ط٠ ٌُٚ ... " : 1ىذ لطض ٠زُ وٍّزٗ ززِ ٝشق ِٓ صفٛف اٌشبِٚ ، ٓ١١رجؼزٗ خّبػزٗ إٌ ٝصفٛف
اٌّصش ،ٓ١٠فّب ٌجث اٌشبِ ْٛ١أْ رغٍٍٛا ِٓ صفٛف ُٙف ٟاٌمٍت ٚاٌّ١غشحٚ ،أسبصٚا إٌ ٝاٌّصش،ٓ١٠
زز٠ ٌُ ٝجك ِغ اٌصبٌر إعّبػ ً١إال ششارَ لٍٍ١خ ِٓ زثبٌخ خ١شٗ " .
(أ)  -ف ٟظٛء فّٙه ٌغ١بق اٌفمشح رخ١ش اٌصٛاة ِّب ث ٓ١اٌمٛعٌّ ٓ١ب - : ٍٟ٠
" ِ١غشح " خّؼٙب :

(ِ١غٛساد ١ِ -بع١ش ِٛ -عشاد ١ِ -بعش).

" زثبٌخ " ِشادفٙب :
" ِشق " ِعبد٘ب :

(خج١ث  -سدٞء  -ثغ١ط  -غش٠ذ).
(سخغ  -أثطؤ  -أزظش  -رشدد).

(ة) ِ -ب اٌخطخ اٌز ٟارفك ػٍٙ١ب لطض ِغ ع١ذٖ اثٓ اٌضػ ُ١؟
(خـ) -شه اٌّصش ٓ١٠ف ٟأذفبع لطض ٔس.ُ٘ٛاغّئٕبٔ ُٙإٌ ٗ١ثؼذ رٌه .ػًٍ

ط ": 2وبْ أٔصبس اٌش١خ اثٓ ػجذ اٌغالَ لذ صذػٛا ثؤِشٖ ِٓ اٌّع ٟفّ١ب فشظٗ هللا ػٍِٓ ُٙ١
دفغ اٌجبغً  ،فذأثٛا ػٍ ٝاغز١بي ِٓ ٠مذس ْٚػٍ ِٓ ٗ١اٌفشٔح ( ،أ)  -رخ١ش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ثٓ١
األلٛاط ٌّب ٠ؤر: ٟ
 ِعبد " اٌجبغً "  ( :اإلّ٠بْ  -اٌصذق  -اٌسك  -اٌ١م.)ٓ١ " -لذ صذػٛا ثؤِشٖ " رؼج١ش ٛ٠ز ٟثـ :

(اٌطبػخ  -االززشاَ  -اٌست  -اٌزؼظ.)ُ١

(ة) ِ -برا فؼً صبزت دِشك ٌ١مع ٟػٍ ٝاٌثٛسح اٌز ٟأشؼٍٙب اٌش١خ ؟
ع ْؼ ٝلطض إٌ ٝاالٌزسبق ثخذِخ اٌصبٌر أٛ٠ة ثّصش .
(خـ)  -ػًٍ ٌّب ٠ؤرَ : ٟ

ط " : 1فٍّب لشئ اٌىزبة ػٍ ٝاٌغٍطبْ  ،اغشٚسلذ ػٕ١بٖ ثبٌذِٛع  ،ال خضػب ً ِٓ غبسح اٌفشٔح
ٚرٙذ٠ذُ٘  ،ثً أعفب ً ٚزغشح أْ ٠سٛي ِشظٗ اٌّذٔف دِ ْٚب رشزٔ ٟٙفغٗ ِٓ وّبي االظطالع ثذفغ
٘زا اٌخطت اٌؼظ."ُ١
(أ)  -رخ١ش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث ٓ١األلٛاط ٌّب ٠ؤر: ٟ
 ِشادف " االظطالع " ( :اٌشغجخ  -إٌٛٙض  -اٌؼضَ  -اٌصّٛد) .(اٌخ َ
طت ُ -
 ٘زا اٌخطت اٌؼظ . ُ١خّغ " اٌخطت" ُ :اٌخطجبء  -األخطبة  -اٌخطٛة) .
 ِعبد " األعف" ( :اٌفشذ  -األًِ  -اٌغؼبدح  -اٌزفبإي)(ة) ؟ ِٚب ٚص١خ اٌٍّه اٌصبٌر إٌ ٝصٚخزٗ شدشح اٌذس ٚسخبٌٗ ػٕذِب دٔب أخٍٗ؟
(خـ)  -ػًٍ ٌّب ٠ؤر : ٟدخٛي اٌفشٔح دِ١بغ ٚ ،االعز١الء ػٍٙ١ب ثذِ ْٚمبِٚخ .

