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 & ملخص الفصل

وصل تاجر الرقيق بالطفلين قطز وجلنار إلى حلب استعداداً لبيعهما في سوق الرقيق وضم إليهماا مملواااً    

ثالثاً هو بيبرس لانه اان يعاملهما معاملة حسنة ويعامل بيبرس باال قساول لتماردل  لاى ماوال مماا دفا  قطاز 

 . إلى العطف  ليه وتقديم بعض طعامه إليه وبذلك نشأت صداقة بينهما 

وفى يوم السوق تجم  الناس من ال ماان وجلس العبيد والجاوار  والللماان مان شاتى اسجنااس واسلاوان  

 لى الحصر جما ات متفرقة ،  ليها رجل يأخذ بيد أحدهم ويوقفه  لى دااة ، ثام يبادأ دالادالك باذار محاسانه 

 ويلرى المشترين بأوصافه لشرائه وهى طريقة غير إنسانية . 

اااان قطااز وجلنااار فااي ذهااول ممااا يشاااهدانه فااي سااوق الرقيااق واأنهمااا فااي منااام لااوا أنهمااا تااذارا قصااة   

اختطافهما فأخذا يمسحان  يونهما من الدم  بطارف ردائهماا خشاية أن ي هار  ليهماا الضاعف أماام النااس أو 

 ي هرا أقل تحمالً من زميلهما بيبرس الضاحك العابث . 

بمائة دينار لتاجر مصر  ثم بيا  قطاز لتااجر دمشاقي اسامه غاانم المقدساي بثالثمائاة بدأ الدال بي  بيبرس  

فأما جلنار فتنافس الحاضرون في شرائها و ل الدمشقي يزايد حتى بلغ ثالثمائة دينار وقد  ازم أا يزياد واااد 

ل بالزياادل حتاى ا يتراها لمنافسة الذ  زاد  ليه  شرل دنانير لاوا أن رأى ن ارل قطاز إلياه تساتعطفه أا يبخا

يفارق بينااه وبااين رفيقتااه فاازاد أربعاين ديناااراً ماارل واحاادل ليقطاا   لااى منافساه الطريااق فااي المزاياادل ومااا أشااد 

 فرحهما حيث لم يفترقا وجم  بينهما.

 س. وضح ايف  امل التاجر دمحموداً وجهادك ؟ وما أثر ذلك  ليهما ؟  ك1

ّٝ اٌزٜ ٔضي * وغبّ٘ب ِالثظ دغٕخ ٚأسادّٙب ٌُٚ ٠ىٍفّٙب أٜ  ػًّ ٠مِٛبْ ثٗ ٚرشوّٙب ٠ّشدبْ فٝ عبدخ اٌذ

ف١ٗ ثذٍت ٚلذ وبْ ٌط١فبً ِؼّٙب ؽٛاي اٌطش٠ك ٠مذَ ٌّٙب اٌطؼبَ ٠ٚغ١ٍّٙب ثبٌمظض ٚإٌٛادس ٠ٚغبػذّ٘ب فٝ 

 اٌشوٛة ٚإٌضٚي ٚأصش رٌه ِبي ا١ٌٗ اٌطفالْ ٚٔظشا ا١ٌٗ وؤٔٗ طذ٠ك ٌّٙب ال ربجش اشزشاّ٘ب ثبٌّبي .

 مملوك ثالث من هو؟ وايف اان يعامله؟س. اان للتاجر  ك2

* اٌٍّّٛن اٌضبٌش ٘ٛ )ث١جشط( ٚلذ أدؼشٖ أدذ ٚوالء اٌزبجش ا١ٌٗ ٚوبْ اٌزبجش ٠ؼبٍِٗ ِؼبٍِخ لبع١خ ٠ٚؼشثٗ 

 ٠ٚذجغٗ فٝ إٌّضي فال ٠جشدٗ.
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 س. ايف أدرك الصبيان أن التاجر اان حايماً فى سياسته م  مواليه؟ ك3

ثّٙب ٠ٚمغٛ ػٍٝ )ث١جشط( ٤ٔٗ ع١ئ اٌخٍك ١ّ٠ً اٌٝ ا٦ثبق )اٌٙشة( * ػشف رٌه د١ٓ سأ٠ب اٌزبجش ٠شفك 

 فؤدسن اٌطفالْ أْ اٌزبجش ٠ؼبًِ والً ثّب ١ٍ٠ك ِٓ اٌشذح ٚا١ٌٍٓ .

 س. ما موقف محمود وجهاد من بيبرس ؟ ك4

* وبْ )لطض( ٠ذغٓ ا١ٌٗ ٠ٚمزطغ ٌٗ ِٓ اداِٗ ٚدٍٛاٖ ٚوبْ ٠شفك ػ١ٍٗ فٕشؤ ِٓ جشاء رٌه طذالخ ِز١ٕخ 

أِب )جٍٕبس( فىبٔذ ِغ شفمزٙب ػ١ٍٗ رشؼش ثٕفٛس شذ٠ذ ِٕٗ ٚرزمٝ ٔظشارٗ اٌذبدح وؤٔٙب . عٙبَ ِبػ١خ  ث١ّٕٙب

 الرزذٍّٙب ػ١ٕب٘ب اٌٛد٠ؼزبْ.

