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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

الخطرة    والموادةرطخلا ّ جسميةرطخلا ّداوملاو ، أناةرطخلا ّداوملاو ،
ُقطريةرطخلا ّة   بثةرطخلا ّ منظومة

  : زقةرطخلا ّوط   ختاطوّقز م التربويةرطخلا ّة المستشارة مطوّقز ماتخ :ةّيوبرتلا ةراشتسملا ع
االستشاريةرطخلا ّة     النفسيةرطخلا ّة الخدماةّيراشتسالا ةّيسفنلا ت في مرشدة
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.. نبد..أ    ..أ..أدبن ن قب..أدبن نأ ل لحظة..أدبن نأ لبق ،

        ستشعرو ن ولكنك نورعشتس م بُعدةرطخلا ّداوملاو ، ع نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن الحياتيةرطخلا ّة المهاراةّيراشتسالا ةّيسفنلا ت در نورعشتس مكنكلو ،دعُب نع ةّيتايحلا تاراهملا س إليك نورعشتس م
! بالقر!ب   خالل!برقلاب ه م نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن

   - أمورك نورعشتس م؟   تتدبةرطخلا ّرو ن كي؟مكرومأ نورّبدتت ف جديد حياة مجر؟مكرومأ نورّبدتت فيك -ديدج ةايح ى
    : القدراةّيراشتسالا ةّيسفنلا توالطاقاةّيراشتسالا ةّيسفنلا ت     إنها حياتيةرطخلا ّة مهاراةّيراشتسالا ةّيسفنلا ت نمل تاقاطلاو تاردقلا اهنإ :ةّيتايح تاراهم ك جميًعا نح نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن

فينا  الكامنة
!!! اآل..أدبن ن    سننطل!!!نآلا ق بنا..أدبن نأ لبق ، هيّا



اليوطوّقز م؟   سنتعلةرطخلا ّ نورعشتس م ماذا

•. جسمك نورعشتس م       عل.مكمسج ى الحفا.مكمسج ىلع ظ يمكنك نورعشتس م كي؟مكرومأ نورّبدتت ف مًعا سنفكةرطخلا ّر

األخر؟مكرومأ نورّبدتت فيك -ديدج ةايح ى           • الموادةرطخلا ّ أو األدوية تكو ن أ ن الممك نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن ِم نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن ه ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ل مًعاةرطخلا ّداوملاو ، سنفح ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم له ،اًعم ص
مدرو نورعشتس مكنكلو ،دعُب نع ةّيتايحلا تاراهملا س؟       بشك ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ل نستخدمها ل نورعشتس م إذا لنا ة مضرةرطخلا ّ



للدر نورعشتس مكنكلو ،دعُب نع ةّيتايحلا تاراهملا س؟      ر نحضةرطخلا ّ أ ن يج ؟سردلل رّضحن نأ ب ماذا




نبدأةرطخلا ّداوملاو ،   قب ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم للأ ن

سؤا:ل:

ولك ن           لنا..أدبن نأ لبق ، مفيًدا عاد نكلو ،انل اًديفم ة يكو..أدبن ن شي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء في التفكي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر يمكنك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م ه..أدبن نأ ل

األحيا..أدبن ن؟        بع؟نايحألا ض في لنا الض نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر؟نايحألا ضعب يف انل ر يسّب؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب ..أ..أدبن ن يمك ن



مملتعة   بفعاليةرطخلا ّة نبدأ

 

فك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ّروا: 
الطبيبة؟     تفح ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم له ،اًعم ص أ ن تريد ماذا

وتكراًرا؟       مراًرا بالفح ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم له ،اًعم ص قيامها أهميةرطخلا ّة مد؟مكرومأ نورّبدتت فيك -ديدج ةايح ى ما

القصي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر       الفيل نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م هذا علريصقلا مليفلا اذه ى نظ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر نكلو ،انل اًديفم ة مًعا  .لنُل!!!نآلا قريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ
 : اكتبوا

