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 األطفال لدىتشجيع القراءة 

 ٛـُِخ ا٤٘ٛذسٌ. د     ثذس زل٠ذ ٟٜٖ. د
 

 ٟب اٛـشَْ ئىل ربُْٔ اٛٔشاءح ادلض٠شح وادل٘زجبد اٛوبٟشح؟ 
اٛزشثُخ ه٠ُٜخ ٟز٤بُٟخ رٔىٝ هًٜ ادلزبثوخ اٛىاهُخ واٛزىعُهبد ادلزض٣خ ٛزؾُْٔ ًبَابد  

ىُٔخ ربزبط ئىل أ٣شاـخ  و٢ٟ ٤٧ب ُا١ ًشط ٟهبسح اٛٔشاءح ادل. ٟشعىح ِٜٛشد واجملز٠ن
رزىَٓ ٟن اٛوـٚ اٛذساعُخ، وال رؼوَ ٟان   ووعبئٚ شبئٔخ وٟز٤ىهخ، الٟغز٠شح 

 .هنبَخ اُٛىٝ اٛذساعٍ
الطفل الطمىح الذي ميارس القزاءة يف العطلة الصيفية ويصققل وىاىهقو   
حيقق إجناسات دراسية أكرب ون الطفل الذي يتزك القزاءة طىال الصيف ألنو يفقد 

رات الدراسية اليت تعلمها طىال العام الدراسي فاملهارات تستمز وق   بعض املها
ىذا وا تؤكده نشزات ودراسات املنظمات املهتمة . املمارسة واملىاظهة واالنتظام

وهًٜ ػىء ٧ز٥  (RIF)بزعاية الطفىلة ونشز الثقافة ملاليني األطفال وثل ونظمة 
ُٚ ادل٘زجبد اٛوبٟخ وادل٤ضُٛخ ٍٗ اٛوىآت اخلـريح ٢٠ُ احل٠٘خ أ١ ٣ـبٛت ثؼشوسح رِو

ثزشاغن ٟهابسح   اٛوبٟخ رٔىٝ ادل٘زجخ . ر٠٘ٚ ٟغريح ادلذسعخ ٛزُٜٔٚ اِٛبٓذ اٛزو٠ٍُٜ
اٛٔشاءح ادلغز٠شح ادل٤ل٠خ هًٜ ٟذاس اٛغ٤خ ه٢ ؿشَْ ر٤لُٞ عٜغخ ٟا٢ ادلغابثٔبد   

ٙ شن٢٘ اعازٌ  . واحملبػشاد واٛذوساد اٛزذسَجُخ اٛو٠ُٜخ وا٣ْشـخ اٛضٔبُُخ ادلز٤ىهخ
ا٣ْشـخ ا٤ُِٛخ واٛشَبػُخ وأه ُٟخ يف دهٞ هبداد اٛٔشاءح ادلغز٠شح هٜاً اٛىعا٦   
اٛظؾُؼ ٢ٟ خ ٙ سثؾ اٛز ُٟز دبغ د عزاثخ رزغبوة ٟن ُٟىذلٞ و٧ز٥ ا٣ْشـخ 
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خبسط أعىاس ادلذسعخ ال رٔٚ أذنُخ ه٢ ادل٤ب٧ظ اٛذساعُخ ثٚ ٧ٍ ٟز٠٠خ ٛشعابٛزهب يف  
 . ٜٞر٠٤ُخ ئٟ٘ب٣ُبد واعزوذاداد ادلزو

رـجُْ ٟب عجْ َزـٜت ٟشبسٗخ اِثبء واْٟهبد يف ادلغبذنخ يف ه٠ُٜخ اٛزضَُٔ 
واعزض٠بس أوٓبهتٞ ثب٤ٛبُن ادلُِذ ُبٛٔشاءح ر٤زشش ورضد٧ش ه٤ذٟب رٔزش١ ٟن اٛٔذوح احلغ٤خ 
. وٗٚ ٟلهش ؽؼبسٌ ال ثذ ٢ٟ رـج٦ُٔ واٛوُش يف سؽبث٦ ٗغٜىٕ وممبسعخ ثبعز٠شاس

ٛىٓذ وادلبٙ ثظىسح دوسَخ ٛز٠٤ُخ اٛاىهٍ اٛضٔابيف يف   و٢ٟ ٤٧ب رأيت أذنُخ زبظُض ا
أُؼٚ وعُٜخ ٛزشغُن اْؿِبٙ هٜاً اٛٔاشاءح   . احملُؾ اْعشٌ وادلذسعٍ واجملز٠وٍ

ر٘ى١ ٢ٟ خ ٙ ٟشب٧ذهتٞ ٤ٛب وحن٢ ٣ـبٛن اٛ٘زت ٟوهٞ ثظِخ ٟغز٠شح يف اٛجُاذ  
 .وخبسع٦

أٛ٘زشو٣ُخ رٔاىٝ  ادل٘زجخ اٛيت ربزىٌ هًٜ ادلىاد ادلغ٠ىهخ وادل٘زىثخ وادلشئُخ و
ثز٠٤ُخ احلظُٜخ اٌٜٛىَخ ِٜٛشد و٠ٜٗب صادد ه٤بَخ اجملز٠ن ثبعزض٠بس ادل٘زجبد ثظاىسح  
طؾُؾخ ٠ٜٗب ؽٔٔذ ا٤ٛهؼخ احلؼبسَخ ادل٤شىدح وخبطخ يف ٧زا اٛوظش اٛزٌ َشهذ 
صىسح ٟوٜىٟبرُخ ور٤ُٔخ رز٠ضٚ يف ه٠ْ احملزىي اٛو٠ٍٜ، ور٤ىم اٛىعابئؾ اٛزو٠ُُٜاخ،   

َإٗذ ادلزخظظى١ يف ُٟذا١ اٛزٗبء هًٜ أ١ أؿ م هٜاً  . ز٤ىهخورذُْ اٛوٜىٝ ادل
ا٠ٜ٘ٛخ ادلٔشوءح، واٛظىسح ادلإصشح، واٛظىد واحلشٗخ ٢ٟ أ٧ٞ ثىاثبد اٛضشاء اٛضٔابيف  

 . واٛزٗبء اٛزايت
رغبهذ اٛٔشاءح ادلغز٠شح اٛىاهُخ هًٜ ر٠٤ُخ ٓذساد اِٛاشد وربغاا ا٤ٛـاْ    

٠ٗب ر٠٤ٍ رٗبء٥ اٛزايت ُُٔىٝ ثشعٞ أ٧ذاُا٦،  ثبِْٛبف وصَبدح احلظُٜخ اٌٜٛىَخ ٛذ٦َ 
واٛزَُ٘ ٟن ثُئز٦، وؽٚ ٟشب٦ٜٗ، واالعز٠زبم ثبٛىٓذ، وادلغبذنخ اِٛبهٜخ يف رىعُن 

