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٠مغ ِؼظُ ا٢تاء 
ٚا٤ِٙاخ فٟ ضشن 

أْ اٌٙذف اٌشئ١س 
ِٓ اٌرٛاصً ِغ 

أتٕائُٙ ٘ٛ خٍك 
لٕٛاخ اذصاي ت١ُٕٙ 

ٌصة اٌّؼٍِٛاخ 
فال . تاذداٖ ٚازذ فمػ

٠ىاد ٠ّش ٠َٛ دْٚ أْ 
٠ٍمٝ ا٢تاء ػٍٝ 

ِساِغ ا٤تٕاء ظشٚسج 
ذٕاٚي اٌخعاس، أٚ 

ذٕث١ُٙٙ ٌٍٕظش فٟ 
وال اذداٟ٘ اٌطش٠ك 
لثً ػثٛسٖ، ِؼرمذ٠ٓ 

أُٔٙ تٙزٖ 
اٌّؼٍِٛاخ فمػ لذ 

.  زٍٛا اٌّؼادٌح اٌصؼثح ٚٚلفٛا ِغ أتٕائُٙ ػٍٝ أسض ٚازذج ِٓ اٌرفاُ٘ ٚاٌرٛاصً
 

  :فن بناء الجسور
 

إْ ِا ال ٠ؼشفٗ اٌىث١ش ِٓ ا٢تاء ٚا٤ِٙاخ ٘ٛ أْ اٌرٛاصً ِغ ا٤تٕاء ِٕاغ تٗ ِّٙاخ أخشٜ ال ذمً 
ٚال ٔثاٌغ إرا لٍٕا إْ ٘زا . أ١ّ٘ح ػٓ تشِدرُٙ تّؼٍِٛاخ ذسفع ػ١ٍُٙ سالِرُٙ ٚصسرُٙ

اٌرٛاصً ٘ٛ واٌدسش اٌزٞ ذمطؼٗ ٚسائً إٌمً تاالذدا١٘ٓ ًِؼا ز١ث أْ اٌٛصٛي تاٌؼاللح ت١ٓ 
ا٢تاء ٚا٤تٕاء إٌٝ ٘زا اٌٛصف ٠ؼرثش لّح اٌرٛاصً ت١ّٕٙا فٙٛ ٠ف١ذ فٟ تٕاء ضخص١ح ِسرمٍح 

.  ٌٙؤالء ا٤تٕاء ٠ٚضٚدُ٘ تاٌمذسج ػٍٝ تٕاء ػاللاخ س١ٍّح سٛاء ِغ آتائُٙ أٚ ِغ ا٢خش٠ٓ
 

 ثمار التواصل
  

إْ اٌرٛاصً اٌسم١مٟ ت١ٓ ا٢تاء ٚا٤تٕاء س١طؼش ا٤خ١ش٠ٓ تأُٔٙ ِسػ ا٘رّاَ ٚزة ٚس١عفٟ 
ا تا٤ِاْ ٚاالسرمشاس، ٚس١ىسثُٙ اٌمذسج ػٍٝ اٌرؼث١ش ػّا ٠ٛاخٙٛٔٗ  ًِ ػٍٝ ز١اذُٙ ضؼًٛسا ػاس

ِٓ ِطىالخ ِٚطاػش تطىً ِثاضش ٚدْٚ ٌف أٚ دٚساْ، فعالً ػٓ ػذَ ػضٚفُٙ ػٓ إضشان 
.  آتائُٙ تىً رٌه

 
وزٌه س١صثسْٛ لادس٠ٓ ػٍٝ اٌرؼاًِ ِغ ِطاػشُ٘ تؼمً ٚس٠ٚح تذي ِٓ أْ ذصثر أفؼاٌُٙ 

ٚتاٌّماتً فئْ ا٢تاء س١طؼشْٚ تاٌمشب ِٓ أتٕائُٙ، . اسذىاساخ ٌرٍه اٌّطاػش دْٚ إدسان إٌرائح
ٚتاٌمذسج ػٍٝ اٌٛلٛف ػٍٝ زاخاذُٙ، سٛاء اٌّؼ٠ٕٛح ِٕٙا أٚ اٌّاد٠ح، ٚتاٌثمح ِٓ أُٔٙ لادس٠ٓ 

