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 & ملخص الفصل
 & قضى جالل الدٌن قرابة شهر ٌجتهد فً تجهٌز الجٌش وإعداد العدة والعتاد الالزم فلما تم له هذا عٌن ٌوم المسٌر  

م فً )هراة( وتعقبهم حتى أجالهم عن بالد كثٌرة ، ولكنه حزن & وجاءت أنباء بتحرك التتار فأسرع إلٌهم وقاتلهم وهزمه
 ، بحفظ الجمٌل ورّبى محموداً مع ابنته جهاد تربٌة حانٌة.م السلطان بعدما بكاه بكاء حارافقاصابة ممدود إصابة أدت إلى موته إل

ئاه لكان جاالل الادٌن هزماه بفضال شاجاعة أ& مام انتصارات جالل الدٌن المتتابعة بعث جنكٌز خاان جاٌش اتنتقاام بقٌاادة أحاد أبنا
 أمٌره سٌف الدٌن بغراق لكن الطمع وحب الغنائم تسبب فً انفراط عقد الجٌش فانقسم الجٌش على نفسه 

 & فلما علم بذلك ملك التتار جهز جٌشاً قاده بنفسه وتقدم لمالقاة جالل الدٌن الذي لم ٌستطع الصمود ، 
 غرق نساء أسرته ، وظل ومن معه ٌغالب األمواج حتى عبروا إلى الهند . & ففر بمن معه لٌعبر نهر السند حٌث

 ذكرٌاته األلٌمة وعاش تتملكه رغبة شدٌدة فً اتنتقام من التتار &  واستقر مقامه مع من نجا فً تهور وأخذ ٌجتر

 وضح كٌف استعد جالل الدٌن لمالقاة التتار. ومن الذى ساعده فى ذلك ؟ (2
 خ ،ٚطٍك اٌشاحخ، ٚلضٝ لشاثةخ اٌؾةٙش ـةٝ رز١ٙةض اٌزة١ؼ ٚرم٠ٛةخ اٌمةال  ٚثٕةب  اٌ قةْٛ عٍةٝ رشن جالي اٌذ٠ٓ اٌذع

 طٛي خظ اٌغ١ش، وّب حذد ٠َٛ اٌّغ١ش ٌمزبي اٌززبس  ، ٚوبْ األ١ِش ِّذٚد ٠عبٚٔٗ ـٝ وً رٌه .

 ما الذى عجل بخروج جالل الدٌن لمالقاة التتار ؟ وأٌن التقى بهم وما نتٌجة اللقاء؟ (0
  ثأْ اٌززبس دخٍٛا ِشٚ ١ٔٚغبثٛس ٚـٝ طش٠مُٙ إٌٝ ٘شاح ؛ ـٍُ ٠جك أِبَ جالي اٌذ٠ٓ ِزبي ٌالٔزظبس ؛ـخشج  ٚسٚد األٔجب

ٚاٌزمٝ ثبٌززبس دْٚ ٘شاح ؛ٚ٘ضُِٙ ٚأسعً سعالً إٌٝ ٘شاح ـأخجشٚا أٍ٘ٙب ثٙض٠ّخ اٌززةبس؛ ـفةشأ أ٘ةً ٘ةشاح ٚ٘زّةٛا عٍةٝ 

ِٓ أٍ٘ٙب ،ٚلزٍٛا وً ِٓ ٚجذٖٚ ـ١ٙةب ، ٚخشثةٛا اٌّذ٠ٕةخ ، ٚأرٍفةٛا  حب١ِخ اٌززبس ،ـٍّب عبدد ـٍٛي اٌززبس إٌٝ ٘شاح أزمّٛا

وً ِب ٌُ ٠مذسٚا عٍٝ حٍّٗ ِٓ األِٛاي، ٌٚىٓ جالي اٌذ٠ٓ أجالُ٘ عٓ ٘شاح ،ٚطةبسدُ٘ حزةٝ حةذٚد اٌقبٌمةبْ اٌزةٝ ارخةز٘ب 

 جٕى١ض خبْ لبعذح جذ٠ذح ٌٗ ثعذ عّش لٕذ ٠شعً ِٕٙب ج١ٛؽٗ ٚ عشا٠بٖ. 

