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 & ملخص الفصل

& صعع ع ىلععل تالععحمو  مجمععتح ت يععاح  طف ينيععا ال فلععيف يننفععاف طت يععينجاف ادععلمما ال فلععيف للخععاح  ا مععيف 

 دععةما الييععحك  تاايمععا لعع  مممايععا مععف نخنععان الدععل اف   ابلندععيما الاععيه مةنعع  ال امععا تدععان نيمععا ىلععل 

فانع صيح جمل تصل نلل فنيمع  الرنينعا معف ر عتن ا تىعام م يمعا ن عحما طخنعن  الاا ئ ن حما ىنن نيما او

دااف الرنيا طي  منيا معا تلاعف دعلتايما   عل اليعا  يأيعتف طييمعا معف دعةلا الملعتع ا ممعا حا ع  نلعل نخنعان 

 ن ض طفانن  ت لع امماف الجريرا جمل ر يصاع ال فةف ندتء  

رنيععا اععو التفعع  الععيك اععاف الاععيه فععح ىعع   ىلععل الخععنت    لمدععلي  & جععحأ طف طفنععل  يععتح الدععل اف لنعع ت ال

ال فليف للدل اف ابتفف الايه ال يتح ت لع ميي  نخنان الدل اف اليك جضن ت ان انجاً نعالخنن تاعاف اللرعاء 

 نيما مؤثناً تفح ىفا الدل اف ىف فنيا الايه دةما تالرنى الم اتنة تمناان ا  لتف نيلع   

لل الدل اف تايم م لحي  ا مل او ادم احة ملا  تاريمرا  مف الممان   ليتّنأ ملاع  لمجمعتح & ىاح  الندما ن

ت ياح مصحفاً لينتءة المي   تفح ادعمتجل الدعل اف معف  عيا اللرعاء ن عض ال أعا  المعو م لميعا اجرعانة العحييا 

 تغنتن ا تالماالع ىلييا مع ايع طمايييا الخاحىا   

نحط مجمتح يمحنع ىلل الفنتدعيا تفعح طصعيع ت عت اعو فمعال خيعالو معع طىحا ع  & ىام ا ميناف او دنتن ت

ا ا ان ني طخي ينمييا نالدعيا  تيضعننيا ندعيف  ت عت يعناض نفندع  جمعل اعاح يرعع اعو  عنف اعحيح ابدعن  

الدعا   سدععينتفا ناخم ااع  مععف اعتج صععيتة  عتاحق فنععل طف يرعع تطصععيع ا ميعن اععو نطدع  تطدعع ف  ال نيععع 

 ام ا تيصج  ن ح  الم ا اا نجيام  تاو الصناح طدنى  نلي   ياح تفحم  ل  نافا مف ا   عان ت يبق خال  ني

                                                                        نميادنا دةمم  تضميما الدل اف نلل صحنق ت ت يحىت ليما نالد احة                                                                

  تضح ايف ي ا ال فةف سمجمتح ت ياح ا مف ا دن تالننج ؟   ا1

  ٓ١َِّٓ ػبئشخ فبرْٛ ٚعٙبْ فبرْٛ صؼت ػ١ٍّٙب أْ ٠و٠ب اٌطف١ٍ ؽ١ٓ عبشذ ػبغفخ األِِٛخ ثبألُ

٠نثؾبْ ثقٕبعواٌززبه أٚ ٠غولبْ فٝ إٌٙو ٚ أٚ ؽذ ٌّٙب ػبغفخ األِِٛخ أْ رٍَّب اٌطف١ٍٓ إٌٝ اٌش١ـ ٍالِخ 

ٌٝ َِمػ هأٍٗ ؽ١ش ٠ؼ١شبْ إٌٙلٜ ٚ٘ٛ فبكَ أ١ِٓ وبْ ٠قلَ األٍوح ِٕن أ٠بَ )فٛاهىَ شبٖ ( ١ٌٙوة ثّٙب إ

ِؼٗ  فٝ أِٓ ٍٚالَ فؤٌجَّٙب ِالثٌ اٌؼبِخ ِٓ إٌٙٛك ٚأهوجٙب ػٍٝ ثغٍخ ٍٚبه ثّٙب ؽزٝ ٚصً إٌٝ شبغٝء 
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إٌٙو فؼجوٖ فٝ ِووت ص١ل إٌٝ اٌشبغئ ا٢فو ٔظ١و ك٠ٕبه ٚاٌجغٍخ اٌزٝ ٍبلٙب اثٓ اٌص١بك إٌٝ لو٠زٗ ثبٌٕٙل ، صُ 

