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 & ملخص الفصل
حوار بٌن )جالل الدٌن( وابن عمه وزوج أخته األمٌرر )ممردود( حرول موقرف السرلطان )خروارزم نراه( عنردما & 

والرده أخطرأل ألنره مكرن التترار برذلك مرن دخرول الربالد وارتكراب ف را   م تحرش )احتّك( بالتتار ، فرأى )جالل( أن 
 الوحنٌة ، ولكن )ممدوداً( دافع عن ملكه الذي مات ن ٌداً . 

& وأخررذا ٌتررذكران ف ررا ع التتررار وٌبكٌرران علررى مررا أصرراب أسرررتٌ ما خاصررة نسرراء ال صررر ومررن م )أم خرروارزم( 
دٌن( ، ولكن األمٌر )ممدود( أخرذ ٌسرتحا السرلطان )جرالل( علرى وأخواته واألمٌر الصغٌر )بدر الدٌن بن جالل ال

استكمال مسٌرة والده فل ل هللا ٌج ل ن اٌة التتار على ٌدٌه ، وقد ات م )جالل الدٌن( ملوك ال رب والمسلمٌن فرً 
 مصر والنام وال راق بالتخاذل فً نجدة والده .

ٌضطر التترار إلرى ترك را والتوجره إلرى الغررب حٌرا & وقد رأى السلطان )جالل الدٌن( ضرورة تحصٌن مملكته ف
ملوك المسلمٌن المت اعسٌن إال أن )ممدوداً( رأى أنه لن ٌسرتطٌع حماٌرة برالده إذا مّكرن التترار مرن ع رر الربالد   
ألن التتار لن ٌتوج وا غرباً إال ب د ال ضاء على ُملكه ، لرذا ٌجرب الخرروج لمالقرات م خرارج )غزنرة( ، وقرد اقتنرع 

طان أخٌراً وأثنى على ابن عمره وقدرتره علرى محاجاتره ومغالبتره رأٌره ، واتف را علرى االسرت داد للحررب . ثرم السل
                                                                                                                                     توجه كل من ما إلى فرانه .

 ن دار الحوار بٌن السلطان جالل الدٌن واألمٌر ممدود؟ وماذا كانا ٌفعالن ؟أٌ (2
 ) ٚوبٔب ٠ٍؼجبْ اٌشطسٔج . ، فٝ لصس اٌعٍطبْ جالي اٌد٠ٓ ) ثغصٔخ 

 .وضح حدود الصلة بٌن السلطان جالل الدٌن واألمٌر ممدود   (0
 . ٖاأل١ِس ِّدٚد ٘ٛ اثٓ ػُ اٌعٍطبْ جالي اٌد٠ٓ ٚشٚج أخزٗ ٚٚش٠س 

 ممدود؟ وما رد األمٌر, قاله السلطان جالل الدٌن لألمٌر ممدود بشأن تحّرش )احتكاك( أبٌه بقبائل التتار ؟ ما الذي  (7

  ٌٚظاً ث١ٕٕاب ، ٌجم١اذ ربئٙاخ فاٟ ججابي اٌصا١ٓ ٚلفبز٘اب ؛ غفس هللا ألثٟ ٚظبِحٗ ٌٛ ٌُ ٠زحسغ ثمجبئً اٌززابز اٌّزٛحشاخ

حعجٗ أٔٗ جبد )ضحٝ( ثٕفعٗ فٝ ظج١ً اٌدفبع ػٓ ثالد اإلظالَ  ( )خٛازشَ شبٖ ِّدٚد أٔٗ األ١ِس ٚزد . ٚث١ُٕٙ ظد ١ِٕغ 

ٚلد ظً ٠مبرٍُٙ ٠ٚجبٌدُ٘ جالدا ال ٘ٛادح ف١اٗ إٌاٝ أْ وجاب  ثاٗ اٌحاع ، فّابد شاس٠دا ٚح١ادا فاٝ جص٠اسح ٔبئ١اخ ، ف١جات أال  ،

 .ٍِٔٛٗ إال ثّمداز

 راب . وضح .وضح الفظائع التً ٌرتكبها التتار فً حروبهم . . أو التتار رسل دمار وخ   (4
    : ُٙاٌفظبئغ اٌزٟ ٠سرىجٙب اٌززبز فٟ حسٚث 

