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 & ملخص الفصل
عاش السلطان فً الهند حزٌناً ٌتذكر أهله وملكه وٌتسلى بطفلٌه وٌفكر فً االنتقام من التتاار لكناه لام ٌكان ٌنساى تادبٌر   

شئون مملكته فقد كان له فٌها عٌون وجواسٌس ٌطلعوناه علاى أخبارهاا وٌحرهاونه علاى العاودة ساراً فقارر الخارو  وكاتم 
 هند بهلوان أزبك وقرر أخذ طفلٌه وعدم تركهما .أمره إال عن نائبه فً ال

وتوالت انتصاراته على التتار حتى استرد معظم مملكته وسائر بالد إٌاران وقاام بيحٌااء ذكاري أبٌاه وأماام ذلاك بعا  قائاد  
زم لوال التتار جٌشاً لمواجهة جٌش )جالل الدٌن( الذي أسماه )جٌش الخالص( ، والتقى الجمعان وكاد جٌش الخالص أن ٌنه

رباطة جأش السلطان وحماسة األمٌر محمود وتعاون أهل بخاري وسمرقند الذٌن هاجموا التتاار مان الخلاف فهزماوهم علاى 
 غرة وأبادوهم وتصافح الفرٌقان .

افف األمٌاران ووجادت جثاة   طأل  جاءت  األنباء بسٌر جنكٌز خان فطار إلٌه جالل الدٌن ولكنه فقد فاً طرٌقاه ثمرتاً قلباه حٌا  فخ 
السااائس فانشااال بالبحاا  عنهمااا واشااتد حزنااه علٌهمااا وٌاائس منااه جنااوده فانفهااوا ماان حولااه إال عاان بعاا  خاصااته وتركااوه   

 لٌعاونوا مجاهدي بخاري وسمرقند الذٌن داهم التتار بالدهم انتقاماً منهم لمساندة جالل الدٌن . 

قد عاد إلى بالده متعباً تاركاً جنوده ٌطاردون جاالل تدفقت سٌول التتار حتى وصلت إلى مقر السلطان ، وكان جنكٌز خان  
الدٌن وٌقبهون علٌه حٌاً وأخذوا فً مطاردته ففر منهم حتى وصل إلاى جبال لالشاطارل الاذي ٌساكنه األكاراد حٌا  لجاأ إلاى 

حرباة  أحدهم لٌخفٌه فحماه الرجل وأوصى زوجته بخدمته ، ولكن أحد الموتورٌن دخل علٌه بعدما خر  صاحب الدار وسادد
حاص )ابتعد( عنها السلطان وأخذها ، وهم أن ٌقتل الكردي لوال أناه أخباره بمكاان ولدٌاه فتركاه لٌاأتً بهماا، ولكان الكاردي 
خدعه وكر علٌه وطعنه وهو مستسلم إذ أخبره أنه باع الطفلٌن لتجار الرقٌق وهما فاً طرٌقهماا إلاى الشاام فشاعر السالطان 

                                                                            ٌجهز علٌه وهو ٌردد }أرحنً من الحٌاة فال خٌر فٌها بعد محمود وجهاد{ .                                                          باأللم الشدٌد فطلب من الكردي أن 

 من كان ٌتعزي ؟س. وهح كٌف عاش )جالل الدٌن( فى مملكته الصاٌرة بالهند وب (2
* ػبػ ػ١ؾخ دض٠ٕخ رغٛد٘ب اٌزوش٠بد األ١ٌّخ ِٓ اٌٍّه اٌزا٘ت ٚاألً٘ اٌٙبٌى١ٓ ٚوبْ ٠زؼضٜ ٠ٚجذ عٍٛاٖ فٝ )ِذّٛد , 

جٙبد( ٚوبْ ال٠ٕغٝ رذث١ش ٍِىٗ ٚرم٠ٛخ ج١ؾٗ ٚرؼض٠ض ١٘جزٗ ٚوبْ فٝ وفبح دائُ ِغ أِشاء اٌّّبٌه اٌزٝ وبٔذ رىزٕف 

ثالدٖ ٠ٚغضُٚ٘ اٌف١ٕخ ثؼذ اٌف١ٕخ ٚوبْ ٠غزطٍغ أخجبس ِّبٌىٗ اٌغبثمخ ٠ٚشلت دشوبد ٍِّىخ ال٘ٛس ٠ذفغ غبسارُٙ ػٍٝ 

 اٌززبس ثٙب ٠زشثـ ثُٙ اٌذٚائش ٠ٚزذ١ٓ اٌفشؿ ٌالٔمنبك ػ١ٍُٙ ٚاالٔزمبَ ُِٕٙ ٚاعزشداد ِّبٌىٗ ِّٚبٌه أث١ٗ ِٓ أ٠ذ٠ُٙ 

 ؟  *س. ما هدف التتار من غزو البالد اإلسالمٌة ؟ وما سٌاستهم فى تلك البالد (0
*  وبْ ٘ذفُٙ اٌزخش٠ت ٚاٌزذ١ِش ثؼذ عٍت األِٛاي ٚلزً اٌشجبي ٚإٌغبء ٚاألهفبي ثُ رؼٛد ئٌٝ ثالد٘ب دبٍِخ ِؼٙب اٌغٕبئُ 

ٚاألعالة فزخزجئ ف١ٙب ثُ رؼٛد ِشح أخشٜ ٚوبٔٛا ٠ؼمذْٚ ِغ أً٘ اٌجالد اٌزٝ ٠ؼضٚٔٙب ئرفبلبً ٠إِْٔٛ ثٗ ِٓ ػٛدرُٙ ئ١ٌُٙ 

ٓ ٠زٛعّْٛ ف١ٗ ا١ًٌّ ئ١ٌُٙ ٚاٌشمب ثغ١بعزُٙ ِٓ ػج١ذ  ثب١ٔخ ثذفغ جض٠خ وج١شح ٌُٙ َِ ٌْٛ ػ١ٍُٙ  َّٛ فٝ ثذا٠خ وً ػبَ ثُ ٠ُ

 األ٘ٛاء اٌطبِؼ١ٓ فٝ إٌّبفت ِٓ أً٘ رٍه اٌجالد .

