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 & ملخص الفصل
  وقد خرج …. وم مناة ٌبراحا فى ظاهر النجع لٌحتفلوا ب ًفصل ٌعرض صورة جذابة لمنظر القمر حٌث انتحى أهل الحهذا

 بعد أن اعترفت له بأنه ابن شداد .عنترة من بٌت أمه 
   واقترب عنترة من مكان الحفل ، وقد خطرت له صورة عبلة وخٌل إلٌه أنه ٌسمع صوت غنائها ، وٌتساءل مستنكرا أن تكون

 وال ٌخطر ببالها أنه وحده ٌناجى آالمه وأحزانه . ٌنعبلة مع الاله
  ول نار لها ، والشباب ٌدعونه لمجالستهم حتى اقترب من سرادق ن حطوتسوقه قدماه إلى موضع الزحام وقد تحلقت كل ب

وٌعرض علٌنا الكاتب صورة لما ٌحدث فى مثل هذا الٌوم من شراب الخمر وتبارى الفرسان ، وتناشد ، الملك زهٌر بن جذٌمة 
 األشعار .
  لة أم ضٌق صدره ؟  أم األمل وٌعرض عنترة عن كل شًء وٌتساءل فى نفسه عن سبب ذهابه إلى هذا الحشد أهى صورة عب

 ؟ أباه فٌواجههٌلقى  ًف
   وصمت الجمٌع وخجلت وكفت عن الغناءفتالقت عٌناهما وتبسمت عبلة  ،وٌمشى على غٌر هدى حتى ٌرى نفسه أمام عبلة ،

 .، ولكنه تركها واندفع نحو سرادق الملك زهٌر ، وحٌا الملك 
  ة بن زٌاد وٌكاد السالح أن ٌكون الحكم ،وٌختلط الحابل بالنابل ، وٌأتى شداد للجلوس فٌحتك به عمار اال ٌجد عنترة مكان

 فٌأخذ بٌده ، وٌخرج به بعد أن تفرق الجمٌع . )
  وٌدور بٌنهما حوار ٌحاول عنترة خالله أن ٌنزع من شداد ما ٌؤٌد  ، شداد ًوعند شعب من الوادى ٌجلس عنترة عند قدم

وهو ٌدافع عنه ، اول شداد أن ٌهرب منه بأنه ٌعامله معاملة خاصة تتساوى ومعاملة األب ابنه قول أمه من أن شداد أبوه ، وٌح
 وٌجلسه فى مجلسه وٌأخذ رأٌه فى  أموره الجلٌلة .

   ولكن عنترة صمم على أن ٌخلع رداء العبد عن نفسه ..... فمازال به حتى اعترف بأنه أبوه ، وأنه ال ٌستطٌع أن ٌلحقه به
لمعرة ومعارضة القبٌلة له .... وٌثور عنترة فهو صاحب قضٌة حرٌته ومعاملته كإنسان حر، وٌنتهى األمر بٌنهما خوفا من ا

 بذهاب عنترة إلى البرٌة معتزال القوم لٌقوم بما ٌقوم به العبٌد ، ولن ٌشاركهم الغزو أو الدفاع عن القبٌلة .

 أٌن اجتمعت عبس ؟  (1
 ٞرؼٛدد أْ رم١ُ ف١ٙب اززفبالرٙب  اخزّؼذ ػجظ فٟ اٌجشاذ اٌٛاعغ اٌز.  