 س.ماذا تعرف  ن سوق حلب ؟ وايف اان المماليك الثالثة وهم فى الطريق إلى السوق ؟ ك5

ٓ أؽشاف اٌّذ٠ٕخ فززمبؽش ا١ٌٗ إٌبط ِٓ * وبْ ٠مبَ ٠َٛ ا٤سثؼبء ِٓ وً أعجٛع فٝ سدجخ ٚاعؼخ فٝ ؽشف ِ

ج١ّغ ِذْ ٚلشٜ اٌشبَ ١ٌج١ؼٛا ٠ٚجزبػٛا ٠ٚشٙذٚا ِٕبفغ ٌُٙ ٚوبْ اٌغٛق ٠مغُ ألغبِبً فمغُ ٌٍذجٛة ٚاٌغالي 

سط ٚأدٚاد إٌّضي ٚلغُ ٥ٌد٠ٚخ ٚا٤دٕ٘خ ٚاٌّم٠ٛبد ٚلغُ ٌٍجٛاسٜ   َ ٚلغُ ٥ٌلّشخ ٚلغُ ١ٔ٣ٌخ ٚاٌظُّ

 ٚاٌؼج١ذ .

 ه التاجر م  مواليه الثالثة قبل أن يذهب بهم إلى سوق الرقيق ؟ س : ما الذ  فعل ك6

* فٝ طجبح ٠َٛ ا٤سثؼبء ر٘ت اٌزبجش ثّٛا١ٌٗ اٌضالصخ ثؼذ أْ اغزغٍٛا ٚوغبُ٘ ٚأطٍخ شؼشُ٘ ٚؽ١جُٙ ٚوبْ 

٠ّغه ث١ذ )ث١جشط( ٠جشٖ ٠ٚغجٗ ٠ٍٚؼٕٗ ٠ّٕب رشن )ِذّٛداً ٚجٙبد( فغبسا فشد١ٓ ّٚ٘ب ٠ظٕبْ أّٔٙب را٘جبْ 

 ٛد ٘زا اٌّٛعُ اٌؼظ١ُ ٌٍٚزفشط ػٍٝ ِب ف١ٗ. ٌشٙ

 س. ماذا فعل الدال حين سلم إليه التاجر مواليه الثالثة ؟ ك7

* أخز اٌذالي ٠مٍجُٙ ٠ٚخزجش ٔؼٛرُٙ صُ وزت أعّبءُ٘ فٝ دفزشٖ ٚرذذ وً اعُ ُِٕٙ طفزٗ ِٚعٕٗ ٚأطٍٗ 

ظ١ش ِغ غ١شُ٘ ِٓ اٌؼج١ذ ٚاٌجٛاسٜ ٚاٌّىبْ اٌزٜ ُجٍت ِٕٗ ٚألً ل١ّخ ٠طٍجٙب ف١ٗ طبدجٗ صُ ألؼذُ٘ ػٍٝ اٌذ

 اٌز٠ٓ ػٕذٖ .

 س. ايف اان حال المماليك الثالثة فى سوق الرقيق ؟ ك8

* وبْ )ِذّٛد ٚجٙبد( فٝ ر٘ٛي ِّب ٠شب٘ذأٗ ٚوؤّٔٙب فٝ ِٕبَ ال فٝ دم١مخ ٌٛال أّٔٙب رزوشا لظخ اخزطبفّٙب 

اٌؼؼف أِبَ إٌبط أٚ ٠ظٙشا ألً  فؤخزا ٠ّغذبْ ػ١ّٛٔٙب ِٓ اٌذِٛع ثطشف سدائّٙب خش١خ أْ ٠ظٙش ػ١ٍّٙب

رذّالً ِٓ ص١ٍِّٙب )ث١جشط( اٌؼبده اٌؼبثظ أِب )ث١جشط( فىبْ ِطّئٕبً ال أصش ػ١ٍٗ ِٓ اِزؼبع ) رؤٌُ 

ٚغؼت ( ٚوبْ ارا سأٜ ػجذاً أعٛد أٚ جبس٠خ شٛ٘بء ) لج١ذخ ( ػذه ٚأشبس اٌٝ لطض غ١ش ِىزشس )ِٙزُ( 

 ٠ج١جٗ )ث١جشط( ثغ١ش اخشاط ٌغبٔٗ ٚرذش٠ه دبجج١ٗ .ثبٌذالي اٌزٜ وبْ ٠ٕظش ا١ٌٗ ثبعزٕىبس فّب 
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 س. ايف بي  بيبرس ؟ ولمن ؟وبام؟ ولماذا فرح الدال ببيعه؟ ك9

