
 0202/0202 الثانوي الثالثالصف                                                               قصة األٌامقراءة فً  تاٌلوس

 

 

                                       

 

 

 

 
 

  
  

        

  قراءة   

           فــــــــٟ      

       ٔط األ٠بَ لصخ
 

         

 
 

                                           
                                               

 
 
 
 

 ئػـــــــــــــــساز

 

 أحّس زضز٠طٞاألؼزبش/                      
              ٓٔٔ٘ٙٓٓ11ٔ0 - ٓٔٔ٘3ٖٖ٘ٓ٘ٓ 

 https://dardery.site  ِٛلغ أحّس زضز٠طٞ ٌٍزسض٠جبد اإلٌىزط١ٔٚخ              

 

 

 

 

 
 اسم الطالب/                 

      

ٕٕٓٔ 

https://dardery.site/


 

 0202/0202 الثانوي الثالثالصف                                                               قصة األٌامقراءة فً  تاٌلوس

                            تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 2221377121         
ٔٗ 

 

 

 

 

 

اٌّفىط٠ٓ اٌؼطة فٟ اٌمطْ اٌؼشط٠ٓ  -ئْ ٌُ ٠ىٓ أُ٘  -ػ١ّس األزة اٌؼطثٟ ٚاحس ِٓ أػظُ ٚأُ٘  (2137-2881طه حسٌن )&

 ً عساي وج١ط .           ٌسٚضٖ اٌز٠ٕٛطٞ اٌؼظ١ُ ٚئْ وبٔذ آضاؤٖ ِح

فٟ ػعثخ اٌى١ٍٛ اٌزٟ رمغ ػٍٝ ِؽبفخ و١ٍِٛزط ِٓ ِغبغخ ثّحبفظخ  110ٌٔٚس غٗ حؽ١ٓ فٟ اٌطاثغ ػشط ِٓ ٔٛفّجط ؼٕخ  &

  ا١ٌّٕب ثبٌصؼ١س األٚؼػ. ٚوبْ ٚاٌسٖ ِٛظفًب صغ١ًطا فٟ شطوخ اٌؽىط ، أٔغت صالصخ ػشط ًٌٚسا ، ؼبثؼُٙ غٗ حؽ١ٓ.                       

ُوفَّ ثصطٖ ٚ٘ٛ غفً صغ١ط ٔز١غخ اٌفمط ٚاٌغًٙ اٌّؽزشطٞ )إٌّزشط( فٟ اٌّغزّغ ِٓ حٌٛٗ فٍمس أص١ت ثبٌطِس فؼبٌغٗ  & 

اٌحالق ػالعبً ش٘ت ثؼ١ٕ١ٗ ، ٌٚىٕٗ وبفح وف اٌجصط فأذص اٌؼٍُ ثأُُش١َْٔٗ ال ثأصبثؼٗ فمٙط ػب٘زٗ لٙطا ، ٚحفع اٌمطآْ اٌىط٠ُ فٟ 

زض لط٠زٗ ئٌٝ األظ٘ط غٍجًب ٌٍؼٍُ ، ٚرّّطز ػٍٝ غطق اٌزسض٠ػ ثبألظ٘ط ٚػٍٝ ش١ٛذٗ ، فبٔزٙٝ ثٗ اٌزبؼؼخ ِٓ ػّطٖ لجً أْ ٠غب

 َ .       0ٓ1ٔاألِط ئٌٝ اٌططز ِٕٗ 

ػٓ أز٠جٗ  0ٔٗٔاٌزٟ حصً ِٕٙب ػٍٝ زضعخ اٌسوزٛضاٖ األٌٚٝ ٌٗ فٟ ا٢زاة ؼٕخ   اٌزحك ثبٌغبِؼخ اٌّصط٠خ ا١ٌٌٛسح  &

 طؼبٌخ ِٛظٛػٙب: " رغس٠س شوطٜ أثٟ اٌؼالء " .          اٌّفّعً أثٟ اٌؼالء اٌّؼطٞ ث

ثؼس أْ فطؽ ِٓ ضؼبٌزٗ ػٓ اثٓ ذٍسْٚ ، فؼًّ  0ٔ0ٔصُ ؼبفط ئٌٝ فطٔؽب ٌٍحصٛي ػٍٝ زضعخ اٌسوزٛضاٖ ٚػبز ِٕٙب ؼٕخ  &