 بما حققه من انتصارات على التتار؟لماذا اكتفى جالل الدٌن  (7
 . حزٝ ٠غززُ ،٠ٚش٠ح ج١ٛؽٗ ،٠ٚعذ ج١ٛؽبً جذ٠ذح ،٠ٚغزعذ ٌّاللبح اٌززبس ِٓ جذ٠ذ 

 ما الذى قلَّل من فرحة جالل الدٌن بانتصاراته على التتار ؟ (4
 . عٛدح األ١ِش ِّذٚد جش٠ بً ِ ّٛالً عٍٝ ِ فخ ثعذ أْ أثٍٝ ثالً  حغٕبً ـٝ لزبي اٌززبس 

 ود التى بذلها جالل الدٌن إلنقاذ األمٌر ممدود وبم أوصى ممدود قبل موته ؟وضح الجه (1
  ا٘زُ جالي اٌذ٠ٓ ثعالجٗ ، ٚطٍت ٌٗ أحغٓ أطجةب  صِبٔةٗ ،ٚأؼةذق عٍة١ُٙ األِةٛاي ،ٚٚعةذُ٘ ثّىبـةةد وج١ةشح إرا ٚـمةٛا

اٌثالثة١ٓ ِةٓ عّةشٖ ٚلةذ أٚفةٝ  ٌؾبـئٗ ٌٚىٓ جشاحٗ وبٔذ ثبٌؽخ ؛ ـّبد ؽ١ٙذاً ـٝ عج١ً هللا  ِزأثشاً ثٙب ٚ٘ةٛ ٌةُ ٠ززةبٚص

 )ِّذٚد( )جالي اٌذ٠ٓ( ثأْ ٠شعٝ صٚجزٗ ٚاثٕٗ .

 لماذا فتَّ موت األمٌر ممدود فى َعُضد جالل الدٌن ؟  (6
  ًألٔٗ ـمذ ثّٛرٗ سوٕبً ِٓ أسوبْ دٌٚزٗ ٚأخبً وبْ ٠ثك ثإخالفٗ ُٚٔق ٗ ،ٚٚص٠شاً وبْ ٠عزّذ عٍٝ وفب٠زةٗ ،ٚثقةالً ِؽةٛاسا

 حشٚة أعذائٗ . وبْ ٠غزٕذ إٌٝ ؽزبعزٗ ـٝ

 وضح كٌف حفظ جالل الدٌن جمٌل صنع ممدود فى ابنه وزوجته . (3
  ْسعٝ جالي اٌذ٠ٓ ِ ّٛداً ٚأِٗ ٚضّّٙب إٌٝ وٕفٗ ، ٚاعزجش ِ ّةٛداً وبثٕةٗ ٠ جةٗ ٠ٚةذال  ٚال ٠قةجش عةٓ سو٠زةٗ ،ٚوةب

ٝ ثبثٕزٗ جٙبد؛ ـٕؾأ ِ  ّٛد ٚجٙبد ـٝ ث١ذ ٚاحذ رغٙش ح١ٓ ٠شجع ِٓ لزبي اٌززبس أٚي ِب ٠غأي ٠غأي  عٓ ِ ّٛد، ثُ ٠ثَّٕ

 ع١ٍّٙب أُِبْ، ٠ٚ ٕٛ ع١ٍّٙب أة ٚاحذ .

 علل: عدم اطمئنان)جٌهان خاتون( و )عائشة خاتون( على مستقبل  محمود وجهاد . (8
  ألّٔٙب ٠خؾ١بْ ؼذس اٌضِبْ ، ـمةذ ؽةٙذرب و١ةؿ أمةت اٌززةبس عٍةٝ ٍِّىةخ ) خةٛاسصَ ؽةبٖ( ؛ـمقعةٛا أٚفةبٌٙب ،ٚو١ةؿ

،ٚأٙضِذ ج١ٛؽةٗ اٌزةٝ وبٔةذ رّةس اٌغةًٙ ٚاٌزجةً ، ٌٚةُ ٠ةٕمـ ِةٓ لٍمّٙةب أْ )جةالي اٌذ٠ٓ(لةذ ٜ٘ٛ رٌه اٌٍّه اٌعظ١ُ 

اعزقب  أْ ٠ٙضَ اٌززبس ـٝ وً ِعشوخ ٌم١ُٙ ـ١ٙب ، ـإْ ٘زا ال٠عٕٝ أٔٗ لضٝ عٍٝ خقشُ٘ ، ٚلذ وبْ )خٛاسصَ ؽبٖ( ألٜٛ 

