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 ثًَشةكى
 

 و فؤُُتًم ظاُػتُكاُِ هكُ ٓـُضزوو هُ كُ ظاُػتُيُ ئُو زَُطػاظّ      
 هُ كُ زَُط، ظاُػتِ هُ هكًَلُ ًـفؤُُتًل .زَكؤهًََتُوَ فؤُؤهؤدـِ
 ُٓضوَٓا. زَكؤهًََتُوَ ظًاًَُلسا ُٓض هُ زَُطُكاْ شًاضَّ و زَُط ثُيسابىوُِ

 ،زَكات زَُط زضوغتلطزُِ هُ بُؾساضّ كُ زَكات كُضَغاتُ بُو ئاًاشَ
 اليُُِ فؤُُتًم بُكىضتِ كُواتُ ،...( ًُالؾىو، هىوت، زََ،) بُتايبُتِ
 ئاًاشَ تًايسا ،زَُط ظاُػتِ هُ هكًَلُ ًـفؤُؤهؤد .زَططيَتُخؤ زَُط تًؤضيِ

 تًَطىوُِ زَُط، ثُيسابىوُِ ياغاكاُِ:)وَكى زَكات، زَُط ياغاكاُِ بُ
 ثطاكتًلِ اليُُِ فؤُؤهؤشّ واتايُّ بُو(. ٓتس... زَُط، دًَطؤضِكًَِ زَُط،
 .زَططيَتُخؤ زَُط
 بىاضّ ططُطُكاُِ اليُُُ خػتُِضِووّ هُ ُٓوهَساًَُلُ كتًَبُف ئَُ     

 بىاضّ اليُُُكاُِ ًُٓىو ثىخت و كىضت بُؾًَىَيُكِ واتايُّ بُو زَُطػاظّ،
 . خػتؤتُضِوو زَُطػاظمياْ

 بُ زَُطػاظّ بىاضّ كتًَبِ كًُِ بُ ثُيىَغتُ كتًَبُف ئَُ زاُاُِ      
 ُٓشاضَ، ظؤض زَُطػاظيسا بىاضّ هُ كىضزّ كتًَبداُُّ بُزاخُوَ كىضزّ، ظًاُِ
 كىضزّ كتًَبداُُّ هُ ؾىيًََِم ُٓوهَسَزات زَغتجًَلًَم وَن كتًَبُ ئَُ بؤيُ

 هُ كىضزّ ظًاُِ ًاًؤغتاياُِ بؤ ططُط غُضضاوَيُكِ ببًَتُ و زاطريبلات
 كىضزيًُكاُِ بُؾُ ًاًؤغتاياُِ و قىتابًًاْ و كىضزغتاْ قىتاخباُُكاُِ

 .كىضزغتاْ ظاُلؤكاُِ
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 فؤنةتًم
 

 فؤنةتًم ثًَهاشةى و ضةمم
 ئَُ كُ وَضطرياوَ، يؤُاًًُُوَ ّ(phonetikos) وؾُّ هُ فؤُُتًم   

 كُواتُ زَطُيًَُُت،( زَُط) واتاّ كُ ٓاتىوَ، َوَ(Phone) هُ وؾُيُف
 ططُطُّ بُؾُ ئُو فؤُُتًم زَطُيًَُُت،( زَُط ظاُػتِ) واتاّ( فؤُُتًم)

 طىاغتُِوَ و زضوغتلطزْ هُ بُدؤضيَم زَكؤهًََتُوَ، زَُط هُ كُ ظًاُِاغًًُ،
 (1).زَكؤهًََتُوَ ظًاْ زَُطُكاُِ وَضططتِِ و
 شًاضَّ و زَُط ثُيسابىوُِ هُ كُ زَُط، ظاُػتِ هُ هكًَلُ فؤُُتًم كُواتُ   

 ئُُساًُكاُِ بُ ئاًاشَ ُٓضوَٓا زَكؤهًََتُوَ، ظًاًَُلسا ُٓض هُ زَُطُكاْ
 زََ،: )وَن زَكُْ، زَُطسا زضوغتلطزُِ هُ بُؾساضّ كُ زَكات ئاخاوتّ
 (2)(.ٓتس... هًَى، ززاْ، هىوت،

 فؤنةتًم هكةكانى
 اليًَُُم ُٓضيُكُياْ كُ زَططيَت، هُخؤوَ غُضَكِ هكِ ضىاض فؤُُتًم        

 :بًُؿًَىَيُْ كُ زَططيَتُوَ، فؤُُتًم بىاضّ اليُُُكاُِ هُ
 

                                                 
ّ  كؤضِّ. ط فؤُؤهؤدِ، و فؤُُتًم ئًُني، عىًُض وضيا ـ1 ّ  ــ  عًَـطاق  ظاًُـاض  كـىضز،  زَغـتُ

 .239 ي ،1989 ،(بًػتَُ) بُضطِ
ِ  كىضزّ، ضِيَعًاُِ ،(ز)خؤؾِاو ُُضمياْ ـ2 ّ  ضـىاضََ،  ضـاث  ي ،2012 ضِؤشٓـُآلت،  ضـاثداُُ

15. 
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 فًسيلى فؤنةتًلى ـ2
 ؾُثؤهَِ زضوغتبىوُِ ضؤًُُتِ و ُاوَضؤن و ضِواهَُت فًعيلِ فؤُُتًلِ    

 ؾًَىَّ هُ زَُط زَططيَتُوَ، ؾُثؤالُُ ئُو ضِؤيؿتِِ ضؤًُُتِ و زَُط
 هُ ُٓواف دىوآلُُوَّ.زَبآ زضوغت ُٓواوَ دىوآلُُوَّ بُٓؤّ ؾُثؤهسا

 ُعيلِ كُ ثًَسَكات، زَغت ُٓواوَ طُضزيوُّ كؤًُهَُ يُكَُ دىآلُُوَّ
 بُضَ بُضَ طُضزيوُ، يُكًُِ كؤًُهَِ ئًِذا ظاضَ، ُعيلِ يا هًَىَ ُٓضزوو
 بًُؿًَىَيُ. ٓتس... زَخاتُطُضِ غًًََُ زووًًَـ و زَبعويَِآ زووََ كؤًُهَِ

 ئًِذا زَضِؤْ، تايبُتِ ًاوَيُكِ تا ؾُثؤهَسا ضُؾِِ  هُ زَُطُكاْ
 ئَُ ئُوَّ ثًَـ زازًَطكًَُِوَ، و زَبّ بًًََٔع بُضَ بُضَ ؾُثؤهُكاْ
 ضِازَّ غِىوضّ هُ كُ كُغاُُوَ، ئُو طىيَِ زَضُِ زاًطكًَُِوَ، ؾُثؤالُُ
 (1).ُزاْؾُثؤالُ ئُو ضِؤيؿتِِ

 كؤًُهَُ ئُو خًَطايِ زَضِوات، ُٓوازا بُ ؾُثؤي كؤًُهًََم هُ بطيتًًُ زَُط    
 بُجمؤضَ ضطكُزا، يُن هُ ثآ( 1100) زَطاتُ ثًَلسيَِّ، زَُط ؾُثؤهُّ
 ضِيَلىثًَلسا ؾًَىَيُكِ هُ ياْ تُُُوَ ئَُ هُضيُِوَّ بُٓؤّ زَُط ؾُثؤىل
 ؾًَىَيُكِ هُ ياخىز ظًاْ، زَُطًَلِ ُٓض زضوغتبىوُِ ُٓضوَن ثًَلسيَت،
 غاكاضبّ زَُط ؾُثؤهُكاُِ(. ٓتس...طغ طعُ ُٓضا،) وَكى غاظزَبًَت، ُاضِيَلسا

                                                 
ــ1 ــاظّ ـ ــات  غ ــؼ، ف ــُتًم، وَي ــساضيَتِ فؤُ ــتِ ئًًُِ ــِبريّ طؿ ــِ و ضِؤؾ ــُّ الواُ  ُاوض

 .23 ي ،1984 كىضزغتاْ،
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 و ُٓوا طُضزيوُّ كؤًُهَِ يُكَُ ضِؤيؿتِِ زَضِؤْ، خىوي بُ ئاهَؤظ ياْ
 (1).(خىوي) زَوتطيَت ثًَِ خؤّ ؾىيَِِ بؤ طُضِاُُوَّ

 يُكُوَ هُزواّ يُن تُواو بُؾًَىَيُكِ ظًاُسا هُ زَُطًـ خىوهُكاُِ     
 زَوتطيَت ُُبعويَُِكاْ بُ ٓؤيُ ئَُ هُبُض ُُبعويَُِكاْ، بُتايبُتِ ُايًَّ،

 بُؾًَىَيُكِ خىهُكاًُاْ ضِازَيُن تا بعويَُِكاُُ، ُٓضضِ ،(ُاضِيَلُكاْ زَُطُ)
 زَُطُ) زَوتطيَت بعويَُِكاْ بُ هُبُضئُوَ زيَّ، يُكُوَ هُزواّ يُن و ضِيَلىثًَم
 .دًازَكطيَُِوَ فًعيلسا فؤُُتًلِ هُ بعويَُِكاْ و ُُبعويَّ بُجمؤضَ ،(ضِيَلُكاْ

 
 دركاندى فؤنةتًلى ـ1

 ئُُساًُكاُِ دىوآلُُوَّ و كاضكطزْ ضؤًُُتِ زضكاُسْ فؤُُتًلِ       
 زَُطًَلسا ُٓض زضوغتلطزُِ هُ ُٓضيُكُ ئُُساًاُُ ئُو زَططيَتُوَ، ئاخاوتّ

 ُٓض دىوآلُُوَّ باغِ زضكاُسْ فؤُُتًلِ. زَدىوهًََتُوَ دًاواظ بُؾًَىَيُكِ
 زَُطًَم ُٓض غِىوضّ زَغتًِؿاُِ دىوآلُُوَيُ ئُو بُثًَِ و زَكات ئُُساًًَم
 (2).زَكطيَت

 
 
 
 بًصنت فؤنةتًلى ـ3

                                                 
 .281 ي ،2004 غوًٌَاُِ، ظًاُِاغِ، ظاضاوَّ فُضُُٓطِ ،(ز) ًاضف سادِ ئُوضَِمحاُِ ـ1
2
 . 276 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ 



 

 21 

 دةنطصازى خؤشهاو نةرمياى.د

 ُٓهَططّ كُ زَُطاُُّ ئُو طُياُسُِ و طىآ ئُضكِ بًػنت فؤُُتًلِ      
 هُ بًػنت فؤُُتًلِ طؿتِ بُؾًَىَيُكِ زَطُيًَُُت، بًًَُؿم ظاًُاضيني،
 (1).زَكؤهًََتُوَ طىآ ئُُساًُكاُِ و طىآ كاضكطزُِ ضؤًُُتِ

 :ُٓيُ ئُضكِ غَِ بًػتِسا هُ عازيـئازًًَ طىيَِ
 .ظاًُاضيًُ ُٓهَططّ كُ زَُط، كؤكطزُُوَّ ـ1
 .ظاًُاضيًاُُ ئُو طُياُسُِ ياْ زَُط، طىاغتُِوَّ ـ2
 .ظاًُاضيًُكاْ ؾًلطزُُوَّ ـ3
 
 تاقًلردنةوة فؤنةتًلى ـ4

 ضىُلُ زَُطُ، ظاُػتِ ططُطِ بُؾًَلِ تاقًلطزُُوَ فؤُُتًلِ       
 و فًعيلِ هُضِووّ زَُط ضِاغتِ بُ طُيؿنت بؤ زَططيَتُوَ ئاًًَط بُكاضًَِٓاُِ
 زضوغتبىوُِ هُكاتِ ئاخاوتُِوَ ئُُساًُكاُِ ًاغىوهلُكاُِ دىوآلُُوَّ

 زَتىاُطيَت زًََِٓطيَت، بُزَغت هًَطَزا ئُجناًُّ ئُو واتايُّ بُو زَُطسا،
 هُ تايبُت ئاًًَطّ ثًَِ بُ ؾًلطزُُوَ ضىُلُ غُضَكِ، بُهَطُيُكِ بُ بلطيَت
 (2).وَضزَططيَت ثطاكتًلِ ؾًَىَّ و زَضَوَ زَضًَتُ تًؤضّ ِقاهَب
 
 

                                                 
ــ1 ــاظّ ـ ــات  غ ــؼ، ف ــُتًم، وَي ــساضيَتِ فؤُ ــتِ ئًًُِ ــِبريّ طؿ ــِ و ضِؤؾ ــُّ الواُ  ُاوض

 .38 ي ،1984 كىضزغتاْ،
 .274 ـ 273 ي ظًاُِاغِ، ظاضاوَّ فُضُُٓطِ ،(ز)ًاضف سادِ ئُوضَِمحاُِ - 2



 

 23 

 دةنطصازى خؤشهاو نةرمياى.د

 فؤنًم و ثًت و دةنط
 

 فؤنًم و ثًت و دةنط نًَىاى ثةيىةندى 
 بًػتُِوَ بُٓؤّ و زَضزَبطِيَّ ئاخاوتُِوَ ئُُساًُكاُِ ضِيَطُّ هُ (زَُط)

 .زَكطيَت ثآ ُٓغتِ
 بًًُِِوَ بُٓؤّ و زياضيلطاوَ ُىوغًِسا هُ ًُؿاُُ بُ زَُطُ، ويَُِّ (ثًت)

 .وَضزَطريآ
 و طؤضِاْ بُ و ثًَلسًََّٓ وؾُ ظًاُسا هُ كُ زَوتطآ زَُطاُُ بُو (فؤًٍُ)

 .          زَطؤضِْ واتا البطزًُاْ
 بؤيُ وؾُوَ، واتاّ ًَُىاْ زَخاتُ دًاواظّ ضىُلُ ططُطرتَ، زَُط هُ فؤًٍُ   

 قًصَ،) ويَُِ بؤ ًًُُ، فؤًٍُ زَُطًَم، ًُٓىو بُآلَ زَُطُ، فؤًًٌَُم، ًُٓىو
 فؤًٍُ ًٓطًاْ بُآلَ زَُطّ، ًُٓىو...( كؤكُ ثطخُثطر، غم، قؤضَِّ ٓاواض،
 (1).ُني
 ضىُلُ ُني، فؤًٍُ بُآلَ ُٓيُ، بىوُِ/ ط ص،/ زَُطِ كىضزيسا ظًاُِ هُ   

 زَُطًَم ُٓض واتايُّ بُو ُاطؤضِْ، وؾُ واتاّ و كىضزيًُوَ ضِيَِىوغِ ُاو ُاضًَتُ
 ظًاُِ هُ كُواتُ زَكطيَت، ُٓشًاض فؤًٍُ بُ ئُوَ طؤضِّ، وؾُّ واتاّ طُض

 :وَكى فؤًٌُّ، ًُٓاْ دًاواظّ ؾًَىَّ زوو( ص ، ؽ) زَُطِ كىضزيسا
 /ص/  غاأل

                                                 
ِ  ،(ز)ًـاضف  سادِ ئُوضَِمحاُِ -1 ّ  ُىوغـًِ ُ  كـىضز ِ  بـ ِ  عـُضَبِ،  ئـُهوىبًَ  ئًًُِـساضيَت

 .82 ي ،1986 بُغسا، ،(عالء) ضاثداُُّ كىضزغتاْ، ُاوضُّ الواُِ و ضِؤؾِبريّ طؿتِ
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 /ص/  غُط
 بُآلَ كؤزَكاتُوَ، هُخؤّ/ ص/ زَُطِ ،(ؽ) فؤًٌُِ منىوُُيُزا زوو هَُ    
 .ُاكطآ ُٓشًاض فؤًٍُ بُ( ص)

 ظًاُِ هُ بُآلَ ثًت، و زَُط ًَُىاْ هُ ُٓيُ دًاواظّ زَُطػاظيسا هُ     
 شًاضَّ بُٓؤيُوَ زَوَغنت، يُكرت بُضاُبُض ثًت و زَُط شًاضَّ كىضزيسا
 ئَُ زابُؾسَكطيَت، ثًت و زَُط( 37) بُغُض كىضزّ ظًاُِ ثًتُكاُِ و زَُط

 .زَكطيَّ زابُف ُُبعويَُِكاْ و بعويَّ ثًتُ بُغُض زَُطاُُف
 بُ ُٓغت كىضزيسا ظًاُِ هُ كُ بلُيّ، ئُوَ بؤ ئاًاشَ زَبَِ كُضِ    

 بُ ثًتُكاْ ؾىيَِسا ُُٓسَّ هُ واتايُّ بُو زَكطيَت، زَُط و ثًت دًاواظّ
 :هُواُُ زَُىيَِّ، خؤياْ تط ؾًَىَّ و تط زَُطِ

/ ص/ ؾًَىَّ وَن خىيَِسُُوَ هُ ساهَُتسا ُُٓسَّ هُ/ ؽ/ زَُطِ ـ1
 :وَن زَضزَبطِيَت،

  غُط
 غايَ
 غُز
 خىيَِسُُوَزا هُ زَُطُكُّ ئُوَ بًَت، زواوَ بُ ّ/َّ/ثًتِ ئُطُض/ن/زَُطِ ـ2

 :وَن ،/ض/ زَبًَتُ
 كَِ

 كًَِسَض
 كًَؿلُ
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 هُ زَُطُكُّ ئُوَ بًَت، زواوَ بُ ّ/ّ/ ثًتِ ئُطُض/ ط/ زَُطِ ـ3
 :وَن ،/ز/ زَبًَتُ خىيَِسُُوَزا

 طًاْ
 طىَّ
 

 كىردى زمانى ثًتةكانى
 تطزا ظًاًَُلِ هُطُأل كُ ُٓيُ، فؤًٍُ هُ تايبُتِ شًاضَيُكِ ظًاًَُم ُٓض     

 زَُط( 14) كُ زَُطُ،( 28) عُضَبِ ظًاُِ منىوُُ بؤ ُٓيُ، دًاواظّ
 و ،(قٌطّ) ًاُطُ كؤًُهَُّ تطّ زَُطُكُّ( 14) و( مشػِ) ضِؤشَ كؤًُهَُّ

( 25) و بعويَّ زَُط( 3) زابُؾسَكطيَّ، ُُبعويَّ و بعويَّ بُغُض زَُطُكاًُـ
 .ُُبعويَُِ زَُط
 ظًاُِ زَكطيَت، زَُطسا و ثًت ًَُىاْ هُ دًاواظّ ئًِطوًعيسا ظًاُِ هُ     

 بُآلَ ُُبعويَُِ، ثًت( 21) و بعويَُِ ثًت( 5) كُ ثًتُ،( 26) خاوَُِ ئًِطوًعّ
 بعويَُِكاًُـ زَكطيَّ، زابُف ُُبعويَّ و بعويَّ بُغُض كُ ُٓيُ، زَُطِ( 44)

 زابُؾسَكطيَّ،( زَُط زوو بعويَِِ) و( زَُط تان بعويَِِ) بُغُض
 و َُطُكاْبًَس ُُبعويَُِ زَكطيَّ، زابُف كؤًُهَُ زوو بُغُض ُُبعويَُِكاًُـ

 .زَُطساضَكاْ ُُبعويَُِ
 دًٔاُسا ًُٓىو هُ ئًَػتا ئُهوىبًًَاُُّ ئُو ظؤضّ ُٓضَ ظؤضبُّ       

 كُ زاُُُطاوْ ظًاُاُُ ئُو بؤ بُِضَِتسا هُ كاًًَلًاْ ًٓض بُكاضزَٓبًَِطيَت،
 ئُهوىبًَِ منىوُُ بؤ.  وَضطرياوْ تطَوَ ظًاُاُِ هُ ًُٓىو و زًََِّٓ بُكاضياْ
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 هُ ئُوضوثِ تطّ ظًاُُكاُِ ظؤضبُّ و فُضَُػِ و ئُملاُِ و ئًِطوًعّ ظًاُِ
 ططيلًًُوَ هُ ئًرتؤغلاُِ و ئًرتؤغلاًًُُوَ هُ التًِِ وَضطرياوْ، التًًًُِوَ

 ٓريؤطوًوًًُوَ هُ غاًِ و غاًًًُوَ هُ فًًِكِ و فًًِكًًُوَ هُ ططيلِ و
 هُ غرييوًلِ و وَضطرياوَ غرييوًلُوَ هُ ضِووغِ ئُهوىبًَِ. وَضطرياوْ
 هُ غاًِ و غاًًًُوَ هُ فًًِكِ و فًًِكًًُوَ هُ ططيلِ و ططيلًًُوَ

 عُضَبِ بُِضَِتسا هُ ُاوزَبطيَّ، عُضَبِ بُ كُ ئُهوىبًًَُّ ئُو. ٓريؤطوًوًًُوَ
 ٓريؤطوًوًًُوَ هُ غاًِ و غاًًًُوَ هُ ئاضاًِ و وَضطرياوَ هُئاضاًًًُوَ ًًُُ،

 (1).تط ئُهوىبًًَُكاُِ بُدؤضَ ؾت ًُٓاْ وَضطرياوَ،
َ  ثريؤظّ ئايًِِ ضِيَطُّ هُ كىضز طُىل كُ ًًُُ، تًَسا طىًاُِ      َ  ئًػـمًُو  ئـُ

 ٓتس...... و ئُفػاْ و تىضن و فاضؽ ُُتُوَكاُِ وَن و وَضططتىوَ ًُّئُهوىبًَ
 ظًاُُكُّ هُطُيَ ثًتاُُّ ئُو بُدؤضيَم طىجناُسوويُتِ، خؤّ ظًاُُكُّ هُطُيَ

ْ  بُضاُبـُضزا  هُ تطّ ثًتِ ُاطىجنًَت، ئُواُُّ و وَضيططتىوْ، زَطىجنَِ   .زاُـاو
ْ  عـُضَبِ،  ظًاُِ ثًتُّ ُٓؾت و بًػت هُو ُ  ؾُؾـًا ُ  بـطيتني  كـ  ص، ث،) هـ

ّ  ظًاُِ هُطُأل كىضزّ ُىوغًِِ بؤ (ظ ط، ذ، ض، َ  ُـاطىجنًَّ،  كـىضز ُ   بـُآل  هـ
ِ  و ُاوَضِاغـت  و غـُضوو  كطًاجنِ ئاخاوتِِ  ؾـُف  هـُو  ثًـت  غـآ  زوو ٓـُوضاً

ّ  اُُثًت ِ  ،بـُكاضزيَ ِ  بُتايبـُت ُ ( ص) ثًتـ ّ  هـ ُ  ،(قـُز ) وَن وؾـُ ْ  بـ  ٓـًُا
ُ ( زَُـط ) و( ؾًَىَ) بُ ُْٓ يساكىضز ظًاُِ هُ تط ثًتًَلِ ضُُس ؾًَىَ ِ  هـ  ظًـاُ

ِ  غـآ  تُُٔا عُضَبِ ظًاُِ ،(أل ضِ، ش، ط، ظ، ض، خ،:)عُضَبًساُني  ُٓيـُ،  بعويَِـ

                                                 
ِ  ،(ز)ئـًُني  عىًـُض  وضيـا  ـ1 ِ  طريوططفتـُكاُ ّ  ُىوغـًِ ُ  كـىضز ِ  التًِـِ،  بـ  تىيَصيِـُوَكاُ

 .146 ي ،2012 ، 2011 ئُيوىوىل 22ّ ـ 19  كىضزّ ظًاُِ ظاُػتًِ كؤُوطِاُػِ
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 كُ ُٓيُ، بعويَِِ ثًتِ ُٓؾت كىضزيًُ، ظًاُِ ُٓضضِ ،(ٍ و، ا،) هُ بطيتني كُ
َ ) و( فتحة   ـ غُض) عُضَبِ ظًاُِ(. وو و، ؤ، ّ، آ، َ، ا، ،i) هُ بطيتني  ــ  بـؤض
ْ  وؾُ واتاّ تُواو ئُواُُ ُٓيُ، ّ(كسرة ـ شيَط) و( ضم  ُ  ،زَطـؤضِ   بُضاُبـُضزا  هـ
 :ؾًَىَيُ بَُ ُٓيُ،( بعويَّ) فؤًٍُ ًٌَٓاياُُزا، ئَُ بطيتِ هُ ّكىضز ظًاُِ هُ
 .بُكاضزَّ(َ) فؤًٌُِ غُض، بطيتِ هُ ـ
 .بُكاضزَّ( و) فؤًٌُِ بؤض، بطيتِ هُ ـ
 .بُكاضزَّ( ّ) فؤًٌُِ شيَط، بطيتِ هُ ـ

 كُ وَضططتىوَ، عُضَبِ ظًاُِ ثًتاُُّ ئُو تُُٔا كىضزّ ظًاُِ كُواتُ       
 و زَُطػاظّ و وؾُغاظّ ضِووّ هُ و ٓاوبُؾُ خؤّ ثًتُكاُِ هُطُأل

. كطزووَ خؤّ ظًاُِ غًػتًُِ و ثًَلٔاتُ ثُيطَِوّ ضِغتُغاظيًُوَف
 ُٓيُ كىضزّ ئُهوبًًَُكِ كىضزّ ظًاُِ عُضَبِ، ئُهوبًَِ ٓاوكاضّ بُ بُجمؤضَ

 (1).عُضَبِ ظًاُِ ُُن زَُىيَِآ، كىضزّ ظًاُِ ئُزطاضَكاُِ و غًٌا و
 هُطُهَسا ًاًُهَُياْ يُن ثًت و زَُط ئُوَ كىضزّ، ظًاُِ بُ غُباضَت      

