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 غىثاؽ و ثًَعاْني

 
 .     , نُ تَُُٕ و ياضَُتٌ زاّ بؤ تُواونطزٌْ يًَهؤَيًُٓوَنُّ غىثاؽ بؤ يُظزاٌْ ثاى و تًُْا -

 ضِيَع و غىثاؽ و ثًَعآًِْ بؤ:
َاَؤغتاٍ غُضثُضؾتًاضّ ) ز.قُيؼ نانٌ تؤفًل ( , ُٓضنٌ غُضثُضؾتًاضٍ ْاَُنٍُ ططتُ  -

 ُٓغتؤ و ٓاظازٍ بؤضىوٌْ ثًَِ بُخؿٌ يُ ْاَُنُزا.
ٓسٌْ باآل واُْناًْإ ثٌَ وومت: ) ز.وضيتا عىَتُض   ُٓو َاَؤغتا خؤبُخؿاٍُْ يُ نؤضغٌ خىيَ -

  َُٓني, ز.طايب ذىغًَٔ , ز.نىضزغتإ َىنطياٌْ , ز.يىغف ؾُضيف , ز.غطزاض طُضزٍ(.
)ز.نَُاٍ نُضنىونٌ , ز.َػتُفا ظَْطُٓ , َاَؤغتا ذلَُُز خىضؾتًس تؤفًتل ( ٖاْتسَضّ     -

 بىوٕ بؤ خىيَٓسٕ يُ خىيَٓسٌْ باآل .
 يٌ( ظاًْاضٍ بُ غىوزٍ طُياْسَ ْاَُنُ.)ز.طايب ذىغًَٔ عُ -
َاَؤغتتتا )َتتُزذٌ َُْتتسَةوٍ( غُضضتتاوٍَ ثًَىيػتتي و ظاًْتتاضٍ ثتتٌَ بُخؿتتًِ بتتؤ      -

 زَوَيَُُْسنطزٌْ ْاَُنُ.
 عُيٌ َُٖسٍ غاَيح )عُيٌ فُيًٌ( و نىضَِناٌْ يُ بؤضىوٕ و منىوُْنإ ياضَُتًإ زاّ . -
 ُززئ .ناضَُْساٌْ نتًَبداٍُْ ْاوَْسٍ ظاْهؤٍ غُآلذ -
 َاَؤغتا غُيىا و َاَؤغتا غُضنُوت عُبسوَيآل. -
 زايو و باوى و خىؾو و بطانامن و ُْٓساَاٌْ َاَيُوَ. -
 َُٖىو ُٓو َاَؤغتا و َطؤظُ َُْطاٍُْ نُ بُ ًَُٖايُى يإ وؾُيُى شياًْإ ضووْانرت نطزّ. -

  
 

                                                



 7 

  كورتلراوةكان:
  

 ئاو :                              ئاوةَهياو 
 ئا.بةىذ:                         ئامرازي بةىذ
 ئا.ثر :                          ئامرازي ثرس 

 ب. شا                           بَي شاَهة
 ثةىذ و قصةي ىةشتةقي كوردي شاري  .ق.ن :                     ثة

 خاىةقني                                                  
 ج. ىةيف :                       جَيياوى ىةيف

 ج.شةربةخؤ :                 جَيياوي شةربةخؤ 
 ج.ىيصاىة :                    جَيياوي ىيصاىة 

 د.ث :                           ديارخةري ثَيصةوة
 ديارخةري دواوة          د.د :                   

 ِر :                               ِرشتة
 ِرس :                            ِرشتةي شادة 

 الِر :                             الِرشتة  
 س :                              شةرة   

 ز.ن. ر :                         زاري كرماجني رووروو
 خ :                        زاري كرماجني خوارووز.ن. 

 س.ث :                           شةرضاوةي ثَيصوو



 8 

 شَيوة زار    ط.ز :                          
 شَيوة زاري فةيوي           ط.ز.ف :                 

 كرماجني خواروو      ن.خ :                       
 طرَيي ئاوةَهياوي                    ط.ئا :         

 طرَيي ئاوةَهلاري       ط.ئان :                    
 طةرداىةي ئةَهوةن        طة.ئةَل :                    
 طرَيي بةىذ       ط.بةىذ:                     

 ط.ن :                             طرَيي كاري 
 طرَيي ىاوي            ط.ن :                 

 و.بةىذ :                           مورفيني بةىذ 
 و.ط :                              مورفيني طةيةىةر
 و.هَي :                              مورفيني هَيلذةر 
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 ثيَشةكي

 
 شاني نامةكة:  ناوني

ُّٓ يًَهؤيًُٓوَيُ  بتؤ   ,يُ(ضِؤْاٌْ ضِغتُ يُ ؾًَىَ ظاضٍ فُيًٌ زا)ْاَُنُ يُشيَط ْاوًْؿاٌْ 
  .ؾًهطزُْوَ و يًَهساُْوٍَ ضِغتُ يُ ؾًََىَ ظاضٍ فُيًٌ زا تُضخإ نطاوَ

 
  :كةرستةي خاوي لَيكؤَلينةوةكة

ُٓوَيُزا بُناضٖاتىوٕ بُّ ؾتًَىَيُ  ُٓو منىوُْ و زَضبطيٓاٍُْ وَى نُضغتٍُ خاو يُّ يًَهؤَيً
 :زابني نطاوٕ

نُ بُّ ؾتًَىَ   ,بُ ثًٍُ يُنُّ ُٖوَيُإ زاوَ منىوُْنإ يُ بُضَُُٖ ضاثهطاوَنإ وَضبططئ
ُٖضوَٖا بُضيَصَيُنٌ ظؤض ثؿتُإ بُو ضِغتُ و زَضبطيٓاُْ بُغتىوَ نُ يُ  .ظاضَ بَُياونطاوَتُُْوَ

ْاوضُناٌْ ؾًَىَ ظاضَنُ بتَُياوٕ ٓتُوَف يُبتُض ٓتُوٍَ     يُ  ,قػٍُ ُْغتُم و ثُْسٍ ثًَؿًٓأْ
  .ؾًَىَيُنٌ ضُغجاويإ وَضططتىوَ و خَُيهُنُف ثًٌَ ٓاؾٓإ

ُٖضضُْسَ زابني نطزٌْ منىوٍُْ ثًَىيػي يُّ زوو غُضضتاوَيُ ُٓغتتًَُـ ْتُبٌَ نتاضيَهٌ     
يتُو نُغتاُْ   ٓاغإ ًًُْ بؤيُ ْاضاضبىوئ يُناتٌ ثًَىيػتسا بؤ ثاؾُ نُوتهطزٌْ نتات منىوْتُ   

وَضبططئ نُ ٓاخًَىَضٍ ُٓو ؾًَىَ ظاضَٕ بؤ ثاغاونطزٌْ منىوُْنإ و زَيًٓتا بتىوٕ يتُ وٍَ نتُ     
زووضَ يُ ناضيطُضٍ ؾًَىَ ظاض يإ ظَاُْناٌْ تط بؤ جاضٍ زووَّ و غًًَُّ بُ خَُيهٌ تتطٍ ٓتُو   

 .بىوٌْ منىوُْنإ ًًُْ (فُيًٌ)ؾًَىَ ظاضَ ًْؿإ زضاوَ و طىَاًْإ يُ 
ىٍَ جىططايف نُضغتُّ خاو و غٓىوضٍ ناضنطزمنإ تُْٗا ُٓو ؾاض و ؾاضؤضهاُْ بىوٕ ضىاضضًَ

 .زَنُوُْ وَياتٌ عًَطام
 سنووري لَيكؤَلينةوةكة: 

ُ  ,ْاوًْؿاٌْ ْاَُنُ غٓىوض بؤ بىاضٍ ْاَُنُ زازَضِيَصٍَ   بتُّ   ,نُ بطيتًًُ يُ ضِؤْاٌْ ضِغتت
ٖتُض ضتُْسَ    .نات و بُ ضِغتُف نؤتتاٍ زٍَ ثًًَُ غٓىوضٍ يًَهؤيًُٓوَنُ بُ ططٍَ زَغي ثٌَ زَ

نُ ضِغتٍُ يًَهسضاو و ٓتاَيؤظيـ ٖتَُإ ضِؤْاًْتإ ُٖيتُ و زَضتًَتُ ْتاو        ,باوَضَِإ بُوَ ُٖيُ
   .ضىاضضًَىٍَ ْاوًْؿاُْنُ
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 طزفت و هؤي هةَلبذاردني نامةكة: 
 ,وَتتُوَ ؾًَىَ ظاضٍ فُيًٌ يُنًَهُ يُو ؾًَىَ ظاضاْتٍُ بتُ تًَتط و تُغتُيٌ يًَتٌ ُْنؤَيسضا     

غُضَضاٍ ُٓوَف ناضٍ طُضٍ ٖؤناضَ زَضَنًُناٌْ طؤضِإ يُ ظَإ زا يُ غتُض ٓتُّ ؾتًَىَ ظاضَ    
ُٖض يُ تًَهَُياو بىوٌْ قػُ ثًَهُضاٌْ ُّٓ ؾتًَىَ ظاضَ بتُ ظاض و ظَاْتُناٌْ تتطٍ وَى      .ظؤضتطَ

بُّ ؾًَىَ  َُٓاُْ تاضازَيُى تُْطًإ ,عُضبٌ و فاضغٌ تازَطاتُ ضِاطىيَعإ و غطيُٓوٍَ ْاغٓاَُ
بُضاَبُض َُٓاُْف فتُضاَؤف نطزْتٌ يُةيتُٕ يًَهؤيًٓتُوٍَ ٓتُناز ٌ بتُ        ,ظاضَ َُٖيضًٓىَ

 .ةغُْطٌ زًًًَََٖتُوَ
   ٌ نتُ نتاضٍ    ,غُضَضِاٍ َُٓاُْف ْا يُباضٍ باضوزؤخٌ غًاغٌ و ثتُضت بتىوٌْ ٓتاخًَىَضاْ

 .بصاضزٌْ ُّٓ بابُتُٖؤناضيَو بىوٕ بؤ َُٖي  .يطُضٍ يُ غُض ؾًَىَ ظاضَنُ ظياتط زضووغي زَنا
 

 رَيباسي لَيكؤَلينةوي نامةكة: 
ضيَباظٍ بُضُّٖ ًَٖٓإ و طىيَعاُْوَ بايُر بُ ظاض و ؾًَىَ ظاضَنإ ْتازا و َؤزيًًََهتُ يتُ        

بتَُياّ بتُ    ,ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُ ُٓطُض ضٌ يُ غُض ؾًَىَ ظاضيَهُ ,غُض ظَاٌْ غتاْسَض ناضزَنات
ّ ضيَباظَ وَغفٌ ؾًَىَ ظاضَنتُ بهتُئ و ضِؤْتاٌْ ضِغتتٍُ ٓتُّ      ثُغُْسَإ ظاٌْ ُٖض يُ غُض ُٓ

 ؾًََىَ ظاضٍَ  ثٌَ خبُيُٓ ضِوو.
 

 كورتةي نامةكة: 
 ْاَُنُ يُ ثًَؿُنٌ و غٌَ بُف  و ثاؾهؤ ثًَو ٖاتىوَ: 

بُؾٌ يُنُّ: تُضخإ نطاوَ بؤ زووإ يُ فُيًٌ يُنإ و ةيٌُْ ضؤؾٓبريٍ و نؤَُآليتُتٌ و  
َ ظاضَنُ يُ ْاو ظاضَناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ زا ُّٓ بُؾُ زَبًَتُ زَضواظَيُى بؤ ٓايين و ؾىيَين ؾًَى

 بُؾُناٌْ تط.
بُؾٌ زووَّ: تايبُت نطاوَ بؤ ططٍَ و ثًَٓاغُ و جؤضَناٌْ طتطٍَ و فطاواْهطزْتٌ يتُ ؾتًَىَ     
 ٕ  ظاضَنُزا. بُؾٌ غًًَُّ: يُّ بُؾُزا جؤضَناٌْ ضِغتُ يُ ضِووٍ ضِؤْاُْوَ خطاوَتُ ضِوو, ٖتُوَيُا
زاوَ ُٖضيُى يُ ضِغتُناٌْ )غازَ, يًَهسضاو, تًَهٍَُ( ثًَٓاغُ و ضتؤًُْتٌ ثًَهٗاتتُيإ خبُيٓتُ    

واتتُ ضِغتتٍُ    ,ضِوو, ُٖضوَٖا بُ نىضتٌ بامسإ يُ جؤضَناٌْ ضِغتُ يُ ضِووٍ َُبُغتُوَ نطزووَ
جطتُ يتُوٍَ ْتانطزٌْ ضِغتتَُإ بتُ       ,غُضغتىضَِإ(  ,فُضَإ زإ ,ثطغًاض ,)ُٖواٍَ طُياْسٕ

  .زواتط غُضضاوَنامنإ خػتؤتُ ضوو ,ياضَُتٌ َؤضفًُُناٌْ ْانطزٕ بُ منىوُْوَ باؽ نطزووَ
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 بةشي يةكةم

 
 

 ؟فةيلي يةكان كَين: 1 -1

  .(َنإ يُويََىَ يُفُيًٌ بسويَني1يىضِ)نُباؽ يُفُيًٌ يُنإ زَنطيَي زَبًَي بضًُٓوَ غُض 
نتىضز زَوتطيَتي نتُ ٖتَُىو ٖتؤظَ       يىضِ ظاضيَهٌ نىضزٍ يُو بُ نؤََُيًَهٌ طُوضٍَ ٖؤظٍ

ٖتتُضوَٖا يتتىضٍِ طتتُوضَف  ,َوَ زَططيَتتتُوَ(يتتىضٍِ بضتتىوى بتتُ نتتَُيٗىض و يتتُى) نىضزَنتتاٌْ
زَططيَتُوَ نُ َُٖىو زاًْؿتىاٌْ ُٖضيٌَُ يىضِغتاٌْ نتىضز   (َاَُغاٌْ ,نؤٖطًى ,بُختًاضٍ)

باؾتىوض يُطتٍَُ   ثُيىَْسٍ ُْتُوايُتٌ ٖؤظايُتٌ و ثُيىَْسٍ ظَاٌْ نتىضزٍ بتُظاضٍ نطَتاجنٌ    
ًََصووٍ ٖاوبُف و ُٖغي و ضاضَْىوغٌ ُْتُوايُتٌ و شياٌْ نؤَُآليُتٌ و ٓابىوضٍ ٖاوبتُف  

 .2بُيُنًإ زَبُغتًَتُوَ 
  3))يىضَِنتتإ زووبُؾتتٔ  يتتىضٍِ طتتُوضَ و يتتىضٍِ بضىوى(( :ؾُضَفدإ زََيًَي

يتتتتتىضٍِ  )ياختتتىز  ,ُٕ(َواتتتُ )يتتىضٍِ ضَِغ ,َتُبتُغتتتٌ ْىوغُض يُ يتتىضٍِ بضتىوى
 فتتُيًٌ( يتؿٌ ثًَسََئًَ. 

ٖتتتَُىو غتتتُضضاوَنتتاٌْ تتط نتُ يتُ يتىضٍِ بضتىوى زَزوَيتٔ َُبُغتتًإ يتُ)يىضٍِ         
ْاوٍ ُٖضيُنًَو يُّ ْاواُْ بًَٓٔ ًٖض يتُ واتتا وَُبُغتيت     ,واتتُ )يىضٍِ فُيًٌ( يُ ,ضَِغُٕ(َ

 .َطُئُْْاوَناِْ تط نُّ ْاناتُوَ َُٖىويإ يُى واتا ز
)ظبًَطبًتالٍ( ٓاَتاشَ بتؤ ٓتُوَ زَنتتات ظاضاوٍَ فتُيتًٌ ظاضاوَيُنٌ ْىيًَتُ يًََُتصووٍ    

 . 4ثًَـ غُزٍَ ؾاظزَّ ظايًٓسا بىوٌْ ُْبىوَ 

                                                           

زََيًَي: ))وؾٍُ )يىضِ( زاُْضٍ نتًَين )بُضطىظيسَ(  14يُ ) فُضُْٖطٌ يُى و يىضِ(, ٍذًَُسٍ ًَٓعز ثُْاه, -1
 ((.ٍ فاضغٌ زََيًَي: َاْانٍُ بُنىضزٍ )ؾاخٌ ثطضطَ زاضغتإ( زَطُيٌَُْ

 99:  1986فىاز ذَُُ خىضؾًس, يىضِ... زاًْؿتىاٌْ ُٖضيٌَُ باؾىوضٍ نىضزغتاٌْ ًَٓطإ ,  -2
  42:  2006, ؾُضَفٓاَُ, َري ؾُضَف خاٌْ بسيًػٌ -3
  28: 1997اللس ولىزضتاى يف املصادز اجلػسافًُ العسبًُ القدميُ، ظبري بًالٍ,  -4
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يتإ زَوت نتىضزَ   (ثًَؿرت بتُ ٖتَُىو ختَُيهٌ )ثؿتتهؤ و ٓتًالّ     ) :)تاضا عُبسوآل(زََيًَي
عًَطام نتُ ضيؿتُ و ضَطتُظٍ خؤيتإ ظؤضتتط يتُ       ُٖضوَٖا ُٓو نىضزَ زَضنطاواٍُْ  ,فُيًًًُنإ

 . (5ْاوضُناٌْ ًٓالّ و ثؿتهؤ )ْاوضٍُ ُٓضنُواظ( يإ زاًْؿتىاٌْ ْاوضٍُ يىضِغتاٌْ بضىونٔ 
 :ضىْهُ ,بُبطواٍ ًَُُٓ )تاضا عُبسوآل( يُّ بؤ ضىوٍُْ بُ َُٖيُزا ضىوَ

 ,ثؿتهؤ ُٖض ًٓالَُ يُضاغتًسا  .ّ بُ زوو ْاوضٍُ جًاواظ يُ قَُيُّ زاوَ()ثؿتهؤ و ًٓالّ
   .بُ )ثؿتهؤ( يإ )ًٓالّ( ْاوزَبطيَي ,يُى ْاوضُٕ ُٓو ْاوضُيُ زوو ْاوٍ جًاواظٍ ُٖيُ

ٌ )بَُيهى ٖؤظيَهُ يُو ٖؤظاٍُْ نُ ْعيهتٍُ   ,)ُٓضنُواظ( ْاوضًًُُْ ٖتؤظٕ يُْاوضتٍُ    (ضت
 ًٓالّ ًْؿتُ جًَٔ. 

 
  ؟زاراوةي فةيوي هةضييةوة ثةيذابووة  :1-1-2 

ُٖوَيسَزَئ ُٓو بؤضىوْاُْ خبُيُٓضوو   ,ِ ظاضاوَّ فُيًِ بؤضىوِْ جًاجًا ُٖيُبؤ ثُيسابىوْ
 :نُ ظيتاتط زياضٕ و جًَطاٍ بايتتُر و غتتُضجنٔ

)بُبتتطوا َتتتٔ نتُ ز.ناَتتتٌ بكترييـ ٓتُو بتاوَضَّ       :)َُزذٌ َُْتتسَةوٍ( زََيًَي
ايٌ )عُباغتٌ و عُيتتُوٍ( و ,بىوَ (وايٌ ًٓالّ ْاوٍ )ذتػني اخلتتإ ايعباؽ ايعًتتىٍ ,ُٖيُ

)فٔتتُاىل( بتىوَ    ,بًَي زَبٌَ ْاويَهٌ عتُضَبٌ بًَي ثًًَإ ووتىَ )فُٔاىل( بُ ٖؤٍ فؤْؤيؤشيُوَ
 .6بتُ )فًًُ اىل( ثاف غتتىواٌْ زَْطٌ )ُٖعَ( طتؤضِاٌْ ظيتاتطٍ بًًٓىَ تا بتتىوَ بُ )فُيًٌ(

يًٌ( بُعتُضَبٌ بتىوبٌَ و ظاضاوٍَ    ظؤض ضيَطٍُ تًَسَضًَي نُظاضاوٍَ )فُ :)ز.تاٖريٍ( زََيًَي
ظَضيتٔ ٓتتاوا(َ بتُ     -نُْتتاوٍ ْاوضُيُنُ يتُ )ظضيتٔ ابتاز     ,)ثًٌُٖ( يإ )ثًُُٖاٍ( فاضغٌ

ضىْهتُ زَْطٌ )ث( يُُْشاز ةٍ فاضؽ بُناضٖاتىوَ و زَْطٌ )ف( جًَطتٍُ   ,زَغتي ٖاتبًَي
 . 7وَى يُوؾٍُ )ثاضؽ( نُ َُٓطؤ بؤتُ )فاضؽ( ,ُٓوٍ طتطتؤتُوَ

                                                           

 .8: 1998تاضا عُبسوآل, ُْٖسيَو ةيٌُْ ضِيَعَاٌْ ظاضٍ فُيًٌ,   -5

 (.6/2007/ 12ضاوثًَهُوتٔ: َُزذٌ َُْسَةوٍ )  -6
 .  125: 1990طظَني,  ثؿتهىَ ايالّ, غانٓني غ ْزَضباضَ ْجعفط ختًاٍ, دلُىعُ اضا -7
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ضتىْهُ  زاًْؿتتىاٌْ ْاوضتٍُ )ثؿتتطؤ(      ,يُوؾٍُ )فًتٌ(َوَ وَضطترياوَ   :و زََئًَُْٖسيَ
فًٌ(َ غتجٌ يتٍُ نتُ غتُضنطزٍَ غتىثاٍ ًٓػتالٌَ )ٓتُبى        )ُٓو  ,ضآًَٖاًْإ بُ فًٌ زَنطز

 . 8عىبُيسَ(ٍ يُ ؾُضٍِ ثطز )اجلػط( ؾًَال ضآًَُٖضَنٍُ يُ زاًْؿتىاٌْ ُٓو ْاوضُيُ بىو
ظاضاوٍَ فُيًٌ يُ ُْشاز زا ظاضاوَيُنٌ نىضزيًُ بطييت بىوَ يُ )ثًٌُٖ(  :زََيًَي )ز.جَُاٍ ضَؾًس( 

َْطٌ  َْطٌ  (ه)نُ بىوَ بُ فُيًٌ ز ٌَب يُغُض وؾُنُ. (ف)طؤِضاوَ بُ ز  9 بُناضيطُضٍ ظَاٌْ عُض
يُوؾٍُ )فًٌ(َوَ ٖاتىوَ ْىوغُضيـ ُٓو ضَخُٓيٍُ ُٖيتُ   :بؤ ُٓو بؤ ضىوٍُْ نُ زََيًَي 

 10يُوَ ؾُضٍِ ثطز ًََصوويُنٌ ْىٍَ يُ.نُ يُ ضِووٍ ًََصووٍ 
بُآلّ )ز.مجتاٍ( بَُيطتٍُ طتؤضِاٌْ ْتىيٌَ يتُ       ,يًَو ْعيهٔ (ز.تاٖريٍ و ز.مجاٍ)بؤضىوٌْ   

ظَاٌْ نىضزٍ غُض بُنؤََُيتُ خًَعاْتٌ    :زََيًَي .زَْطُناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ زَزات بُ زَغتُوَ
بُضَو يُ ْاوضىوٕ زَضًَي وَى  (ه))ًٖٓس و ٓاضٍ(يُ بؤ منىوُْ َُٓطِؤ يُ  ظَاٌْ نىضزٍ زَْطٌ 

 .11 (زيَِ يإ تًَِ)بىوَ بُ  (ر .ى .ظ)يُ  (وؾٍُ )زًَِٖ
ياخىز زَْطتٌ      ,ؾىيَُٓواضٍ َاوَ (ش .ى .ظ)ضىْهُ يُ  ,ًَُُٓ ُٓو بؤضىوُْ ثُغُْس زَنُئ

نُضتٌ   ,ْىغًٓطُ( ,... تاز( بىوُْ بُ  )خىاضزْطُ,خاضزْطُٖا ,يُ وؾُناٌْ )ْعػًٓطُٖا (ه)
  .يُ  بطَوزايُ  (ه)ًٖٓسٍ ثًَضُواٍُْ ظَاٌْ نىضزٍ يُ زَْطٌ  ظَاٌْ
 
 :واتاي زاراوةي فةيوي 1-1-3 

   :بؤضىوٌْ جًاجًا ُٖيتُ بتتؤ واتتتاٍ ظاضاوٍَ فتُيًٌ
 .  12ظاضاوٍَ فُيًٌ واتاٍ )ثتُ و تىْس( زَطُيًَُْي :ضؤشَُٖياتٓاغتٌ بُضيتتاٌْ )نريظؤت( زََيًَي

 13زَطُيًَُْي. (ياخٌ بىو)واتاٍ  :)ًٖٓطٍ فًًَس(يـ زََيًَي 

                                                           

 16)ب, غا(,:  اللىزد الفًلًىى بني املاضٌ واحلاضس،امحس  ْاقطايفًًِ,  -8
 (.25/3/2008ضاوثًَهُوتٔ: ز. جَُاٍ ضَؾًس , ) -9

 .   16)ب, غا(,:  اللىزد الفًلًىى بني املاضٌ واحلاضس، , الفًلٌامحس  ْاقط -10
 (.25/3/2008ًس, )ضاوثًَهُوتٔ: ز. جَُاٍ ضَؾ -11
 .103: 1990, اللىز )اللىزد( الفًلًىى يف املاضٌ و احلاضس ،فًلٌعبساجلًًٌ  -12
 103ؽ. ث:  -13
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غتُضضاوٍَ غُضَنٌ ُّٓ وؾتُيُ وَضطترياوَ يتُ     :زََيًَي )ثابتنـىزٍ )ْىوغُض و ضَِخُٓطط  
 .14زيَي (وؾٍُ )فالت( يإ )فًىات( يُعُضَبٌ وَضطرياوَ بُ واتتاٍ )ظَوٍ ٓاوَزاْهطزُْوَ

 .15ظاضاوٍَ فُيًٌ واتاٍ ؾاضغتاٌْ زَطُيًَٓي (:ز. مجاٍ ضَؾًس) 
 
 :بارودؤخي رؤشيبريي و كؤمةآليةتي كوردة فةيوي يةكان  :1-1-4

نتىضزَ فُيًًًُنإ وَنتى َُٖتىو طتُيٌ نتىضز بُزضيَصايٌ ًََتصوو يُةيتتُٕ زَغتتتَُيات    
زاضاٌْ عتىمساٌْ و غُفُوٍ و عتُضَبٌ ضُوغتاُْتُوَ و ُٖوَيٌ بٌَ ًَٖعنطزٕ و بتٔ بطنطزًْتإ   

ُضيٌَُ يىضِغتتإ بُبُضْاَتتُ يُٖتَُىو ةيُنتتُوَ     ٖتت  :فىاز ذَُتُ خىضؾتًس زََيًَتي    ,زضاوَ
يتُضووٍ   ,بُتتايبُتٌ يتتُضووٍ ضؤؾتٓبريٍ و ختتتىيَٓسٕ و ٓتابتىوضيتتُوَ     ,ثؿتطتىٍَ ختتطاوَ

غُضَضاٍ َُٓتاُْف خَُيهٌ ْاوضُنُ  ,جىططافًاوَ يُ َُٖىو خعَُت طىظاضيُى بٌَ بُف نطاوٕ
بؤيتُ َُٓتُ بؤتتُ ٖتؤٍ ٓتُوٍَ ختتىيَٓسٌْ        ,ُٖوَيًإ ُْزاوَ بُظاضٍ خؤيتإ فًَطٍ خىيَٓسٕ بنب

فاضغتٌ تًَسا مبًًََٓتُوَ و طُؾُ بهات  ُْْْْٖتانتتى ضؤؾٓبريٍ فتاضغٌ َُٖىو ةيُنٌ ططتتُوَ و  
ناضٍ ظَاُْواٌْ خؤٍ تًَسا نطزَوَ و ضؤؾٓبريٍ نىضزٍ يُ نعٍ زا و ختتَُيهُنُ يًٌَ نؿتاُْوَ 

إ ةٍ نىضزَنإ ةواظ نتتطز و ٖتاٌْ   بَُتُبتُغيت َتُظُٖب طتُضٍ ٖتتُغتيت ْتُتتُوَيًت
 . 16ؾًعُ طُضٍ و ثُيهًَؿهطزًْإ بؤ ةٍ فاضغٌ زَزا

ثًَتـ جُْطتٌ غتتُفتُوٍ و عىغتُاْتٌ ْاوضُناٌْ يىضِغتتإ بتُتتايتتبُتٌ ًٓتتالّ ظؤض    
تين بُزَطُُٕ ناضيطُضٍ فاضغُنإ يُ ضِووٍ ظَإ و نتُيتىوض يُغتتُضيإ ٖتُبىو يتُزواٍ ٖتا     

ُوضٍَ فتُيتتًٌ يتُنإ ثًَطتٍُ طت     (1926)واتتُ غتاَيٌ    ,تتطام یّ بتتؤ   زاًْؿتتىاٌْ ًٓال
تىاًًْإ يُضًُناٌْ غُزٍَ  .17نؤَُآليُتًإ ططتُ ُٓغتؤٍ خؤيإ غُضَايُزاضٍ و ضؤؾٓبريٍ و

قىتاخباُْ و ياٍُْ  ,بًػتُّ زا )نؤََُيٍُ فُ يًٌ( زضووغي بهُٕ وَى زَظطايُنٌ نؤََُيايُتٌ

                                                           

 .15: 1990ٌٓ. جٍُ. ٓاض. ًٖٓطٍ فًًَس, ٖؤظَناٌْ نىضز,   -14
 (.25/3/2008ضاوثًَهُوتٔ: ز. جَُاٍ ضَؾًس, ) -15
   32- 31:  1985ططافًاٍ زيايًَهتُناٌْ,  فىاز محُ خىضؾًس , ظَاٌْ نىضزٍ زابُؾبىوٌْ جى -16
 (.2007/  6/  20ضاوثًَهُوتٔ: َُزذٌ َُْسَةوٍ, ) -17
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 (ظَاُْوإ ناٌَ بكري ,جىازمصطفِ  ,غتُملتتإ ؾتهط)وَى وَضظؾًإ نطزَوَ زَيُٖا نُغٌ 
 .18يإ تًا َُٖيهُوت

ًَبتُف ُْبتتىوٕ بتؤ بتتعواْسٌْ ٖتتُوَيين نتىضزايتتُتٌ يتُ          يُ ضؤؾٓبرييسا شْاٌْ فُيًٌ ب
 (يُغُضَتاٍ ذُفتاناْسا ْعيهٍُ )ذُفتا ُٖظاض .ْاويتاْسا )يُيال قاغِ( قىضباًْسَضٍ نىضزاُْيُ

ٕ  ,باقىبُ ,بُغسا)ًْؿتىاٌْ ؾاضٍ  نىضزٍ فُيًٌ يُ زا ٌ  ,خاْتُقني  ,ؾتاضَبا  ,بتُزضَ  ,َُْتسَي
 . 19و ضُْسئ ؾىيَين تط ضاطىيَعضإ بُضَ و ًَٓطإ (نىت
ضٌ ٖتُظاض( نتىضزٍ   )ْعيهٍُ  (1972)تُْٗا بُتؤَُتٌ ًَٓطاٌْ بىوٕ بُعػًُنإ يُغايٌ  

 .20فُيًًًإ زَضنطز نُ غُزَٖا غاٍَ بىو يُ عريام زَشيإ
وُْ ٖؤٍ ةواظبىوٕ و يُ ْاوضىوٌْ بُؾًَتهٌ طتُوضٍَ ضؤؾتٓبريٍ نتىضزَ فتُيًٌ     َُٓاُْ بى

فُيًٌ يُ ناًْتإ يتُ    (1977)بُعػًُنإ يُغُض شًََطٍ زاًْؿتىاٌْ عًَطام يُ غاَيٌ  .يُنإ
 .  21نىضز جًانطزَوَ و بُ ُْتُوَيُنٌ غُضبُخؤ يُ قَُيًَُإ زا 

 
 :ئايين كوردة فةيوي يةكان  :1-1-5

يين يُوَ زَبٌَ يُ ٓايين نؤٌْ يىضَِنإ بسوئَ نتُ بتُ ثاوتاوٍَ غاغتا ًْتُنإ       يُضووٍ ٓا
. ثاؾتإ وَى ظؤضبتٍُ   22نُ ْتاوٍ خىانُيإ يُ ْتاوٍ )نتاف( ٖتاتىوَ    ,)ناؾًُنإ( زازَْطئَ

        ُ ُْٖسيَتتهٌ تطيتإ يتُ     ,ًًًَتُتاٌْ تتط بتىوٕ بتُ َىغتًَُإ بتَُةّ يُغُضَُظٖتتُبٌ ؾًتتع
ٓتتَُطِؤ بتتُ ٖتتَُىو  :زََيًَتتي (َتتُزذٌ َُْتتسَةوٍ).  23غُضَُظٖتتتُبٌ )عتتتُيٌ ًٓالٖتتٌ(

 .24نىضزَنتاٌْ باؾىوضٍ نىضزغتإ  نُ يُغُض َتُظٖتُبٌ ؾًتتعُٕ زََئًَ )فُيتًٌ(
                                                           

 31 -30(: 2003,  1963) اللسد الفًلًىى و حصب البعث،ز. غعًس بؿرياغهٓسض,  -18
 .19: 2005َطاز ذهًتِ, غًاغُتٌ ضاطىاغتين نىضز يُ نىضزغتاٌْ عًَطام,  -19
 .550:  1997ىَض, ُٖشاض, ضًَؿيت دلًَ -20
ز. عُبسوآل غُفىض, ثًَهٗاتٍُ ُْتُوَيٌ زاًْؿتإ يُباؾىوضٍ نىضزغتاْسا بُثٌَ ٍ غُضشًََطٍ زاًْؿتىاٌْ  -21

 .11:  2005( , 1977عًَطام )
 ( َ1بؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطواُْ ُْخؿٍُ شَاض.) 
 .114: 1986ًُٖسازٍ ذىغًَٔ, زَضباضٍَ يىضَِنإ,  -22
 .17: 1931ٌ, نىضز و نىضزغتإ, ذلُس اَني ظَن -23

 (.18/6/2007ضاوثًَهُوتٔ: َُزذٌ َُْسَةوٍ, ) -24
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 :شوَيين شَيوة زاري فةيوي هة ىاو زارةكاىي زماىي كوردي دا :1-1-6
ُ  ,يُ َُض زابُؾهطزٌْ ظاضَناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ وٍَ تتا  زابُؾهطزٌْ جًاجًاٍ بؤ نطاوَ. ٓت

نُ بُ ؾًَىَيُنٌ  ,ًَٓػتا باوَ يُنُّ غُضضاوَ يُ ظاضَناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ نتًَيب )ؾُضفٓاَُ(يُ
واٍ ضاطُياْتسووَ نتُ نتىضز يتُ ضِووٍ      ,غاناض باغٌ يُ تريَ و ظاضَناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ نطزووَ

 ظاضَوَ زَبُٓ ضىاض بُف 
     :25  بُّ ؾًَىَيُ

 ظَاٌْ نىضزٍ
 
 

 طؤضإ           نَُيٗتىضِ                       يىضِ                             نطَاْخ        
 :26)تؤفًل وَٖيب( بريوضاٍ )ؾُضَفدإ(ٍ ؾًهطزؤتُوَ بُّ ؾًَىَيُ

 
 ظَاٌْ نىضزٍ

 

 
 ظاظايٌ        طؤضِاٌْ                                                      27يىضِ   نطَاْخ                

 

 

 
 َاَُغُِْ       نَُيٗىضّ              يُنِ              فُيًِ       بُختًاضٍ               

 
 

                                                           

 100: 2006ؾُضَفداٌْ بُزيًػٌ,   -25
 33-32:  1951تؤفًل وَٖيب , ُٓؾهُوتُنٍُ نُْسؤى ,  -26
 ًَىَ ظاضٍ فُيًٌ بُؾًَهُ يُوإ .يًَطَزا تُْٗا يُو ظاضَ زَزويَني نُ ؾ  -27
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 جَُاٍ ُْبُظ: ظَاِْ نىضزّ بُغُض زوو نؤََُيُ ظاض زابُف زَنات :
 ظَاِْ نىضزّ

 
 

 زوو ؾًَىَ ة تًُْؿتُنُ               زووؾًَىَ بٓضًُٓيٌ يُنُ                                 
 

 نؤََُيُؾًَىٍَ                  نطَاجنٌ               نطَاجنٌ ْاوَضِاغي   نطَاجنٌ غُضوو   
 ظاظايٌ-طؤضاٌْ              خىاضوو                                                             

 
 :يَ شيَوةزار لة خؤ دةطريَتهةريةك لةم زارانة كؤمةل    

 زوو ؾًَىَ بٓضًُٓيٌ يُنُ: -1
 بؤتاٌْ, جُظيطٍ, ُٖناضٍ, بازيٓاٌْ, ٓاؾًتُيٌ, بايُظيسٍ. نطَاجنٌ غُضوو: (ا

ٌ, طُضًَاٌْ, ٖتُويًَطٍ,  غًًَُاٌْ, غُٓيٌ, ُٓضزَةٌْ, نُضنىون نطَاجنٌ ْاوَضاغي:ب( 
 ثؿسَضٍ. ,َىنطٍ, ؾاضباشيَطٍغؤضاٌْ, 

 
  تًُْؿتُنُ:زوو ؾًَىَ ة -2
فُيًٌ, نطَاؾاٌْ, يُنٌ, نَُيٗىضٍ, خاُْقًين و ُْٖسٍَ يتُو ؾتًَىَ    نطَاجنٌ خىاضوو: (ا
 زَططيَتُوَ نُ بُ ؾًَىٍَ )يىضٍِ( زَزضيَتُ قَُيُّ. ظاضاُْ

 ظاظايٌ –ب( نؤََُيُ ؾًَىٍَ طؤضاٌْ 
      ٍ نانتٍُ   ظاظاناٌْ طؤضإ ُٓو ظاظإُْ نُ يُ ُٖوضاَإ و ْاوضتُناٌْ ظَْطُْتُ و ْاوضتُ

 .بُْاوباْطُ (َاضؤ)يُنإ  يُ نُضنىى قػٍُ ثًَسَنُٕ و بُ ظَاٌْ 
 ,َُعتسٕ  ,ختُضثىوت  (زيَطغتًِ )ظاظاناًْـ يُ ْاوضُناٌْ بني طؤٍ و ْاوضُناٌْ ُٓيتُظيع   

 .  28قػٍُ ثًَسَنُٕ (غًىيَطَى)و ٓىضفُ  (ضًَطَىوى ,ثريإ ,ًَُٖٓ ,قىيب)ْاوضُناٌْ زياضبُنط 
ٍ )ؾتُضَفٓاَُ(ٍ يَُتُض زابُؾتهطزٌْ ظاضَنتاٌْ نتىضزٍ بتُّ       )غُيس عُيٌ َريتًًا( بري

     .ؾًَىَيُ  ؾًهطزووتُوَ
                                                           

 .23-22:  1976ٌْ يُنططتىوٍ نىضزٍ,   جَُاٍ ُْبُظ, ظَا -28
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 ظَاٌْ نىضزٍ
 

 طؤضِإ                           نَُيىضِ                                 يىضِ                           نطَاْخ   
 ٌ َ ظاضَناْ ُ ؾًَى ُ ي  ,خَُيهٌ زيعفىوٍ ,غىيٓطُضزٍ ,ذُفتطًٌ ,ًاضٍبُخت ,فُيًٌ)زََيًَي يىضِ بطيتًً

 .29طفتىطؤٍ ثٌَ زَنُٕ  (ُٓيؿتُض, ُٓيًطؤزَضظ ,ثؿتهؤ, خىضَّ ٓاباز ,ضىاض َُذٍُ ,ؾاضٍ نىضز
 : 30ظاضَناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ بُّ ؾًَىَيُ زَغي ًْؿإ زَنات   :ًْعُُت عُيٌ غايُ

 ظَاٌْ نىضزٍ

 

 نطَاجنٌ خىاضوو               نطَاجنٌ طؤضِإ                          ٌ ْاوَضِاؽنطَاجن                    نطَاجنٌ غُضوو    
 

 نَُيٗىضٍِ                      فُيًٌ                       نطَاؾاٌْ               نىيًايٌ                                   
 

 :َغي ًْؿإ زَناتبُغٌَ ظاض ظَاٌْ نىضزٍ ز :ذلَُُز َُٓني ُٖوضاٌَ
 

 ظَاٌْ نىضزٍ
 
 نطَاجنٌ خىاضوو       نطَاجنٌ ْاوَضِاغي                                   نطَاجنٌ غُضوو                      
 

 اظايٌ ظ              باجُةٌْ                  يىضٍِ                                   ُٖوضاٌَ                 
 

ظاضٍ يىضٍِ ْاوضٍُ يىضِغتاٌْ طُوضَ و بضىونٌ ططتُوَ , واتُ ضيَطتاٍ خُْتُقني نطَاؾتإ    
 .                                          31يُغُضَويُ , يُ خىاضَوَؾٌ بُ زضيَصايٌ خانٌ نىضزغتإ زضيَصبىوتُوَ

                                                           

 12: 1995غُيس عُىل َرييًا, خًٌََ و تايفُناٌْ عُؾايُضٍ نىضزٍ ًَٓطإ,  -29
 5: 2004ًْعُُت عُيٌ غايُ, ضِيَعَاٌْ نىضزٍ ظاضٍ نَُيٗىضٍِ,   -30

 68:  1981ذلَُُز َُٓني ُٖوضاٌَ , ظاضٍ ظَاٌْ نىضزٍ يُ تُضاظووٍ بُضاووضزا ,   -31
   68ظاًْاضٍ ظياتط , بطِواُْ َُٖإ غُضضاوَ  : بؤ 
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 :  32ىَيُ زابُؾهطزووَفىاز ذَُُ خىضؾًس : ظاض و ؾًَىَ ظاضَناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ بُّ ؾًَ
 

 ظَاٌْ نىضزٍ
                                              

 ظاضٍ طؤضإ         نطَاجنٌ خىاضوو                             نطَاجنٌ ْاوَضِاغي      نطَاجنٌ غُضوو   
  

 باجُةٕ  ظاظا  طؤضاٌْ ضَغُٕ ُٖوضاٌَ                                                                       
 
 
 

 نَُيٗىض     يُى      نؤٖطًؤ     بُختًاضٍ   َاَُغٌُْ   يىضٍِ ضَغُٕ                                        
 

 طُضًَاٌْ        غًًَُاٌْ      ُٓضزَةٌْ             َىنطياٌْ    غؤضاٌْ        
 
 

 ظاضٍ ضِؤشٓاوا  بازيين      ؾَُسيٓاٌْ        بؤتاٌْ     ُٖناضٍ      بايُظيسٍ   
 

يُو زابُؾهطزُْ جىططافًاٍُْ ؾًَىَظاضَناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ ُٓوََإ بتؤ ٓاؾتهطا بتىو نتُ     
َُٖىو زابُؾبىوُْنإ ٓاَاشَ بؤ ضُْس ْاوضُيُنٌ تاضازَيُى زياضٍ نتطاو زَنتُٕ نتُ بتىوٌْ      

ُ  فُيًٌ(يُنإ وَنى ؾًَىَ ظاض) بتُآلّ ٓتُوٍَ    ,يَهٌ ظَاٌْ نىضزٍ يُو ْاوضاُْ ًْؿتتُجٌَ بىوْت
بُةٍ ًَُُٓوَ ظيتاتط جًَطاٍ غُضْخ بًَي ُٓو زابُؾهطزْتاُْيُ نُ ؾًَىَظاضٍ فتُيًٌ بتُ ؾتًَىَ    

فتىاز ذَُتُ   )يتُ ٖتَُإ ناتتسا يُطتٍَُ بؤضتىوُْنٍُ       ,ظاضيَتهٌ نطَتاجنٌ خىاضوو زازًََْتي 
. َُبُغيت 33زَنات  (بضىوى)ضٍِ طُوضَ و يىضٍِ ضَِغُٕ ئ يىضِغتإ زابُؾٌ غُض يى (خىضؾًس

ٖتَُىو   :يُناُْ بتؤ زيتاضنطزٌْ ؾتىيَين ًْؿتتُجٌَ بىوًْتإ زََيًَتي      (فُيًٌ)يُ يىضٍِ بضىوى 

                                                           

 .71-58:  1985فىاز ذَُُ خىضؾًس,    -32
 .65-64: 1985ؽ.ث(, ) -33
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يُ شيَتط  (ٖؤظَنتاٌْ ْاوضٍُ ثؿيت نؤه و ثًَـ نؤه و باَةططيىَ)ٖؤظَنتاٌْ يىضٍِ بضىوى واتُ 
 General agnomenاوٍ فتُيًٌ زَْاغتطإ )  غايٍُ زَغَُةتٌ نىضزٍ خؤيإ بتىوٕ بتُْاظْ  

faille ,) ٔ34واتُ زاًْؿتىاٌْ ًَْىإ نطَاؾإ و ضووبتاضٍ زشزا زازًَْؿ. 
بُتايبتُتٌ   -بُغتسا  )زاًْؿتىاٌْ ظاضٍ فُيًٌ يُ غٓىوضٍ عًَطام ًَٓػتتا يتُ ْاوضتُناٌْ    

ُ  ,نتىت  ,ؾُقاٌَ فُيُغتتني  ,ؾؤضجيُ ,طُضَنٌ باب ُٓيؿًَذ ُ  -ضوَتازٍ   ,ْاغتطي تٌ بُتايبت
بُتايبُتٌ طُضَنتُناٌْ   -ُْٖسٍَ ٖؤظٍ ْاو و زَضَوٍَ خاُْقني  ,(35بُغطَ ) ,طُضَنٌ تًُُِٓ

ٕ  ,ُٖضوَٖا يُ َُْسَيٌ ,ْاو ؾاض وَى ََُيو ؾاه و ناضيعبإ و خىاضوو  ٍ  ,جُغتا نتاٌْ   ,ضتًُ
 .زا ُٖٕ (ثطزٍَ ,نًَىزٍ ,ؾاضْى ,تُفطَقُ ,ضَُضُقٍَُ ,قؤضَتى ,بُيُزضوظ ,خاغإ

وضُناٌْ نُضنىوى ُٖويًَط و و غتًًَُاٌْ و زٖتؤى و ضتُْس ْاوضتُيُنٌ تتط      ُٖضوَٖا يُ ْا
  .36ًْؿتُجًَٔ 

 
 

                                                           

 .100- 99: 1986فىاز ذَُُ خىضؾًس,  -34
 .(: ؾاضٍ )بُغطَ( فُيًًُنإ بٓاغُيإ زاْا25/3/2008ضاوثًَهُوتٔ:  ز.جَُاٍ ضَؾًس: ) -35

   .و ضيَصَيُ بُضظ بىوتُوَ بُ ضُْسئ ٖؤناضٍ جؤضا وجؤضًَٓػتا يُ ؾاضٍ نُضنىوى ُٓ -36
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 بةشي دووةم
 

    :طزَي -2
 :ثَيياشةي طرَي  :2-1-1

بَُُضجًَو ثُيىَْسيتُنٌ غًٓتانػتٌ    .ططٍَ: يُ َؤضفًًَُهٌ غُضبُخؤ يإ ظياتط ثًَو زيَي
واتُ  يُ  ,طُيُُْض زَنُويَتُ ًَْىإ وؾُ و ضِغتُوَى ثًَهًَُٗٓضيَهٌ  .بًَُٖع يُ ًَْىاًْازا ُٖبًَي

 . 37ضووٍ ضِؤْاُْوَ يُ ضِغتُ بضىونرتَ و يُ وؾُف طُوضَتطَ 
  :تايبةتي يةكاىى طرَي :2-2-1

واتُ ططٍَ بُ ةيٌُْ نَُتُوَ   ,و زياضخُضزا زَبٌَ يُ ططيَسا ثُيىَْسٍ ُٖبًَي يُ ًَْىإ غُضَ -1
    زَبًَي غُضَيُنٌ تًَسابًَي.

