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 �ا�ل�ق�ر�اء�ة �م�ع �ط�ف�ل�ك
 للللأأععمماارر مماا ببيينن 4 إإللىى 6 سسننووااتت

2 

 �ا�ل�ق�ر�اء�ة �م�ع �ط�ف�ل�ك
 
 االلققررااءةة ممعع ططففللكك ييممككنن أأنن تتععننيي تتببااددلل االلككتتبب أأوو االل
 ققصصصص أأوو االلأأننااششييدد أأوو أأيي ممااددةة ممككتتووببةة أأخخررىى.
 
 ييممككننككمماا:
 ققررااءةة االلككتتبب ممععااً. •
 ححككااييةة االلققصصصص للأأححددككمماا االلآآخخرر. •
 االلددررددششةة ععنن االلأأششييااء االلتتيي ققررأأتتممااههاا. •
 نن االلصصوورر االلتتيي ففيي االلككتتبب.االلححددييثث عع •
 تتببااددلل االلققصصصص ححتتىى ععننددمماا للاا ييككوونن أأممااممككمماا •
  ككتتاابب. للممااذذاا للاا تتععييدديينن ححككااييةة ققصصصصكك االلممححببببةة؟  
3 

 �ل�م�ا�ذ�ا �ت�ق�ر�أ�ي�ن؟
 �ت�ب�ا�د�ل �ا�ل�ك�ت�ب �و�ا�ل�ق�ص�ص �م�ع �ط�ف�ل�ك �م�ت�ع�ة!
 
 ههذذهه ططررييققةة رراائئععةة للتتععييششيينن ذذككررييااتت خخااصصةة ووللححظظااتت مممم
 ييززةة ممعع ططففللكك، ووييممككننههاا أأنن تتصصييرر ببسسههووللةة ججززءااً 
  االلييوومم.ممححببببااً ممنن
 
 ييسسااععدد ههذذاا أأييضضااً االلأأططففاالل ععللىى:
 إإددررااكك االلععااللمم ممنن ححووللههمم. •
 تتننممييةة االلممههااررااتت االلااججتتممااععييةة ووااللععااططففييةة. •
 االلتتححسسنن ففيي االلممددررسسةة ففيي االلللغغةة االلإإننججللييززييةة ووااللععللوومم •
 ووااللررييااضضييااتت ووااللمموواادد االلأأخخررىى.  
 ببننااء االلثثققةة ببااللتتووااصصلل. •
 تتععززييزز االلررااببطط ببكك ووببأأففرراادد •
 االلأأسسررةة االلآآخخرريينن.  
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 �م�ا�ذ�ا �ت�ق�ر�أ�ي�ن؟
 �ي�م�ك�ن�ك �ق�ر�اء�ة �أ�ي �ش�يء.

 ججررببيي تتششككييللةة ممنن االلككتتبب االلممصصووررةة ووااللككتتبب االلففككااههييةة ووااللأأششععاارر ووااللأأننااششييدد.
 
 ييممككننكك ققررااءةة االلككتتاابب االلووااححدد ممررااررااً ووتتككررااررااً. االلككتتبب االلممأأللووففةة ممسسللييةة ووتتببننيي االلثثققةة. 
 
 ييممككننكك ااخختتيياارر ككتتبب ججددييددةة. ااخختتاارراا ششييئئااً ممععااً ببححييثث ييسستتممتتعع ككللااككمماا.
 
 ككوونن االلككتتبب ممللييئئةة ببااللككللممااتت.للاا ييللززمم أأنن تت
االلككتتبب االلممصصووررةة ممننااسسببةة تتممااممااً للتتببااددللههاا ووااللححددييثث ععننههاا ممعع ططففللكك. ييممككننكك ااسستتخخدداامم االلصصوورر للتتأأمملل 
 االلققصصصص ووممسسااععددةة ططففللكك ععللىى ففههمم االلككتتبب االلصصععببةة ببععضض االلششييء.
 
