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.ٍٗنّ٘اذٖا ،ص٘س اىرفؼٞالخ اىؼشٗضٞح فٜ ٕزا اىثحث ٝثحث—خالصح  

ٍنّ٘اذٖا ص٘س اىرفؼٞالخ ، ص٘س اىرفؼٞالخ، اىرفؼٞالخ: اىنيَاخ اىَفراحٞح

 .اىؼشٗضٞح

 

I.  المقدمة

 

ا تاألٗذاد محثاه اىخَٞح اىرٜ ذشذ إىٚ  ًَ َُّ األعثاب ذشذثظ دائ ٍا ْٝثغٜ ٍالحظرٔ أ

األٗذاد ٗىزا ّشٙ اىرفؼٞالخ اىؼشٗضٞح ال ذقً٘ إال ػيٚ عثة ٗٗذذ، فإرا اّفشد عثة 

 .ذنشس اىغثة ٍغ اى٘ذذ ماّد اىرفؼٞيح اىغثاػٞح ٗٗذذ ماّد اىرفؼٞيح اىخَاعٞح، ٗإُ

 

II. المقالة موضوع 

 
 (.اىرفاػٞو)ص٘س اى٘حذاخ اإلٝقاػٞح اىنثشٙ 

ا تاألٗذاد محثاه اىخَٞح اىرٜ ذشذ إىٚ  ًَ َُّ األعثاب ذشذثظ دائ ٍا ْٝثغٜ ٍالحظرٔ أ

 األٗذاد ٗىزا ّشٙ اىرفؼٞالخ اىؼشٗضٞح ال ذقً٘ إال ػيٚ عثة ٗٗذذ، فإرا اّفشد عثة

 .ٗٗذذ ماّد اىرفؼٞيح اىخَاعٞح، ٗإُ ذنشس اىغثة ٍغ اى٘ذذ ماّد اىرفؼٞيح اىغثاػٞح

ا، ٗمثٞشُٗ  ًَ ا ػشش ذفؼٞالخ حن ًَ -ٗاىرفؼٞالخ اىَؼرَذج ٍِ اىؼشٗضِٞٞ قذٝ

 .خَاعٞرِٞ، ٗعد عثاػٞح: ٝقرصشُٗ ػيٚ ثَاّٞح -ٗتخاصح ٍِ اىَحذثِٞ

 :ٗص٘س اىرفؼٞالخ ٍٗا ذرنُ٘ ٍْٔ ٕٜ

 (.ػيِ: )، ٗٗذذ ٍجَ٘ع(فا: )ىف ٍِ عثة خفٞفٗذرأ( فاػيِ)- 1

، ٕٗاذاُ (ىِ: )، ٗعثة خفٞف(فؼ٘: )ٗذرأىف ٍِ ٗذذ ٍجَ٘ع( فؼ٘ىِ)- 2

 .َٕا اىخَاعٞراُ ال غٞش

 (.ػيِ: )ٗٗذذ ٍجَ٘ع( ٍغرف: )ٗذرأىف ٍِ عثثِٞ خفٞفِٞ( ٍغرفؼيِ)- 3

 (.الخ: )، ٗٗذذ ٍفشٗق(ٍفؼ٘)ٗذرأىف ٍِ عثثِٞ خفٞفِٞ ( ٍفؼ٘الخ)- 4

 (.ػٞيِ: )، ٗعثثِٞ خفٞفِٞ(ٍفا: )ٗذرأىف ٍِ ٗذذ ٍجَ٘ع( ٍفاػٞيِ)- 5

، ٗعثة (ػال: )، ٗٗذذ ٍجَ٘ع(فا: )ٗذرأىف ٍِ عثة خفٞف( فاػالذِ)- 6

 (.ذِ)خفٞف 

، ٗعثة (ػو: )، ٗعثة ثقٞو(ٍفا: )ٗذرأىف ٍِ ٗذذ ٍجَ٘ع( ٍفاػيرِ)- 7

 (.ذِ: )خفٞف

، ٗٗذذ (فا) :، ٗخفٞف(ٍد: )ٗذرأىف ٍِ عثة ثقٞو(. ٍرفاػيِ)- 8

 (.ػيِ: )ٍجَ٘ع

ٕٗزٓ اىرفؼٞالخ اىثَاّٞح ٝقرصش ػيٖٞا اىَحذثُ٘، ٗاىثاتد ػْذ اىقذٍاء - 9

 :أًٝضا اىرفؼٞيراُ اٟذٞراُ

 (.الذِ: )، ٗعثثِٞ خفٞفِٞ(فاع)ٗذرأىف ٍِ ٗذذ ٍفشٗق ( فاع الذِ)- 10

، (ذفغ: )، ٗٗذذ ٍفشٗق(ٍظ: )ٗذرأىف ٍِ عثة خفٞف( ٍغرفغ ىِ)- 11

 (.ىِ: )ٗعثة خفٞف

ًُ اخرالفَٖا ص٘ذًا ٗأداًء ػِ شثَٖٖٞا : ٗاىزٛ دػا اىَحذثِٞ إىٚ إَٕاىَٖا ػذ

: أّٞظ/ ٗاىرَغل تاىفشق ال ثَشج ٗساءٓ ٝق٘ه د( فاػالذِ، ٍٗغرفؼيِ)اىغاتقِٞ 

: ع٘اء مرثد ٕنزا، أٗ ص٘سخ فٜ ص٘سج أخشٙ ٍثو( ٍغرفؼيِ)أُ : ٗاىحقٞقح

ٍا ٝحييٖا اىؼيٌ اىحذٝث تَقاٝغٔ ؛ فٖٜ ٕٜ ٍِ اىْاحٞح اىص٘ذٞح ك(ٍغرفغ ىِ)