تُْاُْت غُضَ جىَضّ ططيًَُنُ زياضّ زَنتات و جًتاّ زَناتتُوَ يتُ      ,ُضَ نطِوَنِ ططيًَُغ -2
ُٓطُض غُضَ ْاو بىو ٓتُوا   ,واتُ بُٖؤّ غُضَوَ جىَضّ ططيًَُنُ زَْاغطيَتُوَ ,جىَضَناِْ تط

ُٓطُض غُضَ ٓاوََيٓاو بىو ُٓوا بُططيًَُنُ زَوتطيَتي ططيَتِ    ,بُططيًَُنُ زَوتطيَي ططيَِ ْاوّ
 ...تاز,.ُٓطُض غُضَ ناض بىو ُٓوا بُططيًَُنُ زَوتطيَي ططيَِ ناضّ ,َيٓاوّٓاوَ

نتُ زَبٓتُ نُضَغتتُّ ةوَنتِ      ,زَؾًَي ططَّ جطُ يُغُضَ ضُْس نُضَغتُيُنِ تًَسابًَي -3 
  .ططيًَُنُ و ثًًَإ زَوتطيَي زياضخُض

واتتُ نُضغتتُ    ,ًُثُيىَْسٍ ًَْىإ غُضَ و نُضغتُ ةوَنٌ يُنُ ثُيىَْسيُنٌ زَغُآلتساضي -4
يتُ ْتاو ططَيتٌ ْاويًُنتُزا غتُضَ ظاَيتُ بُغتُض         ,ةوَنٌ يُنإ يُ شيَط زَغُآلتٌ غُضَزإ

 .نُضغتُناٌْ تطزا
  .38نُ ُٖبىوٌْ ُْى زَضنُوتين يُ ططيَسا ثًَىيػتُ  ,غُضَ ُٓو ثًَهًَُٗٓضٍَ ططيًَُ -5
ٍَ ناض يُ ضِؤْإ يإ يُ واتاٍ يُ ططيَسا زَتىاْطيَي نُضغتُ ةوَنٌ يُنإ ةبسضيَي بُبٌَ ُٓو -6

ُٓطُض ةف بسضيَي ُٓوا يُ ضِؤْتاٌْ شيَتطَوَزا    ,بُآلّ غُضٍَ ططٍَ ةْازضيَي ,ططيًَُنُ بهات
  .39بىوٌْ زًََينَ 

                                                           

37-  1997 ,Fattah. M.M: 38 
 43: 2002زياض عُىل نَُاٍ, ضِيَعَاٌْ نىضزٍ ضِواْطُيُنٌ بُضًََُٖٗٓإ و طىيَعاُْوَ,  -38
   160: 2002قُيؼ نانٌ تؤفًل, ثُيىَْسيُناٌْ ًَْىزَم,  -39
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 .زَتىاْطَّ بَِ نؤتا فطاوإ بهطيَي ,ططَّ غٓىوضّ زياضّ نطاوّ ًًُْ -7
 

  :جؤرةكاىي طرَي :2-3-1
 ططيٌَ ْاوٍ  
 ططيٌَ ناضٍ     
 يٌَ ٓاوَيٓاوٍ طط

 ططيٌَ بُْس 
 
  :طرَيي ىاوي 2-4-1
يتإ يتُ    ,ُٓو بُؾُ غُضَنًًٍُ ضِغتُيُ بُةٍ نَُُوَ يُ ْاويَو يإ جًَٓاويَتو ثًََتو زيَتي     

 .ثًََتو زيَتي   (زياضختُض )نُضغتُيُنٌ غُضَنٌ و نُضغتًُى يتإ ضتُْس نُضغتتُيُنٌ ةوَنتٌ     
زَؾتًَي زياضختُضَنإ بُياضَتُتٌ     ,زَنتُوٕ زياضخُضَناًْـ يُثًَـ غُضَ يإ يُ زواٍ غُضَ زَض

جطُ يتُ   ,َؤضفًٌُ خػتُٓغُض يإ بُ بٌَ َؤضفًٌُ خػتُٓغُضبُ غُضٍَ ططٍَ ْاويُنُوَ بًهًَٔ
 زَتىأْ ُٓضنٌ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ ببًٓٔ. (ضاوط ,جًَٓاو)ْاو بُؾُناٌْ تطٍ ٓاخاوتين وَنى 

 
  :ِرؤىاىى طرَيى ىاوى  :2-4-2 

َُىو ظاض و ؾًَىَ ظاضَناِْ تط غازَتطئ ططيَِ ْتاوّ بتُثًَِ ٓتُّ    زا وَى ٖ (ف .ظ .يُ )ف
 .ياغايُ زضووغي زَبًَي

 
 ْاو                                       

 جًَٓاو                                 0ٕط
 
 

 :وَى
 .ضاويَص ْىوغي  .ضاويَص خُفي
 .ٓاوات ٖات     .ٓاوات ٖات
 .َاْطا َطز      .َاْطا َطز
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 .نؤتط فطٍ     .نَُىتُض باَيططز
 .ُٓو ٖات   .ُٓو ٖات
 .ُٓوإ ٖاتٔ      .ٓىإ ٖاتٔ
 ًَٓىَ ْىوغنت   .ًٓىَ خُفنت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :طرَيي ىاوي فراواىلردىى :2-4-3

ضتىْهُ ٖتُتا يتُ تىاْتاٍ      ,ططيٌَ ْاوٍ يُ ضووٍ فطاواْهطزُْوَ ضِؤْتاًَْهٌ بتٌَ غتٓىوضَ      
ُٖض فطاوإ نتطزًَْهًـ   ,َنُزا بًَي زَتىأْ ططيٌَ ْاوٍ فطاوإ بهُٕ (ظ. ف .ف)ٓاخًَىَضاٌْ  

ْتاو   ,جا زياضخُضيَو بًَي يتإ ظيتاتط   ,يُ ططيًَُنُ ضووبسات ثؿي بُ زضياضخُضَنإ زَبُغتًَي
نُ بُؾساضزَبٔ يتُ فطاواْهطزْتٌ    ,زَبًَتُ غُضٍَ ططيًَُنُ زياضخُضَناًْـ (ضاوط ,جًَٓاو)يإ

 .ثًَـ غُضَ و يُ زواّ غُضَ زَضبهُوٕططيَهُزا زَتىأْ يُ 
يُ ضِؤْاِْ ططيَِ ْاويسا زياضخُضَنإ زَتىأْ بُ غٌَ ؾًَىَ زَضنُوٕ و غازَتطئ ططيَِ ْاوّ  

  :فطاوإ بهُٕ
 .زياضخُضَناِْ ثًَـ غُضَ -1
 .ٍ غُضَ (زياضخُضَناِْ زوا )ثاف -2

  .ّ غُضَ (ةّ ضِاغي و ضُث)زياضخُضَناِْ ثًَـ و زوا  -3
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  :ديارخةرةكاىى ثَيض شةرة -1  :2-4-4
زياضخُضَناِْ ثتًَـ   ,غازَتطئ ططيَِ ْاوّ زَتىاًَْي زياضخُضَناِْ ثًَـ غُضَ وَضططيَي  

غُضَ ضِاغتُوخىَ بُبٌَ ًٖض َؤضفًًَُو يإ وؾتُيُنِ ظيتازَ بُغتُضَنُوَ زَيهًَتي و زَبًَتتُ      
َ  ,زياضخُضّ ثًَؿُوَ بىَ غُضَّ ططٍَ ْاويُنُ ؤضِفؤيؤشياْتُّ نتُ يتُ ثتًَـ     واتُ ُٓو نُضغتتُ 

  :غُضَّ ططيَِ ْاوّ زَضزَنُوٕ َُٓإُْ
 
  :جًَٓاوّ ًْؿاُْ -1 

جًَٓاوّ ًْؿاُْ زَتىاًَْي يُ فطاوإ نطزِْ ططيَِ ْاوٍ بُؾساضّ بهات و ببًَتتُ زياضختُضّ   
   .ثًَـ غُضَّ ططٍَ ْاويُنُ
 يَي. َ بُ ثًَِ تاى و نؤ و زووضو ْعيو زَطؤض(ظ .ف)جًَٓاوّ ًْؿاُْ يُّ 

 :وَى 
   :بؤ نُؽ و ؾتِ تانِ ْعيو                           ٍُٓ -1  

 .ُّٓ نىضَِ باؾُ                   .ُّٓ نىضَِ خاغُ
 .ُّٓ شُْ ٖات                      .ٍُٓ شُْ ٖات

  :بؤ نُؽ و ؾتِ تانِ زووض                          :ُٓو  - 2
 .ُٓو نؤتطَ فطٍ            ُٓو نَُىتطَ باٍَ ططت. 

 .ُٓو شُْ ٖات                      .ُٓو شُْ ٖات
   :بؤ نُؽ و ؾتِ نؤّ ْعيو                              :ُٓياُْ

 .ُّٓ نىضزاُْ                      .ٍُٓ نىضزاُْ
    .ُّٓ شْاُْ                         .ٍُٓ شْاُْ

 .ُّٓ قَُيَُاُْ                     .ٍُٓ قَُيَُاُْ
 :بؤ نُؽ و ؾتِ نؤّ زووض

     .ُٓواُْ خعَٔ                     .ُٓواُْ قُؤَ   
 .ُٓو نىضِاُْ ظيطَنٔ                .ُٓونىضَِيًُ ظَضْطٔ 
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    :زَتىاْني ُّٓ ياغايُّ بؤ زابطٍِِيَصئ

 جًَٓاوّ ًْؿاُْ  + ْاو                 ٕ 0ط 
 وَى:  

 .ُّٓ نىضَِ باؾُ.ضَِ خاغُُّٓ نى
  .ُٓو نؤتطَ فطٍ            ُٓو نَُىتطَ باٍَ ططت.

 ُّٓ شْإ ٖاتٔ.                 ٍُٓ شْاُْ ٖاتٔ   
 ُٓواُْ خعَٔ.                   .ُٓواُْ قُؤَ 
 

 ٍُٓ شُْ ٖات
 ضِ 
 

 
 ط.ى            ط.ٕ                                             

 
 ناض     ْاو        د. ًْؿاُْ                                      

 
 ٖات       شُْ             ٍُٓ                                     

 .ُْٖسيَو جاض غُضَّ ططيًَُ ْاويُنُ زَضَ ْانُويَي
  .وَى

   .ُٓيُ  ٖات
 .ُٓياُْ ٖاتٔ
  .ُٓوَ ٖات

 .ُٓواُْ ٖاتٔ 
 .ُٓيُ قَُيَُُ
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 ُٓيُ قَُيَُُ
 ضِ

                                           
  ى0ط     ٕ      0ط                                          

 

 ناض                                                     د. ًْؿاُْ                                          
                                                                     

                                              
 قَُيَُُ            ُٓيُ                                            

 
     
 : 40ضِازَ -2

وَى  ٓتُويـ نُضغتتٍُ      (يُنًَو يتُ زياضختُضَناِْ ثتًَـ غتُضَ بطيتًًتُ يتُ )ضِازَ         
 .   41زَططيَتُوَ (.. تاز.فطَ ,نٌََُ  ,نًََُط)

 :زَتىاْني ُّٓ ياغايُّ بؤ زابطٍِِيَصئ
 ضازَ  +    ْاو     ٕ 0ط 
 وَى: 

  .نٌََُ ثاضَ يَُاَيُ   .نٌََُ ثىيٌ ٖا يَُاٍَ
  .ُْٖسٍَ شٕ شاُْ   .بطٍَِ شٕ شاُْ

  .ُْٖسٍَ زاض غىتا     .بطٍَِ زاض غىظيا
 )طؿي نىضَنإ ٖاتٔ.( ؟؟  طؿي نىضِ ٖاتٔ      .طؿي نىضِ ٖاتٔ

 )طؿي َٓساَيُنإ ثًَهُْني.(؟؟طؿي َٓساٍَ ثًَهُْني   .طؿي َٓاٍَ خُْني
                                                           

 ( بطواُْ ُّٓ غُضضاواُْ:بؤ ظاًْاضٍ ظياتط زَضباضٍَ )ضازَ -04
 33-18: 2003ز.قُيؼ نانٌ تؤفًل, ضزَ يُ ططيٌَ ْاويسا ,   -ا 
 132-114: 1999ز.يىغف ؾطيف, ضازَ و ٌَُْٖ تًَبًين زَضباضٍَ ضازَ,   -ب 
 . )يَط( َؤضفًُِ  )يط( بُناضزيَي يُ )ف.  ظ. ف( زا ُْٖسيَو جاض يُ بطّ -41

 ن 0ن     ط0ط  ن 0ن     ط0ط  ن 0ن     ط0ط 
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 .ظؤض غًَى خىضا     .فطَ غًغ خىضيا
  .ظؤضزَغٌَ غىتا    .فطَ خُيًا غىظيا

 
   :زَضزَخُٕ زَتىأْ بُ غٌَ ؾًَىٍَ جًا بًإ خُيُٓضوو (ضازَ)ُٓو  وؾاُّْ  نُ  
   .طؿي( وَى َؤضفًًَُهِ غُضبُخؤ زَضُٓ ثًَـ ططيَِ ْاوّ)وؾُناِْ  - 1

   :وَى
 )طؿي نىضَنإ ٖاتٔ.(؟؟  طؿي نىضِٖاتٔ                        .طؿي نىضِٖاتٔ

 
   .بُناضزئَ (..تاز,.ذَُهُ ,بطَّ ,نََُِ ,نًََُط ,يُ ؾًَىَّ وؾُناِْ )فطَ  -2

   :وَى
 ري ضِشا.نًََُو ؾ     .نًََُط ؾري ضِشيا

 .نٌََُ ثاضَ يَُاَيُ       .نٌََُ ثىيٌ ٖا يَُاٍَ 
 .ُْٖسٍَ زاض غىوتا                        .بطٍَِ زاض غىظيا

  .ظؤض غًَى خىضا                       .فطَ غًغ خىضيا
 
 
جطُ يُّ وؾاُْ َُٖىو ُٓو ْاواُّْ نُ زَؾَِ وَى يُنُيتُنِ ثًَىاْتُ بتُناضبًَٗٓطئَ     - 3
ٌ   (َّ)ياخىز  (,يط)يإ   (يَط)بُياضَُتِ ٓاَطاظّ  ُٓوا  (ٍ)بتُ   (ٍَ)ُْٖسيَو جتاض َتؤضفًُ

 . 42طؤزَنطيَي
   :وَى

 .باوؾًَو طىٍَ                        .باوؾًَط طىٍَ
 نىظٍَ ؾىوتٌ.                       .نىيعَّ ؾاٌَ

                                                           

نىضزٍ و ٖىُْضٍ وَضطًَطإ زََيًَي: )ٍَ( يُ ؾًَىَ ظاضٍ يىضيسا ًُْ. (, ظَاٌْ 14)نطيِ ظَْس( يُ  ٍ ) -42
ُٓطُض َُبُغيت ْىغُض يُ يىضِ, يىضٍ بضىوى بًَي ُٓوا ُٓو زَْطُ َُٓطؤ ُٖيُ, بُآلّ  َُٖىو زَْطًَهٌ  )ٍَ( 

َوَ يُ )ف. ظ. ف(ٍ بُ بُضاوز يُطٍَُ )ى. ر(  غىى طؤزَنطيَي, تُْاُْت زَف طؤضيَي بؤ )ٍ( وَنى يُ غُض
 ضووٕ نطاوَتُوَ.
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   .انًََُط ؾري ضِشي                .فطَ خُيًا غىظيا            
 

 ضِ                                         ضِ                                     
                           

                 

 ى0ط   ط.ٕ                                 ى      0ط.ٕ          ط                  
      

 ناض   ْاو      ضازَ                          ْاو       ناض              َ   ضاز            
    

 ضِشيا ؾري        نًََُط           غىظيا                   خُيًا      فطَ              
 

  (:ُٖض)وؾُّ  -3
    (.غُضَ)ُّٓ وؾُيُ يُ ثًَؿُوَ زَبًَتُ زياضخُضّ 

 بؤ زابطٍِِيَصئ: زَتىاْني ُّٓ ياغايُّ 
 ُٖض +    ْاو               0ٕط   
 :وَى

 .ُٖض ضاويَص ٖات   .ُٖض ضاويَص ٖات
 .ُٖض شٕ جىاُْ  .ُٖض شٕ ضَْطًُٓ

 
ُٓطُض يُ ثًَـ ناض ٖات ُٓوا ْابًَتُ زياضخُض (ُٖض)زَبًَي تًَبًِٓ ُٓوَ بهُئ وؾُّ        

 . ٔ و  ُٓضنِ زياضخُض زَبُخؿًَيتُْٗا يُو باضاُْزا ُْبًَي نُ يُثًَـ ْاوزا زيَ    
 وَى:

     فطَواتايُ و ضُْس واتايُى زَبُخؿًَي (ُٖض)وؾُّ 
 :وَى 

 .ُٖض ٓاوات ٖات   .ُٖض ٓاوات ٖات     ُٖض = تًُْا

 .ُٖض ٓاوات يُ ؾاضَ     .ُٖض ٓاوات  ٖا يُؾاض  ُٖض = وَ تًُْا

 .ُٖض ًٓـ زَنُيي     ؟ُٖض ناضنُّ ُٖض = بُضزَواَِ   

 ن 0ن     ط0ط  ن 0ن     ط0ط  ن 0ن     ط0ط 
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 ُٖض ضاويَص ٖات
 ضِ                                                
  
 

 ى0ط                   0ٕط                                
  
 ناض                   ْاوُٖض                                  
    

 ٖات               ضاويَص     ُٖض                           
 
 
  (:تًُْا)وؾُّ  -4 

  .زَبًَتُ زياضخُضّ ثًَؿُوَّ ططيَِ ْاوّ ناتًَو يُثًَـ غُضوَ زيَي (تًُْا)وؾُّ 
    .ُّٓ  وؾُيُف ُٓضنِ جًانطزُْوَ زَبًًَٓي يُ ْاو نؤََُيًَهسا

 
  :زَتىاْني ُّٓ ياغايُّ بؤ زابطٍِِيَصئ

 تًُْا  +    ْاو               0ٕط   
     
 :ىوَ

 .تُْٗا نىضِ ٖات     .تًُْا نىضِ ٖات
 تُْٗا شٕ جىأْ.           .تًُْا شٕ ضَْطًٓٔ
 تُْٗا ُْٖاض خؤؾُ            .تًُْا ُْٓاض خىَؾُ

 
 
 

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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 تًُْا ُْٓاض خىَؾُ
 ضِ                                                 

   
 

 ى0ط                  ٕ   0ط                               
     
 

 ناض                  ْاو               تًُْا                     
    

                   
     خىَؾُ            ُْٓاض                تًُْا                      

     
 
 :ٓاَطاظٍ ثطؽ -5
ّ بُؾساضّ بهات و زَبًَتتُ زياضختُضٍ   ٓاَطاظٍ ثطؽ زَتىاًَْي يُ فطاوإ نطزِْ ططيَِ ْاو 

    .ثًَـ غُضَّ ططٍَ ْاويُنُ
 :زَتىاْني ُّٓ ياغايُّ بؤ زابطٍِِيَصئ 

 
 ْاو ٓاَطاظٍ ثطؽ  +      0ٕط  
 وَى:   
  ؟ناّ ؾاض خؤؾُ ؟ناّ ؾاض خىَؾُ    
 ؟ضُْس ناَيُط يُ َاَيُ ؟ضُٕ  خُضويع ٖا يُ َاٍَ   
 ؟ًَي طُيؿيناّ ْاَُ ث ؟ناّ ْاَُ ضَغًُ ثًس   
 

ٔ (ف. ظ. ف)زَبًَي تًَبًِٓ ُٓوَ بهُئ َُٖىو ٓاَطاظَناٌْ ثطؽ يُ   ,زا ُّٓ ُٓضنُ ْتابًٓ
تًُْا ُٓواُّْ  ثطغًاضيإ يُ زياضخُضَناِْ ططيَِ ْاوّ ثَِ زَنطيَي زَتىأْ يُ ثًَؿتُوَ ططيََتِ   

 .ضُٕ( ,ناّ / ناَُ)ْاوّ فطاوإ بهُٕ نُ بطيتني يُ 

 ى 0ط0ْط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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ثطغًاضّ يتُ زياضختُضَناِْ زواوَ ثتَِ زَنطيَتي  و يتُ زواوَ      (ٓاَطاظّ ثطغِ )ناّ / ناَُ
ثطغًاضزَنطيَي ُٓوا ؾىيَُٓنُّ  (بُآلّ نُ بُ ٓاَطاظٍ ثطغِ )ناّ / ناَُ (,غُضَ)زَضًَتُ غُض 

   .زَضًَتُ ثًَؿُوَ

   :وَى
 .ُْٖاضٍ خؤف                         .ُْٓاضّ  خىَف

 ؟ناّ ُْٖاض                              ؟ناّ ُْٓاض 
 .َٓساَيٌ باف                            .َٓاَيِ خاؽ

 ؟ناّ َٓساٍَ                               ؟ناّ َٓاٍَ
بتتُآلّ يُؾتتىيَِٓ ٓاوَيٓاوَنتتُ  ,ثطغتتًاضّ ثتتَِ يتتُ ٓاوَيٓتتاو نتتطاوَ (نتتاّ)زَبًٓتتًني وؾتتُّ 

  :وَى  .بُناضُْٖاتىوَ
   .ثًَؿُوََٓاَيِ ناّ...؟    بَُيهى خؤّ خعاْسؤتُ 

 ؟ناّ َٓاٍَ   
 

 ؟ناّ ؾاض خىَؾُ
 ضِ

   
   

  ى0ط         0ٕط                                   
  

                               
 ناض        ْاو             ٓا. ثط                          

     
 
 خىَؾُ        ؾاض        ناّ                           
 
 
 

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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 :جًَٓاوّ ُْفِ -6
زَبًَتُ زياض خُضّ ثًـ غُضَ ناتًَو يُ ثًَـ غُضَ زَضزَنُويَي بُّ زَضنُوتُّٓ ططيًَُنُ   

   .فطاوإ زَنات
ُ   (ٖىيض)َؤضفًُِ  بتُآلّ يتُضووّ     ,نُ بؤ ُْضٍَ بُناضزيَي و َُٖإ خاغتًَتِ ضازَّ ُٖيت

 .ّ واتاوَ ضَُهِ ضازَنُ ْاًًََِٖيُضوو ,ضِؤْإ و ثًَهٗاتُوَ جًايُ يُطٍَُ ضازَ
  :زَتىاْني ُّٓ ياغايُّ بؤ زابطٍِِيَصئ

 
 جًَٓاوّ ُْفِ  +    ْاو               ٕ 0ط
 وَى:   
 .ًٖض َٓساٍَ ُْْىوغي ٖىيض َٓاٍَ ُْخُفي.      
 ؟ًٖض شٕ ٖات  ؟ٖىيض شٕ ٖات  
 ًٖض شٕ ُْ ٖات   ٖىيض شٕ ُْٖات.      
    

 ٖات.ٖىيض شٕ ُْ          
 ضِ                                   
   
   

  ى0ط                    0ٕط                     
  
 

 ْاوناض                   ُْيف            د.              
   

     
 ُْٖات                شٕ               ٖىيض          

 
 
 

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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  :شَاضَ - 7 
زَضزَنُويَي بُ ثًٌَ زَضنتُوتين يُطتٍَُ    (ف ,ظ ,ف)وَى زياضخُضيَهِ بُضضاو يُ شَاضَ   

واتُ يُثًَـ غُضَ و  يُزواٍ  غُضَ زَضزَنُويَي  شَتاضَ   ,غُضَزا جؤضٍ زياضخُضَنُ زَطؤضِيَي
ُٖض ناتًَو بهُويَتُ ثًَـ غتُضَّ ططيَتِ ْتاوّ     ,بُؾساضّ زَنات يُ فطاوإ نطزِْ ططيٌَ ْاوّ

 .زياضخُضّ ثًَـ غُضَُٓوَ زَبًَتُ 
   :زَتىآًْٔ ُّٓ ياغايُيُّ بؤ زابطًٍِِيصئ 
 
 شَاضَ +   ْاو                      0ٕط
 :وَى  
 .غٌَ بُضزيإ خػتُ غُض طا            .غَِ نىضط ْاُْ بإ طاوَ 
   ؟؟ُٖظاض ظَإ يُ زًَََيت            ُٖظاض ظوإ ٖا يُ زََِ.   

     (ُٖظاض ظَإ وا يُ زًَََيت )                                       
  ؟؟غُت و يُى نىٕ يُ جُضطًَيت      غُز و يُى نىْا ٖا يُ جُضطِ  

     (غُت و يُى نىٕ يُ جُضطًسايُ )                                       
 .ذُفتا ؾىوتٌ خىضا                  .ُٖفتا ؾاٌَ خىضيا
 .ضىاضَّ نىضِ نُوت                    .ضىاضّ نىضِ نُفي 

 .زوو يُ غُضغًٌَ ظَويُنَُإ فطؤؾي       .زو يُ غًٌَ ظَويُطُ فطوؾتُإ
  

 ُٖظاض ظوإ ٖا يُ زََِ                                       
 ضِ                                                

  
   

  ى0ط              0ٕط                                    
  

 ناض             ْاو               شَاضَ                         
    

 ٖايُزٌََ          ظوإ                ُٖظاض                       

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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  :زَتىاًْني شَاضَ بُ غٌَ جؤض زياضّ بهُئ
 شَاضٍَ بٓحٌ  - 1 
 شَاضٍَ ثًٍُ  - 2
 شَاضٍَ نُضتٌ  -3
 :شَاضٍَ بٓحٌ - 1

 .  43ُّٓ جؤضَ شَاضَيُ شَاضٍَ زياضٍ نطاو يُ ؾيت ٖاوضَطُظزا ًْؿإ زَزات 

   :وَى
 .زوو نىضِْىوغنت                .زو نىضِ خُفنت

 .ضىاض شٕ نُوتٔ              .ضىاض شٕ  نُفنت
 .زَ ؾىوتٌ خىضا           .زيًُ ؾاٌَ خىضيا
  :زَؾٌَ يُّ ظاضَزا شَاضَ بؤ غٌَ جؤض زابُف بهُئيُضووٍ ضِؤْاُْوَ 

  .َُٖىو ُٓوشَاضاُْ زَططيَتُوَ تُْٗا يُ وؾُيُنٌ بٓضًُٓيٌ ثًَو زئَ :شَاضٍَ غازَ -1
   :وَى 

  .زوو نىضِْىوغنت               .زو نىضِ خُفنت
 .زَ ؾىوتٌ خىضا          .زيًُ ؾاٌَ خىضيا
 .ي َٓساٍَ ٖاتٔبًػ             .بًؼ َٓاٍَ ٖاتٔ

 .ؾُف شٕ ُْ ٖاتٔ           .ؾُؽ شٕ ُْ ٖاتٔ
 
   :زووجؤض زَططيَتُوَ          :شَاضٍَ ْاغازَ -2
    .يُ شَاضَيُنٌ غازَ و ظيازَيُى ثًَو زيَي :زاضشاو -ا

   :وَى
   .ثُجنا شٕ ٖات                .ثُجنا شٕ ٖات

 .ذُفتا ؾىوتٌ خىضا         .ُٖفتا ؾاٌَ خىضيا
 
 

                                                           

 62: 1998ز. ُٓوضَمحاٌْ ذاجٌ َاضف, ضِيَعَاٌْ نىضزٍ,   -43



 39 

   .يُ زووشَاضٍَ غازَ ثًَو زيَي :يًَهسضاو -ب 
   :وَى

   .ذُظسَ نىضِ ٖات               .ُٖظسَ نىضِ ٖات
 .ْؤظزَ ؾىوتٌ خىضا            .ْىظزَ ؾاٌَ خىضيا

 
ّ (و)نتُ بُياضيتسٍَ    ,يُيُى نتُوتين ضتُْس شَاضَيتُى ثًَهتسيَي    )) :ثًَهُوَبُغرتاو -3

   .44((ثًَىَْسٍ ثًَهُوَ زَبُغرتئَ
   :وَى
     .بًػي و زوو شٕ ٖات               .بًؼ و زو شٕ ٖات 

   .ضٌ و ثًَٓخ نىضِ نُوت            .ضٌ و ثُْض نىضِ نُفي 
  .ذُفتاوذُوت ؾىوتٌ خىضا      .ُٖفتاو ُٖفي ؾاٌَ خىضيا

 
  :شَاضٍَ ثًُيٌ -2

  .45نُ يُ شَاضزْسا ضيعٍ ٖاوضَطُظ زَطُئُْ  ,ُٓو شَاضاُْ زَططيَتُوَ
   :وَى

 ذُوتُّ ؾىوتٌ خىضا.                 .ُٖفتِ ؾاٌَ خىضيا
 .ضىاضَّ نىضِ نُوت                   .ضىاضّ نىضِ نُفي
  .زَيُّ شٕ ٖات                      .زيًُّ شٕ ٖات

    .زووََني نىضِ نُوت                  .زوَني نىضِ نُفي  
 .ُٖؾتَُني ؾىوتٌ خىضا             .ُٖؾتُني  ؾاٌَ خىضيا

 .ثُجنا و ثُجنُني شٕ ٖات.   ثُجنا و ثًَٓحَُني شٕ ٖات

                                                           

 88-87)ؽ. ث(:  -44
  88)ؽ. ث(:  -45
 -  ٍُْيُ )ف. ف( زا, نُ شَاضٍَ زاضِيَصضاو يإ يًَهسضاو يُ شَاضٍَ غازَ زضووغي زَنطيَي, ُٓو شَاضَ غازا

هسإ يُطٍَُ ظيازَنُ, نُ بُ زَْطٌ )نؤْػٓاْي( زَغي )نؤْػٓاْي( نؤتايًإ زيَي, يُناتٌ يًَ بُ زَْطٌ
 ثًَسَنات ُٓوا زَْطٌ )ظاوٍَ(  وَضْاططيَي, ُٓطُض وَضف بططيَي ضِاغتُوخؤ يُطؤنطزْسا زَنطتًَي.
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   :شَاضٍَ نُضتِ -3

 . 46 (شَاضٍَ نُضتِ ُْٓساظٍَ نُضت ضازَطُيٌَُْ)
 .ُّٓ جؤضَ شَاضَيُ َُٖإ ضَُهٌ ضازٍَ ُٖيُ 

   :وَى
 .ؤؾيزوو يُ غُض غًٌَ ظَويُنَُإ فط             .زو يُ غًٌَ ظَويُطُ فطوؾتُإ
 .يُى يُ غُض ثًَٓحٌ َُضَنإ َطزٕ              .يُى يُ ثُجنِ ًًَُطإ َطزٕ
 .زوويُ غُض  ضىاضٍ نىضِنإ خعَٔ              .زو يُ ضىاضٍ نىضَِطإ قُؤَ

 
ٌ        (ف  .ظ  .ف)يُ      ًَ ًَٓتاٌْ نُضتتُنإ وَنتى )زو يتُ غت يتُى يتُ    ,زا يتُ بتطٍ  ْاوٖ

 ..تاز(,.ثُْخ
 .بُناضزيَي (تنى)ظياتط وؾٍُ     

   :وَى 
 .زوو بُؾٌ ظَويُنَُإ فطؤؾي          .زو نىتٌ ظَويُطُ فطوؾتُإ 

 .ضىاض بُؾِ نىضَِنإ خعَٔ           .ضىاض نىتٌ نىضَِطإ قُؤَ
 
جًَطاٍ غُضجنُ ُٓطُض ظاًْاضٍ يًَُْىإ قػُنُض و بًػُض و زَوضوبُض ُٖبًَي يتإ ْتُبًَي     

زَؾتٌَ   ,ُٖضبتُناضزيَي  (نىت)ُٓوا وؾٍُ  ,إ شَاضٍَ نىضَِنإي ,زَضباضٍَ ضووبُضٍ ظَويُنُ
 .يُناتٌ طفتىطؤ ظاًْاضيُنإ خبطيَتُضوو

  
 :ططيٌَ ٓاوَيٓاوّ ثًُّ باآل -8

ططيٌَ ْاوّ غازَ فطاوإ زَنطيَي بُ ٓاوََيٓاوّ ثًُّ باآل ناتًَو نُ زَنُويَتُ ثًَـ غتُضٍَ  
و يُ ثًُّ باآل زَتىاًَْي ببًَي بُ زياضخُضّ ثًَـ َزا تُْٗا ٓاوََيٓا(ظ .ف)يُّ   ,ططيَِ ْاويُنُ

  .غُضَّ ططيَِ ْاوّ
 زَتىاْني ُّٓ ياغايُّ بؤ زابطٍِِيَصئ

 ط.ٓاو  ثًُّ باآل  +    ْاو                 ٕ 0ط

                                                           

 .101ؽ. ث(: ) -46
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 :وَى 
 .باؾرتئ قَُيُّ ؾها         .خاغرتئ قَُيُّ ؾهًا  
 .ىضاطُوضَتطئ ؾىوتٌ خ          .طُثرتئ ؾاَِ خىضيا 

 .زضيَصتطئ زاض بربَ               .زضيصتطئ زاض بىَض
 

 طُثرتئ ؾاَِ خىضيا                              
 ضِ                                         

   
                            
     ى0ط                  0ٕط                           

   
 

 ناض               ْاو        ٓاوََيٓاو                    
   
    خىضيا       ؾاَِ            طُثرتئ              
 
 :بطيٓاو -9 
زا بطيٓتتاو وَى زياضختتُضيَهِ ضتتاةى يتتُ ثتتًَـ غتتُضٍَ ططيَتتٌ ْتتاوّ    (ف .ظ .ف)يتتُ  

بًَتُ زياضختُضٍ ثتًَـ غتُضٍَ    واتُ زَ ,زَضزَنُويَي و ُٓضنِ فطاوإ نطزٌْ ططيًَُنُ زَبًًَٓي
ٌ  ,ٓتايين )ُّٓ بطيٓاواُْف بُثًٌَ زَغتُآلتٌ   ,ططٍَ ْاويًُنُ ٌ  ,غًاغت ٌ  ,خعَايًتُت  (ثًؿتُي
ٓتُو زياضخُضاْتٍُ    .بطٍ ْاو يُ ثًَؿُوَ غُضٍَ ططيٌَ  ْتاوٍ فتطاوإ زَنتات     .47 زابُف نطاوٕ

وُْ زواّ غتُضَّ ططيَتِ    ُٓواُّْ زَنُ (,بطيٓاو)زَنُوُْ ثًَـ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ ثًًَإ زََئًَ 
 .  48 (يُقُب)ْاوّ ثًًَإ زََئًَ 

                                                           

 34-32: 1996ٓاواظ ذَُُ قسيل, ضيعبىوٌْ نُضغتُ يُ ظَاٌْ نىضزٍ زا,  -47
ٍ ثًَىَيهاٌْ َطؤظٓاو ))بُْاوٍ باوى و باثري و يُ قُبُوَ يُ ظَاٌْ ز. ذلَُُز فاضوم قسيل, زَغتىض -48

 21:  1990نىضزٍ وضُْس ظَاًَْهٌ تطزا((, 

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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 :زَتىآًْٔ ُّٓ ياغايُيِ بؤ زابطِيَصئ  ,نُواتُ 
 بطيٓاو  +    ْاو               0ٕط 
   :وَى 

 .َاَؤغتا ضاوإ ٖات                       .َاَىغا ضاوإ ٖات
  .ويَص يُ غُض زاضَنُ زابُظٍذاجٌ ضا         .ُٖجٌ ضاويَص يُ بإ زاضَطُ زاوَظّ

  .نىيَدا ذُغُٕ يُؾاضَ                  .نىخا  ُٖغُٕ ٖا يُ ؾاض
زَبًَي تًَبًِٓ ُٓوَ بهُئ َُٖىو ُٓو ضِغتاُّْ غُضَوَ يتُةّ قػتُنُض وبًػتُض و زَوضوبتُض     

ٕ   ,يُضووّ واتاوَ زَبًَي ضووٕ و ٓاؾهطابٔ ِ ضاويَتص  ذتاج  ,بُ واتايُنِ تط نُ زََيًنَي )َاَىغتا ضتاوا
ًَتي ظاًْتاضّ و ؾتاضَظايِ ةّ زَوضوبتُض ٖتُبًَي نتُ ُٖضيتُى يتُ ْاوَنتاِْ              (نىخا  ُٖغتُٕ  زَب

ئ ختىاظضاوٕ بتؤ    (..تاز.ثًؿُ و زَغُآلتِ  ٓايِٓ و نؤَُآليُتِ)ْاوّ  (نىخا  ,ُٖجٌ ,َاَىغا)
ٌ  ,ىغتا َاَ)بُّ خىاغتُٓ ُٖضيُى يُ ْاوَناِْ  (ُٖغُٕ ,ضاويَص ,ضاوإ)ُٖضيُى يُ ْاوَناِْ   ,ٖتُج

   (.ُٖغُٕ ,ضاويَص ,ضاوإ)زَبُٓ زياضخُضّ ثًَؿُوَ بؤ غُضٍَ ططٍَ ْاويًُناًْإ نُبطيتني يُ  (نىخا 
   :وَى 
  .َاَىغا ضاوإ ٖات 

     .نىخا ُٖغُٕ ٖا يُ ؾاض
 نىخا ُٖغُٕ ٖا يُ ؾاض

 ضِ                                                 
   

 
  ى0ط     ٕ    0ط                                     

  
 ناض            ْاو  بطيٓاو                               

      
 ٖا يُ ؾاض     نىخا  ُٖغُٕ                                 

                                                                                                                                         

  ُبُبطواٍ ًَُُٓ َُٖىو زياضخُضيَهٌ ثًَـ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ  ْابًَتُ بطيٓاو تُْٗا ُٓو ْاواُْ ُْبًَي, نُ ي
 (.8 – 1ُضَناٌْ ثًَـ ططيَهإ شَاضَ )بطٍ ْاويَو خىاظضاوٕ, بؤظياتط ظاًْاضٍ بطواُْ: زياضخ

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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ُٓطُض يُططيًَُنِ يُو جؤضَ ُٓو تًَبًًُٓيٌ غتُضَوََإ بتُزّ ْتُنطز ٓتُوا ططيًَُنتُ زوو      
 .زَبًَي و ْاتىاًْني بًًََني ناًَإ يُشيَط زَغُآلتِ ُٓوٍَ تطيإ زايُغُضٍَ 

ُْٖسيَو جاض غُضٍَ ططٍَ ْاويُنُ خؤّ يُ خؤيسا ْاويَهِ يًَهتسضاوَ نُزيَتتُ ْتاو ضِغتتُوَ     
    ُ بتُآلّ بتىوِْ زوو    ,بُغاْايٌ زياضخُضٍ ثًَؿُوَ وَضزَططيَي و زَبًَتتُ غتُضٍَ طتطٍَ ْاويُنت

 .نُزا ُٖضزًًَََٓي غُضَيٌ يُ  غُضٍَ ططيًَُ
 

   :وَى
  .ةو ٖات ذََُُُة 

 
 

  .َ و ططيِ ْاويُنٍُ فطاوإ نطزووَ (زياضخُضٍ غُضَّ )ذَُُ ةو (َُة)يُّ ضِغتُيُ 
     

 
 َُة      ذَُُ ةو    ٖات .                         