 : لماذا خرج القوم من قبٌلة عبس إلى البراح الواسع ؟  (2
   . َززٝ ٠سزفٍٛا ث١َٛ ِٕبح ػٍٝ طش٠مزُٙ ٚػبدرُٙ وً ػب 

 : لماذا ذهب عنترة إلً أرض البراح ؟  (3
 دجشٖ ػٍٟ االػزشاف ثٗ .ٔغجخ ئ١ٌٗ ١ٌٚ خٌُ ٠ز٘ت ١ٌؾبسن اٌمَٛ اززفبٌُٙ ٌٚىٕٗ ر٘ت ١ٌٍزمٟ ؽذاد ف١غأٌٗ ػٓ زم١م 

 : بماذا أحس عنترة أثناء ذهابه ألرض البراح ؟ (4
 . ًأزظ ثأْ ٕ٘بن ضدخ ٠سٍّٙب ئ١ٌٗ إٌغ١ُ وأٔٗ ٌُ ٠ؾب٘ذ ِثٍٙب ِٓ لج 

 : ما التساؤالت التً دارت فً رأس عنترة أثناء ذهابه ألرض البراح ؟ (5
 زضْ ٚأٌُ . ٠مبعُٟ ثّب وبٔذ اٌزغبؤالد زٛي ٚخٛد ػجٍخ فٟ ٘زا اٌسفً رغٕٟ ٚرشلص ٚال رٙز ِٓ 

 : ماذا فعل الفرسان عندما شاهدوا عنترة ؟ (6
 رٟ . اأعشع اٌفشعبْ ٠زغبثمْٛ ئ١ٌٗ ٠ٚزدبرثٛٔٗ ١ٌدٍظ ِؼُٙ ، ٌٚىٕٗ سفض ٚلبي ٌُٙ : عأػٛد ئ١ٌىُ ثؼذ رس١خ عبد 

 : ما الذي وجده عنترة فً مكان االحتفال ؟  (7
 ٓالزع فز١بد ػجظ أِبَ اٌغشادق ٚ٘ٓ ٠شلصٓ ٠ٚغ١ٕ 

 كٌف كان حال عنترة عندما رأي عبلة ؟  : (8
  : ٗأوً ٘إالء ٠ٕظشْٚ ئ١ٌٙب " " غضت ػٕزشح ثؾذح ٚلبي ٌٕفغ. 

 : صف شعور عبلة عندما رأت عنترة فً االحتفال . (9
 . رجغّذ ػجٍخ ػٕذِب سأد ػٕزشح ِبثالً فٟ اٌسفً ثُ ِبٌذ ثشأعٙب فٟ خدً ثُ عىزذ ػٓ اٌغٕبء 

 د عن عالمه النفسً . وضح ذلك . : وجد عنترة أن عالم االحتفال بعٌ (11
  . ٓٙػٕزشح ٠شٜ أْ ػبٌُ االززفبي ػبٌُ ٠ّٛج فٟ ِشذ اٌؼ١ذ ٌٖٚٙٛ ٚثٙدزٗ ث١ٓ أغبٟٔ فز١بد ػجظ ٚسلص 

 أِب ػبٌُ ػٕزشح إٌفغٟ : فٙٛ ػبٌُ ٍِئ ثبٌَّٙٛ ٚاألزضاْ ٚاٌغخظ ػٍٝ لِٛٗ . -    

 زٌمة ؟ ج: صف سرادق الملك زهٌر بن  (11
  ٍٟؽشاف ِٓ وً ِىبْ ، ٠ٚطٛف اٌؼج١ذ ثىئٛط ِنٓ ٚاأل فشٚػ ٚػ١ٍٗ اٌٛعبئذ ، ٚزٌٛٗ اٌغبدح ِرخذ ِٕصٛة وبْ اٌٍّه خبٌغبً ػ

 فضخ ٠صجْٛ ف١ٙب ِٓ خّش اٌؾبَ ٚاٌؼشاق . 
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 : ما الحرج الذي وقع فٌه عنترة ؟  (12
  . ًٚلغ ػٕزشح فٟ اٌسشج ػٕذِب ر٘ت ئٌٟ عشادق اٌٍّه " ص١٘ش " ٌُٚ ٠دذ ٌٗ ِىبٔب 