 س. صف أحوال المدن والعواصم التى تخلى عنها )جالل الدٌن( ؟ (7
َُ٘ ٌُٙ ئال جّغ األِٛاي ِٓ  وً عج١ً ثّقبدسح أِٛاي إٌبط ٚفشك اٌنشائت * ١ٌٚٙب جّبػخ ِٓ اٌطغبح اٌّغزجذ٠ٓ ال 

 ٚعٍت أِٛاي اٌزجبس ِٚٓ ٠جشؤ ػٍٝ اٌؾىٜٛ ٠ىْٛ جضاؤٖ اٌمزً أٚ اإل٘بٔخ ٚاٌزؼز٠ت 

 س. لماذا رأي )جالل الدٌن( الفرصة سانحة لمواجهة التتار واسترداد ممالكه؟ (4
بْٔٛ ِٓ اٌظٍُ ٠ٚؾجؼٛٔٗ ػٍٝ اٌؼٛدح ئ١ٌُٙ * ألْ أرجبػٗ فٝ ٘زٖ اٌجالد وبْ ٠شاعٍٛٔٗ ٠ٚقفْٛ ٌٗ أدٛاي إٌبط ِٚب ٠ؼ

 ٠ٚؼذٚٔٗ  ثأُٔٙ عٛف ٠غبػذٚٔٗ فٝ دشٚثٗ وّب أخجشٖٚ ثأْ اٌززبس ِؾغٌْٛٛ ثذشٚة ه٠ٍٛخ ِغ لجبئً اٌزشن .

 س. كٌف استعد )جالل الدٌن( للخرو  لمواجهة التتار ؟ وما الذي فكر فٌه ؟ وكٌف حسم أمره ؟ (1
١ؼبً ِب ػذا لبئذٖ اٌىج١ش ) ثٍٙٛاْ أصثه( اٌزٜ اعزٕبثٗ ػٍٝ ٍِّىزٗ ٚرشن ٌٗ * رجٙض ٌٍّغ١ش ٚوزُ خجشٖ ػٓ إٌبط جّ

ج١ؾبً ٠ىفٝ ٌذّب٠زٙب ثُ عبس )جالي اٌذ٠ٓ( ثخّغخ آالف ِمبرً لغُّٙ ئٌٝ ػؾش فشق جؼً ػٍٝ وً ِٕٙب أ١ِشاً ٚأِشُ٘ 

ش هف١ٍٗ ً٘ ٠أخزّ٘ب ِؼٗ ثبٌغ١ش خٍفٗ ػٍٝ دفؼبد ِٓ هشق ِخزٍفخ دزٝ ال ٠ؼٍُ ثُٙ أدذ ٚفىش )جالي اٌذ٠ٓ( فٝ أِ

٠ٚؼشمّٙب ألخطبس اٌطش٠ك ِٚزبػت اٌشدٍخ اٌؾبلخ  ثُ ٠ؼشمّٙب ٌخطش ِٛاجٙخ اٌززبس اٌزٝ ال٠ؼٍُ ِق١ش٘ب ئال هللا؟ أَ 

٠زشوّٙب ِغ ٔبئجٗ ثبٌٕٙذ ٚ٘ٛ ال هبلخ ٌٗ ثفشالّٙب ٚال هبلخ ٌّٙب ثفشالٗ ٚسثّب هّغ أِشاء إٌٙذ فٝ ٍِّىخ ال٘ٛس 

 ثٗ ٠ٚمغ األ١ِشاْ فٝ لجنزُٙ , ثُ دغُ أِشٖ ٚلشس أْ ٠أخزّ٘ب ِؼٗ .ف١ٙجّْٛ ػ١ٍٙب فٝ غ١ب

 س. وهح كٌف أعد )جالل الدٌن() محموداً وجهاد (لمواجهة التتار وما الشعور الذي كان ٌسٌطر على محمود ؟ (6
ؼذّ٘ب * ا٘زُ جالي اٌذ٠ٓ ثزذس٠جّٙب ػٍٝ سوٛة اٌخ١ً ٚدًّ اٌغالح ٚعبئش أػّبي اٌفشٚع١خ ٚسثبّ٘ب رشث١خ خؾٕخ ر

ٌزذًّ اٌّؾبق ٚاٌزغٍت ػٍٝ اٌّزبػت ٚوبْ ٠ذذثّٙب ػٓ ِؼبسن خٛاسصَ ؽبح ِغ اٌززبس ٠ٚقف ٌّذّٛد ؽجبػخ ٚاٌذٖ 

)ِّذٚد( ٚغشاِٗ ثّجبسصح لٛادُ٘ ٚو١ف أف١ت فٝ ِؼشوخ ٘شاح ِٚبد ؽ١ٙذا فىبْ ِذّٛد ٠ؾؼش ثأٔٗ ع١مبرً اٌززبس ٠ِٛبً 
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ٚعبئش أٍ٘ٗ ٚوبٔذ جٙبد رؾبسوٗ ؽؼٛسٖ ٚرؾجؼٗ ػٍٝ دشٚثٗ ا١ٌّ٘ٛخ  ِب ف١ثأس ُِٕٙ ألث١ٗ ٚجذٖ ٚخبٌٗ ٚٚاٌذرٗ ٚجذرٗ

 مذ اٌززبس .