ػغ )ث١جشط( ػٍٝ إٌّظخ ٚلذ ُجشد ِٓ ص١بثٗ اال ِب ٠غزش ٚعطٗ فجذا ٠بثظ اٌغبل١ٓ ثبسص اٌظذس ِفزٛي  ُٚ  *

ال ٠طّغ فٝ أوضش ِٓ خّغ١ٓ د٠ٕبساً فؤخز اٌغبػذ٠ٓ فزمذَ سجً ِظشٜ ٚاشزشاٖ ثّبئخ د٠ٕبس ٚوبْ إٌخبط 

اٌذالي فٛق أجشح اٌذالٌخ ٔظف ِب صاد ِٓ ل١ّزٗ ػٍٝ ِب دذدٖ اٌّبٌه ففشح ثزٌه فشدبً شذ٠ذاً صُ ٔضي ث١جشط 

 ِٚشٝ اٌٝ ِٛالٖ اٌّظشٜ ِض٘ٛاً ٠ىبد ٠خشق ا٤سع ر١ٙبً )رىجشاً( .

 س:  بم وصف الدال بيبرس ؟وماذا قال للتاجر المصرى؟  ك11

* ٚطفٗ ثبٌمٛح ٚأٔٗ ٠ذّٝ ع١ذٖ ٠ٚشد ػٕٗ و١ذ أػذائٗ ٚٚطفٗ ثؤٔٗ ِغبِش ِمذاَ ٠ٙضأ ثب٤٘ٛاي فٝ عبدخ 

 اٌّؼبسن ٠ٚؼض ِٓ ٠ٍّىٗ ،ٚلبي ٌٍّظشٜ ثبسن هللا ٌه ف١ٗ دبفع ػٍٝ ٘زا اٌغالَ اٌخج١ش فبٔٗ ششط أثبق. 

 س: لماذا يستعين تجار الرقيق بالشعراء ؟    ك11

أٚطبف اٌجٛاسٜ ٚاٌغٍّبْ ف١ٕبدْٚ ثٙب ػٍٝ ِٓ ٠ؼشػْٛ ثذغت ِب ٠مزؼ١ٗ *١ٌٕظّٛا ٌُٙ ِمطٛػبد فٝ 

 اٌّمبَ .

س:ما صفات الرجل الدمشقى؟وما الهادف الاذى جااء مان أجلاه الساوق؟ وماا م ااهر اهتماماه بتحقياق  ك12

 هذا الهدف؟

جخ، ٚ٘ذفٗ *ج١ًّ ا١ٌٙئخ رجذٚ ػ١ٍٗ ِخب٠ً إٌؼّخ ٚاٌضشاء ٚلذ خطٗ اٌش١ت فٝ سأعٗ ٌٚذ١زٗ فضادٖ ٚلبًسا ١٘ٚ

ب ٠ؤٔظ ثٗ ٠ٚؼٛع ثٗ فغبد ٌٚذٖ اٌخ١ٍغ )ِٛعٝ( ٚششاء جبس٠خ  ًّ ب ٚع١ ًِ ِٓ دؼٛس اٌغٛق ٘ٛ ششاء غال

 ٌزئٔظ صٚجٗ اٌؼجٛص،ِٚظب٘ش ا٘زّبِٗ ثزذم١ك ٘زا اٌٙذف

  0ر٘بثٗ اٌٝ اٌغٛق ِٕز اٌظجبح اٌجبوش  -1 

 ؽٛافٗ ػٍٝ دٍمبد اٌذال١ٌٓ ٚاٌغّبعشح  -2

 0ل١ك ١ٌذظً ػٍٝ ؽٍجٗ اجبٌزٗ اٌجظش فٝ ٚجٖٛ اٌش -3

س. ايف اان شعور الرجل الدمشقى حين وصل إلى حلقة الادال ؟ وماا شاعور الطفلاين نحاول ؟ولمااذا  ك13

 دار الدمشقى  لى الحلقات اسخرى؟

* د١ّٕب ٚلغ ثظشٖ ػٍٝ )لطضٚجٍٕبس( خفك لٍجٗ ٚلبي فٝ ٔفغٗ ٘ؤٔزا لذ ٚجذرجغ١زٝ ٚٚلف ثش٘خ ٠زفشط 

د اال ١ِالً ا١ٌّٙب ٚسغجخ ف١ّٙب ٚوبْ )لطض ٚجٍٕبس( ٠شؼشاْ ٔذٖٛ ثبٌؼ١ك أٚي )٠زؤًِ( فٝ اٌظج١١ٓ فّب ٠ضدا

