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 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض
 إدارة اإلشراف التربوي

 شعبة اللغة العربية

 !!حب القراءة
 ون القراءةأساليب عملية تجعل أوالدك يحب

يتفققأهل ققتهبيت عيققأهميققغهل حيققأهرقق  هـققنهبي قق ب  ه قق  ه فقق ه
بيطفت،هوت عيتههميغهـعهق،،ـتغهتبقععهمق،ل هيقههيح، وقه،هويوقتحت ه

ه.عه،
وحقق،ه ققالبهمعهيحهقق  تهيهعا حيققأهبي قق ب  ،ه  ققلهل عتقق هبيعـققو ه

لنه  قق،تهت بعطقق،تهح تفهقق،تهعققينهبي ققل  هميققغهبي قق ب  هوبيت ققليه)بيهيحيققأه
ه(.هبيل بو 

ه:تهح وع هيهيح، همظ،يهتعينهل حيأهبي  ب  هلالك هح ه،و  ،
ه(.بإل و،نهبي ، ئهتبهنه زيحته)ه-1
منهق ب ت هبيـ  هميحت  هلك  هحنهتهييح ه ق  هبيحل وقأهعقاي ه)ه-2

ه(.هح  
حنهلوع،نه ج،ـ هومع  يت هل  ق هتهيحق هكيق هب تقزكهبيكتق،نه)ه-3

ه(.حنهقيعه
ألنهـيقق، ه:ه)ك يقق بتفه  قق،تيحقق،البهت قق له:هوقق تهلـققلهبيهيحقق، هبيهعقق،ق  ه-4

ه!!(.هوبـل هعهتكفي  ه
منهبي قق ب  هتفيققلهبيطفققته قق  هـي،تققه،ه هقق هتووقق هلب قق  ه:هلخقق هبيكقق يي

خع بتقققه،هوتفقققتعهلح،حقققههلعقققوبنهبي  ، قققأ،هوتـ قققأهبيتوقققييأهوبيحتهقققأ،ه
وتكونهبيطفقتهـوق،تهييويق،تهل  قت،هويتـقل هويكتقنهعضقكتهل  قت،ه

خيقتهوعهقلهبي ظق ،هوت حق هكح،هلنهبي  ب  هتهط هبيطفتهقل  هميغهبيت
يلىهبيطفتهحيكأهبيتفكي هبيوييي،هوت   هحوتوىهبيفهي،هوق ب  هبيطفته
توقق،ملعهميققغهع قق، ه فوققههوتهطيققههبي ققل  هميققغهـققتهبيحضققك  هبيتقق ه

ه.توبجهه
ولضي، هك ي  هوجحييأهتب هه،هبي  ب  هوـنهبيكت،نه ق  ه فق هه

ه.هبيطفت
يق هبيقال همنهر  هـنهبي  ب  ه   ه ف هبيطفتهي طيأهحنهبيع

يجنهمييههلنهيي  ه البهبيـقنه ق  ه فق هبيطفقت،ه قتنهل ق هميحق ه
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لوعلتهكيقق هيـعققونهبي قق ب  ،ه ت ققتهتكققونهقققلهو عققتهيه ليققأهوققو ه
ويكنهكي هبيوعيتهميغهاليقتفه!!هت   هـي،تهيهلك  هحنهل هض  هآخ 

وعهوقققيح،ه ققق  همبققق هققققلهك ققق  ه يقققههم ،بققق هبيت  يقققههبيحضقققوقأه
ه!!فتهيح، وه،هيو،م، هحتوببيأفوبأليه،نهبيو،ـ  هبيت هجهي هبيط

بأليه)وقعتهبإلج،عأهميغهبيوؤبتهبالك هلعي،ت،تهحنهقبيل هعه قوبنهه
ه.و  هقبيل هحت جحأ(هبي ،  أ

 فاة      علب جـــواهــــــر وصنــادٌـــق ذهــبـــقد تكون لدٌك ثروة حقٌقٌة مخ
 ــــــًـــــــرأ لــــقـــــــاً تـــــــً أمـــلكنـــــك أغنـــــى مــــنً لــن تكــون     ألن لـ

 
هلو،يينهت رينهبي  ب  هييطفت

ه:هبي لو هبي ،  أه-1
مالبهكققق،نهبيعيققق همققق،ح بتهعحكتعقققأهويقققوهبقققيي  ،هت قققيهبيكتقققنهه

