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 ا سمات )خصائص( المدرسة الكالسٌكٌة )االتجاه المحافظ فً الشعر العربً( ؟: م 1س 

- : عّبد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ 

 اٌحشص ػٍٝ اٌزصش٠غ فٟ ِطٍغ اٌمص١ذح . - ٕاالٌزضاَ ثبٌٛصْ ٚاٌمبف١خ اٌّٛحذح .       - ٔ

 ش١ٛع اٌحىّخ . - ٗ       اعزؼبسح اٌصٛس ِٓ اٌمذِبء .      - ٖ

 األٌفبظ ٌذ٠ُٙ رزصف ثبٌدضاٌخ ٚاٌفصبحخ ٚٚضٛذ اٌفىش . - ٙ       ٌفبظ اٌمشآْ .               اٌزؤثش ثؤ - ٘

 :  لماذا انصرف شعراء الجٌل الجدٌد عن أسلوب وطرٌقة شعراء الكالسٌكٌة المتمسكٌن بالشكل القدٌم للقصٌدة ؟  2س 

- ط٠ٛش ؛ ألُٔٙ أشغٍٛا ثبالٌزفبد إٌٝ اٌمذ٠ُ ، ِٚحبوبرٗ ألُٔٙ ٚخذٚا أْ اٌشؼش ػٍٝ ٠ذ عبثم١ُٙ ٠حزبج إٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌز

ِٚؼبسضزٗ وّب شغٍُٙ شؼش إٌّبعجبد ٚاٌّدبِالد ػٓ اٌزدبسة اٌزار١خ اٌصبدلخ ، ٚا٘زّٛا ثبٌصٕؼخ اٌٍفظ١خ ػٍٝ حغبة 

 اٌّؼٕٝ ٚاٌٛخذاْ .

 : ما الذي اهتم به شعراء الجٌل الجدٌد فً بناء القصٌدة ؟  3س 

- ّبَ ثبٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ ثذالً ِٓ اال٘زّبَ ثبٌص١بغخ ػٍٝ حغبة اٌّؼٕٝ أٚ اٌٛخذاْ . اردٙٛا إٌٝ اال٘ز 

 : من رائد الرومانسٌة )االتجاه الوجدانً( فً الوطن العربً ؟   4س 

-  ٌٝ٠ؼذ خ١ًٍ ِطشاْ سائذ اٌشِٚبٔغ١خ )االردبٖ اٌٛخذأٟ( فٟ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ فٙٛ اٌزٞ خزة اٌشؼش ِٓ ػجبءح اٌمذ٠ُ إ

 . اٌحذاثخ

 : ما أسباب اتجاه خلٌل مطرن إلى الرومانسٌة ؟ 5س 

- : أعجبة اردب٘ٗ إٌٝ اٌشِٚبٔغ١خ 

 ٔشؤرٗ فٟ سثٛع ٌجٕبْ ثّب ف١ٙب ِٓ عحش ٚ خّبي أثش فٟ ّٔٛ خ١بٌٗ ٚٔمبء إحغبعٗ ٚخّبي رص٠ٛشٖ .   - ٔ    

 ح١ٓ وبْ فٟ فشٔغب .  رؤثشٖ ثبٌشؼشاء اٌشِٚبٔغ١١ٓ اٌفشٔغ١١ٓ ٚثبٌثمبفخ اٌفشٔغ١خ ثصفخ ػبِخ  - ٕ    

 : فٌَم تمثل االتجاه الوجدانً عند مطران ؟ 6س 

-  ٟرّثً االردبٖ اٌٛخذأٟ ػٕذ ِطشاْ فٟ أٔٗ ٠شٜ اٌىْٛ ِٓ خالي أحبع١غٗ اٌزار١خ ، ٚ٘ٛ ثزٌه ٠حبوٟ االردبٖ اٌشِٚبٔز١ى

 فٟ األدة اٌغشثٟ .

 : بَم اهتم مطران فً شعره ؟ 7س 

-ٔ-  ٔغب١ٔخ ا٘زُ ثزح١ًٍ اٌؼٛاطف اإل. 