 . ٣ـبّ أسس اٛضٔبيف، وصَبدح دنى اٛىهٍ االعز٠بهٍ
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َوزرب . رٔبط اجملز٠وبد دبذي ا٧ز٠بٟهب ثزِوُٚ ورـىَش ور٤ىَن خذٟبد ٟ٘زجبهتب
ٓجبٙ هًٜ اٛٔشاءح وٟوشُخ ٟهبساهتب ٤ٟز اٛظٌش ٢ٟ ٟإششاد ؽُبح ا٣زشبس اٛ٘زبة وأ

رزؾ٠ٚ ادلإعغبد اٛزشثىَخ وخبطاخ  .  ُ٘شَخ ٗششنخ و٢ٟ ه ٟبد ادلغزٔجٚ اٛضا٧ش
اْعشح وادلذسعخ ٟغئىُٛخ عغ٠ُخ يف ر٘ى٢َ هبداد طؾُخ رشبسٕ يف ئهذاد اٛٔبسب 

أرُٗبء اٛوبمل ٟضٚ  وٛٔذ أٗذ. ا٤ٛهٞ اٛزٌ زنت اٛجؾش ادل٤لٞ واالعز٘شبٍ اذلبدٍ
هشٔىا اٛٔشاءح  -٤ٟز اٛـِىٛخ ؽىت اٛ٘هىٛخ -هًٜ أهنٞ  اٌٛضايل واٛغُىؿٍ وأدَغى١

اٛذائ٠خ ث  ا٣ٔـبم، واٛو٠ٚ اٛذائٞ ث  َأط و٧زا عش ٢ٟ أعشاس وأعاجبة رِاىّ   
ر٠٤ٍ اٛٔشاءح احلشح ٟهبسح اٛزِ٘ري ا٤ٛبٓذ واخلُبٙ اخلظت ٛاذي اٛـِاٚ    .ادلشٟىٓا

ووعُٜخ ٣بُوخ , وعغُخ ساعخخ, وٟزوخ ٟزغذدح, غز٠شح هبدح َىُٟخُزظجؼ اٛٔشاءح ادل
و٢ٟ خ ٙ اٛٔشاءح اذلبدُاخ َا٤لٞ اٛـِاٚ    . ٢ٟ وعبئٚ اٛغوبدح وهتزَت اْخ ّ

ادلوٜىٟبد، وَشبسٕ يف اخزُبس اٛٔظض واعزض٠بس اٛىٓذ، وَجبدس يف اعز٤زبط احلٔبئْ، 
وَظؾؼ احنشاُبر٦ يف ٣ـْ  وَضبثش يف آز٤بص اِٛىائذ ٤ُُبٓش ؤَبس١ وزنٜٚ وَ٘زشَ

 . ا٠ٜ٘ٛبد و٧ز٥ رل٠ىهخ ٟهبساد زل٠ىدح ٛظ٤بهخ احلُبح ثشوػ ادلشػ واٛزِبؤٙ
ر٤بدٌ اٛزشثُخ احلذَضخ ثؼشوسح روىَذ اٛـِٚ هًٜ أحببس يف ثشاٟظ احلبعات  
اِيل وٟىآن اال٣زش٣ذ ادلزخظظخ ٛٓؿِبٙ ْهنب اٛـشَْ اٛغشَن ٜٛٔشاءح ادل٠زوخ واٛزوٜٞ 

زا ُا١ ادل٘زجبد اٛيت رغزٔـت اٛٔشاء ثظىسح ٟزضاَذح رٔىٝ ثظىسح ٟزغبسهخ ذل. اِٛوبٙ
دبؼبهِخ عهىد٧ب ٛزـىَش ئٟ٘ب٣ُبهتب ورىُري ُشص اٛزوٜٞ واالعز٘شبٍ هرب شج٘بد 

 . اال٣زش٣ذ
رنت أ١ رو٘ظ ُٜغِز٤ب يف احلُبح هُٔذح ساعخخ رضجذ ه٠ُٜاب أ١ اٛ٘زابة   

٦ ٜٛزؾظاُٚ  ٌ ٣غزوا ثا َ ص٤ٟب ٗظبؽت طبدّ ؿىاٙ اٛو٠ش ال هبسع ػشوس
اعزُبص ادلٔشساد يف ُزشح االخزجبساد مث ٣زخٜض ٤ٟا٦ وال   اٛذساعٍ ادلإٓذ ٢ٟ أعٚ
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اٛٔشاءح ٟغئىُٛخ هل٠ُخ وسعبٛخ ٟٔذعخ ال ِٟش ٢ٟ رب٠ٜاهب  . ، و٣وُش ٟو٦خنٜض ٦ٛ
واٛزغ٠ٚ هبب ٍٗ ٣٘ى١ أٟخ ُبػٜخ ذلب وصهنب ثا اْٟٞ ادلزؾؼشح ُزوُش ٟن ادلوشُاخ  

 .٢ شأ١ اٛضٔبُخ ه٠ً ٓىاًل، وروٍٜ ٟ

 تعريف القراءة وبيان أهميتها للفرد والمجتمع

رجوًب ٜٛضاوَخ اٛو٠ُٜخ واٛو٠ُٜخ اٛيت ٤٣ـْٜ ٤ٟهب و٧اٍ يف   روشَِبد اٛٔشاءحرزوذد 
رٔىٝ هًٜ رِبهٚ رايت و٧ٍ شبشح جلهىد ٟٔظىدح رغري ٟهبسح ٣ِغُخ وهُٜٔخ زلظٜزهب 

ٔزش٣خ ثبٛشًجخ ادلشرجـخ ثبدلهابسح اٛايت   ٣٘زغجهب ٢ٟ خ ٙ ادلوشُخ ادلخبـىاد ٟززبُٛخ 
 .رغزٜضٝ ادل٠بسعخ
٧بٟخ ِٜٛشد واجملز٠ن ْهنب روـٍ ؽُبر٤ب سبُاضًا، ورضاشٌ اخلُابٙ    صشَخ واٛٔشاءح ه٠ُٜخ 

ورذهى ٜٛزىاطٚ ٗغت اٛغٜىٕ ادلشًىة ورغبهذ يف ورغزضري اِٛ٘ش ورىعن ادلذاسٕ، 
أ٧ٞ ه٤بطش وٟ٘ى٣بد وؽذح ثا ادلبػٍ واحلبػش وثا صبُن أُشاد اجملز٠ن و٧زا ٢ٟ 

  .  اجملز٠ن اٛٔبئٞ هًٜ اٛز٤بعْ واٛز٘بٟٚ
أرنبثُخ اٛىاهُخ ادلشبسٗخ ٧ى اِٛشد ٛزشثُخ اذلذٍ اْمسً ئ١ 

