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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 

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

 د.ثم أما بع

 /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   

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

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

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 

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

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

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

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

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 :ِب األعجبة اٌزٟ أدد إٌٝ ػعف األدة اٌعشثٟ فٟ إثبْ دىُ اٌّّب١ٌه ٚاٌعضّب١١ٔٓ؟  ٔط

 ػعف ِىبٔخ ِظش اٌغ١بع١خ -ٕ  ِٕبصعخ اٌٍغخ اٌزشو١خ اٌٍغخ اٌعشث١خ ِىبٔزٙب . -ٔ

 إغالق دٚس اٌعٍُ ٚسد١ً اٌعٍّبء -ٗ     إٌغبء د٠ٛاْ اإلٔشبء.-ٖ

 : وبْ ٌّذّٛد عبِٝ اٌجبسٚدٜ دٚس عظ١ُ فٟ إٌٙٛع ثبٌشعش اٌعشثٝ . ٚػخ رٌه . ٕط

أ٠مٓ أٔٗ ال ِفش ِٓ اٌٛلٛف فٝ ٚجٗ ٘زا اٌؼعف إال ثضٛسح ف١ٕخ رذمك اٌعٛدح ثبٌشعش إٌٝ عبثك عٙدذٖ إثدبْ عظدٛس اٌمدٛح فجدذأ 

 ثٕفغٗ ٚاٌزضَ فٟ شعشٖ ثــ :

 األعٍٛة ، ٚطفبء اٌخ١بي ، ٚششف اٌّعبٟٔ ، ٚجضاٌخ اٌزشاو١ت .سطبٔخ اٌعجبسح ، ٚلٛح األٌفبظ ، ِٚزبٔخ  -ٔ

ارجٗ اٌجبسٚدٞ إٌٝ ِجدبساح فذدٛي اٌشدعشاء فدٟ اٌعظدٛس اٌضا١٘دخ ِٕدز اٌعظدش اٌجدبٍ٘ٝ فبإلعدالِٝ فدبألِٜٛ فبٌعجبعدٝ ، ثدً  -ٕ

 عبسع ثعؼُٙ فٝ لظبئذ ِشٙٛسح ، ٚأظشف عٓ ِذبوبح شعشاء اٌعظش٠ٓ اٌعضّبٔٝ ٚاٌٍّّٛوٝ.

 ُ اٌّذسعخ اٌشعش٠خ اٌزٟ أعغٙب اٌجبسٚدٞ؟ ٌُٚ ع١ّذ ثٙزا االعُ؟: ِب اعٖط

 ِذسعخ اإلد١بء ٚاٌجعش. ألٔٙب أد١ذ اٌشعش اٌعشثٟ ٚثعضزٗ ِٓ ِشلذٖ.

 : وبْ ٌّذّٛد عبِٝ اٌجبسٚدٜ رال١ِز فٟ ِظش ٚاٌٛؽٓ اٌعشثٝ . اروش ثعؼب ِٓ ٘ؤالء اٌزال١ِز .ٗط

 ش اٌعشثٝ ِٓ ِشلذٖ أْ ٠ىْٛ ٌٙب رال١ِز ٠غزٍّْٛ اٌشا٠خ ثعذ اٌجبسٚدٜ ، ُٚ٘ :وبْ الثذ ٌٙزٖ اٌّذسعخ اٌشعش٠خ اٌزٝ ثعضذ اٌشع

ِذّدذ عجدذ                      -عبئشدخ اٌز١ّٛس٠دخ  -أدّدذ ِذدشَ  -إعدّبع١ً طدجشٞ -ددبفع إثدشا١ُ٘  -ِٓ ِظش ) أدّذ شٛلٟ  -

 اٌّطٍت (

 ِعشٚف اٌشطبفٟ (   -عجذ اٌّذغٓ اٌىبظّٟ  -اٌض٘بٚٞ  -ِٚٓ اٌعشاق )ِذّذ سػب اٌشج١جٟ  -

