بُػِ يُكَُ :هُ ضاو خؼاُذًَُلذا

بُ بِاغُ دَطت ثًَبلُ
باؾ ئَ بًَت ئُطُس سِؤرّ يُكَُ بُ ُُٓذٍَ وػُّ طُسَتاٍّ دَطت ثًَبلُيّ ،هُ طفتىطؤ طؼتًًُكاُذا صؤسبُّ كات
خُهَمّ دَسباسَّ خُهَلِ تش قظُ دَكُْ ،باػرتيّ خاهَِ دَغتثًَم بؤ فًَشبووُِ صًاْ بشيتًُ هُ قظُّ خُهَم هُطُي
سِاُاوَكاٍْؾَوَ  .ثًاو ،رْ ،كىسِ ،كضًِ ،ذايَ ،ثريَرْ...،هتد ( .صًاُُكاْ دًاواصْ بُ ثًَِ دًاواصّ دابُؾ بىوُِ
دَوسَكاُِ رياْ)؛ًّ ،تؤ ،ئًٌَُ ،ئُواْ ،ئُو (ُٓسوَٓا دؤسّ ساُاوَكاْ بُ ثًَِ دؤسّ صًاُُكاْ دًاواصَ)
ئَُ ُاو و سِاُاوَ طُسَكًًاُُ هُواُُيُ دَ بؤ ثاُضَ وػُ بطشُُ خؤياْ .ئًُاُُ ئُتىاُشيَت بذسٍََْ ثايَ كؤًُهًََم
بىُُوَسّ صيِذوو كُ هُ دَوسوبُسّ تؤدا ئُريّ وَكى طُط ،ثؼًوُ ،ئُطح ،طاًًَ ،ؽ ،داهَذاهَؤكُ ،بؤقً ،ؼم.
وَطفُكاُِ "ئًَشَ و ئًَظتا"
باطلشدُِ ضاالكِ و ساهَُتُ بُسدَواًُكاْ هُ اليُْ بُػذاسبىوّ ثًَطُيؼتىوَوَ ( )GPيُكًَلُ هُ طشُطرتيّ بُػُكاُِ
وَسطشتّ ( .)Inputصؤس ئاطاُُ كُ هُ ػًَىَّ داخىاصيذا كشداسَكاْ فًَشبني .ئُوَ طشُطَ كُ طىيَت ُُن تًُُا هُ "ُاُُكُ
خبؤ" بًَت بُهَلى طىيَت هُ "ئُو كىسَِ ُاْ دَخىات"" ،ئًٌَُ طًَضَس دَخؤيّ" ٓتذ ،بًَت هَُ دَقاُُّ كُ ًاُا
ساطتُقًُِكُياْ دَسبشِاوَ .سيَطُيُكِ ئاطاْ بؤ ئُجناًذاُِ ئًُُ هَُ ساهَُتُدا بشيتًُ هُ ُٓبىوُِ ثُسوَسدَكُس و
بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsهُ ثًَلٔاتُ ًُُٓدؤسَكاْ هُ كاتِ ئُجناًذاُِ ضاالكًًُ دؤساودؤسَكاْدا  ،بُصؤسّ
ئُو ضاالكًًاُُّ كُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsثًَؼىَخت بًضاُّ و ثُسوَسدَكُسَكُ وَطفًاْ بلات( .هُطُيَ
ئُوَػذا طُيشّ طفتىطؤّ ثًَؼُكًًُكُ بلُ كُ باطِ ثًَىيظتِ ُُٓذٍَ بُديوِ تشّ دآًَُِس دَكات)

فًَشبىُِ
ضاالكًُكاْ
ُ :1اوّ
بىوُُوَسَ
صيِذووَكاْ
(فًَشبىْ
بُ دَسصَْ)

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

وَطفكشدْ

ثُسوَسدَكُس بُ دوو بابُت دَطت ثًَذَكات :ئًُُ ثًاويَمَ ،ئًُُ بؤ ئُو بابُتاُُّ كُ قظُّ هُطُس
كشا (ثًاويَم ،تؤٓ...،تذ) تؤ
رْيَمَ ،ئًَُ كُطًَلُ ،ئُ ًاُُ خُهَلّ .ثًاوَكُ هُكىيًَُ؟ رُُكُ
دَتىاًُت ًشؤظِ ساطتُقًُِ ،
هُكىيًَُ؟ ُٓسكُ ُاوّ بابُتُكاْ ُاطشاو بىوْ ئُوا ُاوّ بابُتُ
بىوكُ ػىػُ ،ياسّ ًِذاالَْ،
ُىيًَُكاْ صياد دَكشيَت ،يُن هُ دواٍ يُن هُ كاتّ خؤيذا .بُ
ثؤطتُس اٍْ ويَُِ بُكاسبيًَِت .بؤ
دووباسَ بىوُُوَيُكِ صؤسدا .ساُاوَكاْ هُطُيَ ُاوَكاُذا تًَلُيَ
ساُاوَكاْ فًَشكُس باطِ خؤٍ
بلُ :كىسَِكُ هُ كىيًَُ؟ ًّ هُ كىٍََ ؟ تؤ هُ كىيَِ؟ رُُكُ هُ
ئُكات(ًّ) ،بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىٍ
كىيًَُ؟ ئُواْ هُ كىيَّ؟
تايبُتُكُ ( )GPئاًارَ بُ ئُو
(هُ صؤسبُّ صًاُُكاُذا (هُكىٍَيُ) ثشطًاسيَلِ باػُ بؤطُسَتاٍ
كضُ دَكات (تؤ) ٓ ...تذُ .اوَ
فًَشبىوُِ ُاوّ بابُتُكاْ ،كُ صؤسبُّ ػًَىَ بِضًُِيًُكاْ وػُ
دَطشيَتُ خؤّ".ئاًارَداْ بُ ًَٓولُكُ" ئُتىاًَُت ػًَىَيُكِ طؤسِاو تايبُتًًُكاُِ تش صياد بلُ (بؤ
منىوُُ ،بىونَ ػىوػُ ) ،كُ
بطشيَتُ خؤّ).
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خُهَم و ساُاوَكاْياْ هُ يُكرتٍ دًاًُكُوَ .وَكى يُن دَطتُ
طُيشياْ بلُ.

تؤًاسكشدْ

كاتًَم فًَشّ ًُٓىو بابُتُكاْ بىويّ :تؤًاسكشدْ ئاًادَكشاوَ كُ
بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsبُ تًَلُالو دَسباسَّ ًُٓىو
بابُتُكاْ دووباسَ ثشطًاسياْ دَكشيَتُوَ  ،ئَُ تؤًاسكشدُُ بؤ
ثًَذاضىُُوَيُ ثًَؽ باطلشدُِ بُػِ دآاتىو ،تؤًاسكشدْ ئُكشيَت
بُ ػًَىَّ دَُط ياْ ظًذيؤ بًَت ،ظًذيؤ طىوديَلِ طُوسَّ ُٓيُ
هُوَدا كُ بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsدَتىاْْ بُ
ػًَىَيُكِ ئاطاُرت ئُوَ ببًِّ كُ ثًَؼرت باطِ هٌَوَ كشاوَ.

 :2كاسَ
بِضًُِيُكاْ

ػًَىاصّ وَالًَذاُُوَّ تُواوّ دُطتُ ( )TPRبُكاسبًَُِ:
ُٓطتاْ ،داًُؼنت ،ثًاطُكشدْ ،سؤػنت ،ساكؼاْ ،ساكشدْ ،وَطتاْ،
ٓاتّٓ ... ،تذ.

تؤًاسكشدْ

بُػًَلِ ئَُ ضاالكًًُ ،يُكطشتِِ ًُٓىو كاسَكاُُ .كُ تؤًاسكشاوَ
بؤ ثًَذاضىُُوَ.

 :3كاسَ
بِضُِيُكاْ
("ئًَشَ و
ئًَظتا")

بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsو فًَشكُسَكُ ثًَلُوَ بُػذاسّ
يُكًَم هُوكاساٍُُ طُسَوَ ئُكُْ (ياْ بُػذاسّ ساهَُتُكاْ
ئُكُْ ،هُ باسّ داًُؼنت وساكؼاْدا ) ثاػاْ فًَشكُسَكُ وَطفِ
ئُوَ ئُكات كُ ُٓسيُكُ هُواْ ئُجناًِ دَدَْ ًّ :دائًُُؼٍ ،تؤ

ثًَىيظتَ بطُسيَتُوَ بؤ خُهَلِ ،بُ
ساُاوَكاًُؽَوَ (طُيشّ
تًَبًًُِكاُِ طُسَوَ بلُ) ئُو وػُ
بِضًٍُِياُُّ كُ تايبُتّ بُ ًشؤظ
هُواُُيُ دَ بؤ ثاُضَ وػُ
بطشيَتُوَ ،كُ دَدسيَتُ ثايَ
بىوُُوَسَ صيِذووَ طؼيتيُكاْ
(ًُسِ /بُسخ ،بضًْ ،اُطا ،ثؼًوُ،
باهَِذًًََ ،ؽ ،داهَذاهَؤكًًَُ ،ؼىهُ،
دشزً ،اطِ ،طًاُوُبُسًًَ ،شوو).
ئاًًَشّ تؤًاسكشدْ

ئاًًَشّ تؤًاسكشدْ

ثًاطُ دَكُيت ،ئُواْ ساكؼاوْٓ....،تذ.
تؤًاسكشدْ

تؤًاسكشدْ :وَطفِ ضاالكًًُكاُِ كاتِ" ئًَشَ و ئًَظتا" بشيتًُ هُ
ضاالكًًُ منىٍٍَُُكاْ بؤ تؤًاسكشدُِ ظًذيؤ .ئُطُس ئُوَ
ُُطىجنا ،ئُوا كًَؼاُِ ػًَىَّ ًشؤظ ياْ ويَُِّ ًشؤظِ طًَطؤػُيٌ
دَكشيَت بلًَؼشيَّ هُ دًَطُّ ئُو ساهَُتاُُّ كُ هُ ػًَىَّ
ضاالكٌدا ئُجناًذساْ ،و تؤًاسّ دَُطًؽ دَكشيَت بُكاسبًَت وَكى
وَطفلشدُِ يُن هُدواّ يُكِ ويَُِكًَؼاُُكُ.
هُ ُُٓذَّ ساهَُتذا كاتًَم صؤسبُّ كشداسَكاْ صاُشاو بىوْ،
هُواُُيُ بؤ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsوا باؾ بًَت كُ
ويَُِّ فًَشكُسَكُ و خؤياْ بُ تًُُا و بُ تًَلُهَِ بطشْ و دَطت
بلُْ بُ ُىاُذُِ ضاالكًًُكاْ .ثاػاْ فًَشكُسَكُ دَتىاًَُت
ويَُِكاْ بؤ ضاالكٌ كاتِ ئًَظتا بُكاسبًًََِٔت ،بؤ منىوُُ بجشطًَت
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ئاًًَشّ تؤًاسكشدْ

"،هُكاَ ويَُِدا ئًٌَُ ًُهُ دَكُيّ؟ هُ كاَ ويَُِدا ًّ ُىطتىوَ؟ هُ
كاَ ويَُِدا ئُواْ داُع دَكُْ؟ هُكاَ ويَُِدا ئُو هُطُس طِط
دَسِوات؟
ئَُ َ ُٓسدوو ػًَىَّ وَطفّ كاتِ ئًَشَ و ئًَظتا و ػًَىَّ
ثُيىَطت بُ ( ًّ ،ئًٌَُ ،ئُو ،ئُوآْ ...،تذ) بًَُٓض دَكات.
ُٓ(×3هَبزاسدْ)
:

ًُُٓدؤسّ بُكاسًَِٓاُِ بىوكُ ػىوػُ ياْ بىوكُ ثُيشؤيًُِكاْ
(بؤ وَطفُكاُِ كاتِ ئًَشَ و ئًَظتا) فًَشكُس و بىوكُ ػىػُكاْ
كاسَكاُِ وَكى داًُؼنت ،ثًاطُكشدْ ،ساكؼآْ....،تذ بُ ػًَىَّ
كشداسّ ئُجناًِ دَدَْ.
منووُُكاْ:
بىوكُ ػىوػُكُ ساكؼاوَ ،فًَشكُسَكُ بُ بىونَ ػىوػُكُ
دَهًََت"تؤ ساكؼاوّ".
فًَشكُسَكُ ثًاطُ دَكات .فًَشكُسَكُ دَهًََت ًّ" ،ثًاطُ دَكَُ".
فًَشكُسَكُ داًُؼتىَ .بىوكُػىػُكُ ثًَِ دَهًََت" ،تؤ داًُؼىٍّ".
فًَشكُس و بىكُػىػُكُ "ثًاطُ دَكُْ" و ئُواْ بُ فًَشخىاصَكاْ
دَهًََّ "ئًٌَُ ثًاطُ دَكُيّ".
بىوكُ ؾووػُكُ و بىكُهَُ وسض َكُ ساكؼاوْ و فًَشكُسَكُ دَهًََت
"ئُواْ ساكؼاوْ".

بىوكُ ػىػُ ياْ بىوكِ ثُسِؤيُِ

 :4طآلوكشدْ،
خىاسافًضّ
كشدْ (كتًَبِ
هًَلظٌكاسّ)

بُكاسًَِٓاُِ كتًَبِ هًَلظٌكاسّ بُػِ  :1فًَشكُس ثشطًاس دَكات،
كَِ دَهًََت طالَو؟ كَِ وَالًَِ طالَوَكُ دَداتُوَ؟ كَِ دَهًََت
خىاسافًض؟ كَِ وَالًَِ خىاسافًضيُكُد؟ (طالَو كشدَْ
ساطتُقنيَكاْ بُ ثًَِ صًاْ و كوتىسَكاْ دًاواصَ و ًُُٓ دؤسَ.
ئَُ ضاالكًًُ بؤّ ُٓيُ ببًَتُ ئُطتًَشَيُكِ بضىن هُ ًُوداّ
فشواُِ صًاُذا)

كتًَبِ هًَلظٌكاسٍ

ُٓ(×4هَبزاسدْ)

بًَُٓضكشدُِ ضاالكِ كتًَبِ هًَلظٌكاسّ هُ سيَطُّ طفتىطؤٍ بىوكُ

بىوكُ ػىػُ ياْ بىوكِ ثُسِؤيُِ

:

ػىوػُوَ.
فًَشكُسَكُ و بىوكُ ػىوػُكُ طالَو هُ يُكرتٍ دَنَْ بُ "طالَو"
و "وَالََ" .ثاػاْ فًَشكُس ثشطًاس هُ بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىَكُ
( )GPدَكات كَِ دَهًََت "طالَو؟" كَِ وَالًَِ "طالَوَكُ"
دَداتُوَ؟ كٌَ دَيَيَت "خىاسافًض؟" كٌَ وَالًَِ "خىاسافًضيُنَ "
دَداتُوَ؟ دواتش فًَشكُس و بىوكُ ػىػُكُ دَتىاُّ دَوسَكاًُاْ
بطؤسُُوَ و دووباسَ ثشطًاس هُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىَكُ ()GP
بلُْ.
تؤًاسكشدْ

هُبريت ُُضًَت كُ دَُطِ فًَشكُسَكُ تؤًاسبلُيت ،بؤ ئُوَّ
بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىَكُ ( )GPهُ سيَطُّ كتًَبِ هًَلظًلاسيُوَ
خؤّ سآًَِاْ و ثٌَداضىُُوَ بلات .
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ئاًًَشّ تؤًاسكشدْ

بُػِ دووََ :هُ ضاو خؼاُذًَُلذا
دوو ئاًاُر بؤ ُٓسيُن هُ بُػُكاْ
ُٓس بُػُّ دوو ئاًاجنِ ُٓيُ :يُكَُ :بًَُٓضكشدُِ بابُتِ بُػُكاُِ ثًَؼرت .دووََُ :اطاُذُِ بابُتِ ُىٍَ .ػًَىاصيَلِ
ياسًُتًذَس ئُوَيُ كُ بُ تًؼم خظتُِطُس بابُتُ ُىيًَُكُ دَطت ثٌَبلُيت و دَطتبلُ بُ ضاالكِ صؤسّ ُُدىوالَو.
دواّ تًَجُسبىوُِ ًاوَيُن هُ ضاالكًًُ ُُدىوالَوَكاْ (طِ بؤ ػُطت خىهُن ،با كًُرت بًَت ئُطُس بُػذاسبىََكاْ
ًِذايَ بىوْ) دواتش دَطت بلُ بُ ضاالكِ صيِذووّ صياتش وَكى ُٓ ،TPRويَ بذَ بُ ضاالكًًُن كؤتايٌ ثٌَبًًَِت كُ
وػُكاُِ ( )VOCABULARYسؤراُِ ثًَؼرت هُ خؤ بطشيَت هُطُيَ وػُكاُِ ئُو سؤرَػذا.
فًَشبىُِ ضاالكًُكاْ
 :1بابُتُ ُاصيِذوَ
طُستايًُ
بِضًُِيًُكاْ
( فًَشبىْ بُ دَسصَْ )

وَطفلشدْ
ئَُ ضاالكًًُ تًؼم دَخاتُ طُس ُُٓذٍَ هُ بابُتُ
ُٓسَ بِضًُِيًُكاُِ خًَضاُِ و ئًذاسّ و قىتاخباُُ و
ئُو بابُتاُُّ كُ دَكشيَت بؤ بابُتُكاُِ ديلُ وَكى

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ
كتًَب ،كاغُص ،قُهََُ ،قُهََُ داف،
ضُقؤ ،ضِطايَ ،كُوضم ،ثُسداخ،
فِذاْ ،قاخًُ ،جنُيَ ،كُهىثُي ياْ

ػىيَُِكاْ (ًىقعُكاْ) .بُكاسبًَّ.
فًَشّ بابُتُ ُىيٌََكاْ و ئُو بابُتاُُؾ ببُ كُ
هًَلذساوَ هُطُيَ ئُو بابُتاُُّ ديلُ هُ بُػُكاُِ
ثًَؼرت بُ باػِ فًَشّ ُُبىوْ .ئُطُس صياتش هُ يُن
بُػذاسبىوّ ثًَطُيؼتىو (ُٓ )GPبىو ئُوا ُٓسيُن
هُواْ بُ دىودا ئُتىاُّ ٓاوكاسّ بلُْ هُ بشِياسداُِ
ئُوَّ كُ كاَ هُ بابُتُناُِ ثًَؼرت بُ الّ ئُوَوَ
الواصَ.
ُٓسكُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsفًَشّ

(كُهىثُىل ياسّ ًِذاالَْ
ثًَؼًِاسدَكشيَت) .كُهىثُىل
ساطتُقًُِ ياْ ويَُِّ كُهىثُهُكاْ
وَكى ًًَض ،كىسطِ ،تُختِ خُو،
قُُُفُ ،كُهىثُي( .هُطُيَ ًُٓىو
كُهُوثُهُكاُِ بُػِ يُكَُ).
بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ()GPs
هُواُُيُ هَُ بُػُدا فًَشّ ًاُاّ
طؼتِ وػُّ (ػت) ببًَت ،ئُطُس

كؤًُهٌََ بابُتِ صؤس بىوْ ئُوا دَطىجنًَت داخىاصّ
(أًش) بلشيَت بُ ئًٌَُ و ياخىد" :كتًَبُكُ و
كُوضلُكُ هُكىيًَُ؟" "ثُسداخُكُ ياْ فِذاُُكُ
هُكىيًَُ؟"

وػُكُ بىوُِ ُٓبىو.
هُواُُيُ منىوٍُُ ُُٓذيَم بابُتِ
باؾ و خشاثًؽ ُٓبًَت بؤ ئُوَّ
فًَشّ وػُ بؤ ئُو دَطتُواراُُ بني.
(منىوُُ ،قُهََُ دافِ باؾ و قوََُ
دافِ خشاخ)

تؤًاسكشدْ

بريت ُُضًَت ُٓسكُ ًُٓىو بابُتُكاُِ ُاو
ضاالكًًُكُ ُاطًَِشاْ ئُوا تؤًاسّ بلُ .

