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 & ملخص الفصل

تم شراء قطز بعد ما عرف مواله الجديد ابن الزعيم حقيقته ؛ ليعيش في قصره بدمشق مودعاً صفحة منن   

أجمل أيام عمره حيث أشرق فيها الحب على قلبه على رغم ما كان من مضايقات موسى ، وقند بنالس سنيده فني 

اته لينسنيه محنتنه فكنان تكريمه والتخفيف عنه من لوعة فنراق جلننار حينث أوصنى خادمنه الحنا  علينا بمواسن

ناً  وكنان  يخر  معه إلى األسواق ويتنزه معه في ضنواحي المديننة وأخنات الشناب جابنه دينينة رأم صنار متنديا

حريصنناً علننى حضننور دروخ الشننين العننز بننن عبنند السنن م وشننجعه علننى الننا سننيده ؛ ألنننه مننن أنصننار الشننين 

 والمدافعين عن سياساته ومبادئه التي كانت ترمى إلى : 

 تكوين جبهة قوية من ملوا المسلمين وأمرائهم لطرد الصليبيين من الشام .   - 1    

 صد غارات التتار وتأييد أقوى ملوا المسلمين الام يسعون لهاا الهدف .   - 2    

 محاربة الموالين لألعداء أو يخضعون لهم .   - 3    

الزعيم ومعرفته بقطز بل أصبح العز وابنن النزعيم ** توطدت ع قة قطز بالشين خاصة بعد زيارة الشين البن 

 يضعان ثقتهما في قطز.

**   ولما كان رالعز  يناهض سياسة حكنم دمشنق الصنالح عمناد الندين إسنماعيل النام يمنالي الصنليبيين بينمنا 

كان يشجع حاكم مصر الصالح نجم الدين أيوب الام يرفض بقاء الصليبيين في الشام مما أغضنب عمناد الندين 

اصنة ، وقند أان حناكم دمشنق للصنليبيين بشنراء األسنلحة منن دمشنق لمحاربنة المسنلمين  ، ولمنا أدرا العننز خ

الخطر الام يهدد اإلس م خطب في المسلمين خطبة حماسية بين فيهنا فضنل الجهناد وحنار كنل منن يهنادن فني 

 المحافظة على ب د المسلمين وسد ثغورهم من اولي األمر

بسماع هاه الخطبة واتفقوا على أن الصالح إسماعيل سيعاقب العنز واختلفنوا فني تقندير **   وقد تفاخر الناخ 

العقوبة وبالفعل تم القبض على الشين فثار أتباعه حتنى اضنطر الصنالح إسنماعيل إلنى إطن ق سنراحه علنى أال 

ودارت بينهمنا يغادر منزله وهننا تعلنم قطنز الح قنة ليكنون أداة اتصنال بنين الشنين والشنعب وكثنرت لقاءاتهمنا 

 أحاديث عديدة .

فني منامنه يبشنره بملنا   -صنلى   علينه وسنلم  -**   اات يوم جاء قطز متعطراً ليخبر الشين أنه رأى النبي 

مصر وهزيمة التتار فأكد له الشين أنها رؤيا عظيمة ودعا له   أن يحققهنا وأن يجمنع   بيننه وبنين حبيبتنه 

 جلنار.

 : ما نتيجة الخطة التي رسمها الحا  على الفراش لقطز ؟ خ  1

 جـ : ٔجذذ رٍه اٌخطخ ٚأزمً لطض ئٌٝ ٍِه اثٓ اٌضػ١ُ فغال ِب وبْ ف١ٗ ِٓ اٌجالء ثّٛعٝ ِٚنب٠مبرٗ . 
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: لمااا تعتبر األيام التي قضاها قطز في منزل الشين غانم من أجمل أيام عمره وأسعدها على الرغم  خ  2

 تي كان يعانيها من موسى ؟ المضايقات ال من

جـ : ألٔٙب أؽشق ف١ٙب اٌذت ػٍٝ لٍجٗ فّألٖ ٔٛساً ٚأرٝ ػٍٝ ِب فٟ صٚا٠بٖ ِٓ ظٍّبد اٌُٙ ٚاٌذضْ ٚا١ٌأط 

 فجذدٖ وّب وبْ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب ِغ جٍٕبس فٟ عالَ ٚأِبْ .

