
سرد ةّطخ

ماعطلا



oكنكمي موحل وأ راضخ وأ ةهكاف 

 مل لاح يف قلقلل يعاد ال .اهمادختسا

.اهنم ًايأ كيدل نكي

oيناوص وأ قيدانص وأ بئاقح٣.

oصاصر ملق.

oةقروو ربح ملق.

ريضحتلا



 ام" لأساو فانصألا كلت دحأ ىلإ رشأ
 كنكمي ."؟راضخ مأ ةهكاف يه له ؟هذه

 ؟اهلكأن ىتم ؟اهنول وه ام" اًضيأ لأست نأ
 لكل ةلئسألا كلت ررك"؟اهبحت له

.ةمعطألا

ةلئسألا .١



 نم ىرخأ اًفانصأ فرعي ناك نإ لأسا

 عنصا .موحللا وأ راضخلا وأ ةهكافلا

 لالخ نم فانصألا كلتل ٍتاقاطب

 نأ اًضيأ كنكمي .قرولا ىلع اهمسر

.اهئامسأ فيضت

تاقاطبلا .٢



oيطغي وأ كلفط جرخي نأ نكمي( ةفرغلا يف تاقاطبلا! ماعطلاءىبخ 

.هينيع حتفي هعد وأ ةفرغلا ىلإ كلفط دعأ .)هينيع

oموحل ،راضخ ،ةهكاف("؟اهانيأر يتلا ةفلتخملا فانصألا يه ام" لأسا(
oىلع ةقرو لك عضو ةفلتخم قاروأ٣ ىلع فانصألا كلت ءامسأ بتكا 

.ةبيقح

oعضيوةأبخملا ةقاطبلا! أبخملا ماعطلا نع ثحبلاب نآلا لفطلا موقي 

.هل ةبسانملا ةبيقحلا يف فنص لك

oنع ثحبي هعد :لاثم ،ةلوج لك يف ةدحاو ةبيقح ىلع بعلا :ديدمت 

.طقف موحللا

oاهل ةبسانملا ةبيقحلا يف ةعوضوم فانصألا تناك نإ اًعم اققحت.

oلاثم ،ةلمج يف ماعطلا مسا مدختسي نأ لفطلا نم بلطا :ديدمت: 

."حافتلا بحأ"

زرفلا قيدانص .٣



 اهئانغ اعيطتست ىّتح ةينغألل اعمتسا

نم اهءانغ امكنكمي ً.اعم نينثالا امتنأ

 .لهسأ كلذ ناك اذإ ىقيسوم نود

ةينغألا مّلعت .٤



 ايّنغ .تاقاطبلا! ماعطلا نم اًدحاو اًفنص راتخي نأ كلفط نم بلطا

:ثلاثلا رطسلا ىلإ ديدجلا ماعطلا مسا ةفاضإب تاملكلا

اهبحنم ةلكأ

ريتك ريتك ةبيط

)حافتو زوم :لاثم(_______ و_________
ريصيب ام بيطأ

 اًضيأكنكمي .ةديدج ٍتاملك ةدع كيدل حبصي ىتح ةيلمعلا هذه ررك

 ةمعطأ وأ لضفملا كلفط ماعط :لاثم ،ىرخأ ةمعطأ راتخت نأ

.اهمسراو ،ةيحص

ةديدج تاملك .٥



 ةمعطألا عض .اًعم ةينغألل تاكرح اعنصا

ةينغألا ّنغ نآلاو ،نيعم بيترت يف

 ّنغ .)ىقيسوم نود نم وأ عم( ةلماك
$ ةمعطألا بيترت بسحب ةينغألا
.تاكرحلاب مقو تاقاطبلا

ءانغلا .٦



oميمو ،ءاخ ،ءاب :لاثم ،ةثالثلا بئاقحلا نم ةبيقح لك ىلع اًفرح بتكا. 

.كعم كلذب لفطلا موقي نأ نكمي

oبسحب اهّبتر ،ةرملا هذه يف .تاقاطبلا! ةمعطألا نع ثحباو ئّبخ

."ءابلا" فرح ةبيقح يف"ةرودنب" :لاثم ،فنص لك نم لوألا فرحلا

oددع ةدايز كنكمي وأ- بئاقحلا ىلع ةعوضوملا فرحألا ليدبت كنكمي 

 ًءانب فرحألا رتخا .)ةفلتخم فرحأ٥ اهيدل بئاقح٥ :لاثم( بئاقحلا

.ةدوجوملا ةمعطألا ىلع

تاملك عم زرفلا قيدانص

ريوطت
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