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 توطئة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فأبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 ربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .أفصح الخلق لسانا وأع

 ثم أما بعد.

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

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

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

غري أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا ىل أ ن    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم.

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة ما يلدموهه  ات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها امتدريب

من ا جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال جاابت اخلطب  

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

 واحلل  مفا ػليم أ هيا امطامة ا ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 : و١ف لحِص جٌىٌٚس جٌؼرح١ْس ؟ِٔ

ُ ليحَ         جٌؼرحْي١ْٛ ذٕميً ٘ـ ذؼى  ٔؿحـ غٌٛز أذيٟ ِٓيٍُ جٌهٍجْيحٟٔ ٞيى جيِي١٠ٛٓ   غي ٕٖٔلحِص جٌىٌٚس جٌؼرح١ْس ْٕس ؾـ :

 جٌهالفس ِٓ وِٗك ئٌٝ ذغىجو ذحٌؼٍجق  

 : ِح ِظحٍ٘ ضطٌٛ جٌك١حز جالؾطّحػ١س فٝ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٝ ؟ِٕ

 لحَ جٌؼرح١ْْٛ ذٕمً ِمٍ جٌهالفس ِٓ وِٗك ئٌٝ ذغىجو ذحٌؼٍجق ، ٚلى أوٜ يٌه ئٌٝ :ؾـ : 

ِٓ ضٍف ٚذيًل ضّػيً يٌيه فيٟ ذٕيحص جٌمٛيٌٛ جٌطيٟ ٖي١ى٘ح جٌهٍفيحص  ـ ضأغٍ جٌؼٍخ فٟ وػ١ٍ ِٓ أٌِٛ ق١حضُٙ ذحٌكٟحٌز جٌفح١ٌْسٔ

 جٌؼرح١ْْٛ ، فٟال ػٓ أٔٛجع جي٠ؼّس ٚجيٍٖذس ٚجٌّالذّ ٚغ١ٍ يٌه ِٓ جيٌِٛ جٌطٟ لٍى جٌؼٍخ ف١ٙح جٌفٍِ  

ش جٌُٔىليس قٍويح  جٌطٟ وحٔص ضكًّ جٌىٍج١٘س ٌٍؼيٍخ   ٚويًٌه : جٌٗؼٛذ١س )ـ جٔطٍٗش قٍوحش غ٠ٍرس ػٍٝ جٌّؿطّغ جٌؼٍذٟ ِػً ٕ

) جٌٌُجوٖييط١س ٚ جٌّح٠ٛٔييس ٚجٌُّوو١ييس   ٚ٘ييًج ال ٠ؼٕييٟ أْ جٌّؿطّييغ جٌؼرحْيٟ وييحْ ِييٕكال ذييً جلطٛييٍ ػٍييٝ ٠رمييحش أٚ فثييحش  وــــيـ 

 ِكىٚوز ِٓ جٌّؿطّغ جٌؼٍذٝ  

رؼٝ وحٔص ظٍٙش فٟ جٌّمحذً جٌكٍوحش جٌى١ٕ٠س جٌّٟحوز ٌطٍه جٌكٍوحش جٌفحْىز ِػً ) جٌُ٘ى   فىّح وحٔص جٌهّحٌجش ضّطٍة ذحٌ -ٖ

 ِٓحؾى ذغىجو ٚغ١ٍ٘ح ضؼٍّ ذحٌؼرحو ٚجٌٕٓحن ٚجٌٛػحظ ٚج١ٌٍّٛٓ  

   ِح ِظحٍ٘ جَو٘حٌ جٌك١حز جٌؼ١ٍّس فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ؟ ِٖ

 ـ جٌطأغٍ ذحٌػمحفحش جيؾٕر١س ٚجٌم١حَ ذحٌطْٛغ فٟ جٌطٍؾّس ٌٍؼٍَٛ جٌّهطٍفس  ٔؾـ : 

 ج١ٌٍّّٓٓ ٚأٚكحخ ضٍه جًٌٍّ ٚجٌٕكً جينٍٜ   ـ ظٌٙٛ ِح٠ّٓٝ ذـ )ػٍُ جٌىالَ  ٔظٍج يْ جٌؿىي جٖطى ذ١ٕٓ

 ـ ضُػُ جٌّؼطٌُس جٌٍو ػٍٝ جٌّالقىز ٚجضٓؼص وٌجْطُٙ ِّح أوٞ ئٌٝ ظٌٙٛ فٍٓفس ئْال١ِس  ٖ

 : جَوٍ٘ش  جٌػمحفس جٌى١ٕ٠س ٚجٌٍغ٠ٛس ٚجيوذ١س فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٝ جَوٍ٘ج ٚجْؼح   ٚٞف يٌه   ِٗ 

 ُ ٚئػٍجذٗ ٚ ذ١حْ أٚؾٗ ئػؿحَٖ  ـ ج٘طُ جٌؼٍّحص ذطف١ٍٓ جٌمٍآْ جٌى٠ٍٔؾـ : 

 ـ ظٍٙش جًٌّج٘د جٌفم١ٙس جٌىرٍٜ  ٕ

 ـ ج٘طُ جٌؼٍّحص ذؼٍُ جٌكى٠ع ٌٚٚجضٗ ٚظٍٙش وطد جٌٛكحـ " جٌرهحٌٜ ٍُِٚٓ " ٖ

 ـ جَوٍ٘ش جٌؼٍَٛ جٌٍغ٠ٛس ٚجيوذ١س : ظٍٙ فٟ جٌرٍٛز ٚجٌىٛفس ًِ٘رحْ ٌغ٠ٛحْ ٠ٙطّحْ ذحٌطأ١ًٚ ٌٍىٌجْحش ٗ

    جٌٕك٠ٛس ٚجٌٍغ٠ٛس       

 ـ قظٟ جٌٗؼٍ ٚجٌٕػٍ ذحال٘طّحَ ، فظٍٙش ًِج٘د أو٠رس ِطٕٛػس ٚضؼىوش جيغٍجٜ جٌٗؼ٠ٍس ذظٌٙٛ ٘

 جٌؿى٠ى ِٕٙح وّح ضؿىو جٌٕػٍ ذحال٘طّحَ ٚضٕٛع ذ١ٓ جٌهطحذس ٚجٌىطحذس      
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 –حي جٌه١يييييييي –جٌّؼيييييييحٔٝ  –)جيٌفيييييييحظ :: ٚٞيييييييف ِظيييييييحٍ٘ ضطييييييييٌٛ جٌٗيييييييؼٍ فيييييييٟ جٌؼٛييييييييٍ جٌؼرحْيييييييٝ ِيييييييٓ ق١ييييييييعِ٘ 

 جٌٌٛٛ ٚجٌّؼحٔٝ  

        ِحٌص ئٌٝ جٌٌٓٙٛس       -: جيٌفحظ -ٔ

 جضؿٙص ئٌٝ جٌؼّك   -: جٌّؼحٟٔ -ٕ

 ضّحَؼ جٌكٟحٌجش  وحْ ذ١ٓطح ٚجٞكح فأٚرف ٌٚٛز ِؼمىز ِٓح٠ٍز ٌٍك١حز جٌؿى٠ىز جٌطٟ ٖحذٙح جٌطؼم١ى جٌٕحضؽ ػٓ :جٌه١حي -ٖ

    ِّح أوٜ ئٌٝ:جٌٌٛٛ ٚجٌّؼحٟٔ  ِحي جٌٗؼٍجص ئٌٝ جٌطفٕٓ فٟ  -: جٌٌٛٛ ٚجٌّؼحٟٔـ ٗ

 غٍرس ؾحٔد جٌٕٛؼس  -

ٛج جٌؼح٠فس ؾحٔرح -       ٔكَّ

  ضطٍق جيوذحص ئٌٝ ِٛٞٛػحش ؾى٠ىز أِال٘ح ػ١ٍُٙ جٌؼٍٛ :  جٌّٛٞٛػحش -٘

ٌ ًٌٌٚه ٠ٚطٟف يٌه فٟ فٓ جالػطًجٌ فحٌٕحذغس فٟ جػطًجٌٖ ٠ٌٛٛ ٔفٌٛ جٌٕحِ ِٕٗ ذؼى ضٙى٠ى جٌٕؼّحْ ٌٗ ذرؼ١ٍ أؾٍخ وٕٖ٘ٛ ذحٌمح 

 فحٌٕحِ ٠ٍٙذْٛ ِٕٗ نٛفح ِٓ ػىٚجٖ :

 فييييييييييييييييييييييييال ضطٍوٕييييييييييييييييييييييييٟ ذحٌٛػ١ييييييييييييييييييييييييى وييييييييييييييييييييييييإٟٔٔ        

  
 ئٌيييييييييٝ جٌٕيييييييييحِ ِطٍيييييييييٟ ذيييييييييٗ جٌميييييييييحٌ أؾيييييييييٍخ   

 
 أِح جٌٗحػٍ جٌؼرحْٟ أذٛ ٔٛجِ فٟ جػطًجٌٖ فأٗ ٠ٓطهىَ ٌغس ذ١ٓطس ٠فّٙٙح جٌٕحِ :

 ذييييييييييييييييييييييييييه أْيييييييييييييييييييييييييييطؿ١ٍ ِييييييييييييييييييييييييييٓ جٌيييييييييييييييييييييييييييٍوٜ                      

  
 ٚ أػيييييييييييييييييٛي ِيييييييييييييييييٓ ْيييييييييييييييييطٛجش ذحْيييييييييييييييييه   

 
ََ جػطّى جيٍْٛخ جٌؿى٠ى فٟ جٌٗؼٍ نالي جٌؼٍٛ جٌؼرحْٝ؟ِٙ  : ػال

 جٌطُجٚؼ ذ١ٓ جٌفىٍ ٚجٌّؼحٟٔ      -ٔ

 ١ٖٛع ضٍف جٌك١حز فٍلص جٌٍغس         -ٕ

                             جْطكىجظ ِٛٞٛػحش ؾى٠ىز ِػً ) ٚٚف جٌىٌٚ ٚجٌمٌٛٛ ٚجٌكىجتك ِٚؿحٌّ جٌٍٙٛ ٚجٌرٍن  -ٖ

 جٌٙؿحص    –جٌفهٍ  –جٌّىـ  –حش جٌطم١ٍى٠س ِػً ) جٌغُي ضطٌٛ جٌّٛٞٛػ -ٗ 

   https://dardery.site/archives/3462ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  ) 

 على الشعر في العصر العباسي تـــدريـــب

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

   )       ذحٌؼٍجق  ذغىجو ئٌٝ وِٗك ِٓ جٌهالفس ِمٍ ذٕمً جٌؼرح١ْْٛ لحَ -ٔ

   )      ِٕكال ق١ع غٍد ػ١ٍٗ جٌّؿْٛ ٚجٌُٔىلس  وٍٗ جٌؼرحْٟ جٌّؿطّغ وحْ -ٕ

   )      جٌّهطٍفس ؼٌٍٍَٛ جٌطٍؾّس فٟ ذحٌطْٛغ ٚلحِٛج جيؾٕر١س ذحٌػمحفحش جٌؼٍخ ضأغٍ -ٖ

   )      ذحٌٍَٚ   جٌؼٍخ ضأغٍ ٌرغىجو وِٗك ِٓ جٌهالفس ِمً ٔمً ػٍٝ ضٍضد -ٗ

   )   جينٍٜ  ٚجٌٕكً جًٌٍّ ضٍه ٚأٚكحخ ج١ٌٍّّٓٓ ذ١ٓ ٌٍؿىي ٔظٍج  جٌىالَ ػٍُ) ذـ ٠ّٓٝ ِح ظٍٙ -٘

   )         جيِٛٞ  جٌؼٍٛ فٟ جٌفم١ٙس جًٌّج٘د ظٍٙش -ٙ

   )     جٌٛكحـ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ  وطد ٚظٍٙش ٌٚٚجضٗ جٌكى٠ع ذؼٍُ جٌؼٍّحص ج٘طُ -7

   )      جٌرىجٚز ٚجٌغٍجذس  ئٌٝ ِحٌص جٌؼرحْٟ جٌؼٍٛ فٟ جٌٗؼٍ فٟ  جيٌفحظ -8

   )   ٚجٌّؼحٟٔ  جٌفىٍ ذ١ٓ جٌطُجٚؼ ػٍٝ جػطّى جٌؼرحْٟ جٌؼٍٛ فٟ جٌٗؼٍ فٝ ؾى٠ى أٍْٛخ ٖحع ٌمى -9

   )     ٚجالػطًجٌ ٚجٌغُي ٚجٌمٌٛٛ جٌىٌٚ ٚٚف جٌؼرحْٟ ٌؼٍٛج فٟ جٌؿى٠ىز ِٓ جيغٍجٜ -ٓٔ

   )   قحفع جٌؼٍخ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ػٍٝ جٌطمح١ٌى جٌؼٍذ١س  ، ٌُٚ ١٠طأغٍٚج ذحٌكٟحٌز جٌفح١ٌْس   -ٔٔ

   )   جٌٗؼٛذ١س ٟ٘ قٍوس ضٓطٙىف جإلػالص ِٓ ِىحٔس جٌؼٍخ،  ٚجٌك١ ِٓ جٌؿ١ٕٓحش غ١ٍ جٌؼٍذ١س   -ٕٔ

https://dardery.site/archives/3462
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   )       ّؿطّغ جٌؼرحْٟ  ذؼٝ جٌكٍوحش جٌغ٠ٍرس وحٌُٔىلس ظٍٙش فٟ جٌ -ٖٔ

   )     ٖحع جٌطٍف ٚجٌرُل فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ٔط١ؿس ٌطأغٍ جٌؼٍخ ذحٌكٟحٌز جٌفح١ٌْس  -ٗٔ

   )     ظٍٙش جٌفٍٓفس جإلْال١ِس  فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ٔط١ؿس ١ٖٛع ق١حز جٌطٍف ٚجٌرُل  -٘ٔ

   )      ْٟ ٔط١ؿس ٌغٍرس ض١حٌ جٌّؿْٛ ٚجٌُٔىلس ٞؼف ض١حٌ جٌُ٘ى فٟ جٌّؿطّغ جٌؼرح -ٙٔ

   ) جٌٗؼ٠ٍس  جيغٍجٜ ٚضؼىوش ِطٕٛػس أو٠رس ًِج٘د فظٍٙش فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ،  ذحال٘طّحَ ٚجٌٕػٍ جٌٗؼٍ قظٟ -7ٔ

   )     ِٓ ّْحش جٌه١حي فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ جٌرٓح٠س  ٚجٌٛٞٛـ ٚجٌرؼى ػٓ جٌطؼم١ى  -8ٔ

   )      جٌؼرحْٟ ذحٌؼّك ٔط١ؿس ٌطّحَؼ جٌكٟحٌجش جضّٓص جٌّؼحٟٔ فٟ جٌٗؼٍ  -9ٔ

   )        ٌلص جٌٍغس فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ٔط١ؿس ٌك١حز جٌطٍف ٚجٌٕؼ١ُ  -ٕٓ

   )   .جٌؼرح١١ْٓ ِٓ جٌٍٓطس ػٍٝ جالْط١الص جْطٙىفص ١ْح١ْس قٍوحش ٟ٘ ٚجٌُّوو١س ٚجٌٌُجو١ٖس جٌّح٠ٛٔس -ٕٔ

   )    ِٕكالً  ٠ىٓ ٌُ جٌؼرحْٟ جٌّؿطّغ أْ ئال جٌُٔىلس ٚ جٌّؿْٛ ٚ جٌٍٙٛ جٔطٗحٌ ِٓ جٌٍغُ ػٍٟ -ٕٕ

   )    . ٚجٌمٌٛٛ جٌىٌٚ ٚٚف  جٌؼرحْٟ جٌؼٍٛ فٟ ضطٌٛش جٌطٟ جٌمى٠ّس جيغٍجٜ ِٓ -ٖٕ

   )        جٌفح١ٌْس ذحٌكٟحٌز جٌطأغٍ ٔط١ؿس جٌؼرحْٟ جٌّؿطّغ ئٌٝ جٌفٓحو ػٛجًِ وً ضٍٓذص -ٕٗ

   )   ئْال١ِس   فٍٓفس ظٌٙٛ ئٌٝ أوٞ ، ِّح وٌجْطُٙ ٚجضٓؼص جٌّالقىز ػٍٝ جٌٍو جٌّؼطٌُس ضُػُ -ٕ٘

   https://dardery.site/archives/3462ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  ) 

 :تخٌر الصواب لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة – 2س 
 حِص جٌىٌٚس جٌؼرح١ْس ْٕس:ل -ٔ

 ٘ـٖٖٔׄ   ٘ـٕٖٔׄ   ٘ـٖٕٔׄ   ٘ـٕٕٔׄ  

 ِحي جٌٗؼٍجص فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ئٌٝ جٌطفٕٓ فٟ جٌٌٛٛ ٚجٌّؼحٟٔ فىحْ ِٓ ٔط١ؿس يٌه :  -ٕ

 ِحٌٛج ئٌٝ جالذطىحٌ فٟ جيٌفحظׄ   ِحٌٛج ئٌٝ جٌٕٛؼس ٚ جٌؼح٠فسׄ  

ٛج جٌؼح٠فسׄ   ِحٌٛج ئٌٝ جٌؼح٠فسׄ    ِحٌٛج ئٌٝ جٌٕٛؼس ٚ َٔكَّ

 وحْ ِمٍ جٌهالفس فٟ ػٍٛ جٌىٌٚس جٌؼرح١ْس: -ٖ

 ذغىجوׄ       جٌىٛفسׄ    نٍْحْׄ   وِٗكׄ  

 جٌٗؼٛذ١س ِٓ جٌكٍوحش جٌغ٠ٍرس ػٍٝ جٌّؿطّغ جٌؼٍذٟ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ، ٚجٖطٍُٙش ذـ    -ٗ

