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 ضاثى دووةم ثيَشةكى
      
ا بُداخُوَ ُْٖذَّ َُٖيُّ ضاثِ تًَهُوتبىو, بؤيـُ يـُّ ضـاثُد   , يُضاثِ يُنَُذا          

يُطـٍَُ صيـادنشِْ ُْٖـذَّ بابـُتِ صؤس طشْطـِ بـىاسّ        ,َُٖىو َُٖيُنامنإ ضـانهشدؤتُوَ 
, نُ بُداخـُوَ  ( قُدّ ضاوط ,سَِطِ ناس ,بشيتني يُ ) ضاوط ضَاِْ نىسدّ, نُ ئُواًْؽسِيَ

ُ ِ نىسد صؤس بُدَطُُٕ خؤيإ يُّ اليُُْ طشْططاْصَآْا , بُتايبـُتِ يـُ   ّ صَـإ داوَ اْـ
ٕ  بُٖؤيُوَ ,قؤْاغِ صاْهؤ نـىسدّ خؤيـإ يـُّ    صَـاِْ  ِ اْثظـجؤس  و صؤسبُّ َاَؤطـتايا

ئـُّ بابُتـُ بـؤ     وَس بؤيُػُ ئًَُُ يـُّ سِواْطُيـُوَ ُٖوَيُاْـذ   , ُٖخظتؤتُوَدووس اُْاليُْ
 َُْذإ و خىيَُٓساِْ صَاِْ نىسدّ سِووْبهُيُٓوَ .ووئاسَص
سِيًـُناِْ ئـُّ نتًَبـُ و    ويُ نؤتايًذا ًٖىاخىاصئ دَيظؤصاِْ صَاِْ نىسدّ يُ نَُىنى   

 ىوطًُٓناِْ خؤَإ ئاطاداسَإ بهُُْوَ .طُسدُّ نتًَب و ْ
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 ضاثى يةكةم ثيَشةكى
نــُ بُٖؤيــُوَ ٖــُسدوو اليــُِْ  ,ئاطــتُناِْ صَــإ ئاطــتًَهُ يــُ سِيَضَــإ 

َؤسفؤيؤرّ و طًٓتانع دَطشيَتُخؤ, ئُّ ئاطتُ تـا ُْٖىونـُ ػـتًَهِ صؤسّ يُطـُس     
و  َُٖيُ ُوَّ ْىوطشاػُ ثشَِ يُئ بُدؤسيَو ,بُتايبُتِ بُػُناِْ ئاخاوتٔ ,طشاوَوُْْى
نُ بـُ ثُدمـُّ دَطـت     ,تًُْا ضُْذ داُْيُنِ نًَُإ ُْبًَت ,ًِسِّ صاْظتونىنَُى

ُ  ئَدَرًََشدس ناِْ بـاونِ صَاْـُواْاِْ نـىسد    بُتايبُتِ بُسُّٖ و ػاناسَ بُْاوباْطـ
نُ صؤس دَيظؤصاُْ خضَُتِ صَإ و صَاْـُواِْ نـىسدّ    ,َمحاِْ سادِ َاسف(ئُوسِ)د.

 ,بُسَُٖـُناِْ بًًٓـىَ   ؤسَإ يُديَهِ صونشدووَ, ُٖس بؤيُػُ ئًَُُ يُّ نتًَبُدا طى
, تُْاُْت دَتـىاْني  اِْ ئُّ نتًَبُوَاُْتُ بٓاغُيُى بؤ ْىوطني و داْبُو واتايُّ نشدو

ًَو ْاطـات بـُ قىويـُ ثًًَـُنِ ْىوطـًُٓناِْ         بًًَنَي نُ تا دوًْا َاوَ ٖـً  ْىوطـًٓ
 ئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف .

ُ )دَ( بُػُناِْ ئاخاوتٔ دَطشيَ ئُّ نتًَبُ ُٖس      نـُ ئـُواًْؽ بـشيتني يـُ       ,خؤتـ
ئــاَشاصّ  ثًَؼــبُْذ, ,ثاستًهــٌ رَــاسَ, ,ئاوََيهــاس نــاس, ,ئاوََيٓــاو دًَٓــاو, )ْــاو,

 باْطهشدٕ (. و, ئاَشاصّ طُسطىسَِإ بُطتُٓوَ
ئُوَّ دًَطُّ باطهشدُْ ُٖسدوو بُػـُ ئاخـاوتِٓ )رَـاسَ( و )ثاستًهـٌ( تـا            

ُ     ُْٖىونُ صؤسيَو يُ صَاُْواْإ بُ بُػُ ئ ّ آلاخـاوتِٓ طـُسبُخؤ طـُيشّ ْانـُٕ, بـ
ًُٓوَنُّ ئًَُُ يُ طُس بٓـَُاّ صاْظـتًِ و واقً ـِ صَـاِْ نـىسدّ طـُيشّ        يًَهؤَي
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ئاخاوتُٓناِْ نشدووَ, ُٖسبؤيُػُ وَنى دوو بُػُ ئاخاوتِٓ طـُسبُخؤ طـُيشّ    بُػُ
 نشدووَ.  َإ)رَاسَ( و )ثاستًهٌ(

    
 1/1/2009ُٖويًَش  خؤػٓاو / ُْٕسميا                                         
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 رِيَسماى
 

طاصّ سِطتُو  , نُ يُ ُٖسدوو اليُِْ وػُطاصّئاطتًَهُ يُ ئاطتُناِْ صَإ
 ذا باغ يُو ياطاياُْ دَنشآ, نُ دَْط و واتا بُ يُى دَطُيًَُْت. دَنؤَيًَتُوَ. يُ سِيَضَاْ

  
 ئاطتُناِْ صَإ

 

 
 واتا           سِيَضَإ                    دَْطظاصّ      
 
 ثشاطُاتًو  واتاطاصٍ      طاصّ   سِطتُوػُطاصّ            فؤْؤيؤدِ   فؤُْتًو   
 

 ِ دَنؤَيًَتُوَ.ـُسدوو اليُِْ فؤُْتًو و فؤْؤيؤدـ: ئُو صاْظتُيُ نُ يُ ٖدَْطظاصّ
 

ٕ يُ ٖـُس  نُ يُ ثُيذابىوِْ دَْط و رَاسَّ دَْطُنا ,: يكًَهُ يُ صاْظتِ دَْطفؤُْتًو
ُػــذاسّ يــُ ُ دَنــات نــُ بْاتصَاًَْهــذا دَنؤَيًَتــُوَ. ٖــُسوَٖا ئاَــارَ بــُو نُسَطــ 

نُواتـُ بـُنىستِ    .بُتايبُتِ )دَّ, يىوت, َُالػـىو, ...(  ,دَنات دسوطتهشدِْ دَْط
 ِ دَْط دَطشيَتُخؤ.يفؤُْتًو اليُِْ تًؤس

 

 :وَنى ,دَْط دَناتتًايذا ئاَارَ بُ ياطاناِْ  ,: يكًَهُ يُ صاْظتِ دَْطفؤْؤيؤدِ
بُو واتايُّ  ِ دَْط, دًَطؤسِنًَِ دَْط,... ٖتذ(.ْ)ياطاناِْ ثُيذابىوِْ دَْط, تًَضىو

 فؤْؤيؤرّ اليُِْ ثشانتًهِ دَْط دَطشيَتُخؤ.
, نُ يُ ُٖسدوو اليُِْ وػُطاصّ )َؤسفؤيؤدٌ( و ُ ئاطتُناِْ صَإ: ئاطتًَهُ يسِيَضَإ
 طاصّ )طًٓتانع( دَنؤَيًَتُوَ.سِطتُ
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ذا وػُطاصي ًَتُوَ. يُ)َؤسفؤيؤدٌ(: صاْظتًَهُ يُ وػُ ياخىد َؤسفًِ دَنؤَي ػُطاصٍو
 دَنشيَت. (ناس... ٖتذ ,ئاوََيهاس ,ئاوََيٓاو ,دًَٓاو ,ْاو)ئاَارَ بؤ بُػُناِْ ئاخاوتٔ 

ّ سِوويُ  سِطتُدَنؤَيًَتُوَ, واتُ باطٌ  سِطتُ)طًٓتانع(: ئُو صاْظتُيُ نُ يُ طاصّسِطتُ
, ُٖواَيطُياْذٕ)ّ ْاوَسؤنُوَ سِوويُ  سِطتُ)طادَ, يًَهذساو, تًَهُأل(, ُٖسوَٖا  ثًَهٗاتُٓوَ
دطُ يُوَؾ ئاَارَ بؤ نُسَطُ  دَنات.(طُسطىسَِإ, فُسَاْذإ ٕ,ثشطًاسنشد

و دؤسَناِْ,  دَنات )بهُس و دؤسَناِْ, بُسناس سِطتُطُسَنًًُنإ و الوَنًًُناِْ 
 . ٖتذ(ًْٗاد, طىصاسَ,...

, نُ يُ ُٖسدوو اليُِْ واتاطاصٍ و ثشاطُاتًو ًَهُ يُ ئاطتُناِْ صَإ: ئاطتواتا
 دَنؤَيًَتُوَ.
وَ, واتُ باطِ ناِْ صَإ دَنؤَيًَتُسِطتُئُو صاْظتُيُ نُ يُ واتاّ وػُ و  واتاطاصٍ:

تا, ٖاوبًَزّ, يًًََِ...( دَنات, ُٖسوَٖا ًُنإ )ٖاوواتا, درواتا, فشَواثًَىَْذيًُ واتاي
طًَطؤػُّ واتايِ, طشمياُّْ ناِْ واتا )طشمياُّْ ًَُٖايِ, طشمياُّْ باطِ طشمياُْ

 يًَٓإ...ٖتذ( دَنات.ْاو
, ئاَارَ بُو وَيُّ اليُِْ واتاطاصيًُووسنُ واتانُّ يُ طُ ,: يكًَهُ يُ واتاثشاطُاتًو

, نُسَطاُْ دَنات ثًَؼىوتش يُ ئُدَبذا باطًإ يًَىَنشاوَ بُ تايبُتِ اليُُْناِْ سَِواْبًَزّ
 طاصّ و واتاطاصّ,سِطتُنُ ْاضُٓ ْاو وػُطاصّ و  ,ُٖسوَٖا باطِ ئُو نُسَطاُْ دَنات

 .ئاَارَ.......ٖتذ( طشمياُّْ ثاػًُٓ, ,ًِٓبطشمياُّْ ثًَؼ ئاواص, وَنى )ًَٖض,
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 بةشةكانى ئاخاوتو
 واتُ يَتُوَ بؤ طُسدََِ ئُفالتىوٕ,طُسَتاّ ثُيذابىوِْ بُػُناِْ ئاخاوتٔ دَطُسِ      

نُ ئُونات ثًًََإ دَوت  ,بىو بُػُناِْ ئاخاوتِٓ دؤصيًُوَ ئُفالتىوٕ يُنُّ نُغ
ِ دّ يًَهؤَيًُٓوَّ صياتشيإ يُ بُػُناِْ ئاخاوتٔ نشد اْ)بُػُناِْ وػُ(, دواتش صَاُْواْ
 و ضُْذئ يل و ثؤثًإ دؤصيًُوَ.

ًٓطًًضّ, طِ, ئوقىتاخباُْ صَاُْواًًُْناِْ )سِو يُ ًؽبُػُناِْ ئاخاوتٓ       
رَاسَّ بُػُ  ُٖس بؤيُ دًاواصّ يُ ,شاط,...ٖتذ( يًَِ دَنؤَيذسيَتُوَئَُُسيهِ, دًَٓغ, ث

يُنِ صَاُْواًًُْوَ بؤ قىتاخباُْيُنِ تشّ صَاُْواِْ دًاواصّ يُ قىتاخباُْ ئاخاوتٔ يُ
ّ صَاُْواًًُْناِْ ئًٓطًًض سِووّ رَاسَّ بُػُ ئاخاوتُٓوَ دَبًٓشيَت, بُتايبُتِ قىتاخباُْ

ُٖسدوو قىتاخباُْ  , ضىْهُ يُطِسِووقىتاخباُّْ صَاُْواِْ  يُطٍَُدًاواصٕ و ئَُُسيهِ 
 , بُآلّ يُدياسّ دَنشيَت )ُٖػت( بُػُ ئاخاوتٔ ,صَاُْواًًُْناِْ ئَُُسيهِ و ئًٓطًًضّ

, واتُ ئاَارَّ بؤ دَنشيَت )دَ( بُػُ ئاخاوتٔ ,طِ )َؤطهؤ(سِووقىتاخباُّْ صَاُْواِْ 
بُػُ دايُ, ضىْهُ بُػُ ئاخاوتِٓ )رَاسَو ثاستًهٌ( ُٖسدوو يُدًاواصيًُنُ 
وو بُػُ ئاخاوتِٓ طِ وَى دسِووصَاُْواِْ قىتاخباُّْ  و ثاستًهٌ( يُ )رَاسَئاخاوتُٓناِْ

ئَُُسيهِ و ئًٓطًًضّ وَى  صَاُْواًًُْناِْ قىتاخباُْ دَنشئَ, بُآلّ يُطُسبُخؤ طُيش
بَُيهى وَنى يل و تُوَسَيُى يُطٍَُ بُػُناِْ تشّ , بُػُ ئاخاوتِٓ طُسبُخؤ طُيش ْانشئَ

 .ئاخاوتُٓوَ طُيش دَنشئَ
 شى )كالشيك(:رِووقوتاخبانةى زمانةوانى 

 ْاو .1
 دًَٓاو .2

 ئاوََيٓاو .3

 ناس .4

 ئاوََيهاس .5

 رَاسَ .6

 ثاسِتًهٌ .7
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 بُطتُٓوَئاَشاصّ  .8

 ّ طُسطىسَِإ و باْطًَٗؼتئاَشاص .9

 ثشيجؤصيؼٔ )ثًَؼبُْذ(  .10

 
 ريكى و ئيهطميسي )نويَطةرى(:قوتاخبانةى زمانةوانى ئةمة

 ْاو .1
 دًَٓاو .2

 ئاوََيٓاو .3

 ناس  .4

 ئاوََيهاس .5

 بُطتُٓوَّ ئاَشاص  .6

 ثشيجؤصيؼٔ )ثًَؼبُْذ( .7

 َإ و باْطًَٗؼتّ طُسطىسِئاَشاص .8
 

 

رَاسَ( بُ وػُّ تُواو  ,ئاوََيهاس ,ناس ,ئاوََيٓاو ,دًَٓاو ,بُػُ ئاخاوتُٓنإ )ْاو
 ,بُطتُٓوَّ ئاَشاص ,يؼٔ )ثًَؼبُْذ(نُضِ بُػُ ئاخاوتُٓناِْ ثشيجؤص ,ْاودَبشئَ

 ئاَشاصّ طُسطىسَِإ و باْطًَٗؼت( بُ وػُّ ْاتُواو ْاودَبشئَ. ,هألثاستً
 

 سدئَ و بُ تًُْاؾ واتا دَبُخؼٔ.ػاُْ دَوتشٍَ نُ بُ تًُْا بُناو: بُو وػُّ تُواو
ئُوَّ واتا , بَُيهى ثًَىيظتِ بُ نُسَطُّ دّ ُٖيُ بؤ : بُ تًُْا بُناسْايُٕوػُّ ْاتُواو

 ببُخؼٔ.
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 نـــاو

 

 :ّ رَاسَوَسِووْاو يُ  ـ1
 ْاوّ تاى .3
 ْاوّ نؤ .4

 :ّ ْاطًُٓوَسِووْاو يُ ـ 2
 ْاوّ ْاطشاو .3
 ْاوّ ُْْاطشاو .4

 :ّ ُٖبىوُْوَسِووْاو يُ ـ 3
 ْاوّ َادّ .3
 ْاوّ َُعُٓوّ .4

 :ّ ْاوَسؤنُوَسِووْاو يُ ـ 4
 ْاوّ تايبُتِ .4
 ْاوّ طؼتِ .5

 ْاوّ نؤَُأل .6

 :هٗاتُٓوَّ ثًَسِووْاو يُ ـ 5
 ْاوّ طادَ .4
 ْاوّ داسِراو .5

 ْاوّ يًَهذساو .6

 :ّ سَِطُصَوَسِووْاو يُ ـ 6
 ْاوّ ًَْش .5
 ْاوّ َآ .6

 ْاوّ بًَاليُٕ .7

 ْاوّ دوو اليُٕ .8
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 :ئُسنُوَّ سِووْاو يُ ـ 7
تُواونُسّ ناسّ  تُواونُسّ ْاو, طىصاسَ, ًْٗاد, ,بُسناس و دؤسَناِْ )بهُس و دؤسَناِْ,
 ْاتُواو.......ٖتذ(.

 

  ناو:شيهى ثيَها
      ٔ ئـُو ْاواْـُ دَطشيَتـُوَ نـُ بُطـُس طًاْـذاسيَو يـإ        ,بُػًَهُ يُ بُػـُناِْ ئاخاوت

 .نشدِْدياسّ نُ دَبًَتُ ٖؤّ داويَو دَْشيَت يإ دادَبشِآ, سِووبًَطًاًَْو يإ برييَو يإ 
 
 

 (1)كردنةكانى ناوثؤليَه
 ّ رَاسَوَسِووْاو يُ ـ  1

 ؼًَىَيُ:ـ ّ رَاسَوَ بُطُس تاى و نؤ دابُػذَنشآ, بَُسِوويُ ِ نىسديذا سِيَضَاْيُ ْاو     
 :ْاوّ تاىأـ 
 رٕ, ن , وَنى:)نىسِ,بُو ْاواُْ دَوتشآ نُ بؤ تانُ نُطًَو يإ بؤ تانُ ػتًَو بُناسديَت. 

 ضشا............ٖتذ( . ضُقؤ,
 : ْاوّ نؤب ـ 

دوو ػـت   بُناسدئَ, نُ يُ وًَبُو ْاواُْ دَوتشآ نُ بؤ نؤََُيُ نُطًَو ياخىد نؤََُيُ ػت
يُ صَاِْ نىسديذا بُ ٖؤّ ًْؼاُّْ تايبُتًًُوَ ْاويَو يُ تانُوَ  . يإ دوو نُغ صياتشبآ

 دَطؤسِدسٍَ بؤ نؤ, بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:

                                                 
يَضَـاِْ نـىسدّ, بـُسطِ يُنـُّ     َمحاِْ سـادِ َـاسف )د(, سِ  ئـُوسِ د.بؤ ئُّ بُػُ ئاخاوتٓـُ بطـُسِيَىَ بـؤ:     -1

 .1979)َؤسفؤيؤرّ(, بُػِ يُنُّ )ْاو(, ضاثداُّْ نؤسِّ صاًْاسّ عًَشام, بُغذا, 
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ُ  ُٖؤّ ًْؼاُّْ طُسَنِ )إ(, نُ يـُ صَـاِْ نىسديـذا ًْؼـاْ     . ب1ُ  ,ّ طـُسَنِ نؤيـ
ئُطُس ْاوَنُ بُ ثًتـِ   ,وَسطشتِٓ ًْؼاُّْ نؤدا يُ ناتِ .دَضًَتُ طُس بُػِ دواوَّ ْاو

ٖـً  طؤسِاْهـاسّ بُطــُسدا ْايـُت, بـَُيهى وَى خــؤّ      َْـُبضوئَ نؤتـايٌ ٖـاتبىو, ئــُو   
 دَْىوطشآ, وَنى:ـ

 نىسِإنىسِ+ إ ................. 
 نضإ .................ن  + إ 

 ثًاوإ................. + إ ثًاو
 رْإ .................+ إ   رٕ
واتُ  ,طؤسِاْهاسّ بُطُسدادآ َبُآلّ ئُطُس ْاوَنُ نؤتايٌ بُ ثًتِ بضوئَ ٖاتبىو, ئُو      

يُ ُْٖذآ ساَيُتذا ثًيت )ّ( ُْبضوئَ ديَتُ ًَْىإ ْاوَنُ و ًْؼاُْ نؤيُنـُوَ, يـُ ُْٖـذآ    
 ساَيُتِ تشدا )َ( تَِ دَضًَت, ُٖسوَنى ئُّ منىوْاُّْ خىاسَوَ:

 ........ َاَؤطتايإَاَؤطتا + إ .
 قىتاخباْإ .+ إ .........  قىتاخباُْ

 ضُقؤيإ  .+ إ .............ضُقؤ
ُ . بُٖؤّ ًْؼاُّْ ْاطُسَن2ِ  (َٖـا  ,طـٍُ  ,وات ,دـات  ,ٖـات  ت,ا)ًْؼـاُْناِْ   , نـ

ٕ بـؤ نـؤ. ٖـُس بؤيـُؾ ثًَـِ دَوتـشآ       دَضُٓ طُس ْاو و يُ تانُوَ دَيطؤسِو  ,دَطشيَتُوَ
, ضىْهُ ئُّ ًْؼاْاُْ دَضُٓ طُس ضُْذ ْاويَهِ دياسيهشاو يُ صَاْـذا,  ًْؼاُّْ ْاطُسَنِ

 ُٖسوَنى ئُّ منىوْاُّْ خىاسَوَ:
 باخ + ات ............. باخات

 ديَٗات  دَّ + ٖات ............
 طُوصَوات.. وات ........طُوصَ + 
 ًَىَدات  دات ..........ًَىَ + 
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 ََِ + طٍُ ............. ًََطٍُ 
 نىسِطٍُ  + طٍُ ............نىسِ 

 داسَٖا  ..داس + َٖا ...........
 طاَيُٖا  .....طاأل + َٖا ........

 
 ّ ْاطًُٓوَسِووْاو يُ ـ 2
 ذَنشيَت:وّ ْاطشاو و ْاوّ ُْْاطشاو دابُػّ ْاطًُٓوَ بُطُس ْاسِوويُ صَاِْ نىسديذا يُ ْاو   

  :ْاوّ ْاطشاوأ ـ 
 ٔ ػًَىَ ْاو دَبًَتُ ْاطشاو: يُ صَاِْ نىسديذا بُ ضُْذي    
ْاو دَبًَتـُ ْاطـشاو. ئـُّ     )َ(ُْٖذآ داس بُ ًْؼاُّْ  يإ (نَُ)بُٖؤّ ًْؼاُّْ ـ 1

 ًْؼاُْيُ دَضًَتُ طُس بُػِ دواوَّ ْاو و يُ ُْْاطشاوَوَ دَيهات بُ ْاطشاو, وَنى:ـ 
 نىسِ + َنُ .......... نىسَِنُ

 (ضوئَب )بُ تًَضىوِْ .... ضشانُ   ضشا + َنُ .....
 (ثُيذابىوِْ ُْبضوئَ)   + َنُ ........ ضشايُنُ ضشا

 (ثُيذابىوِْ ُْبضوئَ) (,ضوئَ)بُ تًَضىوِْ ب بشايُنُ ـ بشا + َنُ ......... بشانُ
ضىْهُ بُ ٖؤّ بىوِْ ثًتِ  يًَشَػذا دَبَِ ئاطاداسّ ثًتِ بضوئَ و ثًتِ ُْبضوئَ بني,       

ٖـُسوَنى يـُّ منىوْاْـُّ طـُسَوَدا      ,طؤسِاْهاسّ سِوودَدات ئُوَ ,بضوئَ يُ نؤتايِ وػُوَ
 دَسنُوتىوَ .

 ـ بُبَِ ًْؼاُّْ )َنُ(, نُ ئًَُؽ يُّ ساَيُتاُّْ خىاسَوَدا ْاو دَبًَتُ ْاطشاو:2
(, ……ْاطشاوَ, وَنى ْاوّ َشؤظ ) ئُمحُد, سِصطاس, ُْطشئ, ػريئ ,ـ ْاوّ تايبُتِ

..(, ْاوّ ُٖسيَِ …آلت ) عًَشام, ئًَشإ,(, ْاوّ و……ْاوّ ئارٍََ ) ػًَش, طىسط
(, ْاوّ قُصا) قُآلدصَّ, …….(, ْاوّ ػاس ) ُٖويًَش, دٖؤى,…)نىسدطتإ, باطو,
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طؤسإ, .....(, ْاوّ ْاسًُ ) عُْهاوَ, طُْطُطُس,.....(, ْاوّ الدَّ ) طىوسَدَّ, 
 طشددؤتًاس,...(.

بهشيَت, ئُوَ ئُو ْاوَ دَبًَتُ ـ ئُطُس ْاويَو بُٖؤّ ئاوََيٓاوّ ًْؼاُْوَ دَطت ًْؼإ 
 ْاوّ ْاطشاو, وَى:
 ئُّ نىسَِ صيشَنُ .

يًَشَدا وػُّ ) نىسِ (ْاويَهِ ْاطشاوَ, ضىْهُ بُٖؤّ ئاوََيٓاوّ ًْؼاُّْ )ئُّ........َ( 
 دَطت ًْؼاْهشاوَ.

ـ بُٖؤّ ئاَشاصّ داُْثاَيُوَ, بُو واتايُّ ئُو وػاُّْ بُٖؤّ ئاَشاصّ داُْثاَيُوَ دَخشيَُٓ 
اٍَ يُنرتّ دَضًَتُ ساَيُتِ ْاطشاويِ, وَى:ث  
نضِ ئاصاد دىاُْ .     
( ثًتـُ, نـُ بُطـُس    37رَاسَّ ثًت يُ صَاِْ نىسديذا ) ,دًَطاّ ئاَارَثًَهشدًْؼُ     

 بضوئَ و ُْبضوئَ دابُؾ دَنشئَ:
 .و, وو, ؤ, ّ, آ( ,بضسؤنُ iَ, أ, ) , ئُواًْؽ ثًتُناِْثًنت (8. ثًتِ بضوئَ )1
د, س, ح, خ, ض,  ,ز ب, خ, ت, ,ئـ ) , ئُواًْؽ ثًتُناِْثًنت (29ِ ُْبضوئَ ). ثًت2
 .( , و, ٍّ, أل, ّ, ٕ, ه, ع, غ, ف, م, ظــ, ى, ط , غ, ؾ,, ص, رسِ
 

 : ْاوّ ُْْاطشاوب ـ 
بُو ْاواُْ دَوتشيَت نُ بؤ ساَيُتِ ُْْاطشاوّ بُناسدئَ, ْاوّ ُْْاطشاويؽ ُْٖذآ دـاس      

َ, نـُ  (, َىَّ, يَـو )ُْاطشاوّ دسوطت دَبًَـت, ًْؼـاُّْ ُْْاطـشاويؽ    بُٖؤّ ًْؼاُّْ ْ
 دَضًَتُ بُػِ دواوَّ ْاوَنُ, ُْٖذآ داسيَؽ بُ بٌَ ًْؼاُْ ْاوَنُ خؤّ ُْْاطشاوَ.

 نىسَِى ,نىسِيَونىسَِّ, َى ..................  ,يَو َّ, نىسِ +
 نىسِيَو ٖاتُ َاَيُإ.
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 نضآ .ن  + ٍَ .........................
 ضشايًَو ,ضشايٌَ ,.. ضشايُى...يَو .......... ,ٍَ ,ضشا + َى

 ْاصداس ضشايًَو بهشَِ.
 
 ّ ُٖبىوُْوَسِووْاو يُ ـ  3

 بُطُس طَِ دؤس دابُػذَنشيَت :        
 : ْاوّ َاددّـ 1
بُس يُنًَو يُ ُٖطتُناِْ  بُو ْاواُْ دَوتشيَت نُ بىوًَْهِ طُسبُخؤ و واقً ًإ ُٖيُ و   

 ًََض... ,نىسطٌ ,ثُدمُسَ ,داس بؤمنىوُْ: ـ دَنُوٕ.َشؤظـ
 : ْاوّ واتايِ )َُعُٓوّ(ـ  2

و خُياَيذا ثُيذا دَبًَـت و   ٖضس ْاويَهُ خؤّ يُخؤيذا بىوِْ طُسبُخؤّ ًًُْ, بَُيهى يُ    
 دوو دؤس:ـ دَنشيَت بُ . ئُويؽُٖطتُناِْ َشؤظ ْانُويَت بُس ًٖ  يُنًَو يُ

 : أ ـ ْاوّ واتايِ بٓذِ
, وَنـى: ػـُسّ, ًَٖـض,    و بؤ ئُّ َُبُطتُ داْشاوٕ ُٖس خؤّ يُبُٓسَِتذا ْاويَهِ واتايًُ    

 ...ٖتذ.بشِوا ٖؤؾ, طًإ, ,دَسووٕ خُّ, خُو, سَِْر, دُْط,
 : ب ـ ْاوّ واتايِ ْابٓذِ

واتايِ, نُ بُّ دؤسَ ْاوّ ُ َوَ دَبٓبُٓسَِتذا َادئ, بُآلّ بُٖؤّ ثاػطش ئُو ْاواُْ يُ    
 ـ دسوطتهشدٕ:ديَتُ 

1   ِ ْـاوّ   =(.......ـ ْاو + ثاػطشَناِْ )ّ, َتِ, يُتِ, ايُتِ, يَتِ, يٓـِ, اتـِ, يـ
 واتايِ ْابٓذِ

 تِ = بشايُتَِبشا + 
 ثًاو+ َتِ = ثًاوَتِ
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 ّ = بشايِ بشا +
 ْاوّ واتايِ ْابٓذِ = (.....ـ ٖاوََيٓاو + ثاػطشَناِْ )ّ, يُتِ, يَتِ, ايِ, َ, اتِ, 2

 ئاصايُتِ. ئاػٓايُتِ, ,وَى: سَِػِ, باػِ, بًَٓذّ ,ضؤًُْتِّ ئاوََيٓاوأ ـ 
 ّ بهُسّ داسِراو, وَى: ْىوطُسّ, طُسثُسػتًاسّ, داْايِ, صاْايِ.ئاوََيٓاوب ـ 
 ّ بهُسّ يًَهذساو, وَى: طُػبًِٓ, طًاْباصّ.ئاوََيٓاودـ ـ 

 ْاوّ واتايِ ْابٓذِ =ثاػطشّ )َ( + ـ سَِطِ ناس 3
 ثشغ + َ = ثشطُ

 = ْاَيُ ْاأل + َ
 = ْاوّ واتايِ ْابٓذِـ قُدّ ضاوط + ثاػطشّ )اس( 4

 نشد + اس = نشداس
 َشد + اس = َشداس

 ْاوّ واتايِ ْابٓذِ سَِطِ ناس + ثاػطشّ)ّ( = -5
 دصّ دص + ّ=

 
 ّ ْاوَسؤنُوَسِووْاو يُ ـ 4

 بُطُس طَِ دؤس دابُػذَنشيَت :     
 : ْاوّ طؼتِـ 1

نُ خاوَِْ  ,َُٖىو ْاويَهِ طًاْذاس و يإ بًَطًاًَْو دادَبشَِّبُو ْاواُْ دَوتشٍَ نُ بُ      
باس, سِووهشاو ثًؼإ ْادات, وَنى: )ايُّ نُ نُطًَو يإ ػتًَهِ دياسيبُو وات يُى سَِطُصٕ,

 ضًا, دَػت, نىسِ, ن , رٕ, ثًاو,... ٖتذ(.
 .يَهِ صيشَنُنىسِمنىوُْ: 
 يَهِ باػُ.    ثًاو        
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 : ْاوّ تايبُتِـ 2
ايُّ نُ نُطـًَو يـإ ػـتًَهِ    بُو وات س و بًَطًاِْ دياسيهشاو دَوتشيَت,بُ ْاوّ طًاْذا   

 وَنى: هشاو ثًؼإ دَدات.دياسي
 . دجيًُ ...... ٖتذ ,فىسِات ,باس/ ئاساغسِوو

 . طريوإ ........ ٖتذ ,طُوسَ ,صآ/ بضىوى
 . َُٖيطىسد .... ٖتذ ,ئاطؤغ ,ضًا/ طُفني
ًا( ْـاوّ طؼـتني, بـُآلّ وػـُناِْ )ئـاساغ..., طـريوإ...,       بـاس, صآ, ضـ  سِوووػُناِْ )

 طُفني...( ْاوّ تايبُتني.
    يـــُ   عًَــشاقـــذايـــُ.    فـــــىسِات          سِوبــاسّ 

 ْاوّ تايبُتِ      ْاوّ طؼيت      
 
 : ْاوّ نؤَُألـ 3  

 ْاوَسؤنذا نؤٕ. بُو ْاواُْ دَوتشيَت نُ يُ سِواَيُتذا تانٔ, بُآلّ يُ        
 طشوخ.... ,دَطتُ ,تىيَز ,ضني ,يُػهش ,عُػريَت ,ٖؤص :منىوُْ

 يُى ثًَٓىوطِ بؤ بهشَِ.دَطتُمنىوُْ: 
 ّ دورَٔ بُسِيَىَيُ.يُػهش       

 
 ّ ثًَهٗاتُٓوَسِووْاو يُ ـ 5

 بُطُس طَِ دؤس دابُػذَنشيَت :     
 : ْاوّ طادَـ 1

بًَـت, وَنـى:    َُسدآ ئُّ وػُيُ ْـاو  ٗاتىوَ, بُوػُيُنِ واتاداسّ طُسبُخؤ ثًَه يُ     
 ئاصاد, سِصطاس, داس, بُسد, ضاو, نُو,...ٖتذ.
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 : ْاوّ داسِراوـ 2
ثًَؼطشيَو ياخىد ثاػطشيَو يـاخىد   يُطٍَُوػُيُنِ طادَ  بُو ْاواُْ دَوتشيَت, نُ يُ      

 ُٖسدوونًإ ثًَو ديَت, بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:ـ
طُس, داس, طاص, بُْذ, وإ, ضِ, باص, نُس, َُْذ,...ٖتـذ( =  أ ـ ْاوّ طادَ + ثاػطش ) 

 ْاوّ داسِراو
 ئاطٓطُسئاطٔ + طُس = 

 طُس + باص = طُسباص
 ٖىُْس + َُْذ = ٖىُْسَُْذ

 ضاّ + خاُْ = ضاخياُْ
 ػُو+ طاس = ػُوطاس

= ْاوّ  (ايُتِ, َ, ايِ, يَُٓ,... ٖتذيُتِ,  ّ, يِ, ّ طادَ + ثاػطش )ئاوََيٓاوب ـ 
 اوداسِر

 بًَٓذ + ايُتِ = بًَٓذايُتِ
 طؤز + ّ =طؤدِ

 تىوسَِ + يِ =تىوسَِيِ
 َُسد + ايُتِ =َُسدايُتِ

 خشاخ + َ = خشاثُ
 ثاى + اُْ = ثاناُْ

 دـ ـ ناسّ طادَ + ثاػطش  = ْاوّ داسِراو
 وت + اس = وتاس

 نىػت + اس = نىػتاس
 دسوو + َإ = دسووَإ
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 َطِ ناس + ثاػطش = ْاوّ داسِراوسِ -د
 ْىوغ + َس = ْىوطُس
 ثشغ + ياس = ثشطًاس

 ّ طادَ + ثاػطش = ْاوّ داسِراوئاوََيهاسـ  ه
 بٔ + اس = بٓاس

 ثًَؽ + َوا = ثًَؼُوا
 ـ ثًَؼطش + سَِطِ ناس = ْاوّ داسِراو و

 ىيظتثآ + ويظت = ثًَ
 
 :ـ ْاوّ يًَهذساوـ 3
     ُ يـاتش ثًَـو ديَـت,    ُسبُخؤ يـإ ص دوو وػـُّ واتـاداسّ طـ    بُو وػاُْ دَوتشيَت, نـُ يـ
 ـ ؼًَىَيُ:بَُ
 + ْاوّ طادَ = ْاوّ يًَهذساو طادَ ـ ْاو1ّ

 ػا + ُْٖط = ػاُْٖط
 َاس + َاطِ = َاسَاطِ

 ـ ْاوّ طادَ + و + ْاوّ طادَ)ٖاوواتا( = ْاوّ يًَهذساو2
 ئاخ + و + داخ = ئاخ و داخ
 ئاه + و + ئؤف= ئاٖىئؤف

 يًَهذساوـ ْاوّ طادَ + ْاوبُْذ + ْاوّ طادَ = ْاوّ 3
 بُسد + َ + ْىيَز = بُسدَْىيَز

 نىيًَشَ + بُ + سِؤٕ = نىيًَشَ بُسِؤٕ
 = ْاوّ يًَهذساو ئاوََيٓاوـ ْاوّ طادَ + ْاوبُْذ + 4
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 ًََشط + َ + طىوس = ًََشطُطىوس
 ّ طادَ + ْاو = ْاوّ يًَهذساوئاوََيٓاوـ 5

 سَِؾ + َاأل = سَِمشاأل
 طادَ = ْاوّ يًَهذساو ّ طادَ + ْاوبُْذ + ْاوّئاوََيٓاوـ 6

 سَِؾ + َ + با = سَِػُبا
 ـ ْاوّ طادَ + سَِطِ ناس = ْاوّ يًَهذساو7

 داس + تاؾ = داستاؾ
 دأل + خىاص = دَيدىاص

 بشا + صا = بشاصا
 = ْاوّ يًَهذساو قُدّ ضاوطـ ْاوّ طادَ + ْاوبُْذ + 8

 دَطت + و + بشد = دَطت و بشد
 طِ ناس = ْاوّ يًَهذساو+ ْاوبُْذ + سَِ ّ سِابىسدووناسـ 9

 (1)ٖات + و + ضؤ = ٖاتىضؤ
 طفت + و + طؤ =طفتىطؤ

 َؼت + و + َاٍَ =َؼتىَاٍَ
 + ْاوّ طادَ = ْاوّ يًَهذساو ئاوََيهاسـ 10

 ثًَؽ + ْىيَز = ثًَؽ ْىيَز
 بُس + َاأل = بُسَاأل

 + ْاوبُْذ + ْاوّ طادَ = ْاوّ يًَهذساو ئاوََيهاسـ 11
 سِؤرثاؾ + َ + سِؤر = ثاػُ

 = ْاوّ يًَهذساوُيُنِ بآ واتاػـ ْاوّ طادَ + ْاوبُْذ + و12
                                                 

 يًَشَدا )ؤ( وَنى ساَيُتًَهِ فؤْؤيؤدِ دَسنُوتىوَ . ّآلبُ ,سَِطُنُّ)ض(َ ,ضىوٕ()ضاوطِ   1
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 قؤألقُسص + و + قؤأل = قُسصو
 َىألطىَيىطىأل + و + َىأل = 

 ـ سَِطِ ناس + ْاوبُْذ + وػُيُنِ بآ واتا = ْاوّ يًَهذساو13
 نؤنىأل + و + نؤ = نىَيى

 ـ ْاو + ْاوبُْذ + ْاو = ْاوّ يًَهذساو14
 قشضقشضُقشض + َ + قشض = 

 ضُمضُم + َ + ضُم = ضُقُ
 دريِدريِ + َ + دريِ = دريَِ

 وػُيُنِ بَِ واتا + و + ْاوّ طادَ = ْاوّ يًَهذساو  -15
 فشِ + و + فًٌََ = فشِوفًٌََ
 طز + و+ طًا = طزوطًا

 
 ّ سَِطُصَوَسِووْاو يُ ـ 6
 َـَِ, دوواليـُٕ,   بُ طُس ْاوَنـاِْ )ًَْـش,   ,يُ صَاِْ نىسديذا يُ سِووّ سَِطُصَوَْاو    

 بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ : ,بًَاليُٕ ( دابُػذَنشَّ
  ت نُ بؤ سَِطُصّ ًَْش بُناسدئَ, نُ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَٕ :: بُو ْاواُْ دَوتشيَْاوّ ًَْش
 ْحمَُُد... ٖتذ.اوّ تايبُتِ نىسِإ : ئاصاد, ػًَشصاد , 

 نىسِ...ٖتذ. ,, َاّْاوّ نُطاِْ ًَْش : باوى, خاأل 

 طًاًُْبُسّ ًَْش : نَُيُػًَش, ُٖطح, يُناُْ,...ٖتذ.ْاو ّ 

 طؤػت فشؤؾ, خضَُتهاس, طاوإ......ٖتذْاوّ ثًؼُّ ثًاوإ: ْاُْوا, فًتُس ,. 

