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سبببببببذكران يفراحملاضرةر لسابببببببانر  جمبببببببسالعر يفر اسيترتدعمعرلفر  واستبببببببار  درحدمانر    د ع س ر  اس  عران در د ض سر
سببببباع عر،ر السبببببتدا   ع،رانر سبببببتاد هر  داع ،رانر الحجمبببببس ،رانر  ت سمل،رانر لس ثع،رانر تعىرحيثر ملشبببببس درماررلشبببببس حملت مب
 . الهلسم،رانر  توسانيف،رانر لكسن عر  عتعل،رانرحملتشسه الر

ر،رانحملساليت: لساانر ذهرعر ذهر لسان رحملسفعرةساتواضر ىلرلاس شانر
ر.حمتوى حيث املشاهد على مشاركته .1

ر لرس شس يتر ملشس دانيفرللسطعر    د عر ذه؟
ُ صّافر لتعىرماررأنّ ر"حيثر ملشس درماررلشس حملت "رأانرلسر ُواهرابر"سا عر النتشس "رمادلسر اجحرةر فعر ملشس د فر
إىلرلشبببس حملت رفع ر هنتاسنرلفرلشبببس دح .رانحُوتار ذهر  عسببب اعرفوس عر اتس عرإارحت حر ادشبببس د فر سبببتكشبببسهر لتع  ر

يفرا ،رحملأتببببد سنرانأفا  ر  وسئاعرل ون.راننوتلدرأيفرأ در بسببببذسفر  درحدفعر  تساوعر السئانراذثر    د عرمارأشببببيسقر  لعر
 ملشبس د فرإىلرلشبس حملعرللسطعرف د عرلو اعر عرأّاسرحت دعرمااان.رماررسبذ لر مل سل،رإيفرلشبس حملعرف د عرليب ّر دّلر

يرس وط  رلوجذعيتران  جمؤ ل،رلسر النطذسعر  ذرمارر ّسر   كس عر د اان.رألسرلشس حملعرحمتعىراحمليرف دلرمارراحملسئاان.
إا رشبببس حملع رللسطعر    د عر  تساوعر ّ؟ران اتجمبببسئلر لرحذحملاروىارحمتعىرشبببس حملت رمار  شبببذكس ر ال تدسم ع؟رانلسر  ذير

ر فوّرإىلرلشس حملت ؟ر
إار اتشببببببببار لتعىر  ّذ فرلفرىولرأفا  رمسئاعرلشببببببببس دير    د عرانأتببببببببد سئاان.ر ذ ،ر اقرماررأيفرحكعيفرللسطعر

توعران سااعر داع ر توّدىرلشبببببس د ّر بسبببببسسببببب أ.رمادر سبببببتجدسعرأفكس ر   د عرلس،ر طا رمارر    د عر ملاشبببببع نرم
ن جمّر بسئاعر  تس  ع:ر" لر عر ّذ فرمبسرف  ر  ك س عر كيرأشس حمل ؟ر لر عرل  د؟ر لر عرل رير و تدسم؟ر لرس  رير

ر  نرفولرمسط  ع؟
ر :إ  ّراوضر  عسسئلرهنشسنرحمتعىرحيثر ملشس درماررلشس حملت

سر  ىت س رلعاببببععرايرمو عراب د عر  س  ع:ر دىر نتشببببس ر صببببعرلو اع،رنّدعرمااسراببببدفر العرحوّد سرىصبببب صببببن
ملاس شبببعرلعابببعماس.ر انر ىت س رلع اببب عرحاطذكرمارر ملشبببس د ف:ر ابببافرماررانحار ملشبببس د فران ى رلع اببب عرحتواكر انر

ملعا لرأانرلعاببععرىسقرأحمل ارل لرأسببس  ير   سنرانحتكاانرمااان.رميكاّر ىت س رلعاببععرمسم،رل لرمس   ر سببتيد مر 
ةرلد اتّ.ر انر ىت س رلع اببببببب عر ّ دع:ر سانلرحعفريرحمتع  رل  دنرملشبببببببس د ّ.رةر  ع  ع،رحتصبببببببّد ر  ا ل ر  توا د عر

