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    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
    

 

 ٠٠٠خارج الكرة األرضـية وتنظـر إلـى هـذا الكوكـب ، عزيزي القارئ، تخيل نفسك 
يعـيش فيهـا اإلنسـان الحيـاة (سوف تالحظ تباينا واختالفا كبيرين بين مجتمعات متقدمـة 

 وضـع تحقيـق ما كلفه هللا سبحانه وتعالى به وهو خالفـة هللا فـي األرض وويحقق فيها
تنمية طاقته الروحية والمعنوية وتوفير أكبر قدر من بيحقق فيه اإلنسان ذاته بما يسمح له 

 كـانيعيش فيها اإلنسـان كيفمـا (متخلفة  ومجتمعات أخرى ٠٠٠) وبيئتهالتقدم في حياته 
 ٠٠٠ ) والعنـاءمـرضالووالشقاء، جهل الووالبؤس، فقر الن مالكثير الكثير ويصاحبه فيها 

أننـا   كمـا٠٠٠  فـنحن مجتمعـات ال تنـتج المعرفـة ٠٠٠العربيـة مجتمعاتنـا لألسـف ومنها 
  ٠٠٠ فنحن مجتمعات ال تطبق المعرفة ، وإلى ذلك٠٠٠مجتمعات ال تنشر المعرفة 

 
 نساهم بمثل ذلك اإلنتـاج إذن فاآلن بما أننا ال ننتج المعرفة في الوقت الراهن وال 

ورفاهيته فال أقل مـن قيامنـا بمـا نسـتطيعه ومـا يجـب علينـا من حولنا في تقدم العالم 
وة األولـى ـو الخطـ هيادـي اعتقـا وذلك فـالقيام به في مجال نشر العلم والمعرفة بينن

صحيحة ق الطريقة الـى لك أن تطبـلن يتسنأنت  ف٠٠٠ذه المعرفة ـبيق هـيلنا لتطـفي سب
 فـي ،لمعرفـةا ف، إذن٠، وبأســلوب تطبيقهـاهذه الطريقةكنت على معرفة بللعمل إال إذا 

 ٠٠٠ أتي أوالالمؤسفة هذه، هي ما ينبغي أن نبحث عنه وتحالتنا 
 

ثالثـة  وإذا تأملنا في األمر قليال فسـوف نجـد أن انتشـار المعرفـة يتضـمن أعمـاال 
شر والقراءة، ونحن لن نستطيع أن نحول أنفسـنا، والن) تأليف أو ترجمة(الكتابة : متكاملة

على مر األجيال، إلى مجتمعات قارئـة إال بتنشــئة أطــفالنا علـى حـب القـراءة وغـرس 
عمال يوميا تلقائيا فـي  نفوســهم منـذ الصغر، بحيث تشكل على مر األجيال، أهميتهـا في

  ٠٠٠نقش على الحجر كالهو  وقد قيل قديما أن التعليم في الصغر ٠٠٠حياة كل فرد 
 

 :عزيزي القارئ
 

منطلـق ) إكسـبريس(أستطيع أن أشبه العـالم المتقـدم مـن حولنـا بقطـار سـريع  
 ولألسف ال نجلس نحن في أحد عربات القطار المتقدمة وال حتى في عربتـه ٠٠بسرعته 
ا  ولـك أن تتصـور يـ٠٠ بل إننا نجري على أرجلنا وراء القطار بهدف اللحاق به ٠٠األخيرة 

 والجهـد الـذي ٠٠عزيزي حالتنا هذه ومدى حاجتنا لبذل جهد خارق للحـاق بهـذا القطـار 
بـأي  ، ولـن نسـتطيع٠٠أعنيه هنا هو جهدنا نحن كأفراد وعائالت مع أطفالنا وفي بيوتنـا 

التكـريس  وCommitmentااللتـزام  وWorkبالعمـل تحقيـق ذلـك إال حال من األحوال، 
Dedication والمثابرة  Persistance٠٠ كما يفعل الناس في كل العالم ٠٠  

 



 ٤

 
 أو ،هذه األفكار المبتكرة التي يمكن ألي منهـابإليكم   أتقدم ٠٠وأخيرا وليس آخرا  
 ٠٠  هيا اختاروا وطبقوا مـا يناسـبكم٠أن تساعدكم في هذا السبيل  أو لها جميعا،لبعضها

نمـو المعرفة في حياتنا حتى ، ونراقب أطفالنا يقـرءون، ونسـعد بانتشـار وودعونا نعمل
يمكن لمجتمعاتنا، وعلى مر األجيـال أيضـا، اســتعادة المجــد القديــم والوصــول مــرة 

 والمساهمة من جديـد ٠٠٠ بعد أن تركناها لقرون ٠٠٠أخـرى إلى مرحلة إنتاج المعرفة  
  ٠٠٠في تقدم العالم من حولنا ورفاهيته 

 
   ولنتطلع جميعا إلى مسـتقبل أفضل٠٠٠

 ٠٠٠ألمتنا وألجيالنا العربية الناشئة  
 

 :وفي كلمة أخيرة
 

 هـلأنه يجب علينا جميعًا تشجيع أطفالنا على القراءة، ولكن، مما سبق يتضح لنا  
يجـب علـي أن يجـب علـي أن يجـب علـي أن يجـب علـي أن : "  هناك فـرق بـين عبـارة٠نحن نريد حقا تشجيع أطفالنا على القراءة؟

عزيـزي إذا لم يكن بمقدورك  ٠"أريد أن أفعل هذا الشيءأريد أن أفعل هذا الشيءأريد أن أفعل هذا الشيءأريد أن أفعل هذا الشيء: "وعبارة" أفعل هذا الشيءأفعل هذا الشيءأفعل هذا الشيءأفعل هذا الشيء
  ٠كتيب ال تضيع وقتك في قراءة هذا ال،عفوا ، " أريدأريدأريدأريد"هنا إلى " يجبيجبيجبيجب"تحويل القارئ 

 
 ٠٠٠تي وأجمل أمنياتي  ياتحأطيب مع   ٠٠٠
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 نوتة الحروف) ١(
 

  :المصورة األبجدية طفلكم مع اصنعوا

 
 الخامسة  :السن

 
  –مجالت، مقص، صمغ، ورق مقوى، خرامة، ملف   :األدوات

 
قوموا بقص الورق المقوى إلى قطع مربعة متساوية األحجام، ثم اختـاروا   :التوجيهات

 من حروف الهجاء، واطلبوا من طفلكم أن يقص من المجـالت حرفا معينا  
  منه أن يستعمل  واطلبوا٠الحرفصور األشياء التي يبدأ اسمها بذلك   
م الورقـة بـأن ـّ اطلبوا منه أن يعلـ ثم٠الورقفي لصق الصور على  الصمغ  
يكتب في أعالها الحرف الذي اخترتموه في البداية، وأن يكتب إلـى جانبـه   
تحمل الورقة :  فمثال٠)نفسهمدلول الشيء (كلمة التي تعبر عن الصورة ال  
كلمة موز أو مكتب أو مدرسة أو  ماعز، ثم صـورة ) م(التي عنوانها الحرف   
  اسـتخدموا الخرامـة فـي تخـريم ٠للموز أو للمكتب أو للمدرسة أو للمـاعز  
مع األبجدية   اطلبوا من طفلكم أن يج٠الورقة بعناية، وضعوها في الملف  
  ثم اهتموا بأن تجعلـوه يفـتح ٠كلها ثم يضعها بالترتيب الهجائي في الملف  
لـى إهذا الملف ويقرأ أعماله كل فترة، فتزداد ثقته بنفسـه ويمضـي قـدما   
  ٠٠٠ األمام  

-------------------------------------------- 
 
ون ة في جحرها وحتى الحوت ليصلى النملإن هللا ومالئكته وأهل السماوات واألرض حت

 ٠على معلمي الناس الخير
  رواه الترمذي وقال حديث حسن–من الحديث الشريف 

 
 أسوا تعليم يؤدي إلى غرس مراقبة هللا في النفس هو خير من أفضل  إن 

 ٠مراقبة هللايعلم كل شيء ما عدا تعليم 
 شخص مجهول
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 اللوحة الشقية) ٢(
 

 طفلكـم مع المسلية المنزلية اللعبة هذه واوابدؤ القرعة اجروا
 :طفلكم صديق أو أخته أو وأخيه

 
 السادسة  :السن

 
لوحـة ورق مقـوى مربعـة، أداة إلجـراء القرعـة، ألـوان شـمع، أو ـسـبورة  :األدوات

 بيضاء مع قلم سبورة، أو سبورة سوداء مع طباشير طبي
 

 أصـلية وذلـك برسـم أحجـار يمكنكم االشتراك مع أطفالكم في صنع لعبة :التوجيهات
مـن ) كما فـي لعبـة السـلم والثعبـان مـثال(للخطو أو طابور من المربعات 

 بعد ذلك، اكتبوا بعض ٠البداية حتى النهاية وذلك على لوحة الورق المربعة
أو " اجعـل وجهـك مضـحكا: "الخطوات المفرحة في بعض المربعات مثل

 بعد ذلك، ٠"اعوج أنفك"و أ" انبح مثل الكلب"أو " احجل على رجل واحدة"
: أكتبوا مع طفلكـم األرقـام والحـروف والكلمـات وارسـموا األشـكال مثـل

 اشـتركوا مـع ٠في المربعات األخـرى) ٠النجوم أو المثلثات أو القلوب، إلخ(
اسـتدر حـول نفسـك مـرة ) ١: طفلكم في إرساء وكتابة قواعد اللعبة مثل

مربع به شكل النجمـة، ارجـع إذا وصلت إلى ) ٢واحدة قبل إجراء القرعة، 
إذا وصلت إلى مربع به شكل القلب، تقـدم إلـى ) ٣للخلف مسافة مربعين، 

 اجعلوا أطفالكم يقرءون القواعد مـرة ٠األمام مسافة سبعة مربعات، إلخ
 أعطوا جوائز في جو مـن ٠أو مرتين بعد كتابتها، وفي كل مرة تلعبون فيها

 ٠المرح
--------------------------------------------- 

 
 على األهل القلقين على مآل الجيل الناشئ 

  ٠ آت أن يتذكروا من أين هو
 شخص مجهول

    
    
    
 
 
 



 ٩

 
 

 مؤشرات فواصل الكتب) ٣(
 

 ـصـفحات بـين توـضـع التـي تلـك( الفواـصـل مؤشـرات اصـنعوا
 علـى طفلكـم وشـجعوا  ،)بـه معين موضع إلى إشارة الكتاب
 واصـنعوا – لديـه محبوبـةال الشخصـيات أو الكتـب في التفكير

 :بها ليتذكرها لها تذكارات معه
 

 السادسة  :السن
 

، مقـص، )سـتيكرز(ى، صمغ، شرائط، جليتـر، ملصـقات صـغيرة قوورق م   :األدوات
  -مواد أخرى للزينة ورق شفاف وألوان خشب أو شمع،   

 
الشـرائط  زينـوا ٠قصوا الورق المقوى لقطع مختلفـة األحجـام واألشـكال   :التوجيهات

بـة لـدى طفلكـم، ومقتطفـات مـن الكتـب، وأسـماء ين الكتـب المحببعناو
 ولحمايـة ٠الشخصيات المحبوبة لديه، ومختلف مواد الزينة المذكورة أعاله

مؤشرات الفواصل قومـوا بتجليـدها أو تغطيتهـا أو تغليفهـا بـورق شـفاف 
م وتتلـف وحاذروا من مواد الزينة التي يمكن أن تمنع إغالق الكتاب بإحكا(

 ويمكـن لطفلكـم اسـتخدام المنـتج النهـائي ألعمالـه ٠)بذلك كعب الكتاب
  ٠مره وألصدقائه أيضاعكهدية عظيمة لألقارب من نفس 

-------------------------------------- 
 

والعشرين ساعة الماضية  أوال لمعرفة ماذا فعل العالم خالل األربع: أقرأ لثالثة أشياء
ليوم، وثانيا لمزيد من المعرفة عن عملي، وثالثا ألحصل على ما يجعلني وما يعتزم فعله ا

   ٠في حالة مزاجية جيدة
 هنري وارد بيتشر

 
 ٠تعليم هما المعرفة والتقييمفبي الالعمليتين األساسيتين 

  هافيغورست٠روبرت جيه
    
    
    
  
 



 ١٠

 
 

  !من أنت؟) ٤(
 

 :األساسية بياناته وكتابة قراءة على طفلكم ساعدوا
 
 السادسة  :سنال
 

  ، قلم رصاص أو جاف، ممحاة A4أوراق مسطرة من مقاس  :األدوات
 ، خرامة، ملف)أستيكة(  

 
طريقة ممتازة الستثارة اهتمام الطفل بتعويده قراءة وكتابة وحفظ بياناته  :التوجيهات

 ودعونا نبدأ فنقول أنه من الضروري أن يبتعـد هـذا التمـرين أو ٠األساسية
 ولنبـدأ باسـم ٠اما وبالكامل عن واجبـات الطفـل المدرسـيةهذه اللعبة تم

في السطر األول ) رباعي( اكتبوا بخط سليم اسم طفلكم بالكامل ٠الطفل
من الورقة، مع ترك باقي سطور الورقة خالية ليقرأ الطفل ما كتبتموه ثـم 

 وليكن إشـرافكم ٠٠يبدأ في تقليد خطكم وكتابة اسمه في السطور التالية 
عن قرب لتتمكنوا ) ٢عن بعد بما يوفر له بعض الحرية، و) ١: ليةعلى العم
 ٠٠ نظره على أعماله بعد كل سطر يكتبه أو سطرين، وتصحيحها من إلقاء

وبعد التأكد من إتمام الطفل قراءة وكتابة اسمه بالكفاءة الواجبـة قومـوا 
  ويمكننـا اآلن أن نخطـو الخطـوة٠٠بتخريم الورقة بعناية وحفظها بالملف 

 ويمكن االنتقال بعد ذلك إلى باقي بيانـات ٠٠التالية ولتكن عنوان إقامتكم 
الهـاتف األرضـي للمنـزل : طوله، ووزنه، وأرقامتاريخ ميالده، والطفل مثل 