 س. كٌف استولى )جالل الدٌن( على كابل؟ ولماذا دانت له سائر بالد إٌران دون عناء كبٌر؟ (3
ٛا * عبس جالي اٌذ٠ٓ ِغ خٛاؿ سجبٌٗ ٚلطؼٛا اٌّفبصح ػٍٝ خ١ٌُٛٙ ٚػجشٚا ٔٙش اٌغٕذ ٚرجؼزُٙ فشق اٌج١ؼ دزٝ اٌزم

ج١ّؼبً ػٕذ ِّش خ١جش ٚد١ٓ الزشثٛا ِٓ وبثً ثؼث جالي اٌذ٠ٓ سعالً ئٌٝ أؽ١بػٗ ثٙب ففشدٛا ٚأؽبػٛا اٌخجش فٝ اٌّذ٠ٕخ 

فٛثت أٍ٘ٙب ػٍٝ دبوُّٙ ٚأؽ١بػٗ ٚلزٍُٛ٘ فذخً جالي اٌذ٠ٓ اٌّذ٠ٕخ دْٚ لزبي وج١ش ٚأزؾش اٌخجش فٝ عبئش اٌّذْ 

ؼثٛا ئٌٝ جٕى١ض خبْ ٠غزٕجذٚٔٗ فؼبجٍُٙ جالي اٌذ٠ٓ لجً أْ رأر١ُٙ ئِذاداد فبعزؼذ أػٛاْ اٌززبس ٌّاللبح جالي اٌذ٠ٓ ٚث

اٌززبس ِٚنٝ ٠فزخ اٌّذ٠ٕخ ثؼذ األخشٜ ثغ١ش ػٕبء ألْ أٍ٘ٙب وبٔٛا ٠ثٛسْٚ ػٍٝ دبوُّٙ د١ٓ ٠مف جالي اٌذ٠ٓ ػٍٝ 

 ي اٌذ٠ٓ.أثٛاثٙب ف١ٍٛر ٘إالء اٌخٛٔخ ثبٌفشاس ئٌٝ جٕى١ض خبْ ٚثزٌه دأذ عبئش ثالد ئ٠شاْ ئٌٝ جال

 س. وهح كٌف كان محمود وجهاد مع جالل الدٌن فى معاركه ؟ (8
* وبٔب ٠غ١شاْ د١ث عبس جالي اٌذ٠ٓ ٠ٚمَٛ ثخذِزّٙب اٌؾ١خ عالِخ ٚاٌغبئظ ع١شْٚ ٚوبْ ِذّٛد ٠ؾؼش ثبٌفشح ٚ٘ٛ 

مبئٕب ؟ ف١جزغُ ٠ٕزمً فٝ سوبة خبٌٗ ِٓ ِذ٠ٕخ ئٌٝ أخشٜ ٚوبْ ِذّٛد ٠غأي خبٌٗ أ٠ٓ أػذاؤٔب اٌززبس ؟ ِٚزٝ ٠خشجْٛ ٌٍ

 جالي اٌذ٠ٓ ٠ٚمٛي ال رزؼجً اٌؾش ٠ب ثٕٝ ئُٔٙ آرْٛ ئ١ٌٕب لش٠جبً فٕبفشٔب هللا ػ١ٍُٙ ئْ ؽبء هللا .

 س. ماذا فعل جالل الدٌن بعد أن استقر له األمر ؟ وما رأٌك فى ذلك ؟ (9
ٙب ثُ أِش ثٕمً سفبرٗ ئٌٝ لٍؼخ * لبَ جالي اٌذ٠ٓ ثاد١بء روشٜ ٚاٌذٖ ٚعبس فٝ ِٛوت ػظ١ُ ٌض٠بسرٗ فٝ اٌجض٠شح اٌزٝ دفٓ ث

أسر٘ٓ فٝ ِؾٙذ دبفً دنشٖ اٌؼٍّبء ٚاألػ١بْ ٚاٌىجشاء ِٓ ج١ّغ اٌجالد ٚثٕٝ ػ١ٍٗ لجخ وج١شح أٔفك ػٍٝ ثٕبئٙب اٌىث١ش 

 ِٓ األِٛاي ٚأسٜ أْ جالي اٌذ٠ٓ أخطأ فٝ رٌه ٚوبْ أٌٚٝ ثٗ أْ ٠ٕفك ٘زٖ األِٛاي فٝ رج١ٙض ج١ؾٗ ٚر١ّٕخ ثالدٖ 

 ٌز خان لالنتقام من جالل الدٌن ؟ وما موقف جالل الدٌن من ذلك ؟س. ماذا فعل جنك (22
* أسعً ج١ٛؽبً وج١شح ٌمزبي جالي اٌذ٠ٓ ٚجؼً أدذ أثٕبئٗ ػٍٝ ل١بدح ٘زٖ اٌج١ٛػ ٚرجٙض جالي اٌذ٠ٓ ٌٍمبئُٙ ٚعبس ئ١ٌُٙ 

  ثأسثؼ١ٓ أٌفبً ٠زمذُِٙ ج١ؾٗ اٌخبؿ ج١ؼ اٌخالؿ ٚداسد ِؼشوخ ٘بئٍخ ث١ٓ اٌفش٠م١ٓ فٝ عًٙ ِشٚ

 س. كٌف انتصر )جالل الدٌن( على التتار فى معركة سهل مرو ؟  (22
* ثجذ ج١ؼ اٌخالؿ دزٝ ثبد ِؼظّٗ ٚامطشثذ ففٛف اٌّغ١ٍّٓ ٠ٚئظ جالي اٌذ٠ٓ ِٓ االٔزقبس فقُّ ػٍٝ  

االعزؾٙبد فٝ اٌّؼشوخ ٚدث ِذّٛداً ػٍٝ اٌثجبد ٚرمذَ ٠ذشك سجبٌٗ ػٍٝ اٌمزبي ٠ٚجّغ ففٛفُٙ ٠ٚمبرً ثٕفغٗ ٚاأل١ِش 

اٌقغ١ش ٚساءٖ ٚاٌغ١ف فٝ ١ّ٠ٕٗ فذثذ اٌذّبعخ ٚاٌذ١ّخ فٝ ٔفٛط اٌّغ١ٍّٓ ٚلبرٍٛا دْٚ اٌغٍطبْ ٚث١ّٕب اٌززبس 

ظب٘شْٚ ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ ئرا ثقفٛف اٌززبس رنطشة ٚاسرفغ فٛد هللا أوجش ٔذٓ جٕٛد هللا فظٓ اٌّغٍّْٛ أُٔٙ ِالئىخ 

دلخ ٚدبٚي اٌززبس  اٌٙشة ٌٚىٓ رٍمبُ٘ اٌّغٍّْٛ ِٓ أً٘ ثخبسٜ ثؼثُٙ هللا ٌزأ١٠ذ اٌّغ١ٍّٓ فذٍّٛا ػٍٝ اٌززبس دٍّخ فب

 ٚعّشلٕذ ٚأثبدُٚ٘ ػٓ ثىشح أث١ُٙ .