الفيل نورعشتس م؟       في التي المرأة وظيفة هي ما




نعرف؟  ماذا

. والداخليّة          الخا؟نايحألا ضعب يف انل رجيّة الناحية مريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ ن ممي.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم ّز جس نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م في ُك..أدبن نأ ّلشخ.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زّيمم مسج يف ص يولد
         إلريصقلا مليفلا اذه ى لونها يُدخريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ التي للمواّد المختلفو..أدبن ن األشخا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا ص يستجي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب ..أ..أدبن ن يمك ن

. مختلفة   بط نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر.ةفلتخم ق ..أجسامه نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م
         شخصّيومد؟نايحألا ضعب يف انل رو بسحو سوحس؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب بشك..أدبن نأ ل الطبيّة الوصفة بمال نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءمة األطبا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء يقو بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا م

. اآلنيّة         لحالت.ةّينآلا ه الج نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رعة يالئمو..أدبن ن حي.ةّينآلا هتلاحل ةعرجلا نومئالي ث الجسمانيّة..أدبن نأ لبق ، الشخ.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زّيمم مسج يف صوحالت.ةّينآلا ه احتيا.ةّينآلا هتلاحل ةعرجلا نومئالي ثيح ،ةّينامسجلا هتلاحو صخشلا ج

.        :" تفكي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر**"  وبعد بتعق..أدبن نأ ّل بمنط!!!نآلا ق..أدبن نأ لبق ، ب.ةّينآلا ه نقو بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا م ..أي.ريكفت دعبو لّقعتب ،قطنمب هب موقن ْ مد؟نايحألا ضعب يف انل رو بسحو س بشك..أدبن نأ ل



نتعلةرطخلا ّ نورعشتس م   واآل ن
"  " : ؟    شخصيّة مال نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي َءمة نقو:ل عندما نعني ماذا

أو                المادةرطخلا ّةةرطخلا ّداوملاو ، نو وأ ،ةّداملا ع الكميةرطخلا ّةةرطخلا ّداوملاو ، ناحية م نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن المطلو!ب وحس ؟سردلل رّضحن نأ ب جيةرطخلا ّدةرطخلا ّداوملاو ، بشك ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ل ما بشي وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ء القياطوّقز م هو المقصود
.اللو ن
: مثا:ل

حج نورعشتس م               إ  ناحية م نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن جسمي يالئ نورعشتس م دوا وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ء عل.مكمسج ى فسأحص ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ل دوا وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ءةرطخلا ّداوملاو ، عل.مكمسج ى الحصو مجح ةيحان نم يمسج مئالي ءاود ىلع لصحأسف ،ءاود ىلع ل ع نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن الحديث كا ن ذا
ونوع!برقلاب ه    الدوا وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ءةرطخلا ّداوملاو ، كميةرطخلا ّة  .جسميةرطخلا ّداوملاو ،

آخ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر   : مثا:ل
مبن.مكمسج ى               منهاةرطخلا ّداوملاو ، يعاني الةرطخلا ّتي النظر صعوبة حس ؟سردلل رّضحن نأ ب ةرطخلا ّداوملاو ، خاصةرطخلا ّ بشك ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ل شخ ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم له ،اًعم ص لك ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ُلةرطخلا ّ اراةّيراشتسالا ةّيسفنلا ت النظةرطخلا ّ مال وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ءمة تت نورعشتس مةرطخلا ّ

ل!برقلاب ه      يفضةرطخلا ّ الشخ ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم له ،اًعم صوما ورغبة وحجم!برقلاب هةرطخلا ّداوملاو ،  .وجه!برقلاب ه



تدرةرطخلا ّ!ب
 . مًعا             المد؟نايحألا ضعب يف انل رسيّة المها بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا ّم اللع؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا بوتحضي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر وتحبّا..أدبن ن الظه نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر بعد كثي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ًرا تلتقيا..أدبن ن صديقتا..أدبن ن وياسمي ن ليلريصقلا مليفلا اذه ى

