
 

 

 المجلة الرمضانية

ن رافا  ن نقوبا عي   2020عي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ي المسلمون سكان المجلس االقليمي بمطيه يهودا السالم عليكم

 
ي واخوان

ن
 .اخوان

 
ي هذا العام

 
مقدس للديانات السماوية الثالث، فيه احتفل اليهود والمسيحيون بعيد , شهر نيسان ف

ي الفصح ، 
 
ي المسلمون ف   .شهر رمضان المبارك شهر الصومهذا الشهر يحي 

ي ظل ازمة الكرونا فكما تعلمون 
 
ي السنة االعياد اخذت وستأخذ طابع خاص ف

ي واخوان 
ولكن اخوان 

وشاهدتم بأنفسكم ان ليلة عيد الفصح اصبحت ليل منع تجوال ، وكل عائلة مصغرة احتفلت 
 .ر وزارة الصحةلوحدها ، من اجل سالمتنا جميعا لعدم نشر العدوى ولالنصياع ألوام

ي شهر رمضان بصورة مخترصة نحن وعائالتنا  ي المسلمون هيا نحي 
ي واخوان 

وهذا ما اطلبه منكم اخوان 
 .المصغرة

يف يقول  ي االسالم من اعظم العبادات والحديث الشر
 
يقول هللا تعاىل الصوم ىلي وانا " عبادة الصوم ف

 "اجزي به
 

ي المسلمون هذه فرصة لتعززوا 
ي هذا الشهر مع هللا، وان نحافظ عىل أنفسنا اهلنا لذا اخوان 

 
صلتكم ف

اننا وخاصة كبار السن فيهم، نتمي  من هللا ان شهر رمضان يكون شهر خي   اقاربنا، اصدقائنا وجي 
 .وسالم علينا جميعا

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا

ل رئيس المجلس االقليمي مطيه يهودا  اخوكم نيف في  
 

 

 
ن االهاىلي والسكان  األعزاء، اخواننا المسلمي   

 
 نتم لكم شهر رمضان يجلب القداسة  والروحانية

 . .متمنية لكم قداسة الشهر الفضيل ان تجلب السالم واألخوة بي   الجميع
وس الكورونا بمثابة تحدي يقوي ويعزز الوحدة والتعاون  ي نمر بها من في 

ة الي  وأن تكون هذه الفي 
. المتبادل بي   االجيال، بي   الج ي هذة السنة وعىل مدار السني  

 
ان وبي   ابناء العائلة ف ي   

طاقم الفعاليات الالمنهجيه واللجان المحلية عملوا بجد ونشاط من اجل توفي  مستلزمات الشهر 
 الفضيل

ي هذ المناسبة اود شكركم عىل عملكم الدؤوب متمنية للجميع شهر رمضان مبارك. 
 
 .ف

 رمضان كريم وكل عام وتنتم بخي  
 

ت مركوسفلدشلهف  
 مديرة قسم المجتمع والجمهور

 
 



 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 يا رمضان شهر التقوى واإلحسان نستقبلك بشوق وكلنا إيمان
ا
 اهًل

ا
 .اهًل

 نقوبا وألهالي القرى المجاورة، كل من 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نقدم الهالي قريتنا بعي  

يكاتابو غوش وعي   رافا وال كل  آالمه اإلسالمية، اجمل التير كل عام "وأروع الباقات ونقول لكم   
 ."وانتم بالف خي  

كات وأتمه هللا علينا بالخي  والطاعات، نسأل هللا العىلي العظيم ان يعم  أعاده هللا عيلينا باليمن والير
الصالحاتاألمن والسالم وان يبارك لنا اّيام الشهر الفضيل ويجمعنا واياكم بأعمال  . 

ي ظل هذه الظروف الصعبه نتمي  لكم صياما مقبوال وإفطاًرا شهيا
 
  .ف

  مقدم من
ن نقوبا   اللجنة المحلية لقرية عي 
 برئاسة السيد سليمان عوض هللا

 

 

ن رافا،  أهاىلي القريه االعزاء بعي 
ن نقوبا، اننا بابو غوش ، وعي   جي 
ي كل مكان

ن
ن ف  .إخواننا المسلمي 

الرحيم والصالة والسالم عىل نبينا محمد صىل هللا عليه وسلمبسم هللا الرحمن  . 
اب حلول شهر رمضان الكريم أدامه   اود أن أهنأكم بمناسبة إقي 

كة ونتمي  ان يكون شهر عبادة وشهر توبة وشهر خي  علينا وعليكم  هللا علينا وعليكم باليمن والير
ة وعىل كافة الخلق أجمعي   ونتمي  من هللا عز وجل ان نم ة بأفضل حال وان تنتهي في  ر هذه الفي 
وس الكورونا ونراكم بعيد الفطر بأحسن حال ي ڤي 

