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ثم اسأله:
ماذا لو كان الناس جميًعا على هذه األرض بنفس الهيئة ؟

ماذا لو كنا نتشارك ذات لون البشرة ؟ 
ذات  الشعر ؟

ماذا لو كنا جميًعا متشابهون يف كل شيء !!
ماذا سيحدث ؟

ثم علق على ذلك مبا يلي :
 اهلل اخلالق خلقنا ،

 اهلل املصور صّورنا فأَحَسَن صورنا ،
 وهب كاًل منا خصائصًا مميزة متيزه عن غريه.

ا مميٌز مبا فيه ؛ بشكله ، بلونه ، بنربة صوته ،  فكٌل ِمنَّ
بذوقه وتفضيالته ، باجلوانب التي يحبها ويتقنها،

وهذا التميز يدفعنا ألن نبدع ، كما يدفعنا ألن نتعارف مع الناس حولنا .
فنتعاون ونتكامل و نتقاسم األدوار.

فاحلمد هلل اخلالق البارئ املصور .

متهيد دع طفلك يتأمل يف الصورة التالية :
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قصة
قصرية

مناسبة لعمر 
+٧ سنــوات

يف ذلك املنزل السعيد ، كان يسكن الفتى احملبوب باسم و أخته اللطيفة بسمة .. 
كانا يلعبان معًا يف حجرتهما املطلة على احلديقة ..

باسم يلعب باملكعبات و يبني برجًا عاليًا ، بينما بسمة تلعب بدميتها ،
و بينما هما كذلك ، إذ سِمعا صوت طرٍق على النافذة، 

توجه باسم و بسمة نحو النافذة لريوا من الطارق ؟؟ 
فإذا به طرٌي اصطدم بالنافذة و سقط يف حديقة املنزل ..

أسرع باسم و بسمة إلسعاف الطري ، ولكن ما إن وصال حتى استجمع الطري قواه و طار

فقالت بسمة : اهلل .. ليتني طريًا أحلق يف السماء و أذهب 
إىل أي مكان متى شئت ..

فقال باسم : بل احلمد هلل أنك لسِت طريًا ..

قالت بسمة : مل أعرف بعد ملاذا اصطدم الطري بالنافذة ! 
أال يرى جيدًا ؟ 

قال باسم : بلى ، ولكنه ظن أنَّ نافذتنا سماًء ، فهي من 
فأتــى   ، الســماء  شــكل  تعكــس  كاملــرآة  اخلــارج 
، ولــو كان عقلــه كعقــل  مســرعًا فاصطــدم بهــا 
هــذه  أن  عــرف  و  ملّيزهــا   ، التمييــز  يف  اإلنســان 

 .. فضــاء  وليســت  نافــذة 
بسمة : مسكنٌي الطري ، أظنه اآلن يتأمل ..

باسم : ال أعتقد ذلك ، وإال ملا حلَّق جمددًا ..
بسمة : باسم .. أخربين احلقيقة ، أال تتمنى أن تكون طريًا؟

باسم : كال و احلمد هلل ، ال داعي ألن يكون لدي جناحان 
ــا  ــع بهم ــدان أصن ــل يل ي ــاىل جع ــاهلل تع ــا ، ف ــري  بهم ألط
طائــرة تطــري بــي ألبعــد األماكــن ، و جعــل الطــري و جميــع 

ــخرًة يل . ــه مس خملوقات

بسمة : ُمسّخرة ؟ ماذا يعني ُمسّخرة ؟

باسم : امم.. أي أنها يف خدمتنا، نأكل من حلمها  
 ، متاعنــا  عليهــا  نحمــل  و  لبنهــا  مــن  ونشــرب 
ونســتخدم جلودهــا و ريشــها يف صنــع الكثــري ممــا 

. نحتــاج 
بسمة : يااه ، إنه لشيء جميٌل أن تكون كامللك !

ْمَنا َبِني َآَدَم  باسم ) مبتسمًا ( : قال تعاىل : " َوَلَقْد َكرَّ
ــْم  ــِر َوَرَزْقَناُه ــرِّ َواْلَبْح ــي اْلَب ــْم ِف َوَحَمْلَناُه
َكِثــرٍي  َعَلــى  ْلَناُهــْم  َوَفضَّ َبــاِت  يِّ الطَّ ِمــَن 

ــْن َخَلْقَنــا َتْفِضيــًلا" . ِممَّ

بسمة ) بسعادة غامرة و استغراب ( : 
وفضلنا على خملوقاته أيضًا ؟

باسم ) ضاحكًا ( : نعم ، فضلنا عليها بالعقل ، فجعلنا 
ــا  نســتخدمه خلدمتنــا فيمــا ينفعنــا يف احليــاة  الدني
واآلخــرة ، ُنمّيــز بــه مــا بــني احلــق و الباطــل ، و نهتــدي 

بــه للغايــة التــي خلقنــا اهلل مــن أجلهــا .

بسمة ) بحماس ( : و ما الغاية التي خلقنا اهلل من أجلها يا أخي ؟

باســم ) مبتســمًا ( : إنهــا عبــادة اهلل وحــده الشــريك لــه ، و عمــارة األرض باحلــق 
وعــدم اإلفســاد بهــا يــا أختــي احلبيبة .

بســمة ) بســعادة ( : احلمــد هلل الــذي خلقنــي و فضلنــي علــى كثــري ممــن خلــق 
تفضيــاًل ، شــكرًا لــك باســم ، فقــد جعلتنــي أشــعر بالســعادة عندمــا عرفــت أنَّ 

اهلل كّرمنــي علــى خملوقاتــه .
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نشاط
مناسب لعمر 

+١٢ سنــة

الهدف من النشاط :
أن يتعــرف املرتبــي علــى انتماءاتــه اخملتلفــة، 
فيــزداد انتمــاؤه ، و شــعوره بتميــزه وتفــرده .

طريقة النشاط :
ُيطلب من املرتبي أن يســتمع ملا يختص بكل 
ن ما يناســبه  دائــرٍة مــن دوائــر اإلنتمــاء ، ثــم ُيــدوِّ
يف كل دائــرة منهــا ثــم تعلــق يف مــكاٍن بــارز .