طٚ " : 2خفك اٌؼٍُ اٌّصش ٞػٍ ٝأعٛاس دِ١بغ ٚ ،ػبدد وٍّخ اٌزٛز١ذ رشْ ػٍِ ٝآرٔٙب ٚ ،شٙبدح
اٌسك ردٍدً ف ٟفعبئٙب ٚ ،أفشج ػٓ اٌٍّه األع١ش ثؼذِب فذٔ ٜفغٗ ثؤسثؼّبئخ أٌف دٕ٠بس".
(أ)  -رخ١ش أدق إخبثخ ِّب ث ٓ١األلٛاط ٌّب ٠ؤر: ٟ
 (خفك اٌؼٍُ) – ِشادف " خفك " ( :ظٙش – رسشن – ٚظر) . (وٍّخ اٌزٛز١ذ رشْ) – ِعبد " رشْ" ( :رٕبخ – ٟرٛعٛط – رّٙظ) .(ة)  -و١ف رّذ ٘ضّ٠خ ٌ٠ٛظ اٌزبعغ ٍِه فشٔغب ػٍ ٝأ٠ذ ٞاٌّصش ٓ١٠؟
(خـ)  -ثِ ٓ١ب أزٙذ إٌِ ٗ١فبٚظبد إٌّذٚة اٌّصشِ ٞغ اٌؼبً٘ اٌفشٔغ ٟاٌّؼزمً .

ط " : 3فزشثصذ اٌٍّىخ زز ٝسأد ثؼٕٙ١ب صذق اٌٛشب٠خ  ،فؼبلجذ خبس٠زٙب ػٍِ ٝب صٕؼذ ،
ٚرٛػذرٙب ثؤْ رشفغ أِش٘ب إٌ ٝاٌغٍطبْ إرا ٘ ٟػبدد ٌّب ُٔ١ٙذ ػٕٗ  ،فٍُ رُدت اٌّظٍِٛخ ثغ١ش
دِٛػٙب ٚ ،عىزذ ػٍِ ٝععٙب  ٌُٚ ،رغزطغ أْ رذٌ ٟثسدزٙب ف ٟزت اثٓ ػّزٙب ٚأٌ١ف صجب٘ب "
(أ)  -رخ١ش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث ٓ١األلٛاط ٌّب :ٍٟ٠
ِشادف " رشثصذ" :

(اخزجؤد – الزظذ – أزظشد – ٚلفذ)

ِعبد " ِععٙب " ( :ساززٙب – ٘ذٚئٙب – شفبئٙب – عؼبدرٙب) .
خّغ " أٌ١ف " ( :أالٌف – أٌفبء – أٚاٌف  -أٌُٛف)
(ة) ٌّ -برا ػبرجذ اٌٍّىخ خبس٠زٙب "خٍٕبس" ؟
(خـ)  -و١ف اعزطبػذ اٌٍّىخ أْ رُفشق ث ٓ١اٌسج١ج ٓ١؟

طٚ ..." : 4لذَ اٌغٍطبْ اٌدذ٠ذ ثؼذ أْ غ ٜٛاٌغٛٙي ٚ ،خبة اٌمفبص ١ٌ ،خٍف أثبٖ اٌغٍطبْ اٌصبٌر
 ،ففشذ إٌبط ٚل٠ٛذ شٛوخ اٌّغٍّٚ ، ٓ١وبٔذ اٌّ١شح رشد ٌٍفشٔح ِٓ ِؼغىشُ٘ ثذِ١بغ ف ٟثسش
إٌ ً١فصُّ اٌّغٍّ ْٛػٍ ٝأْ ٠مطؼ٘ٛب  ،ف١معٛا ثزٌه ػٍ ، ُٙ١فصٕؼٛا عفٕب خذ٠ذح ٚ ،زٍّ٘ٛب ػٍٝ
اٌدّبي إٌ ٝثسش اٌّسٍخ".
(أ)  -ف ٟظٛء فّٙه ٌغ١بق اٌفمشح رخ١ش اإلخبثخ اٌصس١سخ ِّب ث ٓ١اٌمٛعٌّ ٓ١ب : ٍٟ٠
" -اٌغٍطبْ اٌدذ٠ذ" ٘: ٛ

