
 

  

 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 

 

انطالقا من السعي المستمر للقسم النسائي لمشروع تعظيم البلد الحرام في نشر ثقافة التعظيم 

واستكماال لمسيرة فريق مكي في نشر هذه الثقافة وغرس القيم واألخالق المكية والسعي الحثيث لبناء 

م " رنماذج لألطفال المكيين في نطاق الحي المعظم من خالل حملة "مدرستي قطعة من أرض الح

وألن هدفنا األساسي الوصول إلى مجتمع مكي معظم نأمل من البيت والمدرسة التكاتف إلنجاح 

 الحملة لهذا العام والتي بعنوان :

 "مكية لست كأي طفلة "

 

 :..........................................................................................سم الطفلةا

 :........................................................................................المدرسةاسم 

 .......................................................................................رقم التواصل :
 

معظمة

(عبادات)•

خلوقة

(معامالت)•

منظمة مبدعة

(طاقات)•

هدف المسابقة

ناها البلد إشعار طفلة مكة بالتميز وأنهافي بلد الهدى فعليها أن تكون مصدر هدى وتستشعر قيمة سك•

المبارك

وإحداث حراك داخل المدرسةوالمجتمع حول هذه ( امن–طاهر –محرم )تعزيزخصائص البلد الحرام•

الخصائص

ي طهارة المساهمة في تهيئة بيئة المدارس لتكون واجهة للمدارس المكية ويكون أطفالها مساهمين ف•

البلد الحرام

ةفكرة المسابق

كة  دليل للطالبة يساعدها على تعظيم البلد الحرم وينمي ثقافتها حول م•

المكرمة ويجعلها عضوة فعالة في المجتمع المكي

ة شروط المسابق

المحافظة على نظافة الكتيب  •

متابعة المعلمة في حل األسئلة الصفية•

مشاركة األهل في النشاطات المجتمعية  •

اإلعتماد على النفس في حل األسئلة الفردية  •

اإللتزام بتسليم الكتيب في الموعد المحدد  •

الفكرة 

المعظمة

الطالبة

دليل

 هـ1438



 

  

______ ______

______ ______

______ ______

______ ______

مجموعة من خصائص مكة المكرمة  تقدم سارة

 في  ذلك سارة، حاولي مساعدة صديقتهال
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  صفي
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 بناء على ماتعلمتي من معلمتك :

 د )أ( مع األدب الذي يناسبها من العمود )ب( ومن العم خصيصةصلي ال

حفاظا على نظافة مكة وقدسيتها حاولي مساعدة مكي على الوصول إلى سلة 

 ، المهمالت و إلقاء المهالت فيها 

  ثم اكتبي عبارة تشجعه على فعل ذلك دائما 

 العبارة التشجيعية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كيف تعّلم ؟
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بطريقتك  

المميزة  

البد أن تحدثي

الجميع عن 

مكة  

ألنك مكية  

معظمة  

تحلى أن ت فتاةاكتبي األخالق المكية التي يجب على كل 

  معظمة :ال ةطالبالبها كي تصبح 
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اذكري لنا األمور التالية حتى يستفيد غيرك منك ويتعلم من  

 تميزك



 

  

نتناإهداء عمال النظافة هدايا كتعبير عن شكرنا لمساهمتهم في طهارة مدي

تنظيف مصلى النساء في الحي 

تعليق لوحات تتحدث عن الطهر في بناية المنزل 

ألني عضوة فعالة في المجتمع و أعظم مكة قمت بإحدى 

ث هذه األعمال ووثقت ذلك بصورة لما قمت به كي أح

 األخرين على ذلك

 العمل : شرحـ
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نشاط 

 مجتمعي

نشاط 

 مجتمعي

 العمل : صور

 



 
   راقيأبدعي هنا و أظهري ذوقك ال مساحة للتلوين
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