 مذ٠ش حت اٌدّبي ٚاٌخ١ش وّثً ػ١ٍب ٠زغزٜ ػ١ٍٙب األٔم١بء ِٓ اٌجشش .ر -ٕ     

 : ما مظاهر تطور القصٌدة على ٌد خلٌل مطران ؟  8س

-  :ْأصجحذ اٌمص١ذح ػٍٝ ٠ذ خ١ًٍ ِطشا 

 رؼجش ػٓ ردشثخ شؼٛس٠خ صبدلخ ردّغ ث١ٓ ِشبػش لبئٍٙب ٚاٌّزٍمٟ .   - ٔ
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ّزّثٍخ فٟ ٚحذح اٌّٛضٛع ٚرشاثظ األفىبس ٚفٝ ٚحذح اٌدٛ إٌفغٟ ثذالً ِٓ ٚحذح اٌج١ذ اٌّؼشٚفخ فٟ اٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ اٌ  - ٕ

 اٌشؼش اٌمذ٠ُ حزٝ ال رزفىه اٌمص١ذح. 

 خبءد خ١ٍّخ اٌزص٠ٛش ػٓ طش٠ك االػزّبد ػٍٝ اٌخ١بي اػزّبداً وج١شاً ِّب ٠دؼً ٌٍمص١ذح ِزالبً ف١ٕبً خ١ّالً .   - ٖ

 ٌشؼش٠خ ػٓ اٌّفشداد اٌغش٠جخ . اٌجؼذ فٟ اٌٍغخ ا  - ٗ

 االسرجبط ثٛحذح اٌمبف١خ ٚاألٚصاْ اٌزم١ٍذ٠خ ِغ إدخبي ثؼض اٌزدذ٠ذ ف١ٙب .  - ٘

 ( https://dardery.site/archives/6376ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلخبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

 على المدرسة الرومانسية تـــدريـــب

 ( أمام العبارة الخطأ:X( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة)√ضع عالمة ) -1س

 ( )       اٌؼض٠ٛخ. اال٘زّبَ ثبٌٛحذح عّبد  اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خِٓ  -ٔ

 ( )    .أْ اٌشؼش ػٍٝ ٠ذ عبثم١ُٙ ٠حزبج إٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌزط٠ٛش شؼشاء اٌد١ً اٌدذ٠ذ ٚخذ -ٕ

 ( )      اإلٔد١ٍض٠خ.  ٚثبٌشِٚبٔغ١خ اإلٔد١ٍضثبٌشؼشاء اٌشِٚبٔغ١١ٓ  ِطشاْرؤثش -ٖ

 ( )    .١خرّثً االردبٖ اٌٛخذأٟ ػٕذ ِطشاْ فٟ أٔٗ ٠شٜ اٌىْٛ ِٓ خالي أحبع١غٗ اٌزار  -ٗ

 ( )        . ا٘زُ ِطشاْ فٟ شؼشٖ ثزح١ًٍ اٌؼٛاطف اإلٔغب١ٔخ -٘

 ( )     .غ١بة اٌزدشثخ اٌزار١خ ٚاٌصذق اٌشؼٛسٞ أحذ اٌغّبد اٌزٟ  ر١ّض ثٙب شؼش ِطشاْ -ٙ

 ( )      عّخ ِٓ عّبد االردبٖ اٌّحبفع. اٌحشص ػٍٝ اٌزصش٠غ فٟ ِطٍغ اٌمص١ذح -7

 ( )      ػٍٝ اٌىالع١ى١١ٓ وثشح شؼش إٌّبعجبد ٚاٌّدبِالد.ػبة شؼشاء اٌد١ً اٌدذ٠ذ  -8

 ( )        .ثبٌص١بغخ ػٍٝ حغبة اٌّؼٕٝ أٚ اٌٛخذاْ  ا٘زُ شؼشاء اٌد١ً اٌدذ٠ذ  -9

 ( )      ش١ٛع اٌحىّخ فٟ اٌشؼش عّخ ِٓ عّبد شؼشاء اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ. -ٓٔ