 جٌطكًٍُّ جٌى٠ٕٟ ٚجٌُهٍُمٟ ׄ   جإلػالص ِٓ ِىحٔس جٌؼٍخ ׄ  

 س جٌؼٍخ ٚضف١ًٟ جٌؼؿُ ػ١ٍُٙ وٍج١٘ׄ   جالٍٔٛف ئٌٝ جٌهٍّ ٚجًٌٍّجش ׄ  

٠َِِّٛس ٚيٌه فٟ ِى٠ٕطٟ:  -٘ ٠َِِّٛس ٚجٌٍَُّغ ِْ ذطأ١ًٚ جٌىٌجْحش جٌَّْٕك ح َّّ طَ ْٙ َ٠ ِْ ٠َِّٛح ِْ ٌَُغ َ٘رَح ًْ َِ  ظٍٙ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ 

 جٌرٍٛز ٚ ذغىجوׄ   جٌىٛفس ٚ جٌرٍٛزׄ   جٌىٛفس ٚ ذغىجوׄ   ذغىجو ٚ جًٌّٛٚׄ  

 رس ػٍٝ ٔمً جٌؼحّٚس جإلْال١ِس جٌٟ ذغىجو  ِح ػىج: :وً ِّح ٠ٍٟ ِٓ  جٌٕطحتؽ جٌّطٍض  -ٙ

 جٌّكحفظس ػٍٝ جٌطمح١ٌى جٌؼٍذ١سׄ   جنطال٠ جٌؼٍخ ذحيُِ جينٍٜׄ  

 ضطٌٛ جٌفحظ جٌؼٍذ١سׄ   ظٌٙٛ ػٍُ جٌىالَׄ  
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 ضأغٍ جٌؼٍخ فٟ ػٍٛ جٌىٌٚس جٌؼرح١ْس ذحٌكٟحٌز: -7

 جٌٕٙى٠سׄ   جٌٍِٚح١ٔسׄ   جٌفح١ٌْسׄ   جإلغ٠ٍم١سׄ  

 جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٌٌٍٓٙٛس ٔط١ؿس : ِحٌص جٌفحظ  -8

 ضم١ٍى غ١ٍ جٌؼٍخׄ    ِكحوحز جيُِ جالنٍٜׄ    ق١حز جٌطٍف ٚجٌرًلׄ   جٌرؼى ػٓ جٌطٍجظׄ  

 ِٓ ِظحٍ٘ ضأغٍ جٌؼٍخ فٟ ق١حضُٙ جالؾطّحػ١س ذحٌفٍِ  :  -9

 ػسجٌػح١ٔس ٚجٌػحٌׄ            ضطٌٛ جيغٍججٜ جٌٗؼ٠ٍس ׄ    ظٌٙٛ ػٍَٛ جٌٍغسׄ   ذٕحص جٌمٌٛٛ ٚجٌىٌٚׄ  

 ِٓ جٌىػٛجش جٌى١ٕ٠س جٌغ٠ٍرس جٌطٟ ظٍٙش فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ: -ٓٔ

 جٌرٛي٠سׄ   جٌّح٠ٛٔسׄ   جٌّح١ْٔٛسׄ   جٌرحذ١سׄ  

 جٌفٍلس جٌطٟ ضُػَّّص جٌٍو ػٍٝ أٚكحخ جًٌٍّ ٚجٌَِّٕكً جٌى١ٕ٠س جينٍٜ ٟ٘:  -ٔٔ

ْؼطٌُس ׄ   جٌر٠ٍٛس ׄ   ج١ٌٗؼ١س ׄ   جيٖؼ٠ٍس ׄ   ُّ  جٌ

 ؼٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ  ِح ػىج  :وً ِّح ٠ٍٟ ِٓ ّْحش  جٌٗ  -ٕٔ

 ؾُجٌس جيٌفحظׄ           ظٌٙٛ أغٍجٜ ٖؼ٠ٍس ؾى٠ىزׄ                ضؼم١ى جٌه١حيׄ              جٌطُجٚؼ ذ١ٓ جٌفىٍ ٚجٌّؼٕٝׄ  

 ِٓ ِظحٍ٘ جٌٕٟٙس جٌؼ١ٍّس جٌطٟ  ٖٙىش ضطٌٛج ور١ٍج فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ:  -ٖٔ

 ٠ٍرس فٟ جٌّؿطّغ جإلْالِٟظٌٙٛ قٍوحش غׄ   ظٌٙٛ جٌفٍٓفس جإلْال١ِسׄ  

 وً ِح ْركׄ   ق١حز جٌطٍف ٚجٌرًلׄ  

 جٌؼٍُ جًٌٞ ظٍٙ ٔط١ؿس جٖطىجو جٌؿىي ذ١ٓ ج١ٌٍّّٓٓ ٚأٚكحخ جًٌٍّ ٚجٌٕكً جينٍٜ ٘ٛ: -ٗٔ

 ػٍُ جٌطف١ٍٓׄ   ػٍُ جٌىالَׄ   ػٍُ جٌكى٠عׄ   ػٍُ جٌفمٗׄ  

 ، ٚو١ًٌ يٌه وحْ ٌٍىٌجْحش جٌٍغ٠ٛس ١ٌٛٔد ِٓ جٌٕٟٙس جٌؼ١ٍّس فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ -٘ٔ

وز ׄ    ظٌٙٛ وطد جٌٛكحـ ٚجال٘طّحَ ذؼٍُ جٌكى٠ع ׄ   طؼىِّ ُّ  ظٌٙٛ جٌؿى٠ى ِٓ جيغٍجٜ جٌٗؼ٠ٍس جٌ

 ظٌٙٛ ًِ٘ر١ٓ ٠ٙطّحْ ذحٌطأ١ًٚ ٌٍىٌجْحش جٌٕك٠ٛس ׄ    ظٌٙٛ ػٍُ جٌىالَ ٌٍٍو ػٍٝ جٌّالقىز ٚجٌُٔحولس ׄ  

 ْٟ :ِٓ جيْرحخ جٌطٟ وػص ٌطؼم١ى جٌه١حي جٌٗؼٍٞ فٟ جيوخ جٌؼرح -ٙٔ

 ضّحَؼ جٌكٟحٌجشׄ              ٠غ١حْ جٌٕٛؼس جٌٍفظ١سׄ           ظٌٙٛػٍَٛ جٌٍغسׄ   لٛز ن١حي جٌٗؼٍجصׄ  

 ِٓ ِظحٍ٘ جٌطؿى٠ى  فٟ جٌم١ٛىز فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ :  -7ٔ

ٞٛػٗ ِرحٍٖزׄ   ظٌٙٛ أغٍجٜ ٖؼ٠ٍس ؾى٠ىزׄ   ْٛ َِ  ونٛي جٌٗحػٍ فِٟ 

 ْرك وً ِحׄ   ظٌٙٛ ٚٚف جٌكىجتك ٚ جٌمٌٛٛ ٚجٌىٌُّٚׄ  
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 وً ِّح ٠ٍٟ ِٓ ِظحٍ٘ ضأغٍ جٌؼٍخ ذحٌفٍِ ِح ػىج : -8ٔ

 ظٌٙٛ ض١حٌ جٌّؿْٛ ٚجٌُٔىلسׄ                             ١ٖٛع ق١حز جٌطٍفׄ  

 ضم١ٍى جٌؼٍخ ٌٍفٍِ فٟ ذٕحص جٌمٌٛٛ ٚجي٠ؼّس  ٚجٌّالذّ ׄ      جَو٘حٌ جٌىٌجْحش جٌٍغ٠ٛسׄ  

 جٌؼرحْٟ:ِٓ جيغٍجٜ جٌٗؼ٠ٍس جٌطٟ ضطٌٛش فٟ جٌؼٍٛ   -9ٔ

 ؾ١ّغ ِح ْركׄ   جٌفهٍׄ   جٌغُيׄ   جٌّىـׄ  

 ِٓ جيغٍجٜ جٌٗؼ٠ٍس جٌؿى٠ىز جٌطٟ ظٍٙش فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ: -ٕٓ

 جٌٙؿحصׄ                ٚٚف جٌمٌٛٛ ٚجٌكىجتكׄ   جٌغُيׄ   جٌفهٍׄ  

  -ِٕٔٓ ِظحٍ٘ ضأغٍ جٌؼٍخ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ذحٌفٍِ فٟ ق١حضُٙ جالؾػّحػ١س  -ٕٔ

 ٔٗأز ػٍُ جٌىالَׄ   ضٕٛع جي٠ؼّسׄ   جال٘طّحَ ذؼٍُ جٌكى٠عׄ   ي ٔكٛ جٌطؼم١ىجالضؿحٖ ذحٌه١حׄ  

 ظٍٙش وطد جٌٛكحـ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ٔط١ؿس ٌال٘طّحَ ذؼٍُ : -ٕٕ

 ػٍُ جٌىالَׄ           جٌكى٠عׄ   جٌفمٗ ׄ   جٌطف١ٍٓׄ  

 ِٓ ّْحش جٌٗؼٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ِٓ ق١ع جيٌفحظ : -ٖٕ

 ِحٌص ئٌٝ جٌطؼم١ىׄ   ِحٌص ئٌٝ جٌٌٓٙٛسׄ   ئٌٝ جٌرىجٚز ِحٌص ׄ   ِحٌص ئٌٝ جٌهٗٛٔسׄ  

 ِٓ ّْحش جٌٗؼٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ِٓ ق١ع جٌّؼحٟٔ : -ٕٗ

 ِحٌص ئٌٝ جٌه١حيׄ   ِحٌص ئٌٝ جٌٌٓٙٛسׄ   ِحٌص ئٌٝ جٌؼّك ׄ   ِحٌص ئٌٝ جٌرٓح٠سׄ  

 جضُٓ جٌه١حي فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ذـ: -ٕ٘

 ٌطم١ٍى ٌٍمىِحصجاللطرحِ ٚجׄ   جٌٛٞٛـׄ   جٌطؼم١ىׄ   جٌرٓح٠سׄ  

   https://dardery.site/archives/3462ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  ) 

 :تخٌر الصواب لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة – 3س 
 لحي جٌّطٕرٟ فٟ ِىـ وحفٌٛ : -ٔ

َويييييييييييييييُ َٚ  َِ ًِ  ٌِظَيييييييييييييييال يييييييييييييييٓ ِػٕيييييييييييييييَىنَ  ج١ٌٍَييييييييييييييي  ٠َيييييييييييييييىٍ  ِِ

  

    ٍُ َّْ  ضَُهرِّييييييييييييييييييييييييي ٠َِّٛيييييييييييييييييييييييييسَ  أَ ًِخُ  جٌّحَٔ  ضَىييييييييييييييييييييييييي

 
 ِح والٌس ٌٚٚو وٍّس " جٌّح٠ٛٔس " فٟ جٌر١ص جٌٓحذك ؟ 

 جٔطٗحٌ وػٛجش و١ٕ٠س غ٠ٍرس ػٍٝ جٌّؿطّغ جٌؼٍذٟ ׄ      جٌطأغٍ ذحٌفٍٓفس ٚػٍُ جٌىالَ ׄ  

 فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟق١حز جٌطٍف ٚجٌرًل  ׄ     وٍج١٘س جٌؼٍخ ٚضّؿ١ى قٟحٌز جٌفٍِ ׄ  
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 ٠مٛي جٌركطٍٞ فٟ ٚٚف ذٍوس لٍٛ جٌؿؼفٍٞ: -ٕ

ٓ َِ أٜ ٠يييييييييييييييييييح ؤ٠َطَٙيييييييييييييييييييح جٌَكٓيييييييييييييييييييٕحصَ  جٌرٍَِويييييييييييييييييييسَ  ٌَ ٌُ 

  
ج٢ِٔٓييييييييييييييييييييييحشِ     غح١ٔٙييييييييييييييييييييييح الَقييييييييييييييييييييييص ئِيج َٚ َِ 

 

ييييييييييييييييييح ذَِكٓيييييييييييييييييرِٙح يييييييييييييييييٓ أََّٔٙ ِِ  ًِ ضرَطِٙييييييييييييييييييح فَٟيييييييييييييييييي ٌُ 

  
ٍُ  ٚجِقييييييييييييييييييَىزً  ضَُؼييييييييييييييييييىُّ     جٌرَكيييييييييييييييييي  غح١ٔٙييييييييييييييييييح َٚ

 

يييييييييييييييييٙح َويييييييييييييييييحٌَغ١ٍٜ ِوؾٍَيييييييييييييييييسَ  ذيييييييييييييييييحيُ  ِيييييييييييييييييح ُٓ  ضُٕحفِ

  
ِٓ  فييييييييييٟ    أ٠َييييييييييٛجٌجً  ٠َييييييييييٌٛجً  جٌُكٓيييييييييي  ضُرح١٘ٙييييييييييح َٚ

 
 ض١ٍٗ جيذ١حش جٌٓحذمس ئٌٝ ٠ر١ؼس جٌك١حز  جالؾطّحػ١س فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ِٓ ق١ع:

 جٌٕٟٙس جٌؼ١ٍّس ٚٔٗح٠ قٍوس جٌطٍؾّس ׄ     ق١حز جٌطٍف ٚجٌرًل فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ׄ  

 ٌٍٙٛ ٚجٌّؿْٛ ظٌٙٛ ض١حٌ ج ׄ     ظٌٙٛ ذؼٝ جٌكٍوحش جٌغ٠ٍرس فٟ جٌّؿطّغ وحٌُٔىلس ׄ  

 ٠مٛي ػّحٌز ذٓ ػم١ً فٟ ِىـ ذغىجو: -ٖ

 أػح٠ٕيييييييييييييص فيييييييييييييٟ ٠يييييييييييييٛي ِيييييييييييييٓ جيٌٜ أٚ ػيييييييييييييٍٜ       

 ٚييييييييييييفح جٌؼيييييييييييي١ٕ فييييييييييييٟ ذغييييييييييييىجو ٚجنٟييييييييييييٍ ػييييييييييييٛوٖ       

  

  ِٜ  ورغييييييييييييييييييييييييييييىجو وجٌجً ئٔٙييييييييييييييييييييييييييييح ؾٕييييييييييييييييييييييييييييس جيٌ

 ٚػييييييييييييي١ٕ ْيييييييييييييٛج٘ح غ١يييييييييييييٍ ٚيييييييييييييحف ٚال غيييييييييييييٝ

 

 ح ّْحش ً٘ج جٌططٌٛ ِٓ جٌر١ط١ٓ جٌٓحذم١ٓ جْطٕطؽ جٌغٍٜ جٌٗؼٍٞ جًٌٞ ضطٌٛ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ، ِر١ٕ

   جٌّىـ ،  ٌُ ٠ؼى لحٍٚ ػٍٝ ِىـ جٌرٍٗ ذً ظٍٙ ِىـ جٌّىْׄ  

  ٌٍّكرٛذس جٌغُي ، جضؿٗ ئٌٝ جٌٛفحش جٌّؼ٠ٕٛسׄ  

      جٌٛٚف ، جضؿٗ جٌٗؼٍجص ئٌٝ ٚٚف جٌمٌٛٛ ٚجٌرٍنׄ  

 جٌُ٘ى ، جضؿٗ جٌٗؼٍجص ئٌٝ جٌىػٛز ئٌٝ ضٍن جًٌٍّجش ٚجٌؼًّ ٌألنٍزׄ  

 لحي أذٛ ٔٛجِ :  -ٗ

ييييييييييييييي ِِ َٙيييييييييييييييٜٛ ًُ قح ُ  ضَِؼيييييييييييييييدُ  جٌ خُ  ٠َٓيييييييييييييييطَِهفُّٗ ٍَ                جٌطَييييييييييييييي

  
َّ  ٌَييييييييُٗ  ٠َُكييييييييكُّ  ذَىييييييييٝ ئِْ    ِٗ  ِييييييييح ٌَيييييييي١  ٌَِؼييييييييدُ  ذِيييييييي

 
 جْطٕطؽ ِٓ نالي جٌر١ط١ٓ ّْس ِٓ ّْحش جٌٗؼٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ِٓ ق١ع جيٌفحظ 

 حظ ذحٌؿُجٌس ٚجٌمٛز جضطّٓص جيٌف ׄ     ِحي جٌٗؼٍجص ئٌٝ جْطهىجَ جيٌفحظ جٌّٛغٍس فٟ جٌرىجٚز ٚجٌغٍجذس ׄ  

 جيٚي ٚجٌػحٟٔ ׄ         ِحٌص جيٌفحظ ئٌٝ جٌٌٓٙٛس  ׄ  

 لحي جٌركطٍٞ  -٘

 ؤييييييييييييييييييييييٛش ضٛجٞيييييييييييييييييييييييؼح ٚػٍيييييييييييييييييييييييٛش ِؿيييييييييييييييييييييييىج

 وييييييييييييييييييييييًجن جٌٗييييييييييييييييييييييّّ ضرؼييييييييييييييييييييييى جْ ضٓييييييييييييييييييييييحِٝ

  

 فٗييييييييييييييييييييييييييييييييأٔحن جٔكييييييييييييييييييييييييييييييييىجٌ ٚجٌضفييييييييييييييييييييييييييييييييحع 

 ٠ٚيييييييييييييييييييييىٔٛ جٌٟيييييييييييييييييييييٛص ِٕٙيييييييييييييييييييييح ٚجٌٗيييييييييييييييييييييؼحع 

 

 جْطٕطؽ ِٓ جٌر١ط١ٓ ّْس ِٓ ّْحش ِؼحٟٔ جٌٗؼٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ 

