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 & ملخص الفصل

عاش السلطان فً الهند حزٌناً ٌتذكر أهله وملكه وٌتسلى بطفلٌه وٌفكر فً االنتقام من التتار لكنهه لهم ٌكهن   

ٌنسى تدبٌر شئون مملكته فقد كان له فٌها عٌون وجواسهٌ  ٌطلوونهه علهى أخبارهها وٌحر هونه علهى الوهود  

 رر أخذ طفلٌه وعدم تركهما .سراً فقرر الخروج وكتم أمره إال عن نائبه فً الهند بهلوان أزبك وق

وتوالت انتصاراته على التتار حتى استرد موظهم مملكتهه وسهائر بهيد إٌهران وقهام بذحٌهاأ ذكهرأ أبٌهه وأمهام  

ذلك بوث قائد التتار جٌشاً لمواجهة جٌش )جيل الدٌن( الذي أسماه )جهٌش الخهيص( و والتقهى الجموهان وكهاد 

السهلطان وحماسهة ايمٌهر محمهود وتوهاون أههل بخهارأ وسهمرقند جٌش الخهيص أن ٌنههزم لهوال رباطهة جه ش 

 الذٌن هاجموا التتار من الخلف فهزموهم على غر  وأبادوهم وتصافح الفرٌقان .

ههف     ط  جههاأت  اينبههاأ بسههٌر جنكٌههز خههان فطههار إلٌههه جههيل الههدٌن ولكنههه فقههد فههً طرٌقههه  مرتههً قلبههه حٌههث  خ 

بحهث عنهمها واشهتد حزنهه علٌهمها وٌهئ  منهه جنهوده فانف هوا مهن ايمٌران ووجدت ج هة السهائ  فانشهبل بال

حوله إال عن بوض خاصته وتركوه ؛ لٌواونوا مجاهدي بخارأ وسمرقند الذٌن داهم التتار بيدهم انتقاماً مهنهم 

 لمساند  جيل الدٌن . 

تدفقت سٌول التتار حتى وصلت إلى مقر السلطان و وكان جنكٌز خان قد عاد إلهى بهيده متوبهاً تاركهاً جنهوده  

ٌطاردون جيل الدٌن وٌقب ون علٌه حٌاً وأخذوا فً مطاردته ففر منهم حتهى وصهل إلهى جبهل طالشهطاري الهذي 

خدمتهه و ولكهن أحهد الموتهورٌن دخهل ٌسكنه ايكراد حٌث لج  إلى أحدهم لٌخفٌه فحماه الرجل وأوصى زوجتهه ب

علٌه بودما خرج صاحب الدار وسدد حربة حاص )ابتود( عنهها السهلطان وأخهذها و وههم أن ٌقتهل الكهردي لهوال 

أنه أخبره بمكان ولدٌه فتركه لٌ تً بهماو ولكن الكهردي خدعهه وكهر علٌهه وطونهه وههو مستسهلم إذ أخبهره أنهه 

ٌقهمها إلهى الشهام فشهور السهلطان بهايلم الشهدٌد فطلهب مهن الكهردي أن باع الطفلٌن لتجار الرقٌه  وهمها فهً طر

                                                                            ٌجهز علٌه وهو ٌردد }أرحنً من الحٌا  في خٌر فٌها بود محمود وجهاد{ .                                                          

  . و ح كٌف عاش )جيل الدٌن( فى مملكته الصبٌر  بالهند وبمن كان ٌتوزأ ؟ (1

* ػبػ ػ١ؾخ دض٠ٕخ رغٛد٘ب اٌزوش٠بد األ١ٌّخ ِٓ اٌٍّه اٌزا٘ت ٚاألً٘ اٌٙبٌى١ٓ ٚوبْ ٠زؼضٜ ٠ٚجذ عٍٛاٖ فٝ 

غ أِشاء اٌّّبٌه )ِذّٛد , جٙبد( ٚوبْ ال٠ٕغٝ رذث١ش ٍِىٗ ٚرم٠ٛخ ج١ؾٗ ٚرؼض٠ض ١٘جزٗ ٚوبْ فٝ وفبح دائُ ِ

اٌزٝ وبٔذ رىزٕف ٍِّىخ ال٘ٛس ٠ذفغ غبسارُٙ ػٍٝ ثالدٖ ٠ٚغضُٚ٘ اٌف١ٕخ ثؼذ اٌف١ٕخ ٚوبْ ٠غزطٍغ أخجبس ِّبٌىٗ 
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اٌغبثمخ ٠ٚشلت دشوبد اٌززبس ثٙب ٠زشثـ ثُٙ اٌذٚائش ٠ٚزذ١ٓ اٌفشؿ ٌالٔمنبك ػ١ٍُٙ ٚاالٔزمبَ ُِٕٙ 

 ٚاعزشداد ِّبٌىٗ ِّٚبٌه أث١ٗ ِٓ أ٠ذ٠ُٙ 

 هدف التتار من غزو البيد اإلسيمٌة ؟ وما سٌاستهم فى تلك البيد؟  * . ما  (2

*  وبْ ٘ذفُٙ اٌزخش٠ت ٚاٌزذ١ِش ثؼذ عٍت األِٛاي ٚلزً اٌشجبي ٚإٌغبء ٚاألهفبي صُ رؼٛد ئٌٝ ثالد٘ب دبٍِخ 