 ( )      .اٌّفشداد اٌغش٠جخبٌجؼذ ػٓ رّزبص اٌٍغخ ٌذٜ شؼشاء االردبٖ اٌّحبفع ث -ٔٔ

 ( )   .رؼجش ػٓ ردشثخ شؼٛس٠خ صبدلخ ردّغ ث١ٓ ِشبػش لبئٍٙب ٚاٌّزٍمٟأصجحذ اٌمص١ذح ػٕذ ِطشاْ  -ٕٔ

 ( )        ٠طٍك  ػٍٝ شؼشاء اٌىالع١١ى١خ اعُ االردبٖ اٌّحبفع. -ٖٔ

 ( )        .سائذ االردبٖ اٌٛخذأٟ فٟ األدة اٌؼشثٟ ٘ٛ اٌجبسٚدٞ -ٗٔ

 ( )       ِظب٘ش اٌمذ٠ُ ػٕذ ِطشاْ االسرجبط ثٛحذح اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ. ِٓ -٘ٔ

 ( )      أوثش شؼشاء االردبٖ اٌٛخذأٟ ِٓ شؼش اٌّحبوبح ٚاٌّؼبسضبد اٌشؼش٠خ. -ٙٔ

 ( )   وثشح االٌزفبد إٌٝ اٌمذ٠ُ ٚرم١ٍذٖ عجت فٟ أزضاع اٌصٛس ِٓ اٌمذِبء ػٕذ شؼشاء اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ. -7ٔ

 ( )        ٌمص١ذح فٟ االردبٖ اٌٛخذأٟ ػٍٝ ٚحذح اٌج١ذ.رمَٛ ا -8ٔ

 ( )        .ثبٌدضاٌخ ٚاٌفصبحخ رزغُ األٌفبظ ٌذٜ شؼشاء االردبٖ اٌّحبفع  -9ٔ

 ( )      .فٟ ّٔٛ خ١بٌٗ ٚٔمبء إحغبعٗ ٚخّبي رص٠ٛشٖ دأثش ح ِطشاْ فٟ ِصشٔشؤ -ٕٓ

 ( )   .شاثظ األفىبس ٚفٝ ٚحذح اٌدٛ إٌفغٟٚحذح اٌّٛضٛع ٚراٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ ٌذٜ ِطشاْ رزّثً فٟ  -ٕٔ

 ( )      االردبٖ اٌشِٚبٔغٟ ػٕذ ِطشاْ ٠حبوٟ اٌشِٚبٔغ١خ فٟ األدة اٌغشثٟ. -ٕٕ

 ( )     اال٘زّبَ ثبٌزص٠ٛش ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌخ١بي عّخ ِٓ عّبد اٌشؼش ػٕذ اٌىالع١ى١١ٓ. -ٖٕ

 ( )       دذ٠ذ.٠طٍك ػٍٝ شؼشاء االردبٖ اٌٛخذأٟ اعُ شؼشاء اٌد١ً اٌ -ٕٗ

 ( )       ا٘زُ ِطشاْ فٟ شؼشٖ ثبٌّثً اٌؼ١ٍب ٚل١ُ اٌحك ٚاٌخ١ش ٚاٌدّبي. -ٕ٘

 ( https://dardery.site/archives/6376ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلخبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 

 

 

https://dardery.site/archives/6376
https://dardery.site/archives/6376


  

 

األدب العربيتايلوس في   

 الصف الثاني الثانوي  رب٠ٍٛط 4

 رشَ ثبْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 -: من بٌن البدائل المتاحة: تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً  2س

 :وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ عّبد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ ِب ػذا  -ٔط

  ٚاٌمبف١خ اٌزضاَ اٌٛصْ ׄ      اٌزضاَ اٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ فٟ لصبئذُ٘  ׄ  

 األٌفبظ رزغُ ثبٌدضاٌخ ٚاٌفصبحخ ׄ        .ش١ٛع اٌحىّخ فٟ أشؼبسُ٘ ׄ  

َحبفع ِّب ١ّ٠ض : ٕط ُّ  :  االردبٖ اٌٛخذأٟ ػٓ االردبٖ اٌ

 االٌزضاَ ثبٌٛصْ ٚاٌمبف١خ ׄ    ش١ٛع اٌحىّخ فٟ أشؼبسُ٘. ׄ  

 الٔشغبي ثشؼش إٌّبعجبد ٚاٌّدبِالد.ا ׄ     اال٘زّبَ ثبٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ ׄ  