ٖ ـٝ إٌٙب٠خ ثىثشح عذدُ٘ ٚرٛاٌٝ اِذادارُٙ ، ٚأعظُ ١٘جخ ٚأوثش جٕٛدا ِٕٗ ٚأزقش ع١ٍُٙ ـٝ ِعبسن وث١شح ٌٚىُٕٙ ؼٍجٛ

 ٚاألًِ ضع١ؿ ـٝ أْ ٠مٜٛ )جالي اٌذ٠ٓ(عٍٝ ِبٌُ ع١ٍٗ ٚاٌذٖ اٌعظ١ُ .

 لماذا لم تدم سعادة الطفلٌن )محمود وجهاد(؟ (9
  ، ْبٔٙضَ  ٚ٘شة إٌٝ إٌٙذ ثعذ ؼشق ٔغب  أعشرٗ ـٟ إٌٙش.ـألْ اٌززبس ٘بجّٛا جالي اٌذ٠ٓ ثز١ؼ ٠مٛدٖ جٕى١ض خب 

 ذا تعرف عن جٌش اتنتقام ؟ وما مصٌره ؟ ولمن ٌرجع الفضل فى ذلك ؟ ولماذا ؟ما (22
  ٝج١ؼ أعذٖ جٕى١ض خبْ ٌالٔزمبَ ِةٓ جةالي اٌةذ٠ٓ ،ٚجعةً عٍةٝ ل١ةبدح ٘ةزا اٌزة١ؼ أحةذ أثٕبئةٗ، ٚوبٔةذ اٌٙض٠ّةخ ٘ة ٛ٘

فشد ثفشلزٗ عةٓ اٌزة١ؼ، ِق١ش ٘زا اٌز١ؼ، ٠ٚشجع اٌفضً ـٝ رٌه إٌٝ اٌمبئذ ع١ؿ اٌذ٠ٓ ثؽشاق اٌزٜ خذ  اٌززبس ح١ث أ
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ٚ طٍع خٍؿ اٌزجةً اٌّقةً عٍةٝ عةبحخ اٌّعشوةخ ،ثةُ أٔةذـع ٔ ةٛ اٌز١ةبس ـبخزٍةذ فةفٛـُٙ ،ٚوجغةُٙ اٌّغةٍّْٛ ِةٓ األِةبَ 

 ،ٚٔضٌذ ثُٙ اٌٙض٠ّخ .

 ما أسباب اتنقسام الذى حدث فى جٌش جالل الدٌن ؟ وما أثر ذلك ؟  (22
 ِ١ش ع١ؿ اٌذ٠ٓ ثؽشاق، ٚأفةشد ثثالثة١ٓ أٌفةبً ِةٓ خ١ةشح اٌزة١ؼ اخزٍؿ لٛاد جالي اٌذ٠ٓ عٍٝ ألزغبَ اٌؽٕبئُ ؛ـؽضت األ

ـضعؿ ج١ؼ جالي اٌذ٠ٓ ثغجت ٘زا االٔمغبَ ،ٚعٍُ اٌز١ةبس ثةبألِش ؛ ـزّعةٛا ـٍةٌُٛٙ ٚأزظةشٚا حزةٝ جةب ُ٘ اٌّةذد ثم١ةبدح 

ةٓ  ثٙةب أ٠بِةبً ثةُ ج١ٕى١ض خبْ ٔفغٗ اٌزٜ رمذَ ٌمزبي جالي اٌذ٠ٓ ،ـٍُ ٠غةزقع جةالي اٌةذ٠ٓ اٌقةّٛد، ٚعةبد إٌةٝ ؼضٔةخ ـز قَّ

 سأٜ أٔٗ ال لجً ٌٗ ثذـع اٌّؽش١٠ٓ عٕٙب ـبرزٗ ثأِٛاٌٗ ٚأٍ٘ٗ ٚرخبئشٖ فٛة إٌٙذ. 

