
نعمة

إسمي:

حلقات: ٥- ٦- ٧

ميكنكم مشاهدة حلقات نعمة من خالل
الدخول عىل هذا الرابط: 

www.linabnihayatahom.org/litd

أو من خالل مسح هذا الرمز:



إذا كنت ترید أن تقرأ قصص أكثر، أطلب من والدیك أن یساعداك على تحمیل 
النسخة المجانّیة لتطبیق الكتاب المقّدس لألطفال، حیث یمكنك العثورعلیھ من خالل 

 bible.com/ar/kids       ھذا الرابط

أو من خالل مسح ھذا الرمز

Type a message

Online

شاركونا بصور للنشاطات التي 
تقومون بها، املوجودة عىل العلبة.

نحن يف انتظاركم! 

183 722 71تواصلوا معنا عىل:

ال تنَس أن تقرأ كتاب الرجاء الموجود في 
العلبة التي قّدمناھا لك.

ھذا الكتاب لك أنت بالتحدید. فمن خالل ١٢ 
قّصة ستكتشف كم أنت فرید ومحبوب لدى اهللا. 



رتِّب األحرف لتحُصل على الكلمات الصحیحة:

ُأرُسم دائرة حول الكلمات المذكورة في قّصة داود وُجلیات: 

رتِّب األحداث بحسب َتسلُسلھا في القّصة:

٢

ورقة النشاط - الحلقة الخامسة

َصُموئیل

َمِصر

یوئیل مقالع

داود

یوُسف

نعمة
الحلقة الخامسة

ددوا

جحر

لعمق

اتلجي

ا

جُلیات

األردن

َحَجْر



٣

ورقة النشاط - الحلقة الخامسة نعمة
الحلقة الخامسة



٤

ورقة النشاط - الحلقة الخامسة

اكتشف ٥ اختالفات بین الصورتین:

أجب بصح أو خطأ:

ماذا شعرت وماذا فعلت؟ ضع دائرة حول الجواب المناسب:

١- وجَدت نعمة الكنز داخل الُبحیرة 

في یوٍم من أیاِم المدرسة، بدأ بعض من تالمیذ صفِّي یسخروَن منَّي في حّصة الریاضة. 
عندھا شعرُت (بالغضب - الفرح). فكرُت جیدًا وبدأُت (أبكي - أصّلي). عندھا أَتْت 

المعلّمة وأخَذت ھؤالء المشاغبین وعاَقَبتُھْم. (فرحُت - حزنُت) بما حدث وشكرُت اهللا.   

٢- أكثر قّصة كانت ُتحب أن َتحكیھا والدة نعمة لھا 
ھي قّصة داود وُجلیات.

نعمة
الحلقة الخامسة

لكي تقرأوا ھذه القّصة في تطبیق الكتاب المقّدس لألطفال، اذھب إلى قصة رقم ۱٥بعنوان: 
مقالع، حجارة، وعمالق.  

٣- كان یوجد َذَھب داخل الكنز.

خطأصح



ورقة النشاط - الحل نعمة
الحلقة الخامسة

رتِّب األحرف لتحُصل على الكلمات الصحیحة:
داود

جلیات

مقالع

حجر

١

ددوا

جحر

لعمق

اتلجي

ا

ُأرُسم دائرة حول الكلمات المذكورة في قّصة داود وُجلیات: 

َصُموئیل

َمِصر

یوئیل مقالع

داود

یوُسف
جُلیات

األردن

َحَجْر

رتِّب األحداث بحسب َتسلُسلھا في القّصة:

٢٣ ٤



اكتشف ٥ اختالفات بین الصورتین:

أجب بصح أو خطأ:

ماذا شعرت وماذا فعلت؟ ضع دائرة حول الجواب المناسب:

١- وجَدت نعمة الكنز داخل الُبحیرة 

في یوٍم من أیاِم المدرسة، بدأ بعض من تالمیذ صفِّي یسخروَن منَّي في حّصة الریاضة. 
عندھا شعرُت (بالغضب - الفرح). فكرُت جیدًا وبدأُت (أبكي - أصّلي). عندھا أَتْت 

المعلّمة وأخَذت ھؤالء المشاغبین وعاَقَبتُھْم. (فرحُت - حزنُت) بما حدث وشكرُت اهللا.   

٢- أكثر قّصة كانت ُتحب أن َتحكیھا والدة نعمة لھا 
ھي قّصة داود وُجلیات.

نعمة
الحلقة الخامسة

٣- كان یوجد َذَھب داخل الكنز.

خطأصح

ورقة النشاط - الحل


