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 ،ٚأجضاء تٕائٗ اإل٠ماػٟ ،ذغ١ّرٗ :دش اٌّرذاسنب فٟ ٘زا اٌثذس ٠ثذس—خالصح

.ِٚا ٠ؼرشٞ ذفؼ١الذٗ ِٓ صداف ٚػٍح ،ٚاعرؼّاالذٗ  

اعرؼّاالخ تذش  ،تذش اٌّرذاسنء أجضاء تٕا ،تذش اٌّرذاسن: اٌىٍّاخ اٌّفراد١ح

 .تذش اٌّرذاسني ٚػً اخصداف، اٌّرذاسن 

 

I.  المقدمة

 

ٚتؼعُٙ ٠غ١ّٗ اٌّذذز  ٘ٛ اٌثذش اٌزٞ صادٖ األخفش ٚذذاسن تٗ ػٍٝ اٌخ١ًٍ،

ٚاٌّخرشع ٚاٌّرغك؛ ألْ وً أجضائٗ ػٍٝ خّغح أدشف، ٚاٌشم١ك ألٔٗ أخٛ 

اٌّرماسب؛ إر وً ِّٕٙا ِىْٛ ِٓ عثة خف١ف ٚٚذذ ِجّٛع، ٚاٌخثة ألٔٗ إرا خثٓ 

 .أعشع تٗ اٌٍغاْ فٟ إٌطك فأشثٗ خثة اٌغ١ش

II. المقالة موضوع 

 
 :اٌثذش اٌّرذاسن

داسن تٗ ػٍٝ اٌخ١ًٍ، ٚتؼعُٙ ٠غ١ّٗ اٌّذذز ٘ٛ اٌثذش اٌزٞ صادٖ األخفش ٚخ

ٚاٌّخرشع ٚاٌّرغك؛ ألْ وً أجضائٗ ػٍٝ خّغح أدشف، ٚاٌشم١ك ألٔٗ أخٛ 

اٌّرماسب؛ إر وً ِّٕٙا ِىْٛ ِٓ عثة خف١ف ٚٚذذ ِجّٛع، ٚاٌخثة ألٔٗ إرا خثٓ 

أعشع تٗ اٌٍغاْ فٟ إٌطك فأشثٗ خثة اٌغ١ش، ٚعّٟ أ٠ًعا سوط اٌخ١ً ألٔٗ 

اٌفشط ػٍٝ األسض، ٚظشب إٌالٛط ألْ اٌصٛخ اٌذاصً  ٠ذاوٟ ٚلغ دافش

 :ِٕٗ ٠شثٗ رٌه إرا خثٓ، ٚأصً ذفاػ١ٍٗ

 فاػٍٓ فاػٍٓ فاػٍٓ فاػٍٓ... فاػٍٓ فاػٍٓ فاػٍٓ فاػٍٓ 

ا ِٚجضًٚءا، ٌٚٗ ػشٚظاْ ٚأستؼح أظشب  ً ِ وّا ٘ٛ ِٛظٌخ فٟ )ٚ٘ٛ ٠غرؼًّ ذا

 (:اٌجذٚي اٌراٌٟ

 :تذش اٌّرذاسن

  

:اٌؼشٚض  :اٌعشب    
ػٍٓ فاػٍٓ فا

.فاػٍٓ فاػٍٓ  
.ذاِح صذ١ذح فاػٍٓ فاػٍٓ فاػٍٓ  

.فاػٍٓ  
.ذاَ صذ١خ  

فاػٍٓ فاػٍٓ 
.فاػٍٓ  

ِجضٚءج 
.صذ١ذح  

فاػٍٓ فاػٍٓ 
.فاػٍٓ  

.ِجضٚء صذ١خ  

فاػٍٓ فاػٍٓ 
.فاػٍٓ  

ِجضٚءج 
.صذ١ذح  

فاػٍٓ فاػٍٓ 
.فؼالذٓ  

ِجضٚء ِخثْٛ 
.ِشفً  

فاػٍٓ فاػٍٓ 
.فاػٍٓ  

ِجضٚءج 
.صذ١ذح  

فاػٍٓ فاػٍٓ 
.الْفاع  

.ِجضٚء ِز٠ً  

 