ٙب ئرفبلبً ِؼٙب اٌغٕبئُ ٚاألعالة فزخزجئ ف١ٙب صُ رؼٛد ِشح أخشٜ ٚوبٔٛا ٠ؼمذْٚ ِغ أً٘ اٌجالد اٌزٝ ٠ؼضٚٔ

ٓ ٠زٛعّْٛ ف١ٗ  َِ ٌْٛ ػ١ٍُٙ  َّٛ ٠إِْٔٛ ثٗ ِٓ ػٛدرُٙ ئ١ٌُٙ صب١ٔخ ثذفغ جض٠خ وج١شح ٌُٙ فٝ ثذا٠خ وً ػبَ صُ ٠ُ

 ا١ًٌّ ئ١ٌُٙ ٚاٌشمب ثغ١بعزُٙ ِٓ ػج١ذ األ٘ٛاء اٌطبِؼ١ٓ فٝ إٌّبفت ِٓ أً٘ رٍه اٌجالد .

  . صف أحوال المدن والوواصم التى تخلى عنها )جيل الدٌن( ؟ (3

َُ٘ ٌُٙ ئال جّغ األِٛاي ِٓ وً عج١ً ثّقبدسح أِٛاي إٌبط ٚفشك  * ١ٌٚٙب جّبػخ ِٓ اٌطغبح اٌّغزجذ٠ٓ ال 

 اٌنشائت ٚعٍت أِٛاي اٌزجبس ِٚٓ ٠جشؤ ػٍٝ اٌؾىٜٛ ٠ىْٛ جضاؤٖ اٌمزً أٚ اإل٘بٔخ ٚاٌزؼز٠ت 

  . لماذا رأأ )جيل الدٌن( الفرصة سانحة لمواجهة التتار واسترداد ممالكه؟ (4

ْ أرجبػٗ فٝ ٘زٖ اٌجالد وبْ ٠شاعٍٛٔٗ ٠ٚقفْٛ ٌٗ أدٛاي إٌبط ِٚب ٠ؼبْٔٛ ِٓ اٌظٍُ ٠ٚؾجؼٛٔٗ ػٍٝ * أل

اٌؼٛدح ئ١ٌُٙ ٠ٚؼذٚٔٗ  ثأُٔٙ عٛف ٠غبػذٚٔٗ فٝ دشٚثٗ وّب أخجشٖٚ ثأْ اٌززبس ِؾغٌْٛٛ ثذشٚة ه٠ٍٛخ ِغ 

 لجبئً اٌزشن .

 ذأ فكر فٌه ؟ وكٌف حسم أمره ؟ . كٌف استود )جيل الدٌن( للخروج لمواجهة التتار ؟ وما ال (5

* رجٙض ٌٍّغ١ش ٚوزُ خجشٖ ػٓ إٌبط ج١ّؼبً ِب ػذا لبئذٖ اٌىج١ش ) ثٍٙٛاْ أصثه( اٌزٜ اعزٕبثٗ ػٍٝ ٍِّىزٗ 

ٚرشن ٌٗ ج١ؾبً ٠ىفٝ ٌذّب٠زٙب صُ عبس )جالي اٌذ٠ٓ( ثخّغخ آالف ِمبرً لغُّٙ ئٌٝ ػؾش فشق جؼً ػٍٝ وً 

دفؼبد ِٓ هشق ِخزٍفخ دزٝ ال ٠ؼٍُ ثُٙ أدذ ٚفىش )جالي اٌذ٠ٓ( فٝ أِش  ِٕٙب أ١ِشاً ٚأِشُ٘ ثبٌغ١ش خٍفٗ ػٍٝ

هف١ٍٗ ً٘ ٠أخزّ٘ب ِؼٗ ٠ٚؼشمّٙب ألخطبس اٌطش٠ك ِٚزبػت اٌشدٍخ اٌؾبلخ  صُ ٠ؼشمّٙب ٌخطش ِٛاجٙخ اٌززبس 

ثفشالٗ ٚسثّب اٌزٝ ال٠ؼٍُ ِق١ش٘ب ئال هللا؟ أَ ٠زشوّٙب ِغ ٔبئجٗ ثبٌٕٙذ ٚ٘ٛ ال هبلخ ٌٗ ثفشالّٙب ٚال هبلخ ٌّٙب 

هّغ أِشاء إٌٙذ فٝ ٍِّىخ ال٘ٛس ف١ٙجّْٛ ػ١ٍٙب فٝ غ١بثٗ ٠ٚمغ األ١ِشاْ فٝ لجنزُٙ , صُ دغُ أِشٖ ٚلشس 

 أْ ٠أخزّ٘ب ِؼٗ .

 . و ح كٌف أعد )جيل الدٌن() محموداً وجهاد (لمواجهة التتار ومها الشهوور الهذأ كهان ٌسهٌطر علهى  (6

 محمود ؟

سوٛة اٌخ١ً ٚدًّ اٌغالح ٚعبئش أػّبي اٌفشٚع١خ ٚسثبّ٘ب رشث١خ خؾٕخ * ا٘زُ جالي اٌذ٠ٓ ثزذس٠جّٙب ػٍٝ 

رؼذّ٘ب ٌزذًّ اٌّؾبق ٚاٌزغٍت ػٍٝ اٌّزبػت ٚوبْ ٠ذذصّٙب ػٓ ِؼبسن خٛاسصَ ؽبح ِغ اٌززبس ٠ٚقف 

ٌّذّٛد ؽجبػخ ٚاٌذٖ )ِّذٚد( ٚغشاِٗ ثّجبسصح لٛادُ٘ ٚو١ف أف١ت فٝ ِؼشوخ ٘شاح ِٚبد ؽ١ٙذا فىبْ 
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ع١مبرً اٌززبس ٠ِٛبً ِب ف١ضأس ُِٕٙ ألث١ٗ ٚجذٖ ٚخبٌٗ ٚٚاٌذرٗ ٚجذرٗ ٚعبئش أٍ٘ٗ ٚوبٔذ ِذّٛد ٠ؾؼش ثأٔٗ 

 جٙبد رؾبسوٗ ؽؼٛسٖ ٚرؾجؼٗ ػٍٝ دشٚثٗ ا١ٌّ٘ٛخ مذ اٌززبس .

