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 & ملخص الفصل
 ، ها هو عنترة بعد أن فشل فً حمل والده على االعتراف ببنوته علنا أمام القبٌلة كلها ٌخرج مغاضبا ال ٌلوى  على شًء

لى وادى ذكرٌات ، الوادي الذى تربى فٌه فكان ملعبه ولٌالً ضاربا على غٌر هدى فً أرض هللا الواسعة حتى تقوده قدماه إ
 سمره ، وٌرعى إبل شداد وٌصارع العبٌد وٌصارعونه .

حتى إذا صار فتى راح ٌسابق الفتٌان على ظهور الخٌل وٌسابقونه ، وكانت مناظره تحرك قلبه ومراعٌه فً الربٌع تبعث فٌه 
كان فً عزلته فتلك ٌجول فً أنحاء الوادي ، ٌجد فرج كربه غٌر اللجوء إلٌه النشوة ... وكان كلما ضاق صدره ال ٌجد ما ٌ

العزاء فً صحبة اإلبل والخٌل ، وصٌد الوعول والظباء والذئاب والضباع حتى كاد ٌسمى اإلبل أرض الشر إال عبلة ، وكان 
 .فً كل لحظة ٌزداد حقداً على قومه وعلى أبٌه وٌقبل على شرب الخمر لٌنسى 

 ٌوم كان ٌركب فرسه ، ٌمأل صدره من هواء الربٌع وتذكره الطبٌعٌة بعبلة ، وٌحس بحوافر فرس . . وكان فرس وفى
 شٌبوب وٌلتقى األخوان وٌتحاوران ، وٌسرد شٌبوب نبأ خطبة عبلة من عمارة بن زٌاد.

ن تقنع اآلخرٌن بقبول الواقع! وٌدور الحوار بٌن عقلٌتٌن : عقلٌة شٌبوب التً استكانت إلى واقـعها المرٌر ، تحاول أ
 وعقٌلة عنترة التً قررت رفض الظلم والحصول على الحرٌة بمنطق الحوار والسٌف.

 وٌقرر عنترة الرجوع إلى منازل عبس لٌنتصف لنفسه بسٌفه . ولعلك الحظت بعد أن فشل فً عزلته قرر أخٌراً الرجوع
 إلى مٌدان العراك .

 وج عنترة من الحً ؟ ولماذا لم ٌلتفت إلى الحً ؟  : ما الظروف التً أدت إلى خر 1س (1
   . اٌظشٚف رّضٍذ فٟ أْ شذاداً ػٍَّك اػزشافٗ ثؼٕزشح ػٍٝ سظب أخٛارٗ ٚثٕٟ ػِّٛزٗ فٟ اٌمج١ٍخ 

ٗ  ٌُٚ ٠ٍزفذ ػٕزشح ئٌٝ اٌذٟ ألٔٗ وبْ ٠ذظ ثبٌع١ك ٚاألٌُ ٚاألعف ػٍٝ ِٛلف أث١ٗ ِٕٗ ٚػجضٖ ػٓ أْ ٠ؼٍنٓ اػزشافنٗ ثؼٕزنشح ١ٌنشد ئ١ٌن -

 اػزجبسٖ 

 : ما الذي كان ٌفعله عنترة وهو ٌسٌر فً شعاب الصحراء ؟  2س (2
  وبْ ػٕزشح ٠غشع فٟ خطبٖ ٠ٚطؼٓ األسض ٠ضط سِذٗ فٟ دٕك ٚغ١ع 

 : صور كٌف كان حال عنترة بعد اعتزاله لقومه ؟3س (3
 ٠ىشٖ أْ رمغ ػ١ٕنبٖ ػٍنٟ اٌذنٟ اٌنزٞ ف١نٗ  وبْ شذ٠ذ اٌغعت ِٓ أث١ٗ ٚلِٛٗ اٌز٠ٓ رٕىشٚا ٌٗ ، فخشط ئٌٟ اٌصذشاء ال ٠ذسٞ ئٌٝ أ٠ٓ ٠ز٘ت ،

 لِٛٗ .