 :2وَطفُكاُِ
ويَُِكًَؼاْ (طىٍَ بطشَ،
دياسّ بلُ)

ئاًاجنِ ئَُ ضاالكًُ بشيتًُ هُبًَُٓضكشدُِ ػًَىاصّ
كاتِ ئًَظتا (ياْ ساهَُتِ كاتِ ئًَظتا) كُهُ بُػِ
ثًَؼىدا فًَشبىويّ .فًَشكُسَكُ بُ ػًَىَيُكِ
ُٓسًَُكِ وَطفِ ويَُِكاْ ئُكات و بُػذاسبىَ
ثًَطُيؼتىَكاْ ئاًارَ بُو ويَِاُُ دَكُْ كُ وَطف
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ويَُِكًَؼاْ وَكى ثُيلُّ وَطتاو ياْ
خُهَلِ طًَطؤػُ ،منايؽ كشدْ ،ثًاو،
رْ ،كضُكاْ ،كىسَِكاْ،
ًِذاهَُكآْ..تذ .دادًَُؽْ،
سادَكؼًًَُّ ،هُ دَكُْ.

كشاوَ .ثًاوَكُ سادَكاتًِ.ذاهَُكُ ساكؼاوَٓ...تذ.
تؤًاسكشدْ
 : :3بُكاسًَِٓاُِ
بابُتِ دُطتُيٌ.
()TPR

ئَُ ضاالكًًاُُ ثًَلذيَت هُ بابُتُكاُِ بُػِ  1و .2
كتًَب ،كاغُص ،فِذاْ ،قاخ و كُهىثُىل ُاوًايَ
بُكاسديَّ وَكى ؾويَِِ داُاُِ طًاُوُبُس و خُهَم و
بابُتُ ُاصيِذوَكاُِ تش.
فًَشكُسَكُ ُُٓذٍَ سيٌَِامياْ دَداتٌَ وَكى:
"قُهًَُُكُ هُطُس قاثُكُ دابينَ ،ئُطجُكُ هُطُس
كاغُصَكُ دابينَ ،ثؼًوُكُ هُطُس تُختِ خُوَكُ

بابُتاُُكاُِ بُػِ يُكَُ

دابَِِ"ٓ... ،تذ.
تؤًاسكشدْ
( ×3ئًختًاسّ)

بؤ سووُلشدُُوَّ صياتشّ كاسّ "دابٌَُ" و ئاًشاصَ
ثُيىَُذيُكاْ فًَشكُسَكُ دَتىاٌَُ بووكُ ػىػُ
بُكاسبيًََِت بؤ ئُجناًذاُِ داخىاصيُكاْ.
بؤ منووُُ :فًَشكُس بُ بىوكُ ػىػُكُ دَهًََت:
"قُهًَُُكُ هُ ُاو قاثُكُ دابينَ"" ،ئُطجُكُ هُطُس
قُُُفُكُ دابينَ".

بىوكُ ػىػُ ياْ بىوكِ ثُسِؤيُِ

تؤًاسكشدْ
 :4بُكاسًَِٓاُِ بابُتِ
دُطتُيٌ.
(وَطفُكاُِ كاتِ
"ئًًشا و ئًَظتا" بؤ
ئًٌَُ)

يُكًَم هُ ُىاُذُُكاُِ ضاالكِ بُػذاسبووَ
ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsئُوَيُ كُ بابَ تِ دًاواص بًَِّ
و هُ ػىيَِِ دًاواص دابينَْ وَكى ضؤْ هُ بُػُكُّ
ثًَؼرت ئُجناًاُذا .فًَشكُسَكُ ئُو ػتُ بُ بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىَكُ ( )GPدَهًََت كُ ئُجناَ ّ دَدات"( :تؤ
ز اهَذاهَؤكُكُ ديًَِت و دَخُيتُ ُاو فِذاُُكُ")

ئًختًاسّ :تؤًاسّ
ظًذيؤيٌ
 :5هُوثُسِّ
طالَوكشدُُكاْ (كتًَبِ
هًَلظًلاسّ)

بُسدَواَ بُ هُ طَِ خؼتُكُّ طُس ثُسِّ يُكَُ ،ئايا
ًٓض دَسبشِيًَِم ُٓيُ هُطُسَوَّ طالَوكشدْ بًَت و
باطِ سُص و ئاصَسصووّ كُطاُِ تش بلات؟ بؤ منىوُُ:
"تؤ ساهَت ضؤُُ؟" "ًّ باػٍ .تؤ ساهَت ضؤُُ؟"
هُواُُيُ خ ؾتَ كُّ ُاوَسِاطت بُكاسبًَت وَكى
دَسبشيُِكاُِ ئَُ خاهَُ كُ يُكًطشتىَ هُطُيَ ئُو
دَسبشيِاُُّ كُ بؤ خؼتُّ يُكَُ بُكاسٓاتووَ.
(طالَو كشدْ و خىاسافًضّ كشدْ)

تؤًاسكشدْ
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كتًَبِ هًَلظًلاسّ

بُػِ طٌَ :هُ ضاو خؼاُذًَُلذا
بًِادُاُِ دًٔاُُ بضىكُكُت
بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsبُسدَواَ دَبّ هُ بًِاتِاُِ دًٔاًَُلِ بضىوكِ ئُوتؤ كُ تًًَذا ُاوّ بابُتُ طُسَكٌ
و كشداسَكاْ بُالياُُوَ ُاطشاوَ .دَتىاُّ دَطتُّ بابُتُ ُاصيِذوَكاْ (بُ قاخ و قاضاغًؼُوَ) و صيِذووَكاْ هُ دوو
بُػِ طُسَتادا فشاواْ بلُْ .بُػُ طشُطُكاُِ ئَُ دًٔاُُ بضىوكُ ئُو ػىيَّ وبابُتاُُيُ كُ هُ رووسَكُدايُ و ئُو
ػىيَُِيُ كُ واُُكُ تٌَدا سوودَدات .
فًَشبىُِ ضاالكًُكاْ

وَطفلشدْ

 :1ػىيَّ و بابُتُكاُِ
ُاو رووسَكُ.

دسطا ،ثُجنُسَ ،سَفُ ،كُواُتُس ،تُختُ سَؾ /تُختُ طجٌ،
صَوّ ،طُقف ،ديىاس ،سَمسِ ديىاس ،كُهىثُهُكاُِ تشٓ....تذ.
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كؤكشدُُوَّ
كُسَطتُكاْ
(بُػُكاُِ رووسَكُت)

( فًَشبىْ بُ دَسصَْ )

ٍ كات واسِيَذَكُويَت كُ ػىيَِِ واُُكاْ دَدسيَت تُواو
ُُٓذ َ
دًاواصَ هُ ػىيَُِ رياُِ سؤراُُ هُ كُهتىسّ ًًىاُذاس .بُالَ
ئُوَػذا ،هَُ خاهَُدا ،فًَشبىوْ هُو ػىيََّدا سوودَدات هُ
ًُٓاْ ػىيَُِدا فًَشدَبّ ،و ئًُُؾ ئُو دًٔاُُ ساطتُقًُِ
ئُصًىوُُ ٓاوبُػُيُ كُ فًَشكُس و بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىَكُ ثُيىَُذيًاْ بُيُكُوَ ُٓيُ .بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىَكاْ ًَٓؼتا هُ قؤُاغًَلِ طُسَتاٍّ بُسَوثًَؽ
ضىوُذاْ ،كُ دَقِ كاتِ ئًَظتا صؤس طشُطُ بُاليُوَ.

تؤًاسكشدْ
 :2كشداس يَطُيَ
ػىيََّكاُِ ُاو
رووسَكُ ()TPR

ئًَظتا كشداسّ ز ووهَُو ساهَُتِ دُطتُ (داًُؼنتُٓ ،طتاْ،
ساكؼاْ) هُيُن بذَ هُطُيَ ػىيََّكاّْ ُاو رووسَكُ .بؤ
ُُٓذٍَكًاْ ،وَكى طُقف ،تاكُ داخىاصيًُ بُدٌَ يُناْ
ئُواُُْ وَكى "ئاًارَ بُ طُقفَكُ بلُ " .بؤ صؤسبُّ بابُت
و ػىيَُِكاْ كُ ُاوَكاُِ ئًَظتا ئُصاُشٍَْ ،فشًاُُ
داخىاصيُكاْ دَكشيَت هَُ ػًَىَيُدا بًَت " بَسَو الّ
دسطاكُ بشِؤ" " ،هُالّ تُختُ سَػُكُ ساوَطتُ" هُطُس
صَوّ داًُؼُ  "....وػُّ ُىٍَ هَُ ضاالكًًُدا كًُرتيُِ و
"ئاًارَ ثًَلشدْ" و "هُ تًُُؼت".

(بُػُكاُِ روسَكُت)

تؤًاسكشدْ
 :3بابُتِ صياتش،
ُٓهَطشَكاْ 1و
ػىيَُِكاْ.
( فًَشبىْ بُ دَسصَْ )

ُُٓذٍَ بابُتِ ُىيَِ صيِذوو و ُاصيِذوو و ُٓهَطشَكاْ
صيادبلُ .طًاُوُبُسٍ ياسٍ صياتش ياْ ويَُِكًَؼاْ ياْ ويَُِّ
طًاُوُبُسَكاْ هُطُس طؤظاسَكاْ (بضِْ ًُ ،سً ،اُطا ،ضؤهُكُ،
ًًَؽ ُُٓطويّ ،ثوَِط ،وػرت ،كُسويَؼم ،قاص) هُواُُيُ صياد
بلشيَُّٓ .سوَٓا ُٓهَطشَكاْ وَكى (تاوَ ،قاخ ،ريَش ثًاهَُ،
طًِِ ،طىساسِ ،كرتّ ،تاوَّ َ اطًٌُ ،جنُيَ ،طُسَ ًُجنُيَ،
ًُجنُهَِ بىخاس) .دوو ػىيَِِ ثُيىَطت بُيُن دَكشيَت
بُكاسبًَت :هُ طُس و هُ تًُُؼت "طُطُكُ هُطُس قاثُكُ
دابينَ ،ثؼًوُكُ هُ تًُُؼت تاوَكُ دابينَ" ،باهَِذَكُ هُطُس
طًًُِكُ دابينَُُٓ ،طُكُ هُ تًُُؼت ريَشثًاهَُكُ
دابينَ"ٓ....تذ.

تؤًاسكشدْ
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 :4ػىيَُِكاْ،
بابُتُكاْ و
ُٓهَطشَكاْ"( .ئًَشَ و

فًَشكُس ًُٓىو كشداسَكاْ هُ ضاالكًًُكاُِ ثًَؼرت منايؽ
دَكات ،و وَطفِ ئُو ػتُ دَكات كُ ئُجناًِ دَدات ،دواتش
بُػذاسبويَلِ ثًَطُيؼتى ( )GPضاالكًًُكاْ منايؽ دَكات و

ئًَظتا")

فًَشكُسَكُ بؤ بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىَكُّ سووْ ( وَطف )
دَكاتُوَ كُ ئُو ياْ (بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىَكُ) ضِ دَكُْ.

( :5كتًَبِ هًَلظًلاسّ)

بُسدَواَ بىوْ

ُٓهَطشَكاْ واتُ ًُٓىو ئُو كُهىثُي و قاخ و قاضاغاُُّ كُ دَكشيَت ػتًاْ تًَذا دابِشيَّ و ػتًاْ تًَذا ُٓهَبطرييَّ.
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طًاُوُبُسٍ ياسيلشدْ ،ويَُِ
كًَؼاْ ،ويَُِّ طُس
طؤظاسَكآُْ ،هَطشَكاْ.

تؤًاسكشدْ

بُػِ ضىاسََ :هُ ضاو خؼاُذًَُلذا
فًَشبىوُِ
ضاالكًًُكاْ
 :1ػىيَُِكاْ
وكشداسَكاُِ بُػِ
ثًَؼىوتش ( )TPR

وَطفلشدْ

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

فًَشكُس وَطفِ باسودؤخُناْ دَكات ،و بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىَكُ ( )GPبُ ثًَِ وَطفُكُّ ئُو ويَُِكاْ
سيَلذَخات :ثًاوَكُ هُ الّ ثُجنُسَكُ داًُؼتىوَ ،رُُكُ بُسَو
دَسطاكُ سادَكاتٓ...،تذ .وَكى ًًُٓؼُ هُ بُؾيَمّ ئَُ
ضاالكًًُدا ًُٓىو داخىاصيًُكاْ ثًَىيظتُ تؤًاسبلشٍَْ.

ويَُِكاُِ بُػِ  :2ثًاويَم
ياْ رًَُم ،كىسِ ياْ كض كُ
ساوَطتاوَ ،ساكؼاوَ،
سادَكات ياْ داًُؼتىوَ.
ويََّ صيادَكاْ دسطا،
ثُجنُسَ ،تُختِ خُو،
قُُُفُ و خاُىيَلًاْ ُٓيُ
(وػُّ ُىٍَ)

تؤًاسكشدْ
 :2كاسَكاْ هُطُيَ
وػُ كؤُُكاْ
("ئًَشَ و ئًَظتا")

كشداسّ ُىٍَّ"ُٓهَطشتّ" ُاغيَّساوَ ( .وَكى ًًُٓؼُ ئًُُ
ثُيىَطتُ بُ صًاُُوَ .صؤسبُّ كات وػُيُن ُٓيُ كُ بُ "
ُٓهَطشتّ" وَسطًَشِدساوَ بُآلَ هُواُُيُ بؤ ًُبُطتًَلِ تشّ
دَسبشِيّ بُكاسبًَت) ُٓس كُطًم بابُتًَم ٍاْ صياتش
ٍ كات فًَشكُسَكُو كُطًَلِ تش ثًلُوَ يُن
ُٓهَذَطشيَتُُٓ ،ذ َ
بابُت ُٓهَطشْ ،ياْ دوو بُػذاسبىوّ ثًَطُيؼتى( )GPsثًَلُوَ
بابُتًَم ُٓهَذَطشْ.
فًَشكُس هُ هَ س دَوسيَلذا وَطفِ تُواوّ باسودؤخُكُ بؤ يُكًَم
ياْ دواْ هُ بَػذاسبى وَ ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsدَكات" :تؤ
كىسطًُكُت ُٓهَطشتىَ ،ئُو ضُقؤكُّ ُٓهَطشتىَ ،و ئًٌَُ
طُطًَلٌاْ ُٓهَطشتىَ"" ،ئُواْ كىسطًُكًاْ ُٓهَطشتىَ ًّ ،كًظُ
خؤهَُكَُ ُٓهَطشتىَ ،و ئًَىَ بؤقًَلتاْ ُٓهَطشتىوَ".
ئاًاجنِ ضاالكًُكاُِ ٓاوػًَىَّ ئَُ داُُيُ ئُوَيُ كُ ػًَىاصّ
كشداسَكاُِ ساُاوّ كُطِ يُكَُ  ،دووََ ،طًًََُٓ ،تذ بُ
سادَيُكِ صؤس سووْ بلاتُوَ.
(ُٓسوَٓا طُيشّ ثًَؼًِاسَكاُِ ُاو ُاطاُذُُكُ بلُ بؤ
بُكاسًَِٓاُِ ويَُِ دجيًتاهًًَُكاْ و بىوكُهَُ ثُسِؤيٌُُكاْ(.

تؤًاسكشدْ
 :3ثًَذاضىوُُوَّ

ُٓسكُ وػُكاْ ُاغيَِشاْ ئُطُس طىجنا ئُوا دَبًَت بُ ػًَىَيُكِ
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ياسّ ًِذاالَْ ياْ ويَُِ
كًَؼاْ ،بُكاسديَّ بؤ
فًَشبىوُِ ُاوّ
طًاُوُبُسَكاْ ،كُهُثُي و
خُهَمٓ ...تذ.

وػُ كؤُُكاْ بلُ (
)TPR

بُدَواَ سوبُسووّ دَقُ ُىيًَُكاْ بكشيَتُوَ .خؤت هُ بري
كشدٌُ وػُ كؤُُكاْ بجاسيَضَ .هَُ ضاالكًًُدا ًُٓاْ كُسَطتُّ
ٍُُ .فًَشكُسَكُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىَكاْ
ضاالكٌ 2aبُكاسب َ
( )GPsفًَشدَكات بؤ وَسطشتّ و داُاْ و ئاًارَ ثًَلشدُِ
بابُتُكاْ ياْ ثشطًاسكشدْ هُ ػىيًَِاْ .داخىاصيًُكاْ دَكشيَت
هُ ػًَىَّ تان و كؤ بُكاسبًَت "تؤ ئَطجُكُ وَسطشَ ،كىسِيُِ
ئًَىَ ًاُطاكُ وَسطشْ"" ،تؤ دَسطاكَُ ْيؼاْ بذَ" ،".ديىاسَكُ
هُكىيًَُ؟"

تؤًاسكشدْ
 :4بابُتُ ْويًَُكاْ
( فًَشبىْ بُ دَسصَْ
)

صؤس كات واسِيَذَكُويَت كُ واُُيًًَم بُ ثًَِ ثًَىيظت وػُّ ُىٍَ
ُاطشيَتُ خؤّ ًُطُس ئُوَّ كُ ضاالكًًُكِ تايبُت ئُجناَ
بذسيَت بَُ َبُطتِ بُدَطتًَِٔاُِ وػُّ ُىٍَ  .كؤكشدُُوَّ
بابُتُ ُؤيًَُكاْ صياد دَكشيَت بؤ وػُكاْ كىْ :داس ،طُطم،
ؾاُُ ،ئاويَُِ ،فًوِ ياسٍ كشدْ ،طِمّ ضًَؼتخاًًَُُ ،ضّ
ئاسِايؽت  ،طىيَٓ.....تذ .ئُو وػاُُ بُكاسبًَُِ كُ ثُيىَطنت بُ
بِضًُِيًرتيّ بابُتُكاُِ ئُصًىوُِ سؤراُُ هُطُيَ ُُٓذٍَ
وػُّ تشدا كُ ًِذاهَِ ضىاسطاآلْ دَيضاُّ ،وَكى فًى
(هُُُٓذيَم كوتىسدا) .قظُّ ًِذاهَِ ضىاس طاهَُ صؤس خؤػُ و بُ
باػِ بُطىود دَبّ كاتٌَ بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتىَكاْ ()GPs
وَكى طُسضاوٍََن دَطت دَكُْ بُ بُكاسًَِٓاُِ كتًَبِ
ضريؤكِ ًِذاالَْ .ئُواْ دَبّ بُ بُػًَلِ ئُو دًٔاُُ بضىكُّ
كُ فًَشكُس و بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsبًِاتًاْ ُاوَ
ُٓسوَن ضؤْ ئُواْ طفتىطؤٍ هُطُس دَكُْ.