هًٜ اٛغوٍ ادلغز٠ش ٤ٟز اٛـِىٛخ يف احلُبح ورىؿا ا٤ِٛظ 
ٜٛجؾش ه٢ ادلوشُخ ؽىت َ٘ى١ هبشًٔب ٜٛضٔبُخ، ٟغاز٠زوًب  

١ ٢ٟ ٟ٘ى٣بد ؤٟىٟابد  ُز٘ى ثبٛوٜٞ ؤَذس ُٓٞ اٛٔشاءح
اٛٔشاءح أعبط رٔاذٝ اجملز٠وابد   . ُ٘ش٥ وعٜى٦ٗ اٛشآٍ

والثذ ٢ٟ اٗزغبة ٟهبساهتب دوًٟب و٠ٜٗب رشصب٤ب ٟهبساهتاب  
ووك٤ِب ا٤ٛبُن ٢ٟ ادلوٜىٟبد ادل٘زغجخ يف رغُري ؽُبر٤ب اُٛىُٟاخ  ئىل ممبسعبد وآوُخ 
غُن ُٓٞ اٛٔشاءح و٣شش وذلزا ٗب١ ادلشثى١ دائ٠ب زنشطى١ هًٜ رش. ٠ٜٗب رٔذٝ اجملز٠ن

 . هًٜ ادلغزىي اْعشٌ ويف ا٤ٛـبّ ادلذسعٍ ُؼبئٜهب
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 حقائق وأرقام

اٛ٘ىَذ ٟذاسط رشري ثوغ اٛذساعبد ادلُذا٣ُخ ئىل أ١ اٛـِٚ يف سَبع اْؿِبٙ يف 
( 271، 272ٝ، ص  2002عُٜٞ واٛوُغً، ) َوبين ٢ٟ ػوَ يف ٟهبسار٦ اٌٜٛىَخ

أو اْؽاشٍ  ا٠ٜ٘ٛبد َزوشٍ هًٜ ثوغ  أ١يف ٧ز٥ ادلشؽٜخ َغزـُن ٟن أ١ اٛـِٚ 
   .٣ظَ اْؿِبٙ َغزـُوى١ سواَخ ٓظخ ٟن رشرُت أؽذاصهب ٢وأ١ أٓٚ ٟ اٛيت ربُؾ ث٦

وًشط ؽت االعزـ م يف ٣ِىط اٛـ ة ادل٘زجخ راد سعبٛخ هل٠ُخ يف ٣شش اٛىهٍ 
 و٤٘ٛهب ال شن٢٘ أ١ رٜوت دوس٧ب اٛضٔبيف اٛشبٟٚ ئال ثزوبو١ وصُْ ٟن أسٗب١ اٛو٠ُٜاخ 
اٛزو٠ُُٜخ ُبٛز٤غُْ ٟن ادلو٠ٜا وئداسح ادلذسعخ وأوُٛبء اْٟىس سٗبئض ال ثاذ ٤ٟاهب   

 .ٔجنبػ دوس ادل٘زجخ ادلذسعُخ
٠ٜٗخ رٔشَجب مث  100 اٛـِٚ ٠٤َى اٛـِٚ ٌٛىَب ثش٘ٚ عشَن ٍُِ ع٢ اٛضبٛضخ َغزخذٝ

٠ٜٗخ مث َِٔض ٟشح أخشي يف ع٢ اخلبٟغخ ؽُاش   2300يف ع٢ اٛشاثوخ َغزخذٝ 
٧ز٥ اٛزٔذَشاد اٛيت رزٗش٧ب ادلإعغبد ادلزخظظاخ  . ٠ٜٗخ رٔشَجب 2300َغزخذٝ 

ذبواٚ  ( Roehlkepartain & leffert, 2000, 96)اْحبابس  و٠اٚ  ث
ْ ْهناب   راد ٟغئىُٛخ هل٠ُخادل٘زجخ يف اٛجُذ وٟشؽٜخ سَبع اْؿِبٙ   ويلاحملـاخ ا

   .ٗربي ال٣ـ ٓخ
أ١ اٛـِٚ يف  -اٛغبثٔخ٠ٗب يف اٛذساعخ  –َشٌ ادلزخظظى١ يف ُٟذا١ اٛزشثُخ 

هبدح أؿ م هًٜ  بدُٓٔخ َىُٟب شنبسط خ ذل 10ٟشؽٜخ سَبع اْؿِبٙ زنزبط ئىل 
ئ١ ًشَضح اٛـِٚ يف اٛزُٜٔذ ٓىَخ و٤ٟاز  . يف عى ٢ٟ ادلزوخ اٛ٘زت ٟن أؽذ اٛشاشذ٢َ

َغز٠زوى١ ث٦، ع٤ىار٦ اْوىل زنبٍٗ ُوٚ واٛذ٦َ و٠ٜٗب شب٧ذ اٛ٘زبة ثُذ ٢ٟ ؽى٦ٛ 
وػشوسح أؿ م ه٦ُٜ ٍٗ َزٜ٘ٞ وَزوٜٞ وَزظشٍ  ثأذنُخ اٛ٘زبةا٦ٗ ٠ٜٗب صاد ئدس
اهزُبد سؤَخ اٛ٘زبة ورظِؼ اْوساّ ور٘شاس ا٠ٜ٘ٛبد ادلىصو٣خ ذبواٚ  . ٟضٚ اٛ٘جبس
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ربزىٌ هًٜ ٓظض ٓشَجخ ٢ٟ ثُئزا٦  اٛـِٚ َوشْ عبهبد اٛٔشاءح ال ع٠ُب ئرا ٗب٣ذ 
٢ٟ ر٘شاس  اٛظٌبسوال شنٚ حن٢ اٛ٘جبس وٓذ دنٚ  عهٜخ٠ٜٗبد و ثشآخ، اطىسورزؼ٢٠ 

 . اٛٔظض واٛٔشاءح
٢ٟ أ٧ٞ أوٛىَبد ادلو٠ٜخ يف عٜغبهتب ٟن ادلزوٜٞ أ١ ربشص هًٜ رشغُن ادلجبدسح 
وئ٤ٓبم اٛـِٚ ثأ١ طشٍ ادلبٙ واٛىٓذ ٢ٟ أعٚ اٛ٘زت ٢ٟ اْٟىس ا٤ٛبُوخ اٛيت ه٦ُٜ 

  .ٍٗ زنت اذلذاَب اٛيت رزؼ٢٠ اٛ٘زت واْٛوبة ادلظىسح أ١ َزؾًٜ هبب
( ٝ 2450-2372)عى١ آٟىط ٗى٤ُٟىط اٛ٘زت ادلظىسح ٤ٟز ههذ  رٜوت

