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 & ملخص الفصل

عاش الطفالن فيً يٌيا الخيٌا ميايا  ٌيائ  ايايو لميا ن يسا  مين  وين ععاٌيو ن ين عنبي ما  ييان ا ن   

 نلذكاا ما الخسٌس تعلماً اللغو الععيٌو نقس أ س الخٌا أن هللا عنبه ي ما عن اييه الفاوس )منوى( .

نعسا أيياء يمنا ملك التتاع ن الل اليسٌن ففيعا اليياس ييذلك نقيس خيما الكفٌيعنن فيً مينا  يالل اليسٌن   

 ن زن الطفالن  زياً خسٌساً نايقطع أمل ما نلكن كان عزاؤ ما  ن الخٌا . 

يعس عخع ويناا ٌيلغ قطز ميلغ الع ال نتكيع الفتائ نتقين  عالقيو ال ين يٌي ميا نقيس ل يا ذليك الخيٌا     

نزن ته فععٌا  ذا ال ن العفٌف نتع سايه يالزناج نلكن الخٌا أصٌن يخلل فخخً أن ٌمنا قيل إتماا ع يس  

 ما نزاسا مٌعتيه مين قطيز فأنصى ل ما ي زء من فعنته نعتق ميا نلكين اليين العيان كيان ٌكيسع صيفن ويعاست

الذي ايفعس يفقو أيٌه نولمه مقالٌس خزاايه ن عل عاتن منوى ٌخعج من ٌس قطز فكيان ٌطلين مييه زٌياسئ عاتييه 

من نعاء أيٌه لٌيفن على أصسقاء الونء نصاع ٌخعن الخمع فً اليٌا ن يا يبيعن أميه لينل أن قطيز تصيس  

 له .

عش يقطيز نأخيذ ٌغيازل  ليياع نلميا ليا ٌ يسس وييٌالً إلٌ يا سييع نلما ماا الخٌا أيطل منوى النصٌو نت     

 مؤامعئ ليٌع ا لتا ع مصعي من نعاء أمه نلا ت س م انلو ا ا لخعاا ا من المختعي . 

نكايا ل او الفعان القاوٌو ننسعا  لياع قطز نوٌست ا نوافعا مع المخيتع  إليى مصيع ن يى تويمع     

لى هللا نفقً يأييه عليى  معييا إذا ٌخياء قيسٌع( نعأا ا ا ذليك فطلييا مين كلماا قطز تعن فً أذيٌ ا )تنكلً ع

 قطز قتل ايي ا لكيه اعتذع ل ا  يه اين منل  الذي أكعا مفنا  .  

نذاا ٌنا كان قطز ٌ ليس ميع صيسٌقه )الخيٌا عليى الفيعاش( مينلى ايين اليزعٌا ٌخيكن ليه وينء معامليو    

نالذي قال له )ل ٌميعيً من اليطش يك إل ا تعاميً ذكيع   منوى أقيل منوى نون قطز نبعيه على ن  ه

أيٌك( فلعيه منوى نلعن أيا  ن س  فيكى قطز نلما ناوا  الخٌا على كخف له عن  قٌقته فت ليل ن يه الخيٌا 

 يه كان ٌ سس )ٌان( يأصل قطز نكايا فعاوته فً م ل ا إذ تنقع ميذ ععفه أيه لٌس مملنكاً عاسٌاً يل تنقع 

أمٌع أن ملك يكيه الزمان عيساذ طلن من الخٌا إٌ اس  يل للخيالص مين  ٌاتيه ميع منويى فطماييه أييه أيه اين 

 ونف ٌخيع منل  )اين الزعٌا( نٌ عله ٌختعٌه سنن علا منوى ن يا  سأا يفس قطز نتفاءل خٌعاً.
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 : ماذا تععف عن الخٌا مايا المقسوً ناييه منوى ؟  س (1

ُٔؼعٝظ٣ٖ ُٚ أٓالى ًج٤ؽح ٝػ٤بع ٝاقؼخ ٝؼثٜب ػٖ أثبئٚ ًٝبٕ ؼخالً خـ: ًبٕ ٖٓ أػ٤بٕ ظٓشن ٝٝخٜبئٜب ا

 ؽ٤جبً ٣ست اُظعهخ ٣ٝسؼؽ ٓدبُف اُؼِْ ٝهع ًجؽ ك٢ اُكٖ . 

 : لماذا اختع  الخٌا مايا المقسوً قطز ن لياع ؟  س (2

خـ : ُٔب ٣ئف اُش٤ص ٖٓ ئطالذ اث٘ٚ كٌؽ ك٢ شؽاء ؿالّ ٝق٤ْ زكٖ اُطِؼخ ٣أٗف ُٚ ٣ٝطٔئٖ ئ٤ُٚ ٣ٝدع 

ػ٘عٙ ٓب كوعٙ ك٢ ُٝعٙ كدٜع ؾٓ٘بً ٣زجغ أقٞام اُؽه٤ن ٤ُدع اُـالّ اُػ١ ٣طٔر ئ٤ُٚ زز٠ ٝخع ػبُزٚ ك٢ هطؿ 

 كبشزؽاٙ ًٔب اشزؽٟ خِ٘بؼ ٤ُزطػٛب اث٘خ رإٗف ؾٝخزٚ اُؼدٞؾ . 