  . كٌف استولى )جيل الدٌن( على كابل؟ ولماذا دانت له سائر بيد إٌران دون عناأ كبٌر؟ (7

ا اٌّفبصح ػٍٝ خ١ٌُٛٙ ٚػجشٚا ٔٙش اٌغٕذ ٚرجؼزُٙ فشق اٌج١ؼ * عبس جالي اٌذ٠ٓ ِغ خٛاؿ سجبٌٗ ٚلطؼٛ

دزٝ اٌزمٛا ج١ّؼبً ػٕذ ِّش خ١جش ٚد١ٓ الزشثٛا ِٓ وبثً ثؼش جالي اٌذ٠ٓ سعالً ئٌٝ أؽ١بػٗ ثٙب ففشدٛا 

ٚأؽبػٛا اٌخجش فٝ اٌّذ٠ٕخ فٛصت أٍ٘ٙب ػٍٝ دبوُّٙ ٚأؽ١بػٗ ٚلزٍُٛ٘ فذخً جالي اٌذ٠ٓ اٌّذ٠ٕخ دْٚ لزبي 

ؾش اٌخجش فٝ عبئش اٌّذْ فبعزؼذ أػٛاْ اٌززبس ٌّاللبح جالي اٌذ٠ٓ ٚثؼضٛا ئٌٝ جٕى١ض خبْ ٠غزٕجذٚٔٗ وج١ش ٚأز

فؼبجٍُٙ جالي اٌذ٠ٓ لجً أْ رأر١ُٙ ئِذاداد اٌززبس ِٚنٝ ٠فزخ اٌّذ٠ٕخ ثؼذ األخشٜ ثغ١ش ػٕبء ألْ أٍ٘ٙب وبٔٛا 

اٌخٛٔخ ثبٌفشاس ئٌٝ جٕى١ض خبْ ٚثزٌه  ٠ضٛسْٚ ػٍٝ دبوُّٙ د١ٓ ٠مف جالي اٌذ٠ٓ ػٍٝ أثٛاثٙب ف١ٍٛر ٘إالء

 دأذ عبئش ثالد ئ٠شاْ ئٌٝ جالي اٌذ٠ٓ.

  . و ح كٌف كان محمود وجهاد مع جيل الدٌن فى مواركه ؟ (8

* وبٔب ٠غ١شاْ د١ش عبس جالي اٌذ٠ٓ ٠ٚمَٛ ثخذِزّٙب اٌؾ١خ عالِخ ٚاٌغبئظ ع١شْٚ ٚوبْ ِذّٛد ٠ؾؼش 

ٌٝ أخشٜ ٚوبْ ِذّٛد ٠غأي خبٌٗ أ٠ٓ أػذاؤٔب اٌززبس ؟ ِٚزٝ ثبٌفشح ٚ٘ٛ ٠ٕزمً فٝ سوبة خبٌٗ ِٓ ِذ٠ٕخ ئ

٠خشجْٛ ٌٍمبئٕب ؟ ف١جزغُ جالي اٌذ٠ٓ ٠ٚمٛي ال رزؼجً اٌؾش ٠ب ثٕٝ ئُٔٙ آرْٛ ئ١ٌٕب لش٠جبً فٕبفشٔب هللا ػ١ٍُٙ ئْ 

 ؽبء هللا .

  . ماذا فول جيل الدٌن بود أن استقر له ايمر ؟ وما رأٌك فى ذلك ؟ (9

اد١بء روشٜ ٚاٌذٖ ٚعبس فٝ ِٛوت ػظ١ُ ٌض٠بسرٗ فٝ اٌجض٠شح اٌزٝ دفٓ ثٙب صُ أِش ثٕمً * لبَ جالي اٌذ٠ٓ ث

سفبرٗ ئٌٝ لٍؼخ أسر٘ٓ فٝ ِؾٙذ دبفً دنشٖ اٌؼٍّبء ٚاألػ١بْ ٚاٌىجشاء ِٓ ج١ّغ اٌجالد ٚثٕٝ ػ١ٍٗ لجخ وج١شح 

أْ ٠ٕفك ٘زٖ األِٛاي فٝ  أٔفك ػٍٝ ثٕبئٙب اٌىض١ش ِٓ األِٛاي ٚأسٜ أْ جالي اٌذ٠ٓ أخطأ فٝ رٌه ٚوبْ أٌٚٝ ثٗ

 رج١ٙض ج١ؾٗ ٚر١ّٕخ ثالدٖ 

  . ماذا فول جنكٌز خان لينتقام من جيل الدٌن ؟ وما موقف جيل الدٌن من ذلك ؟ (11

* أسعً ج١ٛؽبً وج١شح ٌمزبي جالي اٌذ٠ٓ ٚجؼً أدذ أثٕبئٗ ػٍٝ ل١بدح ٘زٖ اٌج١ٛػ ٚرجٙض جالي اٌذ٠ٓ ٌٍمبئُٙ 