 .زَُط شًاضَّ بُ يُكػاُُ ثًت شًاضَّ واتايُّ بُو زَكطيَت،
 زابُف ُُبعويَّ و بعويَّ بُغُض كُ زَُطُ،( 37) خاوَُِ كىضزّ ظًاُِ     

 :خىاضَوَ بًُؿًَىَيُّ زَكطيَت،
 
 بسويَهةكاى ثًتة ـ2

                                                 
ٓـ  ضاثداُُّ سُوتَُ، ضاثِ كىضزؤهؤدِ، خؤؾِاو، ُُضمياْ و ُاوخؤف غُالَ ـ1  ُآلت،ضِؤش

 .103 ـ102 ي ،2011 ُٓوهًَط،
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 ثًتُ ياضًُتِ و زَضَوَ زيَُِ زََ هُ ئاغاُِ بُ كُ ثًتاُُْ ئُو      
 ثًتُ كُواتُ. زَضبطِيّ و طىتّ بًَُِ ئاغاُِ بُ ئُوَّ بؤ زَزَْ ُُبعويَُِكاْ
 ًٓض بُبآ زًَسا هُ و زآ غًًُكاُُوَ هُ ُٓوايُّ ضَِوتُ ئُو بُٓؤّ بعويَُِكاْ

 (1).زَضَوَ زيَتُ بُضُٓهَػتًًُن و كؤغح
 هُ ثًتًاْ( 7) كُ ثًتُ،( 8) كىضزيسا ظًاُِ هُ بعويَُِكاْ ثًتُ شًاضَّ     

 ويَُِّ كىضزّ ضِيَِىوغِ هُ( i ـ بعضؤكُ) بُآلَ ُٓيُ، ويَُِياْ كىضزّ ضِيَِىوغِ
 هُطُأل بُآلَ زَضزَكُويَت، و ُٓيُ ويَُِّ التًِِ ضِيَِىوغِ هُ تًُُا بُهَلى ًًُُ،

 .زَكطيَت ُٓشًاض ثًتًَم وَن كىضزيسا ضِيَِىوغِ هُ ئُوَؾسا
 هُ واتُ ُُبعويَّ، زوو ًَُىاْ زَكُويَتُ كُ زَُطُيُ، كىضتُ ئُو بعضؤكُف    

 ُُبعويَِِ بؤ يُكَُ ُُبعويَِِ زضوغتبىوُِ ؾىيَِِ طىاغتُِوَّ ئُجناًِ
. زَكات زضوغت بعضؤكُيُ ئَُ و زَضزَضآ ُٓوا ُُختًَم زًَسا، هُُاو زووََ

 هىوت هُ ُٓوا زا/ْ/ و/ َ/ زَُطِ ُٓضزوو زا،(ًّ) وؾُّ هُ منىوُُ بؤ
 و زَططآ زََ ُٓواّ هُ ضِيَطُ هًَىَكاْ دىوتبىوُِ زا/َ/ هُ بُآلَ زَضزَضآ،

 زََ ُٓواّ ضِيَطُّ ًُآلؾىو ثًَؿُوَّ و ظًاْ ثًَؿُوَّ دىوتبىوُِ زا/ْ/ هُ
 بُضظ ظًاُِ ثًَؿُوَّ و هًَلسَكاتُوَ هًَىَكاْ قػُكُض تا بُآلَ زَططآ،

 ضِاطىيَعاُُوَ كطزاضّ ئُو هًًُاُِ ُٓوا ُُختآ ًُآلؾىو، ثًَؿُوَّ بؤ زَكاتُوَ
 زضوغت بعضؤكُ ُٓوايُ، بطَِ بَُ زَضَوَ، زَضًَتُ زََ هُ و زَكات زظَ

 خت،: )وَكى بًَت، كح زَُطِ زوو ًَُىاْ هُ ئُطُض ُٓوايُف بطَِ ئَُ. زَبًَت

                                                 
 .24 ي فؤُُتًلسا، ضِؤؾِايِ هُبُض كىضزّ ظًاُِ ،(ز) ًاضف سادِ ئُوضَِمحاُِ ـ1
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 ِزَُط زوو هًَُُىاْ ئُطُض و زَضزَضآ كجِ بُ( ٓتس... كح، ثف، ضم، كـ،
 (1)(.ٓتس...كّ، بّ، طغ، شْ، ًّ،):وَن زَضزَضآ، ططِّ بُ بآ، ططِ

 :بًُؿًَىَيُ زَكطيَّ، زابُف دؤض زوو بُغُض بعويَُِكاًُـ ثًتُ
 و كىضتّ و ُعَ زَُطُكاًُاْ زضكاُسُسا هُ كُ بعويَِاُُْ، ئُو: كىضت بعويَِِ ـ أ
 (.و َ، ، i):هُ بطيتني كُ ثًتُ،( 3) ًاضَياْش
 و زضيَصْ و بُضظ زَُطُكاًُاْ زضكاُسُسا هُ كُ بعويَِاُُْ، ئُو: زضيَص بعويَِِ ـ ب
 (.آ ّ، ؤ، وو، ا،):هُ بطيتني كُ ثًتُ،( 5) ًاضَياْش

 بُهَلى بطِطُوَ، و وؾُ غُضَتاّ ُاكُوُُ كىضزيسا ظًاُِ هُ ثًتاُُ ئَُ     
( طُضوو) هُ ئاغاُِ بُ بسَْ ياضًُتِ ئُوَّ بؤ ُُبعويَُِكاْ ثًتُ ثاأل زَخطيَُِ

 .زَضَوَ بًَُِ َوَ(زََ) و
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ُ  ،(ز)ضَِغىويَ سىغًَّ عُبسوهآَل ـ1 َ  بـ ِ  بِىوغـني،  ئـُهوىبَِ  كـا ِ  تىيَصيِـُوَكاُ  كؤُوطِاُػـ

 .99 ـ 98 ي ،2012 ُٓوهًَط، ،2011 ئُيوىوىل 22ّ ـ 19 كىضزّ ظًاُِ ظاُػتًِ
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 دةنطصازى خؤشهاو نةرمياى.د

 (2)كىرديدا زمانى هة بسويَهةكاى ثًتة خاشًةتى
 ثًَؿُوَ بُضَو ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ زضيَصَ، بعويًََِلِ(: ّ)بعويَِِ ـ1

 .زَكؿًَّ تًُُؿت بُضَو هًَىَكاًُـ ُٓضزوو و زَضًَت
 ثًَؿُوَ بُضَو ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ زضيَصَ، بعويًََِلِ(: آ)بعويَِِ ـ2

 .زَكؿًَّ تًُُؿت بُضَو هًَىَكاًُـ ُٓضزوو و زَضًَت
 زًَسا ُاوَضِاغتِ هُ ظًاُِ زضكاُسًُسا كاتِ هُ كىضتُ، بعويًََِلِ(: و)بعويَِِ ـ3

 و زَبُِوَ ُعيم هُيُن و زَضّ ثًَؿُوَ بُضَو هًَىَكاًُـ ُٓضزوو و زَبًَت
 .زَبّ خطِ
 ُاوَضِاغتِ هُ ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ كىضتُ، بعويًََِلِ (:بعضؤكُ ـ i)بعويَِِ ـ4

 .زَبُِوَ دىزا هُيُكرت هًَىَكاًُـ ُٓضزوو و زَبًَت زًَسا
 زًَسا ُاوَضِاغتِ هُ ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ كىضتُ، بعويًََِلِ(: َ)ِِبعويَ ـ5

 .زَبُِوَ دىزا هُيُكرت هًَىَكاًُـ ُٓضزوو و زَبًَت
 زًَسا ثؿتُوَّ هُ ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ زضيَصَ، بعويًََِلِ(: ا) بعويَِِ ـ6

 .زَبُِوَ دىزا هُيُكرت هًَىَكاًُـ ُٓضزوو و زَبًَت

                                                 
ِ  ـ ا: بطِواُُ ـ1 ِ  ئـُوضَِمحاُ ِ  ،(ز) ًـاضف  سـاد ّ  ظًـاُ ِ  هُبـُض  كـىضز  فؤُُتًلـسا،  ضِؤؾـِاي

 ــ  ز.  2010 غـوًٌَاُِ،  فؤُؤهـؤدِ،  و فؤُـُتًم  خىضؾـًس،  عـُىل  غاظّ ـ ب.  1976 بُغسا،
 ًاغـتُض،  ُاًُّ كىضزيسا، ظًاُِ هُ بطِطُ بىوُِ ئاغاْ و بطِطُ سُغُْ، ئًػٌاعًى ضَِمحاْ
 .1991 غُالسُزيّ، ظاُلؤّ
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 زًَسا ثؿتُوَّ هُ ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ زضيَصَ، بعويًََِلِ(: ؤ)بعويَِِ ـ7
 و زَبُِوَ ُعيم هُيُن و زَضّ ثًَؿُوَ بُضَو هًَىَكاًُـ ُٓضزوو و زَبًَت

 .زَبّ خطِ
 زًَسا ثؿتُوَّ هُ ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ زضيَصَ، بعويًََِلِ(: وو)بعويَِِ ـ8

 و زَبُِوَ ُعيم هُيُن و زَضّ ثًَؿُوَ بُضَو هًَىَكاًُـ ُٓضزوو و زَبًَت
 .زَبّ خطِ
 ئَُ بُآلَ زَهُضيَُِوَ، شيًَُكاْ تاهَُ و ططِْ زَُطِ بعويَُِكاْ ًُٓىو     

 (1).ُاكات زضوغت ُٓوا زَضضىوُِ يَِهُضِ بُضبُغتًَم ًٓض هُضيُِوَيُ
 خىاضَوَ بًُؿًَىَيُّ زَكطآ وؾُزا، هُ/ وو/ و/ و/ ٓاتِِ ؾىيَِِ باغِ هُ   

 (2):بلُيّ ًَُىاُسا هُ دًاواظيًاْ
 :وَن ُُبعويَُِ، و كىضتُ/ و/ ئُوَ بًَت، وؾُ ياْ بطِطُ غُضَتاّ هُ ئُطُض ـ1

 وَضَ، وضزَ، وَضططتّ، وَضظ، وَضيّ، وَضُ، واُُ، واآل، واشَ، واظّ، واتا،
 وتاض، وآلت، وؾم، وضؾُ، وضزَ، وضض، وضيا، وضتُ، وَُُوؾُ، وَغتاْ، وَضظيَط،
 .ٓتس...ويػنت ويَُِ، ويَصَ، ويَِذُ، ويَطاْ، وآلر،

 ؾًَىَّ ُٓضزوو هُ كىضتُ،/ و/ ئُوَ بًَت، بطِطُزا ُاوَضِاغتِ هُ ئُطُض ـ2
 :بًُؿًَىَيُ زَضزَكُويَت، بعويَّ و ُُبعويَّ

 :ُُبعويَِسا ؾًَىَّ هُ
 ...هىاْ طىاْ، ؾىاْ، شواْ، ضِواْ، زواْ، دىاْ،

                                                 
 . 83 ي بِىوغني، ئُهوىبَِ كاَ بُ ،(ز)ضَِغىويَ سىغًَّ عُبسوهآَل ـ1
 . 95 ـ 93 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ2
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 :بعويَِسا ؾًَىَّ هُ
 ...ٓىضِ هىضِ، طىضِ، كىضِ، ؾىضِ، زوضِ، خىضِ،

 بًَت، بُزوازا/ ْ ن، ض،/ ثًتُّ غآ هَُ يُكآ و بآ ُاوَضِاغتسا هُ ئُطُض ـ3
 تىون، ثىون، بىون، غىوض، شووض، زووض، تىوض، ثىوض، وَن زضيَصَ،/ وو/ ئُوَ

 .ٓتس...ضِووْ ضىوْ، بىوْ، ُىون، غىون،
 ُُبعويَِسا ؾًَىَّ هُ و زيَت، وؾُزا و بطِطُ كؤتايِ هُ ُُٓسيَذاض ـ4

 :وَن زَضزَكُويَت،
 ...ًًَى، هًَى، الو، ؾًَى، غًَى، ظيى، ضِاو، زيَى، خاو، خُو، ضاو، ئُو، ئاو،
 :وَن بعويَُِ،  و زيَت وؾُزا و بطِطُ كؤتايِ هُ/ وو/ ُُٓسيَذاض ـ5

 ...ظوو، ضِوو، زوو، ضىو، بىو،
 :وَن/ ظ/ زَبًَتُ غُضووزا كطًاجنِ هُ ظؤضداض/ و/ زَُطِ ـ6

 ضاظ ـ ضاو
 غًَغ ـ غًَى

 ُعًػني ـ ُىوغني
 ُعػنت ـ ُىغنت
 .يُكرت ئُهؤًؤضفِ زَبُِ وؾاُُ دؤضَ ئَُ هًَطَزا
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 دةنطصازى خؤشهاو نةرمياى.د

 :نةبسويَهةكاى ثًتة ـ1
 بُهَلى زَضَوَ، ُايًَُِ و ططاُّ ئاخاوتِسا و زَضبطِيّ هُ كُ ثًتاُُْ ئُو      

 .زَضَوَ زيَُِ زََ هُ بعويَُِكاُُوَ ثًتُ ياضًُتِ بُ ًًُٓؿُ
 ُعيم هُيُكرت زََ ُاو ئُُساًاُِ هُ ُُٓسآ زَضبطِيِسا هُ زَُطاُُ ئَُ      

 هُ زيَت، غًًُكاُُوَ هُ ُٓوايُّ ضَِوتُ ئُو بؤ بُضُٓهَػت زَبُِ و زَبُِوَ
 (1) .زَضَوَ زيَُِ زَضباظيَلُوَ هُ ئُجناًسا،

 زضكًَُِضيَلِ هُطُأل ُٓيُ زياضيلطاوّ غاظطُيُكِ زَُطًَلُ ُُبعويَّ واتُ      
 و زاخػنت ياْ تُطُضَيُن دؤضَ زضكاُسًُسا هُكاتِ ُٓضوَٓا زياضيلطاوزا،

 (2).ُُٓاغُوَ تُظووّ بُض زَخطيَتُ وَكطاُُ
 :ئًُاُُْ كُ ثًتُ،( 29) شًاضَياْ كىضزيسا ظًاُِ هُ ُُبعويَُِكاْ ثًتُ
 و     ن     ؽ    ف  ئـ
 ّ     ط     ف    ق  ب
 ي       ض     ظ  ت
 أل       ضِ    ح  خ
 ع      ز     ر  ْ
 غ      ش     ز   َ
    ظ     ض   ه

                                                 
1 

Ü ُِ35 ي فؤُُتًلسا، ضِؤؾِايِ هُبُض كىضزّ ظًاُِ ،(ز) ًاضف سادِ ئُوضَِمحا. 
ــ2 ــ  ـ  وَظاضَتــِ ضــاثداُُّ زَُطػــاظّ، ظاضاوَكــاُِ فُضٓــُُطِ ،(ز)عــُىل سىغــًَّ تاهًَ

 .36ي 2005 ُٓوهًَط، ثُضوَضزَ،
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 دةنطصازى خؤشهاو نةرمياى.د

 (2)كىرديدا زمانى هة نةبسويَهةكاى ةثًت خاشًةتى
 زَضبطِيِسا هُ و ،(هًَىيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ب/زَُطِ ـ1

 . ططَِ و وَغتاو زَُطًَلِ و زَبّ ٓاوبُف هًَى ُٓضزوو
 كاتِ هُ و ،(هًَىيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: خ/زَُطِ ـ2

 .كجُ و وَغتاو زَُطًَلِ و زَبّ ُفٓاوب هًَى ُٓضزوو زَضبطِيًِسا
 هُكاتِ و ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيًِسا هُ زَُطُ ئَُ: /ز/زَُطِ ـ3

 .ططَِ و وَغتاو زَُطًَلِ و زَضًَت ثًَؿُوَ بُضَو ظًاْ زَضبطِيًِسا
 زَضبطِيًِسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيًِسا هُ زَُطُ ئَُ: /ت/زَُطِ ـ4

 .كجُ و وَغتاو زَُطًَلِ زَضًَت، ثًَؿُوَ بُضَو ظًاْ
 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيًِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ط/زَُطِ ـ5

 .ططَِ و وَغتاو زَُطًَلِ و زَضًَت ًُآلؾىو زواوَّ بُضَو ظًاْ
 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيًِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ن/ زَُطِ ـ6

 .كجُ و وَغتاو زَُطًَلِ و زَضًَت ًُالؾىو زواوَّ بُضَو ظًاْ
 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ز/ زَُطِ ـ7

 .ططَِ و كؤغجُن زَُطًَلِ زَضآ، ىوًُآلؾ بُضَو ظًاْ

                                                 
ِ  ـ ا: بطِواُُ ـ1 ِ  ئـُوضَِمحاُ ِ  ،(ز) ًـاضف  سـاد ّ  ظًـاُ ِ  هُبـُض  كـىضز  ُُتًلـسا، فؤ ضِؤؾـِاي

ّ  ــ  ب. 1976 بُغسا،  ــ  ز.  2010 غـوًٌَاُِ،  فؤُؤهـؤدِ،  و فؤُـُتًم  خىضؾـًس،  عـُىل  غـاظ
 ًاغـتُض،  ُاًُّ كىضزيسا، ظًاُِ هُ بطِطُ بىوُِ ئاغاْ و بطِطُ سُغُْ، ئًػٌاعًى ضَِمحاْ
 .1991 ُزيّ،غُالس ظاُلؤّ
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 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ض/زَُطِ ـ8
 .كجُ و كؤغجُن زَُطًَلِ زَضآ، ؾىوًُآل بُضَو ظًاْ

 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(هًَىيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ظ/زَُطِ ـ9
 .كجُ و وَغتاو زَُطًَلِ و زَبّ، فٓاوبُ ززاْ و هًَى
 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(هًَىيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ف/زَُطِ ـ10
 .كجُ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَبّ، بُفٓاو ززاْ و هًَى
 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ظ/زَُطِ ـ11

 .ططَِ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَضًَت، ثًَؿُوَ بُضَو ظًاْ
 هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ؽ/زَُطِ ـ12 

 .كجُ و خؿؤن زَُطًَلِ  و زَضًَت َثًَؿُو بُضَو ظًاْ زضكاُسًُسا
 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ش/زَُطِ ـ13

 .ططَِ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَضًَت، ثًَؿُوَ بُضَو ظًاْ
 هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ف/زَُطِ ـ14

 .كجُ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَضًَت، َثًَؿُو بُضَو ظًاْ زضكاُسًُسا
 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(هًَىيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: َ/ زَُطِ ـ15

 .ططَِ و هىوتًًُ زَُطًَلِ و َبّ،ز بُؾساض هًَى ُٓضزوو
 هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ْ/ زَُطِ ـ16

 و زَُىوغآ، غُضَوَ ثىوكِ بُ و زَضًَت ثًَؿُوَ بُضَو ظًاْ زضكاُسًُسا
 .َططِ و هىوتًًُ زَُطًَلِ
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 ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ: /ي/زَُطِ ـ17
 .ططَِ زَُطًَلِ و زَُىوغًَت ُضَوَغ ثىوكِ بُ و زَضًَت ثًَؿُوَ بُضَو
 ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: أل/زَُطِ ـ18

 .ططَِ زَُطًَلِ و زَُىوغًَت غُضَوَ ثىوكِ بُ و زَضًَت ثًَؿُوَ بُضَو
 ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَضبطِيِسا هُ زَُطاُُْ ئَُ: /ض/ زَُطِ ـ19

 .ططَِ و هُضظؤن زَُطًَلِ و َضًَت،ز ثًَؿُوَ بُضَو
 ظًاْ زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ضِ/زَُطِ ـ20

 .ططَِ و هُضظؤن لِزَُطًَ و  زَضآ، ثًَؿُوَ بُضَو
 ظًاُُ ثُيسابىوًُسا هُ ،(قىضطًًُ) زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ق/زَُطِ ـ21

 .كجُ و وَغتاو زَُطًَلِ و زَبًِآ، ططُط زَوضيَلِ بطلؤهُ
 هُ ،(قىضطًًُ ئُوكًًُ،) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ه/زَُطِ ـ22

 .كجُ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَبآ، ثُيسا ئُوكسا خىاضووّ بُؾِ
 هُ ،(قىضطًًُ ئُوكًًُ،) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ح/زَُطِ ـ23

 .كجُ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَبآ، ثُيسا ئُوكسا غُضووّ بُؾِ
 ظًاُُ ،(قىضطًًُ ئُوكًًُ،) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ر/زَُطِ ـ24

 .كجُ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَبًِآ، ثُيسابىوًُسا هُ ططُط زَوضيَلِ بطلؤهُ
 هُ ،(قىضطًًُ ئُوكًًُ،) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ع/زَُطِ ـ25

 .ططَِ و خؿؤن ًَلِزَُط و زَبًِآ، ططُط زَوضيَلِ بطلؤهُ ظًاُُ ثُيسابىوًُسا
 هُ ،(قىضطًًُ ئُوكًًُ،) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: غ/زَُطِ ـ26

 .ططَِ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَبًِآ، ططُط زَوضيَلِ بطلؤهُ ظًاُُ ثُيسابىوًُسا
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 زضكاُسًُسا هُ ،(هًَىيًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: و/زَُطِ ـ27
 .ططَِ و خؿؤن زَُطًَلِ و اضزَكُْ،ك هًَى ُٓضزوو

 بُؾِ هُ ،(قىضطًًُ) زَُطًَلِ زَضبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ئـ/زَُطِ ـ28
 .كجُ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَبآ، ثُيسا قىضطسا زَضَوَّ

 زضكاُسًُسا هُكاتِ ،(ظاضيًُ) زَُطًَلِ زَبطِيِسا هُ زَُطُ ئَُ/: ّ/زَُطِ ـ29
 .ططَِ و خؿؤن زَُطًَلِ و زَبآ، سازًَ ُاوَضِاغتِ هُ ظًاْ
 

 كىردى زمانى ثًتةكانى جًاكردنةوةى
 يُكرت هُ كىضزّ ظًاُِ ثًتُكاُِ ؾًَىاظ ئاغاُرتيّ بُ زَتىاُطيَت   

 (1):دًابلُيُِوَ
 .دًازَكطيَُِوَ هُيُكرت خاأل بُ ( ت خ، ب،) ثًتِ ـ1
 .وَدًازَكطيَُِ هُيُكرت خاأل بُ ( ح ر، ض، ز،) ثًتِ ـ2
 .دًازَكطيَُِوَ هُيُكرت خاأل بُ ( ش ظ،) ثًتِ ـ3
 .دًازَكطيَُِوَ هُيُكرت خاأل بُ ( ف ؽ،) ثًتِ ـ4
 .دًازَكطيَُِوَ هُيُكرت خاأل بُ ( ظ ق، ف،) ثًتِ ـ5
 .دًازَكطيَُِوَ هُيُكرت خاأل بُ ( غ ع،) ثًتِ ـ6
 .دًازَكطيَُِوَ( 7)ًُؿاُُّ زاُاُِ بُ ( ضِ ض،) ثًتِ ـ7

                                                 
ِ  خىيَِسُُوَ، يُتِ غايلؤهؤدِ ُٓوضاًِ، ضًَُِظاْ كُضيٍ سًُُ أـ:بطِواُُ ـ1  يُكـَُ،  بـُضط

ّ  ــ  ب. 60 ــ  59 ي ،1968 غـوًٌَاُِ،  كاًـُضاْ،  ضاثداُُّ  بـؤ  ضِابـُضَّ  ئـًُني،  عـُىل  ُـىض
 . 24 ـ17 ي ،1966 بُغسا، ،(االععمي سلمان) ضاثداُُّ كىضزّ، ئًٌمّ
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 .دًازَكطيَُِوَ( 7)ًُؿاُُّ زاُاُِ بُ ( آ ّ،) ثًتِ ـ8
 .دًازَكطيَُِوَ( 7)ًُؿاُُّ زاُاُِ بُ ( أل ي،) ثًتِ ـ9
 .دًازَكطيَُِوَ( 7)ًُؿاُُّ زاُاُِ بُ ( ؤ وو، و،) ثًتِ ـ10
 دًا( ن) ثًتِ هُ( ط) ثًتِ ضِاغت، ًَٓوًََلِ زاُاُِ بُ ( ط ن،) ثًتِ ـ11

 .زَكطيَُِوَ
  .غُضبُخؤيُ  ( ا) ثًتِ ـ12
  .غُضبُخؤيُ ( َ) ثًتِ ـ13
 .غُضبُخؤيُ ( ئـ) ثًتِ ـ14
 .غُضبُخؤيُ ( َ) ثًتِ ـ15
 .غُضبُخؤيُ ( ه) ثًتِ ـ16
 .غُضبُخؤيُ ( ز) ثًتِ ـ17
 

 زََ كطاُُوَّ ضِيَصَّ بُثًَِ و دًاواظَ بعويَُِكاْ زَُطُ بًَُٓعّ ضِيَصَّ    
( 1)زَطؤضِآ، زّ زَُطًَلِ بؤ زَُطًَم هُ زًًَـ كطاُُوَّ ضِيَصَّ زَطؤضِآ،

 بُٓؤّ و ُُبعويَّ و بعويَّ بؤ بّ زابُف زَُطُكاْ كُ وايلطزووَ ئًُُف
 زَتىاُطآ ،زَبآ بُضزَواَ ئاخاوتّ ًًلاًُلًُتِ ٓاتًِاْ يُن بُزواّ

 (2):زابُؾبلطآ بًُؿًَىَيُ

                                                 
 .84 ي بِىوغني، ئُهوىبَِ كاَ بُ ،(ز)ضَِغىويَ سىغًَّ عُبسوهآَل ـ1
 ظاُلؤّ. ط كىضزيسا، ُىوغًِِ هُ كًَؿُزاض ثًتًَلِ ضُُس ،(ز)ضَِغىويَ سىغًَّ عُبسوهآَل ـ2

