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 & ملخص الفصل :
فرحة الصبً بالذهاب مع أخٌه األزهري إلى القاهرة فبقى سنة أخرى ؛ ألنه كان صغٌراً ال ٌتحمل المعٌشة فً  & لم تتم

القاهرة وتغٌرت حٌاته قلٌالً فقد ُكلِّف بحفظ )ألفٌة ابن مالك ومجموع المتون( وغٌرها من الكتب استعداداً لدخوله األزهر وكان 
ون عالماً له مكانة مرموقة مثل أخٌه الشٌخ األزهري الذي كانت القرٌة تكرمه وخاصة ٌفخر بهذه الكتب ؛ ألنها ستؤهله أن ٌك

وتجعله خلٌفة ٌخرج على الناس وهم ٌحٌطون به من كل جانب على فرس  -صلى هللا علٌه وسلم  -فً احتفاالت مولد الرسول 
 .فً مهرجان رائع ال لشًء إال ألنه أزهري 

 ع أخٌه للقاهرة ؟ ولماذا ؟هل تحقق حلم الصبً فً أن ٌذهب م (2
   . ّال ، نى ٚرحمك حهًّ ٔرنك ألَّ كاٌ صغٛشاً ٔنى ٚكٍ يٍ انٛسٛش إسسانّ إنٗ انماْشج ٔنى ٚكٍ أخِٕ ٚحة أٌ ٚحرًه 

 لماذا تأجل سفر الصبى إلى األزهر ؟ وبم أشار علٌه أخوه األزهرى ؟ (0
 أشماس  تمأٌ ٚثممٗ انصمثٗ سمُح أخمشٖ نٛسمرؼذ ن صْمش ذأجم سفشِ ألٌ انفرٗ ياصال صغٛشا ، ٔنمى ٚكمٍ أخمِٕ ٚحمة أٌ ٚحرًهم ، ّ

 ٔٚحفظ كراب " أنفٛح اتٍ يانك " كايالً ، ٔٚحفظ تؼضا يٍ كراب " يجًٕع انًرٌٕ ". 

 ما األشٌاء الغرٌبة التى تضمنها كتاب مجموع المتون ؟ وكٌف كان وقع تلك األسماء على نفسه ؟ (3
 نشحثٛمح ، ٔاليٛمح األفؼمال ، كاَمد ْمزِ األسمًام ذممغ يمٍ َفمو انصمثٗ يٕلمغ يا ٚسًٗ تانجْٕشج ، ٔانخشٚذج ، ٔانسشاجٛح ، ٔا

 صْٕ ٔإػجاب ، ألٌ أخاِ لشأْا ٔأصثح ػانًا نّ يكاَح ػظًٛح . 

 طلب األخ األزهري من الصبً حفظ األلفٌة وحفظ بعض الفصول من كتاب )مجموع المتون( ؟ فما هذه الفصول  (4
   اليٛح األفؼال( .  -انشحثٛح  -ٛح شاجسان -انخشٚذج  -انفصٕل ْٙ )انجْٕشج 

 ما مظاهر فرحة أهل القرٌة بعودة األخ األزهر إلٌهم ؟   (5
   ٙكإَا ٚرحمذوٌٕ ػمٍ ػٕدذمّ لثهٓما ت،مٓش ، حرمٗ إرا جمام ألثهمٕا إنٛمّ فمشحٍٛ يثرٓجمٍٛ يرٕسمهٍٛ إنٛمّ أٌ ٚممشأ نٓمى دسسماً فم

فمٙ ركمشٖ انًٕنمذ  شكٕتاً ٔطمافٕا تمّ انثهمذج فمٙ يٕكمة ػظمٛىانرٕحٛذ أٔ انفمّ ٔلذ اشرشٔا نّ جثّ جذٚذج ٔلفطاَاً ٔطشتٕشاً ٔي

 .  انُثٕ٘

 ما مظاهر تعظٌم األب البنه األزهري ؟   (6
   . َٙكاٌ ٚرٕسم إنّٛ ُيهِحاً يسرؼطفاً تإنمام خطثح انجًؼح ػهٗ انُاس تارالً يا اسرطاع ٔيا نى ٚسرطغ يٍ األيا 