ج١ؾٗ اٌخبؿ ج١ؼ اٌخالؿ ٚداسد ِؼشوخ ٘بئٍخ ث١ٓ اٌفش٠م١ٓ فٝ عًٙ  ٚعبس ئ١ٌُٙ ثأسثؼ١ٓ أٌفبً ٠زمذُِٙ

 ِشٚ 

  . كٌف انتصر )جيل الدٌن( على التتار فى موركة سهل مرو ؟  (11

* صجذ ج١ؼ اٌخالؿ دزٝ ثبد ِؼظّٗ ٚامطشثذ ففٛف اٌّغ١ٍّٓ ٠ٚئظ جالي اٌذ٠ٓ ِٓ االٔزقبس فقُّ  

د ٚرمذَ ٠ذشك سجبٌٗ ػٍٝ اٌمزبي ٠ٚجّغ ففٛفُٙ ػٍٝ االعزؾٙبد فٝ اٌّؼشوخ ٚدش ِذّٛداً ػٍٝ اٌضجب
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٠ٚمبرً ثٕفغٗ ٚاأل١ِش اٌقغ١ش ٚساءٖ ٚاٌغ١ف فٝ ١ّ٠ٕٗ فذثذ اٌذّبعخ ٚاٌذ١ّخ فٝ ٔفٛط اٌّغ١ٍّٓ ٚلبرٍٛا 

دْٚ اٌغٍطبْ ٚث١ّٕب اٌززبس ظب٘شْٚ ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ ئرا ثقفٛف اٌززبس رنطشة ٚاسرفغ فٛد هللا أوجش ٔذٓ 

أُٔٙ ِالئىخ ثؼضُٙ هللا ٌزأ١٠ذ اٌّغ١ٍّٓ فذٍّٛا ػٍٝ اٌززبس دٍّخ فبدلخ ٚدبٚي اٌززبس  جٕٛد هللا فظٓ اٌّغٍّْٛ 

 اٌٙشة ٌٚىٓ رٍمبُ٘ اٌّغٍّْٛ ِٓ أً٘ ثخبسٜ ٚعّشلٕذ ٚأثبدُٚ٘ ػٓ ثىشح أث١ُٙ .

 :  .ماذا تورف عن جٌش الخيص ؟  (12

أدذ أثٕبئٗ فزجٙض ٌٍمبئُٙ , ػشف اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ جٕى١ض خبْ لذ أسعً ج١ٛؽبً ػظ١ّخ ٌمزبٌٗ ثم١بدح * 

ٚعبس فٟ أسثؼ١ٓ أٌفبً ٠زمذُِٙ ج١ؾٗ اٌخبؿ اٌزٞ أرٝ ثٗ ِٓ إٌٙذ ٚعّبٖ ج١ؼ اٌخالؿ , ٚوبْ لذ ثمٝ ِٕٗ 

ص٘بء صالصخ آالف فٍمٟ جّٛع اٌززبس فٟ عًٙ ِشٚ ٚداسد ث١ٓ اٌفش٠م١ٓ ِؼشوخ ِٓ أ٘ٛي اٌّؼبسن , صجذ ف١ٙب 

 ذ٠ٓ ِٓ االٔزقبس فقُّ ػٍٝ أْ ٠غزؾٙذ فٟ اٌّؼشوخ .ج١ؼ اٌخالؿ دزٝ ثبد ِؼظّٗ ٠ٚئظ جالي اٌ

  . ما موقف جيل الدٌن من جٌش بخارأ وسمرقند ؟  (13

* فشح اٌغٍطبْ ثج١ؼ ثخبسٜ ٚعّش لٕذ ٚأصٕٝ ػ١ٍُٙ ٚلبي ٌُٙ :)ئٔىُ جٕٛد هللا دمب ٚئٕٔب ِذ٠ْٕٛ ٌىُ 

 ؽبوش٠ٓ.ثذ١برٕب( ٚأوشُِٙ ٚخٍغ ػ١ٍُٙ ٚػشك ػ١ٍُٙ االٔنّبَ ئٌٝ ج١ؾٗ فمجٍٛا 

  : بما تبرر تباطؤ جيل الدٌن فى الخروج لميقا  جنكٌز خان بودما فوله ايخٌر ب هل بخارأ ؟    (14

*  رجبهأ جالي اٌذ٠ٓ فٝ اٌخشٚط ٌّاللبح جٕى١ض خبْ الٔؾغبٌٗ ثأِش ِذّٛد ٚجٙبد اٌٍز٠ٓ مبػب ُِٕٙ فٝ 

غً ثبٌجذش ػّٕٙب, ٚػٓ اٌؾ١خ عالِخ هش٠ك ػٛدرٗ فٝ غضٚ ثالد اٌٍّه األؽشف ٚ٘ٛ ٠جزبص ثالد األوشاد فبٔؾ

إٌٙذٜ ٚع١شْٚ اٌغبئظ اٌّٛو١ٍٓ ثخذِزّٙب ٚدشاعزّٙب, فجؼش سجبٌٗ فٝ هٍجُٙ ٚاٌزفز١ؼ ػُٕٙ, ئال أُٔٙ ٌُ 

 ٠ؼضشٚا ػٍٝ أصش. 