..أم نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر ٌ                   هي معيّنة لمواّد الحساسيّة ..أ..أدبن ن والداها لها ش نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل ح وقد ..أنواع.ةّينآلا ه..أدبن نأ لبق ، بجمي ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع البق نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر لحلي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب حساسيّة ليلريصقلا مليفلا اذه ى لد ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ عيمجب  رقبلا بيلحل ةّيساسح ىليل ى

 . المختلفي ن               األشخا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا ص لد ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ عيمجب  رقبلا بيلحل ةّيساسح ىليل ى متفاوتة حساسيّة د؟نايحألا ضعب يف انل رجا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت هنا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد ك ..أ..أدبن ن كما األشخا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا ص..أدبن نأ لبق ، جمي ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع منها يعاني و .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال ف نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ردّي..أدبن نأ لبق ،

 : خال:ل        مريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ ن المختلفة للمواّد الحساسيّة تتطّو؟نايحألا ضعب يف انل ر ..أ..أدبن ن يمك ن

...         : وغي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رها    معيّنة حيوانا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت معيّنة..أدبن نأ لبق ، مستحض نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف را .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت الجلد تالم...اهريغو ةنّيعم تاناويح ،ةنّيعم تارضحتسم دلجلا س عندما الجلد ط نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ري!!!نآلا ق ا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي المتصا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا صع ن

.. وغي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رها:         العطو؟نايحألا ضعب يف انل ر الدخا..أدبن ن..أدبن نأ لبق ، ال.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زه نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر نكلو ،انل اًديفم ة..أدبن نأ لبق ، ..أسدية الغبا؟نايحألا ضعب يف انل ر..أدبن نأ لبق ، نستنش!!!نآلا ق عندما ا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الستنشا.ةفلتخم ق

البند.ةفلتخم ق:              ... البي؟نايحألا ض..أدبن نأ لبق ، األبي؟نايحألا ض..أدبن نأ لبق ، الطحي ن كالحلي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب..أدبن نأ لبق ، الحساسيّة..أدبن نأ لبق ، لدينا تثي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر م نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رّكبا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت في.ةّينآلا ه طعاًما نأك..أدبن نأ ل عندما األك..أدبن نأ ل
فك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ّروا: 

خا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا ّص؟.          1 بشك..أدبن نأ ل تالئمها مأكو .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت تأك..أدبن نأ ل ..أ..أدبن ن ليلريصقلا مليفلا اذه ى علريصقلا مليفلا اذه ى ه..أدبن نأ ل

ياسمي ن؟.          2 أل بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا ّم ستقولونها التي الجملة فما ليلريصقلا مليفلا اذه ى..أدبن نأ لبق ، مكا..أدبن ن كنت نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م لو

  ____________________: الجملة  اكتبوا



تدرةرطخلا ّ!ب
 . مًعا             المد؟نايحألا ضعب يف انل رسيّة المها بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا ّم اللع؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا بوتحضي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر وتحبّا..أدبن ن الظه نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر بعد كثي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ًرا تلتقيا..أدبن ن صديقتا..أدبن ن وياسمي ن ليلريصقلا مليفلا اذه ى

..أم نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر ٌ                   هي معيّنة لمواّد الحساسيّة ..أ..أدبن ن والداها لها ش نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل ح وقد ..أنواع.ةّينآلا ه..أدبن نأ لبق ، بجمي ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع البق نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر لحلي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب حساسيّة ليلريصقلا مليفلا اذه ى لد ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ عيمجب  رقبلا بيلحل ةّيساسح ىليل ى

 . المختلفي ن               األشخا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا ص لد ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ عيمجب  رقبلا بيلحل ةّيساسح ىليل ى متفاوتة حساسيّة د؟نايحألا ضعب يف انل رجا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت هنا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد ك ..أ..أدبن ن كما األشخا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا ص..أدبن نأ لبق ، جمي ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع منها يعاني و .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال ف نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ردّي..أدبن نأ لبق ،

 : خال:ل        مريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ ن المختلفة للمواّد الحساسيّة تتطّو؟نايحألا ضعب يف انل ر ..أ..أدبن ن يمك ن

