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 /أ غزايئ امطالب أ خواين املدرسني      

 أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات   تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

 اػدهتم.جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومس 

ىل أ ن امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة     غري أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

وشاء موكعحبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي  املساػة نلطامة نلتب ند   من حصة اال جاابت مقت اب 

  للها وضؼت فيه هذه امتدريبات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل مكرتوينا  

جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة   وامتب ند من حصة ما يلدموهه من ا 

جاابت اخلطب  مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.  واس تؼراض مال 

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود  ندلخول  يف هناية لك ثدرية مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 . واحلل

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              

 ( https://dardery.site) ُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ٍُٝٝح ٓٞهغ أكٔي ىٍى١َ٣ ُِظي٣ٍزخص حإلٌُظ٤َٗٝش    
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حُٔل٣ٌَٖ حُؼَد ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘  -إ ُْ ٣ٌٖ أْٛ  -٤ٔي حألىد حُؼَر٢ ٝحكي ٖٓ أػظْ ٝأْٛ ػ (2191-2881طه حسٌن )&

 ُيٍٝٙ حُظ١َ٣ٞ٘ حُؼظ٤ْ ٝإ ًخٗض آٍحإٙ ٓلَ ؿيحٍ ًز٤َ .           

ك٢ ػِرش ح٤ٌُِٞ حُظ٢ طوغ ػ٠ِ ٓٔخكش ٤ًِٞٓظَ ٖٓ ٓـخؿش رٔلخكظش  110ُٔٝي ١ٚ ك٤ٖٔ ك٢ حَُحرغ ػَ٘ ٖٓ ٗٞكٔزَ ٓ٘ش  &

ح ك٢ ًَٗش حٌَُٔ ، أٗـذ ػالػش ػَ٘ ًُٝيح ، ٓخرؼْٜ ١ٚ ك٤ٖٔ.                        ح ًَ  ٤ُ٘ٔخ رخُٜؼ٤ي حأل٢ٓٝ. ًٝخٕ ٝحُيٙ ٓٞظلًخ ٛـ٤

ًُقَّ رَٜٙ ٝٛٞ ١لَ ٛـ٤َ ٗظ٤ـش حُلوَ ٝحُـَٜ حُٔٔظ١َ٘ )حُٔ٘ظَ٘( ك٢ حُٔـظٔغ ٖٓ كُٞٚ كِوي أ٤ٛذ رخَُٓي كؼخُـٚ  & 

٤َْٗٚ ال رؤٛخرؼٚ كوَٜ ػخٛظٚ هَٜح ، ٝكلع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ حُلالم ػالؿخً ًٛذ رؼ٤٘ ًُ ٤ٚ ، ٌُٝ٘ٚ ًخكق ًق حُزَٜ كؤهٌ حُؼِْ رؤُ

ى ػ٠ِ ١َم حُظي٣ٍْ رخألَُٛ ٝػ٠ِ ٤ٗٞهٚ ، كخٗظ٠ٜ رٚ  َّ حُظخٓؼش ٖٓ ػَٔٙ هزَ إٔ ٣ـخىٍ ه٣َظٚ ا٠ُ حألَُٛ ١ِزًخ ُِؼِْ ، ٝطٔ

 ّ .       0ٓ1ٔحألَٓ ا٠ُ حُطَى ٓ٘ٚ 

ػٖ أى٣زٚ  0ٔٗٔحُظ٢ كَٜ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ حأل٠ُٝ ُٚ ك٢ ح٥ىحد ٓ٘ش   خُـخٓؼش ح٣َُٜٔش ح٤ُُٞيس حُظلن ر &

 حُٔل٠َّ أر٢ حُؼالء حُٔؼ١َ رَٓخُش ٟٓٞٞػٜخ: " طـي٣ي ًًَٟ أر٢ حُؼالء " .          

ٍٓخُظٚ ػٖ حرٖ هِيٕٝ ، كؼَٔ رؼي إٔ كَؽ ٖٓ  0ٔ0ٔػْ ٓخكَ ا٠ُ كَٗٔخ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ ٝػخى ٜٓ٘خ ٓ٘ش  &

ح ُِظخ٣ٍن ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٝحَُٝٓخ٢ٗ ا٠ُ ٓ٘ش  ًً ًًح ك٢ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٓغ طلٍٞ حُـخٓؼش حأل٤ِٛش ا٠ُ  0ٕ٘ٔأٓظخ ، ك٤غ طْ طؼ٤٤٘ٚ أٓظخ

ؿخٓؼش ك٤ٌٓٞش. ٝٓخ ُزغ إٔ أٛيٍ ًظخرٚ )ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ( ح١ٌُ أكيع ػٞحٛق ٖٓ ٍىٝى حُلؼَ حُٔؼخٍٟش ٥ٍحثٚ حُظ٢ 

 ظزَٛخ حُزؼٞ آٍحء كخٓيس ٓيكٞػش رؤؿَحٝ ؿَر٤ش حػ

ّ  ، ٌُٝ٘ٚ ك٤ٖ ٍكٞ حُٔٞحكوش ػ٠ِ ٓ٘ق حُيًظٍٞحٙ  0ٖٓٔطَه٠ ك٢ ٓ٘خٛزٚ ٣َٓؼخً كظ٠ أٛزق ػ٤ًٔيح ٤ٌُِش ح٥ىحد ٓ٘ش  &

َّٝ ا٠ُ حُطَى ٖٓ حُـخٓؼش حُظ٢ ُْ ٣ؼي ا٤ُٜخ اال رؼي ٓو١ٞ كٌٞٓش ٛيه٢  0ٖٕٔحُلو٣َش ٌُزخٍ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٓ٘ش   .رخٗخ   ّ طؼ

ح ُِٔؼخٍف ك٢ حُُٞحٍس حُٞكي٣ش ٓ٘ش  & ًَ ٌَّر٤ٖ ك٢ حألٍٝ )حُلوَحء( كؼ٘يٓخ ُػ٤ّٖ ٣ُٝ ّ ، ٝؿي  0ً٘ٓٔخٕ حٗل٤خُٙ ىحثٔخً ُِٔؼ

حُلَٛش ٓخٗلش ُظطز٤ن ٗؼخٍٙ حألػ٤َ )حُظؼ٤ِْ ًخُٔخء ٝحُٜٞحء كن ٌَُ ٓٞح١ٖ( ، ٝ حٓظٜيٍ هَحٍح رٔـخ٤ٗش حُظؼ٤ِْ حُؼخّ كظ٠ 

 ٌُٜح حُوَحٍ ٗظخثؾ ٤ٓخ٤ٓش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝػوخك٤ش ال طوَ ػٖ ػٍٞس حؿظٔخػ٤ش ٝك٣ٌَش ًخِٓش  ٓٔظٟٞ حُؼخ١ٞٗ ًٝخٕ

خ ُِٔـٔغ حُِـ١ٞ )حَُث٤ْ حُؼخُغ( ، ٝٗخٍ طوي٣َ حُيُٝش كؤٛي٣ض ا٤ُٚ ك٢ ػٜي حُؼٍٞس  0ٖٙٔػْ أٛزق رؼي ًُي ػخّ  & ًٔ ّ ٍث٤

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .َُإٓخء حُيٍٝ ٝ حُِٔٞى  هالىس ح٤َُ٘ ٢ٛٝ أٍكغ حألٝٓٔش ح٣َُٜٔش ٝ ال طٔ٘ق طِي حُوالىس االّ 

َٓآس حإلٓالّ  -ٝ ٓئُلخطٚ حُظ٢ أػَٟ رٜخ حٌُٔظزش حُؼَر٤ش طَٜ ا٠ُ ٗلٞ ٓخثش ًظخد ر٤ٖ ٓئُق ٝٓظَؿْ ٜٓ٘خ : )كي٣غ حألٍرؼخء  &

أًظٞرَ  ٕٙكخكع ٝٗٞه٢( ٝؿ٤َٛخ.& طٞك٢ ك٢  -ىػخء حٌَُٝحٕ  -ػ٠ِ ٛخٖٓ ح٤َُٔس  -ح٤ُ٘وخٕ  -ٓغ حُٔظ٘ز٢  -حُٞػي حُلن  -

 .03ٖٔٓ٘ش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التعرٌؾ بالِكتاب    
ّ ؛ ٤ُؼط٤٘خ ك٤ٜخ  0ٕٙٔ& حأل٣خّ أٍٝ ٤َٓس ًحط٤ش ؿخىس ٓزَّخهش ك٢ ٝحهؼ٤ظٜخ ٝٛلخء ُـظٜخ ، ٝهي ًظزٜخ ١ٚ ك٤ٖٔ ػٖ ٗلٔٚ ػخّ 

 ٍٛٞس ٛخىهش ػٖ ك٤خس حُٜزخ حُوخ٤ٓش حُظ٢ هخّٝ ٛؼٞرخطٜخ ٝٓ٘وخطٜخ ٓؼِٔخ هخّٝ حُؼ٠ٔ ٝحُـَٜ

ظُذ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ .   ًُ     ٝطؼي حأل٣خّ أٍٝ 

 & ٣ظٌٕٞ حٌُظخد ٖٓ ػالػش أؿِحء 

 حُـِء حألٍٝ ٣ظليع ك٤ٚ ١ٚ ك٤ٖٔ ػٖ ١لُٞظٚ رٔخ طلَٔ ٖٓ ٓؼخٗخس ، ٣ٝليػ٘خ ػٖ حُـَٜ حُٔطزن ػ٠ِ ح٣َُق ح١َُٜٔ ٝٓخ

 ك٤ٚ ٖٓ ػخىحص كٔ٘ش ٤ٓٝجش ك٢ ًُي حُٞهض .

٠ِ ٓ٘خٛؾ حألَُٛ ٤ٗٝٞهٚ ٝٗويٙ حُيحثْ حُـِء حُؼخ٢ٗ ٣ظليع ػٖ حَُٔكِش حُظ٢ حٓظيص ر٤ٖ ىهُٞٚ حألَُٛ ٝطَٔىٙ حُٔٔظَٔ ػ

 ُْٜ ٝكظ٠ حُظلخهٚ رخُـخٓؼش حأل٤ِٛش.

 َٜٓ حُـِء حُؼخُغ ٣ظليع ك٤ٚ ػٖ حُيٍحٓش ك٢ حُـخٓؼش حأل٤ِٛش ، ػْ ٓلَٙ ا٠ُ كَٗٔخ ٝكُٜٞٚ ػ٠ِ حُيًظٍٞحٙ ػْ حُؼٞىس ا٠ُ

 .أٓظخًحً ك٢ حُـخٓؼش

    ٢حٟـ٢ حَُحر  ؿ٤ٔغ كٍٜٞ حُوٜشػ٠ِ ُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 

-https://dardery.site/archives/category/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81

-9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d

%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/%d9%82%d8%

b5%d8%a93 ) 
  

 

https://dardery.site/archives/category/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/%d9%82%d8%b5%d8%a93
https://dardery.site/archives/category/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/%d9%82%d8%b5%d8%a93
https://dardery.site/archives/category/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/%d9%82%d8%b5%d8%a93
https://dardery.site/archives/category/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/%d9%82%d8%b5%d8%a93
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  ؟ ما رأٌك فً عنوان األٌام (2
  ػ٘ي حأل٣خّ  ًِٜخ رَ ٣وق ٣ظ٘خٓذ ٓغ ٓلّٜٞ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش كخُٔئُق ال ٣ئٍم ُل٤خطٚ ألٗٚأ١ٍ إٔ حُؼ٘ٞحٕ ىه٤ن ٝٓ٘خٓذ

  . ٓؼظٔيح ػ٢ِ ًحًَطٚحُٔئػَس ك٢ ك٤خطٚ 

 ما تعرٌؾ السٌرة الذاتٌة ؟ (0
   ٕٞٓؼ٘خٛخ : إٔ ٣ٌظذ ك٤ٜخ حإلٗٔخٕ هٜش ك٤خطٚ رلِٞٛخ َٝٓٛخ ػٖ ٣َ١ن ٓرَى أٛرْ حُر٣ًٌَخص حُظر٢ طؼِرن رٌٛ٘رٚ ر٘ر١َ إٔ ٣ٌر

 .ٛخىهخً ك٢ ػَٝ ىهخثن حُلوخثن 

 القتها بالحاضر ؟ أسباب اختالؾ السٌرة الذاتٌة كفن أدبى عن ؼٌره من الفنون اآلخرى ؟ وما ع (1
  .طظِٕٞ رخُلخَٟ ٝطظلَى ريٝحكؼٚ  -ٖ  . طَطز٢ رل٤خس ٓئُلٜخ -ٕ  ٞكيٙ.طؼظٔي ػ٠ِ حُو٤خُال  -ٔ

 ما الذى ٌدفع المإلفٌن إلى كتابة سٌرتهم الذاتٌة ؟  (2
   .حَُؿزش ك٠ طوي٣ْ حُويٝس ُِ٘زخد  -ٕ     .حُل٤ٖ٘ ا٠ُ حُطلُٞش  -ٔ

 .حَُؿزش ك٠ طليٟ حُلخَٟ أٝ حالٗظوخّ ٓ٘ٚ  -ٗ  .حَُؿزش ك٠ َٓحؿؼش حٌُحص ٝحُظخ٣ٍن  -ٖ

 ما رأى طه حسٌن فى معاملة الناس لمن تصٌبهم بعض اآلفات ؟  (3
   ِْٛٞٓ٣َٟ إ حإلٗلخم ػ٤ِْٜ أٝ حُٔو٣َش ْٜٓ٘ ٣ِ٣ي ٖٓ آالْٜٓ ، ٝإٔ ٓؼخِٓظْٜ ٓؼخِٓش ٓوظِلش ٣لِْٜٗ ، ُٝٞ إٔ حُ٘رخّ  ػرخ

  .حٓظوخٓض ك٤خطْٜ رؼ٤يس ػٖ حُظؼو٤ي ٓؼخِٓش ػخى٣ش ُؼَف ٛئالء ٓل٘ظْٜ ك٠ ٍكن ، ٝ

ٌَر ذاتٌة ؟ (4  ما أشهر ما ُكتَِب من ِس
  " ًظذ طٞك٤ن حُل٤ٌْ ٤َٓطٚ حٌُحط٤ش ك٢ ًظخر٤ٚ "َُٛس حُؼَٔ" ٝ "ٓـٖ حُؼَٔ" ٝػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى ك٢ ًظخر٤ٚ " أٗخ

 ...   لمٌخابٌل نعٌمة ٝ"ك٤خس هِْ " ، ٝٛ٘خى ًظخد " ك٤خط٢ " ألكٔي أ٤ٖٓ ، ٝ ًظخد " ٓـٕٞ "

  لماذا أملى طه حسٌن ذكرٌات الصبا ؟  (9
  )أ٠ِٓ ١ٚ ك٤ٖٔ ٣ًًَخص حُٜزخ ؛ ٤ُظوِٚ ربٓالثٚ ٖٓ رؼٞ حُّٜٔٞ حُؼوخٍ ٝحُوٞح١َ حُٔلِٗش حُظ٢ ًؼ٤َح ٓخ طؼظ١َ )ط٤ٜذ

 .حُ٘خّ ر٤ٖ ك٤ٖ ٝك٤ٖ  

 ما مذاهب الناس فً التخلُّص من الهموم و األحزان ؟ (8
  ٣ظ٠ِٔ ػٜ٘خ رخالٓظٔخع ٤ُِٓٞٔو٠ ٝحُـ٘خء  -ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ظ٠ِٔ ػٜ٘خ رخ٣َُخٟش  -ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ظ٠ِٔ ػٜ٘خ رخُوَحءس ٖٓ ْٜ٘ٓٝ- 

 ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ٌٛذ ؿ٤َ ٌٛٙ حٌُٔحٛذ ًِٜخ ٠ٔ٘٤ُ ٗلٔٚ ٣ٝلَ ٖٓ ك٤خطٚ حُلخَٟس ٝٓخ طؼوِٚ رٚ ٖٓ حألػزخء.   

 ماذا طلبت مجلة الهالل من طه حسٌن ؟ (1
 ٚض ك٢ حُطِذ .   ١ِزض ٓـِش حُٜالٍ ٓـٔٞػش ٖٓ أكخى٣ؼٚ ػٖ ك٤خط  ٝأُلَّ

 وما رأي األصدقاء فٌما كتب طه حسٌن ؟ وما نتٌجة هذا الرأي ؟  (22
 .ٗظ٤ـش ٌٛح حَُأ١ : حػظٌٍ ُِٜالٍ ػٖ طوي٣ٔٚ ، ٌُٜٝ٘خ   -هخٍ ُٚ حُزؼٞ إٔ ٓخ ًظزٚ ال ٣ِٜق َُِ٘٘ ٝ ٣ـذ أال ٣ِو٢ ا٤ُٚ رخال

ٚ٘ٓ ًَُٙ  .أُلض ػ٤ِٚ ، كيكغ ا٤ُٜخ ٌٛح حٌُالّ ػ٠ِ 

 فعل الذي وجده طه حسٌن بعد نشر هذه الذكرٌات فً مجلة الهالل ؟ ما رد ال  (22
  . ٢ٍٟ ػ٘ٚ رؼٞ حُ٘خّ ػْ ؿٔؼٚ رؼٞ حألٛيهخء ك٢ ٓلَ )ًظخد( ٝحكي 

ٌُهدي طه حسٌن هذا الكتاب ؟ وماذا سٌجدون فٌه ؟  (20  إلى من 
  . ٖ٣ٜي٣ٚ ا٠ُ أٛيهخثٚ حٌُٔلٞك٤ 

رٔل٘ظْٜ ٌٛٙ ه٤ِال ه٤ِال ك٤ٖ ػَكٜخ ، ٝٛٞ ُْ ٣ؼَكٜخ االّ ٤ٗجًخ ك٤٘جًخ ك٤ٖ ٤ٓـيٕٝ ك٤ٚ ك٤خس ٛي٣ن ُْٜ ك٢ أ٣خّ حُٜزخ طؤػَ   -

ٍ حأل٤ٗخء ٝٓٔخٍٓظٜخ     ّٞ  .الكع ٓخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ اهٞطٚ ٖٓ كَم ك٢ طٜ

 ما الذي كان ٌإذي طه حسٌن بشدة ؟  (21
   : ح١ٌُ ًخٕ ٣ئ١ً ١ٚ ك٤ٖٔ ر٘يس 

 ُٔو٣َش ٝ حالُىٍحء )حالكظوخٍ( ٖٓ رؼٞ حُ٘خّ .    أكخ٤ْٓ ح - ٕ     ٗظَحص حَُكٔش ٝحإلٗلخم ٖٓ حألَٛ . - ٔ    

 كان طه حسٌن ٌعٌش ظالمٌن . وضح .  (22
   . ًظالّ حَُإ٣ش  ، ٝظالّ حُـَٜ ح١ٌُ ًخٕ ٓ٘ظَ٘ح 

 ما الذي ٌتمناه طه حسٌن ألصدقابه المكفوفٌن ؟  (23
  : ٖط٠٘ٔ ١ٚ ك٤ٖٔ ألٛيهخثٚ حٌُٔلٞك٤ 

 حُل٤خس  إٔ ٣ـيٝح ك٢ حٌُظخد ط٤ِٔش ُْٜ ػٖ أػوخٍ - ٔ    
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ٗ 

 ٝإٔ ٣ـيٝح ك٤ٚ رؼي ًُي ط٘ـ٤ؼخ ُْٜ ػ٠ِ إٔ ٣ٔظوزِٞح حُل٤خس ٓزظ٤ٖٔٔ  - ٕ    

ٝإٔ ٣ظـِزٞح ػ٠ِ ٓخ ٣ؼظَْٟٜ ٖٓ حُٜٔخػذ ٝٓخ ٣وّٞ ك٢ ٓز٤ِْٜ ٖٓ حُؼوزرخص رخُٜرزَ ٝحُـٜري ٝكٔرٖ حالكظٔرخٍ ٝرخألٓرَ  - ٖ    

 حُٔظَٜ ٝحَُؿخء حُزخْٓ..  

 بماذا ٌنصح طه حسٌن اإلنسان ؟  (24
 ك٤ٖٔ حإلٗٔخٕ :٣ٜ٘ق ١ ٚ 

خ ، ٝؿخّىًح ك٤ٜخ ال الػزًخ. - ٔ     ًٔ خ ُٜخ ال ػخر ًٔ  رؤٕ ٣ِو٠ ك٤خطٚ رخٓ

 ٝإٔ ٣لَٔ ٤ٜٗزٚ ٖٓ أػوخُٜخ ٣ٝئى١ ٤ٜٗزٚ ٖٓ ٝحؿزخطٜخ. - ٕ    

 ٝإٔ ٣لذ ُِ٘خّ ٓؼِٔخ ٣لذ ُ٘لٔٚ ٣ْٝئػَِ حُ٘خّ رٔخ ٣ئػَ رٚ ٗلٔٚ ٖٓ حُو٤َ   - ٖ    

 ٌن ؟طه حس ألسلوبما الخصابص الفنٌة  (29
  . ال ٣ٌظذ ا٠ُ هخٍثٚ ٝاٗٔخ ٣ظليع ا٤ُٚ  -ٔ

 . ح٤ُٓٞٔو٠ حَُٗخٗش حُ٘خطـش ػٖ حٓظويحٓٚ ُِـَٔ حُو٤َٜس ٝحُِٞحُّ حألِٓٞر٤ش -ٕ

 حٓظويحّ ٤َٟٔ حُـخثذ ك٢ حُلي٣غ ػٖ ٗلٔٚ ٠٤ُل٢ ٗٞػخ ٖٓ حُٟٔٞٞػ٤ش ػ٠ِ ٟٓٞٞع ًحط٢. -ٖ

  ش حُزَٜ ك٢ ٍْٓ ػخُٔٚ حُو٣٢ٜٜؼظٔي ػ٠ِ كخٓش حُٔٔغ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُلٞحّ رخٓظؼ٘خء كخٓ ٕٗ

 ما أهداؾ تدرٌس قصة األٌام لطه حسٌن ؟   (28
  .طوي٣ْ ٍٛٞس َٓ٘هش ألكي أر٘خء َٜٓ ُْ ٣ٔ٘ؼٚ حُؼ٠ٔ ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ أػ٠ِ حُيٍؿخص حُؼ٤ِٔش  .ٔ

  .ط٤ٟٞق ىٍٝ ح إل٣ٔخٕ ٝحُؼَٔ ٝحُٜزَ ك٠ طلو٤ن ح٥ٓخٍ .ٕ     

  .ُيحٍّ ط٤ٔ٘ش حُؼَٝس حُِـ٣ٞش ٝحُظٌٝم حألىر٠ ػ٘ي ح. ٖ

 ما الذى اعتمد علٌه طه حسٌن فى رسم عالمه القصصى؟ مع التمثٌل لذلك .   (21
  ٓؼخٍ ًُري  .حػظٔي ػ٠ِ كخٓش حُٔٔغ ك٠ طَؿٔش حألٛٞحص ٝ ٍْٓ ػخُٔٚ حُو٠ٜٜ رظلخ٤ِٛٚ ك٠ ٍٛٞس ٓئػَس ك٠ ًٖٛ حُوخٍة

 : ٍٓٔٚ ُٔؼخُْ ه٣َظٚ ٖٓ هالٍ : 

 .ص حُ٘خػَ ٝحُٔل٤ط٤ٖ رٚ ٛٞ -ٕ   .ٛٞص حُؼٞىس ٖٓ حُلوٍٞ ك٠ حُٔٔخء  -ٔ

 .ٛٞص أ٣ُِ حَُٔحؿَ طـ٠ِ ػ٠ِ حُ٘خٍ  -ٗ   .ٛٞص حُي٣ٌش ٝحُيؿخؽ  -ٖ
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 تدرٌبات
 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 )       (.       ُؼزض ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ىٍٝح أٓخ٤ٓخ ك٢ ٗ٘خس حَُٔٔك٤ش. -ٔ

 )       (.      ٗؼَح ح٤َُٔس حٌُحط٤ش إٔ ٣ٌظذ حإلٗٔخٕ هٜش ك٤خطٚ ر٘لٔٚ ٗؼَح ال -ٕ

 )       (.     ػ٠ِ حُو٤خٍ ٝكيٙ ٖٓ أٝؿٚ حالطلخم ر٤ٖ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ٝحُوٜش حػظٔخىٛٔخ -ٖ

 )       (.         طظِٕٞ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش رِٕٞ حُلخَٟ -ٗ

 )       (.    حَُؿزش ك٠ طليٟ حُلخَٟ أٝ حالٗظوخّ ٓ٘ٚ ٣يكغ حُٔئُل٤ٖ ا٠ُ ًظخرش ٤َٓطْٜ حٌُحط٤ش -٘

 )       (.         ٣ٔظٔي ًخطذ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش أكيحػٚ ٖٓ حُو٤خٍ. -ٙ

 )       (.      ٤َس حٌُحط٤ش ا٠ُ حُو٤خٍ ُٔي كـٞحص حٌُحًَس٣ِـؤ حُٔئُق ك٢ حُٔ -3

 )       (.       طؤط٢ ح٤َُٔس حٌُحط٤ش ك٢ ٍٛٞس ٍٝح٣ش ٓظٔخٌٓش ك٤٘خ -1

 )       (.     ٖٓ حُيٝحكغ حُظ٢ طيكغ حُٔئُل٤ٖ ٌُظخرش ٤َْٓٛ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ٣ًًَخص حُطلُٞش -0

 (.   )            ٣ظ٤ِٔ أِٓٞد ١ٚ ك٤ٖٔ رطٍٞ حُـَٔ ٝطؼويٛخ -ٓٔ

 )       (.      ٜٓيٍ ح٤ُٓٞٔو٠ حَُٗخٗش ػ٘ي ١ٚ ك٤ٖٔ ٛٞ ًؼَس حألٓخ٤ُذ حإلٗ٘خث٤ش. -ٔٔ

 )       (.         ١ٚ ك٤ٖٔ ٣ظليع ا٠ُ هخٍثٚ أًؼَ ٓٔخ ٣ٌظذ ُٚ. -ٕٔ

 )       (.     ٣ؼظٔي ١ٚ ك٤ٖٔ ك٢ ٍْٓ ػخُٔٚ حُو٢ٜٜ ػَ حُلٞحّ ٝروخٛش حُزَٜ -ٖٔ

 )       (.      خثذ ال حُٔظٌِْطليع ١ٚ ك٤ٖٔ ػٖ ٗلٔٚ ك٢ ٤َٓطٚ ر٤ٔ٠َ حُـ -ٗٔ

 )       (.          حأل٣خّ ٤َٓس ًحط٤ش ٤ُٝٔض هٜش -٘ٔ

 )       (.      طليع ١ٚ ك٤ٖٔ ر٤ٔ٠َٜ حُـخثذ ٤ُؼزض ك٤خى٣ظٚ ٟٝٓٞٞػ٤ظٚ -ٙٔ

 )       (.        ظَٜ ًظخد حأل٣خّ ر٘خء ػ٠ِ ٍؿزش حُٔئُق -3ٔ

 )       (.      ًظخد حأل٣خّ أٓالٙ ١ٚ ك٤ٖٔ ٤ٌُٕٞ ًٗٔٞؿخ ٣لظ١ٌ رٚ حُ٘زخد -1ٔ

 )       (.      ١ِزض ٓـِش حَُٓخُش ٖٓ ١ٚ ك٤ٖٔ ٓـٔٞػش أكخى٣غ ٝأُلض ك٢ حُطِذ. -0ٔ
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 )       (.   ٍأٟ ٛي٣ن ١ٚ ك٤ٖٔ إٔ ًظخد حأل٣خّ ؿي٣َ رخَُ٘٘ ػ٘يٓخ ىكؼٚ ١ٚ ك٤ٖٔ ا٤ُٚ ُوَأٙ -ٕٓ

 )       (.       ؿٔغ ١ٚ كٖٔ ٓـٔٞػش حألكخى٣غ ك٢ ٓلَ ًز٤َ ٝٓٔخٙ رخأل٣خّ. -ٕٔ

 )       (.      ك٤ٖٔ ًظخرٚ ا٠ُ أٛيهخءٙ ك٢ حُٔل٘ش ٖٓ حٌُٔلٞك٤ٖ ٣ٜي١ ١ٚ -ٕٕ

 )      (.ٞحؿٜش حُل٤خس  ٓظِٔل٤ٖ رخُـي ٝحالؿظٜخى ٝحأل٣ََٟٓ ١ٚ ك٤ٖٔ إٔ ًظخرٚ هي ٣ٔخػي حٌُٔلٞك٤ٖ ٣ٝ٘ـؼْٜ ػ٠ِ ٓ -ٖٕ

 )       (.   ٣َٟ ١ٚ كٖٔ أٗٚ هَٜ ٓل٘ظٚ ػ٠ِ ٗلٞ أك٠َ ٖٓ ؿ٤َٙ ٝهيّ ُِ٘خّ أك٠َ ٓٔخ هيٓٞح -ٕٗ

 )       (.       ٜ٘ق ١ٚ ك٤ٖٔ حإلٗٔخٕ إٔ ٣ِو٠ حُل٤خس ؿخىح ؿ٤َ ػخرؼخ.٣ -ٕ٘
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 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

 ة هً أن ٌكتب المرء بنفسه تارٌخالسٌرة الذاتٌ .2
 نفسه □    الوطن □    العالم □     . .الجتمع □

  : :السٌرة الذاتٌة فن ٌختلؾ عن ؼٌره من الفنون ؛ ألنها - .0
 . تعتمد على الخٌال وحده□      ترتبط ارتباًطا وثٌقاً بحٌاة مإلفها  □
  حقٌقً تتحدث عن ماضً□ .      تعطً مالمح صادقة عن فن الحكاٌة  □

 كتاب السٌرة الذاتٌة ٌعتمدون فً تؤلٌؾ السٌرة الذاتٌة على - .1
  الذاكرة□ .     النقل من قصص أخرى .□        النقل من مذكرات مكتوبة□ .  وماضٌهم. تارٌخ األفراد   □

  :هو السٌرة الذاتٌة لدى بعض المإلفٌن  الدافع لكتابة  - .2
 الحنٌن للمستقبل السعٌد □   السعً للشهرة □     عن تحدي الماضً إلعالنا □    عن تحدي الحاضراإلعالن  □

  :كتاب السٌرة الذاتٌة إنما ٌكتبون السٌرة فً صورة - .3
 رواٌة  □    مسرحٌة  □   قصة   □   مقامة  □

  :كتاب السٌرة الذاتٌة ٌلجؤون إلى اختراع بعض الصور واألحداث من أجل - .4
  األولى والثانٌة □       إقناع الكتاب بما ٌكتبون □   من التماسك الفنً ارضفاء قدإ  □  سد فجوات الذاكرة  □

  :لعبت السٌرة الذاتٌة دورا أساسٌا فً نشؤة - .9
 المسرحٌة العربٌة □    المقامة العربٌة □  الرواٌة العربٌة  □          القصة العربٌة □

  :كان طه حسٌن فً كتابته لسٌرته الذاتٌة - .8
 األولى والثانٌة □   ٌهمل قاربه □  ٌتبادل مع قاربه وجهات النظر □  ربه ٌتحدث مع قا □

 " تقوم كتابات طه حسٌن على مخاطبة القارئ ومحاورته ؛ ألنه : - .1
 ٌتحدث إلى قاربه أكثر مما ٌكتب. □           ٌكتب إلى قاربه أكثر مما ٌتحدث .                  □ 
 ٌضفى نوعا من الموضوعٌة على كتاباته. □                كتبه .         ٌقنع قاربه وٌكسب ثقته فٌما ٌ □ 

  :اعتمد طه حسٌن فً كتابة السٌرة الذاتٌة على ضمٌر - .22
 . المتكلم□                            الجمع □                         البارز□                    الؽابب . □

  :نا مباستخدام ضمٌر الؽابب لٌضفً نوعذاتٌة سٌرته الطه حسٌن  ضعر - .22
 . الموضوعٌة□ .                             التركٌز □ .     الخٌال □ .     التوضٌح . □

 اعتمد طه حسٌن فً رسم عالمه القصصً فً كتابه األٌام على حواسه ما عدا: -  .20
ق  □  . الشمُّ □ .     السمع□ .      البصر. □ .    التذوُّ

        :حدٌث أماله الكاتب وقت فراؼه بسبب  -اماألٌ - .21
 لٌؤخذ أجر الكتابة□ لٌتخلص من همومه      □     االقناع بفابدة  التعلٌم األزهري□    قضاء وقت فراؼه   □      

 نشرت تلك السٌرة الذاتٌة ابتداًء فً مجلة - .22
 روز الٌوسؾ□            الوعً اإلسالمً □           الهالل    □       العربً       □  

 " من الممكن أن تستقٌم حٌاة الكفٌؾ خالٌة من التعقٌد لو أن الناس ":  - .23
 اهتموا بعالجهم . □ رعوهم دون إظهار شفقة .         □   أظهروا لهم الحب الشدٌد. □ رثوا لهم ، وعاملوهم معاملة حسنة .       □ 

 هما : نٌظالم نٌفى هذه القصة ب شٌعٌكان الصبً  - .24
 ظالم الجهل وظالم البصر□ .      الوحدة وظالم الؽربة ظالم□   ظالم البصر وظالم القلب□ .  المعاناة وظالم الكون . ظالم□ 

  :واحدة مما ٌلً لٌست من سمات أسلوب طه حسٌن - .29
 .اإلطناب□   بضمٌر الؽابب . هالحدٌث عن نفس □      والتراكٌبتعقٌد األلفاظ □ .      . هٌتحدث إلى قارب □
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 ٌنصح طه حسٌن اإلنسان بؤن :   .28
ا فٌها ال العًبا.ٌكون  □ .       ٌلقى حٌاته باسًما لها ال عابًسا ، □ .   جاّدً
 جمٌع ما سبق □ .    وٌإدي نصٌبه من واجباتها.الحٌاة  وأن ٌحمل نصٌبه من أثقال□ . 

