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 ملخص الفصل

ق األلم عندما ٌفتقد أخته المرحة بعدما اختطفها الموت ، وهً فً الرابعة ، والفتى ٌرى أن اإلهمال سبب موتها الفتى ٌذو&  

 مثلما كان سبباً فً فقده بصره وهو صغٌر .

&  منذ ذلك الٌوم اتصلت األواصر بٌن الحزن وبٌن هذه األسرة . فما هً إال أشهر حتى فقد الشٌخ أباه الهرم . وما هً إال 

 أشهر أخرى حتى فقدت أّم الصبً أّمها الفانٌة.

والذي طبع حٌاتها بطابع من الحزن لم ٌفارقها، والذي ابٌّض له شعر  ، &  وجاء الٌوم المنكر الذي لم تعرف األسرة ٌوما مثله

تضحك إالّ بكت إثر وال  ،وأال تذوق للفرح طعما ، األبوٌن جمٌعا، والذي قضى على هذه األم أن تلبس السواد إلى آخر أٌامها

 حٌنما توفً شقٌق طه بالكولٌرا. 2920أغسطس من سنة  02وال تنام حتى ترٌق بعض الدموع كان هذا الٌوم ٌوم  ،ضحكها

 .فقد كانت علة أخٌه تتمثل له فً كل لٌلة   ،&  ومن ذلك الٌوم عرف الصبً األحالم المروعة 

1.   َ  ِٓ اٌـفغ ٌٍمب٘غح  ؟ : و١ف وبْ اٌصجٟ )طٗ( ٠مّضٟ أ٠بِٗ  ثؼض أْ ُدِغ

ح  ،ث١ٓ اٌج١ذ ٚاٌىزَّبة ٚاٌّذىّخ ٚاٌّـجض ٚث١ذ اٌّفزش ِٚجبٌؾ اٌؼٍّبء ٚدٍمبد اٌظوغ   ٌٚىٕٙيب  ،ال ٘يٟ ثيبٌذٍٛح ٚال ٘يٟ ثيبٌّغَّ

 ٚرّضٟ ف١ّب ث١ٓ طٌه فبرغح ؿش١فخ. ،رذٍٛ د١ٕبً ٚرّغ د١ٕبً آسغ 

 : ِزٝ ػغف اٌصجٟ األٌُ اٌذم١مٟ ؟ ِٚب اٌظٞ اوزشفٗ ػٕضئظ  ؟ .0

 ػغفٗ ػٕضِب فمض أسزٗ اٌصغغٜ ثبٌّٛد .  

ٚاوزشف أْ رٍه ا٢الَ اٌزٟ وبْ ٠شمٟ ثٙب ٠ٚىغٖ اٌذ١بح ِٓ أجٍٙب ٌُ رىٓ ش١ئبً ، ٚأْ اٌض٘غ لبصع ػٍٝ أْ ٠إٌُ إٌبؽ ٠ٚإط٠ُٙ  -  

 ٠ٚذجت ئ١ٌُٙ اٌذ١بح ٠ْٚٙٛ ِٓ أِغ٘ب ػٍٝ ٔفٛؿُٙ فٟ ٚلذ ٚادض.

ُ  ٚصف طفٌٛزٙ .7 ُ  ٚصف اٌصجٟ أسزٗ ؟ ٚث  ب ؟ : ث

 ل٠ٛخ اٌش١بي   -ػظثخ اٌذض٠ش   -فص١ذخ اٌٍـبْ    -طٍمخ اٌٛجٗ  -ٚصف اٌصجٟ أسزٗ ثأٔٙب :  سف١فخ اٌغٚح  

رجٍؾ ئٌٝ اٌذبئظ فززذضس ئ١ٌٗ وّب رزذضس أِٙب ئٌٝ ػائغرٙب ، ٚرجؼش فيٟ ويً اٌٍؼيت  ،ٚصف طفٌٛزٙب ثأٔٙب : طفٌٛخ ٌٙٛ ٚػجش  -

ٚ٘يظٖ  ،ٚ٘يظٖ اٌٍؼجيخ فزيٝ  ،رضفٟ(ػ١ٍٙب ششص١خ. فٙظٖ اٌٍؼجخ اِيغأح ٚ٘يظٖ اٌٍؼجيخ عجيً اٌزٟ وبٔذ ث١ٓ ٠ض٠ٙب عٚدبً ل٠ٛبً ٚرـجغ )