 .3 ي ،2004،(1)ش زٓؤن،
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 زَُط دؤضّ زَُطُكاْ زََ كطاُُوَّ ضِيََصَّ
  ا ظؤض كطاُُوَّ

 آ ؤ، ُاوَُسّ كطاُُوَّ بعويَّ
 َ ئاغايِ كطاُُوَّ
 بعويَّ و ّ، كطاوَ ًٌُطُ
  ...َ ظ، ف، ف، ؽ، زاخطاو ًٌُطُ

 ...ط ن، ز، خ، ب، زاخطاو ُُبعويَّ
  

 
 كىردى زمانى ثًتةكانى هة يةندىَ طريوطرفتى

 زَُط بُ كىضزيسا ئُهوىبًَِ هُ/ ًُٓعَ ـ ئـ/ ظًاُِاغاْ هُ ظؤض: /ًُٓعَ ـ ئـ/ ـ1
 كُضِ ًًُُ، ًٌَٓاّ التًًِسا ئُهوىبًَِ هُ زَهًََّ ضىُلُ ُٓشًاضُاكُْ، فؤًٍُ و
 كُ وؾُ، واتاّ طؤضِيِِ ٓؤّ ُابًَتُ بُآلَ ُٓيُ، ًٌَٓاّ كىضزيسا ئُهوىبًَِ هُ

 كُ ئُوَيُ فؤًٍُ ًُضدُكاُِ هُ يُكَِ ضىُلُ ُاواظَيُ، ساهَُتًَلِ ئًُُف
 و ياغايُ هَُ زَبًَت بُزَض/ ًُٓعَ ـ ئـ/ بُآلَ بطؤضِيَت، وؾُ واتاّ زَبًَت

 غُض زَبَِ وا التًًِـ ئُهوىبًَِ كُ بىتطيَت ئُوَف زَبَِ ُاواظَيُ، ساهَُتًَلِ
( ئِ ئؤ، ئا،) هُبطّ زيَت كُ وَن ؾًَىيًََِت،زَ كىضز هًَلؤهَُضّ و ُىوغُض هُ

 زوو هُ بطيتًًُ ُٓضيُكُياْ كُضِ ،(a,o,w) زَُىوغًَت ثًت يُن تًُُا
 ئَِ، ئا،) و( زّ زؤ، زا،) ًَُىاْ هُ دًاواظيًُن ض و تُواو غُضبُخؤّ زَُطِ

 بُ بايُخِ كُ التًِِ ئُهوىبًَِ زَُطُكاًُاُُوَ، شًاضَّ ضِووّ هُ ًًُُ،( ئِ
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 ـ ئـ/ ضىُلُ كطزووَ، ظىل و طُوضَ ُٓهَُيُكِ ُُزاوَ،/ ًُٓعَ ـ ئـ/ زَُطِ
 ئاخاوتِِ هُ ُٓيُ ئُوَُسَ ُٓض ظًاُُكًُاُُ، كؤُِ و ضَِغُْ زَُطًَلِ/ ًُٓعَ
 هُ تًُُا زيَت، وؾُزا غُضَتاّ هُ ظؤضّ بُ/ ًُٓعَ ـ ئـ/ ظًاُُكًُاْ، ئًَػتاّ
 و اغتُاوَضِ هُ كُ ُُبًَت، وؾُزا ُُٓسَّ و زاخىاظّ و ضِاُُبىضزوو ضِيَصَّ
 قىضئاْ، بئاخًَىَ، زَئُجنَِِ، زَئاخًَىَّ،) وَن زيَّ، وؾُزا كؤتايِ

 هُ( يَ)قُهَُو الًِ كُ بىتطيَت، ئُوَف زَبَِ بُضاُبُضيؿسا هُ ،.........(ُُْ
 و ًُؿاُُ با ُاهََِ كُغًـ كُضِ ُايًَت، وؾُزا غُضَتاّ هُ  كىضزيسا ظًاُِ
 (1)!!. ُُكُيّ ُٓشًاضّ فؤًٍُ بُ با بوًََني ياْ زاُُُطيَت بؤ ًٌَٓاّ

 ضَِغُُِ زَُطِ زوو/ ع/ زَُطِ و/ ح/ زَُطِ وايُ ثًًَاْ ُُٓسآ: /ع ـ ح/  ـ2
 ُاو ٓاتىوُُتُ كىضزّ ظًاُِ هُغُض عُضَبِ ظًاُِ كاضيطُضّ بُ و ُني، كىضزّ
 ئُوضوثًاُُ ًِٓسؤ ظًاُُ هُو كُ زًََُِِٓوَ ئُوَف بُهَطُّ كىضزيًُوَ، ظًاُِ
 طُهُ بُتايبُتِ عُضَبِ، ظًاُِ كاضيطُضّ شيَط ُُكُوتىوُُتُ كُ ُاكطيَت، بُزّ
 بُ ظؤض ثًتُ زوو ئَُ كاتًؿسا ًُٓاْ هُ ُاًىغوٌاُُكاْ، ئُوضوثًًُ ًِٓسؤ

 هُ ئُوَؾسا هُطُأل كُضِ زَبًِطيَت، خؤًاهًًَُكاْ كىضزيًُ وؾُ هُ زَطٌُْ
 ًٓض و زاُُُطاوَ بؤ ُطخًاْ زَُطُ زوو ئَُ التًِِ ثًتِ بُ كىضزّ ُىوغًِِ

/ ع ـ u/ و/  ح h-: /وَن زاُطاوَ بؤياْ ئُوَّ ثًت، بُ ُُكطاوَ بؤ ًٌَٓايُكًاْ
 (2).تايبُتني و كُغِ تاكُ وهىبؤضىوُُِٓ ًٌَٓاياُُف ئُو ،

                                                 
ّ  حمًُـُز،  ًُغـوىوز  ـ1 ّ . ط ضَِخِـُ،  زوو ضَِواُسُـُوَ  بُغـسا،  ،(8. )ش ، ُـىَّ  ضِؤؾـِبري

 .3ي ،1980
2
 .89 ي بِىوغني، ئُهوىبَِ كاَ بُ ،(ز)ضَِغىويَ سىغًَّ عُبسوهآَل ـ 
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 هُو يُكآ بُ ُٓضداضَّ كُ ُْٓ، وؾُ ظؤض كىضزيسا ئاخاوتِِ هُ:  /غ ـ ر/ ـ3
 بلات، واتاياْ هُ كاض ئُوَّ بآ زَُىوغطيَّ، ياْ زَبًػرتيَّ/ ر،غ/ زَُطُ زوو
 :وَن منىوُُ بؤ

 غَُ ـ خَُ
 غىُطُ ـ خىُطُ

 باغ ـ بار
 غريَت ـ خريَت
 (1). زؤظَغ ـ زؤظَر

ــ4 ــ ض/ ـ ــاضَّ: /ضِ ـ ــُكاُِ زَضب ــ ض) ثًت ــُوَ ،(ضِ ـ ــُ ئ ــاُِ ه ــسا ظً ــًض كىضزي ٓ  
ّ  بُو ثًَبلات، زَغت( ض) بُ ًًُُ وؾُيُكٌاْ ُ ( ض) واتايـُ ّ  هـ  اوؾـُز  غـُضَتا

 .زَغتجًَسَكات( ضِ) بُ ًُٓىوّ بُهَلى ُايًَت،
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 .90 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ1
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 كىردى زمانى ثًتةكانى خىيَهدنةوةى
 ُكُّزَُط        ويَُِ/  ثًت
 ًُٓعَ                      ئـ
 ئُهًف                       ا
 بآ                        ب
 ثآ                        خ
 تآ                        ت
 دًٍ                         ز
  ض                         ض
  سآ                         ح
 خَِ                         ر
 زاي                         ز
 ضآ                          ض
 ضِآ                          ضِ
 ظآ                          ظ
 شآ                          ش

 غني                        ؽ
 ؾني                        ف
 عُيّ                         ع
 غُيّ                         غ
 فآ                         ف
 ظآ                          ظ
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  قاف                         ق
 كاف                         ن
 طاف                        ط
 الَ                         ي
 آلَ                         أل
َ                         ًًٍ 
 ُىوْ                        ْ
 ٓآ                         ه
 ئُ                          َ
  ئؤ                          ؤ
 ئى                          و
 ئىو                        وو
 ئِ                         ّ
 يآ                         آ
i                         ُبعضؤك 
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 ناوةرِاشت كرماجنى و شةروو كرماجنى نًَىاى دةنطًى جًاوازيى اليةنى يةندىَ

             

 كطًــاجنِ فؤُــُتًلِ اليــُُِ تايبُمتُُــسّ و خاغــًُت هــُ ُُٓــسآ هًَــطَزا      
 (1) :زَخُيُِضِوو ُاوَضِاغت كطًاجنِ و غُضوو

ُ  ـ1 ِ  هـ ُ  وؾـُزا،  ُُٓـسآ  كؤتـاي ِ  هـ ُ  بُضاُبـُض ( ّ) غـُضوو  كطًـاجن ُ ( وو) بـ  هـ
 :وَن زَوَغتآ، ُاوَضِاغت كطًاجنِ
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                   غُضوو كطًاجنِ

 ثاضوو                                ثاضّ      
 خاُىو                               خاُِ      
 كىهىو                                كىىل      
 ئاضَظوو                               ئاضَظّ     
 خاتىوْ                                خاتني     

ُ  ـ2 ِ  هـ ُ  وؾـُزا،  ُُٓـسآ  كؤتـاي ِ  هـ ُ  بُضاُبـُض ( وو) غـُضوو  كطًـاجن ُ ( ّ) بـ  هـ
 :وَن زَوَغتآ، ُاوَضِاغت كطًاجنِ
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                           غُضوو كطًاجنِ
 تًص                                           تىوش       
 ؾري                                           ؾىوض      

                                                 
ْ  ظياتط بؤ ـ1 َ  بـؤ  ؾـاضَظابىو ُ  زياضزاُـُ،  ئـُ َ  بطِواُـ ُ  زوو ئـُ ِ  ـأـ : غُضضـاوَي  ئـُوضَِمحاُ

ِ  ،(ز) ًـاضف  سادِ ّ  ظًـاُ ِ  هُبـُض  كـىضز ّ  فؤُُتًلـسا،  ضِؤؾـِاي ّ  ضـاثداُُ ّ  كـؤضِ  ظاًُـاض
 زَُطًًُكاُِ ياغاّ ؾاهَِ، فُضَز ئًربآًٍ زوهَبُض ـ ب .67 ـ 64 ي ،1976 بُغسا، كىضز،
 .2000 غوًٌَاُِ، ظاُلؤّ ـ ظًاْ كؤهًصّ ـ كىضزّ بُؾِ ًاغتُض، ُاًُّ كىضزّ، ظًاُِ
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ُ  وؾـُزا،  ُُٓسآ هُ ـ3 ِ  هـ ُ  بُضاُبـُض ( ـظـ ) غـُضوو  كطًـاجن ُ ( و) بـ ِ  هـ  كطًـاجن
 :وَن زَوَغتآ، ُاوَضِاغت
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                  غُضوو كطًاجنِ

 ضاو                                 ـضاظ      
 ؾُو                                ـؾُظ      
 ٓاويّ                               ٓاظني     
 غًَى                                غًَغ     
  ُٓويط                               ُٓظري     
                ئاوا                                  ئاظا     

ُ )  بُ بُضاُبُض( َ) غُضوو كطًاجنِ هُ وؾُزا، ظؤض هُ ـ4 ُ ( i بعضؤكـ ِ  هـ  كطًـاجن
 :وَن زَوَغتآ، ُاوَضِاغت
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                           غُضوو كطًاجنِ
 قِر                                         قُُر       
 ضِط                                       ضُُط      

 كض                                         كُض        
ُ ) غـُضوو  كطًاُِ هُ وؾُزا، ظؤض هُ ـ5 ُ  بُضاُبـُض ( i بعضؤكـ ُ ( َ) بـ ِ  هـ  كطًـاجن

 :وَن زَوَغتآ، ُاوَضِاغت
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                          غُضوو كطًاجنِ
 ُٓأل                                          ٓى       
 ُُٓسيَم                                       ُِٓن     
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 زَض                                           زض       
 زَكات                                        زكت     
 بُ                                            ب      
 كُ                                            ن      

 هُ تًَسَضًَت،/ ف/ زَُطِ ظؤضداض كىضزيسا، ظًاُِ غُضووّ كطًاجنِ هُ ـ6
 منىوُاُُّ هَُ ُٓضوَكى زًًًَََِتُوَ، ُاوَضِاغتسا كطًاجنِ هُ بُضاُبُضزا
 :زَضزَكُوآ خىاضَوَزا
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                          غُضوو كطًاجنِ

 فطؤؾنت                                                فطؤتّ 
  ضِيَؿنت                                         ضِيَنت 
ُ  ـ7 ُ  وؾـُزا،  ُُٓـسآ  هـ ِ  هـ ُ  بُضاُبـُض ( ه) غـُضوو  كطًـاجن ُ ( و) بـ ِ  هـ  كطًـاجن

 :وَن زَوَغتآ، ُاوَضِاغت
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                                  غُضوو كطًاجنِ

 وؾم                                               ٓؿم      
 وؾًاض                                              ٓؿًاض     
 وضض                                                 ٓطض      
 وضز                                                  ٓىض      

ُ  بُضاُبُض( ت ؽ،) ُاوَضِاغت كطًاجنِ هُ وؾُزا، ُُٓسآ هُ ـ8 ُ ( ط ص،) بـ  هـ
 :وَن زَوَغتآ، غُضوو كطًاجنِ
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 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                                  غُضوو كطًاجنِ
 غاضز                                                 قاض      
 غىوض                                                 قؤض     
 تُوض                                                 ظطُط     
 تاوَ                                                 طاوه      

 :وَن زَكطيَت، ثًت ّ(دًَطؤضِكَِ) كطزْ ثًَـ و ثاف وؾُزا، ُُٓسآ هُ ـ9
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                                  غُضوو كطًاجنِ
 بُفط                                                بُضف       
 تُضظَ                                               تُظضَ       
 درياْ                                               دًِاض       
 ظيذ                                                 خًع        

 كّ                                                   ُم        
 هــُ اُــُّ(ئاوَهَِــاو) و( ُــاو) و( ضــاوط قــُزّ) و( ضــاوط) هــُو ُُٓــسَّ هــُ ـــ10

ُ  بُضاُبُضزا هُ تًَسايُ، ياْ/ز/زَُطِ ُاوَضِاغتسا كطًاجنِ ِ  هـ  غـُضووزا  كطًـاجن
  :وَن ُني،
  غُضوو كطًاجنِ             ُاوَضِاغت كطًاجنِ                      
 خىاضْ                             خىاضزْ               ضاوط ـ1

 بطْ                              بطزْ                    
 كطْ                              كطزْ                        

 خىاض                                 خىاضز        ضاوط قُزّ ـ2
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 بط                                بطز                     
  كط                                كطز                        

                                                           ئاض                               ئاضز                  ُاو ـ3
 ظَض                                ظَضز          ئاوَهَِاو ـ4 

 غاض                                غاضز 
 
 كطًاجنِ هُ بُضاُبُضزا هُ ًًُُ، قُهَُو ّ(يَ) غُضووزا كطًاجنِ لتِزياهًَ هُ ـ11

 :وَن ظؤضَ، يُكذاض ُاوَضِاغتسا
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                     غُضوو كطًاجنِ       

 ُٓهَطىوْ                                ٓوطىوْ          
 خايَ                                     خاي          
 ُٓظايَ                                     ُٓظاي        

 
ُ  كًُـُ،  ظؤض(  ـظ)زَُطِ ُاوَضِاغتسا كطًاجنِ زياهًَلتِ هُ ـ12 ُ  بُضاُبـُضزا  هـ  هـ

 :وَن ظؤضَ، يُكذاض غُضووزا كطًاجنِ
 ُاوَضِاغت كطًاجنِ                     غُضوو كطًاجنِ       

 واآلبىوْ                               ظاالبىوْ          
 ضاو                                     ـضاظ          
 ٓاويّ                                   ٓاظني          
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 كح زَُطِ زوو كاضتًَلطزُِ بُٓؤّ كىضزيسا ظًاُِ غُضووّ كطًاجنِ هُ ـ13
 خىاضَوَزا منىوُاُُّ هَُ ُٓضوَكى تًَسَضًَت،/ ف/ زَُطِ يُكرتّ، هُغُض

 :زَضزَكُوآ
 غُضكُتّ    ← غُضكُفنت
 ثًَؿلُتّ   ← ثًَؿلُفنت
 شيَلُتّ      ← شيَلُفنت
 زَضكُت   ←  زَضكُفت

 بُٓؤّ و زَضبطِيّ ئاغاُِ ًُبُغتِ بؤ غُضووزا كطًاجنِ هُ ظؤضداض ـ14
 :وَكى تًَسَضًَت،/ ـظ/ زَُطِ ئُوَ زَوضوبُض، زَُطُكاُِ كاضتًَلُضّ

 ئريؤ ← ئًعطؤ
 كُضم ← كُظطم
 ظغتاْ ← ظظػتاْ
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 جىوتؤكة
 نيُ وَن ؾىيَِِ زوو هُ كُ واتازا، هُ دًاواظ وؾُّ زوو هُ فؤًٍُ زوو     

 بُضاًبُض زا(شاْ ؾاْ،) وؾُكاُِ هُ كُ/ ش ف،/:وَكى بىَغنت، يُن بُ بُضاُبُض
 ُملاُسُِغ و زؤظيُِوَ بؤ بُضاُبُضيًُ دؤضَ ئَُ زَوَغنت، بُيُن

 ؾىيَِسا ًُٓاْ هُ تىاًًُاْ دًاواظ زَُطِ زوو ئُطُض واتُ (1).فؤًًٌُُتًًُ
 بُ ئُويرتّ زَضكُوتِِ هُ دًاواظ واتايُكِ ُٓضيُكُ زَضكُوتًِاْ و زَضكُوْ
 (2).دًاْ فؤًٌُِ زوو بُ غُض زَُطُ ووز ئُو ئُوَ بُخؿِ، وؾُكُ

 دةنط يًَشىوة
 كسا،بطِطُيُ هُ يُكسا بُزواّ ظياتط ياْ ُُبعويَّ زوو زَضكُوتِِ هُ بطيتًًُ     
 (3).زا(زَؾت) وؾُّ هُ/ ؾت/ وَكى

 طرية ـ دووبارةكردنةوة
 ئَُ ثًَسَوتطيَت، ّ(ؾُزَ) عُضَبًسا ظًاُِ هُ زَُطًًُ زياضزَيُكِ        

 كَُ كىضزيسا ظًاُِ هُ هُبُضاُبُضزا باوَ، ظؤض عُضَبًسا ظًاُِ هُ زياضزَيُ
 :بُكاضزيَت ًُبُغتاُُ ئَُ بؤ زَبًِطيَت،

 .وؾُيُكسا هُ يُن بُزواّ زوا ًَم،ثًت زووباضَضكطزُُوَّ ـ1
 .زَُط زضيَصكطزُُوَّ ـ2

                                                 
 .120 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ ُُطِفُضٓ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ1
 ي ،2011 ُٓوهًَط، ئاضاؽ، زَظطاّ ظًاُُواُِ، ثًتؤكُكاُِ ئًُني، عىًُض وضيا ـأ: بطِواُُ ـ2

 .8،ي16/4/1990 ،(1170.)ش ٓاوكاضّ،. ضِ دىوتؤكُ، ئًُني، عىًُض وضيا ـ ب. 59
3
 .32 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ ُُٓطِفُض ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ 
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 (1).طريبىو زَُطُكُ ٓاتىو ئُطُض طًَمزَُ بُُسكطزُِ ًاوَّ زضيَصكطزُُوَّ ـ3
 كُهوُ،: منىوُُ بؤ خؤّ، وَن طرياوَكُ ثًتُ زووباضَكطزُُوَّ واتُ     

 (2) .ٓتس......ًًووُت ًُكلُ، ؾُممُ، ظهوُ، طىهوُ، كىهوُ،
 :جًاكةرةوة شًماى
 دًا تط فؤًًٌَُلِ هُ فؤًًٌَُم كُ ظًاًَُلسا، هُ زَُطًًُ غًٌايُكِ     

 كىضتِ و زضيَصّ ياْ قُهَُّ و غىون ياْ زَُط كجِ و ططِّ وَكى ، زَكاتُوَ
 زضوغتبىوُِ غاظطُّ/ خ/ ،/ب/ ،/ت/ ،/ز/ طريَكاُِ زَُطُ منىوُُ بؤ زَُط،
 و ططِّ هُ تًُُا دًاكطزُُوَياْ غًٌاّ بُآلَ يُكُ، وَكى زَُطًَم دىوتُ ُٓض

/ ت/ هُ بُآلَ زَهُضيَتُوَ،/ ز/ هُ قىضِط شيًَُكاُِ هُضيُِوَّ واتُ كجًسايُ،
 كُضِ ُاهُضيَتُوَ،/ خ/ هُ بُآلَ زَهُضيَتُوَ،/ ب/ هُ ُٓضوَٓا ُاهُضيَتُوَ،

 ضىُلُ ُابًَت، زا/أل:ي/ الظًاًًُُكاُِ زَُطُ هُطُأل كجِ و ططِّ غًٌاّ
 بؤ ُُوَدًاكطز غًٌاّ زوو وَن قُهَُوّ و غىوكِ بُهَلى ططِْ، ُٓضزووكًاْ

 (3).بُكاضزيَّ زَُطُ زوو ئَُ
  طرِ دةنطى ـ2

 زَهُضيَتُوَ، هُطُهَسا قىضِطِ شيًَُكاُِ كُ ظًاًًُُّ زَُطُ هُو بطيتًًُ     
 زَُطُّ ئُو بؤ غًوُتًَلُ زَُط ططِّ كُواتُ ،/ظ ش، ظ، ز، ط، ز، ب،: /وَكى

                                                 
 . 72 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ1
ّ  بـؤ  ضِابُضّ ئًُني، عُىل ُىضّ ـ2 ّ  ئـًٌم ّ  ، كـىضز  بُغـسا،  ،(ياالععمة  سةلمان ) ضـاثداُُ

 . 38 ي ،1966
3
  Ü  ًَ52 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاه. 
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 بُغُضزا سىكٌِ زَُط ُضَكاُِه دىوهَُّ ياْ زَُط ؾُثؤهُكاُِ فطاواُِ كُ
 (1).بلُْ

 كث دةنطى ـ1
 وَكى ُوَ،ُاهُضيَت هُطُهَسا قىضِطِ شيًَُكاُِ كُ ظًاًًُُّ زَُطُ هُو بطيتًًُ    
 (2)./ح ف، ؽ، ف، ن، ت، خ،/
 دةنط خشؤكى ـ3

 ٓؤّ زَبًَتُ كُ ظاضزا، ُاو هُ ُُٓاغُ تُظووّ خؿاُِ هُ بطيتًًُ    
 بُٓؤّ زَبًَت، زضوغت كُ زَُطُّ ئُو. خؿؤن زَُطِ زضوغتبىوُِ
 ئُجناًِ هُ زَبًَت زَُطُوَ بؤضيًُكاُِ هًَىاضّ بُ ُُٓاغُ تُظووّ هًَدؿاُسُِ

 ياْ ئًُُف تُظووَكُوَ، بُؾًَلِ غُض زَخطيَتُ تُطُضَ كُ ئُوَّ
 غتىوُِ خؿؤكًَلِ ياْ/ ه/ ،/ظ/ ،/ف/ وَكى زَبًَت، ئاغؤّ خؿؤكًَلِ

 (3)./ش/ ،/ف/ ،/ظ/ ،/ؽ/ وَكى، زَبًَت
 شتىونى خشؤكى ـأ
 و زَكطيَتُوَ هُطُهًَسا غتىوُِ بُؾًَىَيُكِ ظاض كُ خؿؤكُيُ زَُطُ ئُو 

 خؿؤكُ ئَُ ،/ش ف، ظ، ؽ،/ زَُطِ وَن زَبًَت، تُُط ئاغؤيؿسا هُباضّ
 (4).زَوَغتًَت ئاغؤيِ خؿؤكِ بُ بُضاُبُض

                                                 
1
 .224 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ 
2
 .224 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ 
3
 . 69 ـ 68 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ 
4
 . 174 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ 
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 ئاشؤيى خشؤكى ـ ب
 ظاضزا هُُاو ُٓوا ضِيَطَِوّ كُ زَبًَت، زضوغت كاتآ خؿؤكُ زَُطًَلِ     

 زَُطِ وَكى زَبًَت، تُُط غتىوًُـ باضّ هُ و زَبًَت فطاواْ ئاغؤيِ هُباضّ
 غتىوُِ خؿؤكِ زَُطِ بُ بُضاُبُض ئاغؤيـ خؿؤكِ زَُطِ/. ف ظ، ه،/

 (1).زَوَغتًَت
  وةشتاو ـ4

 تُظووّ بُضَِآلكطزُِ ثاؾاْ ،(ضِيَططتّ) طريبىوْ بُٓؤّ كُ زَُطُيُ ئُو      
 ئُوَ بًَت، هًَىَوَ ُٓضزوو بُٓؤّ ضِيَططتُِكُ ئُطُض زَزضكًَت، ُُٓاغُوَ
 هُ ضِيَططتُِكُ ئُطُض ،/خ ب،/:وَكى طري، هًَىّ زَُطًَلِ بًَتُزَ زَُطُكُ
 ئُطُض ،/ز ت،/وَكى طري، ثىوكِ زَُطًَلِ زَبًَتُ ئُوَ بىو، ززاْ ثىوكِ

 طري، ًُآلؾىوّ زَُطًَلِ تُزَبًَ ئُوَ بىو، ًُآلؾىوزا هُ طريبىوُُكُ
 زَُطًَلِ زَبًَتُ ئُوَ بىو، طُضووزا هُ طريبىوُُكُ ئُطُض ،/ط ن،/:وَكى

 زَُطُكُف و زَبًَت قىضِطسا هُ طريبىوُُكُ ياْ ،/ق: /وَكى طري طُضووّ
 طريبىوُِ ثاف داض ُُٓسآ ،/ًُٓعَ ئـ،: /وَكى طري، قىضِطِ زَُطًَلِ زَبًَتُ

 ًٌُطُ زَُطًَلِ ئُوَ زَبًَت، تًَلُأل هُطُهًَسا ضِووزَزات خؿاًَُم زَُطُكُ
 (2)./ز ض،: /وَكى زَبًَت، ثُيسا ُآلوتًَل طريّ

                                                 
1

Ü ْ183 ي غُضضاوَ، ًُٓا. 
 
