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 & ملخص الفصل
جر الرقٌق بالطفلٌن قطز وجلنار إلى حلب استعداداً لبٌعهما فً سوق الرقٌق وضم إلٌهما مملوكاً ثالثاً هو وصل تا   

بٌبرس لكنه كان ٌعاملهما معاملة حسنة وٌعامل بٌبرس بكل قسوة لتمرده على مواله مما دفع قطز إلى العطف علٌه وتقدٌم 
 بعض طعامه إلٌه وبذلك نشأت صداقة بٌنهما . 

ٌوم السوق تجمع الناس من كل مكان وجلس العبٌد والجواري والغلمان من شتى األجناس واأللوان على الحصر وفى  
جماعات متفرقة ، علٌها رجل ٌأخذ بٌد أحدهم وٌوقفه على دكة ، ثم ٌبدأ )الدالل( بذكر محاسنه وٌغرى المشترٌن بأوصافه 

 لشرائه وهى طرٌقة غٌر إنسانٌة . 
فً ذهول مما ٌشاهدانه فً سوق الرقٌق وكأنهما فً منام لوال أنهما تذكرا قصة اختطافهما فأخذا كان قطز وجلنار   

ٌمسحان عٌونهما من الدمع بطرف ردائهما خشٌة أن ٌظهر علٌهما الضعف أمام الناس أو ٌظهرا أقل تحمالً من زمٌلهما 
 بٌبرس الضاحك العابث . 

مصرري ثرم بٌرع قطرز لتراجر دمشرقً اسرمه غرانم المقدسرً بثالثمائرة فأمرا جلنرار  بدأ الدالل بٌع بٌبرس بمائة دٌنار لتاجر 
فتنافس الحاضرون فً شرائها وظل الدمشقً ٌزاٌد حتى بلغ ثالثمائة دٌنرار وقرد عرزم أال ٌزٌرد وكراد ٌتركهرا لمنافسرة الرذي 

ٌفرق بٌنه وبٌن رفٌقته فرزاد أربعرٌن  زاد علٌه عشرة دنانٌر لوال أن رأى نظرة قطز إلٌه تستعطفه أال ٌبخل بالزٌادة حتى ال
 .دٌناراً مرة واحدة لٌقطع على منافسه الطرٌق فً المزاٌدة وما أشد فرحهما حٌث لم ٌفترقا وجمع بٌنهما

 س. وضح كٌف عامل التاجر )محموداً وجهاد( ؟ وما أثر ذلك علٌهما ؟  (2
ّٝ اٌزٜ ٔضي ف١ٗ ثذٍت * وغبّ٘ب ِالثظ دغٕخ ٚأسادّٙب ٌُٚ ٠ىٍفّٙب أٜ ػًّ ٠مِٛبْ ثٗ ٚرشو ّٙب ٠ّشدبْ فٝ عبدخ اٌذ

ٚلذ وبْ ٌط١فبً ِؼّٙب ؽٛاي اٌطش٠ك ٠مذَ ٌّٙب اٌطؼبَ ٠ٚغ١ٍّٙب ثبٌمظض ٚإٌٛادس ٠ٚغبػذّ٘ب فٝ اٌشوٛة ٚإٌضٚي ٚأصش 

 رٌه ِبي ا١ٌٗ اٌطفالْ ٚٔظشا ا١ٌٗ وؤٔٗ طذ٠ك ٌّٙب ال ربجش اشزشاّ٘ب ثبٌّبي .

 وكٌف كان ٌعامله؟س. كان للتاجر مملوك ثالث من هو؟  (0
* اٌٍّّٛن اٌضبٌش ٘ٛ )ث١جشط( ٚلذ أدؼشٖ أدذ ٚوالء اٌزبجش ا١ٌٗ ٚوبْ اٌزبجش ٠ؼبٍِٗ ِؼبٍِخ لبع١خ ٠ٚؼشثٗ ٠ٚذجغٗ 

 فٝ إٌّضي فال ٠جشدٗ.

 س. كٌف أدرك الصبٌان أن التاجر كان حكٌماً فى سٌاسته مع موالٌه؟ (7
شط( ٤ٔٗ ع١ئ اٌخٍك ١ّ٠ً اٌٝ ا٦ثبق )اٌٙشة( فؤدسن اٌطفالْ * ػشف رٌه د١ٓ سأ٠ب اٌزبجش ٠شفك ثّٙب ٠ٚمغٛ ػٍٝ )ث١ج

 أْ اٌزبجش ٠ؼبًِ والً ثّب ١ٍ٠ك ِٓ اٌشذح ٚا١ٌٍٓ .

