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 ِم١جُ ثًٌٚٛر ثٌؾجٔذ١ز

 :لجةّز صطًٛ ثٌؼٌّ ثٌؾّْٟ

 (ثٌٕٙ 6 -ٙفٌ : فو٠غٟ ثٌٛالهر)ثٌٕٚف ث٤ٚي ِٓ ثٌْٕز ث٤ٌٚٝ 

 ػٕوِج ٠ىْٛ ٍِم١ج ػٍٝ دطٕٗ، ً٘ ٠ٌفغ ثٌطفً ًأّٗ إٌٝ أػٍٝ دوْٚ هػُ ٌّور هل١مز ػٍٝ ث٤لً؟  -

 ِْجػور؟ ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ضوفٌػ ِٓ ػٍٝ دطٕٗ إٌٝ ظٌٖٙ ٚدجٌؼىِ دوْٚ  -

ٚدطٕٗ ٌِصفؼج )ًوذض١ٗ  أٚ ػٍٝ (ٚدطٕٗ ػٍٝ ث٤ًٛ)٠ضٕمً ثٌطفً ِٓ ِىجْ إٌٝ آمٌ دأٞ ٠ٌٟمز؟ دجٌَفف  ً٘  -

 .ِج ػوث ثٌضوفٌػ صّىٕٗ ِٓ ِٛثٍٙز ثٌضموَ دأٞ ٠ٌٟمز  (ػٓ ث٤ًٛ

  

 (ٌٕٙ 12  -7ِٓ : 1ث١ٌٌٝغ )ثٌٕٚف ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌْٕز ث٤ٌٚٝ 

أٚ ً٘ ٠ٍضم٠ ثٌٖٟء دىً  (٘ىيث ٠ٕؾـ)ِغ إٙذغ آمٌ أٚ إٙذؼ١ٓ ١ٌٍضم٠ ١ٕتج ً٘ ٠ْضؼًّ ثٌطفً إٙذغ ث٦دٙجَ   -

 (ٚدٙيٖ ثٌط٠ٌمز ٠فًٖ)٠وٖ 

ً٘ ٠ٕضمً ثٌطفً ِٓ ٚٝغ ثٌَفف أٚ ثٌؾٍُٛ إٌٝ ٚٝغ ثٌٛلٛف؟ لو ٠ْضؼ١ٓ ثٌطفً دٖٟء ِج ٌّْجػور ٌٚىٕٗ   -

 .ال ٠ْضط١غ دأٞ ٕن٘

ثٌذٕو ٠ىْٛ لو ٔؾـ ف١ّج ٌٛ ّجي ٌؼجدٗ دْذخ ثٌض١ْٕٓ أٚ ؟ ٚدٙيث (ث٠ٌٌجٌز)ً٘ صٛلف ثٌطفً ػٓ ١ّالْ ثٌؼجح   -

 .أعٕجء ث٤وً

  

 (ٌٕٙ 18  -13ِٓ : 2ث١ٌٌٝغ)ِٓ ّٕز إٌٝ ّٕز ٚٔٚف 

ِّْىج د١و ٕن٘ ٌّْجػوصٗ؟  ِْضٕوث ػٍٝ ثٌقجة٠، ثٌوًثد٠َٓ أٚ (ٚثلفج ١ٌِٚ ٍثففج)٠ٚؼو ثٌطفً ثٌٍُْ  ً٘  -

 .ٔؾـ ٚثٝؼج وٍضج ثٌمو١ِٓ ػٍٝ وً هًؽز ٚدٙيٖ ٠ىْٛ لو

 ً٘ ٠ّٖٟ ثٌطفً ؽ١وث دوْٚ ِْجػور هثمً ثٌَّٕي ٚدوْٚ أْ ٠ٌثلذٗ ثمي دق١ظ ال ٠مغ أٚ ٠ضؼغٌ دج١ٕ٤جء؟  -

 ً٘ ٠فه ثٌطفً ثٌغطجء ثًٌٛق ػٓ لطؼز ثٌقٍٜٛ أٚ لطؼز ثٌٍذجْ أٚ أٞ ٕٟء ٍِفٛف دًٛق؟  -

  

 (ٌٕٙ 24  -19ِٓ : 1ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز ًلُ)ِٓ ّٕز ٚٔٚف إٌٝ ّٕض١ٓ 

فجٌز ِج إىث ليف ث١ٕ٤جء إٌٝ  ٠ميف ثٌطفً ثٌٖٟء ػٍٝ دؼو ِضٌ ٚثفو ػٍٝ ث٤لً دجالصؾجٖ ثٌيٞ ٠ٌ٠وٖ؟ فٟ ً٘  -

 .أٞ ثصؾجٖ ػفٛث فال ٔؼضذٌٖ لو ٔؾـ

ثٌٍُْ ٚدٕفِ ثٌط٠ٌمز  ٠ٚؼو ثٌطفً ثٌٍُْ دٛٝغ لوَ ٚثفور ػٍٝ وً هًؽز؟ ػٍٝ أْ ٠ْضٌّ دجٌٚؼٛه ػٍٝ ً٘  -

 .ثٌَٕٚي ٌٝ وً هًؽز أعٕجءثٌْجدمز، ٌٚىٓ ًدّج ٠ٞغ لو١ِٗ ع

ً٘ ٠مٛه ثٌطفً ثٌوًثؽز دغالط ػؾالس ِْضنوِج ثٌذوثٌز ٌّْجفز عالعز أِضجً ػٍٝ ث٤لً ٠ٚوًٚ ػٍٝ ٍِف   -

 .ٚثّغ

  

 (ٌٕٙ 30  -25ِٓ : 2ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز ًلُ)ِٓ ّٕض١ٓ إٌٝ ّٕض١ٓ ٚٔٚف 

أٌٛثْ ثٌّٖغ أٚ فٌٕجر  موِج ثٌمٍُ، أًّّٚش م٠ ػّٛهٞ ِْضم١ُ ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٌُّ ِغٍٗ ِْش ٌٛ  -

 .د١ٓ ثٌؼ١ٓ ٚث١ٌو ٌٌُّ م٠ دوال ِٓ ثٌٖنذطز ًُّ؟ ثٌْؤثي ٘ٛ ً٘ ٌوٜ ثٌطفً ثٌموًر ثٌىجف١ز ٌٍض١ْٕك

ِغً هًؽز )ُّ ػٍٝ ث٤لً ػٓ ث٤ًٛ  ٠20ٌصفغ  ً٘ ٠مفَ ثٌطفً دىٍضج لو١ِٗ ِؼج هْٚ أْ ٠مغ ِٓ أػٍٝ ٕٟء   -

 (ٍُّ أٚ ٕٙوٚق

ثٌطفً أْ ٠ىْٛ لجهًث ٌىٟ  فً أْ ٠ضقٌن ِٓ ِىجْ ٢مٌ لفَث أٚ ٚعذج دىٍضج لو١ِٗ ِؼج؟ ٚػ٠ٍْٝضط١غ ث٠ٌ ً٘  -

 .٠ي٘خ دٙيٖ ثٌط٠ٌمز ٌّْجفز عالعز أِضجً ػٍٝ ث٤لً

  

 (ٌٕٙ 36  -13ِٓ : 3ٌِفٍز دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕض١ٓ ٚٔٚف إٌٝ عالط ّٕٛثس 

٠ْضؼٍّٙج ٌقًّ ثًٌٛلز أٚ  ٓ؟ ٚث١ٌو ث٤مٌٜ لو٠ْضؼًّ ثٌطفً ثٌّم٘ د١و ٚثفور ٌم٘ ًٚلز أٚ لطؼز لّج ً٘  -

أْ ٠ىْٛ لجهًث ػٍٝ ثّضنوثَ ثٌّم٘ ٌٍم٘ ثوغٌ ِٓ  ثٌطفً ٠ؾخ. لطؼز ثٌمّجٓ، أٚ لو ٠قٍّٙج ٌٗ ٕن٘ آمٌ

 .ثٌض٠َّك

 ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠مفَ ٥ٌِجَ ػٍٝ لوَ ٚثفور دوْٚ ّجٔو ٌّْجفز ٚثفو ٚٔٚف ِضٌ ػٍٝ ث٤لً؟  -

ثٌقجة٠ أٚ ثٌوًثد٠َٓ  ثٌٍُْ ٠ٚٙذ٠ ِٕٗ ٚثٝؼج لوَ ٚثفور ػٍٝ وً هًؽز؟ ٚلو ٠ْضنوَ ٠ٚؼو ثٌطفً ػجهر ً٘  -

 .ٌٚىٓ ٘يث ال ٠ُٙ وؼجهر ٌٍضٛثٍْ أٚ وْجٔو

  

 :(ٌٕٙ 42  -37ِٓ : ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز)ّٕٛثس ٚٔٚف  3ّٕٛثس إٌٝ  3ِٓ 

 .ِضٌ ػٍٝ ث٤لً ٢1,5مٌ دجٌغ ٚثلف ػٍٝ دؼو  (ِٓ أٞ فؾُ)ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٌِٟ دىٌر   -
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ثٌطفً لجهًث ػٍٝ أْ ٠ٍف  ٠ّْه ثٌطفً ثوٌر ثٌذجح ثٌوثمٍٟ ٠ٚفضقٗ؟ ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال دو أْ ٠ىْٛ ً٘  -

 .ث٤وٌر ٠ٚوفغ دجح ثٌقّجَ غ١ٌ ثٌّمفً ١ٌفضقٗ

أْ ال ٠ذضؼو ػٓ  ُّ ٌِِّٛز ػٍٝ ًٚلز ػٍٝ ٠5ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ْضنوَ ثٌّم٘ ١ٌم٘ هثةٌر لطٌ٘ج  ً٘  -

٠قًّ ثًٌٛلز ٠ٚوًٚ٘ج د١و ٚثفور د١ّٕج ٠م٘ دج١ٌو  ٍُِ هثمً أٚ مجًػ ثٌوثةٌر؟ ػٍٝ ثٌطفً أْ 5عٌ ِٓ ثٌن٠ ثن

 ث٤مٌٜ؟

  

 (ٌٕٙ 54  -43ِٓ : ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز): ّٕٛثس 4ػٌّ 

ٚٔٚف ِٓ أِجِٗ؟ ػٍٝ  ثٌّميٚفز ٌٗ ِٓ ٕن٘ دجٌغ ٠مف ػٍٝ دؼو ِضٌ (ِٓ أٞ فؾُ)٠ٍضم٠ ثٌطفً ثٌىٌر  ً٘  -