ُبالعـىا٣بد ادلذرلخ وصجخ أٗرب  اٛىعبئؾ ادلوٜىٟبرُخ احلذَضخ وصجذدوسًا ٗجريًا و٢٘ٛ 
ُُز٠زان   أطجؾذ ذبزة ا٣زجب٥ اٛـِٚوادلىعًُٔ واُْ ٝ ادلزؾشٗخ وٟىآن ا٣ٔزش٣ذ 

خ رغ٠ً ثضىسح ا٣ِٔىُٟذَب وعاىٍ  احلذَضاٛضٔبُُخ ٧ز٥ اٛىصجخ . ٘زبة أٛ٘زشوينثبٛ
ُا١ ٗب٣ذ اٛظىسح رغبوٌ أَٛ ٠ٜٗخ، ُا١ "سأعب هًٜ هٔت رغهٞ يف رٌُري ؽُبر٤ب 

وذلازا رىعهاذ   ( 202ٝ، ص  2000ٗاُٜش،  " )ُُٜٞ اُِٛذَى عذَش دبُٜاى١ 
ادلىعىهبد اٛوبدلُخ وادلإعغبد اٛزو٠ُُٜخ حنى سثؾ اٛٔشاءح ثبٛىعبئؾ اٛزو٠ُُٜخ ٔصاشاء  

ورِغؼ اجملبٙ ٜٛزغُٜخ  ب ٛٓؿِبٙ ُهٍ رىعن اخلُبٙ ورشغن االثز٘بساخلرباد ال ع٠ُ
 ب احلذَضخ ُاهنب ٢ٛ رٜٔٚ ٟا٢ أذنُاخ  عُٛىٟه٠ب رـىسد اٛز٤٘ى. واٛزوٜٞ يف آ١ واؽذ

ٟا٢  اٛٔشاءح ْهنب أداح اعزخذاٝ اٛز٤ُٔخ احلذَضخ و٠ُٔٗخ ٣جُٜخ وٟهبسح أعبعُخ اٛٔشاءح 
 .َشس اهلل اْسع و٢ٟ هُٜهب أ٧ٞ أسٗب١ اٛزوُٜٞ اٛغُٜٞ ٓذشنًب وئىل أ١

رٔىٝ سَبع اْؿِبٙ ثىكُِخ أعبعُخ رزؼ٢٠ ربُْٔ ا٠٤ٛى ادلز٘بٟٚ ادلزاىاص١  
ٛٓؿِبٙ ٢ٟ صبُن اجلىا٣ت ورشثُزهٞ ثبْعبُٛت اٛو٠ُٜخ ادلغُٜخ اٛيت روضص ُُهٞ اُٛٔٞ 
اٛظؾُؾخ وادلهبساد اٛغ٠ُٜخ وهًٜ سأعهب هتُئخ اٛـِٚ ٜٛٔشاءح ٠ُٔٗاخ ئعا ُٟخ   

 .بسَخوممبسعخ ؽؼ
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ُٟٜى١ ٢ٟ  700ٝ  أ١ ٤٧بٕ ؽىايل  2001يف هبٝ  1رُِذ رٔبسَش اُٛى٣غ٘ى
ُٟٜى١ ٢ٟ اْؿِبٙ اٛز٢َ ٧ٞ يف ع٢ اٛذساعخ ًاري   220اٛجبٌٛا أُّٟى١، وؽىايل 

ٟٜزؾٔا ثأٌ ٟذاسط، وأ٦٣ ٢ٟ عهخ أخشي أطجؼ ا١ِ هاذد ادل٠ٜاا ثابٛٔشاءح    
 .  ٝ 2740واؽذ يف هبٝ  ثُٜى١ شخض ٟٔبثٚ ثُٜى١  2.5واٛ٘زبثخ ٢ٟ اٛجبٌٛا 

َو٠ٚ ضبىد ساشذ ُٟ٘ب٣ٍُ٘ يف زلاٚ طاٌري   
خبسط ثب٣ذو٣ي يف عضَشح عبُاب ثأ٣ذو٣ُغاُب   
وَوبين ٢ٟ ٟشٜ٘خ ٗجريح َٔىٙ ه٤اهب ثاذأد   
اٛو٠ٚ يف ٧زا احملٚ ودلب أذببوص اٛوبششح، و٧اب  

ع٤خ أعاذ طابؽت    22أ٣زا وٓذ ثٌٜذ ع٢ 
اٛو٠ٚ َأرُين ُٛٔىٙ أ٦٣ حببعخ ئىل ُٟ٘اب٣ٍُ٘  

شٍ َُٗ َٔشأ وَغزـُن ثبٛزبيل أ١ َشعن ئيل اٛ٘زت أسشابدَخ ه٤اذ ئعاشاء    َو
ئ٣ين أٗرب رغوخ أوالد ومل َزؼ يل أثذا : َٔىٙ ضبىد ثظىد ؽض٢َ. اٛزظُٜؾبد ا٤ُِٛخ

اٛىٓذ اٛ صٝ ٛزوٜٞ اٛٔشاءح واٛ٘زبثخ، وا١ِ أ٣ب هًٜ وشٖ أ١ أُٔذ ه٠ٍٜ ثواذ أ١  
وػوذ اُٛى٣غ٘ى ٓظخ ضبىد ساشاذ   ...٤ٗذ هبصٟب هًٜ اٛضواط يف اٛشهش اٛٔبدٝ

رنت أ١ رو٠ٚ ٟإعغبر٤ب دلغبهذح ". اهشٍ َُٗ رٔشأ أو ٟذ عىهب"ربذ ه٤ىا١  
 . ٍ٘ ال رز٘شس ٟأعبح ضبىد ساشذ وًري٥وٛاْؿِبٙ ٓجٚ ُىاد اْوا١ 

 القراءة أصل الحضارة 

عأعوٜٖ :"٢ٟ اٛوجبساد اٛزشثىَخ اجل٠ُٜخ ادل٤ؾىرخ هًٜ عذاس ٟظشٌ ُشهىين 
و١ْ اٛ٘زبة ال ٟضُٚ ٦ٛ ُٜٔاذ  " أو أٗضش...٠ٗب ربت أٟٖ...ت اٛ٘زبة َب ثين رب

ال سَت أ١ . ا٧زٞ اٛٔذٟبء يف ٟظش ثزوُٜٞ اٛٔشاءح ٜٛـِٚ ٠ٗب َو٠ٜى٦٣ ادلشٍ واْٗٚ
                                                 
1
 http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unesco.htm 
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ؽت اٛوٜٞ واٛٔشاءح ورولُٞ ٟشرجخ اٛو٠ٜبء ورشغُن االثز٘بس ٢ٟ ػا٢٠ ادلِاب٧ُٞ   
أ١ ٠ٜٗخ ٟذسعخ أو دوس اٛوٜٞ ُروشٍ احلؼبسَخ اٛيت اعزىهجهب ادلظشَى١ اٛٔذٟبء ؽىت 