 : س.ماذا تعرف عن جٌش الخالص ؟  (20
ػشف اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ جٕى١ض خبْ لذ أسعً ج١ٛؽبً ػظ١ّخ ٌمزبٌٗ ثم١بدح أدذ أثٕبئٗ فزجٙض ٌٍمبئُٙ , ٚعبس فٟ * 

بؿ اٌزٞ أرٝ ثٗ ِٓ إٌٙذ ٚعّبٖ ج١ؼ اٌخالؿ , ٚوبْ لذ ثمٝ ِٕٗ ص٘بء ثالثخ آالف أسثؼ١ٓ أٌفبً ٠زمذُِٙ ج١ؾٗ اٌخ

فٍمٟ جّٛع اٌززبس فٟ عًٙ ِشٚ ٚداسد ث١ٓ اٌفش٠م١ٓ ِؼشوخ ِٓ أ٘ٛي اٌّؼبسن , ثجذ ف١ٙب ج١ؼ اٌخالؿ دزٝ ثبد 

 ِؼظّٗ ٠ٚئظ جالي اٌذ٠ٓ ِٓ االٔزقبس فقُّ ػٍٝ أْ ٠غزؾٙذ فٟ اٌّؼشوخ .

 الدٌن من جٌش بخاري وسمرقند ؟ س. ما موقف جالل  (17

* فشح اٌغٍطبْ ثج١ؼ ثخبسٜ ٚعّش لٕذ ٚأثٕٝ ػ١ٍُٙ ٚلبي ٌُٙ :)ئٔىُ جٕٛد هللا دمب ٚئٕٔب ِذ٠ْٕٛ ٌىُ ثذ١برٕب( 

 ٚأوشُِٙ ٚخٍغ ػ١ٍُٙ ٚػشك ػ١ٍُٙ االٔنّبَ ئٌٝ ج١ؾٗ فمجٍٛا ؽبوش٠ٓ.

 عدما فعله األخٌر بأهل بخاري ؟ س: بما تبرر تباطؤ جالل الدٌن فى الخرو  لمالقاة جنكٌز خان ب   (24
*  رجبهأ جالي اٌذ٠ٓ فٝ اٌخشٚج ٌّاللبح جٕى١ض خبْ الٔؾغبٌٗ ثأِش ِذّٛد ٚجٙبد اٌٍز٠ٓ مبػب ُِٕٙ فٝ هش٠ك ػٛدرٗ 

فٝ غضٚ ثالد اٌٍّه األؽشف ٚ٘ٛ ٠جزبص ثالد األوشاد فبٔؾغً ثبٌجذث ػّٕٙب, ٚػٓ اٌؾ١خ عالِخ إٌٙذٜ ٚع١شْٚ 

 ّٙب ٚدشاعزّٙب, فجؼث سجبٌٗ فٝ هٍجُٙ ٚاٌزفز١ؼ ػُٕٙ, ئال أُٔٙ ٌُ ٠ؼثشٚا ػٍٝ أثش. اٌغبئظ اٌّٛو١ٍٓ ثخذِز

 س. ما الذي غٌر من طباع جالل الدٌن وجعله سٌئ الخلق ؟  (21
* رغ١شد هجبع جالي اٌذ٠ٓ, ٚفبس عٟء اٌخٍك ٔز١جخ ٌفمذٖ ٌٚذ٠ٗ ِذّٛد ٚجٙبد ٠ٚأط سجبٌٗ ِٓ اٌؼثٛس ػ١ٍّٙب ٌزا 

 ٗ. عبءد دبٌزٗ ٚرغ١شد هجبػ

 س. وهح موقف رجال جالل الدٌن منه بعد أن ساءت حالته؟ (26
* رغًٍ جٕٛدٖ ِٓ دٌٛٗ ٌٚذمٛا ثاخٛأُٙ اٌّجب٘ذ٠ٓ ِٓ أً٘) ثخبسٜ ٚعّش لٕذ( ٚلبرٍٛا اٌززبس ث١ٓ) رجش٠ض ٚد٠بسثىش( 

ؼٗ ئال فئخ ل١ٍٍخ ٚ٘ضُِٛ٘ ٌٚىٓ اٌززبس رذفمٛا وبٌغ١ً فبوزغذٛا وً ِب أِبُِٙ دزٝ ٚفٍٛا ئٌٝ ِمش جالي اٌذ٠ٓ ٌُٚ ٠ىٓ ِ

فّّذ ػٍٝ ػذَ اٌزخٍٝ ػٕٗ فٝ ِذٕزٗ ٚاٌذفبع ػٕٗ فأسوجٖٛ ػٍٝ فشعٗ اٌزٜ أطٍك ثٗ ٚهبسدٖ جٕٛد اٌززبس دزٝ ٌجأ 

ئٌٝ أدذ ججبي األوشاد فٍجأ )جالي اٌذ٠ٓ( ئٌٝ أدذ األوشاد ٚلبي ٌٗ أٔب اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ اعزجمٕٝ ٚأخفٕٝ ػٕذن ٚعأجؼً 
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 ٚأٚفٝ صٚجزٗ ثخذِزٗ .ِٕه ٍِىبً فذّبٖ اٌىشدٜ 

 س. وما األوامر الصارمة التى أصدرها جنكٌز خان إلى رجاله؟ وما داللتها على نفسٌة مصدرها؟  (23
*  األٚاِش اٌقبسِخ اٌزٝ أفذس٘ب جٕى١ض خبْ لجً ػٛدرٗ ئٌٝ ثالدٖ ثغجت ِشمٗ أال ٠مزٍٛا جالي اٌذ٠ٓ ئرا ظفشٚا ثٗ ٚاْ 

١ٌشٜ سأ٠ٗ ف١ٗ ٠ٕٚزمُ ِٕٗ ثٕفغٗ. ٚرذي ٘زٖ األٚاِش ػٍٝ ِذٜ غ١ع جٕى١ض ٠جزٙذٚا فٝ اٌمجل ػ١ٍٗ ٚدٍّٗ د١بً ئ١ٌٗ 

 خبْ ِٓ جالي اٌذ٠ٓ ٚوش٘ٗ ٌٗ ٚسغجزٗ فٝ االٔزمبَ ِٕٗ ث١ذٖ أزمبِبً ِشٚػبً. 