حٛي اٌغبِؼخ األ١ٍ٘خ ئٌٝ ، ح١ش رُ رؼ١١ٕٗ أؼزبًشا فٟ لؽُ اٌٍغخ اٌؼطث١خ ِغ ر 0ٕ٘ٔأؼزبًشا ٌٍزبض٠د ا١ٌٛٔبٟٔ ٚاٌطِٚبٟٔ ئٌٝ ؼٕخ 

عبِؼخ حى١ِٛخ. ِٚب ٌجش أْ أصسض وزبثٗ )فٟ اٌشؼط اٌغبٍٟ٘( اٌصٞ أحسس ػٛاصف ِٓ ضزٚز اٌفؼً اٌّؼبضظخ ٢ضائٗ اٌزٟ 

 اػزجط٘ب اٌجؼط آضاء فبؼسح ِسفٛػخ ثأغطاض غطث١خ 

اٌّٛافمخ ػٍٝ ِٕح اٌسوزٛضاٖ  َ  ، ٌٚىٕٗ ح١ٓ ضفط 0ٖٓٔرطلٝ فٟ ِٕبصجٗ ؼط٠ؼبً حزٝ أصجح ػ١ًّسا ٌى١ٍخ ا٢زاة ؼٕخ  &

 .َ رؼّطض ئٌٝ اٌططز ِٓ اٌغبِؼخ اٌزٟ ٌُ ٠ؼس ئ١ٌٙب ئال ثؼس ؼمٛغ حىِٛخ صسلٟ ثبشب    0ٖٕٔاٌفرط٠خ ٌىجبض اٌؽ١بؼ١١ٓ ؼٕخ 

َ ، ٚعس  0٘ٓٔوبْ أح١بظٖ زائّبً ٌٍّؼصَّث١ٓ فٟ األضض )اٌفمطاء( فؼٕسِب ُػ١ّٓ ٚظ٠ًطا ٌٍّؼبضف فٟ اٌٛظاضح اٌٛفس٠خ ؼٕخ  &

اٌفطصخ ؼبٔحخ ٌزطج١ك شؼبضٖ األص١ط )اٌزؼ١ٍُ وبٌّبء ٚاٌٙٛاء حك ٌىً ِٛاغٓ( ، ٚ اؼزصسض لطاضا ثّغب١ٔخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ حزٝ 

 ِؽزٜٛ اٌضبٔٛٞ ٚوبْ ٌٙصا اٌمطاض ٔزبئظ ؼ١بؼ١خ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ال رمً ػٓ صٛضح اعزّبػ١خ ٚفىط٠خ وبٍِخ 

اٌٍغٛٞ )اٌطئ١ػ اٌضبٌش( ، ٚٔبي رمس٠ط اٌسٌٚخ فأ٘س٠ذ ئ١ٌٗ فٟ ػٙس اٌضٛضح  َ ضئ١ًؽب ٌٍّغّغ 0ٖٙٔصُ أصجح ثؼس شٌه ػبَ  &

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .لالزح ا١ًٌٕ ٟٚ٘ أضفغ األٚؼّخ اٌّصط٠خ ٚ ال رّٕح رٍه اٌمالزح ئالّ ٌطؤؼبء اٌسٚي ٚ اٌٍّٛن 

ِطآح اإلؼالَ  -ٚ ِإٌفبرٗ اٌزٟ أصطٜ ثٙب اٌّىزجخ اٌؼطث١خ رصً ئٌٝ ٔحٛ ِبئخ وزبة ث١ٓ ِإٌف ِٚزطعُ ِٕٙب : )حس٠ش األضثؼبء  &

أوزٛثط  ٕٙحبفع ٚشٛلٟ( ٚغ١ط٘ب.& رٛفٟ فٟ  -زػبء اٌىطٚاْ  -ػٍٝ ٘بِش اٌؽ١طح  -اٌش١ربْ  -ِغ اٌّزٕجٟ  -اٌٛػس اٌحك  -