 الذي كان ٌإذي طه حسٌن بشدة :  .21
 :أحاسٌس السخرٌة و االزدراء )االحتقار( من بعض الناس .    □ .     األهل . نظرات الرحمة واإلشفاق من□ . 
      األولى والثانٌة□ .         خوفه من الظالم □ 

 :  من كتاب السٌرة الذاتٌة  .02
     كل ما سبق□ .        توفٌق الحكٌم□     .    إبراهٌم عبد القادر المازنً□ .    . أحمد أمٌن□ . 
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 أجب عما ٌلً: -ج
 .  حٌُخطذ ٖٓ اٍحىس ؿ٤َ ػ٠ِ حأل٣خّ ًظخد : ظٍٜٞ ػَِ -ٔ
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 ملخص الفصل& 
& ٌتحدث الكاتب عن أول ما علق فً ذهنه من ذكرٌات الطفولة ، فٌقول أن أول ٌوم ٌتذكره مالمحهه مجهولهة ، ال ٌتؤكهد مهن 

وحركهة  -ونوره هادبهاً خفٌفهاً  -هواءه كان بارداً  -تحدٌد وقته ولكنه ٌرجح أنه كان فً فجر ذلك الٌوم أو فً عشابه ؛ ألن : 
 الناس فٌه قلٌلة . 

 وٌتذكر الصبً أسوار القصب التً لم ٌكن ٌقدر أن ٌتخطاها وٌحسد األرانب التً كانت تقدر على ذلك فً سهولة .  &
& كما كان ٌذكر صوت الشاعر بؤناشٌده العذبة الجمٌلة ، وأخباره الؽرٌبة والتً كانت أخته تقطع علٌه استمتاعه بهها عنهدما 

أن تضع له أمه سابالً فً عٌنٌه ٌإذٌهه ولكنهه ٌتحمهل األلهم وال ٌشهكو وال ٌبكهى ثهم  كانت تؤخذه بقوة وتدخله البٌت ؛ لٌنام بعد
تنٌمهه أختههه علهى حصههٌر وتلقههى علٌهه لحافههاً وههو ال ٌسههتطٌع النههوم ؛ خوفهاً مههن األوههام والتخههٌالت التههً كهان ٌتصههورها مههن 

 حاؾ .األشباح والعفارٌت التً ال ٌقدر على إبعادها عنه إال لو لّؾ جسمه ورأسه بالل
& وٌستٌقظ من نومه المضطرب على أصوات النساء ٌعدن وقد مهنن جهرارهن مهن القنهاة وههن ٌتؽنهٌن )ل ٌالٌهل ل....( ، 

                                                                                                                                    .  فٌعرؾ أن الفجر قد بزغ فتعود الضوضاء إلى المنزل وٌصبح هو عفرٌتاً أشد حركة ونشاطاً مع إخوته

 ما الوقت الذى رجحه الكاتب لٌومه الذى حاول تذكره ؟ وما مبرراته ؟  (2
  : ٚحُٞهض ٛٞ حُلـَ أٝ حُؼ٘خء ، ٝٓزٍَحط  

  .حُٜٞحء حٌُٟ طِوخٙ ًخٕ رخٍىح  -ٔ

  .ىثخ ًؤٕ حُظالّ ؿط٠ ؿٞحٗزٚ ػ٘ي هَٝؿٚ ٖٓ حُز٤ض ٣ِو٠ ٍٗٞح ٛخ -ٕ

  .حُلًَش هخٍؽ حُز٤ض ًخٗض ٟؼ٤لش ًٝؤٜٗخ ٓٔظ٤وظش ٖٓ حُّ٘ٞ أٝ ٓوزِش ػ٤ِٚ  -ٖ

 صؾ السٌاج المالصق لبٌت الصبى  ؟ ولماذا لم ٌستطع عبوره ؟ (0
  ٙالٛروخ ر٘ريس ألٗرٚ ًرخٕ ٓظ ًخٕ ٌٛح ح٤ُٔخؽ ٖٓ حُوٜذ ًٝخٕ ٌٛح ح٤ُٔخؽ أ١ٍٞ ٖٓ هخٓظٚ ، ًٝخٕ ٖٓ حُؼ٤َٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظوطرخ ،

  .، ًٝخٕ ُٜخ آػَ ػظ٤ْ ك٠ ٗلْ حُٜز٠ ٝه٤خُٚ  كٔزٜخ ٜٗخ٣ش حُي٤ٗخ ًخٕ حٍُٔٞ ٣٘ظ٠ٜ ا٠ُ ه٘خسٝ

 لم كان الطفل ٌحسد األرانب ؟  (1
 . ٚٗألٜٗخ كووض ٓخ ُْ ٣ٔظطغ طلو٤وٚ ، كوي طوطض ح٤ُٔخؽ ٝػزخ ٖٓ كٞهٚ أٝ ح٤ٔٗخرخ ر٤ٖ ه٠زخ 

 على تؽطٌة وجهه أثناء النوم ؟  هصحر -بم تعلل ما سبب خوؾ الطفل فى اللٌل ؟ و (2
  -  ًخٕ ٣و٠٠ ٤ُِٚ هخثلخ ٖٓ إٔ طؼزغ رٚ حُؼلخ٣ٍض. 

 .ًخٕ ٣وخف ٖٓ أٛٞحص ٓؼَ حٌٗٔخٍ حُو٘ذ ، أٝ ٛٞص َٓؿَ ٣ـ٠ِ أٝ ٓظخع ٣٘وَ  -

 .ًخٕ أٗي هٞكٚ ٖٓ أٗوخٙ ٣ظو٤ِٜخ طٔي ػ٤ِٚ رخد حُلـَس طوّٞ رلًَخص ط٘زٚ حُٔظٜٞكش ك٠ كِوخص حًٌَُ  -

 هٞكخ ٖٓ إٔ طؼزغ رٚ حُؼلخ٣ٍض ًٔخ ٣ظٖ . لَٙ ػ٠ِ إٔ ٣ـط٠ ٝؿٜٚ ًخٕ ٣ -

 حب الفتى للخروج من الدار بعد ؼروب الشمس ؟ -بم تعلل  (3
  . كظ٠ ٣ٔظٔظغ رٜٞص حُ٘خػَ ٝٛٞ ٣٘٘ي ك٠ ٗـٔش ػٌرش أهزخٍ أر٠ ٣ُي ٝه٤ِلش ٝى٣خد 

 كٌؾ كان الناس ٌستقبلون أناشٌد الشاعر ؟  (4
 ػ٘يٓخ ٣ٔظولْٜ حُطَد ك٤ٜ٤لٕٞ ٣ٝظٔخٍٕٝ ٣ٝوظٜٕٔٞ ك٤ٜٔض حُ٘خػَ كظر٠ ٣٘ظٜرٞح ٓرٖ  ًخٗٞح ٣ٔظٔؼٕٞ ا٤ُٚ ك٠ ٛٔض اال

  .٤ٛخكْٜ 

 ما الذى كان ٌقطع على الصبى متعته بؽناء الشاعر ؟ ولماذا ؟  (9
 ًخٗض طؤط٠ ا٤ُٚ أهظٚ ٝطلِٔٚ رخُوٞس ا٠ُ حُيحٍ ، ٤ُ٘خّ ػ٠ِ ٍؿرَ أٓرٚ ُظ٠رغ كر٠ ػ٤٘رٚ ٓرخثال ٣ئ٣ًرٚ ٝال ٣٘لؼرٚ ، ًٝرخٕ ٣ظرؤُْ ٝال 

  .٣ٌ٘ٞ ألٗٚ ال٣َ٣ي إٔ ٣ٌٕٞ ٌٗخء رٌخء ٓؼَ أهظٚ حُٜـ٤َس 

 بم وصؾ الكاتب نفسه عندما كانت تحمله أخته إلى الدار ؟ وبم ٌوحى هذا الوصؾ  (8
  ٍُِ٘ٔ٣ٞك٠ رولش ُٝٗٚ ، ٝحُظٌْٜ ٝحُٔو٣َش ٓ٘ٚ  .ًخٗض أهظٚ طلِٔٚ ٓؼَ حُؼٔخٓش ) حُؼ٘ذ حُٜـ٤َ ( ٝطؼيٝ رٚ ػخثيس ا٠ُ ح.  

 الطفل ؟ وما الذى كان ٌدور فى رأسه ؟  أٌن كان ٌنام (1
  ًِٕخٗض أهظٚ طـؼِٚ ٣٘خّ ك٠ ُح٣ٝش حُـَكش حُٜـ٤َس ػ٠ِ ك٤َٜ ٓلَٕٝ ػ٤ِٚ ُلخف ٝطـط٤ٚ رآهَ ، ًٝخٗض طٔظِت ٗلٔرٚ ررخُل

  .ٝٓغ ًُي ٣ٔي أًٗٚ ٠ٌُ ٣ٔٔغ ؿ٘خء حُ٘خػَ 

 وماذا كان ٌفعل ؟ كٌؾ كان ٌعرؾ الطفل وقت بزوغ الفجر ؟  (22
 ُٔ٘خء ٣ؼيٕ ا٠ُ ر٤ٞطٜٖ ٝهي ٓألٕ حُـَحٍ ٖٓ حُو٘خس ٖٝٛ ٣ظـ٤ٖ٘ هللا ٣خ٤َُ هللا .ػ٘يٓخ ٣ٔٔغ ح 
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 ًخٕ ٣ظلٍٞ ا٠ُ ػل٣َض ك٤ٌِْ ٗلٔٚ رٜٞص ػخٍ ٣َٝىى ٓخ كلظٚ ٖٓ ؿ٘خء حُ٘خػَ كظ٠ ٣ٞهع أهٞطرٚ ٝال ٣ظٞهرق كظر٠ ٣ٜرلٞ

  .حألد ٖٓ ٗٞٓٚ 

 ه؟وصؾ الكاتب نفسه أنه ٌتحول هو نفسه إلً عفرٌت فً الصباح. فما مقصد (22
  ٍ٣وٜي أٗٚ ٣وّٞ رلًَخص ٟٟٝٞخء ٓخ ٣ظ٘خرٚ ٝأكؼخٍ حُؼلخ٣ٍض، ًُٝي ػ٘يٓخ ٣ظَٜ حُلـَ ك٤زيأ حُلي٣غ ا٢ُ ٗلٔٚ رٜرٞص ػرخ

٣ٝظـ٠٘ رٔخ كلع ٖٓ ٤٘ٗي حُ٘خػَ ،٣ٝـِٔ ٓخ كُٞرٚ ٓرٖ أهٞحطرٚ أهٞطرٚ كظر٠ ٣رٞهظْٜ ؿ٤ٔؼرخً. كربًح طرْ ُرٚ ًُري، كٜ٘رخى حُٜر٤خف ٝ 

 . حُـ٘خء ٝٛ٘خى ح٠ُـ٤ؾ ٝح٠ُٟٞخء

  .وضح ذلك  .لرب العابلة مهابة  كان (20
  ًْٜخٕ ُألد حكظَحّ ٜٝٓخرش ك٤غ ًخٕ أكَحى حُؼخثِش ٣لرخكظٕٞ ػِر٠ حُٜريٝء ١خُٔرخ ًرخٕ كر٠ حُريحٍ ، كربٕ ؿخىٍٛرخ ػرخىٝح ُٜر٤خك

  .ٝطلٍٞ ١ٚ ا٠ُ أكي حُؼلخ٣ٍض

 ما مالمح شخصٌه الكاتب فً طفولته ؟ (21
 ٞحُؼ٣ِٔش( ـ )ٌٜٓحٍ()١ٔٞف ( ـ )َٓٛق حُلْ( ـ )ٝحٓغ حُو٤خٍ( ـ )ٛزٍٞ( ـ )ه ٟ .  

  .علل :كتب طه حسٌن عن نفسه بضمٌر الؽابب  (22
 ٣لخٍٝ إٔ ٠ُ٣ل٢ ٗٞػخً ٖٓ حُٟٔٞٞػ٤ش ػ٢ِ ه٤٠ش ًحط٤ش ؿيحً ٢ٛ ه٤٠ش ك٤خطٚ حُ٘و٤ٜشأل ٚٗ .  
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 تدرٌبات
 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ(  

 )       (.    ال ٣ٔظط٤غ حٌُخطذ طلي٣ي ح٤ُّٞ حألٍٝ ٛ٘خ ريهش ٖٓ ك٤غ ح٤ُّٞ ٝحَُٜ٘. -ٔ

 )       (.      ١ٚ ك٤ٖٔ حُٞهض ٛ٘خ رؤٗٚ ًخٕ كـَح أٝ ػَٜ َؿق ٣ -ٕ

 )       (.     ٖٓ حألٓزخد حُظ٢ حػظٔيٛخ ١ٚ ك٤ٖٔ ك٢ طلي٣ي حُٞهض رَٝىس حُـٞ -ٖ

 )       (.      حًٌَُٟ حُظ٢ ال ٓز٤َ ا٠ُ حُ٘ي ك٤ٜخ ٢ٛ ًًَٟ ح٤ُٔخؽ -ٗ

 )       (.         ًخٕ ح٤ُٔخؽ أهَٜٜ ٖٓ هخٓظٚ -٘

 )       (.         ًخٕ ح٤ُٔخؽ ٖٓ حُلـَ حُٜو١َ -ٙ

 )       (.        ط٤غ ػزٍٞ ح٤ُٔخؽًخٗض حألٍحٗذ طٔظ -3

 )       (.       ًخٕ حُٔئُق ك٣ِ٘خ ألٗٚ ال ٣ٔظط٤غ ػزٍٞ ح٤ُٔخؽ -1

 )       (.         .ًخٕ ح٤ُٔخؽ ٣ٔظي ٤ٔ٣٘خ ا٠ُ ٓخ ال ٜٗخ٣ش -0

 )       (.      ُْ ٣ٌٖ ُِو٘خس أ١ طؤػ٤َ ك٢ ك٤خس حُٜز٢ ٝال ك٢ ه٤خُٚ -ٓٔ

 )       (.       ُي٤ٗخًخٗض حُو٘خس ك٢ ٓو٤ِش حُٜز٢ ٢ٛ ٜٗخ٣ش ح -ٔٔ

 )       (.   ًخٕ حُٜز٢ ٣وَؽ ًَ  ٣ّٞ رؼي ؿَٝد حُْ٘ٔ ُِٔٔخع ا٠ُ أٗخ٤ٗي حُ٘خػَ -ٕٔ

 )       (.       ًخٕ حُ٘خػَ ٣٘٘يْٛ ٤َٓس ػ٘ظَس رٖ ٗيحى -ٖٔ

 )       (.      ًخٕ حُٜز٢ ٣وَؽ ا٠ُ ح٤ُٔخؽ ٝك٢ هِزٚ كَٔحص -ٗٔ

 )       (.      ًخٕ أهض حُٜز٢ ط٘خى٣ٚ ك٤َٔع رخُيهٍٞ ا٠ُ حٍُِٔ٘ -٘ٔ

 )       (.        طؼِن هِذ حُٜز٢ رؤؿخ٢ٗ حُ٘خػَ -ٙٔ

 )       (.     ًخٗض أّ  حُٜز٢ ط٠غ ُٚ ٓخثَ ك٢ كٔٚ ك٤ئ٣ًٚ  ٝال ٣٘لؼٚ -3ٔ

 )       (.        ًخٕ حُٜز٢ ًؼ٤َ حُزٌخء ٝحٌُٟ٘ٞ -1ٔ

 )       (.       ًخٕ حُٜز٢ ٣٘خّ ىحثٔخ ٝٛٞ ٌٓ٘ٞف حُٞؿٚ -0ٔ

 )       (.    ألٍٝ ٓظ٠ ١ِؼض حُْ٘ٔ  ٝحٟطَد حُ٘خّحُؼلخ٣ٍض طٜز٢ ا٠ُ رخ١ٖ ح -ٕٓ

 )       (.      .ًخٕ طـخٝد حُي٣ٌش ٝطٜخ٣ق حُيؿخؽ ٣و٤لٚ كال ٣ٔظط٤غ إٔ ٣٘خّ -ٕٔ

 )       (. ٖٓ أٗي حألٛٞحص ٍػزخ ك٢ هِذ حُلظ٠ حألٛٞحص حُول٤لش حُظ٢ ًخٗض ط٘زؼغ ٖٓ ىحهَ حُـَكش -ٕٕ

 )       (.    ػخثيحص ٖٓ حُو٘خسًخٕ حُلظ٠ ٣ؼَف ٝهض ١ِٞع حُلـَ رؤٛٞحص حُ٘ٔٞس  -ٖٕ

 )       (.        ٣ٔظل٤َ حُٜز٢ ػل٣َظخ ك٤ٞهع أهٞطٚ -ٕٗ

 )       (.    طولض حألٛٞحص ٣ٜٝيأ ح٠ُـ٤ؾ ػ٘يٓخ ٣ٜ٘ٞ حألد ٖٓ كَحٗٚ ٤ُظٟٞؤ -ٕ٘
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 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً:
  :الذكرى البٌنة الواضحة التً ال سبٌل إلى الشك فٌها هً - .2
 . ذكرى الكتَّاب□ .               ذكرى األزهر□                 ذكرى السٌاج□ .         ذكرى القناة . □

 : عدا ما عشاء أو فجر فً أنه الصبً خروج وقت جٌحتر فً سببا كان ٌؤتً مما كل - .0
 .  قلٌلة أشخاصا رأى□   .خافتا نورا أحس□         . خفٌفا هواء آنس□        خفٌفة حركة سمع□  

 ٌاجكان الصبً ٌحب الخروج من الدار إلى الس - .1
 .الشمسعند شروق □ .  بعد صالة الفجر □ .    بعد ؼروب الشمس. □.   بعد صالة العشاء  □

 : على ٌدل"   األرانب ٌحسد كان أنه"  بقوله التعبٌر - .2
 .  للحٌوانات بؽضه □ .        للحٌاة كراهٌته  □      .     البصر لنعمه افتقاده  □          .    الدفٌن حزنه □ 

  الناس ٌتعشً أن بعد للسٌاج بخروجه الصبً فرح سبب  - .3
       عٌنه ٌإذي سابل من هروبه□       األرانب مشاهدته□         للشاعر هاستماع□           األطفال مع لعبه□  

  :كان حسن الشاعر ٌقص حكاٌات - .4
  . أبً زٌد وخلٌفة ودٌاب□       أبً زٌد والزناتً وعنترة .□     أبً زٌد وعنترة.□        أبً زٌد وخلٌفة والزناتً  □

 على : دلٌذهاب الصبً لسماع الشاعر  - .9
 للسهره حب□ .    . ؾٌللره حب□ .   □للطرب ه حب□ .     ندب .له حب □

  :كان الصبً ٌعتمد على السٌاج مؽرقا فً تفكٌره حتى ٌرده صوت - .8
 هأبٌ□ .    هأخت□ .     الشاعر . □ .     العفارٌت □

  :ٌذكر الصبً أنه ال ٌخرج للسٌاج إال وفً نفسه - .1
 . فرحة عارمة□ .    حسرة الذعة □ .     أمل رابع. □ .    مودة وهناء  □

  :للسٌاج إلى وفً نفسه حسرة الذعة كان الصبً ال ٌخرج  - .22
  ال ٌستطٌع الوصول إلى حسن الشاعر هألن. □ .     لنشٌد الشاعر  هاستماع هستقطع علٌ هألن أخت □

  وصٌاًحاألن العفارٌت ستمن الفضاء اضطراًبا □        هسابال ٌإذٌ هستقطر فً عٌن هألن أم□  

 كانت أخته عنما تعجز عن إقناعه بالدخول: - .22
 هأبٌتشتكٌه إلى □ .   تحمله كالثمامة□ .    تتركه. □ .     تضربه □

ٌُستنتج من ذلك :  - .20  " وإنه لٌمد سمعه مدا ٌكاد ٌخترق به الحابط " 
 قوة صوت الشاعر . □       هدوء قرٌة الصبى .   □      حبه الشدٌد لصوت الشاعر. □      قوة سمع الصبى .  □ 

  :ا لصبً ٌكره أن ٌنام مكشوؾ الوجه ؛ ألنه كان واثقاً أن كا ن - .21
 هسابال ٌإذٌه ستقطر فً عٌن هأم. □ .       هعفرًٌتا من العفارٌت سٌعبث ب □
  ٌكة وتقلدها عبثاً وكًٌدادالعفارٌت تتشكل بؤشكال ال. □.     هإال وهو مؽطى الوج هالنوم ال ٌؽلب□ 

  :كانت األصوات التى ال ٌحفل بها الصبً أصوات  - .22
 . تجاوب الدٌكة وتصاٌح الدجاج. □ .       ضجٌج األوالد فً البٌت □
 ( أصوات النساء ٌؽنٌن ) هلل ٌا لٌل هلل. □ .       أزٌز المرجل وخشب ٌنقضم □ 

  :كان الصبً ال ٌحفل بؤصوات تجاوب الدٌكة وتصاٌح الدجاج - .23
 . من بعٌد هألنها كانت تؤتٌ□ .                             ن للنوم .كان ٌرك ه ألن □
  من النوم هوتوقظه ألنها كانت تزعج□                                       كان ٌتخٌلها أصوات عفارٌت  نه أل□ 

  :كان الصبً ٌخاؾ أشد الخوؾ حٌنما ٌتمثل - .24
 ه أشخاصا أو أشباًحا وقفت على باب حجرت. □ .               ه ٌقفون على باب حجرت ه إخوت □
 ه  وقفا على باب حجرته أبوٌ. □ .       تهطٌوًرا تقؾ أمام حجر□ 

 الصبً ببزوغ الفجر : علمٌعندما  - .29
 بل دالالورده من كتاب  قرأٌ. □ .  تٌمن العفاره خوف زدادٌ□ ه وأخواته إخوت وقظٌف تٌإلى عفر لٌستحٌ□ . الى الكتاب .  خرجٌ □

  :كان الصبً ٌعرؾ أن الفجر قد بزغ حٌن ٌسمع صوت - .28
 . قرآن الفجر□ .     النسوة□ .    الشٌخ ٌنادي باإلبرٌق. □ .        هإخوت □

  :كان صوت الضجٌج والعجٌج ٌنقطع فً البٌت حٌن ٌنهض - .21
 . الصبً□ .                            الوالد الشٌخ □                       األزهري . □ .                  األم  □

 : هً الوالد وجود أثناء البٌت فً من علً المسٌطرة العاطفة كانت - .02
 . االطمبنان□                                     الفرح□                     الخوؾ□            اإلعجاب   □ 

 ( https://dardery.site/archives/2220    حر٢ حٟـ٢ حَُ  ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 
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ٔٓ 

 

 أجب عما ٌلً: -ج
  ؟ كِٔخًح ، ٣ز٠ٌ ٝال ٣ٌ٘ٞ ٝال ٣ظؤُْ حٌُخطذ ًخٕ -ٔ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

  ؟ حُلـَ  رِٝؽ ٣يٍى حُٜز٢ ًخٕ ٤ًق -ٕ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 . ٝطَىى ه٤لش ك٠ ٝؿٜٚ ػٖ حُِلخف حُٜز٠ اُوخء:  ػَِ -ٖ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ػ٘خء؟ أٝ كـَح رؤٗٚ ك٤ٚ هَؽ ح١ٌُ حُٞهض حُٜز٢ ٍؿق ٤ًق -ٗ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

٘-  َْ  .ٓٔخءً  ح٤ُٔخؽ رـخٗذ حُٞهٞف حُٜز٢ كذ( أ):  طلَٔ؟ ر
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 َؽ حُ٘خػَ ٤ُالً . ٓؼِالً ُٔخ طوٍٞ . ٛق كخٍ حُٜز٢ ًِٔخ ه -ٙ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ح٤ُٔخؽ. ٝٓخ ٍأ٣ي ك٢ ًُي؟ ٛق ٓخ ًخٕ ٣ليع ُِٜز٢ ػ٘ي ػٞىطٚ ٖٓ -3
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ٓخًح ٣لؼَ حُٜز٢ ػ٘يٓخ ٣ٔظ٤وع ٖٓ ٗٞٓٚ؟ -1
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ٓظ٠ طولض أٛٞحص حُٜز٤ش، ٝطٜيأ كًَظْٜ؟ ٝٓظ٠ طؼٞى كًَظْٜ؟ -0
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 َ ٣لٔي حألٍحٗذ ؟ُْ ًخٕ حُطل -ٓٔ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
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 ٜ٘خ ؟ ٝأ١ حألٛٞحص ًخٕ أٗي ٍػزخ ُٚ؟حألٛٞحص حُظ٢ ًخٗض طو٤ق حُٜز٢ ٤ًٝق ًخٕ ٣ظلٜٖ ٓٓخ  -ٔٔ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 حُُٕٞ ؟  ٤ًق طٔظيٍ ػ٠ِ إٔ حُطلَ ًخٕ هل٤ق -ٕٔ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ حُ٘خػَ ٣٘٘يْٛ ًخٕ ٗت أ١ ػٖ  -ٖٔ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 .ًُي ٟٝق. ُٜؼٞىٛخ كخالص ٝأٍرغ ، حألٍٝ طلض حُؼلخ٣ٍض ُٜز١ٞ كخُظ٤ٖ حُٜز٠ ًًَ -ٗٔ

........................................................................................................................................................................................................................... 
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 & ملخص الفصل :
& كان مفهوم الصبً عن القناة )الترعة التً فً قرٌته( فً ذهنه عالماً مستقالً عن العالم الذي ٌعٌشهه تعمرهها كابنهات ؼرٌبهة 
من التماسٌح التً تبتلهع النهاس ، ومنهها المسهحورون الهذٌن سهحرهم الجهن فهً خٌهال أههل الرٌهؾ ومنهها أسهماك ضهخمة تبتلهع 

 بعضهم )خاتم سلٌمان( عندما ٌدٌره بإصبعه ٌحقق له خادماه من الجن كل ما ٌتمناه .األطفال وقد ٌجد فٌها 
& كم تمنى الصبً أن تلتهمه سمكة من هذه األسماك فٌجد فً بطنها هذا الخاتم الذي كان فً حاجة شدٌدة إلٌه لكن كانت هناك 

ة التهً لهم ٌكهن بٌنهها وبٌنهه إال خطهوات أن عرضهها أهوال كثٌرة تحٌط به قبل أن ٌصل إلى هذه السمكة ولكهن حقٌقهة ههذه القنها
ضبٌل ٌمكن أن ٌقفزه شاب نشٌط وٌمكن أن ٌبلػ الماء إبطً اإلنسان وأنه ٌنقطع عن القناة من حٌن آلخهر بحٌهث تصهبح حفهرة 

 مستطٌلة ٌبحث األطفال فً أرضها اللٌنة عن صؽار السمك الذي مات النقطاع الماء . 
حهول ههذه القنهاة ٌشههدها الصهبً ، فعهن ٌمٌنهه جماعهة )العهدوٌٌن( األشهرار وعهن شهماله )سهعٌد & كانت هناك أخطهار حقٌقٌهة 

األعرابً وامرأته " كوابس"( القتلة . أخذ الصهبً ٌتهذكر أحهداث طفولتهه عهن السهٌاج والمزرعهة والقنهاة و العهدوٌٌن و)سهعٌداً 
ن شهجر التهوت كمها أكهل التفهاح وقطهؾ لهه النعنهاع وكوابس( ٌتهذكر كهل ذلهك عنهدما عبهر القنهاة علهى كتهؾ أحهد إخواتهه وأكهل مه

             والرٌحان .

  .وازن بٌن صورتى القناة كما رسمتها مخٌلة طفولة الكاتب ، وكما عرؾ حقٌقتها فٌما بعد  (2
  ًخٕ ػ٠ِ ٣و٤ٖ أٜٗخ ػخُْ ؿ٣َرذ ررٚ حُظٔخٓر٤ق حُظر٠ طزظِرغ حُ٘رخّ ٝك٤ٜرخ حُٔٔرلٍٕٞٝ حُر٣ٌٖ ٣ؼ٤٘رٕٞ طلرض حُٔرخء ، ٝ حألٓرٔخى

إٔ ٣زِؾ حُٔرخء ارط٤رٚ ،  ح٠ُؤش حُظ٠ طزظِغ حأل١لخٍ ، ٝهي ػَف ك٤ٔخ رؼي إٔ ػَٟٜخ ٟج٤َ ٝإٔ حَُؿَ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؼزَٛخ ىٕٝ

 ٝإٔ حُٔخء ٣٘وطغ ػٜ٘خ كظٜزق كلَس ٣ؼزغ ك٤ٜخ حُٜز٤خٕ رلؼخ ػٖ ٛـخٍ حألٓٔخى . 

 لماذا كان الكاتب فى طفولته ٌتمنى أن ٌنزل القناة ؟ (0
  ٌٚٓٔش ٤ُظلَ ك٠ رطٜ٘خ روخطْ حُِٔي ٓر٤ِٔخٕ ، ٤ُلورن أكالٓرٚ ٣ٝلِٔرٚ أكري حُورخى٤ٖٓ اُر٠ ٓرخ ٍٝحء حُو٘رخس ًخٕ ٣ظ٠٘ٔ إٔ طزظِؼ

 ٤َُٟ رؼٞ ٓخ ٛ٘خى ٖٓ حألػخؿ٤ذ . 

  .كان شاطا القناة محفوفا بالخطر ، وضح ذلك  (1
 ٝػررٖ ٗررٔخُٚ ٓررؼ٤ي  ػررٖ ٤ٔ٣٘ررٚ ًررخٕ حُؼرري٣ٕٝٞ ٣و٤ٔررٕٞ كرر٠ ىحٍ ًز٤ررَس ، ٣وررّٞ ػِرر٠ رخرٜررخ ًِزررخٕ ٓو٤لررخٕ ال ٣٘وطررغ ٗزخكٜٔررخ ،

 حإلػَحر٠ ُٝٝؿظٚ ًٞحرْ حُٔؼَٝف رَ٘ٙ ٝٓلي حُيٓخء . 

 كٌؾ أمكن الطفل أن ٌعبر القناة ؟ وماذا فعل عندما عبرها ؟ (2
  ػزَٛخ ػيس َٓحص ػ٠ِ ًظق أه٤ٚ ، ٝأًَ ٖٓ ٗـَ حُظٞص 

  .مثل لذكرٌات الكاتب التى تالشت ؟ و الذكرٌات التى مازال ٌذكرها  (3
  ح٤ُٔخؽ ٝحٍُِٔػش حُو٘خس ٝٓؼ٤ي حإلػَحر٠ ُٝٝؿظٚ ًٞحرْ ، ًٝالد حُؼي٤٣ٖٝ  ًَٛخحُظ٢ ٣ٌٖٓ ح٣ًٌَُخص :.  

أٗرٚ ًرخٕ ٠ٔ٣ر٠   ٣رًٌَ: ٣ًًٌَؼ٤َح ٖٓ أٛلخد حُز٤ٞص حُظ٢ أه٤ٔرض ٌٓرخٕ حُٔر٤خؽ ٝحٍُِٔػرش ٍؿرخال ٝٝٗٔرخء ٝأ١لرخال ًٔرخ  ٝح٠٣خ

ٚ ٓرٖ طرٞص ٝطلرخف كر٠ كي٣ورش حُٔؼِرْ ، ٝٓرخ ًرخٕ ٓخػخص ػ٠ِ ٗخ١ت حُو٘خس ٓزظٜـخ ر٘ـٔخص كٖٔ حُ٘خػَ ، ٣ًًَٝرخص ٓرخ ًرخٕ ٣ؤًِر

  .٣وطق ٖٓ ٗؼ٘خع ٣ٍٝلخٕ 

ح٤ُٔخؽ ٝحٍُِٔػش ٝٓؼ٤ي ًٝٞحرْ ُْ ٣ؼي ُٚ ٝؿٞى ، ٝكَ ٌٓخٗرٚ ر٤رٞص هخثٔرش  حٓخ ح٣ًٌَُخص حُظ٢ طالٗض ك٢ٜ حٗٚ ال ٣ًٌَ ٤ًق حٕ

 ٝٗٞحٍع ٓ٘ظٔش ط٘ليٍ ٖٓ ؿَٔ حُو٘خس ٓٔظيس ٖٓ حُ٘ٔخٍ ُِـ٘ٞد

  .وضح ذلك بالدلٌل  .ن ؼرٌبة ذاكرة األطفال واإلنسا (4
  ٣ًًَخص حُطلُٞش طظـٔي رؼ٠ٜخ ٝحٟلش ًؤٕ ُْ ٣َٔ ػ٤ِٜخ ٝهض ، ٝحُزؼٞ ٣وظل٠ ًؤٗٚ ُْ ٣ؼَكٜخ.  

