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 الفراغات أدناه. مث اطرح على نفسك األسئلة املذكورة  مألا
 على اجلهة األخرى من هذه البطاقة.
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 "حب الواقع" قرأ كتابا

  وزر موقعنا اإللكتروين
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 كاييت لبايرون "العمل"

 ).3إذا كان جوابك ال، انتقل إىل السؤال رقم  .هل هذا صحيح؟ (نعم أو ال .1
 هل أنت واثق متاماً من أنّ هذا صحيح؟ (نعم أو ال). .2
 كيف تكون رد}ة فعلك، وماذا حيدث عندما تصد}ق تلك الفكرة؟ .3
 من تكون من دون تلك الفكرة؟ .4

 

 حو}ل الفكرة.
 .دة وحقيقية تثبت صح}ة هذا التحويلاحبث عن أمثلة حمد}

 هل ميكنك أن جتد حتويالت أخرى؟
 دة وحقيقية لكلّ حتويل.أعط أمثلة حمد}
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