  . ما الذأ غٌر من طباع جيل الدٌن وجوله سٌئ الخل  ؟  (15

ٗ ِذّٛد ٚجٙبد ٠ٚأط سجبٌٗ ِٓ اٌؼضٛس * رغ١شد هجبع جالي اٌذ٠ٓ, ٚفبس عٟء اٌخٍك ٔز١جخ ٌفمذٖ ٌٚذ٠

 ػ١ٍّٙب ٌزا عبءد دبٌزٗ ٚرغ١شد هجبػٗ. 

  . و ح موقف رجال جيل الدٌن منه بود أن ساأت حالته؟ (16

* رغًٍ جٕٛدٖ ِٓ دٌٛٗ ٌٚذمٛا ثاخٛأُٙ اٌّجب٘ذ٠ٓ ِٓ أً٘) ثخبسٜ ٚعّش لٕذ( ٚلبرٍٛا اٌززبس ث١ٓ) رجش٠ض 

وبٌغ١ً فبوزغذٛا وً ِب أِبُِٙ دزٝ ٚفٍٛا ئٌٝ ِمش جالي اٌذ٠ٓ ٌُٚ  ٚد٠بسثىش( ٚ٘ضُِٛ٘ ٌٚىٓ اٌززبس رذفمٛا

٠ىٓ ِؼٗ ئال فئخ ل١ٍٍخ فّّذ ػٍٝ ػذَ اٌزخٍٝ ػٕٗ فٝ ِذٕزٗ ٚاٌذفبع ػٕٗ فأسوجٖٛ ػٍٝ فشعٗ اٌزٜ أطٍك ثٗ 

ٌغٍطبْ ٚهبسدٖ جٕٛد اٌززبس دزٝ ٌجأ ئٌٝ أدذ ججبي األوشاد فٍجأ )جالي اٌذ٠ٓ( ئٌٝ أدذ األوشاد ٚلبي ٌٗ أٔب ا

 جالي اٌذ٠ٓ اعزجمٕٝ ٚأخفٕٝ ػٕذن ٚعأجؼً ِٕه ٍِىبً فذّبٖ اٌىشدٜ ٚأٚفٝ صٚجزٗ ثخذِزٗ .
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  . وما ايوامر الصارمة التى أصدرها جنكٌز خان إلى رجاله؟ وما داللتها على نفسٌة مصدرها؟  (17

ٛا جالي اٌذ٠ٓ ئرا *  األٚاِش اٌقبسِخ اٌزٝ أفذس٘ب جٕى١ض خبْ لجً ػٛدرٗ ئٌٝ ثالدٖ ثغجت ِشمٗ أال ٠مزٍ

ظفشٚا ثٗ ٚاْ ٠جزٙذٚا فٝ اٌمجل ػ١ٍٗ ٚدٍّٗ د١بً ئ١ٌٗ ١ٌشٜ سأ٠ٗ ف١ٗ ٠ٕٚزمُ ِٕٗ ثٕفغٗ. ٚرذي ٘زٖ األٚاِش 

 ػٍٝ ِذٜ غ١ع جٕى١ض خبْ ِٓ جالي اٌذ٠ٓ ٚوش٘ٗ ٌٗ ٚسغجزٗ فٝ االٔزمبَ ِٕٗ ث١ذٖ أزمبِبً ِشٚػبً. 

  . و ح كٌف كانت نهاٌة جيل الدٌن. (18

دٜ ِٛرٛس ِٓ جالي اٌذ٠ٓ  ٌّذٗ د١ٓ دخً اٌج١ذ ٚػشفٗ  فبٔزظش خٍٛ اٌج١ذ ِٓ فبدجٗ فٍّب * وبْ ٕ٘بن وش

َُ ال رمزٍْٛ ٘زا اٌخٛاسصِٝ  خشط فبدت اٌج١ذ ,جبء اٌىشدٜ اٌّٛرٛس ٚث١ذٖ دشثخ ٚلبي الِشأح فبدت اٌج١ذ ٌ

ٕٗ اٌزٜ ال أِبْ ٌٗ ٚال خ١ش ف١ٗ ٚلذ لزً أخبً ٌٝ خ١شاً ِٕٗ؟ فمبٌذ اِشأح فبدت اٌج١ذ  َِّ ال عج١ً ئٌٝ رٌه فمذ أ

صٚجٝ فٙض اٌىشدٜ اٌّٛرٛس دشثزٗ ٚٚجٙٙب ئٌٝ جالي اٌذ٠ٓ اٌزٜ دبؿ ػٕٙب فٕؾجذ اٌذشثخ فٝ اٌجذاس فأخز٘ب 

)جالي اٌذ٠ٓ( ٚأ٠مٓ اٌىشدٜ أٗ ِمزٛي فمبي : ئْ رمزٍٕٝ وّب لزٍذ أخٝ فمذ ؽف١ذ ٔفغٝ ثبخزطبف ٌٚذ٠ه فٍّب 

ٓ اٌى ِّ شدٜ ػٍٝ د١برٗ ٚهٍت ِٕٗ أْ ٠ز٘ت ٠ٚأرٝ ثّٙب ٚعٛف ٠ىبفئٗ ػٍٝ رٌه عّغ جالي اٌذ٠ٓ ٘زٖ اٌىٍّخ أ