 بشب ِؼٗ ٕ٘بن . ٚصً اٌش١ـ ٍالِخ ثّٙب إٌٝ لو٠زٗ ٚػ

يف ىف نخنان  ةل الحيف نبمن ال فليف ؟  ا2  ما اليتل اليى انل ا ُمَّ

 . اٌٙٛي ٘ٛ أّٔٙب أ٠مٕزب ثبٌٕىجخ ٠َٛ إٌٙو ٚهأ٠زب أٔٗ الِؾ١ص ِٓ اٌّٛد غولب أٚ األٍو فٝ أ٠لٜ اٌز١به 

 ايف ادم ا  الايه دةما طف ييحئ مف نت  ال فليف ؟   ا3

 وّ٘ب ثؤّٔٙب ٍٛف ٠ٍزم١بْ ثؤٍّ٘ٙب فٟ ال٘ٛه ثؼل أْ ٠ٕزصو اٌٍَطبْ عـ : ثؤٔٗ وبْ ٠مٛي ٌّٙب ٠ٚصج

 عالي اٌل٠ٓ ػٍٝ اٌززبه ٠ٚنثؼ عٕى١ي فبْ ث١لٖ .

 لخص الجتان اليى حان نيف الايه سدةما ا تالصياح   تما اثن يلع ىلل ال فليف ؟   ا4

 ٠ٓ اٌطف١ٍٓ ٌٚىٓ رؾلس اٌش١ـ ٍالِخ ػٓ لو٠زٗ فٝ إٌٙل ٚو١ف ٍبفو إٌٝ وبثً ٚريٚط ثٙب فُوىق ٘ن

أِّٙب ِبرذ فؤؽت أْ ٠ؼٛك ثّٙب إٌٝ َِمػ هأٍٗ ١ٌوث١ّٙب ٍٚػ أٍ٘ٗ ٚم٠ٚٗ، ٚرؾلس اٌص١بك ػٓ ؽ١بح اٌص١ل 

ِٚب ثٙب ِٓ أفطبه ٚػٓ لو٠زٗ ٚؽ١بح أٍ٘ٙب ٚػبكارُٙ فٝ أفواؽُٙ ِٚآرُّٙ ٚػٓ وٛفٗ ٚىٚعزٗ ٚأٚالكٖ ٚػٓ 

رَّغ اٌىالَ فزؾى١ٗ ، ٚوبْ ٌٙنا اٌؾل٠ش أصو ع١ًّ  ِيهػزٗ ٚفوافٗ ٚأهأجٗ ٚ ثمورٗ اٌؾٍٛة ٚثجغبئٗ اٌزٝ 

 ػٍٝ اٌطف١ٍٓ ٚعلا ف١ٗ ٌنح ػظ١ّخ أَٔزّٙب ِب وبٔب ف١ٗ ِٓ اٌقٛف. 

    لمايا م ل  ال فةف الختف تالجين نغ  صنن ما ؟  ا5

 . ثَجت ِب ِو ثّٙب ِٓ األ٘ٛاي ِٚب شٙلرٗ أػ١ّٕٙب ِٓ اٌؾٛاكس اٌّوٚػخ 

 ةما ؟ ايف ىام ال فةف او فنيا الايه د ا6

 .ػبُ اٌطفالْ فٟ أِٓ ٍٚالَ فٟ هػب٠خ اٌش١ـ ٍالِخ 

 ن  طتصل الايه دةما ال فليف ؟ تمايا فال ىييما   ل فنيم  ؟ تما متفف ط ل الرنيا ؟  ا7

  ٘ب ثّب ٠لي ػٍٝ أّٔٙب ِٓ ث١ذ عالي اٌل٠ٓ ٚأفّّٙٙب أْ صبؽت اٌمبهة لل ٠ٍَّّٙب َّٛ أٚصبّ٘ب ثؤال٠زف

وبْ ٠مٛي ػّٕٙب أّٔٙب ٠ز١ّبْ ٚعلّ٘ب فٝ غو٠مٗ فزجٕبّ٘ب ٌٚىٓ ٘نا اٌمٛي ٌُ إٌٝ اٌززبه إما ػوف أصٍّٙب ٚ

٠ُوض ِ فعٛي أً٘ اٌمو٠خ ٚأفنٚا ٠قزوػْٛ اٌؾىب٠بد ػٓ أصٍّٙب ٚارفك ِؼظُّٙ ػٍٝ أُٔٙ ِٓ أثٕبء اٌٍّٛن 

 ٌّب ٠جلٚ ػٍٝ ٚعّٛ٘ٙب ِٓ ػالِبد اٌٍّه ٚٔعوح إٌؼ١ُ .