ا٤ِش ٚدغجبٖ سل١جبً ِٛوالً ثبعزطالع ِب ٠ذبٚالْ عزشٖ ػٓ اٌؼ١ْٛ ٌٚىّٕٙب عشػبْ ِب ٌجضب أْ رجذي شؼٛسّ٘ب 

٠ك ٌّٙب ٠ؼشف ٔذٖٛ ِٚبال ا١ٌٗ د١ٓ سأ٠ب اٌط١جخ إٌبؽمخ فٝ ٚجٙٗ ٚأخزا ٠ٕظشاْ ا١ٌٗ فٝ دت ٚأدغب أٔٗ طذ

دم١مخ دبٌّٙب ٚلذ جبء ١ٌٕمزّ٘ب ِّب ّ٘ب ف١ٗ ، ٚداس اٌذِشمٝ ػٍٝ اٌذٍمبد ا٤خشٜ دزٝ ٠ضجذ ٌٕفغٗ ٠ٚغز١مٓ 

 أْ ١ٌظ ف١ٙب أطٍخ ِّٕٙب أٚ ١ٌظشف ا٤ٔظبس ػٕٗ ٚثخبطخ ٔظش اٌذالي ٌئال ٠ؼشف رؼٍمٗ ثّٙب ف١غ١ٍّٙب ػ١ٍٗ .
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 انية من الرجل الدمشقي ؟ س: ما الذ   نه الطفالن  ندما رأيا الن رات الح ك14

 * ظٕب أٔٗ سعٛي اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ ٚلذ جبء ١ٌخٍظّٙب ِّب ّ٘ب ف١ٗ .

 س:  لل: اان الصبيان يجيالن اسفاار فى رأسيهما فى وقت واحد. ك15

*٤ّٔٙب دسجب ًِؼب دزٝ ثٍغب ِٓ اٌزآٌف ٚاٌزّبصط أْ طبس أدذّ٘ب ٠ؼشف خج١ئخ ٔفظ ا٢خش ِٚىْٕٛ طذسٖ 

 مٍت ٚادذ .وؤّٔب ٠شؼشاْ ث

 س:  لل: تأاد الناس أن دقطًزا وجلنارك شقيقان . ك16

 * ٌشذح رمبسثّٙب فٝ اٌّالِخ ٚارفبلّٙب فٝ اٌذَ . 

 س. اان للدال ُسنة فى بي  الموالى ماهى ؟ ولماذا ؟ ك17

 * وبٔذ ُعٕزٗ )ؽش٠مزٗ( أْ ٠جذأ ثؼشع ا٤لً لذساً ٚرٌه ١ٌؼّٓ ثمبء إٌبط فٝ دٍمزٗ. 

 ى حيرل من أمر  رضه لقطز وجلنار ؟وايف أنتهت حيرتة ؟ س. لماذا وقف الدال ف ك18

* ادزبس اٌذالي فٝ أ٠ّٙب ٠جذأ ثؼشػٗ ٚرٌه ثغجت رمبسثّٙب اٌشذ٠ذ فٝ اٌّالِخ ٤ٚٔٗ ٌُ ٠جضَ )٠مطغ( أ٠ّٙب 

 ٠فؼً ا٤خش ٚلذ لطغ ػ١ٍٗ )لطض( ٘زا اٌزذ١ش د١ش لبَ ثؼشع ٔفغٗ .

 معرفة اللسان العربى؟ وايف بيعت جلنار ؟ وبام ؟ س. لمن بي  قطز ؟ وبام بي  ؟ولماذا تمنى دقطزك ك19

* رٕبفظ اٌشاغجْٛ فٝ ششاء )لطض( فىٝ سفىغ ل١ّزىخ دزىٝ ثٍغىٛا ِىبئز١ٓ ٚعىجؼ١ٓ فؤرّٙىب اٌذِشىمٝ صالصّبئىٗ فٍىُ 

٠جىشإ أدىذ ػٍىىٝ اٌض٠ىبدح فغىٍّٗ اٌىىذالي ا١ٌىٗ ِٚؼىٝ )لطىىض( ا١ٌىٗ فشدىبً ٠ذّىىذ هللا ػٍىٝ أْ ٌىُ ٠ظفىىش ) ٠فىٛص ( ثىىٗ 

ب ١ًٌٕب رط١١جًب ٌخىبؽشٖ عٛاٖ، ٚرّٕٝ  ًِ )لطض( ِؼشفخ اٌٍغبْ اٌؼشثٝ ١ٌج١ت اٌش١خ ػٍٝ دذ٠ضٗ د١ش وٍّٗ اٌش١خ وال

فٍُ ٠فُٙ )لطض( ِب ٠مٛي ،  أِب )جٍٕبس( فزٕبفظ اٌذبػشْٚ فٝ شىشائٙب ٚظىً اٌذِشىمٝ ٠ضا٠ىذ ػ١ٍٙىب دزىٝ ثٍغىذ 