بابُتُكاْ ياْ ويَُِكاْ:
داس ،طُطم ،ػاُُ ،ئاويَُِ،
فًوِ ياسّ كشدْ ،طِلِ
ضًَؼتخاًًَُُ ،ضّ ئاسايؽ،
طىيَٓ....تذ.

تؤًاسكشدْ
 :5داُاُِ ػتُكاْ هُ
ػىيَُِكاُذا ( )TPR

فًَشكُس بُ بُػذاسبووَ ثًَلُيؼتىَكاْ ( )GPsدَهًََت كُ ػتُ
هُيُكضىوَكاْ دابًَِّ (بؤ منىوُُ) هُ طُس ،هُ ريَش ،هُ ثًَؼُوَ،
هُ ثؼتُوَ ،هُ تًُُؼت ،ياْ هُ بابُتُ ُُدىوالَوَكاُذا
(قُُُفُّ ياسّ ًِذاالَْ ياْ كاتزًًَش).

بابُتًَم ُٓهَبزيَشَ كُ
ثًَؽ و ثؼتّ طشوػتِ
ُٓبًَت .تؤخ
ُٓهَبزاسدًَُلِ باؾ ًًُُ
ضىُلُ ًٓض ػتًَلِ
طشوػتِ هُ ثًَؽ و
ثؼتُوَّ ْيًُ .قُُُفُّ
ياسيلشدْ ُٓهَبزاسدًَُلِ
باػُ ،كاتزًًَشيؽ
بًُُٓاْ ػًَىَ .ثًَىيظتُ
بابُتًَم بًَت كُ بُِوَّ
بؤؾ بًَتُٓ ،سوَٓا
طِذووقًَم ياْ داُتايُن
ثشِ هُ ببُتِ بضىون وَكى
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ػكاستُ ياْ ػرييين.
تؤًاسكشدْ
 :6ػىيَُِكاْ ،بابُتُ
كؤْ و ُىيًَُكاْ
()TPR

بُسدَواَ بُ هًُُٓاْ ضاالكِ هُ دًَطُّ ئُوَّ كُ تُُٔا
خُسيلِ ػتُ هُيُكضىوَكاْ بّ .بابُتُكاُِ ثًَؼى ًُٓىوياْ
بُكاس بًَُِٔ .بابُتُكُ بُ كاس بًَُِٔ بؤ ًُؼاْ داْ و دياسكشدٌُ
ػىيَُِكُ  ،ياْ وَكى ػىيَُِكاْ بُكاسبًَّ كُ ثُيىَُذياْ هُطُيَ
ئُو ػتُدا ُٓيُ كُ بابُتُكاّْ هُطُس داُشاوَ" :قًُُهَُكُ
هُريَش بؤقُكُ دابينَ".

تؤًاسكشدْ
 :7طالَوكشدْ،
خىاسافًضّ كشدْ (
كتًَبِ هًَلظًلاسٍ)

بُسدَواَ بُ هُ الثُسَّ يُكَُ  ،ثًَذاطشّ بلُ هُطُس
دًاواصيُكاّْ طالَوكشدَْكاْ  ،خىاسافًضّ كشدَْكاْ "،
ضؤْيًُكاْ" و " باػٍ ،تؤ ضؤًًُُكاْ" .بُ ثؼت بُطنت بُ
تًُُُُ ُضيمَكاُِ قطُكُسّ ُاو ويَُِكاْ .ثًَىيظتُ بُ
ُٓسًَُِكِ ئُوَ ُٓهَبزيَشيت كُ كٌَ "طالَو" دَكات بُ دًاواص هُ
كَِ دَهًََت "ساهَت ضؤُُ".

تؤًاسكشدْ

بُػِ ثًَِذَُ : :هُ ضاو خؼاُذًَُلذا
سيَضًاْ :دَسبشِبًِِ ًاُاّ واقًعِ
تا ئًَظتا طًٌا دؤساودؤسَكاُِ سيَضًاْ هُ ُاو ضاالكًًُكاُذا دَوسياْ ُٓبىوَ طُسَسػاّ ئُوَّ كُ تُسكًضياْ
ُُخشاوَتُ طُس .بؤ منىوُُ ،كاتًَم فًَشكُسَكُ وَطفِ ئُوَ دَكات كُ "ئُو ،ئًٌَُ ،تؤٓ ،تذ" ئًٌطتا ضِ دَكُيّ ،ئًُُ
سوبُسِووبىُُوَيُ هُطُيَ بىاسيَم كُ صووتش وَكى سيَضًاْ ُٓهَظىكُوتِ هُطُيَ كشاوَ .هُ ساطتًذا ،صؤسبُّ سيَضًاْ ثًَىطت
ٍتُوَ ،ضىُلُ ثُيىَُذّ بُ دَسبشِيِِ ًاُاّ واقًعًُوَ ُٓيُ .ثًَذاطشّ كشدْ هُ
ُاكات وَكى "سيَضًاْ" بريّ هًَبمس َ
ػًَىاصَ خاوَُذاسيَتًُكاْ هُ بُؾَكُ ّ ئًُشِؤدا بابُتًَلِ ديلُّ طشُطُ.
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وَطفُكاْ

فًَشبىوُِ ضاالكًًُكاْ

 :1ئُُذاًُكاُِ ز َ طتُ بُ يُن بىوكُ ػىوػُ دَطت ثًَذَكُيّ .هُ كاتزًًَشيَلذا تا
دَتىاُِ بُخًَشايٌ ُاوّ بُػُكاُِ دُطتُّ ًشؤظ فًَش بُ
( فًَشبىْ بُ دَسصَْ )
هُطُيَ ئُو وػُيُّ كُ بؤ "دُطتُ" بُ كاسديَت .بُ
ػًَىَيُكِ طؼتِ هَُ ساهَُتُدا ئُوَ ثُطُُذ ًًُُ كُ
كاتزًًَشيَم بُ يُن ضاالكًًُوَ بُسيتُطُس ،بُالََ
دَسكُوتىوَكُ ئَُ ضاالنٍَ ُُٓطاويَلٌ بًَُٓض ثًَذَدات هُ
وػٍُ بِضًٍٍَُِكاْ  .ئاطاداسّ ئُوَ بُ كُ دابُؾ بىوُِ
دُطتُ بُ ثًَِ صًاُُ دًاواصَكاْ دَطؤسِيَتُٓ .سوَٓا
ُُٓذَّ ئُُذاًِ دُطتُ كُ ثًٌَاْ وايُ ُاوياْ ُٓيُ
هُواُُيُ هُ ُُٓذٍَ صًاُذا ُاوياْ ُُبًَت.
بُ دوو وػُ دَطت ثٌَبلُ .هُكاتِ خؤيذا وػُيُكِ ُىٍَ
صيادبلُ (هُواُُيُ ػًَىاصّ خاوَُذاسيَتِ بًَت ،بؤ منىوُُ
"هىوتِ ئُو هُ كىٍَيُ؟ ثُجنُكاّْ ئُو هُ كىٍَ يُ؟ ٓ ،تذ.

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ
بىوكُ ػىوػُ(ياْ ويَُِّ
دُطتُّ ًشؤظ)

تؤًاسكشدْ
 :2سؤػنت بؤ
ػىيَُِكاُِ ُاو رووسَكُ

ئًُُ دووباسَ كشدُُوَّ ضاالكٌَكُّ ثًَؼىوتشَ ( بُػِ ،3
ضاالكٌ  .)2دوو ًُبُطتًاْ ُٓبىو ،يُكًَلًاْ بًَُٓضكشدُِ

()TPR

ُاو و كاسَ بِضًُِيُكآُُُ .هَُيُن كُ بُ ئاطاُِ دَكشيَت
تىوػِ بني ئُوَيُ كُ واّ دابًَِني ُٓسكُ بُػذاسبووَ
ثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsتىاًُاْ ئُو ضاالكًًاُُ ئُجناَ بذَْ
ئُوا فًَشبىُِ ئُو داخىاصياُُ تُواوَ .هُ ساطتًذا ،وػُكُ
دَبًَت هُسادَبُدَس ُاطشاو بًَت ،ئًُُؾ ئاًاجنًَلُ هُ
بُػُكاُذا بُدئًَِاُِ ًًُٓؼُ ئاطاْ ًًًُُُ .بُطتُ
طشُطُكُّ تش ئُوَيُ كُ دسيَزّ ًاوَّ ضاالكِ  1بُؾ
بُؾ بلُيُّٓ .سبؤيُ ضاالكِ  2دَتىاُشيَت هُ ًُىَّ
ضاالكِ  1دا ئُجناَ بذسيَت ئُطُس ضاالكًًُكُ بىو بُ
ػتًَلِ بًَضاسكُس.

تؤًاسكشدْ
 :3ئُُذاًُكاُِ
ز َطتُّ ًشؤظُ
خاوَُذاسَكاْ ()TPR

"هىتِ ثًاوَكُ هُكىيًَُ؟ ثًًَُكاُِ ًِذاهَُكُ هُكىٍَيُ؟"

بىوكُ ػىوػُكاْ (ياْ كاسَ
ويٍََُِكاْ و ويَُِكًَؼاْ و
ويَُِكاْ)ّ ثًاو ،رْ ،كىس،
كضًِ ،ذايَٓ...تذ.

تؤًاسكشدْ
 :4ئُُذاَ َكاُِ
دُطتُّ طًاُوُبُسَ
خاوَُذاسَكاْ ()TPR

طشُطُ كُ وػُكاّْ ثًَؼرت هُطُيَ ثًَذاويظتِ ُىٍَدا دووباسَ
هُيُن بذسيََّوَ  .هُ دًَطُّ ػًَىَّ ًشؤظُكاْ ،ئًَظتا
ًُٓىو ئُو طًاُوُبُس و ًًَشواُُ بُكاسبًَُِ كُ تا ئًَظتا
ُاغيَّساو ْ .هُطُيَ ئُوَػذا ،ػًَىَّ "سيَضًاُِ" ثُيىَطت
بُ خاوَُذاسيُتٌ ثًَىيظتُ بُ سووُِ هُ دَقِ ئُو وػُ
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ػًَىَّ ًُٓىو طياُوُبُسَكاْ
ياْ ئُو ويَّاُُّ كُ هُ
بُؾَكاّْ ثًَؼىدا
بُكاسٓاتووْ.

ُاطشاواُُّ ئًَظتادا ًُؼاْ بذسيَّ .ئاطاداسّ ئُوَ بُ كُ ُاوّ
ُُٓذٍَ هُ ئُُذاًاُِ دُطتُّ طًاُوُبُسَكاْ هُواُُيُ
دًاواص بًَت .بُو هيىايُّ وػُّ صؤسّ ُىٍَ طُسُٓهَُِدات.
بُالََ دَكشيَت كؤًُهَُ وػُيُكِ صؤس طشُط هَُ ضاالكًًُدا
فًَشبني ،وَكى كوم ،بايَ ،ملىوص ،ثُسِ ،فُسوَ ،ضِط ،ػاخِ
ئارَيَ ،ضشُِىون .تؤًاسكشدًُاْ ياسًُتِ وػُ ُىيًَُكاْ
دَدات وَكى وػُّ " طُس" و " طىٍَ" صؤس دوباسَ ُابًَتُوَ
بؤ ئُوَّ تَ سكًضياْ صياتش خبشيَتُ طُس.
"طُسّ ئُطجُكُ هُ كىٍَ يُ؟ ُاوضاواُِ بؤقُكُ هُ كىٍَ
يُ؟ ثًَِ ًاُطاكُ هُ كىٍَ يُ؟"
تؤًاسكشدْ
 :5دَطتُوارَّ
ثُيىَُذيُ
خضًايُتٌٍَ
بِضًٍُِيُكاْ هُطُيَ
خاوَُذاسَكاْ
( فًَشبىْ بُ دَسصَْ )

ئًُُ بُسدَواًِ دَدات بُ بابُتِ "خاوَُذاسٍَتِ" ضىُلُ
طشيَِ وَكى "باوكِ كضُكُ" هُخؤ دَطشيَتُٓ .سوَٓا
طشوثًَلِ تش هُ بِضنيَ يًرتيّ وػُّ ُٓس صًاًَُم صياد
دَكات .هُواُُيُ بؤت دَسكُويَت كُ ئَُ دَطتُواراُُ وَكى
ئُْد اًُكاُِ دُطتُّ ًشؤظ فًَشبىُِ ئاطاْ ًُُ ضىُلُ
باطِ ثُيىَُذيُ ُُبًِشاو  ،هُ دًَطُّ ثُيىَُذيُ
واقعًُكاْ .ػًَىَكاُِ ًشؤظَكُ سيَلبخُ بؤ ئُوَّ ئُو
داُُيُ ،بؤ منىوُُ كضُ قىتابًًُكِ ثًَطُيؼتىو هُ
خىاسَوَّ ًُسكُصدايُ .دواتش بشا طُوسَ و بشا بضىن،
خىػلُ طُوسَ و خىػلُ بضىن ،دايم ،باون هُ ُضيلِ
دابينَ .فًَشبُ هُ ًُٓىو دَطتُوارَكاُِ ئََ ثُيىَُذيُ
تًَبطُيت .ػًَىَ ًُسكُصيًُكُ بطؤسَِ بؤ ًِذايَيَم .دواتش
ػًَىَ ًًًَُِكُ هُ خىاسَوَّ ًُسكُصَوَ دابينَ و فًَشٍ
دَطتُوارَّ كىسَكُّ ،كضُكُّٓ ،اوطُسَكُّ بُ .ػًَىَ
ًَُشيُِكُ هُ ضُق دابينَ و ئُو وػُ بؤ رُُكُّ صياد بلُ.
ويُِّ باثريَ ،داثريَُُ ،وَٓ..،تذ بلًَؼُ.
فًَشّ ئُو وػاُُ بُ كُ بُكاسديَّ بؤ خًَضاْ ،خىػم و
بشاكاْ ،دايلاْ و باوكاْ.
ئَُ ضاالكًًُ دَسفُتًَلُ بؤ ئاػلشاكشدُِ ػتِ ُىٍَ .
دَطتُوارَّ بشا ياْ خىػم هُواُُيُ دًاواص بًَت بُ ثًَِ
سَطُصّ ئُو كُطُّ كُ ئًٌَُ هُباسٍَ خىػم و بشاكُيُوَ
قظُ دَكُيّ .دايلايُتِ و باوكايُتِ ،باثري و داثريَكاْ
هُواَْيُ بُ دَطتُوارَّ دًاواص باُط بلشيَّ .دَطتُوارَّ
تايبُت بُ بشاكاْ و خىػلُكاْ بُ ثًَِ ئاطتِ تًًُُُاْ
دَطؤسِيَت كُ ئايا ًِذاهَّ ياْ طُوسَْٓ ،تذ .هَُ ساهَُتُدا هُ
طٌَ ُُوَ صياتش هُ خًَضاًَُلِ ئاطايًذا بُكاسًًَُُِٓ .باطِ
صاوا و كىسَِ خُصوس و ئاًؤصا و ثىس ًُكُ .
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دَطتُيُن بووكُ ػىوػُ كُ
تًُُُُ دؤساودؤسَكاْ
دَسخبات بُ باػِ كاسيطُسّ
ٍُُ
ُٓيُ .ئُطُسُا و َ
كًَؼاُُكاُِ تش ياْ ويَُِكاْ
دَكشيَت بُكاسبٌَْ.

ئاطاداسّ ئُوَ بُ كُ ُُٓذٍَ كُهتىوس ثُيىَُذيًُكِ
طُسطىسًَُِِٓسّ خًَضاُِ صؤس ئاهَؤصياْ ُٓيُ  .بؤ ئًَظتا كاس
هُ طُس ئَُ وػُ طُسَكًًاُُ بلُ كُ وا هُ بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىوكُ ( )GPدَكات بؤ ئُوَّ دواتش بتىاًَُت وَطفِ
ًُٓىو دؤسَ ثُيىَُذيًُن بلاتُٓ( .سبؤيُ دواتش دَتىاُِ
خس طًاسّ ٓاوػًَىَّ ئًُُ بلُيت "ضِ بُ كىسِّ كىسِّ بشاّ
رُُكَُ دَهًََّ؟")
تًَبًِِ :بؤ ئُوَّ هُ كاتِ ضاالكًذا بؤ فًَشكُسَكُّ سووْ
بلُيتُوَ كُ تُسكًضت هُطُس كًًَُ ئُوا ًُٓىو بىوكُ
ػىوػُكاْ بُ ساكؼاوّ دابينَ تُُٔا ئُو داُُيُ ُُبًَت كُ
تُسكًضت هُطُسيُتِ .بؤ منىوُُ :كضُ قىتابًًُ
ثًَطُيؼتىوَكُ بُ ثًَىَ دابينَ و خىػم و بشاكاُِ هُ
تًُُؼتِ دابينَ هُطُيَ بشاطُوسَكُّ هُ الّ ضُخ و خىػم
و بشا بضىوكىكاُِ هُ الّ ساطت.
تؤًاسكشدْ
( :6كتًَبِ هًَلظًلاسٍ)

ُٓسضؤًَُم بًَت هَُ بُػُدا الثُسَِّ يُكِ كتًَبِ
هًَلظًلاسٍ (هُ يُكَُ داس كتًَبُكُدا) تُواو بلُ .بؤ
بُؾَكاّْ ثًَؼىتش طُيشّ سيٌَِايًُكاْ بكُ.

