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75 Ways to Encourage Children - Arabic

1 من فضلك
ً 2 شكرا

3 شكراً لحسن إهتمامك
4 أنت األفضل

5 أحبّك 
6 إن إبتسامتك جميلة

7 شكراً جزيالً على مشاركتك
8 أنت مساعد عظيم

9 هيا بنا لنعدّ العشاء 
10 أنا فخور جداً بك!

 11 أنت لطيف ألبعد الحدود 
بسبب ما قمت به 

12 أنت تتصّرف بلطف
13 أنا أحّب قضاء الوقت معك
14 أنا أحب القيام بأشياء معك

15 دع كل واحد منا يأخذ دوره 
 16 انت تلعب بشكل جيد 

مع شقيقك/شقيقتك
 17 لقد قمت بعمل عظيم 

في إنهاء مهامك
18 كيف كان يومك؟

ً 24 هذا كتابي المفّضل أيضا
ً 25 دعنا نقرأ معا

26 إن مخيلتك رائعة!
27 ما رأيك بهذا؟

28 إن فكرتك مذهلة!
ّ 29 كنت مهذباّ جدا

30 تحدثت بشكل جيد!
 31 يمكنك إختيار كتاب

32 هل نستطيع القراءة معاً؟
     33 أنا أحب أن أقرأ لك قصة

34 دعنا نغني أغنية
   35 ما هو كتابك المفضل؟

 36 يا لها من نكتة 
مضحكة

 37 هل يمكنك أن 
تخبرني قصة؟

38 أنت تسير بطريقة مرضية
39 يمكنك القيام بذلك!

40 تفكيرك حسن!
41 لقد قمت بفعل ذلك بشكل جيد

42 أحسنت!
43 يبدو أنك حقاً تستمتع بفعل ذلك

44 من المؤكد أنك كنت تتدّرب
45 محاولة جيّدة

46 أعتقد انه يمكنك أن تحاول
47 هذا أفضل ما قمت به على اإلطالق

48 هذا تحّسن فعلي
49 لقد تذكرت كل شيء!

50 أنا فخور بطريقة عملك!
51 رائع!

52 أحسنت عمالً!
53 مذهل – كيف قمت بذلك؟

ً 54 هذا تطلب جهدا
55 هذا ما أسميه بعمل جيد
56 لقد خططت بشكل جيد
57 أحسنت عمالً يا صديقي
ً 58 لقد بذلت جهداً عظيما

59 أنت نجم المع!
60 هذا رائع!

61 أنت تتعلم بسرعة

62 إنها فكرة المعة!
63 أحسنت عمالً – يجب أن تفتخر 

بنفسك!
64 هيا بنا لنلعب

ً 65 أنتم تلعبون بطريقة رائعة معا
ً 66 أنت تبذل جهداً عظيما

67 لقد وجدت الحّل! 
ً 68 يبدو ذلك رائعا
69 اآلن تعرفها!

70 أنت جيد في هذه اللعبة
71 بماذا تريد أن تلعب؟
72 هذا غاية في اإلبداع
ً 73 رسمتك جميلة جدا

74 هل يمكننا وضعها على الجدار لكي 
يراها الجميع؟

75 أخبرني عما قمت به

19 من الممتع قضاء الوقت معك
20 أنت صديق رائع

21 هذه مشاركة رائعة! 
22 إن قضاء الوقت معاً رائع

2320 إن صديقك حنون
16
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 (Thirty Ways to Say, ‘Well Done’)’مستند على ثالثون طريقة لكي تقول فيها ‘أحسنت
Joan Waters, Lady Gowrie Resource Centre, Melbourne

القراءة 
واللغة

أحسنت!

وقت اللعب

مع 
األصدقاء

     75 طريقة 75األوالدكالم
لتشجيع األطفال