       
 

 )ذَُُ  : ؽ (            ) ةو : ز , ز (    ) ز . ث (          ) ؽ (                            
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َُٖىو ُٓو زياضخُضاُّْ ثًَؿُوَّ ططيَِ ْاوّ نُ يُ غُضَوَ بامستإ نتطزٕ زَتتىاًْني يتُ      

 .ياغايًُنسا نؤيإ بهُيُٓوَ
 
 

 جًَٓاوّ ًْؿاُْ    
 ضازَ   

 ُٖض     
 تًُْا   
 ٓاَطاظٍ ثطؽ    

 + ْاو /  جًَٓاو                            ُْفِجًَٓاوّ                0ٕط  
 شَاضَ    
 ٓاوَيٓاوّ ثًُّ باآل  
 بطيٓاو   

   
ٌَ ٖتًض        (ظ .ف)يُّ  َزا ظياتط يُ زياضخُضيَو زَتتىأْ يتُ ثتًَـ غتُضَنُوَ زَضنتُوٕ بتُب

 .َؤضفًًَُهٌ خػتُٓغُض
 وَى:     

 ُٓو طىَيُ ُٓو طىَيُ  
 ُٓو زوو طىَيُ     ُٓو زو طىَيُ   

 ُٓو زوو طىَيُ    تًُْا ُٓو زو طىَيُ تُْٗا 
   .ُٖض تُْٗا ُٓو جىاْرتئ طىَيُ     .ُٖض تًُْا ُٓو ضَْطًٓرتئ طىَيُ
   .ُٖض تُْٗا ضُْس طىَيًَو ٖاتٔ   .ُٖض تًُْا ضُٕ طىَيًَط ٖاتٔ

   .تُْٗا َاَؤغتا ؾُٓ ٖات    .تًُْا َاَىغا ؾُٓ ٖات
  .ْٗا َاَؤغتا ؾُٓ ٖاتُٖضتُ    .ُٖضتًُْا َاَىغا ؾُٓ ٖات

 .ُٖض ًٖض نىضِ ُْٖات     .ُٖض ٖىيض نىضِ ُْٖات
   ؟ؾُٓ ُْٖات ُٖض ًٖض َاَؤغتا    ؟ُٖض ٖىيض َاَىغا ؾُٓ ُْٖات
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 ُٖض تًُْا ُٓو زو طىَيُ ٖاتٔ.
                                            ضِ                                                      

                                           
  ى0ط            ٕ               0ط                                    

                                   
 
 

 ناض          ْاو       شَاضَ       تًُْا  ٓا.ًْؿاُْ    ُٖض              
 

                   
 ٖاتٔ             طىٍَ َ       زو       ُٓو        تًُْا       ُٖض              

                                         
                                    ...................... 

خُض ظياتط بُ ضىاض( زياض)َزا ْاتىأْ يُ (ظ .ف)زياضخُضَناِْ ثًَـ غُضَّ ططيَِ ْاوّ يُّ 
ٍ    ,زواٍ يُنرتزا بًَٔ ضتىْهُ   ,يُوَ ظياتط ظؤضنطزُْ يُ زياضخُضَناِْ ثًَـ غتُضَّ ططيَتِ ْتاو

 .ضِغتٍُ ْاضيَعَاٌْ زضووغي زَنات
   :وَى

   .ُٖضتُْٗا ُٓو زوو طىَيُ ٖاتٔ      .ُٖضتًُْا ُٓو زو طىَيُ ٖاتٔ
  .ٖاتُٖٔض تُْٗا ُٓو زوو نىضَِ       .ُٖض تًُْا ُٓو زو نىضَِٖاتٔ

   .ُٖض تُْٗا ُٓو زوو نىضِاٍُْ ًَٖٓا    .ُٖض تًُْا ُٓو زو نىضَِيًُ ٖاوضزٍُْ
 تُْٗا ُٖض ُٓو زوو نىضِاٍُْ ًَٖٓا.       .تًُْا ُٖض ُٓو زو نىضَِيًُ ٖاوضزٍَ

 *     .ُٖض تًُْا ُٓو زو ٖىيض نىضَِيًُ ٖاوضزٍُْ * ُٖض تًُْا ُٓو زوو ًٖض نىضِاٍُْ ًَٖٓا
 * .* ُٖض تًُْا ًٖض ُٓو زوو نىضِاٍُْ ًَٖٓا .ض ُٓو زو نىضَِيًُ ٖاوضزٍُُْٖض تًُْا ٖىي

  
زياضخُضَناٌْ ثًَـ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ يُْاو خؤياْسا تاضِازَيُى غٓىوضٍ ضيعبُْسٍ ثًَـ     

َ نُ (ظ .ف)واتُ جٌَ طؤضنٌَ يُ ًَْىإ زياضخُضَنإ بُ ثًٌَ ياغاٍ ضِغتُغاظٍ  ,غُضَ زَثاضيَعٕ
بَُيهى ؾىيًَٓإ  ,ْهُ ُْٖسيَو زياضخُض يُطٍَُ ُْٖسيَهٌ تط ْاتىأْ جٌَ طؤضِنٌَ بهُٕضى ,زَبًَي
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يُ َُٖإ ططيَتسا ُْٖتسٍَ زياضختُض     ,بُ ثًٌَ غٓىوضٍ ضيعبُْسٍ ٖاتين زياضخُضَنإ زياضيهطاوَ
  ُٓطُض زَضنُوٕ ضِغتٍُ ْاضِيَعَاٌْ ,يُطٍَُ ُْٖسيَهٌ تط ُٖضطًع يُططيًَُنسا بُيُنُوَ زَضْانُوٕ

 .زضووغي زَنات
 :وَى

 ُٓو طىَيُ    ُٓو طىَيُ   
 .ُٓو زوو طىَيُ       .ُٓو زو طىَيُ

 زوو ُٓو طىَيُ *   زو ُٓو طىَيُ*   
 .ُٖضُٓو زوو طىَيُ       .ُٖضُٓو زو طىَيُ

 زوو ُٓو ُٖض طىَيُ *   زو ُٓو ُٖض طىَيُ*  
 ُٓو زوو ُٖض طىَيُ*   ُٓو زو ُٖض طىَيُ*   

   .تُْٗا ُٖض ُٓو زوو طىَيُ    .زو طىَيُ تًُْا ُٖض ُٓو
     .ُٖض تُْٗا ُٓو زوو طىَيُ    .ُٖض تًُْا ُٓو زو طىَيُ

 تُْٗا زوو ُٓو ُٖض طىَيُ *       تًُْا زو ُٓو ُٖض طىَيُ* 
   .ُٖض تُْٗا ُٓو جىاْرتئ طىَيُ    .ُٖض تًُْا ُٓو ضَطًٓرتئ طىَيُ

 .ُض ُٓو تُْٗا جىاْتني طىَيُٖ  ُٖض ُٓو تًُْا ضَْطًٓرتئ طىَيُ   
 جىاْرتئ ُٓو ُٖض تُْٗا طىَيُ *   ضَْطًٓرتئ ُٓو ُٖض تًُْا طىَيُ* 
 ُٖض ُٓو جىاْرتئ تُْٗا طىَيُ  *  ُٖض ُٓو ضَْطًٓرتئ تًُْا طىَيُ *

 .ُٖض تُْٗا ُٓو ضُْس طىَيُ ٖاتٔ    .ُٖض تًُْا ُٓو ضُٕ طىَيُ ٖاتٔ
   .تُْٗا ُٖض ُٓو ضُْس طىَيُ ٖاتٔ    .تًُْا ُٖض ُٓو ضُٕ طىَيُ ٖاتٔ

 ُٓو ُٖض ضُْس تُْٗا طىَيُ ٖاتٔ *  ُٓو ُٖض ضُٕ تًُْا طىَيُ ٖاتٔ*  
 ضُْس ُٖض تُْٗا طىَيُ ٖاتٔ *  ضُٕ ُٖض تًُْا طىَيُ ٖاتٔ* 

 ضُْس ُٖض تُْٗا ُٓو طىَيُ ٖاتٔ *     ضُٕ ُٖض تًُْا ُٓو طىَيُ ٖاتٔ*
 طىَيٌ ُْفطؤؾي * ُٓو ًٖض  ُٓو ٖىيض طىٍَ ُْفطوف *    

    .ًٖض ُٓو طىَيٌ ُْفطؤؾي      .ٖىيض ُٓو طىٍَ ُْفطوف
 .ُٖضتُْٗا ُٓو ًٖض طىَيٌ ُْفطؤؾي    .ُٖضتًُْا ُٓو ٖىيض طىٍَ ُْفطوف
 .ًٖض تُْٗا ُٓو ُٖض طىَيِ ُْفطؤؾي   .ٖىيض تًُْا ُٓو ُٖض طىٍَ ُْفطوف

 .ُٓو تُْٗا طىَيٌ ُْفطؤؾي      .ُٓو تًُْا طىٍَ ُْفطوف
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 .تُْٗا ُٓو طىَيٌ ُْفطؤؾي      .تًُْا ُٓو طىٍَ ُْفطوف
 ُٖض تُْٗا ُٓو زوو نىضٍَِ ًَٖٓا.    .ُٖض تًُْا ُٓو زو نىضَِيًُ ٖاوضزٍُْ

 ُٖض ٖىيض ُٓو زو تًُْا نىضَِيًُ ٖاوضزٍُْ *    ُٖض ًٖض ُٓو زوو تُْٗا نىضٍَِ ًَٖٓا *
 

 :آلُْ تًَبًين زَنُئيُ زياضخُضَناٌْ ثًَؿُوٍَ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ ُٓ ّ خا
زَبٓتُ   (تتًُْا  ,ٖتُض )زياضخُض يُ ثًَـ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ بًَتي ٓتُوا    (ضىاض)ُٓطُض -1  

واتُ يُ ٖتَُىو زياضختُضَناٌْ تطزووضتتط     ,زياضخُضٍ ُٖضَ نؤتايٌ زياضخُضَناٌْ زواٍ خؤيإ
 .زَنُوُْوَ يُ غُضَ

ٌ ْتاويٌ و ضِيَطتا بتُ ٖتًض     زياضخُضٍ )شَاضَ( ضاغتُوخؤ زَنُويَتُ ثًَـ غُضٍَ ططيَ -2 
واتُ ُٖضضتٌ زياضختُضٍ تتط ُٖيتُ زَنُوْتُ ثتًَـ        ,زياضخُضيَهٌ تط ْازات بهُويَتُ ًَْىاًْإ

 .)شَاضَ( و زَبُٓ زياضخُض بؤٍ
 
 :ديارخةرةكاىي دواي شةرة -2  :2-4-5

غتتازَتطئ ططيَتتٌ ْتتاوٍ فتتطاوإ زَنطيَتتي بتتُ ياضَتتُتٌ زياضختتُضَناٌْ زواٍ غتتُضَ ٓتتُّ  
ض ضِاغتُوخؤ بُبٌَ ًٖض َؤضفًًَُهٌ خػتُٓغُض يتإ ْاضِاغتتُوخؤ بتُ ياضَتُتٌ     زياضخُضاُْف 

َؤضفًٌُ خػتُٓ غُض بُ غُضٍَ ططيًَُنُوَ زَيهًَٔ و زَبُٓ زياضختُضٍ زواٍ غتُضٍَ ططيَتٌ    
 :نُواتُ زَتىاْني زوو نؤََُيُ زياضخُضٍ زواٍ غُضَ زياضبهُئ ,ْاويًُنُ

 
  .ػتُٓغُضزياضخُضَناٌْ زواٍ غُضَ بُبٌَ َؤضفًٌُ خ -1
  .زياضخُضَناٌْ زواٍ غُضَ بُياضَُتٌ َؤضفًٌُ خػتُٓغُض -2

 
 

 
  :زياضخُضَناٌْ زواٍ غُضَ بُبٌَ َؤضفًٌُ خػتُٓ غُض -1

ُّٓ زياضخُضاُْ ضاغتُوخؤ بُغُضَوَ زَيهًَٔ و ططيًَُنُ فطاوإ زَنُٕ و زَبٓتُ زياضختُضٍ   
ٍ تتاى و  (اغطاو و ُْْاغطاوْ)زياضخُضَناًْـ بطيتني يُ َؤضفًٌُ  ,زواٍ غُضٍَ ططٍَ ْاويًُنُ

   .جًَٓاوٍ خاوًَُْتٌ ,نؤ
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   :بُّ ؾًَىاٍُْ ةٍ خىاضَوَ
 ّ تاى و نؤ بُّ ؾًَىاُْ زَبُٓ زياضخُضٍ زواٍ غُضَ:(ْاغطاو و ُْْاغطاو) َؤضفًٌُ -1
  
   (.َ ,طُ)نُ ضُْس ُٓيؤَؤضفًًَهٌ تطٍ ُٖيُ  بطيتني يُ  (,َطُ)َؤضفًٌُ ْاغطاو ّ  - 1  

نطتتاوَ بتؤ غتىوى نطزْتٌ      (َ)يُ تتُْٗا زَْطتٌ    (َطُ)َُإ َؤضفًُِ ٖ (طُ)َؤضفًُِ 
بؤيتُ يتُ    (َ)َنُّ نطتتاوَ و بتىوَ بتُ     (طُ.)يُ (َطُ)ُٖض َؤِضفًُِ  (َ)طؤنطزٕ  َؤضفًُِ 

 .49نُ  (َطُ)طؤنطزْسا بطِطٍُ زووَّ زضيَص زَنطيَتُوَ بُ ُْٓساظٍَ زضيَصٍ 
ٍ و ططيًَُنُ يُ زواوَ فتطاوإ زَنتُٕ و   زَضُٓ غُض ططيٌَ ْاو (َ ,طُ ,َطُ)ُّٓ َؤضفًُاُْ 

زَبُٓ زياضخُض بؤ غُضٍَ ططيًَُنُ زَضنُوتًٓإ يُ زواٍ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ بتُّ ؾتًَىاٍُْ ةٍ   
 خىاضَوَ زَبًَي:

 وَى:
 .َٓساَيُنُ ٖات    .َٓاَيُطُ ٖات -1

 .شُْنُ غىوتا      .شُْطُ غىظيا 
  .نؤتطَنُ فطٍِ  نَُىتُضَطُ باٍَ ططز. 

 زاْانُ ٖات.  .طُ ٖاتزاْا -2
 َاْطانُ يُ وَضِا.    .َاْطاطُ يُ وَضيا

 .طًانُ خىضا     .طًاطُ خىضِيا
 .قػُنُ باؾُ    .قػًَطُ خاغُ

   .شُْ ٖات     .شُْ ٖات - 3
 بعُْ َطز     .بعُْ َطز    
 
 
 
 
 

                                                           

 16: 2004ًْعُُت عُيٌ غايُ,  -49
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 نُواتُ زَتىاْني ُّٓ ياغايٍُ بؤ زابطيَصئ: 
 

 
 = ْاوّ تانِ ْاغطاو                                                                 ْاو+               ط.ٕ 

 
                                 

 نىضَِطُ نُفي
 ضِ

 
    

                                
 ى0ط                      ٕ 0ط                                 

  
 

 ناض                  ّ.ْا        ْاو                               
 
 

 نُفي                َطُ     نىضِ                             
 

يُ ُْٖسٍَ ططٍَ )ٍ( ًُْضُ ظاوٍَ زَنُويَتُ ًَْىإ نؤتا زَْطٌ ْاوَنُ و َؤضفًٌُ)َطُ(ٍ    
 .ٍَ زضووغي ُْبًَيْاغطاوٍ ُّٓ ٖاتُٓ ْاوَوَيُ بؤ ُٓوَيُ ًَٖؿىوَ ظاو

 وَى:
 .َاغًًُطُ خىضيا

ٌ  )َؤضِفٌُ ْاغطاوٍ يُ ضِووٍ ضيَعَاْتُوَ يُطتٍَُ ٖتُضزوو جتؤضٍ ْتاو         (طؿتيت و تايبتُت
 ,بُناضزيَي بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت ظياتط يُطٍَُ ْاوٍ طؿتًسا بُناضزيَي وَنى ْاوَنتاٌْ غتُضَوَ  

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 

 نؤتا زَْطٌ نؤْػٓاْي + َطُ
 نؤتا زَْطٌ نؤْػٓاْي + َ
 نؤتا زَْطٌ ظاوٍَ    + طُ 
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بتُآلّ ٓتُّ بتاضَ     ,ـ بتُناضزيَي ُٖضضُْسَ يُ ُْٖسٍَ ضىاضضًَىٍَ قػُنطزْسا بؤ ْتاوٍ تايبتُتً  
 ضىْهُ ْاوٍ تايبُتٌ خؤٍ يُ خؤيسا ضَُهٌ ْاغطاوٍ تًَسايُ ,زَطُُُْ

 وَى:     
 ؾُٓطُ ٖات.   ؾُٓنُ ٖات.  

 .ٓاواتُنُ  ْىوغي.ٓاواتُطُ  خُفي

     
 ؾُٓطُ ٖات

 ضِ
     

 

 ى0ط         ٕ 0ط                                          

 
 

 ناض    ّ.ْا        ْاو                                        
 

 نُفي      طُ       ؾُٓ                                    
 
 (:َّ)و ُٓيؤَؤضفُنٍُ   (يَط)َؤضفًٌُ ُْْاغطاوّ  - 2

زا َؤضفًٌُ ُْْاغطاوٍ بُؾساضٍ يُ فتطاوإ نطزْتٌ ططيَتٌ ْتاوٍ زَنتات وَى      (ظ .ف)يُّ 
 يَهٌ زواوٍَ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ. زياضخُض

 زَتىاْني ُّٓ ياغايٍُ بؤ زابطيَصئ: 
 
  (ٍَ ,يَط)ْاو  +     ط.ٕ  

 وَى
 .نىضِيَو ٖات .نىضِيَط ٖات

 .ُْٖاضيَو خىضا .ُْٓاضيَط خىضيا 
 شٌَْ ٖات.شٌَْ ٖات. 

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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 .بعٌَْ َطز  .بعٌَْ َطز 
ضىْهُ يُناتِ طؤنطزْسا بتُ   ,َ نُ نطتاوَ(يَط)يُبُٓضَتسا ُٖض َؤضفًُِ  (َّ)َؤضفًٌُ  

 .50يَط( زضيَص زَنطيَتُوَ )ُْٓساظٍَ 
َنُزا زَضًَتُ غُض َُٖىو ْاويَو واتتُ ٓتُو ْاواْتٍُ بتُ      (ظ .ف)َؤضفًٌُ ُْْاغطاوٍ يُ 

 ُٖضوَٖا زَضُٓ غُض ْاوٍ تايبُتًـ. ,نؤْػٓاْي يإ بُ ظاوٍَ نؤتايًإ ٖاتىوَ
 وَى  

  ضاويَصيَط ٖات.   ضاويَصيَو ٖات.

   .ضطؤيٌَ ْىوغي.خُفي ضطؤيٌَ
  

    
 ضاويَصيَط ٖات

 ضِ
  
  

 ى0ط                    ٕ 0ط                                  

  
     
 ناض                 ّ.ُْ          ْاو                               
 
 

 ٖات                 يَط          ضاويَص                             

    
ٍ ُْْاغتطاوٍ وَضزَططيَتي    (ٍَ)ُٓو ْاواٍُْ نؤتايًإ بُ زَْطٌ ظاوٍَ ٖتاتىوَ و َتؤضفًٌُ    

 ًُْضُ ظاوٍَ زَضًَتُ ًَْىإ ْاوَنُ و َؤضفًُُ ُْْاغطاوَنُ. (ٍ)ُٓوا َؤضفًٌُ 
 وَى:

                                                           

 16: 2004)ؽ.ث(,  -50

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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 ضطؤيٌَ ٖات.
 ٖاوضِيًٌََ خٌُْ.

 
زَيهاتتُ ْتاويَهٌ نتؤٍ ْاغتطاو و      زَضًَتُ غُض ْاوٍ تتاى و  :َؤضفًٌُ ْاغطاوٍ نؤ - 3 

ٕ  ,زَبًَتُ زياضخُضٍ زواٍ غُضٍَ ططٍَ ْاويًُنُ ٓتُّ َؤضفًُتُ    (َؤضفًٌُ نؤ بطيتًًُ يتُ )ا 
  .ٍ ْاغطاويإ ثًَىَيُ (َطُ)يُطٍَُ ُٓو ْاواُْ زيَي نُ َؤفًٌُ 

 
 +  إ   ْاو                ط.ٕ     
 وَى:

     .زاضَنإ َُبطٕ   .زاضَطإ َُوضٕ
     .شُْنإ نُوتٔ    .طإ نُفنتشُْ
 قَُيَُُطإ ؾهًإ.    قَُيَُُنإ ؾهإ.   

 َُضَنامنإ فطؤؾي     .ًَُطإ فطوؾتُإ

 

 قَُيَُُطإ ؾهًإ
 ضِ

   
 

 ى   0ط          ٕ  0ط                                     
 

 ناض       ّ. ْانؤ            ْاو                         
   
 

 ؾهًإ           َطإ            قَُيُّ                       
     

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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ثًَو زيَي, بتُآلّ يُطتٍَُ ٓتُو     (َطُ + إ)َؤضفًٌُ ْاغطاوٍ نؤ بُ ثًٌَ ياغاٍ غُضَوَ يُ 
ُ )ٍ (َ) ,ْاواٍُْ نؤتايًإ بُ زَْطٌ ظاوٍَ ٖاتىوَ ٍ ْاغتطاوٍ يتُ ْاوزَضتًَي بتؤ ٓتُوٍَ      (َطت

 زضووغي ُْبًَي. ًَٖؿىو ظاوٍَ
 وَى:

  .َاْطاطإ زؤؾطإ   .َاْطاطإ زوؾًإ
     .ثُضزَطإ زضِيإ.ثُضزَنإ زضإ

 
يتٌَ زًًَََٓتتُوَ    (ط)ّ زَنطتًَي تاْٗتا  (َ)ُٖضزوو زَْطٌ  (َطُ)ُْٖسيَو جاض َؤضفًٌُ 
 .ييََ( ز ,ّ نؤ ضووزَزات  ناتًَو ْاوَنُ نؤتاٍ بُ زَْطٌ  )ا (إ)ُّٓ زؤخُف تُْٗا يُطٍَُ  

   :وَى
 .زاْانإ ٖاتٔ    .زاْاطإ ٖاتٔ 

 .َاْطاطإ زوؾًإ.َاْطانإ زؤؾطإ
     .ثُضزَطإ زضِيإ. ثُضزَنإ زضإ

   .ثُجنُضَطإ ؾهًإ   ثُجنُضَنإ ؾهإ
ٍ نتؤ وَضزَططيَتي ض   (إ)َنُزا َؤضفًٌُ (ظ .ف)جطُ يُ ْاوٍ طؿيت ْاوٍ تايبُتًـ يُ 

 نؤْػٓاْي ٖاتبًَي يإ نؤتايٌ بُ زَْطٌ ظاوٍَ ٖاتبًَي. يُطٍَُ ْاويَو نؤتايٌ بُ زَْطٌ 
 وَى:

 .ظاظاطإ يهًإ وَتىضنًاوَ. ظاظانإ يهإ بُ تىضنًاوَ
 .بطوانإ يُ غُضخاْىو ْىوغنت.بطواطإ يُ بإ خاْط خُفنت

  
 (يٌ ,َيٌ)و ُٓيؤَؤضفُناٌْ  (طٍُ)َؤضفًٌُ نؤٍ ُْْاغطاوّ   - 4 
َؤضفًًُتُ   ,زواوَ بُ ياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ نتؤٍ ُْْاغتطاو    ططيٌَ ْاوٍ فطاوإ زَنطيَي يُ  

  .ُْْاغطاوَنُف زَبًَتُ زياضخُضٍ زواوٍَ ططيٌَ ْاويًُنُ
 زَتىاْني ُّٓ ياغايٍُ بؤ زابطيَصئ.

  
   (ٍَ ,يٌ ,َيٌ  ,طٍُ)ْاو  +                ط.ٕ     

 وَى:
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 (.؟ )نىضَِطإ ٖاتٔ؟نىضِطٍُ ٖاتٔ  .نىضِطٍُ ٖاتٔ
 .شْإ نُوتٔ  .شُْيٌ نُفنت

 (طايُنإ ْىوغنت.)؟ ؟طايٌ خُفي.   طايٍُ ْىوغي
ضتىْهُ زَْطتٌ يُنتَُِ     .ٕ (يُُْشاز زا ٓتُيؤَؤضيف )طتٍُ   (يٌ ,َيٌ)ُٖضزوو َؤضفًٌُ 

ٌ )بتىوَ بتُ    (ٍ -َ )خًًػهاوَتُ ًَْتىإ   (ّ)نطتاوَ و زَْطٌ ()طٍُ ٌ   (,َيت ثتاف   (بتُآلّ )يت
وَنتى    ,نؤتايتإ ٖتاتىوَ    (ا)اٍُْ بتُ زَْطتٌ   زَضًَتُ غُض ُٓو ْاو ,ثُيسابىوَ (َ)نطتاْسٌْ 

   (.طايٌ)
 )تُْاْتُت يُْاوضتُناِْ      ,بتُناضزيَي  (ٍَ)يُْاوضُناٌْ غتٓىضٍ عًَتطام ظؤضبُزطُتُٕ     

 .  51بُناضزيَي  (ٍَ)ف  ظؤضبُزطُُٕ (نطَاؾإ  ,غُضثىَيعٖاو
 

 زَفتُضَيٌ زضيإ
 ضِ

 
  

 ى0ط         ٕ 0ط                                    

  
 

 ناض      ُْْانؤْاوّ                                         
 
 زضيإ     َيٌ         زَفتُض                              

ٌ    .زا ْاوَناٌْ وَى )قَُيُّ, زَفتُض,(ظ. ف .ف)يُّ   ,إ)..تتاز( زَتتىأْ ٖتُضزوو َتؤضفُ
 ٍ نؤٍ ْاغطاو و ُْْاغطاو وَضبططٕ.(َيٌ

   :وَى
     (نؤٍ ْاغطاو.)قَُيَُُطإ ؾهًإ

    (نؤٍ ُْْاغطاو)قَُيَُُيٌ ؾهًإ.  

                                                           

  27:  2007 ، لللتابُ باللًجُ الفًلًُ،ًٖىا ظَْسٍ -51

 ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط  ى 0ْط0ط 
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بُآلّ ْاتىأْ  ,زا  ُْٖسيَو ْاوٍ طؿيت زَتىأْ َؤضفًٌُ نؤٍ ْاغطاو وَضططٕ(ر .ى .يُ )ظ

 .َؤضفًٌُ نؤٍ ُْْاغطاوٍ وَضبططٕ
 وَى:

 .قَُيَُُنإ ؾهإ 
 *قَُيَُإ ؾهإ  
 
  :جًَٓاوٍ خاوًَُْتٌ -2
ٕ  ,َإ  ,ّ ,ز/ ت ,طيٌَ ْاوٍ بُ جًَٓاوٍ يهاو )ّط ٕ  ,تتا يتُ زواوَ فتطاوإ زَنطيَتي      (يتا

ُّٓ جًَٓاوَ ضاغتُوخؤ بُ غُضٍَ ططٍَ ْاويُنتُوَ زَيهًَتي و    ,وضَُهٌ خاوًََْيت زَبُخؿًَي
جا غُضٍَ ططيٌَ ْاويًُنُ ْاوٍ طؿتيت يتإ ْتاوٍ تايبتُتٌ      ,زَبًَتُ زياضخُضٍ زواٍ غُضَنُ

 بًَي. 
 
 جًَٓاوٍ يهاو  ْاو  +                 ٕ  ط. 

 وَى:
 .باونِ ٖات   .باوطِ  ٖات

 .َٓساَيُإ ثًَهٌُْ   .َٓاَيُإ خٌُْ 
 .شْي خُوت .شْي خُفي

  .زاَيطِ  ٖات.   زايهِ ٖات 
  .زايهي ٖات   .ٖات (زاَيط )ت /ز

  .زايهٌ ٖات  .ٖات (ّ)زاَيط
 .زايهُإ ٖات    .زاَيطُإ  ٖات
 إ ٖات.زايهتإ ٖات  (ززاَيط )ت /

 .زايهًإ ٖات    .زاَيطًإ ٖات 
 .شمن ثًَهٌُْ   .شمن خٌُْ

 .شْي ثًَهٌُْ  .خٌُْ (شٕ )ت /ز 
 .شٌْ ثًَهٌُْ .شٌْ خٌُْ 



 56 

 .شمنإ ثًَهٌُْ    .شمنإ خٌُْ 
 .شْتإ ثًَهٌُْ  .إ خٌُْ (شٕ )ت /ز 

     .شًْإ ثًَهٌُْ.شًْإ خٌُْ
 

 زاَيطي ٖات
 ضِ

 
 

 ى0ط              ط.ٕ                                        
 
 

 ناض         د.يهاو            ْاو                       
  
 

 ٖات           ت            زاَيط                             
 
 
 :يُقُب -3 

ٌ خػتُٓغتُض بتُ ْاوَنتُوَ    يُ زواوَ ططيٌَ ْاوٍ غازَ فطاوإ زَنات بُبٌَ ًٖض َؤضفًًَُه
  ُ  (بطيٓتاو )ٖتَُإ ُٓطتُضَناٌْ    ,زَيهًَي و زَبًَتُ زياضخُضٍ زواوٍَ غُضٍَ ططيَتٌ ْاويًُنت

  .بؤيُ جاضيَهٌ تط يًًَإ ْازويَني ,بُزٍ زَنطيَي (يُقُب)نُبامسإ نطز يُ 
 
 يُقُب   ْاو  +                  ط.ٕ  
 

 وَى:   
 

 .ا ٖات ذُغُٕ ٓاغ    .ُٖغُٕ ٓاغا ٖات 
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 .ذَُُ ثاؾا ثًَهٌُْ  .ذَُُ ثاتؿا خٌُْ
  .عُيٌ فُيًٌ يُ بُغسايُ  .عُيٌ فُيًٌ ٖا يُ بُغا

 
 :ذَُُ ثاتؿا خٌُْ    

 ضِ                                                    
 
 

 ى0ط                           ط.ٕ                                 
 
 

 ناض             يُقُب                  ْاو               
  

    
 خٌُْ                  ثاتؿا               ذَُُ               

 
   :ضاوط -4

ضاوط يُ زواوٍَ ططيٌَ ْاوٍ زَتىاًَْي ططيًَُنُ فطاوإ بهات يُططيًَُنُزا ْاو زَبًَتُ غُضَ 
   .ططٍَ ْاويًُنُ ف زَبًَتُ زياضخٍُ زواٍ غُضٍَ (ضاوط)و

 ْاو  +  ضاوط                 ط.ٕ   
   :وَى

 .زٍَ غىتإ ْاخؤؾُ    .زٍَ غىظيإ ْاخىَؾُ

     ..   ٖؤضَ ووتٔ خؤؾ52ُٖؤضَ ضطئ خىَؾُ  

  
 
 

                                                           

 .فُيًٌ(يُنإ يُ ثطغٍُ ثًاوإ )ٖؤض(َيإ ضطيىَ,  يُ ثطغٍُ شْاْـ )ضَُُضٍ(يإ ضطيىَ) -52
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 زٍَ غىظيإ ْاخىَؾُ

 

 ضِ
 
 

 ى0ط                      ط.ٕ                                     
 
 

 ناض             ضاوط                  ْاو                      
  
   

 
 ْاخىَؾُ        غىظيإ                   زٍَ                   

 
   :شَاضَ -5

جؤضَنتاٌْ   .زَبًَتُ زياضخُضٍ زواٍ غُضَ ططيٌَ ْاويًُنُ ,شَاضَ ططيٌَ ْاوٍ فطاوإ زَنات
  .ْٗا منىوُْيإ بؤ زيًَُٓٓوَشَاضََإ باؽ نطز بؤيُ يًَطَزا تُ

 
 ْاو  +  شَاضَ               ط.ٕ   

 
   :وَى

 .نىضٍِ زووّ ٖات   .نىضِ زوّ ٖات
 .ؾىتٌ ذُومت خىضا  .ؾاٌَ ُٖفتِ خىضيا

  .شٌْ زَيُّ ٖات  .شٕ زيًُّ ٖات 
    .نىضٍِ زووََني نُوت  .نىضِ زووَني نُفي 

     .ؾىتٌ ُٖؾتَُني خىضا .ؾاٌَ ُٖؾتُني خىضيا 
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 نىضِ زوّ ٖات
 ضِ

     
 

 ى0ط            ط.ٕ                                    
 
 

 ناض     شَاضَ                ْاو                          
      
   

 ٖات     زوّ                 نىضِ                         
 
   :ةضِغتُ -6

ؾىيَٓهُوتىوَيُ نُ غُضبُخؤيٌ غًٓتانػٌ ًًُْ و بُؾًَهُ يُ ضِغتتٍُ   ةضِغتُ ُٓو ضِغتُ 
زَتىاًَْتي    ,غُضَنٌ بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ طُيُُْضٍ )نُ( بُ ضِغتٍُ غُضَنٌ يُوَ زَيهًَي

يُ زواوَ ططيٌَ ْاوٍ فطاوإ بهات يُططيًَُنُزا ْاو زَبًَتُ غُضَ و ةضِغتٍُ طُيُُْضيـ زَبًَتُ 
 .طٍَ ْاويًُنُزياضخٍُ زواٍ غُضٍَ ط

 زَتىْني ُّٓ ياغايٍُ بؤ زاضيَصئ:
 
 ْاو  +  ةضِغتُ                ط.ٕ  
 وَى: 

 .ضاويَص, نُ يُ تًُْؿي زايهي بىو ْىوغي .ضاويَص, نُ يُ قٍُ زاَيطي بىٍ خُفي
 .نُ يُ غُض زاض ًْؿي جىاُْ ,نؤتط .نُ يُ بإ زاضًْؿي ضَْطًُٓ ,نَُىتُض
 .نُ يُ غُض ناٌْ زاًْؿي قػُ زََيٌَ ,شٕ.ي قػٌَ ٓىيؿٌَيُ بإ ناضيع ًْؿ ,شٕ نُ
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 .َٓساٍَ, نُ بضىوى بىو تًَسَطات.نُ بىيضط بىٍ ُٓشُْيفَ ,َٓاٍَ
 .شٕ, نُ يُ قٍُ ناضيعًْؿي قػٌَ ٓىيؿٌَ

 
 ضِ

     
 

 
 ى0ط                            ط.ٕ                                  

 
 

 ناض                     ةضِ                   ْاو                       
   

     
 

 قػٌَ ٓىيؿٌَ   نُ يُ قٍُ ناضيعًْؿي           شٕ                   
 
 :زياضخُضَناٌْ زواٍ غُضَ بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ خػتُٓ غُض - 2
ُّٓ زياضخُضاُْف بُ ططيٌَ ْاوٍ غازَ فطاوإ زَنطيَي بُ ياضَُتٌ زياضخُضَناٌْ زواوَ  -ا 

بُ غُضَنُوَ زَيهًَٔ و زَبُٓ  (ٍ)ؾًَىَيُنٌ ْاضاغتُوخؤ بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ خػتُٓ غُضٍ 
 بُّ ؾًَىاٍُْ ةٍ خىاضَوَ:  .زياضخُضٍ زواٍ غُضٍَ ططيٌَ ْاويًُنُ

 
  :ططيٌَ ْاوٍ -1

ُضٍ ططيٌَ ْاوٍ بُ ططيٌَ ْاوٍ يُزواوَ فطاوإ زَنطيَي بتُ ياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ خػتتُٓ غت     
(ٍ,)     ُ واتتُ زَبٓتُ غتُضَ و     ,ططيٌَ ْاويًُ ظيازَنُف زَبًَتُ زياضختُض بتؤ طتطٍَ بُٓضَتًًُنت

 زياضخُض.
 

 ْاو  +  ٍ  +  ط.ٕ                    ط.ٕ 
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 وَى:

 .ؾٍُٓ شٕ ْىوغي .ؾٍُٓ شٕ خُفي
 .ضاويَصٍ نىضِ ٖات .ضاويَصٍ نىضِ ٖات
  .ٓاوٍ ناٌْ بطِا  .ٓاوٍ ناضيع بطِيا

  .ضاواٌْ خاَيىّ يُ زيًَُ   .َيىّ ٖا يُ ٓاوايٌضاواٌْ خا
 .ؾٍُٓ زنتؤض ظاْايُ  .ؾٍُٓ زختؤض ظاْايُ

     .طُؾبًين ثىضّ جىاُْ.طُؾبًين ًَُطِ ضَِْطًُٓ
 .نؤتطَنٍُ ضاويَص فطٍ .نَُىتُضَطٍُ ضاويَص باٍَ ططز

 
 

 ضاويَصٍ نىضِ ٖات
 ضِ

 
     
 

 ى0ط                        ط.ٕ                             
 
 

 ناض                ْاو    خػتُٓغُض  ْاو                      
  

 ٖات             نىضِ        ٍ           ضاويَص                
 

واتتُ بتُ    ,زَتىاْني ططيٌَ ْاوٍ غتازَ فتطاوإ بهتُئ بتُ ٖتَُإ زياضختُضٍ زواٍ غتُضَ       
ضيَو يُ زواٍ غُضٍَ ططيَتٌ ْاويًُنتُ ٖتَُىو زياختُضَناٌْ زواٍ     ظيازنطزٌْ ظياتط يُ زياضخُ

خػتُٓ غتُض ثًَهتُوَ زَيهًَٓطيَتي و زَبٓتُ زياضختُض بتؤ        (ٍ)غُضَف بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ 
 .غُضٍَ ططٍَ ْاويًُنُ
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 وَى:

 .ؾٍُٓ شٌْ ثاؾا ْىوغي  .ؾٍُٓ شٌْ ثاتؿا خُفي
 .ضاويَصٍ نىضٍِ بطاّ ٖات   .ضاويَصٍ نىضٍِ بطاّ ٖات

    .ٓاوٍ ناٌْ نىضزغتإ ظؤضَ.اوٍ ناضيعٍ نىضزغتإ فطَؽٓ
  

    
 ؾٍُٓ شٌْ ثاتؿا خُفي

 ضِ
   
 

 ى0ط                                  ط.ٕ                     
 
 

 ناض                     ط.ٕ                         ْاو          
  

 ْاو خػتُٓغُض   ْاو  خػتُٓغُض                

 

 

 خُفي         ثاتؿا      ٍ      شٕ ّ               ؾُٓ        
 
  :ٓاوََيٓاو -2

ٓاوََيٓاو ططيٌَ ْاوٍ غازَ فطاوإ زَنتات و زَبًَتتُ زياضختُضٍ زواٍ غتُضَ بتُ ياضَتُتٌ       
  (.ٍ)َؤضفًٌُ خػتُٓغُضٍ 

 ْٓاو +  ٍ  +  ٓاو              ط.    
 وَى:      
     .ُْٖاضٍ تىضف َُخؤ .ُْاضٍ تىضف ُْخىَٓ
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 .بُفطٍ غجًِ زيي .وَفطٍ ضُضَط زويِ
 نضٌ جىإ ْىوغي()؟؟نضٍُ جىإ ْىوغي     .زويتٍُ ضَِْطني خُفي

    .نىضٍِ ظيطَى ٖات   .نىضٍَِ ظَضْط ٖات 

  .ُْٓاضٍ تىضف ُْخىَ   

 ضِ
   
 
 

 ى0ط                           ط.ٕ                                  
 

 
 ناض                  ٓاو    خػتُٓغُض   ْاو                        

  

 ُْخىَ               تىضف      ّ       ُْٓاض                    
ُٓويؿتبُ   ,ططيٌَ ْاوٍ زَتىاْطيَي ظياتط فطاوإ بهطيَي بُ ياضَتُتٌ ظيتاتط يتُ ٓاوََيٓاويتو    

واتتُ ٖتَُىو     ,ؤضفًٌُ )ٍ( خػتُٓغُض َُٖىويإ يُ ططيًَُنسا ثًَهُوَ زَيهًًََٓيياضَُتٌ َ
 ٓاوََيٓاوَناٌْ زواٍ غُضَ زَبُٓ زياضخُض بؤ غُضٍَ ططيٌَ ْاويًُنُ.

 وَى:  
  .ُْٓاضٍ تىضؾٌ طًُْاط ُْخىَ. ُْٖاضٍ تىضؾٌ طًُْى َُخؤ
  ؟؟  .زويتٍُ ضَِْطًين ؾريئ خُفي.نضٍُ جىاٌْ ؾريٕ ْىوغي

 (.حٌ جىاٌْ ؾريئ ْىوغين)  
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 زويتٍُ ضَِْطًين ؾريئ خُفي

 ضِ
  

 

 ى0ط                            ط.ٕ
 
    
 

 ناض      ٓاوََيٓاو  خػتُٓغُض  ٓاوََيٓاو     خػتُٓغُض     ْاو    
  
 

 خُفي               ؾريئ       ٍ         ضَِْطني    ّ   زويتُ      
 

خػتُٓغُض ظؤض بتُ نتعٍ طؤزَنطيَتي تُْاُْتًتُ      (ٍ)ظ(زا َؤضفًٌُ  .ف)ُْٖسٍَ جاض يُّ 
 ُْٖسٍَ جاض ُٖض طؤْانطيَي.