  .حُي٤َُ : إ حٌُخطذ ٣ًٌَ ح٤ُٔخؽ ٝحٍُِٔػش ٝٓؼ٤ي ًٝٞحرْ ، ٌُ٘ٚ ال ٣ظًٌَ ٤َٜٓ ًَ ًُي ًؤٕ ُْ ٣َٔ رٚ 

  .وضح ذلك  .ول إلى طور جدٌد ٌرى الكاتب أن وجه األرض قد تؽٌر من طوره األ (9
  ح٤ُٔخؽ ٝحٍُِٔػش ٝٓؼ٤ي ًٝٞحرْ ُْ ٣ؼي ُٚ ٝؿٞى ، ٝكَ ٌٓخٗٚ ر٤ٞص هخثٔش ٝٗرٞحٍع ٓ٘ظٔرش ط٘لريٍ ٓرٖ ؿٔرَ حُو٘رخس ٓٔظريس

  .ٖٓ حُ٘ٔخٍ ُِـ٘ٞد 

 

 ( https://dardery.site/archives/2225    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 
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ٖٔ 

 

 تدرٌبات
 

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ(  

 )       (.    كان مفهوم الصبً عن القناة فً ذهنه عالماً مستقالً عن العالم الذي ٌعٌشه. .2
 )       (.         الصبًكانت القناة فً الواقع كما تخٌلها  .0
 )       (.     كانت القناة عرضها ضبٌل لدرجة أن اإلنسان ٌستطٌع عبورها قفزا .1
 )       (.       القناة فً مخٌلة الصبً عالم ملا بالكابنات الؽرٌبة .2
 )       (.      المسحورون فً القناة ٌخرجون لتنسم الهواء فً وقت الظهٌرة .3
 )       (.      نها عمٌقة تؽرق من ٌحاول عبورهاٌستحٌل عبور القناة أل .4
 )       (.    كان األطفال ٌبحثون فً طٌن القناة الرخو عندما ٌنقطع عنها الماء عن خاتم سلٌمان. .9
 )       (.   زدرد)تبتلع الناس( كانت ضخمة بحٌث  ت -كما تخٌلها الصبً –التماسٌح فً القناة  .8
 )       (.       ٌا تنتهً عن شماله بهذه القناة.كان الصبً مطمبنا إلى أن الدن .1

 )       (.  كان الفتى ٌتمنى أن تبتلعه سمكة من تلك األسماك الطوال العراض لٌعثر  على خاتم سلٌمان .22
 )       (.    تمنى الفتى أن ٌظفر بخاتم سلٌمان لٌطلب من الخادمٌن أن ٌدا إلٌه بصره .22
 )       (.       عن ٌمٌنه وشمالهكان شاطا القناة محفوفا بالمخاطر  .20
 )       (.     القناة لوجود العدوٌٌن وكلبهم. ه على لم ٌكن الفتى ٌستطٌع الذهاب عن شمال .21
 )       (.      كانت كوابس تختلؾ على بٌت الصبً فتقبله وٌإذٌه خٌزومها .22
 )       (.       عرؾ سعٌد األعرابً بحبه للخٌر ومساعدة الناس .23
 )       (.      لصبً أن ٌعبر القناة عدة مرات على كتؾ أحد إخوتهاستطاع ا .24
 )       (.    عبر الصبً القناة وأكل من شجرة التفاح القابمة هناك على الجهة األخرى  .29
 )       (.      كان الفتى ٌجلس على شاطا القناة لٌستمع إلى ؼناء حسن الشاعر. .28
 )       (.    لى  القناة حٌث قطؾ نعناعا ورٌحانوص الفتى إلى حدٌقة المعلم عن شماله ع .21
 )       (.      ذاكرة األطفال ؼرٌبة حٌث تتخٌل أحداثا لم تقع فً الواقع .02
 )       (.   ٌذكر الفتى جٌدا السٌاج والمزرعة ولكنه ال ٌذكر متى حل محلهما البٌوت والشوارع  .02
 (.      )         كان الصبً ٌمل من دنٌاه الضٌقة المحدودة. .00
 )       (.     تخٌالت الصبً عن القناة تدل على خٌال خصب تمتع به الصبً منذ طفولته. .01
 )       (.      شؽؾ الصبً باالستماع إلى حسن الشاعر ٌدل على حبه لندب.. .02
 )       (.     ال ٌذكر الصبً أحدا من سكان البٌوت التً قامت مكان السٌاج والمزرعة. .03
 )       (. ٌعثر على خاتم سلٌمان لٌحمله الخادمان إلى ما وراء القناة حٌث ٌرى هناك األعاجٌبتمنى الفتى أن  .04

 

 ( https://dardery.site/archives/2225    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 

 
 -ٌلً: )ب( تخٌر الصواب مما

  :كان الصبً مطًمبنا إلى أن الدنٌا تنتهً عن ٌمٌنه إلى - .2
 . سٌاج□                         مزرعة□ .               بٌت سعٌد األعرابً □ .                قناة ماء . □

 القناة فى مخٌلة الصبى :  - .0
 كحقٌقتها .  □    ٌرة محدودة .    ضٌقة قص □     بها كابنات ؼرٌبة.   □    على شاطبٌها مخاطر .  □ 

  :ا لصبً مطمبنا إلى أن الدنٌا تنتهً إلى قناة ؛ ألنه لم ٌكن ٌعلم أنكان   - .1
 .عرضها ضبٌل□ .        حٌاة الناس وؼٌرها متصلة بعدها □

 كل ما سبق .□         . الرجل النشٌط ٌمكن أن ٌعبرها وهً عن آخرها بالماء□  

 :   ألنه  القناة نزول ٌتمنى تهطفول فى الكاتب كان - .2
  نقوده على لٌعثر□                                   النسٌم شم فى فٌها االستحمام ٌحب□    
    القناة قاع فى األسماك صؽار عن لٌبحث□                      سلٌمان خاتم على وٌحصل سمكة لتلتهمه□    
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 شماله  : كانت القناة محفوفة بالمخاطر ، فعن - .3
 سعٌد األعرابى المعروؾ بمكره وشره وزوجته كوابس□     التماسٌح التى تزدرد الناس□ 
 المسحورون وهم خطر على األطفال وفتنة للرجال والنساء□      العدوٌون وكلباهما□ 

 خزامها : هٌإذٌكانت تزور أم الصبً وتقبل الصبً ف - .4
 قاضً اإلقلٌمزوجة □ .    .هٌألب هجدت□      ةٌالفان هألم تهجد□ .     . كوابس□ 

  :ن ٌمٌن خوفاً منعكان الصبً ال ٌستطٌع أن ٌبلو من القناة مسافة بعٌدة  - .9
  عمق القناة□ .   األولى والثانٌة.□    كالب العدوٌٌن□ .    .  هسعٌد األعرابً وزوجت □

  :كابنات ؼرٌبة ال تحصى ( تعبٌر ٌدل على )– .8
 . الكثرة□ .    العظمة  □       ةالسع. □ .     الفخامة □

  :ن ا لصبً ٌجد فً هذه الدنٌا الضٌقة المحدودة ضروباً منكا  - .1
 اللهو والعبث التً تمن نهاره□       المخاطر التً تحٌط بالقناة□ 
 حوادث الطفولة الواضحة الجلٌة.□     األهوال والمخاطر للوصول إلى خاتم سلٌمان□ 

 السٌاج والمزرعة والقناة داللة على أن : عدم تذكر الصبى لمصٌر - .22
 ذاكرة األطفال ؼرٌبة□        ذاكرته تتسم بالضعؾ □ 
 الدنٌا ضٌقة قصٌرة □       كل شا تؽٌر من حول الصبى□ 

 على القناة بؤنها : شهاٌعٌالتً  اٌوصؾ الصبً الدن - .22
 انباألحز بةٌمل□ .             . ةٌلثانوا األولى□       محدودة  رةٌقص قةٌض□ .     باللهو واللعب . بةٌمل

  :ذاكرة اإلنسان كما ذكرها الكاتب - .20
 ؼرٌبة□    عظٌمة□    خبٌثة □     عجٌبة □ 

  :وصؾ الصبً ذاكرة اإلنسان بالؽرابة ، ألنها - .21
   ال تنسى أي شٌا□      تتذكر بعض الحوادث وتنسى البعض اآلخر□ 
 تتمثل أشٌاء ؼرٌبة مخالفة للواقع□     بة التً تسكن القناةسلٌمان والكابنات الؽرٌ تتمثل خاتم□ 

  :ٌقضً ساعات على شاطا القناة سعٌد اً مبتهجاً بً لصبكان ا - .22
 النسٌم العذب□   خضرة الزرع□            نؽمات حسن الشاعر□    مٌاه القناة□ 

 :  مرات القناة ٌعبر للصبً أن أمكن - .23
 . صؽٌر بقارب  □       .      أخواته أحد كتؾ علً □       .     بالسباحة   □       .     والوثب بالقفز □ 

  :الذي ٌعجز عنه الكاتب كل العجز هو أن ٌذكر - .24
  كم كان عمره□    كٌؾ استحال وجه األرض من طوره األول إلى طوره الجدٌد□ 
 كٌؾ تخطى القناة□       السٌاج والمزرعة والبٌوت القابمة□
 

 ( https://dardery.site/archives/2225    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصحإلٌُظ٢َٗٝ ُِظي٣ٍذ ) 
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 أجب عما ٌلً: -ج
 ٔخًح ًخٕ حٌُخطذ ك٠ ١لُٞظٚ ٣ظ٠٘ٔ إٔ ٣ٍِ٘ حُو٘خس ؟ُ -ٔ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 . ًُي ػ٠ِ ىَُ. ػـ٤زش ؿ٣َزش حإلٗٔخٕ ًحًَس -ٕ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 .ٟٝق-ٝحُٞحهغ حُظٞهؼخص ر٤ٖ كـٞس أٝكي حُو٘خس ٖٓ ١حألهَ حُلخكش ا٢ُ حُٜز٢ ٍٝٛٞ -ٖ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 .رؼ٤يس ُٔٔخكش حُو٘خس ٗخ١ت ػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ ػٖ ٣ظويّ إٔ ٣و٠٘ حُٜز٢ ًخٕ: ػَِ -ٗ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 ٍٞ حُو٘خس ػيس َٓحص ؟ ٤ًق حٓظطخع حُٜز٢ ػز -٘

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 ًٔخ ٣َٟ حٌُخطذ؟ ٤ًق طـ٤َ ٝؿٚ حألٍٝ ٖٓ ١ٍٞٙ حألٍٝ ا٠ُ ١ٍٞ ؿي٣ي  -ٙ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

  ؟" حألػَحر٢ ٓؼ٤ي" ٝ"  حُؼي٤٣ٖٝ"  ٖٓ ًَ ػٖ طؼَف ٓخًح  -3
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 & ملخص الفصل :
فً أسرة كبٌرة تصل إلى ثالثة عشر فرداً مع أب و أم ، وكان لدٌه مكانة خاصة و منزلة ال ٌعلم إن كانت  & كان الصبً ٌعٌش

تإذٌه أم تسعده ، فقد كان ٌجد من أبٌه لٌناً ورفقاً ومن أمه رحمة ورأفة ، وأحٌاناً كان ٌرى من أبٌه وأمه إهماالً وؼلظة ، 
 ٌقه  .ومن إخوته االحتٌاط فً معاملته وكان هذا ٌضا

& وقد اكتشؾ الصبً سبب هذه المعاملة بعد ذلك وعرؾ أن إخوته ٌكلفون بؤشٌاء ال ٌكلؾ بها مما جعله ٌعٌش فً حزن 
 صامت حتى علم الحقٌقة أنه )أعمى( .  

 ما ترتٌب الصبى فى أسرته ؟  (2
 ٖٓ َ٘أٗوخثٚ ًخٕ حُٔخرغ ر٤ٖ أهٞطٚ حُزخُؾ ػيىْٛ ػالػش ػَ٘ ٖٓ أر٘خء أر٤ٚ ، ٝحُوخْٓ ر٤ٖ أكي ػ.  

 ما العادات المنتشرة التى نستنتجها من خالل أحداث الفصل ؟  (0
 ٔ-  حإلٛٔخٍ ك٠ طَر٤ش حأل١لخٍ ٍٝػخ٣ظْٜ  -ٖ  .ًؼَس حإلٗـخد  -ٕ  .طؼيى حُِٝؿخص.  

 ذكر الصبً أن له منزلة خاصة بٌن أفراد أسرته . وضحها مبٌناً موقفه منها ، ورأٌك فً هذا الموقؾ    (1
 ٓٝ َ٢ ػيى ٟوْ ٓرٖ أكرَحى أٓرَطٚ ررؤٕ ُرٚ ٌٓخٗرخً هخٛرخً ٣ٔظرخُ ٓرٖ ٌٓرخٕ اهٞطرٚ ٝأهٞحطرٚ . ٝهري ظٜرَص طِري ًخٕ حُٜز٢ ٣٘ؼ

حُُِٔ٘ش ك٢ ٗٞحٍف ٓظؼريىس ٜٓ٘رخ حكظ٤رخ١ اهٞطرٚ ػ٘ري حُظلريع ا٤ُرٚ ٝٓؼخِٓظرٚ ٓؼخِٓرش هخٛرش . ًٝرخٕ ٓٞهلرٚ كر٢ حُلٌرْ ػِر٠ ًُري 

 ٣٘ٞرٚ حُـٔٞٝ ٝحإلرٜخّ ، ُْٝ ٣ٜيٍ كٌٔخً رخَُٟخ أٝ حُٔو٢ .

ٝأٍٟ إٔ ًُري ٣َؿررغ اُرر٠ ١ررٍٞ حُؼٜري رخألكرريحع حُٔخٟرر٤ش ك٤ررغ إ ٛ٘ررخى كخٛرالً ٤ُ٘ٓررخً ررر٤ٖ حألكرريحع حُظر٢ ٓررَص رررٚ كرر٢ ١لُٞظررٚ  -

 ٝطي٣ٜٝ٘خ .

 أكان هذا المكان ٌرضٌه ؟ أكان ٌإذٌه ؟ ) ماذا ترى من جمال فى هذا التعبٌر ( ؟  (2
  ٣ٝئًيٙ  ٝك٤ٚ ١زخم ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ .أِٓٞد اٗ٘خث٠ حٓظلٜخّ ٣ٞك٠ رل٤َس حُٜز٠.  

  .لقد كان الصبى ٌشعر من أمه معاملة متناقضة وضح ذلك  (3
  ًخٕ ٣لْ ٜٓ٘خ ٍكٔش ٍٝأكش ، ٌُٝ٘ٚ ًخٕ ٣ـي ٤ٗجخ ٖٓ حإلٛٔخٍ ٝحُـِظش أك٤خٗخ.  

 ما الذى أحسه الصبى من معاملة أبٌه وإخوته ؟ وما أثر ذلك على نفسه ؟ (4
 ٍُٝحٍ ك٢ ٝهض ٥هَ ًخٕ ٣لْ ٖٓ أر٤ٚ ح٤ُِٖ ٝحَُكن ٤ٗٝجخ ٖٓ حإلٛٔخٍ ٝ حإل.  

  .ًٝخٕ ٣لْ ٖٓ اهٞطٚ ٤ٗجخ ٖٓ حُل٤طش ٝحُلٌٍ ك٠ طؼخِْٜٓ ٝكي٣ؼْٜ ٓؼٚ 

  .ًخٗض ٌٛٙ حُٔؼخِٓش طئ٣ًٚ ألٗٚ ًخٕ ٣لْ ك٤ٜخ ر٘ت ٖٓ حُ٘لوش حُِٔٔٝؿش رخالكظوخٍ 

 وضح موقؾ الصبً من معاملة والدٌه له .  - (9
  ًًرَ حَُٟرخ رٔؼخِٓرش ٝحُي٣رٚ ُرٚ ؛ ألٗرٚ أكرْ إٔ حإلٗرلخم ػ٤ِرٚ ٓرٖ ٓٞهق حُٜز٢ ٖٓ ٓؼخِٓش ٝحُي٣ٚ ُٚ : ُْ ٣ٌٖ حُٜز٢ ٍح٤ٟخ

 حألَٓس ًخٕ ٓ٘ٞرخً رخُٔو٣َش أك٤خٗخً ، ٝإٔ اهٞطٚ ٣ٌِلٕٞ رؤ٤ٗخء ال ٣ٌِق ٛٞ رٜخ ، كؤٛزق ك٢ كِٕ ٛخٓض ػ٤ٔن . 

 لماذا كان احتٌاط إخوته وأخواته ٌإذٌه ؟  (8
 ٍحء )حُٔو٣َش(.ألٗٚ ًخٕ ٣ـي ك٤ٚ ٤ٗجًخ ٖٓ حإلٗلخم ٓ٘ٞرًخ ر٢٘ء ٖٓ حالُى 

 ما أثر ذلك علٌه ؟ .كانت األم تمنعه من أشٌاء وتسمح إلخوته بها  (1
  ًخٗض حألّ طٔ٘ؼٚ ٖٓ أ٤ٗخء هٞكخ ٝاٗلخهخ ػ٤ِٚ ، ًٝخٕ ًُي ٣ـ٠زٚ ػْ طلٍٞ ٌٛح حُـ٠ذ ا٠ُ  كِٕ ٛخٓض ػ٤ٔن.  

 ما الذي استحالت )تحّولت( إلٌه حفٌظة الصبً فً النهاٌة ؟ ولماذا ؟ (22
  كِٕ ٛخٓض ػ٤ٔن .حٓظلخُض ا٢ُ ا٠ُ 

 ٝ ًُي ػ٘يٓخ ٓٔغ اهٞطٚ ٣ٜلٕٞ ٓخ ال ػِْ ُٚ رٚ ، كؼِْ أْٜٗ ٣َٕٝ ٓخ ال ٣َٟ        -

 ( https://dardery.site/archives/2283    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 
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 اتتدرٌب
 

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ(  

 .)       (.      كان الصبً الخامس بٌن ثالثة عشر أخ  من أشقابه. -2
 )       (.         كان الصبً سعٌدا بتلك المكانة -0
 (.      )      . أسرته فً مكانته على ساخط أم راض أنه ٌعلم ال الصبً كان  -1
 )       (.       . إخوته دون األعمال ببعض تكلفه الصبً أم كانت  -2
 )       (.         . ورفق بلٌن ٌعامله والده كان  -3
 )       (.       . فضال علٌه الناس من لؽٌره أن الصبً أحس  -4
 )       (.        كان الصبً راضٌا عن معاملة إخوته له -9
 )       (.        مال فً بعض األحٌان.كان ٌلقى من أمه ؼلظة وإه -8
 )       (.        كان احتٌاط أخوته مشوبا بالتقدٌر له -1

 )       (.    أنه ٌستطٌع أن ٌقوم بما ال ٌستطٌع أخوته أن ٌقوموا به الصبًأدرك  -22
 )       (.    استحالة حفٌظة الصبً إلى حزن عمٌق حٌن أدرك الفرق بٌنه وبٌن أخوته -22
 )       (.        ٌصفون ما ال علم له بهكان أخوته  -20
 )       (.         أم طه حسٌن هً الزوجة األولى -21
 )       (.    ٌشٌر هذا العدد من األوالد إلى ظاهرة كثرة اإلنجاب فً الرٌؾ المصري -22

 

 ( https://dardery.site/archives/2283    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 

 
 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً:

 

  :كان الصبً ........... ثالثة عشر من أبناء أبٌه - (2
 . ثالث□ .    خامس □ .     سابع□ .      ثامن .□ 

  :كان ترتٌب الصبً بٌن إخوته األشقاء ......... أحد عشر  - (0
 . رابع□ .    خامس □ .    . سادس . □      سابع □ 

  :كان الصبً ٌجد من أمه - (1
  األولى والثانٌة . □   كرًها وحقًدا□ .        رأفة ورحمة□ .    شًٌبا من اإلهمال □ . 

  :كان الصبً ٌلقى إهًماال أحٌاناً من والدٌه بسبب - (2
 .كثرة عدد األسرة□                  كفٌؾ . هألن □   ه       كثرة أخطاب□ .     هتؤدٌبهما ل□ 

  : ....كان احتٌاط إخوة الصبً فً المعاملة ٌحفظه ؛ ألنه كان ٌجد فٌه - (3
  رفقاً مشوًبا بقرب□ .    ُحًبا مشوًبا بؤمل .□      ا حتٌاطاً مشوًبا بازدراء. □ .   عناٌة مشوبة بعطؾ □ 

  :ُحفظه ، وهذا ٌدل علىٌكان احتٌاط إخوة الصبً فً المعاملة  - (4
 . هقسوة إخوت□ .  ه                   فرط إحساس□ .         ه        ألخوت هكراهٌت. □ .  ه              مكر إخوت□  

  :سبب هذه المعاملة ( السبب الذي ٌعنٌه الكاتب هو )ما لبث أن تبٌن َّرؼم أنه  - (9
 . ولهوهه مشاؼبات□.                 فضال هٌأن للناس عل□.              هضعؾ بنٌت□.          . هقسوة إخوت□ 

  :أحس الصبً أن لؽٌره علٌه فضل ؛ ألنهم كانوا - (8
 ٌنهضون باألعمال التً ال ٌنهض بها. □   هممن مال هنفقون علٌٌ□      كان أصؽر منهم سنا هألن□ .  .   هٌسخرون من□ 

 : نٌحس هكانت والدة ط - (1
  الزوجة الوحٌدة ألبٌه□             والده . قةٌطل□       وجات والده ز ةٌثان□        زوجات والده أولى□  
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 أجب عما ٌلً: -ج
 ش أر٤ٚ ٝأٓٚ ُٚ. ٟٝق ًُي ٓز٤٘خ أػَ طِي حُٔؼخِٓش ك٢ ٗلٔٚ. طليع حُٜز٢ ػٖ ٓؼخِٓ -ٔ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 .رظ٘خهٞ ك٢ ٓؼخِٓش أٓٚ ُٚ . ٟٝقٗؼَ حُٜز٢  -ٕ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟. ٓخ حُـٔخٍ ك٢ حُظؼز٤َ حُٔخرن أًخٕ ٌٛح حٌُٔخٕ ٤َٟ٣ٚ ؟ أًخٕ ٣ئ٣ًٚ ؟ -ٖ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟رٚ إلهٞطٚ . ٓخ حُٔزذ ًخٗض حألّ طلظَ ػ٠ِ حُٜز٢ أ٤ٗخء طٔٔق -ٗ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ًح ؟ َٛ ًخٕ حُٜز٢ ٍح٤ٟخ ػٖ ٓؼخِٓش اهٞطٚ ُٚ ؟ ُٝٔخ -٘
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ٔٚ ؟٤ًق حٓظ٘ظؾ حُٜز٢ إٔ اهٞطٚ ٣َٕٝ ٓخ ال ٣َٟ ؟ ٝٓخ أػَ ًُي ػ٠ِ ٗل -ٙ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

   أ١ ػٖ( ..  ٛخىهخ كٌٔخ ٣لٌْ إٔ ح٥ٕ ٤غال٣ٔظط أٗٚ ٝحُلن ، ٝارٜخّ ؿٔٞٝ ك٠  اال ًُي ال٣ظز٤ٖ أٗٚ حُلن)  - 3

 حُؼزخٍس ٌٛٙ طظليع ٢ٗء                 
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
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 & ملخص الفصل
&  حفظ الصبً القرآن ولم ٌتجاوز التاسعة من عمره وفرح باللقب الذي ٌطلق على كل من حفظ القرآن وهو )الشٌخ( وكان 

 أبواه ٌلقبانه بهذا اللقب إعجاباً به ، وكان الصبً ٌنتظر شٌباً آخر من مظاهر المكافؤة وهو لبس العمة والقفطان .
لذلك ألن حفظه للقرآن لم ٌستمر طوٌالً ؛ ألنه لم ٌداوم على مراجعته فنسٌه .. وكان ٌوماً  & الحقٌقة أنه لم ٌكن مستحقاً  

مشبوماً عندما اختبره والده وؼضب علٌه )سٌدنا( وأخذ الصبً ٌتساءل : أٌلوم والده الذي امتحنه ؟ أم ٌلوم نفسه ألنه لم 
                                                                                                             ؟ٌداوم على مراجعته ؟ أم ٌلوم سٌدنا ألنه أهمله

 أصبح الصبً شٌخاً رؼم صؽر سنه . كٌؾ ذلك ؟  (2
  . ٚ٘ٓ ٌٖكلظٚ كٜٞ ٤ٗن ٜٓٔخ ٣ َٖٓ  ألٗٚ كلع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝ

 بالشٌخ فى رأٌه ؟  اهدعاه والدلماذا  (0
 ٤خ ٖٓ طٔـ٤يٙ رٌٜح حُِلع ، ٣ٝوٞالٗٚ ٖٓ رخد حٌُزَ ٝحُؼـذ ، ال ٖٓ رخد حُظِطق ٝحُظلزذ ا٤ُٚ . ػَِ حُٜز٠ ًُي أٜٗٔخ حًظل 

 متى كان ٌدعوه سٌدنا شٌخ ؟ ومتى كان ٌدعوه ) الواد ( ؟ (1
  ( ًٙخٕ ٣يػٞٙ رخ٤ُ٘ن أٓخّ أر٣ٞٚ ، أٝ ك٤ٖ ٠َٟ٣ ػ٘ٚ ، أٝ ك٤ٖ ٣ٔظ٤َٟٚ ألَٓ ، ًٝخٕ هالف ًُي ٣يػٞٙ رخٓرٔٚ ٍٝرٔرخ ىػرخ

 حى ( . رخُٞ

 ما الذي كان ٌنتظره الصبً من كلمة )شٌخ( ؟ ولماذا لم ٌتحقق له ذلك ؟ (2
  ًؿـ : ك٢ أٍٝ حألَٓ ًخٕ ٣ؼـذ رِلرع )ٗر٤ن( اال أٗرٚ ًرخٕ ٣٘ظظرَ ٗر٤جخً آهرَ ٓرٖ ٓظرخَٛ حٌُٔخكرؤس ٝحُظ٘رـ٤غ إٔ ٣ٌرٕٞ ٗر٤وخً كوًّرخ

زَّش ٝحُولطخٕ ٣ُخً ٤ٍّٔٓخً ُٚ .  ـُ  ك٤ظوٌ حُِؼٔش ٝحُ

 .ٗٚ ًخٕ ٓخُحٍ ٛـ٤َ حُـْٔ ُْٝ ٣ظلون ًُي أل -

 لَِم ذكر الصبً أنه لم ٌكن خلٌقاً )جدٌراً ، مستحقاً( بلقب الشٌخ ؟   (3
  . ظَّخد ، ػ٠ِ ٍأٓٚ ١خه٤ظٚ حُظ٢ ط٘ظق ٣ٞٓخً ك٢ حألٓزٞع ٌُ  ألٗٚ ًخٕ ٣ٌٛذ َٜٓٔ ح٤ُٜجش ا٠ُ حُ

 كٌؾ عاد الصبى من الكتاب ؟ وكٌؾ استقبله أبوه عند عودته ؟ (4
 د ٓطٔج٘خ ٍح٤ٟخ ، ٝهي طِوخٙ أرٞٙ ٓزظٜـخ ٝأؿِٔٚ ك٠ ٍكن .ػخى حُٜز٠ ٖٓ حٌُظخ 

 ماذا قال له أبوه بعد فشله فٌما طلبه منه ؟  (9
  ٕهخٍ ُٚ : هْ كوي ً٘ض أكٔذ أٗي كلظض حُوَآ. 

 ماذا طلب أبوه منه ؟ وما رد فعل الصبى على ذلك ؟ (8
 ًٌاال أٜٗخ اكيٟ ٍٓٞ ػالع أُٜٝخ ١ْٔ ، ػْ ١ِرذ ١ِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣وَأ ٍٓٞس حُ٘ؼَحء ، ًٝخٕ ٝهغ ًُي ػ٤ِٚ ًخُٜخػوش ، ٝ ُْ ٣ َ

 ٓ٘ٚ إٔ ٣وَأ ٍٓٞس حَُ٘ٔ كِْ ٣ؼَف ، كطِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣وَأ ٍٓٞس حُوٜٚ كؤهٌ ٣َىى ١ْٔ 

 ما الٌوم المشبوم فً حٌاة الصبً بعد حفظه للقرآن الكرٌم ؟   (1
  ررجَِ ػررٖ ٓررٍٞس حُ٘ررؼَحء أٝ حُ٘ٔررَ أٝ حُوٜررٚ ك ُٓ ِررْ ٣وررَأ أٓررخّ أر٤ررٚ ٝح٠ُرر٤ل٤ٖ اال ٣ررّٞ ٗٔرر٤خٗٚ ٓررخ كلررع ٓررٖ حُوررَإٓ ٝػ٘رريٓخ 

 حُوٜٚ( أٝ "١ْ" )أٍٝ حَُ٘ٔ( .  -حالٓظؼخًس ٝحُزِٔٔش ٝ"١ْٔ" . )أٍٝ ٍٓٞط٢ حُ٘ؼَحء 

 لم وصؾ الصبى هذا الٌوم بالمشبوم ؟  (22
  ألٕ حُٜز٠ ًحم ك٤ٚ َٓحٍس حُلَ٘ ٝحُوِٟ ٝح٠ُؼش ًَٝٙ حُل٤خس.  