ر.رYouTube سئدعر لتع  ر بحمل ارإفس نن،ران يرلفراأرللسطعر    د عر  درنصدرأحملارمد رلفر ملشس د  رمار
ميكفر ىت س رلع ابببببب عر سببببببت اسئ ع:رميكاّرند لرللطعرف د عرمفرلع ذعرأانر د نر سببببببت اسئ ع.رةر  ع  عر،ر اجذفرحملدسر

 ملشبببس دانيفرإىلر لتع  ر  درحوكسرهبس  انر ةستبببع،رانلفر ملا حرأيفر شبببس حملع سرلعر ملاتد  ران  شبببذكس ر ال تدسم عر
ر  در تشس حملعيفرلواسر ةا  عرن جماس.
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 ملتيصببصببعرةررCustomer Insight   سببعري  عرنلورمفرتدعمعرتبب   عرن ع ع يترزميار بلا ك عررنشببا ان در
رتعىر  تع تلر ال تدسميرةدجمعرأسذسفرفاجم  ع:نا لرأيسعر  جمع ،رأ  وترحذس لر  اسسرل

رحلدميرحمتعىر  انرانل  درانحاف اير آلىا ف.ر.1
ر  توا فرأبن جماانر دىر آلىا ف.ر.2
ر  صعلرمارر حصسلر  ئانرلعر آلىا ف.ر.3
رنل كر  ذ  ر  كعيفرهلانر   يلرف دسر تشس حملعيفرلعر آلىا ف.ر.4
ردرحيذعاس. مانر  سال ر  اس  عران  وولس ر  تجس  عر  ر.5

 
 احملادثة.

رحت دعرلذسشاننرإىلرمجاع يت؟ لر
مذس نرمفرانسبببببب ار  تدسميرالت سل.رفتس ذنسرلسر توسللر ملشببببببس دانيفرلعر علاانر مل يبببببباأرامتذس  انررYouTubeإيّفر

أتببببد سنرهلان.رحُوتار لس ثعرانسبببب اعرفّوس عرهنشببببسنرمو عرا اّراناأرلوجذ ّ.رانحا در ذهر  وو س ر  تدسلرأيفر عتببببير
رش  يترةر اسحّ.لوجذعيترأشيستنسروىا فراال

لفرىولر  ت دعرإىلر  داع ،رميكاّرااسنر سمدنرلفر ملشببس د فر بانف سنرانل  نر ملشببس د  رلتعىر اسحّ.ر ذ ّ،ر
مادلسرحذ ثرمفرأفكس ر جمبببباجمبببباعرلس،رفّكارةرطا لعر ذدنر د ثرلعر  داع .رإيّفر  تع تببببلر  اس حرلعر  داع ر عر

 حملأر وع انيفرحمللرلانرإىلر اسحّرملشبببس دنر ملا درلفر لتع  ،رادالنرلفر  وسللر بسبببسسبببير  ذير ؤ يرإىلرحملجمبببيرلشببب
رتا ر  و ع رماررمجاع رلتعىرلوّأ.

رإ  ّراوضر  عسسئلرهنشسنرحمتعىرنس ثي:
  ت ببسمببلرلعر  داع رلفرىولرللببسطعر    ببد عر  تببساوببعر ببّ:ر ببدر تد ع ر  اضل رأبحملدابب ،رأانرفلانرلو اببعرلابب ،ر علر

ثع.ر  ت سملرلعر  داع رمارحمتع  رخمتا ع:رإا رالرحاغيرةرإاببببسفعرلداننعرف د عرإىلرتبببب  تّ،ر اصببببحرماصببببار لس 
رات د لرللسطعرف د عرحكد ا عر اتعّ  رإىلر ملش حملأرأانرشكا انرمارر جمفر ملتساوعرأانر  ا رماررحوا لسهتان.