 ااععثثرريي ععللىى ممككتتببتتكك االلممححللييةة ووااننظظرريي مماا ييححببهه ططففللكك. •   
 
 وو االلآآببااء االلآآخخرريينن تتررششييحح ككتتبب للكك.ااططللببيي ممنن االلممععللمميينن أأوو أأممننااء االلممككتتببااتت أأ•   

ززوورريي صصففححةة bookfinder ععللىى ممووققعع Book Trust االلإإللككتتررووننيي للللااططللااعع ععللىى ببععضض االلأأففككاارر:  ·
booktrust.org.uk/bookfinder 

ييممككننكك االلععثثوورر ععللىى تتططببييققااتت للححككااييةة االلققصصصص ووققصصصص ععللىى أأججههززةة االلتتااببللتت ووااللككممببييووتترر  ·
 ععيي ببتتببااددلل االلققصصةة ممععهه.أأييضضااً. ااححررصصيي ففححسسبب ععللىى أأنن تتككووننيي ببصصححببةة ططففللكك ووتتسستتممتت
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 �م�ت�ى �ت�ق�ر�أ�ي�ن؟
 �ت�ب�ا�د�ل�ي �ا�ل�ق�ص�ص �ك�ل�م�ا �و�ج�د�ت �و�ق�ت�اً �ل�ذ�ل�ك.
 
 االلققررااءةة للممددةة ععششرر ددققاائئقق ففققطط ييووممييااً ممعع ططففللكك تتُححددثث تتأأثثييررااً إإييججااببييااً ههاائئللااً.
 
االلققططاارر    ااصصططححببيي ككتتببااً ممععكك ببححييثث ييككوونن للددييككمماا دداائئممااً ققصصةة تتتتببااددللااننههاا. ييممككننككمماا االلققررااءةة ووأأننتتمماا ففيي •
 ىى أأثثننااء ااننتتظظااررككمماا ففيي ططااببوورر ممععااً.أأوو االلححااففللةة، أأوو ححتت
ععننددمماا تتككوونناانن خخااررجج االلببييتت، ااححررصصاا ععللىى ممللااححظظةة مماا ييججرريي ممنن ححووللككمماا. ااخختتللققيي ققصصصصااً تتددوورر ححوولل مماا  •
 تترريينن أأننتت ووططففللكك.
ممييععاادد االلننوومم ههوو االلووققتت االلأأممثثلل للتتققررآآ سسووييااً؛ ففههذذاا ييسسااععددككمماا ععللىى ااتتخخااذذ االلققررااءةة ععااددةة، ووييممككننهه أأنن ييججععلل ممووععدد •
 ففللكك ععللييهه. إإننهه ووققتت ممممييزز تتتتششااررككهه االلأأمم/االلأأبب ممعع ططففللههاا.االلننوومم ششييئئااً ييتتللههفف طط
 

6 

 �ك�ي�ف؟
 �ا�ع�ث�ر�ي �ع�ل�ى �م�ك�ا�ن �ه�ا�د�ئ �خ�ا�لٍ �م�ن �ا�ل�إ�ل�ه�اء�ا�ت.
 
 أأططففئئيي أأججههززةة االلتتللففززييوونن ووااللررااددييوو ووااللككممببييووتترر ووااللتتااببللتت. ااححررصصاا ععللىى االلننظظرر إإللىى ككلل صصففححةة.
يي ططففللكك للاا تتححررصصيي ععللىى أأنن ييققررأأ ططففللكك ككلل ككللممةة ققررااءةة صصححييححةة. ففللاا ببأأسس ففيي أأنن ييخخططئئ ككللااككمماا! ددعع
 ييححددثثكك ععنن االلصصوورر؛ ففههذذاا ييسسااععددهه ععللىى االلببححثث ععنن االلممععننىى ووااللتتففككييرر ففييمماا ييررااهه ييححددثث ففيي االلصصففححةة.
 
للاا تتننسسيي االلااببتتسسااممةة. ييممككننكك، إإنن ككننتت للاا تتججدديينن ففيي ههذذاا ببأأسسااً، أأنن تتتتققممصصيي ببووججههكك أأششككااللااً ممضضححككةة 
 ههمم.ووتتصصييححيينن ببأأصصووااتت االلححييووااننااتت ووتتققللدديينن أأصصووااتت االلششخخصصييااتت، ففههذذهه االلأأششييااء تتسسرر االلأأططففاالل ووتتضضححكك
 

. �أ�س�ئ�ل�ة�ا�ط�ر�ح�ي    �ع�ن�د�م�ا �ت�ق�ر�آ�ن �م�ع�اً
 ممثثللااً:
 ممااذذاا تتررىى ففيي ههذذهه االلصصففححةة؟ •
 مماا ططببييععةة ششععوورر ههذذهه االلششخخصصييةة ففيي ررأأييكك؟ •
 ممااذذاا سسييححددثث تتااللييااً ففيي ررأأييكك؟ •
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 �م�ا�ذ�ا �ت�ق�ر�أ�ي�ن؟
 �ي�م�ك�ن�ك �ق�ر�اء�ة �أ�ي �ش�يء.
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 ييممككننكك ققررااءةة االلككتتاابب االلووااححدد ممررااررااً ووتتككررااررااً. االلككتتبب االلممأأللووففةة ممسسللييةة ووتتببننيي االلثثققةة. 
 
