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 & ملخص الفصل
قطز بعد ما عرف مواله الجدٌد ابن الزعٌم حقٌقته ؛ لٌعٌش فً قصره بدمشق مودعاً صفحة من أجمل أٌام  تم شراء  

عمره حٌث أشرق فٌها الحب على قلبه على رغم ما كان من مضاٌقات موسى ، وقد بالغ سٌده فً تكرٌمه والتخفٌف عنه 
ه محنته فكان ٌخرج معه إلى األسواق وٌتنزه معه فً من لوعة فراق جلنار حٌث أوصى خادمه الحاج علٌا بمواساته لٌنسٌ

ناً( وكان حرٌصاً على حضور دروس الشٌخ العز بن عبد السالم  ٌّ ضواحً المدٌنة وأخذت الشاب جذبه دٌنٌة )أي صار متد
 وشجعه على ذلك سٌده ؛ ألنه من أنصار الشٌخ والمدافعٌن عن سٌاساته ومبادئه التً كانت ترمى إلى : 

 تكوٌن جبهة قوٌة من ملوك المسلمٌن وأمرائهم لطرد الصلٌبٌٌن من الشام .   - 2    
 صد غارات التتار وتأٌٌد أقوى ملوك المسلمٌن الذي ٌسعون لهذا الهدف .   - 0    
 محاربة الموالٌن لألعداء أو ٌخضعون لهم .   - 7    

عرفته بقطز بل أصبح العز وابن الزعٌم ٌضعان ** توطدت عالقة قطز بالشٌخ خاصة بعد زٌارة الشٌخ البن الزعٌم وم
 ثقتهما فً قطز.

**   ولما كان )العز( ٌناهض سٌاسة حكم دمشق الصالح عماد الدٌن إسماعٌل الذي ٌمالئ الصلٌبٌٌن بٌنما كان ٌشجع حاكم 
أذن حاكم دمشق  مصر الصالح نجم الدٌن أٌوب الذي ٌرفض بقاء الصلٌبٌٌن فً الشام مما أغضب عماد الدٌن خاصة ، وقد

للصلٌبٌٌن بشراء األسلحة من دمشق لمحاربة المسلمٌن  ، ولما أدرك العز الخطر الذي ٌهدد اإلسالم خطب فً المسلمٌن 
 خطبة حماسٌة بٌن فٌها فضل الجهاد وحذر كل من ٌهادن فً المحافظة على بالد المسلمٌن وسد ثغورهم من اولً األمر

الخطبة واتفقوا على أن الصالح إسماعٌل سٌعاقب العز واختلفوا فً تقدٌر العقوبة  **   وقد تفاخر الناس بسماع هذه
وبالفعل تم القبض على الشٌخ فثار أتباعه حتى اضطر الصالح إسماعٌل إلى إطالق سراحه على أال ٌغادر منزله وهنا تعلم 

 هما أحادٌث عدٌدة .قطز الحالقة لٌكون أداة اتصال بٌن الشٌخ والشعب وكثرت لقاءاتهما ودارت بٌن
فً منامه ٌبشره بملك مصرر وهزٌمرة   -صلى هللا علٌه وسلم  -**   ذات ٌوم جاء قطز متعطراً لٌخبر الشٌخ أنه رأى النبً 

 .التتار فأكد له الشٌخ أنها رؤٌا عظٌمة ودعا له هللا أن ٌحققها وأن ٌجمع هللا بٌنه وبٌن حبٌبته جلنار

 الحاج على الفراش لقطز ؟ : ما نتٌجة الخطة التً رسمها س (2
 جـ : ٔجذذ رٍه اٌخطخ ٚأزمً لطض إٌٝ ٍِه اثٓ اٌضػ١ُ فغال ِب وبْ ف١ٗ ِٓ اٌجالء ثّٛعٝ ِٚنب٠مبرٗ . 

 : لماذا تعتبر األٌام التً قضاها قطز فً منزل الشٌخ غانم من أجمل أٌام عمره وأسعدها على الرغم من س (0
 المضاٌقات التً كان ٌعانٌها من موسى ؟ 

: ألٔٙب أؽشق ف١ٙب اٌذت ػٍٝ لٍجٗ فّألٖ ٔٛساً ٚأرٝ ػٍٝ ِب فٟ صٚا٠بٖ ِٓ ظٍّبد اٌُٙ ٚاٌذضْ ٚا١ٌأط فجذدٖ وّب  جـ

 وبْ ٠ؼ١ؼ ف١ٙب ِغ جٍٕبس فٟ عالَ ٚأِبْ .

