
االووحددةة االثامنة  االتعليیمم 

أأ. ااستمع إإلى االقصة االتاليیة ثمم أأجبب عنن ااألسئلة. 

االقصة ااألوولى 
حضرر أأحدد االططالبب في إإحددىى االجامعاتت في كوولوومبيیا متأخرراا محاضررةة ماددةة االرريیاضيیاتت. ووجلسس في آآخرر 
االقاعة وونامم بهھددووء. ووفي نهھايیة االمحاضررةة ااستيیقظظ على أأصووااتت االططلبة. ثمم نظظرر إإلى االسبووررةة فووجدد أأنن االددكتوورر 

كتبب عليیهھا مسألتيینن فددوونهھما بسررعة في كررااستهھ ووخررجج منن قاعة االمحاضررااتت. 
وولما عادد إإلى االبيیتت بددأأ يیفكرر في حلهھما. ووكانتت االمسألتانن صعبتيینن فذذهھھھبب إإلى االمكتبة ووأأخذذ يیططالع االمررااجع 

االمختصة. 
ووبعدد أأرربعة أأيیامم ااستططاعع حلل االمسألة ااألوولى. ووهھھھوو ناقمم على االددكتوورر االذذيي أأعططاهھھھمم هھھھذذاا االووااجبب االصعبب !! 

ووفي محاضررةة االرريیاضيیاتت االالحقة ااستغرربب أأنن االددكتوورر لمم يیططلبب منهھمم االووااجبب. فذذهھھھبب إإليیهھ ووقالل لهھ: يیا ددكتوورر 
لقدد ااستغررقتت في حلل االمسألة ااألوولى أأرربعة أأيیامم ووحللتهھا في أأرربع أأووررااقق. فتعجبب االددكتوورر ووقالل للططالبب: 

وولكني لمم أأعططكمم أأيي ووااجبب !! 
وواالمسألتانن االلتانن كتبتهھما على االسبووررةة هھھھما أأمثلة للمسائلل االتي عجزز االعلمم عنن حلهھا ..!! 

االحكمة 
هھھھذذهه االقناعة االسلبيیة جعلتت كثيیرراا منن االعلماء ال يیفكرروونن حتى في محاوولة حلل هھھھذذهه االمسألة. ثمم لوو كانن هھھھذذاا 

االططالبب مستيیقظظا ووسمع شررحح االددكتوورر لما فكرر في حلل االمسألة. وولكنن رربب نوومة نافعة. 
ووماززاالتت هھھھذذهه االمسألة بووررقاتهھا ااألرربع معررووضة في تلكك االجامعة. 

بب. ااستمع إإلى االقصة االتاليیة ثمم أأجبب عنن ااألسئلة . 

االقصة االثانيیة  
منن يیستططيیع أأنن يیخررجج االددجاجة منن االززجاجة؟ 

هھھھذذهه االقصة ررووااهھھھا أأحدد االمعلميینن ااألفاضلل٬، ووكانن يیتصفف بالذذكاء وواالحكمة وواالحلمم ووسررعة االبدديیهھة. 
يیقوولل هھھھذذاا االمعلمم ووهھھھوو معلمم للغة االعرربيیة: في إإحددىى االسنووااتت كنتت أألقي االددررسس على االططالبب أأمامم ااثنيینن منن 
ررجالل االتووجيیهھ لددىى االووززااررةة االذذيینن حضرروواا لتقيیيیمي ووكانن هھھھذذاا االددررسس قبيیلل ااالختباررتت االنهھائيیة بأسابيیع قليیلة!! 

ووأأثناء إإلقاء االددررسس قاططعهھ أأحدد االططالبب قائالً: يیا أأستاذذ االلغة االعرربيیة صعبة جدداا؟؟! ووما كادد هھھھذذاا االططالبب أأنن يیتمم 
حدديیثهھ حتى تكلمم كلل االططالبب بنفسس االكالمم ووأأصبحوواا كأنهھمم حززبب معاررضة!! 

فهھذذاا يیتكلمم هھھھناكك٬، ووهھھھذذاا يیصررخخ٬، ووهھھھذذاا يیحاوولل إإضاعة االووقتت ووهھھھكذذاا!!… 
سكتت االمعلمم قليیال.. ثمم قالل:حسنا ال ددررسس االيیوومم٬، ووسأستبددلل بالددررسس لعبة!! فررحح االططلبة٬، ووتجهھمم االمووجهھانن . 

