
 فعالية ليوم القدس

 لواء الشمال -املرحلة اإلعدادية اللغة العربّية، إعداد طاقم مرشدي
ّع سحري ّأسئلة ومربّ 

، لتستمع بعدها إلى أغنية فيروز أجب عن األسئلة التالية ثم  اشطب جوابك من املربع السحري ّ

ّ"زهرة املدائن:

 :الكريم اسم املسجد املوجود في القدس وهوالقرآن ذكر  .1

ّاملسجد الحرام  – املسجد األقص ى – مسجد عمر

  ية لم تعرف به القدس قديًما؟أّي اسم من األسماء التال .2

ّكنعان –يبوس  –أورساليم  –إيلياء 

 مرة: 680ورد اسم أورشليم في التوراة  .3

ّصح / خطأ 

 هو:في عهد الخلفاء الراشدين لفتح القدس ة قائد الحملة العسكريّ  .4

اص –خالد بن الوليد  –عمرو بن العاص  –أبو عبيدة عامر بن الجراح 
 
ّسعد بن أبي وق

 م: 622من مكة إلى القدس كان في عام  ء محّمد )صلعم(إسرا .5

ّصح / خطأ  

  الراشدّي الخليفة  .6
ّ
 هو: 636عام ذي زار القدس ال

ّعلي  بن أبي طالب –عثمان بن عفان  –عمر بن الخطاب  –أبو بكر الصديق 

  الخليفة األموّي  .7
ّ
 هو: 691عام ذي بنى املسجد األقص ى ال

ّعمر بن عبد العزيز –الوليد بن عبد امللك  –د امللك بن مروان عب –معاوية بن أبي سفيان 

 :م1099ي عام القدس ف احتّل  .8

ّالعثمانيوّن – الصليبيوّن –اليونانيون  –الفرس 

 تحت سيطرة االنتداب: 1917وقعت القدس عام  .9

ّالروس ي -البريطاني  –اإليطالي  –الفرنس ي 

 م هو: 1187حكم اإلسالمي عام القائد الذي أعاد القدس تحت سيطرة ال .10

ّأبو جعفر املنصوّر –ياسر عرفات  –عز  الدين أيبك  –صالح الدين األيوبي 

 هو:)أحد أسماء القدس( معنى االسم إيلياء  .11

ّمدينة املحبة - العهدة العمرية - بيت هللا - مدينة السالم

ّ  



ن من الحروف املتبقية حري اشطب أجوبتك ثم  كو  يا من قصيدة زهرة املدائن :  امقطع املربع الس 

ي
 
ّقدس يا مدينة الصالة أصل

ّحّاّرّجّلّاّنّبّرّمّاّعّةّدّيّبّعّوّبّأ

ّحّيّحّصّيّنّاّطّيّرّبّلّا ّهّلّلّاّت ّيّب

ّحّلّاّأّطّخّنّاّعّنّكّنّوّيّبّيّلّصّلّا

ّسّدّقّا ّيّنّاّوّرّمّنّبّكّلّمّلّاّدّبّع

ّدّمّاّيّيّبّوّيّأّلّاّنّيّدّلّاّحّاّلّص

ّاّلّصّلّاّةّنّيّىّصّقّأّلّاّدّجّسّمّلّا

ّبّاّطّخّلّاّنّبّرّمّعّ*ّ*ّيّلّصّأّيّبّة

ّ

ّلنزار قباني القدس قصيدة

ّ   ى انتهت الدموع.. حتّ بكيت 

ّ
 
  ى ذابت الشموعت.. حتّ يّ صل
ّت.. حتّ ركعّ 

 
  ني الركوعى مل

ّ
 
  د، فيك وعن يسوعت عن محم ّسأل

  س، يا مدينة تفوح أنبياءيا قد

ّ   ماءيا أقصر الدروب بين األرض والس 

  يا قدس، يا منارة الشرائع

 محروقة األصابع
ً
 جميلة

ً
  يا طفلة

 عيناك، يا مدينة البتوّل
ٌ
  حزينة

 مرّ 
ً
 ظليلة

ً
  بها الرسوّل يا واحة

 حجارة الشوارع
ٌ
  حزينة

 مآذن الجوامع
ٌ
  حزينة

ّ
 

 تلتف
ً
ّ يا قدس، يا جميلة   وادبالس 

  من يقرع األجراس في كنيسة القيامة؟

 .. صبيحة اآلحاد

  من يحمل األلعاب لألوالد؟

 .. في ليلة امليالد



 

ّ

 