وبيحج  هبيحضوقأ،هوك،نهل  بلهبألو  هوعهويح،هبألنهحنهبي ،  ينه
 ،يطفقته.هوبيحـعينهيي  ب  ،ه تنهبيطفتهوو هيـنهبي ق ب  هوبيكتق،ن

م لح،هي ىهلع،عهول  بلهلو تههي  لون،هويته،حيونهحق هبيكتق،ن،ه ت قهه
ه.هوو هي يل ي،هويـ،وتهلنهيحوتهع،يكت،نهوتعللهم قتههحهه

و  عهه  ،هميقغهمقليهمرفق،تهبألطفق،تهبيقالينهيقيهيقلخيوبهبيحل وقأهه
 ققتهبيطفققتهيققي ه قق  هـ،جققأهميققغهبيكتقق،نهمعهعهققلهلخويققهه:هو توقق، ت
هييحل وأفه

بققينه قق  هبيت عيققأهووققيكويوجيأهبي قق ب  ،همنهبيحتخب:هو  ققوته
يقق ونهتققل ينهبيطفققتهبيققال هيققيهيققلختهبيحل وققأهميققغهحوققتهبيكتقق،نه
وتبققفـه،هكحقق،هل ققههحققنهبي قق و  هلنهتققو  هيققههبألوقق  هعه قق،تهحققنه
بيكتنهبيخ،بأهعه،هوبيتق هت تق نهحقنهبأليهق،نه ق  هلضقك،يه،،هوتك ق ه

ه.ه يه،هبي وويهوبيبو 
ه:هطفتتو ي هبيكتنهوبيحج  هبيخ،بأهييه-2
  ققق،تهحكتعققق، هولو ه ضققق هلبقققعـ هتهقققتيهع ققق ب  هبيطفقققت،هه

ومبققلب هحقق،هيـت،جققههحققنهكتققنهوحجقق  هوقبققل،هو ققالبه قق  هلوته
بيه،ييهبيحت لي،هلح،ه   هبيه،ييهبي ،ي ،ه  هزبي هكتنهبيطفقتهوحج تقهه

وعهضقققتهلنهيهقققالعهبيكتقققنهوبيحجققق  ه.هقيييقققأ،هويك هققق،هتعضققق هعخيققق 
ه:هوبي بلهض وطهح ه،
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ح ققحونهبيت عققو هبيح ،وققنهييعي ققأهبيتقق هيهققي ه يهقق،هلنهتـحققتهبيه0ل
ه.بيطفت

ه.لنهت ،ونهبيهح هبيزح  هوبيه ي هييطفته-ن
ه.لنهتيع هبـتي،ج، هبيطفتهبي  ب يأه-ج 
لنهتتحيزهعق،إلخ ب هبيجحيقتهوبأليقوبنهبيح ،وقعأهوبيبقو هبيجالبعقأهه-ل

ه.وبألـ  هبيكعي  
وي قققلهتف  ققق هعهقققشهلو هبي ضققق ،ه ابقققل  هكتقققنهعققق،يـ و هه

 ز ،هوكتنهميغهضكتهيهقن،هوكتقنهيخق  هح هق،هبقو هـيقوبنهبيع،
ه!مالبه تـ 

ه. العهكيه،هتو،ملهميغهجالنهبيطفتهيي  ب  ه
ه:تضجي هبيطفتهميغهتكوينهحكتعأهبيي  هيهه-3
ت يهبيكتنهبيحيو أ،هوبي بلهبيجالبعأ،هوبيحجق  هبيحضقوقأ،هه

وعهتقققق  هببققققطـ،عههييحكتعقققق، هبيتج، يققققأ،هوبيضقققق ب هحققققنهكتعهقققق،ه
 تهبعختي، هيه،هومليهمجع، عهميقغهضق ب هحجق  هلوهوحج ته،،هوت

ه.كتنهحهي أ،ه ،ألنهي ليهيههبيهونهوبعوتض،  ه  ط
كققته ققالبهيجهققتهبيطفققتهيهققي ه قق  هجققوهق ب قق هجحيققت،هيضققه عهه