   ػىَ جٌطأٔك فٟ ضٍض١د جٌّؼحٟٔ ׄ        ٌٝ جٌطؼم١ى ٚجٌغّٜٛ فٟ جٌّؼٕٝج١ًٌّ ئ ׄ  

  ْٚطك١طٗ ذٓح٠س جٌّؼٕٝ ׄ     ِحي جٌٗؼٍجص ئٌٝ جٌؼّك فٟ جٌّؼٕٝ ِطأغ٠ٍٓ ذؼٍَٛ جٌّٕطك ٚػٍُ جٌىالَ ׄ  
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 لحي جذٛ جٌفٍؼ فٟ ٚٚف ؾٍٓ:  -ٙ

 أ٠ييييييييييييييح قرييييييييييييييًج ؾٓييييييييييييييٍجً ػٍييييييييييييييٝ ِييييييييييييييطٓ وؾٍييييييييييييييس

 ؾّيييييييييييييييييييييييحٌي ٚفهيييييييييييييييييييييييٍ ٌٍؼيييييييييييييييييييييييٍجق ُٚٔ٘يييييييييييييييييييييييس

 

ٍٓ ٌٚٚٔييييييييييييييييييييك ذاضمييييييييييييييييييييحْ ضأْيييييييييييييييييييي١ّ   ٚقٓيييييييييييييييييييي

 ْٚييييييييييييييييٍٛز ِييييييييييييييييٓ أٞييييييييييييييييٕحٖ فيييييييييييييييي٠ٍ جٌطٗييييييييييييييييٛق

 

 ِٓ جٌر١ط١ٓ جْطٕطؽ جٌغٍٜ جٌٗؼٍٞ جًٌٞ ضطٌٛ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ، ِر١ٕح ّْحش ً٘ج جٌططٌٛ 

  جٌى١ٕ٠س ذحٌم١ُ جٌّىـ ػٍٝ جٖطًّ  ، جٌّىـ ׄ              جٌٛٚف ، جضؿٗ جٌٗؼٍجص ئٌٝ ٚٚف ِظحٍ٘ جٌططٌٛ جٌكٟحٌٞ ׄ  

 جٌغُي ، جضؿٗ ئٌٝ جٌٛفحش جٌّؼ٠ٕٛس ٌٍّكرٛذس  ׄ         جٌىػٛز ئٌٝ ضٍن جًٌٍّجش ٚجٌؼًّ ٌألنٍزجٌُ٘ى ، جضؿٗ جٌٗؼٍجص ئٌٝ  ׄ  

 ٠مٛي جذٛ ٔٛجِ: -7

 ٠ييييييييييييييييييييييح ٌخ ئْ ػظّييييييييييييييييييييييص ئييييييييييييييييييييييٛذٟ وػييييييييييييييييييييييٍزً 

 أوػيييييييييييييييييييييَٛن ٌخِّ وّيييييييييييييييييييييح أِيييييييييييييييييييييٍَش ضٟيييييييييييييييييييييٍػحً 

 ٌٓ ُِكٓيييييييييييييييييييييييييييييي َْ ال ٠ٍؾييييييييييييييييييييييييييييييٛن ئال  ْْ وييييييييييييييييييييييييييييييح  ئ

 

  ُُ  فٍميييييييييييييييييى ػٍّيييييييييييييييييص ذيييييييييييييييييأْ ػفيييييييييييييييييٛن أػظييييييييييييييييي

 ُْ  فييييييييييييييييييييايج ٌووش ٠ييييييييييييييييييييىٞ فّييييييييييييييييييييٓ يج ٠ييييييييييييييييييييٍق

 ٠ٓطؿ١ييييييييييييييييييييـٍ جٌّؿييييييييييييييييييييٍَفييييييييييييييييييييرّٓ ٠ٍييييييييييييييييييييٛي ٚ 

 

 جْطٕطؽ ِٓ جيذ١حش جٌغٍٜ جٌٗؼٍٞ جًٌٞ ٖحع فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ، ِر١ٕح ْرد ١ٖٛػٗ 

     ٚٚف جٌمٌٛٛ، ٔط١ؿس ٌك١حز جٌطٍف ٚجٌرًل ׄ  

 ٖؼٍ جٌّؿْٛ ، ٔط١ؿس ٌٍطكًٍ جٌى٠ٕٟ ٚجٌهٍمٟ فٟ ً٘ج جٌؼٍٛ ׄ  

      جٌٍغحص ، ٌُ ٠ؼى لحٍٚج ػٍٝ جإلٔٓحْ ذً ضْٛغ فًّٗ جٌك١ٛجْ ׄ  

 جٌُ٘ى ، ظٍٙ ٌٍو فؼً ٌط١حٌ جٌّؿْٛ ٚجٌُٔىلس فٟ ً٘ج جٌؼٍٛ ׄ  

 :لحي ِٓحٌٚ جٌٌٛجق فٟ قّحو ػؿٍَ  -8

 ٚػٛييييييييييييييييييييرطُٙ ٚو٠ٛييييييييييييييييييييحٔح ِييييييييييييييييييييحٟٔ أْ ٌييييييييييييييييييييٛ

  
 َٔيييييييييييييى٠ك لٍٕيييييييييييييحن ٌّيييييييييييييح ئ١ٌيييييييييييييه ؾيييييييييييييحؤٚج   

 
 يوٍ )ِحٟٔ  ٚ)و٠ٛحٔح  فٟ جٌر١ص جٌٓحذك ١ٗ٠ٍ ئٌٝ:

 ٗح٠ قٍوس جٌطٍؾّسجٌٕٟٙس جٌؼ١ٍّس ٚٔ ׄ     ق١حز جٌطٍف ٚجٌرًل فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ׄ  

 ظٌٙٛ ض١حٌ جٌٍٙٛ ٚجٌّؿْٛ  ׄ     ظٌٙٛ ذؼٝ جٌكٍوحش جٌغ٠ٍرس فٟ جٌّؿطّغ وحٌُٔىلس ׄ  

 ٠مٛي ذٗحٌ  -9

ُٓ  أَٔيييييييييييييييييح ٍيييييييييييييييييٛنِ  جِذييييييييييييييييي ُِ  َٓ  ضَمَطََّؼيييييييييييييييييص جيَػَؿّييييييييييييييييي١

  
    َّٟ ٌيييييييييييييٟ َػٍَييييييييييييي َٓ  فيييييييييييييٟ َٚ ٠ٍ ِِ  ِػّيييييييييييييحوُ  جٌؼيييييييييييييح

 
 جٌر١ص جٌٓحذك ١ٗ٠ٍ ئٌٝ:

 جٌطأغٍ ذحٌكٟحٌز جٌفح١ٌْس ׄ         جٌطأغٍ ذحٌفٍٓفس جإلْال١ِس ٚػٍُ جٌىالَ ׄ  

 ظٌٙٛ قٍوس جٌُٔىلس ׄ      ظٌٙٛ قٍوس جٌٗؼٛذ١س جٌطٟ ضكًّ جٌىٍج١٘س ٌٍؼٍخ ٚضّؿ١ى جيػحؾُ ׄ  
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 :٠مٛي أذٛ  ٔٛجِ فٟ وٍرٗ، جًٌٞ ٠ىػٖٛ ذهالخ ٚجًٌٞ ٌٓؼطٗ ق١س فّحش -ٓٔ

 جٌىــيييييييييييييييييـالخ ْــيييييييييييييييييـ١ى وٍريييييييييييييييييٟ ذيييييييييييييييييإِ ٠يييييييييييييييييح

  
 جٌؼُمييييييييييييييحخِ  ػييييييييييييييٓ أغٕييييييييييييييحٟٔ وييييييييييييييحْ لييييييييييييييى   

 

 نيييييييييييييييالّخِ  ػٍيييييييييييييييٝ ٌيييييييييييييييٟ ؾيييييييييييييييٛوٞ ػييييييييييييييي١ٓ ٠يييييييييييييييح

  
    ْٓ ييييييييييييييييي  ٚجٌيييييييييييييييييًتحِخ؟ جٌؼفيييييييييييييييييٍ ٌٍظريييييييييييييييييحص َِ

 
 ١ٗ٠ٍ ج١ٌطحْ جٌٓحذمحْ ئٌٝ غٍٜ ٖؼٍٞ ضطٌٛ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ، قىوٖ ٚذ١ٓ ّْحش ضطٌٖٛ

 جٌٍغحص، ٌُ ٠ؼى لحٍٚج ػٍٝ جإلٔٓحْ فًّٗ جٌك١ٛجْ ٚجٌط١ٍ ׄ    جٌّىـ ، ٌُ ٠ؼى جٌّىـ لحٍٚج ػٍٝ جٌهٍفحص ٚجٌمحوز ׄ  

 جٌغُي ، جضُٓ ذحٌّؿْٛ ٚجٌطٙطه ٌٚفغ ذٍلغ جٌك١حص ׄ    كٟحٌٞ ٚق١حز جٌطٍفجٌٛٚف ، ضأغٍ ذحٌططٌٛ جٌ ׄ  

 لحي جٌؼرحِ ذٓ جيقٕف :  -ٔٔ

فيييييييييييييـطِٕٟ                                                       ٍَ يييييييييييييٍضِٕٟ ِيييييييييييييح َػ َٛ َُ ٌَيييييييييييييٛ أَذ  أ٠َيييييييييييييح فَيييييييييييييٛ

يييييييييييييص                            ُِ َٓ جٌيييييييييييييُى١ٔح َٔٛييييييييييييي١رٟ فَييييييييييييياِْ أَ ييييييييييييي ِِ                               َٚ أَٔيييييييييييييِص 

  

ييييييييييييييييييييكٛذٟ                                                          ُٖ َٚ ييييييييييييييييييييؿٟٛٔ ذَؼييييييييييييييييييييَىُوُ  ُٖ  ٌِطييييييييييييييييييييِٛي 

ِْ َٔٛيييييييييييييييي١رٟ                                                           ٌِ جٌِؿٕييييييييييييييييح ييييييييييييييييٓ قييييييييييييييييٛ ِِ  ف١ٍََطَييييييييييييييييِه 

 

 ضّػٍٗ: جْطٕطؽ ِٓ نالي جيذ١حش جٌغٍٜ جٌٗؼٍٞ جًٌٞ

 جٌٙؿحص ׄ   جٌّىـ ׄ    جٌغُي جٌؼف١ف ׄ    جٌغُي ج٠ٌٍٛف ׄ  

 :لحي أذٛ جٌؼطح١٘س -ٕٔ

ُٟ  ٠يييييييييييييييح ذى١طيييييييييييييييه ٌِّ  ػٍييييييييييييييي  فّيييييييييييييييح ػ١ٕيييييييييييييييٟ ذيييييييييييييييى

  
 ٖيييييييييييييييييييي١َّح ػ١ٍييييييييييييييييييييه جٌرىييييييييييييييييييييحصُ  أغٕييييييييييييييييييييٝ   

 
ٍِنَ  ُنطييييييييييييييييييٛخُ  ٠َْٛضيييييييييييييييييهَ  ييييييييييييييييي ْ٘ ٍٍ  ذؼييييييييييييييييييى َو يييييييييييييييييي ْٗ َٔ 

  
ج ُنطٛذُيييييييييييييييييييٗ ويييييييييييييييييييًجن    ًٍ ييييييييييييييييييي ْٗ  ١٠َّٚيييييييييييييييييييح َٔ

 
ًٔيييييييييييييييييييييح وفَييييييييييييييييييييٝ ُْ َُّ  ذِيييييييييييييييييييييَىْفِٕهَ  ُق  أٔيييييييييييييييييييييٟ غُييييييييييييييييييييي

  
يييييييييييييصُ     ْٟ ٍِنَ  ضُيييييييييييييٍجخَ  ٔفَ  ٠يييييييييييييَى٠َّح ػيييييييييييييٓ لَْرييييييييييييي

 
 جْطٕطؽ ِٓ نالي جيذ١حش ّْس ِٓ ّْحش جٌٗؼٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ِٓ ق١ع جيٌفحظ 

 جضطّٓص جيٌفحظ ذحٌؿُجٌس ٚجٌمٛز  ׄ     ِحي جٌٗؼٍجص ئٌٝ جْطهىجَ جيٌفحظ جٌّٛغٍس فٟ جٌرىجٚز ٚجٌغٍجذس ׄ  

 جيٚي ٚجٌػحٟٔ ׄ         ِحٌص جيٌفحظ ئٌٝ جٌٌٓٙٛس  ׄ  

 مٛي جذٓ جٌّؼطُ:٠ -ٖٔ

ٍَ  جٌػ٠ٍيييييييييييييييييييييييح قٍٍيييييييييييييييييييييييصَ  ٌٍ  ن١ييييييييييييييييييييييي  ِٕٚيييييييييييييييييييييييُيٍ  وج

  
ؼّيييييييييييٌٛجً  َجيَ  فييييييييييال    ٌِنَ  َِ ٍِ  ِيييييييييييٓ ٚذييييييييييٛ  لَٛييييييييييي

 

 َّ ، ذَٕيييييييييييييٝ ف١ّيييييييييييييح ٌيييييييييييييٗ، فٍَييييييييييييي١ ُِ  ُِٗيييييييييييييرٌٗ  جٌّٕيييييييييييييح

  
ُّٓ  ذَٕيييييييييحُٖ  ِيييييييييح ٚال    ٍِ  ْيييييييييحٌِفِ  فيييييييييٟ جٌِؿييييييييي  جٌيييييييييّى٘

 
 ٌْ ٌٌ  ، ؾٕييييييييييييييييييييح  غٛييييييييييييييييييييٛٔٙح ضاللييييييييييييييييييييصْ  ٚأٖييييييييييييييييييييؿح

  
    َٓ ٌِ  فيييييييييييييأٌٚل ٍِ  ٚجٌيييييييييييييٌٛقِ  ذحيغّيييييييييييييح  جٌهٟييييييييييييي

 
 ٌٝ غٍٜ ٖؼٍٞ ؾى٠ى ظٍٙ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ قىوٖ ، ِٛٞكح ْرد ظٌٖٙٛ ض١ٍٗ جيذ١حش ئ
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 جٌُ٘ى ، ظٍٙ وٍو فؼً  ٌظٌٙٛ ض١حٌ جٌّؿْٛ ٚجٌُٔىلس ׄ   جٌّىـ ، ٌغرس جٌٗؼٍجص فٟ جٌطمٍخ ِٓ جٌهٍفحص ׄ  

 جٌغُي ج٠ٌٍٛف ، ٖحع ٔط١ؿس ٌٍّؿْٛ ٚجٌطكًٍ جيناللٟ ׄ       ٚٚف جٌمٌٛٛ  ، ظٍٙ ٔط١ؿس ٌك١حز جٌطٍف ٚجٌرًل ׄ  

 :يذٟ جٌكٓٓ ػٍٟ ذٓ ِكّى جٌطٙحِٟ فٟ ل١ً ٌٗ ْم١ فٟ ذثٍ ْك١مس فّحش -ٗٔ

 جٌيييييييييييييييٍوٜ ٚجؾطحقيييييييييييييييه جٌرييييييييييييييي١ٓ ٠يييييييييييييييٛجن ٌّٚيييييييييييييييح

  
 لِييييييييي١ِّ  ػٍيييييييييٝ لَييييييييي١   ٠ُريييييييييهَ  ٌيييييييييُ ِيييييييييح ذى١ٕيييييييييحن   

 
 ضغيييييييييييييييييييييٌٕٟٛ ذثيييييييييييييييييييييٍجً  أْ أوٌٞ وٕيييييييييييييييييييييص ٌٚيييييييييييييييييييييٛ

  
 ذيييييييييييييييحٌٍذ١ِ  القطرٓيييييييييييييييطه ف١ٙيييييييييييييييح ذّٙيييييييييييييييٛجن   

 
 رحْٟ ، قىوٖ ٚذ١ٓ ّْحش ضط١ٗ٠ٌٍٖٛ ج١ٌطحْ جٌٓحذمحْ ئٌٝ غٍٜ ٖؼٍٞ ضطٌٛ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼ

 جٌٍغحص، ٌُ ٠ؼى لحٍٚج ػٍٝ جإلٔٓحْ فًّٗ جٌك١ٛجْ ٚجٌط١ٍ ׄ               جٌّىـ ، ٌُ ٠ؼى جٌّىـ لحٍٚج ػٍٝ جٌهٍفحص ٚجٌمحوز ׄ  

 جٌغُي ، جضُٓ ذحٌّؿْٛ ٚجٌطٙطه ٌٚفغ ذٍلغ جٌك١حص ׄ                 جٌٛٚف ، ضأغٍ ذحٌططٌٛ جٌكٟحٌٞ ٚق١حز جٌطٍف ׄ  

 أذٛ ٔٛجِ: لحي -٘ٔ

ٍُ  ػٍيييييييييييييييييٝ ٠رىيييييييييييييييييٟ ٌّيييييييييييييييييٓ ليييييييييييييييييً            وٌِ ٌْييييييييييييييييي

  
ٍَّ  ِيييييييييييح ٚجلفًيييييييييييح     ؾٍيييييييييييّ؟ ويييييييييييحْ ٌيييييييييييٛ ٞييييييييييي

 
 ِٓ جٌر١ص جٌٓحذك ٔٓطىي ػٍٝ ّْس ِٓ ّْحش جٌٗؼٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ  ِٓ ق١ع ِٕٙؽ جٌم١ٛىز:

 جٌىػٛز ئٌٝ جٌّكحفظس ػٍٝ ِٕٙؽ جٌم١ٛىز ٚجٌرىص ذحٌٛلٛف ػٍٝ جي٠الي  ׄ  

 ٌفحظ ٚجٌؼّك فٟ جٌّؼحٟٔج١ًٌّ ئٌٝ جٌٌٓٙٛس فٟ جي ׄ  

 جٌطؿى٠ى فٟ جيغٍجٜ جٌٗؼ٠ٍس ٚظٌٙٛ أغٍجٜ ؾى٠ىز ׄ  

 جٌىػٛز ئٌٝ جٌطهٍٟ ػٓ جٌّمىِحش جٌط١ٍٍس  ׄ  

   https://dardery.site/archives/3462ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  ) 
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 : فٟ ػٍٛ جٌى٠ٚالش جٌطٟ جٍِٔٛص ػٓ جٌىٌٚس جٌؼرح١ْس جَوٍ٘ جيوخ  ٚذهحٚس جٌٕػٍ  فّح ِظحًٍ٘٘ج جالَو٘حٌ ؟ِٔ

