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 & ملخص الفصل
مات جالل الدٌن وهو ال ٌعلم شٌئاً عنن كٌفٌنة اختطناف الطفلنٌن ا و الأصنة أن سنبعة أكنراد موتنورٌن تتبعنوا الجنٌ  و   

فهجموا  قرروا اختطاف الطفلٌن فتعأبوا األمٌر محمود ومعه جهاد والشٌخ الهندي والسائس عندما كان محمود ٌطارد أرنباً 
علٌهم وكمموا فمً األمٌرٌن وهددوا الحارسٌن بالأتل فلمنا حناول السنائس الفنرار  بعند ذلنه قتلنوه ومثلنوا بجثتنه ثنم أخنذوا 

 الطفلٌن والشٌخ وابتعدوا عن الجٌ  .
اء الشنٌخ ثم قاموا ببٌعهما لبعض تجار الرقٌق بمائة دٌنار بعد ما غٌروا اسمٌهما إلى قطز وجلنار ولنم ٌأبنل التجنار شنر 

لكبر سنه فحزن لذلها  وكان عزاؤه أنه حتما سٌفترق عنهما ا وطلنب مننهم االنفنراد بناألمٌرٌن وذكرهمنا الشنٌخ ب نرورة 
الصبر على ق اء هللا حتى ٌأتً الفرج ا وبالسمع والطاعة للتاجر الذي ٌعرف قندرهما حتنى ال ٌتعر نا لل نرب واةهاننة ا 

تى ٌسهل للسلطان  استرجاعهما عندما ٌفرغ من التتار ا وأخبرهما أن التاجر سنوف كما أوصاهما بكتمان حأٌأة نسبهما ح
ٌبٌعهما لمن ٌأدرهما وقد ذكر األمٌر محموداً بٌوسف علٌه السالم فٌوسف من بٌت النبوة ومحمود منن بٌنت الملنوه ا وقند 

 الحظ  التجار تغٌر الطفلٌن وهدوءهما بعد نصائح الشٌخ. 
دٌد مصٌر الشٌخ سالمة وفً النهاٌة  قرروا إبأناءه لعلهنم ٌجندوا منن ٌشنترٌه ولكنن الشنٌخ كنان اختلف الخاطفون فً تح

ٌعلم أنه كذب علً الطفلٌن وخدعهما لٌر ا بحٌاة العبودٌة فحزن لذله حزنا شدٌدا  و بأً فً محبسه وأ رب عن الطعنام 
 طان حتفه على ٌد الكردي الموتور.والشراب حتى وجدوه جثة هامدة ا ودفن فً نفس الجبل الذي لأً فٌه السل

 س. صف ولع جالل الدٌن بالصٌد . وما موقف رجاله من ذله ؟ (2
* ًبٕ )جالٍ اُذ٣ٖ( شذ٣ذ اُذت ُِص٤ذ ال ٣زشًٚ ك٠ إهبٓزٚ أٝ علشٙ ٝهذ ثِؾ ثٚ دت اُص٤ذ إٔ سثٔب ع٘خ ُٚ عشة ٖٓ 

اُغشة ٝال ٣ؼٞد دز٠ ٣ص٤ت ٓ٘ٚ ش٤ئبً ك٤أٓش  اُظجبء أٝ دٔش اُٞدش ك٠ غش٣وٚ ٝٛٞ عبئش ُِوزبٍ ك٤٘لزَ ػٖ ج٤شٚ ك٠ أصش

سجبُٚ ثذِٔٚ، ًٝض٤شاً ٓب ٗصذٚ خبصخ سجبُٚ ٝدزسٝٙ ٖٓ رُي ٝٓٔب هذ ٣٘زج ػ٘ٚ ٖٓ اُخطش ػ٠ِ ٗلغٚ ٝػ٠ِ ج٤شٚ، 

كٌبٕ )جالٍ اُذ٣ٖ( ٣غِْ ُْٜ ثصٞاة سأ٣ْٜ ٣ٝؼذْٛ ثأال ٣وغ ٓ٘ٚ رُي ٓشح أخشٟ ٌُٝ٘ٚ ًبٕ ال ٣وذس ػ٠ِ سد ٛزا اُـشاّ 

