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 مسابقة على كتيب

  ((  التحصين دور المربين)) 

 للموظفات

 

 

 :المتسابقةاسم 

 :المدرسة

:المنطقة التعليمية

 السعودية العربية المملكة

 والتعليم التربية وزارة

 وكالة التعليم

 اإلسالمية للتوعية العامة اإلدارة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                  

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير األنبياء والمرسلين و على آله وصحبه 

 :عدــــــــــــــــــــــــــــــــوب. ...والتابعين

 

إن النشء هم ثروة المجتمع الغالية وذخرها الثمين، وبيدهم بإذن اهلل إعمار المجتمع ورقيه ورفعته، 

 .وبقدر قوتهم تكون قوته وتماسكه

 .لذلك فإن تربية النشء مهمة جليلة ومسؤولية جسيمة؛ ال سيما في زمن تزاحمت فيه الفتن

على المربين الحرص عليهم واالهتمام بتربيتهم وتسليحهم بسالح اإليمان وتحصينهم  لذلك ينبغي

 .هباتسبملحمايتهم من كل انحراف مهما تنوعت مصادره وبدروع التقوى 

نأمل منك قراءته قراءة متأنية، ثم ((  التحصين دور المربين)) وبين يديك أيتها الفاضلة كتيب 

 .مطبوعة اإلجابة على األسئلة المطروحة

 

 : السؤال األول

يواجه النشء أخطارًا مختلفة في العقيدة أو في الفكر أو السلوك؛ مما يقتضي الحرص 

 .على تغذية المناعة وتحصين الناشئة، لحمايتهم من االنحراف بسبب تلك المؤثرات

- :أجيبي عما يلي

 .همن أهداف 3،واذكري هي أنواعه ما معنى التحصين، وما -أ              

 يعود التحصين بثمرات جليلة ومنافع عظيمة على الفرد والمجتمع،  -ب  

 .اذكري خمس من أهمها 

 

 

 :السؤال الثاني

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَّلِه {: ، قال تعالى قدوتنااسوتنا والنبي صلى اهلل عليه وسلم هو 

 .21: األحزاب  }ْوَم اْلَآِخَر َوَذَكَر الَّلَه َكِثيرُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو الَّلَه َواْلَي

 أصحابه ربيةو أساليبه في ت لذلك ال بد أن نقف على معالم من هديه صلى اهلل عليه وسلم 

انطالقًا من هذه المقدمة اجيبي  .أخذ منها قبسات مضيئة تنير لنا الطريقوتحصينهم لن 

 : عن األسئلة التالية
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االحتواء النفسي، تحدثي عن : التي حرص عليها صلى اهلل عليه وسلم من أهم األساليب -أ

 .هذا األسلوب مبينة أهميته

حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على تحذير صحابته من االختالف و الفرقة وحثهم  -ب

 .اذكري أهمية هذا األمر، مع بيان أساليب الشريعة في ذلك. على االجتماع والوحدة

من األساليب التي استخدمها النبي صلى اهلل عليه وسلم كثيرًا في أسلوب الحوار  -ج
فروق بين التوجيه بأسلوب الحوار والتوجيه  5هذا األمر اذكري  بناًء علىالتربية، 
 .المباشر

 : السؤال الثالث

ألمن الفكري تقوم المؤسسات التربوية بدوٍر رئيٍس في تحصين الناشئة وتعزيز ا

وذلك عن طريق ما تقدمه تلك المؤسسات من تطوير لمهارات والسلوكي في نفوسهم،  

المربين لالرتقاء بأساليبهم حتى يربوا النشء على المنهج النبوي الشامل لجميع الجوانب 

 .التي تنتج الشخصية السوية المحصنة

 :من خالل قراءتك لهذه الجزئية 

 .ة في نفوس الناشئةلخصي أهم الوسائل التي تعين على التحصين بالتربية اإليماني-أ

 .كيف نبني عقول الناشئة بناًء شرعيًا صحيحًا-ب

الطفولة والشباب هي المرحلة التي تتأصل فيها الجوانب الخلقية والسلوكية بشكل -ج

  .كبير، اذكري أهم الوسائل المعينة على تعزيز الجانب الخلقي والسلوكي لدى الناشئة
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 السؤال الرابع :

ي جانبًا مهمًا في التربية اإلسالمية، وهذا يتم عن طريق عدة يشكل البناء االجتماع

 :قراءتك لهذا المبحث، أجيبي عن عما يلي وسائل، من خالل 

 :عللي-أ

 .أهمية ربط الناشئ بالرفقة الصالحة -1

 .ينبغي تعويد الناشئة على تحمل المسؤولية -2

في لجماعي  وكيف ننمي روح التعاون والعمل اما معنى المسؤولية االجتماعية، -ب

 .نفوس الناشئة

 

 :السؤال الخامس

زيد من ينهم وتحصمن أهم األمور التي تساهم في ت إن االعتناء بالصحة النفسية للنشء

الهم، وكذلك تقبل التغيرات التي قد تطرأ عليهم، وبناء قدرتهم على تحقيق طموحاتهم وآم

النفعاالت السلبية على جسمه فيضعف تأثير ا. اتجاهات إيجابية سليمة تتحكم في انفعاالتهم

 .ونفسه

أهم الوسائل المعينة على البناء النفسي ، مع ذكر مثال  من( 6)ستة  اذكري باختصار-أ

 .على استخدامه لهذه الوسيلة( ما أمكن ) من سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 أو أمامها الحصانة لتقوية النشء يحتاج التي السلبية االنفعاالت من والغيرة الحسد-ب

 منها، العالج

 .الداءين هذين من التحصين وأساليب والغيرة، الحسد أسباب باختصار اذكري
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   السؤال السادس: 

التوجيه فن ينبغي أن يجيده المربون، ليصلوا إلى مبتغاهم في تحصين الناشئة وتعديل 

 . السلوك

 .هذه المهمة العظيمةوهناك بعض االعتبارات التي ينبغي أن يراعيها من أراد القيام ب

 :بعد قراءتك لهذه االعتبارات قسميها حسب موقعها كما يلي

 .قبل التوجيه-1

 .أثناء التوجيه-2

 

 ..ما ينفعنا ويزيدنا علمًاوإياِك التوفيق والسداد، وأن يعلمنا  نسأل اهلل تعالى لِك

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

 .المينوالحمد هلل رب الع

 