 اً ٌا عنترة " ؟ من القائل لهذه العبارة ؟ وما أثره فً نفس عنترة ؟ : " أال تجد لك مكان (13
  ٛاٌمبئً ٘ٛ : ػّبسح ثٓ ص٠بد ، أثش ٘زٖ اٌؼجبسح فٟ ٔفظ ػٕزشح : خؼٍـــذ ػٕزشح ٠ٕظش ئٌٝ ػّبسح فٟ عخش٠خ لنبئالً ٌنٗ فنٟ زمنذ : ٌن :

ّب ثبٌغالذ ئال أْ وجنبس اٌمنَٛ رنذخٍٛا ٚفضنٛا االؽزجنـبن أٔصفذ ٌمّــذ ٌٟ ِٓ ِىبٔه ٠ب ػّبسح . ثُ اؽزذ اٌسٛاس ث١ٕٙب ٚلشة أْ ٠ٍزس

 ٚوبٔذ إٌز١دخ أْ أفض االززفـبي . 

 : " لو أنصفت لقمت لً من مكانك ٌا عمارة " على أي شًء اعتمد عنترة فً ذلك ؟ (14
   أٔٗ زبِٟ زّٝ ػجظ اػزّذ ػٕزشح فٟ رٌه ػٍٝ ؽدبػزٗ إٌبدسح فٟ ػجظ ٚػٍٝ ِسبٌٚخ أْ ٠دجش ٚاٌذٖ ػٍٝ االػزشاف ثجٕٛرٗ وّب

 ٚاٌّذافـغ األٚي ػٕٙـب . 

 : ما نتٌجة االصطدام بٌن " عنترة " و " عمارة " ؟ (15
 . ٌُٙػىش اٌؾدبس ػٍٟ إٌبط فشزخ اٌؼ١ذ ، ٚأصشفٛا ئٌٟ ِٕبص 

 الذي قاله شداد لعنترة عندما اتجه به إلى ِشعب من شعاب الوادي ؟ وماذا كان رد عنترة علٌه ؟  ما (16
 ـذاد : أخئذ ٠ب ػٕزشح ػّذاً ٌزفغذ ػ١ٍٕب ١ٌٍزٕب ؟ لبي ٌٗ ػٕزشح : أرٍِٕٟٛ ٠ب ع١ذٞ ػٍٝ ِنب ونبْ ٠ٕجغنٟ أْ رٍنَٛ ػ١ٍنٗ خـــ  : لبي ٌٗ ؽـ

 غ١شٞ ؟ 

 : كٌف بدأ عنترة حدٌثه مع شداد ؟ (17
 ثُ أخجشٖ ط ػجظ ٚؽ١خٙب ٚأٔذ ِالر اٌخبئف ِٚطؼُ اٌدبئغ ........بسثذأ ػٕزشح ٠ؼذد صفبد ؽذاد فٟ سفك ١ٌٚٓ ، فمبي ٌٗ : أٔذ ف ..

 ثسذ٠ث أِٗ ثأٔٗ اثٓ ؽذاد .

 : بماذا رّد شداد علٌه ؟ (18
  ٗزبٚي ؽذاد اٌزٙشة ٚلبي ٌٗ : أٌغذ أػط١ه ِب ٠ؼطٟ األة الثٕٗ ، ٚأدخٍه ث١زٟ ٚأخٍغه فٟ ِدٍغٟ ٚأػبٍِنه أفضنً ِّنب أػبِنً ثن

 اٌؼج١ذ . 

 : عّم سأل عنترة شداد ؟ وماذا كانت إجابة شداد ؟  (19
   ً٘ ٖػجذٖ أَ اثٕٗ ؟ ئال أْ ئخبثخ ؽذاد ٌُ رىٓ صش٠سخ ثً وبٔذ ِشاٚغخ ٚ٘شٚثبً ِٓ اإلخبثخ ز١ث لبي ٌٗ ئْ عأٌٗ ػٓ زم١مخ أِش ٛ٘

 ٠ؼبٍِٗ ِؼبٍِخ زغٕخ ٠ٚؼط١ٗ وً ِب ٠ش٠ــذ .