 .192 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ2
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 (1) : ثًَلسيَت بُف غآ هُ طىَّ : طىآ
  زَضَوَ طىيَِ ـ1
 بًِطاوّ زّ ئُُساًًَلِ ُٓض وَن ضىُلُ زَيبًِآ، ئًٌَُ هُ يُكًَم ًُٓىو   

 زَوضّ و ئًَػكاْ ثاضضُيُن هُ بطيتًًُ طىآ بُؾُّ ئَُ زَضَوَيُ، بُ هُف
 طىيَىَ ثُضزَّ بُ بطىون كىًَُلِ زَضَوَ طىيَِ زَبًِآ، ًايلطؤفؤْ
 سُغاغًُتِ ثوُّ و تُُلُ ظؤض طؤؾتًَلِ ثاضضُ ثُضزَيُ ئَُ زَبُغتآ،

 كىُُّ ئُو زَدىوهًََتُوَ، زَُط ُعًرتيّ و بطىوكرتيّ بُ و بُضظَ يُكذاض
 زَوضيَلِ و ُٓوايُ ثطِّ ًًُٓؿُ زَبُغتًَتُوَ، ثُضزَيُ بَُ زَضَوَ طىيَِ
 طىيَىَ ًَُى زَضًَتُ ئاواظَيُّ و هُضيُِوَ ئُو ئاغاُلطزُِ هُ زَبًِآ طُوضَ
 .طىآ ثُضزَّ بطاتُ ئُوَّ ثًَـ

 : ُاوَضِاغت طىيَِ ـ2
 ُاوَضِاغت طىيَِ طىيَىَ، ثُضزَّ زواّ زَكُويَتُ ُاوَضِاغت طىيَِ       

 ثُضزَّ بُ و تًَسايُ وضزّ ئًَػكاُِ غآ و ُٓوايُ هُ ثطِ بطىوكِ ؾُقًَلِ
 ئَُ ئًؿىكاضّ. هلاوْ ُاوَوَ طىيَِ بُ ُاوَوَف هُبُضّ و بُغرتاوْ طىيَىَ
 زيلُ هُضيُِوَيُكِ ُٓض و زَُط هُضيُِوَّ ئُوَيُ وضزَ ئًَػكاُُ غآ

 بُطىيَِ زَطُيُُّ طىيَىَ ثُضزَّ هُ زَُط هُضيُِوَّ واتُ بطىيَعُُوَ،
 .ُاوَوَ

 

                                                 
 – 274 ي غــوًٌَاُِ، ظًاُِاغــِ، ظاضاوَّ فُضٓــُُطِ ،(ز) ًــاضف ســادِ ئــُوضَِمحاُِ ـــ1

276. 
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  ُاوَوَ طىيَِ ـ3
 و زاخطاوَ تُواو بُؾًَىَيُكِ و ثًَطاوثًَض باظُُيُكِ ُاوَوَ طىيَِ     

 هًِذِ ئاويَلِ و كطاوَ ضُغح تىُس ُاوَوَ بُ شووضَوَ بُضّ هُ. تىُسكطاوَ
 بُ ئُغتىوضَكُّ غُضَ واتُ ـ زَضَوَ بُضّ هُ ثًَطاوثًَطُ باظُُ ئَُ تًَسايُ،
 يُكذاض زًَاضّ هُ بطيتًًُ كُ بُغرتاوَ، شووضَوَ بُضّ هُ ُاوَضِاغتُوَ طىيَِ
 .بُغرتاوْ ًًَؿلُوَ بُ و وضز
 ئُويـ بُؾُوَ، زوو بُ كطاوَ تُُم ثُضزَيُكِ زضيَصّ بُ ُاوَوَ طىيَِ     
 زوو وضزَكاْ، غُضَ تاكى ُاوَوَ طىيَِ باظُُّ ئُغتىوضَكُّ هُغُضَ ُٓض
 يُكًَم ُٓض ُاوَوَ، طىيَِ ًَُى ضىوُُتُ ُاوَضِاغتُوَ طىيَِ هُ بطىوكِ كىُِ
 .ثُضزَيُوَ ئُو اليُكِ كُوتىوُُتُ كىُُ زوو هَُ
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 برِطة

 
 برِطة ثًَهاشةى و ضةمم
 و( بطِ) غازَّ وؾُّ هُ كُ زاضِشاوَ، وؾُيُكِ ظاضاوَوَ، ضِووّ هُ بطِطُ    

 بُيُكذاض و ثًَلسيَت ظياتط ياْ زَُطًَم هُ بطِطُف. ثًَلٔاتىوَ( طُ) ثاؾططّ
  (1).زَضَوَ زيَتُ هُزََ ُُٓاغُ بطِيِِ بُبآ
 ثًَِاغُكُ بُؾًَلِ زَبًِني ئُوَ بلُيّ، ثًَِاغُيُ ئَُ غُيطيَلِ ئُطُض      

 بطىوكرتيّ كىضزيسا، ضِيَِىوغِ هُ ضىُلُ ُابًَت، ثُيطَِو كىضزّ ضِيَِىوغِ هُ
 واتُ ثًَلسيَت، زَُط زوو هُ واتايُّ بُو ثًَلسيَت، بعويًََِم و ُُبعويَّ هُ بطِطُ

 زوو هُ بطيتًًُ بطِطُ)):زَبًَت بًُؿًَىَيُ كىضزيسا ىوغِضِيَِ هُ بطِطُ ثًَِاغُّ
 .((زَضَوَ زيَتُ هُزََ ُُٓاغُ يِِبطِ بُبآ كُ ظياتط ياْ زَُط
 زَغت بعويَّ بُ بطِطُ كىضزيسا ضِيَِىوغِ هُ ضِووُُ، ئًُُف ٓؤكاضّ زياضَ     

 ضِيَِىوغِ هُ كُضِ زيَت، ُُبعويَّ هُطُأل بعويَّ ًًُٓؿُ بُهَلى ثًَِاكات،
 تاكُ هُ بطِطُ زَؾآ ضىُلُ زَطىجنًَت، و زَبًَت ثُيطَِو ثًَِاغُكُ التًًِسا
 .بًَت ُُبعويَّ زَُطُكُف تاكُ ثًَلبًَت، زَُطًَم
 كىضزيسا ظًاُِ هُ ُُبعويَُِكاْ ئُوَ بطِطُف، زضوغتُّ هُباضَّ      

 ظًاُِ بطِطُكاُِ بُهَلى بلُْ، زضوغت بطِطُ ُاتىاُّ و ُني بطِطُ زضوغتلُضّ

                                                 
 ٓــُوضاًِ، ئــاظاز ضــاثداُُّ ظًاُــُواُِ، بابــُتًَلِ ضــُُس خؤؾــِاو، عُبــسوهآَل ُــُضمياْ ـــ 1

 .6 ي ،2007 كُضكىون،
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 كؤتايِ هُ و بطِطُ غُضَتاّ هُ ُٓضيُن بُٓؤيُوَ بعويَُِكاُّ، ثطِؤشَّ كىضزّ
 بطِطُ ُاوكِ بُ بعويَّ زَُطِ بؤيُ ُٓض (1)ُازَْ، ثرت ُُبعويَّ زوو بُ ضِيَطُ بطِطُ

 (2).زازَُطيَت
 

  برِطة ناوكى
 ُاوكِ ُاوزَبطيَت، بطِطُ ُاوكِ بُ وَضزَططيَت، بطِطُ ًَٓعّ كُ بعويَُِّ ئُو    

 ظًاُُكُزا هُ كُ زَبًَت بطِطُيُ ُٓؾت هُو يُكًَم كىضزيسا ظًاُِ هُ بطِطُف
 .ُٓيُ
  

 برِطة جؤرةكانى
 زَغتًِؿاُلطزُِ هُ زَبًِّ غُضَكِ ضِؤهًََلِ ُُبعويَُِكاْ و بعويَّ ثًتُ   

 زياضيلطزُِ ئُزَبِاغاْ و ظًاُِاغاْ هُالّ ئُوَؾسا هُطُأل بطِطُ، دؤضَكاُِ
 دؤضَ ضىاض بطِطُ ظًاُِاغاْ هُ ُُٓسآ الّ ُٓيُ، دًاواظّ بطِطُ دؤضَكاُِ

 ُُٓسيَلِ الّ ،(زاخطاو بطِطُّ كطاوَ، بطِطُّ زضيَص، بطِطُّ كىضت، بطِطُّ)
 تط ُُٓسيَلِ الّ ،(فؤُؤهؤدِ بطِطُّ فؤُُتًلِ، بطِطُّ) دؤضَ زوو ـتطي

 بطِطُّ زاخطاو، بطِطُّ كطاوَ، بطِطُّ زضيَص، بطِطُّ كىضت، بطِطُّ) دؤضَ ؾُف
 كىضت، بطِطُّ) دؤضَ زوو ئُزَبِاغاًُـ هُالّ ،(فؤُؤهؤدِ بطِطُّ فؤُُتًم،

                                                 
ّ  حمًُـُز  ـ1 ِ  ضـُُس  ،(ز)ًـُسى ّ  اليـًَُُل ِ  فؤُؤهـؤش ّ  ضِيَعًـاُ ِ  و كـىضز  عـاضَبٌ،  ضِيَعًـاُ

 .22 ي ،2000 غوًٌَاُِ، شيّ، ضاثداُُّ
2

Ü ّ31 ي فؤُؤهؤدِ، و فؤُُتًم خىضؾًس، عُىل غاظ. 
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 ئُزَبِاغاْ الّ يـ(زضيَص و كىضت) بطِطُكاُِ ياغاّ تُُاُُت ،(زضيَص بطِطُّ
 بطِطُ غُيطّ ظًاُِاغًًُوَ ضِواُطُّ هُ ئًٌَُ بؤيُ ظًاُِاغاْ، هُطُأل دًاواظَ
 .زَكُيّ
 :خىاضَوَْ بًُؿًَىَيُّ بطِطُ دؤضَكاُِ كُواتُ

 بُ،: )وَن ،(1)تًَسايُ كىضتِ بعويَِِ كُ زَوتطيَت، بطِطاُُ بُو :كىضت بطِطُّ ـ1
 ...(.هُ زَ،
 زؤ، با،: )وَن تًَسايُ، زضيَصّ بعويَِِ كُ زَوتطيَت، بطِطاُُ بُو :زضيَص بطِطُّ ـ2

 (.ٓتس... ضِآ،
 ،(2)زيَت بعويَّ ثًتِ بُ كؤتايًاْ كُ زَوتطيَت، بطِطاُُ بُو :كطاوَ بطِطُّ ـ3

 (.ٓتس... بُ ضِآ، بؤ، با،:)وَن
 ،(3)زيَت ُُبعويَّ ثًتِ بُ كؤتايًاْ كُ زَوتطيَت، بطِطاُُ بُو :زاخطاو بطِطُّ ـ4

 (.ٓتس... طىأل، مل، خىاضز، ًاض،:)وَن
 ًُٓىو و طؿتًًُ دؤضيَلِ بطِطُ، دؤضَكاُِ هُ دؤضيَلُ: فؤُُتًلِ بطِطُّ ـ5

 ظًاُُكاْ، ًُٓىو بؤ طؿتًًُ ياغايُكِ واتُ بُؾساضْ، تًًَسا دًٔاْ ظًاُاُِ

                                                 
ِ  ئاغاْ و بطِطُ سُغُْ، ئًػٌاعًى ضَِمحاْ ـ1 ُ  بـىوُ ُ  بطِطـ ّ  كىضزيـسا،  هـ  ًاغـتُض،  ُاًـُ

 .106 ي ،1991 غُالسُزيّ، ظاُلؤّ
2 

Ü ْ8 ي ظًاُُواُِ، بابُتًَلِ ضُُس خؤؾِاو، ُُضميا. 
3 

Ü ْ8 ي غُضضاوَ، ًُٓا. 
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 ئاخاوتُِوَ ئُُساًاُِ كاضكطزُِ و ُُٓاغُوَضططتّ بُ ثُيىَُسّ ضىُلُ
 (1).ُٓيُ
 ُٓض هُ و تايبُتًًُ دؤضيَلِ بطِطُ، دؤضَكاُِ هُ دؤضيَلُ :فؤُؤهؤدِ بطِطُّ ـ6

 (2).فؤًٌُُكاْ زاضِؾتِِ و هًَلساْ هُ ُٓيُ خؤّ تايبُتِ ياغاّ ظًاًَُلسا
 دًاواظّ ئُزَبسا هُ بطِطُ دؤضَكاُِ كُ ضِوومناُلطزَوَ، غُضَتازا هُ وَكى   

 دؤضَكاُِ كىضزيسا ؾًوطّ هُ بُتايبُتِ ئُزَبسا هُ ظًاُسا، بىاضّ هُطُأل ُٓيُ
 :دؤضَ زوو بطِطُ

 ثًتًَلِ هُطُأل ُُبعويَّ ثًتًَلِ هُ كُ زَوتطيَت، بطِطاُُ بُو :كىضت بطِطُّ
 ثًَلسيَت، زضيَص بعويًََِلِ و ُُبعويَّ ثًتًَلِ هُ ياًُـ ثًَلسيَت، كىضت بعويَِِ

 .ُُبًَت هُغُض ًَٓعّ بطِطُكُ ًُضدُّ بُو
 بُو) زضيَص بعويًََِلِ و ُُبعويَّ ثًتًَلِ كُ زَوتطيَت، بطِطاُُ بُو :زضيَص بطِطُّ 

 بعويًََِلِ و ُُبعويَّ ثًتِ زوو هُ ياُـ ،(بًَت هُغُض ًَٓعّ بطِطُكُ ًُضدُّ
  (3).ثًَلسيَت كىضت بعويًََِلِ و ُُبعويَّ ثًتِ غآ ياْ زضيَص ياْ كىضت

 
 

                                                 
1

Ü يُكَُ، بُضطِ ظًاُُواُِ، تطّ ئاغؤيُكِ ئًُني، عىًُض وضيا  ِ ّ  يُكـَُ،  ضـاث  زَظطـا
 .252 ي ،2004 ُٓوهًَط، ئاضاؽ،

2 
Ü ْ252 ي غُضضاوَ، ًُٓا. 

ـ  خُظُـُزاض،  ًُعطوف ـ3 ُ  و كـًَ ُ  قافًـ ّ  هـ ّ  كىضزيـسا،  ؾـًوط  بُغـسا،  ،(الىفةاء ) ضـاثداُُ
 .27 – 26 ي ،1962
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 برِطة تايبةمتةنديًةكانى
 زَغت بعويَّ بُ وؾُيُن و بطِطُ ًُٓىو غُضَتاّ كىضزيسا ضِيَِىوغِ هُ ـ1

 ضِيَِىوغِ هُ بُآلَ ثًَسَكات، زَغت ُُبعويَّ بُ ًًُٓؿُ بُهَلى ثًَِاكات،
 ثًَسَكات، زَغت ُُبعويَّ بُ ياْ بعويَّ بُ وؾُ و بطِطُ غُضَتاّ التًًِسا
 :وَكى

 ضِيَِىوغِ بُ بطِطُكطزُِ وؾُ
 التًِِ

 ضِيَِىوغِ بُ بطِطُكطزُِ
 كىضزّ

 ئًُُ
 ئاظاز
ًّ 
 كّ

 ئاف
 زَضِؤَ

e/me 

 

a/zad 

 

min 

 

kin 

 

as 

 

de/rom 

 ًُ/  ئُ
 ظاز/  ئا
ًّ 
 كّ

 ئاف
 ضِؤَ/  زَ

 
 دًاواظّ التًًِسا و كىضزّ ضِيَِىوغِ هُ وؾُ بطِطُكطزُِ بطِطُ كُواتُ       
 ئًِطوًعيسا ظًاُِ هُ كُ بلُيّ، ئُو بؤ ئاًاشَ زَبآ ُٓيُ، ًَُىاُسا هُ ظؤضّ
 .ثًَبلات زَغت بعويَّ ثًتِ بُ بطِطُ زَؾآ

 .بًَّ يُكُوَ زواّ بُ بعويَّ زوو ُاكطيَت بطِطُيُكسا هُ ـ2
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 .بًَّ يُكُوَ بُزواّ بطِطُزا هُ ُُبعويَّ زوو زَؾًَت ـ3
 .تًَسايُ بعويَِِ يُن بطِطُيُن، ًُٓىو ـ4
 .ُْٓ وؾُكُزا هُ بعويَِاُُّ ئُو شًاضَّ بُ يُكػاُُ وؾُزا هُ بطِطُ شًاضَّ ـ5
 ًُؿاُلطزُِ زَغت بؤ وَضزَططْ بطِطُ هُ غىوز دًٔاْ ظًاُُكاُِ ظؤضبُّ ـ6

 بطِطُ دًٔاْ، ظًاُاُِ هُ يُكآ وَن كىضزيـ ظًاُِ (1)ؾًوطيِ، كًَؿِ
 .كىضزّ ؾًوطّ كًَؿِ ًُؿاُلطزُِ زَغت هُ غُضَكًًُ ثًَىَضيَلِ

 و ضِاغتِ و تُواو فًَطبىوُِ بؤ بِطًُِيًُ و غُضَكِ ضِيَطايُكِ و ثًَىَض بطِطُ ـ7
 (2).بًَطاُُ ظًاًَُلِ وؾُكاُِ طؤكطزُِ ضَِواُِ

 
 برِطة ىقاهَب
 ؾًَىاظَ و قاهَ ( 9) ئَُ زياضيلطاوَ، بؤ ِقاهَب( 9) ظًاُِاغًسا هُ بطِطُ    

 هُ بطِطُيُّ ئُو بُتايبُتِ ُابًَت، دًَبُدآ كىضزّ ضِيَِىوغِ هُغُض ًُٓىوّ
 التًًِسا ضِيَِىوغِ هُغُض بُآلَ بعويَُِ، ثًتُكُف و ثًَلسيَت ثًتًَم تاكُ

 .ثُيطَِوزَكطيَت
 ُُبعويَّ بؤ( C) ثًتِ و زازًَُنَي( ظاوأل) بعويَّ بؤ( V) ثًتِ هًَطَزا ئًٌَُ      

 كىضزّ ظًاُِ هُ بطِطُ ُكاُِقاهَب بُٓؤيُوَ زازًََُّ،( كؤُػؤُاُت)
 ـ:(1)زَكُيّ ًُؿاْ زَغت خىاضَوَ  بًُؿًَىَيُّ

                                                 
 .21 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ سُغُْ، ئًػٌاعًى ضَِمحاْ - 1
 .21 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ - 2
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  ccvcc ـ1
 هُخؤوَ بعويًََِم و ُُبعويَّ ضىاض كُ ثًَلسيًََِت، بطِطُ طُوضَتطيّ ُقاهَب ئَُ

 :وَكى زَططيَت،
 xward   ـــ  خىاضز

  ccvc ـ2
 cwar ـ ضىاض ـ:وَكى

 brin   ــ  بطيّ          
 ccv ـ3

 xwa    ـــ   خىا: وَكى
 bra   ــــ    بطا         

  cvc ـ4
 gut   ــ  طىت:  وَكى

 nan   ــ  ُاْ          
 cvcc ـ5

 dest  ـــ   زَغت:   وَكى
 vcc ـ6
 ard ـــ   ئاضز 

                                                                                                                      
 ــ 16 ي ،2004 ظًاُـُواُِ،  تطّ ئاغؤيُكِ ئًُني، عىًُض وضيا ـ أ ـ:بطِواُُ بابُتُ ئَُ بؤ - 1
ــ ب.  254 ـــ 252 ،18  و ضــاخ زَظطــاّ فؤُؤهــؤدِ، و فؤُــُتًم خىضؾــًس، عــُىل غــاظّ ـ

 .31 ـ 30 ي ،2010 غوًٌَاُِ، غُضزََ، ثُخؿِ
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 ضِيَِىوغِ هُ زَبًِني ئُوَ وَضططيّ،( ئاضز) بطِطُّ منىوُُ بُ ئُطُض هًَطَزا     
ّ  بـُض  التًًِـسا  ضِيَِىوغِ هُ بُآلَ زَكُويَت،( cvcc) ياغاّ بُض كىضزيسا  ياغـا

(vcc )،بًُؿًَىَيُ واتُ زَكُويَت: 
   ز ض، ا، ئـ،  ، كىضزيسا ضِيَِىوغِ هُ  ئاضز

 (cvcc)زَضزَكُويَت قاهَبُ بَُ هًَطَزا            
 ard   a,r,d  التًًِسا، ضِيَِىوغِ هُ  ئاضز
 (vcc)  زَضزَكُويَت قاهَبُ بَُ هًَطَزا   
 vc ـ7

 : وَكى
 ez ــ ئُظ
 em ــ ئَُ

ُ  تـًُُا  ياغـايُف  و قاهَ  ئَُ       ِ  هـ ُ  زَكطيَـت،  ثـُيطَِو  التًًِـسا  ضِيَِىوغـ  هـ
 .ثُيطَِوُاكطيَت كىضزيسا ضِيَِىوغِ

 v ـ8
ِ  هُ بطِطُيُ ثًَلٔاتُّ و قاهَ  بطىكرتيّ ئًُُ      َ  التًًِـسا،  ضِيَِىوغـ َ  بـُآل  ئـُ
 .ُاكطيَت ثُيطَِو و ُابًِطيَت كىضزيسا هُضِيَِىوغِ ُقاهَب
 e   ــ  ئُ: وَكى

 a    ــ  ئا        
 هــُ زَكطيَــت، ثــُيطَِو التًًِــسا ضِيَِىوغــِ هــُ تــًُُا ياغــايُف و قاهَــ  ئــَُ    

 .ثُيطَِوُاكطيَت كىضزيسا ضِيَِىوغِ
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 cv ـ9
 :وَكى .ُقاهَب بطىوكرتيّ كىضزيسا ضِيَِىوغِ هُ بطِطُ ثًَلٔاتُيُّ و قاهَ  ئَُ  
 ba     ـــ    با
 na      ـــ    ُا
   be      ـــ   بُ

ِ  هُ كُواتُ      ّ  و قاهَـ  ( 6) تـًُُا  كىضزيـسا  ضِيَِىوغـ ْ  ؾـًَىاظ  ُٓيـُ،  بطِطـًُا
 :بًُؿًَىَيُ

ccvcc 

ccvc 

ccv 
cvcc 

cvc 
cv 
 :بًُؿًَىَيُ ُٓيُ، بطِطًُاْ ِقاهَب( 9) التًًِسا ضِيَِىوغِ هُ بُآلَ

ccvcc    
ccvc     
ccv     

cvc    
cvcc    

cv      
vcc     
vc     
v     
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 ئاخاوتو ئةندامةكانى

 هًُاُُ بطيتني زَكُْ، ئاخاوتِسا ثطؤغُّ هُ بُؾساضّ كُ ئُُساًاُُْ ئُو     
 ُُضَ، ًُآلؾىوّ هًَى، ُٓضزوو ززاْ، ظًاْ، زََ، غىضيَِطم، طُضوو، غًًُكاْ،)

 هَُ ُُٓسآ ،......(شيًَُكاْ قىضِط، هىوت، ظًاُؤضلُ، ضَِق، ًُآلؾىوّ
 غًًُكاْ، وَكى زَبًِّ، ُُٓاغُ تُظووّ ثاهَجًَىَُاُِ ئُضكِ ئُُساًاُُ
 قىضِط، شيًَُكاُِ وَكى زَُطُكاْ، كجِ و ططِ غُض زَكُُُ كاض تطياْ ُُٓسيَلِ
 تط ُُٓسيَلِ ظًاْ، وَكى زضكًَُِض زَوتطيَت ثًًَاْ زَدىوهًََتُوَ تطياْ ُُٓسيَلِ
 غاظطُّ زَوتطآ ثًًَاْ ظىوهًََُِوَ ئُوَّ بآ زَكُْ، زضكاُسْ هُ بُؾساضّ

  (1).ززاْ ثىون، ًُآلؾىو، وَكى كاُسْ،زض
 :مةآلشىو ـ2

 ضَِق ًُآلؾىوّ و ززاْ ثىوكِ هُ ثًَلسيَت كُ ظاض، ُاو بًٌِطِ هُ بطيتًًُ        
 كُ زَططيَتُوَ ُاوضُيُ ئُو بُزضيَصايِ ظًاُؤضلُ، و ُُضَ ًُآلؾىوّ و

 و ضَِقُ ثًَؿُوَّ بُؾِ ظًاُؤضلُ، غُضووّ و ززاْ ثىوكِ ًَُىاْ زَكُويَتُ
 ثطؤغُّ هُ بُؾساضّ زضكاُسْ غاظطُّ وَكى ًُآلؾىو. ُُضًُ زوواوَّ بُؾِ