...         : وغي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رها    معيّنة حيوانا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت معيّنة..أدبن نأ لبق ، مستحض نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف را .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت الجلد تالم...اهريغو ةنّيعم تاناويح ،ةنّيعم تارضحتسم دلجلا س عندما الجلد ط نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ري!!!نآلا ق ا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي المتصا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا صع ن

.. وغي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رها:         العطو؟نايحألا ضعب يف انل ر الدخا..أدبن ن..أدبن نأ لبق ، ال.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زه نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر نكلو ،انل اًديفم ة..أدبن نأ لبق ، ..أسدية الغبا؟نايحألا ضعب يف انل ر..أدبن نأ لبق ، نستنش!!!نآلا ق عندما ا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الستنشا.ةفلتخم ق

البند.ةفلتخم ق:              ... البي؟نايحألا ض..أدبن نأ لبق ، األبي؟نايحألا ض..أدبن نأ لبق ، الطحي ن كالحلي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب..أدبن نأ لبق ، الحساسيّة..أدبن نأ لبق ، لدينا تثي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر م نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رّكبا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت في.ةّينآلا ه طعاًما نأك..أدبن نأ ل عندما األك..أدبن نأ ل
فك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ّروا: 

خا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا ّص؟.          1 بشك..أدبن نأ ل تالئمها مأكو .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت تأك..أدبن نأ ل ..أ..أدبن ن ليلريصقلا مليفلا اذه ى علريصقلا مليفلا اذه ى ه..أدبن نأ ل

ياسمي ن؟.          2 أل بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا ّم ستقولونها التي الجملة فما ليلريصقلا مليفلا اذه ى..أدبن نأ لبق ، مكا..أدبن ن كنت نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م لو

  ____________________: الجملة  اكتبوا




نتعلةرطخلا ّ نورعشتس م   واآل ن
"  " : ؟    مالئمة ج نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رعة نقو:ل عندما نعني ماذا

      " للمادةرطخلا ّة " الدقيةّداملل ق المد؟مكرومأ نورّبدتت فيك -ديدج ةايح ى أو الكميةرطخلا ّة تعني جرعة .كلمة
:مثا:ل

تناولهاةرطخلا ّداوملاو ،                يج ؟سردلل رّضحن نأ ب الةرطخلا ّتي الدوا وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ء ِم نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن الدقيقة الكميةرطخلا ّة نعني الدوا وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ء ِم نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن المالئمة الجرعة ع نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن نتكلةرطخلا ّ نورعشتس م عندما
أق ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم لةرطخلا ّ     وال منها أكثر ال .

آخ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر   : مثا:ل
      . كميةرطخلا ّة          تقدير في أخطأنا إذا بدقةرطخلا ّة المختلفة الموادةرطخلا ّ بكميةرطخلا ّة نلتزطوّقز م الوصفةةرطخلا ّداوملاو ، حس ؟سردلل رّضحن نأ ب الكعكة تحضير عند

. الكافي         بالَقْدر ليس.يفاكلا رْدَقلاب ت حالوتها كعكة عل.مكمسج ى فسنحص ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ل مثلًا السكر



بالتدرةرطخلا ّ!ب  نستمرةرطخلا ّ
دنيا     7عم نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر؟نايحألا ضعب يف انل رامي   ..أخت.ةّينآلا ه .      14سنوا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح توعم نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر ألنهما  البي امهنأل ت في يمكثا..أدبن ن ..أنهما سنة

       . في        ..أوجا يف ع مريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ ن ويعانيا..أدبن ن م نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رتفعة ح نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف را؟نايحألا ضعب يف انل رتهما ي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف را بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا م ما علريصقلا مليفلا اذه ى بأنهما يشع نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف را..أدبن ن و .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال م نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريضا..أدبن ن

الحل!!!نآلا ق.