 .تفشر
ي ظل الظروف   بهذة المناسبة والشهر

 
الفضيل أود ان أوجه اليكم عدة امور يجب ان ننتبه اليها ف

ه لم تنتهي بعد ، ولكي نخرج من هذا الحال  الصعبه ، وان نتبع اإلرشادات والوقاية ، الن هذه الفي 
ة العصيبه ، ندعوكم بعدم االختالط ووقف الزيارات ، والعزائم والتجمهر ، حي  يصلنا  وهذه الفي 

 . توجيهات مفرحه من قبل السلطات ،وينتهي هذا الوباء ان شاء هللا
 ... فكل عام وانتم بخي  وانتم سالمون وال هللا اقرب ونراكم عىل خي  متمني   السالمه للجميع

ن رافازكريا  برهوم رئيس اللجنه المحليه عي   
 واللجنة المحليه

 



ن نقوبا(  كلمة الشيخ احمد عبد هللا)إمام مسجد عي 

ها هو شهر رمضان المبارك قد حّل علينا من جديد، وأقبل علينا بأنواره وبركاته، 

وهبت علينا نفحاتُه اإليمانية وأنواُره الّسنية، فنحمدُ هللاَ تعالى أن بلّغنا شهَر الصيام، 

وأن يُعنّا على صيامِه وقيامِه، وأن يجعلنا من الذين يصومون رمضاَن ويقومونَه 

إّن هللا سبحانه وتعالى قد                                                 .  إيمانًا واحتسابًا

 ،عاقل ،بالغ ،مسلم   :على كلّ  واجب   رمضانَ  صيامُ أوجب علينا صوَم رمضان، ف

 غير مسافر، طاهرة من حيض أو نفاس.                          مقيم    غير مريض،صحيح  

 آَمنُوا   الَِّذينَ  أَيَُّها ل تعال:}يَاامن أركان اإلسالم، ق الرابع ركنال وصوُم رمضان هو

يَامُ  َعلَي ُكمُ  ُكتِبَ  ِلُكم   ِمن الَِّذينَ  َعلَى ُكتِبَ  َكَما الّصِ  قوله إلى (183) تَتَّقُونَ  لَعَلَُّكم   قَب 

رَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  فََمن:} تعالى هُ  الشَّه   سورة البقرة. .{ فَل يَُصم 

المبارك له الكثيُر من الفضائِل، التي خصَّ هللاُ تعالى به هذا الشهر وشهُر رمضاَن 

 إذا دخل شهرُ »: ، ما صّح في الحديثفيه والعملِ  رمضانَ  من فضائلِ الفضيل، ف

متفق  «ت الشياطينلَ لسِ ب السماء، وُغلقت أبواب جهنم، وسُ اتحت أبورمضان، فُ 

رواه  «فر له ما تقدم من ذنبه، غُ واحتسابًا إيمانًا رمضانَ  من صامَ » :عليه. وأيًضا

وغيُر ذلك من الفضائل  القدر. العشر األواخر وليلةُ  البخاري. وفي رمضان

 والبركات التي اشتمَل عليها شهُر رمضان الفضيل. 
وبهذه المناسبة: نحّث الجميع على التوبِة الخالصة، وكثرة الدعاء واالستغفار، 

واإلقبال على كتاب هللا القرآن الكريم تالوةً وتدبًرا وحفًظا وتفسيًرا. ونحّث الجميع 

على كثرة األعماِل الصالحة واألمِر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفقد العائالت 

الهجران والخصومة. فشهُر رمضان المبارك فرصة  المحتاجة للمساعدة، وترك 

عظيمة للخيرات، فاجتهدوا واحرصوا واستعينوا باهلل وال تعجزوا.     تنبيه: ونحن 

نستقبُل شهَر رمضان في ظّل انتشار فيروس كورونا، علينا أن نلتزَم بتعليمات 

هللاَ تعالى أن الجهات المختصة، فهذه التعليمات هي للمصلحة العامة للجميع، فأسأُل 

يرفَع عنّا هذا الوباء والبالء، وأن يُعافَي الجميع بعاّمة وأهل قريتنا بخاّصة، وأن 

  يُعافينا ويَعفوا عنّا بمنّه وكرمه.       

                    .    والقربات الطاعات وسائر والقيام الصيام منا يتقبلَ  أن تعالى هللا ونسأل

يع أهل القرية بالتهنئة والتبريكات بمناسبة حلول شهر وبهذه المناسبة أتقدم لجم

 رمضان المبارك. 

  وتقبل هللاُ منّا ومنكم الطاعات. وكل عام وأنتم بخير وعافية.    

