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 الثانويت الخاهيليت أيج باها لثانيت الدوزة ا 1سلسلست زقن                      لـــــكـــــيد جنـــاألسخاذ : زش

 هخواليت ، حضوين الوسع  RLC  الحسة في دازةربرباث الخ  القسن : السنت الثانيت هن سلك البكالوزيا

 خطوز الخلقائي لوجووعت لكيويائيت ،  األعودة وححصيل الطاقتال 

 نيابت اشخوكت أيج باها

 7102/7106السنت الدزاسيت : فيزيائيتوم ـــــــــــــــعلالشعبت : 

 الفيزياء 

 

ً ألاول:   الخبادل العاقي بين املكثف والىشيػت الخمٍش

كمخزبزب ًخم فيه جبادل العاكت بين املكثف والىشيػت بكيفيت دوسٍت ، إال اهه في الىاكؼ ال جبلى العاكت الكليت  LCجخصشف الذاسة 

 . ورلك بعبب ضياع حضء مجها بمفػىل حىل لهزه الذاسة زابخت خالل الضمً 

ً إلى دساظت الخبادل العاقي بين مكثف ووشيػت  وإظخجابت هزه ألاخيرة  يهذف هزا الخمٍش

 لشجبت جىجش كهشبائي 

  التي جكىن فحها ملاومت الىشيػت مهملت في الحالت الخزبزباث الكهشبائيت 

 : 1التركيب الكهشبائي املمثل في الشكل وػخبر 

  1في املىضؼ  Kبىضؼ كاظؼ الخياس   U0ملكثف جدذ الخىجش وصحً ا

. بىاظعت حهاص   i، فيمش في الذاسة جياس كهشبائي شذجه  t = 0غىذ لحظت  2بػذ شحً املكثف كليا ، هؤسجح كاظؼ الخياس إلى املىضؼ 

  Emواملىدنى املمثل لخغيراث العاكت املغىاظيعيت  )2ؤهظش الشكل  (بذاللت الضمً   iمالئم ، وػاًً املىدنى املمثل لخغيراث الشذة 

  )3ؤهظش الشكل  (املخضوهت في الىشيػت بذاللت الضمً 

 C = 8,0 .10-9 Fاملػعياث : ظػت املكثف    

 

  iؤوحذ املػادلت الخفاضليت التي جدللها شذة الخياس الكهشبائي  .1

 : 3و  2إغخمادا غلى الشكلين  .2

  U0وإظخيخج كيمت الخىجش   LCخذد كيمت العاكت الكليت للذاسة  . ؤ

ض الىشيػت  . ب   Lخذد كيمت مػامل جدٍش

  وشيػت راث ملاومت مهملت لشجبت جىجش إظخجابت 

  R = 100𝜴الىشيػت العابلت غلى الخىالي مؼ مىصل ؤومي ملاومخه   هشكب 

وكيمت  Eالصاغذة  هعبم بين مشبعي زىائي اللعب املدصل جىجشا كيمت سجبخه 

  Tسجبخه الىاصلت مىػذمت ودوسه  

بين مشظي الىشيػت ،  uLبين مشبعي املىصل ألاومي والخىجش  uRبين مشبعي املىلذ والخىجش    uوػاًً بىاظعت حهاص مالئم جعىس الخىجش 

 4املمثلت في الشكل   3،  2،  1فىدصل غلى املىدىياث 

           في املجال : i(t)الخفاضليت التي جدللها شذة الخياس ؤزبذ املػادلت  .3
 

 
  t   0   

  - i(t) = IP (1  (       الشكل الخالي: ًكخب خل هزه املػادلت الخفاضليت غلى
   

 زابدخان   و   IPمؼ         

ً  . ؤ  4باملىدنى املىافم له في الشكل  uRو  uLؤكشن كال مً الخىجٍش

 IPؤوحذ كيمت    4غلى مىدىيلذ الشكل  إغخماد . ب
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   T tبذاللت الضمً في املجال  شذة الخياس الكهشبائي  ًكخب حػبير .4
 

 
خ (      .i(t) = Aغلى الشكل    )دون حغير ؤصل الخىاٍس

   

   