 . ل.ةّينآلا ه             مالئًما دوا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ًء لك..أدبن نأ ُّلمنهما ..أعطريصقلا مليفلا اذه ى الفح.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زّيمم مسج يف ص..أدبن نأ لبق ، وبعد الطبي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب..أدبن نأ لبق ، إلريصقلا مليفلا اذه ى ..أمهما ..أخذتهما لقد

مختلفًا..أدبن نأ لبق ،             وآخ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر مشابًها دوا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ًء الطبي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب..أعطاهما ..أ..أدبن ن الصيدليّة .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الحظا مريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ ن خ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رجا عندما

. نفس.ةّينآلا ه      الوج ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع يعانيا..أدبن ن كانا ..أنهما ؟نايحألا ضعب يف انل رغ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م
..أمهما   :سأ .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال

الوج ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع          نعاني ُكنّا إذا مختلفًا دوا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ًء الطبي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب ..أعطانا لماذا

نفس.ةّينآلا ه؟

بيننا؟         فيما المتشابهة الدوا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء نتباد:لزجاجة ..أ..أدبن ن يمك ن ه..أدبن نأ ل

ما؟نايحألا ضعب يف انل ر..أيك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م؟ 



بالتدرةرطخلا ّ!ب  نستمرةرطخلا ّ
دنيا     7عم نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر؟نايحألا ضعب يف انل رامي   اخت.ةّينآلا ه .      14سنوا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح توعم نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر ألنهما  البي امهنأل ت في يمكثا..أدبن ن ..أنهما سنة

       . في        ..أوجا يف ع مريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ ن ويعانيا..أدبن ن م نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رتفعة ح نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف را؟نايحألا ضعب يف انل رتهما ي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف را بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا م ما علريصقلا مليفلا اذه ى بأنهما يشع نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف را..أدبن ن و .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال م نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريضا..أدبن ن

الحل!!!نآلا ق.

 . ل.ةّينآلا ه             مالئًما دوا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ًء لك..أدبن نأ ُّلمنهما ..أعطريصقلا مليفلا اذه ى الفح.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زّيمم مسج يف ص..أدبن نأ لبق ، وبعد الطبي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب..أدبن نأ لبق ، إلريصقلا مليفلا اذه ى ..أمهما ..أخذتهما لقد

مختلفًا..أدبن نأ لبق ،             وآخ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر مشابًها دوا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ًء الطبي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب..أعطاهما ..أ..أدبن ن الصيدليّة .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الحظا مريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ ن خ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رجا عندما

. نفس.ةّينآلا ه      الوج ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع يعانيا..أدبن ن كانا ..أنهما ؟نايحألا ضعب يف انل رغ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م
..أمهما   :سأ .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال

الوج ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع          نعاني ُكنّا إذا مختلفًا دوا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ًء الطبي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب ..أعطانا لماذا

نفس.ةّينآلا ه؟

بيننا؟         فيما المتشابهة الدوا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء نتباد:لزجاجة ..أ..أدبن ن يمك ن ه..أدبن نأ ل

ما؟نايحألا ضعب يف انل ر..أيك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م؟ 




معلومة 

ذل تاقاطلاو تاردقلا اهنإ :ةّيتايح تاراهم ك            والوز نوغير كالعمرةرطخلا ّداوملاو ، ة الخاصةرطخلا ّ مميةرطخلا ّزات!برقلاب ه شخ ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم له ،اًعم صوفةّداملل ق لك ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ُلةرطخلا ّ الدوا وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ء إعطا وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ء .....يت نورعشتس مةرطخلا ّ



: التالية   القصة عنوا..أدبن ن
الممنو يف ع"          " و مسمو ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل ح ما لي واضًحا يكو..أدبن ن عندما فق" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع ط ..أش نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع طقف ب

. الخا؟نايحألا ضعب يف انل ر.ةّينآلا هتلاحل ةعرجلا نومئالي ثيح ،ةّينامسجلا هتلاحو صخشلا ج               في ..أصدقائ.ةّينآلا ه م ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع لع؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب ..أ..أدبن ن بعد البي امهنأل تعطًشا إلريصقلا مليفلا اذه ى جما:ل دخ..أدبن نأ ل الصيف..أدبن نأ لبق ، عطلة خال:ل

