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 ػزَزذٍ انرهًُزج ، ػزَزٌ انرهًُز :

ك أٌ ذُجزها تكم يضؤونُح ، ، ػهُفٍ دسس اإلضافح َضغ تٍُ َذَك يجًىػح يٍ انرًاسٍَ انذاػًح نًكرضثاذك 

 . انًقشس انذساصٍواَرظش يُا أَشطح أخشي فٍ دسوس يٍ 

 اإلضافح ذؼشَف 

 اِذُح انجًم ذأيم:  

  .قىٌ انشًش   َىس   ـ

 طفم   تكاء   أسمغ   ـ

 . صابشان انًهجش يضهًا ـ .

 مجذون. انقشَح فالحى ـ 

********************************** 

،فإرا  أصنج كهمت شمس فإن ماقبهها  ونً حشي أن هىاك ػالقت بُه كهمت " وىس " و " انشمس"إرا حأمهج انجمهت األـ 

مضافا إنُه ، بمؼىً أن انكهمت األونً  حسمً مضافا وانشمس فكهمت وىس اصُش مبهما وَذخاج إنً حؼشَف ، إرَ

وػهُه ا بُه نفظت ) بكاء وطفم ( ،وهزا ما حذقق فٍ انجمهت انثاوُت أَض،  نخىضُخ مؼىاهاحذخاج إنً انكهمت انثاوُت 

 بُه كهمخُه./ ػالقت مؼىىَت فإن اإلضافت وسبت 

 وانشابغ وجذوا أن وىن انمثىً وانجمغ قذ دزفخا ػىذ اإلضافت . وإرا أمؼىا انىظش فٍ انمثال انثانثـ ـ

 أصرُرج:

مجشوسا دائما،وَذزف ٍ اإلضافت هٍ وسبت بُه اسمُه ، َسمً األول مضافا وانثاوٍ مضافا إنُه ، وَكىن انثاو

 انخىىَه وانىىن ػىذ اإلضافت.

******************************************** 

 ذقىَى  :

 ضغ صطشا ذحد انًضاف وصطشٍَ ذحد انًضاف إنُه فٍ انجًم انرانُح: 1

 طىَم ـ هزان طانبا ػهم  مهزبان. انجمم   ػ ىق   ـ وسد   سائذت   أشم  

 فت :أوشئ جمهخُه حخضمىان اإلضا 2
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 وفائذج انًضاف إنُه ػهً انًضاف َىػا اإلضافح : 

 حأمم انجذول انخانٍ :

 َىع اإلضافح فائذج انًضاف إنُه ػهً انًضاف انًضاف إنُه انًضاف األيثهح 

ٌ  ـ   أيُُح غانُح. انشؼىب   حشَح   إ

ٍ   ثىب   نثضد   ـ    .قط

 

 يشكىس. انًؼشوف   صاَغ   ـ

 ذهًُزا انقضى يجذاٌ.ـ 

 حشَح

 ثىب

 

 صاَغ

 ذهًُزا

 انشؼىب

 قطٍ

 

 انًؼشوف

 انقضى

 انرؼشَف

 انرخصُص

 

 انرخفُف

 انرخفُف

 يؼُىَح

 يؼُىَح

 

 نفظُح

 نفظُح

 :انخذهُم 

ىها أو حؼشفها ، افخشض أن كهمت انشؼىب غُش مزكىسة فإن كهمت دشَت حأحٍ وكشة َؼىٍ أوها حذخاج إنً كهمت حؼُ  

فبانخانٍ فإن كهمت انشؼىب أفادث كهمت انذشَت حؼشَفا وصادحه مؼىً ، وإرا حأمهج انمثال انثاوٍ فإن كهمت ثىب 

بانقطه ونُس بىىع آخش ،  ( مخصىصتثىب)مت جاءث وكشة فادخاجج إنً وكشة أخشي نخقىٌ مؼىاها فصاسث كه

 قشَفا ، أو حخصُصا ، بم خفف انىطحؼ إنُه انمضاف   ثانث فجاء انمضاف اسم فاػم فهم َفذ انمضاف  أما انمثال ان

انكهمت انخٍ  قوبانخانٍ فإن انمضاف إنُه خفف وطذزف وىن انمثىً ف، أما انمثال انشابغ ) صاوٌغ(ودزف حىىَىه 

 قبهه.

 أصرُرج :

 َضرُرج أٌ اإلضافح َىػاٌ:

 ) َكشج + يؼشفح  ( ذفُذ انًضاف انرؼشَف يؼُىَح:إضافح  -

 ) َكشج+ َكشج( أو انرخصُص. 

صُغح انًثانغح ، يثًُ ، ) اصى فاػم أو اصى يفؼىل ، أو  .انًضاف انرخفُف تحزف انُىٌ ذفُذ نفظُح:إضافح  -

 .ش انضانى + يؼشفح(زكأو جًغ ي

 ذقىَى :

 ل انرانٍ حضة انًطهىب:ايإل انجذوـ 1

 َىع اإلضافح فائذج اإلضافح انًضاف إنُه  انًضاف انجًم

 كم ػاو واأليح تخُش.

 األصرار صاَغ األجُال.

 وجذخ يراح يُزل.

 .صافشخ إنً يذَُح فاس
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 أَشئ جًهرٍُ ذرضًُاٌ ياَهٍ : ـ 2

 ...........................................................................................................................ـ إضافت نفظُت : 

 ............................................................................................... ـ إضافت مؼىىَت حفُذ انخخصُص:

 ذوح.مم مذمىد انخصالـ أػشب ما حذخه خظ فٍ انجمهت انخانُت: 3
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 : سخخىصم بانخصذُخ ال دقا .مهذىظت 