 , نُ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَٕ :: بُو ْاواُْ دَوتشيَت نُ بؤ سَِطُصّ َآ بُناسدئَْاوّ َآ
   :َُْٕاّ...ٖتذ. ,ًَْشطض ,طؤصإْاوّ تايبُتِ نضا 
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 ْٕن ...ٖتذ.اوّ نُطاِْ َآ : دايو, خاَيؤر , 

 .ْاوّ طًاًُْبُسّ َآ: َشيؼو, َائ, َايؤغ...ٖتذ 

 ْاْهُس, تُػِ سِيَع,...ٖتذ.ْاوّ ثًؼُّ نضإ: دًؼؤس , 

 : بُو ْاواُْ دَوتشيَت نُ بؤ ُٖسدوو سَِطُصّ ًَْش و َآ بُناسدئَ. ْاوّ دوواليُٕ
 طُط...ٖتذ., ئاَؤصا, نُو, وسض, قىتابِ, َاَؤطتا :وَى
ًاْـذا, دَتـىاْشآ   يُطَُيذاس ئُّ ْاوَ دوواليُْاُْ بـُٖؤّ بـُناسًَٖٓاِْ وػـُيُى    هُْٖذيَ  

ًَش, َآ, َا, ديَأل, طؤأل,...ٖتذ(, ْْاوّ ًَْش يإ ْاوّ َآ, وػُناًْؽ بشيتني يُ ) بهشآ بُ
 ـ وَنى:

 
 بؤ َآ بؤ ًَْش ْاوّ دوواليُٕ

 ثًًَٓط
 طُط
 وسض

 طًظو    
 نُو   
                              بُساص   

 ثًًَٓطِ ًَْش
 طؤَيُ طُط   

 شَ وسضًَْ
 هِ ًَْش   طًظ

   ًَْشَنُو
                                                                      يُناُْ

 ثًًَٓطِ َآ
 ديًََُ طُط
 ديًََُ وسض

 طًظهِ َآ
 َانُو
 َايؤغ

 
 

 . ت نُ سَِطُصّ ًَْش و ًََِ تًَذا ًًُْ: بُو ْاواُْ دَوتشيَْاوّ بًَاليُٕ
 ًََض...ٖتذ. ,نىسطٌ ,بُسد ,داس :وَى
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      ْاو يُ سِووّ ئُسنُوَ : -7
, بـُسناسّ  بهـُس )بًًَٓت, واتُ دَتىاًَْـت ببًَـت بـُ    دا دَتىاًَْت ئُسى بسِطتُْاو يُ       

ــاو     ــُسّ ْ ــىصاسَ, تُواون ــاد, ط ــتُوخؤ, ًْٗ ــُسناسّ ْاسِاط ــتُوخؤ, ب ــُسّ , تُوسِاط اون
 (.ناس......ٖتذ

نُطـًَهُ  ْاو ناتآ ئُسنِ بهُس دَبًٓآ, ئُطُس ناسيَو ئُدماّ بذات, ضـىْهُ بهـُس   : بهُس
ُ َُٖيذَطتًَت بُ ئُدماَذاِْ ناسيَو ياخىد تُْٗا ػـىيَِٓ بهُسَنـُ يـُ    ,يإ ػتًَهُ دا سِطـت

 ثشِدَناتُوَ, وَنى:ـ
 ضىو بؤ باصاسِ. ػًَشصاد

 بهُس 
 باخضُنُّ تًَهذا. باسإ

 هُسب
 ُ ػها.ثُدمُسَن

 بهُس  
 خا.سِوو نُثشَنُ

 بهُس  
 ْاِْ خىاسد. ػًالٕ

 بهُس 
 بهُسيؽ ثًَٓر دؤسّ ُٖيُ: 

 ِ.سِيَضَاْبهُسّ  .1

 بهُسّ يؤدًهٌ. .2

 بهُس دياس. .3

 بهُسْادياس. .4
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 ثًَهشاو.بهُسْادياسّ ئاَارَ .5

اتـُ  ُوَ بهـُسٕ, و سِيَضَاْـ ّ سِوونُ تًُْا يـُ   ,: بُو بهُساُْ دَوتشيَتِسِيَضَاْبهُسّ  -1
 نُ ْني, وَنى: سِطتُبهُسّ سِاطتُقًُّٓ 

 سِرا. دؤيُنُ 
 خا.سِوو نُثشَنُ
 ػها. ثُدمُسَنُ

  ّ واتاوَ ناسَناًْإ ئُدماَـذاوَ, و سِوونُ يُ  ,: بُو بهُساُْ دَوتشيَتبهُسّ يؤدًهٌ -2
 نُٕ, وَنى:سِطتُبهُسّ سِاطتُقًُّٓ 

 ٖات. تشيفُ
 دَبًظتًَت. ناَُسإػًَشصاد دَْطِ  
دَسدَنـُوٕ, ئًٓذـا    ودا دَوسيإ ُٖيـُ  سِطتُنُ يُ  ,بُو بهُساُْ دَوتشيَت :دياسسبهُ -3

 ِ بًَت يإ يؤدًهِ. وَنى: سِيَضَاْبهُسَنُ 
 خا.سِوو نُثشَنُ
 ثُدمُسَنُّ ػهاْذ.  سِصطاس
 ضًَؼتُنُّ يًَٓا. سِيَضإ

ُ نُدسِطتُ: بُو بهُساُْ دَوتشيَت نُ يُ بهُسْادياس -4 َسْانـُوٕ,  يـاخىد د  ,ا بىوًْإ ًْـ
 وَنى:

 ثُدمُسَنُ ػهًَٓشا.
 (1)سِصطاس نىرسا.

                                                 
بطُسِيَىَ بؤ: ُْسميإ عُبذوَيآل خؤػٓاو, بهـُس ْاديـاس,   , و دؤسَناِْ باسَّ بهُس بؤ صاًْاسّ صياتش يُ - 1

 .2007طُْتُسّ سِوْانبريّ ُٖتاو, ُٖويًَش, ضاثداُّْ ػُٖاب, 
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ُ ّ سِوخظاسَوَ سِوو : بُو بهُساُْ دَوتشيَت نُ يُْادياسّ ئاَارَ ثًَهشاوبهُس -5 نإ سِطـت
   ُ ُ  ْاوَسؤنـ ّ سِوو بهُسيإ ْاديـاسَ, بـُآلّ يـ ُ ػـىيًََٓهِ تـشّ    ُوَ بهـُسيإ يـ نُدا سِطـت

 ثًَهشاو, وَنى:بهُسْادياسّ ئاَارَ بُّ دؤسَ بهُساُْ دَوتشيَت دَسنُوتىوَ, بؤيُ
 نىرسا. سِصطاسئاصاد بُدَطتِ 
 وَ ًَٖٓشاوَ.تشيفُبُْاص يُسِيَطُّ 

داِْ ناسَنُ ئُدماّ ْادات, بـَُيهى صيـاتش   سِوووػُيُنُ  ,ئُسنًَهُ يُ ئُسنُناِْ ْاو ًْٗاد:
اتـُواو يـُ   دا ثُيذادَبًَت, ئُطـُس نـاسّ ْ  سِطتُطًفُتًَهُ دَدسيَتُ ثاَيِ. ًْٗاد ناتًَو يُ 

 نُدا ُٖبًَت.سِطتُ
ُ    دَوتشٍَ نُ بُ تًُْا بُناسْايُٕ ناساُْ : بُوناسّ ْاتُواو  يُنِ, بـَُيهى دَضـُٓ ثـاأل وػـ

, نُ بؤ ٖـُس  اوٕطرينىسديذا يُ ضاوطِ )بىوٕ(َوَ وَسيُ صَاِْ  ًؽتشَوَ, ناسَ ْاتُواوَناْ
 ُّ خىاسَوَ:بُّ ػًَىَي ,ئَو ئًَظتا و داٖاتىو بُناسد سِابىسدووطٌَ ساَيُتِ 

 سِابىسدوو...... بؤ ناتِ (بىو)
 .بىوػًَشصاد صيشَى 

 سِابىسدووناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ 
 ......... بؤ ناتِ ئًَظتا(َ)

 .ُقىتابًًُنُ صيشَن
 ناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ ئًَظتا

 
 نُ بُّ ػًَىَيُ: ,بؤ ناتِ داٖاتىو (ب) سَِطِ

 دَمب   ـــــــــ دَبني
 دَبًت ـــــــ  دَبٔ
 دَبًَت ــــــــ دَبٔ
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 بُ ئُْذاصياس. دَبًَتسِصطاس 
 َ بؤ ناتِ داٖاتىووناسّ ْاتُوا

يـإ  ٕ( ودايهبىئُطُس بُ واتاّ )يُ , بُآلّّ ًَٖضَوَ تًَُٓثُسِٕسِووناسَ ْاتُواوَنإ يُ       
ُ  َئُو ,بًَٔ و )خاوَْذاسيَتِ( )ُٖبىوٕ( يـُ سِووّ   ,ُدا دَبٓـُ نـاسيَهِ تـُواو   اْـ ّ ساَيُتيـ

 :ُٖسوَنى ,يؼُوَ يُ ُٖسدوو دؤسّ تًَجُسِ و تًَُٓثُسِ دَبًٓشئًَٖض
 .ـىوبـ                َِـٓذاَيُ         ـْـُنر
 تًَجُسَِ ّسِابىسدووناسّ    ُوخؤ بُسناّ سِاطتبهُس                              

 
 . ػني بىو  داسَنُ                                    

    ثُسَُِٓتًَ سِابىسدووّ يًَهذساوّناسّ بهُس                                        
 

واتُ  ,ذا ديَتيُطَُيناسيَهِ ْاتُواوّ  ُ دَدسيَتُ ثاأل ًْٗاد, طىصاسَ ًَُٖؼُهػتًَ: طىصاسَ
 دَبًَتُ تُواونُسّ ناسَنُ.

 اناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ ئًَظت         .    ُنصيشَنُ    قىتابًًُ  منىوُْ// 
 طىصاسَاد       ًْٗ                      

ناتًَو ئُسنِ بُسناسّ سِاطتُوخؤ دَبًًَٓت, ئُطـُس ٖـاتىو نـاسّ     ْاو: ّ سِاطتُوخؤسبُسنا
 نُدا ُٖبًَت.سِطتُتًَجُسِ يُ 
 منىوُْ/

 ا.ًَٖٓ          ُّ ُناَْ     د   ئــــــاصا           
 سد.ىاخـ  ـِ            اْْـ              تشيفُ                      

  ناسّ تًَجُسِ     بُسناسّ سِاطتُوخؤ بهُس                              
 



 

 36 

 نةرميان خؤشناو ِرَيزمانى كوردى

ئُسنِ بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ دَبًًَٓت, ئُطـُس  دا سِطتُيُ ناتًَو  ْاو: بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ
اسِاطتُوخؤ ًَٖضّ , واتُ بُػًَىَيُنِ ْثًَؽ بًَتيُ (َ ,بؤ ,يُ ,بُ)يُنًَو يُ ثًَؼبُْذَناِْ
 .ناسَنُّ دَنُويَتُ طُس

 .بــــاصاسِؤ   بــــػــــًــــالٕ    ضــــىو      :منىوُْ
 ثًَؼبُْذ   بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ                                                   
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 جــيَــهـــاو
 

 ّ واتاوَسِوويُ يُنُّ : دًَٓاو 
 ِ دًَٓاوّ نُط-1

 دًَٓاوّ نُطٌ طُسبُخؤ 
 دًَٓاوّ نُطِ يهاو 

 دًَٓاوّ ًْؼاُْ -2
 دًَٓاوّ خؤيٌ -3

 دًَٓاوّ ُٖيٌ -4

 دًَٓاوّ ٖاوبُؾ -5

 دًَٓاوّ ُْسيَِٓ  -6

 دًَٓاوّ ضُْذيَتِ -7

 دياس دًَٓاوّ -8

 دًَٓاوّ ْادياس -9

 دًَٓاوّ ثشطًاسّ -10

 دًَٓاوّ يًَهذَس -11
 وَ:ّ ثًَهٗاتُٓسِوويُ دووَّ: دًَٓاو 

 طادَ -1

 داسِراو -2

 يًَهذساو -3

 طًًَُّ : دًَٓاو يُ سِووّ ئُسنُوَ
 .......(طىصاسَ, ًْٗاد, بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ, بُسناسّ سِاطتُوخؤ, )بهُس,



 

 38 

 نةرميان خؤشناو ِرَيزمانى كوردى

 
 (1)ضةمك و ثيَهاشةى جيَهاو

ـ, يُ صَاِْ نىسديذا دطُ يُ صاساوَّ دًَٓاو, ُْٖذآ داس صاساوَناِْ )سِاْاو, دًَٓاظـ        
....ٖتذ( بُناسديَت, نُ ُٖس َُٖىويإ َُٖإ َُبُطت و واتـا   , بُسْاو, بُسْاظــظــسِاْا

 دَطُئُْ.
, واتـُ  دًَِ ْاوّ نُطًَو يإ ػـتًَو ديَـت   ,  نُ يُٓاو بُػًَهُ يُ بُػُناِْ ئاخاوتٔدًَ

ُ , ئُواًْؽ دًَٓاو يـ دًَٓاو بهؤَيًُٓوَ سِواْطُوَ يُ طَِْاو. دَتىاْني يُ دَبًَتُ دًَطشَوَّ 
 .و دًَٓاو يُ سِووّ ئُسنُوَ ّ ثًَهٗاتُٓوَسِوو ّ واتاوَ, دًَٓاو يُسِوو

 

 ّ واتاوَسِوويُ يُنُّ : دًَٓاو 
  :دًَٓاوّ نُطٌ -1

و ْائاَــادَ  و طــىيَطش واتــاّ نُطــِ طًاْــذاس دَطشيَتــُخؤ, نــُ ئــُواًْؽ قظــُنُس     
 :دَطشيَتُوَ, دًَٓاوَ نُطًُناًْؽ دوو دؤسٕ

  :ُخؤدًَٓاوّ نُطِ طُسبأ. 
طًاْذاس دَطُئُْ, نُطِ واتاّ و  ٕسِواَيُتذا طُسبُخؤ نُ يُ ,ئُو دًَٓاواُْ دَطشيَتُوَ    

ٕ سِوونُطاِْ ديهُوَ  واتاّ نُطُنُ يإ نُطُنإ ًْؼإ دَدَٕ و ثُيىَْذيًإ بُ ُٖسوَٖا
نشَادمِ ْاوَسِاطتِ صَاِْ نىسديذا يُى نؤََُيُ دًَٓاوّ نُطِ يُ  دَنُُْوَ.

 ُٖيُ, بُّ ػًَىَيُ: طُسبُخؤَإ
 
 

                                                 
يَضَـاِْ  َمحاِْ سـادِ َـاسف )د(, سِ  بطـُسِيَىَ بـؤ: ئـُوسِ   , ٓاوباسَّ بُػُ ئاخاوتِٓ دًَ بؤ صاًْاسّ صياتش يُ - 1

طاصّ(, بُػِ دووَّ )دًَٓاو(, دَصطاّ سِؤػـٓبريّ و بآلونشدْـُوَّ نـىسدّ, بُغـذا,     نىسدّ, بُسطِ يُنُّ )وػُ
1987. 
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 نؤ تاى نُطُنإ
 ئًَُُ َٔ يُنُّ قظُنُس
 ئًَىَ تؤ دووَّ طىيَطش
 ئُوإ ئُو طًًَُّ ْائاَادَ

 
 دَضِ بؤ صاْهؤ. َٔ
  بؤ صاْهؤ.نيضدَ ئًَُُ
 دَضِ بؤ صاْهؤ. تؤ

 دَضٔ بؤ صاْهؤ. ئًَىَ
 دَضًَت بؤ صاْهؤ. ئُو

 دَضٔ بؤ صاْهؤ. ئُوإ
 
 ْاَُنُّ ْاسد. َٔ
 ْاَُنَُإ ْاسد. ئًَُُ
 ْاَُنُت ْاسد. تؤ

 ْاَُنُتإ ْاسد. ئًَىَ
 ْاَُنُّ ْاسد. ئُو

 ْاَُنُيإ ْاسد. ئُوإ
 
 : دًَٓاوّ نُطِ يهاو -ب

ُ   نُ يُ سِواَيُتذا طُسبُخؤ  ,بُو دًَٓاواُْ دَوتشيَت        ْني, بَُيهى بُػـًَىَيُنِ يهـاو بـ
 ىوطًٓذا ػىئَ و دًَطـُّ دًَٓـاوَ  تٔ و ْئاخاو ناسيَو يإ ْاويَو دَيهًَٔ. ئُّ دًَٓاواُْ يُ
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تًُْا ًٖ  َُبُطتًَو ُْ يُ ئاخاوتٔ و ُْ  ئُو دًَٓاواُْ بُ .نُطًًُ طُسبُخؤنإ دَطشُْوَ
َُبُطـت  ئًٓذا وػُناِْ ثًَؽ خؤياُْوَ,  يُْىوطًٓذا بُدَطتُوَ ْادَٕ, بُآلّ نُ يهإ بُ

, بـُّ  ِْ نىسديذا ضىاس نؤََُيـُٕ طتِ صَادًَٓاوَ يهاوَنإ يُ نشَادمِ ْاوَسِا (1)دَثًَهٔ.
 ػًَىَيُّ خىاسَوَ:
ت  ,َإ –ّ ). تّ تًَجُسِدا بُناسديَسِابىسدووناسّ  يُطٍَُئُّ نؤََُيُيُ   نؤََُيُّ يُنُّ:

 (. يإ –ٍ  ,تإ –
 

 نؤ تاى نُطُنإ
 َإ ّ يُنُّ قظُنُس
 تإ ت دووَّ طىيَطش
 يإ ّ طًًَُّ ْائاَادَ

 
 بشد 
 بشدَإ –بشدّ 
 بشدتإ –ت بشد

 بشديإ –بشدّ 
 خىاسد

 خىاسدَإ –خىاسدّ 
 خىاسدتإ –خىاسدت 

                                                 

ذا, ِ, ضـاثداُّْ ئـاساّ, بُغـ   يوَصاسَتِ ثُسوَسدَ, صَإ و ئُدَبِ نىسدّ, ثؤىل دووََِ ْاوَْذ ـ يًزُْيُى ي1ُ
2007 ٍ ,45. 
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 خىاسديإ –خىاسدّ 
 

 ًَٖٓا
 ًَٖٓاَإ –ًَٖٓاّ 
 ًَٖٓاتإ –ًَٖٓات 
 ًَٖٓايإ –ًَٖٓاّ 

 
يت  ,ئ –ّ ). تّ تًَُٓثُسِ بُناسديَسِابىسدووناسّ  يُطٍَُ: ئُّ نؤََُيُيُ نؤََُيُّ دووَّ

– ٕ, Ø –  ٕ). 
 

 نؤ تاى نُطُنإ
 ئ ّ يُنُّ قظُنُس
 ٕ يت, ٍ دووَّ طىيَطش
 ٕ Ø طًًَُّ ْائاَادَ

 
 ٖات 
 ٖاتني –ٖامت 

 ٖاتٔ –ٖاتًت 
 ٖاتٔ –ٖات 

 
 نُوت
 نُوتني –نُومت 
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 نُوتٔ –نُوتًت )نُوتِ( 
 نُوتٔ –نُوت 
 خُوت 
 خُوتني  –خُومت 

 خُوتٔ –خُوتًت 
 خُوتٔ  –خُوت 

ُٖسدوونًإ دًَٓاوّ يهـاوّ   ,نُطِ طًًََُِ نؤ نُطِ دووََِ نؤ و ,ُيُيُّ نؤََُي    
 وَنى: ,)ٕ( وَسدَطشٕ, بؤيُ يُ سِطتُدا بُ ٖؤّ دًَٓاوَ نُطًًُ طُسبُخؤنإ دَْاطشيَُٓوَ

 ٖاتٔ. 
 .  ٖٔات ئُوإ
 . ٖٔاتئًَىَ 

 
.    تّ تًَجـُسِ و تًَُٓثـُسِ بـُناسديَ   سِاْـُبىسدوو ناسّ  يُطٍَُئُو نؤََُيُيُ  نؤََُيُّ طًًَُّ:

 .(ٕ –يَت )َّ(  ,(ا) ات  ,ٕ –يت )ّ(  ,ئ –ّ )
 

 نؤ تاى نُطُنإ
 ئ ّ يُنُّ قظُنُس
 ٕ يت, ّ دووَّ طىيَطش

 تا طًًَُّ ْائاَادَ
 يَت

ٕ 

 
 ضىوٕ
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 دَضني –دَضِ 
 دَضٔ -دَضًت )دَضِ( 

 دَضٔ –دَضًَت 
 

 خىاسدٕ 
 دَخؤئ –دَخؤّ 

 دَخؤٕ –دَخؤيت )دَخؤّ( 
 دَخؤٕ –دَخىات 

 نشدٕ
 ئدَنُ –دَنُّ 

 دَنُٕ –دَنُيت 
 دَنُٕ –دَنات 

ٖاتبآ, ئُوا يُّ ساَيُتـُدا نُطـِ    (ؤ ,َ)ئُطُس سَِطِ ناس نؤتايٌ بُ ثًتُ بضويَُٓناِْ    
دَدات, يُنـُنًإ  سِوووَسدَطشآ. يُّ ساَيُتُػـذا دوو طؤسِاْهـاسّ    (ا -ات)طًًََُِ تاى 
ئًَُؽ بـؤ   ,ّ ُْبضوئَ(و)تُ دَبًَ (ؤ)رتيإ ثًتِ بضويَِٓ تًَذَضًَت, ئُوي (َ)ثًتِ بضويَِٓ 

 ئاطاِْ دَسبشِئ, وَى ئَُاُّْ خىاسَوَ:
ناسّ  سَِطِ ناس ضاوط

 سِاُْبىسدوو
 دَخىات خؤ خىاسدٕ
 دَػىات ػؤ ػىػنت
 دَنات نُ نشدٕ
 دَبات بُ بشدٕ
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 ,دًاواصّ نؤََُيُّ دووَّ و نؤََُيُّ طًًَُّ يُ نُطـِ طـًًََُِ تانـذا دَسدَنـُويَت      
َـؤسفًُِ )طـفش(َ و    ,ابـىسدووّ تًَُٓثـُسِ يـُ نُطـِ طـًًََُِ تـاى      ضىْهُ بؤ نـاسّ سِ 

يَت  )ا(, اتئُوَ دًَٓاوَناِْ )  ,ّ بؤ ناسّ سِاُْبىسدووّ تًَجُسِ و تًَُٓثُسِآلبُدَسْانُويَت, 
 ( وَسدَطشيَت . )َّ(
 

 ناسّ فُسَاْذإ بُناسديَت. يُطٍَُئُّ نؤََُيُيُ  :نؤََُيُّ ضىاسَّ
 

 نؤ تاى نُطُنإ
 ــــ ــــ ّيُنُ
 ٕ َ دووَّ
 ــــ ــــ طًًَُّ

 
 داًْؼنت 
 داًْؼٔ –داًْؼُ 
 خىاسدٕ 

 خبؤٕ –خبؤ 
 خىيَٓذٕ

 خبىيَُٓ ـ خبىيَٓٔ
 

ناتَِ سَِطِ ناس تايبُتِ نُطِ دووََِ تاى دَسْانُويَت, بُ يهاوّ ُْٖذآ داس دًَٓاوّ   
 وَنى:ـِ )َ, ؤ( ديَت, بُ ثًتِ بضويَٓ ِنؤتاي

 بهُ             بؼؤ                         نشدٕ     ػىػنت         
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ِ ُْبضويَُٓ, بُآلّ ًَهَ, نُ ثًتُّ )ضـ(ئُطُسضِ سَِطِ ناسَن (ضىوٕ)ُٖسوَٖا ضاوطِ      
 َُٖذيظإ دًَٓاوّ يهاوّ نُطِ دووََِ تاى )َ( دَسْانُويَت, وَنى:

 ضىوٕ ــــــ ضـ ــــــ بضؤ
 

 :دًَٓاوّ ًْؼاُْ.2
و دَطت ًْؼاِْ دادَْشيَت ٓاواُْ دَوتشيَت نُ يُ دًَِ ْاوّ نُطًَو يإ ػتًَو بُو دًَ     
يـُ نشَـادمِ ْاوَسِاطـتِ صَـاِْ نىسديـذا بـُّ ػـًَىَيُّ         ؾًْؼاُْ ناِْدًَٓاوَ .اتدَن

 (1) خىاسَوَٕ:
 

 .. بؤ تانِ ًَْش و ًََِ ْضيو بُناسدآ.ئَُُ  ..............
 و ًََِ دووس بُناسدآ. ئُوَ ................. بؤ تانِ ًَْش

 ئَُاُْ ............... بؤ نؤّ ًَْش و ًََِ ْضيو بُناسدآ.
 ئُواُْ ............... بؤ نؤّ ًَْش و ًََِ دووس بُناسدآ.

 صيشَنُ.  ئَُُ
 دىاُْ.  ئُوَ

 ُْوَّ دواسِؤرٕ. ئَُاُْ
 ُْٖاتىوٕ. ئُواُْ

                                                 

 دًَٓاوَناِْ ًْؼاُْ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَٕ: ,يُ ػًَىَّ ئاخاوتِٓ ُٖويًَش ) ػًَىَّ طؤساِْ ( (1)
 ئُوَ  ................. بؤ تانِ ًَْش و ًََِ ْضيو بُناسدآ.

 بؤ تانِ ًَْش و ًََِ دووس بُناسدآ. ئُويََِٗ................
 ًَش و ًََِ ْضيو بُناسدآ.بؤ نؤّ ْ .ئُواُْ...............

 بؤ نؤّ ًَْش و ًََِ دووس بُناسدآ. ئُواًََِْٗ..............
 



 

 46 

 نةرميان خؤشناو ِرَيزمانى كوردى

 يُطـٍَُ تايبـُتِ ناتًَـو   ًُْؼـاُْ ػـًَىَّ خؤيـإ دَطـؤسِٕ, ب    ُْٖذيَهذاس دًَٓـاوّ        
 ثًَؼبُْذَنإ يُى دَطشٕ. وَنى:ـ

 +  ئَُُ = يَُُ  يُ  
 +  ئُوَ = بُوَ  بُ  
 +  ئَُاُْ = يَُاُْ  يُ  
 +  ئُواُْ = يُواُْ  يُ  
 

 بؤَإ دَسنُوت.  يَُُوَ       
 دًَٓاوّ ًْؼاُْ

       َوَ   +  ئَُُ         +   يُ
 ثاػطشّ دووباسَ        ّ ًْؼاُْ دًَٓاو       ثًَؼبُْذ       
 
 : دًَٓاوّ خؤيٌ. 3

ّ واتــاوَ, نــُ خاوًًَْــُتِ و خاوَْــذاسٍ سِوودؤسيَهــُ يــُ دؤسَنــاِْ دًَٓــاو يــُ       
ِ طُسَنِ دًَٓـاوّ خـؤيٌ يـُ نشَـادمِ ْاوَسِاطـتِ صَـاِْ نىسديـذا        فؤسَ. ًَتدَطُيُْ

طًًَُّ )ْائاَـادَ(   ,ىيَطش(دووَّ )ط ,يُ, نُ بؤ ُٖس طٌَ نُطُناِْ يُنُّ )قظُنُس((خؤ)
 بُناسدٍَ, بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:

 

 خؤَإ   -خؤّ  
 خؤتإ   -خؤت  
 خؤيإ  -خؤّ  
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     دَضِ    بؤ    صاْهؤ.     خؤّ 
      دًَٓاوّ خؤيٌ بؤ نُطِ يُنَُِ تاى         

        دَضًَت    بؤ     صاْهؤ.    خؤّ
      ًَُِ تاىدًَٓاوّ خؤيٌ بؤ نُطِ طًَ         

     ئُّ ناسَّ ئُدماَذا.خىدّ خؤّ 
     دًَٓاوّ خؤيٌ               

 وَنى:ـ ,ُْٖذآ داس )خىد(ؾ وَنى دًَٓاويَهِ خؤيٌ بُناسديَت
 . ئُو ناسَّ ئُدماَذاوَ خىدّ خؤّ

دًَٓاوّ خؤيِ يُ سِووّ سَِطُص و  رَاسَ و دؤخُوَ بًَاليُُْ . يُ َُٖإ ناتًؼذا      
 وَنى: ,ٓاوّ خؤيِ )خؤ( يُ سِطتُدا بُ تًُْا دَسنُويَتدَػَِ دًَ

 داًْؼتبىوئ . خؤبُ  خؤئًَُُ دويََِٓ ئًَىاسَ يُ ثاسنِ ػاُْدَس 
 يُطٍَُُٖسوَٖا  ,دًَٓاوَ يهاوَنإ دَسدَنُيَت يُطٍَُدًَٓاوّ خؤيِ دطُ يُوَّ      

 وَنى: ,)ؾ,يؽ(ّ دُختهشدًْؽ دَسدَنُويَتَِؤسفًُ
 خؤػًإ -خؤػتإ  –خؤمشإ  –خؤػِ  – خؤػت –خؤػِ       

 
 :دًَٓاوّ ُٖيٌ.4

 وّ واتاوَ, نُ واتاّ خاوَْذاسيـُتِ دَطُيـَُِْ,   سِوودؤسيَهُ يُ دؤسَناِْ دًَٓاو يُ       
دا ئُسنِ ْاوَنُ يإ دًَٓاوَنـُّ ثـآ   سِطتُبآ يإ دًَٓاو و يًَُْى  خاوَُْنُػِ دَػآ ْاو

بؤ دًَٓـاوّ   (ِ, ٌٖئ)ِ فؤسَِْ نىسديذا ُٖسدوو يُ نشَادمِ ْاوَسِاطتِ صَادَطجًَشدسآ. 
 وَنى:ُٖيٌ بُناسدئَ.
 َـُٓ. ئِئــُّ نــتــًَبُ 

 تؤيُ.  ٌٖثًَٓىوطُنُ 
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 :دًَٓاوّ ٖاوبُؾـ 5
بُو دًَٓاواُْ دَوتشآ, نُ ٖاوبُػِ يًَُْىإ دوونُغ يإ دوو ػت دسوطت دَنات,         
دطُ يـُو  ,(يُنرت)يُنذٍ دَبًَتُ  يُطٍَُ (تش) و (يُى)ِ دًَٓاوّ ٖاوبُؾ بشيتًًُ يُ فؤسَ
 ؾ بُناسبًَٓني, ُٖسوَنى:ـ(يُنذٍ, يُنذوو)ُ دَتىاْني فؤسَ

 دًََْشئ. يـُنذّطـــهاآل بــؤ 
 دَْىوطًُٓوَ. يُنرتوتاسَنإ بؤ 

 

 : دًََٓاوّ ُْسيَِٓ )ُْيف(  -6
ِ ُْسيَِٓ فؤسَ ,ًَتْبُو دًَٓاواُْ دَوتشيَت نُ ُْسيَِٓ نُطًَو يإ ػتًَو سِادَطُيُ        

ئُطُسضِ ُْٖذآ داس ئـُّ   .(ًٖ  –ض )يُ نشَادمِ ْاوَسِاطتِ صَاِْ نىسديذا ثًَهذيَت يُ 
 ,نُطـآ  ,نـُغ )نُسَطـتُيُنِ تـش ديَـت, وَى     يُطـٍَُ بـَُيهى   ,دًَٓاوَ بُ تًُْا ْايـُت 

 , وَنى:ـ(يُنًَو ,يُنآ ,يُى ,ػتًَو ,ػتآ ,ػت ,نُطًَو
 

 نُغ ُْٖاتىوَ.  ًٖ   
 .َِ ُْبًًٓىػتًَه ض

     
 : تِدًَٓاوّ ضُْذيَ-7

ّ    ادًَٓاو وبُ        ُْ دَوتشيَت نُ سِيَزَّ نُطُنإ ياخىد ػـتُنإ ديـاسّ دَنـات و واتـا
ضـُْذ, ضـُْذَ,   )تِ بشيتًًـُ يـُ   ُناِْ دًَٓاوّ ضُْذيَفؤسَبُخؼآ. تِ و ثشطًاس دَضُْذيَ

 . (ضُْذّ, ًَٖٓذَ, ًَٖٓذّ, ئُوَْذَ, ئَُُْذَ .....
  .ّ َاوَتُوَئَُُْذَ  
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 : دًَٓاوّ دياس -8
ُ بُو دًَٓاواُْ دَوتشيَت نُ رَاسَّ نُطُنإ يإ ػتُنإ يُ         و دَقـذا ديـاسّ    سِطـت

و  و ئاػـهشا  دًَطُّ نُطـًَهِ ديـاس   واتايُنِ تش ئُو وػاُْ دَطشيَتُوَ, نُ يُ دَنُٕ. بُ
ُْٖذآ  ,(تُواو ,ُٖس ,طؼت ,َُٖىو)ُناِْ دًَٓاوّ دياس بشيتني يُ فؤسَصاْشاو بُناسدئَ, 

ٖـُس   ,َُٖىو ػتًَو ,َُٖىو نُطًَو )واتُ  ,نُسَطتُّ تشدا دئَ يُطٍَُاُْ فؤسَداس ئُّ 
 . وَى:(,...نُطًَو

 .ئاَادَبىوٕ َُٖىويإ 
 دًَٓاوّ دياس         

 دَسضىوٕ.  طؼتًإ  
 دًَٓاوّ دياس       

 

 : دًَٓاوّ ْادياس -9
بشّ ْاوّ نُطًَو يا طًاْذاسيَو يا ٖـُس ػـتًَهِ    تُوَ, نُ يُئُو دًَٓاواُْ دَطشيَ          

واتايُنِ تش  و ضًًُ, بُ تش بُناس دًََٖٓشيَت, بُآلّ ئُّ ْاوَ بُئاػهشايِ دياس ًًُْ نُ نًًَُ
ُناِْ دًَٓـاوّ  فؤسَ ػىيَِٓ نُطًَو يإ ػتًَهِ ْادياس دئَ. بُو دًَٓاواُْ دَوتشيَت نُ يُ

, ػــتًَو, يــُنآ, يــُنًَو نُطــًَونــابشا, ٖــني, , فًظــاس فــآلٕ,)بــشيتني يــُ  يؽْاديــاس
 وَى:.(ٖتذ...

