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The Arab and The Historical Culture that Reinforces 
TheNational Values and Identity of Children.   

 Abstract 

 This research is oneproduct of the research group entitled (Enhancing the 
national identity and values of children: The resources and the 
mechanisms.) The research   problem is summarized andits importance is 
represented in the way to determine means of taking care of upbringing 
children through growing values and ethics; language love and learning 
and enhancing the national identity in their souls, so that they would be the 
strong hand to match the current civilizational rivalries. This research aims 
to demonstrate the first stages of good upbringing through narrating Quran 
verses, poetry, narratives and short stories which are purposeful and full of 
values and ethics and simple in style with words matching the child's 
thought and mental abilities. This inculcates love for books, reading and 
writing being the origin of learning and the source of culture. In addition 
this research aims to observe some historical events of the Saudi Arabian 
state during its three stages from which you can deduce values and ethics 
and infer the enhancing values of the national identity of theSaudi Arabian 
child through the historical sources that reflect the country's struggle and 
unity and the connection to its sanctuaries, heritage and monuments. This 
research employed the following methods: the descriptive, the analytic, the 
historical and the comparative methods. The most important result of the 
research assured the importance, the way to and the effect of cultivating 
the Arab and the historical culture andlearning the Arabic Language on 
enhancing the values and the national identity of children. The most 
important recommendations claimed for spreading the national identity and 
the value-enhancing disciplined historical and Arab culture which comes 
from its well-adjusted sources through curricula, TV programs, religious 
speeches, the events and the national and the religious occasions that guide 
child and family. 
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ِِ، وأخرجه مسلم في الصحیح كتاب اإلیمان  باب الدلیل على َأن من خصال اإلیمان َأن یحب َألخیه المسلم ) ١٣(ح ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َّ َُّ َْ ِْ َِّ ِ َِ َ

ِما یحب لنفسه ِ ِ ِْ َ ُّ ُ ِ من الخیرَ ْ َ ْ َ ، واللفظ له ،وأخرجه الترمذي في السنن كتاب صفة القیامة والرقائق والورع )١٧٩(ح٤٩ / ١ِ
ٌهذا حدیث صحیح ،وأخرجه النسائي في المجتبى كتاب اإلیمان باب : قال أبو عیسى) ٢٥١٥( ح٤/٦٦٧)   ٥٩(باب َِ َِ ٌ َ َ

 / ١ي المقدمة باب في اإلیمان ،وأخرجه ابن ماجه في السنن ف)٥٠١٦(ح١١٥ / ٨عالمة اإلیمان 
  : ،وأخرجه أحمد في المسند)٦٦(ح٢٦
  ) ١٢٨٣٢،١٣١٧٨،١٣٦٦٤،١٣٩١٠،١٤١٢٨(،،ح٣/١٧٦،٢٠٦،٢٥١،٢٧٢،٢٨٩
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