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 & ملخص الفصل

  علم زهٌر بن جذٌمة ملك عبس بما حدث لقبٌلته من غزو قبٌلة طًء لها فقرر العودة لعله ٌلقى

 جٌش طًء فٌنتقم منه 

  . وجد زهٌر بن جذٌمة الِحلّة فً عٌد صاخب وقد خرجت تستقبله بالتهنئة والبشرى 

  . شداد ٌعترف ببنوة عنترة أمام قبٌلة عبس عندما خرج الستقبال زهٌر بن جذٌمة 

  . اهتمام العبسٌٌن بعنترة بعد اعتراف شداد به 

  . ًالِحلّة تقٌم األفراح المتصلة وعنترة موضوع التكرٌم فٌها دائما 

 عبلة وٌتحدث إلٌها  عدم اعتراض مالك بن قراد وال ابنه عمرو عندما ٌرٌان عنترة ٌجلس بجوار

 وكذلك عمارة بن زٌاد 

  . حدٌث القبٌلة عن عنترة وعبلة وأحقٌة عنترة فً الزواج من عبلة 

  . عنترة ٌشٌع عبلة إلى بٌتها لمعرفة موقفها نحوه 

   . عبلة لم تفصح عن حبها لعنترة حٌاء وخجالً منه 

  . عنترة ٌهدد عبلة إذا ما رضٌت بعمارة زوجاً لها 

 . ره إال أنها تركته وهً غاضبة . المقادٌـــر وبتدبٌرهــا  عنترة ٌتوسل إلى عبلة أن تصفح عنه تهوُّ

 : لماذا كان زهٌر بن جذٌمة فً طرٌقه إلى طًء ؟  1س

 جـ : ألٔٗ لبد ج١شبً ١ٌغضٚ٘ب ٌٚىٕٙب عجمزٗ فغضد ثالدٖ . 

 : ما أثر األنباء التً بلغت زهٌر بن جذٌمة فً نفسه ؟ ولماذا ؟  2س

جـ : ٚلؼذ رٍه األٔجبء ػٍٝ عّؼٗ ٚلٛع اٌظبػمخ ٚرٌه ألٔٗ وبْ لذ أػذ ج١شبً ٚلبدٖ ٌغضٚ طيٟء ال  أْ طيٟءاً رغيٍٍذ الٌيٝ 

 ػجظ ٚعجمذ ثغضٚ٘ب . 

 : ما الذي فعله زهٌر بن جذٌمة بعد سماع غزو الطائٌٌن لعبس ؟  3س

 ـ : أعشع ػبئذاً ٠ؼزشع اٌطش٠ك ٌؼٍٗ ٠ٍمٝ ف١ٙب ج١ش طٟء ف١ٕزظف ِٕٗ )٠ٙضِٗ( ٌىٕٗ ٌُ ٠ٍَك أدذاً ِٕٗ . ج
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 : كٌف وجد زهٌر بن جذٌمة الِحلّة عندما بلغ أرض الشربة والعلم السعدي ؟  4س

جـ : ٚجذ ص١٘ش لِٛٗ ثخالف ِب وبْ ٠زٛلغ د١ش ٚجذ اٌِذٍّخ )ِٕضي اٌمَٛ ٚجّبػخ اٌج١ٛد( فٟ ػ١ذ طيببت   ٚٚجيذ لِٛيٗ 

 ٠غزمجٍٛٔٗ ثبٌزٕٙئخ ٚاٌجششٜ ثبٌٕظش اٌؼظ١ُ. 

 : بَم أخبر شداد زهٌر بن جذٌمة عندما خرج الستقباله ؟  5س

ثؼذ اٌٙض٠ّخ ٠شجغ الٌٝ ػٕزشح اٌزٞ ٌيٛ ٖ ٌٛلؼيذ اٌِذٍّيخ ثأعيش٘ب جـ : أبجش شذاد ص١٘شاً ثأْ اٌفضً فٟ ا ٔزظبس ػٍٝ طٟء 

 فٟ ٠ذ اٌطبئ١١ٓ . 

