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 & ملخص الفصل
فالن فً بٌت الشٌخ غانم حٌاة هانئة لما وجداه من حسن رعاٌة وحب عوضهما حنان األب ولذكائهما الشدٌد عاش الط  

 تعلماً اللغة العربٌة وقد أحس الشٌخ أن هللا عوضه بهما عن ابنه الفاسد )موسى( .
ل الدٌن وحنن الطفالن وردت أنباء بموت ملك التتار وجالل الدٌن ففرح الناس بذلك وقد شمت الكثٌرون فً موت جال  

 حنناً شدٌداً وانقطع أملهما ولكن كان عناؤهما حب الشٌخ . 
بعد عشر سنوات ٌبلغ قطن مبلغ الرجال وتكبر الفتاة وتقوى عالقة الحب بٌنهما وقد الحظ ذلك الشٌخ ونوجته فرعٌا     

ل إتمام عهده فأوصى لهما بجنء من هذا الحب العفٌف وتعهدانه بالنواج ولكن الشٌخ أصٌب بشلل فخشً أن ٌموت قب
ثروته وعتقهما ولكن االبن العاق كان ٌكدر صفو سعادتهما ونادت غٌرته من قطن الذي انفرد بثقة أبٌه وسلمه مقالٌد 

خنائنه وجعل راتب موسى ٌخرج من ٌد قطن فكان ٌطلب منه نٌادة راتبه من وراء أبٌه لٌنفق على أصدقاء السوء وصار 
 البٌت وهم بضرب أمه لوال أن قطن تصدى له .ٌشرب الخمر فً 

ولما مات الشٌخ أبطل موسى الوصٌة وتحرش بقطن وأخذ ٌغانل جلنار ولما لم ٌجدد سبٌالً إلٌها دبر مؤامرة لبٌعها     
 لتاجر مصري من وراء أمه ولم تجد محاولة األم لشرائها من المشتري . 

ر قطن وسٌدتها وسافرت مع المشترى إلى مصر وهى تسمع كلمات قطن وكانت لحظة الفراق القاسٌة وودعت جلنا    
ترن فً أذنٌها )توكلً على هللا وثقً بأنه على جمعنا إذا ٌشاء قدٌر( ورأت األم ذلك فطلبت من قطن قتل ابنها لكنه اعتذر 

 لها ألنه ابن مواله الذي أكرم مثواه .  
الفعراش( معولى ابعن العنعٌم ٌشعكو لعه سعوء معاملعة موسعى أقبعل  وذات ٌوم كان قطن ٌجلس معع صعدٌقه )الشعٌخ علعى   

موسى وسب قطن وضربه على وجهه والذي قال له )ال ٌمنعنً من البطش بك إال احترامً ذكرى أبٌك( فلعنه موسى ولععن 
طعن أباه وجده فبكى قطن ولما واساه الشٌخ على كشف له عن حقٌقتعه فتهلعل وجعه الشعٌخ ألنعه كعان ٌحعدس )ٌظعن( بأصعل ق

وكانت فراسته فً محلها إذ توقع منذ عرفه أنه لٌس مملوكاً عادٌاً بل توقع أنه ابن أمٌعر أو ملعك نكبعه النمعان عندئعذ طلعب 
من الشٌخ إٌجاد حل للخالص من حٌاته مع موسى فطمئنه أنه سوف ٌخبر معواله )ابعن العنعٌم( وٌجعلعه ٌشعترٌه دون علعم 

 .موسى وهنا هدأت نفس قطن وتفاءل خٌراً 

 : ماذا تعرف عن الشٌخ غانم المقدسً وابنه موسى ؟  س (1
خـ: وبْ ِٓ أػ١بْ دِشك ٚٚخٙبئٙب اٌّؼذٚد٠ٓ ٌٗ أِالن وج١شح ٚػ١بع ٚاعؼخ ٚسثٙب ػٓ أثبئٗ ٚوبْ سخالً ؽ١جبً ٠ست 

 اٌظذلخ ٠ٚسؼش ِدبٌظ اٌؼٍُ ٚلذ وجش فٟ اٌغٓ . 