 }إن النزاع واتختالف ٌؤدى إلى الفشل{ إلى أي مدى تحققت هذه العبارة فً جٌش جالل الدٌن ؟ (20
 ٓ؛ ـةبخزٍفٛا عٍةٝ الزغةبَ ثعذ رّىٓ جالي اٌذ٠ٓ ِٓ ٘ض٠ّخ ج١ؼ االٔزمبَ ٔضغ )ٚعٛط( اٌؾ١قبْ ثة١ٓ لةٛاد جةالي اٌةذ٠

اٌؽٕبئُ ـؽضت ع١ؿ اٌذ٠ٓ ثؽشاق ٚأفشد ثثالث١ٓ أٌفبً ِٓ خ١شح اٌزٕٛد، ٚسـت اٌعٛدح إٌٝ اٌمزبي عٍٝ اٌشؼُ ِٓ رٛعالد 

جالي اٌذ٠ٓ ، ٚعٍُ اٌززبس ثزٌه ـزّعٛا ـٍٛي ج١ؾُٙ ٚجب د اإلِذاداد ،ـٍُ ٠غةزقع جةالي اٌةذ٠ٓ اٌثجةبد ، ٚـةش إٌةٝ ؼضٔةخ 

ئشٖ ٚسحً ث بؽ١زٗ ٚآٌةٗ فةٛة إٌٙةذ ـةٟ عةجعخ آالؾ ِةٓ خبفةزٗ ، ٌٚىةٓ طالئةع جٕى١ةض خةبْ ٌ مزةٗ ـزّع أِٛاٌٗ ٚرخب

ـٙزُ ع١ٍُٙ ٚلبرٍُٙ ٚؽشدُ٘ ٌٚىٓ رٛاٌٝ اإلِذاداد جعٍزٗ ٠ةٛلٓ ثبٌٙض٠ّةخ ـزمٙمةش إٌةٝ ٔٙةش اٌغةٕذ ٚعةضَ عٍةٝ عجةٛسٖ، 

 ٌٚىٓ اٌعذٚ عبجٍٗ لجً أْ ٠زذ اٌغفٓ اٌالصِخ ٌ ٍّٗ .

 دٌن ورجالاه النهار. ولمااذا كااد بعضاهم ٌستسالم للغرق؟وكٌاف تادارك أحاد رجاال جاالل.صف كٌف عبر جالل ال (27
 الدٌن األمر؟

  ٗلضٛا ٔقؿ ا١ًٌٍ ٠ؽبٌجْٛ األِٛاج ٠ٚزٕبٚدْٚ ثبألعةّب  ١ٌزعةبسـٛا ٠ٚزٛافةْٛ ثبٌقةجش ٚإرا رعةت أحةذُ٘ اعةزٕزذ ثإخٛأة

، ثةةُ أمقةةع فةةٛرٗ؛ ـقةةبأ أحةةذُ٘ لةةذ ؼةةشق ـ١ ٍّٛٔةةٗ حزةةٟ ٠غةةزع١ذ ٔؾةةبطٗ ٚوةةبْ فةةٛد جةةالي اٌةةذ٠ٓ ٠ ةةذُٚ٘ ـةةٟ اٌّمذِةةخ 

اٌغةةٍقبْ ـّةةب ثمةةبووُ ثعةةذٖ م ـبعزغةةٍُ ثعضةةُٙ ٌٍؽةةشق ،  ـمةةبَ أحةةذ خةةٛاؿ اٌغةةٍقبْ ثزم١ٍةةذ فةةٛرٗ ؛ـبٔزعؾةةذ أسٚاأ اٌشجةةبي 

 ٚٚافٍٛا اٌعَٛ حزٟ ٚفٍٛا إٌٟ اٌجش ا٢خش، ٚساحٛا ـٟ عجبد ع١ّك ٌُ ٠ٛلظُٙ ِٕٗ إال حش اٌؾّظ ـٝ ا١ٌَٛ اٌزبٌٝ .

 ال جالل الدٌن بعد أن استٌقظوا؟ماذا فعل رج (24
  ث ثٛا عٓ عٍقبُٔٙ ـٍُ ٠زذٖٚ ؛ ـجعثٛا جّبعخ ُِٕٙ ٌٍج ث عٓ اٌغٍقبْ، ـعثشٚا ع١ٍٗ  ثعذ ثالثخ أ٠بَ ـٝ ِٛضع ثع١ذ

 سِبٖ اٌّٛج ِع ثالثخ ِٓ أف بثٗ .