الما نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء              . يشب.ةّينآلا ه شفّا. ءاملا هبشي ف سائ..أدبن نأ ل داخلها في مفتوحة ما نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء المطب. ءاملا هبشي فاّفش لئاس اهلخاد يف ةحوتفم ءام ةجاجز خزجاجة في كان امهنأل ت لقد

ال.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زجاجة       .. م ن يش نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع طقف ب لكي يد.. ةجاجزلا نم برشي يكل ه جما:ل مّد

"!  " : تش نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع طقف ب       ا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الستقبا:ل .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال غ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رفة م ن م نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رتف ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع بصو .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت ..أبو.. ةجاجزلا نم برشي يكل ه فهتف

للتفكي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر  : ..أسئلة
يررشر نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع طقف بحرس؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب؟نايحألا ضعب يف انل رر..أيك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م؟          .1 جرمار:ل .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الربرن.ةّينآلا هر..أ..أدبن ن .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الر قرار:ل..أبو لررماذا

2.  " ة؟   :"        بررارلقصرّ ارلنهراية فرري تررفع..أدبن نأ ل قرب..أدبن نأ ل..أ..أدبن ن ارلبدراية فرري فررك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ّر ارلجملة عالقة مرا  



: التالية   القصة عنوا..أدبن ن
الممنو يف ع"          " و مسمو ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل ح ما لي واضًحا يكو..أدبن ن عندما فق" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع ط ..أش نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع طقف ب

. الخا؟نايحألا ضعب يف انل ر.ةّينآلا هتلاحل ةعرجلا نومئالي ثيح ،ةّينامسجلا هتلاحو صخشلا ج               في ..أصدقائ.ةّينآلا ه م ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع لع؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب ..أ..أدبن ن بعد البي امهنأل تعطًشا إلريصقلا مليفلا اذه ى جما:ل دخ..أدبن نأ ل الصيف..أدبن نأ لبق ، عطلة خال:ل

الما نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء              . يشب.ةّينآلا ه شفّا. ءاملا هبشي ف سائ..أدبن نأ ل داخلها في مفتوحة ما نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء المطب. ءاملا هبشي فاّفش لئاس اهلخاد يف ةحوتفم ءام ةجاجز خزجاجة في كان امهنأل ت لقد

ال.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زجاجة       .. م ن يش نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع طقف ب لكي يد.. ةجاجزلا نم برشي يكل ه جما:ل مّد

"!  " : تش نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع طقف ب       ا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الستقبا:ل .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال غ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رفة م ن م نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رتف ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ ع بصو .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت ..أبو.. ةجاجزلا نم برشي يكل ه فهتف

للتفكي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر  : ..أسئلة
يررشر نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع طقف بحرس؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب؟نايحألا ضعب يف انل رر..أيك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م؟          .1 جرمار:ل .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الربرن.ةّينآلا هر..أ..أدبن ن .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الر قرار:ل..أبو لررماذا

2.  " ة؟   :"        بررارلقصرّ ارلنهراية فرري تررفع..أدبن نأ ل قرب..أدبن نأ ل..أ..أدبن ن ارلبدراية فرري فررك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ّر ارلجملة عالقة مرا  




ونُنْهي  نُجِم ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ل
أوالدةرطخلا ّداوملاو ،   الخط نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر نكلو ،انل اًديفم ة؟         ،دالوأ ايּּيا المواّد ع ن وا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي البتعاد صّحتك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م علريصقلا مليفلا اذه ى المحافظة يمكنك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م كيف

لذا ؛         شخ.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زّيمم مسج يف صوآخ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر..أدبن نأ لبق ، بي ن المختلفة المواّد تأثي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر يختلف
الج نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رعة             وحس؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب فق" عونمملا و حومسم ام يل اًحضاو نوكي امدنع ط..أدبن نأ لبق ، الطبي؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا ب م ن وصفة علريصقلا مليفلا اذه ى الحصو:ل بعد الدوا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء تناو:ل يمك ن
 .             . بال .غ  مشا؟نايحألا ضعب يف انل ركة المه نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا ّمجًدا فم ن ي نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف را بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا م ما علريصقلا مليفلا اذه ى لسنا بأننا شع نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف رنا إذا بها الموصريصقلا مليفلا اذه ى

