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 & ملخص الفصل
 & ملخص الفصل

 لعله ٌلقى جٌش طًء فٌنتقم منه  علم زهٌر بن جذٌمة ملك عبس بما حدث لقبٌلته من غزو قبٌلة طًء لها فقرر العودة 
  . وجد زهٌر بن جذٌمة الِحّلة 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 
 ا دائماً . الِحّلة تقٌم األفراح المتصلة وعنترة موضوع التكرٌم فٌه 
 حدث إلٌها وكذلك عمارة بن زٌاد عدم اعتراض مالك بن قراد وال ابنه عمرو عندما ٌرٌان عنترة ٌجلس بجوار عبلة وٌت 
  . حدٌث القبٌلة عن عنترة وعبلة وأحقٌة عنترة فً الزواج من عبلة 
  . عنترة ٌشٌع عبلة إلى بٌتها لمعرفة موقفها نحوه 

  ا لعنترة حٌاء وخجالً منه . عبلة لم تفصح عن حبه 
  . 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 (1
 ٕٙب عجمزٗ فغضد ثالدٖ . جـ : ألٔٗ لبد ج١شبً ١ٌغضٚ٘ب ٌٚى 

 : ما أثر األنباء التً بلغت زهٌر بن جذٌمة فً نفسه ؟ ولماذا ؟  2س (2
  جـ : ٚلؼذ رٍه األٔجبء ػٍٝ عّؼٗ ٚلٛع اٌظبػمخ ٚرٌه ألٔٗ وابْ لاذ أػاذ ج١شابً ٚلابدٖ ٌغاضٚ  اٟء ئء أْ  اٟءاً رغاٍٍذ ئٌاٝ ػاجظ ٚعاجمذ

 ثغضٚ٘ب . 

 غزو الطائٌٌن لعبس ؟ : ما الذي فعله زهٌر بن جذٌمة بعد سماع  3س (3
  . ِٕٗ ًجـ : أعشع ػبئذاً ٠ؼزشع اٌطش٠ك ٌؼٍٗ ٠ٍمٝ ف١ٙب ج١ش  ٟء ف١ٕزظف ِٕٗ )٠ٙضِٗ( ٌىٕٗ ٌُ ٠ٍَك أدذا 

 : كٌف وجد زهٌر بن جذٌمة الِحلّة عندما بلغ أرض الشربة والعلم السعدي ؟  4س (4
 ٛٚجّبػخ اٌج١ٛد( فٟ ػ١ذ طبخت ، ٚٚجذ لِٛٗ ٠غزمجٍٛٔٗ ثبٌزٕٙئخ جـ : ٚجذ ص١٘ش لِٛٗ ثخالف ِب وبْ ٠زٛلغ د١ش ٚجذ اٌِذٍّخ )ِٕضي اٌم َ

 ٚاٌجششٜ ثبٌٕظش اٌؼظ١ُ. 

 : بَم أخبر شداد زهٌر بن جذٌمة عندما خرج الستقباله ؟  5س (5
 اٌطبئ١١ٓ .  جـ : أخجش شذاد ص١٘شاً ثأْ اٌفضً فٟ اءٔزظبس ػٍٝ  ٟء ثؼذ اٌٙض٠ّخ ٠شجغ ئٌٝ ػٕزشح اٌزٞ ٌٛءٖ ٌٛلؼذ اٌِذٍّخ ثأعش٘ب فٟ ٠ذ 

 : متى اعترف شداد ببنوة عنترة ؟  6س (6
  . جـ : ػٕذِب خشط ءعزمجبي ص١٘ش اٌزٞ وبْ ػبئذاً ثج١ش ِٓ غضٚ  ٟء 

 : لماذا اهتم العبسٌون بعنترة ؟  7س (7
  . ٓجـ : ءػزشاف شذاد ثجٕٛرٗ ٚرٌه ثؼذ أْ أٔمز لِٛٗ ِٓ ٘ض٠ّزُٙ اٌّذممخ أِبَ اٌطبئ١١ 