 ِٚٓ عٛس٠ب ) شى١ت أسعالْ (. -

 : ِب اٌعٛاًِ اٌزٝ عبعذد رال١ِز اٌجبسٚدٜ عٍٝ رط٠ٛش اٌشعش ثعذٖ ؟٘ط

 اإل٠ّبْ ثبٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش .   -ٔ

 دت اٌٍغخ اٌعشث١خ ٚاٌذشص عٍٝ ثمبئٙب ل٠ٛخ سائذح الرٕبصعٙب فٟ ٚؽٕٙب ٌغخ أخشٜ. -ٕ

 ذ .اٌخٛف عٍٝ اٌزشاس األدثٟ اٌّج١ -ٖ

 : ر١ٙأ ٌشٛلٝ ِٓ اٌعٛاًِ اٌزٝ عبعذرٗ عٍٝ اٌزجذ٠ذ فٟ اٌشعش ثعذ اٌجبسٚدٜ . فّب ٘ٝ ؟ٙط

سد اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ ثعذ اٌجبسٚدٞ عٍٝ ٠ذ رال١ِزٖ ٚفٝ ِمذِزُٙ )أدّذ شٛلٟ( اٌزٜ ث٠ٛع أ١ِشا ٌٍشعشاء عٓ جدذاسح ،  َّٛ رط

 ب :ٚأر١ذذ ٌٗ صمبفخ أٚعع ِّب ار١خ ٌٍجبسٚدٞ ألعجبة وض١شح ِٕٙ

 شب٘ذ اٌّغبسح األٚسث١خ . -ٖ         رأصشٖ ثبٌشعش اٌفشٔغٟ . -ٕ  دسط اٌذمٛق فٟ فشٔغب .          -ٔ
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 : ٚػخ ِظب٘شاٌزجذ٠ذ فٟ اٌشعش عٕذ أدّذ شٛلٝ.7ط

 عذي عٓ اٌّذ٠خ إٌٝ اٌزبس٠خ فٟ لظ١ذرٗ اٌّشٙٛسح  )وجبس اٌذٛادس فٟ ٚادٞ ا١ًٌٕ ( . -ٔ

 ٚفٟ إٌّجضاد اٌعظش٠خ فعذي عٓ ٚطف إٌبلخ إٌٝ ٚطف اٌغفٓ .ٔظُ ثعغ شعشٖ فٟ اإلعال١ِبد  -ٕ

 : ٚػخ ِظب٘شاٌزم١ٍذ ٚاٌّذبوبح عٕذ رال١ِز اٌجبسٚدٜ .8ط

ثذء اٌىض١ش ِٓ لظبئذُ٘ ثبٌغضي اٌزم١ٍذٞ ، صُ اٌزخٍض ِٕٗ إٌٝ اٌغشع اٌزٞ ٠مظذٚٔٗ عٍٝ ؽش٠مخ اٌمدذِبء ِضدً لدٛي ددبفع  -ٔ

 ٠ّذح اٌجبسٚدٞ: 

 ٚرعّذا         فّب أصّذ ع١ٕٟ ٚ ال ٌذظٗ اعزذٜرعّذد لزٍٟ فٟ اٌٜٙٛ 

 ٚ٘زا دبفع ٠زخٍٝ عٓ اٌّمذِبد ٠ٚجذأ لظ١ذرٗ ِظش رزذذس عٓ ٔفغٙب ثمٌٛٗ :

 ٚلف اٌخٍك ٠ٕظشْٚ ج١ّعب            و١ف أثٕٟ لٛاعذ اٌّجذ ٚدذٞ.     

 ( https://dardery.site/archives/6345ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اػغؾ عٍٝ اٌشاثؾ  )   

 نهضة الشعر في العصر الحديثعلى  تـــدريـــب

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

 ( )    اٌىالع١ى١خ ِز٘ت أدثٟ ٠ٕظش إٌٝ األعّبي األدث١خ اٌمذ٠ّخ ٠ٚذبٚي ِذبوبرٙب.                 -ٔ

 ( )              ِٓ خظبئض اٌىالع١ى١خ اال٘زّبَ ثَّٙٛ اٌفشد اٌزار١خ .         -ٕ

 ( )               ـ  ِٓ شعشاء ِذسعخ اإلد١بء خ١ًٍ ِطشاْ .                     -ٖ

 ( )             ٠ُعذُّ أدّذ شٛلٟ إِبَ شعش اٌّعبسػبد فٟ اٌعظش اٌذذ٠ش .      -ٗ

 ( )     ء د٠ٛاْ اإلٔشبء.بِٓ أعجبة ػعف األدة فٟ فٟ عظش اٌّّب١ٌه ٚاٌعضّب١١ٔٓ إٌغ -٘