 ومن أهم األشياء في هذه ٠ إلخ٠٠ ألفراد األسرة جوالةوأرقام الهواتف ال
رتـه أن يـتم اختيـار اللعبة أو هذا التمرين حتى يقبل عليه الطفل ويـؤتي ثم

الوقت المناسب لمباشرته، ويستحسن كثيرا أن يسبق هذا الوقـت مباشـرة 
 كمـا يستحسـن كثيـرا أن ٠نشاط مفرح أو مبهج له، مع علمه وترقبـه لـذلك
ولسنا في حاجـة لتأكيـد  ٠يبتعد ما أمكن عن أوقات أداء واجباته المدرسية

 أو حتـى قبـل العمريـةأهمية وعي الطفل بهذه البيانات في هذه المرحلة 
  ٠٠٠شعروه بأهميتها أكافئوا طفلكم على إنجازاته و ٠٠ ذلك

------------------------------------------ 
 

 كتابا واحدا تقرأه ثالث مرات أفضل من
 ٠قراءة ثالثة كتب مرة واحدة

 عباس محمود العقاد
 



 ١١

 
 

 لعبة الكلمات الدوارة) ٥(
 

 أبـدا تكـن لـم البعض بعضها عم النغمة متماثلة الكلمات وضع
 :قبل من المرح هذا مثلب
 

 السادسة : السن
 

   –سبورة بيضاء، قلم سبورة ألوان   :األدوات
 

ارسموا مربعات أو دوائر علـى السـبورة، واجعلـوا طفلكـم يكتـب العبـارات   :التوجيهات
الظريفة التي تختارونها أو تقومون بتأليفها بأن يضع حـرف واحـد فـي كـل  

 قـراءة ونطـق هاطلبـوا منـ ثـم ٠الكلمـةع أو دائـرة بترتيـب نطقـه فـي مرب
بالتـدريج، وكلمـا بسـرعة الكلمات حسب ترتيبها في العبارة بـبطء أوال ثـم  

 اتسمت طريقتكم بالبهجة والمرح كلما تقبلها الطفل وتميزت اللعبة بالتشويق
فـل أو مع أخ أو أخـت الطفي اللعب ، وخصوصا إذا اشتركتم جميعا واإلثارة
 : لعبارات الجاهزةبعض ا  وإليكم٠لهصديق 

  –طلعت أدب ونزلت أدب لقيت الدب يقزقز لب ضربت الدب وأخذت اللب 
 -يقدر طبق طبقكم يضرب طبق طبقنا مثلما طبق طبقنا ضرب طبق طبقكم؟ يقدر؟ 

  –تصبح سالمة لتسبح بسرعة في المسبح كل صباح سبت 
 Betty bought some butter but the butter was so bitter, so Betty  

bought some better butter to make the bitter butter better –  
Peter, the ping pong player plays ping pong in the park – 
She sells sea shells by the sea shore - 

ات مماثلـة مـن وحـي والتأمل ابتكار عبـار كما يمكنكم بطبيعة الحال وبقليل من التفكير 
والشيء المهم فعال هو أن تجعلوا طفلكـم يكتـب الكلمـات ويقرأهـا أوال ئلية، البيئة العا

 ٠قبل النطق بها
-------------------------------------------- 

    
    
    
    
        



 ١٢

    
    

 رسائل من القلب) ٦(
 

 رسائل لطفلكم تكتبوا بأن شخصية مسألة القراءة من اجعلوا
 :تشجيعية

 
 السادسة : السن

 
  –قلم، قصاصات أوراق   :األدوات

 
صـباح : "اكتبوا رسائل موجزة لطفلكم مسـتخدمين عبـارات تشـجيعية مثـل  :التوجيهات

 يمكـن يء يمكنكم تحديـد شـأو" رائعأنت ولد "و" جزاك هللا خيرا"و" الخير  
ساعدتنا اليوم كثيرا : "مثل) ولكن بدون مغاالة(لطفلكم أن يكون فخورا به   
نشكرك على أعمال جيدة قمت بها اليوم وهـي ترتيـب سـريرك "و" يا بطل  
 له علـى أو بثـوها،  فاجئـوا طفلكم باستمرار بمثل هذه الرسائل، "ومكتبك  
،  أو خبئوها تحت وسادته، أو ضعوها في كيس E-mailالبريـد اإللكتـروني   
الصقوها على شطيرته بحقيبته المدرسية،  أو ضعوها في درج جواربه،  أو   
فائــدة ) ١:   اجعلوه يقرأ  كلماتكم فيحصـل علـى فائـدتين–مرآة الحمام    
 ٠فائدة االعتزاز بنفسه) ٢القراءة،   

-------------------------------------------- 
 

  ٠بدأ تعليمي بمجموعة من المكعبات تحمل األرقام وحروف الهجاء، ولم ينته بعد
 كالفن كوليدج

 
  ٠٠٠اإلنذارات الرسمية، كما أننا نصغي للتحذيرات المكتوبة تزعجنا 

 قد يبدو ذلك سليما ً، لكنه شيء محزن حقا ألن نصفنا 
 ٠ال يستطيع القراءة

 آرت بوك
        

    
    
 
 
 



 ١٣

 
 

 الصيد الثمين) ٧(
 

 :حقيقية قراءة مغامرة إلى عطلة يوم حولوا
 

 السادسة  :السن
 

أو مجـرد سـاعة   Stop Watch ة توقيـتف منزلية، ورقة، قلم، سـاعأصنا  :األدوات
  - عادية، جائزة  

 
اكتبوا قائمة بأشياء منزلية بسيطة واطلبوا من طفلكم وأخوته أو صـديق لـه   :التوجيهات

المنزل،  أن يجدها في المنزل أو فيما حول يحاول) ٢يقرأها أوال، ثم ) ١: أن
، أو شـيء "ب"ف علبة خضراوات أو مربى معلبة يبدأ عنوانها مثال بحـر: مثل

لتـروا  زمنيـا   ضـعوا حـدا –" ك"في مدخل السلم يحتوي اسمه على حرف 
كم عدد األشياء في القائمة التي يمكـن لطفلكـم أن يجـدها خـالل الوقـت 

ـدد  ومن المهم جدا أن تعطوا الطفل جائزة بصرف ٠المحدد ـن ـع النظــر ـع
البحث وجعلـه  ويمكن لتسهيل األمر تحديد نطاق ٠األشياء التي يجدها فعال

  ٠في غرفة واحدة فقط، أو في المطبخ مثال، إلخ
-------------------------------------------- 

 
 ألن تقرأ بدون أن ينعكس ذلك عليك أو على اآلخرين 

 ٠كأنك تأكل بدون هضم
 إدموند بيرك

 
  ،ما كل من التعليم والطبيعة إلى حد يتشابه

  ٠نع طبيعة ثانيةفالتعليم يبدل اإلنسان، وبذلك يص
 ديموكريتاس

    
 هناك آلة عجيبة تضعها في جيبك، وتشغلها أو توقفها وقتما تشاء 

جة إلى بطاريات أو مصدر طاقة آخر، وتستمد منها اوفي االتجاه الذي تشاء بدون الح
 ، هذه اآللة تسمى الكتاب وأشياء كثيرة أخرىمعلومات قيمة حول حضارات كاملة

    شخص مجهول
    
    
    



 ١٤

    
        

 أصدقاء القلم) ٨(
 

 القلـم أصـدقاء فخطابـات   !رسـائل اسـتالم األطفـال يعشق
 يتطلعـوا أن يمكـن للقراءة شيقة مواد تعطيهم إليهم الموجهة

 :إليها
 

 السادسة  :السن
 

قلم، أوراق، أظرف خطابات، طوابع بريدية، إمكانية الدخول على اإلنترنـت   :األدوات
   –) مكانيات، وحسب اإلاختياري(الستالم الرسائل   

 
اختاروا فردا من العائلة أو أحد أصدقائكم واطلبوا منه أن يكتب لطفلكـم أو   :التوجيهات

بصـفة ) إذا تـوفر لـديكم (E-mailيبث لـه خطابـات عبـر البريـد اإللكترونـي 
نها الكثير مـن األسـئلة ليجيـب يضمواطلبوا من كاتب الخطابات أن   ٠منتظمة

هـل  ل شـيء حـدث لـك هـذا األسـبوع؟ مـا هـو أفضـ: عليها طفلكم مثـل
شاهدت مؤخرا فيلما  لبكار أو قصص األنبياء؟ هل قرأت مـؤخرا  أي قصـة 

 أن يقرأ عليكم الرسائل  أطلبوا من طفلكم-جيدة؟ وماذا كانت تحكي عن؟ 
  ٠ وشجعوه على الرد عليها خالل أسبوع من استالمهابصوت عال

 واطلبـوا مـنهم ابات بصوت عال اقرءوا عليهم الخط:ولألطفال األصغر عمرا 
 وقبـل البـدء فـي تنفيـذ هـذه ٠أن يملوا عليكم ردودهم عليها لتكتبوها أنتم

الفكرة، تأكدوا أوال من أن صـديق القلـم لطفلكـم يمكنـه أن يحـافظ علـى 
  ٠التزامه باالستمرار في التراسل مع طفلكم طالما أن األخير يستطيع

-------------------------------------------- 
 

 ٠التعليم كالماء والهواء
  عميد األدب العربي– طه حسين ٠د

        
 إن تدخل رأس المال في وضع سياسات التعليم
 أو إدارة المؤسسات التعليمية هو الشر األعظم

 ٠الكفيل بالوصول بالتعليم ألحط المستويات
 طارق حجي

    
    



 ١٥

 
 

  المفرداتبطاقات) ٩(
 

 :فرداتالم حسينوت صنيفلت بطاقات اصنعوا
 

  الثامنةإلىالسادسة   :السن
 

   –ورق مقوى أبيض أو ملون، مجالت مصورة، صمغ، قلم رصاص، مقص   :األدوات
 

سم  x 12 8قصوا مربعات صغيرة من الورق المقوى إلى قطع من مقاس    :التوجيهات
مكـــان، أو  مثال، واختاروا من قائمة تعدونها اسم، أو ظرف زمان، أو ظرف 

هي، سعيد، برفق، ذهب، حتى، لطيـف، : (فعل، أو كلمة ربط مثلصفة، أو 
كلـمـة واـحـدة عـلـى أي بطاـقـة ـمـنهم وذـلـك كمـثـال ) ٠ألن، ـفـي، كـتـب، إـلـخ

 وإذا كان لديكم ورق مختلف األلوان، استخدموا لونـا  محـددا لكـل ٠للطفل
) ٠اللون األصفر لألسماء، والبنفسجي لألفعال، إلخ(نوع من الكلمات، فمثال 

 الطفل بطاقات فارغة ودعوه يختار كلمات من القائمة ويكتـب علـى أعطوا
 وكلمـا تقـدم طفلكـم فـي ٠البطاقات المناسبة حسب لونها، وأضيفوا كلمات

  ٠العمر يمكنكم جعل الكلمات أصعب أو أكثر تعقيدا
 ٠ قصوا الصور من المجـالت والصـقوها علـى البطاقـات:ولألطفال الصغار 

 ٠لة في هذا النشاط في جو مـن المـرح والبهجـةوحبذا لو شاركت كل العائ
والمهم  ٠توجد دائما قصة جديدة يمكنكم أن تحكوها جددوا وابتكروا، حيث 

  ٠هو أن يقرأ الطفل الكلمات ويكتبها بنفسه أيضا
-------------------------------------------- 

 
 ٠إذا كنت تستطيع القراءة ولكنك ال تفعل فأنت شخص مغفل

 ولم فوربسمالك
    

 ٠ الذي يتخرج اليوم ويتوقف عن التعلم غدا يصبح غير متعلما بعد غدشابال 
  بيكر٠نيوتن دي
    
    
    
 
 



 ١٦

 
 

 أذكار الصباح والمساء) ١٠(
 

 وحفـظ وكتابـة قـراءة علـى العمـر هـذا في طفلكم شجعوا
 :بربه تهعالق وتصون تؤسس عبارات

 
 السادسة إلى الثامنة  :السن

 
 ، قلم سبورة، شريط الصقA4اس أوراق من مق :األدوات

 
أحد األدعيـة اليوميـة بخـط ) األب أو األم( وليكتب أحدكم ٠ابدءوا بأنفسكم :التوجيهات

جميل على الورقة البيضاء وليكن، على سبيل المثال، دعاء االستيقاظ مـن 
 اجعلـوا الطفـل ٠٠) الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور(النوم 

 ٠٠تبتموه واشرحوا له ببساطه ما يمكنه من الفهم في هذا العمر يقرأ ما ك
ثم اجعلوه يقـرأ مـا كتبتمـوه ثـم يقـوم هـو بكتابتـه بخـط جميـل ولصـقه 

 ويمكنكم اختيار موقع اللصق حسـب ٠بالشريط الالصق على أحد الجدران
 ولـيكن هـذا ٠٠ ٠الدعاء نفسه في غرفة النوم مثال أو غرفة الطعـام إلـخ

 ٠٠يا صباح يوم عطلة مثال أو بعد االنتهاء من صـالة الجمعـة نشاطا أسبوع
) ١: ثم انتقلوا في األسبوع التالي واألسابيع التاليـة إلـى أدعيـة أخـرى مثـل

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وارزقنا خيرا منه وقنا عـذاب : قبل تناول الطعام
وكفانـا وآوانـا الحمد لله الذي أطعمنـا وسـقانا : بعد تناول الطعام) ٢النار، 

باسـمك اللهـم نمـوت : عند الخلـود إلـى النـوم) ٣وعافانا وجعلنا مسلمين، 
   وهكذا ٠٠٠ونحيا 

----------------------------- 
 

 مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكره
 ٠كمثل الحي والميت

 )وفي الصحيحين( رواه أبو موسى األشعري –من الحديث  الشريف 

 
 
 
 



 ١٧

 
 

 سوقرحالت الت) ١١(
 

 :وانسجام مقارنة لعبة إلى قالتسوّ حولوا
 

 الثامنةإلى السادسة   :السن
 

  –رصاص جاف أو ورقة، قلم   :األدوات
 

اطلبوا من طفلكم، وأنتم ما زلتم في البيت، أن يساعدكم في عمل قائمة   :التوجيهات
 ٠)Shopping List –قائمة مشتريات (باألشياء التي تحتاجونها من السوق 