 = t1زابدخان . بين ؤن حػبير شذة الخياس الكهشبائي غىذ اللحظت  𝛕و  Aمؼ 
  

 
 . IPًكخب غلى الشكل الخالي     

    ) =  = t1 i(t 

  في خالت وشيػت راث ملاومت غير مهملت .الخزبزباث 

ض  1وػيذ الخجشبت باظخػمال التركيب املمثل في الشكل   Lورلك بخػىٍض الىشيػت العابلت بىشيػت ؤخشي لها هفغ مػامل الخدٍش

  .  2بػذ شحً املكثف كليا ، هؤسجح كاظؼ الخياس الى املىضؼ . غير مهملت    rمتها و الكً مل

 للمكثف بذاللت الضمً  qجعىس الصحىت  5ًمثل الشكل 

 إختر الجىاب ؤو ألاحىبت الصحيدت : .5

 العاكت املخضوهت في الىشيػت :جكىن 

  t1 = 5 .10-3 msكصىي غىذ اللحظت      . ؤ

 t1 = 5 .10-3 msدهيا غىذ اللحظت    . ب

 t2 = 10-2 msكصىي غىذ اللحظت      . ج

 t2 = 10-2 msدهيا غىذ اللحظت      . د

 

 + q =0  املػادلت الخفاضليت التي جدللها شحىت املكثف جكخب غلى الشكل الخالي:بين ؤن  .6
   

  
  

  

  
 + 2𝝀  

    

   
الذوس  T0مؼ       

 =الخاص للذاسة و   
 

  
 λ 

 = Tللخزبزباث هى    Tحػبير شبه الذوس غلما ؤن  .7
√
 

  
  

𝝀 

   

  باليعبت  ل rؤوحذ الششط الزي ًجب ؤن جدلله ، 
 

 
  = T0 Tلخكىن    

 

ً الثا   يوالخمٍش

 . املػلىمت هلل غمليت مشاخل الخاليت الخبياهت جبين

 ؟ هىائي كل به ًلىم الزي الذوس  ما -1

 الهىائي في املدذر الخىجش بين كاسن   -2

  . املعخلبل الهىائي في املدذر و ، الباغث 

 جشدد راث هللها، إشاسة املشاد املػلىمت -3

  . إلاشاسة هزه هلل دون  جدىل  ألاظباب اركش مىخفض، 

  املػلىمت لىلل غال جشددها مىحت وعخػمل -4

 ؟ بها الليام ًجب التي الػمليت وما ، املىحت هزه ما اظم ،

 Pm=5Vو   K=0,5SI مؼ u(t) = 0,7.K.Pm.(0,71.cos(103. .t) + 1).cos(104. .t) : ٌعخلبل الهىائي املعخلبل إشاسة راث الخػبير -5

 املعخلبلت مىحت مضمىت الىظؼهل املىحت  -5-1

 غىذ غمليت الخضمين ؟ ها رجخاصم الالخخياظاث االاما  -5-2

ىت fsجشدد املىحت الحاملت ، و  FPخذد كيمت كل مً  -5-3               Sm و  U0كيمت كل مً و  جشدد املىحت الضّمِ

 وضح كيف هخإكذ غمليا مً حىدة جضمين الىظؼ.  اسظم الشكل باغخماد ظلم مىاظب   - 5-4

 هى مجمىع زالر دول حيبيت مدذد جشدد كل مجها  u(t)بين ان حػبير الخىجش املضمً   -5-5

ت، ما دوسها LC داسة جىحذ ، املعخلبل الهىائي كاغذة غىذ -5  مخىاٍص

ض مػامل اخعب C = 410pF هي املعخػمل املكثف ظػت ؤن غلما  -6  املىحت العابلت  الخلاط مً ًمكىىا الزي الىشيػت جدٍش

7- France-Inter  1829 املىحت ظىل  غلى بشامجها جبػثm  ض مػامل اخعب  املدعت الخلاط مً ًمكىىا الزي الىشيػت جدٍش

 ؟ املضَمىت املىحت اظخلبال بػذ ، فلغ املػلىمت غلى للحصىل  بها الليام ًجب التي الػمليت ما -8
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ً ال   ثالثالخمٍش

 : غملـــــــــــــــيت جضمين الىظــــــــــــؼ 

لىلل مػلىمت صىجيت راث جشدد مىخفض ، هلىم ؤوال بخدىٍل إلاشاسة الصىجيت الى إشاسة 

 كهشبائيت بىاظعت ميكشوفىن زم هىجض جضمين وظؼ الخىجش الحامل لهزه إلاشاسة الكهشبائيت .