 صؾ حال الصبً بعد فشله فً امتحان أبٌه له .  (22
   ً٣ظٜزذ ػَهخً ، ال ٣يٍٟ أ٣ِّٞ ٗلٔٚ ألٗٚ ٠ٔٗ حُوَإٓ ؟ أّ ٣ِّٞ ٤ٓيٗخ ألٗٚ أِٛٔٚ ؟ أّ ٣ِّٞ أرخٙ ألٗٚ حٓظل٘ٚ  هخّ هـال 
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 تدرٌبات
 

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 )       (.      أتم الصبً حفظ القرآن وهو لم ٌبلػ التاسعة من عمرة -2
 )       (.        لقب الفتى ب"الشٌخ" تقدٌر لعلمه -0
 .)       (        كان سٌدنا ٌنادٌه بهذا اللقب دابما -1
 )       (.       كان أبوه وأمه ٌتحببون إلٌه بهذا اللقب الجدٌد -2
 )       (.        فرح الصبً أول األمر بهذا اللقب -3
 )       (.       أعطاه أبوه العمة والقفطان مكافؤة على ذلك -4
 )       (.        طلعتهم.الشٌوخ وحسن  وقار لم ٌكن لصاحبنا  -9
 )       (.        بلقب شٌخ ذكر الصبً أنه لم ٌكن جدٌرا -8
 )       (.        .قصٌرا نحٌفا شاحبا زري الهٌبةكان الصبً  -1

 )       (.       كان الصبً ٌذهب إلى الكتاب فً ثٌاب نظٌفة -22
 )       (.  ظل صاحبنا ٌذهب إلى الكتاب لمدة شتة أشهر دون أن ٌسترجع شبا من القرآن  -22
 )       (.       رآنكان سٌدنا مطمبنا إلى أنه حفظ الق -20
 )       (. فً ذلك الٌوم المشبومكره حٌاته كلها  وذاق ألول مرة فً حٌاته طعم الخزي والفشل والضعة  -21
 )       (.                      . والده وفاة ٌوم هو الصبً حٌاة فً المشبوم الٌوم -22
 (.    )        . الكرٌم القرآن حفظ مراجعة الصبً مع ٌداوم سٌدنا كان -23
 )       (.     وهو راضٌا مطمبنا عاد الصبً فً ذلك الٌوم من الكتاب ظهرا -24

 

 ( https://dardery.site/archives/2290    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ )  

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً:
  : .....الصبً ٌلقب شٌخا ؛أصبح  .2

ة والقفطان. □ .          ٌهإعجابا وتفاخرا من أب□    ألن الصبً لبس العمَّ
 . حفظ القرآن هألن. □ .                                   بلقب الشٌخ ه كانا ٌدعوان مهألن أباه وأ□ 

  :بقوله ) أصبح صبٌنا شٌخا ( تعبٌر ٌدل على ٌر بالتع - .0
  االستهزاء بالصبً□ .       حقوق األطفال .  احترام□ 
 . انتشار أمراض الشٌخوخة فً القرٌة□ .       للقرآن . هتعظٌم الصبً لحفظ□ 

  :كان أبواه ٌلقبانه بالشٌخ  - .1
 هوحًبا فٌ هتلطفاً ب□ .      .  همجاملة ل   □           استرضاًء للصبً□ .   . بهكبًرا منهما وإعجاًبا □ 

 :ا سٌدنا ٌدعو الصبً شٌخكان   - .2
اه أن  ٌرٌد حٌن□ .      ه  حٌن ٌرضى عن□ .   . هأمام أبوٌ□   كل سبق .    □ .األمور           من ألمر ٌترضَّ

  : ....بالشٌخ وهً بكان الصبً ٌنتظر مكافؤة أخرى بعد أن لق  - .3
  الفتى هأخٌأن ٌذهب إلى األزهر مع □ .                   أن ٌنقطع عن الكتاب . □ 
ٌُحفظ هأن ٌؤتً أبوه ل□  ة والقفطان□ .        القرآن . هبشٌخ جدٌد   . أن ٌلبس العمَّ

  :ا  بــخلٌق وإنما  كان    خلٌقاً بلقب الشٌخ ٌكن  ٌرى الصبً أنه فً الحقٌقٌة لم  - .4
 . رآن الكرٌمالق هأالَّ ٌذهب إلى الكتاب لحفظ□ .                  .ٌهأن ٌذهب إلى األزهر مع أخ□ 
 . ة والقفطانمٌلبس الع□ .    القرآن مهمل الهٌبة ه أن ٌذهب إلى الكتاب رؼم حفظ□ 

 لم ٌكن الصبً جدٌرا بارتداء الجبة والقفطان والعمة :    - .9
  كان مكفوؾ البصر□ كان زري الخلقة                 □                 كان ضبٌال □             ألنه كان صؽٌرا   □ 

 بة والقفطان :جالصبً العمة وال لبسٌلم  - .8
 .قادر على شرابها  رٌألن أباه ؼ□ .                                              . ةٌنسً القرآن مرة ثانه ألن

 شاحبا فاٌنح راٌكان قص هألن. □ .        ه                                      أحد من سخرٌال  حتى□  
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  :راد ب ) الٌوم المشبو م( فً حٌاة الصبًالم  - .1
 . األكبر هوفاة أخٌم ٌو □ .                            القرآن الكرٌم ، وعجزه عن التسمٌع . هٌوم نسٌان□ 
  فً األزهر هامتحانم ٌو . □ .                                                            ٌوم الكشؾ الطبً □ 
 

  :هذا الٌوم مشبوما حقا ؛ ألن الصبً ذاق فٌه ألول مرة كان  - .22
  كل ما سبق .□  .             ُكره الحٌاة□ .     مرارة الخزي□ .   مرارة الذل والضعة .□ 

  :طلب الشٌخ من الصبً أن ٌقرأ سور  - .22
 . ل والقصصالشعراء والنم□ .                                       الشعراء وٌونس والقصص . □ 
 . الشعراء والنمل والكهؾ□ .                                                 الشعراء والرعد والقصص □ 
 

 الذي جمع بٌن سور القرآن المطلوب قراءتها من الصبً هو بداٌتها ب  - .20
 . ألم   □                            ص□                      الحمد هلل□ .                  طسم . □  

  :رة فً حٌاته ؛ ألنهمذاق الصبً مرارة الخزي والفشل أول   - .21
 . الكتابخالؾ سٌدنا فً □ .            . هعلى أهل قرٌت تمرد□               عصى أباه□ .         نسى القرآن .□ 

 :هألن مٌنسً الصبً القرآن الكر  - .22
 متمكنا من الحفظ كنٌلم □ . دون عمل .  همن عودٌإلى الكتاب و ذهبٌ كان□  هعلى حفظ افؤكٌلم □ .    . هفارؼا لمراجعت كنٌ لم

 نسً الصبً القرآن ألن :  - .23
 راٌالشاعر كث سمعٌالصبً كان □ . من الحفظ .  دناٌتمكن س عدم□  المصروفات سددٌأباه لم □ .  .  هأهمل دناٌس□  

  :أخذ صاحبا الشٌخ ٌعتذران عن الصبً  - .24
ٌُعطٌا□     هله لمفاجبة أبٌ□ .   ه وصؽر ِسنه للخج□    ادلم ٌراجع القرآن جٌ هألن□ .      الفرصة مرة أخرى نهل
 

  :قام الصبً من أمام أبٌه ال ٌدري أٌلوم   - .29
 كل ما سبق . □.                             سٌدنا□ .                              هنفس□ .                          أباه . □ 

 

 ( https://dardery.site/archives/2290    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/2290


 

 0202/0202 الثانوي الثالثالصؾ                                                               قراءة فً قصة األٌام تاٌلوس

                            تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050         

ٕٕ 

 

 أجب عما ٌلً: -ج
  ؟ حُوَإٓ كلع ك٤٘ٔخ حُٜز٢ ػَٔ ًخٕ ًْ -ٔ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ ُٝٔخًح ؟ حُٜز٠ أكزٚ حُِلع ٌٛح َٛ  -ٕ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ ُِلَٜ هَحءطي هالٍ ٖٓ ًُي ػ٠ِ طٔظيٍ ٤ًق(  ٟخع أَٛٔ اًح حُؼِْ)  -ٖ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
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 & ملخص الفصل :
 & * أقبل سٌدنا إلى الكتاب مبتهجاً مسروراً .

ألن الصبى نجح فى حفظ القرآن ودعا الصبى بلقب الشٌخ وقال له أنت تستحق أن تدعى شٌخاً فقد بٌضت وجهى ورفعت   -
 رأسً وشرفت لحٌتى أمس فقد كنت تتلو القرآن كسالسل الذهب. واضطرك ألبوك ألن ٌعطٌنى الجبة.

 ه بؤنه كان ٌتلو ) ٌقرأ( القرآن كسالسل الذهب ، وٌدل ذلك على جودة الحفظ وجودة التالوة .& وصف
 مكافؤة سٌدنا الصبى و العهد الذى أخذه علٌه وعلى العرٌؾ.

& كافؤ الشٌخ الصبى بؤن أعفاه من القراءة فى الٌوم التالى ، وقد عاهد الشٌخ على الوفاء على أن ٌقرأ على العرٌؾ ستة 
ء من القرآن فى كل ٌوم من أٌام العمل وتكون هذه التالوة أول ما ٌقوم به حٌن ٌصل إلى الكتاب وال حرج وال جناح علٌه أجزا

 أن ٌلعب بعد ذلك وأال ٌصرؾ الصبٌان عن أعمالهم .           
 

 ما السبب الستحقاق الصبى لقب الشٌخ هذه المرة ؟  (2
 .ْحُٔزذ ٛٞ كلع حُٜز٢ ُِوَءحٕ ح٣ٌَُ 

 أقبل سٌدنا من الؽد إلى الكتاب مسروراً مبتهجاً ؟  لماذا (0
  ٜٚرؼيٓخ ٗـق ك٠ ط٤ٔٔغ حُوَإٓ أٓخّ أر٤ٚ .؛ أهزَ ٤ٓيٗخ ٍَٓٔٝح ألٕ حُٜز٠ ٍكغ ٍأٓٚ َٝٗف ُل٤ظٚ ٝر٤ٞ ٝؿ 

 كٌؾ رفع الصبى رأس سٌدنا ؟  (1
  . حٓظطخع حُٜز٠ إٔ ٣وّٞ رظ٤ٔٔغ حُوَإٓ ًٔالَٓ حٌُٛذ 

 ن أمام والده ؟  ما حال سٌدنا والصبى ٌقرأ القرآ (2
  . ًٕخٕ ػ٠ِ حُ٘خٍ ٓوخكش إٔ ٣ٍِ ، ًٝخٕ ٣لٜ٘ٚ رخُل٠ حُو٤ّٞ حٌُٟ ال ٣٘خّ كظ٠ حٗظ٠ٜ حالٓظلخ 

 بم تستدل على رضا والد الصبى عن سٌدنا ؟ وبم كافؤ سٌدنا الصبى على ذلك ؟  (3
 . ّٞأٗٚ هي أػطخٙ حُـزش ، ًخكؤٙ ٤ٓيٗخ رؤٕ أػلخٙ ٖٓ هَحءس حُوَإٓ ك٠ ٌٛح ح٤ُ 

 هد الذى أخذه سٌدنا على الصبى ؟ وبم أوصى العرٌؾ ؟ما الع (4
  أهٌ ٣ي حُٜز٠ ٟٝٝؼٜخ ػ٠ِ ُل٤ظٚ ٝؿؼِٚ ٣ؤْ رخهلل ٝرلن حُوَإٓ حُٔـ٤ي  إٔ ٣وَأ ػِر٠ حُؼ٣َرق ٓرظش أؿرِحء ٓرٖ حُورَإٓ كر٠

 ًَ ٣ّٞ كظ٠ ال ٠ٔ٘٣ َٓس أهَٟ ، ٝرؼي ًُي ٣لؼَ ٓخ ٣َ٣ي ٖٓ حُِٜٞ ، ر١َ٘ أال ٣٘ـَ حُٜز٤ش .  

 ؼ٣َق رؤٕ ٣ٔٔغ ُِٜز٠ ، ٝهخٍ ُٚ ًَحٓش  ُل٤ظٚ ٌٝٓخٗش حٌُظخد ر٤ٖ ٣ي٣ٚ . حُ ٝأ٠ٛٝ -

 ما الذى راع الصبى عندما أخذ سٌدنا بٌدٌه ؟ ومما تعجب الصبٌة ؟   (9
  . حٌُٟ ٍحع حُٜز٠ أٗٚ ٝؿي ٣يٙ طـٞٙ ك٠ ٗت ؿ٣َذ ِٓٔٞء رخُ٘ؼَ ، ٝهي ػَف أٜٗخ ُل٤ش ٤ٓيٗخ 

 حُٔؤُٞف ُْٜ ًٝخٕ حُٜز٤ش ٣ؼـزٕٞ ٖٓ ٓ٘ظَ ح٤ُ٘ن ؿ٤َ  -

 ( https://dardery.site/archives/2585    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 تدرٌبات
 

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 )       (.   إلى الكتاب مبتهجا ألن الفتى أجاد فً حفظ القرآن وتالوته أمام أبٌه. أقبل سٌدنا -2
 )       (.      استحق الفتى لقب شٌخ ألنه  ارتدى الجبة والقفطان. -0
 )       (.        كافؤ والد طه الشٌخ وأعطاه جبة. -1
 )       (.       كان الفتى مترددا فً تالوة القرآن أمام أبٌه. -2
 )       (.     ن سٌدنا مطمبنا كل االطمبنان لحفظ الفتى وتالوته أمام أبٌه.كا -3
 )       (.        كافؤ سٌدنا الفتى بؤن جعله عرٌفا للكتاب. -4
 )       (.    .طلب سٌدنا من طه الوفاء بالعهد فقبل طه دون أن ٌعلم العهد الذي ٌطلبه -9
 )       (.      عهد.وضع سٌدنا ٌده فوق رأس طه حسٌن وأخذ ٌلقنه ال -8
 )       (.       .ارتٌاع طه من لحٌة الشٌخ ألنه أمر لم ٌلمسه من قبل. -1
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 )       (.     وصؾ طه حسٌن للحٌة سٌدنا ٌعتمد على حاسة السمع -22
 )       (.      عدد األٌام التً ٌذهب فٌها طه إلى الكتاب خمسة أٌام أسبوعٌا -22
 )       (.   لو علٌه ستة أجزاء من القرآن ٌومٌا.أخذ سٌدنا العهد على طه حسٌن أن ٌت -20
 )       (. أعطى سٌدنا للصبً حرٌة اللعب بعد فراؼه من التالوة بشرط أال ٌشؽل الصبٌان عن أعمالهم -21
 )       (.            . أخذ سٌدنا على العرٌؾ العهد باالستماع إلى الصبً فً كل ٌوم خمسة أجزاء -22
 )       (.     . ظر الشٌخ وهو ٌؤخذ تلك العهود.تعجب صبٌان الكتاب من من -23

 

 ( https://dardery.site/archives/2585    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ )  

 
 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً:

 :  التعبٌر بـــ" بٌضت وجهً " ٌوحً بـ  .2
 الفشل .□     التشرٌؾ□      العلم□     الخجل □ 

  :استحق الصبً لقب الشٌخ وكان جدٌرا به ؛ ألنه   - .0
 كل ما سبق □بٌض وجهه                            □  شرؾ لحٌته    □           رفع رأس ٌدنا□ 

 :كافؤ والد طه حسٌن الشٌخ بـ .1
 أثنى علٌه فً القرٌة □                            أعطاه الجبة□      بٌته استضافه فً □           زاده من األجر□ 

  :كنت تتلوا القرآن كسالسل الذهب ( تعبٌر ٌدل على ) – .2
 كل ما سبق□  تمكن الصبً من الحفظ والتالوة □     تسلسل الحفظ وروعته□   جودة التالوة□ 

  :تعبٌر ٌوحً ب التعبٌر بقوله ) وكنت على النار مخافة أن تزل ( - .3
 حب سٌدنا للصبً□  حرص سٌدنا على الصبً□   خوؾ سٌدنا من الشٌخ حسٌن□   قلق سٌدنا على مكانته  □ 

  :كافؤ سٌدنا الصبً على إجادته لحفظ القرآن بؤن - .4
 أعطاه مصحفا □                                                 أعطاه الجبة والقفطان□ 
  أعفاه من القراءة فً هذا الٌوم□                   ٌسمع ستة أجزاء فً الٌومأقسم علٌه أن □ 

  :أخذ سٌدنا بٌد الصبً فما راعه إال شا فً ٌده ؼرٌب وهو  - .9
   كتاب ضخم ٌعجز الصبً عن حمله وقراءته□                   ثٌاب خشنة ٌلبسها سٌدنا□ 
 ة سٌدنالحٌ  □        هدٌة ضخمة مقابل حفظه للقرآن□ 

  :بقوله ) ما أحس مثله قط ( تعبٌر ٌوحى ب عبٌرالت - .8
 السعادة□ .                          الخوؾ □ .                                 الحزن □ .                         األلم .□ 

  :العهد الذي أخذه سٌدنا على الصبً هو  - .1
ا . □  ًٌ ا سمٌعت□ .   تسمٌع ستة أجزاء أسبوع ًٌ   تسمٌع ستة أحزاب ٌومٌا. □ .    تسمٌع ستة أجزاء ٌومٌا □ . ست سور ٌوم

 بسبب : ؾٌوالعر دناٌمن عهد س انٌتعجب الصب - .22
 أخذ العهد على الصبً دونهم□ . موافقة الصبً على العهد .  عدم□     صعوبة ذلك العهد□ .  التً أخذ بها العهد .  قةٌالطر□ 

 

 ( https://dardery.site/archives/2585    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخص ُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ) 
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 أجب عما ٌلً:   -ب 

   ؟ حُٜز٢ ػ٢ِ ٤ٓيٗخ أهٌٙ ح١ٌُ حُؼٜي ٓخ -ٔ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 . أر٤ٚ أٓخّ حُوَإٓ ٣ظِٞ  حُٜز٢ ًخٕ ػ٘يٓخ ح٤ُ٘ن هِن  -:   ػَِ -ٕ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

  ؟ حُؼ٣َق هزِٜخ حُظ٢ ُٞى٣ؼشح  ٓخ  -ٖ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ حُؼزخٍس رظِي ُٔوٜٞىح ٓخ« .  حٌُٛذ ًٔالَٓ حُوَإٓ طظِٞ ً٘ض»  -ٗ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ ًُي ػ٠ِ حُي٤َُ ٓخ.  ٤ٓيٗخ ػٖ ٍح٤ٟخ حُٜز٢ ٝحُي ًخٕ -٘
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ ه٢ رٔؼِٚ حُٜز٢ ٣لْ ُْ ح١ٌُ رخ٢ُ٘ء حُٔوٜٞى ٓخ -ٙ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

  ٝحُيٙ أٓخّ حُوَإٓ طالٝس ك٠ ٗـخكٚ رؼي ُِٜز٠ ٤ٓيٗخ ٌٓخكؤس ٓخ -3
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 



 

 0202/0202 الثانوي الثالثالصؾ                                                               قراءة فً قصة األٌام تاٌلوس

                            تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050         

ٕٙ 

 

 

 

 

 ص الفصل :& ملخ
: ما بٌن الفصل الخامس والفصل السادس جزء محذوؾ من قصة األٌام األصلٌة وهو عن نسٌان طه  مهمةملحوظة (& 

حسٌن القرآن للمرة الثانٌة ، وٌدور حول اتفاق طه مع عرٌؾ الُكتَّاب على أن ٌقول لسٌدنا أنه ٌراجع معه حفظ القرآن كذباً ، 
ما راجع البنه فجؤة فوجده قد نسى القرآن مرة أخرى .. ومنذ ذلك الوقت منعه األب من ولقد اكتشؾ األب تلك الكذبة بعد

     )الذهاب إلى الُكتَّاب . 
& قرر والد الصبً أن ٌؤتً له بفقٌه آخر)الشٌخ عبد الجواد( ٌحفِّظه القرآن فً البٌت فكان الصبً ٌقرأ علٌه القرآن ساعة أو 

ب والحدٌث مع أصحابه وزمالبه فً أثناء رجوعهم من الُكتَّاب الذي انقطع عنه الصبً وأخذ ساعتٌن ٌومٌاً ثم ٌتفرغ بعدها للع
 ٌظهر عٌوب )سٌدنا( و )العرٌؾ( لزمالبه معتقداً أنه لن ٌلقاهما بعد ذلك .             

اب مرة أخرى لٌحفظ & لكن سٌدنا أخذ ٌتوسل إلى الشٌخ )والد طه حسٌن( حتى رضى عنه ووافق أن ٌذهب الصبً إلى الُكتَّ 
ٌؾ على ما أطلقه لسانه علٌهما من أخطاء أمام زمالبه  القرآن للمرة الثالثة وكم نال الصبً من لوم وتؤنٌب من سٌدنا والعرِّ

 الذٌن كانوا ٌنقلون ذلك إلٌهما .  
 & تعلم الصبً دروساً كثٌرة من هذا الموقؾ منها  

 وعد من الوعود .  االحتٌاط فً اللفظ وعدم االطمبنان إلى -)أ( 
التحمل والصبر على شماتة إخوته على أمل أنه سٌفارق البٌبة التً عاش فٌها بعد شهر أو بعض شهر عندما ٌذهب إلى  -)ب( 

 األزهر .                       

 ما سبب انقطاع الصبً عن الُكتَّاب ؟ وما نتٌجة ذلك ؟ (2
  ٢ ا٠ُ حُٜز٢ ًَ ٣ّٞ كر٢ ر٤ظرٚ ٤ُورَأ ػ٤ِرٚ حُٜرز٢ حُورَإٓ ٤ُٝورَأ ٛرٞ حُٔرٍٞس ألٕ كو٤ٜخً آهَ ٣يػ٠ ح٤ُ٘ن ػزي حُـٞحى ًخٕ ٣ؤط

ح ٣ؼزغ ٣ِٝؼذ ك٢ حُز٤ض ٓظ٠ حَٜٗف ػ٘ٚ حُلو٤ٚ حُـي٣ي. ًَّ  ٤ٓٞ٣خً .   ٗظ٤ـش ًُي : أٛزق حُٜز٢ ك

له الصبً بعدما تؽٌر الشٌخ المحفِّظ له ؟   (0 ٌَّ  ما الذي تخ
   ٌُ ًَّ ٖٓ ػٜيٙ ٓغ ٤ٓيٗخ ٝحُؼ٣َق . ُه٤َِّ ا٤ُٚ إٔ حألَٓ هي حٗوطغ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُ  ظَّخد ٖٝٓ ك٤ٚ ٝأٗٚ أٛزق ك٢ ِك

 ما مصدر السعادة التى كان ٌشعر بها الصبى ؟  (1
     ٔ-  . ٚأٗٚ طلٞم ػ٠ِ ٍكخهٚ كٜٞ ال ٣ٌٛذ ا٠ُ حٌُظخد ٓؼِْٜ ، ٝاٗٔخ ٣ٔؼ٠ ا٤ُٚ حُلو٤ 

 أٗٚ ٤ٌٓٛذ ا٠ُ حُوخَٛس ٓٔظوَ حألَُٛ ٝحُل٤ٖٔ ٝحأل٤ُٝخء . -ٕ       

 سلوك الصبً مع رفاقه بعد انقطاعه عن الكتاب . صؾ   (2
   ظَّخد ٝر٤ٔيٗخ ٝرخُؼ٣َق اً اٗٚ ًرخٕ ٣ظٜرَ ٓرٖ ػ٤ٞرٜٔرخ ٝٓر٤جخطٜٔخ ٓرخ ًرخٕ ٣ول٤رٚ هزرَ ًُري ًٝرخٕ ٣طِرن ٌُ ًخٕ ٣ِٜٞ ٣ٝؼزغ رخُ

 ُٔخٗٚ ك٤ٜٔخ.

ٌُّر عند الصبً فً سلوكه ؟   (3  ما سبب التؽ
  كي ٓغ أه٤ٚ حأل١َُٛ ك٤غ ٣ِظلن رخألَُٛ ٣ٌٝٛذ ا٠ُ ٣ُخٍس حأل٤ُٝخءألٗٚ ػِْ رؤٗٚ ٓٞف ٣ٔخكَ ا٠ُ حُوخَٛس رؼي َٜٗ ٝح.  

 ما الذي تمثله القاهرة بالنسبة للصبً ؟   (4
   . ًٖخٗض حُوخَٛس ػ٘يٙ ٓٔظوَ حألَُٛ ٝٓ٘خٛي حأل٤ُٝخء ٝحُٜخُل٤ 

 )السعادة ال تدوم( . . وضح ذلك من خالل أحداث هذا الفصل .   (9
  ٣ق ٝأٗٚ ٤ٓٔخكَ ا٠ُ حُورخَٛس ك٤رغ حالُظلرخم ررخألَُٛ كرٞؿت رؤٗرٚ رؼيٓخ ح١ٔؤٕ حُٜز٢ رؤٗٚ ُٖ ٣ؼٞى ا َِّ ظَّخد ٤ٓٝيٗخ ٝحُؼ ٌُ ٠ُ حُ

ٝحُيٙ هي أػخىٙ ا٠ُ حٌُظخد كاله٠ ك٤ٚ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٣ظٞهؼٚ ٖٓ ٤ٓيٗخ ًُٝي رؤٕ حَُكخم هي ٗوِٞح ا٤ُٚ ًَ ٓخ ًرخٕ ٣لريع ٓ٘رٚ ٣ٝوُٞرٚ 

 ػٖ ٤ٓيٗخ ٝحُؼ٣َق . 

 ؟  كٌؾ عاد الصبى إلى الكتاب مرة أخرى (8
  ٣لظَٔ ٤ٓيٗخ حٗظٜخٍ ح٤ُ٘ن ػزيحُـٞحى ػ٤ِٚ كؤهٌ ٣ظَٞٓ رٌؼ٤رَ ٓرٖ حُ٘رخّ اُر٠ حُ٘ر٤ن كظر٠ ٝحكرن ػِر٠ ػرٞىس حُٜرز٠ اُر٠ ُْ

 حٌُظخد . 

 ما شعور الصبى عندما علم بعودته للكتاب ؟ وماذا فعل به سٌدنا ؟ (1
 ، ٝحُِّٞ ٝحُؼظخد ٖٓ ٤ٓيٗخ ٝحُؼ٣َق ػ٠ِ ا١الم  ًخٕ ًخٍٛخ ٓويٍح ٓخ ٤ِٓوخٙ ٖٓ حُ٘وخء ٝحُظؼذ ٝٛٞ ٣وَأ حُوَإٓ َُِٔس حُؼخُؼش

 ُٔخٗٚ ك٤ٜٔخ ، ٝهي كَٓٚ ٤ٓيٗخ ٖٓ حَُحكش ك٢ أٝهخص حُـيحء ١ٞحٍ حألٓزٞع . 

 تعلم الصبى درسٌن عندما تراجع أبوه فى قسمه بعدم ذهابه للكتاب ، اذكر هذٌن الدرسٌن . (22
 ٔ-  . ا٠ُ ٝػ٤ي حَُؿخٍ . أٗٚ ٖٓ حُلٔخى ٝهِش حُؼوَ حال١ٔج٘خ -ٕ حالكظ٤خ١ ك٠ حُِلع ٕ 
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وضح المقصود من قول الكاتب .  )إن من الخطل والحمهق االطمبنهان إلهى وعٌهد الرجهال ومها ٌؤخهذون بهه أنفسههم مهن   (22
 عهد( . 

   : ّحُٔوٜٞى ٖٓ ٌٛح حٌُال 

 إٔ ح٤ُ٘ن هي أهْٔ أال ٣ؼٞى حُٜز٢ ا٠ُ حٌُظخد ٝٛخ ٛٞ هي ػخى .  - ٔ      

 ٝحإل٣ٔخٕ آٍخالً ٝٛٞ ٣ؼِْ أٗٚ ًخًد .  إٔ ٤ٓيٗخ ٣ََٓ حُطالم - ٕ      

                    حُٜز٤خٕ ٣ظليػٕٞ ك٤٘ظٕٔٞ ُٚ حُلو٤ٚ ٝحُؼ٣َق ٣ٝـَٝٗٚ ر٘ظٜٔٔخ ػْ ٣ظوَرٕٞ ر٘وَ حٌُالّ  - ٖ      

 ٤ُٔيٗخ ٝحُؼ٣َق .            

 فٌم ٌشبه األب سٌدنا فى عٌن الصبى ؟ و ما رأٌك ؟  (20
 ٞى حُٜز٠ ا٠ُ حٌُظخد ٝطَحؿغ ػٖ هٔٔٚ ، ًٔخ ٣ؤْ ٤ٓيٗخ ٝٛٞ ٣ؼِْ أٗٚ ًخًد . ٣٘زٚ ٤ٓيٗخ ك٠ أٗٚ أهْٔ أال ٣ؼ 

 ٌٝٛح هطؤ ألٕ ػ٠ِ حإلٗٔخٕ إٔ ٣زَ رؤٔٚ .   -

 لم ٌسلم الصبى من مضاٌقات أمه وأخوته ، وضح ذلك .  (21
 ق ، ًٝرخٕ اهٞطررٚ ًخٗرض أٓرٚ ط٠رلي ٓ٘ررٚ ٝطـرَٟ ررٚ ٓرر٤يٗخ كر٤ٖ أهزرَ ٣ظلرريع ا٤ُٜرخ رٔرخ هخُرٚ ُِٓالثررٚ كر٠ ٗرؤٕ ٓرر٤يٗخ ٝحُؼ٣َر

 ٣٘ٔظٕٞ ك٤ٚ ٣ٝـ٤ظٞٗٚ ، 

 لم كان الصبً ٌحتمل هذا كله فً صبر وجلد ؟   (22
  َٜٗ ٞألٗٚ ٣يٍى ٣ٝؼِْ أٗٚ ٤ُْ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ كَحم ٌٛٙ حُز٤جش ًِٜخ اال َٜٗ أٝ رؼ.  

 

 ( https://dardery.site/archives/2589    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 

 

 تدرٌبات
 

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 (     )        .  لعجزه عن المصروفات الكتاب عن الصبً انقطع -2
 )      (     . سٌدنا  كان الفقٌه الجدٌد ٌقوم بقراءة سورة من القرآن فً البٌت بدال من -0
 (     )         كان الصبً حرا ٌعبث وٌلهو بعد انصراؾ الفقٌه -1
 )      (      .  الُكتَّاب من طرده بسبب والعرٌؾ سٌدنا فً لسانه الفتى أطلق -2
 )      (     ظن طه حسٌن أنه سٌسافر إلى القاهرة وتنقطع صلته بالكتاب وسٌدنا والعرٌؾ. -3
 )      (      قرر عودة طه بعد توسل طه إلٌه بؤن ٌعود للكتاب.النت قناة الشٌخ و -4
 )      (        عاد طه حسٌن إلى الكتاب لٌحفظ القرآن للمرة الثانٌة. -9
  )      ( كان الصبً ٌدرك أن الصبٌان قد نقلوا إلى سٌدنا والعرٌؾ ما قاله عنهما لذا كان كارها للعودة للكتاب. -8
  )      (    . فً صبر وجلد ومن أمه وأخوته  ه فً الُكتابكان الصبً ٌحتمل ما ٌلقا -1

 (     )    .          والصالحٌن األولٌاء ومشاهد األزهر هً الصبً خٌال فً القاهرة كانت -22
 (      )       . الرجال وعٌد إلى االطمبنان وعدم االحتٌاط الصبً تعلم -22
 (    )          وأخواته أمه مضاٌقات من الصبً ٌسلم لم -20
 )      (       شعر الصبى  بالسعادة عندما علم بعودته للكتاب -21
 (     )          .  لمرضه الكتاب عن الصبً انقطع -22
 (     )      .  الكتاب إلى ٌعود جعله أباه ألن الجدٌد الفقٌه مع الفتى سعادة تدم لم -23
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 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 
  :نقطع الصبً عن الكتاب ؛ ألنها .2

 . الصبً مرض مرًضا شدٌدا□ .                                          سٌسافر إلى األزهر .□ 
 . آخر فً البٌت هبفقٌ هوالده أتى ل□ .                                       ٌم .حفظ القرآن الكر هألن□ 

 : كان الفقٌه الجدٌد ٌقرئ الصبً كل ٌوم .0
 . ساعة أو ساعتٌن□ .   .                                         سورة من القرآن□ 
 . حتى ٌنصرؾ الصبٌان من الكتاب .  □  .                                     حتى ٌإذن للعصر□ 

 : كان الصبً بعد انصراؾ الفقٌه عنه  .1
 . ٌحفظ ما قرأه علٌه الفقٌه .                                     □ .  ٌذهب إلى الكتاب لٌلتقً بؤصحابه□ 
 .  ى ٌقبل علٌه رفاقه منصرفهم من الكتابٌعبث وٌلهو حت□ .  .                                     ٌقرأ فً القصص وكتب المؽازي□ 

  :أطلق الصبً لسانه فً سٌدنا والعرٌؾ المراد من هذا التعبٌر-  " .2
 . بالػ فً الثناء علٌهما□ .                   . هكان ٌخفٌ ما امساوبهمعٌوبهما ومن أظهر □ 
 علٌهاأذاع األسرار التً ابتمناه □ .          ذكر صفات كل منهما□ 

  :طلق الصبً لسانه فً سٌدنا والعرٌؾ ألنهأ-  .3
 . لن ٌعود للكتاب وسٌسافر للقاهرة□ .  .            أراد إظهار حقٌقتهما للصبٌان □ 
 . ؼضب منهما□ .                                                 أراد االنتقام منهما□ 

 إطالق الصبً لسانه فً الرجلٌن ٌدل على أنه  : .4
 مثٌر للخالفات . □       محب للكَتاب         □              متهور .      □     متعقل  األمور  .         □     

  :تعلم الصبً فً هذا األسبوع-  .9
 . الخطل والحمق□ .              االحتٌاط فً اللفظ □   .     أال ٌقسم أمام أحد□ .     أال ٌحترم سٌدنا والعرٌؾ .□ 

  :على رفاقه ؛ ألنه بالتفوقٌشعر كان الصبً  .8
اٌه الفق هٌسعى إلٌ□  ًٌ  اال ٌذهب إلى الكتَّاب كما ٌذهبو□ .       .                                             سع

 سبق ما كل □                نٌهلل الصالح اءٌاألزهر وأول ثٌإلى القاهرة ؛ ح سافرٌس□ . 

 : اسم الفقٌه الجدٌد .1
 .  عبد المعبود.                      □ .  عبد الجواد□          . عبد الرحمن.                                        □ .  عبد ل□ 

 : استطاع سٌدنا إقناع الشٌخ بعودة طه عن طرٌق .22
 .  تهدٌد الفقٌه الجدٌد□ .          .             التوسل بفالن وفالن□  . تخفٌض أجره.                      □ .  االعتذار له□ 

  :حتى النت قناة الشٌخ ( عبارة تدل على) .22
  الرفق واللٌن□ .                     سعة األفق□ .                االستجابة والرضا. □ .                     التسامح □

  :كانت القاهرة فً مخٌلة الصبً .20
 الثانٌة والثالثة □                  مستقر األزهر□.             ألولٌاء والصالحٌنمشاهد ا□.            أم الدنٌا□.  

  :ولكن هذه السعادة لم تدم طًوٌال إال رٌثما ٌعقبها شقاء شنٌع وذلك ألن  - .21
  والد الصبً قد وافق على عودة الصبً للكتاب□ .           ألن الصبً فقد اخته الصؽرى           □ 

 والثانٌة األولى □                        الجدٌدٌه لصبً قد عوقب من الفقألن ا□ . 