ٚأسيغٜ فيٟ ظي١ع  ،ٚرصً ث١ٕٙب األدبص٠ش ِغح فٟ ٌٙيٛ ٚػجيش  ،ٚاٌطفٍخ ث١ٓ ٘إالء األششبص ج١ّؼب رظ٘ت ٚرجٟء  ،اٌٍؼجخ فزبح 

 ِٚغح صبٌضخ فٟ ٘ضٚء ٚاطّئٕبْ. ،ٚظضت 

 .: صف اؿزؼضاص اٌج١ذ الؿزمجبي اٌؼ١ض .4

وبٔذ أَ اٌصجٟ رؼض اٌشجؼ ٚاٌفط١يغ ، ٚئسيٛح اٌصيجٟ اٌىجيبع ٠زجٙيْٛ ٌٍش١يبط ٚاٌذيظاء )صيبٔغ األدظ٠يخ( ، ٚئسٛريٗ اٌصيغبع ٠ٍٙيْٛ 

ثٙظٖ اٌذغوخ اٌطبعئخ ، ػٍٝ ػىؾ ِٕٗ فٙٛ ثغ١غ دبجخ ٌٍظ٘بة ٌٍش١بط ٚال اٌذظاء ِٚب وبْ ١ِبالً ٌٍٙٛ ِضٍُٙ . ٚئّٔب وبْ ٠ؼ١ش فٝ 

 .لغأٖ فٝ اٌىزت ػبٌُ اٌش١بي ٠ـزّضٖ ِّب 

 : و١ف ِبرذ أسزٗ اٌصغغٜ ؟  .8

أصجذذ اٌطفٍخ طاد ٠َٛ ضؼ١فخ ٘ؼ٠ٍخ فٍُ ٠ٙزُ أدض ٚظٍذ ِذِّٛخ ٚ٘ٝ ٍِمبح فٝ ٔبد١خ ِٓ اٌضاع ٌّيضح صثصيخ أ٠يبَ ، ٚفيٝ ػصيغ 

 فبعلذ اٌذ١بح .ا١ٌَٛ اٌغاثغ ػاص اٌصغار ٚأسظد اٌطفٍخ رزٍٜٛ ، ٚاألَ رـم١ٙب أٌٛأب ِٓ اٌضٚاء ٚفجأح أسظ ص١بح اٌطفٍخ ٠شف ٚ
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 : صف ٌذظخ إٌٙب٠خ ػٕض ٚفبح اٌطفٍخ . ِٚب اٌظٞ س١ً ٌألَ ؟ ًٚ٘ وبْ صذ١ذب ؟  .0

ٚرمضَ ا١ًٌٍ ٚأسظ ص١بح اٌفزبح ٠ٙضأ ٚأسظ صٛرٙب ٠شف ، ٚأسظ اضطغاثٙب ٠شف ، ٚس١ً ئٌٝ ٘يظٖ األَ  اٌزؼـيخ أْ ق ليض ؿيّغ ٌٙيب 

عأف ثٙيب ٚأْ سفيٛد اٌصيٛد  ٚ٘يضٚء ٘يظا االضيطغاة وبٔيب آ٠زيٟ ٘يظٖ  ٌٚؼٚجٙب ، ٚأْ لض أسظد األػِخ رٕذيً ، ٚأْ ق ويبْ ليض 

اٌغأفخ ، رٕظغ األَ ئٌٝ اثٕزٙب ف١ش١ً ئ١ٌٙب أٔٙب ؿزٕبَ ،صُ رٕظغ فاطا ٘يضٚء ِزصيً ال صيٛد ٚالدغويخ ٚئّٔيب ٘يٛ ٔفيؾ سف١يف شيض٠ض 

 . اٌشفخ ٠زغصص ث١ٓ شفز١ٓ ِفزٛدز١ٓ ل١ٍث صُ ٠ٕمطغ ٘ظا إٌفؾ ٚئطا اٌطفٍخ لض فبعلذ اٌذ١بح

ُ  ػّض طٗ دـ١ٓ شم١مزٗ ضذ١خ اإلّ٘بي ؟ .3 ٌِ : 

ػّض طٗ دـ١ٓ شم١مزٗ ضذ١خ اإلّ٘بي ؛ ألْ أدضاً ٌُ ٠ٙزُ ثٙب ػٕضِب ظٙغد أػيغا  اٌّيغ  ػ١ٍٙيب ٚظٍيذ ِذِّٛيخ أ٠بِيبً ، ٌٚيُ  

 ٠ـزضِع أدض اٌطج١ت ٌؼثجٙب .