فٍّب خشط اٌىشدٜ ٚأ٠مٓ أٔٗ فٝ ِأِٓ ِٓ ثطؼ )جالي اٌذ٠ٓ( لبي ٌٗ اٌىشدٜ ٌمذ ثؼذ ٌٚذ٠ه ٌزجبس اٌشل١ك 

فغمو جالي اٌذ٠ٓ  ػٍٝ جٕجٗ فؼبد اٌىشدٜ ٚاٌزمو اٌذشثخ ٚهؼٓ ثٙب جالي اٌذ٠ٓ اٌزٜ اعزغٍُ ٌٍىشدٜ ٚلبي ٌٗ 

َّٝ ٚأسدٕٝ ِٓ اٌذ١بح فال خ١ش فٝ اٌذ١بح ثؼذ ِذّٛد ٚجٙبد .  أجٙض ػٍ
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة: -ب

 ؽؼٛس "جالي اٌذ٠ٓ " ٚ٘ٛ  فٟ إٌٙذ وبْ : -1

 .ِزفبئالׄ       عؼ١ذا.ׄ   دض٠ٕب                          ׄ   ٠بئغب                          ׄ  

 ِب وبْ ٠خفف ػٓ جالي اٌذ٠ٓ ٠ٚغّشٞ ػٕٗ : -2

ׄ  خشٚجٗ ٌٍق١ذׄ   رضا٠ذ ٚارغبع ٍِىٗ     ׄ   دشٚثٗ ٚأزقبسارٗ          ׄ    اٌطفالْ ِذّٛد ٚجٙبد .  .        

 اٌطف١ٍٓ ٠ٍٙٛاْ ٠ٍٚؼجبْ :وٍّب سأٜ "جالي اٌذ٠ٓ "  -3

ׄ  ٠ٍِّٛٙب ػٍٝ رٌهׄ   ٠ذضّٙب ػٍٝ اٌٍؼت      ׄ    ٠ؾبسوّٙب فٟ اٌٍؼت  . ׄ   ٠قشفّٙب ػٓ اٌٍؼت       .         

 :  ثغجتسأٜ جالي اٌذ٠ٓ أْ اٌفشفخ عبٔذخ ٌٍّغ١ش ئٌٝ ِّبٌىٗ اٌزا٘جخ  ٚاعزشداد٘ب ,  -4

 . ٚرؾج١ؼِٗشاعٍخ أػٛأٗ ٌٗ ׄ        رىبًِ ٚاعزؼذاد ج١ؾٗ     ׄ  

 أؾغبي جٕى١ضخبْ    ׄ        ِغبٔذح أً٘ إٌٙذ ٌٗ       ׄ  

 وبْ اٌٙذف اٌذم١مٟ ٌٍززبس ِٓ غبسارُٙ ٘ٛ : -5

ׄ  اٌمنبء ػٍٝ اإلعالَׄ   اٌٍّه ٚاٌذىُ          ׄ             ٚإٌٙتاٌمزً ٚاألعش ׄ    اٌزجبٟ٘ ٚاٌض٘ٛ  .  .          
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 ثٍٙٛاْ أصثه  .  ׄ              .اٌذبسس ع١شْٚׄ   ع١ف اٌذ٠ٓ ثغشاق        ׄ   اٌؾ١خ عالِخ                  ׄ  

 وبْ ػذد ج١ؼ "جالي اٌذ٠ٓ " د١ٓ خشط ِٓ إٌٙذ : -7

 رغؼخ آالف  .ׄ                 .صّب١ٔخ آالفׄ        عجؼخ آالف         ׄ   خّغخ آالف                          ׄ  

 لغُ "جالي اٌذ٠ٓ " ج١ؾٗ ئٌٝ : -8

 خّظ ػؾشح فشلخ  . ׄ   ػؾش فشق                    ׄ            عجغ فشقׄ   خّظ فشق            ׄ  

 رمغ١ُ "جالي اٌذ٠ٓ " ٌج١ؾٗ ٠ذي ػٍٝ : -9

ׄ  وضشح ػذد اٌج١ؼׄ   خٛفٗ ٚامطشاثٗ         ׄ    خجشرٗ ٚدىّزٗ .ׄ   صمزٗ ٚاػزضاصٖ                .             

 اٌغٍطبْ "جالي اٌذ٠ٓ " لجً خشٚجٗ ِٓ إٌٙذ ٘ٛ :رفى١ش األِش اٌزٞ ؽغً  -11

ׄ  رج١ٙض اٌج١ؼׄ   ػجٛس إٌٙش          ׄ    افطذبة اٌطف١ٍٓ  . ׄ   رذث١ش ٍِّىزٗ ثبٌٕٙذ                 .           

 فىش   جالي اٌذ٠ٓ فٟ أِش اٌطف١ٍٓ ٚاعزمش سأ٠ٗ ػٍٝ :  -11

ׄ  ٠غٍّّٙب ٌٍؾ١خ عالِخ ׄ   ٠أخزّ٘ب ِؼٗ    ׄ    ٠أخز ِذّٛدا ٠ٚزشن جٙبد . ׄ   ٠زشوّٙب فٟ إٌٙذ          .      