 : كٌف عامل الخٌا مايا الصيٌٌن ؟  س (3

خـ : رج٤ٖ اُش٤ص ئضالص اُظج٤٤ٖ ك٢ زجٚ ٝرؼِؤٜب اُشع٣ع ثٚ كأٗؿُٜٔب ٖٓ ٗلكٚ ٓ٘ؿالً ًؽ٣ٔبً ٝثبُؾ ك٢ 

ًَّ ُٜٔب ٖٓ قبػعٛٔب ك٢ رؼِْ اُِكبٕ اُؼؽث٢ .   ؼػب٣زٜٔب ٝاُؼطق ػ٤ِٜٔب ًٔب أٗٚ ٝ

 ان ؟ : ما اليتااج التً تعتيا على منا الطامٌو  يكٌز خ س (4

خـ : اُ٘زبئح : ؼخغ اُززبؼ اُػ٣ٖ ٣وبرِٕٞ خالٍ اُع٣ٖ ئ٠ُ ثالظْٛ ٝؼخؼٞا ػٖ ؿؿٝ ثالظ اإلقالّ ٝكؽذ اُ٘بـ 

 ٝغٛت ػْٜ٘ ٓب ًبٕ ٣كبٝؼْٛ ٖٓ اُطٞف ٝاُِٜغ . 

 : ايقوا الياس فعٌقٌن من منا الولطان  الل السٌن نبح ذلك .  س (5

ثالظ أُِي األشؽف ٖٓ األكبػ٤َ أٌُ٘ؽح ْٜٝٓ٘ ٖٓ  خـ : ْٜٓ٘ ٖٓ شٔذ ثٔٞد خالٍ اُع٣ٖ ُٔب اؼرٌجٚ ك٢

 زؿٕ ػ٤ِٚ ُٔب هبّ ثٚ ٝهبّ ثٚ أثٞٙ ٖٓ خٜبظ اُززبؼ ٝ طع خٔٞػْٜ ػٖ ثالظ اإلقالّ . 

: لماذا ايقطع ا مل يقطز ن لياع عيسما علما يمنا الولطان  الل السٌن ؟ نما الذي خفف من  س (6

  زي ما ؟ 

ئ٠ُ ثالظْٛ ٝاٗوطغ أِٜٓٔب ُٔب ثِـٜٔب ٓٞد اُكِطبٕ خالٍ اُع٣ٖ ٝأ٣و٘ب خـ : ًبٕ ٤٘ٔ٣بٕ أٗلكٜٔب ثبُؽخٞع 

أٜٗٔب ق٤جو٤بٕ ك٢ ؼهٜٔب ئ٠ُ األثع ٝهع ضلق ٖٓ زؿٜٗٔب ٓب ًبٕ ٣دعإ ٖٓ ثؽ ٓٞالٛٔب اُش٤ص ؿبْٗ 

 أُوعق٢ ٝزكٖ ؼػب٣زٚ ٝ ئزكبٗٚ كدؼِٜٔب ٣كِٞإ ٓظبثٜٔب . 

 يا المقسوً ؟ : كٌف تيسلا ال ٌائ يا مٌعٌن فً يٌا الخٌا ما س (7

خـ : ؾاظد األُلخ ث٤ٖ اُظـ٤ؽ٣ٖ ًٝجؽا ٓؼبً ٝر٘وال ٖٓ ؽٞؼ )ٓؽزِخ( ئ٠ُ ؽٞؼ كشؼؽا ثل٤ٞع ٖٓ اُكؼبظح 

ُْ ٣شؼؽا ثٔثِٜب هؾ رـٔؽٛٔب كز٘ك٤ٜب ًَ ٓب ٓؽ ثٜٔب ٖٓ ٗؼ٤ْ أُِي ٝز٤ِذ اُع٤ٗب ك٢ ػ٤٘٤ٜٔب كظبؼد 

 ج٤ٜح . ؼ٣بػب ٝأٜٗبؼا ٝٝؼٝظاً ٝأؾٛبؼاً ٝؽ٤ٞكبً ٖٓ ػ٤بء اُشلن اُ
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 : يا نعس الخٌا مايا نزن ته قطز ن لياع ؟  س (8

خـ : ٝػع اُش٤ص ؿبْٗ ٝؾٝخزٚ هطؿ ٝخِ٘بؼ ثبُؿٝاج ز٤٘ٔب ػِٔب ثبُظِخ اُجؽ٣ئخ اُطبٛؽح اُز٢ ؼثطذ ث٤ٜ٘ٔب 

 .  ٝهع شٔالٛٔب ثبُؼطق ٝاُس٘بٕ ٝرؼٜعاٛٔب ثبُزؽث٤خ

 : ما الذي قعع  الخٌا مايا عيسما اختس يه المعض ؟  س (9

ظ إٔ ٣سزبؽ ُٔكزوجِٜٔب كأٝط٠ ُٜٔب ثدؿء ٖٓ أٓالًٚ ٝثإٔ ٣ؼزؤٜب ئغا ٓب ظٛٔٚ أُٞد هجَ إٔ خـ : أؼا

 ٤ٜ٣ئ ُٜٔب أٓؽٛٔب . 

