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 نوح سفينة قصة

 َٕح ػذا يب، ثبنطٕفبٌ فأْهكٓى ثإػًبنٓى هللا اغضجٕا لٕو لصخ رشٔ٘ َٕح عفُٛخ

 .ٔأثُبئّ ٔصٔجزّ

 فٙ رحًم، هللا ثأيش ثُبْب انزٙ انغفُٛخ يٍ َٕح أطهمٓب انزٙ خنحًبيا ػٕدح كبَذ ٔلذ

 .األسض ػهٗ ٔانغالو انحٛبح نؼٕدح سيضا صٚزٌٕ غصٍ يُمبسْب

 :صخانم ػٍ رشثٕٚخ فؼبنٛبد

 سيض٘ ػهٗ رحزٕ٘ نٕحبد أٔ نٕحّ رحضٛش ٚجت ثبنفؼبنٛبد ءانجذ لجم :يالحظبد

 .األطفبل ػهٗ ٔػشضٓب ثطبلبد أٔ انغالو

 :انفؼبنٛخ .1

 .فٛٓب انًٕجٕدح انؼُبصش ٔرحذٚذ األطفبل لجم يٍ انجطبلبد أٔ انصٕسح ٔصف -1

 عًٛذ نًبرا؟ انهٕحخ فٙ انحًبيخ اعى ْٕ يب األطفبل ػهٗ األعئهخ طشح  ثؼذْب -2

 نًبرا، انضٚزٌٕ ٔغصٍ؟ نهغالو سيضا أصجحذ ٔكٛف، "انغالو حًبيخ*انحًبيخ

 أٔ انجشرمبل يضم أخشٖ ؽجشح غصٍ َشعى ال نًبرا؟ انغالو ػٍ ٚؼجش األخش ْٕ

 ؟ ثبنزاد انضٚزٌٕ غصٍ نًبرا؟ انصُٕثش أٔ انزٍٛ

 صى، لصخ انضٚزٌٕ ٔنغصٍ نهحًبيخ أٌ اخجشٚٓى اإلجبثخ فٙ  األطفبل ٚحزبس ػُذيب

 انجٛضبء أنحًبيّ صبسد كٛف نٛؼشفٕا الحك ٔلذ فٙ انمصخ مشاءحث ٓىٚذػ

 .نهغالو سيضٍٚ انضٚزٌٕ ٔغصٍ

 يٍ انزٙ ٔانكهًبد نغٕ٘ رحضٛش األطفبل رحضٛش ٚجت انمصخ لشاءح لجم -3

 : انمصخ لشاءح لجم ؽشحٓب انًفضم

 .طٕٛس، صٔاحف، إحٛبء، َجبد، حٕٛاٌ، ثشط، طٕفبٌ، اصٍُٛ صٔجٍٛ، أَضٗ\ركش

 ال .االَزمبل فزشاد فٙ انمصخ ػهٛٓب رؼزًذ انزٙ انكهًبد اؽشحٙ :يالحظّ

 عشد أصُبء األطفبل رشكٛض ٚمهم ْزا الٌ، يجبؽشح انمصخ لجم انكهًبد رؾشحٙ

 فٙ انكهًبد ؽشحزٙ أٌ ثؼذ .طٕٚهخ نفزشح انزشكٛض ٚغزطٛؼٌٕ ال فٓى، انمصخ

 .خانمص إلشائٙ، انغالو سيض٘ ػٍ انزحضٛش٘ طثبنُؾب ٔلًزٙ، عبثك ٔلذ

 

  :َٕح لصخ لشاءح

 يشح كم فٙ زشكٛضان ٚكٌٕ ثحٛش يخزهفخ أٔلبد فٙ يشاد ػذح األطفبل ػهٗ انمصخ رمشا

 .انمشاءح ثؼذ يب ٔفؼبنٛبد انُمبػ ٚكٌٕ صى، إضبفٛخ أؽٛبء ػهٗ
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 :األٔل انُمبػ .2