ح دٔىب١ٔش ٌىٛال أْ سأٜ ٔظىشح )لظىض( صالصّئخ د٠ٕبس ٚلذ ػضَ ػٍٝ أال ٠ض٠ذ ٠ٚزشوٙب ٌٍّٕبفظ اٌىزٜ صاد ػ١ٍىٗ ػشىش

ا١ٌٗ رغزؼطفٗ أال٠جخً ػ١ٍٙب ثبٌض٠بدح فضاد اٌذِشمٝ أسثؼى١ٓ د٠ٕىبسا ِىشح ٚادىذح فمطىغ ػٍىٝ ِٕبفغىخ اٌطش٠ىك فىٝ 

  اٌّضا٠ذح

 س. لماذا أشترى الرجل الدمشقى جلنار؟ ك21

غ ِىٓ اٌمٍىك ٚاٌىذِغ فىٝ * أشزش٘ب رط١١جًب ٌخبؽش )لطض( اٌزٜ وبْ ٠ٕظش ا١ٌٙب ِٕزمغ اٌجج١ٓ ٠بثظ اٌشفز١ٓ ٠ٕزف

 ػ١ٕ١ٗ ٠غزؼطف اٌذِشمٝ ثؤال٠جخً  ثبٌض٠بدح فٝ ششائٙب دزٝ ال ٠فزشلب. 

 س: لماذا فرح قطز وجلنار ؟ ك21

 * فشح وً ِٓ لطض جٍٕبس ٤ّٔٙب ٌُ ٠فزشلب ، ٤ْ ع١ذّ٘ب ٚادذ ٚ٘ٛ اٌشجً اٌط١ت اٌذِشمٟ . 

 



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٠ٍٛط 6

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 الفصل السادس على تدريبات

 أمام العبارل غير الصحيحة:د×ك الصحيحة، و المة ك أمام العبارل أ: ض   المة د

 (   )        وبْ اٌزبجش اٌزٞ اشزشاّ٘ب ِٓ أً٘ دٍت. .1

 (   ) .ٌط١فًب ِؼّٙب ؽٛاي اٌطش٠ك ، ٠مذَ ٌّٙب اٌطؼبَ ، ٠ٚغبػذّ٘ب فٟ اٌشوٛة ٚإٌضٚي اٌزبجش وبْ .2

 (   )  .اٌزٟ وبْ ٠ج١ذ٘ب اجبدح دغٕخ اٌؼشث١خ٠غ١ٍّٙب ثبٌمظض ٚإٌٛادس ثبٌٍغخ وبْ اٌزبجش  .3

 (   )  . اشزشاٖ ِٓ اٌخبؽف١ٓ فٟ ثٍذ ا٤وشاد وبْ ٌٍزبجش ٍِّٛن صبٌش فٟ عّٕٙب .4

 (   ) وبْ اٌزبجش ٠مغٛ فٟ ِؼبٍِزٗ ػٍٝ اٌٍّّٛن اٌضبٌش ٠ٚذجغٗ ٚال ٠ذػٗ ٠جبسح إٌّضي. .5

 (   )    .٠ؼبًِ والً ثّب ١ٍ٠ك ِٓ اٌشذح ٚا١ٌٍٓ فٙٛ  فٟ ع١بعزٗ بدى١ّاٌزبجش وبْ   .6

 (   )  شؼش اٌظج١بْ ثب٦شفبق ػٍٝ ٘زا اٌٍّّٛن فىبٔب ٠مذِبْ ٌٗ ؽؼبِّٙب ١ٌٍزّٙٗ. .7

 (   )    وبٔذ جٍٕبس رشفك ػٍٝ ٘زا اٌٍّّٛن ٌٚىٕٙب وبٔذ رزمٟ ٔظشارٗ اٌذبدح.. .8

 (   )   ٌشبَ.عٛق دٍت وبْ ٠ؼمذ وً ٠َٛ صالصبء ٠ٚفذ ا١ٌٗ إٌبط ِٓ وً ِذْ ا .9

 (   )      وبْ ٘زا اٌغٛق ِخظض ٌزجبسح اٌؼج١ذ دْٚ عٛا٘ب. .10

 (   )      دًّ اٌزبجش ػج١ذٖ ػٍٝ ثغٍخ ٚر٘ت ثُٙ اٌٝ اٌغٛق.. .11

 (   )  جٍظ لطض ٚجٍٕبس ث١ٓ اٌؼج١ذ ال ٠ؼجؤْ ثشئ ٚال رجذٚ ػ١ٍّٙب أٞ ِظبا٘ش اٌذضْ . .12

 (   ) ف ٠ؼشع اٌؼج١ذ ٌٍج١غ.أثذٜ ث١جشط االِزؼبع ٚظٙش ػ١ٍٗ االوزئبة ٚ٘ٛ ٠شٜ و١ .13

 (   عّبرُٙ ، صُ وزت أعّبءُ٘ فٟ دفزشٖ ٚرذذ وً اعُ طفزٗ ٚعٕخٚ أطٍٗ)٠ٚخزجش ٔؼٛرُٙ  أخز اٌذالي .14

