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 & ملخص الفصل

مات جالل الدين ًىً ال يعلم شيئاً عن كيفية اختطاف الطفلين ، ً القصة أن سبععة أكبداد مًتبًدين تتععبًا   

الجيش ً قبددًا اختطباف الطفلبين قتعقعبًا ا ميبد مومبًد ًمعبو جيباد ًالشبيو اليئبدع ًالسبائ  عئبدما كبان 

ن عالقتبل قلمبا وباًل السبائ  الفبداد  مومًد يطادد أدئعاً قيجمًا علييم ًكممًا قمي ا ميدين ًىددًا الوادسي

 ععد ذلك قتلًه ًمثلًا عجثتو ثم أخذًا الطفلين ًالشيو ًاعتعدًا عن الجيش .

ثم قامًا ععيعيما لععض تجاد الدقيق عمائة ديئاد ععد ما غيدًا اسبمييما للبق قطبج ًجلئباد ًلبم يقعبل التجباد  

شداء الشيو لكعد سئو قوجن لذلك،  ًكان عجاؤه أئبو وتمبا سبيفتدق عئيمبا ، ًطلبم مبئيم االئفبداد عبا ميدين 

لسببمو ًالطاعببة للتبباجد الببذع يعببدف ًذكدىمببا الشببيو عةببدًدر الصببعد علببق قةبباء ل وتببق يبب تي الفببد  ، ًعا

قبببددىما وتبببق ال يتعدةبببا للةبببدم ًاأىائبببة ، كمبببا أًصببباىما عكتمبببان وقيقبببة ئسبببعيما وتبببق يسبببيل للسبببلطان  

استدجاعيما عئدما يفدغ من التتاد ، ًأخعدىما أن التاجد سًف يعيعيما لمن يقددىما ًقد ذكد ا ميد مومبًداً 

ًمومببًد مببن عيببت الملببًك ، ًقببد الوببي  التجبباد ت يببد الطفلببين عيًسببف عليببو السببالم قيًسببف مببن عيببت الئعببًر 

 ًىدًءىما ععد ئصائح الشيو. 

اختلف الخاطفًن قي توديد مصيد الشيو سالمة ًقي الئياية  قددًا لعقاءه لعليبم يجبدًا مبن يشبتديو ًلكبن 

يدا  ً عقبي قبي الشيو كان يعلم أئو كذم علي الطفلبين ًخبدعيما ليدةبا عويبار الععًديبة قوبجن لبذلك وجئبا شبد

موعسو ًأةدم عن الطعام ًالشدام وتق ًجدًه جثة ىامدر ، ًدقن قي ئف  الجعبل البذع لقبي قيبو السبلطان 

 وتفو علق يد الكددع المًتًد.

  . صف ًلو جالل الدين عالصيد . ًما مًقف دجالو من ذلك ؟ (1

ثٚ دت اُص٤ذ إٔ سثٔب ع٘خ ُٚ  * ًبٕ )جالٍ اُذ٣ٖ( شذ٣ذ اُذت ُِص٤ذ ال ٣زشًٚ ك٠ ئهبٓزٚ أٝ علشٙ ٝهذ ثِؾ

عشة ٖٓ اُظجبء أٝ دٔش اُٞدش ك٠ غش٣وٚ ٝٛٞ عبئش ُِوزبٍ ك٤٘لزَ ػٖ ج٤شٚ ك٠ أصش اُغشة ٝال ٣ؼٞد دز٠ 

٣ص٤ت ٓ٘ٚ ش٤ئبً ك٤أٓش سجبُٚ ثذِٔٚ، ًٝض٤شاً ٓب ٗصذٚ خبصخ سجبُٚ ٝدزسٝٙ ٖٓ رُي ٝٓٔب هذ ٣٘زج ػ٘ٚ ٖٓ 

٣ٖ( ٣غِْ ُْٜ ثصٞاة سأ٣ْٜ ٣ٝؼذْٛ ثأال ٣وغ ٓ٘ٚ رُي ٓشح اُخطش ػ٠ِ ٗلغٚ ٝػ٠ِ ج٤شٚ، كٌبٕ )جالٍ اُذ

أخشٟ ٌُٝ٘ٚ ًبٕ ال ٣وذس ػ٠ِ سد ٛزا اُـشاّ ثبُص٤ذ ٝهذ اٗزوَ ٛزا اُـشاّ ثبُص٤ذ ٖٓ جالٍ اُذ٣ٖ ئ٠ُ اثٖ أخزٚ 