دوائــر 

انتاميئ
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صفحة 
الطباعة
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ــل  الدوائــر التــي ُتمثِّ
 ، كثــرية  الهويــة 
ســركز هنــا علــى 
 ، منهــا  خمــٍس 

: وهــي 
ــة  ــات التالي ــر اآلي ــي أن يتدب ــن املرتب ــب م يطل
ثــم يطلــب منــه أن يذكــر بعضــًا مــن مظاهــر 
تكــرمي اهلل لإلنســان مــع اإلســتعانة ببعــض 
باســم  قصــة  يف  ذكــرت  التــي  األمثلــة 

. الســابقة  وبســمة 

ْمَنــا َبِنــي آَدَم َوَحَمْلَناُهــْم ِفــي اْلَبــرِّ  ) َوَلَقــْد َكرَّ
ْلَناُهْم  َبــاِت َوَفضَّ يِّ ــَن الطَّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقَناُهــم مِّ
ــورة  ــًلا ( ] س ــا َتْفِضي ــْن َخَلْقَن مَّ ــٍر مِّ ــٰى َكِث َعَل

اإلســراء 70 [

) َلَقــْد َخَلْقَنــا اْلِإنَســاَن ِفــي أَْحَســِن َتْقــِومٍي ( 
] التــني 4 [.

ثم يعلق املربي بأن من مظاهر تكرمي اهلل لإلنسان :
١. تكرميــه بــأن خلقــه بيــده ، فقــال تعــاىل : ) َمــا َمَنَعــَك َأْن َتْســُجَد ِلَمــا َخَلْقــُت 

ِبَيــَديَّ ( ]ســورة ص 75[.
َك  ٢. تســوية خلقــة وفطــرة اإلنســان ، فقــال تعــاىل : ) َيــا َأيَُّهــا اْلِإْنَســاُن َمــا َغــرَّ

اَك َفَعَدَلــَك ( ]االنفطــار 7-6[. ــِذي َخَلَقــَك َفَســوَّ ِبَربِّــَك اْلَكــِرمِي الَّ
3. نفــخ اهلل عــز وجــل يف هــذا اخمللــوق مــن روحــه ، قــال تعــاىل: ) َفــِإَذا 
ْيُتُه َوَنَفْخــُت ِفيــِه ِمــْن ُروِحــي َفَقُعــوا َلــُه َســاِجِديَن ( ]ســورة ص 72 و  َســوَّ
ســورة احلجــر 29[ إذًا يف هــذا اخمللــوق يوجــد شــيء مــن روح اهلل عــز وجــل 
ــا  ــتخِلف ألجله ــي ُاس ــة الت ــاء املهم ــقة وعن ــيحتمل مش ــيصلح وس ــا س به
ــا حيــاة كرميــة هنيئــة ويشــرف ويســمو. وبهــذا النفــخ يصلــح االنســان ويحي
ــَك ِلْلَمَلاِئَكــِة ِإنِّــي َجاِعــٌل ِفي  4. اســتخالفه يف األرض ، قــال تعــاىل: ) َوِإْذ َقــاَل َربُّ
َمــاَء َوَنْحــُن  ــوا َأَتْجَعــُل ِفيَهــا َمــْن ُيْفِســُد ِفيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ اْلَأْرِض َخِليَفــًة َقاُل

ُس َلــَك َقــاَل ِإنِّــي َأْعَلــُم َمــا َلا َتْعَلُمــوَن ( ]البقــرة 3[. ُح ِبَحْمــِدَك َوُنَقــدِّ ُنَســبِّ

١.اإلنسانية

اإلنسانية

الوطن

اجلنس

الذات

الدين
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الدائــرة  هــذه  بــأن  املرتبــي  أخــرب 
ذكــرًا  لكونــك  انتمــاؤك  بهــا  يقصــد 
ــا  ــر مب ــك وتفخ ــي لذل ــى ، فتنتم أو أنث
منــه  اطلــب  ثــم   ، بــه  اهلل  اختصــك 
أن يتدبــر اآليــة التاليــة ويبــني بعــض 
مــا فضــل اهلل واختــص بــه الرجــال 

 ، والنســاء 

ــَل  ــْوا َمــا َفضَّ قــال تعــاىل : ) َوَلا َتَتَمنَّ
َجاِل  ــُه ِبــِه َبْعَضُكــْم َعَلٰى َبْعــٍض لِّلرِّ اللَّ
َســاِء  َوللنِّ اْكَتَســُبو  ــا  مَّ مِّ َنِصيــٌب 
ــَه  ــا اْكَتَســْبَن  َواْســَأُلوا اللَّ مَّ َنِصيــٌب مِّ
ــَه َكاَن ِبــُكلِّ َشــْيٍء  ِمــن َفْضِلــِه ِإنَّ اللَّ

َعِليًمــا( ]النســاء 32[

حتديــد  يف  رئيــٌس  عامــٌل  اإلســالم 
هويتنــا ، وذلــك نظــرًا لطبيعــة الديــن 
ــة  ــم الهادي اإلســالمي الزاخــر بالتعالي
حياتنــا  بتفاصيــل  تتعلــق  والتــي 

. بلحظــة  حلظــة  اليوميــة 

مــن  اطلــب   ، الدائــرة  هــذه  ويف 
احلديــث  يف  يتأمــل  أن  املرتبــي 
ارتباطــه  ويفســر  التــايل  النبــوي 
ــا ،  ــم صغرن ــن مل يرح ــة : " م بالهوي
ويعــرف حــق كبرنــا فليــس منــا "

ثــم يتــم التعليــق بــأن اآلداب واألخــالق واملشــاعر النبيلــة 
جــزٌء مــن هويتنــا اإلســالمية ، فليــس مــن املســلمني مــن 
ــري  ــع الصغ ــل م ــب ، ويتعام ــه الواج ــري احرتام ــي الكب ال يعط

ــق ،  ــة ورف برحم
فلكــي نكــون مســلمني ينبغــي أن نتخلــق بأخــالق اإلســالم . 
كمــا نالحــظ أن أخالقيــات التعامــل  حتتــل مكانــة عظيمة يف 
الديــن اإلســالمي ، فالكلمــة الطيبــة مطلوبــة ، واالبتســامة 
عمــل عظيــم ، وإزالــة األذى مــن طريــق النــاس كالشــوك 

واحلجــارة ونحوهمــا جــزء مــن اإلميــان ، 
كمــا أن اجتنــاب مــا يخــدش احليــاء جــزء مــن اإلميــان كذلــك، 
اإلميــان  ألن   ، ذلــك  مبراعــاة  إال  املســلم  إميــان  يتــم  فــال 
يف اإلســالم ليــس جمــرد اعتقــاد يف القلــب ، بــل البــد أن 
يصاحــب االعتقــاد القــول باللســان ، والعمــل الصالــح النابــع 

ــد. ــوارح اجلس ــع ج ــن جمي م

لجنس ا

الدين

.٢

.٣
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الــذي  الوطــن  ُيســأل املرتبــي عــن 
ــأن  ــي ب ــق املرب ــم يعل ــه ، ث ــي إلي ينتم
عــدة  مــن  فقــط  جــزء  هــي  البلــد 
كل  وميثــل  إليهــا،  ننتمــي  أوطــان 

هويتنــا. مــن  جانبــا  منهــا 

الوطن األول

الوطن اخلامس

أبونــا  خلــق  ففيهــا 
وأمنــا، وفيهــا ســكنا.