 س. ما موقف محمود وجهاد من بٌبرس ؟ (4
* وبْ )لطض( ٠ذغٓ ا١ٌٗ ٠ٚمزطغ ٌٗ ِٓ اداِٗ ٚدٍٛاٖ ٚوبْ ٠شفك ػ١ٍٗ فٕشؤ ِٓ جشاء رٌه طذالخ ِز١ٕخ ث١ّٕٙب أِب 

ِغ شفمزٙب ػ١ٍٗ رشؼش ثٕفٛس شذ٠ذ ِٕٗ ٚرزمٝ ٔظشارٗ اٌذبدح وؤٔٙب . عٙبَ ِبػ١خ الرزذٍّٙب ػ١ٕب٘ب )جٍٕبس( فىبٔذ 

 اٌٛد٠ؼزبْ.

 س.ماذا تعرف عن سوق حلب ؟ وكٌف كان الممالٌك الثالثة وهم فى الطرٌق إلى السوق ؟ (1
مبؽش ا١ٌٗ إٌبط ِٓ ج١ّغ ِذْ * وبْ ٠مبَ ٠َٛ ا٤سثؼبء ِٓ وً أعجٛع فٝ سدجخ ٚاعؼخ فٝ ؽشف ِٓ أؽشاف اٌّذ٠ٕخ فزز

ٚلشٜ اٌشبَ ١ٌج١ؼٛا ٠ٚجزبػٛا ٠ٚشٙذٚا ِٕبفغ ٌُٙ ٚوبْ اٌغٛق ٠مغُ ألغبِبً فمغُ ٌٍذجٛة ٚاٌغالي ٚلغُ ٥ٌلّشخ ٚلغُ 

سط ٚأدٚاد إٌّضي ٚلغُ ٥ٌد٠ٚخ ٚا٤دٕ٘خ ٚاٌّم٠ٛبد ٚلغُ ٌٍجٛاسٜ ٚاٌؼج١ذ .  َ  ١ٔ٣ٌخ ٚاٌظُّ

 الثالثة قبل أن ٌذهب بهم إلى سوق الرقٌق ؟ س : ما الذي فعله التاجر مع موالٌه  (6
* فٝ طجبح ٠َٛ ا٤سثؼبء ر٘ت اٌزبجش ثّٛا١ٌٗ اٌضالصخ ثؼذ أْ اغزغٍٛا ٚوغبُ٘ ٚأطٍخ شؼشُ٘ ٚؽ١جُٙ ٚوبْ ٠ّغه ث١ذ 

)ث١جشط( ٠جشٖ ٠ٚغجٗ ٠ٍٚؼٕٗ ٠ّٕب رشن )ِذّٛداً ٚجٙبد( فغبسا فشد١ٓ ّٚ٘ب ٠ظٕبْ أّٔٙب را٘جبْ ٌشٙٛد ٘زا اٌّٛعُ 

 ُ ٌٍٚزفشط ػٍٝ ِب ف١ٗ. اٌؼظ١

 س. ماذا فعل الدالل حٌن سلم إلٌه التاجر موالٌه الثالثة ؟ (3
* أخز اٌذالي ٠مٍجُٙ ٠ٚخزجش ٔؼٛرُٙ صُ وزت أعّبءُ٘ فٝ دفزشٖ ٚرذذ وً اعُ ُِٕٙ طفزٗ ِٚعٕٗ ٚأطٍٗ ٚاٌّىبْ اٌزٜ 

 ج١ذ ٚاٌجٛاسٜ اٌز٠ٓ ػٕذٖ .ُجٍت ِٕٗ ٚألً ل١ّخ ٠طٍجٙب ف١ٗ طبدجٗ صُ ألؼذُ٘ ػٍٝ اٌذظ١ش ِغ غ١شُ٘ ِٓ اٌؼ

 س. كٌف كان حال الممالٌك الثالثة فى سوق الرقٌق ؟ (8
* وبْ )ِذّٛد ٚجٙبد( فٝ ر٘ٛي ِّب ٠شب٘ذأٗ ٚوؤّٔٙب فٝ ِٕبَ ال فٝ دم١مخ ٌٛال أّٔٙب رزوشا لظخ اخزطبفّٙب فؤخزا 

ٚ ٠ظٙشا ألً رذّالً ِٓ ٠ّغذبْ ػ١ّٛٔٙب ِٓ اٌذِٛع ثطشف سدائّٙب خش١خ أْ ٠ظٙش ػ١ٍّٙب اٌؼؼف أِبَ إٌبط أ