 أسرته وأهل القرٌة جمٌعاً ؟ لَِم كان األزهري ٌلقى كل هذا اإلجالل والحفاوة من   (7
  )ٌٕألَّ أصْش٘ لذ لشأ انؼهى ٔحفظ األنفٛح ٔكراب )يجًٕع انًر 

 فاز األخ األزهرى بمكانة عظٌمة عند األسرة وأهل القرٌة ، اذكر األدلة التى توضح ذلك ؟ (8
 1-  . كإَا ٚرحذوٌٕ ػُّ لثم ػٕدذّ ت،ٓش   

  إلثال انجًٛغ ػهّٛ فشحٍٛ .  -0    

  ان،ٛخ ٚ،شب كاليّ ششتا ٔٚشددِ ػهٗ انُاس .  كاٌ -7    

  ذٕسم أْم انمشٚح نذّٚ أٌ ٚهمٗ ػهٛٓى دسسا فٗ انفمّ أٔ انرٕحٛذ .  -4    

 ذٕسم ان،ٛخ إنّٛ أٌ ٚهمٗ خطثح انجًؼح .  -8    

 ماذ لقى الفتى األزهرى من تكرٌم وحفاوة ٌوم مولد النبى ؟  (9
 ٕٔطافٕا تّ فٗ انًذُٚمح ٔيما حٕنٓما يمٍ انممشٖ تؼمذ أٌ اشمرشٔا نمّ لفطاَما ٔجثمح اخراسِٔ دٌٔ غٛشِ خهٛفح ٕٚو انًٕنذ انُث ، ٖ

 ٔيشكٕتا ٔحًهّ انشجال فٕق انفشس ٔانرف انُاس حٕنّ ٔاطهمٕا انثُادق . 

 ٔػهم انصثٗ رنك : ألٌ أخاِ لذ ذؼهى فٗ األصْش ٔحفظ األنفٛح ٔانجْٕشج ٔانخشٚذج .     -

 لك الٌوم . صف مشاعر والدى الفتى األزهرى فى ذ (22
  . كاَد أيّ يسشٔسج ذذػٕ ٔ ذرهٕ انرؼأٚز ، ٔكاٌ أتِٕ ٚذخم ٔٚخشج فشحا يضطشتا 
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 تدرٌبات

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة:)×( عبارة الصحٌحة، وعالمة ( أمام الضع عالمة )-)أ( 

 (     )       .  مضى الشهر واصطحب الصبً أخاه األزهري إلى القاهرة -2
 )      (     .. أشار الفتى األزهري على األسرة ببقاء الصبً سنة أخرى ألنه صعٌر السن -0
 (     )         تلقى الصبً قرار األسرة بالرضا والقبول -3
 )      (       .  رت حٌاة الصبً بعض الشٌئ خالل هذه السنةتغٌ -4
 )      (         .قضى الصبً هذه السنة فً االستعداد لألزهر. -5
 )      (         .دفع الفتى األزهري إلٌه كتابٌن لٌحفظ كلٌهما -6
 )      (       .الكتاب الذي كان البد  من حفظه هو كتاب مجموع المتون -7
  )      (     .كتاب األلفٌة على أسماء غرٌبة كاجوهرة والخرٌدة والسراجٌةاشتمل  -8
  )      (     .كانت هذه األسماء الغرٌبة تقع فً نفس الصبً موقع تٌه وإعجاب -9

 (     )               . لما تدل علٌه هذه األسماء من معنى اكان الفتى مدرك -22
 (      )  . لم الذي حفظه أخوه فظفر بمكانة ممتازة عند أهل القرٌةأن هذه  األسماء تحوي الع اكان الصبً مدرك -22
 )      (      .كان أهل القرٌة ٌنتظرون متلهفٌن عودة الفتى األزهري -20
 )      (        .كان الشٌخ شدٌد اإلعجاب والفخر بابنه  -23
 (     )      .  كانت أمه تحفظ كالمه وتردده على نساء القرٌة بفخر وإعجاب -24
 (     )       .  ن أهل القرٌة ٌتوسلون إلٌه لٌلقً علٌهم خطبة الجمعةكا -25
 )      (    ." ثم هذا الٌوم المشهود" ٌقصد بالٌوم المشهود هنا ٌوم عودة الفتى من األزهر -26
 )      (   كان الفتى األزهري ٌنال التكرٌم فً هذا الٌوم المشهود ألنه درس فً األزهر وحصل العلم. -27
 )      (     القرٌة للفتى األزهري فً الٌوم المشهود دارا جدٌدة تقدٌر لعلمه. اشترى أهل -28
 )      (     اختٌار الفتى األزهري خلٌفة فً هذا الٌوم ٌدل على تقدٌر أهل الرٌف للعلماء. -29
 )      ( هر.كانت تلك المكانة التً حظً بها الفتى األزهري دافعا للصبً نحو اإلقبال على العلم والدراسة فً األز -02

