
طااافصل ااااال  كاااتف للالفمعاااللدطااافصل لااالل  ااا مللل

د اّل لظمل  نفسل ا ل اف االل  يلة املل مظ  امللللل

دبااااافوسلم للاااااحمل  اااااحال    ااااافل ااااا لل.ل حلف كااااامل

 م اااا  سيلب اااااٍ لطللاااافٍيلوطاااالصيلد اااا يلم   ااااملللللل

فلعااافٍال   ةاافسلبن اا ف فل  ااافٍملل  اا ل ف ا اافل اال

عنتاااا ل  ااا لوشااالملل  كااا  ل ت  ااااحفل نكااال لللللل

وحنااا لط:لباااف  ملد  ركااال ة للدملااالمل  ت اااف ص

   باااااا لورلوعلٍباااااا لهاااااكالل  اااااا ملهاااااللباااااف ك رلل
. رٍ

د  لهكالل  اا   فسلد ضطاي  بفسلطل  ن السلللل

 افلباكلاةباامل لطف اهتل واف فلدع ااف صيلبااا  ل اافٍيلللللل

 رااااااايلةااااااة ل نااااافللاااااتفٍل  ظااااا رلدةاةاااااال  ااااافٍللل

  ل  كةبمل،لعافولبلضل  لافال سلبتطيايحافل   اللل

خاافٍسل  ااا ملدبااف خاللهملب مهاامل  رل ااا للللل

 ملااااايل حلراراااااشل كااااا دالل  كااااا  ل ااااا  ٍل ل للل

عو ت اااالطلبلااااضل   ااااافعلاتاااافل اااا ل  اااااافسلل
. ىتل  غ دب

هاااالو  اااانخفل  تطيااااٍللل:لد كااا ل ح وااافلد  تاااكا لل

   اااا  للدهااااال خت ماااافلدمت اااافلةتنفلاااا ل اااا لااااااللللل

  رلد  بلطل:لظااااااا دلل  لفال ااااااامللد ٍعافطف ااااااافل

   اااح فلودل فٍلاااتح فلودل فٍ  ااافلد  د ملطلل
 ف ٍلحمل

 اا ل مل االرلوعله اافيلل  اااا ل ياا بل ماااف ٍسلللللل

جب اا لب اافةفسل   الةفلاتاافلهملحناللشااح ة للل

ودلواثاااا لم ا واااافلد اااا ل ملاااا دللوة  اااافلوعللفةاااامللللللل

   اااال  فٍ لااشل لعت اافديل  نااا ل  دصل اا للل

ةلمااااالل اااا لاااااال اااافرلدوعل  لاااافرلل/شااااح ل اةاااا  ع

  فٍ لااااااشل مراااااااالةااااااافول  اااااا لوبلاااااافلعراااااافة لطلل

.و  ي ل  رفمر/ نتا لشح ل ب
-2-البقية صفحة 

ًاا   أحد أكثر األخطاء التربوية شيوو

ًييدا الييوًن بييترب التربويية ً  ويية   

هتذيب مسيت ر  بديدأ م يذ ال   ية     

ل األوىل ملولد الطفل  وبسيت ر ويوا  

.ً يييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 
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مارس/آذار2019/3: العدد

منننننننننأربع نننننننننرسير   ننننننننن ر  نننننننننر   رم   ننننننننن  ر
 ر ننننننر  )قرمننننن رستننننننررمديةننننننر  ر      نننننن ر

ىركرنننننننننننننننن ر  ر  تنننننننننننننننرر  وسنننننننننننننننن(  و تيرغننننننننننننننن  أ
ه رمل    ر  دالم رفير لخرمسرمأرش

أر ملديةنننر  رمدننن و  ر ننن. آذ  ر ملرضننن  
ير  تع ننننننن درفننننننننيرا   نننننننن رمننننننننرمل ر روكننننننننر رفنننننننن

  نننننننننننننننتت ر هررمننننننننننننننن رمدنننننننننننننننر   تررمنننننننننننننننن   ر
كر مل   ننن ر ل نننر ر  نننر رذر ننن    روذ ننن

ذننننن  سير  دنننننر  ر  عرشننننن  رمنننننأر ننننن ر ر
رمننننننننننننأر  نننننننننننن عر  فالجننننننننننننر  رو  ننننننننننننىر   ننننننننننننر  

 ر  تهننن  ر وا انننرر ل نننر ر  نننر را ع  منننر
لر نننأر مل   ننن رم ننن رامل ادنننهررو مل  ذننن