 : ما الذي تذكره عنترة فً أثناء خروجه من الحً ؟4س (4
 . ٗرزوش ػجٍخ اٌزٟ رؼٍك ثٙب أٍِٗ ٚوبٔذ صٛسرٙب أِبِٗ ِضً ٔجُ ثؼ١ذ ٠صؼت اٌٛصٛي ئ١ٌ 

 : ما الذي تخٌله عنترة ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟5س (5
  ًسغُ أٔٗ وبْ فٟ اٌصذشاء ِّب ٠ذي ػٍٟ شذح غعجٗ ٚصٛسرٗ اٌؼ١ٕفخ .  وبْ ٠زخ١ً أٗ ٠مزذُ صدبِبً شذ٠ذاً صبخجب ، 

 : إلً أٌن اتجه عنترة ؟ ولماذا ؟وفٌَم كان ٌجد عزاءه ؟6س (6
  ظً ػٕزشح ٠غ١ش دزٝ ٚصً ئٌٟ اٌٛادٞ اٌفغ١خ اٌزٞ رشػٟ ف١ٗ ئثً شذاد فمذ وبْ ف١ٗ د١برٗ األٌٟٚ ِٚٛظغ ٌٖٙٛ ٚأعّبسٖ ، فمذ وبْ ٠شؼش

ٍّب ٚلؼذ ػ١ٕبٖ ػٍٟ ِٕبظشٖ اٌج١ٙجخ ، ٚوبْ ٠جذ ػضاءٖ فٝ صنذجخ اإلثنً ٚاٌخ١نً ٚفنٝ اٌخنشٚط ٌصن١ذ اٌٛػنٛي ٚاٌظجنبء أٚ ف١ٗ ثبٌشادخ و

 اإللبع ثبٌزئبة ٚاٌعجبع.

 : كٌف قضى عنترة أٌامه ولٌالٌه فً الوادي ؟ وهل نسى قومه؟7س (7
  ًلعٟ أ٠بِٗ ١ٌٚب١ٌٗ فٟ سػٟ اإلثً ٚص١ذ اٌذ١ٛأبد ، ٚوبد أْ ٠ٕغٟ لِٛٗ ، ئال أْ صٛسح ػجٍنخ وبٔنذ رنزوشٖ دائّنبً ثٙنُ ف١نضداد دٕمنبً ٚدمنذا 

، صُ ٌجأ ٌٍخّش ٌؼٍٗ ٠ٕغٟ ِّب أدٞ ٌظٙٛس اٌعؼف ػ١ٍٗ ثغجت اإلفشاغ فٟ شنشثٙب ثنً ئٔٙنب وبٔنذ رض٠نذ  ػ١ٍُٙ ثغجت سفعُٙ االػزشاف ثٗ

 ِٓ غعجٗ ػٍٟ لِٛٗ . 

 : ما الذي كان ٌتذكره عنترة كلما وقعت عٌناه علً منظر أنٌق ؟ 8س (8
   لصن١ش ٌؼٍنٗ ٠فنٛص ثٕظنشٖ ِنٓ ػجٍنخ أٚ ٠غنّغ  وبْ ٠ززوش ػجٍخ ، ٕٚ٘ب وبٔذ رذذصٗ ٔفغٗ ثأْ ٠ٕضي ػنٓ وجش٠بئنٗ ٠ٚؼنٛد ئٌنٟ اٌذٍنخ ٌٚنٛ ٌٛلنذ

 صٛرٙب . 

 : ما الذي توقعه عنترة عندما رأى أخاه شٌبوب ؟  9س (9
   . ًرٛلغ أْ ش١جٛثبً " أخبٖ " جبء ١ٌخجشٖ أِشاً ٘بِب 

 : بم أخبر شٌبوب عنترة ؟ 11س (11
  . أخجش ش١جٛة ػٕزشح ثأْ ػّبسح ثٓ ص٠بد لذ خطت ػجٍخ 

 لم بخطبة عبلة من عمارة بن زٌاد . : صف شعور عنترة عندما ع 11س (11
   ٗٚجؼً ٠خشق األسض ثشِذ "  َ  ٌُ ٠ٕطك ػٕزشح ثجٛاة ثً ٚلف ٠ٕظش ئٌٝ اٌفعبء ِجٙٛربً . صُ أغشق ػٕزشح عبّ٘بً "دض٠ٕبً
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 : ما الهدف من إبالغ شٌبوب عنترة بخطبة عبلة ؟  12س (12
  . أال ٠شرىت ػٕزشح ػّالً ِٓ األػّبي اٌخط١شح ٛ٘ 

 عبلة ؟ وما موقف أهلها ؟  من الذي خطب: 13س (13
 ً6خطجٙب ػّبسح ثٓ ص٠بد ، ٚدثّذ اٌفشدخ فٟ اٌذٟ دزٝ أْ أثب٘ب رثخ ػششح ِٓ اإلث   

