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 & ملخص الفصل
ن ٌرٌا الطفلٌن ٌغرقان أو ٌذبحان فسلمتا الطفلٌن للخاادم األماٌن "ساالمة الهنادي" صعب على والدتً "محمود وجهاد" أ& 

وكانتا لم تتمكنا من إخبار السلطان . فألبسهما الشٌخ مالبس العامة وسار بهما على الشاطئ بعدما عبر بهما فً قارب صٌد 
ٌاة أناه تبناهماا ولكان سالوكهما جعال النااس حتى وصل إلى قرٌته القرٌبة من الهور ، وعاش معهما بعادما أخبار ساكان القر

 ٌظنون أنهما من ساللة الملوك ، مما دفعه إلى إخبار بعض أقاربه وطلب كتمان الحقٌقة حتى ال ٌصاب الطفالن بسوء .
& حدث أن أقبل جنود السلطان لغزو القرٌة فً الوقا  الاذي كاان الشاٌخ قاد عازم علاى الخاروي   لتسالٌم الطفلاٌن للسالطان 

الشٌخ الجنود وطلب منهم إخبار السلطان الذي حضر وطار فرحاً بالخبر وكاان اللقااء بهماا ماًثراً وقاد عفاا السالطان فأوقف 
 عن قرٌة الشٌخ سالمة والقرى المجاورة وتباشر األهلون بذلك . 

لمحمود وجهاد مصدقاً  & عاد  البسمة إلى السلطان وانتعش لدٌه األمل فً استعادة ملكه واالنتقام من التتار   لٌوّرث ملكه
لنبوءة المنجم وقد استوحى السلطان من هذا اللقاء بعض العظا  التً تعلمهاا كحقاارة الادنٌا وررورهاا والتكالاب علٌهاا ما  

 كذب أمانٌها الخادعة . 
خاذ & عاش األمٌران فً سرور وبدأ محمود ٌتدرب على الفروسٌة وقد أصٌب وهو فً قتال خٌالً ما  أعداهاه األشاجار إذ أ

ٌرمٌها بالسهام وٌضربها بسٌفه وهو ٌركض بفرسه حتى كاد ٌق  فً جرف شدٌد فأسرع السااهس سساٌرونب باختطافاه مان 
فوق صهوة جواده قبل أن ٌق  وأصٌب األمٌر فً رأسه وأسعفه الطبٌب وهنأه خاله بنجاته، ونصاحه بعادم المجازفاة بحٌاتاه 

ألزهار بمناسبة سالمته وضمهما السلطان إلاى صادره وهاو ٌادعو لهماا وفً الصباح أسرع  إلٌه جهاد وقدم  له باقة من ا
                                                                                                                                 .     بالسعادة 

  ؟ وضح كٌف نجا الطفالن سمحمود وجهاد ب من األسر والغرق   ب2
  ْ١ٓ عبئشخ فبرْٛ ٚعٙبْ فبرْٛ صعت ع١ٍّٙب أْ ٠و٠ب اٌطف١ٍٓ ٠نثؾب َِّ ؽ١ٓ عبشذ عبغفخ األِِٛخ ثبألُ

ثقٕبعواٌززبه أٚ ٠غولبْ فٝ إٌٙو ٚ أٚ ؽذ ٌّٙب عبغفخ األِِٛخ أْ رٍَّب اٌطف١ٍٓ إٌٝ اٌش١ـ ٍالِخ إٌٙلٜ ٚ٘ٛ فبكَ 

ّب إٌٝ َِمػ هأٍٗ ؽ١ش ٠ع١شبْ ِعٗ  فٝ أِٓ ٍٚالَ فؤٌجَّٙب أ١ِٓ وبْ ٠قلَ األٍوح ِٕن أ٠بَ )فٛاهىَ شبٖ ( ١ٌٙوة ثٙ

ِالثٌ اٌعبِخ ِٓ إٌٙٛك ٚأهوجٙب عٍٝ ثغٍخ ٍٚبه ثّٙب ؽزٝ ٚصً إٌٝ شبغٝء إٌٙو فعجوٖ فٝ ِووت ص١ل إٌٝ اٌشبغئ 

ٗ ٚعبشب ِعٗ ا٢فو ٔظ١و ك٠ٕبه ٚاٌجغٍخ اٌزٝ ٍبلٙب اثٓ اٌص١بك إٌٝ لو٠زٗ ثبٌٕٙل ، صُ ٚصً اٌش١ـ ٍالِخ ثّٙب إٌٝ لو٠ز

 ٕ٘بن . 