 

 

 

 



ن رافا(  كلمة الشيخ وسام برهوم )إمام مسجد عي 

 كلماٌت رمضانيَّة في ِظل ِ الظَّروف الحاليَّة                               

                                

ا بعد :ال  َحمُد هلل والصَّالةُ والسَّالُم على رسوِل هللا ، أمَّ

َمواِهب ، فلقد أظلَّنا شهر  كريم  ، َوَموسم  َعظيم  ، يُضاِعُف هللاُ فيِه األجوَر ويُجِزَل ال  

ويَفتَُح أبواَب خيِرِه وفَضِلِه أماَم ُكّلِ راِغب ، شهُر الَخيراِت والبََركات ، شهُر الِمنَحِ 

حَماِت والِهبات .وال                                                                                              َمكُرمات، شهُر الرَّ

ِمَن اْلُهَدى  َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآَُن هًُدى ِللنَّاِس َوبَي ِنَات  َشْهُر  ﴿ : قاَل تعالى

                                                        [.١٨٥]البقرة: ﴾ ْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َواْلفُْرقَاِن فَمَ 

ُر أصحابَهُ بقُدُوِم شهِر َرمضان ، كما  -صلّى هللا عليه وسلَّم-وقد كان رسوُل هللا  يُبّشِ

-في الحديِث الذي أخَرَجهُ اإلماُم أحمدُ والنَّسائيُّ ِعن أبي قالبةَ َعن أبي ُهريَرةَ 

ُر أصحابَهُ فيَ  -صلّى هللا عليه وسلَّم-قال : كاَن النَّبيُّ  -رضي هللا َعنهُ  قد قول : " يُبَّشِ

 ، جاَءُكم َشهُر َرمضان شهٌر ُمبارٌك َكتََب هللاُ عليُكم صياَمهُ، فيه تُفتَُح أبواُب الَجنَّة

، َمن  وتُغَلُّ فيه الشَّياطين ، وتُغلَُق فيِه أبواُب الَجحيم ، فيه لَيَلةٌ َخيٌر ِمن ألِف َشهر 

 ."ُحِرَم َخيَرها فقد ُحِرم

تَنا الَحبيبَة ببُشرى رسوِل هللاِ  ُر أُمَّ  . -صلّى هللا عليه وسلَّم-فنُبّشِ

 جاَء َشهُر الَخيراِت بالبََركاِت     فأكِرم  بِه ِمن  زائِر  ُهَو آت                       

 تعريف رمضان :

َمُض  مضاُء: ِشدَّةُ مادَّةُ كلمِة رمضاَن في العربيَِّة ِموضوَعة  لِشدَّةِ الَحّرِ ، فالرَّ والرَّ

 الَحر.

َمُض : َحرُّ الِحجاَرةِ ِمن  ِشدَّةِ َحّرِ الشَّمس، ويُقاُل : أرض  َرِمَضةُ الِحجاَرةِ ،  والرَّ

 وأرض  َرمضاء.

ها باألزِمنَِة الَّتي هَي  و  ا نَقلوا أسماَء الشُّهوِر َعن اللُّغَِة القَديَمة سمَّ قاَل ابُن دُري د : لَمَّ

ي به .فيها ، فوافَقَ    َرَمضاُن أيَّاَم َرَمِض الَحّرِ وِشدَّتِِه فُسّمِ

ةُ ِمن ُظروف  َحِرَجة  في ظّلِ الوباِء العاّمِ  -هو–ومّما ال َيخفَى عليُكم  ما تَُمرُّ به األمَّ

 الحالّيِ ال ُمنتَشر ال َمدعو )كورونا(

ينِيَِّة وبناًء على ذلك كاَن ال بُدَّ ِمن بياِن َبعِض اإلرشاداِت الشَّرعيَّ  ة ، والتَّوجيهاِت الدِّ

 ال ُمتعلِّقة بشهِر رمضاَن ال ُمباَرِك ، وجعلتُها في نقاط :

يام  الً : الص ِ  أوَّ

يِن صو ُم رمضاَن ُركن  ِمن أركاِن اإلسالم وفَرض  ِمن  فرائِِضه ال َمعلوَمِة ِمَن الدِّ

بالضَّروَرة. وبالنِّسبَِة للصيّاِم فهَو باق  على حاِلِه بُشروِطِه وأركانِه ، ال يتغيَّر ، وال 

 يتأثَُّر بالظُّروف الحاليَّة .