 س. وهح كٌف كانت نهاٌة جالل الدٌن. (28
فبدجٗ فٍّب خشج فبدت  * وبْ ٕ٘بن وشدٜ ِٛرٛس ِٓ جالي اٌذ٠ٓ  ٌّذٗ د١ٓ دخً اٌج١ذ ٚػشفٗ  فبٔزظش خٍٛ اٌج١ذ ِٓ

َُ ال رمزٍْٛ ٘زا اٌخٛاسصِٝ اٌزٜ ال أِبْ ٌٗ ٚال خ١ش  اٌج١ذ ,جبء اٌىشدٜ اٌّٛرٛس ٚث١ذٖ دشثخ ٚلبي الِشأح فبدت اٌج١ذ ٌ

ٕٗ صٚجٝ فٙض اٌىشدٜ اٌّٛرٛس دشثزٗ  َِّ ف١ٗ ٚلذ لزً أخبً ٌٝ خ١شاً ِٕٗ؟ فمبٌذ اِشأح فبدت اٌج١ذ ال عج١ً ئٌٝ رٌه فمذ أ

الي اٌذ٠ٓ اٌزٜ دبؿ ػٕٙب فٕؾجذ اٌذشثخ فٝ اٌجذاس فأخز٘ب )جالي اٌذ٠ٓ( ٚأ٠مٓ اٌىشدٜ أٗ ِمزٛي فمبي : ٚٚجٙٙب ئٌٝ ج

ِّٓ اٌىشدٜ ػٍٝ د١برٗ ٚهٍت  ئْ رمزٍٕٝ وّب لزٍذ أخٝ فمذ ؽف١ذ ٔفغٝ ثبخزطبف ٌٚذ٠ه فٍّب عّغ جالي اٌذ٠ٓ ٘زٖ اٌىٍّخ أ

ج اٌىشدٜ ٚأ٠مٓ أٔٗ فٝ ِأِٓ ِٓ ثطؼ )جالي اٌذ٠ٓ( لبي ٌٗ ِٕٗ أْ ٠ز٘ت ٠ٚأرٝ ثّٙب ٚعٛف ٠ىبفئٗ ػٍٝ رٌه فٍّب خش

اٌىشدٜ ٌمذ ثؼذ ٌٚذ٠ه ٌزجبس اٌشل١ك فغمو جالي اٌذ٠ٓ  ػٍٝ جٕجٗ فؼبد اٌىشدٜ ٚاٌزمو اٌذشثخ ٚهؼٓ ثٙب جالي اٌذ٠ٓ اٌزٜ 

َّٝ ٚأسدٕٝ ِٓ اٌذ١بح فال خ١ش فٝ اٌذ١بح ثؼذ ِذّٛد ٚجٙبد  . اعزغٍُ ٌٍىشدٜ ٚلبي ٌٗ أجٙض ػٍ
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 تتدرٌبا

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة : هع عالمة )أ
 (           )            دض٠ٕخ. ػ١ؾخ ثبٌٕٙذ اٌقغ١شح ٍِّىزٗ فٟ اٌذ٠ٓ جالي اٌغٍطبْ ػبػ .1

 (   )        جٙبد. ٚ ِذّٛد اٌذج١ج١ٓ ٌٚذ٠ٗ فٟ اٌٛد١ذح عٍٛاٖ ٠جذ وبْ .0

 (   )       أؾغً جالي اٌذ٠ٓ ثبٌطف١ٍٓ ػٓ رٕظ١ُ ؽئْٛ اٌج١ؼ ٚرذث١ش ٍِىٗ .7

 (   )        اٌّّبٌه اٌقغ١شح اٌّذ١طخ ثال٘ٛس  دىبَ عبٌُ جالي اٌذ٠ٓ  .4

 (   )    اٌذٚائش. ثُٙ ٠زشثـ , ثٙب اٌززبس دشوبد ٠ٚشلت اٌغبثمخ ِّبٌىٗ أخجبس ٠زٕغُوبْ جالي اٌذ٠ٓ  .8

 (   )          اٌززبس أِخ رطّغ فٟ اٌزٛعغ ٚاِزالن اٌجالد. .0

 (   )    رٍه اٌجالد. أً٘ ِٓ ثغ١بعزُٙ ٚاٌشمب ئ١ٌُٙ ا١ًٌّ ف١ٗ ٠زٛعّْٛ ِٓ ػٍٝ اٌجالد وبْ اٌززبس ٠ٌْٛٛ .3

ُّ  وبْ ٘إالء اٌٛالح اٌّٛاٌْٛ ٌٍززبس ال .1  (   )       عج١ً. وً ِٓ اٌّبي جّغ ئال ٌُٙ َ٘

 (   ) .اٌذىبَ اٌؼّالءوبْ ٌجالي اٌذ٠ٓ  أػٛأب ٚأٔقبسا وثش فٟ ِّبٌىٗ اٌغبثمخ ٠شاعٍٛٔٗ ٠ٚذشمٛٔٗ ػٍٝ رخ١ٍقُٙ ِٓ  .0

 (   )      ٚجذ جالي اٌذ٠ٓ اٌفشفخ عبٔذخ العزشداد ِّبٌىٗ ثغجت ِٛد جٕى١ض خبْ. .16

 (   )     ٓ ثغشاق.ع١ف اٌذ٠ اٌىج١ش لبئذٖ ػذا ِب ج١ًّؼب إٌبط خجش خشٚجٗ ػٓ ٚوزُ جالي اٌذ٠ٓ  .11