ٌن عن إخبار جالل الدٌن بأمر الطفلٌن ؟  ب0  ما الهول الذى شغل األُمَّ
 . اٌٙٛي ٘ٛ أّٔٙب أ٠مٕزب ثبٌٕىجخ ٠َٛ إٌٙو ٚهأ٠زب أٔٗ الِؾ١ص ِٓ اٌّٛد غولب أٚ األٍو فٝ أ٠لٜ اٌز١به 

 كٌف استطاع الشٌخ سالمة أن ٌهدئ من روع الطفلٌن ؟   ب3
  ٠ٚصجوّ٘ب ثؤّٔٙب ٍٛف ٠ٍزم١بْ ثؤٍّ٘ٙب فٟ ال٘ٛه ثعل أْ ٠ٕزصو اٌٍَطبْ عالي اٌل٠ٓ عـ : ثؤٔٗ وبْ ٠مٛي ٌّٙب

 عٍٝ اٌززبه ٠ٚنثؼ عٕى١ي فبْ ث١لٖ .

 لخص الحوار الذى دار بٌن الشٌخ سسالمة ب والصٌاد . وما اثر ذلك على الطفلٌن ؟   ب4
 ق ٘ن٠ٓ اٌطف١ٍٓ ٌٚىٓ أِّٙب ِبرذ رؾلس اٌش١ـ ٍالِخ عٓ لو٠زٗ فٝ إٌٙل ٚو١ف ٍبفو إٌٝ وبثً ٚريٚط ثٙب فُوى

فؤؽت أْ ٠عٛك ثّٙب إٌٝ َِمػ هأٍٗ ١ٌوث١ّٙب ٍٚػ أٍ٘ٗ ٚم٠ٚٗ، ٚرؾلس اٌص١بك عٓ ؽ١بح اٌص١ل ِٚب ثٙب ِٓ أفطبه ٚعٓ 

لو٠زٗ ٚؽ١بح أٍ٘ٙب ٚعبكارُٙ فٝ أفواؽُٙ ِٚآرُّٙ ٚعٓ وٛفٗ ٚىٚعزٗ ٚأٚالكٖ ٚعٓ ِيهعزٗ ٚفوافٗ ٚأهأجٗ ٚ ثمورٗ 

ٌزٝ رَّع اٌىالَ فزؾى١ٗ ، ٚوبْ ٌٙنا اٌؾل٠ش أصو ع١ًّ  عٍٝ اٌطف١ٍٓ ٚعلا ف١ٗ ٌنح عظ١ّخ أَٔزّٙب ِب اٌؾٍٛة ٚثجغبئٗ ا

 وبٔب ف١ٗ ِٓ اٌقٛف. 

 س. لماذا تعلم الطفالن الخوف والحذر ررم صغرهما ؟  ب5
 . ثَجت ِب ِو ثّٙب ِٓ األ٘ٛاي ِٚب شٙلرٗ أع١ّٕٙب ِٓ اٌؾٛاكس اٌّوٚعخ 

 ٌخ سالمة ؟ كٌف عاش الطفالن فً قرٌة الش ب6
 .عبُ اٌطفالْ فٟ أِٓ ٍٚالَ فٟ هعب٠خ اٌش١ـ ٍالِخ 

 

 بم أوصى الشٌخ سالمة الطفلٌن ؟ وماذا قال عنهما ألهل قرٌته ؟ وما موقف أهل القرٌة ؟  ب7
  ٘ب ثّب ٠لي عٍٝ أّٔٙب ِٓ ث١ذ عالي اٌل٠ٓ ٚأفّّٙٙب أْ صبؽت اٌمبهة لل ٠ٍَّّٙب إٌٝ اٌززبه َّٛ أٚصبّ٘ب ثؤال٠زف