ً الى جدليم جضمين وظؼ الخىجش الحامل لىىجت مىظيليت ًبػثها سهان  يهذف هزا الخمٍش

 t ) fs   S(t) = Sm cos(2  هىمزحها بمىحت حيبيت : 

بي املمثل في الشكل   1إلسظال إلاشاسة ، هىجض التركيب الخجٍش

بديث   0t(+U+Sللذاسة املخكاملت الخىجش  2Eغلى املذخل  GBF2ًعبم مىلذ التردد املىخفض 

(U+S  0إشاسة حيبيت وt  جىجش معخمش ضبغ بىاظعت    GBF2  2,3غلى الليمت V  = 0t . 

 .)الخىجش الحامل  (    P(t)=Pmcos(2 FPt)جىجشآ حيبيأ  GBF1 بىاظعت  1Eوهعبم في املذخل 

وهشبغ  Yباملذخل  Sغلى شاشت ساظم الخزبزب ، هشبغ املخشج  US(t)ملػاًىت الخىجش 

  2بالهيكل ، فىدصل غلى الشظم الخزبزبي املثل في الشكل  Mالىلعت 

 املػعياث : 

 div / 25 ms 1الحعاظيت ألافليت :    

 div / 2V 1الحعاظيت الشؤظيت :       

 ما إظم الجهاص املعخػمل ؟ وما الهذف مً إظخػماله؟ .1

2.  ً الخىجش املػاًً غلى شاشت ساظم الخزبزب ًدىاظب مؼ حذاء الخىجٍش

U (t) وP(t)   املعبلين غىذ مذخلحهماE1  وE2  

    ،US(t) = K U(t) P(t) 

 وما وخذتها في الىظام الػلمي للىخذاث Kما مذلىل الثابخت  . ؤ

  mو  Aمدذدا حػبير كل مً     fs t ) + 1 ] Um(t) = A[ m cos ( 2 :غلى الشكل الخالي Um(t)بين ؤن حػبير وظؼ الخىجش املضمً  . ب

 ، خذد هاجين الليمخين    Um , minو     Um ,maxبين كيمخين خذًخين    Um(t)ًخغير الىظؼ  املضمً  . ج

إلاشاسة املشاد  (   fs  ؤوحذ كيمت كل مً جشدد الخىجش املضمً .د

 )الخىجش الحامل  (   FPالخىجش املضمً    وجشدد ) إسظالها

،   Um , minو     Um ,maxوعبت الخضمين بذاللت كل مً   mؤوحذ حػبير  .3

  mؤخعب كيمت وعبت الخضمين 

، هل هزا  )ششظين  (ؤركش ششوط الحصىل غلى جضمين حيذ  .4

 الخضمين حيذ ؤم سديء 

 S(t)ؤوحذ الخػبير الػذدي لإلشاسة املشاد إسظالها   .5

  إصالـــــــــــــــــــــت جضمـــين الىظــــؼ :غملــــــــــــــــيت 

 :  3إلظخلبال إلاشاسة املضمىت وإصالت الخضمين وعخػمل التركيب املمثل في الشكل  

 ما هى دوس الجضء ألاول مً التركيب ؟ غلل حىابك  .6

      =  10لكي ًخدلم هزا الجضء مً الذاسة الهذف املخىخى مىه ؟ هإخذ   C0ما هي الليمت التي ًجب ؤن جإخذها   .7

 ما هى دوس الجضء الثاوي ؟ ما هى الششط الالصم للحصىل غلى غالف حيذ ؟ .8

 K𝜴    ،2 K𝜴   ،200 K𝜴 20الليمت املىاظبت مللاومت الذاسة بين الليم الخاليت :    R، خذد  C = 0,1 uFغلما ؤن   .9

 الجضء الثالث ؟ما هى دوس  .10

    L0  = 10 mH         ،fs = 1000 Hz     ،    FP  = 20 KHz       املػعياث :      

        

ً ال   ابؼش الخمٍش

 F2جشدده  U0(u2 (t) =Um2 cos(2 F2 t+حيبي  ظعت جىجشابىF1 : u1 (t) =U cos (2 F1 t)دده جش u1ظؼ جىجش حيبي وجضميً ص هجاإهشًذ 

 ؟ لخضميً ا اهزص مت إلهجاصلالاهيت وإللكخشالمشكبت اما ــ  1
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 لكهشبائي . الخشكيب امثل ــ  2

