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 ،ِ اإلٚقاػٙئأتٍ ،ذغًٛرّ :انثحش انطٕٚم فٙ ْزا انثحث ٚثحث—خالصح

.ٔشٕارِ ،ٔاعرؼًاالذّ ،ٔذفؼٛالذّ  

ئٚقاع  ،انثحش انطٕٚم ءتُا ،انثحش انطٕٚم جذغًٙ ،انثحش انطٕٚم: انكهًاخ انًفراحٛح

ٔشٕار انثحش  ،اعرؼًاالخ انثحش انطٕٚم ،ذفؼٛالخ انثحش انطٕٚم ،انثحش انطٕٚم

 .انطٕٚم

 

I.  المقدمة

 

ٌ تُاءًْا انرفا ِّٕ  .ػُٛم انشتاػٛح انًضدٔجحانطٕٚم ٔانثغٛػ تحشاٌ ذُك

يا كاٌ انشطش فٙ كهًٛٓا ٚركٌٕ يٍ أستغ ذفؼٛالخ نٛغد يٍ جُظ : يفٕٓو انثُاء

فؼٕنٍ ٔيفاػٛهٍ، ذركشساٌ فٙ انشطش : ٔاحذ، ئر انطٕٚم ٚرشكم يٍ ذفؼٛهرٍٛ ًْا

يغرفؼهٍ ٔفاػهٍ، ذركشساٌ فٙ انشطش : انٕاحذ، ٔانثغٛػ ٚرشكم يٍ ذفؼٛهرٍٛ ًْا

 .انٕاحذ

 

II. مقالةال موضوع 

ٌ تُاءًْا انرفاػُٛم انشتاػٛح انًضدٔجح ِّٕ  .انطٕٚم ٔانثغٛػ تحشاٌ ذُك

يا كاٌ انشطش فٙ كهًٛٓا ٚركٌٕ يٍ أستغ ذفؼٛالخ نٛغد يٍ جُظ : يفٕٓو انثُاء

فؼٕنٍ ٔيفاػٛهٍ، ذركشساٌ فٙ انشطش : ٔاحذ، ئر انطٕٚم ٚرشكم يٍ ذفؼٛهرٍٛ ًْا

ذفؼهٍ ٔفاػهٍ، ذركشساٌ فٙ انشطش يظ: انٕاحذ، ٔانثغٛػ ٚرشكم يٍ ذفؼٛهرٍٛ ًْا

 .انٕاحذ

 :انثحش انطٕٚم -1

   
انعشب  انؼشٔض  

فؼٕنٍ يفاػٛهٍ فؼٕنٍ 
يفاػهٍ 

فؼٕنٍ يفاػٛهٍ فؼٕنٍ يقثٕظح 
يفاػٛهٍ 

صحٛح 

فؼٕنٍ يفاػٛهٍ فؼٕنٍ 
يفاػهٍ 

فؼٕنٍ يفاػٛهٍ فؼٕنٍ يقثٕظح 
يفاػهٍ 

يقثٕض 

فؼٕنٍ يفاػٛهٍ فؼٕنٍ 
يفاػهٍ 

نٍ فؼٕنٍ فؼٕنٍ يفاػٙيقثٕظح 
فؼٕنٍ = يفاػٙ 

يحزٔف 

 

 .ُيقذَّو أتحش ثالثح كثُش ٔسٔدْا فٙ أشؼاس انؼشب انقذياء

 :ذغًٛرّ -

ع  ، ٔألَّ (ثًاَٛح ٔأستؼٌٕ حشفًا)عًٙ تزنك؛ ألَّ أكثش انثحٕس حشٔفًا ئرا ُصشِّ

 .أذًٓا اعرؼًااًل، فقذ غال ترًاو أجضائّ، حٛث ال ٚذخهّ َجْضء، ٔال شطش، ٔال َٓك

 :اإلٚقاػٙتُاؤِ  -

أتٛاخ ْزا انثحش ذقٕو ػهٗ ذفؼٛهرٍٛ، ذركشساٌ أستغ يشاخ، فٙ كم شطش يشذاٌ، 

 .«يفاػٛهٍ»ٔأخشاًْا « فؼٕنٍ»أٔالًْا 

 :أصم ذفاػٛهّ -

 يفاػٛهٍ. فؼٕنٍ. يفاػٛهٍ. فؼٕنٍ

 يفاػٛهٍ. فؼٕنٍ. يفاػٛهٍ. فؼٕنٍ

 :اعرؼًاالذّ -

ا، ٔنّ  ػشٔض ٔاحذج يقثٕظح ٔجٕتًا ال ٚغرؼًم انثحش انطٕٚم فٙ انشؼش ئال ذاّيً

 :، ٔنّ ثالثح أظشب(يفاػهٍ( )يفاػٛهٍ)، فرصٛش (تحزف انخايظ انغاكٍ: أ٘)