ه.عا حيأهبي  ب  هوبيكت،ن،هوت حوهم قتههع،يكت،نهعضكته ّه،ت
ه:بيتل  هح هبيطفته  هق ب تهه-4
طفتهي عي هبيتقل  هحهقه،ه حق  تهيك ه ي  هـنهبي  ب  ه   هبيه

كتقق،نهحبققو ه  ققط،ه ققيهكتقق،نهحبققو هيكققونه قق  هبيبققفـأهبيوبجققل ه
بققو  هوكيحققأه  ققط،ه ققيهكتقق،نهحبققو هيكققونه قق هبيبققفـأهبيوبجققل ه
ه.هكيحتين،ه يهكت،نهحبو هيكونه  هبيبفـأهبيوبجل ههوط هو كالب

ه:هح بم، ه رع، هبيطفتهبي  ب يأه-5
بي  ب يقققأ،هحقققنهل قققيهمنهح بمققق، ه رعققق، هبيطفقققتهوبـتي،جتقققههه

بألو،يينهيت ريعهه   هبي  ب  ،ه ،يطفتهح  تهيـنهقبلهبيـيوب ، ه
ولوققق،طي  ،،ه قققيهعهقققله تققق  ،هيـقققنهقبقققلهبيخيققق،تهوبيحيققق،ح ب ه

 هييقققتهلنهتوققق، يه ققق  هتيعيقققأه رعققق، هطفيقققت،ه.هوبيعطقققوع هو كقققالب
وـ،ج،تههبي  ب يأ،هومليهمجع، عهميغهق ب  هحو قوم، هلوهقبقله

ه!!عهي رعه،
ه:،نهبيجيلهيي  ب  ه   هبيعي بيحكه-6



 -4 -

خبققلهحك، قق،تهجيققلبتهوحضققجه،تهيي قق ب  ه قق  هعيتققتهتتققو  ه يققهههههههه
بإل قق،  هبيح ،وققعأهوبي بـققأهبيك،حيققأهيطفيققت،هكقق هي قق لهويـققنهبيحكقق،نه

ه.هبيال هي  له يههوبيعهشهيي  هطفيههعك و ه زبزهيي  ب  ه  طه
ه:خبلهيطفيتهوقت،تهت  لهيهه يهه-7
بأليهوقتق،تهي ق له يقههييطفقتهبي بقلهم لهح،هيخبقلهبألنهلوهه

بيحضوقأ،هوبيجالبعأهـتغهويوهكق،نهبيطفقتهيهق  هبي ق ب  ،ه ت قههعقاليته
ه.يح،  هل  تهبألو،يينهيي  هـنهبي  ب  ه   ه ف هطفيه

 :وهذه بعض التوصٌات للقراءة ألطفالك
بققق لهألطف،يققتهل هكتقق،نهلوهقبققأهي رعققونهعهقق،،هـتققغهويققوهك، قق هه-ل

ونهل  هحيي هحنهق ب ته،،هويكنهمييقتهت، هأ،هلوهحك   ،هوقلهتك
ه.هع،يبع هـتغهتضه  يهع،يحتهأه   هبي  ب  

مييققتهعقق،ي  ب  هبيحهعقق  ،هوتح يققتهبيحه ققغ،هوبجهيهقق،ه ومقق،تهحققنهه-ن
بيحتهققأ،هوبوققتهحتهلبققوبت،تهحختيفققأ،هوبجهققتهوققق هبي قق ب  هوققق ه

ه!!ح حهوحتهأ
 قق،ق هلطف،يققته يحقق،هق لتققههيهققي،هوبطقق حهميققيهيهعهققشهبألوقق يأ،هه-جقق 
ه.هـ،و  يهعضكتهحعوطو

وـ،وتهلنهتكونه العهبي  ب  هعضكتهحوتح ،هكتهلوعوكهح تينه
ه.هميغهبألقت

ويحكققنهلنهت قق لهبي بققأهميققغهلطفقق،تهحجتحهققين،ه ققيهيح يو هقق،ه
ه.هوييهعوبهللوب هضخبي،ته،

منهجيو، هبي  ب  هبيحوحومأ،هتجهتهبألطف،تهيهيضقونهبيحتهقأه
ه.ههييهو هيهييأهبيكتنبيحوجول ه   هبيكتن،هكح،هل ه،هتو،مل يهميغهت