 : بم نصح شٌبوب أخاه عنترة ؟وبَم حاول شٌبوب أن ٌخفف وقع النبأ على عنترة ؟14س (14
 ش شؼشٖ ، وّب أْ أثب٘ب " ِبٌنه " ٌنٓ ٠نشفط سجنالً ٔصذٗ ثأال ٠جشٞ ٚساء اٌغشاة ، ٚأْ ٠ؼشف اٌذم١مخ اٌزٟ رإوذ أْ ػٍجخ ال رذت ِٕٗ غ١

ِٓ أششاف اٌمَٛ ٠ٚضٚط اثٕزٗ ِٓ ػجٍذ ٌٚٛ وبْ ػٕزشح ٚغٍت ِٕٗ أْ ٠ذىُ ػمٍٗ ٚال ٠ط١غ ٘زا اٌُٛ٘ اٌزٜ ٠عٍٗ ،ٚدنبٚي أْ ٠خفنف ٚلنغ 

 .ٌٚغذ ثأٚي ظٍّزٗ اٌذ١بح إٌجأ ػ١ٍٗ فمبي: ئٔه ثغ١ش شه فبسط ػجظ ٚئٔه جذ٠ش أْ رىْٛ ع١ذ٘ب ٌٚىٓ لعبؤن ظٍّه ٚجؼٍه د١ش أٔذ 

 : ما الحق الذي اكتسبه عنترة فً ٌوم مناة حٌن خرج مع شداد ؟  15س (15
   . اٌذك ٘ٛ اػزشاف شذاد ٌٗ ثأثٛرٗ ٌٗ ِّب جؼً ٌٗ اٌذك فٟ اٌفٛص ثؼجٍـخ 

 : لماذا قبل عنترة الرق أول األمر ؟و لماذا ثار علٌه ؟ وماذا قال عن علبة ؟ 16س (16
 ِش ألٔٗ وبْ لش٠جبً ِٓ ػجٍخ ٚ صبس ػٕزشح ػٍٟ اٌؼجٛد٠خ ألٔٙب رجؼذٖ ػٓ ػجٍخ ، ٚلبي : ئْ دجٗ ٌؼٍجنخ ٍِنه ػ١ٍنٗ ػمٍنٗ لجً ػٕزشح اٌشق أٚي األ

 ٚال ٠غزط١غ أدذ أْ ٠ٕزضػٙب ِٓ لٍجٗ ٌزٌه فٍٓ ٠شض أْ رزضٚط ِٓ غ١شٖ . 

 : بَم ذكر شٌبوب أخاه عنترة ؟وبَم رد علٌه عنترة ؟17س (17
 ٗػٍنٟ اٌنضٚاط ثٙنب أٚ ِٕنغ صٚاجٙنب ِنٓ غ١نشٖ ، ٚسد ػ١ٍنٗ ػٕزنشح ثأٔنٗ ٠نزوشٖ ثأٔنٗ ال٠ض٠نذ ػٍنٝ وٛٔنٗ ػجنذاً ٚال  روشٖ ثأٔٗ ال ٠ٍّه ش١ئبً ٠ؼ١ٕن

٠غزط١غ أْ ٠ّجٛ صٛسرٗ ِٓ ػ١ْٛ لِٛٗ ٚأٔٗ ٌٓ ٠جذ أثبً ٠ٕصشٖ ٌٚٓ ٠جذ ٔغجبً ٠ّٙذ ٌٗ اٌغنج١ً ٌٚنٓ ٠جنذ اٌّنبي اٌنزٜ ٠ؼ١ٕنٗ ػٍنٝ ثؼنط 

 ّٛظغ اٌزٜ ٠شظبٖ ٌٚٛ وبْ رٌه لٙشاً.أِشٖ ٌٚىٕٗ ٠ٍّه ٔفغٗ اٌزٝ ال رشظٝ ئال اٌ

 :ما الحدٌث الذى طلب عنترة أن ٌسمعه من شٌبوب ؟وما رد شٌبوب علٌه؟18س (18
  أْ ٠ذذصٗ ػٓ ػجٍخ ٔفغٙب ٚأال ٠ٛاجٙٗ ثٙإالء ألٔٗ ال ٠ؼشف أدذاً ُِٕٙ ٚئّٔب ٠ؼشف ػجٍخ ٠ٚذجٙب ، فمبي ش١جٛة أرذغجٙب رشظنٝ ثنه ٚرنذع