 : صف شعور قطز عندما تذكر جلنار فً كنف مواله الجدٌد ابن الزعٌم .  س (7
 ذ أففش ٚجٙٗ ٚٔذً جغّٗ ٚرمشدذ ػ١ٕبٖ ِٓ هٛي اٌغٙش ٚاٌجىبء جـ : ر٘جذ ٔفغٗ دغشاد فٟ أثش دج١جزٗ اٌزا٘جخ ٚل

 . س:نزلت بـ )قطز( مصٌبتان كبرى وصغرى فما هما؟ (4
 اٌّق١جخ اٌىجشٜ ٘ٝ فشاق دج١جزٗ )جٍٕبس( ٚاٌقغشٜ ٘ٝ امطٙبد )ِٛعٝ( ٌٗ. جـ : 

 س:كٌف عامل ابن الزعٌم قطزاً ؟وبم أوصى ابن الزعٌم  الحاج على ؟  (1
ٓ اٌــــــضػ١ُ ٌذـــــبي ٍِّٛوـــــٗ لطــــــض ٚثـــــبٌت فـــــٝ رىش٠ّـــــٗ ٚاٌؼطــــــ  ػ١ٍـــــٗ ٚاجزٙـــــذ فــــــٝ أْ سق اٌغـــــ١ذ اثـــــ جــــــ : 

ـــــذ أٚفـــــٝ  ـــــب ٚل ـــــً ِٕٙ ـــــبس أٚ أجّ ـــــً جٍٕ ـــــخ ِ  ـــــٗ أْ ٠ضٚجـــــٗ جبس٠ ـــــٗ ٚػـــــشك ػ١ٍ ـــــٗ ٚدضٔ ٠قـــــشفٗ ػـــــٓ ٌٛػز

 خبدِٗ اٌذبج ػٍٝ ثأال ٠أٌٛا جٙذاً فٝ اٌؼٕب٠خ ثمطض ٚرغ١ٍخ ّ٘ٗ .

 ؟ : كٌف استطاع الحاج على الفراش أن ٌخفف من هم قطز  س (0
جـ : وبْ ٠غ١ٍٗ ٠ٚزٕضٖ ثٗ فٟ مٛادٟ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌش٠بك ٠ٚشٚد)٠طٛف( ثٗ صدّخ األعٛاق ٠ٚذنش ِؼٗ ِجبٌظ 

 اٌؼٍُ فٟ اٌّغجذ ِّب وبْ ٌٗ األثش فٟ رؼٍك لٍت لطض ثبٌؼجبدح ٚاٌزمٜٛ . 

 س: بم تعلق قلب قطز ؟ وما الحال الذى  صار إلٌه ؟وما موقف ابن الزعٌم منه؟ (3
ـــــٗ ثب جــــــ :  ـــــك لٍج ـــــٓ رؼٍ ـــــش ِ ـــــً ٚأو  ـــــٝ إٌٛاف ـــــبفع ػٍ ـــــب ٠ٚذ ـــــشٚك ألٚلبرٙ ـــــبْ ٠قـــــٍٝ اٌف ـــــٜٛ فى ـــــبدح ٚاٌزم ٌؼج

ــــــٓ  ــــــذ اٌغــــــالَ   ٚوــــــبْ اث ــــــٓ ػج ــــــُ ٚثخبفــــــخ ِجــــــبٌظ اٌؾــــــ١  اث ــــــٝ ِجــــــبٌظ اٌؼٍ ــــــشدد ػٍ ــــــالٚح اٌمــــــش ْ ٚر ر

 اٌضػ١ُ ٠ؾجؼٗ ػٍٝ رٌه ِٚب وٍفٗ ػّال ٠ذٛي ث١ٕٗ ٚث١ٓ دنٛس ٘زٖ اٌّجبٌظ 

 نسب قطز ؟ : كٌف عرف الشٌخ ابن عبد السالم حقٌقة  س (1
جـ : صاس اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ اٌغ١ذ اثٓ اٌضػ١ُ فٟ داسٖ ٚوبْ لطض ٘ٛ اٌزٞ لبَ ثزمذ٠ُ ؽشاة اٌٛسد ٌٍؾ١  فٍّب س ٖ 
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اعزفغش ِٓ اثٓ اٌضػ١ُ ػٕٗ فمذ ٌّذٗ اٌؾ١  فٟ دٍمخ اٌذسط أو ش ِٓ ِشح فأخجشٖ اثٓ اٌضػ١ُ ثذم١مخ أِشٖ فأثٕٝ 

 ػ١ٍٗ اٌؾ١  ثٕبًء أخجً لطض .

