
وّصل األرقام لتكّمل الصورة، ثّم لونھا حسب األرقام المحّددة:
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نعمة
الحلقة السادسة



ِابَحث عن الحرف المشَترك بین الرقمین لَتحُصل على الجملة كاملًة:

أجب بنعم لإلجابة الصحیحة أو ال لإلجابة الخطأ:

مالحظة: الرقم األول ُیمثِّل األرقام في یسار الُمَربَّع، والرقم الثاني ُیمثِّل األرقام في 
أعلى المربع.
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ورقة النشاط - الحلقة السادسة
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كان اهللا مع یوسف حتى عندما كان عبدًا في مصر.
أحبَّ یعقوب ِابنھ یوسف أكثر من أوالده اآلخرین.

ذھَب یوسف إلى مصر وھو سعیدًا.
بسبب أحالم یوسف، أحبَّھ إخوتھ أكثر.

نعمة
الحلقة السادسة

النعم



رّتب األحداث بحسب تسلسل القّصة:

٧

ورقة النشاط - الحلقة السادسة نعمة
الحلقة السادسة



سیناریو العرض: قّصة یوسف

المشھد ١

٨

ورقة النشاط - الحلقة السادسة نعمة
الحلقة السادسة

ة یوسف، وإذا انتقْلَت إلى تطبیق  في الحلقة السادسة أخبَرت والدة أَنس نعمة عن قصَّ
الكتاب المقدس لألطفال ُیمكنَك قراَءة ھذه القَصة بمزیٍد من التفاصیل. سَتِجْد على 

ھا       وتلوینھا. الصندوق الكثیر من شخصیاِت قَصة یوسف والتي یمكنَك قصَّ
ة بنفِسَك مع الشخصّیات. یوَجد أدناه نّص ُیمكنَك استخداِمِھ إلعادة َسْرد القصَّ

          قّصتنا الیوم بتحكي عن مجموعة إخوة وعن اهللا،

   وكیف اهللا بكون معنا حّتى باألوقات الصعبة.

   كان في صبي إسمو یوسف

 (إرفع شخصّیة یوسف لألعلى)

   وبّیو إسمو یعقوب

 (إرفع شخصّیة یعقوب لألعلى)

   یعقوب َحّب یوسف كتیر. بالحقیقة كان یوسف اإلبن المفّضل عنُده،   

   وكرمال یبّین لھ ھالمحبِّة أعطاه  قمیص ممّیز كتیر.

          شكرًا بابا.

الراوي: 

یوسف:



المشھد ٢

المشھد ٣
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          إخوة یوسف 
(إرفع شخصّیة إخوة یوسف لألعلى)

    كانوا بیغاروا مّنو.

          نحنا منكره یوسف.

الراوي: 

اإلخوة:

اإلخوة:

٩

          بیوم من األیام كانوا اإلخوة بالحقل بعاد عن البیت   

          وشافوا یوسف جاي لعندن.

        وصل یوسف
 (إرفع شخصّیة یوسف لألعلى)

    وقّرروا إنو یخلصوا منو.

الراوي: 

          وبالوقت یلي كانوا إخوة یوسف بعدن واقفین  

    حّد البیر، قطعوا تّجار من حّدن.
(إرفع شخصّیة التّجار لألعلى)

    وقرروا إخوة یوسف إّنو یبیعوا للتّجار

الراوي: 

یّال نخلص من یوسف!

فیكن تاخدوا یوسف.اإلخوة:

أخذوا قمیص یوسف الممّیز وكّبوا یوسف بالبیر.الراوي: 
 (اإلخوة بیدفشوا یوسف وبینزل یوسف ورا البردایة)

كان یوسف لحالوا تحت بقلب البیر، بس الّرب كان معو وما سمح إّنو یوسف یموت.



المشھد ٤

المشھد ٥
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لكي تقرأوا ھذه القّصة في تطبیق الكتاب المقّدس لألطفال، اذھب إلى قصة 
رقم ٦ بعنوان: صاحب األحالم.  

١٠

          طّلعوا اإلخوة یوسف من البیر 
       (بینزلوا اإلخوة ورا البردایة، وبیطلع یوسف من 

البیر من دون القمیص)     

بروح یوسف مع التّجار.  

التّجار بیاخدوا یوسف على مصر كعبد.  
  (یوسف والتّجار بیمشوا وبعدین التّجار بینزلوا ورا البردایة)

          بس اهللا ما ترك یوسف، كان معو وبعتلوا عالم  

   یساعدوا بمصر وبالنھایة بّطل عبد وصار   

   شخص مھم بمصر.
(بّدل شخصّیة یوسف یللي بالبیر بشخصّیة یوسف 

بمصر) 

اهللا لن یتركنا أبدًا أو یتخّلى عّنا،  فھو معنا حتى    

في األوقات الصعبة تماًما كما كان مع یوسف.  

الراوي: 

الراوي: 



وّصل األرقام لتكّمل الصورة، ثّم لونھا حسب األرقام المحّددة:

٥

ورقة النشاط - الحل
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نعمة
الحلقة السادسة



ِابَحث عن الحرف المشَترك بین الرقمین لَتحُصل على الجملة كاملًة:

أجب بنعم لإلجابة الصحیحة أو ال لإلجابة الخطأ:

مالحظة: الرقم األول ُیمثِّل األرقام في یسار الُمَربَّع، والرقم الثاني ُیمثِّل األرقام في 
أعلى المربع.
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كان اهللا مع یوسف حتى عندما كان عبدًا في مصر.
أحبَّ یعقوب ِابنھ یوسف أكثر من أوالده اآلخرین.

ذھَب یوسف إلى مصر وھو سعیدًا.
بسبب أحالم یوسف، أحبَّھ إخوتھ أكثر.

نعمة
الحلقة السادسة
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رّتب األحداث بحسب تسلسل القّصة:
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نعمة
الحلقة السادسة
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