 : لماذا  قس منوى على قطز ؟ نلماذا لا ٌخك قطز منوى  يٌه ؟  س (11

ؼح أٓٞاُٚ خـ : زوع ٓٞق٠ ػ٠ِ هطؿ ُٔب اٗلؽظ ثٚ ظٝٗٚ ٖٓ ثوخ أث٤ٚ زز٠ قِٔٚ ٓوب٤ُع ضؿاٗزٚ ٝأق٘ع ئ٤ُٚ ئظا

ٝأٓالًٚ ًٔب ؿبظٚ إٔ ٣زكِْ ؼارجٚ ا٢ٓٞ٤ُ ٖٓ ٣ع ِٓٔٞى أث٤ٚ ٝٓٔب ؾاظ زوعٙ ػ٤ِٚ أٗٚ ًث٤ؽاً ٓب ٣سزبج ئ٠ُ 

أُبٍ ٣ٝطِت ٖٓ هطؿ إٔ ٣ؼط٤ٚ ؾ٣بظح ػ٠ِ ؼارجٚ ٖٓ ؿ٤ؽ ػِْ أث٤ٚ ك٤ؽكغ هطؿ ًٝبٕ ال ٣شٌٞٙ ألث٤ٚ ُئال 

 ب ٛٞ ك٤ٚ ٖٓ اُشؽاة ٝاُلكبظ . ٣إغ٣ٚ ٣ٝؿ٣ع ك٢ ٓؽػٚ ًٝبٕ ًث٤ؽاً ٓب ٣٘ظسٚ ثبإلهالع ػٔ

 : كٌف كان منوى ٌعامل  لياع ؟ نما منقف  لياع ميه ؟  س (11

خـ : ًبٕ ٣ـبؾُٜب ٣ٝكٔؼٜٔب ًِٔبد ٣٘عٟ ُٜب اُدج٤ٖ كشٌزٚ ئ٠ُ ٓٞالرٜب كؼ٘لزٚ هبئِخ ُٚ ئٜٗب ؾٝخخ هطؿ ، 

 ٝال قج٤َ ُٚ ػ٤ِٜب ٝٛعظرٚ ثوطغ ٗلوزٚ ٝؽؽظٙ ٖٓ أُ٘ؿٍ ُٞ رٌؽؼ ٓ٘ٚ غُي . 

 صف خعنع منوى عيسما علا ياختساس المعض على أيٌه . :  س (12

خـ : ز٤ٖ اشزعد اُؼِخ ثبُش٤ص هِن ػ٤ِٚ ًَ ٖٓ ثبُوظؽ ئال اث٘ٚ ٓٞق٠ اُػ١ أظٜؽ كؽزٚ ٝخٜؽ ثأٗٚ 

ق٤زظؽف ك٢ أٓٞاٍ أث٤ٚ ٝأٓالًٚ ًٔب ٣شبء ٣ٝ٘زوْ ٖٓ هطؿ ٝرٔبظٟ ز٤ٖ أ٣وٖ ثوؽة ٝكبح أث٤ٚ كظبؼ 

٤ُِخ ػدذ ٓ٘ٚ ٝاُعرٚ كأٓؽرٚ ثبُطؽٝج ٖٓ اُج٤ذ كْٜ ثؼؽثٜب ُٞال  ٣شؽة ك٢ اُوظؽ ٓغ ٗعٓبئٚ ، ٝغاد

 زؼٞؼ هطؿ كعكؼٚ ػٜ٘ب . 

 : ما الذي كان ٌفعله منوى مع قطز ن لياع يعس نفائ أيٌه ؟  س (13

خـ : ًبٕ ٣ؼطٜعٛٔب ٣ٝؼزع١ ػ٠ِ هطؿ ثبُكت ٝاُؼؽة كٔب ٣د٤جبٗٚ ثـ٤ؽ اُظجؽ ٝاُكٌٞد ئًؽآب ُٔٞالٛٔب 

 ٜٔب اُسؿ٣٘خ . اُؽازَ ٝؼػب٣خً ُٔٞالر

 : كٌف اوتطاع منوى أن ٌيطل نصٌو أيٌه ي ن قطز ن  لياع ؟  س (14

 خـ : ارظَ ثدٔبػخ ٖٓ كوٜبء اُكٞء كأثطِٞا ُٚ ٝط٤خ أث٤ٚ ثشإٔ ػزؤٜب ٝاألٓالى اُز٢ أٝط٠ ثٜب ُٜٔب .

 : ما الذي عزما علٌه أا منوى ؟ نعالا ٌسل ذلك ؟  س (15

خـ : ػؿٓذ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ هطؿ ٝ خِ٘بؼ رسذ ؼػب٣زٜب ٝٝػعرٜٔب ثأٜٗب قزدزٜع ز٤ٖ روكْ اُزؽًخ إٔ 
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ردؼِٜٔب ٖٓ ٗظ٤جٜب كزؼزؤٜب ٝرؿٝخٜٔب ٝردؼَ ُٜٔب ؼؾهبً ٣ؼ٤شبٕ ٓ٘ٚ ٣ٝعٍ غُي ػ٠ِ ػطلٜب ٝٝكبئٜب 

 .ز٤ث ًبٗذ رؽ٣ع ر٘ل٤ػ ٓب أٝط٠ ثٚ ؾٝخٜب 

 لٌ ا ؟ : ماذا فعل منوى ي لياع ؟ نلماذا  قس ع س (16

 خـ : كؽم ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ هطؿ ز٤ث خؼَ اُٞط٢ ٣ج٤ؼٜب ٝقجت زوعٙ آز٘بػٜب ػ٤ِٚ ٝػعّ اقزدبثزٜب ُؽؿجبرٚ . 