 (   )  اشزش ٜ اٌزبجش اٌّظشٞ ث١جشط ثّبئخ د٠ٕبس ٚأخزٖ ِٚؼٝ ِجبششح  ٌذبي عج١ٍٗ .15

 (   )    د٠ٕبس.وبْ اٌزبجش اٌذِشمٟ لذ سػٟ ثج١غ ث١جشط ثؤلً ِٓ ١ٍِغ اٌّبئخ  .16

 (   )     اصداد االصددبَ ػٍٝ دٍمخ اٌذالي ػٕذِب ر١ٙؤ ٌج١غ ِذّٛد ٚجٙبد. .17

 (   )  وبْ اٌشجً اٌذِشمٟ ج١ًّ ا١ٌٙئخ رجذٚ ػ١ٍٗ ِظب٘ش إٌؼّخ ٚاٌضشاء ٚد٠ٛ١خ اٌشجبة.  .18

 (   ) . ػٕذِب ٚلغ ٔظش اٌشجً اٌذِشمٟ ػٍٝ لطض ٚجٍٕبس ِبي ا١ٌّٙب ٚسغت فٟ ششائّٙب .19

 (   )     ذالي ١ًِ اٌشجً اٌذِشمٟ اٌٝ اٌطف١ٍٓ فجبٌغ فٟ اٌضّٓ.الدع اٌ  .20

 (   )،فزؼب٠مب أٚي ا٤ِشثّىبْ ٘زا اٌش١خ اٌج١ًّ ا١ٌٙئخ ٚرىشاسٖ إٌظش ا١ٌّٙب  لطض ٚجٍٕبس شؼش .21

 (   )   رجذٌذ ِشبػش اٌطف١ٍٓ رجبٖ اٌش١خ ثؼذِب أدغب فٟ ٔظشارٗ اٌؼطف ٚاٌذٕبْ . .22

 (   )     جالي  اٌذ٠ٓ ٦ٔمبر اٌطف١ٍٓ. وبْ اٌشجً اٌذِشمٟ سعٛال أسعٍٗ .23

 (   )     لبَ اٌذالي ثؼشع لطض لجً جٙبد ٤ٔٗ ٠شٜ أٔٙب أفؼً ِٕٗ. .24

 (   )  . أظشف اٌشجً اٌذِشمٟ ثؼذِب اشزشٜ لطض ٌُٚ ٠ٕزظش ػشع جٙبد ٌٍج١غ . .25

 ( https://dardery.site/archives/2421ٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ ا٦جبثبد اػغؾ ػٍٝ اٌشاثؾ     ) 

https://dardery.site/archives/2421


  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٠ٍٛط 7

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 تخير اإلجابة الصحيحة لما يلي من بين البدائل المتاحة: -ب

 

 وبْ اٌزبجش اٌزٞ اشزشٜ اٌطف١ٍٓ ِٓ: -1

 . عّشلٕذׄ                      ثالد ا٤وشادׄ                      اٌشبَ ׄ                           ِظشׄ  

 ِبي اٌطفالْ اٌٝ اٌزبجش ٚأدغب أٔٗ طذ٠مّٙب ثغجت : -2

  وً ِب عجكׄ       ِغبػذرٗ ٌّٙب فٟ اٌشوٛة ٚإٌضٚيׄ   دغٓ ِؼبٍِزٗ ٌّٙب     ׄ   وضشح والِٗ ِؼّٙب       ׄ  

 اٌزمٝ اٌطفالْ ثج١ذ اٌزبجش اٌزٞ اشزشاّ٘ب ثـ : -3

 أسثؼخ ِّب١ٌهׄ   صالصخ ِّب١ٌه . ׄ   ٍِّٛو١ٓ آخش٠ٓ                 ׄ   ٍِّٛن ٚادذ                ׄ  

 وبْ اٌطفالْ ٠ؼججبْ ِٓ اٌزبجش ثغجت : -4

 اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخׄ   عٛء ِؼبٍِزٗ ٌّٙب  . ׄ   عٛء ِؼبٍِزٗ ٌج١جشط     ׄ   دغٓ ِؼبٍِزٗ ٌج١جشط      ׄ  

 اٌغجت اٌذم١مٟ ٚساء ِؼبٍِخ اٌزبجش ٌج١جشط ٘ٛ : -5

 ِذبٌٚزٗ اٌٙشٚة  .  ׄ          ػؼف ث١جشطׄ   اعبءرٗ ٌمطض                ׄ   اعبءرٗ ٌجٍٕبس               ׄ  

