
1

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهدالَ فيَرمةكة، هةىل بؤ برِةخسيَهة.
                                                                                     

 ""ذان بياذَى                                                                                        
 

ٍَ دةطت ٖةٍ سِةخظْا       َٓذا ى فَيشنشدْى  ةْطاوةنْا  ٖ ٕ، ية وَيوة ذٕ بةػَيهة ية ثِشؤطةى ثةسوةسدةو فَيشنشد
شَيت ثَيذةنات، وةى ثِشؤطةيةنى ثةسوةسدةيى دسَيزخايةْى بةسدةوّا ْاتوْا ةسِةخظيَٓشَيت  َٓذاَيةنةْ  ةٍ بؤ  ، بؤية تاٖ 

ْيؽ دةطتجيَبهةٔي  .ثِشؤطةى ثةسوةسدةو فَيشنشد
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ُ طابري عوآل ُ                  : ػعا  تايجكشد
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ُ طابري عوآل اوةسؤك: ػعا  ٌةخؼةطاصىٌ 
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 ثةروةردةى هونةر

 باخضةى َٓذاآلٕبؤ 
 َاَؤطتا ِسَيبةسى

 
 ئامادةكردنى

 عةبدوآل خةليل عةىل م.
 

 

 
ىْةوةوثَيذاضو  ى صَاْةوْا
ظتةفا عةباغ خ.ى.د.   عةباغَ 

 سِةػيذ سظئَعةتا  خ.ى.د. 
ٓاو  د. ٔ خؤػ ٕ سظَي  ػَيشوا

 
ظتىثَيذاضوْةو  ةى صْا

ٔ طاَيح  د.  قادس سظَي
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 ؤىْاوةِس

 الثةِسة بابةت
 5 ثَيؼةنى

ٍَطشو َٓذا  6 ػتى 
وْةس ٕ بة سَِيطةىٖ   7 َةبةطتى ثةسوةسدةنشد

وْةس  7 ية نؤَةَيطةدا ناسى ثةسوةسدةىٖ 
وْةس وْةسو طةػةى ضَيزىٖ   01 ىيثةسوةسدةىٖ 

وْةس ية نؤَةَيطةدا  01 ناسيطةسى ثةسوةسدةىٖ 

ٍَ ٕٓا َٓذا َٖي  00 و دا

ٖيَٓةسة؟ ٍَ نةطَيهى دا َٓذا  00 ئايا 
ة طةى فَيشناسى ئيَُ ٕٓا ، ئايا رٓي َٖي ْاى دا  01 طةػة ثَيذةدات؟ توا

وْةسى و طةَة ٕٓا  ضاالنىٖ  َٖي  02 ٖؤناسَيهة بؤ دا
ٍَ الى  َٓذا وْةسى  ى دابةػبووْىٖ  ْاغةنْا  03 (ظيهتؤس يؤْفيًَذ)قؤ

ى ثَيؼهةػهشدْ ٕ ية سَِيطاو ػَيواصةنْا ةنا َٓذاآلْى ثِشؤطشَا  03 ذاباخضةى 
ٍَ َٓذا ةيى برينشدْةوةى  ٕ يةطةس طةػةى ناسَا وْةسييةنا  07 طشْطى ضاالنييةٖ 

َٓذاَيى  ى برينشدْةوةى  ةييةنْا ْا ناسَا ةى توا َٓذاآلٕئةو سَِيطاو ػَيواصْا طةػة  باخضةى 
 ثَيذةدات

01 

 00 ضاالنى طشوثهاسى و تانهاسى بة ػَيوةى نؤَةَيةى بضووى
ٕ سَِيطا َْيوا ةوةى دياواصى ية  ةطوٓت ةوةو ػَيواصى وْا ةطوٓت  00 داوْا

ةوةٖةيَبزاسدْى سَِيطاو ػَيواصى دياواص بؤ  وْةس ية طوٓت ةىٖ  َٓذاآلٕى وْا  01 باخضةى 
 05 ثَيذاويظتى

ٍَ َٓذا  11 ئاسةصووى 
ى خووةنٕا ٕ و طةػةثَيذْا َادةبوو ٍَ و ئا َٓذا ى  ْانْا  10 توا

ٍَ َٓذا  10 خووى 
ى خووةنٕا ٕ ية طةػةثَيذْا وْةسييةنا  11 ِسؤَيى ضاالنييةٖ 
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وْةس ية  ؤطتاىٖ  ََا ى  َٓذاآلْتايبةمتةْذييةنْا  12 ذاباخضةى 
وْةس ؤطتاىٖ  ََا ى  ْا ثيؼةييةنْا ى توا  17 طةػةثَيذْا

وْةسدا ةىٖ  ى ئاطايؽ و خؤثاساطنت ية وْا  20 سَِيظانْا
 22 ثالٕ

ْٕا ٕ دا  23 طشْطى ثال
ى ثال  24 ٕدؤسةنْا

طة ى ثَيؼْا  25 دؤسةنْا
طة ى نشدْةوةى ثَيؼْا ةنْا ضٓي  26 ٓب
طة ٕ بؤ نشدْةوةى ثَيؼْا ْا  31 ثالْذا

وْةس ةى ثةسوةسدةىٖ   30 ثؤىل تايبةت بة وْا
وْةس ةى ثةسوةسدةىٖ  ى ثؤىل تايبةت بة وْا  30 َةسدةنْا

ؤطتا خؼتة ََا  ثالْى 
ٓياص خؼتةى ٕ بؤثَيؼ ْا ؤطتا نشاوى ثالْذا  31 ََا

 يةنةّ ةسىتةو
ةى يةنةّ  وْا

ْيطاسنَيؼٕا وْةسى بة  ىٖ   دةسبشِٓي
طةى خَيضٕا  37 رٓي

ةى دووةّ  وْا
ى نَيؼةو ضاسةطةسنشدْى  ةَيذْا ؤطتا  –ٖؤناسى طةٖس ََا ُايى بؤ   50 سِيَٓ

ٍَ َٓذا وْةسى   63 فةيظةفةىٖ 
ذٕ خؼتةى   64 ْشخْا

 دووةّ تةوةسى
ط ٌَ و سِْة َٖي ٍَ و  ٕ خا َْيوا ٕ ية  ذاياسيهشد

طهشدٕ ٕ و ِسْة ذ  65 ثَيهطةيْا
 طَييةّ تةوةسى

طةنٕا ةيَبزاسدْى ِسْة ةوةوٖ   ْاطٓي
ةى يةنةّ  وْا

طييةنٕا ةوةى نةسةطتة سِْة  012 ْاطٓي
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ةى دووةّ  وْا
ط نشدٕ  002 سِْة

 ضواسةّ تةوةسى
 ناسدةطتى
ةى يةنةّ  وْا

 015 ٖةويشناسى
ةى دووةّ  وْا

ةوة ْٓا َٖي  020 بةناس
ةى طيَيةّ  وْا

ٕ يه ذ  025 نؤالز -ْا
ةى ضواسةّ  وْا

 031 ناسىخوسى، دةصوو، داو
ةى ثيَٓذةّ  وْا

طاو ِسةْط   ٕ بة ملى سِْة  036 ْيطاسنَيؼا
ةى ػةػةّ  وْا

ْاو ملذا ٕ ية  040   ياسيهشد
ةى سةوتةّ  وْا

َادةنشدْى خواسدٕ  044 ٖوْةسى ئا
 تةوةسى ثَيٓذةّ

 ناسدةطتى
ط نشدٕ ٔ و يَيهبةطنت و ِسْة  050 بشِي

ةْطؤى  010 فةٖس
 005 طةسضاوةنٕا
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 ثَيؼةنى
 

ؤطتاى بةسَِيض، ئةّ         وْةسيبةٖس  ََا بواسى ثةسوةسدةدا  ة، بةآلّ صؤسبةى بابةتةنٕا يةيةَة، دطة يةوةى بابةتَيهىٖ 
ةبةطتةؾ،  ةوةودةخوييَٓ َيت، ئاطتى صبؤ ئةَّ  ؤطتا بتوْا ََا َٕا خظتؤتة خضَةت ثةسوةسدةوة، تا  ني و ٖوْةسةنة ْا

َٓذاَيى نوسد طةػة ثَي ص ياسى الى  وْةسى ػَيوةناسى و ناسدةطتيذا بذاتْا ؤناسة) يَيشةدا. بؤية ية سَِيطةىٖ   ،ٖوْةسٖ 
ةبةطت  َ ؤطتا. (ْةى ََا َايةنى فةيظةفى ية ، نةئةوةى طشْطة بؤ  ة ٍَ ))نة8  ،طةسى بِشوات ئةوةية وةى ٓب َٓذا

ٍَ ثؼت بةخؤى ببةطتَيت. ئةَ. ((ٖةىل بؤ بشِةخظيَٓة بةَيهو فَيشَةنة، َٓذا ةبةطتةى  يةوةى  ئةَة دطةةؾ بةوَ 
ت، بةآلّ وسيايى ة دَيتة بةسدَة ٕ، دة و نؤَةيََيو نَيؼةى سِاطتةقٓي َٓذاَيةنةبةئاطايى بةسَِيضتا ؤى سِصطاسنشدْى   بيَتةٖ 

َاديني، وةىذاى سِاطت و دسوطتطةسيةسَِيطةى دؤصيٓةوةى ضاسة ةْذَيو ية ضاسةطةسييةنٕا   ٖ هشدْى دابٓي . نة
ةنة،نةسةطتةو دةطتةبة ةطتياسو طشْط بَيت سنشدْى بوددةى ثَيويظت بؤ وْا ، نة اليةْة ػاساوةنةية ،بةآلّ ئةوةىٖ 

شَيت و ةطتياسي ثَيويظتة بة اليةْى دةسووْى دادْة ؤطتا بةٖ  ذا بهات، نة يََا ٗاتةنْا ٍَ نَيؼةو ثَيؼ ةَية يةطة ََا ةوة 
ة  ِسؤرَيو  ْ ٓيويةتى.  ىووبةِسووسِ ية ِسؤرٕا ة بي ىَ، تا نةواتة بؤتةوةوْ  ٖيض نَيؼةيةى دآب ْابَيت ضاسةطةس بؤ  ؤطتا  ََا

ى نَيؼةنة  ةَيذْا ؤناسى طةٖس ْيتٖ  ةصا َٓذاَيةنةوْ  ؤناسةنةى ضيية؟ ضوْهة ئةطةس ضاسةطةس بذةيت بة  َْيتٖ  ْةصا
ٖيَٓذةى ْيت نؤْرِتؤَيى بهةيت،دةبنَيؼةنةت يَي ئاَيؤص، نة ضيية؟  ْاتوا َٓذاَيى بؤي َيت و  تةَةْى  رَيشة بةئاطابووٕ ية 

ٕ، بة ٗات و دووضاوِسوسخويَٓذ ةس ثَيؼ ةػياو ية ثؤيذا.وْيت ثَيذةدات و بةئاطات دةنات يةٖ   َيةيةنىْ 
ٍَ ضاالنيةنْا       ؤطتاى بةسَِيض، يةطة ٍَ بوََا َٓذا ةويَبذة   ٖ ةطت بةذا  ٖ َٓذاَيةنة ْى خؤى بهات وبو سوريَٓى، تا 

ٖا َٓ ٖةسوة ٍَ بذة  ٖاذاَيةنٕا صؤستشٔي ثؼهى طٖةو ةسوة  ٖ.ٔ ةَوويٕا بةػذاس ب ْاو ثؤيذا، تاٖ   فتوطؤيٕا بةسبهةوَيت ية
ذْىهشدٕ و دسوطت َاددةنة ِسةخظْا ةطت و طؤصى بؤ  ٍَ وسيا دةنات وٖ  َٓذا ة،  ٕ  بؤ ٓذا، ئئةّ ديبةيتْا ْياسيةنا صا
ى دةبَيت، تا واى يَيذَيتصؤستش  ٖاوسَِيهْا ةطت و طؤصى بؤ  َٖيذىٖ  ٖاوناسى  َٖيذى  ٖاوطؤصيٕا بؤ و دةدويََيت و 

َٕا دةسدةبشَِيت.  ةبَيطو ةسةوةصى ديَٓة دى. بؤية ثَيويظتة ثؼودسَيز ؾٖةَوو ئةوْا ٍَ وٖ  بيت و يةسَِيطةى ناسى بةنؤَة
ةدصيتةوة، ضوْهة  ْ ةوة يةنَيؼة خؤت ية نَيؼةنٕا ٖيَٓذةى تش ناسةنةت نٕاخؤدصٓي  ئاَيؤصو قوسطرت دةنات، بؤيةيَي ، 

ةسيت و ِس يتبيهة باػرتة ٍَ وةو ضاسةى طودماوو ػياويٕا بؤ بذؤصةوة. سةبةوبةِسووى نَيؼةنٕا وبةْ  ةو ةؾٖ  ئيَُ
ْاو دةدةئ ةْية ثشانتيو و ية ةت بؤ سِاظة بهةٔياخٓذاٖ  بةسضاو ِسووْى ثَيويظتت بؤ  و ضاسةطةسو ذَيو يةو نَيؼْا
ة ذ تبةسديذة خبةٓي ةَيظةْطْا  ٖ ةس ضاالنييةى َٓذاَيةنٕا ئةدمّا بذةو ئاطتو تؤؾ ية نؤتايىٖ  ى ريشى و ٕ بؤ 

ةييٕا بةساوسد بهةو ذا ناسَة َٓذاَيةنْا ْاخى  ة ثالٕ و ضاالنييةنةت دَيطةى طشتووة ية  ْا بضْا ثَيؽ  ؟يا 
ٓيتةوةودةطتبةناسبو ٕ خبوَي ةويَبذة بابةتةنا ٓاطيت ،ْيؼتٖ  َٓذاَية ب ٍَ دةنةيت.، نة تا ضانرت ئةو   ناسى يةطة

 

                    
ٌ عةىل                                                                                                      ّ. خةيي
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 دةطتجَيو     
ؤطتاػاياْى باطة، دةبَيت         ٓذاآلٕباى ََا ٍَ بَيت و  خضةىَ  ٓذا ةطت و ئاطتىَ  ئاطاداسىٖ 

ذٕ بَيت و  ٓذاَيى رَيش تةَةْى خويَٓ  َ ػاسةصايى ية طةػةو ػَيواصى برينشدْةوةو خةياَيهشدْى
ةنات ؤػىْ  ةس ئةوةْذة، بةَيهو . فةسَا ؤطتا ثةيوةْذى بطشَيت بة دايى و بابى ْةىٖ  َا ثَيويظتةَ 

ضيهةوة ط ٍَ و يةْ  ٓذاَيةنةوة يةطةَيفتوطؤيإ يةبآَذا ى و فيضيهى دةسووْبهات و ِسةوػى  ذاسةىَ 
ٓذاَيةنة بهات و   َ ةَيظةْطاْذَْيهى سِاطت و دسوطت بؤ  ٖ َيت َٓذاَيةنة ئاطاداسبَيت، تا بتوْا

 بهات. ئاسِاطتة َٓذاَيةنة بةػَيوةيةنى تةْذسوطت
 

8ٍَ ٓذا  طشوػتىَ 
ة       ٍَ يةدايو  دةبَيت،ْ  ٓذا ة ئةو ناتةى َ  ةَٖيضى ٖ  ة ْة  ،بري يةوْ  ةيةوْ  ىٖ  َْا يض ػتَيو ية  ص ني. ٖ  تَيِشوْا

َيت و خشاثة ية ْاصْا ْاناتةوة. باسةى ضانة  ةت باػة ديا ْْا ةوة يةباسةى ِسةفتاسة نؤ يؽٖيض تة َةآليةتيةنْا
َيت، بةآلّ شاوو  ثةسوةسدةنشدٕ  بة ْاصْا يةوة صْا ٍَ، ٖةَوو  دؤسةنْا ةبةطت، يةَا ةبةطت و بَيَ  شاو، َ  ْةصْا

ٍَ وايَيذةنةٕ،ي ٓذا  َ ةَوويٕا ةٖ  ْاو نؤَةَيطة، ئةوْا ٖاوآلب ةفَيشطة، ية بؤية ثَيويظتة، تيةنى نؤَةآليةتى. بَيتة 
ٓذاَي ٖةَوو نةطَيو  َ  ةٖةسضةْذ .بهات ةنةىوا بهات ثةسوةسدةيةنى تةْذسوطت و باؾ ثَيؼهةؾ  بة
ى ةسيةنة ية8 دياواصٔب يؽثةسوةسدةنشدْ نةسةطتةنْا ى، داباوى،  ) بةآلّٖ  ى ئآي ؤطتا،  ثياوْا ََا يو،  

و ياسى، ثاسَيضةس،ْ  ٕ،وسَِا ة ناسيطةسي ِس (ٖوْةسَةْذ... طةس، ناسطةس، باصسطا ؤيٕا يةطةس اطتةوخٖةَوو ئةوْا
ٍَ ٓذا ةَيظونةوتى باؾ فَيشبَيت،ِسةف و بوْةوةسَيهى نؤَةآليةتى َيتةبتاب ٖةية، ثةسوةسدةنشدْىَ  تا وةى  تاس وٖ 

 بَيت. ةَيى نؤَةَيطانةىتَيه تةْذسوطتَشؤظَيهى 
ةَيؼ داوية سِابشدووةى دةبيٓني   ٖ وصؤس ية بريَةْذة نؤَةآليةتيةنٕا  ْ ذا دةيٕا طووة ية يْا  ت8طيٓةنْا

(( ٕ ُا َاس دةبَيت و ئةطةس ويظت َاسبهةيت ئةوة تؤ ٍَ، وةى ثةِسةيةنى طجى واية، ضى يةطةس تؤ ٓذا ََيؼهىَ 
ىَ. ةسدةَيَٓ ةوة ئةوا ثامشاوةنةىٖ  ٕ ))، طوتٕ دةيٕا يا ((بيظشِٓي ةويشَيو واية، ضؤمنا ٍَ وةى تؤثةٖ  َٓذا
.ٔ ُٕا بوَيت يَييذسوطت دةنةي ئةوا بؤ  بؤ سِابشدوو سِاطت بوبَيت، دووةّ دةطتةوارةيئةطةس  ((بوَيت و ضي

ى ئابوسى و نؤَةآليةتى و ثةيوةْذي ى تةنٓةيؤرياو ثَيؼهةوٓت ة يئةَِشؤى طةسدةَى ثَيؼهةوٓت
ةَوو نؤ ى ريٕاَةآليةتيةنٕا وٖ  يية اليةْةنْا ٍَ خؤى بوْةوةسَيهة، نة ي ،سِاطت ْ  ٓذا ةدايو دةبَيت ضوْهةَ 

ى ناس دةن ةطت  بةدةوسوبةسى دةنات،  ئةَة ةٕٖةطتةنْا  ٖ طةو دةوس ؾو بةس ووادةنات يةدوايذا، رٓي
ْاساطتةوخؤ يةطةس طةػةى دةطتة ٓذاَيةنة دسوطت بهات.ناسيطةسى سِاطتةخؤو  ضسىَ  ّ دا ئ يى وٖ  ة

ة، باػنب يٕا خشاخ،ناسيطة ٓذاَيةنةدا دةسدةنةوٕ و ػَيواصى  سيْا  َ ٍَ طةػةى ى يةطة يَيهةوتةنْا
ةَيظونةوتثةسوةسدةنشدْ  ذا ِسةْط دةداتةوة.ييْاةنةى ية ِسةفتاسوٖ 
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 ِسَيطةى ٖوْةس بة َةبةطتى ثةسوةسدةنشدٕ
 

ةناْى ٕ و دياواصى ية ئاَاْر و ناسداخوَي وْا  ٓذ
 

ةناْى تشى خويَٓ ٖوْةس، وةى ةسوةسدةىثػاياْى باطة،        ادةنشدٕ  ذٕٖةَوو وْا ناسيطةسى ية ئَا
ةية.   ٖ ٍَ و خةَآلْذْى بريوباوةِسى نؤَةآليةتى دسوطتذا ٓذا بؤية دةبَيت يةوة و ثةسوةسدةنشدْىَ 

ةناْىٖةَوو  نة ،بطةئ ٕ، بةسثشط وْا ذ ٓذاَي ٔخويَٓ  َ ةيةنيؽٖةس ذاوية ثةسوةسدةنشدْى   وْا
ةناْى نة دياواصة ية طةسة،ياواصى يةئةسنَيهى دياسيهشاوو  د ذٕتش وْا ئةسنى ))ْة8  ومنو بؤ .ى خويَٓ

ادمةناْى   ظت  ئَا ةى صْا ةسوةى ضؤٕ  وْا  ٖ ،ٔ ةناْى  وةسصؾ و ئاي ى دياواصة ية وْا ةى صَاْةوْا وْا
ة ةى ويَٓ ادمةناْى وْا ٍَ.  دياواصة ية ئَا ئةطةس ئةّ  نةوتةو ناسدةطتييةنإ و ثةسوةسدةى نؼتونا

ٍَ  دةبوو.  بةآلّ  بووة ْةبواْيدياواص ةيةنى  تشدا  صا ةيةى  بةطةس وْا ْى ضةْذئ  ثالْى  واية، ئةوا وْا
ذْذا،  بةَيطةية  بؤ ئةوةىنشدٕ و ثةسوةسدةدياواص ية  ذٕ، ٖةسنة   ،خويَٓ ةيةنى خويَٓ ئةسى  و  وْا

ادم بَيتسَاْى دياواصى ةف ةيةنى و ئَا ةيةنى تش. بَيتدياواص يؽٖةس وْا ٖةس ية سِاطتيذا،  ((ية وْا
ٍَ بهةئيةبةس ةيةى  صا ني ئةسى و فةسَاْى  وْا اتوْا ةيةنى   ،ئةوةػةْ  ني  بةطةس وْا يإ  بي طةثيَٓ

ةى صَاْى ئيٓط ة يإ وةسصؾ، ةًيضى،  يٕا  بريناسى  صؤس طشْطرتتشداو بًََيني وْا ةى ويَٓ ضوْهة  يةوْا
ةية ٖةس ةبةو وْا ية ٖةَوو ػيإ  وسػاْةياواصى يةطةئةسى و فةسَاْى د ى تايبةمتةْذى خؤىٖ 

ٓذاَي  َ ةَيبزاس يةنذةطشْةوة ذاثةسوةسدةنشدْى  ٖ  سَِيطايةنى دسوطت بؤْى دبة باػرتئ ػَيوةو
ٍَ و فَيشنشدٕ،ثةسوةسدةنشدٕ و  ٓذا ٍَ  طشوػتى َ  رياْى ئاطايى  واى يَيبهات نة بطودمَيت يةطة

ةى بهات ية دةسةوةى  ٓذاآلتَيهةَيى رياْى ِسؤرْا  .  ٕباخضةىَ 
 

وْةسثةسوةسدة ناسى  ية نؤَةَيطةدا ىٖ 
وْةس       وْةسي ،Art education ثةسوةسدةىٖ  ة  بؤ ضاسةنى دةطةسَيتةو و ةيدةطتةوارةيةنىٖ 

اطَي بةآلّ دووةَى طةدةى بيظت، وْةسى ثشِانتيهىْ  . ٓشاوةية نوسدطتإ صياتش بةناسى دةطت وٖ 
وْةس  ػاياْى باطة، وْةسيةنةدابة ثَيى نةسةطتثةسوةسدةىٖ  ٕ ية ناسةٖ  و ػَيوةى ناس ة بةناسٖاتووةنا

وْةسيةنة دةطؤسَِيت ّ  تَيطةيؼتٓة طؼتي، ْاوى ناسةٖ  وْةس ئةوةية8يبةآل  ةنة بؤ ثةسوةسدةىٖ 
0-  .ٍَ ٓذا اطى الىَ  وْةسى و ئاطتى دوآْ  طةػةى ضَيزىٖ 
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ظتييةناْ -0 ة صْا ذْى وْا ى خويَٓ ةوة بؤ نةَهشدْةوةى سَِيزةى ئةو بَيضاسيةى نة ية ئةدمَا
ٍَ دسوطت دةبَيت.  َٓذا

ة نشداسييةنإ. -1 ٔ ية وْا  بةطةسبشدْى ناتَيهى خؤؾ و ضَيز يَيوةسنشت
2- .ٍَ ٓذا ةيى الىَ  وْةسى و بةسصنشدْةوةى ئاطتى ناسَا اىٖ   دةسخظتٓى توْا

 
 ثةسوةسدةى ٖوْةسو طةػةى ضَيزى ٖوْةسى

وْةس ية نؤَةَيطةدا، طةػةثَي       ادمةناْى ثةسوةسدةىٖ  اطيية يةْاو طشْطرتئ ئَا ةطتى دوآْ ىٖ  ذْا
اطيية يةٖ ةطتذاو طودماْذْى يةتانذا. ثةسوةسدةنشدْى ئةّ دوآْ ٍَةطت وْ  ئةوةؾ  .طشوػتذا طة

ةدا يةبةوة د ٍَ رياْى ِسؤرْا ةخؼة بؤبؤتة بذسَيتةوةو ةبَيت يةطة وْةسَيهىْ   نَيؼشاوى تاصةطةسيذا يةٖ 
اسَِيهبدشَيتةوة ى توْا اصى نشدٕ يةَْيوٕا دياو و ٖةَيبزاسْى دسوطت ناْى تاى يةطةس. طةػةثَيذْا
ى ية نةطايةتى  ناسى صؤس دوو بيٓشاوةناْذا، ةطتَيهى ويزدْا اْىٖ  ياتْ  تا  ،َٓذاَيذاطشْطٔ بؤ ٓب

َى ية قؤْاغةناْى ذْ تشى بتوْا ا برينشدْةوة وناتى ية  َيتةوةبٗيَٓبةناسياْ ذاخويَٓ ذا. ةناْيييٖةطت توْا
وْةس،بةوةؾ  ٍَٖةطت ثةسوةسدةىٖ  اوناسيهشدْى بةنؤَة بةس و  ىٖ  نؤَةَيطة ية بة بةسثشطياسَيتى بةسْا

ةَوو ناسة  ِسوَيَٓى وِسوسى تانةناْذا دة  ٖ ناسدةنات بؤ نشدْةوةى ضاوو طوَيى تاى و بيٓيٓى
ةناْى دةوسوبةسى بةِسووْى،  سو ونةيت و دةنات خؤيةوة ىوََيزوبة ػاْاصى  يؽدواتشدوْا

َيت ناسَيو بهات  ، تادات بؤ قؤطتٓةوةى ناتى بَيهاسىذةٖةوَي و بَيتدةال بةسصيةفةسٖةْطةنةى  بتوْا
ةنَيؼإ ،ئةو ناسة ناسى دةطت بَيت دَيطة بطشَيت، دا ٕ ويَٓ ةسناسَيهى ،يا  ٖٕ نةواتة تش...  ٖوْةسى يا