  تنننننن رمنننننن  رستننننننررومننننننررعنننننن  ر   تننننننررمنننننننأر
روأنننننن  كر ل عهننننننرر ننننننأراط عننننننر  اطننننن   

 ربسنىر مل    رول  ذهنرر ررىنىرارمل   ن
.   ىر ملدت  ر 

ر  ص   ر مل  ت رو   صر  ترسيرم
ٌ
ملخ ذ
ثر ننننأر نننن التررفنننننير   نننناسرانننن  رذ ننننن

ننننر ر ننننأر  ر  تننننررامل نننن  سترروك   ر تننننر ر با

 ر نتننننننرراتنننننن عرا  ننننننر  رمل   نننننن: عننننننر ر  تننننننر
  ب نننننن رخر نننننن رذ  را نننننننرم - نننننن     

ر اتنننن ثراانننن   
روجتننننرفيا  ع اتنننن را بنننن ث 

  نننننننننىرم  ذنننننننننلر ع    ننننننننن رمنننننننننأر  صننننننننن ر
 روقنننن.   ت ه ننن ثرذتننن ر  صنننن ر  تر ننن 

ننننننننننننننرر  انننننننننننننن  ر ملديةننننننننننننننر  ر ننننننننننننننر  ر ات رم 
ررار دننن  ور نننأر ولنننر رو ذننن  و و  نننع 
  صننننننننننن ر  تر ننننننننننن رقنننننننننننرعر ل نننننننننننر ر  نننننننننننر ر
يراإلال هنننننننررانننننننمل ر مل   ننننننن را  نننننننع رفننننننن

 صننننننننننن  هررمنننننننننننأر  صننننننننننن ر  فنننننننننننرمأربسنننننننننننىر
  صننننننن ر  تر ننننننن رفنننننننير  عنننننننرعر      نننننننن  
 ور ملرضنن  ورو ننن رتعنن راتنن عهدرانندرق نن

و  ننننننننننننننننننني عر رع  ننننننننننننننننننن ر  طنننننننننننننننننننال ر و ر
 ر  ننننننننتم ر رفننننننننيرمنننننننن    رمننننننننرمل ر  فرن  نننننننن

  منننننننن ر  نننننننن ثرعع هننننننننرراف نننننننن ر  ننننننننىرانننننننن  ر
نننننل ربذر نننننن رارملتر   نننننن ر ر    نننننر رو  تملاذ

 ا ثرمفلران  ر    نر رمن رأفينررمنأ
  طنننننننننننننننال رفنننننننننننننننيرأفينننننننننننننننررمنننننننننننننننأر ملننننننننننننننن    ر

!    د     ر  خ   
-2-البقية صفحة 

تلميذ من الصف التاسع

سم مستشارة البلدية املسؤولة عن ق
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وقنننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر نننننننننننننننننننننننننننننننننننن   ر
 ملديةننننننننننننننننر  ر  ننننننننننننننننى
 دننننننننننننننننننننننننننننننر رمنننننننننننننننننننننننننننننن   ر
 مل   ننننننننننننننن ر ل نننننننننننننننر ر

مل ر  ننر رذر نن    راننن
اننننننننننننننننننننننننننن  ر    نننننننننننننننننننننننننننر ر
و  ت نننننن كر نننننندر  ننننننأ
  اصننننننننننننننننننننننننلر ننننننننننننننننننننننننن  ر
  ع ننننننننننننننننننننننننلر ل ننننننننننننننننننننننننر ر

منننأرو  ررأينننلر  عنننرسي
ِق نننننننننننننننننننننننننلر  طننننننننننننننننننننننننننال ر
 ن دننننننننننننننننننننننننننننننننهدرفننننننننننننننننننننننننننننننننير
نننننننننننننن رر    ننننننننننننننلتدرو    

عهننننننننننننننننننننن ر ملع  ننننننننننننننننننننني ر

.   ؤو 

    ننننننننننننننننننننننننننر  ركرننننننننننننننننننننننننننن ر
ب  را نننننننننننننننننننننننن رعنننننننننننننننننننننننن   ر
ا   ننننننننننننننننن رع  ن تنننننننننننننننننرر
وخ عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر
 ملديةننننننننننننننننننر  رمننننننننننننننننننأر
  نننننننننننننننننننننننننن نررارن تننننننننننننننننننننننننننر  ر
رع ننن ر نننأ و نط نننر  
 مل   نننننننننننن رول  نننننننننننن 
 ملننننننننننننننننن   ر  ر تننننننننننننننننن عر
ار اصننننننننننننننننننننننننرورستننننننننننننننننننننننننرر
 تتنننننننننننننننننننننننننن عرا  ننننننننننننننننننننننننننر  ر
 خنننننننننننن  ر  ننننننننننننررذنننننننننننني ر