 6ػّبسح ثٓ ص٠بد 

 1وضح ذلك 1فى موقف مالك من زواجه لعبلة :لعنترة رأى 19س (19
 ذٚٔٙب سأٜ ػٕزشح أْ ِبٌىبً ال ٠الَ ػٍٝ سظبٖ ثؼّبسح صٚجبً ٌؼجٍخ ٌٚٛ وبْ ِىبٔٗ ٌفؼً رٌه ٌٚىٓ ِبرا ٠فؼً ٚلذ أدت ػجٍخ ٚال٠غزط١غ اٌذ١بح ث

  6ٔز١جخ األِش٠ٌٓٚٛ وبٔذ ٌغ١شٖ ٌىبْ فٝ رٌه لزٍٗ ١ٌٚظ أِبِٗ ئال الزذبَ اٌّصبػت دزٝ ٚئْ لبثٍٗ اٌّٛد فٙٛ 

 : ما الذي عابه شٌبوب علً عنترة ٌوم ُمناة ؟ 21س (21
  ػبة ػ١ٍٗ أٔٗ أظٙش ٌٍج١ّغ دجٗ ٌؼجٍخ ػٕذِب ٔظنش ئ١ٌٙنب أِنبَ اٌمنَٛ ٚعنىزذ ٘نٟ ػنٓ اٌغٕنبء ، فزأونذ اٌج١ّنغ ِنٓ أْ شنؼشٖ ف١ٙنب ٘نٟ ، ِّنب

 أٚلؼٙب فٟ دشط شذ٠ذ . 

 :علً أي شًء أصّر عنترة؟  وما تبرٌره لذلك ؟ 21س (21
ػٍٟ أْ ٠مبرً شذاد ٚلِٛٗ ئٔصبفبً ٌٕفغٗ ٌٚذش٠زٗ ، غبٌّب ٠ٕىشٖ اٌج١ّغ  ٚأْ ٠ذبسة ِبٌىبً ئرا ٚلف ث١ٕٗ ٚث١ٓ دجٗ ٌؼجٍخ ٚأْ ٠ذبسة  أصشّ 

ػّبسح ئرا رجشأ ػٍٝ اٌضٚاط ِٓ ػجٍخ ، ٚٚصت ئٌٟ جٛادٖ ٚػبد ئٌٟ اٌذٟ ، ٚش١جٛة ِٓ ٚساءٖ ،ٚدجزٗ فٝ رٌه أْ وً فشد ِٓ ػجظ ال 

 فال ٌَٛ ػ١ٍٗ ئرا ٔظش ٌٕفغٗ . ٠ٕظش ئال ٌٕفغٗ
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 ( )         ظً ػٕزشح ٠ٕظش ئٌٝ ٔبد١خ اٌذٟ أصٕبء ع١شٖ .0

 ( )     أصٕبء ع١شٖ فٟ اٌصذشاء اٌّٛدشخ أدظ ػٕزشح ثبٌٙذٚء ٚاٌشادخ فٟ ٘ذٚء ا١ًٌٍ .7

 ( )       ٠6طؼٓ األسض ثشِذٗ فٝ دٕك ِغ وً خطٛح ٠خطٛ٘ب ظً ػٕزشح  .4

 ( )        6 ٚصً ػٕزشح ئٌٝ اٌٛادٞ اٌفغ١خ ثؼذ غٍٛع اٌشّظ .8

 ( )         .اٌٛادٞ اٌفغ١خ ٠ذًّ روش٠بد ج١ٍّخ فٟ ٔفظ ػٕزشح. .0

 ( )  ئٌٝ اٌٛادٞ اٌفغ١خ ف١زخٍص ِٓ ِّ٘ٛٗ.. وشثزٗ ئال أْ ٠ٍجأ وٍّب ظبق صذسٖ ال ٠جذ ِب ٠فشط ػٕزشح  وبْ .3
 ( )     ٌُ ٠ٕظ ػٕزشح أسض اٌششثخ ٚال لِٛٗ أصٕبء ئلبِزٗ فٟ صذجخ اإلثً ٚاٌخ١ً ثبٌٛادٞ.  .1

 ( )       وبٔذ روش٠بد دجٗ رغٍجٗ ف١غجخ فٟ ثذش ِٓ اٌَّٙٛ ٠ٚغ١طش ػ١ٍٗ ا١ٌأط. .0

 ( )        مذا ػٍٝ لِٛٗ ٚدجب ٚشٛلب ألث١ٗ شذادوبٔذ وً ٌذظخ رّش ػ١ٍٗ ثبٌٛادٞ رض٠ذٖ د .16

