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التعريف ببطلي القصص
 صالح وأمنية 

أمنيــة: طفلــة فــي الثامنــة مــن عمرهــا، يطــل مــن عينيهــا البــراءة 
والــذكاء..

نفــس  وفــي  أمنيــة  جــار  عمــره،  مــن  العاشــرة  فــي  طفــل  صــالح: 
المدرســة.. مالمحــه تشــبه مالمــح البطــل محمــد صــالح.. لديــه طاقــة 

ومتحمــس وواثــق مــن نفســه.. 

• اسمي أمنية، وعندي أمنية.. هل تعرفون ما هي؟!
أن يعيش كل أطفال العالم في صحة ورفاهية.

والطريق لألمنية هو تحقيق أهداف التنمية.

• اسمي صالح، مثلي األعلى البطل الهداف.
حلمي أن يعيش أطفال العالم في سعادة ونجاح.

والطريق لحلمي هو تحقيق أهداف التنمية مع صديقتي أمنية.

هيا يا أصدقاء نذهب معًا في رحلة ممتعة نحرز فيها 17 هدفًا 
للتنمية ونعيش في سعادة ورفاهية أنتم وأنا وأمنية.
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قصة عن الهدف الرابع
أهمية التعليم الجيد

)كيــف نســتمتع باإلجــازة الصيفيــة ونســتفيد بالوقــت فــي تنميــة 
مهاراتنــا؟(، ســؤال كتبــه صــالح علــي صفحــة صــالح وأمنيــة وأهداف 

التنميــة قبــل أيــام اإلجــازة  

ــؤال،  ــن الس ــة ع ــة لإلجاب ــن للصفح ــن المتابعي ــد م ــس العدي تحم
ــاس. ــة بحم ــت أمني كتب

أشــكر صديقــي صــالح علــي ســؤاله المهــم، وأقتــرح أن يكتــب أصدقــاء 
لنتعلــم  معــً  تجاربنــا  عــن هواياتهــم ومهاراتهــم ونشــارك  الصفحــة 

هوايــات جديــدة مفيــدة..
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نشــرت صديقــة مــن الصديقــات صــورة لهــا وهــي تعــزف علــى 
ــة الجيتــار، وكتبــت )أحــب الموســيقي وأجيــد العــزف علــى  آل
آلــة الجيتــار، يمكــن أن أســاهم بتعليــم العــزف لمــن يريــد مــن 

أصدقــاء الصفحــة(.



وكتبــت أمنيــة )أحــب تعلــم اللغــات، وسأشــترك بــدورة لتعليــم 
اللغــة الفرنســية ويمكــن أن أكتــب علــى الصفحــة الــدروس وبذلك 

نتعلــم معــًا لغــة جديــدة(.

أمــا صــالح فعــرض علــى أصدقــاء الصفحــة أن يقــدم دروة فــي 
ــن  ــد م ــس العدي ــي، تحم ــف الماض ــي الصي ــها ف ــر درس الكمبيوت

األصدقــاء القتــراح صــالح. 
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صديــق آخــر نشــر صــورة لمكتبتــه والقصــص والكتــب التــي قرأها، 
واقتــرح تبــادل الكتــب بيــن أصدقــاء الصفحــة وأن يكتــب كل 
منهــم رأيــه فــي الكتــاب بعــد القــراءة وبذلــك نســتمتع ونتعلــم 

فــي أيــام اإلجــازة. 
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الهدف الرابع 
التعليم الجيد 

1* التعليم الجيد هو الطريق لمجتمع قادر علي اإلنتاج ، يتمتع 
أفراده بالرفاهية . 

2* 260 مليون طفل لم يحصل علي فرصته في التعليم في 
المدارس ، و إرتفع  العدد  مع إنتشار جائحة كوفيد 19 . 

3* أهمية توفير الفرص المتساوية في التعليم لكل أفراد 
المجتمع حتي ال تنتشر اأُلمية ،  هناك حوالي 50 مليون امرأة ُأمية 

ال تجيد القراءة و الكتابة . 

4* ضرورة االهتمام بتعليم األطفال في مرحلة  ما قبل المدرسة 
ليكونوا علي إستعداد لمرحلة التعليم اإلبتدائية . 

5* توفير فرص التعليم المجاني للبنات و األوالد في مراحل 
التعليم المختلفة مع االهتمام بتحفيز األطفال علي اإلقبال علي 

التعليم بحماس . 

6* االهتمام بوسائل التعليم الحديثة مثل دورات تعليم 
الكمبيوتر لألطفال في الدول النامية . 

7* توفير الدورات التدريبية للمعلمين لزيادة مهاراتهم في 
التعامل مع الطالب في مراحل التعليم المختلفة . 



أنشطة الهدف الرابع:
 التعليم الجيد

1* )كيف نستمتع باإلجازة الصيفية ونستفيد بالوقت في تنمية 
مهاراتنا؟(، سؤال كتبه صالح علي صفحة صالح وأمنية وأهداف 

التنمية قبل أيام اإلجازة.

ما هي إجابتك عن هذا السؤال صديقتي، صديقي؟
 

2* ما هواياتك صديقتي، صديقي؟ وأي هواية جديدة تفكر في 
ممارستها؟ 

3* أذكر قصة قرأتها وماذا استفدت منه؟ وحاول تبادل القصص 
مع األصدقاء..

4* أي المهارات تجيدها ويمكن أن تعلمها ألصدقائك؟ 
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