َى يةناسنشدْذاناسةناْى سِايى به بَيتبةٖةس نةسةطتةيةنى بةسدةطتةدةبَيت  ةْويَٓ  ات و طظتىْ 
 بؤ ناسنشدٕ. بذات تٓةوةى ناتى بَيهاسىقؤط وٖةوَيى

 

 ى ثةسوةسدةى ٖوْةس ية نؤَةَيطةداناسيطةس
وْةس، بةسثشطة        ىية ثةسوةسدةىٖ  اطى الى  طةػةثَيذْا اوةوةى  َٓذاآلٕضَيزى دوآْ يةدةسةوةوْ 

ةبةطتةؾ ، دافَيشطة ةبَيت يةَْيوٕا بؤ ئةوَ  اوناسىٖ  وَيدواصةنإ ثَييإ باػةٖ  ؤطتاْ  ى باخضةََا
ٓذاآلْو ريٓطةى دةسةوةى  َٓذاآلٕ ةبَيت نة ية ، تا ذاباخضةىَ  َيوٕا ئةوةدا دسوطتْ   ْ نَيؼة ية

ٓذاآلٕ ٍَ و نؤَةَيطة ية اليةنى تشةوة فَيشى دةبَيت باخضةىَ  ا ، تا بةٖؤيةوة دياواصى ية اليةى وَ 
ٓذاآلْٕةنةٕ يةوةى  بةياْى فَيشى بووة ية   َ  َيت يةطةسو ئةوةى ئَيواسة فَيشى دةب باخضةى



11

 

11 
 

 .ٕ ةنا ٓذاآلٕئةسنى نةواتة ػةقَا ٓذاآلٕئةوةية ريٓطةى دةسةوةى  ،باخضةىَ  بةطتَيتةوة ب باخضةىَ 
اوةوةى  ٓذاآلٕبةْ  ظت ، بةباخضةىَ  وْةسو ِسؤػٓبريى يةيةى ناتذا َةبةطتى طةػةطةْذْى صْا . وٖ 

ة بهشَييثَيويظتة ضاالني ٖةسوةٖا فَيشنشدْى دسوطت ضةْذ ناسى دوٕا و  تا ٔ،ةنإ بةوة ثَيوْا
طةى دةوسوبةس دةن اوخ ةٕثَيؼهةؾ بة رٓي  ْ وْةس بةريٓطة  ٖ ؤييةنةى و ثِشؤطةى ثةسوةسدةى

ٔ  ،ةوةٓنؤَةَيطةوة دةبةطت ٓذاآلْدسوطتى دةنةّ ية ثةسوةسدةى دةنةّ و ْةى ئةوةىَ   ذاوباخضةىَ 
اوطةْطى ث ٔ.يةَاَيةوة بةيةقةيةى برِيوخيَٓ يؽ)دايى و باب(  ٖ ةسوةسدةنشدٕ نةواتة ثَيويظتة

ٍَ و  ا  َ َيوٕا  ْ ٓذاآلْسِابطريَيت ية  َ ةفتاْةو  ذا و ئةَةؾ يةسَِيطةىباخضةى  ٖ ةى نة ئةو نؤبوْةوْا
َيوٕا   ْ ٓذاآلٕ دةطتةىَاْطاْة ية  َ ادمة و  باخضةى ٓذاَيةنإ سَِيهذةخشَيت و ئَا  َ دايى و بابى

ٕ دةثَيهَيت.  دياسيهشاوةنا
 

َيٓإ ٍَ و دٖا  َٓذا
ةَيجةيةنى تانة نةطى،دا ،ية سِاطتيذا       يية يةٖ  إ بشيتىْ  ٕ، ْوَيهشدْةوةى رياْة،بةَيهو  ٖيَٓ ا يَٓ  دٖا

وْةسيية، فةسٖ  ٖ ةسدةوةةْطى و ِسناسَيهى نؤَةآليةتيية،  َ يةبةس ئةوة . ؤػٓبرييية بة نؤَةَيَيو
ٍَثَيطةػة ٓذا إ الىَ  يَٓ اى دٖا ى توْا  تياْةىنؤَةآليةيةو نشداسة بةسفشاوٕا و طةػة ِسؤػٓبريى و   ذْا

ٍَدياْابَيتةوة ٓذا ة  ، نةَ  ةَوو  ؾنؤَةَيطة  ويإ دةبَيتةوةووبةِسووِسِسؤرْا يةخؤيإ  دةطشَيت ية طةسٖ 
.ٕ ٍَيةنةَى تةَةْى  آلْىطا بؤ منووْة، ئاطتةنا ةَايةنى طشْطة َٓذا ٍَ ٓب ٓذا ىَ  ، بؤ بؤ طةػةثَيذْا

  ،ٕ ا ػاسائاسِاطتةثةسوةسدةنشد ٕ، سَِيهدظنت و دةسخظتٓى توْا ٕ،نشد اْةناْى وةنا يَٓ ة8 دٖا ٖةس  .يةوْا
ٕ،صؤس ية نؤَةَيطةنإ  ضابؤية  ٍَ دةنة ٓذا ى توا ودَيشييةنى تةواوىَ  ْا  بةتايبةت ية ِسووى طةػةثَيذْا

إ يَٓ ذٕ. الى دٖا  َٓذاآلْى رَيش تةَةْى خويَٓ
 

َيٓةسة؟ ٍَ نةطَيهى دٖا ٓذا  ئاياَ 
َي ية سِاطتيذا،      ٍَ نؤَةَيَيو تايبةمتةْذى دٖا ةى تَيذاية، ضوْهة توْآَذا اى صيشةنى بةَٖيضة ية ٓةسْا

وَىطتبؤ بةدة ز وطؤَيى و دَيدؤػى و دةطتوةسدٕابووٕ و طوسَيطةس سةصي ياسىْ  اْى صْا . تةْاْةت ٗيَٓ
ٕ،   طةسنَيؼى صؤس دةنات ٖةْذَيهذاس ةوةى  ثشطياسة وْةنا َيٓييةنإ و وةآلّ دْا ةوةى ْٗ بؤ دؤصٓي

ةوةى طشوػتى   ئةَةؾ طةئةو  . بؤيةدةوسوبةسىبؤ دؤصٓي ية  تَييذا دةرى َٓذاَيىيةتييةى نؤَةآل رٓي
ٍَ بووٕ بةطةس دو ة بة نشؤنى  ،ذايَيةو ضاالنيةناْوسَِيطةى ياسي نشدٕ و صا ٖةَوو ئةوْا

اْى ٍَ،  بةدةطتٗيَٓ ٓذا ياسى دادةْشَئ الىَ  ذٕ و طوسز وطؤَيى و توْا صْا ى  وسورْا اى بؤ طةػةثَيذْا
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َي ٍَ و فةْتاصيادا دةريت،  ،يذآاْةناْبرينشدْةوة ية دٖا ٍَ نةطَيهى صؤس خةياَيييةو ية خةيا ٓذا ضوْهةَ 
ةَوو ػتَي سةص َيت،  بةدةناتٖ  ٖةَوو نةسةطتةيةى وةسبذات و  دةطت ية ػتَيو بطات، ٖةَوو و بضْا

ةَوو ػتَيو بَيت. يةبةس ئةوةية ضاالنيية خةياَي يية،خاوةْىٖ   وصؤس ناسيطةسة بة ييةناْى طٓوسيإْ 
ةى طةوسةنإ ئةدماَى دةدةٕ ةى ئاصادى  صؤستشى ثيَ صؤس ضاالناْة دةسدةنةوَيت يةوناس .ناسْا ْا

ةبةطتةؾ ٔ.دةبةخؼ يض بةسبةطتَيهى بؤ دسو بؤ ئةوَ  ةنات، دا ئةو ثَيويظتة ثةسوةسدناس،ٖ  طتْ 
ؤطتا)بىَ، يإ  (ي و بابيدا)نةطة  نةوا ية  ،ثَيويظتة يةوة تَيبطةئ ، بةَيهو(ضاودَيش)يإ  (ََا

ظتى ِسو طةيةنى صْا ني، بةَيهو دةبَيت  ِسةضاوى وِسوْا ةِسوْا  ْ ٍَ ٓذا وْةسيةناْىَ   ٖ اْة يَٓ تةوة ية دٖا
ٔ،تةَةٕ و ئاطتى ر ٓذاَيةنإ بهةي ةسيةى يةَ  ٓذاَيةناْذا ضوْهة دياواصى تاناي يشىٖ   َ ةتى يةَْيوٕا

ٕ، ٖةية. ٍَ بةثَيى تةَة ةطتتا بةسةو طةس ب َٓذا اىٖ  باػرت ناْى شدٕ و يَيهذيانشدْةوةجَيهضىَ، توْا
يَٓ دةبَيت. ٍَ  صؤس طشْطة بؤ طةيؼنتدٖا ٓذا  . بؤ منووْةَٓذاَيةنة بة ػَيواصى برينشدْةوةى اْىَ 

َىَيهٖةْذ َيُاو بابةت دةدسنيَٓ ةناْييةوة نؤَةَيَيوٖ  ٍَ ية ِسَيطةى ويَٓ ٓذا ةية يةسَِيطةى  ، نةذاسَ  يةوْا
َى ئةّ دةططفتوطؤو قظةنشدْةو ةتوْا  ْ ة دةسة يإ  بةٖؤى تشطةوةبَيت،ئيذى َيت، دا برِبتةوارْا

ةطةيؼتبىَ،ئاطتى  ي ثيَٓ ةنات صَاْةوْا ٖةسيةبةس ئةوةية  .يإ ػةسّ يةطةوسةنإ بهات، يإ سةصى ثيَٓ
ٍَ ية ةناْيذا بةطو َٓذا  ، وَيٓة خةياَييةناْى دةنَيؼَيت.د وةسطشتٔ ية ئاصاديية دةطتةبةسنشاوةنةوويَٓ

يض وابةطتةبوسياييةتى  بؤية دؤسَيو ية طو َى. سِاطتيةوة َْيهى بةوثَيوة دياسةوٖ  يَٓ  َْا
ظتي       اتو و ةنإيصؤس ية توَيزيٓةوة صْا ا بةدةطتٖ  ى ئةو ىةناْوتوْا ةيذْا ةيإ طةملاْذوة،  رياْىَ 

ؤطتاياْةى بِشوايإ ب دايو و باوىو  صؤس يةو خَيضٕا َا ةية،و ئةوَ  ٓذاَيةناْيإٖ  اْىَ  يَٓ  ئةوا ة دٖا
ذو ٕ.َٓذاَيةناْيإ  صؤس ضاالى و ضاونشاوةو صٓي ٍَ دةدة ةو ٕ، و طةسنَيؼٔ و صؤستشٖ    ؾئةوة بَيطوَا

ٕ،  تا خةوٕ و ئاوات و  ادة دةنة طةيةى  بؤى ئَا ياسياْةى يةو رٓي دةطةسَِيتةوة بؤ ئةو طةسضاوةو صْا
َي ىَ. ئةوةَإ بريْةضَيت، ةناْىٓاْدٖا يَٓ َي خؤى تَيذا بةسٖةّ ٗب اْى ػَيواصى سِٖا يَٓ ٓإ بؤ بةدةطتٖ 

اى  ؤناسَيهى تشة  بؤ طةسخظتٓى توْا ٍَ يةنذى،ٖ  ٕ يةطة ٕ و طودماْذْيا ٕ و سَِيهدظتٓةوةيا ياسيةنا صْا
.ٍَ ٓذا إ الىَ  يَٓ إنةواتة،  دٖا يَٓ طةيةى بؤ ثةيوةطتة دٖا ٍَ بةو رٓي ادةنشاوة، َٓذا ةى بؤ ئةو ئَا

اْى تَيذا يةدايو بَيت. يَٓ إ  َةَيطةو ئاطتى ِسؤػٓبرييةنةى.نؤ ئةَةؾ ثةيوةطتة بة دٖا يَٓ يةو دٖا
ٖٔةٍ بؤ بَي تشغ و دوودَيى  نة ،طةػة دةناتنؤَةَيطةياْةدا  ةوةناْيإ دةِسةخظيَٓ ٍَ وْ  ، َٓذا

اتوو،ٓديَٓو بةناسيإ  ٕٕ يةْةوةناْى سِابشدوو وةسدةطشئةصَوو ةوةناْى دٖا  ةٕٖاْيإ دةد ةوة بؤْ 
ى بريويةطةس ِسةخٓةطشتٔ و  سى دةبَيت بوا يةو ِسووةػةوة .بواسةناْذاٖؤػيإ يةطةسدةّ طةػةثَيذْا
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ٍَ ٓذا  َ ةية بؤ  ٖ َى ية ثؤي ثةسوةسدة، ئةّ ٓذاآلٕ بة تايبةتيؽ ،ذابِشةخظيَٓ  َ و ئاطتى  باخضةى
ى ثةسوةسدةيى،  يةطةسياْة ئاطاييإ ية طةسدةّ  ؤطتا، بةسَِيوةبةس، طةسثةسػتياسْا َا ٖؤػياسىَ 

هاسي ظ ةيطؤسِْا ٔ ية  ،ٖةبَيت دةييةنإ ية ديٗاْذاتى و ثةسوةسصْا ٍَ بِشةخظيَٓ ٓذا ةٍ بؤَ   ٖ تا بتوأْ
طة ثةسوةسدةييةنة ة(.ياْرٓي ةىل بؤ بِشةخظيَٓ ٍَ فَيشَةنة،ٖ  ٓذا  ذا َ)

تُاْة        ذوو خاوةٕ ضاالنى وَ  َيضَيهى صٓي بة خؤبوو، طةيشى ية نؤَةَيطة تةْذسوطتةناْذا،  وةىٖ 
ٍَ دةنشَيت. ٍَ ئةوةىَٓذا ٍَ خؤيةتى. ضَيزى يةطة ٓذا ذة الىَ  ٕ و ئاواتى ئآي ذةو دَيٓةوايى دةسوو  ئآي

ٓذاَيةى ثةسوةسدةيةنى تةواو وةسدةطشَيت،  بة دَيٓياييةوة ية ِسووى تةْذسوطتى فظيويؤدى و  ئةوَ 
ؤػةوة  بودةسو ةطت وٖ  ةْطاودةْىَ. يَيشةْى وٖ  ٕ داةسةو ثَيؼةوة ٖ  بة  و باب ىداي بةطؼتى و، خَيضا

او نؤَةَيطة،وبؤ ضو َٓذاَئاصةى تايبةتى دةسو، تايبةتى  ْ ةى يةنةّ ْة ٖةس ئةوٕا  ضوْهة بة ًث
ذة،   َٓذاَئداسَِيزةسى نةطايةتى  ةبةطتةؾبؤ ئآي باوى دةبَيت يَيبوسدةبَيت،  تا ئةوناتةى  بؤ ئةوَ 

ٓذاَيَيهى خاوةٕ نةطايةتييةنى بةَٖيض ؤى دسوطتهشدْىَ  ى تا ثؼت بةخؤ ،يَيبوسدةييةنةى دةبَيتةٖ 
 ية رياْيذا. ببةطتَيت

ذةواس، ِسؤػٓبري،يبشيتي نةطايةتى )دايهى وسيا(ٖةسوةٖا     خاوةٕ ئةصَووٕ ية ريإ، ة ية دايهى خويَٓ
َى و واي يَيتا بتوْا ٓذاَيةنةى بِشويَٓ بهات خةَيو و رياْى خؤػبوَيت و َيت خؤػةويظتى يةدَيىَ 

ةطتياْةوةو يَييإ تَيبطات َيتةبض ذا .ْاوٖ  طةػة دةنات  َٓذاَيةنة خؤػةويظتى طةسِٕا الى ية ئةدمَا
اْةوة ضاالى دةبَيت. يَٓ ٕ يةسَِيطةى دٖا ٕ و خؤطةثاْذ  و سةصةناْى تَيش دةنات و ِسؤسى ثَيؼٓياس نشد

       ،ٔ ٍَ صؤس ناتخماب ظت و بة ئاراوةطَيِش وةَاَؤطتاٖةْذَى ية ضاوى  َٓذا ةَيطةسِاوةو درة صْا وٖ 
 ،ٔ ياسى دةبيٓشَي هاْةية،  يةبةسبيٓيٓئةوة  نةصْا ةَيةو طاوًي اْا  بؤ ئاصاسى َيهىٖ  ؤطتايإٖ  َا ئةوةيةَ 

ٍَدةطتة ٓذا  َ اصأْ ٍَ دةبةٕ وْ  ٓذا ؤػياسنشدْةوةو فَيشنشدٕ و يىَ  َيضٕا و  صياتش ثَيويظتيإ بةٖ  سِٖا
ةية.  ٖ ٕ  و فيضيهى ْىوَاَؤطتايإ فؼاسى دةسوٖةْذَيو ية صؤسداس تةْاْةت  ِسؤػٓبرينشدٕ يا

ٓ ِسةفتاسى بةسَ  ٍَ  ،ذاآلٕ دةطشْة بةسٖةساطاْهةس يةبةسْا ٓذاآلْةو يةطة افىَ  ةَاناْىَ  نة ئةَة درى ٓب
اطشَيتةوة. وَيهاْى ديٗاْذا يةىْ  ةَا ثةسوةسدةييةْ   ٓب

 

َيٓاْ اى دٖا ٍَئايا ريٓطةى فَيشناسى ئَيُة توْا ٓذا  ، طةػة ثَيذةدات؟ىَ 
إ و طةػةية سٍِاطتيذا،        يَٓ اى دٖا ى توْا إثَيذْا يَٓ ؤطتايإ و بةس ،بريى دٖا َا ٕ ثةيوةطتة بةَ  ثشطا

ةسْا، ذاية دةصطا ثةسوةسدةييةناْ يَٓ ذٕتا ضةْذ طشْطى  بة بةٖشةى دٖا ٓذاَيى رَيش تةَةْى خويَٓ  ةىَ 
ابؤ خؤ دةدةٕ و سَِيطايإ ٕ، تا توْا ةييإػذةنة ؤطتا و ناسَا َا ٕ. دَيظؤصىَ  ٕ وا  دةسخبة و ضاودَيشةنا
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 ٍَ ٓذا ى و دَيٓةوايى ٖةطت دةناتيةَ  ضوْهة دةبَيت ئةوة  يةخؤى بهات، طوصاسػتتا  بهات، بة ئاسَا
ة  يضى ية وْا  ٖ ةسٕا يَٓ ني ضاودَيشى نشدْى دٖا ةوةبضْا يية ية ثشؤطةى ثةسوةسدةو  طوٓت  ْ نةَرت

ةطتيإ  ،دةبَيت فَيشناسٖةسبؤية فَيشنشدْذا.  ضسى وٖ  اٖ   ييةناْىثةسوةسدناس ئاطاى ية طةػةى توْا
ٍَ ضسىبَي َٓذا  ٖ َيت طةػةى ةطت بة دياواصى  و يةػةنى ت و بضْا  ٖ َٓذاَيةنإ ضؤْةو ضةْذةو

ٓذاَيةنإ بهات،  ةطت ضوْهة تانايةتىَ  ةَيةى طةوسة ية ثشؤطةنةدا  ئةطةسٖ   ٖ ةنات، ئةوا بةوةْ 
ةَيظةْطاْذٕ و ةَيةى ثةسوةسدةيى ية بواسةنةى خؤيذاوٖ  ؤطتاؾ دةنةوَيتةٖ  َا  دسوطت دةبَيت وَ 

ا ٕ ونشدئاسِاطتة ةناْى يةدَيى خؤيذاْ  َي بٔ وبشِياسدْا ٓيؼإ بهات نَيؼة طةسةنيةنإ دةطت تْاتوْا
ؤناسى نَيؼةنإ  نةواتة و ضاسةطةسى ثَيويظتيإ بؤ بذؤصَيتةوة. َيت، تاٖ  ؤطتا دةبَيت ئةوةبضْا َا (َ

َيت ضاسةطةسيإ بهات(. اتوْا ةياْذؤصَيتةوة،ْ  َيت وْ   ْةصْا
 

َيٓإٖؤناسَي وضاالنى ٖوْةسى طةَة  هة بؤ دٖا
      ٍَ ةيةخؤِسطهاْة  َٓذا وْةسى و سَِيطةى ية .وصةيةنى ػاساوةى ٖ  َٖيضة  ئةّةوة ياسيهشدْ ضاالنىٖ 

اوناسيإ دةناتطشوػتَيهى خؤسط ػاساوةية خاَيي دةناتةوة، ضوْهة ياسيهشدٕ ٍَ وٖ  ٓذا  هة الىَ 
اْى ئةوةى بؤ  يآت ضسيإ بةطةػةو ٓب ياسيهشدٕ الى  .ةػة بهاتتى طػَيوةيةنى طشوػ دةطتةوٖ 

ؤناسَيهة  بؤ ثِشنشدْةوةى بؤػايى   ٖ ٍَطةسبشدْى ناتَيهى خؤؾ، بةآلّ ال و بةطةوسٕا ٓذا  َ  ى
، نؤَةآليةتى ،دةطتةيى، ىدةسووْ، ٖةطتى ،ٖضسى)) 8يوِسوية ثَيويظتييةنى صؤس طشْطة 

 .((ِسةفتاسى
وْةسى بةػَيهٔ ياسيهشدٕ      ٍَ،  ية  ية و ضاالنىٖ  ٓذا ىَ  نَيهة ية ثَيذاويظتيية طةسةنى و طشْطةنٕا بؤ ريْا

 .ٍَ ٓذا  َ ٖاوناسيه طةَةطةػةنشدْى طشوػتى ذووة بؤ  ةوةو ضاالنييةنى صٓي ٓذاآلٕ بؤ دؤصٓي  َ شدْى
ٕٓائةصَ َي ٕ، دٖا ياسى صؤستش. و بةدةطت وْهشد ْاو صْا ى توا ْٓا يية،  طةَةَٗي ٓذاآلٕ  بؤ نات  بةطةسبشدٕ ْ  الىَ 

ةْذ ؤطتا ووةى ٖ  ََا ٍَ ية ياسيهشدٕ دايى و باب َيو ية  ٓذا ٔ. بَيبةسى نشدْىَ  ذو دةَيَي َْا نشدْيٕا بة وو 
ٍَ  دةنات دَييإ مبشَيت و صيشةنيإ بةسةو الواصى  بضَيت. فَيشنشدْةوة ٓذا ثَيويظتة يةطةس ئةو بؤية  وا يةَ 

وْةس دةَيَيتةوة، باوةِس  ٖ ةى ؤطتايةى ية فَيشطةدا  وْا َى ََا يَٓ ٍَ ،بةوة ٗب ٓذا  َ ذووى ئة نة َيهى صٓي ْذَا
وْةسي وْاونؤَةَية  ٖ ة ةطت و ئاسةصووة. دةسبشِٓي  ٖ ىيخاوةٕ  ؾٖةية. ئةوة يٕاتايبةمتةْذى خؤ ةنْا

ٕ، بة، نة طشْطرتٔي  بريو باوةِسة ؤطتايٕا ِسةضاوى بهة ََا ْاطةيةَْىةؾ ئةَآلّ دةبَيت  ؤطتا نة ،ئةوة   ََا
ٍَ بة ئاسةصوى خؤى ِسةفتاسوٖ  طةسبةطتى تةواو ٓذا ْاو ثؤيذا ةَيظونةوت بهاتبذاتةَ  بةَيهو ثَيويظتة  ،ية 

ؤطتا، تايبةمتةْذى   ََا ٍَ  تةواو سِاظة بهاتطةػةى يةطةس  ٖةتا  ،ةوةيية طةسةتاى طةػةنشدْي ٖةس َٓذا
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.ٕ ٍَ ئةو تايبةمتةْذي ،ثاػٕا سَِيطةو بؤضووْى تايبةت دةطتٓيؼٕا بهات طةوسةبوو ةى ينة دةطودمَيت يةطة
ٓذ  َ ى ة آلٕاتةَةْة دياواصةنْا ُايى طةػةنشدْيإ بهات و طةػةى   . بةوةٖةيْا َى سِيَٓ ؤطتا دةتوْا ََا

َى. ٍَ بِشةخظيَٓ ٓذا ٕ  بؤَ   فَيشبووْة سِاطت و بةنةَيهةنا
      ٕ ْاى طويظِشىٖةسوةى ضؤ ٍَ دابةؾ دةنات بؤ  (ظيهتؤس يؤْفيًَذ) صا ٓذا ٕ الىَ  ةنَيؼا ْاى ويَٓ طةػةى توا

ةؾ بة ثَي ْاغْا ْاغ و ئةو قؤ ٍَ سةوت قؤ ٓذا و  يةػةنىطةػةى  يةو ِسووةػةوة دابةؾ دةنات. ى تةَةْىَ 
وْةسي هاسى بةطةسدا  وةنةوٖاتو ة بةسٖةّيٖضسى، ناسيطةسى دةبَيت يةطةس ناسةٖ  بةثَيى تةَةْةنةى طؤسِْا

اتشو ِسوْرت ةنٕا طْا ْاو  ويَٓ ُاى  َي ْاطيٓةوةىٖ  رتو باػرت دةبىَ.   ى دوْا ٓةنْا  دَيت،  تا طةوسةتشبَيت،  وَي
 دةبَيت بؤ  بيٓةس.