 السٌاسة التً كان الشٌخ ابن عبد السالم ٌملكها هو وأنصاره ؟  : ما س (0
جـ : ٟ٘ رٛد١ذ ثالد اإلعالَ ٚرى٠ٛٓ ججٙخ ل٠ٛخ ِٓ ٍِٛن اإلعالَ ٚأِشائٗ ثطشد اٌق١ٍج١ٓ ِٓ اٌجالد اٌزٟ ادزٍٛ٘ب فٟ 

 اٌؾبَ ٌٚقذ غبساد اٌززبس اٌزٟ رٙذدُ٘ ِٓ اٌؾشق . 

 ذلك ؟  : نال قطز ثقة الشٌخ ابن عبد السالم وضح س (16
جـ : وبْ اٌؾ١  ٠مشة لطض ِٓ ِجٍغٗ ٠ٚزٍط  ِؼٗ ٠ٚغأٌٗ ػٓ ع١ذٖ اثٓ اٌضػ١ُ ٚثؼث ِؼٗ سعبئٍٗ إ١ٌٗ ثُ عشػبْ 

 ِب ٚثك ثٗ فىبْ ٠جؼث سعبئٍٗ اٌؾف٠ٛخ إٌٝ اثٓ اٌضػ١ُ ػٍٝ ٌغبْ لطض ٚوزٌه وبْ ٠فؼً اثٓ اٌضػ١ُ 

 ه على أسرارهما ؟ : لماذا وثق ابن الزعٌم والشٌخ ابن عبد السالم بقطز وأتمنا س (11
جـ : ألْ وال ِّٕٙب ٚجذ فٟ لطض سجبدخ اٌؼمً ٚعذاد اٌشأٞ ٚوّبي اٌشجٌٛخ ٚاالمطالع ثُّٙ األِٛس ٌزا إِٔبٖ ػٍٝ 

 أعشاسّ٘ب ٚٚثمب ثٗ . 

 : لماذا راسل الشٌخ ابن عبد السالم الملك الصالح أٌوب ؟  س (10
ٍٝ رط١ٙش ثالد اٌؾبَ ِٓ اٌق١ٍج١١ٓ أعٛح ثجذٖ جـ : ساعً اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ اٌٍّه اٌقبٌخ أ٠ٛة ٠ذشمٗ ػ

 اٌّجب٘ذ اٌؼظ١ُ اٌغٍطبْ فالح اٌذ٠ٓ ٠ٚؼذٖ ثّٕبفشح ػبِخ أً٘ اٌؾبَ . 

 : بم تفسر خوف الصالح إسماعٌل ومكاتبته الفرنجة ؟  س (17
ت جـ : ٌخٛفٗ ِٓ ػضَ اٌقبٌخ أ٠ٛة ػٍٝ اٌّغ١ش إٌٝ اٌؾبَ ٚػضَ ػٍٝ غضٚ ِقش لجً أْ ٠غضٚ ٍِىٙب ثالدٖ ٚوبر

اٌفشٔج ٚارفك ِؼُٙ ػٍٝ ِغبػذرٗ ٚاٌّغ١ش ِؼٗ ٌّذبسثخ عٍطبْ ِقش ٚأػطبُ٘ فٟ عج١ً رٌه لٍؼزٟ )ففذ( ٚ 

 )اٌؾم١ ( ٚثالدّ٘ب ٚ )ف١ذا( ٚ )هجش٠خ( ٚأػّبٌٙب ٚعبئش ثالد اٌغبدً . 

: ما الذي أعلنه الشٌخ ابن عبد السالم فً خطبة الجمعة ؟ وما موقف الناس من تلك الخطبة وكذلك  س (11
 قف الملك الصالح إسماعٌل منها ؟ مو

وّب أٔٗ ٌُ ِب أٚججٗ هللا ػٍٟ اٌٟٚ األِش ِٓ إٌقخ ٌإلعالَ ٚاٍ٘ٗ ٚاٌم١بَ ثذّب٠خ ثالدُ٘ ٚعذ ثغٛسُ٘...جـ : أػٍٓ 

 ٠ذع فٟ خطجزٗ ٌٍقبٌخ إعّبػ١ً . 