 : لماذا اشترى الشٌخ غانم المقدسً قطن وجلنار ؟  س (0
ئظ اٌش١خ ِٓ ئطالذ اثٕٗ فىش فٟ ششاء غالَ ٚع١ُ زغٓ اٌطٍؼخ ٠أٔظ ٌٗ ٠ٚطّئٓ ئ١ٌٗ ٠ٚدذ ػٕذٖ ِب خـ : ٌّب ٠

فمذٖ فٟ ٌٚذٖ فدٙذ صِٕبً ٠زجغ أعٛاق اٌشل١ك ١ٌدذ اٌغالَ اٌزٞ ٠طّر ئ١ٌٗ ززٝ ٚخذ ػبٌزٗ فٟ لطض فبشزشاٖ وّب 

 اشزشٜ خٍٕبس ١ٌزخز٘ب اثٕخ رإٔظ صٚخزٗ اٌؼدٛص . 

 غانم الصبٌٌن ؟ : كٌف عامل الشٌخ  س (7
خـ : رج١ٓ اٌش١خ ئخالص اٌظج١١ٓ فٟ زجٗ ٚرؼٍمّٙب اٌشذ٠ذ ثٗ فأٔضٌّٙب ِٓ ٔفغٗ ِٕضالً وش٠ّبً ٚثبٌغ فٟ سػب٠زّٙب 

 ٚاٌؼطف ػ١ٍّٙب وّب أٔٗ ّٚوً ٌّٙب ِٓ عبػذّ٘ب فٟ رؼٍُ اٌٍغبْ اٌؼشثٟ . 

 : ما النتائج التً ترتبت على موت الطاغٌة جنكٌن خان ؟  س (4
: سخغ اٌززبس اٌز٠ٓ ٠مبرٍْٛ خالي اٌذ٠ٓ ئٌٝ ثالدُ٘ ٚسخؼٛا ػٓ غضٚ ثالد اإلعالَ ٚفشذ إٌبط ٚر٘ت  خـ : إٌزبئح

 ػُٕٙ ِب وبْ ٠غبٚسُ٘ ِٓ اٌخٛف ٚاٌٍٙغ . 

 : انقسم الناس فرٌقٌن من موت السلطان جالل الدٌن وضح ذلك .  س (8
ِٓ األفبػ١ً إٌّىشح ُِٕٚٙ ِٓ زضْ ػ١ٍٗ  خـ : ُِٕٙ ِٓ شّذ ثّٛد خالي اٌذ٠ٓ ٌّب اسرىجٗ فٟ ثالد اٌٍّه األششف

 ٌّب لبَ ثٗ ٚلبَ ثٗ أثٖٛ ِٓ خٙبد اٌززبس ٚ طذ خّٛػُٙ ػٓ ثالد اإلعالَ . 

 : لماذا انقطع األمل بقطن وجلنار عندما علما بموت السلطان جالل الدٌن ؟ وما الذي خفف من حننهما ؟  س (0
أٍِّٙب ٌّب ثٍغّٙب ِٛد اٌغٍطبْ خالي اٌذ٠ٓ ٚأ٠مٕب أّٔٙب خـ : وبْ ١ّٕ٠بْ أٔفغّٙب ثبٌشخٛع ئٌٝ ثالدُ٘ ٚأمطغ 

ع١جم١بْ فٟ سلّٙب ئٌٝ األثذ ٚلذ خفف ِٓ زضّٔٙب ِب وبْ ٠دذاْ ِٓ ثش ِٛالّ٘ب اٌش١خ غبُٔ اٌّمذعٟ ٚزغٓ 

 سػب٠زٗ ٚ ئزغبٔٗ فدؼٍّٙب ٠غٍٛاْ ِظبثّٙب . 

 : كٌف تبدلت الحٌاة باألمٌرٌن فً بٌت الشٌخ غانم المقدسً ؟  س (3
صادد األٌفخ ث١ٓ اٌظغ١ش٠ٓ ٚوجشا ِؼبً ٚرٕمال ِٓ ؽٛس )ِشزٍخ( ئٌٝ ؽٛس فشؼشا ثف١ٛع ِٓ اٌغؼبدح ٌُ ٠شؼشا  خـ :
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ثّثٍٙب لؾ رغّشّ٘ب فزٕغ١ٙب وً ِب ِش ثّٙب ِٓ ٔؼ١ُ اٌٍّه ٚز١ٍذ اٌذ١ٔب فٟ ػ١ٕ١ّٙب فظبسد س٠بػب ٚأٔٙبسا ٚٚسٚداً 

 ٚأص٘بساً ٚؽ١ٛفبً ِٓ ػ١بء اٌشفك اٌج١ٙح . 