داع .ره د عر  ع عر ملطاعف،رلفر  اقرمارر ملصبببببببببد   ع:ر اصبببببببببحروسببببببببباس رللسطعر    د عرحمس ثعرأتببببببببب اعرلعر  
  ياان يرأيفرحكعيفرشيص عر  لاسنر بسسس عر ل ل عرانتس  عرانان  و ع.رإارحُوتار لس ثعرانس اعنرفّوس عنر توا ار  وو عرا اّر

راناأرلوجذ ّرانالس دسرللسطعر    د عر  تساوعر ّرابتس ع.
 التفاعلية

ر لرميكاّرإشا يترمجاع يت؟
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طالعرةرتبببب سغعرااضتّر مل يببببل،رأ  سرألارشبببب لنس؟ر ُوتارإمطسنر  داع رفاتببببعر ملشببببس حملعرلفرخت لرأيفر د ّر  ا عر مل
ر.YouTubeإ دىر مل ا  ر   ا دنرهنشسنر لتعىرمار

حُوتارللسطعر    د عر  ت سما عرانسبببب اعرفوس ع،رفايرُحشببببوار ملشببببس د فرأيفر  لاسنرحدان ر عهلانرأحمل ارمسرحدان ر علرلاشبببب ر
رادلسرحكعيفرةرطع رإمد  رأفكس ر ا تّ،رنل  رما ّرإشا يتر  داع رةر ذهر ملا اع. لتعى.ر ذ رم

رإ  ّراوضر  عسسئلرهنشسنرحمتعىرح سماي:
رطا رأسئاعرلذسشاننرمارر  داع :ر  اقرمارر ه ساعرمفرأسئاتاانرادفرف د عرحكد اي.

دىر بفكس ر ملل  ع،رفورحاَسرشبببببببببببببكا انرمارر معنر  داع رإىلر     رأفكس ر ا الس ر مللذاع:رةر سلرنّ ذ رإ 
را ّ.

حيبببدأرللسطعرف د عرأ سبببااسر ملشبببس دانيف:ر نشبببارللسطعرف د عرشبببس حملاسر ملشبببس دانيفرلوّراودر  صبببعلرماررلع فلتاانر
طذونس.ر  ثر ت حر لتعىر  ت سماير داع يتر ملشبببببس حملعرةرإمد  ه،ر بلار  ذير شبببببوا انرأاانرلادعيفرانلوا عيف،رانا تس ر

رإىلرىاكرشوع را عالن.رلسر ير  واستار  ت سما عر  درميكاّرإاسفتاسرإىلرللسطعر    د عر  تساوعر ّ؟ ؤ ير
 

 االتساق
 هل عناصر هذه الفكرة جّذابة ومتكررة؟

 ت كرأاالرلاشئير لتعىرماررأمه عر الحجمس رةرحملجميرمجس ريرلع   ع،ران كفر درخيتافرلوىنر الحجمس رلفرشيصرإىلر
لاشببببببببئير لتعىرللسطعرف د عراشببببببببكلرلتجمببببببببكرةر   عمرن جمبببببببب ران  ع ترم ا .رأّلسر  ذوضر آلىا،روىا.ر واضراوضر

ف وتاانيفرأيفرل اعمر الحجمببس ر تجاررةر متدس رأشببكسلرلتجمببلعرمللسطعرف د ع،رمسر جمببسمدر ملوجذأرماررلوافعرلسرميكفر
سطعر    د عرأ در بان  ر بىاىرحع و رلفر لتعىر  تس .ران در كعيفر ىت س ر مليببببببب فرأانر  شبببببببيصببببببب عرن جمببببببباسرةرلل