تؤًاسكشدْ

بُػِ ػُؾ :هُ ضاو خؼاُذًَُلذا
ئُو ػًَىَيُّ كُ صًاْ باغ هُ "ًّ ،تؤ ،ئُو(ًَُش) ،ئُو(ًٌَ) ،ئُواْ" دَكات هُ ُاوَسؤكِ ُٓس صًاًَُمدايُ ،ئًُُ هُ
بُػِ يُكًُذا ُاطًَِشاوَ ًّ"،هُ كىيٍَ؟ تؤ هُكىيٌَ؟"ٓ ،تذ .ئًٌَُ ثُسَدَدَيّ بُ ضاالكًًُكاُِ دو َيينَ بُ وػُّ وَن
"ِٓ ًّ ِٓ ،تؤ ِٓ ،ئًٌَُ" .طُسَسِاّ ئُواُُ ػًَىاصّ "ئُو(كض) ،ئُو(كىسِ) "....بؤ منىوُُ" دَطت هُ ئُو كىسَِ بذَ،
ُاصّ ئُو كضُ بذَ دَخُيُِ ُاو بابُتُكُوَ.
طشُطِ TPR
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هُ بُكاسًَِٓاُِ  TPRدا ،كؤًُهَُ كاسيَلِ دياسيلشاو صؤس بُ طىودْ بُ ٓؤّ ئُوَّ كُ دَتىاُشيَت بُكاسبٌَْ هُطُيَ
ُاويَلِ صؤس بُ ػًَىَيُن كُ سيَطُ دَدسيَت ُاوَكاْ خؤياْ هُ دَقُ ًُُٓدؤسَكاُذا بُكاسبًَِٔشيَّ  .ئَُ كاساُُ
دَطشيَتُوَ "ُٓهَطشتّ ،داُاْ ،بُسداُُوَ ،فشيَذاْ ،دَطت هًَذاْ ،كًَؼاْ ،ثاهَِاْ ،ساكًَؼاْ ،طشتّ ،ئاًارَداْ ،طُيشكشدْ،
ًُؼامن بذَ ،مبدَيُ  ،".كشداسَكاُِ تش بُدىاُِ وَكى وػُّ بِضًٍُِّ و طُسَكِ خؤياْ دَطىجنًَّ" :ػؤسدْ ،كشدُُوَ،
ػلاُذْٓ "،تذ (هُ ًاهَجُسٍ  www.languageimpact.comطُيشٍ هًظتِ كاسَكاُِ سَِيذ ويوظّ بلُ كُ بؤ TPR
طىجناوَ) .هُ سؤرطاسٍ ئًُشِ ؤًاُذا ُُٓذَّ هُ ضاالكًًُكاْ وا دَسُاكُويَت كُ (بُٓاٍ طفتىطؤياُُ) بًَت .ضُُذ داس بُ
خُهَلت وتووَ كُ دَطت هُ خُهَلِ تشد بذَْ" ُٓسضُُذَ TPR ،تُكًِلًَلِ هُسادَبُدَس بُطىودَ بؤ فًَشبىُِ
ضُُذيّ اليُُِ صًاْ ،و هُ سيَطُّ دَطت هًَذاّْ يُكرتّ ئُتىاُني دَطت بلُيّ بُ تًَطُيؼنتّ طشُطِ ػًَىاصَكاْ ياْ
سيَلخظتِِ وػُناْ!
فًَشبىوُِ ضاالكًًُكاْ
 :1بُػذاسبووَ
ثًَطُيؼتىوَكاْ و فًَشكُسَكُ
وَكى بابُتَكاْ بُكاسديَّ،
ُاوَ ُاطشاوَكاْ هُطُ َي كاسَ
تاصَكاْ بُكاسبًَُِٔ بؤ
فًَشبىُِ كاسَ تاصَكاْ ()TPR

وَطفلشدْ

كؤكشدُُوَّ
كُسَطتُكاْ

ئًَظتا طُسَسِاّ سؤيؼنت ،ساكشدْٓ ،تذ بؤ ػىيَُِكاْ و ػتُكاُِ ُاو
رووسَكُ" ،دَغتوًَذاْ"" ،طُيشكشدْ" صيادبلُ .ئَُ ضاالكًُ بُ
ػًَىَيُكِ دىاْ سآًَِاُِ هًَلذاُِ بابُتِ ُىٍَ و بابُتِ كؤْ
سووْ دَكاتُوَ .هُبُسئُوَّ تُُٔا دوو ضاالكٌ ُىًٍَاْ ُٓيُ
ُٓسبؤيُ ضاالكًًُكُ كىستُ دَبًَت .
تًَبًِِ :ئُطُس كشداسّ ساطتُوخؤّ "دَطت هًَذاُْ ،اصداْ"
ُُطىجنًَت ياْ ُُكشا ئُوا فًَشخىاصَكُ دَتىاًَُت دَطتِ بىوكُ
ػىػُكاْ بُكاسبًًََِت.

(ئُو رووسَ
بُكاسبًَُِٔ كُ
تًًَذا
نؤدَبُِوَ)

تؤًاسكشدْ
 :2بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىَكاْ
ػتُكاْ هُطُيَ يُكرت ئُجناَ
دَدَْ و هُطُيَ فًَشكُسَكُؾ
ئُجناًِ دَدَْ،(TPR( .

"دَطتوًَذاْ" و ُاصداْ" صيادبلُ ،ياخىد ئاًارَيُكِ ديلُّ طىجناو
صيادبلُ .طُسجنِ ئُوَ بذَ كُ ئُجناًذاُِ ئَُ دؤسَ ضاالكًًاُُ
هُطُيَ ًِذاالَْ هُ ضُُذيّ كوتىسّ دًاواصدا صؤس خؤؾ و ئاطايًُ
دًَبُدًَِ بلُيت .طُوسَكاًُؽ هُواُُيُ بُالياُُوَ ُاًؤ بًَت تا

(وَطفُكاْ)

ئُو كاتُّ هُ بُٓاكُّ تًَذَطًُُْٓ .اْ ػت بؤ فًَشكُسَكُؾ
ساطتُ .هُكاتِ دًَبُسًَلشدُِ ئَُ كشداسَ فًضيلًاُُ هُ ًَُىاْ
ُٓسدوو سَطُصّ ًَُش و ًٌَ هُ ُُٓذٍَ كُهتىسدا هُواُُيُ ثًَىيظتِ
وسٍ بىوْ بًَت .هُطُيَ ئُوَػذا ،ثًَت واُُبًَت كُ
بُ ُُٓذٍَ ا
ئَ ًُ ببًَتُ كًَؼُ.
ئُطُس ثًَىيظت بلا با بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ()GPs
"تاسِادَيُن" دَطت هُ فًَشكُس بذَْ.
"طُيشَ بلُ ،هًُظًاْ بلُ ،دَطيتاْ هًَبذَُ ،اصَ بذَ ،دَطت
هُخؤت بذَ ،طُيشّ يُكرت بلُْ".
طُسجنِ ئُوَ بذَ كُ ئًٌَُ هَُ ضاالكًًُدا "خؤت" و "يُكرت"
دَُاطًَِني.

تؤًاسكشدْ
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 :3بُػُكاُِ دُطتُ ِٓ -تؤ،
ِٓ ًّٓ ،تذ)TPR( .

ئًُُ ضاالكًُكُّ دو َيينَ بُسفشاواْ دَكات ثًَلذيَت هُ
خاوَُذاسيَتِ هُ ُاو بؤ ساُاو" .هىمت هُكىيًَُ؟ ثًٌَاْ هُكىيًَُ؟
ئاًارَ بؤ طىيًَُكامن بلُ؟ ئاًارَ بؤ ئًُُؼلت بلُ  ".ػًَىاصّ "ِٓ
خؤت" بؤّ ُٓيُ ببًَتُ ػتًَلِ طشُط وَكى دَطتُوارَّ " خؤت"
كُ هُ طُسَوَ باطِ هًَلشاوَ.

تؤًاسكشدْ
 :4دًَبُدًَلشدُِ كاسَكاْ
هُطُس ئُُذاًاُِ دُطتُّ
خُهَم ()TPR

خًَضاُِ بىوكُ ػىوػُ بُكاسديَِني ،ئُُذاًاُِ دُطتُياْ .دووباسَ خًَضاُِ بىكُ
ػىوػُكُ ياْ
بىوكُ ػىوػُكاْ سيَلبخُ (ياْ ويَُِكاْ) هُ خًَضاًَُلذا .دَكشيَت
سيَلخظتِِ دًاواص ُٓبًَت :بُ ثًَِ طؤػُ ًُطاّ كضُكُ خًَضاُُكُ ويَُِكاْ هُطُيَ
كُطُكاُِ ُاو
سيَلبخُ (كضُكُ هُ ضُقذايُ ،بشاكاُِ ،دايم و باوكِٓ ،تذ ،هُ
خًَضاْيَم.
دَوسوبُسّ) هُ طؤػُ ًُطاّ دايلُوَٓ ،تذ.
هُ طؤػُ ًُطاّ كضُوَ:
هىوتِ دايلِ هُكىيًَُ؟ طىيَِ بشا بضىوكُكُّ بؼؤ .دَطت هُ
ثُجنُكاُِ خىػلُكُّ بذَ .طُيشّ القٌ باوكِ بلُ .دَطت بُ
قزّ دايلًذا بًَُِ ....
بُ ًُٓاْ ػًَىَ هُ طؤػُ ًُطاّ دايلًُوَ ،كىسَِ بضىوكُكُّ ،كضُ
طُوسَكُّٓ ،اوطُسَكُّ بُكاسديَِنيٓ ،تذ.
طؤػُ ًُطاّ ئُُذاًاُِ ديلُّ خًَضاْ دَكشيَت وَسبطرييَت.

تؤًاسكشدْ
 :5بُكاسًَِٓاُِ كُي و
ثُهُكاّْ ُاوًايَ ()TPR

ثًَىيظتُ دهًَِابني هُوَّ كُ وػُكُّ ثًَؼرت بُ ثًَِ ثٌَويظت هُ
بُػُكاُِ دواتشدا دووباسَ دَكشٍَتُوَ .رًاسَيُكِ صؤس كُهىثُىل
ًاهَِ ياسّ كشدْ و بابُتِ ًاهَِ ُٓبىو .ئًَظتا دَكشيَت بالَوَياْ
ثًَبلشيَت و هُ طُيَ كشداسَ كؤْ و ُىيًَُكاُذا بُكاسبًَت:
"طُطلُكُ بطشَ ،دَطت هُ كىسطًًُكُ بذَ"....

تؤًاسكشدْ
(:6كتًَبِ هًَلظًلاسٍ)

بُسدَواَ بُ هُطُس الثُسَِّ  2ئُطُس ًَٓؼتا تُواو ُُبىوٍّ.
ًُٓىو صًاْيَم دَسبسيِِ تايبُتِ ًًُُ بؤ ئُوَّ بُكاسٍ بًًََِت
كاتٌَ كُطًَم دَثزًًَتُٓ .سبؤيُ ئُو كُطُ هُواُُيُ بُ كُطُ
ثزًًىَكُ بوًََت "تؤ باػِ؟" ياْ "ئايا ُُخؤػِ؟"
هُ يُكًَم هَُ ساهَُتاُُّ دوايًذا ،دَطتُيُن هُ بُػذاسبووَ
ثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsهَُ خاهَُدا ُٓطت بُ ئاًادَبىوْ دَكُْ
بؤ بُكاسًَِٓاُِ ُُٓذٍَ هُ دَسبشِيُِكاُِ كتًَبِ هًَلظًلاسٍ  ,و
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بؤيُ " ػاُؤكاْ" ثًَؼلُؾ دَكُْ بُ ثؼت بُطنت بُ طشتُكاّْ
الثُسَِّ  1و  .2ئًُُ بُ ًٓض دؤسيَم ثُيىَُذّ بُ
هُبُسكشدُُوَ ًًُُ.
تؤًاسكشدْ
بريت ُُضًَت كُ ًُٓىو بُػُكاُِ ُٓس ضاالكًًُن تؤًاس بلُيت.

بُػِ سُوت :هُ ضاو خؼاُذًَُلذا
ثًَذاضىوُُوَّ ُاياب -بُهٌََ بؤ  150وػُ !
ًٓىاداسيّ تا ئًَظتا هُو  300وػُيُّ كُ ئاًاجنِ طُسَتايًٌاُُ ًُىَّ بابُتُكاُت ثٌَ ُاطًَِشابًَتًَٓ .ؼتا ُٓس
ُٓوهَذاْ بُسدَواًُ بؤ بُكاسًَِٓاُِ وػُ كؤُُكاْ هُ دَقُ ُىيًَُكاْ و هًَلذاُِ فًَشبىوُِ كؤْ هُطُيَ فًَشبىوُِ ُىٍَ.
ُٓسضُُذَ ضاالكًًُكاْ بؤ طِىوسداسكشدُِ "دَصطاّ يادَسوَسّ" بُكاسديَت كُ بُػذاسبىوّ ثًَطُيؼتىو ( )GPثًَىيظتُ
ويَُِّ بلًَؼًَت .بُ دؤسيَلِ تش ،ضاالكًًُكِ بُخؼشاو ثًَِاطُّ ئُو وػُيُ دَكات كُ بُكاسديَت هُبُسئُوَ
بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsثًَىيظت ُاكات ًُطُساُِ وػُّ تش بُّٓ .سبؤيُ كاتِ ئُو ضاالكًُيُ كُ كُ تًًَذا
"ًُٓىو ػتًَم دَسِوات".
فًَشبىوُِ
ضاالكًًُكاْ

وَطفلشدْ

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

 1خًَضاُِ
فًَشكُسَكُ

فًَشكُسَكُ ويَُِّ ئُُذاًاُِ خًَضاُُكُّ ثًؼاُِ
بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتووَكاْ ( )GPsدَدات و دَياُاطًًََِت.

فًَشكُس ويَُِّ ئُُذاًاُِ
خًَضاُُكُّ ديًَِت.

:2
ثًَذاضىوُُوَّ
ُاياب ()TPR

فًَشكُسَكُ تُسكًض دَخاتُ طُس بُكاسًَِٓاُِ ئُو وػاُُّ
كُ تا ئًَظتا خىيَِذووياُّ .ػتُكاُِ طُس ًًَضَكُ و
ػىيَُِكاْ و ػتُكاُِ ُاو رووسَكُ ٓاُِ فًَشكُسَكُ دَدات.
ئًُش دَكات و بُ ػًَىاصّ ثشطًاسّ "هُكىيًَُ" بُ
ػًَىَيُكِ ُٓسًَُِكِ ثشطًاس دَكات .ئُطُس ويظتِ

ًًَضيَلِ فشاواْ دابني بلًُُٓ .ىو
ئُو بابُتاُُ (ياْ ويَُِ
كًَؼشاوَكاْ ،ويَُِكاْ) بالَوبلُوَ
كُ تا ئًَظتا فًَشبىويِ .ػىيَُِكاُِ
ُاو رووسَكُ كُ ُاوَكاُِ فًَشبىيِ

دَتىاًَُت ئًُشَكاْ هُ يُن بذات "داهَذاهَؤكُكُ بطشَ و
بُسَو ثُجنُسَكُ سابلُ ".هُ كؤتايًذا طُيشّ تؤًاسّ ئُو
وػاُُ دَكات كُ بًِاتِ ُاوَ بؤ ئُوَّ دهًَِا بًَت هُوَّ كُ
ًٓض ػتًَم بُدٌَ ُُٓ ًَوَشاوَ .ضاالكًًُكُ ًاوَيُن

ئاًادَْ.
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دَخايًَُُت بُالََ ئُبًَـت خؤؾ و طُسُر ساكًَؽ و ٓاُذَس
بًَت و بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ئُوَ ببًِّ كُ ئاًادَيٌ
ئُوَياْ تًَذايُ هُ كؤّ  150وػُ دَتىاْْ صؤسبُّ تًَبطُْ.
 :3سَُطُكاْ
()TPR

ئُوَت بري ُُضًَت كُ بُسَواًِ ًُوداّ سَُطُكاْ بُ ثًَِ
صًاُُكاْ بُ ػًَىٍَ دًاواص دابُؾ بىوْ .و ُاوّ ُُٓذٍَ
هُو سَُطاُُّ كُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsهُ
صًاُُكُّ خؤياْ دَيضاُّ بؤّ ُٓيُ هُو صًاُُّ كُ فًَشّ
دَبّ ًٓض ُاويَلِ ُُبًت.
"كاغُصَ طىوسَكُ هُ كىٍَيُ؟ كاغُصَ ػًُِكُ هُكىيًَُ؟
"....

تؤًاسكشدْ
 :4سَُطُكاْ و
قُباسَ ()TPR
 :5صيادكشدُِ
بابُتِ ديلُّ
سَُطاوسَُِط
()TPR

كاغُصَ طُوسَ طىسَكُ هُ كىٍَ يُ؟ كاغُصَ بضىكُ طجًُكُ
ُٓهَطشَ.
تؤ دَطتُّ كاغُصَ سَُطا و سَُطُكاْ بُ ئُُذاصَّ بضىن و
طُوسَت هُبُسدَطتذايُ ُٓسبؤيُ ئًَظتا بابُتُ
سَُطاوسَُِطُكاُِ تشّ ثٌَ صباد بلُ" .ػرييًُِ طُوصَكُ هُ
ريَش كاغُصَ طجًُ بضىكُكُ دابينَ .ئؤتؤبًَوُ طىوسَكُ هُ
ثؼت كاغُصَ طُوسَ طُوصَكُ دابينَ".....

تؤًاسكشدْ
( :6كتًَبِ
هًَلظًلاسٍ)

دَسبشِيُِكاُِ الثُسَِّ  2تُواو بلُ .ئُطُس ًٓض
دَسبشًَُِلت ُُديتُوَ كُ بُ تايبُتِ هُطُيَ ويٍَُِ بوَكِ
بطىجنًَت ئُوا بًُُبُطتِ ٓاتِِ بريؤكُ دَتىاُِ ثؼت بُ
سيًَِؼاُذَسَكاُِ ثؼتُوَ ببُطتًت " .كٌَ دَهًََت‘ ،تؤ
ُُخؤػًت؟’ ‘كٌَ دَهًََت ،ئؤو! داواّ هًَبىسدْ دَكَُ؟’ ‘هُ
كاَ ويَُِدا ثًاويَم دَهًََت‘ ،كاتزًًَش ضُُذَ‘ ’.ئُو ثًاوَ
هُكىيًَُ كُ دَهًََت ،فُسًىوٓ "’.تذ.

تؤًاسكشدْ

بُػِ ُٓػت :هُ ضاو خؼاُذًَُلذا
فًَشبىوُِ سيَضًاْ هُ سيَطُّ بُكاسًَِٓاُِ وػُ ُاطشاوَكاْ
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كاغُصَ سَُطاو سَُط بلُ بُ
ثاسضُّ طُوسَو بضىون (ثاسضُّ
ًاًِاوَُذيؽ دَطىجنًَت).
بابُتُكاُِ ديلُ ديَُِ ْاو دَطتُ
سَُطاوسَُِطُكاْ .ئًُاُُ
ػرييًُِكاٌُ وَكى طلًتوَع و
قُهََُ دافِ سَُطاوسَُط و
دَطتُّ ئؤتؤًبًَوِ ياسٍ كشدْ و
دَسصّ كاغُص و بضًاسّ كاغُص
هُخؤ دَطشيَت.

ئًٌَُ دًَاُُوٍَ فًَشّ دَسِبشيِِ بريؤكُّ ثًَذاُِ بابُتُكاْ بؤ كُطًَم بني .بُدهًَِايًًُوَ ،ئًٌَُ ضاالكٌ بُكاسديَِني بؤ
بًَُٓضكشدّْ وػُّ كؤْ  --طًاُوُبُسَناْ ،وػُكاْ بؤ ئُُذاًاُِ خًَضاْ و ساُاوَكاْ.
طسُطُ وػُ كؤُُكاْ بؤ ًُبُطتِ تش بُكاسبًًَِت .بُ بُكاسًَِٓاُِ وػُّ ُاطشاو َُٓ ،وو ئُو ػتاُُّ كُ بُػذاسبىَ
ثًَطُيؼتىَكُ ( )GPطىيٌَ هٌَ دَبًَت بؤ تًَطُيؼنت صؤس ئاطاْ دَبًَت بًَذطُ هُ وسدَكاسّ بابُتُكُ ،ئُوَ ًُؼاْ دَدات
كُ كِ َ وَسطشَكُيُ (ُٓسوَٓا دوو كشداسَ ُىٍَيُكُؾ) .ئًُُؾ ػًَىاصيَلِ تشّ فًَشبىوّْ سيَضَ اَْ بُبٌَ ئُوَّ
ثًَىيظت بلات وَكى سيَضًاْ بريٍ هًَبلُيتُوَ بُهَلى وَكى سيَطايُن بؤ دَسبشِيِِ ًاُا واقعًًُكاْ بريّ هًَبلُ وَ.
سيَظايُكِ طُسَكِ هُ ضاالكًًُكاْ كُ طًٌاكاُِ سيَضًاْ دَُاغيًََِت بشيتًُ هُ بُكاسًَِٓاُِ وػُّ ُاطشاو ُٓس بؤيُ
تُُٔا ػًَىَّ سيَضًاْ ياْ منىوُُّ سيَضًاْ ػتًَلِ ُىيًَُ.
فًَشبىوُِ
ضاالكًًُكاْ

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

وَطفلشدْ

فًَشكُس سيَِىيَِِ دَداتُ بُػذاسبووَ
ثًَذاْ بُ
طًاُوُبُسَكاْ ( )TPRثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsهُ ػًَىاصّ
"ػرييًُِكِ طُوسَّ طىوس بذَ بُ
ئُطجُكُ ،ػرييًُِكِ بضىكِ طُوص بذَ بُ
طُطُكُ "...
دهًَِابُ كُ ًُٓىو ئُو طًاُوُبُساُُ
دَطشيَتُوَ كُ بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتىَكاْ
( )GPsتُُٔا بٌَ ًَٓض هُبريياْ ًاوَ .هُطُيَ
ُاوّ ئُواُُؾ كُ صؤس بُ باػِ هُبريياْ
ًاوَ.