 ٝهذ اٗزوَ ٛزا اُـشاّ ثبُص٤ذ ٖٓ جالٍ اُذ٣ٖ إ٠ُ اثٖ أخزٚ )ٓذٔٞد (.ثبُص٤ذ 

 س. و ح كٌف اختطف محمود وجهاد . وما موقف الشٌخ سالمة و السائس سٌرون؟ (0
* ث٤٘ٔب ًبٕ) ٓذٔٞد ٝجٜبد( ٣غ٤شإ ك٠ ٓؤخشح اُج٤ش إر ُٔخ) ٓذٔٞد( أسٗجبً ثش٣بً ث٤ٖ اُذشبئش كبٗطِن) ٓذٔٞد( ك٠ 

( ُْٝ ٣زجؼٜٔب أدذ ٖٓ اُج٤ش ارٌبالً ػ٠ِ اُذبسع٤ٖ )اُش٤خ عالٓخ ٝع٤شٕٝ( كذاس األًشاد أُٞرٞسٕٝ أصشٙ ٝرجؼزٚ )جٜبد

َّْ كبٙ ٝهجط صبٕ ػ٠ِ جٜبد ٝٛذد ا٥خشٕٝ اُش٤خ  ًٝبٗٞا عجؼخ ٖٓ اُججَ ٝٛجٔٞا ػ٤ِْٜ ٝرِوق أدذْٛ ٓذٔٞداً ًٝ

ثْٜ ٖٓ ٛزا أٌُبٕ خٞكبً ٖٓ إٔ ٣ِذن ثْٜ جٔبػخ  عالٓخ ٝع٤شٕٝ ثوزِٜٔب ٝهزَ األ٤ٓش٣ٖ إرا صبح أدذٛٔب ثٌِٔخ صْ كشٝا

 ٖٓ اُج٤ش إرا اعزجطئٞا ػٞدرْٜ صْ دبٍٝ )ع٤شٕٝ( اُٜشة كطؼ٘ٚ أدذْٛ ثشٓذٚ ك٠ ًجذٙ دز٠ أصجزٚ )هزِٚ( .

 س. لَم استسلم الشٌخ سالمة وسٌرون للمختطفٌن فى أول األمر؟ (7
 اُج٤ش إرا اعزجطئٞا ػٞدرْٜ .* خٞكبً ػ٠ِ د٤بح األ٤ٓش٣ٖ ٝغٔؼبً ك٠ إٔ ٣ِذن ثْٜ جٔبػخ ٖٓ 

 س. ماذا تعرف عن جبل األكراد؟ وما الذى حدث لمحمود وجهاد فى هذا الجبل ؟ (4
* ًبٕ ٣غٌٖ ٛزا اُججَ هّٞ ٖٓ األًشاد شطبس )خجضبء( ٣وزِٕٞ ٣ٜٝ٘جٕٞ ٣ٝخطلٕٞ األغلبٍ ٝاُ٘غبء صْ ٣ج٤ؼْٜٞٗ ُزجبس 

أُٔوٞد ) اٌُش٣ٚ( ٝهذ أهبّ اُطلالٕ ك٠ ٛزا اُججَ ثعؼخ أ٣بّ اُشه٤ن اُز٣ٖ ًبٗٞا ٣زشددٕٝ ػ٠ِ ٛزا اُججَ ُٜزا اُـشض 

 دز٠ جبء ربجش ٝاشزشاٛٔب ٝرْ رـ٤٤شاع٤ٜٔٔب اُؼشث٤٤ٖ إ٠ُ اع٤ٖٔ أػج٤٤ٖٔ ٛٔب )هطض ٝ جِ٘بس( .