 وبْ " ِذّٛد " ٠غّغ أخجبس اٌززبس ِٓ خبٌٗ " جالي اٌذ٠ٓ " ف١ؾؼش ثـ : -12

 ٠طشة ٌٙب ٠ٚزذّظ . ׄ       ٠ذضْ ٌٙب ٠ٚخبف          ׄ      .    ال ٠جبٌٟ ثٙب ׄ   ٠غنت ِٕٗ ١٠ٚأط       ׄ  
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 األِش اٌزٞ وبْ ٠ؾغً " ِذّٛدا " ٠ٚفىش ف١ٗ فٟ هفٌٛزٗ ٘ٛ : -13

ׄ  اٌخشٚط ٌٍق١ذׄ         ١ِشاصٗ ٍِه خبٌٗ      ׄ    صٚاجٗ ِٓ جٙبد .ׄ   لزبي اٌززبس           .                 

 ٚسغجزٗ فٟ لزبي اٌززبس ثـ : وبْ ِذّٛد ٠ٕفظ ػٓ ّ٘ٗ -14

 لقـ اٌؾ١خ عالِخ   ׄ        لقـ خبٌٗ ػٓ اٌززبس       ׄ  

 .أدالِب ِضػجخ رإسلٗׄ         ِؼبسن خ١ب١ٌخ ِغ اٌززبس . ׄ  

 وبٔذ " جٙبد " وٍّب أؾغً ِذّٛد ثبٌزفى١ش فٟ لزبي اٌززبس : -15

 .رخجش أثب٘ب ١ٌّٕؼٗׄ                 رزشوٗ ٚرغنت ِٕٗ  . ׄ   رؾجؼٗ ٚرغبٔذٖ           ׄ   رّٕؼٗ ٚرؼٕفٗ       ׄ  

 ػجت "جالي اٌذ٠ٓ " ِٓ ٔفغٗ ئر فىش فٟ رشن اٌقج١١ٓ ثبٌٕٙذ ثغجت : -16

 .األٌٚٝ ٚاٌضبٌضخׄ        . رؼٍمّٙب ثبٌٍؼت   ׄ      فشدزّٙب ثمزبي اٌززبس    ׄ   ؽذح خٛفّٙب ِٓ اٌززبس        ׄ  

 ػٛدرٗ ِٓ إٌٙذ :ػجش "جالي اٌذ٠ٓ ٔٙش اٌغٕذ ػٕذ  -17

ׄ  ػجش جغش خؾجٟׄ           عجبدخ       ׄ           فٟ ِشاوت ف١ذ     ׄ    فٟ ِشاوت ػظ١ّخ . .                  

 اٌزمٝ "جالي اٌذ٠ٓ ثفشق اٌج١ؼ ثؼذ ػجٛس إٌٙش ػٕذ : -18

 ِّش خ١جش . ׄ   غضٔخ                          ׄ                  .         ِذ٠ٕخ وبثًׄ                ثخبسٜ        ׄ  

 ؽؼٛس أً٘ اٌّّبٌه اٌّغٍٛثخ ِٓ جالي اٌذ٠ٓ ػٕذِب عّؼٛا ثؼٛدرٗ ٘ٛ : -19

 .أثٍغٛا جٕى١ض خبْׄ                دضٔٛا ٚ٘شثٛا . ׄ   فشدٛا ٚصبسٚا                ׄ   خبفٛا ٚغنجٛا            ׄ  

 لزبي ثغجت :اعزشد "جالي اٌذ٠ٓ " ِؼظُ ِّبٌىٗ ثذْٚ  -21

 . اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ׄ          فشاس دب١ِزٙب          ׄ   ِغبػذح أٍ٘ٙب                  ׄ                 ٘شٚة اٌززبسׄ  

 " الرزؼجً اٌؾش ٠ب ثٕٟ , ئُٔٙ أرْٛ ئ١ٌٕب لش٠جب ....  " لبئً اٌؼجبسح  : -21

 .األ١ِش ثٍٙٛاْ أصثهׄ      اٌغبئظ ع١شْٚ  . ׄ   اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ    ׄ           اٌؾ١خ عالِخ        ׄ  

 ٘ٛ"ٌٟٚ ػٙذٖ  اٌّمقٛد ثـ" "ػبدد ا١ٌّبٖ ئٌٝ ِجبس٠ٙب , ٚخطت ٌٍجالي اٌذ٠ٓ ٚ ٌٟٚ ػٙذٖ " -22

 .لبئذٖ ثٍٙٛاْ أصثهׄ            اثٓ أخزٗ ِذّٛد . ׄ   اثٕزٗ جٙبد               ׄ   اثٕٗ ثذس اٌذ٠ٓ              ׄ   

 اٌذ٠ٓ" ثؼذ اعزشداد ِّبٌىٗ ٘ٛ :أٚي ِب ا٘زُ ثٗ "جالي  -23

ׄ  االٔزمبَ ِٓ اٌؼّالءׄ   رذث١ش ِّبٌىٗ     ׄ   رج١ٙض ج١ؾٗ ٚرذس٠جٗ       ׄ    ئد١بء روشٜ ٚاٌذٖ   .  .           