 و ُُضَ ًُآلؾىوّ و ضَِق ًُآلؾىوّ و ثىوكِ زَُطِ كُ كاتآ زَكات، زضكاُسْ
 (2).زَبًَت زضوغت تًَسا ظًاُؤضلُّ

 

                                                 
1
 . 137 ـ136 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ 
2
 . 217 ،215 ،140 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ 
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 :نةرم مةآلشىوى ـا
 ًَُىاْ هُ ظاضَوَ بًٌِطِ زَكُويَتُ ُُضًُ، ًاغىهلُيِ ئُُساًًَلِ      

 بُضَو كُ كاتآ زازَُطيَت، ًُآلؾىو هُ بُؾًَم بُ ظًاُؤضلُ، و ضَِق ًُآلؾىوّ
 ُاو بؤؾايِ بُضَو كُ زَكطيَتُوَ ضِيَطَِوَ ئُو زَبًَتُوَ، ُعَ و زَدىوهًََت خىاض
 زازَخات، ضِيَطَِوَ ئُو زَبًَت، بُضظ غُضَوَ بؤ كُ بُآلَ زَضًَت، هىوت

 ُُضَ، ًُآلؾىوّ هُ ُعيلبىوُُوَّ ياْ ظًاْ زواوَّ هلاُِ هُكاتِ ُٓضوَٓا
 .ُُضَ ًُآلؾىويِ زَُطًَلِ زضوغتبىوُِ ٓؤّ زَبًَتُ

 : رِةق مةآلشىوى ـ ب
 ًُآلؾىو ثًَؿُوَّ بُؾِ و ظاض ُاو غُضَوَّ زيىّ هُ ثًَؿُوَ بُؾِ       

 بُؾِ هُطُأل بُضاوضزكطزْ بُ ضَِقُ بُؾُف ئَُ ظاض، بًٌِطِ واتُ زَططيَتُوَ،
 هُ بُؾساضّ ضَِق ًُآلؾىوّ ُُضَ، ًُآلؾىوّ زَوتطيَت ثًَِ كُ ثؿتُوَّ
 ُعيم هًَِ ياْ زَكُويَت هًَِ ظًاْ كُ كاتآ زَكات، ظًاْ زَُطُكاُِ زضكاُسُِ
 ز، ظ، ؽ،: /وَن زَبطيَت، وُا ًُآلؾىوّ زَُطِ بُ زَُطاُُف ئُو زَبًَتُوَ،

 ./ّ ض،
 :ثىون ـ1

 زَُطُ زضكاُسُِ غاظطُّ زَبًَتُ زضكاُسْ، ئُُساًُكاُِ هُ ئُُساًًَلُ      
 زَبًَتُوَ، ُعيم هًَِ ياْ هًَسَكُويَت ظًاُِ ُىوكِ كُ كاتآ ثىوكًًُكاْ،

 ززاُُكاُِ ثاف زَكُويَتُ ظاضزا، هُُاو قؤقعَ ؾًَىَ هًَىاضيَلِ ثىون ُٓضوَٓا



 

 57 

 دةنطصازى خؤشهاو نةرمياى.د

 ،/ؽ/ وَكى زَُطُكاْ، ظؤضّ شًاضَيُكِ بؤ غاظطُ زَبًَتُ ثًَؿُوَ، غُضووّ
 (1)./ْ/ ،/ز/ ،/ظ/ /ض/،/ت/
 :زمانؤضلة ـ3

 ؾؤضبؤتُوَ، ُُضَ ًُآلؾىوّ زواوَّ زيىّ هُ ُُضًُ بطىوكِ بُؾًَلِ       
 بُؾُ ئَُ. ضَِق ًُآلؾىوّ و ُُضَ ًُآلؾىوّ وَكى ضُغجاوَ، زضكًَُِضيَلِ
 خىاضزُسا قىوتساُِ كاتِ هُ و طُضووزا هُ زَكات ُُٓاغُ ضِيَطُّ غُضثُضؾتِ

 (2).زازَخات ُُٓاغُ ضِيَطُّ
 
 :زماى ـ4

 (3):ئًُاُُْ كُ ثًَلسيَت، بُف ثًَِر هُ ظًاْ     
 :زماى نىوكى ـا

 ُعيم و زَدىوهًََتُوَ زضكًَُِضيَم وَكى ، ظًاْ ثًَؿُوَ بُؾِ هُ بطيتًًُ     
 زضوغتلطزُِ بؤ ضَِق ًُآلؾىوّ ياْ ثىون ياْ غُضَوَ ززاُُكاُِ هُ زَبًَت

 زَُطُ زضكاُسُِ هُ بُؾساضّ و زَبطيَّ ُاو ظًاُِ ُىوكُ بُ كُ زَُطاُُّ ئُو
 هُ بُؾساضّ ُٓضوَٓا عُضَبًسا، ظًاُِ هُ/ ظ ذ،: /وَكى زَكات، ززاًًُُكاْ ُاو

 ./ت ز، ؽ، ظ،: /وَن زَكات، ًًُكاْثىوك زَُطُ زضكاُسُِ
 

                                                 
1
 . 13 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ 
2
 . 215 ي ،غُضضاوَ ًُٓاْ ـ 
3
 . 55 ي ،ؾُضضاوَ ًُٓاْ ـ 
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 : زماى ثًَشةوةى ـ ب
 ظًاْ، ُاوَضِاغتِ و ظًاْ ُىوكِ ًَُىاْ زَكُويَتُ كُ ظًاُُ، بُؾُّ ئُو     
 زَُطِ بُ كُ زَكات، زَُطاُُ ئُو زضكاُسُِ هُ بُؾساضّ بُؾُف ئَُ

 ./ض ز، ش، ظ،/ وَكى ُاوزَبطيَّ، ِثىوك زَُطِ و ضَِق ًُآلؾىوّ
 :زماى ناوةرِاشتى ـ ج

 زواوَّ و ظًاْ ثًَؿُوَّ بُؾِ ًَُىاْ زَكُويَتُ كُ ظًاُُ، بُؾُّ ئُو    
 . ظًاْ

 :زماى رِةطى ـ د
 .ظًاْ زواوَّ بُؾِ كؤتايِ كُويَتُزَ كُ ظًاُُ، بُؾُّ ئُو       

 :زماى دواوةى ـ ه
 و ظًاْ، ُاوَضِاغتِ و ضَِط ًَُىاْ زَكُويَتُ كُ ظًاْ، هُ بُؾُيُ ئُو      

 زضكاُسُِ هُ زَكات بُؾساضّ بُٓؤيُوَ ُُضَ، ًُآلؾىوّ شيَط زَكُويَتُ
 ./ط ن،/ وَكى ُُضًسا، ًُآلؾىوّ ُِزَُطُكا

 : يةناشةوةرطرتو ـ5
 كطزَّ كاتِ هُ غًًُكاْ ُاو بؤ زَضَوَ هُ ُٓوا ضىوُُشووضَوَّ       

 ضىُلُ ثًَىيػتُ، ظؤض ئاخاوتّ كطزَّ بؤ وَضططتًِـ ُُٓاغُ ُُٓاغُزاُسا،
 بؤ ئاًازَزَبّ ئُجناًُكاْ و ثًَسَكات زَغت ُُٓاغُوَضططتّ بُ ئاخاوتّ
 َضًَتزَضز ُُٓاغُزاُسا هُكاتِ كُ ُٓوايُّ بُو غًًُكاْ ثطِكطزُِ و ئاخاوتّ

 (1).ثًَسَكات زَغت ئاخاوتّ كطزَّ هُطُهًَسا و

                                                 

 
 . 91 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ1
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 : قىرِط ـ6
 شيًَُكاُِ و ُُٓاغُوَ بؤضٍِ غُضووّ زَكُويَتُ كطِكطاطُيًُ، ئُُساًًَلِ       
 غُض كاضزَكاتُ كُ قىضِطُوَ، ُاو زَكُويَتُ قىضط شيًَُكاُِ تًَسايُ، زَُطِ
 (1). زازَُطيَت زَُط غِسوقِ بُ قىضِط. كح بُ ياْ ططِ بُ زَيلات و زَُط

 : ذيًَةكاى ـ7
 ئَُ وَغتاوْ، يُن بُضاُبُض كُ ُُضَ، ًاغىهلُيِ زَغتُ زوو هُ بطيتًًُ       
 بُٓؤّ بُغرتاوُُتُوَ، قىضِطُوَ هىوهٍُ ئًَػكاُِ بُ ًاغىهلُيُ زَغتُ زوو

 زيػاْ و زَكطيََُِوَ ًاغىهلُيُ زَغتُ زوو ئَُ ئًَػكاُُوَ، ئُو دىوآلُُوَّ
 تايبُتِ باضيَلِ ضُُس قىضِطسا شيًَُكاُِ دىوآلُُوَّ هُطُيَ واتُ يُن، زيَُِوَ
 :بًُؿًَىَيُ ظًاْ، زَُطُكاُِ غُض زَكُُُ كاض و وَضططْ

 هًَبططيَت، ضِيَطُّ ئُوَّ بَِ ُٓوا، تًَجُضِبىوُِ و قىضِط شيًَُكاُِ كطاُُوَّ ـ1
 زَُطِ بُ زَزضكًَّ باضَزا هَُ كُ زَُطاُُّ ئُو شيًَُكاْ، هُضيُِوَّ بَِ واتُ
 . ُاوزَبطيَّ كح
 هُطُيَ يُكسا بُزواّ يُن و بُخًَطايِ شيًَُكاْ يُكِ ٓاتُِوَ و كطاُُوَ ـ2

 زَُطُّ ئُو شيًَُكاْ، هُضيُِوَّ ٓؤّ زَبًَتُ كُ ُٓوازا، تًَجُضِبىوُِ
 . ُاوزَبطيَّ ططِ زَُطِ بُ بسضكًَت بًُؿًَىَيُ

 بُضَِالبىوُِ و كطاُُوَياْ و ًاوَيُن بؤ شيًَُكاْ تُواوّ يُكِ ٓاتُِوَ ـ3
 (2). ًُٓعَ زَُطِ زضكاُسُِ ٓؤّ زَبًَتُ باضَف ئَُ ُٓوا،

                                                 
1
 . 104ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ  
2
 . 219 ـ 218 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ـ  
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 ُاو بطًَتُ خىاضزْ ُآًَوَّ ئُوَيُ بايوؤدًًاْ ئُضكِ شيًَُكاْ ًُٓسيػاْ   
 هُ ٓاتىو باّ بًَُٓعّ يُن، زيَتُوَ كُ قػُكطزُسا هُ ُُٓاغُوَ، بؤضِيِ

 هًَم طُض زَُطُكُ، زَزَُُ شيَساضّ غًٌاّ و زَهُضُُوَ غًًُكاُُوَ
 (1).تًَسَثُضِيَت  ًَُىاًُاُسا هُ ضَتُطُ بَِ با ئُوَ زووضكُوُُوَ،

 : طةروو ـ8
 طُضوو، ثؿتُوَّ زيىاضّ و ظًاْ ضَِطِ ًَُىاْ زَكُويَتُ فطاواُُ بؤؾايًُكِ    
 زَكُويَتُ واتُ قىضِط، زَطاتُ تا ثًَسَكات زَغت هىوتُوَ بؤؾايِ هُ كُ

 ُٓواف و زَزضيَت هُقُهََُ زضكاُسْ ئُُساًًَلِ بُ ُٓضوَٓا قىضِطُوَ، غُضووّ
 (2).تًَسَثُضِيَت هىوت و ظاض بُضَو ُاويسا بُ
  :دةنطًى شازطةى ـ9

 زَُطُكاُِ زضكاُسُِ ثطؤغُّ هُ بُؾساضّ ضُغجاوَ، زضكاُسُِ ئُُساًًَلِ     
 زضكاُسُِ تطّ ئُُساًًَلِ هُ زَبًَتُوَ ُعيم ياْ زَهلًَّ كُ كاتآ زَكات، ظًاْ

 غاظطُّ و زَبًَت خىاضَوَ هُ زضكًَُِض ُاوزَبطيَت، زضكًَُِض بُ كُ ضاالن،
 بُآلَ زضكًَُِضْ، منىوُُّ خىاضَوَ هًَىّ و ظًاْ زَبًَت، غُضَوَ هُ زَُطًـ

 غاظطُّ بُ زَبّ ٓتس.......... ضَِق ًُآلؾىوّ و ززاُُكاْ و غُضَوَ هًَىّ
 (3).زضكاُسْ

 

                                                 

 
1
 . 58 ي ظًاُُواُِ، تطّ ئاغؤيُكِ ئًُني، عىًُض وضيا ـ 
2
 . 144 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ  

 
3
 . 161 ي ،غُضضاوَ ًُٓاْ ـ 
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 : ناوثةنضم ـ20
 و غًِط ًَُىاْ زَكُويَتُ ُُٓاغُزاُسا، ثطؤغُّ هُ ياضيسَزَضَ ئُُساًًَلِ
 بُ زَزات، غًًُكاْ ُعًبىوُُوَّ و بُضظبىوُُوَ ياضًُتِ غلُوَ،

 ُعًبىوُُوَّ بُ زَضَوَ، زيَتُ غًًُكاُُوَ هُ ُٓوا ُاوثُُطم، بُضظبىوُُوَّ
 (1).غًًُكاْ ُاو زيَتُ زَضَوَ هُ ُٓوا

 :  ترثة
 بؤيُ يُكًدػتنب، ًَٓع بطِطُيُكُ، ضُُس ياْ زوو كُ زَُطًَلُ، ظجنريَ تطثُ     
 ئُو يُكبدات، كًَؿًسا يُن ططووثِ هُ وؾُ و بَِ وؾُ ٓاوغُُطِ زَتىاَُِ تطثُ
 كُ ُٓيُ، ؾًوطزا ئاواظّ بًُِاّ هُ ضِغتُ تطثُيِ زابُؾلطزُُّ دؤضَ

 2. زَططيَتُخؤ زيَط و بطِطُ بُ بًًََٔع بطِطُّ شًاضَيُن طؤضِيِِ كًَؿُكُّ
 ظًاْ، زَُطُكاُِ ئاواظَّ ٓاتِِ يُن بُزواّ هُ بطيتًًُ تطثُ  كُواتُ    

 زواّ بُضَو بطِطُكاْ زَضكُوتِِ دؤضّ كُ زَزضيَت، ئُجناَ كاتًَم ئًُُف
 (3). زيَّ يُن
 
 
 

                                                 
1
 . 49 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ 
َ  و ًَٓـع  ًىغـا،  خاهًس عُبسوهىَٓاب ـ 2 ُ  ئـاواظ ِ  هـ ِ  زيـاهًَلت ّ  شووضووزا، كـىضزي  ضـاثداُُ

 . 39 ي ،2009 ُٓوهًَط، ٓاؾٍ، سادِ
3
 . 120 ي زَُطػاظّ، ظاضاوَكاُِ فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ 
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  :ًَسي
 ،وؾُ بطِطُكاُِ هُ بطِطُيُن غُض زَكُويَتُ ثاهَُثُغتؤيُكُ و وظَ ظيازَ    

 ضِؤهَِ ظياتط ثطاطٌاتًلسا هُ بُآلَ ًؤضفؤهؤدِ، ئاغتِ ًَُى زَضًَتُ ًَٓعيـ
 .زَبًِطيَت ضِؤهَُ ئَُ ئاخاوتِسا هُ ضىُلُ زَضزَكُويَت،

 :ةئاواز
 واتاّ هُ كاض كُ ئاخاوتّ، زَُطِ ُعًًٌ و بُضظّ هُ بطيتًًُ ئاواظَ    

 طؤضِيِِ ٓؤّ زَبًَتُ شيًَُكاْ هُضيُِوَّ طؤضِيِِ واتُ (1).زَكات طىتُِكُزا
 ئاواظَف (2).زَبُخؿًَت ضِغتُ بُ دًاواظ واتاّ ئاواظَؾُ ُٓض ضِغتُ، ئاواظَّ
 زَضزَكُويَت، ضِؤهَِ ظياتط ثطاطٌاتًلسا هُ بُآلَ غًِتاكؼ، ئاغتِ ًَُى زَضًَتُ
 .زَبًِطيَت ضِؤهَُ ئَُ ئاخاوتِسا هُ ضىُلُ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 30 ي شووضووزا، كىضزيِ زياهًَلتِ هُ ئاواظَ و ًَٓع ًىغا، خاهًس عُبسوهىَٓاب ـ1
 . 289ي ظًاُُواُِ، تطّ ئاغؤيُكِ ئًُني، عىًُض وضيا ـ 2
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 (فؤنًم شًَىةى) ئةهؤفؤى

 ؾًَىَّ ـ allo) ثًَؿططّ هُ و التًًًُِ وؾُيُكِ بُِضَِتسا هُ وؾُيُ ئَُ      
 وؾُّ دؤضَّ بُو. ثًَلٔاتىوَ( زَُط ـ phone) وؾُّ و( دًاواظ

(Allophone )ُياخىز. زيَت( ئُهؤفؤْ) ئُهُفؤْ ياْ فؤًٍُ ؾًَىَّ ًاُاّ ب 
 ئُو زضكاُسُِ ئُوَّ بآ فؤًٍُ، ًُٓاْ زضكاُسُِ ؾًَىَكاُِ هُ ؾًَىَيُكُ

 فؤًًٌَُم كُ زَُطُيُ كؤًُهَُ ئُو واتُ بلات، وؾُ واتاّ هُ كاض دًاواظَ ؾًَىَ
 وَن زازَُطيَت، فؤًٌُُ ئُو ئُهؤفؤُِ ياْ ئُُساًًَلِ بُ و زَياُططيَتُخؤيُوَ

 (1)...ططت تاأل، تًُُْ، تُضِ،: دًاواظ بُؾًَىَّ وؾاُُزا هَُ/ ت/ طؤكطزُِ

 زَططيَتُوَ، ظًاُسا هُ فؤًٍُ ًُٓاْ دًادًاّ ؾًَىَّ ئُهؤفؤْ كُواتُ     
 يُن زَضبطِيِِ واتُ كؤزَبُِوَ، فؤًٌُسا يُن هُ كُ زَُطًَم ضُُس بُ ُٓضوَٓا
 .فؤًٍُ ؾًَىَّ زَهًََّ دؤضيَم ضُُس بُ فؤًٍُ
 دؤضّ و ؾًَىَ بُ بُتايبُتِ كُ ئُواُُْ، فؤًٍُ ؾًَىَّ هُ بُؾًَم      

 بُ بُآلَ كُؽ، يُن ُٓض ياخىز بُغرتاوْ، دًاواظَوَ كُغاُِ طؤكطزُِ
( ا) فؤًٌُِ منىوُُ بؤ. زَطؤضِآ خؤّ طؤكطزُِ ثًَىيػتِ و ؾىيَّ طىيَطَّ
 كُؽ ًُٓىو زَبًِني ياخىز طؤبلطيَت، كىضت ياْ زضيَص ُعَ، ياْ بُضظ زَتىاُطآ

 و زياهًَلت بىوُِ بُٓؤّ ئًُاُُف زياضَ طؤُاكُْ،/ ف/ زَُطِ يُن وَن
 ؾًَىَ هُ منىوُُ بؤ. زَكُوْ طىآ بُض ظؤض دًاواظَوَ زياهًَلتِ بُؾُ

                                                 
1
 .12ي زَُطػاظّ، فُضُُٓطِ ،(ز)عُىل سىغًَّ تاهًَ  ـ 
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 طؤزَكطآ،( ذ) وَن( ظ) زَُطِ و( ث) وَن/ ؽ/ زَُطِ ُٓوضاًًسا ئاخاوتِِ
 (.ض) بُ زَكطآ/ أل/ زَُطِ ،(غؤضاُِ) ُٓوهًَطيـ ئاخاوتِِ ؾًَىَّ هُ
 ُُٓسآ هُ بُآلَ ًًُُ،( ص) فؤًٌُِ ئُطُضضِ كىضزيسا ظًاُِ هُ ُٓضوَٓا    

 :وؾاُُ هَُ بُتايبُتِ زَكطآ،/ ص/ زَُطِ بُ ُٓغت وؾُزا
 (ص) غُط
 ( ص) غاأل
 (ص) غُز
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 مؤرف

 فؤضًًَلِ و زازَُطيَت ئُهؤًؤضف ؾًَىَكاُِ هُ ؾًَىَيُن بُ ًؤضف     
 واتُ.  ثًؿاُسَزات ياْ زَُىيََِِ ًؤضفًٍ قُباضَيُكُ خاوَْ واتُ فًعيلًًُ،

 تطزا شيِطُّ هُ كُ دًاواظَ زَُطًَلِ كؤًُهَُ ياْ زَُطُ خؤّ ًؤضف
 (1).زووثاتسَبًَتُوَ

 ًؤضف يُن واتُ ُٓيُ، ًؤضفِ يُن تًُُا ًؤضفًٍ، يُن ساهَُتسا ظؤض هُ     
 هَُ وَن ُاكات، ثُغِس ظياتط ًؤضف ياْ دًَطط يُن هُ و زَكات ُىيَُِضّ
 :ضِووُسَبًَتُوَ وؾاُُزا

 ُٓهَؤ ، بُضز ، زاض  ←  ًؤضفًٍ  
 ُٓهَؤ ، بُضز ، زاض  ←    ًؤضف 

 ُٓضيُكُياْ و ُٓيُ ُىيَُِضيَلِ واتُ ًؤضفًَم، هُ ظياتط ًؤضفًٍ ُُٓسيَذاضيـ     
 ضِف، كىف،)  ًؤضفًٌِ بؤمنىوُُ زَغتسَزَْ، دًَطُيُن ياْ شيِطُيُن بؤ

 تايبُتِ ؾىيًََِلِ بؤ ًؤضفُّ ُٓض و ُٓيُ ًؤضفًاْ زوو ُٓضيُكُياْ(  طُؽ
 :وَن بطؤضُُِوَ، دًَطُياْ ُاتىاُّ و زَزَْ زَغت

 :وَن. كىش ، كىف:  ُٓيُ ًؤضفِ زوو( كىف) ًؤضفًٌِ
 زَكىشَ ، كىؾتٍ

 :وَن.  ضِش ، ضِف:  ُٓيُ ًؤضفِ زوو( ضِف) ًؤضفًٌِ
 زَضِيَصَ ، ضِؾتٍ

                                                 
1
 . 15 ي ،ثًَؿىو ّغُضضاوَ ـ 
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 :وَن.   طُظ ، طُؽ:  ُٓيُ ًؤضفِ زوو( طُؽ) ًؤضفًٌِ
   زَطُظَ ، طُغتٍ

 ضُُسيّ ٓؤّ بُ ًؤضفًًٌَم تاكُ كُ ضِيَلسَكُويَت، وا تطيـ ُُٓسيَذاضّ    
 :وَن ًُؿاُسَزضيَت، ًؤضفُوَ

 :ُٓيُ ئُهؤًؤضفًَلِ و ًؤضف ضُُس( َكُ)  ًؤضفًًٌِ  
 (َكُ) كىضَِكُ=  َكُ+  كىضِ : وَن ،(َكُ)  ًؤضفِ
 (َن) اْكىضَِك=  اْ+ َكُ+  كىضِ : وَن ،(َن) ًؤضفِ

 (كُ) ضطاكُ=  َكُ+  ضطا : وَن ،(كُ) ًؤضفِ 
 (ن) ضطاكاْ=  اْ+  َكُ+  ضطا : وَن ،(ن ) ًؤضفِ

 (يُن) ضطايُكاْ=  اْ+ َكُ+ ضطا : وَن ،(يُن) ًؤضفِ 
 (يُكُ) ضطايُكُ= َكُ+ ضطا : وَن ، (يُكُ) ًؤضفِ
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 مؤرفًم

 مؤرفًم ثًَهاشةى و ضةمم 
 بُو. ظًاُُ ئُضكِ خاوَْ ياْ واتازاضّ زاُُّ بطىوكرتيّ ًؤضفًٍ           
 الّ هُ. زَبًًَِت ظًاُسا هُ ئُضكًَم ياخىز ُٓيُ، واتاّ ياْ ًؤضفًٍ واتايُّ

 و فؤُُتًلًِ ضِووّ هُ كُ ظًاًًُُّ، فؤضًُ هُو بطيتًًُ ًؤضفًٍ بوؤًوًوسيـ
 (1).ُاضَِ زيلُ فؤضًًَلِ ًٓض هُ غًٌاتًلًًُوَ

 بُ ُٓيُ، ضِيَعًاُسا هُ زَوضيَلِ ثًَلسيَت، ظياتط ياْ فؤًٌَُِ هُ ًؤضفًٍ       
 (2).زَضًَت تًَسا ضِيَعًاًًُُكُّ زَوضَ و وات فؤًًٌَُم، ُٓض البطزُِ ياْ طؤضِيّ
 واتاّ ضىُلُ ُابًَت، زضوغت  فؤًٍُ هُ ًؤضفًٍ كُ بىتطيَت، ئُوَف زَبَِ    

 هُ فؤًٍُ كاتًؿسا ًُٓاْ هُ ُابًَت، زضوغت فؤًًٌَُلُوَ ثًَلٔاتُّ هُ ًؤضفًٍ
 بؤيُ ًًُُ، واتاّ خؤّ يُكُيُكُ فؤًٍُ تط، واتايُكِ بُ ًًُُ، واتاّ خؤيسا