وَمن كاَن  َمريضاً أو  ﴿: تعالى فإن  حصَل وَمِرَض أحد  ، فهو ُمندرج  تحَت قوِلهِ 

 .[١٨٤البقرة:] ﴾ على سفر   فعدّة   ِمن  أيام  أَُخر

  ثانياً : صالةُ التَّراويح

 قُربَة  وعبادَة  َعظيَمة َمشروعة ، وهي ُسنَّة  مَؤَكدة . -أو القيام-يح صالةُ التَّراو



وكما يبدو فإنَّهُ لَن  تُقاَم صالةُ التَّراويح جماَعةً في ال َمسِجِد هذا العام ؛ وذلَك كإجراء  

 ﴿ِوقائي ألجِل الَحدِّ ِمن انتشاِر العَدوى ، وفِراراً من الضَّرر امتثاالً لقوِلِه تعالى :

لَُكةِ  ِسنِيَن  واَل تُل قُوا بِأَي ِديُكم  إِلَى التَّه  َ يُِحبُّ ال ُمح  ِسنُوا إِنَّ َّللاَّ  . [١٩٥]البقرة:  ﴾َوأَح 

كر : ُجِل في البيِت أن  يُصلَِّي القياَم )التراويح( بأهل بيتِه  وجديٌر بالذ ِ أنَّه بإمكاِن الرَّ

؛ ِثنتيِن شفعاً وواحدَةً ِوتراً ، وإن شاِء زادَ على ذلَك إلى إحدى  ولو بثالِث ركعات 

َرةَ ركعة  يوِتُر في األخيَرة منها .       َعش 

 ثالثاً : الُجُمعَِة والَجماعة :  

رعيَّة ، وتسقُُط ، وهي ِمن ال   -على تفصيل-الُجُمعةُ واِجبَة  وكذا الَجماَعة  َمصالحِ الّشِ

َمسلُك الشَّرعيُّ الصَّحيُح الواجُب ل  ن ، وهذا هو اإذا تخلَّلها ضرر  ُمحقَّق  أو َمظنو

ِة ، وانتشاِر األمراِض ال   ي األوبئِة العامَّ ، فالصَّالةُ في ُمعِدية الَخطيرة عندَ تفّشِ

المسجِد تبقى ُمعلَّقةً إلى إشعار  آَخر ، وذلَك تمشيَّاً مع أصوِل الدّيِن وقواِعِده في مثِل 

 َء ال َمفاِسِد ُمقدَّم  على َجلِب ال َمصاِلح" .هذه الظُّروف ، إذ أنَّ "دَر

ادرةِ مِ  وأخيراً : ن قِبَِل الِجهاِت أوصي نفسي وإخواني بالتزاِم التَّعليماِت الصَّ

لَم  أنَّ رمضاَن شهُر عباِدة  وطاَعة وقُربَة ،  بيَِّة ِمنها والشَّرِعيَّة ، ولنَع  ة الّطِ ال ُمختَصَّ

فنستطيُع اغِتناَم هذه الِمحنَةَ لتصيَر ِمنَحةً، فنستغّل فُرَصةَ ُوجوِدنا في البيوِت لنجتهدَ 

ع واالستغفار ، ونُصلِّي في تالوةِ القُرآِن وَختِمِه وتَدَبُِّره ، ونُك ثَِر ِمن الدُّعاء والتَّضرُّ

القياَم مَع أهل بيتِنا األخيار ، ونبتعدُ عن االجتماعات خارَج المنازل ، والُخروجِ 

ة ، وَيكِشَف  الذي ليس ِمن وراءِه طائل، لعلَّ هللاَ سبحانَهُ أن  يرفََع الوباَء َعن األمَّ

ة وهو سبحانَهُ الكريُم الرَّ   حيم .الغُمَّ

 سلَّمنا هللاُ َجميعاً ِمن ُكّلِ َمكروه  وسوء .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة طاقم الفعاليات الالمنهجية

 
 
 
 
 

كل عام وأنتم بخي  مبارك عليكم الشهر رمضان كريم أعاده هللا عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة 
 .أعادة هللا علينا وعليكم بالخي  والمرسات

ة نتوجه اليكم طاقم  ألفعاليات الالمنهجية والمجتمعية، وكلنا أمل وثقة بمالقاتكم بأقرب فرصة والفي 
الحاليه بإذن هللا من ورائنا، للذلك اهلنا بعي   نقوبا وعي   رافه الكرام، نوجه اليكم بعض االمور من 
ي ظل هذه 

 
طاقمنا المتواضع الذي يحاول دائما، بالتواصل معكم عن قرب وعن بعد، ولكن وف

وف الصعبه سوف نتواصل معكم بعدة امور وعن بعد، منها هذه المجله المتواضعه العدد الظر 
، فنود منكم متابعتنا ومتابعة التعليمات الصادرة من الحكومه والجهات  ي عىل مدار السنتي  

الثان 
ه بالواسائل االيجابيه لمىلئ  المختصه للعمل بطريقة مسؤولة والبقاء بالبيوت وإستغالل هذه الفي 

 لفراغ بما هو ينفع ونحن من واجبنا سوف نكون معكم بإذن هللا عىل تواصلا
 .ندعو هللا بأن تكونوا بأحسن حال

 .واليكم بعض االمور المفيده لكم ولنا ان شاء هللا
 كيفية االستعداد لشهر رمضان

ي شهر رمضان يكون هناك فرصة لتغيي  الكثي  من األمور لألفضل، ألن شهر رمضان ليس شهر 
 
ف

ي هذا الشهر علينا االستعداد بالبعد 
 
ء، ف اب فقط، بل للصوم عن كل أمر سي للصوم عن الطعام والشر

ي يمكن للمسلم القيام بها، علينا استغالل شهر رمضان للمداومة عىل 
عن كل العادات السيئة الي 