 وَى:
 .نىضِ زاْا ٖات. نىضٍِ زاْا ٖات

  .شٌْ ظاْا ضاوَغتا    .شٕ ظاْا وَغًا
 

 :53 (َ)َؤضفًٌُ   -ب 
فطاوإ نطابٌَ ُٓوا ٓاوََيٓاو يُو باضاٍُْ نُغُضٍَ ططيًَُنُ بُ َؤضفًٌُ ْاغطاو ٍ )َنُ(     

 .بُغطَنُياُْوَ زَيهًَي (َ)بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ خػتُٓغُضٍ 
 ط.ٕ  +   َ   + ٓاو                   ط.ٕ

                                                           

 :ضنُناٌْ َؤضفًٌُ )َ( بطواُْ ُّٓ غُضضاوَيُبؤ ظاًْاضٍ ظياتط زَضباضٍَ ُٓ -53
 252 - 231:  2001ز. ضَفًل ؾىاٌْ, ضُْس بابُتًَهِ ظَإ و ضِيَعَاٌْ نىضِزّ,  
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 وَى:  
 .نىضَِ زاْانُ ٖات .نىضَِ زاْاطُ ٖات  

   .قَُيَُُ زضيَصَطُ ؾها  .قَُيَُُ زضيصَطُ ؾهًا  
   .ُوظَنُ بُتآَُُْطىيطَ غُوظَطُ وَتاَُ    تطيًَُ غ 

 .نضُ جىاُْنُ ْىوغي    .زويتُ ضَْطًُٓطُ خُفي
   
    

 قَُيَُُ زضيصَطُ ؾهًا
 ضِ                                               

     
 
 

 ى0ط                               ط.ٕ                              
 
 
 ناض                           وٓا         خػتُٓغُض          ْاو 
  
 
 

  ؾهًا   َطُ                    زضيص                َ      قَُيُّ َطُ   
          
 

زَتىاْطيَي ُّٓ ططيًَُ فطاوإ بهطيَي بُ زياضخُضَناٌْ زواٍ غُضَ نُ يُ ْاوخؤياْتسا فتطاوإ   
زَنُويَتتُ ًَْتىإ زياضختُضَنإ َتؤضفًٌُ      (َ)يُ َُٖىو فطاواْهطزًَْهتسا َتؤضفٌُ    ,زَنطيَي

 ْاغطاويـ زَنُويَتتُ نؤتايٌ زياضخُضَنُ.
 وَى:   
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 .شُْ جىاُْ غجًُ ؾطيُٓنُ ٖات  .شُْ ضَِْطًُٓ ضُضَطُ ؾرييُٓطُ ٖات 
 .زاضَ زضيَصَ غُوظَ جىاُْنُ ؾها  .زاضَ زضيصَ غُوظَ ضَِْطًُٓطُ ؾهًا 
  .ز.    نؤتطَ زَْىوى زضيَصَ غجًُنُ فطٍنَُىتطَ زَْىيط زضيصَ ضُضَُطُطُ باٍَ طط 
 
 
 زاضَ زضيصَ غُوظَ ضَِْطًُٓطُ ؾهًا.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ُٓطتتُض زياضختُضَنإ نؤتايًتتإ بتتُ زَْطتتٌ ظتتاوٍَ ٖاتبًَتتتي   ,يتُّ جتتؤضَ طتتطٍَ ْاويًتتُزا 
يتتُ ًَْتتىإ زياضختتُضَناٌْ زواٍ غتتُضٍَ طتتطٍَ ْاويًُنتتُ  (َ)ٓتتُواَؤضفًٌُ خػتتتُٓ غتتُضٍ 

 .زَضْانُويَي
 َى:و

 نىضَِ زاْا ظاْاطإ ٖاتٔ.    نىضَِ زاْا ظاْانإ ٖاتٔ.
   .شُْ زاْا ظاْا غًاطإ خُفنت. شُْ زاْا ظاْا ضَؾُنإ ْىوغنت
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 :جًَٓاوٍ غُضبُخؤ -3
جًَٓاوٍ غُضبُخؤ يُ زواٍ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ زَتىاًَْي ططيًَُنُ فطاوإ بهات بُ ياضَُتٌ 

ْاو زَبًَتتُ غتُضَ و جًَٓتاوٍ غتُضبُخؤف زَبًَتتُ       يُططيًَُنُزا (ٍ)َؤضفًٌُ خػتُٓ غُضٍ 
 .زياضخٍُ زواٍ غُضٍَ ططٍَ ْاويًُنُ

 
 ْاو  +  ٍ  +  جًَٓاوٍ غُضبُخؤ                 ط.ٕ 

 :وَى
  .شٌْ ُٓو ٖات.شٌْ ُٓو ٖات

 .نىضٍِ ًَُُٓ نُوت.نىضٍِ ًُُٓ نُفي
    .زايهٌ ُٓوإ ْىوغي    .زاَيَطٌ ٓىإ خُفي

 يزاَيطٌ ٓىإ خُف
 ضِ

   
 

 ى0ط                           ط.ٕ                                  

   
 

    

 ناض         د. غُضبُخؤ          خػتُٓغُض           ْاو        
  

 خُفي          ٓىإ                  ٍ                 زاَيط          
 

 ,ٓاوٍ غُضبُخؤ ْاتىاًَْتي ططيٌَ ْاوٍ يُوَ ظيتاتط فتطاوإ بهتات   يُّ جؤضَ ططيًَُزا جًَ    
يُ ْاو خؤيتسا ْاتىاًَْتتي    (,ٍ)ضىْهُ جًَٓاوٍ غُضبُضخؤ بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ خػتُٓغُضٍ 

واتُ ططيٌَ ْاوٍ ْاتىاًَْتي  ظياتط يتُ زياضختُضيَهٌ  جًَٓتاوٍ غتُضبُخؤ      ,بُزواٍ يُنرتزا بًَي
  .وَضبططيَي
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   :وَى
 ٍَ َٔ ٖات *نىضٍِ ًٓى

 *   .شٌْ ًٍُُٓ ُٓو نُفي
 
   :شَاضَ -4

زَبًَتتُ   (,ٍ)شَاضَ ططَيتٌ ْتاوٍ فتطاوإ زَنتات بُياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ خػتتُٓ غتُضٍ         
. جؤضَناٌْ شَاضََإ باؽ نتطز بؤيتُ يًَتطَزا تتُْٗا     54زياضخُضٍ زواٍ غُضَ ططيٌَ ْاويًُنُ 

 .منىوُْيإ بؤ زيًَُٓٓوَ
 ٍ  +  شَاضَ    ط.ٕ  +                ط.ٕ   

 :وَى    
   .نىضٍِ زووَّ ٖات .نىضٍِ زوّ ٖات

  .شٌْ زواْعَيُّ ْىوغي .شٌْ زواْعَّ خُفي
 

    .قَُيٌَُ بًػتُّ ؾها.قَُيٌَُ بًػُّ ؾهًا
   .قَُيٌَُ بًػي و زووَّ ؾها    .قَُيٌَُ بًؼ و زوّ ؾهًا

     .ؾها قَُيٌَُ زووََني.قَُيٌَُ زوَني ؾهًا
 قَُيٌَُ ذُفتا ؾها..ؾهًاقَُيٌَُ ُٖفتا  
ببًَتتُ   (ٍ)ْاتىاًَْي  بُياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ خػتتُٓ غتُضٍ      (ف .ظ)شَاضٍَ نُضتٌ يُ  

  .زياضخُضٍ زواٍ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ 
 نىضِ ّ زو يُ ضىاض  ٖاتٔ *    

 شٌْ زويُغٌَ خاغٔ  *   
   ثُْضٌ نُضتٌ ظَويُطُ فطووإ *  

 

                                                           

شَاضَ يُ )ف. ظ. ف(ّ يُ  ثًَـ غُضَ و يُ زواٍ غُضٍَ ططيٌَ ْاويًُوَ زَضزَنُويَي, يُثًَـ غُضَ   -54
رت بامسإ يًَهطز, بُآلّ يُ زواٍ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ بُياضَُتٌ بُبٌَ َؤضفًٌُ خػتُٓغُض زَبًَتُ زياضخُض يُثًَؿ

 .َؤضفًٌُ خػتُٓغُضّ )ٍ( زَبًَتُ زياضخُضزواٍ  غُضَ
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 .نىضٍِ زوّ ٖات  

 ضِ  
     
 
 
 ى0ط                           ط.ٕ                       
       

 ناض                 شَاضَ    خػتُٓغُض ْاو              
     

 ٖات                زوّ          ٍ      نىضِ             
  :ضاوط - 5

هات بُ ياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ   ضاوط يُ زواٍ غُضٍَ ططيٌَ ْاوٍ زَتىاًَْي ططيًَُنُ فطاوإ ب
ف زَبًَتُ زياضخٍُ زواٍ غتُضٍَ   (ضاوط)يُططيًَُنُزا ْاو زَبًَتُ غُضَ و  (ٍ)خػتُٓ غُضٍ 
    .ططٍَ ْاويًُنُ

 
 ْاو +  ٍ  + ضاوط              ط.ٕ   

 :وَى
 .نتًَيب خىيَٓسمن ُٖيُ  .نتاوّ خىَْػنت ُٖغِ
     .ظَوٍ نًَآلٕ خؤؾُ.ظَويٌ ناَيني خىَؾُ

 
 
 
 
 
 
 

 



 71 

 
 نتاوّ خىَْػنت ُٖغِ

 ضِ
     

 
 ى0ط                       ط.ٕ                           
 

 ناض               ضاوط   خػتُٓغُض   ْاو                
  

  

 ُٖغِ          خىَْػنت     ّ         نتاو               
 
  :ططيٌَ ٓاوََيهاضٍ - 6 

ضٍ زَتىاًَْي يُ زواوَ ططَيتٌ ْتاوٍ فتطاوإ بهتات بتُ ياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ        ططيٌَ ٓاوََيها
يُططيًَُنُزا ْاو زَبًَتُ غُضَ و  ططيٌَ ٓاوََيهاضيـ زَبًَتتُ زياضختٍُ زواٍ    (ٍ) خػتُٓغُضٍ

 غُضٍَ ططٍَ ْاويًُنُ.
 ْاو +  ٍ  +  ط. ٓاى            ط.ٕ    
   :وَى

 .ضاوإ بضىونُ ضاويَصٍ ةٍ   .ضاويَصٍ قٍُ ضاوإ بىيضطُ
 .نؤتطٍ غُضزاضَنُ فطٍ .نَُىتُضٍ بإ زاضَطُ باَيططز

 .شٌْ شيَط نُثطَنُ ْىوغي    .شٌْ شيط قَُُضَطُ خُفي
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 ضاويَصٍ قٍُ ضاوإ بىيضطُ

 ضِ
     
 

 ى0ط                        ط.ٕ                           
 

 ناض              ط.ٓاى      خػتُٓغُض        ْاو           
  
  

 بىيضطُ         قٍُ ضاوإ       ٍ            ضاويَص             
 
 :طرَيي ىاوي هَيلذراو  2-4-6

يتإ يتُ زوو ططيَتٌ ْتاوٍ      ,ططيٌَ ْاوٍ يًَهسضاو يُ زوو ططيٌَ غازَتطئ يإ ظياتط ثًَو زيَي
  ,و ططيًَتُنٌ غتازَ يتإ ظيتاتط ثًَتو زيَتي      ياخىز يُ غازَتطئ ططيَتٌ ْتاوٍ    ,غازَ يإ ظياتط

 بُواتايُنٌ تط    
 . 55))ُٖضيُى يُ ططٍَ غازَنإ غُضبُخؤٕ يُ ضووٍ فؤضّ و واتاوَ.(( 

زَتىاْني جؤضٍ َؤضفًُتُ   ,ُّٓ ططيًَاُْ بُ ياضَُتٌ ضُْس َؤضفًًَُهٌ يًَهسَض يًَو زَزضيَي
 :يًَو زضاوَناٌْ ططيًَُنإ بُّ ؾًَىاُْ زَغي ًْؿإ بهُئ

 زضووغي زَبٔ: (و)ُٓو ططٍَ يًَهسضاواٍُْ بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ  -1
 :يًَهساٌْ زوو ْاو يإ ظياتط -ا
ططيَتٌ   (و)غازَتطئ ططيٌَ ْاوٍ بُزوو ططٍَ يإ ظياتط بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ   -1

 ْاوٍ يًَهسضاو زضووغي زَنات.
 .... .+  ط.ٕ  +   و   +  ط.ٕ                 ط.ٕ   

                                                           

: 2116،  يُ ظَاٌْ نىضزٍ زا ططٍَ و جؤضَناٌْ ططٍَ ،عًٌو د.طالب حطني  زٍفسيا غاجًس َعبساهلل -55
739 
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   :وَى
     .طىضط و َُض بُ يُنُوَ ٓاو زَخؤٕ .طىضط و ًَُ وَ يُنُوَ ٖاوخىَٕ

 .ضاويَص و ضاوإ و ٓاوات ٖاتٔ  .ضاويَص و ضاوإ و ٓاوات ٖاتٔ
    .ؾُٓ و ضطا و بطوا ٖاتٔ  .ؾُٓ و ضطا و بطوا ٖاتٔ

يط و ٓتُْاض خىضيتا      ؾاٌَ و ٓتُْطى    .زاض و قَُيُّ و ًََع ؾها   زاض و قَُيُّ و ًَع ؾهًا
    .ؾىوتٌ و تطٍَ و ُْٖاضخىضا

   
 ضاويَص و ضاوإ و ٓاوات ٖاتٔ

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

يإ ثٌَ بهُئ بُبٌَ ُٓوٍَ يُ ُٓضى و واتايإ  (ثاف و ثًَـ)زَتىاْني ُّٓ ْاواُْ جٌَ طؤضِنٌَ 
ٕ  (و)ضتىْهُ ٖتتَُىو ْاوَنتإ بُياضَتتُتٌ َتؤضفًٌُ يًَهتتسَضٍ     ,بطؤضِيَتي  تتتُ وا ,يًَتو زضاو

 .56َُٖىويإ يُى ْطخًإ ُٖيُ 
 وَى:  

                                                           

 :اويُنإ بًَي, ُٓوا ُٓو ْطخٍُ ْآًًَََيُٓطُض َؤضفًٌُ ْاغطاوٍ يُ غُض يُنًَو يُ غُض ططيَٓ -56
  :بؤ ظاًْاضٍ ظياتط زَضباضٍَ ُٓو ثٓتُ بطواُْ ُّٓ غُضضاوَيُ 

 15-14: 2000ز.نىضزغتإ َىنطياٌْ, غًٓتانػٌ ضِغتٍُ نىضزٍ, 
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    .ضاويَص و ضاوإ و ٓاوات ٖاتٔ .ضاويَص و ضاوإ و ٓاوات ٖاتٔ
  .ضاوإ و ضاويَص و ٓاوات ٖاتٔ.ضاوإ و ضاويَص و ٓاوات ٖاتٔ
  .ٓاوات و ضاوإ و ضاويَص ٖاتٔ.ٓاوات و ضاوإ و ضاويَص ٖاتٔ
 .اوات و ضاوإ ٖاتٔضاويَص و ٓ    .ضاويَص و ٓاوات و ضاوإ ٖاتٔ

 
يًَتو   (و)ُّٓ ضِغتاٍُْ غُضَوَ نُ يُى ْطخًإ ُٖيتُ و بُياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ     

واتُ ُٖض زياضخُضيَو بؤ ُٖض يُنًَهًإ ظياز بهطيَي زَؾًَي ُٖض زوو ططٍَ ْاويُنٍُ تط  ,زضاوٕ
 بَُُٖإ زَغُآلت زياضخُضَنُ بؤ خؤيإ نًَـ بهُٕ 

   :وَى
  .تنىضِ و شٌْ ظاْا ٖا

يًَتو   (و)ضىْهُ بُ َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ  ,زَؾًَي بؤ ُٖض زوونًإ بطُضيَتُوَ (ظاْا)وؾٍُ  
 .زضاوٕ
 
يُ يُى زَزضيَتٔ يتُ ضِووٍ غًٓتانػتُوَ     (و)ُٓو ططٍَ ْاوياٍُْ بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ  -ب

ؤضفًٌُ جا يُ ُٖض باضيَو زابًَي بُ َ ,َُٖإ زَغَُياتًإ ُٖيُ و غُض بُخؤٕ يُ ضِووٍ ضِؤْإ زا
يُ يُى زَزضئَ )تاى و نؤٍ ْاغاضاو يتإ ُْْاغتطاو يتإ زياضختُضٍ تايبتُتٌ بتُ خؤيتإ         (و)

 . (. تاز.ُٖبًَي
 :وَى
    .نىضَِنُ و َٓساَيُنُ و شُْنُ ٖاتٔ .نىضَِطُ و َٓاَيُطُ و شُْطُ ٖاتٔ 

  .ُْٖاضَنُ و ؾىوتًُنُ و ناَيُطُنُ طًُْني .ُْٓاضَطُ و ؾاًًَُطُ و خُضويعَطُ طًُْا
 

    .نىضِيَو و َٓاَيًَو و شًَْو ٖاتٔ   .نىضِيَط و َٓاَيًَط و شًَْط ٖاتٔ
 .زاضيَو و قَُيًََُو و نُوضهًَو ؾها.زاضيَط و قَُيًََُط و نَُضطًَط ؾهًا

 
   .نىضَِنإ و َٓساَيُنإ و شُْنإ ٖاتٔ.نىضَِطإ و َٓاَيُطإ و شُْطإ ٖاتٔ  

    .زاضَنإ و قَُيَُُنإ و نُوضهُنإ ؾهإ  .ؾهًإزاضَطإ و قَُيَُُطإ و نَُضطُطإ 
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 .نىضِإ و َٓساآلٕ و شْإ ٖاتٔ .نىضَِيٌ  و َٓاَيُيٌ و شُْيٌ ٖاتٔ
  ؟؟ُْٓاضَيٌ و غًعُيٌ و ؾاًًَُيٌ طًُْإ.   ُْٖاضإ و غًَىإ و ؾىوتًإ طًُْني 

 ()ُْٖاضَنإ و غًَىَنإ و ؾاًًَُنإ طًُْني   
 .ضاويَص و شًَْو و نىضَِنإ ٖاتٔ .نىضَِطإ ٖاتٔضاويَص و شًَْط و 

 نىضَِنإ و ضاوإ و شًَْو و ضاويَص ٖاتٔ..نىضَِطإ و ضاوإ و شًَْط و ضاويَص ٖاتٔ
 
 
 يًَهساٌْ زوو ضاوط يإ ظياتط: -2

 (و)بُ يًَهساٌْ زوو ضاوط يإ ظياتط ططيٌَ ْاوٍ يًَهسضاو بُياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ    
 زضووغي زَبًَي.

 ضاوط +  و  + ضاوط +  و  + ضاوط                      ط.ٕ 
 وَى:

    .خىَْػنت و خُْػنت و خُفنت وَخي خىٍَ خىَؾُ 
 .خىيَٓسٕ و ثًَهُْني و ْىوغنت ناتٌ خؤٍ خؤؾُ 
 

 خىَْػنت و خُْػنت و خُفنت و وَخي خىٍَ خىَؾُ
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   .نٌَ بهاتضاوط يُ ططيٌَ ْاوٍ يًَهسضاوزا زَتىًَْي جًَطؤضِ

 وَى:  
 .خىَْػنت و خُْػنت و خُفنت و وَخي خىٍَ خىَؾُ
 .خُْػنت و خىَْػنت و خُفنت و وَخي خىٍَ خىَؾُ
 .خُفنت و خُْػنت و خىَْػنت و وَخي خىٍَ خىَؾُ

 
 يًَهساٌْ زوو جًَٓاو يإ ظياتط: -3

زَتىاًَْتي   (و )جًَٓاوٍ غُضبُخؤ بُ زوو جًَٓاو يإ ظياتط بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ  
 ططيٌَ ْاوٍ يًَهسضاو زضووغي بهات. 

 
 جًَٓاوٍ غُضبُخؤ +  و  + جًَٓاوٍ غُضبُخؤ +  و  + جًَٓاوٍ غُضبُخؤ            ط.ٕ     

 وَى:
 .َٔ و تؤ ضىوئ .َٔ و تٔ جطني

 .ًَُُٓ و تؤ و ُٓو ْىوغتني    .ًُُٓ و تٔ و ُٓو خُفتني
 .ُوتنيًَُُٓ و ًَٓىَ ن .ًُُٓ و ًٓىَ نُفتني

 
 ُُ و تٔ و ُٓو خُفتنيًَٓ
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ُّٓ جًَٓاوَ غُضبُخؤياُْ زَتىأْ جًَطؤضِنٌَ بهُٕ بُبٌَ ُٓوٍَ يُ ٓتُضى و واتتاٍ ْاوَنتإ    

  .نُّ بهُُْوَ
 .بُآلّ يُناتٌ جًَطؤضنًَسا ُْٖسيَو جاض طؤنطزًًْإ يُ غُض ظاض قىضغُ 

  .ًُُٓ و تٔ و ُٓو خُفتني.ًَُُٓ و تؤ و ُٓو ْىوغتني
   .ُٓو تٔ و ًُُٓ خُفتني.  ُٓو  و تؤ و ًَُُٓ ْىوغتني
  .تٔ و ُٓو و ًُُٓ خُفتني. تؤ و ُٓو و ًَُُٓ ْىوغتني

 
 يًَهساٌْ ْاويَو و جًَٓاويَو يإ ظياتط:  -4
ططيَتٌ ْتاوٍ يًَهتسضاو     (و)ْاويَو و جًَٓاويَو يإ ظياتط بُياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ     

   .زضووغي زَنات
 
 ْاو  +  و  + جًَٓاوٍ غُضبُخؤ +  و +  ْاو                ط.ٕ    

 وَى:  
  .ضاويَص و تؤ ْىوغنت    .ضاويَص و تٔ خُفنت

 .ضاوإ و ًَٓىَ نُوتٔ  .ضاوإ و ًٓىَ نُفنت
  .ضاوإ و تؤ و ضاويَص نُوتٔ   .ضاوإ و تٔ و ضاويَص خُفنت

جًَٓاوٍ غتُضبُخؤ زَتتىأْ جًَطتؤضِنٌ    يُّ ططٍَ يًَهسضاواُْزا ططٍَ غازَنإ واتُ ْاو و     
 .بهُٕ

 وَى:
 .ضاويَص و تؤ ْىوغنت.ضاويَص و تٔ خُفنت
  .تؤ و ضاويَص ْىوغنت .تٔ و ضاويَص خُفنت

  .ضاوإ و تؤ و ضاويَص نُوتٔ.ضاوإ و تٔ و ضاويَص خُفنت
  .تؤ و ضاوإ و ضاويَص نُوتٔ .تٔ و ضاوإ و ضاويَص خُفنت
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 يَص خُفنتضاوإ و تٔ و ضاو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يًَهساٌْ زوو ٓاوََيٓاو يإ ظياتط -5

 (و)ططيٌَ ْاوٍ يًَهسضاو بُ يًَهساٌْ زوو ٓاوََيٓاو يإ ظياتط بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ 
 .ططيٌَ ْاوٍ يًَهسضاو زضووغي زَنات

 :وَى
 َ.ؾُٓو زايهٌ غجٌ و ضَف يًَو ْانُُْو  .ؾُٓ و زاَيطٌ ضُضَط و غًا يًَو ْانُُْو

  .زاضٍ طُوضَ و بضىوى َُبطٕ .زاضٍ طُوضَ و بضىويو َُوضٕ
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 ؾُٓ و زاَيطٌ ضُضَط و غًا يًَو ْانُُْو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :زضووغي زَبٔ (وٍَ)ُٓو ططٍَ يًَهسضاواٍُْ بُياضَُتٌ َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ  -2  2-4-7
 

 بُّ ؾًَىاٍُْ ةٍ خىاضَوَ:
 :يًَهساٌْ زوو ْاو يإ ظياتط -1
زَتىاْطيَتي ططيَتٌ ْتاوٍ     (وٍَ)بُزوو ططٍَ يإ ظياتط بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ    -ا

 يًَهسضاو زضووغي بهطيَي. 
 
 ط.ٕ   +  وٍَ   +  ط.ٕ                 ط.ٕ     

    
 وَى:  

 ضاويَص يُطٍَُ ضاوإ ٖات.  .ضاويَص وٍَ ضاوإ ٖات 
    .زاض وٍَ خُيًا غىظٍ.  زاض يُطٍَُ زَغٌَ  غىوتا

 ؟؟طىضط وٍَ ًَُ ٓاو خىَٕ !   طىضط يُطٍَُ َُض ٓاو زَخىات  
 !  (طىضط يُطٍَُ َُض ٓاو زَخىاتُوَ )  
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 ضاويَص وٍَ ضاوإ ٖات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بتُآلّ ًَٖتع زَوضٍ غتُضَنٌ     ,ُّٓ ْاواُْ زَتىأْ يُ ططيٌَ ْاوٍ يًَهسضاو جًَطتؤضِنٌَ بهتُٕ  
واتُ ْطخٌ يتُنًإ يتُ    ,يُغُض ناّ يُ ْاوَناُْزَبًًَٓي يُغُض ْاوَنإ نُ َُبُغيت قػُنُض 

 .57ْاوَنٍُ تط ظياتط زَزات بُ زَغتُوَ
 
يُ يُى زَزضئَ يُ ضِووٍ غًٓتانػتُوَ   (وٍَ)ُٓو ططٍَ ْاوياٍُْ بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ  -ب

جا يُ ُٖض باضيَو زابًَي بُ َؤضفًٌُ  ,َُٖإ زَغَُياتًإ ُٖيُ و غُض بُخؤٕ يُ ضِووٍ ضِؤْاُْوَ
تاى و نؤٍ ْاغطاو يتإ ُْْاغتطاو يتإ زياضختُضٍ تايبتُت بتُ خؤيتإ        )يُ يُى زَزضئَ  (وٍَ)

  (.... تاز.ُٖبًَي
 :وَى

     .نىضَنُ يُطٍَُ شُْنُ ٖات.نىضَِطُ وٍَ شُْطُ ٖات

                                                           

  :بؤ ظياتط ظاًْاضٍ زَضباضٍَ ًَٖع بطِواُْ -57
 14-13: 1994وضيا عىَُض َُٓني, ًَٖع و ٓاواظ,  -ا 
 69: 1976َمحاٌْ ذاجٌ َاضف, ظَاٌْ نىضزٍ يُ بُضِؤؾٓايٌ فؤُْتًهسا , ُٓوض -ب 

 . 15: 1984غاظٍ فاتح وَيؼ فؤُْتًو,   -د 
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 زاضَنُ يُطٍَُ قَُيَُُنُ ؾها..زاضَطُ وٍَ قَُيَُُطُ ؾهًا
  .نىضِيَو يُطٍَُ شًَْو ٖات.نىضِيَط وٍَ شًَْط ٖات

 .زاضيَو يُطٍَُ  قَُيًََُو ؾها .ضيَط وٍَ قَُيًََُط ؾهًازا
 

 .نىضَِنإ يُطٍَُ شُْنُ ٖاتٔ  .نىضَِطإ وٍَ شُْطُ ٖاتٔ
 .زاضَنإ يُطٍَُ قَُيَُُنإ ؾهإ .زاضَطإ وٍَ قَُيَُُطإ ؾهًإ

 
  .نىضِإ يُطٍَُ شْإ ٖاتٔ   .نىضَِيٌ وٍَ شُْيٌ ٖاتٔ

  ؟؟اضإ يُطٍَُ قَُيَُإ ؾهإز   .زاضَيٌ وٍَ قَُيَُُيٌ ؾهًإ
 ()زاضَنإ يُطٍَُ قَُيَُُنإ ؾهإ    

     
 يًَهساٌْ زوو جًَٓاو: -2

بُ يًَهساٌْ زوو جًَٓاوٍ غُضبُخؤ بتُ ياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ )وٍَ( ططيَتٌ ْتاوٍ       
 .يًَهسضاو زضووغي زَبًَي

 
 بُخؤ جًَٓاوٍ غُضبُخؤ + وٍَ + جًَٓاوٍ غُض                ط.ٕ    

 وَى:
 .ُٓو يُطٍَُ ًَٓىَ ٖات   .ُٓو وٍَ ًٓىَ ٖات
 .َٔ يُطٍَُ تؤ ْىوغتِ .َٔ وٍَ تٔ خُفتِ

  .ًَُُٓ يُطٍَُ ًَٓىَ خعَني  .ًُُٓ وٍَ ًٓىَ قُوَني
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 ُٓو وٍَ ًٓىَ ٖات

 ضِ

 

 
 

 ىط.                                  ٕ ط.                            
         
   
 ناض                    د.غُضبُخؤ         ّ.يٌَ          د.غُضبُخؤ      
  

 
 ٖات                           ًٓىَ            وٍَ              ُٓو        
 :يًَهساٌْ ْاويَو و جًَٓاويَو -3

ططيٌَ ْتاوٍ يًَهتسضاو    (ٍوَ)بُ يًَهساٌْ ْاويَو و جًَٓاويَو بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ 
 زضووغي زَبًَي.

 
 ٕ ْاو +  وٍَ + جًَٓاو                  ط.    
 

 وَى:   
  .ضاويَص يُطٍَُ َٔ ْىوغي.ضاويَص وٍَ َٔ خُفي

 .ضاوإ يُطٍَُ تؤ نُوت    .ضاوإ وٍَ تٔ نُفي 
     .ضاويَص يُطٍَُ  ًَٓىَ ٖات.ضاويَص وٍَ ًٓىَ ٖات 
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 فيضاويَص وٍَ َٔ خُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :يًَهساٌْ زوو ضاوط -4

يًَهتسَزضيَي و ططيَتٌ ْتاوٍ يًَهتسضاو      (وٍَ)زوو ضاووط بُ ياضَُتٌ َتؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ   
 زضووغي زَنات.

 ضاوط +  وٍَ + ضاوط                  ط.ٕ 
 وَى:

 
 .خٓهإ يُطٍَُ غىتإ ْاخؤؾُ.خٓطًإ وٍَ غىظيإ ْاخىَؾُ

 .ثًَهُْني يُطٍَُ ْىوغنت ناتٌ خؤٍ خؤؾُ    .خىَؾُ خُْػنت وٍَ خُفنت وَخي خىٍَ
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 خٓطًإ وٍَ غىظيإ ْاخىَؾُ

 ضِ 

  
 

 ط.ى                                  ط.ٕ                              
       
 

 ناض                      ضاوط     ّ.يٌَ       ضاوط                   
  

 ْاخىَؾُ              غىظيإ        وٍَ      خٓطًإ                    
 
 
يتُ ططيَتٌ    (وٍَ)و  (و)يًَهساٌْ ضُْس ططيًَُى بتُ ياضَتُتٌ َتؤضفًٌُ     -3 / 2-4-8 

 :يًَهسضاوز
غازَتطئ ططيٌَ ْاوٍ بُ زوو ططيٌَ ْاوٍ يإ ظياتط بُ ياضَُتٌ َتؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ      -1

 ٌ ْاوٍ يًَهسضاو زضووغي زَنات.ططيَ (وٍَ)يُطٍَُ  (و)
 ط.ٕ +  و  + ط.ٕ  +  وٍَ + ط.ٕ                  ط.ٕ  

 وَى:  
    .ضاويَص و ضاوإ يُطٍَُ ٓاوات ٖاتٔ         .ضاويَص و ضاوإ وٍَ ٓاوات ٖاتٔ

  .ؾُٓ و ضطا يُطٍَُ بطوا ْىوغنت             .ؾُٓ و ضطا وٍَ بطوا خُفنت
  .زاض و قَُيُّ يُطٍَُ زَضطا ؾهإ         .ٌ ؾهًإزاض و قَُيُّ وٍَ قاث

 
 :ُّٓ ْاواُْ زَتىأْ يُ ْاو ضِغتُناْسا جًَطؤضِنٌَ بهُٕ    
 :وَى

 .ضاويَص يُطٍَُ ضاوإ و ٓاوات ْىوغي     .ضاويَص وٍَ ضاوإ و ٓاوات خُفي
 .ضاوإ يُطٍَُ ضاويَص و ٓاوات ْىوغي     .ضاوإ وٍَ ضاويَص و ٓاوات خُفي
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 .ٓاوات يُطٍَُ ضاويَص و ضاوإ ْىوغي     .وات وٍَ ضاويَص و ضاوإ خُفيٓا
 

 .زاض و قَُيُّ يُطٍَُ زَضطا ؾها         .زاض و قَُيُّ وٍَ قاثٌ ؾهًإ
 .قَُيُّ و زاض يُطٍَُ زَضطا ؾها         .قَُيُّ و زاض وٍَ قاثٌ ؾهًإ
   .ٍَُ قَُيُّ ؾهازاض و زَضطا يُط        .زاض و قاثٌ وٍَ قَُيُّ ؾهًإ

 
 :يُ ْاو ضِغتُناْسا َؤضفًُُ يًَهسضاوَنإ زَتىأْ جًَطؤضِنٌَ بهُٕ  

 وَى:
   

    .ضاويَص يُطٍَُ ضاوإ و ٓاوات ٖاتٔ      ضاويَص وٍَ ضاوإ  و ٓاوات ٖات.  
   .ضاويَص و ضاوإ يُطٍَُ ٓاوات ٖاتٔ       ضاويَص و ضاوإ وٍَ ٓاوات ٖاتٔ.  

 .زاض و قَُيُّ يُطٍَُ زَضطا ؾهإ          .وٍَ قاثٌ ؾهًإزاض و قَُيُّ 
 .زاض يُطٍَُ قَُيُّ وزَضطا ؾها            .زاض وٍَ قَُيُّ و قاثٌ ؾهًا

 
يُ ططيًَُنُزا يًَهسضاوٕ زَتتىأْ   (و)ُٖضوَٖا ُٓو ْاواٍُْ بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ 

 .يُ ْاوخؤياْسا جًَطؤضِنٌَ بهُٕ
 :وَى

 .ضاويَص يُطٍَُ ضاوإ و ٓاوات ٖات.ٍ ضاوإ و ٓاوات ٖاتضاويَص وَ
 .ضاويَص يُطٍَُ ٓاوات و ضاوإ ٖات.ضاويَص وٍَ ٓاوات و ضاوإ ٖات

 

 ضاويَص وٍَ ضاوإ و ٓاوات ٖات
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يُ يُى زَزضئَ يُ ضِووٍ غًٓتانػُوَ  (وٍَ)ُٓو ططٍَ ْاوياٍُْ بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ  -2

جا يُ ُٖض باضيَو زابًَي بُ َؤضفًٌُ  ,ُٖيُ و يُ ضِووٍ ضِؤْإ زا غُض بُخؤَُٕٖإ زَغَُياتًإ 
تاى و نؤٍ ْاغاو يتإ ُْْاغتطاو يتإ زياضختُضٍ تايبتُتٌ بتُ خؤيتإ        )يُ يُى زَزضئَ  (وٍَ)

 .(.تاز.ُٖبًَي
   

 وَى:
ُْٖاضَنتُ و غتًَىَنُ يُطتٍَُ ناَيُطُنتُ         .ُْٓاضَطُ و غًعُطُ وٍَ خُضويعَطتُ طتًُْا   
 .ًْنيطُ

 .نىضَِنُ و َٓساَيُنُ يُطٍَُ شُْنُ ٖاتٔ    .نىضَِطُ و َٓاَيُطُ وٍَ شُْطُ ٖاتٔ
 

 .نىضِيَو و َٓاَيًَو يُطٍَُ شًَْو ٖات  .نىضِيَط و َٓاَيًَط وٍَ شًَْط ٖات
ٖتُْاضيَو و غتًَىيَو يُطتٍَُ ناَيتُطًَو          .ُْٓاضيَط و غتًعًَط وٍَ ختُضويعَيًَط طتًُْا   

 .طًُْني
 
  .نىضَِنإ و َٓساَيُنإ يُطٍَُ شُْنإ ٖاتٔ.و َٓاَيُطإ وٍَ شُْطإ ٖاتٔنىضَِطإ  
   ٕ زاضَنتإ و قَُيَُتُنإ يُطتٍَُ زَضطانتإ     .زاضَطإ و قَُيَُُطإ وٍَ قاثًًتُطإ ؾتهًا
 .ؾهإ

 
 .نىضإ و َٓساآلٕ يُطٍَُ شْإ ٖاتٔ    .نىضَِيٌ و َٓاَيُيٌ وٍَ شُْيٌ ٖاتٔ

 .قَُيَُإ و زاضإ يُطٍَُ زَفتُضإ غىوتإ    .ُضَيٌ غىظيإقَُيَُُيٌ و زاضَيٌ وٍَ زَفت
 
  
 يًَهساٌْ زوو ضاوط يإ ظياتط:   -3
   

 ط.ٕ  ضاوط +  و + ضاوط +  وٍَ  + ضاوط
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 وَى:
    .خُْػنت و خُفنت وٍَ طريغنت وَخي خىٍَ خىَؾُ

 .ثًَهُْني و ْىوغنت يُطٍَُ ططيإ ناتٌ خؤٍ خؤؾُ   
 

 سَضَناٌْ ًَْىإ ُّٓ ططٍَ ْاويًُ يًَهسضاوَ زَتىأْ جًَطؤضِنٌَ بهُٕ.َؤضفًُُ يًَه    
 وَى:

 خُْػنت و خُفنت وٍَ طريغنت وَخي خىٍَ خىَؾُ.

 طريغنت وٍَ خُْػنت و خُفنت وَخي خىٍَ خىَؾُ.
   .ططيإ يُطٍَُ ثًَهُْني و ْىوغنت ناتٌ خؤٍ خؤؾُ

 

  

 

 
  خُْػنت و خُفنت وٍَ طريغنت وَخي خىٍَ خىَؾُ. 

 ضِ

  
 ىط.                        ط.ٕ                                  

  
 

 ناض       ضاوط     ّ.يٌَ    ضاوط      ّ.يٌَ   ضاوط            
 

 خىٍَ خىَؾُ         و خُفنت  وٍَ   طريغنت   وَخي       خُْػنت    
  
 يًَهساٌْ زوو جًَٓاو يإ ظياتط: -4
 جًَٓاوٍ غُضبُخؤ + و  + جًَٓاوٍ غُضبُخؤ +  وٍَ + جًَٓاوٍ غُضبُخؤ              .ٕط 

 وَى:
 تٔ و ًُُٓ وٍَ ُٓوإ ٖاتني.
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 َٔ و تٔ وٍَ ُٓوإ خُفتني.
 

ًَٓاوَنتإ بهطَيتي بتُ تايبتُتٌ ُٓواْتٍُ زَنُوْتُ ثتًَـ و زواٍ         ُٖض طؤِضاْهاضيًُى يُ ج
 يٌ ططيٌَ ناضيًُنُ زَطؤضِيَي.جًَٓاوٍ يهاوٍ نؤتا (و)َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ 

 َٔ وٍَ تٔ و ُٓوإ ٖامت.   
 ًُُٓ وٍَ تٔ و ُٓوإ ٖاتًُٔ   

 َٔ وٍَ تٔ و ُٓوإ ٖامت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :يًَهساٌْ جًَٓاويَو و ْاويَو يإ ظياتط -5

ططيٌَ ْاوٍ يًَهسضاو بُ ْاويَو و جًَٓاويَو يإ ظياتط يُو زوو ططيًَُ ثًَو زيَي بتُ ياضَتُتٌ   
 (.وٍَ)يُطٍَُ  (و)ًٌُ يًَهسَضٍ َؤضف
  
 جًَٓاوٍ غُضبُخؤ +  و  + جًَٓاوٍ غُضبُخؤ +  وٍَ + ْاو                     ط.ٕ 
 وَى: 

   .َٔ و تؤ يُطٍَُ ضاويَص ٖاتني    .َٔ و تٔ وٍَ ضاويَص ٖاتني
 .ًَُُٓ و ًَٓىَ يُطٍَُ ضاوإ ٖاتني  .ًُُٓ و  ًٓى وٍَ ضاوإ ٖاتًُٔ
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ططٍَ ْاويًُ غتازَناًْـ    (,وٍَ)و  (و )ويًُيًَهسضاوَزا جطُ يُ َؤضفًُُناٌْ يُّ ططٍَ ْا 
 زَتىأْ جًَطؤضِنٌَ بهُٕ. 

 :وَى
 .َٔ و تؤ يُطٍَُ ضاويَص ٖاتني .َٔ و تٔ وٍَ ضاويَص ٖاتني
  .تؤ و َٔ يُطٍَُ ضاويَص ٖاتني.تٔ و َٔ وٍَ ضاويَص ٖاتني
    .تؤ ٖات ضاويَص يُطٍَُ َٔ و  .ضاويَص وٍَ َٔ و تٔ ٖات

   
 َٔ و تٔ وٍَ ضاويَص ٖاتني                       
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   :طرَيي كاري -2  2-5-1
غازَتطئ ضِغتتُ يتُ ظَتاٌْ    )) ,ططيٌَ ناضٍ بُؾًَهُ يُ زوو بُؾُ غُضَنٌ يُنٍُ ضِغتُ  

   ٍ ُ    58((نىضزيسا يُ زوو ططٍَ ثًَهسيَي: ططيٌَ ْتاوٍ و ططيَتٌ نتاض  ,. ٓتُّ بُؾتُ ططْطتٍُ ضِغتت
ثًَىيػتتتُ وَى ضِؤْتتاًَْهٌ بٓحتتٌ ضُغتتجاو )اجبتتاضٍ( يتتُْاو ضىاضضتتًَىٍَ ضِغتتتُزا تَُاؾتتا ))

بتىوٌْ ضِؤْتاًَْهٌ  ضُغتجاو بُؾتُنٍُ تتطٍ ضِغتتُ يتإ ُْٖتسيَو جتاض ٖتَُىو            .59((بهطيَي
 -...( زَخاتُ َُٖيىيَػتًَهٌ بُ غُضثؿتهٌ )اختًتاضٍ   ,ططيٌَ ُْْس ,ٓاوََيٓاو)نُضغُناٌْ تط   

optional), َُُٓف بتؤ بتىوٌْ ثاواوَيتإ     (ْٔ يُ ضِؤْاٌْ غُضَوٍَ ضِغتُزا زَضُْنُوٕزَتىا
نُ خىيَُٓض يإ بًػُض بُ ٓاغاٌْ يُ ضِؤْاٌْ غُضَوٍ ضِغتُنُ  .يُْاو ططٍَ ناضيًُنُ زَطُضِيَتُوَ

 زَطات. 
ض يُ ضِؤْاٌْ غُضَوَ يإ يُ ضِؤْتاٌْ شيَتطَوٍَ    ,بىوٌْ ططيٌَ ناضٍ ثًَىيػتًُنٌ غُضَنٌ يُ

  60ا  واتُ ضِغتُ يُ ظَاٌْ نىضزيسا ُٖضطًع بٌَ بىوٌْ ططيٌَ ناضٍ زضووغي ْابًَي ضِغتُز
 
   ضِؤْاٌْ ططيٌَ ناضٍ:  2-5-2
َنتتاٌْ تتتطٍ ظَتتاٌْ نتتىضزٍ ختتاوَٕ (ظ .ف)زا وَنتتى (ف .ظ .ف)ططيَتتٌ نتتاضٍ يتتُ     

ًَىٍَ جًتاواظ وَضزَططَيتي        ططيَتٌ نتاضٍ    .ثًَهٗاتُيُنٌ ٓتاَيؤظٍ ْتاوَنٌ و زَضَنتٌ يتُ و ؾت
هٗاتىوَ يُ  ناضيَو نُ ضَطُظٍ غُضَنٌ يُ بىوٌْ يُ ضِؤْاُْنُزا بُ خىضتٌ يتُ و ْاتىاْطيَتي   ثًَ

زَغيت يٌَ َُٖيبطرييَي يإ  يُ ناضيَو َُٖىو ُٓو وؾُ و َؤضفًِ و نُضغتتاٍُْ تتط يتُ زَوضٍ    
 .. 61ناض نؤزَبُٓوَ َُٖىو زَطُضيَتُوَ بؤ بُؾٌ ناضٍ ضِغتُنُ

 وَى:
 .طُؾبني ٖات   .طُؾبني ٖات -1
 .ضاوإ نُوت   .ضاوإ نُفي -2

  .ُٓو ٖات   .ُٓو ٖات -3

                                                           

 185: 1986وضيا عُط اَني,  -58

   21:  1998ذػني عًٌ, ُْٖسٍَ ةيُٕ يُثُيىَْسٍ ًَْىإ ضِغتُ و واتا يُ نىضزيسا,  طالب -59
  16: 1998ُ نىضزٍ زا ْاٍَُ َاجػتًَط, ذلُىز فتح اهلل, ناضتُواو نطزٕ ي -60
 66: 2000ذامت ويًا ذلَُُز, فطيَعٍ ْاوٍ و فطيَعٍ ناضٍ يُ نطَاجنًٌ شووضووزا,  -61
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 ضاويَص يُ بإ خاْطُطُ وَ نىضط واظٍ نطز.    ضاويَص يُ غُض خاْىوَنُ بُ بُضز ياضٍ نطز.  -4

   .شُْطإ ًٖىاف ًٖىاف وَ ضَِْطًين و خىَؾٌ يُ ؾاض ٖاتٔ -5

  .شُْنإ ًَٖىاف ًَٖىاف بُ جىاٌْ وخؤؾٌ يُ ؾاض ٖاتٔ 

     .َٓساَيُنامن زويَينَ بُثًَهُْني زيي   .َخٓػنت زويَِٓاَيُطإ زويطُ و -6

 
 :ضِؤْاٌْ ْاوَوٍَ ططيٌَ ناضٍ - 1   2-5-3

َُبُغي يُ ضِؤْاٌْ ْاوَوٍَ ططيٌَ ناضٍ يُ ظَاٌْ نىضزيسا ثًَهٗاتٍُ ضتُْس َتؤضفًًَُهٌ   
ْاُْوَ ٖتًض  يُ ضووٍ ضِؤ .ظياتط ثًَو زيَي َؤضفًًَُوواتُ ناض يُ نىضزيسا يُ  ,ناضَ يُ ططيًَُنسا

. َُٖىو ضِغتُيُنٌ ظَاٌْ نىضزٍ بُ ةيتٌُْ نَُتُوَ   62ناضيَو يُ ظَاٌْ نىضزيسا غازَ ًًُْ 
ططيًَُنٌ ناضٍ تًَسايُ بُ ثًٌَ بؤضىوٌْ ظؤضبتٍُ ظَاْتُواْإ ٖتُض ططيًَتُنٌ نتاضٍ بُةيتٌُْ       

ٍ   ,ضَطٌ ناض, َؤضفًٌُ نتات )نُ بطيتني يُ  ,نَُُوَ غٌَ َؤضفًٌُ تًَسايُ  َتؤضفًٌُ جًَٓتاو
ختؤٍ ثًَىيػتتًُناٌْ ختؤٍ     (غُضَ)َُٖيبُتُ ضَطٌ ناض َؤضفًًَُهٌ بُْسٍ تُوَضَيًُ  (.يهاو

اجباضٍ )ضىْهُ ثًَىيػيت بُخىضتني  ,ثًَىيػتُ غُضَنًُنإ ُٖضطًع ْابًَي ةبسضيَي ,َُٖيسَبصيَطٍَ
-  obligatory ٌْنُ بتُ زضؾتيت نتاتٌ ضووزاْتٌ ناضَنتُ       (,نات)( وَى َؤضفًٌُ بُْسَنا

 . 63ُٖضوَٖا جًَٓاوَ يهاوَنإ تًُْا ُٓوإُْ بؤ بهُض و بُضناضٍ ضِغتُ زَطُضيَُٓوَ  ,ٕزَضزَخُ
َؤضفًٌُ ضَطٌ  ناض َؤضفًًَُهٌ تُوَضَيًُ و َؤضفًُتُ بُْتسَناٌْ تتطٍ بتؤ زَطُضيَتتُوَ      ))

 .((64ُٖضيُى ضيعبىوًَْهٌ زياضيهطاو تايبُت بُ خؤيإ ُٖيُ 

ٌَ َؤضفًِ يُ خؤ زَططيَي زَتىاْني ُّٓ ياغتايٍُ  بؤ ططيٌَ ناضٍ يُ نىضزيسا بُةيٌُْ نُّ غ
 بؤ زابطيَصئ: 

     65ضَِطٌ ناض +  نات  + جًَٓاوٍ يهاو                    ط.ى 
    

                                                           

 44: 1989ذلُس َعطوف فتاح, ناض ثؤيني نطزٕ بُثًٌَ ضِؤْإ,  -62

 9-8:  2005ز. عُبسوَيآل ذىغًَٔ ضَِغىٍ, ثىختُيُنٌ وضزٍ ضِغُغاظٍ نىضزٍ,  -63

 50: 2002اض عًٌ نُاٍ, زي -64
 21:   1998ذػني عًٌ,  طالب -65
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يُّ ياغايُزا جًَٓاوٍ يهاو ُٓضنٌ ضيَهُوتٔ يُ ًَْىإ بهُض و ناض يُ ضووٍ نتُؽ و شَتاضَ   
  .زياضٍ زَنات

 :وَى
 
 (.....تاز,.نطز ٔ ,ضَغني ,باَيططز ,خُفي ,ٖامت)
 
 

 جًَٓاوٍ يهاو )نُؽ و شَاضَ(  نات +      ضَِط                     ضِغتُ   
 ّ                  ت            ٖا                      .َٔ ٖامت

                  ت             خُف              .ضاوإ خُفي
 ٕ                     ز            َط         نَُىتُضَطإ َطزٕ. 