 فٟ  ٌقحخ جٌىٌٚس جي٠ٛذ١س ٔؿى جٌىطحخ ٠ؿْٕٛ غّحٌ جٌٕٟٙس جٌف١ٕس ِّٓ ْرمُٙ   -ٔ

 ٕطّْٛ ئٌٝ و٠ٛجْ جٌٍْحتً فٟ ػٙى ٚالـ جٌى٠ٓ ذٍَ فٝ ػحٌُ  جٌىطحذس جٌؼّحو جيٚفٙحٟٔ ٚ٘ٛ ِٓ جٌىطحخ ج٠ًٌٓ ٠ -ٕ

َُ ضهطٍف ػٓ جٌٍْحتً جٌى٠ٛج١ٔس ٚجإلنٛج١ٔس ؟ِٕ  : ِح جٌّمٛٛو ذحٌٍْحتً جٌٛٚف١س ؟ ٚ ف١

جٌٍْحتً جٌٛٚف١س :  ٔٛع ِٓ جٌٕػٍ جٌفٕٟ جًٌٞ ٠ؼرٍ ف١ٗ جٌىطحخ ػٓ أٔفُٓٙ ِٚح ٠ؼطًّ ف١ٙح ِٓ أقح١ّْ ِٚٗحػٍ ٚضؿحٌخ  -

 ػحٖٛ٘ح ِٚٛجلف ػحٍٚٚ٘ح 

ٚضهطٍف ػٓ جٌٍْحتً جٌى٠ٛج١ٔس ٚ جإلنٛج١ٔس ِٓ ق١ع وٛٔٙح لى وطرص ئٌٝ ٖهٙ آنٍ أٌُٚ ضىطد ، ٚذًٙج ضىْٛ ضؼر١ٍج ػٓ   -

 يجش وحضرٙح ٚذٍجػس ١ٚحغطٙح ، ٚلى ضطٗحذٗ ِغ جٌّمحالش جيوذ١س 

 : ٚٞف نٛحتٙ أٍْٛخ جٌٍْحتً جٌٛٚف١س ، غُ جيوٍجٌّٓحش جٌف١ٕس ٌٍٕػٍ فٝ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٝ ؟ِٖ

  -حتٙ أٍْٛخ جٌٍْحتً جٌٛٚف١س :نٛ

   جٌطأغٍ ذحٌمٍآْ جٌى٠ٍُ    -ٕ         ٠ٛي جٌؿًّ                 -ٔ

 جْطهىجَ جٌّكٕٓحش جٌرى٠ؼ١س     -ٗ         جٌطىجنً ِغ جٌٗؼٍ        -ٖ

 جالػطّحو ػٍٝ جيٍْٛخ جٌهرٍٞ   -٘

  -ّْحش جٌٕػٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ :: ِٗ

 وػٍز جيْح١ٌد جٌهر٠ٍس     -ٗوػٍز جٌّكٕٓحش         -ٖٚٞٛـ جٌفىٍ        -ٕ        ٌْٙٛس جيٌفحظ       -ٔ

 جٌطأغٍ ذحٌمٍآْ جٌى٠ٍُ  -7ٚٞٛـ جٌّؼحٟٔ     -ٙلٍٛ جٌؿًّ ٚجٌؼرحٌجش     -٘

   https://dardery.site/archives/6338ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  ) 

 في العصر العباسي النثرعلى  تـــدريـــب

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

   )         جَوٍ٘ فٓ جٌىطحذس فٟ جٌؼٍٛ جٌٍّّٛوٟ  -ٔ

   )     ٍه جٌٛحٌف ٔؿُ جٌى٠ٓ أ٠ٛخ ٠ٕطّٟ جٌؼّحو جيٚفٙحٟٔ ئٌٝ و٠ٛجْ جٌٍْحتً فٟ ػٍٛ جٌّ -ٕ

   )    جٌٕٟٙس جيوذ١س جٌطٟ ْرمطُٙ ْرد جَو٘حٌ جٌىطحذس فٟ جٌؼٍٛ جي٠ٛذٟ أْ وطحخ ً٘ج جٌؼٍٛ جْطفحوٚج ِٓ -ٖ

   )       ضٕمُٓ جٌٍْحتً ئٌٝ ٌْحتً ئنٛج١ٔس ٌْٚحتً و٠ٛج١ٔس ٌْٚحتً ٚٚف١س  -ٗ

   )         ِؼ١ٓ جٌٍْحتً جٌٛٚف١س ضط١ُّ ذىٛٔٙح لى وطرص ٌٗهٙ  -٘

   )  جٌٍْحتً جٌٛٚف١س ٔٛع ِٓ جٌٕػٍ جٌفٕٟ جًٌٞ ٠ؼرٍ ف١ٗ جٌىطحخ ػٓ أٔفُٓٙ ِٚح ٠ؼطًّ ف١ٙح ِٓ أقح١ّْ ِٚٗحػٍ   -ٙ

   )      جْطمٍص جٌٛال٠حش فٟ أٚجنٍ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ٚػٍف ً٘ج جٌؼٍٛ ذؼٍٛ ٍِٛن جٌطٛجتف-7

   )          ِٓ ّْحش جٌٍْحتً جٌٛٚف١س لٍٛ جٌؿًّ ٚجٌفمٍجش -8

   )          ضّطحَ جٌٍْحتً جٌٛٚف١س ذطأغٍ وحضرٙح ذحٌمٍآْ جٌى٠ٍُ -9

https://dardery.site/archives/6338
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   )        ِّح ١ّ٠ُ جٌٍْحتً جٌٛٚف١س جػطّحو٘ح ػً جيٍْٛخ جإلٔٗحتٟ  -ٓٔ

   )          جَوٍ٘ جيوخ ٚذهحٚس جٌٕػٍ فٟ ػٍٛ جٌى٠ٚالش -ٔٔ

   )       جٌس جيٌفحظ ٠ّطحَ جٌٕػٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ذررىجٚز جٌٍغس ٚؾُ -ٕٔ

   )        ِٓ أْرحخ جَو٘حٌ جيوخ فٟ ػٍٛ جٌى٠ٚالش ٔٗح٠ قٍوس جٌطٍؾّس -ٖٔ

   )        جٌٕػٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ٠ّطحَ ذٛٞٛـ جٌّؼحٟٔ ٚجيفىحٌ  -ٗٔ

   )          جٌؼّحو جيٚفٙحٟٔ ِٓ وطحخ جٌؼٍٛ جٌٍّّٛوٟ -٘ٔ

   )      جْطهىجَ جٌّكٕٓحش جٌرى٠ؼ١س فٟ ٔػٍُ٘ أوػٍ جيوذحص فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ِٓ  -ٙٔ

   )         ٠ٕطّٟ جٌؼّحو جيٚفٙحٟٔ ئٌٝ و٠ٛجْ جٌٍْحتً  -7ٔ

   )       جٌٍْحتً جٌٛٚف١س ضطٗحذٗ ِغ ِح ػٍف ف١ّح ذؼى ذحٌّمحالش جيوذ١س  -8ٔ

   )         ِٓ ّْحش جٌٍْحتً جٌٛٚف١س جٌطىجنً ِغ جٌٗؼٍ  -9ٔ

   )         ٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ ذمٍٛ جٌؿًّ ٚجٌفمٍجش ٠ّطحَ جٌٕػٍ فٟ ج -ٕٓ

   https://dardery.site/archives/6338ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  ) 

 :تخٌر الصواب لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة – 2س 
 :ػٍٛ جٌؼٍٛ ً٘ج ٠ّٚٓٝ جٌٛال٠حش ذكىُ جٌٛالز فحْطمً ج١ٌٓطٍز ػٓ ٚػؿُش جٌؼرح١ْس سجٌىٌٚ ٞؼفص: ِٔ

 جالٔكطح٠ׄ   جٌى٠ٚالشׄ   جٌّّحٌهׄ   جالْطماليׄ  

٠الش ػٍٛ» ٌمد أ٠ٍُِْكَ : ِٕ َٚ  يٌه؟ ْرد فّح جٌػحٟٔ، جٌؼرحْٟ جٌؼٍٛ ػٍٝ «جٌىُّ

ي ِغ ٚجيوذٟ جٌػمحفٟ جٌٍٛجعׄ   َٚ ٌِٚز جٌٛغ١ٍز جٌىُّ ُّؿح   ذحٌُكْىُ ٚجْطمالٌٙح جٌؼرح١ْس جٌىٌٚس ػٓ أؾُجص جٔفٛحيׄ             جٌ

ٌِٚز جٌىٚي ِٕحفٓسׄ   ُّؿح   ور١ٍز أوذ١س ذٕٟٙس جٌٛغ١ٍز جٌىٚي ِٓ جٌؼى٠ى ل١حَׄ             ٚجٌؼ١ٍّس جيوذ١س جٌٕٟٙس فٟ جٌ

   جٌىٌٚس فٟ جٌرح٠ٌَٓ جٌُىطَّحخ ِٓ جيٚفٙحٟٔ جٌؼّحو: ِٖ

 جإلن١ٗى٠َّسׄ   ٌط١ٌٔٛٛسجׄ   جي٠ٛذ١َّسׄ   جٌٍّّٛو١سׄ  

ج ٠إوى ِّح: ِٗ ًٌ ج جَو٘ح ًٌ ُّٛ  :جٌى٠ٚالش ػٍٛ فٟ جٌٕػٍ ٚضط

١َّّْس جٌٍْحتً ظٌٙٛׄ        جٌٛٚف١َّس جٌٍْحتً ظٌٙٛׄ   ٍَّ   جٌى٠ٛج١َّٔس جٌٍْحتً ظٌٙٛׄ        جٌٛػظ١س جٌٍْحتً ظٌٙٛׄ             جٌ

ح جٌىحضد ف١ٗ ٠ُؼرٍِّ جٌفٕٟ جٌٕػٍ ِٓ ٔٛع: »ِ٘ َّّ ٌِخَ  ٠ٚكىٟ ِٗحػٍ، ِٓ ٔفٓٗ فٟ ٠ؼطًّ ػ ٘ح، ِٛجلِفَ  أٚ ػحٖٙح ضؿح ٍَ َٚ  ػح

ج ًٍ ؼرِّ  ذًٌه؟ ٠مٛى  «ٚذٍجػطٗ يجضٗ ػٓ ذًٌه ُِ

  جإلنٛج١ٔس جٌٍْحتًׄ    جٌٛٚف١َّس جٌٍْحتًׄ    جٌى٠ٛج١َّٔس جٌٍْحتًׄ    جٌهطدׄ  

 :ػىج ِح جٌٛٚف١س جٌٍْحتً ّْحش ِٓ ٠ٍٟ ِّح وً: ِٙ

  جٌرى٠ؼ١َّس جٌّكٕٓحش جْطؼّحيׄ    جإلٔٗحتٟ جيٍْٛخ ػٍٝ جالػطّحوׄ  

  جٌى٠ٍُ ذحٌمٍآْ جٌطأغٍُّׄ    جٌؿًّ ٠ٛيׄ  
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 :ػىج ِح جٌؼرحْٟ جٌؼٍٛ فٟ جٌٕػٍ نٛحتٙ ِٓ ٠ٍٟ ِّح وً: 7ِ

 جٌرى٠ؼ١س جٌّكٕٓحش لٍسׄ            ٚجيفىحٌ جٌّؼحٟٔ ٚٞٛعׄ          جيٌفحظ ٌْٙٛسׄ   ٚجٌفمٍجش جٌؿًّ لٍٛׄ  

 :و٠ٛجْ ٌٝئ ٠ٕطّٟ جيٚفٙحٟٔ جٌؼّحو: 8ِ

 جٌٍْحتًׄ   جٌّٛج١ٌىׄ              جٌهٍجؼׄ        جٌؿٕىׄ  

 :جٌٍٓطحْ ػٍٛ فٟ جٌرح٠ٌَٓ جٌىطحخ ِٓ جيٚفٙحٟٔ جٌؼّحو: 9ِ

 ذ١رٍِ جٌظحٍ٘ׄ                          أ٠ٛخ جٌى٠ٓ ٔؿُׄ           جي٠ٛذٟ جٌى٠ٓ ٚالـׄ   ٠ٌْٛٛ ذٓ أقّىׄ  

 ئٌٝ أقى ػّحٌٗ: جٌّأِْٛوطد : ِٓٔ

ٓ ػرى هللا ػرى هللا جإلِحَ جٌّأِْٛ أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ، ٚجٌه١ٍفس ِٓ ذؼى أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ أذٝ ئْكك جذٓ أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ ِ" »

 .ج١ٌٍٖى

١ٍز، ٚضهف١ف جٌّإٔس، ٚوّف جييٜ ػٓ أً٘  ّٓ حٌه: فٝ قٓٓ جٌ ّّ أِح ذؼى فاْ أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ أٍِ ذحٌىطحخ ئ١ٌه فٝ جٌطمّىَ ئٌٝ ػ

حي جٌهٍجؼ ذّػً يٌهػٍّه، فطمّىَ ئٌٝ ػّحٌه فٝ  ّّ  .«يٌه أّٖى جٌطمىِس، ٚجوطد ئٌٝ ػ

 فٟ ٞٛص فّٙه  ٌٍٕٙ جٌٓحذك جْطٕطؽ ئٌٝ أٞ أٔٛجع جٌٍْحتً جيوذ١س ٠ٕطّٟ:

                  جٌٛو٠س جٌٍْحتًׄ                   جٌٍْحتً جٌى٠ٛج١ٔسׄ                   جٌٛٚف١س جٌٍْحتًׄ                   جٌٍْحتً جإلنٛج١ٔسׄ  

 ٌٍؿحقع جٌىطحخ ٚٚف:ِٔٔ

لحي جٌؿحقع: "جٌىطحخ ٚػحص ٍِة ػٍّح ٚظٍف قٟٗ ظٍفح ٚذٓطحْ ٠كًّ فٟ ٌوْ، ٌٚٚٞس ضمٍد فٟ قؿٍ ، ٠ٕطك ػٓ 

جٌّٛضٝ ، ٠ٚطٍؾُ والَ جيق١حص، ٚال أػٍُ ؾحٌج أذٍ ، ٚال ن١ٍطح أٔٛف ، ٚال ٌف١مح أ٠ٛع ، ٚال ِؼٍّح أنٟغ ، ٚال ٚحقرح 

، ٚال ألً ئِالال ٚئذٍجِح ، ٚال ألً نالفح ٚئؾٍجِح ٚال ألً غ١رس ، ٚال أذؼى ػٓ ػٟٙس ،ٚال أوػٍ  أظٍٙ وفح٠س ، ٚألً ؾٕح٠س

ِٓ  -أػؿٛذس ٚضٍٛفح ، ٚال ألً ٍٚفح ٚضىٍفح ، ٚال أذؼى ِٓ ٍِجص ، ٚال أضٍن ٌٗغد ، ٚال أَ٘ى فٟ ؾىجي ، ٚال أوف ػٓ لطحي 

 وطحخ ، ٚال أػٍُ ل٠ٍٕح أقٓٓ ِٛجضحٖ ، ٚال أػؿً" 

 ِّح ٠ٍٟ ِٓ جٌهٛحتٙ جٌف١ٕس  فٟ جٌٕٙ جٌٓحذك  ِح ػىج: وً  

 لٍس جٌٌٛٛ جٌه١ح١ٌسׄ              ١ْطٍز جيْح١ٌد جٌهر٠ٍسׄ               ٌْٙٛس جيٌفحظׄ                   لٍٛ جٌؿًّ ٚجٌفمٍجشׄ  

 وطد ئذٍج١ُ٘ جٌٍّٟٛٚ ئٌٝ أقى أٚىلحتٗ:: ِٕٔ

ٍّ ٠حٌ» ٌّ جٌّإّٔ، فىحْ أْ ح ّٓ ، ًٚٚ وطحذه جٌ ّٝ ن، ٚأٌٜ ٔؼّطه ضٕك١ّ ئٌ ّٛ ، ٚأقٕٓٗ ِٛلؼح ِٕٝ، ئي وٕص أْطؼٍٝ ذؼٍ ّٝ غ ئٌ

ّْ ِؼٍٚفه، ٚجٌّم١ّ١ٓ ػٍٝ ضأ١ٍِه، فال أػىِٕٝ هللا ِح  ٠ٚطًّٛ ذٝ ِح ٠طًٛ ذحيو١ٔٓ ِٓ ٌكّطه  ، ٚقٍّس ٖىٍن، ِٚظح

 « ، ٚال أَجي ػٕٝ ظٍّه، ٚال أفمىٔٝ ٖهٛه أْطؿٕٝ ]ِٕه[ 

 جْطٕطؽ ئٌٝ أٞ أٔٛجع جٌٍْحتً جيوذ١س ٠ٕطّٟ:فٟ ٞٛص فّٙه  ٌٍٕٙ جٌٓحذك 

    ج١ٌٍّْس جٌٍْحتًׄ                   جٌٍْحتً جٌى٠ٛج١ٔسׄ                   جٌٛٚف١س جٌٍْحتًׄ                   جٌٍْحتً جإلنٛج١ٔسׄ  
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 :ٚٚف جٌٛى٠ك الذٓ جٌّمفغ: ِٖٔ