رُٙ ثبٌذّبط ِٛل  إٌبط ِٓ اٌخطجخ : أدذثذ اٌخطجخ أثشاً وج١شاً فٟ ٔفٛط عبِؼ١ٙب ٚٔبٌذ إػجبثُٙ ِٚأل  -

ٚأظٙشٚا اإلؽفبق ػٍٝ اٌؾ١  اٌجشٞء اٌؾجبع اٌزٞ لبي وٍّخ اٌذك فُّٕٙ ِٓ لبي ثأٔٗ ع١مزٍٗ ُِٕٚٙ ِٓ ر٘ت ثأٔٗ 

ع١ذجغٗ ُِٕٚٙ ِٓ سجخ ٔف١ٗ ِٚقبدسح أِٛاٌٗ ُِٕٚٙ ِٓ ٠شٜ أٔٗ ٠ؼضٌٗ ػٓ اٌخطبثخ فأؽبس ػ١ٍٗ أٔقبسٖ ثأْ ٠غبدس 

ٚأػذٚا ٌٗ ٚعبئً اٌٙشة ٌٚىٕٗ سفل ٚػشمٛا ػ١ٍٗ االخزجبء فشفل  اٌجالد ٠ٕٚجٛ ثٕفغٗ ِٓ ٠ذ اٌقبٌخ إعّبػ١ً

 أ٠نبً . 

ِٛل  اٌقبٌخ إعّبػ١ً ِٓ اٌخطجخ : أِب اٌقبٌخ إعّبػ١ً فمذ وبْ غبئجبً ػٓ دِؾك فىزت إ١ٌٗ أٔقبسٖ ثّب وبْ ِٓ  -

 . اٌؾ١  فٛسد وزبثٗ ثؼضٌٗ ِٓ اٌخطبثخ ٚاٌمجل ػ١ٍٗ ٚدجغٗ دزٝ ٠شجغ إٌٝ دِؾك ف١شٜ ف١ٗ سأ٠ٗ 

 : ما موقف الناس إزاء القبض على الشٌخ ؟  س (18
ٚلذ دبٚي اٌقبٌخ إعّبػ١ً لّغ اٌ ٛسح فٍُ ٠فٍخ فّب جـ : ؽك رٌه ػٍٝ اٌؾؼت ٚثبس أٔقبسٖ فطبٌجٛا ثبإلفشاج ػٕٗ 

  ٚعؼٗ إال أْ ٠أِش ثبإلفشاج ػٓ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ ٌٚىٕٗ اٌضِٗ ثّالصِخ داسٖ ٚأال ٠فزٟ ٚأال ٠جزّغ ثبٌٕبط.

 كٌف أصبح قطز حلقة اتصال بٌن ابن عبد السالم وأنصاره ؟  : س (10
جـ : أِش اثٓ اٌضػ١ُ ٍِّٛوٗ لطض أْ ٠زؼٍُ اٌذاللخ ٠ٚشرذٜ ِالثظ اٌذالل١ٓ ٚوبْ ٠مقذ داس اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ ػٍٝ 

 بسُ٘ إ١ٌٗ .أٔٗ ٠ض٠ٕٗ ٚثٙزٖ اٌذ١ٍخ وبْ لطض ٠مبثً اٌؾ١  ٠ٚذًّ رؼ١ٍّبرٗ إٌٝ أٔقبسٖ ٠ٚذًّ سعبئً أٔقبسٖ ٚأخج

 : ما الرؤٌا التً رآها قطز فً منامه ؟ ومن فسر له رؤٌاه ؟  س (13
فٟ إٌّبَ ٚأٔٗ لشة ِٕٗ ٚمشة ػٍٝ فذسٖ ٚلبي " لُ ٠ب ِذّٛد فخز   -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -جـ : سأٜ لطض إٌجٟ 

ٍت ِٕٗ أْ ٠مقٙب زٍّىٙب ٚرٙضَ اٌززبس "   ٚلـ سؤ٠بٖ ػٍٝ اٌذبج ػٍٝ اٌفشاػ اٌزٞ هغ٘زا اٌطش٠ك إٌٝ ِقش ف

 ػٍٝ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ ٚلذ فغش٘ب ثمٌٛٗ : إٔه عزٍّه ِقش ٚرٙضَ اٌززبس . 

 س: بَم وعد )قطز( الشٌخ )ابن عبد السالم( إذا تحققت رؤٌاه؟ وبما دعا له الشٌخ؟ (21
ِٓ ُعٕخ اٌجٙبد  ٚػذٖ ثأْ ٠شجغ إ١ٌٗ فٝ وً ؽئْٛ اٌٍّه ٚأْ ٠م١ُ اٌؾشع ٠ٕٚؾش اٌؼذي ٚأْ ٠ذ١ٝ ِب أِبد إٌبط جـ : 

 ففشح اٌؾ١  ٚدػب هللا أْ ٠ذمك سؤ٠ب ػجذٖ )لطض( وّب دمك ِٓ لجً سؤ٠ب ػجذٖ ٚسعٌٛٗ )٠ٛع ( ػ١ٍٗ اٌغالَ .