 ٌٌن بعنترة ؟ : ما مظاهر اهتمام العبس 8س (8
  . جـ : أطجخ ػٕزشح ٚاعطخ اٌؼمذ فٟ األعّبس ٚاٌٛءئُ وّب أْ شؼشٖ وبْ ػٍٝ وً ٌغبْ ٚاٌفز١بد وبْ غٕبؤ٘ٓ ثبعُ ػٕزشح 

 : ما الذي تحدث به الناس عندما كانوا ٌرون عنترة وهو ٌناجً عبلة وٌساٌرها ؟  9س (9
 ٍخ اٌزٟ ٘اٟ واً شاٟء فاٟ د١براٗ وّاب أٔاٗ ٘اٛ طابدت اٌفضاً فاٟ رخ١ٍظاٙب ِآ جـ : رّٕٛا أْ ٠زُ هللا ػ١ٍٗ ٔؼّزٗ ٚأْ ٠زضٚط ػٕزشح ِٓ ػج

 األعش ثؼذ أْ اخزطفٙب اٌطبئ١ْٛ . 

  : اذكر موقف كل من مالك بن قراد وابنه عمرو وعمارة بن زٌاد عندما كانوا ٌرون عنترة وهو ٌتحدث إلى عبلة  11س (11
 ٙش غضجبً ئرا ٘ٛ سآ٘ب رجٍظ ئٌٝ جٛاسٖ ٚرغب٠شٖ جـ : ٌُ ٠ؼزشع ِبٌه ٚء اثٕٗ أِب ػّبسح فٍُ ٠غزطغ أْ ٠ظ 

 : جرى الحدٌث منتقالً من عنترة لعبلة فما الحدٌث الذي أسعد كالً منها من اآلخر ؟  11س (11
 جـ : اٌذذ٠ش اٌزٞ أعؼذ ػٕزشح ِٓ ػجٍخ ٟ٘ أٔٙب لبٌذ ٌٗ : ِٚبرا ٠مٌْٛٛ ٠بثٓ اٌؼُ ، د١ش ٚلؼذ وٍّزٙب رٍه ػٍٝ ٔفغٗ ٚلغ أٔغبَ اٌّضا٘ش  

 -  . اٌذذ٠ش اٌزٞ أعؼذ ػجٍخ ِٓ ػٕزشح ٘ٛ ِب وبْ ٠ظفٗ ٌٙب ػٕزشح ِٓ ِغبص٠ٗ ِٚٓ ٔٛادس ش١جٛة ٚوزٌه ِٓ لٌٛٗ اٌشؼش ف١ٙب 

: سار عنترة ٌشٌع عبلة إلى منزلها وكان مخموراً بخمرٌن فما هما ؟ وأى الخمرٌن كان أكثر تأثٌراً فً عنترة ؟  12س (12
 ولَِم ؟ 

  ) ئٛط اٌزٟ داسد ػ١ٍٗ فٟ ِجٍظ اٌٍّه .           اٌى -جـ : اٌخّشاْ ّ٘ب : ) أ 

                                )دذ٠ش اثٕخ ػّٗ )ػجٍخ(  -)ة 

 -  وبْ خّش اٌذذ٠ش اٌّّزغ ِٓ اٌذج١جخ ألٜٛ اٌخّش٠ٓ ٚأوضش رأص١شاً ؛ ألٔٗ طٛد اٌذت اٌزٞ وبْ وً شٟء فٟ د١بح اٌفبسط اٌؼظ١ُ ػٕزشح 
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 بلة فكان له أثر كبٌر فً نفس كل منها . وضح ذلك . : دار الحوار بٌن عنترة وع 13س (13
  جـ : أٔٗ آصبس ٔجٛا٘ب ٚأصش فٟ د١برٙب فذٛي عشٚسّ٘ب دضٔبً د١ش ٌُ ٠ىٓ ٌؼجٍخ أْ رظشح ٌؼٕزشح ثؼذَ سضبئٙب ػٓ اٌضٚاط ِٓ ػّابسح ألٔٙاـب

