
 

 

 

 
 

َقى َمَهارَُة اُْلَيد    ...َو تَ ب ْ

ْنُه ؟" َ َزْوُجَها :"أََلك  َمْور ُد ر ْزٍق تُ ْنف ق نَي م  َنَة اّلِت  تُ ُوِفّ   قَاَل أَبُو ُضَحى ل بُ ثَ ي ْ
َنُة : "ع ْند ي مُ  ."َأَجاَبْت بُ ثَ ي ْ ُْلَقل يل  . إ ّّن  َأقْ َنُع اُْليَ ْوَم ِب   دََّخٌر م َن اُْلَمال  َيْكف يِن 

َفُد. َفل َم الَ تَ تَ َعاَطنْيَ َعَماًل ُُمْد ًًي َيد رُّ َعَلْيك  ر ْْبًا ؟  -  اُْلَماَل يَ ن ْ
-  . ُْلَعَمل  ْد َما تَ ْنَصُح ب ه . ُثَّ إ نَُّه اَل طَاَقَة ِل  ِب   ََلْ َأج 

َياطَت َها. َفل َماَذا اَل..َأْعر ُف أَنَّ  - يل  اُْلَمالَب س  َو خ   ك  ُتُ يد يَن َفنَّ تَ ْفص 

ْهَنًة ِل  ؟ - َياَطَة اُْلَمالَب س  م   أَتُر يُدّن  َأْن َأَّتَّ َذ خ 

َ اَل ؟! َسَتْسَتع ين نَي ب َفتَ َياٍت.   - ْْبَ َعْيَشُهنَّ ِف  ُاْْلََياة . َو تَ ْرْبَ نَي أَْنت   َل  فَ يَ تَ َعلَّْمَن َكْيَف َيْكس 
. ََذا اُْلَعَمل  اُْلَكر مي   َمااًل يَق يك  َغَوائ َل اُلدَّْهر . َفَما َأْجَزَل ثَ َواَبك  ع ْنَد ُاهلَل ِب 

ِب َ  اُقْ تَ نَ َعْت  اُلَِّت   اُْلَفْكَرة   َعَلى  َنُة  بُ ثَ ي ْ إ ْعَداد   َِبَتْت  َعَلى  َعَكَفْت  اُْلَغد   م َن  َو  تَ َردٍُّد.  بَ ْعَد  ا 
َاَجة  َعام اَلت  اُْلَمْصنَ  ْعَمار يّ  إ ْعَداًدا يَف ي ْب  يَها اُْلُمَهْند س  اُْلم  خ  ع  َمْصَنع َها َو َقد  ُاْستَ َعاَنْت ِبَ 

ْزَهار . َو ََلْ ََيْض  َمد يُد َوْقٍت َحَّتَّ َأْضَحى  َو َعَلى تَ ْهي َئة  َحد يَقت ه  َتْستَ ْنب ُت ف يَها َطَرائ َف ُاْلَ 
يٍك.  اُْلَمْصَنُع َحق يَقًة َواق َعًة يَ تَ َهيَّأُ اُلْست ْقَبال  َعام الَت ه  ِف  َمْوع ٍد َوش 

. َو َشدَّْت إ َل  ٍت َو ُصَوٍر َعَلى َأْهل  ُاْْلَيّ  ْتُه م ْن َمْطو ًيَّ َنُة َما َأَعدَّ  ُاْْلُْدرَان  ُمَعلََّقاٍت.  َوزََّعْت بُ ثَ ي ْ
ُهْم يَ َتَساَءُلوَن َو يَ تَ َعرَُّفوَن َو يُ ُهنّ ُئوَن.  َها َمْن َدَعت ْ  فََأقْ َبَل َعَلي ْ
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 التّميّز: الحّد األدنى  

 4معـ 3معـ ج2معـ ب2معـ أ 2معـ 1معت

 --- 0 0 0 0 0 0 

-- +  1-2-3-4-5 0.5 1 0.5 2 

- ++  6 1 2 1 3 

 +++  7-8-9 1.5 3 1.5 5 
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