 .ِٓ ثٌٌّثس% 50أْ ٠ٍضم٠ ثٌىٌر ثٌطفً 

ِضٌ ػٍٝ ث٤لً هْٚ ثٌقجؽز إٌٝ أْ ٠مف  3إٌٝ ث٤ِجَ ػٍٝ لوَ ٚثفور ٌّْجفز  ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠مفَ   -

 .٠ٚؼجٚه ثٌمفَ

أْ ٠مفَ ػٓ ػور أ١ٕجء  ٠مفَ ثٌطفً ػٓ ثٌقذً دموَ ٚثفور ٚدىٍضج لو١ِٗ ٌِص١ٓ ػٍٝ ث٤لً، أٚ ٠ْضط١غ ً٘  -

 .(ػٍٝ ث٤لً ُّ 20ثء ٠ؾخ أْ صىْٛ ػٍٝ ثًصفجع ث٤ٕٟ)هْٚ صٛلف؟ 

  

 (ٌٕٙ 66  -55ِٓ : ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز)ّٕٛثس  5ػٌّ 

 (لفً دّفضجؿ)ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ْضنوَ ثٌّفضجؿ ٌفضـ ٚلفً ثٌذجح؟   -

ٌّْجفز صميف ػٍٝ ث٤لً  ٠ْضط١غ ثٌطفً ػًّ وٌر ِٓ ثٌط١ٓ ٍٙذز دّج ف١ٗ ثٌىفج٠ز ٌضذمٝ ِضّجّىز ػٕوِج ً٘  -

صْضؼًّ ٠ٍََٚ ٌٕؾجؿ ثٌّّٙز ثٌموًر ػٍٝ ثٌميف ٌّْجفز  ِضٌ، أهٚثس أمٌٜ ِغً ١ٟٕز أٚ ػؾ١ٕٗ ٠ّىٓ أْ 2,25

 .ِضٌ 2,25

ػٍٝ ٔمطز ِؼ١ٕز ١ٌقؾً  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٍؼخ ثٌقؾٍز؟ ٘يث ٠ضّٞٓ ثٌموًر ػٍٝ ثٌقؾً ػٍٝ لوَ ٚثفور ً٘  -

 .٠ٚوًٚ دوْٚ ثٌْمٟٛ عُ ٠ْضٌّ دجٌقؾً

  

 (ٌٕٙ 78  -67: 1ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١زّٕٛثس  6

ٚثفور دجَٔالق ٚثفور دؼو  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ضَفٍك؟ ثٌضَفٍك ٠ؼٕٟ أْ ٠ىْٛ ثٌطفً لجهً ػٍٝ هفغ لوَ ً٘  -

ٌىٓ فٟ ِؼظُ ثٌٛلش ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠مطغ ػٍٝ ث٤لً  ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن ِقجٚالس غ١ٌ ٔجؽقز،. ث٤مٌٜ

 .عالعز أِضجً

 ُّ ػٕٙج؟1,2ي أْ ٠م٘ ًٙٛر ٌق١ٛثْ أٚ ٕن٘ دوْٚ أْ ٠ذؼو ثوغٌ ِٓ ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطف  -

ٚث٠ٌٕ أٚ ثٌقؾً أٚ ثٌمفَ  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٕ٠ ثٌقذً؟ ثٌطفً ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ لجهًث ػٍٝ ِْه ٌٟفٟ ثٌقذً ً٘  -

 .ثّفً لو١ِٗ ٌغالط ٌِثس ِضضج١ٌز ػٕوِج ٠ىْٛ ثٌقذً فٛق ًأّٗ أٚ

  

 (ٌٕٙ 90  -79: 2ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز )ّٕٛثس  7

 ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٍضم٠ ٠ٚقًّ وٌّٟ ِطذل أٚ ّفٌر ِٓ غٌفز إٌٝ أمٌٜ؟  -

ِؼٛق ػٌّٖ عّج١ٔز  فضٝ ٠ضْجدك ِغ ٟفً ػجهٞ غ١ٌ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ؾٌٞ ٠ٌّؼج ٌوًؽز وجف١ز  ً٘  -

 ّٕٛثس فٟ ّذجق أٚ ٌؼذز ثٌّْجوز؟

ثٌطفً ٠ؾخ ) ِضٌ 2,5ىف إ١ٌٗ دٌلز ِٓ ِْجفز ثٌطفً أْ ٠ّْه وٌر صّْه د١و ٚثفور ػٕوِج صـ ً٘ ٠ْضط١غ  -

 (ِٓ ثٌٛلش% 50أْ ٠ّْىٙج ػٍٝ ث٤لً 

  

 (ٌٕٙ 102  -91: 3ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز )ّٕٛثس  8

. ِقجٚالس 4ثٌىذ٠ٌش مالي  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٖؼً ػٛه وذ٠ٌش؟ ثٌطفً ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ لجهًث ػٍٝ إٕؼجي ً٘  -

ًٕٙٛ  6ٌٙيٖ ثٌٌّفٍز أػطٟ  36أٚ  35فجّضؼٍّٟ فم٠ ٌّٔر  ٔجّخإىث وجْ ٘يث ثٌٖٟء ٠ؼضذٌ غ١ٌ َ: ِالفظز)

 (.ِّٙز دوال ِٓ أًدؼز ٌىً

 ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ْضؼًّ ِفضجؿ ثٌَّٕي ٠ٚفضـ ثٌذجح ث٤ِجِٟ ٚثٌنٍفٟ ٌٍَّٕي؟  -

 ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠غَّ دؼ١ٓ ٚثفور ػٕوِج ٠طٍخ ِٕٗ دوْٚ إغّجٛ ثٌؼ١ٓ ث٤مٌٜ؟  -

  

 (ٌٕٙ 114  -103ثالدضوثة١ز ثٌٕٙجة١ز  ثٌٌّفٍز)ّٕٛثس  9

 ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٚفٌ ٌقٓ ِؼٌٚف؟  -

ّٕز  11  -10آم٠ٌٓ ِٓ ػٌّ  ٠ضذجًٜ ثٌطفً دج٠ٌٌجٝز ِغً وٌر ثٌموَ، ثٌٍْز، ثٌطجةٌر أٚ ثٌؼوٚ ِغ أٟفجي ً٘  -

 ثٌّؾّٛػز؟ ٠ٚظٌٙ ػٍٝ ث٤لً ٔفِ ِٙجًر ث٤ٟفجي ث٢م٠ٌٓ ِٓ

 وجف١ز ١ٌمٛه هًثؽز فٟ ثٌٖجًع أٚ مالي فٌوز ١ٌّ ِؼضوٌز؟ً٘ ػٕو ثٌطفً ثٌّٙجًر ثي  -
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 :لجةّز صطًٛ ثٌّْجػور ثٌيثص١ز

 (ًٕٙٛ 6 -ِٓ ٙفٌ : فو٠غٟ ثٌٛالهر)ثٌٕٚف ث٤ٚي ِٓ ثٌْٕز 

 ً٘ ٠قجٚي ثٌطفً ثٌقٚٛي ػٍٝ أهٚثس أِجِٗ ل٠ٌذز ٌٚىٕٙج دؼ١ور ػٓ ِضٕجٚي ٠وك؟  -

ٞ ػٍٝ ث٤لً؟ لو ٠فؼً ٘يث دّْه ث١ٌو وٍٙج أٚ دج٤ٙجدغ أٚ عٛثْ 5ً٘ ٠ّْه ثٌطفً دٖن٘ أٚ دأهثر ٌّور   -

 .دئٙذغ ٚثفور

ػٕوِج ٠ٌٖح ِٕٙج ٚفٟ  د١و٠ٗ أٚ دمو١ِٗ (١ٌِ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ أْ ٠ْٕو٘ج)٠ّْه ثٌطفً دَؽجؽز ًٝجػز  ً٘  -

 .دجٌٚوً أعٕجء ثٌٌٝجػز فجٌز ثٌٌٝجػز ثٌطذ١ؼ١ز ٠ؼطٟ إٕجًر ٙـ فٟ فجٌز إِْجوٗ

  

 (ٌٕٙ 12  -7: 1ث١ٌٌٝغ)ر ث٤ٌٚٝ ثٌٕٚف ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌْٓ

 ً٘ ٠ْجػو ثٌطفً دجٌٍذِ دفضـ ىًثػ١ٗ ٌٍذِ ثٌىُ أٚ هفغ لوِٗ ٌٍذِ ثٌقيثء؟  -

ٕ٘جن فجؽز ٌٍىٖف ػٍٝ  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ضؾٛي هثمً ثٌَّٕي دوْٚ أْ ٠قضجػ ٌٌٍّثلذز دجّضٌّثً ًدّج ً٘  -

 ثٌطفً د١ٓ ثٌق١ٓ ٚث٢مٌ ٌّؼٌفز ِىجٔٗ ٖٚٔجٟٗ؟

 ثٌطفً أْ ٠ٌٖح ِٓ ٍؽجؽز أٚ وٛح ٠قٍّٙج ٕن٘ آمٌ؟ ً٘ ٠ْضط١غ  -

  

 (ٌٕٙ 18  -13ث١ٌٌٝغ )ِٓ ّٕز إٌٝ ّٕز ٚٔٚف 

٘يث . ٠نٍؼٗ ثٌطفً ٠نٍغ ثٌطفً فيثءٖ أٚ وٍْجصٗ دوْٚ ِْجػور؟ ثٌقيثء ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ِفىٛن لذً أْ ً٘  -

 .٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ِٓ ّٝٓ مٍغ ثٌّالدِ ١ٌِٚ ػٍٝ ًٙٛر ٌؼخ

ٚح ٙغ١ٌ دوْٚ ِْجػور؟ ثٌطفً ٠ؾخ أْ ٠ّْه ثٌىٛح دّٙجًر وجف١ز دق١ظ ال ٠ىخ ً٘ ٠ٌٖح ثٌطفً ِٓ ن  -

 .وغ١ٌث

 ً٘ ٠ْضؼًّ ثٌطفً ٍِؼمز دوْٚ ِْجػور ِٚغ ل١ًٍ ِٓ ثٌْىخ ػٍٝ ِالدْٗ؟  -

  

 (ٌٕٙ 24  -19 : 1ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز)ِٓ ّٕز ٚٔٚف إٌٝ ّٕض١ٓ 

١ٕتج غ١ٌ ثٌطؼجَ فٟ فّٗ إال  صؤوً؟ دجٌٌغُ ِٓ ثٔٗ ٠ٞغ ٠ؼٌف ثٌطفً ثٌفٌق د١ٓ ثٌطؼجَ ٚث١ٕ٤جء ثٌضٟ ال ً٘  -

 .ثٔٗ ال ٠ّٞغٗ ٚال ٠ذٍؼٗ

 ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠نٍغ ِؼطفٗ دوْٚ ِْجػور ػٕوِج صىْٛ ث٤ًٍثً ٚثٌّْٛضز ِفضٛفز؟  -