 ( )      إٌٝ ِجبساح فذٛي اٌشعشاء فٟ اٌعظش اٌٍٍّّٛوٟ ٚاٌعضّبٟٔ.ارجٗ اٌجبسٚدٞ  -ٙ

 ( )      دبٚي اٌجبسٚدٞ اٌعٛدح ثبٌشعش إٌٝ عبثك عٙذٖ إثبْ عظٛس اٌمٛح -7

 ( )     ِٓ أعجبة ػعف اٌٍغخ اٌعشث١خ فٟ اٌعظش اٌعضّبٟٔ ِٕبصعخ اٌٍغخ اٌفبسع١خ ٌٙب .. -8

 ( )         ٚ لٛح األٌفبظ.٠ّزبص شعش اٌجبسٚدٞ ثشطبٔخ اٌعجبسح   -9

 ( )       .ِٓ رال١ِز اٌجبسٚدٞ فٟ ِظش اٌشبعش ِعشٚف اٌشطبفٟ -ٓٔ

 ( )         .ث٠ٛع دبفع إثشا١ُ٘ أ١ِش ٌٍشعشاء عٓ جذاسح -ٔٔ

 ( )      ِٓ اٌعٛاًِ اٌزٟ عبعذد اٌجبسٚدٞ عٍٝ اٌزجذ٠ذ رأصشٖ ثبألدة اٌفشٔغٟ. -ٕٔ

 ( )       .ِظش ٓرال١ِز اٌجبسٚدٞ ِاٌشبعش إثشا١ُ٘ طجشٞ أدذ  -ٖٔ

 ( )        ِٓ ِظب٘ش اٌزجذ٠ذ عٕذ شٛلٟ وضشح شعش اٌّذ٠خ -ٗٔ

 ( )     االرجبٖ ٔذٛ ٚطف اٌّخزشعبد اٌذذ٠ضخ عّخ ِٓ عّبد اٌزجذ٠ذ عٕذ شٛلٟ -٘ٔ

 ( )  ٠ش اٌشعش.رطٛ اٌجبسٚدٞ ٔذٛ رال١ِز  دت اٌٍغخ اٌعشث١خ ٚاٌذشص عٍٝ ثمبئٙب ل٠ٛخ أدذ اٌعٛاًِ اٌزٟ دفعذ -ٙٔ

 ( )       ِٓ ِظب٘ش اٌزم١ٍذ عٕذ شٛلٟ االرجبٖ ثشعشٖ ارجب٘ب إعال١ِب.  -7ٔ

 ( )     اٌّذسعخ اٌشعش٠خ اٌزٟ أعغٙب اٌجبسٚدٞ رغّٝ ثّذسعخ اٌجعش ٚاإلد١بء.  -8ٔ

https://dardery.site/archives/6345
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 ( )      ِٓ ِظب٘ش اٌزم١ٍذ ٌذٜ رال١ِز اٌجبسٚدٞ اٌجذء ثبٌّمذِبد اٌط١ٍٍخ ٚاٌغض١ٌخ. -9ٔ

 ( )     شعشاء اٌّذسعخ اٌىالع١ى١خ إٌٝ ِذبوبح اٌمذ٠ُ فىضشد ِعبسػبرُٙ اٌشعش٠خارجٗ  -ٕٓ

 ( https://dardery.site/archives/6345ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اػغؾ عٍٝ اٌشاثؾ  )   

 :تخٌر الصواب مما ٌلً من بٌن البدائل التالٌة: – 2س 
 :اٌجبسٚدٞ رال١ِز عٕذ اٌزم١ٍذ ِظب٘ش ِٓ: ٔط

 .اٌط١ٍٍخ ثبٌّمذِبد اٌجذءׄ   .اٌعظش ثمؼب٠ب اال٘زّبَׄ  

 .إٌّبعجبد شعش عٓ اٌجعذׄ   .اٌذذ٠ضخ اٌّخزشعبد ٚطف ٔذٛ االرجبٖׄ  

 :ِظش فٟ اٌجبسٚدٞ رال١ِز ِٓ : ٕط

 اٌىبظّٟ اٌّذغٓ عجذׄ                 ِذشَ أدّذׄ               أسعالْ شى١تׄ   اٌض٘بٚٞׄ  