 

ٍَ الى ظيهتؤس يؤْفيًَذ8  قؤْاغةناْى دابةػبووْى ٖوْةسى َٓذا
يًََها -0 ٕ  بؤٖ  َادةبوو ْاغى ئا  .طاَيى 0تا  اى بووٕوية تةَةْى دو  سى8قؤ
يًََهاسى8  ية -0 ْاغىٖ   .طاَيى (2تا  0)تةَةْى  قؤ
ٕ بةػَيوةنٕا -1 ةطتهشد ٕ  بؤٖ  َادةبوو ْاغى ئا  .طاَيى (5 تا 2)تةَةْى  ية 8قؤ
8ٕ ية -2 ٕ  بة ػَيوةنا ةطتهشد ْاغىٖ   .طاَيى (7بؤ  5)تةَةْى  قؤ
ْاغى  -3 ٔ ية  سِاطتىقؤ ٕ بؤ دةسبِشي  .طاَيى (00بؤ  7)تةَةْى  8 يةٖةوَيذا
ٔ ية سِاطتى -4 ْاغى دةسبشِي  .طاَيى (01بؤ  00)تةَةْى  ية 8قؤ
ةسصةناسى( -5 ْاغى باَيل ٖ)  .طاَيى (06بؤ  01)تةَةْى  ية8 قؤ

 

ةَيذةبزَيشٔي        ّٖ ّ و بةػَيو ية خاَيى طَيية ٗا خاَيى دووة ةْطاوةدا، تةْ  ّٖ ٕ ، نة ية ٓذاَيى تةَة ثةيوةطتة بةَ 
ٍَ سةصوو ويظتى 3تا  2) ٍَ. يةطةس دؤسى ضاالنى و ػَيواصى دَيبةدَيهشدْيٕا دةوةطتني و يةطة ( طا

ؤطتاؾ ثَيويظتة ِسةضاوىٖ  ََا ةْطاو دةَْيني و تؤى   ٖ ٍَ َٓذاَيةنٕا ٓذا ْاغةىَ  ةطتياسى تةَةْى ئةّ قؤ
ةنةيت يةناتى ةَيجةْ  ذا. دَيبذَيهشدْى بهةيت وٖ  ة نشداسييةنْا  وْا

 

ى ٖوْةسِسَيطاو ػَيواصةناْى ثَيؼه ٓذاآلْية  ةػهشدْى ثِشؤطشَا  ذاباخضةىَ 
ٕ بة ئاَادمةنإ دةطةئ؟  ضؤ

 

ٕ، ِسَيطاو ػَيواصى دياواص ػايةْى باطة،       ٓذاَيةنإ و  َاَؤطتاو ضاودَيشةنا  ٍََ ٔ يةطة بةناسدةٖيَٓ
ةبةطتيياْةسٖاونا ادمةىَ  ٕ بؤ طةيؼنت بةو ئَا ٕ ثَيؼهةؾ دةنة ؤطتا.  ،ييا َا ةبةطتُاْة وةىَ   َٕ يا

ةنإ و سَِيطاو ػَيواصةناْى  ادمى ثِشؤطشَا نةواتة بؤَإ دةسدةنةوَيت ثةيوةْذييةنى بةَٖيض يةَْيوٕا ئَا
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ةَيبزاسدْى باػرتئ ػَيواصو . بؤ ِسؤػٓهشدْٖةية ذاياْدَيبةدَيهشدْ ؤطتا طةسثؼهة يةٖ  َا ى صياتشَ 
ةبةطتييةتىنوستشئ سَِيطا ب  َ ادمةى ةسدةى ية بةٖاؤ طةيؼنت بةو ئَا  َ  ٖوْةسى و ، بةو

ةناتةوةو ثِشؤطة  ْ ةتشطييةوة.  نةثةسوةسدةييةنة نةّ  َ ئةّ ناسةؾ يةِسَيطةى ِسةخظاْذْى ْةخاتة
طةيةنى يةباسو ئاسَا طةيةنى فَيشناسى باؾ بةَةؾَيت و دسوطت دةب ةوةرٓي تا  ،دةبَيتة سَِيهدةسى رٓي

ةَاْهاتذا دةبَيتة ثاَيٓةسَيهى  ٕ. يةٖ  وْةسييةناْياْى تَيذا ئةدمّا بذة َٓذاَيةنإ بة ئاطوودةيى ناسةٖ 
ٓذاَيةنإ يؽباػ ةطت و ويظت و خواطتةناْيإ دة ،بؤَ   ٖ ٕ ستا بتوأْ ؤػيا ٍَ و بريوٖ  برِبٕ و خةيا

ئةّ  ثَيؽ ناسو دواى ناسنشدٕ َيظةْطاْذْةناْذاةٖثِشؤطةنة، نة دواتش ية  خبةْة خضَةت
هاسيياْة بة ِسووْى دةبيٓني ةطت ثَيذةنةئطؤسِْا  ٖ اْى  . و دياواصييةنإ  ٖ ريٓطةى يةباسو ئاسّا

ٍَ دةدات بؤ فَيشبووٕ و سةصوو ئاسةصووةناْيإ تَيشدةنات، نة دةبَيتة  ٓذا ىباػرتىَ   دةطتهةوٓت
ةيى ب ّ ناسَا ٓذاَيةنة دةنات و بةِسووْى ئة ةػَيوةيةنى نشداسى و سِاطتةوخؤ بة باػة ناس ية ِسةفتاسىَ 

 طوسديية بة ضاالنييةناْياْةوة دياسدةبَيت و دةسدةنةوَيت.
ذٕ ية واػٓنت  ٓذاَيى رَيش تةَةْى خويَٓ  َ يؼتُاْى بؤ ثةسوةسدةى  ْ  Nationalدةطتةى

Association for the Education of Young Children (NAEYC).  إ دةناتةوة دَيٓيَا
اْى ػَيواصى دياواص بؤ ثةسوةسدةنشدْ ،يةوةى ادمَيو دةثَيهَيتنة ية بةناسٖيَٓ ٍَ ضةْذ ئَا ٓذا . ىَ 
ة8  يةوْا
َيت. -0 ة  بةدةطت دةٖيَٓ وىَ يةباسةى رياْى ِسؤرْا ياسىْ  ٍَ صْا  َٓذا
ٍَ ِسةفتاسةناْى سَِيهذةخاتةوة )خؤسَِيهدظنت( -0  ػتى و نؤَةآليةتييةنةيذا.ية ريٓطة طشو َٓذا
ةدا. -1 اْى ية رياْى ِسؤرْا ة نشداسييةناْةوةو بةناسٖيَٓ ةيى يةِسَيطةى وْا ى ناسَا  طةػةثَيذْا
ى خووة سِاطت و دسو -2 ٓذاَيذا.وطةػةثَيذْا ٕ يةَ   طتةنا
ى نشداسة  -3 ة ثَيويظتى ثَيى دةبَيت. ،ريشييةنإطةػةثَيذْا ٍَ ِسؤرْا ٓذا  نةَ 
ذٕ -4 ادة دةنات بؤ طة َٓذاَيى رَيش تةَةْى خويَٓ ييةناْىئَا ا صَاْةوْا ى توْا يةسَِيطةى  ػةثَيذْا

ةيى وطني، طفتوطؤو بيظنت.) سَِيطةى ية و ناسَا  (خوَيٓذْةوة،ْ 
ةيية -5 ٍَ ئاوَيتةى نؤَةآليةتيية ثَيويظتييةنإ طةػة ثَيذةدات، بؤ ئةوةى  ناسَا َٓذا

اوناسى ضشؤ بهات.نؤَةَيطا  نةى بَيت و تَييذا طياْىٖ 
ٍَ طةػة ثَيذةدات.ٖةطتى )دينت -6 ٓذا   و بيظنت( الىَ 
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ةيية خؤييةناْى وا يةَ  -7 ا ناسَا ٍَ دةنات توْا  طةػة ثَيبذات.ٓذا
 

ى،8 ىطَى بواسٖةس ية سَِيطةى        ياسى، ويزدْا ةيى )صْا ة  (ناسَا ني يةسَِيطةى ثِشؤطشَا دةتوْا
ٓذاآلْةناْى نشداسيي ادماْةى طةسةوة بة دةطتوة ةباخضةىَ  ني. ئةو ئَا يَٓ  ٗب

ياسى8  صْا
ادماْة بة        ة نشداسييةنإ بةثَيى ئةّ ئَا ني سَِيطاو ػَيواصةناْى ثَيؼهةػهشدْى وْا دةطت  دةتوْا

ني يَٓ ة يةِسَيطةى دَيبةدَيهشدْى، نة ٗب ٔ. دا ئةّ ثَيطةيؼتٓة بة  وةنةنشداسيية وْا ثَيى دةطةي
ادمةنإ ية ادييةناْةوةبَيت  ئَا  َ  سَِيطةى ضاالني ية يإ ،(Inducation)ِسَيطةى منووْة

ةسدوو بوٖاوبةػى ثَيهشدٕ و بة  (Deducation)خةياَيهشدْةوة بَيت  ىٖ  طفتوطؤ  ؾاسةنةيَيهذْا
او ضاالنيية دسوطت دةبَيت ؤطتا  بةوةؾ ،دانشداسييةنة يةْ  دةسطاى طفتوطؤى بؤ دةنشَيتةوة ََا

ٓذاَيةنةوية  ٍََ َيت طة ذا دةتوْا ٓذاَيةنة بةسَيت و ية ٓئ اخىَ  ةطتى تَيبطات، دواتش  ثةى بةْ  ٖةطت وْ 
ٓذاَيةنةو ئاطتى دْيابيٓى  ،دسوطتبهات بة ػَيوةيةنى ثةسوةسدةيى ى ئاسِاطتة ٍَ ريٓطةىَ  نة يةطة

ٓذاَيةنة دةنات ريٓطةى دةوسوبةسى ٖةسوةٖا ئةودا بَيتةوة.  ؤطتا وا يةَ  َا ئةّ ػَيواصى ناسنشدْةىَ 
َيت.باػرت  اطَيت و خؤى تَيذا بطودميَٓ ةْطاوة ؽييةنَيه ٓب ئةوةية، وا ية  ية ناسة صؤس باػةناْى ئةّٖ 

ٍَ دةنات ةَي ديواسى َٓذا  ٖ ياسييةناْى ضَٓيت و بة نشداسى دةطتةوارةناْى ريإ فَيشبَيت و بصْا
طةىٖةَيهات. ية نؤتاي ذايةطةَيياْ ٓذاَيةنة بة باػى ية رٓي و  تَيذةطاتية ريإ  دةووسووبةسى و  يذاَ 

وىَ بةدةطت ياسىْ  ٕ صْا َيت. ثاػا ياسى(. ديَٓ اْى صْا ّ نشداسةؾ دةَيَيني )بةدةطتٗيَٓ   بة
ى8  ويزدْا

ةية بؤ ثةسوةسدةنشدْيضةْذئ سَِي       ذٕ طاى تشٖ  بة ػَيوةيةنى سِاطت و  َٓذاَيى رَيش تةَةْى خويَٓ
ةطت بة دَي .دسوطت ةَوويإ طشْطرت ثَيويظتة طةسةتا طةسبةخؤ ناسبهات، تاٖ  يايى صؤستش ٓيةٖ 

ذا ية ٖاوبةػى ْةنات، بهات و نةغ ةطت بة ٓئ ٓذاَيةنة خؤى  دواى دَيٓيابووٕ وٖ   َ،ٕ ى نشد ئاسَا
ييةنةى دةسةص ةطتة ويزدْا  ٖ اوسَِيهاْى بَيت و  ٖ دوَيَيت و ئاطتى نؤَةآليةتى دةنات تَيهةآلوى

ييةطةػة ّ و ضَيزَيهىْ  يض تا اوسَِيهاْى ضاالنييةنةٖ   ئةَةؾ وا دةناتو دةنات. دواتش تَيذةطات بىَٖ 
ٓذاَيةنة دةطت ثَيذةنات.  وَى ية رياْىَ  اوِسَى طشتٔ دةدات و رياَْيهىْ  ٖةسوةٖا يةو ِسووةوة ٖةوَيىٖ 

ةنات اَؤطتا ئةوة يةيادْ  ى دةدات ، نةدةبَيتَ  َةيةنى طة دطة ية ،ٖةَوو ئةو ضاالنيياْةى ئةدمَا
ٓذاَيةنة باس يية، ضوْهة ئَيُة يةسَِيطةى طةَةوة دةَاْةوَيتَ   ْ يضى تش ى خؤؾٖ  َيضْا ني و سِٖا بٗيَٓ
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ة نشداسييةنةدا ية بةسصنشدْةوةى ِسةفتاسى و نؤَةآليةتى.ئاطتى تا  ،ثَيبهةئ ى وْا ذْا ٍَ ئةدمَا طة
ةَيبهات و  ابَيت و ثَيويظتة يةطةَييإٖ  اوِسَيهاْيذا تَيذةطات بَى ئةوٕا طةَةنة تّا و ضَيزىْ   ٍَٖ يةطة

يية ةطتة ويزدْا َيت، دواتشٖ  ٍَ سِابيَٓ نإ ثَيؼذةنةوَيت. بةّ نشداسةؾ دةَيَيني )دوآلْذْى خؤيإ يةطة
.)ٕ ييةنا  ٖةطتة ويزدْا

ةيى8  ناسَا
اْى        ٕ، ناسَيهى ػياوو طودماوة بؤ  بةناسٖيَٓ ادمةنا ةيى بؤ دَيبةدَيهشدْى ئَا بواسى ناسَا

ةْذَيهى تشيإ ؤَيى ضاالنى وٖ  وْةسييةنإ يةٖ  ةْذَيو ية ضاالنييةٖ  ٍَ، ضوْهة ثَيويظتةٖ  ية  َٓذا
ٓذاآلٕطؤِسةثاْى  ةييةناْى  باخضةىَ  ٍَ بة ئاطاْى ناسَا ٓذا  َ ةناْى تش ئةدمّا بذسَيت، تا و ػويَٓ

ؤطتا  َا ةَوو دَيطةنإ تاقيبهاتةوة. نةواتةَ  ا دؤساودؤسةناْى يةٖ  خؤميإ ثيؼإ بذات و توْا
ئةّ ػَيواصى  Task Analysis Approachدةبَيت ػَيواصى ضاالنييةنة ػي بهاتةوة 

ضاالنيية ثؼت بة ضاالنى يةى يةدواى يةى دةبةطتَيت، وةى ئةوةى ئَيُة ية  ؾسييةػيها
ٕ سَِيهدظتوة ٖوْةسييةناْذا ٕ و ناتةو يةطةستؤؾ ثَيويظتة بةثَيى  بؤَا ٕ بهةثال  ت. ينةت دَيبةدَييا

ة ِسوو8 ّ خؼتةيةدا وةى منووْة دةخةٓي ةيى( ية ى و ناسَا ياسى و ويزدْا ّ طَى بواسة )صْا  ئةسنى ئة
 

ياسى اْى صْا يةنإ بةدةطتٗيَٓ ةطتة ويزدْا ةيى دوآلْذْىٖ   ئاطتى ناسَا
 ٕ ياسييةنا ٍَ دةنات و صْا خةيا

 ػيذةناتةوة.
دةنات و اطتةخؤي ئاِس

اوِسَيهاْى.  ٍَٖ  دةطودمَيت يةطة
اناْى  ئةصَووْذةنات و توْا

 ذةدات.ثيؼاْ
 

ى بؤ ئةدماَ ٍَ ثَيويظتةذْا ٓذا  َ َاَؤطتا ئةّ  ػَيواصى ػيهشدْةوةى ضاالنييةناْى
ة ِسةضاو بهات8  ٖةْطاوْا

ؤطتا ناسةنة )ض -0 َا  َ ٓذاَيةنااطةسةتا  َ ٓذاَيةنإ النييةنة( بؤ  َ ٕ دةطتجَيذةنات و دواتش
 .ناسةنة تةواو دةنةٕ

ٓذاَيةنة، -0 ؤطتا يةسَِيطةى طفتوطؤ ٖةَيظةْطاْذْى ئاطتى دَيبةدَيهشدْىَ  َا  يإ ية ،دواتشَ 
ٓ اوناسييةوةَ   ذاَيةنة بةطةس دةناتةوة.سَِيطةى ثَيؼهةػهشدْىٖ 

ؤطتا  ػَيوةيةنى طةسبةخؤ ناسةنة ئةدمّا دةدات وَٓذاَيةنة بة -1 َا  َ ئةطةس ثَيويظتى نشد
 ٖةْطاوةناْى بؤ ػيذةناتةوة.
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ٓذاَيةنة دةنات ية ضاالنييةناْذا ثؼت نة  ،ٖةْطاوة يةوةدايةطَى طشْطى ئةّ ػاياْى باطة،  وا يةَ 
ةييةن ظتة ناسَا ٍَ بةخؤى ببةطتَيت و توْا ٓذا ةْطاوةناْى فَيشاْى خؤى ثَيؽ خبات.َ  دةبَيت ضؤٕٖ 

ٔ دةبَيت(.ناس ّ و نؤتايى ال ِسؤػ ةْطاوى يةنة ٕ دةطتجَيبهات ٖ)  نشد
ٍَ طشْطى ضاالنيية ٖوْةسييةنإ ٓذا ةيى برينشدْةوةىَ   يةطةس طةػةى ناسَا

 

وْةسييةناْى          ادمة طشْطةناْى ضاالنييةٖ  ٓذاآلٕيةنَيو ية ئَا ةيى  ،باخضةىَ  ى ناسَا طةػةثَيذْا
ٓذاَية،  َ ةسّ و  ٖةس بؤية، برينشدْةوةى  ْ ؤطتاى تايبةمتةْذ سَِيطا و ػَيواصة َا  َ ثَيويظتة يةطةس

َيت يَٓ َيت ئاطتى خةياَيهشدٕ و تَيبيٓيهشدٕ و برينشدْةوةى  ،ثَيؼهةوتووةنإ بةناسٗب تا بتوْا
ٕ بةسةو ثَيؼةوة بةسَيت.   َٓذاَيةنا

ةية بؤ ئةّ دؤسة طةػةنشدْةو يةاليةٕ ٖةْية سِاطتيذا،         شَيت وةباخضةذَيو ِسَيطةٖ   ،بةناسدةٖيَٓ
ةطتةنإ  ى يةنةيةنى ناس ية ضاالنييةناْذاوة ادمةؾ طشْطى صؤس بة طةػةىٖ  بؤ طةيؼنت بةّ ئَا

ٍَدسوطت نت بة برينشدْةوةيةنى سِاطت و دةدسَيت بؤ طةيؼ ٓذا  . الىَ 
ة ةْطاوْا ادمة ئةّٖ  ّ ئَا  دةطشيٓة بةس8 بؤ طةيؼنت بة

0-   8)ٕ ةَيذا ٕ )ثيٖا  باطهشدْى ػتةنا
ياسى نةَيإ يةطةس ةية،  َٓذاَيةنإ صْا باطهشدٕ و ٖةس بؤية ػَيوةو ِسةْط و قةباسةيإٖ 
اون  ٖ ٓذاَيةنإ  َ ةيياْة  اسيإ دةنات بؤ برينشدْةوةى باؾ، نةدوآلْذْى بريى ئةّ ناسَا

قةباسةو ػَيوةناْذا، ِسةْطةنإ باغ بهات  تَيبيٓيهشدٕ، دياواصيهشدٕ يةَْيوٕا))ئةدمّا بذة8ٕ 
ٕ ديا بهاتةوة.  ((و يَيهيا

ةطتةناْييةوة8  -0 اْىٖ  ٕ بهات يةِسَيطةى بةناسٖيَٓ هاسييةنا  دياناسى و تَيبيٓى طؤسِْا
ةطت ثَيبهات  هاسييةنإٖ  ةطتةناْييةوة دياناسى و طؤسِْا ٍَ دةدات ية ِسَيطةىٖ  ةو َٓذاألٖ 

ٕ، ِسةْط،ية  ٕ، بؤْهشد ٕ. ))تاَهشد  ((ػَيوةنا
ةطتييةناْى8 -1 ظتةٖ  ٔ ية توْا  دةسبشِي

ى  ٍَئاطتى صَاْةوْا ٓذا  َ ة  ،بةٖؤى ئةو ئةصَووْة يةى يةدوا يةناْةى الى نة ية وْا
ى دةدات ذانشداسييةناْ ةْطاو دةَْى طةػة دةنات ئةدمَا  ٖ ئةصَووْة نؤْةناْى  ، تاو

وَييةناْيةوة.بب ٕ، ةطتَيتةوة بة ئةصَووْةْ  يية ئةّ سَِيها بَيطوَا ةْطاوَيهى ئةسيَٓ  ٍَٖ ٓذا سةىَ 
ةييةناْيذا. بواسة طةػةبؤ برينشدْةوةيةنى سِاطت و باؾ ية   ناسَا
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ةيية برييية سِاطتةقيٓةنا8ٕطةػة -2  دٕا بة ناسَا
َيضٕا دةنات إ ئيٓذا سِٖا يَٓ ٍَ يةنةّ داس سِٖا ةبةطتى ثؤيَيٓهشدٕ و  ئةوةؾ َٓذا  َ بة

ٕ بة ضةْذي  ٔ ػَيواصو سَِيطاى دياواص.ْاطيٓةوةو يَيهذيانشدْةوةى ػتةنا
 

ٓذاَيى  ا ناساَةييةناْى برينشدْةوةىَ  ةى توْا باخضةى ئةو ِسَيطاو ػَيواصْا
 8طةػة ثَيذةدات َٓذاآلٕ

ى - أ ٕ Acceleration تاودٕا ػَيواصو ِسَيطاناْى ثِشؤطشَا شا ى خَيبرينشدْةوة ، يا
Quik Thinking8 

 

ٍَابةَةبةطتى خَيش و ٓى ئةّ ثِشؤطةيةبؤ طةسخظت       ٓذا  َ   نشدْى ػَيواصةناْى برينشدْةوةى
ةية،ثَيويظت ةْطاوَيوٖ  ٕ بة ضةْذٖ  ةؾ وةنو ُا  8ية وْا

 

 طفتوطؤ8 -0
ؤطتاو ضاودَيشةن       وْةسييةََا ٔإ يةسَِيطةى ضاالنيٖ  ٓذاَيةنإ دةِسةخظيَٓ ةٍ بؤَ  ، تا وةٖ 

ٕ. يةو ِسووةػةوة اوبةؾ بذؤصَيتةوة ب طفتوطؤ بهة ؤطتا صَاْىٖ  َا ؤ يَيهتَيطةيؼنت ثَيويظتةَ 
 .)ٍَ ٓذا ٍَ وَ  ٍَ(، )َٓذا ٓذا ٍَ(، )ضاودَيشوَ  ٓذا ؤطتاوَ  َا َيوٕا َ) ئةّ ناسةؾ ية سِاطتيذا يةْ 

ةية، وةى طفتوطؤى  ةْطاوى طفتوطؤنشدٕٖ  ثَيؼهاسو دواى ناسو )ثَيويظتى بة طَى دؤسٖ 
اى بري (يةناتى ناسنشدْذا. ٓذاَيةنة فشةئةّ دؤسة طفتوطؤنشدْاْة توْا  .وٕا دةنةٕنشدْةوةىَ 

ياسى8 -0 ى صْا  يَيهذْا
ٍَ طةسطاّ بهات، تا        ٓذا وَييةنإَ  وْةسييةْ  ةَيؼة بة ضاالنييةٖ  ؤطتاٖ  َا ثَيويظتةَ 

وَئ.  ني و بابةتى ضاالنييةنإْ   ْ ةطت بهةٕ ضاالنييةنإ دووباسو بَيضاسنةس َٓذاَيةنإٖ 
وَيية هاسييةْ  ٍَ ئةّ طؤسِْا ياسييػيةطة ٍَ داسَيهى تش صْا ٓذا ؤػى ذاَ  ةناْى نؤدةناتةوةو بريوٖ 

ة ،سَِيهذةخاتةوة ة تاصةنةدا. دواتش طةػةى ناسَا ٍَ وْا َيت يةطة ى يتا خؤى بطودميَٓ
برينشدْةوة دةطتجَيذةنات و بة خؤػى و طوسدييةوة ضاالنييةنة ئةدمّا دةدات و ئةو 

 ة ِسَيطةى.ناتى ناسنشدْذا ديَٓ نة ية ،دةناتطةس نَيؼةو طشفتاْةؾ ضاسة
ياسى8دسوطتهشد -1  ْى ثةيوةْذى صْا
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اتووةنإ و ية َةبةطت   ٖ ظتة نؤْة بةدةطت َيوٕا توْا  ْ دسوطتهشدْى ثةيوةْذيية ية
وَييةنةو دواتش  ْ ةوةيإ بة ضاالنيية ةَوويإ يؽطشَيذْا  ٖ ةى  بةطتٓةوةى بة رياْى ِسؤرْا

ٍَ بة يةنرت دةٔب و وةَٓذاَيةنة ةَوو ئةصَووْةنة تَيهة ى تاصة ناس ؾَٓذاَيةنة، ية نؤتاييذاٖ  صْا
ةييذا َيت. بة ية ناسَا  دةطت دةٖيَٓ

ى ػَيواصو ِسَيطا - ب ةيى)ْى ناطةػةثَيذْا  Thinking Skills8 (برينشدْةوة ناسَا
ة         ٓذاَيةنة دةنات ية طشْطى بة )فَيشبووْى خؤيى( دةدات.ئةّ ػَيواصى طةػةثَيذْا  واتة وا يةَ 

ؤطتا يإ َا  َ ا ثؼت بة وْةسييةنة تةْٗ  ٖ ةبةطتَيت، بةَيهو  ناتى ضاالنيية  ْ ضاودَيشةنإ
بهات و خؤى، خؤى فَيشبهات ية  ئاسِاطتةٖةوَيذةدات خؤى ِسَيهبداتةوةو دواتش خؤى، خؤى 

هشدٕ و دسوطتهشدْ إ و ثؤييَٓ ظتةناْى بةسٖةَٗيَٓ ى توْا ى ػَيوةو سَِيطةى طةػةثَيذْا
ةوةى ػَيواصى تاصةوة بَيطوَإ، إ  دؤصٓي ى ئةَةؾ بة طةسضاوةى بةدةطتٗيَٓ و طةػةثَيذْا

ٍَ ثَيى  ٓذا ة نشداسييةناْذاَ  ٕ، نة يةناتى وْا وَيها ياسييةْ  برينشدْةوة دادةْشَيت بؤ طةيؼنت بة صْا
يوصيهى...(نةواتة، دةطات.   َ وْةسى،  ٖ ٖاوبةػى  ثَيويظتة طةسدةّ ضاالنيية )وةسصػى،
ٍَ ض ،ثَيبهشَيت ٍَ بنب يةطة ٓذاَيةنة تَيهة  َ ةيية بةدةطتٗاتووةناْى االنيية تا ناسَا

ٓذاَية ، تاذادؤساودؤسةناْ ةيى  ؾ،نةببَيتة طةَةيةنى خؤؾ وَ  اْى ناسَا دطة ية بةدةطتٗيَٓ
ا  اوسَِيهاْيذا بةطةس بةسَيت، نة دواتش توْا  ٖ ٍَ ْوىَ، ضَيزيؽ وةسبطشَيت و ناتَيهى خؤؾ يةطة

 نؤَةآليةتييةنةى ثَيؽ دةخات.
 