 الشٌخ غانم ونوجته قطن وجلنار ؟  : بم وعد س (1
خـ : ٚػذ اٌش١خ غبُٔ ٚصٚخزٗ لطض ٚخٍٕبس ثبٌضٚاج ز١ّٕب ػٍّب ثبٌظٍخ اٌجش٠ئخ اٌطب٘شح اٌزٟ سثطذ ث١ّٕٙب ٚلذ 

 .  شّالّ٘ب ثبٌؼطف ٚاٌسٕبْ ٚرؼٙذاّ٘ب ثبٌزشث١خ

 : ما الذي قرره الشٌخ غانم عندما اشتد به المرض ؟  س (0
ّٙب فأٚطٝ ٌّٙب ثدضء ِٓ أِالوٗ ٚثأْ ٠ؼزمّٙب ئرا ِب دّ٘ٗ اٌّٛد لجً أْ ١ٙ٠ئ ٌّٙب خـ : أساد أْ ٠سزبؽ ٌّغزمجٍ

 أِشّ٘ب . 

 : لماذا حقد موسى على قطن ؟ ولماذا لم ٌشك قطن موسى ألبٌه ؟  س (16
خـ : زمذ ِٛعٝ ػٍٝ لطض ٌّب أفشد ثٗ دٚٔٗ ِٓ ثمخ أث١ٗ ززٝ عٍّٗ ِمب١ٌذ خضأزٗ ٚأعٕذ ئ١ٌٗ ئداسح أِٛاٌٗ ٚأِالوٗ 

وّب غبظٗ أْ ٠زغٍُ سارجٗ ا١ٌِٟٛ ِٓ ٠ذ ٍِّٛن أث١ٗ ِّٚب صاد زمذٖ ػ١ٍٗ أٔٗ وث١شاً ِب ٠سزبج ئٌٝ اٌّبي ٠ٚطٍت ِٓ 

لطض أْ ٠ؼط١ٗ ص٠بدح ػٍٝ سارجٗ ِٓ غ١ش ػٍُ أث١ٗ ف١شفغ لطض ٚوبْ ال ٠شىٖٛ ألث١ٗ ٌئال ٠إر٠ٗ ٠ٚض٠ذ فٟ ِشػٗ 

 ٚاٌفغبد .  ٚوبْ وث١شاً ِب ٠ٕظسٗ ثبإللالع ػّب ٘ٛ ف١ٗ ِٓ اٌششاة

 : كٌف كان موسى ٌعامل جلنار ؟ وما موقف جلنار منه ؟  س (11
خـ : وبْ ٠غبصٌٙب ٠ٚغّؼّٙب وٍّبد ٠ٕذٜ ٌٙب اٌدج١ٓ فشىزٗ ئٌٝ ِٛالرٙب فؼٕفزٗ لبئٍخ ٌٗ ئٔٙب صٚخخ لطض ، ٚال عج١ً 

 ٌٗ ػ١ٍٙب ٚ٘ذدرٗ ثمطغ ٔفمزٗ ٚؽشدٖ ِٓ إٌّضي ٌٛ رىشس ِٕٗ رٌه . 

 علم باشتداد المرض على أبٌه .  : صف شعور موسى عندما س (10
خـ : ز١ٓ اشزذد اٌؼٍخ ثبٌش١خ لٍك ػ١ٍٗ وً ِٓ ثبٌمظش ئال اثٕٗ ِٛعٝ اٌزٞ أظٙش فشزٗ ٚخٙش ثأٔٗ ع١زظشف فٟ 

أِٛاي أث١ٗ ٚأِالوٗ وّب ٠شبء ٠ٕٚزمُ ِٓ لطض ٚرّبدٜ ز١ٓ أ٠مٓ ثمشة ٚفبح أث١ٗ فظبس ٠ششة فٟ اٌمظش ِغ ٔذِبئٗ ، 

 رٗ فأِشرٗ ثبٌخشٚج ِٓ اٌج١ذ فُٙ ثؼشثٙب ٌٛال زؼٛس لطض فذفؼٗ ػٕٙب . ٚراد ١ٌٍخ ػدذ ِٕٗ ٚاٌذ

 : ما الذي كان ٌفعله موسى مع قطن وجلنار بعد وفاة أبٌه ؟  س (17
خـ : وبْ ٠ؼطٙذّ٘ب ٠ٚؼزذٞ ػٍٝ لطض ثبٌغت ٚاٌؼشة فّب ٠د١جبٔٗ ثغ١ش اٌظجش ٚاٌغىٛد ئوشاِب ٌّٛالّ٘ب اٌشازً 

 ٚسػب٠خً ٌّٛالرّٙب اٌسض٠ٕخ . 