 ررسمم هھھھذذاا االمعلمم على االسبووررةة ززجاجة ذذااتت عنقق ضيیقق٬، وو ررسمم بددااخلهھا ددجاجة٬، ثمم قالل :منن يیستططيیع أأنن 
يیخررجج هھھھذذهه االددجاجة منن االززجاجة؟؟!!! بشررطط أأال يیكسرر االززجاجة أأوو يیقتلل االددجاجة؟؟!!! 



بددأأتت محاووالتت االططلبة االتي فشلتت جميیعهھا٬، ووكذذلكك االمووجهھانن فقدد اانسجما مع االلغزز ووحاووال حلهھ وولكنن االجميیع 
فشلل فصررخخ أأحدد االططلبة منن آآخرر االفصلل يیائسا: 

يیا أأستاذذ: لنن تخررجج هھھھذذهه االددجاجة إإال بكسرر االززجاجة أأوو قتلل االددجاجة٬، 
فقالل االمعلمم : ال تستططيیع خررقق االشررووطط٬، فقالل االططالبب متهھكماً: 

إإذذنن يیا أأستاذذ قلل لمنن ووضعهھا بددااخلل تلكك االززجاجة أأنن يیخررجهھا كما أأددخلهھا٬، فضحكك االططلبة٬، 
وولكنن لمم تددمم ضحكتهھمم ططوويیال!!! 

فقدد قططعهھا صووتت االمعلمم ووهھھھوو يیقوولل :صحيیح٬، صحيیح٬، هھھھذذهه هھھھي ااالجابة!! 
منن ووضع االددجاجة في االززجاجة هھھھوو ووحددهه منن يیستططيیع إإخررااجهھا كذذلكك أأنتمم!! 

ووضعتمم مفهھووما في عقوولكمم أأنن االلغة االعرربيیة صعبة فمهھما شررحتت لكمم ووحاوولتت تبسيیططهھا فلنن أأفلح ااال ااذذاا 
أأخررجتمم هھھھذذاا االمفهھوومم بأنفسكمم ددوونن مساعددةة٬، كما ووضعتمووهه بأنفسكمم ددوونن مساعددةة!! 

يیقوولل االمعلمم اانتهھتت االحصة ووقدد أأعجبب بي االمووجهھانن كثيیرراا!! ووتفاجأتت بتقددمم ملحووظظ للططلبة في االحصصص االتي 
بعددهھھھا.. بلل ووتقبلووهھھھا قبووال سهھال وويیسيیرراا!! 

هھھھذذهه هھھھي قصة ذذلكك االمعلمم٬، 
فكمم ددجاجة ووضعنا نحنن في حيیاتنا ووأأووهھھھمنا أأنفسنا بذذلكك؟؟!!! 

االحكمة: 
ال شيء في هھھھذذهه االددنيیا صعبب٬، فكلنا نستططيیع أأنن نخررجج االددجاجة منن االززجاجة٬، وولكنن بعدد االتووكلل على هللا 

أأووالً ووأأخيیررااً. أأفكارركك منن صنعكك فانظظرر كيیفف تصنعهھا. 
 

أأ. ااستمع إإلى االجززء ااألوولل منن هھھھذذاا االفيیلمم االتعرريیفي عنن معهھدد فاتح ثمم أأجبب عما يیأتي. 

االجززء ااألوولل 
معهھدد فاتح 

تقددمم مؤؤسساتت فاتح االتعليیميیة  االيیوومم خددماتهھا لخمسة آآالفف ططالبب ووتمضي نحوو االمستقبلل بخططووااتت ووااثقة 
بفضلل ااألعمالل االمميیززةة االتي يیقوومم بهھا كاددررهھھھا االتعليیمي االخبيیرر وواالنمووذذجي. 