 فؤًًٌَُم هُ كُ يُكُيُّ ئُو كُواتُ ببُخؿًَت، تط يُكُيُكِ بُ واتا ُاتىاًَُت
 يُكُيُكِ خؤّ ًؤضفًٍ كُ بُتايبُتِ ًؤضفًٍ، ُُن ًؤضفُ ثًَلسيَت ظياتط ياْ

 (3).بًَت ُابُضدُغتُ ٓؤؾُكِ
                                                 

ِ  سُيـسَض  ـ 1 ُ  خـسض،  سـاد ِ  تايبُمتُُسيًـ ِ  ًؤضفؤهؤشيًـُكاُ ّ  ظًـاُ ُ  ــ  كـىضز ّ  هـ  ضِواُطـُ
 غُالسُززيّ، ظاُلؤّ ـ ظًاْ كؤهًصّ ًاغتُض، ُاًُّ ظًاُُكاُُوَ، ًؤضفؤهؤشياُُّ ثؤهًَِِ
 . 36ي ،2010

2
 . 91 ي ظًاُُواُِ، ثًتؤكُكاُِ ،(ز)ئًُني عىًُض وضيا ـ 
ِ  ضُُس ،(ز)ضَِؾًس غُباح و( ز)فُتاح ًُعطوف حمًُُز ـ 3 ِ  اليـًَُُل  كـىضزّ،  ًؤضفؤهـؤد
 .24ي
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 مؤرفًم تايبةمتةنديًةكانى 
 ؾًَىَيُكِ ياْ فًعيلًًُ زاُُيُكِ واتُ فؤضًُ، خاوَْ زاُُيُكِ ًؤضفًٍ ـ1

 .ُٓيُ فؤُُتًلِ
 .واتازاضَ زاُُيُكِ ًؤضفًٍ ـ 2
 ضِيَعًاُِ ضِؤُاُِ ثًَلًَِٔاُِ هُ واتُ زَبًَِِ، ضِغتُغاظّ ضِؤهًََلِ ًؤضفًٍ ـ 3

 (1).بُؾساضيسَكات خؤّ هُ طُوضَتط
 :ضىُلُ ًؤضفًٌُ، يُن كىضزيسا ظًاُِ هُ(  ًاُط)  زَُطِ ضِيعَ بؤمنىوُُ   
 هُ زَُطاُُ ئَُ ،( ط ْ، ا، َ،)  زَُطُكاًًُُتِ كُ ُٓيُ، فًعياويِ قاهَبًَلِ ـ1

 .زَبًػرتيَت ئاخاوتِسا
 . زَغىضِيَتُوَ ظَويسا زَوضّ بُ كُ ئامساًًُُيُ، تُُُ ئُو ُٓيُ، واتايُكِ ـ2
 ياْ بلُض وَن غًِتاكػسا ئاغتِ هُ زَتىاَُِ ُٓيُ، ضِيَعًاُسا هُ زَوضيَلِ ـ3

 (2).زَضكُويَت ضِغتُكُزا هُ...  بُضكاض
 
 مؤرفًم جؤرةكانى 

 ظًاُِاغاْ الّ دؤضاودؤض ؾًىاظّ ضُُسيّ بُ ًؤضفًٍ ئًَػتا تا    
 ًُٓىو كُ ُزابُؾلطزُُي ئُو زابُؾلطزْ، باؾرتيّ بُآلَ خطاوُُتُضِوو،

                                                 
ِ  ُُٓـسَّ  و ًؤضفًٍ بريزؤظّ ئُمحُز، عُظيع كُوغُض ـ 1 ّ  اليـُُ ّ  كـىضزّ،  وؾُغـاظ  ُاًـُ

 . 39 ي ،1990 غُالسُززيّ، ظاُلؤّ ـ ئازاب كؤهًصّ ًاغتُض،
 . 91 ي ظًاُُواُِ، ثًتؤكُكاُِ ،(ز)ئًُني عىًُض وضيا ـ 2
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 بًُؿًَىَيُّ كُ ُآًَوًَتُوَ، كُهًًََِم ًٓض و زَططيَتُخؤ كُضَغُكاْ
 (1):خىاضَوَيُ

 غُضبُخؤ ًؤضفًٌِ : يُكَُ
 هًَلػًلِ ًؤضفًٌِ اـ
 ئُضكِ ًؤضفًٌِ ـ ب

 بُُس ًؤضفًٌِ: زووََ
 : طريَن ـ1
 (ُاوطط ثاؾطط، ثًَؿطط،) ضِيَعًاُِ اـ
 (ُاوطط ثاؾطط، ثًَؿطط،) وؾُزاضِيَص ـ ب
 بُُس بِلُّ ـ2
 (ًُؿاُُ) ُىوغُن ـ3

 زاُُيُكِ وَن تًُُا بُ كُ زَوتطيَت ًؤضفًٌاُُ بُو غُضبُخؤف ًؤضفًٌِ     
 زاض، طىيَ،) وَن غُضبُخؤيُ، ضِواهَُتًَلِ خاوَْ و زَضزَكُويَت غُضبُخؤ

 (.ٓتس..........كض، ثًاو، ئاغّ، بُضز،
 زاُُيُكِ وَن تًُُا بُ كُ زَوتطيَت ًؤضفًٌاُُ بُو بُُسيـ ًؤضفًٌِ    

 بُ ثًَىيػتِ و زَضزَكُويَت بُُسا ؾًَىَّ هُ بُهَلى زَضُاكُويَت، غُضبُخؤ
 خاوَْ واتُ بُكاضبًَت، و زَضكُويَت ئُوَّ بؤ ُٓيُ غُضبُخؤ ًؤضفًٌِ
 (. ٓتس......... اْ، َكُ، ُٓيَ، ضِا،)  وَن ًًُُ، غُضبُخؤ ضِواهَُتًَلِ

                                                 
1

 ي كىضزّ، ًؤضفؤهؤدِ اليًَُُلِ ضُُس ،(ز)ضَِؾًس غُباح و( ز)فُتاح ًُعطوف حمًُُز ـ 
29 . 
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 ئةهؤمؤرف

 تاكُ ثًَلُوَ كُ بُكاضزيَت، دًاواظاُُ ًؤضفُ ئُو بؤ ئُهؤًؤضف ظاضاوَّ     
 ًؤضفًٍ، ًُٓاْ دًادًاكاُِ ؾًَىَ ياْ ئُهؤًؤضف واتُ (1). زَُىيَِّ ًؤضفًًٌَم

 خؤياْ ؾًَىَزا و قاهَ  يُن هُ ظياتط بُ ًؤضفًٍ ُُٓسآ بُٓؤيُوَ كُ
 ًؤضفًٌُكُيُ، يَلِ(ًؤضف) ؾًَىَيُكًـ و قاهَ  دؤضَ ُٓض زَضزَخُْ،
 (2).يُكرتْ ئُهؤًؤضفِ ًؤضفُكاًُـ

 يُكرتياُُوَ بُ و زَوَغتَِ ًؤضفسا و ًؤضفًٍ ًَُىاْ هُ ئُهؤًؤضف      
 ًؤضفًٌِ ئُهؤًؤضفِ ُٓضغًَلًًاْ( تؤ) و( يت) و( ت) بؤمنىوُُ زَهلًََِِ،

 زَبُِ( َ) و( ًّ) ُٓضوَن ُاوَضِاغتسا، كطًاجنِ هُ تاكّ زووًَِ كُغِ
 (3).تان يُكًُِ كُغِ ًؤضفًٌِ ئُهؤًؤضفِ

 
 ئةهؤمؤرف بىونى يؤكارةكانى  

 ُٓيُ، ٓؤيُكِ ضُُس ،ًـًؤضفًٌ ًُٓاْ بؤ دًاواظ ؾًَىَّ بىوُِ      
 (4):هُواُُ

                                                 
1
ــ  ــُز ـ ــُعطوف حمًُ ــُتاح ً ــُباح و( ز)ف ــًس غ ــُُس ،(ز)ضَِؾ ــًَُُلِ ض ــؤدِ الي  ًؤضفؤه

 . 17ي ،2006غوًٌَاُِ، ضِووْ، كىضزّ،ضاثداُُّ
2
 . 64 ي ،2011 ُٓوهًَط، ئاضاؽ، زَظطاّ ظًاُُواُِ، ثًتؤكُكاُِ ،(ز)ئًُني عىًُض وضيا ـ 

3
ِ  ضُُس ،(ز)ضَِؾًس غُباح و( ز)فُتاح ًُعطوف حمًُُز ـ  ِ  اليـًَُُل  كـىضزّ،  ًؤضفؤهـؤد
 . 17ي
4
 . 65 ـ 64 ي ظًاُُواُِ، ثًتؤكُكاُِ ،(ز)ئًُني عىًُض وضيا ـ 
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 :شيِطُ و زَوضوبُض ّكاضٓؤ ـ1
 كُ ؾىيَُِيُ ئُو ئُوبُضّ و ئًُبُض زَُطُكاُِ كاضتًَلطزُِ ئُجناًِ هُ       

 كىضزيسا ظًاُِ هُ ُاغطاوّ ًُؿاُُّ منىوُُ بؤ زَضزَكُوآ، تًَسا ًؤضفًٌُكُّ
 زَضزَخات، خؤّ........( يُكُ يُن، ن، َكُ، كُ، َن،) ؾًَىَيُن ضُُس بُ

 :وَكى زَضزَكُوآ، تًَسا شيِطُيُّ ئُو بُثًَِ
 (َكُ) كىضَِكُ=  َكُ+  كىضِ
 (َن) اْكىضَِك=  اْ+ َكُ+  كىضِ
 (كُ) ضطاكُ=  َكُ+  ضطا

 (يُكُ) ضطايُكُ                
 (ن) ضطاكاْ=  اْ+  َكُ+  ضطا

 (يُن) ضطايُكاْ                     
 و ُاغطاويّ، ًُؿاُُّ ًؤضفًٌِ ًؤضفِ( يُن ن، يُكُ، كُ، َكُ،) كُواتُ

 .يُكرتْ ئُهؤًؤضفِ
 : ضِيَعًاُِ ّكاضٓؤ ـ2

 تط ؾًَىَّ وؾُكُكُ زَبًًَِت ئُوَ ضِؤهَِ ضِيَعًاُِ ٓؤكاضّ هًَطَزا     
 ،(ثآ) زَبًَتُ( بُ) ثًَؿبُُسّ و( ىلَ) زَبًَتُ( هُ) ثًَؿبُُسّ وَن وَضططيَت،

 .هلاو دًَِاوّ زَكطيَتُ خؤياْ زواّ كُضَغُكُّ كاتًَم
 (هُ. )زَثطغٍ تؤ هُ

 (ىلَ. )زَثطغٍ هًَت
 (بُ. )زَهًٍََ تؤ بُ



 

 71 

 دةنطصازى خؤشهاو نةرمياى.د

 (ثآ. )زَهًٍََ ثًَت
      
 : فؤُؤهؤدِ ٓؤكاضّ ـ3

 تط ؾًَىَّ وؾُكُكُ زَبًًَِت ئُوَ ضِؤهَِ فؤُؤهؤدِ ٓؤكاضّ هًَطَزا      
 كاضّ هُ تان غًًًَُِ كُغِ بؤ كُ ،(ات) هلاوّ دًَِاوّ  وَن وَضططيَت،

 بُ كؤتايًاْ كاض ضَِطِ ئُطُض زَضزَكُوآ كاتآ بُكاضزآ، ضِاُُبىضزووزا
 :وَن ٓاتبآ،( ؤ) ياْ( َ) زَُطُكاُِ

 ضِاُُبطزوو كاضّ                  ضَِط                        ضاوط
 زَخىات                      خؤ                       خىاضزْ
 زَؾىات                      ؾؤ                       ؾىؾنت
 زَضِوات                      ضِؤ                        ضِؤيؿنت
 زَكات                     كُ                           كطزْ
 زَبات                      بُ                           بطزْ
 

 بؤ (يَت) دًَِاوّ تطزا، هَُتُكاُِسا هًُُٓىو ئُوَ ساهَُتُ، زوو هَُ دطُ     
 :وَن بُكاضزآ، تان غًًًَُِ كُغِ
 . زَضًَت ← ضـ ← ضىوْ
 ئُطُض البربآ،( يَت) و( ات) ّ(ت) زَؾآ فؤُؤهؤدِ تطّ ياغايُكِ بُثًَِ
 ضِيَعًاًًُُكُياْ بىاضّ و ًاُا هُ كاض ئُوَّ بُبآ ُُٓات، زواياُسا هُ بعويَِآ
 :وَن بلات،
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 زَخىا ← زَخىات
 زَضآ ← زَضًَت
 تان غًًًَُِ كُغِ هلاوّ دًَِاوّ ًؤضفًٌِ ًؤضفُكاُِ شًاضَّ بًُُ       
 (.آ ا، يَت، ات،) بُ زَبًَت

 
 :ًًَصوويِ ٓؤّ ـ4
 كاضتًَلطزُِ ئُجناًِ هُ يا زيَت ظًاُسا بُغُض طؤضِيِاُُّ ئُو ئُجناًِ هُ       

 ُٓضزوون زَبآ، ثُيسا بؤ ٓاوئُضكًاْ و ٓاوواتا ًؤضفًٍ ُُٓسآ تط، ظًاًَُلِ
 يُكرتّ ؾاُبُؾاُِ و يُكرت ئُهؤًؤضفِ و ًؤضفًٍ ًُٓاْ ًؤضفِ زوو زَبُِ

 و زَبآ كًُرت بُضَبُضَ يُكًَلًاْ بُكاضًَِٓاُِ داض ُُٓسآ بُكاضزيَّ،
 بُ يا بُكاضزًََِٓطآ ساهَُتسا ُُٓسآ هُ تًُُا هًَسآ واّ تا زَثىوكًَتُوَ

 وات، دات، ٓات، اْ،) كؤ ًُؿاُُكاُِ وَن زَكُويَت، بُكاضًَِٓاْ هُ يُكذاضّ
 :منىوُُ ،(طُي َٓا، ات،
 (.كىضِطُي داضَٓا، باخات، غُوظَوات، ًًىَدات، زئَات، كىضِاْ،)

 .يُكرتْ ئُهؤًؤضفِ( طُي َٓا، ات، وات، دات، ٓات، اْ،) هًَطَزا
ُ ( اْ) ًُؿاُُّ       ِ  هـ ُ  كىضزيـسا  ظًـاُ ّ  بـ ِ  ًُؿـاُُ  ،زازَُطيَـت  كـؤ  غـُضَك
ّ  ظًاُِ َكاُُِاو ظؤضبُّ زواوَّ بُؾِ غُض زَضًَتُ ضىُلُ ُ  ،كـىضز ِ  هـ  كـات

 َئـُو  ٓـاتبىو،  كؤتايٌ ُُبعويَّ ثًتِ بُ ُاوَكُ ئُطُض كؤزا ًُؿاُُّ وَضططتِِ
 ـ:وَكى زَُىوغطآ، خؤّ وَن بُهَلى ُايُت، بُغُض طؤضِاُلاضّ ًٓض زاوؾُكُ

 كىضِاْ = اْ+ كىضِ
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 كطاْ = اْ+  كض
 ثًاواْ = اْ+ ثًاو
 شُاْ = اْ+   شْ
ُ  َئُو ٓاتبىو، بعويَّ ثًتِ بُ كؤتايٌ ُاوَكُ ئُطُض بُآلَ    ّ  وؾـُك  طؤضِاُلـاض

ُ  ُُبعويَّ ّ(ّ) ثًيت ساهَُتسا ُُٓسآ هُ واتُ بُغُضزازآ، ْ  زيَتـ ُ  ًَُـىا  و ُاوَكـ
َ  ًُؿاُُ ُ  ،و كؤيُكـُو ِ  ُُٓـسآ  هـ َ  ٓـُضوَكى  سَضـًَت، تًَ( َ) تـطزا  ساهَـُت  ئـُ

 :خىاضَوَ منىوُاُُّ
 ًاًؤغتاياْ = اْ+  ًاًؤغتا
 قىتاخباُاْ = اْ+   قىتاخباُُ

 ضُقؤياْ = اْ+ ضُقؤ
ــِ     ــاُُكاُِ كُض ــات، ات،) ًُؿ ــات ٓ ــُي، وات، ،د ــا ط ــُ ،(َٓ ــاُُّ ب  ًُؿ

ُ  كىضزيـسا،  ظًاُِ هُ زازَُطيَّ كؤ ُاغُضَكِ ُ  كـ ُ  و ُـاو  غـُض  زَضـِ َ  هـ  تاكـُو
ّ  زَوتـطآ  ثًَِ بؤيُف ُٓض ،كؤ بؤ ْزَيطؤضِ ُ  ُاغـُضَكِ،  ًُؿـاُُ َ  ضـىُل  ئـُ
ُ  زيـاضيلطاو  ُاويَلِ ضُُس غُض زَضُِ ًُؿاُاُُ َ  ٓـُضوَكى  ،ُكًُاُـسا ظًاُ هـ  ئـُ

 :خىاضَوَ منىوُاُُّ
 باخات = ات+  بار
 زئَات = ٓات+  زَّ

 غُوظَوات = وات+  غُوظَ
 ًًىَدات = دات+  ًًىَ
  ًًَطُي = طُي+  ًَِ
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 كىضِطُي = طُي+  كىضِ
 داضَٓا  = َٓا+  داض
 (1) غاهَُٓا  = َٓا+  غاأل
 
 :دًاواظ ّاظؾًَى ـ5

 ،ُابًِطيَّ تطزا ؾًَىاظيَلِ هُ و بُكاضزيَّ ؾًَىاظيَلسا هُ ئُهؤًؤضف ُُٓسَّ    
 ُاططيَتُوَ،( ؾًَىَظاض و ظاض) ُاوضُيًُكاْ ؾًَىَ تًُُا ؾًَىاظ ظاضاوَّ هًَطَزا
 ظاضّ يُكططتىو، ظاضّ) وَن زَططيَتُوَ، كؤًُآليُتًًُكاًُـ ؾًَىَ بُهَلى

 ضًًَِلِ ظاضّ ياْ ،....(ثري و الو و ًِسايَ ظاضّ ُىوغني، ظاضّ ئُزَبِ،
       ًؤضفًٌِ بؤمنىوُُ.....( كطيَلاض زَوهًَُُُس، ثًاو، شْ،) وَن كؤًُآليُتِ

 خؤّ دًادًا ئُهؤًؤضفِ بُ ظاضَكاْ ثًَِ بُ زووباضَكطزُُوَ ّ(َوَ ـ)
 كطًاجنِ ظاضّ ؾًَىَظاضَكاُِ ظؤضبُّ هُ( َوَ ـ) بُدؤضيَم زَُىيًََِت،
 بُكاضزيَت، غوًٌَاًُسا ؾًَىَظاضّ هُ( ئُواَُِ ـ) كُضِ بُكاضزيَت، ُاوَضِاغتسا

 :زَكُيُِوَ ضِووُِ منىوُاُُزا هَُ وَن
 (ُىوغني ظاضّ. )كطزَوَ زَضطاكَُ ـ
 (2)(.غوًٌَاُِ ؾًَىَظاضّ. )كطزَواَُِ زَضطاكَُ ـ

                                                 
1
ّ  ضـىاضََ،  ضاثِ كىضزّ، ضِيَعًاُِ ،(ز)خؤؾِاو عُبسوهآَل ُُضمياْ ـ   ضِؤشٓـُآلت،  ضـاثداُُ

 . 22 ـ 21 ي ، 2012 ُٓوهًَط،
2
ِ  ضـُُس  ،(ز)ضَِؾًس غُباح و( ز)فُتاح ًُعطوف حمًُُز ـ  ِ  اليـًَُُل  كـىضزّ،  ًؤضفؤهـؤد
 . 22 ـ 21ي
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 فؤنؤهؤجى

 فؤنؤهؤجى ثًَهاشةى و ضةمم
 يىُاًًُُوَ ّ(phoneloge) وؾُّ هُ بُِضَِتسا هُ فؤُؤهؤدِ       

 ثًَلٔاتىوَ،( ظاُػت ـ loge) و( زَُط ـ phon) هُ ئُويـ كُ وَضطرياوَ،
  .زَططيَتُوَ زَُط ظاُػتِ واتاّ فؤُؤهؤدِ ظاضاوَوَ ضِووّ هُ كُواتُ
 بُ ئاًاشَ تًايسا ،زَُطػاظّ هُ هكًَلُ فؤُؤهؤدِ ظاُػتُوَ ضِووّ هُ        

 تًَطىوُِ ّياغا زَُط، ثُيسابىوُِ ّياغا: )وَكى زَكات، زَُط ياغاكاُِ
 اليُُِ فؤُؤهؤشّ واتايُّ بُو ،(ٓتس... زَُط، دًَطؤضِكًَِ ّياغا زَُط،

 (1).زَططيَتُخؤ زَُط ثطاكتًلِ
 بُٓؤيُوَ كُ ُٓيُ، خؤّ بُ تايبُتِ ياغاّ كؤًُهًََم ظًاًَُم ُٓض      

 فؤُُتًلًسا بطِطُّ قاهَبِ هُُاو و ًُؿاُسَكات، زَغت فؤًٌُُكاْ فؤُؤهؤدِ
 هًَلساُِ ئُجناًِ هُ و ثًَلسيََِِ فؤُؤهؤدِ بطِطُّ و هًَلسَزات فؤًٌُاُُ ئَُ

 ُٓيُ زَُط و ثُيسازَبًَت ُٓيُ زَُط و زَطؤضِيَت ُٓيُ زَُط فؤًٌُُكاًُـ،
 كىضزيسا ظًاُِ هُ زَُط ياغاكاُِ ًُٓىو هًَطَزا بؤيُ (2).ٓتس..... تًَسَضًَت

 .زَخُيُِضِوو

                                                 
ّ  ضـىاضََ،  ضاثِ كىضزّ، ضِيَعًاُِ ،(ز)خؤؾِاو عُبسوهآَل ُُضمياْ ـ 1  ضِؤشٓـُآلت،  ضـاثداُُ

 . 13 ي ،2012 ُٓوهًَط،
ِ  ظًاُُواُِ، تطّ ئاغؤيُكِ ئًُني، عىًُض وضيا ـ 2 ِ  يُكـَُ،  بـُضط ّ  يُكـَُ،  ضـاث  زَظطـا

 .53 ي ،2004 ُٓوهًَط، ئاضاؽ،
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 كىرديدا زمانى هة دةنط ياشاكانى

 
 دةنط طىجنانى: يةكةم

 تط، زَُطًَلِ هُغُض زَُطًَم كاضيطُضّ هُ بطيتًًُ زَُط طىجناُِ        
 زضاوغآ زَُطًَلِ هُ ئُوَّ بؤ زَُطًَم طؤضِاُِ هُ بطيتًًُ طىجناْ)) ضىُلُ
 ضِووزاُِ ٓؤّ ُٓضوَٓا زضكاُسُُ، ئاغاُلطزُِ طىجناْ هُ ًُبُغت بطًَت، خؤّ
 و ضِيَلدػنت و زواْ ئُُساًاُِ باضوزؤخِ بؤ زَطُضِيَتُوَ بُطؿتِ زياضزَيُ ئَُ

 كاضَ ئَُ زَُطُكاُسا، زضكاُسُِ هُكاتِ ًاغىوهلُكاْ دىوآلُُوَّ طىجناوّ
 ضُُس بُ كُ زضاوغًَلاُسا، زَُطُ هُُاو طىجناْ ثُيسابىوُِ ٓؤّ زَبًَتُ

 (1)((.زَزضيَُِوَ هًَم و زَكطيَّ ًُؿاْ زَغت فؤُؤهؤشّ ياغايًَلِ
 :دؤضَ زوو طىجناًُـ

 :تةواو طىجنانى ـ2
 تط زَُطًَلِ هُ تُواوّ بُ ئُوَّ بؤ زَطؤضِيَت، زَُطًَم طىجناُُزا، هُجمؤضَ 

 ئَُ كاضتًَلُض، زَُطِ بُ زَطؤضِيَت كاضتًَلطاو زَُطًَلِ واتُ بطًَت،
 ئُوَ ًُبُغتِ بُ دؤضَف ئَُ تُواو، طىجناُِ زَوتطيَت ثًَِ زياضزَيُف

                                                 
 ظاضّ هــُ فؤًٌُــُكاْ ئاغــاُبىوُِ زيــاضزَّ و كــىضزّ فؤُؤهــؤدِ عوــِ، سػــني طالةة  - 1

 .49 ي ،1989 ئازاب، كؤهًَذِ غُآلسُزيّ، ظاُلؤّ ًادػتًَط، ُاًُّ غوًٌَاًُسا،
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 هُ زووضكُوتُِوَ بُٓؤّ بُكاضبًَت، تني كًُرتيّ ئُوَّ بؤ كايُوَ زيَتُ
 (1).زضكاُسُسا هُكاتِ ًاغىوهلُيِ دىوآلُُوَّ

 ُاوَضِاغتسا كطًاجنِ هُ غوًٌَاُِ ؾًَىَظاضّ هُ ظؤضّ بُ طىجناُُ ئَُ      
 بُغُضزا طؤضِاُلاضيًُياْ ئُو/ ب/ و/ ز/ زَُطُكاُِ هُ و ثًَسَكطيَت ُٓغتِ

 (2).زيَت
 /:ز/ فؤًٌُِ ـ1
 ظ، َ، ظ،/ زَُطُكاُِ بُ كؤتايِ يُكَُ ًؤضفًٌِ ئُطُض ُاغازَزا، وؾُّ هُ ـ أ