ى  - ت ٓذاَيى  طةػةثَيذْا ٕ الىَ  َيٓا  8ةباخضِسَيطاناْى دٖا
ٓذاَيةنإ دةناتةوةٓذٖةٍ ِسةخظاْذٕ بؤَ        ٕ، بواس بؤَ  ذ اناْى  ،اَيى رَيش تةَةْى خويَٓ تا توْا
اْذا خ يَٓ ةية، ضوْهة  . ية سِاطتيذاخبةْة طةِسؤيإ ية دٖا ةىٖ  ةسْا يَٓ ةِسةتذا سةصَيهى دٖا ٍَ ية ٓب َٓذا

ٓ يإ دةيهَيؼَيت تاصةية ،سوطتى دةناتنة ئةو د ،ٖةس ػتَيو  َ دؤسَيهة ية  وذاَيةنةبةالى
.ٕ ة دةطتيًَيذاو ةديتوْى وْ  ةوثَيؽْ  ٕ، ضوْهة يةَ  ا يَٓ ٕ، دٖا ة بَيطوَا ية  ؾٖةَوو ئةّ ناسْا

طةيةنى ئاسّا و ثِش ية سَِيضو خؤػةويظتيذا ئةدماّ دةدسَيت، نة دسوطتهشدْى ئةّ نةػة  رٓي
وْةسى دؤساودؤس و  ى ناسىٖ  ذْا ٓذاَيةنة بؤ ئةدمَا ىَ  اْذْا ؤىٖ  ى دةبَيتةٖ  اى خؤدةسبشِٓي توْا

ٓذاَيةنإ ثَيويظتيإ بةناتى يصؤس دةبَيت و ئاصاد دةبَيت ية ػَيواصى ناسنشدْذا، يةنؤتاي  َ ذا
 .سِاظةو ناس ية ضاالنييةناْياْذا بهةٕ بة تةواوى تا ،صياتشة
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ى دؤصيٓةوة - خ ٓذاَي و سِابةسيهشدٕطةػةثَيذْا  Exploration8  باخضةى الىَ 
إ      يَٓ ة ب ،دٖا وَي طةسِْا ياسىْ  ى تاصةةدواى صْا يَٓ ةوةى ْٗ ٍَ  .وةناسنشدْة ية سَِيطةى و دؤصٓي َٓذا

ةْذَيو داس تو ية َيت، بةآلّٖ  وَى بةسٖةَبيَٓ ػى وةطتإ و وناتى ناسنشدْذا دةيةوَيت ػتىْ 
َيت َيت ئةوةى دةيةوَيت بةدةطتى بيَٓ اتوْا  ْ يإ  ،يإ دسوطتى بهات ،طريبووٕ دةبَيت و

ٍَ دةيةوَيت ثؼت بة  يةنةّ تاقيهشدْةوةيةتى.و نةّ ئةصَووٕ ة يةبيهَيؼَيت، ضوْه ٓذا ٖةسوةٖاَ 
ةوَيذةدات بةدواى بؤ تاقيهشدْةوةناْى يةنةّ بريؤنةو يةنةّ ضاسةطةس ببةطتَيت  ٖ . بؤية

ةس بؤية،بريؤنةى تشدا بطةسَِيت اَؤطتا ، وةى بريؤضهة )بريؤنةى بضووى(.ٖ  ثَيويظتة  ؾيةطةسَ 
ٓذاَيةن ناتى  َ اوناسييإ ثَيإ بذات و داسصياتش بة  ٖ تا يةو طَيزاوةى  ،ؼهةؾ بهاتداسة

اْةوة خةسيو تَيي يَٓ اناْى خؤيإ بة ناسنشدٕ و دٖا ٕ، دواتش هةوتووٕ ِسصطاسييإ بَيت و توْا بهة
ةوَيذةدا  ٖ ت خؤى سَِيهبداتةوةو سِابةسِايةتى خؤى و طشوثةنةى بهات ية ناتى َٓذاَيةنة

 ضاالنييةناْذا.
 

 اسى و تانهاسى بة ػَيوةى نؤَةَيةى بضووىضاالنى طشوثه
ةناْى يةْاو ثؤيذا، ئةّ  وْةس دوو سَِيطاى يةبةسدةَذاية بؤ دَيبةدَيهشدْى بةسَْا ةىٖ  ؤطتاى وْا ََا

اْةؾ  ٔ، نة بشيتني يةبةسَْا  -8بة دوو ػَيواص دَيبةدىَ دةنشَي
 يةنة8ّ طشوثهاسى

ٓذاَيةنإ       اَؤطتا طشوخ دسوطت دةنات وَ  ةَوو دة واتةَ  خاتة نؤَةَيةى بضووى بضوونةوةوٖ 
ةسوةٖابةيةنة  ٖ .ٕ وْةسى ئةدمّا دةدة  ٖ ؤطتاو ضاودَيشةنإ ضاويإ  وة يةى ناسى َا  َ ثَيويظتة

ةَيظةْطاْذٕ بؤ   ٖ يةطةس طشوثةنإ بَيت و ئاطاداسى ػَيواصى دَيبةدَيهشدْى ضاالنييةنةٔب و
ةيةتة بةسدةّ ثِشؤطةنة، ئة ٕ، تا نَيؼةْ  طةس نَيؼةؾ دسوطت بوو صوو ضاسةطةسى بؤ َٓذاَيةنإ بهة

 بذؤصْةوة.
 دووة8ّ تانهاسى

ٓذاَيةنٕا       ؤطتا ئةسى و ضاالنييةنٕا بةَ  ْاو نؤَةَيةنةيذا، بةػَيوةى تاى،  ئةدمّا دةداتََا واتة بةآلّ ية
ٓذاَيَيو ئةسنى خؤى  َ ؤطتاو ضاودَيشةنْا بة تةْيا ٖةس َا ذٕ بؤ ت يؽدَيبةدَى دةنات وَ  اى ٖةَيظةْطْا

ٓذاَيةنٕا دةنةٕ و دواتش  ٕ، ئاسِاطتةبةتانىَ  ةس نوَييةى نَيؼة دسوطت بوو خَيشا دطة يةوةؾ يٕا دةنة يةٖ 
ّ دةنشَيت.  ضاسةطةسى طودماوى بؤ دةدؤصسَيتةوةو ضاالنييةنة بةسدةوا
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َيوٕا ِسَيطاى  ةطوتٓةوةدياواصى يةْ  ة وْا  ةْةوةطوتو ػَيواصى وْا
ةية يةَْيوٕا ِس        ٖ ةوةَيطاى دياواصى ةطوٓت ةوةو ػَيواصى وْا ةطوٓت ٖةْذَيو ية  دا. بؤ منووْةوْا

ٕ، بةآلّ سِاطتييةنةىةثةسوةسد ٍَ دةنة ييةوة تَيهة ةوْا َْا  نة ،ئةوةية ناسٕا ئةّ دوو دةطتةوارةية ية ِسووى ص
ةسيةنةيإ ناسى خؤي دةنات. ئةطةس ية ِسووى ثةسوةسدةييةوة ػيهاسى بؤ بهةٔي ئةو ةيةوٖ   ٖ  ادياواصييٕا

 8دةبيٓني
ؤطت ،ؤَةَيَيو ػاسةصايى و بةدواداضووٕبشيتيية ية ن Method8سَِيطا  َا ةَيذةطتَيت ية نةَ  ا ثَيىٖ 

اوناسيؼى  ٖ ةسوةٖا  ٖ ةنةيذا. ادمة ثةسوةسدةييدةنات بؤ طةيؼنت بة وْا و فَيشناسييةى  و ئَا
ةوةطاى نةواتة سَِي ضاالنى و ػَيواصى دياواص يةخؤ دةطشَيت. ٔدياسيهشدووة، نة ضةْذي ةطوٓت  ،وْا

ةْطاوَيهى سَِيهدشاوى بةدواداضووْة( ية ناتى  بشيتيية ية ضةْذ بةدواداضووَْيهى ثَيوةسى )ضةْذٖ 
وْةسييةناْذا دةدؤصَيتةوة بؤ   ٖ ةناْذا، نة خؤى ية ضاالنيية دَيبةدَيهشدْى ثَيهٗاتةى ثِشؤطشَا

ؤطتا دياسى نشدووة. بةآلّ ػَيواص بشيتيي َا ادمةىَ  ى طةيؼنت بةو ئَا ية )ػَيوةى ة ية باػرتئ يَيضْا
ٕ(دا، ئةّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                            نةباخضةناسةؾ ثةيوةطتة بة دَيطةو سَِيطةى  دَيبةدَيهشد

ةَيذةطتَيت يةناتى  Style8ػَيواص  ؤطتا ثَيىٖ  َا بشيتيية ية نؤَةَيَيو ضاالنى و بةدواداضووٕ نةَ 
ؤطتا يةخؤ  َا  َ ى ِسةفتاسنشدْى ةنةدا )ضاالنييةنةدا(، نة ضةْذئ ػَيواصى دوْا ى وْا ذْا ئةدمَا

ةوةدةطشَيت يةناتى  ةطوٓت  دا )ضاالنيذا(.وْا
ةطوتٓةوةػاياْى باطة،  ؤطتايةى بة  ػَيواصئ ضةْذ ،سَِيطاى وْا َا ةسَ   ػَيواصىيةخؤ دةطشَيت وٖ 

اوة، بؤية  نة ،خؤى ئاطتى فَيشناسى و ثةسوةسدةيى دةباتة ئةو ئاطتةى  ٖةسخؤى ثالْى بؤ دْا
ؤطتايةى ػَيواصَيهى تايبةت بة خؤى ةَيبزاسدْى سَِيطايةى بؤ  ،طوتٓةوةٖةية ية  ََا طةياْذْى يإٖ 

ى  ةثةيَا ةية. نةوْا ٔ، بةآلّ ػَيواصةنةيإ دياواصة، َاَؤطت يةوْا ةَإ سَِيطا بةناسبيَٓ ٖةَوو ئةّ انإٖ 
ٍَ. يةّ  ٓذا  َ ةنة بة ى ثِشؤطشَا ؤناسَيهٔ بؤ طةياْذْى ثةيَا  ٖ ا ةى بامسإ نشد تةْٗ ٖةْطاوْا

ةَيذةبزَيشئ  ٖ ٓذاَيى رَيش  ،ٖةْطاوةػذا ئاطاْرتئ و طادةتشئ سَِيطةو ػَيواص  َ ٍَ تا بطودمَيت يةطة
ٍَٓذٕ، ضوْهة ئاطتةَةْى خوَي ٓذا ٖةَوو دؤسة سَِيطاو ػَيواصَيو  تى طةػةى يةػةنى و عةقًَىَ 

ّ خاَيةبَيت. ؤطتا ئاطاداسى ئة َا انات و دةبَيتَ   ثةطٓذْ 
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ةى ٖوْةس ية طوتٓةوةٖةَيبزاسدْى ِسَيطاو ػَيواصى دياواص بؤ  باخضةى ى وْا
  ذآَذاآلْ

 

ةَةِسةْطى و ػَيواصى دياواص ية بةناس .0 اْىٖ  ةناْذا8ٖيَٓ  دَيبةدَيهشدْى ثِشؤطشَا
ا يةى سَِيطا وْةس تةْٗ ؤطتاىٖ  َا ا يةى ػَيواصى  ،ئةطةسَ  ةطوتٓةوةيإ تةْٗ اوْا  ،ى بةناسٖيَٓ

ٓذاَيةنإ تو ػى بَيتاقةتى و بَيضاسى ويةناتى دَيبةدَيهشدْى ثِشؤطشّا و ضاالنييةناْذا، ئةواَ 
ؤػى ادةٕ و فةسَا ةنةْ  ٓذاَيةنإ طشْطى بة وْا ؤطتا سَِيطاو  دةنات وَ  َا ٕ. بةآلّ ئةطةسَ  دةنة

ةنة ٓذاَيةنإ بؤ وْا ٓذاَيةناْذا، ئةوا سةصو ويظتىَ   َ ٍَ  ،ػَيواصى دياواص تاقيبهاتةوة يةطة
ةييإ باػرت ثَيذةطات،  ثاػإ اى ثةسوةسدةيى و ناسَا بؤ ضاالنييةنة باػرت دةبَيت و توْا

ٍَ دةبيَٓيت و دياواصى تا ٓذا  َ ا دياواصةناْى نايايةتى دةسدةنةوَيت و ضوْهة توْا
ٕ بهات. ٕ سِابطات و ضاودَيشييا ىَ باػرت ثَييا ؤطتاؾ دةتوْا  ََا

ادمة دياسيهشاوةنة8سَِيطاو ػَيوا .0  صةنةى بةتةواوى دَيبةدىَ بهات بؤ طةيؼنت بة ئَا
ادمة  ةنة، ثةيوةطت بَيت بة ئَا ثَيويظتة ِسَيطةو ػَيواصةناْى دَيبةدَيهشدْى ثِشؤطشَا

ٕ، بةآلّ  ِسةفتاسييةناْةوة، ةنة دياواص او ثِشؤطشَا  ْ ادمةناْى ادمَيو ية ئَا ةس ئَا  ٖ ضوْهة
ة بؤ طةيؼتٓة  ذا ثَيو بطةْةوة، ضوْهة ئةّ ػَيواصة دياواصْا ثَيويظتة يةنؤتاييذا ية يةى ػويَٓ
 )ٕ ةَوويا ى يإٖ  ةيى يإ ويزدْا ياسى بَيت يإ ناسَا اْر  دا ئةّ ئاَادمة )صْا بة يةى ئَا

ةنة  ٍَ و ئاسِاطتةبةَٖيضتشو ناسيطةستش دةنات ية ثَيطةياْذٕ و دواتش ثِشؤطشَا ٓذا  َ نشدْى
 ئاطتى فَيشناسى بةسصدةناتةوة.

ٍَ بؤ ئةدمَا .1 ٓذا  َ ى صياتشى ٍَٖاْذْا ى ضاالنى طوسدوطؤ طةى ية ثِشؤ تا بة باػى ،ذْا
ةبةطتةؾ   َ ٔ. بؤ ئةو ؤطتا سَِيطاو ػَيواصةناْى ثةسوةسدةو فَيشنشدٕ بشٍِوْا َا  َ ثَيويظتة

ٍَ ببَيتة ضةقى ضاالةدَيهشدْى ضاالنييةنإ خباتة خضَةتى دَيب ٓذا  َ نيية َٓذاَيةنإ و
ةوَييؽ بذات ةسوةٖاٖ  ةوة فَيشناسى و ثةسوةسدةييةنإ.ٖ  ةطوٓت بهات  بةَٖيض ػَيواصةناْى وْا

 َةبةطتى بةسصنشدْةوةى ئاطتى ثةسوةسدةيى و فَيشناسى بة ػَيوةيةنى ثتةوو تؤنُة. بة
ةْطاوةنا .2 ٔ ثَيويظتةٖ  ى ضةْذي ذْا ٍَ دةطتةبةس بهةئ ية سَِيطةى ئةدمَا ٓذا ْى طةسنةوتٔ بؤَ 

ةى ، تا دةطاتة ئاطتى طةسنةوضاالنى يةى يةدواى يةى ةسدةى ئةو ِسَيطةو ػَيواصْا ٔ، بةوَ  ت
ةطتى  ٓذاَيةنةدابَيت و فؼاسى دةسووْى يةطةسٖ  اى ريشى و يةػةنىَ  ٖةَييذةبزَيشئ ية توْا
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ةنات.  ةْطاوةنإ نوست و ثوخت َٓذاَيةنإ دسوطتْ  ٔب و طةس ية يةوناتةدا ثَيويظتةٖ 
ٔ ةػَيويَٓ  ْٕ ادمة بطةئَٓذاَيةنا ٕ نشدووة. ،، تا بة ئاطاْى بةو ئَا  نة دياسميا

وَيهاْى  .3  ْ ةوةسَِيطةو ػَيواصة ةطوٓت ٕ، طشْوْا وَيها  ْ ة نشداسيية طى بة طةػةى عةقًَى ى وْا
 .ٕ ٍَ دةدة ا ٖةْذَيو ية تيؤسةناْى فَيشنشدٕ َٓذا يةَجةسى دؤساودؤسيإ يةبةسدةّ طةػةى توْا

ةييةناْى  او الواصة ية ناتى عةقًَى و ناسَا ٍَ نةَتوْا ٓذا اوةو ثَييإ وايةَ  ٍَ دْا ٓذا ياسىَ  صْا
ةَوو ئةو  دَيبةدَيهشدْذا، بةآلّ دواتش ضةْذئ وَى و ثَيؼهةوتوو دةسنةوتٔ وٖ  تيؤسىْ 

اَيى يةَجةسو ؤى ، نة بةسبةطتاْةيإ سَِا ةٖ  ثاػدظتٓى طةػةى يةػةنى و عةقًَى و دةٓب
ةيى  ٍَ. بةوةؾئاطتى ناسَا ٓذا ياسىَ  وَيياْة صْا ؤى خَيشاتش نشدْى  ؾئةّ تيؤسةْ  بووْةٖ 

ٍَ ِسةفتاسيإ  ٓذا ظتةناْىَ  ٍَ، نة بةثَيى توْا ٓذا ةيىَ  طةػةى عةقًَى و يةػةنى و ناسَا
ٍَ دةنات َيهى ضاالنى خؤِس ،يةطةَيذا دةنات، وا يةَٓذا او نؤَةَيطة وةى ئةْذَا  ْ َيهدةسى

يية، ئةطةس  اْ  ٍَ نةَتوْا ٓذا طةيةى تَييذا دةريت، بؤيةَ  دةسنةوَيت و خؤطودمَيٓةسبَيت يةو رٓي
ةبةطتة ثةسوةسدةيية   َ ةبَيت ية طةياْذْى ثةيّا و  ٖ سَِيطاو ػَيواصى دوٕا و باؾ

 فَيشناسييةنة.
ؤطتا دياواصى تانا .4 َا  َ ٓذاَيةنإ يةبةسضاو بطشَيثَيويظتة  َ ئةو سَِيطاو  ت. واتةيةتى

ٓذاَيةنإ   َ ا دياواصةناْى ٍَ توْا ةى بةناسيإ دةَٖيَٓيت طودماوبَيت يةطة ٍ ػَيواصْا ة  ٖ و
ٓذاَي  َ ةَوو  ٖ َيتبةيةنظاْى بؤ ةَووٕا وةى يةى بَيت. يةو  ةنإ بِشةخظيَٓ  ٖ و بواس بؤ

ٓذاَيَيو صووتش ِسووةػةوة  َ ةية ببَيتة  ْابَيتّ بَيتةوة، بةآلبيإ دسةْطرت يةناسةنةى  ،يةوْا
ؤطتاو ضاودَيشةناْةوة. َا  َٕ ٕ يةالية ؤػهشد  ٖؤناسى فةسَا

ةوةثَي .5 ةطوٓت ة ويظتة ِسَيطاو ػَيواصةناْى وْا طتيية سِاطتةوخؤناْى طشْطى بة ػاسةصاييةٖ 
ةسوةٖا  ٍَ بذات.ٖ  ٓذاَيةنة دةبات، َٓذا اَؤطتا ثةى بة فَيشنشدْىَ  ةطتةناْةوةَ  يةسَِيطةىٖ 
ٕ  وا ؾفَيشنشدْى سِاطتةوخؤ وْةسييةنا ارةو دةطتةوارةٖ  ٓذاَيةنة دةنات صووتش ية ئَا يةَ 

ةبةطتى ناسةنةى بؤ ِسووْبَيتةوة، ٓذاَيةنة  ية يةو ِسووةػةوة تَيبطات وَ  ناتى ضاالنييةنةداَ 
ةطت بة بَيضاسى   بَيتاقةتى دةنات.و نةَرتٖ 

ةوةثَيويظتة سَِيطةو ػَيواصةناْى  .6 ةطوٓت ٍَ تَي وْا ٓذا  ش بهات8ثَيذاويظتييةناْىَ 
ٓذاَيةنإ بهةئ،  ،ثَيويظتةيةّ ِسووةوة   َ ؤطتايةنى باؾ وا ية َا  َ ثاَيٓةسَيهى نة وةى

ةَوو  ،بةَٖيضيإ ال دسوطت بهةيت َيضةوة دةسنةوَيت وٖ  وْةسييةنةدا بةٖ  تا ية ضاالنييةٖ 
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ؤى   ٖ ٍَ دةبَيتة ٓذا  َ َيت، ضوْهة تَيشنشدْى ثَيذاويظتييةناْى اناْى خؤى بةناسبيَٓ توْا
ةيى و بةدة ياسى و ناسَا اْى صْا  ئاسِاطتةناْى ريإ دةدؤصَيتةوةو دواتش خؤى ئاسِاطتةطتٗيَٓ

ٍَ و ثَيذاويظتييةناْىدةنات،  ٓذا ادمى ثةسوةسدةنشدْىَ  خؤى ية ثَيذاويظتى  ضوْهة ئَا
ٔ و ثؼت بةخؤبةطنت و   .ذا دةبيَٓيتةوةخؤدةسبِشٓيطةسنةوت

ٍَ ضَيز .7 ٓذا ٕ و يةناتى  ثَيويظتةَ  ٕ وةسبطشَيت8ثةسوةسدةنشد  فَيشنشد
اَؤطتا ناسةنة  ٍَ وَ  ٓذا ة بةسدةطتىَ  ئةطةس ناسو ضاالنييةنإ بةطادةيى و ئاطاْى خبشيَٓ

ةنات و ٓذاَيةنإ قوسغْ   َ َيت بؤ طةياْذْى  ية يَٓ ؤطتا سَِيطةو ػَيواصى طادة بةناسٗب ََا
ةنة، ئةوا بةدَيٓيايةوة وْةسييةنة وةسدة َٓذاَيةنة ضَيز ية بةسَْا  ٖ  وا ية طشَيت وضاالنيية

ٔ ية ضاالنييةنة. ؾَٓذاَيةنة  دةنات ثِشؤطةى فَيشنشدْى ال دةبَيتة ضَيز وةسطشت
وْةسييةناْذا8 .01 ى ضاالنييةٖ  ذْا  دةطتةبةسنشدْى دَيٓيايى و خؤثاسَيضى يةناتى ئةدمَا

ةى  ؤطتا ئةو ِسَيطةو ػَيوْا َا ةوةثَيويظتةَ  ةطوٓت ةَييإ دةبزَيشَيت، ئاطتى دَيٓيايى وْا ىٖ 
ةتشطى ية ناتى وخؤثا ةخاتة بةسَ  ٓذاَيةنإْ  ٓذاَيةنإ يةبةسضاو بطشَيت و طياْىَ  سَيضىَ 

ى ضاالنييةنةدا. ذْا  ئةدمَا
اَ .00 اْر بطشَيت8ؤسَِيطةو ػَيواصىَ  ٍَ بة ئَا ٓذا ىَ  ةيى صَاْةوْا  طتا ئاطتى ناسَا

ٓذاَيةنإ  ىَ  ةيى صَاْةوْا ؤطتا ية ضاالنييةناْذا طشْطى بة طةػةى ناسَا َا  ،بذاتثَيويظتةَ 
ٕ، وةدوونةوتٔ(،  بة وطني، طفتوطؤنشد  ْ ذْةوة، ى تايبةت )خويَٓ ضوْهة ئاطتى صَاْةوْا

ةنشدووةو ٍَ ئةوةْذة طةػةىْ  ثَيويظتة ئةّ خاَية يةبةس ضاو بطريَيت ية  طٓوسداسة، بؤية َٓذا
 ثالْةنةتذا.

اوطةْطى خ .00  ٖ ٓذاَيةنة  َ ٕ، تا ةيى رياْهشد ادمى ثالْةنةت طةػةدٕا بَيت بة ناسَا ؤى ئَا
َيت8 طةو نؤَةَيطانةيذا بطودميَٓ ٍَ رٓي  يةطة

وْةسي ٖةْذَيوثَيويظتة  ةَيياْذةبزَيشَيتيةو ضاالنييةٖ  ؤطتاٖ  َا بةػَيو ٔب ية رياْى  ياْةىَ 
ٔ و  ٍَ سِابيَٓ ٕ، تا بتوأْ خؤياْى يةطة ٓذاَيةنا ةىَ  ، ِسؤرْا اوخةَى ئةو ريٓطةيةٔب ٖاوطؤصوٖ 

ٓذاَيةنإ نشدٕثِشؤطةى فَيش يَيشةػذا، نة تَييذا دةرئ بةٖاداس  و ثةسوةسدةنشدْةنة الىَ 
ىدةبَيت ضوْهة  ٕ و خؤْا ةيا  ةوة.ذا دةبيٓٓتَي بووة بة بةػَيو ية رياْى ِسؤرْا

ةيى ثؼت بةخؤبةطنت8 .01  طشْطى بذسَيت بة طةػةى ناسَا
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ةيى ثؼت بةخؤبةطنت ّ  ،ناسَا ٕ، ئة ذ ٓذاَيى رَيش تةَةْى خويَٓ ىَ  يةنَيهة ية ثَيذاويظتيية طشْطةنْا
ى  ؾدةسفةتة ى ية ريْا ى داخواصييةنْا ْٓا ٍَ دةنات طةسبةخؤبَيت ية ناسنشدٕ و بةدةطتَٗي ٓذا وا يةَ 

ة نشداسييةن َيت ية ناتى وْا ة بةناسبيَٓ ؤطتا ئةو سَِيطةو ػَيواصْا ََا ةيذا، بؤية ثَيويظتة  ، نة ذاْاِسؤرْا
.ٍَ ٓذا ةيى ثؼت بةخؤبةطنت الىَ  ى ئاطتى ناسَا ؤى طةػةثَيذْا  دةبَيتةٖ 

 َٓذاَيةناْذا8 ٖةسةوةصناسى و دوداخواصى يةَْيو طشْطيذٕا بة ِسةفتاسى .02
وْةسييةناْذا  ٖ ة بذات ية ضاالنيية ؤطتا طشْطى بةو ِسَيطةو ػَيواصْا ؤى ََا  ٖ ، نة دةبَيتة

ى اوناسى و يةنرت ثةط دسوطتهشدٕ و طةػةثَيذْا ٓذاَيةناْذاةطياْىٖ   َ َيوٕا  ْ  ْذنشدٕ ية
ٓذاَيةنإ دةنات ناتى ناسنشدْى بةنؤَةَيذا.ية ةَوو بةيةنةوة  ،ئةَةؾ وا يةَ  وةى تيَُيوٖ 

ةبَيت و ئاطتى بةنؤَةآليةتى بووْى   ْ ناسةنة ئةدمّا بذةٕ و بةسيةنهةوتٔ دسوطت
ٕ بةسص دةبَيتةوة.  َٓذاَيةنا

وْةس ية  .03  ٖ ةى ٓذاآلٕسَِيطةو ػَيواصةناْى دَيبةدَيهشدْى وْا  َ ثؼت بة يةنةى  باخضةى
ٕ دة ياسى و تةواوبوو  بةطتَيت8صْا

وْةسييةنة نةواتة تةواونشدْى او ضاالنييةنةدا يةنَيهة يةو تايبةمتةْذياْةى ناسةٖ  ، نة يةْ 
ةنات ي ؤػىْ  وْةس فةسَا ؤطتاىٖ  َا ٖةس بؤية  ة ناتى دَيبةدَيهشدْى ثالْةنةيذا.ثَيويظتةَ 

ةوة ٍَ دةنات ضاالنييةنة ِسةْطذْا ى بةدَيطةياْذٕ و تةواونشدْى ثِشؤرةى ناس، وا يةَٓذا
ياسى تةواو  ةٖيًَََيت و صْا يوةضًَى بةدَىْ  ةيذاو فَيشدةبَيت ناسةنإ بةْ  ٖةبَيت ية رياْى ِسؤرْا

 يةباسةى ناسةنة نؤدةناتةوةو دواتش ية رياْى تايبةتى خؤيذا ِسةْطى ثَيذةداتةوة.
 