(رٛساْ شبٖ  -اٌٍّه اٌّظفش  -اٌٍّه اٌّؼض  -اٌٍّه اٌّغ١ث).

" -شٛوخ اٌّغٍّ٠ "ٓ١شاد ثٙب :

(أدٚاد لزبٌ - ُٙوثشح أػذادُ٘  -سٚز ُٙاٌّؼٕ٠ٛخ  -لٛرُٙ

ٚثؤع.)ُٙ

(ة)  -وبْ ٌمذ َٚاٌغٍطبْ اٌدذ٠ذ أثش فٔ ٟفٛط إٌبط  ،أد ٜإٌِٛ ٝاخٙزُٙ

اٌدش٠ئخ ألػذائٚ .ُٙظر رٌه.
(خـ)  -ػًٍ ٌّب ٠ؤر: ٟ
 - 1رمذَ " لطض " ٌّجبسصح " اٌىٕذداسرٛا" .

 - 2وزّبْ خجش ٚفبح " اٌٍّه اٌصبٌر " .

طٚ " : 4صبس لطض ثؼذ رٌه ٠شا٘ب وٍّب صؼذ إٌ ٟاٌمٍؼخ  ،ف١ؼٛد ِٕٙب فشزب وؤّٔٙب ٍََِه اٌذٔ١ب ٚ ،
اعز١مظذ ف ٟلٍجٗ روش٠بد اٌست اٌمذ ٚ ، ُ٠اعزجذ ثٗ اٌسٕٚ ، ٓ١غٍجزٗ ٔشٛح اٌظفش ٛٔ ٚاصع اٌفشذ ،
ٚاشزبق إٌ ٟصذ٠ك ٠جثٗ راد صذسٖ ؛ ف١شبغشٖ فشزٗ ٠ٚ ،سًّ ػٕٗ ثؼط ّ٘ٗ  ،فز٘ت إٌ ٟصذ٠مٗ
سوٓ اٌذ ٓ٠ث١جشط اٌجٕذلذاس( ٞأ ٞزبًِ اٌجٕذق ٌألِ١ش أ ٚاٌغٍطبْ) " .
(أ)  -ف ٟظٛء فّٙه ِؼبٔ ٟاٌىٍّبد ف ٟع١بلٙب أخت :
ِ -شادف (صؼذ) :

(اسرع - ٟاسرم - ٟاسرد. )ٟ

ِ -عبد (٠جثٗ) :

(٠ىزّٗ ٠ -ىجشٖ ٠ -ىزجٗ) .

(ة) ِ -ب اٌؼبغفخ اٌز ٟأزبثذ لطض ز ٓ١وبْ ٠صؼذ إٌ ٟاٌمٍؼخ ؟ ِ ٚب سأ( ٞث١جشط) ف٘ ٟزٖ اٌؼبغفخ ؟
(خـ)  ٌُ - 1 -اشزبق لطض ٌشإ٠خ اٌؼض ثٓ ػجذ اٌغالَ ػٍ ٟاٌشغُ ِٓ أْ ػض اٌذ ٓ٠أ٠جه لذ ٔٙبٖ ػٓ ص٠بسرٗ
؟

