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ا�ظص�ش ا�ة��سغ ش�خئ �ط�ح�رضغظ ��ح�رضئ أشض�رعط
وطح�س�عط ا�ة�ه ا�ظح�ط. �اد�ظ عثه ا�س�طغئ بقث
��عات: ا�اسئغ� سظ ا�ثات: غاح�رك ا�ة�غ� ط� أسةئعط
أو �ط غسةئعط شغ ا�ظح�ط، ��ق��شئ ا�� طح�رضئ
طح�س�عط ا�ة�ه ا�ظح�ط. ا�ئت�: غئت� ا��ح�رضعن
جطعضعط أبظ�ء ا�ظح�ط، وشغ طعاصش أ��ى، ض�� أظعط
غئثؤون �ئظ�ء خقت ط� تصعق ا�ظ��ن وصغ�ع�. أصا�اح
إ��اءات: غئثأ ا��ح�رضعن ��صا�اح إ��اءات �دراج

 تصعق ا�ظ��ن وصغ�ع� شغ تغ��عط ا�غعطغئ.

ط� عع ا�ظص�ش ا�ة��سغ ؟

غحة� ا�ظص�ش ا��ح�رضغظ سط� �ت� ط� تثث أبظ�ء ا�ظح�ط،
واجاثقص دروس س�طئ شغ ا�تغ�ة وا�اغ غ�ضظ ��ئغصع�
شغ جغ�ص�ت طثاط�ئ. غاغ� ا�ظص�ش �ط�ح�رضغظ اضاح�ف -
أظ��عط – ض�� أع�غئ صغط تصعق ا�ظ��ن. غحّة� ا�ظص�ش
اصا�اح ذ�ق �رج�ء تصعق اقظ��ن وصغ�ع� شغ تغ��عط
وشغ طئ�درا�عط ا��ةا�سغئ. غحة� ا�ظص�ش ا��ح�رضئ
ا�ض�ططئ �ط�ح�رضغظ طظ �قل طظتعط ا���خئ ����رجئ

تصعط شغ ا�ضقم واقجا��ع.

ط� ا�عثف طظ ا�ظص�ش ا�ة��سغ؟



ا�اظّئ� إ�� ا�ثغظ�طغضغ�ت ا�س�طئ
��ظ �ط�ة�عسئ، وذ�� �قجاة��ئ

�ع� �حضض طظ�جإ.

�طثغ� ط� �ط طظ�صحا� ��ا�ة
و�غجة، وذ�� �طا�ضث طظ شعط

ا�ة�غ� �ط�ع�عع  وسثم ا�ث�وج
سظ�، �����شئ ا�� ا�اظّئ� �ظص�ط

اق�اقف.

إس�دة خغ��ئ �ث�قت ا��ة�عسئ،
وذ�� �طاتصص طظ شع�� �ع�

وا�س�ض سط� ��عغ�ع�.

ذ�ح افجؤطئ (طبض افجؤطئ
ا���اعتئ) ا�اغ �تّ�ج اجاة���ت

طثروجئ.

سثم اق���ئ سط� ��غ� افجؤطئ،
و�ت�غج ا��ح�رضغظ سط� و��

إ����ت ���سّغئ.

اجائغ�ن رأي ا��ح�رضغظ تعل آراء
أتث افسد�ء.

ا�ا�ضث طظ طح�رضئ افسد�ء أضب�
طظ ا��غّ��. 

�ثل �ععد طاعاخطئ �ثطص
و�سجغج �غؤئ ط�غتئ وآطظئ

�ط�ح�رضغظ.

اقظخ�ت ا�ثا�ط ��عط افشض�ر
ا����وتئ وا�اسّ�ف سط� ا�عصئ
ا��ظ�جإ ���ح أجؤطئ �ع�غتغئ

�ا�عغ� عثه افشض�ر.

ط� ا�ثور ا�ثي غطسئ� ا��غ�� أبظ�ء
ا�ظص�ش ا�ة��سغ؟

ض�غ��، سطغ�:
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�سخ ا�ظخ��� �اغ�غ� ا�ظص�ش ا�ة��سغ:

�تثغث ا��ح�رضغظ ا�ثغظ غ��ئعن شغ ا�اتثث وإس���عط ش�خئ
��ح�رضئ طقتز��عط. 