 .الخي  والبعد عن كل العادات الخاطئة مثل النميمة والسهر
 

ي رمضان
 
 أمور ُمستحّبة ف

ي رمضان المبارك فعلها والقيام بها، مثل ال 
 
بد من استغالل الشهر الكريم والبحث عن أمور ُمستحّبة ف

ي 
 
ي النهار، كما علينا استغالل الصوم ف

 
 والنوم ف

ا
تغيي  العادات خاصة العادات السيئة مثل السهر ليال

م الصير الن الصير خصلة مهمة، كما أن الصيام يعملنا البعد عن الشهوا
ّ
ي رمضان يمكننا تعلم تعل

 
ت، ف

تم وسوء الخلق واألذى
ّ
 .التخىلي عن الّسب والش

ه والحياة تعود لطبيعتها وتعلمنا من  وبالنهاية وليست نهايه نتم من هللا عز وجل أن تمر هذه الفي 
ه االمور االيجابه ونراكم عىل خي  املي   من هللا ان يكون شهر خي  بركة أمن وامان وسالم  هذه الفي 

 دة هللا علكيكم وعلينا بصحه وعافيةاعا
ن رافا ن نقوبا وعي  ن عي   مع تحيات طاقم الفعاليات الالمنهجيه والمجتمعية بالقريتي 
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ن رافا  اسئلة تخص قرية عي 

 

 
 

ن نقوبا  اسئلة تخص قرية عي 

 
 

 لماذا سميت عين نقوبا بهذا االسم؟-1
 اذكر المناطق المجاورة ل عين نقوبا؟-2
 كانت تتبع عين نقوبا؟الي قرية -3
 اذكر ما اسماء القرى السابقة والمهجرة والقائمه التي تحد عين نقوبا؟-4
 كم عدد سكان عين نقوبا؟-5
 كم تبلغ مساحة قرية عين نقوبا؟_6
 اذكر ما هي مميزات قرية عين نقوبا عن باقي القرى؟-7
 كم عدد العائالت الموجده في عين نقوبا؟-8
 مسجد عين نقوبا؟في اي عام تم بناء _9

 في اي عام تم تهجير اهل عين نقوبا من القريه القديمه الى القريه الحديثه؟_ 10
 

 



 قصة قصيرة ومضحكة من الف ليلة وليلة

 ~ممنوع الضحك
كان يا ما كان في سالف العصر والزمان ملًكا يدعى جاهن حساس جًدا، وفي يوم تتوجيه وقعت 

يجه وهو ينزل الدرج انزلق فتعلق حادثة أضحكت جميع الحضور، إذ بعد وضع التاج وتتو
بالستائر مما أثار موجة من الضحك بين الحضور، وزاد االمر سوًءا فتمزقت الستائر وسقط الملك 
في قالب الحلوى، وأشتد الضحك أكثر والملك يأمر الناس بالكف عن الضحك وهو يستشيط غيًظا، 

ة انزلق وانقلبت الطاولة وسكب ما وعندما قام الملك مع على قالب الحلوى الموجود على الطاول

 .بقي من القالب عليه، وثارت ثورة الضحك بين الحضور أكثر وأكثر
 

كان الملك يستشيط غضبًا مما حدث حتى أنه قرر إصدار قراًرا أو مرسوًما عجيبًا بمنع الضحك، 
ى إصدار وحاول وزيره مناقشته في هذا القانون العجيب كيف يمنع الضحك، إال أن الملك أصر عل

قانون بمنع الضحك وأن ما يضحك يحكم عليه بالموت من الضحك، وقد أعقب الملك هذا الجملة 
 .بضحكة شريررة

 
 

بدأ جنود الملك في متابعة تنفيذ مرسوم الملك بمنع الضحك حتى أنهم أرهبوا األطفال والنساء إلى 
بة والغم والملل، وكانت أن توقف صوت الضحك في المملكة، وصارت المملكة تسيطر عليها الكآ

إحدى األيام التي بدت كغيرها من أيام المملكة الكئيبة ولكن كان هناك عابرون جدد، إنها فرقة 
زان المضحكة والتي تضم العبة أكروبات وساحر وكانوا يقدمون فقرات ضاحكة، حيث دخلوا 

 .المدينة وبدؤوا في اإلعالن عن أنفسهم
 

كاتها أو عروضها الضاحكة ولكن دون أي استجابة من الناس، بدأت فرقة زان في تقديم أحد ن
ولكن كانت الفرقة بذلك تخالف قانون المملكة بمنع الضحك فقام الجنود بإلقاء القبض عليهم 