ِ - 2برا رشرت ػٍِ ٟؼشفخ شدشح اٌذس صذق اٌٛشب٠خ ثبٌسج١ج ٓ١؟

ط " : 1فٍُ ٠ىذ ٔبئت اٌغٍطٕخ اٌّصش٠خ ٠غّغ ثّب زً ثجغذاد ِٓ ٔىجخ اٌززبس ٚ ،ثزسفض ٘ٛالوٛ
ٌالٔمعبض ػٍ ٝعبئش ثالد اإلعالَ  ،زز ٝثبسد شدٚ ، ٗٔٛرّثٍذ ٌٗ روش٠بد خبٌٗ خالي اٌذ، ٓ٠
ٚخذٖ خٛاسصَ شبٖ".
(أ)  -رخ١ش أدق إخبثخ ِّب ث ٓ١األلٛاط ٌّب ٠ؤر: ٟ
 (رسفض ٘ٛالوِ - )ٛشادف "رسفض" ( :ا٘زّبَ  -إعشاع  -اعزؼذاد) . (ثبسد شدِ - )ٗٔٛفشد " شد( : " ْٛشد - ٟشدٓ  -شدٛا) .(ة) ٚ -ظر إٌىجخ اٌز ٟزٍذ ثجغذاد ػٍ ٝأ٠ذ ٞاٌززبس .
(خـ) ِ -ب ٚلغ عمٛغ ثغذاد ػٍ ٝشؼٛس اٌّصش ٓ١٠؟ ِٚب دٚس ٔبئت اٌغٍطٕخ ف ٟرٌه ؟

ط : 2لطض ال ٠ؼذ ٌشدشح اٌذس ِب رؼٍُ ِٓ ِٕبلت أعزبرٖ ٚخالٌٗ  ،ثً ٠دضئ ف ٟرٌه ثبإلشبسح إٌٝ
دٚ ٕٗ٠ػفزٗ ٚ ،صذلٗ ٚأِبٔزٗ ٚ ،إخالصٗ ٚٚفبئٗ  ،ثُ ٠ف١ط ف ٟششذ زجٗ ٚثث غشاِٗ
أ)  -تخٌر اإلجابةالصحٌحة مما بٌن األقواس لما ٌؤتً :
 معنى " مناقب" ( :تجارب كثٌرة  -أفعال كرٌمة  -خواطر سرٌعة  -آراء سلٌمة) . مفرد " خالل " ُ ( :خالله  -خل ّ َ -خلة  -خلٌلة) .(ب)  -كان قطز ٌستحضر حبٌبته جلنار فً الحدٌث عن أستاذه  .وضح ذلك ،
مبٌنا ً تؤثٌر كلماته فً شجرة الدر.
(جـ)  -ماذا خطر لجلنار حٌن نظرت إلى بٌبرس  ،وهو ٌمدح سٌده أمام شجرة الدر ؟ وما أثر ذلك فٌها.

س " : 3قامت الملكة العظٌمة شجرة الدر بتدبٌر مملكتها أحسن قٌام ٌعاونها فً ذلك أتابكها عز الدٌن
أٌبك و غٌره من ممالٌك زوجها ووزرائه المحنكٌن وقواده العظام  ،ولكن إن استتبت لها األمور فً الدٌار
المصرٌة حٌث تهٌمن علٌها روحها فما استتب لها كذلك فٌما وراءها من بالد الشام التابعة لمصر" .
(أ)  -فً ضوء فهمك معانً الكلمات فً سٌاقها :
ضع مضاد " استتب "  ،ومرادف " تهٌمن " فً جملتٌن مفٌدتٌن .
(ب)  -ماذا فعلت شجرة الدر الستقرار مملكتها ؟ ولماذا لم ٌستتب لها األمر فً بالد الشام ؟
(جـ)  -علل لما ٌؤتً :
 - 1جهود قطز فً تدعٌم مركز الملك المعز أمام منافسٌه األقوٌاء ؟
 - 2تحرٌض قطز الملك المعز على قتل الملك الصالح إسماعٌل .