 .03ٖٔؼٕخ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التعرٌف بالِكتاب    
َ ؛ ١ٌؼط١ٕب ف١ٙب  0ٕٙٔ& األ٠بَ أٚي ؼ١طح شار١خ عبزح ؼجَّبلخ فٟ ٚالؼ١زٙب ٚصفبء ٌغزٙب ، ٚلس وزجٙب غٗ حؽ١ٓ ػٓ ٔفؽٗ ػبَ 

 صٛضح صبزلخ ػٓ ح١بح اٌصجب اٌمبؼ١خ اٌزٟ لبَٚ صؼٛثبرٙب ِٚشمبرٙب ِضٍّب لبَٚ اٌؼّٝ ٚاٌغًٙ

    ٚرؼس األ٠بَ أٚي ُوزُت اٌؽ١طح اٌصار١خ فٟ اٌٛغٓ اٌؼطثٟ .  

 & ٠زىْٛ اٌىزبة ِٓ صالصخ أععاء 

 اٌغعء األٚي ٠زحسس ف١ٗ غٗ حؽ١ٓ ػٓ غفٌٛزٗ ثّب رحًّ ِٓ ِؼبٔبح ، ٠ٚحسصٕب ػٓ اٌغًٙ اٌّطجك ػٍٝ اٌط٠ف اٌّصطٞ ِٚب

 ف١ٗ ِٓ ػبزاد حؽٕخ ٚؼ١ئخ فٟ شٌه اٌٛلذ .

ِٕب٘ظ األظ٘ط ٚش١ٛذٗ ٚٔمسٖ اٌسائُ اٌغعء اٌضبٟٔ ٠زحسس ػٓ اٌّطحٍخ اٌزٟ اِزسد ث١ٓ زذٌٛٗ األظ٘ط ٚرّطزٖ اٌّؽزّط ػ ٍٝ

 ٌُٙ ٚحزٝ اٌزحبلٗ ثبٌغبِؼخ األ١ٍ٘خ.

 اٌغعء اٌضبٌش ٠زحسس ف١ٗ ػٓ اٌسضاؼخ فٟ اٌغبِؼخ األ١ٍ٘خ ، صُ ؼفطٖ ئٌٝ فطٔؽب ٚحصٌٛٗ ػٍٝ اٌسوزٛضاٖ صُ اٌؼٛزح ئٌٝ ِصط

 .أؼزبشاً فٟ اٌغبِؼخ

 ( https://dardery.site  ٌٍزسض٠ت اإلٌىزطٟٚٔ ظٚضٚا ِٛلغ أحّس زضز٠طٞ ٌٍزسض٠جبد اإلٌىزط١ٔٚخ  ) 
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  ؟ ما رأٌك فً عنوان األٌام (2
 ػٕس األ٠بَ  وٍٙب ثً ٠مف ٠زٕبؼت ِغ ِفَٙٛ اٌؽ١طح اٌصار١خ فبٌّإٌف ال ٠إضخ ٌح١برٗ ألِٕٔٗٚبؼت  أضٞ أْ اٌؼٕٛاْ زل١ك

  . اٌّإصطح فٟ ح١برٗ ِؼزّسا ػٍٟ شاوطرٗ

 ما تعرٌف السٌرة الذاتٌة ؟ (0
   أْ ٠ىرْٛ ِؼٕب٘ب : أْ ٠ىزت ف١ٙب اإلٔؽبْ لصخ ح١برٗ ثحٍٛ٘ب ِٚط٘ب ػٓ غط٠ك ؼرطز أ٘رُ اٌرصوط٠بد اٌزرٟ رؼٍرك ثصٕ٘رٗ ثشرطغ

 .صبزلبً فٟ ػطض زلبئك اٌحمبئك 

 أسباب اختالف السٌرة الذاتٌة كفن أدبى عن غٌره من الفنون اآلخرى ؟ وما عالقتها بالحاضر ؟  (7
  .رزٍْٛ ثبٌحبظط ٚرزحطن ثسٚافؼٗ  -ٖ  . رطرجػ ثح١بح ِإٌفٙب -ٕ  .ٛحسٖرؼزّس ػٍٝ اٌر١بٌال  -ٔ