ْ ٌه (أْ صىْٛ ِفٍٞز ثوغٌ ثٌٍّؼمز ٠ّىٓ)٠ْضؼًّ ثٌطفً ٕٛوز ٤وً ثٌطؼجَ ثٌؾجِو ػٕوِج صضٛفٌ ثٌٖٛوز؟  ً٘  -

 .ث٢م٠ٌٓ ثٌطفً لو ٠ظٌٙ ثٌموًر ػٍٝ ثّضؼّجي ثٌٖٛوز أِجَ

  

 (ٌٕٙ 30  -25: 2ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز)ثٌؼٌّ ّٕضجْ إٌٝ ّٕض١ٓ ٚٔٚف 

 ً٘ ٠ٕٖف ثٌطفً ٠وٖ دوْٚ ِْجػور دق١ظ ٠ٚذقٛث ؽجف١ٓ دؼو أْ ٠ىٛٔٛث لو غٍْٛث دٛثّطز ٕن٘ آمٌ؟  -

أٚ ِٓ ِىجْ ٌِصفغ أٚ  ِز؟ ثالفضٌثُ دأال ٠ْم٠ ػٓ ثٌوًػ٠فُٙ ثٌطفً ٠ٚذمٝ دؼ١وث ػٓ ث٤مطجً ثٌؼج ً٘  -

 .غ٠ٌذز، وً ٘يٖ ث١ٕ٤جء أِغٍز ٌٙيٖ ثٌّٙجًر ص٠ًٛضٗ مطٌ ِغً ٍؽجػ ِىًْٛ ٕٚٛثًع َِهفّز أٚ ف١ٛثٔجس

 ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠طؼُ ٔفْٗ و١ٍج دجّضؼّجي ٕٛوز ٍِٚؼمز ٍٚؽجؽز دجٌط٠ٌمز ثٌٚق١قز؟  -

  

 (ٌٕٙ 36  -31: 3ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ّٕٛثس ثٌؼٌّ ّٕضجْ ٚٔٚف إٌٝ عالط 

 .ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٌصوٞ ِؼطفٗ دوْٚ ِْجػور؟ ٘يث ال ٠ضّٞٓ ثٌض٠ًٌَ  -

 ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠فه أًٍثً وذ١ٌر، ّّٛش، ًدجٟجس أفي٠ز؟  -

أٚ ٠ٌد٠ أٚ ٌٍموَ  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٌصوٞ فيثءٖ؟ ١ٌِ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ أْ ٠ٍذِ ثٌطفً ثٌقيثء ثٌٚق١ـ ً٘  -

 ٠فه ثٌقيثء فضٝ ٠ٕؾـ دٙيٖ ثٌّّٙز؟

  

 (ٌٕٙ 42  -37: 1ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز)ثٌؼٌّ عالط ّٕٛثس إٌٝ عالط ّٕٛثس ٚٔٚف 

ٚثٌطفً ال ٠قضجػ . ٚثالًصوثء ٠مَٛ ثٌطفً دجفض١جؽجصٗ ثٌٌّفج١ٝز دوْٚ ِْجػور؟ ٘يث ٠ؼٕٟ ثٌنٍغ، ثٌّْـ ً٘  -

 .فٟ ٘يٖ ثٌّّٙز ٞ ٠ٕؾـ١ٌؼ١و ص٠ًٌَ ث٤ًٍثً أٚ ًد٠ ثٌْقجح ٌه

 ً٘ ٠ضذٛي ثٌطفً ثوغٌ ِٓ ٌِر ٚثفور فٟ ثٌٌٖٙ ػٍٝ ٔفْٗ دّج فٟ ىٌه ثالّض١مجظ ٚثٌَٕٛ ٚثٌذٛي ٚثٌذٌثٍ؟  -

 ً٘ ٠غًْ ثٌطفً ػجهر ٚؽٙٗ ٠ٚوثٖ دط٠ٌمز ِمذٌٛز ٠ٕٖٚفٙج دوْٚ ِْجػور؟  -

  

 (ٌٕٙ 54  -43: 2ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز )ثٌؼٌّ أًدغ ّٕٛثس 
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ثٌطفً ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ لجهًث  ثٌطفً ٔفْٗ صّجِج ِج ػوث ًد٠ فيثءٖ ٚأ١ٕجء أمٌٜ صقضجػ إٌٝ ص٠ًٌَ؟٠ٍذِ  ً٘  -

 .ٚدجٌْقجدجس ػٍٝ ثٌضقىُ دم١ّ٘ ػجهٞ أٚ دٍٍٛر دأًٍثً

 .(ثٌطفً ٠قضجػ أْ ٠يوٌ ثوغٌ ِٓ ٌِر)ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠نفٟ ٌؼذز دضٌص١خ ػٕوِج ٠طٍخ ِٕٗ؟   -

ٚثٌذْى٠ٛش  ْ ِٓ ثٌذْى٠ٛش ٚثٌق١ٍخ؟ ٘يث ٠ضّٞٓ إفٞجً ثٌٚق٠ْٓضط١غ ثٌطفً أْ ٠قٌٞ ٙـ ً٘  -

 .ٚثٌق١ٍخ ٚٙخ ثٌق١ٍخ ػٍٝ ثٌذْى٠ٛش فٟ ثٌٚقٓ

  

 (ٌٕٙ 66  -55: 3ٌِفٍز ِج لذً ثٌوًثّز )ّٕٛثس  5ثٌؼٌّ 

 ً٘ ٠ْضؼًّ ثٌطفً ّى١ٕز ٟؼجَ ٌفٌه ثٌٌّدٝ أٚ ثٌَدور ػٍٝ ثٌنذَ ٚثٌذْى٠ٛش؟  -

" ثٌٛ"٠ؾخ أْ ٠مٛي  ٌض١ٍفْٛ ٠ٚنذٌ ثٌٖن٘ ثٌٌّجٌز ثٌّقوهر؟ ثٌطف٠ًْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ؾ١خ ػٍٝ ث ً٘  -

ِالفظز إىث ٌُ ٠ضٛثفٌ صٍفْٛ ). ثٌقًٞٛ إٌٝ ثٌضٍفْٛ ٠ٚمٛي ِج إىث وجْ ثٌٖن٘ ثٌّطٍٛح ٠ْضط١غ أٚ ال ٠ْضط١غ

 .ًٕٙٛ 4ًٕٙٛ دوال ِٓ  6ِٓ ثٌّْجػور ثٌيثص١ز صأمي ِور  27ٚ  ٠25ىْٛ ثٌذٕو  ف١ؾخ صٌن ٘يث ثٌذٕو،

ِٓ ثٌغالؽز أٚ  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠قٌٞ ّجٔو٠ٚضٔ؟ ٘يث ٠ضّٞٓ ثٌموًر ػٍٝ إفٞجً ثٌطؼجَ ثٌٚق١ـ ً٘  -

 ثٌنَثٔز أٚ ٕٙوٚق ثٌنذَ ٚٚٝغ ث١ٕ٤جء ِؼج دجٌْٕو ٠ٚٔ؟

  

 (ٌٕٙ 78  -67: 1ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز)ّٕٛثس  6ثٌؼٌّ 

أٟؼّز ِٖجدٙز؟  ٍ أٚ أ٠ْٞضط١غ ثٌطفً أْ ٠ْضؼًّ ثٌْى١ٓ دط٠ٌمز ٙق١قز ٌمطغ ثٌٍقّز ٚثٌنخ ً٘  -

 .ثٌوؽجػ أٚ ثٌٍقُ ث١ٌّْه ثٌّْجػور ًدّج صقضجػ أْ ٔموَ ٌٍطفً ػٕو لطغ أٟؼّز ِغً

 ً٘ ٠فٌٕٟ أٚ ٠ّٖ٠ ثٌطفً ٕؼٌٖ دؼٕج٠ز وجف١ز دق١ظ ال ٠قضجػ ِْجػور ٕن٘ وذ١ٌ إال فٟ فجالس مجٙز؟  -

ٕن٘ وذ١ٌ ٌِر فٟ ث٤ّذٛع؟ ػًّ ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠مَٛ دّّٙجس ١ٌَِٕز ال صقضجػ أْ صؼجه ِٓ لذً   -

 .ثٌّّٙجس دؼو أْ ٠طٍخ ِٕٗ ِمذٛي

  

 (ٌٕٙ 90  -79: 2ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز )ّٕٛثس  7ثٌؼٌّ 

ِغً م٠١ ٚإدٌر أٚ ٕجوٛٓ   (دوْٚ ِْجػور)فم١م١ز  دٕٝ ثٌطفً أٚ ثٍٙـ ١ٕتج ٠قضجػ إٌٝ ِؼوثس  ً٘  -

ِغجي م١جٟز هًٍر أٚ ص١ٍٚـ ػٌدز ٌٍطفً، . دجٌؼ١ًٌِّ  ِّْٚجً؟ ثٌىذجً ًدّج ٠ْجػوٖٚ دئػطجء ثٌضؼ١ٍّجس ٌىٓ

 .صؼضذٌ أِغٍز ؽ١ور

ً٘ ٠غًْ ثٌطفً دٖىً ِمذٛي دوْٚ ِْجػور؟ دّج فٟ ىٌه إػوثه فٛٛ ثالّضقّجَ أٚ ثٌوٓ ٚثالغضْجي   -

 .ٚص١ٖٕف ٔفْٗ

ٚفٌه  ًٌٍٖٛدز ّٚى١ٕز ٌمطغ ٠ْضؼًّ ثٌطفً ث٤هثر ثٌّٕجّذز ٌٍطؼجَ ثٌّموَ ِغً ٕٛوز ٌٍقّز ٍِٚؼمز ً٘  -

 ثٌطؼجَ دّج ٠ٕجّخ ػجهثس ثٌؼجةٍز؟

  

 (ٌٕٙ 102  -91: 3ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز  )ّٕٛثس  8ثٌؼٌّ 

ٚثٌّٕجّذجس ث١ٌٌّّز  ٠نضجً ثٌطفً ِج ١ٌّصو٠ٗ ػجهر دّج فٟ ىٌه ثمض١جً ثٌّالدِ ثٌّٕجّذز ٌٍّوًّز ً٘  -

 ٚثمض١جً ثٌّالدِ ثٌنجًؽ١ز ثٌّٕجّذز ٌٍطمِ؟

ثٌّالدِ ٚو٠ٛٙج ٚص١ٍّغ  ث٤لً ِغً صٌص١خ غٌفز ِٔٛٗ ِٚالدْٗ؟ ٠ؼضذٌ غًٌْوٜ ثٌطفً ِّٙضجْ ػٍٝ  ً٘  -