 : طوغ اٌىبرت أْ ئّ٘بي األثٕبء فٟ اٌمغٜ أِغ ػبصٞ . ٚضخ أؿجبة طٌه .    .1

طفبي فٟ اٌمغٜ ِٚضْ األلب١ٌُ ِؼغضْٛ ٌٙظا إٌٛع ِٓ اإلّ٘بي ٚال ؿ١ّب ئطا وبٔيذ األؿيغح وض١يغح اٌؼيضص ، ٚعثيخ اٌج١يذ وض١يغح .ٚاأل

 اٌؼًّ 

 : ٌٕـبء اٌمغٜ فٍـفخ آصّخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ أطفبٌُٙ اٌظ٠ٓ ٠شىْٛ ِٓ ِغ  ِب . ٚضخ . .0

بصخ ئطا وبٔذ األؿغح وج١غح اٌؼضص ٚاألَ وض١غح اٌؼّيً ، ئّٔيب رزغويٗ ويٟ اٌفٍـفخ ا٢صّخ : ئطا اشزىٝ طفً فٕبصعاً ِب رٙزُ ثٗ أِٗ ٚس  

ريؼصعٜ اٌطج١يت أٚ رجٍٙيٗ ، ٚئطا ػبٌجزيٗ فزؼبٌجيٗ ثؼٍيُ إٌـيبء فيٟ اٌغ٠يف )اٌٛصيفبد  ثيًثٕفـٗ ، ٚال رظ٘ت ثٗ ئٌيٝ طج١يت  ٠شفٝ

 اٌجٍض٠خ( . 

صيجٟ أْ شيجذبً ِش١فيبً ٠ذٍيك ػٍيٝ ٘يظٖ اٌيضاع : " دزٝ ئطا وبْ ػصغ ا١ٌَٛ اٌغاثغ ٚلف ٘ظا وٍٗ فجأح . ٚلف ٚػغفذ أَ اٌ .16

 .." .. ِب اٌشجخ اٌّش١ف اٌّمصٛص ؟

 اٌشجخ اٌّش١ف ٘ٛ شجخ اٌّٛد اٌظٞ اسزطف شم١مزٗ . 

 : ِب اٌظٞ وبْ ٠فؼٍٗ اٌش١ز ٚاألَ وٍّب اػصاص صغار اٌطفٍخ ؟  .11

د ٚآ٠بد ِٓ اٌمغآْ ٠زٛؿً )٠ـيزٕجض( ف١ٕصغف ِّّٙٙبً ثصٍٛا ،اٌش١ز وبْ ٠أسظٖ اٌضؼف اٌظٞ ٠أسظ اٌغجبي فٟ ِضً ٘ظٖ اٌذبي  

 ثٙب ئٌٝ ق.

 أِب األَ فىبٔذ جبٌـخ ٚاجّخ رذضق فٟ اثٕزٙب ٚرـم١ٙب أٌٛأب ِٓ اٌضٚاء .  -

 : صف دبٌخ األؿغح ػٕض ٚفبح اٌطفٍخ .  .10

ع ٚليض لـيذ صغسذ األَ ٌٚطّذ اٌشض٠ٓ ٚوبْ اٌضِغ ٠مطغ صٛرٙب ، ٚاألة ٌُ ٠ٕطك ٌٚىٕيٗ ثىيٝ ، أِيب اٌصيج١خ أزشيغٚا فيٝ اٌيضا  

 لٍٛة اٌجؼض فٕبِٛا ٚعق اٌجؼض فـٙغٚا . 

 : " ف١ب ٌٗ ِٓ ٠َٛ ، ٠ٚب ٌٙب ِٓ ضذب٠ب ! ٠ٚب ٔىغ٘ب ِٓ ؿبػخ " ِب اٌـبػخ اٌّشبع ئ١ٌٙب ؟  .17

 د١ٓ ػبص اٌش١ز ئٌٝ صاعٖ ِغ اٌظٙغ ، ثؼض أْ ٚاعٜ اثٕزٗ فٝ اٌزغاة ، ٚوبْ طٌه ٠َٛ ػ١ض األضذٝ .   

غ ٚلض ٚاعٜ اثٕزٗ فٟ اٌزغاة... ِٕظ طٌيه ا١ٌيَٛ ارصيٍذ األٚاصيغ ثي١ٓ اٌذيؼْ ٚثي١ٓ ٘يظٖ : " ػبص اٌش١ز ئٌٝ صاعٖ ِغ اٌظٙ .14

 ِبطا لصض اٌىبرت ثٙظٖ األٚاصغ ؟   األؿغح ..." .

