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 َمن هو القائد؟ 

 للصفوف األوىل والثانية 

 افتتاحّية 
 

 ألعاب قيادة 

 الملك قال  -إمكانّية أ

   الملك قال" لعبة "

 

 ". قال كبعبارة " الملتبدأ الهدف: تنفيذ تعليمات 

ي دائرة،  سير اللعبة
 .طالًبا لدور الملك/ الملكة نختار : الجلوس ف 

 عيخير "الملك" المجموعة 
ً
 ن التم  ا دد

 
قال " )عىل سبيل   كلمل"اباعها، بعضها يبدأ بعبارة عليمات الت

 .قال: ضع يديك عىل رأسك"( كالمثال: " المل

ي تبدأ بعبارة " الملعىل 
 .يجب تجاهل بقية التعليمات و قال".  كالمجموعة بتنفيذ التعليمات فقط الت 

  م  يت
 
 بع التعليمات. استبعاد المشارك الذي يشعر باالرتباك وال يت

 

 لعبة الحركات  -إمكانّية ب

 كاتلعبة الحر 

 
 
ي سيقوم بها أعضاء المجموعةالهدف: تحديد المشارك )"الملك"( الذي يحد

 .د الحركات الت 

ي سير اللعبة
ا: يغادر أحد المشاركير  الغرفة، ويختار األعضاء اآلخرون ف 

ً
ملك /  "يكون  المجموعة مشارك

 ."ملكة الحركات

سيبق     -د حركاته. إذا نجح يقلقوم المجموعة بتيعود المشارك إىل الغرفة ويحاول تحديد "الملك" الذي ت

ي الغرفة، و 
. بالتاىلي ف     سيخرج "الملك" ويحاول تخمير  من سيكون "الملك" التاىلي

 

 نقاش 

•  
 
 بعت كيف كان شعورك عندما ات

ً
ا   بالنسبة لك؟ ما الذي كان صعبً تعليمات "الملك"؟ ما الذي كان سهل

 عليك؟

•  
ً
ا  بالنسبة لك؟ ما الذي كان صعبً كيف كان شعورك عندما لعبت دور "الملك"؟ ما الذي كان سهل

ي دورك؟ لماذا؟ عليك؟ هل كان من المهًم 
 أن تنجح ف 

 • القائد هو الشخص الذي يقود المجموعة ويؤثر فيها. م
 
ي لعبناها؟ كيف أث

ي اللعبة الت 
رت  ن كان القائد ف 

ي مهم  
 ته؟عىل المجموعة؟ ما الذي ساعده عىل النجاح ف 
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 سير الخطوات 
 

د قادة 
ّ

 نحد

 :انظر إىل صور األشخاص الذين يلعبون أدواًرا مختلفة . أ 

  أي   •
 
ح ه قائد؟ منهم تعتقد أن  اشر

 ؟كيف يعير  عن قيادتهن يقود؟  م   •

•  
 
 ؟همعالذين يقودهم  عاملوكيف يت يتعامل/ ه  كيف تعتقد أن

•  
ً
ن/ ماذا ا؟ كيف برأيك أصبح قائد اختار هذا   هو  ؟ )هل انتخبه الناس لهذا المنصب؟ هل بفضل م 

 المنصب؟( 

ي قيادة اآلخرين؟ •
ي تساعده ف 

 ما هي الصفات والمهارات الت 

 

 

 إجمال 
 

ص 
ّ

 نلخ

 ل
ّ

 :ه عن القادة ونما تعرفوا صخ

 مجموعة يقودون   •

رون •
 
 عىل اآلخرين  يؤث

 لديهم صفات ومهارات تساعدهم عىل القيادة    •

 

 