 : صف شعور قطز عندما تاكر جلنار في كنف مواله الجديد ابن الزعيم .  خ  3

شاد فٟ أثش دج١جزٗ اٌزا٘جخ ٚلذ أففش ٚجٙٗ ٚٔذً جغّٗ ٚرمشدذ ػ١ٕبٖ ِٓ هٛي اٌغٙش جـ : ر٘جذ ٔفغٗ دغ

 ٚاٌجىبء 

 . خ:نزلت بـ رقطز  مصيبتان كبرى وصغرى فما هما؟  4

 اٌّق١جخ اٌىجشٜ ٘ٝ فشاق دج١جزٗ )جٍٕبس( ٚاٌقغشٜ ٘ٝ امطٙبد )ِٛعٝ( ٌٗ. جـ : 

 خ:كيف عامل ابن الزعيم قطزاً ؟وبم أوصى ابن الزعيم  الحا  على ؟   5

ــــــ :  ـــــذ  ج ـــــٗ ٚاجزٙ ـــــ  ػ١ٍ ـــــٗ ٚاٌؼط ـــــٝ رىش٠ّ ـــــبٌ  ف ـــــض ٚث ـــــٗ لط ـــــبي ٍِّٛو ـــــضػ١ُ ٌذ ـــــٓ اٌ سق اٌغـــــ١ذ اث

فــــــٝ أْ ٠قــــــشفٗ ػــــــٓ ٌٛػزــــــٗ ٚدضٔــــــٗ ٚػــــــشك ػ١ٍــــــٗ أْ ٠ضٚجــــــٗ جبس٠ــــــخ ِ ــــــً جٍٕــــــبس أٚ أجّــــــً 

 فٝ اٌؼٕب٠خ ثمطض ٚرغ١ٍخ ّ٘ٗ . ِٕٙب ٚلذ أٚفٝ خبدِٗ اٌذبج ػٍٝ ثأال ٠أٌٛا جٙذاً 

 : كيف استطاع الحا  على الفراش أن يخفف من هم قطز ؟  خ (5

جـ : وبْ ٠غ١ٍٗ ٠ٚزٕضٖ ثٗ فٟ مٛادٟ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌش٠بك ٠ٚشٚد)٠طٛف( ثٗ صدّخ األعٛاق ٠ٚذنش ِؼٗ 

 ِجبٌظ اٌؼٍُ فٟ اٌّغجذ ِّب وبْ ٌٗ األثش فٟ رؼٍك لٍت لطض ثبٌؼجبدح ٚاٌزمٜٛ . 

 قلب قطز ؟ وما الحال الاى  صار إليه ؟وما موقف ابن الزعيم منه؟ خ: بم تعلق  7

ــــــٝ إٌٛافــــــً  جـــــــ :  ــــــٗ ثبٌؼجــــــبدح ٚاٌزمــــــٜٛ فىــــــبْ ٠قــــــٍٝ اٌفــــــشٚك ألٚلبرٙــــــب ٠ٚذــــــبفع ػٍ ــــــك لٍج رؼٍ

ٚأو ــــش ِــــٓ رــــالٚح اٌمــــشلْ ٚرــــشدد ػٍــــٝ ِجــــبٌظ اٌؼٍــــُ ٚثخبفــــخ ِجــــبٌظ اٌؾــــ١  اثــــٓ ػجــــذ اٌغــــالَ 

ــــــه ِٚــــــب وٍ فــــــٗ ػّــــــال ٠ذــــــٛي ث١ٕــــــٗ ٚثــــــ١ٓ دنــــــٛس ٘ــــــزٖ ، ٚوــــــبْ اثــــــٓ اٌــــــضػ١ُ ٠ؾــــــجؼٗ ػٍــــــٝ رٌ

 اٌّجبٌظ 

 : كيف عرف الشين ابن عبد الس م حقيقة نسب قطز ؟  خ (8

جـ : صاس اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ اٌغ١ذ اثٓ اٌضػ١ُ فٟ داسٖ ٚوبْ لطض ٘ٛ اٌزٞ لبَ ثزمذ٠ُ ؽشاة اٌٛسد 

 ش ِٓ ِشح فأخجشٖ اثٓ ٌٍؾ١  فٍّب سلٖ اعزفغش ِٓ اثٓ اٌضػ١ُ ػٕٗ فمذ ٌّذٗ اٌؾ١  فٟ دٍمخ اٌذسط أو

 اٌضػ١ُ ثذم١مخ أِشٖ فأثٕٝ ػ١ٍٗ اٌؾ١  ثٕبًء أخجً لطض .
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 : ما السياسة التي كان الشين ابن عبد الس م يملكها هو وأنصاره ؟  خ (9

جـ : ٟ٘ رٛد١ذ ثالد اإلعالَ ٚرى٠ٛٓ ججٙخ ل٠ٛخ ِٓ ٍِٛن اإلعالَ ٚأِشائٗ ثطشد اٌق١ٍج١ٓ ِٓ اٌجالد اٌزٟ 

 قذ غبساد اٌززبس اٌزٟ رٙذدُ٘ ِٓ اٌؾشق . ادزٍٛ٘ب فٟ اٌؾبَ ٌٚ

 : نال قطز ثقة الشين ابن عبد الس م وضح الا ؟  خ (01

جـ : وبْ اٌؾ١  ٠مشة لطض ِٓ ِجٍغٗ ٠ٚزٍط  ِؼٗ ٠ٚغأٌٗ ػٓ ع١ذٖ اثٓ اٌضػ١ُ ٚثؼث ِؼٗ سعبئٍٗ ئ١ٌٗ 

وبْ ٠فؼً اثٓ  ثُ عشػبْ ِب ٚثك ثٗ فىبْ ٠جؼث سعبئٍٗ اٌؾف٠ٛخ ئٌٝ اثٓ اٌضػ١ُ ػٍٝ ٌغبْ لطض ٚوزٌه

 اٌضػ١ُ 

 : لمااا وثق ابن الزعيم والشين ابن عبد الس م بقطز وأتمناه على أسرارهما ؟  خ (00

جـ : ألْ وال ِّٕٙب ٚجذ فٟ لطض سجبدخ اٌؼمً ٚعذاد اٌشأٞ ٚوّبي اٌشجٌٛخ ٚاالمطالع ثُّٙ األِٛس ٌزا 

 إِٔبٖ ػٍٝ أعشاسّ٘ب ٚٚثمب ثٗ . 