ػرييًًُِ سَُطاوسَُِطُكاْ هَُ ضاالكًًُدا
دَوسيَلِ باػِ ُٓيُ ،بُ تايبُتِ ئُطُس
قُباسَّ بضىون و طُوسَت ُٓبًَت .طًاُوُبُسّ
ياسّ كشدْ دابُؾ بلُ (ياخىد ويَُِّ
طًاُوُبُسَكاْ دابُؾ بلُ).
دَتىاُِ ئًُاَْ ؾ دابُؾ بلُيت ،دوكٌُكاْ،
ًىوسو ياْ دَسصّ كاغُصّ سَُطاوسَُِط بُ
ُٓسدوو قُباسَّ بضىون و طُوسَوَ.

تؤًاسكشدْ
:×1

هُطُيَ بىوكُ ػىوػُكاْ :بؤ يُكَُ
ًُؼاُذاُِ كاسَكاْ" ،ثًَذاْ" و "وَسطشتّ"،
فًَشكُسَكُ دَتىاًَُت بىوكُ ػىوػُ
ياسٍدَدَسَكُّ بُكاسبًًََِت  .بُ بىوكُ
ػىوػُكُ دَهًََت "ػرييًُِ طىوسَكُ
بطشَ"، ".ػرييًُِ طىوسَكُ بذَ بُ
طُطُكُ ".ئُو دَتىاًَُت بُسدَواَ بًَت هُ
ثًَذاُِ ضُُذيّ سيٌَِايٌ ديلُ بَ بىوكُ
ػىوػُكُ تا ئُو كاتُّ كُ ثًٌَ وايُ
بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتىَكُ ( )GPئاًادَيُ
سيٌَِايًُكاْ دًَبُد ٌَ بلات.

 :2ثًَذاْ بُ
طًاُوُبُسَكاُِ
كُطًَم

ئًَظتا ُٓسيُن هُ بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىَكاْ (ُُٓ )GPsذٍَ هُ
طًاُوُبُسَكاْ وَسدَطشْ .فًَشكُسَكُ
ُُٓذٍَ ػيت وَكى ئًُُ دَهًََت ،ػرييًُِكِ
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بىوكُ ػىوَكاْ ياْ طًاُوُبُسَ ثُسِؤيُِكاْ

صَسدّ بضىون بذَ بُ ثؼًوُكَُ.
ػرييًُِكِ طُوسٍَ قاوٍَّ بذَ بُ
ًاُطاكُّ ئُو...
تؤًاسكشدْ
 :3ثًَذاْ بُ
ئُُذاًاُِ خًَضاٌَُن
()TPR

بُسدَواَ بُ هُ ثًَذاُِ ػرييِِ بُ
طًاُوُبُسَكاْ ،بُآلَ ئًَظتا ُٓسوَٓا بًذَ
بُ "دايلِ كضُكُ ،بشا بضىكُكُّ رُُكُ"
ٓتذ .طًاُوُبُساْ و ئُُذاًاُِ خًَضاْ (
وَن ضؤْ هُ هُاليُْ خًَضاُِ بىكُ

دووباسَ خًَشاُِ بىوكُ ػىوػُكُ دابينَ.

ػىوػُكُوَ ًُؼاُذساوَ) ثًَىيظتُ بُ
ُٓسًَُِكِ هُطُيَ يُكرتّ
بالَوبلشيَُِوَ".ػرييًًَِم بذَ بُ طُطُكُ.
ػرييًًَِم بذَ بُ بشا بضىوكُكُّ كضُكُ".
ٓتذ.
تؤًاسكشدْ
 :4خؤًاْ صيادبلُ
()TPR

ئًَظتا ساُاوّ كُطِ صياد بلُ ،كُ ثًَؼىَخت
هُ ُُٓذٍَ ػًَىَدا ُاطشاوَ" .ػرييًُِكِ
طُوسَّ ػنيَكٍ بذَيُ .ػرييًُِكِ بضىكِ
طُوص بذَ بُ باوكِ كىسَكُ .ػرييًُِكِ
بضىوكِ قاوَمياْ بذَسٍَ .ػرييًُِكِ
طُوسَّ صَسد بذَ بُ ئُطجُكُ"....

تؤًاسكشدْ
 :5ثًَذاْ ،فشيَذاْ،
ًُؼاُذاْ

طُسَسِاّ كشداسّ ثًَذاْ ،كشداسّ ديلُ صياد
بلُ كُ هُواُُيُ ًُٓاْ ػًَىَ ياْ ًُٓاْ
منىوُُّ وػُكاُِ ُٓيُ" :ػرييًُِكَُ بؤ
فشٍَ بذَ .ػرييًُِكِ بضىوكِ قاوَيِ
ًُؼاُِ ئُطجُكُ بذَ".

تؤًاسكشدْ
 :6خىاسدَْوَ ّ
ػوًًُُُُ دًاواصَكاْ
()TPR

فًَشكُسَكُ بُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ
دَهًََتُُٓ" ،ذٍَ ػري خبؤُُوَُُٓ .ذٍَ ئاو
خبؤُُوَ  "...وَكى ًًُٓؼُ بُ وػُّ ُىٍَ،
بُ دوو وػُ دَطت ثٌَ بلُ ،و بُ ثًَِ
ثًَىيظت وػُّ ُىيَِ ثٌَ صياد بلُ .هُ
ُُٓذٍَ ساهَُتذا دَتىاًُت كشداسّ
"تًَلشدْ" صيادبلُيت .تُُاُُت دَتىاُِ

ئُطُس بُسِاطتِ ُُتىيظت ػري ،ئاو ،ػُسبُت،
خىاسدُُوَّ طاصّ ،ضا بلُيتُ ُاو ثُسداخُكاْ
ياْ فِذاُُكاْ ئُوا دَتىاًُت ُٓهَطشّ ُٓسيُن
هُو ػوًًًُُُاُُ هُ طُس ًًَضّ فًَشبىوُُكُت
دابًًَِت و ثُسداخ ياْ فِذاْ هُ تًُُؼتِ
ُٓسيُن هُ ُٓهَطشَكاْ دابًًَِتُٓ .سضُُذَ
ثًَىيظت بُ وتّ ُاكات بُالََ ئُطُس ئُو صًاُُّ

ُٓويَ بذَيت "ُُٓذٍَ ػُسبُمت بؤ تًَبلُ.
ُُٓذٍَ ػُسبُت بؤ بشا طُوسَكُّ ئُو كضُ
تًَبلُ" صياد بلُيت .بُالََ دهًَِا بُ هُوَ كُ

كُ تؤ فًَشّ دَبًت هُ اليُْ ئُو خُهَلُوَ كُ
قظُّ ثٌَ دَكُْ بابُتُ كُهتىوسيًُكُياْ بُ
تُواوّ دًاواص بىو (تؤ و فًَشكُسَكُػت هُ ُاو
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تًَلشدُت هُطُيَ خىاسدُُوَ تًَلُيَ كشدووَ.

ئُو ػىيَُِ كُهتىوسيًُدا دَريّ) ئُوا ًًُٓؼُ
بابُتُ طؼتطريَ سؤراُُيًُكاْ كؤبلُوَ (بؤ
منىوُُ ،ئُواْ ضِ دَخؤُُوَ هُ دَسَوَّ،
ئُواْ ضِ دَخؤُُوَ)هُباتٌ كُ هُواُُّ هًَشَ
ثًَؼًِاس كشاوَ.

تؤًاسكشدْ
 :7خىاسدُُكاْ
()TPR

فًَشكُسَكُ ثشطًاسّ هَُ ضُػُِ دَكات:
"طًَضَسَكُ هُكىيًَُ؟ ًَٓولُكُ هُ كىيًَُ؟
ُٓػت ثًَلُ 2طؤػت هُكىيًَُ؟ بُػذاسبىوَ

كؤكشدُُوَ بابُتُ خىاسدًًًَُُُ ساطتًًُكاْ
صؤس ئاطاُُ .ئًُُ دَسفُتًَلِ باػُ بؤ ئُوَّ
رًاسَيُن وػُّ ُىيَِ تُُذسوطت هَُ بُػُدا

ثًَطُيؼتىوَكاْ (ُٓ )GPsويَ دَدَْ بُ
خًَشايٌ بُ اليُُِ كَُ َوَ ثاُضَ
دَطتَ وارَّ تايبُت بُ خىاسدْ فًَشبّ.

صياد بلُيّ .بؤ منىوُُ ئًُاَْ هُطُس ًًَضّ
فًَشبىوُُكُ دابينَ ،ثُتاتُيُن ،ثاسضُيُن
كُهًََُٓ ،ولٍُ طىوسَكشاو ،ثاسضُيُن طؤػتِ
كىآلو ،كُسَُ ،اْ ،بشُر ،سؤْ ،ئاسد ،خىٍَ ٓتذ.
هُواُُيُ وا باؾتش وابًَت ػُويَم ثًَؼرت بشِؤيت
بؤ باصاسِ و "هًُُٓىو ػتًَم يُكًَم" ُٓهَطشيت
بؤ ئُوَّ ًُٓىو دؤسَ خىاسدًَُلت هُبُسدَطتا
بًَتُٓ .وهَذَ كُ بابُتُ خىاسدًًًَُُُ
طُسَكًًُكاُِ رياُِ سؤراُُّ فًَشكُسَكُؾ
خبُيتُ ُاو بابُتُكُوَ.

تؤًاسكشدْ
 :8خىاسدْ و
خىاسدُُوَ و ثًَذاْ و
وَسطشتّ ()TPR

ئًَظتا فًَشكُسَكُ دَبًَت سيٌَِايًُكاْ
هُيُن بذات بؤ خىاسدُُوَّ ػوًُُُِ و
خىاسدُِ خىاسدًًًَُُُكاْ و وَسطشتِِ
خىاسدًًًَُُُكاْ و خىاسدُُوَكاْ و
ثًَذاُِ و خىاسدْ و خىاسدُُوَكاْ بُ
يُكرتّ.

تؤًاسكشدْ
( :9كتًَبِ
هًَلظًلاسّ)

2

ًُٓىو ئُو دَسبشِيِاُُ بًَُٓضبلُ كُ هُ
الثُسَِّ دوو فًَشياْ بىويت" :كٌَ دَثزًٌَ؟
كٌَ دَهًََت‘ ،كاتزًًَش ضُُذَ؟’ "كٌَ دَهًََت،
‘ببىوسَ’...." ،

طًاُوُبُسيَلِ ئاويًُ كُ هُ قىالَيٌ دَسيا و صَسياكاُذا دَرّ.
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بُػِ ُؤ :هُ ضاو خؼاًَُلذا
ئُو ضاالكًًُكاُُّ بُ خًَشايٌ بؤػايٌ ثشِ دَكُُُوَ
دَكشا ئًُُ هُ بُػُكاُِ ثًَؼرتدا ئاًارَّ ثًَذسابآُ .س ضؤًَُم بًَت بُ دسيَزايٌ واُُكُ هُواُُيُ بُطىود بًَت كُ
وػُّ ُىٍَ بؤ ُُٓذٍَ هُ بابُتُكاْ صياد بلُيت .بؤ منىوُُ ،هُ كاتِ خؤئاًادَكشدْ بؤ ضاالكًًُكُّ ثًَؼرت هُواُُيُ
ٍ بووبيت .ياْ ئُطُس دَسكُوت كُ ُُٓذٍَ دَطتُوارَّ بُِسَِتِ تايبُت بُ ئُُذاًاُِ
فًَشّ ضُُذ خىاسدًًًَُُُكِ ُى َ
خًَضاْ فًَشُُبىيت ئُوا دَكشيَت ُُٓذٍَ بىوكُ ػىوػُ دابِشيَّ ئُو كات ئُو دَطتُوارَ ُىيٌَاُُّ كُ فًَشبىويٌ يَطُيَ
دَطتُوارَ كؤُُكاُِ تايبُت بُ ئُُذاًاُِ خًَضاْ دَكشيَت هُيُن بذسيَّ .ئَُ ضاالكًًُ ُاوبشِاُُ دَكشيَت صؤس كىست
بّ( .هُ ساهَُتِ كاصاكذا ،ساهَُتًَلِ هَُ ضُػُِ طُسُٓهَذَدا هُطُيَ دَطتُوارَّ "خىػلِ بضىوكِ بشايُن" كُ هُ
ضاالكًًُكُّ ثًَؼرتدا باطِ هًَىَ ُُكشابوو ،ضىُلُ بىوكُهَُكاُِ ُاوَُذ هُ كضًَم و خامنًَم ثًَلٔاتبىوْ.
فًَشبىوُِ
ضاالكًًُكاْ

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

وَطفلشدْ

 :1خىاسدْ و
خىاسدُُوَ (ئًَشَو

ئًُُ هُ رًاسَيُكِ صؤس دَوسدا ئُجناًبذَ .
ًُٓىو داسيَم بشِياس بذَ كُ كٌَ ضِ دَكات.

ئًَظتا)

ثاػاْ كاتًَم كُ خُهَلِ ضاالكًًُكاًُاْ ئُجناَ
دَدَْ ،فًَشكُسَكُ وَطفِ ئُو ػتُ دَكات كُ
سوودَدات" .ئًٌَُ ػري دَخؤيُِوَ .ئًَىَ ُاْ
دَخؤْ ".دَوسّ دواتش ًّ" :طًَضَس دَخؤَ .تؤ
ئاو دَخؤيتُوَ .ئُواْ تىوس دَخؤْ ".فًَشكُسَكُ
ئاًارَ بُ بُػذاسبىويَلِ ثًَطُيؼتىوّ ()GP
تايبُت دَدات ،بؤ ئُوَّ بضاًَُت ًُٓىو سطتُكاْ
هُ سووّ دَقُوَ ًاُاياْ ُٓيُ .هُواُُيُ تؤؾ

خىاسدًًًَُُُكاْ و خىاسدُُوَكاُِ
بُػِ .7

بتُوٍَ ُُٓذٍَ كشداسّ بُطىود صياد بلُيت ،وَكى
ػؤسدْ ،بشِيّ ،هًَِاْ ،ئاًادَكشدْ ،بُكاسًَّٓاْ،
تًَلشدْ.
تؤًاسكشدْ
 :2بؤػايٌ
ثشِكشدُُوَ:
طُوصَداتِ صياتش؛
خىػلِ بضىون

طُيشّ طُسَوَ بلُ ،ئًُُ تُُٔا بشِيَلِ كًُُ
هُوَّ كُ هُ بُػُكاُِ ثًَؼرتّ كاصاخذا سوويذا.
ضاالكِ بؤػايٌ ثشِكُسَوَكاُت هُ ػىيَُِ
دًاواصَكاُذا بآلودَبًَتُوَ.

تؤًاسكشدْ
 :3بُكاسًَِٓاُِ
ػتُكاْ بؤ
ئُجناًذاُِ ػتُكاْ

بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsدَتىاُّ بُ
ضُتايَ و كُوضم ُاْ خبؤْ و بُ ضُقؤ ياْ
ضُتايَ خىاسدُُكُ هُت هُت بلُْ .ثاػاْ
فًَشنَ سَكُ هَُ ضُػُِ داخىاصيًُكُ دَكات
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ُُٓذٍَ هُ خىاسدًًًُُُُُكاْ ،ضُقؤ،
ضُتايَ و كُوضم

"طًَضَسَكُ بُ ضُتايَ هُت بلُ .بُ كُوضم بشُر
خبؤ .بُ دَطتت طًَضَسَكُ خبؤ" .
تؤًاسكشدْ
 :4بابُتُكاْ هُ
ػىيَُِكاْ (ئًَشَو
ئًَظتا)

ًًَضّ فًَشبووْ بُ بابُتُكاْ داثؤػُ كُ
دَتىاْس يَت وَكى وَكى ػىيَُِكاْ بُكاسبًَت.
ئًُاُُ كاغُصَكاْ و ُٓهَطشَكاْ دَطشيَتُوَ و ،بؤ
منىوُُُُٓ ،ذَّ كُهُثُىل ُاوًاهَِ ياسٍ كشدُِ
طُوسَ .ئًَظتا بضىوكرتيّ بابُتُكاْ دابينَ هُطُس،
هُُاو ،هُريَش ،يَالٓ ،تذ ًُٓ .ىو ئَُ بابُتُ

كاغُصَ سَُطاو سَُطُكاْ بُ ئُُذاصَّ
طُوسَ و بضىون؛ ياسٍ كشدْ؛ ُٓهَطشَكاْ
وَكى فِذاْ ،قاخ ،طِذوق .ضُُذيّ
بابُتِ بضىنّ تش يَ بُػِ ثًَؼىتش وَكى
طًاُوُبُس و كُهىثُىل ياسٍ كشدْ ،و
ػرييِِ سَُطاو سَُطِ طُوسَ و بضىون.

