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الدر�س الثاين ع�رش
					

جامعة القرويـني

التدريب الأول  :اقر�أ ثم �أجب
 -1جامعة الأزهر هي امل�ؤ�س�سة العلمية الإ�سالمية العاملية الأكرب يف العامل بعد جامعة القرويني وتوجد
يف العا�صمة امل�رصية القاهرة.
ي�سجل التاريخ �أن (الأزهر) �أن�شئ يف �أول عهد الدولة الفاطمية مب�رص جام ًعا

�أُ ْطلِق عليه جامع القاهرة  -الذي �سمي الأزهر فيما بعد  -حيث ُو�ضع حجر �أ�سا�سه
يف الرابع والع�رشين من جمادى الأوىل 359هـ970/م ،و�صلى فيه اخلليفة املعز
لدين الله الفاطمي ،ثاين خلفاء الدولة الفاطمية� ،صالة اجلمعة الأوىل من �شهر
رم�ضان �سنة 361هـ972/م ،ف�أ�صبح اجلامع الر�سمي للدولة اجلديدة.
مقرا لن�رش الدين والعلم يف حلقات الدرو�س وفق املذهب
 -2كان الأزهر ً
ال�شيعي ،وبد�أها القا�ضي �أبو حنيفة بن حممد القريواين قا�ضي اخلليفة املعز لدين الله ،وتوىل التدري�س �أبناء
هذا القا�ضي وغريهم من بعده� ،إىل جانب درا�سة علوم �أخرى يف الدين واللغة والقراءات واملنطق والفلك.
 -3وبقيام الدولة الأيوبية يف م�رص (567هـ) ،حتركت بكل اجلهد لإزالة املذهب ال�شيعي و�إحالل
مذهب �أهل ال�سنة يف اجلامع الأزهر .ويف الع�رص اململوكي مب�رص اجته ال�سالطني املماليك �إىل �إعمار اجلامع
الأزهر ،وقدموا الرعاية لعلمائه وطالبه باملنح والهبات والأوقاف ،و�أتيح للأزهريني امل�شاركة يف النه�ضة
العلمية واالجتماعية والثقافية يف الدولة ،وت�صاعدت هذه املكانة �إىل �أن كان لهم دور �أكرث يف توجيه
�سيا�سة احلكم.
 -4ثم جاءت احلملة الفرن�سية على م�رص �سنة 1798م ،وا�ستمرت ثالث �سنوات ،وكان للأزهر دور
كبري يف خروج احلملة الفرن�سية من م�رص .وملا ا�ستقر الأمر لدولة (حممد علي الكبري) اجته �إىل اال�ستفادة
من احل�ضارة الأوربية �آنذاك واجته �إىل �إر�سال البعوث �إىل �إيطاليا وفرن�سا ورو�سيا وغريها ،واختار �أع�ضاءها
جمي ًعا من الأزهريني وبعودتهم ظهرت يف م�رص -يف عهده وعهود �أبنائه -حركة علمية نا�شطة.
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قائما على االختيار احلر ،بحيث يختار الطالب �أ�ستاذه
 -5وحتى ذلك التاريخ كان التعليم يف الأزهر ً
واملادة التي يدر�سها ،وظل العمل على ذلك حتى �أواخر القرن التا�سع ع�رش؛ حيث ا�ستبدل بنظام التعليم
مثل بقية اجلامعات احلديثة .وتو�سع الأزهر و�ضم �إىل الكليات ال�رشعية والعربية ،كليات للطب وطب
الأ�سنان وال�صيدلة والعلوم والرتبية والهند�سة ،والإدارة واملعامالت ،واللغات والرتجمة و�صار يقبل
البنات يف م�ؤ�س�ساته.

�أ -اكتب رقم الفقرة املنا�سبة للفكر التالية:
1-1

			
ا�ستفادة الأزهر من احل�ضارة الأوربية.

(

)

2-1

نظام الدرا�سة احلديث يف الأزهر			.

(

)

3-1

الهدف من بناء الأزهر				 .

(

)

�	4-1إن�شاء الأزهر وافتتاحه				 .

(

)

		
حتول الدرا�سة يف الأزهر �إىل املذهب ال�سني.

(

)

5-1

ب� -أجب عن الأ�سئلة التالية:
 6-1عالقة الأزهر بالدول الأخرى قائمة على اال�ستفادة والإفادة ،و�ضح ذلك.
..............................................................................................

 7-1ما الفرق بني نظام التعليم قد ًميا وحدي ًثا يف الأزهر ال�رشيف؟
..............................................................................................

 8-1للأزهر دور كبري يف احلركة العلمية قد ًميا وحدي ًثا ،و�ضح ذلك.
..............................................................................................

 9-1هل ميكننا القول �أن  :الأزهر ال�رشيف « جامع و جامعة » ؟ وملاذا ؟
..............................................................................................