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ عّبد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ ِب ػذا : -ٖط

 اعزؼبسح اٌصٛس ِٓ اٌمذِبء ׄ          اٌزؤثش ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ ׄ  

  وثشح شؼش إٌّبعجبد ׄ        .صذق اٌزدشثخ اٌشؼش٠خ ׄ  

  ِٓ عّبد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ: -ٗط

  اٌزدذ٠ذ فٟ اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ ׄ         اعزخذاَ اٌٍغخ اٌح١خ  ׄ  

 اٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ. ׄ       .وثشح االٌزفبد إٌٝ اٌمذ٠ُ ٚرم١ٍذٖ ׄ  

 .ٌٍشِٚبٔغ١خاردبٖ ِطشاْ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ وبٔذ عجت فٟ : ٘ط

  االطالع ػٍٝ اٌشِٚبٔغ١خ فٟ األدة اإلٔد١ٍضٞ. ׄ   االػزضاص ثبٌثمبفخ اٌؼشث١خ اٌمذ٠ّخ ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ِحبوبرٙب ׄ  

 .اٌزؤثش ثبألدة اٌفبسعٟ ׄ    ّٔٛ خ١بٌٗ ٚٔمبء إحغبعٗ. د ػٍٝعبػذاٌطج١ؼخ اٌخالثخ فٟ ٌجٕبْ،  ׄ  

 ٌشؼشاء اٌىالع١ى١خ ِب ػذا :اٌؼ١ٛة اٌزٝ ٚخٙٙب اٌد١ً اٌدذ٠ذ وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ  -ٙط

 إوثبسُ٘ ِٓ االٌزفبد إٌٝ اٌمذ٠ُ ٚرم١ٍذٖ . ׄ    االٔصشاف ػٓ إٌفظ ِٚب ٠شغٍٙب ِٓ أحبع١ظ.       ׄ  

   ِشاػبح اٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ.  ׄ      ِالد ا٘زّبُِٙ ثبٌّٕبعجبد ٚاٌّدب ׄ  

 أُ٘ ِب ١ّ٠ض االردبٖ اٌٛخذأٟ ٘ٛ . -7ط

 وثشح شؼش إٌّبعجبد  ׄ    رار١خ اٌزدشثخ  ׄ    سصبٔخ اٌٍغخ  ׄ    ٚحذح اٌج١ذ  ׄ  

 االردبٖ اٌٛخذأٟ ٠حبوٟ :   -8ط

  اٌمذِبء.   ׄ     اٌٛخٛد٠خ  ׄ    خ ١اٌٛالؼ    ׄ     اٌشِبٔز١ى١خ اٌغشث١خ   ׄ  

 ِب ػذا: ّب ٠مَٛ ػ١ٍٗ االردبٖ اٌٛخذأٟ ػٕذ ِطشاِْ وً ِّب ٠ٍٟ : 9ط

 ِحبوبح اٌمذِبء ٚرم١ٍذُ٘  ׄ                   رمذ٠ش حت اٌدّبي ٚاٌخ١ش وّثً ػ١ٍب ٠زغزٜ ػ١ٍٙب األٔم١بء ِٓ اٌجشش  ׄ  

 ١ًٍ اٌؼٛاطف اإلٔغب١ٔخ.رح  ׄ                  سإ٠خ اٌىْٛ ِٓ خالي أحبع١ظ اٌشبػش اٌذاخ١ٍخ ٚرؼج١شٖ ػٕٗ   ׄ  

 سائذ االردبٖ اٌٛخذأٟ فٟ األدة اٌؼشثٟ: -ٓٔط

 ٔبصن اٌّالئىخ.  ׄ     أحّذ روٟ أثٛ شبدٞ  ׄ    ِطشاْ   ׄ     اٌجبسٚدٞ   ׄ  

 ِب ػذا :. اٌؼٛاًِ اٌزٝ أػبٔذ ِطشاْ ػٍٝ رى٠ٛٓ  ِز٘جٗ اٌشؼشٞ اٌّزّثً فٟ اٌشِٚبٔغــ١خوً ِّب ٠ٍٟ ِٓ  -ٔٔط