 

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

  :تأجل سفر الصبً إلى األزهر هذا العام  - .2

 . ال ٌزال صغًٌرا على السفر للقاهرة نهأل□.    هذا العاملم ٌكن ٌحب أن ٌحتمله ألن أخاه □ . 

 األولى والثانٌة□ .   .                             لم ٌحفظ القرآن جٌد ا  هألن □

 الفتى األزهري من أخٌه الصبً أن ٌحفظ كتاب:  طلب - .0

 كل ما سبق□ ألفٌة ابن مالك                    □دالئل الخٌرات                  □ مجموع المتون                     □     

  : .....استعد الصبً لألزهر من خالل حفظه لكتابً  - .3

  شذور الذهب وحاشٌة العطار□ . الكامل ودٌوان الحماسة. □    نًالمفصل والمغ□ .    األلفٌة ومجموع المتون .□

  :تغٌرت حٌاة الصبً بعض الشئ عندما تأجل سفره إلى األزهر وذلك  - .4

 ه..لم ٌحفل أحد برضاه أو غضب هألن. □ .       واإلعجابه ألن األسماء كانت تقع من الصبً مواقع التٌ □

  إلى القاهرة هلم ٌكن من الٌسٌر إرسال هألن□ .                      فظهما .كتابٌن ٌح هاألزهري دفع إلٌ أخاهألن □

  .وكانت هذه األسماء تقع من نفس الصبً موقع تٌه وإعجاب ، وهذه األسماء هً  - .5

  األزهر والحسٌن ومشاهد األولٌاء والصالحٌن. □ .          األلفٌة والرحبٌة وشرح األزهرٌة والمٌة األفعال  □

 . الجوهرة والخرٌدة والسراجٌة والرحبٌة□ .         شٌخ راضً والشنقٌطً والمرصفً ومحمد عبده .ال□
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 :( ٌدل على باً بٌر ب ) كان الشٌخ ٌشرب كالمة شرعالت - .6

 .سبق ما كل □          كثرة علم الشاب األزهري□ .       هل هوحفظ هحب كالم□ . شدة فطنة وذكاء الشٌخ . □

  :هود فً حٌاة الصبً وهو ٌومالٌوم المش  - .7

 . والثانٌة األولى □      القرآن هتسمٌع الصبً ألبٌ□ .  ٌوم المولد النبوي□ . ٌوم اتخاذ الشاب األزهري خلٌفة.  □

  :كان دافع الصبً للدراسة فً األزهر  - .8

 همكان ٌأوي إلٌ□ .         ن .زٌارة أولٌاء هلل الصالحٌ □            صحبة ٌرتاح إلٌها□ .      بها . همكانة ٌتٌ□ 

  :اختار الشاب األزهري خلٌفة دون الشباب ؛ ألنه  - .9

 . .كان ٌتمتع بوقار ومهابة العلماء  □               . قرأ العلم وحفظ الجوهرة والخرٌدة والسراجٌة □ 

 . . تٌاه وال فخورمتواضع غٌر  □                                              . كان شافعً المذهب□ 

  :أثر هذا الٌوم فً نفس الصبً كثٌرا فجعله  - .22

 . ٌنظر إلى العلماء نظرة إكبار ومهابة□                                          ٌأخذ العلم من العلماء جمٌعا□ 

 . . همالباإله ٌزداد حزنا إلحساس□ ه      ٌقبل على قراءة األلفٌة والجوهرة وغٌرها لٌكون مثل أخٌ□ 
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