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_____ ____________________ ____________________ /الاظم 
 ____________________________________________/  الصف 



 
ي  ألال  ال   ثذٍس

: كشاءة محمػىة ، رم أحي غً  ظئلة التى ثلُه  (الػض بً غبذ العالم  )اكشأ الىص آلاجى بػىوان 
 

ض بً غبذ العالم املػشألاف بالػض ، ألابها وؽأ ألاثللى جػلُمه ،ألااهحظم في التزام حللات  في دمؽم كان مولذ غبذ الػٍض
الذسط ألاأكي غلى الػلم بؽغف ألانهم ألاهمة غالُة، فحّصل في ظىوات كلُلة ما ٌعجض أكشاهه غً ثحصُله في 

ظىوات طوٍلة، ألاسصكه هللا الفهم الػمُم ألاالزكاء الخاسق فأغاهه رلك غلى إثلان الفله ألا صول، ألادساظة الحفعير 
. ألاغلوم اللشآن ألاثللي الحذًث ألاغلومه، ألاثحصُل اللغة ألا دب ألاالىحو ألاالبالغة

 
غ ألاإللاء الذسألاط في معاحذ دمؽم ألافي بِحه ، ألاكان في الؽُخ حي للذغابة ألامُل إلى إًشاد  اثجه الػض إلى الحذَس

ش ألاأفكاسه املحذفلة  مثل  لحه، ألابػلمه الغٍض يّؽط بها ثالمُزه الزًً أعجبوا بطٍش املَُلح ألاالىوادس ًلطف بها دسظه ، ألٍا
النهش الػزب ، ألاظشغان ما طاس صِد الػض بً غبذ العالم ، ألاطبلد ؼهشثه آلافاق، ألاكصذه الطلبة مً كل مكان، 

رم ثولى الخطابة في الجامؼ  موي بذمؽم، ألاكان خطًُبا باسًغا، ًملك أفئذة العامػين بصوثه املؤرش، ألاكالمه 
املحذفم، ألاإخالصه الػمُم ، ًصِي بحذًثه الطُي ؼغاف الللوب، فُػمل فيها ما ال جػمله غؽشات الذسألاط 

. ألااملواغظ الخالُة مً الشألاح، الفليرة مً الػاطفة
 

ط في روابتها؛ فأفتى بحشمة بُؼ العالح  ألالم ًكً الؽُخ لِعكد غً خطأ أألا ٌعمح بحجاألاص في حم  مة، أألا ثفٍش
ة في الجامؼ  موي كبح  عحخذموهه في محاسبة املعلمين، رم أغلي رلك بخطبة مذألٍا ٌُ للصلُبُين بػذ أن ربد أنهم 

فيها الخُاهة ألاغُاب الىجذة ألااملشألاءة ،ألاكذ ظبي له رلك بػع املظاًفات ألاثم مىػه مً الخطابة في معاحذ 
. دمؽم 

 
ذغو إلى هللا غلى بصيرة، غالي الجبين، مشفوع الهامة، فوّلى ؼطشه إلى  كشس الهجشة إلى بلذ ًماسط فيها دغوثه، ألٍا

اللاهشة  ألااظحلبلحه مصش ظػُذة بلذألامه ، ألاأكشمه الصالح أًوب بما ًلُم به مً إلاكشام ألاالحبجُل، ألاألااله الخطابة 
ىه في مىصي كاض ي اللظاة ، ألاكان له دألاس غظُم في سفؼ همة املعلمين ألاثحفيزهم  َُّ في حامؼ غمشألا بً الػاص، ألاغ

. الخالذة " غين حالوت"ملحاسبة حُوػ املغول ألاكعش ؼوكتهم في مػشكة 
 

طال الػمش بالػض بً غبذ العالم، فبلغ رالرة ألارماهين غاما كض ى مػظمها في حهاد دائم بالكلمة الحشة، ألاالللم 
الصجاع، ألاالشأي الثاكي، ألاحمل العالح طذ الصلُبُين ألاالححاس  للمحافظة غلى حلوق  مة ألاظالمة الذًً ، حتى 

. للي سبه بػذ حُاة حافلة بالػلم ألاالجهاد 
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  طؼ دائشة حول سمض إلاحابة الصحُحة فُما ًأجى ..  ظئلة املوطوغُة : أألاال :

 ما الفكشة املحوسٍة في الىص ؟ - 1
 . أ حُاة ملاثل  
 . ب حُاة إمام مسجذ  
 . ت حُاة غالم مجاهذ  
 . ذ حُاة سحل دًً  
    