 : لمااا راسل الشين ابن عبد الس م الملا الصالح أيوب ؟  خ (01

جـ : ساعً اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ اٌٍّه اٌقبٌخ أ٠ٛة ٠ذشمٗ ػٍٝ رط١ٙش ثالد اٌؾبَ ِٓ اٌق١ٍج١١ٓ أعٛح 

 ثجذٖ اٌّجب٘ذ اٌؼظ١ُ اٌغٍطبْ فالح اٌذ٠ٓ ٠ٚؼذٖ ثّٕبفشح ػبِخ أً٘ اٌؾبَ . 

 تبته الفرنجة ؟ : بم تفسر خوف الصالح إسماعيل ومكا خ (02

جـ : ٌخٛفٗ ِٓ ػضَ اٌقبٌخ أ٠ٛة ػٍٝ اٌّغ١ش ئٌٝ اٌؾبَ ٚػضَ ػٍٝ غضٚ ِقش لجً أْ ٠غضٚ ٍِىٙب ثالدٖ 

ٚوبرت اٌفشٔج ٚارفك ِؼُٙ ػٍٝ ِغبػذرٗ ٚاٌّغ١ش ِؼٗ ٌّذبسثخ عٍطبْ ِقش ٚأػطبُ٘ فٟ عج١ً رٌه 

 بئش ثالد اٌغبدً . لٍؼزٟ )ففذ( ٚ )اٌؾم١ ( ٚثالدّ٘ب ٚ )ف١ذا( ٚ )هجش٠خ( ٚأػّبٌٙب ٚع

: ما الام أعلنه الشين ابن عبد الس م في خطبة الجمعة ؟ وما موقف الناخ من تلا الخطبة  خ (03

 وكالا موقف الملا الصالح إسماعيل منها ؟ 

ِب أٚججٗ هللا ػٍٟ اٌٟٚ األِش ِٓ إٌقخ ٌإلعالَ ٚاٍ٘ٗ ٚاٌم١بَ ثذّب٠خ ثالدُ٘ ٚعذ جـ : أػٍٓ 

 فٟ خطجزٗ ٌٍقبٌخ ئعّبػ١ً . وّب أٔٗ ٌُ ٠ذع ثغٛسُ٘...

ِٛل  إٌبط ِٓ اٌخطجخ : أدذثذ اٌخطجخ أثشاً وج١شاً فٟ ٔفٛط عبِؼ١ٙب ٚٔبٌذ ئػجبثُٙ ِٚألرُٙ   -

ثبٌذّبط ٚأظٙشٚا اإلؽفبق ػٍٝ اٌؾ١  اٌجشٞء اٌؾجبع اٌزٞ لبي وٍّخ اٌذك فُّٕٙ ِٓ لبي ثأٔٗ ع١مزٍٗ 

دسح أِٛاٌٗ ُِٕٚٙ ِٓ ٠شٜ أٔٗ ٠ؼضٌٗ ػٓ ُِٕٚٙ ِٓ ر٘ت ثأٔٗ ع١ذجغٗ ُِٕٚٙ ِٓ سجخ ٔف١ٗ ِٚقب

اٌخطبثخ فأؽبس ػ١ٍٗ أٔقبسٖ ثأْ ٠غبدس اٌجالد ٠ٕٚجٛ ثٕفغٗ ِٓ ٠ذ اٌقبٌخ ئعّبػ١ً ٚأػذٚا ٌٗ ٚعبئً 

 اٌٙشة ٌٚىٕٗ سفل ٚػشمٛا ػ١ٍٗ االخزجبء فشفل أ٠نبً . 

فىزت ئ١ٌٗ أٔقبسٖ ِٛل  اٌقبٌخ ئعّبػ١ً ِٓ اٌخطجخ : أِب اٌقبٌخ ئعّبػ١ً فمذ وبْ غبئجبً ػٓ دِؾك  -
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ثّب وبْ ِٓ اٌؾ١  فٛسد وزبثٗ ثؼضٌٗ ِٓ اٌخطبثخ ٚاٌمجل ػ١ٍٗ ٚدجغٗ دزٝ ٠شجغ ئٌٝ دِؾك ف١شٜ ف١ٗ 

 سأ٠ٗ . 