.راصببباهر  اةارمفر  طا لعر  در مل اعمر الحجمبببس .رمواننرماررا ّ،ر درحكعيفر  اانران  صبببع ر ملتجمبببلسيفرل  د فرأ  سضن
حوتدد سر ا  سظرمارر الحجمببببببس ،ر  اقرمارر ولرماستببببببارلو اعرلفرحمتع  ر اسحّرلتع فلعرانلتجمببببببلع،رانا ّرمادر

رحوا ار الحجمس رمارر اسحّ؟ر  تيط ار اد تعى.رحمل فرميكاّ
رإ  ّراوضر  عسسئلرهنشسنرحمتعىرلتجمك:

ر متدس رشكلران احرمللسطعر    د ع:ر اتكارفكانرحجمتدارجبذفر  تدسمر ملشس د فرماررلّار  الس .
سر دانلرللينرلاتةان:ر  تامرااشبببببببببببببارللسطعر    د عر  تساوعر ّرةر عمرحمد ران  اقرماررإمومر ند لر لتع  رانفلن

راع يتراملعمد.مج
رإظاس رشيص عرلتجملع:ر درحكعيفر  شيص عر لذذعران  سااعرمب ساعرماصار  ذفر لاسحّ.
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 ال تا مرمبعاببببععر اسحّ:رنيرأيفرحذلررأفكس رااضتّر  د دنراببببدفرسبببب س ر ملعاببببععر مليتس ران بسبببباعفر ملّتذعرمارر
مجس ريرأانف سن.ران ُوتار الحجمبببس رطا لعرفّوس عر توا ار  لاسن.رإارر ت كرأاالرلاشبببئير لتعىرماررأمه عر الحجمبببس رةرحملجمبببير

رإملسمر  داع راملعاععر ملتاسانلران وااانر تع وعيفر لتعىر  تس .رحمل فرميكاّرحوا ار الحجمس رمار لتع  ر  تساوعر ّ؟
 

 استهداف اجلمهور
 هل تستهدف مجهورًا حمدًدا بوضوح؟

إ   رةرللسطعر    د عر  درحاشببببئاس.رفالرنسانلر سببببتاد هرمجاع رمسمرلفر ملاانرند در  داع ر  ذيرنسانلر  عتببببعلر
أانرتتدعرلوأ؟رحجمبببببببتاعير ملشبببببببس د فرللسطعر    د عر  درحاطذكرما اان،ر ذ رناصببببببب ّراتيصببببببب صرحمتع حّر توئانر

لر  صببتس ،رتدعمعرلفر ملشببس د فرأانر ةصببسئصر  دميتا ف عرملشببس د فرلوّ اأ،ران درحكعيفرتدعمعرحملذرينرحملأ س ر بط س
أانرتدعمعرتبببترينرحملاع نرمجعرأ وسفر  ايف.رةرحملاتسر  س َتأ،رحذّأر اسرأن رحملادسرحملسنتر عدعمعر ملجمبببتادفعرأحمل ارند دن ،ر
 ل    رلجمبببتع  ر  ت سملرلعرحمتعىر اسحّ،رانهلذ ر  جمبببذيرحاجحر  لاع  رةرحعسببب عرنطس اسراجمبببامعرمادلسرحكتجمبببير

ر در ستاد ف رانمّأرىصسئصرحمد نر ذا .مجس ريرشتعفع.ر د ر  داع ر  ذيرحار
رإ  ّراوضر  عسسئلرالستاد هرمجاع رلوأ:

خمصببصببعرحملا نسرلبر وذعررSky Does Minecraft سببتاد هرمجاع رماررلجمببتعىر  لاسن:رماررسببذ لر مل سل،ر اسنر
Minecraft.ر

 Getريرأيّفرسببببببباجمببببببباتاسر" سبببببببتاد هرمجاع رماررلجمبببببببتعىر  اضل :رحيبببببببانر اسنر  ا درن اجمبببببببفرحمتع  رلتاعمع،رغ
Ready With Me.ر"رحجمتادهرفئعرمدا عرلو اعرهتتانرآبىارت  س ر ملعاعران ملسحمل سج

ماررSh*t Sri Lankan Mother’s Say سببببتاد هرمجاع رماررلجمببببتعىرللسطعر    د عر   ا  ع:رحاحملار اسنر
رنشارللسطعرف د عرفا  عرحجمتادهرمجاع ن رلو انس.