 :تٕاؤٖ اإل٠ماػٟ -

ِىشسج شّأٟ ِشاخ، أستًؼا فٟ وً شطش، ( فاػٍٓ)ذشو١ة أت١اخ ٘زا اٌثذش ِٓ 

ا، أٚ ِىشسج عد ِشاخ، فٟ وً شطش شالز، ف١ىْٛ اٌث١د  ً ِ ف١ىْٛ اٌث١د ذا

 .ِجضًٚءا

 (:ذاَ اٌّرذاسن: )أٚاًل 

 :لاي شٛلٟ ِؼاسًظا اٌذصشٞ

 اب اٌغٍٛاْ ٚأٚصذٖب... ِا تاي اٌؼاري ٠فرخ ٌٟ 

، ٟٚ٘ اٌؼشٚض دزف (فؼٍٓ)ـرخ ٌٟ ( فؼٍٓ)ري ٠فـ ( فاػً)ي اٌؼا ( فاػً)ِا تا 

 .ِٕٙا اٌصأٟ اٌغاوٓ، ٠ٚغّٝ خثًٕا، فٟٙ ِخثٛٔح

ٚ٘ٛ اٌعشب، ٚ٘ٛ ( فؼٍٓ)صذٖ ( فؼٍٓ)ْ ٚأٚ ( فاػً)ـغٍٛا ( فاػً)تاب اٌغـ 

 .ِخثْٛ واٌؼشٚض

 :ٚ٘ان أت١اذًا ِٓ ِطٍغ لص١ذج شٛلٟ

 ٚتىاٖ، ٚسدُ ػٛدٖ... جفاٖ ِشلذٖ ِعٕان 

 ِمشٚح اٌجفٓ ِغٙذٖ... د١شاْ اٌمٍة ِؼزتٗ 

 ٠ثم١ٗ ػ١ٍه، ٚذٕفذٖ... أٚدٜ دشلًا إال سِمًا 

 ٠ٚز٠ة اٌصخش ذٕٙذٖ... ٠غرٙٛٞ اٌٛسق ذأٚ٘ٗ 

 ٠ٚم١ُ ا١ًٌٍ، ٠ٚمؼذٖ... ٠ٕٚاجٟ إٌجُ، ٠ٚرؼثٗ 

 شجًٕا فٟ اٌذٚح ذشددٖ... ٠ٚؼٍُ وً ِطٛلح 

 ٚذأدب ال ٠رص١ذٖ...  ششن  وُ ِذ ٌط١فه ِٓ

 ٌٚؼً خ١اٌه ِغؼذٖ... فؼغان تمشب ِغؼفٗ 

ٚلذ روش اٌؼشٚظ١ْٛ ٌٙزا إٌٛع اٌراَ ػشًٚظا ٚظشتًا صذ١ذ١ٓ، ٚآخش٠ٓ 

 .ِمطٛػ١ٓ

فأِا اٌصذ١ذاْ ف١ٍظ شّح شا٘ذ ٠صثد ٚجٛدّ٘ا فٟ اٌمذ٠ُ ٚال فٟ اٌذذ٠س، ِٚؼٍَٛ 

 .ال ٚصْ ٌٙاأْ األت١اخ اٌرٟ ٠صٕؼٙا اٌؼشٚظ١ْٛ ال ػثشج تٙا ٚ

 :ِٚٓ رٌه ٘زا اٌث١د اٌزٞ ٠ذٚس ػٍٝ أٌغٕح اٌؼشٚظ١١ٓ

ا صاًٌذا  ًّ  تؼذِا واْ ِا واْ ِٓ ػاِش... جاءٔا ػاِش عاٌ

ٚأِا اٌّمطٛػاْ ف١ٍظ فٟ اٌمذ٠ُ شا٘ذ ٌّٙا، ٚأِا فٟ اٌذذ٠س فٕجذ أت١اذًا ِٕصٛسج 

 .وأٔٙا ٘راف، فأِا اٌمصائذ فٍُ ٠ٛجذ ِٕٙا شٟء

 :ذجذ رٌه فٟ لٛي شٛلٟ

 سِٚا اٌؼظّٝ، أتًذا ذٕصش... ذذ١ا سِٚا، ٠ذ١ا ل١صش 

 :ٚلٌٛٗ

 ٠ذ١ا اٌشؼش، ٠ذ١ا اٌٍذٓ... ِشدٝ ِشدٝ، ٠ذ١ا اٌفٓ 

 .ٌٚزٌه أػشظٕا ػٓ ٘ز٠ٓ إٌٛػ١ٓ

 (:ِجضٚء اٌّرذاسن: )شا١ًٔا

ٚاٌزٞ ٔشاٖ أْ ِجضٚء اٌّرذاسن ال ٚجٛد ٌٗ فٟ اٌشؼش اٌؼشتٟ، ٚلذ أشثرٗ 

اٌؼشٚظ١ْٛ ٚصٕؼٛا ٌٗ أت١اذًا ذمَٛ ػٍٝ ػشٚض صذ١ذح ٚظشب صذ١خ، ومٛي 

 :اٌزٞ لاي

 ت١ٓ أغالٌٙا اٌذِٓ... لف ػٍٝ دساُ٘، ٚاتى١ٓ 

، (فؼالذٓ)إٌٝ ( فاػٍٓ)أٚ ػشٚض صذ١ذح ٚظشب ِخثْٛ ِشفً، ذص١ش تٗ 