 كٌف استطاع موسى أن ٌبطل وصٌة أبٌه نحو قطن و جلنار ؟  : س (14
 خـ : ارظً ثدّبػخ ِٓ فمٙبء اٌغٛء فأثطٍٛا ٌٗ ٚط١خ أث١ٗ ثشأْ ػزمّٙب ٚاألِالن اٌزٟ أٚطٝ ثٙب ٌّٙب .

 : ما الذي عنمت علٌه أم موسى ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟  س (18
ٙب عزدزٙذ ز١ٓ رمغُ اٌزشوخ أْ ردؼٍّٙب ِٓ خـ : ػضِذ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ لطض ٚ خٍٕبس رسذ سػب٠زٙب ٚٚػذرّٙب ثأٔ

ٔظ١جٙب فزؼزمّٙب ٚرضٚخّٙب ٚردؼً ٌّٙب سصلبً ٠ؼ١شبْ ِٕٗ ٠ٚذي رٌه ػٍٝ ػطفٙب ٚٚفبئٙب ز١ث وبٔذ رش٠ذ رٕف١ز ِب 

 .أٚطٝ ثٗ صٚخٙب 

 : ماذا فعل موسى بجلنار ؟ ولماذا حقد علٌها ؟  س (10
 زمذٖ اِزٕبػٙب ػ١ٍٗ ٚػذَ اعزدبثزٙب ٌشغجبرٗ . خـ : فشق ث١ٕٙب ٚث١ٓ لطض ز١ث خؼً اٌٛطٟ ٠ج١ؼٙب ٚعجت 

 : ما موقف كل من أم موسى وقطن عندما علما ببٌع جلنار ؟  س (13
خـ : ثؼثذ أَ ِٛعٝ ئٌٝ اٌٛطٟ رؼبرجٗ ػٍٝ ِب طٕغ ٚلذ اخزٙذد أْ رسزفع ثٙب ٌٚىُٕٙ ثبػٛ٘ب دْٚ ػٍّٙب ٚلبٌذ : 

ثىٝ ز١ٓ سأٜ ِٛعٝ لذ ألجً ِٚؼٗ اٌغّغبس ٚخّبػزٗ  زغجٟ هللا ِٕه" . أِب لطض فمذ -"زغجٟ هللا ِٕه ٠ب ِٛعٝ 

 ٚوزُ دِؼٗ ٚوزُ خضػٗ ٚأظٙش اٌزدٍذ ٚٚلف وأٔٗ رّثبي ِٓ اٌظخش األطُ ٌُٚ ٠غزطغ أْ ٠فؼً ش١ئبً . 

 : ما الذي قاله قطن لجلنار وهو ٌودعها ؟  س (11
 ٛرٗ . خـ : اعزٛدػِه هللا ٠ب زج١جزٟ اعزٛدػِه هللا ٠ب خٍٕبس ٠دّغ هللا شٍّٕب ثسٌٛٗ ٚل

 : لماذا ذهب قطن إلى الحاج على الفراش؟  س (10
خـ : ١ٌشىٛ ئ١ٌٗ ثّب أطبثٗ ِٓ اػطٙبد ِٛعٝ ثؼذ ٚفبح أث١ٗ ِٚب ِٕٝ ِٓ فشاق زج١جزٗ خٍٕبس ٚو١ف أٔٗ عمُ اٌس١بح 

 ثؼذ٘ب 

 : }لو شئت ألوجعتك بسوطك هذا ضرباً ، فمثلك أٌها السكٌر ال ٌقدر على مثلً{ .  س (06
  ؟ علٌها ترتب الذي وما ؟ قالها ولمن ؟ العبارة لهذه لقائلا من                

 خـ : اٌمبئً لطض ٚلبٌٙب ٌّٛعٝ ٚلذ رشرت ػ١ٍٙب أْ ٌطُ ِٛعٝ لطض ػٍٝ ٚخٙٗ . 