 حيذ ؟ لخضميً ن اليكى F1و  F2 ددانلخشاًدلله ؤن ًجب ي لزط الششاما ــ  3

 : هيتوإللكخشالمشكبت ج الخىجش غىذ مخشاجػبيش ــ ًكخب  4

 u (t) =Um(t) cos (2 F1 t)  

 Um(t)ظخىخج جػبيش ا

 ؟ غلى جضميً حيذ ل ها للدصىرجخاصم الالخخياظاث االاما ــ  5

غلى ل لدصىامً اصالت الكسح  ، بعشًلت اث ، لخىجشامكىذ مػالجت ــ  6

 حاهبه : لشكل ا

  ارا حعخيخج؟م.  mلخضميً اخعب هعبت ؤلشكل ل امً خال  -1ــ  6

 Um2و  U0خذد كيمت كل مً  -2ــ  6

 ؟ m>1وغىذ  m=1لدالت المدصل غليه في الشكل ن اكيف ظيكى -2ــ  6

 

ً ال   امغخالخمٍش

   جىجشا  E2و  في املذخل    Fp(t)= Pmcos(2Ft) جىزشا جشدده    k= 0,1 V-1لذاسة مخكاملت مىجضة للجذاء مػاملها   E1هعبم في املذخل

u2(t)= Smcos(2f t) + U0 (   مؼ U0 جىزش معخمش+،  فىدصل غىذ مخشج الذاسة املخكاملت غلى جىزش مضمً الىظؼ : uS(t)  . 

 1فىدصل غلى الشكل  Yغلى املذخل  uS(t) لشاظم الخزبزب و  Xغلى املذخل u2(t) وػاًً الخىزش

  

 2الشكل  1الشكل 

 غلى هفغ املبيان.  uS(t)و    u2(t)ما الفائذة مً جمثيل املىديين  -1

ً . uS(t)ؤكخب حػبير   -2 -1  بذاللت مػعياث الخمٍش

 غين مبياهيا :  -3 -2

 .  U0للمىحت الحاملت  و الخىزش  F و التردد  Pmلإلشاسة املضمىت و الىظؼ   fو التردد Smالىظؼ  -1-3

 .   Usminو  Usmaxبذاللت   m .  ؤكخب حػبير وعبت الخضمين uS(t)للخىجش   Usminو  Usmax الليمخين الحذًخين  -2-3

لخين مخخلفخين. ما ظبيػت الخضمين  mؤخعب كيمت  -2-4  في هزه الحالت.غلل حىابك. بعٍش

 ؤخعب التردداث التي جظهش غلى ظيف التردداث للمىحت املضمىت. 4-

 . U0؟ ما املشكل الزي ًدذر  غىذ الاظخلبال إرا خذفىا   U0ما الفائذة مً إضافت املشكبت املعخمشة للخىجش -5

 :  2غلى املىدنى املمثل في الشكل  X-Yفىدصل في الىظام  Smلىظؼ وغير  كيمت ا -6

 مارا وعمي هزه الظاهشة ؟ غلل حىابك.  -1-6

  . غىذ الاظخلبال؟ غلل حىابك ماهى املشكل الزي ًدذر

 .  Dو  Cو Bو   A في هزه الحالت؟ ؤوحذ ؤساجيب الىلغ  Smما كيمت الىظؼ  -2-6

) الشكل اغاله + و ًخم   uS(t) هشظل مىحت مضمىت الىظؼ لها هفغ شكل لخىزش 7-

و كاشف  LCاظخلبالها مً ظشف  حهاص الاظخلبال مكىن مً هىائي و داسة ظذادة 

 R’= 1 kو    C= 1 Fوػعي  :   ’’R’’C و مششح للخىجشاث الػاليت  ’R’Cالغالف

ض الزاحي للىشيػتمثل داسة حهاص الاظخلبال. ما دوس العابم املكىن مً الذاسة العذادة و الهىائي  -7-1   L ؤخعب كيمت مػامل الخدٍش

  F   60 nF , 80 nF,  0,9 F 1,ما الليمت املىاظبت للحصىل غلى إصالت الخضمين حيذة :’C مً بين الليم الخاليت ل  -7-2

0 

2 

4 

-2 

-4 

6 

t (ms) 

 

 

2 1 4 3 6 5 8 7 9 

(V) 
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 الكيمياء 
ً ألاول    الخمٍش

I-  وػخبر الخفاغل بين ألاًىهاثSO3
 . Qr,i=0و املاء. ًخفاغل املاء كدمض ، بذئيا وػخبر ؤن   -2

 ؤكخب مػادلت الخفاغل. -1

 خذد زابخت الخىاصن امللشوهت بهزه املػادلت. -2

 اظخيخج مىحى جعىس املجمىغت الكيميائيت.  -3

HSO3باليعبت للمضدوحت:  pKA=7,2وػعي : 
-
(aq)/SO3

2-
(aq)  .Ke=1,0.10-14. 