 نن رننتتننلربسننىر مل   
. ل     

رائحة الربيع وحر الصيف

 ااااااااافلم  اااااااااهتلااااااااااالهاااااااااكاللللل

  اااا :ل ملياافسلو ف نافلل

  يلةاااااااالددماااااااهتل متاااااااحف للل

 ماااف ٍسلدبف ةاااملل لاااترافصل

  لاااافرل  فٍ لااااشل  فةااااف،للل

  اااااااااااااافلباااااااااااااافص لوماااااااااااااال رل ل

ةو  ااانلعل متراااف ل  دمااافسللل

 منفلاااااااملل   اااااا  ل ااااااا لل

عتنفلااااااااااا ل ااااااااااا ل اااااااااااا لل

 مااافولد لعتلاافٍ ل اا ل

 اااااااافول  يااااااا بل  ااااااا ل

د لل خلاال لد ا ل  للل

ةت عااااا ول  اااااالل   ااااافلمللل

 ااااااا لم اااااااٍ لد  ااااااا يل ااااااا لل

  ل اامله  ل اافل ااف  لبلااضللل

  هااااااااف لبف  اااااااا  لماااااااااالل

  لمااهتل داافملودل منفلاا للل
.مفملما فلا فل ا مف

   ث اااامللاااااث للد تلاااافملللل

دط اااافسل ض ااافي سلعناااحفصللل

  اناااااافل اااااا   ل  اااااا للفللل

ةتلاااااافٍ ل ااااااا ل  تااااااال ٍة لل

 م ااا لسلوااافلد مااافللوة  اااف

عت ااافديل مرااافدٍلد م ااا لس

 ت اااااااااي لهم ٍلل مفٍلاااااااااملل

بااااااف  ملبااااااف   ضلدبلاااااافرللل

 مل  راااملل ااا لٍ ااا ل حلااا سلللل

ه ل  انااااافل  تاااااا للد ااااا الل

 اااافلةاااانالل  ااااالل  راااافملعلل

 ااا له اااا    سل لبااافل اااا للل

. ختف هف

هم ٍلل فٍلااااااااملل   اااااااا  مللل

 يفمااااااافلعلحاااااااشلدعناااااااا لل

ود ااااااااااف ل   ااااااااالٍلطلوةاااااااااملل

 نفلااااااااملل  لحاااااااملوااااااامل

لااااااااال  لافماااااااااهتل ف ااااااااامللودللل

خفحاااااااامللبلاااااااافرل مغااااااااف  للل

 اااا  ملل  د ملد ااافديل

  راافملعل اا لو ااال ن لاامل لللل

شطاامل لد فمةمل لطافٍبكل

بلااا  ل حلااافالٍل ماااافولل

  لو اااااااااااافلد  ااااااااااا لٍولاااااااااااحفلل

 ااا  ملل مفٍلاامللدطاا فعلل

 لاااااااااااااات   ٍهفلطل  ل اااااااااااااامل
.د  ليف 

دحناا ل يفماافلوة  اافلمااكا لل

ود اااااااااف ل   اااااااالٍلبلطاااااااا للل

 ااا  مللوبناافالحمل االاللو لل

  تاااااااافٍلدعراااااااف حفل  ااااااا ل

 ااااااااافحلحمل خلفحاااااااامللودلل

.ل  غااااا ل  اااااًد مللو افم اااااافلل

دحن لهنفل لبفلوعلمًاافلل

باا عل مفٍلااملل   االال نااحفلل

 حلااااااااا سل نااااااااافل ختف هااااااااافللل

 ض ااااا    سل مت ااااا ل  احااااافل
.  ل    يفسل   مسامل

دخناااااااااتملبااااااااا عل اااااااااا  مللل

  ي اااااااااااالةناغاااااااااااشل ااااااااااافرل

 م افسلواافل ل اا لم ةاا يلل

د ل!لد ل ااااااااااااااااا لبلاااااااااااااااااافل

ة ااتحت لو اافمفلباا عل ااافبلل

بلاااضل  ةااافرلودل  لااافبا ل

 لةاااااااً  ل  ااااااا ل  اااااااتل لل

  ت ااااااااااااااااااااال  ل  ااااااااااااااااااشل

 ح  ااااااافل   نااااااافلل.ل بنفالناااااااف

 م ااااااااااااااااااًد امللدٍ  اناااااااااااااااااافلل