   ٔ                  ت                       نُف .ًُُٓ نُفتًُٔ
  

 .ضاوإ خُفي. َٔ ٖامت
 ضِ                                           ضِ                      
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ُطُض تًَجُضبًَي ٓتُوا ثًَىيػتيت بتُ    ظؤض جاض ططيٌَ ناضٍ يُ ضِغتُزا بُ ثًٌَ ًَٖعٍ ناضَنُ ٓ
بُضناضيَو زَبًَي, نُ يُ ؾًَىٍَ ططيًَُنٌ ْاويسا يُطٍَُ ناضَنُزا زَضزَنُويَي و بتُ ثًَتٌ ٓتُّ    

 ياغاياٍُْ خىاضَوَ:
 
  (نُؽ و شَاضَ) بُضناض +  ضَِط + نات + جًَٓاوٍ يهاو                ط.ى 
 

    :وَى
 

 .َٔ شُْنٍُ ًَٓىَّ زيي              .َٔ شُْطٍُ ًٓىَ زيِ
 .ضاويَص خاْىوَنٍُ فطؤؾي           .ضاويَص خاْطُطٍُ فطوف 
  .ُٓوإ ظَويُنُيإ نًًََا            .ٓىإ ظَويطُ ناَيني  

 

 .ٓىإ ظَويطُ ناَيني
 ضِ
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طيَتٌ  َنُزا ْاتىاًَْي ثؿي بُ ثًَهًَُٗٓضٍ ططيَتٌ ْتاوٍ    وط  (ظ .ف)ُْٖسيَو ضِغتُ يُ     
ناضٍ ببُغتًَي بؤ تُواونطزٌْ, بؤيُ ططيٌَ بُْس وَى ثًَهًَُٗٓضيَهٌ غُضَنٌ بُؾساضٍ زَنتات  

 و ؾىيَين تايبُتٌ زَبًَي يُ ضِغتُنُزا.
 :زَتىاْني ُّٓ ياغايُ بؤ زابطيَصئ

 بُْس + ضَط + نات + جًَٓاو .ط                ى .ط  
 .نىتُط يُ وَ ٖؿتُوَ ٖاتطُ    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :وَى
   .نىتُى يُ بُ ُٖؾتُوَ ٖاتىوَ    .نىتُط يُ وَ ٖؿتُوَ ٖاتطُ

 
 (بىوٕ)زا (ر.ى .ف)نُ بُضاَبُضَنٍُ يُ   (و )ُٖبىئ  (بىئ)يُ ططيٌَ ناضيسا ناضٍ     

تُواونتُضَناًْـ وَنتى    ,بىوٌْ ُّٓ ناضَ ثًَىيػيت بُ تُواونُض ُٖيُ يُ ضِغتُزا ,َ(ُٖبىوٕ)و 
   .زَنُويَتُ ثًَـ ططٍَ ناضيًُنُ (,..تاز.ٓاوََيٓاو, ,ْاو)

 
ٔ  ,تُواونتُض  + ى )بتىئ(                ()ُٖبىئ ,ى )بىئ( .ط  +  نتات +   ()ٖتُبىي

 جًَٓاو يهاو    
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 وَى:

 
 .ضاويَص قَُيَُُنُّ ووٕ بىو .ضاويَص قَُيَُُطُّ طىّ بىٍ

 .َٔ قَُيَُِ ُٖيُ .َٔ قَُيُّ ُٖغِ
 .ىؤَّ ظاْا ب    .َٔ ظاْا بىيِ

 .ًَُُٓ ظاْا بىوئ .ًُُٓ ظاْا بى ٔ
ُّٖ َٔ.  .ُّٖ َٔ 

 َٔ قَُيُّ ُٖغِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 :ضِؤْاٌْ زَضَوٍ ططيٌَ ناضٍ -2 2-5-4
ضىْهُ ططيٌَ ْتاوٍ   ,ططيٌَ ناضٍ يُ فطاواْهطزًْسا بُ بُضاوضز يُطٍَُ ططيٌَ ْاويسا فطاواْرتَ  

واتُ ُّٓ ططِيًاْتُ زَطُضيَٓتُوَ    ,طٍَ ناضيُنُو ططِيًُناٌْ تطيـ ُْٖسٍَ جاض زَبُٓ بُؾًَو يُ ط
ٔ       ,بؤ ططيٌَ ناضٍ ضتىْهُ   ,يُطتٍَُ ُٓوَؾتسا بُنُضَغتتُيُنٌ ْاغتُضَنٌ )ةوَنتٌ( زازَْتطيَ

  .ةبطزًْإ ًٖض يُ ضِؤْاٌْ ضِغتُنُ نُّ و ظياز ْانات
ُ ُٖوٍَ زَزَئ منىٍُْ ُٓو نُضغتُ ْاغُضَنًاُْ يُ ضِغتُزا خبُيُٓ ضوو نُ زَبُٓ بُؾتًَو يت  

ضىْهُ  ,زَثاضيَعئ (نُضغتُنإ)بُآلّ خؤَإ يُ زووباضَ ثًَساضىوُْوٍَ ططيًَُنإ  ,ططيٌَ ناضٍ
  .ُٖضيُنُيإ بُ جًا يًًَإ زواوئ
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 :ْاوٍ ططيٌَ -1
ططيٌَ ْاوٍ بُؾساضٍ يُ فطاواْهطزٌْ ططيَتٌ نتاضٍ زَنتات و ٓتُضنٌ بتُضناض       ططيٌَ ْاوٍ: 

 ٍ بؤ زابطيَصئ:زَبًًَٓي يُ ضِغتُزا زَتىاْني ُّٓ ياغا

 ٕ + ى .ط                 ى  .ط 
 وَى:

 .طُؾبني ًٍَُُٓ باْط نطز      .طُؾبني ًُُٓ ضطٍ
     .ٓاوات ُْٖاضَنٍُ خىاضز    .ٓاوات ُْٓاضَطٍُ خىَضز

   .ضاويَص نتًَبُنإ زَفطؤؾًَي . 66ضاويَص نتاوَطإ فطيُتًَس  

       
 

 طُؾبني ًُُٓ ضطٍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

يُ )ف. ظ. ف ( ٍ ُٖض زوو ضاوطٌ  )فطيُتٔ(  و  )فطوؾنت( بُضاَبُض بُ )فطؤؾنت(ٍ )ظ. ى. ر(  -66
 بُناضزيَي, ًَُُٓ يُ ضغتُزا ُٖض زوو جؤضَنَُإ بُناض ًَٖٓاوَ. 
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َنُزا بُ ثًٌَ ياغاٍ فتطاوإ بتىوٌْ ططيَتٌ ْتاوٍ وَى بامستإ نتطز       (ظ .ف)ْاوٍ يُ  ططيٌَ
 .زَتىاًَْي يُ ْاو خؤيسا فطاوإ بًَي َُٖىو فطاوإ نطزُْنُف زَطُضيَتُوَ بؤ ططٍَ ناضيُنُ

 وَى:  
  .ٓاوات ُْٖاضَ ظؤض تطؾُنٍُ خىاضز  .ٓاوات ُْٓاضَ فطَ تىضؾُنٍُ خىَضز

   .ضِاويَص بعُْ قؤض زضيَصَنٍُ فطؤؾي   .ٍُ فطوفضِاويَص بعُْ ؾار زضيصَن

  

 ٓاوات ُْٓاضَ فطَ تىضؾُنٍُ خىَضز

 ضِ
 

 
 ى 0ط                               ط.ٕ                           

    
 

 ط.ى                ط.ٕ                        ْاو                             
                                                                             

 ناض    

 

 خىَضز          ُْٓاضَ فطَ تىضؾُنٍُ            ٓاوات                          
   

     
  :ططيٌَ ٓاوََيٓاوٍ - 2

ٌ طتُوضٍَ يتُ   وَ ثاْتايُن ,ططيٌَ ٓاوََيٓاوٍ يُ فطاواْهطزٌْ ططيٌَ ناضيسا بُؾساضٍ زَنات
  .ُٖيُو بُؾًَو يُ ططيٌَ ناضٍ (ف .ف. ظ)ضِغتٍُ نىضِزٍ 

 
 :زَتىاْني ُّٓ ياغايٍُ بؤ زاضيَصئ   
 
 ى .ٓاو  +  ط .ط                   ى  .ط  
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 وَى:
 .ظغتإ ظؤض غاضزَ   .ظَػإ فطَ غُضزَ 
 .ضاويَص نًََُو ظاْايُ.ضاويَص نًََُط ظاْايُ 
  .اض فطَ خؤؾُُْٖ   .ُْٓاض فطَ خىَؾُ 

   

 

 ظَػإ فطَ غُضزبىٍ
 ضِ

 
 

 ى0ط                     ط.ٕ                                         

 
 

 ط.ى              ٓاوََيٓاو.ط           ْاو                                  
    

 ناض     
  

 
  بىٍ                فطَ غُضز          ظَػإ                               
   

زَتىاْني ُّٓ ططٍَ ٓاوََيٓاوياُْ فتطاوإ   ,بُ ثٌَ ٍ ياغاناٌْ فطاواْهطزٌْ ططيٌَ ٓاوََيٓاوٍ    
 َُٖىو فطاواْهطزُْنُف ُٖض بُؾًَو زَبًَي يُ ططيٌَ ناضٍ ضِغتُنُ.   ,بهُئ

 وَى:
 .ظغتإ ظؤض غاضزَ   .ظَػإ فطَ غُضزَ
  .ظغتإ ظؤض ظؤض غاضزَ   .ضزَظَػإ فطَ فطَ غُ

 .ضاويَص نًََُو ظاْايُ .ضاويَص نًََُط ظاْايُ
 .ضاويَص نًََُو نًََُو ظاْايُ .ضاويَص نًََُط نًََُط ظاْايُ
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 ظَػإ فطَ فطَ غُضز بىٍ

 ضِ

 
 

 ى0ط                    ط.ٕ                               
 
 

 ط.ى                 ٓاو.ط       ْاو                                   
     
   
  

 بىٍ            فطَ فطَغُضز     ظَػإ                                
 

 ططيٌَ بُْس: -3
زَؾًَي ططيٌَ بُْس وَنى نُضَغُيُنٌ غُضَنٌ و  ْاغتُضَنٌ بُؾتساضٍ يتُ فطاواْهطزْتٌ     

  .ََيهاض يُ ِضغتُزا ببًًََٓيُٓضنٌ ٓاو ,ضِؤْاٌْ زَضَوٍَ ططيٌَ ناضٍ بهات
 :بُّ ؾًَىٍَ ةٍ خىاضَوَ

زَتىاًَْي وَنى نُضَغُيُنٌ ْاغتُضَنٌ يتُ ثتًَـ ططيَتٌ ناضبًَتي و طتطٍَ        :ططيٌَ بُْس -ا
 .ناضيُنُ فطاوإ بهات

 زَتىاْني ُّٓ ياغايٍُ بؤ زاضيَصئ:

   
 ط.بُْس  +  ط.ى                    ى.ط

 وَى:
 .ضاويَص يُ باخُنُزا ْىوغي    .يضاويَص يُ باغُنُزا خُف
 .ضاوإ بؤ ؾاض ضىوَ.ضاوإ ُٓضِا ؾاض ضطُ

   .طُؾبني يُ زٍَ نُوت .طُؾبني يُ ٓاوايٌ نُفي
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 .ضاويَص يُ باغُنُزا خُفي

 ضِ    

 
 

 ى0ط                     ط.ٕ                                    

 
 ط.ى             ط.بُْس              ْاو                                     

 

 
 خُفي              يُ باغُنُزا     ضاويَص                                  
   
ططيٌَ بُْس زَتىاًَْي وَنى نُضَغُيُنٌ غُضَنٌ يُ زواوَ بُؾسضٍ يُ فطاوإ نطزْتٌ   -ب 

 ططيٌَ ناضٍ بهات.
 :زَتىاْني ُّٓ ياغايٍُ بؤ زاضيَصئ

 ى  +  ط.بُْس               ط.ى   
 وَى:

  .ضاويَص بىو بُ َاَؤغتا .ضاويَص بىٍ وَ َاَىغا 
 .نىضَِنُ بىو بُ ثًاو   .نىضَِطُ بىٍ وَ ثًاط

 ضاويَص بىٍ وَ َاَىغا

 ضِ

 
 ى0ط  ط.ٕ                                              

 

 ط.بُْس      ى    ْاو                                       
 
 

 .َاَىغا   بىيىَ   ضاويَص                                     
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 .زَؾًَي ططيٌَ ناضٍ يُ ططيٌَ بُْس و ططيٌَ ٓاوََيٓاوٍ و ططيٌَ ناضٍ ثًَو بًَي  
 :زَتىاًْني ُّٓ ياغايُيٌ بؤ زاضِيَصئ 
 

  (اضٍ بىئن)ط.بُْس +  ط.ٓا  +  ط.ى                 ط.ى   
   :وَى

 .ُٓو يُ ؾاض جىإ بىو   .ُٓو يُ ؾاض ضَِْطني بىٍ
 .َٔ يُ ٓاواٍ طُوضَ بىوّ .َٔ يُ ٓاوايٌ طُوضَ بىيِ

 .ُٓوإ بُ ْإ قَُيُو بىوٕ    .ٓىإ وَْإ قَُيُو بىئ
   

 ُٓو يُ ؾاض ضَِْطني بىٍ
 ضِ

 
 ى0ط            ط.ٕ                                        

 

  
     
     ط.ى       ط.ٓاو   ط.بُْس  غُضبُخؤ.د                         

  
   
 بىٍ           ضَِْطني     يُ ؾاضُٓو                                  
 

 ٓاوََيهاض: -4
ٌ  ,ؾىييَن ,ناتٌ)ٓاوََيهاض بُ َُٖىو جؤضَناًُْوَ  زَتتىاٌَْ    يتُ    (..تتاز ,.ٖؤيٌ ,ضتؤًُْت

 ,فطاواْهطزٌْ ططيٌَ ناضٍ بُؾساضٍ بهات وَى نُضَغتُيُنٌ ْاغُضَنٌ زَضزَنُويَي يتُ ضِغتتُزا  
تانتُ ًْؿتاٍُْ جًانطزْتُوٍَ ٓاوََيهتاض يتُ        .ضىْهُ ةبطزٌْ ًٖض يُ واتتا ضِغتتُنُ ْاطؤضِيَتي   
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بُواتايتُنٌ تتط ضِغتتُ قتاييب بتؤ       ,بُؾُناٌْ تطٍ ٓاخاوتٔ ُٓو ضِؤَيُيُ نُ يُ ضِغتتُ زَيبًًَٓتي  
 .67ازَضِيَصيَي ز

    
 ٓاوََيهاض  +  ط.ى               ط.ى     
 : وَى

 .ضاويَص بُياٌْ ٖات .ضاويَص ؾُوَنٌ ٖات

 .طىَيُنُ زويَينَ ثؿهىوت.طىَيُطُ زويهُ زٌََ نط

 .ضاوإ زضَْط ٖات.ضاوإ زيط ٖات
 .ٓاوات ًَٓىاضَ ْىوغي.ٓاوات ًٓىاضَ خُفي

 

 ضاويَص ؾُوَنٌ ٖات

 ضِ

 
 ى0ط     ط.ٕ                                 

 

  
     ط.ى                       ٓاوََيهاض   ْاو                                

  
    

 ٖات                      ؾُوَنٌ  ضاويَص                                

 
ُطُضٍ طؤضِاٌْ نُضغتُناٌْ ْاو ٓ ُّٓ ياغايُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت يُخؤٍ زَططيَي بؤ ٓاوََيهاض

واتُ ططٍَ ٓاوََيهاضيـ وَى ُٖضيُى يُو نُضغتاٍُْ ْتاو ضىاضضتًَىٍَ ضِغتتُنُ     ,ضِغتُنُ ُٖيُ
 .زَتىاًَْي جًَطؤضنٌَ بهات

 

                                                           

  .24:  1998ًَهؤَيًُٓوَيُنٌ بُضاوزناضٍ,  ي -يىغف ؾطيف غعًس, ناضٍ يًَهسضاو يُ نىضزٍ و فاضغٌ  -67
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  .ضاوإ زضَْط ٖات.ضاوإ زيط ٖات 
  .زضَْط ضاوإ ٖات .ضاوإ ٖات زيط

 .ٓاوات ًَٓىاضَ ْىوغي .ٓاوات ًٓىاضَ خُفي
 .ًَٓىاضَ ٓاوات ٖات    .ت ٖاتوآًىاضَ ٓا

 
 :ططيَِ ٓاوََيٓاوّ -3  3-1-1 
َُبُغي يُ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ ٓتُو ططيًَُيتُ نتُزَبًي نتُضتِ بٓتُضَتِ       :ططيَِ ٓاوََيٓاوّ 

 .   68واتُ بَِ بىوِْ ٓاوََيٓاو ططيَِ ٓاوََيٓاوّ زضووغي ْابًَي  ,ٓاوََيٓاو بًي
  :ضِؤْاِْ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ   3-1-2  

بُتايبتُتِ ُٓطتُض يُطتٍَُ ططيَتِ ْتاوّ       ,ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ ضِووّ ثًَهٗاتُوَ ظؤض غازَيُ
 :زَؾًَي ططيَِ ٓاوََيٓاوّ بُغَِ ؾًَىَ فطاوإ بهطيَي ,بُضاوضزّ بهُئ

 
 .فطاواْهطزِْ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ ثًَؿُوَ  -1
 .فطاواْهطزِْ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ زواوَ  -2

 َيٓاوّ يُ ُٖضزوةوَ )زواوَ و ثًَؿُوَ(.فطاواْهطزِْ ططيَِ ٓاوَ  -3

 
 :فطاواْهطزِْ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ ثًَؿُوَ -1   3-1-3
 ,تتَُاّ  ,فتطَ )بُتايبتُتِ   (ضازَ)ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ ثًَؿُوَ فطاوإ زَبًتي بُياضَتُتِ    

 (بطٍَِ ,نًََُط   ,ُٓوقُضَ
 :زَتىاْني ُّٓ ياغايُّ بؤ زاضِيَصئ

 
 ضازَ + ٓاوََيٓاو               ط.ٓا   
 
 

                                                           

   40:  1996ٓاواظ ذَُُ قسيل,  -68
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 :وَى
 .نىضَِنُ ظؤض ظاْايُ    .نىضَِطُ فطَ ظاْاؽ

 .ُْنطؤشضيٌَ ,ُٓوَْسَ ؾطئ بًي  .ُٓو قُضَ ؾريئ بىيُٓنطوشيُّ
 شُْنُ تُواو َاْسوو بىو.     .شُْطُ تَُاّ ًٖالط بىوّ

 
َ يتُّ     زَتىاْني ططيَِ ٓاوََيٓتاوّ فتطاوإ بهتُئ بتُ ياضَتُتِ زووبتاضَ نطزْتُوٍَ ضاز           

نتُ   ,يُ ثًَؿُوَ فطاوإ نطاوَ  (ضازَ)ضِغتاُّْ غُضَوَزا ططيَِ ٓاوََيٓاوّ بُياضَُتِ وَضططتِٓ 
 ٕ واتتُ بتَِ بتىوِْ       ,َُٖىو ضازَناًْـ زَبُٓ  زياضخُضّ ثًَؿُوَّ غُضَّ ططيَِ ٓاوََيٓاويتُنا

  .ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُثًَؿُوَ فطاوإ ْابًَي (ضازَ)
 وَى:  

 
 .ظؤض ظؤض ظاْايُ  نىضَِ     .فطَ ظاْاؽ نىضَِطُ فطَ   

    .شُْنُ تُواو تُواو َاْسوو بىو      .شُْطُ تَُاّ تَُاّ ًٖالط بىّ 
     

 نىضَِطُ فطَ فطَ ظاْايُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

 :فطاواْهطزِْ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ زواوَ -2    3-1-4
فًُُناِْ ثًُّ بُضاوضز و ثًُّ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُزواوَ تُْٗا بُ ياضَُتِ وَضططتِٓ َؤض   

 (.تطئ)و  (تط)باَة فطاوإ زَبًي ُٓواًْـ بطيتني يُ 
 
 :ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ ثًُّ بُضاوضز زا بُّ ؾًَىَيُ زضووغي زَبًَي 

 ّ ثًُّ بُضاوضز (تط)ٓاوََيٓاو  + َؤضفًُِ                   ط.ٓاو
 :وَى 

 خاغرت       خاؽ  +   تط
 طُضَرت       طُضّ  +   تط

 ضُضَطرتَ      ضُضَط + تط 
 خىَؾرت      خىَف  +  تط 

 :وَى
 .ضِاويَص يُ طُؾبني باؾرتَ   .ضِاويَص يُ طُؾبني خاغرتَ  
 ٖاوئ يُ بُٖاض طُضَرتَ    .تاوغإ يُ وَٖاض طُضَرتَ  
 .ُْٖاض يُ تطٍَ خؤؾرتَ  .ُْٓاض يُ ُْٓطىيط خىَؾرتَ  
 

 (,تتط )بُ ياضَتُتِ َتؤضفًُِ    (خىَف ,طُضّ ,خاؽ)َيٓاوَناِْ يُّ ضِغتاُْزا َُٖىو ٓاوَ
نتإ   (بىوُْتُ غتُضَّ )طتطٍَ   (خىَف ,طُضّ  ,خاؽ)واتُ  ,ططيَِ ٓاوََيٓاويإ زضووغي نطزووَ

 .ف بىو بُ زياضخُضّ زواوَّ غُضَّ ٓاوََيٓاوَنإ (تط)َؤضفًُِ 
  

 وَى:
 .ضِاويَص يُطُؾبني  خاغرتَ  
   

 (ز.ز)ؽ( )      
   .تاوغإ يُ وَٖاض  طُضَرتَ  

    
 (ز.ز) (ؽ)    
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 :ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ ثًُّ باَةزا بُّ ؾًَىَيُ زضووغي زَبًَي
  

 ّ ثًُّ باَة    (تطئ)ٓاوََيٓاو  +  َؤضفًُِ              ط.ٓا   
 

 خاغرتئ    (خاؽ  +  )تطئ
 طُضَرتئ  تطئ( )طُضّ  +   

 ضُضَطرتئ   ضُضَط + )تطئ(    
 خىَؾرتئ  خىَف  + )تطئ(    

 

 :وَى
 .ضاويَص باؾرتئ نىضَِ     .ضِاويَص خاغرتئ نىضَِ

 .نُضنىى خؤؾرتئ ؾاضَ    .نُضنىى خىَؾرتئ ؾاضَ
    .ُٖويًَط جىاْرتئ ؾاضَ    .ُٖويًَط ضَِْطًٓرتئ ؾاضَ

 
ياضَتُتِ َتؤضفًُِ )تتطئ(     بُ (ضَِْطني  ,خىَف ,خاؽ)يُّ ضِغتاُْ َُٖىو ٓاوََيٓاوَناِْ  

غُضَّ ططيًَتُنأْ   (ضَِْطني ,خىَف ,خاؽ)واتُ  ,ططيَِ ٓاوََيٓاويإ يُ ثًُّ باآل زضووغي نطزووَ
يتُ ثًتُّ    (تطئ)واتُ َؤضفًُِ ,بىوَ بُ زياضخُضّ زواوَّ غُضَّ ططيًَُنإ (تطئ)و َؤضفًُِ 

 َيٓاوّ فطاوإ زَنات  ّ ثًُّ بُضاوضز يُ زواوَ ططيَِ ٓاوَ(تط)باَة وَنى َؤضفًُِ 
 :وَى

 .ضِاويَص خاغرتئ نىضَِ
 
 
 (ز.ز )    (ؽ )      

   .نُضنىى خىَؾرتئ ؾاضَ
 
   
 (ز.ز )   (ؽ )          
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ّ ثًُّ بتاَة يُطتٍَُ   (تطئ)ّ ثًُّ بُضاوضز و (تط)نُ َؤضفًُِ  ,زَبَِ تًبًِٓ ُٓوَ بهُئ
 .انُوٕيُنرتزا ُٖضطًع بُيُنُوَ يُططيًَُنسا زَضْ

 
ٓاوََيٓاو يُ ثًُّ بتاَة زا ططيَتِ    :زََئًَ  (بُنط عىَُض و ٓاواظ قسيل)جًَطاّ غُضجنُ     

 .69ضىْهُ زَبًَي يُطٍَُ ثًُّ باَة زا غُضَّ ططيًَُنُ ْاوبًَي ,ٓاوََيٓاوّ فطاوإ ْانات
 .اوإ زَناتبُ بطِواّ ًَُُٓ ٓاوََيٓاو يُ ثًُّ باَة زا ظؤض بُ ٓاغايِ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ فط 
 (.... تاز,.ؾطئ ,طُضّ ,خىَف ,خاؽ) :وَى 
ّ ثًُّ باَة يتإ زَخُيٓتُ غتُض ضِاغتتُوخؤ     (تطئ)ُّٓ وؾاُْ ٓاوََيٓاوٕ ناتًَو َؤضفًُِ  

ٔ )زَبُٓ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ وَى  ٔ  ,خاغترتي ٔ  ,خىَؾترتي ٔ  ,طتُضَرتي واتتُ   (,... تتاز ,.ؾتطيٓرتي
غُضَّ ٓاوََيَٓاوَنإ و ططيَِ ٓاوََيٓاوّ ثَِ فطاوإ بىوَ بُ زياضخُضّ زواوَّ  (تطئ)َؤضفًُِ  

  .نطاوَ ُْى ططيَِ ْاوّ
 :وَى  
 .باؾرتئ نىض ٖات  .خاغرتئ نىضِ ٖات   
     .خؤؾرتئ ؾاض نُضنىنُ         .خىَؾرتئ ؾاض نُضنىنُ   
 

ٔ )واتُ ٓاوََيٓاو يُطٍَُ َؤضفًُِ  (,خىَف + تطئ) (,خاؽ + تطئ)يُّ ضِغتاُْ  بتُ   (تتطي
ٓتتُّ ططيًَاْتتُف وَى يُنُيتتُنِ غًٓتانػتتِ    ,يُنتتُوَ ططيًَتتُنِ ٓاوََيٓتتاوّ ثًَهًَٗٓتتاوَ  

 ّ ٔ    ,زَبُٓزياضخُضّ ثًَؿُوَّ ططيَِ ْتاو زياضختُضّ  ثًَؿتُوَّ    (واتتُ )خاغترتئ و خىَؾترتي
 .غُضَّ ططيَِ ْاوّ )نىضِ( و )ؾاض( ٕ

 .ٖات      خاغرتئ  نىضِ  
 
 

 (ؽ)       (ز.ث)        

                                                           

 :بطواُْ ُّٓ غُضضاواٍُْ خىاضَوَ -69 
 67: 1992بُنط عىَُض عُىل, بُغنت و نطتاْسٕ يُ نىضزيسا,  -ا
 41:  1966ٓاواظ ذَُُ قسيل     -ب
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 ئ   ؾاض خىَؾرت
 
  (ؽ)   (ز.ث) 
 
 (:ثًَؿُوَ و زواوَ)فطاواْهطزِْ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ ُٖضزووةوَ   -3    3-1-5

جطُ يُو زوو خاَيُّ بامسإ نطز زَتىاْطيَي يُ زواوَ و ثًَؿُوَ ططيَِ ٓاوََيٓاوّ فتطاوإ      
ٓاوََيٓاويُنتُ يتُزواوَف   بُؾتساض زَبًَتي يتُ فطاواْهطزْتِ  ططيَتِ       (ضِازَ)يُ ثًَؿُوَ  بهطيَي

 .ّ ثًُّ بُضاوضز(تط)َؤضفًُِ  
   :وَى  
 .ضاويَص ظؤض باؾرتَ يُ ضاوإ.ضِاويَص فطَ خاغرتَ يُ ضاوإ 

 .نُضنىى نًََُو طُضَرتَ يُ ُٖويًَط.نُضنىى نًََُط طُضَرتَ يُ ُٖويًَط
 .شٕ تُواو َاْسووتطَ يُ ثًاو  .شٕ تَُاّ ًٖالط تطَ يُ ثًاط

 
زياضختُضّ   ,ضَوَزا ططيَِ ٓاوََيٓاوّ يُ ُٖضزووةوَ بُزياضخُض فطاواْهتطاوَ يُّ ضغتاُّْ غُ

ّ ثًتُّ   (تتط )وَ زياضختُضّ زواوَف بطيتًتُ يتُ َتؤضفًُِ      (ضازَ)ثًَـ ططيًَُنإ بطيتًُ يتُ  
ُ     (ٖتًالى  ,طتُضّ  ,خاؽ)واتُ ُٖضيُى يُ  ,بُضاوضز و  (ضِازَ) ,غتُضَٕ بتؤ ططيَتِ ٓاوََيٓاويُنت

 .ثًَؿُوَ و زواوَّ ططيًَُنُٕزياضخُضّ  (تط)َؤضفًُِ 
 وَى    
  .ضِايَص فطَ خاغرتَ يُ ضاوإ 
 نُضنىى نًََُط طُضَرتَ يُ ُٖويًَط. 
 .ضاوإ  خاغرتَ يُ   ضِوايَص فطَ   
 
 ز(0)ز  )ؽ( )ز.ث(       

 
 .يُ ُٖويًَط طُضَرتَ       نُضنىى نًََُط 

 
 )ؽ(   )ز.ز(   )ز.ث(             
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وَ  (ضِازَ)ظيتاز بهتُئ بتُ ياضَتُتِ زووباضَبىوْتُوَّ       (غتُضَ )اْني زياضخُضّ ثًَـ زَتى

 .َُٖىو ظياز نطزُْنُف بُ غُضيُنُوَ زَبًَتُ يُى زياضخُض بؤ غُضَّ ططيَِ ٓاوََيٓاويُنُ
  :وَى

 .يُ ضاوإ   خاغرتَ    فطَ     ضِايَص فطَ
  
 )ز.ز(    (ؽ))ز.ث( )ز.ث(   
  

 .نًََُط نًََُط طُضَرتَ يُ ُٖويًَطنُضنىى 
 
 )ز.ز(  )ؽ(  )ز.ث( )ز.ث(            
 

زا بتًُٖض ؾتًَىَيُى ضِيَطتا بتُ     (ف .ظ .ف)يُ ضِغتُناِْ غُضَوَزا ُٓوَ بُزّ زَنُئ يُ 
ض بتُ زووبتاضَ بىوْتُوَّ     ,زووباضَ بىوُْوَ يتإ ظيتازنطزِْ زياضختُضّ زواّ غتُضَ ْازضيَتي     

ٕ   (ضِازَ)بُضاوضز يإ ظيازنطزِْ  ّ ثًُّ(تط)َؤضفًُِ      ,يُزواّ غُضَّ ططيَتِ ٓاوََيٓاويتُنا
 .بًَي (تط)يإ يُزواّ َؤضفًُِ  (تط)جا ُٓو ظيازنطزُْ يُ ثًَـ َؤضفًُِ 

 
ّ ثًُّ بتاَة بتًُٖض ؾتًَىَيُى     (تطئ)ُٓوَّ جًَطاّ غُضجنُ يُّ جؤضَ ططيًَُزا َؤضفًُِ 

ٔ )ضىْهُ َؤضفًُِ  ,ًُزا بهاتْاتىاًَْي بُؾساضّ يُ فطاوْهطزِْ ُّٓ ططيَ ٍ ثًتُّ بتاآل    (تتطي
واتتُ ٖتُضطًع     ,ناتًَو زَبًَتُ زياضخُضّ زواّ غُضَنُ تُْٗا خؤّ يُ ططيًَُنتُزا زَضنتُويَي  

وَى زياضخُضّ ثًَـ غُضَ بُيُنتُوَ يتُ    (ضِازَ)وَى زياضخُضّ زواّ غُضَو  (تطئ)َؤضفًُِ 
 .ططيًَُنسا زَضْانُوٕ

 وَى:
 *.ضاويَص ظؤض جىاْرتئ ٖات  *    .رتئ ٖاتضِاويَص فطَ ضَِْطًٓ 
 * .ضاويَص ظؤض ظؤض جىاْرتئ ٖات *  .ضِاويَص فطَ فطَ ضَِْطًٓرتئ ٖات 
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وَنى زياضخُضٍ ثًَـ غُضٍَ ططيٌَ ٓاوََيٓاوٍ يُ ثًتٍُ بتُضاوضز و    (ضازَ)جًَطاٍ غُضجنُ   
 .ثًَـ ططيٌَ ْاوٍيُ ثًٍُ باَيا زا زَتىاًَْي جًَطاٍ خؤٍ جٌَ بًًًََٗي و بهُويَتُ 

   :وَى
 .ضاويَص ظؤض باؾرتَ يُ ضاوإ      .ضِاويَص فطَ خاغرتَ يُ ضاوإ

  .ظؤض ضاويَص باؾرتَ يُ ضاوإ      .فطَ ضِاويَص خاغرتَ يُ ضاوإ 
 .ضاويَص ظؤض ظؤض باؾرتَ يُ ضاوإ  .ضِاويَصفطَ فطَ خاغرتَ يُ ضاوإ 
   .ضاويَص باؾرتَ يُ ضاوإ ظؤض ظؤض  .فطَ فطَضِاويَص خاغرتَ يُ ضاوإ 
 ى طُضَرتَ يُ ُٖويًَط.نُضنىى نٌََُ          .نُضنىى نًََُط طُضَرتَ يُ ُٖويًَط 

 ى نُضنىى طُضَرتَ يُ ُٖويًَط.نٌََُ           .نُضنىى طُضَرتَ يُ ُٖويًَط نًََُط
 طُضَرتَ يُ ُٖويًَط.ى ى نٌََُنُضنىى نٌََُ      .نُضنىى نًََُط نًََُط طُضَرتَ يُ ُٖويًَط

 ى نُضنىى طُضَرتَ يُ ُٖويًَط.  ى نٌََُنٌََُ   .نًََُط نًََُط نُضنىى طُضَرتَ يُ ُٖويًَط 
 

ٍ       ,ُٓو زياضخُضاٍُْ واتتُ   ,نُ جًَطاٍ خؤيإ جتٌَ زَٖتًًَٔ و زَنُوْتُ ثتًَـ ططيَتٌ ْتاو
  ٔ ٍَ ططيَتٌ  ٖتَُىو فطاواْهطزُْنتُف بتؤ غتُض     ,غُضَتاٍ ضِغتُ بُ َُٖإ ضازَ فتطاوإ بهتطيَ

 ٓاوَيٓاويُ. 
 :وَى
 .ظؤض ضِاويَص باؾرتَ يُ ضاوإ  .فطَ ضِاويَص خاغرتَ يُ ضاوإ 

 .ظؤض ظؤض ضِاويَص باؾرتَ يُ ضاوإ   .فطَ فطَ ضِاويَص خاغرتَ يُ ضاوإ
 نُضنىى طُضَرتَ يُ ُٖويًَط.  ًََونُضنىى طُضَرتَ يُ ُٖويًَط.         نُ نًََُط 
نًََُو نتُضنىى طتُضَرتَ يتُ     ًَوى طُضَرتَ يُ ُٖويًَط.   نَُنًََُط نُضنى نًََُط 

 ُٖويًَط.
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 :ططيٌَ بُْس -4  4-1-1
))ططيٌَ بُْس جؤضيَهٌ تطَ يُو ططيًَُ نُ تًطؤضيًاٍُْ نُ خاوَٕ تايبُتٌ خؤيُتٌ يُ ٖتُض   

 .((70ظَاًَْهسا 
اْتُ زَبٓتُ غتُضٍَ    يُ ططيٌَ بُْسا ًَُٖؿُ زَبٌَ ٓاَطاظٍ بُْس بىوٌْ ُٖبٌَ و ٓتُو ٓاَطاظ 

ططيًَُنُ بؤيُ بُ ثًَىيػيت زَظاْني بُض يُ ثًَهٗاتٍُ ططيٌَ بُْس بُ نىضِتٌ باؽ يُ ٓاَطاظٍ بُْس 
 زا.(ف .ظ .ف)بهُئ يُ 

 :ٓاَطاظٍ بُْس
 زا بطيتني يُ زووجؤض:(ظ. ف  .ف)ٓاَطاظَناٌْ ططيٌَ بُْس يُ 

ٓتاَطاظٍ بُْتسٍ   )ًإ زََيتًَني  ثًَ ,ُٓواٍُْ يُى َؤضفًُٔ و يُ ثًَـ وؾٍُ واتازاض زئَ -1
 (.غازَ

 :وَى
 (.وَ ,ُٓضِا ,يُ) 
 ,ُٓو ٓاَطاظاٍُْ يُ َؤضفًًَُو ظياتط ثًَو زئَ و زَنُوُْ ثًَـ و زواٍ وؾتٍُ واتتازاض   -2

 .ثًًَإ زََيًَني ٓاَطاظٍ بُْسٍ نُضتٌ
   :وَى
 (.وَ.....وَ ,يُ....وَ ,يُ...زا)
 

 س ياغايُى خبُيُٓ ضِوو:زَؾًَي ؾًَىٍَ زاضؾتين ططيٌَ بُْس بُ ضُْ
 :زضووغي نطزٌْ ططيٌَ بُْس بُ ٓاَطاظٍ بُْسٍ غازَ -4-1-21

 غازَتطئ ططيٌَ ْاوٍ بُ ياضَُتٌ ٓاَطاظٍ بُْس ططيٌَ بُْس زضووغي زَنات
    
 بُْسٓاَطاظٍ بُْس + ط.ٕ            ط.   

 وَى:
 .ضاويَص بُ زاض َاضَنٍُ نىؾي       .ضاويَص وَ زاض َاضَطٍُ نىف

   .طُؾبني بُ ثاضَ نتًَبُنٍُ فطؤؾي   .طُؾبني وَ ثىيٌ نتاوَطٍُ فطوف

                                                           

 . 44:  2007قباح ضؾًس قازض  -70
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    .باضإ يُ غايُقُ ْاباضٍَ      .باضإ يُ غاياقا ًُْ واضٍَ
  .ُٓغتًَطَ يُ ٓامسإ مناوَ   ُٓغاضَ يُ ٓامسإ مناطُ. 