 : ما منقف كل من أا منوى نقطز عيسما علما ييٌع  لياع ؟  س (17

خـ : ثؼثذ أّ ٓٞق٠ ئ٠ُ اُٞط٢ رؼبرجٚ ػ٠ِ ٓب ط٘غ ٝهع اخزٜعد إٔ رسزلع ثٜب ٌُْٜٝ٘ ثبػٞٛب ظٕٝ 

زكج٢ هللا ٓ٘ي" . أٓب هطؿ كوع ث٠ٌ ز٤ٖ ؼأٟ ٓٞق٠ هع أهجَ  -ُذ : "زكج٢ هللا ٓ٘ي ٣ب ٓٞق٠ ػِٜٔب ٝهب

ٝٓؼٚ اُكٔكبؼ ٝخٔبػزٚ ًٝزْ ظٓؼٚ ًٝزْ خؿػٚ ٝأظٜؽ اُزدِع ٝٝهق ًأٗٚ رٔثبٍ ٖٓ اُظطؽ األطْ ُْٝ 

 ٣كزطغ إٔ ٣لؼَ ش٤ئبً . 

 : ما الذي قاله قطز ل لياع ن ن ٌنسع ا ؟  س (18

 ٣ب زج٤جز٢ اقزٞظػِي هللا ٣ب خِ٘بؼ ٣دٔغ هللا شِٔ٘ب ثسُٞٚ ٝهٞرٚ .  خـ : اقزٞظػِي هللا

 : لماذا ذ ن قطز إلى ال اج على الفعاش؟  س (19

خـ : ٤ُشٌٞ ئ٤ُٚ ثٔب أطبثٚ ٖٓ اػطٜبظ ٓٞق٠ ثؼع ٝكبح أث٤ٚ ٝٓب ٠٘ٓ ٖٓ كؽام زج٤جزٚ خِ٘بؼ ٤ًٝق أٗٚ 

 قوْ اُس٤بح ثؼعٛب 

 مفلك أٌ ا الوكٌع ل ٌقسع على مفلً{ . : }لن خاا  ن عتك يونطك  ذا بعياً ، ف س (21

  ؟ علٌ ا تعتن الذي نما ؟ قال ا نلمن ؟ العياعئ ل ذ  القاال من                

 خـ : اُوبئَ هطؿ ٝهبُٜب ُٔٞق٠ ٝهع رؽرت ػ٤ِٜب إٔ ُطْ ٓٞق٠ هطؿ ػ٠ِ ٝخٜٚ . 

 : لقس يكى قطز يعس أن بعيه منوى فما الوع ال قٌقً نعاء يكااه ؟  س (21

 خـ : ٛٞ إٔ ٓٞق٠ قَّت آثبءٙ ٝأخعاظٙ . 

 : كٌف اكتخف ال اج على الفعاش  قٌقو قطز ؟  س (22

خـ : ػٖ ؽؽ٣ن األزبظ٣ث أُزجبظُخ ث٤ٜ٘ٔب ٝاُسٌب٣بد ٝاُوظض اُز٢ ًبٕ ٣ؽ٣ٜٝب اُسبج ػ٠ِ ُوطؿ ٣ٝؽٟ ؼظ 

كؼِٜب ٝأثؽٛب ٝاػسبً ػ٠ِ ٝخٜٚ ضبطخ ز٤٘ٔب ًبٕ ٣وض ػ٤ِٚ ٝهبئغ خالٍ اُع٣ٖ ٖٓ اُززبؼ كٌبٕ اُسبج 

 ُخ خالٍ اُع٣ٖ . ٣ِٔر رـ٤٤ؽاً ػ٠ِ ٝخٚ هطؿ ٝاٛزؿاؾاً ك٢ شلز٤ٚ ًَ غُي خؼِٚ ٣ٞهٖ أٗٚ ٖٓ قال

 : ماذا طلن قطز من ال اج على الفعاش ؟ س (32

 خـ : إٔ ٣دع ُٚ ؽؽ٣وخ ٣طِظٚ ثٜب ٖٓ ٓؼب٣وبد ٓٞق٠ ُٚ .     



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٣ِٞـ 6

 رب٣ِٞـ

 للتواصل واتس 01156008819

 : ما الخطو التً عوم ا ال اج على إليقاذ قطز من منوى ؟  س (24

خـ : أٗٚ ق٤وض ػ٠ِ ق٤عٙ اثٖ اُؿػ٤ْ ضجؽ هطؿ ك٤شزبم ُؽؤ٣زٚ كاغا هبثِٚ هطؿ ٝزعثٚ ػٖ زبُٚ ٓغ ٓٞق٠ 

 ٝاػطٜبظٙ ُٚ ٣ؽم هِجٚ ك٤ؼؽع ػ٤ِٚ شؽاءٙ . 

 الفصل السابع على تدريبات

 أماا العياعئ مٌع الص ٌ و:)×( ( أماا العياعئ الص ٌ و، نعالمو أ: بع عالمو )

 

 (   )     .أُوعق٢ ٖٓ أػ٤بٕ ظٓشن ٝٝخٜبئٜب أُؼعٝظ٣ًٖبٕ اُش٤ص ؿبْٗ  -1

 (   )   ًبٕ اُش٤ص ؿبْٗ ربخؽا ًج٤ؽا اقزطبع إٔ ٣شزؽ١ اٌُث٤ؽ ٖٓ األٓالى ٝاُؼ٤بع. -2

 (   )        ُْ ٣ؽؾم اُش٤ص ؿبْٗ ثأٝالظ ؿ٤ؽ ٓٞق٠. -3

 (   )    . أَٛٔ اُش٤ص ؿبْٗ رؽث٤خ اث٘ٚ ٓٞق٠ ك٘شأ ٓبخ٘ب ٤ٓبال ُِٜٞ -4

 (   ) ْٗ اث٘ٚ ٓٞق٠ ٝأضػ ٣جسث ػٖ ؿالّ ٣شزؽ٣ٚ ٣ٝدع ػ٘عٙ اُطبػخ ٝاُجؽ.ؽؽظ اُش٤ص ؿب -5