  :تعلم الصبً درسٌن عندما تراجع أبوه فً قسمه بعدم ذهابه للكتاب ، هما -  .22
 االحتٌاط فً اللفظ وعدم االطمبنان لوعٌد الرجال□ .    .                             النظر للمستقبل وعدم التسرع□
 . العقالنٌة وحسن تقدٌر األمور□ .   .              فقة الطٌبة نافعة ، والرفقة السٌبة تضر الر□

  :كان الصبً ٌتحمل وٌصبر على كل ذلك ؛ ألنه  - .23
 . سٌترك الكتاب□ .   . ه                                        فقد الثقة فً أسرت □
 . سٌسافر للقاهرة بعد شهر□ .   . ه         توأخو هكان ٌشعر بشا من التفوق على رفاق □
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 أجب عما ٌلً:   -ج
ٌُظخد ك٢ ٣ِوخٙ ٓخ ٣لظَٔ حُٜز٢ ًخٕ -ٔ  . ػَِ.  ؿِيٝ ٛزَ ك٢ حُ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

  ؟ كؼَ كٔخًح حٌُظخد ا٠ُ ٣ؼٞى ُٖ رؤٗٚ حُٜز٢ أ٣وٖ -ٕ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 .  ػَِ ٍكخهٚ ػ٢ِ حُظلٞم ٖٓ ر٢٘ء ٣٘ؼَ حُٜز٢ ًخٕ -ٖ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 . ػوخد ٖٓ حُٜز٢ ٗخٍ ٓخ ٓز٤٘خ ٟٝق.  حُٜز٢ ػ٢ِ ٤ٓيٗخ ؿ٠ذ ٢ك ٓززخً  حُٜز٤خٕ ًخٕ  -ٗ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 حٌُظخد؟ ػٖ حٗوطخػٚ رؼي ُِٜز٠ حُـي٣يس حُل٤خس ٛق  -٘
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 . ٝػٜيْٛ حَُؿخٍ ٝػ٤ي ا٠ُ حُٜز٢ ح١ٔج٘خٕ ػيّ  -       : ٣ؤط٢ ُٔخ ػَِ  -ٙ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 .." ٣ول٤ٚ ًخٕ ٓخ ٤ٓٝجخطٜٔخ ػ٤ٞرٜٔخ ٖٓ ٣ظَٜ ٝأهٌ ، ٤٘ٗؼخ الهخا١ حَُؿ٤ِٖ ك٢ ُٔخٗٚ كؤ١ِن"   -3

                     ِٖ  ؟ حُؼزخٍس ػٜ٘ٔخ طظليع حٌُِحٕ حَُؿالٕ َٓ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ حٌُظخد ا٠ُ حُٜز٢ ػخى ٤ًق  -1
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 . ٝأهٞحطٚ أٓٚ ٠ٓخ٣وخص ٖٓ حُٜز٢ ٣ِْٔ ُْ ٤ًق ر٤ٖ  -0
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 
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 & ملخص الفصل :
& لم تتم فرحة الصبً بالذهاب مع أخٌه األزهري إلى القاهرة فبقى سنة أخرى ؛ ألنه كان صؽٌراً ال ٌتحمل المعٌشة فً 

القاهرة وتؽٌرت حٌاته قلٌالً فقد ُكلِّؾ بحفظ )ألفٌة ابن مالك ومجموع المتون( وؼٌرها من الكتب استعداداً لدخوله األزهر وكان 
تب ؛ ألنها ستإهله أن ٌكون عالماً له مكانة مرموقة مثل أخٌه الشٌخ األزهري الذي كانت القرٌة تكرمه وخاصة ٌفخر بهذه الك

وتجعله خلٌفة ٌخرج على الناس وهم ٌحٌطون به من كل جانب على فرس  -صلى ل علٌه وسلم  -فً احتفاالت مولد الرسول 
 .فً مهرجان رابع ال لشًء إال ألنه أزهري 

 حلم الصبً فً أن ٌذهب مع أخٌه للقاهرة ؟ ولماذا ؟ هل تحقق (2
   . ِٚٔال ، ُْ ٣ظلون كِٔٚ ًُٝي ألٗٚ ًخٕ ٛـ٤َحً ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ ح٤ٔ٤َُ آٍخُٚ ا٠ُ حُوخَٛس ُْٝ ٣ٌٖ أهٞٙ ٣لذ إٔ ٣لظ 

 لماذا تؤجل سفر الصبى إلى األزهر ؟ وبم أشار علٌه أخوه األزهرى ؟ (0
 ٣ٌرٖ أهرٞٙ ٣لرذ إٔ ٣لظِٔرٚ ، أٗرخٍ  ررؤٕ ٣زور٠ حُٜرز٠ ٓر٘ش أهرَٟ ٤ُٔرظؼي ُألُٛرَ طؤؿَ ٓلَٙ ألٕ حُلظ٠ ٓخُحٍ ٛـ٤َح ، ُٝر ْ

 ٣ٝللع ًظخد " أُل٤ش حرٖ ٓخُي " ًخٓالً ، ٣ٝللع رؼ٠خ ٖٓ ًظخد " ٓـٔٞع حُٔظٕٞ ". 

 ما األشٌاء الؽرٌبة التى تضمنها كتاب مجموع المتون ؟ وكٌؾ كان وقع تلك األسماء على نفسه ؟ (1
 ُو٣َيس ، ٝحَُٔحؿ٤ش ، ٝحَُكز٤رش ، ٝال٤ٓرش حألكؼرخٍ ، ًخٗرض ٛرٌٙ حألٓرٔخء طورغ ٓرٖ ٗلرْ حُٜرز٠ ٓٞهرغ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُـَٞٛس ، ٝح

 ُٛٞ ٝاػـخد ، ألٕ أهخٙ هَأٛخ ٝأٛزق ػخُٔخ ُٚ ٌٓخٗش ػظ٤ٔش . 

 طلب األخ األزهري من الصبً حفظ األلفٌة وحفظ بعض الفصول من كتاب )مجموع المتون( ؟ فما هذه الفصول  (2
  ال٤ٓش حألكؼخٍ( .  -حَُكز٤ش  -َحؿ٤ش ٔحُ -حُو٣َيس  -َٞٛس حُلٍٜٞ ٢ٛ )حُـ 

 ما مظاهر فرحة أهل القرٌة بعودة األخ األزهر إلٌهم ؟   (3
   ًخٗٞح ٣ظلريػٕٞ ػرٖ ػٞىطرٚ هزِٜرخ ر٘رَٜ ، كظر٠ اًح ؿرخء أهزِرٞح ا٤ُرٚ كرَك٤ٖ ٓزظٜـر٤ٖ ٓظٞٓر٤ِٖ ا٤ُرٚ إٔ ٣ورَأ ُٜرْ ىٍٓرخً كر٢

كر٢ ًًرَٟ حُُٔٞري  يس ٝهلطخٗخً ١َٝرٞٗخً ًَٝٓٞرخً ١ٝرخكٞح ررٚ حُزِريس كر٢ ًٓٞرذ ػظر٤ْحُظٞك٤ي أٝ حُلوٚ ٝهي حٗظَٝح ُٚ ؿزٚ ؿي٣

 .  حُ٘ز١ٞ

 ما مظاهر تعظٌم األب البنه األزهري ؟   (4
   . ِِلخً ٓٔظؼطلخً ربُوخء هطزش حُـٔؼش ػ٠ِ حُ٘خّ رخًالً ٓخ حٓظطخع ٝٓخ ُْ ٣ٔظطغ ٖٓ حألٓخ٢ٗ ُٓ  ًخٕ ٣ظَٞٓ ا٤ُٚ 

 ذا اإلجالل والحفاوة من أسرته وأهل القرٌة جمٌعاً ؟ لَِم كان األزهري ٌلقى كل ه  (9
  )ٕٞألٗٚ أ١َُٛ هي هَأ حُؼِْ ٝكلع حألُل٤ش ًٝظخد )ٓـٔٞع حُٔظ 

 فاز األخ األزهرى بمكانة عظٌمة عند األسرة وأهل القرٌة ، اذكر األدلة التى توضح ذلك ؟ (8
 ٔ-  . ًَٜ٘خٗٞح ٣ظليػٕٞ ػ٘ٚ هزَ ػٞىطٚ ر   

  ٤ٚ كَك٤ٖ . اهزخٍ حُـ٤ٔغ ػِ -ٕ    

  ًخٕ ح٤ُ٘ن ٣َ٘د ًالٓٚ َٗرخ ٣َٝىىٙ ػ٠ِ حُ٘خّ .  -ٖ    

  طَٞٓ أَٛ حُو٣َش ُي٣ٚ إٔ ٣ِو٠ ػ٤ِْٜ ىٍٓخ ك٠ حُلوٚ أٝ حُظٞك٤ي .  -ٗ    

 طَٞٓ ح٤ُ٘ن ا٤ُٚ إٔ ٣ِو٠ هطزش حُـٔؼش .  -٘    

 ماذ لقى الفتى األزهرى من تكرٌم وحفاوة ٌوم مولد النبى ؟  (1
 َٙه٤ِلش ٣ّٞ حُُٔٞي حُ٘زٟٞ ، ١ٝخكٞح رٚ ك٠ حُٔي٣٘رش ٝٓرخ كُٜٞرخ ٓرٖ حُورَٟ رؼري إٔ حٗرظَٝح ُرٚ هلطخٗرخ ٝؿزرش  حهظخٍٝٙ ىٕٝ ؿ٤

 ًَٝٓٞرخ ٝكِٔٚ حَُؿخٍ كٞم حُلَّ ٝحُظق حُ٘خّ كُٞٚ ٝح١ِوٞح حُز٘خىم . 

 ٝػَِ حُٜز٠ ًُي : ألٕ أهخٙ هي طؼِْ ك٠ حألَُٛ ٝكلع حألُل٤ش ٝحُـَٞٛس ٝحُو٣َيس .     -

 الدى الفتى األزهرى فى ذلك الٌوم . صؾ مشاعر و (22
  . ًخٗض أٓٚ ٍَٓٔٝس طيػٞ ٝ طظِٞ حُظؼخ٣ٌٝ ، ًٝخٕ أرٞٙ ٣يهَ ٣ٝوَؽ كَكخ ٠ٓطَرخ 
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ٖٔ 

 

 تدرٌبات

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 (     )       .  مضى الشهر واصطحب الصبً أخاه األزهري إلى القاهرة -2
 )      (     .. أشار الفتى األزهري على األسرة ببقاء الصبً سنة أخرى ألنه صعٌر السن -0
 (     )         سرة بالرضا والقبولتلقى الصبً قرار األ -1
 )      (       .  تؽٌرت حٌاة الصبً بعض الشٌا خالل هذه السنة -2
 )      (         .قضى الصبً هذه السنة فً االستعداد لنزهر. -3
 )      (         .دفع الفتى األزهري إلٌه كتابٌن لٌحفظ كلٌهما -4
 )      (       .موع المتونالكتاب الذي كان البد  من حفظه هو كتاب مج -9
  )      (     .اشتمل كتاب األلفٌة على أسماء ؼرٌبة كاجوهرة والخرٌدة والسراجٌة -8
  )      (     كانت هذه األسماء الؽرٌبة تقع فً نفس الصبً موقع تٌه وإعجاب. -1

 (     )       .         كان الفتى مدركا لما تدل علٌه هذه األسماء من معنى -22
 (      )  . صبً مدركا أن هذه  األسماء تحوي العلم الذي حفظه أخوه فظفر بمكانة ممتازة عند أهل القرٌةكان ال -22
 )      (      كان أهل القرٌة ٌنتظرون متلهفٌن عودة الفتى األزهري. -20
 )      (        كان الشٌخ شدٌد اإلعجاب والفخر بابنه . -21
 (     )      .  رٌة بفخر وإعجابكانت أمه تحفظ كالمه وتردده على نساء الق -22
 (     )       .  كان أهل القرٌة ٌتوسلون إلٌه لٌلقً علٌهم خطبة الجمعة -23
 )      (    " ثم هذا الٌوم المشهود" ٌقصد بالٌوم المشهود هنا ٌوم عودة الفتى من األزهر. -24
 )      (   ر وحصل العلم.كان الفتى األزهري ٌنال التكرٌم فً هذا الٌوم المشهود ألنه درس فً األزه -29
 )      (     اشترى أهل القرٌة للفتى األزهري فً الٌوم المشهود دارا جدٌدة تقدٌر لعلمه. -28
 )      (     اختٌار الفتى األزهري خلٌفة فً هذا الٌوم ٌدل على تقدٌر أهل الرٌؾ للعلماء. -21
 )      ( اإلقبال على العلم والدراسة فً األزهر.كانت تلك المكانة التً حظً بها الفتى األزهري دافعا للصبً نحو  -02

 

 ( https://dardery.site/archives/2595    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

  :عامتؤجل سفر الصبً إلى األزهر هذا ال  - .2

 . ال ٌزال صؽًٌرا على السفر للقاهرة نهأل□.    هذا العاملم ٌكن ٌحب أن ٌحتمله ألن أخاه □ . 

 األولى والثانٌة□ .   .                             لم ٌحفظ القرآن جٌد ا  هألن □

 طلب الفتى األزهري من أخٌه الصبً أن ٌحفظ كتاب:  - .0

 كل ما سبق□ ألفٌة ابن مالك                    □دالبل الخٌرات                  □        مجموع المتون              □     

 استعد الصبً لنزهر من خالل حفظه لكتابً ..... :  - .1

 العطار  ةٌشذور الذهب وحاش□ . الحماسة.  وانٌالكامل ود□المفصل والمؽنً    □ . ومجموع المتون .    ةٌاأللف□

 صبً بعض الشا عندما تؤجل سفره إلى األزهر وذلك :تؽٌرت حٌاة ال  - .2

 ه..لم ٌحفل أحد برضاه أو ؼضب هألن. □ .       واإلعجابه التٌألن األسماء كانت تقع من الصبً مواقع□ 

  إلى القاهرة هلم ٌكن من الٌسٌر إرسال هألن□ .                      كتابٌن ٌحفظهما . هاألزهري دفع إلٌ أخاهألن □

  .وكانت هذه األسماء تقع من نفس الصبً موقع تٌه وإعجاب ، وهذه األسماء هً  - .3

  األزهر والحسٌن ومشاهد األولٌاء والصالحٌن. □ .          األلفٌة والرحبٌة وشرح األزهرٌة والمٌة األفعال  □

 . ة والرحبٌةالجوهرة والخرٌدة والسراجٌ□ .         الشٌخ راضً والشنقٌطً والمرصفً ومحمد عبده .□
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ٖٕ 

 :( ٌدل على باً بٌر ب ) كان الشٌخ ٌشرب كالمة شرعالت - .4

 .سبق ما كل □          كثرة علم الشاب األزهري□ .       هل هوحفظ هحب كالم□ . شدة فطنة وذكاء الشٌخ . □

  :الٌوم المشهود فً حٌاة الصبً وهو ٌوم  - .9

 . والثانٌة األولى □      القرآن هتسمٌع الصبً ألبٌ□ .  نبويٌوم المولد ال□ . ٌوم اتخاذ الشاب األزهري خلٌفة.  □

  :كان دافع الصبً للدراسة فً األزهر  - .8

 همكان ٌؤوي إلٌ□ .         زٌارة أولٌاء هلل الصالحٌن . □            صحبة ٌرتاح إلٌها□ .      بها . همكانة ٌتٌ□ 

  :اختار الشاب األزهري خلٌفة دون الشباب ؛ ألنه  - .1

 . .كان ٌتمتع بوقار ومهابة العلماء  □               . قرأ العلم وحفظ الجوهرة والخرٌدة والسراجٌة □ 

 . . متواضع ؼٌر تٌاه وال فخور □                                              . كان شافعً المذهب□ 

  :أثر هذا الٌوم فً نفس الصبً كثٌرا فجعله  - .22

 . ٌنظر إلى العلماء نظرة إكبار ومهابة□                                          العلماء جمٌعاٌؤخذ العلم من □ 

 . . باإلهماله ٌزداد حزنا إلحساس□ ه      ٌقبل على قراءة األلفٌة والجوهرة وؼٌرها لٌكون مثل أخٌ□ 

 ( https://dardery.site/archives/2595    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 
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ٖٖ 

 
 أجب عما ٌلً:   -ب
 طؤهَ ٓلَ حُٜز٢ ُألَُٛ ُٔخًح؟ -ٔ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ) ًخٗض طِي حألٓٔخء طوغ ٓ٘ٚ ٓٞهغ حُظ٤ٚ( ... ٓخ طِي حألٓٔخء؟ ُٝٔخًح أهزَ ػ٤ِٜخ؟  -ٕ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 حطوٌ أَٛ حُو٣َش أهخ حُٜز٢ ه٤ِلش ىٕٝ ؿ٤َٙ .  -ػَِ ُٔخ ٣ؤط٢ :    -ٖ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ىَُ ػ٢ِ حٛظٔخّ حألَٛ رخألم حألًزَ ُِٜز٢ .    -ٗ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ٓخ ح١ٌُ ُو٤ٚ حأل١َُٛ ٣ّٞ ُٓٞي حُ٘ز٢ ؟  - ٘
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ُْ ًخٕ الهظ٤خٍ حألم حأل١َُٛ ه٤ِلش أػَ ًز٤َ ك٢ ٗلْ حُٜز٢ ؟   -ٙ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ) ًخٕ ٣َ٘د ًالٓٚ َٗرخ ٣ٝؼ٤يٙ ػ٠ِ حُ٘خّ ( ٖٓ حُٔوٜٞى رخُؼزخٍس؟ ٝٓخ ىالُظٜخ ؟   -3
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ٓخ ٓظخَٛ حٛظٔخّ أَٛ حُو٣َش رخُلظ٠ حأل١َُٛ ؟  -1
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 



 

 0202/0202 الثانوي الثالثالصؾ                                                               قراءة فً قصة األٌام تاٌلوس

                            تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 01157335050         

ٖٗ 

 

 

 

 

 ملخص الفصل :
& ملحوظة هامة : ما بٌن الفصل السابع والفصل الثامن جزء محذوؾ من قصة األٌام األصلٌة وٌعقد فٌه الَكاتب مقارنة بٌن 
الدراسة فً الكتَّاب و الدراسة فً األزهر وبٌن حفظه لنلفٌة علً ٌد القاضً أحد علماء األزهر وحفظه للقرآن على ٌد سٌدنا 

 لى أبٌه بشؤن حفظه لنلفٌة... ثم كذبه ع
& لعلماء الدٌن فً القرى ومدن األقالٌم منزلة كبٌرة تفوق منزلتهم فً القاهرة تبعاً لقانون )العرض والطلب( وكان هإالء 

 أربعة هم : ٌنةالعلماء الرسمٌون فً المد
وشٌخ آخر )مالكً  -ً المذهب( وإمام المسجد )الشافع -والفتى األزهري  -** كاتب المحكمة الشرعٌة )حنفً المذهب( 

 المذهب( .
& كانت مالمح كاتب المحكمة : ؼلٌظ الصوت مرتفعه قصٌراً ضخماً لم ٌفلح فً أخذ المإهل العالً من األزهر )العالمٌة( وكان 

 حنفً المذهب وكانت المنافسة قوٌة بٌنه وبٌن الفتى األزهري وخاصة فً الخطبة والصالة بالناس ٌوم الجمعة . 
ان إمام المسجد )الشافعً المذهب( معروفاً بالُتَقى والورع ٌقدسه الناس وٌتبركون به وٌلتمسون منه قضاء حاجاتهم & ك

 وشفاء مرضاهم .
& أما )الشٌخ الثالث( فكان تاجراً ٌعمل فً األرض وٌعطى دروساً فً المسجد هإالء هم العلماء الرسمٌون أما العلماء ؼٌر 

مة الناس ومنهم )الخٌاط( فكان بخٌالً جداً ٌحتقر العلماء الذٌن ٌؤخذون علمهم من الكتب ألنه كان الرسمٌٌن المإثرٌن فً عا
 ٌرى أن العلم الصحٌح هو )العلم اللدنً( الذي ٌؤتً إلى العلماء باإللهام من ل .

ال ٌخلو ذلك من اضطراب واختالؾ & كان الصبً ٌتردد على هإالء العلماء جمٌعاً وكان لهم تؤثٌرهم الكبٌر فً تكوٌنه العقلً و
 فً التكوٌن .          

 

 ما موقؾ الناس من العلم والعلماء فى القاهرة والرٌؾ؟ مع ذكر الدلٌل .  (2
  ٍحُؼِْ ك٠ ح٣َُق ُٚ ػظٔش ٝؿالٍ ال ٣ٞؿي ُٚ ٓؼ٤َ ك٠ حُوخَٛس ، ٝحُي٤َُ إٔ ػِٔخء ح٣َُرق ٣رٌٛزٕٞ ٣ٝؼرٞىٕٝ كر٠ ٜٓخررش ٝؿرال

ك٠ اؿرالٍ . ر٤٘ٔرخ ػِٔرخء حُورخَٛس ال ٣ٜرظْ رٜرْ أكري ٣ٌٝؼرَٕٝ حُورٍٞ ٣ٝظل٘رٕٞ ك٤رٚ ٝال ٣ِظلرض اُر٤ْٜ  ٣وُٕٞٞ ك٤ٔظٔغ حُ٘خّ ُْٜ

 ٟٓٞ طال٤ٌْٓٛ . 

 ما سبب اختالؾ النظرة للعلم فى األقالٌم والعاصمة ؟  (0
  ٣ٝ٘ظَٟ . ٣َؿغ حٌُخطذ حهظالف حُ٘ظَس ا٠ُ هخٕٗٞ حُؼَٝ ٝحُطِذ ، حٌُٟ ٣ـَٟ ػ٠ِ حُؼِْ ًٔخ ٣ـَٟ ػ٠ِ  ؿ٤َٙ ٓٔخ ٣زخع 

 وازن الكاتب بٌن نظرتً الرٌؾ والحضر للعلماء فً عصره . وضح ذلك .  (1
   طوظِق ٗظَطخ ح٣َُق ٝحُل٠َ ُِؼِٔخء ك٢ ػَٜ حٌُخطذ كز٤٘ٔخ ٣لظ٠ حُؼِٔخء رخُظوي٣َ ٝحإلؿالٍ ٝحُٜٔخرش ٝحإلًزخٍ ٗـري حُؼِٔرخء

 ك٢ حُؼٞحْٛ ٝحُٔيٕ ال ٣ٌخى ٣٘ؼَ أكي ؿ٤َ طال٤ٌْٓٛ .

 ى علماء الرٌؾ ؟ما نظرة الصبى إل (2
  ًخٕ ٣٘ظَ ا٤ُْٜ ٗظَس حكظَحّ ٝطوي٣َ ٓؼَ ؿ٤َٙ ٖٓ ح٣َُل٤٤ٖ ، ٣ٌٝخى ٣ـِّ رؤْٜٗ هي هِوٞح ٖٓ ٤١٘ش ٗو٤ش ؿ٤َ حُط٤٘ش حُظ٠ هِرن

 ٜٓ٘خ حُ٘خّ . 

 ما شعور الصبى وهو ٌستمع إلى علماء الرٌؾ والمدٌنة ؟ (3
  ٣ـي ًُي ػ٘ي ػِٔخء حُٔي٣٘ش . ًخٗض طؤهٌٙ حُيٛ٘ش ٝحإلًزخٍ ػ٘يٓخ ٣ٔظٔغ ا٠ُ ػِٔخء ح٣َُق ٝال 

 بم وصؾ الصبى كاتب المحكمة الشرعٌة ؟ ولم رضى بمنصب الكاتب فى المحكمة ؟ (4
  ْٝٛلٚ رؤٗٚ ه٤َٜ ٟوْ ؿ٤ِع حُٜٞص ، ًٝخٕ ٣لوَ رؤه٤ٚ حُوخ٠ٟ ، ٣ٌّٝ حُوخ٠ٟ حٌُٟ ًخٕ ٣ؼَٔ ٓؼٚ . ٝه٘غ رٜٔ٘زٚ ألٗٚ ُر

 ه٠خثٚ كظَس ٣ٞ١ِش ٣يٍّ ك٠ حألَُٛ .  ٣لِق ك٠ حألَُٛ ُْٝ ٣َ٘ حُؼخ٤ُٔش ، ٝال حُو٠خء ٍؿْ

 ما مذهب كاتب المحكمة ؟ ولماذا كان ٌؽضب من خصومه العلماء ؟  (9
  َك٘ل٠ حٌُٔٛذ ، ٣ـ٠ذ ٖٓ حُؼِٔخء ألٜٗرْ ٣ظزؼرٕٞ حُٔرٌحٛذ حألهرَٟ ، ٣ٝـريٕٝ ٛريٟ ُؼِٜٔرْ ػ٘ري أٛرَ حُٔي٣٘رش ر٤٘ٔرخ ال ٣ٌؼر

 حطزخع أر٠ ك٤٘لش .

 للمذهب الحنفى ؟ وكٌؾ كانوا ٌعاملونه ؟ بم علل أهل الرٌؾ تعظٌم كاتب المحكمة (8
  . ٚ٘ٓ ٌٕٞػِِٞح ًُي رؤٗٚ ًخٕ ٓظؤػَح رخُلوي ًٝخٗٞح ٣ؼطلٕٞ ػ٤ِٚ ٠٣ٝل 

 ما الساعة التى كان ٌنتظرها األب ؟ وماذا كانت تفعل األم لتحمى ابنها من العٌن ؟ (1
 ُزوٍٞ ك٠ أٗلرخء حُز٤رض كـرَس كـرَس طٜٜٔرْ ٠ٛ حُٔخػش حُظ٠ ٤ِٓو٠ ك٤ٜخ حر٘ٚ حُلظ٠ حألَُٟٛ هطزش حُـٔؼش ، أهٌص ططٞف رخ

 رٌِٔخص ، ٝظِض ًٌُي كظ٠ ػخى . 
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 علمت األم أن ابنها سوؾ ٌلقى خطبة الجمعة فما مظاهر اهتمامها بذلك ؟  (22
 ٔ - . ًخٗض أٓٚ ٓ٘لوش ػ٤ِٚ ٖٓ حُلٔي 

   ٕ - َْٜ  ٠ٜٗض ا٠ُ حُزوٍٞ ١ٝخكض رٚ حُز٤ض كـَس كـَس ٝطْٜٜٔ رٌِٔخص ال طُْل

 فتى من تحقٌق ما أراد ؟ وما حجته فى ذلك ؟ وما السبب الحقٌقى وراء ما فعله ؟من الذى منع ال (22
  ْٜٓ٘ؼٚ حُ٘ر٤ن ًخطرذ حُٔلٌٔرش حُ٘رَػ٤ش ٝهرخٍ إٔ ٛرٌح حُلظر٠ ٛرـ٤َ حُٔرٖ ٝٓرخ ٣٘زـر٠ إٔ ٣ٜرؼي حُٔ٘زرَ أٝ ٣ٜر٠ِ رخُ٘رخّ ٝكر٤

٘ؼخ ُٞهٞع حُلظ٘ش .حُٔزذ حُلو٤ور٠ ٍٝحء ح٤ُ٘ٞم ًٝزخٍ حُٖٔ ، ٝكٌٍْٛ ٖٓ رطالٕ ٛالطْٜ ، كوخّ آخّ حُٔٔـي ربٓخٓش حُ٘خّ ٓ

 ًُي ٛٞ كويٙ ٝهخٛش إٔ حُلظ٠ ًخٕ ٣وظخٍ ه٤ِلش ًَ ٓ٘ش ًٝخٕ ٛٞ ٣َٟ أٗٚ أ٠ُٝ رٌُي . 

 ماذا كان ٌعمل العالم الشافعى المذهب ؟ وما مكانته بٌن الناس  ؟ (20
 ٝ ٚ٣ِظٔٔرٕٞ ػ٘ريٙ ٗرلخء َٟٓرخْٛ ، ًخٕ ٣ؼَٔ آخٓخ ُِٔٔـي ، ٝحطٜق رخُظوٟٞ ٝحٍُٞع ، ًرخٕ حُ٘رخّ ٣ؼظٔٞٗرٚ ٣ٝظزًَرٕٞ رر

 ٝظِٞح ٣ًٌَٝٗٚ رخُو٤َ كظ٠ رؼي ٓٔخطٚ ، ٝ ٣ظليػٕٞ ػٔخ ٍأٝٙ ك٠ ْٜٗٞٓ ػٖ كظٚ حُٞحكَ ك٠ حُـ٘ش . 

 لماذا كان الشٌخ المالكى مثاال للمسلم ؟ وما مظاهر ذلك ؟  (21
 ع ػِر٠ حُؼزرخىحص ، ٣ٝـِرْ اُر٠ ألٗٚ ُْ ٣٘وطغ ُِؼِْ ُْٝ ٣ظوٌٙ كَكش رَ ًرخٕ ٣ؼٔرَ كر٠ حألٍٝ ، ٣ٝظرخؿَ ٍٝؿرْ ًُري ًرخٕ ٣لرخك

 حُ٘خّ ٣ٝوَأ ػ٤ِْٜ حُلي٣غ ٣ٝؼِْٜٔ أٍٓٞ حُي٣ٖ ك٠ ؿ٤َ كوَ ، ُْٝ ٣ٜظْ رٚ اال حُو٤َِ . 

 ماذا تعرؾ عن الحاج الخٌاط ؟  (22
  . ًَخٕ ٓظٜال رٌز٤َ أَٛ حُطَم ًٝخٕ ىًخٗٚ ٣ٞحؿٚ حٌُظخد ، ٝحؿظٔغ حُ٘خّ ػ٠ِ ٝٛلٚ رخُزو 

 بٌنا ًموقؾ الناس منه.صؾ موقؾ الحاج الخٌاط من العلماء م (23
   ًٖخٕ حُ٘خّ ٓـٔؼ٤ٖ ػ٠ِ أٗٚ ٗل٤ق رو٤َ . ًٝخٕ ٌٛح حُلرخؽ ٣لظورَ حُؼِٔرخء ؿ٤ٔؼرخً ؛ ألٜٗرْ ٣ؤهرٌٕٝ ػِٜٔرْ ٓرٖ حٌُظرذ ال ػر

 ح٤ُ٘ٞم ًٔخ أٗٚ ًخٕ ٣َٟ إٔ حُؼِْ حُٜل٤ق اٗٔخ ٛٞ حُؼِْ حُِي٢ٗ .