 .ثًاو بؤ ضيـ ضىو مسًًََؿِ يُ غُضزاْا   .ثًاط ُٓضِا ضيـ ضىط غًَىَيًـ ْاوباٌْ
 

 ُٓغاضَ يُ ٓامسإ مناطُ
 ضِ

 
 

     
 ط.ى                         ط.ٕ                                 

 
   

 ناض                 ط.بُْس                 ْاو                                 
 

 ط.ٕ              ٓا.بُْس                                            
   

 مناطُ        ٓامسإ               يُ        ُٓغاضَ                               
 

ُٓطتُض ططيَتٌ ْاويًتُ نتُ بتُ         ,ططيٌَ بُْس يُ ططيٌَ ْاوٍ و ٓاَطاظٍ بُْس زضووغي زَبًَتي 
ظٍ بُْتس  فطاوإ نطابًَي ُٓوا بُ ياضَتُتٌ ٓتاَطا   (,. تاز,.جًَٓاوٍ ُْيف  ,جًَٓاوّ ثطؽ ,ضازَ)

بُ ٓتاَطاظٍ بُْتس زَبًَتتُ     ,ُٖضضُْسَ ططٍَ ْاويُنُ فطاوإ بهطيَي ,ططيٌَ بُْس زضووغي زَنُٕ
  .ططيٌَ بُْس

 
 (فطاواْهطاو)ٓاَطاظٍ بُْس + ط.ٕ                ط.بُْس 
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 :وَى
  .بُزوو شٕ ؾاضيَو زَضووخٌَ   .وَ زو شٕ ؾاضيَط ُٓضٌََ
  .شًَْو ٖاتيُ غُت شٕ   .يُ غُز شٕ شًَْط ٖات
   .يُ ضُْس ؾاض فطؤؾطاوَ  .يُ ضُْس ؾاض فطوؾطياطُ

 
 :زضووغي نطزٌْ ططيٌَ بُْس بُٓاَطاظٍ بُْسٍ نُضتٌ -2   4-1-3

 .بُ ياضَُتٌ ٓاَطاظٍ بُْسٍ نُضتٌ زضووغي زَبًَي (,ف .ظ .ف)ططيٌَ بُْس يُ 
 
 نُضتٌ ثًَؿُو  +  ط.ٕ  +  نُضتٌ زواوَ                 ط.بُْس   
 َى:و

 ؟ضاوإ يُ باخُنُزا ْىوغي   ؟ضاوإ يُباغُطُزا خُفي
   .يُ َُٓوَ ُٖتا ًَٓىَ ذُوتني   .يُ َُٓوَ تا ًٓىَ ُٖفتني

 .نىتُى يُ بُٖؿتُوَ ٖاتىوَ         .نىتُى يُ وَٖؿتُوَ ٖاتطُ
 .يُ غُضَوَ نىضَِنُ ٖات   .يُباُْوَ نىضَِطُ ٖات

 .َ ُٓغتًَطَ َُْاوَبُ ٓامساُْو   .وَٓامساُْوَ ُٓغاضَ مناطُ
 .يُ ثًَٓرُوَ َُضَنامن شَاضز       .يُ ثُجنُوَ ًَُطإ ذػاونطزّ

 ؟؟طىضط و َُض بُيُنُوَ ٓاوزَخؤٕ      .طىضط و ًَُ وَيُنُوَ ٓاوخىَٕ
 (.طىضط و َُض بُيُنُوَ ٓاو زَخؤُْوَ)

  :يُّ ططٍَ بُْسَ زَتىاْطيَي نُضتٌ زواوَ ةبسضيَي    
 نُضتٌ ثًَؿُو  +  ط.ٕ                ط.بُْس   

 وَى:
 ؟ْىوغيزا ضاوإ يُ باخُنُ   ؟خُفي زاضاوإ يُباغُطُ

 ؟ضاوإ يُ باخُنُ ْىوغي  ؟ضاوإ يُباغُطُ خُفي
  .ُٖتا ًَٓىَ ذُوتني وَيُ َُٓ  .تا ًٓىَ ُٖفتنيُوَ يُ َٓ

   .يُ َٔ ُٖتا ًَٓىَ ذُوتني    .يُ َٔ تا ًٓىَ ُٖفتني 
  .ٖاتىوَ وَنىتُى يُ بُٖؿتُ        .ُٖاتط ُوَنىتُى يُ وَٖؿت

  .نىتُى يُ بُٖؿي ٖاتىوَ          .نىتُى يُ وَٖؿي ٖاتطُ
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 بةشي سيَيةم
 

 رةكاىي ِرشتة هة ِرووي ِرؤىاىةوة:ِرشتة و جؤ 5-1
 ثًَٓاغٍُ ضِغتُ :  5-2   

واْطتٍُ  ضِغتُ يُ ظَاٌْ نىضزٍ زا ظؤض ثًَٓاغٍُ جًاواظٍ بؤ نطاوَ ُٖض ضِيَعَإ ْىوغُ يُ ضِ
تًَطُيؿنت و ضيَباظَ ظَاُْواٌْ يُنٍُ ثًَٓاغٍُ نطزووَ , يُ ضِواْطتٍُ ضيَبتاظٍ ضيَعَتاٌْ نتؤٕ     
)ضيَعَاٌْ زيَطئ( ثًَٓاغٍُ ضِغتُيإ نطزووَ , تًؿهًإ خػتىتُ غُض ةيٌُْ واتاٍ ضِغتُ ْتُى  

 )ُٓضى و ضِؤْإ( .
اْتًني يتُ ضِواْطتٍُ ضِؤْاْتُوَ     ًَُُٓ يُ ْاو َُٖىو ثًَٓاغُنإ ُٓو ثًَٓاغُيُ بُ ثُغتُْس زَظ 

زَضِواًَْتُ ضِغتُ و ضِغتُ بُ طُوضَتطئ زاٍُْ ٓاغيت ضِغتُغتاظٍ زازًََْي.))ضِغتتُ طتُوضَتطئ    
 . 71زاٍُْ ظَاُْ يُ ضِووٍ ضِؤْاُْوَ غُضبُخؤبًَي((

ضانٌ ُّٓ ثًَٓاغُيُ يُوَ زايُ , نُ ضاضَغُضٍ ططفيت ضِغتٍُ ْاغازَ زَنات , ُٖض ضتُْسَ  
ٌ بُضُّٖ ًَٖٓإ و طىيَعاُْوَزا ضِغتُ واثًَٓاغُ زَنطٍَ , نُ ضِغتُ يتُ ططيَتٌ ْتاوٍ و    يُ ضِيَعَاْ

ططيٌَ ناضٍ ثًَو زيَي . بُّ ثًًَُ زإ بُ ضِغتٍُ ٓتاَيؤظزا ْاًَْتي , ضتىْهُ يتُ ضِواْطتٍُ ٓتُّ       
ٕ و يتُ  ضِيَعَاُْوَ ضِغتٍُ يًَهسضاو و ٓاَيؤظ يُ ضِِِؤْاٌْ شيَطَوَيإ زا زوو ضِغتٍُ غازَ يتإ ظيتاتط  

ضِؤْاٌْ غُضَوَزا يًَهسضاوٕ , بُواتايُنٌ تط يُ ضِواْطٍُ ضِيَعَتاٌْ بُضٖتُّ ًَٖٓتإ زا ضِغتتٍُ     
غازَ زؤخًَهٌ ضِؤْاٌْ ًًُْ , بَُيهى زؤخٌ طىاغتُٓوَيُ و بُْسَ بُ ضِيَعَتاٌْ طىيَعاْتُوَ ْتُى    

 .72بُضُّٖ ًَٖٓإ 
 
 جؤضَناٌْ ضِغتُ: 5-3
 ضِغتٍُ غازَ -1
 ضِغتٍُ يًَهسضاو -2

 ٓاَيؤظ ضِغتٍُ -3

                                                           

  98:  1990ُواٌْ ,  ذلُس َعطوف فتاح , ظَاْ -71

ُٖضضُْسَ يُّ ناضَزا ثؿتُإ بُ ضِواْطٍُ بُضُّٖ ًَٖٓإ بُ غتىوَ يًَطَزا بُثًَىيػيت زَظاًْني بؤ ضووٕ  -72
 . نطزُْوٍَ ُْٖسٍَ ةيٌُْ ضِيَعَاٌْ ؾًَىَ ظاضَنُ غىوز يُ بَُٓاٍ ضِؤْاْهاضيُناًْـ وَضبططئ
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 (: simple sentenceضِغتٍُ غازَ )   5-4
 غازَتطئ ضِغتُ يُ )ف . ظ . ف (زا يُ ططيًَُنٌ ْاوٍ و ططيًَُنٌ ناضٍ ثًَو زيَي . 

 
 وَى:  

 
 ضاوإ خُفي .                                             ضاوإ ْىوغي .

 ُٓو نُوت .       ُٓو نُفي .                                          
 نَُىتط باٍَ ططز .                                          نؤتط فطٍ .

 ضاويَص زويَهُ يُ ؾاض خُفي .                             ضاويَص زويَينَ يُ ؾاض ْىوغي .
 ُٖض طُؾبني ؾُوَنٌ ٖات .                             ُٖض طُؾبني بُياٌْ ٖات .

ُٓو زو طىَيُ ضَْطًُٓ وَ ثا ٖاتٔ .                تُْٗا ُٓو زوو طىَيُ جىاُْ بتُ ثتٌَ   تًُْا 
 ٖاتٔ .
 

 ضاوإ خُفي
 ضِ

 
              

 ط.ى                  ط.ٕ                                             
 

 ناض                     ْاو                                           
 

 خُفي                ضاوإ                                           
 

بامسإ يُ فطاوإ نطزٌْ ضِغتُ نطزووَ بؤيتُ      ,ثًَؿرت بُ ياضَُتٌ جؤضَناٌْ ططٍَيُبُضُٓوٍَ 
 بُ ثًَىيػيت ْاظاْني زووباضَ بُغُضياْسا بضًُٓوَ .
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 ضِغتٍُ يًَهسضاو :  -2 5-5-1 
 ثًَٓاغٍُ ضِغتٍُ يًَهسضاو : 5-5-2 

: ))  ضِغتُيًَهُ يُ زوو يتإ ثترت يتُ ضِغتتُ ثًَهٗتاتىوَ , نُبُياضَتُتٌ       ضِغتٍُ يًَهسضاو
 .(( 73ٓاَطاظٍ تايبُت بُ يُنُوَ بُغرتاوُْتُوَ و يهاوٕ طُيؿتىُْتُ يُنرت

َ     ضِغتٍُ يًَهسضاو طاظٍ : )) ُٓو ضِغتُيُ نُيُ زوو ضِغتُ وَيا ظيَرت ثًَتو زيَتي بتُ ٖتؤٍ ٓتا
يًَهسَضَوَ. ُٓو ضِغتاٍُْ بُؾساضٍ ضِغتٍُ يًَهسضاو زَنُٕ يَُُٖإ باضو ضِازٍَ غًٓتانػٌ زإ 

 .(( 74و خاوٌَْ َُٖإ ثًٍُ غُضبُخؤيني
ُٓو ضِغتُيُ , نُيُ زوو ضِغتٍُ غازَ يإ ظؤضتط ثًَتو زيَتي بتُ ثًَتٌ      )) :ضِغتٍُ يًَهسضاو

ُخؤٕ يتُ ٖتَُىو باضيَهتُوَ )غًٓتانػتٌ,     ثًَىيػي, ُٖضيُى يُ ضِغتُ غازَنإ ضِغتٍُ غتُضب 
واتايٌ....( ٓاَطاظَ يًَهسَضناًْـ ضِؤَيًَهٌ ٓاؾهطا زَبًتٓٔ, يتُ ثًَهتُوَ بُغتتُٓوٍَ ضِغتتُ      

 . (( 75غازَنإ
)) ُٓو ضِغتُيُيُ نُ يُ ُٓجناٌَ يًَهساٌْ زوو ضِغتُ يإ ظيتاتط زضووغتي    ضِغتٍُ يًَهسضاو:

ُوَ زَبُغتتًَتُوَ, ٖتُض ضِغتتُيُى وَى ضِغتتُيُنٌ     زَبًَي, ٓاَطاظٍ يًَهسَض بُؾُناٌْ بُيُن
غُضبُخؤ و ثطِ يُ ضِووٍ ضيَعَاُْوَ ضَِفتاض زَنات و ٓاَطاظَنُ ْاضًَتُ ْتاو زاضؾتتين ضغتتُنُ,    

 . ((76بَُيهى تًُْا ضِغتُنإ بُيُنُوَ زَبُغتًَتُوَ
 

 زضووغي نطزٌْ ضِغتٍُ يًَهسضاو:   5-5-3   
وَ بُ ياضَُتٌ شَاضٍَ ططيٌَ ناضٍ يُ ضِغتُنُزا زيتاضٍ  يُ ضِووٍ شَاضٍَ ضِغتُناُْ       

زَنطيَي, واتُ ضُْس ططَيتٌ نتاضٍ يتُ ضغتتُنُزا ٖتُبًَي ُٓوَْتسَ ضِغتتٍُ غتازَ يتُ ضِغتتُ           

                                                           

ٍ ؾىيَٓهُوتىوخىاظ يُطٍَُ ضِغتٍُ ؾىيَٓهُوتىوٍ زياضخُضٍ يُ ز. ابطاًِٖ ععيع ابطاًِٖ , ضِغتٍُ يًَهسضاو -73
 191:   1980زيايًَهتُ ْاوَْسٍ يُناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ زا , 

 71:   1986ز. نىضزغتإ َىنطياٌْ , غًٓتانػٌ ضِغتٍُ غازَ يُ ظَاٌْ نىضزٍ زا ,  -74

 66:   1991عُبسوَيآل ذىغًَٔ ضَِغىٍ , ْانطزٕ يُ نىضزيسا  ,   -75

 39-38:  2004ؾًًَط ضَِغىٍ ذلَُُز , ياغاناٌْ زاضؾتين ةضِغتٍُ زياضخُضٍ يُ ظَاٌْ نىضزيسا ,  -76



 116 

يًَهسضاوَنُزا ُٖيُ. ُٖضضُْسَ ُّٓ تًَطوآًُْ بؤ ضِغتٍُ يًَهتسضاو زَبًَتتُ ٖتؤٍ تًَهتَُيٌ يتُ      
 .77ضِؤْاُْوَزَغي ًْؿاْهطزٌْ جؤضَناٌْ ضِغتُ يُ ضِووٍ 

  
  زضووغي نطزٌْ ضِغتٍُ يًَهسضاو بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ يًَهسَض: 5-5-4  

َؤضفًٌُ يًَهسَض زوو ضِغتٍُ غازَ بُ يُنُوَ زَبُغتًَتُوَ و ْانُويَتُ ْاو غتٓىوضٍ ٖتًض   
 . 78ناًََو يُ ضِغتُ غازَنإ 

, ْتُى , وَيتٌ ,   يُ ) ف . ظ . ف (زا نؤََُيًَو َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ وَى ) و , تا , ُْ   
 بُؽ ...تاز ( ُٖيُ نُ ُٓضنٌ ثًَهُوَ ططيَساٌْ ضِغتُنإ زَطًَطٕ.

 وَى :
 
 َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ ) و (  -1

 وَى:
 (142ؾا َطزووَ و ؾاطُضزاُْ . )طُ.ٍَُٓ,ٍضزاُْ.                   ؾا َطزطُ و ؾاطُ

 ا .              َاْطا َطز و زؤ بطِ.                   َاطا َطز و بريَ بطِيا  
 زََيًٌَ غًَىيَهٔ و بىوَ بُ زوو نُضتُوَ .طٔ و بىيُ وَ زونىتُوَ.      ٓىيؿٌ غًعًَ

 َاطا َطز و بريَبطِيا
 ضِ

 
 

 ضِؽ                 ّ.يٌَ                          ضِؽ                           
 
 
 بريَبطِيا            و                    َاطا َطز                             
 

                                                           

  39) ؽ. ث (:  -77

 زَؾًَي يُ ًَْىإ ضِغتُنإ ويَططىٍَ زابٓطيَي وَى ثًَىيػتًُنٌ ْىوغني. -78



 117 

 َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ ) تا ( -6
 وَى :
 ضاويَص زاًْؿي تا ضاوإ ٖات .   إ ٖات.                    ضاويَص ًْؿي تا ضاو   

 ْامن ُْ خىاضز تا نطيَهاضَنإ ُْٖاتٔ .     اضطُضيٍُ ُْٖاتٔ.            ْإ ُْخىَضزّ تا ن
 ( 223ٌ يُ تا غُط بهُفًَطُ ؾىومن.             )طُ. ٍُٓ َ, ٍْإ يُ بٔ ُْٖطًَِ ْ

 ْإ يُشيَط ُْٖطًَِ ٌْ يُ تا غُط بهُويَتُ ؾىيَِٓ .
      

 ضاويَص ًْؿي تا ضاوإ ٖات
 ضِ

 
  
 ضِؽ                   ضِؽ                          ّ.يٌَ                       
  
 

 تا                         ضاوإ ٖات                      ضاويَص ًْؿي          
ُْٖسيَو جاض َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ ) تا ( يُغُضَتاٍ ضِغتٍُ يًَهسضاو زيَي, واتُ ضِغتتُ       

غازَنإ ثًَهُوَ زَبُغتًَتُوَ, ياخىز بُواتايُنٌ تط ؾتىيَين ختؤٍ يتًَُْىإ ضِغتتُ غتازَنإ      
 ٍ ضِغتُ .بُجًَسًًًَََٖي و زيَتُ غُضَتا

 وَى:
 تا َُقاف ُٖيُ , زَؽ خؤت َُغىوتًَُٓ .َؽ خىَت َُغعٕ .     تا َُقاف ُٖؽ , ز

 تاطىض غاَيُ وَ طا بىٍ , جُضط خاوٌَْ وَ ٓاو بىٍ .      
 تا طؤيُى بُ طا بىو , جُضط خاوٌَْ بُ ٓاو بىو .
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 تا َُقاف ُٖؽ , زَؽ خىَت َُغعٕ.
 ضِ

 
 

 ضِؽ  ضِؽ                                             ّ.يٌَ                
                             

 
 زَؽ خىَت َُغعٕ َُقاف ُٖؽ                           تا                     

 
 َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ ) بُؽ ( : -3

غتٍُ غازَ يإ ظياتط يُ َُٖىو َؤضفًَُُ يًَهسَضَنإ ظياتط بُناضزيَي بؤ بُغتُٓوٍَ زوو ضِ
 تُْاُْت يُ )ف . ظ(َنُزا ظؤض جاض يُ ؾىيَين )وَيٌ ,...تاز( بُناضزيَي.

 وَى:  
 قػٌَ ُٖظاضَ بُؽ زواٌْ وَناضَ

 ضِ
 
 

 ضِؽ                     ّ.يٌَ                    ضِؽ                              
 
  
 زواٌْ وَناضَ                بُؽ                    قػٌَ ُٖظاضَ                   
 
 
 قػُ ُٖظاضَ , بُؽ زواٌْ بُناضَ .  اٌْ وَناضَ.             قػٌَ ُٖظاضَ بُؽ زو 

 َٓساَيُنُ ُْخؤؾُ بُؽ زيَي .                                   َٓاَيُطُ ُْخىَؾُ بُؽ تًَي .                 
 ظغتإ ٖات بُؽ غاضز ُْبىو .                      ظَػإ ٖات بُؽ غُضز ُْوٍ.
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 َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ ) وَيٌ (: -4
ظؤض جاض َتؤضفًٌُ يًَهتسَضٍ ) بتُؽ ( يتُ ؾتىَيين ) وَيتٌ ( بتُناضزيَي و بتطَوٍ ٓتُّ          

 ٍُ يُ بُناضًَٖٓاْسا نُّ نطزووَ.َؤضفًُ
 وَى: 

 جىاُْ , بَُياّ بضىونُ .باخُنُ بىيضطُ .                     باغُطُ ضَْطًُٓ , وَيٌ 
 نُضنىى خؤؾُ , بَُياّ طُضَُ .                     نُضنىى خىَؾُ , وَيٌ طُضَُ .  

 ظؤضّ خىيَٓس , بَُياّ غُض ُْنُومت . ُنُفتِ .                       فطَخىًَِْ , وَيٌ غُضْ
 

 نُضنىى خىَؾُ وَيٌ طُضَُ.
 ضِ

 
 

 ضِؽ         ّ.يٌَ                             ضِؽ                          
 
 
 طُضَُ       وَيٌ                            نُضنىى خىَؾُ                
 
 :79َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ ) ُْ.....ُْ ( -5

 وَى:
 ُْ تاوغإ غُضزَ ُْ ظَػإ طُضَُ.                  ُْٖاوئ غاضزَ ُْ ظغتإ طُضَُ .

 (. 227ُضّ ُْ ضىوثٌ نًـ.                     )طُ.ٓاٍَ,ٍُْ َُٓيجُضطُ ن
 ُْ ؾايٌ نُضّ ُْ ضؤثٌ نًَؿِ .

 ُْ نىُْ ْعيو ٓاوإ ُْ زويتُ ْعيو باوإ .
 ُْ نىْسَ ْعيو ناٌْ ,  ُْ نض ْعيو َاٍَ باوإ . 

                                                           

ظَاٌْ ُٓزَبٌ ًُٓتطؤٍ   (ٍ ُْٖسٍَ ٓاَطاظٍ غًٓتانػٌ ي17ًُٓرباًِٖ , يُ ةثُضٍَ ) ز. ًٓرباًِٖ عُظيع -79
 .نىضزيسا , )ُْ( بَُؤضفًٌُ يًَهسَض زاْاًَْي , بَُيهى بُ جًَٓاوٍ ُْيف زازًََْي
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 (233ُُْٓيُ وَختُ , ُْ ُٓوَ وَختُ .                             )طُ.ٓاٍَ,ٍ
 اتُ , ُْ ُٓوَ ناتُ .ُْ َُُٓ ن 
 

 ْعيو ٓاوإ ُْ زويتُ ْعيو باوإ ُْ نىُْ
 ضِ

 
 

 ضِؽ                                  ّ.يٌَ                ضِؽ                            
 

 
 زويتُ ْعيو باوإ            ُْ                        وإ          نىُْ ْعيو ٓاُْ    

 
        ………………………    
 
 َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ ) ُْى ( -5

 وَى:
 ْإ وَ تًؤَيُ ُْى وَ غًَىَيُ.                              ْإ بُ ْاوضُواُْ ُْى بُ مسًًََُ .

 (225ْإ بسَ وَ غُط ُْى وَ غفًُ.                                        )ط.ٓاٍَ,ٍ
    ْإ بسَبُ غُط ُْى بُ غفًَُ.   
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 ْإ وَ تًؤَيُ ُْى وَغًَىَيُ.
 ضِ

 
 

 ضِؽ            ّ.يٌَ                       ضِؽ                                
 
 
 وَغًَىَيُ           ُْى                        ْإ وَ تًؤَيُ                       
 
 َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ )ُٓوجا(: -6

 وَى:
 (       91قػُ ضٌ بهُضَوَ ُٓوجا بىيؿُ .          )ثُ.م.ٕ,ٍ

 قػُ جًا بهُوَ , ًٓٓحا بًًٌََ  .
 ٓاوات واٍُْ خىيَٓس , ًٓٓحا ٖات .      ىٌَْ , ُٓوجا ٖات .           ٓاوات زَضؽ خ

 ظؤضّ خىيَٓس , ًٓٓحا غُضنُومت . فطَ خىًَِْ , ُٓوجا غُضنُفتِ .                     
 قػُ ضٌ بهُضَوَ ُٓوجا بىيؿُ

 ضِ
 
 

 ضِؽ               ّ.يٌَ                       ضِؽ                             
 
 

 بىيـ                   ُٓوجا                  قػُ ضٌ بهُضَوَ               
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 .80َؤضفًٌُ يًَهسَضٍ )ف( -7
 َى:و

 َٔ نىضزّ تؤف نىضزٍ .زٍ .                        َٔ نىضزّ , تٓـ نىض
 ضاوإ بُ غاض ٖات , ٓاواتًـ بُخؤؾٌ .  ات , ٓاواتًـ وَخىَؾٌ .        ضاوإ وَتاو ٖ

 ظغتإ غاضزَ , ٖاويٓاًْـ طُضَُ .          ظَػإ غُضزَ , تاوغاًْـ طُضَُ .    
 َٔ نىضزّ  تٓـ نىضزٍ

 ضِ
 
 

 ضِؽ            ّ.يٌَ                        ضِؽ                               
 
 

 تٔ نىضزٍ           ف                     َٔ نىضزّ                             
 
 (: complex sentence)  ٓاَيؤظضِغتٍُ  -3 5-6-1

  :ٓاَيؤظ ثًَٓاغٍُ ضِغتٍُ   5-6-2
ضاوَ نىضزٍ ياٍُْ نُ باغًإ يتُ ضِغتتٍُ ٓتاَيؤظنطزووَ , زيتاضَ غتُضَتا        ظؤضبٍُ ُٓو غُض

ثًَٓاغٍُ ضِغتٍُ ٓاَيؤظ زَنُٕ ًَُُٓ يًَطَزا ُٖوَيسَزَئ ضُْس ثًَٓاغُيُى خبُيُٓ بُضضاو نتُ يتُ   
ةيُٕ ضِيَعَإ ْىوغُناُْوَ خطاوَتُ ضِوو بُ َُبُغيت يُى ةنطزُْوٍَ خاَيٌ نتؤى و جًتاواظٍ   

 ُْٖسيَو ةيٌُْ تط.ًَْىاًْإ و 
, نتُ  جًاواظ زَطىتطيَيبُتًَهَُيبىوٌْ زوو ضِغتٍُ يُ ضِووٍ غًٓتانػُوَ )) ضِغتٍُ تًَهٍَُ:

 ((.81يُنًَهًإ غُضَنًُ و ُٓوزيًإ ؾىئَ نُوتىوٍ ضِغتُ غُضَنًَهُيُ

                                                           

 :ظاًْاضٍ ظياتط زَضباضٍَ َؤضفًٌُ ) ف ( بطواُْ ُّٓ غُضضاوَيُ بؤ  -80
 86-83:   2000ز. غاجًسَ عُبسوآل فُضٖازٍ , َؤضفًٌُ ) ف ( يُ نىضزٍ ْاوَضِاغتسا ,  

 .76:  1986زغتإ َىنطياٌْ , ز. نىض  -81
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)) يُ زوو ضِغتُ )ثاضضُ ضِغتُ( يتإ ثترت ثًَتو زيَتي و بُياضيتسٍَ وؾتٍُ        ضِغتٍُ ٓاويَتُ:
 . ((82ضَوَ )ضاْاوٍ يًَهسَض, ٓاَطاظٍ يًَهسَض( زَزضيَتُ زَّ يُنرتيًَهسَ

)) ضِغتٍُ ٓاويَتُ يُ زوو ضِغتٍُ غازَ يإ ظؤضتط ثًَو زيَي , بُآلّ يتُ ْتاو    ضِغتٍُ ٓاويَتُ:
ضِغتُ غازَناْسا يُنًَهًإ غُضَنًُ )ؾاضِغتتُ(يُ و ٓتُواٌْ تتط ةوَنتني )ثاضِغتتُ( شَتاضٍَ       

 . ((83ُغي و ٓاضَظووٍ قػُنُض زَطؤضِيَيثاضِغتُناٌْ بُثًٌَ َُب
)) زَؾٌَ ضِغتٍُ ٓاَيؤظ وَى نؤََُيتُ ثاضغتتُيُى تًَتٌ بطِواْتطٍَ, نُبتُةٍ        ضِغتُ ٓاَيؤظ:

نَُُوَ يُ ضِغتُيُنٌ غُضَ و ضِغتُيُنٌ بُْس )زياضخُض( يإ ضُْس ضِغتُيُنٌ زياضختُض ثًَتو   
 .(( 84بٌَ

غتٍُ ؾىيَٓهُوتىوزا ثًَتو ٖتاتىوَ, نُٖتُض    يُ ضِغتُيُنٌ غُضَنٌ و ضِ)) تًَهٍَُ: ضِغتٍُ
يُنُيإ ضؤَيٌ زياضيهطاوٍ غًٓتانػٌ خؤيإ ُٖيُ. باضٍ ؾىيَٓهُوتين ضِغتٍُ ؾىيَٓهُوتىو بُ 
ًَىَغتتُ, نتُ يتُ ٖتَُىوإ ٓتاَطاظٍ         ضِغتٍُ غُضَنًًُوَ بُ نؤََُيُ ٖؤيتُنٌ غًٓتانػتٌ ث

 ((.85 ضِغتٍُ ؾىيَٓهُوتىوطُيُُْضَ, نُُّٓ ٓاَطاظَ زَضًَتُ ًَْى ثًَهًَٗٓإ و زاضؾتين
)) ضِغتٍُ ٓاويَتُ يإ )تًَهٍَُ( ُٓو جؤضَ ضِغتُ ْاغازاُْ زَططيَتُوَ, نُ يُ   ضِغتٍُ ٓاويَتُ:

ثرت يُ ضِغتُيُنٌ غازَ ثًَو زئَ و يُ َُٖىو ضِغتتُ غتازَنإ تتًُْا ضِغتتُيُنًإ غتُضَنًُ      
Independent clause  ٌَزَوتطٍَ, غُضجُّ ضِغتتُناٌْ  و ْاتىاْطٍَ ةبسضٍَ, نُ )ؾاضغتُ(ٍ ث

 . ((86و زَتىاْطٍَ ةبسضيَي , نُ )ثاضغتُ( يإ ثٌَ زَوتطٍَ  Dependent clauseتط ةوَنني 
 ُٓوٍَ ًَُُٓ زََاُْويَي يُّ ثًَٓاغاُْزا بًإ خُيُٓ ضِوو بطييت يُ يُ ضُْس خاَيًَو :

ٌ زوو ضِغتتُ ) تًَهتٍَُ   ُجناَُْٖسيَو يُ ضِيَعَإ ْىوغُنإ زََئًَ ضِغتٍُ ٓتاَيؤظ يتُ ٓت    -1
, يًَهسإ, ثًَهٗاتٔ ( زضووغي زَبًَي , بُآلّ َُضد ًًُْ تُْٗا يُ ٓتُجناٌَ زوو ضِغتتُوَ   بىوٕ

 زضووغي بًَي, يُواُْيُ زوو ضِغتُ يإ ظياتط بًَي . 
 

                                                           

 .14:  1989يًَصُْيُى يُ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ , نتًَيب ظَإ و ُٓزَبٌ نىضزٍ ,  -82
 . 80:   1991عُبسوَيآل ذىغًَٔ ضَِغىٍ ,   -83

 .87:   2003غاجًسَ عُبسوَيآل ,  -84

 .5:   2004ز. نىضزغتإ َىنطياٌْ, غًٓتانػٌ ضِغتٍُ تًَهٍَُ ,  -85

 .52:  2005بسوَيآل ذىغًَٔ ضَِغىٍ ,  ز. عُ -86
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 وَى:  
 ضاوإ يُ بإ زيىاضَطُ باظٍ نىتا و زاوَظيُ بإ ظَويًُطُ , نُ ضطيًُ ٓاوات , ٖات . 

 غُض زيىاضَنُ باظٍ زا و زابُظيُ غُض ظَويًُنُ , نُ باْطٌ ٓاوات نطز , ٖات .ضاوإ يُ 
 يُزوو ضِغتٍُ غازَ ثًَو زيَي: -2

ضِاغتُ ُٓطُض َُبُغتًإ ضِغتٍُ غُضَنٌ بًَي , ضىْهُ بُ ثًٌَ ثًَٓاغٍُ ضِؤْاْهاضَنإ بتؤ  
. بُآلّ ضِغتُيُنٌ 87ي ((ضِغتُ )) ضِغتُ طُوضَتطئ زاٍُْ ظَاُْ يُ ضِووٍ ضِؤْاُْوَ غُضبُخؤ بًَ

 ةوَنٌ غُضبُخؤ ًًُْ بُْسَ بُ ضِغتٍُ غُضَنٌ يُوَ .
يُبُناضًَٖٓاٌْ ظاضاوَزا جًاواظٍ يُ ًَْىاًْاْسا بُزٍ زَنطيَي ُْٖسٍَ بُ ) تًَهٍَُ(  يتإ            -3

 ) ٓاويَتُ ( ُْٖسيَهٌ تط بُ ) ٓاَيؤظ ( ْاوٍ زَبُٕ . 
ضفًٌُ طُيُُْض( , نُضتٌ ُْٖتسٍَ ٓتاَطاظ ضتُْس     جُخي زَنُُْ غُض ٓاَطاظَنإ )َؤ -4

ُٓضنًَهًإ ُٖيُ و بُثًٌَ بُناضًَٖٓاًْإ يُ ضىاضضًَىٍَ ضِغتتُزا ُٓضنتُناًْإ زَطتىضٍَِ ضتُْس     
. زواتتط بتاؽ يتُ فتطَ ٓتُضنٌ ٓاَطاظَنتإ       88جؤضَ بُيُنُوَ بُغتًَٓهٌ جًاواظ ًْؿإ زَزَٕ

 )َؤضفًُُ طُيُُْضَنإ( و واتاٍ جًاواظيإ زَنُئ .
 
 بةشةكاىي ِرشتةي ئاهؤز :  5-6-3

 يُ ظَاٌْ نىضزٍ و ) ف . ظ. ف ( زا ضِغتٍُ ٓايؤظ يُ غٌَ بُؾٌ غُضَنٌ ثًَو زيَي:
  (Independent clause)  ِضغتٍُ غُضَنٌ                         -1
 (Dependent clause)ةِضغتُ                                       -2

 (Relative morpheme)                َؤضفًٌُ طُيُُْض        -3

 

 :ضِغتٍُ غُضَنٌ -1  5-6-4
ضِغتٍُ غُضَنٌ ضِغتُيُنٌ غُضبُخؤٍ زاٍُْ غًٓتانػًًُ وَى ضِغتُيُنٌ غازٍَ ٓاغايٌ        

 ػٌ يُطٍَُ زَوضوبُضٍ خؤيسا ًًُْ.ضَفتاض زَنات, ثُيىَْسٍ غًٓتان
 

                                                           

 .100-99:  1990, ذلُس َعطوف فتاح -87

 .200:   2002, قُيؼ نانٌ تىفًل  -88
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 وَى: 
 ُٓو نؤتطَ , نُ فطٍ جىإ بىو .              ُٓو نَُىتطَ , نُ باٍَ ططز ضَِْطني بىٍ .   

 ثًَؿُُضطُطإ , نُ ضَغًُٓ ةَإ فطَ زَيًإ خىَف بىٍ .
 ثًَؿُُضطُنإ , نُ طُيؿتُٓ ةَإ ظؤض زَيًإ خؤف بىو . 
 

ًَؿتُُضطُطإ فتطَ زَيًتإ ختىَف بتىٍ(         ُٖضيُى يُ ضِغتُناٌْ )نَُىتط ضَِْطتني بتىٍ , ث
 ثُيىَْسٍ بُ بُؾُناٌْ تطٍ ضِغتُناُْوَ ًًُْ . ضِغتُيُنٌ غُضَنٌ و غُضبُخؤٕ 

 
 ُٓو نَُىتطَ , نُ باٍَ ططز ضَِْطني بىٍ.

 ضِ
 
 

 ةضِ             ّ.ط                             ضِؽ                             
 
 

 ---                              ---          ُٓو نَُىتطَ ضَِْطني بىٍ       
 
  ةضِغتُ :-2  5-6-5

ػتتًُناٌْ ضِغتتٍُ تًَسايتُ ,    )) ُٓوبُؾُيُ يُ ضٍِِغتٍُ ٓاَيؤظزا نُ ُٖضضُْسَ نُضغتُ ثًَىي
ْاتىاٌَْ وَى ضِغتُيُنٌ تُواو غُضبُخؤ بىَغيتَ , بَُيهى يُ ضِووٍ ضِيَعَاُْوَ بتُ ضِغتتٍُ    بُآلّ

 . 89غُضَنًًُوَ بُْسَ . ((
 

 وَى:
 زوعازَنُّ , بَُيهى زوعاّ بطاتُ ةٍ خىا .     90. ْعاطُّ, ؾايُز ْعاّ وَةٍ خىزا

                                                           

 41:  2004ؾًًَط ضَِغىٍَ ذلَُُز ,   -89

 92:  1985عبساحملػني بين ويؼ , بُضاوضزيَهٌ ًَْىإ ) ظاضٍ نطَاجنٌ خىاضوو( و  ) ظاضٍ طُضَُغًَط(  ,  -90
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 َاْطًَهُ ُّْ زيىَ , بؤيُ زٍَ ططامن .ايُ زٍَ ططامن .              َاْطًَطُ ُْ ُغٌَ , ُٓضِ
 زوشَٔ وضٍَ َُْا بؤيُ خؤٍ زابُزَغتُوَ    ُٓضِايُ خىٍَ زاوَزَغُو.    زوشَٔ جىضعُتٌ منا ,

 , ُٓضايُ زٍَ ططامن , ُٓضايُ خىٍَ زاوَغُوَ (. ُٖضيُى يُ ضِغتُناٌْ ) ؾايُزْعاّ
ثًَىيػتًإ بُ تُواونطزٌْ واتاٍ ضِغتُنإ ُٖيُ , ضىْهُ ًٖضتًإ بتُبٌَ ضِغتتُ غتُضَنٌ     

) ْعاطُّ وَةٍ خىزا , َاْطًَهُ ًُُْغٌَ , زوشَٔ جىضعُتٌ منا ( ضِؤْاُْنُيإ تتُواو   يُناٌْ
 ْابًَي .

         
 ُ زٍَ ططامنطُ ُْ ُغٌَ , ُٓضِايَاْطًَ

 ضِ
 
 

 ةضِ       ّ.ط                              ضِؽ                                   
 
 

 ُٓضِايُ زٍَ ططامن                      -----                       ------         
 
 َؤضفًٌُ طُيُُْض: -3  5-6-7 
تٍُ ٓتاَيؤظ بُيتُى زَطُيتًَُْي , زَؾتًَي يتُ      ُٓو َؤضفًُُيُ نُ ُٖضزوو بُؾتُنٍُ ضِغت   

ُْٖسيَو ضِغتُ َؤضفًٌُ طُيُُْض يتُ ضِؤْتاٌْ غتُضَوَزا زَضُْنتُويَي , ضتىْهُ َتؤضفًًَُهٌ       
 ( يُ زَضنُوتٔ ُْى ُْبىوٌْ يُ ْاو ضِغتُزا .Optionalغُضثؿهًُ )

 وَى:
 اضَنُ بىو فطٍ نؤتطَنُ , نُ يُ غُض زاضَطُ بىٍ باٍَ ططز       نَُىتطَطُ , نُ يُ بإ ز

 ضاويَص , نُ ظؤض خىيَٓسٍ غُضنُوت .        ضاويَص,  نُ  فطَ خىٌَْ غُضنُفي .            
 طُؾبًين زاَيط , نُ َاَيًإ ٖا يُ ؾاض يُ ثطَ خُفي. 

 طُؾبًِٓ زايو , نُ َاَيًإ يُ ؾاضَ يُ ْاناو ْىوغي .    
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 نُ  يُبإ زاضَطُ بىٍ باٍَ ططز نَُىتطَطُ ,
 ضِ

 
 

 ةضِ                ّ.ط                    ضِؽ                                 
 
 

 --------  نُ                                              ------          
ٌَ َؤضفًٌُ طُيُْتُض يتُ ةضِغتتٍُ زياضختُضٍ ةبتسضيَي , ضتىْهُ َتؤضفًٌُ                زَؾ

بؤؾايًُ ثطِ زَناتُوَ نُ َؤضفًٌُ طُيُُْض بُجًٌَ زًًًَََٖي , بٌَ ُٓوٍَ خػتُٓغُضٍ )ٍ( ُٓو 
 .  91يُ  ضووٍ ضِيَعَاُْوَ ناض ضِغتُنُ بهات

 يُ ضِووٍ واتاوَف َُٖإ َُبُغيت ثًَؿرت زَطُيًَُْي .   
 وَى:

 ُٓو نَُىتطٍَ , نُ يُ بإ زاضطُ ًْؿي باٍَ ططز . 
 . ُٓو نؤتطٍَ , نُ يُ غُض زاضَنُ ًْؿي فطٍ

 ُٓو نىضَيًٍُ , نُ يُ  ؾاضٕ غُضنُفنت .             
 ُٓو نىضاٍُْ , نُ يُ ؾاض غُضنُوتٔ . 

 ُٓواٍُْ , نُ ضىويُٓ طُضزئ زٍَ خىَف بىئ .   
 ُٓواٍُْ , نُ ضىوُْ غُيطإ زٍَ خؤف بىوٕ .

ُ زَتىاْني َؤضفًٌُ طُيُُْض يُ ُٖضيُى يُو ضِغتاٍُْ غُضَوَ ةبسَئ بتٌَ ٓتُوٍَ نتاض يت     
 ضِغتُنُ بهات  يُ ضووٍ ضِيَعَإ و واتاوَ . 

 وَى:
 ُٓو نَُىتطٍَ يُبإ زاضَطُ ًْؿي , باٍَ ططز .

 ُٓو نؤتطٍَ يُ غُض زاضَنُ ًْؿي فطٍ . 
 ُٓو نىضَيًٍُ يُ ؾاضٕ , غُضنُفنت .

                                                           

 42:  2004ضَِغىٍَ , ؾًًَط  -91
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 ُٓو نىضاٍُْ يُ ؾاضٕ غُضنُوتٔ . 
 ُٓواٍُْ ضىويُٓ طُضزئ , زٍَ خىَف بىئ . 

 إ , زٍَ خؤف بىوٕ . ُٓواٍُْ ضىوُْ غُيط
 

بُآلّ ُٓو ضِغتاٍُْ نُ َؤضفًٌُ خػتُٓغُضٍ ) ٍ ( يإ يُطَُيساُْبًَي ْاتىاْطيَي َؤضفًٌُ 
طُيُُْض يُ ضِغتٍُ ٓاَيؤظ ةبسضيَي , ضىْهُ بُ ةبطزٌْ ُٖغي بُ ةواظٍ و ْاتتُواوٍ ضِغتتُنُ   

 .92زَنطيَي
 وَى:

 
  ٓاوات َٓاَيُ , نُ ؾًعط خىٌَْ .                 

 ٓاوات َٓساَيُ , نُ ؾًعط زَخىيَينَ .
 ضاويَص نُ , َاَىغاٍ َُنتُبُ فطَخاؽ ٓىيؿٌَ .

 ضاويَص , نُ َاَؤغتاٍ قىتاخباُْيُ ظؤض باف زََيٌَ . 
 نىضزغتإ يُ ٖىيط َُنُٕ , نُ ٓاظاز بىٍ . 

 نىضزغتإ يُ بريَُنُٕ , نُ ٓاظاز بىو.
 

عَاًُْتٌ و نُّ و نىضتٌ واتتاٍ ضِغتتُنإ   بُ ةبطزٌْ َؤضفًٌُ طُيُُْضٍ )نُ( ناض يُ ضِيَ
 زَنات .
 وَى :

 ٓاوات َٓساَيُ , ؾًعط زَخىيَينَ . ٌَْ .                      ٓاوات َٓاَيُ , ؾًعط خى
 ضاويَص, َاَؤغتاٍ قىتاخباُْيُ ظؤض باف زََيٌَ .    ُنتُبُ , فطَخاؽ ٓىيؿٌَ .  ضاويَص َاَىغاٍ َ
 نىضزغتإ يُ بريَُنُٕ , ٓاظاز بىو . ز بىٍ .           َُنُٕ , ٓاظا نىضزغتإ يُ ٖىيط

 

                                                           

  : بؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطِواُْ ُّٓ غُضضاواُْ -92
 43:  2004ؾًًَط ضَِغىٍَ ,  -ا
  49-41:   1980ٓرياًِٖ عُظيع ًٓرباًِٖ ,  -ب
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 جؤرةكاىي ِرشتةي ئاهؤز :
ضِغتٍُ ٓايؤظ يُظَاٌْ نىضزٍ زا طُيٌَ ةيٌُْ ضِؤؾٔ نطاوَتتُوَ و تًؿتهٌ يًَهؤيًٓتُوٍَ    
ظاْػيت ظؤض ةيٌُْ ضِؤؾٔ نطزؤتُوَ , يُطٍَُ َُٓاُْؾسا تا ًَٓػتاف ُْٖسٍَ تُّ و َص يُ بابُتٌ 

اَيؤظزا ُٖض َاوَ , بُ تايبُتٌ يُ ثتؤيني نطزْتٌ جؤضَنتاٌْ ضِغتتٍُ ٓتاَيؤظزا ٓتُوٍَ       ضِغتٍُ ٓ
ططفتُنُ طُوضَتط زَنات ُٓوَيُ جطُ يُ ةيٌُْ ضِؤْاٌْ طُيٌَ جتاض ثؿتي  بتُ بٓتَُاٍ واتتا       
زَبُغرتيَي بؤ ثؤيني نطزٌْ ضِغتُنإ بُتايبُتٌ ةضِغتُّ ) ٖؤٍ , َُضجٌ , َُبُغي و ٓاَاْخ 

( بُ ضِازَيُى , نُ ظؤضِ تًَهَُيٌ يُنرتزَبٔ و زَؾيتَ منىوُْيهٌ زياضٍ نطاو يُ ةٍ و ..... تاز 
ضِيَعَإ ْىوغًَو غُض بُ ثؤيًَو بًَي , نُ جًاواظبًَي يُطٍَُ ضِيَعَإ ْىوغًَهٌ تط تُْاُْت ٓتُّ  

 . 93زياضزَيُف يُ غُضضاوَ ضِيَعَاًُْناْسا بُزٍ زَنطٍَ  
ضاو ُْطرياوَ , واتا نطاوَ بُ بَُٓايُى بتؤ ثتؤيني نتطزٕ ,     ٓاؾهطايُ ةيٌُْ ضِؤْاٌْ يُ بُض

ُٓوا ثؿي بُ غُيًكُ واتايُنإ يإ نؤْتًَهػيت قػُنطزٕ زَبُغتًَي , تُْاُْت ثؤيني نطزُْنُ 
ًَىَيُى زَضزَضًَي نُ ضُْسٍ ثتؤيني بهتٍُ ٓتاضَظوو زَنُيتتُوَ  نتُ جتاضيَهٌ تتط و بتُ          بُؾ

 ؤيًين بهُيتُوَ .ؾًَىَيُنٌ تط و زوو باضَ و غٌَ باضَ ث
يًَطَزا ًَُُٓ ْاتىاًْني ظاًْاضيُنٌ ظياتط خبُيُٓ غُض ُٓو خُضَاٍُْ نُ يُّ بتىاضَزا نتطاوَ و   
يُ ثًَهٗاتٍُ ضِغتٍُ ٓاَيؤظ بسويَني . بؤيُ ُٖوٍَ زَزَئ ٖاوبُؾًًُى بهتُئ يُضاضَغتُضنطزٌْ   

       ٕ ضاضَغتُضبهُئ ,      ُٓو ةيُُْ ُٓو تتُّ و َصيًتٍُ ضِغتتٍُ ٓتاَيؤظ و طتطفيت ثتؤيني نطزْتُنا
ثؤيًًَٓهٌ ْىٍَ بؤ ضِغتٍُ ٓاَيؤظ زابطِيَصئ , ُٖض ضُْسَ ُّٓ ثؤيًُٓ بُؾًَو يُ ططفتُنإ ضاضَغُض 

 زَنات , بَُياّ ططفي يُ ْاو وضزَناضيًُناٌْ نؤََُيٍُ زووَّ زا زًًَََٓي .
ضِغتتُيإ  بُ وضز بىوُْوَ زَطُيُٓ ُٓو ُٓجناٍَُ , نُ غُضضتاوَ ضِيَعَاًْتُ نىضزيًتُنإ ة   

                                بُغٌَ ؾًَىَ ) نؤٍََُ ( ثؤيني نطزووَ , بُّ ؾًَىاُْ :

      
 نؤََُيٌ يُنُّ :   
 ةضِغتٍُ زياضخُضٍ :

ُّٓ ضِغتاُْ يُغُض بَُٓاٍ غًٓتانػٌ زووضيُ ) واتا ( جًا زَنطيَُٓوَ و ٓتُّ تايبُتًاْتٍُ   
 خىاضَوَيإ ُٖيُ : 

                                                           

 205:  2002قُيؼ نانٌ ,   -93
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 ٓتانػًُنإ زَْاغطيَتُوَ .بُ ٖؤٍ ضِؤْاٌْ غً -1
يُ ْاو ثًَهٗاتٍُ ططيٌَ ْاويسا ناض زَنات و بُ ؾًَهُ يتُ ططيَتٌ ْتاوٍ , واتتُ يتُ ةيتُٕ        -2

 غُضٍَ ططيٌَ ْاوّ بُْس زَنطٍَ و زَبًَتُ زياضخُضٍ ططيٌَ ْاوٍ . 
ٍَ يُ زَضَوٍَ ططٍَ ْاويُنُزا ًٖض ضِؤَيًََو ْابًًَٓي , بُ واتايُنٌ تط ثُيىَْسٍ ضِؤْاٌْ يُطُ -3

 زَضَوٍَ ططيَهُ يإ غُضجُّ ضِغتُنُ ْابُغتًَي . 