 (   )       ٝخع اُش٤ص ؿبْٗ ػبُزٚ ك٢ هطؿ كبشزؽاٙ ظٕٝ رؽظظ.  -6

 (   )  طعهذ كؽاقخ اُش٤ص ك٢ اُطل٤ِٖ ز٤ث رج٤ٖ ئضالطٜٔب ٝٝكبءٛٔب كبؾظاظ زجب ُٜٔب. -7

 (   )   كأخبظٛب ك٢ ؾٖٓ هظ٤ؽ..هبّ اُش٤ص ؿبْٗ ثزؼ٤ِْ اُطل٤ِٖ اُِـخ اُؼؽث٤خ ث٘لكٚ  -8

 (   )رٞؼاؼظد األٗجبء ثٔٞد خ٤ٌ٘ؿ ضبٕ ٝاقزؼعاظ  اُززبؼ ُٜٔبخٔخ ظ٣بؼ اإلقالّ كلؿع اُ٘بـ ٝضبكٞا. -9

 (   ) رجب٣٘ذ ؼظٝظ اُلؼَ ردبٙ ٓوزَ خالٍ اُع٣ٖ كْٜٔ٘ ٖٓ شٔذ ثٔٞرٚ ْٜٝٓ٘ ٖٓ زؿٕ -11

 (   )      اٗوطغ أَٓ اُطل٤ِٖ  ك٢ اُسؽ٣خ ثؼع ٓوزَ خالٍ ُع٣ٖ.. -11

 (   )   ٗٔذ األُلخ ث٤ٖ  اُطل٤ِٖ ٝٓغ رٞا٢ُ اُك٤ٖ٘ شؼؽا ثل٤ٞع اُست رـٔؽ هِجٜٔب. . -12

 (      )أثعٟ اُش٤ص ؿبْٗ آزؼبػٚ ٝأظٜؽ هِوٚ ردبٙ ٛػٙ اُؼبؽلخ اُز٢ خٔؼذ ث٤ٖ هِج٢ ٓسٔٞظ ٝخٜبظ -13

 (   )     ٓؽع اُش٤ص كزأضؽ اُٞػع ثزؿ٣ٝدٜٔب ئ٠ُ إٔ ٣شل٠ -14

 (   ) ٓب ظٛٔٚ أُٞد كأػزؤٜب ٝأػطبٛٔب ٗظ٤جب ٖٓ اُزؽًخ.ضش٢ اُش٤ص ػ٠ِ اُشبث٤ٖ ئغا  -15

 (   )     ؾاظد ؿ٤ؽح ٓٞق٠ ًٝؽا٤ٛزٚ ُوظؿ ثؼع إٔ رؿٝج هطؿ ثدِ٘بؼ. -16

 (   )     ُْ ركِْ خِ٘بؼ ٖٓ ٓؼب٣وبد ٓٞق٠ كبشزٌزٚ ئ٠ُ أث٤ٚ كطؽظٙ. -17

 (   )      اشزعد اُؼِخ ثبُش٤ص ؿبْٗ كسؿٕ اُد٤ٔغ ئال ٓٞق٠  -18

 (        )ٞق٠ ُٚ ثبُظجؽ ٝاُكٌٞد ئًؽآب ُػًؽٟ اُش٤ص ؿبْٗ ، ٝاٗزظبؼا ُز٘ل٤ػ اُٞط٤خرِو٠ هطؿ ئٛبٗبد ٓ -19

 (   )     أثطِذ أّ ٓٞق٠ اُٞط٤خ ُزكزجو٢ هطؿ ٝخِ٘بؼ ك٢ ضعٓزٜب..  -21



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٣ِٞـ 7

 رب٣ِٞـ

 للتواصل واتس 01156008819

 (       ج٤غ خِ٘بؼ ، كجؼثذ ئ٠ُ اُٞط٢ رؼبرجٚ ػ٠ِ ٓب ط٘غ ، ٝرِر ػ٤ِٚ إٔ ٣كزو٤َ اُج٤ؼخ)ثكٞخئذ أّ ٓٞق٠  -21

 (   )    ًث٤ؽا ٝاقزـبثذ ثك٤عرٜب ٢ً ال رؽقِٜب ٓغ اُػ١ اشزؽاٛب.ثٌذ خٜبظ  -22

 (   )   ٝاكن اُزبخؽ أُظؽ١ ػ٠ِ اُؽخٞع ك٢ اُج٤ؼخ ثؼعٓب ًِٔٚ اُٞط٢.  -23

 (   )      أظٜؽ هطؿ اُظجؽ ٝاُزدِع أٓبّ ٓٞق٠ ٢ً ال ٣شٔذ ثٚ. -24

 (   )    ػؽػذ أّ ٓٞق٠ ػ٠ِ هطؿ إٔ رؼزوٚ ٣ٝػٛت ُسبٍ قج٤ِٚ ٌُ٘ٚ ؼكغ -25

 (   )هطؿ هِن ثشإٔ  ٗلبغ طجؽٙ ٓٔب هع ٣عكؼٚ ئ٠ُ اإلقبءح ئ٠ُ ٓٞق٠ كزـؼت اُك٤عح اُؼدٞؾ. ًبٕ -26