 : لقد بكى قطن بعد أن ضربه موسى فما السر الحقٌقً وراء بكائه ؟  س (01
 خـ : ٘ٛ أْ ِٛعٝ عَّت آثبءٖ ٚأخذادٖ . 
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 الفراش حقٌقة قطن ؟ : كٌف اكتشف الحاج على  س (00
خـ : ػٓ ؽش٠ك األزبد٠ث اٌّزجبدٌخ ث١ّٕٙب ٚاٌسىب٠بد ٚاٌمظض اٌزٟ وبْ ٠ش٠ٚٙب اٌسبج ػٍٝ ٌمطض ٠ٚشٜ سد فؼٍٙب 

ٚأثش٘ب ٚاػسبً ػٍٝ ٚخٙٗ خبطخ ز١ّٕب وبْ ٠مض ػ١ٍٗ ٚلبئغ خالي اٌذ٠ٓ ِٓ اٌززبس فىبْ اٌسبج ٠ٍّر رغ١١شاً ػٍٝ 

 خؼٍٗ ٠ٛلٓ أٔٗ ِٓ عالٌخ خالي اٌذ٠ٓ .  ٚخٗ لطض ٚا٘زضاصاً فٟ شفز١ٗ وً رٌه

 : ماذا طلب قطن من الحاج على الفراش ؟ س (07
 جـ : أن ٌجد له طرٌقة ٌخلصه بها من مضاٌقات موسى له .     
 : ما الخطة التً رسمها الحاج على إلنقاذ قطن من موسى ؟  س (04

لطض ٚزذثٗ ػٓ زبٌٗ ِغ ِٛعٝ  خـ : أٔٗ ع١مض ػٍٝ ع١ذٖ اثٓ اٌضػ١ُ خجش لطض ف١شزبق ٌشؤ٠زٗ فارا لبثٍٗ

 ٚاػطٙبدٖ ٌٗ ٠شق لٍجٗ ف١ؼشع ػ١ٍٗ ششاءٖ . 

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

 تدرٌبات

 أِبَ اٌؼجبسح غ١ش اٌظس١سخ:)×( ( أِبَ اٌؼجبسح اٌظس١سخ، ٚػالِخ : ػغ ػالِخ )أ

 

 (   )      .وبْ اٌش١خ غبُٔ اٌّمذعٟ ِٓ أػ١بْ دِشك ٚٚخٙبئٙب اٌّؼذٚد٠ٓ -1

 (   )     .وبْ اٌش١خ غبُٔ ربخشا وج١شا اعزطبع أْ ٠شزشٞ اٌىث١ش ِٓ األِالن ٚاٌؼ١بع -0

 (   )         .ٌُ ٠شصق اٌش١خ غبُٔ ثأٚالد غ١ش ِٛعٝ -7

 (   )     . أًّ٘ اٌش١خ غبُٔ رشث١خ اثٕٗ ِٛعٝ فٕشأ ِبخٕب ١ِبال ٌٍٙٛ -4

 (   )   .ؽشد اٌش١خ غبُٔ اثٕٗ ِٛعٝ ٚأخز ٠جسث ػٓ غالَ ٠شزش٠ٗ ٠ٚدذ ػٕذٖ اٌطبػخ ٚاٌجش -8

 (   )        .ٚخذ اٌش١خ غبُٔ ػبٌزٗ فٟ لطض فبشزشاٖ دْٚ رشدد  -0

 (   )   .ب ٚٚفبءّ٘ب فبصداد زجب ٌّٙبطذلذ فشاعخ اٌش١خ فٟ اٌطف١ٍٓ ز١ث رج١ٓ ئخالطّٙ -3

 (   )     ..لبَ اٌش١خ غبُٔ ثزؼ١ٍُ اٌطف١ٍٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثٕفغٗ فأخبد٘ب فٟ صِٓ لظ١ش -1

 (   ) .رٛساسدد األٔجبء ثّٛد خٕى١ض خبْ ٚاعزؼذاد  اٌززبس ٌّٙبخّخ د٠بس اإلعالَ ففضع إٌبط ٚخبفٛا -0

 (   )   .ِٓ شّذ ثّٛرٗ ُِٕٚٙ ِٓ زضْ رجب٠ٕذ سدٚد اٌفؼً ردبٖ ِمزً خالي اٌذ٠ٓ فُّٕٙ -16

 (   )        ..أمطغ أًِ اٌطف١ٍٓ  فٟ اٌسش٠خ ثؼذ ِمزً خالي ٌذ٠ٓ -11

 (   )    . ّٔذ األٌفخ ث١ٓ  اٌطف١ٍٓ ِٚغ رٛاٌٟ اٌغ١ٕٓ شؼشا ثف١ٛع اٌست رغّش لٍجّٙب. -10

 (   ) ٚخٙبد. أثذٜ اٌش١خ غبُٔ اِزؼبػٗ ٚأظٙش لٍمٗ ردبٖ ٘زٖ اٌؼبؽفخ اٌزٟ خّؼذ ث١ٓ لٍجٟ ِسّٛد -17