 س. لماذا رفض التاجر شراء الشٌخ سالمة ؟ وكٌف كان شعوره ؟ ولماذا ؟  (1
٣صذت اُطل٤ِٖ ُؼِٜٔب ٣غزأٗغبٕ ثٚ أٝ ٣ذزبجبٕ إ٤ُٚ ك٠ د٤برٜٔب اُجذ٣ذح * ٌُجش ع٘ٚ كذضٕ دضٗبً شذ٣ذاً ألٗٚ ًبٕ ٣ٞد إٔ 

 س. كٌف كان )محمود وجهاد( مع الخاطفٌن ؟ وماذا طلب الشٌخ )سالمة( من التاجر ؟ ولماذا؟  .
* ًبٕ )ٓذٔٞد( ال ٣ٌق ػٖ اُزجشّ )اُع٤ن( ٝاُشٌٟٞ ًٝب ٣ِؼٖ خبغل٤ٚ ٣ٝغجْٜ ًٝبٕ ٣عشة ٣ٝشًَ ثوذٓٚ ٖٓ ٣وزشة 

ٚ أٓب )جٜبد( كٌبٗذ ال ٣شهأ ُٜب دٓغ ٝال ٣غٞؽ ُٜب غؼبّ دز٠ ٗذَ جغٜٔب ٝاصلش ٝجٜٜب، كطِت اُش٤خ )عالٓخ( ٖٓ ٓ٘

اُزبجش إٔ ٣خِٞ ثٜٔب ٤ُ٘صذٜٔب ُشثٔب اعزطبع إٔ ٣لضأ )٣ٌغش( ُٞػزٜٔب)دضٜٗٔب( ٣ٝصشكٜٔب ػٔب ٛٔب ك٤ٚ ٖٓ اُجٌبء 

 ٝػذّ االٗو٤بد كٌبٕ ك٠ رُي ٓصِذزٜٔب ٝٓصِذخ اُزبجش .

 س. ما النصائح التى قدمها الشٌخ سالمة للطفلٌن؟ وما أثرها علٌهما؟ (6
 اُصجش ػ٠ِ هعبء هللا ألٕ اُجضع ال ٣ل٤ذ ثَ ٣ص٤ت اإلٗغبٕ ثبألٓشاض ٝاُشوبء. -1*

اُغٔغ ٝاُطبػخ ُِزبجش دز٠ ٣ذغٖ ٓؼبِٓزٜٔب ٣ٝؼشف هذسٛٔب ٣ٝطِت ثٜٔب صٔ٘بً ًج٤شاً كال ٣زؼشض ُششائٜٔب إال اُغشاٙ  -0

 ٞى ٝاألٓشاء ٝأُِ
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ًَّش) ٓذًٔٞدا( ث٘جؤح أُ٘جْ  -7 إٔ ٣ُخل٤َب إع٤ٜٔٔب اُذو٤و٤ٖ ٝأٜٗٔب ٖٓ أث٘بء جالٍ اُذ٣ٖ دز٠ ٣ٌٖٔ اُؼضٞس ػ٤ِٜٔب ًٔب ر

اُزٟ ر٘جأ ثإٔ )ٓذٔٞداً( ع٤ٌٕٞ ٌِٓبً ػظ٤ٔبً ٣ٜٝضّ اُززبس ٛض٣ٔخ عبدوخ كِٔب اعزجؼذ )ٓذٔٞد( إٔ ٣صجخ اُؼجذ ٌِٓبً ثش 

ٙ ثوصخ ع٤ذٗب )٣ٞعق( ػ٤ِٚ اُغالّ ٤ًٝق ث٤ِغ ثذساْٛ ٓؼذٝدح ُؼض٣ض ٓصش صْ صبس ٌِٓبً ػ٠ِ ٓصش ك٠ هِجٚ األَٓ ٝرًش

ًٝبٕ ُٜزٙ اُ٘صبئخ أصش ًج٤ش ػ٠ِ ٗلظ اُطل٤ِٖ، كالٕ جبٗت )ٓذٔٞد( ٝاٌٗغشد ش٤ٌٔزٚ )أُشاد هٞرٚ( ٝعٌ٘ذ )جٜبد( 

 ٝاغٔإٔ ثبُٜب ًٝلٌلذ دٓؼٜب .