ٓ ٔفٓه ػٍٝ أٔٗ ال ْر١ً ٌه ئٌٝ لط١ؼس أن١ه ٚئْ "جؾؼً غح٠س ضٗرػه فٟ ِإجنحز ِٓ ضإجنٟ ِٚٛجٍٚس ِٓ ضٛجًٚ ض١٠ٛ

ظٍٙ ٌه ِٕٗ ِح ضىٍٖ ، فأٗ ١ٌّ وحٌٍّّٛن ضؼطمٗ ِطٝ ٖثص أٚ وحٌٍّأز جٌطٟ ضطٍمٙح ئيج ٖثص ، ٌٚىٕٗ ػٍٞه ٍِٚٚصضه   

ه ػٕى ُٔي يٌ -ٚئْ وٕص ِؼًٌج  -فأّح ٍِٚصز جٌٍؾً ئنٛجٔٗ ٚأنىجٔٗ ، فاْ ػػٍ جٌٕـــحِ ػٍٝ أٔه لطؼص ٌؾال ِٓ ئنٛجٔه 

 أوػٍُ٘ ذٌُّٕس جٌه١حٔس ٌإلنــحص ٚجٌّالي ف١ٗ " 

 ِح ػىج: جٌطٟ ضكممص فٟ جٌٕٙ جٌٓحذك وً ِّح ٠ٍٟ ِٓ نٛحتٙ جٌٕػٍ فٟ جٌؼٍٛ جٌؼرحْٟ  

 جٌّكٕٓحش جٌرى٠ؼ١س جْطهىجَׄ                   جٌّؼحٟٔ  غّٜٛׄ            ٌْٙٛس جيٌفحظׄ            وػٍز جيْح١ٌد جٌهر٠ٍسׄ  

 وطد ػرى هللا جذٓ جٌّؼطُ فٟ ٚٚف جٌىطحخ ٚجٌمٍُ :: ِٗٔ

 ٌُ َُٙ، ٚٔح٠ٌك ال ٠طىٍُ، ذٗ ٠ٗهٙ جٌّٗطحُق، ئيج ألؼىٖ جٌفٍجق، ٚجٌمٍُ ِؿٙ ُِٙ ال ٠َْف ْف ُِ جٌُِؽ جيذٛجخ، ؾٌٍٞص ػٍٝ جٌكؿحخ،  َٚ  "

ِْٕطُك ْحتٍجً، ػٍٝ أٌٜ ٟص،  ٌؿ١ٛٔ جٌىالَ، ٠هىَ جإلٌجوز، ال ٠ًّ جالْطُجوز، ٠ٚٓىُص ٚجلفحً، ٠َٚ ِٟ ُِ ْظٍُِ، ْٚٛجو٘ح  ُِ َٙح  ُٞ ذ١ح

جٌ ذٓطحْ   " َٛ ح٠ ٍْطحْ أٚ ٠فطف ُٔ َٓ  ٚوأٔٗ ٠مرً ذِ

 :فٟ ٞٛص فّٙه  ٌٍٕٙ جٌٓحذك جْطٕطؽ ئٌٝ أٞ أٔٛجع جٌٍْحتً جيوذ١س ٠ٕطّٟ

                  ج١ٌٍّْس جٌٍْحتًׄ                   جٌٍْحتً جٌى٠ٛج١ٔسׄ                   جٌٛٚف١س جٌٍْحتًׄ                   جٌٍْحتً جإلنٛج١ٔسׄ  

 :وطد ٘حٌْٚ ج١ٌٍٖى ئٌٝ ٔمفٌٛ ٍِه جٌٍَٚ : ِ٘ٔ

" ِٓ ػرى هللا ٍْ٘ٚ أ١ٍِ جٌّإ١ِٕٓ، ئٌٝ ٔمفٌٛ وٍد جٌٍَٚ، أِح ذؼى فمى فّٙص وطحذه، ٚجٌؿٛجخ ِح ضٍجٖ ال ِح ضّٓؼٗ، 

 ٚجٌٓالَ ػٍٝ ِٓ جضرغ جٌٙىٜ "

 :أٔٛجع جٌٍْحتً جيوذ١س ٠ٕطّٟفٟ ٞٛص فّٙه  ٌٍٕٙ جٌٓحذك جْطٕطؽ ئٌٝ أٞ 

                  جٌٛو٠س جٌٍْحتًׄ                   جٌى٠ٛج١ٔسجٌٍْحتً ׄ                   جٌٛٚف١س جٌٍْحتًׄ                   جٌٍْحتً جإلنٛج١ٔسׄ  

   https://dardery.site/archives/6338ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/6338
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 :ِح جيْرحخ جٌطٟ أوش ئٌٝ ٞؼف جيوخ جٌؼٍذٟ فٟ ئذحْ قىُ جٌّّح١ٌه ٚجٌؼػّح١١ٔٓ؟  ِٔ

 ٞؼف ِىحٔس ٍِٛ ج١ٌٓح١ْس -ٕ  ِٕحَػس جٌٍغس جٌطٍو١س جٌٍغس جٌؼٍذ١س ِىحٔطٙح   -ٔ

 ئغالق وٌٚ جٌؼٍُ ٌٚق١ً جٌؼٍّحص -ٗ     ئٌغحص و٠ٛجْ جإلٔٗحص -ٖ

 : وحْ ٌّكّٛو ْحِٝ جٌرحٌٚوٜ وٌٚ ػظ١ُ فٟ جٌٕٜٙٛ ذحٌٗؼٍ جٌؼٍذٝ   ٚٞف يٌه   ِٕ

أ٠مٓ أٔٗ ال ِفٍ ِٓ جٌٛلٛف فٝ ٚؾٗ ً٘ج جٌٟؼف ئال ذػٌٛز ف١ٕس ضكمك جٌؼٛوز ذحٌٗؼٍ ئٌٝ ْحذك ػٙيىٖ ئذيحْ ػٛيٌٛ جٌميٛز فريىأ 

 ذٕفٓٗ ٚجٌطَُ فٟ ٖؼٍٖ ذــ :

 جٌؼرحٌز ، ٚلٛز جيٌفحظ ، ِٚطحٔس جيٍْٛخ ، ٚٚفحص جٌه١حي ، ٍٖٚف جٌّؼحٟٔ ، ٚؾُجٌس جٌطٍجو١د  ٌٚحٔس  -ٔ

جضؿٗ جٌرحٌٚوٞ ئٌيٝ ِؿيحٌجز فكيٛي جٌٗيؼٍجص فيٟ جٌؼٛيٌٛ جٌُج١٘يس ِٕيً جٌؼٛيٍ جٌؿيحٍ٘ٝ فحإلْيالِٝ فيحيِٜٛ فحٌؼرحْيٝ ، ذيً  -ٕ

 ٠ٓ جٌؼػّحٔٝ ٚجٌٍّّٛوٝ ػحٌٜ ذؼُٟٙ فٝ لٛحتى ٌِٗٙٛز ، ٚجٍٔٛف ػٓ ِكحوحز ٖؼٍجص جٌؼٍٛ

 : ِح جُْ جٌّىٌْس جٌٗؼ٠ٍس جٌطٟ أْٓٙح جٌرحٌٚوٞ؟ ٌُٚ ١ّْص ذًٙج جالُْ؟ِٖ

 ِىٌْس جإلق١حص ٚجٌرؼع  ئٙح أق١ص جٌٗؼٍ جٌؼٍذٟ ٚذؼػطٗ ِٓ ٍِلىٖ 

 : وحْ ٌّكّٛو ْحِٝ جٌرحٌٚوٜ ضال١ًِ فٟ ٍِٛ ٚج٠ٌٛٓ جٌؼٍذٝ   جيوٍ ذؼٟح ِٓ ٘إالص جٌطال١ًِ  ِٗ

 ٖ جٌّىٌْس جٌٗؼ٠ٍس جٌطٝ ذؼػص جٌٗؼٍ جٌؼٍذٝ ِٓ ٍِلىٖ أْ ٠ىْٛ ٌٙح ضال١ًِ ٠ٓطٍّْٛ جٌٍج٠س ذؼى جٌرحٌٚوٜ ، ُٚ٘ :وحْ الذى ًٌٙ

ِكّيى ػريى                      -ػحتٗيس جٌط٠ٌّٛ١يس  -أقّيى ِكيٍَ  -ئْيّحػ١ً ٚيرٍٞ -قيحفع ئذيٍج١ُ٘  -ِٓ ٍِٛ ) أقّى ٖٛلٟ  -

 جٌّطٍد  

 ِؼٍٚف جٌٍٚحفٟ     -ػرى جٌّكٓٓ جٌىحظّٟ  -جٌُ٘حٚٞ  -ِٚٓ جٌؼٍجق )ِكّى ٌٞح جٌٗر١رٟ  -

 ِٚٓ ٠ٌْٛح ) ٖى١د أٌْالْ    -

 : ِح جٌؼٛجًِ جٌطٝ ْحػىش ضال١ًِ جٌرحٌٚوٜ ػٍٝ ضط٠ٍٛ جٌٗؼٍ ذؼىٖ ؟ِ٘

 جإل٠ّحْ ذحٌطغ١١ٍ ٚجٌطط٠ٍٛ     -ٔ

 قد جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٚجٌكٍ٘ ػٍٝ ذمحتٙح ل٠ٛس ٌجتىز الضٕحَػٙح فٟ ٠ٕٚٙح ٌغس أنٍٜ  -ٕ

 جٌهٛف ػٍٝ جٌطٍجظ جيوذٟ جٌّؿ١ى   -ٖ

 : ض١ٙأ ٌٗٛلٝ ِٓ جٌؼٛجًِ جٌطٝ ْحػىضٗ ػٍٝ جٌطؿى٠ى فٟ جٌٗؼٍ ذؼى جٌرحٌٚوٜ   فّح ٘ٝ ؟ِٙ

ٌش جٌّىٌْس جٌىال١ْى١س ذؼى جٌرحٌٚوٞ ػٍٝ ٠ى ضال١ًِٖ ٚفٝ ِمىِطُٙ )أقّى ٖٛلٟ  جًٌٜ ذ٠ٛغ أ١ٍِج ٌٍٗؼٍجص ػيٓ ؾيىجٌز ،  َّٛ ضط

 ح جض١ف ٌٍرحٌٚوٞ يْرحخ وػ١ٍز ِٕٙح :ٚأض١كص ٌٗ غمحفس أْٚغ ِّ

 ٖح٘ى جٌّٓحٌـ جيٌٚذ١س   -ٖ         ضأغٍٖ ذحٌٗؼٍ جٌفٍٟٔٓ   -ٕ  وٌِ جٌكمٛق فٟ فٍٔٓح            -ٔ
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 : ٚٞف ِظحٍ٘جٌطؿى٠ى فٟ جٌٗؼٍ ػٕى أقّى ٖٛلٝ 7ِ

  ػىي ػٓ جٌّى٠ف ئٌٝ جٌطح٠ٌم فٟ ل١ٛىضٗ جٌٌّٗٙٛز  )ورحٌ جٌكٛجوظ فٟ ٚجوٞ ج١ًٌٕ    -ٔ

 ٔظُ ذؼٝ ٖؼٍٖ فٟ جإلْال١ِحش ٚفٟ جٌّٕؿُجش جٌؼ٠ٍٛس فؼىي ػٓ ٚٚف جٌٕحلس ئٌٝ ٚٚف جٌٓفٓ   -ٕ

 : ٚٞف ِظحٍ٘جٌطم١ٍى ٚجٌّكحوحز ػٕى ضال١ًِ جٌرحٌٚوٜ  8ِ

ذىص جٌىػ١ٍ ِٓ لٛحتىُ٘ ذحٌغُي جٌطم١ٍىٞ ، غُ جٌطهٍٙ ِٕٗ ئٌٝ جٌغٍٜ جًٌٞ ٠مٛىٚٔٗ ػٍٝ ٠ٍ٠مس جٌمىِحص ِػيً ليٛي قيحفع  -ٔ

 جٌرحٌٚوٞ:  ٠ّىـ

 ضؼّىش لطٍٟ فٟ جٌٜٙٛ ٚضؼّىج         فّح أغّص ػ١ٕٟ ٚ ال ٌكظٗ جػطىٜ

 ًٚ٘ج قحفع ٠طهٍٝ ػٓ جٌّمىِحش ٠ٚرىأ ل١ٛىضٗ ٍِٛ ضطكىظ ػٓ ٔفٓٙح ذمٌٛٗ :

 ٚلف جٌهٍك ٠ٕظٍْٚ ؾ١ّؼح            و١ف أذٕٟ لٛجػى جٌّؿى ٚقىٞ      

   https://dardery.site/archives/6345ٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش ج)    

 نهضة الشعر في العصر الحديثعلى  تـــدريـــب

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

   )    حي جيوذ١س جٌمى٠ّس ٠ٚكحٚي ِكحوحضٙح               جٌىال١ْى١س ًِ٘د أوذٟ ٠ٕظٍ ئٌٝ جيػّ   -ٔ

   )              ِٓ نٛحتٙ جٌىال١ْى١س جال٘طّحَ ذَّٙٛ جٌفٍو جًٌجض١س           -ٕ

   )               ـ  ِٓ ٖؼٍجص ِىٌْس جإلق١حص ن١ًٍ ِطٍجْ                       -ٖ

   )             فٟ جٌؼٍٛ جٌكى٠ع      ٠ُؼىُّ أقّى ٖٛلٟ ئِحَ ٖؼٍ جٌّؼحٌٞحش   -ٗ

   )     ص و٠ٛجْ جإلٔٗحص حِٓ أْرحخ ٞؼف جيوخ فٟ فٟ ػٍٛ جٌّّح١ٌه ٚجٌؼػّح١١ٔٓ ئٌغ -٘

   )      جضؿٗ جٌرحٌٚوٞ ئٌٝ ِؿحٌجز فكٛي جٌٗؼٍجص فٟ جٌؼٍٛ جٌٍٍّّٛوٟ ٚجٌؼػّحٟٔ  -ٙ

   )      ٌمٛزقحٚي جٌرحٌٚوٞ جٌؼٛوز ذحٌٗؼٍ ئٌٝ ْحذك ػٙىٖ ئذحْ ػٌٛٛ ج -7

   )     ِٓ أْرحخ ٞؼف جٌٍغس جٌؼٍذ١س فٟ جٌؼٍٛ جٌؼػّحٟٔ ِٕحَػس جٌٍغس جٌفح١ٌْس ٌٙح    -8

   )         ٠ّطحَ ٖؼٍ جٌرحٌٚوٞ ذٍٚحٔس جٌؼرحٌز  ٚ لٛز جيٌفحظ  -9

   )        ِٓ ضال١ًِ جٌرحٌٚوٞ فٟ ٍِٛ جٌٗحػٍ ِؼٍٚف جٌٍٚحفٟ -ٓٔ

   )          ؼٍجص ػٓ ؾىجٌزذ٠ٛغ قحفع ئذٍج١ُ٘ أ١ٍِ ٌٍٗ -ٔٔ

   )      ِٓ جٌؼٛجًِ جٌطٟ ْحػىش جٌرحٌٚوٞ ػٍٝ جٌطؿى٠ى ضأغٍٖ ذحيوخ جٌفٍٟٔٓ  -ٕٔ

   )        ٍِٛ ٓجٌٗحػٍ ئذٍج١ُ٘ ٚرٍٞ أقى ضال١ًِ جٌرحٌٚوٞ ِ -ٖٔ

   )        ِٓ ِظحٍ٘ جٌطؿى٠ى ػٕى ٖٛلٟ وػٍز ٖؼٍ جٌّى٠ف -ٗٔ

   )     كى٠ػس ّْس ِٓ ّْحش جٌطؿى٠ى ػٕى ٖٛلٟجالضؿحٖ ٔكٛ ٚٚف جٌّهطٍػحش جٌ -٘ٔ

   )  ضط٠ٍٛ جٌٗؼٍ  جٌرحٌٚوٞ ٔكٛ ضال١ًِ  قد جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٚجٌكٍ٘ ػٍٝ ذمحتٙح ل٠ٛس أقى جٌؼٛجًِ جٌطٟ وفؼص -ٙٔ

   )       ِٓ ِظحٍ٘ جٌطم١ٍى ػٕى ٖٛلٟ جالضؿحٖ ذٗؼٍٖ جضؿح٘ح ئْال١ِح   -7ٔ

   )     وٞ ضّٓٝ ذّىٌْس جٌرؼع ٚجإلق١حص  جٌّىٌْس جٌٗؼ٠ٍس جٌطٟ أْٓٙح جٌرحٌٚ -8ٔ

https://dardery.site/archives/6345
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   )      ِٓ ِظحٍ٘ جٌطم١ٍى ٌىٜ ضال١ًِ جٌرحٌٚوٞ جٌرىص ذحٌّمىِحش جٌط١ٍٍس ٚجٌغ١ٌُس  -9ٔ

   )     جضؿٗ ٖؼٍجص جٌّىٌْس جٌىال١ْى١س ئٌٝ ِكحوحز جٌمى٠ُ فىػٍش ِؼحٌٞحضُٙ جٌٗؼ٠ٍس -ٕٓ

 ::تخٌر الصواب مما ٌلً من بٌن البدائل التالٌة – 2س 
 :جٌرحٌٚوٞ ضال١ًِ ػٕى جٌطم١ٍى ِظحٍ٘ ِٓ: ِٔ

  جٌط١ٍٍس ذحٌّمىِحش جٌرىصׄ    جٌؼٍٛ ذمٟح٠ح جال٘طّحَׄ  

  جٌّٕحْرحش ٖؼٍ ػٓ جٌرؼىׄ    جٌكى٠ػس جٌّهطٍػحش ٚٚف ٔكٛ جالضؿحٖׄ  

 :ٍِٛ فٟ جٌرحٌٚوٞ ضال١ًِ ِٓ : ِٕ

 جٌىحظّٟ جٌّكٓٓ ػرىׄ                 ِكٍَ أقّىׄ               أٌْالْ ٖى١دׄ   جٌُ٘حٚٞׄ  