.  ػٍٝ ِساػذذُٙ فٟ وً ِشازً ٔعدُٙ
 

  أدوات البناء ومواده
 

٘زا اٌرٛاصً ١ٌس تا٤ِش اٌسًٙ ٚإّٔا ٠سراج ِٓ وً فشد ِٓ اٌؼائٍح إٌٝ أْ ٠ساُ٘ ف١ٗ تدٙذ 
ٍِسٛظ ٚسٕزوش ف١ّا ٠ٍٟ تؼط ا٤ِٛس اٌرٟ ذساػذ ػ١ًٍّا ػٍٝ تٕاء رٌه اٌدسش تاالذدا١٘ٓ 

:  ًِؼا
 

  حسن االستماع .1
٠ٌٛذ زسٓ االسرّاع ٥ٌتٕاء ٌذ٠ُٙ ضؼًٛسا تاٌّسثح زرٝ ػٕذِا ذىْٛ اٌّطىٍح أوثش 

ِٚٓ اٌُّٙ تّىاْ أْ ٠سأي ا٢تاء أتٕائُٙ ػٓ ِطاػشُ٘ ٚأفىاسُ٘ . ِٓ أْ ٠سٍٙا ا٢تاء
وزٌه ػٍٝ ا٢تاء أْ . لثً أْ ٠صثٛا أفىاسُ٘ ِٚطاػشُ٘ اٌطخص١ح ذداٖ أٞ أِش

ا اٌّشاد ِٓ ٚساء والَ ا٤تٕاء، ٤ْ ِا ٠مٌٛٗ االتٓ ٘ٛ تال ضه ظشٚسٞ ُِٚٙ  ًِ ٠فّٙٛا ذّا
ٚال ٠دة ػٍٝ ا٢تاء أْ ٠ٛافمٛا . تإٌسثح ٌٗ ٚإْ واْ ألً أ١ّ٘ح تإٌسثح ٥ٌب أٚ ا٤َ

أتٕاءُ٘ فٟ وً ِا ٠مٌٛٛٔٗ ١ٌثثرٛا زسٓ االسرّاع ٌُٙ، فس١ٓ ٠ٙذأ اٌطفً ٠ّىٓ 
.  ػٕذ٘ا أْ ٠رمثً اٌشأٞ ا٢خش ٠ٚسرّغ ٌٗ

 

 



  التعاطف مع األبناء .2
إْ إضؼاس ا٤تٕاء تأْ ِطاػشُ٘ ٚأزاس١سُٙ ِّٙح خًذا تإٌسثح ٣ٌتاء ٠ثٕٟ خسٛس 

ٚالتذ ِٓ إظٙاس ٘زا اٌرؼاغف زرٝ ٌٚٛ واْ ا٢تاء ِؼاسظ١ٓ . اٌثمح ت١ٓ اٌطشف١ٓ
فاٌرؼاغف ٘ٛ ٌرؼض٠ض اٌثمح ١ٌٚس تٙذف ذص٠ٛة أٚ ذخطٟء . ٌٍّطىٍح ِٛظٛع إٌماش

ٚالتذ ٣ٌتاء ت١ٓ اٌف١ٕح ٚا٤خشٜ أْ ٠رسشٚا ِٓ أتٕائُٙ صسح فُّٙٙ . ا٤تٕاء
.  ٌّطاػشُ٘

 
  حسن التكلم .3

فثؼذ أْ ٠ثثد ا٢تاء زسٓ اسرّاػُٙ . ٠ؼمة زسٓ االسرّاع تا١ّ٘٤ح زسٓ اٌرىٍُ
٤تٕائُٙ ٚاسر١ؼاتُٙ ٌّطىٍرُٙ، ػٕذ٘ا س١صثر ا٤تٕاء ألذس ػٍٝ ذمثً ِا س١مٌٛٗ 

. إْ اٌىٍّاخ ٚاٌسشواخ ٚٔثشج اٌصٛخ ِّٙح فٟ ٔمً أٞ ِؼٍِٛح فٟ ٘زٖ اٌؼاللح. ا٢تاء
فّثالً إْ ظسىد ا٤َ ٟٚ٘ ذمٛي ال ٌرشفط غٍثًا ِا التٕٙا، ٘زا س١ؤدٞ إٌٝ ذط٠ٛص 