بهتٞ ُٛزغبثٔىا يف ُٟذا١ اٛشٍٓ اٛو٠ٍٜ واٛزِىّ ُٟ٘ب٣ئُغخَّشوا ٗٚ " ثُذ احلُبح"ثا 
ادلهين ُ٘ب١ ربسسنهٞ َضخش دبىعبد هبسٟخ ٢ٟ اجلذ واالعزهبد واٛزغذَاذ وثُاىد   

٠ٜٗابد ٗب٣اذ   " ٤٧ب ثُذ ه ط ا٤ِٛظ" "٤٧ب ه ط اٛشوػ. "احلُبح ودوس ادلوشُخ
ٟ٘زجخ ٟوجذ سٟغُظ، وٟ٘زجاخ  : زت هًٜ عذسا١ ادل٘زجبد ادلظشَخ اٛٔذشنخ، ٟضُٚر٘

 . ٟوجذ ئدُى، ٟ٘زجخ ٟوجذ د٣ذسح

ِٟزبػ اخلري وسًٞ أ١ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ربزىٌ هًٜ ٟ َا ا٠ٜ٘ٛبد ٟب ثا  "آشأ" 
ٗب٣ذ أوٙ ٓـشح ٢ٟ ٓـشاد اٌُٛش اٛٔشآين اٛازٌ  " آشأ"ئال أ١ ُوٚ اعٞ وؽشٍ و
ه٠ًٜب ثأ١ ٠ٜٗاخ   2وعجوخ وعجوا أَٛ ٠ٜٗخ ،ش ٢ٟ عزخ آالٍ آَخزنزىٌ هًٜ أٗض

أٗضش  هشٍ ه٠ٜبء أع ٝ ٢ٟ ٓجٚ. مل ر٢٘ ٟىػن اال٧ز٠بٝ يف اٛجُئخ اجلب٧ُٜخ" آشأ"
ع٤خ أ١ اٛٔشاءح ادلض٠شح ٟهبسح هُٜٔخ ووعذا٣ُخ ذلب خـىاهتب اٛيت رزـٜات   2200 ٢ٟ

ُ٘ب١ ربسسن٤اب ؽبُاٚ    ٛ٘زبثخ هجبدحعوبدح وااٛزذسَت ادلغز٠ش وذلزا اهزربوا اٛٔشاءح 
دعازىس اْٟاخ ادلغا٠ٜخ ئرا    " آشأ"٢ٟ ٤٧ب ٣ذسٕ أ١  .ثبٔجنبصاد يف شىت ادلوبسٍ

و٧٘ازا   .ُٔٚ خري٧ب وسنجى ٣ىس٧بث  شٖ ُاحنشُذ ه٦٤ أو ٓظشد ٦ُُ ُغزؼوَ 
هض اٛواشة  اٛىاهُخ وهرب اٛٔشاءح  ادلغ٠ٜخ ُٟضبّ ششٍ اْٟخؽُٔٔخ ُا١ اٛٔشاءح ٧ٍ 

ورأعغذ احلؼبسح أع ُٟخ اٛيت أٟذد اٛجششَخ ث٤ىس اٛوٜٞ دلئبد  ٠ى١وهنغ ادلغٜ
 .اٛغ٤ا

ادلغز٠شح ادلض٠شح ٣ىس ٤َري ادلغزٔجٚ ؤَىد حنى رٔاذٝ اِٛاشد، وسٓاٍ    اٛٔشاءح 
ٗب١ اٛغبثٔى١ َز٤٤ِى١  .احلُبحاٛو٠ٚ وئىل ا٤ٛغبػ يف ادلذسعخ و اجملز٠ن، و٧ٍ ؿش٤َٔب

                                                 

 
 (.، اٛجبة اٛضب٢ٟ واْسثوى١ ثوذ ادلبئخ يف هذد آَبد اٛٔشآ١ و٠ٜٗبر٦ثغزب١ اٛوبسُا)ٝ  2001اٛغ٠ش٤ٓذٌ،   2
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ظ٤بهخ ثوغ اْؽشٍ اذلغبئُخ ٢ٟ احلٜىي، ىا ثيف رشًُت اْؿِبٙ ثزوٜٞ اٛٔشاءح ُٔبٟ
 .وَٜهى دبب ٤َزِن ٦٤ُٟزوٜٞ اٛىٛذ ٛ
احلُبح اٛذ٣ُب ثٚ ٓش١ ا٤ٛيب طاًٜ اهلل هُٜا٦   ؽذود مل َزىَٓ ٣ِن اٛٔشاءح ه٢  

و٢ َهِجاذااهلل  عوبدح اٛذ٣ُب و٣وُٞ اِخشح ُاٛ٘شمي ٛزؾُْٔ وعٜٞ ٟهبسح اٛٔشاءح ثبٛٔشآ١ 
ُٙ اهلل طًٜ اهلل ه٦ُٜ وعٜٞ :ث٢ِ َه٠ٍِشو ٓبٙ ْٓاَشْأ   : "ٓبٙ َسُعى ُٔاِشآ١ا ا ُٙ ٛاَظبؽاِت اْٛ َٔب َُ

َْٔشُؤ٧َب َٖ ها٤َِذ آخاِش آٍَخ َر ٤َِٟضَِٛ ُٚ يف اّٛذ٣َُِب ُِا١ّ  ٤َُِٗذ ُرَشّر ٠ََٗب   ْٚ ِْ َوَسّر سوا٥ أثاى   "َواِسَر
غا٦  وثزٖٛ َغ٠ى ادلغٜٞ ث٤ِ (.هى١ ادلوجىد، ششػ ع٢٤ أيب داود،  ّٛثبدٌ)داود 

  .ُُ٘ى١ ٟن اٛٔشاءح ٢ٟ ادلهذ ئىل ع٤خ اخلٜذ
ٛٔذ هشٍ اٛوشة اٛٔشاءح ٠ُٔٗخ سُُوخ و٢ٟ ادل٤ب٧ظ اٛزُٜٔذَخ اٛٔذشنخ ٤ٛشاش اٛضٔبُاخ   

ؽُش ٗب١ اٛـبٛت يف اٛذسط َجاذأ  " ٤ٟهظ َعٞ ثشٗخ"٤ٟهظ امس٦ ورجغُـهب ٜٛوبٟخ 
ُُزىٓاَ  " ثشٗخ: "ثبعٞ اهلل مث َٔشأ ٢ٟ ٗزبة ٟوا ويف ا٤ٛهبَخ َٔىٙ ادلوٜٞ: ثٔىٙ

ُُزوٜٞ اٛـبٛت اِداة االعز٠بهُخ وادلهبساد اٌٜٛىَخ ٟوب ُبٛزشثُخ . اٛـبٛت ه٢ اٛٔشاءح
 . واٛزوُٜٞ رىأٟب١ ال َِزشٓب١ أثذا