ه:بوتي تهبيف لهوبيح ،وع، ه-8
منهبوتي تهبيف لهوبيح ،وع، ،هيجهقتهبيطفقتهحـعق،تهيي ق ب  ،هه

 ،يح ،وقققع، ه.هحقققنهل قققيهبألحقققو هبيتققق هي عيققق هميقققغهبألنهلنهيقققل كه،
وبيفقق لهبيتقق هتحققق هع،ألوقق  هك يقق  ،هو قققالك ه  قق،هعهققشهبألح يقققأ،ه

ه.يغهـنهبي  ب  عوتي تهبيف لهوبيح ،وع، هيت ض أهبيطفتهم
.هبوتي تهبألميق،لهعت قلييهبي بقلهوبيكتقنهبيح ،وقعأه ليقأهييطفقته-ل

ه.وكاليتهم لح،هي جعهلوهيتفوأه   هل بوته



 -5 -

بوققققتي تهبيح ،وققققع، هبيلي يققققأ،هح ققققتهبيـقققق هوبيبققققوي،هوميققققلهه-ن
بأل ـغ،هويويهم،ضو ب ،هوري  ،هحنهح ،وع، هيت لييهبي بله

ع، ،هوبي قق ب  هيققه،هوبيكتيعقق، هبيجالبعققأهييطفققتهـققوته ققالعهبيح ،وقق
ه.وـوب عهعضكتهحعوطهوبعوتح،كهألو يته

بي ـ  هوبي ز ، هوبيزي، ب ،هكزيق،  ه:هبوتي تهبيف لهح ته-ج 
وـقوب عه.هـلي أهبيـيوبن،هوممط، هبيطفتهقبب،تهمقنهبيـيوب ق، 

 يه،،هوح،هبيـيوب ، هبيت هيـعه،،هوتخبيلهقبلهحضوقأهيه،،ه
،ن،هيحكققنهت ققلييهو  قق،ته قق لهلخقق ىهح ققتهبيحقق شهوليققيهبألوقق 

ه.هكتيع، هوقبلهجالبعأهوحفيل هـويه،
ه:هبوتي تهبإلج،ز هوبيوف ه-ل
حنهبيحهيهجلبتهلعهي  ط هبيطفتهمنهبي  ب  ،هـتغه   هبإلجق،ز هه

وبيوف ،هأل  ،ه وهغهميغهجهيههلعهيهي هعلو ه،،ه يحكنه   هبإلجق،ز ه
تو،  هت ريعهه   هبي  ب  هعضكتهلكع ،هوم لح،هت يلهبألو  هح  تهلنه

ميغهحكأهلوهبيحلي أهلوهل هحلي أهلخ ىهيوتيتهبألنه قالبهبيوقف ه ق  ه
ض ب هكتيع، هوهيأ،هوقبلهحضوقأهمنهبيحلي أهبيت هوو هتوق،  ه
بألو  هيهق،،هوت قليحه،هييطفقتهلوهبي ق ب  هيقههقق ب  هجه يقأ،ه ق،ي  ب  ه
بيجه يقققأهححتهقققأهي طفققق،ت،هوتفقققتعهيهقققيهبألعقققوبن،هوتقققلميهبيققق وبعطه

 بلهبألو  ،هووو هتكونهيهيهبي  ب  هبيححتهأهجقز بتهبيه،طفيأهعينهل 
ه.هحنهالك ي، هطفويتهي

ه:بوتي ته وبي، هبيطفتهيلميهـنهبي  ب  ه-9
بأليهققق،نه:هجحيققق هبألطفققق،تهيهقققيه وبيققق، هيـعو هققق،،هح هققق،هحققق  تهه

بإليكت و يققأ،هت كيققنهو ققتهعهققشهبأليه،ن،قيقق،ل هبيل بجققأ،هبي وققي،ه
يققالبهمييققتهتققو ي ه.هيهقق،نبيـ،وققنهبييقق ،هكقق  هبي ققلي،هوري  قق،هحققنهل

بيكتققنهبيح ،وققعأ،هوبيحجقق  هبيحضققوقأ،هبيتقق هتتـققل همققنه وبيقق،تهي،ه
و أهل هيهوو هي ل هونهميغهق ب ته،،هويحكنهيتهلنهتـ،و  يه يه،،ه
و ققتهي رعققونه قق  هبيحزيققلهح هقق،هفهوعهت يققأهمالبهك، قق ه ققالعهبيكتققنه

