
 فقرة هل تعلم عن الموهبت مميزة

تعتثش فمشج ً٘ تعٍُ عٓ اٌّٛ٘ثح اٌٍّّضج ِٓ أخًّ اٌفمشاخ ٚأّ٘ٙا تإٌغثح ٌٍطالب 

عٕذ إعذاد تشٔاِح اإلراعح اٌّذسعٍح، ٌزٌه ٌغعْٛ إٌى أتماء أخًّ اٌّعٍِٛاخ 

شج ً٘ تعٍُ عٓ اٌّٛ٘ثح ٍِّضج فمشىً ٍِّض ٌٍطالب، ِّٚا خاء ضّٓ ٌتمذٌّٙا ت

 :ضّٓ ِا ًٌٍ

  ًاٌّٛ٘ثح ً٘ ٘ثح اٌخاٌك ٌٍعثذ ٌىً تتفّىش إٌاط تمذسج هللا عّض ٚخ ّْ ً٘ تعٍُ أ

اٌتً ال تعذ ٚال تحظى ٚٔعّٗ . 

  ٕ٘ان اٌىثٍش ِٓ األشخاص ِّٓ ٌّتٍىْٛ اٌّٛ٘ثح ٌٚىٓ ال ّْ ً٘ تعٍُ أ

 .ٌّتٍىْٛ اٌمذساخ عٍى تٍّٕتٙا ٚإظٙاس٘ا

  تعٍُ أْ اٌّٛ٘ثح تىْٛ خاطح تأحذُ٘ دًٚٔا عٓ اَخشٌٓ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌفشق ً٘

ّْ اٌزوً ٘ٛ اٌمادس عٍى فُٙ اٌشًء  تٍٓ اٌشخض اٌّٛ٘ٛب ٚاٌزوً، حٍُث أ

 .تغشعح وثٍشج ٌٚثذع فٍٗ

  ا عٓ اٌشخض ًِ ّْ اٌشخض اٌّا٘ش فً ِٕٙتٗ ٚعٍّٗ ٌختٍف تّا ً٘ تعٍُ أ

ًاٌّٛ٘ٛب اٌزي ٌمَٛ تأعّاي ٌزً٘ تٙا اٌعم . 

 اإلٔغاْ اٌّٛ٘ٛب ٌتٍّّض تظفاخ اٌشداعح ٚاإلتماْ ٚعذَ اٌٍأط ّْ  .ً٘ تعٍُ أ

  اٌّٛ٘ثح تحتاج إٌى ثمح تإٌفظ أٚاًل وً ٌغتطٍع ّْ ً٘ تعٍُ عضٌضي اٌطاٌة أ

 .اٌشخض ِٓ إظٙاس ِٛ٘ثتٗ

 فقرة هل تعلم عن الموهبت لالذاعت المدرسيت

ّْ فمشج ً٘ تعٍُ عٓ اٌّٛ٘ثح ٌإلراعح اٌّذسعٍح ِٓ ا ٌفمشاخ اٌٍّّضج اٌتً تٙذف إٌى إ

تٛعٍح اٌطالب ٚحثُٙ عٍى اال٘تّاَ تاٌّٛ٘ٛتٍٓ ٚدعُّٙ، ِٚٓ أتشص ِا خاء ضّٓ 

 :فمشج ً٘ تعٍُ عٓ اٌّٛ٘ثح ٌإلراعح اٌّذسعٍح ضّٓ اٌتاًٌ

  ًٍٙا ٌٚطٛس٘ا تّٛخ ٚتذفٓ داخ ّّ ّْ اٌّٛ٘ثح إْ ٌُ تدذ ِٓ ٌٕ ً٘ تعٍُ أ

 .اإلٔغاْ ٌّٚٛخ اٌشغف ٔحٛ٘ا

  ّْ أٌٚى ِعٛلاخ اٌّٛ٘ثح ٘ٛ اٌىغً، فّٓ تغٍّة عٍى اٌىغً ٔدح فً  ً٘ تعٍُ أ

 .إظٙاس ِٛ٘ثتٗ ٚتطٌٛش٘ا

  اٌّٛ٘ثح لذ تىْٛ عثثًا فً وشٖ أحذُ٘ ٌه، ٚععٍٗ ٔحٛ تذٍِش ّْ ً٘ تعٍُ أ

 .ِٛ٘ثته

 ُ٘ثح ٚاوتشاف اٌّضٌذ ٘ٚعائً تٍّٕح اٌّٛ ً٘ تعٍُ أْ اٌمشاءج ٚاٌّطاٌعح ِٓ أ

 .ِٓ اٌمذساخ

 اٌّٛ٘ثح ّْ تحتاج إٌى سغثح ٚ٘ذف ٌغعى إٌٍٗ اٌشخض اٌّٛ٘ٛب  ً٘ تعٍُ أ

 .ٌٍتّىٓ ِٓ إثثاخ ِٛ٘ثتٗ تدذاسج

 