 : متى اعترف شداد ببنوة عنترة ؟  6س

 جـ : ػٕذِب بشط  عزمجبي ص١٘ش اٌزٞ وبْ ػبئذاً ثج١ش ِٓ غضٚ طٟء . 

 : لماذا اهتم العبسٌون بعنترة ؟  7س

 ٗ ِٓ ٘ض٠ّزُٙ اٌّذممخ أِبَ اٌطبئ١١ٓ . جـ :  ػزشاف شذاد ثجٕٛرٗ ٚرٌه ثؼذ أْ أٔمز لِٛ

 : ما مظاهر اهتمام العبسٌٌن بعنترة ؟  8س

 جـ : أطجخ ػٕزشح ٚاعطخ اٌؼمذ فٟ األعّبس ٚاٌٛ ئُ وّب أْ شؼشٖ وبْ ػٍٝ وً ٌغبْ ٚاٌفز١بد وبْ غٕيبه٘ٓ ثبعيُ ػٕزيشح

 ٌرها ؟ : ما الذي تحدث به الناس عندما كانوا ٌرون عنترة وهو ٌناجً عبلة وٌسا 9س. 

جـ : رّٕٛا أْ ٠زُ هللا ػ١ٍٗ ٔؼّزٗ ٚأْ ٠زضٚط ػٕزشح ِٓ ػجٍخ اٌزٟ ٟ٘ وً شٟء فٟ د١برٗ وّب أٔٗ ٘يٛ طيبدت اٌفضيً فيٟ 

 رخ١ٍظٙب ِٓ األعش ثؼذ أْ ابزطفٙب اٌطبئ١ْٛ . 

: اذكر موقف كل من مالك بن قراد وابنه عمررو وعمرارة برن زٌراد عنردما كرانوا ٌررون عنتررة وهرو  11س

 ٌتحدث إلى عبلة  

 جـ : ٌُ ٠ؼزشع ِبٌه ٚ  اثٕٗ أِب ػّبسح فٍُ ٠غزطغ أْ ٠ظٙش غضجبً الرا ٘ٛ سآ٘ب رجٍظ الٌٝ جٛاسٖ ٚرغب٠شٖ 

 : جرى الحدٌث منتقالً من عنترة لعبلة فما الحدٌث الذي أسعد كالً منها من اآلخر ؟  11س

جـ : اٌذذ٠ش اٌزٞ أعؼذ ػٕزشح ِٓ ػجٍخ ٟ٘ أٔٙب لبٌذ ٌٗ : ِٚبرا ٠مٌْٛٛ ٠بثٓ اٌؼُ   د١يش ٚلؼيذ وٍّزٙيب رٍيه ػٍيٝ ٔفغيٗ 

 ٚلغ أٔغبَ اٌّضا٘ش 

ٗ ٌٙب ػٕزشح ِٓ ِغبص٠ٗ ِٚٓ ٔٛادس شي١جٛة ٚويزٌه ِيٓ لٌٛيٗ اٌشيؼش اٌذذ٠ش اٌزٞ أعؼذ ػجٍخ ِٓ ػٕزشح ٘ٛ ِب وبْ ٠ظف -

 ف١ٙب . 

: سرار عنتررة ٌشررٌع عبلرة إلررى منزلهرا وكرران مخمروراً بخمررٌن فمررا همرا ؟ وأى الخمرررٌن كران أكثررر  12س

 تأثٌراً فً عنترة ؟ ولَِم ؟ 

  اٌىئٛط اٌزٟ داسد ػ١ٍٗ فٟ ِجٍظ اٌٍّه .           -جـ : اٌخّشاْ ّ٘ب : ) أ ( 

 دذ٠ش اثٕخ ػّٗ )ػجٍخ(  -)ة(                               
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ويبْ بّييش اٌذيذ٠ش اٌّّزييغ ِييٓ اٌذج١جيخ ألييٜٛ اٌخّييش٠ٓ ٚأوضيش رييأص١شاً ل ألٔيٗ طييٛد اٌذييت اٌيزٞ وييبْ وييً شيٟء فييٟ د١ييبح  -