ح ٠أضٟ ٠َُؼىُّ ِٓ أْرحخ ٞؼف جيوخ فٟ جٌٍؼٍٛ جٌٍّّٛوٟ ٚجٌؼػّحٟٔ؟ِٖ َّّ ِ  ٞ  : أ

 جإلٔٗحص و٠ٛجْ ئٌغحصׄ     جٌؿحٍٟ٘ ٌٍٗؼٍ ٚجٌطم١ٍى جٌّكحوحز وػٍزׄ  

 ٚجٌػحٌع جٌػحٟٔׄ     جٌؼٍّحص ٌٚق١ً جٌؼٍُ وٌٚ ئغالقׄ  

 جٌكى٠ع؟ جٌؼٍذٟ جٌٗؼٍ فٟ جإلق١حص ِىٌْس ٌجتى  ٘ٛ َِٓ: ِٗ

 ِطٍجْ ن١ًٍ ِطٍجْׄ                 ٚرٍٞ ئذٍج١ُ٘ׄ               ئذٍج١ُ٘ قحفعׄ             جٌرحٌٚوٞ ْحِٟ ِكّٛو ׄ  

 جيوذ١س؟ ٚجٌك١حز جٌٗؼٍ ٚضٍجؾغ ٞؼف ٌّٛجؾٙس  جٌرحٌٚوٞ فؼً ِحيج: ِ٘

 جٌكى٠ػس ٍػحشجٌّهط ٚٚف ٔكٛ جضؿٗׄ     ضط٠ٍٖٛ ئٌٝ ٚجٌىػٛز جٌؿى٠ى جٌؼٍذٟ جٌٗؼٍ ػٍٝ جٌػٌٛزׄ  

 جٌمى٠ّس جٌٗؼ٠ٍس جيغٍجٜ ِٓ جٌطهٍٙׄ      ٚجإلْالِٟ جٌؿحٍٟ٘ جٌؼٍٛ فٟ جٌمىِحص جٌٗؼٍجص فكٛي ِؿحٌجزׄ  

ِٙ :  ٞ ح أ َّّ  جٌرحٌٚوٞ؟ ٖؼٍ ّْحش ِٓ ١ٌّ ٠أضٟ ِ

 جيٍْٛخ ِٚطحٔس جٌطٍو١د ؾُجٌسׄ   جٌؼرحٌز ٌٚٚحٔس جيٌفحظ لٛزׄ  

 جٌه١حي ٚفحصٚ جٌّؼٕٝ ٍٖفׄ   جٌؼح٠فس ٚلٛز جٌطؿٍذس ٚىقׄ  

ِ7 :  ٞ  جٌٗؼٍ؟ فٟ جٌؿى٠ىز جٌىال١ْى١س جٌّىٌْس ّْحش ِٓ ١ٌّ ج٢ضٟ ِٓ أ

  ٌׄ ٍُّ  جٌٗؼ٠ٍس جيػٍجٜ فٟ جٌمىِحص ِكحوحزׄ   ٚجٌمحف١س جٌَْٛ ل١ٛو ِٓ جٌطك

 جٌٗؼ٠ٍس ٚجٌّؼحٌٞحش جٌّكحوحز ٖؼٍ وػٍزׄ   ٌٚٚحٔطٙح جٌٍغس ْالِس ػٍٝ جٌّكحفظسׄ  

 :  ٖٛلٟ ػٕى جٌطؿى٠ى ِظحٍ٘ ِٓ: 8ِ

 جٌٗؼ٠ٍس جٌّؼحٌٞحش ِٓ أوػٍׄ    جٌّٕحْرحش ٖؼٍ ٔكٛ جضؿٗׄ  

  ئْال١ِح جضؿح٘ح ذٗؼٍٖ جضؿٗׄ          جٌّى٠ف ئٌٝ جٌطح٠ٌم ػٓ ػىيׄ  

 "جٌىال١ْىٟ" جًٌّ٘د نٛحتٙ ِٓ :9ِ

 جٌؼح٠فس ػٍٝ جٌفىٍ ضغ١ٍد ـׄ                          ٚجٌؼح٠فس جٌفىٍ ذ١ٓ جٌطٛجَْ ـׄ  

 جٌؼ١ٍح جينالل١س جٌم١ُ ػٍٝ جٌطٍّو ـׄ                          ٌفىٍج ػٍٝ جٌؼح٠فس ضغ١ٍد ـׄ  
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 : ٠ّٓٝ ٚجٌمحف١س جٌَْٛ ٔفّ ػٍٝ ل١ٛىز ٚئٔٗحص  لى٠ُ ٌٗحػٍ ل١ٛىز ِكحوحز: ِٓٔ

 جٌّؼحٌٞحشׄ   جٌٕمحتٝׄ   جٌّٖٛكحشׄ   جٌّؼٍمحشׄ  

 :جٌطؿى٠ى ػٍٝ ٖٛلٟ ْحػىش جٌطّ جٌؼٛجًِ ِٓ: ِٔٔ

  جيٍَ٘ فٟ وٌجْطٗׄ            أٌٚذح فٟ ٌٍّٓحٌـ ِٗح٘ىضٗׄ        فح١ٌْسجٌ غمحفطٗׄ   ٌرٕحْ فٟ ٔٗأضٗׄ  

ِٕٔ :  ٞ  جٌٗؼٍ؟ ضط٠ٍٛ ئٌٝ جٌرحٌٚوٞ ضال١ًِ وفؼص جٌطٟ جيْرحخ ِٓ ج٢ضٟ ِٓ أ

 جٌّؿ١ى جٌؼٍذٟ جيوذٟ جٌطٍجظ ػٍٝ نٛفُٙׄ     جٌمى٠ّس جٌٗؼ٠ٍس جٌطمح١ٌى ِٓ جٌطهٍٙ فٟ جٌٍغرسׄ  

 ٚجٌمحف١س ذحٌَْٛ ١ٞمُٙׄ       ٍطم١ٍىٌ ٚوٍج١٘طُٙ ٌٍطؿى٠ى قرُٙׄ  

 :ل١ٛىضٗ ِطٍغ فٟ ٖٛلٝ ٠مٛي :ِٖٔ

َُ  أُٔييييييييييييييييييحوٜ ْيييييييييييييييييي ٍَ ٍَييييييييييييييييييهَ  ٌَييييييييييييييييييٛ جٌ  جٌَؿٛجذييييييييييييييييييح َِ

  
    ِٗ أُؾ٠ُــييييييييييييييييـ َٚ  َٟ  أَغحذيييييييييييييييييح ٌَيييييييييييييييييٛ ذِـــيييييييييييييييييـَىِِؼ

 
 ًَّ لَيييييييييييييييييييييييي َٚ  ِٗ  ضَؿييييييييييييييييييييييييٍٜ جٌَؼرَييييييييييييييييييييييييٍجشُ  ٌَِكمِّيييييييييييييييييييييييي

  
ئِْ    يييييييييييييييييٛجوَ  وحَٔيييييييييييييييييص َٚ  يجذيييييييييييييييييح جٌمٍَيييييييييييييييييدِ  َْ

 
 ٘ٛ؟ فّح ذحٌمىِحص، ٖٛلٟ ضأغٍُّ حٍِ٘ظ ِٓ ِظٍٙ ئٌٝ جٌٓحذمحْ جٌر١طحْ ١ٗ٠ٍ

 جٌٍقٍس ١ٍْٚس ٚٚفׄ        جٌىٍٟ جٌه١حي جْطهىجَׄ  

  جٌكى٠ػس جٌّهطٍػحش ٚٚف ئٌٝ جالضؿحٖׄ        جي٠الي ػٍٝ ذحٌٛلٛف جٌمٛحتى ذَْىصׄ  

 :  ٖٛلٟ ٠مٛي -ِٗٔ

 ْييييييييييييييحٌٞ ٠ييييييييييييييح ذٕييييييييييييييح لِييييييييييييييف جٌطر١ؼييييييييييييييسُ، ضٍييييييييييييييه

  
ْٕغِ  ذيييييييييييييى٠غَ  أ٠ٌُيييييييييييييهَ  قطيييييييييييييٝ    ييييييييييييي  جٌريييييييييييييحٌٞ ُٚ

 
 :  ػٍٝ ٔٓطىي ٌٓحذكج  جٌر١ص ِٓ

 ذحٌطر١ؼس جإلق١حت١١ٓ ج٘طّحَ ׄ     جٌٛحقد نطحخ فٟ جٌمىِحص جإلق١حت١١ٓ ضم١ٍى ׄ  

 جي٠الي ٚٚٚف ذحٌغُي جٌرىص فٟ جٌمىِحص جإلق١حت١١ٓ ضم١ٍى - ׄ      جٌؼٍٛ ذمٟح٠ح جإلق١حت١١ٓ ج٘طّحَ ׄ  

 : ج١ٕ١ٌٓس ِطٍغ فٟ ٖٛلٟ لحي:  ِ٘ٔ

ٌِ  جنيييييييييييييييييييييييطالفُ  يييييييييييييييييييييييح ًِ  جٌَّٕٙ  ٠ُٕٓيييييييييييييييييييييييٟ ٚج١ٌٍييييييييييييييييييييييي

  
يييييييييييييرح ٌيييييييييييييٟ جيويييييييييييييٍج    ِّٛ ََ  جٌ   أُٔٓيييييييييييييٟ ٚأ٠يييييييييييييح

 
 : فّطٍؼٙح جٌركطٍٞ ١ْٕس أِح

ْٕصُ  ييييييييييييييييي يييييييييييييييييٟ ُٚ ِٓ يييييييييييييييييح َْٔف ّّ  ٔفٓيييييييييييييييييٟ ٠ُيييييييييييييييييَىّّٔ َػ

  
فّؼييييييييييييييصُ     ٍَ ضَ ًّ  َؾييييييييييييييىج ػييييييييييييييٓ َٚ ِّ  ويييييييييييييي     ِؾييييييييييييييْر

 
 جٌم١ٛىز؟ فٟ ٖٛلٟ فؼٍٗ ٌّح جيوذٟ جٌّٛطٍف ِح -

 جٌّؼحٌٞحشׄ   جٌّؼٍمحشׄ   جئىٌٓحشׄ   جٌّٖٛكحشׄ  
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 :َٚؾطٗ صٌغح فٟ جٌرحٌٚوٞ ٠مٛي:ِٔٙ

ٍّ  أْ ذؼييييييييييييييييييييييىن ١٘ٙييييييييييييييييييييييحش                          ؾييييييييييييييييييييييٛجٔكٟ ضميييييييييييييييييييييي

  
     ٌّٓيييييييييييييي١ٍضٟ ِٛييييييييييييييحقد ػ١ٍييييييييييييييه ٌٚٙييييييييييييييٟ   

 

ي فأٔييييييييييييييييييييييصِ  جٔطرٙييييييييييييييييييييييصُ  فييييييييييييييييييييييايج ّٚ        ُيوٍضييييييييييييييييييييييٟ أ

  
 ِٙيييييييييييييييييحوٞ ٠ٍييييييييييييييييي١ٓ أٚ ٌرؼيييييييييييييييييىنِ  أْيييييييييييييييييفح   

 
 ٌْٛيييييييييييييييييييييييحوٞ ِيييييييييييييييييييييييالََ ف١يييييييييييييييييييييييهِ  ٚجٌيييييييييييييييييييييييىِغ

  
 َجوٞ آنيييييييييييييييييييييييٍ فأٔيييييييييييييييييييييييص أ٠ٚيييييييييييييييييييييييصُ  ٚئيج   

 
  جيٌفحظ ق١ع ِٓ جٌرحٌٚوٞ ٖؼٍ ذٙح جِطحَ جٌطٟ جٌّٓحش ِٓ ّْس ئٌٝ جيذ١حش ض١ٍٗ

 جٌّؼحٟٔ ٍٖفׄ    جيٌفحظ لٛزׄ   جٌه١حي ٚفحصׄ   جيٍْٛخ ِطحٔسׄ  

 ٠مٛي  ٖٛلٟ:   -7ِٔ

 ِٗ ٍُ  ذييييييييييييييييييي ْ٘ ٍَيييييييييييييييييييـَف جٌَيييييييييييييييييييىَّ َْ  ْٛ َويييييييييييييييييييٌد ٌَييييييييييييييييييي ٍْ َِ 

  

يييييييييييييييييييييـحصْ   َِ ٌْمَُى جِش  ج َُ ْؼؿييييييييييييييييييييي ُِ َْ ئقيييييييييييييييييييييَىٜ   َويييييييييييييييييييييح

 

 ٌٍ يييييييييييييييييييييييي َٗ ييييييييييييييييييييييييـٌف ذَ ْٛ ِٔ َٚ   ٌٍ ييييييييييييييييييييييييفُُٗ ٠َييييييييييييييييييييييييـ١ْ ْٛ ِٔ 

  

َٙييييييييييييييييييييح ئِْقييييييييييييييييييييَىٜ أَ   ييييييييييييييييييييـحْص ٠َحٌَ َٟ ٌْمَ  ػحؾ١ِييييييييييييييييييييِد  ج

 

 ١ٗ٠ٍ جٌر١طحْ جٌٓحذمحْ  ئٌٝ ِظٍٙ ِٓ ِظحٍ٘ جٌطط٠ٍٛ ػٕى ٖٛلٟ ٘ٛ :

 جضؿح٘ٗ فٟ ٖؼٍٖ جضؿح٘حً ئْال١ِحً    ׄ       ػىٌٚٗ ػٓ جٌّى٠ف ٌٍطح٠ٌم  ׄ  

 ٠ٌحوضٗ ٌٍٍّٓـ جٌٗؼٍٞ   ׄ    جضؿح٘ٗ فٟ ٖؼٍٖ ئٌٝ ٚٚف جٌّٕؿُجش جٌؼ٠ٍٛس  ׄ  

 ٠مٛي  ٖٛلٟ:   -8ِٔ

 فحٌىحتٕيييييييييييييييييييييييحش ٞييييييييييييييييييييييي١حص ٌٚيييييييييييييييييييييييى جٌٙيييييييييييييييييييييييىٜ

  

 ٚفييييييييييييييييييييييييُ جٌُِييييييييييييييييييييييييحْ ضرٓييييييييييييييييييييييييُ ٚغٕيييييييييييييييييييييييييحص 

 

 ذييييييييييييييييييييييييه ذٗييييييييييييييييييييييييٍ هللا جٌٓييييييييييييييييييييييييّحص ف٠ُٕييييييييييييييييييييييييص

  

 ٚضٟييييييييييييييييييييييٛػص ِٓييييييييييييييييييييييىح ذييييييييييييييييييييييه جٌغرييييييييييييييييييييييٍجص 

 

 ١ٗ٠ٍ جٌر١طحْ جٌٓحذمحْ  ئٌٝ ِظٍٙ ِٓ ِظحٍ٘ جٌطط٠ٍٛ ػٕى ٖٛلٟ ٘ٛ :

 جضؿح٘ٗ فٟ ٖؼٍٖ جضؿح٘حً ئْال١ِحً    ׄ       ػىٌٚٗ ػٓ جٌّى٠ف ٌٍطح٠ٌم  ׄ  

 ٠ٌحوضٗ ٌٍٍّٓـ جٌٗؼٍٞ   ׄ    جٌّٕؿُجش جٌؼ٠ٍٛسجضؿح٘ٗ فٟ ٖؼٍٖ ئٌٝ ٚٚف   ׄ  

 ٠مٛي: قحفع جذٍج١ُ٘ -9ِٔ

ُِ أَٔطَمَٕييييييييييييييييييٟ َّٓ ػ١ييييييييييييييييييَىَن ٠ييييييييييييييييييح َػرّييييييييييييييييييح  ٌَِىيييييييييييييييييي

  

ٍِخِ   ًِ جٌطَييييييييييييييي يييييييييييييييَٛش جٌرٍُرُييييييييييييييي َٚ ٌِ أ٠ٍََيييييييييييييييَك   َوحٌرَيييييييييييييييى

 

طَييييييييييييييييييُٗ  َِّ ييييييييييييييييييٍُش أُ ِِ ٌَمَييييييييييييييييييى َيوَّ  ػ١ييييييييييييييييييَى جٌُؿٍييييييييييييييييييٛ

  

جٌِكمَييييييييييييييييييدِ   َٚ  َِ  ٠َِٛيييييييييييييييييحً ضَأَذَّييييييييييييييييييَٗ فيييييييييييييييييٟ جي٠َّييييييييييييييييييح

 

 ّس ِٓ ّْحش جٌٗؼٍ ػٕى ٖؼٍجص جٌىال١ْى١س جٌؿى٠ىز جْطٕطؽ ِٓ جٌر١ط١ٓ ْ

 جٌطؿى٠ى فٟ جٌَْٛ ٚجٌمحف١س   ׄ   جال٘طّحَ جٌُجتى ذٗؼٍ جٌّٕحْرحش   ׄ  

 لٛز جٌؼح٠فس   ׄ   ضفح٘س جٌّٛٞٛػحش ْٚطك١طٙح   ׄ  
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 : جٌٓف١ٕس ِهح٠رح ِٕفحٖ فٟ ٖٛلٟ أقّى ٠مٛي: ِٕٓ

 ٖييييييييييييييييييييييييٍجع ٚلٍييييييييييييييييييييييييد ٍِؾييييييييييييييييييييييييً ٔفٓييييييييييييييييييييييييٟ

  
 ٟٚأٌْييييييييييي ْييييييييييي١ٍٞ جٌيييييييييييىِٛع فيييييييييييٟ ذّٙيييييييييييح   

 

 ِٚؿيييييييييييييييييييييٍجن جٌفٕيييييييييييييييييييييحٌ ٚؾٙيييييييييييييييييييييه ٚجؾؼٍيييييييييييييييييييييٝ