ٓاَطاظٍ غًٓتانػٌ تايبُت بُ خؤٍ ُٖيُ , نُ يُ ظؤضبتٍُ باضَناْتسا ) نتُ (يتُ و ٓتُّ       -4
  ٓاَطاظَف بُناضًَٖٓاًَْهٌ غُضثؿهٌ يُ , واتُ زَؾًَي يُ ضِؤْاٌْ غُضوَزا زَضُْنُويَي .

ُ ُٓطُض ططٍَ ْاويًُنتُ ٓتُضنٌ بهتُضٍ    بُثًٌَ ُٓضنٌ ططٍَ ْاويًُنُ ُٓضى زَبًًَٓي , وات -5
ببًينَ ُٓوا زَبًَتُ زياضخُضٍ بهُض)ةضِغتٍُ زياضخُضٍ بهُضٍ ( و ُٓطُض بُضناض بىو ُٓوا 
زَبًَتُ زياضخُضٍ بُضناض .... تاز . تُْاْتُت ُٓطتُض ططيتٌ ْاويًُنتُ ختؤٍ زياضختُضٍ       

 ضخُض ...... تاز . غُضٍَ ططيًَُنٌ تطٍ ْاوٍ بىو ُٓوا زَبًَتُ ةضِغتٍُ زياضخُضٍ زيا

ُّٓ ةضِغتُيُ ثًَهٗاتُنٍُ بُّ ؾًَىَيُ يُ ) نُ + ضِ ( بُ ياضَُتٌ َؤضفًٌُ خػتُٓغُضٍ  -6
) ّ ( بُغُضَنُوَ زَيهٌَ و يُ ُْٖسٍَ جاضيـ ُٓطُض غُضٍَ ططيَهُ ْاوٍ تايبتُتٌ بًَتي   

 . 94ُٓوا َؤضفًٌُ خػتُٓغُضٍ ) ّ ( يُطَُيسا بُناضْايُت 

ْسيَو جاضيُ غتُضٍَ ططيًَُنتُ زووض بهُويَتتُوَ و بضتًَتُ ثتًَـ      ُٓو ةضِغتُيُ زَؾًَي ُٖ -7
 نؤتاٍ ضِغتُ , واتُ ؾىئَ طؤضنٌَ زَنات . 

زَؾًَي يُ ُْٖسٍَ باضزا تُّ و َصٍ واتايٌ زضووغي بهات , واتتُ يُيتُى ناتتسا بتؤ زوو      
هٌ واتايٌ يُ ططيٌَ ْاوٍ ْاو ضِغتُ بطُضِيَتُوَ بُتايبُتٌ يُو باضاٍُْ يُ ضووٍ يؤشيهُوَ طىجناًَْ

 ًَْىإ ةضِغتُ و زوو ططيٌَ ْاوٍ ْاو ضِغتُزا ُٖبًَي . 
 

 وَى :
 ؾاظاز ؾُٓ زٍ , نُ ؾُيىطٌ نُو يُ وَضٍ بىٍ . 
 ؾاظاز ؾٍُٓ بًين , نُ نطاغًَهٌ ؾًين يُ بُضزا بىو.    

زَؾًَي يُ زاُْيُى ظياتط يُّ ةضِغتاُْ بُ زواٍ يُنرتزا ضيعبهطئَ و بتنب بتُ زياضختُض بتؤ      -8
 َُٖإ ضِغتُ . 

                                                           

 27 -22:  2004ز.قُيؼ نانٌ تؤفًل , بؤضىوًَْهٌ ثطِاطُاتًهٌ بؤ ة ضِغتٍُ زياضخُضٍ ,  -94
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 وَى :  
ُ َاْطًَتو , ٓتُضِاّ ٖتاوضز    َٔ ُٓونتاوَ خىَْػتُُو , نُ تٔ غُٓز بىيسٍَ , نتُ وَضِجًت  

 , نُ باؽ يُ ٓاظازٍ َُضزَّ نُزٕ . بىيسٍَ
َٔ ُٓونتًَبُّ خىيَٓسَوَ , نُ تؤ نطٍِ بىوت , نُ َاْطٌ ضابطزوو بؤت ًَٖٓاّ , نُ باغِ  

 يُ ٓاظازٍ َطؤ ظ  زَنطز .   
 ٍُ ْاو وَخٔ نطاو بُ ٖؤٍ ُّٓ جؤضَ ضِغتُيُ زضووغي زَبًَي .ضِغت -9

 وَى :  
ثؿًُطُ ًَىؾُطُ خىاضز , نُ تىاغي بضىزَ نىْاطُ , نُ يُ زيىاضَطُ بىٍ , نُ ةيتُطٌ  

 ضًَِابىٍ .... تاز . 
ثؿًًُنُ َؿهُنٍُ خىاضز , نُ زَيىويػي بضًَتُ نىُْنُوَ , نُ يُ زيىاضَنتُزا بتىو ,    

 ابىو  .... تاز . نُ ةيُنٌ ضووخ
 ؾاظاز زو ضُضخًَط غُٕ , نُ ضىاض تايُض وَ ثًىَ بىٍ , 
 ؾاظاز ثايػهًًًَهٌ نطٍِ , نُ ضىاض تايٍُ ثًَىَ بىو , 

ةزاٌْ ُّٓ ضِغتُ يُ ًٖض ناضْاناتُ غُض ضِؤْاٌْ ضِغتتُ غتُضَنًُنُ يتإ ضاغترتبًًََني      -10
, نُ َُُٓف بُ ٖؤٍ ُٓوَوَيُ نُ تتًُْا  ططيٌَ ْاويًُنُ ض يُضووٍ ضِؤْاُْوَ ض يُ ضووٍ واتاوَ 

 وَى زياضخُضيَو ُٓضى زَبًًَٓي و زياضخُضيـ نُضغتُيُنٌ ةوَنٌ ْاو ضِغتُيُ . 
ُّٓ جؤضَ ضِغتُيُ نُ ُٓضنٌ زياضخُضٍ زَبًًَٓي زَؾًَي بُّ ؾًَىَيٌ ةٍ خىاضَوَ ثتؤيًين  

 بهُئ :  
 زياضخُضٍ بهُض  -1

 وَى : 
 ُضظاض ني .ُٖويًَط ؾاضيَطُ , نُ طؿُإ ق 
 ُٖويًَط ؾاضيَهُ  , نُ طؿتُإ قُضظاضئ . 

 
 زياضخُضٍ بُضناض :  -2

 وَى :
 ًُُٓ تٔ ْاضزَإ ُٓضا زَؽ ًْؿإ نطزٌْ ؾىوٌْ طُضزئ , نُ يُ طؿُإ ظاْاتطبىٍ

 ًَُُٓ تؤَإ ْاضز بؤ زَغي ًْؿإ نطزٌْ ؾىيَين غُيطإ , نُ يُ طؿتُإ ظاْاتطبىوٍ .
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 اضَ : زياضخُضٍ ٓاوََيطىظ -3

 زياضخُضٍ ٓاوََيطىظاضٍَ نات :   -ا 
 

 وَى:  
 زويتُطُ ُٓو غاَيُ يُ زاَيط بىٍ , نُ َُٖيبحُ نًُا واضإ نطيا . 

 نضُنُ ُٓو غاَيُ يُ زايو بىو  , نُ َُٖيبحُ نًًُاباضإ نطا .  
 زويهُ  , نُ ٖاتٌ واضٕ بىٍ .                    

 زويًََٓهُ , نُ ٖاتٌ باضإ بىو .    
 
 زياضخُضٍ ٓاوََيطىظاضٍَ ؾىئَ :  -ب

 وَى :
 ُْٓاض يُو باظاضَ بػني , نُ تاظَ زضؽ نطياؽ . 

 ُْٖاض يُو باظاضَ بهطَِ , نُ تاظَ زضووغي نطاوَ . 
 ُٓو يُو ناضيعَ ٓاو تًَطيي , نُ ٓاوَطٍُ غُضزَ . 
 ُٓو يُو ناًُْ ٓاوزيًََٓي , نُ ٓاوَنٍُ غاضزَ .  

 ي , نُ ثايتُخيت نىضزغتاُْ .  ضاويَص يُ ؾاض زَضؽ خىَْ
 ضاويَص يُ ؾاض واُْ زَخىيًََٓي , نُ ثايتُخيت نىضزغتاُْ . 

 
 زياضخُضٍ ٓاوََيطىظاضٍَ ضؤًُْتٌ :                             -د 

 وَى :    
 َٔ ًُْ تًىمن جىيط ُٓو زضيى زظواْاُْ بصيِ , نُ ُٓظيُز َُضزوَّ زَٕ . 

 اُْ بصيِ , نُ ٓاظاضٍ خَُيو ُٓزَٕ .َٔ ْاتىامن وَى ُٓو زوو ضو
 

 زياضخُضٍ تُواونُضٍ ناض :  -4  
 وَى : 

 ًُُٓ ُٓو نىضَِيًُ ًُٓ , نُ نىضزغتإ ضُوٍ ٖاوَثًُإ . 
 ًَُُٓ ُٓونىضَِئ , نُ نىضزغتإ ضاوٍ يًَُاُْ . 
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 زياضخُضٍ زياضخُض  -5
 وَى : 

 غسَّ .    ؾاظاز نىضِ ََُىّ ضاويَص , نُ ظضِ بطاٍ باوطُُ  ًُْ ْا
 ؾاظاز ٍ نىضٍِ َاَِ ضاويَص , نُ ظضِ بطاٍ باونُُ ْآَاغًَي .

 
 نؤََُيٍُ زووَّ :

ُٓو ةضِغتاُْ زَططيَتُوَ نُ ْابٔ بُ زياضخُضٍ ططيٌَ ْاوٍ , بَُيهى ظياتط ثُيىَغنت بُ ناضٍ 
ني. ضتؤٕ  ضِغتُنُوَ , زَؾًَي ُّٓ جؤضَ ضِغتُيُ يُضِووٍ ثؤيني نطزُْوَ بتُ ٓتاوَيطىظاضَ بضتىيًَٓ   

ٓاوََيطىظاضَ بُْسَ بُ ططيٌَ ناضٍ و يُ ثؤيني نطزًْؿسا ثؿي بُ ةيتٌُْ واتتايٌ زَبُغترتيَي .    
وَى ) ٓاوََيطىظاضٍَ ناتٌ , ؾىيَين , ضؤًُْتٌ , ٖؤٍ , َُبُغي  ....تاز ( , نُ ٖؤناضيَهٌ 

جتاضيـ يتُ   ضِؤْاًْـ ًُْ بؤ جًانطزُْوَيإ و زَؾٌَ َُٖىو جؤضَناٌْ يُ ططيٌَ بُْس و ُْٖسٍَ 
ططيٌَ ْاوٍ ثًَهبًَٔ , بُ َُٖإ ؾًَىَ ُّٓ نؤََُيُيُف ثُيىَْسيإ بُناضٍ ضِغتتُنُوَ ُٖيتُ .   
ةيًَُْهٌ واتايٌ ضِغتُ غُضَنًُنُ ضووٕ زَناتُوَ. وَى ) ٖؤ , َُبُغي , ٓاَاْخ , ٓتُجناّ ,  

 َُضد ..... تاز ( .
ُيُ يُ غُض بَُٓاٍ ضِؤْإ ثؤيني يًَطَؾسا بُؾًَىَيُنٌ طؿيت ْاتىاًْني جؤضَناٌْ ُّٓ نؤََُي

 بهُئ و يُّ قؤْاغُزا زَبٌَ ثؿي بُ واتا ببُغتني . 
 وَى :

ةضِغتٍُ ) َُضجٌ , ٖؤٍ , ُٓجناّ , ٓاَاْخ , ....... تاز (. ُّٓ ثؤٍ نطزْتُف شَتاضٍَ   
ضُغجاوٍ ًُْ و بُ ثًٌَ يًَهساُْوٍَ ضِيَعَإ ْىوغُنإ زَطؤضِيَي بتؤ منىوْتُ زَؾتًَي ةضِغتتٍُ     

ًَتو          ٓ اَاْخ و ٖؤ ) ضِغتتٍُ ؾتىئَ نتُتىوٍ ٓاَتاجنٌ  و ٖتؤٍ( يتُ ةٍ ضَِيعَتإ ْىوغتًَو ي
 جًانطابُٓوَ ,  يُ ةٍ ضِيَعَإ ْىوغًَهٌ تط ُٖضزوونًإ نطابٔ بُ يُى جؤض ضِغتُ . 

 
يُبُض ُٓوٍَ يُّ ثؤيًُٓزا ثؿي بتُ واتتاو ضتَُهٌ ضِغتتُنإ زَبُغتتًَي ًًًَََٖهتٌ        -1

ٕ جؤضَناٌْ ُّٓ ثؤيُ زاًُْ , ُْى بُ ٓاغاٌْ يُيتُنرت جًاْانطيَتتُوَ   جًانُضَوٍَ ضووٕ يُ ًَْىا
تُْاُْت ظؤضجاض واضيَو نُوتىوَ نُ ضِغتُيُنٌ زياضٍ نطاو يُةٍ ضِيَعَإ ْىوغًَو بُ ) ٖتؤ (ٍ  

 زاْطاوَ يُةٍ ضيَعَإ ْىوغًَهٌ تط بُ ) ٓاَاْخ ( ةٍ يُنًَهٌ تط بُ ْاويَهٌ تط , ... تاز . 
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 وَى : 
 َاْطانإ ظؤض يُوَضإ , بؤيُ قَُيُوَبىوٕ. , ُِٓضايُ قُوٍ بىئ.          ٕ فطَ يُوَضِيإَاطاطا

ُّٓ ثؤيًُٓ يُ بُض ُٓوٍَ ثؿي بُ واتا زَبُغتيتَ بتُ ٖتُض ؾتًَىَيُى ثتؤيًين بهتٍُ        -2
 جاضيَهٌ تط ٓاضَظوو زَنُيي بُ ؾًَىَيُنٌ تط ثؤيًين بهُيتُوَ.  

, نطاو يُ ًَْى ضِغتُ غُضَنٌ يُنُ بُ نُضغتُيُنٌ زياضٍُّٓ جؤضَ ةضِغتُيُ بُْس ًُْ   -3
 بُ َيهى بُْسَ بُ واتاٍ طؿيت ؾاضِغتُنُ . يإ وضزتط بًًََني بُْسَ بُناضٍ ضِغتُنُوَ .

يُّ جؤضَ ضِغتُيُ َؤضفًٌُ طُيُُْض )ٓاَطاظ( بؤ بُغتتُٓوٍَ ةضِغتتُنُ بتُ ؾاضِغتتُ      -4
 بُناضزيَي. 

 ا يُ , ..... تاز ( . وَى : ) ُٓطُض , تا , نُ , ُٓضِ 
ي ٓاَطاظَناٌْ ) تتا , ُٓطتُض ,   يُ بُ ناضًَٖٓاٌْ ٓاَطاظَناًْؿسا تًَهَُيٌ بُزٍ زَنطيَ -5

, ُٓضا يُ .... تاز ( زَؾًَي َُٖىويإ ضِغتٍُ ٓاَيؤظ زضووغي بهُٕ نتُ ضتَُهٌ َتُضجٌ    نُ
, َُٓتُف باضَنتُ   تًَسابًَي َُُٓف يُ ناتًَهسايُ , نُ ٓاَطاظٍ ) ُٓطُض ( تايبُتُ بُ َتُضد  

ٓاَيؤظتط زَنات , ضىْهُ ضيَطُ يُوَ زَططيَي نُ ثؤيًًَٓهٌ وضزٍ ُّٓ جتؤضَ ضِغتتُيُ بتُ ٖتؤٍ     
 ٓاَطاظَناُْوَ بهطيَي . 

 وَى :  
 ُٓطُض َاَيي يُ ؾىويؿُ بىٍ , َاٍَ خَُيو نىضُط واضإ َُنُ  .

 ُٓطُض َاَيي يُ ؾىوؾُ بىو , َاَيٌ خَُيو بُضزباضإ َُنُ  . 
 ٌ وَتٌ زووؽ , يُ َُٓطيٍُٓ بىوؽ. ُٓطُض ثًَ

 ُٓطُض ثًٌَ ووتٌ خؤؾُويػي ) ٖاوضٍَ ( يُ َُٓطٍ بىَغتُ .
 تا َُقاف ُٖؽ , زَؽ خىَت َُغعٕ.  

 تاَُقاف ُٖيُ زَؽ خؤت َُغىوتًَُٓ .
 تا ُْخىيَين ْابًي بُ ًٖض .َ ٖىيخ .                تا ُْخىٌَْ , ْاويي و     
 نُ طُضِايتُوَ زيَِ بؤةت .ةت .                      انُ ططِايُوَ تًَِ ُٓضِ    

يُّ ضِغتاٍُْ غُضَوَزا ُٓطُض ضىاضضًَىَيُنٌ بُناضًَٖٓاٌْ يُباضٍ بؤ زضووغي بهطيَي  ُٓوا 
 زَؾًَي َُٖىويإ بؤَُضد بُناضبًَٔ . 

زَؾًَي خايًَهٌ ططْطٌ جًاواظٍ ًَْتىإ ٓتُّ نؤََُيتُ و نؤَتَُيٌ يُنتُّ )ةضِغتتٍُ        -6
ضخُضٍ( زَغي ًْؿإ بهُئ : نُ ةضِغتٍُ زياضختُضٍ بُْتسَ بتُْاويَو يتُو ْاواْتٍُ نتُ       زيا
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يُضِغتُ   غُضَنٌ يُنُزا بىوًْإ ُٖيُ , بُآلّ نؤََُيٌ زووَّ ظيتاتط بُْتسَ بتُ نتاضٍ ضِغتتُ      
غُضَنًُنُوَ يُضِووٍ واتايًُوَ ةيًَُْهٌ نطزاضَنُ ضووٕ زَناتُوَ وَى ٖؤٍ ضووزاٌْ ناضَنتُ  

 وزاٌْ ناضَنُ , ُٓجناٌَ ضووزاٌْ ناضَنُ .... ٖتس . َُضجٌ ضو
ٓاَطاظ يُّ جؤضَ ضِغتُيُزا ُٖضضُْسَ ْابًَتُ بُ ؾًَو يُ ثًَهٗاتٍُ ثاضِِِغتُنإ , بتَُياّ   -7

 يُطٍَُ ُّٓ جؤضَ ةضِغتُيُزا زَبٔ و ضِؤْاٌْ ضِغتُنُ بُْس زَنات بُ ضِغتُيُنٌ تطَوَ .
 

 ُّٓ نؤََُيُيُ بُّ ؾًَىٍَ خىاضَوَ زياضبهُئ : بُؾًَىَيُنٌ طؿيت زَتىاْني جؤضَناٌْ
 ةضِغتٍُ ) َُضجٌ , ٖؤٍ , ُٓجناّ , ثًَىاُْ ........تاز . ( 
 ةضِغتٍُ َُضجٌ :    -1

 وَى :
 ُٓطُض ًُْ ظاٌْ , زوثري بسَوَ جىاًَْط . 
 ُٓطُض ْاظاٌْ , زووثري بسَ بُ طُجنًَط 

 ( 28)طُ.ٓاٍَ,ٍ         ُٓطُض وَضَُجًَؼ ُْز ُ خىو ثؿي َُجًًؼ ز ُ.    
 ُٓطُض ْاو زاًْؿتِٓ ُْبًًٓىَ خؤ ثؿي زاًْؿتِٓ بًًٓىَ . 

 ُٓطُض زَوض بهُفًَطُ شٕ يُ َاْط غًايؼ ظَػإ بعٕ بطيَطُوَ.      )طُ. ٓاٍَ, ٍ( 
 ُٓطُضزَوض )زَغُآلت ( بهُويَتُ زَغي شٕ يَُاْطٌ ضَؾٌ ظغتإ بعٕ زَبطِيَتُوَ

 َطيٍُٓ بىو ؽ .ُٓطُض ثًٌَ وَتٌ زووؽ , يُ ُٓ
 ُٓطُض ثًٌَ ووتٌ خؤؾُويػي ) ٖاوضٍَ ( يُ َُٓطٍ بىَغتُ .

 وَتٌ زووؽ , يُ َُٓطيٍُٓ بىو ؽ ُٓطُض ثًٌَ
 ضِ                                             

 
 

 ضِؽ            ةضِ                           ّ.ط                                
 
 

 يُ َُٓطيٍُٓ بىوؽ          ثًٌَ وَتٌ زووؽ                 ُٓطُض                  
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 ةضِغتٍُ ٖؤٍ :  -2
 وَى:

 َاْطانإ ظؤضيُ وَضِإ , بؤيُ قَُيُو بىوٕ . , ُٓضِايُ قُوٍ بىئ.        َاطاطإ فطَ يُ وَضِيإ 
 ؤيُ زوانُوتٔ . بُ ثٌَ ٖاتٔ ب                وَ ثا ٖاتٔ, ُٓضِايُ زوانُفنت.   

 
 َاطاطإ فطَ يُوَضِيإ ُٓضِايُ قُوٍ بىئ.

 ضِ
 
 

 ةضِ       ّ.ط                             ضِؽ                                 
 
 
 قُوٍ بىئ                   ُٓضِايُ                      َاطاطإ فطَ يُوَضِيإ              

                                                 
 
 :  ةضِغتٍُ ُٓجناّ -3
 

 وى :  
 َاْطًَطُ ًُُْغٌَ, ُٓضِايُ زٍَ ططامن .                َاْطًًهُ ُّْ زيىَ بؤيُ زَيططامن .

 َاْطًَطُ ًُُْغٌَ , ُٓضِايُ زٍَ ططامن.
 ضِ

 
 
 ضِؽ                      ةضِ             ّ.ط                                  
  
 

 َاْطًَطُ ًُُْغٌَ   زٍَ ططامن                                   ُٓضِايُ                  
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 ةضِغتٍُ ثًَىاُْ :  -4

 وَى:
 ُٓو قُضَ َُضزوّ ٖاتبىٍ , نُ غُط َاٍَ خاوَٕ خىٍَ ًُْْاغٌ . 

 اغٌ .ُٓوَْسَ خَُيو ٖاتبىو , نُ غُط َاٍَ خاوٌَْ خؤٍ ْاْ
 ُٓو قُضَ ؾريُْ , ٓىيؿٌ ؾُنطَ.                  

 ُٓوَْسَ ؾطيُٓ زََيًٌَ ؾُنطَ . 
 ُٖضضُْس ؾريَطُ نُّ بىٍ , وَيٌ َٓاَيُطُ تري خىَضز . 
 ُٖضضُْسَ ؾريَنُ نُّ بىو , بُآلّ َٓساَيُنُ تًَطبىو . 

 ُٓو قُضَ َُضزوّ ٖاتبىٍ , غُط َاٍَ خاوَٕ خىٍَ ًُْْاغٌ .
 ضِ

 
 
 ضِؽ       ةضِ                                ّ.ط                               
 
 

                       
Ø                             .ٌُٓو قُضَ َُضزوّ ٖاتبىٍ     غُط َاٍَ خاوَٕ خىٍَ ًُْْاغ 

     
 : ةضِغتٍُ ثًَضُواُْ  -5

 وَى:  
 ْافُوتٌَ.   ثايع طُآلٍ زاض زَوَضيَي , غُوظٍ نُ    ُوظٍ ًُْ فُوتٌَ.   نُيفَ , غنُ ثايع وَيٓط زاضُٓ

 ضاٍ خىاضز ُٖضضُْسَ , نُ ذُظٍ يٌَ ُْبىو .          ضُٕ , نُ ذُظٍ يٌَ ُْٖات.     ضاٍ خىَضز ُٖض
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 نُ ثايع وَيٓط زاضُٓنُيفَ, غُوظٍ ًُْ فُوتٌَ.
 ضِ

 
 

 ضِؽ          ةضِ                                ّ.ط                          
 
 

 غُوظٍ ًُْ فُوتٌَ   ثايع وَيٓط زاضُٓنُيفَ                نُ                          
 ةضِغتٍُ َُبُغي: -6 

 وَى:
 بؤيُ ثاضَّ زا تانىِضّ يَُاٍَ ُْْىويَي .خُفًي.         ُٓضِايُ ثىيٌ زاّ تا نىضِّ يَُاٍَ ُْ

 نُ زَضُُ ًٓؿهطٕ تا نضُ خبىاظّ .خبىاظّ.                   ناضنطزٕ تا زويتُنُ ضُُ 
 نُ زيَُُ خىاض بؤ ُٓوَيُ نضُ ببًِٓ .    يتُ بىيِٓ.                نُ تًُُ خىاضز ُٓضايُ زو

 
 ُٓضِايُ ثىيٌ زاّ تا نىضِّ يَُاٍَ ُْخُفًي.

 ضِ
 
 

 ضِؽ                 ةضِ                           ّ.ط                               
 
  

 نىضِّ يَُاٍَ ُْخُفًي                ثىيٌ زاّ تا                   ُٓضِايُ                         

     
 نؤََُيٍُ غًًَُّ : 

ًَؿتىو ٓاَاشَيتإ ثًَهتطا . غُضضتاوَ            جطُ يتُو جتؤضَ ةضِغتتاٍُْ نتُ يتُ ةثتُضَناٌْ ثٍِ
ًُْنإ جؤضيَهٌ تطٍ ةضِغتُيإ زياضٍ نطزووَنُ ُْٖتسٍَ ٓتُضنٌ غتُضَنٌ ْتاو ضِغتتٍُ      ضِيَعَا

زَزضيَتُ ثاٍَ وَى ةضِغتُنإ  ُٓضنٌ بهُض يإ بُضناض يتإ ٓتاوََيطىظاضٍَ نتات زَبًتٓٔ , بتُ      
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واتايُنٌ تط ةضِغتُنإ ْابٔ بُ بُ ؾًَو يُ بهُض و بُضناض .... تاز , بتَُيهىخؤيإ ضِاغتتُوخؤ   
 ُضنُ زَبًٓٔ .ُّٓ ٓ
 :وَى  
 زياضَ , نُ ًٓىَ وَضطٍُ زوياضوشٕ .                   زياضَ , نُ ًَٓىَ ُْوٍَ زواضِؤشٕ . 

 ضاغُ , نُ ًٓىَ نىضزٕ .                                  ضاغتُ , نُ ًَٓىَ نىضزٕ .
هُضَنتٍُ يتُ   يُّ ضِغتُيُزا ) زياضَ( , ) ضاغُ ( ططيٌَ ناضٍ ضِغتتُ غتُضَنٌ نتُ يتُ و ب    

ةضِغتُنُ ثًَهٗاتىوَ , واتُ )نُ ًٓىَ وَضطٍُ زوياضوشٕ  ( ) نُ ًٓتىَ نتىضزٕ ( ٖتَُىو بتُ     
 يُنُوَ زَبًَتُ بهُضٍ ضِغتُنُ . بُّ ؾًَىٍَ خىاضَوَ:  

 
 زياضَ .                    نُ ًٓىَ وَضطٍُ زوياضوشٕ

 بهُض                              ناض                  
 ضاغُ                            نُ ًٓىَ نىضزٕ  

      ناض                                    بهُض         
زياضٍ نطزٌْ ُّٓ جؤضَ ضِغتُيُف يُ غُضضاوَ ضِيَعَاًُْنإ زا بؤ ُٓوَ زَطُضِيَتتُوَ , نتُ   

. طتُض غتُيطٍ ضِؤْتاٌْ     ظياتط بايُر بُ ضِؤْاٌْ غُضَوَ زضاوَ و ضِؤْاٌْ شيَطَوَ فُضاَؤف نتطاوَ 
شيَطَوٍَ ُّٓ ضِغتاُْ بهُئ ُٓوا ُٓو ةضِغتاٍُْ بهُضٍ و ةضِغتٍُ بُضناضٍ و ةضِغتٍُ نتاتٌ,  
ْاوبطاوٍ زَبٔ بُ زياضخُض بؤ بهُض يإ بتُضناض يتإ ٓاوََيطىظاضَيتُنٌ نتات نتُ يتُ ضِؤْتاٌْ        

 غُضَوَزا زَضُْنُوتىوٕ .
 وَى :

 ياضوشٕ .ُٓو ؾتُ زياضَ , نُ ًٓىَ وَضطٍُ زو
 ُٓو ؾتُ زياضَ , نُ ًَٓىَ ُْوٍَ زواضِؤشٕ . 

 ُٓو قػٌَ يُّ شُْفتىوَ , نُ ًٓىَ وَضطٍُ زوياضوشٕ .
 ُٓو قػُيُّ بًػتىوَ , نُ ًَٓىَ ُْوٍَ زواضِؤشٕ .

 
طُض زإ بُّ ضِؤْاٍُْ شيَطَوَ زابًَٓني ُٓوا ُٓو نؤََُيُيُف يإ ُٓو جتؤضَ ضِغتتاُْ بىوًْتإ    

 او نؤََُيٍُ يُنٌَُ ضِغتٍُ ٓاَيؤظ .ْاًَينَ و زَنُوُْ ْ
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يُبُض ُٓوٍَ جؤضٍ نؤََُيٍُ غًًَُّ ًٖض جًاواظيُنٌ ًُْ يُطٍَُ جؤضٍ نؤََُيتٍُ يُنتُّ   
َُٖإ ثًَهٗاتٍُ نؤََُيٍُ يُنٌَُ ُٖيُ , بُثًَىيػيت ْاظاْني يُ غُضٍ بسويَني و منىوٍُْ يتُ  

 غُض بًَُٗٓٓوَ.
 

) زوو ( جؤضٍ ةضِغتٍُ زياضختُضٍ يتُ نىضزيتسا     يُ َُوَ زَطُيُٓ ُٓو ُٓجناٍَُ نُ بًًََني
 ُٖيُ , ُٓواًْـ بطيتني يُ : 

 
 نؤََُيٍُ يُنُّ  :  

ةضِغتٍُ زياضخُضٍ : نُ زَبًَتُ زياضخُضٍ ْاو و بُ ؾًَهُ يُ ططيٌَ ْتاوٍ ضِغتتُ غتُضَِنٌ    
 يُنُ .
 

 نؤََُيٍُ زووَّ : 
( زَططيَتتُوَ , َُٓاْتُف    ةضِغتٍُ ) َُضجٌ , ٖؤٍ و ٓتُجناّ , ٓاَتاْخ , ...... تتاز .   

 بُْسٕ بُ ناضٍ ضِغتُنُوَ . 
 

 
 جؤرةكاىي ِرشتة هة ِرووي مةبةشتةوة:

ُْٖسيَو يُ ضِيَعَإ ْىوغُناٌْ ظَاٌْ نىضزٍ ضىاض جؤض ضِغتُيإ زَغي ًْؿتإ نتطزووَ ,   
 . 95ًَُُٓف يُ )ف.ظ.ف(زا َُٖإ زابُؾهطزٕ  ثُيطَو زَنُئ

 ضِغتٍُ ُٖواٍَ طُياْسٕ -1
 اضٍضِغتٍُ ثطِغً -2

 ضِغتٍُ فُضَإ زإ -3

 ضِغتٍُ غُضغىضَِإ -4

                                                           

 : طواُْ ُّٓ غُضضاواٌْ خىاضَوَب -95
 60:  1986ز. نىضزغتإ َىنطياٌْ,   -ا
 4:  1993ُٓبىبُنط عىَُض قاز, ضثطغًاض ,  -ب
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 :ضِغتٍُ ُٖواٍَ طُياْسٕ  -1

 ُّٓ جؤضَ ضِغتُيُ ُٓضنٌ طُياْسٌْ ظاًْاضٍ و ُٖواَيُ , بُ بًػُض )طىيَطط(.  
ضِغتٍُ ُٖواٍَ طُياْسٕ خؤٍ يُخؤيسا بٓضًُٓيُ بؤ زضووغي نطزٌْ َُٖىو جؤضَ ضِغتتُيُى  

 غتُ زازَضِيَصضيَي.وَ َُٖىو جؤضَناٌْ تطٍ ضِغتُف يُ َُٖإ ضِ
 وَى:

 ضاويَص بؤ ؾاض ٖات .                اض ٖات .                 ضاويَص ُٓضِا ؾ
 نىضزغتإ ظؤض جىاُْ .       ُٓ .                      نىضزغتإ فطَِ ضَْطً

 . َٓساَيُنإ يُ غُض بُفطَنُ خًًػهإغىضيإ.                     َٓاَيُطإ يُبإ وَفطَطُ
يُ ضِغتٍُ ُٖواٍَ طُياْسٕ زَؾًَي نُضغتُناٌْ ضِغتُ ثاف و ثتًَـ )جًَطتؤضِنٌَ( بهطيَتي,    

 .96بَُُبُغيت ثاتهطزُْوَ )تُٓهًس نطزٕ(
 وَى:

 نىضزغتإ فطَ ضَِْطًُٓ.                                    نىضزغتإ ظؤض جىاُْ .                      
 ظؤض نىضزغتإ جىاُْ .                             فطَ ضَِْطًُٓ نىضزغتإ.       

 ضاوإ زويهُ خُفي.                                       ضاوإ زويًََٓهُ ْىوغي .

 زويهُ ضاوإ خُفي.                                       زويًََٓهُ ضاوإ ْىوغي .
 

ضِيَطاٍ ثًَٓازضيَي, ضىْهُ زَبًَتتُ ٖتؤٍ    بُآلّ ُّٓ ثاف و ثًَؿهطزُْ يُ َُٖىو ضِغتُيُنسا
 .97طؤضِاٌْ تُواوٍ واتاٍ ضِغتُنُ

 وَى:  
 ضاويَص ٓاواتٌ َاض نطز .                             ضاويَص ٓاوات َاض نطز . 

 ٓاوات ضاويَصٍ َاض نطز .                          ٓاوات ضاويَص َاض نطز .    
 ضاوإ طُؾبًين ًَٖٓا .                              ضاوإ طُؾبني ٖاوضز .
 طُؾبني ضاواٌْ ًَٖٓا .                              طُؾبني ضاوإ ٖاوضز .

 

                                                           

 18:   1995قُيؼ نانٌ ,  -96

 18ؽ . ث(  : ) -97
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 ضِغتٍُ ثطغًاضٍ:  -2
يُّ جؤضَ ضِغتتُيُزا قػتُنُض ضِغتتٍُ ثطغتًاضٍ ٓاضاغتتٍُ ختؤٍ يتإ بًػتُض زَنتات,          

 بَُُبُغيت ٓاؾٓابىوٕ بُ ظاًْاضٍ و ُٖواَيٌ ْىٍَ . 
 
 ؤضَناٌْ ضِغتٍُ ثطغًاضٍ:ج
 ضِغتٍُ ثطغًاضٍ يُ ضِووٍ ؾًَىٍَ ٓاواظٍ زَضبطيُٓوَ , زَبٔ بُ زوو جؤض: 
 بُياضَُتٌ ٓاواظ. -1
 بُياضَُتٌ ٓاَطاظ. -2

 

 : ثطغًاضنطزٕ بُ ياضَُتٌ ٓاواظ -1

يُّ ضِغتُ ثطغًاضيًُ ًٖض جؤضَ ٓتاَطاظيَهٌ ثطغتًاضٍ يتُ ضِغتتُ بتُزٍ ْانطَيتي , تتُْٗا        
 تٍُ ُٖواٍَ طُياْسٕ زَطؤضِيَي بؤ ضِغتٍُ ثطغًاضٍ . بُياضَُتٌ ٓاواظ ضِغ

 وَى:  
 ) ٓاواظ بُضَو خىاضَوَ (                   ضاويَص ٖات ُٓضِا ؾاض.   

 ضاويَص ٖات بؤ ؾاض 
 
 ) ٓاواظ بُضَو غُضَوَ (                            ؾاض؟                 ضاويَص ٖات ُٓضِا   

        ضاويَص ٖات بؤ ؾاض؟
                               

 ) ٓاواظ بُضَو خىاضَوَ (.                      طُؾبني ًٓىاضَ خُفي
 طُؾبني ًٓىاضَ ْىوغي.

 
 ) ٓاواظ بُضَو غُضَوَ (  ي ؟                طُؾبني ًٓىاضَ خُف 
           طُؾبني ًٓىاضَ ْىوغي ؟                                           

يُ ضِغتٍُ ثطغًاض ٓاواظ خبطيَتُ غُض ناّ يُ نُضغتتُناٌْ ْتاو ضِغتتُنُ , ٓتُوا َُبُغتيت      
 قػُنُض بؤ وآلٌَ ضِغتُنُ ظياتط زَثًَهًَي.
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 وَى :
 نىضَنإ زوو زوو ًَٓىاضَ بُ ثٌَ ٖاتٔ ؟ َ وَثا ٖاتٔ  ؟              نىضَطإ زو زو ًٓىاض  

 ٔ ؟زو زو ًٓىاضَ وَثا ٖات نىضَطإ
 ًٓىاضَ وَثا ٖاتٔ ؟ زو زونىضَطإ 

 وَثا ٖاتٔ ؟ ًٓىاضَنىضَطإ زو زو 
 ٖاتٔ ؟ وَثانىضَطإ زو زو ًٓىاضَ 

 
 : بُياضَُتٌ ٓاَطاظ -2

ضِغتٍُ ثطغًاضٍ بُ ٖؤٍ ٓاَطاظ يُ نىضزٍ زا ضِؤْاًَْهٌ غتازٍَ ُٖيتُ و قػتُنُض بًتُوٍَ     
اظٍ ثطؽ يُ ؾىيَين ُّٓ وؾُيُ زازٌََْ ظاًْاضٍ يُ ُٖض وؾُيُنٌ ضِغتُنُ زاوابهات . ُٓوا ٓاَط

و يُ ُٖواٍَ طُياْسُْوَ زَبًَتُ ثطغًاض , واتُ ضِغتتٍُ ٖتُواٍَ طُياْتسٕ بتُ ٖتؤٍ طىيَعاْتُوٍَ       
 وؾُيُى يإ ططيًَُنٌ بؤ ٓاَطاظٍ ثطؽ ُٓوا ضِغتُنُ زَبًَتُ ثطؽ .

 منىوُْ: 
 َٓاَيُطُ زويَهُ وَ زو ضُضر يُ باغُطُزا وٍَ ؾاظاز واظٍ نطز . 

 ساَيُنُ زويًََٓهُ بُ ثايػهًٌ يُ باخُنُزا يُطٍَُ ؾاظاز ياضٍ نطز .َٓ
 

 زويَهُ وَ زو ضُضر يُ باغُطُزا وٍَ ؾاظاز واظٍ نطز ؟نٌ 
 وَ زو ضُضر يُ باغُطُزا وٍَ ؾاظاز واظٍ نطز ؟ نٍَُٓاَيُطُ 

 يُ باغُطُزا وٍَ ؾاظاز واظٍ نطز ؟ وَضَِٓاَيُطُ زويَهُ 
 وٍَ ؾاظاز واظٍ نطز ؟ و  ) نىَ (نىَٓاَيُطُ وَ زو ضُضر يُ 

 واظٍ نطز ؟ نٌَٓاَيُطُ زويَهُ وَ زو ضُضر يُ باغُطُزا وٍَ 
 نطز ؟ ضَٓاَيُطُ زويَهُ وَ زو ضُضر يُ باغُطُزا وٍَ ؾاظاز  

 
ثُياٌَ ثطغًاضٍ قػُنُض بؤ بًػتُض يتُّ جتؤضَ ضِغتتُيُزا ظؤض بتُ ٓاغتاٌْ و ٓاؾتهطايٌ        

ناٌْ )نٌ , نىو/ نتىوضَ ,  اًْإ ضِووْازات , ضىْهُ ٓاَطاظَزَنطيَي و ًٖض تُّ و َصيَو يُ ًَْى
 ضُٕ , ...تاز ( ضِاغتُوخؤ ثطغًاض يُ )نُؽ , ؾىئَ , نات , ضِازَ, ...تاز( زَنُٕ. نٍُ , 
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 وَى :
 نٌَ ٖات ؟                              نٌ ٖات ؟             

 ضُْس نطٖاتٔ ؟    ضُٕ نىضِ ٖاتٔ ؟                                 
 نىضَطإ يُ نى ٖاتٔ ؟                               نىضَنإ يُ نىٍَ ٖاتٔ ؟

 ناّ طىٍَ ضَِْطًُٓ ؟                                  ناّ طىٍَ جىاُْ ؟
 نٍُ خُفي ؟                                        نٍُ ْىوغي ؟

غتٍُ ثطغًاضٍ بُ ؾًَىَيُنٌ طؿتيت يتُ وَزايتُ , نتُ     جًاوٍ يُ ًَْىإ ُٓو زوو جؤضٍَ ضِ
( ُنٍُ بُ ) بَُيٌَ ( يإ ) ُْخًَطثطغًاض نطزٕ بُ ٖؤٍ ٓاواظ زاواٍ ظاًْاضٍ ْانات , بَُيهى وَياَ
( َياّ بتُ ) بتَُيٌَ ( يتإ ) ْتُخًَط    زَبًَي . بَُياّ يُ ؾًَىٍَ زووَّ زا زاواٍ ظاًْاضٍ زَنات و وَ

 ْازضيَتُوَ .
 بؤ منىوُْ : 

 ثطغًاض بُ ٓاَطاظ :
 ّ      طُؾبني)نُؽ(     وآل نٌ خُفي ؟                    -1
 ّ       زويهُ)نات(     وآل                  نٍُ خُفي ؟  -2

 ّ       زو غُعات)ضِازَ(      وآل                 ضُٕ خُفي ؟   -3

 ّ       يُ باغُطُضَ خُفي ؟         )ؾىئَ(    وآليُ نىض/ نى -4

 
 غًاض بُ ٓاواظثط

 وَى:
 خُفي ؟                        ) بَُيٌَ (      -1
 خُفي ؟                        )ُْخًَط( -2

 

  ضِغتٍُ فُضَإ زإ : -2
ُٓو ضِغتُيُيُ نُ نُغٌ يُنٌَُ )تاى , نؤ( فُضَإ بُغُض نُغٌ زووٌََ )تتاى, نتؤ(   

 زاٌْ.زَنات بؤ ُٓجناَساٌْ ناضيَو يإ ظياتط ياخىز ُٓجناّ ُْ
ضِغتٍُ فُضَإ زإ يُ ضِغتٍُ ُٖواٍَ طُياْسٕ زضووغي زَبًَي , واتُ ثؿي بُ ططيٌَ نتاضٍ  

 ُٖواٍَ طُياْسٕ زَبُغتًَي بُّ ؾًَىَيُ:
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 ناضٍ فُضَإ زإ                   َؤضفًٌُ )بت ( + ضَِطٌ ضاُْبطزوو + جًَٓتاوٍ يهتاو )  
 )ٕ ,98 

 ٕ زإ َتؤضفًٌُ ) بتت ( زَضتًَتُ ثتًَـ ضَِطتٌ       واتُ َُٖىو ططيًَُنٌ ناضٍ ضِغتٍُ فتُضَا
زاٖاتىوٍ ناضَنُ و جًَٓاوٍ يهاو بُ ثًٌَ نُؽ و شَاضَ ٍَُٖ زَبصيَطيَي , ُٓطُض جًَٓاوٍ يهتاو  

 ( زَبًَي , وَ بؤ نُغٌ زووٌََ نؤ ) ٕ ( زَبًَي.بؤ نُغٌ زووٌََ تاى بًَي ُٓوا )
 وَى:

 تؤ ُْٖاضَنُ خبؤ .                 تٔ ُْٓاضَطُ خبىَ .         )تاى(               
 نىضَِطُ بٌَ ُٓضِا ُٓيطَ.     )تاى(                              نىضَنُ وَضَ ًَٓطَ.