ّٙب ٚوبْ ٠مٛي عّٕٙب أّٔٙب ٠ز١ّبْ ٚعلّ٘ب فٝ غو٠مٗ فزجٕبّ٘ب ٌٚىٓ ٘نا اٌمٛي ٌُ ٠ُوض ِ فعٛي أً٘ إما عوف أصٍ

اٌمو٠خ ٚأفنٚا ٠قزوعْٛ اٌؾىب٠بد عٓ أصٍّٙب ٚارفك ِعظُّٙ عٍٝ أُٔٙ ِٓ أثٕبء اٌٍّٛن ٌّب ٠جلٚ عٍٝ ٚعّٛ٘ٙب ِٓ 

 عالِبد اٌٍّه ٚٔعوح إٌع١ُ .
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 تظر سنوحها بعدما علم أهل قرٌته بحقٌقة الطفلٌن ؟ وكٌف نجا الطفالن ؟ ما الفرصة التً كان الشٌخ سالمة ٌن ب8
  ٓاٌفوصخ ٟ٘ أْ ٠ٙوة ثبٌطف١ٍٓ إٌٝ ال٘ٛه فٛفبً ع١ٍّٙب ٚلل ٔغب اٌطفالْ عٕلِب غيا عٕٛك اٌٍَطبْ عالي اٌل٠

مبف اٌغيٚ، فؤعبثٛا اٌمو٠خ فقوط إ١ٌُٙ اٌش١ـ ٍالِخ ٚعوفُٙ ثٕفَٗ ٚأثوى ٌُٙ اثٕخ اٌٍَطبْ ٚاثٓ أفزٗ ٚغٍت ُِٕٙ إ٠

 غٍجٗ ٚغ١وٚا اٌقجو إٌٝ اٌٍَطبْ عالي اٌل٠ٓ اٌنٞ ٌُ ٠ٍجش أْ عبء َِوعبً فوؽبً ثبٌقجو اٌنٞ ٍّعٗ .

 ما الذى فكر فٌه الشٌخ سالمة ؟ ولماذا ؟ ب9
  فىو فٝ اٌفواه ثبٌطف١ٍٓ إٌٝ ال٘ٛه ٚؽّلس ثنٌه ثعط ألبهثٗ األك١ٔٓ  ٚمٌه ثَجت وضوح اٌؾىب٠بد عٓ أصٍّٙب

 ١ّٙب ِٓ اٌفزه . فقشٝ عٍ

وضح كٌف التقى جالل الدٌن بالطفلٌن مرة ثانٌة وبَم كافاأ جاالل الادٌن الشاٌخ ساالمة ؟ وماا أثار ذلاك علاى أهال  ب22
 قرٌته والقرى المجاورة ؟ 

  أفن عالي اٌل٠ٓ ٠شٓ اٌغبهاد عٍٝ اٌموٜ اٌّغبٚهح ٌال٘ٛه ٌز١ٍٛع ٍِىٗ فٍّب ٚصً عٕٛكٖ إٌٝ لو٠خ اٌش١ـ

ُ ثمصخ اٌطف١ٍٓ فؤهٍٍٛا إٌٝ عالي اٌل٠ٓ فغبء إٌٝ اٌمو٠خ ٚأفن اٌطف١ٍٓ ٚظّّٙب إٌٝ صلهٖ ٍالِخ فوط ٌُٙ ٚأفجو٘

ٚأووَ اٌش١ـ ٚلو٠زٗ فؤفن اٌش١ـ ٍالِخ ِعٗ إٌٝ لصوٖ ٚ أِو عٕٛكٖ أْ ٠ىفٛا عٓ غيٚ ٘نٖ اٌمو٠خ ٚاٌموٜ اٌّغبٚهح 

ٝ ثىوا١٘زٗ ٚللِذ ٚفٛكُ٘ إٌٝ وجبكُ٘ رغٍٚهفع عٓ أٍ٘ٙب اٌغي٠خ فؤصجؼ عالي اٌل٠ٓ ؽج١جبً إٌٝ لٍٛثُٙ ثعل أْ وبٔذ أ