 مبٌناً عالم اتفأوا؟ س. اختلف الأوم فى أمر الشٌخ . و ح ذله (3
* هبٍ أدذْٛ ٗزشًٚ ٣ٔع٠ د٤ش ٣شبء ٝهبٍ آخش ٗغزخذٓٚ ٝٗذػٚ ٣ذزطت ُ٘ب ٝارلوٞا ك٠ ٜٗب٣خ األٓش ػ٠ِ إٔ ٣جوٞٙ دز٠ 

 ٣ج٤ؼٞٙ ُزبجش آخش ٣شؿت ك٠ ششائٚ.

 س. ما الخواطر التى جاشت بألب الشٌخ سالمة ؟ وما األمر الذى زاده حزناً؟ (8
خٞاسصّ شبٙ ٝخذٓخ اُغِطبٕ جالٍ اُذ٣ٖ ٖٓ ثؼذٙ ٝٓب شٜذرٚ ػ٤٘بٙ ٖٓ األدذاس  * رزًش أ٣بٓٚ ك٠ خذٓخ اُغِطبٕ

ٝاٌُ٘جبد اُز٠ دِذ ثج٤زٜٔب ًٝبٕ أخالٛب ٓب ٗضٍ ثبأل٤ٓش٣ٖ اُصـ٤ش٣ٖ ٖٓ رٍ اُؼجٞد٣خ ٝاُزٟ صادٙ دضٗبً ٝأُٔبً أٗٚ خذػٜٔب 

ثبُزٍ ٝاُٜٞإ ٝأٜٝٛٔٔب ثبٌُزة إٔ ٛزٙ ػٖ دو٤وخ دبُٜٔب ٝاعزـَ صوزٜٔب ثٚ ٝاغٔئ٘بٜٗٔب إ٤ُٚ ك٠ دِٜٔٔب ػ٠ِ اُشظب 

 ٓذ٘خ غبسئخ ال رِجش إٔ رضٍٝ .

 س. لماذا ر ى الطفالن باألسر والرق ؟ (9
* ألٕ اُش٤خ عالٓخ خذػٜٔب ػٖ دو٤وخ دبُٜٔب ثغذش دذ٣ضٚ كزٛجب ساظ٤٤ٖ آ٤ِٖٓ ك٠ اُؼٞدح إ٠ُ ً٘ق جالٍ اُذ٣ٖ ثؼذ 

 ٝهذ هص٤ش. 

 كتما حأٌأة أصلهما عن الناس.س.  علل نصٌحة الشٌخ سالمة للطفلٌن بأن ٌ (22
* دز٠ ٣غَٜ اٛزذاء جالٍ اُذ٣ٖ ػ٤ِٜٔب ٝدز٠ ال٣جبُؾ ٖٓ ٣ٌٞٗبٕ ك٠ د٤بصرٚ ك٠ إخلبئٜٔب ٣ٝذٍٞ دٕٝ اإلػالٕ ػٖ 

ٛٔب إٓب ثبٌُزبثخ إ٠ُ )جالٍ اُذ٣ٖ( أٝ االرصبٍ ثأدذ ٓؼبسكٚ أٓب إرا ثو٤ب ٛزا اُغش ٌٓزٞٓبً ك٤ٌٕٞ ٣غ٤شاً ػ٤ِٜٔب إٔ  ٓوشِّ

 ٓوشٛٔب د٤ش ٣أخزٛٔب إ٤ُٚ. ٣ٜذ٣بٙ إ٠ُ 

 س. ما الذى لم ٌخطر ببال الطفلٌن حٌن ذهبا مع النخاس؟  (22
* ًبٕ اُطلالٕ ٣ظ٘بٕ أٜٗٔب ع٤ظالٕ ًٔب ًبٗب سك٤و٤ٖ ٓزالص٤ٖٓ ُْٝ ٣خطش ثجبُٜٔب إٔ أعٞام اُشه٤ن هذ رلشم ث٤ٜ٘ٔب ك٤وغ 

 ٛزا ك٠ ٣ذ سجَ ٖٓ اُششم ٝرجبع ٛزٙ ُشجَ ٖٓ اُـشة 

 رقٌق كما ورد فى الفأرة ؟ س. ما صفات تجار ال (20
 * ال٣شاػٕٞ األُُلخ ٝاُزؼبغق األخٟٞ ٝال ٣ؼزجشٕٝ إال ثبُٔبٍ ٝدذٙ ٤ٔ٣ِٕٝٞ ٓغ اُشثخ د٤ش ٤ٔ٣َ. 