و٢ٟ ٣ىادس وِٟبخش اٛزشاس أع ٍٟ أ١ ٗب٣ذ ادل٘زجبد أعا ُٟخ ٓاذشنًب   
شواد ادل٘زجبد رشغن اٛٔشاءح ُزىُش أٗضش ٢ٟ ُٟٜى٣ا ٗزبة يف ٟ٘ب١ واؽذ ورٔذٝ ٛ

أؽُب٣ًب وسًٓب ووسًٓب أٌ رٔذٝ اْوساّ ٤ٜٛغخ رلب٣ًب ٠ٗب روـٍ اٛٔبسب ٟجابٛي ٣ٔذَاخ   
ٛزشغُن اٛٔشاءح ُهٚ ذبذد ٟ٘زجبر٤ب اُٛىٝ ؿشائْ رشغُن اٛٔشاءح شً٘  وٟؼا٠ى٣ًب؟  

اٛغُىؿٍ رجؾش ه٢ ٗزبة يف ٟ٘زجزهب وعبء٧ب ادلخبع ُىٛذد أٟبٝ ٗب٣ذ واٛذح 
وأطجؼ ٠ُُب ثوذ ٢ٟ أٗرب . ٛذ هجذاٛشضب٢ وأؿْٜ ه٦ُٜ اث٢ اٛ٘زتيف ادل٘زجخ ُغ٠ٍ اٛى

 .ادلِ٘ش٢َ وأشهش ادلإِٛا
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 أركان المكتبة

زجبد سَابع  وٟ٘ ،ز٠نربزىٌ ادل٘زجخ احلذَضخ هًٜ هذح أسٗب١ ٛزٜجُخ اؽزُبعبد اجمل
اْؿِبٙ وطٔٚ ٟىا٧جهٞ وربغا ا٣زجب٥ اْؿِبٙ ال رغزٌين ه٢ رٜٖ اْسٗب١ جلزة 

 :أ٧ٞ أسٗب١ ٟ٘زجخ سَبع اْؿِبٙ. سح شبٟٜخٟهبساهتٞ ثظى
 .س٢ٗ اٛٔظض ادلظىسح وًري٧ب

 ادلشاعن. 

 اٛذوسَبد. 

 ًشٍ أو ٟغبؽبد ٣ٓٛشـخ. 

  احلبعت اِيل(Internet, CD, VCD, DVD.) 

 اُِٛذَى. 

 اْششؿخ اٛغ٠وُخ. 

 ٝٗزت ٟظىسح ه٢ احلٔبئْ واٛوٜى. 

 اْٛوبة واٛزغبيل . 

و٣ششاد ربزاىٌ هٜاً    بد وأوساّ ه٠ٚأطذاساد ادلز٠ُضح ٠ٜٛذسعخ ٢ٟ سعىٟ
أششؿخ  -أششؿخ مسوُخ)٠ٗب ربزِق ادل٘زجخ ثبدلبدح اٛو٠ُٜخ  .اْخجبس اٛضٔبُُخ ادلغزغذح

اخلبطخ ثبٛذوساد اٛزذسَجُخ واحملبػشاد اٛضٔبُُخ اٛايت رواذ٧ب ئداسح   ( أوساّ -ُُذَى
 .ادلذسعخ

 كي يكون الطفل قارئا

اْؿِبٙ صبُوهٞ ال َزو٠ّٜى١ يف ٣ِاظ   َإٗذ ادلزخظظى١ يف ُٟذا١ اٛزشثُخ هًٜ أ١
َ٘ى١ وه٤ذٟب . وذلزا ُ  ثذ ٢ٟ ر٤ىَن ؿشائْ اٛزذسَظ ورٔجٚ اِٛشوّ اِٛشدَخ اٛغشهخ

 :ُا٦٣ َ٘ى١ ٓبدسًا هًٜ أداء اْٟىس اٛزبُٛخاٛـِٚ يف ع٢ اخلبٟغخ 
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  .سواَخ اٛٔظض اٛجغُـخ ادلأٛىُخدو١ ٟٜٚ َوُذ 
  .اْعئٜخ زىع٦ُأو ٛ اْٟىسٌٛخ وطُِخ ؽشُٗخ ٛزىػُؼ  َغزو٠ٚ

 .٢ٟ ا٠ُٛا ئىل َغبساٛ٘زبة  أ٤٣ب ٣ٔشأ َوشٍ

  .أؽُب٣ًب ادل٘زىثخواْؽشٍ ا٠ٜ٘ٛبد ادل٤ـىٓخ  ثزغشَذأ جذَ

 .اْعضاء ادلٔشوءح ثوغ َورب ه٢

 .اٛىاسدح يف ادلبدح ادلٔشوءح هذادواْْٛىا١، وا اْمسبءَشدد ثوغ 
 .ُضَوُذ سواَخ اٛٔظض ثأعٜىث٦ اخلبص وأدائ٦ ادلز٠

وروزرب اٛظىس ادل٤ٌبؿُغُخ اٛيت شن٢٘ هشػاهب هٜاً    ُىا٣بدَغز٠زن ثشؤَخ طىس احل
 .اٜٛىؽبد ٢ٟ اْعبُٛت اٛو٠ُٜخ ٜٛزشىَْ

، وٛىؽبد أشبساد اٛوبٟخ ٜظٔبدوادله ٣بد، أٛىؽبد  َغزُِذ اٛـِٚ ٗضريًا ٢ٟ
 .ادلشوسَخ

  نصائح للوالدين

 . يف ادل٤ضٙ ٛ٘زت ؿِٜٖ بخبط بٟ٘ب٣ اعوٚ .2

 .ؿِٜٖ ٛزشرُت دُبرش٥ عبهذ .2

هٜاً   غزـُن ادلغبهذحُهٍ رًري ٟظؾىثخ ثب٠ٜ٘ٛبد  ظىسحٟٗزت  ٚاعزو٠ .1
 .زبُ هتٞ ضريرربغا ٟهبساد ٌٛخ اْؿِبٙ و

 ثغاُـخ  أو طىس ٠ٜ٘بدذلب طٜخ ثثأٛوبة  -ثوذ اٛٔشاءح– ٟن ؿِٜٖٛوت ا .2
 ...(.اٛجبء –رجذأ حبشٍ اَْٛ  احلُىا٣بد اٛيت ثوغُغ٠ٍّ ُ وسدد يف اٛٔظخ

 .وٛو٦ُ٤ُ أص٤بء اٛٔشاءح ٥لهشٛادلشزنخ اٛظؾُخ  اٛوبداد ٦٠هٜ .3
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 َُٗ رُٔٞ ادلو٠ٜخ ٣ِغهب
 ٓشاءح اٛٔظض؟ ٧ٚ اْؿِبٙ َشوشو١ ٧بدب أص٤بء ٧ٚ ٣ىُش ادل٘ب١ ادلشَؼ ٛٔؼبء وٓذ 