 : ما مظاهر أفضال شداد على عنترة ؟ ولم ذكرها شداد لعنترة ؟  (21
  ١ٗ ٠ٚذػٖٛ ٌسّب٠زٗ ٠ٕٚصشٖ ئرا ظٍُ ٠ٚشفغ ػٕٗ اٌظٍُ . ٚلذ روش٘ب أٔٗ وبْ ٠ىشَ ِىبٔزٗ ٠ٚذخٍٗ ث١زٗ ٠ٚدٍغٗ ِؼٗ ٠ٚشوت ِؼٗ ٠ٕٚبخ

 ؽذاد ٌؼٕزشح ززٝ ٠جؼذٖ ػٓ اٌمض١خ األعبع١خ ٚ٘ٝ االػزشاف ثٗ .

 : بم هدد " عنترة " " شداد " ؟  (21
  فنٟ ٘ذدٖ ثأٔٗ ئْ ٌُ ٠ؼزشف ثٗ فغٛف ٠ضغ اٌغ١ف فٟ صذسٖ ٠ٚمزً ٔفغنٗ أٚ ٠ضنشة فنٟ األسال فنال ٠ؼنشف إٌنبط ِىبٔنٗ أٚ ٠ٙن١ح

 إٌبط ف١مزٍُٙ ٠ٚشػجُٙ .

 : ما أثر تهدٌد عنترة علً " شداد " ؟ (22
  ، ٍٗ٠مٛي : أسزٕٟ ٠ب ع١ذٞ ِٓ اٌؼجٛد٠خ . ٘ٛ ػٕزشح صذسٖ ٚففزر ألغُ أٔٗ ٌُ ٠صجش ػٍٟ أزذ صجشٖ ػٍٟ ػٕزشح ٚ٘ذدٖ ثمز 

 : لماذا قرر عنترة أن ٌظل عبداً ؟  (23
   . ِٗٛئػالْ أثٛرٗ ٌٗ ززٝ ٠شضٝ ل ً  ألْ ؽذاداً أخَّ

 : ماذا طلب شداد من عنترة ؟  (24
   . ٗطٍت ِٕٗ أْ ٠زش٠ث فٟ طٍجٗ ززٝ ٠سًّ اٌمَٛ ػٍٝ االػزشاف ثجٕٛر 

 : ما الذي كان ٌخشاه شداد إذا ما اعترف بأبوته لعنترة ؟  (25
   . وبْ ٠خؾٝ أْ ٠زّٙٗ لِٛٗ ثأٔٗ أٌسك ثُٙ اٌّؼـشح 

 : ما الذي فعله عنترة عندما علم أن والده ٌخشى قومه ؟  (26
  لذِٟ أث١ٗ فدأح فمجٍّٙب ٚٔٙض ِغشػبً لبئالً ٌٗ : أٔب ئرْ ػٕزشح اٌؼجذ ئٌٝ أْ ٠شضٝ ٘إالء " عمظ ئ ٌٝ 

 : ما الذي قرره عنترة فً نهاٌة األمر ؟  (27
  لشس ػٕزشح اػزضاي لِٛٗ ِٚدبٌغُٙ ، ٚأْ ٠فؼً أفؼبي اٌؼج١ذ ِٓ سػٟ ٌإلثً ٚزٍجٙب ٚئثؼبد  اٌزئبة ػٕٙب ، ٚأال ٠مبرً ِؼُٙ ٚال ٠نذافغ

 ؽشف وج١ش ٌألزشاس فمظ زك اٌّؾبسوخ ف١ٗ .. أِب اٌمزبي ٚاٌذفبع ػٓ اٌمج١ٍخ فٙٛ ػٓ لج١ٍزٗ ألٔٗ ػجذ 
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 تدرٌبات