طااا فال مفل ا ااافلهاااللماااف   للل

هلاااااامل اااااا لو ااااااالطاااااا فعللل

  اااااااتراايلي هااااااا لدد  ااااااااف للل

د اكّااااااااااا يلةلااااااااااالمل  انااااااااااافل

بف    اااااااااااااااااااامللد م اااااااااااااااااااا للل
!!د  ط  نفعلل

 و ااااااا ل  تطيااااااااٍل ااااااا للل

 و اااااااااااا ل ضم ٍللد و اااااااااااا ل

 ضم ٍلل ااا ل و ااا لعرااااامللل

!شطااملل ضم فع

هم ٍلل مفٍلمل

سم مستشارة البلدية املسؤولة عن ق

سالمةالتعليم تقوم بزيارة ملدرسة ال

ــــــه مام تمـــــاا مـــــ   ال ياســـــي ة الجديـ
ــــدية مامل ــ ــــــة في مــلـــ ــبراليـ ــ ــــ ــ ــــ ــ  "ــــو الليــــــ

ا
أووم

قـــــو   ـــــ  املو ـــــو "  هبـــــه 
ل
قـــــد  ل

اٍا وذكــه  م ا ــا  ملــو لــدي ا ملــد   ــ
كمعلمـــــة فـــــي مدايـــــة القـــــه  ال ـــــا   
و شهين وتحديد في العاا الدراسـي  

بعـــــــــــد م ـــــــــــي   ـــــــــــوا ي 2000/2001
خم ـــــــــــــة ســـــــــــــ وا    ـــــــــــــ  ت ســـــــــــــ   

و مدرسة ال المة وقالو م ا ا قض
.يًراس ة سعيد  واستمتعو ب ا كث
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”Liljanليليان ”طالب الصف التمهيدي 
(Husieهوْسِيه )في زيارة لمكتبة 

شىي، إفي إطايارإشيطيااإالايتعإيشعهاميادرإيشيدراىدرإاهي إلايار إالم 

ىي،إاصاحىتإالمعهم،إماجد إيهدىإاتىدماإطل إم شىي،إهيييا،إاليرا

رمنإالمدري،إيهييا إاييشيىهشدرإاامهي،إالم شىي،إي تيذتإشيجي إطلياد
.لطاقىعضإالشعهاماتإياإلصغاءإطل إقصصإشرياداإلدرإىايهيىداإا

"  fritids”ىعضإاليطاااتإالش إاييرإىداإالاتعإف إ يقاتإالفراغإ

.يه إالشدرعإاه إفيينإالاىخإي افا،إطادادإالاعار

مجموعة من طالب الصف 
في رحلٍة " ب"الثاني 

ى مدرسية، وتبدو السعادة عل
وجوههم وهم يستمتعون  

.بهذه األلعاب

اتهم بقراٍر من مدير المدرسة واستجابة لرغبات الطالب وتوصي
تم في الرابع من شهر آذار افتتاح كافيتيريا

(----------------  )
عك لل   لهم ٍ فل مل  ملل  مفل ما  

ف ملل  كف ات ةفلع ترااليد ٍهفل  ل  ي بلد ملظ كلةل ا فل  ل   

  تفللمللد  ث  ل ىتل  لفش للدعرفرلهلمل   نفدةكفسل خل ا ملل

.د مك دبفسل   فخنمللد  افٍملل رفبالوللفٍيلٍ اةمل
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ميينإ جييفإشحفاييلإيشطييجاعإالاييتعإاهيي إالرييير

يتاصيي،إالميهيييىانإميييدر إقييارإالريييارإا يييشاذإ

رايياضإحييريد إىشييدراعإمجميايي،إ ىايير إميييدرإ

اهيييي إ صيييييفإالريييييرإي افايييي،إي ييييعإ ف ييييارهرإ

.يشتاتشدرإىرييماتإجماه،إاه إاليرق

اإمينإالايتعإمينإالصي إ المجميا،إ يمتإايدد 

يايشييييياإفييي إاليدااييي،إهيييذ إ". ع"يإ"  "الثالييي إ

. الهيح،إالجماه،إالش إ هديهاإطل إمدارإالمدريي،

ياتإالط رإالجلايفإلسييشاذإراياضإيلهمعهمي،إىاير

جالإيرايااإليقيفدماإطل إجايى إيمياادش إف إطي
.هذ إالمدم،إالفيا،إالجماه،

الريييارإا يييشاذإرايياضإحييريد إاحمييفإالهيحيي،إالشيي إشييرإريييمداإ
.ع/ يطيجالهاإشحتإططراف إمنإقَِىِفإاتعإالصفانإالثال 