ذٕ تَيبطةئ و  ٓذاَيى رَيش تةَةْى خويَٓ  َ  بةسضاوَإ ِسووْرت بَيت يةَةِسبؤ ئةوةى صياتش ية
ٍَ و نَيؼةناْيإ يةّ قؤْاغةى تةَةْياْذا،  ٓذا َاَؤطتاى ثةسوةسدةى  وا باػرتةثَيذاويظتييةناْىَ 

َيت ضاسةطةسى ئةو نَيؼةو طشفتاْة ٕ دةنات.بهات دواى  ٖوْةس بتوْا ؤناسةنةى دةطتٓيؼا  ئةوةىٖ 
ٓذا ياسى صؤستش يةباسةى ثَيذاويظتىَ  ؤطتا، صْا َا ة ِسوو8نةواتة بؤ بةسضاو ِسووْى صياتشىَ   ٍَ دةخةٓي

 

 ثَيذاويظتى8
ؤىدؤخَيهة          ى يةػةنى ،نةَى بةٖ  ، ئةطةس َشؤظ دسوطت دةبَيت ْىويإ دةسو ،يإ ػًَةرْا

َيت بطاتة ئاطتى تَيشنشدْى ثَيذاويظتييةناْى بة ػَيوةيةنى طودماوو يةباس، ئةوا دؤسَيو  ةتوْا َشؤظْ 
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اوطة ْطى يةدةطت دةدات، بةآلّ ناتَيو ثَيذاويظتييةنةى ية ئاصاس دةنَيؼَيت  و بَيئاسّا دةبَيت وٖ 
.ٔ يَٓ َا  ْٕ يؼاْةنا ةَووْ   تَيشدةبَيت ئةوا يةنظةسٖ 

ٍَثَيذاويظتى  ٓذا ةية الىَ   8دوو اليةْىٖ 
ٓذاَيةنةوةو ثَيهذَيت ية نةَى -0  َ ى ب ،ثةيوةطتة بة خودى يؤيؤدى يإ ايإ ية ػًَةرْا

ةطت بة نة  ْى،ودةسو  ٖ ادواتش  ْ ى و ؤى  ةْطى دةنات.ٖاوط بَيئاسَا  ٖ ئةَةؾ دةبَيتة
َيت، ويَٓ ةْذَيو ِسةفتاسى دياسيهشاو ٓب  ٖ ٓذاَيةنة  َ ةوةى نة  ثاَيٓةسَيو تا ؤى ِسةوٓي  ٖ دةبَيتة

ٓذاَيةنة دؤسَيو ية   َ َيت و يَٓ َا  ْ ةنةى ى و ػًَةرْا ثَيذاويظتييةنةو تَيش دةبَيت و بَيئاسَا
 ٖاوطةْطى بؤ دةطةسَِيتةوة.

ؤػياسى و ِسؤػٓبريى ئةو نؤَةَيطةيةى ثةي ثَيذاويظتى نؤَةآليةتى، -0 وةطتة بة ئاطتىٖ 
ةسيت)َٓذاَيةنةى تَيذا دةريت، نةثَيو دَيت ية  ، بؤية تَيشبووْى ثَيذاويظتييةنة ية (داب وْ 

 ضواسضَيوةى نؤَةآليةتيذا ِسوودةدات.
 

 دؤسةناْى ثَيذاويظتى8
ٕ و خواساثَيذاويظتى ب -0 ٕ.يؤيؤدى و فظيؤيؤدى8 وةى ثَيويظتى بؤ خواسد يضنشد  دْةوةوَ 
تى و سَِيضطشتٔ و دةسبشِئ ثَيذاويظتى نؤَةآليةتى8 وةى ثَيويظتى بة ئاطايؽ و خؤػةويظ -0

ةية(.ية خو  د )ثةيوةْذى بة ئاطتى ِسؤػٓبريى نؤَةَيطةوةٖ 
 

ى نؤَةَيَيو ضاالنى يةى يةدواى        ذْا ٍَ بؤ تَيشنشدْى ثَيذاويظتييةناْى ثَيويظتى بة ئةدمَا َٓذا
ةية وْةسى،، يةىٖ  ة ضاالنىٖ  ة بةآلّ ئةّ ضاالنيياْة ية نؤَةَيطةيةنةوة بؤ نؤَةَيطةيةنى تشو ي يةوْا

طةيةنى تش دة طةيةنةوة بؤ رٓي ةَإ ػَيوةؾ رٓي يةِسووى نؤَةآليةتى و ِسؤػٓبريى و طؤسَِيت. بةٖ 
هاسى بةطةسدادَيت. ئابوسييةوة َيهى تش طؤسِْا َيهةوة بؤْاو خَيضْا او خَيضْا  يةْ 
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َيوٕا ضاالنيية ٖوْةسييةنإ و ثَيذاويظتييةناْى ، نة ضيية يوةْذييةئةو ثة يةْ 
 ؟ذا ٖةيةَٓذاَي

 

ٕ، يَيش       ٓذاَيى نشدؤتة ضةقى ثةسوةسدةنشدٕ و فَيشنشد  َ اوضةسخ  ٖ ةْطاوى ةثةسوةسدةى  ٖ وة
ى ضاالنى طةسيٗةَيذا، ب ذْا َيت و ة ئةدمَا ٍَ دةدوَييَٓ ٓذا سةصو تايبةت ئةو ضاالنيياْةى ئاسةصووىَ 

 ٍَ ٓذا  َ ثَيذاويظتييةناْيإ تَيش دةنات. بؤية ضةقى ثةسوةسدةنشدٕ طشْطى بة ثَيذاويظتييةناْى
ٍَ و نؤَةَيطة دةناتةوةدةدات و  ٓذا  َٕ َيوا اوبةػةناْىْ   .دةخت ية نَيؼةٖ 

 

وْةسى ى ضاالنىٖ  ٍَ  طاصدْا ٓذا دؤساودؤس ناسيطةسى طةوسة يةطةس ثَيذاويظتييةناْىَ 
ةى الى خواسةوة8دَيذةَٖيًَيت، يةبة ّ ٖؤناسْا  س ئة

ى نَيؼةى دؤساودؤسو طاسيطةسى  -0 تَيشْةبووْى ثَيذاويظتييةنإ دةَاْبات بةسةو طةسٖةَيذْا
ٍَ دسوطت دةنات. ٓذا  سِاطتةوخؤ يةطةس طةػةىَ 

ؤطتادا  -0 َا ٍَ بذسَيت، ئةوا ئةطةس يةْاو ثِشؤطشّا و ثالْىَ  ٓذا طشْطى بة ثَيذاويظتييةناْىَ 
ٓذاَيةن  َ ة  بؤ ناسنشدٕ صؤس دةبَيت و سِاطتةوخؤ ناس ية ئاطتى فَيشناسى سةصو ويظتى

 َٓذاَيةنة دةنات.
1-  ٍَ ٓذا ٕ ية تَيشنشدْى ثَيذاويظتييةناْىَ  ةييا  بَيت. رياْذا صؤس بواسىوا دةنات ئاطتى ناسَا
 

ةى طةسةوة، طشْطيذٕا يةبةس ؤناسْا  ٖ ةنة يةو و ثالْى بة ثِشؤطشّا ئةّ  اليةْٕا
وْةس بؤ تَي  ٖ ٍَ ناسَيهى ثَيويظت و شنشدْى َاَؤطتاى ٓذا  َ ثَيذاويظتييةناْى

ّ ناسة ّ ضةْذ خاَيةدا دةخةيٓة ِسوو8 ؾيةثَيؼيٓةية، طشْطيي ئة  ية
 

َيت -0 ٍَ دةِسةخظيَٓ ٓذا او ثؤٍ و دةسةوةى ثؤٍ  ،بواس بؤَ  تا بة ضاالنيية دؤساو دؤسةناْىْ 
ى ئةّ دؤسة ضاالن ٖةطتَيت و ثَيذاويظتييةناْى تَيش ذْا وا دةنات  ؾيياْةبهات، ئةدمَا

 ةوة.ة نَيؼةو ئاراوةْاْةوة دووس بهةوَيتَٓذاَيةنة ي
ني  -0 ٓذاَيةنإ ثَيذاويظتييةناْيإ تَيشبَيت، ئةوا بةئاطاْى دةتوْا يإ بهةئ بؤ ئاسِاطتةئةطةسَ 

اْةوةيإبةدةطتَٗي ةيى و بةناسٖيَٓ ةي ْاو ية ٓاْى ناسَا  ذا.اْرياْى ِسؤرْا
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ؤطتا سَِيطةو ػَيواصى  -1 َا ٍَ و ِسئةطةسَ  ٓذا ةَيبزَيشَيت بؤ ِسةفتاس سَِيهدظتٓىَ  َيت باؾٖ  ايبٗيَٓ
ٓذاَيةنة بةئاطاْى فَيشبَيت اتة ِسوو )ئيتيهى ِسةفتاسنشدٕضؤٕ داخواصييةناْى خب  َ (، ئةوا

ةسوةى ضؤٕ ناتَيو ثَيويظتى بة خواسدْة دةَيَيت  َيت ثَيذاويظتييةناْى ثِش بهاتةوة،ٖ  دةتوْا
يض نَي ى خؤساى ِسةفتاسى ػياوو بشطيُة، بَى ئةوةىٖ  ؼةيو دسووطت بهات بؤ بةدةطتٗيَٓ

ٓذاَيةنة فَيش دةبَيت  ى ثَيهشاوة(. دواتشَ  َيضْا إ )ضوْهة سِٖا طودماو دةطشَيتة بةس بؤ بةدةطتٗيَٓ
إ خواسدٕ دةطتةناْى بؼوات و   ْ إ خواسدْثَيؽ  ْ نةسةطتةناْى بةسدةَى  يؽدواى

ذا  ةوة. ئةَةؾ دؤسَيهة ية )ئيتيهى ؼواتدةطتةناْى ثداسَيهى تش نؤبهاتةوةو ٓئ
.)ٕ ٕ ِسةفتاس دووباسة دةناتةوة. ْاخنواسد ةَا وْةسيؽٖ   بؤ ناسىٖ 

ةية بؤ تَيشنشدْى ثَيذاويظتيية  -2  ٖ طشْطيذٕا بةو ضاالنيياْةى ثةيوةْذى بة نؤَةَيطةوة
ٕ، وةى8  شخاْذْى نؤَةآلي)طةسةنييةنا ةتى و ثَيذاويظتى دةسبشِئ ية خود و ثَيذاويظتىْ 

ٍَ و ية سَِيطةى  ئةّ ػَيواصةؾ ية .(وسِا دةسبشِئبري ٓذا ناتى ضاالنيية بواس ِسةخظاْذٕ بؤَ 
ٍَ  ،ئةدمّا دةدسَئ ٖوْةسييةناْذا وْةسييةناْيإ بهةٕ بة ئاصادى و يةطة تا دةسبشِئ ية ناسةٖ 

شَيت و فَيشدةنشَي ٓذاَيةنة سِادةٖيَٓ ٕ، بةّ دؤسةَ  ؤطتانةياْذا طفتوطؤ بهة َا ت ضؤٕ ٖاوِسَي وَ 
ةسَوْياْى بريوسِاناْى دةسبشَِيت. فَيشدةبَيت يةناتى طفتوطؤدا ضبةسَِي ةوة طفتوطؤ بهات و بةْ 

َيت، ئاسّا بطشَيت يةناتى  قظة بة ةٖيَٓ  ْ اسَِيو بةناس  ْ ةػياوو  ْ نةغ ْةبشَِيت، وػةى
ة خؤى ية )ئيتيهى طفتوطؤ(دا دةبيَٓيتةوة. ةَوو ئةوْا  طفتوطؤداو توػى تاوطريى ْةبَيت.ٖ 

ؤطتا ضةْذئ  -3 َا ٕ، تاَ  ٓذاَيةنا اَؤطتاو دايى و بابىَ   َ َيوٕا ِسةخظاْذْى ضةْذئ ديذاس يةْ 
ٓذاَيةنةيإ و  ٓذاَيةنإ يةباسةى ثَيذاويظتييةناْىَ  سِاطجاسدةو ثَيؼٓياس بذاتة دايى و بابىَ 

ٕ بة ػَيوةيةنى سِاطت و ضؤْييةتى تَيشنشدْي ثَيذاويظتيي  دسوطت.ةناْيا
 

ٍَ ٓذا  ئاسةصووىَ 
 

ٍَ دساوةو سةصةناْى يةبةسضاو ط ٓذا  َ ةدا طشْطى صؤس بة ئاسةصووةناْى رياوة بؤ ئةو يةّ ثِشؤطشَا
وىَ، تةَةْةى تَييذايةتى. ياسىْ  ني و صْا اْى صْا ةَإ ناتيؼذا طشْطي دساوة بؤ بة دةطتٗيَٓ ، نة يةٖ 

ة يةِسَيطةى ضا ة. ئةّ ثِشؤطشَا ٍَ صؤس ثَيويظتى ثَييةتى بؤ رياْى ِسؤرْا النييةوة دَيبةدَى دةنشَيت َٓذا
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ؤطتا َا  َ ةَية  ية وةى ))طةَةنشدَْيو((و يةطةس ةنةدا ََا ٍَ وْا ٓذاَيةنة يةطة  َ بهات، تا ئاسةصووى
ٓذاَيةنة ضةقى ضاالنييةنةية.  ىَ، ضوْهة ئاسةصووىَ   ْةػَيويَٓ

 
ٍَ وةى ى ئاسةصووى َٓذا وْةسييةنة8 طةػةثَيذْا  ضةقى ضاالنييةٖ 

وْةس ؤطتاىٖ  َا ارةيةنى صؤس باؾ ية ناسةنة ِسةضاوى ئةّ خاآلْة  ثَيويظتةَ  اْى ئَا بؤ بةدةطتٗيَٓ
 بهات8
وْ -0 ؤطتاىٖ  َا ى سةصوثَيويظتةَ  ٍَ بَيت،  ةس ضاوى ية طةس طةػةثَيذْا ٓذا ئاسةصووةناْىَ 

ٓذاَيةنة  يةطةس نؤَةَيطة دَيذةٖيًَََيت. ثاػإ ،ضوْهة يةنةّ ناسيطةسى ثةسوةسدةيى يةطةسَ 
وَى ية ثَيذاويتَيشنشدْى ثَيذاويظتي -0 ٍَ وا دةنات داواناسىْ  ٓذا ٓذاَيةنةدا يةناْىَ  ظتى يةَ 

ىضشؤ بهات، ئةَ  .بووٕ ةؾ دؤسَيهة ية بةسدةوَا
يطاسنَيؼإمنووْةبؤ ٓذاَيةنإ بهشَيت، ئةوا ئاسةصووىْ  ٕ  ،8 ئةطةس طةػت بةَ  يإ ناسنشدْيا

وْةسيذا طةػة دةنات. )ئاسةصوو،   .تشى بة دوادادَيت( سةصىية بواسىٖ 
ةسدةى   -1 ٓذاَيةنإ بة ثَيذاويظتييإ ببةطتَيتةوة بةوَ  وْةس ئاسةصووىَ  ؤطتاىٖ  َا ثَيويظتةَ 

ادةناسييإ بطودمَيت. او ئَا ٍَ توْا بة ثَيذاويظتييةناْى بةطتٓةوةى سةصوو ئاسةصوو  يةطة
ٓذآَذاَيةنةو   .َيةنة بؤ ضاالنييةنة صؤستش دةناتٖةطتى ناسنشدٕ و داخواصىَ 

ةبَيت. وْة8 ئاسةصوْ بؤ انات، ئةطةس خؤى سةصى ييَٓ ٍَ طةػةْ  ٓذا ٕ الىَ  يطاس نَيؼا  ووىْ 
َيت -2 ة بة ػَيوةيةى بةناسبيَٓ ؤطتا ئةّ ثِشؤطشَا َا بهات  ئاسِاطتةَٓذاَيةناْى ثَى ، نة ثَيويظتةَ 

ٓذاَيةناْذا بَيتةوة و  ةطت و ويظتىَ  اوٖ  ٍَ توْا ىَل طةخت  ضاالنييةنةيإبة ػَيوةيةى يةطة
وطَيت تَيبيٓىْةنات.  ٓذاَيةنإ ٓب تا ضةْذ ئةّ  ،و طةسدمةناْى ية طةس تَيٓوطى ياداػتىَ 

ٍَ سةص ا يةػةنى و عةقًَييةضاالنيية يةطة ٓذاَيةنة دَيتةوة؟و ويظت و توْا  ناْىَ 
ٍَنةَيو وةسطش -3 ٓذا إ نشدٕ و  تٔ ية سةصوو ئاسةصووةناْىَ  يَٓ اناْى بؤ دٖا ى توْا بؤ طةػةثَيذْا

ةيى دؤ اْى ناسَا ةوةساو دؤس. يَيشةدا ِسَيطاو ػَيواصى بةدةطتٗيَٓ ةطوٓت ناسيطةسى خؤى  وْا
اْى  دةنات اوناسيهشدْيإ بؤ بةدةطتٗيَٓ  ٖ ٍَ و ٓذا  َ بؤ نةَيو وةسطشتٔ ية ئاسةصووةناْى

إ. يَٓ ةيى دٖا  ناسَا
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ٍَ نةَيو وةسطشتٔ ية ئاسةصووةناْى -4 ى نؤَةَيَيو خووى طتهوبؤ دسو َٓذا شدٕ و طةػةثَيذْا
ٓذاَيةنة  َ ٓذاَيةنة دابةطوود ية  َ او نؤَةَيهاطةيذا. ناتَيو  ْ اْةوةى ية و دووباسة بةناسٖيَٓ

ؤطتا ثَيويظتة َا  َ خؤى  ئاسةصووةناْى تَيش دةبَيت ية سَِيطةى ضاالنييةناْةوة، ية طةس
َيت ية ناسةنة، ٓ ٖةَيبكوستيَٓ  َ دسوطت ئاسةصووةناْى تَيش ذاَيةنة بة ػَيوةيةنى سِاطت و تا

ؤطتا بهات، ئةّ بةػذاسى نشدْةى ؤى طةػةثَيذٕا و دسوطت بووْى  ؾََا  ٖ دةبَيتة
 خووةنإ بةػَيوةيةنى خواصساو.

 

وْةس، نتَيب و بآلونشاوةى ِسةْطاو ِسةْط ؤطتاىٖ  َا ٓذاآلْةى طةسْر سِانَيؼتَيبيٓى8 ئةطةسَ   ىَ 
ٓذاَيخباتة بةس  ٍََ ٓذاَيةنإ و يةطة ٕ دةطتىَ  ٕ، ئةوا سِاظةى وَيثَيهةوة ةنا  سةصوٓةو بابةتةناْى بهة

ٓذاَيةنة بةباػى طةػة دةنات،  ٓذاَيةنة ية اليةى و خةياَيهشدْىَ  خةياَيهشدٕ  ضوْهةويظتىَ 
ٍَبةػَيهة ية ثِش ٓذا  .باخضةداية  ؤطةى طةػةىَ 

 
ى خووةنإ ٍَ و ئاَادةبووٕ و طةػةثَيذْا اناْى َٓذا  توْا

ا8 ئةو ػتةية َيت دَيبةدَيى بهاتية ئَيظتادا ، نة توْا ٍَ دةتوْا ضاالنيية ِسَيطةى )ية  ،َٓذا
ةيية دو ،عةقًَييةنإ اتبئةّ ػتة  دا (َيةنييةنإويإ ناسَا ا َيتبةدةطتٖ  يَٓ وة ْةيةسَِيطةى سِٖا

 .ٕ ا يَٓ ٕ بىَ سِٖا  يا
ادةباػى ٓذاَية ئَا اى تةواوىَ  بؤ فَيشبووٕ بة ػَيوةيةنى خَيشاو ية بواسَيهى دياسيهشاودا 8 توْا

وْةسى ةيدةطاتة ئاطتَيهى بةسصى ناسَاتا  ،ئاطإ  ٖ،ٕ يطاسنَيؼا وْةسىْ  ى ثوخت و وسد وةى8 ٖ)
ٕ بواسى صَاْ ىَيوصيو، بريناسى يا  ...(. ةوْا

 

َيوٕا  ٓذاَيى رَيش تةَةْى خوَيٓذ8ٕدياواصىْ  او ئاَادةبووٕ الىَ   توْا
ذَٕٓذاَي        ّ  ى رَيش تةَةْى خويَٓ ةَوو دؤسة ناسَيو ئةدما َيتٖ  اتوْا اناْى طٓوسداسةوْ  توْا
ٓذاَية وةى ،بذات ةس ئةوَ   ٖ ٕ...(. بةآلّ يوصيو، تا دةطاتة وةسصػهشد ٕ، رةْيٓىَ  يطاسنَيؼا (ْ 8

ةىل بؤ   ٖ ةية بؤ طةسنةوتٔ يةو ناسةى ثَيى دةطجَيشدسَيت، ئةطةس  ٖ ادةناسييةنى صؤسى ئَا
طةيةنى يةباسى بؤ طاص بهشَيت بؤ  شَيت و رٓي إ بِشةخظيَٓ يَٓ ٕ. سِٖا ٍَ ويظت و  سئةطةنشد َٓذا

اد ا فَيشناسييةنةى بةدؤسَيهى ئاطت  ئاسةصوو دةنات بةػذاسبَيت و ةبَيت خؤىخواطتى ئَا توْا
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ٓذاَيَيهى تش دياواصة  ٓذاَيَيهةوة بؤَ  ادةناسييةنإ يةَ  او ئَا ةسضةْذة توْا بةسص ثَيؽ دةخات.ٖ 
ٍَ صؤس طشْطٔ بؤ ثةسوةسدةنشدٕ و بةآلّ )دياواصى تانايةتى(،  ٓذا ادةناسيياْةىَ  او ئَا ئةّ توْا

ٕ. فَيشنش ادةناسييةناْى صؤستشبَيت، ئةوآَذاَيةنة تواضوْهة تا د ثِشؤطةى ثةسوةسدةنشدٕ  ْاو ئَا
ى باؾ بةدةطت شد و فَيشنشدْةنة خَيشاتش دةضَيتة ثَيؼةوةو ئةدمَا  َيت. ةٖيَٓ

 
ٍَ ٓذا  خووىَ 

 ٕ ٍَ ضؤ ٓذا   ؟دسوطت دةبَيت خووالىَ 
ٍَ ية رَيش ناسيطةسى ثَيذاويظتى و ئاسةصووةناْيذايةو -0 َيت تا  َٓذا ٖةْذَيو ِسةفتاس دةْويَٓ

اْى بة دووباسةٖةس بؤية تَيشييإ بهات،  ةطتهشدٕ بة بةدةطتٗيَٓ ةوٖ  نشدْةوةى ئةّ ِسةفتاسْا
ةوة دةطشَيت و دووباسةيإ دةناتةوة  ٕ، ئةوا خوو بةو دؤسة ِسةفتاسْا ثَيذاويظتى و ئاسةصووةنا

اْةوةىبؤ   ثَيذاويظتييةناْى. دووباسة بةدةطتٗيَٓ
ؤطتاناْى(الطابة  -0 َا  َ دةيةوَيت سَِيضو  يى نشدْةوةى طةوسةنإ )دايى و باب، بشاناْى،

َيضوخؤ  ٖ ة دةطةآلتيإ تَيذا دةبيَٓيتةوة. ػةويظتيإ ثيؼإ بذات، يإ  ؾبةّ ِسةفتاسْا
ٕ دةناتةوة.  َٓذاَيةنة خووى ثَيوةدةطشَيت و دووباسةيا

اوتةَةْةناْى خؤى دةناتةوة يةناتى يا -1 يطاسنَيؼإ ،سيهشدَٕٓذاَيةنة الطايىٖ  ية يإ  ،يإْ 
يإ ئةوٕا ضى  ،ئةوٕا ضى دةنةٕ ئةويؽ دووباسةى دةناتةوة دا. ئيذىٖةس ناسَيهى تش

ٓذاَيةنة دواى تةواو  يةبةس ئةوة دةَيَئ ئةويؽ دةيًََيتةوة. ةَ  ثَيويظتة تَيبيٓى و طةسْر بذةٓي
ةطشَيت. ةػياوةناْةوةْ  ٕ، تا خوو بة خووةْ   بووْى ناسةنا

ٕ.داب  -2 ةية ية دسوطتبووْى خووة ِسةفتاسييةنا  ٖٕ ٕ ِسؤَيَيهى طةوسةيا ةسيت و ئاييٓةنا  وْ 
ذْةوةتةيةف)طةيشنشدْى  -3 ٕ و خويَٓ وَى. (ضيؤ اْى خووىْ   طةسضاوةٕ بؤ بةدةطتٗيَٓ
ا -4 ٍَ دةنةٕخووةنإٖ  ٓذا اْى وناسىَ  يآت ةطت ٖةس بؤية ْوىَ. ى ئاسِاطتة بؤ ٓب  ٍَٖ ٓذا ئةطةسَ 

إ بهاتبة طشْطيذٕا و بِشواثَي ة  ئةوا ،ٗيَٓ صؤس  ئاسِاطتة. ضوْهة ئاسِاطتةخووةنإ دةٓب
رتة ية خوو.  بةسفشاوْا
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ة       ٍَ صؤستش ئةو خووْا َيت َٓذا ةى خؤيةوة، وةى ثةي، نة بةدةطتذةٖيَٓ وةطتة بة رياْى ِسؤرْا
 .ٕ إ خواسد إ خواسدٕ و دواىْ  ٍَ خووة دسوطتتةْاْةت دةطتؼؤسدٕ ثَيؽْ  سة ةنإ صؤس دووبآَذا

ى. ،دةناتةوة  ضوْهة ثةيوةطتة بة ثانوخاويَٓ
ٍَ ، بشيتيية يةوةىئاسِاطتةبةآلّ        وةى ، نةيةئاسِاطتةيإ درة  ،يةى دةِسواتئاسِاطتةبةسةو  َٓذا

ٕ  ئاسِاطتة ّ و دواتش  ئاسِاطتةبةسةو طيظتةََيو، يا ى.درى طيظتة  بةسةو طَيشةػَيويَٓ
 

ى خووةناِْسؤَيى ضاالنيية ٖوْةسييةنإ ية طةػةث  8ذاَيذْا
ٍَ صؤس طشْطةئاسِاطتةطشْطيذٕا بة  -0 ٓذا ٓذاَيةنة، دووةّ بؤ نؤَةَيطة.  ،و خووةناْىَ  يةنةّ بؤَ 

وْةسييةناْةوة وا يةو ِسووةػةوة دةبيٓني  ٍَ ية سَِيطةى ضاالنييةٖ  ٓذا ٖةٍ ِسةخظاْذٕ بؤَ 
 ووْةمنباػرتئ  بؤ ئةوةؾ طةػة ثَيبذات.ناْى ئاسِاطتة ثاػإدةنات خووةناْى 