 ٔشؤرٗ فٝ سثٛع ٌجٕبْ اٌد١ٍّخ ٚرؤثشٖ ثٙب .  ׄ     ٌشؼش اٌشِٚبٔغٝ اٌفشٔغٝ .اطالػٗ ػٍٝ ا  ׄ  

 ػٛاطفٗ اٌد١بشخ ٚحغٗ اٌّش٘ف .   ׄ       رٍّزرٗ ػٍٝ ٠ذ اٌىالع١ى١١ٓ  ׄ  

 ِٓ عّبد اٌشؼش اٌدذ٠ذ ػٕذ ِطشاْ -ٕٔط

 أزضاع اٌصٛس ِٓ اٌمذِبء  ׄ   شد   االػزذاد ثبٌج١ذ اٌّف  ׄ   االٌزضاَ ثّٕٙح اٌمص١ذح اٌؼشث١خ  ׄ   اٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ   ׄ  

 .: ٠مصذ ثبٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ ػٕذ اٌٛخذا١١ٔٓ: ٖٔط

 ٚحذح اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ  ׄ   ٚحذح اٌّٛضٛع، ٚحذح اٌدٛ إٌفغٟ  ׄ  

 ٚحذح اٌج١ذ  ׄ    االرفبق ِغ اٌمذِبء ِٚحبوبرُٙ  ׄ  
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 : ِطشآِْ ِظب٘ش اٌزم١ٍذ ػٕذ  -ٗٔط

 .ٚحذح اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ  ׄ   صذق اٌزدشثخ    ׄ      اٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ  ׄ   اد اٌغش٠جخ اٌجؼذ فٟ اٌٍغخ اٌشؼش٠خ ػٓ اٌّفشد  ׄ  

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ عّبد اٌشؼش ػٕذ خ١ًٍ ِطشاْ ِب ػذا: -٘ٔط

 اال٘زّبَ ثبٌصٕؼخ اٌٍفظ١خػٍٝ حغبة اٌّؼٕٝ ٚاٌٛخذاْ       ׄ                            اٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ  ׄ  

 خّبي اٌزص٠ٛش ٚاالػزّبد ػٍٝ اٌخ١بي  ׄ                            اٌصذق اٌشؼٛسٞ  ׄ  

 .ػٕذ ِطشاْ اٌٍغخ اٌشؼش٠خ  ِٓ عّبد- ٙٔط

 ..عزخذاَ األٌفبظ األخٕج١خا  ׄ   اٌؼب١ِخ اٌمش٠جخ ِٓ ٌغخ اٌح١بح ا١ِٛ١ٌخ. األٌفبظ اعزخذاَ   ׄ  

 .األٌفبظ اٌغش٠جخ، ٚاٌجؼذ ػٓ غٍٙخاٌٍغخ اٌاعزخذاَ   ׄ   اٌزشاث١خ اٌزٟ رزغُ ثبٌدضاٌخ ٚاٌفصبحخ األٌفبظ   ׄ  

 ٠مٛي اٌجبسٚدٞ فٟ ثذا٠خ لص١ذرٗ : -7ٔط

   ْٓ يييييييييييي ِِ   ٟ بءَ »أاَلَ، حيييييييييييي َّ َٕييييييييييييبِصيِ « أَْعيييييييييييي َّ ٌْ َُ ا  َسْعيييييييييييي

  
  ًِ ُْ رَْشِخييييييييييييييييْغ ث١ََبٔيييييييييييييييبً ٌَِغييييييييييييييييبئِ َٟ ٌَييييييييييييييي ييييييييييييييي ِ٘  ْْ إِ َٚ 

 
 ػٍٝ عّخ ِٓ عّبد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ:ٔغزذي ثٙزا اٌججذ 

 ا٘زّبُِٙ ثمضب٠ب اٌؼصش  ׄ        اٌزار١خ  اال٘زّبَ ثبٌزدبسة   ׄ  

 .اعزخذاَ اٌٍغخ اٌح١خ   ׄ     ِحبوبح اٌمذِبء فٟ اٌجذء ثبٌٛلٛف ػٍٝ األطالي  ׄ  

 اثشا١ُ٘ حبفع: ٠مٛي -8ٔط

ٓس ػ١يييييييييييييييييَذَن ٠يييييييييييييييييب َػجّيييييييييييييييييبُط أَٔطَمَٕيييييييييييييييييٟ  ٌَِىييييييييييييييييي