 ناسَنُّ ئُدماَذا. فآلٕ        
 دًَٓاوّ ْادياس   
 

 . خؤّ نىػت يُنًَوئَُشِؤ 
 دًََٓاوّ ْادياس        
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 : دًَٓاوّ ثشطًاسّ  -10
داويَـو  سِوو بُو دًَٓاواُْ دَوتشآ نُ ثشطًاس يُ نُطًَو يإ ػتًَو يا ناتًَـو يـاخىد         
ُ  ,ناّ ,نآ)ِ دًَٓاوّ ثشطًاسّ بشيتًًُ يُ فؤسَدَنُٕ.  ٕ  ,ناَـ ٕ نا ,ناًَـا  ,بـؤ  ,َـُيا

 وَنى:. (. ٖتذيُنىآ .. ,ضُْذ
 ُْٖاتىوَ ؟نَِ 

 دًَٓاوّ ثشطًاسّ      
 ؟طىٍَ دىاُْ ناَُ

 دًَٓاوّ ثشطًاسّ      
 
  دًَٓاوّ يًَهذَس: -11

اتِ ْاوّ نُطًَو يإ ػتًَو بُناسدًََٖٓشيَت, نـُ  دً ئُو دًَٓاواُْ دَطشيَتُوَ نُ يُ       
ُ ؾ ثًَهُوَ دَبُطـتًَت و بُيُنـُوَ   سِطتُثًَؼرت طىتشابآ, ُٖسوَٖا دوو  يُنِ ئـاَيؤص  سِطـت

ّ سِطتُنِ ثُيىَطتذاس بُ ثاُيُطسًََُٖؼُ دًَٓاوّ يًَهذَس وَنى نُ .ُٕدَن)تًَهُأل( طاص
ُ ص يـُ ػا ّ ئـاَيؤ سِطتُنُ ُٖرَاس دَنشيَت, ضىْهُ سِطتًَُْى  ُ و ثا سِطـت ثًَـو ديَـت.    سِطـت
 ُناِْ دًَٓاوّ يًَهذَسيؽ بشيتني يُ )نُ, ٍ نُ(, وَنى:فؤسَ

 ثايتُختِ نىسدطتاُْ, ػاسيَهِ خؤػُ. نُُٖويًَش 
 ُْٖاتبىو, دَسنشا. نُ ّئُو قىتابًًُ

 
 ّ ثًَهٗاتُٓوَسِوودًَٓاو يُ دووَّ :  
وَنى )نآ, نـاّ, ئـُو, ّ,    ,هذيَت: يُ يُى وػُّ واتاداسّ طُسبُخؤ ثًَدًَٓاوّ طادَ -1

 . ِٖ, ئِ...ٖتذ(
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ياخىد ثًَؼـطش و   يَوياخىد ثاػطش يَوثًَؼطش يُطٍَُ: يُ وػُيُنِ طادَ دًَٓاوّ داسِراو -2
 ... ٖتذ(., ناَُ, ناَُيُ,ثاػطش ثًَهذيَت, وَنى )ئَُُ, ئُوَ, ئَُاُْ, ئُواُْ

ثًَهذيَت, وَنى )ٖـَُىو ػـتًَو,   : يُ دوو وػُّ واتاداس ياخىد صياتش دًَٓاوّ يًَهذساو -3
 َُٖىو نُطًَو, ُٖس نُطًَو,... ٖتذ(.

 
 طًًَُّ : دًَٓاو يُ سِووّ ئُسنُوَ

بهُس, بـُسناسّ  )دا ئُسى ببًًَٓت, واتُ ببًَتُ سِطتُبُػُ ئاخاوتِٓ دًَٓاو دَتىاْآ يُ      
ُ سِاطـتُوخؤ, ًْٗـاد, طـىصاسَ, تُواو   سِاطتُوخؤ, بُسناسّ ْا نـاسّ  , تُواونـُسّ  ّ ْـاو سنـ

 ...(.ْاتُواو
 .ّْإ دَخؤ َٔئُسنِ بهُس: 

 ّ بًِٓ.ئُوئُسنِ بُسناسّ سِاطتُوخؤ: َٔ 
 دََيًَِ. تؤئُسنِ بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ: بُ

 دىاُْ. خؤّئُسنِ ًْٗاد: 
 .ئَُاُْيُئُسنِ طىصاسَ: ْاَُنُ ِٖ 
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 ئاوةلَهاو

 ئاوََيٓاودؤسَناِْ 
 ّ واتاوَ: سِوويُ  ئاوََيٓاو -1

 ضؤًُْتِ ّئاوََيٓاو 

 ًْؼاُْئاوََيٓاو ّ 

 ْظيب ئاوََيٓاو ّ 

 ْادياسئاوََيٓاو ّ 

 ّ ثًُوَ:ـسِوو يُ ئاوََيٓاو  -2
 ثًُّ ضُطجاو 

 ثًُّ بُساوسد 

 ثًُّ باآل 

 ّ ثًَهٗاتُٓوَ:سِوويُ  ئاوََيٓاو -3
 طادَئاوََيٓاو ّ 

 داسِراوئاوََيٓاو ّ 

 يًَهذساوئاوََيٓاو ّ 

 :ئُسنُوَّ سِوويُ  ئاوََيٓاوـ 4 
 ُسّ ْاودياسخ 

 دياسخُسّ دًَٓاو 

 دياسخُسّ ئاوََيٓاو 

 دياسخُس و تُواونُسّ ناسّ ْاتُواو 
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 :ئاوََيٓاوضَُو و ثًَٓاطُّ 
صاساوَناِْ )ٖاوََيَٓاو, ُٖظًٓاظ, ئُوَ  ,يُ صَاِْ نىسديذا دطُ يُ صاساوَّ ئاوََيٓاو        

اِْ ئاخاوتٔ, نُ وَطـفٌ  بُػًَهُ يُ بُػُن. ئاوََيٓاويؽ بُناسدئَ ٖاوََيٓاظ, طًفُ .....(
يـإ  ْاويَو ياخىد دًَٓاويَو دَنات, بُٖؤيُوَ دَبًَتـُ تُواونـُسّ ْاويَـو يـإ دًَٓاويَـو      

 تُواونُسّ ناسيَهِ ْاتُواو.  ٕيائاوََيٓاويَهِ تش 
يـُ  و دًَٓـاوَ   , واتـُ دؤطـت و ٖـاوسِيَِ ْـاو    َوَدًَٓـاو و  ْاو ثُيىَطتُ بُ ئاوََيٓاو      
ًٖ  ًْؼاُْيُنِ َؤسفؤيؤرّ ًًُْ, بؤ ئُوَّ  ئاوََيهاسُٖسوَنى ْاو و  يؽئاوََيٓاودا. سِطتُ
دا ثُيىَطـتُ بـُ   سِطتُيُ  ئاوََيٓاوهشدِْ بَُيهى دياسي ,وّ سِوخظاسَوَ دياسّ بهشيَتسِوويُ 

 واتاوَ.
 

 ئاوةلَهاو جؤرةكانى 
 : (1)ّ واتاوَسِوويُ  ئاوََيٓاو. 1
  ّ ضؤًُْتِ:ئاوََيٓاوأ. 

 يُطـٍَُ خاطـًُت و ًْؼـاُْ دَطُيـُْآ,    و اُْ دَوتشيَـت نـُ ضـؤًُْتِ    اوئاوََيٓبُو        
ػـني   ,صَسد )ّ ضؤًُْتِ َُُٖدؤسَ, يُواُْ واتاّ سَِْـط ًْؼـإ دَدات   ئاوََيٓاوئُوَػذا 

, ياخىد طًفُت ًْؼـإ  (...ضُخ ,سِاطت)ضَُهِ دَوسوبُس سِادَطُيُْآ  ,(...طجٌ ,طىوس
 .(....الواص ,بُسئ ,ثإ ,قَُيُو)َ دَسدَبشِآ ياخىد ػًَى ,(...خؤؾسِوو ,سَِصيٌ)دَدات 
ئـاَشاصّ داْـُثاَيِ    ,تايبُتِضؤًُْتِ بُ ّئاوََيٓاودا بُ طؼتِ و ئاوََيٓاويُ بابُتِ        

سِؤَيًَهِ دياس دَبًٓٔ يـُ خظـتُٓثاَيِ ْاويَـو يـا      (َ)و ُْٖذآ داس ئاَشاصّ داُْثاَيِ  (ّ)
 يَو, وَنى:ـئاوََيٓاو يُطٍَُدًَٓاويَو 

                                                 
)د(, سِيَضَـاِْ نـىسدّ, بـُسطِ يُنـُّ     ِ َـاسف َمحاِْ سـاد بطـُسِيَىَ بـؤ: ئـُوسِ     ,بىوٕ يُّ بابُتُبؤ ػاسَصا -1

 .1992غذا, بُػِ طًًَُّ )ئاوََيٓاو(, نؤسِّ صاًْاسّ عًَشام/ دَطتُّ نىسد, بُ ,)وػُطاصّ(
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 ًاوّ دَػتُنِ بًَُٖضَ. ث
 ثًاو: ْاو

 ّ : ئاَشاصّ داُْثاأل
 ّ ْظيبئاوََيٓاودَػتُنِ: 

 ّ ضؤًُْتِئاوََيٓاوبًَُٖض: 
 قىتابًٌ صيشَى طُسدَنُويَت. 

 : ْاوقىتابٌ
 ّ : ئاَشاصّ داُْثاأل

 ّ ضؤًُْتِ ئاوََيٓاو: صيشَى
 ئًَىَّ تًَهؤػُس طُسبُسصٕ. 

 ئًَىَ: دًَٓاوّ طُسبُخؤ
 اُْثاأل: ئاَشاصّ دّ

 ّ ضؤًُْتِ ئاوََيٓاو: تًَهؤػُس
 ّ ضؤًُْتِ ئاوََيٓاو: طُسبُسص

 
 

 : ّ ًْؼاُْئاوََيٓاوب. 
ُ اُْ دَوتشيَت نُ دَطتًٓؼاِْ ْاوّ نُطـًَو يـإ ػـتًَو يـُ     ئاوََيٓاوبُو           دا سِطـت
َناِْ ًْؼاُْ ًَُٖؼُ دَبُٓ دوو ثاسضـُ, ثاسضـُيُنًإ دَنُويَتـُ ثـًَؽ     ئاوََيٓاودَنُٕ. 

ئـُّ دوو ثاسضـُيُ دَبٓـُ دياسخـُس بـؤ       ,تشيإ دَنُويَتُ دواّ ْاوَنُ نُّوَنُ و ثاسضُْا
دَبًَتُ ْاويَهِ  ّ ًْؼاُْ دَطتًٓؼإ بهشيَت, ئُوَئاوََيٓاوُٖس ْاويَو بُ  ُٖس بؤيُ ,ْاوَنُ
 ِ ًْؼاُْ يُ صاسّ نشَادمِ ْاوَسِاطتذا بشيتني يُ: َناْئاوََيٓاو .ْاطشاو
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 .ِ ًَْش و ًََِ ْضيو بُناسدٍَبؤ تان  ئُّ..... َ 
 .بؤ تانِ ًَْش و ًََِ دووس بُناسدآ  .. َ.ئُو..

 .بؤ نؤّ ًَْش و ًََِ ْضيو بُناسدآ  ئُّ ....اُْ 
 .بؤ نؤّ ًَْش و ًََِ دووس بُناسدآ  ئُو.....اُْ 

دَتىاْني بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ بُساوسد يُ ًَْىإ دًَٓاوّ ًْؼـاُْ و ئاوََيٓـاوّ ًْؼـاُْ        
 بهُئ :

 ئاوََيٓاوّ ًْؼاُْ دًَٓاوّ ًْؼاُْ
دؤسيَهُ يُ دؤسَنـاِْ دًَٓـاو             -1

 يُ سِووّ واتاوَ .
         َُٖىو ئُسنُناِْ ْاو دَبًٓـَِ -2

 بـــُسناسّ سِاطـــتُوخؤ, ,)بهـــُس
 ًْٗــاد, بــُسناسّ ْاسِاطــتُوخؤ, 

 طىصاسَ....(.                 

ًَِ ْاو دَّ.          -3      ًَُٖؼُ يُ د
او سِطتُدا يُ ػًَىَّ يـُى  يُ ْ -4

 دَّ. داثاسضُ
 
 
 
 
 

 دؤسيَهُ يُ دؤسَناِْ ئاوََيٓاو -1

 يُ سِووّ واتاوَ .
تًُْا ئـُسنِ دياسخـُسّ ْـاو     -2

 دَبًَِٓ.
بـُ   ًَُٖؼُ يُطـٍَُ ْـاو دَّ,   -3

ْاوَنُؾ دَبًَتـُ ْـاويَهِ    ٖؤيُوَ
 ْاطشاو .

ــاوّ   -4 ــتُدا ئاوََيٓ ــاو سِط ــُ ْ ي
ــُ   ــاُْ دَبًَتـ ــُ,  دووًْؼـ ثاسضـ

ثًَؽ ْاو و  ثاسضُيُنًإ دَنُويَتُ
 ُ ــ ــإ دَنُويَتـ ــُنُّ تشيـ                                                ثاسضـ

 ْاوَنُ.     دواّ
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  منىوُْ بؤ ئاوََيٓاوّ ًْؼاُْ:
 صيشَنُ. َنىسِ ئُّ
 دىاُْ.  ُنض ئُو
 ُْوَّ دواسِؤرٕ.  اُْنىسِ ئُّ
 بهشَِ.ُْ طىآل ئُو
 

 

  ّ ْظيب:َيٓاوئاوَز. 
واتـُ   ,اُْ دَوتشيَت, نُ واتانـُيإ بُطـرتاوَتُوَ بـُ وػـُيُنِ تـشَوَ     ئاوََيٓاوبُو       

 ُ ُ    سِاطتُوخؤ َُبُطتُنُ دياسّ ْانات, بَُيهى يـ وػـُيُنِ تـشَوَ    سِيَطـُّ ثُيىَْـذّ بـ
 واتانُّ دَسدَنُويَت.

يَهِ ئاوََيٓاوَُٖىو  , نُّ ضؤًُْتِ يُوَدايُئاوََيٓاو يُطٍَُ ْظبِّ ئاوََيٓاودًاواصّ     
 ّ ضؤًُْتِ صؤسبُيإ يُ دؤسّ طادَدإ. ئاوََيٓاوبُآلّ  ,واتُ ْاطادَٕ ,داسِراوٕ ْظبِ

 بـشيتني يُ صَاِْ نىسديذا بـُناسدئَ,   ْظبِّ ئاوََيٓاوئُو ثاػطشاُّْ نُ بؤ دسوطتهشدِْ 
 , وَنى:(اُْ, َنِ ,َ ,ئ ,ّ)يُ: 
 تذ.ُٖويًَشّ... ٖ ,عًَشاقٌ ,: نشَادمِ(ّ)
 ئ... ٖتذ.صيَشِ ,ئاػني ,: بُسدئ(ئ)
 بُٖاسَ... ٖتذ. ,ثايضَ ,صطتاُْ ,: ٖاويُٓ(َ)
 رْاُْ... ٖتذ. ,: ثًاواُْ(اُْ)
 : دَػتُنِ, خًًَُنِ,...ٖتذ.(َنِ)
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  :ّ ْادياسئاوََيٓاود. 
َيهى بُ ,اُْ دَوتشيَت نُ سِاطتُوخؤ دَاليُت يُ ػتًَهِ دياسيهشاو ْانُٕئاوََيٓاوبُو         

 . بُطرتاوَتُوَ واتانُّ بُ ضىاسضًَىَيُنِ دياسيهشاوَوَ
 ّ ْادياسَإ ُٖيُ:ئاوََيٓاويُ صَاِْ نىسديذا دوو دؤس 

وَ بُناسدئَ, َّ دًانُسئاوََيٓاوئُو نُسَطاُّْ نُ بؤ  :ّ دًانُسَوَّ ْادياسئاوََيٓاو. 1
ًإ ديَت, ئُّ يُطَُي (يُى ,ئِ)اُْ ئاوََيٓاوُْٖذآ داس ئُو  ,(نُ ,تش ,ديهُ ,دّ )بشيتني يُ

 ,وَى:دا يُبشّ يُنرت بُناسبًَٗٓشئَسِطتُ ٖاوََيٓاواُْ دَتىأْ يُ
 ئِ + دّ = ئًذٍ 
 هُيئٌ + ديهُ = ئًذ

 يُى + ديهُ = يُنذيهُ
 ناس دَنُّ.  دٍثًاوّ  يُطٍَُ

 ًًُْ.  ديهُ ِنُط ثًَىيظتِ بُ
ديـاسيهشدٕ  ّ ْاديـاسّ  ئاوََيٓـاو َطاُّْ نُ بؤ : ئُو نُسّ ْادياسّ دياسيهشدٕئاوََيٓاو. 2

 . (ئُوٖا ...... ,ئاوٖا ,وَٖا ,ئاوا ,وا)بُناسدئَ, بشيتني يُ 
 نُ ُٖس وَطفٌ ْانشيَت.  ,ّ بًينواًَهِ نضـ 

 .ئاوايُـ ْاصداس نضًَهِ 
 

 : يُ سِووّ ثًُوَئاوََيٓاو. 2
 ّ ثًُّ ضُطجاو: ئاوََيٓاوأ. 

, بـَُيهى  اتًَْىإ ًٖ  نُغ و ػتًَو ْانـ  وسد يُاُْ دَطشيَتُوَ نُ بُسائاوََيٓاوئُو        
واتـُ تـًُْا وَطـفِ     ,سِووتًُْا ثًُّ ُْطؤسِ و ضُطجاوّ ْاوَنُ ياخىد دًَٓاوَنـُ دَخاتـُ   
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 ,دَبًَتُ تُواونُسّ ْاو يإ دًَٓـاو يـإ نـاسّ ْاتـُواو     ,ْاوَنُ ياخىد دًَٓاوَنُ دَنات و
 .(.... ,خًَشا ,ئاصا ,صيشَى ,دىإ ,خشاخ ,باؾ)وَنى 
 ُ. صيشَنسِصطاس 
 ُ. دىاْطؤصإ 
 ُ. ئاصايطؤسإ 

 

   ّ ثًُّ بُساوسد:ئاوََيٓاوب. 
اُْ دَطشيَتُوَ نُ بُساوسد يُ ًَْىإ دوو نُغ يإ دوو ػـت دَنـُٕ, بـُ    ئاوََيٓاوئُو       

 ياطانُّ بُّ ػًَىَيُ:  .رتيإبُ باػرت و ضانرت دادَْآ يُ ئُويدؤسيَو يُنًَهًإ 
 ّ ثًُّ بُساوسدََيٓاوئاو= ضُطجاو + تش 

 باؾ + تش = باػرت
 ضاى + تش = ضانرت 

 صيشَى + تش = صيشَنرت  
 َ. صيشَنرتػًالٕ يُ ئاواص 

 
 

  ّ ثًُّ باآل:ئاوََيٓاوز. 
نؤََُيُ نُطـًَو يـإ    يُطٍَُنُ بُساوسد يُ ًَْىإ نُطًَو  ,ُْ دَطشيَتُوَئاوََيٓاوئُو       
 نؤََُيُ ػتًَو دَنُٕ.  يُطٍَُػتًَو 

  َناِْ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَيُ:دَطتىوس
 ّ ثًُّ باآل ئاوََيٓاوضُطجاو + تشئ =  .1

 باؾ + تشئ = باػرتئ
 ضاى + تشئ = ضانرتئ
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 ّ ثًُّ باآل ئاوََيٓاوبُساوسد + ئ =  .2
 باػرت + ئ = باػرتئ 
 ضانرت + ئ = ضانرتئ

  ّ ثًُّ باآلئاوََيٓاوتًَهشِا + بُساوسد = يُ ,طؼتيُ ,َُٖىويُ .3
 ئاواص يُ َُٖىو نضُنإ دىاْرتَ. 

 ّ ثًُّ باآلئاوََيٓاوُٖسَ + ضُطجاو =  .4
 ناَُسإ قىتابٌ ُٖسَ صيشَنِ ثؤيُنُيُتِ.

  
 

 ّ ثًَهٗاتُٓوَ: سِوويُ  ئاوََيٓاو. 3
 ّ ثًَهٗاتُٓوَ ثًَهذيَت يُ: سِوويُ  ئاوََيٓاو       

 :ـ ّ طادَئاوََيٓاوـ 1
يُى وػُّ واتـاداسّ طـُسبُخؤ ثًَـو ديَـٔ, وَنـى:       نُ يُاُْ دَوتشيَت, ئاوََيٓاوبُو       

 )دىإ, ثاى, صيشَى, طىوس, يًَز, خشاخ, باؾ, بُسص, قىسغ,...ٖتذ(.
 سِصطاس صيشَنُ.  
 ْاصداس دىاُْ.

 :ـّ داسِراوئاوََيٓاوـ 2
و ثًَؼطشيَو, ياخىد ثاػطشيَو يـاخىد   وػُيُنِ طادَ اُْ دَوتشيَت نُ يُئاوََيٓاوبُو       
 ونًإ ثًَو ديَت.ُٖسدو

 بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَٕ:ـ يؽّ داسِراوئاوََيٓاوياطاناِْ طاصنشدِْ 
 ّ داسِراوئاوََيٓاوأ ـ ثًَؼطش + ْاو = 

 هاسبآ + ناس = بًَ
 ٗؤؾبآ + ٖؤؾ = بًَ
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 ًَٗضبآ + ًَٖض = بًَ
 بُ + ًَٖض = بًَُٖض

 بُ + دُسط = بُدُسط
 ّ داسِراوئاوََيٓاوُْ, اِْ, َنِ...ٖتذ( = ب ـ ْاو + ثاػطش )ّ, ئ, ٕ, ؤأل, َوَس, داس, ا

 دًٗإ + ّ = دًٗاِْ
 صيَشِ + ئ = صيَشِئ

 ػُسّ + ٕ = ػُسَٔ
 نشّ + ؤأل = نشَؤأل

 بُخت + َوَس = بُختُوَس
 ثًاو + اُْ = ثًاواُْ
 نىسِ + اِْ = نىسِاِْ

 خًَأل + َنِ = خًًََُنِ
 تشغ + ْاى = تشطٓاى
 ٖاوئ + َ = ٖاويُٓ

 فًًََباص فًَأل + باص =
 طىود + َُْذ = طىودَُْذ

 غُّ + طني = غَُطني
 دسؤ + صٕ = دسؤصٕ

 ّ داسِراوئاوََيٓاوّ طادَ = ئاوََيٓاو)ُْ, ْا( +  ّدـ ـ ثًَؼطش
 ُْ + خؤؾ = ُْخؤؾ
 ُْ + طاغ = ُْطاغ
 ْا + ثاى = ْاثاى
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 ْا + خؤؾ = ْاخؤؾ
ُ   ثاػطش )اِْ, ا, ؤ+ّ طادَئاوََيٓاو ـد يهـُ, اى( =  , نًًـُ,  نُ, َيُ, ؤَيـُ, يـٌ, نُيـ

 ّ داسِراوئاوََيٓاو
 تُخت + اِْ = تُختاِْ

 سَِم + اِْ = سَِقاِْ
 ثًع + ؤنُ = ثًظؤنُ
 تشؾ + ؤنُ = تشػؤنُ
 طُوص + ََيُ = طُوصََيُ
 باسيو + َيُ = باسيهُيُ
 ُْسّ + ؤَيُ = ُْسَؤَيُ
 وسد + ؤَيُ = ُْسَؤَيُ
 وسد + يٌ = وسديٌ

 دىإ + نُيُ = دىاْهُيُ
 نًًُ = دىاْهًًُدىإ + 

 بُسص + ؤَيهُ = بُسصؤَيهُ
 طجِ + يهُ = طجًًهُ

 ْاىسِووٕ + اى = سِوو
 ّ داسِراوئاوََيٓاوه ـ ثًَؼطش + سَِطِ ناس = 

 ُْ + َش = َُْش
 بــ + ويَش = بىيَش

 بــ + نىر = بهىر
 ّ داسِراوئاوََيٓاووـ سَِطِ ناس + ثاػطش = 
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 ْىوغ + َى = ْىوطُى
 طُسِ + ؤى = طُسِؤى

 صإ + ا = صاْا
 ّ داسِراوئاوََيٓاوّ طادَ + ثاػطش = ئاوََيهاسص ـ 

 طُس + َنِ = طُسَنِ
 
 ّ يًَهذساو:ئاوََيٓاوـ 3

ياطاناِْ طاصنشدِْ  .وػُيُى يإ صياتش ثًَو ديَت اُْ دَوتشيَت, نُ يُئاوََيٓاوبُو         
 بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَٕ: يؽّ يًَهذساوئاوََيٓاو

 ّ يًَهذساواوََيٓاوئـ ْاو + ْاو = 1
 طُسدٕ + بًىوس = طُسدٕ بًىوس

 بُرٕ + ضٓاس = بُرٕ ضٓاس
 ّ يًَهذساوئاوََيٓاوّ طادَ = ئاوََيٓاوـ ْاو + 2

 خؤؾسِوو+ خؤؾ =  سِوو
 تُْط دأل + تُْط = دَي

 ذسيَزدَطت + دسيَز = دَطت
 سَِؾ + سَِؾ = بُخت بُخت 

 ّ يًَهذساوئاوََيٓاوـ ْاو + ْاوّ بُسناس = 3
 س + ػهاو = طُسػهاوطُ

 دأل + طىوتاو = دَيظىوتاو
 ّ يًَهذساوئاوََيٓاوـ ْاو + بُ + ْاو = 4

 قىسِ + بُ + طُس = قىسِبُطُس
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 بُخاألسِوو+ بُ + خاأل =  سِوو
 ّ يًَهذساوئاوََيٓاوّ طادَ + ْاو = ئاوََيٓاوـ 5

 خؤؾ + باوَسِ = خؤؾ باوَسِ
 ثشِ + طىود = ثشِطىود

 ّ يًَهذساوئاوََيٓاوَ + ْاو =  ّ طادَ +ئاوََيٓاوـ 6
 باآلست + َ + باآل = نىستُىن

 ثري + َ + ًََشد = ثريًَََشد
 ّ يًَهذساوئاوََيٓاوـ ْاو + سَِطِ ناس = 7

 دىاصئاػتِ + خىاص = ئاػتً
 طُس + بُطت = طُسبُطت

 ىرنثًاو + نىر = ثًاو
 ّ يًَهذساوئاوََيٓاوّ طادَ + سَِطِ ناس = ئاوََيٓاوـ 8

 ني = دووسبنيدووس + ب
 سَِؾ + ثؤؾ = سَِػجؤؾ
 سِاطت + طؤ = سِاطتطؤ

 ّ يًَهذساوئاوََيٓاوـ رَاسَ + ْاو = 9
 دوو + دأل = دوودأل

 ضىاس + ضاو = ضىاسضاو
 ّ يًَهذساوئاوََيٓاوسَِطِ ناس =  ب + ّ طادَ +ئاوََيهاسـ 10

 صؤس + بًَآ = صؤسبًَآ
 ّ يًَهذساو ئاوََيٓاو=  ّ طادَ + سَِطِ ناس + ثاػطشّ )َس(ئاوََيهاسـ 11

 ؤسنُّ + خؤ + َس = نُخم
 



 

 64 

 نةرميان خؤشناو ِرَيزمانى كوردى

 ئاوََيٓاو يُ سِووّ ئُسنُوَ -4
ُ َُٖىو ئُسنًَو يُ  َِبُآلّ ْاتىاْ ًَت,دا ئُسى ببًٓسِطتُيُ  َِدَتىاْ ئاوََيٓاو        دا سِطـت

 , نُ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَٕ:ًَت, ضىْهُ ئُسنُناِْ دياسيهشاوَببًٓ
 وَنى: سخُسّ ْاو,دَبًَتُ ديا ئاوََيٓاو -1

 ئُّ ........َ   دياسخُس 
 بهشَِ.   ُطىَي ئُّ

  ئُو ......َ     دياسخُس
 ٖات.  صيشَىنىسِيَهِ 

 , وَنى:دًَٓاو و دياسخُسّ دَبًَتُ تُواونُس -2
 طُسدَنُوٕ.  ًَهؤػُسئًَىَّ ت

 وَنى: ,تُواونُسّ ناسّ ْاتُواودياسخُس و دَبًَتُ  -3
 ُ. صيشَنسِصطاس 

 ُ. انثرووسَنُ 
 وَنى: دَبًَتُ دياسخُسّ ئاوََيٓاوّ تش, -4

 ٖات. ضاوػنيّ باَيابُسصنضًَهِ 
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 ضاوط
 

 ضَُو و ثًَٓاطُّ ضاوط
 سِووّ ثًَهٗاتُٓوَ يُنُّ: ضاوط يُ
 أ ـ ضاوطِ طادَ

 ب ـ ضاوطِ داسِراو
 :ز ـ ضاوطِ يًَهذساو

 دووَّ: ًْؼاُّْ ضاوط
 :طًًَُّ : قُدّ ضاوط

 ِ ناسضىاسَّ : قُدّ ضاوط و سَِط
 ثًَٓاطُّ سَِط

 دؤسَناِْ سَِط 
 )قُدّ ضاوط(سَِطِ سِابىسدووـ 1
  سَِطِ سِاُْبىسدوو -2

 يُنُّ: ضاوطِ)ئُيفِ( 
 دووَّ: ضاوطِ) يائِ(
 طًًَُّ: ضاوطِ )واوّ(
 ضىاسَّ: ضاوطِ )تائِ(
 ثًَٓذُّ : ضاوطِ)داىل(
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 ضاوط
 ضَُو و ثًَٓاطُّ ضاوط

ُ   يُ       ِ  صاساوَ صَاِْ نىسديذا دطـُ يـ ريَـذَس, طُسضـاوَ,    )ّ ضـاوط, صاساوَنـاْ
ضاوط وػُيُنُ يا طُسضاوَيُنُ بؤ دسوطتهشدِْ ناسّ  .َُطذَس,... ٖتذ( بُناسدئَ

ُ  سِ سِطـتُدا نشدَوَيـُى ثًؼـإ دَدات, بـُآلّ ئـُّ نشدَوَيـُ        ابىسدوو و ْاو, نـُ يـ
 رَاسَ و ناتًؼِ تًَذا ًًُْ. ,ْاخشيَتُثاأل نُطًَو يإ ػتًَو

 
 ضاوطثؤَيًَٓهشدِْ 

 سِووّ ثًَهٗاتُٓوَ يُنُّ: ضاوط يُ
 سِووّ ثًَهٗاتُٓوَ ضاوط دَبًَتُ طآ دؤسَوَ: يُ 

 : أ ـ ضاوطِ طادَ
ذيَت و بـُ )ٕ( نؤتـايِ ديَـت, وَنـى:     وػُيُنِ واتاداسّ طـُسبُخؤ ثًَهـ   يُ        

 (.......)َشدٕ, طىوتإ, سِووخإ, نُوتٔ, خُوتٔ
 ب ـ ضاوطِ داسِراو:

ذيَت, إ ثاػطشيَو يإ ُٖسدوونًإ ثًَههِ طادَ يُطُأل ثًَؼطشيَو يضاوطًَ يُ         
 بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:

 ـ ثًَؼطش + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ داسِراو1
 سِؤ + ضىوٕ = سِؤضىوٕ
 دا + خظنت = داخظنت
 بُس + دإ = بُسدإ

 هشدٕتًَ تآ + نشدٕ =
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 ـ ضاوطِ طادَ + ثاػطش = ضاوطِ داسِراو2
 دُْوَبشدٕ + َوَ = بش

 ػهإ + اْذٕ = ػهاْذٕ
 ـ ثًَؼطش + ضاوطِ طادَ + ثاػطش = ضاوطِ داسِراو3

 تآ + نشدٕ + َوَ = تًَهشدُْوَ
 بُس + دإ + َوَ = بُسداُْوَ

 : ز ـ ضاوطِ يًَهذساو
          ُ دوو وػـُ يـإ صيـاتش ثًَـو ديَـت, بَُـُسدآ        بُو ضاوطاُْ دَوتشيَـت نـُ يـ

دِْ ضــاوطِ يًَهــذساويؽ بَُؼــًَىَيُّ ياطــاناِْ طــاصنش .وػــُيُنًإ ضــاوط بــآ
 خىاسَوَٕ:

 ـ ْاوّ طادَ + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو1
 دَطت + نُوتٔ = دَطتهُوتٔ

 ػُسِ + نشدٕ = ػُسِنشدٕ  
 ياسَُتِ + دإ = ياسَُتًذإ

 ـ ْاوّ داسِرساو + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو2
 طُسَا + بىوٕ = طُسَابىوٕ
 خىاسدٕ ضًهاو + خىاسدٕ = ضًهاو

 طشتٔ+ طشتٔ = سِيَطاسِيَطا 
 ـ ْاوّ يًَهذساو + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو3

 خىاسدَٕاطتاو + خىاسدٕ = َاطتاو
 نشدٕ+ نشدٕ = َاَيئاوايِ  يَِاَيئاوا
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 ـ دووباسَنشدُْوَّ ْاو + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو4
 نىٕ نىٕ + نشدٕ = نىٕ نىٕ نشدٕ

 بىوٕ نىٕ نىٕ + بىوٕ = نىٕ نىٕ
 ـ ْاوّ داسِراو + ضاوطِ داسِراو = ضاوطِ يًَهذساو5

 دًَطُ + نشدُْوَ = دًَطُنشدُْوَ
 ضًهاو + خىاسدُْوَ = ضًهاو خىاسدُْوَ

 ـ ْاوّ طادَ + ضاوطِ داسِراو = ضاوطِ يًَهذساو6
 دَطت + َُٖيربِئ = دَطت َُٖيربِئ

 هُوتٔضاو + ثآ نُوتٔ = ضاوثًَ
 دَ = ضاوطِ يًَهذساوـ فشيَضّ ْاوّ + ضاوطِ طا7

 يُٖؤؾ + ضىوٕ = يُٖؤؾ ضىوٕ
 يُبري + نشدٕ = يُبرينشدٕ

 ـ فشيَضّ ْاوّ + ضاوطِ داسِراو = ضاوطِ يًَهذساو8
 ٖاتُٓوَبُبري + ٖاتُٓوَ = بُبري
 نشدُْوَيُبري + نشدُْوَ = يُبري

 ـ ئاوََيٓاوّ طادَ + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو9
 بًَٓذ + نشدٕ = بًَٓذنشدٕ

 ؤؾ + نشدٕ = خؤػهشدٕخ
 ـ ئاوََيٓاوّ داسِراو + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو10

 بًَُٖض + نشدٕ = بًَُٖضنشدٕ
 ُْخؤؾ + نُوتٔ = ُْخؤؾ نُوتٔ
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 ـ ئاوََيٓاوّ يًَهذساو + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو11
 دَيدؤؾ + نشدٕ = دَيدؤػهشدٕ

 دَيؼاد + بىوٕ = دَيؼادبىوٕ
 سَِػهشدٕووسِوو سَِؾ + نشدٕ = سِ

 ـ دووباسَنشدُْوَّ ئاوََيٓاو + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو12
 نشدٕوسد وسد + نشدٕ = وسدوسد
 بىوٕوسد وسد + بىوٕ = وسد وسد

 ـ ئاوََيٓاوّ طادَ + ضاوطِ داسِراو = ضاوطِ يًَهذساو13
 ْىآ + نشدُْوَ = ْىيَهشدُْوَ
 تًز + نشدُْوَ = تًزنشدُْوَ

 راو + ضاوطِ داسِراو = ضاوطِ يًَهذساوـ ئاوََيٓاوّ داس14ِ
 بًَُٖض + بىوُْوَ = بًَُٖضبىوُْوَ

 ـ ئاوََيٓاوّ يًَهذساو + ضاوطِ داسِراو = ضاوطِ يًَهذساو15
 دَيظاسد + نشدُْوَ = دَيظاسدنشدُْوَ
 دَيدؤؾ + نشدُْوَ = دَيدؤػهشدُْوَ

 ـ ئاوََيهاسّ طادَ + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو16
 = صؤسنشدٕصؤس + نشدٕ 

 نُّ + نشدٕ = نَُهشدٕ
 ـ ئاوََيهاسّ داسِراو + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو17

 يُْاو + ضىوٕ = يُْاوضىوٕ
 يُْاو + بشدٕ = يُْاوبشدٕ
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 ـ وػُيُى َاْاّ طُسبُخؤّ ُْبًَت + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو18
 واص + ًَٖٓإ = واصًَٖٓإ

 ْكىوّ + بىوٕ = ْكىوّ بىوٕ
 اصّ طُسطىسَِإ + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساوـ ئاَش19

 داخ + خىاسدٕ = داخدىاسدٕ
 ئاخ + خىاسدٕ = ئاخدىاسدٕ

 ـ ئاَشاصّ طُسطىسَِإ + ضاوطِ داسِراو = ضاوطِ يًَهذساو20
 ئاخ + َُٖيهًَؼإ = ئاخ َُٖيهًَؼإ

 ـ ثاستًهٌ + ضاوطِ طادَ = ضاوطِ يًَهذساو21
 خؤصطُ + خىاسدٕ = خؤصطُ خىاسدٕ

 
 دووَّ: ًْؼاُّْ ضاوط

ُّ ْىوْـُؾ يُطـُأل ئـُّ ثًَـٓر     ئصَاِْ نىسديذا ضاوط بُ )ٕ( نؤتايِ ديَت,  يُ      
نُواتـُ   ( ثًَهـذًََٖٓٔ, ًْؼـاُّْ ضـاوط  ديَت و بُ يُنُوَ )ثًتاُْ )وو, ّ, د, ا, ت(
ضـاوط بُيُنـُوَ دَبٓـُ ًْؼـاُّْ ضـاوط, ْـاوّ ئـُّ         َّؤسفًُِ ثـًَؽ )ٕ( و )ٕ( 

 ؼًَىَّ خىاسَوَ:َبُْذَ, بُثًتُنُّ ثًَؽ خؤيُوَ بُ   ّ ضاوطًؽًْؼاْاُْ
 .............ضىوٕ, بىوٕ. :ضاوطِ واوّ)ووٕ(
 ..............نشِئ, فشِئ.  :ضاوطِ يائِ)ئ(
 ................نشدٕ, بشدٕ :ضاوطِ داىل)دٕ(
 .............طىوتإ, ػهإ :ضاوطِ ئُيفِ)إ(
 ...............نُوتٔ, خُوتٔ: ضاوطِ تائِ)تٔ( 
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 :طًًَُّ : قُدّ ضاوط
و  صاساوَ ,قـُدّ ضـاوط   البشدِْ )ٕ(ّ ضاوط, قُد دسوطت دَبًَت, دطُ يُ بُ       