إليــه  تنتمــي  الــذي 
جنســيته  وحتمــل 
. ســفرك  جــواز  يف 

الوطن
الجنة

الوطن الثاين

ــال  ــا، ق ــا فيه ــكل م ب
الــذي  )هــو  تعــاىل: 
يف  مــا  لكــم  خلــق 

جميعــا(. األرض 

األرض

الوطن الثالث

فيــه  يعيــش  الــذي 
ــلمون  ــك املس إخوان

هــو وطــن لــك .

العامل 
الوطن الرابعاإلسالمي

حتتضــن  التــي  فــاألرض 
الناطقــني باللغــة العربية 

ــك . هــي وطــن ل

العامل 

العريب
بلدك

.٤
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؟

وهــذا هــو مركــز هويتك ، وقــد انتهت 
تعريــف  أن  إىل  متنوعــة  دراســات 
فــراغ،  مــن  يأتــي  ال  لذاتــه  الفــرد 
فهــو يبنــى علــى مــا يتميــز بــه الفــرد 
وخصائــص  شــخصية  صفــاٍت  مــن 
اجتماعيــة لهــا صلــة مبوقعــه مــن 

بهــم. وارتباطــه  اآلخريــن 

٥.الذات

نشاط

ماذا أرى 

يف املرآة ؟

مناسب لعمـر 
+4 سنــوات

طريقة النشاط :
وأعِطهــا  صغــرية  مــرآة  أحضــر   ، أطفالــك  مــع  وديــٍة  جلســٍة  يف 
بصفــاٍت  ــر  كِّ ويفِّ املــرآة  يف  لصورتــه  ينظــر  أن  منــه  واطلبــه  ألحدهــم 
أن  اجللســة  يف  املشــاركني  بقيــة  مــن  كذلــك  واطلــب   ، متيــزه 
الصفــات  يعــض  يذكــر  أن  منــه  اطلــب  ثــم   ، متيــزه  صفــاٍت  يذكــروا 
. وهكــذا  يليــه  الــذي  للمشــارك  رهــا  مرِّ ثــم   ، نفســه  يف  يراهــا  التــي 

الهدف من النشاط :
تعزيز ثقة الطفل 

بنفسه وانتماؤه لذاته

األدوات : مرآة



نشاط
للصغار

مناسب لعمـر 
4 - ١٠ سنــوات

الهدف من النشاط :
أن يتعــرف الطفــل علــى موقعــه يف هــذا العامل الفســيح فيقــوى انتمــاؤه ، ويزداد 

شــعوره بتميزه

طريقة النشاط :
متدرجــة  و  اللــون  يف  خمتلفــة  دوائــر   ٨ وقــص  املرفــق  امللــف  طباعــة  يتــم 
يف  مــكاين   (  : بالتدريــج  املفاهيــم  هــذه  أحــد  منهــا  كل  متثــل  احلجــم  يف 
الفضــاء - كوكبــي - قارتــي - بلــدي - منطقتــي - مدينتــي - منــزيل - أنــا ( ، ثــم 
تلويــن  مــع  الرســمة  متثلــه  الــذي  املــكان  اســم  كتابــة  الطفــل  مــن  يطلــب 
بعضهــا  فــوق  الدوائــر  تثبــت  ذلــك  بعــد  منهــا.  دائــرة  كل  يف  الرســومات 
. لتثبــت بواســطة ميداليــة دائريــة  ، وتثقــب مــن األعلــى   ) ) كمــا يف الصــورة 

مالحظــة : مت تصميــم رســومات متثــل اململكــة العربيــة الســعودية كمثــال ، 
وميكــن للســاكنني يف الــدول األخــرى رســم أو طباعــة صورة مناســبة لــكل دائرة .

مكاين 

يف العامل
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@kanaf_wameedh

صفحات 
الطباعة
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لإلخوة خارج السعودية :
استخدموا هذه الدائرة لرتسموا خرائط أوطانكم
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والهويــة حتقــق إحــدى حاجــات اإلنســان الفطريــة - وفًقــا لهــرم ماســلو - وهــي احلاجــة إىل اإلنتمــاء ، 
و تختلــف االنتمــاءات فمنهــا اختياريــة ، ومنهــا جربيــة ُولدنــا بهــا ، كالِعــرق واللغــة واجملتمــع . تتشــّكل 
ــة الفرديــة بتداُخــل تلــك االنتمــاءات وتعّددهــا لــدى الفــرد ، فـــ ) اإلنســانية ، اإلســالم ، العربيــة (  الهوّي
انتمــاءات مســتقّلة متداخلــة تشــّكل أســاس هويــة املســلم العربــي الفريــدة ، ومــن ذلــك األســاس 

ُتبنــى الهوّيــة امُلمّيــزة ، ثــّم تتفــرع إىل انتمــاءاٍت أكــر تفصيــًلا لتشــكيل الهويــة الفرديــة .

ــِه ِصْبَغــًة ﴾  ــِه َوَمــْن َأْحَســُن ِمــَن اللَّ واالنتمــاء للهويــة اإلســالمية هــو حتقيــق لقــول اهلل تعــاىل: ﴿ ِصْبَغــَة اللَّ
فالصبغــة هــي الهويــة، والهويــة هــي اإلســالم، واإلســالم يصبــغ اإلنســان بصبغــة خاصــة يف عقيدتــه 
وفكــره ومشــاعره وتصوراتــه وآمالــه وأهدافــه وســلوكه وأعمالــه ، قــال القرطبــي يف تفســريه لآليــة 
ــن،  ــى املتدي ــمته عل ــه وس ــر أعمال ــث تظه ــازًا حي ــتعارًة وجم ــة اس ــن صبغ ــمى الدي ــابقة : )فس الس

كمــا يظهــر أثــر الصبــغ يف الثــوب (.