 ٚطف اٌطفالْ اٌزبجش ثبٌذىّخ ٤ٔٗ : -6

 ِٚؼبٍِخ ث١جشط  بفّشق ث١ٓ ِؼبٍِزّٙ ׄ       وبْ ٠ذىٟ ٌّٙب اٌمظضׄ   ػشف أطٍّٙب     ׄ   أدغٓ ا١ٌّٙب  ׄ  

 ِبػذا :وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ طفبد ث١جشط  -7

 وض١ش ِذبٚالد اٌٙشةׄ    لٛٞ اٌج١ٕبْ  .ׄ   ػ١ٕبٖ صسلبٚاْ                ׄ   ؽ١ت اٌمٍت               ׄ  

 شؼشد " جٍٕبس " ٔذٛ " ث١جشط " ثـ : -8

   ٚاٌضب١ٔخا٤ٌٚٝ  ׄ                 اٌىشا١٘خׄ                 اٌشفمخ                 ׄ               إٌفٛس              ׄ  

 ِٛػذ عٛق "دٍت " ٠ىْٛ ٠َٛ :  -9

 اٌغجذׄ    اٌجّؼخ .  ׄ      اٌخ١ّظ  ׄ            ا٤سثؼبء                 ׄ  

 وبْ اٌطفالْ فٟ ؽش٠مّٙب اٌٝ اٌغٛق ٠شؼشاْ ثـ: -10

 اٌذضْ  .ׄ           اٌالِجالح ׄ      اٌفشح              ׄ    اٌذ٘شخ                 ׄ  

 اٌغٍّبْ ٚاٌجٛاسٞ ٌٍج١غ فٟ اٌغٛق ٠غّٝ :اٌزٞ ٠ؼشع  -11

 ٚع١ؾ  .ׄ            ربجشׄ       دالي        ׄ       عّغبس             ׄ  

 وبْ شؼٛس " ث١جشط " ٚ٘ٛ فٟ اٌغٛق : -12

 ِىزئجبׄ      خبئفب . ׄ     ِطّئٕب                        ׄ    ِٕذ٘شب                 ׄ  

 



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٠ٍٛط 8

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 ؼشاْ فٟ اٌغٛق ثـ :شفىبٔب ٠ٚأِب " لطض " ٚ "جٍٕبس "  -13

 اٌفشدخ ٚاٌغؼبدح . ׄ              اٌالِجالح االؽّئٕبْ ٚ ׄ   اٌخٛف ٚاٌزػش       ׄ   اٌذضْ ٚاٌٛجَٛ          ׄ  

 وٍّب غٍت اٌجىبء "لطض" ٚ"جٍٕبس" أِغىب دِؼّٙب ثغجت : -14

 ِٓ اٌذبػش٠ٓ    ّ٘ب د١بء ׄ        خٛفّٙب ِٓ اٌزبجش    ׄ  

 ب ِٓ ث١جشط  .ّٙخٛف ׄ        اٌذِشمٟخٛفّٙب ِٓ اٌشجً ׄ  

 ثذأ اٌذالي فٟ ػشع غٍّبٔٗ اٌضالصخ ثـ : -15

 لطض ٚجٍٕبس ِؼبׄ     ث١جشط . ׄ   جٍٕبس                             ׄ   لطض                        ׄ  

 ٚطف اٌذالي "ث١جشط" ػٕذ ػشػٗ ٌٍج١غ ثـ  : -16

 اٌٛعبِخ ٚاٌجّبيׄ    اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ   . ׄ   اٌمٛح ٚإٌّؼخ               ׄ   ا٤ِبٔخ ٚاٌٛفبء           ׄ  

 اشزشٜ " ث١جشط " ربجش ِٓ : -17

 دّضׄ      ِظش  . ׄ   دٍت                              ׄ   دِشك                          ׄ  

 ثبع اٌذالي " ث١جشط " ثّجٍغ : -18

 صٍضّبئخ د٠ٕبس   .  ׄ       ِبئزٟ د٠ٕبس               ׄ        ِبئخ د٠ٕبس          ׄ      خّغٓ د٠ٕبس ׄ  

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ طفبد اٌشجً اٌذِشمٟ ِبػذا : -19

 اٌمٛح ٚاٌفزٛح   .  ׄ        اٌٛلبس ٚا١ٌٙجخׄ   إٌؼّخ ٚا١ٌغبس     ׄ   جّبي ا١ٌٙئخ                           ׄ  

 اعُ اٌذالي اٌزٞ ثبع اٌغٍّبْ اٌضالصخ ٘ٛ  -20

 ػٍٟ اٌٛاعطٟׄ     غبُٔ اٌٛاعطٟ  . ׄ   دبفع اٌٛاعطٟ              ׄ   دغٓ اٌٛاعطٟ         ׄ  

 وبْ اٌطفالْ ٠ّغذبْ دِٛػّٙب خٍغخ فال ٠شاّ٘ب ِٓ اٌذبػش٠ٓ اال : -21

 .   اٌذِشمٟاٌش١خ ׄ   ث١جشط                     ׄ              اٌزبجش اٌذِشمٟׄ       اٌذالي       ׄ  