 :ومٛي ِٓ لاي

 لذ وغا٘ا اٌثٍَِٝ اٌٍّٛاْ... داس عؼذٜ تشذش ػّاْ 

 :ٚذمط١ؼٗ

وّا -، فٙزٖ اٌؼشٚض (فؼالذٓ)ـش ػّاْ ( فاػٍٓ)ـذٜ تشذـ ( فاػٍٓ)داس عؼـ 

ِشفٍح، ٌٚىٓ اٌؼشٚظ١١ٓ ٠صشْٚ ػٍٝ أٔٙا صذ١ذح، ٚأْ اٌرشف١ً ٕ٘ا  -٠ظٙش



ن، غ١ش الصَ، ٠ٚذػْٛ أْ ران ِصذسٖ اٌرصش٠غ، ٚأْ اٌشاػش ع١ٙجشٖ تؼذ ري

 .ٌٚىٓ أ٠ٓ اٌمص١ذج؟ ِٚٓ اٌشاػش؟ ال جٛاب

 .ٚ٘زا اٌعشب ِشفً( فؼالذٓ)ٍِٛاْ ( فاػٍٓ)٘ا اٌثٍٝ اٌـ ( فاػٍٓ)لذ وغا 

 :٠ٚصثرْٛ ػشًٚظا صذ١ذح ٚظشتًا ِزااًل، ِصً لٛي اٌمائً

 أَ صتٛس ِذرٙا اٌذ٘ٛس... ٘زٖ داسُ٘ ألفشخ 

 .دح، ٟٚ٘ ػشٚض صذٟ(فاػٍٓ)ألفشخ ( فاػٍٓ)داسُ٘ ( فاػٍٓ)٘زٖ 

، ٚ٘ٛ ظشب ِص٠ذ ف١ٗ عاوٓ (فاػالْ)ـٙا اٌذ٘ٛس ( فاػٍٓ)س ِذرـ ( فاػٍٓ)أَ صتٛ 

 .ػٍٝ ِا آخشٖ ٚذذ ِجّٛع، ٠ٚغّٝ ٘زا ذز١٠اًل، فاٌعشب ِزاي

ٚٔذٓ ال ٔصثد ٌٍّرذاسن إال ٔٛػٗ اٌراَ اٌّخثْٛ اٌؼشٚض ٚاٌعشب، ٚػّذذٕا فٟ 

 .رٌه ػذَ اٌٛسٚد ػٓ اٌؼشب، ٚٔشاص اٌٍذٓ ٚاٌّٛع١مٝ

داسن ٔادس فٟ اٌشؼش اٌمذ٠ُ، ٌىٕٗ أصثخ شائًؼا فٟ اٌؼصش اٌذذ٠س، ت١ذ أْ ٚاٌّد

ٔغثح ش١ٛػٗ دذ٠صًا ال ذصً إٌٝ ٔغثح تم١ح اٌثذٛس، ٚأوصش ِا ٠صٍخ ٌٍغٕاء 

 .ٚاٌّٛشذاخ، ٚألداء ٔىرح، أٚ ٔذٛ رٌه

 :خاذّح

ا ِٚجضًٚءا، ٚاٌراَ ٌٗ ػشٚض ٚادذج صذ١ذح  - ً ِ تذش اٌّرذاسن ٠غرؼًّ ذا

ٚاألوصش ف١ّٙا اٌخثٓ ٚلذ ٠مطؼاْ، ٚاٌّجضٚء ٌٗ ػشٚض ٚادذج ٚظشب صذ١خ، 

صذ١ذح ٚظشب صذ١خ، أٚ ِخثْٛ ِشفً، أٚ ِزاي، ٚٚلٛع اٌّرذاسن اٌّجضٚء 

 .فٟ اٌشؼش ٔادس

، ٚوالّ٘ا دغٓ ف١ٗ، (اٌمطغ)ِٚٓ اٌؼًٍ " اٌخثٓ"٠ذخً اٌّرذاسن ِٓ اٌضداف  -

 .فٟ ِجضٚئٗ( اٌرشف١ً، ٚاٌرز١٠ً)ِٚٓ اٌؼًٍ وزٌه 

ذّغ فٟ اٌث١د اٌٛادذ ِٓ اٌّرذاسن اٌرشؼ١س فٟ ذفؼ١ٍح ٚاٌخثٓ فٟ ذفؼ١ٍح ٚلذ ٠ج

 :، وّا فٟ لٛي اٌذصشٞ(فِؼٍٓ)ٚا٢خش ( فْؼٍٓ)أخشٜ، ف١ص١ش تؼعٙا 

 أل١اَ اٌغاػح ِٛػذٖ... ٠ا ١ًٌ اٌصة ِرٝ ػذٖ 

 :ذمط١ؼٗ

 ػذ٘ٛ/ ػرّٛ/ ِغغا/ أل١ا... غذٖ / تّرٝ/ ٌصصة/ ٠ا ٌٟ

 فؼٍٓ/ فؼٍٓ/ فْؼٍٓ/ فؼٍٓ...    فَؼٍٓ/ فَؼٍٓ/ فْؼٍٓ/  فْؼٍٓ

 

 اٌّشاجغ ٚاٌّصادس
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