 اٌفبسط اٌؼظ١ُ ػٕزشح 

 ك . : دار الحوار بٌن عنترة وعبلة فكان له أثر كبٌر فً نفس كل منها . وضح ذل 13س

جـ : أٔٗ آصبس ٔجٛا٘ب ٚأصش فٟ د١برٙب فذٛي عشٚسّ٘ب دضٔبً د١ش ٌُ ٠ىٓ ٌؼجٍخ أْ رظشح ٌؼٕزشح ثؼذَ سضبئٙب ػيٓ اٌيضٚاط 

ِٓ ػّبسح ألٔٙـب رؼشف ألث١ٙب لذسٖ ٚالْ وبٔذ فٟ لشاسٖ ٔفغٙب غ١ش ساض١خ ػيٓ اٌيضٚاط ِٕيٗ ربسويٗ رٌيه ا دغيبط ٌزميذ٠ش 

رمب١ٌذ اٌج١ئخ رّٕؼٙب ِٓ رٌه اٌزظش٠خ . وّب أْ ػٕزشح ٠ٍيخ ػ١ٍٙيب فيٟ اٌغيعاي ػّيب ػٕزشح ل ألٔٙب رؼشف ِذٜ دجٗ ٌٙب ٌٚىٓ 

 ٠زذذس ثٗ إٌبط ِٓ بطجزٙب ٌؼّبسح رٌه اٌذذ٠ش اٌزٞ وبْ ٠ٕغض ػ١ٍٗ د١برٗ فىبْ ٠ش٠ذ أْ ٠غّغ ِٕٙب ِٛلفٙب ِٓ ػّبسح

 : لَم لم تفصح عبلة عن حبها ؟ وما مظاهر ذلك؟14س

 ِٚٓ ِظب٘ش رٌه غضجٙب ػٕذِب ٠زوش ػٕزشح اعُ ػّبسح وض١ًشا -دجٙب د١بء ٚبجالً .   جـ : ٌُ رفظخ ػجٍخ ػٓ       

 : ما موقف عنترة وعبلة من أحادٌث الناس؟ 15س 

 جـ : وبْ وً ِّٕٙب ٠ىشٖ ٘زٖ األدبد٠ش ٚصشصشح إٌبط ثٙب .

 .: اكتشف عنترة بعض الجوانب الخفٌة فً عالقته بعبلة أثناء حدٌثه معها . وضح ذلك  16س

جـ : وشف دم١مخ ٘زا ا دغبط أٔٙب   رؼجت ثٗ   ٚالّٔب رؼجت فمظ ثشؼشٖ ٚثطٛ رٗ ٟٚ٘ رؼطف ػ١ٍٗ ٚػٍٝ بذِبرٗ ٌٙيب 

 فمظ.

 : ما الذي كان ٌحرص علٌه عنترة من عبلة حٌنما كان ٌحدثها بعد أن انفض السامر ؟17س

 جـ : وبْ ٠ذشص ػٍٝ أْ ٠ٕزضع ِٕٙب ػجبسح : أٔٙب رذجٗ .

 عبلة فً كبرٌاء : لست أمة وال ٌنبغً أن ٌقال لً ذلك " إنما األمة غٌري ".: " قالت  18س

 ما الذي فهمه عنترة منها؟ وما أثر ذلك فً نفسه؟ - 2متى قالت عبلة هذه العبارة ؟        - 1           

ث١زيٗ وّيب ريز٘ت األِيخ الٌيٝ ث١يذ جـ : لبٌذ ػجٍخ ٘زٖ اٌؼجبسح ػٕذِب لبي ٌٙب ػٕزشح أرمج١ٍٓ اٌضٚاط ِٓ ػّيبسح ٚريز٘ج١ٓ الٌيٝ 

 ع١ذ٘ب .