ثًَىيظتُ ئًُُ بابُتُ طُسَتايًُكاْ بًَت
طُوساُُ .ئُوَ صؤس باػُ كُ بابُتيَلت ُٓبًَت
وَكى ػىيَّ كُ بتىاُشيَت بؤ ُٓسدوو ساهَُتِ هُُاو كُ ُاوَكاًُاْ ثًَؼىَخت صاُشاوَ ،هُطُيَ
هُواُُيُ يُن ياْ دوو داُُّ ُؤٍَ.
و هُريَش بُكاسبًَت .طِذوقًَلِ بضىون كُ
بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتووَكاْ ()GPs
ئاساطتُّ ُٓهَبطًَشِدسيَتُوَ ئُتىاُشيَت بؤ ئَُ
دَتىاُّ دهًَِابّ هُ ُٓهَبزاسدُِ
ًُبُطتُ ياسًُتِ دَسبًَت .
بابُتُكاْ هُ ُاوَكاًُاْ كُ ثًًَاْ وايُ
نتًَم ًُٓىو ػتُكاْ سيَمخشا ،فًَشكُسَنَ بُ
ا
ًَٓؼتا بُتايبُتِ ثًَىيظتًاْ بُ
ػًَىَيُكِ سيَموثًَم وَطفِ تُواوّ ًًَضّ
بًَُٓضكشدُُ.
فًَشبىوْ دَكات ،ئُهًََت ػتُكاْ هُ ض ػىيًََِلّ.
"باهًفُكُ هُطُس قُُُفُكُيُ؛ بضُُكُ هُ ريَش
ًًَضَكُيُ؛ ًؼلُكُ هُُاو طِذوقُكُيُ؛
ضؤهُكُكُ هُطُس طِذوقُكُيُ؛ داهَذاهَؤكُكُ هُ
ريَش طِذوقُكُيُٓ....تذ"
تًَبًِِ :ويَُِّ ػىيَُِكاْ بطشَ هُ ياْ ،ئُطُس
كاًًَشاّ ظيذيؤٍٍت ُٓيُ ظًذيؤٍ ئَُ ضاالكًًُ
بطشَ.
تؤًاسكشدْ
 :5ػىيَُِكاْ (ساطت  -ئًَظتا فًَشكُسَكُ بُ ُٓسًَُِكِ وَطفِ
ُٓهَُ)

ػىيَُِكاُِ بابُتُكاْ دَكات ،ئُو ُُٓذ َّ كات
خؤّ بُدَطتِ ئُُكُطت سطتُكاْ بُ ُٓهَُ
دادًََُت .بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتووَكاْ ()GPs
ثًَىيظتُ فًَشبّ بوًََّ " بُهٌََ" و "ُُخًَش" هُ
صًاُُ تاصَكٍُ ئَُ ضاالكًًُدا .ئُطُس فًَشكُس هُ
سطتُيُندا ُٓهَُّ كشد ،بؤ منىوُُ بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsدَهًََّ "ُُخًَش ساطت
ًُُ" ،و دواتش فًَشكُس ساصٍ دَبًَت ،و سطتُكُ بُ
ػًَىَ ساطتُكُّ دَُىطًَت ،بؤمنىوُُُُ"،خًَش،
ثؼًوُكُ هُ ُاو طُبُتُكُ ًُُ؛ ثؼًوُكُ هُالّ
طُبُتُكُيُ" ئُو ضاالكًًُ سيَطُت دَدات كُ
يُكًَم هُ ػًَىَ ُُسيَلاّْ صًاْ بُكاسبًًَِت.
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تؤًاسكشدْ
دَطتُوارَكاُِ تايبُت بُ دى و بُسط دَكشيَت
 :6دى و بُسط،
ئُُذاًُكاُِ دُطتُ .بًَِٔشيَتُ ُاو بُػُكُوَ ياْ بُػذاسبىويَلِ
( فًَش بىْ بُ دَسصْ ) ثًَطُيؼتىوّ (ًَُ )GPش ياْ ًٌَ دَكشيَت وَكى
منىوُُ بُكاسبًَِٔشيَت .هُ ساهَُتِ دواتشدا
ُٓسوَٓا دَكشيَت ُُٓذٍَ ئُُذاًِ دُطتُّ ُىٍَ
هُ كاتِ خؤيذا صياد بلشيَت .بؤ منىوُُ ،طُسَسِاّ
كشاغ ،ثاُرتؤْ ،طؤسَوّ ،ضاالكًًُكُ هُواُُيُ
سيؽ ،ئًُُؼم و ضاويولُؾ يَخؤ بطشيت.

دَطتُوارَكاُِ تايبُت بُ دى وبُسط
وَكى ثاُرتؤْ ،بًذاًُّ دسيَز ،دوِ
ريَشَوَ ،تًؼًَشت ،كشاغ ،بوىص ،كشاطِ
قؤهَذسيَزّ طىوف ،قات ،قًُظُهَُ ،قايؼِ
قًُظُهًَُ ،ى ثًَض ،ثىوت ،ث ًَالَو،
طؤسَوّ ،كؤهَؤُُْ ،عى ،طىمخُ ،دى و
بُسطِ سًُاَ ،دوىبُسطِ ثًاطُ ،ػؤستّ
دوو ثُجنُ ،ثُضًًَُ ،ضَسّ رُاْ ،كالَوّ
ًُُٓدؤسٓ ،تذ .بًَطىًاْ اليُُِ
كُهتىوسّ بشِياس هُ طىجناوّ بُكاسًَٓاُِ
ئُو دَطتُواراُُ دَدات .كؤًُهَُ خُهَلًَم
دوِ صؤستش ياْ كًُرت هُ كؤًُهًََلِ ديلُ
هُبُسدَكُْ .هُ ُُٓذٍَ منىوُُّ صؤس
دَطٌُُذا ئَُ ضاالكًًُ بُ تُواوّ
الدَبشٍَت  .هُو ساهَُتاُُدا هُواُُيُ
بلشيَت كُ دَطتُوارَّ ئُُذاًِ
دُطتُّ ديلُ فًَشبني هُدًَِ
دَطتُوارَّ ديلُّ تايبُت بُ دى و
بُسط.

تؤًاسكشدْ
( :7كتًَبِ
هًَلظًلاسّ)

بُسدَواَ بُ هُ الثُسَِّ طًًًَُِ خؼتُكاُِ
ضريؤكُكُ .فًَشكُسَكُ ثشطًاسّ هَُ ضُػُِ
دَكات" ،كٌَ بُسكُطًَلِ تش كُوت؟ كٌَ بُسبىَوَ؟
كٌَ دَهٌََ ،داواّ هًَبىسدْ دَكَُ؟ كٌَ دَهًََت ،كًَؼُ
ًًُُ؟" بريت ُُضًَت كُ فًَشكُسَكُ دَبًَت بُ
ػًَىَيُكِ ضاوَسِواْ ُُكشاو ئُو ثشطًاساُُ بلات.
هُ كاتِ تؤًاسكشدًُذا باػرت وايُ كُ
تؤًاسكشدُُكُ بُ ػًَىَيُكِ ضاوَسِواكشاو ػىيَّ
سووداوّ ُاو ويَُِكاْ بلُويَت.

تؤًاسكشدْ

بُػِ دَ :هُ ضاو خؼاًَُلذا
ئَُ ضاالكًًُ هُواُُيُ ضُُذ وػُيُكِ كَُ ياْ ًٓض وػُيُن صياد بلات .بُسدَواَ يًُكُياْ ثًَىيظيت بُ ئُصًىوُُ هُ
ػًَىَّ "ِٓ تؤٓ ،ًّ ِٓ ،تذُٓ ".سبؤيُ فًَشكُسَكُ ئًَظتا ثشطًاس دَكات" ،كشاطُكُّ ًّ هُ كىيًَُ ،ضاويولُكُت هُ
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كىيًَُٓ ،تذ ".ثًَىيظتُ كُطِ دووََ و طًًََُ ّ خاوَُذاسيَتِ كؤ هُخؤبطشيَت "كالَوَكاُِ ئًَىَ هُكىيًَُ؟" هُواُُيُ
رًاسَيُكِ كَُ هُ ُاوّ دوىبُسطِ ُىٍَ ياْ ئُُذاًُكاُِ هُؾ خبشيَتُ ُاو ئَُ ضاالكًًُوَ .صؤسبُّ داس ئاطاُُ دوو بؤ
طٌَ وػُّ ُىٍَ ُٓهَبزيَشيت و هُ دَقِ رًاسَيُن صؤس وػُّ كؤْدا بُكاسّ بًٌَُت.
فًَشبىوُِ ضاالكًًُكاْ

تُكًِم

 :1بُطُس وػُكاُِ ثًَؽتشدا TPR؛ منىوُُكاْ :خووتُكاُِ ًّ ،ئًُُؼلُكاُِ ئًٌَُ،
باهَُكاُِ ُُٓط ،طُسَ ًُجنُيَ.
ثًَضىُُوَ ،هُطُيَ
خاوَُذاسيُتًًُ دًاواصَكاْ

كؤكشدُُوَّ
كُسَطتُكاْ
ُُٓذٍَ بابُتِ ثًَؼرت

((TPR
تؤًاسكشدْ
( :2كتًَبِ هًَلظًلاسٍ)

كتًَبِ هًَلظًلاسٍ :دَسبشيُِ ُىيَلاّْ الثُسَِّ  3تُواو بلُ.

تؤًاسكشدْ
 :3كاسَ دؤساو دؤسَكاْ

هَُ قؤُاغ َ طُسَتايُدا ،طشُطُ كُ فًَشّ رًاسَيُن صؤس
فًَشبني بؤ بِضًُِيِ تشيّ ئُصًىوْ و كاسَكاُِ ًشؤظ.
دَكشيَت كاسَكاْ بُ خؤػًُوَ هُ سيَطُّ  TPRفًَشّ بيت.
ودواتش هُطُيَ ئُو بابَت و ػىيَِاُُّ كُ صاُشاوْ هُيُن
بذسيَّ.
دَكشيَت ُُٓذٍَ دَطتُّ كاسّ ديلُّ ُاسِيَم صياد بلشيَـت
كُ ثُيىَطنت بُو كاس و بابُتاَ ًُُٓدؤساُُّ كُ ثًَؼرت
فًَشّ بىويّ ،طىيَطشتْ ،خىيَّدَْوَ ،طىوسِ اْ ،دىيّ،
ياسيلشدْ ،كاسكشدُْ ،ىطني ،خُوتّ ،هُخُوُٓهَظاْ ،قىتذاْ،
ويَُِ كًَؼاْ ،ثاكشدُُوَ .بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ هُ
يُكَُ  600وػُدا ُٓوهَذَدَْ ئاًارَ بُو وػاُُ بذَْ كُ
باغ هُ بِضًُِيًرتيّ كاس و ئُصًىوْ و بابُتُكاُِ رياُِ
سؤراُُ دَكات .طُسَئُجناَ ،ئًُُ دَبٌَتُ ٓؤّ ئُوَ كُ بُ
طُختِ بتىاْيت طشوثٌَ طُوسَكاُِ ئَُ دؤسَ وػُ
بِضًُِيًاُُ ثُيذا بلُيت كُ ُٓس بُطشوػتِ بُيُكُوَ
دادَُشيَّ .فًَشبىوُِ وػُكاْ هُ طشوثُ طشوػتًُكاْ (وَكى
طسوثٌ وػُكاْ بؤ دؤسّ طًاُوُبُسَكاْ ياْ دؤسّ داسَكاْ)
واتُ فًَشبىوُِ صياتشّ وػُ تايبُتُكاْ ،كًُرت وػُ
بِضًُِيُكاْ .هُبُسئُوَ ،هَُ قؤُاغُدا ،هُواُُيُ
ثًَىيظتًاْ بُو بُػاُُ بًَت كُ تًًَاُذا طشوثِ وػُ
ثُيىَطت بُيُن ُُبىوَكاْ بُالََ صؤس بِضًُِيُكاْ
بُيُكُوَ فًَش بىويّ( .يَسِ اطتًذا ،بُٓاّ فًَشبىوُِ وػُكاْ
هُ دَطتُ ثُيىَُذيُكاُذا طفتىطؤّ هُطُسكشاوَ).

تؤًاسكشدْ
 :4كاسَ ُىيًَُكاْ هُطُيَ

هُطُس صَوّ خبُوَ ،هُطُس كاغُصيَلِ طىوسّ طُوسَ بِىطُ،
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بابُتُ دؤساودؤسَكاْ هُ

ػىيَّ و بابُتُ كؤُُكاْ
هُيُن بذَ

ًاطًُكُ ظىو ،ػريَكُ قىوت بذَ ،بُ قُهََُ هُطُس كتًَبُكُ بُؾَكاّْ ثًَؼىوتشدا
بِىوطُٓ ،تذ .بُكاسًَِٓاُِ ًُٓىو كاسَ ُىٍَيُكاْ دووباسَ و
دووباسَ هُطُيَ ػىيَّ و بابُتُ كؤُُ دؤساودؤسَكاْ.

تؤًاسكشدْ
 :5هُ ،بؤ ،بُب َِ كاسَكاْ
(بِضًُِّ ٓاتىو ()input
ثًَذاطشّ كشدْ هُطُس
سيَضًاْ)

ُُٓ :TPRذٍَ بابُتِ ُاطشاو ،طًاُوُبُسَكاْ ،بىكُ
ػىوػُكاْ هُطُس ًًَضَكُ دابينَُٓ .سيُن هُ بُ ػذاسبووَ
ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPثًَىيظتِ بضىوكِ خؤّ ُٓيُ ،بؤ
منووُُ ػرييًُِكاْ ،ػكاستُكاْ ،دووطًُكآُْ .سيُن هُ
طًاُوُبُس و بىوكُ ػىوػُ ياْ ُٓس بابُتًَلِ تشّ طُس
يف سكُسَكُ
ًًَضَكُ ُْٓدٍَ بابُتِ وَكى ئًُُياْ ُٓيُ َ .
فُسًاْ وَكى ئًُُ دَكات "ػرييًُِن بذَ بُ فًوُكُ.
ػرييًُِن هُ ثؤهُكُ وَسطشَ .دواّ ئُوَّ بُػذاسبووَ
ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsبَُ ػًَىاصاُُ ئاػِا بىوْ ،فًَشكُسَكُ
بُ ػًَىَيُكِ كىستلشاوَ ئًُش دَكات هُ سيَطُّ البشدُِ
كاسَكاُُوَ :هُ ئُطجُكُوَ؛ بؤ دايلُكُ .ثًَؽ ئُوَّ كاسَكُ
البربيَت ،ثًَىيظت ُاكات بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ
تُسكًضياْ خبُُُ طُس دياسخُسّ "هُ" و" بؤ" .هُطُيَ
سؤػتِِ كاسَكاْ ،ئَُ ثاسضاُُ صؤس طشُط دَبّ.

تؤًاسكشدْ
 :6بابُتُكاُِ تان /كؤ
()TPR

سيضيَم بابُتِ تاكُكُطٌ و تًُُا دامبُصسيَُِ (بى منىوُُ
طُطًَم ،ثؼًوُيًَمً ،شيؼلًَم ،)...و سيضّ دووًََُٓ ،اْ
دؤسّ بابُت هُ طشوثُ بضىوكُكاُذا (طُطُكاْ ،ثؼًوُكاْ،
ًشيؼلُكاْ .)....فًَشكُسَكُ دَتىاًَُت ثشطًاسّ هَُ ضُػُِ
بلات" طُطُكُ هُ كىيًَُ؟"و "طُطُكاْ هُ كىيَّ؟"

تؤًاسكشدْ

ئُطُس كشا ويَُِيُكِ دجيًتاهٌَ بطشَ بؤ ٓاوسِيَِ كشدُِ
ٍنّ بُسدَواًِ ئُو ػتاُُتاْ
هُطُيَ تؤًاسكشدُذا و تؤًاس َ
ُٓبًَت كُ بُكاست ًَِٓاوْ.

ُٓس بابُتيَمّ ُاطشاو
وَكى طًاُوُبُس ،ثاسضُ
ًًىَ.