ساَيُتِ تشيؽ دَطشيَتُخؤ, وَنى )بٓاغُّ ضاوط, سَِطِ سِابىسدوو, سِابىسدووّ ْضيـو(,  
 بهُيُٓوَ: ِووْصياتش سِ ّ خىاسَوَنُواتُ دَتىاْشآ يُّ ًًَٖهاسيًُ

 ابىسدووبٓاغُّ ضاوط = سابىسدووّ ْضيو = سَِطِ سِ = وطقُدّ ضا
 ُٖسوَنى ئُّ منىوْاُّْ خىاسَوَ:

 )قُدّ ضاوط, بٓاغُّ ضاوط, سِابىسدووّ ْضيو, سَِطِ سِابىسدوو(   ضاوط  
 ًَٖٓا                       ًَٖٓإ           
 ػها                        ػهإ          
 بشد                         بشدٕ            
 خىاسد                       خىاسدٕ         

 وتاىط                        وتإ        ىط
 سِرا                         سِرإ           
 دصّ                           دصئ        
 نشِّ                           نشِئ        

 ػىػت                                ػىػنت 
 نُوت                         نُوتٔ        
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 ضىاسَّ : قُدّ ضاوط و سَِطِ ناس
و سَِط بُناسديَٓٔ, بُٖؤيُوَ  ُٖسدوو صاساوَّ قُد إصَاِْ نىسديذا صَاُْواْ يُ      

ناسّ سِاُْبىسدوو,  ُطتُٓوَ بناسّ سِابىسدوو, و)سَِط(يؽ دَيبُ )قُد( دَيبُطتُٓوَ بُ
بُآلّ يَُُٖإ ناتًؼذا ُْٖـذآ صَاْـُواْاِْ تـش )سَِط( بـؤ سِابـىسدوو و سِاْـُبىسدوو       

 بُناسديَٓٔ, واتُ )سَِطِ سِابىسدوو( و )سَِطِ سِاُْبىسدوو( بُناسديَٓٔ.
 ثًَٓاطُّ سَِط

, ضاوط وَسدَطرييَت و, دَبًَتُ بُػًَو يُ ثًَهٗاتُّ ضـاوط  ئُو بُػُيُ نُ يُ       
دَنشآ و ػِ ُٖسَ صؤسّ سَِطِ ناس وَنى َؤسفًًَُهِ بُْذ طـُيش يَُُٖإ ناتًؼذا بُ

 ت.يًََْاستًُْا بُنا بُ
 دؤسَناِْ سَِط 

 )قُدّ ضاوط(:سَِطِ سِابىسدووـ 1
صَاِْ نىسديذا َُٖىو  البشدِْ )ٕ(ّ ضاوط دسوطت دَبًَت. يُ ئُو سَِطُيُ, نُ بُ   

ـ  سَِطُناِْ سِابىسدوو بُ فًُـُ )وو, ّ, د, ا, ت( نؤتايًـإ ديَـت    ٓر َؤسيُنآ يُّ ثًَ
صَاِْ نىسديًا بُ )ٕ( نؤتـايِ ديَـت... بـُ البشدْـِ ئـُّ )ٕ(َ       ))َُٖىو ضاوطآ يُ

   .(1)ابشدووّ فُسَإ دَطت دَنُوآ((سَِطِ سِ
 )قُدّ ضاوط(سَِطِ سِابىسدوو   ضاوط 

 ضىوٕ           ضىو
 نشِئ           نشِّ

                                                 
(, 65)ؤََُيُّ سؤػٓبريّ نىسد, بُغذا, ر, نسَِطِ فُسَإ, ط. سِؤرّ نىسدطتإ وسيا عىَُس ئَُني, نات و - 1

1984 ٍ ,78. 
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 بشدٕ            بشد
 طىوتاتإ        طىو

 نُوتنُوتٔ        
  سَِطِ سِاُْبىسدوو: -2
ُ  ئُو بُػُيُ, نُ يُ ضاوط وَسدَطرييَت, يُ       البشدْـِ   صؤسبُّ ساَيُتُناًْؼذا بـ

ُ   ,دَنشآابـىسدوو, سَِطـِ سِاْـُبىسدوو طـاص    َؤسفًُُناِْ سَِطِ سِ البشدْـِ   نُواتـُ بـ
ِ ساَيُتِ و بىوِْ ُْٖذَّ ابىسدوو َؤسفًُُناِْ سِ سَِطـِ سِاْـُبىسدوو طـاص     ,فؤْؤيـؤد

 دَنشآ, بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:
 يُنُّ: ضاوطِ)ئُيفِ( 

ــؤسفًُِ )ا(ّ سِ        ــاوط و َ ــُوا )ٕ(ّ ض ــُسِبىو, ئ ــاوطُنُ تًَج ــُس ض ــىسدوو ئُط اب
 الدَبُئ, سَِطِ سِاُْبىسدوو طاصدَنشيَت, وَنى:

  سَِطِ سِاُْبشدوو           ضاوط 
 نًَأل   نًَآلٕ                 
 ًَٖٔ      ًَٖٓإ              
 ػًٌَ      ػًَالٕ              

         ُ البشدْـِ )ٕ(ّ ضـاوط و طـؤسِيِٓ     بُآلّ ئُطُس ضاوطُنُ تًَُٓثـُسِبىو, ئـُوا بـ
 وَنى: ,َؤسفًُِ )ا( بؤ )آ( دسوطت دَنشآ

  سَِطِ سِاُْبشدوو           ضاوط 
 ػهآ                  ػهإ 
 بشرآ                  بشرإ  

 خٓهآ               خٓهإ  
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 دووَّ: ضاوطِ) يائِ(
و تًَُٓثـُسِ بـُٖؤّ    ضاوطِ يـائِ تًَجـُسِ   دسوطتهشدِْ سَِطِ ناسّ سِاُْبىسدوو يُ     

 البشدِْ )ٕ(ّ ضاوط و )ّ( سِابىسدوو دَبًَت, وَنى:
 سَِطِ ناس                 ضاوط

 نشِ    نشِئ                  
 فشِ    فشِئ                   
 بشِ     بشِئ                   
 يُسص    يُسصئ                 
 طًًَُّ: ضاوطِ )واوّ(

فًُِ )وو(, ئُوَ بُ البشدْـِ )ٕ(ّ ضـاوط و َـؤس   بىو,  ئُطُس ضاوطُنُ تًَُٓثُسِ     
 اُْبىسدوو دسوطت دَنشيَت, وَنى:سَِطِ ناسّ سِ

 سَِطِ سِاُْبىسدوو             ضاوط   
 ض        ضىوٕ                  
 ب        بىوٕ                   

 بىو, ئُوَ تًُْا )ٕ(ّ ضاوط الدَدَيـٔ و سَِطـِ نـاس     بُآلّ ئُطُس ضاوطُنُ تًَجُسِ    
سدوو )قـُدّ ضـاوط( وَى يـُى    ىطاصدَنشيَت, يًَشَػذا سَِطِ سِاُْبىسدوو و سَِطِ سِابـ 

 وُْ:دَبًَت, بؤ منى
 )قُدّ ضاوط(سَِطِ سِابىسدوو     سَِطِ سِاُْبىسدوو      ضاوط

 دسوو       دسووٕ          دسوو                      
 طشوو       طشووٕ         طشوو                       
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 ضىاسَّ: ضاوطِ )تائِ(
  ُ خـىاسَوَ  بـُّ ػـًَىَيُّ    ,ضـاوطِ )تـائِ(   دسوطتهشدِْ سَِطِ ناسّ سِاْـُبىسدوو يـ

 دَبًَت:
ـ بُػًَو يُ ضاوطِ )تائِ( بُٖؤّ البشدِْ )ٕ(ّ ضاوط و )ت(ّ سِابـىسدوو, سَِطـِ   1

 ناس دسوطت دَبآ, وَنى:
 سَِطِ ناسّ سِاُْبىسدوو           ضاوط

 فشؤؾ       فشؤػنت              
 طش        طشتٔ                 

ذسوطـت  يًَ(ّ ضاوط, سَِطـِ ناسيـإ   ضاوطِ )تائِ( بُٖؤّ البشدِْ )ٕ ـ بُػًَو ي2ُ
 دَبآ, واتُ ُٖسوَنى )سَِطِ سِابىسدوو, قُدّ ضاوطِ(ّ ىلَ ديَت, وَنى:

 سَِطِ ناس                ضاوط 
 بًظت     بًظنت              

 بُطت   بُطنت                
 ثُسطت     ثُسطنت            

اُّْ نُ ثًَؽ ًْؼاُّْ ضاوطِ )تـٔ(,  , بُتايبُتِ ئُو ضاوط(تائِ)ـ ُْٖذآ ضاوطِ 3
 ُ ًَؽ ئـُّ ثًتـُ ُْبضويَٓـُؾ, بضويَٓـِ )ا, َ( ديَـت, يـُّ         ثًتِ ُْبضوئَ ديَت, و يـ ثـ

سَِطِ ناسيإ  ,ساَيُتُػذا بُٖؤّ البشدِْ )تٔ( و طؤسِيِٓ ثًتِ بضويَِٓ )ا, َ( بؤ )آ(
 وَنى: واتُ يًَشَدا دياسدَّ فؤْؤيؤدِ سِوودَدات, ذسوطت دَبًَت,يًَ
 سَِطِ ناسّ سِاُْبىسدوو           وطضا
 وتٔ                    ثاَيًَىآلثا

 ظُػاستٔ                   ظُػًَش
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بُتايبُتِ ئُو ضاوطاُّْ نُ ثًتِ ثًَؽ ًْؼاُّْ ضـاوط   ُْٖذيَو ضاوطِ )تائِ(, -4
بشيتني يُ )غ,ؾ(, يُّ ساَيُتُػذا بُ ٖؤّ البشدِْ )تـٔ( و طـؤسِيِٓ ثًتـِ )غ( بـؤ     

 ,ئًٓذا سَِطِ ناسّ سِاْـُبىسدوو دسوطـت دَبًَـت    )ص(, و ثًتِ)ؾ( بؤ ثًتِ )ر(,ثًتِ
 واتُ يًَشَدا دياسدَّ فؤْؤيؤدِ سِوودَدات, وَنى:

 سَِطِ ناسّ سِاُْبىسدوو           ضاوط
 خىاص    خىاطنت                 

 طُطنت                      طُص
 نىػنت                       نىر

 (1)نت                      ثاسيَضثاساط
 ضًَز ضًَؼنت                      
 سِيَزسِيَؼنت                        

ــاِسؤٕ, ضــىْهُ         -5 ــتىوس ْ ــُ طــُس دَط ــُ ي ــاوطِ)تائِ( ٖــُٕ, ن ــذَيو ض ُْٖ
   ٕ  ,طؤسِاْهاسيًُناًْإ يُطٍَُ دَطتىوسَناِْ دسوطتهشدِْ )سَِطـِ نـاس( صؤس دًـاواصتش

ٖـُس بؤيـُ    ,ٕهاسيًُنإ يُ منىوُْيُنُوَ بؤ منىوُْيُنِ تش صؤس دًـاواص ُٖسوَٖا طؤسِاْ
 وَنى: ,ئُّ منىوْاُّْ خىاسَوَ بُ بَِ دَطتىوس دًَََُٓٓوَ و بُ ْاواصَ يُقَُيُّ دَدسئَ

 سَِطِ ناسّ سِاُْبىسدوو           ضاوط
 سِؤيؼنت                    سِؤ
 ػىػنت                    ػؤ

                                                 
1
ئًٓذــا طؤسِاْهاسيًــُناِْ تــش  يــُّ منىوُْيــُدا ثًتــِ)ا(يؽ بــؤ ثًتــِ )َّ( طــؤسِدساوَ, 

 سِووياْذاوَ.
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 ىلَ / بًَز               طىتٔ      
 ْىوطنت                     ْىو

 
 ثًَٓذُّ : ضاوطِ)داىل(

   ُ بـُّ ػـًَىَيُّ خـىاسَوَ     ,(داىلضـاوطِ )  دسوطتهشدِْ سَِطِ نـاسّ سِاْـُبىسدوو يـ
 دَبًَت:

سِابـىسدوو, سَِطـِ    (ّد( بُٖؤّ البشدِْ )ٕ(ّ ضـاوط و ) داىلـ بُػًَو يُ ضاوطِ )1
 :, وَنىناس دسوطت دَبًَت

 سَِطِ ناسّ سِاُْبىسدوو           ضاوط
 خىيَٓذٕ                    خىئَ  

 َش   َشدٕ                    
ٕ(, د, بُتايبُتِ ئُو ضاوطاُّْ نُ ثًَؽ ًْؼاُّْ ضـاوطِ ) )داىل(ـ ُْٖذآ ضاوطِ 3

 ُ ًَؽ ئـُّ ثًتـُ ُْبضويَٓـُؾ, بضويَٓـِ )ا, َ( ديَـت, يـُّ         ثًتِ ُْبضوئَ ديَت, و يـ ثـ
سَِطـِ   ,ٕ( و طـؤسِيِٓ ثًتـِ بضويَٓـِ )ا, َ( بـؤ )آ(    دٖؤّ البشدْـِ )  َيُتُػذا بُسا

 وَنى: واتُ يًَشَدا دياسدَّ فؤْؤيؤدِ سِوودَدات, ذسوطت دَبًَت,يًَناسيإ 
 سَِطِ ناسّ سِاُْبىسدوو           ضاوط

 طجاسدٕ                 طجًَش
 ضًَٔ       ضاْذٕ            
 ًَْش           ْاسدٕ          
 طًَٔ             طُْذٕ      

 بشرئَ                بشراْذٕ  
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ــىْهُ       - -4 ــاسِؤٕ, ض ــتىوس ْ ــُس دَط ــُ ط ــُ ي ــُٕ, ن ــاوطِ)داىل( ٖ ــذيَو ض ُْٖ
   ٕ  ,طؤسِاْهاسيًُناًْإ يُطٍَُ دَطتىوسَناِْ دسوطتهشدِْ )سَِطـِ نـاس( صؤس دًـاواصتش

ٖـُس بؤيـُ    ,ٕؤ منىوُْيُنِ تش صؤس دًـاواص ُٖسوَٖا طؤسِاْهاسيًُنإ يُ منىوُْيُنُوَ ب
 وَنى: ,ئُّ منىوْاُّْ خىاسَوَ بُ بَِ دَطتىوس دًَََُٓٓوَ و بُ ْاواصَ يُقَُيُّ دَدسئَ

 سَِطِ ناسّ سِاُْبىسدوو           ضاوط
 خىاسدٕ                   خؤ
 بشدٕ                       بُ

 نُ   نشدٕ                   
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 كار
 ّ ناتُوَ:سِوو. ناس يُ 1

 سِابىسدوو 

 سِاُْبىسدوو 

 ّ ًَٖضَوَ:سِوو. ناس يُ 2
  :  ِبٓذِ تًَجُس 

 ْابٓذٌ                   
   : ِخىاصَنِ  تًَُٓثُس 

 دإسِوو    
 ّ ثًَهٗاتُٓوَ:سِوو. ناس يُ 3

 َطاد 

 داسِراو 

 يًَهذساو 

 ّ تُواويًُوَسِوو. ناس يُ 4
   : سِاُْبىسدوو  ,وسِابىسدوناسّ تُواو 

  :داٖاتىو , ئًَظتا,سِابىسدووناسّ ْاتُواو 

 ّ سِيَزَوَ:سِوو. ناس يُ 5
 ٕسِاطُياْذ 

  ِْداْا 

                                                    ٕفُسَاْذا 

  ُْسآ ,ئُسآ     : ّ ئُسيًًَُٓوَسِوو ـ ناس ي6ُ
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 ضةمك و ثيَهاشةى كار
دإ و ناتِ تًَذايـُ, َُبُطـت يـُ    سِووناِْ ئاخاوتٔ, نُ ناس بُػًَهُ يُ بُػُ       

ئـُوا   ,َُبُطتًؽ يـُ نـات   ,يذابٌَ يإ ئُدماّ دسابآسِووئُوَيُ نُ ػتًَو  ,داُْنُسِوو
 . (1)دَطشيَتُوَ سِابىسدووو  سِاُْبىسدووناتِ 

 
 ثؤليَهكردنةكانى كار

 :ّ ناتُوَسِووناس يُ  -1

 :دابُؾ دَنشيَت اُْبىسدووسِو  سِابىسدووبُطُس ّ ناتُوَ سِوو يُناس 
واتـا   ,ُنُّ دَنُويَتـُ ثـًَؽ ئاخاوتٓـُوَ   ْداسِووئُو ناسَيُ, نُ : سِابىسدووناسّ أ ـ  
يـذاوَ ))نـشداسّ سِابـىسدوو  ئـُو نشداسَيـُ, نـُ       سِووداِْ ناسَنُ بُطُس ضىوَ و سِوو

ِ  (2)داُْنُّ ثًَؽ ئاخاوتٔ بهُوآ((سِووثشؤتظًَظِ   . يُ صَاِْ نىسديذا بـؤ طـاصنشدْ
ناسّ سِابىسدوو, ثُْادَبشيَتُ بُس ضاوط, ئًَُؽ بُالبشدِْ )ٕ(ّ ضـاوط طـاص دَبًَـت    

, (3))) يُ صَاِْ نىسديذا فشَاِْ سِابىسدوو بُ البشدِْ )ٕ(ّ ضاوط دسوطت دَنشيَت((
نـُ بـُ يـُنًَو يـُّ ثًَـٓر       ,يُّ ساَيُتُػذا ناسّ سِابىسدووّ ْضيـو دسوطـت دَبًَـت   

 نؤتايًإ ديَت:( ت ا, د, ,) وو, ّاَُْؤسفًَُ
 

                                                 

)د(, سِيَضَـاِْ نـىسدّ, بـُسطِ يُنـُّ     َمحاِْ سـادِ َـاسف  : ئُوسِبؤ ػاسَصا بىوٕ يُّ بابُتُ, بطُسِيَىَ بؤ (1) 
 .2000)وػُطاصّ(, بُػِ ثًَٓذُّ )نشداس(, دَصطاّ ضاخ و ثُخؼِ طُسدَّ, طًًَُاِْ, 

   . 200ٍ ,ئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف, نشداس.( د2)

, 1976(, ار اجلاحظ  دضـاثداُّْ)   ,سِابُسّ قىتابًإ بؤ ضاوط و بـؤ فشَـإ, ضـاثِ يُنـُّ     ,( عبذايًُ ػاىل3)
 .4ٍ ,بُغذا
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 َؤسفًَُِ  )وو( : 
     َؤسفًَُِ  سِابىسدوو          ناسّ سِابىسدوو(     البشدِْ )ٕ        ضاوط

 وو  ضىو                        ٕ                   -ضىوٕ         
 وو            بىو             ٕ                     -بىوٕ          

 وو                        سِووٕ                    د - ٕ       ووسد
 وو   ضىو                          ٕ                  -ضىوٕ         

 
 َؤسفًَُِ  )ّ( :  

 

     َؤسفًَُِ  سِابىسدوو        ناسّ سِابىسدوو        (  البشدِْ )ٕ     ضاوط  
 ّ      نشِّ                           ٕ            -نشِئ            
 ّ        فشِّ                           ٕ           -فشِئ            
 ٕ                     بشِّ                         ّ -بشِئ            
 ّ              ٕ                     طشِّ            - طشِئ          

 
 -ُِ  )د( : َؤسفًَ
     َؤسفًَُِ  سِابىسدوو           ناسّ سِابىسدوو     (   البشدِْ )ٕ     ضاوط     
 َشد                          د           ٕ       ــ    َشدٕ           
 نشد                          د         ٕ           ــ      نشدٕ         
 د     بشد                        ٕ                ــ   بشدٕ             
 د         ٕ                 خىاسد                ــ     خىاسدٕ         
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 -َؤسفًَُِ  )ا( :
                                                                                        َؤسفًَُِ  سِابىسدوو           ناسّ سِابىسدوو       ( البشدِْ )ٕ       ضاوط   

 ٕ                  طىوتا                         ا ـ       طىوتإ    
 خا                          اسِووٕ                  ـخإ           سِوو

 ا         ػها                       ٕ             ـػهإ             
 ا             سِرا                     ٕ             ـ   سِرإ           
 

 َؤسفًَُِ  )ت( :
    َؤسفًَُِ  سِابىسدوو        ناسّ سِابىسدوو     ( البشدِْ )ٕ       ضاوط   

 ت          ٕ              نُوت              ــ       نُوتٔ      
 ت    خُوت                           ٕ        ــ     خُوتٔ        
 ػىػت                      ت      ٕ         ــ     ػىػنت        
 ت     ْىطت                        ٕ         ــ     ْىطنت         

 
 سِابىسدوو* دؤسَناِْ ناسّ 

 سِابىسدووّ ْضيو:. 1
 .(1)سِابىسدووّ ْضيهذا دَنات داِْ ناسيَو يُسِوويُت يُطُس ئُو ناسَيُ, نُ دَال        
 ّ ْضيوسِابىسدووٕ =  –ضاوط 
 ٕ = ضىو –ضىوٕ 
 ٕ = بشد –بشدٕ 

                                                 

 .202, 1960ٍ( ْىوسّ عُىل ئَُني, سِيَضَاِْ نىسدّ, ضاثداُّْ ناَُسإ, طًًَُاِْ, 1) 
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 تاوطى –ٕ  –تإ وطى
 ٕ = نُوت –نُوتٔ 
 ٕ = َشد –َشدٕ 

 
  ّ بُسدَواّ:سِابىسدوو. 2

تِ سِابـىسدوودا  دإ و بـُسدَواَِ ناسيَـو يـُنا   سِووناسَيُ, نـُ دَاليـُت يُطـُس     ئُو    
 .(1)دَنات

 ّ بُسدَواّسِابىسدووّ ْضيو  = سِابىسدوودَ  +  
 دَ  +  ضىو  = دَضىو
 دَ  + بشد   = دَبشد

 دَ  +  نُوت   = دَنُوت
 دَ  + خُوت   = دَخُوت

 
  :ّ دووسسِابىسدوو. 3

 .(2)ناتسِابىسدووّ دووسدا دَ داِْ ناسيَو يُسِووئُو ناسَيُ, نُ دَاليُت يُطُس           
 ّ دووسسِابىسدووّ ْضيو   +   بىو  = سِابىسدوو

 نُوت   + بىو  =  نُوتبىو
 خُوت  + بىو  =  خُوتبىو

 وتابىوىوتا   + بىو  =  طىط
 ػها   +  بىو  = ػهابىو

                                                 
 .223َُٖإ طُسضاوَ, ٍ  - 1
 .116َُٖإ طُسضاوَ, ٍ  - 2
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 :ّ تُواوسِابىسدووـ 4
دوويُنِ ْـُصؤس دووس و  سِابىس داِْ ناسيَو يُسِووئُو ناسَيُ, نُ دَاليُت يُطُس       
 .(1)ذا دَناتصؤس ْضيهُْ

 ّ تُواوسِابىسدوو=    (وَ / يُ  ) +ّ ْضيو سِابىسدوو
 (ووَ / يًُ )     

 , نُوتًًُوتىوَنُوت + ووَ / يًُ = نُ
 تايُو, طىتاوَووتا + وَ / يُ  = طىىط
 

ٖاتبآ, ئُوا بؤ ناسّ  (د ,ت)نؤتايٌ بُ َؤسفًُُناِْ  ,ّ ْضيوسِابىسدووئُطُس ناسّ      
وَ ), بُآلّ دؤسَناِْ تش َؤسفًٌُ وَسدَطشيَت (ووَ / يًُ)َؤسفًُُناِْ , تُواوّ سِابىسدوو

 وَسدَطشٕ. (/ يُ
وَسدَطشآ, نـُ دَخشيَتـُ طـُس بُػـِ      (ُْ)ًْؼاُّْ  ,سِابىسدووؤ ُْسآ نشدِْ ناسّ ب     

 ثًَؼُوَّ ناسَنُ.
 ُْسآ ئُسآ
 ُْنُوت نُوت
 ُْبشد بشد

 ُْػهابىو ػهابىو
 
 
 

                                                 
, ضـاثداُّْ  1956ْىوسّ عُىل ئَُني, قُواعًذّ صَاِْ نىسدّ يُ )ؿـشف و ْـُسى(دا, بـُسطِ يُنـُّ,      - 1

 . 17سف, بُغذا, ٍ َُعا
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 : سدووسِاُْبىناسّ ب ـ 
ٔ   سِووئُو ناسَيُ, نـُ          ّ سِووواتـا ناسَنـُ    ,داُْنـُّ دَنُويَتـُ دواّ ئاخـاوت
دَدات يإ يُ داٖاتىودا . يُ صَـاِْ نىسديـذا بـؤ طـاصنشدِْ     سِوويإ ئًَظتا  ,ُْداوَ

ــُبىسدوو ــُس )سَِطــِ سِاْــُبىسدوو( و  ,نــاسّ سِاْ َــؤسفًَُِ ئــُسيَِ  ,ثــُْا دَبشيَتــُ ب
ُ ثًَؽ سَِطُنُ و دًَٓاوّ يهـاويؽ بـُ ناسَنـُوَ دَْىوطـًَت,     سِاُْبىسدووؾ دَنُويَت

 واتا ياطانُّ بُّ ػًَىَيُ :
 (1) َؤسفًَُِ ئُسآ )دَ( + سَِطِ سِاُْبىسدوو + دًَٓاوّ يهاوّ بآ ًَٖض

 دَ + خؤ + ّ =دَخؤّ      ←خىاسدٕ   
 دَ + ػؤ + ات = دَػىات       ←ػىػنت    

 ِ  دَ +ػهآ + ّ =دَػهًَ     ←     ػهإ
و ناتِ سِاْـُبىسدوو   طآ َؤسفًُِ سَِطِ ناس ياطاّ بُٓسَِتِ ناسّ سِاُْبىسدوو يُ    

و واتانـُّ دَطؤسِيَـت, و    فؤسّيُنًَهًإ  طؤسِيِٓ ُٖس و دًَٓاوّ يهاو ثًَو ديَت و بُ
نؤََُيـُّ )ّ ـ يـٔ(     ّدًَٓـاوّ يهـاو  ًَُٖؼـُ  ناسَنُ تًَجُسِ بًَـت يـإ تًَُٓثـُسِ,    

 .(2)وَسدَطشآ
ــؤ      ــايًَهتِ     ب ــُ دي ــاتىو( ي ــتا و داٖ ــُبىسدووّ )ئًَظ ــاسّ سِاْ ــُوَّ ن دًانشدْ

َ ناتًًـُنإ دـىدا دَنشيَٓـُوَ ))يـُ نشَـادمًٌ      ئاوََيهـاس بُ ٖؤّ  َْاوَسِاطتذا, ئُو

                                                 

نُ يُطُأل سِابىسدووّ تًَُٓثُسِدا دَسدَنُوٕ و بُ دواّ سِاُْبىسدووّ تًَجُسِ و تًَُٓثُسِدا  ,ًَٗض ئُوإُْ( دًَٓاوّ ب1ًَ)
ٍ ,بُػِ دووَّ )دًَٓاو( ,بُسطِ يُنُّ ) وػُطاصّ( ,دئَ : بشِواُْ: د. ئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف, سِيَضَاِْ نىسدّ

106. 
عىَُس عُوٍ, دابُػبىوِْ نشداسّ يًَهذساو يُسِووّ داسِػنت و ئُسنُوَ )يُنشَادمِ خىاسوو(دا, ْاَُّ حمَُُد  - 2

 .28, ٍ 2001َادظتًَش, صاْهؤّ طًًَُاِْ, 



 

 86 

 نةرميان خؤشناو ِرَيزمانى كوردى

دا بؤ دًانشدُْوَّ ناتِ ئًَظتا و ئايٓذَ ًٖ  ًْؼـاُْيًَهِ وػُطـاصّ ًًْـُ,    ووسخىا
  ُ ياسيـذَّ ُْٖـذيَو وػـُ بـُ تايبـُتِ       دًانشدُْوَيإ بُ سِيَطُّ يًَهظًهِ واتـا بـ

( ئًَظـتا  ,ئُوا ,ناتِ ئًَظتا )وا, بُ دؤسيَو بؤ (1)ئاوََيهشداسَوَ َُبُطت دَسدَبشِٕ((
   ِ  ,َـاْطًَهِ تــش  ,ُٖفتـُّ داٖــاتىو  ,بـُناسديَت و,  بـؤ نــاتِ داٖـاتىوؾ )بــُياْ

 وَنى: ,ُٖفتُيُنِ .....ٖتذ( بُناسديَت
 وا                            
 

 بؤ نؤيًَز .      دَسِؤّ   ا         ئًَظت
 

 ناسّ سِاُْبىسدووّ ئًَظتا ئُوا          
 

 بُياِْ                      
 بؤ نؤيًَز .  دَسِؤّدواتش                     

 

 ُٖفتُيُنِ تش         ناسّ سِاُْبىسدووّ داٖاتىو  
 

)ْا( دَضـًَتُ ػـىيَِٓ )دَ( و    بؤ ُْسآ نشدِْ ناسّ سِاُْبىسدووؾ, ئُوا َؤسفًَُِ    
 وَى : ,دَيهات بُ ُْسآ

 دَسِؤّ            ْاسِؤّ .
 بُياِْ دَضِ بؤ باصاسِ . 

                                                 

 .197ٍ  ,ئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف, نشداس .( د1)
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 بُياِْ ْاضِ بؤ باصاسِ . 
 
  :ّ ًَٖضَوَسِووناس يُ . 2

 :ّ ًَٖضَوَ دَنشيَتُ دووبُؾسِووناس يُ 
 أـ ناسّ تًَجُسِ: 

إ ضـُْذئ ثًَٓاطـُيإ بـؤ نـاسّ تًَجـُسِ      يُ صَاِْ نىسديذا صَاُْواْإ و ْىوطـُس          
بـُو   ,دَوسّ يُى ضَُهذا نـؤ بهُيٓـُوَ  اْني َُٖىو ثًَٓاطُناًْؽ يُ ضىاسدَتى ,(1)نشدوو

ذَثُسيَت بـؤ  ّ يُ بهُسَوَ تًََنًَُٖضِ يناسيطُسنُ  ,واتايُّ بًًَنَي ناسّ تًَجُسِ ئُو ناسَيُ
 ِ ُ    ,تـش  طُس نُسَطـتُيُن ُ نـاسّ تًَجـُسِ بـُسناسّ    واتـ  ,ئـُويؽ  بـُسناسّ سِاطـتُوخؤي
 ْهشدُْوَ با طُيشّ ئُّ منىوُْيُ بهُئ :سِووبؤ صياتش  .سِاطتُوخؤ وَسدَطشيَت

 . خىاسدّ  طًَىَنــُ   طؤسإ   -
 
 ناسّ سِابىسدووّ بهُس  بُسناسّ        

 تًَجُسِ  سِاطتُوخؤ                
                  

                                                 

بـُ َف ـىٍ بـُ ((     طُعًذ ؿذقِ دََيًَت : )) َت ذّ ف ًًهُ يُ فاعًُنُّ دىّ ببًتُوَ واستًادِ ببِ -( 1)
 . 44, 1928ٍ ,بشِواُْ: خمتـش ؿشف وذمىّ نىسدّ

تُوفًل وَٖبِ دََيًَت :))فً ًِ َىتُعُددّ نـاسآ بـُيإ ئـُنا نُيـُ باطـًًَهشاوَو تـُداوَصّ نُطـآ يـإ          -
 .42, ٍ 1929,ػتًَهًرت بها(( بشِواُْ: دَطتىوسّ صَاِْ نىسدّ

فشَاُْنـُ يـُ    ,ُو ضاوطُيُ ُٖس ناتآ فشَاًَْهِ ىلَ دسوطت نـشا ْىسّ عُىل ئَُني دََيًَت : ))ضاوطِ تًَجُسِ ئ -
 .61ٍ ,1960 ,)َظٓذايًُ(يُنُّ دىآ ئُبًَتُوَ بؤ نُطَِ يا ػتًَهِ تش(( بشِواُْ :  سِيَضَاِْ نىسدّ

د.ئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف دََيًَت: ))واتـاّ ضـاالنِ نـاساو ِسيَضـهُّ بُسَوبـُسناس ًْؼـإ دَدات(( بشِواْـُ:         -
 . 46, 2000ٍ (,نشدا)بُػِ ثًَٓذُّ  ,بُسطِ يُنُّ )وػُطاصّ(, اِْ نىسدّسِيَضَ
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, نُيُ و, بُ خىاسدِْ ػتًَو ُٖطـتاوَ سِطتُبهُسّ ْاو  يُدا وػُّ )طؤسإ(سِطتُيُّ       
نُ ئُويؽ )طًَى(َ, ًَٖضَنُؾ يًَشَدا نُوتؤتُ طُس بـُسناسّ سِاطـتُوخؤ, ناسَنـُؾ نـُ     

دَبًَت ئُوَؾ بىتشيَت نُ يُ صَاِْ نىسديذا ٖـَُىو نـاسيَهِ    .)خىاسد(َ, ناسيَهِ تًَجُسَِ
 وَسدَطشيَت, بُآلّ بؤ بُسناسّ ْاسِاطـتُوخؤ, دا, يُى بُسناسّ سِاطتُوخؤ سِطتُتًَجُسِ يُْاو  

يـُّ   .ّ ناسّ تًَجُسِدا بُسناسيَهِ ْاسِاطتُوخؤ يـإ صيـاتش ببًٓشيَـت    سِطتُئُوا دَػًَت يُ 
ويَُٓيُّ خىاسَوَدا فشاواْرتئ طٓىوسّ ناسّ تًَجُسِ بُثًَِ نُسَطـتُ طـُسَنًًُنإ يـُْاو    

     (1)  :سِوودا دَخُيُٓ سِطتُ
                                     

 باونِ   وَسدَطشَّ . َاَيُوَ  ثاسَ  بؤ ُْوصاد  يُ ئاصاد  ػُوآ يُ       
 
ّ سِوووا دَبًَـت بُسناسَنـُّ يـُ     ّ ناسّ تًَجُسِدا,سِطتُداس يُ ئُوَػذا صؤس يُطٍَُ       

بضـٔ  نُويَت, نُ ئَُُؾ واّ يُ صؤس نُغ نشدووَ بُ َُٖيُدا اْطًُا )سِوخظاس(َوَ بُ دياس
ُ ّ واتـاوَ بـُسناسيَو يـُْاو    سِووبُآلّ يُ  ,يُ بُسناسّ تًَذا ًًُْسِطتُو بًًََٔ ئُّ  نُدا سِطـت
ــت ــآ بٓىوطــآ( ,دَبًٓشيَ ــاصاد دَتىاْ ــُ (2)وَى ) ئ ــشَدا ي ــُسناس سِووّ سِوو,يًَ خظــاسَوَ ب

ُ    ّ واتاوَسِووبُآلّ يُ  ,دَسُْنُوتىوَ ئـاصاد دَتىاْـآ ػـتآ     بـُسناس دَسنـُوتىوَ, ضـىْه
 دا ئُّ ػتُ ْاَُيُ .. وتاسَ .. ػً شَ.. يا ُٖس ػتًَهِ تش ... ,بٓىوطآ

 -بُ طُس دوو دؤس دابُؾ دَبًَت : ,ّ ُٖبىوُْوَسِووناسّ تًَجُسِ يُ 
ٕ  ,ئُو ناسَ تًَجُسِاُْ دَطشيَتُوَ ,تًَجُسِّ سَِطُٕ )بٓذِ( -1  ,نُ يُ بٓاغُ و بٓذـذا تًَجـُسِ

 ....(.,خىاسد ,ػىػت ,نشد ,وَى ) بشد
                                                 

بُػِ نىسدّ نؤيًـزّ   ,ْاَُّ َادظتًَش ,ناسّ تًَجُسِ و تًَُٓثُسِ يُ صَاِْ نىسديذا ,( عىَُس َُمحىود نُسي1ِ)
 .41, 2004ٍ ,ثُسوَسدَ )ئًنب سوػذ(ّ صاْهؤّ بُغذا

 . 316ٍ  ,نشداس ,نىسدّ( د. ئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف, سِيَضَاِْ 2)
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ٕ  ,ئُو ناسَ تًَجُسِاُْ دَطشيَتُوَ ,اسَِطُٕ )ْابٓذِ(تًَجُسِّ ْ  -2  ,نُ يُ بٓاغُدا تًَُٓثـُسِ
 وَى:(1)اْذٕ( بىوُْتُ ناسيَهِ تًَجُسِ,-بُآلّ بُٖؤّ ثاػطشّ )

 خُو + اْذٕ = خُواْذٕ .   ←خُوتٔ  
ُٖسوَى صَاِْ عـُسَبِ دَػـًَت يـُى بـُسناس      ,ُٖسوَٖا ناسّ تًَجُسِ يُ صَاِْ نىسديذا 

 : (2)بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ  ,, دَػًَت صياتش بًَتوَسطشَّ و
 وَى : ,دا وَسدَطشٕسِطتُيُنُّ/ ئُو ناسَ تًَجُسِاُّْ نُ يُى بُسناس يُْاو 

 .دَخــــــــىات   طًَى       َُسيىإ -
  

 ناسّ سِاُْبىسدووّ تًَجُسِ بهُس       بُسناسّ      
 سِاطتُوخؤ                     
)بـُسناسيَهِ سِاطـتُوخؤ يُطـٍَُ بـُسناسيَهِ     ناسَ تًَجُسِاْـُّ نـُ دوو بُسناس   دووَّ/ ئُو
 وَى :,دا وَسدَطشٕسِطتُيُ  ْاسِاطتُوخؤ(