ضر  دس ريرا لا لرلفر ال تدسمرمارانسبببببببببببببسئار همومر بىاى،رغريرأيفر ذهر سبببببببببببببتاد هرمجاع رلاّد :رنةرراو
ر.YouTube  شاحيعرحودرلفر حمل ار   ئس ر  در اتانر ملاشئأر سران ورياناسر نتذس اانرمار

انهلذ رحاجحر  لاع  رةرحعسبببب عرنطس اسراجمببببامعرمارحملجمببببيرمجس ريرشببببتعفع.ر د ر  داع ر  ذيرحا در سببببتاد ف رانمّأر
رحمد نر ذا .ىصسئصر

 
 االستمرارية

رمادرمجاع يت،رفالرميكاّرإنشسنر ملا درلااس؟ رإا رال ترحمتع حّر ست جمسضن
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 ت ل كر س رطع لر بلد،رما ّراناببعرىطعرلجمببتد لعرلفرشببأاسر   سظرمارر  تدسمر ملشببس درلعرلاان ر  ع ت.رفّكار
 لتعىرإمجسفر  داع ،رفالرأنتر س  رماررةر  شبببببببباان ر  درنيرحعفا سرهنتسجر ملجمبببببببباجمببببببببلر  تساعر ّ.رانإا رضلر

سرااععر لتعىر  ذيرحاشبببببببئ رةر إنشبببببببسنر ملا درلا رلعر بىذرةر المتذس ر ملع عران  تجا ا  ران مل ا ن ع؟ر لرسبببببببتذلررلاتدن
ر ملجمتلذلر  ذو د؟

رإ  ّراوضر  عسسئلرهنشسنرحمتعىر تجمانراالستدا   ع:
 د عراع تر ا لران ادراببببببئ ل.راشببببببكلرمسم،رحملّادسر صببببببا رف نر هنتسجر  ت كريراطا راحمل ع:ر سانلرأيفرحات رللسطعرف

رطس ترف نر ستدا   عر  ودل.
ر  ت ايرا ع  و ع:إماهر  دن ر ملتطاذس ر  ياان  عرهنتسجرساجماتّرانحملانرلفر  ع ترستعفار لتعىرمارر اسحّ.

رلفر ملع   رإىلرأ صرر ّد.حك  فرسسمس ر  تصع ا:ر سانلرحصع ارمدنرللسطعرف د عرةر عمران  در وست س نر
ر  تيط ار اد تعىر  و ك:ر  اقرمارراناعرىطعرحعاحرلسرستلدل ر اجداع راودر نتاسنر  جماجماع.

 در كعيفرإنشبببببببببسنر اسنرض  عران لسفةعرماررلجمبببببببببتع  سرلجمبببببببببرينرطع اع.را تس ،رلفر ملاانرأيفرحطع رأفكس ن رلولع عرمارر
س  ع:ر لرسب ذلررل اعمر اسحّرل رين ر و تدسمرمارر ملدىر  طع ل،رأير ملجمبتعىر  وداي.ران طا رماررن جمبّر بسبئاعر  ت

ر لرس اجحرةر لسفةعرمارر سمدنر ملشس د فرانحذلرر س  ن رماررحطذ ل ؟
ر

 سهولة االكتشاف
ر لرستةاارللسطعر    د عر  تساوعر ّرادفرنتسئ ريثرأانرللسطعر    د عرا  ر  صاع؟