س " : 1وانتصف اللٌل  ،وانفضت جموع المدعوٌن والمدعوات  ،وسكنت أصوات الغناء  ،وألحان
المزاهر والعٌدان  ،وخفقت الطبول … وتناعست عٌون المصابٌح  ،وأخذ الخدم ٌرفعون الموائد وٌطوون
األخونة  ،وأرخٌت الستائر على الجناح المٌمون  ،وخال الحبٌبان السعٌدان.
(أ)  -تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً:
(انهزمت  -ابتعدت  -انصرفت).
 " انفضت " مرادفها :(انطفاء أضوائها  -انعكاسها -
 " تناعست عٌون المصابٌح " تعبٌر ٌوحً بـ :ضعفها)
خونة).
 " األخونة " مفردها :(خائن  -خوان َ -
(ب)  -كافؤ (المعز) و (شجرة الدر) المملوك (قطز) لشجاعته فً تخلٌصهم من عدوهم  .وضح ذلك.
(جـ)  -بٌن ل َم دب الخالف بٌن (المعز) و (شجرة الدر) واذكر وسائل كل منهما للتخلص من اآلخر.
س " : 2وبعثت شجرة الدر إلى مملوك زوجها فقالت له  " :إنً أرٌد أن أفً لك بوعدك وأزوجك جلنار ولكننً ال أحب أن ٌتم عرس وصٌفتً
األثٌرة عندي فً غٌر قلعة الجبل  ،وقد رأٌت أننا أخلٌناه لذلك الذي ال ٌقدر علٌه أحد فً مصر ؛ لٌسكنها مع زوجته "

(أ)  -فً ضوء فهمك سٌاق الفقرة تخٌر الصواب مما ٌلً :
(الخاصة  -الحبٌبة  -المفضلة  -المكرمة) .
 " األثٌرة " مرادفها :(البعٌد  -الوعٌد  -الغدر  -البخل) .
 " الوعد " مضاده :(ب)  -ما الذي طلبته شجرة الدر من قطز فً شؤن عدوها أقطاي ؟ بٌن أسباب اقتناعه بتنفٌذ مطلبها .
س " : 3وعاش الزوجان حٌنا من الدهر فً قصر من قصور قلعة الجبل تحت رعاٌة سٌدٌهما الزوجٌن
السعٌدٌن  ،و لكن الزمان الغادر كان أبخل من أن ٌبقى على قصرٌن هانئٌن فً تلك القلعة التً طالما
تعاقبت فٌها المآتم و األفراح ." ..
(أ)  -فً ضوء فهمك معانً الكلمات فً سٌاقها ضع :
مرادف " الغادر "  ،ومضاد " هانئ" فً جملتٌن مفٌدتٌن .
(ب)  -فً الفقرة السابقة عاش زوجان سعٌدان فً كنف زوجٌن سعٌدٌن آخرٌن  .من هإالء ؟
و لماذا لم تدم السعادة ؟

(جـ)  -أرادت شجرة الدر أال ٌضٌع حق قلبها  ،و حق نفسها .
اذكر طرٌقتها فً الحفاظ على هذٌن الحقٌن .

س " : 1فلم ٌكد نائب السلطنة المصرٌة ٌسمع بما حل ببغداد من نكبة التتار  ،وبتحفز هوالكو لالنقضاض
على سائر بالد اإلسالم حتى ثارت شجونه  ،وتمثلت له ذكرٌات خاله جالل الدٌن وجده خوارزم شاه"
(أ)  -تخٌر أدق إجابة مما بٌن األقواس لما ٌؤتً :
(اهتمام  -إسراع  -استعداد) .
 (تحفز هوالكو)  -مرادف "تحفز" :(شجً  -شجن  -شجوا) .
 (ثارت شجونه)  -مفرد " شجون " :(ب)  -وضح النكبة التً حلت ببغداد على أٌدي التتار .
(جـ)  -ما وقع سقوط بغداد على شعور المصرٌٌن ؟ وما دور نائب السلطنة فً ذلك ؟

س " : 2وقد كان عزٌزاً على قطز المعزي أن ٌخلع ابن المعز أستاذه وولً نعمته وتردد طوٌالً فً ذلك ،
وود لو استطاع أن ٌمضً فً عمله مع بقاء المنصور فً السلطنة ولكنه رأى استحالة ذلك فً مثل هذا
الموقف العصٌب".
(أ)  -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن األقواس لما ٌلً
(نعم  -أنعام  -نعام  -نعائم).
 جمع " نعمة " :( طرد  -زوال  -تناول  -تحول).
 مضاد " بقاء " : " تردد طوٌالً " تعبٌر ٌوحً بـ  ( :الرجاء  -الوفاء  -الخوف  -الحزن).(ب)  -لم استقل األمٌر قطز بحكم مصر ؟ ومن الذي شجعه على ذلك ؟
 فتوى الشٌخ عبد السالم بمصادرة(جـ)  -علل لما ٌؤتً  :ـ مبالغة قطز فً مجاملة بٌبرس.
أموال األمراء.