 )ٓذٔٞد (.
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  . ًةح كيف اختطف مومًد ًجياد . ًما مًقف الشيو سالمة ً السائ  سيدًن؟ (2

ٝجٜبد( ٣غ٤شإ ك٠ ٓإخشح اُج٤ش ئر ُٔخ) ٓذٔٞد( أسٗجبً ثش٣بً ث٤ٖ اُذشبئش كبٗطِن) * ث٤٘ٔب ًبٕ) ٓذٔٞد 

ٓذٔٞد( ك٠ أصشٙ ٝرجؼزٚ )جٜبد( ُْٝ ٣زجؼٜٔب أدذ ٖٓ اُج٤ش ارٌبالً ػ٠ِ اُذبسع٤ٖ )اُش٤خ عالٓخ ٝع٤شٕٝ( 

 َّْ كبٙ ٝهجط صبٕ ػ٠ِ كذاس األًشاد أُٞرٞسٕٝ ًٝبٗٞا عجؼخ ٖٓ اُججَ ٝٛجٔٞا ػ٤ِْٜ ٝرِوق أدذْٛ ٓذٔٞداً ًٝ

جٜبد ٝٛذد ا٥خشٕٝ اُش٤خ عالٓخ ٝع٤شٕٝ ثوزِٜٔب ٝهزَ األ٤ٓش٣ٖ ئرا صبح أدذٛٔب ثٌِٔخ صْ كشٝا ثْٜ ٖٓ 

ٛزا أٌُبٕ خٞكبً ٖٓ إٔ ٣ِذن ثْٜ جٔبػخ ٖٓ اُج٤ش ئرا اعزجطئٞا ػٞدرْٜ صْ دبٍٝ )ع٤شٕٝ( اُٜشة كطؼ٘ٚ 

 أدذْٛ ثشٓذٚ ك٠ ًجذٙ دز٠ أصجزٚ )هزِٚ( .

 سلم الشيو سالمة ًسيدًن للمختطفين قق أًل ا مد؟ . لَم است (3

 * خٞكبً ػ٠ِ د٤بح األ٤ٓش٣ٖ ٝغٔؼبً ك٠ إٔ ٣ِذن ثْٜ جٔبػخ ٖٓ اُج٤ش ئرا اعزجطئٞا ػٞدرْٜ .

  . ماذا تعدف عن جعل ا كداد؟ ًما الذى ودث لمومًد ًجياد قق ىذا الجعل ؟ (4

ٕ ٣ٜٝ٘جٕٞ ٣ٝخطلٕٞ األغلبٍ ٝاُ٘غبء صْ * ًبٕ ٣غٌٖ ٛزا اُججَ هّٞ ٖٓ األًشاد شطبس )خجضبء( ٣وزِٞ

٣ج٤ؼْٜٞٗ ُزجبس اُشه٤ن اُز٣ٖ ًبٗٞا ٣زشددٕٝ ػ٠ِ ٛزا اُججَ ُٜزا اُـشض أُٔوٞد ) اٌُش٣ٚ( ٝهذ أهبّ اُطلالٕ 

ك٠ ٛزا اُججَ ثعؼخ أ٣بّ دز٠ جبء ربجش ٝاشزشاٛٔب ٝرْ رـ٤٤شاع٤ٜٔٔب اُؼشث٤٤ٖ ئ٠ُ اع٤ٖٔ أػج٤٤ٖٔ ٛٔب )هطض 

 ٝ جِ٘بس( .

  . لماذا دقض التاجد شداء الشيو سالمة ؟ ًكيف كان شعًده ؟ ًلماذا ؟  (5

* ٌُجش ع٘ٚ كذضٕ دضٗبً شذ٣ذاً ألٗٚ ًبٕ ٣ٞد إٔ ٣صذت اُطل٤ِٖ ُؼِٜٔب ٣غزأٗغبٕ ثٚ أٝ ٣ذزبجبٕ ئ٤ُٚ ك٠ 

 . كيف كان )مومًد ًجياد( مو الخاطفين ؟ ًماذا طلم الشيو )سالمة( من التاجد ؟  د٤برٜٔب اُجذ٣ذح .