  
ًِ اٌطَييييييييييييييِشةِ    َوبٌجَييييييييييييييذِس أَطٍَييييييييييييييَك َصييييييييييييييَٛد اٌجٍُجُيييييييييييييي

 
زَيييييييييييييييييُٗ  ِس يييييييييييييييييشُد أُ  ػ١يييييييييييييييييَذ اٌُدٍيييييييييييييييييِٛط ٌَمَيييييييييييييييييذ َروس

  
اٌِحمَييييييييييييييييتِ   َٚ  َِ  ٠َِٛييييييييييييييييبً رَؤَثسييييييييييييييييَٗ فييييييييييييييييٟ األ٠َّييييييييييييييييب

 
 .االردبٖ اٌّحبفع ػٍٝ شؼشاء اٌد١ً اٌدذ٠ذ ِآخز ِٓ ِؤخًزا اٌغبثم١ٓ اٌج١ز١ٓ ِٓ اعزٕزح

 .اال٘زّبَ ثبٌصٕؼخ ػٍٝ حغبة اٌّؼٕٝ ٚاٌٛخذاْ  ׄ                                      .إٌّبعجبد ثشؼش اٌضائذ اال٘زّبَ  ׄ  

 .ِفِٙٛخ غ١ش وبٔذ ٚإْ اٌّؼد١ّخ اٌٍغخ إٌٝ اٌٍدٛء  ׄ                                       .ٚعطح١زٙب ّٛضٛػبداٌ رفب٘خ  ׄ  

 لبي اٌجبسٚدٞ: -9ٔط

ْٔزَجَييييييييييييييييييييييييَٗ اٌطسييييييييييييييييييييييييبئِشُ  ا َٚ ييييييييييييييييييييييييجَب  ُّ اٌصس  ٔيييييييييييييييييييييييي

  
ييييييييييييييييييييييييييييبِدسُ   َٙ ٌْ ا َٚ  ًُ ِ٘ ييييييييييييييييييييييييييييب اْعييييييييييييييييييييييييييييزََحَش اٌصس َٚ 

 
ٌَْح١َيييييييييييييييييييييييييييب أَْضيييييييييييييييييييييييييييَحِذ األَْسُ  ٌِفَييييييييييييييييييييييييييي١ِْض ا َٚ 

  
ْصييييييييييييييييييييييمٌَُٛخً ٠َ   ييييييييييييييييييييييب إٌسييييييييييييييييييييييبِظشُ َِ َٙ ُٙييييييييييييييييييييييٛ ثِ ٍْ 

 
 :اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ  شؼش فٟ ر١ّض اٌٍغخ عّخ اٌج١ذ ِٓ اعزٕزح

  .ٚحذح اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ  ׄ     . أخز اٌصٛسح ِٓ اٌمذِبء  ׄ  

 .رشاث١خ رزغُ ثبٌدضاٌخ وٍّبد اعزخذاَ  ׄ      .ش١ٛع اٌحىّخ فٟ أشؼبسُ٘  ׄ  

 ٠مٛي ِطشاْ :  -ٕٓط

 أٌشييييييييييييييييييييييييييييييييييؼش رٍج١ييييييييييييييييييييييييييييييييييخ اٌمييييييييييييييييييييييييييييييييييٛافٟ

  
 شيييييييييييييييييييييييييييييييييؼٛس ثٙيييييييييييييييييييييييييييييييييب ١ِٙيييييييييييييييييييييييييييييييييتٚاٌ 

 
 ٚثييييييييييييييييييييييييٗ ِييييييييييييييييييييييييٓ اإل٠مييييييييييييييييييييييييبع ضييييييييييييييييييييييييشة

  
 ال رحبو١ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٗ اٌضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييشٚة 