،إاييميينإىعمهاي"  "اتعإالصي إالراىيعإ

فهشيييير إالماييييا إيشي افديييياإميييينإالطيييييا عإ

. يالييييياذرياتإيذليييي إفيييي إحصيييي،إالعهييييير

،إ طرفتإاه إهذ إالشجرىي،إالمعهمي،إيياما

،إىعييدإطييرمإ همايي،إ نإش ييينإالماييا إصييافا

نإيييايي،إيتالايي،إميينإالى شارايياإي ارهيياإميي

المييييييادإال يييييار إل ييييي إشصيييييى إصيييييالح،إ
.  لهطرع

عمها،إا ينإمنإالمعهيرإ نإالطر اتإالمتشص،إشييرإىشصفا،إيشييا،إالماا  إطالإ نإالشجرى،إال
. مدليلداإ  ىرإيشريخإف إ ذهانإالاتع إيف إىعضإالىتدإايشتدمينإالفتشرإالجاهل
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هل تعلم

أن للزرافة عنق الجمل، وجلد  النمد    

.وق ون الظبي وأسنان البق ة

اخت اع السيارة

جدار  بع  اخت اع المح ك الذي يسي  بواسطة اإلنف

وسدديارة 1894الدد اخلي بينيددل أوا سدديارة سددنة 

“ مدز دايل”فيلوم الصغي ة وال خيصة في مؤسسة 

.وذلك أواخ  الق ن التاسع عش “ بنز”و 

ه  نبض قلب الطفل أس ع من

في الكب 

يبلدددع معددد ا الندددبض فدددي   

الطفولدددة أسددد ع منددده فدددي   

الشددديةوخة ولدددية  يدددادة   

النددبض أو نقصدده أو عسدد اعه 

وعبطائدددده عارمرددددا م مدددديرا  

لما فالثابل أن القلوب تةتلف

يةتلددف الشددة  عدد  ا خدد   

فمدد  الممكدد  أن يبلددع عدد د 

ي نبضات قلب بطل فدي الجد   

نبضة وعن  شدة  خخد    40

نبضة فدي ال قيقدة وقد    90

.نبضة150تصل على 

•

•

•

•

•

•

•

•

هل تعلم

مسابقة في الفوا ي  واأللغا  لطالب الصف  
مع الملمة قم  عي و، وعلى الطالب  " أ"الةامة 

أن يعث وا على الفزورة ب ايرة ثم يقوموا بفك  
"الكنز"رمو ها ومحتواها ليتوصلوا على 

وصورة مع الفائزات بكنز المسابقة



-(6)-السويد  /مالموالسالمة مدرسة مارس /آذار2019/3:   العـدد

2019مارس 18يوم اإلثني  الموافق ” Fritids”نشاطات جماعية مع طالب الف يتي س 
ذه  حيث أفادت معلمات الف يتي س بأن الطالب كانوا في غاية السعادة واالمتنان لمثل ه

.النشاطات التعليمية والت فيهية والمسلية

 غيب غيب

احـ بواءــ 

ا ــــقبش يح

ريب
ْ
ا ــقهقتت

اءــُرغوارــخ

ارــــعـيُُاءـــثغ

احــــنببـيـنب

مــــواءض ـك

ا ـيـــقصهـيل

 مـيـــبفحيـــح

خوارزئيــــه

نقيقا يم

أزيزنعيق

ط ي زمجه 
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Power House Café

Programmering är numera en del av läroplanen. Både 
under undervisningsmålen för matematik och teknik finns 
krav på eleven att utveckla förståelse för 
programmeringens användningsområden och olika 
programmeringsmiljöer. Som kompetensutveckling för Al-
Salamahskolans lärare har vi anlitat Cool Minds.

Efter lång tids väntan från 

både högstadieeleverna 

och personal har utveck-

lingsgruppen i samråd 

med rektorn kommit 

överens om att öppna en 

cafeteria för högstadie-

eleverna samt även 

skolans personal. 