مـاهـي 

الهوية؟

التــي  الهويــة  جوانــب  ماهــي 

أعززهــا يف نفــي و يف طفيل؟

التاريخاللغة العقيدة

كيف أعزز

الهويـة؟

ــة( أنَّ أصلهــا  ــة )الهوي ــول كلم ــني ألص ــض املتتبع ــر بع ذك
مــن كلمــة )هــو( وهــو ضمــري منفصــل يعــود علــى شــخص 
مــا ، ولهــذا فمــن اخلطــأ أن ننطــق كلمــة الهوية بفتــح الهاء 
بــل بضمهــا فنقــول )الُهويــة( وليس)الَهويــة( . فالهوية إذًا 
هــي جمموعــة العقائــد واملبــادئ واخلصائــص التــي متيــز 

شــخصًا مــا أو أمــة مــا عــن غرهــا مــن األمم .

١
٢

٣٥
٤

 ابــدأ بنفســك : فــال ميكن 
يكــن  إذا مل  الهويــة  بنــاء 

ــًا. ــاين قوي األســاس للب

بنــاء  فــإن  التــدرج:  راِع 
هــو  الهــــوية  وتشــــكيل 
عمليــة تراكمية مســتمرة. 

متســك بهــا : فالهوية 
اإلنتمــاء  كامــل  تعنــي 
بــكل أبعــاده الدينيــة و 
ــة  ــة و اإلجتماعي الثقافي

و اجلغرافيــة .

مواقفــك  يف  أظهرهــا 
وتصرفاتــك: ألن الطفــل 
يســتقي هويتــه بالقــدوة 

ال التلقــني.

اشــرك و أشــرك أطفالــك 
وأنشــطة  جمتمعــات  يف 
ذات هويــة إســالمية قوّيــة: 
مثــل  الـدروس  واحلــلقــات 
واملراكز والربامج التطوعّية 

الدينية.
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للغة ا
أولـــــى 
جـــوانب 
الهوية

ــم بتعـزيز ملـاذا نهتـ

االنتامء للغــة العربية؟

١
٢٣

تكمــن أهميــة اللغــة يف كونهــا مــن أهــم الوســائل حلفــظ ونقــل ثقافــة األمــة ، 
ومــن ثــم فهــي حتفــظ لألمــة وحدتهــا وترابطهــا، ومتكــن أفرادهــا مــن التواصــل 
ــدون : ) إن قــوة اللغــة  ــن خل ــري عــن تركيبهــم الثقــايف والقيمــي ، يقــول اب والتعب
يف أمــة مــا، تعنــي اســتمرارية هــذه األمــة بأخــذ دورهــا بــني بقيــة األمم، ألن غلبــة 

اللغــة بغلبــة أهلهــا ومنزلتهــا بــني اللغــات صــورة ملنزلــة دولتهــا بــني األمم ( .

ارتبــاط اللغــة العربيــة مبصــدر اإلســالم األول كتــاب اهلل ، جعــل لهــا وثيــق الصلــة 
بالهويــة اإلســالمية، فهــي لغــة فكــر وعقيــدة، وال يفهــم الديــن، وال تــدرك 
ــت  ــنة، فأصبح ــرآن والس ــم الق ــق فه ــي طري ــا، فه ــن طريقه ــده إال ع مقاص
بذلــك إحــدى القربــات التــي يتقــرب بهــا إىل اهلل تعــاىل بتعلمهــا، وقــد قــرر بعــض 

العلمــاء أن تعلمهــا واجــب، فمــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب.

ُأنــزل القــرآن باللغــة العربيــة ، كمــا 
باللغــة  الصــالة  عبــادة  نــؤدي  أننــا 
العربيــة ، حتــى مــن دخــل اإلســالم 

العربيــة. باللغــة  فشــهادته 

عنــه-  الفــاروق -رضــي اهلل  كان 
مــن  العربيــة  اللغــة  تعلــم  يعــد 
الديــن ، فــكان يقــول : " تفقهــوا 
اللغــة  يف  وتفقهــوا  الســنة  يف 

العربيــة فإنهــا مــن دينكــم "

كان رســول اهلل صلــى عليــه وســلم يعتــز باللغــة العربيــة ، لغــة 
ــة  ــروم بالعربي ــرس وال ــائل للف ــل الرس ــكان يرس ــه ،ف ــرآن وأهل الق
لغــة أهــل اإلســالم ، و كانــوا يــردون علــى رســالته باللغــة العربيــة و 
هــم عجــٌم ال ينطقونهــا واليكتبونهــا ، بــل يســتعينون بكاتــب يكتــب 
لهــم هــذا بالرغــم مــن وجــود صحابــة ُيتقنــون لغاتهــم! ومــا ذاك إال 

لكــون اللغــة مصــدرًا مــن مصــادر القــوة و العــزة. 



أنشطة لتدعيم االعتزاز
 باللغة العربية

مقارنة 

اللغات

لعبة

مناسب لعمـر 
+3 سنوات

الهدف من النشاط :
ــات و  ــني الكلم ــن ب ــة م ــة العربي ــل للكلم ــز الطف متيي

ــرفها. ــا وش ــعوره بأهميته ــز ش تعزي

طريقة النشاط :
الســبعة  اللغــات  حســب  الكلمــة  بطاقــات  تــوزع 
ويطلــب مــن الطفــل أن يتعــرف علــى الكلمــة العربيــة 
من بني الكلمات ، ثم يســأل الطفل: أي لغة من هذه 
ــرآن ؟ ــة الق ــون لغ ــبحانه لتك ــا اهلل س ــات اختاره اللغ
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Salut
Hola

merhaba

Oi
Hello

 te ekkür
ederim

Grac ia s

Obrigado
Merci

Danke

Sorry

Désolé

Perdon

Entschuldigung
Desculpe
Özür dilerim

Paz

Peace

Frieden
La paz

La paix

صفحة 
الطباعة
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لعبة

مناسب لعمـر 
+3 سنــوات

الهدف من النشاط :

طريقة النشاط :
بحيــث   ، مرتادفــة  أخــرى  و  متضــادة  كلمــات  حتــوي  بطاقــات 
الكلمــة  علــى  الطفــل  فيــه  يتعــرف  كنشــاط  تســتخدم 
قــوة  توضيــح  مــع  مرادفهــا  و  الكلمــة  و  عكســها  و 
الواحــدة. للكلمــة  العديــدة  باملعــاين  تزخــر  وأنهــا  لغتنــا 

تحــدي

الكلامت



صفحة 
الطباعة
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صفحة 
الطباعة
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صفحة 
الطباعة
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لعبة

مناسب لعمـر 
+٧ سنــوات

الهدف من النشاط :
تعزيز الشعور براء وجمال اللغة العربية.