ص١ٍِّٙب )ث١جشط( اٌؼبده اٌؼبثظ أِب )ث١جشط( فىبْ ِطّئٕبً ال أصش ػ١ٍٗ ِٓ اِزؼبع ) رؤٌُ ٚغؼت ( ٚوبْ ارا سأٜ 
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ػجذاً أعٛد أٚ جبس٠خ شٛ٘بء ) لج١ذخ ( ػذه ٚأشبس اٌٝ لطض غ١ش ِىزشس )ِٙزُ( ثبٌذالي اٌزٜ وبْ ٠ٕظش ا١ٌٗ ثبعزٕىبس 

 اخشاط ٌغبٔٗ ٚرذش٠ه دبجج١ٗ .فّب ٠ج١جٗ )ث١جشط( ثغ١ش 

 س. كٌف بٌع بٌبرس ؟ ولمن ؟وبكم؟ ولماذا فرح الدالل ببٌعه؟ (9
ػغ )ث١جشط( ػٍٝ إٌّظخ ٚلذ ُجشد ِٓ ص١بثٗ اال ِب ٠غزش ٚعطٗ فجذا ٠بثظ اٌغبل١ٓ ثبسص اٌظذس ِفزٛي اٌغبػذ٠ٓ  ُٚ  *

ّغ١ٓ د٠ٕبساً فؤخز اٌذالي فٛق أجشح اٌذالٌخ فزمذَ سجً ِظشٜ ٚاشزشاٖ ثّبئخ د٠ٕبس ٚوبْ إٌخبط ال ٠طّغ فٝ أوضش ِٓ خ

ٔظف ِب صاد ِٓ ل١ّزٗ ػٍٝ ِب دذدٖ اٌّبٌه ففشح ثزٌه فشدبً شذ٠ذاً صُ ٔضي ث١جشط ِٚشٝ اٌٝ ِٛالٖ اٌّظشٜ ِض٘ٛاً ٠ىبد 

 ٠خشق ا٤سع ر١ٙبً )رىجشاً( .

 س:  بم وصف الدالل بٌبرس ؟وماذا قال للتاجر المصرى؟  (22
ذٖ ٠ٚشد ػٕٗ و١ذ أػذائٗ ٚٚطفٗ ثؤٔٗ ِغبِش ِمذاَ ٠ٙضأ ثب٤٘ٛاي فٝ عبدخ اٌّؼبسن ٠ٚؼض * ٚطفٗ ثبٌمٛح ٚأٔٗ ٠ذّٝ ع١

 ِٓ ٠ٍّىٗ ،ٚلبي ٌٍّظشٜ ثبسن هللا ٌه ف١ٗ دبفع ػٍٝ ٘زا اٌغالَ اٌخج١ش فبٔٗ ششط أثبق. 

 س: لماذا ٌستعٌن تجار الرقٌق بالشعراء ؟    (22
 دْٚ ثٙب ػٍٝ ِٓ ٠ؼشػْٛ ثذغت ِب ٠مزؼ١ٗ اٌّمبَ .*١ٌٕظّٛا ٌُٙ ِمطٛػبد فٝ أٚطبف اٌجٛاسٜ ٚاٌغٍّبْ ف١ٕب

س:ما صفات الرجل الدمشقى؟وما الهدف الذى جاء من أجله السوق؟ وما مظراهر اهتمامره بتحقٌرق هرذا  (20
 الهدف؟

*ج١ًّ ا١ٌٙئخ رجذٚ ػ١ٍٗ ِخب٠ً إٌؼّخ ٚاٌضشاء ٚلذ خطٗ اٌش١ت فٝ سأعٗ ٌٚذ١زٗ فضادٖ ٚلبًسا ١٘ٚجخ، ٚ٘ذفٗ ِٓ دؼٛس 

ب ٠ؤٔظ ثٗ ٠ٚؼٛع ثٗ فغبد ٌٚذٖ اٌخ١ٍغ )ِٛعٝ( ٚششاء جبس٠خ ٌزئٔظ صٚجٗ اٌغٛق ٘ٛ  ًّ ب ٚع١ ًِ ششاء غال

 اٌؼجٛص،ِٚظب٘ش ا٘زّبِٗ ثزذم١ك ٘زا اٌٙذف

  6ر٘بثٗ اٌٝ اٌغٛق ِٕز اٌظجبح اٌجبوش  -1 

 ؽٛافٗ ػٍٝ دٍمبد اٌذال١ٌٓ ٚاٌغّبعشح  -0

 6اجبٌزٗ اٌجظش فٝ ٚجٖٛ اٌشل١ك ١ٌذظً ػٍٝ ؽٍجٗ  -7

كان شعور الرجل الدمشقى حٌن وصل إلى حلقة الدالل ؟ وما شعور الطفلٌن نحوه ؟ولمراذا دار  س. كٌف (27
 الدمشقى على الحلقات األخرى؟