 (   )     زػؼد اُك٤عح اُؼدٞؾ هطؿ ٖٓ أُكبـ ثبثٖ اُؽخَ اُػ١ أًؽٓٚ. -27

 (   )       أٟٛٞ ٓٞق٠ ثبُكٞؽ ػ٠ِ هطؿ زز٠ أظٓبٙ . -28

 (   )      ؿؼت هطؿ ٝث٠ٌ ألٕ ٓٞق٠ ُطٔٚ ثوٞح ػ٠ِ ٝخٜٚ. -29

 (   )   اُسبج ػ٠ِ اُلؽال هع ضٖٔ زو٤وخ هطؿ هجَ إٔ ٣طجؽٙ هطؿ ثبُسو٤وخ. ًبٕ -31

 ( https://dardery.site/archives/2426ُِزعؼ٣ت اإلٌُزؽ٢ٗٝ ٝاُزأًع ٖٓ اإلخبثبد اػـؾ ػ٠ِ اُؽاثؾ     ) 

 يٌن اليساال المتا و:تخٌع اإل ايو الص ٌ و لما ٌلً من  -ن

 ًبٕ اُش٤ص ؿبْٗ ٣و٤ْ ك٢ : -1

ׄ     ٓظؽ ׄ          ظٓشنׄ     زِت                       ׄ    زٔض .  .             

 ػعظ أٝالظ اُش٤ص ؿبْٗ : -2

 . ٤ُف ُٚ أٝالظ ׄ    ُٝع ٝث٘ذ  .  ׄ         ُٝعإ     ׄ      ُٝع ٝازع             ׄ  

 زبٍٝ اُش٤ص ؿبْٗ إٔ ٣ظِر اث٘ٚ كِْ ٣لِر ٝهؽؼ إٔ ٣طؽظٙ ُٞال :  -3

ׄ   ؼؿجزٚ ك٢ ئطالزٚ ׄ   شلبػخ أٓٚ          ׄ   زجٚ  ُٚ                     ׄ    ضٞكٚ ٓ٘ٚ  .  .              

 قجت شؽاء اُش٤ص ؿبْٗ ُوطؿ :  -4

   ؼؿجزٚ ك٢ ئٗوبغٙ ׄ        . ثأطِٚ اٌُؽ٣ْٓؼؽكزٚ ׄ           زبخزٚ  ئ٠ُ ضبظّ ׄ         ٣أقٚ ٖٓ ئطالذ اث٘ٚ ׄ  

 كؽذ اُ٘بـ ٣كٔبع ضجؽ ٓٞد خ٤ٌ٘ؿ ضبٕ ثكجت : -5

         ًؽا٤ٛزْٜ ُٚ ׄ        ظْٜ٘ أٗٚ هزَ خالٍ اُع٣ٖ      ׄ  

 ظْٜ٘ أٗٚ قجت رشؽ٣ع اُـال٤ٖٓ  .ׄ        ظْٜ٘ إٔ ضطؽ اُززبؼ ؾاٍ       ׄ  

 ٛٞ :ًبٕ شؼٞؼ اُ٘بـ ثؼع قٔبع ضجؽ ٝكبح خالٍ اُع٣ٖ  -6

   األ٠ُٝ ٝاُثب٤ٗخ ׄ   .   ُْ ٣ٜزْ أزعׄ                    زؿٕ اُجؼغ ׄ                 شٔذ ثؼؼْٜ ثٔٞرٚ ׄ  

 قجت زؿٕ اُـال٤ٖٓ ُٔٞد خالٍ اُع٣ٖ : -7

 هكٞح اُش٤ص ؿبْٗ ػ٤ِٜٔب . ׄ        ػ٤بع ٌِٜٓٔب ׄ   شؼٞؼٛٔب ثب٤ُزْ      ׄ   اٗوطبع األَٓ ك٢ اُسؽ٣خ    ׄ  

https://dardery.site/archives/2426


  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٣ِٞـ 8

 رب٣ِٞـ

 للتواصل واتس 01156008819

 اُػ١ ضلق ػٖ اُـال٤ٖٓ اُسؿٕ ٛٞ :  -8

 ٝؼع ٓٞالٛٔب  . ׄ            ٓٞاقبح اُ٘بـ ُٜٔب ׄ       ثؽاء ٓٞالٛٔب      ׄ   ثؽ ٓٞالٛٔب ثٜٔب        ׄ  

 ػبل اُـالٓبٕ ك٢ ث٤ذ اُش٤ص ؿبْٗ هؽاثخ : -9

 ػشؽ٣ٖ ػبٓب  . ׄ   ضٔكخ ػشؽ ػبٓب                ׄ   ػشؽح أػٞاّ                  ׄ    ضٔكخ أػٞاّ   ׄ  

 ًجؽ اُـالٓبٕ ٝٗشأد ث٤ٜ٘ٔب ػالهخ زت كٌبٕ اُش٤ص ٝؾٝخزٚ : -11

 ٣ؼؽكبٕ ٣ٝؽػ٤بٜٗٔب  .ׄ             ٣سبٝالٕ  اُزلؽ٣ن ث٤ٜ٘ٔب ׄ   ال ٣ؼؽكبٕ غُي       ׄ   ٣ـؼجبٕ ُػُي      ׄ  

ّْ ثبُش٤ص "ؿبْٗ " ٓؽع : -11  أُ

 اُطبػٕٞ .ׄ                  اُكَ ׄ        اُس٠ٔ       ׄ    اُشَِ                ׄ  

 أٝط٠ اُش٤ص ُٜٔب ثـ : -12

 . األ٠ُٝ ٝاُثبُثخ ׄ   خؿء ٖٓ أٓالًٚ                ׄ            ًَ ثؽٝرٚ  ׄ   رسؽ٣ؽٛٔب ٝؾٝاخٜٔب       ׄ  