بُػِ ياُضَ :هُ ضاو خؼاًَُلذا
ئَُ بُػُ هُواُُيُ تؤصيَم ثُسؾ و بالَو دياسبًَت .بُُٓسسايَ ,ئُصًىوْ ئُوًَاْ ًُؼاْ دَدات كُ وػُكاُِ تايبُت بُ
ُٓطت و طؤص بُ بُساوسد هُطُيَ ُاوّ بابُت و كاسَكاْ ًَٓىاػرت فًَشّ دَبني.
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بَ تىسِ ٍَّ طىيَطشتّ
بُطؼتِ ،بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىَكاْ ( )GPsدَبًَت صياتش و صياتش بُ وسدّ طىٍَ هُ (ػًَىاصّ خىيَُِوَ) دَُطِ وػُكاْ
بطشْ هُ صًاُُ تاصَكُيُكاُذآُُ .ذٍَ دًاواصّ طشُط هًَُُىاْ دَُطِ وػُكاْ هُواُُيُ صؤس كًُبًَت بُالََ بُػذاسبووّ
ٍ كات بؤ طىيَطشتّ تُسخاْ بلات .بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىو ( )GPثًَىيظتُ بُ ػًَىَيُكِ صؤس بري تًزاُُ ُُٓذ َ
ثًَطُيؼتوَكاْ ( )GPsثًَىيظتُ ئُوَ بضاُّ كُ كاتًَم ئُواْ ُٓوهَذَدَْ وػُكاْ دَسبربِْ ئُوا دَطت دَكُْ بُ
تَ سكًضكشدْ هُ طُس وسدَكاسيًُكاُِ دَُط بُ ػًَىَيُكِ صؤس تُواو  .ثًىيظتُ ئُوَياْ هُبريبًَت كُ بًُِاّ دَسبشِيِِ
وػُكاْ هُ طُس ئُوَ دابًَِّ كُ طىيًَاْ هٌَ دَبًَت ُُوَن ػًَىاصّ ُىوطًُِكُّ .دَسكِ تُواوّ ضؤًُُتِ دَُطِ
وػُكاْ تُُٔا هُسيَِ طىيًَُكاُُوَ بشَو دَطًًََِت ُُوَن هُسيَطُّ ضاوَوَ!
ثًَىيظتُ دَطت بلُّ بُ بشَوداْ بُ "بريؤكُّ (ًفٔىَ)" ُىٍَّ دَُطُ ُىٍَيُكاْ .بُ دؤسيَلِ ديلُ ،بُػذاسبىوّ
ثًَطُيؼتىو هُواُُيُ ًَٓؼتا بريؤكُّ دَُطُنَّ ُُبًَت كُ هُ ُىطًِذا بُ ثًتِ ًٌَٓ Xا دَكشيَتُٓ .بىوُِ ثًتُكاْ بُ
ػًَىَيُن ُاويَم دَبُخؼًَت بَُ بريؤكُ ُىيًًَُُ( .بُطت هُ "بريؤكُ"واتُ بريَوَسّ ًشؤظُكاْ بؤ ػًَىاصّ دَُطُ
ُىيًَُكُ).
رًاسَيُكِ صؤس هُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ هُ طُس ئُو باوَسَِْ كُ بًِنيّ ػًَىاصّ ُىوطًِِ وػُكاْ تىاُاّ
وَسطشتِِ وسدَكاسيًُكاُِ وػُكُ بُسَوثًَؽ دَبات هُ سيَطُّ طىيًَاُُوَ .هُسِاطتًذا هُ دًَطُّ سَطُُِ بؤضىوُُكاًُاْ
(ُٓسوَٓا ئُو ُٓطت و طؤصَ بُتًُِّ كُ بُٓؤيُوَ هُطُسّ طىوسدَبّ) ئَُ داواكاسيًُ تاسِادَيُكِ صؤس طىًاُاويًُ،
ُٓسوَن ضؤْ بُ تاقًلشدُُوَيُكِ طادَ سووْ بىَتُوَ :بُ دوو وػُّ وا دَطتجًَبلُ كُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكُ
(ُُ )GPتىاًَُت دًاواصّ هُ ًَُىاًُاْ بلات .ػًَىاصّ ُىوطًًِاْ ًُؼاْ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكُ بذَ (ياْ واّ ًُؼاْ
بذَ كُ ثًَؼىَخت ػًَىَّ ُىوطًِِ وػُكاْ بُ باػِ دَصاًَُت) .دواتش دووباسَ تاقِ بلُوَ بضاُُ بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىوَكُ دَتىاًَُت دًاواصّ هُ ًَُىاْ ئُو دوو وػُدا بلات .كاتًَم ئًًُُاْ ئُجناَ دا ئُوكات دَتىاُني بضاُني كُ
ػًَىَّ ُىوطًِِ وػُكاْ ًٓض كاسيطُسّ ًًُُ هُطُس تىاُاّ بًظتِِ ئُوَّ كُ كاًُ كاًُ بىو.
كاتًَم ديَتُ طُس ػًَىاصّ خىيَِذُُوَ (تلفظ) ،دَبًَت بضاُني كُ دَُطِ وػُكاْ ضؤُّ بؤ ئُوَّ بتىاُني بًاخنىيًَُِِوَ،
ئًُُ ًُطُهُيُكِ صؤس دًاواصَ هُ طُػُطُُذُِ طًظتًُِ تاكُكُطِ بؤ خىيَِذُُوَياْ بُ ثؼت بُطنت بُ ػًَىَّ
ُىوطًًِاْ .بُػذاسبىيَلِ ثًَطُيؼتىو هُواُُيُ بتىاًَُت دوو وػُّ ٓاوػًَىَ بُ دًاواص خبىيًََِتُوَ بُ ثؼت بُطنت بُ
صاًُِِ ػًَىَّ ُىطًًِاْ .طُسَسِاّ ئُوَ ،طشُطِ بذَ بُ تىػبىوُِ ئَُ ساطتًُ :بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكُ ُاتىاًَُت
ُاتىاًَُت طىيَِ هُ دًاواصّ ًَُىاْ قظُكُسَ سَطُُُكاْ ببًَت هُ كاتِ دَسبشِيِِ ئُو وػاُُدا.
بريؤكُيُكِ باػُ ئُطُس ثُهُ ُُكُيّ هُ ثًَؼتطىٍَ خظتِِ طىيًَُكامناْ وَكى سيَطُّ فًَشبىوُِ طىيَطشتّ هُ
وسدَكاسيًُكاُِ دَُط .ئُطُس ئًٌَُ ثًَذاطشمياْ كشدٍ تا ئُوَّ كُ بتىاُني بُ بُسدَواَ طىٍَ هُ دًاواصّ دَُطُكاْ بطشيّ
بُ بٌَ طُسِاُُوَ بؤ ئًَىَّ ُىوطًُِكُّ ئُوا دَبٌَت دياسيًُكاْ هُبُسضاو بطرييَّ  .طُسَسِاّ ئُوَؾ ضُُذيّ ثشِؤطُّ
ئاطتِ صًاُُكاْ ُْٓ كُ هُ طىٍَوَ دَطت ثًَذَكاتُٓ ،سوَٓا ئًُاُُ ُاكشيَت هُ سيَطُّ ضاوَوَ بشَوّ ثًَبذسيَت .تُواوّ
ثشِؤطُّ تًَطُيؼتِِ تُواوّ طىيَطشتّ ثًَىيظتِ بُوَيُ بشَوّ ثًَبذسيَت كُ هُطىيًَُوَ دَطت ثًَذَكات!
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ضُُذيّ ضاالكِ ياسًُتًذَس تايبُت بُ طىيَطشتّ ُٓيُ كُ دَكشيَت ،و هُ ضىُذيّ باسودؤخذا دَبًَت ،بُكاسبًَِٔشيَت بؤ
صيادكشدُِ بري تًزّ هُ بًظتِِ دًاواصّ دَُطُكاُِ صًاْ.
ضاالكِ بُسواسدّ بًظنت
ضاالكِ منىوُُّ فؤُُتًم :بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ هُواُُيُ طُسياْ هٌَ بؼًَىيَت ئُطُس دوو وػُ دَُطُكاًُاْ صؤس
هُ يلرت بضّ( .هُ ُُٓذٍَ ساهَُتذا بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ هُواُُيُ ئًُُّ بؤ دَسُُكُوٍَت تاوَكى دَطت دَكات بُ
قظُكشدْ ،ئُوكات بؤ دَسدَكُويَت كُ ئُواْ وتًاْ "قات" هُكاتًَلذا ًُبُطتًاْ "كات" بىوَ ،ئُو كات بؤياْ
دَسدَكُويَت كُ دًاواصّ فؤُُتًم هُ ًَُىاًُاُذا هَبىوَ كُ ئُواْ ئاطاداسّ ُُبىوْ) ئًُُ دَسفُتًًلِ صؤس ْايابُ بؤ
ضاالكِ بُساوسدّ بًظنت ،وَن ضؤْ هُ خىاسَوَ سووُلشاوَتُوَ .ئُطُس طُسهٌَػًَىاُُكُ هُ ًَُىاْ وػُّ "قات" و
"كات" دا بًَت ،فًَشكُسَكُ دَتىاًَُت بُ ػًَىَيُكِ ُٓسًَُِكِ و بُسدَواَ وػُكاْ خبىيًََِتُوَ .كاتًَم دَهًََت "كات"
ئُوكات بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكُ ئاًارَ بُ كاتزًًَش دَدات و كاتًَم دَهًََت "قات" ئُوا ئاًارٍ بُ قاتٌ خاُى دَدات.
اليين كَُ ئًُُ ئُو ػتُيُ كُ ُٓويَ دَدات ئُجناًِ بذات.
وا باػُ كاتًَم كُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكُ ُٓطتِ بُوَ كشد كُ كًَؼٍُ ُٓيُ هُ بًظتِِ دَُطُكاْ بُ تُواوّ ئُوا
ٍ كات تُسخاْ بلات بؤ ضًُِِوَّ فًَشبىوُِ دَفتُسّ سؤراُُ .هُطُيَ طُػُطُُذُِ ئاطتِ بُػذاسبىوَ
دَتىاًَُت ُُٓذ َ
ثٌَطُيؼتىوَكُ ،ػًَىاصّ خىيَِذُُوَّ دَكشيَت ثُسَبظًًََِت هُ طُس بًُِاّ الطايٌ كشدُُوَّ باػرتّ ئُو ػتُّ كُ
دَيبًظتًَت .وَن ضؤْ هُ طُسَوَ ئاًارَّ ثًَذساوَ ،بُ خًَشايٌ ثؼت بُطنت بُ ثًتُ ُىوطشاوَكاْ هُواُُيُ ببًَتُ ٓؤّ
طاسدكشدُُوَّ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكُ بُ ػٌَوَيُن كُ ُُتىاًَُت بُ تَ واوّ طىيَِ هُ وػُكاْ بًَت.
فًَشبىوُِ
ضاالكًًُكاْ
 :1سآًَِاُِ
طىيَطشتّ (10
خىهُن)

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

وَطفلشدْ

هَُ ساهَُتُدا دىتًَم ياْ طشوثًَم هُ
ئًُُ دَكشيَت وَكى ئُو ضاالكًًُكُ بًَت كُ هُ
طُسَوَ باطِ هًَىَكشا ،وػُّ وَكى "كات" و " قات" وػُكاْ بًَُِ كُ بُالّ بُػذاسبىوَ
هُطُستادا هُواُُيُ بُالّ بُػذاسبىّ ثًَطُيؼتىَوَ ثًَطُيؼتىَكُوَ دَُطُكاًُاْ صؤس
هُيُن دَضّ.
( )GPوَكى يُن بّ( .بُدهًَِايًُوَ ،هُيُن ػت
دَبًَت دهًَِا بّ ئُويؽ ئُوَيُ كُ ئُواْ دَُطِ
دًاواصياْ ُٓيُ بؤ طىيَطشَ سَطُُُكاْ)

تؤًاسكشدْ
ُٓ :2طت و طؤصَكاْ
(فًَشبىْ بُ دَسصَْ)

فًَشكُس ثشطًاسّ وَكى ئًُُ دَكات "كَِ تىو ِسَيُ؟
كَِ غًُباسَ؟ "ٓتذ .بُ دوواْ دَطتجًَبلُ ،بُ ثًَِ
كات داُُ داُُ ثًَِ صياد بلُ.

ويَُِّ سووخظاس بُكاسبًَُِٔ بؤ
ًُؼاُذاُِ ئُو خُهَمَّ كُ خؤػشاهَّ ،
غًُباسْ ،تىو ِسَْ ،تشطاوْ ،ثًَذَكُُّ،
ًاُذووْ ،خُواهَىوْ ،طُسطىسًِاوْ،
طشياُُْ ،خؤؾ (ئاًاُرت دَ وػُ
بًَت( ).طُيشّ طُسضاوَكاُِ صاًُاسّ
بلُ).

تؤًاسكشدْ
 :3كاًًاْ؟

فًَشكُس ثشطًاس دَكات " ،كاَ ثًاو تىسَيُ؟ كاَ كض
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ػًَىَّ دُطتُّ ثًاو ،رْ ،كىسِ و كض

()TPR

وَكى خُهَم هُطُيَ ُٓطتُ دًاواصَكاْ
بُكاسبًَُُِٔٓ .سوَٓا دَكشيَت وَكى
خًَضاْ سيَم خبشيَّ :دايميَلِ خؤػشايَ
دَطتِ كىسِيَلِ تىسَِ و كضيَلِ دهَتُُطِ
طشتىوَٓ ،تذ .الُِ كَُ هُ طُسَتادا
ثًَىيظتُ ُٓس كُطًَم تُُٔا يُن
ُٓطت ًُؼاْ بذات( .طُيشّ
طُسضاوَكاُِ صاًُاسّ بلُ).

دهَتُُطُ؟"ٓ ،تذ.

تؤًاسكشدْ
ُٓ :4طتُكاْ هُطُيَ هُطُيَ دَطتُوارَكاُِ ئُُذاًاُِ خًَضاْ هُيُكِ
دَطتُوارَكاُِ خًَضاْ بذَ" :كضِ رُُ دهَتُُطُكُ هُ كىيًَُ؟ ٓاوطُسّ رُُ
خُواهَىَكُ هُكىيًَُ؟ٓ ".تذ.
()TPR
تؤًاسكشدْ
ُٓ :5طتُكاْ هُطُيَ
دوىبُسطذا،
ئُُذاَ َناُِ دُطتُ
()TPR

دَطتُوارَّ تايبُت بُ ُٓ طتُكاْ هُطُيَ
دَطتىارَّ دى و بُسط و ئُُذاًاُِ دُطتُ هُيُن
بذَ:
"كالَوّ ثًاوَ تشطاوَكُ هُكىيًَُ؟ ضُُاطُّ كىسَِ
تىوسَِكُ هُكىيًَُ؟"
هُطُيَ ئًُُ سطتُ دسيَزاُُدا هُواُُيُ ُْٓدٍَ
وسدَكاسّ ُٓبًَت كُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكُ
هُواُُيُ ُُتىاًَُت سيَلِ خبات .ػتُ طُسَكًًُكُ
ئُوَيُ كُ بُؾداسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكُ دَبًَت
ئُوَجنُ تًَبطات كُ بتىاًَُت بُ تَ واوّ وَالََ
بذاتُوَ .ئًُُ تىاُاّ طىيَطشتّ هُ ُاوَسِؤن
بُسَوَثًَؽ دَبات تُُاُُت كاتًَلًؽ كُ وسدَكاسّ
ئُوتؤّ واّ ُٓيُ كُ بُػذاسبىوّ ثًَطُيؼتىو
ُاتىاًَُت بُدَطتًاْ بًٌََُت.

تؤًاسكشدْ
 :6كُسَطتُكاُِ وصَ
(كتًَبِ هًَلظًلاسّ –
ػًَىاص‘ ،طتايى’)

كُسَطتُكاُِ وصَ ئُو دَطتُواُُْ كُ بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىوَكاْ ( )GPsبُكاسياْ ديَِّ بؤ
فًَشبىوُِ صًاُِ صياتش" :ئًُُ ضًًُ؟ تلايُ
دووباسَّ بلُوَ؟ٓ ،تذ ".هُبُسئُوَّ ئًٌَُ
ُضيلبىويُِتُوَ هُ ئاًاجنِ فًَشبىوُِ طًَظُد وػُ،
دواّ ئُوَّ ئُوَ كُ بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ

ُُٓطاوَكاُِ طفتىطؤ هُ طُسضاوَكاّْ
صاًُاسّ بُكاسبًَُِ ياْ خؤت ويَُِيُكِ
كًَؼشاوّ ٓاوػًَىَكاْ بُكاسبًَُِٔ.
ئًُُ كُطًَم دَطشيَتُوَ كُ صؤس بُ
ًَٓىاػِ ،صؤس بُخًَشاّ قظُدَكات،
ٓتذُٓ .سوَٓا ،ئُو كُغَؾ دَطشيَتُوَ

دَطتًاْ كشد بُ قظُكشدْ ،طشُطُ كُ دَطت بلُْ
بُ فًَشبىوُِ كُسَطتُكاُِ وصَ.
فًَشكُسَكُ ثشطًاس دَكات" :كٌَ دَهًََت ‘ئًُُ
ضًًُ؟’ كًٌ دَهًََت ‘ئُواْ ضِ دَكُْ؟’ كٌَ دَهًََت

كُ ثشطًاس دَكات "ئُو ضِ
دَكات؟""......ئًُُ ضًًُ؟" ٓتذ.
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‘تلايُ ئُوَ دووباسَ بلُوَ؟’ كٌَ دَهًََت ‘تًَِاطَُ؟’
كٌَ دَهًََت ‘ُاصامن؟’ كٌَ دَهًََت ‘تلايُ ًَٓىاػرت قظُ
بلُ؟’
تؤًاسكشدْ
:7
(فًَشبىْ بُ دَسصَْ)

ئاًشاصَ بشبالَووَكاُِ وَكى ضُكىؾ،
دَسُُيف غ ً ،ؼاس ،تُػىٍَٓ ،تذ.
ُٓسوَٓا دَكشيَت دَطتىارَّ تايبُت
بُ دسوطتلشدْ و ضاكلشُِ ػتُكاْ
وَكى ثُت ،كُتريَٓ ،تذ هُخؤ بطشيَت.

فًَشّ ُاوّ دَطتُوارَكاْ بُ.

تؤًاسكشدْ
 :8ئاًشاصَكاْ
()TPR

هُطُيَ وػُكاُِ تايبُت بُ ُٓطت هُيُن بذَ.
ويَُِكاُِ ضاالكِ  1بُكاسبًَُِ" :ضُكىوػُكُ بذَ
بُ ثًاوَ دهَتُُطُكًُ .ؼاسَكُ بذَ بُ كضُ
طُسطىسًِاوَكُ"ٓ ،تذ .بُطؼتِ ،ئًٌَُ ُٓويَ دَدَيّ
كاتًَم هُ ضاالكًًُكذا وػُّ كؤْ و ُىٍَ تًَلُيَ
دَكُيّ ،دَطتُّ وػُ "كؤُُكاْ" هُ ًَُىاْ ئُو
وػاُُدا دضصدا دَكُيُِوَ كُ سؤرّ ثًَؼرت يفَ س ّ
بىويّ ياْ صووتش فًَشّ بىويّ .ئاطايًُ ئُطُس
ٍ كات وػُ "كؤُُكُ" هُ ًُٓاْ بُػِ ثًَؼرت
ُُٓذ َ
وَسطريابىوْ وَكى ئَُ ضاالكًًُ.

تؤًاسكشدْ

بُػِ دواُضَ :هُ ضاو خؼاًَُلذا
بُ ثًَِ تًَجُسِبىوُِ كات ،دوودهَِ صياد دَكات دَسباسَّ ثٌويظتِ ٌَٓػتُِوَّ وػُ و دَطتُوارَكاُِ ثًَؼرت بُ صيِذوويِ
(بُ ًَٓض بىُُوَ) و ثًَىيظتِ فًَشبىوُِ وػُ و دَطتُوارَّ ُىٍَ .هُ ئُجناًذا بُؾّ وا دَبّ كُ بضىوكرتْ سيَزَ طؼيت
وؾَ ٍ ُىيٌَاْ كَُ فًَشدَبّ (.ئَُ بُػُ هُو بُػاُُيُ).
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فًَشبىوُِ ضاالكًًُكاْ

وَطفلشدْ

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

 :1ئُجناًذاُِ ػتُكاْ
بؤ طًاُوُبُسَ
خؼؤكُكاْ هُطُيَ
ئاًشاصَكاْ )(TPR

ئَُ ضاالكًًُ وَكى ئُوَّ ثًَؼىوتش ،تًؼم دَخاتُ
طُس ػًَىَكاُِ ُاو بؤ ئُجناًذاُِ كاسيَم "هُطُيَ"
ئاًًَشيَمُٓ .سوَٓا ثًَذاطشّ دَكاتُوَ هُطُس ُاوّ
ئُو ئاًًَشاُُّ هُ بُػِ ثًَؼىتشدا فًَشبىّ.
فًَشكُس بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتوَكاْ فًَش دَكات "بُ
ضُكىؾ ًًَؼُكُ بلىرَ ،بُ تُوس هُ َ ػلُكُ بذَ،
بُ طجاُُكُ داهَذاهَؤكُكُ بلىرَ ،بُ طىسيظُكُ
طًظُسكُ بلىرَ....

ُاوّ ئُو طًاُوُبُس و ًًَشووَ
صياُبُخؼاُُ بوٌََ كُ ثًَؼرت
فًَشبىويّ ،ئُواُُّ كُ بُ ػًَىَيُكِ
طؼتِ هُاليُْ خُهَلُوَ دَكىرسيَّ
(وسياٍ ُٓطتًاسٍ كوتىسَكاْ بُ):
ًؼمًًَ ،ؽُُٓ ،طً ،اس ،داهَذاهَؤكُ،
قاهؤُضُ .ئاًًَشَكاُِ سؤراُِ
ثًَؼىتش .هُبريت بًَت هُ ضاالكًًُكِ
وَكى ئًُُدا ًًُٓؼُ ئاطاُُ دوو بؤ
طٌَ بابُتِ ُىٍَ صيادبلُّ كُ
بُطؼتِ هُ دَوس بابُتُ كؤُُكُدا
دَطىسِيَتُوَ.

تؤًاسكشدْ
 :2تًَلُهَلشدْ و
بًَُٓضكشدُِ بابُت و
كاسَ كؤُُكاْ )(TPR

خىاسدْ ،تًَلشدْ ،ثًَذاْ ،و كاسٍ ُىٍَ ،خؤسان داْ
بُ كُطًَم ،بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتىَكاُِ تش،
فًَشكُسَكُ ،بىوكُ ػىوػُكاْ ،طياُوُبُسَكاْ.
ُٓسوَٓا ،خىاسدُُكاْ دَكشيَت بُ ضُقؤ ،تُوس،
ًكُطت ،ضُتايًَ ،ؼاس هُت بلشيَت ،بُ ضُتايَ،
كُوضم ،ياْ بُ دَطت خىاسدْ بذَ بُ
طًاُوُبُسيَم ياْ كُطًَم.ئًُُ هُ ًُٓىو ئُو
ضاالكًًاُُّ كُ تا ئًَعتا خىيَِذووًاُُ ئًختًاسًاْ
صياتش دَداتٌَ .ئُطُس فًَشكُس بتىاًَُت ًُٓىوّ هُ
بري مبًًََِت.