لصض اٌىبرت ثٙظٖ األٚاصغ اؿزّغاع األدؼاْ فٟ اٌج١ذ فمض سطف اٌّيٛد ثؼيض طٌيه أثيبٖ اٌٙيغَ )شيض٠ض اٌىجيغ( ، ِٚيب ٘يٟ ئال أشيٙغ  

 اٌى١ٌٛغا . ٌصجٟ أِٙب اٌفب١ٔخ )اٌٙبٌىخ(، صُ وبٔذ اٌىبعصخ ثفمض اثٕٙب ثضاءأسغٜ دزٝ فمضد أَ ا

 



 

 0202/0202 الثانوي الثالثالصف                                                               قراءة فً قصة األٌام تاٌلوس

                            تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050         
7 

 : ِب ا١ٌَٛ اٌظٞ طجغ األؿغح ثطبثغ اٌذؼْ اٌضائُ ؟ .18

ػٕيضِب اسزطيف اٌّيٛد اثيُٕٙ اٌيظٞ ويبْ ٠يضعؽ ثّضعؿيخ اٌطيت ثؼيض  1060أظـيطؾ ِيٓ ؿيٕخ  01وبْ ٘ظا ا١ٌَٛ ٠َٛ اٌش١ّؾ   

 ئصبثزٗ ثّغ  اٌى١ٌٛغا .

 ء اٌظٞ رفشٝ ثبٌجثص ؟ ٚو١ف لبِٚٗ أً٘ اٌمغ٠خ ؟: ِب اٌٛثب .10

 ٚثبء اٌى١ٌٛغا ٚلض رفشٝ ثبٌمغ٠خ ٚاٌمغٜ اٌّجبٚعح وٍٙب وّب رفشٝ ثبٌجثص وٍٙب ٚصِغ ِضٔبً ٚثثصاً ِٚذب أؿغاً وبٍِخ . 

ٓ أجضيٛا فيٟ األع  أِب اٌّمبِٚخ فمض لبَ ؿ١ضٔب ثؼًّ األدججخ ٚٚػػٙب ػٍٝ أً٘ اٌمغ٠خ ، ٚأعؿٍذ ِصٍذخ اٌصذخ األطجيبء اٌيظ٠ -

 ثأصٚارُٙ ٚس١بُِٙ ٠ذجؼْٚ اٌّغضٝ.

 :ِزٝ أصبة ٚثبء اٌى١ٌٛغا ِصغ ؟ ِٚبطا فؼً ثأٍ٘ٙب ؟ ٚثُ وبٔذ رذضس األَ ٔفـٙب ؟  .13

 ، أٍ٘ه أٍ٘ٙب ٚصِغ ِضٔب ٚلغٜ ِٚذب أؿغا وبٍِخ ، ِٚأل اٌشٛف إٌفٛؽ .  1060/ أظـطؾ /  01فٝ   

 أي ٔفـٙب أٌف ِغح فٝ وً ٠َٛ ثّٓ رٕؼي إٌبػٌخ ِٓ أثٕبئٙب . وبٔذ أَ اٌصجٝ فٝ ٍ٘غ ِـزّغ ، ٚوبٔذ رـ -

ُ  ٚصف اٌىبرت شم١مٗ طبٌت ِضعؿخ اٌطت ؟ٚو١ف أص١ت ثٛثبء اٌى١ٌٛغا ؟ .11  : ث

وبْ شبثب ٔج١جبً ، طوٝ اٌمٍت وبْ أٔججُٙ ٚأطوبُ٘ ، ِجزٙجبً أثضاً ، ٚويبْ دبصيث ػٍيٝ اٌجىبٌٛع٠يب ٚليض أزـيت ٌّضعؿيخ اٌطيت ٚفيٟ  

اٌص١ف ١ٌظ٘ت ئٌٝ اٌمب٘غح دزٝ ٠ٍزذك ثّضعؿخ اٌطت . ٚػٕضِب ديً ٚثيبء اٌىي١ٌٛغا ارصيً ثطج١يت اٌّض٠ٕيخ ٚعافميٗ  أزظبع أمضبء