ٌزمذ٠ش ػٕزاشح ؛ ألٔٙاب رؼاشف ِاذٜ دجاٗ ٌٙاب  رؼشف ألث١ٙب لذسٖ ٚئْ وبٔذ فٟ لشاسٖ ٔفغٙب غ١ش ساض١خ ػٓ اٌضٚاط ِٕٗ ربسوٗ رٌه اإلدغبط

زٞ ٌٚىٓ رمب١ٌذ اٌج١ئخ رّٕؼٙب ِٓ رٌه اٌزظش٠خ . وّب أْ ػٕزشح ٠ٍخ ػ١ٍٙب فٟ اٌغإاي ػّب ٠زذذس ثٗ إٌبط ِٓ خطجزٙب ٌؼّبسح رٌه اٌذذ٠ش اٌ

 وبْ ٠ٕغض ػ١ٍٗ د١برٗ فىبْ ٠ش٠ذ أْ ٠غّغ ِٕٙب ِٛلفٙب ِٓ ػّبسح . 

 ها ؟ وما مظاهر ذلك؟: لَم لم تفصح عبلة عن حب14س (14
          . ًِظب٘ش رٌه غضجٙب ػٕذِب ٠زوش ػٕزشح اعُ ػّبسح وض١ًشا -جـ : ٌُ رفظخ ػجٍخ ػٓ دجٙب د١بء ٚخجال ِٓٚ 

 : ما موقف عنترة وعبلة من أحادٌث الناس؟ 15س  (15
 . جـ : وبْ وً ِّٕٙب ٠ىشٖ ٘زٖ األدبد٠ش ٚصشصشح إٌبط ثٙب 

 فٌة فً عالقته بعبلة أثناء حدٌثه معها . وضح ذلك .: اكتشف عنترة بعض الجوانب الخ 16س (16
 .جـ : وشف دم١مخ ٘زا اإلدغبط أٔٙب ء رؼجت ثٗ ، ٚئّٔب رؼجت فمط ثشؼشٖ ٚثطٛءرٗ ٟٚ٘ رؼطف ػ١ٍٗ ٚػٍٝ خذِبرٗ ٌٙب فمط 

 : ما الذي كان ٌحرص علٌه عنترة من عبلة حٌنما كان ٌحدثها بعد أن انفض السامر ؟17س (17
  ٍٝأْ ٠ٕزضع ِٕٙب ػجبسح : أٔٙب رذجٗ .جـ : وبْ ٠ذشص ػ 

 : " قالت عبلة فً كبرٌاء : لست أمة وال ٌنبغً أن ٌقال لً ذلك " إنما األمة غٌري ". 18س (18
 ما الذي فهمه عنترة منها؟ وما أثر ذلك فً نفسه؟ - 2متى قالت عبلة هذه العبارة ؟        - 1           

 ج١ٍٓ اٌضٚاط ِٓ ػّبسح ٚرز٘ج١ٓ ئٌٝ ث١زٗ وّب رز٘ت األِخ ئٌٝ ث١ذ ع١ذ٘ب .جـ : لبٌذ ػجٍخ ٘زٖ اٌؼجبسح ػٕذِب لبي ٌٙب ػٕزشح أرم 

      - ٕ-      . ِٗأصش رٌه فٟ ٔفغٗ جؼٍٗ شم١بً صبئشاً ثؼذ أْ اوزشف دم١مخ دجٙب . -ٚلذ فُٙ ػٕزشح أٔٙب رمظذ ثبألِخ صث١جخ أ ٚ 

 : ما الهدٌة التً توعد بها عنترة عبلة فً لٌلة عرسها ؟19س (19
 ٘ب ثأْ ٠أرٟ ٌٙب ثشأط ػّبسح ثٓ ص٠بد ئرا رضٚجزٗ .جـ : رٛػذ 

