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.ٗاىعيو تاىضٌادج َّٗارجٖا ،ٍفًٖ٘ اىعيحفً  ٕزا اىثحس ٌثحس—خالصح  

 .اىعيح تاىضٌادج ،اىعيو ،اىعيح: فراحٍحاىنيَاخ اىٌ

 

I.  المقدمة

 

تعذ أُ اسرقصٍْا اىنالً عيى اىضحافاخ، ٕٗ٘ اىرغٍٍش غٍش اىالصً اىزي ٌحذز 

ىص٘اًّ األسثاب تحزف سامِ أٗ ٍرحشك، أٗ إسناُ ٍرحشك، ٗأٗسدّا اىَْارض ٍِ 

ي أُ ُ فٌشرشما -اىضحاف ٗاىعيح-األٍصيح، ماُ ال تذ ٍِ اىنالً عيى اىعيح ألَّٖا 

 .ماًلا ٍَْٖا ٗافٌذ عِ اىعيح

 

II. المقالة موضوع 

 
تعذ أُ اسرقصٍْا اىنالً عيى اىضحافاخ، ٕٗ٘ اىرغٍٍش غٍش اىالصً اىزي ٌحذز 

ىص٘اًّ األسثاب تحزف سامِ أٗ ٍرحشك، أٗ إسناُ ٍرحشك، ٗأٗسدّا اىَْارض ٍِ 

ذشماُ فً أُ ٌش -اىضحاف ٗاىعيح-األٍصيح، ماُ ال تذ ٍِ اىنالً عيى اىعيح ألَّٖا 

حٍس إّٖا الصٍح تخالفٔ ٕ٘ فإّٔ غٍش الصً، ًٕٗ ذذخو ، ماًلا ٍَْٖا ٗافٌذ عِ اىعيح

إّٖا الصٍح تخالفٔ ٕ٘ فإّٔ غٍش : فً األسثاب ٗاألٗذاد، ٗقذ سثق أُ قيْا عِ اىعيح

 .عيح تاىضٌادج، ٗعيح تاىْقص: ٗاىعيح ّ٘عاُ. الصً

 :ٗاىعيح تاىضٌادج ذأذً ٕنزا مَا فً ٕزا اىجذٗه

 
عيح 

:اىضٌادج  
:ذعشٌفٖا  :اىَصاه  اىَصٍش اىزي  

:اّرٖى إىٍٔ  
:اىرَّْشفٍو صٌادج سثة خفٍف عيى  

.ٍا آخشٓ ٗذذ ٍجَ٘ع  
ٍرفاعيِ فً 

فاعيِ فً .  اىناٍو
.اىَرذاسك  

. ٍرفاعالذِ
.فاعالذِ  

:اىرَّْزٌٍو صٌادج حشف سامِ عيى  
.ٍا آخشٓ ٗذذ ٍجَ٘ع  

ٍسرفعيِ فً 
.اىثسٍط  

ٍرفاعيِ فً 
.اىناٍو  

فاعيِ فً 
.اىَرذاسك  

 ُْ .ٍسرفعال  
 ُْ .ٍرفاعال  

 ُْ .فاعال  

:اىرَّْسثٍغ صٌادج حشف سامِ عيى  
.ٍا آخشٓ سثة خفٍف  

فاعالذِ فً 
.اىشٍو  

 ُْ .فاعالذا  

 

 :ٗاألٍصيح ٕنزا

 :اىرشفٍو -

 ْٗ ك ٍشج / احزس عذ  ـقل أىف ٍشْٓ / ٗاحزس صذٌـ... َٗ

 ٍرفاعيِ       ٍرفاعالذِ ... ٍرفاعيِ   ٍرفاعيِ  

 ىٌ تاىَمشْٓ / ـق فناُ أع... ـقية اىصذٌـ / ستَا اّـفو

 ٍرفاعيِ    ٍرفاعالذِ...      ٍرفاعيِ       ٍرفاعيِ 

فاىمشب فً اىثٍد األٗه ٗاىصاًّ تعذ أُ ماُ ٍرفاعيِ صدّا عئٍ سثثاا خفٍفاا فصاس 

ىد إىى ٍرفاعالذِ، ٗماّد أصو ِّ٘ ٕا ٍرفاعيِ، فضدّا اىسثة فصاسخ ٍرفاعيِ ذِ ُٗح

 .ٍرفاعالذِ

 :اىرزٌٍو -

 ذيل اىيٍاهْ / سجعد/ ى٘ أّٖا... ٍحَ٘دج / ىً اىصثا/ ٗىد ىٍا

ُْ .... ٍسرفعيِ  فاعيِ  ٍسرفعيِ   ٍسرفعيِ فعيِ ٍسرفعال

 ُْ  حٍس صدّا سامْاا عيى ٍسرفعيِ فً اىمشب، فصاسخ ٍسرفعال

 :اىرسثٍغ -

 ض اىَحثُ٘/ ُ عيى األس... ـة اىَخث٘ / ىشمـأٌٖا ا

 فعالذِ     فاعالذاُ....     فاعالذِ     فاعالذِ    

، شٌ ح٘ىْا اىسامِ  ُْ  ِْ حٍس صدّا سامْاا عيى فاعالذِ فً اىمشب فصاسخ فاعالذ

 ُْ  .إىى ٍعرو ىٍصص اىْنق تٔ فصاسخ فاعالذا

، ٗاىزي (ٍزًٌو: )اىرزٌٍو ، ٗاىزي دخئ(ٍشفًو: )ٌٗقاه ىيجضء اىزي دخئ اىرشفٍو

 (.ٍسثًغ: )دخئ اىرسثٍغ

اىناٍو ٗاىثسٍط -ٕزا ٗأّ٘اع اىعيح تاىضٌادج ال ذنُ٘ إال فً اىثح٘س اىَجضٗءج 

ا عِ اىْقص اىزي ىحقٖا تاىَجْضء، أي -ٗاىشٍو ٗاىَرذاسك حزف اىعشٗض : )ع٘ضا

ا، ٍٗا قثو اىمشب ضشتاا  (.ٗاىمشب، ٗجعو ٍا قثو اىعشٗض عشٗضا

 

ٗاىَصادس اىَشاجع  
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