
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- قطار– سيارة –طائرة (   و مهام كان نوع الناقل التنقل واالنتظاريشمل كل سفر عىل وقت مستقطع إلزامي ، وهو الوقت املرصوف يف عملية 
 هـذا الوقـت عنـد ، سواء كان من بلدك إىل البلد املقصود أو حتى يف التنقالت الداخلية بني املدن أو األماكن السياحية البعيدة ،  يعتـرب)باخرة 

ًبعض الناس فرصة للقراءة والتأمل والكتابة واالستمتاع ، بينام يعتربه اآلخرون وقتا ممال وجيلب اخلمول ، ويبحثون عن عمل أو فكرة أو جتربة  ً
 . تحضري املسبق لهأي يشء يقع بني أيدهيم ، تستطيع أن جتعل من هذا الوقت فرتة استمتاع خمتلفة عن اآلخرين، وربام حتتاج لوقت بسيط لل

   
  * * * * * *       بعض املقترحات و األفكار       * * * * * *

  
  

 

     :مقترحات حمليب القراءة  أوالً
  

  )  . من جهاز اجلوال / من املصحف ( أو حفظ شيء منه  قـــراءة الـقــرآن -١
  ... ) .عن السيارات أو عن األسرة أو عن التربية أو عن الكمبيوتر أو (  قراءة جملة  من النوع الذي تفضله وتستمتع به -٢
  . قراءة كتاب أو نشرة  حــول الدولة اليت ســـوف تسافر هلا-٣
  .واالستفادة من القارئ اإللكتروين بشكل عام ) www.NovelsGuide.netشاهد دليل الروايات (  قراءة رواية  -٤

           

   :مقترحات حمليب االستماع واملشاهدة  ثانياً
 

  دورات تطويريـة  / أناشـيد  / قـرآن    ( MP3 االستماع إىل جمموعة من املقاطع الصوتية املنوعـة مـن اجلـوال أو         -١
ــة        ــرعية  / ومهاريــ ــرات شــ ــة  / حماضــ ــرات تربويــ ــق   ) حماضــ ــع طريــ ــن موقــ ــتفادة مــ ــك االســ   وميكنــ
  .   ومن خالل البحث يف شبكة اإلنترنت عن املواد الصوتية   www.islamway.comاإلسالم      

  . االستماع ومشاهدة ما يعرض من برامج على شاشة املقعد-٢
 

 
 

    :األلعاب والذكاءمقترحات حمليب   ثالثاُ
 

  . ) Checkersلعبة تشيكرز/لعبة أبالون: مثل (  إحضار لعبة من ألعاب الذكاء والتنافس -١
    أو من خالل  ) ا  وغريهGame Boy من شركة سوين   أو  PSP: مثالً (  استخدام أحد األلعاب اإللكترونية الصغرية -٢

  .جهاز الطائرة     
  .لعبة الكلمات املتقاطعة أو لعبة سودكو أو غريها :  إحضار األلعاب الورقية مثل -٣
  

  :عامة  مقترحات   رابعاً
 

  ). راء وسادة الرقبة املخصصة للنوم وغطاء العينني ال تنس ش(  النوم -١
  . ذكر اهللا من استغفار وتسبيح وليل والتأمل والتفكـــر يف خمـلوقـاته-٢
  .دافـك أو خططــك الشخصية أو ختـطيطـك حول الـرحلةات عـــلى أه إضافة ملحـوظـات أو تعلـيقـ-٣
  .حسب اهتمامك وميكن مناقشتها مع زميل السفر) ال عملك ودراستكجتاري أو دعوي أو يف جم(  كتابة فكرة أو مشروع -٤
  .وتعريفهم ببلدك  واالســتــفـــادة مــن تــجـــارب من بـجـانــبـــــكلتعرف احلــديـــث وا-٥
  .) كاإلطالع على ملفاتك وجملداتك أو االستماع أو القراءة أو اللعب من خاللـه (  استخدام الكمبيوتر احملمول -٦
  .ـة خـــواطــر أو أشــعـــار أو ذكريـــــات أو يـــومــيـاتـ كتــاب-٧
  . تدوين امللحوظات وما يلفت انتباهك عن عادات الشعوب وتعاملهم وتفكريهم واحلديث معهم حوهلا-٨
  

I م عامرة باألنس واملتعة، فمثالقصص املناسبة إحضار ال:  ال تنس االهتمام مبا يسلي ويفيد األطفال وجيعل أوقا
 .ألعمارهم ودفاتر التلوين وبعض األلعاب املناسبة

       ررأفكارأأ          
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