II-  خاث الفضت . هذسج بذئيا  K=1,6.10-5. كيمت زابخت الخىاصن امللشوهت بمػادلت هزا الخفاغل هي:  Ag2SO4(s)وػخبر جفاغل روبان كبًر

1,0.10-1moℓ   خاث الفضت في  مً املاء. 500mℓمً كبًر

خاث -1  الفضت. ؤكخب مػادلت روبان كبًر

 ؤخعب خاسج الخفاغل في الحالت البذئيت ، كبل بذاًت الخعىس. -2

 في ؤي مىحى جخعىس هزه املجمىغت ؟ -3

 ؤوش ئ حذول الخلذم الىصفي لهزا الخدىل و غبر غً خاسج الخفاغل غىذ الخىاصن. -4

خاث الفضت غير املزابت ؟ -5  ؤخعب الخلذم غىذ الخىاصن . ما كخلت كبًر

 -M(Ag)=107,9g.moℓ؛  M(O)=16,0g.moℓ-1؛  M(S)=32,1g.moℓ-1وػعي : 

 

ً ال   فضت -: غمىد هداط ثاوي الخمٍش

بي الخالي ، فيشير ألامبيرمتر إلى كيمت ظالبت       mA I = - 20هىجض التركيب الخجٍش

  1F = 9, 65 .104 C. mol-1وػعي :   

بي إلى وسكخك وبين غليه كعبيت الػمىد ، مدذدا مىحى  .1 ؤهلل التركيب الخجٍش

  الخياس الكهشبائي مػلال حىابك ، زم اظخيخج مىحى مخخلف خمالث الصحىاث 

 ) الالكتروهاث والاًىهاث+  

 ما دوس اللىعشة ألاًىهيت؟ .2

 اغغ هصفي مػادلتي الخفاغل غىذ كل الكترود .3

                            الكترود الفضت + ، زم اظخيخج الاهىد والكاجىد مػلال حىابك؟)غىذ  الكترود الىداط و غىذ  

 اظخيخج املػادلت الحصيلت للخفاغل ، زم اغغ الجذول الىصفي لهزا الخفاغل                                 .4

       Cػادلت بذاللت للم   Qr,i، غبر غً خاسج الخفاغل البذئي  Cغلما ؤن للمدلىلين  هفغ التركيز  .5

 . ؤخعب  كميت الكهشباء املمىىخت خالل مذة الاشخغال  min 30غلما ؤن هزا الػمىد ٌشخغل  ملذة  .6

                                                                                           بػذ جمام مذة الاشخغال  x  ؤخعب كيمت جلذم الخفاغل  .7

                                       ، بػذ جمام مذة إلاشخغال    n (Ag+)و        n (Cu2+)ؤخعب      .8

             V = 200 mLغلما ؤن للمدلىلين هفغ الحجم       [+Ag]و      [+Cu2]اظخيخج حغير جشكيز ألاًىهاث    .9

 

ً ال   : ثالثالخمٍش

الػمىد بىاظعت كىعشة ملحيت لكلىسوس ؤلىمىيىم بىصل هصفي  –هىجض الػمىد هداط 

  N )   ألامىهيىم 
  +   Cl-  )   .       وػعيM (Al ) = 27 g/ mol 

 زابخت الخىاصن امللشوهت بمػادلت الخفاغل بين فلض الىداط واًىهاث ألالىمىيىم : 

  3 Cu2+ 
(aq)  + 2 Al(s) 3 Cu (s) + 2 Al 3+

(aq)        هيK = 10-20 

ًخكىن الىصف ألاول للػمىد مً صفيدت مً هداط مغمىسة حضئيا في مدلىل مائي 

خاث الىداط  .   V = 50 mL  وحجمه     C0جشكيزه   IIلكبًر
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ــــــــىسوس ألالـــــــــًخكىن الىصف الثاوي للػمىد مً صفيدت ألالىمىيىم مغمىسة حضئيا في مدلىل مائي لكل ــ له هفغ     ( -AL3+  + 3 Cl ) ىمىيىمــــــــ