 اتٌة ؟ ما الذى ٌدفع المؤلفٌن إلى كتابة سٌرتهم الذ (4
   .اٌطغجخ فٝ رمس٠ُ اٌمسٚح ٌٍشجبة  -ٕ     .اٌح١ٕٓ ئٌٝ اٌطفٌٛخ  -ٔ

 .اٌطغجخ فٝ رحسٜ اٌحبظط أٚ االٔزمبَ ِٕٗ  -ٗ  .اٌطغجخ فٝ ِطاعؼخ اٌصاد ٚاٌزبض٠د  -ٖ

 ما رأى طه حسٌن فى معاملة الناس لمن تصٌبهم بعض اآلفات ؟  (1
  الُِٙ ، ٚأْ ِؼبٍِزُٙ ِؼبٍِخ ِرزٍفخ ٠حعُٔٙ ، ٌٚٛ أْ إٌربغ  ػربٍُِٛ٘ ٠طٜ ئْ اإلشفبق ػ١ٍُٙ أٚ اٌؽرط٠خ ُِٕٙ ٠ع٠س ِٓ آ

  .ِؼبٍِخ ػبز٠خ ٌؼطف ٘إالء ِحٕزُٙ فٝ ضفك ، ٚاؼزمبِذ ح١برُٙ ثؼ١سح ػٓ اٌزؼم١س 

ٌَر ذاتٌة ؟ (6  ما أشهر ما ُكتَِب من ِس
 ّٛز اٌؼمبز فٟ وزبث١ٗ " أٔب " وزت رٛف١ك اٌحى١ُ ؼ١طرٗ اٌصار١خ فٟ وزبث١ٗ "ظ٘طح اٌؼّط" ٚ "ؼغٓ اٌؼّط" ٚػجبغ ِح

 لمٌخائٌل نعٌمة...    ٚ"ح١بح لٍُ " ، ٕٚ٘بن وزبة " ح١برٟ " ألحّس أ١ِٓ ، ٚ وزبة " ؼغْٛ "

  لماذا أملى طه حسٌن ذكرٌات الصبا ؟  (3
 ١ت( أٍِٝ غٗ حؽ١ٓ شوط٠بد اٌصجب ؛ ١ٌزرٍص ثاِالئٗ ِٓ ثؼط اٌَّٙٛ اٌضمبي ٚاٌرٛاغط اٌّحعٔخ اٌزٟ وض١طا ِب رؼزطٞ )رص

 .إٌبغ ث١ٓ ح١ٓ ٚح١ٓ  

 ما مذاهب الناس فً التخلُّص من الهموم و األحزان ؟ (8
  ٠زؽٍٝ ػٕٙب ثبالؼزّبع ٌٍّٛؼ١مٝ ٚاٌغٕبء  -ُِٕٚٙ ِٓ ٠زؽٍٝ ػٕٙب ثبٌط٠بظخ  -ُِٕٙ ِٓ ٠زؽٍٝ ػٕٙب ثبٌمطاءح ِٓ ُِٕٙٚ- 

 ِب رضمٍٗ ثٗ ِٓ األػجبء.   ُِٕٚٙ ِٓ ٠ص٘ت غ١ط ٘صٖ اٌّصا٘ت وٍٙب ١ٌٕؽٝ ٔفؽٗ ٠ٚفط ِٓ ح١برٗ اٌحبظطح ٚ

 ماذا طلبت مجلة الهالل من طه حسٌن ؟ (1
   . ذ فٟ اٌطٍت  غٍجذ ِغٍخ اٌٙالي ِغّٛػخ ِٓ أحبز٠ضٗ ػٓ ح١برٗ ٚأٌحَّ

 وما رأي األصدقاء فٌما كتب طه حسٌن ؟ وما نتٌجة هذا الرأي ؟  (22
 .ٔز١غخ ٘صا اٌطأٞ : اػزصض ٌٍٙالي ػٓ رمس٠ّٗ ، ٌٚىٕٙب   -لبي ٌٗ اٌجؼط أْ ِب وزجٗ ال ٠صٍح ٌٍٕشط ٚ ٠غت أال ٠ٍمٟ ئ١ٌٗ ثبال