 .تؤ دَدََُ ثاسَ َٔ                           
 
 

 بهُس          
                  
 اسِاطتُوخؤبُسناسّ ْ   ناسّ تًَجُسِ          بُسناسّ                    

 سِاطتُوخؤ                                                
          

                                                 

 .24ٍ ,ناس و ئُسنِ يُ طًٓتانظذا ,صَْطُٓ(  مصطفى حممد 3)

 . 41ٍ  , َُٖإ طُسضاوَ,( عىَُس َُمحىود نُسي1ِ)
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ٕ , طًًَُّ/ ئُو ناسَ تًَجُسِاُّْ ٔ   ,نُ طآ بُسناس وَسدَطـش دإ,  ,وَى ناسَنـاِْ )وَسطـشت
 وَى :, (1)نشِئ ( ,بشدٕ طُْذٕ

 َٔ    ثاسَ  يُ  تؤ  وَسدَطشّ  بؤ   ئاصاد .  
 ,ضاسَ داْشاوَ بؤ طـؤسِيِٓ نـاسّ تًَُٓثـُسِ بـؤ نـاسّ تًَجـُسِ      اا سِيَطيُ صَاِْ نىسديذ      

ُ    -ئُويؽ بُ صيادنشدِْ ثاػطشّ ) نـُ بـُ ٖؤيـُوَ     ,اْذٕ( و خظـتُٓ طـُس سَِطـِ ناسَنـ
 -وَى : دَيهاتُ تًَجُسِ,

 خُو + اْذٕ = خُواْذٕ      ←خُوتٔ    
 فشِ +   اْذٕ = فشِاْذٕ       ←فشِئ      
 ػها + اْذٕ = ػهاْذٕ       ←ػهإ     

 خاْذٕسِووخا + اْذٕ = سِوو       ←خإ   سِوو
ئَُُ يُاليـُى   ,خا( بُ )ا( نؤتايًإ ٖاتىوَسِوو ,يُّ ناساُّْ طُسَوَدا, ناسَناِْ )ػها 

ديـاسَ يـُ ًَْـىإ     ,و يُاليُنِ تشيؼُوَ يُ سَِطِ سِابىسدووَوَ وَسطرياوٕ بؤ نشدِْ بُ تًَجُسِ
ُ بـ ضىْهُ يُ صَاِْ نىسديـذا ٖـُسطًض دوو بـضوئَ     ,نًإ يُْاو دَضًَتيُنُ ,َئُّ دوو )ا(

 ئًَ.دواّ يُنرتدا ْا
  ُ ُ نـُ بُساْبُسَنـُيإ نـاسّ تًَجـُسِّ      ,ُٖسوَٖا ُْٖذيَو ناسّ تًَُٓثُسَِإ ُٖيـ  ,ُٖيـ

 :(2)يُواُْ
 تًَجُسِ                       تًَُٓثُسِ 

 خظنت           ←نُوتٔ          

                                                 

يًَهؤَيًُٓوَيُنِ بُساْبُسيًُ يـُ ًَْـىإ صَـاِْ نـىسدّ و صَـاِْ       ـ   جُسِ( ُْسميإ عُبذوَيآل خؤػٓاو, ناسّ ت2ًَ)
 .159-158, ٍ 2005(, 198ٕ, ر. )ط . ناسوا ,عُسَبًذا

 .123ٍ ,سِيَضَاِْ ئاخاوتِٓ  نىسدّ ,( يًزُّْ صَإ و صاْظتُنا1ِْ)
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 ٖاْني ,ًَٖٓإ           ←      ٖاتٔ     
 بشدٕ            ←    ضىوٕ       
 ْاسدٕ           ←     سِؤيؼنت     

 سِػنت            ←سِرإ            
 طؤسِئ          ←      طؤسِإ     
 طشِيُٓوَ            ←      طشِاُْوَ   

 ثضشِئ           ←    ثضشِإ       
 بضاوتٔ            ←      بضووتٔ    
 طىئ )طىوٕ(           ←     طىإ       
 قُآلػنت           ←      قُيؼنت    
 قُآلػنت            ←        قًًَؼإ  

 ًَٖالُْوَ  ,ًَٖؼتُٓوَ           ←      َاُْوَ    
 ًَٖالٕ ,ًَٖؼنت         ←    َإ         
 نًَؼاُْوَ          ←    نؼاُْوَ     
 طشتَُٖٔي          ←      َُٖيظتإ   

 
 ,َوَ بهشيَٓـُ تًَجـُسِ  اْذٕ(-دَػًَت بُٖؤّ ) ,ُٖسوَٖا ُْٖذيَو ناسّ تًَُٓثُسَِإ ُٖيُ   

 وَى : ,تًَجُسِّ بُساْبُسيإ  ُٖيُ ناسّ طُسَسِاّ ئُوَؾ
 تًَجُسِ                 تًَُٓثُسِ  

 نتخظ ,نُواْذٕ      ←نُوتٔ         
 نىػنت ,َشاْذٕ      ←َشدٕ          

 بشدٕ ,ضىاْذٕ       ←      ضىوٕ    
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ٔ   تًَجُسِّ بُساْبُس و بُ تًَجُسِ يًَشَدا  يُ صؤس ساَيُتذا َاْاّ        ,نشاوَنـُ وَى يـُى ْـاب
وَ واتـا ّ سِوووَى )َشدٕ( تًَجُسِّ بُساْبُسّ )نىػنت(َ و, دَنشيَت بُ )َشاْذٕ(, بُآلّ يـُ  

 وَى : ,(1) و )نىػنت( دىودإ)َشاْذٕ( 
 يًَشَ َشدووَ . –ثًاوَنُ خؤّ نىػت  -
 يًَشَ َُْشدووَ -ثًاوَنُ خؤّ َشاْذ   -

     ُ ٕ   ,ُٖسوَٖا ُْٖذيَو ناسّ تًَُٓثـُسَِإ ُٖيـ نـاسّ تًَجـُسِّ ًًْـُ و     نـُ بُساْبـُسيا
 :(2)وَى ,) ـ اْذٕ(يؽ وَسْاطشٕثاػطشّ

 طُْني ( ,صإ ,ًْؼنت ,) طشَوتٔ
ضىْهُ  ,داًْإ يُ رووس ئاسَصوو و دَطُاَلتِ َشؤظذا ًًُْسِووًَشَدا ئُّ وػاُْ دياسَ ي      

))تؤ دَتىاِْ يُنًَهِ تش) خبُويَِٓ و يا بؼًَىيَِٓ( بُٖؤّ ئُو ئاَشاصاُْوَ, نـُ خـُوتٔ و   
ضىْهُ  ,ِْ َُٖإ نُطذا )طشَوتٔ( ثُيذانُيتووسبُآلّ ْاتىاِْ يُ دَ ,ػًَىإ ثُيذا دَنُٕ

  (3)وَ ْايُت بؤّ ....(( طشَوتُٓنُ يُال
َوَ ّ ياسَُتًذَسّ )ًَٖٓإ( و )خظـنت( بُ ياسَُتِ ناس ,ُٖسوَٖا ُْٖذيَو ناسّ تًَُٓثُسِ 

 دَنشيَُٓ تًَجُسِ, وَى:
 َٓذاَيُنُّ ًَٖٓايُ ثًَهُْني .
 (4) َٓذاَيُنُّ خظتُ طشيإ .

                                                 

 .188ٍ  ِْ,اثشؤفًظؤس وسيا عىَُس ئَُني, ئاطؤيُنِ تشّ صَاُْو( 1)

 .58ِْ سادِ َاسف, نشداس, ٍ د. ئُوسَِمحا( 2)

 .123يَضَاِْ ئاخاوتِٓ  نىسدّ, ٍسِ ,( يًزُّْ صَإ و صاْظتُنا3ِْ)

 .59عىَُس َُمحىود نُسيِ, َُٖإ طُسضاوَ, ٍ  (4)
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ّ  -نُ ثاػـطشّ )  ,ئُطُسضِ يُ ثًَؼُوَ ئاَارََإ بؤ ئُوَ نشد     تًَُٓثـُسِ   اْـذٕ( نـاس
بُتايبـُتِ ناتًَـو نـُ     ,ُٖسوَٖا دَوسّ سِؤْاِْ ناسّ تًَُٓثُسِيؽ دَبًًَٓت ,دَناتُ تًَجُسِ

 وَى : ,دَضًَتُ طُس ْاوّ دَْطُ طشوػتًًُنإ و دَياْهات بُ ناسّ تًَُٓثُسِ
 

 قًزَ + اْذٕ = قًزاْذٕ 
 طشَُ + اْذٕ = طشَاْذٕ 
 باعُ + اْذٕ  = باعاْذٕ 

 شِاْذٕ صيشَِ  + اْذٕ = صي
 (1)باسَِ + اْذٕ = باسِاْذٕ 

 

اْذٕ( ضُْذئ ئُسنِ تشّ دـىدا دـىدا دَبًًَٓـت, يُواْـُ ضـاوطِ يًَهـذساو       -ُٖسوَٖا ) 
 وَى :  ,دَنات بُ ضاوطِ داسِراو

 (2)ُْخؼاْذٕ   ←  ُْخؽ نــشدٕ
 

بُتايبُتِ يُ صَاِْ عُسَبِ دَناتـُ نـىسدّ و    ,ُٖسوَٖا ناس و ضاوطِ بًَطاُّْ تًَجُسِ  
ُس بُ تًَجُسِيؽ دًًََََٓتُوَ و, َُٖىو تايبُمتُْذيًـُناِْ صَـاِْ نـىسدّ وَسدَطشيَـت,     ٖ

 وَى:
 + اْذٕ  = ػىبٗاْذٕ  ((ػبُ ))  

 (3)خًل + اْذٕ = خىيكاْذٕ   

                                                 

 .123يَضَاِْ ئاخاوتِٓ  نىسدّ, ٍسِ ,( يًزُّْ صَإ و صاْظتُنا1ِْ)

ػـِ  بُ ,بُسطِ طًًَُّ ,طؤظاسّ نؤسِّ صاًْاسّ نىسد ,ثاػطشّ ) اْذٕ ( يُ صَاِْ نىسديذا ,( د.ُْطشئ فُخش2ّ)
 . 227, ٍ 1974يُنُّ, بُغذا,

 .223ٍ ,( َُٖإ طُسضاو3َ)
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طُد اَُٖىو وَى خؤّ طُد ,نُ يُوَوثًَؽ ئاَارََإ بؤّ نشد ,دياسَ ئُّ ساَيُتاُّْ     
رييَت َيهى ساَيُتِ تشيؽ ُٖٕ و ُْٖذيَو طؤسِاْهاسيؽ  دَبًٓبُ ,تايًَبُبآ طؤسِاْهاسّ بُناسْ

 ,اْذٕ( طـُيًَو صؤسَ -اْذٕ( بؤ طُس ناسَنإ و, ئُسنِ )-)يُ ناتِ خظتُٓ طُسّ ثاػطشّ
   ٔ بًَـت سِيَهدظـنت و   ئَُاُْػـذا دَ  يُطـٍَُ  ,بُآلّ يًَشَدا ُٖس ئُوَْذَ ئاَـارَّ بـؤ دَنـُي

نـُ   ضـىْهُ وَى صاْـشاوَ,   ,ضـؤٕ طـاصبىوَ  نـُ   ٕ بهُيُٓوَ,سِوواْذٕ( -)ػًَىاصّ ثاػطشّ
ّ يُنُّ )ٕ(بَُيهى بُ تًُْا  ,تًَجُسِاْذِْ ناس ًًُْ اْذٕ( ُٖس َُٖىوّ َؤسفًَُِ-)ثاػطشّ

ُ ُ دَبًَت )ٕ(نُوات ,َؤسفًَُِ  تًَجُسِاْذُْ ضـىْهُ )ا(   ,َـؤسفًَُِ  تًَجُسِاْـذٕ بًَـت    ,َنـ
 .(1)ُبىسدوو)آ(ؾ ًْؼاُّْ ناتُ بؤ سِاْ,ًْؼاُّْ ناتُ بؤ سِابىسدوو و

 
 :ناسّ تًَُٓثُسِ -ب

إ ضُْذئ ثًَٓاطُيإ بؤ ناسّ تًَُٓثـُسِ  يُ صَاِْ نىسديذا ْىوطُسإ و صَاُْواْامن         
بـُو   ,, دَتىاْني َُٖىو ثًَٓاطُنإ يـُ ضـىاسدَوسّ يـُى ضـَُهذا نؤبهُيٓـُوَ     (2)نشدووَ

ٓاثُسِيَت بؤ نُّ يُ بهُسَوَ تًَاسيطُسّ ًَٖضَنُ ن ,واتايُّ بًًَنَي ناسّ تًَُٓثُسِ ئُو ناسَيُ

                                                 

 .57, ٍ ّ ثًَؼىو( طُسضاو1َ)

ُْبًتُوَ و حمتاز بُ َف ىٍ بُ ُْبِ  دىًََِّ طُعًذ ؿذقِ  دََيًَت: ))الصّ ف ًًهُ دَبِ الصّ فاعًُنُّ ي -(2) 
 . 44, ٍ 1928 ,ونى سظٔ ٖات (( بشِواُْ: خمتـش ؿشف وذمىّ نىسدّ

ُنا نُ يُ باطـًًَهشاوَوَ سِاطـتُوخؤ تـُداوَصّ    تُوفًل وَٖبِ دََيًَت: )) فً ًِ الصيِ ناسآ يإ ساَيآ بُيإ ئ -
 . 42ٍ  ,1929نُطآ يإ ػتًَهًرت ُْنا, وَنى قٍُ ئُفشِآ (( بشِواُْ : دَطتىوسّ صَاِْ نىسدّ, 

ْىسّ عُىل ئَُني دََيًَـت: )) ضـاوطِ تًَُٓثـُِس ئـُو ضـاوطُيُ ٖـُس ناتـآ فشَـاًَْهِ ىَل دسوطـت نـشا يـُ             -
ّ      ,نُطَِ يإ ػـتًَهِ تـش   )َظٓذايًُ(يُنُّ دىآ ُْبًتُوَ بؤ  ,وَنـى دؤيُنـُ سِرا (( بشِواْـُ : سِيَضَـاِْ نـىسد

1960ٍ,60. 
ئـُّ دـؤسَ   , و د. ئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف دََيًَت: )) نشداسّ تآُْثُسِ ثًَىَْذيِ سِوودإ بُ ناساوَ سِادَطُئُْ -

 . 46,  ٍ 2000نشداساُْ ثًَىيظتًإ بُ بُسناس ٌْ يُ(( بشِواُْ: سيَضَاِْ نىسدّ, نشداس,
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واتـا خـاَيِ دًانشدْـُوَّ     ,طُس بُػًَهِ تش, بُو واتايُّ ْاضًَتُ طُس بُسناسّ سِاطتُوخؤ
با طُيشّ ئُّ منىوُْيـُ   ,ْهشدُْوَّ صياتشسِووبُسناسّ سِاطتُوخؤيُ, بؤ   ,تًَُٓثُسِ يُ تًَجُسِ

 بهُئ :
 

 .سِؤيؼت    سِصطاس -
 
 ىسدووّ تًَُٓثُسِناسّ سِاب بهُس      

ئـُويؽ   ,ذاوَناسيَهِ ئُدماَ ,نُيُ وسِطتُيُدا وػُّ )سِصطاس( بهُسّ ْاو سِطتُيُّ       
دا تًُْا يـُ دَوسّ بهـُس دـًَطري بـىوَ و ُْضـؤتُ طـُس       سِطتًَُٖضَنُّ يُْاو  ,)سِؤيؼنت(َ

ُ ئـُّ   ,ناسّ )سِؤيؼـت(يؽ نـاسيَهِ سِابـىسدووّ تًَُٓثـُسَِ     ,نُسَطتُيُنِ تش و ّ يُسِطـت
نـُ تـًُْا )بهـُس(ّ يـُْاو      ,ّ ناسّ تًَُٓثُسِ دَرًََشدسيَـت سِطتُطُسَوَؾ بُ تُطهرتئ 

 يُطـٍَُ دطـُ يُ)بهـُس(    ,بُآلّ دَػًَت يُ ػىيَِٓ تشدا ناسّ تًَُٓثـُسِ  ,دا وَسطشتىوَسِطتُ
ُٖسوَنى يُّ ويَُٓيـُّ   ,يُواُْ )بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ( ,ضُْذئ نُسَطتُّ تشدا دَسنُويَت

 -: (1)سِوودا دَخُيُٓ سِطتُفشاواْرتئ طٓىوسّ ناسّ تًَُٓثُسِ يُْاو  خىاسَوَدا
 يَُاَيُوَ صؤس  يُ ثًاوَنُ تشطا . دويََِٓ  َٓذاَيُنُ

 :(2)ّ ًَٖضَوَ دوو دؤسَسِوويُ صَاِْ نىسديذا ناسّ تًَُٓثُسِ يُ  
ُ يُّ دؤسَ ناساُْدا دَوسّ )بهُس( ػـتًَهِ ئاػـهشا و ئريا   تًَُٓثُسِّ خىاصَنِ: -1  ,ديًـ

 -وَى :
 ئاصاد ٖات .

  نىسَِنُ سِؤيؼت.

                                                 

 . 43ٍ ,َُٖإ طُسضاوَ ,( عىَُس َُمحىود نُسي1ِ)
 .50ٍ  ,نشداس  ,( د.ئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف2)
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سِؤيؼت (,ثًَىيظتًًإ بُ بهُسّ سِاطـتُقًُّٓ ْـاو    ,يًَشَدا ناسَ تًَُٓثُسَِناِْ )ٖات     
 نُ ُٖيُ بؤ َُٖيظىسِاِْ ناسَنُ ...سِطتُ
بهُس دَوسيَهِ تايبُتِ خؤّ ًًُْ, بُو واتايُّ نـُ   ,يُّ دؤسَدا: دإ سِووتًَُٓثُسِّ  -2

 -وَى : ,بُبآ ويظتِ بهُس ديَتُ دّئًؼُنُ 
 ئاوَنُ سِرا .

  ػىػُنُ ػها .
ػها( ثًَىيظـتًًإ بـُ دَسنـُوتِٓ  بهُسَنـُ      ,يُّ سِطتاُْدا ناسَ تًَُٓثُسَِناِْ )سِرا   
 ُٖسوَٖا سِؤَيِ بهُس بُدَسْانُويَت. ,ًًُْ
هِ تًَجُسِ بـؤ  نُ يُ صَاِْ نىسديذا ْاػًَت ناسيَ ,دَبًَت يًَشَدا ئاَارَ بؤ ئُوَؾ بهُئ 

ناسَ تًَُٓثُسَِنإ تًُْا ئُو ناساْـُ دَطُسِيَتـُوَ, نـُ يـُ     ُ ناسّ تًَُٓثُسِ بطؤسِدسيَت, وات
 بٓذذا تًَُٓثُسِٕ .

 
 ّ ثًَهٗاتُٓوَسِووناس يُ . 3
ُ  طُباسَت بُ ثؤيًَٓ      اْإ و ْىوطـُسإ  ّ ثًَهٗاتٓـُوَ, ئـُوَ صَاْـُو   سِوو هشدِْ نـاس يـ

ٖـُس  , ُْٖذيَهًإ يُو باوَسَِدإ نُ )ناسّ طادَ( ُْى سِووؤتُ دًايإ خظتبريوبؤضىوِْ دًا
حمَُُد َـُعشوف  ِ دًٗاْذا ًًُْ, يُّ باسَوَ )د.بَُيهى يُ ًٖ  صَاًَْه ,صَاِْ نىسدّ يُ

ُ )فُتاح( دََيًَت  ُ    )ناسّ طادَ يـ وسيـا عىَـُس   ٖـُسوَٖا )د.  (1)(.(صَـاِْ نىسديـذا ًًْـ
َيًَت ))بُثًَِ ثًَـىَسَ تاصَنـاِْ صَاْـُواِْ و    َُٖإ بؤضىوٕ و سِاّ ُٖيُ نُ دَ ئَُني(يؽ

نىسديذا ًًُْ, بَُيهى  َُْتًكِ ثُيىَْذّ ًَْىإ نُسَطُناِْ صَإ, ناسّ طادَ ُْى ُٖس يُ

                                                 

(, 121)د(, ناسو ثؤئًَ نشدُْناِْ بُثًَِ سِؤْإ, طؤظاسّ سؤػٓبريّ ْىآ, رَـاسَ )  حمَُُد َُعشوف فُتاح - 1
 .59ـ  40, ٍ 1989
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يُطُس بَُٓاّ َؤسفًِ طُيشّ  ُنُ. دياسَ ُٖسدوو صَاُْواْ(1)ًٖ  صَاًَْها ْابآ ُٖبآ(( يُ
ِ ئـُوسَِمحاْ ُيُ. يَُُٖإ ناتًؼذا )د. بؤضىوُْيإ ٖيإ نشدووَ, ُٖس بؤيُػُ ئُّ بريوناس
صَاِْ نىسديذا ُْبًَت, ُٖس بؤيـُ   ناسّ طادَ يُسِاطت ْاصاًَْت نُ  ِ َاسف( ئَُُ بُدسا
ثشانتًهِ سِاطتِ بىوِْ ناسّ  ّوتاسيَهِ سَِخُٓيًذا بُثًَِ بؤضىوُْناِْ خؤّ و بُمنىوُْ يُ

 .(2)صَاِْ نىسديذا دَسدَخات طادَ يُ
دَطتجًَهِ نتًَبُنُدا ئاَارََإ بـؤ نـشد, نـُ يُطـُس بٓـَُاّ       نى يُبؤيُ ئًَُُ وَ     

 ُ بُطـُس   بـُ الّ ئًَُـُوَ   ّ ثًَهٗاتٓـُوَ سِوو وػُوَ طُيشّ ناس دَنُئ, ُٖس بؤيُ ناس يـ
 )ناسّ طادَ, ناسّ داسِراو, ناسّ يًَهذساو( دابُؾ دَنشيَت.

 :وَنى  ,تسبُخؤ ثًَهذيَ: بُو ناساُْ دَوتشيَت نُ يُ يُى وػُّ واتاداسّ طُناسّ طادَ. 1
 ػها ........ٖتذ. ,سِؤيؼت ,بشد   
يَو يإ ثًَؼطشيَهِ و ثاػطش يُناسيَهِ طادَّ واتاداس ,ناسيَهِ ْاطادَيُ: ناسّ داسِراو. 2

 ذيَت, بُّ ػًَىَيُ:ُٖسدوونًإ ثًَه يُطٍَُذيَت, ياخىد بآ واتا ثًَه
 أـ ثًَؼطش + ناسّ طادَ = ناسّ داسِراو

 َُٖيىاطِ ُٖأل + واطِ =
 ُٖأل + بشِّ = َُٖيربِّ

 سِا + نشد = سِانشد
 سِا+ طشت = سِاطشت

 دا + خظت = داخظت

                                                 

 .24ـ  22, ٍ 1997(, 140َخُٓ, طؤظاسّ سِؤػٓبريّ ْىآ, رَاسَ )سِسيا عىَُس ئَُني )د(, سَِخُّٓ ْاو - 2
َمحاِْ سادِ َاسف )د(, وتاسّ ناس بُثًَِ سِؤْإ و ضُْذ طُسدمًَو, طؤظاسّ سِؤػٓبريّ ْىآ, رَاسَ ئُوسِ - 3
 .19ـ  8, ٍ 1997(, 139)
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 دا + طشت = داطشت
 سِؤ + ضىو= سِؤضىو

 ب ـ ثًَؼطش + ناسّ طادَ + ثاػطش = ناسّ داسِراو
 ُٖأل + نش + َوَ = َُٖيهشدَوَ

 ُٖأل + دا + وَ = َُٖيذاوَ
 دا + خظت + َوَ = داخظتُوَ

 سّ طادَ + ثاػطشّ )َوَ( = ناسّ داسِراودـ ـ نا
 خىاسد + َوَ = خىاسدَوَ

 ضىو + َوَ = ضىوَوَ
 ٖات + َوَ = ٖاتُوَ

 = ناسّ داسِراو د ـ ناسّ طادَ + ثاػطش )اْذٕ(
 سِرا + اْذٕ = سِراْذٕ

 تاْذٕوتا + اْذٕ = طىوطى
 سَِطِ ناس + اْذٕ = ناسّ داسِراو-ه

 َش + اْذٕ = َشاْذٕ
 ُواْذٕنُو + اْذٕ = ن

تًَبًِٓ: ُْٖذيَو داس ثاػطش نُ دَضًَتُ طُس ناسّ طادَ, واتـاّ ناسَنـُ تـُواو دَبًَـت,     
طادَيِ واتايإ ًًْـُ, تـانى ُْنشيَٓـُ نـاسّ      ضىْهُ ناسّ طادَّ ئُوتؤَإ ُٖيُ, نُ بُ

 داسِراو, وَنى:
 سُطا + ّ + َوَ = سُطايُوَ
 دؤصّ + ٍ + َوَ = دؤصيًُوَ
 َنىآل + ّ + َوَ = نىآليُو
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 يُسا + ّ + َوَ = يُسايُوَ
ُ ـ ناسّ يًَهذساو3  يـُْاو  ذيَت و, دوو وػـُّ طـادَ يـإ صيـاتش ثًَهـ      : ئُو ناسَيُ نُ يـ

ناسيَو  ػذا وَنى وػُيُنِ طُسبُخؤ ئُسنِ خؤيإ دَبًٓٔ, ئُّ وػُ يًَهذساواُْؾ يُسِطتُ
 بُػًَهِ تشّ ئاخاوتٔ ثًَو دئَ, وَنى: يُطٍَُ

 = ناسّ يًَهذساوـ ْاوّ طادَ + ناسّ طادَ 1
 دَطت + نُوت = دَطتهُوت

 ػُسِ + نشد = ػُسِنشد
 ياسَُتِ + دا = ياسَُتًذا

 طىاس + بىو= طىاسبىو
 ـ ْاوّ داسِراو + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساو2

 سِيَطا + طشت = سِيَطاطشت
 طُسَا + بىو = طُسَابىو

 ـ ْاوّ يًَهذساو + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساو3
 = ضًهاوخىاسدٕ ضًهاو + خىاسدٕ

 َاطتاو + خىاسدٕ = َاطتاوخىاسدٕ
 َاَيئاوايِ + نشد = َاَيئاوايًهشد

 ـ ْاوّ طادَ + ناسّ داسِراو = ناسّ يًَهذساو4
 دَطت + َُٖيربِّ = دَطت َُٖيربِّ

 هُوتضاو + ثآ نُوت = ضاوثًَ
 دووباسَنشدُْوَّ ْاو+ ناسّ طادَ+= ناسّ يًَهذساو -5

 د نىٕ نىٕ + نشد=نىٕ نىٕ نش
 نىٕ نىٕ + بىو=نىٕ نىٕ بىو
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 ْاوّ داسِراو + ناسّ داسِراو = ناسّ يًَهذساو -6
 دًَطُ + نشدَوَ = دًَطُنشدَوَ

 ـ فشيَضّ ْاوّ + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساو7
 يُٖؤؾ + ضىو = يُٖؤؾ ضىو

 يُبري + نشد = يُبرينشد
 ـ فشيَضّ ْاوّ + ناسّ داسِراو = ناسّ يًَهذساو8

 = بُبري ٖاتُوَبُبري + ٖاتُوَ 
 ّ طادَ + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساوئاوََيٓاوـ 9

 بًَٓذ + نشد = بًَٓذنشد
 خؤؾ + نشد = خؤػهشد

 دووباسَنشدُْوَّ ئاوََيٓاو + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساو -10
 نشدوسد وسد + نشد = وسدوسد

 وسد وسد + بىو = وسد وسد بىو
 وسَِطِ ناس + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذسا -11

 ثشغ + نشدٕ = ثشطهشدٕ
 خُو + ٖاتٔ = خُوٖاتٔ

 ّ داسِراو + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساوئاوََيٓاوـ 12
 بًَُٖض + نشد = بًَُٖضنشد

 ُْخؤؾ + نُوت = ُْخؤػهُوت
 ّ يًَهذساو  + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساوئاوََيٓاوـ 13

 دَيدؤؾ + نشد = دَيدؤػهشد
 دَيؼاد + بىو = دَيؼادبىو
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 ّ طادَ + ناسّ داسِراو = ناسّ يًَهذساوَيٓاوئاوَـ 14
 ْىآ + نشدَوَ = ْىيَهشدَوَ
 تًز + نشدَوَ = تًزنشدَوَ

 ّ داسِراو + ناسّ داسِراو = ناسّ يًَهذساوئاوََيٓاوـ 15
 بُئاطا + ٖاتُوَ = بُئاطاٖاتُوَ
 بًَُٖض + بىوَوَ = بًَُٖضبىوَوَ

 يًَهذساوّ يًَهذساو + ناسّ داسِراو = ناسّ ئاوََيٓاوـ 16
 دَيظاسد + نشدَوَ = دَيظاسدنشدَوَ
 دَيدؤؾ + نشدَوَ = دَيدؤػهشدَوَ

 ّ طادَ + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساوئاوََيهاسـ 17
 صؤس + نشد = صؤس نشد
 نُّ + نشد = نَُهشد
 نُّ + بىو = نَُبىو

 ّ طادَ + ناسّ داسِراو = ناسّ يًَهذساوئاوََيهاسـ 18
 نُّ + نشدَوَ = نَُهشدَوَ

 ؤس + نشدَوَ = صؤس نشدَوَص
 ّ داسِراو + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساوئاوََيهاسـ 19

 يُْاو  + ضىو = يُْاضىو
 يُْاو + بشد = يُْاوبشد

 ـ وػُيُى َاْاّ طُسبُخؤّ ُْبًَت + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساو20
 واص + ًَٖٓا = واصًَٖٓا

 ْكىوّ + بىو = ْكىوَبىو
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 (1)فشِآ + دا = فشِيَذا
 ئاَشاصّ طُسطىسَِإ + ناسّ طادَ = ناسّ يًَهذساو -21

 ئاخ + خىاسدٕ = ئاخدىاسدٕ
 داخ + خىاسدٕ = داخدىاسدٕ

 = ناسّ يًَهذساو داسِراوئاَشاصّ طُسطىسَِإ + ناسّ  -22
 ئاخ + َُٖيهًَؼإ = ئاخ َُٖيهًَؼإ

 
 ّ تُواويًُوَسِووناس يُ  -4

, نـُ  واو و نـاسّ ْاتـُواو دابـُؾ دَنشيَـت    ناسّ تُ بُطُس ّ تُواويًُوَسِوو ناس يُ      
 دَتىاْني بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ بُساوسديإ بهُئ :

 

 ناسّ ْاتُواو ناسّ تُواو
 . داِْ تًَذايُسِووـ نات و 1
ناسَ تُواوَنإ يـُ صَـاِْ نـىسدٍ     -2

و  سِاْــُبىسدوو بــىسدوو,بــشيتني يــُ سِا 
 فُسَاْذإ

 ـ ناسَ تُواوَنإ رَاسَيإ صؤسَ.3

ــُ  ـــ ئ4ُ ــُواو ي دا سِطــتُطــُس نــاسّ ت
ُٖبًَت, ئُوا ضَُهِ بهـُس و بـُسناسّ   
ــُ     ــُس ي ــًُْا به ــاخىد ت ــتُوخؤ ي سِاط

 .ـ تًُْا ناتِ تًَذاي1ُ
ناسَ ْاتُواوَنإ سِابىسدوو و ئًَظـتا   -2

 و داٖاتىو دَطشُْخؤ.
ــُوَنإ   3 ــاسَ ْاتـ ــ نـ ــإ ــ رَاسَيـ

يُ ضـاوطِ )بـىوٕ(   ضىْهُ  ,دياسيهشاوَ
 بُّ ػًَىَيُ:,وَسطرياوٕ

 بىو: بؤ ناتِ سِابىسدوو   
 َ : بؤ ناتِ ئًَظتا    

                                                 

, ًزُْيـُى يـُوَصاسَتِ ثـُسوَسدَ   ــ ي 2شداس. َمحاِْ سادِ َاسف )د(, نـ ئُوس1ِبؤ ئُّ بابُتُ بطُسِيَىَ بؤ:  - 1
 .2007, ضاثِ نتًَبِ صَإ و ئُدَبِ نىسدّ, ثؤىل طًًَُّ
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 نُدا بىوِْ دَبًَت.سِطتُ
 .ٕو تًَُٓثُسِ ّ ًَٖضَوَ تًَجُسِسِوو ـ ي5ُ

 دَبني -بـــ : بؤ داٖاتىو     دَمب    
 دَبٔ –دَبًت                    
 دَبٔ -دَبًَت                    

ُ ـ ئُطـُس نـاسّ ْاتـُواو يـُ     4 دا سِطـت
ئُوا ضَُهِ ًْٗاد و طىصاسَ يُ  ,تُٖبًَ
 نُدا بىوِْ دَبًَت.سِطتُ

 .ّٕ ًَٖضَوَ تًُْا تًَُٓثُسِسِوو ـ ي5ُ
 

 
 ناسّ ْاتُواو يُ صَاِْ نىسديذا

نُ ثًًَإ  , وػُيُنِ تشاألثبَُيهى دَضُٓ  ,ناسْايُٕناساُْ دَوتشيَت نُ بُ تًُْا بُ بُو     
 اتا دَبُخؼٔ. ئًٓذا و ,تُواونُسّ ناسّ ْاتُواو دَوتشيَت

ىسديذا يُ ضاوطِ )بىوٕ(َوَ وَى ثًَؼرت ئاَارََإ بؤ نشد نُ ناسَ ْاتُواوَنإ يُ صَاِْ ن
 .و ئًَظتا و داٖاتىو بُناسدئَ سِابىسدووبؤ  ,طرياوٕوَس

 

 

 بىوٕ

 سدووىاببىو................. سِ
 َ.................... ئًَظتا

 ب ................... داٖاتىو
 دَبني -دَمب                             

 دَبٔ –دَبًت                            
 دَبٔ -دَبًَت                                  
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 .ـُـــــصيـشَن   ػـًَشصاد
 ًْٗاد        طىصاسَ   ناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ ئًَظتا 

 بــــــــىو.ـا ــاَؤطتـد َئـــاصا
 سِابىسدووبؤ ناتِ  ْاتُواواسّ نسَ      ًْٗاد       طىصا

 .ئــُْــذاصيــاس   بــــُ            ـتدَبـــًَ               تشيفُ
 ًْٗاد  ناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ داٖاتىو  ثًَؼبُْذ  بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ

 
ٕ  سِوونإ يـُ  ناسَ ْاتـُواوَ           سّ , واتـُ ثًَىيظـتًًإ بـُ بـُسنا    ّ ًَٖـضَوَ تًَُٓثـُسِ

يُ دوو ساَيُتذا نـاسَ ْاتـُواوَنإ دَبـٔ بـُ نـاسّ       ّ يُطٍَُ ئُوَػذاآل, بُسِاطتُوخؤ ًًُْ
يـُّ   ,دايهبىوٕ بًَت ياخىد بُواتاّ ُٖبىوٕ يا خاوَْذاسيُتِ بًَتّ يُئُطُس بُ واتا ,تُواو
ٕ  ّ ًَٖضَوَ دَبُٓ تًَجُسِسِووُػذا ناسَنإ يُاْساَيُت ُ    ,تًَُٓثـُسِ  يـا ّ ٖـُسوَى ئـُّ منىوْاْـ

 : دا دَسدَنُوٕخىاسَوَ
 .بـــىو ـَِ       ــــٓـــذاَيــَ   رُْنُ

 ّ تًَجُسِ سِابىسدووبهُس   بُسناسّ سِاطتُوخؤ  ناسّ 
 ُٖيُ. شاطًَهِن حمَُُد

 طتُوخؤ ابُسناسّ سِ بهُس    
 ػـــني بـــىو       داسَنُ

 بهُس    ناسّ يًَهذساوّ تًَُٓثُسَِ
 

 .تػتًَهِ خشاوَتُ ثاأل و ًٖ  ػتآ ئُدماّ ْاداُ ن ,يُسِطتُّ ُ: ئُو بُػًْٗاد
 ذايُ.يُطَُيو ًَُٖؼُ ناسيَهِ ْاتُواوّ  ػتُيُ نُ دَخشيَتُ ثاأل ًْٗادَنُطىصاسَ: ئُو 
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 ّ سِيَزَوَسِووناس يُ  -5
داِْ ناسَنُ ثًؼـإ دَدات و  سِووبُو سِيَزَيُ دَوتشيَت نُ سِاطتُوخؤ : سِيَزَّ سِاطُياْذٕ. 1

ئُو دؤساُّْ نُ يُ بابُتِ ناس يُ سِووّ  نُؾ دَخاتُ ثاأل نُطًَو يإ ػتًَو.داِْ ناسَسِوو
 ئُوَ دَضُٓ ْاو ضىاسضًَىَّ سِيَزَّ سِاطُياْذُْوَ. ,ناتُوَ ئاَارََإ بؤّ نشد

: ئُو سِيَزَيُّ ناسَ, نُ سِاطتُوخؤ ئُدماَِ ئُو ُٖواَيُّ نُ دَيذاتُ ثـاأل  سِيَزَّ داْاِْ. 2
ػًَىَّ )طىَإ, ئاسَصوو, ئاوات,...ٖتذ(  ذات بُدَطتُوَ, بَُيهى يُنُطًَو يإ ػتًَو ْاي

َُبُطتُنُّ دَسدَنُويَت, واتُ يُّ سِيَزَيُدا وػُناِْ )خؤصطُ, بشيـا, دَبىايـُ, دَبـىو,    
سِيَزَّ داْاًْؽ ُٖسدوو ساَيُتِ سِابـىسدوو و   .نُدا بُناسدًََٖٓشئَسِطتُ دَبًَت,...ٖتذ( يُ

 بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ : سِاُْبىسدوو دَطشيَتُوَ,
 . ناسّ سِابىسدووّ داْاِْ: 1
 ّ ْضيهٌ داْاِْ سِابىسدووأ. 