 : ما موقف الناخ إزاء القبض على الشين ؟  خ (04

ٚلذ دبٚي اٌقبٌخ ئعّبػ١ً لّغ اٌ ٛسح فٍُ جـ : ؽك رٌه ػٍٝ اٌؾؼت ٚثبس أٔقبسٖ فطبٌجٛا ثبإلفشاج ػٕٗ 

فّب ٚعؼٗ ئال أْ ٠أِش ثبإلفشاج ػٓ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ ٌٚىٕٗ اٌضِٗ ثّالصِخ داسٖ ٚأال ٠فزٟ ٚأال ٠فٍخ 

  ٠جزّغ ثبٌٕبط.

 : كيف أصبح قطز حلقة اتصال بين ابن عبد الس م وأنصاره ؟  خ (05

اثٓ ػجذ  جـ : أِش اثٓ اٌضػ١ُ ٍِّٛوٗ لطض أْ ٠زؼٍُ اٌذاللخ ٠ٚشرذٜ ِالثظ اٌذالل١ٓ ٚوبْ ٠مقذ داس اٌؾ١ 

اٌغالَ ػٍٝ أٔٗ ٠ض٠ٕٗ ٚثٙزٖ اٌذ١ٍخ وبْ لطض ٠مبثً اٌؾ١  ٠ٚذًّ رؼ١ٍّبرٗ ئٌٝ أٔقبسٖ ٠ٚذًّ سعبئً أٔقبسٖ 

 ٚأخجبسُ٘ ئ١ٌٗ .

 : ما الرؤيا التي رآها قطز في منامه ؟ ومن فسر له رؤياه ؟  خ (01

ٝ فذسٖ ٚلبي " لُ ٠ب فٟ إٌّبَ ٚأٔٗ لشة ِٕٗ ٚمشة ػٍ  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -جـ : سأٜ لطض إٌجٟ 

زٍّىٙب ٚرٙضَ اٌززبس " ، ٚلـ سؤ٠بٖ ػٍٝ اٌذبج ػٍٝ اٌفشاػ اٌزٞ غِذّٛد فخز ٘زا اٌطش٠ك ئٌٝ ِقش ف

 هٍت ِٕٗ أْ ٠مقٙب ػٍٝ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ ٚلذ فغش٘ب ثمٌٛٗ : ئٔه عزٍّه ِقش ٚرٙضَ اٌززبس . 

 ؟ وبما دعا له الشين؟خ: بَم وعد رقطز  الشين رابن عبد الس م  إاا تحققت رؤياه  11

ٚػذٖ ثأْ ٠شجغ ئ١ٌٗ فٝ وً ؽئْٛ اٌٍّه ٚأْ ٠م١ُ اٌؾشع ٠ٕٚؾش اٌؼذي ٚأْ ٠ذ١ٝ ِب أِبد إٌبط ِٓ  جـ : 

ُعٕخ اٌجٙبد ففشح اٌؾ١  ٚدػب هللا أْ ٠ذمك سؤ٠ب ػجذٖ )لطض( وّب دمك ِٓ لجً سؤ٠ب ػجذٖ ٚسعٌٛٗ )٠ٛع ( 

 ػ١ٍٗ اٌغالَ .

 : ما الدعاء الام توجه به الشين ابن عبد الس م لقطز ؟ وما أثره على قطز ؟  خ (09

جـ : لبي اٌؾ١  "اٌٍُٙ دمك سؤ٠ب ػجذن لطض وّب دممزٙب ِٓ لجً ٌؼجذن ٚسعٌٛه ٠ٛع  اٌقذ٠ك ػ١ٍٗ 

أثشٖ ػٍٝ لطض : سأٜ اٌؾ١  اٌجىبء فٟ ػ١ٕٟ لطض ٚرٌه ثغجت رزوشٖ  -اٌغالَ ٚػٍٝ لثبئٗ اٌغالَ" .    

 ذج١جزٗ جٍٕبس فزّٕٝ ِٓ اٌؾ١  أْ ٠ذػٛ ٌٗ ثٍمبئٙب ف١زضٚج ثٙبٌ

 خ: لمااا بكى رقطز  بعد أن دعا له الشين بتحقيق رؤياه؟ وما موقف الشين منه؟  22

ثىٝ )لطض( ألٔٗ رزوش دج١جزٗ )جٍٕبس( ٚػـض ػ١ٍـٗ أٔـٗ ٌـٓ ٠شا٘ـب أثـذاً ٚوـبْ ٠ـٛد ٌـٛ أْ اٌؾـ١  ٠ـذػٛ ٌـٗ أْ  : جـ 

مٓ )لطض( أْ هللا ع١غزج١ت دػبءٖ فشّق ٌٗ اٌؾ١  ٚدػب ٌـٗ ثب١ٔـخ أْ ٠جّـغ هللا ؽـٍّٗ ٠ٍمب٘ب ٠ٚزضٚج ثٙب د١ث أ٠

 ثـ )جٍٕبس( اٌزٝ ٠ذجٙب ػٍٝ ُعٕخ إٌجٝ )ؿ( .