 رشىوٖ عٍٝ إؽَبٔٗ ٚرملَ ٌٗ اٌٛالء ٚاٌطبعخ ؽبٍِخ ِعٙب اٌٙلا٠ب إٌف١َخ فمجً اٌٍَطبْ ٘لا٠بُ٘ ٚأعبىُ٘ ع١ٍٙب.لصوٖ 

 كٌف أكرم السلطان جالل الدٌن الشٌخ سالمة ؟ ب22
 عٓ ٘نٖ اٌمو٠خ ٚاٌموٜ اٌّغبٚهح ٚال  أووَ اٌٍَطبْ عالي اٌل٠ٓ اٌش١ـ ٍالِخ ثؤْ غٍت ِٓ لبئل اٌؾٍّخ أْ ٠ىفٛا

 ٠ؤفنٚا ِٓ أٍ٘ٙب اٌقواط .       

 وضح رد الفعل عند أهل القرى مما أعلنه السلطان جالل الدٌن . ب20
   فوط أٍ٘ٙب )هعبال َٚٔبء( فوؽ١ٓ ِز١ٍٍٙٓ ؛ ١ٌشب٘لٚا اٌٍَطبْ عالي اٌل٠ٓ ٚرملَ إ١ٌٗ ٚفل ِٓ ش١ٛفٙب

     ٚوجوائٙب ٠شىوٚٔٗ عٍٝ ِىوِزٗ ٚفعٍٗ .  

 تغٌر  أحوال جالل الدٌن بعد عثوره على والدٌه وضح ذلك .  ب23
   ٟؽ١ش عبك إٌٝ ٚعٗ اٌجشو ٚاٌَوٚه ثعل اٌعجًٛ ٚاالٔزعبُ لٍجٗ ثبألًِ ٚشعو وؤْ أٍ٘ٗ ٚم٠ٚٗ ثعضٛا ع١ّعبً ف

    ِؾّٛك ٚعٙبك ٚلل لٛٞ أٍِٗ فٟ اٍزعبكح ٍِىٗ .

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت اإلٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلع أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد اإلٌىزو١ٔٚخ  ) 

 تدرٌبا 

 لصحٌحة لما ٌلً :تخٌر اإلجابة ا -أ 
 وبْ اٌطفالْ : ِؾّٛك ٚعٙبك ؽ١بْ ٠وىلبْ ثبٌموة ِٓ "عالي اٌل٠ٓ " فٟ : -1

 في يسيُح غزَح   □       إحسٖ زساكر انطانماٌ . □    إحسٖ زساكر الْٕر          □الْٕر                            □      

 ٌُ رقجو األِبْ " عالي اٌل٠ٓ " ثؤِو اٌطف١ٍٓ ثَجت : -0

 ذٕفا يٍ غضثّ   □              ضيك انٕلد .     □رفض انشيد ساليح                 □ذٕفًٓا ػهيًٓا                □      

 أٍٍّذ األِبْ اٌطف١ٍٓ ٌـ : -7

 جالل انسيٍ   □ سيف انسيٍ تغراق  .   □انشيد ساليح                   □انسائس سيرٌٔ                    □       

 إٌٙو ثٛاٍطخ :عجو اٌش١ـ " ٍالِخ "  -4

  جسر فٕق انُٓر □              سثاحح .  □لارب صغير                         □سفيُح ػظيًح                      □        

 ِع اٌطف١ٍٓ فٟ : األٌٚٝ  لعٝ " اٌش١ـ ٍالِخ " ١ٌٍزٗ -8

 كٕخ صغير   □    سفح جثم  .  □فالج ٔاسؼح                           □ غاتح كثيرج              □        

 أعطٝ " اٌش١ـ ٍالِخ " ٌٍص١بك أعوا عٍٝ ٔمٍٗ إٌٝ اٌشبغئ ا٢فو للهٖ : -0

 أرتؼح زَاَير   □   ثالثح زَاَير  .   □زيُاراٌ                          □زيُار ٔاحس                            □        