يتجيا ن عحما ىلع  ط عل فنيمع  نجريرعا ال فلعيف ؟ تايعف ي عا ما الفنصعا المعو اعاف الاعيه دعةما ييمأعن دع ا8

 ال فةف ؟ 

  ْاٌفوصخ ٟ٘ أْ ٠ٙوة ثبٌطف١ٍٓ إٌٝ ال٘ٛه فٛفبً ػ١ٍّٙب ٚلل ٔغب اٌطفالْ ػٕلِب غيا عٕٛك اٌٍَطب

عالي اٌل٠ٓ اٌمو٠خ فقوط إ١ٌُٙ اٌش١ـ ٍالِخ ٚػوفُٙ ثٕفَٗ ٚأثوى ٌُٙ اثٕخ اٌٍَطبْ ٚاثٓ أفزٗ ٚغٍت ُِٕٙ 



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٠ًٍٛ 4

 رب٠ًٍٛ

 للتواصل واتس 01156008819

ٌغيٚ، فؤعبثٛا غٍجٗ ٚغ١وٚا اٌقجو إٌٝ اٌٍَطبْ عالي اٌل٠ٓ اٌنٞ ٌُ ٠ٍجش أْ عبء َِوػبً فوؽبً ثبٌقجو إ٠مبف ا

 اٌنٞ ٍّؼٗ .

 ما اليى اان اي  الايه دةما ؟ تلمايا ؟ ا9

  ٓفىو فٝ اٌفواه ثبٌطف١ٍٓ إٌٝ ال٘ٛه ٚؽّلس ثنٌه ثؼط ألبهثٗ األك١ٔٓ  ٚمٌه ثَجت وضوح اٌؾىب٠بد ػ

 ِٓ اٌفزه . أصٍّٙب فقشٝ ػ١ٍّٙب 

تضح ايف المرل  ةل الحيف نعال فليف معنة ثاييعا تنع ف اااعب  عةل العحيف الاعيه دعةما ؟ تمعا طثعن يلعع  ا11

 ىلل ط ل فنيم  تالرنى الم اتنة ؟ 

  أفن عالي اٌل٠ٓ ٠شٓ اٌغبهاد ػٍٝ اٌموٜ اٌّغبٚهح ٌال٘ٛه ٌز١ٍٛغ ٍِىٗ فٍّب ٚصً عٕٛكٖ إٌٝ لو٠خ

ثمصخ اٌطف١ٍٓ فؤهٍٍٛا إٌٝ عالي اٌل٠ٓ فغبء إٌٝ اٌمو٠خ ٚأفن اٌطف١ٍٓ اٌش١ـ ٍالِخ فوط ٌُٙ ٚأفجوُ٘ 

ٚظّّٙب إٌٝ صلهٖ ٚأووَ اٌش١ـ ٚلو٠زٗ فؤفن اٌش١ـ ٍالِخ ِؼٗ إٌٝ لصوٖ ٚ أِو عٕٛكٖ أْ ٠ىفٛا ػٓ غيٚ 

بكُ٘ ٘نٖ اٌمو٠خ ٚاٌموٜ اٌّغبٚهح ٚهفغ ػٓ أٍ٘ٙب اٌغي٠خ فؤصجؼ عالي اٌل٠ٓ ؽج١جبً إٌٝ لٍٛثُٙ ثؼل أْ وبٔذ أوج

رغٍٝ ثىوا١٘زٗ ٚللِذ ٚفٛكُ٘ إٌٝ لصوٖ رشىوٖ ػٍٝ إؽَبٔٗ ٚرملَ ٌٗ اٌٛالء ٚاٌطبػخ ؽبٍِخ ِؼٙب اٌٙلا٠ب 

 إٌف١َخ فمجً اٌٍَطبْ ٘لا٠بُ٘ ٚأعبىُ٘ ػ١ٍٙب.