ما أمكن، حددوا الماركات التي تحتاجونها من كـل صـنف حتـى يمكـن وكل
توـنـة : "اطلـبـوا مـنـه أن يكـتـب:  فـمـثال٠جـعـل اللعـبـة أكـثـر تـشـويقا وفاـئـدة

حلـيـب "فـقـط، أو ) ـسـمك التونـة(ـبـدال ـمـن كتابـة " أـلـذ تونـة"أو " المحـيط
 وسوف ٠فقط) حليب(بدال من كلمة " حليب الجنينة"أو " المزرعة الخضراء

ذلك على قراءة ملصقات العلب وليس فقط مجرد التعـرف علـى يشجعه 
تعمدوا تغييـر  ٠األصناف من موقعها في الرف أو من شكل العلبة أو لونها

وحينما تكونوا فـي المتجـر، أطلبـوا  ٠األصناف المطلوبة وتنويعها كل فترة
من طفلكم أن يقرأ الملصقات على األصناف ويقارنها بما هو مكتوب فـي 

 أطلبـوا منـه مراجعـة بـون ٠تسوق التي قام بإعـدادها فـي البيـتقائمة ال
 ٠٠٠ اجعلوه يقرأ، واثنوا عليـه وامـدحوه كلمـا أحسـن ٠الشراء بعد الدفع

  ٠)وقت العشاء: (في هذا الكتيب بعنوان ١٤# أنظروا أيضا الفكرة الرقم 
-------------------------------------------- 

 
 ٠اهر للقراءة بكل ثروات الهندلن أقايض حبي المبكر الق

 إدوارد جيبون
    

 ٠ للرجالسجونبناء مدارس لألطفال أفضل من بناء 
 إليزا كوك

    
 تتعلم من والديك المحبة والضحك وتسديد خطاك، 

 ولكن عندما تقرأ الكتب تكتشف أنه صار لديك جناحان يمكنك أن تحلق بهما
 هيلين هايس

 
 



 ١٨

 
 

 فهرس البطاقات) ١٢(
 

 :طفلكم يقرأها أن بعد بالكتب فاظاالحت نظموا
 
  الثامنةإلىالسادسة   :السن 
 

صـندوق أحذيـة أو (، علبة صـغيرة  سمx 8 12 بطاقات فهرس من مقاس   :األدوات
، صور من المجالت، قلم رصاص أو )ستيكرز(، ملصقات )صندوق صور  
  –ألوان، صمغ   

 
ـالوج بط   :التوجيهات ـا، يمـكـن لطفلـكـم أن يـصـنع بنفـسـه كـت ـد أن يقرأـه ـه بـع ـات كتـب اـق

 أطلبوا منه أن يكتب علـى ٠مستخدما البطاقات المذكورة والصندوق الصغير
جملـة أو ) ٤اسـم المؤلـف، و) ٣عنوانـه، و) ٢نـوع الكتـاب، و) ١: كل بطاقـة

هذا الكتاب أعجبنـي ألن : ( فمثال٠تقييمه له) ٥جملتين عن محتوى الكتاب، و
اءة ـهــذا الكـتــاب وخصوـصــا تـلــك اـســتمتعت بـقــر(، أو )٠٠ أو بـســبب ٠٠

 أو ٠٠هذا الكتاب كـان صـعبا جـدا ألن(، أو )٠٠ أو بسبب ٠٠الشخصيات ألن 
 أو ٠٠كنت أتمنى أن يكون هـذا الكتـاب أكبـر مـن ذلـك ألن (، أو  )٠٠بسبب 
 ويمكن لطفلكم أن يرتب البطاقات أبجديا ويحتفظ بهـا فـي ٠إلخ) ٠٠بسبب 

ق من الخارج بصـور مـن المجـالت أو الصندوق، كما يمكنه أن يزين الصندو
و أن يكتـب أن يكتب عليه بعض قطع من الشعر يأخذها من كتبه المفضلة أ

  ٠ إلخ٠٠٠ب أن يقرأ فيها، ع التي يحيضاعليه المو
-------------------------------------------- 

 
  ٠دعونا نقرأ بمنهاج، ونطلب ألنفسنا نهاية لما تؤدي إليه دراستنا

 ٠ القراءة أن تساعدنا في التفكيرفائدة
 إدوارد جيبون

    
 ٠يتقرر مستقبل الحضارة، إلى حد بعيد، في فصول العالم الدراسية

  سميث٠ميلتون إل
    
    
    
 



 ١٩

 
 

 البحث عن الكنز) ١٣(
 

 :القراءة خالل من الكنوز على العثور في طفلكم ساعدوا
 

  الثامنةإلىالسادسة   :السن
 

ملصـقات  أوالصـق  قطع صغيرة من الورق، شريط قلم جاف أو رصاص،  :األدوات
  –، مكافأة أو كنز )ستيكرز(  

 
 أكتبوا التعليمات ٠أخفوا الكنز أو المكافأة في مكان ما في المنزل أو حوله   :التوجيهات

عن األماكن في المنزل على قطع صغيرة منفصلة مـن الـورق وأخفوهـا 
ختفـاء آخـر حتـى يجـد  ويجب أن يرشد كل لغز طفلكم إلى مكان ا٠أيضا

أرشدوا طفلكم إلـى :  فمثال٠الطفل الكنز في النهاية، فتكون فرحته كبيرة
أنظر خلف : "باب الثالجة، حيث يجد قطعة ورق ملصقة عليه بشريط تقول

 ويمكـن أن تكتبـوا فـي الورقـة ٠"الكرسي البرتقالي في غرفـة المعيشـة
ـالي ـي البرتـق ـف الكرـس ـودة خـل ـة، واآل: "الموـج ـة طيـب ـت بداـي ـر تـح ن أنـظ

 وكلما زادت حصيلة طفلكم من مفردات اللغة كلمـا أمكـنكم أن ٠"سريرك
 وإذا لم يكن الكنز هـو نفسـه المكافـأة التـي ٠تجعلوا األلغاز أكثر صعوبة

تعدونها لطفلكم، أعطوه مكافأة نظير بحثه المضني وعثـوره علـى الكنـز 
تيـب وجبـة عشـاء  وال بأس من االحتفال بالنهاية السـعيدة بتر٠في النهاية

  ٠منزلية غير تقليدية وغير مكلفة أيضا
-------------------------------------------- 

 
 ينمو جسم اإلنسان ويصبح أكثر قوة باألكل المستمر، 

 ٠تماما كما يصبح هذا اإلنسان أكثر حكمة بالقراءة المستمرة
 جيريمي كوليار

        
 ٠ علمه٠٠٠و طفل الرجل الذي ال يعرف ويعرف أنه ال يعرف ه

 مثل عربي
    
 
 
 
 



 ٢٠

 
 

 وقت العشاء) ١٤(
 

 :المطبخ في القراءة ألعاب بعض طفلكم مع اطبخوا
 

 امنةإلى  الثالسادسة   :السن
 

  –ورق، ألوان شمع، قلم رصاص، كتاب سهل القراءة عن الطبخ   :األدوات
 

وجبة لذيـذة خططوا لقضاء إحدى العطالت األسبوعية في المطبخ لتناول    :التوجيهات
 ضـعوا قائمـة طعـام بهـا أصـناف متعـددة، مثـل السـالطة، ٠مع طفلكـم

والخضراوات، والمتبالت، والحلويات، واطلبوا من طفلكم أن يقرأ في كتاب 
 قائـمـة بالمكوـنـات الـطـبخ ـعـن وـصـفات اإلـعـداد لـكـل ـصـنف، وأن يكـتـب

 وفـي البيـت اجعلـوا ٠تحتاجون شرائها من محل البقالـةالضرورية التي س
فلكم يقرأ الوصفات بعنايـة وسـاعدوه فـي قيـاس المقـادير الصـحيحة ط

 ٠المطلوبة مـن تلـك المكونـات، وبعـد ذلـك اطبخـوا الوجبـة مـع بعضـكم
وإلضفاء لمسة مرحة فـي النهايـة، أطلبـوا مـن الطفـل أن يضـع بطاقـات 

 أنظـروا أيضـا ٠بأسماء الحاضرين على كل كرسـي حـول مائـدة الطعـام
  ٠)رحالت التسوق: (هذا الكتيب بعنوان في ١١# الفكرة الرقم 

-------------------------------------------- 
 

 أن تعلم الناس القراءة بدون تعليمهم أال يصدقوا كل ما يقرءون 
 ٠هم لعبودية جديدةتعدهو كأنك 

 جان جويهينو
 

 تستطيع عائلتي دائما معرفة جودة الرواية التي أقرؤها 
 ٠سدعندما يبرد طعامي ويف

 آن تايلر
        

    
    
 
 
 
 



 ٢١

 
 

 لعبة القاموس) ١٥(
 

 :لقاموسا من يستفيد كيف طفلكم لتعليم جدا مناسب الوقت
 

  الثامنةإلىالسادسة   :السن
 

، عدد من الجـوائز كل طفلرصاص، قاموس لقلم جاف أو  للكتابة، أوراق  :األدوات
  –أو المكافآت   

 
 المشـهورة، ولكـن مـع إدخـال عنصـر )عروستي(تشبه هذه الفكرة لعبة    :التوجيهات

وأنتم في مجموعة، اطلبوا من شخص واحد أن يختار كلمة  ٠القراءة عليها
دون أن يخبـر أي واحـد مـن ويكتبها في ورقة لديـه، واحدة من القاموس 

ا، ولكـن عليـه أن يـذكر مجالهـا، وعـدد لكلمـة التـي اختارهـاالباقين عـن 
 مـن  ابـدءوا٠)، إلـخ٤ -، طيـور ٧ -، خضـراوات ٥ -فاكهـة : (حروفها، مثـل

 إذا اختـرتم اللعـب (A) إذا كانت اللعبة باللغة العربية أو الحرف )أ(الحرف 
 من كل واحد آخر فـي المجموعـة أن يخمـن مـا  اطلبوا٠باللغة اإلنجليزية

أو أن يكتبـهـا أو أن يرـسـم ) بـصـوت ـعـال(ـهـي الكلـمـة ويقولـهـا ـشـفاهة 
 ذلـك  بعـد٠الغامضةيه تلك الكلمة  ما تعنا موضح) مدلول الكلمة(الشيء 
يـتمكن قبـل في اإلجابات لتتعرفـوا علـى الشـخص الـذي جميعا تشاركوا 

 يأتي الدور على الفـرد  ثم٠وتكافؤوه لغز  التعرف على الكلمة المنغيره 
حسب اتجاه عقارب الساعة، أو حسـب القواعـد (التالي في اختيار الكلمة 

 ٠لك لكل حرف من حروف األبجديـة، واستمروا في ذ)التي تضعونها للعبة
 العبـوا وامرحـوا طالمـا أن ٠٠سجلوا النقـاط، وأعطـوا الجـوائز للفـائزين 

 ٠األطفال يقرءوا
-------------------------------------------- 

    
 ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع 

 عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أباله 
  ٠ين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل بهوعن ماله من أ

  رواه معاذ بن جبل والطبراني–من الحديث الشريف 
    
    
    
        



 ٢٢

    
 

  اقرءوا بمصاحبة الموسيقى)١٦(
 

 مـن بل للطفل ملال أقل فقط ليست القراءة الموسيقى تجعل
 :مرحا األعمال أكثر

 
 الثامنةإلى السادسة   :السن

 
 اسطوانات، شرائط كاسيت أو ، MP3جهاز أو مسجل شرائط كاسيت   :األدوات
  –اسطوانات مع أناشيدها مكتوبة بخط اليد   

 
حـيـث توـجـد (المفـضـلة ناـشـيده أطلـبـوا ـمـن طفلـكـم أن يـقـرأ جمـلـة ـمـن أ  :التوجيهات

ـة لألـغـاني واألناـشـيد  ٠)الـشـرائط أو األـسـطوانات ومعـهـا نـصـوص مكتوـب
 جميعا بالغناء والقـراءة اقرءوا الجملة مرة أخرى واستمعوا له، ثم قوموا

 :  هذا النشيد المحبوب، كمثال،وإليكم ٠مع الموسيقى
 

  أمه آمنة٠٠٠ محمد نبينا
  جده رباه٠٠٠ مات ما رآه ٠٠٠ هللا أبوه عبد
 كان يدافع عنه ٠٠٠ طالب عمه أبو

  مرضعة نبينا٠٠٠ ستنا حليمة
  ومات في المدينة٠٠٠ ولد في مكة

 صلى هللا عليه وسلم،
 

من وحـي تاريخنـا مكنكم بطبيعة الحال اختيار أعمال بسيطة مماثلة كما ي 
وإذا كـان أي فـرد فـي العائلـة  ٠٠ رجـاءالمجيد، أو أخرى تعطي الثقة وال

يمكنه العزف على أي آلة موسيقية متواجدة لديكم، تكون تلك هـي قمـة 
 كمـا يمكـن لـبعض األطفـال أيضـا أن يسـتفيدوا مـن ٠االستمتاع العـائلي

وسيقى أثنـاء القـراءة، فقـد يعـزز ذلـك بعـض مهـارات التركيـز سماع الم
  ٠لديهم

-------------------------------------------- 
 

 يجب أن يكون أحد األهداف الرئيسية للتعليم توسيع النوافذ 
   ٠التي نرى العالم من خاللها

 أرنولد جالسو
    
        



 ٢٣

    
 

 قائد اللمحات) ١٧(
 

 :القراءة مهارات طفلكم ميعل أن يمكنه التليفزيون حتى
 

  الثامنةإلىالسادسة   :السن
 

  –جهاز تليفزيون به خاصية توقيف الصورة   :األدوات
 

ـون    :التوجيهات ـي التليفزـي ـتحكم ـف ـاز اـل ـوا جـه ـرول (راجـع ـوت كنـت  Remote –ريـم
Control (إذا كان جهازكم ليس به هـذه ٠واعثروا على زر توقيف الصورة 