آخ نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ر               يناس؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا بشخًصا معيّنًا .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي ال يناس؟نايحألا ضعب يف انل ررضلا بشخًصا وما الخا ىلإ اهنولِخدُي يتلا ّداوملل نوفلتخملا ّص..أدبن نأ لبق ، جسم.ةّينآلا ه لك..أدبن نأ ُّلشخ.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زّيمم مسج يف ص ..أ..أدبن ن تعلّمنا
دائًما.

      " للجس نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م  "        مواّد إدخا:ل قب..أدبن نأ ل ..أدبن نأ لبق ، ..أي.ريكفت دعبو لّقعتب ،قطنمب هب موقن ْ ..أدبن نأ لبق ، النهاية في نفع..أدبن نأ ل ..أ..أدبن ن قب..أدبن نأ ل البداية في نفك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ّر ..أ..أدبن ن تعلّمنا
     : تناسبني؟    وه..أدبن نأ ل الماّد نكلو ،انل اًديفم ة؟ هي ما نفح.ةّيلخادلاو ةّيجراخلا ةيحانلا نِم زّيمم مسج يف ص المه نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا ّم..أ..أدبن ن مريصقلا مليفلا اذه ىلع ةرظن اًعم ِ ن

: ..أنفسك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م      علريصقلا مليفلا اذه ى المحافظة عليك نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا م ..أو .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الد..أدبن نأ لبق ، يا
" نرفسي       سرور ٌرمأ يه ةنّيعم ّداومل ةّيساسحلا نأ اهادلاو اهل حرش دقو ،هعاونأ عيمجب  رقبلا بيلحل ةّيساسح ىليل ى ..أرمرليسفن ىوس ك ألرني .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح تاجرد كانه نأ امك ،صاخشألا عيمج اهنم يناعي الر بررصّحتي ..أرهت نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءيش يف ريكفتلا ّم "



.. لقا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ءنا     ننهي ..أ..أدبن ن قب..أدبن نأ ل كلمة

. البُعد         م نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن بالرغ نورعشتس م بالقر!ب شعرت نورعشتس م قد تكونوا أ ن آم ىرخألا ّداوملا وأ ةيودألا نوكت نأ نكمملا نِم ل
  /   بمفردك نورعشتس م تبقوا ال نبق.مكمسج ىوحيدي نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن ال
. المعلةرطخلا ّمي نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن     األصدقا وأ ،ةّداملا عون ،ةّيمكلا ةيحان نم بولطملا بسحو ،دّيج لكشب ام ءةرطخلا ّداوملاو ، العائلةةرطخلا ّداوملاو ، مطوّقز ماتخ :ةّيوبرتلا ةراشتسملا ع تواصلوا
         باآلخري نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن اهتمامنا ونبدنيرخآلاب انمامتها ي تجار!بةرطخلا ّداوملاو ، ِم نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن نختبرنيرخآلاب انمامتها يدبنو ،براجت نِم ه ما عل.مكمسج ى اآلخري نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن نُطلطوّقز ماتخ :ةّيوبرتلا ةراشتسملا ع

! القاد بسحو سوردمو ّيصخش لكشب ةّيبطلا ةفصولا ةمءالمب ءابطألا م       الحياتيّة المها؟نايحألا ضعب يف انل را .نيفلتخملا صاخشألا ىدل ةتوافتم ةّيساسح ت د؟نايحألا ضعب يف انل ر بسحو س في إلريصقلا مليفلا اذه ىراللقا نكلو ،انل اًديفم ةداع نوكي ء



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

هذا      مشاهدة عل.مكمسج ى لك نورعشتس م شكًرا
اللبثةرطخلا ّ !
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