 ايف طان  الدل اف  ةل الحيف الايه دةما ؟ ا11

 ٘نٖ اٌمو٠خ ٚاٌموٜ أووَ اٌٍَطبْ عالي اٌل٠ٓ اٌش١ـ ٍالِخ ثؤْ غٍت ِٓ لبئل اٌؾٍّخ أْ ٠ىفٛا ػ ٓ

 اٌّغبٚهح ٚال ٠ؤفنٚا ِٓ أٍ٘ٙب اٌقواط .       

 تضح نح الف ل ىيح ط ل الرنى مما طىلي  الدل اف  ةل الحيف   ا12

   ِٓ فوط أٍ٘ٙب )هعبال َٚٔبء( فوؽ١ٓ ِز١ٍٍٙٓ ؛ ١ٌشب٘لٚا اٌٍَطبْ عالي اٌل٠ٓ ٚرملَ إ١ٌٗ ٚفل

   ش١ٛفٙب ٚوجوائٙب ٠شىوٚٔٗ ػٍٝ ِىوِزٗ ٚفعٍٗ .    

 منين  طجتال  ةل الحيف ن ح ىثتنق ىلل تالحي  تضح يلع    ا13

   ؽ١ش ػبك إٌٝ ٚعٗ اٌجشو ٚاٌَوٚه ثؼل اٌؼجًٛ ٚاالٔزؼبُ لٍجٗ ثبألًِ ٚشؼو وؤْ أٍ٘ٗ ٚم٠ٚٗ ثؼضٛا

 ع١ّؼبً فٟ ِؾّٛك ٚعٙبك ٚلل لٛٞ أٍِٗ فٟ اٍزؼبكح ٍِىٗ .   
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 الفصل الثالث على تدريبات

 طما  ال نانة غين الصجيجا:س×ا ال نانة الصجيجاا تىةما ا طما  ط: ضع ىةما س

 (   )       اٌل٠ٓ. يوبْ اٌش١ـ ٍالِخ ٚى٠وا ٌغال  .1

 (   )     ٌال٘ٛه اٌّغبٚهح اٌلٍبوو إؽلٜ فٟ وبْ اٌطفالْ ٠ؼ١شبْ .2

 (   )     فبرْٛ عالي اٌل٠ٕب ثؤِو اٌطف١ٍٓ. ٚع١ٙبْ فبرْٛ أفجود ػبئشخ .3

 (   )  اٌّؼَىو فٟ صجبػ ا١ٌَٛ اٌنٞ ٘بعُ ف١ٗ اٌززبه عالي اٌل٠ٓ.أفصً اٌش١ـ ٍالِخ ػٓ  .4

 (   )     ٚصً اٌش١ـ ٍالِخ إٌٝ اٌّغبهح اٌزٟ افزجؤ ثٙب ػٕل اٌيٚاي. .5

 (   )      اشزوٜ  اٌش١ـ ٍالِخ لبهثب ١ٌؼجو ثٗ إٌٙو إٌٝ لو٠زٗ. .6

 (   )     ىػُ اٌش١ـ ٍالِخ أْ اٌطف١ٍٓ ّ٘ب اثٕبٖ ِٓ ىٚعزٗ اٌزٟ رٛفذ. .7

 (      )أصً اٌطف١ٍٓ ػٓ اٌؾىب٠بد ٠قزوػْٛ فؤفنٚا ، اٌمو٠خ أً٘ فعٛي رمٕغ هٚا٠خ اٌش١ـ ٍالِخ  ٌُ .8

 (   )        وبْ ػّو اٌطف١ٍٓ ؽ١ٕئن ٍجغ ٍٕٛاد. .9

 (   )األك١ٔٓ ٚغٍت ُِٕٙ وزّبْ اٌقجو. ألبهثٗ ثؼط إٌٝ اٌطف١ٍٓ  أفعٝ اٌش١ـ ٍالِخ  ثؾم١مخ .11

فشؼوٚا ثبٌؾيْ   فبْ ِٓ عٕى١ي ٚفواهٖ اٌل٠ٓ عالي أٔجبء ال٘ٛه ٌّل٠ٕخ اٌّغبٚهح اٌموٞ أً٘ ٚصً إٌٝ .11

 (     )              ػ١ٍٗ.