 بَم  أمر ) جالل الدٌن ( رجاله بعد عثورهم علٌه ؟ وماذا فعل ؟ (21
 زبس ٚ٘بجُ ثُٙ ثعت اٌمشٞ ،ٚأزقش عٍٟ أٍ٘ٙب ، ٚ أخز أعٍ زُٙ ٚدخةً إٌةٟ ال٘ةٛس أِشُ٘ ثأْ ٠زغٍ ٛا ثعقٝ األؽ

 ـٍّىٙب ٚثٕٟ حٌٛٙب اٌمال   اٌزٟ ر ١ّٗ ِٓ ٘زَٛ أعذائٗ.

 كٌف تمكن جالل الدٌن من إقامة دولة الهند ؟  (26
   ُ٠زةذٚا اٌغةٍقبْ رّىٓ سجبي جالي اٌذ٠ٓ ِٓ عجٛس إٌٙش عجبحخ ثعذ ِزٙٛد ؽبق ٌّٚب ٚفٍٛا إٌةٝ اٌؾةبطا ا٢خةش ٌة

ـ ضٔٛا ، ٌٚىُٕٙ أخزٚا ٠ج ثْٛ عٕٗ حزٝ ٚجذٖٚ ِع ثالثخ ِٓ سجبٌةٗ ـةٟ إحةذٜ اٌمةشٜ ٚلةذ طٍةت ِةٓ سجبٌةٗ أْ ٠زخةزٚا 

ٌُٙ أعٍ خ ِٓ اٌعقٟ ٠مقعٛٔٙب ِٓ ع١ذاْ اٌؾزش ـفعٍٛا ِب أِشُ٘ ، ثُ ِؾٝ ثٙةُ إٌةٝ ثعةت اٌمةشٜ اٌمش٠جةخ ٚلةذ جةشد 

١ٙب ٚأخز أعٍ زُٙ ٚأطعّزُٙ ـٛصعٙب ـٟ أف بثٗ ، ثُ رّىٓ ِةٓ االعةز١ال  عٍةٝ ث١ٕٗ ٚث١ٓ أً٘ رٍه اٌجالد ٚلبئع أزقش ـ

ال٘ٛس ٚاعزمش ثٙب ِع سجبٌٗ ٚثٕٝ حٌٛٙب لالعبً حق١ٕخ رم١ٗ ِٓ ٘زّبد أعذائةٗ ِةٓ أ٘ةً رٍةه اٌةجالد ، ٚ٘ىةزا لةذس ٌةٗ أْ 

 ٠ع١ؼ ٚح١ذاً ثعذ أْ ـمذ أٍ٘ٗ ٠ززش  ؼقـ األٌُ ٚاٌ غشح ثعذُ٘ .

 ن ( فى تهور ؟ وما الذى صمم علٌه ؟ ولماذا ؟ كٌف عاش ) جالل الدٌ (23
  عةبػ ٠غةةزشجع روش٠برةةٗ األ١ٌّةخ ٚفةةُّ عٍةةٝ االٔزمةةبَ ِةٓ اٌززةةبس ألٔٙةةُ عةجت وةةً ِةةب أفةةبثٗ ٘ةٛ ٚأعةةشرٗ ِةةٓ إٌىجةةبد

 ٚاٌّقبئت .

 ( http://dardery.site  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلع أحّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإلٌىزش١ٔٚخ  ) 
 

 تدرٌبات

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

 (   )      ذ ـٟ رز١ٙض اٌز١ؼلضٟ جالي اٌذ٠ٓ لشاثخ ؽٙش ٚ٘ٛ ٠ززٙ .1

 (   )  جب د األٔجب  ثأْ اٌززبس دخٍٛا ؼضٔخ ، ٚعبسٚا إٌٝ ٘شاح ـٛضعٛا ـٟ أٍ٘ٙب اٌغ١ؿ ٍِٚىٛ٘ب .0

 (   )        خشج جالي اٌذ٠ٓ ـٟ عجع١ٓ أٌفًب ٌّاللبح اٌززبس  .7

 (   )      ٌمٝ جالي اٌذ٠ٓ طالئع ج١ؼ اٌززبس ثبٌمشة  ِذ٠ٕخ ١ٔغبثٛس .4

 (   )  ٌ ب١ِخ اٌّٛجٛدح ثبٌّذ٠ٕخ ـمزٍٛ٘بـشأ أً٘ ٘شاح ثبٔزقبس جالي اٌذ٠ٓ عٍٝ اٌززبس ٚٚثجٛا عٍىٝ ا .8
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 (   )       أزمُ اٌززبس ِٓ أً٘ ِذ٠ٕخ ٘شاح ٌّب ـعٍٖٛ ثبٌ ب١ِخ .0