 س. كٌف كانت نهاٌة الشٌخ )سالمة( ؟  (27
َْٜ ػظ٤ْ َٝٓ اُذ٤بح ٝر٠٘ٔ ُٞ اخزشٓٚ أُٞد )أخزٙ( ٝثو٠  أ٣بٓبً * ثؼذ سد٤َ اُطل٤ِٖ ٓغ اُ٘خبط شؼش اُش٤خ) عالٓخ ( ثِ

 ال٣زٝم اُطؼبّ دز٠ ظؼلذ هٞرٚ ٝعبء دبُٚ ٝأص٤ت ثبُذ٠ٔ صْ ٓبد ٝدكٖ ك٠ اُججَ اُزٟ دكٖ ك٤ٚ )جالٍ اُذ٣ٖ( ثؼذ أ٣بّ 

 س. لماذا مل الشٌخ سالمة الحٌاه وتمنى الموت ؟  (24
ب ثبُزٍ * دز٠ ٣ش٣ذٚ ٖٓ أُّٜٞ ٝا٥الّ ثؼذ إٔ سدَ ػ٘ٚ اُطلالٕ ٝشؼٞسح ثأٗٚ خذػٜٔب ثبٌُزة ٝدِٜٔٔب ػ٠ِ اُشظ

 ٝاُٜٞإ. 

 س. فٌَم أتفق )محمود( مع )ٌوسف( علٌه السالم؟ وفٌَم اختلف عنه ؟  (21
* أرلن ٓؼٚ ك٠ إٔ ًَ ٜٓ٘ٔب ِث٤غ ثذساْٛ ه٤ِِخ صْ صبس ٌِٓب ػ٠ِ ٓصش ٝاخزِق ك٠ إٔ )ٓذٔٞداً( ًبٕ ٖٓ ث٤ذ أُِي 

 )٣ٞعق(ػ٤ِٚ اُغالّ ًبٕ ٖٓ ث٤ذ اُ٘جٞح .

 ( https://dardery.site  ُِزذس٣ت اإلٌُزش٢ٗٝ صٝسٝا ٓٞهغ أدٔذ دسد٣ش١ ُِزذس٣جبد اإلٌُزش٤ٗٝخ  ) 
 

 تدرٌبات

 أٓبّ اُؼجبسح ؿ٤ش اُصذ٤ذخ:)×( ( أٓبّ اُؼجبسح اُصذ٤ذخ، ٝػالٓخ : ظغ ػالٓخ )أ

 

 (   )     علشٙ. ٝال إهبٓزٚ ك٢ ٣زشًٚ ال ثبُص٤ذ اُُٞغ شذ٣ذ اُذ٣ٖ جالٍ ًٕبٕ اُغِطب -1

 (   )   ٗلغٚ ، كـعت ْٜٓ٘. ػ٠ِ اُخطش ٖٓ ػ٘ٚ ٣٘زج هذ ٓٔب ٝدزسٝٙ رُي ك٢ سجبُٚ خبصخ ٗصذٚ -0

 (   )          رأصش ٓذٔٞد ثخبُٚ ك٘شأ ٓذجب ُِص٤ذ. -7

 (   ) ٝغبسدٙ ٣٘زظشٝٗٚ عبػخ كذجغْٜ ، ؿضاٍ  ُٚ خبٕ الح ج٤ٌ٘ض ُِوبء  ثالدٙ إ٠ُ اُذ٣ٖ جالٍ ػٞدح أص٘بء -4

 (   )      اٗطِن ٓذٔٞد ٝجٜبد ك٢ ٓطبسدح ؿضاال الح ُٜٔب ٝرجؼٜٔب اُذبسعبٕ. -8
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 (   )   ُْ ٣ٜزْ أدذ ٖٓ اُج٤ش ثـ٤بة اُطل٤ِٖ ألْٜٗ رؼٞدٝا رُي ٜٓ٘ٔب، ُٝٞجٞد اُذبع٤ٖ ٓؼٜٔب. -0

