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إضغط وسط الصفحه
قناة ملفات عر� ثامن
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َخاُن ُيْعِمي ألن األقزام يستخدمون النار � تشكيل الحديد والضباُب والد�
. البَصَر

كان الخطر حوله ؛ ألن( فيالند ) عندما وصل إ� عمق
. الجبل وأخذ يراقب األقزام ليتعلم منهم لم ُيِصْبُه أذى
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ألنه كان أفضل حداٍد وكان العاهل يخاف على جنوده
. من الهالك
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العمل الّتَطو�ِعي من أجل إنقاذ الناس و حمايَِتِهم
. وإِْسَعاِدِهم



عندما رجع ولم يستعجل � الشرح ألهل
. الق�ية

ِتِه الجيدة للذهاب والعودة . � خط�

عندما قال للعاهل ال أ�يد أن تصنع أسلحة
. بالمعدن الجديد





االستعانة بأهل)
(الخبرة

طلُب العاهل من
. الحداد المساعدة

جفاف (تحديد المشكلة)
األرض

(دراسة الواقع)
. سوف تحدث مجاعة

(افتراض الحلول)
كتشاف سر األقزام ومناقشة الحداد  ا

� ذلك

( التج�يب )
. الذهاب للجبل ومعرفة السر

معرفة السر وتطبيقه ومساعدة الناس



قوة العقل ؛ ألننا بالعقل نستطيع حل� المشكالِت
التي تواجهنا وليس بُِقو�ِة الجسم وكذلك نتصر�ُف

ِ . بشكٍل صحيٍح دون أْن نََقَع � المخاِطر



البطل ليس شرًطا أن يكون قوي�ا أو معروًفا عند الجميع بل
هو شخٌص بسيط يتصرف بشكل جيٍد يساعُد اآلخ�ين
ويستغل كل ما أُتيَح له من وسائل وهذا ينطبق على (

. فيالند ) بطل القصة



. لكْيال يستخدموها � صنع أسلَحٍة ُمَدّمرٍة



َقِميٌص ِمْن َحِديٍد ُيْلَبُس ِوَقايًَة ِمَن
الَِح الس�

. اآللة التي يطرق الحداد عليها الحديد
. ما ُيَدق� به

ابِة للركوب . ما ُيوَضُع على ظهر الد�
آلة مكو�نة من حديدة معقوفة لرفع الت��بة

وقلبها



الِمْحَراث



ْكَمْلنا إجابة األسئلة ِة أ � ُغُضوِن الِحص�
.

خاَب ظن�ي عندما اعتَقْدُت أن� الط�يَق
. ُمْزَدِحٌم





األسطورة تكون شخصياُتها خيالية ال وجود لها �
الواقع وكذلك أحداثها تكون خيالية ، أما القصة تكون
شخصياتها واقعية يمكن أن تكون � الواقع وأحداثها

. مألوفة تحدث غالًبا � الحقيقة



أتفُق مع ( فيالند ) فيما قاَم به ، ويوجد  العديد من
الناس الذين يحلون مشكالٍت كبيرة منهم الوالَدْيِن
وكذلك ُضب�اُط الشرطة والقوات المسلحة ورجال
المطا� الذين ُيَعر�ُضون َحَياتَُهم للخطر � سبيل

. حماية الناس