ب ٠أرٟ ٠َُعذُّ ِٓ أعجبة ػعف األدة فٟ اٌٍعظش اٌٍّّٛوٟ ٚاٌعضّبٟٔ؟ٖط َّّ ِ ٌّٞ  : أ

 اإلٔشبء د٠ٛاْ إٌغبءׄ     اٌجبٍٟ٘ ٌٍشعش ٚاٌزم١ٍذ اٌّذبوبح وضشحׄ  

 ٚاٌضبٌش اٌضبٟٔׄ     اٌعٍّبء ٚسد١ً اٌعٍُ دٚس إغالقׄ  

 اٌذذ٠ش؟ اٌعشثٟ اٌشعش فٟ اإلد١بء ِذسعخ سائذ  ٘ٛ َِٓ: ٗط

 ِطشاْ خ١ًٍ ِطشاْׄ                 طجشٞ إثشا١ُ٘ׄ               إثشا١ُ٘ دبفعׄ             اٌجبسٚدٞ عبِٟ ِذّٛد ׄ  

 األدث١خ؟ ٚاٌذ١بح اٌشعش ٚرشاجع ػعف ٌّٛاجٙخ  اٌجبسٚدٞ فعً ِبرا: ٘ط

 اٌذذ٠ضخ اٌّخزشعبد ٚطف ٔذٛ ارجٗׄ     رط٠ٛشٖ إٌٝ ٚاٌذعٛح اٌجذ٠ذ اٌعشثٟ اٌشعش عٍٝ اٌضٛسحׄ  

 اٌمذ٠ّخ اٌشعش٠خ األغشاع ِٓ اٌزخٍضׄ     .ٚاإلعالِٟ اٌجبٍٟ٘ اٌعظش فٟ اٌمذِبء اٌشعشاء فذٛي ِجبساحׄ  

ٌّٞ : ٙط ب أ َّّ  اٌجبسٚدٞ؟ شعش عّبد ِٓ ١ٌظ ٠أرٟ ِ

 األعٍٛة ِٚزبٔخ اٌزشو١ت جضاٌخׄ   اٌعجبسح ٚسطبٔخ األٌفبظ لٛحׄ  

 اٌخ١بي ٚطفبء اٌّعٕٝ ششفׄ   اٌعبؽفخ ٚلٛح اٌزجشثخ طذقׄ  

ٌّٞ : 7ط  اٌشعش؟ فٟ اٌجذ٠ذح اٌىالع١ى١خ اٌّذسعخ عّبد ِٓ ١ٌظ ا٢رٟ ِٓ أ

سׄ    اٌشعش٠خ األعشاع فٟ اٌمذِبء ِذبوبحׄ   ٚاٌمبف١خ اٌٛصْ ل١ٛد ِٓ اٌزذشُّ

 اٌشعش٠خ ٚاٌّعبسػبد اٌّذبوبح شعش وضشحׄ   ٚسطبٔزٙب اٌٍغخ عالِخ عٍٝ اٌّذبفظخׄ  

 :  شٛلٟ عٕذ اٌزجذ٠ذ ِظب٘ش ِٓ: 8ط

 اٌشعش٠خ اٌّعبسػبد ِٓ أوضشׄ    إٌّبعجبد شعش ٔذٛ ارجٗׄ  

 .إعال١ِب ارجب٘ب ثشعشٖ ارجٗׄ          اٌّذ٠خ إٌٝ اٌزبس٠خ عٓ عذيׄ  

 

https://dardery.site/archives/6345
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 "اٌىالع١ىٟ" اٌّز٘ت خظبئض ِٓ :9ط

 اٌعبؽفخ عٍٝ اٌفىش رغ١ٍت ـׄ                          ٚاٌعبؽفخ اٌفىش ث١ٓ اٌزٛاصْ ـׄ  

 اٌع١ٍب األخالل١خ اٌم١ُ عٍٝ اٌزّشد ـׄ                          اٌفىش عٍٝ اٌعبؽفخ رغ١ٍت ـׄ  

 : ٠غّٝ ٚاٌمبف١خ اٌٛصْ ٔفظ عٍٝ لظ١ذح ٚإٔشبء  لذ٠ُ ٌشبعش لظ١ذح ِذبوبح: ٓٔط

 اٌّعبسػبدׄ   إٌمبئغׄ   اٌّٛشذبدׄ   اٌّعٍمبدׄ  

 :اٌزجذ٠ذ عٍٝ شٛلٟ عبعذد اٌزظ اٌعٛاًِ ِٓ: ٔٔط

 .األص٘ش فٟ دساعزٗׄ            أٚسثب فٟ ٌٍّغبسح ِشب٘ذرٗׄ        اٌفبسع١خ صمبفزٗׄ   ٌجٕبْ فٟ ٔشأرٗׄ  