 ِْ ْضيهٌ سِاطُياْذٕ + با + دًَٓاوَنإ سِابىسدوو
 نشد  + با + ّ = نشدباّ

 نُوت + با + ّ = نُوتباّ
 طشت + با + ّ = طشتباّ 

 

 ّ تُواوّ داْاِْ سِابىسدووب. 
 + ب + دًَٓاوَنإ ِ سِاطُياْذّٕ ْضيهسِابىسدوو

 نُوت + ب + ّ = نُوتبِ 
 نشد  + ب + ّ = نشدمب
 طشت + ب + ّ = طشتبِ

 

 ّ بُسدَواَِ داْاِْسِابىسدووز. 
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 + ايُ ِ سِاطُياْذّٕ ْضيهسِابىسدووب + 
 ب + نُوت + ايُ = بهُوتايُ
 ب + طشت + ايُ = بطشتايُ

 

 ّ دووسّ داْاِْسِابىسدوود. 
 + ايُ ّ سِاطُياْذّٕ دووسسِابىسدوو

 نُوتبىو + ايُ = نُوتبىوايُ
 طشتبىو + ايُ = طشتبىوايُ
 نشدبىو + ايُ = نشدبىوايُ

 
  ناسّ سِاُْبىسدووّ داْاِْ. 2

ب + سَِطِ نـاس  ) واتُ ,ّ سِاطُياْذٕسِاُْبىسدووّ (دَ)دَضًَتُ ػىيَِٓ  (ب)ًْؼاُّْ       
 . (+ دًَٓاوَنإ

 دَسِوات ............بشِوات
 .... بضًَتدَضًَت ........

 دَػىات........... بؼىات
 دَنًًًَََت ......... بهًًًَََت

 
 سِيَزَّ فُسَاْذإ. 3

َُبُطت يُ فُسَاْذإ ئُوَيُ, نُ نُطـٌ يُنـُّ )قظـُنُس( داوا يـُ نُطـِ دووَّ           
طىيَطش( دَنات, بؤ ئُدماَذاِْ ناسيَو. دَطتىوسّ نـاسّ فُسَاْـذإ يـُ    )واتُنؤ(,  ,)تاى

 بُّ ػًَىَيُ: صَاِْ نىسديذا
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 بؤ ئُسآ 
 ٕ( ,ب + سَِطِ ناس + دًَٓاوّ نُطٌ دووَّ )َ

 خبىيَٓٔ ,خىيَٓذٕ ......... خبىيَُٓ
 بؼؤٕ  ,ػىوػنت ........ بؼؤ
 بهُٕ ,نشدٕ .......... بهُ
 خبؤٕ ,خىاسدٕ ........ خبؤ

ُ ئـُوَّ سَِطـِ ناسَنـ   يُبُس ,ّ نُطٌ دووََِ تاى دَسْانُويَت(َ)ُْٖذآ داس دًَٓاوّ   
 ديَت. (ؤ ,َ)نؤتايٌ بُ بضويَِٓ 

 ّ فُسَاْذإ ُْْىوطشيَت, وَنى:ـ(ب)دَػًَت َؤسفًٌُ ,يُ ناسَناِْ داسِراو و يًَهذساودا
 داًْؼُ  ,داًْؼنت ........... دابًٓؼُ
 طُسنُوَ ,طُسنُوتٔ ........ طُسبهُوَ

 بؤ منىوُْ :ـ ,ُْٖذآ داس ناسّ فُسَاْذإ يُ دَطتىوس الدَدات  
بًَٔ(, بُآلّ فُسَاْذاِْ ئُو  ,دَبٌَ بىتشآ )بآ ,تٔ( ئُطُس يُطُس دَطتىوس بشِواتناسّ )ٖا

ساَيُتِ ُْسيَذا دَطُسِيَتـُوَ طـُس    يُنُضِ دَبًَت بُ )وَسَ(, و ناسَ يُ دَطتىوس الدَدات 
 . دَطتىوس )َُيآ, َُئًَ(

فُسَاْـذإ  و دَطتُوارََإ ُٖيُ بؤ َُبُطـتِ   سِطتُيُ ئاخاوتِٓ صَاِْ نىسديذا ُْٖذآ 
 :بؤ منىوُْ  ,بُبآ ئُوَّ َؤسفًٌُ فُسَاْذاِْ تًَذا بًَت ,بُناسدئَ

 دطُسَ نًَؼإ قُدَغُيُ.
 وَطتاِْ ئؤتؤَبًٌَ قُدَغُيُ.
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 ّ ئُسيًًَُوَسِووناس يُ .6
 . نُ دَطشيَتُخؤسِطتًًُُ, ئُسنِ طُسَنِ دآ بُدآ نشدِْ ناسّ سِيَضَاْنشدَيُنِ : ئُسآ
ُ    َسِيَضنشدَيـُنِ   ُْسآ: ِ  اًًْـُ, نـُ دطـُ يـ طـُسَنِ نـُ دًَبـُدآ ْـُنشدٕ و      ئـُسن

ُْٖذآ صَاْذا )بؤ منىوْـُ   يُنُضِ نُيُ, سِطتُيإ َُٖىو  سِطتُذاُْوَّ بُػًَهِ بُسثُسض
دَيـِ  ظُسّ, طىوسبىوٕ, ثًَذاطشتٔ و دوويُن ,صَاِْ نىسدّ( ئُسنِ ثًَضُواُْيِ, بُساوسدّ

يإ  يَوثًَؽ ناس يَِبُداْاِْ ًْؼاُْناِْ ُْسصَاِْ نىسديذا  بُدآ دًََٖٓآ. ئُّ نشدَيُ يُ
 . (1)ئُدماّ دَدسيَت يَوئاوََيٓاويإ  يَوْاو
 

 نيشانةكانى نةرآ لة زمانى كورديدا
  سِابىسدوو. بؤ ناسّ 1

 , وَنى:ـدَنُويَتُ بُػِ ثًَؼُوَّ ناسَنُ نُ ,بُناسدآ (ُْ)ًْؼاُّْ 
 نشد.............. ُْنشد
 بشد.............. ُْبشد

 ىاسد........... ُْخىاسدخ
 سِؤضىو........... سِؤُْضىو

 بُخًَىنشد....... بُخًَىُْنشد
 سِاُْبىسدوو. بؤ ناسّ 2

 , وَنى ّ سِاطُياْذٕسِاُْبىسدووّ (دَ)بُناسديَت, نُ دَضًَتُ ػىيَِٓ  (ْا)ًْؼاُّْ أ ـ 
 دَنُّ .......... ْانُّ
 دَسِوات ........ ْاسِوات

                                                 
 .5, ٍ 1991ْاَُّ َادظتًَش, صاْهؤّ طُالسُدئ,  ,نشدٕ يُنىسديذاعُبذوَيآل سىطًَٔ سَِطىٍ, ْا - 1
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 دَخىات .......  ْاخىات
 دَبات ........ ْابات

 ب ـ ًْؼاُّْ )ُْ( بُناسديَت, نُ دَضًَتُ ػىيَِٓ )بـ(ّ سِاُْبىسدووّ داْاِْ, وَنى:
 خبىات ........ ُْخىات
 بشِوات ........ ُْسِوات

 بؤ ناسّ فُسَاْذإ. 3

بُناسدآ, نُ دَضًَتُ ػـىيَِٓ   (ُْ ,ْا)بُناسديَت, دطُ يُوَؾ ُْٖذآ داس  (َُ)ًْؼاُّْ 
 وَنى:ـ ,فُسَاْذإ (ب)َؤسفًٌُ 

 ْاسِؤّ ,ُْسِؤّ ,بشِؤ ....... َُسِؤ
 ْاخؤّ ,ُْخؤّ ,خبؤ ...... َُخؤ

 ُْنًًََٔ, ْانًًََٔ ,بهًًََٔ ... َُنًًََٔ
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 ئاوةلَكار
 ّ واتاوَسِوويُ  ئاوََيهاسيُنُّ: 

 ّ ناتِئاوََيهاسـ 1

 ّ ػىيَِٓئاوََيهاسـ 2
 ّ ضؤًُْتِئاوََيهاسـ 3

 تِّ ضُْذيَئاوََيهاس. 4

 ّ ُْسيَِٓ )ُْيف(ئاوََيهاس -5

 ّ دُختهشدٕ )دَيًٓايٌ(ئاوََيهاس .6

 نشدُْوَئاوََيهاسّ دووباسَ. 7

 ّ ٖؤ و َُبُطتئاوََيهاس. 8

 . ئاوََيهاسّ سِيَهدظنت9

 دووَّ: ئاوََيهاس يُ سِووّ ثًَهٗاتُٓوَ
 ئاوََيهاسّ طادَ -1

 ئاوََيهاسّ داسِراو -2

 . ئاوََيهاسّ يًَهذساو3

 هاس يُ سِووّ ئُسنُوَطًًَُّ : ئاوََي
طىصاسَ, تُواونُسّ ناسّ سِابىسدوو, تُواونُسّ ناسّ سِاُْبىسدوو, تُواونُسّ  ,)ًْٗاد

  ناسّ فُسَاْذإ(.
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 ئاوةلَكار
 

ُ   يُ       صاساوَنـاِْ )ئاوََيفشَـإ,   ئـُوَ  (, ئاوََيهـاس صاساوَّ ) صَاِْ نىسديذا دطـُ يـ
ٔ  ئاوََيهاسيؽ  ., ئادظًَشب, ٖاوََيهاس( بُناسدئَ ًَهاسظُٖ  ,بُػًَهُ يُ بُػـُناِْ ئاخـاوت

ضىْهُ نـات و ػـىئَ  و ضـؤًُْتِ و ضـُْذيُتِ     , دَناتنُدا سِطتُنُ وَطفِ ناسيَو يُ 
دؤطت و ٖاوسِيَِ ناسَ, ضـىْهُ   ئاوََيهاس. دا دَطتًٓؼإ دَناتسِطتُ.....ٖتذ ناسَنُ يُ 

َ, ئاوََيٓـاو ُؾ ثًَضـُواُّْ  واتُ ثُيىَطتُ بُ ناسَنُوَ, ئَُ ,ديَت داناس يُطًٍََُُٖؼُ 
 دَنات.  ًإبُٖؤيُوَ وَطف نُ ,و دًَٓاوَ  دؤطت و ٖاوسِيَِ ْاو ئاوََيٓاوضىْهُ 

 
 لة زمانى كورديدا ئاوةلَكارى ةكانكردنثؤليََه

 ّ واتاوَسِوويُ  ئاوََيهاسيُنُّ: 
 :(1)ّ خىاسَوَدَنشيَت بُّ بُػاُْئاوََيهاس يُ سِووّ واتاوَ       

 : ّ ناتِئاوََيهاسـ 1
َ ئاوََيهاسداِْ ناسَنُ دَطتًٓؼإ دَنات. سِوونُ ناتِ  ,اُْ دَوتشَّئاوََيهاسبُو          

 ,ُٖفتُيُنِ تـش  ,طبُيينَ ,بُياٌْ ,ئًَظتا ,وا )ناتًًُناًْؽ يُ صَاِْ نىسديذا بشيتني يُ 
 ,وَى:(َاْطًَهِ تش ....... ٖتذ ,ثاػإيُ ,دواتش ,دوايٌ ,طاَيًَهِ تش

 

 ِ بؤ ئاُْٖطُنُ. دَض دوايٌ
 دَضِ بؤ صاْهؤ. ئًَظتا

 

                                                 

ّ, بـُسطِ يُنـُّ   )د(, سِيَضَـاِْ نـىسد  يَىَ بـؤ: ئـُوسَِمحاِْ سـادِ َـاسف    بطُسِ, بؤ ػاسَصابىوٕ يُّ بابُتُ -1
 .1998)وػُطاصّ(, بُػِ ضىاسَّ )رَاسَ و ئاوََيهشداس(, دَصطاّ سِؤػٓبريّ و بآلونشدُْوَّ نىسدّ, بُغذا, 
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 :ّ ػىيَِٓئاوََيهاسـ 2
 َئاوََيهـاس  .داِْ ناسَنُ دَطت ًْؼإ دَنُٕسِوواُْ دَوتشيَت نُ ػىيَِٓ ئاوََيهاسبُو      

 ,يُطـُسَوَ  ,ضـُخ  ,سِاطـت  ,ريَـش  ,طـُس  )بـشيتني يـُ    يـذا ػىيًًَُٓناًْؽ يُ صَاِْ نىسد
 .(. ٖتذ...... ,ال ,ريَشَوَيُ ,خىاسَوَيُ

 داسَنُ خُوتىوَ.ريَش يُػًالٕ 
 وَ داًْؼتىوَ.طُسَيُػًَشصاد 

      ُ بـُ   ,ُْٖذيَذاس ثًَؼبُْذ يُطٍَُ ْاوَنُّ دواّ خؤّ نُ ئـُسنِ بـُسناسّ ْاسِاطـتُخؤي
 ضىْهُ ئاسِاطتُّ ػىيَِٓ دَطُئُْ, وَنى: ,يُنُوَ دَبُٓ ئاوََيهاسّ ػىيَِٓ

 دَطىسِيَتُوَ .ئامساْذا  بُفشِؤنُنُ 
 بُسناسّ ْاسِاطتُخؤ ثًَؼبُْذ          

 )بُ ئامساْذا( ئاوََيهاسّ ػىيَِٓ
 سِؤيؼت . صاْهؤ بؤئاصاد                
 بُسناسّ ْاسِاطتُخؤ ثًَؼبُْذ                   

 ئاوََيهاسّ ػىيَِٓ )بؤ صاْهؤ(     
 
  :ّ ضؤًُْتِئاوََيهاسـ 3

ّ ئاوََيهاس ,داِْ ناسَنُ دَطتًٓؼإ دَنُٕووسِاُْ دَوتشيَت نُ ضؤًُْتِ ئاوََيهاسبُو       
 . (باؾ ....ٖتذ ,ضاى ,خًَشا ,خشاخ ,دىإ)ضؤًُْتًؽ يُ صَاِْ نىسديذا بشيتني يُ 

ّ ضـؤًُْتني, يـُ ساَيُتًَهـذا دَبٓـُ     ئاوََيٓـاو ُنإ يـُ بُٓضـُدا   ًَ ضؤًُْتًئاوََيهاس      
ُّ منىوْاْـُّ خـىاسَوَ   يسوَى دا وَطفٌ ناس بهُٕ, ُٖسِطتُئُطُس يُ  ,ّ ضؤًُْتِئاوََيهاس

 دَسدَنُوٕ:ـ
 ْطُ. ........................  )ْاو(نضًَهِ قُػُ دىإ



 

 113 

 نةرميان خؤشناو ِرَيزمانى كوردى

 ّ ضؤًُْتِ(ئاوََيٓاو.............................  )ُ. ........دىاْسِيَضإ 
 ّ ضؤًُْتِ(ئاوََيهاس...........................  ) دَسِوات. دىإطؤصإ 

 
 : يَتِّ ضُْذئاوََيهاس. 4

 ودَطتًٓؼإ دَنُٕ. ئُ سِطتُداِْ ناسّ ْاو سِووتِ اُْ دَوتشيَت نُ ضُْذيَئاوََيهاس بُو    
صؤس, نُّ, نًََُو, تؤصيَو, ) بُناسدئَ بشيتني يُ: يَتِّ ضُْذئاوََيهاسَُبُطتِ ؤ وػاُّْ ب

  .وَنى :(, طُىلَ...ُيًَو, طفشَ
 

 خًَشا ٖات. صؤسطؤالظــ 
  خىاسد. نًََُوْاُْنُّ 

يُّ ساَيُتُػذا دطُ  يُطٍَُ ئاوََيهاسّ تش دئَ, نًََُو.......( ,صؤسداس وػُناِْ )صؤس   
يُٖــَُإ ناتًؼــذا ثًَــِ دَوتــشَّ سِادَّ  ,يــُوَّ وػــُنُ دَبًَتــُ ئاوََيهــاسّ ضــُْذيَتِ

 ئاوََيهاسّ,وَنى:
 .دَسِوات  دىإ صؤسبُْاص    

           
    ضؤًُْتِ ئاوََيهاسّسِادَّ ئاوََيهاسّ       
   

 وَنى: دَبًَتُ سِادَّ ئاوََيٓاوّ, ,ديَت داَُٖإ وػُ ناتَِ يُطٍَُ ئاوََيٓاو      
 .دىاُْ  صؤسبُْاص      

            
 سِادَّ ئاوََيٓاوّ ئاوََيٓاوّ ضؤًُْتِ   
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 :ّ ُْسيَِٓ )ُْيف( ئاوََيهاس -5
ئُو وػـاُّْ بـؤ َُبُطـتِ     دَنات.َيُ نُ ُْسيَِٓ ناسَنُ دَطتًٓؼإ ئاوََيهاسئُو       

ض, بـًُٖ  ػـًَىَيُى,   , ُٖسطًضاوٖـُسطً ٖـُسطًض  )ّ ُْسيَِٓ بُناسدئَ بشيتني يـُ  ئاوََيهاس
 . (, بًُٖ  نًؤدًَو ...بًُٖ  سَِْطًَو

 

 ْاضُُ ئاُْٖطُنُ. ُسطًضٖ
 واُْنُ ْاخىيَِٓ.  ُسطًضاوُٖسطًضٖ

 ناسْانُئ. بًُٖ  ػًَىَيُى
 

  :دَيًٓايٌ(ّ دُختهشدٕ )ئاوََيهاس .6
نُ دُخت يُطُس ئُدماَذإ و دآبـُدآ نشدْـِ ناسَنـُ    ,ُْ دَوتشيَتائاوََيهاسبُو         

 ,ٖـُس )نـُ بـؤ َُبُطـت دـُختهشدٕ بـُناسدَئ, بـشيتني يـُ         ّ,اُْئاوََيهاسدَنات. ئُو 
 . (بٌَ طآ و دوو.... ,بًَؼو ,بًَطىَإ ,َُٖيبُت

 

 بؤ ئُو َاَيُ.  دَضُِٖس
 ئ. ناسَنُ ْانُ َُٖيبُت

 يُ ػُسَِنُ طُسدَنُوئ.  طىَإبًَ
 

 : نشدُْوَّ دووباسَئاوََيهاس. 7
 اُْ دَوتشيَت نُ دووباسَنشدُْوَ و دووثاتهشدُْوَّ ناسيَو سِادَطُئُْ.ئاوََيهاسبُو        

ٔ ئاوََيهاسئُو وػاُّْ نُ بؤ َُبُطتِ   ,دووبـاسَ )بـشيتني يـُ    ,ّ دووثاتهشدُْوَ بـُناسديَ
 . (داسيَهِ تش ....  ,داسيَهِ دّ ,طُسيُْىآ ,ديظإ

 

 واُْنُ دَطتِ ثًَهشد. ديظإ
 طُػتُنُ. وَدَضًُٓ دووباسَ
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 بُٖاس ٖاتُوَ.  طُسيُْىآ
 
 : ّ ٖؤ و َُبُطتئاوََيهاس. 8

َُبُطـت يـُ دآبـُدآ نشدْـِ      يُطـٍَُ داِْ ناسيَو سِوواُْ دَوتشيَت نُ ٖؤّ ئاوََيهاسبُو 
ّ ٖـؤ و َُبُطـت بـُناسدئَ,    ئاوََيهـاس بُطتِ .ئُو وػاُّْ نُ بؤ َُسِووناسيَو دَخُُْ 

 .(ئُْكُطت.....بُ ,بُخؤسِايٌ ,يُتشطا ,يُبشطا ,ضىْهُ ,ئُوَّيُبُس ,يُبُسئُوَ)بشيتني يُ 
 

 َشد.داخا يُثريًَََشدَنُ 
 َشد. بشطا يَُٓذاَيُنُ 

 

 : ّ سِيَهدظنتئاوََيهاس. 9
ئُو  .سِوونشدِْ ناسَنُ دَخاتُ اُْ دَوتشيَت نُ ػًَىَ و دؤسّ دآبُدآئاوََيهاسبُو        

ُ )يـُ   بـشيتني ّ سِيَهدظـنت بـُناسدئَ,   ئاوََيهـاس وػاُّْ نُ بؤ َُبُطتِ  ُ  ,رْاْـ  ,ثًاواْـ
 . (نُّ نُّ, دَطتُ دَطتُ,..... ,تاقِ تاقِ ,طىسط ئاطا ,َٓذاآلُْ ,َُسداُْ

 

 ناسدَنُئ. بُطؼتِئًَُُ يُ َاَيُوَ 
 ْإ دَخؤئ. بُ دووقؤَيِ ًْىَسِؤ 
 ٖاتُٓ رووسَوَ.ثؤٍ ثؤٍ ًُنإ قىتابً

 
 

 ّ ثًَهٗاتُٓوَسِوويُ  ئاوََيهاس دووَّ:
 :دابُؾ دَبآ (هذساوطادَ و داسِراو و يًَ)بُطُس يُ سِووّ ثًَهٗاتُٓوَ ئاوََيهاس      

نـُ يـُ يـُى وػـُّ واتـاداسّ طـُسبُخؤ       دَوتشيَت اُْ ئاوََيهاس: بُو ّ طادَئاوََيهاس. 1
ٔ  ,آًَٖٓـذ  ,خًَـشا )وَى  ,ثًَهذيَت  ,طـُس  ,ثـاس  ,ئًَظـتا  ,فـشَ  ,صؤس ,خـشاخ  ,بـاؾ  ,ٖـًَُ

 .(.....ريَش
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ثًَؼطشيَو  يُطٍَُيَهِ طادَ ئاوََيهاسنُ يُ ,اُْ دَوتشيَتئاوََيهاس: بُو ّ داسِراوئاوََيهاس .2
 ,بآ وضإ ,بآ ْاص ,بٌَ ػو ,طىَإبًَ)وَى  ,ياخىد ثاػطشيَو ياخىد ُٖسدوونًإ ثًَهذيَت

بُّ ػًَىَيُّ  ّ داسِراوئاوََيهاس. ياطاناِْ طاصنشدِْ (ُ .....ثُيبُ ,بُنىأل ,تًُْابُ
:ـخىاسَوَٕ  

 ّ داسِراوئاوََيهاسش + ْاو = طـ ثًَؼ1
 بُ + ْاص = بُْاص

 بُ + ػُو = بُػُو
 طىَإآ + طىَإ = بًَب
 ّ داسِراوئاوََيهاسـ ْاو + ثاػطش = 2

 سِؤر + آ = سِؤرآ
 ثًاو + اُْ = ثًاواُْ

 ّ داسِراوئاوََيهاسثاػطش = ـ ثًَؼطش + ْاو + 3
 بُ + ثًاو + َتِ = بُثًاوَتِ
 بآ + باى + اُْ = بآ باناُْ
 بُ + بشا + تِ = بُبشايُتِ

 ّ داسِراوئاوََيهاس=  ئاوََيٓاوـ ثًَؼطش + 4
 بُ + ثُيُ = بُثُيُ
 بُ + خًَشا = بُخًَشا

 ّ داسِراوئاوََيهاس+ ثاػطش =  ئاوََيٓاوـ 5
 ديًَش + اُْ = ديًَشاُْ

 َُسد + اُْ = َُسداُْ
 ّ داسِراوئاوََيهاس+ ثاػطش =  ئاوََيٓاوـ ثًَؼطش + 6
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 بُ + دىإ + ّ = بُدىاِْ
 بُ + طاسد + ّ = بُطاسدّ

 ّ داسِراوئاوََيهاسّ طادَ = ئاوََيهاسـ ثًَؼطش + 7
 يُ + ريَش = يُريَش
 يُ + ْاو = يُْاو

ٔ   ُ يُ دواُْ دَوتشيَت نئاوََيهاس: بُو اوسّ يًَهذئاوََيهاس. 3 . و وػُ يـاخىد صيـاتش ثًَهـذيَ
 :ـبُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَّٕ يًَهذساو ئاوََيهاسياطاناِْ طاصنشدِْ 

 وَنى: .ئاوََيهاس ,ئاوََيٓاو ,رَاسَ ,نشدُْوَّ ْاو. دووباس1َ
 تاقِ تاقِ .................    )ْاو( ,دَطتُ دَطتُ ,ثؤٍ ثؤٍ
 ...    )رَاسَ(س ...............ضىاس ضىا ,طآ طآ ,دوو دوو

 (ئاوََيٓاو...................     )وسد وسد........ ,دىإ دىإ
 (ئاوََيهاس).....................     خًَشا خًَشا ...... ,نُّ نُّ

 وَنى:)او, َو, بُ, يُ(. ناِْنُسَطُ يُطٍَُ ّ وػُيُى. دووباسَنشدُْو2َ
يُى بـُ   ,طاأل بُ طاأل ,سِؤربُسِؤر ,اخػاخُوػ ,ثاػُوثاؾ ,باُْوبإ ,دؤآلودؤأل ,ثؼتاوثؼت

 .....,يُى
 ّ يًَهذساوئاوََيهاس+ بُ + ْاو =  ئاوََيٓاو. 3

 ............دألثشِبُ ,دَّثشِبُ
 ّ يًَهذساوئاوََيهاس=  ئاوََيهاس. رَاسَ + ْاو ياخىد 4

 ًْىَسِؤ ...... ,ؼُممُيُن ,يُنظُس ,يُنذاس
 ّ يًَهذساوئاوََيهاس=  ئاوََيهاس ,رَاسَ ,+ ْاو (ُٖس). وػُّ 5

 .............ُٖسال  ,ُٖسدوو ,ُٖسدَّ
 ّ يًَهذساوئاوََيهاس+ ْاو =  (ئُو ,ئُّ). وػُّ 6
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 شِؤ ....ئَُ ,ظاألئَُ ,ؼُوئَُ
 ّ يًَهذساوئاوََيهاسّ طادَ = ئاوََيهاسـ ثًَؼطشّ )يُ( + طُس + 7

 يُطُسال, يُطُس ثؼت...
 ّ يًَهذساوهاسئاوََيّ طادَ = ئاوََيهاسـ ْاو + َو + 8

 ...........طُس + َو + خىاس = طُسَوخىاس
 ّ يًَهذساوئاوََيهاسـ وػُ + و + وػُ = 9

 ...........طؤألتًَشوثشِ, داسوباس, طىسدى
 ّ يًَهذساوئاوََيهاسّ يًَهذساو + ثاػطش = ئاوََيٓاوـ ثًَؼطش + 10

 بُ + دَيؼهاو + ّ = بُدَيؼهاوّ
 ّ يًَهذساوئاوََيهاس=  هاسئاوََي+ ْاوبُْذ +  ئاوََيهاسـ 11

 طُس + إ + طُس = طُساْظُس
 ّ يًَهذساوئاوََيهاس=  ئاوََيهاس+ ْا +  ئاوََيهاسـ 12

 ثاس + ْا + ثًَشاس = ثاسْا ثًَشاس
 دويَٓآ + ْا + ثًَشآ = دويَٓآ ْاثًَشآ

 
 طًًَُّ : ئاوََيهاس يُ سِووّ ئُسنُوَ

ّ ئُسنُناِْ دياسيهشاوَ, نُ بُّ آل, بُيُ سِطتُدا ئاوََيهاس دَتىاَِْ ئُسى ببًَِٓ   
 ػًَىَيُّ خىاسَوَيُ:

يـا   دووسِاْـُبىس بـآ يـا    سِابـىسدوو دَبًَتُ تُواونُسّ ناس, دـا ناسَنـُ    ئاوََيهاس. 1
 ...(1) ٕافُسَاْذ
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 سِؤيؼت.       خًَشا    سِيَباص -
 
                                                                                        سدوو          ىناسّ ساب            ّ ضؤًُْتِئاوََيهاس           

   سِابىسدووتُواونُسّ ناسّ         
 

 
 
 دَسِوات.      خًَشا  سِيَباص   -
 

                      سِاُْبىسدووناسّ               ّ ضؤًُْتِ    ئاوََيهاس                    

  سِاُْبىسدووتُواونُسّ ناسّ              
 
 
 بشِؤ.        خًَشا             سِيَباص -
 

  فُسَاْذإناسّ             ّ ضؤًُْتِ            ئاوََيهاس
  فُسَاْذإناسّ تُواونُسّ  

                                              
يَهِ تـش...و  ئاوََيهـاس هِ تـش يـا ضـُْذ    يَئاوََيهـاس دَبًَتـُ تُواونـُسّ    ئاوََيهاس.2

 وَنى:دَنُٕ.ّ طاصئاوََيهاسّ ضشيَفبُيُنُوَ 
 سِؤيؼت. خًَشا                      صؤس    طؤسإ -
 

 ّ ضؤًَْتِئاوََيهاس                ّ ضُْذيَتِئاوََيهاس            
 
 

 ّئاوََيهاس فشيَضّ                               
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 ٖاتُوَ . دسَْط             طُيًَو                   باصسِيَ -
 

 ّ ناتِئاوََيهاس ّ ضُْذيَتِئاوََيهاس           
     

  
  

 ّئاوََيهاسّ ضشيَف                                 
 باصاسِ.  بؤ    ؤ  بشِ   خًَشا   صؤس                صوو بُياِْحمَُُد      -
 

 ّ ئاوََيهاس  ّئاوََيهاس     ّ  ئاوََيهاس ّ  ئاوََيهاس               
 ضؤًُْتِ   ضُْذيَتِ        ناتِ  ناتِ              

 

 

 ّئاوََيهاسّ ضشيَف   ّ          ئاوََيهاسفشيَضّ                 
 
( يُ فُسَاْذإ ,سِاُْبىسدوو ,بىسدووسِادَبًَتُ ًْٗاد, ئُطُس ٖاتىو ناسّ ) ئاوََيهاس. 3

ُ واتُ ناسّ ْاتُواو يُ  ,دا ُْبىوطتُسِ ًَْى  . نـاسَ ْاتـُواوَناًْؽ يـُ    ًَتدا ٖـُب سِطـت
ِ صَاِْ نىسديذا يُ بٓاغُدا يـُ   ٕ )بىوٕ( ضـاوط نـُ بُٖؤيـُوَ بـؤ نـاتِ      ,وَسطـرياو

( ب)سَِطـِ   ,و بؤ ناتِ ئًَظتا )َ( بُناسديَت و بؤ داٖاتىو ,)بىو( بُناسديَت سِابىسدوو
 بُناسديَت.

 .بىو           ُٖيِٓ  دويَِٓ      -
 

 سِابىسدووناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ    ّ ناتِ )ًْٗاد(ئاوََيهاس
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 .بىو           دسَْط       طبُيَِٓ     -
 

 سِابىسدووناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ            ّ ناتِ )ًْٗاد(ئاوََيهاس
 .  ُُ           يػُمم    ئَُشِؤ         -
 

 ناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ ئًَظتا    ّ ناتِ )ًْٗاد( ئاوََيهاس
 
دا سِطــتُدَبًَتـُ طـىصاسَ, ديظـاُْنُ طــُس ٖـاتىو نـاسّ ْاتـُواو يـُ         ئاوََيهـاس . 4

 ُٖبىو.....
 
 ُ.  ــــ )َ( ناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ ئًَظتادسَْط ئاصاد طُيًَو   -

    
 ّ ناتِئاوََيهاس   
 طىصاسَيُ ,ونُسّ ناسّ ْاتُواوتُوا
 
 .بىو    دسَْط طبُيَِٓ -
 

 سِابىسدوو)بىو( ناسّ ْاتُواوَ بؤ ناتِ           ّ ناتِئاوََيهاس    
 طىصاسَيُ ,تُواونُسّ ناسّ ْاتُواوَ
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 ثيَشبةند )ثريثؤزيشو(
 

        ٔ ِ بـُ  بـَُيهى ثًَىيظـت   ,نـُ بُتـًُْا بُناسْايـُت    ,بُػًَهُ يُ بُػـُناِْ ئاخـاوت
ّ ػىيَِٓ ائُطُسضِ ثًَؼبُْذ يُ بٓضًُٓدا وات ,ًَتنُسَطُّ تش ُٖيُ بؤ ئُوَّ واتا ببُخؼ

يُ ثًَؽ ْاويَـو  يُ سِطتُدا . ثًَؼبُْذ ّ ُٖس واتا ْاطُيًَُْتآلبُ ,و ئاسِاطتُنشدٕ دَطُيًَُْت
ْـاويَهِ   يُطٍَُبؤ ثًؼاْذاِْ ثُيىَْذّ ًَْىإ ئُو ْاوَ يإ ئُو دًَٓاوَ  ,يإ دًَٓاويَو ديَت

  نُ .سِطتُتشّ ًَْى 
بُْذاُْ بُ ؼئُّ ثًَ ,(َ ,بؤ ,يُ ,بُ )ثًَؼبُْذَنإ يُ صَاِْ نىسديذا رَاسَيإ ضىاسَ       

ُ نـاتًَهًؽ ثًَؼـبُْذ يـُ     ٖـُس  ,دئَ ( رَاسَ ,ئاوََيٓاو ,دًَٓاو ,ْاو) يُطٍَُصؤسّ  دا سِطـت
بـُسناسّ   )ئُسنِو  ُْذَناُْوَّ ثًَؼبئُوَ نُسَطُناِْ ْاو و دًَٓاو دَنُوُْ دوا ,ُٖبًَت

ٔ  َوَيـُ دواّ ثًَؼـبُْذ  (  ئاوََيٓاورَاسَ و )بُآلّ ناتًَو  ,دَبًٓٔ (ْاسِاطتُوخؤ ئـُوا   ,ديَـ
ٔ  (بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ)ْاتىأْ ئُسنِ   ئاوََيٓـاو و  وػـُنُّ دواّ رَـاسَ  بـَُيهى   ,ببًـٓ

 وَنى: ,ًَتدَبًٓ (بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ)ئُسنِ 
 ْهؤ. ئاصاد دَضًَت بؤ صا

 بؤ : ثًَؼبُْذ
 بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ ,صاْهؤ : ْاو

 

 فشؤِنُنإ بُ ئامساْذا دَطىسِيَُٓوَ.
 بُ : ثًَؼبُْذ 
 بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ ,ئامسإ : ْاو

 ػًَشصاد يُ تؤ دَضًَت. 
 يُ: ثًَؼبُْذ 
 بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ  ,تؤ : دًَٓاو
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 ئاواص يُ يُنُّ رووس داًْؼتىوَ. 
 يُ: ثًَؼبُْذ 
  ّ بٓذِيُنُّ : رَاسَ

 بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ ,رووس : ْاو
 

 .ئاواص يُ دىاْرتئ رووس داًْؼتىوَ
 يُ : ثًَؼبُْذ

  دىاْرتئ: ئاوََيٓاوّ ضؤًُْتِ
 بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ ,رووس : ْاو

يُ  طاصيذا صؤسداسسِطتُبُآلّ يُ ئاطتِ  ,ّ سِوخظاسَوَ طُسبُخؤٕسِووبُْذاُْ يُ ؼئُّ ثًَ    
 :ُٖسوَنى ئَُاُّْ خىاسَوَ  ,دَسدَنُوٕ بُْذداّ ػًَىَ

 ثًَت دََيًَِ .)ثَِ( ← بُ تؤ دََيًَِ.
 )ىلَ( يًَت دَثشطِ . ← يُ تؤ دَثشطِ.

بُبٌَ ئُوَّ واتاّ طـُسَنِ   ,بُناسديَت تشيُبشّ ثًَؼبُْذَناِْ  (َ)ثًَؼبُْذّ  صؤسداس    
 :ُٖسوَنى ئُّ منىوْاُّْ خىاسَوَ  ,نُ بطؤسَِّسِطتُ
 .د دَضًَت بؤ صاْهؤ ئاصا

 ُ صاْهؤ. دَضًَتئاصاد 
 ػًالٕ ضىو بؤ نُسنىوى .
 ػًالٕ ضىوَ نُسنىوى .

ٕ  سِوويُ  َ( بؤ, يُ, ,ثًَؼبُْذَناِْ )بُ ُ  ,ّ ثًَهٗاتٓـُوَ طـادَ  ,داسِراوّ نـاتَِ دَبـٔ   آلبـ
 ,.....(,بـُ.....دا  يـُ.....َوَ,  ,يُ....دا, يـُ .....سا )بًَٔ  ثاػبُُْناُْوَ يُطٍَُئُطُس 

  :َنىو
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 ناسوإ يُ ُٖويًَشَوَ ٖاتىوَ.
 فشؤنُنُ بُ ئامساْذا دَطىسِيَتُوَ .