وعرضهم على الملك، وكان الملك قاسيًا إذ أخبرهم بأنه بما أنهم لم يكونوا يعلمون بالقانون فإنه 
ن سيقومون بإختياره، ولكن أعضاء الفرق كانوا أذكياء إذ اختاروا سيقتل واحًدا فقط منهم وهم م

من بينهم البارع في فن الهرب ليتم إلقاءه في الخندق وهو اضحي، ودفعه الملك وهو مربوط 
بالسالسل ومعلق به ثقل، ولكنه صعد إلى سطح الماء وهو يقول هل سمعتم عن الرجل الذي هرب 

 .، فأثار موجة من الضحك بين الحضورمن الخندق وقال أنظروا لقد غرقت
 

 

 

 



 
 

 قصة روعة فيها موعظة
فتيات، أراد الملك ان يختبر   لديه ثالثة  الملك  في قديم الزمان كان هناك ملك ، وكان

، فأحضر الملك ابنته الكبرى وقال لها الملك : قولي لي يا ابنتي كم مقدار حبك   بناته  حب
على الفور بدون تردد وعل الفور : احبك يا أبي كما يحب السمك  الكبرى  فقالت الفتاة  لي ،

فحقا السمك ال   ابنته وقال : إن ابنتي ذكية جدا  البحر ، هنا اعجب األب كثيرا بإجابة
فاعطاءها   يستطيع العيش بدون الماء والبحر ، وحقا ابنتي تحبني كثيرا، أكثر مما اتخيل

 .قصر ومجوهرات
نته الثّانية وسألها نفس السؤالنادى على اب  وبعدها كما   فقالت الفتاة دون تردد : احبك يا أبي  

فأعجب الملك بإجابة ابنته كثيرا وأعطاها قصرا كبير والكثير من   يحب الطير السماء ،
كثيرا نفس السؤال ، وأجابته الفتاة الصغيرة   المجوهرات ، وسأل أبنته الصغيرة التي يحبها

ا ابي كما احب الملح ،على الفور : احبك ي فغضب الملك من ابنته، وضربها كثيرا النها   
لها   أن يسمع  خارج القصر من غير  قالت الملح وهو احقر شيء ورخيص جدا ، القى ابنته
بسيط فاحبها وتزوجها وعاشا بسعادة   ، خرجت الفتاة وكانت تبكي، قابلها رجل  كلمة واحدة

وفي يوم من االيام صغير في وسط الغابة ،  داخل كوخ خرج الملك للصيد في الغابة ،   
 . الملك في الغابة  ضاع

اخذ يبحث عن جنوده فلم يجده ، حتى وصل لكوخ صغير في الغابة ، فتح صاحب 
وادخله الرجل الى داخل الكوخ ،   وهو ال يعرف بانه الملك ، فاخبره الملك بقصته  البيت
ته وشعرت بالسعادة الشديدة ، طلب الرجلصوت الملك ابيها ، وعرف  سمعت االبنة من   

 . زوجته أن تجهز الّطعام للملك
كان الملك جائع جدا فوضعت الفتاة الطعام ولم تضع الملح فيه ، قدم الرجل الطعام الى الملك 

،   وكان الملك جائع بشدة فاكل ولكن الطعام كان بال ملح طعمه سيء جدا ولم يستطع اكله
يق : ما هذا هل تاكلون الطعام بدون ملح يا رجل ، فاالكل ال يؤكل بال له الملك بض  فقال

 .يبكي  تذكر الملك ابنته الصغيرة ، فاخذ  وهنا  ملح
ابنته، وكيف أنّه قام بطردها من قصره، وهنا جاءت ابنته من الداخل   واخبر الرجل قصة
الطعام بال ملح ، أمامه وهي تقول وهي تبكي : كم احبك يا ابي فال احد ياكل  ووقفت فندم   
األب   قدم لها  واكال معا بسعادة وبعدها  واعتذر من ابنته كثيرا ، وجلسا  الملك على ما فعله

 .قصرين والكثير من المجوهرات الكثيرة وعاش الملك بسعادة
 

 



 ورقة تلوين

 

 

 

 

 

 



ن  ن كل صورتي   أوجد أالختالف بي 

 

 

 
 



 ألغاز أرقام ورياضيات

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
ى هل تستطيعوا الوصول للحل  بعد برنامج أأللغاز السابق يوجد لغز ممتع، لين

8=2 
9=1 
6=1 
1=0 
808???= 

 ؟3كم مرة موجود العدد رقم 
 

 
 كم من الكراة موجود بالصورة؟

 
 كم من المثلثات موجود بالصورة؟

 
، بدون الربط بعمليات حسابية وبدون 9-1يجب اكمال المعادالت بواسطة استعمال أالرقام من 

 استعمال الرقم اكير من مرة
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 لعبة الذاكرة