 :؛ كقٕل غشفح«يفاػٛهٍ»صحٛح : انعشب األٔل

 أتَا ُيُِزٍس كاَْد ُغشًٔسا َصحٛفَرٙ

اَل ِػشِظٙ َٔ عِ َيانٙ 
نَْى أُػِطكى تانطَّٕ َٔ 

َْٛد فاْعرَْثِق تَْؼَعٍ ُِْزٍس أَْفَُ  اأَتا ُي

ٌُ يٍ تؼطِ  َٕ ْْ َْٛك تؼُط انششِّ أَ  َحُاََ

 :ٔذقطٛؼّ

ٔال / ع يانٙ/ غكى تططٕ/ ٔنى أع*** صحٛفرٙ / غشٔسٌ/ رسٌ  كاَد/ أتا يٍ

 ػشظٙ

--ِ-ِ-- /ِ-ِ-ِ-- /ِ-ِ-- /ِ-- ِ-- ***ِ-ِ-- /ِ-ِ-ِ-- /ِ-ِ-- /ِ-ِ-ِ 

 ٍْ ٍْ / فَُؼٕنُ ٍْ / َيفَاِػٛهُ ٍْ       / فَُؼٕنُ ٍْ *** َيفَاِػهُ ٍْ  /فَُؼٕنُ ٍْ / َيفَاِػٛهُ ٍْ / فَُؼٕنُ  َيفَاِػٛهُ

 :ٔيثهّ قٕل اتٍ أتٙ ستٛؼح

ََُْٚة تَْؼَذْا  َيَشسَخ َػهَٗ أَْغالِل َص

انُٓا ُْٚغُٙ َٕ ٌَ ئْػ ْٕ َكا ْنرُٓا، نَ َٕ  فأَْػ

ٌْ قَْذ فََعْحرَُٙ ، أَ شِّ قَْذ أَْسَعهَْد فٙ انغِّ َٔ 

 ٍِ نَْى ذُْك َٔ قَْذ تُْحَد تاْعًٙ فٙ انَُّغٛة،  َٔ 

، ٔانقثط جائض حغٍ فٙ ْزا (فؼٕنٍ)خ فٙ قٕل ػًش ٔقٕع انقثط فٙ ٔقذ نحع

، َغٛة: )؛ فانًقاغغ(فؼٕل(: )فؼٕنٍ)انثحش أًُٚا كاٌ، فرصٛش  ٍَ ْٚ ( يشسخ، نَِض

 :ٔاَظش قٕل ايشئ انقٛظ، (فؼٕل)جًٛؼٓا يقثٕظح ػهٗ 

ُّٙ ُيَعاِجؼٙ ْشَشفِ ًَ  أََْٚقرُهُُِٙ ٔان

 َٕ َْٛاِب أَْغ  الِ َٔيْغََُُٕحٌة ُصْس ٌة َكأَ

 ِّ ْٛظ تِِز٘ ُسْيحٍ فَْٛطؼُُِٙ ت  ٔنَ

 ٔنَٛظ تِز٘ عٍٛي ٔنٛظ تَُِثَّالِ 

أََْٚقُد، : )فانؼشٔض يقثٕظح، ٔانعشب صحٛح، ٔقذ ٔقغ انقثط فٙ انًقاغغ

، فْٛطَغ، ٔنٛظ، ٔنٛظ ّٙ  (.فؼٕل)، ٔجًٛؼٓا ػهٗ (َسفِ

 :يقثٕض كانؼشٔض، يثم قٕل ايشئ انقٛظ: انعشب انثاَٙ

ُم ا  نطٕٚم أاَل اَجهٙأاَل أّٚٓا انهَّٛ

 تصثح ٔيا اإِلصثاُا يُك تأْيثَمِ 

 :ٔذقطٛؼّ

 تأيثهٙ/ ا يُك/ ٔيإلصثا/ تصثحٍ*** أنُجهٙ/ غٕٚم/ ٚٓههٛهػ/ أال أ٘

 ٍْ ٍْ / فَُؼٕنُ ٍْ / فَُؼٕل/ َيفَاِػٛهُ ٍْ *** َيفَاِػهُ ٍْ / فَُؼٕنُ ٍْ / فَُؼٕل/ َيفَاِػٛه  َيفَاِػهُ

