
  ���ا��
 07	���ة ر��

 :ا����وى��  01:�دد ا���ص                     ��و�ط ا��
ن      :ا�و�دة �  ا��


    ا�����ن ��
ق ا����دي : ا�و���

د�+�ور   :ا�و��ل���ن ا�
  + �ر�ط
 ا����   داول ا��
9'�ب ا� %را$� +ك م: ا��را !  (��وي+ أ�� 
��  ك ا��

 
  : ا�'.ءات ا����+د$

 وأ�'ن �ر'زھ ��دا�2درة �01 �)1���
 ا����  د ا���طق ا���
نا�2درة �01   )2�  �.��ر ا��وا�ل ا��2�2�
 وراء �طور ا��


ن وأ17ب ��ر��6  :ا�'.ءة ا�2�د��ا�2درة �01 ��د�د �و�! ا��
2ت ا�ط����
 و��دي ا8��ن  �����    و���ص �ط�6 �! ر�ط+
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�� ا8:'

 '��را ��  �1ك ���.�ر �ن ا� +
 ا��) ����+ وا�دھ:ت �;�+ �ن +��� �دى وا�دك  ��رة �ن �وع ط�وط
ده��� $) ا�9�� 6��ن �%�را $) ���ن $12ت �وا�دك  $�9 ا��� ا��

د�+�ور   ا���دات���ن ا�
  + �ر�ط
 ا����  داول ا��



 و� وزن � ر�6  8أ'�ب $2رة �ن  ا���1�����
 وا��ر $) 7زوھ ا<�واق ا�����
 ا���أ�طر ���ن $�+ و���
 ا���
 
��� ��رزا �وا�ل ا��� زة ا��

  


 اا�و���ت ا��را�ل ��  ا��2و�م   )ا���1م ��رورة (ا�و���ت وا<�:ط
   ا��.ھ�م   8:'

1م
ـــ

ـــ
ـــ

�ـ
ـــ

ـــ
ــ�

ـــ
ا�ـ

ء 
ــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ــ�
ـــ

ـــ
�

  

 
� ھ) و���
 ا����

 ؟���  ا��


 ا��) ����د � �وع ا����
ن ؟� ا��+�1�  

 
� ھ) ���زات ا����

 ؟��  ا���

ن �ت ا��� ھ) أھم ���

 ؟���  و�ر���6 ا��

 
�ا���
 
  ا��2�1

  ا���ن 
 (�Bا�ر ل ا  

�'ر�ر 
  ا���رول 
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 ا���  : و���
 ا���
ن ��) �1د ���) $) ا���م ��د و م أ ��ث ��ھم  -�ا��

  �ن ا8��ج ا����) ا����) %  15ب 
-  
����8د �01 ا���� 
���ن �'��6 ا���ا���د ا��


 �01 ��و�ل ا��واد ا<و��
 ا����وردة ��  ا��2�1
 ا�2
-  
1����وع وا�و$رة وا� ودة و� 
���
 ا���ز ا������

  ا��'��ف وطول ا���ن 
-  H�� م وأول�$+و أول ���H ��1د�د وا��1ب $) ا��

" �ن ا8��ج ا����) ��1.ن %  �1�40�رات و��ھم ب 
���وا<ول $) ا�درا ت ا��ر�
 وا<ول $) " ا<و�0 �


 ا�ر ل ا�B) و��ث �وة $�  ) �'ر�ر ا���رول وا��8�ت��

  ا��2و�م ا��'و��) -
ا�2درة �01 ا�و�ول إ�0 

ا����ج أ�واع 
 
��ت ا����  ا���

  ن $�+�  و�ر��
 ا��

 ھو �ل ا�� رة �

 ؟���  ا��

 ھو ا���زان ا�� ري ؟�  
ن ؟�  '�ف ھو $) ا��

ا���زان 
  ا�� ري 

ا��واد 
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���   :ا�� رة ا��
-  ��ن ��ث �وة � ر�
 $) ا���م ��د و م أ وأ���  ا��
�) ر�� ��و� وذ�ك ���د�ر -��� ل ا���زان ا�� ري ا��

 
ا��واد ا�����
 وو�! ��ود  �ر'�
 �01 ا��واد ا�����
 
  ا< ���


 %  �7ذ�ك ��ھم ب  -���  �ن ا�� رة ا��

ا�2درة �01 ��د�د 
ا�� رة  ���ص

 

 و��ر$���ا��
  ا���زان ا�� ري   

ن � ھ) �وا�ل �.وق ا���
  و��2�62 ���1 زة ؟

 ا���2ود �ط���
 ا�.رد �
�) ؟�  ا��

'�ف ��ھم ا8:+ر $) 
ن ؟�  �طور ا��

 ھ) ا����8رات و'�ف �
�د$! � 1
 ا��2دم $) 

ن ؟�  ا��

  ا���ط�ط
  ا8:+ر 

  ا����8رات 
ا2��8رار 
 (�  ا���
ا��.2ت 

 
  ا���'ر�
ا�+�'ل 

  
  ا�2�د�
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���   : �وا�ل ا��� زة ا��
-(��  ��ث �2دس ا��1م وا���ل :  ط���
 ا�.رد ا��
د�
 :  ا���ط�ط-���
 ا��ؤ��ت ا8���� 
��طط ا�دو�
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 $) �د�
 ا�2وة ا����  ا�'�رى 'ل ��
�و �+ت و���دات  �2دم ا�دو�
:  ا��و �6 وا����دات -

����9ر دا�ل و�رج ا��9د �  
ا��ج ا��و��
 ا� د�دة وا� �دة و�رو� + :  ا8:+ر -

  ��1�طرة �01 ا<�واق 
�! $) 'ل أر ء :  �وة ا����8رات $) ا��رج -�� 
��ا


  ا���م و� �ب ا��وا ز ا� �ر'�
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 ا��.2ت ا���'ر��  ا2��8رار ا����) و
��وا�9ت وا<�واق  �و$ر ا�+ -' 
'ل ا�2�د��  

ا�2درة �01 ا����ج -
�وا�ل �.وق و� ح 

ن �  ا��
    

ا�2درة �01 ا�ر�ط ��ن 
 
ا����2ت ا�ط����
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  : و���
 اOد�ج 
  )�ؤ:ر ا��2و�م(

  :  ا��8��ج  
ن ا��1د ا��%�ر ا�.2�ر �ن ا��واد ا<و��
 أن �ا��طع ا��

دي ���  ���ول إ�0 ��9ق ا

ا�2درة �01  
جا����O  

  37ار�م ا��ر�ط
 ص  )1  
2(  
���
 ا��� ا���+�� (� ھ) ا��:'ل ا��) ���  

   �2و�م ����1)

  ا�2درة �01 ا��ط��ق 
 