رريیاضض ااألططفالل 
يیبددأأ تعليیمم ماقبلل االمددررسة في معهھدد فاتح في سنن االرراابعة؛ حيیثث تكسبب ااألساليیبب االتعليیميیة لألططفالل في سنن 

االرراابعة وواالخامسة وواالساددسة في صفووفف االحضانة قيیما جميیلة تبررزز االمووااهھھھبب االكامنة لدديیهھمم . 
يیهھددفف االبررنامج االتعليیمي في رريیاضض ااألططفالل إإلى تططوويیرر تالميیذذنا منن االناحيیة االبددنيیة ووااالجتماعيیة وواالعاططفيیة 

وواالفكرريیة٬، 



 كما يیتمم ددعمم هھھھذذاا االبررنامج بموواادد أأخررىى كاالنجليیززيیة وواالحاسووبب وواالمووسيیقى وواالمسررحح إإضافة إإلى االررحالتت 
ووااالحتفاالتت االتي نهھددفف منن خاللهھا إإلى مساعددةة تالميیذذنا على االتالؤؤمم مع حيیاةة االتعلمم وواالمددررسة بططرريیقة 

مسليیة. 

بب. ااستمع إإلى االجززء االثاني منن هھھھذذاا االفيیلمم االتعرريیفي ثمم أأجبب عما يیأتي. 

االجززء االثاني 
االمددااررسس ااالبتدداائيیة 

يیططبقق االتعليیمم ااالبتدداائي لدديینا على شكلل مشارريیع بحيیثث يیتمم االترركيیزز على االتالميیذذ بددعمم منن أأووليیاء أأمووررهھھھمم كما 
تمم تصميیمم االمختبررااتت وواالمررااكزز االثقافيیة وواالفنيیة وواالرريیاضيیة  للمساهھھھمة في تططوورر االططالبب . 

يیتمم تعليیمم االلغاتت ااألجنبيیة بأحددثث االتقنيیاتت ووباستخدداامم مناهھھھج ووتقنيیاتت معاصررةة كما يیتمم تررسيیخ االلغة ااألجنبيیة 
لددىى االططالبب بفضلل مددررسيینا ااألجانبب االذذيینن يیددررسوونن بلغاتهھمم ااألمم في مددااررسنا االمنتشررةة في ددااخلل ووخاررجج 

االبالدد . 
تجررىى االمقابالتت ووااالختباررااتت االمتنووعة لططالبنا تحتت إإشرراافف أأخصائيیيینن نفسيیيینن باإلضافة إإلى إإقامة تعاوونن 

مع أأووليیاء ااألموورر لتحفيیززهھھھمم على االنجاحح. 
 عالووةة على االتعليیمم االخاصص االمووجهھ لططالبنا االمتفووقيینن تتاحح االفررصة لططالبنا االذذيینن يیعانوونن منن صعووبة في 

االتعلمم لالستفاددةة منن االددررااساتت االخاصة وواالحصصص ااإلضافيیة  االمددعوومة بالووسائلل االمساعددةة. 

ثانوويیاتنا 
منن اامتيیاززااتت االددررااسة في معهھدد فاتح أأنن ططالبهھ ال يیشعرروونن بالقلقق تجاهه ااالنططالقق  إإلى معترركك االحيیاةة وواالددخوولل 
إإلى االجامعة فيیتلقى ططالبب معهھدد فاتح تعليیمهھمم ليیستططيیعوواا ااالنسجامم مع متططلباتت االعصرر االمتغيیرر وواالتووااصلل مع 
االعالمم وومتابعة االتططووررااتت االعلميیة وواالتكنوولووجيیة ووذذلكك ليیصبحوواا أأفرراادداا منتجيینن وومنسجميینن مع أأنفسهھمم 

وومحيیططهھمم وومسلحيینن بالعززيیمة للعملل وواالنجاحح . 
يیستعدد ططالبنا للحيیاةة االجامعيیة منن خاللل االددررووسس االمناسبة الهھھھتماماتهھمم وواالحلقاتت االددررااسيیة ووبرراامج تعليیمم االلغة  

ااألجنبيیة وويیكتسبوونن االثقة منن خاللل االددررووسس االمناسبة الهھھھتماماتهھمم وواالحلقاتت وواالمهھررجاناتت . 
كما يیعملل ططالبنا مع مددررسيیهھمم في االمختبررااتت ليینفذذوواا أأعماال أأكادديیميیة. 

 وونتيیحة لهھذذهه ااألعمالل يیتمم إإعدداادد عشررااتت االمشارريیع في كلل عامم في االفررعيینن االعلمي ووااألددبي لبيیقى االتعاوونن 
قائما في ااألعمالل االمشترركة مع االكثيیرر منن االجامعاتت لتنفيیذذ هھھھذذهه االمشارريیع. 