ٚ أصش رٌيه فيٟ ٔفغيٗ جؼٍيٗ شيم١بً صيبئشاً ثؼيذ أْ اوزشيف دم١ميخ  -ٚلذ فُٙ ػٕزشح أٔٙب رمظذ ثبألِخ صث١جخ أِٗ .      -ٕ -     

 دجٙب .

 : ما الهدٌة التً توعد بها عنترة عبلة فً لٌلة عرسها ؟19س

 الرا رضٚجزٗ . جـ : رٛػذ٘ب ثأْ ٠أرٟ ٌٙب ثشأط ػّبسح ثٓ ص٠بد

 : تهدٌد عنترة بقتل عمارة دلٌل على حب عنترة لعبلة أم كرهها ؟ أجب مع التعلٌل .21س

 .جـ : الْ رٙذ٠ذ ػٕزشح ثمزً ػّبسح د١ًٌ ػٍٝ شذح دجٗ ٌؼجٍخ ل ألٔٗ دبٚي ثؼذ رٌه اعزشضبء٘ب ٚٔذَ ػٍٝ رٌه اٌزٙذ٠ذ 
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 قال ؟ أجب مع التعلٌل .: فً حوار عنترة مع عبلة هل كان عنترة صادقاً فٌما 21س

جـ :   ٌُ ٠ىٓ طبدلبً ف١ّب لبي ألٔٗ ثؼذ أْ أٚطٍٙب الٌٝ ث١زٙب ِّذ ال١ٌٙب ٠ذ٠ٗ وأٔيٗ ٠غيزغفش٘ب ػّيب ليبي   ٌٚىٕٙيب ِضيذ ٔيبفشح 

 ثبو١خ الٌٝ ب١بِٙب   رظذق ِب لبٌٗ ػٕزشح ٌٙب.

 من قائل العبارات التالٌة ؟ ولمن قالها ؟ وما مناسبتها ؟ 22س

 " لنا بقٌة فالفضل فٌها لعنترة بن شدادلئن كانت " -

 ػ١ذ ٠غزمجٍٛٔٗ ثبٌجششٜ    فٟ  ػٕذِب ػبد اٌٍّه ص١٘ش ٚسأٜ اٌمَٛ ٌض١٘ششذاد   جـ :  

  وّب ٠مغ إٌذٜ ػٍٝ أٚساق اٌشجش " لٍجٟ٘زا ٘ٛ شؼشن ٠ب ػٕزشح الٔٗ ٠ٕضي ػٍٝ " -

 ِشبػشٖ ٌٙب ػٕذِب وبْ ٠ظف ٌؼٕزشح جـ : اٌّزذذصخ ػجٍخ  

  " ثذ١برٟأألٛي ٌه ا٠ًٌٛ ٚالْ دِؼخ ِٓ ػ١ٕ١ه أفزذ٠ٙب  ٌغبٟٔدشن  اٌزٞ٘ٛ  شمبئٟػفٛا ٠ب ػجٍخ فإْ   -

ف١ٗ فأعيشع  ٌٟجـ : ػٕذِب لبي ٌٙب: ا٠ًٌٛ ٌؼّبسح صُ ا٠ًٌٛ ٌه   فذِؼذ ػ١ٕب٘ب ٚلبٌذ الٔه رٍمٝ ػٍٝ ِٓ اٌزٔٛة ِب   رٔت  

 ػٕزشح ٠ؼززس ٌٙب لبئالً رٌه.

  ث١ذ أث١ٙب "  فٟرغأي ػٕٗ ًٚ٘ أٔب ال  فزبح  اٌزٞ سضبئِٟٚب  -

 ػجٍخ ٌؼٕزشح ػٕذِب ث١ٕذ ٌٗ أْ أِش صٚاجٙب ث١ذ أث١ٙب .جـ :  

 

 على الفصل الثامن تدريبات

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة أ: ضع عالمة )