 بواسطة جمع الصور المتشابهه –قم بتلوين وقص المربعات والعبوا لعبة الذاكرة 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ي  أألرقاملوتو 
لطالب االبتدان   

 قوم بحل التمرين، يجب قص المربعات ووصلها باالجوبة الصحيحة
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 للكبار أألرقاملوتو 

 قم بحل التمرين، يجب قص المربعات ووصلها باالجوبة الصحيحة
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ية، عربية ن ية، انجلي   كلمات متقاطعة باللغة العير

 كلمات متقاطعة الدوات موسيقية
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 ضع الكلمة الصحيحة جنب كل صورة وحاول ايجادها بالجدول-الكلماتمخزن 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חצוצרה, כינור, פסנתר, גיטרה, חליל, אקורדיון, מצילתיים, תופים, משולש, סקסופון

 



Englishية ن  لغة انجلي 

 

(الكلمات المتقاطعه باللغه العربيه )جسم االنسان  

  



 اين يختبر  

 اين يختبر  الكلب؟

 
 

 اين يختبر  دب الباندا؟
 

 
 

 

 



 اين المختلف بالصورة؟

 

 

 
 

 

 



ي القران الكريم
ن
 اختير معلوماتك ف

 
 من القائل : ألقتلنك ؟-1
 من القائل : إني لكما لمن الناصحين ؟-2
 من القائل : أتجعل فيها من يفسد فيها ؟ -3
 ؟ من القائل : لن نصبر على طعام واحد -4
 من القائل : رب اجعل هذا بلد آمنا ؟ -5
 من القائل : إن هللا مبتليكم بنهر ؟-6
 من القائل : ليطمئن قلبي ؟-7
 من القائل : افعل ماتؤمر ؟-8
 من القائل : أعرض عن هذا ؟-9

 من القائل :ونحن عصبة ؟-10
 من القائل : مامكني فيه ربي خير ؟-11
 جتك إلى نعاجه ؟من القائل : لقد ظلمك بسؤال نع-12
 من القائل : ياليتني لم أشرك بربي أحدا ؟-13
 من القائل : أنى لك هذا ؟-14
 من القائل : أنا آتيك به قبل أن تقوم ؟-15
 من القائل : ماتعبدون من بعدي ؟-16
 من القائل : أنا أحيي وأميت ؟-17
 من القائل : إني نذرت لك مافي بطني ؟-18
 على أهل بيت ؟من القائل : أأدلكم -19
 من القائل : أفيضوا علينا من الماء؟-20
 من القائل : قاال ربنا ظلمنا أنفسنا ؟-21
 من القائل : ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ؟-22
 من القائل : لئن لم يفعل ما آمره ؟-23
 من القائل : التقتلوه عسى أن ينفعنا ؟-24
 من القائل : ومافعلته عن أمري ؟-25
 من القائل : وأوتيت من كل شئ ؟-26
 من القائل : من أنصاري إلى هللا ؟-27
 من القائل : قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا ؟-28
 من القائل : العاصم اليوم من أمر هللا-29
 من القائل : سالم قوم منكرون ؟30
 من القائل : نبئني العليم الخبير ؟-31
 من القائل : كذلك سولت لي نفسي ؟-32
 من القائل : يهدي إلى الرشد فآمنا به ؟-33
 من القائل : ادخلوا مساكنكم ؟-34
 من القائل : لمن الملك اليوم ؟ 35

 



 مسابقة رمضانية من القران الكريم

 

 

 : شغلوا الذاكرة ومعلوماتكم . فانتم الفائزون بإذن  -اكمل الفراغات باسم حيوان او طي 
 هللا

 
َ يَأُْمُرُكْم أَن تَْذبَُحوا )........(َوإِْذ قَاَل ُموَسٰى  -1  ِلقَْوِمِه إِنَّ َّللاَّ
 فَاْلتَقََمهُ )........( َوُهَو ُمِليم   -2
 َوتَفَقََّد الطَّْيَر فَقَاَل َما ِلَي اَل أََرى )......( أَْم َكاَن ِمَن اْلغَائِبِينَ  -3
 أخيهفبعث هللا ).......( يبحث في األرض ليريه كيف يواري سوأة  -4
 قَاَل إِنِّي لَيَْحُزنُنِي أَن تَْذَهبُوا بِِه َوأََخاُف أَن يَأُْكلَهُ ).......( َوأَنتُْم َعْنهُ َغافِلُونَ  -5
 أَيَُّها )......( اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم اَل يَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُوُدهُ َوُهْم اَل يَْشعُُرونَ  -6
 تِْسع  َوتِْسعُوَن )......( َوِلَي )......( واِحَدة  ان هذا أَِخي لَهُ  -7
 فمثله كمثل )......( إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث{ -8
 أَلَْم تََر َكْيَف فَعََل َربَُّك بِأَْصَحاِب )......( -9

