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  :ا���د
����م الدرس �ل�� آت����م ��م  � �ر�وا.أ�����     .��      الوداع �"!ب  إن.�ود��م أ��ت إ�
 ؟أ���ء��و�وا  أن���ف .���ان و�� أنل�ودع "د���؟���ف ن او�� أن���ف .&�%ھ

و1دو�م ��"ون  إل� اط�/���م ��. ل�م -��� +�,ألم أ؟ أ+��م�+�و��� و . أ����� أل*�م.  أ�������م أ�!م     
 �����: �� "دور�م؟���ن �9��م ��زل ��� ر-���  �6*وا�� أنو ��5و��� ��4و��م �2�3 .  أ��ر�م� ���
�ذ��. 

5م  ا��رة����م ������  �ل������م  أ-وم أ����ك �6*� و أ أن*�ط�> أ��ف .��م أ ا����ء�!م  .أ�������م أ   
�وھ� *���,  و ل�ن ال���دئ ال��. ......؟أ�دا أرا�م�  أمال�وم  �!د أرا�مدري أ� . �&� ل����3 أ�� أ��م�!�

���A ا�����3و أن� ��درون  �������و �� -�و��م  أ����م . 

�� -دم لAؤ�ء  ھدوءا و أ�5ر�9�ذ�% -�ل% وو�A% ��6ض �4را و �6*%  إل,ھذا �9م �!�م      ,�� ������اط
��Aم ال!ذر ��, . ا����ء �*���� .��"�ر أي

�� ا��*��م و ل�+�ولوا  ا����ء أ�����A+��ظوا  ,���>  ����.�طوروا �واھ��م أن����راھن ����م �� ���ء 
  .ل����% أولا��م 

  

  ةةةةــــــــــــــــــــــــاألسئلاألسئلاألسئلاألسئل

  )ن6( ا����ء ا���ري/ 1
  ؟�� ال�6رة ال!��2 ال�� �دور +ول�A ال�ص -
 ؟ھل أل�, ا�*��ذ در*%؟ل��ذا  -

- <���� ؟��ذا ��5ل ا����ء ��ل�*�2 ل�

 �4را  –1دو�م :  إ���4كا4رح 5م وظف �� ��ل �ن  -

-  ��� �� .��6ر-ون   -الوداع  :  ھ�ت &د 

  )ن2( ا����ء ا����/ 2
 ���� (ط��!2 ال�ص ؟  ����/دب  أد�� ،  ���� ،( .  
-  %�  . ا*�رج �ن ال�ص ط��-� و��ن �و
  )ن4( ا����ء ا���وي/ 3

ط �� ال�ص  أ�رب -1 %�+���.  
� و��ن ا*�% و�ره  ا�ول,ا*�رج �ن ال�6رة  -2*��. 

����6ن  -3�  .ا*�رج �ن ال�ص �!ر���ن 
4 /���  )ن8( ا�و ��� ا�د��

���2 أ�توھ� .................�ر+�2 ال�!��م ال��و*طول, �ن ال*�2 ا�  أ��Aتل�د  ,��وداع ��و*ط�ك و  
 ........................أ�ل و ذ�رى و +زنو*��6ر-Aم و�� �6*ك .ز��9ك و �در*�ك

  .ا*�� ��رة و���*�  �وظ�6�� �4!ر �% �� ھذه ال���*�2 �و&. ���A  *طرا 12ا��ب ��رة �� +دود 
  :  آ%ر ا���� ھد�� ا#���ذ !�

ل�س ط/ أن ���رب ال!�د �ن ر�% �� أ��م ا����رات، ل�ن الط/ أن ���!د �ن ر�% و�ن �رو&% ��د 
�A��Aا��. 
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