 (   )      اعزغِْ اُش٤خ عالٓخ ٝاُذبسط ع٤شٕٝ ُِخبغل٤ٖ خٞكب ٖٓ اُوزَ. -3

 (   )       ٔب.أعشع اُخبغلٕٞ ثٔـبدسح أٌُبٕ خٞكب ٖٓ ُذبم اُج٤ش ثٜ -1

 (   )      هزَ اُخبغلٕٞ اُذبسط ع٤شٕٝ ألٗٚ ٝش٠ ثْٜ ُذٟ اُغِطبٕ -0

 (   )      صؼذ اُخبغلٕٞ اُججَ ٗلغٚ اُز١ هزَ ك٤ٚ جالٍ اُذ٣ٖ ك٤ٔب ثؼذ. -16

 (   )    ًبٕ عٌبٕ اُججَ ٖٓ رجبس اُشه٤ن اُز٣ٖ ٣ذِٕٔٞ األغلبٍ ُج٤ؼْٜ ك٢ األعٞام. -11

 (   )      ٌٓش اُطلالٕ ثبُججَ كزشح غ٣ِٞخ دز٠ جبء أدذ اُزجبس كبشزشاٛٔب. -10

 (   )          اء اُش٤خ عالٓخ.سكط اُزبجش شش -17

 (   )      اجزٔغ اُش٤خ عالٓخ ثبُطل٤ِٖ ٝٗصذْٜ ك٢ ؿلِخ ٖٓ اُخبغل٤ٖ. -14

 (   )    دبٍٝ اُش٤خ عالٓخ إه٘بع اُطل٤ِٖ ثبُشظب ثبُؼجٞد٣خ خٞكب ػ٠ِ د٤برٜٔب -18

 (   )     ًبٗذ جٜبد ٓ٘ز خطلذ صبئشح ػ٠ِ اُخبغل٤ٖ رغجْٜ ٝرشًِْٜ ٝرٜذدْٛ ثأث٤ٜب. -10

 (   )    ٓضال ثوصخ ع٤ذٗب ٣ٞعق.ُْ ٣وز٘غ ٓذٔٞد ثٌالّ اُش٤خ  عالٓخ إال ثؼذ إٔ ظشة ُٚ  -13

 (   )      هبّ ربجش اُشه٤ن ثزـ٤٤ش اعْ ٓذٔٞد إ٠ُ هطض ٝجٜبد إ٠ُ جِ٘بس.  -11

 (   )  أٝص٠ اُش٤خ عالٓخ اُطل٤ِٖ إٔ ٣ٌزٔب دو٤وخ أصِٜٔب دز٠ ٣غَٜ ػ٠ِ جالٍ اُذ٣ٖ اُٞصٍٞ إ٤ُٜٔب. -10

 (   )        اخزِق اُخبغلٕٞ ك٢ أٓش اُش٤خ عالٓخ كوشسٝا هزِٚ.  -06

 (   )     ٓذٔٞد ٖٓ اعزشداد دش٣زٚ." ٤ٜٛبد إٔ ٣ٌٕٞ أُِٔٞى ٌِٓب"  رٞد٢ ث٤أط  -01

 (   )  شؼش اُش٤خ عالٓخ ثبألُْ ٝاُذغشح ٝأٗٚ هذ خذع اُطل٤ِٖ ٝدِٜٔٔب ػ٠ِ اُشظب ثبُؼجٞد٣خ ٝاُٜٞإ. -00

 (   )      كبظذ أدضإ اُش٤خ عالٓخ كز٠٘ٔ أُٞد ُِخالص ٖٓ ٛزٙ اُذ٤بح. -07

 (   )      عبس اُطل٤ِٖ ٓغ ربجش اُشه٤ن ساظ٤٤ٖ ٓٞه٤٤ٖ٘ ثأٜٗٔب ُٖ ٣لزشهب. -04

 (   )     .جَ اُز١ ع٤أ١ٝ إ٤ُٚ جالٍ اُذ٣ٖ ك٤ٔب ثؼذ.دكٖ اُش٤خ  عالٓخ ك٢ ٗلظ اُج -08
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 :احةمن بٌن البدائل المتتخٌر اةجابة الصحٌحة لما ٌلً  -ب
 