 ما املذًىة التي وؽأ بها الػض بً غبذ العالم ؟ - 2
 . أ  اللاهشة  
 . ب بغذاد  
 . ت دمؽم  
 . ذ مكة املكشمة  
   

 في العطش الثاوي مً الفلشة  ألالى ؟  (أكي  )ما مػنى كلمة - 3
 . أ  أكبل  
 . ب اهصشف  
 . ت أظال  
 . ذ أألاكؼ  
   

  (ألاظشغان ما طاس صِد الػض بً غبذ العالم  )ألاسد في الفلشة الثاهُة غباسة - 4
 أٌي مما ًأجي ٌؽشح مػنى الػباسة العابلة ؟  
 . أ  ظافش  
 . ب هاحش  
 . ت اؼتهش  
 . ذ اخحفى  
   

 ؟ ( كعش ؼوكتهمملحاسبة حُوػ املغول ألا )غالم ًذل الحػبير الزي ثححه خط في الجملة - 5
 . أ  كحالهم  
متهم    . ب هٍض
 . ت ثخوٍفهم  
 . ذ خذاغهم  
   

 ملارا اهحلل الػض بً غبذ العالم إلى اللاهشة ؟ - 6
 . أ  ملحاسبة الححاس  
 . ب ملحاسبة الصلُبُين  
 . ت لُواصل دغوثه  
. ذ ليهشب مً حاكم دمؽم  
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 ما الصفة الواضحة في شخصُة الػض بً غبذ العالم ؟ - 7
 . أ  الشفم باألغذاء  
 . ب الػطف غلى الفلشاء  
 . ت الشغبة في اللحال  
 . ذ حي الػلم ألااملػشفة  
   

 ؟ (مػشكة غين حالوت  )مً الزًً حاسبهم املعلمون في - 8
 . أ  الصلُبُون  
 . ب املغول  
 . ت اليهود  
 . ذ الشألامان  
   

 ؟  (ألالم ًكً الؽُخ لِعكد غً خطأ  ): ما داللة الػباسة - 9
 . أ  الصجاغة في كول الحم  
 . ب العكوت غً كول الحم  
 . ت العكوت غىذ الخطأ  
 . ذ ثجىي الححذذ في الخطأ  
   

 ما الغشض مً هزا الخؽبُه ؟  (أفكاسه املحذفلة  مثل النهش الػزب  )  -10
ان النهش    . أ  حٍش
 . ب غضاسة  فكاس  
 . ت خطوسة  فكاس  
 . ذ غزألابة النهش  
   

 ما املىصي الزي ثواله الػض بً غبذ العالم في اللاهشة ؟  -11
 . أ  الخطابة في حامؼ غمشألا بً الػاص  
 . ب الخطابة في املسجذ  موي  
 . ت معخؽاس العلطان  
 . ذ كاض ي اللظاة  
   

 ملارا كاهد دسألاط الػض بً غبذ العالم ثجمؼ بين الػلم ألااملحػة ؟  -12
 . أ  لغضاسة غلمه ألاكثرة فلهه  
 . ب لحذفم املػلومات كالنهش الػزب  
 . ت ألظلوبه الزي ًمضج الذغابة بالػلم  
. ذ لؽذة حي ثالمُزه له  
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 ؟ ( بلذألامه  ظػُذةألااظحلبلحه مصش)ما الظبط الصحُح آلخش الكلمة التي ثحتها خط في الجملة - 13

 . أ  ظػُذُة  
 . ب ظػُذًة  
 . ت ظػُذٌة  
 . ذ ظػُذٍة  
   

 الواسدة في العطش الثالث مً الفلشة الثاهُة ؟  (أفكاس   )ما مفشد كلمة - 14
 . أ  ِفَكٌش  
 . ب ِفْكشات  
 . ت ِفْكَشة  
 . ذ فاكش  
  

  أحي غما ًأجى ..  ظئلة امللالُة : راهُا :
 

 . ما  غمال التي كام بها الػض بً غبذ العالم غلى مذاس حُاثه ؟  اركش أسبػة أغمال - 15
  ...................................................................................................................................................................................

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

 

   
   . (ألالم ًكً الؽُخ لِعكد غً خطأ  )ثلشأ في الفلشة الثالثة - 16

 ما دلُلك مً الىص غلى غذم ظكوت الؽُخ غً كول الحم ؟  
  ...................................................................................................................................................................................

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

 

 

 .  ثللى الؽُخ الػض بً غبذ العالم ؼكلين مً أؼكال املػاملة في دمؽم ألافي اللاهشة - 17
 كُف ثم مػاملة الؽُخ في كل مذًىة مً املذًيحين ؟   

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