 :ٔيثهّ قٕنّ غشفح

ٙ انًشُء دَ   ًْشا ُيخهًَّذافَكَٛي َُٚشجِّ

ّْ؟ ا قهٍٛم ذُحاعثُ ًّ  ٔأػًانُُّ ػ

ٍَ ػاٍد ذَراتَؼدْ  ٌَ ت  أنى ذََش نُقًا

 ػهّٛ انُّغُٕس، ثّى غاتْد كٕاكثّ؟

ا ( يفاػٛهٍ)ٔذالحع فّٛ قثط  ًٕ : ، ٔٔصَٓا(َغُٕس ثُىْ : )فٙ قٕنّ -أًٚعا-حش

 (.يفاػهٍ)

 :ٔيُّ قٕل غشفح أًٚعا

د ٔٚأذٛك*** عرثذ٘ نك األٚاو يا كُد جاْال  ِّٔ  تاألخثاس يٍ نى ذَُض

 .يفاػهٍ. فؼٕنٍ. يفاػٛهٍ. فؼٕنٍ*** يفاػهٍ . فؼٕنٍ. يفاػٛهٍ. فؼٕنٍ

فرصٛش ( حزف انغثة انخفٛي يٍ آخش يفاػٛهٍ: أ٘)يحزٔف : انعشب انثانث

 :؛ كقٕل ايشئ انقٛظ(فؼٕنٍ)، ٔذُقم ئنٗ (يفاػٙ)

ٌِ ُْٓا  أََجاَسذََُا ئََّا َغِشٚثَا

 ُٔكمُّ َغِشٍٚة نهَغِشِٚة ََِغٛةُ 



 :ٔذقطٛؼّ

 َغٛثٕ/ غشٚة/ غشٚثٍ نم/ ٔكهم*** ٌ ْاُْا / غشٚثا/ ذُا ئَُا/ أجاس

 يفاػٙ= فؼٕنٍ / فؼٕل/ يفاػٛهٍ/ فؼٕل*** يفاػهٍ / فؼٕنٍ/ يفاػٛهٍ/ فؼٕل

 :ٔيثهّ قٕل ظاتئ انثشجًٙ

ٍُ َفَغُّ  ٍْ ال ُٕٚغِّ  فال خَٛش فًٛ

ٍَ خَ   َُٕبُ ػهٗ َائثاِخ انذِْش حٛ

 ٔفٙ انشكِّ ذفِشٚػٌة ٔفٙ انحضِو قٕجٌة 

 ُٔٚخطُُئ فٙ انحذِط انفَرَٗ ُٔٚصٛةُ 

 :َحٕ قٕل انغًٕءل( يفاػٙ= فَُؼٕنٍُ )ٔيٍ انعشب انًحزٔف 

ٍَ انهُّإِو ِػْشُظّ   فكمُّ ِسداٍء َٚشذذّٚ جًٛمُ *** ئرا انًشُء نى َْٚذََْظ ِي

 ل  سدائٍ ٚش  ذذّٚ  جًٛهٕفكم*** ئَِرْل يش  ء نى ٚذَظ  يُْم نُإ و  ػش ظُٕٓ 

//ِ/ ِ //ِ/ِ/       ِ//ِ/    ِ  //ِ// ِ// ***ِ//    /ِ/ِ/ ِ  //ِ//  /ِ/ِ 

= فؼٕل  يفاػٛهٍ    فؼٕل   فؼٕنٍ *** فؼٕنٍ  يفاػٛهٍ       فؼٕنٍ    يفاػهٍ 

 يفاػٙ

 .انٕاقؼح قثم ْزا انعشب، كًا فٙ قٕل انغًٕءل انغاتق( فؼٕنٍ)ٔٚغرحغٍ قثط 

ئال ػُذ انرصشٚغ، فركٌٕ عانًح ( يفاػٛهٍ)ال ذأذٙ ػشٔض انطٕٚم عانًح : ذُثّٛ -

 :يغ انرصشٚغ، ٔيقثٕظح حٛث ال ذصشٚغ، َحٕ قٕل ايشئ انقٛظ

ٍْ َيٍ كاٌ فٙ انَؼُصش انَخانِٙ؟*** أال ِػْى َصثاًحا أُّٚٓا انطَّهَُم انثانِٙ  ًَ  َْْٔم َِٚؼ

ل ٚـَ  ـِؼًٍ يٍ كا  ٌ فم ع  صشل ِٔ*** أال ػى  صثاحٍ أٚـ  َُْٚٓطػَ  نَهُْم تانٙ 

 خانٙ

//ِ/ ِ  //ِ/ِ/ ِ  //ِ//    /ِ/ِ/ ِ//   ***ِ//       /ِ/ِ/       ِ//ِ       /

//ِ/ِ/ِ 

فؼٕل     يفاػٛهٍ       فؼٕل        *** فؼٕنٍ   يفاػٛهٍ    فؼٕل   يفاػٛهٍ 

 يفاػٛهٍ

 يٍ أجم ئال( يفاػٙ)أٔ ( فؼٕنٍ)ٔكزنك ال ٚجٕص يجٙء انؼشٔض يحزٔفح 

 :انرصشٚغ أًٚعا، كقٕل انًرُثٙ

ٍَ ُشُكُٕل  َّٙ تؼَذ انظَّاِػُٛ ِٕٚمُ *** نَٛان ٍَ غَ ُْٛم انؼاِشقٛ نَ َٔ  ِغٕالٌة 

