
 

 نيسنجلا نيب ةاواسملا لكاشمو اياضق فاشكتس-, ةيعامج نيرامت

 لكاشمو اياضق نع ثيدحلاو ريكفتلل سانلا ةدايقل كقيرف عم نيرامتلا هذه مادختسا يف بغرت دق
 ثيح ،طيسبتلاو ح]Zلا ةبهسمو ةقيقد نوكت نأ بجي تابيردتلا هذه .ةيوهلا كلذكو يعامتجNOا عونلا
 اهنا ىلع NOو ركذ اهنأ ىلع NO اهسفن نع فرعت NO سانلا ضعب نا ةقيقح رابتعNOا نيعب ذخNbا بجي هنا
 .ىثنأ

 ةيردنجلا ةيطمنلا بلاوقلا .1

 https://www.youtube.com/watch?v=pF1j22x-yU ويديفلا اذه ضرعب مق

 ىوتحم ىلع مهلاعفأ دودر ةكراشم ءاضعNbا نم بلطا مث .كقيرف ءاضعا نمض ةشقانم ءارجإب مق
 .ةيردنجلا ةيطمنلا بلاوقلا اياضق نع نيبرعم و نيزربم ويديفلا

 :ةيفيك نع ثدحتلا يف بغرت دق

o ا عم انلمع ةقيرط ىلع رثؤي وهف يلاتلابو عمتجملا ةلكيه ةقيرط يف سنجلا ريثأتNbصاخش 
 .انلوح نم

o هلعفي ام ببسب كلذ مهفن ام ًابلاغ اننأو ،اًدلو مأ اًتنب انك اذإ ام ملعن نحنو دلون مل اننا ةقيقح 
 .ام صخش انل هلوقي وا
 

 :انتلوفط نم صصق ةكراشم .2

 ةصقلا ةكراشمب موقت ىتح ام صخش نع ثحبا . ةاتف وا ىتف كنوك نع كيدل ىركذ لوأ يف ركف
 ؟كلذ ثدح فيك ؟فقوملا ناك فيك :كليمز عم رودلا ليدبتب مق مث ةيلاتلا ةلئسNbا ىلع بجا ،هعم

 ىلع رثؤي نأ نكمي فيك و كيلع رمNbا اذه رثأ ناك فيك ،كلذ نع ةبترتملا ىدملا ةليوط راث�Nا يه ام
 مويلا هيلع تنأ يذلا صخشلا

 وأ ةاتف وأ ىتف كنوك نأشب رايتخNOاو تارارق ذاختا اهيف كيلع بجوتي ناك يتلا تاقوNbا يف ركف
 .ملقأتلا

 .نيرمتلا لوح مهراكفأ ةكراشمل صاخشNbا ةوعدو ةماع ةشقانم ءارجإ ن�Nا كنكمي

 ءاسنلاو لاجرلا نم لكل ةيطمنلا بلاوقلا دييقت ىدم يف ريكفتلا ىلع سانلا عيجشت يف بغرت دق
 .ءاوس دح ىلع

 

 "... ةايح يف موي" / يمويلا تقولا مادختسا نيرمت .3

 دارفأك مهتقو ءاسنلاو لاجرلا، نايتفلاو تايتفلا ءاضق ةيفيكل ةبقاث ةرظن  نيرمتلا اذه  مدقي نأ نكمي
 ءاسنلا ةايح نيب هباشتلا هجوأ و تاف�OتخNOا ديدحت ىلع دعاسي نيرمتلا اذه نا امك . عمتجملا يف



 

 نم لكل  ةددحم و ةنيعم راودأ  دوجو ببس مهفل تاف�OتخNOا ضعب كفو )نايتفلاو تايتفلاوأ( لاجرلاو
 ةيعامتجNOا فارعNbاب رثأتت فيكو ،راودNbا هذه مييقت ةيفيك ةفرعم ىلا ةفاضإ ،لاجرلاو ءاسنلا
 .امهصرفو امهتايلوؤسمو روكذلاو ثان�Nا كولسب ةصاخلا تاعقوتلاو

 مهتقو نوضقي فيك ليجستو مهعو]Zم وأ مهعمتجم نم ةاتف وأ ةأرما رايتخا نيكراشملا نم بلطا
 اذه قيبطتب نوموقي امدنع .مونلل مهدولخ تقو ىتح مهظاقيتسا ةظحل ذنم ،مويلا ةيادب ذنم
 مهناكمإب وأ( ةرملا هذه ىتف وأ لجر عم ء�Zلا سفن اولعفي نأ مهنم بلطا ،ةأرما وا ةاتف عم نيرمتلا
 مايقلا مهنكمي .)ةماعلا ةسلجلا ةياهن يف جئاتنلا لدابتب نوموقي مثو نيتعومجم يف كلذ اولعفي نأ
 .تاموسرلا قيرط نع وا ب�Oقلا يقرولا حوللا ىلع ةباتكلا ل�Oخ نم كلذب

 