, بؤيُ دَبًَـت صؤس  ّ ُٖيُو ػًَىَ يُ صَاِْ نىسديذا ْضيهُّ طًَضدَ ئُسى (َ)َؤسفًٌُ    
بـُ دؤسيَـو    ,ٕيُ دؤصيُٓوَّ ئُّ َؤسفًُُ ناتًَو يُ ػًَىَّ ثًَؼبُْذ دَسدَنُو بني بنيوسد

 وَنى بُػُ ئاخاوتِٓ ثًَؼبُْذ طُيش دَنشيَت.  ,بًَت سِاُْبىسدووو  سِابىسدووناسّ  يُطٍَُ
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 )ة( لة زمانى كورديدائةركةكانى شيَوة و 
نـُ ئـُّ ػـًَىَ و    ُ ضاالنُناِْ صَاِْ نـىسدّ,  َؤسفًُِ )َ( يُنًَهُ يُ َؤسفًُ        

 ئُسناُّْ خىاسَصوَ دَبًَِٓ:
 ,دا ُْبًَتسِطتُيُو ساَيُتُّ نُ ناسّ تُواو يُ  ,ِ ئًَظتادَبًَتُ ناسّ ْاتُواو بؤ نات  -1

 وَنى :
 صيشَنُ.         ػًالٕ -
 دىاُْ. بُْاص -
, واتـُ)) ئـُّ   دايـُ دسوطـتهشدِْ وػـُّ يًَهـذساو     تدَبًَتُ ْاوبُْذ و بُػذاسّ دَنا -2

ُ (1)ُ ئُتىاَِْ دوو وػُ يُ يـُى ْضيـو بهاتـُوَ و بـُ يـُنًإ ببُطـتًَتُوَ((      َؤسفًُ ّ . بـ
 :يُػًَىَ

 ,وَنى:(2)دسوطتهشدِْ وػُّ يًَهذساو يُ دوو ْاو-ا
 ًَٖشؤطىٍَ + َ +ًَٖشؤ = طىَيُ
 (3)طُمنطىٍَ + َ + طىمن = طىَيُ

 :(4), وَنىئاوََيٓاودسوطتهشدِْ وػُّ يًَهذساو يُ ْاو و  -ب
 طىوسًََشط + َ + طىوس = ًََشطُ

 طجِنًًَُ + َ + طجِ = نًًَُ
 :و ْاو, وَنى ئاوََيٓاوساو يُ دسوطتهشدِْ وػُّ يًَهذ -ز

 سَِؾ + َ + با = سَِػُبا

                                                 

 .38(, 1ٍ(, ئُسنُناِْ َؤسِفًُِ)َ( يُ صَاِْ نىسديذا, ط. طابات, ر)2005عُبذوَياَل سىطًَٔ سَِطىٍَ ) -1
 .134سدّ, ْاو, ٍ(, سِيَضَاِْ نى1979ئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف ) -2
 .38(, َُٖإ طُسضاوَ, 2005ٍعُبذوَياَل سىطًَٔ سَِطىٍ ) -3
 .134(, َُٖإ طُسضاوَ, 1979ٍئُوسَِمحاِْ سادِ َاسف ) -4
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 طًاطُوص + َ + طًا = طُوصَ
 , منىوُْ:(1)دائاوََيٓاودسوطتهشدِْ وػُّ يًَهذساو يُ دووباسَنشدُْوَّ -د

 خاوخاو + َ + خاو = خاوَ
 وسدوسد + َ + وسد = وسدَ

3-  ِ يـُّ ساَيُتُػـذا    ,تـاى  يُ ناسّ فُسَاْذاْذا دَبًَتُ دًَٓاوّ يهاو بؤ نُطِ دووََـ
 نُدا دَبًينَ, وَنى:سِطتُدًَٓاوَنُ ئُسنِ بهُس يُ 

 تا دَسبضٌ. ُخبىيَٓ -
 .ُدَسطانُ داخ -
) ثشيجؤصيؼٔ (, ئُطُس ٖاتىو بُ ناسّ سِابىسدوو يإ سِاُْبىسدوو بًهـٌَ   ثًَؼبُْذدَبًَتُ  -4

 , وَنى:(2))بُ, بؤ( بطشيَتُوَ ثًَؼبُُْناِّْ ُو دًَط
 ضىوئ بؤ طُيشإ.  __يشإ.  ضىويُٓ طُ -

 بًهُٕ بُ طُيشإ.  __بًهُُْ طُيشإ. 
 دَبًَتُ ثاػطش بؤ دسوطتهشدٕ و طاصنشدِْ وػُّ ْىَّ. وَنى:-5

 ضاى + َ  = ضانُ
 طُوص = َ = طُوصَ

 :(3)دَبًَتُ ئاَشاص و ًْؼاُّْ باْطًَٗؼنت, وَنى -6
 ناى + َ = نانُ
 خاٍَ + َ = خاَيُ

                                                 

 .127(, ئُسنِ بضويَِٓ )َ( يُ ئاطتِ طًٓتانظذا, 2000ٍعُفإ سَُُ ػُسيف ) -1
 .132طظاصّ و وػُطاصّ و سِطتُطاصّ, ٍ(, بضويَِٓ )َ( يُ ئاطتُناِْ د1999َْاَل )ئًذسيع عُبذوَي - 2

 .128(, َُٖإ طُسضاوَ, 2000ٍعُفإ سَُُ ػُسيف ) - 1
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ّ نـشاوّ داسِرساو,  ئاوََيٓاوُْٖذيَو قُدّ ضاوط بؤ دسوطتهشدِْ  ٍَيُطُدَبًَتُ ثاػطش  -7
 وَنى:

 نشد + َ = نشدَ 
 نىػت + َ = نىػتُ

نُ يُّ ساَيُتُدا نـىستهشاوَّ ًْؼـاُّْ )َنـُ(ّ     ,دَبًَتُ ئاَشاص و ًْؼاُّْ ْاطشاوّ -8
 وَنى : ,ْاطشاويًُ

 نىسَِ ٖاتُ رووسَوَ.
 نضُ ضىوَ َاَيُوَ.

ناسّ  يُطٍَُدا دَبًَتُ دًَٓاوّ نُطِ يهاو بؤ نُطِ طًًََُِ تاى ووسنشَادمِ طُ ـ ي10ُ
 وَنى: ,سِاُْبىسدوودا

 ئُو دَسطآ دْعًظُ.
 ئُو دنُظُ.

 بشّ ئاَشاصّ داُْثاَيِ )ّ( بُناسديَت, وَنى: ـ دَبًَتُ ئاَشاصّ داُْثاأل و ي11ُ
 ثًَٓىوطُ سَِػُنُ بهشَِ.

 . (1)تشيؽ دَبًَِٓ ِ )َ( ضُْذئ ئُسنَِؤسفًُدطُ يُّ ئُسناُْ,   
بَُيهى دَتىاْآ ببًَتُ دًَٓاو يإ  ,بًُٖ  ػًَىَيُى وَنى ثًَؼبُْذ بُناسْايُت (ّ)ّ ئاَشاص
ّ داُْثاَيذا ْاويَو دَخاتـُ ثـاأل ْاويَـو يـاخىد دًَٓاويَـو      ئاَشاصّ داُْثاأل يُ ناتِ ئاَشاص

                                                 

 بشِواُْ ئُّ طُسضاواُّْ خىاسَوَ: ,بؤ صياتش ػاسَصابىوٕ يُ ئُسنُناِْ)َ( - 1
 .78-76(, 152ٍػًَشنؤ بابإ, ضُْذ ًًَُْٗٓى يُ سِيَضَاِْ ئاَشاصّ ثُيىَْذّ )َ(دا, ط.ناسوإ, ر) -ا
 .182-169(, 111ٍر) ,ىسّ عُىل ئَُني, دَوسّ بضويَِٓ)َ( يُ صَاِْ نىسديذا, ط)سِؤػٓبريّ ْىَّ(ْ -ب
(, طَِ نًَؼُّ سِيَضَاِْ يُ صَاِْ نىسديذا و ضاسَيإ ئُبَِ ضِ بَِ؟!, ط )ناسوإ(, ر 1997ئُمحُد ٖرياِْ ) -ز
(112-113ٍ ,)24-25. 
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 ٖتـذ. .هِ تـش  يـإ......  يإ ئاوََيٓاويَو دَخاتُ ثـاٍَ ئاوََيٓـاويَ   ,يَوئاوََيٓاودَخاتُ ثاأل 
 وَنى ئُّ منىوْاُّْ خىاسَوَ:ُٖس

 نىسِّ ئاصاد صيشَنُ. 
 نضِ ئُو دىاُْ. 

 ئًَىَّ تًَهؤػُس طُسدَنُوٕ. 
 نىسِيَهِ صيشَى ٖات. 
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 (ار ،دا ،وة ،ةوة)ثاشبةندةكاى 
ـ       و يـإ ٖـُس   بُو نُسَطتاُْ دَوتشيَت نُ دَضُٓ طُس بُػِ دواوَّ ْاويَو يـإ دًَٓاويَ

ئُوَ بُيُنُوَ  ,ثاػبُْذَنإ دئَ يُطٍَُناتًَو ثًَؼبُْذَنإ ,بُػًَو يُ بُػُناِْ ئاخاوتٔ
ضىْهُ يُ ثًَؼُوَ ئاَارََإ ثًَهشد نـُ ثًَؼـبُْذّ    ,ثًَؼبُْذيَهِ ْاطادَ دسوطت دَنُٕ

 ثاػبُْذَنإ بًَت.  يُطٍَُطادَ يُ ساَيُتًَو دَبًََتُ ْاطادَ ناتًَو 
 ْاطادَ طادَ
 بُ .... دا بُ
 يُ .... دا يُ
 بؤ .... دا بؤ

 
 . ْاَُنُ بُ تؤدا دًََْشّ -

 ْاَُ: بُسناسّ سِاطتُوخؤ 
 بُْذّ طادَؼبُ : ثًَ

 تؤ : بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ 
  دا: ثاػبُْذ

 ّ تًَجُسِسِابىسدوو: ناسّ دًََْشّ
 .  سِصطاس دَضًَت بؤ باصاسِ -

 : بهُسَ سِصطاس
 ّ تًَُٓثُسِ دووسِاُْبىس: ناسّ دَضًَت

 بؤ: ثًَؼبُْذ
 باصاسِ : بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ 
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 . نتًَبُنُ دَدَّ بُ تؤ -
 . نتًَبُنُ: بُسناسّ سِاطتُوخ

 ّ تًَجُسِسِاُْبىسدوودَدَّ : ناسّ 
 ّ : بهُس

 بُ : ثًَؼبُْذ
 تؤ : بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ

 . نتًَبُنُ دَدََُ تؤ -
 نتًَبُنُ: بُسناسّ سِاطتُوخؤ

 ّ تًَجُسِسِاُْبىسدووسّ دَدَّ : نا
 ّ : بهُس

 َ : ثًَؼبُْذ
 تؤ : بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ

 . يُ دٖؤنُوَ ٖاتىوَ -
 : ثًَؼبُْذيُ

 : بُسناسّ ْاسِاطتُوخؤ دٖؤى
 ثاػطشّ دووباسَبىوُْوَ ,َوَ: ثاػبُْذ

 ّ تُواوسِابىسدووٖاتىوَ : ناسّ 
 ناسصإ يُ ُٖويًَشسا ديَت .-

 : ثًَؼبُْذيُ
 ّ ْاسِاطتُوخؤ : بُسناسُٖويًَش

 : ثاػبُْذسا
 يُ....سا : ثًَؼبُْذّ ْاطادَ
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 ذمارة 

  ِ رَاسَ:ِ دسوطتهشدْناْسيَطا -1
 َنؤنشدُْو 
   ٕيًَهذا 

 ّ ثًَهٗاتُٓوَ :سِوويُ رَاسَ دؤسَناِْ  -2
 َرَاسَّ طاد 

  رَاسَّ داسِراو 

  رَاسَّ يًَهذساو 

 ّ واتاوَ:سِوودؤسَناِْ رَاسَ يُ  -3

  ٌبٓذ 

  ِنُست 
 سِيَهدظنت 
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  :رَاسَثًَٓاطًِٓ 
ُ نُ سِيَزَ و ئُْذاصَ و رَاسَّ نُسَطتُنإ يُ  ,بُػُناِْ ئاخاوتٔ بُػًَهُ يُ      دا سِطـت

 دياسّ دَنات. 
ضـىْهُ   ,ئاخاوتِٓ رَاسَ يُنًَهُ يُو بابُتاُّْ نُ طريوطشفتًَهِ صؤسّ يُطـُسَ ػُبُ    

يتاٌْ( يُطـُس ئـُو   ٌ و بـُس إ بُتايبـُتِ )ئـَُشيه  صؤسبُّ قىتاخباُْ صَاُْواًًُْ ْىيًَُن
, بَُيهى بُػًَهُ يـُ بُػـُ ئاخـاوتِٓ    نُ رَاسَ بُػُ ئاخاوتًَٓهِ طُسبُخؤ ًًُْ,َٕباوَسِ 

ُْٖذآ يُ صَاُْواُْ نىسدَنإ يُطُس ئُو باوَسَِٕ نُ رَاسَ بُػـُ ئاخـاوتٔ    يإ ,ئاوََيٓاو
يـُ  نُ ىتشآ ب , دَبآ ئُوَؾبُبٌَ يُبُس ضاوطشتِٓ خاطًُتِ تايبُتِ صَاِْ نىسدّ ,ُْبآ

ٕ سِوو صَاُْواِْ قىتاخباُّْ رَـاسَ   ,طِ )َؤطهؤ( يُ باسَّ ثؤيًَٓهشدِْ بُػُ ئاخاوتٓـُنا
 بُ بُػُ ئاخاوتًَٓو طُيش دَنات. 

 
 ى ذمارةةكانثؤليَهكردن

 يُنُّ: سِيَطاناِْ دسوطتهشدِْ رَاسَ 
خــات, ٖــُسدوو سِيَطــاّ نؤنشدْــُوَو يًَهــذإ ثُيىَْــذّ صَــإ بَُامتاتًهــُوَ دَسدَ    

ًإ بُيُنـُوَ  يئُّ دوو صاْظـتُ ثُيىَْـذ  تا ضُْذ  نُ,ٕ دَناتُوَسِووبُٖؤيُوَ ئُوََإ بؤ 
 يُ صَاِْ نىسديذا سِيَطاناِْ دسوطتهشدِْ بُػًَو يُ رَاسَ, بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَٕ:ُٖيُ.
 : سِيَطاّ نؤنشدُْوَ .1

ايُ يُطُس بُػـِ صؤسّ  ئُّ سِيَطبُٖؤّ نؤنشدُْوَ دوو رَاسَ دَدسيَُٓ ثاأل يُنرتَوَ,       
 منىوُْ : بؤ ,ّ ياصدَوَٕووسنُ يُ طُ,دسيَتئُو رَاساُْ ئُدماّ دَ

 ضىاس + دَ = ضىاسدَ  
 ضٌ + ػُؾ = ضٌ و ػُؾ

 اوثًَٓر ثُدما + ثًَٓر = ثُدم
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 ُٖػت + دَ = ُٖردَ 
ُ    ,ئُطُس طُيشيَهِ ئُّ منىوْاُّْ طُسَوَ بهُئ بـُ   ,دَبًٓني دًاواصّ يـُ ًَْىاًْاْـذا ُٖيـ

بُبآ ئُوَّ  , رَاسَّ يًَهذساوٕ (......,سُظذَ ,ػاصدَ ,ضىاسدَ)سيَو وػُناِْ رَاسَ دؤ
 ,بًظـت و يـُى   ,ضٌ و ػـُؾ )نُضِ رَاسَناِْ  ,َوَ بضُٓ ثاأل يُنرتيًُوَئاَشاصبُٖؤّ 

ــت و دوو ــُدماوثًَٓر ..... ,بًظ ٕ  (ث ــذساو ــاسَّ يًَه ــُ رَ ــُٖؤّ   ,ن ــُآلّ ب ــاَشاصب ّ ئ
ُْٖذَّ يُو رَاساُْ يُ ناتِ ُ يُاليُنُوَ يُاليُنِ تشَوَ ئَُ ,بُطرتاوٕ (و)يُنبُطتِٓ بُ

 :وَى  ,دياسدَّ فؤْؤيؤدِ سِوودَدَٕ ,ضىوُْ ثاٍَ يُنرتّ و طاصنشدِْ رَاسَّ يًَهذساو
 ُٖػت + دَ = ُٖردَ 

 ْؤ + دَ = ْؤصدَ
ِ  يُ منىوُّْ يُنَُذا,      َدَْطـِ   ,. اَ منىوْـُّ دووََـذا  (ر)طـؤسِاوَ بـؤ    (ؾ) دَْطـ

 بىوَ .)ص(ثُيذا
 

 : سِيَطاّ يًَهذإ .2
 نُ بُٖؤّ يًَهذاُْوَ طاصدَنشئَ.  ,ئُو رَاساُْ دَطشيَتُخؤ

 طُد = دووطُد دوو 
 ُٖصاس = ضىاس ُٖصاس  ضىاس 
 ًًَؤٕ = ػُؾ ًًَؤٕ  ػُؾ 

 
 ّ ثًَهٗاتُٓوَسِوودووَّ: رَاسَ يُ 

  . رَاسَّ طادَ:1
ٔ  نُ يُ يُى وػُّ واتـاداس  ,بُو رَاساُْ دَوتشيَت        ,طـآ  ,دوو ,يـُى )وَى  ,ثًَهـذيَ
 ....ٖتذ.(, ضٌبًظت, طٌ) (....,سُوت ,ثًَٓر ,ضىاس
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 : . رَاسٍَ داسِراو2
ثًَؼطشيَو ياخىد ثاػطشيَو يـإ   يُطٍَُبُو رَاساُْ دَوتشيَت نُ يُ رَاسَيُنِ طادَ       

 ...ٖتذ.(, ......ػتا, ُٖثُدما, سُفتا)وَى  ,ُٖسدوونًإ ثًَهذيَت
  هذساو:رَاسَّ يًَ -3

ٔ   ,بُو رَاساُْ دَوتشيَت       ضـىاسدَ, طـِ و   )وَى  ,نُ يُ دوو رَاسَ يإ صيـاتش ثًَهـذيَ
 ...ٖتذ.(.ظت و سُوت, دووُٖصاس و ػُؾ .., بًطآ

 
 ّ واتاوَ:سِووطًًَُّ: رَاسَ يُ 

  . رَاسَّ بٓذٌ:1
          ُ واتـُ  ت, يـُ خؤدَطشيَـ  ِ يبُو رَاساُْ دَوتشيَت نُ رَاسَّ سِاطتُقًُٓ و بٓضـًٓ

يـُى, دوو, طـآ, بًظـت, ضـٌ, طـُد,      ), وَى و رَاسَ طُسَنًُنإ يُ خؤدَطشيَـت َُٖى
 ...ٖتذ.(...دووطُد, ُٖصاس, ًًَؤٕ
 طآ قىتابِ ٖاتىوٕ.

 . دوو ثًاو َشدووٕ
 دا ضُْذ تايبُمتُْذيُنِ ُٖيُ, يُواُْ: سِطتُرَاسَّ بٓذِ يًَُْى 

, و دَػآ بُبآ ئاَشاصّ )و( بًَـت,  دَػآ دوو رَاسَّ بٓذِ بُياسَُتِ ئاَشاصّ )و( بًَت
 وَنى:

 طآ ضىاس قىتابِ ٖاتىوٕ.
 قىتابًاِْ ثًَٓر و ػُؾ تاقًهشدُْوَيإ ُٖيُ.

رَاسَّ بٓذِ دَسدَنـُويَت, بُيُنـُوَؾ    يُطٍَُبؤ دَسخظتِٓ بشِّ ػتًَو, ئُوا وػُيُى 
بـٔ,   يُ )طُس, دَطتُ, بُسط, ثاسضُ, ضـاوَ,  بشيتنيدَبُٓ وػُيُنِ يًَهذساو, وػُناًْؽ 

 . وَنى:داُْ, ضىوٕ,...ٖتذ(
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 ـ دوو دَطتُ ثًَٓىوطِ نشِّ.
 ـ طآ بُسط ثُستىونِ فشؤػت.

 ـ يُى ثاسضُ صَويإ ُٖيُ.
 تًَبًين: 

ِ . يُنًَو يُ خاطـًُتُناِْ رَـاسَ  1 ُ  ّ بٓذـ ( سَِقـُّ  )نـُ دَػـآ بـُ رَـاسَ      ,ئُوَيـ
  :وَى ,نُ ئَُُؾ دًاٍ دَناتُوَ يُ تُواوّ بُػُ ئاخاوتُٓناِْ تش ,بٓىوطشيَت

 ضىاس ثًاو ٖاتٔ. 
 ثًاو ٖاتٔ. 4
وَنــى يَُاْــُّ خــىاسَوَ بؤَــإ  ,يُٖــَُإ ناتًؼــذا ْــاو واتــاّ ضــُْذيَتِ تًَذايــُ. 2

 دَسدَنُويَت:
ٕ سِوودياسَ يًَشَدا دًاواصيًُنِ  (..... ,سُوت ,طُد ,ضٌ) (...... ,سُفتُ ,طُدَ ,ضًُ)

   ُ ُ )ضـىْهُ   ,و ئاػهشا يـُ ًَْىاًْاْـذا ُٖيـ ُ سُ ,طـُدَ  ,ضـً ّ بُػـُ  سِوويـُ   (..... ,فتـ
  ٕ ٕ سِوويـُ   ,ئاخاوتُٓوَ بُػُ ئاخـاوتِٓ ْـاو ْاتىاْشيَـت بـُ رَـاسَ     ,ّ ثًَهٗاتٓـُوَ داسِراو

بُػـُ ئاخـاوتِٓ    ,ّ بُػـُ ئاخاوتٓـُوَ  سِوويُ  (سُوت..... ,طُد ,ضٌ)بُآلّ  ,بٓىوطشئَ
 دَػَِ بُ رَاسَؾ بٓىوطشئَ. ,ّ ثًَهٗاتًٓؼُوَ طادَٕسِوويُ  ,رَاسَٕ

 ,ُْْاطـشاو  ٕبُػُ ئاخاوتِٓ رَاسَ ديَـٔ, دَػـًَت ْاطـشاو بـٔ يـا      يُطٍَُو وػاُّْ . ئ3ُ
  يإ نؤ,.....وَنى : ,تاى ,طؼتِ ,تايبُتِ

 .دوو ثًاو ٖاتٔ 
 .دوو ثًاوَنُ ٖاتىوٕ 

دَػـآ وَى ًْؼـاُْيُنِ ُْْاطـشاوّ     ,ْاويَـو ديَـت   يُطـٍَُ )يُى( ناتًَو نُ  ّ. رَاس4َ
  وَنى:دَسنُوآ.

 . يُى نىسِ ٖاتىوَ
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 نىسِيَو ٖاتىوَ.
 يُى ن  صيشَنُ. 
 نضًَو صيشَنُ. 

 طُسبُخؤيُ. ,يُى : وَى بُػُ ئاخاوتِٓ رَاسَ دَسنُوتىوَ 
 يهاوَ نُوتؤتُ دواّ ْاوَنُ. ,ُْْاطشاوًَْؼاُّْ يَو :  
 
  . رَاسَّ سِيَهدظنت:2

ُ  ,صَ و سِيَهدظتِٓ نُسَطتُنُ دَطُيًَُْتنُ ئُْذا ,بُو رَاساُْ دَوتشيَت       صَـاِْ   يـ
 بـشيتني ئُواًْؽ  ُ, ننىسديذا دوو ياطاّ تايبُتًُإ ُٖيُ بؤ طاصنشدِْ رَاسَّ سِيَهدظنت

 يُ:
 بٓذٌ + َّ = سِيَهدظنت 

 يُى + َّ = يُنُّ 
 ضىاس + َّ = ضىاسَّ 

 بٓذٌ + ََني = سِيَهدظنت 
 ضىاس + ََني = ضىاسََني 

ئـُوا ثًتًَهـِ ْـُبضوئَ ديَتـُ      ,تبُآلّ ئُطُس رَاسَيُى بُ ثًيت بضوئَ نؤتايٌ ٖاتبًَ    
 وَى:  ,ًَْىاًْإ

 طآ + ََني = طًًََُني
 طآ + ََني = طًَُّٗ 

 رووس داًْؼتىوّ. يُنَُنييُ
 دَسضىو. يُنُّئاصاد بُ
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 :رَاسَّ نُستِ .3
, بـُو واتايـُّ   ديـاسّ دَنـات   و ئُْذاصَّ نُستُنُ نُ سِيَزَ ,بُو رَاساُْ دَوتشيَت       

يُاليُنِ  يُّ دؤسَدا دَبًََت خاُّْ رَاسَنإ بضاْني ئَُُ يُاليُى و . ضُْذيَتِ دَطُيًَُْت
يا ثًَؼبُْذّ )يُ( رَاسَّ نـُستِ طـاصدَنشيَت,    (يُطُس)ياسيذَّ وػُّ  بُس تشَوَ صؤسدا

بُدؤسيَو ثًَؼُْذّ )يُ( يا يُطُسَتاّ دَطـتُوارَنُوَ ديَـت, واتـُ يـُثًَؽ رَاسَيـُنِ      
 وَنى: (1)َنُويَتُ دواّ خؤياُْوَ,طُوسَوَ ديَت و رَاسَ بضىونُنُؾ د

 ُٖصاسا ضٌ قىتابِ دَسضىوٕ. يُ
 وَنى: ,ياًْؽ ُْٖذآ داس ثًَؼبُْذّ )يُ( دَنُويَتُ ًَْىإ دوو رَاسَنُوَ

 ثًَٓر يُطُدّ ثاسَنُّ دَوآ.
 يُى يُثًَٓذِ َُسَِنامن دؤػِ.

 يا بُٖؤّ وػُّ )يُ( نُ دَنُويَتُ ًَْىإ ُٖسدوو رَاسَنُوَ, وَنى:
 طُس ثًَٓذِ قىتابًإ ئاَادَ بىوٕ.دوو يُ

  ضىاس يُطُس ُٖػتِ نتًَبُنامنإ ًَٖٓا.
 يُنإ  9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1

 دَيا99ٕـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10
 طُدإ 999ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  100

 ُٖصاسإ  999999ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 1000
 يُى يُطُس ضىاسّ نتًَبُنامن نشِّ.

 يُ طُدا دَّ قىتابًًُنإ دَسضىوٕ. 
 
 

                                                 

 .254ـ  253, ٍ 2004ٓاطِ, طًًَُاِْ, اَّْ صََمحاِْ سادِ َاسف )د(, فُسُْٖطِ صاساوئُوسِ - 1
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 ى شةرشورِماى و بانطًيَشتئامراز
 

 : ّ طُسطىسَِإئاَشاص
ّ طُسطىسَِإ ئُوَيُ نُ قظـُنُس  سِطتَُُبُطت يُ ئاَشاصّ طُسطىسَِإ ياخىد          

ُ  دَوسوبُس ُٖطتِ خؤّ بُساْبُس واتُ نُطِ يُنُّ  بـؤ   ؾدَسدَبشَِّ, ئُّ ُٖطـت دَسبشِ يٓـ
 خؤػِ و ْاخؤػِ بُناسديَت.  ُِٖسدوو ساَيُت

ُ   ئـاَشاص يُ صَاِْ نىسديذا نؤََُيًَو       نـُ ئـُويؽ بـؤ َُبُطـيت      ,و وػـَُإ ُٖيـ
 بُّ ػًَىَيُ :  ,دابُؾ دَنشئَ طشووخطُسطىسَِاِْ بُناسدئَ, نُ بُطُس دوو 

 .(........ُٖسبزّ ,ئؤخُيؽ ,ئؤخُّ ,ئافُسئ)ّ طُسطىسِ َإ بؤ ساَيُتِ خؤػٌَشاصئا. 1
 ٔ! بُ يُنُّ دَسضىوّ. افُسيئ
ثـُنىف, ئـاّ, ئـؤف,     ,ثُنى ,ئؤف ,ئاخ)ّ طُسطىسَِإ بؤ ساَيُتِ ْاخؤػٌ ئاَشاص. 2

 . (خمابٔ.........
 ! ديظإ يُ واُْنُ دَسُْضىوّ. ئاخ
 ُسطىسَِإ بُ دوو ػًَىاص دسوطت دَنشيَت: ّ طسِطتُيُ صَاِْ نىسديذا    

يُّ ساَيُتُػذا ًْؼـاُّْ   ,نُدا دَبًٓشيَتسِطتُيُ ػًَىاصّ يُنَُذا وػُّ طُسطىسَِاِْ يُ 
ُ طُسطىسَِاِْ )!(دَنُويَٓـُ دواّ وػـُنُوَ و ًْؼـاُّْ ).(خـاٍَ يـُ نؤتـايِ        نُدا سِطـت

 وَنى: ,دادَْشيَت
 ئافُسئ ! بُ يُنُّ دَسضىويت .

 صاد دَسُْضىو .خمابٔ ! ئا
يُّ ساَيُتُػذا ًْؼـاُّْ   ,نُدا ْابًٓشيَتسِطتُيُ ػًَىاصّ دووََذا وػُّ طُسطىسَِاِْ يُ 

 وَنى : ,نُوَسِطتُطُسطىسَِاِْ )!( دَنُويَتُ نؤتايِ 
 خاْىويَهِ دىاُْ !

 بُيُنُّ دَسضىويت !
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 تًَبًين 
 (ًَٖض)نُ ئُواًْؽ  ,تبُ تايبُتِ دوو دياسدَ دَبًٓشيَيُ صَإ بُطؼتِ و يُ صَاِْ نىسدّ 

ًَٖضيَو دَضـًَتُ طـُس بشِطُيـُى يـُ      ثايُثُطتؤ و َُبُطت يُ ًَٖض ئُوَيُ نُٕ, (َئاواص)و 
 ُ ــ ــُناِْ وػ ــاصيًُ. بشِط ــُنِ وػُط ــُ دياسدَي ــاواص  , وات ــُ ئ ــتًؽ ي ــُ  ََُبُط ئُوَي

ُ دَخشيَتُ طُس وػُيُى يُ وػُناِْ  ثايُثُطتؤيًَونُ واتـُ ساَيـُت و دياسدَيـُنِ    , سِطـت
دَضـُٓ ْـاو ضىاسضـًَىَّ    يُ صَآْاطِ ْىيَذا  (, ئاواصًَٖض) ؾئُّ دوو ساَيُتُطاصيًُ, سِطتُ

 ضىْهُ دَبٌَ ُٖسدوو اليُِْ قظُنُس و طىيَطش ُٖبآ ئًٓذا ئُدماّ دَدسيَت.  ,ثشاطُاتًهُوَ
 

 : ّ باْطًَٗؼت يإ باْطهشدٕئاَشاص
اليُِْ باْطهشدِْ تًَذايُ, نُ  ,ّ باْطهشدٕ بُو سِطتاُْ دَوتشيَتسِطتَُُبُطت يُ         
َنـاِْ بـاْطهشدٕ يـإ ًْؼـاُْيُى يـُ ًْؼـاُْناِْ بـاْطهشدٕ        ئاَشاصيَو يـُ  ئاَشاصواتُ 

 دَبًٓشآ. 
دًاواصّ يُ ًَْىإ ًَْش و  ذايُ نشَادمِ ْاوَسِاطتِ صَاِْ نىسديذا تًُْا يُ ساَيُتِ باْطهشدْ

 ّ خىاسَوَٕ:شدٕ بُّ ػًَىَيُطو ًْؼاُْناِْ باْه ئاَشاصدَنشيَت.  ًََذا
 َناِْ باْطهشدٕ: ئاَشاص

  (....... ,ٖآ)َآ( ,ٖؤ)ًَْش( ,ئُّ)
 نىسِيُٓ وَسُْ َُنتُب.  ئُّ
 نضًُٓ وَسُْ َاَيُوَ.  ٖآ

 ًْؼاُْناِْ باْطهشدٕ: 
 يُٓ : بؤ نؤّ ًَْش و َآ بُناسديَت. 

 ؤ : بؤ تانِ ًَْش بُناسديَت.  ,َ
 وَسَ َاَيُوَ  َنىسِ

 آ: بؤ تانِ َآ بُناسديَت
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 بشِؤ ْإ خبؤ.  آنض
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 ثارتيكن
ثاأل ناسيَو يإ ضاوطًَو ديَت, ئـًَُؽ   بُػُناِْ ئاخاوتٔ, نُ ًَُٖؼُ يُ بُػًَهُ يُ    

 نُ دَبًَتُ ٖؤّ تُواونشدِْ َاْاّ ناسَنُ ياخىد ضاوطُنُ. ,بؤ دياسيهشدِْ َُبُطتًَو
 خؤصطُ,بشيا, ,, دَ, با, دَبا, خؤيُ )دَّ بشيتنيصَاِْ نىسديذا  ًؽ يُثاستًهًُناِْ فؤسَ

ــت, ٖاتــ ,دَبىايُ,سَِْطُ,دَػــَِ,دَبَِدــا, دَبىو, ــت, ُدَبًَ , خظــتُ, دَتــىاْني, دَتىاًَْ
 دَػًَت, دَويَشّ,...ٖتذ(.

ثًَؽ ناسيَو يإ  صؤسّ يُ , بُو ْاطادَٕ ّ ثًَهٗاتُٓوَ طادَٕسِوو ئُّ بُػُ ئاخاوتُٓ يُ   
ــسِطــتُضــاوطًَو يُ ــزَّ داْاًْــذأدا ديَ ناسَنــاِْ )سِابــىسدوو,  يُطــٍَُ , بُتايبــُتِ يُسِيَ

 خؤصطُيِ, ويظت,)نُ دَضًَتُ ساَيُتِ سِطتُيُّ ساَيُتُػذا واتاّ  ,سِاُْبىسدوو( دَسدَنُوآ
 ...ٖتذ(.ثًَىيظت ئاسَصوو, ئاوات, طىَإ,

 دَبىو بشِؤيؼتبُايُ ئاُْٖطُنُ.
 دَبًَت تاقًهشدُْوَنُ ئُدماّ ُْدَئ.

 
ٌ يُ صَاِْ نىسديـذا دطـُ يـُ صاساوَّ ث       ئـُوَ صاساوَّ)نـاسّ ياسيـذَدَس(يؽ     ,استًهـ

ضــىْهُ ٖاسيهــاسيِ و  ,ثًَــِ دَوتــشَّ نــاسّ ياسيــذَدَسبــُناسدَّ, ٖــُس يُبــُس ئــُوَؾ 
ياسيذَدَسّ ناس و نُسَطُّ تش دَدات يُ سِطتُدا . ناسّ ياسيذَدَس ناتَِ يُ سِيَزَّ داْاًْذا 

يـُ سِيَـزَّ سِاطُياْـذٕ و    ئـُوَ دَبًَتـُ ًَُٖـا و طـًُايًَو بـؤ دًانشدْـُوَّ        ,دَدَنُوَّ
فُسَاْذاْذا, يُبُسئُوَّ ناتٌَ سِطتُيُى يُ ػـًَىاصو سِيَـزَّ داْـاِْ دَطـؤسِئ بـؤ سِيَـزَّ       

ٔ    ,فُسَاْذإ ياخىد سِاطُياْذٕ  ,ئُوَ يُ دَطتجًَهذا دَبَِ ثاستًهًـُنإ يـُ سِطـتُدا البـُسي
 ُٖسوَنى ئُّ منىوْاُّْ خىاسَوَ:

 ووّ داْاِْ(دَبىو ناسَنُ بهُّ . )سِاُْبىسد -
 ناسَنُ دَنُّ .)سِاُْبىسدووّ سِاطُياْذٕ(   
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 ناسَنُ بهُ .)فُسَاْذإ(  
 خؤصطُ ْاُْنُّ خىاسدبا .)سِابىسدووّ داْاِْ( -
 ْاُْنُّ خىاسد .)سِابىسدووّ سِاطُياْذٕ(   
 ْاُْنُ خبؤ.)فُسَاْذإ(   
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 نةرميان خؤشناو ِرَيزمانى كوردى
 

 بةشتهةوةئامرازى 
 

, ئـُوا صاساوَنـاِْ )ئـاَشاصّ    بُطـتُٓوَ صاساوَّ ئاَشاصّ  ُصَاِْ نىسديذا دطُ ي يُ     
 ( بـُناسدئَ, نـُ ٖـُس   ....ص, ئاَشاصّ سَِبت,يًَهذَس, ئاَشاصّ عُتف, ئاَشاصّ ثُيىَْذّ

 َُٖىويإ َُٖإ َُبُطت دَطُئُْ.
ئاَشاصّ ثُيىَْذّ بُو ئاَشاصاُْ دَوتشيَت نُ بؤ بُطتُٓوَّ دوو وػُ يإ دوو  َُبُطت يُ

بُيُنرتَوَ بُناسدئَ, بَُُبُطتِ دياسيهشدِْ ثُيىَْذّ ًَْىإ ئـُّ دوو   سِطتُدوو فشيَض يا 
 يُ.سِطتُوػُ ياخىد ئُّ دوو فشيَضَ ياخىد ئُّ دوو 

بَُيهى, , يُ )و, ؾ, يؽ, بُآلّ, نُ بشيتنيصَاِْ نىسديذا  ئاَشاصَناِْ ثُيىَْذيؽ يُ     
َى, ُْوَنى, تا, ُٖتا, تـانى, ٖـُتانى,   , ياخىد, ُْى, ُْو...يإبَُيهِ, ُْ...ُْ, يا, يإ

 .(1)ُٖتاوَنى,...ٖتذ(
نُ ئُّ ئاَشاصاُْ دَػآ دوو وػُ يا دوو فشيَض يا  ,ثًَؼُوَ ئاَارََإ بؤّ نشد وَنى يُ     
ُ    سِطتُدوو  صَـاِْ نىسديـذا بـُّ     بُيُنُوَ ببُطنت, بؤ منىوُْ: ئـاَشاصّ ثُيىَْـذّ )و( يـ

 ػًَىاُّْ خىاسَوَ بُناسديَت:
 و وػُّ طادَ دَخاتُ ثاأل يُنرتّ و وػُيُنِ يًَهذساو طاص دَنات, وَنى:ـ دو1

 ًًَٖهُو سِؤٕ, طىسز وطؤأل, يُسصوتا, َؼتىَشِ,...ٖتذ(.
 ـ دوو فشيَضو دَطتُوارَ دَخاتُ ثاأل يُنرتيُوَ, وَنى:2

 ُْطىتشاوَ. خىاسدَٕاْطا دؤػني و قُصوإ 
يُنِ يًَهـذساو طـاص دَنـات,    سِطتُؤيُوَ بُٖ ,ّ طادَ دَخاتُ ثاأل يُنرتيُوَسِطتُـ دوو 3

 وَنى:
                                                 

ـ   333, ٍ 1976يًزُّْ صَإ و صاْظتُنإ, سِيَضَاِْ ئاخاوتِٓ نـىسدّ, نـؤسِّ صاًْـاسّ نـىسد, بُغـذا,       - 1
334. 
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 ـ َٔ و حمَُُد سؤيؼتني.
 و تؤوَنُّ ثًَىوَنشد. ـ دىوتًاسَنُ صَويًُنُّ نًَآل

 و سِؤيؼت. ـ ئاصاد ْاِْ خىاسد
تُئهًـذنشدٕ  و بُآلّ ئاَشاصّ ثُيىَْذّ )ؾ ـ يؽ( تًُْا بؤ َُبُطـتِ دـُختهشدٕ          

 بُناسديَت, وَنى:
 ًَٓؽ سِؤيؼتِ.