، ثـم اختـاروا )Mute –ميـوت ( زر توقيف الصـوت الخاصية، اضغطوا على
أحد البرامج أو األفالم المترجمة المناسـبة أو المفضـلة لـدى طفلكـم مـع 
التأكد من أنه ال يحتوي على حوارات سريعة، وشجعوا طفلكم على قراءة 

 وزيـدوا بالتـدريج ٠الحوار المكتوب أسفل الشاشة بـدال مـن االسـتماع لـه
 اثنوا على الطفل وشـجعوه كلمـا أحسـن، ٠٠ات سرعة التنقل بين الشاش

  ٠٠٠وكلما زادت سرعته في القراءة 
-------------------------------------- 

 
 ٠الكتاب حديقة تحملها في جيبك

 مثل عربي
 

 إن أسوأ تعليم يؤدي إلى غرس إنكار الذات في النفس 
  ٠هو أفضل من أحسن تعليم يعلم كل شيء ما عدا إنكار الذات

 جون ستيرلنج
    
  لكن من الواجب أيضا ٠٠ال مناص من تعليم األطفال 

 ٠تركهم ليعلموا أنفسهم بأنفسهم
 أيرنست ديمنت 

    
    
    
 
 



 ٢٤

 
 

 القراءة والكتابة باأللغاز) ١٨(
 

 :األبجدية غموض يحل طفلكم اجعلوا
 

    الثامنةإلىالسادسة   :السن
 

  –أدوات كتابية، قلم جاف أو رصاص   :األدوات
 

ابتكروا كود لكل حرف من الحروف الهجائية، وذلك بأن تضـعوا أمـام كـل   :جيهاتالتو
 أكتبوا لطفلكـم ٠حرف حرفا  آخر مختلفا  عنه، وأعطوا طفلكم هذا الكود

رـسـالة مـسـتخدمين ـهـذه الـحـروف الكودـيـة ـبـدال ـمـن الـحـروف العادـيـة، 
 وبمجـرد أن ٠واجعلوه يحاول حل هذه الشفرة لمعرفة مضمون الرسـالة

مكن الطفل من إتقـان هـذه المهـارة، أطلبـوا منـه الـرد علـى الرسـالة يت
  ٠برسالة أخرى يكتبها مستخدما نفس الحروف الكودية

 
 : مثال

 
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن   :الـحـروف األـصـلية

 هـ و ي
 ز س ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هــ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر  :الحروف الكودية

 ش ص
 

 هـذصس رطس  ثسلس  ذ :الرسالة الكودية
 !هذه لعبة مسلية :الرسالة األصلية

-------------------------------------------- 
 

 ٠أنسى الجزء األكبر مما أقرأ، لكن القراءة تغذي عقلي
 جورج كريستوف ليشتينبيرج

        
    
    
    
 
 



 ٢٥

 
 

 !على الهواء ٠٠٠) ١٩(
 

 :طفلكم خلدا اإلعالمي شخصية اكتشفوا
 

  الثامنةإلىالسادسة   :السن
 

  –صحف يومية، مجالت، ورق مقوى، أشياء منزلية   :األدوات
 

مثال، أو " مساء الخير يا مصر"ابتكروا في المنزل برنامج تليفزيوني إخباري    :التوجيهات
 وإذا ٠، وراجعوا الجريدة اليومية مع طفلكـم"العلم وأنا"، أو "نحن والبيئة"

لك الجريدة تطبع عـددا  أسـبوعيا  لألطفـال، ركـزوا عليـه، أو علـى كانت ت
األلـعـاب الرياـضـية، تـسـالي (اهتماـمـات الطـفـل ـفـي الجرـيـدة مـثـل  قسم 

أو األشـياء المفضـلة ) ٠األذكياء، عالم الحيوان، أو القصص القصيرة، إلـخ
 رجـع أطلبوا منه أوال أن يقرأ الموضوع ويستوعبه،  وبعـد ذلـك ي٠لطفلكم
 ويمكـن أن ٠عليكم، على أن يمثل شخصية مقدم برامج تليفزيونيـةسرده 

يشترك أفراد آخـرين مـن األسـرة كضـيوف علـى البرنـامج، كمـا يمكـنكم 
االستعانة باألثاث أو المالبس كما نرى في إخـراج المسـرحيات، ويمكـنكم 

بـأن ) Microphone(أيضا حتى تكتمل متعة اللعبـة ابتكـار مكبـر للصـوت 
الستخدامها ( سم ٢٠ أو ١٥رق المقوى على مسطرة عادية تلفوا بعض الو

في حجـم كـرة االسـكواش مـثال أو (ووصل ذلك بكرة ) كيد لمكبر الصوت
 العبوا وامرحوا وأضفوا شيئا من البهجـة ٠في قمة أو أعلى اليد) أقل قليال

 وال تنسوا، فالمهم هـو أن يقـرأ الطفـل، ٠على العملية حتى تؤتي ثمارها
  ٠٠٠قرؤه، فيحب القراءة ويستوعب ما ي

-------------------------------------------- 
    

 ٠يكفي جدا أن يعرف المرء كيف يتعلم
 هنري آدامز

        
 ٠تنبع متعتي في التعلم من أنه يمكنني جزئيا من التعليم

 سينيكا
    
    
 



 ٢٦

 
 

 أنصتوا لطفلكم وهو يقرأ بصوت عال ) ٢٠(
 

 اليوميـة، الحياة من  ياعاد  اجزء مرتفع بصوت القراءة اجعلوا
 عمـر أسـاس علـى لـذلك الـالزم الوقـت مقـدار حـددوا ولكن

 :لديه القراءة مهارات ومستوى الطفل
 

 التاسعة  :السن
 

  -كتب، خطابات، صحف، مجالت، أعمال مدرسية، انتباه وتركيز كاملين   :األدوات
 

 اءتـهـا بـسـهولة،اـبـدءوا بكـتـاب أو ـمـادة ـقـراءة أـخـرى يمـكـن لطفلـكـم قر   :التوجيهات
مســـــتواه والمستوى المثالي لذلك هو المستوى األقل بدرجة واحدة عن 

 ويمـكـن االـسـتعانة بمعلمـتـه ـفـي المدرـسـة أو أخـصـائي ـفـي ٠المدرـسـي
مكتبات األطفال ليسـاعدكم فـي اختيـار الـنص المناسـب لتعزيـز مهـارات 

 يقرأ  اجعلوا طفلكم٠ جديد لهلطفل، وذلك بدال من التجربة كتحدالقراءة ل
 وعنـد نهايـة ٠بصوت عال  بصفة يومية ولمدة محددة من الوقت كل يـوم

    الحظوا مدى تقدمه ٠كل فقرة، راجعوا الكلمات الصعبة واسألوه عما قرأ
 وتـذكروا، لـيس ٠٠وازدياد ثقته بنفسـه، واثنـوا عليـه إذا أحسـن وكـافئوه 

و حضـن ، أقبلـة  أو، فمجـرد ابتسـامة،ضروريا أن تكـون المكافـآت ماديـة
أرجو النظـر أيضـا للفكـرة الـرقم  ٠٠غرض بالمع كلمة تشجيع تفي دافئ 

  )الصحة واللياقة(في هذا الكتيب بعنوان ) ٣٢(
-------------------------------------------- 

 
 ٠الجامعة الحقيقية هذه األيام مجموعة من الكتب

 ثوماس كارليل
 

 ٠ال تعطني سمكة، ولكن علمني كيف أصطاد
 ل صيني قديممث
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 وصلة الكهرباء) ٢١(
 

 علـى التغلـب في طفلكم تساعد أن الحديثة للتكنولوجيا يمكن
 :متعة أكثر القراءة وجعل ،الملل أو الخجل أو التردد

 
 التاسعة  :السن

 
 ، حاسـب آلـي Softwareعروض تليفزيونية لألطفال، برامج سوفت وايـر   :األدوات
  Computerترونية  ، مواقع  إلكWeb sites –   

 
قدموا لطفلكم طـرق ومتـع عديـدة ومتنوعـة يمكـن أن تتيحهـا التكنولوجيـا   :التوجيهات

 مـن أدوات رفـه وتشـجعوه علـى القـراءة، ابتـداءالحديثة لكم لتزيـدوا معا
التكنولوجيا األولية مثل عروض التليفزيون التعليمية، وشرائط أو أسـطوانات 

ـة، إـلـى األ ـديو التعليمـي ـر الفـي ـرامج الـسـوفت واـي ـل ـب ـة مـث ـى تقنـي دوات األعـل
)Software programs ( الهادفـة إلـى تحسـين مخـارج الكلمـات ومهـارات

 ويمكن للتكنولوجيا أن تبرز استقاللية طفلكم في القـراءة ٠القراءة األخرى
ـه المـسـتقبلية بنـجـاح  ـى أداء واجباـت ـدر عـل ـى يـق ـة حـت ـه الذاتـي وأن تـعـزز ثقـت

ل قـراءة التقـارير وتعليمـات مهـام األعمـال ـفـي باالعتمـاد علـى نفسـه مثـ
  ٠المستقبل

-------------------------------------------- 
 

 ٠تمثل القراءة للعقل ما يمثله التمرين للجسد
 ريتشارد ستيل

 
 ٠جذور التعليم مرة المذاق لكن الثمار حلوة

 أريستوتل
    
    
    
    
    
    



 ٢٨

    
    

 تعليم تقدير قيمة الكتاب) ٢٢(
 

 مـن حيويا جزءا يشكل أن للكتاب يمكن كيف ملطفلك أظهروا
 :شخص كل حياة

 
  التاسعة  :السن

 
  –والمزيد من الكتب كتب، كتب، كتب،   :األدوات

 
 أطلبـوا مـن ٠كافئوا أطفالكم بالكتب أو بالمزيـد مـن حكايـات قبـل النـوم  :التوجيهات

أن األقارب واألصدقاء أن يقـدموا لطفلكـم الكتـب كهـدايا، واطلبـوا مـنهم 
يجعلوها شيئا خاصا وفريدا بأن يكتبوا إهـداء لطفلكـم علـى الكتـاب مـن 

 فإذا كانت الكتب بالنسبة لهم هي ما كانوا يحبونـه فـي طفـولتهم ٠الداخل
أطلبوا منهم أن يشرحوا لطفلكم لماذا كان هذا الكتاب أو ذاك يعني الكثير 

عـيـادة :  تـذكروا أن تـصـطحبوا معكـم كتاـبـا أينمـا تتوجـهـون٠بالنسـبة لـهـم
  ٠ إلـخ٠٠٠ الطبيب، الحافلة أو القطار، النـادي، الحديقـة، صـالون الحالقـة

وإذا كان لديكم سيارة، ضعوا دائما كتابا في أحد جيوب المقاعد، وشجعوا 
 وسوف يندهش الطفل كثيـرا كيـف ٠طفلكم على أن يفعل نفس الشيء

 ٠يمكن أن يكون تناول الكتاب أكثر سهولة مما كان يعتقد
-------------------------------------------- 

 
  ٠٠٠علم فتى تصنع رجال 

 ٠علم فتاة تصنع رجاال كثيرا ونساءً
 )المهاتما(انداس غاندي مه

 
 ٠من الجيد أن تقرأ شيء عن كل شيء، وكل شيء عن شيء

 هنري بروغام
    
    
    
    
 
 



 ٢٩

 
 

 البطاقات المصورة) ٢٣(
 

 :مضى فيما انجاحه ثبت التي جدتي طريقة وجددوا استعيدوا
 

 التاسعة  :السن
 

، صور من المجالت، شـريط الصـق سم x 8 12 بطاقات ورقية من مقاس  :األدوات
  –أو صمغ، قلم جاف ألوان   

 
اصنعوا بطاقاتكم الخاصة بكـم للمسـاعدة فـي تحسـين مفـردات القـراءة    :التوجيهات

مربعـة  اشتروا بطاقات فهرس أو قصوا قطع األوراق إلى أجـزاء ٠لطفلكم
 اخـتـاروا الكلـمـات الـتـي تـشـكل بـعـض الـصـعوبة بالنـسـبة لطفلـكـم ٠كبـيـرة

 وفي خلفيـة البطاقـة اكتبـوا تعريفـا لكـل ٠واكتبوها على واجهات البطاقات
 أطلبوا من طفلكم أن يقرأ الكلمة على واجهة البطاقـة، ولكـن كونـوا ٠كلمة

 إذا مستعدين لقلب البطاقة في الوقت المناسـب لتقـديم بعـض المسـاعدة
  ٠رأيتم أن الطفل يحتاجها

 ضعوا صورة أو رمز للكلمة على خلفية البطاقة فـي :ولألطفال األصغر سنا 
  ٠مكان التعريف

-------------------------------------------- 
 

  تماما ،يميز التعليم كثيرا بين إنسان وآخر
  ٠وانـان والحيـة بين اإلنسـز الطبيعـميكما ت

 جون آدمز
 

 نع القراءة رجال كامال، ويصنع التأمل رجال عميقا، تص
 ٠ويصنع التحدث والكتابة رجال واضحا

 بنجامين فرانكلين
    
        
    
    
 
 



 ٣٠

 
 

 اقرءوا عاليا لطفلكم) ٢٤(
 

 نحـو هامـة خطـوة هو مبكرا بالقراءة طفلكم اهتمام تشجيع
 :حياته طوال بالقراءة لالستمتاع الطفل دفع

 
 التاسعة  :السن

 
  –كتب، مقاالت من مجالت، خطابات، شعور بالحماسة   :األدوات

 
والتـي يمكـن  (٠ع القراءة طبقا الهتمامات طفلكم الحاليـةيضااختاروا مو  :التوجيهات

لها أن تتغير بين ليلة وضحاها، ولذلك كونوا مستعدين بالتـالي لتغييـر تلـك 
عند الوصول إلى نقطة توقـف طبيعيـة، اطرحـوا أسـئلة عمـا ) ٠عيضاالمو

  )ولمـاذا؟كـم؟، من؟، ماذا؟، أين؟، كيـف؟، متـى؟،  (: مثل–  رأتموه تواق
وحتـى أيضـا عـن الصـور ،  وناقشوا أفكار طفلكم عن النص–عن القصة 

 من أخ أو أخت أو قريب أو أكبر عمرا كان طفلكم  فإذا٠للنصوصالمرافقة 
 يالحـظ  وسـوف٠النـومله مهمة حكي الحكايـات قبـل  صديق له، حولوا 