 . V حجمهفغ الو    C0التركيز  

 . 1الشكل  Kوؤمبيرمترا وكاظػا لخياس    (D)هشكب بين كعبي الػمىد مىصال ؤوميا   

 زابخت . Iفيمش فحها جياس كهشبائي شذجه   t =0وغلم الذاسة غىذ 

ألًىهاث الىداط الثاوي ، املىحىدة في   [ +Cu2 ]حغيراث التركيز     2ًمثل مىدنى الشكل 

 tالىصف ألاول للػمىد، بذاللت الضمً 

1.  

باغخماد مػياس الخعىس الخللائي  ، خذد مىحى جعىس املجمىغت الكيمائيت  .1.1

 املكىهت للػمىد

 ؤغغ الخبياهت إلاصعالخيت للػمىد املذسوط  .1.2

2.  

 Fو Vو   Iو  C0و  t، بذاللت  tغً لحظت  [ +Cu2 ]غبر غً التركيز   .2.1

 للخياس الكهشبائي املاس في الذاسة  I إظخيخج كيمت الشذة  .2.2

لكخلت صفيدت ألاولىمىيىم غىذما ٌعتهلك    ، الخغير  Mو  Iو  Fو   tc، اوحذ بذاللت    tCٌعتهلك الػمىد كليا غىذ لحظت  .3

   الػمىد كليا . اخعب 

 

ً ال   : شابؼالخمٍش

مغمىسة في مدلىل مائي  m=45gهىجض غمىدا بىصل ،بىاظعت كىعشة ملحيت ،هصفي غمىد . ألاول مكىن مً صفيدت سصاص كخلتها 

)لىتراث الشصاص    )(3

2

)( 2 aqaq NOPb مغمىس في مدلىل  m’=10g. و الثاوي مكىن مً ظلك مً فضت كخلخه  C=0.1mol/Lجشكيزه  (

)(مائي لىتراث الفضت  )(3)(

  aqaq NOAg  جشكيزهC’=0.05mol/L  ًبين الفىلعمتر غىذ جشكيبه بين مشبعي الػمىد ؤن اللعب .

. كيمت زابخت الخىاصن للخفاغل الحاصل داخل الػمىد هي:  v=200mLالعالب هى صفيدت الشصاص .حجم كل مً املدلىلين هى 

K=6,8.1028 . 

 الكهشبائي و مىحى خشكت إلالكتروهاث مؼ حعميت كل إلكترودمثل هزا الػمىد مبيىا غليه مىحى الخياس  -1

 ؤكخب هصفي مػادلت الخفاغل الزي ًدذر بجىاس كل إلكترود ، زم اظخيخج املػادلت الحصيلت -2

 ؤخعب خاسج الخفاغل في الحالت البذئيت و إظخيخج مىحى الخعىس الخللائي للمجمىغت -3

و ؤن شذة الخياس املاسة في الػمىد خالل هزه املذة هي  1hاملىلذ دامذ  ؤخعب حغير كخلت صفيدت الشصاص غلما ان مذة إشخغال -4

I=0.1A  

 ما هي كميت الكهشباء اللصىٍت لهزا الػمىد . -5

 ما هي املذة اللصىٍت التي ًمكً ؤن ٌشخغلها هزا الػمىد  -6

     F=96500C/molو    M(Ag)=107.9g/molو    M(Pb)=207.2g/mol وػعي : 

 

ً الكخاب امل   ذسس ي" املفيذ في الكيمياء "جماٍس

  : ً   128ص 10، 9،   8، 127 ص  7،   6،   5جماٍس

 

جاح بذون الػمل الشاق لخدليله، ٌػادل اهخظاس الحصاد بذون بزس البزوس «
ّ
  » اهخظاس الى

 ، وإن ظلاها بالشش فَعذث وؤفعذث ؤسضهفي كلِب كل إوعان هبخت َصالَحت؛ إن ظلاها « 
ً
اها

ُ
 » .بالخير جفّشغذ وصىَػذ له بعخ

 

ــــــي الخىفيم                                                                       هللا ـــ ــــ  خظ ظػيـــذ للجميــــــؼ                                               ولـ
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