 
 اٌغّخ اٌشِٚبٔغ١خ  اٌزٟ ٔغزٕزدٙب ِٓ ٘ز٠ٓ  اٌج١ز١ٓ  ٟ٘ 

 اٌٛحذح اٌؼض٠ٛخ   ׄ   ٔضػخ اٌحضْ ٚا١ٌؤط ٚاٌزشبإَ  ׄ    اٌزؼج١ش ػٓ اٌشؼٛس اٌصبدق   ׄ   رم١ٍذ اٌمذِبء  ׄ  
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 ى١١ٓ : ٠مٛي ِطشاْ  فٟ سثبء أحذ اٌشؼشاء اٌىالع١ - ٕٔط

 ٠ييييييييييييب خ١ييييييييييييش ِييييييييييييٓ خييييييييييييظ اٌشثييييييييييييبء ٌييييييييييييٛ أٔييييييييييييٗ

  
 ٠دييييييييييييييييييييشٞ ٌغييييييييييييييييييييبي ِحييييييييييييييييييييبخشا ٚلٍٛثييييييييييييييييييييب 

 
 ٘يييييييييييييييييال ٔؼ١يييييييييييييييييذ ثيييييييييييييييييٗ شيييييييييييييييييجبثه لجيييييييييييييييييً أْ

  
 رٕؼييييييييييييييييييييييٝ ِحجييييييييييييييييييييييب ساحييييييييييييييييييييييال ٚحج١جييييييييييييييييييييييب 

 
 ٠ش١ش ٘زاْ اٌج١زبْ إٌٝ ثؼض اٌّآخز اٌزٟ أخز٘ب ِطشاْ ػٍٝ اإلح١بئئ١ٓ:

 األٌٚٝ ٚاٌثبٌثخ ׄ   وثشح شؼش إٌّبعجبد ׄ   ٖ  وثشح إٌظش فٟ اٌمذ٠ُ ٚرم١ٍذ ׄ     االٔصشاف ػٓ اٌزؼج١ش ػٓ ردبسثُٙ اٌزار١خ  ׄ  

 :  فٟ اٌشثبء ٠مٛي ِطشاْ - ٕٕط

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييِزٞ ِص٠ْئَييييييييييييييييييييييييييييييييييييخُ  َ٘  ف١ْييييييييييييييييييييييييييييييييييييهِ  اٌشس

  
يييييييييييييييييب أَْفيييييييييييييييييَذذُ   ِٗ  أُِصييييييييييييييييي١تَ  َِ ييييييييييييييييييبيْ  ثِييييييييييييييييي َّ  اٌَى

 
ٞ أَرُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييَشٜ  ثَبِو١يييييييييييييييييييييييييييييييييييييبً  ٠ََؼيييييييييييييييييييييييييييييييييييييض 

  
  ْٓ ييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييب ِِ َٙ ي   فِْؼٍِ ْٛ  ٠ُمَيييييييييييييييييييييييييبيْ  لَييييييييييييييييييييييييي

 
ظُ  ٠َييييييييييييييييييب ّْ ُْ  َشييييييييييييييييييي ًْ  ٌَييييييييييييييييييي  َٔٙيييييييييييييييييييبُسنِ  ٠َْىّييييييييييييييييييي

  
ايْ اٌيييييييييييييييييييييييييييييييييي فَبَخييييييييييييييييييييييييييييييييييؤَنِ  َو١ْييييييييييييييييييييييييييييييييييف  َٚ  ضس

 
 ٚخبء ثٗ فٟ األث١بد اٌغبثمخ؟ ِطشاْ ػٍٝ  . ِب اٌزٞ ػبثَٗ 

د األغشا  اٌشؼش٠خ فٟ اٌمص١ذح اٌٛاحذح.  ׄ   االٔشغبي ثبٌّٕبعجبد ٚاٌّدبِالد.  ׄ    ثؼذُّ

سُ٘.  ׄ   َٛ   .اٌؼض٠ٛخػذَ رحمُّك اٌٛحذح   ׄ   اٌزؤثُّش ثبٌمذِبء فٟ أٌفبظُٙ ُٚص

 ٠مٛي ِطشاْ  :  -ٖٕط

يييييييييييييييييييييييب َّ َْٔشيييييييييييييييييييييييبء   َشيييييييييييييييييييييييبءُ اإِلِٔ  فَ يييييييييييييييييييييييب إَرا إ َِ 