 قجت ؿ٤ؽح " ٓٞق٠ " ٖٓ " هطؿ " أٍٝ األٓؽ ٛٞ : -13

 أطِٚ اُشؽ٣ق . ׄ      .     هٞرٚ ٝشدبػزٚ ׄ   زت خِ٘بؼ ُٚ           ׄ       ثوخ أث٤ٚ ك٤ٚ               ׄ  

 ًِٔب ؽِت "ٓٞق٠ " ٖٓ " هطؿ " ٓبال ؾ٣بظح ػٖ ؼارجٚ ا٢ٓٞ٤ُ ًبٕ " هطؿ " : -14

 ٣ؽكغ .ׄ               ٣ٜعظٙ ثاثالؽ أث٤ٚ ׄ   ٣كزأغٕ اُش٤ص                ׄ   ٣ؼط٤ٚ قؽا             ׄ  

 ػبهذ " خِ٘بؼ " ٖٓ " ٓٞق٠ " كشٌزٚ ئ٠ُ  :  -15

 ؾٝخخ اُش٤ص  .ׄ                    اثٖ اُؿػ٤ْ ׄ   اُش٤ص ؿبْٗ           ׄ   هطؿ                     ׄ  

 ٛعظد ؾٝخخ اُش٤ص ػبْٗ اثٜ٘ب ٓٞق٠ ثـ : -16

 األ٠ُٝ ٝاُثبُثخ ׄ   هطغ ٗلوزٚ                ׄ          ئثالؽ هطؿ ׄ      ؽؽظٙ ٖٓ اُج٤ذ     ׄ  

 " ُٚ :ًبٕ " هطؿ " ًِٔب ؾاظ أغٟ " ٓٞق٠  -17

 ٣ؼؽثٚ . ׄ              ٣شٌٞٙ       ׄ               ٣عػٞ ػ٤ِٚ  ׄ          ٣٘ظسٚ      ׄ  

 اشزعد اُؼِخ ثبُش٤ص ؿبْٗ كسؿٕ اُد٤ٔغ ػ٤ِٚ ٓبػعا : -18

 ؾٝخزٚ   . ׄ        ٓٞق٠       ׄ              هطؿ ׄ       خِ٘بؼ    ׄ  

 ٚ ثـبٗك٤دبؾ٣ًبٕ ٓٞق٠ ثؼع ٝكبح ٝاُعٙ ٣ؼزع١ ػ٠ِ هطؿ ٝخِ٘بؼ  -19

 شٌٞاٙ ألٓٚ   . ׄ   اُظجؽ ػ٠ِ اػزعائٚ         ׄ                رٜع٣عٙ ثبُطؽظ ׄ   ؼظ االػزعاء ثٔثِٚ   ׄ  

 طجؽ ًَ ٖٓ هطؿ ٝخِ٘بؼ ػ٠ِ ػ٘ذ ٓٞق٠ ثكجت : -21

 .زجٜٔب ُٚ ׄ    ػدؿٛٔب ػٖ اُؽظ ׄ   ٝكبئٜٔب ُٞاُعٙ             ׄ        ضٞكٜٔب ٓ٘ٚ ׄ  

 



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٣ِٞـ 9

 رب٣ِٞـ

 للتواصل واتس 01156008819

 اُكٞء ٤ُجطَ ٝط٤خ اُش٤ص ثطظٞص :ارظَ ٓٞق٠ ثلوٜبء  -21

 ٖٓ خِ٘بؼ   . هطؿؾٝاج ׄ   رسؽ٣ؽ هطؿ ٝخِ٘بؼ      ׄ       زؽٓبٗٚ ٖٓ اُثؽٝح ׄ    روك٤ْ اُزؽًخ       ׄ  

 كـ : ٝث٤ؼٜٔب خِ٘بؼ  ٓغ اُٞط٢ ٚ ٓٞق٠ ػِٔذ أّ ٓٞق٠ ثٔب كؼِ -22

 .  د هطؿ ٝخِ٘بؼ زؽؼׄ              ُْ رٜزْ ثبألٓؽ ׄ       ػ٠ِ ٓب كؼالٙٝاكوذ  ׄ            ػبرجذ اُٞط٢  ׄ  

 ًبٕ ٓٞق٠ ٣سبٍٝ اُزوؽة ئ٠ُ خِ٘بؼ ثـ : -23

 األ٠ُٝ ٝاُثب٤ٗخ ׄ   .   ئػطبئٜب اُٜعا٣خ ׄ         ثوزَ هطؿاُزٜع٣ع  ׄ           ٝٝػعٛب ثبُؿٝاج أُالؽلخׄ  

 ًبٗذ خِ٘بؼ رد٤ت ٓٞق٠ ثـ : -24

 اُكٌٞد ٝاإلػؽاع   . ׄ        ثاضجبؼ هطؿرٜع٣عٙ  ׄ   اُٜؽٝة ٝاُظؽاش     ׄ   اُكت ٝاُشزْ        ׄ  

 ٣ئف ٓٞق٠ ٖٓ خِ٘بؼ كأقؽع ئ٠ُ : -25

 رؽًٜب ٝشأٜٗب ׄ         ٓظبُسخ أٓٚ . ׄ   االٗزوبّ ٜٓ٘ب                ׄ          ئؼػبئٜب    ׄ  