 .اىحذٝثٔ

ٗاىذاسعُ٘ اىَحييُ٘ ٝشُٗ أُ اىفشق ىٞظ ص٘ذٞ ًا ٍجشًدا تو فشقًا ص٘ذٞ ًا إٝقاػٞ ًا 

 :ٗظٞفٞ ًا، فاىفشق فٜ اىيفع، ٗاىحنٌ، ٗاىَ٘قغ، ٗاىنراتح، ػيٚ ٍا ٝأذٜ

 تحزف اىثاّٜ)راخ اى٘ذذ اىَجَ٘ع، ال ٗقف فٖٞا، ٗٝج٘ص خثْٖا (. فاػالذِ) -1

 (.اىغامِ

مَا ذشعٌ حشٗفٖا ( اىشٍو، ٗاىَذٝذ، ٗاىخفٞف، ٗاىَجرث: )ٗذقغ فٜ األتحش

 .ٍرصيح

راخ اى٘ذذ اىَفشٗق، ٝ٘قف ػيٚ آخش ٗذذٕا، ٗال ٝج٘ص خثْٖا، ٗذقغ ( فاع الذِ) -

 .ٗٝفصو آخش ٗذذٕا ػَا تؼذٕا خط ًا(. اىَضاسع)فٜ اىثحش 

أٛ )راخ اى٘ذذ اىَجَ٘ع، ٝج٘ص خثْٖا، أٗ طٖٞا، أٗ أُ ٝجَغ تَْٖٞا ( ٍغرفؼيِ) -2

أٍا اى٘ذذ اىَجَ٘ع فال َٝغٔ ( تزحف اىثاّٜ، أٗ اىشاتغ اىغامِْٞ، أٗ حزفَٖا ًٍؼا

اىشجض، ٗاىثغٞظ، ٗاىغشٝغ، : )ذغٞٞش إال فٜ اىؼشٗض أٗ اىضشب، ٗذقغ فٜ األتحش

 .مَا ذشعٌ حشٗفٖا ٍرصيح ٗال قف فٖٞا،(. ٗاىَْغشح، ٗاىَقرضة

، ٗٝج٘ص (اىخفٞف، ٗاىَجرث: )راخ اى٘ذذ اىَفشٗق ذقغ فٜ اىثحشِٝ( ٍغرفغ ىِ)ٗ -

أٛ اى٘ذذ اىَفشٗق ٗال )، ٗال ٝج٘ص طٖٞا (أٛ تحزف عامِ اىغثة األٗه)خثْٖا 

أٛ ٝنف تحزف )ٗاىغثة اىثاّٜ ٝج٘ص حزف ثاّٞٔ اىغامِ (. َٝظ ثاّٞٔ اىغامِ أتًذا

 .ىٚ آخش ٗذذٕا، مَا ٝفصو فٖٞا آخش ٗذذٕا ػَا تؼذٓ خط ًاٗٝ٘قف ع( اىغاتغ

 :اىرفاػٞو

ال تذ ٍِ اشرَاه مو ذفؼٞيح ػيٚ شٜء ٍِ األعثاب ٗشٜء ٍِ األٗذاد ضشٗسج 

ٗج٘د اىْ٘ػِٞ فٖٞا؛ السذثاط األعثاب تاألٗذاد فٜ تٞد اىشؼش اىَشثٔ تٔ تٞد 

 :ٗىششف األعَاء ماّد اىرفاػٞو ٍْٖا. اىشؼش

 ط إُ ذجشداٍْٗرٖٚ اعٌ خٌ

 ٗإُ ٝضد فٞٔ فَا عثؼا ػذا

ىٖزا ٗىَا عيف قشٝثًا ٍِ ضشٗسج اشرَاه مو ذفؼٞيح ػيٚ جْظ األعثاب ٗاألٗذاد 

ٗأقو اىجْظ ٗاحذ ماُ أقو ٍا ذرشمة ٍْٔ اىرفؼٞيح خَغح أحشف فٜ األصو ٍثو 

 (.فاػيِ -فؼ٘ىِ )

 .ٗٗجة أُ ّقف تٖا ػْذ عثؼح أحشف مثاقٜ اىرفاػٞو اٟذٞح

ذنشس اىغثة دُٗ اى٘ذذ فإرا تذئد اىرفؼٞيح ت٘ذذ جاص أُ ٝري٘ٓ عثة ٗاحذ  ٗىٖزا جاص

 .اىَاضٞح( فؼ٘ىِ)ٍثو 

 .راخ اى٘ذذ اىَفشٗق( فاع الذِ)ٗ( ٍفاػٞيِ)ٗجاص أُ ٝري٘ٓ عثثاُ خفٞاُ ٍثو 

 (.ٍفاػيرِ)ٗجاص أُ ٝري٘ٓ عثثاُ أٗىَٖا ثقٞو ٗثاّٖٞا خفٞف ٍثو 

ضٞح ماّد أصيٞح، ٗإُ تذئد تغثة ماّد ٗاىرفؼٞيح إُ تذئد ت٘ذذ ماألستؼح اىَا

 .فشػٞح؛ ٕٜٗ ٍا ػذا ٕزٓ األستؼح

 

 اىَشاجغ ٗاىَصادس
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