 لماذا؟ ً

* ًبٕ )ٓذٔٞد( ال ٣ٌق ػٖ اُزجشّ )اُع٤ن( ٝاُشٌٟٞ ًٝب ٣ِؼٖ خبغل٤ٚ ٣ٝغجْٜ ًٝبٕ ٣عشة ٣ٝشًَ ثوذٓٚ 

ٖٓ ٣وزشة ٓ٘ٚ أٓب )جٜبد( كٌبٗذ ال ٣شهأ ُٜب دٓغ ٝال ٣غٞؽ ُٜب غؼبّ دز٠ ٗذَ جغٜٔب ٝاصلش ٝجٜٜب، كطِت 

ٕ ٣لضأ )٣ٌغش( ُٞػزٜٔب)دضٜٗٔب( اُش٤خ )عالٓخ( ٖٓ اُزبجش إٔ ٣خِٞ ثٜٔب ٤ُ٘صذٜٔب ُشثٔب اعزطبع أ

 ٣ٝصشكٜٔب ػٔب ٛٔب ك٤ٚ ٖٓ اُجٌبء ٝػذّ االٗو٤بد كٌبٕ ك٠ رُي ٓصِذزٜٔب ٝٓصِذخ اُزبجش .

  . ما الئصائح التق قدميا الشيو سالمة للطفلين؟ ًما أثدىا علييما؟ (6

 اُصجش ػ٠ِ هعبء هللا ألٕ اُجضع ال ٣ل٤ذ ثَ ٣ص٤ت اإلٗغبٕ ثبألٓشاض ٝاُشوبء. -1*

ُغٔغ ٝاُطبػخ ُِزبجش دز٠ ٣ذغٖ ٓؼبِٓزٜٔب ٣ٝؼشف هذسٛٔب ٣ٝطِت ثٜٔب صٔ٘بً ًج٤شاً كال ٣زؼشض ُششائٜٔب ا -2

 ئال اُغشاٙ ٝأُِٞى ٝاألٓشاء 
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ًَّش) ٓذًٔٞدا( ث٘جإح  -3 إٔ ٣ُخل٤َب ئع٤ٜٔٔب اُذو٤و٤ٖ ٝأٜٗٔب ٖٓ أث٘بء جالٍ اُذ٣ٖ دز٠ ٣ٌٖٔ اُؼضٞس ػ٤ِٜٔب ًٔب ر

ٞداً( ع٤ٌٕٞ ٌِٓبً ػظ٤ٔبً ٣ٜٝضّ اُززبس ٛض٣ٔخ عبدوخ كِٔب اعزجؼذ )ٓذٔٞد( إٔ أُ٘جْ اُزٟ ر٘جأ ثإٔ )ٓذٔ

٣صجخ اُؼجذ ٌِٓبً ثش ك٠ هِجٚ األَٓ ٝرًشٙ ثوصخ ع٤ذٗب )٣ٞعق( ػ٤ِٚ اُغالّ ٤ًٝق ث٤ِغ ثذساْٛ ٓؼذٝدح ُؼض٣ض 

ٞد( ٝاٌٗغشد ٓصش صْ صبس ٌِٓبً ػ٠ِ ٓصش ًٝبٕ ُٜزٙ اُ٘صبئخ أصش ًج٤ش ػ٠ِ ٗلظ اُطل٤ِٖ، كالٕ جبٗت )ٓذٔ

 ش٤ٌٔزٚ )أُشاد هٞرٚ( ٝعٌ٘ذ )جٜبد( ٝاغٔإٔ ثبُٜب ًٝلٌلذ دٓؼٜب .

  . اختلف القًم قق أمد الشيو . ًةح ذلك معيئاً عالم اتفقًا؟ (7

* هبٍ أدذْٛ ٗزشًٚ ٣ٔع٠ د٤ش ٣شبء ٝهبٍ آخش ٗغزخذٓٚ ٝٗذػٚ ٣ذزطت ُ٘ب ٝارلوٞا ك٠ ٜٗب٣خ األٓش ػ٠ِ إٔ 

 ؿت ك٠ ششائٚ.٣جوٞٙ دز٠ ٣ج٤ؼٞٙ ُزبجش آخش ٣ش

  . ما الخًاطد التق جاشت عقلم الشيو سالمة ؟ ًما ا مد الذى جاده وجئاً؟ (8

* رزًش أ٣بٓٚ ك٠ خذٓخ اُغِطبٕ خٞاسصّ شبٙ ٝخذٓخ اُغِطبٕ جالٍ اُذ٣ٖ ٖٓ ثؼذٙ ٝٓب شٜذرٚ ػ٤٘بٙ ٖٓ 

جٞد٣خ ٝاُزٟ صادٙ األدذاس ٝاٌُ٘جبد اُز٠ دِذ ثج٤زٜٔب ًٝبٕ أخالٛب ٓب ٗضٍ ثبأل٤ٓش٣ٖ اُصـ٤ش٣ٖ ٖٓ رٍ اُؼ

دضٗبً ٝأُٔبً أٗٚ خذػٜٔب ػٖ دو٤وخ دبُٜٔب ٝاعزـَ صوزٜٔب ثٚ ٝاغٔئ٘بٜٗٔب ئ٤ُٚ ك٠ دِٜٔٔب ػ٠ِ اُشظب ثبُزٍ 

 ٝاُٜٞإ ٝأٜٝٛٔٔب ثبٌُزة إٔ ٛزٙ ٓذ٘خ غبسئخ ال رِجش إٔ رضٍٝ .