 ييممككننكك ااخختتيياارر ككتتبب ججددييددةة. ااخختتاارراا ششييئئااً ممععااً ببححييثث ييسستتممتتعع ككللااككمماا.
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ززوورريي صصففححةة bookfinder ععللىى ممووققعع Book Trust االلإإللككتتررووننيي للللااططللااعع ععللىى ببععضض االلأأففككاارر:  ·
booktrust.org.uk/bookfinder 

ييممككننكك االلععثثوورر ععللىى تتططببييققااتت للححككااييةة االلققصصصص ووققصصصص ععللىى أأججههززةة االلتتااببللتت ووااللككممببييووتترر  ·
 ععيي ببتتببااددلل االلققصصةة ممععهه.أأييضضااً. ااححررصصيي ففححسسبب ععللىى أأنن تتككووننيي ببصصححببةة ططففللكك ووتتسستتممتت
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 �م�ت�ى �ت�ق�ر�أ�ي�ن؟
 �ت�ب�ا�د�ل�ي �ا�ل�ق�ص�ص �ك�ل�م�ا �و�ج�د�ت �و�ق�ت�اً �ل�ذ�ل�ك.
 
 االلققررااءةة للممددةة ععششرر ددققاائئقق ففققطط ييووممييااً ممعع ططففللكك تتُححددثث تتأأثثييررااً إإييججااببييااً ههاائئللااً.
 
االلققططاارر    ااصصططححببيي ككتتببااً ممععكك ببححييثث ييككوونن للددييككمماا دداائئممااً ققصصةة تتتتببااددللااننههاا. ييممككننككمماا االلققررااءةة ووأأننتتمماا ففيي •
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ععننددمماا تتككوونناانن خخااررجج االلببييتت، ااححررصصاا ععللىى ممللااححظظةة مماا ييججرريي ممنن ححووللككمماا. ااخختتللققيي ققصصصصااً تتددوورر ححوولل مماا  •
 تترريينن أأننتت ووططففللكك.
ممييععاادد االلننوومم ههوو االلووققتت االلأأممثثلل للتتققررآآ سسووييااً؛ ففههذذاا ييسسااععددككمماا ععللىى ااتتخخااذذ االلققررااءةة ععااددةة، ووييممككننهه أأنن ييججععلل ممووععدد •
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5 

 �م�ت�ى �ت�ق�ر�أ�ي�ن؟
 �ت�ب�ا�د�ل�ي �ا�ل�ق�ص�ص �ك�ل�م�ا �و�ج�د�ت �و�ق�ت�اً �ل�ذ�ل�ك.
 
 االلققررااءةة للممددةة ععششرر ددققاائئقق ففققطط ييووممييااً ممعع طط
 ففللكك تتُححددثث تتأأثثييررااً إإييججااببييااً ههاائئللااً.
 
 ااصصططححببيي ككتتببااً ممععكك ببححييثث ييككوونن للددييككمماا دداائئمم•
 اا   ااً ققصصةة تتتتببااددللااننههاا. ييممككننككمماا االلققررااءةة ووأأننتتمماا ففيي 
 ححتتىى أأثثننااء ااننتتظظااررككمماا ففيي ططااببوورر ممععااً.للققططاارر أأوو االلححااففللةة، أأوو 
 ععننددمماا تتككوونناانن خخااررجج االلببييتت، ااححررصصاا ععللىى ممللااححظظةة مم •
 اا ييججرريي ممنن ححووللككمماا. ااخختتللققيي ققصصصصااً تتددوورر ححوولل مماا تت
 رريينن أأننتت ووططففللكك.
 ممييععاادد االلننوومم ههوو االلووققتت االلأأممثثلل للتتققررآآ سسووييااً؛ ففهه•
 ذذاا ييسسااععددككمماا ععللىى ااتتخخااذذ االلققررااءةة ععااددةة، ووييممككننهه أأنن يي
  ططففللكك ععللييهه. إإننهه ووققتتججععلل ممووععدد االلننوومم ششييئئااً ييتتللههفف
  ممممييزز تتتتششااررككهه االلأأمم/االلأأبب ممعع ططففللههاا.
 