 ال ٠دخٍْٛ ِد٠ٕخ إال ٚ ٠دِسٚٔٙب ٠ٚأرْٛ ػٍٝ األخضس ٚا١ٌبثط ف١ٙب . -  1     

 ٠ٚٙزىٛا أػساض ٔعبئٙب .،٠ٚجمسٚا ثطْٛ حٛاٍِٙب ، ٠ٚرثحٛا أطفبٌٙب  ،ٚال ٠زّىْٕٛ ِٓ أِخ حزٝ ٠مزٍٛا زجبٌٙب -  0     

 لدٌن ؟ وما موقف ممدود ؟ ولماذا ؟ما سبب بكاء جالل ا (1
  ٌا١ٍحمٓ  ؛ ألٔٗ رروس ِب ٚلغ ٌٍٕعٛح ِٓ أٍّ٘ٙب ح١ّٕب ثؼش ثٙٓ خٛازشَ شبٖ ِٓ اٌسٜ ثؼد أْ أ٠مٓ ثبٌٙص٠ّخ ِٓ اٌززابز

فزؼمجااٛا إٌعااٛح  ؛ فؼٍااُ اٌززاابز ثاارٌه، ٚثؼااش ِؼٙاآ ثاابألِٛاي ٚاٌاارخبئس اٌزااٝ ٌااُ ٠عااّغ ثّ ٍٙااب  ، ثجااالي اٌااد٠ٓ فااٝ غصٔااخ

 .ٚأزظٍٛ٘ٓ ِغ األِٛاي ٚاٌرخبئس إٌٝ جٕى١ص خبْ فٝ )ظّسلٕد(  ،١ٍٙٓٚلجضٛا ػ،

 جالي اٌد٠ٓ اٌجىبء ِٛاظبح ٌٗ وّب أْ اٌّصبئت رجّغ اٌّصبث١ٓ . شبزن ِّدٚد ٚلد

 فً األسر ؟ كٌف وقعت أم )خوارزم شاه( وأخواته  (0

  ٖززبز أٔٙاُ فاٟ طاس٠مُٙ إٌاٝ غصٔاخ فؼسف اٌ؛ ٚأ٠مٓ ثبٌٙص٠ّخ ، ثؼ ٙٓ خٛازشَ شبٖ ِٓ )اٌسٞ( ح١ٓ رفسق ػٕٗ ػعىس

 ٚلجضٛا ػ١ٍٙٓ فٟ اٌطس٠ك .  ،فزؼمجٛ٘ٓ 

 

 ماذا تمنى جالل الدٌن من والده تجاه النسوة ؟ وما الذى رجحه فى موت أبٌه ؟  (3
 ٖٚلد زجح ِٛد أث١ٗ غّبً ح١ٓ ثٍغٗ  ،أٚ ٠دفٕٙٓ أح١بء فٝ اٌزساة أٚ ٠غسلٙٓ فٝ إٌٙس، رّٕٝ ِٓ ٚاٌدٖ أْ ٠مزٍٙٓ ث١د

 . عبءأِس إٌ

 س. لماذا ٌأس جالل الدٌن من االنتصار على التتار ؟ وما موقف ممدود منه ؟ (8
  فمد وبْ ٚاٌدٖ ٠ٍّه ِٓ اٌفسظبْ ػشاس٠ٓ أٌفاب فاٝ )ثىابزٜ( ٚخّعاْٛ أٌفابً ،ألٔٗ ٚجد ٔفعٗ ألً ِٓ ٚاٌدٖ فٝ وً شئ

ِٓ ػٕٗ ٘رٖ اٌجحبفً ش١ئًب ، وّاب أْ ٔفاٛذ اٌززابز  فٝ )ظّسلٕد( ٚأضؼبفٙب ِؼٗ ،  ِٚغ ذٌه فمد أٙصَ ٚاٌدٖ ِٓ اٌززبزٌُٚ رُغ
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 .لد اشزد ٍِٚىٛا و ١ساً ِٓ اٌجالد ٚدأذ ٌُٙ خساظبْ ِٚؼظُ اٌجالد اٌّجبٚزح فى١ف ٠طّغ ٘ٛ فٝ االٔزصبز ػ١ٍُٙ 

  ٚطسدٖ ِٓ ثالد زػب٠ابٖ ، ٠ٚجت أال ر١أض ِٓ ٘ص٠ّخ ػدٖٚ ؛ إٔه اثٓ خٛازشَ شبٖ ٚخ١ٍفزٗ ػٍٝ ثالدٖ  فمبي ٌٗ ِّدٚد