، كمـا سـيجعل   األصغر سنا أن القراءة هي متعة للنـاس جميعـااألطفال
  ولـو شـيئا واحـدا ، أو ساعد في إنجـاز،ذلك طفلكم األكبر يشعر بأنه أنجز

   ٠من أهم واجباتكم
-------------------------------------------- 

 
 ٠ب األعراقيط األم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا

 اء أمير الشعر–أحمد شوقي 
 

 علموا أطفالكم حب القراءة منذ نعومة أظفارهم 
 ٠تدوم سعادتهم طوال العمر

 شخص مجهول
        

    
    
 
 
 



 ٣١

 
 

 وقت القراءة العائلية) ٢٥(
 

 :العائلة لكل ممتعة تكون أن للقراءة يمكن
 

 التاسعة  :السن
 

  -كتب، صحف، ومجالت، ومواد للقراءة مناسبة لكل فرد في األسرة   :األدوات
 

  دقيقة على األقل ثالث مرات أسبوعيا حيث ٢٠خذوا مجلسكم جانبا لمدة   :تالتوجيها
ممتعة في قراءة الرسائل  أوقاتا  يتم جمع شمل العائلة كلها واقضوا معا 

الواردة إليكم، والكتب والمجالت المفضلة لكم وألطفـالكم، والكتالوجـات 
ارة ضـرورية روا للطفل أن القراءة هي مهتظه وذلك حتى –التي تحبونها 

صـغيرا كـان مهما كان عمره ومهمة جدا وتشكل عمال حيويا لكل شخص 
 ومن المفيد جدا التحدث للطفل من آن آلخر عـن اتسـاع العـالم ٠أو كبيرا

وتنوع ثقافات شعوبه وأن نحشر في أحاديثنا تلك بعض المعلومـات التـي 
غـات تزيـد لهجـات ول: "تؤكد ذلك والتي نستقيها من مصـادر مختلفـة مثـل

   "٠ة آالف لغة مختلفةعالناس حول العالم على أكثر من سب
-------------------------------------------- 

 
 ٠نحن نعيش عصرا يقرأ كثيرا ألجل أن يكون حكيما

 أوسكار وايلد
 

 أفضل للمرء أن يكون نائما، من أن يقرأ دون أن يؤدي ذلك إلى 
 ٠مه، وضبط سلوكهوقيتحسين عقله 

 س شتيرنلوران
 

  أن يترك بصمة في هذا العالم أفضل من نسانال يمكن إل
   ٠يشبون على حب القراءةأطفال 

 شخص مجهول
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  ممتاز،    جيد جدا،   جيد) ٢٦(
 

 :بالقراءة المتزايد اهتمامه على طفلكم كافئوا
 

 التاسعة  :السن
 

  – ةونملورق أو لوحة ملصقات، أقالم سبورة   :األدوات 
 
 كتـب ة أو حتـى خمسـةساعدوا طفلكم في تحديد هدف، مثل قراءة ثالث   :توجيهاتال

 سـاعدوه فـي تحقيـق هـذا الهـدف ٠أثناء فترة العطلة الصـيفية" سمينة"
باصطحابه إلى المكتبات لشراء الكتـب أو اصـطحابه إلـى المكتبـة العامـة 

ل  ارسموا على اللوحة خطوطا بيانيـة علـى شـك٠ليختار الكتب ويستعيرها
 قيسوا باستمرار تقدم طفلكم بملء ٠)ترمومتر(جهاز قياس درجة الحرارة 

في الترمومتر كلما خطا الطفل خطوات نحو الوصـول إلـى ) مكان الزئبق(
بعد " ٠ممتاز"، و "جيد جدا"، و "جيد: "هذا الهدف، في شكل تقديرات مثل

ظهـره ذلك، اختاروا مكافآت مناسبة إلعطائها له كلما واصـل تقدمـه كمـا ي
وتكتمـل " ٠ممتـاز"أو " جيـد جـدا"امتداد الزئبق في الترمومتر إلى درجات 

هذه الخطوة بترتيب احتفاالت عائلية مرحة ومبهجة، وبسيطة وغير مكلفـة 
  ٠في هذه المناسبات

-------------------------------------------- 
 

 ٠ألن تضيف مكتبة لبيت هو أن تضفي روحا على هذا البيت
 روسيسي
 

 كان تعليـمي هو حريتـي في أن أقرأ بدون تمييـز طـوال الوقت، 
  ٠ي محلقتين بعيدامع االحتفاظ بعين

 ديالن ثوماس
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 مكارم األخالق) ٢٧(
 

 :األخالق مكارم على تحث نبوية أحاديث عن والبحث القراءة
                

 التاسعة  :السن
 

  األحاديث النبوية، أوراق مسطرة، قلم كتاب معتمد أو اثنين في  :األدوات
 رصاص أو جاف  

 
من غير الضروري جعل هذا التمرين منتظما أو في مواعيد ثابتة حتى يكـون  :التوجيهات

 انتهزوا فرصة مناسبة، حسب مجريات األحداث داخل األسرة، ٠٠أكثر تشويقا 
ي طلبـوا مـن طفلكـم القـراءة والبحـث فـاد من أخبـار، وستجأو حسب ما ي

الكتب عن أحاديث نبوية تهتم بالمعاني العظيمة التي أرسـاها ديننـا الحنيـف 
) ٥الشـجاعة، ) ٤التعـاون، ) ٣األمانـة، ) ٢الصـدق، ) ١: لمكارم األخالق مثل

الرحمـة، ) ٩مراقبة العبـد للـه، ) ٨إنكار الذات، ) ٧بر الوالدين، ) ٦حب الخير، 
) ١٥حسن الخلق، ) ١٤فظ السر، ح) ١٣التواضع، ) ١٢اإليثار، ) ١١، الكرم) ١٠

 ، الرفـقالصـبر) ١٩الخوف مـن هللا، ) ١٨العفة، ) ١٧الحياء، ) ١٦االستقامة، 
  أتركوا للطفل اختيار معنى من تلك المعـاني لألخالقيـات الحميـدة٠ إلخ٠٠٠

، وبعـد التأكـد مـن مطابقـة الحـديث التي علمنا إياها ديننا اإلسالمي العظيم
طفل، أطلبوا منه أن ينقل الحديث كتابـة علـى الورقـة للمعني الذي اختاره ال

بخط جميل ثم قوموا معا بقراءته والتأمل في معانيه، وحبـذا لـو تـم حفـظ 
رة فـي ـ استمتعوا معا بالقراءة الجيدة، واشـتركوا جميعـا كأسـ٠٠٠الحديث 

اط بادرة مـن األب أو ـــرا أن يعقب هذا النشــل كثيـ ويفض٠٠٠هذا التمرين 
  ٠ االثنين معا لمكافأة الطفل وسط جو من البهجة والحبوراألم أو

---------------------------------------- 
 

 ٠إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق
 من الحديث الشريف  
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 وا أينما كنتمءاقر) ٢٨(
 

 :للقراءة طفلكم حاجة تناسب مختلفة أماكن بتجربة اهتموا
 

 التاسعة   :السن
 

   –ع للقراءة، مكان مريح به إضاءة جيدة يضامو  :تاألدوا 
 

 فأحيانـا يكـون ٠ال يقرأ أغلب األطفال بأفضل ما يمكن في غـرف نـومهم   :التوجيهات
االنعزال في غرفة بمفردهم مبعثا  على االنصـراف أو اللهـو، فضـال عـن 

 اشتركوا مـع ٠كونه يمثل وضعا مغريا لالنشغال بأشياء أخرى عدا القراءة
 وربما يكون ذلك ٠كم في تحديد مكان آخر بالمنزل يمكنه أن يقرأ فيهطفل

بالجلوس إلى منضدة المطبخ أثناء انشغالكم بإعداد الطعام، أو في غرفة 
المعيشة حيث تقرءون الصحف اليومية والمجالت، ولكن، بطبيعـة الحـال، 

  ٠٠٠ـات األخـرى يـالملهأي مـن عوامـل التشـتت وبعيدا عن التليفزيون، أو 
فال يعقـل  ٠٠٠!!! أو القوه من النافذةا التليفزيون  أطفئو٠٠٠! التليفزيون؟

قـراءة أن تنصـرفوا أنـتم حثون فيـه الطفـل علـى الأبدا في الوقت الذي ت
تبعثون إليه برسالة إنما بذلك أنتم ففي نفس المكان لمشاهدة التليفزيون 

 علـى حـاولوا تشـجيع الطفـل ٠٠ غامضة ضبابية مشوشـة وغيـر مفهومـة
القراءة في أماكن أخرى وأصغوا إلى رغباته عـن أفضـل أمـاكن القـراءة 

  ٠لديه
-------------------------------------------- 

 
 اإلنسان الذي ال يقرأ كتبا جيدة ليس له أي ميزة على الذين 

 ٠ال يستطيعون قراءتها
 مارك توين

 
  ،ن الرشدر إلى التعليم على أنه استعداد لبلوغ سينظلم يعد 

 ولكنه أصبح عملية مستمرة للنمو والتطور 
   ٠من المهد إلى اللحد

 ستيفن ميتشيل
    
    
    



 ٣٥

    
    

 أركان اإليمان ) ٢٩(
 

 لإليمان لكامالمت ومنامفه على للتعرف وسيلة خير
 

 التاسعة  :السن
 

 ورقـة، قلـم رصـاص أو جـاف، كتـب ٢٨أوراق مسطرة أو كراسة صغيرة  :األدوات
 يمانأطفال عن أركان اإل

 
 أظهـروا ٠٠اختاروا الوقت المناسب واقرءوا مـع طفلكـم فـي تلـك الكتـب  :التوجيهات

 وليـشـترك األب واألم معـا فـي ـهـذا ٠٠ أظهـروا حماسـتكم ٠٠اهتمـامكم 
اإليمـان :  ولتشمل قراءتكم المشـتركة األركـان السـتة لإليمـان٠٠التمرين 

 اإليمـان ٠٠ السـماوية  اإليمان بالكتـب٠٠ اإليمان بالمالئكة ٠٠بالله تعالى 
 ٠٠ اإليمـان بالقضـاء والقـدر ٠٠ اإليمان بـاليوم اآلخـر ٠٠بالرسل واألنبياء 

 اطلبـوا ٠٠ومن المفيد جدا انتهاز فرصة هذا التمرين لتحسين خط الطفـل 
مـنـه ـمـثال اختـيـار فـقـرة ـمـن الكـتـاب وإـعـادة كتابتـهـا عـلـى األوراق أو ـفـي 

أركان (تقوموا بتصويره وهو يكتب  ولعلها فكرة جيدة أيضا أن ٠٠الكراسة 
ة فـي المسـتقبل جميل فتشكل تلك الصورة مع الكراسة ذكرى ٠٠) اإليمان

 والخـوض فـي ٠٠حيث يمكن الرجوع إليها وإلى الكراسة من وقـت آلخـر 
 ابتكروا ٠٠ عندما كان طفلكم في التاسعة من عمره عزيزةتلك الذكريات ال

   ٠٠ األفكار واستمتعوا مع طفلكم
-------------------------------------------- 

 
 :ما من يوم ينشق فجره إال وينادي

 يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد
 ٠فتزود مني فإني إذا مضيت ال أعود إلى يوم القيامة

 الحسن البصري
 
 
 
 
 
 



 ٣٦

 
 

 المسافر/ دليل الجوال) ٣٠(
 

 ومعرفة هالتذكر وسيلة خير وكتابتها الجهات عناوين التقاط
 :االتجاهات

 
  إلى الثانية عشرةالعاشرة   :السن

 
 )بالنشيطة(، قلم رصاص أو جاف، سنادة ورق A4ق مقاس اورأ   :األدوات

 
أثناء رحلة لكم سواء وسط المدينة أو في الضواحي أو حتى أثناء السـفر   :التوجيهات

اطرحوا هذا بالحافلة أو القطار أو سيارتكم، إذا كان لديكم سيارة خاصة، 
 أطلبـوا منـه أن ٠٠التحدي على طفلكم وأخيه أو أخته أو صـديق طفلكـم 

 بعينيـه أكبـر عـدد ممكـن مـن الفتـات المحـالت طالنافذة ويلـتق ينظر من
مسـجد التجارية أو المطاعم أو أي الفتة لمكتب أو مؤسسـة أو مدرسـة أو 

 وحبذا لو ٠٠الورقة  يكتبها في  وأن٠ إلخ٠٠و نادي أمستشفى أو عيادة أو 
  ويفضـل كثيـرا أن تكـون٠٠ق يـ الطرمننظر كل طفل إلى جانب مختلف 

) ٢رقـم مسلسـل، ) ١:  خانـات مثـلهعلى شكل جدول بفي ورقة الكتابة 
ومن أعظـم  ٠إلخ ٠٠مالحظات ) ٥الحي، ) ٤اسم الشارع، ) ٣اسم الجهة، 

 تمرينـه، بخـالف حديالت تعود على طفلكم من هذايمكن أن تي لالفوائد ا
وخصوصـا  القراءة السريعة والكتابـة، معرفـة األمـاكن واالتجاهـات،على 

 الطريـق فتظـل وجـود المعـالم علـى الشوارع والميادين وأمـاكن أسماء
 ولكـم أن تتخيلـوا كـم سيسـاعد هـذا ٠٠ ذاكرتـه وال ينسـاها محفورة في

 عنـد نهايـة ٠٠التمرين طفلكم عندما يكبر قليال ويبدأ في التجـول بمفـرده 
من آن آلخر على ما كتبه لتنشيط ذاكرته اجعلوه يطلع، و ٠٠كافئوه لة الرح

  شجعوه على االحتفاظ بهذه القوائم وتكوين دليل أماكن لديهكافئوه و ٠٠
--------------------------------------------------- 

 
م الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب،ألن اإلنسان يحتاج إلى الطعا

 ٠والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه
 اإلمام أحمد بن حنبل

 
 
 



 ٣٧

 
 

 حكمة األسبوع) ٣١(
 

 غير وتوجيه للجميع وإلهام تحفيز مصدر هي وحكم أقوال
 :األسبوع خالل أيضا للطفل مباشر