6 

 �ك�ي�ف؟
 �ا�ع�ث�ر�ي �ع�ل�ى �م�ك�ا�ن �ه�ا�د�ئ �خ�ا�لٍ �م�ن �ا�ل�إ�ل�ه�اء�ا�ت.
 
 أأططففئئيي أأججههززةة االلتتللففززييوونن ووااللررااددييوو ووااللككممببييووتترر ووااللتتااببللتت. ااححررصصاا ععللىى االلننظظرر إإللىى ككلل صصففححةة.
ددععيي ططففللكك للاا تتححررصصيي ععللىى أأنن ييققررأأ ططففللكك ككلل ككللممةة ققررااءةة صصححييححةة. ففللاا ببأأسس ففيي أأنن ييخخططئئ ككللااككمماا! 
 ييححددثثكك ععنن االلصصوورر؛ ففههذذاا ييسسااععددهه ععللىى االلببححثث ععنن االلممععننىى ووااللتتففككييرر ففييمماا ييررااهه ييححددثث ففيي االلصصففححةة.
 
للاا تتننسسيي االلااببتتسسااممةة. ييممككننكك، إإنن ككننتت للاا تتججدديينن ففيي ههذذاا ببأأسسااً، أأنن تتتتققممصصيي ببووججههكك أأششككااللااً ممضضححككةة 
 ححككههمم.ووتتصصييححيينن ببأأصصووااتت االلححييووااننااتت ووتتققللدديينن أأصصووااتت االلششخخصصييااتت، ففههذذهه االلأأششييااء تتسسرر االلأأططففاالل ووتتضض
 

. �أ�س�ئ�ل�ة�ا�ط�ر�ح�ي    �ع�ن�د�م�ا �ت�ق�ر�آ�ن �م�ع�اً
 ممثثللااً:
 ممااذذاا تتررىى ففيي ههذذهه االلصصففححةة؟ •
 مماا ططببييععةة ششععوورر ههذذهه االلششخخصصييةة ففيي ررأأييكك؟ •
 ممااذذاا سسييححددثث تتااللييااً ففيي ررأأييكك؟ •
 تتححددثثيي ععننددمماا تتففررغغيينن ععنن ططببييععةة ششععوورر ططففللكك تتججااهه االلككتتاابب:
 مماا االلذذيي أأععججببهه؟ •
 مماا االلذذيي للمم ييععججببهه؟ •
 مماا االلذذيي ييممككننهه تتذذككّررهه ععمماا ججررىى؟ •
 ممااذذاا ككااننتت ششخخصصييتتهه االلممففضضللةة؟ للممااذذاا؟ •
 ييسستتططأأااررببططيي االلققصصةة ببتتججاارربب ططففللكك.   
 ييعع ططففللكك أأنن ييتتذذككرر ووااققععةة ففععلل ففييههاا ششييئئااً ممممااثثللااً؟ •
 �ا�ل�أ�ه�م �م�ن �ه�ذ�ا �ك�ل�ه �أ�ن �ت�م�ر�ح�ا�ن!
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 �م�ا�ذ�ا �ل�و �ل�م �ت�ك�ن �ا�ل�إ�ن�ج�ل�ي�ز�ي�ة �ل�غ�ت�ي �ا�ل�أ�و�ل�ى؟ 
 �ل�س�ت �م�ض�ط�ر�ة �إ�ل�ى �ق�ر�اء�ة �ا�ل�ك�ت�ب �ب�ا�ل�ل�غ�ة �ا�ل�إ�ن�ج�ل�ي�ز�ي�ة �ف�ق�ط.
 