 ًٓىَ ُْٓاضَطإ خبىَٕ.       )نؤ(                             ًَٓىَ ُْٖاضَنإ خبؤٕ.
 نىضَنإ وَضُْ ًَٓطَ.      )نؤ(                      نىضَِطإ بًَٔ ُٓضِا ُٓيطَ.   

 ( زَبًَي : ططيٌَ ناضٍ فُضَإ زإ بؤ نُغٌ زووََِ تاى يُنؤتاٍ ناضَنُ ) َ (يإ )
 وَى :

 ) تاى (  ٔ خبُف .                      ت
 ) تاى (    تٔ خبُفُ .                     

 ًٓىَ خبُفٔ .                      ) نؤ  (
 ) تاى (               بىَغُ .         تٔ

 تٔ بىَؽ .                        ) تاى (
 ًٓىَ بىَغٔ .                     )  نؤ (

 
 ضِغتٍُ غُضغىضَِإ: -4

)) ُٓو ضِغتُيُيُ , نُواتاٍ ٍُٖ ٖؤةٕ و غُضغىضَِإ يُ ضِووزاويَو , ُٖواَيًَو, ؾتتًَو و  
زٕ و فُضَإ نطزٕ يُطٍَُ بًَُٖعنطزٌْ ًَٖعيتإ  ...ٖتس, زَطُيًَُْي. ضِغتٍُ خُبُضزإ , ثطغهط

 . 99زا َاْاٍ غُضغىضَِإ زَطُئُْ((
 

                                                           

 33:  2006ٓىًََس بُضظإ بطظؤ, ضيَعَاٌْ جًَٓاو يُ ؾًَىَ ظاضٍ خاُْقًسا ,  -98

 67:   1986ز. نىضزغتإ َىنطياٌْ,  -99
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 وَى:  
 ُْٖاضَنُ ظؤض تطؾُ !   ُْٓاضَطُ فطَ تىضؾُ !                                 
 باخُ نُ جىإ بىو !   باغُطُ ضَِْطني بىٍ !                                 

 ٓاوات يُ زٍَ يُ !                                    ٓاوات ٖا يُ ٓاوايٌ !
 (86)طُ. ٓاٍَ, ٍ   خىوؾاض ٖطت ٌْ يُ !                                
 (105)طُ.ٓاٍَ, ٍ    زووّ و نالف ُِٓضا خىٍَ بضينَ !                  

  زؤّ نَُياف بؤ خؤٍ بضينَ !
 ىاكردن :

بُجًَٓتتُنطزٕ و ضَتهطزْتتُوٍَ بُؾتتًَو يتتإ ٖتتَُىو نطزَيتتُنٌ ظَتتاٌْ يتتُ , ٓتتُضنٌ جًَ
 .100ضِغتُنُيُ

 :101َؤضِفٌُ ْانطزٕ يُ )ف.ظ.ف(زا غٌَ جؤضَ
 َؤضفًٌُ  ) ُْ ( -1
 َؤضفًٌُ  ) َُ ( -2

 َؤضفًٌُ   ) ٌَْ ( يإ ) ٌْ ( -3

 

 َؤضِفٌُ   ) ُْ (: -1

 ُّٓ جؤضَ َؤضفًُُ ضٍِِغتُ يُ ُٓضٍَ زَطؤضِيَي بؤ ُْضٍَ . 
 وَى:
 )ُٓضٍَ(                    ٖات.            ضاويَص

 )ُْضٍَ(                     ضاويَص ُْٖات .      
 شُْطإ ٖاتٔ ُٓضِا ؾاض.                  ) ُٓضٍَ (
 شُْطإ ُْٖاتٔ ُٓضِا ؾاض.               ) ُْضٍَ (

 ) ُٓضٍَ (    َٔ َُنتىبُطُ ْىغامن.             
 ) ُْضٍَ (   َٔ َُنتىبُطُ ُْْىغامن.           

                                                           

 83:  1998تاضا عُبسوَيآل ,   -100

 84-83ؽ . ث ( :  ) -101
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 زاضَطُ ؾهًا.                            ) ُٓضٍَ (
 زاضطُ ُْؾهًا.                           ) ُْضٍَ (

 
 (:َؤضفًٌُ )َُ -2

ُّٓ َؤضفًُُ بؤ ُْضيَهطزٌْ ضِغتٍُ فُضَاْسإ بُناضزيَي , َُٖىو ضِغتُيُنٌ فُضَاْتساٌْ  
ُ جًَطاٍ ) بت ( زازَْطيَي , جا ضِغتُنُ تتاى  ُٓضٍَ زَطؤضِيَي بؤ ُْضٍَ , ُٓوا َؤضفًٌُ )َُ( ي

 بًَتي يإ نؤ.
 وَى:

 تٔ / تُ ًٓىاضَ خبُفُ. )ُٓضٍَ( 
 تٔ / تُ ًٓىاضَ َُخُفُ. )ُْضٍَ(

 ًٓىَ ًٓىاضَ خبُفٔ.                              )ُٓضٍَ(
 ًٓىَ ًٓىاضَ َُخُفٔ.                           )ُْضٍَ(

 ُضَاْساْسا َؤضفًٌُ )بت ( ٍ )ُٓضٍَ( زَطؤضِيَي بؤ )ُْ(ٍ )ُْضٍَ(. يُ ُْٖسٍَ ططيٌَ ناضٍ ف
 وَى:

 تٔ وَ ضوش ناض بهُ .                            )ُٓضٍَ(
 تٔ وَ ضوش ناضُْنُ.                             )ُْضٍَ(
 ًٓىَ وَ ضوش ناض بهُٕ.                          )ُٓضٍَ( 

 )ُْضٍَ(                          ًٓىَ وَ ضوش ناضُْنُٕ.
 َؤضفًٌُ ) ٌَْ ( يإ ) ٌْ ( : -3

َؤضِفٌُ ) ٌَْ ( ضِغتٍُ ُٓضٍَ زَطؤضِيَي بؤ ُْضٍَ بُ َُضجًَو ناضٍ ططيٌَ ناضيُنُ زاٖاتىو 
 ًَٓػتا بًَي. 

 وَى:
 َٔ ًٓػُ ُْٓاض خىَّ. )ُٓضٍَ(

 َٔ ًٓػُ ُْٓاض ٌَْ خىَّ. )ُْضٍَ(
 َؤضِفٌُ ) ٌْ (:
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 .102ُ بؤ ُْضٍَ نطزٌْ ناضٍ بٌَ ًَٖع بُناضزيَي(())ُّٓ َؤضفًُ
 وَى : 

 َٔ ظاْاّ . 
 َٔ ظاْا ًِْ . 
 ًٓىَ زاْإ .
 ًٓىَ زاْاْني 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 84:  1998) ؽ. ث ( ,  -102
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    103( 1977  -) شَاضَ و ضيَصٍَ ُْتُوَنإ  يُغُضجٌَُ باؾىوضيٌ نىضزغتإ زا 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ُْخؿٍُ شَاضَ ) ا (

                                                           

ّ        ز.عُبسوآل -103  ٌَ غتُضشًََطٍ   غتُفىض , ثًَهٗاتتٍُ ُْتتُوَيٌ زاًْؿتتىإ يُباؾتىوضٍ نىضزغتتاْسا بتُث
 14,  2005,  1977   - زاًْؿتىاٌْ عًَطام   

 ثاؾهؤ
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 وٌْ ًَُُٓ :بُبؤضى

( نُ ) فُيًٌ (َناٌْ يتُ   1977طىَإ يُ وَزا ًُْ غُض شًََطٍ زاًْؿتىاٌْ غاَيٌ )  - 1
ُْتُوٍَ نىضز جًانطزَوَ َُبُغيت غُضاٌْ ضشيَِ ؾًَىاْسٌْ ضيَصٍَ ضِاغتُ قًٓتٍُ طتُيٌ نتىضز    

 بُطؿيت و فُيًًُنإ بُ تايبُتٌ بىو. 
نطاو بؤ َُٓطِؤ , ضىْهُ ضيَصٍَ زاًْؿتىإ يُ ُّٓ غُض شًََطيُ ْابًَتُ ضيَصَيُنٌ زياضٍ  - 2

 طؤضِاْسايُ .
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 ( 2ُْخؿٍُ شَاضَ ) 
 

فىاز ذَُُ خىضؾًس , يىضِ ... زاًْؿتىاٌْ ُٖضيٌَُ باؾىضٍ نىضزغتاٌْ ًَٓتطإ , طؤظتاضٍ   
  1986,   103 -100:  109شَاضَ  ضؤؾٓبريٍ ْىٍَ , 



 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ( 3خؿٍُ شَاضَ ) ُْ
 ، لللتابُ باللًجُ الفًلًُ ، الطبعُ الثانًُ ، داز ٓـازا  للطباةـُ واله،ـس، ازبًـ  ،    ًٖىاظَْسٍ

 . بؤظاًْاضٍ  ) يُ بُضطٌ نتًَبُنُ ُْخؿُنَُإ وَض ططتىوَ ( 2007
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 بُو بُو بُو بُو بُو بُو  خامنُ خاغُطُّ

 ثا بًُٓ وَبا زيًُ ضاغُطُّ
 

 بُو بُو زوغًُإ يُ ْى بُو تا بهُ ٔ
 تٔ زاض ْاضْخ بُو بُو َٔ زاض يًُى

 
 جفيتَ ضاو زيطٍ بُو بُو ضىٍ ثًاَيُ ضًين
 يُ خىزاّ طُضَنُ بُو بُو يُ يًس ُْغًين

 
 قايٌ خطياطُ بُو بُو بُو بُو زوؾُط يُباٌْ

 زَظيطإ ْؿتطُ بُو بُو ظاوا يُ ؾاٌْ
 

 غُطُّبُو بُو بُو بُو بُو بُو خامنُ خا
 ثا بًُٓ وَبا زيًُ ضاغُطُّ

 
 
 
 
 
 
 
 

 تًهُيُط يُ يُى ؾعط فؤيهًَؤضيو



 154 

 
 
 
 
 

 104بؿُاضزٕ                                  
 

 ُٓطُضتىاْػتس , يُنُ يُنُ                    
 بَُيط ُٓو زاضَ بؿُاضز .....                      

 ُٖض ضطُ َاغًٌ طُث و بىيضط  ُٓو ضوواضَ 
 ُٓمجٌَ بؿُاضز ....يُ ْىازَو                       

 ُٓطُضتىاْػتس , يُ وَضظ نىيض  
 وَضَو خىاض و وَضَو بإ َُيُيًُ  , , , 

 طػي َُيُيًُ بؿُاضز ....                      
 ًَٓـ ُٓو وَخي ,  طفتس ُٓزَّ ,                      
 ُٖض ضطُ قىضواًٌْ ٍُٓ خاى نىضزغتاُْ ؾرييُٓغُ ,                      

 يُنُ يُنُ , ُٓضِاز بؿُاضّ .                       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 67:  2007ًٖىا ظَْسٍ ,  -104

 تًهُيُط يُ يُى ؾعطَيًٍُ ؾًَطنؤ بًَهُؽ
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 ظوإ يُنططتط نىضز 

 
ظوإ ؾٓاغٓاٍَُ ُٖض ًًَُتًطُ و ُٖض ًًَُتًط خاوَ ظوإ  ضَغُٕ و تايبُت  وَ ختىٍَ  
ُْوط ًُْتىيٌُْ زفا  يُ ؾٓاغٓاٍَُ ُْتُوَيٌ و ًْؿتُاٌْ خىٍَ بهٍُ و زيط يا ظوٍ يُ ْتاو  

 يا زَغُةتساض تاويُيطُو تًُْا ْاوٍ يُ ًَصوو يا تاضيذ ًًَٓطُو .ُْتُوَيٌ با ةزَؽ 
ًًَُت نىضز يُنًطُ يتُو ًًَُتُيًتُ ى يتُ ةيتُٕ زوشَُٓيًًتُو تُقتُة نطياطتُ ظوإ و        
فُضُْٖطُطٍُ يُ ْاو بىوضيُيطُ و يُ زضيصايٌ تاضيذ ظواتُطٍُ خطياغُ ْاو قُفُؽ تاواْباضيُو 

خىْػنت و ْىيػأْ طىظاضف يا تُعبري يُ ُْتتُوٍَ ختىٍَ   و نىضز ُٖم ُٓوَ ُْياؾتطُ يُ ضٍ 
بهُيط وَيٌ يُ بإ ُٓويـ طًإ زفا  نتطزٕ يتُ ْتاو جُغتتٍُ ٖتُض وَظيٓطتٌ َُْطُغتُو        

 تىيُْػتطُ طؿي خىَيٌ ُْياضيٍُ يا زوشَُٓيًٌ يُ باض بىويُط.
   ِ  ثًُإ ُْزضياطُ ى وَجسزٍ ُٓضا زضوؽ نطزٕ ظواًْط يُنططتط و ٓػتتاْساضز نتاض بهتُي
وَيٌ يُ ؾىئ ضاثُضئ ُٓو فىضغُتُ ُٓضاَإ ثًـ ٖاتطُ وَتايبُت يُ باؾىوض نىضزغتتإ تتا   
جىوض ثطووغُيُط غرتاتًصٍ و ُْتُوَيٌ نتاض يتُ بتاٌْ بهطيتٍُ و بىوطتُ يتُنًط يتُ نتاضَ         

 105فطَططْط يا َىُُٖطإ ْاوَْسَيٌ يٌ َُضنُظَيٌ بطياض وَزَؽ .............. .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   12:  2007طىٍَ غىو  , ظوإ يُنططتط نىضز ,  -105
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 غُضييب نطياط زويط خطياط وَضَو بًاوإ وشُْيٌ ُْٓفاٍ 

 
  

ٍُُ نىضز , وَتايبُت قَُيتُّ وَ زَغتتُيٌ و ْاوَْتسَيٌ    غٍُ ُْٓفاٍ ُٓوَ تىايط ى ًَٓؤثط
ُٓناز ٌ و ضووؾٓٗىضٍ وَ زَيُٖا يتُ يُنتُوزائ و ُٖواَيجطغتني  و بتُف تايبتُتٌ يتُ بتاٌْ        

ضَيطُ يُ َازٍَ خاَُ ْىغًآُْ بهُ ُٓوَ , ْاوَضووى و ؾًىَيجطووغُطُيـ خىٍَ ُٖيطط ٓؿا
, ى نطيُيط ُٖض يُى يُ قىْاغُطإ ثطووغُطُ ْػبٍُ تانُ فُوتًاطُطإ ثطووغُطُ , ناضَطإ 
ُْٓفاٍ , ٖىيط ؾؤفًين زش ٓٓػاًُْت , ناضيطُضيُ ٓابىوضيُطٍُ , بىاض يا َُجايُ غًاغًُطٍُ 

 ُْ ٓؿاضَت بُ ُٓثٌ . , ةيُُْ ُٓخالقٌ و ٓٓػاًُْطإ ْاو ناضَغات ُْٓفاٍ , ُٓضا منىو
ُٓوَ ى بُْسَ تىايط يٍُ طىفتاضَ ى جُخي يُ باٌْ بهُيطتُوَ , َُغتُيٍُ ٓتُخالقٌ و    
ٓٓػاًُْ  يُ ضَطُظ شُْيٌ ُْٓفاٍ ى يُ ضىاض ضًىٍَ ٖحىوَُطإ ذهىَُيٌ بًاوإ ى وَ زياضٍ 

 فطووؾًاُْ وةتُيٌ تط عُضَب.
ظيس و َاواٍ و يُ ْاو بطزٕ ٖاوغُض  ٓايُ ُٓيُ ض تانًط بىوط ى ٓازًَعاز غُضَضاٍ ضَِأْ

وبطا و َٓاَيُيٌ خىٍَ زويطَو خبطيُيط وَض و ْاوضُيُط زويط ى ُٖض يُ ٓتاو و ُٖواطتٍُ بطتط    
 ُٖتا ظَوإ و نًتىوض و زاب و ُْضيُت و خىاضزٕ و َُٖيػى نُفتًإ وٍَ ًُُٓ يا جًاواظ بىوط .

ٓتاض جُوظََيتُطإ و ًْؿتتُجاٍ    ٓايا بىوط ةيٌُْ زَضويين نىضزيط ثُضوَضزٍَ ناًُْطإ ب
بُظّ ًَىاْساضٍ ٓاواٍ ى بًحطُ يُ ظوإ زاَيطٌ خىٍَ ى ظواًْط تط ُْظاًْط و ُْٓفاٍ ضًُطإ 
ٍَُُْ زياضٍ ٓطا ذانُُيٌ بًاوإ يُ غعىوزيُ و غىوزإ ى ُْى ٖتىيض ختايًط ٖاَبتُف يتُ     

و بًتاوإ و تًتُْطٌ   َابُيُٓإ ًُْ , بطط غىوزإ يُ نًؿىَضَاًْـ ًُْ , ى يُوضا شيإ يُ ْتا 
 وبريَمحٌ خىَض وَ غُض ضىوط . 

ى ثًاطُيًًإ ضيطُ وَ شُْيًًإ ًُْزَٕ باُْ زَيؿي و جىيط غُزَٖا غتاٍَ وَضد يتُ ًٓػتُ    
َاَُيُت وَيًاْا نُٕ . ٓايا ُٓو شُْيًُ بىوط بهطيُٓ نتًُْع و جتىيط خعَتُتهاض  َاًَتُت     

 وَيًاْا بهُٕ ؟
 ؟ طئ نىضزَواضيإ يُ ٖىيط َُْسويططٌ و ةٍ ةيٍُ ؾٓايا ُٓو شُْيًُ تى بىيؿًس ظوإ زاَي

غاٍَ طىظَيؿتُ قُتطَيط ُٓغُض يُ ضاويإ َُْسويُط ى ٓتُضا   16تى بىيؿًس ُٓواٍُْ ٌٓ 
 ضاضَْىيؼ خىَيإ و ُٓضا ظيخ و َاواٍ خىَؾُويػًإ ُْضَؾاْىيٍُٓ ؟
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ثًؿُُضطُنطزوئ .  ٓايا ضًُْط يُ واُْ وَ زَؽ و ثُجنُطاًْإ ْإ تُْىيطٍ و َايُنٌ ُٓضا
ًُُٓ تًُْا وَ ٓىيؿًِ : ٍُٓ خىيؿهُيٌ و زويتتُيٌ و زايطتُيٌ نتىضز  زويتطَ وَةت , زواٍ     
وَخؿني يُ يًسإ نُيِ , ضىيٓهُ واقع و ُْياضَيٌ َُجاٍ ُٓوَ ًُْٕ ى بتىيتُمن ؾتاض وَؾتاض و    

خىزاوَٕ ثؿتًىامنإ ٓاوٍ و بًاوإ و َ بًاوإ يُ ؾىوْسإ بطُضزيِ و باض ُٓزاُْوَ , وَيٌ ُٓطُض 
بىوط طؿي ًُُٓ نُفًُُٓ ًَُٓزإ و  وَثريووظَوَ تَُاؾازإ نُيِ ُٓطُض يُ يًسإ َُْسويط 

 .106  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   41:  2008 , طىوٍَ غىو  , شُْيٌ ُْٓفاٍ نطياط زويط خطياط وَضَو بًاوإ و غُضييب -1
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 :يًػيت غُضضاوَنإ    
 

 نتًَبُ نىضزيًُنإ :

ُٓوضَمحاٌْ ذاجٌ َاضف, ضيَعَاٌْ نىضزٍ, بُضطٌ يُنُّ, وؾُ غتاظٍ , ضتاثداٍُْ    -1
 .1988( , بُغسا, ُداز احلسيُ للطباة)

ز.ُٓوضَمحاٌْ ذاجٌ َاضف , ظَاٌْ نىضزٍ , يُبُض ضؤؾٓايٌ فؤُْتًهسا , ضاثداٍُْ  -2
 . 1976نؤضٍِ ظاًْاضٍ نىضز , بُغسا , 

ز.ًٓرباًِٖ عُظيع ًٓرباًِٖ , ضِغتٍُ يًَهسضاوٍ ؾتىيَٓهُوتىو ختىاظ يُطتٍَُ ضِغتتٍُ      -3
احلسيُ زاض )اٌْ نىضزٍ زا , ضاثداٌْ ؾىيَٓهُوتىوٍ زياضخُضٍ يُ زيايًَهتُ ْاوَْسٍ يُناٌْ ظَ

 .1980( , بُغسا ,  للطباةُ

ز.ًٓرباًِٖ عُظيع ًٓرباًِٖ , ُْٖسٍَ ٓاَطاظٍ غًٓانػٌ يُ ظَاٌْ ٓتُزَبٌ ًُٓتطِؤٍ    -4
 . 1986( , بُغسا , )ةالْنىضزيسا , بُضطٌ يُنُّ , ضاثٌ يُنُّ , ضاثداٍُْ 

داز الطباةـُ  ضاثداٍُْ )تؤفًل وَٖيب , زَغتىوضٍ ظَاٌْ نىضزٍ , جًعٌَ يُنُّ,  -5
 .1929, بُغسا,  احلديثُ(

ثطوفًػؤض ى.ى نىضزؤيًَغ , ضيَعَاٌْ نىضزٍ بتُ نُضَغتٍُ زيتايًَهيت نطَتاجنٌ و      -6
غؤضاٌْ , وَضطًَطاْتٌ: ز.نىضزغتتإ َىنطيتاٌْ , ًَُٓٓتساضيَيت طؿتيت ضؤؾتٓبريٍ و ةوإ ,       

  1982ُٖويًَط , 

يت ُْتُوَيٌ ٍ خىيَٓسناضاٌْ نىضز جَُاٍ ُْبُظ , ظَاٌْ يُنططتىوٍ نىضزٍ , يُنًَ -7
 .1976يُ ُٓوضوثا , باَبًَطط ,  

ذًَُس ًَٓعَز ثُْاه , فُضُْٖطٌ يُى و يتىضِ, يًََهساْتُوٍَ بتُضاوضزنطزٌْ: َتُمحىز      -8
 . 1978ظاَساض, ضاثداٍُْ نؤضٍِ ظاًْاضٍ نىضز , بُغسا , 

9-  ُ ّ , زَظطتاٍ  ز.ضَفًل ؾىاٌْ , ضُْس بابُتًَهٌ ظَإ و ضيَعَاٌْ نىضزٍ , ضاثٌ يُنت
 .2001ضاث و بآلونطزُْوٍَ َىنطياٌْ , ُٖويًَط, 

غُيس عُيٌ َريًًْا , خًٌََ و تايفتُناٌْ عُؾتايُضٍ نتىضزٍ ًَٓتطإ , وَضطًَطِاْتٌ:       -10
 .1995ؾُونُت ؾًَذ يُظزئ , ذُفتُْاٍَُ طؤآلٕ , ٖاويُُٖٓواضٍ ثريَاّ , 

ضزٍ , ٖتُويًَط ,    ز.عُبسوَيآل ذىغًَٔ ضَِغىٍَ , ثىختُيتُنٌ وضزٍ ضِغتتُ غتاظٍ نتى     -11
2005 . 
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ز.عُبسوَيآل غُفىض, ثًَهٗاتٍُ ُْتُوَيٌ زاًْؿتىإ يُ باؾىوضٍ نىضزغتاْسا, بُ ثًٌَ  -12
 . 2005( , ضاثداٍُْ ؾعإ , غًًَُاٌْ , 1977غُض شًََطٍ زاًْؿتىاٌْ عًَطام )

 . 1984غاظٍ فاتًح وَيؼ , فؤُْتًو , ضاثٌ يُنُّ , بُغسا ,  -13

14-   ٌ نتىضزٍ زابُؾتبىوٌْ جىططافًتاٍ زيايًَهتتُناٌْ ,      فىاز ذَُُ خىضؾتًس , ظَتاْ
 .1985, بُغسا ,  )افاق ةسبًُ(وَضطًَطاٌْ: ذَُُ نُض ٌ ُٖوضاٌَ , ضاثداٍُْ 

نطيِ ظَْس , ظَاٌْ نىضزٍ و ٖىُْضٍ وَضِطًَطاٌْ , ضاثداٍُْ ناَُضإ , غتًًَُاٌْ ,   -15
1977. 

ا , ضتاثداٍُْ  ز.نىضزغتإ َىنطياٌْ غًٓتانػٌ ضِغتٍُ غازَ يُ ظَتاٌْ نتىضزٍ ز   -61
 . 1986،  بُغسا)داز احلسيُ للطباةُ( ، 

ز.نىضزغتإ َىنطياٌْ , غًٓتانػٌ ضِغتٍُ تًَهٍَُ , ضاثٌ يُنُّ , زَظطاٍ ضاث و  -17
 .2004بآلونطاوٍَ ٓاضاؽ , ُٖويًَط,  

ز.نىضزغتإ َىنطياٌْ , غًٓتانػٌ ضِغتتٍُ نتىضزٍ , ضتاثٌ يُنتُّ , ضتاثداٍُْ       -18
 .2000,  وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ , ُٖويًَط 

ًَيب ظَتإ و ٓتُزَبٌ نتىضزٍ , بتؤ ثتؤيٌ          -19 يًصيُٓيُى يُ وَظاضَتتٌ ثتُضوَضزَ , نتت
 .1989ضىاضٌََ ٓاَازَيٌ , ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ , ُٖويًَط , 

 .1931ذلُس اَني ظَنٌ , نىضز و نىضزغتإ , ضاثداٍُْ زاض ايػالٌَ , بُغسا ,  -20

ُضاظووٍ بُضاووضزا , زَظطاٍ ضؤؾٓبريٍ ذلُس اَني ُٖوضاٌَ , ظاضٍ ظَاٌْ نىضزٍ يُ ت -21
 . 1981و بآلونطزُْوٍَ نىضزٍ , بُغسا , 

 .1990ذلُس َعطوف فتاح , ظَاُْواٌْ , ظاْهؤٍ غُةذُززئ ,   -22

–َريؾُضَف خاٌْ بسيًػٌ , ؾُضَفٓاَُ , وَضطًَطِاٌْ:  َاَؤغتا ُٖشاض, ضاثٌ غٌَ  -23

 . 2006يُّ , زَظطاٍ ضاث و بآلونطاوٍَ ٓاضاؽ , ُٖويًَط, 

 .1960ْىضٍ عُيٌ َُٓني, ضيَعَاٌْ نىضزٍ, ضاثداٍُْ ناَُضإ, غًًَُاٌْ,  -24

ًْعُي عُيٌ غايُ , ضيَعَاٌْ نىضزٍ , ظاضٍ نُهلىضٍِ , ضاثداٍُْ ؾعإ , غًًَُاٌْ,    -25
2004 . 

ُٖشاض , ضًَؿيت دلًَىَض, ضاثٌ يُنُّ, ضاث و بآلونطاوٍَ ضاثداٍُْ ؾُضَف نُْسٍ ,  -26
 .1997ثاضيؼ ,  
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 جػتًَط و زنتؤضا :ْاٍَُ َا
 

ٓاواظ ذَُتُ غتُزيل بتُطًداٌْ , ضيعبتىوٌْ نُضغتتُ يتُ ظَتاٌْ نتىضزٍ زا , ْاَتٍُ           -1
 . 1996َاجػتًَط, نؤيًحٌ ٓازاب , ظاْهؤٍ غُآلذُزئ , 

ٓىًََس بُضظإ بطظؤ , ضِيَعَاٌْ جًَٓاو يُ ؾًَىَظاضٍ خاُْقًسا , ْاٍَُ َاجػتًَط, نتؤيًحٌ   -2
 . 2006ثُضوَضزَ , ظاْهؤٍ نؤيُ , 

ابىبهط عُط قازض, ثطغًاض يُ ظَاٌْ نىضزٍ زا , ْاٍَُ َاجػتًَط, نؤيًحٌ ٓازاب, ظاْهؤ  -3
 . 1993غُةذُززئ , 

بُنط عىَُض عُيٌ , بُغنت و نطتاْسٕ يُ ظَاٌْ نىضزٍ زا , ْاٍَُ َاجػتًَط , نؤيًحٌ  -4
 .1992ٓازاب , ظاْهؤٍ غُةذُزئ ,  

َاٌْ فُيًٌ , ْاٍَُ زنتؤضا , نؤيًحٌ ٓازاب تاضا عُبسوَيآل غُعًس , ُْٖسيَو ةيٌُْ ضِيَع -5
 . 1998, ظاْهؤٍ غُةذُززئ , 

ذامت ويًا ذلُس , فطيَعٍ ْاوٍ و فطيَعٍ ناضٍ يُ نطَاجنًٌ شووضووزا , ْاَتٍُ َاجػتتًَط ,    -6
 . 2000نؤيًحٌ ظَإ , ظاْهؤٍ غًًَُاٌْ , 

عاْتُوَ , ْاَتٍُ   زياض عُيٌ نَُاٍ , ضيَعَاٌْ نىضزٍ ضِواْطُيتُنٌ بُضٖتًََُٗٓإ و طىيَ   -7
 . 2002َاجػتًَط, نؤيًحٌ ثُضوَضزَ , ظاْهؤٍ غُآلذُزئ , 

غاجًسَ عُبسوَيآلفُضٖازٍ , ضِغتُ و ثاف ضِغتُ , تًَطِوآًًَْهٌ ُٓضنٌ , ْاٍَُ زنتؤضا ,   -8
 2003نؤيًحٌ ٓازاب , ظاْهؤٍ غُةذُزئ , 

ضٍ يُ ظَتاٌْ نتىضزٍ   ؾًًَط ضَِغىٍَ ذلَُُز بُضظجنٌ , ياغاناٌْ زاضؾتين ةضِغتٍُ زياضخُ -9
 . 2004زا , ْاٍَُ زنتؤضا , نؤيًحٌ ٓازاب , ظاْهؤٍ غُةذُززئ , 

( يتُ ظَتاٌْ نىضزيتسا ,    GBقباح ضَؾًس قازض , ُْٖسٍَ ةيٌُْ زَغُآلت و بُغتُٓوَ )-10
 . 2007نؤيًحٌ ظَإ , ظاْهؤٍ غًًَُاٌْ , 

ُ نىضزيتسا , ْاَتٍُ   ايب ذػني عًٌ , ُْٖسٍَ ةيُٕ يُ ثُيىَْسٍ ًَْىإ ضِغتُ و واتا يت ط-11
 .1998زنتؤضا , نؤيًحٌ ٓازاب , ظاْهؤٍ غُآلذُزئ , 

عُبسوَيآل ذىغًَٔ ضَِغىٍَ , ْانطزٕ يُ نىضزيتسا , ْاَتٍُ َاجػتتًَط, نتؤيًحٌ ٓتازاب ,      -12
 . 1991ظاْهؤٍ غُةذُززئ , 
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قُيؼ نانٌ تؤفًل , ثُيىَْسيًتُناٌْ ًَْتى زَم , ْاَتٍُ زنتتؤضا , نتؤيًحٌ ٓتازاب ,       -13
 .2002ذُززئ , ظاْهؤٍ غُة

قُيؼ نانٌ تؤفًل , جؤضَناٌْ ضِغتُ و تًتؤضٍ نتطزَ قػتُيًُنإ, ْاَتٍُ َاجػتتًَط,      -14
 .1995نؤجلٌ ٓازاب, ظاْهؤٍ غُةذُززئ , 

ذلُىز فتح اهلل امحس , ناض تُواونطزٕ يُ نىضزيسا , ْاٍَُ َاجػتتًَط, نتؤيًحٌ ٓتازاب ,    -15
 . 1998ظاْهؤٍ غُآلذُززئ , 

يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ بُضاوزناضٍ  -ٍ يًَهسضاو يُ نىضزٍ و فاضغٌ يىغف ؾطيف غعًس , ناض -16
 . 1998, ْاٍَُ زنتؤضا , نىيًحٌ ٓازاب , ظاْهؤٍ غُةذُززئ , 

 
 :طؤظاضَ نىضزيًُنإ

ٖٓطٍ فًًَس , ٖؤظَناٌْ نىضز , وضطًَطِاٌْ: ذػًَٔ امحس جاف , طؤظتاضٍ    -ٌٓ .جٌ . ٓاض  -1
 .1990,  125ضؤؾٓبريٍ ْىٍَ , شَاضَ: 

ًسَ عُبسوَيآل فُضٖازٍ , َؤضفًٌُ ) ف ( يُ نىضزٍ ْاوَضِاغتسا  , طؤظاضٍ ظاْهتؤ /  غاج -2
 ,  ُٖويًَط                                                 2000,  9طؤظاضٍ ظاْػيت َطؤظايُتٌ ظاْهؤٍ غُةذُززئ  , شَاضَ: 

ٌْ ًَٓتطإ , طؤظتاضٍ   فىاز ذَُُ خىضؾًس , يىضِ... زاْؿتىاٌْ ُٖضيٌَُ باؾىضٍ نىضزغتتا  -3
 1986,  109ضؤؾٓبريٍ ْىٍَ , شَاضَ: 

َطؤظايتُتٌ ,   -ز.قُيؼ نانٌ تؤفًل , ضِازَ يُ ططيٌَ ْاوٍ زا , طؤظاضٍ ظاْهؤٍ غًًَُاٌْ -4
 . 2003,  11شَاضَ: 

ز.قُيؼ نانٌ تؤفًل , بؤ ضىوًَْهٌ ثطاطُاتًهٌ بؤ ةضِغتٍُ زياضخُضٍ , طىظاضا ظاْهىيا  -5
  2004,ناْىيٓا ًَٓهٌَ ,  2ٖصَاضا :( , 7زٖىى , ثُضبُْسا )

ز.ذلَُُز فاضوم عىَُض قسيل , زَغتىضٍ ثًَىَيهاٌْ َطؤظٓاو ))بُْاوٍ بتاب و بتاثري و    -6
يُقُبُوَ يُ ظَاٌْ نىضزٍ و ضُْس ظَاًَْهٌ تطزا(( , طؤظاضٍ ضؤؾتٓبريٍ ْتىٍَ , شَتاضَ:    

118  ,1988 . 

طؤظاضٍ ضؤؾٓبريٍ ْىٍَ , شَاضَ:  ذلَُُز َُعطوف فُتاح , ناض ثىَيًٓهطزٕ بُ ثًٌَ ضؤْإ , -7
121  ,1989 . 
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 . 2005,  45يًَهؤَيًُٓوٍَ غرتاتًحٌ , شَاضَ: 
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وضيا عىَُض َُٓني , بٓاغٍُ غازَتطئ ضِغتٍُ نتىضزٍ , طؤظتاضٍ ضؤؾتٓبريٍ , شَتاضَ:      -9
111  ,1986 . 

 .1989,  121يا عىَُض َُٓني , ًَٖع و ٓاواظ, طؤظاضٍ ضؤؾٓبريٍ ْىٍَ , شَاضَ: وض -10

 . 1986, 113ًُٖسازٍ ذػًَٔ , زَضباضٍَ يىضَِِنإ , طؤظاضٍ ضؤِؾٓبريٍ ْىٍَ , شَاضَ: -11

ز.يىغف ؾطيف , ضِازَ و ُْٖسٍَ تًَبًين زَضبتاضٍَ ضِازَ يتُ ظَتاٌْ نىضزيتسا , طؤظتاضٍ      -12
 .1999,  4: ظاْهؤ, غاَيٌ غًًُّ , شَاضَ

 

 نتًَبُ عُضَبًًُنإ :
 

، مؤضطـُ فـفل للثقافـُ    ىزد الفًلًـىى بـني املاضـٌ واحلاضـس    ناصسالفًلٌ،  اللامحس   -1
 واةعالّ ايهىضز ايفًًًني .

( مه،ـىزا   2113-1963د.ضعًد ب،ري اضلهدز، اللسد الفًلًىى وحـصب البثـث )   -2
 . 2115ملتب الفلس والتىةًُ يف االحتاد الىطين اللسدضتانٌ ، 

ةبداجللً  فًلٌ ، اللىز )اللىزد( الفًلًىى يف املاضٌ واحلاضس، مطبعُ وشازَ الرتبًُ ،  -3
1999 . 

يًىا شَندٍ ، لللتابُ باللًجُ الفًلًُ ، الطبعُ الثانًُ ، داز ٓازا  للطباةُ واله،س،  -4
 . 2117ازبً  ، 

 

 طؤظاضَ عُضَبًًُنإ :

اجلػسافًـُ العسبًــُ القدميــُ ، دللــُ   شبـري بــًالمس اياةًــ  ، اللـس ولىزضــتاى يف املصــادز   -1
 .1997،  1شاطسو  ، العدد: 

ذػني عًٌ , ططٍَ و جؤضَناٌْ ططٍَ يُ ظَتاٌْ   طالبز.غاجًسَ عبساهلل فطٖازٍ و ز. -2
 . 2116دللُ االضتاذ ، كلًُ ابو زفد ، جامعُ بػداد ،  دا ،نىضزٍ 
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 ًَيب فاضغٌ:نت
غتطظَني , ثؿتتطىه ايتالّ, نتاخباْتُ      جعفط ختًاٍ , دلُىعُ اضاْ , زضبتاضه ْ غتانٓني  -1

 ( .1369/1990امساعًًٌ , ضاثداٍُْ فطٖٓط , )
 

 نتًَيب ًٓٓطًًعٍ : 
 

1- Fattah M .M  A generative grammar of Kurdish , university of   

Amsterdam.  1997.      
 

 :ضاوثًَهُوتٔ 
 

 . 25/3/2008ز.جَُاٍ ضَِؾًس , يُ باضَطاٍ غهطتاضيُتٌ )ٍ.ٓا.ى( , يُ  -1
 .12/6/2007َُزذٌ َُْسَةوٍ , يُ َاَيٌ خؤٍ يُ ُٖويًَط, يُ  -2

 .20/6/2007َُزذٌ َُْسَةوٍ , يُ وَظاضَتٌ ضؤؾٓبريٍ , ُٖويًَط, يُ  -3

 
 

 غُضضاوٍَ منىوُْنإ :

عبساحلػتتني بتتين ويتتؼ , بتتُضاوضزيَهٌ ًَْتتىإ )ظاضٍ نطَتتاجنٌ ختتىاضوو( و )ظاضٍ    -1
 . 1985,  108, شَاضَ:  طُضَُغًَط( , طؤظاضٍ ضؤؾٓبريٍ ْىٍَ

عبساحملػٔ بين وَيؼ , طُضزاٍُْ َُٓيىَٕ , ضاثداٍُْ )زاض احلطيُ يًطباعُ(, بُغسا,  - 2
1988 . 
, 7ٍَ غىو , زَظطاٍ ؾُفُم , شَاضَ:طؤظاضٍ طى ,طىٍَ غىو  , ظوإ يُنططتط نىضز ,  -3
2007 . 
طؤظاضٍ طىٍَ  , و غُضييب طىوٍَ غىو  , شُْيٌ ُْٓفاٍ نطياط زويط خطياط وَضَو بًاوإ -4
 .  2007,  8زَظطاٍ ؾُفُم , شَاضَ:غىو  
ُْجِ خايًس َُٓيىٌَْ, ثُْس و قػٍُ ُْغتُقٌ نىضزٍ ؾاضٍ خاُْقني, ضتاثٌ يُنتُّ ,        - 5

 . 200ٍ َىنطياٌْ , ُٖويًَط, ضاثداُْ
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 ملخص الرسالة املوسومة

 ) تسكًب اجلملُ يف اللًجُ الفًلًُ ( .      
بدزاضُ اجلىانب اللػىيُ حنىيُ اللػىيُ يف اللًجُ الفًلًُ .  -ب،ل   اضاضٌ  - تعين السضالُ

التثىيلٌ والرٍ يف ج  مظايسه  تتجهب  –ويهتًج الباحث يف يره الدزاضُ مهًج التىلًدٍ 
االيتمام باللًجا  ، ب  تقتين الدزاضُ والتثلً  يف خفايا اللػُ املىحدَ ، ومع اى يره   

جُ ذلددَ ضمو اللػُ السًٓطًُ ، أزتأّ الباحث مطايسَ املهًج الىصفٌ الدزاضُ تتهاومس اهل
 لتثلً  اجلملُ وتسكًبًا يف اللًجُ املركىزَ أنفا"....

تتألف فصىمس يرَ الدزاضُ مو مقدمُ و جريَ حىمس امل،للُ املطسوحُ مع بًاى مهًج البثث 
 املتبع .

تًُ ذكسيا ضمو حدوديا الدزاضٌ يف وتًتم يرَ السضالُ ببًاى اللًجُ الفًلًُ وحًثًاتًا األ
 أقلًم كىزدضتاى والعساق .

 وتتبع يرَاملقدمُ ثالثُ فصىمس : 
الفص  االومس : يتهاومس الباحث ... التعسيف بالفًلًني و حتلً  مصطلح الفًلًُ واملىاقع اليت      

 يطتقسوى فًًا و حًثًا  ثقافاتًم و معتقداتًم ومرايبًم  .
و دزاضُ العبازا  الهثىيُ وأمناطًا والطما  األضاضًُ هلا ، ثم الفص  الثانٌ :  يبثث ة

 ةسض التبٔري ) زأ  العبازَ (  والصفا  الطابقُ والالحقُ لسأ  العبازا .
 وازتأّ الباحث يف الفص  الثالث :

ةسض وحتلً  أنىاع اجلملُ وتسكًبًا ، مهًا البطًطُ واملسكبُ واملعقدَ وأنىاع اجلم  مو حًث 
 .وغرييا ، سيُاخلربيُ ، االضتفًامًُ ، االمداللٌ ، كاجلملُ جىيسيا ال

وضعها ث ةو مجلُ الهًٌ يطاةدنا يف احلدتالهًٌ ل ( مؤزفًما ادوا  ) كما انها اضتخدمها 
 .مثلُ باأل ذالم

وبفض  اللُ وتىفًل أكملها يره السضالُ أملني أى تّطد فساغًا يف امللتبُ اللسديُ خلدمُ اللػُ 
 اللُ ولٌ التىفًل .اللسديُ . و
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Abstract 

 
                                                

        This study wich is entitled ( the structure of sentence in Faille’s 

Dialect ) . The study in basic gives acare of study to aspects of 

syntax in the cycle of the Linguistics Fenomenous in the dialect . 

An introduction preceds the contain of the study which in the three 

chapter. And it is about the problem and the boundaries of the 

study, and any other things. 

 

This study concerned with chomsry theory trans for mation grammar 

and uses or applied a synchronic approach for analy sing. 
 

The first chapter concerned with the diffinition of Faille’s and their 

homland  and the background of their cultural.  
 

The second chapter is about the structural  of the phrases , their types, 

and all the modifiers which preced the heads. 

 

The third chapter deals sentenes with the kinds of the sentence 

(simple, compound, complex ) and their structures and our last 

notion to say that this study has no conclusion.  
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