 
 العاشرة إلى الثانية عشرة    :السن

 
  -فلوماستر عريض، شريط الصق شفاف ، قلم A4ورقة بيضاء مقاس  :األدوات

 
يتشارك جميع أفراد العائلة في هذا العمل البسـيط بالتنـاوب كـل أسـبوع،   :التوجيهات 

ولتكن البداية باألكبر سنا فاألصغر فاألصغر بما فيه األطفـال طبعـا  حتـى 
:  وعلى الشخص المناوب أن يختار حكمـة مفيـدة مثـل٠السن المستهدف

مثال، يقوم بكتابتها بخط " ٠خادم القوم سيدهم"أو " ٠انالنظافة من اإليم"
جميل على الورقة ولصـقها باسـتخدام الشـريط الالصـق علـى الجـدار أو 
السطح األكثر عرضة للمرور داخل المنزل، فتكـون بـذلك واضـحة للجميـع 
وـسـهلة المالحـظـة والـقـراءة، وال ـمـانع أـبـدا  أن ـيـتم ـتـذييلها بكتاـبـة اـسـم 

 وال شك أنها فرصة أكثـر مـن رائعـة ليقـرأ طفلكـم ٠الشخص الذي أعدها
 عـن أنسـب األقـوال والحكـم واألمثـال ٠ويبحث في المجالت والكتب، إلخ

الصالحة، كما يشكل هذا العمل أيضا فرصة أخرى رائعـة لكـي يعبـر كـل 
شخص في األسرة ضمنيا عن رأيه في األحداث أيا كانت سـواء داخـل أو 

فـي هـذا الكتيـب  ٣٣# يضـا الفكـرة الـرقم  أنظـروا أ٠خارج نطاق العائلة
 ٠)جريدة الحائط المنزلية: (بعنوان

-------------------------------------------- 
 

  ٠٠ لتقدم الرعاية ٠٠ لتساعد ٠٠ لتشرح ٠٠ لترشد ٠٠لتعلم 
  ٠تلك هي أنبل اإلنجازات في الحياة

 فرانك تايجر
    
    
    
    
    
    



 ٣٨

    
    

 لياقةالصحة وال) ٣٢(
 

 :األسرة أفراد جميع أوزان ومراقبة لتسجيل ةمظمنت جداول
    

 العاشرة إلى الثانية عشرة   :السن
 

 ، قلم رصاص، قلم حبر جاف، A4ميزان، أوراق مسطرة من مقاس   :األدوات
 مسطرة، خرامة، ملف، فواصل    

 
أطلبوا من طفلكـم مسـاعدتكم فـي تـدوين وحفـظ أوزان أفـراد األسـرة  :التوجيهات

أو شهريا، حسب ما ك في وقت محدد مرة واحدة أسبوعيا ويمكن تنفيذ ذل
 فيتم تخصيص جدول لكل فرد يذكر اسـم الشـخص فـي ٠٠ يتراءى لكم،

الـوزن ) ٣التـاريخ، ) ٢اليـوم، ) ١: أعلى الصفحة ويحتوي على خانات مثـل
الحاصـل مقـدار االنحـراف ) ٥الوزن الفعلـي، ) ٤، ) حسب العمر(المثالي 

وما على طفلكـم سـوى جمـع هـذه  ٠٠األسباب ) ٦، )الفرق بين الوزنين(
البيانات منكم فردا فردا وتدوينها بدقة في الجداول وتخريم األوراق بعناية 

 هـذا طبعـا ٠٠واستخدام الفواصل لحفظ كـل جـدول فـي مكانـه بـالملف
فوائـد هـذا  ومـن ٠٠باإلضافة إلـى تدوينـه البيانـات الخاصـة بـه شخصـيا 

استخدام هذه في جداول،  القراءة والكتابة علىلتدريب  ا بخالف،التمرين
السجالت في مراقبة أوزان األسرة وخاصة وزن الطفل الفعلي فـي هـذا 
العمر ومقارنتـه بوزنـه المثـالي بالنسـبة لطولـه وكثافـة عظامـه ومعرفـة 

اجعة  ومن المطلوب بطبيعة الحال مر٠٠ وعالجها ود إن وجدتيالحأسباب 
 وكما ذكرنا في نهاية الفكرة ٠٠ لما أحسنما خطه الطفل بيده ومكافأته ك

أنصـتوا لطفلكـم وهـو يقـرأ بصـوت  (:من هذا الكتيب بعنوان ٢٠# الرقم 
 فمجـرد مسـحة علـى ٠٠رورة ضللمكافآت أن تكون مادية بالليس ، )عال

  ٠٠تفي بالغرض مع كلمة تشجيع الرأس، أو لمسة كتف حانية 
--------------------------------------------------- 

 
 ٠خير جليس في الزمان كتاب

 أبو الطيب المتنبي
 

 
 



 ٣٩

 
 

  جريدة الحائط المنزلية)٣٣(
 

 طفلـكـم واهتماـمـات اتجاـهـات لمعرـفـة ـجـدا مناـسـب الوـقـت
 :وتشجيعها وتنميتها

 
   الثانية عشرةالعاشرة إلى   :السن

 
 سم أو أصغر حسب ما هو مناسب x 100 70ى من مقاس فرخ ورق مقو :األدوات
 للمكان داخل المنزل، أقالم مختلفة األنواع واأللوان، مسطرة، أقالم   
، مثلثات، منقلة، )شريط أو جلو تاك(، مواد الصقة )أستيكة (رصاص، ممحاة  
  -أدوات كتابية أخرى للرسم والتنسيق  ،)برجل( فرجار   

 
ا ويشـارك هذه جريدة حائط شهرية يشترك أفراد األسرة في تحريرها أيضـ  :التوجيهات

 ويستحسـن االهتمـام باختيـار مكـان وضـعها ٠طفلكم بالنصيب األوفر فيهـا
كم حرية االختيـار والتغييـر  ولتكن لها أبوابا  ثابتة وليكن لطفل٠داخل المنزل

 طريقة ممتازة لتشجيع الطفل ٠ع التي يساهم بهاـيضاخر في المومن آن آل
المفيد جدا   يكون من  وقد٠ع في مجاالت تهمهيضاعلى القراءة وإنشاء مو

 كمـا ٠إطالع زوار العائلة عليها واإلشارة بفخر أمـامهم لمسـاهمات طفلكـم
أنها فرصة أكثر من ممتازة للوالدين للتعرف على  تفضيالت الطفـل وميولـه 

ـرقم   أنظروا أيضا ٠في هذه المرحلة العمرية الهامة من حياته # الفكــرة اـل
     ٠)سبوعحكمة األ: ( في هذا الكتيب بعنوان٣١

-------------------------------------------- 
 

 ٠التعليم في الصغر كالنقش على الحجر
 مثل عربي قديم

 
 ٠التعليم دين واجب السداد من الجيل الحالي لألجيال المقبلة

 جورج بيبودي
    
    
    
    
    



 ٤٠

    
    

 لغة العصر) ٣٤(
 

 الكلـمـات معالـجـة عـلـى طفلـكـم ـتـدريب ـفـي للـبـدء األوان آن
ocessingPr Word المكتب برامج وباقي Office: 

    
 العاشرة إلى الثانية عشرة  :السن

 
كثيـر مـن وال ،لصـبرقليـل مـن ا، Printer وطابعة Computerحاسب آلي   :األدوات
 المثابرة  

 
 ٠٠من المهم جدا أن يستخدم الطفل أصابع يديه العشرة استخداما كـامال  :التوجيهات

استخدام إصـبع واحـد أو اثنـين فـي الكتابـة  الثقة أن املويمكن القول بك
 وبـدون ٠على لوحة المفاتيح هو أمر مرهق للغاية كما أنه مضيعة للوقـت

حفظ أماكن الحروف واألرقام والعالمات المختلفة على لوحة المفاتيح لن 
يتمكن الطفل من تحقيق معدالت مناسبة للكتابة في عصر السـرعة الـذي 

وال في التـدريب علـى حفـظ لوحـة المفـاتيح  لذلك، يجب البدء أ٠٠نعيشه 
 Bilingual Key Board Arabic Englishالعربيـة اإلنجليزيـة ثنائية اللغة 
 وال بد أن نذكر هنـا أن السـرعة فـي هـذه المرحلـة ليسـت ٠٠حفظا تاما 

 بالطفل بوسوف يكتسمطلوبة أبدا بقدر إتقان ودقة التمرين على الحفظ 
 توجـد بـرامج جـاهزة ٠٠بالتمرين على األرجح  السرعة إن شاء هللا تلقائيا

 كما يمكن بقليل من البحث الحصول عليها CDRomلذلك على أسطوانات 
 ومن المفيد جدا تخصـيص وقـت ثابـت لتلـك ٠٠مجانا عن طريق اإلنترنت 

إلـى ثـالث مـرات التمارين ولتكن ساعة مثال أو حتى نصـف سـاعة مـرتين 
شك أن طباعـة مـا كتبـه الطفـل فـي  وال ٠٠أسبوعيا ولكن بصفة منتظمة 

نهاية كل تمرين يعطيه مزيدا من الثقة خصوصا حينما يتعرف بنفسه علـى 
  ٠٠إجادته أسبوعا بعد أسبوع تقدمه ومقدار 

-------------------------------------------- 
    

  كنقص القادرين على التمام٠٠ولم أر في عيوب الناس عيبا 
 أبو الطيب المتنبي

    
    



 ٤١

    
    

 لماذا؟: أجبني) ٣٥(
 

 أدوات اسـتخدام فـي أطفالكم وحببوا االستطالع حب شجعوا
 :البحث

 
 الثانية عشرة  :السن

 
أوراق مسطرة، قلم رصاص أو جاف، موسوعة علمية معتمـدة لألطفـال،  :األدوات

 شعور قوي بحب االستطالعاهتمام مشترك و
 

ماذا؟ أين؟ متـى؟ كيـف؟ مـن؟ ما؟ ماذا؟ ل: علموا الطفل أن يسأل ببساطة :التوجيهات
 اطلعوا أوال، وأنتم لوحدكم على انفراد، على الموسوعة التي لديكم ٠ إلخ٠٠
 أطلبـوا مـن الطفـل أن ٠٠ أو التي يمكن استعارتها مـن المكتبـة العامـة ٠٠

 أو ظـاهرة ٠٠حيـوان مـثال (يختار موضوعه المفضل للبحث في الموسـوعة 
 بعد ذلك، اطرحـوا ٠٠ة في الموضوع  ثم شاركوه في قراءة نبذ٠٠) طبيعية

لماذا ال : "مثل) حسب قراءتكم السابقة، وأنتم على انفراد(السؤال المناسب 
ـر؟ ـة أن تطـي ـتطيع النعاـم ـي " أو ٠٠" تـس ـرى ـف ـة أن ـت ـتطيع البوـم ـف تـس كـي

هـل " أو ٠٠" ما هو أسرع حيوان ثديي على وجـه األرض؟" أو ٠٠" الظالم؟
 أطلبوا مـن ٠٠"  ولماذا؟٠٠ وعشرين ساعة يمكن إطالة اليوم ألكثر من أربع

 علـىالطفل أن يبحث فـي الموضـوع داخـل الموسـوعة وأن يكتـب إجابتـه 
 ، ولتعلـيم تقـدير قيمـة البحـث،  وإلظهار االهتمام العـام المشـترك٠٠الورقة 

لتكن طلباتكم من طفلكم بالتنـاوب أي أن يسـأل األب ويطلـب مـن الطفـل 
ن تسـأل األم وتطلـب عـرض اإلجابـة علـى  أو أ٠٠عرض اإلجابة علـى األم 

 على الطرف الذي يتم عرض اإلجابة ، وأيا كان مستوى إجابة الطفل٠٠األب 
ـار االستحـسـان والتـشـجيع  ـل بإظـه ـأة الطـف ـام بمكاـف ـه القـي ـن ٠٠علـي  ويمـك

لهـروب مـن واللطفـل استخدام هذا التمرين كطريقة لتنويع النشاط الفكري 
  ٠٠ يالروتين اليومي للتعليم المدرس

--------------------------------------- 
 

 ٠القراءة كنز ال يفنى
 شخص مجهول

 

 



 ٤٢

 
 

 لعبة األطلس) ٣٦(
 

 عـن والبحـث القـراءة علـى آخـرين، وسـط طفلكـم، شجعوا
 :محددة جغرافية معلومات

 
 الثانية عشرة  :السن

 
 أطلس لكل طفل، ورقة لتسجيل النقاط، قلم رصاص :األدوات

 
 أطلبـوا ٠٠ ولكن يلزمها تحضير ٠٠ذه لعبة مبتكرة من ألعاب المجتمعات ه :التوجيهات

 أسبوع مـثال أو ٠٠من طفلكم وأصدقائه المشتركين قبل اللعبة بوقت كاف 
 أن يقرءوا ويبحثوا في األطلس عن معلومات محـددة لمجموعـة ٠٠اثنين 

حوض النيـل  ولتكن دول شمال أفريقيا مثال أو دول ٠٠محدودة من الدول 
أو مجموعة دول جنوب شرق آسيا  ٠٠ سكندنافية الدول اإلمجموعة  أو ٠٠
) ١: ويطلب من المتسابقين معرفة أشياء محددة عن هذه الـدول مثـل ٠٠

المنـاخ ) ٥مسـاحة الدولـة، ) ٤عـدد السـكان، ) ٣أهم المدن، ) ٢العاصمة، 
ذه األنشطة االقتصادية ذات الميـزة النسـبية التـي تتمتـع بهـا هـ) ٦السائد، 

 قوموا بترتيب جلـوس األطفـال ٠٠ ثم يأتي يوم المسابقة ٠٠الدولة أو تلك 
 اطرحـوا ٠٠على شكل حدوة حصان حسب الحروف األبجديـة ألسـمائهم 

 أعطـوا الـدرجات وامنحـوا ٠٠األسئلة وتلقوا اإلجابات في جـو مـن المـرح 
دي  وإلضفاء جو غير تقليدي على اللعبة اختاروا مكان غيـر تقليـ٠٠الجوائز 