طريقة النشاط :
النــص  قــراءة  يحــاول  أن  الطفــل  مــن  يطلــب 
التــايل وإضافــة النقــاط يف أماكنهــا الصحيحــة.

نقاط

الحروف
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٤

٥

العقيدة
ثـانـــــي 
جـــوانب 
الهوية

معنــى الهويــة اإلســالمية : "اإلميــان بعقيــدة هــذه األمــة ، واالعتــزاز باالنتمــاء 
ــعائر  ــراز الش ــة ، وإب ــة والثقافي ــا احلضاري ــرتام قيمه ــا واح ــك به ــا ، والتمس إليه
اإلســالمية ، والشــعور بالتميــز واالســتقاللية الفرديــة واجلماعيــة ، والقيــام بحــق 

ــاس " ــى الن ــهادة عل ــالغ ، والش ــب الب ــالة وواج الرس

مظاهر االعتزاز بالدين

١

٢

٣

االعتزاز بالعقيدة أوًلا.

احلفــاظ علــى شــعائر 
الديــن كاألعيــاد.

ــر  ــزاز باملظاه االعتـ
ونبــــذ  اإلســــالمية 
التشــبه ، ألن تشــبه 
إىل  يقــود  الظاهــر 

الباطــن. تشــبه 

إقامــة  و  باحلجــاب،  االعتــزاز 
أو  املســاجد  يف  الصــالة 
إقامتهــا يف األماكــن العامــة 
يجــد  ومل  الوقــت  أدركــه  إن 

. ا مســجًد

 : تعــاىل  قــال  الهجــري،  بالتاريــخ  االعتــزاز 
ــاِس  ــِة ُقــْل ِهــَي َمَواِقيــُت ِللنَّ )َيْســَألوَنَك َعــِن اْلَأِهلَّ

البقــرة:1٨9 ســورة  َواْلَحــج( 
 فجعــل اهلل تعــاىل معرفــة الســــنني و الشــــهور 
مســتفادة مــن ســري القمــر وتنقلــه يف منازلــه.

-للمربــي-
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جلسة تدبر مع

 ) َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن (

اقرأ مع طفلك اآلية التالية واشرح له 
معناها بأسلوب مبسط يناسب عمره :

َعزُّ 
َ
} َيُقولُوَن لَئِن رََّجْعَنآ إَِل ٱلَْمِديَنةِ َلُْخرَِجنَّ ٱْل

ِ ٱلْعِزَّةُ َولِرَُسوِلِۦ َولِلُْمْؤِمننَِي َوَلِٰكنَّ  ۚ  َوِلَّ َذلَّ
َ
ِمنَْها ٱْل

ٱلُْمَنٰفِقِنَي َل َيْعلَُموَن {

بــني بعــض املهاجريــن  نزلــت هــذه اآليــة عقــب غــزوة املريســيع، حــني صــار 
واألنصــار، بعــض كالم كــدر اخلواطــر، حيــث ظهــر حينئــذ نفــاق املنافقــني، وأظهــروا 
مــا يف نفوســهم وقــال كبريهــم، عبــد اهلل بــن أبــي بــن ســلول: مــا مثلنا ومثــل هؤالء 
-يعنــي املهاجريــن- إال كمــا قــال القائــل: " غــذ كلبــك يأكلــك " وقــال: لئــن رجعنــا إىل 
ــني  ــن املنافق ــه م ــو وإخوان ــه ه ــه أن ــا اْلَأَذلَّ { بزعم ــزُّ ِمْنَه ــنَّ اْلَأَع ــة } َلُيْخِرَج املدين
األعــزون، وأن رســول اهلل ومــن معــه هــم األذلــون، واألمــر بعكــس مــا قــال هــذا 
ــزاء،  ــم األع ــنَي {فه ــوِلِه َوِلْلُمْؤِمِن ُة َوِلَرُس ــزَّ ــِه اْلِع ــاىل: } َوِللَّ ــال تع ــذا ق ــق، فله املناف
واملنافقــون وإخوانهــم مــن الكفــار هــم األذالء. } َوَلِكــنَّ اْلُمَناِفِقــنَي َلا َيْعَلُمــوَن { 

ذلــك زعمــوا أنهــم األعــزاء، اغــرتاًرا مبــا هــم عليــه مــن الباطــل .

ــد أن  ــعوره بع ــن ش ــأليه ع ــرها ، اس ــة وتفس ــذه اآلي ــك ه ــي لطفل ــد أن تقرئ بع
ســمع قــول اهلل تعــاىل ) وهلل العــزة ولرســوله وللمؤمنــن ( وعــرف معناهــا ، 

تناقشــي معــه حــول مفهــوم هــذه اآليــة ،  

ــذا  ــأن ه ــن ش ــوا م ــداء أن يقلل ــاول األع ــا ح ــز ومهم ــالم عزي ــن االس ــأن دي ــه ب أخربي
ــر  ــزه  ، فافخ ــذي أع ــو ال ــل ه ــز وج ــًدا ألن اهلل ع ــتطيعوا أب ــن يس ــم فل ــن العظي الدي

ــه ــزة وألهل ــه الع ــب اهلل ل ــذي كت ــن ال ــذا الدي ــك له بانتمائ
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٢

٤٥

٦

ملــاذا  نعـتـّز

بدين اإلسالم؟

اإلســالم هــو الديــن احلــق ، والــذي جــاء مكمــاًل ومتممــًا ملــا قبلــه 
ِه ٱإِلْسَلــٰـُم"  مــن األديــان الســماوية ، قــال تعــاىل : " ِإنَّ الّديــَن ِعنــَد ٱللَّ
ــَر اإِلْســاَلِم ِدينــًا َفَلــن  ــِغ َغْي ]آل عمــران 19[، وَقــاَل ـ ُســبَحاَنُه ـ :"َوَمــن َيْبَت

ُيْقَبــَل ِمْنــُه َوُهــَو ِفــي اآلِخــَرِة ِمــَن اْلَخاِســِريَن " ]آل عمــران٨5[

كامــٌل  ديــن  اإلســالم 
شــملت  فقــد   ، شــامل 
جوانــب  جميــع  شــرائعه 
. واملعامــالت  العبــادات 

الفطــرة  ديــن  اإلســالم 
يراعــي حاجــات اإلنســان ، 

. يكبتهــا  وال  يهّذبهــا 

مناســب  ديــن  اإلســالم 
متوافــق   ، العصــور  لــكل 
وال   ، األزمنــة  تغــريات  مــع 

التقــّدم. يصــادم 

ــرآن  ــتوره الق ــالم دس اإلس
األخطــاء،  مــن  الســامل 
ــذي  ــص ، وال ــال نق ــل ب الكام
مل ولــن يتعــرض للتحريــف .