غه ،يحهيه  ق،ه قوهتهويقلهبيطفقتهميق.هت، هأ،هلوهعهقيحأهيه،ه   ه ظ ت
ه.هبي  ب  ،هور  هـعه،ه   ه فوه

ه:ق ب  هبيطفتهوبيتيفزيونه-10
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تضقج هبيطفقتهميقغهلنه.همنهك   هلجهز هبيتيفزيونه   هبيح قزته
ي   هحهظيهوقتهه   هحض، ل هع بحجهق،،هومقليهبيعـق همقنهووق، ته
ييتوييأ،هلح،هح هوجولهجه،زهتيفزيونهوبـل،ه قتنهبيطفقتهوقو هييجقاه

  لهآخ ه   هلوق تههيتق،ع هع  ق،ح هعههميغهبي  ب  هع،يالب هـينهيكون
ه!!.هي رنهبيطفته   هحت،عهته

وميقق،تهلنهت قق هجهقق،زهتيفزيققونه قق  هر  ققأه ققويهطفيققتهأل ققههه
ه.وو هي ،يهو وهيض، لعهعلعتهحنهق ب  هكت،نهقعتهبي وي

وكيح،هكع هطفيقتهوبزلـحق هـي،تقه،هوزبلهب ضقي،يه،ه قتنهوقق هه
 ب  هم لع،هيقالبهلـق لهح،هقعتهبي وي،هيبععه وهبيف بأهبيوـيل هيي 

ه!!ميغهر  ه العهبيه،ل ه   هطفيت
ه:بيهنهح هلطف،يتهعهشهبأليه،نهبي  ب يأه-11
وبأليه،نهبيت هيحكنهلنهتيهعه،هح هطفيقتهييـقنهبي ق ب  هك يق  هه

جققلبت،هويكققنهبختقق هح هقق،هبأليهقق،نهبيحضققوقأهوبيح يقق  ،هو  قق،تهليهقق،نه
  ل قق،هلكتققنهكيحقق، هحهكووققأهو ققوهي:هيحكققنهلنهتعتك  قق،هل قق ،هح ققت

عضققكتهبققـيع،هوبعققللهعكت،عققأهبوققحهه ققوهعضققكتهحهكققو ه حقق  تهبوققحهه
ه.هوبطينهح ههلنهي  لعهعضكتهبـيعهو كالب(هلم )بكتعههيهه(هوهل)
لنهتطيققنهح ققههلنهي قق لهبييوـقق، هبيحهي ققأه قق  ه:هوحققنهبأليهقق،نه

وحقنهبأليهق،نه(.هقق )بيضوب ك،هوعهقشهم حق، هبيحق و ،هكه ققأه
حك قققتهكت،عقققأهققققوب يهت رقققنه ققق  هبيتقق هيحكقققنهلنهتعتك  ققق،هيطفيقققت،هي

ض ب ه،هحنهحـتهبيتحوي ، ،هوبجهتهطفيتهيضطنهبويهبيضق  هبيقال ه
ليبققأهعهققشهبألـقق  هبيححي طققأه:هوحققنهبأليهقق،نهبي  ب يققأ.هتضققت يه

ميقققغهبي  جقققأ،هوبكتقققنهعهققق،هعهقققشهبيكيحققق، ،هوبطيقققنهحقققنهطفيقققته
ق ب ته،،ه يهلمهه وهيكتنهبيـ و هوبيكيح، هول  هتجين،هوـق،وته

عأهخ،ط أهلـي، ،تهـتغهيبــه،هيقت،هوتقالك هلنهبيطفقتهلنهتهطيههمج،
ه!!يـنهلنهيتويغهزح،يهبييهعأهخ،بأهح هلعويه

ه:هبيحل وأهوق ب  هطفيته-12
ز ه.هتققق،ع هع،وقققتح ب هكيققق هيقققتيهتقققل ي هبي ققق ب  هألطف،يقققتهه

بيحل وأهوته  هميغهحهييهبي  ب  ،هوعينهيههل تهحهتيهع  ب  هطفيته
.هه،هيطفيققتهييكققونهحـعقق،تهيي قق ب  وعققينهيققههلي قق،تهبيعقق بح هبيتقق هت ققلح