 ٓبد "جالٍ اُذ٣ٖ " ٝٛٞ ال ٣ؼِْ ػٖ ُٝذ٣ٚ إال أٜٗٔب :  -1

 اختطفا ٔتٍعا  .  □                              غزلا فً انُٓز□            اختطفا          □   ياتا                                □   

 ًبٕ " جالٍ اُذ٣ٖ " ُٓٞؼب ثـ : -0

 انغُاء .□                                        ركٕب انخٍم□    انصٍذ         □      انخًز                  □    

 دزس ج٘ٞد " جالٍ اُذ٣ٖ " ٖٓ خطٞسح ُٝؼٚ ٛزا كٌبٕ : -7

                         ٌخجم يٍ ٔنعّ ْذا□     ٌعُفٓى  ٌٔزجزْى .□ ٌسهى تصحح رأٌٓى           □           ٌعتزض عهٍٓى     □   

 ُْ ٣ٜزْ اُج٘ٞد ٝاُغِطبٕ ثزأخش اُـال٤ٖٓ ػٖ اُج٤ش ثغجت : -4

 .  ظٍمٓى تًٓا□      ٓى فً حارسًٍٓا              ثمت□          عذو يعزفتٓى تتأخزًْا□      ثمتٓى فًٍٓا   □   

 ػذد األًشاد اُخبغل٤ٖ ُِطل٤ِٖ : -8

                         ثًاٍَح□        سثعح .□    ستح                       □    خًسح                         □   

 اعزغِْ " ع٤شٕٝ " ُِخبغل٤ٖ أٍٝ األٓش ثغجت : -0

                         خٕفّ عهى حٍاتّ□      جٓهّ أَٓى خاغفٌٕ  .□    نى ٌكٍ يعّ سالح         □    خٕفّ عهى انطفهٍٍ            □  

 هزَ اُخبغلٕٞ " ع٤شٕٝ " ألٗٚ : -3

حزض انطفهٍٍ عهى انٓزٔب □      أتهغ انسهطاٌ عُٓى□   حأل انٓزٔب             □       سثّٓى                  □  

. 
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 رٛت اُخبغلٕٞ ثبُطل٤ِٖ إ٠ُ : -1

                         تالد انشاو□      جثم انتجار .□ جثم األحجار              □     جثم انشطار                       □ 

 ًبٕ ٣غٌٖ ٛزا اُججَ : -0

 . تعط انًسافزٌٍ□ لطاع غزٌك                      □ تجار رلٍك            □                                  تعط انُٕٓد  □ 

 ثبع اُخبغلٕٞ اُـال٤ٖٓ ثـ :  -16

ًائح دٌُار                                  أرتع□                 ًائح دٌُارثالث□ دٌُار                        تٍٍيائ□  يائح دٌُار                       □ 

 ُْ ٣شزِش اُزبجش اُش٤خ عالٓخ ثغجت :

 رغثح انخاغفٍٍ فً االحتفاظ  تّ□      يحأنح ْزٔتّ□  كثز سُّ                       □    تًزدِ                   □ 

 ٓخ كٌبٕ ٓٞهق اُش٤خ عالٓخ ٛٞ :اُش٤خ عال شُْ ٣شزِش اُزبج -11

 نى ٌٓتى نذنك  .□    نذنك                     حزٌ □ فزح نذنك                    □            تٕسم إنٍّ□ 

 اُغجت اُز١ جؼَ اُش٤خ عالٓخ ٣زغ٠ِ ػٖ كشام اُطل٤ِٖ ٛٞ  : -10

 ًَٓا ال ٌحتاجاٌ إنٍّ       أ□                    أًَٓا نٍ ٌذْثا تعٍذا□ 

 أًَٓا ال ٌزغثاٌ فً ٔجٕدِ يعًٓا  .□         سٕق انزلٍكفً  أَّ سٍفارلًٓا حتًا□ 

 غِت اُش٤خ عالٓخ ٖٓ اُزبجش إٔ ٣٘لشد ثبُـال٤ٖٓ كٌبٕ ٓٞهلٚ : -17

        تعجة ٔاَذْش□      ٔافمّ  .□ شكزِ ٔرفط               □     عُّفّ ٔ رفط           □  

