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 ملخص الفصل

ق ولم ٌكّذب ، ولكنه آثر األب ٌع  &   د ابنه الصبً بالذهاب إلى القاهرة مع أخٌه األزهري ، وسمع الصبً هذا الكالم فلم ٌصدِّ

أن ٌنتظر تصدٌق األٌام أو تكذٌبها له . فكثٌراً ما قال له أبوه مثل هذا الكالم ، وكثٌراً ما وعده أخوه األزهري مثل هذا الوعد ، 

 قاهرة ، ولبث الصبً فً المدٌنة ٌتردد بٌن البٌت والكتَّاب والمحكمة .ثم سافر األخ األزهري إلى ال

 &   الصبً ٌسافر بالفعل إلى القاهرة ، وذهب إلى الصالة فً األزهر الشرٌف .

 &   الصبً ٌرٌد أن ٌدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحٌد ، ولٌس دروس تجوٌد القرآن ودروس القراءات التً ٌتقنها .

حضر مع شقٌقه درساً فً الفقه وكان سعٌدا بالذهاب إلى حلقته واالستماع له فلقد كان شٌخ الفقه معروفاً ألسرته &  الصبً ٌ

 .،  وله مكانة فً نفوسهم كبٌرة ..           

َُ ٚػس اٌش١د )األة( اثٕٗ ؟ ٌّٚبشا ٌُ ٠ىٓ االثٓ )غٗ( ِصسلبً أٚ ِىصثبً ٌٙصا اٌىالَ ؟ .1  : ثِ

 ٠ٚصجح ِجبًٚضا )ِٕزؽجبً ٌألظ٘ط اٌشط٠ف(. ،ٌمب٘طح ِغ أذ١ٗ ٚػسٖ ثأْ ٠طؼٍٗ إٌٝ ا 

ٚوث١الًطا ِالب ٚػالسٖ أذالٖٛ األظ٘الطٞ ِثالً ٘الصا  ،ٌُٚ ٠ىٓ اٌصجٟ ِصسلبً أٚ ِىصثبً ٌٙصا اٌىالَ ؛ فىث١طاً ِب لبي ٌٗ أثٖٛ ِثً ٘صا اٌىالالَ  -

 ىزَّبة ٚاٌّحىّخ ِٚجبٌػ اٌش١ٛخ .ٚثمٟ اٌصجٟ فٟ اٌّس٠ٕخ ٠زطزز ث١ٓ اٌج١ذ ٚاٌ ،ثُ ؼبفط أذٖٛ إٌٝ اٌمب٘طح  ،اٌٛػس 

 : ثّبشا وبْ ٠حٍُ اٌش١د )األة( الثٕٗ غٗ ٚأذ١ٗ األظ٘طٞ ؟  .0

ٚلس جٍػ  إٌٝ أحس أػّسرٗ ِٚٓ حٌٛالٗ حٍمالخ ٚاؼالؼخ ِالٓ غٍجالخ اٌؼٍالُ .. أِالب األخ  ،وبْ ٠حٍُ أْ ٠طٜ غٗ ػبٌّبً ِٓ ػٍّبء األظ٘ط  

 األظ٘طٞ  فىبْ األة ٠زّٕٝ أْ ٠طاٖ لبظ١بً .

 بْ ٠حعْ اٌصجٟ )غٗ(  ٚ٘ٛ ٠زأ٘ت ٌٍؽفط إٌٝ األظ٘ط ؟: ِب اٌصٞ و .7

طٖ ٌشم١مٗ اٌفم١س ر١ٍّص اٌطت اٌصٞ رٛفٟ ثساء اٌى١ٌٛطا .   اٌصٞ وبْ ٠حعْ اٌصجٟ ٘ٛ رصوُّ

 :" ال رٕىػ ضأؼه ٘ىصا ٚال رأذص ٘صا اٌٛجٗ اٌحع٠ٓ فزحعْ أذبن " ِٓ اٌّزحسس ؟ ِٚب إٌّبؼجخ ؟  .4

 ٘ٛ فٝ أزظبض اٌمطبض ٌٍؽفط.األخ األوجط ػٕسِب ضأٜ اٌصجٝ حع٠ٕب ٚ

 : ثُ ػًٍ األة حعْ اٌصجٟ  ٚ٘ٛ ِؽبفط إٌٝ اٌمب٘طح ؟ ٚو١ف شجؼٗ؟ .8

٠شجؼٗ فٟ ٌطف لبئال : ِبشا ٠حعٔه ؟ أٌؽذ ضجال ثصغط ؼٕٗ ٚحعٔٗ ػٍٝ ِفبضلخ أِٗ ٚحجٗ ٌٍؼت ٚٚاذص ػًٍ األة حعْ اٌصجٟ  