ة فَيشناسييةناْة، ضوْهة ِسؤَيَيهى طةوسة دةطَيشَِيت بؤ منووْة  8طةػتهشدٕ و طةيشنشدْى فيًُ
ٌَ و خاػاى و دواتش شدْى خووة تةْذسوطتييةنإ و دووسية طةػةن)) ةوة ية صب نةوٓت
ةخؤػى دسوطت دةبَيتخ ةىودرايةتى نشدْى ئةو خو .((ؤثاسَيضى يةْ  ٍَ ، نة ْا ٓذا صيإ بةَ 

 طة دةطةيةَْيت.و نؤَةَي
ٍَ دةنات، نة ثةيوةْذييإ بة ػَيواصى  -0 ٓذا  َ ئةّ ضاالنيياْة نؤَةَيَيو خووى باؾ فَيشى

اوِسَيهاْى.  ٍَٖ ةية يةطة  ِسةفتاسنشدْى باػةوةٖ 
ةْذَيو   -1  ٖ ى فَيشناسى ية  منايؼهشدْى ٓذاآلْفيًُ  َ ةْذىَ  ذاباخضةى  ٖ اْى بؤ بةدةطتٗيَٓ

 ى باؾ.ئاسِاطتةِسةفتاسو 
َيوٕا ثةيوةْذى طشت -2  ْ اوناسيهشدْى يةنرت بؤ باخضةنأْ ية  ٖ ياسى و ةوةى صْا ذا بؤ طؤِسٓي

ٕ و  ةوةى خووة خشاثةناْبةَٖيضنشد ٕ و طِشٓي ى خووة باػةنا ٍَطةػةثَيذْا ٓذا  .ىَ 
ٓذاآلٕ -3  َ اْى خووة باػةنإ و  طودماوتشئ قؤْاغى طةػةثَيذٕا باخضةى و بةدةطتٗيَٓ

ٓذاَيى رَي طودماوةناْة نشدْةئاسِاطتة ذٕبؤَ   .ش تةَةْى خويَٓ
4- ٍَ ٓذا َيت ئةو خو ،ِسةخظاْذْى بواس بؤَ  َيتوتا بتوْا ة بةدةطت بيَٓ ثةيوةطتة بة رياْى ، نة ْا

 نؤَةآليةتييةوة.
5- ٍَ ٓذا  َ ى خووة باػةناْى ى( يةسَِيطةى ثاداػت و  ،ٖاْذْا وةى )طيظتةّ و ثانوخاويَٓ

 خةآلتهشدْةوة.
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اَؤطتاى ٖوْةس ية تايبةمتةْذيية  ذآَذاآلْباخضةى ناْىَ 
ؤطتا ناسيطةستش       ةس ئ ثَيهٗاتةى ثشؤطةى ثةسوةسدةية،ََا ٓذاَيةنإ ِسةفتاس دةنات وٖ   ٍََ  يةطة

َيت، ةَا فَيشناسييةنإ دةطودميَٓ ٍَ ٓب سَِيطةى  خؤيؼى ئةسنةنإ دَيبةدَى دةنات، خؤى يةطة
ةوة ةطوٓت ى صؤس دةناتوْا َيضْا ةَيذةبزَيشيَ. سِٖا  ٖ اْى نةسةطتة بؤ بةن ى سِاطت و دسوطت اسٖيَٓ
ةَوو ئةو نةسةطتاْةى ةناْى ثشؤطةى ثةسوةسدة،وثَيؼهةوتو  ٖ ٍَ سدةو نة بواسى ثةسوة ،يةطة

يإ نةسةطتةى دَيبةدَيهشدٕ و  ،ةطةس نةسةطتة بةسدةطتةنإ صؤسٔبئ فَيشنشدٕ ثَيويظتى ثَييةتى.
ٔ،ٖؤنا يية، ئةطةس سةناْى فَيشنشدٕ يةٔب ْةٖاتووب يضيإ بةٖايإْ  ةٖ  ؤطتا ئ ئةوْا ادةََا ْةنشابَيت َا

ادة وْةسي ْةبَيتو ئَا  ٖ ةنة،يبؤ ثِشؤطةى ناسة ؤخمأب  ة سِاطت و ِسةوْا َا  َ طتا ٖةْذَيو داس
ادَيظؤصى و ْةػا نةسةطتةى صؤسيؼى يةبةسدةطتة، ةٖاتوويىبةآلّ ْ  نات   ،وادةنات  سةصايى و ييَٓ

ؤؾ بٖةدةسبذ بهورَيت و نةسةطتةنإ بة ٓذاَيةناْيؽ فةسَا ؤطتاى يَيٗاتوو  هات.ات وَ  َا بةآلّ َ 
ياسى و دَيظؤصضاونشاوةو ط ئةوةية، ئةطةس نةسةطتةو ثَيذاويظتى باػيؼى  ةسنةوتوو خاوةٕ صْا

َيت َيت دَيظؤصى خؤى بظةمليَٓ ةبَيت، ئةوا دةتوْا ٓذاَيةنإ بهات يةبةسدةطتْ  َيضٕا بةَ  نات  و و سِٖا
ةنات َيت.و ثال ْةنورَيت،  خؤى بةناسى الوةنيةوة خةسيوْ  ةنةى دآب  َْيهى تؤنُةو باؾ بؤ وْا

ةَاى طةسةنى وةطتاوة8 بؤية   ٖةس وَيظتطةيةنى ثةسوةسدةيى يةطةس طَى ٓب
ؤ -0  طتاََا
0- ٍَ  َٓذا
اى ثةسوةسدةيى.  -1  توْا

ؤطتاى ئةو تايبةمت  َا ةبوطةسنةوتوةْذياْةى ثَيويظتة يةَ   ٖ طَى ئةّ  يَيهبةطتٓى  ٔ،دا
،ٕ ةَايةى طةسةوة ني تايبةمتةْذي ػذاوْةوئةّ بؤضٖةس يةبةس ِسؤػٓايى  ٓب ٕ يدةتوْا ةنا

ٔ بؤ  دوو بةؾ8  دابةؾ بهةي
ؤطتانةية(. ية نةطيةنإيتايبةمتةْذ -0 َا ذشاوى نةطَيتىَ  ةَييَٓ  )ئةَةٖ 

ؤطتانة بةْذة،  ئةسنة -1 َا  َ او يَيٗاتويى ثةسوةسدةيى ةَاى توْا ثيؼةييةنة )يةطةس ٓب
اوبةَةبةطتى طةياْذْى ئةصَو ٕ(.ثةسوةسدةيي ٕ و توْا ٓذاَيةنا ؤطتا  بؤَ  َا  ةنةىَ 
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اَؤطتاى  ةَاناْى نةطَيتىَ  ٓذاآلٕٓب  8باخضةىَ 
ؤطتاى      َا ةبَيت، ٖوْةس ثَيويظتةَ  اوناس بَيت يةناتى ناسنشدٕ نؤَةَيَيو تايبةمتةْذيىٖ  ، بؤ تاٖ 

ٔ  ػَيئةوةى  َيت بة ئاطاْرتي ةنةى  بطةيةَْيتبتوْا ادمى  وْا  وةى8 وة  ئَا
 اليةْى دةطتةيى8 - أ

ةبَيتة دَيطةى طاَيتة نةػذا،وِسوية  دةوػىبَي -0  َٓذاَيةنإ. ثَيهشدْىتاْ 
ي، بؤ -0 بَيزيةنى تةواو يةِسووى صَاْةوْا ةطتييةنإ و ِسةوْا 8  منووْةدةطتةبةسنشدْى اليةْة ٖ 

ةناتة ع )حمةَةد  ةيطشَيت و طريْةنات،  حْ  َعةَةد( ية قظةنشدٕ و طفتوطؤنشدٕ  -صَاْىْ 
ٓذاَيةنإ    َ ٍَ َيت.ى ْةوػيةطة اسَِيو بةناسْةٖيَٓ ثشطياسى ضيإ نشد،   َٓذاَيةنإ اتةواووْ 

ؤطتا بة دو سِاطتةوخؤ ٓذاَيةنإََا ى وةآلَىَ  ى و ِسةوْا ؤطتا   ْا َا ابَيت وةآلَىَ  بذاتةوة. ْ 
اِسووْى   ْٕ ٓذاَيةنا ٕ طوَاْى تَيذابَيت،بؤَ  ٔ وآلَى بوَيت. يإ تَيذابَيت يا  ثشطياسةنة ضةْذي

ؤطت -1 َا ةبْابَيتَ  ةخؤػييةنىٖ  ٕ، وةى8 اْ  ٓذاَيةنا ،  (ْةخؤػى ثَيظت)َيت بطواصسَيتةوة بؤَ 
ؤطتاى َا ة نشداسيةناْذا )خؤى  َٓذاَيةنإ دةنةوَيت يةناتىدةطتةى بةس ٖوْةس  ضوْهةَ  وْا

.)ٍ  ضاسةطةس بهات، ثَيؽ ضوْة ثؤ
ابَيت دًى تةطو بجؤػَي -2 اَؤطتاْ  ت،  سَِيو ثؤػى و طادةيى ية ثؤػيٓى دٌ و بةسطذا، َ 

ةطتَيت و دو يؼَيت وٖ  َيت بةئاطاْى دآب اتوْا ة نشداسيةناْذاْ  َية بهات،  واتة وضوْهة ية وْا
اَؤطتا ئاطوودةبَيت دًَيو بجؤػَيت يةِسووى دةسو  َ ابَيت دؤسة وْييةوة  ْ دة بهات، يإ

ة د ٓذاَيةناْذادًَيو بجؤػَيت طاَيتة داسِْا ابَيت  ،ةسنةوَيت ية بةسدةَّ  ة بةسص ثَيآلوى ثارْيإْ 
ٓذاَيةنةو  ية ثَي بهات، ؤطتانة دسوطت دةنات. دةسووْئةَة ناسيطةسى يةطةسَ  َا ى خودىَ 

ؤطتا ثَيآلوى فالت )رَيش تةخت( يةثَي بهات.بؤية ثَيو َا  َ وةى )ناية( ئةَة   يظتة يةطةس
ؤطتا دةنات ية دو َا ةَيبةصو دابةص يةْاو ثؤٍ و دةسةوةى  ثؤيذاو ية وٖاوناسىَ  َيةنشدٕ وٖ 

اَؤطتا ئاطوييةدةسووْوى ِسو  بةخؼة(.دة دةنات )ئاسَاووةَ 
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ةطتى8 - ب  اليةْى ٖضسى وٖ 
ةبَيت )ية طةتو -0 اى  صيشةنى باػىٖ  َيت بة ئاط ووسْا اْى، ْاوةْذةوة بَيت باػرتة( تا بتوْا

ٓذاَيةنإ ظتى صيشةنىَ  ٔ  بهات.ية ثؤيذا  توْا  ثؤيَي
اى ضاسةطةسى ئةو نَيؼا -0 ةبَيتِسةفتاسى دوٕا بَيت و توْا ؤطتا  وبةِسووِسو، نة ْةىٖ  َا ىَ 

ٓذاَي  ٍََ ٕ ةناْدةبَيتةوة يةناتى ناسنشدٕ يةطة ؤػيا ةبَيت ية ئاطت نَيؼةناْذاو فةسَا ذا )الواصْ 
ةدصَيتةوة ية نَيؼةْ  ْ ةَيؼة ِسوةنات، خؤى  ٖ اَؤطتا  َ ى وبةِسوو، بةَيهو ثَيوطتة يةطةس

ٕ ببَيتةوة(.  نَيؼةنا
ةبَي -1 ى بةَٖيضىٖ  اى طةسدمذْا ة بؤ توْا ةَيظةْطاْذْى  ِسؤرْا ٓذاَيةنإ )ضاوتيزبَيت(،ٖ  ت  بؤَ 

اى طةػة ٓذاَيةنإ ىتوْا ؤطتا  خؤى  ِسَيهبهات،  يةطةس ئ ضاالنىَ  َا ةَايةَ  ّ  ٓب  بداتةوة.ة
وْةسى ثَيويظتة بانطشاوْذَيهى ِسؤػٓبريى -2  ٖ ةبَيت بة وئةصَو ٖةبَيت، و  ٖ ى ْى بةسفشاوْا

ا ِسؤػٓبرييية طؼت ثؼت ةوييةنإ و ِسبةطنت بة توْا واتة8 )ئاطاداسى  .وداوةناْى ِسؤرْا
ةناْى بواسةنةى خؤي بَيت، نة ية ديٗاْذا ِسو  دةدةٕ(.وثَيؼهةوٓت

اى خؤ  -3 ةسو بريتيز بَيت، توْا يَٓ اى بةناسَٖي و ْوَيهشدْةوةو خؤطودماْذٕدٖا ٓاْى توْا
ةبَيت  ٖ ؤطتا صؤسبةى نةسةطتة ثَيويظتة  .نةسةطتة دياواصةناْى َا  َ يةطةس

ةبَيت، واوسٖاتوبةنا  ٖ وْةسى و بةسدةطتةى  ٖ ٓذاَيةنإ ط ةناْى بواسى  َ  ود يةوبهات 
ؤناسة8  ّ دووٖ  ٔ و نةَرتئ خةسدى بهات، يةبةس ئة  نةسةطتةى بةناسٖاتوو ببيٓ

ديإ يَيوةسبطشَيت وةنإ بةناسخباتةوةو طووباسة نةسةطتة يةناسنةوتووَٓذاَيةنة فَيشبهات، دو يةنة8ّ
ٕ فَيشى ٓذاَيةنا طة ثاسَيضى بهات. وَ   رٓي

ةَوو ِسؤرَيو نةسةطتة بة بةسَِيوةبةسى  دووة8ّ يتٖ  اتوْا ؤطتايةىْ  َا ٓذاآلٕتؤ وةىَ  و بة  باخضةىَ 
ٕ باخضةَٓذاَيةناْيؽ بهشِيت، ضوْهة يةِسووى ثاسةداسنشدْةوة، بةسَِيوةبةسى  ٓذاَيةنا  َ ى و خَيضْا

اَؤطتا  ٖةساطإ دةنةيت.  َ َيت ِسَيض  ٕةنآَذاَيثَيويظتة بؤية يةطةس يَٓ ية نةسةطتة سِاٗب
وْةسيذا بةطةسِيإ خب باسة يةوو دو ٕبةناسٖاتووةنإ بطش قوَاػى ِسةْطاو ِسةْط، )ةوة، وةى8  ةْناسىٖ 

ةَةدؤس... ٕ، قوتوىٖ  ٕ(. باسةو)دو (ناستؤ اْةوةى نةسةطتةنا  بةناسٖيَٓ
َيت و بةْاوى خؤيإ باْ -4 ٓذاَيةنإ بضْا ةَووَ  اوىٖ  اَؤطتا،ْ  طيإ بهات، ئةطةس ثَيويظتةَ 

ٓذاَيةن اطَيتةوة، ئةوا طشْطة اْى ثيًَةبةسْاوىَ  شا بيإْ  ةتوْا ْةنشا، يإ رَاسةيإ صؤسبووْ 
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ةَيبواطَيت ٓذاَيةنإٖ  اوى خؤى ية بادَيهذا بة يةخةىَ  ٕ  ،ٖةسَٓذاَيةوْ  يإ يةطةس طٓطيا
ٓذاَيةنة وْدةسوى وبذات. تا يةناتى ناسنشدْياْذا بةْاوى خؤيإ باْطيإ بهات، يةِسو ييةوةَ 

ؤطتا بةْاوى خؤى باْطى نشدووة.وئاط َا  ودة دةنات و دَيدؤؾ دةبَيت بةوةىَ 
 

اَؤطتا8 -ز       اليةْة تاوطريييةناْىَ 
اوطةْطى طؤصداسى و تاوطريى و  -0 ٍَ نشدْى خؤيىدةطتةبةسنشدْىٖ  انإ بؤ نؤْرتؤ  .توْا

ةنات(.منووْة)بؤ ٓذاَيةناْذاْ   َٕ َيوا  8 دياواصى يةْ 
ةسِ  دةبَي -0  َ ةساطإ بَيت و ية  ٖ ٓذاَيةنإ  َ ابَيت بة ثشطياسنشدْى  ْ ت طٓط فشاوٕا بَيت،

ىَ. ثَيويظتة ثؼو ةباسيَٓ  ْ ٓذاَيةنإ توِسةيى خؤيإ بةطةسدا دسَيزبَيت و  وثشطياسنشدْىَ 
ابَيت صيادةِسةوى بهات ية ثاداػت و طضادا. ئاسِاطتة  نشدْى  باػبَيت، ْ 

ةَيظدةبَيت  ِسةفتاس دوا -1 ٕ.وتا وةى منو ونةوتى ػياوبَيت،ٕ وٖ  ٓذاَيةنا  ْة دةسنةوَيت بؤَ 
ةطوتٓةوةَيويظتة ث -2 ةوة وْا ةَيؼة خةوٕ بة باػرتٓي  ٖ بيَٓيت و بى ال خؤػةويظت بَيت،

ةَوو بواسةناْذا. اناْى خؤى  ثَيؽ خبات  و ئاطتى خؤى بةسصبهاتةوة يةٖ   توْا
ٍَ و بريى باػبَيت و باوةِسى  بة خؤى دةبَيت -3 ٖةبَيت و باوةِسى بة دسوطتى  ٖةَيؼة خةيا

ةبَيت.دةسووْ  ى خؤىٖ 
ٍ و بةسٖةَبؤ ثَيؼهةػهشد خشؤػذاسبَيتدؤؾ و -4 او ثؤ اْى نةسةطتةى  ْى ضاالنيةناْىْ  ٗيَٓ

ةنة. وىَ و دياواص بؤ  وْا  فَيشناسىْ 
 

  اليةْى نؤَةآليةتى8 -د  
ٕ بؤالى خؤى سِابهَيؼَيت. -0 ٕ  بَيت  و طةسدميا ٓذاَيةنا  دَيطةى ِسَيضىَ 
اى طاَيتةو ٖة -0 ٓذاَيةططت و توْا  ٍََ ةبَيت يةطة ةسدةى صيادةِسةوىةثىٖ  ْةنات ية  ناْذا. )بةوَ 

شض)ِسةفتاسدا(  واتة  ٕ  وَ  او ثؤٍ.  (َؤ َيتةْ  ةٖيَٓ اَيةوة ْ   ْةبَيت ية ثؤيذاو نَيؼةناْىَ 
اى بةطتٓى ثةيوةْذي -1 ٓذاَيةنإ و    يتوْا  َ ٍَ دايى و بابى ةبَيت يةطة  ٖ ة نؤَةآليةتيةناْى

اوِسب َيت  تَيهةآلوىٖ   نة بَيت.باخضةْاو  ىَ  و ناسطوصاسو فةسَاْبةسةناْىتوْا
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اوناسى -2 ةطتىٖ  ىٖ  او  خؤطودمإ و دةسبِشٓي ىْ  إ و ناسطةسْا ٓذاآلْبؤ ئةْذَا هةو باخضةىَ 
ةػى ٕ ي، نة ئةوْا ٍَ دةنات.ناسيا اوناسى تَيذابَيت(. ةطة ةبَيت، طياْىٖ   )خؤثةسطتْ 

ةبَيت(ثاسَيضبَيت و  دةبَيت ياطا -3  ْٕ  سَِيض ية ثةمياْةناْى بطشَيت. )بىَ ثةميا
ةَا نؤَةآليةتى و دابسِ -4 ةسيتةن َيض ية ٓب  ْ ةوَيبذات يةطةَييإو  ٖ سِابَيت،       إ بطشَيت،

ةطتى بةسثشطياسَيتى ةب ْةنات، طةسةِسؤيى ىٖ  ةَا  و َةبةطتى طةػةثَيذْا ثتةونشدْى ٓب
ٓذاَيةناْذا. بؤ نؤَة ى يةنرت ْةمنووآليةتيةنإ يةْاخىَ   َٓذاَيةنإ يةْاوخؤياْذا و8 )سَِيضطشٓت

 بهةٕ( يةنرت ثَيؼهةػى ٖاوناسى
اوسَِيهاْى بَيت، -5  ٖ ٍَ، ٖاوناسَيهى باػى اوبةؾ و بةنؤَة بؤ طةسخظتٓى  يةناتى ناسىٖ 

ٓذاآلٕناسى    .باخضةىَ 
 

اَؤطتاى  ى ، ٖوْةسئةسنةناْىَ  َيهى خَيضْا  باخضةى َٓذاآلٕوةى ئةْذَا
 

اَؤطتاى ؤطةى ٖةية، ثَيويظتة دَيبةدَييإ بهات ية ثِش نؤَةَيَيو ئةسنى بةِسَيوةبشدٕٖوْةس  يةطةسَ 
 ثةسوةسدةدا، وةى8

ٕ ية سِيضبو -0 ادةبوو ٕ و ثاساطتٓى ياطاناْى سَِيهْى بةيوئَا  وةطتإ.اْيا
ٕ  بؤ  رووسى  ضاالني -0 ٓذاَيةنا  ةنإ.يثاساطتٓى ياطا يةناتى بةِسَيهشدْىَ 
ٓذ ٖاوناسى يةنةَى -1 ٓذاآلٕ بؤ ضاودَيشى نشدْى بةػةناْى بَيت اآلٕباخضةىَ   .باخضةىَ 
ٕ يةو ييزْاْةى   -2 ٕ.  باخضةبةػذاسيهشد ىَ  بؤ سِايي نشدْى ناسةنا  ثَيهي دةٖيَٓ
ةى بةسَِيوةبةسى  -3 ٕ يةو ناسْا  ثَيي دةطجَيشَيت. باخضةبة ػذاسيهشد
ٕ يةو ييزْاْةى يبةػذاس -4 ا سَِيهيذةخات، وةى ئةدموَةْى باخضةهشد ٕ وَ  ٕ.باونا  َؤطتايا
َيضو نؤِسيبةػذاس -5 ةْط ئَا ةى  هشدٕ يةو ضاالنيية ئٖا ذةخات بة ِسَيهي باخضةو نؤبوْةوْا

ٕ و باونإ. ادةبوْى بةسثشطاْى دةوَيةت و دايها  ئَا
ٕ و طةسثةسػتى نشدْى ئةو يبةػذاس -6 ٓذاَيةنإ. ِسَيهيذةخات ضةباخثَيؼرِبنَيياْةى هشد  بؤَ 
ا دؤيبةػذاس -7 ٕ ية بةَٖيضنشدْى توْا ٓذاآلْى هشد  .داباخضةساو دؤسةناْىَ 
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اَؤطتاى  ٓذاآلٕئةسنةناْىَ   ةسوةسدناسَيووةى  ث باخضةىَ 
 

ٓذاَيةنإ بَيت ب -0 ىثَيوطتة ثَيؼةْطىَ  ابَيت  وػةى  و ؤ ثانوخاويَٓ ةسوةٖاْ  ِسةفتاسى ضاى. ٖ 
 ٍَ ةَيبزَيشَيت بؤ طفتوطؤنشدٕ يةطة  ٖ َى )وػةى باؾ و ػياو يَٓ ةػياو بةناسٗب  ْ ْابةدَى و

ٓذاَيةنةدا بَيتةوة(. َٓذ ةطتى و تةَةْىَ  ضسى وٖ  اىٖ  ٍَ توْا ٍَ، نة يةطة  ا
ٓذاآلٕ بهات بؤ ثاساطتٓى ياطاى ئاسِاطتةَٓذاَيةنإ  -0 ةَوو ئةو نة باخضةىَ  ٍ و ثةالْةى وٖ 

ةية.باخضةية  ة ثاى سِاطشتٓى طةسئاوو طؤِسةثاْى ياسى داٖ  دةبَيت و  نإطوتٓةوة و رووسى وْا
َيضٕا ٓذاَي سِٖا ةى ثشانتيهذا، بهات ةنإبةَ  رَيشخؤيإ ثاى سِابطشٕ و ثامشاوةى  ية ناتى وْا

وْةسيةنإ خاوَئ بهةْةوة. ةَوو نةسضاالنييةنةدواى  ناسةٖ  ةطتةنإ  خبةْةوة  دَيطةى ،ٖ 
،ٕ  ياطاى )خؤت خضَةتى خؤت بهة( ثةيِشةو بهة. خؤيا

ةَوو بواسةناْذا. دؤساودؤسةنا بهات ية ضاالنيية ئاصادة َٓذاَيةنإ بةػذاسى ثَي -1  ٖ ٕ ية
ةبَيت ية طةيؼنت  بة  ٖٕ ةخؼيا  ْ ٕ ةنة. َٓذاَيةنا اْر و فةيظةفةى وْا ةَا ثةسوةسدةيى و ئَا  ٓب

اوةوةى  -2  ْ اْى صَاْى طادةو طاناسو ِسووٕ ية طفتوطؤناْيذا يةدةسةوةو باخضةى بةناسٖيَٓ
 .َٓذاآلٕ

 

اَؤطتاى  ا ثيؼةييةناْىَ  ى توْا  ٖوْةسطةػةثَيذْا
 

ٓذاآلٕس بةِسَيوةبةسى يةطة         َاَؤطتاناْى  باخضةىَ  ْا ثيؼةييةناْى  ثَيويظتة طةػة بة توا
ْاناْيإ ثَيؽ خبةٕ ية ةخبةْة بةسديذ  ْوَىبذات، تا ناسى تاصةو بةسٖةَى  ٓذاَيةنإ و توا ىَ 

 ِسَيطةى8
 

ؤطتاياْى -0 ةى ََا ى ٖوْةس وْا ياسى و ناسة  تا ،ناْى تش بهةٕباخضة طةسدْا بة صْا
وْةسى و ئةصَو و يإ ئاػٓا ٔبةناْٖوْةسي  ٖ ا نة  ،ْة ثةسوةسدةييةناْيإوئاَيوطؤِسى توْا

ةياْذا بيدةْة بةسضاوو بةسدةطتى ويةَاوةى سِابشدو اوة ية ناسى ِسؤرْا يَٓ  ٖ دا بةدةطتيإ
ٕ بةناسى يةنرت. ) ياسى( ئاَيوطؤِسىيةنرت، بةَةبةطتى ئاػٓا بوو  .صْا
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وْةسْةناْوَوَاَؤطتا بة ئةصبؤ  نؤبوْةوة ِسَيهبدشَيت -0 ةىٖ  ؤطتاناْى تشدا،    ى وْا َا  ٍََ يةطة
ةوةو بةخؼيٓى ئةصَو ةى ناس  رت.ةيةنٕ بوبةَةبةطتى طؤِسٓي اْى بةسَْا بؤ  بةَةبةطتى دْا

ىبةَٖيضن ٓذاآلٕ.)طاصدْا ا طةػةييةناْىَ   ُيٓاس، نؤسِ، نؤبوْةوة...(.يط شدْى توْا
ةى يةباسةى دظتٓى ئةو ضاثهشاوو بآلونشطةسِٕا و بةدواداضووٕ و ضٓط -1 ةى ثةسوةسد)اوْا