 أٝص٠ اُش٤خ عالٓخ اُـال٤ٖٓ إٔ ٣صجشا ألٜٗٔب : -14

        عالالٌ□     أيٍزاٌ .□     غٍُاٌ           □     كثٍزاٌ            □ 

 أٝص٠ اُش٤خ عالٓخ اُـال٤ٖٓ إٔ ٣ذغ٘ب اُغٔغ ٝاُطبػخ ُِزبجش ُـ  : -18
 ٌتثُاًْا  .□                     ٌعٍذًْا إنى جالل انذٌٍ□   ٌحسٍ يعايهتًٓا□    ٌتًسك تًٓا                      □  

 :  ٢ً  أٝص٠ اُش٤خ عالٓخ اُـال٤ٖٓ إٔ ٣ٌزٔب دو٤وزٜٔب  -10
 َسثًٓا . اٌتجُثا انًتاعة انتً ٌسثثٓا نًٓ□          ٌتعٕدا انزق□        ٌزفط شزاءًْا□            ال ٌغعة انتاجز□ 

 " ٤ٜٛبد إٔ ٣ٌٕٞ أُِٔٞى ٌِٓب "  أُِٔٞى ٛٞ : -13
 يحًٕد□      أحذ انخاغفٍٍ              □      انتاجز            □                  انشٍخ ساليح □ 

 " ٤ٜٛبد إٔ ٣ٌٕٞ أُِٔٞى ٌِٓب "  اُزؼج٤ش ٣ٞد٢ ثـ : -11

 انتعجة ٔانذْشح  .□ انٍأس ٔانتشاؤو                        □انتحذي ٔاإلصزار                   □                انزفط نهعثٕدٌح□ 

 ٝجٚ اُشجٚ ث٤ٖ هصخ " ٓذٔٞد " ٝٗج٢ هللا " ٣ٞعق " ػ٤ِٚ اُغالّ ٛٞ : -10

 انثاٍَح ٔانثانثح □ غفٕنتًٓا                   تٍعًٓا فً□  شزف َسثًٓا                  □             حسذ أخٕتًٓا  نًٓا□ 

 ػجت اُخبغلٕٞ ٖٓ اُطل٤ِٖ ثؼذ إٔ اٗلشد ثٜٔب اُش٤خ عالٓخ ثغجت : -06

 .ايتثانًٓا نهتاجز.  □ سعادتًٓا                           □  تًزدًْا                          □                 ايتُاعًٓا عٍ انطعاو□ 

 زوش سأ١ اُخبغل٤ٖ ثشإٔ اُش٤خ عالٓخ ػ٠ِ :اع -01
 أٌ ٌثمِٕ يعٓى ٌخذيٓى  .□ أٌ ٌتزكِٕ ٌذْة                     □       أٌ ٌمتهِٕ         □           أٌ ٌعًِٕ إنٍٓى□ 

 اؿزْ اُش٤خ عالٓخ ثؼذ ث٤غ اُطل٤ِٖ ثغجت : -00
 انثاٍَح ٔانثانثح□        أَّ ٌعهى لسٕج أسٕاق انزلٍك  □ أَّ ألُعٓى تمثٕل انزق         □           خٕفّ يٍ عماب جالل انذٌٍ نّ□ 

 ٓبد اُش٤خ عالٓخ ثغجت : -07
 .  األٔنى ٔانثانثح□ حًى أصاتتّ           □   تعذٌة انخاغفٍٍ نّ                   □                شذج حزَّ □ 

 : ثؼذ ٝكبرٚ ك٢ ُش٤خ عالٓخ ا دكٖ  -04
 .  جثم انشطار□             يذٌُح الْٕر□                      يذٌُح غزَح□                يسمػ رأسّ □ 
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