 : ما الدعاء الذي توجه به الشٌخ ابن عبد السالم لقطز ؟ وما أثره على قطز ؟  س (10
ٌٛه ٠ٛع  اٌقذ٠ك ػ١ٍٗ اٌغالَ ٚػٍٝ جـ : لبي اٌؾ١  "اٌٍُٙ دمك سؤ٠ب ػجذن لطض وّب دممزٙب ِٓ لجً ٌؼجذن ٚسع

أثشٖ ػٍٝ لطض : سأٜ اٌؾ١  اٌجىبء فٟ ػ١ٕٟ لطض ٚرٌه ثغجت رزوشٖ ٌذج١جزٗ جٍٕبس فزّٕٝ ِٓ  - ثبئٗ اٌغالَ" .    

 اٌؾ١  أْ ٠ذػٛ ٌٗ ثٍمبئٙب ف١زضٚج ثٙب



 

 0202/0202الصف الثانً الثانوي                                   الفصل الدراسً األول   تاٌلوس قراءة فً قصة واإسالماه 
  

     تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 22213771212  

3 

 س: لماذا بكى )قطز( بعد أن دعا له الشٌخ بتحقٌق رؤٌاه؟ وما موقف الشٌخ منه؟ (02
)لطض( ألٔٗ رزوش دج١جزٗ )جٍٕبس( ٚػض ػ١ٍٗ أٔٗ ٌٓ ٠شا٘ب أثذاً ٚوبْ ٠ٛد ٌٛ أْ اٌؾ١  ٠ذػٛ ٌٗ أْ ٠ٍمب٘ب ٠ٚزضٚج ثىٝ  : جـ 

ثٙب د١ث أ٠مٓ )لطض( أْ هللا ع١غزج١ت دػبءٖ فشّق ٌٗ اٌؾ١  ٚدػب ٌٗ ثب١ٔخ أْ ٠جّغ هللا ؽٍّٗ ثـ )جٍٕبس( اٌزٝ ٠ذجٙب ػٍٝ 

 ُعٕخ إٌجٝ )ؿ( .

 على)قطز( ؟ س: ما أثر دعوة الشٌخ  (02
 ج  دِغ) لطض( ٚعىٓ الػج لٍجٗ ٚهفك ٠زّزُ : اٌذّذ هلل عأٌمب٘ب ..عأرضٚجٙب. جـ : 

 ( https://dardery.site  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أدّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإلٌىزش١ٔٚخ  )  

 تدرٌبات

 أِبَ اٌؼجبسح غ١ش اٌقذ١ذخ:)×( اٌقذ١ذخ  ٚػالِخ ( أِبَ اٌؼجبسح : مغ ػالِخ )أ

 (   )    .ٔجخ اٌذبج ػٍٝ اٌفشاػ فٟ خطزٗ ٚأزمً لطض إٌٝ ٍِى١خ ع١ذٖ اٌجذ٠ذ اثٓ اٌضػ١ُ -1

 (   ) .ٔظشا لطض إٌٝ د١برٗ اٌغبثمخ ػٍٝ أٔٙب ففذخ دض٠ٕخ لبرّخ ٌُ رخً ِٓ اٌّؼبٔبح ٚإْ خٍذ ِٓ اٌغؼبدح -0

 (   )   .د١بح جذ٠ذح ٔؼُ ف١ٙب ثبٌغؼبدح ثؼ١ذاػٓ ِنب٠مبد ِٛعٝ  ٚدع لطض د١برٗ اٌمذ٠ّخ ٚاعزمجً -7

 (   ) ٌُ ٠ىذ لطض ٠زخٍـ ِٓ ِٛعٝ دزٝ رزوش ع١ذٖ اٌمذ٠ُ اٌؾ١  غبُٔ اٌّمذعٟ فزاثذ ٔفغٗ دغشاد -1

 (   ) ٚػشك ػ١ٍٗ اٌضٚاج ػّب ف١ٗ ِٓ دضْ أؽفك اثٓ اٌضػ١ُ ػٍٝ ٍِّٛوٗ لطض ٚدبٚي أْ ٠قشف  -8

 (   )      .دذح اٌذضْ فٟ لٍت لطضاعزطبع اٌذبج ػٍٟ اٌفشاػ أْ ٠ىغش  -0

 (   )     .رؼٍك لٍت لطض ثبٌخّش ٚٚجذ ف١ٙب اٌغٍٜٛ ػّب أفبثٗ ِٓ فشاق جٍٕبس -3

 (   )   ..دشؿ لطض ػٍٝ دنٛس دسٚط اٌؼٍُ فٟ اٌّغجذ ٚثخبفخ دسط اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ -1

