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َظاتػ  ،تحُس انشعش انعشتٓانرفاعٕم انرٓ ذكُن  فٓ ٌزا انثحث ٔثحث—خالصح

.كم مه األصهٓ مىٍا َانفشعٓ  

 .األَصانظاتػ  ،تحُس انشعش انعشتٓ ،انرفاعٕم: انكهماخ انمفراحٕح

 

I.  المقدمة

 

ٔىٍط انعشَض انعشتٓ عهّ انمُسٕمّ، َمه ثم كاود نً سمُص خاصح تً فٓ 

عٕم انرٓ انكراتح، ذخانف انكراتح اإلمالئٕح، ٌَزي انشمُص انعشَظٕح ذعثش عه انرفا

 .ٌٓ تمثاتح األنحان فٓ انغىاء

 

 

II. المقالة موضوع 

 
 :انرفعٕالخ انعشَظٕح َكٕفٕح ذمطٕع انشعش

ٔىٍط انعشَض انعشتٓ عهّ انمُسٕمّ، َمه ثم كاود نً سمُص خاصح تً فٓ 

انكراتح، ذخانف انكراتح اإلمالئٕح، ٌَزي انشمُص انعشَظٕح ذعثش عه انرفاعٕم انرٓ 

 .انغىاءٌٓ تمثاتح األنحان فٓ 

فعُنه : اثىران مىٍا خماسٕح ٌما: َذرأنف تحُس انشعش انعشتٓ مه ذفاعٕم عشش

: َفاعهه، َثمان سثاعٕح ٌٓ تمٕح انعشش، َٔجمع ٌزي انرفعٕالخ َحشَفٍا لُنٍم

فعُنه، مفاعٕهه، مفاعهره، مرفاعهه، مسرفعهه، مسرفع : )؛ ٌَٓ"نمعد سُٕفىا"

 (.نه، فاعالذه، فاع الذه، مفعُالخ، فاعهه

: ذفاعٕم انشعش انعشتٓ َذمسٕم مماغعٍا إنّ أسثاب َأَذاد َفُاصم

 
ما ذرأنف مىً األسثاب  ما ذرأنف مىً كم ذفعٕهح انرفاعٕم

 َاألَذاد َانفُاصم
فعُنه -1  َذذ مجمُع َسثة خفٕف 

ل 
لُ

 ٓ
 ف

عح
مُ

ج
نم

 ا
شج

ش
نع

 ا
ٕع

ط
رم

 ان
ف

شَ
ح

ٍم
ع

تع
( 

:
ىا
ُف

سٕ
د 

مع
ن

.)
 

مفاعٕهه -2 انَذذ مجمُع َسثثان خفٕف   
مفاعهره -3 َذذ مجمُع َسثة ثمٕم َخفٕف أَ  

 َذذ مجمُع َفاصهح صغشِ
فاع الذه -4 .َذذ مفشَق َسثثان خفٕفان   
فاعهه -5 .سثة خفٕف ََذذ مجمُع   
مسرفعهه -6  سثثان خفٕفان ََذذ مجمُع 
فاعالذه -7 سثة خفٕف ََذذ مجمُع َسثة  

.خفٕف  
مرفاعهه -8 ع أَ سثة ثمٕم َخفٕف ََذذ مجمُ 

.فاصهح صغشِ ََذذ مجمُع  
مفعُالخ -9  سثثان خفٕفان ََذذ مفشَق 

مسرفع نه -10 سثة خفٕف ََذذ مفشَق َسثة  
 خفٕف

  

انرفاعٕم انرٓ ُٔصن تٍا انشعش َذسمّ األجضاء َاألسكان َاألمثهح َاألَصان 

عشش ذرأنف مه األسثاب َاألَذاد َانفُاصم انرٓ تٕىاٌا فٓ انجذَل : َاألفاعٕم

انساتك، َذرأنف األسثاب َاألَذاد َانفُاصم مه حشَف انرمطٕع انعششج 

ٌَزي انرفاعٕم ذرأنف مىٍا أجضاء « نمعد سُٕفىا»انمجمُعح فٓ لُل تععٍم، 

 .انثحُس انسرح عششج عهّ ما ذشاي تعذ

 

ذمسٕم انرفاعٕم إنّ أصُل َفشَع 

 
 انفشَع األصُل 

فعُنه -1 فاعهه -1   
مفاعٕهه -2 مسرفعهه -2   

فاعالذه -3   
مفاعهره -3 مرفاعهه -4   
فاع الذه -4 مفعُالخُت  -5   

مسرفع نه -6   

 

 .أصُل َفشَع: لسمان: انرفاعٕم

: َٔىحصش فٓ أستع؛ ٌَٓ. ما تذئ تُذذ مجمُع أَ مفشَق: َظاتػ األصم

 .َمفاعٕهه، َمفاعهره، َفاع الذه رَ انُذذ انمفشَق فٓ تحش انمعاسع. فعُنه

: ئ تسثة خفٕف أَ ثمٕم، َٔىحصش فٓ انسد انثالٕح؛ ٌَٓما تذ: َظاتػ انفشع

، َمسرفع نه رَ انُذذ  فاعهه، َمسرفعهه، َفاعالذه، َمرفاعهه، َمفعُالخُت

 .انمفشَق فٓ تحشْ انخفٕف َانمجرث

. انفشَق تٕه انرفاعٕم انمرشاتٍح

 
 انفشق مه جٍح انحكم انفشق مه جٍح انهفظ انرفاعٕم انمرشاتٍح َتحُسٌا

ذه فٓ انمعاسعفاع ال -4  ال ٔجُص خثىً أْ حزف ثاوًٕ انساكه ُٔلف عهّ آخش َذذي انمفشَق 
فاعالذه فٓ انمذٔذ َانشمم َانخفٕف َانمجرث -7  ٔجُص خثىً ال َلف فًٕ 
مسرفعهه فٓ انثسٕػ َمخهعً َانشجض َانسشٔع َانمىسشح  -6

 َانممرعة
 ٔجُص غًٕ أْ حزف ساتعً انساكه ال َلف فًٕ

ْ انخفٕف َانمجرثمسرفع نه ف -10  ال ٔجُص غًٕ ُٔلف عهّ آخش َذذي انمفشَق 
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