Cafeterian är öppen 

mellan 9-10 för all 

personal och 9.20-9.40 för 

högstadieelever (skolår 7-

9).

Detta projekt är främst 

riktat för 

högstadieeleverna men 

mellanstadiet får tillträde 

med kuponger som 

undervisande lärare kan 

ge till elever som 

motivation för deras 

prestationer.

Ett förslag till cafeterian 

kom in från mellanstadiet 

som röstades sedan fram 

av högstadiet. Vinnande 

namn var Power House 

Café och vinnaren var 

Hannah i klass 4a.

Utöver detta projekt för 

högstadieeleverna har 

rastaktiviteter planerats in 

för både lågstadiet och 

mellanstadiet. 

Som trygghetsgrupps-

anordnare har Mirna tagit 

till sig uppgiften att följa 

upp cafeterian. Vi tackar 

även Yahya, Fouad, Saad 

samt andra pedagoger och 

rastvakter som hjälpt till 

och gjort cafeterian till ett 

lyckat projekt.

Mirna Elmasri

Programmering Visuell programmering 
är ett spännande sätt för 
de minsta att bekanta 
sig med principerna 
bakom programmering, 
som både är kul och 
lärorikt! Programmet 
som används här heter 
Scratch – en plattform 
som utvecklades av MIT 
för att enklare greppa de 
grundläggande 
koncepten inom 
programmering. Under 
denna kurs fick lärarna 
lära sig utveckla ett 
enkelt spel.
Även eleverna i 4-6 
kommer få utbildning 
inom Scratch under april 
månad. I våra 
programmeringskurser 

får eleverna lära sig att 
använda matematiskt 
tänkande i praktiken.
När eleverna fått goda 
erfarenheter av 
Scratch/spelprogrammer
ing tar vi nästa steg som 
blir programmering i 
Java, med hjälp av 
Processing – en open-
source mjukvara som 
gör det enklare att ta 
sina första steg in i 
textbaserad kod. Java är 
världens mest använda 
programmeringsspråk, 
och används i allt från 
gatlampor till 
rymdskepp.

Mirna Elmasri
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:  مقلم األستاذ

محمد آغا

بدأ  حبسن إملعامةل حىت حتسن معاملتك)1 .إ 

ن سا)2 .حمتك بلساهناجتنب إل هانة لها حىت ل تظل رإخسًة يف قلهبا وعقلها وإ 

للقلدددل ا ددا عددد إ ا إلت ددو  اددجه إلجعددس  ددن عددا بو   ن يف إلعتددج  إ  ر   )3

.وماالك إلعمل تتقى يف إلعمل

حدى إلقريتات، مثًل )4 بدإء إل جعاب ب  حددى جتنب إ  ر  إلغن  ا ا ك   أ و حىت ب 

.إلفناانت

إتتع إحلجإر لغًة ب نكام ذكّرها دإمئًا بفضائلها عليك وإنب عيجهبا إليت صدرت مهنا و )5

.فاحلجإر حمجر  أ سايسٌّ للسعاد 

نفعال وإلغضب   ندس يفسدد إلسدع)6 اد  وتدككر بدن ن كن هادئًا معها وجتنب رسعة إل 

.إلتااُحن وإلتغضاء يؤدي إ ا إل ختلف وإلتنافر

.ها يف هجإايهتاإمنحها إلثقة بنفسها ول جتعلها اتبعًة كل يف لك يشء وجشع )7

.إْثِن علهيا عندما تقجم بعملو يس تحدل إلثناء)8

فدض  مدا كرث  إلالكم دإء عند معظم إلنساء وإل نصات هدج إاوإء إلندا ع   هندا ت )9

.يف قلهبا من مهجم فتحبُّ بلرإحة

ن أ خدكت ل تكددن عنضــًدإ يف أ رإئك فا ن كن رأ اًي لها فضس إلصددجإب فهل)01 يرضُّك إ 

بس؟

ــًيا بدرسجل هللا)11 صد  هللا عليدس وسد  إس متع إ ا نقــدها كل بصــدرو رحــبو تن ّسِ

ذ كن يسمع من زوعاتس ول يغضب مهنن .إ 

!ل متزح معها مزًحا يُغيظها ول تُطيقس)21

ات إن عواطف املرأة تبدو عصية على الفهم إذ أن مزاجها ال يتسم بالثب: قال الراوي
.وعرب هذه النصائح البسيطة حناول جعلها فى حالة سعادة وجنعلك يف قمة الرضا

نصائح للرجل من أجل  

إسعاد املرأة