 (   )          لغُ جالي اٌذ٠ٓ ج١ؾٗ ئٌٝ خّظ فشق. .10

 (   )      لشس جالي اٌذ٠ٓ  رشن اٌطف١ٍٓ ثبٌٕٙذ خٛفب ػ١ٍُٙ ِٓ اٌٛلٛع فٟ أ٠ذٞ اٌززبس. .17

 (   )    اٌفشٚع١خ. أػّبي ٚعبئش اٌغالح ٚدًّ اٌخ١ً سوٛة ػٍٝ فغشّ٘ب ٔؾأ ِذّٛد ٚجٙبد ِٓ .14

 (   )    ُِٕٙ. ف١ثأس اٌشجبي جٍغِ ثٍغ ئرا , ِب ٠ِٛب اٌززبس ع١مبرً ثأٔٗ ٔفغٗ لشاسح فٟ ٠ؾؼش ِذّٛد وبْ .18

 (   )     اٌزمٝ جالي اٌذ٠ٓ ثفشق ج١ؾٗ ػٕذ ٔٙش اٌغٕذ ثُ لبَ ثؼجٛسٖ ِؼُٙ فٟ عفٓ ػّاللخ. .10

 (   )         . وج١ش لزبي ثذْٚ فٍّىٙب ِذ٠ٕخ ثبثً  اٌذ٠ٓ جالي دخً .13

 (   )    . فٍّىٙب أرسث١جبْ ثُ , ػ١ٍٙب فبعزٌٟٛ األ٘ٛاص ئٌٝ فبس ثُ , ئٌٝ وشِبْ  اٌذ٠ٓ جالي ٚفً .11

 (   )       لبئً ٘زٖ اٌؼجبسح ٘ٛ  اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ. " ؟ اٌززبس أػذاؤٔب " أ٠ٓ .10

 (   )       األِٛس ٘ٛ رم٠ٛخ ج١ؾٗ. ٌٗ اعززجذ أْ ثؼذ اٌذ٠ٓ جالي ثٗ ا٘زُ ِب أٚي .06

 (   )   ٚاٌىجشاء. اٌؼٍّبء دنشٖ دبفً ِؾٙذ فٟ"  غضٔخ"  ثّذ٠ٕخ فذفٕٗ سفبد ٚاٌذٖ  ثٕمً أِشجالي اٌذ٠ٓ  .01

 (   )        عبس جالي اٌذ٠ٓ ثج١ؼ ٠جٍغ ػذدٖ أسثؼ١ٓ أٌف ٌّاللبح اٌززبس. .00

 (   )     هٍك جالي اٌذ٠ٓ اعُ " ج١ؼ اٌخالؿ " ػٍٝ اٌج١ؼ اٌز٠ٟ خبك ِؼشوخ عًٙ ِشٚ.أ .07

 (   )     أزقش اٌّغٍّْٛ فٟ ِؼشوخ عًٙ ِشٚ ثفنً ِغبػذح جٕٛد ثخبسٜ ٚعّشلٕذ .04
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 (   )      ػشك جالي اٌذ٠ٓ ػٍٝ جٕٛد ثخبسٜ ٚعّشلٕذ االٔنّبَ ٌج١ؾٗ فشفنٛا.. .08

 (   )       اخزطف اٌطفالْ أثٕبء رٛجٗ ج١ؼ جالي اٌذ٠ٓ ٌّاللبح جٕى١ضخبْ. .00

 (   )    ٌّب ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌززبس. اٌجذث ػٓ اٌطف١ٍٓ  جالي اٌذ٠ٓ ج١ؾٗ ثّٛافٍخ اٌزمذَ ٚأسجأأِش  .03

 (   )          أزمُ جٕى١ض خبْ ِٓ أً٘ ثخبسٜ ؽش أزمبَ. .01

 (   )        ٠ئظ سجبي جالي اٌذ٠ٓ ِٕٗ فزشوٖٛ ٚرٛجٙٛا ٌّمبرٍخ اٌززبس. .00

 (   )         ػبد جٕى١ض خبْ ئٌٝ ثالدٖ ثؼذ أْ أزمُ ِٓ جالي اٌذ٠ٓ. .76

 (   )          اٌخ١ً. سوٛة فٟ ٠جبسٞ وبْ جالي اٌذ٠ٓ ال .71

 (   )       ٌجأ جالي اٌذ٠ٓ ئٌٝ ججً األوشاد ٚاعزجبس ثأدذ األوشاد فأجبسٖ ٚأخفبٖ. .70

 (   )      فٟ خاله ػٍٝ ٠ذ اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ. أثٖٛ وبْ اٌىشدٞ اٌّٛرٛس لذ لزً  .77

 (   )          لزً جالي اٌذ٠ٓ اٌىشدٞ ألٔٗ اخزطف ٌٚذ٠ٗ. .74

 (   )         رُ ث١غ ِذّٛد ٚجٙبد ٌزبجش سل١ك ِٓ ثالد اٌؾبَ. .78
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 :من بٌن البدائل المتاحةحٌحة لما ٌلً تخٌر اإلجابة الص -ب
 ؽؼٛس "جالي اٌذ٠ٓ " ٚ٘ٛ  فٟ إٌٙذ وبْ : -1

 .ٍتفائال  □     عؼيذا.  □حضيْا                             □يائغا                             □

 ِب وبْ ٠خفف ػٓ جالي اٌذ٠ٓ ٠ٚغّشٞ ػٕٗ : -0

 اىطفالُ ٍحَ٘د ٗجٖاد . □        .خشٗجٔ ىيظيذ  □  تضايذ ٗاتغاع ٍينٔ     □حشٗتٔ ٗاّتظاساتٔ             □