�تثغث ا��ح�رضغظ افضب� �ت�ًز�، و��طغظ ط��تئ آطظئ �عط (�ضعغظ
طة�عس�ت أخش�سط� جئغض ا��ب�ل) تغ� غ�ضظعط ا�اسئغ�سظ أظ��عط
��عع�ئ أضئ�. ق غةإ دش� ا��ح�رضغظ سط� ا��ح�رضئ أو ا�ا��سض
��رج إراد�عط. �ثًق طظ ذ��، غةإ ا�اظ�م ا���خئ �ح�اك افحث�ص

افضب� �ت�ًز� ��ظ ا�ظص�ش. 

ذ�ح أجؤطئ واس��ء �سخ ا�عصئ �ط�ح�رضغظ، ��ج بعاٍن طبًق، �طا�ضغ�
�اث�ق�عط وإ�ثاء �سطغص��عط. �تز�ت ا�خ�ئ �ع� أع�غاع�. شغ �سخ

افتغ�ن، غحة� ا�خ�ئ ا�ظ�س سط� ا�ضقم.

اس��ء ا��ح�رضغظ ا���خئ �ق���ئ سط� أجؤطاعط شغ�� �غظعط. غةإ
�حةغ� ا�ا��سض ��ظ ا��ة�عسئ. سظثط� غاط �ع�غ� جآال �ط�غّ��،

غةإ �تعغط� وإس�دة �تب� ��ظ ا��ة�عسئ. 

ا�ت��ظ سط� طع�عع ا�ظص�ش وسثم ا�ث�وج سظ�. غةإ سط� ا��ح�رضغظ
طس�شئ أن ا�ظص�ش جغاعصش سظث ا�ث�وج سظ ا��ع�عع. 

�طثغ� أعط ط� دار ��ظ ا�ظص�ش صئض اقظاص�ل إ�� ا��آال ا�ا��غ. �ظّئ�
عثه ا�ث�عة ا��ح�رضغظ سط� أن ا�ظص�ش جغاتعل ا�� جآال وطع�عع

�ثغث. 

�ع�غ� أن ا��ح�رضغظ عط ا�ثئ�اء ��ظ عثا ا�ظص�ش. طظ ا��عط أن
غثرك ا��ح�رضعن ا�صغ�ئ ا�ضئغ�ة �را�عط وطس�رشعط و�ئ�ا�عط. 

ذ�ح أجؤطئ �اظ�ول ا��ع�عع �س�ص أضب� سظثط� ق غصثم أسد�ء
ا��ة�عسئ طسطعط�ت ض�شغئ. طظ ا���ضظ ذ�ح افجؤطئ ا�ا��غئ:
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ا�اع�غ�

ذ�ح أجؤطئ
تعل  ذوا�ظ�
واشا�ا���ظ�

اجاضح�ف
ا��جغث

�صثغط
و�ع�ت ظز�

طثاط�ئ

ا�سعاصإ وا�ب�ر
ا��ط�عجئ

ط�ذا ا�ثي �صخثه ب ...؟ 
عض �ثغ� طب�ل آ�� سط� ...؟ 

ط� ا���ق �غظ ط� صطا� �طاع و ... سط� جئغض ا��ب�ل؟ 
ط� عغ ا�غة��غ�ت وا��طئغ�ت ...؟

ط� افجئ�ب،ا�حثخغئ، اف��ى ا�اغ غ�ضظ أن ���� عثا
 افط�؟

ط� اقجاظا���ت أو ا����غ�ت ا�اغ غ�ضظ� �تثغثع� طظ
وراء عثا ا�اسطغص؟

ضغش غ�ضظظ� طس�شئ ا��جغث سظ عثا ا��ع�عع؟ 
ضغش غ��ئ� طع�عسظ� ������عغط ا�اغ ظ�صحظ�ع�

����سض؟ 
ط� ا�ث�غض ا�ثي غ�ضظ �صثغ�� �ثسط عثه ا��ض�ة أو

ظصدع�؟

عض غع�ث تةئ طد�دة �ط�ظزعر ا�ثي ظ�صحظ�ه؟
ط� عغ ا�ب�ر ا�بص�شغئ �عثا ا��ظزعر؟

ط� عغ ا�سعاصإ أو ا�ب�ر ا��تا�طئ �عثا ا��ظزعر؟
عض ظ�ط� طب�ل طط�عس؟

(أجؤطئ (جص�اذغئعثف ا��آال