  
 ِٚىيييييييييييييييّ ٌِيييييييييييييييً ذييييييييييييييي١ٓ جٌػغيييييييييييييييٍ ٠يييييييييييييييى   

 
 ٘ٛ؟ فّح ٖٛلٟ، ػٕى جٌطؿى٠ى ِظحٍ٘ ِٓ ِظٍٙ ئٌٝ جٌٓحذمحْ جٌر١طحْ ١ٗ٠ٍ

  جٌطح٠ٌم ئٌٝ ئٌٝ جٌّى٠ف ػٓ جٌؼىٚيׄ     جٌطح٠ٌهٟ ٌٍمٛٙ جٌٗؼٍ ضط٠ٛغׄ  

  جٌر١ثس ٚٚف ئٌٝ الضؿحٖׄ      جٌكى٠ػس جٌّهطٍػحش ٚٚف ئٌٝ جالضؿحٖׄ  

   https://dardery.site/archives/6345ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  )   

 

 

 : ئالَ جضؿٗ جٌٗؼٍجص ذؼى جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جٌػح١ٔس ؟ ِٚحيج أٌجوٚج ؟ِٔ

 جضؿٙٛج ئٌٝ جٌٛجلغ   -

 جٌّٙحؾٍ    –أذٌٍٛٛ  –ِٓ ٔظحَ جٌم١ٛىز جًٌٞ وحْ ْحتىج ػٕى ِىجٌِ: ) جٌى٠ٛجْ  -ئٌٝ قى ور١ٍ  -ٛج أٌجوٚج أْ ٠طهٍٛ -

 : ِحيج فؼً ٘إالص جٌٗؼٍجص ٌىٟ ٠طٛجصَ ئ٠حٌ جٌم١ٛىز جًٌٞ ٠ركػْٛ ػٕٗ ِغ جٌٛجلغ ؟ِٕ

 ضُ جٌطكٌٍ ِٓ جٌم١ٛو جٌطٟ فٍٞص ػٍٝ جٌٗؼٍ ًِٕ جٌمىَ :  -

 ٔظحَ جٌٗط٠ٍٓ فٟ جٌر١ص جٌٛجقى    -ٕٚقىز جٌَْٛ ٚجٌمحف١س     -ٔ

 ػىو جٌطفؼ١الش جٌّطٓح٠ٚس فٟ وً ذ١ص  -ٖ

 : أ٠ٓ ظٍٙ ً٘ج جالضؿحٖ ؟ِٖ

 ضّٛٔ  –جٌؼٍجق –٠ٌْٛح –ظٍٙ فٟ : ٍِٛ -

 : ِٓ ٌجتى ً٘ج جٌٍْٛ جٌؿى٠ى ؟ ِغ جالْطٗٙحو ِٗ

ٖيظح٠ح ٌِٚيحو   ػيٓ ٘يًج جٌٍيْٛ ِيٓ جٌٗيؼٍ وحٔص جٌرىج٠س ِغ ٔحَن جٌّالتىس جٌٗحػٍز جٌؼٍجل١س جٌطٟ وطريص فيٟ ِمىِيس و٠ٛجٔٙيح )  -

 ٚأٚركص ٌجتىز ً٘ج جٌٍْٛ جٌؿى٠ى  

 غُ أوىش يٌه ذم١ٛىز جٌى١ٌٍٛج جٌطٟ ضمٛي ف١ٙح : -

 ْىٓ ج١ًٌٍ

 أٚغ ئٌٝ ٚلغ ٚىٜ جئحش

 فٟ ػّك جٌظٍّس ضكص جٌّٛص ػٍٝ جيِٛجش

 ٍٚنحش ضؼٍٛ ضٟطٍخ

 قُْ ٠طىفك ٠ٍطٙد

 ؼٍ جٌؼٍذٟ  غُ  أوىش ًٖ٘ جٌىػٛز ذىطحذٙح)لٟح٠ح جٌٗ -

https://dardery.site/archives/6345
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 : ِح جٌط١ّٓحش جٌطٟ أ٠ٍمص ػٍٝ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٗؼٍ؟ ِ٘

جٌطفؼ١ٍيس   ذؼيى جٔطٗيحٌ ٘يًج  -جٌّغٛٓ   -جٌكى٠ع  –جٌؿى٠ى  -جٌّٕطٍك  –جٌكٍ  -ضؼىوش ض١ّٓحش ٘ىج جٌٗؼٍ ذ١ٓ ) جٌٗؼٍ جًٌٍّْ 

 ً جٌؿ١ً جيٚي ٌٍّىٌْس جٌؿى٠ىزٖؼٍ جٌطفؼ١ٍس   قطٝ جوطّ -جٌٗؼٍ جٌكٍ –جٌٗؼٍ ضكىوش ض١ّٓطٗ ِح ذ١ٓ )جٌٗؼٍ جٌؿى٠ى 

 : ِٓ أُ٘ ٖؼٍجص جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ؟ِٙ

 جٌؿ١ً جيٚي:  -

 أقّى ػرى جٌّؼطٟ قؿحَٞ   –ٚالـ ػرى جٌٛرٌٛ  –ِٓ ٍِٛ ) ػرى جٌٍقّٓ جٌٍٗلحٚٞ  -ٔ

 ػرى جٌٛ٘حخ جٌر١حضٟ    -ذىٌ ٖحوٍ ج١ٌٓحخ   -ِٓ جٌؼٍجق )ٔحَن جٌّالتىس  -ٕ

 ٍٟ أقّى ْؼ١ى "أو١ّٔٚ"   ػ –ِٓ ٌرٕحْ ) ن١ًٍ قحٚٞ   -ٖ

 ِٓ ٠ٌْٛح ) ُٔجٌ لرحٟٔ    -ٗ

ؼ١ٓ ذ١َٓٓٛ    -وّحي ٔحٍٚ  -ِٓ فٍٓط١ٓ ) فىٜٚ ٠ٛلحْ  -٘ َِ 

 ِٓ جٌٓٛوجْ  )ِكّى جٌف١طٌٛٞ   -ٙ

 ًٚ٘ج ٠ىي ػٍٝ أْ ً٘ج جالضؿحٖ جٔطٍٛ ٌٗ ػىو ور١ٍ ِٓ جٌٗؼٍجص  

 جٌؿ١ً جٌػحٟٔ: -

                        -ٍِه ػرىجٌؼ٠ُُ  -أًِ ُؤمً  -ف١فٟ ِطٍِكّى ػ -ِٓ ٍِٛ )ِكّى ئذٍج١ُ٘ أذٛ ْٕس  -ٔ

 ػرىٖ ذىٚٞ   -فحٌٚق ٖٖٛس 

 ِكّٛو و٠ٌٕٚ    -ِٓ فٍٓط١ٓ ) ١ّْغ جٌمحُْ  -ٕ

 ِٓ ج١ٌّٓ )ػرى جٌؼ٠ُُ جٌّمحٌف    -ٖ

 ِٓ جٌى٠ٛص )ن١ٍفس جٌٛل١حْ     -ٗ

 ِٓ جٌٓؼٛو٠س )غحَٞ جٌمُٛرٟ   -٘

 جٌّىٌْس جٌٛجلؼ١س ِٓ ق١ع جٌّّْٟٛ )جٌّٛٞٛع   : ٚٞف جٌهٛحتٙ جٌف١ٕس ٌٗؼٍ 7ِ

 جٌطؿى٠ى فٟ جٌّّْٟٛ ٚجٌّٛٞٛع ٚلى ضّػً يٌه ف١ّح ٠ٍٟ :

 جالضؿحٖ ئٌٟ جٌك١حز جٌؼحِس ٠ٌْٛٛٚ َّ٘ٛ جٌٕحِ ِٚٗىالضُٙ ٚآِحٌُٙ ضطٍؼحضُٙ   -ٔ

 فُٙ جٌٗؼٍ ػٍٝ أٔٗ جإلقٓحِ ذحٌٛجلغ ٚجٌطؼر١ٍ ػٕٗ   -ٕ

ج ، ِػً : ِٛلف جإلٔٓيحْ ِيٓ جٌىيْٛ ِٚيٓ جٌطيح٠ٌم ٚلٟيح٠ح جٌي٠ٛٓ  ؾّؼص جٌطؿٍذس جٌٗؼ٠ٍس ئٌٝ ؾحٔد -ٖ ًٌ جٌؼح٠فس ٚجٌه١حي أِٛ

 ٚجٌطٍجظ 

 :  ٚٞف جٌهٛحتٙ جٌطٟ ٠ط١ُّ ذٙح ٖؼٍجص جٌٛجلؼ١س ِٓ ق١ع جٌرٕحص جٌٗؼٍٞ  8ِ

ٍ أِٝ   ٚظٍٙ يٌه فٟ أٔحَ ػٍٝ قؿ -ئٌٝ جٌٍمحص  -جْطهىجَ جٌٍغس جٌك١س جٌطٟ ٠ّٓؼٛٔٙح فٟ والَ جٌٕحِ ِػً ) وحْ ٠ح ِح وحْ   -ٔ

 جنط١حٌ ػٕح٠ٚٓ ٌٍىٚج٠ٚٓ 

 جال٘طّحَ ذحٌٌٛٛز ٚجٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  -ٕ
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 ج١ٌّْٛمٝ فٟ ذٕحص ضحَ    -جٌٌٛٛ  –جٌؼح٠فس  -جٌّؼحٟٔ -جٌم١ٛىز ٚقىز ِٛٞٛػ١س  ضُٟ ) جيفىحٌ - ٖ

ح فيٟ ويً ذ١يص ٚ٘يٝ جٌطفؼ١ٍيس ضؼطّى جٌّْٛي١مٝ فيٟ جٌٗيؼٍ جٌؿى٠يى ػٍيٝ ٚقيىز ِْٛي١م١س ضطىيٌٍ وْٚ جٌضريح٠ ذىيُ ِكيىو ٌؼيىو٘ -ٗ

 ٚضطٕٛع جٌمحف١س فمى ٠ٓطهىَ جٌٗحػٍ أوػٍ ِٓ لحف١س فٟ جٌم١ٛىز جٌٛجقىز   

   https://dardery.site/archives/6353ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  )   

 تطور الشعر في العصر الحديثى عل تـــدريـــب

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

   )       جضؿٗ ٖؼٍجص جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ذؼى جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جٌػح١ٔس ئٌٝ ِكحوحز جٌمىِحص -ٔ

   )      جٌٛجلغ أٌجو ٖؼٍجص جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز جٌطهٍٙ ِٓ ل١ٛو جٌٗؼٍ ١ٌٓطط١ؼٛج جٌطؼر١ٍ ػٓ  -ٕ

   )       ضّٓه ٖؼٍجص جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ذحٌَْٛ ٚجٌمحف١س ٚضهٍٛٛج ِٓ ٔظحَ جٌٗط٠ٍٓ -ٖ

   )       ِٓ جٌط١ّٓحش جٌطٟ أ٠ٍمص ػٍٝ ٖؼٍ  جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز جُْ جٌٗؼٍ جٌّغٛٓ -ٗ

   )     ٠ح جٌٗؼٍ جٌؼٍذٟلٟح)  فٟ وطحذٙح ِغ ٔحَن جٌّالتىس جٌٗحػٍز جٌؼٍجل١س ًٌٙج جالضؿحٖ   وحٔص جٌرىج٠س  -٘

   )       أوىش ٔحَن جٌّالتىس وػٛضٙح ًٌٙج جالضؿحٖ فٟ ِمىِس و٠ٛجٔٙح )ٖظح٠ح ٌِٚحو  -ٙ

   )    ِٓ ٖؼٍجص جٌؿ١ً جٌػحٟٔ  فٟ جالضؿحٖ جٌؿى٠ى  جٌٗحػٍ جٌٓٛوجٟٔ  ِكّى جٌف١طٌٛٞ  -7

   )       ٟ٘ جٌٗحػٍز جٌؼٍجل١س ٔحَن جٌّالتىس  جٌؿى٠ىز ٌجتى جٌّىٌْس   -8

   )     ِٓ ٖؼٍجص جٌؿ١ً جيٚي فٟ جالضؿحٖ جٌٛجلؼٟ جٌٗحػٍ جٌٍّٛٞ فحٌٚق ٖٖٛس  -9

   )      ِىٌْس جٌٗؼٍ جٌؿى٠ى  ً٘ج جالضؿحِٖٓ جيّْحص جٌطٟ أ٠ٍمص ػٍٝ  -ٓٔ

ِ أٔٙييُ جضؿٙييٛج ذٗييؼٍُ٘ ئٌييٝ جٌك١ييحز جٌؼحِييس ٌٍطؼر١ييٍ ػييٓ ِٗييحوً جٌٕييح جٌّىٌْييس جٌؿى٠ييىزِييٓ ْييّحش جٌٗييىً ٌييىٜ ٖييؼٍجص  -ٔٔ

   )             ٠ّٚٛقحضُٙ

   )   ضمطٍٛ ػٍٝ جٌؼح٠فس ٚجٌه١حي ٚجٌٗؼٌٛ   جٌؿى٠ىز جٌطؿٍذس جٌٗؼ٠ٍس ٌىٜ ٖؼٍجص جٌّىٌْس  -ٕٔ

   )  ٠ٕرؼٟ أْ ٠ٌٛٛ ِٛلف جإلٔٓحْ ِٓ جٌىْٛ ٚجٌطح٠ٌم ٚجيْح١٠ٍ   جٌؿى٠ىزجٌٗؼٍ ٌىٜ ٖؼٍجص جٌّىٌْس  -ٖٔ

    ) ىال١ْى١س جٌّؼؿ١ّس ٌٍكفحظ ػٍٝ  ٌغس جٌٗؼٍ ذٛٚفٗ فٕح ٌجل١ح   جٌٍغس جٌ جٌؿى٠ىزجْطهىَ ٖؼٍجص جٌّىٌْس  -ٗٔ

   )    جال٘طّحَ ذحٌٛقىز جٌؼ٠ٟٛس   جٌؿى٠ىزِٓ نٛحتٙ جٌٗىً ٌىٜ ٖؼٍجص جٌّىٌْس  -٘ٔ

ضّػييً ٚقييىز ػٟيي٠ٛس ذطييٛجفٍ ػٕٛيي٠ٍٓ فميي١ ّ٘ييح ٚقييىز جٌّٛٞييٛع ٚٚٚقييىز جٌؿييٛ  جٌؿى٠ييىزجٌمٛيي١ىز ػٕييى ٖييؼٍجص جٌّىٌْييس  -ٙٔ

   )              جٌٕفٟٓ 

ٌيىٜ ٖيؼٍجص جٌّىٌْيس  جيفىحٌ ٚجٌّؼحٟٔ ٚجٌؼٛج٠ف ٚجٌٛيٌٛ ٚجٌّْٛي١مٝ وٍٙيح ػٕحٚيٍ ٞي٠ٌٍٚس ٌطكم١يك جٌٛقيىز جٌؼٟي٠ٛس -7ٔ

 )                         جٌؿى٠ىز

     )         ٘ٛ جيْحِ ج١ٌّْٛمٟ جٌمحتُ ػٍٝ ٚقىز جٌَْٛ ٚجٌمحف١س  جٌؿى٠ىأُ٘ جيّْ جٌطٟ لحَ ػ١ٍٙح جالضؿحٖ  -8ٔ

 )                جٌٛقىز ج١ٌّْٛم١س جٌطٟ ضرٕٝ ػ١ٍٙح جٌم١ٛىز فٟ جٌٗؼٍ جٌؿى٠ى ٟ٘ جٌطفؼ١ٍس  -9ٔ

 )                  ضطىٌٍ جٌطفؼ١الش ذٕفّ جٌؼىو فٟ وً ْطٍ ٖؼٍٞ فٟ ٖؼٍ جٌطفؼ١ٍس       -ٕٓ

   https://dardery.site/archives/6353ٌٍطى٠ٌد جإلٌىطٍٟٚٔ ٚجٌطأوى ِٓ جإلؾحذحش جٞغ١ ػٍٝ جٌٍجذ١  )   

https://dardery.site/archives/6353
https://dardery.site/archives/6353
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 :تخٌر الصواب لما ٌلً من بٌن البدائل المتاحة – 1س
 وً ِّح ٠ٍٟ ِٓ ٖؼٍجص جٌؿ١ً جيٚي فٟ جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِح ػىج: -ٔ

 ػرى جٌٛرٌٛ ٚالـ  ׄ    غرى جٌٛ٘حخ جٌر١حضٟ ׄ   فحٌٚق ؾ٠ٛىز ׄ    ػرى جٌٍقّٓ جٌٍٗلحٚٞ ׄ  

 ظٍٙ ش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز فٟ جٌفطٍز:  :             -ٕ

    جٌفطٍز جٌّّطىز ذ١ٓ جٌكٍخ جيٌٚٝ ٚجٌػح١ٔس ׄ     جٌطٟ ْرمص جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جيٚي  ׄ  

 فٟ ذىج٠س جيٌف١س جٌػح١ٔس  ׄ      ذؼى جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جٌػح١ٔس ׄ  

 جالضؿحٖ ذحٌٗؼٍ ٔكٛ جٌك١حز جٌؼحِس ٠ؼٕٟ :   -ٖ

      جٌطهٍٙ ِٓ ل١ٛو جٌَْٛ     ׄ                      جْطهىجَ جٌٍغس جٌؼح١ِس    ׄ  

 جٌطغر١ٍ ػٓ ِٗحوً جٌٕحِ ٠ّٚٛقحضُٙ     ׄ         جاللطٍجخ ِٓ جٌمحٌب  ׄ  

 ٌجتى جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ٘ٛ: -ٗ

 ٔحَن جٌّالتىس  ׄ    ِطٍجْ ׄ      أقّى ٖٛلٟ ׄ     جٌرحٌٚوٞ ׄ  

 َ ٖؼٍُ٘ ِغ جٌٛجلغ؟صٌْس جٌؿى٠ىز ١ٌطٛجِحيج فؼً ٖؼٍجص جٌّى  -٘

 جٌطكٌٍ ِٓ جٌم١ٛو جٌطٟ فٍٞص ػٍٝ جٌٗؼٍ ًِٕ جٌمىَ ׄ   جضؿٙٛج ٔكٛ ٚٚف جٌّهطٍػحش جٌكى٠ػس ׄ  