* د١ّٕب ٚلغ ثظشٖ ػٍٝ )لطضٚجٍٕبس( خفك لٍجٗ ٚلبي فٝ ٔفغٗ ٘ؤٔزا لذ ٚجذرجغ١زٝ ٚٚلف ثش٘خ ٠زفشط )٠زؤًِ( فٝ 

ّٙب ٚوبْ )لطض ٚجٍٕبس( ٠شؼشاْ ٔذٖٛ ثبٌؼ١ك أٚي ا٤ِش ٚدغجبٖ سل١جبً ِٛوالً اٌظج١١ٓ فّب ٠ضداد اال ١ِالً ا١ٌّٙب ٚسغجخ ف١

ثبعزطالع ِب ٠ذبٚالْ عزشٖ ػٓ اٌؼ١ْٛ ٌٚىّٕٙب عشػبْ ِب ٌجضب أْ رجذي شؼٛسّ٘ب ٔذٖٛ ِٚبال ا١ٌٗ د١ٓ سأ٠ب اٌط١جخ 

لذ جبء ١ٌٕمزّ٘ب ِّب ّ٘ب ف١ٗ إٌبؽمخ فٝ ٚجٙٗ ٚأخزا ٠ٕظشاْ ا١ٌٗ فٝ دت ٚأدغب أٔٗ طذ٠ك ٌّٙب ٠ؼشف دم١مخ دبٌّٙب ٚ

، ٚداس اٌذِشمٝ ػٍٝ اٌذٍمبد ا٤خشٜ دزٝ ٠ضجذ ٌٕفغٗ ٠ٚغز١مٓ أْ ١ٌظ ف١ٙب أطٍخ ِّٕٙب أٚ ١ٌظشف ا٤ٔظبس ػٕٗ 

 ٚثخبطخ ٔظش اٌذالي ٌئال ٠ؼشف رؼٍمٗ ثّٙب ف١غ١ٍّٙب ػ١ٍٗ .

 س: ما الذي ظنه الطفالن عندما رأٌا النظرات الحانٌة من الرجل الدمشقً ؟  (24
 ظٕب أٔٗ سعٛي اٌغٍطبْ جالي اٌذ٠ٓ ٚلذ جبء ١ٌخٍظّٙب ِّب ّ٘ب ف١ٗ .* 

 س: علل: كان الصبٌان ٌجٌالن األفكار فى رأسٌهما فى وقت واحد. (21
*٤ّٔٙب دسجب ًِؼب دزٝ ثٍغب ِٓ اٌزآٌف ٚاٌزّبصط أْ طبس أدذّ٘ب ٠ؼشف خج١ئخ ٔفظ ا٢خش ِٚىْٕٛ طذسٖ وؤّٔب ٠شؼشاْ 

 ثمٍت ٚادذ .

 اس أن )قطًزا وجلنار( شقٌقان .س: علل: تأكد الن (26
 * ٌشذح رمبسثّٙب فٝ اٌّالِخ ٚارفبلّٙب فٝ اٌذَ . 

 

 س. كان للدالل ُسنة فى بٌع الموالى ماهى ؟ ولماذا ؟ (23
 * وبٔذ ُعٕزٗ )ؽش٠مزٗ( أْ ٠جذأ ثؼشع ا٤لً لذساً ٚرٌه ١ٌؼّٓ ثمبء إٌبط فٝ دٍمزٗ. 

 لنار ؟وكٌف أنتهت حٌرتة ؟ س. لماذا وقف الدالل فى حٌرة من أمر عرضه لقطز وج (28
* ادزبس اٌذالي فٝ أ٠ّٙب ٠جذأ ثؼشػٗ ٚرٌه ثغجت رمبسثّٙب اٌشذ٠ذ فٝ اٌّالِخ ٤ٚٔٗ ٌُ ٠جضَ )٠مطغ( أ٠ّٙب ٠فؼً ا٤خش 

 ٚلذ لطغ ػ١ٍٗ )لطض( ٘زا اٌزذ١ش د١ش لبَ ثؼشع ٔفغٗ .