 .٠ّْـ دجٌضيو١ٌ ٌٍم١جَ دجٌّّٙض١ٓ. ؽ١ور ث٤في٠ز ٚصٕظ١ف ث٤عجط ِْٚقٗ ٚصٌص١خ ث٠ٌٌٌْ أِغٍز

٠ّْـ  دٚفز ؽ١ور دق١ظ (ِٓ ثٌّجي ثٌّٛفٌ أٚ ثٌّجي ثٌّىضْخ أٚ ثٌّنٚٚجس)ثٌّجي  ً٘ ٠مض٘ ثٌطفً ٠ٚٛفٌ  -

 .ء دؼٜ ث١ٕ٤جء دٕفْٗ دوْٚ أْ ٠نذٌ ٕنٚج وذ١ٌثٌٗ دٌٖث

  

 (ٌٕٙ 114  -103: ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ثٌٕٙجة١ز)ّٕٛثس  9ثٌؼٌّ 

ِٓ ِقً ٚثفو إىث ٌُ  ٠ٖضٌٞ دٞؼز أ١ٕجء فٟ ٚلش ٚثفو؟ ٠ؼٕٟ ٘يث ثٔٗ ٠ؼٕٟ ٠ْضط١غ ثٌي٘جح إٌٝ ثوغٌ ً٘  -

 .ّخ ثٌّجي ثٌٌّٚٚف ٚثٌفىز ثٌّْضؼٍّزؿ صىٓ وً ث١ٕ٤جء ثٌّطٍٛدز ِٛؽٛهر فٟ ثٌّقً ٚويٌه ٠ْضط١غ

ً٘ ثػو ثٌطف ثع١ٕٓ ِٓ ثٌّأوً ػٍٝ ث٤لً ِغً ثٌذ١ٜ دأٞ ٠ٌٟمز، فذٛح ثٌفٖجً أٚ ثًٌٖٛدز ِٓ ثٌؼٍذز أٚ   -

 ثٌىؼه أٚ ثٌؾٍٟ؟

دقْخ فؾُ  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠قًّ ٚفوٖ ِْؤ١ٌٚز ًػج٠ز ف١ٛثْ، لو ٠ضطٍخ ِْجػور ٕن٘ وذ١ٌ ً٘  -

ثٌق١ٛثْ ٚغٍْٗ ٚإ٠ٛثةٗ ػٍٝ أّجُ  ٠ؾخ ػٍٝ ثٌطفً أْ ٠ىْٛ ِْؤٚال ػٓ إٟؼجَ ٌٚىٕٗ. ثٌق١ٛثْ ٚٔٛػٗ

 .ِٕضظُ دوْٚ ثفض١جػ إٌٝ ثٌضيو١ٌ ػٍٝ ثٌوٚثَ

  

 :لجةّز صطًٛ ثٌؼٌّ ثالؽضّجػٟ

 (ًٕٙٛ 6ِٓ ثٌٛالهر فضٝ )ثٌٕٚف ث٤ٚي ِٓ ثٌْٕز ث٤ٌٚٝ 

إٔنجٗ أٚ ٚلف ثٌذىجء  إٔنجٗ أٚ ِٕجغجر٠ظٌٙ ثٌطفً ثٔٗ ٠ٌ٠و ثالٔضذجٖ إ١ٌٗ؟ ٠ضّٞٓ ٘يث ِو ٠وٖ إٌٝ  ً٘  -
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 .(ٌٚىٓ ال ٠قٍّٗ)ػٕوِج ٠ٍؼخ ِؼٗ أفو 

ً٘ ٠غٌعٌ ثٌطفً أٚ ٠ٚوً أٙٛثصج أمٌٜ لو صؼضذٌ ِقجٚالس ٌٍقو٠ظ؟ ال ٠ضّٞٓ ٘يث ثٌذىجء ٌٍقٚٛي ػٍٝ   -

 .ثٔضذجٖ أفو أٚ ٍؽجؽز ثٌٌٝجػز

أ١ٕجء غ١ٌ ِؤٌّز ِٓ  دجٌْٕذز إٌٝ (هثهثٌغٞخ، ثٌٌفٜ، ثٌنٛف أٚ ثالًس٠0ظٌٙ ثٌطفً ثٔفؼجالس ٍّذ١ز  ً٘  -

 ثٌٕجف١ز ثٌؾ١ّْز ِغً ثٌطؼجَ ثٌّىٌٖٚ أٚ ثٌغٌدجء؟

  

 (ٌٕٙ 12  -7: 1ثٌطفً ث١ٌٌٝغ )ثٌٕٚف ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌْٕز ث٤ٌٚٝ 

ثٌّٕجّذز؟ أٚ دوال ِٓ ٘يث ً٘ ٠ٚفك ثٌطفً دجٌضم١ٍو ٚػٕوِج ٠ٍؼخ  فٟ ث٤ٚلجس " دجٞ دجٞ"ً٘ ٠ٍٛؿ ثٌطفً   -

 ِغ أفو؟

 ؟"أِٟ"أٚ " ١ّجًصٟ"٠ؼٕٟ ٘يث أْ ثٌطفً ٠فُٙ ػٕوِج ٠مٛي أفو " ٌٟ"٠ظٌٙ ثٌطفً ثٔٗ ٠ؼٌف ِؼٕٝ ً٘   -

 ِٓ ثٌٛلش ػٍٝ ث٤لً؟% 25ً٘ ٠أصٟ ثٌطفً ػٕو ثٌطٍخ   -

  

 (ٌٕٙ 17  -13: 2ث١ٌٌٝغ )ِٓ ّٕز إٌٝ ّٕز ٚٔٚف 

ثٌضٍف٠َْٛ، ٠ٌُّ دمٍُ  إٌٝ ٠ٕظٌ: هل١مز ٚ٘ٛ ٠فؼً ١ٕتج ِّج ٠جٞ ٠15ذمٝ ثٌطفً ِٖغٛال ٚلجٔؼج ٌّور  ً٘  -

٠فؼً ٘يث ٌٛفوٖ أٚ ِغ أٟفجي آم٠ٌٓ ٌٚىٓ ١ٌِ دٌّثلذز  ٠ذٕٟ، ٠ٕظٌ إٌٝ ًٙٛر ٠فؼً ٖٔجٟج ِٖجدٙج ٢مٌ؟ لو

 .ثٌىذجً

ػ١ٍٗ أْ ٠ْضط١غ  ٠ؾخ. ٠أصٟ ثٌطفً دٖٟء ِٓ ِىجْ أٚ ٕن٘ إٌٝ ِىجْ آمٌ أٚ ٕن٘ آمٌ ػٕو ثٌطفً ً٘  -

 ."ثفٌٞ دٗ إٌٝ ِجِج"، "دٗ ٕ٘ج صؼجٌٟ"ث٦ًٕجهثس ِغً أْ ٠ؾو ثٌٖٟء دئًٕجهثس ٕف٠ٛز ٠ٕٚفي 

ً٘ ٠ٙضُ ثٌطفً دج١ٕ٤جء ٚدج٤ٌؼجح ثٌضٟ ٠قذٙج ث٤ٟفجي ث٢م٠ٌٓ؟ لو ال ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٖجًن أٚ ٠ٍؼخ   -

 .ثٌوًٚ ِغ أٟفجي آم٠ٌٓ

  

 (ٌٕٙ 24  -19: 1ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕز ٚٔٚف إٌٝ ّٕض١ٓ 

ثٌؼجةٍز؟ لو صظٌٙ ثٌغ١ٌر  ر ػٕوِج ٠ٕضذٗ أفو إٌٝ إٔنجٗ آم٠ٌٓ مٚٛٙج إٔنجٗ ٠ِٓظٌٙ ثٌطفً ثٌغ١ٌ ً٘  -

 .ٍٟذٗ أْ ٠ىْٛ ِقّٛال أٚ صؼذ١ٌثس ث١ٕ٤جء ث٤مٌٜ وجٌغٞخ أٚ ثٌضٌٚفجس ثٌطف١ٌٛز أٚ ثٌٞٛٝجة١ز أٚ

ًث؟ لو أْ ٠ىٌْ٘ج فٛ ِغً دجٌْٛ أٚ ١ٟجًر ِٓ ثٌىٌصْٛ دوْٚ ثٌطفً أْ ٠ٍؼخ دٍؼذز ٍّٙز ثٌىٌْ  ً٘ ٠ْضط١غ  -

٠ؼٌف ثٌط٠ٌمز ثٌّٕجّذز ثٌضٟ ِٓ ثٌّفٌٚٛ أْ  ٠قوط أْ صٕىٌْ ثٌٍؼذز ٌٚىٓ ثٌطفً ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠ظٌٙ ثٔٗ

 .أْ ٠ْضط١غ ثٌٍؼخ دٙج ٌِر أٚ ٌِص١ٓ دوْٚ أْ ٠ىٌْ٘ج ٠ْضؼًّ ثٌٍؼذز دٙج وّج ٠ؾخ ػ١ٍٗ

 .ٞ ثٌؼ١ٓ فم٠ً٘ ٠ٙضُ ثٌطفً دجّضىٖجف ث٤ِجوٓ ثٌؾو٠ور ِغً د١ش ٙو٠ك أٚ فو٠مز ؽجً؟ ال صىف  -

  

 (ٌٕٙ 30  -25: 2ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕض١ٓ إٌٝ ّٕض١ٓ ٚٔٚف 

ً٘ ٠يوٌ ثٌطفً ؽْٕٗ أٚ ؽِٕ ث٢م٠ٌٓ؟ ِمذٛي ِٕٗ إظٙجً ثٔٗ ٠ؼٌف أْ ِالدِ أٚ أٖٔطز أٚ ٌؼذجس ِؼ١ٕز   -

 .صٕجّخ ؽْٕج هْٚ ث٢مٌ

ث١ٕ٤جء ػٓ ث٤ًٛ أٚ ٚٝغ  عً ثٌضمج٠ٟقخ ثٌطفً أْ ٠ْجػو ٚثٌو٠ٗ ٞ ثٌذ١ش؟ ً٘ ٠ْضّضغ دج٤ٖٔطز َ ً٘  -

 ثٌطؼجَ أٚ ًفؼٙج؟ ًٚق ثٌٖؾٌ فٟ ٍّز، أٚ ٔفٜ ثٌضٌثح، أٚ إػوثه ِجةور

إٌٝ ثٌي٘جح إٌٝ ثٌٌّفجٛ؟ ٠ؾخ أْ صىْٛ ث٦ٕجًثس ثوغٌ ِٓ  ً٘ ٠ظٌٙ ثٌطفً دجٌطٍخ أٚ دج٦ٕجًثس ثفض١جؽٗ  -

