
ܬܐ ܕܰܚܝܼ̈ܐ  ܢܳܶܝܐ ܕܰܓܢܺܕܝ ܒܶܨܒܘܼ̈ܳ ܼ̈  .ܶܥܣܺܪܝܢ ܰܘܬܶܪܝܢ ܦܘ 
 

ܢܳܢܝܼܘܬܐܫܪ .1
ܶ
 «ܳܫܐ ܕܟܠ ܒܼܝܫܬܐ: »ܐ

ܢܐ .2
ܳ
ܗܶܘܐ ܰܡܘܬܳܪܢܐ ܠܐܰܚ̈ܪ

ܶ
 « ܿܗܘ ܳܡܐ ܕܰܡܦܨܰܚ ܠܟ ܒܚ̈ܝܐ: »ܕܬ

 « ܡܰܩܢܳܛܢܽܗܘܢ ܰܕܒܢ̈ܳܝܢܳܳܫܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܰܟܳܕܳܒܐ .3

 « ܰܫܦܼܝܪܽܗܘܢ ܕܳܕܫܢ̈ܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܰܡܫܳܦܢܼܘܬܐ .4

 « ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܐܠܗܐܡܝܰܰܬܪܽܗܘܢ ܕܰܓ̈ܘܶܣܐ  .5

 « ܐܠܳܨܝܽܗܘܢ ܕܰܦ̈ܪܨܘܶܦܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »̱ܐܚ̈ܝܳܢܶܐ .6

 « ܰܫܺܦܝܪܽܗܘܢ ܕܶܡ̈ܕܶܡܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܚܼܘܒܐ .7

 « ܐܠܳܨܝܽܗܘܢ ܕܒܼܘܝ̈ܐܐ ܒܰܚ̈ܝܐ. »ܰܥܡܠܐ .8

ܙܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܰܡܘܬܐ .9
ܳ
 « ܰܪܒܽܗܘܢ ܕ̱ܐ̈ܪ

ܓܶܫܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܰܫܝܢܳܐ ܰܓܳܘܝܳܐ .10
ܶ
 « ܶܥܳܠܝܽܗܘܢ ܕ̈ܪ

 ܐ« ܡܝܰܬܪܽܗܘܢ ܕܰܡܠ̈ܦܢܶܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܛܳܠܝ̈  .11

 « ܬܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܝܰܘܳܡܢܳܐܳܛܒܽܗܘܢ ܕܝ̈ܰܘܡܳ  .12

 «ܦܺܫܼܝܩܽܗܘܢ ܕܶܡ̈ܕܶܡܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܰܦܘܕܐ. ܰܓܠܳܛܐ  .13

ܼܝܶܫܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܕܶܚܠܳܬܐ .ܣܼܘܳܪܕܐ .14
ܺ
 «ܰܪܒܽܗܘܢ ܰܕܡܳܣܡܒ̈ܪ

ܝܫܳܘܬܐ .15
ܺ
 «ܰܪܒܽܗܘܢ ܕܰܦ̈ܘܶܕܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܡܬܰܪܟܢܳܢܼܘܬܐ ܕ̈ܪ

 ܐ«ܒܽܗܘܢ ܰܕܬܳܒ̈ܪܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܚܼܘܣܳܪܢܪܰ  .16

ܢܐܐܠܳܨܝܽܗܘܢ ܕܶܡ̈ܕܶܡܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܐܰܣܼܝܪܼܘܬܐ ܕܰܥܡ  .17
ܳ
 «̱ܐܚ̈ܪ

ܢ ܳܣܥܰܪܬ ܪܼܝܫܼܘܬܐ ܕܰܥܝܢܐ ܚܳܠܦ ܰܥܝܢܐ: »ܳܥܠܳܡܐ ܟܠܗ ܿܗܘܐ ܰܣܡܳܝܐ .18
ܶ
 « ܐ

ܢ ܳܦܪܰܥܬ ܒܼܝܫܳܬܐ ܚܳܠܦ ܠܒܼܝܫܳܬܐ: »ܐܡܬܝ ܳܫܠܳܡܐ ܒܝܫܬܐ؟ .19
ܶ
 « ܐ

 «ܰܡܥܒܳܕܢܽܗܘܢ ܕܰܚܝܠܐ ܰܪܳܒܐ ܒܰܚ̈ܝܐ: »ܰܗܝܳܡܢܼܘܬܐ  .20



 «ܐܕܰܡܘܒܠܐ ܠܢܼܝܳܫܐ: »ܶܣܪܳܛܐ ܬܪܼܝܨܳ ܰܩܠܼܝܠܬܽܗܘܢ ܕܐܼܘܪܳܚܐ  .21

̈ܪܐ ܒܚ̈ܝܐ. »ܰܡܶܛܐܳܒܢܼܘܬܐܰܡܥܒܳܕܢܽܗܘܢ  .22
ܳ
 « ܕܣܼܘܬ

 

ܳܗܪܐ: ܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܶܒܓܰܬܫܰܡܥܒܰ   ܢܘ  ܢ ܥܪܳܒܝܐ ܠܣܘ   : ܡܪܕܝܢ ܪܢܘܬܐ ܡ 

 

 ܓܘܫܡܐ ܥܪܒܝܐ 

 

 : سؤال في الحياة  22جوبة غاندي على أهم أ

 

 "أصل كل الشرور: "األنانية -١

 "ما يجعلك سعيداً في الحياة : "أن تكون مفيدا لآلخرين -٢

 "الحياة : "الكذابأخطر أنسان في  -٣

 "أجمل هدية في الحياة : "التسامح -٤

 "أفضل ملجأ في الحياة : "هو هللا -٥

 "أهم أشخاص لك في الحياة : "هم األهل -٦

 "أجمل شيء في الحياة : "هي المحبة -٧

 "أهم تسلية في الحياة : "العمل -٨

 "أكبر سر في الحياة : "هو الموت -٩

 "الحياة : "السالم الداخليأسمى المشاعر في  -١٠

 "أفضل معلمين في الحياة : "هم األطفال -١١

 "أجمل يوم في الحياة : "هو اليوم -١٢

 "أسهل شيء في الحياة : "أن تغلط -١٣

 "أكبر عقبة في الحياة : "الخوف -١٤

 "أكبر خطأ في الحياة : "أن تتنازل عن مبادئك -١٥



 ""اإلحباطأكبر هزيمة في الحياة :  -١٦

 "الشيء األساسي في الحياة : "التواصل مع اآلخرين -١٧

 .إذا طبقت مبدأ العين بالعين .. سيصبح العالم كله أعمى -١٨

 !إذا قابلت الشر بالشر .. فمتى ينتهي الشر ؟ -١٩

 "القوه األكثر فاعلية في الحياة : "اإليمان -٢٠

 "المستقيمالطريق األسرع للهدف : "الخط  -٢١

 "الحماية األكثر فاعلية في الحياة : "التفاؤل -٢٢

 