 بٌعت جلنار ؟ وبكم ؟ س. لمن بٌع قطز ؟ وبكم بٌع ؟ولماذا تمنى )قطز( معرفة اللسان العربى؟ وكٌف (29
* رٕبفظ اٌشاغجْٛ فٝ ششاء )لطض( فٝ سفغ ل١ّزخ دزىٝ ثٍغىٛا ِىبئز١ٓ ٚعىجؼ١ٓ فؤرّٙىب اٌذِشىمٝ صالصّبئىٗ فٍىُ ٠جىشإ أدىذ 

ػٍٝ اٌض٠بدح فغٍّٗ اٌىذالي ا١ٌىٗ ِٚؼىٝ )لطىض( ا١ٌىٗ فشدىبً ٠ذّىذ هللا ػٍىٝ أْ ٌىُ ٠ظفىش ) ٠فىٛص ( ثىٗ عىٛاٖ، ٚرّٕىٝ )لطىض( 

ب ١ًٌٕب رط١١جًب ٌخبؽشٖ فٍُ ٠فُٙ )لطض( ِب ٠مىٛي ،  أِىب ِؼشفخ اٌٍغبْ اٌؼشثٝ ١ٌج ًِ ١ت اٌش١خ ػٍٝ دذ٠ضٗ د١ش وٍّٗ اٌش١خ وال

)جٍٕىىبس( فزٕىىبفظ اٌذبػىىشْٚ فىىٝ شىىشائٙب ٚظىىً اٌذِشىىمٝ ٠ضا٠ىىذ ػ١ٍٙىىب دزىىٝ ثٍغىىذ صالصّئىىخ د٠ٕىىبس ٚلىىذ ػىىضَ ػٍىىٝ أال ٠ض٠ىىذ 
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ض( ا١ٌىىٗ رغىىزؼطفٗ أال٠جخىىً ػ١ٍٙىىب ثبٌض٠ىىبدح فىىضاد ٠ٚزشوٙىىب ٌٍّٕىىبفظ اٌىىزٜ صاد ػ١ٍىىٗ ػشىىشح دٔىىب١ٔش ٌىىٛال أْ سأٜ ٔظىىشح )لظىى

  اٌذِشمٝ أسثؼ١ٓ د٠ٕبسا ِشح ٚادذح فمطغ ػٍٝ ِٕبفغخ اٌطش٠ك فٝ اٌّضا٠ذح

 س. لماذا أشترى الرجل الدمشقى جلنار؟ (02
* أشزش٘ب رط١١جًب ٌخبؽش )لطض( اٌزٜ وىبْ ٠ٕظىش ا١ٌٙىب ِٕزمىغ اٌججى١ٓ ٠ىبثظ اٌشىفز١ٓ ٠ٕىزفغ ِىٓ اٌمٍىك ٚاٌىذِغ فىٝ ػ١ٕ١ىٗ 

 ٠غزؼطف اٌذِشمٝ ثؤال٠جخً  ثبٌض٠بدح فٝ ششائٙب دزٝ ال ٠فزشلب. 

 س: لماذا فرح قطز وجلنار ؟ (02
 شجً اٌط١ت اٌذِشمٟ .* فشح وً ِٓ لطض جٍٕبس ٤ّٔٙب ٌُ ٠فزشلب ، ٤ْ ع١ذّ٘ب ٚادذ ٚ٘ٛ اٌ 

 ( https://dardery.site  ٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أدّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ  )  
 

 تدرٌبات

 أِبَ اٌؼجبسح غ١ش اٌظذ١ذخ:)×( ( أِبَ اٌؼجبسح اٌظذ١ذخ، ٚػالِخ : ػغ ػالِخ )أ

 

 (   )         .ّ٘ب ِٓ أً٘ دٍتاٌزبجش اٌزٞ اشزشاوبْ  -1

 (   )   .ٌط١فًب ِؼّٙب ؽٛاي اٌطش٠ك ، ٠مذَ ٌّٙب اٌطؼبَ ، ٠ٚغبػذّ٘ب فٟ اٌشوٛة ٚإٌضٚي اٌزبجش وبْ -0

 (   )    .اٌزٟ وبْ ٠ج١ذ٘ب اجبدح دغٕخ اٌؼشث١خ٠غ١ٍّٙب ثبٌمظض ٚإٌٛادس ثبٌٍغخ وبْ اٌزبجش  -7

 (   )    . ؽف١ٓ فٟ ثٍذ ا٤وشاداشزشاٖ ِٓ اٌخب وبْ ٌٍزبجش ٍِّٛن صبٌش فٟ عّٕٙب -4

 (   )   .وبْ اٌزبجش ٠مغٛ فٟ ِؼبٍِزٗ ػٍٝ اٌٍّّٛن اٌضبٌش ٠ٚذجغٗ ٚال ٠ذػٗ ٠جبسح إٌّضي -8