ولوققاتهحهيققيهبي قق ب  هكيقق هيققتيهتققل ي هبي قق ب  هيطفيققتهولوققايههمققنه
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بأل ضققطأهبي  ب يققأهبيتقق هيح، وققه،هطفيققته قق  هبيحل وققأ،هولوققايههمققنه
وـقق،و عهعضققكتهيطيقق همققنهل حيققأه.هم قققأهطفيققتهعحكتعققأهبيحل وققأ

!!ههبأل ضطأهبي  ب يأهبيت هيجنهلنهيتهولهمييهق،هبيطفقته ق  هبيحل وقأ
وعهت  هلنهت ليهخط،عق، هبيضقك هييحهيقيهبيقال هيقؤل هل  هبي ق ب  ه

ولـي، ق،تهيخضقغهبيحهيقيهبي يق،يه.هعط ي أهت ح هـنهبي  ب  هيقلىهبيطفقت
عا ضطأهق ب يأهـ  هلبختهبيب هويت تهبيح   هقيي ت،هيالبهمييقتهلنه
تلميه قالبهبيحهيقيهوت وقتهيقههخط،عق، هبيضقك ه قوهوحقلي ع،هولضقك عه

مييقققههبيتعققق كهع،ي بقققلهبيحضقققوقأهوبيكتقققنههوبمققق ش!هميقققغهمحيقققه
م قلح،هيوقح هبيحهيحقونهبيخق ونهمقنه قالبه!هبيح ،وعأهيحكتعأهبيفبقت

ه!!بيتضجي ه  لهيجلونهبيضج،مأهيهحتهبيض  هالبتهه   ه بويهي
ه:طفيتهوبي ـ  هبيحل ويأهولبلق،ؤعهوبي  ب  ه-13
مالبهض، تهطفيتهلوهيلته   ه ـيأهحل ويأ،ه ،ـ لهميغهلنهه

  ققلهيكققونه  قق،تهوققق ه!هبيكتققنهوبي بققلهبيحضققوقأهتققزولعهعققعهش
ح ،وقققنهيكققق هي ققق له يهققق،،هويحققق  ه قققالعهبيكتقققنهوبي بقققلهبيحفيقققل ه

لي ق،تهيحكقنهلنه.هويكنهي عي هلنهيطيق همييهق،هبيحهيقيهلوعته!هألبلق، ه
ت ققليهألبققلق، هطفيققتهعهققشهبيكتققنهوبي بققلهبيحضققوقأهلوهيهي  قق،ه

طفيقتهيـعقونه البهعتالنههللاهوو هي حنهم ضق، هلبقلق، هي.هويلتهيهي
ه.بي  ب  

ه!هبيوي،  هوق ب  هطفيته-14
بـ لهميغهتو ي هبيحج  هوبي بقلهبيح ،وقعأهيطفيقته ق  هه

وققققلحه،هيطفيقققتهل  ققق، هبي يققق،ل ،هوعهوقققيح،همالبهكققق،نهبيطفقققته.هوقققي، تت
منهبيطفتهوقته،هوو هي ضيته ق  ه.هويجي هيحل هطوييأه   هبيوي،  

ه!!ه هلخ ىبي  ب  هويك همنهبيب بخهوبيحض،ج  هو العه ، ل
وحنهبيح ـظهلنهحنهبي ، هحنهيح  هوقت،تهطقوي ت،هووقي، تههه

.هوبقفأهييوييه،،هلوهمب حهبيحه ل هيهطٍته يهق،،هلوهأل هوقعنهآخق 
.هوعهيوتفيلهحنه البهبيوق ه ق  هبي ق ب  ه ق  هحجق  هلوهكتقنه ، هقأ

ه!!  هتجهتهلطف،يتهحنه البهبي وكهمالبهكع وب
ه:وبيت هيحكنهلنهتجهيههيـعه،طفيتهوبيضخبي، هبيت هيـعه،هه-15
حنهبيحهيهلنهتزولهطفيتهععهشهبيكتقنهمقنهبيضخبقي، هبيتق هه

يـعه،،هلوهبيت هيحكنهلنهيـعه،،هولنهيتهييهبيحزيلهمنهبي ووتهبيغه
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هللاهمييققققههووققققيي،هوـي،تققققههوحهجزبتققققه،هوبققققـ،عته،هوبيضخبققققي، ه
بيعطوييققأه قق  هبيتقق، يمهبإلوقق ح هو ققالبهكيققههحوجققوله قق  هقبققله