 : تهدٌد عنترة بقتل عمارة دلٌل على حب عنترة لعبلة أم كرهها ؟ أجب مع التعلٌل .21س (21
  جـ : ئْ رٙذ٠ذ ػٕزشح ثمزً ػّبسح د١ًٌ ػٍٝ شذح دجٗ ٌؼجٍخ ؛ ألٔٗ دبٚي ثؼذ رٌه اعزشضبء٘ب ٚٔذَ ػٍٝ رٌه اٌزٙذ٠ذ 

 بلة هل كان عنترة صادقاً فٌما قال ؟ أجب مع التعلٌل .: فً حوار عنترة مع ع21س (21
 ٌٝخ١بِٙب ء  جـ : ء ٌُ ٠ىٓ طبدلبً ف١ّب لبي ألٔٗ ثؼذ أْ أٚطٍٙب ئٌٝ ث١زٙب ِّذ ئ١ٌٙب ٠ذ٠ٗ وأٔٗ ٠غزغفش٘ب ػّب لبي ، ٌٚىٕٙب ِضذ ٔبفشح ثبو١خ ئ

 رظذق ِب لبٌٗ ػٕزشح ٌٙب.

 ؟ وما مناسبتها ؟من قائل العبارات التالٌة ؟ ولمن قالها  22س (22
 " لئن كانت لنا بقٌة فالفضل فٌها لعنترة بن شداد" -
   : ػ١ذ ٠غزمجٍٛٔٗ ثبٌجششٜ ،  فٟ، ػٕذِب ػبد اٌٍّه ص١٘ش ٚسأٜ اٌمَٛ ٌض١٘ششذاد   جـ 

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

   ِشبػشٖ ٌٙب بْ ٠ظف ػٕذِب وٌؼٕزشح جـ : اٌّزذذصخ ػجٍخ 

  " ثذ١برٟأألٛي ٌه ا٠ًٌٛ ٚئْ دِؼخ ِٓ ػ١ٕ١ه أفزذ٠ٙب  ٌغبٟٔدشن  اٌزٞ٘ٛ  شمبئٟػفٛا ٠ب ػجٍخ فاْ   -

   ف١ٗ فأعشع ػٕزاشح ٠ؼزازس ٌٙاب  ٌٟجـ : ػٕذِب لبي ٌٙب: ا٠ًٌٛ ٌؼّبسح صُ ا٠ًٌٛ ٌه ، فذِؼذ ػ١ٕب٘ب ٚلبٌذ ئٔه رٍمٝ ػٍٝ ِٓ اٌزٔٛة ِب ء رٔت

 لبئالً رٌه.

  ث١ذ أث١ٙب "  فٟرغأي ػٕٗ ًٚ٘ أٔب ئء فزبح  اٌزٞ سضبئِٟٚب  -

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

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة : ضع عالمة )أ
 ( )     ثٍغذ أٔجبء اٌغضٚح اٌٍّه ص١٘ش فٛاطً  ش٠مٗ ئٌٝ  ١ئ ٌالٔزمبَ. .ٔ

 ( )      ٌمٟ اٌٍٍّه ص١٘ش ج١ش  ١ئ فٟ اٌطش٠ك ٚأظش ػ١ٍُٙ .ٕ

 ( )   ظٓ اٌٍّه ص١٘ش أْ اٌطبئ١١ٓ خذػٖٛ ثزٍه األخجبس اٌىبرثخ ػٓ ٘جُِٛٙ ػٍٝ د٠بس ػجظ. .ٖ