 (   )     .٠ؼبًِ والً ثّب ١ٍ٠ك ِٓ اٌشذح ٚا١ٌٍٓ فٙٛ  فٟ ع١بعزٗ بدى١ّاٌزبجش وبْ   -0

 (   )    .١ٌٍزّٙٗشؼش اٌظج١بْ ثب٦شفبق ػٍٝ ٘زا اٌٍّّٛن فىبٔب ٠مذِبْ ٌٗ ؽؼبِّٙب  -3

 (   )     .وبٔذ جٍٕبس رشفك ػٍٝ ٘زا اٌٍّّٛن ٌٚىٕٙب وبٔذ رزمٟ ٔظشارٗ اٌذبدح. -1

 (   )     عٛق دٍت وبْ ٠ؼمذ وً ٠َٛ صالصبء ٠ٚفذ ا١ٌٗ إٌبط ِٓ وً ِذْ اٌشبَ. -0

 (   )        وبْ ٘زا اٌغٛق ِخظض ٌزجبسح اٌؼج١ذ دْٚ عٛا٘ب. -16

 (   )        .ُٙ اٌٝ اٌغٛق.ٚر٘ت ث دًّ اٌزبجش ػج١ذٖ ػٍٝ ثغٍخ -11

 (   )    جٍظ لطض ٚجٍٕبس ث١ٓ اٌؼج١ذ ال ٠ؼجؤْ ثشئ ٚال رجذٚ ػ١ٍّٙب أٞ ِظبا٘ش اٌذضْ . -10

 (   )   .أثذٜ ث١جشط االِزؼبع ٚظٙش ػ١ٍٗ االوزئبة ٚ٘ٛ ٠شٜ و١ف ٠ؼشع اٌؼج١ذ ٌٍج١غ -17

 (   ) ذذ وً اعُ طفزٗ ٚعٕخ ٚ أط٠ٍٗخزجش ٔؼٛرُٙ ٠ٚزج١ٓ عّبرُٙ ، صُ وزت أعّبءُ٘ فٟ دفزشٖ ، ٚر اٌذاليأخز  -14

 (   )   ٌذبي عج١ٍٗ ِجبششح  ث١جشط ثّبئخ د٠ٕبس ٚأخزٖ ِٚؼٝ ٞاشزش ٜ اٌزبجش اٌّظش -18

 (   )     .وبْ اٌزبجش اٌذِشمٟ لذ سػٟ ثج١غ ث١جشط ثؤلً ِٓ ١ٍِغ اٌّبئخ د٠ٕبس -10

 (   )      .اصداد االصددبَ ػٍٝ دٍمخ اٌذالي ػٕذِب ر١ٙؤ ٌج١غ ِذّٛد ٚجٙبد -13

 (   )   .وبْ اٌشجً اٌذِشمٟ ج١ًّ ا١ٌٙئخ رجذٚ ػ١ٍٗ ِظب٘ش إٌؼّخ ٚاٌضشاء ٚد٠ٛ١خ اٌشجبة  -11

 (   )   . ا١ٌّٙب ٚسغت فٟ ششائّٙب ٌشجً اٌذِشمٟ ػٍٝ لطض ٚجٍٕبس ِبيػٕذِب ٚلغ ٔظش ا -10

 (   )      .الدع اٌذالي ١ًِ اٌشجً اٌذِشمٟ اٌٝ اٌطف١ٍٓ فجبٌغ فٟ اٌضّٓ  -06

 (   ) . فزؼب٠مب أٚي ا٤ِش،زا اٌش١خ اٌج١ًّ ا١ٌٙئخ ٚرىشاسٖ إٌظش ا١ٌّٙب ثّىبْ ٘ لطض ٚجٍٕبس شؼش -01

 (   )     .فٟ ٔظشارٗ اٌؼطف ٚاٌذٕبْ  برجذٌذ ِشبػش اٌطف١ٍٓ رجبٖ اٌش١خ ثؼذِب أدغ -00

 (   )      .وبْ اٌشجً اٌذِشمٟ سعٛال أسعٍٗ جالي  اٌذ٠ٓ ٦ٔمبر اٌطف١ٍٓ -07

 (   )       .أٔٙب أفؼً ِٕٗلبَ اٌذالي ثؼشع لطض لجً جٙبد ٤ٔٗ ٠شٜ  -04

 (   )    . .أظشف اٌشجً اٌذِشمٟ ثؼذِب اشزشٜ لطض ٌُٚ ٠ٕزظش ػشع جٙبد ٌٍج١غ  -08

 ( https://dardery.site  ٌٍزذس٠ت ا٦ٌىزشٟٚٔ صٚسٚا ِٛلغ أدّذ دسد٠شٞ ٌٍزذس٠جبد ا٦ٌىزش١ٔٚخ  ) 
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 لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة:تخٌر اإلجابة الصحٌحة  -ب
 