 (   )   .ػٍّٗأٔىش ػ١ٍٗ اثٓ اٌضػ١ُ أقشافٗ إٌٝ دنٛس ِجبٌظ اٌؼٍُ ٚرمق١شٖ فٟ  داء  -0

 (   )      .أثٕٝ اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ػٍٝ جالي اٌذ٠ٓ فٟ دنٛس لطض -16

 (   )  اثٓ اٌضػ١ُ ال ٠غزط١غ أْ ٠غزغٕٟ ػٓ لطض ٌزا سفل الزشاح اٌؾ١  ثٓ ػجذ اٌغالْ ثؼزمٗ -11

 (   ) ٔبي لطض ثمخ  ِٛالٖ اثٓ اٌضػ١ُ ٚثمخ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ فأرّٕبٖ ػٍٝ أعشاس دشوزُٙ اٌغ١بع١خ اإلفالد١خ -10

 (   )     وبٔذ اٌذشوخ رٙذف إٌٝ ِغبٔذح دبوُ دِؾك ١ٌغزط١غ غضٚ ِقش -17

 (   )   أساد اٌٍّه اٌقبٌخ إعّبػ١ً أْ ٠ؼزمً اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ٌٚىٕٗ خؾٟ ثٛسح أرجبػٗ -11

 (   )  .ساعً اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ اٌٍٍّه اٌقبٌخ ٔجُ اٌذ٠ٓ أ٠ٛة ٚدشمٗ ػٍٝ غضٚ دِؾك. -18

 (   )  .رذش٠ل اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ٌشٚاثو اٌمشاثخ ٚاٌٛد اٌزٟ رجّؼٗ ثذبوُ دِؾك سفل اٌٍّه اٌقبٌخ أ٠ٛة -10

 (   )       .٠غضٚ ٍِىٙب ثالدٖلشس اٌقبٌخ إعّبػ١ً غضٚ ِقش لجً أْ  -13

 (   )  ّغبػذرٗ فٟ غضٚ ِقش فٟ ِمبثً رٕبصٌٗ ٌُٙ ػٓ ثؼل اٌّذْ اٌغبد١ٍخٌأسعً دبوُ دِؾك إٌٝ اٌفشٔجخ   -11

 (   )  .  دبوُ ِقش إٌٝ دٍفبئٗ فٟ دٍت ٚدّـ ٌّغبػذرٗ مذ دبوُ دِؾكأسعً اٌٍّه اٌقبٌخ  -10

 (   )  فؼذ اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ إٌّجش ٚخطت خطجخ دًّ ف١ٙب ػٍٝ اٌقبٌخ إعّبػ١ً فٟ وٍّبد ٚامذخ  -06

 (   )     ارفمذ وٍّخ إٌبط ػٍٝ أْ اٌقبٌخ إعّبػ١ً ع١مزً ثٓ ػجذ اٌغالَ -01

 (   )   بٌمجل ػٍٝ ثٓ ػجذ اٌغالَ ٚػضٌٗ ػٓ اٌخطبثخٚسد وزبة اٌٍّه اٌقبٌخ  إعّبػ١ً ث -00

 (   )    . دبٚي اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ اٌٙشٚة ٚاالخزفبء خٛفب ِٓ اٌقبٌخ إعّبػ١ً -07

 (   )    .اعزطبع اٌقبٌخ إعّبػ١ً لّغ اٌ ٛسح اٌزٟ لبَ ثٙب أرجبع اٌؾ١  ثؼذ اٌمجل ػ١ٍٗ -01

 (   )   ً ػٍٝ اٌؾ١  فٟ ِذجغٗ ثج١زٗ.رؼٍُ لطض اٌذاللخ ١ٌزٕىش فٟ صٞ دالق ٠ٚغزط١غ أْ ٠ذخ -08

 (   )       .سأٜ لطض إٌجٟ فٟ إٌّبَ ٚثؾشٖ ثٍّه ِقش ٚ٘ض٠ّخ اٌززبس -00

 (   )      .أعشع لطض إٌٝ فذ٠مٗ اٌذبج ػٍٟ اٌفشاػ ٚلـ ػ١ٍٗ اٌشؤ٠ب -03

 (   ) ٚػذ لطض اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ثبٌشجٛع إ١ٌٗ فٟ وً أِش ِٓ ؽئْٛ اٌٍّه إرا رذممذ سؤ٠بٖ ٍِٚه ِقش -01

 (   )          .دػب اٌؾ١  ٌمطض ثزذمك سؤ٠بٖ -00

 (   )     .هٍت لطض ِٓ اٌؾ١  أْ ٠ذػٛ ٌٗ هللا أْ ٠جّغ ؽٍّٗ ثبثٕخ خبٌٗ جٍٕبس. -76

 ( https://dardery.site  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أدّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإلٌىزش١ٔٚخ  ) 
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 خٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة:ت -ب
 