 (   )    طبسد جالي اٌذ٠ٓ ـٍٛي اٌززبس حزٝ حذٚدد ِذ٠ٕخ عّشلٕذ ح١ث ٠عغىش جٕى١ض خبْ ثزٕٛدٖ. .3

 (   )  اوزفٝ جالي اٌذ٠ٓ ثبٔزقبسارٗ عٍٝ اٌززبس ٚعبد إٌٝ ؼضٔخ ١ٌغزش٠ح جٕٛدٖ ٠ٚع١ذ رز١ٙض ج١ؾٗ .1

 (   )         ـٟ  عالج األ١ِش ِّذٚد ٚر غٕذ ف زٗٔزح األطجب .0

 (   )      ِبد األ١ِش ِّذٚد ٚ٘ٛ ٌُ ٠ززبٚص األسثع١ٓ ِٓ عّشٖ .16

 (   )      رعٍك لٍت جالي اٌذ٠ٓ ثبٌقفً اٌقؽ١ش وّب رعٍك لٍجٗ ثبثٕزٗ جٙبد .11

 (   )  ـمذ جالي اٌذ٠ٓ ثّٛد األ١ِش ِّذٚد سوًٕب ِٓ أسوبْ دٌٚزٗ ، ٚأًخب وبْ ٠عزض ثٗ ٠ٚثك ثإخالفٗ  .10

 (   )   ض خبْ ٠ز ذاٖ ٠ٚقبٌجٗ ثز ذ٠ذ  اٌّىبْ ٚاٌٛلذ ٌٍّعشوخ اٌفبفٍخ.أسعً جالي اٌذ٠ٓ إٌٝ جٕى١ .17

 (   )        جالي اٌذ٠ٓ  ألٜٛ ٚأعظُ ١٘جخ ٚأوثش جًٕٛدا  ِٓ أث١ٗ. .14

 (   )    حممذ األ٠بَ ِخبٚؾ األ١ِٓ )جٙبْ خبرْٛ ٚعبئؾخ خبرْٛ( ثؾأْ ِغزمجً اٌقف١ٍٓ. .18

 (   )   الٔزمبَ .لبد  جٕى١ض خبْ  ثٕفغٗ ج١ؾب  أعظُ ِٓ ج١ٛؽٗ اٌزٟ ثعثٙب ِٓ لجً ، ٚعّبٖ ج١ؼ ا .10

 (   )         ٚفً ج١ؼ االٔزمبَ إٌٝ حذٚد ِذ٠ٕخ ٘شاح. .13

 (   )    اٌزمٟ جالي اٌذ٠ٓ ثز١ؼ االٔزمبَ ٚ الززٍٛا لزبالً ؽذ٠ًذا داَ خّغخ أ٠بَ ث١ٍب١ٌٙب .11

 (   )    ٠شجع اٌفضً ـٟ االٔزقبس عٍٝ ج١ؼ االٔزمبَ إٌٝ لبئذ ثبعً  ٠ذعٟ ع١ؿ اٌذ٠ٓ ثؽشاق. .10

 (   )        اخزٍؿ جالي اٌذ٠ٓ ِع لٛادٖ عٍٝ الزغبَ اٌؽٕبئُ . .06

 (   )    األ١ِش ع١ؿ اٌذ٠ٓ ثؽشاق ثثالث١ٓ أٌفًب ِٓ خ١شح اٌزٕٛد عٓ ج١ؼ جالي اٌذ٠ٓ.أفقً  .01