ٌّٞ : ٕٔط  اٌشعش؟ رط٠ٛش إٌٝ اٌجبسٚدٞ رال١ِز دفعذ اٌزٟ األعجبة ِٓ ا٢رٟ ِٓ أ

 اٌّج١ذ اٌعشثٟ األدثٟ اٌزشاس عٍٝ خٛفُٙׄ     اٌمذ٠ّخ اٌشعش٠خ اٌزمب١ٌذ ِٓ اٌزخٍض فٟ اٌشغجخׄ  

 ٚاٌمبف١خ ثبٌٛصْ ػ١مُٙׄ       ٌٍزم١ٍذ ٚوشا١٘زُٙ ٌٍزجذ٠ذ دجُٙׄ  

 :لظ١ذرٗ ِطٍع فٟ شٛلٝ ٠مٛي :ٖٔط

َُ  أُٔدددددددددددددددددبدٜ ٍَدددددددددددددددددهَ  ٌَدددددددددددددددددٛ اٌَشعددددددددددددددددد  اٌَجٛاثدددددددددددددددددب َِ

  
    ِٗ أُجض٠ــددددددددددددددددـ َٚ  َٟ  أَصبثددددددددددددددددب ٌَددددددددددددددددٛ ثِـــددددددددددددددددـَذِِع

 
 ًَّ لَددددددددددددددددددددددد َٚ  ِٗ  رَجدددددددددددددددددددددددشٜ اٌَعجَدددددددددددددددددددددددشادُ  ٌَِذمِّددددددددددددددددددددددد

  
إِْ     راثددددددددددددددددب اٌمٍَددددددددددددددددتِ  َعددددددددددددددددٛادَ  وبَٔددددددددددددددددذ َٚ

 
 ٘ٛ؟ فّب ثبٌمذِبء، شٛلٟ رأصُّش ِظب٘ش ِٓ ِظٙش إٌٝ اٌغبثمبْ اٌج١زبْ ٠ش١ش

 اٌشدٍخ ٚع١ٍخ ٚطفׄ        اٌىٍٟ اٌخ١بي اعزخذاَׄ  

 .اٌذذ٠ضخ اٌّخزشعبد ٚطف إٌٝ االرجبٖׄ       .األؽالي عٍٝ ثبٌٛلٛف اٌمظبئذ ثَْذءׄ  

 :  شٛلٟ ٠مٛي -ٗٔط

 عددددددددددددددبسٞ ٠دددددددددددددب ثٕدددددددددددددب لِدددددددددددددف اٌطج١عدددددددددددددخُ، رٍددددددددددددده

  
ْٕعِ  ثددددددددددددذ٠عَ  أُس٠ددددددددددددهَ  دزددددددددددددٝ     اٌجددددددددددددبسٞ ُطدددددددددددد

 
 :  عٍٝ ٔغزذي اٌغبثك  اٌج١ذ ِٓ

 ثبٌطج١عخ اإلد١بئ١١ٓ ا٘زّبَ ׄ     اٌظبدت خطبة فٟ اٌمذِبء اإلد١بئ١١ٓ رم١ٍذ ׄ  

 األؽالي ٚٚطف ثبٌغضي اٌجذء فٟ اٌمذِبء اإلد١بئ١١ٓ رم١ٍذ - ׄ      اٌعظش ثمؼب٠ب اإلد١بئ١١ٓ ا٘زّبَ ׄ  

 : اٌغ١ٕ١خ ِطٍع فٟ شٛلٟ لبي:  ٘ٔط

دددددددددددددددددددددبسِ  اخدددددددددددددددددددددزالفُ  ًِ  إٌَّٙ  ٠ُٕغدددددددددددددددددددددٟ ٚا١ٌٍددددددددددددددددددددد

  
ددددددددددددجب ٌددددددددددددٟ اروددددددددددددشا    ََ  اٌظِّ  .أُٔغددددددددددددٟ ٚأ٠ددددددددددددب