 ما تؤثٌر هإالء العلماء ؼٌر الرسمٌٌن على عقول العامة ؟  (24
 ئػَٕٝ ك٠ ٗلّٞ حُؼخٓش طؤػ٤َح ًز٤َح ٣ٝظِٔطٕٞ ػ٠ِ ػوُْٜٞ . ًخٗٞح ٣ 

 ما أثر تردد الصبى على هإالء العلماء جمٌعا ؟  (29
  ٞأهٌ ػْٜ٘ ؿ٤ٔؼخ ٝهي حؿظٔغ ُٚ رٌُي هيٍح ًز٤َح ٖٓ حُؼِْ ٓوظِق ٝأػَ ًُي ك٠ ط٣ٌٖٞ ػوِٚ حٌُٟ ُْ ٣وَ ٖٓ حٟطَحد ٝط٘خه

 . 
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 تدرٌبات

 أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 (     )     . العاصمةومكانة عالٌة ال مثٌل لها فً   للعلم فً القرى ومدن األقالٌم جالل -2
 )      ( . سبب اختالؾ مكانة العلم بٌن العاصمة والقرٌة هو قلة العلماء فً العاصمة وكثرة العلماء فً القرٌة -0
 (     )   قانون العرض والطلب ٌعنً إقبال الناس على العلم فً القرٌة وإعراضهم عنهم فً العاصمة. -1
 )      (       .  ل وإكبارالعلماء فً القاهرة ٌروحون وٌؽدون فً جال -2
 )      (      .علماء القرٌة حٌن ٌقولون ٌستمع الناس  لقولهم فً إكبار جذاب مإثر. -3
 )      (    .كان طه حسٌن حٌن ٌستمع لشٌوخه فً القاهرة ٌؤخذه شٌا من اإلعجاب والدهش -4
 )      (   .كبر العلماء وتهابهمأرجع طه حسٌن إكباره لعلماء القاهرة إلى تؤثره بنفسٌة أهل الرٌؾ التً ت -9
  )      (   .طه حسٌن ٌعتقد أن العلماء خلقوا من طٌنة نقٌة ؼٌرتلك التً خلق منها باقً البشر -8
  )      (      كاتب المحكمة الشرعٌة رجل ضخم طوٌل جهوري الصوت.. -1

 (     )      .          درس كاتب المحكمة فً األزهر وحصل على العالمٌة -22
 (      )      . ن كاتب  المحكمة كثٌر اإلعجاب بالقاضً الذي ٌعمل معه فً اإلقلٌمكا -22
 )      ( كان لكاتب  المحكمة الشرعٌة أخ من علماء األزهر الذٌن تعقد لهم الحلقات وٌلتؾ حولهم الطالب. -20
 )      (        كان كاتب المحكمة الشرعٌة حنفً المذهب . -21
 (     )          قلٌم كثٌرون أتباع المذهب الحنفً فً اإل -22
 (     )     .  كان كاتب المحكمة ٌكثر من تمجٌد فقه أبو حنٌفة إعجابا بعلمه وسعة أفقه -23
 )      ( .أهل الرٌؾ مكرة أذكٌاء وذلك ألنهم ٌدركون سرتمجٌد كاتب المحكمة لفقه أبً حنٌفة وؼضه من فقه ؼٌره -24
 )      (   تى األزهري عنٌفة بسبب اختالفهما فً المذهب.كانت المنافسة بٌن كاتب المحكمة وبٌن الف -29
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 )      (  حال كاتب المحكمة بٌن الفتى األزهري وصعود المنبر حتى ال تبطل صالة الناس فً ذلك الٌوم. -28
 )      (          اختٌار الفتى األزهري خلٌفة فً هذا الٌوم ٌدل على تقدٌر أهل الرٌؾ للعلماء. -21
 )      ( أن الفتى األزهري ال ٌصح  أن ٌخطب بالناس أو ٌصلً بهم  ألن فٌهم من هو أعلم منه ٌرى كاتب المحكمة -02
 )      (              كان إمام المسجد وصاحب الخطبة والصالة مالكً المذهب. -02
 )      (         عرؾ إمام المسجد بالتقى والورع  وٌذهب الناس فً إجالله إلى حد التقدٌس -00
 )      (          مسجد رجال متواضعا رؼم علمه ال ٌرى أنه ٌمتاز عن ؼٌره.كان إمام ال -01
 )      (         كان ذلك الشٌخ الذي جمع بٌن العلم والعبادة  والعمل والتجارة مالكً المذهب. -02
 )      (              كان أتباع الشٌخ المالكً كثٌرٌن فً القرٌة. -03
 )      (             ونال ثقة الناس فؤجمعوا على علمه وتواضعه. الحاج الخٌاط رجال درس فً األزهر -04
 )      (           كان الحاج الخٌاط ٌحتقر العلماء الذٌن ٌؤخذون علمهم من الكتب. -09
 )      (           العلم اللدنً من وجهة نظر الحاج الخٌاط هو الطرٌق الصحٌح للعلم. -08
 )      (                اإلنسان بالقراءة واالستماع إلى العلماء فً حلقات الدرس.العلم اللدنً هو العلم الذي ٌحصله  -01
 )      (اجتمع لطه حسٌن قدر ضخم من العلم ولكنه مضطرب متناقض ألنه تلقى العلم على أٌدي كل هإالء العلماء. -12
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 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

  :للعلم فً القرى ومدن األقالٌم جالل لٌس له مثله فً العاصمة ؛ وذلك ٌرجع إلى  - .2

 الربح والخسارةقانون □  قانون البٌع والشراء□        قانون العمل واألجرة□   قانون العرض والطلب□ 

 :جاءت جملة ) قانون العرض والطلب ( فً سٌاق حدٌث طه حسٌن وقصد بها  - .0

 األولى والثانٌة□          اتساع أرجاء القاهرة□      كثرة العلماء فً القاهرة□  ٌؾ      قلة العلماء فً الر□ 

  :العلماء فً القاهرة كثٌرون ٌروحون وٌؽدون  - .1

 ال ٌحفل بهم أحد□ □       ال ٌهتم به إال الحكام□     ال ٌقدر الناس ما لهم من علم □      ٌهتم بهم عامة الناس□ 

 :العلماء  كان الصبً متؤثرا بنفسٌة أهل الرٌؾ ؛ ألنه ٌرى أن  - .2

  . أهل فضل وعلم□  خلقوا من نور ولهم كرامات□    خلقوا من طٌنة نقٌة ممتازة□           أهل خٌر ومحبة□ 

  :ا من طٌنة نقٌة ممتازة ؼٌر الطٌنة التً خلق منها الناس جًمٌعا ( تعبٌر ٌدل علىقِو)خل   .3

 جهل الناس فً القرى□                          للعلم والعلماءه تقدٌس□ 
 طهارة ونقاء العلماء واألشٌاخ فً القرى□                               قلة العلماء فً القرى□ 

  :مة الشرعٌة شدٌد الحنق على أصحاب المذاهب األخرىكان كاتب المحك  - .4

 . ألنهم كانوا متشددٌن□ .                              ألن أتباع المذهب الحنفً قلٌلون □ 
 . ألنهم كانوا جهالء بعلمهم□ .                  ألنهم كانوا ٌصفون الشٌخ الحنفً بالجهل □ 

  :ا فً رأٌهأهل الرٌؾ فً قرٌة الصبً كانو  - .9

 . ضعفاء□ .                              مكرة أذكٌاء □                     بسطاء. □ .                   خبثاء □ 

  :كاتب المحكمة الشرعٌة اعتنق المذهب  - .8

 . الحنبلً□ .                  المالكً□                        الحنفً□ .                    الشافعً .□ 

 كان الشٌخ إمام المسجد: - .1

 حنبلً المذهب□مالكً المذهب                   □   شافعً المذهب                 □ حنفً المذهب               □   

  :كانت المنافسة شدٌدة بٌن الشاب األزهري والشٌخ الحنفً ؛ ألن  - .22

 . األزهري من طالب األزهر□ .                              األزهري صار خلٌفة .□ 
 . ألن األزهري صار رجال محبوبا من الناس□ .                      ألن األزهري حدٌث السن . □ 
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  :حجة الشٌخ الحنفً فً منع الشاب األزهري من خطبة الجمعة  - .22

 . السن ال ٌنبؽً أن ٌصعد المنبر كان حدٌثه ألن□ .                      ألن المسجد كان ملٌبا بالشٌوخ واألسنان□ 
 األولى والثانٌة □                                     لٌس خطٌبا فً األوقاؾ نهأ□ 

  :هًمن ابنه  اللحظة التً كان الوالد الشٌخ ٌنتظرها   - .20

 . من األزهر هلحظة تخرج□ .                   الجمعة . هلحظة صعوده المنبر وخطبت□ 
 . من األزهر هلحظة قدوم□ .                  . هره إلى األزهر لٌكمل دراستلحظة سف□ 

  :الفتى األزهري من إلقاء خطبة الجمعة ألن منع - .21

 الناس تظاهروا ضده وخرجوا من الجامع□   كاتب المحكمة اعترض علٌه وأثار الناس ضده             □ 
 أبوه خاؾ علٌه من  العٌن والحسد فمنعه □              إمام المسجد منعه من صعود المنبر لصؽر سنه  □ 

  :اشتهر العالم الشافعً ب  - .22

 . العلمعمق □ .     الحقد□   البخل□ .      التقى والورع .□ 

  :لما مات الشٌخ الشافعً تحدث الناس عن  - .23

 . الؽزٌر هعلم□ .      لهقرٌة حب أهل ال□ . ه       حزن الناس على فراق□.              حظ الرجل عند هلل .□ 

  ٌجد المذهب الشافعً فً قرٌة الصبً  :  -1 .24

 استهانـة ○          معارضـة        ○ عزوفـا                     ○     إقباال                      ○ 

  :علماء ؼٌر رسمٌٌن ٌلجؤ إلٌهم الدهماء من الناس ( هذا التعبٌر ٌدل على )  - .29

 . نشر المذاهب الفقهٌة. □ .                         رهم على عقول العامة من الناس شدة تؤثٌ□ 
 . منزلة هإالء العلماء العلمٌة□ .                                              حب الناس للعلم والعلماء .□ 

  :كان من العلماء ؼٌر الرسمٌٌن الشٌخ  - .28

 . الخٌاط□ .    . النجار □    الخراط . □ .    الجالد □ 

  :العلم الصحٌح عند الشٌخ الخٌاط هو العلم  - .21

 . الدنٌوي. □ .     التارٌخً□      األزهري□ .     دنً .للا□ 

 كان دافع الصبً للدراسة فً األزهر بحثاً عن : - .02

 رة أولٌاء ل الصالحٌن.   زٌا□     مكان ٌؤوي إلٌه□             صحبة ٌرتاح إلٌها□           مكانة ٌتٌه بها□ 

 نفسه شٌبا من الوالٌة هو : ًالعالم الذى كان ٌرى ف  - .02

 صاحب شٌخ الطرٌقة.  □        .ًصاحب المذهب الشافع□      . ًصاحب المذهب المالك□     كاتب المحكمة□ 

  :رؾ الخٌاط فً قرٌة الصبً بع - .00

 . السماحة□ .    التعصب□     البخل والشح. □ .     الحقد □ 
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 ملخص الفصل

الفتى ٌذوق األلم عندما ٌفتقد أخته المرحة بعدما اختطفها الموت ، وهً فً الرابعة ، والفتى ٌرى أن اإلهمال سبب موتها &  

 مثلما كان سبباً فً فقده بصره وهو صؽٌر .

ر بٌن الحزن وبٌن هذه األسرة . فما هً إال أشهر حتى فقد الشٌخ أباه الهرم . وما هً إال &  منذ ذلك الٌوم اتصلت األواص

 أشهر أخرى حتى فقدت أّم الصبً أّمها الفانٌة.

والذي طبع حٌاتها بطابع من الحزن لم ٌفارقها، والذي ابٌّض له شعر  ، &  وجاء الٌوم المنكر الذي لم تعرؾ األسرة ٌوما مثله

وال تضحك إالّ بكت إثر  ،وأال تذوق للفرح طعما ، ا، والذي قضى على هذه األم أن تلبس السواد إلى آخر أٌامهااألبوٌن جمٌع

 حٌنما توفً شقٌق طه بالكولٌرا. 2120أؼسطس من سنة  02وال تنام حتى ترٌق بعض الدموع كان هذا الٌوم ٌوم  ،ضحكها

 .كانت علة أخٌه تتمثل له فً كل لٌلة  فقد  ،&  ومن ذلك الٌوم عرؾ الصبً األحالم المروعة 

َّ ٖٓ حُٔلَ ُِوخَٛس  ؟ .ٔ َِ  : ٤ًق ًخٕ حُٜز٢ )١ٚ( ٣و٢٠ّ أ٣خٓٚ  رؼي إٔ ُك

س  ،ر٤ٖ حُز٤ض ٝحٌُظَّخد ٝحُٔلٌٔش ٝحُٔٔـي ٝر٤ض حُٔلظٖ ٝٓـخُْ حُؼِٔخء ٝكِوخص حًٌَُ   ََّ ٌُٜٝ٘رخ  ،ال ٛر٢ ررخُلِٞس ٝال ٛر٢ ررخُٔ

 ٢ ك٤ٔخ ر٤ٖ ًُي كخطَس ٓو٤لش.ٝط٠ٔ ،طلِٞ ك٤٘خً ٝطَٔ ك٤٘خً آهَ 

 : ٓظ٠ ػَف حُٜز٢ حألُْ حُلو٤و٢ ؟ ٝٓخ ح١ٌُ حًظ٘لٚ ػ٘يثٌ  ؟ .ٕ

 ػَكٚ ػ٘يٓخ كوي أهظٚ حُٜـَٟ رخُٔٞص .  

ٝحًظ٘ق إٔ طِي ح٥الّ حُظ٢ ًخٕ ٣٘و٢ رٜخ ٣ٌَٝٙ حُل٤خس ٖٓ أؿِٜخ ُْ طٌٖ ٤ٗجخً ، ٝإٔ حُيَٛ هخىٍ ػ٠ِ إٔ ٣ئُْ حُ٘خّ ٣ٝئ٣ًْٜ  -  

 حُل٤خس ٣ٜٕٝٞ ٖٓ أَٓٛخ ػ٠ِ ٗلْٜٞٓ ك٢ ٝهض ٝحكي.٣ٝلزذ ا٤ُْٜ 

َْ ٝٛق ١لُٞظٜخ ؟  .ٖ َْ ٝٛق حُٜز٢ أهظٚ ؟ ٝر  : ر

 ه٣ٞش حُو٤خٍ   -ػٌرش حُلي٣غ   -ك٤ٜلش حُِٔخٕ    -١ِوش حُٞؿٚ  -ٝٛق حُٜز٢ أهظٚ رؤٜٗخ :  هل٤لش حَُٝف  

خ طظليع أٜٓخ ا٠ُ ُحثَطٜخ ، ٝطزؼغ كر٢ ًرَ حُِؼرذ طـِْ ا٠ُ حُلخث٢ كظظليع ا٤ُٚ ًٔ ،ٝٛق ١لُٞظٜخ رؤٜٗخ : ١لُٞش ُٜٞ ٝػزغ  -

ٝٛرٌٙ  ،ٝٛرٌٙ حُِؼزرش كظر٠  ،حُظ٢ ًخٗض ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٍٝكخً ه٣ٞخً ٝطٔزؾ )ط٠ل٢(ػ٤ِٜخ ٗو٤ٜش. كٌٜٙ حُِؼزش حٓرَأس ٝٛرٌٙ حُِؼزرش ٍؿرَ 

ٝأهرَٟ كر٢ ؿر٤ع  ،ٝطَٜ ر٤ٜ٘خ حألكخى٣غ َٓس ك٢ ُٜرٞ ٝػزرغ  ،ٝحُطلِش ر٤ٖ ٛئالء حألٗوخٙ ؿ٤ٔؼخ طٌٛذ ٝطـ٢ء  ،حُِؼزش كظخس 

 َٝٓس ػخُؼش ك٢ ٛيٝء ٝح١ٔج٘خٕ. ،ٝؿ٠ذ 

 : ٛق حٓظؼيحى حُز٤ض الٓظوزخٍ حُؼ٤ي. .ٗ

ًخٗض أّ حُٜز٢ طؼي حُوزِ ٝحُلط٤رَ ، ٝاهرٞس حُٜرز٢ حٌُزرخٍ ٣ظـٜرٕٞ ُِو٤رخ١ ٝحُلرٌحء )ٛرخٗغ حألك٣ٌرش( ، ٝاهٞطرٚ حُٜرـخٍ ٣ِٜرٕٞ 

٤خ١ ٝال حُلٌحء ٝٓخ ًخٕ ٤ٓخالً ُِٜٞ ٓؼِْٜ . ٝاٗٔخ ًخٕ ٣ؼ٤ٖ ك٠ رٌٜٙ حُلًَش حُطخٍثش ، ػ٠ِ ػٌْ ٓ٘ٚ كٜٞ رـ٤َ كخؿش ٌُِٛخد ُِو

 .ػخُْ حُو٤خٍ ٣ٔظٔيٙ ٓٔخ هَأٙ ك٠ حٌُظذ 

 : ٤ًق ٓخطض أهظٚ حُٜـَٟ ؟  .٘

أٛزلض حُطلِش ًحص ٣ّٞ ٟؼ٤لش ٣ِِٛش كِْ ٣ٜظْ أكي ٝظِض ٓلٔٞٓش ٠ٛٝ ِٓوخس ك٠ ٗخك٤ش ٖٓ حُيحٍ ُٔريس ػالػرش أ٣رخّ ، ٝكر٠ ػٜرَ 

 َُٜحم ٝأهٌص حُطلِش طظِٟٞ ، ٝحألّ طٔو٤ٜخ أُٞحٗخ ٖٓ حُيٝحء ٝكـؤس أهٌ ٤ٛخف حُطلِش ٣وق ٝكخٍهض حُل٤خس .ح٤ُّٞ حَُحرغ ُحى ح
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ٗٓ 

 : ٛق ُلظش حُٜ٘خ٣ش ػ٘ي ٝكخس حُطلِش . ٝٓخ ح١ٌُ ه٤َ ُألّ ؟ َٝٛ ًخٕ ٛل٤لخ ؟  .ٙ

حألّ  حُظؼٔرش إٔ هللا هري ٓرٔغ ُٜرخ ٝطويّ ح٤َُِ ٝأهٌ ٤ٛخف حُلظخس ٣ٜيأ ٝأهٌ ٛٞطٜخ ٣وق ، ٝأهٌ حٟطَحرٜخ ٣وق ، ٝه٤َ ا٠ُ ٛرٌٙ 

ُِٝٝؿٜخ ، ٝإٔ هي أهٌص حألُٓش ط٘لرَ ، ٝإٔ هللا ًرخٕ هري  ٍأف رٜرخ ٝإٔ هلرٞص حُٜرٞص  ٝٛريٝء ٛرٌح حالٟرطَحد ًخٗرخ آ٣ظر٢ ٛرٌٙ 

 حَُأكش ، ط٘ظَ حألّ ا٠ُ حر٘ظٜخ ك٤و٤َ ا٤ُٜخ أٜٗخ ٓظ٘خّ ،ػْ ط٘ظَ كبًح ٛريٝء ٓظٜرَ ال ٛرٞص ٝالكًَرش ٝاٗٔرخ ٛرٞ ٗلرْ هل٤رق ٗري٣ي

 حُولش ٣ظَىى ر٤ٖ ٗلظ٤ٖ ٓلظٞكظ٤ٖ ه٤ِال ػْ ٣٘وطغ ٌٛح حُ٘لْ ٝاًح حُطلِش هي كخٍهض حُل٤خس .

َْ ػّي ١ٚ ك٤ٖٔ ٗو٤وظٚ ٟل٤ش حإلٛٔخٍ ؟ .3 ُِ : 

ػّي ١ٚ ك٤ٖٔ ٗو٤وظٚ ٟل٤ش حإلٛٔخٍ ؛ ألٕ أكيحً ُْ ٣ٜظْ رٜخ ػ٘يٓخ ظَٜص أػرَحٝ حُٔرَٝ ػ٤ِٜرخ ٝظِرض ٓلٔٞٓرش أ٣خٓرخً ، ُٝرْ  

 ُؼالؿٜخ . ٣ٔظيِع أكي حُطز٤ذ

 : ًًَ حٌُخطذ إٔ اٛٔخٍ حألر٘خء ك٢ حُوَٟ أَٓ ػخى١ . ٟٝق أٓزخد ًُي .    .1

.ٝحأل١لخٍ ك٢ حُوَٟ ٝٓيٕ حألهخ٤ُْ ٓؼَٟٕٞ ٌُٜح حُ٘ٞع ٖٓ حإلٛٔخٍ ٝال ٤ٓٔخ اًح ًخٗرض حألٓرَس ًؼ٤رَس حُؼريى ، ٍٝررش حُز٤رض ًؼ٤رَس 

 حُؼَٔ 

 ٖ ٣ٌٕ٘ٞ ٖٓ َٓٝ ٓخ . ٟٝق .: ُ٘ٔخء حُوَٟ كِٔلش آػٔش ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ أ١لخُْٜ ح٣ٌُ .0

حُلِٔلش ح٥ػٔش : اًح حٗظ٠ٌ ١لَ ك٘خىٍحً ٓخ طٜظْ رٚ أٓٚ ٝهخٛش اًح ًخٗض حألَٓس ًز٤َس حُؼيى ٝحألّ ًؼ٤َس حُؼٔرَ ، اٗٔرخ طظًَرٚ ًر٢   

ٛرلخص طرِىٍٟ حُطز٤رذ أٝ طـِٜرٚ ، ٝاًح ػخُـظرٚ كظؼخُـرٚ رؼِرْ حُ٘ٔرخء كر٢ ح٣َُرق )حُٞ ررَر٘لٔٚ ، ٝال طٌٛذ رٚ اُر٠ ١ز٤رذ  ٣٘ل٠

 حُزِي٣ش( . 

: " كظ٠ اًح ًخٕ ػَٜ ح٤ُّٞ حَُحرغ ٝهق ٌٛح ًِٚ كـؤس . ٝهق ٝػَكض أّ حُٜرز٢ إٔ ٗرزلخً ٓو٤لرخً ٣لِرن ػِر٠ ٛرٌٙ حُريحٍ  .ٓٔ

 .." .. ٓخ حُ٘زق حُٔو٤ق حُٔوٜٞى ؟

 حُ٘زق حُٔو٤ق ٛٞ ٗزق حُٔٞص ح١ٌُ حهظطق ٗو٤وظٚ . 

 ش ؟ : ٓخ ح١ٌُ ًخٕ ٣لؼِٚ ح٤ُ٘ن ٝحألّ ًِٔخ حُىحى َٛحم حُطلِ .ٔٔ

ك٤َٜ٘ف ٜٜٓٔٔخً رِٜٞحص ٝآ٣خص ٖٓ حُوَإٓ ٣ظَٞٓ )٣ٔرظ٘ـي(  ،ح٤ُ٘ن ًخٕ ٣ؤهٌٙ ح٠ُؼق ح١ٌُ ٣ؤهٌ حَُؿخٍ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخٍ  

 رٜخ ا٠ُ هللا.

 أٓخ حألّ كٌخٗض ؿخُٔش ٝحؿٔش طليم ك٢ حر٘ظٜخ ٝطٔو٤ٜخ أُٞحٗخ ٖٓ حُيٝحء .  -

 : ٛق كخُش حألَٓس ػ٘ي ٝكخس حُطلِش .  .ٕٔ

حُوي٣ٖ ًٝخٕ حُيٓغ ٣وطغ ٛٞطٜخ ، ٝحألد ُْ ٣٘طن ٌُٝ٘رٚ رٌر٠ ، أٓرخ حُٜرز٤ش حٗظ٘رَٝح كر٠ حُريحٍ ٝهري هٔرض  َٛهض حألّ ُٝطٔض  

 هِٞد حُزؼٞ ك٘خٓٞح ٍٝم حُزؼٞ كَٜٔٝح . 

 : " ك٤خ ُٚ ٖٓ ٣ّٞ ، ٣ٝخ ُٜخ ٖٓ ٟلخ٣خ ! ٣ٝخ ٌَٗٛخ ٖٓ ٓخػش " ٓخ حُٔخػش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ؟  .ٖٔ

 إٔ ٝحٍٟ حر٘ظٚ ك٠ حُظَحد ، ًٝخٕ ًُي ٣ّٞ ػ٤ي حألٟل٠ .  ك٤ٖ ػخى ح٤ُ٘ن ا٠ُ ىحٍٙ ٓغ حُظَٜ ، رؼي  

: " ػخى ح٤ُ٘ن ا٠ُ ىحٍٙ ٓغ حُظَٜ ٝهي ٝحٍٟ حر٘ظٚ ك٢ حُظَحد... ٌٓ٘ ًُري ح٤ُرّٞ حطٜرِض حألٝحٛرَ رر٤ٖ حُلرِٕ ٝرر٤ٖ ٛرٌٙ  .ٗٔ

 ٓخًح هٜي حٌُخطذ رٌٜٙ حألٝحَٛ ؟   حألَٓس ..." .

ض كوي هطق حُٔرٞص رؼري ًُري أررخٙ حُٜرَّ )ٗري٣ي حٌُزرَ( ، ٝٓرخ ٛر٢ اال أٗرَٜ هٜي حٌُخطذ رٌٜٙ حألٝحَٛ حٓظَٔحٍ حألكِحٕ ك٢ حُز٤ 

 ح٤ٌَُُٞح . أهَٟ كظ٠ كويص أّ حُٜز٢ أٜٓخ حُلخ٤ٗش )حُٜخٌُش(، ػْ ًخٗض حٌُخٍػش رلوي حرٜ٘خ ريحء
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ٗٔ 

 : ٓخ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ١زغ حألَٓس رطخرغ حُلِٕ حُيحثْ ؟ .٘ٔ

ٓخ حهظطرق حُٔرٞص حررْٜ٘ حُر١ٌ ًرخٕ ٣ريٍّ رٔيٍٓرش حُطرذ رؼري ػ٘ري 0ٕٓٔأؿٔرطْ ٓرٖ ٓر٘ش  ًٕٔخٕ ٌٛح ح٤ُّٞ ٣ّٞ حُو٤ْٔ   

 اٛخرظٚ رَٔٝ ح٤ٌَُُٞح .

 : ٓخ حُٞرخء ح١ٌُ طل٠٘ رخُزالى ؟ ٤ًٝق هخٝٓٚ أَٛ حُو٣َش ؟ .ٙٔ

 ٝرخء ح٤ٌَُُٞح ٝهي طل٠٘ رخُو٣َش ٝحُوَٟ حُٔـخٍٝس ًِٜخ ًٔخ طل٠٘ رخُزالى ًِٜخ ٝىَٓ ٓيٗخً ٝرالىحً ٝٓلخ أَٓحً ًخِٓش . 

ش كوي هخّ ٤ٓيٗخ رؼَٔ حألكـزش ُٝٝػٜخ ػ٠ِ أَٛ حُو٣َش ، ٝأٍِٓض ِٜٓلش حُٜلش حأل١زرخء حُر٣ٌٖ حٗزؼرٞح كر٢ حألٍٝ أٓخ حُٔوخٝٓ -

 رؤىٝحطْٜ ٝه٤خْٜٓ ٣لـِٕٝ ح٠َُٟٔ.

 :ٓظ٠ أٛخد ٝرخء ح٤ٌَُُٞح َٜٓ ؟ ٝٓخًح كؼَ رؤِٜٛخ ؟ ٝرْ ًخٗض طليع حألّ ٗلٜٔخ ؟  .3ٔ

 ٝهَٟ ٝٓلخ أَٓح ًخِٓش ، ٝٓأل حُوٞف حُ٘لّٞ .  ، أِٛي أِٜٛخ ٝىَٓ ٓيٗخ 0ٕٓٔ/ أؿٔطْ /  ٕٔك٠   

 ًخٗض أّ حُٜز٠ ك٠ ِٛغ ٓٔظَٔ ، ًٝخٗض طٔؤٍ ٗلٜٔخ أُق َٓس ك٠ ًَ ٣ّٞ رٖٔ طٍِ٘ حُ٘خُُش ٖٓ أر٘خثٜخ .  -

َْ ٝٛق حٌُخطذ ٗو٤وٚ ١خُذ ٓيٍٓش حُطذ ؟٤ًٝق أ٤ٛذ رٞرخء ح٤ٌَُُٞح ؟ .1ٔ  : ر

، ٓزظٜـخً أريحً ، ًٝرخٕ كخٛرال ػِر٠ حُزٌخ٣ٍُٞرخ ٝهري حٗظٔرذ ُٔيٍٓرش حُطرذ ٝكر٢  ًخٕ ٗخرخ ٗـ٤زخً ، ٠ًً حُوِذ ًخٕ أٗـزْٜ ٝأًًخْٛ 

حٗظظخٍ حٗو٠خء ح٤ُٜق ٤ٌُٛذ ا٠ُ حُوخَٛس كظ٠ ٣ِظلن رٔيٍٓش حُطذ . ٝػ٘يٓخ كرَ ٝررخء حٌُر٤َُٞح حطٜرَ رطز٤رذ حُٔي٣٘رش ٍٝحكورٚ 

 .كظ٠ ٣ظيٍد ٓؼٚ ػ٠ِ ٓلخٍرش حَُٔٝ ٌُٝ٘ٚ أ٤ٛذ رخ٤ٌَُُٞح ٝٓخص

 ٢ ك٤ٚ حُ٘خد هز٤َ حُ٘خُُش حُظ٢ أٛخرظٚ.: ٛق آهَ ٣ّٞ ٗ٘ .0ٔ

هَؽ حُ٘خد ٓغ حُوٞحكَ حُطز٤ش ًؼخىطٚ ، ٝرؼي ػٞىطٚ أهزَ حألَٓس أْٜٗ ك٢ ٣َ١ن حُو٠خء ػ٠ِ حُٞرخء ، ػْ ٗؼَ رزؼٞ حُـؼ٤رخٕ ،  

 ٝؿِْ ا٠ُ أر٤ٚ ه٤ِالً ، ػْ هَؽ ٓغ أٛيهخثٚ ٣و٠ٕٞ رؼٞ ح٤َُِ ػ٠ِ ٗخ١ت طَػش حإلرَح٤ٔ٤ٛش .

َْ أ٤ٛذ حُطز٤ذ .ٕٓ  حُ٘خد ؟ : ر

 أ٤ٛذ رٞرخء ح٤ٌَُُٞح ، كزؼي ٓ٘ظٜق ح٤َُِ َٛم حُ٘خد َٛهش حهظَهض ٌٕٓٞ ح٤َُِ ٝأ٣وظض ح٤ُ٘خّ كوي طؤُْ ٖٓ حُو٢ء . 

 : ٛق كخٍ حألد رؼي حٗظيحى حألُْ رخر٘ٚ حُ٘خد. .ٕٔ

ٚ ُلـَطرٚ ٝأٓرَ رخُلٜرَ رر٤ٖ ًخٕ ٛخىثخً ٣ٍُ٘خً ، هخثلخً ػ٠ِ حر٘ٚ ٌُ٘ٚ ٓظٔخٓي حُ٘لْ ٓٔظؼي الكظٔخٍ حُ٘خُُرش ، ػرْ هرخّ ربىهرخٍ حر٘ر 

 حُ٘خد ٝر٤ٖ اهٞطٚ ٝحٓظيػ٠ حُطز٤ذ .

 : ٛق كخٍ حألّ. .ٕٕ

ًخٗض هخثلش ٓئٓ٘ش ، كٌخٗض طَكغ ٝٝؿٜٜخ ُِٔٔخء ٝطـظٜري كر٠ حُريػخء ٝحُٜرالس ، ػرْ طؼرٞى اُر٠ ُٝريٛخ طٔر٘يٙ اُر٠ ٛريٍٛخ ؿ٤رَ   

 ٜٓظٔش رٔخ هي ٤ٜ٣زٜخ ٖٓ ػيٟٝ 

 : ٓخ ٓٞهق أَٛ حُو٣َش ٓٔخ ٣ليع ُِ٘خد ؟ .ٖٕ

ٔغ أَٛ حُو٣َش هخٍؽ حٍُِٔ٘ ك٢ حُٜزخف ٣ٞحٕٓٞ ح٤ُ٘ن ر٤٘ٔخ حُىكْ حُيحٍ ر٘ٔٞس ٣ٞح٤ٖٓ حألّ ٝظَ حُطز٤رذ ٣ظرَىى ًرَ ٓرخػش طـ  

 ٣ظخرغ كخُش ح٣َُٔٞ حُ٘خد .

 : ًخٕ ُِ٘خد أ٤٘ٓش أه٤َس ، كٔخ ٢ٛ ؟ .ٕٗ

 ٤ُٜٔخ ٤َُحٛٔخ ػ٠ِ ػـَ .ط٠٘ٔ إٔ ٣َٟ أهخٙ حأل١َُٛ حُٔٞؿٞى رخُوخَٛس ، ٝػٔٚ حُٔٞؿٞى رخُـ٘ٞد ٌُُي ١ِذ إٔ ٣زَهخ ا 
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 : ٛق حُ٘خد أػ٘خء حكظ٠خٍٙ . .ٕ٘

ػِْ حُ٘خد أٗٚ ٓوزَ ػ٠ِ حُٔٞص ، ٝحألُْ ٣ِىحى رٚ ٝال ٓلَ ٓ٘ٚ كوزَ ًُي رب٣ٔخٕ ٤١ذ ٝهخٍ ألر٤ٚ اٗٚ ٤ُْ ه٤رَحً ٓرٖ حُ٘زر٢ ٓلٔري  

 ٌض طٔخٓخً .ح١ٌُ ٓخص ، رَ ١ِذ أرخٙ ٤ُٞح٤ٓٚ ، ػْ أهٌ حألُْ ٣٘ظي ٝٛٞص حُ٘خد ٣ولض ٤ٗجخً ك٤٘جخً ػْ ٓ

 : ٖٓ أٍٝ ٖٓ ُو٠ حُ٘ؼٖ ؟ .ٕٙ

 ًخٕ حُؼْ ٛٞ أٍٝ ٖٓ ُو٠ حُ٘ؼٖ كوي َٝٛ رؼي ٓٞص حُ٘خد ُْٝ ٣َٙ ك٤خً. 

 :ٓخ ٍأٟ حألَٓس ك٠ ٣ُخٍس حُوزٍٞ ؟ َٝٛ طـ٤َ ًُي ؟  .3ٕ

 ًخٗض حألَٓس طؼ٤ذ ٖٓ ٣ٍِٝ حُوزٍٞ ، ٌُٖٝ طـ٤َ ٌٛح رؼي ٝكخس حالرٖ ، ًٝخٗض حألَٓس طؼزَ ح٤َُ٘ ُظٍِٝ حُوزٍٞ 

 خ أػَ ٓٞص ١خُذ حُطذ ػ٠ِ حألَٓس ؟ :ٓ .1ٕ

ٖٓ ًُري ح٤ُرّٞ حٓرظوَ حُلرِٕ حُؼ٤ٔرن كر٠ حُريحٍ ٝحهظلر٠ حُلرَف ، حألّ ٣٘زؼرغ ٓرٖ هِزٜرخ حُ٘رٌٟٞ ، ٝحألد ال ٣ـِرْ اُر٠ ١ؼرخّ اال   

 ٣ٝظًٌَٙ ك٤ز٠ٌ ، ٝطز٠ٌ أٓٚ ٓؼٚ ، ٝحألر٘خء ٣ؼِٕٝ حألر٣ٖٞ ٣ٝـٜٖ حُـ٤ٔغ رخُزٌخء . 

ى ػ٤ِٚ ح٤ُ٘ن ٝأ .0ٕ ّٞ  َٓطٚ ػ٘ي ًَ ؿٌحء ٝػ٘خء ؟: ٓخ ح١ٌُ طؼ

ى ح٤ُ٘ن أالَّ ٣ـِْ ا٠ُ ؿيحثٚ ٝال ا٠ُ ػ٘خثٚ كظ٠ ٣ًٌَ حر٘ٚ ٣ٝز٤ٌٚ ٓخػش أٝ رؼٞ ٓخػش   ّٞ ٝأٓخٓٚ حَٓأطٚ طؼ٤٘ٚ ػِر٠ حُزٌرخء  ،طؼ

ٞىص ٖٝٓ كُٞٚ أر٘خإٙ ٝر٘خطٚ ٣لخُٕٝٞ طؼ٣ِش ٣ٌٖٛ حألر٣ٖٞ كال ٣زِـٕٞ ٜٓ٘ٔخ ٤ٗجخ ك٤ـٜٕ٘ٞ ؿ٤ٔؼخ رخُزٌرخء. ٓرٖ ًُري ح٤ُرّٞ طؼر ،

 ًٝخٗض ٖٓ هزَ ًُي طؼ٤ذ ح٣ٌُٖ ٣ٍِٕٝٝ حُٔٞط٠. ،ٌٛٙ حألَٓس إٔ طؼزَ ح٤َُ٘ ا٠ُ ٓوَ حُٔٞط٠ ٖٓ ك٤ٖ ا٠ُ ك٤ٖ 

 : ٓظ٠ طـ٤َّص ٗل٤ٔش حُٜز٢ ؟ ٝٓخ ٓظخَٛ ًُي حُظـ٤َُّ ؟ .ٖٓ

 طـ٤َّص ٗل٤ٔش حُٜز٢ ٌٓ٘ كوي ٗو٤وٚ . 