 .صظٌٙ ثٌطفً فٟ فجؽز إٌٝ ثٌي٘جح إٌٝ ثٌٌّفجٛ إظٙجً ثٌؼٚذ١ز ٚثْ

  

 (ٌٕٙ 36  -31: 3ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕض١ٓ ٚٔٚف إٌٝ عالط ّٕٛثس 

فٟ هثةٌر أٚ ثٌضضجدغ  ٠ضذغ ثٌمٛثػو فٟ ثٌؼجح ؽّجػ١ز ٠ٌٖف ػ١ٍٗ ٕن٘ وذ١ٌ؟ لو صًّٖ لٛثػو ثٌؾٍُٛ ً٘  -

 .ثٌؾّجػز ث٢م٠ٌٓ أٚ ثٌضٛؽ١ٙجس أٚ صم١ٍو ثٌمجةو أٚ صم١ٍو أٖٔطز إٔنجٗ

ثٌطفً ٠فُٙ فىٌر ثٔضظجًٖ أْ ٕنٚج ٠ٍؼخ لذٍٗ ٠ّْٚـ  ٠ٍؼخ دجٌوًٚ؟ ٠ؼٕٟ ٘يث أًْ٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ   -

 ِٓ ثٌٛلش؟ %75 ٣ٌم٠ٌٓ أْ ٠ٍؼذٛث ث٤ٚي

ِٕجّذز؟ ِغال ال ٠ؾٌ ثٌطفً ػٌدز ػٍٝ ًأّٙج  دط٠ٌمز  ً٘ ٠ؼٌف ثٌطفً ِج صْضط١غ ٚال صْضط١غ ثٌٍؼذجس ػٍّٗ  -

ثٌّٖٟ  ٕؾٌر ٠ٚؼٌف أْ ثٌٍؼذجس ِٓ ثٌىٌصْٛ ال صْضط١غٚال ٠ْضؼًّ دٕول١ز ٌؼذز ١ٌمطغ  دوال ِٓ ثٌؼؾالس

 .١ٌِ وغ١ٌث أٚ ػجهر لو ٠قًٚ أْ ٠قوط ٚثفو ِٓ ٘يٖ ث٤فوثط ِٓ ٚلش إٌٝ آمٌ ٌٚىٓ. ػ١ٍٙج

  

 (ٌٕٙ 42  -37: 1ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز )ِٓ عالط ّٕٛثس إٌٝ عالط ّٕٛثس ٚٔٚف 

ثٌقؾٍز، ٠ٔ ثٌقذً، ثٌذ١ٍز  عً ث١ٌٚجه، ثالّضغّج٠ز،٠ٍؼخ ثٌطفً أٌؼجدج ؽّجػ١ز ِغ ث٤ٟفجي ث٢م٠ٌٓ َ ً٘  -

 .دوْٚ ث٦ٌٕثف ثٌّْضٌّ (ثٌؾٍٛي)

ٚثفور ِغً ثٌذٕجء  هل١مز ػٍٝ ث٤لً ِغ ٟفً ِٓ ٔفِ ثٌْٓ فٟ ِّٙز ٠30ْضٌّ ثٌطفً فٟ ثٌؼًّ ٌّور  ً٘  -
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 .ٌذ١شثٌضؾج٠ًز أٚ ٌؼخ ثٌّوًّز، أٚ ٌؼخ ث دجٌّىؼذجس، ثٌٍؼخ دجًٌٌِ أٚ دجٌط١ٓ أٚ ٌؼخ ثٌّقالس

 أْ ث٤ٕنجٗ ث٢م٠ٌٓ ٠ٍّىْٛ أ١ٕجء ِؼ١ٕز ػٕو٘ج ٠ؾخ أْ ٠ْضؼٍّٙج دوال ِٓ أْ ً٘ ٠ظٌٙ ثٌطفً ثٔٗ ٠ؼٌف  -

 ٌٍطفً أْ ٠أمي٘ج؟ ًٚ٘ ٠ؼٌف أ٠ٞج أْ ثٌٚجفخ ػٕوٖ ثالمض١جً ث٤ٚي ٚلو ال ٠ّْـ. ٠أمي٘ج ِذجٌٕر 

  

 (ٌٕٙ 54  -43: 2ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز  )ّٕٛثس  4

٠ىْٛ ثٌٌُّ  ي ٕنٚج دق١ظ ٠ْضط١غ ٕن٘ وذ١ٌ أْ ١ّ٠َ ِج ًُّ؟ ١ٌِ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ أ٠ٌُّْ ثٌطف ً٘  -

أٚ فُ دق١ظ ٠ْضط١غ أٞ ٕن٘ وذ١ٌ  ٕنٚج وجِال ٌٚىٓ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ إِج ًأُ ؽُْ أٚ ًأُ ٚػ١ٓ أٚ ثٔف

 .ص١١َّ٘ج

ْ ٠ؼذٌ ً٘ ٠ّْـ ٌٍطفً أْ ٠ٍؼخ فٟ فجًصٗ هْٚ ٌِثلذز ٕن٘ وذ١ٌ؟ ال ٠ؼٕٟ ٘يث أْ ثٌطفً ٠ّْـ ٌٗ أ  -

 .ثٌٖجًع ٌٛفوٖ

 فٟ ث٤ٚلجس ثٌّٕجّذز؟" ػفٛث"، "ِٓ فٍٞه"، "ٕىٌث: "ً٘ ٠ؼٌف ثٌطفً ثّضؼّجي ثٌضؼذ١ٌثس ث٢ص١ز  -

  

 (ٌٕٙ 66  -55: 3ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز )ّٕٛثس  5

 ً٘ ّأي ثٌطفً أّتٍز ػٓ ؽّْٗ ِغال ٔذٜ ثٌمٍخ أٚ أ٠ٓ ٠ي٘خ ثٌطؼجَ ٚفٌٚق ؽ١ْٕز؟  -

" أٔش لٍمز"ٚ" ٘ٛ مجةف" "٘ٛ غجٝخ، أٚ ٟ٘ غجٝذز"ثن ٕؼًٛ ث٢م٠ٌٓ دمٌٛٗ ِغال ً٘ ٠ظٌٙ ثٌطفً إهً  -

 ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠وًن ثٌٖؼًٛ ثٌّٞذٟٛ؟

  

 (ٌٕٙ 78  -67: 1ٌِفٍز ثالدضوثة١ز )ّٕٛثس  6

آم٠ٌٓ؟ ال ٠ؼٕٟ ٘يث ثٌضٌٚفجس  ٠مٛي ثٌطفً أٌّثً إٌٝ ٙو٠ك ٚال ٠مٌٛٙج إٌٝ ٚثٌو٠ٗ أٚ إٌٝ إٔنجٗ وذجً ً٘  -

 .آمٌ ٚال ٠ٌٖن ث٤ٕنجٗ ثٌىذجً ف١ٙج فم٠ دً صؼٕٟ ثٔٗ ٠مٛي ث٤ٌّثً إٌٝ ٟفًثٌٖجىر 

ِج ػوث ثٌضأوو ِٓ ثٌىذجً ػٓ )ٙو٠مج ٠ٍٚؼخ ِؼٗ دوْٚ ٌِثلذز ٕن٘ وذ١ٌ  ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ًَٚ  -

 .؟ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌٚو٠ك إال ٠ىْٛ ثوذٌ ِٓ ثٌطفً دأوغٌ ِٓ ّٕز(ٌِر فٟ ثٌْجػز ٚؽٛهٖ

ثٌطفً لجهً ػٍٝ أْ  ػجح ٟجٌٚز ِغً ٌؼذز ثٌوثِج ِغ ٟفً ِٓ ٔفِ ثٌْٓ؟ ٠ؾخ أْ ٠ى٠ٍْٛؼخ ثٌطفً ثي ً٘  -

 .٠ضضذغ ثٌمٛثػو ٠ٍٚؼخ دجٌوًٚ ٚثْ ٠ىْٛ ٕ٘جن فجةَ

  

 (ٌٕٙ 90  -79: 2ٌِفٍز ثالدضوثة١ز )ّٕٛثس  7

ٚؽَ ث٤ٟذجق ٚصم١ٖخ  ػٕو ثٌطفً ِّٙز فم١م١ز ٚثفور ٠ٕؾَ٘ج ٌِر فٟ ث٤ّذٛع ػٍٝ ث٤لً ِغً غًْ ً٘  -

ثٌضٕظ١ف أٚ ٔفٜ ثٌضٌثح؟ ٠ؾخ أْ ٠ٕفي ثٌّّٙز  ثٌقٖجةٔ، أٚ صٌص١خ ٠ٌٌّ أٚ إمٌثػ ٍّز ثٌمّجِز أٚ دؼٜ

 .ثوغٌ ِٓ ٌِص١ٓ دٖىً ؽ١و ٚػجِز دوْٚ ثٌضٖؾ١غ

ً٘ ٠ؼٌف ثٌطفً أْ ثٌض٠ٛٚش ٘ٛ ٠ٌٟمز إلٌثً ٕٟء ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠فُٙ أْ صقمك ِؼظُ ث١ٕ٤جء ِذٕٟ ػٍٝ   -

 .ًأٞ ث٤غٍذ١ز

  

 (ٌٕٙ 102  -91: 3ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز )س ّٕٛث 8

ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ؼًّ فٟ ِّٙجس ١ٌَِٕز ٚ٘ٛ ٠ضذغ لجةّز ِّٙجس ٌٛفوٖ ٠ٕٚفي٘ج دٖىً ِمذٛي دوْٚ   -

 ثٌضيو١ٌ ػٍٝ ث٦ٟالق؟

ٌٙج ٤ٔٙج لٚز م١ج١ٌز  ٠ؼٌف ثٌطفً أْ ثٌِّٖ ٌٓ صؼط١ٗ ّٕج دوال ِٓ ثٌْٓ ثٌّنٍٛع ثٌيٞ ١ٌِ٠ٗ ػجهر ً٘  -

 ٚثٌن١جي؟ دجٌْٕذز ٌٍؾ١ٕز ٚثٌْجفٌر؟ فٟٙ فم٠ فٟ ثٌمٚ٘ ٚويٌه

  

 (ٌٕٙ 114  -103: ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ثٌٕٙجة١ز)ّٕٛثس  9

 .ِضٌ ػٍٝ ث٤لً 30ً٘ ٠ّْـ ٌٍطفً أْ ٠نٌػ فٟ ثٌقجًر؟ ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠ذؼو ػٓ ثٌذ١ش ػٍٝ دؼو   -