 أرُ اٌذبج ػٍٟ اٌفشاػ خطزٗ ٌخالؿ لطض ثؼذ : -1

 أستعح أٚاو□         ثالثح أٚاو   □   ٕٚيٍٛ                      □    ٕٚو ٔادذ                 □  

 وبٔذ د١بح لطض فٟ ث١ذ اٌؾ١  غبُٔ أفنً أ٠بَ د١برٗ ثغجت  -0

 األٔنٗ ٔانثاَٛح□        تعهمّ تانعثادج □    سعاٚح انشٛخ غاَى ٔصٔجتّ        □    هُاس فّٛ            دثّ نج□  

 ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اعزشادخ لطض ٚاهّئٕبٔٗ فٟ ث١ذ اثٓ اٌضػ١ُ إال أٔٗ دضْ ثغجت : -7

 يعايهح اتٍ انضعٛى نّ   سٕء□            إْاَح يٕسٗ نّ□    فشاق جهُاس           □   فشاق صٔجح انشٛخ      □  

 جٍٕبس: ػٍٝ فشاق  لطض  دضْ اثٓ اٌضػ١ُ ػٕذِب سأٜ  -1

 انتفكٛش فٛٓا صشفّ عٍ□         تعجة ٔاَذْش□    صجشِ ٔعُفّ          □   سق نذانّ ٔ ٔاساِ        □  

 أساد اثٓ اٌضػ١ُ أْ ٠غٍٟ لطض ٠ٚؾغٍٗ فـ :   -8

 شغهّ تانمصص ٔانذكاٚاخ  □  أسسهّ إنٗ انعض تٍ عثذ انسالو     □ج عهٙ       أٔكهّ إنٗ انذا□  كهفّ تأعًال كثٛشج       □  

 ػٍُ اثٓ اٌضػ١ُ ثزشدد لطض ػٍٝ اٌّغبجذ ٚدسٚط اٌؼٍُ فـ :  . -0

 كهفّ تأعًال كثٛشج .□             . أعتمّ ٔدشسِ□            دثّ ٔشجعّ       □     يُعّ تهطف         □  

 َ فأثٕٝ ػ١ٍٗ ِّب جؼً لطض ٠ؾؼش ثـ :سأٜ اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغال -3

 انتعجة ٔانذْشح .□             انثٕسج عهٗ انعثٕدٚح□        انذٛاء ٔانخجم     □  انثمح ٔانغشٔس           □  

 اؽزشٜ اثٓ اٌضػ١ُ لطض ١ٌؼزمٗ ٌٚىٓ اٌزٞ ِٕؼٗ ِٓ ػزمٗ ٘ٛ : -1

 . انثاَٛح ٔانثانثح□       .  خٕفّ عهّٛ□                  دثّ نّ           □  داجتّ إنّٛ                         □  

 ٚثك اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ ٚاٌغ١ذ اثٓ اٌضػ١ُ فٟ لطض ثغجت : -0

 . كشو أصهّ□      ثُاء انذاج عهٙ عهّٛ  .□   ركائّ ٔإخالصّ                    □       لٕتّ ٔشجاعتّ   □     

 : ٍِٛن اٌج١ذ األ٠ٛثٟ اٌّٛا١ٌٓ ٌٍق١ٍج١ٓ ِٓ  -16

 .دٔانُاصش دأ□       .  مانصانخ إسًاعٛ□                     صالح انذٍٚ األٕٚتٙ□          َجى انذٍٚ إٔٚب□     

   اثٓ ػجذ اٌغالَ ٌٛال : أساد اٌقبٌخ إعّبػ١ً اٌمجل ػٍٝ اٌؾ١ -11

 لٕج أَصاسِ  .□     خٕفّ يٍ انصانخ إٔٚب □          . تمذٚشِ نعهًّ ٔٔسعّ□    شفاعح اتٍ انضعٛى             □  

 ػضَ اٌقبٌخ إعّبػ١ً ػٍٝ غضٚ ِقش فبعزٕجذ ثأ١ِشٞ : -10

 . صٛذ ٔطثشٚح□          دًص .ديشك ٔ□   ديشك ٔدهة                      □   دًص ٔدهة                   □  

 أدسن اٌؾ١  اثٓ ػجذ اٌغالَ  خطٛسح ِب ػضَ ػ١ٍٗ اٌقبٌخ إعّبػ١ً فىزت سعبٌخ ٌـ  :    -17