 خ: ما أثر دعوة الشين علىرقطز  ؟   21

 ج  دِغ) لطض( ٚعىٓ الػج لٍجٗ ٚهفك ٠زّزُ : اٌذّذ هلل عأٌمب٘ب ..عأرضٚجٙب. جـ : 
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 الفصل الثامن على تدريبات

 أمام العبارة غير الصحيحة:ر×    أمام العبارة الصحيحة، وع مة أ: ضع ع مة ر

 (   )  ٔجخ اٌذبج ػٍٝ اٌفشاػ فٟ خطزٗ ٚأزمً لطض ئٌٝ ٍِى١خ ع١ذٖ اٌجذ٠ذ اثٓ اٌضػ١ُ. -0

 (     ) ٔظشا لطض ئٌٝ د١برٗ اٌغبثمخ ػٍٝ أٔٙب ففذخ دض٠ٕخ لبرّخ ٌُ رخً ِٓ اٌّؼبٔبح ٚئْ خٍذ ِٓ اٌغؼبدح. -1

 (   )ٚدع لطض د١برٗ اٌمذ٠ّخ ٚاعزمجً د١بح جذ٠ذح ٔؼُ ف١ٙب ثبٌغؼبدح ثؼ١ذاػٓ ِنب٠مبد ِٛعٝ . -2

 (          )ٌُ ٠ىذ لطض ٠زخٍـ ِٓ ِٛعٝ دزٝ رزوش ع١ذٖ اٌمذ٠ُ اٌؾ١  غبُٔ اٌّمذعٟ فزاثذ ٔفغٗ دغشاد -3

 (       )اٌضٚاجأؽفك اثٓ اٌضػ١ُ ػٍٝ ٍِّٛوٗ لطض ٚدبٚي أْ ٠قشف ػّب ف١ٗ ِٓ دضْ ٚػشك ػ١ٍٗ  -4

 (   )     اعزطبع اٌذبج ػٍٟ اٌفشاػ أْ ٠ىغش دذح اٌذضْ فٟ لٍت لطض. -5

 (   )   رؼٍك لٍت لطض ثبٌخّش ٚٚجذ ف١ٙب اٌغٍٜٛ ػّب أفبثٗ ِٓ فشاق جٍٕبس. -1

 (   )  دشؿ لطض ػٍٝ دنٛس دسٚط اٌؼٍُ فٟ اٌّغجذ ٚثخبفخ دسط اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ.. -8

 (   ) ئٌٝ دنٛس ِجبٌظ اٌؼٍُ ٚرمق١شٖ فٟ لداء ػٍّٗ.أٔىش ػ١ٍٗ اثٓ اٌضػ١ُ أقشافٗ  -9

 (   )     أثٕٝ اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ػٍٝ جالي اٌذ٠ٓ فٟ دنٛس لطض. -01

 (   )اثٓ اٌضػ١ُ ال ٠غزط١غ أْ ٠غزغٕٟ ػٓ لطض ٌزا سفل الزشاح اٌؾ١  ثٓ ػجذ اٌغالْ ثؼزمٗ -00

 (       )  أعشاس دشوزُٙ اٌغ١بع١خ اإلفالد١خ ٔبي لطض ثمخ  ِٛالٖ اثٓ اٌضػ١ُ ٚثمخ اثٓ ػجذ اٌغالَ فأرّٕبٖ ػٍٝ -01

 (   )    وبٔذ اٌذشوخ رٙذف ئٌٝ ِغبٔذح دبوُ دِؾك ١ٌغزط١غ غضٚ ِقش -02

 (   ) أساد اٌٍّه اٌقبٌخ ئعّبػ١ً أْ ٠ؼزمً اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ٌٚىٕٗ خؾٟ ثٛسح أرجبػٗ -03

 (   ) دِؾك..ساعً اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ اٌٍٍّه اٌقبٌخ ٔجُ اٌذ٠ٓ أ٠ٛة ٚدشمٗ ػٍٝ غضٚ  -04

 (       )سفل اٌٍّه اٌقبٌخ أ٠ٛة رذش٠ل اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ٌشٚاثو اٌمشاثخ ٚاٌٛد اٌزٟ رجّؼٗ ثذبوُ دِؾك. -05

 (   )     .٠غضٚ ٍِىٙب ثالدٖلشس اٌقبٌخ ئعّبػ١ً غضٚ ِقش لجً أْ  -01

أسعً دبوُ دِؾك ئٌٝ اٌفشٔجخ ٌّغبػذرٗ فٟ غضٚ ِقش فٟ ِمبثً رٕبصٌٗ ٌُٙ ػٓ ثؼل اٌّذْ   -08

 (   )             اٌغبد١ٍخ

 (   )أسعً اٌٍّه اٌقبٌخ دبوُ ِقش ئٌٝ دٍفبئٗ فٟ دٍت ٚدّـ ٌّغبػذرٗ مذ دبوُ دِؾك -09

 (        )وٍّبد ٚامذخ فؼذ اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ إٌّجش ٚخطت خطجخ دًّ ف١ٙب ػٍٝ اٌقبٌخ ئعّبػ١ً فٟ  -11