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

 ( )       ثأثٛرٗ ٌؼٕزشح.زشف شذاد أِبَ اٌٍٍّه ص١٘ش ٚلِٛٗ اػ .٘

 ( )      لٛثً اػزشاف شذاد ثؼٕزشح ثبعزٕىبس ٚاِزؼبع ِٓ اٌؼجغ١١ٓ. .ٙ

 ( )     دأة اٌؼجغ١ْٛ ػٍٝ دػٛح ػٕزشح فٟ أػ١بدُ٘ ٚرىش٠ّٗ اػزشافب ثفضٍٗ. .3

 ( )       وبْ ِبٌه ٚػّشٚ ٠زؼشضبْ ٌؼٕزشح ئرا دذس ػجٍخ. .1

 ( )      فز١بد ثبعّٗ اٌجذ٠ذ.وبٔذ عؼبدح ػٕزشح وج١شح ٚ٘ٛ ٠غّغ غٕبء اٌ .0

 ( )     شىٝ ػّبسح ػجٍخ  ئٌٝ أث١ٙب ػٕذِب سأ٘ب رجٍظ ثجٛاس ػٕزشح رذذصٗ. .ٓٔ
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 ( )      ٌٛء ػّبسح ثٓ ص٠بد ٌىبٔذ ػجٍخ عج١خ فٟ أسع  ١ئ. .ٔٔ

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

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

ْٜ فٝ خطجزٙب ٚء ِػْجشح ثشضب٘ب أٚػذِٗ    .ٗٔ  ( )      .ٌُ رىٓ ٌؼجٍخ سأ

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

 ( )        . غضجذ ػجٍخ ِٓ ٚطفٙب ثبألِخ .ٙٔ

 ( )     .لبٌذ ػجٍخ ٌؼٕزشح: ئّٔب األِخ غ١شٞ" لبطذح ثزٌه أِٗ صث١جخ .3ٔ

 ( )       .وبٔذ ػجٍخ رؼزض ثٕفغٙب ٚء رمجً اٌزي أٚ اٌٙٛاْ  .1ٔ

 ( )    .ٍخ ثأٔٗ ع١شعً ٌٙب سأط ػّبسح ٘ذ٠خ ٌٙب ٠َٛ ُػشعٙب     ٘ذد ػٕزشح ػج .0ٔ

 ( )      .سض١ذ ػجٍخ ػٓ ػٕزشح ٚعبِذزٗ ثؼذ أْ ّ٘ذد٘ب ٚعخش ِٕٙب .ٕٓ
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب 
 : ًتخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌل 

 ثٍغذ أٔجبء اٌغضٚ اٌٍّه " ص١٘ش ثٓ جض٠ّخ " فمشس : -ٔ
   ِؼبلجخ شذاد□     اٌؼٛدح ئٌٝ دٍخ ػجظ  .□            عجٟ ٔغبئُٙ        □    اءٔزمبَ ُِٕٙ فٟ لج١ٍزٗ               □  

 ٟء " فٟ  ش٠ك ػٛدرٗ  ففغش رٌه :   ١ٌُ ٠ٍك " ص١٘ش ثٓ جض٠ّخ " أدذا ِٓ "  -ٕ
 أُٔٙ ِبصاٌٛا ٠مبرٍْٛ دب١ِخ ػجظ .         أْ اٌخجش وبرة□    أُٔٙ خبدػٖٛ ِشح أخشٜ     □         أُٔٙ خبفٛا ِٓ ج١شٗ    □  

 ذٍخ فٟ :ػٕذِب ٚطً " ص١٘ش ثٓ جض٠ّخ " دٍخ ػجظ ٚجذ اٌ -ٖ
 ثىبء ٚٔذ١ت .□            اضشاة ٚفٛضٝ□           دضْ طبِذ     □   ػ١ذ طبخت                □  

 اػزشف " شذاد " ثجٕٛح " ػٕزشح " أِبَ اٌمج١ٍخ  فىبْ ٘زبف ثٕٟ ػجظ ٠ذي ػٍٝ : -ٗ
   اٌغضت ِٓ ػٕزشح□     اءػزشاع ػٍٝ شذاد .□   اٌغضت ِٓ شذاد            □   اإلػجبة ثؼٕزشح              □  