 ووااللققصصصص ووااللأأننااششييدد االلممككتتووببةة ببللغغتتكك االلأأووللىى!تتششااررككيي االلككتتبب 
 
 ققدد ييسستتخخددمم ططففللكك ككللممااتت إإننججللييززييةة، ووييظظلل ببإإممككاانن •
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للاا تتننسسيي االلااببتتسسااممةة. ييممككننكك، إإنن ككننتت للاا تتججدديينن ففيي ههذذاا ببأأسسااً، أأنن تتتتققممصصيي ببووججههكك أأششككااللااً ممضضححككةة 
 ححككههمم.ووتتصصييححيينن ببأأصصووااتت االلححييووااننااتت ووتتققللدديينن أأصصووااتت االلششخخصصييااتت، ففههذذهه االلأأششييااء تتسسرر االلأأططففاالل ووتتضض
 

. �أ�س�ئ�ل�ة�ا�ط�ر�ح�ي    �ع�ن�د�م�ا �ت�ق�ر�آ�ن �م�ع�اً
 ممثثللااً:
 ممااذذاا تتررىى ففيي ههذذهه االلصصففححةة؟ •
 مماا ططببييععةة ششععوورر ههذذهه االلششخخصصييةة ففيي ررأأييكك؟ •
 ممااذذاا سسييححددثث تتااللييااً ففيي ررأأييكك؟ •
 تتححددثثيي ععننددمماا تتففررغغيينن ععنن ططببييععةة ششععوورر ططففللكك تتججااهه االلككتتاابب:
 مماا االلذذيي أأععججببهه؟ •
 مماا االلذذيي للمم ييععججببهه؟ •
 مماا االلذذيي ييممككننهه تتذذككّررهه ععمماا ججررىى؟ •
 ممااذذاا ككااننتت ششخخصصييتتهه االلممففضضللةة؟ للممااذذاا؟ •
 ييسستتططأأااررببططيي االلققصصةة ببتتججاارربب ططففللكك.   
 ييعع ططففللكك أأنن ييتتذذككرر ووااققععةة ففععلل ففييههاا ششييئئااً ممممااثثللااً؟ •
 �ا�ل�أ�ه�م �م�ن �ه�ذ�ا �ك�ل�ه �أ�ن �ت�م�ر�ح�ا�ن!
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 �م�ا�ذ�ا �ل�و �ل�م �ت�ك�ن �ا�ل�إ�ن�ج�ل�ي�ز�ي�ة �ل�غ�ت�ي �ا�ل�أ�و�ل�ى؟ 
 �ل�س�ت �م�ض�ط�ر�ة �إ�ل�ى �ق�ر�اء�ة �ا�ل�ك�ت�ب �ب�ا�ل�ل�غ�ة �ا�ل�إ�ن�ج�ل�ي�ز�ي�ة �ف�ق�ط.
 
 ووااللققصصصص ووااللأأننااششييدد االلممككتتووببةة ببللغغتتكك االلأأووللىى!تتششااررككيي االلككتتبب 
 
 ققدد ييسستتخخددمم ططففللكك ككللممااتت إإننججللييززييةة، ووييظظلل ببإإممككاانن •

5
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 �ك�ي�ف؟
 �ا�ع�ث�ر�ي �ع�ل�ى �م�ك�ا�ن �ه�ا�د�ئ �خ�ا�لٍ �م�ن �ا�ل�إ�ل�ه�اء�ا�ت.
 
 أأططففئئيي أأججههززةة االلتتللففززييوونن ووااللررااددييوو ووااللككممببييووتت
 رر ووااللتتااببللتت. ااححررصصاا ععللىى االلننظظرر إإللىى ككلل صصففححةة.
 للاا تتححررصصيي ععللىى أأنن ييققررأأ ططففللكك ككلل ككللممةة ققررااءةة 
 ددععيي ططففللكك صصححييححةة. ففللاا ببأأسس ففيي أأنن ييخخططئئ ككللااككمماا! 
 ييححددثثكك ععنن االلصصوورر؛ ففههذذاا ييسسااععددهه ععللىى االلببححثث ععنن االل
 ممععننىى ووااللتتففككييرر ففييمماا ييررااهه ييححددثث ففيي االلصصففححةة.
 