ار سبببببببببتيد لنسرةر  وس .ر تاسفتر ملجمبببببببببتيدلعيفرمارر ملع عر اذ ثرمفرلفرحماحملس ر  ذ ثر بحمل رYouTube ُودر
ر علرلع اببب عر  جمبببسمعرأانر ب د عر  شبببسئوع،ر حمتع  رف د عرمفرلع اببب عرخمتا ع.ران درحتد ع رطاذس ر  ذ ثرأ  سضن

فرلواعلس رل لرأ انر ب وسفر  ا اببب عرأانر النتيسا رأانر ب وسفر بانملذ ع.رانةرأ  سيفرأىاى،ر ذ ثر ملجمبببتيدلعيفرم
حتصفرا وسمل عرأانراشوذ عر  ئدعرل لرحمل   عرإتو رسّيسيفر مل سهرأانرحمل   عراناعرلسحمل سجر"مسعحملي"رمارر  و عيف.رةرحملاتسر

ر  س تأ،رحا درللسطعر    د عر  لسااعر وحملتشسهرمد ر ملشس د  رانهبذفرلش حملأر د ن .
ملع ابب عر  درحتصببفراشببوذ عر  ئدع.رلفرشببأيفرلفر ملؤشببا  رانلفر رYouTubeفّكارةرحمل   عر سببت س نر اسحّرمارر

ا ّرلجمبببببسمدنر ملجمبببببتيدلأرةر  و ع رمارر اسحّرابببببدفرنتسئ ر  ذ ثرانللسطعر    د عرا  ر  صببببباعرأثاسنري اانرمفر
رلا درلفر لتع  ر  درحوجذاان.

رإ  ّراوضر  عسسئلرهنشسنرحمتعىر سالر وحملتشسه:
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ىرسبببببباجمبببببباتّري ثرييترمارراحملار ملع ابببببب عر  شببببببسئوعر  شببببببّ لعر  در اتانرهلسر حاسانلرلع ابببببب عرشببببببسئوعرةرااضتّ:رتببببببُ
رGoogle Trends ملشبببببببببببببس دانيفرةرتسلر بىذس رأانر   ف.رانناصببببببببببببب ّراسبببببببببببببتيد مر ملع   ر ملتعفانر ّ،رل لر

رجمسمع. وطوعرماررأىذس ر  رTrendspottr.comان ملع  عرل لررTwitter Trendsان
إنشبببببسنرحمتع  ر  ئدعر  شبببببوذ ع:رأنشبببببارللسطعرف د عرحا رماررأسبببببئاعرأانرنلرلشبببببسحمللرشبببببسئوع.ر طسملسر ذاترللسطعر

ر    د عر علرلع ا عرشسئوعرل لر" اار اطعر  واك"رمد ن رحملذرين رلفر  ا    ر علنسراودر عم.
ر

 امكانية الوصول
لر  تساعر ّر انيفرأيفر توأرما  رلشبببببببس دنر ملجمببببببباجمببببببلر لرولكسيفر ملشبببببببس در  د درأيفر  اانرحمللر العرلفر ملجمببببببباجمببببببب

را كسلل؟
 دىر ستجدسعرأفكس ر د دنر ادجماجمل،رحذحمّلارأيفرنجمذعرحملذرينرلفر ملشس د فر در كتش عيفر العران  دنرلفر ملجماجملر
رمار ةوتس ر ال تدسم عرأانرنت جعريثرأانرف د عرايرتاع.را تس ،رناص ّرونشسنرللسطعرف د عر جمالرفاداس.

 العرغريرل  اطعرماررر50 ملجمببببببببببببباجمبببببببببببببلر ملؤ فرلفر الس رغريرل  اطعرا ع ئدرمدن.راتوساريرأىاى،رإا رّ اترر ع 
فاتبببببعربيفر كتشببببب اسرلشبببببس در د دران شبببببس د سران شببببب يترةر اسحّر واضر ملا درلااس.رانا ادسرر50 اسحّ،رفجمبببببتتعفار