 ( )    ٌالٔزمبَ.ثٍغذ أٔجبء اٌغضٚح اٌٍّه ص١٘ش فٛاطً طش٠مٗ الٌٝ ط١ئ  .ٔ

 ( )     ٌمٟ اٌٍٍّه ص١٘ش ج١ش ط١ئ فٟ اٌطش٠ك ٚأزظش ػ١ٍُٙ .ٕ

 ( ) ظٓ اٌٍّه ص١٘ش أْ اٌطبئ١١ٓ بذػٖٛ ثزٍه األبجبس اٌىبرثخ ػٓ ٘جُِٛٙ ػٍٝ د٠بس ػجظ.  .ٖ

 ( )    فٛجئ اٌٍّه ص١٘ش ػٕذ ٚطٌٛٗ ثمِٛٗ ٠غزمجٍٛٔٗ ثبٌزٕٙئخ ٚاٌجششٜ . .ٗ

 ( )      ثأثٛرٗ ٌؼٕزشح.اػزشف شذاد أِبَ اٌٍٍّه ص١٘ش ٚلِٛٗ  .٘

 ( )     لٛثً اػزشاف شذاد ثؼٕزشح ثبعزٕىبس ٚاِزؼبع ِٓ اٌؼجغ١١ٓ. .ٙ

 ( )   دأة اٌؼجغ١ْٛ ػٍٝ دػٛح ػٕزشح فٟ أػ١بدُ٘ ٚرىش٠ّٗ اػزشافب ثفضٍٗ.  .7

 ( )      وبْ ِبٌه ٚػّشٚ ٠زؼشضبْ ٌؼٕزشح الرا دذس ػجٍخ. .8

 ( )     ّٗ اٌجذ٠ذ.وبٔذ عؼبدح ػٕزشح وج١شح ٚ٘ٛ ٠غّغ غٕبء اٌفز١بد ثبع .9

 ( )   شىٝ ػّبسح ػجٍخ  الٌٝ أث١ٙب ػٕذِب سأ٘ب رجٍظ ثجٛاس ػٕزشح رذذصٗ.  .ٓٔ
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 ( )     ٌٛ  ػّبسح ثٓ ص٠بد ٌىبٔذ ػجٍخ عج١خ فٟ أسع ط١ئ. .ٔٔ

 ( )  دبٚي ػٕزشح أْ ٠ٕزضع ِٓ ػجٍخ اػزشافب طش٠ذب ثذجٙب ٌٗ فأثذ ال  أْ رشاٚغٗ.  .ٕٔ

 ( )     ػ١شد ػجٍخ ػٕزشح ثغٛادٖ فغضت ٚ٘ذد ثمزً ػّبسح.  .ٖٔ

ْٜ فٝ بطجزٙب ٚ  ِػْجشح ثشضب٘ب أٚػذِٗ    .ٗٔ  ( )     . ٌُ رىٓ ٌؼجٍخ سأ

 ( )   طٛس ػٕزشح صٚاط ػجٍخ ِٓ ػّبسح ثغ١ش سضب٘ب ثز٘بة األِخ الي ع١ذ٘ب. .٘ٔ

 ( )       . غضجذ ػجٍخ ِٓ ٚطفٙب ثبألِخ .ٙٔ

 ( )    ١شٞ" لبطذح ثزٌه أِٗ صث١جخ.لبٌذ ػجٍخ ٌؼٕزشح: الّٔب األِخ غ .7ٔ

 ( )      . وبٔذ ػجٍخ رؼزض ثٕفغٙب ٚ  رمجً اٌزي أٚ اٌٙٛاْ  .8ٔ

 ( )   . ٘ذد ػٕزشح ػجٍخ ثأٔٗ ع١شعً ٌٙب سأط ػّبسح ٘ذ٠خ ٌٙب ٠َٛ ُػشعٙب      .9ٔ

 ( )    . سض١ذ ػجٍخ ػٓ ػٕزشح ٚعبِذزٗ ثؼذ أْ ّ٘ذد٘ب ٚعخش ِٕٙب .ٕٓ

 ( https://dardery.site/archives/2557 ٌٍزذس٠ت ا ٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ ا جبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ    ) 

  تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : ׄ 

 ثٍغذ أٔجبء اٌغضٚ اٌٍّه " ص١٘ش ثٓ جض٠ّخ " فمشس : -ٔ

ׄ  العودة إلى حلة عبس   ׄ   سبً نسائهم             ׄ   االنتقام منهم فً قبٌلته        ׄ      معاقبة شداد   . 