 10-1الدرا�سة يف الأزهر ال�رشيف كانت يف املا�ضي مق�صورة على البنني ،من �أين نفهم هذا من الن�ص؟
..............................................................................................
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التدريب الثاين  :اقر�أ املقارنة التالية ثم �أجب
جامعة امللك �سعود
تقع جامعة امللك �سعود يف مدينة الريا�ض ،مت افتتاحها يف يوم  14ربيع
الآخر 1377هـ 6 /نوفمرب 1957م ،وتعترب ثاين جامعة يف اململكة بعد
جامعة �أم القرى .مت تغيري ا�سمها �إىل جامعة الريا�ض يف عهد امللك في�صل
ابن عبد العزيز ،و�أعيد ت�سميتها بجامعة امللك �سعود مرة ثانية يف عهد امللك
خالد بن عبد العزيز ،و هي ثاين �أكرب جامعة بالعامل من حيث امل�ساحة.
خ�ص�صت حكومة اململكة العربية ال�سعودية لهذه اجلامعة ما يعادل  %1من
ميزانية الدولة.
جامعة حلب
جامعة حلب هي ثاين جامعة يتم �إن�شا�ؤها يف �سوريا بعد اجلامعة ال�سورية التي
�سميت الحقًا جامعة دم�شق وتعد من امل�ؤ�س�سات العلمية الرائدة واجلامعات
العربية العريقة .يف عام 1958م �صدر قرار حكومي يتم مبوجبه �إن�شاء
جامعة ثانية يف اجلمهورية العربية ال�سورية يكون مقرها مدينة حلب ،ويف
فعليا عن جامعة دم�شق و�شكلت النواة
عام 1960م ا�ستقلت كلية الهند�سة ً
الأ�سا�سية لهذه اجلامعة النا�شئة� .أخذت اجلامعة تنمو ب�رسعة و�أ�ضيفت لها
الكليات الأخرى الحقًا لتدر�س مناهج يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية
والهند�سية والأدبية.
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة ( هي اجلامعة امل�رصية �أو جامعة ف�ؤاد الأول �سابقًا) ،هي ثاين
�أقدم اجلامعات امل�رصية بعد جامعة الأزهر .ت�أ�س�ست هذه اجلامعة يف 21
دي�سمرب  1908م حتت ا�سم اجلامعة امل�رصية ،و�أعيد ت�سميتها الحقًا فعرفت
با�سم جامعة ف�ؤاد الأول ثم جامعة القاهرة بعد ثورة  23يوليو 1952م،
كبريا من الكليات اجلامعية يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية,
وت�ضم عد ًدا ً
عامليا
والأدبية .عدد خريجيها احلائزين علي جائزة نوبل هم  3ومت ت�صنيفها ً
عام  2004م �ضمن قائمة �أف�ضل  500جامعة علي م�ستوى العامل.
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 1-2ما الأ�شياء امل�شرتكة بني هذه اجلامعات الثالثة؟
		

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

 2-2ما الذي مييز جامعة القاهرة عن اجلامعتني الأخريـني؟
		

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

 3-2ما وجه ال�شبه بني جامعة امللك �سعود وجامعة القاهرة؟
		

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

 4-2ماذا تفهم من عبارة «خ�ص�صت حكومة اململكة العربية ال�سعودية لهذه اجلامعة ما يعادل  %1من ميزانية الدولة»؟
		

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

 5-2ماذا تفهم من عبارة «عدد خريجيها -جامعة القاهرة -احلائزين علي جائزة نوبل هم »3؟
		

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

التدريب الثالث� :أكمل بالكلمة املنا�سبة مما ي�أتي
(من�صب -مقاومة -اعتالءَّ -
وا�صل -العلوم الدينية)
�شكل� -أزهى -احتل -ع َز َل -م�سرية -املفكر -حرمانُ -ت ِ
 1-3تعمل جامعة الأزهر على ن�رش ...................وتعليمها يف م�رص وخارجها.
 2-3التفرقة وعدم امل�ساواة بني طبقات املجتمع ت�ؤدي �إىل  ..............بع�ض �أبناء الوطن من حقوقهم.
 3-3عا�شت احل�ضارة الإ�سالمية يف القرون الو�سطى فرتة من  ................فرتات احل�ضارة الإن�سانية.
 4-3يجب على الدولة متكني ال�شباب من  ................الكرا�سي العلمية لتحقيق التقدم.
 5-3انت�شار اجلهل يف املجتمع يوقِف ................العلم و ُي�ؤدي �إىل ت�أخر الأمم و ال�شعوب.
واحدا من �أ�شهر فال�سفة امل�سلمني.
ُ 6-3ي ْعترب  ................والفيل�سوف « ابن ر�شد » ً
 7-3ما زالت الأمم املتحدة  ................جهودها من �أجل حتقيق الأمن واال�ستقرار يف العامل.
 8-3الفقر  ................عائقًا �أمام بع�ض النا�س ،ومنعهم من الو�صول �إىل �أحالمهم يف احلياة.
حث الطبيب املري�ض على  ................املر�ض وعدم اال�ست�سالم ،ودعاه �إىل الأمل يف ال�شفاء.
9-3
َّ
َ 10-3ت َولىَّ هذا ال�شاب  ................مدير ال�رشكة مع �صغر �سِ ِّنه ؛ لذكائه وخربته يف العمل.
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