  . لماذا دةق الطفالن عا سد ًالدق ؟ (9

* ألٕ اُش٤خ عالٓخ خذػٜٔب ػٖ دو٤وخ دبُٜٔب ثغذش دذ٣ضٚ كزٛجب ساظ٤٤ٖ آ٤ِٖٓ ك٠ اُؼٞدح ئ٠ُ ً٘ق جالٍ 

 اُذ٣ٖ ثؼذ ٝهذ هص٤ش. 

  .  علل ئصيوة الشيو سالمة للطفلين ع ن يكتما وقيقة أصليما عن الئا . (11

لبئٜٔب ٣ٝذٍٞ دٕٝ اإلػالٕ * دز٠ ٣غَٜ اٛزذاء جالٍ اُذ٣ٖ ػ٤ِٜٔب ٝدز٠ ال٣جبُؾ ٖٓ ٣ٌٞٗبٕ ك٠ د٤بصرٚ ك٠ ئخ

ٛٔب ئٓب ثبٌُزبثخ ئ٠ُ )جالٍ اُذ٣ٖ( أٝ االرصبٍ ثأدذ ٓؼبسكٚ أٓب ئرا ثو٤ب ٛزا اُغش ٌٓزٞٓبً ك٤ٌٕٞ ٣غ٤شاً  ػٖ ٓوشِّ

 ػ٤ِٜٔب إٔ ٣ٜذ٣بٙ ئ٠ُ ٓوشٛٔب د٤ش ٣أخزٛٔب ئ٤ُٚ. 

  . ما الذى لم يخطد ععال الطفلين وين ذىعا مو الئخا ؟  (11

ٔب ع٤ظالٕ ًٔب ًبٗب سك٤و٤ٖ ٓزالص٤ٖٓ ُْٝ ٣خطش ثجبُٜٔب إٔ أعٞام اُشه٤ن هذ رلشم * ًبٕ اُطلالٕ ٣ظ٘بٕ أٜٗ

 ث٤ٜ٘ٔب ك٤وغ ٛزا ك٠ ٣ذ سجَ ٖٓ اُششم ٝرجبع ٛزٙ ُشجَ ٖٓ اُـشة 

  . ما صفات تجاد الدقيق كما ًدد قق الفقدر ؟  (12

 شثخ د٤ش ٤ٔ٣َ. * ال٣شاػٕٞ األُُلخ ٝاُزؼبغق األخٟٞ ٝال ٣ؼزجشٕٝ ئال ثبُٔبٍ ٝدذٙ ٤ٔ٣ِٕٝٞ ٓغ اُ
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  . كيف كائت ئياية الشيو )سالمة( ؟  (13

َْٜ ػظ٤ْ َٝٓ اُذ٤بح ٝر٠٘ٔ ُٞ اخزشٓٚ أُٞد )أخزٙ(  * ثؼذ سد٤َ اُطل٤ِٖ ٓغ اُ٘خبط شؼش اُش٤خ) عالٓخ ( ثِ

ٝثو٠ أ٣بٓبً ال٣زٝم اُطؼبّ دز٠ ظؼلذ هٞرٚ ٝعبء دبُٚ ٝأص٤ت ثبُذ٠ٔ صْ ٓبد ٝدكٖ ك٠ اُججَ اُزٟ دكٖ ك٤ٚ 

 )جالٍ اُذ٣ٖ( ثؼذ أ٣بّ 

 المًت ؟  . لماذا مل الشيو سالمة الوياه ًتمئق  (14

* دز٠ ٣ش٣ذٚ ٖٓ أُّٜٞ ٝا٥الّ ثؼذ إٔ سدَ ػ٘ٚ اُطلالٕ ٝشؼٞسح ثأٗٚ خذػٜٔب ثبٌُزة ٝدِٜٔٔب ػ٠ِ اُشظب 

 ثبُزٍ ٝاُٜٞإ. 