س( : 3وكانت الفتٌا صرٌحة فً وجوب أخذ أموال األمراء وأمالكهم حتى ٌساووا العامة فً مالبسهم
ونفقاتهم  ،فحٌنئذ ٌجوز األخذ من أموال العامة  ،أما قبل ذلك فال ٌجوز  ،؛ فحار الملك المظفر فً األمر ؛
ألنه إن سهل علٌه األخذ من أموال العامة فلٌس من الٌسٌر علٌه أن ٌؤخذ من أموال األمراء دون أن ٌحدث
ذلك شغبا فٌهم قد ٌوقد فً البالد فتنة ٌصعب إطفاء نارها) .
(أ)  -فً ضوء فهمك لمعانً الكلمات فً سٌاق الفقرة تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن لما ٌلً :
 مضاد " شغبا " ( :هالكا  -أمانا  -هدوءا) . مرادف " ٌوقد " ٌ( :ظهر ٌ -شعل ٌ -بهر) .(ب)  -لم فكر الملك المظفر فً فرض ضرٌبة على األمة ؟ ولم تخوف من فتوى الشٌخ ابن عبد السالم ؟
(جـ)  -كان لألمٌر بٌبرس رأٌان مختلفان فً األخذ من أموال األمراء  ،ما هما ؟ وما غرضه من كل
منهما

"ومن أصلح لجهاد التتار من زوج جلنار الذي كان كل همه فً الحٌاة أن ٌعٌش حتى ٌنتقم منهم ألسرته
المجٌدة  ،وهذا حظ نفسه  ،وحتى ٌنتصف منهم لإلسالم  ،وهذا حظ دٌنه وملته  ،فلم ٌكد نائب السلطنة
المصرٌة ٌسمع بما حل ببغداد من نكبة التتار  ،وبتحفز هوالكو لالنقضاض علً سائر بالد اإلسالم  ،حتى
ثارت شجونه".
(أ)  -فً ضوء فهمك معانً الكلمات فً سٌاقها أجب:
 مرادف "حـظ" ( :نصٌب  -قرٌب  -عظٌم) . مقابل "شجون"( :أفكار  -آمال  -أفراح) .(ب)  -ما دافع قطز لجهاد التتار؟ ولم ثارت شجونه؟
(جـ)  -علل لما ٌلً:
 -1تردد قطز فً خلع الملك المنصور واالستقالل بالسلطنة.
 -2قبول قطز اعتذار بٌبرس والسماح له بالعودة إلً مصر.
" انحدر منهم (التتار) جٌش كبٌر بقٌادة طاغٌتهم الجدٌد هوالكو فعصفوا بالدولة اإلسماعٌلٌة فً فارس ،
ثم زحفوا على بغداد فقتلوا الخلٌفة أشنع قتلة  ،ثم مضوا ٌسفكون الدماء  ،وٌنتهكون األعراض ،
وٌنهبون الدور  ،وٌخربون الجوامع والمساجد  ،وعمدوا إلى ما فٌها من خزائن الكتب العظٌمة فؤلقوها فً
نهر دجلة حتى جعلوا منها جسرا مرت علٌه خٌولهم واستمروا على ذلك أربعٌن ٌوما " .
(أ)  -فً ضوء فهمك معانً الكلمات فً سٌاقها ضع :
مرادف " عمد"  ،ومضاد "عصف" فً جملتٌن مفٌدتٌن .
(ب)  -ب َم وصف الكاتب التتار فً الفقرة ؟
(جـ)  -وضح كٌف كان وقع سقوط بغداد فً أٌدي التتار على األمة اإلسالمٌة ؛ شعوبها وأمرائها .