،ٍَ ٓذا  َ ٍَ، طةػةى ٓذا  َ ةوة (ثةسوةسدةو فَيشنشدٕ ٖوْةسى و ثةيذانشدْيإ و بآلودةنشيَٓ
.ٕ ذْةوةيا ةى باطى ِسَيطاناْى بةتايبةت ئة خويَٓ تاصةو نةسةطتة ى طوتٓةوةو بآلونشاوْا

ةسبابةتَيو ثةيوةْذى ،يإ ضاالنيية دؤساودؤسةنإ ،ْوَيهاْى فَيشنشدٕ بة ثشؤطةى  يإٖ 
وْةسةوة  ٖةية. ثةسوةسدةىٖ 

اْةى  سَِيههشدبةػذاسي -2 َيضْا اَؤطتاياْى   ذةخشَئ تاو ْإ يةو خوية سِٖا بة  ٖوْةستاوَيو  بؤَ 
او ئةصَو ةوةى توْا ذْى نَيؼةنإ و ْة ثةسوةسدةييةنإوَةبةطتى طؤِسٓي ةوةى و د وسورْا ؤصٓي

،ٕ ؤى دوآلْذْىٖ  ضاسةطةسى طودماو بؤيا ظنة دةبَيتةٖ  تى و ثةسوةسدةيى الى ةطتى صْا
،ٕ ؤطتايا ا ََا ٕ.ٖوْةسيية دواتش بةسصنشدْةوةى ئاطتى توْا  ناْيا

ئةصَووٕ يةو بواسةدا، بةَةبةطتى بةسصنشدْةوةى  ْذي طشتٔ بةنةطاْى ػاسةصاو خاوةٕثةيوة -3
ؤطتا َا ا ثيؼةييةناْىَ  وْةستوْا  . ىٖ 

 

ٕ، بؤ ثَيؼدظتٓىٖ       ثشؤطةى ثةسوةسدةو فَيشنشدْةو  ةَوو ئةو بابةتاْةى بامسإ نشد
ؤطتا َا اناْىَ  وْةسةبةسصنشدْةوةى ئاطت و توْا ٓذاآلٕبؤ طةػةث ىٖ  ا ػاساوةناْىَ  ى توْا ،  بة َيذْا

ْاو ثشؤطةيةى  َةبةطتى ؤط، نة سِانَيؼاْيإ  بؤ  َا اوبةػى ْاوى رياْة.  واتةَ  تا دةبَيتة طةْتةسىٖ 
اناْى  ناسى ى توْا َىدايو و باوى  بؤ طةػةثَيذْا طة بةناسدةٖيَٓ ةسوةٖا  رٓي  ٖ  ،ٍَ وةى   ،َٓذا

ٕ بؤ داسَِيزساوةنةى.   ٖؤناسَيهى ثاَيجؼت بؤ ِسَيهدظتٓى ناسة ثال
ؤطتاى ضةيةْط خةسَاْى باؾ دةضَٓيتةوة،       ؤطتاى بةدواى باػرتو باػ ََا َا ذا دةطةسَِيت.َ  رتٓي

ياس طظت ى بةدواى خؤيذا دواتش  وؾ و ثةآلؾ نؤدةناتةوةوذا ثوينؤتايية يؽو نةَضْا َاَيوَيشْا
َيت و  ؤطتا ىيةثشؤطةئةو بؤ دةٖيَٓ  ةنإييضاالننؤى  دةطتى ثَيهشدووةو دواتشيؽ ضةيةْطةنة ََا

ةتشطي.  ةى ثةسوةسدةى دةخاتة بةسَ  ٖةية  بة   َيةو بريى تيزو طةسِٕاوٖوْةس، ثَيويظتى بة دووْا
و ٍَ   ،َيذادواى ناسو ضاالنىْ  ٓذا وَى و بةَةبةطتى ئاػٓا نشدْىَ  وَى يةو بة بةسٖةَىْ  ضاالنىْ 

ؤطتا  بواسةدا. َا  َ ةية.  ثَيويظتة يةطةس  ٖ يالى بووٕ  ئةّ ناسة  ثَيويظتى  بة خؤْةويظتى وٖ 
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ة  ابَيت نَيؼةناْى دَيدواصْا يضى تش. ْ  ٓذاَيةنإ  بَيت وٖ  ٍَ و بريى الى  ثةسوةسدةنشدْىَ  ٖةَوو خةيا
ٓذاَية ٍ وَ  او ثؤ ة نشداسيةناْذا.دةسةوة بطواصَيتةوة  بؤْ  ٕ بهات ية ناتى  وْا ةساطا  ٖ ٕ  نا

 
 ضاودَيش

اوناسى ضاالنى ثِشؤطةى ناسى         ٖ ٓذاآلْضاودَيش يةنةيةنى  َ ؤطتا باخضةى َا  َ اوناسى  ٖ ة،
ُايى  اَؤطتا وةسدةنشَيت.دةنات ية ضاالنييةناْذاو ِسيَٓ ياسى يةَ  ؤطتا ضاودَيشةنإ  و صْا  ئاسِاطتةََا

ةنة. نةواتة بؤ طةسخظتٓى ناسى ضاودَيش ثَيويظتة بةسَِيوةبةسو دةنات بةو ثالْةى دايِش ػتووة بؤ وْا
ٍَ ضاودَيشةنإ نؤبو ؤطتا ثَيهةوة يةطة ٕ، تا ضاودَيشةنإ ناسى خؤيإ بضأْ و وََا ْةوة طاص بهة

ٓذاآلٕئاطاداسى ثالْى ناسى  . باخضةىَ   ٔب
 

 ناسى ضاودَيش8
ُاييةناْ -0 ٕ دةنات و سِيَٓ ٓذاَيةنا ؤطتا دَيبةديَ دةنات.ضاودَيشىَ  َا  ىَ 
او ثؤٍ دةبات. -0 ؤطتا ضاوتيزتشةو ثةى بة وسدو دسػتىْ  َا  يةَ 
ؤطتا دةدات. -1 َا ٕ يةناتى ضاالنييةناْذا بةَ  ٓذاَيةنا  طةسْر و تَيبيٓى يةطةسَ 
ٕ دةنات. -2 ٓذاَيةنا  ٖاوناسى ثَيؼهةػىَ 
انات. -3 ؤؾْ  ٕ دةنات و خواطت و ويظتيإ فةسَا ٓذاَيةنا  ٍََ  طفتوطؤ يةطة
ادةى ناسنشدْى دةنات. ثَيؽ -4 ؤَيى ضاالنى سَِيهذةخات و ئَا ؤطتاٖ   ََا
ادةناسييةنإ  -5 َيتةوةو ئاطاداسى ثالْى تاصةى ِسؤر دةبَيت و ئَا ة، ثالْى ناس دةخويَٓ ثَيؽ وْا

 دةنات بؤ ِسؤرى دواتش.
اَؤطتاية. -6 ٕ تايبةمتةْذييةناْىَ  ةَا ٌ و بةسط و خؤثؤػيٓىٖ   د
ٕ و طفتوط -7 ٕ صَا ةَا ؤطتاية.صَاْى طفتوطؤىٖ  َا  ؤىَ 

 
ةى   ٖوْةسداِسَيظاناْى ئاطايؽ و خؤثاساطنت ية وْا

ٍَ و ناسيطةسيةناْى  ئاطايؽ و خؤثاسَيضى8 ٓذا  ٖوْةسىَ 
ةسدوو طيظتةَى  ٓذاآلٕٖ)  دةطشَيتةوة( قوتاخباْةنإو  باخضةىَ 
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ؤطتا -0 َا وْةسيةطةسَ  وْةسييةنآْي، يةناتى نِشثَيويظتة ىٖ  ةَوو ذا، نؤْرتؤَيىٖ ى نةسةطتةٖ 
ٍَ بةناسيإ دةَٖيَٓيت ية اتةسةطتة نِشدساوةنإ بهن ٓذا  َ ٓذاآلْ، نة دا ئةّ  ذا.باخضةىَ 

ا.  ةبَيت يإ ْ  وْةسييةوة ٖ  ةَوو  يةبةس ئةوةنةسةطتاْة ثةيوةْذيإ بة اليةْىٖ  ثَيويظتةٖ 
اتو ة بجؼهٓشَئوئةو نةسةطتةٖ  شيَٓ، نة ْا ٓذاآلٕو ْا ةدةٖيَٓ ٓذاآلٕ)ية .باخضةىَ   باخضةىَ 

 فَيشطة(. ية يإ ،بَيت
ٍَ ثَيويظتة طةسةتا طف -0 ةبةطتى   وثظجؤِس ثضيؼهىتوطؤ بهةئ يةطة بةدواداضووٕ بهةئ  بةَ 

وْةسياْةى َى.، نة دابني نشدْى ئةو ثَيذاويظتيية تايبةتيية ٖ  يَٓ ٍَ  بةناسيإ  ٗب ٓذا  ثَيويظتةَ 
وْةسى بذةئثَيويظت -1 ٍَ، نة ِسؤر ة ئةوةْذة نةسةطتةىٖ  ٓذا ة بةنابةَ  ةنةدايسْا َى ية وْا   وذةٖيَٓ

ٓذاَيةنةدابَيت. ضسى َ  اى دةطتةيى و بريى وٖ  ٕ  ية توْا  دةبَيت  نةسةطتةنا
ٔ،ثَيويظتة ضاو -2 ٓذاَيةنإ  بهةي ٓذاَيةنإ سَِيطة دَيشى ضاالنىَ  يض  ػَيوةيةى َ  ْةدةئ بةٖ 

ةس خواسدَْيهى تش خبؤٕ )تا ،يإ بظهيت ،دْذا خواسدْةوةى طاصىيةناتى ناسنش ية  يإٖ 
ةبشَِئ و ناسيطةسى خش ةنة دْا ةنات(.وْا ةسوةٖا دةبَيت ٖ اخ يةطةس دةطتةيإ دسوطتْ 

ٕ بهات ٓذاَيةنا ؤطتا  ضاودَيشى وسدىَ  يإ قًَيؼاْى  ثَيظت،  ،ْةخؤػيةنى نتوثِش ْةنا ،ََا
ةْاطة توْذى  ٖ ٓذاآلٕ بةٖؤى بووس يإ  َ ةْذَى ية  ٖ ةطتةوةسى ووبذات، ضوْهة  ٖ ْى

ةيا ،)سةطاطيةت( ػى دؤخَيهى يةو دؤسة  دَئ و وتو طتياسيإ  بةٖةْذَى نةسةطتة،ٕٖ 
ّ  ِسةوػة بَيت. ؤطتاية ئاطاداسى ئة َا  يةطةسَ 

اطشوػت -3 ٕ بني يةناتى ناسنشدْذا،ثَيويظتة ئاطاداسى  ثةسضةنشداسى ْ  ٓذاَيةنا ة صؤس ضوْه ىَ 
ةية ٍَ داسٖ  ةخو َٓذا ٓذاَيةنةؾ  ثةسضةنشداسىْ  َى،  ٖاوِسَيهاْى توِسة دةنات وَ  اصساو دةْويَٓ

ةخواصساو. ةس دؤسة  ثةسضةنشداسَيهىْ   ٖ ٕ ٕ  ِسةم، يا  وةى  وةػاْذْى نةسةطتةى تيز، يا
ٓذاَيةنإ  -4 هةى تةْذسوطتيةوة  ثَيويظتة ثةيوةْذىيةناتى رةٖشاوى بووْىَ  ضيهرتئ ٓب بةْ 

ةس نةسةطتةثَيويظتة  ،بهةيت  ؤطتا، يإ بةسَِيوةبةس ضاودَيشىٖ  َا نة  ،يةى بهاتيةطةسَ 
او   ْ ٓذاآلٕدَيتة  َ يؼاْاْة بهات ،باخضةى  ْ َيُاو  ٖ يةطةس ، نة بةتايبةت طةيشى ئةو

ٕ  وةسبطشَيت. ياسى تةواو يةطةسيا ٕ، تا صْا ة  ٖ ٕ ةى نةسةطتةنا  (0)ويَٓ
5- ،ٕ ٓذاَيةنا  َ وْةسيةنإدواى بةناسٖيَٓ ثَيويظتة يةطةس  ٖ ٖةس  يإ ،اْى نةسةطتة

ٕ ْياونةسةطتةيةنى  بةسدةطت  دواى تةواوبو ٕ  دةطتيا  بؼؤٕ. بة طابوٕٕ ية ناسةنةيا
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ةى ثشانتي -6 ٓذاَيةنإ ية وْا  َ هة) وةى8 بجؤػٔ ذا، دًى تايبةتهيثَيويظتة تا  (بةسوْا
ٕ دً ةب و ثاسَيضساوبَيتةناْيا ٕ ثاى سِادةطشٕ.  ،َيتثيعْ   فَيشبنب  ضؤٕ خؤيا
 

ة8 )ويَٓةى  وضةْذ منووْةيةى ية ُايْا  (0َٖي
 
 
 
 
 
 

ٓذاآلٕ، ية ناتى وْةسياْةى،  ثَيويظتة  دوئةو نةسةطتة ٖو سخبشَيٓةوة  يةَ 
ةى ثشانتيو8  وْا

وْةسياْةى سَِيزة .0 ادةى نوػٓذةيإ تَيذاية،ئةو نةسةطتةٖ  ا طةوسةنإ دةتوأْ  يةى يةَ  تةْٗ
ٔ،  دةبَيت دو يَٓ َيت وبةناسي ٗب يَٓ َيت بةناسيإ ٗب اتوْا  ٍَْ ٓذا ٕ،  ضوْهةَ  ٓذاآل س خبشَيتةوة يةَ 

 بجاسَيضَيت. و خؤى يَي
ةَوو ثانهةسةوةيةى ية .0 ٕ، دووس خظٓةوةى ٖ  ٓذاآل َي بذات و بجِشرَيتة ْةنا  دةطتى ي دةطتىَ 

ٔ،   ،يإ بةٖةَية بيدؤْةوة ،ْاو ضاويإ ٓذاآلْى يَي بجاسَيضي ةبَيت، دةبَيتَ  ئةطةس نوػٓذةؾْ 
ٔ. )ف يَٓ ة بةناسٗب ّ ثانهةسةوْا ٕ ئة ا طةوسةنا شةثَيويظتة تةْٗ ةْويَٓ ؤػىْ   َيت(سَا

ةوة .1 ٕ، نةسةطتةى طريةسِ)وةى  ،ئةو نةسةطتاْةى دةتويَٓ ٕ، نةسةطتةى ِسةْط نشد   ؤٕ نةتا
س خبشَيتةوة  ية ودو بتوَيتةوة  ثَيويظتة، نة ٖةسنةسةطتيةنى  تش ، يإ(وةى طيهؤتني

 َٓذاآلٕ.
ةبَيتٖةس نةسةطتةية .2 ةوةٖ  ٕ،)ةى8 و ى  ثَيويظتى  بة طشٓت ِسةْطى ئةو نةسةطتاْةى  ِسؤْةنا

ادةى .(اثداْةى  ثَيذةطريَيتةوةض  َ،ٕ ةو نتَيب و بآلونشاوةنا )بةناسدَيت ية ضاثهشدْى سؤرَْا
 رةٖشاوى تَيذايةو نوػٓذةية(. 
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شَيت .3 وْةسياْةى دةِسػيَٓ واسِْيؼى ثةَح،   يإ  ،وةى بؤيةى ثةَح )طجشِا( ،ئةو نةسةطتة ٖ 
شَيت نةسةطتةى طري، ئةو ِسؤْاْةى بة شَيت.يإ دةثِشر ،ثةَح دةِسريَٓ  يَٓ

4. .ٕ ٕ،  ِسؤْة نيُياييةنا  تشػةنا
ادةى نوػٓذةيإ تَيذايةئةو نةس .5 وْةسياْةىَ  نةػى وِسؤْى ػوػة، يإ  ِسو) وةى8 ،ةطتةٖ 

رتيو. ٌَ(،  ِسةْطى ػوػة،  ِسؤْى ِسةْطاو ِسةْط، تشػىْ  يه (ْ ٕ  (فافؤ
ةَوو ئةو نةسةطتاْةى وةسيذةطشئ بدةبَيت خؤَإ بجاسَيضئ و دَيٓيا .6  ٖ ؤ بيٓةوة ية

.ٕ ا ؤطتا بةناسٖيَٓ َا  َ وْةسبؤية ثَيويظتة يةطةس  ٖ ةَوو ئةو ى  ٖ اْيإ ، ثَيؽ بةناسٖيَٓ
ٕ، ئ ٓذاَيةننةسةطتاْة بجؼهَٓيت و دَيٓيا بَيتةوة ية ثانيا  .إيٓذا بياخناتة بةسدةطتىَ 

ا .7 ٍَ يةناتى بةناسٖيَٓ ٓذا ، َكةطت) وةى8 ،ِسةم و تيز )بِشةِس( ىْى نةسةطتةضاودَيشى نشدْىَ 
ٕ، ق ، داس،طور بةس ووسووتا ئاصاس بةخؤيإ و دة  (تةختة، نةتةس، ضةقؤ... والب، دةسصى، تيٌَ

.  ْةطةيةْٔ
ؤطتا .01 َا يض  دؤسَيوَ  ةى نشد و ضاودَيشْابَيت بةٖ  ٓذاَيةنإ  بةدَيبٗيًََيةناتى وْا ، يإ ٔاسيذاَ 

ؤػيإ بهْةوة، سبهةوويَييإ دو ةسوةٖا يإ فةسَا  ٖ.ٕ  ييةوةناسى الوةنثَيويظتة خؤى بة  ة
ةنات، يةبةس ِسو ٕ بَيت(.وخةسيوْ  ٓذاَيةنا ةخواصساو )ضاوى يةطةسَ  ى ناسىْ   ْةدْا

 
 
 
 

 ثالٕ
ؤطتا فةسَاَْيهى        َا ادمةناْىَ  ٕ. ئَا يؼاْهشدْى فةسَاْةنا طشْطى ثالٕ و ضؤْيةتى دةطتْ 

ةَوو نةطَى بة  ٖ يية،  ْ ةو ئاطإ ةطتَيت، بةَيهو فةسَاَْيهى طشْا  ٖ ادةبووٕ ثَيى ئةسى و  بَى ئَا
ةو ةية ثَيذاويظتى خؤىٖ   8 دةبَيت ثةيِشةوى بهات يةوْا

ةنةى. -0 ادمى وْا يٓى ئَا ؤطتا يةصْا َا  وػياسىَ 
ؤطتا الى ئاػهشابَيت. -0 َا ةبةطتَيهى طشْطة، ثَيويظتةَ   فةيظةفةى فةسَاْةنةىَ 
ةنةى بَيت، بةتايبةت ناتَيو ى طوتٓةوة ػاسةصاى ضؤْيةتى -1 ة َٓذاآلٕ دةبَيتةوبةِسووى وِسو وْا

ةؾية ثؤيةناْياْ وْةس ثَيويظتة ذا، دطة يةوْا  ٖ اَؤطتاى ثةسوةسدةى  َ َيت  يةطةس بضْا
يية  شخيإْ  ةنإْ  ةنةبَيت، ضوْهة وْا اَؤطتاى  وْا ناسَةْذَيهى ثةسوةسدةيية ثَيؽ ئةوةىَ 
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ى ثَي فَيشى طةيَيو   ؤناسَيهٔ تاصة ثَي طةيؼتوْا ذةىٖ  وَىٖةَيظونةوتٖيَٓ و خوِسةوػت و  ىْ 
رياَْيهى باؾ و سَِيهوثَيو ية بة دةدات بزئ وةٖةسوةٖا ياسَةتيإ  ؾ دةنات.ْةسيتى با

ا ذا. نةواتة فشَاْى طَيبةسى نؤَةَي وْةس تةْٗ  ٖ ؤطتاى ثةسوةسدةى ةوةََا ةنة طوٓت ى وْا
ة بة، بةَيهو ثةسوةسدةنشدْى تاصة ثَيْيية ةسدَيهى طشْطة  طةيؼتوْا وْةس ية فَيشطةدا.َ  ِسَيطةىٖ 

وْةس   ٖ ؤطتاى ةوَيى ََا  ٖ ِسؤػٓبري و ثةسوةسدةيى بَيت، وة ػاسةصايى ناسةنةى بَيت و
ادمةناْى ثةسوة اْةدى ئَا وْةس بذاتٖيَٓ ادماْة ، نة ٖةية سَِيطةى تايبةت .سدةىٖ  ئةو ئَا

َيتة دى. ةٖد  يَٓ
 

ا8ٕطشْطى ثالْ  ذْا
ٕ، ئةدم ،بَيطوَإ       ادةْةبوو َيٖةَوو ناسَيهى طةسثَيى و نتوثِشى و بَي ثالٕ و ئَا هى خشاخ و َا

ى بةدوادا دَيت. بةآلّونة ادةنشابَيت، ، نة ئةو ناتةى ٓت ظتياْةى بؤ ئَا يَيهؤَييٓةوة ثالَْيهى صْا
َيت، بةآلّ ئةصؤسبةى نات طةسنةوتوويى بةدةط اطةيةَْيت ّت ديَٓ  ْ ٖةَوو ثالٕ و ، نة ناسة ئةوة

ةبَيت، بةَيهو  ى تَيذاْ  اَْيو ية ثشانتيو نشدْذا، نةوٓت دةدات، بةآلّ وٖةْذَى داس ئةوة ِسوْةخؼة دْا
ني دةطت نةوتٔ يةدؤخَيهى ٕ، ضوْهة دةتوْا ُا ٓيؼاْى ئةو خاآلْة وةٖادا ياسَةتيذةسة بؤ طةسنةوٓت

ةخؼةو ثتة بووْة نة ،بهةئ ٕ، بةآلّ يةدؤخى بيَٓ ُا ةسةوٖؤى نةوٓت إ ئةوا تةواو ِسوخيَٓ ٖيض  الْذْا
ابيٓشَيت بؤ طةسنةوطود ؤطتانةواتة ث .تٔوَيهى ييَٓ َا  َ وْةسَيويظتة يةطةس ةىٖ  ٖةَيؼة  ى وْا

ةخؼةو ثالْى بؤ دابشَِيزَيت و طو  ْ ادمةناْى وةسبطشَيتويةناسةناْى بهؤَيَيتةوةو ية  د ية ئَا
ذابَيت بةسةو طةسنة ى باػرتو باػرتئوْوَيهشدْةوةى بةسدةوَا ادمةى)تا بطات بةو ،ٓت بؤى  ئَا

 (.31ْى طاالْة بهة، ية الثةِسة )طةيشى خؼتةى ثَيؼٓياسنشاوى ثال تَيذةنؤػىَ(.
     

 َاْاى ثال8ٕ
ٕ، بشيتي       اَؤطتا دةيطشَيتة ة يةيثال  َ ٔ، نة ةدا،  نؤَةَيَيو سَِيوػوَي ةوةى وْا بةس يةناتى طوٓت

ياسييةىبة ظت و صْا نة ثَييةتى بة باػرتئ ػَيوةو نةَرتئ نات و  ،َةبةطتى طةياْذْى ئةو صْا
َا  َ ٕ. نةواتة ة ؤطتانةَرتئ تَيضوو ى طريوطشفت بؤ ضاسةطةسنشدْى، يةى سَِيهذةخاتصدمرية وْا

وْةسث وْةس بةِسَيطةىٖ  ادمةنا ةسوةسدةىٖ  َيتةدىو يةنَيو ية ئَا وْةس دةٖيَٓ بؤ  .ْى ثةسوةسدةىٖ 
ٓذاَيةنإومنو وْةس دةبيَٓيتَ  ؤطتاى ثةسوةسدةىٖ  َا ، نة ية ثؤيةنةيذا ثَيويظتيإ بةوةية ْة8 ناتَيوَ 

ةطت و طؤصيإ بذسَيت، ئةوا دةب وةسبطشٕ وضَيز ية ِسةْط  ةيةى طةػة بةٖ  ؤطتا صدمرية وْا َا َيتَ 
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ادمى طةسَيه ةيةدابدات، نة ئَا  وطاتة ضاسةطةسنشدْى ئةو طريوطشفتةب سةنى ية نؤى ئةو صدمرية وْا
ةطتثاػإ ئةو ضاسةطةسنشدْةؾ دةب  ٖ ةطت و طؤصو  ٖ ٓذاَيةنإ  َ جَيهشدْيإ بةِسةْطةنإ َيت

ٔ. نةواتة بؤَإ وػاسةصابو ضاوةناْىبَيت و ػتَيو دةسباسةى ِسةْطةنإ و طةسطةػةيإ نشد ب
 دةسدةنةوَيت نة8

ٕ بشيتيية،  -0  .ية نؤَةَيَيو ِسَيوػوَئثال
ةثَيويظتة ئةو  -0 وْةس ضاسةطةس بهات. ِسَيوػويَٓ ةىٖ   طريوطشفتَيهى وْا
َي -1 وْةس دةٖيَٓ ادمةناْى ثةسوةسدةىٖ   تةدى.ئةو ضاسةطةس نشدْةؾ يةنَيو ية ئَا

 

 دؤسةناْى ثال8ٕ
ة8 -0 َيت يةّ ِسؤرةدا  ثالْى ِسؤرْا ةبةطتةى تا بضْا ة ثالْى خؤى دادةسَِيزَيت، بةوَ   َاَؤطتا ِسؤرْا

دةَيَيت و خؤى ض ناسَيو ئةدمّا دةدات. صؤس طشْطة بؤ  َٕٓذاَيةنا ضى باغ دةنات و ضى بة
ةنةيةوة او وسدةناسى وْا  ْ ؤطتا بضَيتة اتوو ضيية؟ بابةتةنة وةى8 نةسةطتةى بةناسٖ ،ََا

ةنة ضةْذة؟  ةنة ضيية؟ ناتى وْا ادمى طؼتى وْا ةنة ضيية؟ ئَا ادمى تايبةتى وْا ضيية؟ ئَا
ابَيت.  ة دْا ةَوو ئةوْا ؤطتا ثالْى بؤٖ  َا  ثَيويظتةَ 

ةفتاْة8 -0  ٖ ةفتةناْى دةنات(،  ثالْى  ٖ ة دابةػى ةَوو )ثالْى ِسؤرْا  ٖ ؤطتا دةبَيت ََا
ةفتةيةدا ضى دةنات ٖةفتةيةى ثالْةناْى ضَيو بهات و  ٖ َيت يةّ ثَيؼوةختة ثالْى  ؟بضْا

ةيذا ِسةْط بذاتةوة.  خؤى داِسػتبَيت و ية ثالْى ِسؤرْا
اْطاْة8 -1 ؤطتا صؤس طشْطة، ضوْهة ثالْى ِسؤرةنإ داب ثالْىَ  َا ةؾ دةنات ئةّ ثالْة بؤَ 

ةفتاْةدا، ةفتاْةؾ د بةطةس ثالْىٖ  اْطاْةثالْىٖ  ؤ وابةؾ دةنات بةطةس ثالْىَ  طتا ََا
شَيت، نة ِسووْذةبَيتةوةبؤى  وْةس دةخويَٓ  ٖ ةى اْطةدا ضةْذ وْا  َ ذسَيت.  ،يةّ اخويَٓ  ْ يإ

ؤطتا ِسووْذةبَيتةوة  ثالْةنةى َا ا نةواتة ئةوة بؤَ  َيت دَيبةدَى بهات يإْ  ضوْهة  ؟دةتوْا
ةس نَي ٖةَوو ثالْةنة  ؼةيةى،صؤس داس ثؼوةنإ )ثؼوى ْاوةخت يإ ثؼوى فةسَى( يإ ٖ 

 ش دةناتةوة.َير طةسةو
ؤطتاثَيويظتة  ثالْى طاآلْة8 -2 وْةسََا ةىٖ  اْطاْة دابةؾ  ،ى وْا ةفتاْةوَ  ةوٖ  ثالْى ِسؤرْا

ى فةسَى دةطتجَيذةناتا، يةو ِسبهات بةطةس طاَيةنةد ثَيويظتة  . دطة يةوةؾؤرةى دةوَا
ؤطتا ثالْ اب ىََا ةَوو ناسةناْى دْا ةنةى ببؤٖ  َيت يةّ طاَيةدا ضؤٕ وْا ةِسَي َيت، تا بضْا
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ضاسةطةسي  ٕ بهات و ية ناتى دَيبةدَيهشدْذآيؼانإ دةطتةيتا نةَونوستي ؟دةنات
 ت بة خؼتةى )سٍِؤرََيشى ثةسوةسدة(بؤ ئةّ ناسةؾ ثَيويظتة ثؼ طودماويإ بؤ بذؤصَيتةوة.