 (   )       ِشع اٌش١خ فزأخش اٌٛػذ ثزض٠ٚدّٙب ئٌٝ أْ ٠شفٝ -14

 (   )   ِٓ اٌزشوخ. بخشٟ اٌش١خ ػٍٝ اٌشبث١ٓ ئرا ِب دّ٘ٗ اٌّٛد فأػزمّٙب ٚأػطبّ٘ب ٔظ١ج -18

 (   )       .ثدٍٕبسصادد غ١شح ِٛعٝ ٚوشا١٘زٗ ٌمظض ثؼذ أْ رضٚج لطض  -10

 (   )       .ئٌٝ أث١ٗ فطشدٌُٖ رغٍُ خٍٕبس ِٓ ِؼب٠مبد ِٛعٝ فبشزىزٗ  -13

 (   )        اشزذد اٌؼٍخ ثبٌش١خ غبُٔ فسضْ اٌد١ّغ ئال ِٛعٝ  -11

 (   ) . رٍمٝ لطض ئ٘بٔبد ِٛعٝ ٌٗ ثبٌظجش ٚاٌغىٛد ئوشاِب ٌزوشٜ اٌش١خ غبُٔ ، ٚأزظبسا ٌزٕف١ز اٌٛط١خ  -10

 (   )       .أثطٍذ أَ ِٛعٝ اٌٛط١خ ٌزغزجمٟ لطض ٚخٍٕبس فٟ خذِزٙب.  -06

 (   )َ ِٛعٝ ثّب وبْ ِٓ ث١غ خٍٕبس ، فجؼثذ ئٌٝ اٌٛطٟ رؼبرجٗ ػٍٝ ِب طٕغ ، ٚرٍر ػ١ٍٗ أْ ٠غزم١ً اٌج١ؼخفٛخئذ أ -01

 (   )      .ثىذ خٙبد وث١شا ٚاعزغبثذ ثغ١ذرٙب وٟ ال رشعٍٙب ِغ اٌزٞ اشزشا٘ب -00

 (   )     ٚافك اٌزبخش اٌّظشٞ ػٍٝ اٌشخٛع فٟ اٌج١ؼخ ثؼذِب وٍّٗ اٌٛطٟ.  -07

 (   )       .اٌزدٍذ أِبَ ِٛعٝ وٟ ال ٠شّذ ثٗأظٙش لطض اٌظجش ٚ -04

 (   )      ػشػذ أَ ِٛعٝ ػٍٝ لطض أْ رؼزمٗ ٠ٚز٘ت ٌسبي عج١ٍٗ ٌىٕٗ سفغ -08

 (   )  وبْ لطض لٍك ثشأْ  ٔفبر طجشٖ ِّب لذ ٠ذفؼٗ ئٌٝ اإلعبءح ئٌٝ ِٛعٝ فزغؼت اٌغ١ذح اٌؼدٛص. -00
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 (   )      ززسد اٌغ١ذح اٌؼدٛص لطض ِٓ اٌّغبط ثبثٓ اٌشخً اٌزٞ أوشِٗ. -03

 (   )         أٜ٘ٛ ِٛعٝ ثبٌغٛؽ ػٍٝ لطض ززٝ أدِبٖ . -01

 (   )        غؼت لطض ٚثىٝ ألْ ِٛعٝ ٌطّٗ ثمٛح ػٍٝ ٚخٙٗ. -00

 (   )     .وبْ اٌسبج ػٍٝ اٌفشاػ لذ خّٓ زم١مخ لطض لجً أْ ٠خجشٖ لطض ثبٌسم١مخ -76

 ( https://dardery.site  ١خ  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أزّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد اإلٌىزشٚٔ) 
 

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة: -ب
 
 وبْ اٌش١خ غبُٔ ٠م١ُ فٟ : -1

 حًص ..             □    يصس□         ديشق□     حهة                       □  

 ػذد أٚالد اٌش١خ غبُٔ : -0

 . نيط نّ أٔالد□    ٔند ٔتُد  .□        ٔنداٌ    □       ٔاحد             ٔند□   

 زبٚي اٌش١خ غبُٔ أْ ٠ظٍر اثٕٗ فٍُ ٠فٍر ٚلشس أْ ٠طشدٖ ٌٛال :  -7

 ذٕفّ يُّ  ..              □  زغثرّ في إصالحّ□ شفاعح أيّ               □      حثّ  نّ                    □ 