  . قيَم أتفق )مومًد( مو )يًسف( عليو السالم؟ ًقيَم اختلف عئو ؟  (15

ك٠ إٔ )ٓذٔٞداً( ًبٕ ٖٓ ث٤ذ * أرلن ٓؼٚ ك٠ إٔ ًَ ٜٓ٘ٔب ِث٤غ ثذساْٛ ه٤ِِخ صْ صبس ٌِٓب ػ٠ِ ٓصش ٝاخزِق 

 أُِي )٣ٞعق(ػ٤ِٚ اُغالّ ًبٕ ٖٓ ث٤ذ اُ٘جٞح .

 الفصل الخامس على تدريبات

 أمام الععادر غيد الصويوة:)×( ( أمام الععادر الصويوة، ًعالمة أ: ةو عالمة )

 (   )   علشٙ. ٝال ئهبٓزٚ ك٢ ٣زشًٚ ال ثبُص٤ذ اُُٞغ شذ٣ذ اُذ٣ٖ جالٍ ًبٕ اُغِطبٕ .1

 (   ) ٗلغٚ ، كـعت ْٜٓ٘. ػ٠ِ اُخطش ٖٓ ػ٘ٚ ٣٘زج هذ ٓٔب ٝدزسٝٙ رُي ك٢ سجبُٚ خبصخ ٗصذٚ .2

 (   )         رأصش ٓذٔٞد ثخبُٚ ك٘شأ ٓذجب ُِص٤ذ. .3

 (  )ٝغبسدٙ ٣٘زظشٝٗٚ عبػخ كذجغْٜ ، ؿضاٍ  ُٚ خبٕ الح ج٤ٌ٘ض ُِوبء  ثالدٙ ئ٠ُ اُذ٣ٖ جالٍ ػٞدح أص٘بء .4

 (   )    الح ُٜٔب ٝرجؼٜٔب اُذبسعبٕ.اٗطِن ٓذٔٞد ٝجٜبد ك٢ ٓطبسدح ؿضاال  .5

 (   ) ُْ ٣ٜزْ أدذ ٖٓ اُج٤ش ثـ٤بة اُطل٤ِٖ ألْٜٗ رؼٞدٝا رُي ٜٓ٘ٔب، ُٝٞجٞد اُذبع٤ٖ ٓؼٜٔب. .6

 (   )     اعزغِْ اُش٤خ عالٓخ ٝاُذبسط ع٤شٕٝ ُِخبغل٤ٖ خٞكب ٖٓ اُوزَ. .7

 (   )     أعشع اُخبغلٕٞ ثٔـبدسح أٌُبٕ خٞكب ٖٓ ُذبم اُج٤ش ثٜٔب. .8

 (   )     هزَ اُخبغلٕٞ اُذبسط ع٤شٕٝ ألٗٚ ٝش٠ ثْٜ ُذٟ اُغِطبٕ .9

 (   )     صؼذ اُخبغلٕٞ اُججَ ٗلغٚ اُز١ هزَ ك٤ٚ جالٍ اُذ٣ٖ ك٤ٔب ثؼذ. .11

 (   )   ًبٕ عٌبٕ اُججَ ٖٓ رجبس اُشه٤ن اُز٣ٖ ٣ذِٕٔٞ األغلبٍ ُج٤ؼْٜ ك٢ األعٞام. .11

 (   )    كبشزشاٛٔب.ٌٓش اُطلالٕ ثبُججَ كزشح غ٣ِٞخ دز٠ جبء أدذ اُزجبس  .12

 (   )         سكط اُزبجش ششاء اُش٤خ عالٓخ. .13

 (   )     اجزٔغ اُش٤خ عالٓخ ثبُطل٤ِٖ ٝٗصذْٜ ك٢ ؿلِخ ٖٓ اُخبغل٤ٖ. .14



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٣ِٞط 6

 رب٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 (   )   دبٍٝ اُش٤خ عالٓخ ئه٘بع اُطل٤ِٖ ثبُشظب ثبُؼجٞد٣خ خٞكب ػ٠ِ د٤برٜٔب .15

 (   )   ذدْٛ ثأث٤ٜب.ًبٗذ جٜبد ٓ٘ز خطلذ صبئشح ػ٠ِ اُخبغل٤ٖ رغجْٜ ٝرشًِْٜ ٝرٜ .16

 (   )  ُْ ٣وز٘غ ٓذٔٞد ثٌالّ اُش٤خ  عالٓخ ئال ثؼذ إٔ ظشة ُٚ ٓضال ثوصخ ع٤ذٗب ٣ٞعق. .17

