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 انكرسيخالل  عن انثقة ينخطَّة درس نهتعهيى 
 

 يعهويات أساسيَّة

 عٛف ٌمَٛ ثٗ اٌطبٌت . . . دذِّد غبٌبد اٌذسط. ِب  -1

 وبًِ ثمزٗ ثبٌّغٍخ ألجً خالطٗ. ٚضعأْ ٌفُٙ ِعٕى أ( 

 ٌضع ثمزٌٗىٓ أْ ٚخ أْ اٌّغٍخ ِبد ِٓ أجً خطبٌبٖ، اٌعمٍٍّ  ٌٍّعشفخٌٍظ فمظ  أْ ٌمزٕع ثذبجزٗة( 

 . ثّٛد اٌّغٍخ ثذالً عٕٗ     

 أْ ٌظًٍ اَْ ٌمجٛي اٌّغٍخ.  :ّؤِٓاٌٌٍطفً اٌغٍش ج( 

زَّى 26: 3اٌَبد اٌىزبثٍخ اٌشئٍغٍخ: غالطٍخ  -2 َِ  22: 11؛ 

 األشٍبء اٌّؤٌٛفخ ٌزٛضٍخ اٌذك: وشعً -3

زبح:  -4 ُّ  دلبئك 11-2اٌٛلذ اٌ

 

 

 يقذية

 

 أجٍظ ٚأسربح! أٌٓ ٌّىًٕٕ أْ أجٍظ؟  )رّثٍٍٍخ لظٍشح( أٔب ِزعت جذاً اٌٍَٛ. وُ أٚد أْ 

 

و انشيء انًأنوف  قَذِّ

 

"آٖ، ٘ب لذ ٚجذد وشعٍبً. أعزمذ إًٔٔ عؤجٍظ ٕ٘ب. ٌىٓ ِٙالً، أعزمذ إًٔٔ عؤرفذض اٌىشعً 

أٚالً. فشثّب ال ٌغزطٍع ٘زا اٌىشعً أْ ٌذًّ ٚصًٔ )ُدس دٛي اٌىشعً ٚرفذظٗ.( ٌجذٚ 

ٍخ طٍجخ )ادفع اٌىشعً أٚ اعزٕذ عٍٍٗ.( ٌىًٕ ِب لٌٛبً. فبٌخشت ٌجذٚ ثذبٌخ جٍذح، ِٚٓ ٔٛع

صٌذ ِزشىىبً لٍٍالً. )اعؤي أدذ األشخبص ِب إرا وبْ اٌىشعً ٌذزًّ أْ ٌجٍظ عٍٍٗ أدذ أَ 

 ال.( أجً، ٌىٓ ً٘ ٌّىًٕٕ أْ أطذله؟" 

 

 اشرح اآليات انكتابية وانًفاهيى انرئيسية

 

أََٔب فمذ لبي: "أٌٙب األٚالد ٚاٌجٕبد، ٘زا ٌُزوشًٔ ثآٌخ لبٌٙب ٌغٛع.  َٚ بِي،  َّ اٌثَّمٍٍِِــً األَْد َٚ  َٓ زَْعجٍِ ُّ ٌْ ٍَع ا ِّ ًَّ ٌَب َج ا إٌَِ ْٛ رََعبٌَ

 ُْ زَّى أُِسٌُذُى َِ  اٌشة ٌغٛع ٕ٘ب ً٘ اٌشادخ ِٓ رٔت اٌخطٍَّخ.  ب(. ٚاٌشادخ اٌزً ٌزذذس ع22ٕٙ: 11." )

 

 (. 12: 5أجً، فمذ أخطؤٔب جٍّعبً )سٍِٚخ  -1

 ذ ششٌعخ هللا ِثً: __________________________________. اٌخطٍَّخ ً٘ أي شًء ض -2

 ؛ االٔفظبي عٓ هللا(. 23: 6اٌخطٍَّخ ٌجت أْ رُعبلَت )سٍِٚخ  -3

 (. 36: 3اإلٌّبْ ثبٌّغٍخ ٘ٛ اٌٛدٍذ اٌمبدس أْ ٌُخٍِّظه )ٌٛدٕب  -4

 

ًُخهَّص؟( ًُخهَّص أو غير ان  انتطبيقات )نهطفم ان

 

اٌٛدٍذح ٌٍٕجبح ِٓ ٘زا اٌعمبة ٘ٛ أْ رؤرً ٚرجذ سادزه فً اٌشة ٌغٛع ِثٍّب دعبن أْ رفعً. ٚاٌشادخ فً  اٌطشٌمخ

اٌشة ٌغٛع رعًٕ أْ رضع إٌّبٔه ثٗ، ٚأْ رؤِٓ أٔٗ ِبد ٚلبَ ثبٍٔخً ٌىً ٌذفع األجشح اٌزً رغزذمٙب أٔذ عٓ 

َّْ ِٛد ٌغٛع ألجٍه ع ٍى اٌظٍٍت وبْ وبفٍبً ٌذفع أجشح خطبٌبن. خطبٌبن. ٚاإلٌّبْ ثبٌشة ٌغٛع ٌعًٕ أْ رثك ثؤ

فٛق ٌمٛي إٔٗ عٍُعطٍه اٌشادخ إرا جئذ إٌٍٗ ثبإلٌّبْ. ٚاألِش شجٍٗ ثٙزا اٌىشعً. فمذ ألٛي إًٕٔ أثك ثٗ، ٚلذ رمٛي 

أٔذ ًٌ إٔه لذ جٍغذ عٍٍٗ. ٌىٓ ِزى أُثذي ثمزً ثبٌفعً ثؤٔٗ لبدس عٍى دًٍّ؟ دٍّٕب أجٍظ عٍٍٗ )اجٍظ عٍى 

 ٔذ جب٘ض ٌٛضع إٌّبٔه اٌىبًِ فً اٌّغٍخ ِٓ أجً خالطه األثذي؟ اٌىشعً.( ً٘ أ

 

 انتجاوب

 

إرا ٌُ ٌغجك ٌه أْ ٚضعذ ثمزه ثٍغٛع اٌّغٍخ ٌىً رذظً عٍى اٌشادخ ِٓ اٌزٔت ٚاٌعمبة عٓ خطبٌبن، ٌّىٕه 

ثٗ اٌٍَٛ؟  (. ً٘ رشغت فً أْ رضع ثمزه26: 3أْ رفعً رٌه اٌٍَٛ. ٌمٛي اٌىزبة اٌّمذَّط ... )اششح اٌَخ ٌٛدٕب 

 إرا وٕذ ساغجبً فً رٌه فبثك ِىبٔه فً ٔٙبٌخ اٌذسط ٚعٛف آرً ٚأرذذس ِعه. 