 .دزٝ ٠زضعة ِؼٗ ػٍٝ ِذبعثخ اٌّغ  ٌٚىٕٗ أص١ت ثبٌى١ٌٛغا ِٚبد

 : صف آسغ ٠َٛ ٔشظ ف١ٗ اٌشبة لج١ً إٌبػٌخ اٌزٟ أصبثزٗ. .10

رٗ أسجغ األؿغح أُٔٙ فٟ طغ٠ك اٌمضبء ػٍٝ اٌٛثبء ، صُ شؼغ ثجؼض اٌغض١يبْ ، سغط اٌشبة ِغ اٌمٛافً اٌطج١خ وؼبصرٗ ، ٚثؼض ػٛص 

 ٚجٍؾ ئٌٝ أث١ٗ ل١ٍثً ، صُ سغط ِغ أصضلبئٗ ٠مضْٛ ثؼض ا١ًٌٍ ػٍٝ شبطئ رغػخ اإلثغا١ّ١٘خ .

ُ  أص١ت اٌطج١ت اٌشبة ؟ .06  : ث

 ٠مظذ ا١ٌٕبَ فمض رأٌُ ِٓ اٌمٟء .أص١ت ثٛثبء اٌى١ٌٛغا ، فجؼض ِٕزصف ا١ًٌٍ صغر اٌشبة صغسخ اسزغلذ ؿىْٛ ا١ًٌٍ ٚأ 

 : صف دبي األة ثؼض اشزضاص األٌُ ثبثٕٗ اٌشبة. .01

وبْ ٘بصئبً عػ٠ٕبً ، سبئفبً ػٍٝ اثٕٗ ٌىٕٗ ِزّبؿه إٌفؾ ِـزؼض الدزّبي إٌبػٌيخ ، صيُ ليبَ ثاصسيبي اثٕيٗ ٌذجغريٗ ٚأِيغ ثبٌفصيً ثي١ٓ  

 اٌشبة ٚث١ٓ ئسٛرٗ ٚاؿزضػٝ اٌطج١ت .

 : صف دبي األَ. .00

فخ ِإِٕخ ، فىبٔذ رغفغ ٚٚجٙٙب ٌٍـّبء ٚرجزٙيض فيٝ اٌيضػبء ٚاٌصيثح ، صيُ رؼيٛص ئٌيٝ ٌٚيض٘ب رـيٕضٖ ئٌيٝ صيضع٘ب ظ١يغ وبٔذ سبئ  

 ِٙزّخ ثّب لض ٠ص١جٙب ِٓ ػضٜٚ 

 : ِب ِٛلف أً٘ اٌمغ٠خ ِّب ٠ذضس ٌٍشبة ؟ .07

ٚظً اٌطج١يت ٠زيغصص ويً ؿيبػخ  رجّغ أً٘ اٌمغ٠خ سبعط إٌّؼي فٟ اٌصجبح ٠ٛاؿْٛ اٌش١ز ث١ّٕب اػصدُ اٌضاع ثٕـٛح ٠ٛاؿ١ٓ األَ  

 ٠زبثغ دبٌخ اٌّغ٠ض اٌشبة .

 : وبْ ٌٍشبة أ١ِٕخ أس١غح ، فّب ٟ٘ ؟ .04

 رّٕٝ أْ ٠غٜ أسبٖ األػ٘غٞ اٌّٛجٛص ثبٌمب٘غح ، ٚػّٗ اٌّٛجٛص ثبٌجٕٛة ٌظٌه طٍت أْ ٠جغلب ئ١ٌّٙب ١ٌغاّ٘ب ػٍٝ ػجً . 
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 : صف اٌشبة أصٕبء ادزضبعٖ . .08

ٚاألٌُ ٠ؼصاص ثٗ ٚال ِفغ ِٕٗ فمجً طٌه ثا٠ّبْ ط١ت ٚلبي ألث١ٗ ئٔٗ ١ٌؾ س١يغاً ِيٓ إٌجيٟ ِذّيض  ػٍُ اٌشبة أٔٗ ِمجً ػٍٝ اٌّٛد ، 

 اٌظٞ ِبد ، ثً طٍت أثبٖ ١ٌٛاؿ١ٗ ، صُ أسظ األٌُ ٠شزض ٚصٛد اٌشبة ٠شفذ ش١ئبً فش١ئبً صُ ؿىذ رّبِبً .