 
 : فّطٍعٙب اٌجذزشٞ ع١ٕخ أِب

ْٕذُ  ددددددددددددددددب َْٔفِغددددددددددددددددٟ ُطدددددددددددددددد ّّ  ٔفغددددددددددددددددٟ ٠ُددددددددددددددددَذّٔظ َع

  
رََشفّعدددددددددددددذُ     ًّ  َجدددددددددددددذا عدددددددددددددٓ َٚ     ِجدددددددددددددْجظِ  وددددددددددددد

 
 اٌمظ١ذح؟ فٟ شٛلٟ فعٍٗ ٌّب األدثٟ اٌّظطٍخ ِب -

 اٌّعبسػبدׄ   اٌّعٍمبدׄ   األٔذٌغبدׄ   اٌّٛشذبدׄ  
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 :صٚجزٗ سصبء فٟ اٌجبسٚدٞ ٠مٛي:ٔٙط

                         جددددددددددددددددددددٛأذٟ رمددددددددددددددددددددشّ  أْ ثعددددددددددددددددددددذن ١٘ٙددددددددددددددددددددبد

  
     ٌّغددددددددددددد١شرٟ ِظدددددددددددددبدت ع١ٍددددددددددددده ٌٚٙدددددددددددددٟ   

 
ي فأٔدددددددددددددددددددددذِ  أزجٙدددددددددددددددددددددذُ  فدددددددددددددددددددددئرا ّٚ        ُروشردددددددددددددددددددددٟ أ

  
 ِٙددددددددددددددددبدٞ ٠ٍدددددددددددددددد١ٓ أٚ ٌجعددددددددددددددددذنِ  أعددددددددددددددددفب   

 
 ٌٛعددددددددددددددددددددددبدٞ ِددددددددددددددددددددددالصَ ف١ددددددددددددددددددددددهِ  ٚاٌددددددددددددددددددددددذِع

  
 صادٞ آخدددددددددددددددددددددش فأٔدددددددددددددددددددددذ أ٠ٚدددددددددددددددددددددذُ  ٚإرا   

 
 .األٌفبظ د١ش ِٓ اٌجبسٚدٞ شعش ثٙب اِزبص اٌزٟ اٌغّبد ِٓ عّخ إٌٝ األث١بد رش١ش

 اٌّعبٟٔ ششفׄ    األٌفبظ لٛحׄ   اٌخ١بي طفبءׄ   األعٍٛة ِزبٔخׄ  

 ٠مٛي  شٛلٟ:   -7ٔط

 ِٗ ُش  ثدددددددددددددددددد ْ٘ ْٛ َعٍَددددددددددددددددددـَف اٌَددددددددددددددددددذَّ ْشَوددددددددددددددددددتد ٌَدددددددددددددددددد َِ 

  

ددددددددددددددددددددـبءْ   َِ ٌْمَُذ ْعجددددددددددددددددددددَضاِد  ا ُِ َْ إدددددددددددددددددددددَذٜ   َوددددددددددددددددددددب

 

ِْٔظددددددددددددددددددددددـفد ثََشددددددددددددددددددددددشد  َٚ  ِْٔظددددددددددددددددددددددفُُٗ ؽَددددددددددددددددددددددـ١ْشد  

  

ٌْمََؼدددددددددددددددددددـبْء   دددددددددددددددددددب إِْددددددددددددددددددددَذٜ أَعبج١ِدددددددددددددددددددِت  ا َٙ  ٠َبٌَ

 

 ٠ش١ش اٌج١زبْ اٌغبثمبْ  إٌٝ ِظٙش ِٓ ِظب٘ش اٌزط٠ٛش عٕذ شٛلٟ ٘ٛ :

 ارجب٘ٗ فٟ شعشٖ ارجب٘بً إعال١ِبً .  ׄ       عذٌٚٗ عٓ اٌّذ٠خ ٌٍزبس٠خ  ׄ  

 س٠بدرٗ ٌٍّغشح اٌشعشٞ.  ׄ    ارجب٘ٗ فٟ شعشٖ إٌٝ ٚطف إٌّجضاد اٌعظش٠خ  ׄ  

 ٠مٛي  شٛلٟ:   -8ٔط

 ٌٚددددددددددددددددددددددذ اٌٙددددددددددددددددددددددذٜ فبٌىبئٕددددددددددددددددددددددبد ػدددددددددددددددددددددد١بء

  