 وبْ اٌزبجش اٌزٞ اشزشٜ اٌطف١ٍٓ ِٓ: -1

 . طّزلٕذ□                      ثالد األوزاد□                      اٌشبَ□                            ِصز□  

 ِبي اٌطفالْ اٌٝ اٌزبجش ٚأدغب أٔٗ طذ٠مّٙب ثغجت : -0

  وً ِب طجك□       ِظبعذرٗ ٌّٙب فً اٌزوٛة ٚإٌشٚي□  ِعبٍِزٗ ٌّٙب            حظٓ□ وثزح والِٗ ِعّٙب           □ 

 اٌزمٝ اٌطفالْ ثج١ذ اٌزبجش اٌزٞ اشزشاّ٘ب ثـ : -7

 أرثعخ ِّبٌٍه□     ثالثخ ِّبٌٍه .□ ٍِّٛوٍٓ آخزٌٓ                 □ ٍِّٛن ٚاحذ                        □ 

 ت :وبْ اٌطفالْ ٠ؼججبْ ِٓ اٌزبجش ثغج -4

 اٌثبٍٔخ ٚاٌثبٌثخ□     طٛء ِعبٍِزٗ ٌّٙب  .□   طٛء ِعبٍِزٗ ٌجٍجزص           □  حظٓ ِعبٍِزٗ ٌجٍجزص           □  

 اٌغجت اٌذم١مٟ ٚساء ِؼبٍِخ اٌزبجش ٌج١جشط ٘ٛ : -8

 ِحبٌٚزٗ اٌٙزٚة  . □           ضعف ثٍجزص□  إطبءرٗ ٌمطش                □ إطبءرٗ ٌجٍٕبر                            □  

 ٚطف اٌطفالْ اٌزبجش ثبٌذىّخ ٤ٔٗ : -0

 ِٚعبٍِخ ثٍجزص  بفّزق ثٍٓ ِعبٍِزّٙ□         وبْ ٌحىً ٌّٙب اٌمصص□  عزف أصٍّٙب     □ أحظٓ إٌٍّٙب                □ 

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ طفبد ث١جشط ِبػذا : -3

 وثٍز ِحبٚالد اٌٙزة□    لٛي اٌجٍٕبْ  .□               عٍٕبٖ سرلبٚاْ        □  طٍت اٌمٍت                     □   

 شؼشد " جٍٕبس " ٔذٛ " ث١جشط " ثـ : -1

  .  األٌٚى ٚاٌثبٍٔخ□                اٌىزاٍ٘خ□                 اٌشفمخ                □              إٌفٛر              □   

 ِٛػذ عٛق "دٍت " ٠ىْٛ ٠َٛ : -0

 اٌظجذ□     اٌجّعخ .□     اٌخٍّض  □                     األرثعبء       □ 

 وبْ اٌطفالْ فٟ ؽش٠مّٙب اٌٝ اٌغٛق ٠شؼشاْ ثـ: -16

 اٌحشْ  .□           اٌالِجالح □     اٌفزح             □     اٌذ٘شخ                □ 

 اٌزٞ ٠ؼشع اٌغٍّبْ ٚاٌجٛاسٞ ٌٍج١غ فٟ اٌغٛق ٠غّٝ : -11

 ٚطٍظ  .□             ربجز□       دالي               □        طّظبر            □ 

 وبْ شؼٛس " ث١جشط " ٚ٘ٛ فٟ اٌغٛق : -10

 ِىزئجب□      خبئفب .□      ِطّئٕب                       □       ِٕذ٘شب                □ 

 ؼشاْ فٟ اٌغٛق ثـ :شٚأِب " لطض " ٚ "جٍٕبس " فىبٔب ٠ -17

 اٌفزحخ ٚاٌظعبدح .□               اٌالِجالح االطّئٕبْ ٚ□ اٌخٛف ٚاٌذعز            □            اٌحشْ ٚاٌٛجَٛ        □ 

 وٍّب غٍت اٌجىبء "لطض" ٚ"جٍٕبس" أِغىب دِؼّٙب ثغجت : -14

 ب ِٓ ثٍجزص  .ّٙخٛف□     خٛفّٙب ِٓ اٌزجً اٌذِشمً□  ِٓ اٌحبضزٌٓ           ّ٘ب حٍبء □  خٛفّٙب ِٓ اٌزبجز      □  