 ىفه ٘صا اٌٍؼت اٌط٠ًٛ؟؟ أٌؽذ لبزضا ػٍٝ أْ رفبضق أِه ؟ أَ أٔذ رط٠س أْ رٍؼت ؟ أٌُ ٠

 : ٌُ رىٍف اٌصجٟ االثزؽبَ ح١ٕئص ؟ٌُٚ أذفٝ حعٔٗ ؟ .0

 .أضؼً ٔفؽٗ ِغ غج١ؼزٙب ٌجىٝ ٚألثىٝ ِٓ حٌٛٗ أثبٖ ٚأذ٠ٛٗ  ألٔٗ ٌٛ 

 : ِب أٚي شٟء ضآٖ اٌصجٝ فٝ اٌمب٘طح ؟ .3

 ِٓ غؼبَ . ٚجس ٔفؽٗ ث١ٓ جّبػخ ِٓ اٌّجبٚض٠ٓ لس الجٍٛا إٌٝ أذ١ٗ فح١ٖٛ ٚأوٍٛا ِب وبْ لس احزٍّٗ ٌُٙ  

 ٌّبشا شؼط اٌصجٝ ثر١جخ اٌظٓ ثؼس ؼّبع ذط١ت األظ٘ط ؟:  .1

ألٔٗ ٌُ ٠جس فطلب ث١ٕٗ ٚث١ٓ ذط١ت ِس٠ٕزٗ إال أٔٗ ظرُ اٌصٛد ػب١ٌٗ فرُ اٌطاءاد ٚاٌمبفبد ، ٚأْ ِب جبء فٝ اٌرطجخ ٘ٛ ِب رؼٛز 

 .أْ ٠ؽّؼٗ ، ٚاٌصالح ١ٌؽذ أغٛي ِٓ صالح اٌّس٠ٕخ ٚال ألصط



 

 0202/0202 الثانوي الثالثالصف                                                               قراءة فً قصة األٌام تاٌلوس

                            تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050         
0 

 األظ٘طٜ ١ٌسضؼٗ اٌصجٟ فٟ األظ٘ط ؟ ِٚب ِٛلف اٌصجٝ ِٓ شٌه ؟  . ِب اٌصٞ أضازٖ األخ .0

 أضاز أْ ٠سضغ اٌصجٝ اٌزج٠ٛس ٚاٌمطاءاد .ٚضفط اٌصجٝ ألٔٗ ٠زمٓ اٌزج٠ٛس ٚال ٠حزبج إٌٝ اٌمطاءاد .  

َُ ٔصحٗ أذٖٛ ح١ٕئص ؟ .16  : ِبشا أضاز اٌصجٟ )غٗ( أْ ٠سضغ فٟ أٚي ؼٕخ ٌٗ فٟ األظ٘ط ؟ ٚث

 غ فٟ أٚي ؼٕخ ٌٗ فٟ األظ٘ط اٌفمٗ ٚإٌحٛ ٚإٌّطك ٚاٌزٛح١س .أضاز اٌصجٟ )غٗ( أْ ٠سض 

 ٚلس ٔصحٗ أذٖٛ أْ ٠سضغ اٌفمٗ ٚإٌحٛ فٟ أٚي ؼٕخ فمػ .  -

 : ِب اٌسضغ األٚي اٌصٜ حعطٖ اٌصجٝ فٝ اٌمب٘طح ؟ ِٚب ِٛظٛػٗ ؟  .11

 وبْ زضؼب ٠رص أذبٖ ٚوبْ ِٛظٛػٗ فٝ اٌفمٗ ثؼٕٛاْ " اثٓ ػبثس٠ٓ ػٍٝ اٌسض " 

 جٝ لس ؼّغ اؼُ اٌش١د آٌف ِطح " ِٓ اٌش١د ؟ ِٚب ػاللخ األؼطح ثٗ ؟ : " ٚوبْ اٌص .10

٘ٛ ش١د اٌفمٗ  وبْ لبظ١ب ٌإلل١ٍُ ٚوبْ أثٖٛ ٠ؼطفٗ ، ٚوبٔذ أِالٗ رؼالطز ظٚجزالٗ ٚوالبْ األة ِؼججالب ثٙالصا اٌشال١د، ٠ٕٚصالح اثٕالٗ أْ 

 ٠حزصٜ ثٗ . 