تت. ااستمع إإلى االجززء ااألخيیرر منن هھھھذذاا االفيیلمم االتعرريیفي ثمم أأجبب عما يیأتي. 

االجززء االثالثث 
ااألنشططة ااالجتماعيیة في معهھدد فاتح 



تحظظى االحيیاةة ااالجتماعيیة في معهھدد فاتح باهھھھتمامم بالغ فيیتمم تنظظيیمم ااألنشططة في االمكتباتت ووصاالتت االمؤؤتمررااتت 
ووأأنشططة االسيینما االجيیبب وواالمررااكزز االرريیاضيیة لتططوويیرر االنووااحي ااالجتماعيیة كما تتمم كافة أأنشططة ااألندديیة 
وواالفعاليیاتت غيیرر االصفيیة في هھھھذذهه االمررااكزز بمساعددةة مووجهھيینن محتررفيینن ووهھھھذذاا هھھھوو االسببب ااألوولل في كوونن ططالبب 

معهھدد فاتح منفتحيینن ااجتماعيیا ووليیسس ذذهھھھنيیا ووحسبب. 
يیووفرر سكنن االططالبب فررصة ااإلقامة للططالبب ووكأنهھمم في مناززلهھمم مع إإمكانيیة االددررااسة بشكلل منتظظمم عالووةة على 
تقدديیمم خددماتت ااخترراافيیة في االكثيیرر منن االمجاالتت على صعيیدد قاعاتت االططعامم ووخددماتت االنظظافة وونقلل االططالبب 
ووااألمانن.أأما االتووجيیهھ االترربوويي فهھوو منن االعناصرر االثابتة في االحيیاةة ااالجتماعيیة في معهھدد فاتح حيیثث يیقيیمم مووجهھوونا 
االترربوويیوونن االعالقة ما بيینن االعائلة وواالمددررسة وواالططالبب بططرريیقة سليیمة متخذذيینن منن مقوولة: االقددووةة االحسنة خيیرر منن 

االنصيیحة مبددأأ لهھمم. 
 خرريیجوونا 

ال يیتخلى خرريیجوونا أأبدداا عنن االصددااقة ووووحددةة االحالل االتي عاشووهھھھا أأيیامم االددررااسة ما بعدد االددررااسة جمعيیة خرريیجي 
معهھدد فاتح هھھھوو االمكانن االذذيي يیستررجع فيیهھ ااألصددقاء ذذكرريیاتهھمم االمشترركة في نفسس االمددررسة وويیصنعوونن فيیهھ 
خططططهھمم االمستقبليیة.تقددمم االجمعيیة االكثيیرر منن ااإلمكاناتت للخرريیجيینن ووأأسررهھھھمم منن خاللل االفعاليیاتت االتي يیتقوومم بهھا 

حيیثث يیتووااصلل االددررااسة في معهھدد فاتح. 

نجاحاتنا 
لمم يیكنن االنجاحح في أأيي ووقتت منن ااألووقاتت االهھددفف االررئيیسي  لمعهھدد فاتح فالهھددفف تعليیمم ااإلنسانن أأما االنجاحح فكانن 
االمكافأةة.عشررااتت االططالبب حصلوواا على  االعالمة االكاملة في اامتحاناتت االددخوولل إإلى االثانوويیاتت وواالعشررااتت كانوواا 
ااألوواائلل على ترركيیا في ددخوولل االجامعاتت إإضافة إإلى االحصوولل على أأكثرر منن خمسمائة ميیددااليیة في مهھررجاناتت 

علميیة محليیة ووددووليیة ناهھھھيیكك عنن مئاتت االنجاحاتت على االصعيیدد االثقافي وواالفني وواالرريیاضي. 
نحنن على ثقة بأنن ااألهھھھدداافف إإذذاا ما تحوولتت إإلى إإيیمانن فإنن ااإليیمانن سيیتحوولل إإلى حقيیقة ووما كانن يیبددوو كالحلمم 

باألمسس سيیتحوولل إإلى حقيیقة االيیوومم مع معهھدد فاتح. 

جج. ااستمع إإلى االفيیلمم كامال ثمم ناقشش ززمالئكك في االمووضووعاتت االتاليیة. 
معهھدد فاتح 

تقددمم مؤؤسساتت فاتح االتعليیميیة  االيیوومم خددماتهھا لخمسة آآالفف ططالبب ووتمضي نحوو االمستقبلل بخططووااتت ووااثقة 
بفضلل ااألعمالل االمميیززةة االتي يیقوومم بهھا كاددررهھھھا االتعليیمي االخبيیرر وواالنمووذذجي. 

