
األول اإلصدار        

نشاط تحضيري بناء عالقات  
في  تعلموها  التي  األشياء  عن  الجدد  الخريجين  من  التالية  القصص  اقرأ  الحياة.  في  بعد  فيما  حتى  مفيًدا  يكون  قد  المدرسة  محتوى  أن  كيف  ندرك  ال  أحياًنا 

بك. ارتباًطا  األكثر  القصة  حول  دائرة  ضع  المدرسة. 

لقد خضعُت لفترة تدريب هذا 
الشركة وفوجئت  الصيف في 

التي  تماًما بعدد المرات 
الكتابة  إلى  فيها  اضطررت 
والحضور. وكانت الدروس 
الكتابة في  تعلمتها عن  التي 

اإلنجليزية مهمة  اللغة  دروس 
حًقا. وكنت قادًرا على تقديم 

الحجج أو شرح األمور 
بوضوح من أجل التواصل مع 

الموجودين في  األشخاص 
الشركة وعمالئها.  كما تحّدث 

معلمي دائًما عن مهارات 
ولكنها  المهمة  االتصاالت 

أفادتني في تلك الوظيفة.” —أمل

الماضي،  العام  خالل أغسطس من 
العين.  كنت أعاني من إصابة في 
ولو لم أذهب إلى الطبيب، لكنت 

الجراحة، ذهبت  بعد  فقدت بصري. 
العيادات  العديد من  إلى  ووالدي 

وتشريح  الرؤية  وساعدتني  الطبية. 
فهم  قادًرا على  كثيًرا. وكنت  العين 
أفضل،  بشكٍل  الطبيب  يقوله  كان  ما 

حتى  الجراحة.  ساعدتني  وكيف 
أنني استطعت أن اشرح لوالدي ما 

كانا  أنهما  ويبدو  بالضبط.  حدث 
الجيد  حًقا، وكان من  مضطربين 
—جمال الفهم!”  على  لهم  مساعدتي 

في  كبيرة  الهواء مشكلة  تلوث 
إصابة  في  ويتسبب  مدينتي. 
بالربو  األشخاص  من  الكثير 
التنفس.  من مشكالت  وغيره 

أشياء مثل  أن  الفصل  تعلمنا في 
تسبب  الحفري  الوقود  حرق 

تعويض  يمكننا  ولكن  التلوث، 
مصادر  باستخدام  التأثير  هذا 

الرياح  مثل  البديلة،  الطاقة 
الحد  أو مجرد  الشمسية  والطاقة 
الجيد  الطاقة. ومن  استهالك  من 
اتخاذ  نستطيع  ذلك حتى  معرفة 

خيارات أفضل حول أنواع 
ومقدارها.  نستخدمها  التي  الطاقة 

على  تساعدني  المعلومات  هذه 
تنظيم  الحكومة في  فهم دور 
تتغير.”  أنها  وكيف  الطاقة، 

—رامي

التي وضعت عليها دائرة. القصة  اشرح ما وجدته مثيًرا لالهتمام حول 
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“““ عندما كبرُت، كان ألمي عملها 
عندما  متحمًسا  دائًما  كنت  الخاص. 

َطَلَبْتها.  التي  البضاعة  تشتري 
وكانت تعرف دائًما كم دفعْت 

مقابل ذلك، مما حدد مدى رغبتها 
الربح.  بيعها من أجل تحقيق  في 
البضائع  أخرى، طلبت  ناحية  من 

دخلها  من  تحسبها  كانت  التي 
المحتمل. اآلن أدركُت أنها إذا 

فإنها  الحساب،  في  ارتكبت خطأ 
المال!”  الكثير من  قد تخسر 

—جميلة

“
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عالقات  بناء 

4

5

3

.

.

2 1

في 2 تعلمتها  التي  الموضوعات  ما 
مؤخًرا؟ الفصل  وهواياتك 1 اهتماماتك  هي  ما 

الشخصية؟ وأهدافك 
ربط األفكار. ارسم أسطر بين أي اهتمامات في العمود    وموضوعات في 

العمود    التي تعتقد أنها مرتبطة ببعضها.

تطوير االتصال عن طريق ملء هذه الجملة:

و
1 2موضوع مناهتمام من

ألن مرتبطان 

فّكر كثيًرا في ارتباطك عن طريق ملء هذه الجملة:

مهمة تكون  قد 
4موضوع من

ألن لحياتي 

اليومية. حياتك  في  الشخصية  باالهتمامات  المدرسة  موضوعات  ربط 
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