

على اإلسالم  حث  فقد  االتقان  على  أشبالنا   نشجع 

 العمل ألهميته وحرص على اتقان العمل لضرورته

النجاح  سر  هي  عمل  كل  في  الخالصة    النية 

وكسب الثقة



4

أنشودة  :  30 دق

أنشودة المهن
نحن حيونا  نهاْر  ليَل  نتعُب  نعمُل  وإصراْر  ومهارة   بعزمٍ 

 العماْل َنحمُل لإلتقاِن شعاْر
 حيونا يا أحلى صغاْر
 حيونا يا أحلى صغاْر

 أنا خياٌط أنا َخياْط أعمُل بتفاٍن ونشاْط
أنا خياٌط أنا َخياْط أعمُل بتفاٍن ونشاْط

ال أعرُف أبدا إحباْط في كفي إبرة وأزراْر حيوني يا أحلى صغاْر 
أنا خّباٌز أنا خباْز شعاري في الدنيا اإلنجاْز 
أنا خّباٌز أنا خباْز شعاري في الدنيا اإلنجاْز 
 في فرِنِي خبٌز ممتاْز يأكلُه صغاٌر وكباْر 

 حيوني يا أحلى صغاْر
 بناٌء َأحِمُل أحجاراَ أبني َوطنا أُعلي جدارا
 بناٌء َأحِمُل أحجاراَ أبني َوطنا أُعلي جدارا

أبني مدرسًة وِعماَرة أجمَل بيٍت أحلى داْر حيوني يا أحلى صغاْر
نحن  حيونا  نهاْر  ليَل  نتعُب  نعمُل  وإصراْر  ومهارة   بعزمٍ 

 العماْل َنحمُل لإلتقاِن شعاْر
حيونا يا أحلى صغاْر
حيونا يا أحلى صغاْر 

ي الِمنشاْر  أنا نجاٌر أنا نجاْر أعمُل وبكفِّ
ي الِمنشاْر  أنا نجاٌر أنا نجاْر أعمُل وبكفِّ

 أصنُع ِمن خشِب األشجاْر نافذًة حلوة للداْر 
وني يا أحلى صغاْر  حيُّ

حداٌد والعزُم حديْد حتى وهذا الحرُّ شديْد
 حداٌد والعزُم حديْد حتى وهذا الحرُّ شديْد 

 أعمل دوما وأنا سعيْد أصنع أبواباً.. أسواْر
حيوني يا أحلى صغاْر

أنا َحالٌق .. هذا فّني أعمُل دوما وأنا أُغني 
 أنا َحالٌق .. هذا فّني أعمُل دوما وأنا أُغني 

ْب شعَرَك واسمْع ِمني أغنيًة ُحلوة وأشعاْر  َقرِّ
حّيوني يا أحلى صغاْر

بعزمٍ ومهارة وإصراْر نعمُل نتعُب ليَل نهاْر 
 حيونا نحن العماْل 

َنحمُل لإلتقاِن شعاْر
حيونا يا أحلى صغاْر 
حيونا يا أحلى صغار
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نشاط شارة الخياط :صناعة مقلمة بالقماش للسداسي  30 دق
املستلزمات املطلوبة

 قطع مختلفة من القماش 

 ابرة خياطة 

 خيط حسب اللون المرغوب فيه 

 مقص 

 قلم رصاص 

مسطرة ألخذ المقاسات 

مراحل االنجاز

 املرحلة االوىل: بعد اختيار لون قماشك المفضل قص قطعتين من القماش مقاس 36 سم *

 24 سم وقطعتين 36 سم * 12 سم. بحيث هنا ، الزهور على الجزء الخارجي من العلبة ، والنقاط

 في الداخل)البطانة(. للتذكير، يمكن أن تتغير أبعاد الطول هذه اعتماًدا على ما تريد وضعه في

 مقلمتك كما ال ننسى اضافة 2سم على كل أبعاد القماش لخياطة حواشي مقلمتنا

المطلوبة االجزاء  خياطة  في  البدأ  يمكننا  المطلوبة  القطع  على  التحصل  بعد  الثانية:   املرحلة 

بالقفى مستعينين باالبرة والخيط وبعد االنتهاء نقلب االجزاء المخيطة على الوجه المطلوب

 املرحلة الثالثة : نقوم بتخطيط القماش من االسفل الى االعلي كل 2 سم لوضع أقاالم الرصاص

 سطرا. ثم خط آخر عند 4 سم لوضع المسطرة ، وأخيرا خط آخر الملونة ، أي 13 عند 2 سم للقلم

 الرصاص. غرزة على الخطوط ) كن حذرا ، يجب أن تكون اللحامات مستقيمة جدا( يعني الخياطة

على نتحصل  النهاية  في  بسهولة  الكتابة  أقالم  أو  الرصاص  اقالم  إدخال  نريد  كنا  إذا   باالبرة, 

أخرى كأدوات بأكبر حجم لوضع مستلزمات  أخرى  , كما يمكننا صناعة  بأناملنا  المبتكرة   مقلمتنا 

الكهربائي والنجار
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نشاط شارة النجار: صناعة صندوق خشبي لركن السداسي 30 دق
 

املستلزمات املطلوبة 
قطعة خشب طويلة 
منشار 
قلم رصاص 
كوس وشريط قياس 
غراء 
مسامير 

املراحل 
نضع  القياس  شريط  باستخدام  الّصندوق:  أجزاء  كل  قطع  هي  صندوق  لبناء  االوىل:   املرحلة 

 عالمة حسب الّطول المطلوب للّصندوق ثّم نقوم بتمديد الخّط باستعمال الكوس للحصول على زاوية

قائمة على طول قطعة الخشب

املرحلة الثانية: قّص األجزاء األربعة للّصندوق بواسطة المنشار اليدوّي 

 املرحلة الثالثة :نستخدم االصبع لنشر الغراء على الحافة الّطويلة لألجزاء ثّم ندفع القطعتين ، 

مًعا ونتأّكد من الحصول على الّزوايا القائمة ونثّبت القطع مًعا ونترك الغراء تجّف

املرحلة الرابعة :نقوم بتثبيت القطع األربعة باستعمال المطرقة والمسامير 

 املرحلة االخرية :يمكننا تزويق الّصندوق كما يحلو لنا باستعمال الّدهن أو تلصيق األوراق الملّونة  