فضٝ  (فٟ ٍِؼخ أٚ ػٕو أفو أٙولجةٗ)ٌز ً٘ ٠فًٞ ثٌطفً فٟ أفٛثي وغ١ٌر أْ ٠ىْٛ دؼ١وث ػٓ ثٌذ١ش ٚثٌؼجا  -

 ٠ىْٛ ِغ أٙولجةٗ؟

ثٌّٖض٠ٌجس ٌٍؼجةٍز؟ ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ  ٠ٖضٌٞ ثٌطفً دوْٚ ِْجػور ث١ٕ٤جء ثٌّف١ور ِغً ثٌٙوث٠ج ٣ٌم٠ٌٓ أٚ ً٘  -

 .ث١ٕ٤جء ثٌّٕجّذز ٚثْ ٠قًٚ ػٍٝ ِذٍغ ثٌفىز ثٌّٞذٟٛ ٠ؼٌف وُ ِٓ ثٌٕمٛه ٠قضجػ إ١ٌٙج ٚثْ ٠نضجً

  

 :ثٌؼٌّ ثالهًثوٟلجةّز صطًٛ 

 (ثٌٕٙ 6ِٓ ثٌٛالهر فضٝ )ثٌٕٚف ث٤ٚي ِٓ ثٌْٕز ث٤ٌٚٝ 

 ً٘ ٠ٚذـ ثٌطفً ثوغٌ ٖٔجٟج أٚ ثلً ػٕوِج ٠ومً أفو فٟ ثٌغٌفز أٚ ػٕوِج ٠ٍضمطٗ أفو؟  -

ً٘ ٠ظٌٙ ثٌطفً ثالٔضذجٖ إٌٝ أهثر أٚ ٕن٘ ٌّور هل١مز ػٍٝ ث٤لً؟ ال ٠ضّٞٓ ٘يث أهٚثس ثٌضغي٠ز ِغً ٍؽجؽز   -

 .رثٌٌٝجع
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 (ٌٕٙ 12 -7: 1ثٌطفً ث١ٌٌٝغ )ثٌٕٚف ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌْٕز ث٤ٌٚٝ 

٠ؤمي دؼ١ٓ ثالػضذجً فخ  ٠ظٌٙ ثٌطفً ثٔٗ ٠قخ أٚ ال ٠قخ إٔنجٗ ِؼ١ٕ١ٓ أٚ أِجوٓ أٚ أهٚثس ِؼ١ٕز؟ ال ً٘  -

 .ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ ثٌطؼجَ أٚ وٌ٘ٗ

ثٌطفً ٌؼذز صنذب فٟ  إىث ًأٜ ثٌطفً فٟ ثٌّىجْ ثٌّٕجّخ ػٓ أهثر صٕمً دّٕأٜ ػٓ ث٤ٔظجً؟ ِغال ً٘ ٠ذقظ  -

 ١ّْٕج٘ج؟ ِىجْ ِج، صقش ِجةور أٚ ِنور ً٘ ٠ذقظ ثٌطفً ػٕٙج أَ

  

 (ٌٕٙ 18  -13: 2ثٌطفً ث١ٌٌٝغ )ِٓ ّٕز إٌٝ ّٕز ٚٔٚف 

 ً٘ ٠ْضؼًّ ثٌطفً ث٤لالَ أٚ ألالَ ثٌٌٙجٗ فٟ ِقجٚالس ٚثٝقز ٌٌُّ ثٌؼالِجس؟  -

 ه ػٍٝ ث٤لً إِج ػٍٝ ؽّْٗ أٚ ػٍٝ ػٌّٚٗ ػٕو ثٌطٍخ؟ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً ث٦ٕجًر إٌٝ ؽَء ؽّْٟ ٚثؿ  -

 (ٌٕٙ 24  -19: 1ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕز ٚٔٚف إٌٝ ّٕض١ٓ 

ًِء ٍِؼمز ٚثفور ِٓ ثٌطؼجَ إىث ٍٟخ ِٕٗ أفو " وّجْ"ِٓ ٕٟء أٚ ٠أمي " ٚثفو وّجْ"ً٘ ٠ؼطٟ ثٌطفً   -

 ىٌه؟

 ث٤لً ػٕوِج صيوٌ ٌٗ ث٤هٚثس؟أهثر أٚ ًٙٛر ػٍٝ  20ً٘ ٠يوٌ ثٌطفً أٚ ١ٖ٠ٌ إٌٝ   -

 ً٘ ٠ؼٌف ثٌطفً ٔفْٗ فٟ ًٙٛر؟  -

  

 (ٌٕٙ 30  -25: 2ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕض١ٓ إٌٝ ّٕض١ٓ ٚٔٚف 

 ً٘ ٠ؾّغ ثٌطفً ث٤هٚثس دجٌٍْٛ أٚ دجٌٖىً ٚدجٌقؾُ ػٕوِج ٠ٍؼخ؟  -

 ً٘ ٠ْٕل ثٌطفً مطج ًأ١ّج ِمٍوث م٠ ًّّٗ ٕن٘ وذ١ٌ؟  -

ثٌّٞذٟٛز؟ ال ٠قْخ  وغ١ٌث ٚدجالّضؼّجالس" ٙغ١ٌ"، "وذ١ٌ"ِجس صضؼٍك دجٌقؾُ ِغً ٠مٛي ثٌطفً وً ً٘  -

 (ِج فؾُ ثٌذ١ذٟ؟: ِغال)ثّضؼّجي ٘يٖ ثٌىٍّجس فٟ ٌؼذز 

  

 (ٌٕٙ 36  -31: 3ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕض١ٓ ٚٔٚف إٌٝ عالعز ّٕٛثس 

 ٟغ ِٓ ثٌقٍٜٛ ػٕو ثٌطٍخ؟، دق١ظ ١ّؼط١ه ِغال عالط ق"عالعز"ً٘ ٠فُٙ ثٌطفً ِفَٙٛ ثٌؼوه   -

 .ً٘ ٠ْٕل ثٌطفً ٕىً ثٌوثةٌر دمٍُ ًٙجٗ؟ لو ٠ٌُّ ػالِز دجٌقٌوز ثٌوثة٠ٌز  -

 .ً٘ ١ٖ٠ٌ ثٌطفً إٌٝ ١ٌٔٛٓ ػٍٝ ث٤لً دٖىً ِٞذٟٛ ػٕو ثٌطٍخ؟ ١ٌِ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ أْ ٠يوٌّ٘ج  -

  

 (ٌٕٙ 42  -37: 1ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز )ِٓ عالط ّٕٛثس إٌٝ عالط ّٕٛثس ٚٔٚف 

أ١ٕجء أِجَ ثٌطفً ّٚأٌٗ ثفه وُ ٕٟء ِٛؽٛه ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ  6ً٘ ٠ؼو ثٌطفً إٌٝ ّضز؟ ِغال إىث ٚٝؼش   -

 .٠ؼو٘ج ػجِز دٖىً ِٞذٟٛ

ثٌطفً أْ ثٌفطًٛ ٚؽذز  ٠ؼٌف ثٌطفً أْ أٖٔطز ِؼ١ٕز صقوط فٟ أٚلجس ِنضٍفز فٟ ث١ٌَٛ؟ ِغال ً٘ ٠ؼٌف ً٘  -

٠قْخ ػ١ٍٗ إظٙجً ثٔٗ ٠ؼٌف أْ أٖٔطز ِؼ١ٕز صقوط فٟ  أْ ٠ٕجَ؟ثٌٚذجؿ ٚثٔٗ ٠ؾخ ػ١ٍٗ ػٕوِج صظٍُ ثٌو١ٔج 

 .أٚلجس ِؼ١ٕز

 دن٠ ًأّٟ ٚم٠ ِضمطغ أفمٟ دؼو أْ ٠ٌّّٗ ٕن٘ وذ١ٌ؟ (+)ً٘ ٠ٌُّ ثٌطفً إٕجًر   -

  

 (ٌٕٙ 54  -43: 2ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز )ّٕٛثس  4

ُّ ثٌطفً ًأّج ٠ٖجدٗ ًأّج ػٕوِج ٠طٍخ أفو ِٓ ثٌطفً أْ ٠ٌُّ ٕن٘ أٚ ػٕوِج ٠ٌُّ ٕنٚج، ً٘ ٠ٌ  -

 ٚلُْ آمٌ ِٓ ثٌؾُْ ػٍٝ ث٤لً؟

١ٌِ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ أْ ٠ؼٌف  ١ّ٠َ ثٌطفً أٔٛثع ثٌؼٍّز ثٌّضوثٌٚز ديوٌ٘ج أٚ دج٦ٕجًر ػ١ٍٙج ػٕو ىوٌ٘ج؟ ً٘  -

 .ث٤ٔٛثع ثٌّنضٍفز ل١ّز 

ث٤ًدؼز ِضْج٠ٚز ً٘ ٠ٌُّ أٚ ٠ْٕل ثٌطفً ٌِدؼج؟ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ٌٌٍّدغ ٍٚث٠ج لجةّز ٚثْ صىْٛ ؽٛثٔذٗ   -

 .صم٠ٌذج

  

 (ٌٕٙ 66  -55: 3ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز )ّٕٛثس  5

 ؟"٘جس، دجس"، "مطز، دطز"ً٘ ٠مٛي ثٌطفً وٍّجس ػٍٝ ٔفِ ثٌٍْٛ ِغً   -

دوْ ٚىًثػجْ  ًأُ،"ًُّ ثٌطفً ًّّز ٕن٘ ٠ٖجدٗ ٕن٘؟ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ٌٌٍُّ ث٤لْجَ ث٢ص١ز  ً٘  -

 .فم٠ ٚثٌٌؽالْ ٚثٌيًثػجْ مطٟٛجِٓ ثٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ ثٌذوْ " ًٚؽالْ

 .ً٘ ٠ٌُّ ثٌطفً أٚ ٠ْٕل ِغٍغج؟ ٠ؾخ أْ صىْٛ ؽٛثٔخ ثٌّغٍظ ِضْج٠ٚز صم٠ٌذج  -

  

 (ٌٕٙ 78  -67: 1ٌِفٍز ثالدضوثة١ز )ّٕٛثس  6

 ؟20أهثر ِٓ ِؾّٛػز أهٚثس ػوه٘ج  13ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠نٌػ   -
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ًٚلُ ثٌذ١ش أٚ لو ٠يوٌ ثُّ  ر ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠يوٌ ثٌٖجًع٠ؼٌف ثٌطفً ػٕٛثٔٗ؟ إىث وجْ ِم١ّج فٟ ثٌّو٠ٓ ً٘  -

ث٠ٌٌف ثلً صقو٠وث دً ٠ؾخ ػ١ٍٙج أْ صًّٖ ثٌّؼٍِٛجس ٌٍذ٠ٌو  لو صىْٛ ثٌؼٕج٠ٚٓ فٟ. ِىجْ ِؼٌٚف دؾٛثً ٕمضٗ