 .أٌحذ ػ١ٍٗ ، فسفغ ئ١ٌٙب ٘صا اٌىالَ ػٍٝ ُوطٖ ِٕٗ

 ما رد الفعل الذي وجده طه حسٌن بعد نشر هذه الذكرٌات فً مجلة الهالل ؟   (22
  . ضظٟ ػٕٗ ثؼط إٌبغ صُ عّؼٗ ثؼط األصسلبء فٟ ؼفط )وزبة( ٚاحس 

ٌُهدي طه حسٌن هذا  (20  الكتاب ؟ وماذا سٌجدون فٌه ؟ إلى من 
  . ٓ٠ٙس٠ٗ ئٌٝ أصسلبئٗ اٌّىفٛف١ 

ؼ١غسْٚ ف١ٗ ح١بح صس٠ك ٌُٙ فٟ أ٠بَ اٌصجب رأصط ثّحٕزُٙ ٘صٖ ل١ٍال ل١ٍال ح١ٓ ػطفٙب ، ٚ٘ٛ ٌُ ٠ؼطفٙب ئالّ ش١ئًب فش١ئًب ح١ٓ   -

ض األش١بء ِّٚبضؼزٙب     ّٛ  .الحع ِب ث١ٕٗ ٚث١ٓ ئذٛرٗ ِٓ فطق فٟ رص

 ؤذي طه حسٌن بشدة ؟ما الذي كان ٌ  (27
   : اٌصٞ وبْ ٠إشٞ غٗ حؽ١ٓ ثشسح 

 أحبؼ١ػ اٌؽرط٠خ ٚ االظزضاء )االحزمبض( ِٓ ثؼط إٌبغ .     - ٕ     ٔظطاد اٌطحّخ ٚاإلشفبق ِٓ األً٘ . - ٔ    

 كان طه حسٌن ٌعٌش ظالمٌن . وضح .  (24
   . ًظالَ اٌطؤ٠خ  ، ٚظالَ اٌغًٙ اٌصٞ وبْ ِٕزشطا 

 حسٌن ألصدقائه المكفوفٌن ؟ ما الذي ٌتمناه طه  (21
  : ٓرّٕٝ غٗ حؽ١ٓ ألصسلبئٗ اٌّىفٛف١ 

 أْ ٠غسٚا فٟ اٌىزبة رؽ١ٍخ ٌُٙ ػٓ أصمبي اٌح١بح  - ٔ    

 ٚأْ ٠غسٚا ف١ٗ ثؼس شٌه رشغ١ؼب ٌُٙ ػٍٝ أْ ٠ؽزمجٍٛا اٌح١بح ِجزؽ١ّٓ  - ٕ    
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اٌؼمجربد ثبٌصرجط ٚاٌغٙرس ٚحؽرٓ االحزّربي ٚثبألِرً  ٚأْ ٠زغٍجٛا ػٍٝ ِب ٠ؼزطظُٙ ِٓ اٌّصبػت ِٚب ٠مَٛ فٟ ؼج١ٍُٙ ِٓ - ٖ    

 اٌّزصً ٚاٌطعبء اٌجبؼُ..  

 بماذا ٌنصح طه حسٌن اإلنسان ؟  (26
 : ْ٠ٕصح غٗ حؽ١ٓ اإلٔؽب 

ب ٌٙب ال ػبثًؽب ، ٚعبّزًا ف١ٙب ال الػجًب. - ٔ     ًّ  ثأْ ٠ٍمٝ ح١برٗ ثبؼ

 ٚأْ ٠حًّ ٔص١جٗ ِٓ أصمبٌٙب ٠ٚإزٞ ٔص١جٗ ِٓ ٚاعجبرٙب. - ٕ    

 ٚأْ ٠حت ٌٍٕبغ ِضٍّب ٠حت ٌٕفؽٗ ٠ْٚإصِط إٌبغ ثّب ٠إصط ثٗ ٔفؽٗ ِٓ اٌر١ط   - ٖ     

 طه حسٌن ؟ ألسلوبما الخصائص الفنٌة  (23
  . ال ٠ىزت ئٌٝ لبضئٗ ٚئّٔب ٠زحسس ئ١ٌٗ  -ٔ