 وٍّب سأٜ "جالي اٌذ٠ٓ " اٌطف١ٍٓ ٠ٍٙٛاْ ٠ٍٚؼجبْ : -7

 يشاسمَٖا في اىيؼة  .   □يظشفَٖا ػِ اىيؼة            □                .ييٍَٖ٘ا ػيٚ رىل  □ يحثَٖا ػيٚ اىيؼة           □

 :  ثغجتسأٜ جالي اٌذ٠ٓ أْ اٌفشفخ عبٔذخ ٌٍّغ١ش ئٌٝ ِّبٌىٗ اٌزا٘جخ  ٚاعزشداد٘ب ,  -4

 اّشغاه جْنيضخاُ      □     ٍغاّذج إٔو اىْٖذ ىٔ       □     .ٍشاعيح أػ٘أّ ىٔ ٗتشجيؼٔ□  تناٍو ٗاعتؼذاد جيشٔ         □

 ٘ٛ :وبْ اٌٙذف اٌذم١مٟ ٌٍززبس ِٓ غبسارُٙ  -8

 اىتثإي ٗاىضٕ٘  . □          .اىقضاء ػيٚ اإلعالً  □اىَيل ٗاىحنٌ             □                          ٗاىْٖةاىقتو ٗاألعش□ 

 وزُ اٌغٍطبْ "جالي اٌذ٠ٓ " خجش ِغ١شٖ ػٓ اٌج١ّغ ِبػذا : -0

 تٖي٘اُ أصتل  .    □            .اىحاسث عيشُٗ  □عيف اىذيِ تغشاق           □      اىشيخ عالٍح                       □

 وبْ ػذد ج١ؼ "جالي اٌذ٠ٓ " د١ٓ خشج ِٓ إٌٙذ : -3

 ف  .تغؼح آال  □               .ثَاّيح آالف  □      عثؼح آالف           □خَغح آالف                             □

 لغُ "جالي اٌذ٠ٓ " ج١ؾٗ ئٌٝ : -1

 خَظ ػششج فشقح  . □       ػشش فشق                □            عثغ فشق□     خَظ فشق            □

 رمغ١ُ "جالي اٌذ٠ٓ " ٌج١ؾٗ ٠ذي ػٍٝ : -0

 خثشتٔ ٗحنَتٔ .  □ثقتٔ ٗاػتضاصٓ                 □              .مثشج ػذد اىجيش□  خ٘فٔ ٗاضطشاتٔ          □

 اٌغٍطبْ "جالي اٌذ٠ٓ " لجً خشٚجٗ ِٓ إٌٙذ ٘ٛ :رفى١ش األِش اٌزٞ ؽغً  -16

 اططحاب اىطفييِ  .   □تذتيش ٍَينتٔ تاىْٖذ                   □                      .تجٖيض اىجيش□  ػث٘س اىْٖش           □

 ىش   جالي اٌذ٠ٓ فٟ أِش اٌطف١ٍٓ ٚاعزمش سأ٠ٗ ػٍٝ : ف -11

 يأخز ٍحَ٘دا ٗيتشك جٖاد .   □يتشمَٖا في اىْٖذ            □            .يغيََٖا ىيشيخ عالٍح □  يأخزَٕا ٍؼٔ          □

 وبْ " ِذّٛد " ٠غّغ أخجبس اٌززبس ِٓ خبٌٗ " جالي اٌذ٠ٓ " ف١ؾؼش ثـ : -10

 يطشب ىٖا ٗيتحَظ . □     يحضُ ىٖا ٗيخاف            □                  .ال يثاىي تٖا □  يغضة ٍْٔ ٗييأط          □

 األِش اٌزٞ وبْ ٠ؾغً " ِذّٛدا " ٠ٚفىش ف١ٗ فٟ هفٌٛزٗ ٘ٛ : -17

 صٗاجٔ ٍِ جٖاد .  □اه اىتتاس          قت □                 .اىخشٗج ىيظيذ□                  ٍيشاثٔ ٍيل خاىٔ        □
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 وبْ ِذّٛد ٠ٕفظ ػٓ ّ٘ٗ ٚسغجزٗ فٟ لزبي اٌززبس ثـ : -14

 .أحالٍا ٍضػجح تؤسقٔ□   ٍؼاسك خياىيح ٍغ اىتتاس .□ قظض اىشيخ عالٍح        □قظض خاىٔ ػِ اىتتاس            □

 لزبي اٌززبس : وبٔذ " جٙبد " وٍّب أؾغً ِذّٛد ثبٌزفى١ش فٟ -18

 .تخثش أتإا ىيَْؼٔ□                 تتشمٔ ٗتغضة ٍْٔ  . □تشجؼٔ ٗتغاّذٓ              □تَْؼٔ ٗتؼْفٔ                 □

 ػجت "جالي اٌذ٠ٓ " ِٓ ٔفغٗ ئر فىش فٟ رشن اٌقج١١ٓ ثبٌٕٙذ ثغجت : -10

 .األٗىٚ ٗاىثاىثح□              . تؼيقَٖا تاىيؼة     □      َٖا تقتاه اىتتاس      فشحت □شذج خ٘فَٖا ٍِ اىتتاس           □

 ػجش "جالي اٌذ٠ٓ ٔٙش اٌغٕذ ػٕذ ػٛدرٗ ِٓ إٌٙذ : -13

 في ٍشامة ػظيَح .  □                  .ػثش جغش خشثي□                عثاحح         □          في ٍشامة طيذ           □

 ؼ ثؼذ ػجٛس إٌٙش ػٕذ :اٌزمٝ "جالي اٌذ٠ٓ ثفشق اٌج١ -11

 ٍَش خيثش .   □         غضّح                   □                          .ٍذيْح ماتو  □                       تخاسٙ          □

 ؽؼٛس أً٘ اٌّّبٌه اٌّغٍٛثخ ِٓ جالي اٌذ٠ٓ ػٕذِب عّؼٛا ثؼٛدرٗ ٘ٛ : -10

 .أتيغ٘ا جْنيض خاُ□                       حضّ٘ا ٕٗشت٘ا .   □فشح٘ا ٗثاسٗا                  □ خاف٘ا ٗغضث٘ا              □

