
 رحلة الى المرتفعات
 خوافة؟ تضايق كانت التى االعاقتين هما ما .١
 الرعاة؟ رئيس خوافة فيه تقابل كانت التى الوقت هو ما .٢
 بالتحديد؟ الوقت هذا فى"أشعتها الشمس أرسلت عندما"  الرعاة رئيس خوافة تذكرت لماذا .٣
 وقت؟ كل فى لنا هللا انتظار على الدليل ما .٤
 الرعاة؟ رئيس صفات هى ما .٥
 جبان؟ على التغلب خوافة استطاعت كيف .٦
 الحب؟ لمملكة للوصول" فضيله اهم"  وردة اول هى ما .٧
 هللا؟ الى الوصول عن إبعادنا دائما يحاول الشيطان ان على يدل القصة من موقف اذكر .٨
 الشخصية حياتنا فى شجاعة هى من .٩

 لصوته؟ نسمع ولم ضعفنا مهما يتركنا ال هللا ان على يدل موقف اذكر .١٠
 المرتفعات؟ الى للوصول خوافة لمساعدة الرعاة رئيس اختارهما الالتين الرفيقات هما من .١١
  بنفسه؟ المرتفعات الى خوافة الرعاة رئيس يصحب لم لماذا .١٢
 حياتنا؟ فى والتجارب االلم فائدة ما .١٣
 خوافة؟ قدمتها التى الذبائح هى ما .١٤
  مصر؟ صحراء فى خوافة معها تقابلت التى الشخصيات هى من .١٥
 ؟ مصر صحراء فى منتشرة كانت التى المغارات داخل فى كان ماذا .١٦
 الوحدة؟ شاطىء على خوافة معه تقابلت الذى الشيخ هو من .١٧
  واآليل؟ الغزال هما من" للوراء نعود لن واآليل الغزال لنا أوضحه لقد الطريق هو ها " .١٨
 حياتنا؟ فى والتعزية النعمة مصدر هو ما" " والتعزية النعمة روح"  منعش دواء الرعاة رئيس أعطاها " .١٩
 ينىب يفصل الموت إنما.......... الهى وإلهك شعبى شعبك ابيت بت حيثما اذهب ذهبت حيثما"  قالت التى السيدة هى من ٢٠

 "وبينك
  المرتفعات؟ الى خوافة وصول تأجل مرة كم .٢١
 المرتفعات؟ الى الوصول ورفيقتيهابعد خوافة اسم كان ماذا .٢٢
 ؟ المرتفعات الى رحلتها خالل خوافة تعلمتها التى الدروس هى ما .٢٣
 
 

  :بمعنى آيه اذكر
  .فستجدينى طلبتبنى متى .١
 نوع الى من خوف يوجد ال الحب مملكة حيث .٢
  وخطير صعب المرتفعات الى الطريق .٣
 الحب لنا يرد لم وان حتى تحب ان هى السعادة .٤
 معونتى الى التفت ياسيدي وأعنى أسرع راعى يا .٥
 تسمع عبدتك فإن ياسيدي لى تقول ماذا .٦
  فاعله أنا ما وانظري انتظرى .٧
 بعد فيما ستفهمينه لكنك تفهميني لست االن فاعله أنا ما .٨