 (   )     هبّ ربجش اُشه٤ن ثزـ٤٤ش اعْ ٓذٔٞد ئ٠ُ هطض ٝجٜبد ئ٠ُ جِ٘بس.  .18

 (  )أٝص٠ اُش٤خ عالٓخ اُطل٤ِٖ إٔ ٣ٌزٔب دو٤وخ أصِٜٔب دز٠ ٣غَٜ ػ٠ِ جالٍ اُذ٣ٖ اُٞصٍٞ ئ٤ُٜٔب. .19

 (   )      اخزِق اُخبغلٕٞ ك٢ أٓش اُش٤خ عالٓخ كوشسٝا هزِٚ.  .21

 (   )   " ٤ٜٛبد إٔ ٣ٌٕٞ أُِٔٞى ٌِٓب"  رٞد٢ ث٤أط ٓذٔٞد ٖٓ اعزشداد دش٣زٚ. .21

 (  )شؼش اُش٤خ عالٓخ ثبألُْ ٝاُذغشح ٝأٗٚ هذ خذع اُطل٤ِٖ ٝدِٜٔٔب ػ٠ِ اُشظب ثبُؼجٞد٣خ ٝاُٜٞإ. .22

 (   )    ٠ أُٞد ُِخالص ٖٓ ٛزٙ اُذ٤بح.كبظذ أدضإ اُش٤خ عالٓخ كزٔ٘ .23

 (   )    عبس اُطل٤ِٖ ٓغ ربجش اُشه٤ن ساظ٤٤ٖ ٓٞه٤٤ٖ٘ ثأٜٗٔب ُٖ ٣لزشهب. .24

 (   )  . دكٖ اُش٤خ  عالٓخ ك٢ ٗلظ اُججَ اُز١ ع٤أ١ٝ ئ٤ُٚ جالٍ اُذ٣ٖ ك٤ٔب ثؼذ. .25

 ( https://dardery.site/archives/2326ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد اظـػ ػ٠ِ اُشاثػ     ) 

 تخيد اأجاعة الصويوة لما يلي من عين العدائل المتاوة: -م

 ٓبد "جالٍ اُذ٣ٖ " ٝٛٞ ال ٣ؼِْ ػٖ ُٝذ٣ٚ ئال أٜٗٔب :  -1

 اخزطلب ٝث٤ؼب  . ׄ                         ؿشهب ك٢ اُٜ٘شׄ              اخزطلب           ׄ   ٓبرب                       ׄ  

 ًبٕ " جالٍ اُذ٣ٖ " ُٓٞؼب ثـ : -2

 اُـ٘بء .ׄ                                        سًٞة اُخ٤َ ׄ   اُص٤ذ          ׄ   اُخٔش                 ׄ  

 دزس ج٘ٞد " جالٍ اُذ٣ٖ " ٖٓ خطٞسح ُٝؼٚ ٛزا كٌبٕ : -3

                         ٣خجَ ٖٓ ُٝؼٚ ٛزا ׄ    ٣ؼ٘لْٜ  ٣ٝضجشْٛ . ׄ   ٣غِْ ثصذخ سأ٣ْٜ          ׄ   ٣ؼزشض ػ٤ِْٜ           ׄ  

 ُْ ٣ٜزْ اُج٘ٞد ٝاُغِطبٕ ثزأخش اُـال٤ٖٓ ػٖ اُج٤ش ثغجت : -4

 .  ظ٤وْٜ ثٜٔب ׄ   صوزْٜ ك٢ دبسع٤ٜٔب                ׄ          ػذّ ٓؼشكزْٜ ثزأخشٛٔب ׄ    صوزْٜ ك٤ٜٔب    ׄ  

 ػذد األًشاد اُخبغل٤ٖ ُِطل٤ِٖ : -5

                         صٔب٤ٗخ ׄ       عجؼخ .ׄ    عزخ                       ׄ    خٔغخ                     ׄ  

 اعزغِْ " ع٤شٕٝ " ُِخبغل٤ٖ أٍٝ األٓش ثغجت : -6

                         خٞكٚ ػ٠ِ د٤برٚ ׄ   جِٜٚ أْٜٗ خبغلٕٞ  .  ׄ   ُْ ٣ٌٖ ٓؼٚ عالح         ׄ   خٞكٚ ػ٠ِ اُطل٤ِٖ   ׄ  