 ذأ اٌذالي فٟ ػشع غٍّبٔٗ اٌضالصخ ثـ :ث -18

 لطش ٚجٍٕبر ِعب□      ثٍجزص .□  جٍٕبر                                     □   لطش                         □  

 ٚطف اٌذالي "ث١جشط" ػٕذ ػشػٗ ٌٍج١غ ثـ  : -10

 اٌٛطبِخ ٚاٌجّبي□     اٌعٍُ ٚاٌّعزفخ   .□    اٌمٛح ٚإٌّعخ                   □ األِبٔخ ٚاٌٛفبء                   □ 

 اشزشٜ " ث١جشط " ربجش ِٓ : -13

 حّص□      ِصز  .□ حٍت                              □  دِشك                         □ 

 ثبع اٌذالي " ث١جشط " ثّجٍغ : -11

  ثٍثّبئخ دٌٕبر   .□              ِبئزً دٌٕبر         □        ِبئخ دٌٕبر          □      خّظٓ دٌٕبر □  

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ طفبد اٌشجً اٌذِشمٟ ِبػذا : -10

 اٌمٛح ٚاٌفزٛح   .□          اٌٛلبر ٚاٌٍٙجخ□   إٌعّخ ٚاٌٍظبر    □ جّبي اٌٍٙئخ                            □  
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 اعُ اٌذالي اٌزٞ ثبع اٌغٍّبْ اٌضالصخ ٘ٛ  -06

 عًٍ اٌٛاططً□     غبُٔ اٌٛاططً  .□ حبفظ اٌٛاططً              □          حظٓ اٌٛاططً        □ 

 وبْ اٌطفالْ ٠ّغذبْ دِٛػّٙب خٍغخ فال ٠شاّ٘ب ِٓ اٌذبػش٠ٓ اال : -01

 .   اٌذِشمًاٌشٍخ □  ثٍجزص                      □              اٌزبجز اٌذِشمً□         اٌذالي      □   

 اٌذِشمٟ ثـ : شؼش اٌطفالْ أٚي ا٤ِش ٔذٛ اٌشجً -00

 اًٌٍّ□     اٌغضت   .□ اٌضٍك                                □   اٌحت                    □   

 رجذي شؼٛسّ٘ب ٔذٖٛ ثغجت : -07

 جّبي ٍ٘ئزٗ□      وثزح ِبٌٗ  .□   ٌطف ٔظزارٗ          □  رلخ والِٗ                         □ 

 ٗ ثّٙب ػٍٝ أٔٗ :اؽّؤْ اٌطفالْ ٌٍش١خ ، ففغشا رؼٍم -04

 ِٓ أرجبع اٌخبطفٍٓ .□         ِٓ اٌّزالجٍٓ ٌٍعجٍذ فً اٌظٛق□  ِٓ أرجبع جالي اٌذٌٓ         □ ِٓ أرجبع جٕىٍش خبْ     □ 

 دبس اٌذالي فٟ أِش اٌطف١ٍٓ ثؤ٠ّٙب  ٠جذأ فمطغ د١شرٗ :  -08

 جٍٕبر .□                  اٌزجً اٌذِشمً□        لطش        □        ثٍجزص              □ 

 ٚطف اٌذالي " لطض" ػٕذ ث١ؼٗ ثىً ِّب ٠ٍٟ ِبػذا : -00

 لٛرٗ ٚثأطٗ .□                  وزَ األصً□      شجبعزٗ ٚ٘ذٚءٖ       □ اٌٛطبِخ ٚاٌذوبء              □ 

 اشزشٜ اٌشجً اٌذِشمٟ " لطض " ثـ : -03

 ثٍثّبئخ دٌٕبر  .□   دٌٕبر                         ِبئزً□ ِبئخ دٌٕبر                 □     خّظٍٓ دٌٕبر □  

 رّٕٝ " لطض " ٌٛ وبْ ٠فُٙ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌشد ػٍٝ  : -01

 ِالطفخ اٌزجً اٌذِشمً .□                 ٌٍعٍٓ عٓ أصٍٗ□      إطزاء اٌذالي     □   طخزٌخ ثٍجزص                □   

 ٕبس " ٘ٛ :اٌغجت اٌزٞ جؼً اٌذِشمٟ ٠ذشص ػٍٝ ششاء " جٍ -00

 شزف أصٍٙب  .□                إرضبء لطش□  رلخ لٍجٗ ٌٙب              □     جّبٌٙب                   □ 

 اشزشٜ اٌشجً اٌذِشمٟ " جٍٕبس " ثـ : -76

 أرثعّبئخ دٌٕبر□     دٌٕبر    052□   دٌٕبر                         022□         دٌٕبر             052□ 
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