  ٧زا ادل٘ب١؟يف ثبٛغوبدح 

 ؟ (ادلٌضي -احلشٗخ –اٜٛى١ ) اٛظىس يف اٛ٘زبةششػ ٧ٚ ٣شٗض هًٜ 

 ُْٜ هُٜهب واالعزِغبس ه٤هب؟٧ٚ ٣غ٠ؼ ٜٛـِٚ ثبٛزو

  احل٠بط؟  ٠ٌ٣خ طىيت ه٤ذٟب أٓشأ ٜٛزشىَْ ؤصبسح٧ٚ أًري

  ؟٣ـٜن ه٦ُٜر٠ُٜزٌ َز٠ّزن ثبٛ٘زبة اٛزٌ حن٢ ٧ٚ 

  أشّغن ٗٚ ٟشبسٗخ وأطىة اخلـأ ثبٛزذسَظ؟٧ٚ 

  ه٤ذٟب أعأٙ اْعئٜخ، ٧ٚ أُٓظ ا٧ْذاٍ ادلـٜىثخ ٜٛذسط؟

 ٢ٟ ثُئخ ٛـِٚ ادلأٛىُخ  ٧ٚ أسثؾ اُْ٘بس يف اٛ٘زبة ثبْشُبء

 ؟ (اْؽذاس -اْٟب٢ٗ -اْسٓبٝ–اْمسبء )

  ادلـجىهخ؟ ؽشٍ أو اْسٓبٟٝغبهذح ر٠ُٜزٌ ٠ُُٛض ثوغ اْ ٧ٚ أسٗض هًٜ

 ؟ػبُبر٦وئ ٧ٚ أؿٜت ٢ٟ اٛز٠ُٜز أ١ َوُذ سواَخ ٓظظ٦ ادلِّؼٜخ ثأعٜىث٦ وؽشٗبر٦

 ٧ٚ أعذد ٟظبدسٌ وٓظظٍ ووعبئٍٜ؟

  لتكوين قارئ نهمكنها مفيدة ولاإلستراتيجيات البسيطة 

  .ؽغ٤خ آشأ أٟبٝ اٛـِٚ و٢ٗ ٓذوح

 .ٟزوخأ١ اٛٔشاءح  مسو٦ ويف أه٠ب٦ٓ اًشط يف

 .آشأ ٟن اٛـِٚ َىًُٟب ٟب َزُغش

 (.ه٤ذٟب َٜٔذ اٛـِٚ ًري٥ يف ادلهبساد اٛظؾُؾخ)شغن اٛزُٜٔذ أرنبيب 

 .هىد اٛـِٚ هًٜ رشرُت ٗزج٦ ور٤لَُ ٟ٘زجز٦ اخلبطخ

وهذٝ اٛزؾاشط   واحلىاس اذلبدٍ وآز٤بص اِٛشص ادلجبدسح د احلُبرُخ ٟضٚادلهبسا شغن
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 .٢ٟ اٛغإاٙ

 .ششٕ اٛـِٚ يف دلظ اٛظىسح وأشبسح ٛجوغ رِبطُٜهبأ

  . اٛـِٚ هًٜ اٛٔشاءح ٢ٟ ا٠ُٛا ئىل اُٛغبس ٟش١

 .ادلِّؼٚ وٗشس رٖٛ( ر٠ُٜزٕ)آشأ ٗزبة ؿِٜٖ 

 ّشسح واؿٜت ٢ٟ اٛـِٚ ادلشبسٗخ آشأ اٛٔظض ٟن اٛزشُٗض هًٜ ششػ ا٠ٜ٘ٛبد ادلز٘

  .يف اٛششػ ثأعٜىث٦

 ٢ٟ روزٔذ. ٧زا ادل٤ضٙ اٛ٘جري َذهً ٓظش"هًٜ عجُٚ ادلضبٙ، . ٣بٓش ا٠ٜ٘ٛبد اجلذَذح

  " َوُش يف ٓظش؟ 

  .رىَّٓ واعأٙ ه٢ اٛظىس وثوغ اْؽذاس اذلبٟخ يف اّٛٔظخ

 يف ادل٠زن ضُٚ ، واٛز٠ادلغُٜخ ، وا٤ًُْخاٛٔظريح ، واٛٔظخاذلبدٍ اعزٌٚ احلىاس

 .أ٢ٟ٘ ٠ٜٗب ؿبثن اٛغشوس أوٓبد اٛٔشاءح ٔػِبء

 .ٗٚ ا٣ْشـخ رنت أ١ ذبوٚ اٛـِٚ َأَٛ وال َأ٣َ ٢ٟ اٛٔشاءح

 : أٟىس ٧بٟخ عزخ هًٜ اٛذائٞ زبط اٛـِٚ يف ٧زا اٛو٠ش ئىل اٛز٠ش٢َزن

 ر٠٤ُخ ادلجبدسح ه٤ذ٥ ٍٗ َغأٙ ث  ؽشط، -             
 اٌٜٛىَخ، ر٠٤ُخ ؽظُٜز٦-             
االهزاذاٙ يف اْٗاٚ   )ٟوشُخ ثوغ اِداة اٛظؾُخ واالعز٠بهُاخ   -             
 واٛششة 

 (.  احملبُلخ هًٜ ٗزج٦ -اٛزؾُخ              
 ، (ادلغبء –اٛظجبػ )اْوٓبد ٟوشُخ   -              
 اٛزوجري ه٢ ٟشبهش٥ ثظىسح ال رؼش اِخش٢َ،  -              
٤٘ٛا٦  ا٢ِٟ ُبٛـِٚ يف ٟشؽٜخ سَبع اْؿِبٙ ٗضري احلشٗخ و اٜٛوت-               
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ُٜٚٓ 
 .اخلربح                

 
ثابجمل د وَشرابد   ٟج٘شًا َغوً ادلشثى١ ئىل ر٠٤ُخ اذبب٧بد اٛـِٚ ٍٗ َوزين 

ادل٘زجبد وَوزبد اٛٔشاءح ورٖٛ ه٢ ؿشَْ رىعُن ٣ـبّ ادل٘زجابد اٛوبٟاخ ورِوُاٚ    
احلغ٤خ ال شٖ أ١ اٛٔذوح . ِبٙ وجل٠ُن ؿجٔبد اجملز٠نأسٗبهنب ٍٗ ر٘ى١ زلججخ ٛٓؿ

ثذاَخ ادلغريح اٛىاهُخ وأعبط ا٤ٛهؼخ اٛشبٟٜخ ٤ٛشش اٛضٔبُخ ُبْٝ اٛٔبسئخ واْة اٛٔبسب 
٠ُٛبسط اْث٤بء ؽٔهٞ يف ادلزغذدح َغبهذا١ هًٜ ئرنبد اْعىاء االرنبثُخ ثظىسح َىُٟخ 