 ٠٠أيضا ولتكن حديقة عامة في جو أخضر جميل، بعيد عـن تلـوث الهـواء 
 وال مانع أبدا مـن القيـام بـبعض األنشـطة ٠٠ من المدرسة عطلةفي يوم 
 كـل هـذه أفكـار واقتراحـات ٠٠بعد هذه اللعبة الرائعة الترفيهية الرياضية 

وتـذكروا،  ٠٠واألمر متروك لكم بطبيعة الحال لمزيد من االبتكـار واإلبـداع 
  ٠٠فيحبوا القراءة في جو محب ودود فالمهم أن يقرأ األطفال ويستمتعوا 

------------------------------------------------------------    
    

 ا كانت لغته، يسواء كان ورقيا أو إلكترونيا، وأالكتاب، 
 هو رفيق يتيح لنا االتصال عبر الزمان والمكان 

 ٠بشخص لن نلقاه أبدا
 شخص مجهول

    
    



 ٤٣

    
    

 رقة بحثو) ٣٧(
 

 وحدها الكتب في محصورة ليست والمعرفة القراءة
 

 ، وما بعدهاالثانية عشرة  :السن
 

 ، إمكانية الدخول على )Printer(، طابعة )Computer(حاسب آلي  :األدوات
قضـاء لإصـرار، تصـميم وبقـوة إرادة و ،اصـطحاب طفلكـمأو  ٠٠ اإلنترنت 

 بدال من تركـه في كل مكانبعض الوقت في أحد نوادي اإلنترنت المنتشرة 
  وغيرهاGamesهناك بمفرده يضيع وقته هباءً في األلعاب 

 
للقـراءة عبـر اإلنترنـت وغير المحـدودة أفيدوا طفلكم من اإلمكانيات الهائلة  :التوجيهات

 ولـيكن يـوم ٠٠) بعيدا عن الواجبات المدرسـية(اختاروا الوقت المناسب  ٠٠
ختيار موضوع ثقافي محدد وإعداد ورقة  واطلبوا من طفلكم ا٠٠عطلة مثال 

صـفحتين علـى األقـل ( : ومن المفيد وضع حدود مثـل–بحث مختصرة عنه 
 والمواضيع المناسبة لهذا العمـر كثيـرة ونقتـرح )٠ صفحات على األكثروثالث

على سبيل المثال مجال البيئة وصـحة اإلنسـان ولـيكن موضـوعنا فـي هـذا 
 زودوا طفلكم ٠٠صحة الفرد والمجتمع التمرين عن التدخين وأضراره على 

عنـاوين لـبعض المواقـع الثقافيـة مجالت إلكترونيـة و ٠٠بالمصادر المناسبة 
 وأيـا كـان ٠٠مـن مصـداقيتها لكـن، يلـزمكم أوال التأكـد  ، و٠٠على اإلنترنت 

وأعطـوه علـى التحسـين  شجعوه ،مستوى المنتج الذي يتوصل إليه طفلكم
أنه يجب تحفيز الطفل ليحـب القـراءة هنا أيضا   ويهمني أن أكرر ٠٠الجوائز 

 لذلك من المفضل كثيرا أال تكون الجوائز والمكافـآت ٠٠وليس لنيل الجائزة 
مادية بل نتحين الفرص إلظهار الفوائـد التـي تعـود علـى الطفـل مـن حبـه 

  فـي هـذا الكتيـب ٢٠ #رجو الرجوع أيضا إلـى الفكـرة الـرقم أ ٠٠لقراءة ل
 ٣٢# ، والفكـرة الـرقم )يقـرأ بصـوت عـاللطفلكـم وهـو أنصـتوا : (بعنوان
 )لياقةالصحة وال: (بعنوان

--------------------------------------- 
     

 : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث
 ٠صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

  رواه مسلم-من الحديث الشريف 
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     هيا إلى االختبار هيا إلى االختبار هيا إلى االختبار هيا إلى االختبار٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    واآلنواآلنواآلنواآلن
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  المنزلية تشجع على القراءة مهل بيئتك
 :المستمر؟الذاتي والتعلم 

 
 

حبه وتمسكه بعادات القراءة الحسنة في جدا المنزلية لها تأثير كبير الطفل بيئة إن  
المناهج الكفؤ وم معلالالمدرسة الجيدة وفي أهميتها عن أبدا ال تقل ومقدار ما يتعلمه، و

 وعلينـا جميعـا فـي بيوتنـا يتوقـف، إلـى حـد بعيـد، ٠والمواد والوسائل التعليمية المناسبة
   ٠٠اكتساب الطفل مبكرا لعادات القراءة الحسنة والتعلم الذاتي المستمر

 
 

يتبـين لكـم عنـد اإلجابـة علـى أسـئلته مـوقعكم وإليكم هذا االختبار الذاتي الـذي  
  طفلكم ومستقبلهةالحيوي لحياالهام ووضوع بالنسبة لهذا الم

 
 "دائما: " درجتين عن كل إجابة بـمنفسكأ واأعط

 "أحيانا: " درجة واحدة عن كل إجابة بـمنفسكوا أأعطو
 "أبدا"أو " نادرا: " صفرا عن كل إجابة بـمنفسكوا أأعطو
 

ة واحدة على األقل يجـب إنجازهـا فـي منزلي مسؤولية نالكل فرد في عائلت  )١
  يوميا أو أسبوعياوقت محدد 

والصـالة طبعـا،  ،واالسـتيقاظمنتظمة للطعام والنـوم   تعتمد العائلة أوقاتا  )٢
 الدرسالقراءة ولعب والعمل ورياضة والوال 

عـلـى اللـعـب والهواـيـات المفـيـدة األفـضـلية  المدرـسـية واجـبـاتلللـقـراءة وا  )٣
 والتليفزيون وحتى األعمال األخرى 

 مدحه أمام الناسن الجيد في المدرسة وأحيانا  على تحصيلهنابنامدح ن  )٤
درس، ولـه مكتـب أو طاولـة قراءة وال مكان هادئ خاص بالنابنخصص الن  )٥

 وكتب بينها قاموس ومراجع أخرىوكمبيوتر  
الهوايات واأللعاب واألخبار والكتـب المنفتح عن  الحديث نافراد عائلتأيتبادل   )٦

 والمواقـع يفزيونيـة التـي يشـاهدونهاالتي يطالعونها واألفالم والبـرامج التل 
 اإللكترونية الجديدة التي يطلعون عليها 

لمـتـاحف والمكتـبـات وـحـدائق ـتـذهب العائـلـة مجتمـعـة ـفـي زـيـارات إـلـى ا  )٧
 الحيوان والمواقع التاريخية وأماكن أخرى مهمة 

تخدام األلفاظ والعبارات  على اسنابناساعد ن وحديث الطيبشجع عادات الن  )٨
 عـن طريـق هوايـات مثـل تعلم كلمات جديدةشجعه على ما ن، كالصحيحة 
  غيرهاو    Cross Words Puzzlesحل ألغاز الكلمات المتقاطعة  

 



 ٤٦

 
 

 أحـداثعلى المائدة، وفي المناسبات اليومية األخرى، تتحدث العائلـة عـن   )٩
  وتعطى كل فرد فرصة ليتكلم وتصغي إليهيومال 

سـة، الـى علـم بتقدمـه فـي الدر عحن في المدرسة، وننابناعرف معلمي ن )١٠
 عهايضاوموسنته الدراسية بالمواد التعليمية المقررة  عرف أيضا نو 

عرف نقاط الضعف ن و٠ال جيدا ودرجات مدرسية مرتفعة عمنابناتوقع من ن )١١
 منحه التشجيع والعون الخاص حين يحتاج إليهمانلديه و ونقاط القوة  

راـسـة الجامعـيـة والـسـعي  ـعـن المـسـتقبل والتخـطـيط للدـنـابناتـحـدث ـمـع ن )١٢
وقت آلخـر  ، كما نتحدث معه من  وما بعدهاالهادف إلى مهنة وشهادة عليا 
 عن أهمية القراءة في الحياة 

    
 المنزليـة بالنسـبة إلـى الـدعم م أو أكثـر فـإن مرتبـة بيئـتكة درجـ)١٨( علـى مإذا حصلتف

جـزء ، هي في الستمرالمالذاتي م القراءة والتعل على مبنك الاهمنووالتشجيع الذين تمنح
  ٠ الجيد هذامالجاد للمحافظة على موقعكاالستمرار في العمل  م وعليكاألعلى

 
 االهتمام م وعليك، متوسطم فإن موقعكدرجة) ١٨(و ) ١٢(درجات بين  على موإذا حصلت

  ٠ الثقافية المنزليةمبتحسين بيئتك
 

 األدنـى، جـزءهو فـي ال ،سف، مع األمفإن موقعكدرجة ) ١٢( عن مت درجاتكلأما إذا ق
  ٠ غدايسول  اليوم،٠٠  اليومكمواإلسراع بتحسين موقفلذلك،  التنبه موعليك
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    تصور للمستقبل تصور للمستقبل تصور للمستقبل تصور للمستقبل 
    و صيحة لبني وطني و صيحة لبني وطني و صيحة لبني وطني و صيحة لبني وطني 

    
 وبدأت زوجته في إحضـار أصـناف ٠٠ وجلس إلى الطبلية ٠٠عاد الرجل من عمله  

 كان جهـاز الراديـو ٠٠ اللحم المسلوق  شوربة بها قطع من٠٠ أرز ٠٠ ملوخية ٠٠الطعام 
 حضـرت الزوجـة مـرة ٠٠ جاء األوالد فرادا وجلسـوا إلـى الطبليـة ٠٠يبث بعض األغاني 

بعد فترة، انقطع بث األغاني وجـاء صـوت المـذيع لـيعلن و ٠٠أخرى ومعها بعض الخبز 
بني أال يريد أطفئ الراديو  يا : " فوجه الرجل حديثه إلى أصغر أوالده٠٠بدء نشرة األخبار 

 !" هؤالء المذيعين أن يتغدوا هم أيضا؟
 

وقـت  حدث هذا السيناريو في أحد البيوت المصرية فـي ٠٠!  هذه ليست طرفة٠٠ 
إلـى الـوراء بعض الشيء  ولنرجع اآلن زمنيا ٠٠ ما من الربع الثاني من القرن العشرين 

الستماع إلى شخص يبـث لم يكن أحد ليتصور إمكان ا مثالبمائة عام الحدث  قبل ذلك ٠٠
عبر األثير نشرة أخبار عالمية ويمكن سماعه في أي مكان على وجه البسيطة في نفـس 

 لم يكـن أحـد ليتخيـل ٠٠ أيام ظهور الراديو ٠٠ في تلك األيام٠٠ وبالمثل ٠٠وقت اإللقاء 
وتفـوه بمـا وتخيـل هـذا،  ولـو حـدث ٠٠إمكان الوصول إلى القمر والهبوط على سطحه 

  ٠٠ان من السهل جدا وصفه بالعته أو الجنون أو حتى بالكفر تخيله لك
 

 هل كان أحد يتخيـل التطـور المـذهل الحاصـل فـي ٠٠ومنذ خمسون عاما فقط  
تخطط شركات في أيامنا هذه  حيت تتواجد اآلن ٠٠أجهزة التصوير الرقمية فائقة الدقة؟ 

 صـور ألي مكـان إلدارة برامج تصوير تصل إلى نصف متر فـوق سـطح األرض وإرسـال
 كيلـومتر ٣٦٫٠٠٠على سطح الكرة األرضية عن طريق األقمار الصناعية مـن ارتفـاع يبلـغ 

في الفضاء مباشرة لمن يريد، وما على المشتري إال أن يتصل مباشرة من منزله أو مكتبه 
بالشركة ذات الصلة، ويطلب شراء الصورة التي يريد لتصل له  مباشرة على حاسبه اآللي 

 ٠٠٠ Credit Cardع ثمنها آليا أيضا عن طريق بطاقته االئتمانية بعد دف
 

مـا ك عزيزي القارئ أال تفكر فيما يلي بعقلية اليوم ولكـن بعقليـة منواآلن، أطلب  
وأـطـرح علـيـك ـهـذا  ،)حرـكـة الـتـاريخ(ـفـي معـنـى آـخـر  أو  ،"ـكـوامن المـسـتقبل"أـسـميه 

الشتاء الباردة في غرفة نومه بمصر رجل يجلس إلى الكمبيوتر صباح أحد أيام : السيناريو
الجديدة بالقاهرة وإلى جواره زوجته يتسامران بالصوت والصورة عبر اإلنترنت مع ابنتهم 

فـي مدينـة كيوتـو   Kamogawaمن نهر كاموجاوا  التي انتقلت مع زوجها ليسكنا بالقرب
قوش رائعة بألوان  ترى االبنة عبر شاشة الكمبيوتر بجانبهم زهرية فخار ذات ن٠٠باليابان 
  ليتك كنـت – ٠٠من أين يا أمي حصلتم على هذه التحفة؟ : فتشير إليها وتسأل ٠٠جميلة 

إدفـو فـي  اشـتريناها مـن محـل صـغير ٠٠ الجنوبمعنا األسبوع الماضي في رحلتنا إلى 
أكمل معبـد فرعـوني فـي وبالمناسبة هو (معبد إدفو قريب من أسوان التابعة لمحافظة 

كنت  ٠٠جميلة  فعال ٠٠جميلة هي :  أجابت االبنة٠٠ هل أعجبتك؟ ٠٠ )طالقمصر على اإل
 حيـثوصـلوا الشـهر الفائـت مـن البرازيـل   لجيـران جـدد شيء مماثـل أفكر في إهداء

من كبر األسواق هنـا وتنـوع المنتجـات   لكن لألسف بالرغمغدعوناهم لزيارتنا مساء الد
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ال  "٠٠ول على شيء شبيه بهـذه الزهريـة   الصعب جدا الحص من كل بالد الدنيا كان من
سأرسل إليك حاال نسخة طبق األصل حتى تستطيعين  "٠٠ أجاب األب ٠٠" عليك يا حبيبتي

وأعتقد أنها ستكون مناسـبة جـدا ألن بهـا شـيء مـن  ٠٠غدا  الجدد كمإهدائها إلى جيران
" د مصـرصناعة يدوية من أعمـاق صـعيفي األصل الخصوصية كونك مصرية وكونها أيضا 