 أٚي ا٤ِش ٔذٛ اٌشجً اٌذِشمٟ ثـ :شؼش اٌطفالْ  -22

 ا١ًٌّׄ    اٌغؼت   .  ׄ   اٌؼ١ك                                ׄ    اٌذت                     ׄ  

 رجذي شؼٛسّ٘ب ٔذٖٛ ثغجت : -23

 جّبي ١٘ئزٗׄ     وضشح ِبٌٗ  .  ׄ    ٌطف ٔظشارٗ          ׄ   سلخ والِٗ                         ׄ  

 ٌٍش١خ ، ففغشا رؼٍمٗ ثّٙب ػٍٝ أٔٗ : اؽّؤْ اٌطفالْ -24

 ِٓ أرجبع جالي اٌذ٠ٓ          ׄ         ِٓ أرجبع جٕى١ض خبْ      ׄ  

 ِٓ أرجبع اٌخبؽف١ٓ .ׄ              ِٓ اٌّشالج١ٓ ٌٍؼج١ذ فٟ اٌغٛقׄ  

 



  

 

 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٠ٍٛط 9

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 دبس اٌذالي فٟ أِش اٌطف١ٍٓ ثؤ٠ّٙب  ٠جذأ فمطغ د١شرٗ :  -25

 جٍٕبس . ׄ                 اٌشجً اٌذِشمٟׄ        لطض         ׄ      ث١جشط               ׄ  

 ٚطف اٌذالي " لطض" ػٕذ ث١ؼٗ ثىً ِّب ٠ٍٟ ِبػذا : -26

 لٛرٗ ٚثؤعٗ . ׄ                 وشَ ا٤طًׄ      شجبػزٗ ٚ٘ذٚءٖ       ׄ   اٌٛعبِخ ٚاٌزوبء              ׄ  

 اشزشٜ اٌشجً اٌذِشمٟ " لطض " ثـ : -27

 صٍضّبئخ د٠ٕبس  . ׄ   ِبئزٟ د٠ٕبس                        ׄ   ِبئخ د٠ٕبس                 ׄ      خّغ١ٓ د٠ٕبس ׄ  

 رّٕٝ " لطض " ٌٛ وبْ ٠فُٙ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌشد ػٍٝ  : -28

 ِالؽفخ اٌشجً اٌذِشمٟ .ׄ                ١ٌؼٍٓ ػٓ أطٍٗׄ      اؽشاء اٌذالي      ׄ   عخش٠خ ث١جشط             ׄ  

 جؼً اٌذِشمٟ ٠ذشص ػٍٝ ششاء " جٍٕبس " ٘ٛ :اٌغجت اٌزٞ  -29

 ششف أطٍٙب  . ׄ               اسػبء لطضׄ   سلخ لٍجٗ ٌٙب              ׄ      جّبٌٙب              ׄ  

 اشزشٜ اٌشجً اٌذِشمٟ " جٍٕبس " ثـ : -30

 أسثؼّبئخ د٠ٕبسׄ     د٠ٕبس    350 ׄ   د٠ٕبس                 300 ׄ         د٠ٕبس             250 ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2421ٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ ا٦جبثبد اػغؾ ػٍٝ اٌشاثؾ     ) 

 ج: من القائل:

 (     )  ثبسن هللا ٌه ف١ٗ ٚدبفع ػٍٝ ٘زا اٌغالَ. . -

 (     )    ٘ؤٔزا لذ ٚجذد ثغ١زٟ. . -

 أجب  ما يلي: -د

 ِب ٘ذف اٌشجً اٌذِشمٟ ِٓ دؼٛس اٌغٛق  ؟ ِٚب ِظب٘ش ا٘زّبِٗ ثزذم١ك ٘زا اٌٙذف ؟  - 1

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

 

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

 ِب طفبد اٌشجً اٌذِشمٝ؟ ؟ -2

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

 

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

ُ  رؼب٠مب ِٕٗ أٚي ا٤ِش صُ أخزا ١ّ٠الْ ا١ٌٗ ؟ - 3  ِبرا أصبس ا٘زّبَ لطض ٚ جٍٕبس فٟ اٌش١خ اٌج١ًٍ ؟ ٌٚ

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

 

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

 ِب اٌزٞ ظٕٗ اٌطفالْ ػٕذِب سأ٠ب إٌظشاد اٌذب١ٔخ ِٓ اٌشجً اٌذِشمٟ ؟   - 4

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

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 تايلوس في قصة )وا إسالماه(

 رب٠ٍٛط 10

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 ٌّبرا أشزشٜ اٌشجً اٌذِشمٝ جٍٕبس؟ - 5

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

 

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

 غ١ش ربجش اٌشل١ك اعّٟ ِذّٛد ٚجٙبد فّبرا أعّبّ٘ب ؟  -6

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