 : و١ف شوط أثٛ اٌصجٟ اؼُ ش١د اٌفمٗ ؟ ٌّٚبشا ؟  .17

 ؼُ ٠ٚفزرط ثأٔٗ ػطز اٌش١د ح١ٓ وبْ لبظ١ب ٌإلل١ٍُ .وبْ أثٖٛ ٠صوط ٘صا اال

 : ِٚب ضأٞ أَ اٌصجٟ فٟ ظٚجخ ش١د اٌفمٗ ؟ .14

ٚوبٔذ أِٗ رصوط ٘صا االؼُ ٚرصوط أٔٙب ػطفذ اِطأرٗ فزبح ٘ٛجبء جٍفالخ رزىٍالف ظٞ أ٘الً اٌّس٠ٕالخ ِٚالب ٘الٟ ِالٓ ظٞ أ٘الً اٌّالسْ فالٟ 

 شٟء .

 ح ؟ ٚثُ وبْ ٠ج١جٗ ؟ػُ وبْ األة ٠ؽأي اثٕٗ األظ٘طٞ وٍّب ػبز ِٓ اٌمب٘ط :  .18

 ٚوبْ أثٛ اٌصجٟ ٠ؽأي اثٕٗ األظ٘طٞ وٍّب ػبز ِٓ اٌمب٘طح ػٓ اٌش١د ٚزضٚؼٗ ٚػسز غالثٗ . 

 : و١ف وبٔذ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفزٝ األظ٘طٞ ٚش١رٗ فٟ اٌفمٗ ؟ .10

زجٗ ، ٠ٚصف ٌالٗ زاض وبْ اٌفزٝ ٠مٛي ألث١ٗ أٔٗ ِٓ أذص رال١ِص اٌش١د ٘ٛ ٚظِالئٗ ... ٚوث١طا ِب أوٍٛا ِؼٗ ٚؼبػسٖٚ فٟ رأ١ٌف و 

 اٌش١د ، فىبْ األة ٠مص ػٍٝ أصحبثٗ شٌه فٟ ر١ٗ ٚفرط .
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 رسض٠جبد

 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( ة ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمضع عالمة )-)أ( 

 (     )           .كانت أمنٌة الشٌخ أن ٌصٌر طه حسٌن قاضٌا كبٌرا .2

 )      (             . فرح طه حسٌن بمجرد سماعه خبر سفره من أبٌه .0

 (     )            لٌرى هل ٌصدق أبوه فً وعده أم الفضل طه حسٌن أن ٌنتظر  .3

 )      (      .   اعتاد طه حسٌن الكثٌر من تللك الوعود من أبٌه وأخٌه والتً دائما ما كانت ال تصدق .4

 )      (            أخذ الصبً ٌتأهب للسفر منذ أن أخبره أبوه بأنه سٌسافر وٌصبح مجاورا لألزهر. .5
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 )      (        ظن األب أن الصبً حزًٌنا عند سفره لفراق أمه . - .6

 )      (         خوه األكبر أن سبب حزنه أنه سٌفارق أمه.ظن أ .7

 )      (        كان الصبً حزٌنا مهموما ألنه تذكر أخاه طالب الطب. .8

 )      (       أخذ أبوه ٌنهره فً لطف طالبا منه أال ٌنكس رأسه وال ٌحزن أخاه. .9

 )      (      لم ٌتمالك طه حسٌن نفسه فانهمرت دموعه وأبكى  أباه و أخاه .22

 )      (  . تهوجد طه حسن نفسه عند وصوله القاهرة بٌن مجموعة من المجاورٌن الذٌن جاءوا لتحٌ .22

 )      (       . خطٌب األزهر كان رقٌق الصوت ضعٌف إلى حد ما .20

 (  )     .استمتع طه حسٌن بالخطبة األولى له فً األزهر وأحس بالفارق الكبٌر بٌنها وبٌن الخطبة فً مدٌنته .23

 )      (     .الفتى األزهري على الصبً أن ٌبدأ بدراسة المنطق والتوحٌداقترح  – .24

 )      (         رفض طه حسٌن دراسة التجوٌد ألنه استصعبه. .25

 )      (        رغب طه حسٌن فً أن تكون دراسته تشبه دراسة أخٌه. .26

 )      (       أراد طه حسٌن أن ٌبدأ دراسته بدراسة النحو والفقه فقط .27

 )      (    اقترح علٌه أخوه أن ٌبدأ عامه األول بدراسة النحو والفقه والمنطق والتوحٌد .28

 )      (        كان أول ٌوم له فً الدراسة باألزهر هو ٌوم السبت. .29

 )      (       الدرس األول الذي استمع إلٌه مع أخٌه كان فً علم أصول الفقه. .02

 )      (        .عابدٌن على الدر"عنوان الدرس كان " ابن  .02

 )      (     الشٌخ الذي كان ٌدرس " شرح ابن عابدٌن على الدر " كان معروفا لطه حسٌن. .00