 (      .) أٍ٘ٙب لٍٛة فٟ فٛفٗ فبٔزشو ، ٚاٌموٞ اٌجالك ِٓ ؽٌٛٗ ِب ػٍٝ اٌغبهاد أفن عالي اٌل٠ٓ  ثشٓ .12

 (        )اٌل٠ٓ. عالي اٌٍَطبْ أٚالك ِٓ أّٔٙب ٠ٚوعؾْٛ ، ِؼٗ اٌٍن٠ٓ اٌصج١١ٓ أِو فٟ ثلأ أً٘ اٌمو٠خ ٠شىْٛ .13

 (   )    رّىٓ اٌش١ـ ٍالِخ ِٓ اٌفواه ثبٌطف١ٍٓ ٚاٌٛصٛي إٌٝ ِل٠ٕخ ال٘ٛه. .14

 (   )   أِو عالي اٌل٠ٓ هعبٌٗ ثبٌىف ػٓ غيٚ اٌموٜ ٚأٍمػ ػُٕٙ اٌقواط .15

 (   )   رجلٌذ ؽ١بح عالي اٌل٠ٓ ثؼل ػضٛهٖ ػٍٝ اٌطف١ٍٓ إٌٝ اٌجفوػ ٚاٌجشو ٚاألًِ. .16

 (   )     عالي اٌل٠ٓ فٟ اٍزؼبكح ٍِىٗ ِٓ أعً اٌطف١ٍٓ.لٛٞ هعبء  .17

 ( https://dardery.site/archives/2277ٌٍزله٠ت اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌزؤول ِٓ اإلعبثبد اظغػ ػٍٝ اٌواثػ     ) 
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 مخين اإل انا الصجيجا لما يلو : -ع

 ِؾّٛك ٚعٙبك ؽ١بْ ٠وىلبْ ثبٌموة ِٓ "عالي اٌل٠ٓ " فٟ :وبْ اٌطفالْ :  -1

 فٟ ِل٠ٕخ غئخ ׄ         إؽلٜ كٍبوو اٌطبٌمبْ . ׄ   إؽلٜ كٍبوو ال٘ٛه           ׄ   ال٘ٛه                      ׄ  

 ٌُ رقجو األِبْ " عالي اٌل٠ٓ " ثؤِو اٌطف١ٍٓ ثَجت : -2

 فٛفب ِٓ غعجٗ ׄ                ظ١ك اٌٛلذ .   ׄ   هفط اٌش١ـ ٍالِخ              ׄ   فٛفّٙب ػ١ٍّٙب         ׄ  

 أٍٍّذ األِبْ اٌطف١ٍٓ ٌـ : -3

 عالي اٌل٠ٓ ׄ   ١ٍف اٌل٠ٓ ثغواق  . ׄ   اٌش١ـ ٍالِخ                ׄ   اٌَبئٌ ١ٍوْٚ                 ׄ  

 ػجو اٌش١ـ " ٍالِخ " إٌٙو ثٛاٍطخ : -4

  عَو فٛق إٌٙو ׄ                ٍجبؽخ .ׄ   لبهة صغ١و                 ׄ   ٍف١ٕخ ػظ١ّخ                     ׄ  

 ِغ اٌطف١ٍٓ فٟ : األٌٚٝ  لعٝ " اٌش١ـ ٍالِخ " ١ٌٍزٗ -5

 وٛؿ صغ١و ׄ      ٍفؼ عجً  .ׄ   فالح ٚاٍؼخ                           ׄ   غبثخ وج١وح             ׄ  

 اٌش١ـ ٍالِخ " ٌٍص١بك أعوا ػٍٝ ٔمٍٗ إٌٝ اٌشبغئ ا٢فو للهٖ :أػطٝ "  -6

 أهثؼخ كٔب١ٔو ׄ     صالصخ كٔب١ٔو  . ׄ   ك٠ٕبهاْ                ׄ   ك٠ٕبه ٚاؽل                         ׄ  

 أْ اٌطف١ٍٓ : اٌمو٠خ  أفجو " اٌش١ـ ٍالِخ " أً٘ -7

 اثٕب عالي اٌل٠ٓ ׄ      ٠ز١ّبْ .ׄ   اثٕب أؽل أصللبئٗ            ׄ   اثٕبٖ                          ׄ  

