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قصير المدى

قصير المدى

طويل المدى خالل شهرينحفظ سورة البقرة كاملة







يذها أقوم بتصميم جدول ثم أرتب األعمال واألنشطة وفق أهميتها مع مراعاة الزمن المطلوب لتنف

إلى أعمال قصيرة المدى وأعمال طويلة المدى ، بحيث نبدأ باألهم ثم المهم ثم األقل أهمية

طويلة المدىقصيرة المدى

التخطيط وتصميم جدولتحديد الواجبات

الجدية في التزامهحسن تنفيذ الجدول

تسجيل المواعيد النهائية لتسليم األعمال

تحديد األعمال العاجلة والمهمة بوضع ما يدل عليها مثل الملصق أو غيره

وضع  ما يدل على األعمال المنجزة









يعتمد التخطيط على حسن إدارة الوقت

إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني

إدارة الوقت وفق الفترات

إدارة الوقت وفق الفصل الدراسي

إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني

ألنه يرتب األعمال ترتيباً دقيقاً 







هدر الكثير من الوقت في أعمال غير مخطط لها مما جعله يقتصر من وقت أداء العمل 

المخطط له دون اكتماله

عدم هدر الوقت في أعمال غير مخطط لها حتى ال يتم هدر وقت وقت العمل األساسي المخطط له



تحديد خانه في جدول األعمال أحدد فيها األعمال المنجزة لمعرفة كيف يضيع الوقت

وضع جدول مساند لتدوين ما أنجزته مقارنًة بما كنت تخطط القيام به

الصدق والواقعية فيما تكتب من ملحوظات

عندما أخفق في دراستي واحتجت الى وقت أطول من الوقت المحدد في التخطيط

اختيار الوقت والمكان المناسبين لحل الواجبات•

االبتعاد عما يؤثر في تنفيذ الواجبات المدرسية في أوقاتها المحددة مثل التلفاز أو الجوال•

استعمال الساعة لمعرفة الوقت وتحديده تحديداً دقيقاً •

تحديد وقت لالستراحة ال يزيد عن خمس دقائق وعندما انتهي من العمل يمكن استريح استراحة أطول•



الرسم

تعلمت الصبر ، واإلبداع ومحاكاة ما يدور في خيالي



يمارس الهواية تحت إشراف مدرب

الذهاب الى النادي في إجازة نهاية األسبوع

وقت التمرين محدد لمدة ساعة فقط





أ                   د                    ه                   ب                  ج





الزقطة

المقطار

شد الحبل

التعرض لالصابات في حالة اللعب الخاطيء

التعصب في التشجيع

اللعب في األماكن غير المخصصة للعب

عندما تهدر وقتي أكثر من الالزم
عندما تكون غير مناسبة لعمري

عندما ألعب في أماكن غير مخصصة



هي نشاط أو اهتمام يمارس في أوقات الفراغ من أجل تلبية الحاجات الذاتية والتسلية

مناسبتها للعمر وأال تكون مؤذية. 1

تأديتها في أوقات الفراغ. 2

إعطائها الوقت المعقول. 3

ثراؤها معرفياً وعمرياً . 4

تحفيزها للعمل. 5

السباحة
تقوية العضالت

الحفاظ على صحة القلب

التقليل من خطر االصابة بالسكري

القراءة

تنمي المعرفة واإلدراك

تنمي الثقافه لدى القاريء

تجعل عقلك منيراً بالعلم



رن رن يا جرس-طاق طاق طاقية 

جالسين ، يجلس األطفال على األرض على شكل دائرة ، ويقوم من وقع عليه االختيار بالدوران حول الفتيان ال

طاق طاق طاقية ويرد عليه ) ويدور دورة كاملة وهو يردد ( منديل)وهو يحمل بيده طاقية أو محرمة

وطيلة دورانه ال يجوز لألطفال الجالسين ( رن رن يا جرس،  حول واركب على الفرس ... الجالسون 

ختاره إما االلتفات أو النظر الى الخلف وأثناء دورانه يختار من الجالسين في الدائرة أحد الفتيان ويكون من ي

ضع الطاقية طفالً ثميناً أو ثقيل الهمة أو قليل االنتباه والمالحظة، وبخفة يد ودون أن يشعر به أحد يقوم بو

ضعها وراء ظهر الفتى الذي اختاره ، ويسرع بالدوران حتى يبتعد عن هذا الفتى تحسباً من أن يشعر بو

ها في ويلحقه يضربه بها، وإذا انتبه الطفل الجالس في الدائرة عند وضع زميله الطاقية وراء ظهره التقط

ميله الحال ونهض مسرعا ولحق بزميله ليضربه بها قبل أن يكمل الدوران حول الحلقة الدائرية، وإذا أفلح ز

يان في الوصول الى المكان الذي نهض منه وجلس مكانه قبل أن يمسك ويأخذ دور زميله بالدوران حول الفت

و فائزاً أو يضربه بالطاقية اعتبر خاسراً الجالسين في الدائرة ، أما إذا لحق به وضربه بالطاقية اعتبر ه

لمقتول وزميله مقتوالً، أي خارجا من اللعبة ويجلس في وسط الدائرة ، ويصبح هو صاحب الدور بدل زميله ا

ن في الدوران حول األطفال الجالسين وإلقاء الطاقية خلف أحدهم وإذا أكمل الفتى الدوران حول رفاقه دون أ

أسه ينتبه من وضعت خلفه الطاقيه فإنه عندما يصله يلتقط الطاقية من وراء ظهره ويضربه بها على ر

رديد عبارة فينهض في الحال ويلف حول رفاقه الجالسين في الدائرة ، عقاباً له على عدم انتباهه مع األخذ بت

  :

..وهكذا تستمر اللعبة..طاق طاق طاقية     رن رن يا جرس    حول واركب على الفرس   





هواية فن الكورشيه

كرة التنس

جمع الطوابع البريدية النادرة

غير عاجلعاجلعاجل



تحديد الواجبات. 1

التخطيط وتصميم الجداول. 2

تحديد والواجبات العاجلة. 3

إنجاز الواجبات. 4

إدارة الوقت وفق التوقيت الزمني. 1

إدارة الوقت وفق الفترات. 2

إدارة الوقت وفق الفصل الدراسي. 3

اختيار الوقت والمكان المناسبين لحل الواجبات. 1

استعمال الساعة لمعرفة الوقت وتحديده تحديداً دقيقاً . 2

تحديد وقت لالستراحه ال يتجاوز خمس دقائق. 3