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

 ( )                ٚإٌغبء اٌشخبيوبٔذ اٌسٍخ خب١ٌخ ئال ِٓ ػدبئض اإلِبء ٚاٌضؼبف ِٓ  .1

 ( )     خرجت قبيلت عبس إلى البراح الفسيح الستقبال عنترة والركب العائد من هوازن .0

 ( )      .   خشج ػٕزشح ِٓ ث١ذ أِٗ ِزٛخٙب ٌٍسٍخ ٌالززفبي ِغ اٌمَٛ ثبٌؼ١ذ .7

 ( )       .وبٔذ أصٛاد اٌغٕبء ٚاٌص١بذ رصً ئٌٝ ػٕزشح ف١طشة ٌٙب لٍجٗ .4

 ( )       غٕبء٘ب فبصدادد عؼبدرٗ ثبٌؼ١ذ خطشد ٌٗ صٛسح ػجٍخ ٚؽؼش وأٔٗ ٠غّغ  .8

 ( )      .ٌزس١زٗ ٚصً ػٕزشح ئٌٝ اٌجشاذ اٌفغ١ر فمصذ عشادق اٌٍٍّه ص١٘ش .0

 ( )    وبْ ػٕزشح  ٠جغٟ ِٓ ر٘بثٗ ِؾبسوخ اٌمَٛ فٟ اٌؾشاة ِٚجبساح اٌفشعبْ ٚئٔؾبد اٌؾؼش. .3
 ( )     ثطْٛ اٌمج١ٍخ  وبْ اٌمَٛ ِدزّؼ١ٓ فٟ اٌجشاذ ػٍٝ ١٘ئخ زٍمبد  وً ِٕٙب ٠ّثً ثطٓ ِٓ .1

 ( )      . وبْ اٌٍّه ص١٘ش ٠دٍظ ػٍٝ رخذ فشػ ثبٌّٕبسق داخً عشادق ػظ١ُ .0

 ( )          ٌّر ػٕزشح ػجٍخ رغٕٟ ِغ فز١بد ػجظ ثبٌمشة ِٓ اٌغشادق. .16

 ( )         .اثزغّذ ػجٍخ ٌؼٕزشح ػٕذِب سأرٗ فبثزغُ ٌٙب.  .11
 ( )       .ٍّه ص١٘شفٟ ِدٍظ اٌ ف١ٗ ٠دذ ػٕزشح ٌٕفغٗ ِٛضؼب ٠دٍظ ٌُ .10

 ( )   " لصذ ثٙب ػّبسح ئ٘بٔخ ػٕزشح ثىٛٔٗ ػجذا ال ِىبْ ٌٗ ث١ٓ األزشاس.أال ردذ ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزشح ؟ " .17

 ( )        أدسن ػٕزشح اٌّغضٜ ِٓ ٚساء والَ ػّبسح فغضت. .14

 ( )   "رش٠ث ٠ب ػٕزشح ٠ٚسه ٠ب ػٕزشح رٛلف ػٕزشح ػٓ لزبي ػّبسح ثؼذِب عّغ صٛد اٌٍّه ص١٘ش " .18

 ( )      خشج ػٕزشح ثصسجخ ؽذاد ٚػبد اٌمَٛ ٌّب وبٔٛا ف١ٗ ِٓ اٌؾشة ٚاٌغٕبء. .10

 ( )          .  الَ ؽذاد ػٕزشح ػٍٝ ئفغبدٖ فشزخ اٌمَٛ ثبٌؼ١ذ .13

 ( )      القول الذي سمعه عنترة من أمه ولم ٌسمعه من شداد  هو أن شداد أبوه. .18

 ( )   ٌمأل نفسه والقوة تسري فً عروقه.ىجش٠بء  ؽذاد ثبٌ بٖأثٚ٘ٛ طفً أٔب  ؽؼش ػٕزشح ػٕذِب ػٍُ  .19