 أْ اٌطف١ٍٓ : اٌمو٠خ  أفجو " اٌش١ـ ٍالِخ " أً٘ -3

 اتُا جالل انسيٍ   □   يريًاٌ .  □اتُا أحس أصسلائّ               □اتُاِ                                □             

 وبْ ِٛلف أً٘ اٌمو٠خ ؽ١ٓ أفجوُ٘ اٌش١ـ ٍالِخ عٓ اٌطف١ٍٓ أُٔٙ : -1

  رحثٕا تانطفهيٍ □  شكرِٔ. □         نى يصسلِٕ               □صسلِٕ                                        □         

 ( https://dardery.site  ٌٍزله٠ت اإلٌىزوٟٚٔ ىٚهٚا ِٛلع أؽّل كهك٠وٞ ٌٍزله٠جبد اإلٌىزو١ٔٚخ  ) 
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 هؽظ أً٘ لو٠خ اٌش١ـ ٍالِخ أْ اٌطف١ٍٓ ِٓ أثٕبء اٌٍّٛن ٌألٍجبة ا٢ر١خ: -0

 األٔنٗ ٔانثانثح □  َضرج انُؼيى  .  □         لٕج انثُياٌ              □إياراخ انُثم                               □         

 ٓ فٟ " إٌٙل " فىبْ إٌبً ٠شعوْٚ ثـ :اٍزفبظذ أفجبه "عالي اٌل٠ -16

 انحة    □   انرٕف .  □انشًاذح                             □انفرحح                           □         

 فىو " اٌش١ـ ٍالِخ فٟ اٌٙوٚة ثبٌطف١ٍٓ ثَجت :  -11

 لسٔو انررار    □   طًغ أْم لريرّ  .  □ػسأج أْم لريرّ                □شكٕن أْم لريرّ             □        

 ثوى اٌش١ـ ٍالِخ ٌغٕٛك " عالي اٌل٠ٓ ِٚعٗ اٌطفالْ ٚهعبُ٘ أْ ٠ؤعٍٛا اٌمزبي فـ : -10

 حًهِٕ إنٗ جالل انسيٍ   □  لاذهٕا لريرّ . .   □ أجاتٕا طهثّ               □أػرضٕا ػُّ                 □        

 بْ فطٍت ُِٕٙ أْ :رملَ وجواء ٚش١ٛؿ اٌمو٠خ ٠شىوْٚ اٌٍَط -17

 يؼهُٕا نّ انطاػح   □     يشكرٔا لائس جيشّ . □        يشكرٔا انشيد ساليح        □يشكرٔا انطفهيٍ               □        

 رجلي شعٛه أً٘ إٌٙل ٔؾٛ "عالي اٌل٠ٓ " ِٓ اٌىوا١٘خ إٌٝ اٌؾت ٚاٌٛالء ثَجت : -14

 انكف ػٍ غزٔ تالزْى    □               يحارترّ انررار يٍ أجهٓى   □ ْى نّ          ػطايا  □       ػطاياِ نٓى         □       

 لٛٞ هعبء " عالي اٌل٠ٓ " فٟ اٍزعبكح ٍِىٗ ثَجت :.    -18

 نمائّ تانطفهيٍ   .   □                ضؼف انررار   □  حة أْم انُٓس نّ            □اذساع يهكّ                     □       
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 أمام العبارة رٌر الصحٌحة:س×ب ب أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة : ض  عالمة سب
 (   )         اٌل٠ٓ. يوبْ اٌش١ـ ٍالِخ ٚى٠وا ٌغال  .1

 (   )       ٌال٘ٛه اٌّغبٚهح اٌلٍبوو إؽلٜ فٟ وبْ اٌطفالْ ٠ع١شبْ .0

 (   )       عالي اٌل٠ٕب ثؤِو اٌطف١ٍٓ. فبرْٛ ٚع١ٙبْ فبرْٛ عبئشخأفجود  .7

 (   )    أفصً اٌش١ـ ٍالِخ عٓ اٌّعَىو فٟ صجبػ ا١ٌَٛ اٌنٞ ٘بعُ ف١ٗ اٌززبه عالي اٌل٠ٓ. .4