 هزَ اُخبغلٕٞ " ع٤شٕٝ " ألٗٚ : -7

 دشض اُطل٤ِٖ ػ٠ِ اُٜشٝة . ׄ       أثِؾ اُغِطبٕ ػْٜ٘ ׄ   دبٍٝ اُٜشٝة          ׄ   عجّْٜ                ׄ  
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 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٣ِٞط 7

 رب٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 رٛت اُخبغلٕٞ ثبُطل٤ِٖ ئ٠ُ : -8

                         ثالد اُشبّ ׄ     ججَ اُزجبس . ׄ   ججَ األدجبس               ׄ   ججَ اُشطبس                      ׄ  

 ًبٕ ٣غٌٖ ٛزا اُججَ : -9

 . ثؼط أُغبكش٣ٖ ׄ   هطبع غش٣ن                   ׄ   رجبس سه٤ن            ׄ                     ثؼط اُٜ٘ٞد ׄ  

 ثبع اُخبغلٕٞ اُـال٤ٖٓ ثـ :  -11

 ٔبئخ د٣٘بس    أسثؼ ׄ    ٔبئخ د٣٘بس     صالص ׄ   د٣٘بس                       ز٤ٖٓبئׄ   ٓبئخ د٣٘بس               ׄ  

 ُْ ٣شزِش اُزبجش اُش٤خ عالٓخ ثغجت :     -11

 اُخبغل٤ٖ ك٢ االدزلبظ  ثٚسؿجخ ׄ     ٓذبُٝخ ٛشٝثٚ  ׄ   ًجش ع٘ٚ                  ׄ   رٔشدٙ             ׄ  

 اُش٤خ عالٓخ كٌبٕ ٓٞهق اُش٤خ عالٓخ ٛٞ : شُْ ٣شزِش اُزبج -12

 ُْ ٣ٜزْ ُزُي  . ׄ     ُزُي                     دضٕ  ׄ   كشح ُزُي                   ׄ            رٞعَ ئ٤ُٚ ׄ  

 اُغجت اُز١ جؼَ اُش٤خ عالٓخ ٣زغ٠ِ ػٖ كشام اُطل٤ِٖ ٛٞ  : -13

 أٜٗٔب ال ٣ذزبجبٕ ئ٤ُٚ        ׄ                     ٣زٛجب ثؼ٤ذاأٜٗٔب ُٖ  ׄ  

 أٜٗٔب ال ٣شؿجبٕ ك٢ ٝجٞدٙ ٓؼٜٔب  .ׄ         عٞم اُشه٤نك٢  أٗٚ ع٤لبسهٜٔب دزٔب ׄ  

 غِت اُش٤خ عالٓخ ٖٓ اُزبجش إٔ ٣٘لشد ثبُـال٤ٖٓ كٌبٕ ٓٞهلٚ : -14

        رؼجت ٝاٗذٛش ׄ      ٝاكوٚ  . ׄ   شٌشٙ ٝسكط               ׄ     ػّ٘لٚ ٝ سكط           ׄ  

 أٝص٠ اُش٤خ عالٓخ اُـال٤ٖٓ إٔ ٣صجشا ألٜٗٔب : -15

        ػبهالٕ ׄ      أ٤ٓشإ .ׄ     ؿ٤٘بٕ            ׄ      ًج٤شإ             ׄ  

 أٝص٠ اُش٤خ عالٓخ اُـال٤ٖٓ إٔ ٣ذغ٘ب اُغٔغ ٝاُطبػخ ُِزبجش ُـ  : -16

 ٣زج٘بٛٔب  .ׄ               ٣ؼ٤ذٛٔب ئ٠ُ جالٍ اُذ٣ٖ ׄ    ٓؼبِٓزٜٔب٣ذغٖ ׄ   ٣زٔغي ثٜٔب                ׄ  

 :  ٢ً  أٝص٠ اُش٤خ عالٓخ اُـال٤ٖٓ إٔ ٣ٌزٔب دو٤وزٜٔب  -17

 ٗغجٜٔب . ب٣زج٘جب أُزبػت اُز٢ ٣غججٜب ُٜٔ ׄ       ٣زؼٞدا اُشم ׄ         ٣شكط ششاءٛٔبׄ       ال ٣ـعت اُزبجش ׄ  

 أُِٔٞى ٛٞ :" ٤ٜٛبد إٔ ٣ٌٕٞ أُِٔٞى ٌِٓب "   -18

 ٓذٔٞدׄ     أدذ اُخبغل٤ٖ    ׄ       اُزبجش            ׄ                  اُش٤خ عالٓخ  ׄ  