ولكسيفر ملشببببببس در  د درفاانرحمللر العرحذ ثرمفرأفكس ر د دنر اضتّ،ر طا ر  جمببببببؤ لر  تس رماررن جمببببببّ:ر" لر
مارر دن؟"ران  سر مللصع ر اسرأن رلفر  ياان يرإنشسنرااضل ر جمالرفاانرحمللر انرلا ،ران كفرىذراالمتذس رأيّفرا ّر

رس جمسمدرةرحعس عرنطس ر اسحّراشكلرأساع.
رإ  ّراوضر  عسسئلرهنشسنرحمتعىرسالر   اان:
تببىرااضتّري ثرالرحكعيفرف  رحمللر العرحتدعر لصببعرلو اعر ا رةررمدمر اارحمللر العر د دنرا العر الفتتس  ع:

ر  العر بانىل.
إظاس رلايصرمفر عا  :رأنشببببببببببببب رللدلعرلا د عرحايصر ادشبببببببببببببس د فرلسرفسهتانرلفرأ د عر  وافع رسببببببببببببب س رلسر

رس شس دانن رال لنس.
س د ّرمارر ملع عر  ثرميكااانرإاببببببسفعرمذس نرنثر ملشببببببس د فرمارر  وع نرانلشببببببس دنر  العر الفتتس  ع:رأطاعرلشبببببب

ر  و ع رماررىا  عر  لصع.ر ستيدمر  توا لس ر  تعا   عرأانر  اان اارةر  عتف.
  اقرماررإمطسنر بان ع عر جمببببباع عر  فرمادرإنشبببببسنرحمتعىر د د.رأنشببببب رللسطعرف د عرلتس عرملشبببببس د فر د رأانر

ر اتكارطا نسر تلدميرس س ران احرلتع حّر ادشس د ف.
ر

 التعاون
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ر؟YouTubeلرمثعرتسلر تيدأرلجمتيدلأروىا فرمارر 
الرشبّرةرأيفرأسباعرانسب اعر ا  نرمد ر ملشب حملأر يرمار  توسانيفرلعرلاشبئيرحمتعىروىا فر د اانرلوجذعيفرشبتعفعيف،ر
ىستبببعنرأان ئّر  ذ فر اشبببئعيفرللسطعرف د عرمسثاع.رمارإنشبببسنرشبببا حملعرلعرلاشبببئيرحمتعىروىا ف،رسبببتتدكفرلفرماضر

رتساوعر ّرملشس د فر د رلفر ملا حرأيفر وجذاانرلسرحواا . لتع  ر  
مادلسر ااّنجر  ي فر  اجانرمللطعر    د عر  تساعر ّ،رفجم ةاارمداّر لسمدنرلفر ملشس د فر بانف سنر ملادأراستيد مر

YouTubeيفرةراناك   عر الشببب  يتران  توا كران هابببسفعرإىلر مل يببباع.رانإا رضلر لتعىرإمجس ان،رفذس طذعرسببب شببب حملعرر
ر اسحّ.

ر شكلر  توسانيفرأ ينسرانس اعنر  ئوعنر توا ار  وو س رلعرلاتدىرنشارلفرلاشئير لتعى.
رإ  ّراوضر  عسسئلرهنشسنرمدا س رحوسانيف:

رختص صرحملاسير اي فرةرااضتّ:رتدانر  اضل ري ثرختصصرفلا  رالستيسفعر عم.
لواانر بسببببباعفرن جمببببب ران تع اعيفرإىلرمجاع رمسثلرر  تع تبببببلرلعرشببببباحملسنرلوئدأ:رأم ارماررلاشبببببئيرحمتعىرحتشبببببس يت

ر داع يت.
لاشببببببتاعيفرالاع هتانر ةستببببببع،ر ذ رمّارمفرفكاحّررYoutubeحلدميرحمتعىرمّ ارانان اببببببح:رإيفرلاشببببببئير لتعىرمارر