 (   )    ارفمذ وٍّخ إٌبط ػٍٝ أْ اٌقبٌخ ئعّبػ١ً ع١مزً ثٓ ػجذ اٌغالَ -10

 (   ) ٚسد وزبة اٌٍّه اٌقبٌخ  ئعّبػ١ً ثبٌمجل ػٍٝ ثٓ ػجذ اٌغالَ ٚػضٌٗ ػٓ اٌخطبثخ -11

 (   )   . دبٚي اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ اٌٙشٚة ٚاالخزفبء خٛفب ِٓ اٌقبٌخ ئعّبػ١ً -12
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 (   )  اٌقبٌخ ئعّبػ١ً لّغ اٌ ٛسح اٌزٟ لبَ ثٙب أرجبع اٌؾ١  ثؼذ اٌمجل ػ١ٍٗ.اعزطبع  -13

 (   )  رؼٍُ لطض اٌذاللخ ١ٌزٕىش فٟ صٞ دالق ٠ٚغزط١غ أْ ٠ذخً ػٍٝ اٌؾ١  فٟ ِذجغٗ ثج١زٗ. -14

 (   )     سأٜ لطض إٌجٟ فٟ إٌّبَ ٚثؾشٖ ثٍّه ِقش ٚ٘ض٠ّخ اٌززبس. -15

 (   )     ػ ٚلـ ػ١ٍٗ اٌشؤ٠ب.أعشع لطض ئٌٝ فذ٠مٗ اٌذبج ػٍٟ اٌفشا -11

 (          )ٚػذ لطض اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ثبٌشجٛع ئ١ٌٗ فٟ وً أِش ِٓ ؽئْٛ اٌٍّه ئرا رذممذ سؤ٠بٖ ٍِٚه ِقش -18

 (   )         دػب اٌؾ١  ٌمطض ثزذمك سؤ٠بٖ. -19

 (   )    هٍت لطض ِٓ اٌؾ١  أْ ٠ذػٛ ٌٗ هللا أْ ٠جّغ ؽٍّٗ ثبثٕخ خبٌٗ جٍٕبس.. -21

 ( https://dardery.site/archives/2501ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشاثو     ) 

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

 

 أرُ اٌذبج ػٍٟ اٌفشاػ خطزٗ ٌخالؿ لطض ثؼذ : -0

 أسثؼخ أ٠بَ  ׄ      ثالثخ أ٠بَ    ׄ   ١ِٛ٠ٓ                       ׄ   ٠َٛ ٚادذ                ׄ  

 وبٔذ د١بح لطض فٟ ث١ذ اٌؾ١  غبُٔ أفنً أ٠بَ د١برٗ ثغجت  -1

 األٌٚٝ ٚاٌ ب١ٔخ  ׄ     رؼٍمٗ ثبٌؼجبدح   ׄ   سػب٠خ اٌؾ١  غبُٔ ٚصٚجزٗ       ׄ   دجٗ ٌجٍٕبس ف١ٗ         ׄ  

 ِٓ اعزشادخ لطض ٚاهّئٕبٔٗ فٟ ث١ذ اثٓ اٌضػ١ُ ئال أٔٗ دضْ ثغجت :ػٍٝ اٌشغُ  -2

 عٛء ِؼبٍِخ اثٓ اٌضػ١ُ ٌٗ  ׄ         ئ٘بٔخ ِٛعٝ ٌٗ  ׄ   فشاق جٍٕبس        ׄ   فشاق صٚجخ اٌؾ١      ׄ  

 جٍٕبس: ػٍٝ فشاق  لطض  دضْ اثٓ اٌضػ١ُ ػٕذِب سأٜ  -3

 اٌزفى١ش ف١ٙب فشفٗ ػٓ ׄ       رؼجت ٚأذ٘ؼ  ׄ   صجشٖ ٚػٕفٗ         ׄ   سق ٌذبٌٗ ٚ ٚاعبٖ      ׄ  

 أساد اثٓ اٌضػ١ُ أْ ٠غٍٟ لطض ٠ٚؾغٍٗ فـ :   -4

 أٚوٍٗ ئٌٝ اٌذبج ػٍٟ       ׄ        وٍفٗ ثأػّبي و ١شح       ׄ  

 ؽغٍٗ ثبٌمقـ ٚاٌذىب٠بد   ׄ       أسعٍٗ ئٌٝ اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ     ׄ  

 . ػٍُ اثٓ اٌضػ١ُ ثزشدد لطض ػٍٝ اٌّغبجذ ٚدسٚط اٌؼٍُ فـ :  -5

 وٍفٗ ثأػّبي و ١شح .   ׄ     .      أػزمٗ ٚدشسٖ  ׄ         د ٗ ٚؽجؼٗ        ׄ    ِٕؼٗ ثٍط          ׄ  