،هوعهوققيح،همالبهكقق،نهطفيققتهعهيـققنهقبققلهبيخيقق،تهحضققوقأهوجالبعققأ
ه.يك ههيـنهقبلهبيخي ه لهبيض هوبيحي،ح ب هبيوبقهيأ

ه!مولهطفيتهميغهق ب  هبيوبف، ه-16
م ققلح،هتضققت  هلوب ،ه ققتنهوبققفأهط ي ققأهت قق،وتهبيققلوب هتكققونهه

وم قققلح،هتضقققت  هيهعقققأهيطفيقققتهتـتققق، هميقققغه.هحوجقققول هلبخقققتهبيهيعقققأ
يققالبهحققنه.هنهتكققونهحبقق،ـعأهيهقق،ت كيققن،ه ققتنهوبققفأهط ي ققأهبيت كيقق

بي قق و  هلنهتطيققنهحققنهطفيققتهلنهي  ل قق،هلوعت،هلوهلنهت  ل قق،هيققهه
ه.عبو هوب عهوتض حهيههح،هييهيفهحههح ه،

.هبيحهيهلنهيتهولهميغهق ب  هليقأهوبقفأهحبق،ـعأهأل هرق شه
ه.ألنهاليتهوو هيل هههميغهـنهبي  ب  هوبيتهولهمييه،

ه:طف،تبي بلهوبيحج  هبيحضوقأهوح ـ أهبأله-17
عـققققأهلطف،يققققتهع،ي بققققلهبيجالبعققققأهوبيحضققققوقأه قققق  هلحقققق،كنهه

  هبي بلهعجوب هبيتيفزيون،هولحق،كنهبييهقن،هوعجقوب ه.هتوبجل ي
بيو ي ،ه  هقبلهجالبعأهيي ويهويكنهعهتك عهطفيتهميقغهبي ق ب  ه

ه!!.هلعلبته
ه!!هل  بلهلو تتهوبي  ب  ه-18

.ه،تـققل  هحقق هل قق بلهلوقق تتهمققنهبيح قق،ع هوبيكتققنهبيتقق هق لتهقق
ويققيكنهاليققتهعوجققولهلطف،يققت،ه.هوخبققلهوقتقق،تهييـققوب هوبي  قق، ه يهقق،

وبوقققحعهيهقققيهع،يحضققق، كأه ققق  هبيـقققوب ،هوـققق،و  يه ققق  هقققق ب تهي،ه
وميققغهكت،عققأهحقق،هيهجققعهيهحققنهبي بققله قق  ه!هوضققجههيهميققغهبي قق ب  

ه.ل ت هخ،لهعاليت
ه:بيطفتهوحو حهبي  ب  ه-19
يققالبهمنهبألطفقق،تهي قق لونهعوققهويأهم ققلح،هيفهحققونهحقق،هي قق لون،هه

بخت هبأللوب ه   هبي بأ،هوبجهقتهطفيقتهيبقععهمـقلىهبيضخبقي، ه
ه(.هحو حهبي  ب  )وي  لهبيـوب هبيال هت طأهعههو البه وهح،هيوحغه

ه.و البهوو هيو،ملهميغهبيحتهأهوبإل ،  هل  ، هبي  ب  ه
ه:قط، هبي  ب  هيتج،وزهلطف،يته-20
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نهعهتيا هلعلبته حهح،هعيي هونهلطف،يتهوحهح،هكعق وبهيحكق هيهله
يتهيحوبهـنهبي  ب  هيكنهحنهبيحهقيهلنهتقو  هيهقيهبيحجق  ،هوبيكتقنه
بيت هتيع هـ،ج،تهيهبي  ب يأ،هوحنهبيححكنهلنهتضت تهيهيه ق  هعهقشه
بيحجققق  هبيح ،وقققعأ،هوعهوقققيح،همالبهكققق، وبهحققق ب  ينهمييقققتهلنهتضقققع ه

ه.هـ،ج،تهيهبي  ب يأهعضكتهلكع 
 راشد بن محمد الشعالن

 مركز إشراف الوسط التربوي
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