 ( )                  .حاول شداد مراوغة عنترة وعدم االعتراف بأبوته .21

 ( )        .غضت ؽذاد ِٓ ػٕزشح ػٕذِب لشْ ث١ٓ اعّٗ ٚاٌشق .21

 ( )     طلب عنترة من شداد إحدى خصلتٌن إما أن ٌعترف به وإما أن ٌنكر بنوته. .22

 ( )       ع١فٗ فأعشع ػٕزشح ئٌٝ اٌذفبع ػٓ ٔفغٗ. أِغه ؽذاد ثّمجض .23

 ( )       اػزشف ؽذاد ثأثٛرٗ ٌؼٕزشح ٌٚىٕٗ ػبخض ػٓ ئػالْ رٌه ػٍٝ اٌّأل .24
 ( )  .قرر عنترة اعتزال قومه والذهاب وسط العبٌد لرعً األغنام  و حلب النٌاق لرفضهم أن ٌنتسب إلٌهم .25
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب 
 خشخذ زٍخ ػجظ وٍٙب ئٌٝ اٌجشاذ ١ٌسزفٍٛا ثبٌؼ١ذ ِبػذا : -1

 اٌؼدبئض ٚاٌؾ١ٛش.□          ٌدٛاسٞاٌؼج١ذ ٚا□  األِشاء ٚاٌغبدح        □   األطفبي ٚاٌصج١بْ                   □   

 وبْ " ػٕزشح " فٟ ع١شٖ ٚ٘ٛ را٘ت ئٌٝ اٌؼ١ذ ٠غّغ صٛد اٌغٕبء فٟ صٛسح : -0
 ػزثخ خ١ٍّخ□   ل٠ٛخ ؽذ٠ذح .□ غبِضخ خف١خ                □ ٚاضسخ خ١ٍخ                          □  

 ؽؼٛس " ػٕزشح " أثٕبء ر٘بثٗ ئٌٝ اٌسفً : -7
 اٌفشزخ ٚاٌغؼبدح .□   االضطشاة ٚاٌض١ك         □         اٌخٛف ٚاٌغضت□  ٌؾٛق                  اٌٍٙفخ ٚا□    

 وبْ ٘ذف " ػٕزشح " ِٓ اٌز٘بة ٌٍؼ١ذ ٘ٛ : -4
 ال ٠ؼشف ٘ذفب .□               سؤ٠خ ػجٍخ□  ئٔؾبد اٌؾؼش          □   ؽشة اٌخّش ٚاٌغٕبء                    □   

 " ػٕزشح ئٌٝ أزذ فٟ اٌسفً ثغجت :ٌُ ٠ٍزفذ  -8
 ٌُ ٠ىٓ ساغجب فٟ اٌّؾبسوخ .□ ٠شٜ ٔفغٗ ألً ُِٕٙ            □             ثسثٗ ػٓ ؽذاد□  ٠شٜ ٔفغٗ أفضً ُِٕٙ         □ 

 ٔظش " ػٕزشح " ئٌٝ اٌفز١بد فٛخذ " ػجٍخ " : -0
 صبِزخ ِٕط٠ٛخ .□               رضسه ٚرجزغُ□     زض٠ٕخ ِزجشِخ        □  رشلص ٚرغٕٟ                          □   

 ػٕذِب سأٜ اٌٍّه " ص١٘ش " ػٕزشح " فٟ اٌسفً :  -3
 طشدٖ□     ػٕفٗ .□  ز١ّبٖ                                □       ٔٙشٖ                                      □  

 وبْ ٠س١ظ ثبٌٍّه فٟ ِدٍغٗ : -1
 اٌغبدح ٚاألِشاء .□             أثٕبؤٖ□  اٌؼج١ذ ٚاإلِبء            □                       اٌشالصبد ٚاٌّغ١ٕبد□ 
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 " أال ردذ ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزشح " لبٌٙب : -0
 ػّبسح ثٓ ص٠بد .□                   ِبٌه ثٓ لشاد□  ؽذاد             □  اٌٍّه " ص١٘ش "                              □ 

