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األكبدَمُخ انجهىَخ نهزرثُخ وانزكىَه 

 نجهخ اندار انجُضبء انكجري

 …جىخ أخري
ثذأد أمجش، ٗثذأد خطبٛ رأىف طشٝقٖب إىٚ اىَذسسخ اىزٜ ّقيزْٜ ٍِ ٍشديخ االسزَبع ٗ اىزخٞو، إىٚ   

ٍشديخ اىقشاءاد ٗاالخزٞبس، فبىزَٖذ ٍب دفيذ ثٔ ٍجالد األطفبه اىسبئذح دْٞزاك، ٗقصص األطفبه 

 ،ٗميَب اعزيٞذ اىصف٘ف صاد شغفٜ ثبىقشاءح. اىَيّ٘خ، ٗمبّذ ٍنزجخ اىَذسسخ ٍيٞئخ ثٖب ثبىص٘س اىَضخشفخ

 ٗسٗاٝبد ، ٗأىف ىٞيخ ٗىٞيخ، اىشعجٞخٌٕ ٗسٞش األٗىِٞأسبطٞشعيٚ -  اىصغٞشح اىطفيخ ـفبّنججذ أّب 

 ٗاىشعش ٗغٞشٕب ٍَب ٝز٘افش فٜ اىَنزجخ، ٍٗب مبُ ٝأرٜ ثٔ أخٜ اىنجٞش إىٚ ، ٗاىَقبٍبد،ج٘سجٜ صٝذاُ

 ٍجيخ اىذبئط اىزٜ خصزْٜ اىَعيَخ ،اىْششٗأمزت، ٗمبّذ ٗسٞيزٜ األٗىٚ إىٚ ثذأد أرأثش…اىجٞذ

ٍُِشٞذح ثَ٘إت،ثزذشٝشٕب .   فٜ اىشسٌ ٗ اىنزبثخٛ 

ف٘جذرْٜ ... ججشاُ ٗاىَْفي٘طٜ ٗ ٍٜ صٝبدح ٗغٞشٌٕ  فٜ اىَشديخ اإلعذادٝخ، اسرقذ قشاءارٜ إىٚ

ثذَبسخ أمزت اىقصص ٗاىشٗاٝبد اىط٘ٝيخ اىزٜ ٍبصىذ أدزفظ ثجعضٖب دزٚ اىًٞ٘، ثبىشغٌ ٍِ سزاجزٖب 

. ٗسمبمخ ىغزٖب ٗثسبطخ أفنبسٕب، فقذ مبّذ اىجزسح األٗىٚ ىطفيخ رشجعذ ثبىذنبٝبد ٗثبىقشاءاد األٗىٚ

 مبّذ اىَذسسخ ٕٜ اىجْخ اىزٜ سأفذ ثبىطفيخ اىَذشٍٗخ ٍِ دْبُ األثِ٘ٝ، ٗادزضْذ اىَٕ٘جخ اىزٜ 

 دَْٞب أصذس أٍشٓ اىقبسٜ ثأُ أرشك ىنِ ثبة اىجْخ أغيق ثقشاس ٍِ أثٜ،. أقبٍ٘ا اىذذ عيٖٞب فٜ اىجٞذ

اىَذسسخ سغٌ رف٘قٜ، ٗأرمش مٞف ٗقفذ ٍصع٘قخ، ضعٞفخ ّبصفخ أىَب، فَب رفعو طفيخ فٜ ٍثو سْٜ ىٌ 

، ّٗعٌ جْخ أخشٙثبة  ثبىشغٌ ٍِ قس٘رٔ ريل، فزخ ىٜ غٞش أُ أثٜ... ؟اىَشديخ اىثبّ٘ٝخرزجبٗص ثعذ 

فسقطذ فٜ رىل . مبُ شبعشا ٗعبشقب ىيقشاءح، ٗمبّذ ٍنزجزٔ رضخش ثنو مْ٘ص اىثقبفبد. اىَنزجخ الجنة

.  اىقصخ اىقصٞشح إىٚ مزبثخ رىل ٍب دفعْٜ،أجبّتاىْعٌٞ، ٗرعشفذ  جو األسَبء اىشٖٞشح ٍِ مزبة عشة ٗ

 ٕنزا أصبثزْٜ ... دِٞ قشأد ّزبجب ىنبرجبد عشثٞبد ٗأجْجٞبدأصجذذ أمثش رذَسبٛ  أُ، ثو أؤمذ،ٗأظِ

 فٞب...، ثعذ أُ مبُ ديَٜ ٍذذٗدا فٜ أُ أصجخ دبمٞخ ٗسٗائٞخاىغٞشح اىَششٗعخ ألُ أصجخ قبصخ

   ! ٍب أد٘جْب إىٚ اىجَع ثِٞ ٍزبثعخ اىذساسخ ٗاىقشاءح اىذشحمتعلما

 ـ  ممكىبد انطردـانرواَخ انعرثُخ :  فٍ شهبدح أدنذ ثهب أثىبء أشغبل مهزقًنُهً انعثمبن