ٚإْ  وابْ خاٛازشَ شابٖ لاد ِابد  ، فزبزح ٠ٙاصُِٙ ٚأخاسٜ ٠ٙصِٛٔاٗ ؛ ٌحسة ظجبالً ث١ٓ خٛازشَ شبٖ ٚاٌززبز ٚلد وبٔذ ا،

ُّٝ ف١ه ٌُ ٠ّذ   ٠ٚجؼً ٔٙب٠خ األػداء ػٍٝ ٠د٠ه .، ٌٚؼً هللا ٠ٕصس ثه اإلظالَ ، فإْ  ظسٖ ح

                                               حااااااااول األمٌااااااار ممااااااادود التهاااااااوٌن علاااااااى السااااااالطان ولكااااااان السااااااالطان كاااااااان متشاااااااائما  . وضاااااااح ذلاااااااك .  (0

فماد اشازد ؛ ٌٚىٓ اٌعاٍطبْ زأٜ ذٌاه أِاساً ػعا١ساً ، جـ : لبي ِّدٚد ٌٍعٍطبْ ٌؼً هللا أْ ٠جؼً إٔمبذ اٌعجب٠ب ػٍٝ ٠د٠ه 

 ٚارىر طابغ١زُٙ ظاّسلٕد لبػادح ٌاٗ ٠ٕطٍاك ِٕٙاب ١ٌىاسة ٠ٚادِس، ظبػد اٌززبز ٚاظزٌٛٛا ػٍٝ خساظبْ ٍِٚىٛا ّ٘داْ 

 فٍمد ػظُ ظٍطبُٔٙ ٚلٜٛ شأُٔٙ .                               

 ما سبب هذا اللوم ؟ والشام ..الم السلطان جالل الدٌن خلٌفة المسلمٌن وملوكهم وأمراءهم فً بغداد ومصر   (22
   ٌزٍج١اخ  ٌٚىإُٙ ٌاُ ٠ٙجاٛا، وبْ ظجت رٛج١ٗ اٌٍَٛ : ٘ٛ أٔٙاُ ٠ؼٍّاْٛ ثّاب حصاً ٌجاصء ِآ ثاالد اٌّعا١ٍّٓ ِآ اٌززابز

 إٌداء ػٍٝ اٌسغُ ِٓ االظزٕجبد ثُٙ و ١سا .

لكل من السلطان جالل الدٌن واألمٌر ممدود رأى فً قتال التتار . وضح ذلك  وبٌن إلى أي األراء تمٌل ؟ ولمااذا  (22
 ؟.

 ٍ١ّٓ زأٜ اٌعٍطبْ جالي اٌد٠ٓ : ٘ٛ رحص١ٓ حدٚد ثالدٖ ٚثرٌه ظ١ضطس اٌززبز إٌٝ االرجبٖ إٌٝ اٌغسة ٔحٛ ٍِٛن اٌّعا

 اٌّزمبػد٠ٓ ٚاٌّزمبػع١ٓ .

  ٓزأٞ األ١ِس ِّدٚد : ٘ٛ رج١ّاغ اٌجّاٛع ٌّٕابجصح )ِمبرٍاخ( ٘الالء اٌززابز ؛ ألْ اٌعاٍطبْ ال ٠عازط١غ حّب٠اخ ثاالدٖ ِا

ألْ اٌززبز ٌٓ ٠زٛجٙٛا إٌٝ اٌغسة حزٝ ٠ٕزٙٛا ِٓ اٌشسق ، وّب أٔٗ ظ١ؼسض ثاالدٖ ٌٍادِبز إذا ٘بجّاٗ اٌززابز ف١ٙاب ، اٌززبز 

 حسَ ٔفعٗ ِٓ اٌفسصخ اٌ ب١ٔخ.ٚإذا ٘صَ ظ١

  ٚأ١ًِ إٌٝ زأٞ األ١ِس ِّدٚد ح١ش ٠ٍمبُ٘ ثؼ١داً ػٓ ثاالدٖ فاإْ أزصاس وابْ ثٙاب ، ٚإْ أٙاصَ وبٔاذ ثاالدٖ ظٙاساً ٠عازٕد

إ١ٌٗ ٠ٚعزؼد ف١ٗ ٌجٌٛخ أخسٜ .. ٌٚمد اظزحعٓ اٌعٍطبْ ٘را اٌسأٞ ٚػًّ ػٍاٝ األخار ثٕصا١حخ اثآ ػّاٗ ٚلابي ٌاٗ :   ال 