 كوًّخ ٝكَٙ ػ٠ِ إٔ ٣ظوَد ا٤ُٚ رٌَ أُٞحٕ حُظورَد : رخُٜريهش ٓظخَٛ ًُي حُظـ٤َُّ : طـ٤َص ٗل٤ٔش ٛز٤٘خ طـ٤َحً طخٓخً. ػَف هللا -   

 ٝرخُٜالس ك٤٘خً آهَ ٝرظالٝس حُوَإٓ َٓس ػخُؼش.

ٌَّ حُٜز٢ ك٢ حإلكٔخٕ ا٢ُ أه٤ٚ حُ٘خد رؼي ٝكخطٚ ؟ .ٖٔ  : ٤ًق ك

ٙ آالف حَُٔحص ًُٝي رؤٕ ٣ل٢ )٣ِن ٣ٝزؼي(ػٖ أه٤ٚ رؼٞ ح٤ُٔجخص ، كٌخٕ ٣ّٜٞ ٢ِٜ٣ٝ ُٝٚ ٝأله٤ٚ ، ًٝخٕ ٣وَأ ٍٓٞس حإلهال 

 ػْ ٣ٜذ ًُي ًِٚ أله٤ٚ .

 : ٓخ ٓزذ حألكالّ حَُٔٝػش حُظ٢ ًخٗض طؤط٢ ٌُٜح حُٜز٢ )١ٚ( ؟ ٝٓظ٠ هِض ؟ .ٕٖ

خ. ػْ طويٓض رٚ حُٖٔ ٝػَٔ ك٤ٚ حألُٛرَ ػِٔرٚ  ،ٓززٜخ : َٓٝ أه٤ٚ ح١ٌُ ًخٕ ٣ظٔؼَ ُٚ ك٢ ًَ ٤ُِش   ًٓ كؤهرٌص  ،ٝحٓظَٔ ًُي أػٞح

ٝأٛزق كظ٠ ٍٝؿال ، ٝطوِزض رٚ أ١ٞحٍ حُل٤خس ، ٝاٗٚ ُؼ٠ِ ٓرخ ٛرٞ ك٤رٚ ٓرٖ ٝكرخء ُٜرٌح حألم ػِش أه٤ٚ طظٔؼَ ُٚ ٖٓ ك٤ٖ ا٠ُ ك٤ٖ . 

 ٣ًٌَٙ ٣َٝحٙ ك٤ٔخ ٣َٟ حُ٘خثْ َٓس ك٢ حألٓزٞع ػ٠ِ أهَ طوي٣َ .

 : ٖٓ حٌُِحٕ ظال ٣ظًٌَحٕ ٌٛح حُ٘خد ىحثٔخً ؟ ٖٝٓ ح١ٌُ ًخٗض ًًَٟ ٌٛح حُ٘خد ال طؤط٤ٚ اال ه٤ِالً ؟  .ٖٖ

 حُ٘خد ىحثٔخً : أٓٚ ٝحُٜز٢ ) ١ٚ ك٤ٖٔ ( .  حٌُِحٕ ظَ ٣ظًٌَح ٌٛح 

 .أٓخ ح١ٌُ ًخٗض ًًَٟ ٌٛح حُ٘خد ال طؤط٤ٚ اال ه٤ِالً كٌخٕ أرخٙ ح٤ُ٘ن -     
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 طي٣ٍزخص

 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 (     )   عاش الصبً حٌاته فً تلك السنة بٌن البٌت والكتاب والمحكمة والمسجد وبٌت المفتش ومجالس العلم وحلقات الذكر. -2

 )      (           . تحلو مطلقاكانت األٌام تمر على الصبً  فً هذه السنة مرة وال  -0

 (     ) .     أن كل اآلالم التً كره من أجلها الحٌاة لم تكن شٌبا أمام ذلك األلم الصبً بعد أن ذاق األلم الحقٌقً وعرؾ -1

 )      (             .  كانت األخت الصؽرى فً الخامسة من عمرها  -2

 )      (                       من الجمال والذكاء كانت الطفلة محبوبة من األسرة كلها لما تتمتع به -3

 )      (                .تمتعت الطفلة بعذوبة الحدٌث وقوة الخٌال -4

 )      (  .كانت األسرة تشعر بلذة وفرح شدٌد أثناء سماعها لهذه األحادٌث بٌن الفتاة والعرابس ، دون أن تشعر الفتاة -9

 )      (       .من الفتور والهمود فتركت األم أعماله واهتمت بها أصبحت الطفلة ٌوم وقد أصابها شًء -8

 )      (           من أسباب اإلهمال الذي كان ٌلقاه األطفال فً الرٌؾ فً تلك الفترة جهل األمهات -1

 (     )           . ظلت الطفلة ملقاه فً زاوٌة المنزل ال ٌهتم بها أحد  االهتمام الالزم لمدة ثالث أٌام -22

 (      )          . فً الٌوم الرابع انتبهت األسرة على صراخ الطفلة فؤسرعت إلى استدعاء الطبٌب -22

 )      (العلم اآلثم الذي قصده الكاتب هو علم النساءوأشباه النساء القابم على الوصفات الشعبٌة فً العالج.          -20

 )      (         ثم حٌث فقد بصره .طه حسٌن كان ضحٌة لهذه الفلسفة اآلثمة وهذا العلم اآل -21

 (     )              ماتت الطفلة دون أن تعرؾ علتها وال كٌؾ أودت هذه العلة بحٌاتها.  -22

 )      (                 هو ٌوم وفاة االبنة الصؽرى.  الٌوم الذي ابٌض له شعر األبوٌن جمٌعا ٌوم2 -23

 (     )         .  حٌث ماتت أم الشٌخ بعد ذلك بشهر.عرؾ الحزن طرٌقه إلى األسرة بعد هذا الٌوم  -24

 )      (                                                                          .الٌوم المنكر فً حٌاة الصبً هو ٌوم موت األخت الصؽرى -29

 )      (                                    كان الفتى طالب الطب أنجب األخوة وأذكاهم وأكثرهم برا بؤبوٌه. -28

 )      (       وأباد قرى كاملة وقضى على أسر كاملة. 2120ضرب وباء الكبرى مصر فً صٌؾ عام  -21

 )      (                              .2120من أؼسطس عام  02أصٌب الفتى طالب الطب بالوباء ٌوم  -02

 )      (           افحة الوباء الذي انتشر.لم تتخذ الدولة فً ذلك الوقت أي إجراءات لمك  -02

 )      (       كان الشٌخ فً هذه اللٌلة خلٌقا باإلعجاب ، فقد كان هادبا رزٌنا مروعا ومستعدا لتقبل النازلة -00

 )      (               تحققت أمنٌة الفتى طالب الطب برإٌة أخٌه األزهري وعمه قبل وفاته. -01

 )      (         القرآن والصالة والدعاء البنه طوال الوقت. لم ٌتوقؾ الشٌخ عن تالوة -02

 )      (           تبدلت حال األسرة بعد هذا الٌوم فعرفت الطرٌق إلى زٌارة المقابر. -03

 )      (            عرؾ الصبً ل حق المعرفة فؤكثر من تالوة القرآن والصالة والعبادات خوفا من الموت. -04

 )      (                              العمر قد تجاوز العشرٌن حٌن مات. كان الفتى طالب -09

 )      (         ظهر بر طه حسٌن بؤخٌه بعد وفاته فً صورة العمل على آداء بعد العبادات عنه. -08

 )      (                                                           ظل طه حسٌن ٌإدي عن أخٌه العبادات لسنوات طوٌلة. -01

 )      (تسلى الجمٌع عن وفاة الفتى طالب الطب إال الصبً وأمه.                                                         -12
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 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

  :كظ٠ ًخٕ ٣ّٞ ٖٓ ح أل٣خّ ًحم حُٜز٢ ك٤ٚ حألُْ كوخ . حُٔوٜٞى رٌٜح ح٤ُّٞ  - (2

 . المرشح لكلٌة الطب هٌوم وفاة أخٌ□.           .                              الصؽرى  هٌوم وفاة أخت□ 

 هٌوم اختبار القرآن أمام أبٌ□ .         حن " أقبل ٌا أعمى ". الممته هو الٌوم الذي ناداه فٌ□ 

 ح٤ُّٞ حٌُٟ أىٍى ك٤ٚ حُٜز٠ إٔ حُيَٛ هخىٍ ػ٠ِ إٔ ٣ئُْ حُ٘خّ ٣ٝئ٣ًْٜ ٣ٝلزذ ٣ٜٕٝٞ ػ٤ِْٜ حُل٤خس : - (0

 ب إلى األزهر.  امتحانه فى االنتسا□ امتحانه أمام أبٌه .      □        موت أخته الصؽرى.□  موت أخٌه الطبٌب .        □ 

 ًخٗض أهض حُٜز٢ ك٢ ..... ٖٓ ػَٔٛخ  - (1

 . الرابعة□ .    السادسة□     الخامسة□ .     الثالثة .□ 

 أِٛٔض حألّ حهظٚ حُٜـَٟ ٝحُٔزذ حألٓخ٢ٓ ك٢ ًُي: - (2

 جهل األم وفلسفة النساء اآلثمة  -□      كثرة أعمالها فً البٌت □ 

 انشؽالها باالستعداد لعٌد األضحى –□               انتظار حضور األب -□ 

  :حُ٘ٔخء ك٢ حُوَٟ ٣ؼظٔيٕٝ ك٢ ػالؽ َٟٓخْٛ ػ٠ِ  - (3

 . العلم المدروس فً المدارس□ .      علم النساء وأشباه النساء .□ 

ب□ .      علم الطبٌعة واألعشاب .□   . علم الطب المجرَّ

  :ٔخ " ًُي حُؼِْ ٛٞ ػُِْوَٟ ٝٓيٕ حألهخ٤ُْ كِٔلش آػٔش ٝػِْ ٤ُْ أهَ ٜٓ٘خ اػك٢ ح  – (4

 . الرجال□ .    الكتب □    النساء وأشباه النساء□ .   الطب □ 

 حُٔزذ حَُث٤ْ ك٢ ًٞحٍع حُز٤ض ًؼ٢ٔ حُٜز٢ ٝٓٞص ٣ٍلخٗش حُيحٍ ٛٞ  - (9

 جهل أهل الرٌؾ □  إهمال األم بسبب كثرة أعمالها فً البٌت            □ 

 وجود الشٌوخ أصحاب الكرامات □                 كثرة األطباء وتوافر األدوٌة           □ 

 : ػ٠ِ ٣ئًي كؼخُـٚ حُلالم ىػ٢ - (8

  الصحٌة اإلمكانات ضعؾ -.  □  الحالق عمل أهمٌة -□    . والتخلؾ الجهل تفشً -.   □  المسبولٌة الوالدٌن تحمل عدم -□ 

  :ػ٘ي َٓٝ حُطلِش حُٜـَٟ طؼـذ حُٜز٢ ألٕ  - (1

 . األم تدعو للسماء□ .   األب ظل ٌبكً بشده . □ .       الطفلة تصٌح بشدة□ .      لم ٌستدع أحد الطبٌب□ 

  :حُلخىػش حُظ٢ كظلض حُزخد ٤ُؼَف حُلِٕ ٣َ١وٚ ألَٓس حُٜز٢  - (22

  موت الجد□ .  ت الجدة . مو □     موت الشاب المرشح لمدرسة الطب□ .    موت الطفلة ذات األربع سنوات □ 

  :َ حألر٣ٖٞ ؿ٤ٔؼخ ٣ّٞح٤ُّٞ ح١ٌُ حر٤ٞ ُٚ ٗؼ (22

 . فقد أم الصبً أمها الفانٌة□ .       وفاة طالب الطب □      وفاة الطفلة الصؽرى□ .     فقد الشٌخ أباه الهرم □ 

 : ٢ًخٕ ٤ٓيٗخ ػ٘ي ٍِٗٝ ٝرخء ح٤ٌَُُٞح  هي أًؼَ ٖٓ حُلـذ ًٝظخرش حُٔوِلخص  : حُٔوِلخص ٛ - (20

 تمٌمة تعلق على باب الدار.□                            ًوصفة للطب الشعب□      

 المؤثورات الشعبٌة. □              حجاب    ًتكتب ف ًاألدعٌة الت□      

  :ح٤ُّٞ حٌَُٔ٘ ح١ٌُ ُْ طؼَف ُٚ حألَٓس ٓؼ٤ال ٛٞ ٣ّٞ  - (21

  موت الجد□ .  .       موت الجدة الفانٌة  □            موت الشاب الذي رشح لكلٌة الطب□          موت الطفلة.□ 

  :ُػْ ١خُذ حُطذ ألَٓطٚ إٔ أًَ حُؼّٞ  - (22

  ٌقً من الكولٌرا□ .              ٌزٌد من حدة البصر□           ٌشفً من األمراض□ .    ٌقوي الذاكرة .□ 

 ح٤ُّٞ ح١ٌُ ظَ ٣ًٌَٙ حُٜز٢ ُْٝ ٣٘ٔٚ  ٛٞ ٣ّٞ : - (23

 أؼسطس                01□   أؼسطس                      02□   أؼسطس                 00□ أؼسطس .                02□  

  :ػَف حُٜز٢ هللا كوخ رؼي  - (24

 .إلى القاهرة هذهاب□    .   فقد بصره  □               الصؽرى هوفاة أخت□ .  وفاة طالب الطب . □
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 أًؼَ حُٜز٢ ٖٓ حًٌَُ ٝهَحءس حُوَإٓ رؼي ٓٞص أه٤ٚ:- (29

 تكفٌرا للذنوب عن أخٌه -□  عظة واعتبار بؤخٌه   –□   با وإٌثارا للحٌاةح –□  خوفا من الموت  -□ 

 ؿ٤َ ٓٞص حُلظ٠ ىحٍّ حُطذ ٖٓ ػخىحص ٤ًِٞٓٝخص حألَٓس ، ٓؼَ: - (28

 إعطاء وإكرام الفقراء    –□      الحرص على زٌارة المرضى -□ 

 رابهاالهتمام بالطبٌب وعدم ازد –□                الحرص على زٌارة القبور -□ 

  :ًخٕ ُِ٘خد ػ٘ي ٓٞطٚ أ٤٘ٓظخٕ ٛٔخ  - (21

        الثانٌة والثالثة□  ه      ورفاقه أن ٌرى أصحاب□ .       األزهريه وأخٌ هرإٌة خال□    األزهري . هوأخٌ هرإٌة عم□ 

  :ًخٕ ٓٞهق حألد ػ٘يٓخ حٗظي حَُٔٝ رخر٘ٚ  - (02

 .ٌهمهم بآٌات وأدعٌة ٌتوسل بها إلى هلل□ .                  آالم المرض .ه حتى ٌنسٌ هوٌعبث مع هٌداعب□ 

 . متفابال فً الشفاء□ .                        هادبا رزٌنا جلدا خلٌقا باإلعجاب حقا . □ 

 ًخٕ أٍٝ ٖٓ ُو٢ ٗؼٖ حُلظ٠ حأل١َُٛ ٝٛٞ هخٍؽ ٖٓ حُز٤ض : (02

 والده – □    الصبً –□   أعلى اإلقلٌم  ٌعملعمه الذي  -□  أخوه األزهري □ 

 أٍحى حُٜز٢ إٔ ٣ٌلَ ػٖ أه٤ٚ ك٤غ ًخٕ ٓل١َخ ك٢ حُٜالس ٝح٤ُٜخّ رٔزذ: (00

 ألنه كان من طالب المدارس ال األزهر  –□     انشؽاله بدراسة الطب  -□ 

 ألن أباه لم ٌعوده على الصالة والصٌام – □     لعدم معرفته بعلم الفقه –□ 

  :حُطذ ّىحٍ حُلظ٠ ٛلخص ٖٓ طٌٖ ُْ حُظخ٤ُش حُٜلخص ٖٓ ٝحكيس  – (01

 هبإخوت وأرفقهم بؤبوٌة األسرة أبناء أبر .□       . األسرة أبناء أنجب□ 

 .والصٌام بالصالة التزاما األسرة أبناء أكثر . □        المنظر جمٌل الطلعة رابع□ 

  :ٓخطض حُظ٢ حُٜز٢ أهض ٛلخص ٖٓ طٌٖ ُْ حُظخ٤ُش حُٜلخص ٖٓ ٝحكيس  – (02

   مختلفة شخصٌات ألعابها ىعل تضفً □       األسرة لهو كانت□ 

 . والشكوى والبكاء العبوس كثٌرة□  .             اللسان عذبة هالوج طلقة□ 

 رؼي ٝكخس حُلظ٠ ىحٍّ حُطذ أٛزق ُِحٓخ ػ٠ِ أر٘خء حألَٓس : – (03

 . األم ٌحزنوا ال حتى الفتى ذلك ٌذكروا أال . □  .     الفرح ٌتجنبوا أن□ 

 . المٌت الفتى عن ٌكفروا أن .□        الموت ٌتذكروا أن□ 

 ٓٞحظزش حُٜز٠ ػ٠ِ حُٜالس  َٓط٤ٖ ٤ٓٞ٣خ ٝٛٞٓٚ ٣َٜٖٗ ك٠ حُؼخّ ٝا١ؼخّ حُلو٤َ ٝطالٝس حُوَإٓ ُــ  - (04

 ٌتقرب إلى ل  . ○     ٌفى بوعده ألخٌه الطبٌب                                   ○  

 ٌسافر لنزهر .   ًٌتقرب إلى والدٌه ك ○                    ٌحط عن أخٌه بعض سٌباته               ○ 

  :ًخٕ ١خُذ حُطذ ٓي٣٘خ هلل رخُّٜٞ ٝحُٜالس ُٔيس .... أػٞحّ ًز٤َس  - (09

 .ثالثة□ .                                  ستة □            أربعة□ .       خمسة . □ 

  :٠ رِؾٓٔغ حُٜز٢ ٖٓ ح٤ُ٘ٞم إٔ حُٜالس ٝحُّٜٞ كَٝ ػ٠ِ حإلٗٔخٕ ٓظ  - (08

 . الرابعة عشرة□.                 □الخامسة عشرة □              الثانٌة عشرة□ .       الثالثة عشرة .□ 

  :ػَف حُٜز٢ حألكالّ حَُٔٝػش رٔزذ  - (01

 . الطفلة الصؽٌرةه وفاة أخت□ .                                                   أصوات الدٌكة .□ 

 . أصوات الحشرات وصؽار الحٌوانات□ .                        اب المرشح لكلٌة الطب .الش هموت أخٌ□ 

  :٠ٔٗ حُـ٤ٔغ ٌٛح حُ٘خد اال حػ٤ٖ٘ ٛٔخ  - (12

 . الجد والجده□ .            األخوة واألخوات . □               الصبً وأبوه□           . هالصبً وأم□ 

 ( https://dardery.site/archives/3390    حٟـ٢ حَُحر٢   ؿخرخصٝحُظؤًي ٖٓ حإلُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ ) 
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 ملخص الفصل

ق ولم ٌكّذب ، ولكنه آثر األب ٌعد ابنه الصبً ب  &   الذهاب إلى القاهرة مع أخٌه األزهري ، وسمع الصبً هذا الكالم فلم ٌصدِّ

أن ٌنتظر تصدٌق األٌام أو تكذٌبها له . فكثٌراً ما قال له أبوه مثل هذا الكالم ، وكثٌراً ما وعده أخوه األزهري مثل هذا الوعد ، 

 لصبً فً المدٌنة ٌتردد بٌن البٌت والكتَّاب والمحكمة .ثم سافر األخ األزهري إلى القاهرة ، ولبث ا

 &   الصبً ٌسافر بالفعل إلى القاهرة ، وذهب إلى الصالة فً األزهر الشرٌؾ .

 &   الصبً ٌرٌد أن ٌدرس الفقه والنحو والمنطق والتوحٌد ، ولٌس دروس تجوٌد القرآن ودروس القراءات التً ٌتقنها .

رساً فً الفقه وكان سعٌدا بالذهاب إلى حلقته واالستماع له فلقد كان شٌخ الفقه معروفاً ألسرته &  الصبً ٌحضر مع شقٌقه د

 .،  وله مكانة فً نفوسهم كبٌرة ..           

َْ ٝػي ح٤ُ٘ن )حألد( حر٘ٚ ؟ ُٝٔخًح ُْ ٣ٌٖ حالرٖ )١ٚ( ٜٓيهخً أٝ ٌٌٓرخً ٌُٜح حٌُالّ ؟ .ٔ  : رِ

ح )ٓ٘ظٔزخً ُألَُٛ ح٣َُ٘ق(. ، ٝػيٙ رؤٕ ٣َِٓٚ ا٠ُ حُوخَٛس ٓغ أه٤ٚ  ًٍ  ٣ٜٝزق ٓـخٝ

ح ٓرخ ٝػريٙ أهرٞٙ حألُٛر١َ ٓؼرَ ٛرٌح  ،ُْٝ ٣ٌٖ حُٜز٢ ٜٓيهخً أٝ ٌٌٓرخً ٌُٜح حٌُالّ ؛ كٌؼ٤َحً ٓخ هخٍ ُٚ أرٞٙ ٓؼَ ٌٛح حٌُرالّ  - ًَ ًٝؼ٤ر

 ش ٝٓـخُْ ح٤ُ٘ٞم .ٝرو٢ حُٜز٢ ك٢ حُٔي٣٘ش ٣ظَىى ر٤ٖ حُز٤ض ٝحٌُظَّخد ٝحُٔلٌٔ ،ػْ ٓخكَ أهٞٙ ا٠ُ حُوخَٛس  ،حُٞػي 

 : رٔخًح ًخٕ ٣لِْ ح٤ُ٘ن )حألد( الر٘ٚ ١ٚ ٝأه٤ٚ حأل١َُٛ ؟  .ٕ

ٝهي ؿِْ  ا٠ُ أكي أػٔيطٚ ٖٝٓ كُٞرٚ كِورش ٝحٓرؼش ٓرٖ ١ِزرش حُؼِرْ .. أٓرخ حألم  ،ًخٕ ٣لِْ إٔ ٣َٟ ١ٚ ػخُٔخً ٖٓ ػِٔخء حألَُٛ  

 حأل١َُٛ  كٌخٕ حألد ٣ظ٠٘ٔ إٔ ٣َحٙ هخ٤ٟخً .

 )١ٚ(  ٝٛٞ ٣ظؤٛذ ُِٔلَ ا٠ُ حألَُٛ ؟: ٓخ ح١ٌُ ًخٕ ٣لِٕ حُٜز٢  .ٖ

َٙ ُ٘و٤وٚ حُلو٤ي ط٤ٌِٔ حُطذ ح١ٌُ طٞك٢ ريحء ح٤ٌَُُٞح .  ًُّ  ح١ٌُ ًخٕ ٣لِٕ حُٜز٢ ٛٞ طٌ

 :" ال طٌْ٘ ٍأٓي ٌٌٛح ٝال طؤهٌ ٌٛح حُٞؿٚ حُل٣ِٖ كظلِٕ أهخى " ٖٓ حُٔظليع ؟ ٝٓخ حُٔ٘خٓزش ؟  .ٗ

 ُوطخٍ ُِٔلَ.حألم حألًزَ ػ٘يٓخ ٍأٟ حُٜز٠ ك٣ِ٘خ ٝٛٞ ك٠ حٗظظخٍ ح

 : رْ ػَِ حألد كِٕ حُٜز٢  ٝٛٞ ٓٔخكَ ا٠ُ حُوخَٛس ؟ ٤ًٝق ٗـؼٚ؟ .٘

٣٘ـؼٚ ك٢ ُطق هخثال : ٓخًح ٣لِٗي ؟ أُٔض ٍؿال رٜـَ ٓ٘ٚ ٝكِٗٚ ػ٠ِ ٓلخٍهش أٓٚ ٝكزٚ ُِؼذ ٝٝحهٌ ػَِ حألد كِٕ حُٜز٢  

 حُط٣َٞ؟؟ أُٔض هخىٍح ػ٠ِ إٔ طلخٍم أٓي ؟ أّ أٗض ط٣َي إٔ طِؼذ ؟ أُْ ٣ٌلي ٌٛح حُِؼذ 

 : ُْ طٌِق حُٜز٢ حالرظٔخّ ك٤٘جٌ ؟ُْٝ أهل٠ كِٗٚ ؟ .ٙ

 .أٍَٓ ٗلٔٚ ٓغ ١ز٤ؼظٜخ ُز٠ٌ ٝألر٠ٌ ٖٓ كُٞٚ أرخٙ ٝأه٣ٞٚ  ألٗٚ ُٞ 

 : ٓخ أٍٝ ٢ٗء ٍآٙ حُٜز٠ ك٠ حُوخَٛس ؟ .3

 ٝؿي ٗلٔٚ ر٤ٖ ؿٔخػش ٖٓ حُٔـخ٣ٍٖٝ هي حهزِٞح ا٠ُ أه٤ٚ كل٤ٞٙ ٝأًِٞح ٓخ ًخٕ هي حكظِٔٚ ُْٜ ٖٓ ١ؼخّ .  

 ٔخًح ٗؼَ حُٜز٠ رو٤زش حُظٖ رؼي ٓٔخع هط٤ذ حألَُٛ ؟ُ:  .1

ألٗٚ ُْ ٣ـي كَهخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ هط٤ذ ٓي٣٘ظٚ اال أٗٚ ٟوْ حُٜٞص ػخ٤ُٚ كوْ حَُحءحص ٝحُوخكخص ، ٝإٔ ٓخ ؿخء ك٠ حُوطزش ٛٞ ٓخ طؼٞى 

 .إٔ ٣ٔٔؼٚ ، ٝحُٜالس ٤ُٔض أ١ٍٞ ٖٓ ٛالس حُٔي٣٘ش ٝال أهَٜ
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 ٚ حُٜز٢ ك٢ حألَُٛ ؟ ٝٓخ ٓٞهق حُٜز٠ ٖٓ ًُي ؟ . ٓخ ح١ٌُ أٍحىٙ حألم حألَُٟٛ ٤ُيٍٓ .0

 أٍحى إٔ ٣يٍّ حُٜز٠ حُظـ٣ٞي ٝحُوَحءحص .ٍٝكٞ حُٜز٠ ألٗٚ ٣ظوٖ حُظـ٣ٞي ٝال ٣لظخؽ ا٠ُ حُوَحءحص .  

َْ ٜٗلٚ أهٞٙ ك٤٘جٌ ؟ .ٓٔ  : ٓخًح أٍحى حُٜز٢ )١ٚ( إٔ ٣يٍّ ك٢ أٍٝ ٓ٘ش ُٚ ك٢ حألَُٛ ؟ ٝر

 ٚ ك٢ حألَُٛ حُلوٚ ٝحُ٘لٞ ٝحُٔ٘طن ٝحُظٞك٤ي .أٍحى حُٜز٢ )١ٚ( إٔ ٣يٍّ ك٢ أٍٝ ٓ٘ش ُ 

 ٝهي ٜٗلٚ أهٞٙ إٔ ٣يٍّ حُلوٚ ٝحُ٘لٞ ك٢ أٍٝ ٓ٘ش كو٢ .  -

 : ٓخ حُيٍّ حألٍٝ حٌُٟ ك٠َٙ حُٜز٠ ك٠ حُوخَٛس ؟ ٝٓخ ٟٓٞٞػٚ ؟  .ٔٔ

 ًخٕ ىٍٓخ ٣وٚ أهخٙ ًٝخٕ ٟٓٞٞػٚ ك٠ حُلوٚ رؼ٘ٞحٕ " حرٖ ػخري٣ٖ ػ٠ِ حُيٍ " 

 ح٤ُ٘ن آُق َٓس " ٖٓ ح٤ُ٘ن ؟ ٝٓخ ػالهش حألَٓس رٚ ؟ : " ًٝخٕ حُٜز٠ هي ٓٔغ حْٓ  .ٕٔ

ٛٞ ٤ٗن حُلوٚ  ًخٕ هخ٤ٟخ ُإله٤ِْ ًٝخٕ أرٞٙ ٣ؼَكٚ ، ًٝخٗض أٓرٚ طؼرَف ُٝؿظرٚ ًٝرخٕ حألد ٓؼـزرخ رٜرٌح حُ٘ر٤ن، ٣ٜٝ٘رق حر٘رٚ إٔ 

 ٣لظٌٟ رٚ . 

 : ٤ًق ًًَ أرٞ حُٜز٢ حْٓ ٤ٗن حُلوٚ ؟ ُٝٔخًح ؟  .ٖٔ

 ػَف ح٤ُ٘ن ك٤ٖ ًخٕ هخ٤ٟخ ُإله٤ِْ . ًخٕ أرٞٙ ٣ًٌَ ٌٛح حالْٓ ٣ٝلظوَ رؤٗٚ

 : ٝٓخ ٍأ١ أّ حُٜز٢ ك٢ ُٝؿش ٤ٗن حُلوٚ ؟ .ٗٔ

ًٝخٗض أٓٚ طًٌَ ٌٛح حالْٓ ٝطًٌَ أٜٗخ ػَكض حَٓأطٚ كظخس ٛٞؿخء ؿِلرش طظٌِرق ١ُ أٛرَ حُٔي٣٘رش ٝٓرخ ٛر٢ ٓرٖ ١ُ أٛرَ حُٔريٕ كر٢ 

 ٢ٗء .

 ٤زٚ ؟ػْ ًخٕ حألد ٣ٔؤٍ حر٘ٚ حأل١َُٛ ًِٔخ ػخى ٖٓ حُوخَٛس ؟ ٝرْ ًخٕ ٣ـ :  .٘ٔ

 ًٝخٕ أرٞ حُٜز٢ ٣ٔؤٍ حر٘ٚ حأل١َُٛ ًِٔخ ػخى ٖٓ حُوخَٛس ػٖ ح٤ُ٘ن ٝىٍٝٓٚ ٝػيى ١الرٚ . 

