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 أنشطة وأدوات األسبوع الرابع

 

 األنشطة -أوال 
 

 

   نشاط األشكال الھندسیة النفسیة:
 

. لعمل  *ھذا النشاط مبني على أبحاث واختبارات د. "سوزان دیالینجر" مؤلفة اختبار (التحلیل النفسي باألشكال الھندسیة) .
 www.psychogeometrics.comاالختبار والحصول على نتائج أكثر تفصیال، یمكن زیارة الموقع 

 

 

 

 
 

 بیان المواصفات: 

یمیل   – مثابر   –یمیل للشكوى   – لدیھ مقاومة عالیة للتغییر  – صبور  –یمیل للمثالیة   : المربع •
 یحقق نتائج عالیة  -  الوحدة /لالنعزال

  – ریاضي  –یمیل للتركیز على األھداف   – یمیل للمنافسة –عالي التركیز   – قیادي   المثلث: •
طموح    - بھ اندفاعیة   – صبره قلیل  – سیاسي  – متزمت  – یفرط في العمل  –لدیھ حب للذات  

 حاسم –
لدیھ بعض   –یھوى االستكشاف واألسئلة  –باحث   – یحب التنقل  –حماسي   المستطیل: •

 شجاع – غیر متوقع  – سھل اإلنخداع   –لدیھ تضارب   –التشوش  
  –تأملي   –لدیھ استقرار   –كسول   -كریم  –لدیھ قدرة على رعایة من حولھ   –ودود   الدائرة: •

 لدیھ تعاطف  –مقنع  – متردد   – یلوم نفسھ كثیرا  – یحب الكالم الكثیر  
محفز لآلخرین    –غیر منظم   –مواكب للتطور    –خیالي   –ساذج   –بر  مع – مبدع   المنحنیات: •

 لدیھ حدس عالي.  - بارع  –غیر عملي   –غیر منطقي   –

http://www.psychogeometrics.com/
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   :A’s 3وال نشاط الغضب 

 

الكثیر من الناس ال یعرف بماذا یشعر، وال یستطیع أن یحدد مشاعره. ألنھ لم یسمح لھ في  
 الماضي بالتعبیر عنھا.

 ذكائنا، وصحتنا النفسیة، عندما نكبت مشاعرنا.نحن ننقص جزء من 

 ألن أغلب سلوكیاتنا ھي نتاج لمشاعرنا، حتى التي ال نعي لھا.

عندما تقر مشاعرك، اسمح لھا بالوجود، باحترام ومراعاة. وابحث عن طرق ووسائل للتعبیر 
 عنھا.

 وبذلك تحقق قدر أعلى من قبول وتقدیر الذات والثقة بالنفس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ال یجب: /یجبقائمة 

 أنت أكید مش حتعمل كده. •
 انت عارف إن ده شيء وحش وسيء. •
 انت عملت ایھ؟ •
 ده أخوك والزم تحبھ وتعاملھ كویس. •
 أنا مش عاوز أسمعك بتقول كده مرة تانیة. •
طب روح أودتك لحد ما تھدى وتعرف تتكلم  •

 كویس.

 :A’s 3القائمة 

Acknowledge :إقرار 

 شكلك غضبان خالص.

 علیك الغضب.باین 

Allow :السماح 

 كلنا بنشعر بالغضب أحیانا.

أنا مش بلومك. أنا نفسي مریت بشعور الغضب 
 مرات كتیر.

Acceptable Solutions :حلول مقبولة 

 تحب تطلع وتنزل السلم؟

 تحب تقرأ كتاب؟

 تحب تتنطط شویة؟

 تحب تجري حوالین السفرة شویة؟
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   نشاط التوب كارد:

 

منھم داخل   3صنادیق، ومطلوب منك أن تأخذ   4تخیل أن بائع أتى وترك لك أمام باب المنزل  
 منزلك، وتترك واحدا فقط بالخارج. 

 فأي الصنادیق ھو الذي ستقرر أن تتركھ خارجا ألنھ األصعب بالنسبة لك في التعامل معھ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقد والسخریة النبذ والمشاحنات 

 التفاھات والشعور
 بعدم األھمیة 

 

 

 األلم والضغط
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 صندوق األدوات التربویة - ثانیا
 

 
 

   . أداة ركز على اإلیجابیات:23
 

 كل عملة لھا وجھان، وكلما استطعنا رؤیة الوجھین كلما ازددنا وعیا وإدراكا. 