 للاا تتننسسيي االلااببتتسسااممةة. ييممككننكك، إإنن ككننتت للاا تتججدديينن ففيي
 تتصصييححيينن ههذذاا ببأأسسااً، أأنن تتتتققممصصيي ببووججههكك أأششككااللااً ممضضححككةة وو
  ببأأصصووااتت االلححييووااننااتت ووتتققللدديينن أأصصووااتت االلششخخصصييااتت، ففهه
 ححككههمم.ذذهه االلأأششييااء تتسسرر االلأأططففاالل ووتتضض
 

. �أ�س�ئ�ل�ة�ا�ط�ر�ح�ي    �ع�ن�د�م�ا �ت�ق�ر�آ�ن �م�ع�اً
 ممثثللااً:
 ممااذذاا تتررىى ففيي ههذذهه االلصصففححةة؟ •
 مماا ططببييععةة ششععوورر ههذذهه االلششخخصصييةة ففيي ررأأييكك؟ •
 ممااذذاا سسييححددثث تتااللييااً ففيي ررأأييكك؟ •
 تتححددثثيي ععننددمماا تتففررغغيينن ععنن ططببييععةة ششعع
 وورر ططففللكك تتججااهه االلككتتاابب:
 مماا االلذذيي أأععججببهه؟ •
 مماا االلذذيي للمم ييععججببهه؟ •
 مماا االلذذيي ييممككننهه تتذذككّررهه ععمماا ججررىى؟ •
 ممااذذاا ككااننتت ششخخصصييتتهه االلممففضضللةة؟ للممااذذاا؟ •
 ييسستتططأأااررببططيي االلققصصةة ببتتججاارربب ططففللكك.   
 ييعع ططففللكك أأنن ييتتذذككرر ووااققععةة ففععلل ففييههاا شش •
 ييئئااً ممممااثثللااً؟  
 �ا�ل�أ�ه�م �م�ن �ه�ذ�ا �ك�ل�ه �أ�ن �ت�م�ر�ح�ا�ن!
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 تتححددثثيي ععننددمماا تتففررغغيينن ععنن ططببييععةة ششععوورر ططففللكك تتججااهه االلككتتاابب:
 مماا االلذذيي أأععججببهه؟ •
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 ييسستتططأأببططيي االلققصصةة ببتتججاارربب ططففللكك. رراا  
 ييعع ططففللكك أأنن ييتتذذككرر ووااققععةة ففععلل ففييههاا ششييئئااً ممممااثثللااً؟ •
 �ا�ل�أ�ه�م �م�ن �ه�ذ�ا �ك�ل�ه �أ�ن �ت�م�ر�ح�ا�ن!
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 �م�ا�ذ�ا �ل�و �ل�م �ت�ك�ن �ا�ل�إ�ن�ج�ل�ي�ز�ي�ة �ل�غ�ت�ي �ا�ل�أ�و�ل�ى؟ 
 �ل�س�ت �م�ض�ط�ر�ة �إ�ل�ى �ق�ر�اء�ة �ا�ل�ك�ت�ب �ب�ا�ل�ل�غ�ة �ا�ل�إ�ن�ج�ل�ي�ز�ي�ة �ف�ق�ط.
 
 ششييدد االلممككتتووببةة ببللغغتتكك االلأأووللىى!تتششااررككيي االلككتتبب ووااللققصصصص ووااللأأنناا
 
 ققدد ييسستتخخددمم ططففللكك ككللممااتت إإننججللييززييةة، ووييظظلل ببإإممككاانن •
 كك أأنن تترردديي أأوو تتككرررريي مماا ققااللهه ططففللكك ببللغغتتكك. ططففللكك يي
 ححبب سسممااعع صصووتتكك، ووييممككننهه أأنن ييججاارريي ااسستتخخدداامم للغغتتيينن.
 تتببااددلل االلققصصصص ششييء أأككببرر ممنن ضضررووررةة تتععللمم االلققرر •
 ااءةة، ففههوو ييُععننىى ببااللتتححااضضنن ووققضضااء االلووققتت سسووييااً.
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 �ل�و �ك�ن�ت �أ�س�ت�خ�د�م �ج�ه�ا�ز �ت�ا�ب�ل�ت �أ�و �ك�م�ب�ي�و�ت�ر؟ �م�ا�ذ�ا 
 �ا�ل�ك�ت�ب �ا�ل�ر�ق�م�ي�ة �و�ت�ط�ب�ي�ق�ا�ت �ا�ل�ق�ص�ص �م�ت�ع�ة �ك�ب�ي�ر�ة!
 
