كون مكتبة متنوعة في بيتك  :سيعينك هذا األمر كثرياً على ِ
حب القراءةِ أوالً،
ِّ 
وعلى كل ما تقدم ذكره من استفادة ٍ
وحبث وغريها األمر اآلخر إن وجود مكتبة
َ ُ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يسري عليها
عنصر رئيس البد منه لتشكيل اخلطوط العريضة اليت ُ
يف البيت هو ُ
أهل البيت يف حياهتم  ،كما أن من ِ
ٍ
املفيد أن ينشأ األطفال يف ٍ
مكتبة
ظل
تساهم يف تكوي ِن شخصياهتم وتنمية مهاراهتم من ُذ الصغر.
ُ
المراجع :

 عبد اهلل صاحل حامد (1002م)".القراءة وعالقتها بالتنمية الفكرية واإلبداع ".ـ اقرأ :حولية الكتب واملكتبات واملعلومات يف دولة االمارات،ع. 4

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 مربوكة عمر حمرييق (  1001م)" .مكتبة الطفل العريب واأللفية الثالثة".ـ اجمللة العربيةلألرشيف والتوثيق واملعلومات  ،س،6ع.21-22

كلية العلوم االجتماعية

 حنان الصادق بيزان (1001م)  ".التعليم املستمر وحتديث املعلومات :واقع وطموح"جملة العلوم االجتماعية واالنسانية  ،ع.8

قسم اإلدارة و التخطيط التربوي
طالبات مستوى رابع
#مدينة_الجودة_جامعة_االمام

الطالبات  :سارة المقبل ــ فوزية التميمي

0543285485

ركن المكتبة

آي تيرا للجرافيك وتصميم المواقع www.iteraonline.com -

ماجستير اإلدارة و التخطيط التربوي

 ضع خطة للقراءة  :خطةً منهجية لقراءتك ؛ ماذا تنوي أن تقرأ يف هذا الشهر
تعد القراءة من املهارات األساسية الىت تركز عليها النظم احلديثة ؛ فهي متكن املتعلمني
من احلصول على املعرفة واكتساب املهارات األخرى  ،كما تسهم يف صنع الفرد وتدعم
ثقته بنفسه وتساعد على تنمية لغته  .فاجملتمع القارئ هو اجملتمع املتقدم الذي ينتج الثقافة
واملعرفة ويطورها مبا خيدم تقدمه وتقدم اإلنسانية مجعاء .
إرشادات القراءة الصحيحة :

!؟ وكم كتاباً تنوي قراءته!؟ و ما هي املوضوعات اليت سرتكز عليها !؟

نفسك دائم
 ابحث أولا قبل أن تسأل  :إذا أردت أن حتب القراءة وأن جتعل
َ
علق يف ذهنك شيء
االرتباط هبا ،فعليك دائماً أن تبحث قبل أن تسأل  ،فإذا َ
ِ
حب القراءة .
الكتاب لتفتش يف طياته عما جتهله  ،فذلك
فبادر إىل
َ
سيعودك َ
يقتصر
 حدد الوقت والمكان المناسبين :حاول دائماً أال جتعل القراءة عمالً
ُ
ِ
أوقات الفراغ  ،وإمنا حدد دائماً ساعة أو ساعنت يومياً و أضف إليها
على
ختصيصك ٍ
ٍ
مناسب هاد ٍئ يبعثك على النشاط وعلى االستمتاع مبا تقرأ.
ملكان
بالوسطية دائماً ؛ ِ
ِ
وعليه فالتزم مبدأ التدرج يف القراءة ابدأ
 التدرج مطلوب:عليك

 اسأل نفسك  :ملاذا أقرأ ؟ وما هي غاييت من القراءة ؟ إن املسلم ينبغي أن يكون
ط عشواء  ،وإمنا يقرأ ألنه يبتغي بالعل ِم رضا
ذا دواف ٍع لقراءته ؛ فال يقرأ هكذا خب َ
اهلل تعاىل و اجلنة .
 ابدأ بما تحب  :إذا أردت أن تعود نفسك على القراءة فابدأ دائماً مبا حتب
..اقرأ يف ِ
مثال .
جمال عملك  ،اقرأ عن الشخصية احملببة لك ً

التوفيق من اهلل .
دائماً باأليسر فاأليسر ،مث انتقل إىل ما بعده  ،و ُ

نستمتع هبا حيناً ونرتكها حيناً آخر .
 كن جاداً :فالقراءة ليست حلوى
ُ

متقت الفوضى  ..لذا
حتب النظام  ،و ُ
 نظم معلوماتك  :النفس البشرية دائماً ُ
ِ
الكتب والصحف والدوريات عرب
حاول أن تنظم معلوماتك واستفادتك من
تسجيلها يف دف ٍرت خاص .
تنقل ما قرأته وتعلمتهُ إىل غريك
 انقل ما تقرأ إلى غيرك :
ُ
ستشعر حينما ُ



أنك تؤدي رسالة سامية عند نقل العلم.
بقيمة القراءة وفائدهتا
وستشعر أيضاً َ
ُ

ليكن كتابك خير رفيق لك في أوقات النتظار:امحل معك كتاباً خفيف
احململ شيّق املوضوع لتستثمر أوقاتك يف تصفحه يف األماكن اليت فيها انتظار :

عند الطبيب ويف الطوابري املختلفة .