  . زأ٠ه ٠ب ِّدٚد ، فّب شٌذ رحبجٕٟ حزٝ حبججزٕٟ حسِٕٟ هللا صبئت 

 ما الحدث الذى كانت تنتظره زوجة السلطان وأخته ؟ (20
 . ًوبٔذ وً ِّٕٙب رٕزظس أْ رضغ ٌِٛٛدا 

 لماذا تبّسم جالل الدٌن وتهللت أسارٌره ؟                                      (27
     ٟلزابي اٌززابز ٚأٔاٗ ظا١مبرً حزاٝ ٠ُمدزناً دٚٔاٗ ، ٚأْ هللا ظا١ىْٛ فاٟ ألْ األ١ِس ِّدٚد ٚػدٖ ثأْ ٠ىْٛ ٠ادٖ ا١ٌّٕاٝ فا

 ػٛٔٗ ٚرٛف١مٗ إذا أخٍص اٌجٙبد فٟ ظج١ٍٗ . 

 : عالم اتفق السلطان جالل الدٌن واألمٌر ممدود فً النهاٌة ؟   (11

    . جـ : ارفمب ػٍٝ االظزؼداد ٌٍحسة ٚاٌجدء ثّٙبجّخ اٌززبز فٟ د٠بزُ٘ لجً أْ ٠صٍٛا إٌٝ اٌجالد 

 

 ( dardery.siteshttp//:  ٌٍزدز٠ت اإلٌىزسٟٚٔ شٚزٚا ِٛلغ أحّد دزد٠سٞ ٌٍزدز٠جبد اإلٌىزس١ٔٚخ  ) 
 

 تدرٌبات

 

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

 )       (.      ارفك األ١ِس ِّدٚد ٚجالي اٌد٠ٓ ػٍٝ رٛج١ٗ اٌٍَٛ ألث١ٗ. .1

 )       (.       ألٔٗ رروس ٚفبح أث١ٗ طغٝ اٌجىبء ػٍٝ جالي اٌد٠ٓ .0

 )       (.    اإلظالَ ثالد ػٓ اٌدفبع ظج١ً فٟ ثٕفعٗ جبدخٛازشَ شبٖ ٍِه ػظ١ُ  .7

 )       (.     ٘بجُ خٛازشَ شبٖ اٌززبز ١ٌصدُ٘ ػٓ ِٙبجّخ حدٚد دٌٚزٗ .1

 )       (.       اٌفعبد ٚطالئغ ، ٚاٌىساة اٌدِبز زظً اٌززبز .8

  )       (.       ِبد خٛازشَ شبٖ ثؼد ٘ص٠ّزٗ فٟ ِد٠ٕخ ٘ساح .0

 )       (.  .غصٔخ فٟ اٌد٠ٓ ثجالي ١ٌٍحمٓأزظً خٛازشَ شبٖ ٔعٛح أً٘ ث١زٗ ػٕدِب أ٠مٓ ثبٌٙص٠ّخ  .3

 )       (. .ثّد٠ٕخ اٌطبٌمبْ خبْ جٕى١ص إٌٝ ٚأزظٍٛ٘ٓ اٌطس٠ك، فٟ ػ١ٍٙٓ ٚلجضٛا رؼمت اٌززبز إٌعٛح  .1

 )       (.   حزٝ ال ٠مؼٓ فٟ األظس.رّٕٝ األ١ِس ِّدٚد ٌٛ أْ اٌعٍطبْ خٛازشَ شبٖ لزً إٌعٛح  .0

 )       (.   .وبْ ِٓ ضّٓ إٌعٛح اٌالرٟ ٚلؼٓ فٟ األظس أَ اٌعٍطبْ جالي اٌد٠ٓ .16

ب اٌجص٠سح فٟ ِبدزجح جال اٌد٠ٓ أْ أثبٖ  .11 ًّ  )       (.  . أِس ٚلٛع إٌعٛح فٟ األظس. ثٍغٗ ح١ٓ غ

 )       (.    .حبٚي األ١ِس ِّدٚد رشج١غ جالي اٌد٠ٓ ػٍٝ ِحبزثخ اٌززبز .10

 )       (.      .اظزٛي اٌززبز ػٍٝ خسظبْ ٚاٌسٞ ّٚ٘داْ .17
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 )       (.     .اٌد٠ٓ ٠سٜ أٔٗ أشد صساِخ ٚأو س شجبػخ ِٓ أث١ٗجالي  .11