 : اٌذ٠ٓ ػٍٝ اٌج١ؼ اٌزٞ جبء ِؼٗ ِٓ إٌٙذ العزشداد ِّبٌىٗ اعُجالي  أهٍك  -24

 .ج١ؼ عّشلٕذׄ                      . ثخبسٜج١ؼ  ׄ   ج١ؼ اٌخالؿ         ׄ             ج١ؼ االٔزمبَ          ׄ  
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 امطشثذ ففٛف اٌززبس فٟ ِؼشوخ " عًٙ ِشٚ" ثغجت : -25

 ِؼبٚٔخ اٌجخبس١٠ٓ ٚاٌغّشلٕذ١٠ٓ    ׄ       خذػخ ع١ف اٌذ٠ٓ ثغشاق     ׄ  

 اعزّبرخ اٌغٍطبْ ٚجٕٛدٖ  ׄ        .    ِٛد جٕى١ض خبْׄ  

 اٌجخبس١٠ٓ ٚاٌغّشلٕذ١٠ٓ فٟ ِؼشوخ " عًٙ ِشٚ" ثأٔٙب : فغش اٌّغٍّْٛ ٘زبفبد -26

 .وز١جخ ع١ف اٌذ٠ٓ ثغشاقׄ        ِالئىخ ِٓ اٌغّبء .ׄ   سٚح خٛاسصَ ؽبٖ          ׄ   سٚح فالح اٌذ٠ٓ     ׄ  

 ػشك "جالي اٌذ٠ٓ |" ػٍٝ اٌجخبس١٠ٓ االٔنّبَ ئٌٝ اٌج١ؼ فىبْ ِٛلفُٙ : -27

 .غنجٛا ٚرشوٖٛׄ            سفنٛا ٚ٘ذدٖٚ  . ׄ         سفنٛا ٚؽىشٖٚ     ׄ        لجٍٛا ٚأنّٛا          ׄ  

 فمذ "جالي اٌذ٠ٓ اٌطف١ٍٓ فٟ هش٠ك ػٛدرٗ ِٓ : -28

 .غضٔخׄ                    ثالد فبسط  . ׄ            ثالد األوشاد        ׄ                  ثالد إٌٙذ             ׄ  

 ئال :ثذش اٌغٍطبْ ػٓ اٌطف١ٍٓ فٍُ ٠جذ  -29

 .جضخ أدذ اٌخبهف١ٓׄ   .         جضخ جٛاد ِذّٛد   ׄ         جضخ ع١شْٚ       ׄ      جضخ اٌؾ١خ عالِخ        ׄ  

 ِّب أوذ ٌٍغٍطبْ اخزطبف اٌطف١ٍٓ : -31

    .    جضخ أدذ اٌخبهف١ٓׄ             جضخ اٌذبسط ع١شْٚ ػضٛسٖ ػٍٝ  ׄ  

   جٕٛدٖجضخ ألدذ ׄ        سعبٌخ اٌخبهف١ٓ ٌٗ         ׄ  

 . رٛاٌذ اٌشعبئً ػٍٝ "جالي اٌذ٠ٓ " رخجشٖ ثمذَٚ "جٕى١ض خبْ " فىبْ : -31

 اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ׄ   ٠ؼذ ثمشة اٌّغ١ش                ׄ         ٠ؼشك ػٓ اٌشد      ׄ                .   ال ٠مشأ٘بׄ  

 اٌذ٠ٓ " :جٕٛد " جالي أنّبَ ثؼذ  ػٍٝ اٌززبس ِّب لٜٛ أًِ اٌجخبس١٠ٓ فٟ االٔزقبس -32

    ٚفٛي ج١ؼ جالي اٌذ٠ٓ    ׄ             وضشح ػذدُ٘ׄ  

 ػٛدح جالي اٌذ٠ٓ ٔفغٗ ئ١ٌُٙ  ׄ      ػٛدح جٕى١ض خبْ ئٌٝ ثٍذٖ         ׄ  

 اٌغجت اٌزٞ ِٕغ اٌززبس ِٓ لزً " جالي اٌذ٠ٓ " ٘ٛ : -33

 أِش جٕى١ض خبْ ٌُٙ  . ׄ      لٛرٗ ػٍٝ ِذبسثزُٙ   ׄ       ٘شٚثٗ ُِٕٙ ׄ      اعزجغبي سجبٌٗ فٟ اٌذفبع ػٕٗׄ  

 اخزجأ "جالي اٌذ٠ٓ " ثؼذ فشاسٖ ِٓ اٌززبس فٟ : -34

  .  ججً اٌؾطبس ׄ                 .    ِذ٠ٕخ ال٘ٛسׄ                ِذ٠ٕخ ثخبسٜ     ׄ       ِذ٠ٕخ آِذ              ׄ  

 : لبَ اٌىشدٞ اٌّٛرٛس ثمزً جالي اٌذ٠ٓ ألٔٗ  -35

 .  لزً أخبٖ ׄ               .لزً اثٕٗׄ                لزً أِٗׄ                              لزً أثبٖׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2319ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشاثو     ) 
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 ج: من القائل:

 (      )    ئّٔٙب ػٕذٞ ٌٚٓ أعٍّّٙب ئ١ٌه دزٝ رإِٕٕٟ -1

 (      )    ِب أٔزُ ئال ِالئىخ ثؼضُٙ هللا ِٓ اٌغّبء...  -2

 

 أجب عما ٌلً: -د

 و١ف ػبػ اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ فٟ ٍِّىزٗ اٌقغ١شح ؟ ِٚبرا فؼً العزشداد ٍِىٗ اٌنبئغ ؟  - 1

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ ػٓ ِٛاجٙخ اٌززبس ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ػٍّٗ ثمذُِٚٙ . ػًٍ ٌّب ٠أرٟ : أؾغبي  - 2

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ِبرا رؼشف ػٓ ج١ؼ اٌخالؿ؟  –  3

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 و١ف خذع اٌىشدٞ اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ دزٝ رّىٓ ِٓ لزٍٗ ؟   - 4

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ( https://dardery.site/archives/2319ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشاثو     ) 
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