 ِؿحٌجز فكٛي جٌٗؼٍجص جٌمىِحص فٟ جٌؼٌٛٛ جٌٓحذمس  ׄ    جٌطهٍٙ ِٓ جيغٍجٜ جٌٗؼ٠ٍس جٌمى٠ّس ׄ  

 ضًّٗ: جٌؿى٠ىز  جٌطؿٍذس جٌٗؼ٠ٍس ٌىٜ ٖؼٍجص جٌّىٌْس -ٙ

 وً ِح ْرك   ׄ        ِٛلف جإلٔٓحْ ِٓ جٌىْٛ ٚجٌطح٠ٌم  ׄ        جٌه١حي   ׄ    جٌؼح٠فس ٚجٌٗؼٌٛ   ׄ  

 جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز: ِٓ ٖؼٍجص جٌؿ١ً جٌػحٟٔ فٟ  -7

 ٔحَن جٌّالتىس  ׄ     ٚالـ ػرى جٌٛرٌٛ ׄ    ِكّٛو و٠ٌٕٚ ׄ    ذىٌ ٖحوٍ ج١ٌٓحخ ׄ  

 ٍ :  أٚرف ٠طٍك ػٍٝ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٗؼ -8

 ؾ١ّغ ِح ْرك  ׄ      ٖؼٍ جٌطفؼ١ٍس ׄ     جٌٗؼٍ جٌكٍ ׄ    جٌٗؼٍ جٌؿى٠ى ׄ  

ح ٠أضٟ ال ٠َُؼىُّ ِٓ ّْحش جٌّّْٟٛ ٌىٜ ٖؼٍجص جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز؟  -9 َّّ ِ  ٞ  أ

                جإلقٓحِ ذحٌٛجلغ ٚجٌطؼر١ٍ ػٕٗ  ׄ     جْطؼّحي جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز      ׄ  

  جضٓحع ِفَٙٛ جٌطؿٍذس ٌٗؼ٠ٍس ٌطًّٗ ِٛلف جإلٔٓحْ ِٓ جٌىْٛ   ׄ           ؼحِسجالضؿحٖ ئٌٝ جٌك١حز جٌ  ׄ  

 ٟ٘ ِكٍٛس جٌطٟحفٍ ذ١ٓ : جٌؿى٠ىز جٌٛقىز جٌؼ٠ٟٛس ػٕى ٖؼٍجص جٌّىٌْس   -ٓٔ

  ؾ١ّغ ِح ْرك  ׄ               جٌٌٛٛ ٚج١ٌّْٛمح  ׄ   جيفىحٌ ٚجٌؼٛج٠ف           ׄ    جيفىحٌ ٚجٌّؼحٟٔ      ׄ  

 ْحِ ج١ٌّْٛمٟ جًٌٞ ضرٕٝ ػ١ٍٗ جٌم١ٛىز ػٕى ٖؼٍجص جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ٘ٛ :جي -ٔٔ

 ٚقىز جٌمحف١س   ׄ    ٚقىز جٌطفؼ١ٍس      ׄ     ٚقىز جٌَْٛ  ׄ    ٚقىز جٌر١ص     ׄ  
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 وً ِّح ٠ٍٟ ِٓ نٛحتٙ ِىٌْس جٌٗؼٍ جٌكٍ ِح ػىج:  -ٕٔ

 جْطهىجَ جٌٍغس جٌك١س  ׄ   ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز    ׄ    جٌّكحفظس ػٍٝ جٌَْٛ ٚجٌمحف١س  ׄ   جٌطّٓه ذحٌٛقىز جٌؼ٠ٟٛس   ׄ  

 وً ِّح ٠ٍٟ ِٓ نٛحتٙ جٌٗىً ٌىٜ ٖؼٍجص ِىٌْس جٌٗؼٍ جٌؿى٠ى ِح ػىج:  -ٖٔ

 جْطهىجَ جٌٍغس جٌك١س  ׄ   جال٘طّحَ ذحٌٛقىز جٌؼ٠ٟٛس      ׄ   جْطهىجَ جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ    جالضؿحٖ ٌٍك١حز جٌؼحِس     ׄ  

 ىضٗ "أٔٗٛوٖ جٌّطٍ ":: ٠مٛي ج١ٌٓحخ فٟ  ل١ٛٗٔ

 ٍْ  فٟ وً لطٍٍز ِٓ جٌّط

 ٍْ َ٘ َُّ  قٍّجُص أٚ ٚفٍجص ِٓ أؾَّٕس جٌ

ًّ وِؼٍس ِٓ جٌؿ١حع ٚجٌؼٍجزْ   ٚو

ًّ لطٍٍز ضٍُجق ِٓ وَ جٌؼر١ىْ   ٚو

ٌِ ِرُٓ ؾى٠ىْ  ٌَ فٟ جٔطظح  فٟٙ جذطٓح

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌّّْٟٛ

 جْطهىجَ جٌٍغس جٌك١س          ׄ         ٓحْ ذحٌطٍجظػاللس جإلٔجٌكى٠ع ػٓ   ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز   ׄ          ُِّٚ٘ٛٙ جٌطؼر١ٍ ػٓ آالَ جٌٕحِ  ׄ  

 : ٠مٛي أقّى ػرى جٌّؼطٟ قؿحَٞ فٟ ل١ٛىضٗ" جي١ٍِ جٌّطٓٛي" :٘ٔ

 ألفٍش ج٢ْ ٖٛجٌع جٌّى٠ٕس

 ٚجٔفٝ ّ ػٕه جٌٕحِ ّ أ٠ٙح جي١ٍِ

 فحقًّ ذمح٠حن جٌػ١ّٕس

 ٚجقًّ ضّحغ١ً جي١ٍِز جٌٓؿ١ٕس

 ٚجي٘د    فمى ؾحص ضٍجِٕح جين١ٍ  

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌٗىً

         جالٌطُجَ ذحٌَْٛ ٚجٌمحف١س  ׄ        جٌكى٠ع ػٓ جٌّهطٍػحش جٌكى٠ػس  ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ       جٌكى٠ع ػٓ جٌّٛش ٚجٌٕٙح٠حش  ׄ  

 مٛي ٚالـ ػرى جٌٛرٌٛ فٟ ل١ٛىضٗ " جٌكُْ":: ٠ٙٔ

 ْٔ  ٌٚؾؼص ذؼى جٌظٍٙ فٝ ؾ١رٟ لٍٚ

 فٍٗذص ٖح٠حً فٝ جٌط٠ٍك

 ٌٚضمص ٔؼٍٟ

 ٌٚؼرص ذحٌٍٕو جٌَّٛع ذ١ٓ وفٟ ٚجٌٛى٠ك

 لً ْحػس أٚ ْحػط١ٓ

 لً ػٍٗز أٚ ػٍٗض١ٓ

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌٗىً
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 جٌطؼر١ٍ ػٓ ِٛلف جإلٔٓحْ ِٓ جٌطح٠ٌم          ׄ         ١سجالٌطُجَ ذحٌَْٛ ٚجٌمحف  ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ        جْطهىجَ جٌٍغس جٌك١س    ׄ  

 : ٠مٛي ٚالـ ػرى جٌٛرٌٛ فٟ ل١ٛىضٗ " ٌؤ٠ح ":7ٔ

 فٟ وً ِٓحص،

  ق١ٓ ضىق جٌٓحػس ٔٛف ج١ًٌٍ، 

 ٚضًٚٞ جيٚٛجش

 أضىجنً فٟ ؾٍىٞ أضٍٗخ أٔفحْٟ

 جٌكحت١ٚ أٔحوَ ظٍٟ فٛق 

 أضؿٛي فٟ ضح٠ٌهٟ، أضُٕٖ فٟ ضًوحٌجضٟ

 أضكى ذؿّٟٓ جٌّطفطص فٟ أؾُجص ج١ٌَٛ ج١ٌّص

 ضٓط١مع أ٠حِٟ جٌّىفٛٔس فٟ ؾّٟٓ جٌّطفطص

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌٗىً

  جْطهىجَ جيٌفحظ جٌؼح١ِس ٚجيؾٕر١س         ׄ       جٌطؼر١ٍ ػٓ جٌٛجلغ ذطٕحلٟحضٗ   ׄ  

 جنطالف ػىو جٌطفؼ١الش فٟ وً ْطٍ    ׄ        ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز    ׄ  

 : ٠مٛي ُٔجٌ لرحٟٔ فٟ ل١ٛىضٗ " أقُجْ فٟ جئىٌّ":8ٔ

َٓ ػٓ ئْرح١َْٔٗ   وطرِص ضٓأ١ٌ

  ْٗ  ػٓ ٠حٌٍق ، ٠فطُف ذحُْ هللا و١ٔح غح١ٔ

 ػٓ ُػْمرس ذٓ ٔحفغٍ 

ًَ ٔهٍٍس    ْط َٖ  ٠ٌُُع 

ًِّ ٌجذ١ََٗ     فٟ لٍد و

 أٌِص ػٓ أ١ٍَُِّس   ْ

 ْأٌِص ػٓ أ١ٍِ٘ح ِؼح٠ٚس   

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌّّْٟٛ

 جٌطؿٍذس جٌٗؼ٠ٍس ضًّٗ ِٛلف جإلٔٓحْ ِٓ جٌطح٠ٌم          ׄ      جٌكى٠ع ػٓ جٌّٛش ٚجٌٕٙح٠حش   ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ       جٌطؼر١ٍ ػٓ آالَ جٌٕحِ    ׄ  
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 : ٠مٛي أقّى ػرى جٌّؼطٟ قؿحَٞ:فٟ ل١ٛىضٗ " جٌط٠ٍك ئٌٟ ج١ٌٓىز":9ٔ

 -  ُّ  ٠ح ػ

 ِٓ أ٠ٓ جٌط٠ٍْك؟

 أ٠ٓ ٠ٍ٠ك 'ج١ٌٓىز'؟

 - ْْ ٌٟ ْٓ ل١ٍال، غُ أ٠ٍٓ ٠ح ذَٕ  أ٠ّ

 ٌٟ  لحي   ٌُٚ ٠ٕظٍ ئٌ

ًَ جٌّى٠ٕس ش ٠ح ١ٌ ٍْ ْٚ 

 أٌلٍق ج٢َٖ جٌك٠ُٕس

ٍّ ْحلٟ جٌّؿٙىز  أَؾ

 ١ٌٍٓىز

 جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌٗىًضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش 

 جٌطؼر١ٍ ػٓ ِٛلف جإلٔٓحْ ِٓ جٌطح٠ٌم          ׄ        جْطؼّحي جٌٍغس جٌك١س   ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ       جٌطؼر١ٍ ػٓ آالَ جٌٕحِ    ׄ  

 ":9٘ٙٔ: ٠مٛي ذىٌ ٖحوٍ ج١ٌٓحخ فٟ ل١ٛىضٗ " ٌؤ٠ح فٟ ػحَ ٕٓ

 أ٠ٙح جٌٛمٍ جإلٌٟٙ جٌغ٠ٍد

 ِٓ أٌّٚد فٟ ّٚص جٌّٓحص أ٠ٙح جٌّٕمٝ

 ٌجفؼح ٌٚقٟ ي٠رحق جٌّٓحص

 ٌجفؼح ٌٚقٟ )غ١ّ١ٕىج  ؾ٠ٍكح

 ٚحٌرح ػ١ٕٟ ضَّٛج ١ِٓكح

 أ٠ٙح جٌٛمٍ جإلٌٟٙ ضٍفّك

 ئْ ٌٚقٟ ضطُّق

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌٗىً

 ِٓ جٌطح٠ٌم        جٌطؼر١ٍ ػٓ ِٛلف جإلٔٓحْ   ׄ                جٌٛجلغ ئٌٝ جالضؿحٖ  ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ        جْطهىجَ جٌٍغس جٌك١س    ׄ  

 : ٠مٛي ٚالـ ػرى جٌٛرٌٛ  فٟ ل١ٛىضٗ " ٖٕك ٍَ٘جْ ":ٕٔ

ح ًِ  ٍِ ٍَ٘جْ ذظٍٙ جٌٓٛق ٠ٛ

 ٚجٖطٍٜ ٖحالً ُِّٕٕ

 ِٚٗٝ ٠هطحي ػؿرًح ِػً ضٍوٟ ِؼُّ

 ًضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌٗى
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 جٌطؼر١ٍ ػٓ ِٛلف جإلٔٓحْ ِٓ جٌطح٠ٌم          ׄ       جْطهىجَ جٌٍغس جٌك١س   ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ             جٌطؼر١ٍ ػٓ آالَ جٌٕحِ    ׄ  

 : ٠مٛي ٚالـ ػرى جٌٛرٌٛ فٟ ل١ٛىضٗ " ٍِغ١س ٌؾً ضحفٗ":ٕٕ

َٟ جٌٛرحـ فٟ ذك١ٍز جٌؼًجخ  أٌجٖ وٍّح ٌْح ذ

 أؾّغ فٟ جٌؿٍجخ

 ٌم١ّحش ضٕحغٍش ػٍٝ ٖط٠ٛٙح جٌطٍجخذٟغ 

 أٌمٝ ذٙح جٌٛر١حْ ٌٍىؾحؼ ٚ جٌىالخ

ٙح ُّّ  ٚ وٕص ئْ ضٍوُص ٌمّس أٔفُص أْ أٌ

 ِٗ ِّّ  ٠ٍمطٙح، ٠ّٓكٙح فٟ و

 ٠رْٛٙح

 ٠أوٍٙح

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌّّْٟٛ

 ٔٓحْ ِٓ جٌطح٠ٌم        جٌطؼر١ٍ ػٓ ِٛلف جإل  ׄ       جٌكى٠ع ػٓ جٌّٛش ٚجٌٕٙح٠حش   ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ       جٌطؼر١ٍ ػٓ آالَ جٌٕحِ  ُِّٚ٘ٛٙ  ׄ  

 : ٠مٛي ِكّّى ئذٍج١ُ٘ أذٛ ْٕس  فٟ ل١ٛىضٗ " جٌٌٕٓٛ ":ٖٕ

ٌُ جٌط١ٍمسُ فٟ جيفِك      جٌٕٓٛ

َػٙح    ٍَ  ضؼٍُف ِٛ

ُى٘ح    َّٚ ٍَ َْ جٌطٟ ضطَ  ٚجٌؼ١ٛ

 ٚجٌِّٕٛحَي جٌطٟ ضطؼحلَُد   

 ٌِّٕٛحْي   نٍَف ج

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌٗىً

 جٌطؼر١ٍ ػٓ ِٛلف جإلٔٓحْ ِٓ جٌطح٠ٌم          ׄ       جْطهىجَ جٌٍغس جٌك١س   ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ             جٌطؼر١ٍ ػٓ آالَ جٌٕحِ    ׄ  

  : ٠مٛي فحٌٚق ٖٖٛس فٟ ل١ٛىضٗ " ِى جٌركٍ":ٕٗ

 ٌكُْ ػٍٝ وً جٌر١ٛشؾػُ ج

 ٚضىٌٝ ِٓ ن٠ٛ١ جٌؼٕىرٛش

 ٚؾٗ ئٔٓحْ

 ضغ١ٗٗ جٌضؼحٖحش ٌٚػد ٚجذطٙحي

 ٚذؼ١ٕ١ٗ ْإجي

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌٗىً
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 جْطهىجَ جيٌفحظ جٌؼح١ِس ٚجيؾٕر١س          ׄ                  جٌطؼر١ٍ ػٓ جٌٛجلغ   ׄ  

 جنطالف ػىو جٌطفؼ١الش فٟ وً ْطٍ    ׄ       جٌكى٠ػس  جٌكى٠ع ػٓ جٌّهطٍػحش   ׄ  

 : ضمٛي ٔحَن جٌّالتىس فٟ ل١ٛىضٙح " جٌمٍٛ ٚجٌىٛل ":ٕ٘

 فىَٕٛ جٌغٕٟ ٠ؿّؼٙح جٌفالّـ

 فٟ ػٍّٖ جٌٗمٟ جٌى١ٍٓ 

 يٌه جٌىحوـ جٌّّؼًخ فٟ جٌم٠ٍس

 ذ١ٓ جٌّكٍجظ ٚجٌٕحػٌٛ 

ًّ ١ٚف ٠ٓمٟ جٌرٓحض١ٓ ضكص جٌٗــّّ  و

 ٚجٌمٍٛ ٘حؾغ ْٕٚحْ 

 فٙٛ ٠ٍمٟ جٌرًٌٚ ٚجٌّطٍف جٌٙحٔة

 ٠ؿٕٟ ٚضٗٙى جيقُجْ 

 ضّػً جيذ١حش ّْس  ِٓ ّْحش جٌّىٌْس جٌؿى٠ىز ِٓ ق١ع جٌّّْٟٛ

 جٌطؼر١ٍ ػٓ ِٛلف جإلٔٓحْ ِٓ جٌطح٠ٌم          ׄ       جٌكى٠ع ػٓ جٌّٛش ٚجٌٕٙح٠حش   ׄ  

 ضٛظ١ف جٌٍُِ ٚجيْطٌٛز  ׄ      جٌطؼر١ٍ ػٓ َّ٘ٛ جٌٕحِ ِٚٗحوٍُٙ   ׄ  
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