رريیاضض ااألططفالل 
يیبددأأ تعليیمم ماقبلل االمددررسة في معهھدد فاتح في سنن االرراابعة؛ حيیثث تكسبب ااألساليیبب االتعليیميیة لألططفالل في سنن 

االرراابعة وواالخامسة وواالساددسة في صفووفف االحضانة قيیما جميیلة تبررزز االمووااهھھھبب االكامنة لدديیهھمم . 
يیهھددفف االبررنامج االتعليیمي في رريیاضض ااألططفالل إإلى تططوويیرر تالميیذذنا منن االناحيیة االبددنيیة ووااالجتماعيیة وواالعاططفيیة 

وواالفكرريیة٬، 



 كما يیتمم ددعمم هھھھذذاا االبررنامج بموواادد أأخررىى كاالنجليیززيیة وواالحاسووبب وواالمووسيیقى وواالمسررحح إإضافة إإلى االررحالتت 
ووااالحتفاالتت االتي نهھددفف منن خاللهھا إإلى مساعددةة تالميیذذنا على االتالؤؤمم مع حيیاةة االتعلمم وواالمددررسة بططرريیقة 

مسليیة. 

االمددااررسس ااالبتدداائيیة 
يیططبقق االتعليیمم ااالبتدداائي لدديینا على شكلل مشارريیع بحيیثث يیتمم االترركيیزز على االتالميیذذ بددعمم منن أأووليیاء أأمووررهھھھمم كما 

تمم تصميیمم االمختبررااتت وواالمررااكزز االثقافيیة وواالفنيیة وواالرريیاضيیة  للمساهھھھمة في تططوورر االططالبب . 
يیتمم تعليیمم االلغاتت ااألجنبيیة بأحددثث االتقنيیاتت ووباستخدداامم مناهھھھج ووتقنيیاتت معاصررةة كما يیتمم تررسيیخ االلغة ااألجنبيیة 
لددىى االططالبب بفضلل مددررسيینا ااألجانبب االذذيینن يیددررسوونن بلغاتهھمم ااألمم في مددااررسنا االمنتشررةة في ددااخلل ووخاررجج 

االبالدد . 
تجررىى االمقابالتت ووااالختباررااتت االمتنووعة لططالبنا تحتت إإشرراافف أأخصائيیيینن نفسيیيینن باإلضافة إإلى إإقامة تعاوونن 

مع أأووليیاء ااألموورر لتحفيیززهھھھمم على االنجاحح. 
 عالووةة على االتعليیمم االخاصص االمووجهھ لططالبنا االمتفووقيینن تتاحح االفررصة لططالبنا االذذيینن يیعانوونن منن صعووبة في 

االتعلمم لالستفاددةة منن االددررااساتت االخاصة وواالحصصص ااإلضافيیة  االمددعوومة بالووسائلل االمساعددةة. 

ثانوويیاتنا 
منن اامتيیاززااتت االددررااسة في معهھدد فاتح أأنن ططالبهھ ال يیشعرروونن بالقلقق تجاهه ااالنططالقق  إإلى معترركك االحيیاةة وواالددخوولل 
إإلى االجامعة فيیتلقى ططالبب معهھدد فاتح تعليیمهھمم ليیستططيیعوواا ااالنسجامم مع متططلباتت االعصرر االمتغيیرر وواالتووااصلل مع 
االعالمم وومتابعة االتططووررااتت االعلميیة وواالتكنوولووجيیة ووذذلكك ليیصبحوواا أأفرراادداا منتجيینن وومنسجميینن مع أأنفسهھمم 

وومحيیططهھمم وومسلحيینن بالعززيیمة للعملل وواالنجاحح . 
يیستعدد ططالبنا للحيیاةة االجامعيیة منن خاللل االددررووسس االمناسبة الهھھھتماماتهھمم وواالحلقاتت االددررااسيیة ووبرراامج تعليیمم االلغة  

ااألجنبيیة وويیكتسبوونن االثقة منن خاللل االددررووسس االمناسبة الهھھھتماماتهھمم وواالحلقاتت وواالمهھررجاناتت . 
كما يیعملل ططالبنا مع مددررسيیهھمم في االمختبررااتت ليینفذذوواا أأعماال أأكادديیميیة. 