 ووأأننتت تتققررأأيينن ممسستتخخددممةة ججههاازز تتااببللتت أأوو ككممببييووتترر، اا
 ببققِ ممعع ططففللكك. تتككللمميي ممععهه ععمماا تتففععلليينن، ووسس
 ااععددييهه ععللىى ااسستتخخدداامم االلججههاازز.
 ييُسستتححسسنن أأنن تتضضببططيي االلججههاازز ععللىى ووضضعع •
  Airplane Mode  )ببللقق)ووضضعع ررككووبب االلططاائئررةة 
  إإععططاائئهه للططففللكك للتتففاادديي أأييةة تتككااللييفف 
 غغييرر ممتتووققععةة أأوو االلااتتصصاالل ببااللإإننتتررننتت.
 ااططررححيي االلأأسسئئللةة ذذااتتههاا ععنن االلققصصةة ككمماا للوو ككننتت تتققرر •
 أأيينن ككتتااببااً ممططببووععااً.
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 �م�ن؟ 
  �ك�و�ن�ي �ق�د�و�ة �ف�ي �ا�ل�ق�ر�اء�ة!
 إإذذاا ررآآكك ططففللكك تتققررأأيينن، ففسسووفف ييررغغبب ففيي االلققررااءةة ههوو االلآآخخرر.
 
 أأششررككيي أأسسررتتكك ففييمماا تتققررأأيينن، ففححددثثييههمم •
 تت وومماا أأععججببكك ففيي االلققصصةة. ععمماا ققررأأ
 ششججععيي االلأأصصددققااء ووااللأأههلل ععللىى تتببااددلل االلككتتبب  •
 ممعع ططففللكك. ففككللمماا ررأأىى ططففللكك ععددددااً أأككببرر ممنن االلأأ
 ششخخااصص ييققررأأوونن، ااششتتددتت ررغغببتتهه ففيي االلققررااءةة ههوو االلآآخخرر.
 

 

 تتححددثثيي ععننددمماا تتففررغغيينن ععنن ططببييععةة ششععوورر ططففللكك تتججااهه االلككتتاابب:
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 ييعع ططففللكك أأنن ييتتذذككرر ووااققععةة ففععلل ففييههاا ششييئئااً ممممااثثللااً؟ •
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 ششخخااصص ييققررأأوونن، ااششتتددتت ررغغببتتهه ففيي االلققررااءةة ههوو االلآآخخرر.
 

 

 تتححددثثيي ععننددمماا تتففررغغيينن ععنن ططببييععةة ششععوورر ططففللكك تتججااهه االلككتتاابب:
 مماا االلذذيي أأععججببهه؟ •
 مماا االلذذيي للمم ييععججببهه؟ •
 مماا االلذذيي ييممككننهه تتذذككّررهه ععمماا ججررىى؟ •
 ممااذذاا ككااننتت ششخخصصييتتهه االلممففضضللةة؟ للممااذذاا؟ •
 ييسستتططأأببططيي االلققصصةة ببتتججاارربب ططففللكك. رراا  
 ييعع ططففللكك أأنن ييتتذذككرر ووااققععةة ففععلل ففييههاا ششييئئااً ممممااثثللااً؟ •
 �ا�ل�أ�ه�م �م�ن �ه�ذ�ا �ك�ل�ه �أ�ن �ت�م�ر�ح�ا�ن!
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 �م�ا�ذ�ا �ل�و �ل�م �ت�ك�ن �ا�ل�إ�ن�ج�ل�ي�ز�ي�ة �ل�غ�ت�ي �ا�ل�أ�و�ل�ى؟ 
 �ل�س�ت �م�ض�ط�ر�ة �إ�ل�ى �ق�ر�اء�ة �ا�ل�ك�ت�ب �ب�ا�ل�ل�غ�ة �ا�ل�إ�ن�ج�ل�ي�ز�ي�ة �ف�ق�ط.
 
 ششييدد االلممككتتووببةة ببللغغتتكك االلأأووللىى!تتششااررككيي االلككتتبب ووااللققصصصص ووااللأأنناا
 
 ققدد ييسستتخخددمم ططففللكك ككللممااتت إإننججللييززييةة، ووييظظلل ببإإممككاانن •
 كك أأنن تترردديي أأوو تتككرررريي مماا ققااللهه ططففللكك ببللغغتتكك. ططففللكك يي
 ححبب سسممااعع صصووتتكك، ووييممككننهه أأنن ييججاارريي ااسستتخخدداامم للغغتتيينن.
 تتببااددلل االلققصصصص ششييء أأككببرر ممنن ضضررووررةة تتععللمم االلققرر •
 ااءةة، ففههوو ييُععننىى ببااللتتححااضضنن ووققضضااء االلووققتت سسووييااً.
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 �ل�و �ك�ن�ت �أ�س�ت�خ�د�م �ج�ه�ا�ز �ت�ا�ب�ل�ت �أ�و �ك�م�ب�ي�و�ت�ر؟ �م�ا�ذ�ا 
 �ا�ل�ك�ت�ب �ا�ل�ر�ق�م�ي�ة �و�ت�ط�ب�ي�ق�ا�ت �ا�ل�ق�ص�ص �م�ت�ع�ة �ك�ب�ي�ر�ة!
 