 سأٜ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ فأثٕٝ ػ١ٍٗ ِّب جؼً لطض ٠ؾؼش ثـ : -1

 اٌزؼجت ٚاٌذ٘ؾخ . ׄ            اٌ ٛسح ػٍٝ اٌؼجٛد٠خ  ׄ     اٌذ١بء ٚاٌخجً     ׄ   اٌ مخ ٚاٌغشٚس          ׄ  

 اؽزشٜ اثٓ اٌضػ١ُ لطض ١ٌؼزمٗ ٌٚىٓ اٌزٞ ِٕؼٗ ِٓ ػزمٗ ٘ٛ : -8

 . اٌ ب١ٔخ ٚاٌ بٌ خ  ׄ     .  خٛفٗ ػ١ٍٗ ׄ   دجٗ ٌٗ                        ׄ   دبجزٗ ئ١ٌٗ                        ׄ  

https://dardery.site/archives/2501
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 ػجذ اٌغالَ ٚاٌغ١ذ اثٓ اٌضػ١ُ فٟ لطض ثغجت :ٚثك اٌؾ١  اثٓ  -9

 . وشَ أفٍٗ  ׄ   ثٕبء اٌذبج ػٍٟ ػ١ٍٗ  .  ׄ   روبئٗ ٚئخالفٗ                 ׄ      لٛرٗ ٚؽجبػزٗ      ׄ  

 : ِٓ ٍِٛن اٌج١ذ األ٠ٛثٟ اٌّٛا١ٌٓ ٌٍق١ٍج١ٓ  -01

 .إٌبفش داٚٚد  ׄ      ئعّبػ١ًاٌقبٌخ  ׄ                فالح اٌذ٠ٓ األ٠ٛثٟ ׄ       ٔجُ اٌذ٠ٓ أ٠ٛة   ׄ  

 أساد اٌقبٌخ ئعّبػ١ً اٌمجل ػٍٝ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ ٌٛال :  -00

ׄ   رمذ٠شٖ ٌؼٍّٗ ٚٚسػٗ  ׄ   ؽفبػخ اثٓ اٌضػ١ُ       ׄ    لٛح أٔقبسٖ  .  ׄ   خٛفٗ ِٓ اٌقبٌخ أ٠ٛة   .   

 ػضَ اٌقبٌخ ئعّبػ١ً ػٍٝ غضٚ ِقش فبعزٕجذ ثأ١ِشٞ : -01

 . ف١ذ ٚهجش٠خ  ׄ       دِؾك ٚدّـ .  ׄ   دِؾك ٚدٍت                 ׄ   دّـ ٚدٍت             ׄ  

 أدسن اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ  خطٛسح ِب ػضَ ػ١ٍٗ اٌقبٌخ ئعّبػ١ً فىزت سعبٌخ ٌـ  :    -02

ׄ   اثٓ اٌضػ١ُ   ׄ    إٌبفش داٚٚد  ׄ    اٌقبٌخ أ٠ٛة    . ׄ   إٌبفش فالح اٌذ٠ٓ             .         

 اٌغالَ خطجخ ػظ١ّخ اؽزٍّذ ػٍٝ وً ِّب ٠ٍٟ ِبػذا :خطت اثٓ ػجذ  -03

 اٌذث ػٍٝ اٌجٙبد     ׄ        اٌزٕذ٠ذ ثبٌقبٌخ أ٠ٛة  ׄ  

  ِب أٚجت هللا ػٍٝ أٌٟٚ األِشׄ          رذش٠ُ ث١غ األعٍذخ ٌٍق١ٍج١١ٓ  .ׄ  

 وبْ اٌقبٌخ ئعّبػ١ً خبسج اٌجالد فأسعً وزبثٗ ثـ : -04

 ٔفٟ اٌؾ١  ِٚقبدسح أِالوٗ         ׄ               اثٓ ػجذ اٌغالَدجظ اٌؾ١  ׄ  

 األٌٚٝ ٚاٌ بٌ خ  ׄ         .   ػضٌٗ ػٓ اٌخطبثخׄ  

 ٔقخ اٌؾ١  أرجبػٗ ثبٌٙشٚة ٌىٕٗ سفل ألٔٗ : -05

 .    ٌٓ ٠غزط١غ ئعّبػ١ً ئ٠زاءٖ  ׄ       ال ٠مٜٛ ػٍٝ اٌٙشٚة       ׄ  

 ٚهٓ ٔفغٗ ػٍٝ اٌجٙبد ׄ        ال ٠جذ ِىبٔب ٌٍٙشٚة      ׄ  

 اٌقبٌخ ئعّبػ١ً ػٍٝ اٌؾ١  ٌٚىٕٗ عشػبْ ِب أفشج ػٕٗ ثغجت :لجل  -01

 . ؽفبػخ ٍِه ِقش ٌٗ ׄ     ِشك اٌؾ١   . ׄ   لٛح أٔقبس اٌؾ١           ׄ   اعزجبثخ اٌؾ١  ٌّطبٌجٗ          ׄ  