 ًْؽ ْاًْإ خىاسد.ئُوا
        ُ ُ  ُٖسوَٖا ئاَشاصّ )يإ....يـإ( ئـُّ دوو ئـاَشاصَ يـ ّ يًَهـذساودا بـُناسدآ,   سِطـت

, بُٖؤيُوَ طىيَطش طـُس ثؼـو دَنـات    بُناسدَّ ّ يًَهذساوّ َُٖيبزاسدَسِطتُ بُتايبُتِ بؤ
 يَُُٖيبزاسدِْ يُنًَو يُّ دوو ساَيُتُ, وَنى:

 يإ بشِؤ يإ داًْؼُ.
 إ بشِؤ.يإ ْإ خبؤ ي

ُٖسوَٖا ئاَشاصّ )ُْ...ُْ( نُ ئًَُؽ بؤ ساَيُتِ ُْسآ نشدٕ بـُناسدآ و ًَُٖؼـُ        
ُ يُ ُ نـُ ْـُسيَِٓ ٖــُسدوو    ,ثُيــذا دَبـآ  يَـذا ّ يًَهـذساوّ ُْس سِطـت  سِطــتُنُّ ًَْـى  سِطـت

 , وَنى:سِوويًَهذساوَنُ دَخاتُ
 (1)ُْدادًَْؼآ ُْ دَسِوات.

 
 

                                                 
فشؤػِ طؤسإ, تُطاصّ نىسدّ, ضاثِ دووَّ, نتًَبَطىٍ )د(, ثىختُيُنِ وسدّ سِطعُبذوَيآل سىطًَٔ سِ - 1

 .34, ٍ 2006ويًَش, ضاثداُّْ َٓاسَ, ُٖ
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 شةرضاوةكاى
ِ نىسدّ, بُسطِ يُنـُّ )َؤسفؤيـؤرّ(, بُػـِ    سِيَضَاْسف )د(, ِ سادِ َائُوسَِمحاْ -1

 .1979يُنُّ )ْاو(, ضاثداُّْ نؤسِّ صاًْاسّ عًَشام, بُغذا, 
ُ  سِيَضَاِْ سادِ َاسف )د(, ئُوسَِمحاْ -2 طـاصّ(, بُػـِ   ِ نىسدّ, بـُسطِ يُنـُّ )وػ

 .1987دووَّ )دًَٓاو(, دَصطاّ سِؤػٓبريّ و بآلونشدُْوَّ نىسدّ, بُغذا, 
ِ نـىسدّ, بـُسطِ يُنـُّ )وػُطـاصّ( بُػـِ      سِيَضَاِْ سادِ َاسف )د(, ئُوسَِمحاْ -3

 .1992(, نؤسِّ صاًْاسّ عًَشام/ دَطتُّ نىسد, بُغذا, ئاوََيٓاوطًًَُّ )
ِ نىسدّ, بـُسطِ يُنـُّ )وػُطـاصّ(, بُػـِ     سِيَضَاِْ سادِ َاسف )د(, ئُوسَِمحاْ -4

 .1998ػٓبريّ و بآلونشدُْوَّ نىسدّ, بُغذا, ضىاسَّ )رَاسَ و ئاوََيهشداس(, دَصطاّ سِؤ
ِ نىسدّ, بـُسطِ يُنـُّ )وػُطـاصّ(, بُػـِ     سِيَضَاِْ سادِ َاسف )د(, ئُوسَِمحاْ -5

 .2000ثًَٓذُّ )نشداس(, دَصطاّ ضاخ و ثُخؼِ طُسدَّ, طًًَُاِْ, 
ِ سادِ َاسف )د(, وتاسّ ناس بـُثًَِ سِؤْـإ و ضـُْذ طـُسدمًَو, طؤظـاسّ      ئُوسَِمحاْ -6
 .1997(, 139ؤػٓبريّ ْىآ, رَاسَ )سِ
 .2004ْٓاطِ, طًًَُاِْ, اِ سادِ َاسف )د(, فُسُْٖطِ صاساوَّ صَئُوسَِمحاْ -7
بضويَٓـــِ )َ( يـــُ ئاطـــتُناِْ دَْطظـــاصّ و وػُطـــاصّ و  ,ئًـــذسيع عُبـــذوياَل -8

 .1999,طؤظاسّ سِاَإ,طاصّسِطتُ
ذا و ضاسَيإ ئُبَِ ضِ بَِ؟!, ط ِ يُ صَاِْ نىسديسِيَضَاْطَِ نًَؼُّ  ,ئُمحُد ٖرياِْ -9

 .1997,(113-112)ناسوإ(, ر )

 .1929,بُغذا,دًضَِ يُنُّ,دَطتىوسّ صَاِْ نىسدّ,تؤفًل وَٖبِ-10
, ئُو وػاُّْ يُ ضاوطُوَ وَسدَطريئَ, دَصطاّ تىيَزيٓـُوَ و  سَِفًل حمًَذئ ػىاِْ)د( -11

 .2008دٖؤى,  ,ضاثداُّْ خاِْ ,بًَاونشدُْوَّ َىنشياِْ
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دَصطـاّ طـُسدَّ,    ئاَشاصّ بُطتُٓوَ يُ صَاِْ نىسديـذا, ,)د( سَِفًل حمًَذئ ػىاِْ -12
 .2004طًًَُاِْ 

ّ  ,ط ًذ ؿذقِ نابإ-13  بُغـذا   ,, ضـاثداُّْ دمـاح  1جاء   ,خمتـش ؿشف وذمىّ نـىسد
1928. 

بُسطُناِْ)يُنُّ و دووَّ و طـًًَُّ(,   ,طُالّ ْاوخؤؾ و ُْسميإ خؤػٓاو, صَاُْواِْ -14
 .2009ُّ َٓاسَ, ُٖويًَش, ضاثداْ

ِ ئـاَشاصّ ثُيىَْـذّ )َ(دا, ط.نـاسوإ,    سِيَضَـاْ ػًَشنؤ بابإ, ضُْذ ًًَْٗٓـُى يـُ    -15
 .(152ر)

ّ  ,سِابُسّ قىتابًإ بؤ ضاوط و بؤ فشَإ, ضاثِ يُنـُّ  ,عبذايًُ ػاىل -16 دار )ضـاثداُْ
 .4ٍ ,, بُغذا1976(, اجلحظ 

ــا  -17 ــىٍ)د(, ْ ــذوَيآل سىطــًَٔ سَِط ــذا ْاَــُّ َادظــتًَش, صاْهــؤّ   نشدٕعُب يُنىسدي
 ,.1991طُالسُدئ, 

طـاصّ نـىسدّ, ضـاثِ دووَّ,    سِطتُعُبذوَيآل سىطًَٔ سَطىٍ )د(, ثىختُيُنِ وسدّ  -18
 . 2006فشؤػِ طؤسإ, ضاثداُّْ َٓاسَ, ُٖويًَش, نتًَب

, ِ)َ( يُ صَاِْ نىسديـذا, ط. طـابات  َؤسفًُئُسنُناِْ  ,عُبذوَياَل سىطًَٔ سَِطىٍَ -19
 .2005 (,1ر)
ٕ ئُسنِ بضويَِٓ )َ( يـُ ئاطـتِ طًٓتانظـذا    ,عُفإ سَُُ ػُسيف -20  ,,طؤظاسّ نـاسوا

2000 . 
21-   ِ ْاَـُّ   ,نـاسّ تًَجـُسِ و تًَُٓثـُسِ يـُ صَـاِْ نىسديـذا       ,عىَُس َـُمحىود نـُسي

 .2004 ,بُػِ نىسدّ نؤيًزّ ثُسوَسدَ )ئًنب سوػذ(ّ صاْهؤّ بُغذا ,َادظتًَش
صاسَتِ ثُسوَسدَ, صَإ و ئُدَبِ نـىسدّ, ثـؤىل دووََـِ ْاوَْـذّ,     يًزُْيُى يُوَ -22

 .45, ٍ 2007ضاثداُّْ ئاساّ, بُغذا, 
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ِ يًزُْيُى يُوَصاسَتِ ثُسوَسدَ, صَإ و ئُدَبِ نـىسدّ, ثـؤىل    -23 ْاوَْـذّ,   طـًًََُ
 .2007ضاثداُّْ ئاساّ, بُغذا, 

ؤسِّ صاًْاسّ نىسد, بُغـذا,  ِ ئاخاوتِٓ نىسدّ, نسِيَضَاْيًزُّْ صَإ و صاْظتُنإ,  -24
1976. 

ُ   حمَُُد عىَُس عُوٍ, دابُػبىوِْ نشداسّ يًَهذساو يُ -25  سِووّ داسِػنت و ئُسنـُوَ )يـ
 . 2001نشَادمِ خىاسوو(دا, ْاَُّ َادظتًَش, صاْهؤّ طًًَُاِْ, 

ؤػٓبريّ حمَُُد َُعشوف فُتاح, )د(, ناسو ثؤئًَ نشدُْناِْ بُثًَِ سِؤْإ, طؤظاسّ س-26
 .1989(, 121آ, رَاسَ )ْى

صاْهـؤّ   ,, ْاَـُّ َادظـتًَش  ناس و ئـُسنِ يـُ طًٓتانظـذا    ,حمُذ صَْطُٓ مصطفى-27
 .1989,طُالسُددئ

 ,)سِؤػـٓبريّ ْـىَّ(  ْىسّ عُىل ئَُني, دَوسّ بضويَٓـِ)َ( يـُ صَـاِْ نىسديـذا, ط     -28
 .(111ر)
سِّ صاًْـاسّ  طؤظـاسّ نـؤ   ,ثاػطشّ ) اْذٕ ( يُ صَـاِْ نىسديـذا   ,د.ُْطشئ فُخشّ -29
 .1974,بُغذا ,ػِ يُنُّبُ ,بُسطِ طًًَُّ ,نىسد
د.ُْطشئ فدشّ و د.نىسدطـتإ َىنشيـإ, سِيَضَـاِْ نىسدّ,ضاؿـداُّْ صاْهـؤّ       -30

 .1982طُالسُدئ, ُٖويًَش,
 .1960ِ نىسدّ, ضاثداُّْ ناَُسإ, طًًَُاِْ, سِيَضَاْْىوسّ عُىل ئَُني,  -31

 ,صَاِْ نىسدّ, يُ )ؿشف و ُْسى(دا, بُسطِ يُنُّ, ْىوسّ عُىل ئَُني, قُواعًذّ -32
 .1956,ضاثداُّْ َُعاسف, بُغذا

 ,ْىوسّ عُىل ئَُني, قُواعًذّ صَاِْ نىسدّ, يُ )ؿشف و ُْسى(دا, بـُسطِ دووَّ  -33
 .1958ضاثداُّْ َُعاسف, بُغذا,
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34-         ًَ ش, ُْسميإ عُبـذوَيآل خؤػـٓاو, بهـُس ْاديـاس, طـُْتُسّ ِسوْـانبريّ ٖـُتاو, ٖـُوي
 .2007ضاثداُّْ ػُٖاب, 

ُْسميإ عُبذوَيآل خؤػٓاو, ناسّ تًجُسِ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ بُساْبُسيًُ يُ ًَْىإ صَـاِْ   -35
 .2005 ,(198ر. ) ,ط . ناسوإ ,نىسدّ و صَاِْ عُسَبًذا

 ,ٖـُويًَش  ,, دَصطاّ ئـاساغ ِْاثشؤفًظؤس وسيا عىَُس ئَُني, ئاطؤيُنِ تشّ صَاُْو -36
2004. 

(, 140سَِخُٓ, طؤظاسّ سِؤػٓبريّ ْـىآ, رَـاسَ )  عىَُس ئَُني )د(, سَِخُّٓ ْا اوسي -37
1997. 
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 نةرمياى عةبدولَآل خؤشهاود.
 

 يةكةم / ذيانهامة  و ثمةى زانصتيى
 هة ٓةوهيَش هة دايلبووة. 18/3/1978ـ ُةسمياْ عةبذوهآَل خؤشِاو هة 

 1990ةُذ( هة شاسى ٓةوهيَش هة طاهَى ـ خويَِذُى طةسةتايى هة قوتاخباُةى )طول
 تةواوكشدووة .

هة شاسى ٓةوهيَش  1994ـ خويَِذُى ُاوةُذيى هة قوتاخباُةى )طاحل يووطفى( هة طاهَى 
 تةواوكشدووة .

 شاسى ٓةوهيَش تةواوكشدووة . 1997ـ  ئاًادةيى هة قوتاخباُةى ) ئاصادى ( هة طاهَى 
شى كوسدى كؤهيَزى ثةسوةسدةى صاُلؤى بة ثوةى باشة بةكاهؤسيؤطى هة بة 2001ـ 

 طةالحةدديّ تةواوكشدووة .
بة ثوةى ُاياب بةكاهؤسيؤطى هة بةشى كوسدى كؤهيَزى ثةسوةسدةى )ئينب  2003ـ 

 سِوشذ(ى صاُلؤى بةغذا تةواوكشدووة .
بة ثوةى صؤسباشة ًاطتةسى هة بةشى كوسدى كؤهيَزى ثةسوةسدةى )ئينب  2006ـ 

هة  3951/ 400ةواوكشدووة و فةسًاُى صاُلؤيشى بة رًاسة سِوشذ(ى صاُلؤى بةغذا ت
طفتوطؤى ُاًةكةى  9/2006/ 13دةسضووة و هة سِيَللةوتى  2006/ 12/ 21سِيَللةوتى 

 كشدووة و هةو سِؤرةش بؤى ٓةرًاسكشاوة .
بة ثيَى ُووطشاوى  2007/ 3/ 29ـ  ُاصُاوى صاُظتى )ًاًؤطتاى ياسيذةدةس (ى هة 

 وةسطشتووة . 4233/ 2/2ة صاُلؤى طةالحةدديّ رًاسة فةسًاُى صاُلؤيى  ه
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بةثيَى فةسًاُى صاُلؤيى هة صاُلؤى  2011/ 2/ 3ـ ُاصُاوى صاُظتى )ًاًؤطتا(ى هة 
 ةوة بؤى ٓةرًاسكشاوة . 12/2009/ 9و هة بةسواسى  290/ 7/10كؤية رًاسة 

ُاًةى  هة بةشى كوسدى صاُلؤى كؤية بةدةطتٔيَِاوة و   دكتؤساي 16/6/2012هة ـ 
 دكتؤساكةشى هةريَش ُاوُيشاُى )صًاُى طتاُذاسدى كوسدى(ية.

 ـ ًاًؤطتاية هة بةشى كوسدى كؤهيَزى ثةسوةسدةى قةآلدصآ هة صاُلؤى سِاثةسِيّ .
 

 دووةم / ثؤشتى زانصتيى و كارطيَرِيى و رِؤذنامةوانى 
ةوة 2009ـ طةسُووطةسى طؤظاسى )صًاُِاطى(ية، ئةَ طؤظاسةش هة طاهَى 

 ضيَت و تا ئيَظتاش بةسدةواًة و تاكة طؤظاسة كة ثةيوةطت بيَت بة صًاْ .دةسدة
ـ جيَطشى طةسؤكى سِيَلدشاوى صًاُِاطى كوسديية، ئةَ سِيَلدشاوةش بةطويَشةى 

داًةصساوة  2010/ 1/ 25( سِيَللةوتى 2316فةسًاُى وةصاسى وةصاسةتى ُاوخؤ رًاسة ) 
 ى كوسدى .و تا ئيَظتا بةسدةواًة هة خضًةتلشدُى صًاُ

 ئةُذاًى هيزُةى بيبوؤطشافياى ئةكادميياى كوسدى بووة . 2012ـ  2009ـ هة طاهَى 
ـ ئةُذاًى هيزُةى ئاًادةكاسيى كتيَبى ) سِيَضًاُى كوسدى(ية، كة هةاليةْ ئةكادميياى 

 كوسدى و بة ٓاوكاسى ضةُذ ًاًؤطتايةكى صاُلؤ ئاًادةكشاوة .
ةى طةسثةسشتى و هيزُةى سِاطجاسدةى ـ ئةُذاًى هيزُةى ئاًادةكاسيى و هيزُ

هةاليةْ وةصاسةتى  2011/ 9/ 22ـ  19كؤُفشاُظى صاُظتيى صًاُى كوسدى بوو كة هة 
 سِؤشِبريى و الواُى حلووًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئاًادةكشابوو .

 ةوة ئةُذاًى كاساى سِؤرُاًةُووطاُى كوسدطتاُة .2004ـ  هة طاهَى 
 كاساى سِؤرُاًةُووطاُى ُيَودةوهَةتيية .ةوة ئةُذاًى 2011ـ هة طاهَى 
 ثةياًِيَشى سِؤرُاًةى ) ًيذيا( بوو.هة شاسى بةغذا  2005ـ 2004ـ هة طاآلُى 
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ئةُذاًى دةطتةى ُووطةساُى سِؤرُاًةى ) ثـش  (ى  (2008ـ 2006هة ُيَواْ طاآلُى ) ـ 
 طةس بة يةكيَتى الواُى دميوكشاتى كوسدطتاْ بوو .

طلشتيَشى طؤظاسى ) ثيَشلةوتّ (ى طةس بة يـةكيَتى  (2009ـ 2008هة ُيَواْ طاآلُى ) ـ 
 الواُى دميوكشاتى كوسدطتاْ بوو .

 ةوة ئةُذاًى يةكيَتى وةسطيَشِاُى عيَشاق و عةسةب و ُيَودةوهَةتيية .2004ـ هة طاهَى 
 

 شيَيةم/ بةريةمةكانى  
 ـ  كتيَب1

 زوو بآلوكشدؤتةوة، هةواُة:( كتيَبى هة بواسةكاُى صًاْ و ئةدةب و ًي31َـ تا ئيَظتا )
، ضـــاثى 2010، ضـــاثى دووة2009َــــ سِيَضًـــاُى كـــوسدى ـ  ضـــاثى يةكـــةَ    1

 .2012، ضاثى ضواسةَ 2011طيَيةَ
 .2007ـ بلةس ُادياس ـ 2
 .2007ـ ضةُذ بابةتيَلى صًاُةواُى ـ 3
 .2008ـ صًاُةواُى ـ بةسطى يةكةَ ـ 4
 .2008ـ صًاُةواُى ـ بةسطى دووةَ ـ 5
 .2008ُى ـ بةسطى طيَيةَ ـ ـ صًاُةوا6
 .2009ـ صًاُةواُى ـ بةسطى ضواسةَ ـ 7
 .2009ـ صًاُةواُى ـ بةسطى ثيَِجةَ ـ 8
 .2009ـ صًاُةواُى ـ بةسطى شةشةَ ـ 9
 .2010ـ صًاُةواُى ـ بةسطى حةوتةَ ـ 10
 .2011ـ صًاُةواُى ـ بةسطى ٓةشتةَ ـ 11
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و ضـواسةَ و ثيَِجـةَ   ـ كؤسدؤهـؤجى ـ ضـاثةكاُى يةكـةَ و دووةَ و طـيَيةَ      12
َ  2011، ضـاثى حةوتـةَ   2010. ضاثى شةشـةَ  2009 هةاليـةْ    ، ضـاثى ٓةشـتة

ــةمياُطاكاُى    ــى ثـ ــة ثشؤطشاًـ ــاثلشاوة و كشاوةتـ ــةسوةسدةوة ضـ ــى ثـ وةصاسةتـ
 ْ ــةكا ــةسة جواُـ ــةس و وةسصش و ٓوُـ ــةَكؤًجيوتـ ــاثى ُؤيـ ــةْ  2012، ضـ هةاليـ

 .وةصاسةتى ثةسوةسدةوة ضاثلشاوة
 .2009يتى عةسةبى و ثيتى التيِى ـ ـ ئةهفوبيَى كوسدى بة ث13
 .2009ـ سِةًض و ًةغضا هة ضريؤكةكاُى فةسٓاد ثريباهَذا ـ 14
ضاثى ـ هة داًةصساُذُى دةوهَةتةوة تا كودةتا بةطةس خةالفةتذا ـ عومساُييةكاْ 15

 .2011، ضاثى دووةَ  2010يةكةَ
 .2007ـ كةسكوون هة بةهَطةُاًةكاُذا ـ 16
 .2010ـ ئيِطويضى طشتطري ـ 17
 .2008ـ قوتاخباُة صًاُةواُييةكاْ ـ 18
 .2008ـ ُيو طةدة هة رياْ و صاُظتى ثشؤفيظؤس ئةوسِةمحاُى حاجى ًاسف ـ 19
 .2008ـ سِةًضى ُافيع ـ سِؤهَةيةكى ٓةوهيَشى فيذاكاسى طةسبةخؤيى كوسدطتاْ ـ 20
 .2010ـ دةسواصةيةن بؤ صًاُةواُى ـ 21
 . 2010اصى و ثشاطٌاتيم ـ ـ طةستاييَم بؤ صاُظتةكاُى واتاط22
 .2010ـ بيبوؤطشافياى ئةكادميياى كوسدى ـ بةشى يةكةَ ـ صًاْ ـ 23
 . 2011ـ سِيَضًاُى كوسدى / كشًاجنى طةسوو و كشًاجنى ُاوةسِاطت ـ 24
 . 2011ـ سِطتةطاصى ـ 25

 ٓتذ....
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 ـ  وتارةكانى 2
اسةكاُى كوسدطتاْ و عيَشاق ( وتاس و هيَلؤهَيِةوةى هة سِؤرُاًة و طؤظ259ـ تا ئيَظتا )

 بآلوكشدؤتةوة.
ثةيوةُذى سِةطةصايةتى ُيَو صاُلؤ و ضـةُذ طـةسجنيَم،  . ئاطـؤى صاُلـؤ،      -1

 . 6، ي 2000بضاظى يةكبووْ، رًاسة ) طفش(، طاهَى يةكةَ، شوباتى 
(، ئاداسى 17تاساوطة و ًؤديَشُيضَ، سِؤرُاًةى ريّ، بضاظى يةكبووْ، رًاسة ) -2

 . 4، ي 2001

(، 52ة ضريؤكةكاُى د. فةسٓاد ثريبايَ،  . خـةباتى قوتابيـاْ، ر.)  ًةغضا ه -3
 . 65 -63، ي 2002شوباتى 

(، شـوباتى   16طشىَ هـة صًـاُى كوسديـذا،  . ئاطـؤى ثـةسوةسدةيى، ر. )       -4
 . 113-112، ي 2002

طوسياهيضَ هة دوسِياُى فؤسًاطيؤْ و ئايؤهؤريـادا،  . خـةباُتى قوتابيـاْ،     -5
 .68-66، ي2002(، ُيظاُى 56ر.)

ــذةهؤريادا    -6 ــيؤْ و ئايــ ــاُى فؤسًاطــ ــة دوسِيــ ــوسياهيضَ هــ ــةباتى  _طــ خــ
 . 68_66، ي2002( ُيظاُى 56قوتابياْ،ر)

ٓةهَظةُطاُذُى ثشِؤطشاًةكاُى خويَِذُى ثةستوكى صًاْ و ئـةدةب  كـوسدى     -7
ثؤه  يةكةًى ُاوةُـذى و ضـةُذ طـةسجنيَم، خـةباتى قوتابيـاْ،ى.ق.ن.،      

 .29_27، ي2002( تةمموصى57ر)

ــةُطاُذُى ثشِؤطشاًــةكاُى خويَِــذْ، خــةباتى قوتابيــاْ، ى.ق.ن.،     ٓةهَ -8 ظ
 .32_31،ي 2002( ئاب  58ر)

( 59ضــريؤن راُشيَلــى ئــةدةب  كوسدييــة، خــةباتى قوتابيــاْ، ى.ق.ن.، ر)  -9
 .64_62،ي 2002ئةيووىل
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فؤسَ و تةكِيم هـة ضـريؤكةكاُى فـةسٓاد ثريباَهـذ، ِسؤرُاًـةى ريـّ، بضاظـى         -10
 .3،هى14/10/2002( خوه  دووةَ، 1)1تاْ، خويَِذكاس و الواُى كوسدط

طــوسياهيضَ هــة ئــةدةب  كوسديــذا، سِؤرُاًــةى ٓاوكــاسى، حضبــ  بةعظــ   -11
 .5، ي26/11/2002ط َ شةممة،  3864عةسةب  ئيشرتاكى، ر)

طةسةتايةكى دى بؤ ضريؤكى كوسدى بةش  يةكةَ، سِؤرُاًةى ٓاوكاسى،  -12
 .14،ي1/12/2002، يةن شةًة، 3867حضب  بةعظ  عةسةب  اشرتاكى، 

ــةى    -13 ــ  دووةَ، سِؤرُاًـ ــوسدى بةشـ ــريؤكى كـ ــؤ ضـ ــةسةتايةكى دى بـ طـ
 .4،ي3/12/2002، ط َ شةممة 3869ٓاوكاسى،ر

ئةمحةد ٓةسدي هةُويَلشدُةوةى شـرشى كوسديـذا، سِؤرُاًـةى ٓاوكـاسى،      -14
 .5،ي17/12/2002، ط َ شةممة 3878ر

، ًةعشيفةت و خويَِذْ هة سوئياي بيَلةط  شـاعري، سِؤرُاًـةى ٓاوكـاسى    -15
 .5،ي18/12/2002، ضواسشةممة 3879ر

ئايــذةهؤرياى ُيشــتٌاْ ثــةسوةسى هــة سوئيــاي ثريةًيَــشدى شـــاعري،        -16
 .5،ي23/12/2002، دووشةممة 3882سِؤرُاًةى ٓاوكاسى،ر 

 .12، ي9/1/2003، ثيَِج شةممة 3893ٓاوكاسى، ر_شيرشى ٓةهَبزاسدة -17

ٓاوكـاسى   ئاويَضاُلشدُى ئايـذؤهؤرياى ئـايل هـة شـيرشةكاُى ثريةًيَـشدا،      -18
 .5،ي30/12/2002، دوشةممة3886ر

ــاسى، ر     -19 ــذا، سِؤرُاًــةى ٓاوك ــذيؤَ و ًةصٓةب ــواْ ئي ــة ُيَ ــةن 3885ه ، ي
 .8،ي29/12/2002شةممة 

 .4،ي1/1/2002، ضواسشةممة 3888عةشكيَلة بيَطةسد، ٓاوكاسى، ر -20

، ئايـاسى  31خويَِذْ و ًةكتةب الى ثريةًيَشد، ئاطـؤى ثـةسوةسدةي ، ر   -21
 .102-101، ي2003
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 .7،ي9/2/2003، يةكشةممة 3914شطة صًاُى كوسديذا، ٓاوكاسى، رب -22

كاس"دا، سِؤرُاًـةى  -طوصاسة""كاسا-سِطتةى كوسدي هة دوو سِياُى "ُئاد -23
 .16/2/3003، يةن شةممة 3917ٓاوكاسى ر 

صًاْ كشدةييةكى خوايية، طؤظاسى خؤسى ئيظالَ، وةصاسةتـى ئـةوقاف،    -24
 .91-90ي،2003( تششيِى يةكةًى 21طاهَ  شةشةَ ر)

ــذا،       -25 ــشدْ و ئةكادميي ــؤث  ك ــاُى ك ــة دووسِي ــةواُى ه ــةوةى صًاُ هيَلؤهَيِ
 .6،ت7/3/2004، 15)ى.ق.ن.( ر0سِؤرُاًةى سِواُل

ضةًم و ثيَِاطةى كـاساى ُاديـاس،  .ئاطـؤى ثـةسوةسدةي ، وةصاسةتـى       -26
 .62-51، ي2004ُيظاُى  42ثةسوةسدة ٓةوهيَش، ر

وةكـاُى ثريةًيَـشدا، طؤظـاسى    ئاويَضاُلشدُى ئايـذؤهؤرياى ئـايل هـة ٓؤُشا    -27
 .80-78،ي2004، طاهَ  شةشةَ، حوصةيشاُى 24خؤسى ئيظالَ، ر

كاسى بلةس ُادياسى هة صًاُى كوسديذاو ضـةُذ طـةسةجنيَم،  .ُوطـةسى     -28
 .125-120، ي2004، ٓاويِى 22هكى ٓةوهيَش، ر_ُويَ،ى.ُووطةساُى كوسد

ــاسواْ، وةصا  -29 ــاسى ك ــؤ ئاوةهَلــاس، طؤظ ــويَ ب ــاُيَلى ُ سةتــى سِؤشــِبريى، سِاً
  .108-104،ي2004، تةمموصى 184ٓةوهيَش، ر

30-      ْ ثاشـلؤى   -ًةعشيفةت و خويَِذْ هـة سوئيـاي بيَلةطـ  شـاعري، سِ.طـؤسِا
 ْ كؤًةهَــةى خويَِــذكاساُى كوسدطــتاْ، يــةن شــةممة      -شــلؤفة شــيرشيةكا

 .7،ي21/3/2004
ــريوسِاي خــــةهَلى بةغــــذا هةطــــةس ثشِؤطــــةى ٓةهَبــــزاسدْ،ر      -31 ، 176بــ

 ْ سِؤرُاًةى ًيذيا. 2، سيجؤستار،ي15/12/2004ةممة،ضواسش
ئيذاسةى كوسدي ٓـي  ٓاسيلاسيـةكى بةشـ  كـوسد صاُلـؤى بةغـذا ُاكـات،        -32

 .11،ي30/12/2004، طاهَ  ُؤيةَ ثيَِج شةَ 177سِيجؤستار، سِؤرُاًةى ًيذيا، ر 
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 د. كةًاي ًةصٓةس، قبويَ ُاكةَ ُةجةالي تاهَةباُى و ُة ًةطرود باسصاُى و -33
ــت، س.ًيــذيا .   طــ َ شــةممة  1184ُــةٓي  كةطــيَلى ديلــة هــة ًــّ كــوسدتش بيَ

 .7،ي29/3/2005
د. كةًاي ًةصٓـةس، بـؤ ئةُـذاًيَتى حـوكٍ و هيظـتى كوسدطـتاُى داوايـاْ         -34

، طـــ َ شـــةممة  185هيََلشدًبـــةهَاَ داواى هيَبـــوسدر هيَلـــشدْ، سِ. ًيـــذيا،ر    
 .7،ي5/4/2005
سدطتاْ دةبـ َ جـيَطريى بةسيَوةبـةسى    هةشاسةكاُى دةسةوةى ٓةسيٌَى كو -35

طــ َ شــةممة  185طشــتى ثــةسوةسدةى كــوسد بــ َ، ضــاوثيَلةوتّ، سِ.ًيــذيا، ر 
 .8/ي5/4/2005
ــيَّ هــةباسةى طةسِاُــةوةى كــةسكوون بــؤ طــةس   -36 عةسةبــةكاُى بةغــذا ل دةهَ

 .2، ي12/4/2005، ط َ شةممة 186كوسدطتاْ، ًيذيا،ر 
اويَضةكاُى ئةوسوثا،  .طةسًياْ، دةصطاى سِةًض و ًةغضا هة هة ضريؤكى ثةس-37

 .37-36، ي2005(، 2سِؤشِبريى و بوَاوكشدُةوةى كوسدي بةغذا، ر)
ــزى تشاريــذى، .   -38 ضــةُذ خويَِذُةوةيــةكى ضــريؤكى (ضــريؤكيَلى صؤس دسيَ

 .63، ي2005، 3طةسًياْ، ر 
 بيبوؤطشافياي وتاسة صًاُةواُيةكاُى طؤظاسى كؤسى صاُياسى كوسدهة بةسطى -39
-162،ي2005(ى طـاهَ   5، ًـاُطى ) 194(،  .كـاسواْ، ر 30-29( تا بةسطى)1)

166. 
الصحححة الكالدية،تحححلا  ةاك كا ححح اقك ك كاا  كححح اكمسحححياةكاححح ك، كا    ححح ك -40

 .6(،ي11، عذد)2005(متوص 9،سِ. افاق اهلوسد، اهظبت)س للى
ــذا، . كــاسواْ، رًــاسة    -41 ــة صًــاُى كوسدي ــض ه ، 2005ى  6، ًــاُطى 195فشيَ
 .160-157ي
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هـة طـةيَ    باُطةواصى سواُطـة دهَدؤشـلةسبوو بـؤ ئـةوةى شـيرشى كـوسدي        -42
ت  بة ئاطتى بـةسصدا بـشوات، ضـاوثيَلةوتّ هةطـةيَ     آلشيرشي ٓاوضةسخ ى سؤرٓة

 .79-75، ي2005ى 7، ًاُطى 196عبذاهشصاق بيٌاس،  . كاسواْ، ر 
سًياْ، شــيرشى تاساوطــةي  وةن دةطــت ثيَليَــم بــؤ ُويَبووُــةوة،  .طــة  -43
 .34-33،ي 2005(4ر)
 .63، ي2005( طاهَى 3ضريؤكيَلى صؤس دسيَزى تشاريذي،  . طةسًياْ،ر) -44
ــوسدى و    -45 ــاُى ك ــواْ صً ــة ُيَ ــة ه ــةكى بةساُبةسيي ــةس هيَلؤهَيِةوةي ــاسى تيَج ك

 .163-167، ي2005ى 9( ًاُطى 198عةسةبيذا،  . كاسواْ،ر)
ــذا     -46 ــاصةى كوسدي ــريؤكى ت ــة ض ــةغضا ه ــةًم _ً ــاًا -ض ــةت، . -ُ دةاله

 .53-52، ي2005( طاهَ  6طةسًياْ، ر)
=طـةسةتاكاُى سِؤًـاُى كـوسدي و ئاطــؤي واقيرـى  ئـةًشؤ، ضــاوثيَلةوتِيَم      47

، هـى  2005ى طـاهَى  11( ًـاُطى  200هةطةيَ د.عادي طـةسًياُى،  . كـاسواْ، ر.)  
103-106. 
، 66اْ، ر بةكاسٓيَِاُى سِةًض هة دووسِياُى فؤبياو بوسطشيلشدا، سِ. بـةدسخ  -48 

 ، الثةسِةي كةهضةسى بةدهشخاْ.4ضواسشةممة ي 22/2/2006
ــشي (دا، سِ.    آلدةطــة -49 ــةب و شــتى ت ــة ضــريؤكى ) صةيِ ــذ ه  بياا تى صايةُ

 .2، ص2002(، شبحط 41ثحنية،عدد )عيِلاوا، طِة 
ــةسى     -50 ــةدسخاُّ كةهضــ ــيِذا، سِ. بــ ــةى ُووطــ ــةس ثشؤطــ ــى ُووطــ ًشدُــ

 .4،ي22/3/2006( ضواسشةممة 67بةدسخاْ،ر،)
رياُِاًةى صاُظتى د. كةًاي ًةصٓةس، بةشى يةكةَ، س.  –ُاوداساُى كوسد  -51

 . 10، ي 22/4/2006(، 68بةدسخاْ، ر.) 
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ٓةسةطٔيَِاُى ثشؤطةى خؤشةويظتى هة سؤًاُى ) شاُشـيِى تاظطـةكاُى    -52
 . 4، ي 22/4/2006(، 68طؤص (ى طةباح ًةجيذا، س. بةدسخاْ، ر.) 

حمةًـةدى ًـةال كـةسيٍ : ًـاَ جـةالي صؤس دهَظـؤصى        ضاوثيَلةوتّ هةطـةيَ  -53
 . 6، ي 2006ى ُيظاُى  25(، 18س.ثش ، ر.)عةسةب و كوسدة 

، ي 2006(، ًـاستى  204سِطتةى ُاوى هة صًـاُى كوسديـذا،  . كـاسواْ، ر.)     -54      
175-178. 
(، ُيظـاُى  142كةسكوون دهَى كوسدطـتاُة، بةشـى يةكـةَ،  . ثيَشـلةوتّ، ر.)     -55

   .     10-7ي ،2006
ــى كوسدطــتاُة، بةشــى يةكــةَ،  . ثيَشــلةوتّ، ر.)  -56 (، 143كــةسكوون دهَ

  .    7-4، ي2006جؤصةسداُى 

، 2006(، 144كـةسكوون دهَـى كوسدطـتاُة، بةشـى طـيَيةَ،  . ثيَشـلةوتّ، ر.)       -57
 .6-2ي
ــلةوتّ، ر.)   -58 ــواسةَ،  . ثيَشـ ــى ضـ ــتاُة، بةشـ ــى كوسدطـ ــةسكوون دهَـ (، 145كـ
  .  8-3،ي2006ئابى
(،ئـةيووىل  146كةسكوون دهَى كوسدطـتاُة، بةشـى ثيَِجـةَ،  . ثيَشـلةوتّ، ر.)     -59

  .    11-6، ي2006
(، صطـتاُى  147كةسكوون دهَى كوسدطتاُة، بةشى شةشةَ،  . ثيَشلةوتّ، ر.) - 60
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