 .١ٌِ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ أْ ٠ؼٌف ثُّ ثٌّو٠ٕز أٚ ثٌٞجف١ز (أٚ ثٌط٠ٌك أٚ ثٌٕٚوٚق ِغال ًلُ ثٌٖجًع)

ػٓ ثٌقمجةك  صقضٛٞ ػٍٝ ػٌٖ ؽًّ صم٠ٌذج ً٘ ٠ْضط١غ أْ ٠ٌه ػٍٝ أّتٍز د١ْطز فىٝ ثٌطفً لٚز إىث  -

 ثٌؼجِز؟ ثٌٌة١ْ١ز فٟ ثٌمٚز ِغً أّّجء ثٌٖن١ٚجس ثٌٌة١ْ١ز ٚصضجدغ ث٤فوثط

  

 (ٌٕٙ 90  -79: 2ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز  )ّٕٛثس  7

ٌُ ٠ىٓ ثٌطفً فٟ  ٟٔ، إىثثًصمٝ ثٌطفً ِٓ ثٌٚف ث٤ٚي ثٌؼجهٞ؟ ال ٠قْخ ِؾٌه ٚٝؼٗ فٟ ثٌٚف ثٌغج ً٘  -

٠ؼضذٌٖ ثٌّوًُ لجهًث ػٍٝ إصّجَ ػًّ  ف١ؾخ أْ (أٞ إىث وجْ ٠قٌٞ فٚ٘ مجٙز ٌٍّؼٛل١ٓ)ِوًّز ػجه٠ز 

 .ٚثٌقْجح ثٌٚف ثٌغجٟٔ فٟ ثٌمٌثءر ٚثٌىضجدز

 ً٘ ٠ىضخ ثٌطفً ثٌقٌٚف دًٚٛر ؽ١ور؟  -

ٚدؼوٖ؟ ِغال ٠ؾخ  ٞء لذً ٠َٛ ِؼ١ٓثٌطفً أْ ٠يوٌ أ٠جَ ث٤ّذٛع ثٌْذؼز ٠ٚؼٌف أٞ ث٠٤جَ صؼ ً٘ ٠ْضط١غ  -

 .ػ١ٍٗ أْ ٠ْضط١غ لٛي أٞ ٠َٛ ٠ؾٟء لذً ٠َٛ ثٌن١ِّ ٚدؼوٖ

  

 (ٌٕٙ 102  -91: 3ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز  )ّٕٛثس  8

 ً٘ ٠ىضخ ثٌطفً دن٠ ثٌٌلؼز ٚال ٠ْضؼًّ م٠ ثٌْٕل؟  -

 (ٌالّضغٕجءثس 28ر ثٔظٌ إٌٝ فمٌ)ً٘ ثًصمٝ ثٌطفً ِٓ ثٌٚف ثٌغجٟٔ ثٌؼجهٞ إٌٝ ٙف ثٌغجٌظ ثٌؼجهٞ   -

 (ٌٕٙ 114  -103: ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ثٌٕٙجة١ز)ّٕٛثس  9

ٚدأمطجء ل١ٍٍز، ِغال ١ّؼٌف ثٌطفً ث٤ؽٛدز ػٍٝ  6ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠مٛي ؽوٚي ثٌٌٞح فضٝ ًلُ   -

 ………ثٌل 3*4، 8*5، 9*6

 ً٘ ففع ثٌطفً عالعز أًلجَ ٘جصف أٚ عالعز ػٕج٠ٚٓ ٠ْضط١غ ثّضؼّجٌٙج؟  -

  

 :ِز صطًٛ ٌغز ثالصٚجي ٟذمج ٌٍؼٌّلجا

 (ثٌٕٙ 6ِٓ ثٌٛالهر ٌغج٠ز )ثٌٕٚف ث٤ٚي ِٓ ثٌْٕز ث٤ٌٚٝ 

١ٌِ فم٠ أْ ٠ذىٟ أٚ ٠ٞقه أٚ )ً٘ ٠ٚوً ثٌطفً أٙٛثصج ػٕوِج ٠ٍؼخ؟ ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠ٍؼخ دج٤ٙٛثس   -

 .(٠مٌلٌ

 ٠ظ وأْ ٠ضظجٌ٘ دأٔٗ ٠ضىٍُ؟ً٘ ٠غٌعٌ ثٌطفً أٚ ٠ْضؼًّ دؼٜ ث٤ٙٛثس فٟ ِقجٌٚز ٌضم١ٍو ثٌىٍّجس أٚ ثٌقو  -

 ً٘ ٠ٕظٌ إٌٝ ِٚوً ثٌٚٛس ػٕوِج ٠ذوأ ِغال أفو فٟ ثٌقو٠ظ؟  -

  

 (ٌٕٙ 12  -7: 1ثٌطفً ث١ٌٌٝغ )ثٌٕٚف ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌْٕز ث٤ٌٚٝ 

 .؟ لو ال ٠ؼٌف ثٌطفً ِؼٕٝ ٘يٖ ثٌىٍّجس"ِجِج"أٚ " دجدج"ً٘ ٠مٍو فٟ دؼٜ ث٤ف١جْ ثٌىٍّجس ثٌّٕطٛلز ِغً   -

 ثٌطفً ثٌقٌوجس أٚ ث٦ٕجًثس وط٠ٌمز ٌٍضىٍُ ِغال صق٠ٌه ًأّٗ دجٌٕفٟ أٚ ِو ٠و٠ٗ ١ٌقٍّٗ أفو؟ً٘ ٠ْضؼًّ   -

دجٞ "ثٌٖن٘ ثٌىذ١ٌ  ػٕوِج ٠مٛي" دجٞ دجٞ"٠ٌه ثٌطفً ػٍٝ والَ ٕن٘ وذ١ٌ دئٕجًثس ِغً إٕجًر  ً٘  -

 ثٌىذ١ٌ ّؤثال؟ أٚ صق٠ٌه ًأّٗ دجٌٕفٟ ٚثال٠ؾجح ػٕوِج ٠ْأٌٗ ثٌٖن٘" دجٞ

  

 (ٌٕٙ 18  -13: 2ثٌطفً ث١ٌٌٝغ )ٔز إٌٝ ّٕز ٚٔٚف ثٌؼٌّ ِٓ ُ

١ٌؼذٌ ػّج ٠ٌ٠وٖ؟ ال ٠قْٓ ثٌذىجء  (وٍّجس فم١م١ز أٚ أٙٛثس صٖذٗ وٍّجس)ً٘ ٠ْضؼًّ ثٌطفً دؼٜ ث٤ٙٛثس   -

 .ٚث١ٔ٤ٓ ٌٍقٚٛي ػٍٝ ٕٟء

٠ٕطك ؟ ٠ؾخ أْ (ث٤ٕنجٗ ١ٌِ دجٌضم١ٍو ٚال صقْخ أّّجء)٠يوٌ ثٌطفً ثُّ مّْز أ١ٕجء ػٍٝ ث٤لً  ً٘  -

 .٠فّٙٙج ث٤ّّجء دط٠ٌمز ٚثٝقز دق١ظ ٠ْضط١غ ٕن٘ غ٠ٌخ أْ

ِغال ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ١ٖ٠ٌ إٌٝ أٙجدغ لو١ِٗ  ؟"أ٠ًٕٟ، صؼجي، ًٚؿ، ؽ١خ"ً٘ ٠ٕفي ثٌطفً ث٤ٚثٌِ ِغً   -

 .دٍّؼمز ػٕو ثٌطٍخ أٚ ٠ي٘خ إٌٝ ِجِج أٚ ٠أصٟ

  

 (ٌٕٙ 24  -19: 1ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕز ٚٔٚف إٌٝ ّٕض١ٓ 

 وٍّز ػٍٝ ث٤لً ثّضؼّجال ِٞذٟٛج؟ 15ً٘ ٠ْضؼًّ ثٌطفً   -

٠ؾخ أْ صىْٛ ث٦ٕجًثس  ؟"وّجْ ٚثفو"أٚ " وّجْ"٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠فُٙ دجٌىالَ ٚدج٦ٕجًثس ثٔٗ ٠ٌ٠و  ً٘  -

 .أٚ ثٌىٍّجس ٚثٝقز ١ٌْٚش ِؾٌه ثٌذىجء ٚثٌض٠ٍٛـ د١وٖ

ِمذٛي ٌٚىٓ " دوٚ ِقّو" "أٔش أػطٟ"، "ًٚؿ أٔش"ال ٠ؾّغ ثٌطفً وٍّض١ٓ أٚ ثوغٌ ١ٌٖىً ثٌؾًّ؟ ِظ ً٘  -

 .ٚثفور ٘يث ١ٌِ ِمذٛال إىث ثّضؼًّ ثٌطفً ٔفِ ثٌىٍّض١ٓ ِؼج دق١ظ ٠ىٛٔج وىٍّز
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 (ٌٕٙ 30  -25: 2ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕض١ٓ إٌٝ ّٕض١ٓ ٚٔٚف 

 ْٚ؟ً٘ ٠ىًٌ ثٌطفً أؽَثء ِٓ أغجٟٔ ث٤ٟفجي أٚ ٠ٖضٌن ف١ٙج ػٕوِج ٠غ١ٕٙج ث٢مٌ  -

 ٕٟء ػٍٝ ث٤لً إىث ًآ٘ج فٟ ثًٌٚٛ؟ 20أّّجء  (ٚال ٠ىًٌ فم٠)ً٘ ٠يوٌ ثٌطفً   -

وٍّز ِنضٍفز ػٍٝ ث٤لً ٚ٘ٛ ٠ضىٍُ؟ ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠ْضؼًّ ٘يٖ ثٌىٍّجس ٚال ٠فّٙٙج  50ً٘ ٠ْضؼًّ ثٌطفً   -

 .فم٠ ػٕوِج ٠ْضؼٍّٙج ث٢مٌْٚ

  

 (ٌٕٙ 36  -31: 3ٌِفٍز ِج دؼو ثٌٌٝجػز )ِٓ ّٕض١ٓ ٚٔٚف إٌٝ عالط ّٕٛثس 

ً٘ ٠يوٌ ثٌطفً ثّّٗ ٌٚمذٗ أف١جٔج ػٕو ثٌطٍخ؟ لو ال ٠فؼً ٘يث هثةّج أٚ فضٝ ِؼظُ ثٌٛلش ٌٚىٓ ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ   -

 .٠فؼً ٘يث دؼٜ ثٌٛلش

دجدج "أٚ " ػ١و ّؼ١و"ث٤لً؟  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠غٕٟ أٚ ٠مٛي أغ١ٕض١ٓ ٥ٌٟفجي أٚ أغ١ٕض١ٓ ػجه٠ض١ٓ ػٍٝ ً٘  -