 ال ردذ ٌه ِىبٔب ٠ب ػٕزشح " اعزفٙبَ غشضٗ :" أ -16
 اٌغخش٠خ .□   إٌفٟ                               □                        اٌزؼدت□  اٌزمش٠ش                   □ 

 ٌُ ٠غزدت " ػٕزشح" ٌٍٍّه "ص١٘ش " ز١ٓ لبي ٌٗ : " رش٠ث ٠ب ػٕزشح " ثغجت : -11
 عخطٗ ػ١ٍٗ .□   ٌُ ٠غّغ صٛرٗ                   □                       غضجٗ ِٓ ػّبسح□  أؾغبٌٗ ػٕٗ            □ 

 اٌزٞ ٚضغ زذا ٌٍّؼشوخ ث١ٓ " ػٕزشح " ٚ "ػّبسح " ٘ٛ :  -10
 ػجٍخ .□ ؽذاد                                □                  صث١جخ□  اٌٍّه ص١٘ش               □  

 ػبد إٌبط ئٌٝ ِٕبصٌُٙ ٌُٚ ٠ىٓ ٌُٙ ػ١ذ ثغجت :أفض اٌسفً ٚ -17
 أفغذ ػ١ٍُٙ اٌسفً ػٕزشح.□  زضُٔٙ ػٍٝ ػٕزشح          □            غضجُٙ ِٓ ػّبسح□  زضُٔٙ ػٍٝ ػجٍخ            □  

 اخززة " ؽذاد " " ػٕزشح " ٚعبس ثٗ ززٝ ٚصً ئٌٝ : -14
 اٌٛادٞ اٌفغ١ر□     ٚادٞ اٌدٛاء .□ اٌفغ١ر                اٌجشاذ□  ؽؼت ِٓ ؽؼبة اٌٛادٞ                 □    

 لبي "ػٕزشح" ٌؾذاد أْ أِٗ لبٌذ ٌٗ لٛال ٌُ ٠غّؼٗ ِٓ ؽذاد ، اٌمٛي ٘ٛ : -18
 ئٔٗ فبسط ػجظ .□ ئٔٗ ع١ذٖ                     □                        ػجذ ؽذادأٔٗ □  ئٔٗ أثٖٛ              □   

 فٟ طفٌٛزٗ وٍّب ػ١ّشٖ األطفبي ر٘ت ئٌٝ : وبْ " ػٕزشح -10
 أخ١ٗ .□    أث١ٗ                                 □ أِٗ                                      □    ػجٍخ                  □  

 " أرشضٝ ٌٕفغه أ٠ٙب اٌجطً أْ رؼ١ؼ ػجذا " لبئً اٌؼجبسح : -13
 ؽ١جٛة .□  ػٕزشح                            □                          ؽذاد                □      صث١جخ□  

 طٍت " ػٕزشح " ِٓ ؽذاد أْ ٠مزٍٗ فىبْ ِٛلف ؽذاد ِٕٗ : -11
 عجٗ□   اززضٕٗ .□   ألجً ئ١ٌٗ            □  أػشال ػٕٗ            □  

 أّخً " ؽذاد اػزشافٗ ثـ" ػٕزشح " ثغجت : -10
 ؽىٗ فٟ ٔغت ػٕزشح□    ض١مٗ ِٓ ػٕزشح .□   خٛفٗ ِٓ لِٛٗ                 □                أؾغبٌٗ ثبٌغضٚ  □  

 اٌمشاس اٌزٞ ٚصً ئ١ٌٗ " ػٕزشح " ثؼذ زٛاسٖ ِغ أث١ٗ ٘ٛ : -06
 أْ ٠خطت ػجٍخ□     أْ ٠مبرً ثٕٟ ػجظ .□ أْ ٠ؼزضي اٌمزبي               □   أْ ٠مزً ٔفغٗ                  □   
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