ْت ِمْن ).......( -10  َكأَنَُّهْم ُحُمر  ُمْستَْنِفَرة  * فَرَّ
بِين  فَأَْلقَٰى َعَصاهُ فَإِ  -11  َذا ِهَي )......( مُّ
لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل )....... -12  يَْحِمُل أَْسفَاًرا    ِ(َمثَُل الَِّذيَن ُحِمّ

ِ َواَل تََمسُّوَها بُِسوء   -13 ِ لَُكْم آيَةً فََذُروَها تَأُْكْل فِي أَْرِض َّللاَّ ِذِه )......( َّللاَّ   َويَا قَْوِم َهٰ
ا يَْعِرُشونَ  -14  َوأَْوَحٰى َربَُّك إِلَى ).......( أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ
فَصَّاَلت  فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا  -15 فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الطُّوفَاَن َو)...( َو)...( َو)...( َوالدََّم آيَات  مُّ

ْجرِ   ِمينَ قَْوًما مُّ
ِ أَْوِليَاَء َكَمثَِل ).........( اتََّخَذْت بَْيتًا -16  َمثَُل الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ا نُُهوا َعْنهُ قُْلنَا لَُهْم ُكونُوا ).......( َخاِسئِينَ  -17 ا َعتَْوا َعمَّ  فَلَمَّ
 أَفاَل يَْنُظُروَن إِلَى ).......(ِ َكْيَف ُخِلقَتْ  -18
نتَِشر   -19  ُخشَّعًا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكأَنَُّهْم )....(  مُّ
 يَْوَم يَُكوُن النَّاُس )........( اْلَمْبثُوثِ  -20
ُ َوَغِضَب َعلَْيِه َوَجعََل ِمْنُهُم ).....( َو)........( -21  َمْن لَعَنَهُ َّللاَّ
 .......( َسِمين  فََراَغ إِلَٰى أَْهِلِه فََجاَء ) -22
 فَأَْلقَاَها فَإَِذا ِهَي )....( تَْسعَىٰ  -23
َن )...( اثْنَْيِن َوِمَن )....( اثْنَْينِ  -24  ثََمانِيَةَ أَْزَواج  ۖ ِمّ
ا ).......( فََما فَْوقََها    -25 َ اَل يَْستَْحيِي أَن يَْضِرَب َمثاًَل مَّ  إِنَّ َّللاَّ
 اْلَمِلِك َوِلَمن َجاَء بِِه ِحْمُل )......(  َوأَنَا بِِه َزِعيم  قَالُوا نَْفِقُد ُصَواَع  -26
 إِنََّها تَْرِمي بَِشَرر  َكاْلقَْصِر َكأَنَّهُ )......( ُصْفر   -27
 قاَل ِهَي َعصاَي أَتََوكَُّؤا َعلَْيها َوأَُهشُّ بِها َعلى )......( َوِلَي فِيها َمآِرُب أُْخرى -28
ِ لَن يَْخلُقُوا ).........( َولَِو اْجتََمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّذيَن  -29  تَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ
ُكْم...... -30 ِ َوَعُدوَّ بَاِط ).....(ِ تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ة  َوِمن ِرّ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ِمّ  َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ

 
 
 



ة معروفةكون من الكلمات الموجوده بكل خانه مثل او مقول  
 

 

 
 

 

 

 
 

 انظروا اىل الكلمات وحاولوا بصوت عال ذكر  اسم اللون الملون فيه الكلمة

 

 

 



 كلمات متقاطعة
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 التلوين حسب االرقام

 

ي = 3 اصفر=   2 اسود= 1
ي =  4 بي 

 سكي 

 

ي = 6برتقالي = 5  اصفر= 4  احمر= 3  ازرق= 2 اخرص  = 1
 بي 



 المتاهه

 يفتح القفل؟اي من المفاتيح 

 

 
 



 اوصل االرقام

 

 

ية ن  اوصل االحرف باللغة االنجلي 

 



ي من المجلة الرمضانية ،وكل يحتوي فيها 
نحن نود شكر كل من قام بالعمل لتجهي   العدد الثان 

 كل من 
ً
 ايضا

نبت بالمجلس االقلبمي  ي موقع االني 
 
 عمل عىل كل مايحتوي بصفحة اللغة العربية ف

اك الجميع وندعوكم للمشاركة  واشر

ي بالمجموعات بالواتساب  معنا وان نكون عىل تواصل بالموقع بصفحة المجتمع العرنر

 والفيسبوك. 

 نتمي  واملي   مالقاتكم عن قريب بشوق ومحبة

ي الوقت الحالي حافظوا عىل انفسكم وعىل عائالتكم !وابقوا بالبيوت! 
 
 ف

 رمضان كريم

ن رافا  ن نقوبا وعي   طاقم الفعاليات الالمنهجية عي 

 . طالب الجامعات طالب المنح الدراسية

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