آداب 
الطعام 
والشراب

النظافة وسنن الفطرة 
و التطيب والتطهر

الرفق 
باحليوان

األخـــــالق،  مكـــارم  علــى  يحــث  اإلســالم  
املتحضــر. العــامل  بســلوكياته  وســبق 

من مكــارم األخـــــالق 
التي دعا لها اإلسالم

آداب 
السالم

آداب
الكالم 

آداب 
الطريق
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أنشطة لتدعيم 
االعــتزاز بالديـن

تأمــل يف 

عظمة الكون

نشاط

مناسب لعمـر 
+٨ سنوات

الهدف من النشاط :
استشعار عظمة اهلل ووحدانيته، واالعتزاز بهذا الدين.

وسائل مساعدة :
ربــط اجلهــاز احملمــول بالشاشــة الذكية أثناء مشــاهدة 

الفيديو ملشــاهدة أوضــح وأمتع.

شرح النشاط :
تأملــي يف نفســك عظمــة اهلل يف خلــق هــذا الكــون..  
و  ليتأملــوا  أســرتك  أفــراد  اســأيل   ، التأمــل  بعــد  ثــم 
بــأن اخلالــق و املدبــر لهــذا  ، ذكريهــم  يتفكــروا معــك 
األديــان  وأن  للعبــادة  املســتحق  وحــده  هــو  الكــون 
لكــن  اخلالــق  هــو  وأنــه  اهلل  بوجــود  تؤمــن  األخــرى 
عباداتهــم خاطئــة فبعضهــم يعبــد األحجــار كاألصنــام 
يعبــد  وبعضهــم  النــار  يعبــد  وبعضهــم  والتماثيــل 
البقــر ، فنحمــد اهلل أن كرمنــا عليهــم بعبادتــه وحــده.

ما مدى
ِصغرنا ؟

رابط للمشاهدة

http://safeYouTube.net/w/YlRe
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الصفوف

املرتاصة

نشاط
مناسب لعمـر 

+٦ سنوات

الهدف من النشاط :
اعتزاز املسلم بدينه وافتخاره بشعائر اإلسالم .

شرح النشاط :
تأمــل صــور انتظــام صفــوف املصلــني يف املســجد 
احلــرام ، هــذا املشــهد اجلميــل الــذي لــن تــراه يف أي 
ديــن آخــر أبــًدا ، وال ميكــن ألي جتمــع بهــذا العــدد أن يكــون 
.. كمــا  بهــذا االنتظــام وهــذه الدقــة وهــذه الســرعة 
ميكــن لــألم أن تتوســع يف هــذا اجلانــب حســب عمــر 

الطفــل .
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مسابقة

مناسب لعمـر 
+4 سنوات

الهدف من النشاط :
هــذه  احلجــر(  علــى  كالنقــش  الصغــر  يف  )العلــم 
املنظومــة لالمــام ابــن تيميــة رحمــه اهلل ، ذكــر فيهــا 
عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة باختصــار ، مــن اجلميــل 
واملتــون  املنظومــات  هــذه  مثــل  الطفــل  يحفــظ  أن 
العقديــة لرتســيخ معــاين العقيدة اإلســالمية يف نفســه، 

. وحفظهــا يف ذاكرتــه حتــى يكــرب 

شرح النشاط :
يحفــظ الطفــل هــذه األبيــات ثــم يتــم تصويــره ومشــاركة 
املقطــع يف وســم #الهوية_كنف_وميــض عــرب تطبيــق 
kanaf_wameedh االنســتقرام واالشــارة إىل حســابنا

وَعقيَدِتــي  َمْذَهِبــي  َعــْن  َســاِئلي  يــا 
ِــه  َقـولـ يف  ــٍق  ُمَحقِّ َكالَم  اســَمْع 
َمْذَهــٌب  يل  ُهــْم  ُكلُّ حاَبــِة  الصَّ ُحــبُّ 
ســـاِطٌع  َوَفْضــٌل  َقـــْدٌر  ِهــْم  َوِلُكلِّ
ِبـــٍه  جـــــاَءْت  مــا  ِبالُقـــــرآِن  وُأِقــــــرُّ 
هـــا  ُأِمرُّ فــاِت  الصِّ آيــاِت  وجميــُع 
ـــــاِلهـــا  ُنقَّ إىل  ُعْقَبَتـــــهـــا  وَأُردُّ 
وراَءُه  تــاَب  الكِّ َنَبــَذ  ِلَمــْن  ُقْبحــًا 
ربَُّهــــْم  حقـــًا  َيـــَرْوَن  واملؤمنـــــون 
الــذي   واحَلــوِض  بامليـــزاِن  وُأِقــُر 
ــٍم  َجَهنَّ فــوَق  ُيَمــدُّ  ــراُط  الصِّ وكــذا 
ِبِحْكَمــٍة  ــقيُّ  الشَّ َيْصالهــا  ــاُر  والنَّ
ــِرِه  ــُكلِّ َحــيٍّ عاقـــٍل يف َقبـ َســَيْدُخُل وِل
ومالــٍك  الشــاِفعيِّ  اعتقـــاُد  هــذا 
ـــٌد  َفُمَوحِّ ســبيَلُهْم  َبْعــَت  اتَّ فــِإِن 