 بد ِزظٍخ ٚوبْ " ػٕزشح " ف١ٙب ٚاعطخ اٌؼمذ " ٘زا اٌزؼج١ش ٠ذي ػٍٝ :" ِضذ األػ١ -٘
 أ١ّ٘خ األػ١بد ٌؼٕزشح .□   ِىبٔخ ػٕزشح فٟ ثٕٟ ػجظ         □           غشٚس ػٕزشح□    جٍٛط ػٕزشح ٚعط األػ١بد      □  

 سأٜ أغٍت ثٕٟ ػجظ أْ " ػّبسح " ٠جت ػ١ٍٗ : -ٙ
 أْ ٠زخٍض ِٓ ػٕزشح .□                    أْ ٠ؼجً ثبٌضٚاط□           أْ ٠زشن ػجٍخ□   أْ ٠زمذَ ٌخطجخ ػجٍخ          □  

 وبْ دذ٠ش " ػٕزشح " ِغ " ػجٍخ " دٛي وً ِّب ٠أرٟ ِبػذا : -3
 خجش ش١جٛة ٚٔٛادسٖ .□           ب ٌؼّبسحخطجزٙ□    ِغبص٠ٗ ٚدشٚثٗ        □  ئٔمبرٖ ٌٙب ِٓ اٌطبئ١١ٓ            □  

 وبٔذ " ػجٍخ " فٟ ثذا٠خ دذ٠ضٙب ِغ " ػٕزشح " رٕبد٠ٗ ثــ : -1
 اثٓ اٌؼُ .□               اثٓ صث١جخ□         اٌفبسط            □      اٌذج١ت                       □  

 " أف ٌه ٌٚؼّبسح " لبئً اٌؼجبسح : -0
 ػٕزشح .□                     شذاد□         ػجٍخ          □   ش١جٛة                              □  

ّٟ لٌٛه فأ -ٓٔ  ٗ ٠ٕضي ػٍٝ عّؼٟ وّب ٠مغ إٌذٜ ػٍٝ ٚسق اٌشجش " رؼج١ش ٠ذي ػٍٝ :" أػذ ػٍ
 اٌزجشَ ِٓ اٌىالَ .□            ئدغبعٙب ثبٌضجش□    إٌفٛس ِٓ اٌىالَ            □   اٌزٍزر ثبٌىالَ              □     

 " ء رؼجضٟ ثٟ ٠ب ػجٍخ فأٟ أدت أْ أعّغ ِٕه وٍّخ " اٌىٍّخ اٌّمظٛدح ٟ٘ : -ٔٔ
   وشا١٘زٙب ٌؼّبسح□      اٌضٚاط .□           اٌذش٠خ                       □    اٌذت                      □     

 ثىذ ػجٍخ أصٕبء دذ٠ضٙب ِغ ػٕزشح ألْ ػٕزشح  : -ٕٔ
 رشوٙب ٚأظشف .□          ٚطفٙب ثبألِخ□         سِب٘ب ثب٠ًٌٛ   □       عأٌٙب ػٓ ػّبسح            □      

 فٟ ث١ذ أث١ٙب ؟ .. " ٘زا اٌزؼج١ش ٠ذي ػٍٝ : " فًٙ أٔب ئء فزبح -ٖٔ
 ِىبٔخ ػجٍخ فٟ ث١زٙب .□            سضب٘ب ثؼّبسح□    عٍت ػجٍخ ئسادرٙب        □   ر١ٌٛخ ػجٍخ أِش ٔفغٙب           □  

 اٌٙذ٠خ اٌزٟ ٚػذ ػٕزشح ػجٍخ ثٙب  ١ٌٍخ ػشعٙب ػٍٝ ػّبسح ٟ٘ : -ٗٔ
 أٔشبد اٌشؼش فٟ اٌؼشط .□             ِظبفذزٗ ٌؼّبسح□    سأط ػّبسح           □   ا١ٌٕبق اٌؼظبف١ش               □  

 : ارغُ دٛاس ػٕزشح ِغ ػجٍخ ثــ-٘ٔ
 . األٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ□              ا١ٌٍٓ□                اٌزىجش□                    اٌشذح□  
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