 : ِٓ أٚي ِٓ ٌمٝ إٌؼش ؟ .00

 شبة ٌُٚ ٠غٖ د١بً.وبْ اٌؼُ ٘ٛ أٚي ِٓ ٌمٝ إٌؼش فمض ٚصً ثؼض ِٛد اٌ 

 :ِب عأٜ األؿغح فٝ ػ٠بعح اٌمجٛع ؟ ًٚ٘ رغ١غ طٌه ؟  .03

 وبٔذ األؿغح رؼ١ت ِٓ ٠ؼٚع اٌمجٛع ، ٌٚىٓ رغ١غ ٘ظا ثؼض ٚفبح االثٓ ، ٚوبٔذ األؿغح رؼجغ ا١ًٌٕ ٌزؼٚع اٌمجٛع 

 :ِب أصغ ِٛد طبٌت اٌطت ػٍٝ األؿغح ؟  .01

اٌفيغح ، األَ ٠ٕجؼيش ِيٓ لٍجٙيب اٌشيىٜٛ ، ٚاألة ال ٠جٍيؾ ئٌيٝ طؼيبَ ئال ِٓ طٌيه ا١ٌيَٛ اؿيزمغ اٌذيؼْ اٌؼ١ّيك فيٝ اٌيضاع ٚاسزفيٝ   

 ٠ٚزظوغٖ ف١جىٝ ، ٚرجىٝ أِٗ ِؼٗ ، ٚاألثٕبء ٠ؼؼْٚ األث٠ٛٓ ٠ٚجٙش اٌج١ّغ ثبٌجىبء . 

ص ػ١ٍٗ اٌش١ز ٚأؿغرٗ ػٕض وً ظظاء ٚػشبء ؟ .00 ّٛ  : ِب اٌظٞ رؼ

ص اٌش١ز أالَّ ٠جٍؾ ئٌٝ ظضائٗ ٚال ئٌٝ ػشبئٗ دزٝ ٠ظوغ اث  ّٛ ٚأِبِٗ اِغأرٗ رؼ١ٕٗ ػٍيٝ اٌجىيبء  ،ٕٗ ٠ٚجى١ٗ ؿبػخ أٚ ثؼض ؿبػخ رؼ

ِٚٓ دٌٛٗ أثٕبؤٖ ٚثٕبرٗ ٠ذبٌْٚٛ رؼؼ٠خ ٘ظ٠ٓ األث٠ٛٓ فث ٠جٍغْٛ ِّٕٙب ش١ئب ف١جٙشْٛ ج١ّؼب ثبٌجىيبء. ِيٓ طٌيه ا١ٌيَٛ رؼيٛصد  ،

 ٌظ٠ٓ ٠ؼٚعْٚ اٌّٛرٝ.ٚوبٔذ ِٓ لجً طٌه رؼ١ت ا ،٘ظٖ األؿغح أْ رؼجغ ا١ًٌٕ ئٌٝ ِمغ اٌّٛرٝ ِٓ د١ٓ ئٌٝ د١ٓ 

 : ِزٝ رغ١ّغد ٔفـ١خ اٌصجٟ ؟ ِٚب ِظب٘غ طٌه اٌزغ١ُّغ ؟ .76

 رغ١ّغد ٔفـ١خ اٌصجٟ ِٕظ فمض شم١مٗ . 

ِظب٘غ طٌه اٌزغ١ُّغ : رغ١غد ٔفـ١خ صج١ٕب رغ١غاً ربِبً. ػغف ق دمًّب ٚدغص ػٍٝ أْ ٠زمغة ئ١ٌٗ ثىً أٌٛاْ اٌزميغة : ثبٌصيضلخ  -   

 ح اٌمغآْ ِغح صبٌضخ.ٚثبٌصثح د١ٕبً آسغ ٚثزثٚ

 : و١ف فّىغ اٌصجٟ فٟ اإلدـبْ ئٌٟ أس١ٗ اٌشبة ثؼض ٚفبرٗ ؟ .71

ٚطٌه ثأْ ٠ذظ )٠ٍك ٠ٚجؼض(ػٓ أس١ٗ ثؼض اٌـ١ئبد ، فىبْ ٠صَٛ ٠ٚصٍٟ ٌٚٗ ٚألس١ٗ ، ٚوبْ ٠مغأ ؿٛعح اإلسثص آالف اٌّغاد  

 صُ ٠ٙت طٌه وٍٗ ألس١ٗ .