 : ٤ًق ًخٗض حُؼالهش ر٤ٖ حُلظ٠ حأل١َُٛ ٤ٗٝوٚ ك٢ حُلوٚ ؟ .ٙٔ

ىحٍ ًخٕ حُلظ٠ ٣وٍٞ ألر٤ٚ أٗٚ ٖٓ أهٚ طال٤ٌٓ ح٤ُ٘ن ٛٞ ُٝٓالثٚ ... ًٝؼ٤َح ٓخ أًِٞح ٓؼٚ ٝٓخػيٝٙ ك٢ طؤ٤ُق ًظزٚ ، ٣ٜٝق ُرٚ  

 ح٤ُ٘ن ، كٌخٕ حألد ٣وٚ ػ٠ِ أٛلخرٚ ًُي ك٢ ط٤ٚ ٝكوَ .
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 طي٣ٍزخص

 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( عالمة ( أمام العبارة الصحيحة، وضع عالمة )-)أ( 

 (     )           .كانت أمنٌة الشٌخ أن ٌصٌر طه حسٌن قاضٌا كبٌرا .2

 )      (             . فرح طه حسٌن بمجرد سماعه خبر سفره من أبٌه .0

 (     )       فضل طه حسٌن أن ٌنتظر لٌرى هل ٌصدق أبوه فً وعده أم ال      .1

 )      (      .  من تللك الوعود من أبٌه وأخٌه والتً دابما ما كانت ال تصدق  اعتاد طه حسٌن الكثٌر .2

 )      (            أخذ الصبً ٌتؤهب للسفر منذ أن أخبره أبوه بؤنه سٌسافر وٌصبح مجاورا لنزهر. .3

 )      (        ظن األب أن الصبً حزًٌنا عند سفره لفراق أمه . - .4

 )      (         نه أنه سٌفارق أمه.ظن أخوه األكبر أن سبب حز .9

 )      (        كان الصبً حزٌنا مهموما ألنه تذكر أخاه طالب الطب. .8

 )      (       أخذ أبوه ٌنهره فً لطؾ طالبا منه أال ٌنكس رأسه وال ٌحزن أخاه. .1

 )      (      لم ٌتمالك طه حسٌن نفسه فانهمرت دموعه وأبكى  أباه و أخاه .22

 )      (  . تهن نفسه عند وصوله القاهرة بٌن مجموعة من المجاورٌن الذٌن جاءوا لتحٌوجد طه حس .22

 )      (       . خطٌب األزهر كان رقٌق الصوت ضعٌؾ إلى حد ما .20

 )      ( .استمتع طه حسٌن بالخطبة األولى له فً األزهر وأحس بالفارق الكبٌر بٌنها وبٌن الخطبة فً مدٌنته .21

 )      (     .زهري على الصبً أن ٌبدأ بدراسة المنطق والتوحٌداقترح الفتى األ – .22

 )      (         رفض طه حسٌن دراسة التجوٌد ألنه استصعبه. .23

 )      (        رؼب طه حسٌن فً أن تكون دراسته تشبه دراسة أخٌه. .24

 )      (       أراد طه حسٌن أن ٌبدأ دراسته بدراسة النحو والفقه فقط .29

 )      (    ٌه أخوه أن ٌبدأ عامه األول بدراسة النحو والفقه والمنطق والتوحٌداقترح عل .28

 )      (        كان أول ٌوم له فً الدراسة باألزهر هو ٌوم السبت. .21

 )      (       الدرس األول الذي استمع إلٌه مع أخٌه كان فً علم أصول الفقه. .02

 )      (        .عنوان الدرس كان " ابن عابدٌن على الدر" .02

 )      (     الشٌخ الذي كان ٌدرس " شرح ابن عابدٌن على الدر " كان معروفا لطه حسٌن. .00

 )      (      كان أبو الصبً كثٌر ما ٌذم هذا الشٌخخ وٌصؾ زوجته بؤنها جلفة. .01

 )      (        الفتى األزهري كان على عالقة وثٌقه بشٌخه فً الفقه. .02

          )      (    .    لده أخبار الشٌخ ومكانته  فً القاهرة واألزهر.  كان الفتى ٌقص على وا .03
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 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

  :ألٗٚ حألَُٛ ا٠ُ رخُٔلَ أر٤ٚ ٝػي حُٜز٢ م٣ٜي ُْ  – (2

   ٌسافر ولم مرة من أكثر بذلك وعد .○                    هقسم فً هوحنثه أبٌ مماطلة ٌعلم ○

   األزهر فً ٌقبل فلن هسن صؽر ٌعلم . ○                     هتحمل فً هأخٌ رؼبة عدم ٌعلم   ○

  :ُي٣ٚحأل٤٘ٓش حُظ٢ طٔ٘خٛخ ٝحُي حُٜز٢ ُٞ  - (0

 ألولى والثانٌة .ا□   . أن ٌرى كلٌهما متزوجا□   أن ٌرى األزهري قاضٌا□ .    أن ٌرى الصبً عالما□ 

  :ٝ ٌُْٗ حَُأّ ك٢ حُوطخٍ رٔزذ ٢كِٕ حُٜز  - (1

 هوأصحاب هفراق أهل قرٌت□ .   فتى الطب . هخٌأتذكر □   الشٌخ هفراق والد□ .    . هفراق أم□ 

  :َ ، ٝهط٤ذ حُٔي٣٘ش إٔ هط٤ذ حألَُٛحُلَم ر٤ٖ هط٤ذ حألُٛ  - (2

 هٌطٌل فً صالت□ .        ٌدعو كثٌرا .□ ه    متمكن من خطبت□ .     ضخم الصوت ، فخم الراءات والقافات .□ 

 :ألٗٚ  ٍكٞ حُٜز٢ إٔ ٣يٍّ ػِْ حُظـ٣ٞي  - (3

 هدرس□ .    ه ؼٌر مستعد ل□    صعب□ .   .ه  أتقن□ 

  :أل٠ُٝ ك٢ حألَُٛأٍحى حُٜز٢ إٔ ٣يٍّ ك٢ ٓ٘ظٚ ح  - (4

 والثالثة الثانٌة □           المنطق والتوحٌد. □ .    والنحو هالفق. □ .   الحدٌث □ 

  :ٜٓ٘خ كؼخى حألَُٛ ك٢ ؿٔؼش هطزش ألٍٝ حُٜز٢ حٓظٔغ  – (9

   العلم على مقبل  ○                الظن خابب ○            الصدر منشرح . ○     لنزهره مجٌب على نادم  ○

  :ٝٛٔخ حألٍٝ ػخٓٚ ك٢ ٣يٍٜٓٔخ ػ٤ِٖٔ حُٜز٢ أه٤ٚ ػ٠ِ حأل١َُٛ حُلظ٠ ػَٝ  – (8

   والنحوه الفق .○                          . والتوحٌد المنطق ○

   والتجوٌد القراءات  ○                              . هوأصول هالفق  ○

  :ػِْ حُؼِْ ح١ٌُ ٍكٞ حُٜز٢ إٔ ٣يٍٓٚ ٛٞ   - (1

 الحدٌث□   المنطق والتجوٌد□   النحو  □    والتجوٌد القراءة□ 

  :حٓظوَ ٍأ١ حأله٣ٖٞ ػ٠ِ إٔ ٣يٍّ حُٜز٢  - (22

 الحدٌث والتوحٌد□   الفقه والنحو□       النحو والتجوٌد□   الفلسفة والمنطق□ 

  :٤ُِ٘ن حُوخَٛس ك٢ حُٜز٢ ك٠َٙ ىٍّ أٍٝ ًخٕ - (22

 النحو المجدد المحافظ خٌش  .□   . المرصفً□    بخٌت .   □ راضً    □ 

  :حُوخَٛس ك٢ ػِْ ك٢ حُٜز٢ ك٠َٙ ىٍّ أٍٝ ًخٕ - (20

 التوحٌد  .□   . أصول الفقه□    الفقه .   □ النحو     □ 

  :حٌُظخد ح١ٌُ ًخٕ ٣يٍٓٚ حُلظ٠ حأل١َُٛ ك٢ حُلوٚ ٛٞ : – (21

 ح األجرومٌةشر  .□   . شرح ابن عابدٌن على الدر□  دالبل اإلعجاز  .    □ دالبل الخٌرات     □ 

  :حكظوَ ٝحُي حُٜز٢ رؤٗٚ ًخٕ ٣ؼَف ٤ٗن حُلوٚ ػ٘يٓخ ًخٕ  - (22

 هٌدرس مع□ .               .هٌعمل مع □              فً األزهر ه ٌعلم□ .              قاضٌا لإلقلٌم .□ 

  :ًخٗض أّ حُٜز٢ طٜق ُٝؿش حُوخ٢ٟ رـــؤٜٗخ  - (23

 هوجاء جلفة□ .               .متكبرة □              عاقلة مثقفة□ .              . فتاة جمٌلة□ 
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   أجب عما ٌلً: -ج
 ػخّ؟ ًَ ك٤ٚ ٣ٜيم ُْ ُٝٔخًح حُٞػي؟ ٓخ( ٚ.أر٤ ٝػي ٛيم ُٔخًح ٣يٍ ُْ ٝحُلن)   -ٔ

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 حُطٔٞف؟ ٌٛح ٓخ.. ُُٞي٣ٚ ٤ٔٚطؼِ ٍٝحء ٖٓ ١ٔٞف ُألد ًخٕ  -ٕ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ حُلِٕ ٌٛح ٝحُيٙ رٍَ ٝرْ  ؟  حألَُٛ ٠اُ ُِٔلَ ٣ظؤٛذ ٝٛٞ ك٣ِ٘خً  حُٜز٢ ًخٕ ُْ  -ٖ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

   ؟ ح٢ُ٘ء رؼٞ حُظٖ هخثذ رخألَُٛ ُٚ ٣ّٞ أٍٝ رؼي ضحُز٤ ا٠ُ حُٜز٢ ػٞىس -:  ػَِ  -ٗ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

  ؟ أهٞٙ ٜٗلٚ ٝرْ ؟ ٓ٘ش أٍٝ حألَُٛ ك٢ ٣يٍّ ٕأ حُٜز٢ أٍحى ٓخًح  -٘
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ ح٤ُ٘ن ُٝؿش  حُٜز٢ أّ رٚ ٝٛلض ح١ٌُ حُٞٛق ٓخ  -ٙ
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ؟ أه٤ٚ ٝ ٜز٢حُ  حٓظوزِٞح ٤ًٝق  ؟ حُٔـخ٣ٍٖٝ ػٖ طؼَف ٓخًح  -3
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 رؤر٤ٚ؟ ػالهظٚ ٝٓخ ؟ ٣ٌٕٞ ٖٓ..  ًؼ٤َح حُلوٚ ٤ٗن حْٓ حُٜز٢ ٓٔغ -1
........................................................................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 

 حالرظٔخّ؟ ٜز٠حُ طٌِق ؟ُٝٔخ ٤ٜٗلظٚ ٝٓخ ٓلَٙ؟ هز٤َ حُٜز٠ حالًزَ حالم ٝرن ُْ -0
........................................................................................................................................................................................................................... 
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 & ملخص الفصل :

فً هذه السن التً ٌعجب فٌها األطفال  ،القلب طٌبة النفس. أنت فً التاسعة من عمرك & قال األب البنته : أنك ساذجة سلٌمة 

 ،بآبابهم وأمهاتهم وٌتخذونهم ُمثالً علٌاً فً الحٌاة : ٌتؤثرونهم فً القول والعمل ، وٌحاولون أن ٌكونوا مثلهم فً كل شًء 

أنهم كانوا أثناء طفولتهم كما هم اآلن مثالً علٌاً ٌصلحون أن  وٌخٌل إلٌهم ،وٌفاخرون بهم إذا تحدثوا إلى أقرانهم أثناء اللعب 

 ٌكونوا قدوة حسنة وأسوة صالحة .

& األب فً صؽره عانى الكثٌر ،  فعندما كان فً الثالثة عشرة من عمره حٌن أرسل إلى القاهرة كان نحًٌفا شاحب اللون مهمل 

 تحاًما فً عباءته القذرة وطاقٌته التً استحال بٌاضها إلى سواد قاتم .تقتحمه العٌن اق ،الزّي أقرب إلى الفقر منه إلى الؽنى 

وكٌؾ استطاع أن ٌثٌر فً نفوس كثٌر من  ،كٌؾ أصبح طه حسٌن على ما هو علٌه من شكل مقبول وحٌاة كرٌمة  &  ولكن

ام له وتشجٌع .. ومن وأن ٌثٌر فً نفوس ناس آخرٌن ما ٌثٌر من رًضا عنه وإكر ،الناس ما ٌثٌر من حسد وحقد وضؽٌنة 

 والشقاء سعادة وصفًوا ؟إنها زوجته سوزان  .                        ،والفقر ؼنى  ،والٌؤس أمالً  ،الذي بّدلما كان فٌه من  البإس نعًٌما 

 : ٟٝق ٓالٓق َٓكِش حُطلُٞش ًٔخ ػزَ ػٜ٘خ حٌُخطذ ك٢ أػ٘خء كي٣ؼٚ ٓغ حر٘ظٚ. .ٔ

ؼالً ػ٤ِرخ كر٢ حُل٤رخس ، ٣وظريٕٝ رٜرْ حأل١لخٍ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٤ِٓٔش حُو  ُٓ ِذ ، ٤١زش حُ٘لْ ، ٣ؼـزٕٞ رآرخثْٜ ٝأٜٓخطْٜ ٣ٝظوٌْٜٝٗ 

ك٢ حُوٍٞ ٝحُؼَٔ ، ٣ٝلخُٕٝٞ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٓؼِْٜ، ٣ٝلخهَٕٝ رْٜ اًح طليػٞح ا٠ُ أهَحْٜٗ أػ٘خء حُِؼذ، ٣ُٝو٤َ ا٤ُْٜ أْٜٗ ًخٗٞح أػ٘رخء 

 ح هيٝس كٔ٘ش ٝأٓٞس ٛخُلش .١لُٞظْٜ ًٔخ ْٛ ح٥ٕ ٓؼالً ػ٤ِخ ٣ِٜلٕٞ إٔ ٣ٌٞٗٞ

 : ُٔخًح أٗلن حٌُخطذ )١ٚ( ٖٓ ٜٓخٍكش حر٘ظٚ رلو٤وش ٓخ ًخٕ ٖٓ ١لُٞظٚ ٝٛزخٙ ؟ .ٕ

ًُٝي كظ٠ ال طظـ٤َ حٍُٜٞس حُـ٤ِٔش حُظ٢ ًؼ٤َحً ٓخ ٣َٜٓٔخ حأل١لخٍ ػٖ آرخثْٜ ك٢ طِي حُٖٔ حُٜـ٤َس ، ٝكظ٠ ال ٣و٤ذ ًؼ٤رَحً ٓرٖ  

 د حُلِٕ ك٤ؼٌَ ٛلٞ ك٤خطٜخ .ظٜ٘خ ، أٝ ٣لظق ا٠ُ هِزٜخ رخرخً ٖٓ أرٞح

 : ًْ ًخٕ ػَٔ حر٘ش حٌُخطذ ٝٛٞ ٣ٞؿٚ ُٜخ ٌٛح حُلي٣غ ؟ ٝرْ حطٜلض ؟ .ٖ

ٓررخًؿش ٓرر٤ِٔش حُوِررذ ٤١زررش حُرر٘لْ كرر٢ ٛررٌٙ حُٔررٖ حُظرر٢ ٣ؼـررذ ك٤ٜررخ حأل١لررخٍ رآرررخثْٜ ٝٝٛررلٜخ رؤٜٗررخ كرر٢ حُظخٓررؼش ٓررٖ ػٔررَى  

 ٣ٝظوٌْٜٝٗ ٓؼال ػ٤ِخ ك٢ حُل٤خس 

َْ طلَٔ رٌخء حالر٘ش رؼي ٓٔخ .ٗ  ع هٜش " أٝى٣ذ ٌِٓخً " ؟: ر

ر٤ٌض حالر٘ش ؛ ألٜٗخ ٍأص أٝى٣ذ حُِٔي ًؤر٤ٜخ ٌٓلٞكًخ ال ٣زَٜ ٝال ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٜظي١ ٝكيٙ. كز٤ٌض ألر٤ٜخ ًٔرخ ر٤ٌرض ُوٜرش أٝى٣رذ  

 ٝهي هَؽ ٖٓ هَٜٙ رؼي إٔ كوؤ ػ٤٘٤ٚ ؛ ال ٣ي١ٍ ٤ًق ٤ٔ٣َ، ٝأهزِض حر٘ظٚ ) أٗظ٤ـٕٞ( كوخىطٚ ٝأٍٗيطٚ.

َْ ٝٛق حٌُخطذ )١ٚ .٘  (  ٤ٛؤطٚ ٌِٝٗٚ ك٤٘ٔخ أٍَٓ ا٠ُ حُوخَٛس ٝٛٞ ك٢ حُؼخُؼش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ ؟  : ر

ٍ ر٤خٟرٜخ اُر٠ ٓرٞحى هرخطْ  -َٜٓٔ ح١ُِّ أهَد ا٠ُ حُلوَ ٓ٘ٚ ا٠ُ حُـ٠٘  -ًخٕ ٗل٤لًخ ٗخكذ حُِٕٞ    ّٞ ٣َطي١ ػزخءس هٌٍس ١ٝخه٤ش طل

رخ ٝال  -هري٣ْ َٓهّرغ  كٌحءٙ  -ه٤ٜٔٚ حطوٌ أُٞحًٗخ ٓوظِلش ٖٓ ًؼَس ٓخ ٓو٢ ػ٤ِٚ ٖٓ حُطؼخّ   - ًٔ ٝحٟرق حُـزر٤ٖ ٓزظٔرْ حُؼـرَ ال ٓظؤُ

ح ٤ٓالً ا٠ُ ُٜٞ  ًَ  .ٝال طظَٜ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٌٛٙ حُظِٔش حُظ٢ طـ٠٘ ػخىس ٝؿٞٙ حٌُٔلٞك٤ٖ -ٓظزَٓخً ٝال ٓظٜ
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 ًخٗض حُؼ٤ٖ طوظلْ حُٜز٠ ٝطزظْٔ ا٤ُٚ ك٠ إٓ ٝحكي.  كِٔخًح ؟  .ٙ

ءطرٚ هرٌٍس ١خه٤ظرٚ حٓرظلخٍ ر٤خٟرٜخ اُر٠ ٓرٞحى هرخطْ ٝه٤ٜٔرٚ حطورٌ أُٞحٗرخ ًخٗض طوظلٔٚ ألٗٚ ٗل٤ق ٗخكذ حُِٕٞ َٜٓٔ حُرِٟ ػزخ  

ٗؼالٙ رخ٤ُظخٕ َٓهؼظخٕ ًٝخٕ أهَد ا٠ُ حُلوَ ٓ٘ٚ ا٠ُ حُـ٠٘ ًٝخٗض حُؼ٤ٖ طزظْٔ ُٚ ألٗٚ  ٓوظِلش ٖٓ ًؼَس ٓخ ٓو٢ ػ٤ِٚ ٖٓ حُطؼخّ ،

ٝؿٜٚ حُظِٔش حُظ٠ طـط٠ ػخىس ٝؿٞٙ حٌُٔلٞك٤ٖ   ٝحٟق حُـز٤٘٤ٖ ٓزظْٔ حُؼـَ َٓٔػخً ٓغ هخثيٙ ال ٣ظَىى ك٠ ٤٘ٓظٚ ٝال طظَٜ ػ٠ِ

 ٝ طَحٙ ك٠ كِوش حُيٍّ ٜٓـ٤خً ا٠ُ ح٤ُ٘ن ٣ِظْٜ ًالٓٚ حُظٜخٓخ ٓزظٔٔخً ال ٓظؤُٔخً أٝ ٓظزَٓخً ٝال ٓظَٜحً ٤ٓالً ا٠ُ ُٜٞ ػ٠ِ ك٤ٖ ٣ِٜٞ

 حُٜز٤خٕ ٖٓ كُٞٚ .

 ؟  : " ٣َٝ ُأل٤٣َُٖٛ  ٖٓ هزِ حألَُٛ .. " . ٓخًح هٜي حٌُخطذ رٌٜٙ حُؼزخٍس .3

٣وٜي حُٔؼ٤٘ش ح٤ُٔجش ، ك٤غ ًخٕ ًُي حُوزِ ٣ـيٕٝ ك٤ٚ َٟٝرخً ٖٓ حُوٖ ٝأُٞحٗخً ٖٓ حُل٠ٜ ٝك٘ٞٗخً ٖٓ حُلَ٘حص  حُظر٢ طـؼرَ   

 أًِٚ ػٌحرخً .

 : ُٔخًح ًخٕ ١ٚ ك٤ٖٔ ٣ول٢  ػٖ أر٣ٞٚ ٓخ ًخٕ ك٤ٚ ٖٓ كَٓخٕ أػ٘خء ىٍحٓظٚ ك٢ حألَُٛ ؟ .1

 ٔخ رٔخ ٛٞ ك٤ٚ ٖٓ كَٓخٕ ، ك٤لِٜٗٔخ ، ٝكظ٠ ال ٣ـ٤َ ٝؿٜرش ٗظ٣َٜٔرخ كر٢ أه٤رٚألٗٚ ًخٕ ٣َكن ر٣ٌٜٖ ح٤ُ٘و٤ٖ ٣ٌَٝٙ إٔ ٣وزَٛ 

 . ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔظؤػَ رزؼٞ حُِزٖ ٖٓ ىٝٗٚ

َّ حٗظ٠ٜ حُلخٍ رخُٜز٠ ؟ ٖٝٓ ٛخكذ حُل٠َ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ حر٘ظٚ ٓغ حُظ٤ٟٞق ؟  .: .0  اال

ر٘خثٚ ك٤خس ٍح٤ٟش ٝحٓظطخع إٔ ٣ؼ٤َ كر٠ ٝإٔ ٤ٜ٣ت ألػ٠ِ ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ٌَٗ ٓوزٍٞ ٝك٤خس ٣ًَٔش إٔ ٣ٌٕٞ ١ٚ ك٤ٖٔ حٓظطخع  

ٝٛرخكذ حُل٠رَ  ٗلّٞ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ حُلٔي ٝحُلوي ٝح٠ُـ٤٘ش ٝإٔ ٣ؼ٤َ ك٠ ٗلّٞ آه٣َٖ حَُٟخ ػ٘ٚ ٝحإلًَحّ ٝحُظ٘رـ٤غ ُرٚ ،

 ك٠ ًُي ٛٞ ُٝؽ حٌُخطذ ك٤غ ريُض رئّ حٌُخطذ ٗؼ٤ٔرخً ٣ٝؤٓرٚ أٓرالً ٝكورَٙ ؿ٘ر٠ ٝٗروخءٙ ٓرؼخىس ًٔرخ ًخٗرض طل٘رٞ ػِر٠ حالر٘رش كر٠

 ٛزخكٜخ ٝك٠ ٓٔخثٜخ 

 : ٓخًح ١ِذ حألد ٖٓ حر٘ظٚ؟ .ٓٔ

 إٔ ٣ظؼخٝٗخ ػ٠ِ أىحء حُي٣ٖ ٌُٜح حُِٔي )حألّ(.   

 : ًخٕ ١ٚ ك٤ٖٔ ٣َٟ إٔ حُ٘خّ ٣٘ظَٕٝ ا٤ُٚ رٔ٘ظخ٣ٍٖ . ٟٝق . .ٔٔ

 ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘خّ ٣٘ظَٕٝ ا٤ُٚ ك٢ كٔي ٝكوي ٟٝـ٤٘ش ، ٝآهَٕٝ ٣٘ظَٕٝ ا٤ُٚ رَٟخ ٝط٘ـ٤غ .  

 ٤ٖٔ ك٢ حٗظوخُٚ ٖٓ حُزئّ ا٠ُ حُ٘ؼ٤ْ ؟ : ٖٓ ٛخكذ حُل٠َ ػ٠ِ ١ٚ ك .ٕٔ

 ُٝؿظٚ حُٞك٤ش حُٔوِٜش ُٓٞحٕ حُظ٢ ٝٛلٜخ رخُٔالى .  

 : رْ ٝٛق ١ٚ ك٤ٖٔ ُٝؿظٚ ؟ .ٖٔ

ٝٛرٌح حُٔرالى ٛرٞ ًحطرٚ  ،ُظٔظوزَ ح٤ُِرَ ٝحُٜ٘رخٍ كر٢ ٓرؼخىس ٝٓرَف ٝحرظٜرخؽ  ،رؤٜٗخ ٓالى هخثْ ٓخَٛ ػ٠ِ ٣ََٓ حر٘ظٚ ٣ل٘ٞ ػ٤ِٜخ  

 ٝؿ٤َ كوَٙ ا٠ُ ؿ٠٘ ٝٗوخءٙ ا٠ُ ٓؼخىس . ،كزيٍ رئٓٚ ٝكَٓخٗٚ ا٠ُ أَٓ ٝٗؼ٤ْ  ، ح١ٌُ ك٘خ ػ٠ِ ١ٚ ك٤ٖٔ ٖٓ هزَ

 ٌُُٝي ىػخ حر٘ظٚ ُِٞكخء ألٜٓخ رٌٜح حُي٣ٖ حُؼظ٤ْ . ،كٜٞ ٝحر٘ظٚ ٓي٣٘خٕ ٌُٜٙ حألّ حُٔالى رٌَ ٓخ ٣ؼ٤٘خٕ ك٤ٚ ٖٓ ٗؼ٤ْ  -
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 طي٣ٍزخص

 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ( 

 )      (       قرأ األب على ابنته قصة )أودٌب ملًكا( ولم تتؤثر بها . - .2

 )      (       بالسذاجة والطٌبة وسالمة القلب.   وصؾ طه حسٌن ابنته .0

 )      (              كانت البنت فً سن السابعة من عمرها . .1

 )      (           طفولتهم ٌتؤثرون كثٌرا بآبابهم   فً األطفال  .2

 )      (        رؼب طه حسٌن فً أن تنشؤ ابنته كما نشؤ وتحٌا حٌاته فً طفولته  .  .3

 )      (           حسٌن ابنته عن طفولته فً الثامنة من عمره لترى كم عانى فً تلك الطفولة.حدث طه  .4

 )      (     خشى طه حسٌن أن ٌدخل فً قلب ابنته الحزن إن هو حدثها بطفولته . – .9

 )      (       قرر طه حسٌن إخفاء هذا الطور من حٌاته عن ابنته نهابٌا.  .8

 )      (   . ض التوفٌق أن ٌجنب طفلته أن تحٌا طفولة مثل طفولة أبٌها ٌرى طه حسٌن أنه وفق بع .1

 (     )  فضل طه حسٌن أن ٌنتظر حتى تكبر ابنته قلٌال فٌحدثها بطفولته حٌث تستطٌع أن تدرك وتفهم وتحكم    .22

 )      (          .  كانت الطفلة تستمع إلى قصة أدٌب فً أولها مبتهجة   .22

 )      (      ها رأت أودٌب الملك كؤبٌها مكفوًفا ال ٌبصربكٌت االبنة ؛ ألن .20
 )      (            كان طه حسٌن فً سن الخامسة عشرة حٌن أرسل إلى القاهرة للدراسة فً األزهر. .21

 )      (    له كذلكوتبتسم لما هو علٌه من هٌبة قذرة وثٌاب بالٌة  كانت العٌن تقتحم الصبى  .22

 )      (      تٌجة لتساقط الحبر علٌه أثناء الكتابة.اتخذ قمٌصه عدة ألون ن .23

 )      (  .كان طه حسٌن فً هذا السن كثٌر الشكوى متبرما من حالة الفقر والحرمان تؽطً سحابة من الحزن  .24

 )      (   .كان طه حسٌن ٌقضً الٌوم بل األسبوع بل الشهر واألشهر ال ٌذوق إال لونا واحدا من الطعام .29

 )      (   فً تلك الفترة كان سٌبا بدرجة كبٌرة ممتلبا بالقش والحصى والحشرات خبز األزهر .28

 )      (     .كان الطعام الذي ال ٌتذوق طه حسٌن إال إٌاه طوال األشهر هو الفول والعدس .21

 )      (      ٌرى طه حسٌن أن العسل األسود طعاما سٌبا لطفل فً سن ابنته   .02

 )      (  حتى ٌحزنا له ما هو  فٌه من حرمان أثناء دراسته فً األزهر كان طه حسٌن ٌحدث أبوٌه ع .02

 )      (       . كان طه حسٌن ٌعلم أن أخاه ٌإثر نفسه باللبن  دونه .00

 )      (   أصبح طه حسٌن مقبول الشكل ال تقتحمه العٌون ذا مكانه ٌحسده علٌها بعض الناس  .01

 )      (   ً التؽٌر الذي طرأ على حٌاته هو أمه.الشخص الذي ٌرى طه حسٌن أنه صاحب الفضل ف .02

 )      (    ٌرى طه حسٌن أن حٌاته تؽٌرت لنفضل فهو اآلن أكثر نعٌما وأمال وسعادة – .03
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 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

 ًخٕ ١ٚ ك٤ٖٔ ك٤ٖ أٍَٓ ا٠ُ حألَُٛ ك٢ ٖٓ : (2

   الرابعة عشرة ○               الثالثة عشرة ○                 الحادٌة عشرة  ○                   التاسعة ○ 

  :ػ٠ِ ٣يٍ طؼز٤َ " حَُكن ٖٓ ٢ٗء ك٢ ٝطِلظٚ ُٚ طزظْٔ ٌُٜٝ٘خ حُؼ٤ٖ طوظلٔٚ –  " - (0

   هل االحترام ○               هب االعجاب ○                 هل الرقة  ○ه                   علٌ الحزن ○ 

  :ػ٠ِ ٝحُٔ٘ش ٝحَُٜ٘ ح٤ُّٞ ٣و٢٠ أَُٛٙ ك٢ حُٜز٢ ًخٕ  – (1

   ٌةالطحن والحالوة الرومً الجبنة ○                                    األسود العسل ○   

   والفول األزهر خبز  ○                 والهرٌسة والبسبوسة البلٌلة ○   

  :رـ ٗلٔٚ ٣ئػَ حأل١َُٛ حُلظ٠ ًخٕ  – (2

   والفول األزهر خبز ○                   اللبن بعض ○    الطحنٌة والحالوة الرومً الجبنة  ○         األبٌض العسل ○

  :ر٤ٜ٘خ ٖٓ ٤ُْ ٤ِٚػ ًؼ٤َس أك٠خٍ ُٜخ حٌُخطذ ُٝؿش  – (3

   سعادة الشقاء منه بدلت ○ .        ؼنى الفقر من هبدلت ○        أمال سؤالٌ منه بدلت  ○      علما الجهل من هبدلت ○

  :ٝحُٔزذ أُٞحٗخ حطوٌ هي حألَُٛ ك٢ حُٜز٢ ه٤ٔٚ ًخٕ  – (4

   شهر كل إال هفتنظٌ عدم  ○                              الطعام من هعلٌ ٌتساقط ما كثرة ○

   هبنظافت هاعتناب عدم ○ .                                   األزهرٌة هبدروس هانشؽال ○

  :ٝحُٔزذ ٓٞحىح أَُٛٙ ك٢ حُٜز٢ ١خه٤ش ر٤خٝ حٓظلخٍ  – (9

   سبوعأ كل إال هتنظٌف عدم . ○                                                ؼٌرها ٌملك لمه أن ○

   ابنظافته هاعتناب عدم . ○                                     األزهرٌة هبدروس هؽالانش  ○

  :ًٝخٕ ٍػش حُٜز٢ كخٍ ًخٕ  – (8

   الشكوى دابم  ○                     بالشكوى خلٌقة هحال بؤن ٌشعر ال ○

   هبوٌأل إال هحال ٌشكو ال  ○                          هوأسرت هأخٌ على السخط دابم○

  :٢ٌُ ٣ٔظط٤غ ال ٝٓخ ٣ٔظط٤غ ٓخ ٝطلَٔ حُـٜي ٖٓ حٌُخطذ رٌٍ  – (1

  كرٌمة حٌاة ٌحٌا  ○ .                   هطفولت ٌعٌشا أن هوابنت هابن ٌجنب  ○

   اآلخرٌن وحقد البعض تقدٌر لٌنال    ○ .                                          همنافسٌ لٌتحدى ○

  :ر٘ظٚ رؤٜٗخٝٛق حٌُخطذ ح  - (22

 األولى والثانٌة□   متفوقة وناجحة□   ساذجة سلٌمة النفس□   طٌبة القلب□ 

  :أٗلن حٌُخطذ إٔ ٣ليع حر٘ظٚ ػٖ ١لُٞظٚ  - (22

 كل ما سبق□ حتى ال ٌفتح إلى قلبها بابا من الحزن  □   حتى ال ٌخٌب ظنها فٌه□  حتى ال تهتز صورته أمامها□ 

  :ٌُخطذ ٤ُليع ك٤ٚ حر٘ظٚ ػٖ ١لُٞظٚحُٞهض حُٔ٘خٓذ ح١ٌُ حهظخٍٙ ح  - (20

 أثناء حفلة سمر□   فً مرحلة الجامعة□   قلٌال وتقرأ وتفهمحٌنما تكبر □   وهً طفلة□ 

 :شحُوٜش حُظ٢ هٜٜخ ػ٠ِ حر٘ظٚ ًخٗض هٜى  - (21

 . اماألٌ□ .                           أودٌب ملكا□ .               هاملت □ .            ألؾ لٌلة ولٌلة .□ 

  :ٛخأرٞ خػ٤ِٜ خُوٜش حُظ٢ هٜٜح ُطلِش ٖٓح ٓٞهق  – (22

 . أجهشت فً البكاء□ .  ه           سخرت من□ . ه                عبثت ب□ .                ضحكت كثٌرا .□ 

  :ًخٗض كخُش ُٜز٢ ك٤٘ٔخ أٍَٓ حُوخَٛس ك٢ ٖٓ حُؼخُؼش ػَ٘  - (23

 سبق ما كل □              شاحب اللون□ .                     مل الزيمه□ .                           قذر الثٌاب□ 

  :ًخٗض حُؼ٤ٕٞ طزظْٔ ُِٜز٢ ك٤ٖ طَحٙ ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ كخُش ٍػش ؛ ألٗٚ  - (24

 ظلمة المكفوفٌن هواضح الجبٌن مبتسم الثؽر ال تظهر على وجه□ .           كان ٌلهو وٌلعب مع الصبٌان  هألن□ 

 .كان كفٌؾ البصر هألن□                   رب الخطى .ن مضطاكه ألن□ 
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٘ٙ 

  :٣َٟ حٌُخطذ إٔ ك٤خطٚ ك٢ حألَُٛ ؿي٣َس رخٌُٟ٘ٞ رٔزذ  - (29

  البعد عن األهل□ .    كثرة الدروس . □    المرض واأللم□ .       حٌاة الحرمان والبإس والفقر التً كان ٌحٌاها.□ 

  :ًخٕ حٌُخطذ ٣٘ظْ حألًخ٣ًذ ُٞحُي٣ٚ  - (28

 . األولى والثانٌة  □             حبا فً الكذب□ .     ه  وأمه رفقا بؤبٌ□ .     األزهري  هرفقا بؤخٌ . □.

  :ٛخكذ حُل٠َ ػ٠ِ ١ٚ ك٤ٖٔ ك٢ حٗظوخُٚ ٖٓ حُزئّ ا٠ُ حُ٘ؼ٤ْ ( ٗو٤ٜش ٛخٓش ٢ٛ )  - (21

 . نا صاحب الكتابسٌد□ .        أخوه األزهري□ .     الشٌخ محمد عبده □ .    الوفٌة المخلصة  هزوجت□ 

  

  :حُظلٍٞ ح١ٌُ ٣َٟ ١ٚ ك٤ٖٔ أٗٚ كيع ُٚ ٛٞ  - (02

 كل ما سبق□        تحول شقاإه إلى سعادة□ .      تحول بإسه إلى نعٌم□ .     تحول ٌؤسه إلى أمل□ 

 

 ( https://dardery.site/archives/3400    حٟـ٢ حَُحر٢   ٝحُظؤًي ٖٓ حإلؿخرخصُِظي٣ٍذ حإلٌُظ٢َٗٝ )  
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