 .أغ١ٕز ح أْ ٠ؼٌف د١ضج ٚثفوث ِٓ و٠ًؼ". ؽجح ٌٟ ١ّجًر

 ً٘ ٠ؾجٚح ثٌطفً ؽٛثدج ٙق١قج ػٕوِج ٠ْأي ِج إىث وجْ ٌٚو أٚ دٕش؟  -

  

 (ٌٕٙ 42  -37: 1ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز )ِٓ عالط ّٕٛثس إٌٝ عالط ّٕٛثس ٚٔٚف 

 ً٘ ٠مٛي ثٌطفً ػجهر ثّّٗ ٌٚمذٗ ػٕوِج ٠طٍخ ثٌىذجً ِٕٗ ثّّٗ دجٌىجًِ؟  -

فْخ ِج ٠ضّغً فٟ  ٟفً أْ ٠ٌٚٞ لٚز دجٌٕظٌ إٌٝ ثًٌٚٛ فٟ وضجح؟ ٠ؾخ أْ ٠مٛي ثٌمٚز٠ْضط١غ ثي ً٘  -

 .ثًٌٚٛ ِغ ثٔٗ لو ٠قيف أؽَثء ثٌمٚز ثٌضٟ ال صضّغً فٟ ثًٌٚٛ

ثٌطٌف ث٢مٌ ٠ٕٚضظٌ فضٝ  ٠ضقوط ثٌطفً ِغ أفو ػٓ ٠ٌٟك ثٌٙجصف؟ ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠ْضّغ إٌٝ ثٌىالَ ِٓ ً٘  -

إىث ٌُ ٠ىٓ ثٌٙجصف ِضجفج فجفيف ٘يث ثٌٌلُ ٚثفْخ ٌىً ) .لذً أْ ٠ٌه أٚ ٠ضىٍُ ٠ضٛلف ثٌٖن٘ ث٢مٌ ػٓ ثٌىالَ

 .(عالعز ثٌٕٙ دوال ِٓ ٠ٌٕٙٓ 20 ٚثصٚجي 19ِٓ ثصٚجي 

  

 (ٌٕٙ 54  -43: 2ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز )ثٌؼٌّ أًدغ ّٕٛثس 

س ِىًٌر فٟ ث٤غ١ٕز ٌٚىٓ ثٌىٍّج غٕٝ ثٌطفً أغ١ٕز ِؤٌفز ِٓ عالع١ٓ وٍّز ػٍٝ ث٤لً؟ لو صىْٛ وغ١ٌث ِٓ ً٘  -

 .٠ؾخ ػٍٝ ثٌطفً أْ ٠غ١ٕٙج ٌٛفوٖ

ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ٖضٌٞ ١ٕتج ِٓ ِقً دوْٚ ِْجػور؟ ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠مٛي ٌٍذجةغ ِج ٠ٌ٠وٖ دجٌٞذ٠   -

 .٠ٚوفغ عّٕٗ ٠ٕٚضظٌ ثٌفىز

ػجَ ثٌّجٟٝ ِٚج ػٌّٖ ثي ػٓ ػٌّٖ ِٚج وجْ (إِج دجٌىالَ أٚ دأٙجدؼٗ)٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠مٛي ٣ٌم٠ٌٓ  ً٘  -

 ١ّىْٛ ػٌّٖ فٟ ثٌؼجَ ثٌمجهَ؟

  

 (ٌٕٙ 66  -55: 3ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز )ثٌؼٌّ مِّ ّٕٛثس 

 ً٘ ٠ْأي ثٌطفً ِٓ ٚلش ٢مٌ ػٓ ِؼٕٝ وٍّز عُ ٠ْضؼًّ ٘يٖ ثٌىٍّز ػٕوِج ٠ضىٍُ؟  -

٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ  ؟"ثٌغالعز ثٌودذز"، "ىثس ثٌٌهثء ث٤فٌّ"لٚز ِغً  (دوْٚ ًٙٛ ِْجػور)٠ٌٚٞ ثٌطفً  ً٘  -

 .٠ٌٚٞ وً ث٤ؽَثء ثٌّّٙز فٟ ثٌمٚز

" ٤ْ"وٍّجس ِغً  ٠ؾجهي ً٘ ٠ْضؼًّ ثٌطفً ِٓ ٚلش ٢مٌ ثٌّٕطك ػٓ ثٌْذخ ٚثٌٕض١ؾز؟ لو ٠ْضؼًّ ػٕوِج  -

". ٚثٌّٙ ٘يٖ ث١ٌٍٍز ٤ٔٗ ال ٠ٛؽو ِوًّز غوث أّضط١غ أْ أصفٌػ ػٍٝ ثٌضٍف٠َْٛ"ٚأ٠ٞج ِغً " دّج أْ"أٚ 

 .ٚثٌٕض١ؾز ٌْذخ٠قْخ ٘يث ٤ٔٗ ٠ذ١ٓ ث

  

 (ٌٕٙ 78  -67: 1ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز )ّٕٛثس  6ثٌؼٌّ 

دط٠ٌمز ِج؟ ٠ؾخ ػ١ٍٗ  ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠ضؼٌف ػٍٝ مِّ وٍّجس ِىضٛدز ػٍٝ ث٤لً ٠ٌٜٚ ثٔٗ ٠فّٙٙج ً٘  -

 .ػ١ٍٙج ِٚىضٛدز ف١ٙج ِغً ػٍخ ث٤وً ال أْ ٠يوٌ ث١ٕ٤جء ٤ٔٗ ًأٜ ِج ٠وي. أْ ٠مٌأ ثٌىٍّجس

صط١غ ثٌطفً أْ ٠ؾّغ ًلُ ٘جصف أٚ ٠طٍخ ِٓ ػجًِ ثٌٙجصف ًلّج دٖىً ٙق١ـ ػٕوِج ٠ٌ٠و أْ ٠ىٍُ ً٘ ٠ِ  -

 أفوث دجٌٙجصف؟

ث٢ىثْ أٚ ل١ٚور ِؤٌفز ِٓ  أٚ ١ٕتج ِغٍٗ؟ ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ ٠ىْٛ ِضؼٍّج ٌوػجء ِج أٚ" دالهٞ"٠مٛي ثٌطفً  ً٘  -

 .٘جث٤غجٟٔ ِٓ ّٝٓ وٍّز ػٍٝ ث٤لً ِؼظّٙج غ١ٌ ِىًٌ، ال صقْخ 25

  

 (ٌٕٙ 90  -79: 2ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز )ّٕٛثس  7ثٌؼٌّ 

 لٚز د١ْطز دق١ظ ٠ْضط١غ أٞ ٕن٘ ٠ْضّغ إ١ٌٗ ِضجدؼز ٘يٖ ثٌمٚز؟ (٠مٌأ فم١م١ج)ً٘ ٠مٌأ ثٌطفً ٕف٠ٛج   -

ص١ٍف١ٔٛ٠َز؟ ٠ؾخ ػ١ٍٗ أْ  أٚ صّغ١ٍ١ز فذىز لٚز أٚ ٌِْف١ز  (هلجةك صم٠ٌذج 5فٟ )٠ْضط١غ أْ ٠ٌٚٞ  ً٘  -

 .دق١ظ ٠ْضغٌق ىٌه مِّ هلجةك صم٠ٌذج ،(١ٌِٚ ث٤فوثط ثٌّغ١ٌر فم٠)ر وجٍِز ٠ٌٚٞ ثٌم٘

 :ً٘ ٠فُٙ ثٌطفً عالط ِٓ ث٦ٕجًثس غ١ٌ ثٌٍفظ١ز ث٤ًدؼز ث٢ص١ز  -
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 .أٚ ٌْش ِضأووث" ال ثػٌف"َ٘ ثٌىضف١ٓ دّؼٕٝ   -

 .ِو ث١ٌو ًٚفغ ث٦دٙجَ إٕجًر إٌٝ ّجةك ٌٕمٍٗ ِؾجٔج  -

 .%100ثٌْذجدز إٕجًر إٌٝ هثةٌر ِٖىٍز ِٓ ث٦دٙجَ ٚ  -

 .ثٌغَّ دجٌؼ١ٓ وضق١ز ٚه٠ز أٚ ٌىٟ ١ٖ٠ٌ ثٔٗ ٠َّؿ  -

  

 (ٌٕٙ 102  -91: 3ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز )ّٕٛثس  8ثٌؼٌّ 

 ًثُ دطز ١ِٓ؟"ً٘ ٠ْضط١غ ثٌطفً أْ ٠يوٌ وٍّض١ٓ ػٍٝ ث٤لً ػٍٝ ٔفِ ٍْٚ ثٌىٍّجس ث٢ص١ز   -

 .ر ِٓ أغ١ٕز ٕؼذ١ز؟ ال صقْخ ثغٕٟ ث٤ٟفجي ٚأغجٟٔ ث٤ػ١جهً٘ ٠غٕٟ ثٌطفً أغجٟٔ أٚ ٠مٛي ثٌذ١ٛس ثًٌّٖٙٛ  -

  

 (ٌٕٙ 114  -103: ثٌٌّفٍز ثالدضوثة١ز ثٌٕٙجة١ز)ّٕٛثس  9ثٌؼٌّ 

هلجةك ػٍٝ  10ً٘ ثّضّغ ثٌطفً ٚفُٙ دٌٔجِؼ ًثه٠ٛ غ١ٌ ١ِّٛمٟ ِغً ث٠ٌٌجٝز أٚ ث٤مذجً أٚ هًثِج ٌّور   -

 ث٤لً؟

صضٛفٌ ثٌّْجػور ٌٍؼٕٛثْ  ثػور؟ ٠ؾخ أْ صىْٛ ثٌٌّجٌز ِفِٙٛز، لووضخ ثٌطفً ًّجٌز ٚدؼغٙج دوْٚ ِِ ً٘  -

 .ٚثٌضٙؾتز ٌٚىٓ ١ٌِ ثٌٌّجٌز ٔفْٙج

ث٤لً؟ إىث وجٔش ثٌم١ٚور أٚ  وضخ ثٌطفً ل١ٚور أٚ أغ١ٕز ِذضىٌر صٖضًّ ػٍٝ عالط ّؾؼجس أٚ لجف١ز ػٍٝ ً٘  -

 .أٚ أًدؼز ّطًٛوٍّز ػٍٝ ث٤لً  20ِٓ  ف١ؾخ أْ صىْٛ ِؤٌفز" ثٌٖؼٌ ثٌقٌ"ث٤غ١ٕز ِٓ 

  