س : 1قام قطز بمهام ضخمة استعداداً للمعركة  .اذكرها بإٌجاز
س : 2موقف جلنار من زوجها  .وأثبت أهمٌة العنصر النسوى فى المٌدان  .وضح .
س : 3ما أعظم شهر رمضان فٌه جهاد ونصر محموداً  .وضح
س : 4لم وبخ قطز بعض األمراء ؟ 
س : 5مع من كان ٌتشاور السلطان ؟
س : 6ما رأٌك فى األمٌر بٌبرس ؟
س : 7بم انتهى الحوار بٌن أقطاى المستعرب والسلطان ؟
س : 8كان السلطان خٌر قدوة لألمراء  0وضح 0
س : 9بم أمر السلطان بٌبرس ؟
س : 10ما الذى طلبه السلطان من الفرنج فى عكا ؟
س : 11كٌف خرج الجٌش من عكا إلى عٌن جالوت ؟ 
س : 12لماذا ترك هوالكو جٌشه ؟ ومن أناب عنه ؟ وماذا فهل الملك المظفر ؟
س : 13كٌف خدع الصبى التترى سلطان المسلمٌن ؟
س : 14من الفارس الملثم ؟ وكٌف أنقذ سلطان المسلمٌن ؟ وماذا فعل السلطان ؟
س : 15نـهت السلطانة حبٌبها وأمرته  0وضح ذلك  0وبٌن أثر موتها على الجٌش 0
س : 16لبٌبرس دور بطولى  0وضحه 0
س : 17كٌف كان ٌقاتل قطز ؟ وما هدفه ؟
س : 18بم انتهت المعركة العظٌمة ؟ بالنصر العظٌم والغنائم

س : 1ما الذى فرغ له قطز بعد النصر ؟ وماذا فعل مع ملك آلـ أٌوب ؟
س : 2لم توجه الملك المظفر لدمشق ؟ وماذا أرسل ألهلها ؟
س : 3بم أفادت رسائل الملك ؟
س : 4كٌف استقبل قطز من دمشق وابن الزعٌم ؟
س : 5ما أول شىء فعله السلطان عقب دخوله دمشق ؟
س : 6كٌف انتقم هوالكو لهزٌمته ؟

س : 1كان الفوز محاطا ً بالشكر ؟ والذكرٌات محاطة باأللم  0وضح 0
س : 2ما أثر هذه الذكرٌات فى نفسٌته ؟
س : 3فٌمن فكر السلطان خلفا ً له ؟
س : 4لماذا ظن بٌبرس فى السلطان سوءاً رغم نٌة السلطان ؟
س : 5ما الذى قوى الظن عند بٌبرس ؟
س : 6اذكر موقف أتباع بٌبرس ؟
س : 7ما الحوار الذى دار بٌن قطز وبٌبرس ؟
س : 8ماذا طلب بٌبرس من قطز بعد رفضه إعطاءه حلب ؟
س : 9بم طٌب السلطان خاطر بٌبرس ؟ وبم أحس بٌبرس ؟ وبم رد السلطان ؟
س : 10كاد السلطان ٌصرح لبٌبرس عما فى نفسه  .وضح .
س : 11عالم نوى بٌبرس بعد خروجه من عند قطز ؟
س : 12متى تم تنفٌذ الخطة اآلثمة ؟
س : 13كٌف احتال بٌبرس لقتل السلطان ؟
س : 14ما آخر كلمات السلطان وهو ٌُقتل ؟
س : 15بم سؤل قطز بٌبرس وبم أجاب هذا األخٌر ؟
س : 16صف آخر مشهد لقى فٌه سلطان المسلمٌن ربه .
س : 17ما موقف أقطاى المستعرب من وصٌة السلطان ؟
س : 18ما واجب الجمٌع تجاه وصٌة السلطان
س : 19أظهر بٌبرس شجاعة أدبٌة  .وضح .
س : 20ما أول كلمة قالها بٌبرس عندما جلس على عرش مصر ؟ وماذا حدث ؟
س : 21بم استقبلت القاهرة سلطانهم الشهٌد قاهر التتار ؟
س : 22ماذا فعل الملك القاهر بٌبرس لٌنال رضا الناس ؟
س : 23ماذا حدث من بٌبرس بعد أن علم بحقٌقة قطز ؟