 صجٟ )طٗ( ؟ ِٚزٝ لٍذ ؟: ِب ؿجت األدثَ اٌّغٚػخ اٌزٟ وبٔذ رأرٟ ٌٙظا اٌ .70

ب. صُ رمضِذ ثٗ اٌـٓ ٚػًّ ف١ٗ األػ٘يغ ػٍّيٗ  ،ؿججٙب : ِغ  أس١ٗ اٌظٞ وبْ ٠زّضً ٌٗ فٟ وً ١ٌٍخ   ًِ فأسيظد  ،ٚاؿزّغ طٌه أػٛا

ػٍخ أس١ٗ رزّضً ٌٗ ِٓ د١ٓ ئٌٝ د١ٓ . ٚأصجخ فزٝ ٚعجث ، ٚرمٍجذ ثٗ أطٛاع اٌذ١بح ، ٚئٔٗ ٌؼٍٝ ِيب ٘يٛ ف١يٗ ِيٓ ٚفيبء ٌٙيظا األر 

 غٖ ٠ٚغاٖ ف١ّب ٠غٜ إٌبئُ ِغح فٟ األؿجٛع ػٍٝ ألً رمض٠غ .٠ظو

 : ِٓ اٌٍظاْ ظث ٠زظوغاْ ٘ظا اٌشبة صائّبً ؟ ِٚٓ اٌظٞ وبٔذ طوغٜ ٘ظا اٌشبة ال رأر١ٗ ئال ل١ٍثً ؟  .77

 اٌٍظاْ ظً ٠زظوغا ٘ظا اٌشبة صائّبً : أِٗ ٚاٌصجٟ ) طٗ دـ١ٓ ( .  

 .بة ال رأر١ٗ ئال ل١ٍثً فىبْ أثبٖ اٌش١زأِب اٌظٞ وبٔذ طوغٜ ٘ظا اٌش -     
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 هٌوم اختبار القرآن أمام أبٌ□ .         الممتحن " أقبل ٌا أعمى ". ه هو الٌوم الذي ناداه فٌ□ 
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 امتحانه فى االنتساب إلى األزهر.  □ امتحانه أمام أبٌه .      □        موت أخته الصغرى.□  موت أخٌه الطبٌب .        □ 

 وبٔذ أسذ اٌصجٟ فٟ ..... ِٓ ػّغ٘ب  - (3

 . الرابعة□ .    السادسة□     الخامسة□ .     الثالثة .□ 
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 انشغالها باالستعداد لعٌد األضحى –□               انتظار حضور األب -□ 
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ب□ .      علم الطبٌعة واألعشاب .□   . علم الطب المجرَّ
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 وجود الشٌوخ أصحاب الكرامات □  كثرة األطباء وتوافر األدوٌة                          □ 
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  :ػػُ طبٌت اٌطت ألؿغرٗ أْ أوً اٌضَٛ  - (24

  ٌقً من الكولٌرا□ .              ٌزٌد من حدة البصر□           ٌشفً من األمراض□ .    ٌقوي الذاكرة .□ 

 ا١ٌَٛ اٌظٞ ظً ٠ظوغٖ اٌصجٟ ٌُٚ ٠ٕـٗ  ٘ٛ ٠َٛ : - (25

 أغسطس                03□   أغسطس                      02□   أغسطس                 00□ أغسطس .                02□  

  :ػغف اٌصجٟ ق دمب ثؼض  - (26

 .إلى القاهرة هذهاب□    .   فقد بصره  □               الصغرى هوفاة أخت□ .  وفاة طالب الطب . □
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 أوضغ اٌصجٟ ِٓ اٌظوغ ٚلغاءح اٌمغآْ ثؼض ِٛد أس١ٗ:- (27

 تكفٌرا للذنوب عن أخٌه -□  عظة واعتبار بؤخٌه   –□   حبا وإٌثارا للحٌاة –□  خوفا من الموت  -□ 

 ِضً: ظ١غ ِٛد اٌفزٝ صاعؽ اٌطت ِٓ ػبصاد ٚؿٍٛو١بد األؿغح ، - (28

 إعطاء وإكرام الفقراء    –□      الحرص على زٌارة المرضى -□ 

 االهتمام بالطبٌب وعدم ازدرائه –□                الحرص على زٌارة القبور -□ 

  :وبْ ٌٍشبة ػٕض ِٛرٗ أ١ِٕزبْ ّ٘ب  - (29

        الثانٌة والثالثة□  ه      فاقوره أن ٌرى أصحاب□ .       األزهريه وأخٌ هرإٌة خال□    األزهري . هوأخٌ هرإٌة عم□ 