 ( )   ٌؼٍٗ ٠شٜ ػجٍخ ٔبصػزٗ ٔفغٗ أْ ٠ٕضي ػٓ وجش٠بئٗ ٠ٚؼٛد ئٌٝ اٌذٍخ أٚ ٠ٍُ ثٙب ئٌّبِخ لص١شح .11
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 ( )      رثخ ِبٌه اثٓ لشاد خّظ جضس اثزٙبجب ثخطجخاثٕزٗ ٌؼّبسح ثٓ ص٠بد. .17

 ( )       جبء ش١جٛة ثٙزا اٌخجش ئٌٝ ػٕزشح ١ٌذزسٖ ِٓ غعت ػّبسح .14

 ( )        غٍت ش١جٛة ِٓ ػٕزشح أْ ٠ذىُ ػمٍٗ ٚال ٠شوت اٌشطػ. .18
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 ( )       اٌشطػ اٌزٞ لصذٖ ش١جٛة ٘ٛ ِذبٌٚخ ػٕزشح اخزطبف ػجٍخ .10

 ( )         .  ٠شٜ ش١جٛة أْ ػٕزشح ٚادذ ِٓ وض١ش٠ٓ ظٍّزُٙ اٌذ١بح .13

 ( )        حكٌم العقل وأقر بمأساته وعزم على الصبررضً عنترة بت .18

 ( )       سظٟ ػٕزشح ثبٌشق أٚي األِش ألٔٗ وبْ ٠جًٙ أٔٗ اثٓ شذاد .19

 ( )                   .ثار عنترة عن الرق ألنه ٌحرمه من عبلة .21

 ( )     لشس ػٕزشح أْ ٠شظٝ ثبٌؼجٛد٠خ ٠ٚذ١ب ث١ٓ ػجظ ػجذا ئرا سفط أثٖٛ االػزشاف ثٗ. .21

 ( )    ن شٌبوب قاسٌا فً مواجهة عنترة بالحقٌقة التً ٌعرفها عنترة ولكنه ٌتغافل عنها.كا .22

 ( )        ٠شٜ ػٕزشح أْ  دشِبٔٗ ِٓ ػجٍخ ٚر٘بثٙب ٌغ١شٖ لزً ٌٗ  .23

 ( )       لشس ػٕزشح فٟ ٔٙب٠خ األِش اٌؼٛدح ئٌٝ اٌذٟ ٌٍذفبع ػٓ دجٗ. .24
 ( )        .ً.استطاع شٌبوب أن ٌمنع عنترة  من الرجوع إلى الح .25
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب 
 خشط " ػٕزشح ِٓ اٌشؼت دزٝ ٚصً ئٌٝ : -1

 ٚادٞ اٌجٛاء .□             اٌجشاح اٌفغ١خ□ دٍخ ػجظ           □   اٌٛادٞ اٌفغ١خ                    □   

 ِبػذا :وً ِّب ٠أرٟ ِٓ روش٠بد " ػٕزشح " فٟ اٌٛادٞ  -0
 ِٛظغ ٌمبء " ػجٍخ" .□           ػشف ف١ٗ أٚي ِب ػشف ِٓ اٌذ١بح□   ِٛظغ ِجبساح اٌفشعبْ  □   ِٛظغ ٌٖٙٛ          □    

 " اٌذٍخ ِٚٓ ف١ٙب ِبػذا : ٔغٟ " ػٕزشح -7
 شذاد□     ػجٍخ .□ أخبٖ                               □  أِٗ                                 □   

 وبٔذ وً ٌذظخ رّش ػٍٝ " ػٕزشح " فٟ اٌٛادٞ رض٠ذٖ : -4
  دجب ألث١ٗ□    دجب ألِٗ .□  دمذا ػٍٝ لِٛٗ                        □           دجب ٌمِٛٗ                 □   

 وبْ " ػٕزشح " وٍّب ٚلؼذ ػ١ٕٗ ػٍٝ ِٕظش أ١ٔك رزوش : -8
 أِٗ□    دج١جزٗ .□    ِّ٘ٛٗ                                  □ غفٌٛزٗ                                □  

 وبْ " ػٕزشح " فٟ ٔظش " ش١جٛة " ١ٌظ ثأٚي سجً ظٍّزٗ : -0
 دج١جزٗ□     اٌذ١بح .□       أِٗ                       □                                           لج١ٍزٗ□ 