 انصانخ إٔٚب    .□   انُاصش صالح انذٍٚ           □             . اتٍ انضعٛى □        انُاصش دأٔد  □  

 ّب ٠ٍٟ ِبػذا :خطت اثٓ ػجذ اٌغالَ خطجخ ػظ١ّخ اؽزٍّذ ػٍٝ وً ِ -11

  يا أٔجة هللا عهٗ أٔنٙ األيش□      تذشٚى تٛع األسهذح نهصهٛثٍٛٛ  .□  انذث عهٗ انجٓاد     □  انتُذٚذ تانصانخ إٔٚب  □  

 وبْ اٌقبٌخ إعّبػ١ً خبسج اٌجالد فأسعً وزبثٗ ثـ : -18

 األٔنٗ ٔانثانثح□     .   ضنّ عٍ انخطاتحع□  َفٙ انشٛخ ٔيصادسج أيالكّ        □            اتٍ عثذ انسالودثس انشٛخ □  

 ٔقخ اٌؾ١  أرجبػٗ ثبٌٙشٚة ٌىٕٗ سفل ألٔٗ : -10

 ٔطٍ َفسّ عهٗ انجٓاد□   ال ٚجذ يكاَا نهٓشٔب      □     . نٍ ٚستطٛع إسًاعٛم إٚزاءِ□    ال ٚمٕٖ عهٗ انٓشٔب       □  

 لجل اٌقبٌخ إعّبػ١ً ػٍٝ اٌؾ١  ٌٚىٕٗ عشػبْ ِب أفشج ػٕٗ ثغجت : -13

 . شفاعح يهك يصش نّ□     يشض انشٛخ  .□ لٕج أَصاس انشٛخ                      □   استجاتح انشٛخ نًطانثّ             □

 أفشج اٌقبٌخ إعّبػ١ً ػٓ اٌؾ١  ٌٚىٕٗ فشك ػ١ٍٗ : -11

 ذِ فٙ غضٔ يصشأٌ ٚؤٚ□        . أٌ ٚعتشف تزَثّ □      أٌ ٚذعٕ نّ فٙ انخطثح      □ أٌ ٚهضو تٛتّ              □  

 وبْ لطض ٠ز٘ت إٌٝ اٌؾ١  ِزخف١ب فٟ صٞ :   -10

 انسمائٍٛ  .□           انذاللٍٛ            □         . انشذارٍٚٛ□        انجُٕد       □  
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 " ِب ٘زا ٠ب لطض ؟ ً٘ رضٚجذ اٌجبسدخ ؟ " لبئً اٌؼجبسح : -06

 انسٛخ اتٍ عثذ انسالو  .□   اتٍ انضعٛى                      □                 . انشٛخ غاَى□        انذاج عهٙ       □  

 رؼجت لطض ِٓ ؽٟء فٟ اٌشؤ٠ب اٌزٟ س ٘ب ٚ٘ٛ : -01

 عذد انشكة انز٘ سآِ .□               . ركش لتال انتتاس□    يعشفتّ اسًّ انذمٛمٙ        □   تذذٚذ يصش نهًهك           □  

 بٖ ثـ :ٔقخ اثٓ اٌضػ١ُ ٍِّٛوٗ ثؼذِب سأٜ سؤ٠ -00

 ٚذتفظ تٓا نُفسّ .□        . ُٚساْا ٔال ٚزكشْا□    هٗ انشٛخ            عٚمصٓا □    ال ٚمصٓا عهٗ أدذ     □     

 " إٔٙب سؤ٠ب ػظ١ّخ   فإْ رىٓ فذلب فغزٍّه ِقش " لبئً اٌؼجبسح ٘ٛ : -07

 انشٛخ اتٍ عثذ انسالو  .□             ًمذسٙانشٛخ غاَى ان□    صذٚمّ انذاج عهٙ          □   سٛذِ اتٍ انضعٛى      □     

 ٚػذ لطض ؽ١خٗ إْ رذممذ سؤ٠بٖ ثـ : -01

 . ٚجعهّ خطٛثا□      ٚمذو نّ ْذٚح   .□     ٚعٕد إنّٛ فٙ كم أيش  □        لاضٛا ٚجعهّ □ 

 ثىٝ لطض ثؼذ دػبء اٌؾ١  ٌٗ ثغجت :  -08

 تزكشِ جهُاس  .□   تزكشِ خانّ جالل انذٍٚ             □           تزكشِ يٕالِ انشٛخ غاَى□    فشدّ تانذعاء            □  

 ( https://dardery.site  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أدّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإلٌىزش١ٔٚخ  )  

https://dardery.site/