تؤًاسكشدْ
 :3ثًًَذا بضؤوَ (ئًَشَو
ئًَظتا)

بُػذاسبىوّ ثًَطُيؼتوو ضُُذيّ كاس هُ
ضاالكًًُكُّ ثًَؼرت ئُجناَ دَداتًُٓ ،اْ بابُت و
كاس بُكاسديًََِت .فًَشكُس وَطفِ ئُو كاسَ دَكات
كُ بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتىَكُ خُسيلِ
ئُجناًذاًُُتِ .هَُ قؤُاغُ طُسَتايُدا ئَُ ئَُ
دؤسَ وَسطشتَّّ ( )Inputضاالكٌ ئًَشَو ئًَظتا
صؤس طشُطُ هَُ قؤُاغُدا ،ئُوضُػِِ ئَُ ضاالكٌاُُ
دَكشيَت طىودًُُذاُُ صؤس صياتش هُوَ هُخؤ
بطشيَت كُ هًَشَ ئاًارَّ ثًَذساوَ .باػرتيّ ػت
ئُوَيُ كُ بُسدَواَ طىٍَ هُ تؤًاسكشاوَكاْ بطشيت،
ياْ باػرت وايُ طُيشّ ظًذيؤ بكُيت.

تؤًاسكشدْ
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خىاسدُُكاْ ،خىسدُُوَكاْ ،بىوكُ
ػىوػُكاْ (ثًاو ،رْ ،كىسِ ،كض،
ًِذايَ) ،طًاُوُبُسَكاْ.

 :4رًاسَكاْ تا
دَ )(TPR

ُُٓذٍَ بابُتِ بضىون كُ هُ
فًَشكُسَكُ بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتىَكاْ فًَشدَكات:
دَطتُيُكِ طُوسَوَ ديَت:
"طٌَ ًاطِ بذَ بُ رُُكُ ،ثًَِر ػكاستُ بذَ بُ
ػكاستُكاْ ،تؤوَكاُِ طىهَُبُسؤرَ،
ًِذاهَُكُ "....بُدهًَِايًُوَ ،ضاالكًًُكُ بُ دوو
رًاسَ دَطجًَذَكات (هُواُُيُ يُن و دوو) و بُ ثًَِ ػرييًُِكاْ ،هؤبًاكاًْ ، ،اطِ
بضىوكِ وػم كشاوَ ،بىوكُ
تًَجُسِبىوُِ كات تُُٔا يُن رًاسَ صياد بكُ.
ػىوػُكاْ (خُهَلِ دَسدَخات).

تؤًاسكشدْ

بُػِ طًاُضَ :هُ ضاو خؼاًَُلذا
فًَشبىوُِ
ضاالكًًُكاْ
 :1دووباسَ
كشدُُوَيُكِ
رًاسَكاْ )(TPR

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

وَطفلشدْ
فًَشكُس دَهًََت" ،سُوت ًؼمَ ًُؼاُذَ ،طٌَ
ًؼلٍ ًُؼاُذَ ،دَ ًؼلٍ ًُؼاُذَ"...

دَ ويَُِّ كًَؼشاو هُ ًؼم ياْ دَطتُيُن هُ
ًؼلِ ياسيلشدْ (ياْ طًاُوُبُسَكاُِ تش—بُ
سيَلُوت تؤًَُم ًؼمًاْ ُٓيُ)

تؤًاسكشدْ
 :2سيَزَّ رًاسَكاْ
)(TPR

فًَشكُس دَهًَت :بُ ثاليظُكُ طٌَ ًؼم بلىرًَُٓ ،ىو ئُو ئاًشاصاُُّ كُ ُاوَكاًُاْ ًَٓؼتا بُ
باػِ ُُصاُشاوْ .ئًُاُُ هُواُُيُ ئُو ُاوَ
بُ خاكُُاصَكُ سُوت ًؼم بلىرَ"...
تاصاُُ بّ كُ هُ هُ بُػُكُّ ثًَؼىتشدا
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ُاطًَِشاْ.
تؤًاسكشدْ
 :3رًاسَّ يُن
هُدواّ يُن
(فًَشبىْ بُ
دَسصَْ)

فًَشكُسَكُ دَهًََت " ،بُ طجاُُكُ طًًََُ
ًؼم بلىرَ ،بُ طىسيظُكُ سُوتَُ ًؼم
بلىرَ ،بُ دَسُُفًظُكُ ضىاسََ ًؼم بلىرَ
".....
ئُطُس رًاسَ يُن هُدواّ يُكُكاْ (يُكَُ،
دوََ،طًًََُ،ضىاسََٓ ،تذ) هُ رًاسَ
طُسَكًًُكاْ دسوطت دَبّ (،4 ،3 ،2 ،1
ٓتذ) بُ ػًَىَيُكِ طادَدا ،ئُوا هُواُُيُ
بلشيَت ساطتُوخؤ بضًتُ ُاو ئَُ ضاالكًًُ
هُطُيَ ًُٓىو رًاسَكاْ تا  .10هُ باتٌ صيات
كشدٌُ يُن هُ دواٍ يُن.

تؤًاسكشدْ
ُ :4اوّ والَتُكاْ
(فًَشبىْ بُ
دَسصَْ)

ُُخؼُيُنّ دًٔاْ بُكاسبًَُِٔ بؤ فًَشبىوُِ
ُاوّ صؤسبُّ والَتُكاْ .تُسكًض هُطُس وآلتُ
دساوطًًَُكاْ بلُ هُطُيَ والَتُكاُِ

ُُخؼُّ دًٔاْ

بُػذاسبووَ ثًَطُيؼتووَكاْ .ئًُُ
كًؼىَسَكاٌُ وَكى (ئُفشيكا ،ئًُشيلاّ
باػىوس) دَطشيَتُوَ .وػُ ُىيٌََكاُِ تش:
ُُخؼُ ،دًٔاْ ،والَت ،كًؼىَس ،صَسيا ،باكىس،
باػىوس ،سؤراوا ،سؤرُٓالَت.غ
تؤًاسكشدْ
ُُ :5تُوَكاْ
(فًَشبىْ بُ
دَسصَْ)

فًَشكُس ثشطًاس دَكات :كَِ ئًُشيميُ؟ كٌَ
ًِٓذيُ؟ كَِ سوطٌيُ؟" ٓتذ.

هُ طُس ثاسضُ كاغُص ػًَىَّ دُطتُّ ًشؤظ و
ػًَىَّ ًشؤظِ طًَطؤػُيٌ بلًَؼُ .داثؤػًِِ
طُس ًُؼاُُّ ُُتُوَّ دًاواصَ :كالَوّ
كاوبؤيٌ بؤ ئًُشيلًُكاْ ،كآلوّ دسيَز بؤ
كُُُديًُكاْ ،عًُاًُ بؤ ًِٓذيًُكآْ ،تذ.
ئُو ويَُِيُّ كُ ًٌَٓايُ بؤ ئُو وآلتُّ كُ
صًاُُكُّ فًَش ئُبًت دَكشيَت "ئاطايٌ" بًَت،
بُ دؤسيَلِ ديلُ ،واتُ ًٓض ػتًَلِ هُطُس
ُُبًَت( .طُيشّ طُسضاوَّ صاًُاسيًُكاْ بلُ)

تؤًاسكشدْ
 :6ئُو ػىيَُِّ هًَِ فًَشكُسَكُ ثشطًاس دَكات":ئًُشيلًُكاْ هُ
كىٍَ دَريّ؟ ضًًُِكاْ هُ كىٍَ دَريّ؟"
دَريّ )(TPR

طُيشٍ طُسضاوَّ صاًُاسيًُكاْ بلُ
ُُخؼُّ دًٔاْ

ٓتذ.
تؤًاسكشدْ
 :7صاًُِِ

بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىَكاْ بُ ئاًارَكشدْ بؤ
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ُُخؼُ ،ويَُِكاْ ًُؼاُُّ خُهَلِ ُُتُوَ

صًاُُكاْ ،فًَشبىوُِ ويَُِّ ساطت وَالًَِ ثًَِر ػًَىَّ
صًاُُكاْ ،سؤػنت بؤ ثشطًاسكشدْ دَداتُوَ :كٌَ هُ سووطًُ
دَريت؟ كَِ بُ ًِٓذٍ قظُ دَكات؟ كٌَ فًَشٍ
والَتُكاْ )(TPR
صًاُِ سووطِ دَبًَت؟ كٌَ خُهَلِ
ًِٓذطتاُُ؟
هُ ساهَُتِ "كٌَ دَيُويَت بشوات بؤ ""X؟
ًٌَ دَبًَتُ ٓاوتاّ ًَُش كُ هُ والَتِ  Xدايُ.
هُ ساهَُتِ ًِٓذٍ و سوطٌ دا ،ساطتُ ئُطُس
ئاًارَ بؤ ئُو كُطُ بلُيت كُ هُ سوطًُ
دَريت ،وَكى كُطًَم كُ ًِٓذّ دَصاًَُت،
وَكى كُطًَم كُ فًَشٍ صًاُِ سوطٌ دَبًَت.
بُػذاسبىوّ ثًَطُيؼتوو دَتىاًَُت بوًََت "كَِ
دَيُويَت بشوا بؤ سوطًُ" بُ ئاًارَ كشدْ بؤ
رّْ ًِٓذيًُكُ.

دًاواصَكاَْ  .دَبًَت ُٓسيُن هُ ًَُش و ًٌَ
ُٓبًَت .هُطُس ُُخؼُكُ خياوَكاْ هُو والَتاُُ
دابينَ كُ فًَشٍ بىويت ،بُآلَ ًٓضًاْ هُ والَتِ
خؤياْ داًٌَُُ .بؤ منىُُ كُطُ ضًًُِكُ هُ
ئًُشيلا دابينَ ،كُطُ ًِٓذيُكُ هُ سوطًُ
دابينَٓ ،تذ.
رُُكاْ بُ دسيَزاٍّ ُُخؼُكُ تا خىاسَوَ سيض
بلُ.

تؤًاسكشدْ
بُػِ ضىاسدَ :هُ ضاو خؼاًَُلذا
فًَشبىوُِ
ضاالكًًُكاْ
ُٓ :1طتُكاْ بُ
ػًَىَّ طشٍَ (كتًَبّ
هًَلظًلاسٍ)

وَطفلشدْ

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

فًَشكُس ثشطًاس دَكات" :كٌَ دَهًََت‘ ،تلايُ
ًَٓىاؾتش قظُ بلُ’؟ كَِ دَهًََت ‘ًّ
غُباسَ’؟" ( ًُٓىو كُغَ كاُِ ُاو ويٍَُِ
ُٓطتُكاْ وا دادَْيَني كُ ُٓطتُكاًُاْ
دَهًَّ دَدَْ).

كتًَبِ هًَلظًلاسٍ  --وَكى ويَُِكاّْ " ئاًشاصّ
وصَ" (دَطىجنٌ ُُٓذٍَ هُواٍُُ بطشيَتُوَ كُ
ثًَؼىتش ُُخىيَِشاوْ)؛ ويََّ ّ ُٓطتُكاْ وَكى
ضؤْ هُ هُ بُػِ  ، 11ضاالكٌ  6وَطفلشاوَ.

تؤًاسكشدْ
ُٓ :2طتُكاْ هُطُيَ فًَشكُس ثشطًاس دَكات " :خىؾكُ بضىكُ
دَطتُوارَكاُِ خًَضاْ غًُباسَكُّ كىسَِكُ نيٌََ؟ " ٓتذ
هُيُن بذَ )(TPR

كُطُكاُِ ُاو ويَُِ كًَؼاُُكُ كُ ُٓطتِ
دًاواصياْ ُٓيُ كُ هُ ػًَىَّ خًَضاْ
سيَلخشاوَ.

تؤًاسكشدْ
ُٓ :3طتُكاْ
)(TPR

فًَشكُسَكُ بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىَكاْ فًَش
دَكات "غًُباس بُ"(ياْ "واخؤت دَسخُ
كُ غًُباسٍ")ٓ ،تذ.

تؤًاسكشدْ
 :4ػىٍَُُ
دىطشافًُكاْ

ُٓوهَذَ بُ خًَشايِ فًَشٍ بًظت وػُّ ُىٍَ
بًت ( هُ كًُرت هُ ًُى كاتزًًَش)
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ويَُِيًَلِ ػاخُكاْ (ُٓسوَٓا بُفش) ،دؤيَ،
داسطتاْ ،ئاطش ،طشد ،دَػت ،دَسياضُ ،دووسطُ،
سووباس ،سيَطا ،باسيلُ سٍَ ،ثشد ،خؤسُٓ ،وس،
ضًٌُْ ،بُسد ،ئامساْ ،بًِا ( بُ طُسباْ و

دوكُهَلًَؽ ،دوكُهَُوَ) ،ثُسريّ ،ك ًَوَطُ ،ثًادَ
سٍَٓ ،تذ.
طُيشٍ دَطتُّ طُسضاوَكُ بلُ – ويَُِكُّ
ئُوٍَ صؤسبُّ ئُو ػتاُُّ ُٓيُ كُ هًَشَ
وَطف كشاوَ.
تؤًاسكشدْ
 :5ثًَذاضىوُُوَ
(ئًَشاو ئًَظتا)

بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ ()GPs
وفًَشكُسَكُ رًاسَيُكِ صؤس هُو كاساُُّ كُ
ثًَؼىوتش فًَشبىوْ دَخُُُسِوو ،فًَشكُسَكُ
وَطفِ كاسَكاْ دَكات "ًّ  xئُجنا دَدََ،
تؤ  Yئُجناَ دَدَيت"ٓ .تذ.

تؤًاسكشدْ
 :6ضاالكٌ سَفُّ
كتًَب )(TPR

هُيُكذاُِ رًاسَ بِضًُِيًُكاْ (يُكَُ،
دووََ ،طًًََُ) ،سَُطُكاْ ،و وػُّ
"ويظنت" ،فًَشكُسَكُ بُ بُػذاسبىيَلِ
ثًَطُيؼتىو دَهًََت ًّ" :كتًَبُ طىوسَكُّ
سَفُّ ثًَِذًٍُ دَويَت ًّ .كتًَبُ

سَفُيُكِ ثشِ هُ كتًَب

طُوصَكُّ سَفُّ يُكَُ دَويَتٓ ،تذ.
بُ طُس ئُو
ضاالكًًاُُدا بضؤوَ
كُ بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتىوَكاْ الياْ
ثُطُُذَ ()GPs
تؤًاسكشدْ

بُػِ ثاُضَ : :هُ ضاو خؼاًَُلذا
فًَشبىوُِ ضاالكًًُكاْ
 :1ثًَذاضىُُوَ "ويظنت"

وَطفلشدْ

كؤكشدُُوَّ كُسَطتُكاْ

فًَشكُسَكُ بُ بُػذاسبووَ
ثًَطُيؼتووَكاْ ( )GPsدَهًََت:
تؤ/ًّ/ئًٌَُ/ئُو /ئُواْ " "xدَويَت
و بُػذاسبىوَ ثًَطُيؼتىوَكاْ
( )GPsوَالََ دَداتُوَ و ُُٓذٍَ
بابُت دَدات بُو كُغاَّْ كُ
دٍَاُُويَت.

ًُٓىو ئُو بابُتاُُ بًَُِ دَسَوَ
(ويَُِكًَؼآْ ،تذ).
كُ تا ئًَظتا بُكاسًَِٓشاوْ كُ بُ
دَطت ئًؽ دَكُْ .بياُخَس َ غَس
ًًَضّ فًَشبىوُْٓ .س بُػذاسبىٍَكِ
ثًَطىيؼتىو داُتايُكِ ُٓيُ كُ ئُو
بابُتاُُّ تًَذَكُْ كُ ثًًَاْدساوَ .
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دَكشيَت ُُٓذَّ بابُتِ ًُُٓدؤس
بًَت ،كُ سيَطُ دَدات رًاسَكاًُؽ
بُكاسبًَت ("طَِ داُُ هؤبًا")
تؤًاسكشدْ
 :2ثًَذاضىوُُوَ "ُٓبىوْ"

فًَشكُسَكُ ثشطًاس هُ بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتووَكاْ دَكات :ئايا ""X
ُٓيُ؟ بُػذاسبىَ ثًَطىيؼتىَكاْ بُ
بُهٌََ ياْ ُُخًَش وَالََ دَدَُُوَ.

تؤًاسكشدْ
 :3بًِني

فًَشكُسَكُ ثشطًاس دَكات :ئايا " " x
دَبًِِ؟ بُػذاسبىَ ثًَطىيؼتىَكاْ
بُ "بُهٌََ" ياْ "ُُخًَش" وَآلَ
دَدَُُوَ.

تؤًاسكشدْ
 :4ثًَذاضىُُّ ُاياب هُطُيَ ويظنت و
ُٓبىوْ و بًِني

ئَُ طٌَ دؤسَ دَطتُوارَيُ بُ
"وَسطشتّ" و "ثًَذاْ" تًَطُيَ كشاوَ
(بُ ساُاوَكاْيؼُوَ "هُ ًِِ وَسطشَ،
هُ ئُو").
بُػذاسبىَ ثًَطُيؼتىَكاْ ()GPs
داُتاكاًُاْ بُكاسديَِّ بؤ ُٓهَطشتِِ
ئُو بابُتاُُّ كُ ئُواْ وَسياْ
طشتىَ ياْ ثًًَاْ طُيؼتىَ .كاتًَم
ثشطًاسياْ كشد" ئايا "ُٓ "xيُ"
دَتىاُّ طُيشٍ داُتاكُياْ بلُْ.
ئُطُس ثشطًاسياْ كشد ،ئُطُس بتىاُّ
ؾتيَم ببًِّ كُ دَصاُّ هُ ُاو
داُتاكُياْ دايُ ،ئُتىاُّ بُ "
ُُخًَش" وَآلَ بذَُُوَ.
ضاالكًُكُ بُسدَواَ دَبًَت تا ئُو
كاتُّ كُ ًٓض ػتًَم هُطُس ًًَضّ
فًَشبىوْ ُاًًًََِت.

تؤًاسكشدْ
فًَشكُس بُ بُػذاسبووَ
 :5خُهَمَ ُٓطتياسَكاْ دَياُُوٍَ
بِس ؤْ بؤ ػىيَُِ دىطشافًُكاْ ) (TPRثًَطُيؽوتىَكاْ دَهًََت ( )GPsكىسَِ
دهَتُُطُكُ ،رُُ خؤػشاهَُكُ هُكىيًَُ،
ٓتذ .دَيُوٍَ بشِوات .بُػذاسبىوَ
ثًَطُيؼتووَكاْ ( )GPsوَآلَ
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ويَُِ كًَؼاْ بُ ػىيَُِ دىكشافًُكاْ
(ػاخُكاْ ،دَسياضُكاْ ،داسطتاُُكاْ،
ٓتذ) ويَُِّ خُهَم هُطُيَ
ُٓطتُكاْياْ (ئًَظتا ويَُِكُ بربَ ُٓس
كُغ بُ تًُُا)

دَدَُُوَ بُ داُاُِ خُهَلُكاْ هُ
ػىيَُِكاْ.
ُٓسوٓا كاسَكاٌُ تش بُكاسٍ بًَُِ ,
داًُؼنت ,سؤيؼنت ,دَطت هًَذاْ.
تؤًاسكشدْ
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