َيْســَأل  ِلْلِهدايــِة  َمــْن  الُهــدى  ُرِزَق 
ل  َيَتَبـــــدَّ وال  َعنـــــــُه  َيْنــــــــَثني  ال 
َأَتَوّســل  ِبهــا  الُقْربــى  ُة  َوَمــَودَّ
َأْفَضــل  ِمْنُهــْم  ديــُق  الصِّ مــا  لِكنَّ
امُلتنــَزُل  الَقديـــُم  َفُهــَو  آياُتـــُه 
ُل اأَلوَّ ــراُز  الطِّ َنَقـــَل  كمــا  َحقـــًا 
ُل ُيَتَخـــيَّ مــا  ُكلِّ  عـــن  وأصوُنهــا 
األخَطــُل  قــاَل  يقــوُل  اْســَتَدلَّ  وإذا 
َيْنــِزُل  َكْيــٍف  ِبَغْيــِر  مـــاِء  السَّ وإىل 
َأْنَهــُل  َرّيــًا  ِمْنـــُه  بأنِّــي  َأرجــو 
ُمْهِمــُل  وآَخـــَر  َنــٍج  ــٌد  َفُمَوحِّ
اجِلَنــاِن  إىل  ِقــــــيُّ  التَّ كــذا  و 
َوُيْســَأُل  هنــاك  ُيقاِرُنـــُه  َعَمــٌل 
َيْنِقـــُل أحمــَد  ثــم  حنيفـــَة  وأبــي 
ًل ُمَعــوَّ َعَلْيــَك  َفمــا  اْبَتَدْعــَت  وإِن 

عقيديت

يف أبيات

وسائل مساعدة :
أثنــاء  املقطــع  تشــغيل 
احلفــظ لتســهيل  اللعــب 

رابط االستماع

http://safeYouTube.net/w/p0Je
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التاريخ
لـــــث ثـــا

جـــوانب 
الهوية

ــة،  ــز وتقويــة اإلحســاس بالهوي ــٌد يقــوم بــه يف تعزي للتاريــخ دوٌر فري
ومــن أجــل أن يحصــل املــرء علــى شــخصية متميــزة مســتمرة .

اِريَخ ِفي َصْدِرْه َلْيـــــــَس ِبِإْنَســـــاٍن َوَلا َعاِقــٍل       َمْن َلا َيِعي التَّ
َوَمْن َوِعَي أَْحَواَل َمْن َقْد َمَضى       أََضـاَف أَْعَمـــاًرا ِإَلى ُعْمــــِرْه

ملــاذا نهتــم بتعزيز 

االنتمــاء للتــاريخ ؟

٣

١

٢

وهــو   ، بالهويــة  عالقــة  للتاريــخ 
سلســلة بــدأت منذ زمــن متصلة 
باحلاضــر مرتبطــة بامُلســتقبل، 
كيــف  مباضيــه  يفخــر  مل  فمــن 

ينهــض مبســتقبله ؟

مــات  مقوِّ أهــمِّ  مــن  ــه  أنَّ
الفهــم  إنَّ  حيــث  ؛  ة  الشــخصيَّ
الصحيــح ألحــداث التاريــخ ُيعــني 
الســويَّة  ة  الشــخصيَّ بنــاء  علــى 

. الذوبــان  مــن  ووقايتهــا 

 ، قــوة  بالهويــة  االعتــزاز  إن 
والقوي ال يتبع ويتأثر بل يؤثر .
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فبهداهم
اقتــده

نشاط

مناسب لعمـر 
+٨ سنوات

الهدف من النشاط :
ربــط الطفــل بتاريخــه ومعرفتــه بــه ممــا 

يعــزز مــن انتمائــه لهويتــه

شرح النشاط :
 ، وقصــِه  النشــاط  طباعــة  بعــد 
مــن  كتــب  مــا  طفلــك  علــى  اعــرض 
 ، األنبيــاء  مــن  نبــي  كل  عــن  معلومــات 
ثــم قــم ببعــرة البطاقــات واطلــب مــن 
مــع  األنبيــاء  مــن  كاًل  يطابــق  أن  طفلــك 
ــه .  ــه وصفات ــوي مناقب ــي حت ــة الت البطاق

مــن @ صــورًا  شــاركونا 
للنشــاط  تطبيقاتكــم 
علــى االنســتقرام مــع 
حلســابنا  اإلشــارة 
Kanaf_wameedh

أنشطة لتدعيم 
االعــتزاز بالتاريخ
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صفحة 
الطباعة
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ماذا تعرف عن
الخلفاء الراشدين؟ نشاط

مناسب لعمـر 
+٧ سنوات

الهدف من النشاط :
ربــط الطفــل وتعريفــه بتاريخــه الزاخــر ممــا يعــزز مــن 

لهويتــه. انتمائــه 

شرح النشاط :
علــى  اعــرض   ، وقصــِه  النشــاط  طباعــة  بعــد 
خليفــٍة  كل  عــن  معلومــات  مــن  كتــب  مــا  طفلــك 
البطاقــات  ببعــرة  قــم  ثــم   ، الراشــدين  اخللفــاء  مــن 
اخللفــاء  مــن  كاًل  يطابــق  أن  طفلــك  مــن  واطلــب 
الراشــدين مــع البطاقــة التــي حتــوي مناقبــه وصفاتــه.  مــن @ صــورًا  شــاركونا 

للنشــاط  تطبيقاتكــم 
علــى االنســتقرام مــع 
حلســابنا  اإلشــارة 
Kanaf_wameedh
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صفحة 
الطباعة
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تاريخنا
املمتد

نشاط
مناسب لعمـر 

+٦ سنوات

الهدف من النشاط :
مــن  بــه  يتصــل  ومــا  بتاريخــه  الطفــل  تعريــف   
)شــخصيات - ثقافــة - فنــون ( ،  وتعزيــز انتمائــه 

إليــه.

شرح النشاط :
ابحــث مــع طفلــك عــن معلومــات تتصــل بتاريــخ 
الوطــن الــذي ينتمــي إليــه و مــا يتميــز بــه مــن تــراث 
علــى  وســاعده   ) طعــام   - لبــاس   ( ثقافــة  أو 
و  ثريــة  لوحــًة  املعلومــات  مــن  يصنــع  أن 
حولــه. مــن  بهــا  ويشــارك  يعرضهــا  دعــه  مــن @ صــورًا  شــاركونا 

للنشــاط  تطبيقاتكــم 
علــى االنســتقرام مــع 
حلســابنا  اإلشــارة 
Kanaf_wameedh
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من عبق تاريخنا اإلسالمي

عبد الله بن مسعود

)من سّره أن يقرأ القرآن رطًبا كما نزل ،
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ( 

كان يومئــذ غالمــا يافعــا مل يتجــاوز احللــم ، و كان 
يســرح يف شــعاب مكــة بعيــدا عــن النــاس ، و 
ــش  ــادات قري ــن س ــيد م ــا لس ــم يرعاه ــه غن مع

ــن أبــي معيــط. هــو عقبــة ب
ــه : ) ابــن أم عبــد ( أمــا اســمه  كان النــاس ينادون

فهــو عبــد اهلل و أمــا اســم أبــوه فمســعود 
يف ذات يــوم أبصــر الغــالم املكــي عبــد اهلل بــن 
مســعود كهلــني عليهمــا الوقــار يتجهــان نحــوه 
ــذ  ــا كل مأخ ــد منهم ــذ اجله ــد أخ ــد و ق ــن بعي م
منهمــا  جفــت  حتــى  الظمــأ  عليهمــا  اشــتد  و 

الشــفاه و احللــوق .
فلما وقفا عليه سلما و قاال :

يــا غــالم ، أحلــب لنــا مــن هــذه الشــياه مــا نطفــئ 
بــه ظمأنــا و نبــل عروقنــا .