راعاع رمادلسرحتع تلرلواان.راهمجسل،ر جمت جمفرإمد  ر  جم اس  عر ذلر  تع تلرلواان.
 ان  را لنرانحجما ار  يعنرما اان.ران  اقرماررأيفر شواان را  يارا يلر ان  انر  تانراي عفّ:ر سانلرلاحر  ي عهرأ

رةر    د ع.رإا رضلرحمتعىر    د عر  تساعر ّرإمجسفر  ي عه،رفجمرياّن عيفر  راشكلرأحملا.
مار  توسانيفرلعرلاشبببببببببببئيرحمتعىروىا ف،رسبببببببببببتتدكفرلفرماضر لتع  ر  تساوعر ّرملشبببببببببببس د فر د رلفر ملا حرأيفر

رحواا .رلعرأير اسنر) اع  (رحع ر  توسانيف؟رلسر  ل دعر  درستلدلاسر اسحّرىولرمدا عر  توسانيفر ذه؟ وجذاانرلسر
ر

 االهلام 
ر لر ذهر   كانرضاوعرلفرإهلسمر ل لي؟

أمه عرفسئلعرماررإنشبببسنرحمتع  رح ريرشبببت اان.رفذ ّرالرميا اانر  طس عررYouTube وّاكرأ انرلاشبببئير لتعىرمارر
ان  لد نرمارر هاتكس رف جمببي،رالرالرسبب الر ادشببس د فرمثس ر ههلسمر  ل ليرأانرغ سا .را تس ،رما ّر انلنسرأيفرحةاار

ضاوعرلفررتبببد ّران  تدسلّ،ران ب انرلفرا ّ،رشبببت ّرمارر  شبببسشبببع.ران فر شبببكلر بلارتبببوعاعنرلسر  لترأمدس ّ
رشت ّ.
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إا رحملاترلس ّر  لاسنر  ع  د،رفأنت رللسطعرف د عرحااب ّ.رف ودرا ّر مل تس ر بسبسسبير ذاسنر سمدنرلفر ملوجذأ.رألسر
إا رحملاترحودلر صبببببسةرشببببباحملع،رفس اقرماررأيفر كعيفر لتعىرلتجمبببببلنسرلسلنسرلعر  وولعر  تجس  عران م ارماررأشبببببيسقر

رعر  شاحملعران ؤ تاس.لع عاأر جمتاادعيفر بفكس رلفر سس 
إ  ّراوضر  عسببببببببسئلر،رأالرحواهرلفرأ فرحذدأرا يببببببببذا؟رفّكارةر  لاع  ر  درحجمببببببببتددرلااسر ههلسمرانلسرنذاّرإ  اس

رالستدد  ر ههلسم:
 جمبببببببببببتاع ّرلفراا ل رحا ا عن عرأانرأفومرأانرأىذس رأانرلدانض ،ران سانلررف دس   حمل ارماررلسرنيرأيفرحشبببببببببببس ده:رفّكار

رمسثل. اتكس رحمتعىر
حكا  ر  واستار  درحجمتدتعر سرأحمل ا:ر ّافر  تاجم لس ران بشكسلر مليتا عران ماهرلسر  يلر  داع رانلسرح يلرأنتر

رأ ينس،رماررأللرأيفرحكعيفر  ت ي و ر يرن جماس!
اسرهبّايرإنتسجرللسطعرف د عرفلار كعاسرسبا وعر النتشبس :رمارر ملدىر  طع ل،ر ؤ يرتباعرحمتع  رالرحاغيرةرإنتس 

رفوونرإىلرشوع يتراه ذس .
رأفكس ن رحوكسر  وولعر  تجس  عراد ع.ر مجع اشاحملس :ر

 صببصربشببيسقرلاادأ،رسببذس س ر  ت دي،ر صببصرحاحذاريدو ر  تاع،ر صببصررل لر إلهلسم يفر اسيترطا سنرحملدسر
 لفرهبس فر  ودون،ر صصرىستعرمبعظ يرلؤسجمعرلس.

 