 (   )       ـش جالي اٌذ٠ٓ ِٓ ِٛاجٙخ  جٕى١ض خبْ ٚر قٓ ثّذ٠ٕخ ؼضٔخ. .00

 (   )     ٘شة جالي  اٌذ٠ٓ ِٓ ؼضٔخ ثخّغخ آالؾ ِٓ خ١شح جٕٛدٖ ِزٛجٙب إٌٝ إٌٙذ. .07

 (   )      اعزقب  جالي اٌذ٠ٓ ٚجٕٛدٖ عجٛس ٔٙش اٌغٕذ ثعذ رٛـ١ش اٌغفٓ اٌالصِخ. .04

 (   )       ؼشق ٔغٛح ث١ذ جالي اٌذ٠ٓ ـٟ إٌٙش ٔز١زخ ؼشق اٌغفٓ. .08

 (   )    ٚفٍذ طالئع جٕٛد جالي اٌذ٠ٓ إٌٝ اٌضفخ األخشٜ ِٓ إٌٙش ٚلذ ؼشٚة اٌؾّظ. .00

 (   )       ؼبة فٛد جالي اٌذ٠ٓ أثٕب  عجٛس إٌٙش ـظٓ اٌزٕٛد أٔٗ ؼشق. .03

 (   )     اٌز٠ٓ عجشٚا إٌٙش ِٓ ج١ؼ جالي اٌذ٠ٓ لشاثخ عزخ آالؾ. ثٍػ عذد إٌبج١ٓ  .01

 (   )  عثش جٕٛد جالي اٌذ٠ٓ  ع١ٍٗ ثعذ ثالثخ أ٠بَ ـٟ ِٛضع ثع١ذ سِبٖ اٌّٛج ِع ثالثخ ِٓ أف بثٗ .00

 (   )   أِش جال ي اٌذ٠ٓ جٕٛدٖ  ثأْ ٠زخزٚا ٌُٙ أعٍ خ ِٓ اٌعقٟ ١ٌ ّٛا أٔفغُٙ ِٓ ٘زّبد األ٘بٌٟ. .76

 (   )    ح ـٟ ِذ٠ٕخ ال٘ٛس ثعذ حشٚة ِع أ٘بٌٟ اٌجالد.اعزقب  جالي اٌذ٠ٓ رأع١ظ ٍِّىخ فؽ١ش .71

  (  ) لبئذ ج١ؼ االٔزمبَ ٘ٛ جٕى١ض خبْ. 7-عبػ جالي اٌذ٠ٓ ـٟ ٍِّىزٗ اٌزذ٠ذح عع١ذا ثّب حممٗ ِٓ أزقبساد. .23

 ( http://dardery.site  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلع أحّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإلٌىزش١ٔٚخ  ) 
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 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً : -ب

 لضٝ اٌغٍقبْ ـٟ إعذاد اٌز١ؼ لشاثخ  : -1

 أؽٙش  أسثعخ  □             ثالثخ أؽٙش  □       ؽٙش٠ٓ              □                  ؽٙش           □         

 جب د األخجبس ثأْ اٌززبس دخٍٛا اٌّذْ ا٢ر١خ ِب عذا : -0

 . ٘شاح □    ؼضٔخ . □١ٔغبثٛس                               □ِشٚ                            □          

 :" ـٟ ِعشوخ ٘شاحي اٌذ٠ٓ وبْ عذد ج١ؼ " جال -7

 أٌؿ   36 □                أٌؿ  . 06 □أٌؿ                              86 □أٌؿ                      46 □          

 وبٔذ أٌٚٝ ِعبسن " جالي اٌذ٠ٓ " ِع اٌززبس  ِعشوخ :  -4

   وبثً □                عّشلٕذ .  □     ثخبسٜ                        □٘شاح                                □             

 وبْ ٠َٛ لفٛي اٌغٍقبْ ٠ِٛب ِؾٙٛدا ٌُ ٠ؽت ِٓ جّبٌٗ إال  : -8

 ِمزً األ١ِش ِّذٚد □          إفبثخ األ١ِش ِّذٚد . □أفبثزٗ ـٟ اٌّعشوخ          □٘ض٠ّزٗ ـٟ اٌّعشوخ         □           

 شا٠بٖ ٚثعٛثٗ ٟ٘ :وبٔذ لبعذح " جٕى١ض خبْ " اٌزٟ ٠شعً ِٕٙب ع -0
   ٘شاح □                ثخبسٜ .   □عّشلٕذ                                        □اٌقبٌمبْ                 □           

 آخش ٚفب٠ب األ١ِش " ِّذٚد " ٌٍغٍقبْ : -3
   االٔزمبَ ٌٗ □                رٛع١ع ٍِىٗ  . □سعب٠خ أعشرٗ                         □لزبي اٌززبس                    □            

 ِبد " ِّذٚد " ٚعّشٖ ٌُ ٠ززبٚص :  -1
   اٌغز١ٓ □                اٌخّغ١ٓ .   □األسثع١ٓ                             □اٌثالث١ٓ                           □             