 َ،(ز) ئُو ئُوَ بآ،/ز/ زووًَِ ًؤضفًٌِ زَُطِ يُكَُ و ٓاتبآ/ ض و، أل، ْ،
 :وَن (3)هًَسيَت، يُكًُِ ًؤضفًٌِ زَُطاُُّ ئُو وَن
 سُظعُ=  زَ+  سُظ
 طىهَآلْ=  زاْ+  طىأل
 ئاوواْ=  زاْ+  ئاو
 تىوؾِ ئُوَ زيَت،/ ت/ زَُطِ ثاف هُ ياْ ثًَـ هُ كاتآ/ ز/ زَُطِ ـ ب

 (4).زَبًَت تُواو طىجناُِ
 :وَن ،/ت/ زَُطِ ثًَـ زَكُويَتُ كاتآ ـ1

                                                 
1 -

 .49 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ عوِ، سػني طال  
2 -

ِ  ياغاّ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض  ِ  زَُطًًـُكاُ ّ  كـىضزّ،  ظًـاُ ّ  ًاغـتُض،  ُاًـُ  ظاُلـؤ
 .55 ي ،2000 غوًٌَاُِ،

3 -
 .55 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ 

4 -
 .56 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ 



 

 79 

 دةنطصازى خؤشهاو نةرمياى.د

 كطتتاْ ــــــ كطزتاْ
 بطتتاْ ــــــ بطزتاْ

 :وَن زيَت،/ ت/ زَُطِ ثاف هُ كاتِ ـ2
 ًاززات ــــــ ًاتساْ
 خُززاض ــــــ خُتساض
 ،(َ)زَبًَتُ زيَت،/ َ/ زَُطِ هُزواّ/ ب/ زَُطِ كاتآ/: ب/ فؤًٌُِ: زووََ
 :وَن

 ؾُممُ ــــــ ؾًُبُ
 ًُ هًٍَ ــــــ بُ هًٍَ
 
 :ناتةواو طىجنانى ـ1

 بؤ زَطؤضِيَت، زَُطُكُ هُ غًوُتًَم ياْ بُؾًَم طىجناُُزا، هُجمؤضَ        
 هُطُأل بُتايبُتِ تطزا، زَُطًَلِ هُطُأل بلات، ثُيسا طىجناًَُم دؤضَ ئُوَّ

 زَُطُكاُِ غًوُتِ ًُٓىو طؤضِاُُكُ واتُ كاضتًَلُضَكُزا، زَُطُكاُِ
 كاضتًَلُضَكُزا زَُطُ هُطُأل غًوُتًَلسا هُ تًُُا بُهَلى ُاططيَتُوَ،

 هُ ببُِوَ ُعيم هُيُكرت دًاواظَكُ زَُطُ زوو ئُوَّ بؤ يُكسَططُُوَ،
 دىوآلُُوَيُكِ ساهَُتُزا هَُ. ٓتس... كجِ ياْ ططِّ ياْ قُهَُوّ غًوُتِ
 كَُ ًاغىوهلُيِ تًِِ ئُوَّ بؤ ئُُساًُكاُسا، ًَُىاْ هُ زَبًَت ثُيسا ٓاضًؤُِ
 (1).زضكاُسُسا هُكاتِ بُكاضبًَت

                                                 
 .50 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ - 1
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 بًُُبُغتِ كح، زَُطًَلِ بؤ زَطؤضِزضيَت ططِ زَُطًَلِ هُجمؤضَزا      
 :وَن (1)كجِ، تايبُمتُُسّ هُ تط زَُطًَلِ هُطُأل خؤطىجناُسُِ

 ف ـ ش
 باف ضِؤف ــــــ ضِؤشباف

 خ ـ ب
 ثلَُ ض ــــــ بلَُ ض
 ؽ ـ ظ

 ططتّ ضِيَؼ ــــــ ضِيَعططتّ
 ظ ـ ؽ

 زَظطا ـ زَغتطا=  طا+  زَغت
 (2)ًعطُض ـ ًػطُض=  طُض+  ًؼ
 ش ـ ف

 ثصزَض ــــــ ثؿسَض
 
 
 
 

                                                 
1 -

ْ  طؤظـاضا ) زا شؤضّ كىضزيا ز زَُطِ ياغايًَّ ٓاهى، غُعًس عُبسوهلُضيٍ زياض   ،(بُٓـسيِا
 .81 ي ،2011 زٓؤن، خاُِ، ضاثداُُّ غجرييَع، زَظطاّ

2 -
 .58 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض 
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 دةنط تًَضىونى: دووةم
 ئَُ.  وؾُيُن ياْ ًؤضفًًٌَم هُ ظياتط ياْ زَُطًَم تًَطىوُِ هُ بطيتًًُ      

 ئاغاُلطزُِ ًُبُغتِ بؤ ضِووزَزات وؾُزا ياْ ًؤضفًٍ هُ كُ تًَطىوُُف
 باضزا و ساهَُت ضُُسيّ هُ وؾُزا و ًؤضفًٍ هُ زَُطًـ تًَطىوُِ. زَضبطِيُِ
 :ساهَُتُكاُِ هُ بطيتني ئُواًُـ كُ زَبًَت،

 :بعويَّ تًَطىوُِ ـ أ
 ُٓيُ، بعويَّ تًَطىوُِ ياْ بعويَّ كىضتلطزُِ زياضزَّ كىضزيسا ظًاُِ هُ      

 ضِووزَزات، ئًُُ يُكرتّ ثاأل زَضُِ ظياتط ياْ ًؤضفًٍ زوو كاتآ بُتايبُتِ
 هَُ ُايًَّ، يُكرتيسا هُثاأل بعويَّ زوو كىضزيسا ظًاُِ هُ كُ ئُوَيُ هُبُض ئًُُف

 زيَتُ ُُبعويًََِم تط داضّ ُُٓسآ ياخىز تًَسَضًَت يُكًَلًاْ ساهَُتُؾسا
 .بعويَُِكُ ُٓضزوو دًاكطزُُوَّ بؤ ًَُىاًُاْ

 (:َ) بعويَِِ تًَطىوُِ ـ1
 ّ(َكُ) ًُؿاُُّ و ٓاتبًَت، كؤتايِ( َ) بعويَِِ بُ وؾُيُن ئُطُض      

 ًُؿاُُّ ياخىز كؤ ّ(اْ) ًُؿاُُّ ياْ ُُُاغطاوّ ّ(َن) ياخىز ُاغطاوّ
 : وَن تًَسَضًَت،( َ) ئُوَ خبطيَتُغُض، تًَجُضِاُسّ ّ(اُسْ)

 ؾىوؾُكُ=  َكُ+  ؾىوؾُ
 ُاًُن=  َن+  ُاًُ

 خُُساْ=  اْ+  خُُسَ
 ُاآلُسْ=  اُسْ+  ُاهَُ
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 ٓاتبًَت،( آ ؤ، ا،) بعويَُِكاُِ ثًتُ بُ كؤتايِ وؾُيُن ئُطُض ُٓضوَٓا        
( آ ؤ، ا،) بعويَُِكاُِ و، كىضتُ بعويًََِلِ( َ) ضىُلُ تًَسَضًَت،( َ) ئُوَ

 .زضيَصَكاْ بعويَُِ قىضباُِ زَبًَتُ كىضتُكُ بعويَُِ بؤيُ زضيَصْ،
 ضطاكُ=  َكُ+  ضطا

 ضُقؤكُ=  َكُ+  ضُقؤ
 (1)تطيَلُ=  َكُ+  تطآ
 (:ا)بعويَِِ تًَطىوُِ ـ2

 ًُؿاُُّ ياخىز( ايُ) زاُاُِ ًُؿاُُّ و ٓاتبًَت،( ا) بُ كؤتايِ وؾُيُن ئُطُض
 :وَكى تًَسَضًَت،( ا) بعويَِِ ئُوَ خبطيَتُغُض، تًَجُضِاُسُِ ّ(اُسْ)

 كطزبايُ=  ايُ+  كطزبا
 ضِووخاُسْ=  اُسْ+  ضِووخا

 
 ُُبعويَّ تًَطىوُِ ـ ب

 ٓؤكاضَكُ ُُٓسيَذاض تًَسَضًَت، ُُبعويَّ زَُطِ ساهَُتسا ُُٓسآ هُ     
 كاضتًَلطزُِ بُ ثُيىَُسّ تط ُُٓسيَذاضّ ُٓيُ، ظاضَوَ و ؾًَىَظاض بُ ثُيىَُسّ
 زَُطِ غاظطُّ ُعيلِ بُ ثُيىَُسّ ياخىز ُٓيُ زضاوغًًَُوَ زَُطُكاُِ

 .ُٓيُ يُكرتيًُوَ بُ زَُطُكاُُوَ
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 .77 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض 
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 /:ئـ/ زَُطِ تًَطىوُِ ـ1
 بُ زووََ ًؤضفًٌِ كاتِ بُتايبُتِ تًَسَضًَت،( ئـ) هًَلسضاوزا وؾُّ هُ      

 :وَكى تًَسَضًَت،( ئـ) ساهَُتُزا هَُ ئُوَ ثًَسَكات، زَغتِ( ئـ) ُُبعويَِِ
 ًاغتاو=  ئاو+  ًاغت
 طىآلو=  ئاو+  طىأل
 ئُوَ كىضزّ، ظًاُِ ُاو ٓاتىوُُتُ و عُضَبني كُ وؾاُُّ هُو ياخىز     

 بُ بؤيُ كىضزّ، ظًاُِ ًؤضفؤهؤدِ و فؤُؤهؤدِ ياغاّ ضِكًَوِ شيَط كُوتىوُُتُ
 :وَكى تًَسَضّ، و زَضزَبطِيَّ كىضزيًاُُ ئاواظيَلِ

 زايٍ ← زائٍ
 بري ← بئط
 
 /:ب/ زَُطِ تًَطىوُِ ـ2

 هُ بُكاضزيَت، فُضًاُساْ ئُضيَِ ًُؿاُُّ وَكى( ب) فُضًاُساُسا هُكاضّ       
 و زاضِشاو وؾُكاُِ هُ بُآلَ بِىوغطيَت، زَبًَت ًًُٓؿُ غازَزا وؾُّ

 هًَلسضاوزا  و زاضِشاو ساهَُتِ هُ( ب) واتايُّ بُو زَضُُكُوْ، زَؾآ هًَلسضاوزا
 :وَكى تًَسَضًَت،

 زابًِؿُ=  َ+  ًُـ+  ب+  زا
 ضِابلُ=  َ+  ن+  ب+  ضِا

 غُضكُوَ=  َ+  كُو+  ب+  غُض
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 /:ت/ زَُطِ تًَطىوُِ ـ3
 :وَن تًَسَضًَت،/ ت/ زَُطِ ظؤضداض ُاغازَزا، و غازَ وؾُّ هُ

 زَكطِآ ← زَكطِيَت
 زَؽ ← زَغت
 ثازاف ← يازاؾت
 زَكا ← زَكات
 زَضآ ← زَضًَت
 زَمساأل ← ًاأل زَغت
 زَغلُوت ← كُوت زَغت
 زَغسضيَص ← زضيَص زَغت
 سُفػُز ← غُز سُفت
 ُٓؾػُز ← غُز ُٓؾت
 زَغجًَم ← ثًَم زَغت

 
 /:ف/ زَُطِ تًَطىوُِ ـ4

 تًَسَضًَت،/ ف/ زَُطِ ظؤضداض كىضزيسا، ظًاُِ غُضووّ كطًاجنِ هُ       
 :زَضزَكُوآ خىاضَوَزا منىوُاُُّ هَُ ُٓضوَكى
 فطؤتّ ← فطؤؾنت
 (1)ضِيَنت ← ضِيَؿنت
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 /:ز/ زَُطِ تًَطىوُِ ـ5
 غازَ وؾُّ هُ/ ز/ زَُطِ غُضوو، كطًاجنِ غوًٌَاُِ ؾًَىَظاضّ ظؤضداض       
 هُطُهًَسا زَُطاُُّ ئُو كاضتًَلطزُِ بُٓؤّ ئًًُـ تًَسَضًَت، ُاغازَزا ياْ
 كطًاجنِ هُ كاتًؿسا ًُٓاْ هُ زَضبطِيُِ، ئاغاُلطزُِ ًُبُغتِ بؤ و زيَّ

 ئاوَهَِاوزا، ُاو، كاض، قُزّ ضاوط، منىوُُّ ظؤض هُ كىضزيسا ظًاُِ غُضووّ
 كطًاجنِ هُ وؾُزا ًُٓاْ هُ/ ز/ زَُطِ واتايُّ بُو زَضُاكُويَت،/ ز/ زَُطِ

 خىاضَوَزا منىوُاُُّ هَُ ُٓضوَكى (1)تًَِاضًَت، و زَضزَكُويَت ُاوَضِاغت
 . زَكُيُِوَ ضِووًُاْ
 ًِاأل ← ًِساأل

 ًُمحىو ← ًُمحىوز
 ضُْ ← ضُُس
 بوَِرت ← بوَِستط

 ظياكطزْ ← ظيازكطزْ
 ًطْ ← ًطزْ
 بط ← بطز
 ئاض ← ئاضز
 غاض ← غاضز
 ظَض ← ظَضز
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 .67 ـ 63 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض 
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 /:ف/ زَُطِ تًَطىوُِ ـ6
 ئًًُـ زَبًِطيَت، كىضزيسا ظًاُِ غُضووّ كطًاجنِ هُ ساهَُتُف ئَُ     

 ٓؤّ بؤتُ ئُجناًسا هُ يُكرتّ، هُغُض كح زَُطِ زوو كاضتًَلطزُِ بُٓؤّ
 :وَكى تًَبطًَت،/ ف/ زَُطِ ئُوَّ

 غُضكُتّ ← غُضكُفنت
 ثًَؿلُتّ ← ثًَؿلُفنت
 شيَلُتّ ← شيَلُفنت
 زَضكُت ←  زَضكُفت

 كىضزيسا، ظًاُِ ُاوَضِاغتِ كطًاجنِ هُ غُضَوَزا منىوُاُُّ هَُ       
 ئُوَّ بُبآ زَضزَبطِيَت، و زَُىوغطيَت/ و/  زَُطِ/ ف/ زَُطِ بُ بُضاُبُض
 .(ٓتس...زَضكُوتّ، شيَطكُوتّ، تّ،ثًَؿلُو) منىوُُ بُ تًَبطًَت،

 
 /:ه/ زَُطِ تًَطىوُِ ـ7

 زَُطِ زواّ هُ وؾُ غُضَتاّ هُ كاتَِ تًَسَضًَت،/ ه/ زَُطِ ُُٓسيَذاض      
 ُاغازَزا وؾُيُكِ زووًَِ ًؤضفًٌِ غُضَتاّ هُ كاتآ ياخىز زيَت،/ ؤ و،/

 :وَكى (1)زيَت،
 وضز ← ٓىضز
 وضِ ← ٓىضِ

 وؾًاض ← ٓؤؾًاض
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 .74 ـ 73 ي ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض 
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 ُٓآلتّ ← ُٓهَٔاتّ
 زَضيَِا ← زَضًَِٓاْ
 خؤضَتاو ← خؤضُٓتاو
 ًًَعاْ ← ًًَٔعاْ
 ظؤضداض/ ه/ زَُطِ كىضزيسا، ظًاُِ غُضووّ كطًاجنِ هُ ُٓضوَٓا      

 :وَكى زَضبطِيُِ، ئاغاُِ بؤ ئًُُف ُاطىتطيَت، و تًَسَضًَت وؾُزا هُكؤتايِ
 ثطغطُ ← ثطغطُه
 زَضطُ ← زَضطُه
 ظاًُِطُ ← ظاًُِطُه

 (1)ؾا ← ؾاه
 
 /:ظ/ زَُطِ تًَطىوُِ ـ8

 بُٓؤّ و زَضبطِيّ ئاغاُِ ًُبُغتِ بؤ غُضووزا كطًاجنِ هُ ظؤضداض       
 :وَكى تًَسَضًَت،/ ظ/ زَُطِ ئُوَ زَوضوبُض، زَُطُكاُِ كاضتًَلُضّ

 ئريؤ ← ئًعطؤ
 كُضم ← كُظطم
 (2)ظغتاْ ← ظظػتاْ

 

                                                 
1 -

 .96 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ غُعًس، عُبسوهلُضيٍ زياض 
2 -

 .92 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ غُعًس، عُبسوهلُضيٍ زياض 



 

 88 

 دةنطصازى خؤشهاو نةرمياى.د

 /:ن/ زَُطِ تًَطىوُِ ـ9
 :هُواُُ تًَسَضًَت،/ ن/ زَُطِ دؤضاودؤضزا، ساهَُتًَلِ ضُُس هُ      

 ُُُاغطاوّ ًُؿاُُكاُِ كىضزيسا ظًاُِ هُ ضىُلُ ُُُاغطاويسا، ًُؿاُُّ هُ ـ
 :وَكى َ،(يَم) ًُؿاُُّ كىضتلطاوَّ( آ) كُ بُكاضزيَت،( آ َن، يَم،)

 كطآ ← كطًَم
 كىضِآ ← كىضِيَم

/ ن/ زَُطِ بُ زووََ ًؤضفًٌِ كاتًَم بُتايبُتِ هًَلسضاوزا، وؾُّ ساهَُتِ هُ ـ
 :وَكى زَضبطِيُِ، ئاغاُِ بؤ ئًُُف زياضَ (1)ثًَبلات، زَغت/ ب/  ياْ
 ثاكطزْ ← كطزْ ثان
 ضِيَلطزْ ← كطزْ ضِيَم
 ضاكطزْ ← كطزْ ضان
 ضابىوْ ← بىوْ ضان

 بُآلَ بُكاضزيَِني،( كان) وؾُّ كىضزيسا ظًاُِ هُ ضِيَعططتِسا هُكاتِ ظؤضداض ـ
 زضوغت هًَلسضاو وؾُيُكِ و تًَسَضًَت كؤتايِ ّ/ن/ زَُطِ داض ُُٓسآ
 :وَكى زَكات،

 كاعُىل ← عُىل كان
 (2)كاسُغُْ ← سُغُْ كان
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 .74 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض 
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 .75 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ 
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 :ثًَلُوَ بعويَّ و ُُبعويَّ تًَطىوُِ ـ ز
 وؾُكُ ئُوَ بلطيَت، غُضف ئاخاوتِسا هُ وظَ كًُرتيّ ئُوَّ بؤ ظؤضداض      

 ئاغاُِ ًُبُغتِ بؤ زَُطًَم هُ ظياتط تًَطىوُِ بُٓؤّ ئًًُـ كىضتسَكطيَتُوَ،
 :هُواُُ زَضبطِيّ،

 
 /:ئُ/ تًَطىوُِ

 وؾُ ئُو كُغًًُكاْ، دًَِاوَ: وَن تًَسَضًَت، ساهَُتسا ُُٓسآ هُ      
 ُُٓسآ هُ ثًَسَكُْ، زَغت( ئُ) بُ كىضزّ ظًاُِ ُاو ٓاتىوُُتُ عُضَبًًاُُّ

 :وَن (1)كىضزيسا، تطّ وؾُّ و ئاًطاظ
 ًّ ← ئًُّ
 ًُ ← ئًُُ
 طُض ← ئُطُض
 بطؤ ← ئُبطؤ
 ًري ← ئًُري

 
 /:ئا/ تًَطىوُِ ـ
 :وَن هًَلسضاوزا، وؾُّ هُ

 طاغّ ← طائاغّ

                                                 
ِ  ــ  أ: بطِواُُ - 1 ِ  ئـُوضَِمحاُ ِ  ًـاضف،  سـاد  ــ  ب.  104 ــ  90 ي دًَِـاو،  كـىضزّ،  ضِيَعًـاُ

 .81 ـ 79 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض
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 /:با/ تًَطىوُِ ـ
 :وَن تًَسَضًَت،/ با/ ظؤضداض زاُاًُسا ضِيَصَّ ؾًَىاظّ هُ

 بطِؤيؿتبىوًايُ ← بطِؤيؿتبىوباًايُ
 بطىوًايُ ← بطىوباًايُ
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 دةنط ثةيدابىونى: شًًَةم
 زَبًَت، ثُيسا وؾُزا ثًَلٔاتُّ هُ زَُطًَم كُ زَوتطيَت، ياغايُ بُو      

 طُوضَتط زاُُّ ئُوَّ بؤ يُكرتّ، ثاأل زَضُِ ظًاْ زَُطُكاُِ كاتًَم ئُويـ
 ثُيسابىوُُف ئَُ زياضَ زَبًَت، ثُيسا زَُطًَم ساهَُتُزا هَُ بلُْ، زضوغت
 :وَن ُٓيُ، دًاّ دًا ٓؤكاضّ ضُُسيّ

 زيَتُ ُُبعويًََِم ساهَُتُزا هَُ ئُوَ يُكرتّ، ثاأل زَكُوُُ بعويَّ زوو ظؤضداض ـ1
 .بًَت يُكرتزا زواّ بُ بعويَّ زوو ُاكطآ كىضزيسا ظًاُِ هُ ضىُلُ ًَُىاًُاْ،

 ُُٓسآ هُ تًُُا ُٓيُ زياضزَ ُُٓسآ ضىُلُ ؾًَىَظاض، و ظاض ٓؤكاضّ ـ2
 بُزّ تطزا ؾًَىَظاضيَلِ هُ ًًُُ ًُضز واتايُّ بُو زَكطيَت، بُزّ ؾًَىَظاضزا

 .بلطيَت
 ـ:دؤضَ زوو زَُط ثُيسابىوُِ كىضزيسا ظًاُِ هُ ـ
 :ُُبعويَّ ثُيسابىوُِ ـ أ
 /:ّ/ زَُطِ ثُيسابىوُِ ـ1

 ياْ( َكُ) ُاغطاوّ ًُؿاُُّ و زيَت كؤتايِ بعويَّ بُ وؾُيُن كاتًَم    
 ساهَُتُزا هَُ ئُوَ خبطيَتُغُض،( اْ) كؤ ًُؿاُُّ ياْ( يَم آ، َن،) ُُُاغطاوّ
 بعويَُِكُ، ُٓضزوو دًاكطزُُوَّ بؤ ُٓيُ ُُبعويَّ/ ّ/ زَُطِ بُ ثًَىيػتِ
 :وَكى ُايًَّ، يُكرتيسا بُزواّ بعويَّ زوو كىضزيسا ظًاُِ هُ ضىُلُ

 ضطايُكُ=  َكُ+  ضطا
 زؤيُكُ=  َكُ+  زؤ
 ضطايُن=  َن+  ضطا
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 ضطايآ=  آ+  ضطا
 ضطايًَم=  يَم+  ضطا
 زؤيُن=  َن+  زؤ
 زؤيآ=  آ+  زؤ
 زؤيًَم=  يَم+  زؤ

 ًاًؤغتاياْ=  اْ+  ًاًؤغتا
 بطاياْ=  اْ+  بطا

 زَخطيَتُ( َ....ئَُ َ،....ئُو) ًُؿاُُ ئاوَهَِاوّ ًُؿاُُّ كاتًَم ياخىز      
 ُُبعويَّ/ ّ/ زَُطِ ئُوَ ٓاتبًَت، بعويَّ ثًتِ بُ كؤتايِ وؾُيُن غُض

 :وَكى ثُيسازَبًَت،
 ضطايُ ئُو=  ضطا( + َ...ئُو)
 ضُقؤيُ ئَُ=  ضُقؤ( + َ...ئَُ)

 ثاؾططّ و ٓاتبًَت، بعويَّ بُ كؤتايِ وؾُيُن كاتًَم ياخىز     
 ُُبعويَّ/ ّ/ زَُطِ ئُوَ خبطيَتُغُض،  ّ(َوَ) زووباضَكطزُُوَّ

 .ثُيسازَبًَت
 ؾلايُوَ=  َوَ+  ؾلا
 (1)كطايُوَ=  َوَ+  كطا
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 .84 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض 
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 /:ز/ زَُطِ ثُيسابىوُِ ـ2
 زَُطِ ُاوضُ، ُُٓسيَم ئاخًَىَضّ ئُوَ بلُضُازياضزا، ساهَُتِ هُ ُُٓسيَذاض      

 (1) :وَن ،(ض ـ) ُازياضّ ًؤضفًٌِ و ضِاُُبطزوو ضَِطِ ًَُىاْ زَخُُُ/ ز/
 طًَطِزضا=  ا+  ض+  ز+  طًَطِ
 طؤضِزضا=  ا+  ض+  ز+  طؤضِ
 
 /:ض/ زَُطِ ثُيسابىوُِ ـ3

 ئُو بُتايبُتِ فُضًاُساْ، كاضّ غُض زَخطيَتُ/ ض/ زَُطِ ُُٓسيَذاض     
 هلاوّ دًَِاوّ ساهَُتُزا هَُ ئُوَ ٓاتىوَ، بعويَّ ثًتِ بُ كؤتايًاْ كاضاُُّ

 :وَن/ ض/ زَُطِ زواّ زَكُويَتُ و زَضزَكُويَت يـ(َ)
 بطؤضَ ← بطؤ
 بطُضَ ← بطُ

 بُ/ ض/ ُازياضّ ًؤضفًٌِ ؾًَىَظاضزا، ُُٓسآ ئاخاوتِِ هُ ُٓضوَٓا       
 زَضزَبطِيَت، و زيَت بلُضُازياضزا هُ كاضَكُ ضَِطِ كؤتايِ/ ضِ/ بُزواّ ئاغاُِ
 :وَن
 بطِضا=  ا+  ض+  بطِ

 (1)طؤضِضا=  ا+  ض+  طؤضِ

                                                 
1 -

ّ ) يُكَُ بُضطِ كىضزّ، ضِيَعًاُِ ،(ز)ًاضف سادِ ئُوضَِمحاُِ ـ أ: بطِواُُ   ،(وؾُغـاظ
 ــ  ب. 337 ي ،2000 غـوًٌَاُِ،  غـُضزََ،  ثُخؿِ و ضاخ زَظطاّ ،(كطزاض) ثًَِذَُ بُؾِ