٠ُٔٗخ ٟغازهذُخ  ُزظجؼ اٛٔشاءح ٛوظش ادلغز٠شح ادلىاٗجخ دلزـٜجبد ورـٜوبد ااٛٔشاءح 
ال رغزـُن ادل٤اب٧ظ اٛذساعاُخ    .ؿشَْ أثذام وِٟزبػ االعز٠زبم يف ٟجب٧ظ احلُبح

اٛز٤غاُْ  ٢ٟ ٜٛىعبئؾ اٛضٔبُُخ ٛىؽذ٧ب أ١ رظ٤ن اٛٔبسب ا٤ٛهٞ واجلُٚ ادلضَٔ ُ  ثذ 
 .ر٘برَ صبُن اجلهىد ٛزؾُْٔ ادلٔظىدو

وًشثًب رٔىد٣ب ئىل أ١ اٛٔشاءح عش رِىّ  ئ١ ٓظض اٛوجبٓشح ٓذشنًب وؽذَضًب، ششًٓب
 وشن٤٤٘ب أ١ ٣ربص ؽ٘بَبد اٛغابثٔا . ُبٛٔشاءح ؿشَْ ا٠ٔٛخوئص٧بس اٛشوىة اٛول٠بء 
ٟن اٛ٘زت و٤َجٌٍ أ١ ٣ز٢٤ِ يف ؿشائْ هشػهب ثبٛظىد واٛظىسح واحلشٗاخ  ادلشىٓخ 
واعاوخ اُْاْ   شخظُخ ٛج٤بء  و٧ز٥ اٛـشَٔخ ٢ٟ أ٣غت أعبُٛت اٛزذسَظوادل٤بٓشخ 

  .وربزشٝ صٔبُبد اجملز٠وبد اْخشي ،رِزخش ثزشاصهب اد ٟظبدس صٔبُُخ ٟزوذدحور
هًٜ اٛز٢٘٠ ٢ٟ ٟهبسح اٛٔشاءح و٢٘ٛ ٛٓعَ ٧بئٜخ اٛـِٚ اٛغىٌ ه٤ذ٥ ٓذسح 

اٛشذَذ ُا١ اٛز٤ِري واجل٠ىد وعُـشح اٛزٜٔا ٗـشائْ ٜٛزوُٜٞ عوٜذ اٛ٘ضري ٤َِاشو١  
رنت أ١ ٣اإ٢ٟ ثاأ١   . ب٧شح ٤ٟزششح٢ٟ اٛز٤وٞ ث٤و٠خ اٛٔشاءح ؽىت أطجؾذ اُْٟخ ك
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اٛـِٚ شنزٜٖ ٟىا٧ت ٗضريح وُـشر٦ رذُو٦ حنى ؽت اٛٔشاءح وروٜٞ ٟهبساهتب ُُغت أ١ 
٣ٌز٤ٞ ٧ز٥ االعزوذاداد و٣غخش أعبُٛت اٛزذسَظ ادلز٤ىهخ العزض٠بس أٟضٚ َغزىهت 

 اٛـِٚ أٟب٣خ ثا أَذ٤َب وٜٓج٦ وه٦ٜٔ ٢ٟ اٛشوهخ اٛيت رغن. رٜٖ اٛـبٓبد وَزِبهٚ ٟوهب
ادلِزشع أ١ ر٘ى١ ٧ز٥ هُٔذح ساعاخخ ٛشامساٍ   أعبُٛت اٛوشع واٛوٜىٝ ٛى أؽغ٤ب 

ئ١  .اٛغُبعبد اٛزو٠ُُٜخ ١ْ سعىة اٛـِٚ و٧شوث٦ ٜٛشبسم آُاخ رنات ذب٤جاهب   
هًٜ ٟجذأ ٤َض هًٜ أ١  َزؼ٢٠اٛزىعهبد اٛزشثىَخ احلذَضخ يف ٧زا اٛٔش١ رشُن شوبس 

ٛـشّ وال ٣ٔجٚ سعىهبٞ يف ٟذاسع٤ب اْؿِبٙ يف ٟذاسع٤ب شن٤٘هٞ اٛزوٜٞ ثـشَٔخ ٢ٟ ا
(No Child Left Behind)   و٧ى اْٟش اٛزٌ ٣شؽت ٦ُُ و٣غاوً ئُٛا٦ .

اٛٔشاءح ٠ُٔٗخ ئ٣غب٣ُخ ٣جُٜخ ٧ٍ ثذاَخ ٠ٜٛضَذ ٢ٟ اٛزوبو١ اٛج٤بء واٛغوٍ ادل٤لٞ أص٤ابء  
 .ٟشؽٜخ اٛـِىٛخ

ورجًٔ ٠ٜٗخ أخريح ال ثذ أ١ ٣زىاطً هبب و٧ٍ أ٤٣ب ال دنٜٖ احلٚ اٛغاؾشٌ  
ه٠ُٜخ رشا٠ُٗخ ثـُئخ أؽُب٣اب  اٛذائ٠خ ػشوسح ٟٜؾخ وِىسٌ ٌٛشط ادلهبساد ُبٛزشثُخ اٛ

رغزٌشّ  بْؿِبٙ َزو٠ّٜى١ خـىح ُخـىح يف ه٠ُٜخ اٛٔشاءح اٛيتو٤٘ٛهب ُوبٛخ دائ٠ب ُ
ٟا٢ رِوُاٚ دوس   أَؼب وال ثذ  .اٛظرب اجل٠ُٚٗٚ طِبد اٛىٓذ اٛـىَٚ ورزـٜت 

ٛشُن ٟغزىي أؿِب٤ٛاب يف اٛٔاشاءح واٛ٘زبثاخ    واحل٘ىُٟخ  دل٤ضُٛخادل٘زجبد ا٧ُْٜخ وا
وٛ٘ا٢ ٤َٔظا٤ب   واٛرباٟظ اٛزو٠ُُٜخ ٤٣ْب دنٜٖ اٛ٘ضري ٢ٟ ٧ز٥ اٛ٘زت  ,واالعز٠بم
ُ٘ٞ ٢ٟ ٛوجخ ٧بدُخ وٗزبة وُُٜٞ وششَؾ اشزش٤َب٥ وحنزِق ث٦ و٠ٜٓب ٤٣زِن  .رِوُٜهب
٦٤ٟ. 
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: ٍ ىٓاااان اٛٔظاااا٠ُٟٟىآاااان اْؿِاااابٙ اٛوشثُااااخ يف  

http://qassimy.com/atfal.htm 
 http://kids.al-islam.com :س٢ٗ اْؿِبٙ يف ٟىٓن عبٟن ا٦ِٔٛ أع ٍٟ
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