 ٚفدددددددددددددددددددددددُ اٌضِدددددددددددددددددددددددبْ رجغدددددددددددددددددددددددُ ٚصٕدددددددددددددددددددددددبء 

 

 ثدددددددددددددددددددددده ثشددددددددددددددددددددددش   اٌغددددددددددددددددددددددّبء فض٠ٕددددددددددددددددددددددذ

  

 اٌغجددددددددددددددددددددشاءٚرؼددددددددددددددددددددٛعذ ِغددددددددددددددددددددىب ثدددددددددددددددددددده  

 

 ٠ش١ش اٌج١زبْ اٌغبثمبْ  إٌٝ ِظٙش ِٓ ِظب٘ش اٌزط٠ٛش عٕذ شٛلٟ ٘ٛ :

 ارجب٘ٗ فٟ شعشٖ ارجب٘بً إعال١ِبً .  ׄ       عذٌٚٗ عٓ اٌّذ٠خ ٌٍزبس٠خ  ׄ  

 س٠بدرٗ ٌٍّغشح اٌشعشٞ.  ׄ    ارجب٘ٗ فٟ شعشٖ إٌٝ ٚطف إٌّجضاد اٌعظش٠خ  ׄ  

 ٠مٛي: دبفع اثشا١ُ٘ -9ٔط

َّٓ ع١دددددددددددددددددَذَن ٠دددددددددددددددددب   َعجّدددددددددددددددددبُط أَٔطَمَٕدددددددددددددددددٌَِٟىددددددددددددددددد

  

ًِ اٌطَددددددددددددددِشةِ    َوبٌجَددددددددددددددذِس أَؽٍَددددددددددددددَك َطددددددددددددددَٛد اٌجٍُجُدددددددددددددد

 

زَدددددددددددددددددُٗ  َِّ دددددددددددددددددشُد أُ  ع١دددددددددددددددددَذ اٌُجٍدددددددددددددددددِٛط ٌَمَدددددددددددددددددذ َروَّ

  

اٌِذمَددددددددددددددددتِ   َٚ  َِ  ٠َِٛددددددددددددددددبً رَأَثَّددددددددددددددددَٗ فددددددددددددددددٟ األ٠َّددددددددددددددددب

 

 اعزٕزج ِٓ اٌج١ز١ٓ عّخ ِٓ عّبد اٌشعش عٕذ شعشاء اٌىالع١ى١خ اٌجذ٠ذح.

 اٌزجذ٠ذ فٟ اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ.  ׄ   اال٘زّبَ اٌضائذ ثشعش إٌّبعجبد.  ׄ  

 لٛح اٌعبؽفخ.  ׄ   رفب٘خ اٌّٛػٛعبد ٚعطذ١زٙب.  ׄ  
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 : اٌغف١ٕخ ِخبؽجب ِٕفبٖ فٟ شٛلٟ أدّذ ٠مٛي: ٕٓط

 شدددددددددددددددددددددددشا  ٚلٍدددددددددددددددددددددددت ِشجدددددددددددددددددددددددً ٔفغدددددددددددددددددددددددٟ

  
 ٚأسعددددددددددٟ عدددددددددد١شٞ اٌددددددددددذِٛ  فددددددددددٟ ثّٙددددددددددب   

 
 ِٚجددددددددددددددددددددشان اٌفٕددددددددددددددددددددبس ٚجٙدددددددددددددددددددده ٚاجعٍددددددددددددددددددددٝ

  
 ِٚىددددددددددددددظ سِددددددددددددددً ثدددددددددددددد١ٓ اٌضغددددددددددددددش ٠ددددددددددددددذ   

 
 ٘ٛ؟ فّب شٛلٟ، عٕذ اٌزجذ٠ذ ِظب٘ش ِٓ ِظٙش إٌٝ اٌغبثمبْ اٌج١زبْ ٠ش١ش

 .اٌزبس٠خ إٌٝ إٌٝ اٌّذ٠خ عٓ اٌعذٚيׄ    .اٌزبس٠خٟ ٌٍمظض اٌشعش رط٠ٛعׄ  

  .اٌج١ئخ ٚطف إٌٝ الرجبٖׄ     .اٌذذ٠ضخ اٌّخزشعبد ٚطف إٌٝ االرجبٖׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6345ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد اػغؾ عٍٝ اٌشاثؾ  )   

 

 بالتوفٌق والسداد

 أحمد دردٌري
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