 غبُٔ ٌمطض : عجت ششاء اٌش١خ  -4

   زغثرّ في إَقاذِ□       . يعسفرّ تأصهّ انكسيى□                  حاجرّ  إنى ذادو□              يأظّ يٍ إصالح اتُّ□ 

 فشذ إٌبط ٠غّبع خجش ِٛد خٕى١ض خبْ ثغجت : -8

 ظُٓى أَّ ظثة ذشسيد انغالييٍ  .□  ظُٓى أٌ ذطس انرراز شال      □         كساْيرٓى نّ□ ظُٓى أَّ قرم جالل انديٍ      □  

 وبْ شؼٛس إٌبط ثؼذ عّبع خجش ٚفبح خالي اٌذ٠ٓ ٘ٛ : -0

   األٔنى ٔانثاَيح□   .  نى يٓرى أحد□                                   حصٌ انثعط□                شًد تععٓى تًٕذّ□ 

 عجت زضْ اٌغال١ِٓ ٌّٛد خالي اٌذ٠ٓ : -3

 قعٕج انشيد غاَى عهيًٓا .□            ظياع يهكًٓا□  شعٕزًْا تانيرى       □             اَقطاع األيم في انحسيح □  

 اٌزٞ خفف ػٓ اٌغال١ِٓ اٌسضْ ٘ٛ :  -1

 ٔزع يٕالًْا  .□           يٕاظاج انُاض نًٓا□       ثساء يٕالًْا      □       تس يٕالًْا تًٓا         □  

 لشاثخ :ػبػ اٌغالِبْ فٟ ث١ذ اٌش١خ غبُٔ  -0

 عشسيٍ عايا  .□ ذًعح عشس عايا                □ عشسج أعٕاو                   □       ذًعح أعٕاو  □ 

 وجش اٌغالِبْ ٚٔشأد ث١ّٕٙب ػاللخ زت فىبْ اٌش١خ ٚصٚخزٗ : -16

 يعسفاٌ ٔيسعيآًَا  . □            يحأالٌ  انرفسيق تيًُٓا□ ال يعسفاٌ ذنك        □      يغعثاٌ نرنك                □ 

ُّ ثبٌش١خ "غبُٔ " ِشع : -11  أٌ

 انطاعٌٕ .□                  انعم□       انحًى      □     انشهم                □  

 أٚطٝ اٌش١خ ٌّٙب ثـ : -10

 . األٔنى ٔانثانثح□ جصء يٍ أيالكّ                □           كم ثسٔذّ □         ذحسيسًْا ٔشٔاجًٓا   □ 

 غ١شح " ِٛعٝ " ِٓ " لطض " أٚي األِش ٘ٛ : عجت -17

 أصهّ انشسيف .□            . قٕذّ ٔشجاعرّ□ حة جهُاز نّ            □        ثقح أتيّ فيّ                 □ 

 وٍّب ؽٍت "ِٛعٝ " ِٓ " لطض " ِبال ص٠بدح ػٓ سارجٗ ا١ٌِٟٛ وبْ " لطض " : -14

 يسفط .□                   يٓددِ تإتالغ أتيّ□ شيد                يعرأذٌ ان□     يعطيّ ظسا             □  

 ػبلذ " خٍٕبس " ِٓ " ِٛعٝ " فشىزٗ ئٌٝ  :  -18

 شٔجح انشيد  .□                    اتٍ انصعيى□ انشيد غاَى           □          قطص                  □ 

 ٘ذدد صٚخخ اٌش١خ ػبُٔ اثٕٙب ِٛعٝ ثـ : -10

 األٔنى ٔانثانثح□ قطع َفقرّ                         □              إتالغ قطص□       انثيد     غسدِ يٍ □  
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 وبْ " لطض " وٍّب صاد أرٜ " ِٛعٝ " ٌٗ : -13

 يعستّ .□               يشكِٕ       □               يدعٕ عهيّ □          يُصحّ      □  

 ػ١ٍٗ ِبػذا :اشزذد اٌؼٍخ ثبٌش١خ غبُٔ فسضْ اٌد١ّغ  -11

 شٔجرّ   .□        يٕظى      □             قطص□       جهُاز   □   

 ٗ ثـٔبوبْ ِٛعٝ ثؼذ ٚفبح ٚاٌذٖ ٠ؼزذٞ ػٍٝ لطض ٚخٍٕبس ف١دبص٠ -10

 شكٕاِ أليّ   .□         انصثس عهى اعردائّ   □               ذٓديدِ تانطسد□          زد االعرداء تًثهّ  □ 