 ٠غأي عٓ : وبْ " جالي اٌذ٠ٓ " ح١ٓ ٠عٛد ِٓ اٌمزبي ٠غأي أٚي ِب -0
   أخزٗ □                ِ ّٛد . □جٙبد                                      □صٚجزٗ                         □             

 اٌّخبٚؾ اٌزٟ وبٔذ رخ١ؿ األ١ِٓ : " ج١ٙبْ ٚعبئؾخ خبرْٛ " ثعذ ٚـبح "ِّذٚد" ٟ٘ : -16

   ِمزً جالي اٌذ٠ٓ □      ؼبساد اٌززبس  .    □جٙبد ِٓ ِ ّٛد     ؼ١شح □وشا١٘خ جالي اٌذ٠ٓ ٌّ ّٛد      □          

 ٌّذح  : ٚ ج١ؼ االٔزمبَ  جالي اٌذ٠ٓث١ٓ اعزّش اٌمزبي  -11

   عجعخ أ٠بَ □                خّغخ أ٠بَ . □١ِٛ٠ٓ                            □ثالثخ أ٠بَ                           □           

 فضً ـٟ ٘ض٠ّخ ج١ؼ االٔزمبَ ٌـ :٠شجع اٌ -10

 ِى١ذح األ١ِش ِّذٚد   □ِى١ذح جالي اٌذ٠ٓ            □           ِى١ذح أً٘ ٘شاح □    ِى١ذح ع١ؿ اٌذ٠ٓ ثؽشاق      □          

 ؼضت " ع١ؿ اٌذ٠ٓ ثؽشاق " ِٓ ج١ؼ اٌّغ١ٍّٓ ثغجت  : -17

 عذَ ِقبسدرُٙ ٌفٍٛي اٌززبس □   اخزالـُٙ عٍٝ اٌم١بدح  .  □ئُ    اخزالـُٙ عٍٝ اٌؽٕب □رىبعٍُٙ عٓ اٌمزبي       □           

 عذد وز١جخ " ع١ؿ اٌذ٠ٓ ثؽشاق " : -14

 أٌؿ   06 □                أٌؿ  . 46   □أٌؿ                              76  □أٌؿ                      06  □           

 إٌٝ إٌٙذ إٌٝ : ـّش "جالي اٌذ٠ٓ " ِٓ "جٕى١ضخبْ " لجً سح١ٍٗ -18
   ِشٚ □                ١ٔغبثٛس . □ال٘ٛس                                □ؼضٔخ                           □            

 إٌٝ إٌٙذ : سحً ِٓ ؼضٔخ ِزٛجٙب  ِع " جالي اٌذ٠ٓ " ح١ٓ  خشج عذد ِٓ  -10
 رغعخ آالؾ   . □عجعخ آالؾ                         □           زخ آالؾ ع □                أسثعخ آالؾ              □           

 لشس "جالي اٌذ٠ٓ " ح١ٓ أ٠مٓ ثبٌٙض٠ّخ أْ : -13
                 ٠ٍمٟ ثٕفغٗ ـٟ إٌٙش . □       إٔمبر اٌقف١ٍٓ □٠غزغٍُ ٌٍعذٚ         □٠غز١ّذ ـٟ اٌمزبي             □            

 ضٟ عٍٝ "جالي اٌذ٠ٓ " ٚجٕٛدٖ ٌٛال :وبد "جٕى١ضخبْ أْ ثم -11

  ٚفٌُٛٙ ٌٍضفخ األخشٜ □   حٍٛي اٌظالَ .   □اخزجبوُ٘ ـٟ إٌٙش                 □عشعزُٙ ـٟ اٌغجبحخ         □           

 : ثعذ عجٛس إٌٙش  وبْ عذد إٌبج١ٓ ِٓ ج١ؼ "جالي اٌذ٠ٓ " -10

 خّغخ آالؾ  . □أسثعخ آالؾ                □      ثالثخ آالؾ                  □  أٌف١ٓ □            

 ر٘ت "جالي اٌذ٠ٓ " ِع ِٓ ثمٟ ِٓ سجبٌٗ إٌٝ : -06
 ال٘ٛس .   □                    ٘شاح □                          اٌقبٌمبْ       □           ؼضٔخ                    □          
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