 ووأأننتت تتققررأأيينن ممسستتخخددممةة ججههاازز تتااببللتت أأوو ككممببييووتترر، اا
 ببققِ ممعع ططففللكك. تتككللمميي ممععهه ععمماا تتففععلليينن، ووسس
 ااععددييهه ععللىى ااسستتخخدداامم االلججههاازز.
 ييُسستتححسسنن أأنن تتضضببططيي االلججههاازز ععللىى ووضضعع •
  Airplane Mode  )ببللقق)ووضضعع ررككووبب االلططاائئررةة 
  إإععططاائئهه للططففللكك للتتففاادديي أأييةة تتككااللييفف 
 غغييرر ممتتووققععةة أأوو االلااتتصصاالل ببااللإإننتتررننتت.
 ااططررححيي االلأأسسئئللةة ذذااتتههاا ععنن االلققصصةة ككمماا للوو ككننتت تتققرر •
 أأيينن ككتتااببااً ممططببووععااً.
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 �م�ن؟ 
  �ك�و�ن�ي �ق�د�و�ة �ف�ي �ا�ل�ق�ر�اء�ة!
 إإذذاا ررآآكك ططففللكك تتققررأأيينن، ففسسووفف ييررغغبب ففيي االلققررااءةة ههوو االلآآخخرر.
 
 أأششررككيي أأسسررتتكك ففييمماا تتققررأأيينن، ففححددثثييههمم •
 تت وومماا أأععججببكك ففيي االلققصصةة. ععمماا ققررأأ
 ششججععيي االلأأصصددققااء ووااللأأههلل ععللىى تتببااددلل االلككتتبب  •
 ممعع ططففللكك. ففككللمماا ررأأىى ططففللكك ععددددااً أأككببرر ممنن االلأأ
 ششخخااصص ييققررأأوونن، ااششتتددتت ررغغببتتهه ففيي االلققررااءةة ههوو االلآآخخرر.
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 �م�ا�ذ�ا �ب�ع�د؟
  للااككتتششاافف االلممززييدد ععbooktrust.org.uk ززوورريي 
 نن سسححرر تتببااددلل االلققصصصص ووااللككتتبب ووااللأأننااششييدد ممعع ططففللكك.
 
 سستتججدديينن:
 ييدد ممنن االلتتللممييححااتت ووااللننصصاائئحح.االلممزز •
 ممققتتررححااتت ووتتققييييممااتت ببششأأنن االلككتتبب. •
 أأللععااببااً تتففااععللييةة. •
 ققصصصصااً ييممككننككمماا االلااسستتممااعع إإللييههاا أأوو ققررااءااتتههاا ممععااً. •
 ممععللووممااتت ععنن ببررااممججنناا. •
 �م�ع �ت�م�ن�ي�ا�ت�ن�ا �ب�ق�ر�اء�ة �م�م�ت�ع�ة!
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 �م�ا�ذ�ا �ب�ع�د؟
  للااككتتششاافف االلممززييدد ععbooktrust.org.uk ززوورريي 
 نن سسححرر تتببااددلل االلققصصصص ووااللككتتبب ووااللأأننااششييدد ممعع ططففللكك.
 
 سستتججدديينن:
 ييدد ممنن االلتتللممييححااتت ووااللننصصاائئحح.االلممزز •
 ممققتتررححااتت ووتتققييييممااتت ببششأأنن االلككتتبب. •
 أأللععااببااً تتففااععللييةة. •
 ققصصصصااً ييممككننككمماا االلااسستتممااعع إإللييههاا أأوو ققررااءااتتههاا ممععااً. •
 ممععللووممااتت ععنن ببررااممججنناا. •
 �م�ع �ت�م�ن�ي�ا�ت�ن�ا �ب�ق�ر�اء�ة �م�م�ت�ع�ة!
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