 ٚخٍٕبس ػٍٝ ػٕذ ِٛعٝ ثغجت : طجش وً ِٓ لطض -06

 حثًٓا نّ□    عجصًْا عٍ انسد .□        ٔفائًٓا نٕاندِ            □                ذٕفًٓا يُّ□ 

 ارظً ِٛعٝ ثفمٙبء اٌغٛء ١ٌجطً ٚط١خ اٌش١خ ثخظٛص : -01

 يٍ جهُاز   . قطصشٔاج □      ذحسيس قطص ٔجهُاز   □       حسياَّ يٍ انثسٔج□     ذقعيى انرسكح       □  

 فـ : ٚث١ؼّٙب خٍٕبس  ِغ اٌٛطٟ ٗ ِٛعٝ ػٍّذ أَ ِٛعٝ ثّب فؼٍ -00

 .  خ قطص ٔجهُاز حسز□                          نى ذٓرى تاأليس□          عهى يا فعالِٔافقد □                 عاذثد انٕصي □ 

 وبْ ِٛعٝ ٠سبٚي اٌزمشة ئٌٝ خٍٕبس ثـ : -07

 األٔنى ٔانثاَيح□   .  إعطائٓا انٓدايح□            تقرم قطصانرٓديد □                          ٔٔعدْا تانصٔاج انًالغفح□  

 وبٔذ خٍٕبس رد١ت ِٛعٝ ثـ : -04

 انعكٕخ ٔاإلعساض   .□            ذٓديدِ تإذثاز قطص□ انٓسٔب ٔانصساخ         □  انعة ٔانشرى                □  

 :٠ئظ ِٛعٝ ِٓ خٍٕبس فأعشع ئٌٝ  -08

 ذسكٓا ٔشأَٓا□         يصانحح أيّ .□         االَرقاو يُٓا           □         إزظائٓا    □  

 اشزشٜ خٍٕبس ربخش ِٓ :  -00

 يصس .□          حًص□           انُٓد        □                    حهة □  

 ثبع ِٛعٝ خٍٕبس ٚوبٔذ أِٗ :  -03

 ذعهى  . ال□                   ذًاَعّ□        ذرٕقع ذنك □     ذشجعّ           □ 

01- " ّٟ  : قائم انعثازج " ِب ٠ىْٛ ٌٟ أْ أػزذٞ ػٍٝ اثٓ ِٛالٞ اٌزٞ أوشَ ِثٛاٞ ٚأزغٓ ئٌ

 انحاج عهي انفساغ .□ قطص                        □          جهُاز         □                   انٕصي □ 

 ٘بة ئ١ٌٗ ٚ٘ٛ : ر٘ت لطض ئٌٝ طذ٠مٗ اٌزٞ اػزبد اٌز -00

 . انفساغانحاج عهي □                         انعص تٍ عثد انعالو□ يٕظى               □      تيثسض            □  

 وبْ اٌسبج ػٍٟ ٠خذَ ع١ذا آخش ٘ٛ : -76

 انشيد اتٍ عثد انعالو   .□                            حافع انٕاظطي□ انشيد غاَى             □ اتٍ انصعيى                         □ 

 وبْ لطض ٠شىٛ ئٌٝ طذ٠مٗ : -71

 عُد يٕظى .□                              عُد انعيدج انعجٕش□ قطع َفقرّ                 □  غسدِ يٍ انثيد               □  

 " ٌٛ شئذ ألٚخؼزه ثغٛؽه ٘زا " اٌغجت اٌزٞ ِٕغ لطض ِٓ ػشة ِٛعٝ ٘ٛ : -70

 عجصِ .□                         ذٕفّ□         ٔفاؤِ     □          ظعفّ     □ 

 عجت ثىبء لطض ثؼذ ػشة ِٛعٝ ٌٗ : -77

 .  ٔجدِظثاتّ نٕاندِ  □         حياؤِ يٍ صديقّ □                     عجصِ ٔظعفّ □ أنًّ يٍ انعسب         □  

 ٠شٜ اٌسبج ػٍٟ أْ أثب ِٛعٝ أفؼً ِٓ أثٟ لطض ثغجت : -74

 يكاَرّ   .□                              يعاعدذّ نهًحراجيٍ□              إظاليّ        □     ثسائّ              □

 ػٕذِب ػٍُ اٌسبج ػٍٟ ثسم١مخ لطض : -78

                أحط تانغيسج□     .  ذٓهم ٔجّٓ□                   حصٌ يٍ أجهّ□                         نى يصدقّ □  
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