ا ِارا ذش٠ذ ا٤َ ِٕٗ ًِ وزٌه فئْ اسرؼّاي اٌىٍّاخ ظشٚسٞ . ٌذٜ اٌطفً، ٌٚٓ ٠ؼشف ذّا
ًٕا فاٌىالَ أثٕاء ٟٔٙ اٌطفً ػٓ  فٟ اٌطشذ ٚاٌرٛاصً زرٝ ٌذٜ ا٤غفاي ا٤صغش س

أِا اٌىالَ اٌؼاغفٟ فعشٚسٞ ػٕذ ذطد١غ اٌطفً ػٍٝ ػًّ خ١ذ . ػًّ ِا ُِٙ خًذا
سًدا ػٍٝ أْ غفٍٙا لاَ ترشذ١ة " أٔا سؼ١ذج خًذا» ٚوّثاي ٠ّىٓ ٥ٌَ أْ ذمٛي . لاَ تٗ

ٌمذ »ُِٙ ومٛي ا٤َ ِثال " أٔد»وزٌه اسرؼّاي ظ١ّش اٌّخاغة . أٌؼاتٗ فٟ أِاوٕٙا
فاٌرطد١غ ٠ساػذ اٌطفً ػٍٝ ذداٚص أٞ ػمثح " لّد أٔد تؼًّ خ١ذ فٟ زً ٚظ١فره

ٚفٟ ا٤فؼاي غ١ش اٌّسرسسٕح اٌرٟ ٠مَٛ تٙا ا٤غفاي ُِٙ أْ ٠سرؼًّ ا٢تاء . ذٛاخٙٗ
أٔا لٍمد »: ٠ّىٓ ٥ٌَ أْ ذمٛي إرا اخرفٝ اتٕٙا ٟٚ٘ ذرسٛق: ظ١ّش اٌّرىٍُ ٚوّثاي

" أ٠ٓ اخرف١د»: ٚ٘زٖ اٌدٍّح راخ ٚلغ أفعً ِٓ خٍّح ِثً" ٚغعثد ٤ٕٟٔ ٌُ أخذن
.  ٚتخاصح ػٕذِا ذماي تٕثشج غاظثح

 
  اآلباء قدوة.  4       

                           ِٓ اٌّؤوذ ػثش اٌرداسب تأْ ا٤غفاي ٠رؼٍّْٛ تإٌظش إٌٝ أفؼاي آتائُٙ أوثش ِّا             
فىً ِا ذفؼٍٗ ا٤َ أٚ ذمٌٛٗ س١مٍذٖ اٌطفً  . ٠رؼٍّْٛ ِٓ ِدشد وٍّاخ ذٍمٝ ػ١ٍُٙ            
ٕٚ٘ا ذىّٓ ا٤ِأح اٌؼظّٝ  . تال ذشدد ٌثمرٗ تأْ أِٗ ٟ٘ اٌىّاي تؼ١ٕٗ تإٌسثح ٌٗ            
فٙؤالء ا٤غفاي ُ٘ أِأح ت١ٓ أ٠ذ٠ُٙ، لذ سٍّٛا  . اٌرٟ أٚدػٙا اٌٌّٛٝ فٟ وً أب ٚأَ            
ٔسٓ ال ٔسرط١غ أْ ٔمشس ػٓ  : ِما١ٌذ ِسرمثٍُٙ إٌٝ آتائُٙ ٌٚساْ زاٌُٙ ٠مٛي            
أٔفسٕا أٚ ٔثٕٟ رٚاذٕا ٌصغش سٕٕا، ٚٔٛوٍىُ تٙزٖ اٌّّٙح س٠ثّا ٕٔعح ٚٔصثر لادس٠ٓ              
فاسرّؼٛا أ٠ٙا ا٢تاء ٚ أ٠رٙا ا٤ِٙاخ، ٚػٛا خطٛسج ذٍه ا٤ِأح ٚذصشفٛا  . ػٍٝ فؼً رٌه            
ف١ٙا تسىّح، ٚاسؼٛا إٌٝ تٕاء خسٛس اٌرٛاصً اٌرٟ سرىْٛ أداذىُ فٟ زفع ٚص١أح              
 .أِأاذىُ            

 

 