 )       (.     .األًِ ٠حدٚ جالي اٌد٠ٓ أْ ٠ٕجح ف١ّب فشً ف١ٗ أثٖٛ .18

 )       (.      . أٌف ِمبرً فٟ ثىبزٜ. ٠06ّزٍه جالي اٌد٠ٓ  .10

 )       (.  .٠ٙصِٛٔٗ ٚربزح ٠ٙصُِٙ فزبزح ، ظجبالً  اٌززبز  ٚث١ٓ خٛزشَ شبٖ ث١ٓ اٌحسة وبٔذ .13

إٌٝ ِعبػدح خٛازشَ شبٖ ػٕدِب  ، ٚاٌشبَ ِٚصس ثغداد فٟ ٚأِساءُ٘ ٍِٚٛوُٙ ، اٌّع١ٍّٓ أظسع خ١ٍفخ .11

 )       (.            اظزٕجد ثُٙ.

 )       (.    ٠ٚدفغ شسُ٘ ػٕٙب. ٠ّٕٚغ اٌززبز  ثالدٖ حدٚد زأٜ جالي اٌد٠ٓ أْ ٠حصٓ .10

ٚافك األ١ِس ِّدٚد اٌعٍطبْ جالال اٌد٠ٓ فٟ أْ اٌززبز ظ١زجْٙٛ ٌٍغسة ثؼد ػجصُ٘ ػٓ الزحبَ ثالد جالي  .06

 )       (.            . اٌد٠ٓ

 ( dardery.siteshttp//:  ٌٍزدز٠ت اإلٌىزسٟٚٔ شٚزٚا ِٛلغ أحّد دزد٠سٞ ٌٍزدز٠جبد اإلٌىزس١ٔٚخ  ) 
 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب

 وبرت اٌمصخ ٘ٛ :   -1

 اٌحىٍُتٛفٍك   □    طٗ حسٍٓ   □              ِحّذ فرٌذ أبٛ حذٌذ               □ ػًٍ أحّذ باوثٍر           □ 

 لصخ   ٚا إظالِبٖ   زٚا٠خ : -0

 وٍِٛذٌا □   ٚالؼٍت   □   رِٚأسٍت                            □ تارٌخٍت                      □ 

 داز اٌحٛاز ث١ٓ اٌعٍطبْ   جالي اٌد٠ٓ   ٚاأل١ِس   ِّدٚد   فٟ  : -7

 ساحت اٌمتاي□  حذٌمت اٌمصر .  □ لصر اٌسٍطاْ                              □    لصر ِّذٚد                □ 

 :   ٌحدس٠سٜ   جالي اٌد٠ٓ   أْ أثبٖ ٌٛ ٌُ ٠زؼسض ٌٍززبز  -1

 ٚاٌ ب١ٔخ األٌٚى □   ألسرػٛا باٌذخٛي فً اإلسالَ    □    .ٌٚظً بٍٕٕا ٚبٍُٕٙ سذ ٍِٕغ □تائٍٙٓ فً اٌصحراء     ظٍٛا □

 خٛازشَ شبٖ   فٟ زأٞ   ِّدٚد   ٘ٛ  : ظجت ٘ص٠ّخ   -8

 . لٍت خبرتٗ  □   وبٛة اٌحع .  □لٍت اٌسالح                         □لٍت اٌجٍص                         □    

 أ٠مٓ   خٛازشَ شبٖ   ثبٌٙص٠ّخ فأزظً ٔعبءٖ ١ٌٍحمٓ ثـ   جالي اٌد٠ٓ   فٟ : -0

 وابً    □  ال٘ٛر .    □ ٔت                      غس □ اٌري                           □    

 اظُ ٚاٌدح   خٛازشَ شبٖ   : -3

 جٙاد خاتْٛ □  ترواْ خاتْٛ .   □ ػائطت خاتْٛ            □جٍٙاْ خاتْٛ                        □    