 وونتيیحة لهھذذهه ااألعمالل يیتمم إإعدداادد عشررااتت االمشارريیع في كلل عامم في االفررعيینن االعلمي ووااألددبي لبيیقى االتعاوونن 
قائما في ااألعمالل االمشترركة مع االكثيیرر منن االجامعاتت لتنفيیذذ هھھھذذهه االمشارريیع. 

ااألنشططة ااالجتماعيیة في معهھدد فاتح 
تحظظى االحيیاةة ااالجتماعيیة في معهھدد فاتح باهھھھتمامم بالغ فيیتمم تنظظيیمم ااألنشططة في االمكتباتت ووصاالتت االمؤؤتمررااتت 
ووأأنشططة االسيینما االجيیبب وواالمررااكزز االرريیاضيیة لتططوويیرر االنووااحي ااالجتماعيیة كما تتمم كافة أأنشططة ااألندديیة 
وواالفعاليیاتت غيیرر االصفيیة في هھھھذذهه االمررااكزز بمساعددةة مووجهھيینن محتررفيینن ووهھھھذذاا هھھھوو االسببب ااألوولل في كوونن ططالبب 

معهھدد فاتح منفتحيینن ااجتماعيیا ووليیسس ذذهھھھنيیا ووحسبب. 
يیووفرر سكنن االططالبب فررصة ااإلقامة للططالبب ووكأنهھمم في مناززلهھمم مع إإمكانيیة االددررااسة بشكلل منتظظمم عالووةة على 
تقدديیمم خددماتت ااخترراافيیة في االكثيیرر منن االمجاالتت على صعيیدد قاعاتت االططعامم ووخددماتت االنظظافة وونقلل االططالبب 
ووااألمانن.أأما االتووجيیهھ االترربوويي فهھوو منن االعناصرر االثابتة في االحيیاةة ااالجتماعيیة في معهھدد فاتح حيیثث يیقيیمم مووجهھوونا 



االترربوويیوونن االعالقة ما بيینن االعائلة وواالمددررسة وواالططالبب بططرريیقة سليیمة متخذذيینن منن مقوولة: االقددووةة االحسنة خيیرر منن 
االنصيیحة مبددأأ لهھمم. 

 خرريیجوونا 
ال يیتخلى خرريیجوونا أأبدداا عنن االصددااقة ووووحددةة االحالل االتي عاشووهھھھا أأيیامم االددررااسة ما بعدد االددررااسة جمعيیة خرريیجي 
معهھدد فاتح هھھھوو االمكانن االذذيي يیستررجع فيیهھ ااألصددقاء ذذكرريیاتهھمم االمشترركة في نفسس االمددررسة وويیصنعوونن فيیهھ 
خططططهھمم االمستقبليیة.تقددمم االجمعيیة االكثيیرر منن ااإلمكاناتت للخرريیجيینن ووأأسررهھھھمم منن خاللل االفعاليیاتت االتي يیتقوومم بهھا 

حيیثث يیتووااصلل االددررااسة في معهھدد فاتح. 

نجاحاتنا 
لمم يیكنن االنجاحح في أأيي ووقتت منن ااألووقاتت االهھددفف االررئيیسي  لمعهھدد فاتح فالهھددفف تعليیمم ااإلنسانن أأما االنجاحح فكانن 
االمكافأةة.عشررااتت االططالبب حصلوواا على  االعالمة االكاملة في اامتحاناتت االددخوولل إإلى االثانوويیاتت وواالعشررااتت كانوواا 
ااألوواائلل على ترركيیا في ددخوولل االجامعاتت إإضافة إإلى االحصوولل على أأكثرر منن خمسمائة ميیددااليیة في مهھررجاناتت 

علميیة محليیة ووددووليیة ناهھھھيیكك عنن مئاتت االنجاحاتت على االصعيیدد االثقافي وواالفني وواالرريیاضي. 
نحنن على ثقة بأنن ااألهھھھدداافف إإذذاا ما تحوولتت إإلى إإيیمانن فإنن ااإليیمانن سيیتحوولل إإلى حقيیقة ووما كانن يیبددوو كالحلمم 

باألمسس سيیتحوولل إإلى حقيیقة االيیوومم مع معهھدد فاتح.