 ر٘ت " ش١جٛة " ئٌٝ " ػٕزشح " فىبْ " ػٕزشح " : -3
 ٠ىشٖ ِج١ئٗ .□            ٠زّٕٝ ِج١ئٗ□  ال ٠زٛلغ ِج١ئٗ            □ ٠ٕزظش ِج١ئٗ                              □ 

 أٌُٚ ِبٌه ثٓ لشاد ٌؼّبسح ثٓ ص٠بد : -1
 ػشش٠ٓ جضٚسا .□   ػشش جضس               □                    عجغ جضس□  خّظ جضس                    □ 

 " ٚوأْ ش١جٛة " أٌمّٗ ثٙزا اٌٍفع دجشا " اٌٍفع اٌّمصٛد ٘ٛ : -0
 وٛٔٗ ػجذا□   سظب ػجٍخ ثؼّبسح .□  خطجخ ػجٍخ               □    والَ إٌبط ػٕٗ ٚػٓ ػجٍخ                   □ 

 ح " فٟ خفخ ٚ فىب٘خ ثغجت :وبْ " ش١جٛة " ٠ذذس " ػٕزش   -16
 ال ٠ش٠ذ ِصبسدزٗ□   . ػ١ٍٗال ٠ش٠ذ أْ ٠غعت □ ال ٠ش٠ذ أْ ٠إٌّٗ               □ ال ٠ش٠ذ أْ ٠ض١ش وجش٠بءٖ        □  

 عبسع " ش١جٛة ثاخجبس " ػٕزشح " ثخجش خطجخ " ػجٍخ " ثغجت : -11
 ٠ذشظٗ ػٍٝ االٔزمبَ□    رشف١ب ف١ٗ .□  فٟ رصشفبرٗ         ال ٠شوت اٌشطػ□ ئ٠مبظٗ ِٓ ُٚ٘ اٌذت              □ 

 دت " ػٕزشح " ٌـ " ػجٍخ " فٟ سأٞ " ش١جٛة  : -10
 دت ِزجبدي ث١ٓ اٌطشف١ٓ□   ػٟ ِٓ غضي اٌشؼشاء .بغضي صٕ□ ُٚ٘ ِعً          □ دك غج١ؼٟ ٌفبسط ِضٍٗ          □  

 سظٟ " ػٕزشح " فٟ ثذا٠خ األِش ثبٌشق ألٔٗ : -17
 ألٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٠ؼٍُ أثبٖ□   ٔضٚال ػٍٝ سغجخ ٚاٌذٖ .□  ٌُ ٠ىٓ ٠ٍّه غ١ش رٌه        □             وبْ ٠مشثٗ ِٓ " ػجٍخ "  □ 

 ٠شٜ " ػٕزشح " أصٕبء دٛاسٖ ِغ " ش١جٛة " أٔٗ ال ٠ٍّه ِٓ اٌذ١ٔب ئال ش١ئب ٚادذا ٘ٛ : -14
 ٔفغٗ األث١خ .□  دجٗ ٌؼجٍخ                          □  ع١فٗ ٚسِذٗ                        □             

 لً " ػٕزشح " ئٔٗ ٌٛ وبْ ِىبْ " ِبٌه ثٓ لشاد " ٌىبْ : -18
 . ػبلت ػجٍخ ػٍٝ دجٙب ػٕزشح□     لزً ػٕزشح ٌزوشٖ ػجٍخ  □ لجً " ػّبسح " صٚط ٌٙب     □     لجً ػٕزشح صٚجب الثٕزٗ      □  

 األِش اٌزٞ ٌُ ٠ؼجت " ش١جٛة " ِٓ " ػٕزشح " ٠َٛ ِٕبح ٘ٛ : -10
 رذ١زٗ ٌٍٍّه " ص١٘ش "□          ػذَ ِشبسوزُٙ االدزفبي ثبٌؼ١ذ□ ٔظشرٗ ٌـ " ػجٍخ "             □   عجبثٗ ٌـ " ػّبسح "     □  

 ِغ " ش١جٛة " أْ :لشس " ػٕزشح " فٟ ٔٙب٠خ دذ٠ضٗ  -13
 ٠زشن " ػجٍخ " ٌـ " ػّبسح "□          أْ ٠ؼززس ألث١ٗ□ ثٕٟ ػجظ        د٠بس ئٌٝ  ٠ؼٛد□  ٠ؼزضي ثٕٟ ػجظ           □  
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