 األ١ِس ِّدٚد ٘ٛ -1 -1

 بكوً ِا س □    زٚج أختٗ □   ابٓ ػّٗ □    ٚزٌر جالي اٌذٌٓ        □ 

 أٌمٝ جال اٌد٠ٓ ثبٌٍَٛ ػٍٝ أث١ٗ ألٔٗ: -0 -0

 أضاع ِؼظُ ٍِّىتٗ □    تحرش بمبائً اٌتتار  □  طٍب اٌؼْٛ ِٓ  باٌحىاَ اٌّسٍٍّٓ □    فر ِٓ أِاَ اٌتتار □ 

 ِبد   خٛازشَ شبٖ   فٟ  : -16

 ِؼروت اٌري □  ٔائٍت .  جسٌرة □ال٘ٛر                                    □غسٔت                           □     

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ أفؼبي اٌززبز ِب ػدا : -11

 .  ٘ته أػراض إٌساء □      تحٌٍٛٙا إٌى اٌٛثٍٕت □     األطفاي اٌرجاي  لتً    □                ٌذِرْٚ اٌّذْ    □     

 ثىٝ  جالي اٌد٠ٓ   ففُٙ   ِّدٚد   ظجت ثىبئٗ ٚ : -10

 أسرع ٌمبً رأسٗ□           ػاتب اٌسٍطاْ .  □ضارن اٌسٍطاْ                  □     ٚاسى اٌسٍطاْ               □     

 وبْ ظجت ثىبء اٌعٍطبْ ٚاأل١ِس أّٔٙب رروسا : -17

 .  خطر اٌتتار اٌّحذق بّٙا □  ِٛث خٛارزَ ضاٖ  □      ضٍاع ٍِّىت أبٍٗ □أَ خٛارزَ ضاٖ ٚإخٛتٗ              □     

 جت ٚفبح ٚاٌدٖ ٘ٛ :٠سٜ   جالي اٌد٠ٓ   أْ ظ -11

  . حسٔٗ ػٍى استٍالء اٌتتار ػٍى رخائرٖ ٚأِٛاٌٗ □                  حسٔٗ ػٍى اٌٙسٌّت                        □     

 ِا حذث ٌٕسٛة أً٘ بٍتٗحسٔٗ ػٍى  □                            حسٔٗ ػٍى ٍِىٗ اٌضائغ       □     
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 ي اٌد٠ٓ   ِٓ ٘ص٠ّخ اٌززبز ِبػدا :وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ أظجبة ٠أض   جال -18

 لٍت ػذد جٕٛدٖ □   اتساع ٍِىٗ  □لٛة اٌتتار                   □لٍت ػذدٖ ٚػتادٖ                                □      

   ِٚٓ ٠دزٞ ٌؼً هللا ٠ٕصس ثه اإلظالَ ؟   اظزفٙبَ غسضٗ : -10

 إظٙار اٌحٍرة  □  تثبٍظ اٌسٍطاْ . □سٍطاْ                   تطجٍغ اٌ □ِٛاساة اٌسٍطاْ                    □      

   إْ   جٕى١صخبْ   ٌٓ ٠زجٗ إٌٝ اٌغسة حزٝ ٠فسؽ ِٓ اٌشسق   اٌّمصٛد ثبٌغسة : -13

 ِذٌٕت ٘راة □  اٌطاَ ِٚصر . □                      ِذٌٕت غسٔت □إٌٙذ ٚاٌصٍٓ                       □       

 ت زأ٠ه ٠ب ِّدٚد     رؼج١س ٠دي ػٍٝ  :  الحسِٕٟ هللا صبئ -11

 اػتراض اٌسٍطاْ ػٍى ِّذٚد      □   التٕاع اٌسٍطاْ برأي ِّذٚد       □     

 رغبت جالي اٌذٌٓ فً إٔٙاء اٌحٛار. □      تطىه اٌسٍطاْ فً رأي ِّذٚد. □     

 : زأٜ جالي اٌد٠ٓ أْ ٠دفغ اٌززبز ػٓ ثالدٖ ػٓ طس٠ك: -10

 ػمذ ِصاٌحت ِؼُٙ □  . دفغ اٌذٌت ٌجٕىٍس خاْ □           تحصٍٓ لالػٗ ِٚذٔٗ □            ِٙاجّت لاػذتُٙ  □     

 :شٚجخ اٌعٍطبْ ٚأخزٗ وّب ٚزد فٟ اٌمصخ -06

 .ٚضؼا جٍّٕٕٙا □   .فً ضٙرّ٘ا اٌتاسغ □    اٌثآِ افً ضٙرّ٘  □      فً اٌطٙر اٌسابغ ِٓ اٌحًّ  □     
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