 )      (      كان أبو الصبً كثٌر ما ٌذم هذا الشٌخخ وٌصف زوجته بأنها جلفة. .03

 )      (        الفتى األزهري كان على عالقة وثٌقه بشٌخه فً الفقه. .04

          )      (    .     كان الفتى ٌقص على والده أخبار الشٌخ ومكانته  فً القاهرة واألزهر.  .05

 ( https://dardery.site  ٌٍزسض٠ت اإلٌىزطٟٚٔ ظٚضٚا ِٛلغ أحّس زضز٠طٞ ٌٍزسض٠جبد اإلٌىزط١ٔٚخ  ) 

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

  :ألٔٗ األظ٘ط إٌٝ ثبٌؽفط أث١ٗ ٚػس اٌصجٟ صسق٠ ٌُ  – (2

   ٌسافر ولم مرة من أكثر بذلك وعد .○                    هقسم فً هوحنثه أبٌ مماطلة ٌعلم ○

   األزهر فً ٌقبل فلن هسن صغر ٌعلم . ○                     هتحمل فً هأخٌ رغبة عدم ٌعلم   ○

  :ٌٌٛس٠ٗاأل١ِٕخ اٌزٟ رّٕب٘ب ٚاٌس اٌصجٟ   - (0

 ألولى والثانٌة .ا□   . أن ٌرى كلٌهما متزوجا□   أن ٌرى األزهري قاضٌا□ .    أن ٌرى الصبً عالما□ 

  :ٚ ُٔىػ اٌطأغ فٟ اٌمطبض ثؽجت ٟحعْ اٌصج  - (3

 هوأصحاب هفراق أهل قرٌت□ .   فتى الطب . هخٌأتذكر □   الشٌخ هفراق والد□ .    . هفراق أم□ 

  :ظ٘ط ، ٚذط١ت اٌّس٠ٕخ أْ ذط١ت األظ٘طاٌفطق ث١ٓ ذط١ت األ  - (4

 هٌطٌل فً صالت□ .        ٌدعو كثٌرا .□ ه    متمكن من خطبت□ .     ضخم الصوت ، فخم الراءات والقافات .□ 

 :ألٔٗ  ضفط اٌصجٟ أْ ٠سضغ ػٍُ اٌزج٠ٛس  - (5

 هدرس□ .    ه غٌر مستعد ل□    صعب□ .   .ه  أتقن□ 

  :األٌٚٝ فٟ األظ٘ط أضاز اٌصجٟ أْ ٠سضغ فٟ ؼٕزٗ  - (6
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 والثالثة الثانٌة □           المنطق والتوحٌد. □ .    والنحو هالفق. □ .   الحدٌث □ 

  :ِٕٙب فؼبز األظ٘ط فٟ جّؼخ ذطجخ ألٚي اٌصجٟ اؼزّغ  – (7

   العلم على مقبل  ○                الظن خائب ○            الصدر منشرح . ○     لألزهره مجٌئ على نادم  ○

  :ّٚ٘ب األٚي ػبِٗ فٟ ٠سضؼّٙب ػ١ٍّٓ اٌصجٟ أذ١ٗ ػٍٝ األظ٘طٞ اٌفزٝ ػطض  – (8

   والنحوه الفق .○                          . والتوحٌد المنطق ○

   والتجوٌد القراءات  ○                              . هوأصول هالفق  ○

  :ػٍُ اٌؼٍُ اٌصٞ ضفط اٌصجٟ أْ ٠سضؼٗ ٘ٛ   - (9

 الحدٌث□   المنطق والتجوٌد□   النحو  □    ءة والتجوٌدالقرا□ 

  :اؼزمط ضأٞ األذ٠ٛٓ ػٍٝ أْ ٠سضغ اٌصجٟ  - (22

 الحدٌث والتوحٌد□   الفقه والنحو□       النحو والتجوٌد□   الفلسفة والمنطق□ 

  :ٌٍش١د اٌمب٘طح فٟ اٌصجٟ حعطٖ زضغ أٚي وبْ - (22

 النحو المجدد المحافظ خٌش  .□   . المرصفً□    بخٌت .   □ راضً    □ 

  :اٌمب٘طح فٟ ػٍُ فٟ اٌصجٟ حعطٖ زضغ أٚي وبْ - (20

 التوحٌد  .□   . أصول الفقه□    الفقه .   □ النحو     □ 
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