  ؟انمصخ أػججزك ْم -

  ؟نًبرا؟ فٛٓب ٚؼججك نى\أػججك انز٘ يب -

 .انمصخ ألحذاس األطفبل ةاعزٛؼب يٍ رزأكذٍٚ األعئهخ ْزِ فٙ -
 

  :انضبَٙ انُمبػ .3

 : األعئهخ َطشح  أخشٖ يشِ انمصخ لشاءح ثؼذ

  ؟انغفُٛخ إنٗ يؼّ َٕح اخز يبرا -

  ؟انغفُٛخ داخم ٔانطٕٛس انحٕٛاَبد ػبؽذ كٛف -

  ؟األحٛبء َٕع كم يٍ اصٍُٛ صٔجٍٛ ٚأخز أٌ َٕحب هللا أيش نًبرا -

  ؟األحٛبء يٍ َٕع كم يٍ فمظ ٔاحذا فشدا اخز َٕح أٌ نٕ ٚحصم كبٌ يبرا -

  ؟األٔنٗ انًشح فٙ َٕح أطهمٓب أٌ ثؼذ ثغشػخ انحًبيخ ػبدد نًبرا -

  ؟انًطش ْطٕل أصُبء انغفُٛخ عكبٌ ؽؼش كٛف -

  ؟انًطش أصُبء انحٕٛاَبد فؼهذ يبرا؟ انحٕٛاَبد ؽؼشد كٛف -

  ؟أعشرّ أفشاد ٔجًٛغ ْٕ، انطٕفبٌ ٔلذ َٕح ٚفؼم كبٌ يبرا -

 .خٛبل....ألحفبدِ َٕح ٚحكٛٓب كبٌ انزٙ انمصص ْٙ يب -

 .رٕلغ............رنك ثؼذ َٕح أثُبء، انطٕٛس، انحٕٛاَبد عزفؼم يبرا -

  :انمصخ أػمبة فٙ إَزبط َؾبط .4

  :انجشعزٕل نٕحخ ثٕاعطخ جًبػٙ إَزبط -1

، ثبنمصخ ٔصفٓب جبء يب حغت عفُٛخ ػهٛٓب اسعًٙ، ثشعزٕل نٕحخ حضش٘ .أ 

 ػُبصش يٍ ػُصشا ىيُٓ ٔاحذ كم ٚشعى أٌ األطفبل يٍ اطهجٙ صى

 أنشعًّ حجى حذد٘.انمصخ

 فٙ انغفُٛخ ػهٗ يٕضؼٓب فٙ ٔٚهصمٓب سعًٓب انزٙ انشعًخ طفم كم ٚمص .ة 

 .انمصخ فٙ ٔسد يب حغت انهٕحخ

  :ثبنطٍٛ جًبػٙ إَزبط -2

 .(عًٛك كشرٌٕ)يمٕٖ ٔسق يٍ يجغًّ َٕح عفُٛخ حضش٘ .أ 
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، صخانم ػُبصش يٍ ػُصش ركٍٕٚ األطفبل ثٍٛ يٍ ٚشغت يًٍ اطهجٙ .ة 

 ٔسد يب حغت انًالئى انًكبٌ فٙ إَزبجّ طفم كم ٚضغ صى .انطٍٛ ثٕاعطخ

 .ثبنمصخ

  :انًخزهفخ ثبنًٕاد جًبػٙ إَزبط -3

 .عفُٛخ أطفبل يجًٕػخ يُٓب رؼًم كضٛشح فبسغخ ٔػهجب كجٛشح نٕحّ حضش٘ .أ 

 كم، انمصخ أحذاس يٍ ػُبصش انًٕاد يٍ األطفبل ٚؼًم انًمجهخ األٚبو فٙ صى .ة 

 .انًالئى ثبنًكبٌ ضؼٓبٔٚ سغجزّ حغت

  :انزًضٛهٙ انهؼت صأٚخ -4

 حٕٛاَبد أٔ،  نهحٕٛاَبد ٔصٕسا ٔسيٕصا يالثظ انضأٚخ ْزِ فٙ ضؼٙ

 .حش ثؾكم انمصخ األطفبل نًٛضم، ثالعزكٛخ

 دسايب: رًضٛهٛخ حشكٛخ فؼبنٛبد -5

  انٗ انجًٛغ دخٕل، َٕح إنٗ هللا سعبنخ .انغفُٛخ ثُبء اإلٚمبع يغ األطفبل ًٚضم

 ٔػٕدرٓب انحًبيخ إطالق .األٔنٗ انًشح فٙ ٔػٕدرٓب انحًبيخ إطالق .نغفُٛخا

 .انضٚزٌٕ غصٍ يُمبسْب ٔفٙ

، انحٕٛاَبد :يؼب اصٍُٛ كم ثبَزظبو خشٔجٓب صى انغفُٛخ داخم إنٗ األحٛبء دخٕل

 ..........ْٔكزا، انضٔاحف، طٕٛس

  :انًٕاد ثٕاعطخ إَزبط .5

 ػهٗ طٛش، ٔيُمبس ػٍٛ ثشعى ٚمٕو صى نٛحذدْب انٕسلخ ػهٗ كفخ انطفم ٚضغ .أ 

، انحًبيخ أجُحخ األصبثغ ركٌٕ ثحٛش .انكف ٚهٌٕ صى، اإلثٓبو طشف

  .انحًبيخ جغى انٛذ ٔكف، رٚهٓب انخُصش

 انٛغشٖ انكف إلثٓبو يٕاصٚب انًُٛٗ انكف إثٓبو– يزمبثهٍٛ كفّٛ انطفم ٚضغ .ة 

 بٌاإلثٓبي ٔٚؾكم، انطفم فٛهَٕٓب أجُحخ األصبثغ رؾكم ْٔكزا.ٔٚحذدًْب

 .نهحًبيخ كزٚم انشٚؼ يٍ لهٛم ٔٚهصك .انحًبيخ سأط
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