 اعزشد "جالي اٌذ٠ٓ " ِؼظُ ِّبٌىٗ ثذْٚ لزبي ثغجت : -06

 . اىثاّيح ٗاىثاىثح □           فشاس حاٍيتٖا               □ٍغاػذج إٔيٖا                  □                  ٕشٗب اىتتاس  □

 ٠ب ثٕٟ , ئُٔٙ أرْٛ ئ١ٌٕب لش٠جب ....  " لبئً اٌؼجبسح  :" الرزؼجً اٌؾش  -01

 .األٍيش تٖي٘اُ أصتل□            اىغائظ عيشُٗ  . □اىغيطاُ جاله اىذيِ               □              اىشيخ عالٍح          □

 : ٘ٛ"ٌٟٚ ػٙذٖ  اٌّمقٛد ثـ" "ػبدد ا١ٌّبٖ ئٌٝ ِجبس٠ٙب , ٚخطت ٌٍجالي اٌذ٠ٓ ٚ ٌٟٚ ػٙذٖ " -00

 .قائذٓ تٖي٘اُ أصتل  □           اتِ أختٔ ٍحَ٘د .  □اتْتٔ جٖاد                 □ اتْٔ تذس اىذيِ                        □

 أٚي ِب ا٘زُ ثٗ "جالي اٌذ٠ٓ" ثؼذ اعزشداد ِّبٌىٗ ٘ٛ : -07

 إحياء رمشٙ ٗاىذٓ   .   □           .االّتقاً ٍِ اىؼَالء  □اىنٔ      تذتيش ٍَ  □تجٖيض جيشٔ ٗتذسيثٔ                  □

 : اٌذ٠ٓ ػٍٝ اٌج١ؼ اٌزٞ جبء ِؼٗ ِٓ إٌٙذ العزشداد ِّبٌىٗ اعُجالي  أهٍك  -04

 .جيش عَشقْذ□                      . تخاسٙجيش    □جيش اىخالص            □           جيش االّتقاً          □

 فٟ ِؼشوخ " عًٙ ِشٚ" ثغجت :امطشثذ ففٛف اٌززبس  -08

 اعتَاتح اىغيطاُ ٗجْ٘دٓ  □    .ٍ٘خ جْنيض خاُ□  ٍؼاّٗح اىثخاسييِ ٗاىغَشقْذييِ      □خذػح عيف اىذيِ تغشاق       □

 فغش اٌّغٍّْٛ ٘زبفبد اٌجخبس١٠ٓ ٚاٌغّشلٕذ١٠ٓ فٟ ِؼشوخ " عًٙ ِشٚ" ثأٔٙب : -00

 .متيثح عيف اىذيِ تغشاق  □          ٍالئنح ٍِ اىغَاء .  □سٗح خ٘اسصً شآ           □طالح اىذيِ            سٗح   □

 ػشك "جالي اٌذ٠ٓ |" ػٍٝ اٌجخبس١٠ٓ االٔنّبَ ئٌٝ اٌج١ؼ فىبْ ِٛلفُٙ : -03

 .ٗتشم٘ٓ غضث٘ا  □          سفض٘ا ٕٗذدٗٓ  .□               سفض٘ا ٗشنشٗٓ       □             قثي٘ا ٗاّضَ٘ا            □

 فمذ "جالي اٌذ٠ٓ اٌطف١ٍٓ فٟ هش٠ك ػٛدرٗ ِٓ : -01

 .غضّح  □                                   تالد فاسط  . □تالد األمشاد              □             تالد اىْٖذ                 □

 ثذث اٌغٍطبْ ػٓ اٌطف١ٍٓ فٍُ ٠جذ ئال : -00

 .جثح أحذ اىخاطفيِ  □ .              جثح ج٘اد ٍحَ٘د     □       جثح عيشُٗ       □          جثح اىشيخ عالٍح           □

 ِّب أوذ ٌٍغٍطبْ اخزطبف اٌطف١ٍٓ : -76

   جثح ألحذ جْ٘دٓ  □سعاىح اىخاطفيِ ىٔ           □       .جثح أحذ اىخاطفيِ  □       جثح اىحاسط عيشُٗ ػث٘سٓ ػيٚ    □

 خبْ " فىبْ : رٛاٌذ اٌشعبئً ػٍٝ "جالي اٌذ٠ٓ " رخجشٖ ثمذَٚ "جٕى١ض . -71

 اىثاّيح ٗاىثاىثح   □يؼذ تقشب اىَغيش                  □           يؼشع ػِ اىشد           □                     .ال يقشإٔا  □

 جٕٛد " جالي اٌذ٠ٓ " :أنّبَ ثؼذ  ػٍٝ اٌززبس ِّب لٜٛ أًِ اٌجخبس١٠ٓ فٟ االٔزقبس -70

 ػ٘دج جاله اىذيِ ّفغٔ إىيٌٖ    □ػ٘دج جْنيض خاُ إىٚ تيذٓ         □   ِ    ٗط٘ه جيش جاله اىذي  □     مثشج ػذدٌٕ  □

 اٌغجت اٌزٞ ِٕغ اٌززبس ِٓ لزً " جالي اٌذ٠ٓ " ٘ٛ : -77

 ىٌٖ  . أٍش جْنيض خاُ □     ق٘تٔ ػيٚ ٍحاستتٌٖ          □  ٕشٗتٔ ٌٍْٖ        □           اعتثغاه سجاىٔ في اىذفاع ػْٔ  □
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 اخزجأ "جالي اٌذ٠ٓ " ثؼذ فشاسٖ ِٓ اٌززبس فٟ : -74

  .  جثو اىشطاس   □                   .ٍذيْح الٕ٘س  □                    ٍذيْح تخاسٙ      □         ٍذيْح آٍذ                  □

 : لبَ اٌىشدٞ اٌّٛرٛس ثمزً جالي اٌذ٠ٓ ألٔٗ  -78

 .  قتو أخآ   □             .قتو اتْٔ  □              قتو أٍٔ □                                     قتو أتآ  □
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