 " ٤ٜٛبد إٔ ٣ٌٕٞ أُِٔٞى ٌِٓب "  اُزؼج٤ش ٣ٞد٢ ثـ : -19

 اُزؼجت ٝاُذٛشخ  . ׄ   ا٤ُأط ٝاُزشبؤّ         ׄ   اُزذذ١ ٝاإلصشاس            ׄ           اُشكط ُِؼجٞد٣خ ׄ  

 اُشجٚ ث٤ٖ هصخ " ٓذٔٞد " ٝٗج٢ هللا " ٣ٞعق " ػ٤ِٚ اُغالّ ٛٞ :ٝجٚ  -21

 اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخׄ   ث٤ؼٜٔب ك٢ غلُٞزٜٔب        ׄ   ششف ٗغجٜٔب              ׄ            دغذ أخٞرٜٔب  ُٜٔب ׄ  



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٣ِٞط 8

 رب٣ِٞط

 للتواصل واتس 01156008819

 ػجت اُخبغلٕٞ ٖٓ اُطل٤ِٖ ثؼذ إٔ اٗلشد ثٜٔب اُش٤خ عالٓخ ثغجت : -21

 آزضبُٜٔب ُِزبجش.. ׄ   عؼبدرٜٔب                ׄ   رٔشدٛٔب                   ׄ             آز٘بػٜٔب ػٖ اُطؼبّ ׄ  

 اعزوش سأ١ اُخبغل٤ٖ ثشإٔ اُش٤خ عالٓخ ػ٠ِ : -22

 إٔ ٣جوٞٙ ٓؼْٜ ٣خذْٜٓ  . ׄ   إٔ ٣زشًٞٙ ٣زٛت           ׄ     إٔ ٣وزِٞٙ         ׄ          إٔ ٣عٔٞٙ ئ٤ُْٜ ׄ  

 ث٤غ اُطل٤ِٖ ثغجت :اؿزْ اُش٤خ عالٓخ ثؼذ  -23

 أٗٚ أه٘ؼْٜ ثوجٍٞ اُشم         ׄ                خٞكٚ ٖٓ ػوبة جالٍ اُذ٣ٖ ُٚ ׄ  

 اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخׄ       أٗٚ ٣ؼِْ هغٞح أعٞام اُشه٤ن         ׄ  

 ٓبد اُش٤خ عالٓخ ثغجت : -24

 .  األ٠ُٝ ٝاُضبُضخ ׄ   د٠ٔ أصبثزٚ           ׄ   رؼز٣ت اُخبغل٤ٖ ُٚ              ׄ               شذح دضٗٚ  ׄ  

 : ثؼذ ٝكبرٚ ك٢ اُش٤خ عالٓخ  دكٖ  -25

 .  ججَ اُشطبس ׄ              ٓذ٣٘خ الٛٞس ׄ                     ٓذ٣٘خ ؿضٗخ ׄ               ٓغوػ سأعٚ  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2326ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ ٝاُزأًذ ٖٓ اإلجبثبد اظـػ ػ٠ِ اُشاثػ     ) 

  : من القائل:

 (      )      . ٤ٜٛبد إٔ ٣ٌٕٞ أُِٔٞى ٌِٓب -1

 (      )     ًال عزٌٕٞ ٓؼ٘ب دائٔب ُٖٝ رلبسه٘ب. -2

 

 أجم عما يلي: -د

 ٤ًق ٝهغ األ٤ٓشإ ك٢ األعش ٝٓب ٓص٤ش " ع٤شٕٝ " ؟ - 1
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 صق ثا٣جبص اُخٞاغش اُز٢ داسد ثشأط اُش٤خ عالٓخ ثؼذ سد٤َ اُطل٤ِٖ . - 2
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 ُٔبرا أدظ اُش٤خ عالٓخ ثأٗٚ هذ خذع اُطل٤ِٖ ث٘صبئذٚ ؟  - 3
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 ًبٕ اُـشاّ ثبُص٤ذ را رأص٤ش ك٢ ٓجشٟ د٤بح األ٤ٓش٣ٖ )جٜبد ٝٓذٔٞد(      :ػَِ ُٔب ٢ِ٣  - 4
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 رب٣ِٞط 9

 رب٣ِٞط
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 اخزِق اُوّٞ ك٢ أٓش اُش٤خ عالٓخ . ٝظخ رُي .   -5
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َّ اُش٤خ عالٓخ اُذ٤بح ٝر٠٘ٔ أُٞد كِٔبرا ؟  -6 ٓ 
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 ٓب ٓص٤ش اُش٤خ عالٓخ ؟   -7
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