 اشزؽٟ خِ٘بؼ ربخؽ ٖٓ :  -26

 ٓظؽ .ׄ          زٔض ׄ            اُٜ٘ع         ׄ                     زِت ׄ  

 ثبع ٓٞق٠ خِ٘بؼ ًٝبٗذ أٓٚ :  -27

 رؼِْ  . ال ׄ                    رٔبٗؼٚ ׄ        رزٞهغ غُي  ׄ      رشدؼٚ            ׄ  

 : " ٓب ٣ٌٕٞ ٢ُ إٔ أػزع١ ػ٠ِ اثٖ ٓٞال١ اُػ١ أًؽّ ٓثٞا١ ٝأزكٖ ئ٢ُّ " هبئَ اُؼجبؼح -28

 اُسبج ػ٢ِ اُلؽال . ׄ   هطؿ                       ׄ         خِ٘بؼ          ׄ               اُٞط٢  ׄ  

 غٛت هطؿ ئ٠ُ طع٣وٚ اُػ١ اػزبظ اُػٛبة ئ٤ُٚ ٝٛٞ :  -29

 . اُلؽالاُسبج ػ٢ِ ׄ           اُؼؿ ثٖ ػجع اُكالّ ׄ   ٓٞق٠               ׄ      ث٤جؽـ            ׄ  

 ًبٕ اُسبج ػ٢ِ ٣طعّ ق٤عا آضؽ ٛٞ : -31

 اُش٤ص اثٖ ػجع اُكالّ   .ׄ              زبكع اُٞاقط٢ ׄ   اُش٤ص ؿبْٗ            ׄ   اثٖ اُؿػ٤ْ               ׄ  

 ًبٕ هطؿ ٣شٌٞ ئ٠ُ طع٣وٚ : -31

 ػ٘ذ ٓٞق٠ . ׄ                ػ٘ذ اُك٤عح اُؼدٞؾ ׄ   هطغ ٗلوزٚ         ׄ   ؽؽظٙ ٖٓ اُج٤ذ              ׄ  

 ٓٞق٠ ٛٞ :" ُٞ شئذ ألٝخؼزي ثكٞؽي ٛػا " اُكجت اُػ١ ٓ٘غ هطؿ ٖٓ ػؽة  -32

 ػدؿٙ .ׄ                        ضٞكٚ ׄ        ٝكبؤٙ      ׄ      ػؼلٚ           ׄ  

 قجت ثٌبء هطؿ ثؼع ػؽة ٓٞق٠ ُٚ : -33

 .  ٝخعٙقجبثٚ ُٞاُعٙ  ׄ       ز٤بؤٙ ٖٓ طع٣وٚ  ׄ            ػدؿٙ ٝػؼلٚ  ׄ   أُٔٚ ٖٓ اُؼؽة        ׄ  

 



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٣ِٞـ 10

 رب٣ِٞـ

 للتواصل واتس 01156008819

 ثكجت : ٣ؽٟ اُسبج ػ٢ِ إٔ أثب ٓٞق٠ أكؼَ ٖٓ أث٢ هطؿ -34

 ٌٓبٗزٚ   .ׄ                         ٓكبػعرٚ ُِٔسزبخ٤ٖ ׄ               ئقالٓٚ         ׄ      ثؽائٚ              ׄ  

 ػ٘عٓب ػِْ اُسبج ػ٢ِ ثسو٤وخ هطؿ : -35

                أزف ثبُـ٤ؽح ׄ    .  رَِٜ ٝخٜٚ ׄ                    زؿٕ ٖٓ أخِٚ ׄ                        ُْ ٣ظعهٚ ׄ  
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 ج: من القاال:

 (     )    ا٥ٕ رسووذ كؽاقز٢ ٝطعم ظ٢٘.  -1

 (     )  قز٤ٌٖٗٞ ق٤عح ٛػا اُوظؽ ُي ك٤ٚ األٓؽ ٝا٢ُٜ٘.  -2

 (     )  آغ ثٜب ٣ب ٛػا ٝال رعع ٝهز٘ب ٣ٔؼ٢ ك٢ ٛػغا اُؼجث.  -3

 

 أ ن عما ٌلً: -س

َْ ؾاظد ؿ٤ؽح ٓٞق٠ ٖٓ هطؿ ؟ ٤ًٝق ًبظ ُٚ ُٝسج٤جزٚ خِ٘بؼ ثؼع ٓٞد أث٤ٚ اُش٤ص ؿبْٗ أُوعق٢ ؟ - 1 ُ 
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 ثْ ٝػع اُش٤ص ؿبْٗ ٝؾٝخزٚ هطؿ ٝخِ٘بؼ ؟   -2
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 ٓبد اُش٤ص ؿبْٗ أُوعق٢ ، كِو٢ هطؿ ٝخِ٘بؼ اُؼ٘ذ ٝاالػطٜبظ . ٝػر غُي ؟  - 3
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 ُٔبغا زؽص ؿبْٗ أُوعق٢ ػ٠ِ شؽاء ًَ ٖٓ  " هطؿ " ٝ " خِ٘بؼ " ؟ ٝٓب اُػ١ ٗبالٙ ػ٘عٙ ؟  - 4
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 ٖ أث٘بء أُِٞى؟ُٔبغا ًبٕ اُسبج ػ٢ِ اُلؽال ٣عؼى إٔ هطؿ ٓ -5
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 ض ػ٠ِ هطؿ أضججبؼ أُِٞى ٝاُكالؽ٤ٖ؟ثْ رلكؽ ؿؽاّ اُسبج ػ٢ِ اُلؽال ك٢ إٔ ٣و -6
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