 غٕانٍ  ٔنٛهم ػا  شقٍٛ غٕٚهٕ*** نٛانٙ  ٘ تؼذ ظظا ػٍُٛ شكٕنٕ 

//ِ/ ِ //ِ/ِ/ ِ//ِ / //ِ/  ِ// ***ِ/    ِ//ِ/ِ/   ِ//ِ//   /ِ/ِ 

= فؼٕنٍ يفاػٛهٍ فؼٕل فؼٕنٍ *** يفاػٙ= فؼٕنٍ   فؼٕنٍ يفاػٛهٍ   فؼٕل

 يفاػٙ

ٔكم يا جاء يٍ انطٕٚم يًا ػشٔظّ عانًح أٔ يحزٔفح نغٛش ذصشٚغ ال ٚؼذٔ أٌ 

 .ٚكٌٕ تٛرًا َادًسا، أٔ يجٕٓل انقائم، أٔ يشكًٕكا فٙ سٔاٚرّ

، ٔيُّ قٕل ػًشٔ (يفاػٛمْ )يٍ شٕار ْزا انثحش أٌ ٚأذٙ ظشتّ يقصًٕسا : شٕارِ -

 :اطتٍ ػ

 َقًا كهًا حشْكَد جاَثّ يالْ ** ذًٛم ػهٗ يثم انَكثِٛة كأَٓا 

 َقٍ كم  نًا حشس ْكـ خ جاٌ  تٕٓ يالْ *** ذًٛم ػهٗ يثهم  كثٛة كأَُٓا 

//ِ ///ِ/ِ/   ِ//ِ//  /ِ// ِ// ***ِ/ ِ//ِ/ِ/      ِ//ِ//      /ِ/ِ ِ 

 يفاِػٛمْ   فؼٕنٍ  يفاػٛهٍ    فؼٕل   *** فؼٕل  يفاػٛهٍ  فؼٕل  يفاػهٍ 

ٍْ )ٔيُّ أٌ ذجٙء ػشٔظّ يحزٔفح  ، تعشب يحزٔف يثهٓا أٔ (يفاػٙ)أٔ ( فَُؼٕنُ

 :يقثٕض، ٔيٍ شٕاْذ انؼشٔض انًحزٔفح ٔانعشب انًحزٔف قٕل انشاػش

ّْ *** نقذ عاءَٙ عؼذ ٔصاحة عؼذ   ٔيا غهثا فٙ قرهّ تغشاي

ّْ ٔياغ  نثا فٙ قرـ  نٓٙ تـ  *** نقذ عا ءَٙ عؼذٌ  ٔصاحـِ  ب عؼذٌ   ـغشاي

//ِ/  ِ//ِ/ِ/ ِ   //ِ / //ِ/   ِ// ***ِ//     /ِ/ِ/ ِ      //ِ/

  //ِ/ِ 

فؼٕل  يفاػٛهٍ   فؼٕل    *** يفاػٙ = فؼٕل    فؼٕنٍ فؼٕنٍ يفاػٛهٍ 

 يفاػٙ= فؼٕنٍ

، ٔانعشب انًقثٕض (يفاػٙ)أٔ ( فؼٕنٍ)ٔيٍ شٕاْذ انؼشٔض انًحزٔفح 

 :قٕل انُاتغح( يفاػهٍ)

قَْذ فََؼمْ *** ًعا، َػْثَظ آل تَِغٍٛط َجَضٖ ّ ُ َػةْ  َٔ ِٔٚاِخ   َجَضاَء انِكالِب انَؼا

 جضاءْل  كالتم ػا  ٔٚاخ  ٔقذ فؼم*** جضل ال  ْـ ػثغٍ ػثـ  ط أال تغٛعٍ 

//ِ/   ِ//ِ/ِ/           ِ//ِ//     /ِ/ ِ//  ***ِ/ ِ//ِ/ِ/    ِ//ِ ///ِ//ِ 

ٍْ * **يفاػٙ = فؼٕنٍ  يفاػٛهٍ     فؼٕل   فؼٕنٍ   فؼٕنٍ يفاػٛهٍ  فؼٕل  يفاِػهُ

 

 انًشاجغ ٔانًصادس
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