 (   )       اٌّغبهح اٌزٟ افزجؤ ثٙب عٕل اٌيٚاي.ٚصً اٌش١ـ ٍالِخ إٌٝ  .8

 (   )        اشزوٜ  اٌش١ـ ٍالِخ لبهثب ١ٌعجو ثٗ إٌٙو إٌٝ لو٠زٗ. .0

 (   )       ىعُ اٌش١ـ ٍالِخ أْ اٌطف١ٍٓ ّ٘ب اثٕبٖ ِٓ ىٚعزٗ اٌزٟ رٛفذ. .3

 (   )أصً اٌطف١ٍٓ عٓ اٌؾىب٠بد ٠ٚقزوعْٛ ٠زقوصْٛ فؤفنٚا ، اٌمو٠خ أً٘ فعٛي رمٕع هٚا٠خ اٌش١ـ ٍالِخ  ٌُ .1

 (   )          ؽ١ٕئن ٍجع ٍٕٛاد.وبْ عّو اٌطف١ٍٓ  .0

 (   )   ٚغٍت ُِٕٙ وزّبْ اٌقجو. األك١ٔٓ ألبهثٗ ثعط إٌٝ اٌطف١ٍٓ  ثؾم١مخأفعٝ اٌش١ـ ٍالِخ   .16

 (     ) .فشعوٚا ثبٌؾيْ ع١ٍٗ  فبْ عٕى١ي ِٓ ِطبهكح  ٚفواهٖ اٌل٠ٓ عالي اٌٍَطبْ أٔجبء ال٘ٛه ٌّل٠ٕخ اٌّغبٚهح اٌموٞ أً٘ ٚصً إٌٝ .11

 (   )   . أٍ٘ٙب لٍٛة فٟ فٛفٗ فبٔزشو ، ٚاٌموٞ اٌجالك ِٓ ؽٌٛٗ ِب عٍٝ اٌغبهاد ثشٓأفن عالي اٌل٠ٓ   .10

 (      ) .اٌل٠ٓ عالي اٌٍَطبْ أٚالك ِٓ أّٔٙب ٠ٚوعؾْٛ ، ِعٗ اٌٍن٠ٓ اٌصج١١ٓ أِو ٚفٟ أِوٖ فٟ ٠شىْٛثلأ أً٘ اٌمو٠خ  .17

 (   )      رّىٓ اٌش١ـ ٍالِخ ِٓ اٌفواه ثبٌطف١ٍٓ ٚاٌٛصٛي إٌٝ ِل٠ٕخ ال٘ٛه. .14

 (   )     اٌقواط أِو عالي اٌل٠ٓ هعبٌٗ ثبٌىف عٓ غيٚ اٌموٜ ٚأٍمػ عُٕٙ .18

 (   )     رجلٌذ ؽ١بح عالي اٌل٠ٓ ثعل عضٛهٖ عٍٝ اٌطف١ٍٓ إٌٝ اٌجفوػ ٚاٌجشو ٚاألًِ. .10

 (   )       لٛٞ هعبء عالي اٌل٠ٓ فٟ اٍزعبكح ٍِىٗ ِٓ أعً اٌطف١ٍٓ. .13

 أجب عما ٌلً: -ي 
 ِب اٌفوصخ اٌزٟ وبْ اٌش١ـ ٍالِخ ٠ٕزظو ٍٕٛؽٙب؟ ٚو١ف ٔغب اٌطفالْ ؟                                               - 1

 ثُ أٚصٝ اٌش١ـ ٍالِخ اٌطف١ٍٓ ؟                                        - 0

 و١ف أووَ اٌٍَطبْ اٌش١ـ ٍالِخ ؟                                   - 7

 و١ف رغ١و ؽبي عالي اٌل٠ٓ ثعل ٌمبئٗ ثبٌصغ١و٠ٓ؟  - 4

َُ ٍٍّذ األِبْ )عبئشخ ، ٚع١ٙبْ( اٌطف١ٍٓ إٌٟ فبكَ ٕ٘لٞ ؟  - 8 ٌ 
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