 أفشج اٌقبٌخ ئعّبػ١ً ػٓ اٌؾ١  ٌٚىٕٗ فشك ػ١ٍٗ : -08

 أْ ٠إ٠ذٖ فٟ غضٚ ِقش ׄ     .   أْ ٠ؼزشف ثزٔجٗ   ׄ   أْ ٠ذػٛ ٌٗ فٟ اٌخطجخ       ׄ   أْ ٠ٍضَ ث١زٗ        ׄ  

 وبْ لطض ٠ز٘ت ئٌٝ اٌؾ١  ِزخف١ب فٟ صٞ :   -09

 اٌغمبئ١ٓ  . ׄ          اٌذالل١ٓ            ׄ     .     اٌؾذبر١٠ٓ  ׄ      اٌجٕٛد       ׄ  

 " ِب ٘زا ٠ب لطض ؟ ً٘ رضٚجذ اٌجبسدخ ؟ " لبئً اٌؼجبسح : -11

ׄ   اٌؾ١  غبُٔ  ׄ   اٌذبج ػٍٟ       ׄ    اٌغ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ  . ׄ   اثٓ اٌضػ١ُ                    .                
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 رؼجت لطض ِٓ ؽٟء فٟ اٌشؤ٠ب اٌزٟ سل٘ب ٚ٘ٛ : -10

ׄ   روش لزبي اٌززبس  ׄ   ِؼشفزٗ اعّٗ اٌذم١مٟ        ׄ   رذذ٠ذ ِقش ٌٍٍّه       ׄ    ػذد اٌشوت اٌزٞ سلٖ .   .     

 ٔقخ اثٓ اٌضػ١ُ ٍِّٛوٗ ثؼذِب سأٜ سؤ٠بٖ ثـ : -11

 ٠ذزفع ثٙب ٌٕفغٗ .ׄ     .    ٠ٕغب٘ب ٚال ٠زوش٘ب  ׄ   ٍٝ اٌؾ١            ػ٠مقٙب   ׄ   ال ٠مقٙب ػٍٝ أدذ       ׄ  

 " ئٔٙب سؤ٠ب ػظ١ّخ ، فاْ رىٓ فذلب فغزٍّه ِقش " لبئً اٌؼجبسح ٘ٛ : -12

 اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ  . ׄ       اٌؾ١  غبُٔ اٌّمذعٟ  ׄ   فذ٠مٗ اٌذبج ػٍٟ      ׄ       ع١ذٖ اثٓ اٌضػ١ُ   ׄ  

 ٚػذ لطض ؽ١خٗ ئْ رذممذ سؤ٠بٖ ثـ : -13

 . ٠جؼٍٗ خط١جب  ׄ     ٠مذَ ٌٗ ٘ذ٠خ   .  ׄ   ٠ؼٛد ئ١ٌٗ فٟ وً أِش   ׄ      لبم١ب ٠جؼٍٗ  ׄ  

 ثىٝ لطض ثؼذ دػبء اٌؾ١  ٌٗ ثغجت :  -14

 رزوشٖ جٍٕبس  . ׄ   رزوشٖ خبٌٗ جالي اٌذ٠ٓ          ׄ         رزوشٖ ِٛالٖ اٌؾ١  غبُٔ  ׄ   فشدٗ ثبٌذػبء        ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2501ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشاثو     ) 

  : من القائل:

 (      )    ئْ ؽئذ صٚجزه جبس٠خ ِ ٍٙب أٚ أجًّ ِٕٙب. -0

 (      )      ئٔٗ ِب ػٍّذ ٌؾبة فبٌخ.  -1

 (      )   ٌٛ وٕذ ٠ب ع١ذٞ رذت اٌذ١ٔب ٌغمذ ئ١ٌه ثذس اٌز٘ت.  -2

 أجب عما يلي: -د

 ِب اٌزٞ دفغ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ ١ٌخطت فٟ إٌبط؟ ِٚب أثش خطجزٗ فٟ ٔفٛعُٙ؟  -0

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 ػًٍ : ثمخ وً ِٓ اثٓ اٌضػ١ُ ٚاٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ فٟ لطض. - 1

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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َُ أفشج ػٕٗ ؟ - 2 َُ لجل اٌقبٌخ ئعّبػ١ً ػٍٝ اثٓ ػجذ اٌغالَ ؟ ٌٚ ٌ 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ََ رذي ؟ٌ - 3  جأ أٔقبس اٌؾ١  ئٌٝ د١ٍخ هش٠فخ ٌالرقبي ثٗ . فّب ٘زٖ اٌذ١ٍخ ؟ ٚػال

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

 رب٠ٍٛط 10

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 ِب اٌذػبء اٌزٞ رٛجٗ ثٗ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ ٌمطض ؟ ِٚب أثشٖ ػٍٝ لطض ؟   -4

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

 

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

 ِب اٌٛػذ اٌزٞ لطؼٗ لطض ػٍٝ ٔفغٗ ٌٍؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ئْ رذممذ سؤ٠بٖ؟ - 5

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