 ٟء " فٟ طش٠ك ػٛدرٗ  ففغش رٌه :  ط١ٌُ ٠ٍك " ص١٘ش ثٓ جض٠ّخ " أدذا ِٓ "  -ٕ

 أنهم خادعوه مرة أخرى       ׄ     أنهم خافوا من جٌشه         ׄ  

 أنهم مازالوا ٌقاتلون حامٌة عبس .ׄ          أن الخبر كاذب  ׄ  

 ػٕذِب ٚطً " ص١٘ش ثٓ جض٠ّخ " دٍخ ػجظ ٚجذ اٌذٍخ فٟ : -ٖ

 بكاء ونحٌب .ׄ            اضراب وفوضى  ׄ        حزن صامت      ׄ   عٌد صاخب               ׄ  

 ػٍٝ :اػزشف " شذاد " ثجٕٛح " ػٕزشح " أِبَ اٌمج١ٍخ  فىبْ ٘زبف ثٕٟ ػجظ ٠ذي  -ٗ

ׄ  االعتراض على شداد  ׄ   الغضب من شداد            ׄ   اإلعجاب بعنترة        ׄ      الغضب من عنترة   . 

 " ِضذ األػ١بد ِزظٍخ ٚوبْ " ػٕزشح " ف١ٙب ٚاعطخ اٌؼمذ " ٘زا اٌزؼج١ش ٠ذي ػٍٝ : -٘

 أهمٌة األعٌاد لعنترة . ׄ   مكانة عنترة فً بنً عبس  ׄ      غرور عنترةׄ   جلوس عنترة وسط األعٌاد  ׄ  

 سأٜ أغٍت ثٕٟ ػجظ أْ " ػّبسح " ٠جت ػ١ٍٗ : -ٙ

 أن ٌتخلص من عنترة  ׄ           أن ٌعجل بالزواج  ׄ   أن ٌترك عبلة       ׄ   أن ٌتقدم لخطبة عبلة     ׄ  

 وبْ دذ٠ش " ػٕزشح " ِغ " ػجٍخ " دٛي وً ِّب ٠أرٟ ِبػذا : -7

 خبث شٌبوب ونوادره  ׄ          خطبتها لعمارة  ׄ   مغازٌه وحروبه       ׄ   إنقاذه لها من الطائٌٌن       ׄ  

 وبٔذ " ػجٍخ " فٟ ثذا٠خ دذ٠ضٙب ِغ " ػٕزشح " رٕبد٠ٗ ثــ : -8

 ابن العم  ׄ              ابن زبٌبة  ׄ      الفارس       ׄ     الحبٌب                       ׄ  
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 رب٠ٍٛط 7

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 " أف ٌه ٌٚؼّبسح " لبئً اٌؼجبسح : -9

 عنترة .    ׄ                 شداد  ׄ       عبلة           ׄ   شٌبوب                             ׄ  

ّٟ لٌٛه فإٔٗ ٠ٕضي ػٍٝ عّؼٟ وّب ٠مغ إٌذٜ ػٍٝ ٚسق اٌشجش " رؼج١ش ٠ذي ػٍٝ : -ٓٔ  " أػذ ػٍ

 التبرم من الكالم  ׄ           بالضجرإحساسها   ׄ   النفور من الكالم            ׄ   التلذذ بالكالم           ׄ  

 "   رؼجضٟ ثٟ ٠ب ػجٍخ فإٟٔ أدت أْ أعّغ ِٕه وٍّخ " اٌىٍّخ اٌّمظٛدح ٟ٘ : -ٔٔ

   كراهٌتها لعمارة  ׄ   الزواج .     ׄ       الحرٌة                         ׄ   الحب                        ׄ  