 . اٌّٛؼ١مٝ اٌطٔبٔخ إٌبرغخ ػٓ اؼزرساِٗ ٌٍغًّ اٌمص١طح ٚاٌٍٛاظَ األؼٍٛث١خ -ٕ

 ٌحس٠ش ػٓ ٔفؽٗ ١ٌعفٟ ٔٛػب ِٓ اٌّٛظٛػ١خ ػٍٝ ِٛظٛع شارٟ.اؼزرساَ ظ١ّط اٌغبئت فٟ ا -ٖ

  ٠ؼزّس ػٍٝ حبؼخ اٌؽّغ ٚغ١ط٘ب ِٓ اٌحٛاغ ثبؼزضٕبء حبؼخ اٌجصط فٟ ضؼُ ػبٌّٗ اٌمصصٟ ٕٗ

 ما أهداف تدرٌس قصة األٌام لطه حسٌن ؟   (28
  . رمس٠ُ صٛضح ِشطلخ ألحس أثٕبء ِصط ٌُ ٠ّٕؼٗ اٌؼّٝ ِٓ اٌحصٛي ػٍٝ أػٍٝ اٌسضعبد اٌؼ١ٍّخ .ٔ

  .رٛظ١ح زٚض ا إل٠ّبْ ٚاٌؼًّ ٚاٌصجط فٝ رحم١ك ا٢ِبي .ٕ     

  .ر١ّٕخ اٌضطٚح اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌزصٚق األزثٝ ػٕس اٌساضغ . ٖ

  .مع التمثٌل لذلك  ؟ما الذى اعتمد علٌه طه حسٌن فى رسم عالمه القصصى  (21
 ِضبي شٌره  .ح ِإصطح فٝ ش٘ٓ اٌمبضب اػزّس ػٍٝ حبؼخ اٌؽّغ فٝ رطعّخ األصٛاد ٚ ضؼُ ػبٌّٗ اٌمصصٝ ثزفبص١ٍٗ فٝ صٛض

 : ضؼّٗ ٌّؼبٌُ لط٠زٗ ِٓ ذالي : 

 .صٛد اٌشبػط ٚاٌّح١ط١ٓ ثٗ  -ٕ   .صٛد اٌؼٛزح ِٓ اٌحمٛي فٝ اٌّؽبء  -ٔ

 .صٛد أظ٠ع اٌّطاعً رغٍٝ ػٍٝ إٌبض  -ٗ   .صٛد اٌس٠ىخ ٚاٌسعبط  -ٖ

 اتتدرٌب
 

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

 )       (.       ٌؼجذ اٌؽ١طح اٌصار١خ زٚضا أؼبؼ١ب فٟ ٔشبح اٌّؽطح١خ. -ٔ

 (.)             شؼطا اٌؽ١طح اٌصار١خ أْ ٠ىزت اإلٔؽبْ لصخ ح١برٗ ثٕفؽٗ ٔضطا ال -ٕ

 )       (.     ِٓ أٚعٗ االرفبق ث١ٓ اٌؽ١طح اٌصار١خ ٚاٌمصخ اػزّبزّ٘ب ػٍٝ اٌر١بي ٚحسٖ -ٖ

 )       (.         رزٍْٛ اٌؽ١طح اٌصار١خ ثٍْٛ اٌحبظط -ٗ

 )       (.    اٌطغجخ فٝ رحسٜ اٌحبظط أٚ االٔزمبَ ِٕٗ ٠سفغ اٌّإٌف١ٓ ئٌٝ وزبثخ ؼ١طرُٙ اٌصار١خ -٘