 :ةشقانم

o ةكرتشملا مساوقلا فشكتساو بحساو ،ةفلتخملا ةينمزلا لوادجلا ةكراشمب مق. 
o ؟تقو يأ كانه له - "غارفلا تقو" شقان 
o ؟مهغارف تاقوأ يف لاجرلا / ءاسنلا وأ نايتفلا / تايتفلا نم لك لعفي اذام 
o ؟مهغارف تاقوأ ءانثا هلعف يف نوبغري يذلا ام 
o ىلع مهتردق نع اذامو نيسنجلا نيب غارفلا تاقوأ ةيضمت قرطو لمعلا ءابعأ فلتخت فيك 

 ؟رمNOا اذه لايح سانلا رعشي فيك - ؟لقنتلا
o )؟نوربكي امدنع ريغتيس تقولل مهمادختسا نأ نودقتعي فيك ،ىتفو ةاتف رايتخاب تمق اذإ( 
o ا نيب تاقورفلا بابسأ يه امN؟مهرظن يف روكذلاو ثان� 
o ا يه امNbا هذه ءارو ةنماكلا بابسNOتخ�Oنم اهلوانت بجي هنا دقتعت اياضق كانه له ؟تاف 

  ؟كعو]Zم ل�Oخ
o ؟هرييغت بجي يذلا امو 

 تاعمتجملا لخاد يأرلل ع�Oطتسا نم ءزجك هب مايقلا كنكمي ،اًديفم اًنيرمت اًضيأ اذه نوكي نأ نكمي
  .دحاو سنج نم ةصصختم تاعومجم قيرط نع كلذ متي نأ بجي .عو]Zملا ريوطتل ةوطخكو

 

 :عمتجملا دارفأ ءارا ع�OطتسNO ةيداشرإ ةلئسأ

 ىرخأ اياضق يأ وأ قباسلا يمويلا تقولا مادختسا نيرمت يف تاف�OتخNOا ضعبب قلعتي اميف •
 يف ءاسنلا وا تايتفلا بغرت يذلا ام ،لاجرلاو ءاسنلا كلذكو نايتفلاو تايتفلا ىلع رثؤت
 ؟ءاسنلاو تايتفلل ةبسنلاب هرييغت بجي هنأ لاجرلاو نايتفلا دقتعي يذلا امو نهسفنNb هرييغت

 نيسحت يعدتسي نأ نكمي( ؟ءاسنلا / تايتفلل ةبسنلاب اهرييغت بجي يتلا ءايشNbا مهأ ام •
 لوصولا ىلع ةردقلا ،تارايخلاو تارارقلا ذاختاب قلعتي اميف لاثملا ليبس ىلع ةيعضولا
 )عي]Zتلاو ،لقنتلا ىلع ةردقلا ،دراوملاو تامدخلا مادختساو

 ىنستي ىتح تاملكلاب كلذ ح]Zب مقو  (؟مهل ةبسنلاب ايلوحتو ايرذج اريغت نوكيس يذلا ام •
 .]رييغتلا ىلإ جاتحي ء�  NO نأ اودقتعي نا نكمي :ةظوحلم[ )لوحتلا ىنعم مهف مهل



 

 ؟ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف لاجرلاو نايتفلا اذكو ءاسنلاو تايتفلل ةبسنلاب ريغت يذلا ام •
 تارييغتلا هذه نوري له ؟ةطيسب وا ةمهم تاريغت نمزلا رورم ربع تاريغتلا هذه ربتعت لهو(
  )؟ةيبلس مأ ةيباجيإ

 ؟ريغتلاب ءايشNbا هذه موقت اذامل •
 فشكتسا -) ؟اذاملو تارييغتلل ديفم هنأ نودقتعي يذلا ام( ؟تارييغتلا هذهب حمسي يذلا ام •

 كلذك و ةيداصتقNOاو ةينيدلاو ةيعامتجNOاو ةيسايسلا لماوعلا �Oثم ، رييغتلا ىلع رثؤي يذلا ام
 مهسفنأب مه يتلا ءايشNbا ،اضيأ .كلذ ىلإ امو م�Oع�Nا لئاسو رودو ، ةنيعم تامظنم ريثأت
 رودك ،رييغتلا ةيوقتو نيكمت ةيغب عمتجملا يف نورخ�Nا اهلعفي يتلا ىرخNbا كلتو اهنولعفي
 رثؤي يذلا ام .كلذ ىلإ امو نييموكحلا نبلوؤسملاو ةداقلا ،تانسملا ءاسنلاو نايتفلاو لاجرلا

 )؟أوسNbا وحن رييغتلا ىلع
 ؟ةريغصلا تارييغتلا يه ام وأ هرييغت نكمي NO يذلا ام •
 زكرن اننأ نم دكأت -) ؟رييغتلا نود لوحت يتلا قئاوعلا يه ام يأ( ؟ءايشNbا هذه ريغتت NO اذامل •

 نم NOدب ،نيسنجلا نيب ةاواسملا نود لوحت يتلا زجاوحلاو يعامتجNOا عونلا ريياعم ىلع
 يتلا مئاوقلا زواجت ىلإ ةجاحب نحن كلذل - .ةيمنتلا روطتلا فعضت يتلا اقاطن عسوNbا زجاوحلا
 ءاسنلاو لاجرلا ىلع رثؤت ءايشNbا هذه لك نأ ثيح ةلاطبلاو ةيمNbاو رقفلا لثم اياضق نمضتت
 )؟كلذ نكمي فيكو ؟اهلوانت بجيو ةمهم زجاوحلا هذه نم يأ .فلتخم لكشب

 