 .95 ـ 94 ي ،2007 ُٓوهًَط، ؾُٓاب، ضاثداُُّ ُازياض، بلُض خؤؾِاو، عُبسوهآَل ُُضمياْ
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 /:ظ/ زَُطِ ثُيسابىوُِ ـ4
 كؤكطزُُوَ ضِيَطاّ بُ شًاضَ زوو كاتًَم شًاضَزا، ئاخاوتِِ بُؾُ هُ      

 :وَكى زَبًَت، ثُيسا/ ظ/ زَُطِ ساهَُتسا ُُٓسآ هُ ئُوَ هًَلسَزضيَّ،
 ُؤظزَ=  زَ+  تؤ
 غًَعزَ=  زَ+  غآ
 /:ه/ زَُطِ ثُيسابىوُِ ـ5

 هُ كىضزّ ظًاُِ ؾًَىَظاضّ ُُٓسآ ئاخًَىَضّ شًاضَزا، ئاخاوتِِ بُؾُ هُ      
     ًُؿاُُّ و بِذًًُكُ شًاضَ ًَُىاْ زَخُُُ( ه) ُُٓسيَذاض ضِيَلدػتِسا ثوُّ

 :وَن (2)ضِيَلدػنت، ثوُّ ّ(ًَني ـ) ،(ََ ـ)
 زووًُٓني زووَُٓ،  زووًَني زووََ،
 ضىاضًُٓني ضىاضَُٓ،  ضىاضًَني ضىاضََ،

 :بعويَّ ثُيسابىوُِ ـ ز
 :وَن زَبًَت، ثُيسا بعويَّ زَطٌُُسا ساهَُتًَلِ ضُُس هُ

 ضاضَ  ضاض
 زَضآ  زَض
 خاهؤ  خاأل

 
                                                                                                                      

1 -
 عُبــسوهآَل ُــُضمياْ ـــ ب. 337 ي كــطزاض، ،(ز) ًــاضف ســادِ ئــُوضَِمحاُِ ـــ أ: بطِواُــُ 

 .95 ـ 94 ي ُازياض، بلُض خؤؾِاو،
ِ  ئُوضَِمحاُِ - 2 ِ  ،(ز)ًـاضف  سـاد ِ  كـىضزّ،  ضِيَعًـاُ َ  بـُضط ّ ) يُكـُ ِ  ،(وؾُغـاظ  بُؾـ

 .96 – 95 ي ،1998 بُغسا، ،(ئاوَهَلطزاض و شًاضَ) ضىاضََ
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 دةنط طؤرِيهى: ضىارةم

 ئاخــاوتِِ هــُ وؾــُيُن زَُطًَلــِ كــُ ئُوَيــُ زياضزَيــُ هــُو ًُبُغــت        
 ٓؤّ ببًَتُ طؤضِيُِ ئُو ئُوَّ بُبآ تط، زَُطًَلِ بؤ زَطؤضِزضيَت كُغسا ُُٓسآ
 .وؾُ واتاّ طؤضِيِِ
ُ  واتُ      ُ  وؾـُك َ  زوو هـ ْ  فـؤض ُ  ظيـاتطزا  يـا ْ  بـ  يـا  زَضزَكـُويَت،  واتـا  ٓـًُا

ّ  ٓـُض  ُٓيُ واف داضّ ُْٓ، ظاضزا يُن هُ وؾُكُ فؤضًِ زوو ُُٓسيَذاض  فؤضًـُ
 (1).بُكاضزآ تايبُتسا ظاضيَلِ هُ
 :زَبًِطيَّ خىاضَوَ بًُؿًَىاُُّ ياغايُف ئَُ
 
 ُُبعويَّ بُ ُُبعويَّ طؤضِيِِ ـ أ

 ئــَُ زَطؤضِزضيَــت، ُــُبعويَّ تــطّ زَُطًَلــِ بــُ ُــُبعويَّ زَُطًَلــِ هًَــطَزا     
 .بُكاضزيَت ُاوضُ ياْ ؾًَىَظاض ُُٓسآ ئاخًَىَضّ هُاليُْ طؤضِاُُف

 /:ئـ/ بؤ/ ز/ زَُطِ طؤضِيِِ ـ1
 ئُخؤَ  زَخؤَ
 ئُضٍ  زَضٍ
 ئُكَُ  زَكَُ

 /:ت/بؤ/ز/ زَُطِ طؤضِيِِ ـ2
 بًِات  بًِاز

                                                 
1
 .117 ي ،1990 بُغسا، ،(احللٌُ زاض) ضاثداُُّ ظًاُُواُِ، فُتاح، ًوطوف حمٌس - 
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 غُت  غُز
 ُُوَت  ُُوَز

 /:ّ/بؤ/ ز/ زَُطِ طؤضِيِِ ـ3
 زًُايا هُ  زًُازا هُ

 (1)هُغُضًايا  هُغُضًازا
 /:و/بؤ/ز/ زَُطِ طؤضِيِِ ـ4

 قُو  قُز
 بُو  بُز
 /:ط/ بؤ/ ز/ زَُطِ طؤضِيِِ ـ5

 ًُُط  ًُُس
 (2)زَضبُُط  زَضبُُس

 /:ف/ بؤ/ و/ زَُطِ طؤضِيِِ ـ6
 سُفت  سُوت

 ًعطُفت  ًعطُوت
 /:َ/ / و/ طؤضِيِِ ـ7
 ًٍُ  ًُى

 زاًًَّ  زاويَّ
 (1)ئًُطِؤ  ئُوضِؤ

                                                 
1
 .91 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض - 

2
 .92 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ - 
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 /:ظ/ بؤ/ و/ زَُطِ طؤضِيِِ ـ8
 ئاظ  ئاو
 ضاظ  ضاو

 ُٓظري  ُٓويط
 ُُظطؤظ  ُُوضؤظ

 /:ه/ بؤ/ و/ طؤضِيِِ ـ9
 ٓؿم  وؾم
 ٓؿًاض  وؾًاض
 ٓطض  وضض
 /:ّ/ بؤ/ ه/ طؤضِيِِ ـ10

 تًُُا  تُُٔا
 خىايًؿت  خىآًؿت

 /:ع/ بؤ/ ه/ طؤضِيِِ ـ11
 عىًُض  ٓؤًُض

 /:ئـ/ بؤ/ ه/ طؤضِيِِ ـ12
 ئُغح  ُٓغح
 ئُهَبُتُ  ُٓهَبُتُ

 /:ح/ بؤ/ ه/ طؤضِيِِ ـ13
 سُفتُ  ُٓفتُ

                                                                                                                      
1
 .93 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض - 
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 سُغح  ُٓغح
 /:ر/ بؤ/ ه/ طؤضِيِِ ـ14

 خىوضزَ  ٓىوضزَ
 /:ا/ بؤ/ ه/ طؤضِيِِ ـ15

 ئاضيلاض  ٓاضيلاض
 (1)ئاغاْ  ٓاغاْ

 /:و/ بؤ/ ه/ طؤضِيِِ ـ16
 ئىًًَس  ٓىًًَس

 /:ئـ/ بؤ/ ه/ طؤضِيِِ ـ17
 ئًَِاْ  ًَِٓاْ
 /:ع/ بؤ/  ئـ/  طؤضِيِِ ـ18

 عامساْ  ئامساْ
 عُضظ  ئُضظ
 /:ح/ بؤ/ ئـ/ طؤضِيِِ ـ19

 سُغح  ئُغح
 ساغتَُ  ئاغتَُ

 /:ئـ/ بؤ/ ع/ طؤضِيِِ ـ20
 ئًَطاق  عًَطاق
 ئُقى  عُقى

                                                 
1
 .95 - 94 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض - 
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 /:غ/ بؤ/ ر/ طؤضِيِِ ـ21
 باغ  بار

 بِاغُ  بِاخُ
 غَُ  خَُ
 /:ق/ بؤ/ ر/ طؤضِيِِ ـ22

 ئاظووقُ  ئاظووخُ
 /:ش/ بؤ/ ز/ طؤضِيِِ ـ23

 ئُشزاز  ئُدساز
 ويصزاْ  وجيساْ
 كؤهًَص  كؤهًر
 /:ض/ بؤ/ أل/ طؤضِيِِ ـ24
 ًاض  ًاأل

 زووكُض  زووكُأل
 /:ع/ بُ/ ز/ طؤضِيِِ ـ25

 عادِ  سادِ
(1)عًُُز  سًُُز

 

 /:ش/ بؤ/ ف/ طؤضِيِِ ـ26
 ثصزَض  ثؿسَض

 ثًَصًُضطُ  ثًَؿٌُضطُ
                                                 

1
 .99 - 98 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض - 
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 بُشزاض  بُؾساض
 /:ط/ بؤ/ ن/ طؤضِيِِ ـ27

 بًَصيِط  بًَصيِم
 (1)غُضغُُط  غُضغُُم

 /:ظ/ بؤ/ ش/ طؤضِيِِ ـ28
 ظَٓط  شَٓط
 
 :بعويَّ بؤ بعويَّ طؤضِيِِ ـ ب
 /:ا/ بؤ/ آ/ طؤضِيِِ ـ1

 ضِابُض  ضِيَبُض
 (2)ُاظ  ًَُغ
 ُاو  ًَُى

 ُاوَُس  ًَُىَُس
 /:َ/ بؤ/ آ/ طؤضِيِِ ـ2

 ثُيىَُسّ  ثًَىَُسّ
 ثًَؿلُف  ثًَؿلًَـ

 /:َ/ بؤ/ ّ/ طؤضِيِِ ـ3
 ئًُػاأل  ئًػٌاأل

                                                 
1
 .106 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ غُعًس، عُبسوهلُضيٍ زياض - 

2
 .111 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ - 
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 ئًُطِؤ  ئًٌطِؤ
 /:َ/ بؤ/ ا/ طؤضِيِِ ـ4

 ضِيَطُ  ضِيَطا
 ئًَػتُ  ئًَػتا

 /:ّ/ بؤ/ وو/ طؤضِيِِ ـ5
 (1)خاُِ  خاُىو

 (2)خاتني  خاتىوْ
 /: i ـ بعضؤكُ/ بؤ/ َ/ طؤضِيِِ ـ6

 قِر  قُُر
 (3)ضِط  ضُُط

 ب  بُ
 ن  كُ
 
 :زَُطًَم هُ ظياتط طؤضِيِِ ـ ز
 ّ  وآ ـ1

                                                 
1
 .64 ي فؤُُتًلسا، ضِؤؾِايِ هُبُض كىضزّ ظًاُِ ًاضف، سادِ ئُوضَِمحاُِ - 

2
ِ  و ُاوَضِاغـت  كطًاجنِ ـ كىضزّ ضِيَعًاُِ خؤؾِاو، عُبسوهآَل ُُضمياْ -   غـُضوو،  كطًـاجن

 .17 ي ،2012 ُٓوهًَط، ضِؤشُٓآلت، ضاثداُُّ
3
ِ  و ُاوَضِاغـت  كطًاجنِ ـ كىضزّ ضِيَعًاُِ خؤؾِاو، عُبسوهآَل ُُضمياْ -   غـُضوو،  كطًـاجن

 .18 ي ،2012 ُٓوهًَط، ضِؤشُٓآلت، ضاثداُُّ
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 خني  خىيَّ
 آ  وآ ـ2

 ًَُص  ُىيَص
 خآ  خىآ
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 دةنط جًَطؤرِكًَى: ثًَهجةم

 وؾـُيُكسا  ثًَلٔاتُّ هُ ظياتط ياْ زَُطًَم كُ ئُوَيُ ياغايُ هَُ ًُبُغت      
ِ  هُطـُيَ  خؤّ دًَطُّ يُكَُ بطِطُّ زَُطِ كُ زَطؤضِْ، خؤياْ ؾىيَِِ  زَُطـ
ُ  ياخىز زَطؤضِيَت زووََ بطِطُّ َ  بـ ِ  ثًَطـُواُُو ّ  زَُطـ ّ  زووََ بطِطـُ  دًَطـُ
 .زَطؤضِيَت يُكَُ بطِطُّ هُطُأل خؤّ
 زضوغـت  دًـا  دًا ٓؤكاضّ كؤًُهََِ ئُجناًِ هُ زَُطًـ دًَطؤضِكًًَُّ ئَُ     

 (1).زَبًِطيَت ظاضَكًؿسا هُ ياْ ظاض زوو ياْ ظًاْ زوو ًَُىاْ هُ هُواُُ زَبًَت،
ِ  بُ ثُيىَُسّ داض ُُٓسآ زَُطًـ دًَطؤضِكًًَُّ ئَُ      ِ  ضـًِ  و كؤًُآليـُت

 :وَن ُٓيُ، ضِؤؾِبرييًُوَ ئاغتِ
 ُُخىيَِسَواض               خىيَِسَواض

 دىعٌُ                       دىًوُ
 ضِوع                           ضِوبع

 (2)ُُعوُت                      هُعُِت
 
 

                                                 
1
 ؾىيَِِ طؤضِيِِ و ُٓهَطًَطِاُُوَ و دًَطؤضِكآ زَضباضَّ هًَلؤهًَُِوَيًَم فُخطّ، ُُغطيّ - 

ــط ــُ زَُ ــاُِ ه ــىضزّ ظً ــؤضِّ. ط زا، ك ــاضّ ك ــطاق ظاًُ ــ عًَ ــتُّ ـ ــىضزّ، زَغ ــُضطِ ك  ب
 .63 ي ،1985 بُغسا، غًَعزََُٓ،

2
 .118 ي فؤُُتًلسا، ضِؤؾِايِ هُبُض كىضزّ ظًاُِ ،(ز)ًاضف سادِ ئُوضَِمحاُِ - 
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 :زابُؾسَكطآ خىاضَوَ بًُؿًَىَيُّ زَُطًـ دًَطؤضِكًَِ
 :ظاضزا زوو ًَُىاْ هُ زَُطِ دًَطؤضِكًَِ ـ1

 بُضف  بُفط
 خًع  ظيذ
 ُم  كّ
 :ظاضيَلسا تاكُ هُ زَُطِ دًَطؤضِكًَِ ـ2

 بِىاضَِ  بطِواُُ
 ضِفني  فطِيّ
 دًَِى  دىيَّ
 (1)دُضط  دطُض

 :دًاواظزا ظًاُِ زوو هُ زَُطِ دًَطؤضِكًٌَ ـ3
 دىعٌُ  دىًوُ
 ضِوع   ضِوبع
 ًُسس  ًُزح

 سىكٌُت  سلىًُت
 وَعع  وَظع

 :وَن كىضزيّ، بُِضُزا هُ وؾاُُّ ئُو هًَُُى زَُطِ دًَطؤضِكًَِ ـ4
 ويَػف  يىغف
 ويَِؼ  يىُؼ

                                                 
1
 .108 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ ؾاهَِ، ئًربآًٍ زوهَبُض - 
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 ًوىيَّ  ًوًؤْ
 ضِازوآ  ضِازيؤ
 (1)ويَِاْ  يؤُاْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .109 ي غُضضاوَ، ًُٓاْ - 
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 شةرضاوةكاى

ِ  ئُوضَِمحاُِ ـ1 ِ  ،(ز)ًـاضف  سـاد ّ  ظًـاُ ِ  هُبـُض  كـىضز  فؤُُتًلـسا،  ضِؤؾـِاي
 . 1976 بُغسا، كىضز، ظاًُاضّ كؤضِّ ضاثداُُّ

 عــُضَبِ، ئــُهوىبًَِ بــُ كــىضزّ ُىوغــًِِ ،(ز)ًــاضف ســادِ ئــُوضَِمحاُِ ـــ2
 ،(عةالء ) ضاثداُُّ كىضزغتاْ، ُاوضُّ الواُِ و ضِؤؾِبريّ طؿتِ ئًًُِساضيَتِ

 .1986 بُغسا،
َ  بُضطِ كىضزّ، ضِيَعًاُِ ،(ز)ًاضف سادِ ئُوضَِمحاُِ ـ3 ّ ) يُكـُ  ،(وؾُغـاظ

 . 1998 بُغسا، ،(ئاوَهَلطزاض و شًاضَ) ضىاضََ بُؾِ
 ،(وؾُغاظّ) يُكَُ بُضطِ كىضزّ، ضِيَعًاُِ ،(ز)ًاضف سادِ ئُوضَِمحاُِ ـ4

 . 2000 غوًٌَاُِ، غُضزََ، ثُخؿِ و ضاخ زَظطاّ ،(كطزاض) ثًَِذَُ بُؾِ
 غــوًٌَاُِ، ظًاُِاغــِ، ظاضاوَّ فُضٓــُُطِ ،(ز)ًــاضف ســادِ ئــُوضَِمحاُِ ـــ5

2004 . 
 ضــاثداُُّ زَُطػــاظّ، ظاضاوَكــاُِ فُضٓــُُطِ ،(ز)عــُىل سىغــًَّ تاهًَــ  ـــ6

 .  2005 ُٓوهًَط، ثُضوَضزَ، وَظاضَتِ
 بــُضطِ خىيَِسُــُوَ، يــُتِ غــايلؤهؤدِ ٓــُوضاًِ، ضًَِــُظاْ كــُضيٍ سًُــُ ـــ7

 . 1968 غوًٌَاُِ، كاًُضاْ، ضاثداُُّ يُكَُ،
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ُ  خـسض،  سادِ سُيسَض ـ8 ِ  تايبُمتُُسيًـ ِ  ًؤضفؤهؤشيًـُكاُ ّ  ظًـاُ ُ  ــ  كـىضز  هـ
ّ  ًاغـتُض،  ُاًُّ ظًاُُكاُُوَ، ًؤضفؤهؤشياُُّ ثؤهًَِِ ضِواُطُّ ْ  كؤهًـص  ــ  ظًـا
 . 2010 غُالسُززيّ، ظاُلؤّ

ِ  ياغاّ ؾاهَِ، فُضَز ئًربآًٍ زوهبُض ـ 9 ِ  زَُطًًـُكاُ ّ  كـىضزّ،  ظًـاُ  ُاًـُ
 .2000 غوًٌَاُِ، ظاُلؤّ ـ ظًاْ كؤهًصّ ـ كىضزّ بُؾِ ًاغتُض،

ِ  ياغايًَّ ٓاهى، غُعًس عُبسوهلُضيٍ زياض ـ10  طؤظـاضا ) زا شؤضّ كىضزيـا  ز زَُطـ
 . 2011 زٓؤن، خاُِ، ضاثداُُّ غجرييَع، زَظطاّ ،(بُٓسيِاْ

 كىضزيـسا،  ظًاُِ هُ بطِطُ بىوُِ ئاغاْ و بطِطُ سُغُْ، ئًػٌاعًى ضَِمحاْ ـ 11
 . 1991 غُالسُزيّ، ظاُلؤّ ًاغتُض، ُاًُّ

ــ12 ــاوخؤف غــُالَ ـ ــؤدِ، خؤؾــِاو، ُــُضمياْ و ُ  سُوتــَُ، ضــاثِ كىضزؤه
 . 2011 ُٓوهًَط، ضِؤشُٓآلت، ضاثداُُّ

ُ  فؤًٌُُكاْ ئاغاُبىوُِ زياضزَّ و كىضزّ فؤُؤهؤدِ عوِ، سػني طال  ـ13  هـ
 . 1989 ئازاب، كؤهًَذِ غُآلسُزيّ، ظاُلؤّ ًادػتًَط، ُاًُّ غوًٌَاًُسا، ظاضّ
ــ14 ــسوهَآل ـ ــِ ضــُُس ،(ز)ضَِغــىويَ سىغــًَّ عُب ــُ كًَؿــُزاض ثًتًَل  ُىوغــًِِ ه

 . 2004،(1)ش زٓؤن، ظاُلؤّ. ط كىضزيسا،
َ  بُ ،(ز)ضَِغىويَ سىغًَّ عُبسوهَآل ـ15 ِ  بِىوغـني،  ئـُهوىبَِ  كـا  تىيَصيِـُوَكاُ

 . 2012 ُٓوهًَط، ،2011 ئُيوىوىل 22ّ ـ 19 كىضزّ ظًاُِ ظاُػتًِ كؤُوطِاُػِ
َ  و ًَٓـع  ًىغا، خاهًس عُبسوهىَٓاب ـ16 ُ  ئـاواظ ِ  هـ ِ  زيـاهًَلت  شووضووزا، كـىضزي

 . 2009 ُٓوهًَط، ٓاؾٍ، سادِ ضاثداُُّ
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 الواُــِ و ضِؤؾــِبريّ طؿــتِ ئًًُِــساضيَتِ فؤُــُتًم، وَيــؼ، فــات  غــاظّ ـــ17
 . 1984 كىضزغتاْ، ُاوضُّ

 ثُخؿِ و ضاخ زَظطاّ فؤُؤهؤدِ، و فؤُُتًم خىضؾًس، عُىل غاظّ ـ18
 . 2010 غوًٌَاُِ، غُضزََ،

 وؾُغاظّ اليُُِ ُُٓسَّ و ًؤضفًٍ بريزؤظّ ئُمحُز، عُظيع كُوغُض ـ19
 . 1990 غُالسُززيّ، ظاُلؤّ ـ ئازاب كؤهًصّ ًاغتُض، ُاًُّ كىضزّ،

 ،(8. )ش ُىَّ، ضِؤؾِبريّ. ط ضَِخُِ، زوو ضَِواُسُُوَّ حمًُُز، ًُغوىوز ـ20
 . 1980 بُغسا،

 .1990 بُغسا، ،(احللٌُ زاض) ضاثداُُّ ظًاُُواُِ، فُتاح، ًوطوف حمٌس ـ21
 اليًَُُلِ ضُُس ،(ز)ضَِؾًس غُباح و( ز)فُتاح ًُعطوف حمًُُز ـ22

 .  2006غوًٌَاُِ، ضِووْ، ضاثداُُّ كىضزّ، ًؤضفؤهؤدِ
 ضِيَعًاُِ و كىضزّ ضِيَعًاُِ فؤُؤهؤشّ اليًَُُلِ ضُُس ،(ز)ًُسىّ حمًُُز ـ23

 . 2000 غوًٌَاُِ، شيّ، ضاثداُُّ عاضَبٌ،
 ،(الىفاء) ضاثداُُّ كىضزيسا، ؾًوطّ هُ قافًُ و كًَـ خُظُُزاض، ًُعطوف ـ24

 . 1962 بُغسا،
 و ُٓهَطًَطِاُُوَ و دًَطؤضِكآ زَضباضَّ هًَلؤهًَُِوَيًَم فُخطّ، ُُغطيّ ـ25

 زَغتُّ ـ عًَطاق ظاًُاضّ كؤضِّ. ط زا، كىضزّ ظًاُِ هُ زَُط ؾىيَِِ طؤضِيِِ
 . 1985 بُغسا، غًَعزََُٓ، بُضطِ كىضزّ،

 ئاظاز ضاثداُُّ ظًاُُواُِ، بابُتًَلِ ضُُس خؤؾِاو، عُبسوهَآل ُُضمياْ ـ26
 . 2007 كُضكىون، ُٓوضاًِ،
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 ٓــُوهًَط، ؾــُٓاب، ضــاثداُُّ ُازيــاض، بلــُض خؤؾــِاو، عُبــسوهَآل ُــُضمياْ ـــ27
2007. 
 و ُاوَضِاغت كطًاجنِ ـ كىضزّ ضِيَعًاُِ خؤؾِاو، عُبسوهَآل ُُضمياْ ـ28

 .  2012 ُٓوهًَط، ضِؤشُٓآلت، ضاثداُُّ غُضوو، كطًاجنِ

 ضــاثداُُّ ضــىاضََ، ضــاثِ كــىضزّ، ضِيَعًــاُِ ،(ز)خؤؾــِاو ُــُضمياْ ـــ29
  . 2012 ضِؤشُٓآلت،

ــ30 ــىضّ ـ ــًُني، عــُىل ُ ــُضّ ئ ــؤ ضِاب ــًٌمّ ب  سةةلمان)  ضــاثداُُّ ، كــىضزّ ئ
 . 1966 بُغسا، ،(االععمي

 ـــ عًَــطاق ظاًُــاضّ كــؤضِّ. ط فؤُؤهـؤدِ،  و فؤُــُتًم ئــًُني، عىًــُض وضيــا ــ 31
 .1989 ،(بًػتَُ) بُضطِ كىضز، زَغتُّ

 . 16/4/1990 ،(1170.)ش ٓاوكاضّ،. ضِ دىوتؤكُ، ئًُني، عىًُض وضيا ـ32

 ضــاثِ يُكــَُ، بــُضطِ ظًاُــُواُِ، تــطّ ئاغــؤيُكِ ئــًُني، عىًــُض وضيــا ـــ33
 . 2004 ُٓوهًَط، ئاضاؽ، زَظطاّ يُكَُ،

ِ  ،(ز)ئـًُني  عىًُض وضيا ـ34 ّ  ظًاُـُواُِ،  ثًتؤكـُكاُ  ٓـُوهًَط،  ئـاضاؽ،  زَظطـا
2011 . 
ــ35 ــا ـ ــُض وضي ــًُني عىً ــُكاُِ ،(ز)ئ ــُ كــىضزّ ُىوغــًِِ طريوططفت ــِ، ب  التًِ

 ، 2011 ئـُيوىوىل  22ّ ــ  19  كىضزّ ظًاُِ ظاُػتًِ كؤُوطِاُػِ تىيَصيُِوَكاُِ
2012 . 

 
 