 وبْ ِٛلف أً٘ اٌمو٠خ ؽ١ٓ أفجوُ٘ اٌش١ـ ٍالِخ ػٓ اٌطف١ٍٓ أُٔٙ : -8

  هؽجٛا ثبٌطف١ٍٓ ׄ    شىوٖٚ.  ׄ   ٌُ ٠صللٖٛ                     ׄ   صللٖٛ                          ׄ  

 ِٓ أثٕبء اٌٍّٛن ٌألٍجبة ا٢ر١خ: هؽظ أً٘ لو٠خ اٌش١ـ ٍالِخ أْ اٌطف١ٍٓ -9

 األٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ ׄ   ٔعوح إٌؼ١ُ  . ׄ   لٛح اٌج١ٕبْ                    ׄ   إِبهاد إٌجً                    ׄ  

 اٍزفبظذ أفجبه "عالي اٌل٠ٓ فٟ " إٌٙل " فىبْ إٌبً ٠شؼوْٚ ثـ : -11

 اٌؾت  ׄ     اٌقٛف .ׄ   اٌشّبرخ                          ׄ   اٌفوؽخ                          ׄ  

 فىو " اٌش١ـ ٍالِخ فٟ اٌٙوٚة ثبٌطف١ٍٓ ثَجت :  -11

 للَٚ اٌززبه  ׄ     غّغ أً٘ لو٠زٗ  .ׄ   ػلاٚح أً٘ لو٠زٗ             ׄ   شىٛن أً٘ لو٠زٗ          ׄ  

 ٠ؤعٍٛا اٌمزبي فـ :ثوى اٌش١ـ ٍالِخ ٌغٕٛك " عالي اٌل٠ٓ ِٚؼٗ اٌطفالْ ٚهعبُ٘ أْ  -12

 ؽٍّٖٛ إٌٝ عالي اٌل٠ٓ ׄ    لبرٍٛا لو٠زٗ . . ׄ   أعبثٛا غٍجٗ               ׄ   أػوظٛا ػٕٗ                ׄ  

 رملَ وجواء ٚش١ٛؿ اٌمو٠خ ٠شىوْٚ اٌٍَطبْ فطٍت ُِٕٙ أْ : -13

 ٠ؼٍٕٛا ٌٗ اٌطبػخ ׄ       ٠شىوٚا لبئل ع١شٗ . ׄ   ٠شىوٚا اٌش١ـ ٍالِخ    ׄ   ٠شىوٚا اٌطف١ٍٓ            ׄ  



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٠ًٍٛ 7

 رب٠ًٍٛ

 للتواصل واتس 01156008819

 رجلي شؼٛه أً٘ إٌٙل ٔؾٛ "عالي اٌل٠ٓ " ِٓ اٌىوا١٘خ إٌٝ اٌؾت ٚاٌٛالء ثَجت : -14

 اٌىف ػٓ غيٚ ثالكُ٘  ׄ             ِؾبهثزٗ اٌززبه ِٓ أعٍُٙ ׄ   ػطب٠بُ٘ ٌٗ        ׄ   ػطب٠بٖ ٌُٙ           ׄ  

 .   لٛٞ هعبء " عالي اٌل٠ٓ " فٟ اٍزؼبكح ٍِىٗ ثَجت : -15

 ٌمبئٗ ثبٌطف١ٍٓ   .   ׄ                  ظؼف اٌززبه ׄ    ؽت أً٘ إٌٙل ٌٗ          ׄ   ارَبع ٍِىٗ                    ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2277ٌٍزله٠ت اإلٌىزوٟٚٔ ٚاٌزؤول ِٓ اإلعبثبد اظغػ ػٍٝ اٌواثػ     ) 

  : مف الرا ل:

 (     )      ٌَذ ٚؽ١لا فٟ ٘نٖ اٌل١ٔب ٌمل ثم١ب ٌٟ. -1

 (     )      ٘ؤٔنا ػجلن ٚػجل أث١ه ٠ب ِٛالٞ. -2

 

 ط ع ىما يلو: -ح

 ِب اٌفوصخ اٌزٟ وبْ اٌش١ـ ٍالِخ ٠ٕزظو ٍٕٛؽٙب؟ ٚو١ف ٔغب اٌطفالْ ؟       - 1
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 ثُ أٚصٝ اٌش١ـ ٍالِخ اٌطف١ٍٓ ؟     - 2
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