 ػٕزشح  : ثىذ ػجٍخ أصٕبء دذ٠ضٙب ِغ ػٕزشح ألْ -ٕٔ

 تركها وانصرف .  ׄ        وصفها باألمة  ׄ       رماها بالوٌل   ׄ   سألها عن عمارة               ׄ  

 " فًٙ أٔب ال  فزبح فٟ ث١ذ أث١ٙب ؟ .. " ٘زا اٌزؼج١ش ٠ذي ػٍٝ : -ٖٔ

 مكانة عبلة فً بٌتها   ׄ     رضاها بعمارة  ׄ   سلب عبلة إرادتها      ׄ   تولٌة عبلة أمر نفسها        ׄ  

 اٌٙذ٠خ اٌزٟ ٚػذ ػٕزشح ػجٍخ ثٙب  ١ٌٍخ ػشعٙب ػٍٝ ػّبسح ٟ٘ : -ٗٔ

أنشاد الشعر فً  ׄ        مصافحته لعمارة  ׄ   رأس عمارة           ׄ   النٌاق العصافٌر              ׄ  

 : ارغُ دٛاس ػٕزشح ِغ ػجٍخ ثــ-٘ٔالعرس .

 . األولى والثالثة ׄ             اللٌن  ׄ               التكبر ׄ                   الشدةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2557 ٌٍزذس٠ت ا ٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ ا جبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ    ) 

 ج: من القائل:

 (  )     ٚأ٠ٓ ادػبهن أْ ٌه ش١طبٔب ٠ٍّٙه؟ -

 (  )     ٌئٓ وبْ ٌٕب ثم١خ فبٌفضً ٌؼٕزشح ثٓ شذاد. -

 (  )     ٌٚٓ رضاي اٌؼشة رزذذس ثزوش ٘ذ٠زٟ.  -

 (  )     ِٚب أٔب ٚرٌه ٌٚغذ ال  فزبح فٟ ث١ذ أثٟ.  -

 ( https://dardery.site/archives/2557 ٌٍزذس٠ت ا ٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ ا جبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ    ) 

  أجب عما ٌلً:ׄ 

 ِب األٔجبء اٌزٟ عّؼٙب اٌٍّه ص١٘ش ٚ٘ٛ فٟ طش٠مخ الٌٝ ثالد ط١ٟء؟ِٚب ِٛلفخ ِٕٙب؟  -ٔ

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

 

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

 

 .ػًٍ: ٌُ رفظخ ػجٍخ ػٓ دجٙب ٌؼٕزشح   -ٕ

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

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ِبِٛلف ػٕزشح ٚػجٍخ ِٓ أدبد٠ش إٌبط ؟ -ٖ

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

 

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

 

 ِبرا وبْ ػٕزشح ٠ش٠ذ ِٓ ػجٍخ ؟ ِٚب ِٛلفٙب ِٓ طٍجخ؟ -ٗ

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

 

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

 

 و١ف لغب ػٕزشح ػٍٝ ػجٍخ فٟ دذ٠ضٗ ؟ ِٚب أصش رٌه ف١ٙب ؟ -٘

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

 

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

 

 ِزٝ ػشضذ ػجٍخ ثأَ ػٕزشح ؟ ٚثُ سٜٚ ػٕزشح ػ١ٍٙب؟  -ٙ

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

 

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

 

 وّب روش٘ب ػٕزشح؟ بعمارةِب اٌجٛأت اٌخف١خ فٟ ػاللخ ػجٍخ  -7

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

 

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

 

 ٚضخ ِٛلف ػجٍخ ِٓ بطجخ ػّبسح ٌٙب ؟  -8

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

 

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

 

 ِباٌٙذ٠خ اٌزٝ ٚػذ ػٕزشح ثٙب ػجٍخ ٠َٛ صفبفٙب ِٓ اثٓ ص٠بد ؟ -9

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

 

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

 ( https://dardery.site/archives/2557 ٌٍزذس٠ت ا ٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ ا جبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ    ) 
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