  :وبْ ِٛلف األة ػٕضِب اشزض اٌّغ  ثبثٕٗ  - (02

 .ٌهمهم بآٌات وأدعٌة ٌتوسل بها إلى هلل□ .                  آالم المرض .ه حتى ٌنسٌ هوٌعبث مع هٌداعب□ 

 . الشفاء متفائال فً□ .                        هادئا رزٌنا جلدا خلٌقا باإلعجاب حقا . □ 

 وبْ أٚي ِٓ ٌمٟ ٔؼش اٌفزٝ األػ٘غٞ ٚ٘ٛ سبعط ِٓ اٌج١ذ : (02

 والده – □    الصبً –□   أعلى اإلقلٌم  ٌعملعمه الذي  -□  أخوه األزهري □ 

 أعاص اٌصجٟ أْ ٠ىفغ ػٓ أس١ٗ د١ش وبْ ِفغطب فٟ اٌصثح ٚاٌص١بَ ثـجت: (00

 ال األزهر  ألنه كان من طالب المدارس –□     انشغاله بدراسة الطب  -□ 

 ألن أباه لم ٌعوده على الصالة والصٌام – □     لعدم معرفته بعلم الفقه –□ 

  :اٌطت صاعؽ اٌفزٝ صفبد ِٓ رىٓ ٌُ اٌزب١ٌخ اٌصفبد ِٓ ٚادضح  – (03

 هبإخوت وأرفقهم بؤبوٌة األسرة أبناء أبر .□       . األسرة أبناء أنجب□ 

 .والصٌام بالصالة التزاما األسرة أبناء أكثر . □        المنظر جمٌل الطلعة رائع□ 

  :ِبرذ اٌزٟ اٌصجٟ أسذ صفبد ِٓ رىٓ ٌُ اٌزب١ٌخ اٌصفبد ِٓ ٚادضح  – (04

   مختلفة شخصٌات ألعابها على تضفً □       األسرة لهو كانت□ 

 . والشكوى والبكاء العبوس كثٌرة□  .             اللسان عذبة هالوج طلقة□ 

 ٌطت أصجخ ٌؼاِب ػٍٝ أثٕبء األؿغح :ثؼض ٚفبح اٌفزٝ صاعؽ ا – (05

 . األم ٌحزنوا ال حتى الفتى ذلك ٌذكروا أال . □  .     الفرح ٌتجنبوا أن□ 

 . المٌت الفتى عن ٌكفروا أن .□        الموت ٌتذكروا أن□ 

 ِٛاظجخ اٌصجٝ ػٍٝ اٌصثح  ِغر١ٓ ١ِٛ٠ب ٚصِٛٗ شٙغ٠ٓ فٝ اٌؼبَ ٚئطؼبَ اٌفم١غ ٚرثٚح اٌمغآْ ٌــ  - (06

 ٌتقرب إلى هللا  . ○     ٌفى بوعده ألخٌه الطبٌب                                   ○  

 ٌسافر لألزهر .   ًٌتقرب إلى والدٌه ك ○                    ٌحط عن أخٌه بعض سٌئاته               ○ 

  :وبْ طبٌت اٌطت ِض٠ٕب هلل ثبٌصَٛ ٚاٌصثح ٌّضح .... أػٛاَ وج١غح  - (07

 .ثالثة□ .                                  ستة □            أربعة□ .        خمسة .□ 

  :ؿّغ اٌصجٟ ِٓ اٌش١ٛر أْ اٌصثح ٚاٌصَٛ فغ  ػٍٝ اإلٔـبْ ِزٝ ثٍغ  - (08

 . الرابعة عشرة□.                 □الخامسة عشرة □              الثانٌة عشرة□ .       الثالثة عشرة .□ 

  :األدثَ اٌّغٚػخ ثـجت ػغف اٌصجٟ  - (09

 . الطفلة الصغٌرةه وفاة أخت□ .                                                   أصوات الدٌكة .□ 

 . أصوات الحشرات وصغار الحٌوانات□ .                        الشاب المرشح لكلٌة الطب . هموت أخٌ□ 

  :ٔـٝ اٌج١ّغ ٘ظا اٌشبة ئال اص١ٕٓ ّ٘ب  - (32

 . الجد والجده□ .            األخوة واألخوات . □               الصبً وأبوه□           . هالصبً وأم□ 

 ( https://dardery.site  ٌٍزضع٠ت اإلٌىزغٟٚٔ ػٚعٚا ِٛلغ أدّض صعص٠غٞ ٌٍزضع٠جبد اإلٌىزغ١ٔٚخ  )  
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