( ثزصرف) 224:  ص،2ج

: عهً ورقخ رحرَركاقرأ انىض ثم أجت عه األضئهخ اِرُخ 

 ( وقط 8) انقراءح : انمجبل انرئُص األول

ن1 :مالحظخ انىض

: ٍِ ثِٞ اىَجبالد اٟرٞخ ٍجبه اىْصعِٞـ 1

(ٍجبه ثقبفٜ -       ٍجبه سنبّٜ  -        ٍجبه اقزصبدٛ  ـ  )

.  اىفقشح اىثبّٞخ  ـ اىفقشح اىثبىثخـ   اىفقشح األٗىٚـ :  ٍب ٝأرٜىعْ٘اُ اىْص ٍِ ثِٞح  اىَْبستفقشحـ دذد اه2

ن 2: انفهم

 .رسخر ـ   شغفٍـ: ـ اششح ثبىَشادف اىعجبسرِٞ اٟرٞزِٞ، دست سٞبقَٖٞب فٜ اىْص 1

 ؟  ٗسٗائٞخ رزذ٘ه إىٚ قبصخ، دست اىْصمبرجخ،ـ ٍب اىزٛ جعو اه2
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  ن3 :انزحهُم
عجبسرِٞ ٍِ اىْص رذالُ عيٚ اىشغف ثبىَذسسخ،  ، ثعذ ّقئ إىٚ ٗسقخ اىزذشٝش،عِٞ فٜ اىجذٗه اٟرٜـ 1

: ٗعجبسرِٞ رذالُ عيٚ األسٚ ٗاىذشٍبُ

 انعجبرربن اندانزبن عهً مشبعر األضً وانحرمبن انعجبرربن اندانزبن عهً انشغف ثبنمدرضخ

ـ  ا

ـ  ة 

ـ ا

ـ ة 

ََب فٜ رْشئزٖب اىثقبفٞخ، دذدَٕبمبرجخـ رمشد اه2 َٖ .  ٍنبِّٞ ٍخزيفِٞ أْس

ثقشاس قبط ٍِ ٗاىذٕب، أثشص ٕزا اىذق، ،  دق ٍِ دق٘قٖبٍِثذشٍبّٖب فٜ طف٘ىزٖب  اعزشفذ اىنبرجخـ 3

   .ٗاسزذه عيٞٔ ثعجبسح ٍِ اىْص

ن 2 :انزركُت

 فٜ ٍسبسٕب اىزَعُيَٜ، ٍجذٝب سأٝل اىشخصٜ فٜ مبرجخ امزت فقشح ريخص فٖٞب إٌٔ اىَشادو اىزٜ قطعزٖب اه 

.  فٜ دقٖبٗاىذٕب اىزٛ ارخزٓ ٛاىقشاس اىقبط

 

 ( وقط 6) اندرش انهغىٌ : انمجبل انرئُص انثبوٍ

.  دست سٞبقٖباضجطٖب ثبىشنو اىزبًـ اّقو اىنيَبد اىزٜ رذزٖب خط فٜ اىْص إىٚ ٗسقخ اىزذشٝش، ثٌ 1

         أجبّت -         اىَنزجخ-        أسبطٞش      ـ اىطفيخ - 

.  رعجت ٗأسي٘ةسي٘ة اسزفٖبً،ـ اسزخشج ٍِ اىفقشح األخٞشح أ2

اىعيَٞخ ٗٗصُ اىفعو، ٍع ضجط االسٌ :  سِمت جَيخ ٍفٞذح رشزَو عيٚ اسٌ ٍَْ٘ع ٍِ اىصشف ىسججِٞـ3

. ثبىشنو اىزبً

: ، ثعذ ّقئ إىٚ ٗسقخ رذشٝشكـ دذد اىعْبصش اىَطي٘ثخ فٜ اىجذٗه اٟر4ٜ

ضجت انصُبغخ وىع انصُبغخ انزفضُم  اضمأضهىة انزفضُم 

َُسًب       َأْصَجْذُذ َأْمَثَش َرَذ

:   اىَنز٘ثزِٞ فٜ اىْص ثذشٗف ثبسصح، إعشاثب ربٍب، ـ أعشة اىنيَزِٞ اٟرٞز5ِٞ

 متعلما   ـ          الجنة                    ـ 
  ( وقط 6) انزعجُر واإلوشبء : انمجبل انرئُص  انثبنث 

 

: اكزت فٍ أحد انمىضىعُه اِرُُه

 1وض انمىضىع  :

ُٔ ٍِ خط٘اد فٜ ،..."جْخ أخشٙ"    أْصِذْس دنٌ قَٞخ عيٚ ٕزا اىْص اإلثذاعٜ   ٍسزششذا ثَب َرَعَشْفَز

  . "اىْقذ ٗاىذنٌ"ٍٖبسح 

 2وض انمىضىع :

 ال شل أُ ىل رمشٝبد ٍزَٞضح عِ ٍشديخ دساسزل اإلعذادٝخ، امزت فٜ ثضعخ أسطش جضءا ٍِ سٞشرل   

. اىزارٞخ أثْبء ٕزٓ اىَشديخ، ٍسزعْٞب ثَنزسجبرل فٜ ٍٖبسح مزبثخ سٞشح رارٞخ
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