 الموقف. بنفسك أو بمساعدة آخرین.  /ابحث عن الجزء اإلیجابي في الطبع الشخصي •
 اذكره بصوت مسموع، سواء لنفسك أو ألبنائك. •
 ابحثا سویا كیف تطورا الجزء اإلیجابي. •

 

 

 
 

 للتعامل مع الغضب:  A’s 3. أداة ال 24
 

 ة. (ھدف ھذه األداة تعلیم الطفل قبول مشاعره أیا كانت، والتعبیر عنھا بأسالیب الئق

 الغضب أو منعھ)وال تھدف للسیطرة على 

• Acknowledge  اإلقرار 
• Allow  السماح 
• Acceptable Solutions مقبولة  /حلول الئقة 
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 . الوقت المستقطع اإلیجابي: 25        
 

People Do Better When They Feel Better 

 (اھدأ واشعر مشاعر جیدة، ثم ابدأ التصرف بعدھا)

 اصنع ركن تھدئة خاص بكم (مع) طفلك.  .1
 اجعلھ یقرر كیف سیبدو ھذا الركن، وماذا یضع فیھ.

 اطلب منھ أن یطلق علیھ اسم خاص ممیز.  .2
 عندما تالحظ أن طفلك غاضب،  .3

 اسألھ باحترام (ھل سیساعدك أن تذھب إلى ركن ...؟) 
 واحترم قراره إذا رفض. 

 قدم لھ نموذج شخصي، بأن تستخدم أنت ركن خاص بك لتھدئتك، .4
 عندما تشعر بالغضب. وأن تذھب إلیھ 

 

 

 

 

   عجلة االختیارات للغضب:. 26        

 علم طفلك أن ما یشعر بھ دائما مقبول، أما ما یفعلھ فلیس دائما مقبول.  .1
 اختر وقت ھادئ لطفلك، واعرض علیھ عجلة الغضب.  .2

 وسلیم.  وعرفّھ بالبدائل المختلفة المقبولة للتعبیر عن الغضب بشكل صحي
 طفلك یشعر بالغضب، عندما تالحظ أن  .3

 أم عجلة االختیارات؟) –ذا یمكن أن یساعده اآلن (بعض الوقت اإلیجابي اسألھ ما
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 تقنین وقت الشاشات: . 27     

 
 (الشاشات تعرضنا لخطر اإلدمان .. كما أنھا تتعارض مع العالقات السویة والصحة النفسیة)  

 كبدیل لجلیس األطفال. لألطفال الصغار، ال تستخدم الشاشة  .1
 اعدة عامة في المنزل تمنع وجود شاشات في غرف األطفال ضع ق .2

 كمبیوتر). –تابلت   – (ھواتف 
 اعمل اتفاق مع طفلك حول الحد المقبول من استخدام الشاشات في الیوم.  .3
 اصنع مع طفلك عصف ذھني، .4

 تجمع العائلة سویا بعیدا عن الشاشات. حول األنشطة والبدائل المختلفة التي 

 

 

 

 

 :. األحضان28 
 

 تصرفون بشكل أفضل، عندما یشعرون مشاعر أفضل) (األطفال ی

 ، اطلب منھ حضن. عندما یمر طفلك بنوبة غضب .1
 إذا رفض الطفل، أخبره بلطف أنك تحتاج إلى حضن.  .2
 إذا أصر الطفل على الرفض، اخبره أنك تقبل ھذا ومازلت تحتاج حضن،  .3

 وأن یأتي لیحضنك عندما یكون مستعد.   
 ثم امشي بعیدا عنھ وقتھا.        
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 . افھم المخ وقت الغضب: 29        

 

 ) Fight, Flight, Freez 3(عندما نشعر بالضیق، فنحن نتخذ أحد ردود األفعال ال

 ال تحاول حل مشكلة بینما أنت أو طفلك غاضبین. .1
 انتظر حتى تھدأ تماما أنت وطفلك، لتتمكنا من التفكیر بمنطق. .2
 ممكن وضع المشكلة على أجندة االجتماع األسري، فتكون ھذه ھي فترة التھدئة.  .3

 

 

 

 

 

 

 : . اھتم بنفسك30

 

 إذا أردت أن تربي أبناءك بشكل سلیم صحي،  •
 فعلیك أن تكون أنت إنسان متوازن وتحیا حیاة صحیة.

 اعمل على جدولة وقت خاص بك أسبوعیا حتى ولو ساعة واحدة،  •
 اھتم فیھا بجسمك وحالتك المزاجیة. 

 للحیاة المتزنة، 4اعمل على أن یتضمن أسبوعك الجوانب ال •
 وأن تكون قدوة ألبنائك في االتزان واالستقرار. 

 