ــا  ــا عليه ــت يل و أن ــم ليس ــل، فالغن ــال : ال أفع فق
بــدا علــي  ، و  مؤمتن،فلــم ينكــر الرجــالن قولــه 

وجهيهمــا الرضــا عنــه .
ثم قال له أحدهما : 

دلني على شاة مل ينز عليهما فحل .
منــه،  قريبــة  صغــرية  شــاة  إىل  الغــالم  فأشــار 
فتقــدم منهــا الرجــل و اعتقلهــا و جعــل ميســح 
ضرعهــا بيــده و هــو يذكــر عليهــا اســم اهلل فنظر 

ــه الغــالم يف دهشــة وقــال يف نفســه : إلي
تنــز  مل  التــي  الصغــرية  الشــياه  كانــت  متــى  و 

؟!. لبنــا  تــدر  الفحــول  عليهــا 
لكــن ضــرع الشــاة مــا لبــث أن انتفــخ و طفــق 

اللــن ينبثــق منــه ثــرا غزيــرا .
األرض  مــن  جموفــا  حجــرا  األخــر  الرجــل  فأخــذ 
ــم  ــه ث ــو و صاحب ــه ه ــرب من ــن ، و ش ــأله بالل و م
أرى،  مــا  أكاد أصــدق  ال  وأنــا   ، ســقياين معهمــا 

فلمــا ارتوينــا ، قــال الرجــل املبــارك لضــرع الشــاة:
انقبض .. .

فمــا زال ينقبــض حتــي عــاد ايل مــا كان عليــه .عنــد 
ذلــك قلــت للرجــل املبــارك : 

علمني من هذا القول الذي قلته .
فقال يل :إنك غالم معلم . 

كانــت هــذه هــي بدايــة قصــة عبــد اهلل بــن مســعود 
مــع اإلســالم ، إذ مل يكــن الرجــل املبــارك اال رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه و ســلم و مل يكــن صاحبــه إال 
الصديــق رضــي اهلل عنــه . فقــد نفــرا يف ذلــك اليــوم 
اىل شــعاب مكــة لفــرط مــا أرهقتهمــا قريــش و 
لشــدة مــا أنزلــت بهمــا مــن بــالء . ومــن بعــد ذلــك 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــد اهلل رس ــزم عب ل
مالزمــة الظــل لصاحبــه، فــكان يرافقــه يف حلــه و 

ترحالــه ، و يصاحبــه داخــل بيتــه وخارجــه.
إذ كان يوقظه إذا نام ويســرته إذا اغتســل ويلبســه 
نعليــه إذا أراد اخلــروج ، و يخلعهمــا مــن قدميــه 
ــواكه، و  ــاه و س ــه عص ــل إلي ــول، ويحم إذا أراد الدخ
يلــج احلجــرة بــني يديــه إذا أوى إىل حجرتــه. بــل إن 
الرســول صلــي اهلل عليــه و ســلم أذن لــه بالدخــول 
عليــه متــى شــاء ، و الوقــوف علــى ســره مــن غــري 
حتــرج وال تأثــم ، حتــى دعــي بـ)صاحــب ســر( رســول 

ــلم ــه و س ــى اهلل علي اهلل صل

ــاب  ــعود بكت ــن مس ــد اهلل ب ــم عب ــن عل ــغ م ــد بل ولق
اهلل أنــه كان يقــول : 

واهلل الــذي ال إلــه غــريه مــا نزلــت آيــة مــن كتــاب اهلل 
إال أنــا أعلــم أيــن نزلــت، وأعلــم فيمــا نزلــت. ولــو أعلــم 
أن أحــدا أعلــم منــي بكتــاب اهلل تنالــه املطايــا ألتيتــه.

بالرجــــوع  ننصــــح  لالســــتزادة 
لكتــاب صــور مــن حيــاة الصحابــة
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بصمتي
املختلفة

نشاط
ختامي

مناسب لعمـر 
+4 سنوات

الهدف من النشاط :
تعزيز الشعور بالتميز و تقبل االختالف.

شرح النشاط :
يف  بصمتــه  لطباعــة  الطفــل  يوجــه 
مــن  بصمــات  عــدة  وجمــع  البطاقــة 
أشــخاص خمتلفــني ، ثــم يوجــه للتأمــل 
اختالفهــا  ومالحظــة  البصمــات  يف 
التكبــري. عدســة  اســتخدام  مــن @مــع  صــورًا  شــاركونا 

للنشــاط  تطبيقاتكــم 
علــى االنســتقرام مــع 
حلســابنا  اإلشــارة 
Kanaf_wameedh
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و هنــا عزيــزي املريب 
تنتـهي  قيــمتـنا ، 

مــن  غرسهـــا  لكنــام 
ينتِهــي لــن  ِقبلــك 

تعزيــز  قــد وفقنــا يف  نكــون  أن  نتمنــى   
بهوياتكــم  بالتميــز  شــعوركم وأطفالكــم 
واالعتــزاز بهــا ، كمــا ننتظــر بشــغف صــور 
ــك عــرب  تطبيقاتكــم ألنشــطة القيمــة وذل
منصــات كنــف وميض يف برامــج التواصل 

دمتم يف رعاية اهلل وحفظه 
ونلقاكم يف قيمٍة ثريٍة أخرى

مع خالص الود ،
أخواتكــم يف فريق إعداد 
الرتبويــة كنــف  رســائل 
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املراجع

• كتاب صناعة الطفل الواثق فنون ومهارات       
د.ماهر العربي 

• احلاجات النفسية للطفل 
    د.مصطفى أبو سعد

• االعتزاز بالتاريخ الهجري
http://www.lahaonline.com/articles/ 

htm.44293/view
• الهوية اإلسالمية خلليل نوري: ص: ]45[.

• تفسر السعدي
• الهوية - حممد العوضي

 3QQe/http://safeYouTube.net/w    