  
  ِٗ ْٔطَجَيييييييييييييييكَ  ثِييييييييييييييي ُِ  ا ِعييييييييييييييي١  اٌشعييييييييييييييي١ُ ػٍيييييييييييييييٝ اٌشس

 
 اٌّآخز اٌزٟ أخز٘ب ِطشاْ ػٍٝ اإلح١بئئ١ٓ: ِؤخز ٠ِٓش١ش ٘زا اٌج١ذ إٌٝ 

 االٔصشف ػٓ إٌفظ اإلٔغب١ٔخ ׄ   وثشح شؼش إٌّبعجبد  ׄ   وثشح إٌظش فٟ اٌمذ٠ُ ٚرم١ٍذٖ   ׄ    غ١بة اٌٛحذح اٌؼض٠ٛخׄ  

 :  ٠مٛي ِطشاْ - ٕٗط

َُ  رَِدٍسييييييييييييييييييييييخ   اٌِؼييييييييييييييييييييييَشاقِ  ٍِِييييييييييييييييييييييهَ  - َعييييييييييييييييييييييال َٚ 

  
يييييييييييييييييذَ   ْٔ ييييييييييييييييياليُ  أَ ِٙ ُْ  اٌ ٌَييييييييييييييييي َُ  ٠َفُْزيييييييييييييييييهَ  َٚ يييييييييييييييييب َّ  رَ

 
َٓ  ٠َييييييييييب ييييييييييَزا ُحْغيييييييييي ييييييييييَزا فِييييييييييٟ اٌزسييييييييييبجِ  َ٘  اٌصييييييييييجٟ  َ٘

  
ِٗ  أَْصيييييييييييييييييييييَذقُ  اٌحيييييييييييييييييييييتُّ   َُ  ف١ِييييييييييييييييييييي اإِلْويييييييييييييييييييييَشا َٚ 

 
 . ِب اٌزٞ ػبثَٗ  ِطشاْ ػٍٝ  ٚخبء ثٗ فٟ األث١بد اٌغبثمخ؟

د األغشا  اٌشؼش٠خ فٟ اٌمص١ذح اٌٛاحذح.ر  ׄ   بِالد.االٔشغبي ثبٌّٕبعجبد ٚاٌّد  ׄ    ؼذُّ

سُ٘.  ׄ   َٛ  .اٌؼض٠ٛخػذَ رحمُّك اٌٛحذح   ׄ   اٌزؤثُّش ثبٌمذِبء فٟ أٌفبظُٙ ُٚص

 ٠مٛي ِطشاْ  : - ٕ٘ط

ييييييييييييييب َحج١ِجييييييييييييييبً  ٠َييييييييييييييب - اُٖ  ٌِييييييييييييييٟ َِ َٛ  َحج١ِييييييييييييييتُ  ِعيييييييييييييي

  
  ِٗ ثِييييييييييييييييي َٚ  َْ ْٓ  َويييييييييييييييييب ييييييييييييييييي ِِ  َٞ ٟ ِصيييييييييييييييييجَب ِِ  ١َِ٘يييييييييييييييييب

 
ييييييييييييييذَ  ْٔ ْٛ  أَ ُْ  ٌَيييييييييييييي ْٓ  ٌَيييييييييييييي  َشييييييييييييييجَبثِٟ فَ أ١ٌَِيييييييييييييي رَُىيييييييييييييي

  
  ُْ َِ  ََٔضييييييييييييييييييبَسحُ  ٌِييييييييييييييييييٟ رُِطييييييييييييييييييتْ  ٌَيييييييييييييييييي  األ٠َسييييييييييييييييييب

 
 ٠ش١ش اٌج١زبْ إٌٝ عّخ ِٓ عّبد اٌشِٚبٔغ١خ ػٕذ ِطشاْ ٟٚ٘:

 أخز اٌصٛس ِٓ اٌمذِبء  ׄ              االِزضاج ثبٌطج١ؼخ  ׄ           اٌصذق اٌشؼٛسٞ ׄ        اٌخ١بي اٌىٍٟ فٟ األث١بد ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6376ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؤوذ ِٓ اإلخبثبد اضغظ ػٍٝ اٌشاثظ  ) 
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