ويضعها فـي جهـاز بجـواره ) بتشوق على الشاشةابنته وتتابعه ( يأتي الرجل بالزهرية ٠٠
 Imme-Transولنسميه مثال إيمي ترانس (ذات أزرار كثيرة كبيرة على شكل علبة معدنية 

لـن يسـتغرق األمـر سـوى عشـر  "٠٠ ويخاطب ابنتـه ٠٠) "نقل فوري":  اختصاربما يعني
تأكـدي لكـن  و٠٠قط، ضعي اإليمي ترانس في وضـع االسـتقبال  ف٠٠دقائق يا عزيزتي 

بإغالق الجهـاز األب  ويقوم ٠٠"  إلخ بهالخامات الالزمةاأللوان و جودوجاهزيتة وأوال من 
 تقـوم ٠٠وفعـال  ٠٠ويستمر الحـديث لـبعض الوقـت  ٠٠ضغط على عدد من األزرار يثم 

جوارها في كيوتو التي تبعـد عـن االبنة بعد عشر دقائق بفتح جهاز إيمي ترانس مماثل ب
 ويتأكـد ٠٠زهريـة مـن الطبق األصل  وتقوم بإخراج نسخة ٠٠القاهرة آالف الكيلومترات 

 بـنفس النقـوش الدقيقـة ٠٠ية سليمة تماما بـدون أي خـدوش داألب من استالم ابنته لله
 لقـاء  على أمل٠٠رات الشكر  والعرفان ا وتنتهي المكالمة ببعض عب٠٠واأللوان البديعة 

   ٠٠  بتوقيت القاهرةكمبيوتري آخر مساء اليوم التالي
 

 مـن ، بل تصور مبسـط جـدا٠٠هذه أيضا ليست طرفه، وال هو شطط في الخيال  
مـن عـدد مـن السـنوات  بصورة أو بأخرى بعد على كوكبنا لما يمكن أن يحدث ،العبد لله

   ٠٠ قل أو كثراآلن 
 

    :عزيزي القارئ

      

 عنـدما تقـود سـيارة، مـاذا تعتقـد أنـه يحـدد ٠٠تصـور آخـر ى لإنأتي  حيندعنا ال 
 فإذا وجدت أمامك مثال حمـارا ٠٠ إنه أبطأ شيء يسير  أمامك ٠٠ ؟سرعتك على الطريق

إذا وجـدت و ٠٠يحمل أثقاال فسوف تضطر إلى أن تبطئ من سرعتك حتى ال تصطدم به 
 الثالثـة وهـم طفالـهه زوجتـه وأما يسير أمامك دراجة بخارية يقودهـا راكبهـا ومـن ورائـ

في سيرك  ئبطت حتى ال يقعوا من فوق الدراجة فسوف تضطر إلى أن بعضهميتشبثون ب
أن مـا يسـير أمامـك هـو  كـذلك إذا وجـدت ٠٠علـى األطفـال واالنتباه وعينك بكل القلق 

 تسير حينا وتقف أحيانا فسوف تضطر أيضا إلى أن تقـف حينمـا تقـف تلـك سيارة خربانة
وبال أعطال سليما أما إذا كان ما يسير أمامك سريعا  ٠٠دما تسير بعرة وتعاود السير ياالس

 ٠٠ وقـت ممكـن إلى مقصدك في أقلتصل لأو هموم فسوف تتمكن من زيادة سرعتك 
، الحمار والدراحة البخارية والسيارة الخربانـة: ويمكننا تمثيل تلك المعوقات المفترضة هنا

 فـإذا تمكنـا مـن ٠٠والجهل والمـرض فـي مجتمعاتنـا العربيـة بمثل الفقر على الترتيب، 
هذه البائسة  حالتناالمعوقات التي تتحكم في سرعتنا، وأهمها حاليا في  التغلب على تلك

وعود  ٠٠لقطار اعائق األمية الرهيب، أمكننا إطالق العنان ألنفسنا لزيادة سرعتنا للحاق ب
إذا اتبعنـا مـا  ، بعـون هللا،يع ذلك بكل تأكيد نحن نستط،مهيد وكما ذكرت في الت،على بدء

  ٠٠٠ التكريس والمثابرةووااللتزام  ٠٠٠على الهدف وأعيننا العمل  :اتفق عليه العالم كله
 

طلق الذي أ Quality Controlمن حياتي في مجال ضبط الجودة سابقة عملت في فترة 
وفي تطـور الحـق  Quality Assuranceضمان الجودة أو ضمان النوعية فيما بعد عليه 
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قديرة خبيرة ووكانت امرأة  Quality Management إدارة الجودة شملاتسع المفهوم لي
حـادث التتلقـى تقريـر عنـدما : من كندا تدير تلـك اإلدارة وكـان ممـا قالتـه لـي ذات مـرة

Incident Report  أن تقوم بأمرين أولهما أن تحل هذه إال ما عليك فأو تعرف بالمشكلة
األمـر اآلخـر وهـو ولكنـه قصـير األجـل، طبعا ام و هلة وهذا عمل آني عاجل وهالمشك

أن تبحـث فـي األسـباب الحقيقيـة فـي المسـتقبل الهام جدا أيضا لضـمان نوعيـة عملـك 
لحدوث هذه المشكلة وعندما تصل إليها عليك أن تأخـذ مـن اإلجـراءات مـا يكفـل عـدم 

لمـاذا ) ?Whyلمـاذا؟ (ن تسـأل نفسـك  بحثك في األسباب عليك أعند و٠٠تكرار حدوثها 
 هذا السؤال اسأل نفسـك عـن هـذه اإلجابـة لى عتك وعند إجاب٠٠حدثت هذه المشكلة 

  وفـي أحـد هـذه المـرات ٠٠وكرر هذا السؤال لسبع مرات متتالية ) ?Why لماذا؟(أيضا 
   ٠٠الشافية الوافية  إلى اإلجابة ال شكبسوف تصل 

 

 من أحدهم أو عند حـدوث أي حـدث أو موقـف أو عندما أالحظ أي تصرفاليوم و 
 لمـاذا كـادت ٠٠ لماذا أصيب هـذا الطفـل باإلسـهال؟ ٠٠ مثال ٠٠ أي شيء ٠٠  مامشكلة

بهذه الطريقة فـي حـادث مع أطفالها الثالثة هذه السيدة أن تتسبب عند عبورها الطريق 
أثنـاء في وفجأة، و ،هكذاالفاخرة السيارة هذه من نافذة زجاجة الألقيت  لماذا ٠٠سير؟ 

بـدون بالمستشـفى  لماذا ظل هذا المصاب في غرفة الطـوارئ ٠٠؟ سيرها في الشارع
 أجزم بـأن السـبب الحقيقـي لكـل ٠٠دقيقة حتى كاد أن يفقد حياته؟  ١٧رعاية ألكثر من 

 ٠٠" التربيـة والتعلـيمفـي نقص الـ ":هذه المعوقات التي نعاني منها وتعوق تقـدمنا هـو
 أن القراءة هي الخطـوة األولـى التـي يجـب علينـا ،مجدداعزيزي القارئ  ،لذلك أؤكد لك

 نحـن بالتأكيـد لـن نكـون ٠٠  منـذ الصـغرنـاجميعا أن نهتم بها ونغرسها في نفوس أجيال
في سـبيل هللا القيام به علينا  دموجودين في هذه الحياة لنرى نتيجة غرسنا هذا لكنه جه

علـى ) فـرض كفايـة( وليس ))))فرض عينفرض عينفرض عينفرض عين((((ا هو واجبنا هذويقيني أن  ٠األوطانمستقبل و
  إذا كان لنا، كعرب، أال نخرج من التاريخ، كمـا ،كل بني آدم مسئول عن أطفال في بالدنا

منذ أكثر من عشـر سـنوات، وأن نبقـى، ، رحمه هللا، األفاضلاألجالء نا ؤتساءل أحد علما
  ٠٠ بشريةتقد في تقدم الكعرب، في هذا العالم، وأن نستعيد دورنا المأمول وتأثيرنا المف

 

 : عزيزي القارئ
 كاتب حضر، ١٩٨٩التحديد في ديسمبر من العام وب ،عشرين عاما لىما يزيد عمنذ  

 الكبير الشـيخ أحمـد ديـدات، كلمة ألقاها الداعية )كمترجم فوري احتياطي( ه السطورهذ
ومـا زلـت أتـذكر ،  الجبليـةحـةابمصلين، بالمسجد الكبير بمنطقة ال الحشدرحمه هللا، في 

  : في الجموعحماسه المتقد وانفعاله الشديد وصياحه
 ،""""٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  يا أمة   يا أمة   يا أمة   يا أمة wake upwake upwake upwake up        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أمة اقرأ ال تقرأ  أمة اقرأ ال تقرأ  أمة اقرأ ال تقرأ  أمة اقرأ ال تقرأ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠""""

 

 أصيح عاليا مكـررا  ما واليوم ال أجد ما أستحث به كل من يقع في يده هذا الكتيب إال أن
  :عشرين عاماما يربو على قاله الداعيـة الكبيـر، رحمه هللا، منذ 

 
 
 

    )))) يا أمة يا أمة يا أمة يا أمةwake upwake upwake upwake up    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أمة اقرأ ال تقرأ أمة اقرأ ال تقرأ أمة اقرأ ال تقرأ أمة اقرأ ال تقرأ ((((
    



 ٥٠

    
    

 دراصراجع ومم
 
 
 مواقع متنوعة على اإلنترنت )١
 ٢٠١٠/ ٢٠٠٤ –فعلية وقراءات متفرقة ومعايشة مشاهدات  )٢
   - هـ ٦٧٦/ ٦٣١لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي : رياض الصالحين )٣

 طشعيب األرنؤو: تحقيق وشرح وتعليق    
  ٢٠٠٩ أغسطس  - طولك ووزنك: )مناهل ثقافية (٤٢# نشرة مكتبة سفير م ج الرقم  )٤
 )٢٠١٠(الطبعتين األولى والثانية من هذا الكتيب  )٥
٦( 

The Forbes Book of Business Quotations 
      (Thoughts on the Business of Life):          

Education           
Reading             

   فاروق الباز ٠د: ممر التنمية )٧
 The Futuristأعداد مختلفة  من مجلة   )٨
 : ٢٠١٠/ ١٩٩٣ –إصدارات شركة شعاع أعداد مختلفة من  )٩

 خالصات كتب المدير ورجل األعمال     
 المختار اإلداري     
  عالقات     
    com.edara.www   
  :٢٠٠١  -) ٦٧٠(سلسلة اقرأ    –طارق حجي  : قيم التقدم )١٠
   com.heggy-tarek.www   
        :"حتى ال يلقى العرب مصير الهنود الحمر: نحن اآلن مع األسف على هامش التاريخ") ١١

  ١٩٩٩ ديسمبر ١٩   ٣٨٨٠ )ةالقاهر ( مجلة المصور–فوزي حماد   ٠ د٠أ      
 الخطوط الجوية العربية السعودية     مجلة –فهمي هويدي /  األستاذ:غرباء األندلس) ١٢

  ١٩٨٨ مايو – "أهال وسهال     "
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 :مالحظة هامة
 

 وال يحظر أبدا  طبع أو تصوير أو حفظ أو تخزين أي جزء من هذا العمل بأي ٠٠٠يسمح 
 بـل ونحـض علـى ذلـك وبـدون إذن ٠٠٠وسيلة من وسائل الطباعة أو تسـجيل البيانـات 

 ٠٠٠مه كوسيلة للوالدين في البيوت لتشـجيع األطفـال علـى القـراءة غية استخدابكتابي، 
 ويمكـن لمـن ٠٠٠ الخطوات فـي طريـق المعرفـة أهم عن البيان أن القراءة من يوغن

 :يريد الحصول مجانا على النسخة اإللكترونية من هذا اإلصدار الكتابة إلى العنوان اآلتي
 

eltoukhy.tghouse@gmail.com 
 

 ٠٠٠ خيرا كثيرا   وجزاكم هللا٠٠٠
 
 
 

 يوم ،بحمد هللا ،تحديثاالنتهاء من هذا التم 
  ٢٠١٠ ديسمبر ١٤الموافق  ثالثاءال

 
 



 ٥٢

 
 
    

    ::::أعمال أخرى للكاتبأعمال أخرى للكاتبأعمال أخرى للكاتبأعمال أخرى للكاتب
 

 : ٢٠٠٥ - "عودة سالمة"
 فعليـة ومـن واقـع الحيـاة تصـور إيمـان وصـالبة أم اأحـداث سـردتمطبوعة قصة قصيرة 

لى مدى ما يقـارب الثـالث سـنوات لعــالج شجاعة، ومعاناتها وصبرها ومسيرة كفاحها ع
  ٠٠٠طفلتهـا مـن التوحـد 

 

 : ٢٠٠٨ - "حكايات ذات مغزى"
علـى كتبـت بنـاء ) إلكترونية فقط وغير مطبوعة() ١٢(لألطفال قصيرة مجموعة قصصية 

 تصـور سـلوك الحيـوان، وقـد قصـد بهـا من واقع الحيـاة البريـةتقارير لمشاهدات فعلية 
  –يلة يتعلم من خاللهـا الطفـل بعـض القـيم والسـلوكيات اإليجابيـة ـوسالكاتب أن تكون 

  ٠٠٠   يتعرف به الطفل على الحيوان موضوع القصةوصف مختصروقدم لكل قصة منها ب
 

 
    ::::إن شاء هللاإن شاء هللاإن شاء هللاإن شاء هللاوقريبا وقريبا وقريبا وقريبا 

 
 

:  دورية ثقافية عامة مع التركيز على٠٠ """"مناهل ثقافيةمناهل ثقافيةمناهل ثقافيةمناهل ثقافية""""استئناف إصدار النشرة اإللكترونية 
إدارة الفـرد وباألخص اإلدارة ) ٢واجبات اآلباء في البيوت، ووباألخص  والتعليم التربية) ١

  تطوير الذات والتعلم الذاتي المستمر ) ٤البيئة وصحة اإلنسان، و) ٣لحياته اليومية، و
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