 )       (.         حساصٗ ِٓ اٌر١بي.٠ؽزّس وبرت اٌؽ١طح اٌصار١خ أ -ٙ

 )       (.      ٠ٍغأ اٌّإٌف فٟ اٌؽ١طح اٌصار١خ ئٌٝ اٌر١بي ٌؽس فغٛاد اٌصاوطح -3

 )       (.       رأرٟ اٌؽ١طح اٌصار١خ فٟ صٛضح ضٚا٠خ ِزّبؼىخ ف١ٕب -1

 (.)            ِٓ اٌسٚافغ اٌزٟ رسفغ اٌّإٌف١ٓ ٌىزبثخ ؼ١طُ٘ اٌح١ٕٓ ئٌٝ شوط٠بد اٌطفٌٛخ -0

 )       (.        ٠ز١ّع أؼٍٛة غٗ حؽ١ٓ ثطٛي اٌغًّ ٚرؼمس٘ب -ٓٔ

 )       (.      ِصسض اٌّٛؼ١مٝ اٌطٔبٔخ ػٕس غٗ حؽ١ٓ ٘ٛ وضطح األؼب١ٌت اإلٔشبئ١خ. -ٔٔ

 )       (.         غٗ حؽ١ٓ ٠زحسس ئٌٝ لبضئٗ أوضط ِّب ٠ىزت ٌٗ. -ٕٔ

 )       (.     ٠ؼزّس غٗ حؽ١ٓ فٟ ضؼُ ػبٌّٗ اٌمصصٟ ػً اٌحٛاغ ٚثربصخ اٌجصط -ٖٔ

 )       (.      رحسس غٗ حؽ١ٓ ػٓ ٔفؽٗ فٟ ؼ١طرٗ ثع١ّط اٌغبئت ال اٌّزىٍُ -ٗٔ

 )       (.          األ٠بَ ؼ١طح شار١خ ١ٌٚؽذ لصخ -٘ٔ

 )       (.      رحسس غٗ حؽ١ٓ ثصع١ّط اٌغبئت ١ٌضجذ ح١بز٠زٗ ِٚٛظٛػ١زٗ -ٙٔ

 )       (.        ظٙط وزبة األ٠بَ ثٕبء ػٍٝ ضغجخ اٌّإٌف -3ٔ

 )       (.      زبة األ٠بَ أِالٖ غٗ حؽ١ٓ ١ٌىْٛ ّٔٛشعب ٠حزصٞ ثٗ اٌشجبةو -1ٔ

 )       (.      غٍجذ ِغٍخ اٌطؼبٌخ ِٓ غٗ حؽ١ٓ ِغّٛػخ أحبز٠ش ٚأٌحذ فٟ اٌطٍت. -0ٔ

 )       (.   ضأٜ صس٠ك غٗ حؽ١ٓ أْ وزبة األ٠بَ عس٠ط ثبٌٕشط ػٕسِب زفؼٗ غٗ حؽ١ٓ ئ١ٌٗ ٌمطأٖ -ٕٓ

 )       (.       ٠ش فٟ ؼفط وج١ط ٚؼّبٖ ثبأل٠بَ.عّغ غٗ حؽٓ ِغّٛػخ األحبز -ٕٔ

 )       (.      ٠ٙسٞ غٗ حؽ١ٓ وزبثٗ ئٌٝ أصسلبءٖ فٟ اٌّحٕخ ِٓ اٌّىفٛف١ٓ -ٕٕ
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 )      (.ٛاعٙخ اٌح١بح  ِزؽٍح١ٓ ثبٌغس ٚاالعزٙبز ٚاأل٠ًِطٜ غٗ حؽ١ٓ أْ وزبثٗ لس ٠ؽبػس اٌّىفٛف١ٓ ٠ٚشغؼُٙ ػٍٝ ِ -ٖٕ

 )       (.   أفعً ِٓ غ١طٖ ٚلسَ ٌٍٕبغ أفعً ِّب لسِٛا ٠طٜ غٗ حؽٓ أٔٗ لٙط ِحٕزٗ ػٍٝ ٔحٛ -ٕٗ

 )       (.       ٠ٕصح غٗ حؽ١ٓ اإلٔؽبْ أْ ٠ٍمٝ اٌح١بح عبزا غ١ط ػبثضب. -ٕ٘

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 
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