ى بؤ طاَي ى ثاسَيضطانإوةصاسةتى ثةسوةسدة يإ بةسَِيوةبةسَيتى طؼتى ثةسوةسدة، نة ببةطتني
ذٕ بآلوى دةنةْةوةوْوَيى خو ى فةسَى و ثؼووةناْى طاَيى تَيذا  يَٓ نات و طاتةناْى دةوَا

 دياسيهشاوة.
 

 دؤسةناْى ثَيؼاْطة
 

 ثَيؼاْطةى ثؤيَيو8 -0
ا       ىَ،ناتَيوَ  ةنة ديَٓ ٍَ ب َؤطتا نؤتايى بة وْا ٓذاَيةنإ ية ثؤيذا ٖةو منايؽ  بهات، تا  ذات ناسىَ 

ٍَ .خؤيإ ببيٓٔبهةٕ و ناسةناْى  ٖةطت بة خؤيإ ٓذا  َ اناْى خؤى  ئةَةؾ وا ية دةنات، توْا
ٕ وٖةسوةٖا بةسضاوِسو .ٖةَيظةْطاْذٕ بؤناسى يةنرت بهةٕ بهات و ناسى يةنرت ببيٓٔ و ٖةطت ثَي ْيا

ؤطتا تةْاف ؟ي بووةؤ ناتيإ بةضى بةطةسبشدووةو بةسٖةَيإ ضتا بضأْ ئةَِش ،ٖةبَيت )ََا
َيض ناسةنإ دادةَْيت بؤ ٖةَيذةخات ية ثؤيذا و بة فاقة وَي ةَيذةواطىَ، يإ يةطةسَ  ٓذاَيةنإٖ  ٓةىَ 

 منايؽ(.
 

                   8يةىباخضةثَيؼاْطةى   -0 
ةَ        ٖ ؤطتا ناسى طاآلْةى   وو ثؤيةنإ نؤدةناتةوةو سَِيهياْذةخات و ية ثَيؼاْطةيةنىََا

ٓذاَيةنإ ناسى دةطتى ثؤ ذاباخضةنةي  َ اى منايؼيإ دةنات. تا يةناْى تش ببيٓٔ. يَيشةدا توْا
ةسثؤيَيو ػاْاصى بة طشوثةنةى خ ؤيةوة ثؤيةنإ دةسدةنةوَيت  )ثؤيةنإ  وةى طشوخ دةسدةنةوٕ وٖ 

اوبةػى يةنرتو طشودةنات(، يَيشةوة، تَيهةآلو ٕ.          وى وٖ  ٓذاَيةنا  َٕ  ثبةْذى دسوطت دةبيَ يةَْيوا
 ثَيؼاْطةى ػاسَيو8 -1 

ةَيذةطتَيت بة سَِيضاالن يةنةى       ٖ ،ٕ  باخضةى  ّهدظتٓى ثَيؼاْطةى طةسدةى قوتاخباْةنا
وْةسيػاسةنةو نؤنشدْةوةى نا اوبةػذا، ةنإيسةٖ  ؤَيَيه نإباخضةٖةَوو  ية ثَيؼاْطةيةنىٖ  ذا  يةٖ 

ٕ. يَيشةدا ٕ دةنة   8منايؼى خؤيا
ةس  8يةنةّ ٕ و ثَيؼهةوتوويىٖ  اى طشْطيجَيذا  .وَيتنةدةسدةيةى باخضةتوْا

ؤطت 8 دووةّ  َا وْةسى و ثةسوةسدةيىَ  ظت و ئاطتىٖ  يةْاو  انة بةْاسِاطتةوخؤيى دةسدةنةوَيتتوْا
وْةسي  ة طةوسةنةدا. يثِشؤرةٖ 
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     ثَيؼاْطةى ثاسَيضطا8 -2 
ةَيذةطتَيت بةايةبةسَِيوةبةس         ٖ ػاسو  سَِيهدظتٓى ثَيؼاْطةى طةسدةّ تى طؼتى ثةسوةسدة،

ةَيبزاسدْى  ،دةنشَيتةوة داثاسَيضطانة ْاوةْذى ية اطةثَيؼاْط وهةناْى ئةّ ثاسَيضطايةػاسؤض  ٖ يإ
وْةسى داو ية ثاسَيضطانة. يةّ ثَيؼاْطةيةػاسَي وْةسى ػاسةنة دةسدةخات يةْاو  ئاطتىٖ  و ضَيزىٖ 

دةى ػاسةنةو ضاالنى بةسَِيوةبةسايةتى ثةسوةس بؤية صؤس ثَيويظتة دا،ػاسةناْى تشى ثاسَيضطانة
ٕ،  س بةصؤ قوتاخباْةنةى ةطتى بةسثشطياسيةتى ثيؼإ بذة  ٖ طشْطييةوة يةّ ضاالنيية بِشوأْ و

بةس ناسة 8يةنةّ و 8دووةّ .ٖوْةسيةنإ بةسْا  ٖ ؤطتاناْى ثةسوةسدةى َا  َ بةس ْةس )ػَيوةناس، بةسْا
يوصيو...( ةنةٕ ية ػاْؤ،َ   ْٕ ؤػيا ٕ، فةسَا ٕ تَيبطة  .ئةسى و ناسةنةيا

 

    وآلت8ثَيؼاْطةى  -3 
وْةس )بةِسَيوةبةسايةتى َيوةبةسايةتى طؼتى اسةتى ثةسوةسدة، يةسَِيطةى بةِسوةص        ضاالني وةسصػى وٖ 

وْةس( وْةسيةناْى طةسدةّ ثاسَيضطانإ نؤدةناتةوةو ية ثايتةختى وآلتذا منايؼيإ  ضاالنىٖ  ناسةٖ 
ةس اىٖ  ٕ بة بواسةنا  ثاسَيضطايةى دةسدةنةوَيت دةنات. يَيشةدا توْا وْةس.    يةبواسى طشْطيذا  ْىٖ 

                       
 ئاطتى ديٗا8ٕ طةس ية  ثَيؼاْطة -4

َيودةوَيةتيةنإ ِس       (. NGOيإ سَِيهدشاوةناْى  ،سَِيهدشاوى يوْظهؤ، يوْظَيف)وةى8 َيهدشاوةْ 
َيوْةتةوةيى سَِيهبدةٕ يةَْيوٕا وآلتاْٖةوَيذةد ذاسى ٖةس .ذاةٕ ثَيؼاْطةىْ  يوْا ئةّ  داسَيو  وآلتَيو َ 

ةبةطتى طةسةئةطتؤى  دؤسة ثَيؼاْطةية دةطشَيتة  َ نى ية سَِيهدظتٓى ئةّ ثَيؼاْطةية خؤى.
ى نؤِسونؤبوْةوةية اى نؤَةنى  ؤب طاصدْا ٕ، نة توْا ةراسةنا نؤنشدْةوةى صؤستشئ نؤَةى بؤ وآلتةٖ 

ي ٕ، يإ طةووةى دس ،يةَٓذاَيى وآلتةناْيإْ  ٓذاآل ى وطتهشدْى فَيشطة، بواسى تةْذسوطتىَ  ػةثَيذْا
ٓذاآلٕبواس  َ تةْذسوطتى،  ثةسوةسدةيى، يإ ثَيؼدظتٓى ئاطتى ،ى سَِيهدشاوةيى ية بواسى

ٍَ دةطتةبةس بهةٕنؤَةآليةتى، طياطى... تا صؤستشئ ثاس ٓذا ٍَ ضوْه .َيضطاسى بؤَ  ٓذا نيَ  ة دةصْا
ةتيةناْ قوسباْى يةنةَة ةَٖا  ْ َيودةوَيةتيةناذاية دةْط و  ْ يةبواسى نة  ٕ،. ِسَيهدظتٓةوةى ياطا

ةَواسنشدْةوةى بة ٍَ ِسؤرو داخواصى ِسؤرَةبةطتى طودم َٓذاآلْذا ناسي ثَيذةنشَيت وٖ  بؤ  .اْذْى يةطة
ًَهة ،دسوطتهشدْى فؼاسى صؤس ٓذاآلٕ ضتا ئاطتى  افةناْىَ  إ بة ياطاىَ   ْ جَيهشدْى وآلتإ بؤ دٕا

 و دَيبةديَ نشدْى وةى خؤى.
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ضيٓةناْى نشدْةوةى ثَيؼاْطة  ٓب
ادمَيوثَيويظ .0 ةبَيت ية نشدْةوةى ثَيؼاْطة. ،تة ئَا ادمَيوٖ   يإ ضةْذ ئَا
ٍَ بَيت . .0 ٓذا ةوةيةنى سِاطتطؤياْةى ئاطتةناْىَ   ثَيويظتة ِسةْطذْا
ةبَيت.وهشاوَيهى بضوضاث .1  )دةييٌ(نىٖ 
ٕ ية نشدْةوةيذا. .2 اوناسى يةنرت بهة  ٖٕ ٓذاَيةنا ؤطتاوَ  َا  ثَيويظتةَ 
3.  ٕ ٕ ثيؼا ةْطاوةناْى ناسنشد  بذسَى.ثَيويظتةٖ 
ى  ثَيوة دياسبَيت.ػَيواصَيهى ِسَيه .4  وثَيو و دوْا
ٔ بؤ ثَي .5 ٕ داوةت بهشَي ٓذاآل ٓذاَيةناْيإدايو و باونىَ   ببيٓٔ. ؼاْطة، تا ناسىَ 
َيهى ػياوو طودماو بؤ نشدْةوةى ثَيؼاْطة. .6  ٖةَيبزاسدْى ػويَٓ
ةثاى و ػياوةنإ بؤ  ٖةَيبزاسدْى .7 ٍَ، )بَي 8منووْةويَٓ ةى نَيؼاو 21دا ةيةيةّ  ةويَٓ  ضٌ ويَٓ

ا يةى ةَيبزَيشة، تا بةيةنظاْى  ،تةْٗ ةٖ  َٓذاَيةناْى بؤ  بواسيإ دوو ية باػرتئ و ثانرتئ ويَٓ
 بِشةخظَيت(. تشيؽ

ةنإ، ثؤٍ ثؤٍ بَيت،  .01 ةَيواطني و سَِيهدظتٓى ويَٓ  بةثَيى نةسةطتة يإ بابةتةنإثَيويظتة ٖ 
 بَيت.  بةناسٖاتووةنإ

و .00 ةَيبزَيشدسَيت.ثَيويظتة بةثَيى ناسةٖ  ٕ بؤٖ  ٕ، بانطشاوْذيا  ْةسيةنا
ى الض .00 وْةسيةنإ، ية ػويَٓ  ٖ ةَيٓةواطشَيت، تاثَيويظتة ناسة  ٖ ةػياو  ْ ٖةَووٕا ية  ةخ و

. ةٔب  بيٓيٓى بَيبةؾْ 
ٕ خبشَيت .01 ةَوو ضاوةنا ظت و ئاطتى ِسؤػٓبريىثَيويظتةٖ   َٓذاَيةنإ. ة طةس توْا

 
 ضيية؟ ى ثَيؼاْطةى ٖوْةسىةاْر ية نشدْةوئاَ

ٓذاآلٕ. .0 وْةسيةناْىَ  اٖ   دةسخظتى توْا
ٕ ناسةنة. .0 ٕ صؤسدةنات الى خاوة  َتُاْة بةخؤبوو
ًَُالْىَ ص .1 َيضى نَيرِبنَى. ية ؤسدةناتَٖيضى  ىٖ  ٕ و ثةسةثَيذْا ٕ بةػذاسبوا  َْيوا
ٕ، ئاسِاطتة .2 ٕ، بريتيزيا اْةناْيا يَٓ ٕ، دٖا ٓذاآل ٕ، دياواصةناْىَ  ٕ دةبيٓني. خةياَيهشدْيا  ٖةطتيا
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ٕ، ػطةػةنشدْىٖ  .3 ٓذاَيةنا وْةسىَ  اطي و ضَيزىٖ  يهشدْةوةو ػشؤظةنشدْى ةطتى دوآْ
ةطتة  ّٖ ٕ ِسةخٓة ية ئة ةوة.طالية  شْا

ٕ، يَيشةوة دا ْى دايهإ و باونإوداسبوئاطا .4 ٓذاَيةناْيا ةىَ  ةسْا يَٓ ظتى دٖا ية  ى و بابيية توْا
ٕ تَيذةطةٕ.دوطو وْةسيةنا  ى ضاالنييةٖ 

ٕ، باػرت  سدةطشٕٕا يةوضاالنيية ئةصَووٕ وةبةػذاسبو .5 بةثَيى طشوػتى بابةتة منايؼهشاوةنا
ٕ تَيذةطةٕ. ادمة ثةسوةسدةييةنا  ية ئَا

ة .6 وْةسيية ػاساوةناْدؤصٓي اٖ  ٍَوةى توْا ٓذا ّ بواسةناْ ىَ   .ذايةطةسدة
7.  ٕ ٓذاَية ضاالى و طوسدوطؤَيةنا وْةسى.دةداتٖاْىَ  ٕ و ناسىٖ  ا يَٓ نب ية دٖا  ، تا بةسدةوَا

ٍَ دة  ئةّ ثَيؼاْطةية .01 وْةسى و ِسؤػٓبريى و ِسؤ  ٖ َيت ئاطتى بةخؼَيتة فَيشطة، تا بتوْا
ادة نيثةسوةسدةيى خؤى ثيؼاْى ئَا ةى، يٖةَوو ضاالني بوٕا بذات. ثَيويظتة ئةوة بضْا

ؤطتانة ثيؼاْذةدات  َا اىَ  ظتى و ثةسوةسدةيى فَيشطة دةسدةخات، دواتش توْا اى صْا توْا
ٕ باؾ(.  )خشاخ يا

 
إ بؤ نشدْةوةى ثَيؼاْ  طة8ثالْذْا

ا -0  َ إ و دةطتدواى ئةوةى ادمة ثةسوةسدةيى و َؤطتا دَيٓيابوو ية دْا ٓيؼاْهشدْى ئَا
 ٖوْةسيةناْى نشدْةوةى ثَيؼاْطة.

ؤطتا ئةوبابةتاْةى يةنثَي -0 َا  َ ةػذاسيإ ثَي بهات ية النشدبَيتةوة، نة بةْياصة بويظتة
ٕ بؤ داِسَيزساوةنة.  ناسةطةياْذْى  ئةدماّبؤصياتش بة ثَيؼاْطةدا  ثال

ة ٓاْة خبشَيهشدٕ. ئةّ نةسةطتدؤساودؤسةناْى دَيبةدَي نةسةطتةى ٓيؼاْهشدْدةطت -1
ٓذاَيةنإ وْةسييةنةى ثيَ ئةدماّ تا بةئاصادى  ،بةسدةطتىَ  ٕ، نة ناسةٖ  ةَيبزَيش ئةو نةسةطتةٖ 

 دةدةٕ.
يؼاْهشدْى دؤسى ناسة  ،ؼاْهشدْى نؤَةَيَيو ياطاو سَِيظآيدةطت -2 وةى ضؤْيةتى دةطتْ 

ةى ناسةٖوْةسيةنإ )ضةْذ بة ضةْذةٖوْةسيةنإ ثاْى(، × دسَيزى  – ؟، دياسيهشدْى ثَيوْا
ى ناسةنإ، ضؤْيةتى  ٖةسَٓذاَيَيو بةضةْذ ناس بةػذاسى دةنات، ناتى وةسطشٓت
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ةَوو ئةو داواناسياْة  ادةنشدْيإ بؤ منايؽ، تؤَاسنشدْىٖ  بشدْةدةسةوةى ناسةنإ و ئَا
 )بةْوطشاوبَيت(. 

وْةسية ثَيؼهةؾ نشاوةهشدْى ييزْةيةدسوطت -3  ٖ ةَيظةْطاْذٕ بؤ ناسة  ٖ نإ )نّا ناسة نى
ٕ، نة ٖةَيبزاسدْى ناسة ٖةَيذةبزَيشدسَيت( ةنا وْةس باؾ و ثانوخاويَٓ  ٖ يإ تَيذاية يبةٖاى
ةَوو بواسو ػَيوةو  )ثَيويظتة ييزْة  ٖ ةَيبزاسدْةنة  ٖ ٓذاَيةنإ بهات(،  َ ِسةضاوى تةَةْى

 دؤسةنإ بطشَيتةوة.
وْةسيةنةى ثَيهاوة هشدٓيؼاْدةطت -4 ادمة ثةسوةسدةيى وٖ  وْةسى، نة ئَا ْى باػرتئ ناسىٖ 

 ية ثَيؼاْطةدا.
ٕ، بةػَيوةيةنى طودماوو ػياو طشْطيإ ثَي بذسَيت يثَيويظتة ناسةٖوْةس -5 ةَيبزَيشدساوةنا يةٖ 

ى  ةَيواطني و دياسى نشدْى ػويَٓ  ٖ ةناتةوة )يةناتى  ْ وْةسيةنةيإ نةّ  ٖ و يةبةٖا
 ٖةَيواطيٓةنة(.

ادةنشدْى ثَيؼاْطة، طشْطى صؤس  -6 ةَيبزَيشدساوى تايبةت بة ئَا اَؤطتاو ييزْةىٖ  ثَيويظتةَ 
 ،ٕ وْةسيةنإ بذة وْةسيية بَيتة دىبةناسةٖ  ادمة ثةسوةسدةيى وٖ  ثَيؼاْطةنةى ية  ،تا ئةو ئَا

اودا نشاوةتةوة. وْةسى وبةغتةْٗا ثَيؼاْ ْةى ثيَٓ سبَيت ودوٖةسوةٖا  .طة ببَيتة منايؼَيهىٖ 
او خؤمناػهشدَْي ية وْةسيةنإ )ثَيؼاْطة يةثيَٓ ضاالنى –هى ِسووت بةٖا ثةسوةسدةيى وٖ 

او ضاالن ٕ نشدؤتةوةْةبَيت(، بًَ يذايةثيَٓ ا ثَيؼاْطةيا ٔ تةْٗ يية. َي  ئةوة بؤضووَْيهى باؾْ 
 

ةى ثةسوةسدةى ٖوْةس  ثؤىل تايبةت بة وْا
 

وْةس8 طشْطى ثؤٍ و ػوَيٓى تايبةت ةى ثةسوةسدةىٖ   بة وْا
 

ةى ية       َادةنشدْى دَيطةو سَِيطةى طودماو بؤ وْا ٕ، ئا ةْذَيو بةسَِيوةبةسو طةسثةسػتياسة بةسَِيضةنا اليةٕٖ 
ؤؾ بهشَيت. ئةطةس  ْابَيت  ئةو دَيطة تايبةتيية فةسَا ةسطيض   وْةس بة ئةسنَيهى طشٕا دادةْشىَ.ٖ  ثةسوةسدةىٖ 

ي ظيت و ػاسطتْا وَى و صْا ةوَيت  ثةسوةسدةىْ  ة يمبْا نيدْا هاسى ية  ِسةوت امبةصسيَٓ ى ثةسوةسدةو تا طؤسِْا
 ٍَ ٓذا ٔ،بةسثا ب فَيشنشدْىَ  ؤطتا ثَيذاطشى بهات ية  هةي ََا ،  بةَةبةطتى دابيٓهشدْى نةيذاباخضةثَيويظتة 

وْةس، ةىٖ  ٓذاَييؽ ئاصاد  ثؤىل تايبةت بةوْا ٓذاآلْذاوَ  ْاوَ  ْابَيت ية وْةسى  يض طةْطَيهىٖ  ةنة ٖ  ْا وْا ئةطةس 
وْةس ناتةوة. ية دويةنشدٕ و وابةطتةبووٕ بة ْابَيت ةىٖ  طةسبةخؤيى ناس بؤ  ضوْهة ثؤىل تايبةت بة وْا
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ى بة وْةسيةنْا ى دةثاسَيضَيت، بةسٖةَةٖ  وْةسيةنْا ؤطتا دةطتةبةس دةنات، نةسةطتةٖ  ةَيذةطشَي ََا ت باػىٖ 
تيٕا دةنات.  ؤطتا و ديهؤَيَٓ ٓذاَيةنٕا ئ طةسبةطتََا ؤَيى دةنات ية بشِياسدٕا وَ   ٖ.ٕ اصاد دةنات ية ناسنشد
ٓذاآلٕ ثشانتيهى صؤس طشْطة ية ٍَ دةطتهشاوةتش دةنات ية  و باخضةىَ  ٓذا ؤطتاوَ  ََا ةبَيت، ضوْهة  فَيشطةداٖ 

 ناسنشدٕ.
  
 

ةى َةسدةناْى ثؤىل تايبةت بة   ثةسوةسدةى ٖوْةسوْا
ةسدى تةْذسوطتى تَيذابَيت. .0  دَيطةيةنى طودماو بَيت،َ 
ةنة دووسبَيت ي .0 ةتشطي.ػويَٓ  ةَ 
1. . ٓذاَيةنٕا َاسةىَ   طودماوبَيت بؤ ر
2. . وْةسيية دياواصةنٕا ةَوو ضاالنييةٖ   طودماوبَيت بؤٖ 
ٕ و سَِيه .3  وثَيو بَيت.دَيطةيةنى دوا
ٖاتووضؤى  .4 ى   بهشَيت. تَيذابةئاطْا
ةنات. .5  ْٕ ذ ى و دَيةسِاونىَ و ناس ية ثشؤطةى خويَٓ ؤى دسوطت نشدْى بَيئاسَا  ْةبَيتةٖ 
ْاى بَيت و ثةدم .6 ّ بَيت )ِسوو ض ى طةوسةوْ  ِ ية صةويةوة بةسص بَيت(. 31ةسةنْا  ط
ةَيبواطشَيت .7  ٖ ة 03 – 01ةى طةسَى رووسةنة ية )ًث طةسَى ثَيو ى دا دَيطريبَيتًث ، ية وةسصةنْا

ذْ ٖاس(. – ذاخويَٓ ٕ، بة  ثاييض، صطتا
 سبَيت ية ئاوةِسؤو دةطت ػؤس.ودو .01
ةبَيت.  .00 ةْ   ْضيهى ضَيؼتدْا
ٕ، نوسطى، سِاخةس، طتاْذ، بؤسد، نةسةطتةو ثَيذاويظتى تةوا  .00 َيضى ناسنشد وى تَيذابَيت )دؤآلب،َ 

وْةسى  ...(.تش نةسةطتةى بةسدةطتةىٖ 
هةسةوةو  .01 ّ نةسةوةو فيَٓ                                               .ْاى نةسةوى ثَيويظتى تَيذابَيتوِسو طةس
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 يةكةم تةوةسى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيطاسكَيصاى بةدةسبِشيهى يونةسى 
 
 
 



57

 

 65 
 

  نيطاسكَيصاى بةدةسبِشيهى يونةسى  
ئةجناوذانى كاسى ثَيويظنت بؤ , كة لةم تةوةسةدا وهذاَه لة دةطتةوارةو واتا بهةِسةتييةكاى تَيذةطات,     

وةبةطت لةم و يةوَلذاى بؤ دةسبشِيو لَيياى, بَيطوواى  بةوةبةطتى دةسبشِيو لة ريهطةى تايبةتى خؤى يونةسى
 ذاجَيبةجَى كشدن كاتىيونةسيية شياوةكانة, تا تواناكانى خؤى لة , بةدةطتًَيهانى كاساوةييةطضاالكيية

نذكشدنى سييةكاى و شَيواصى ضاسةطةسكشدى و دةوَلةوةلة كاتى ضاالكيية كشدائةم ثَيصكةوتهةط  دةسخبات.
 .دالة وانة كشداسييةكة دا ِسوو دةداتصانياسييةكانى وهذاَلةكة

 
 

 ئةم تةوةسة, ئةم بابةتانة لةخؤدةطشَيت:
 وسورانذنى بريى وهذاَه.  .1

 بةيَيضكشدنى تواناى خةياَلكشدى.  .2
 بةسصكشدنةوةى ئاطتى جوانهاطى وهذاَه. .3

 جؤساوجؤسو دسوطتكشدنى ثةيوةنذى لةنَيواى يَيَمكاسييةكانذا.كَيصانى يَيَمى  .4
 لةنَيواى ِسةنطةكانذا. ثةيوةنذىدسوطتكشدنى  .5
 دسوطتكشدنى ثةيوةنذى لةنَيواى شَيوةكانذا. .6
 ى بابةتةكاى.هلَيكطشَيذاى و لَيكبةطت .7

 
 
 
 
 

 َيهو:ةيكؤتايى ئةم تةوةسةدا, وهذاَلةكاى ئةوانة بةدةطتذ لة
 ناوَيهَى. ثَيصذةكةوَيت و باسطشرياىشةكيياى طةشةى لة .1

 بةيَيضدةبَيت. تَيبيهى كشدنياىطةشةى عةقَمياى ثَيصذةكةوَيت و تواناى  .2

 ذا.ياوطةنطى دسوطت دةبَيت لةنَيواى لةط و عةقَم .3

 يَيذى يَيذى يَيَمةكانى جواى و ِسَيك دةبَيت. .4

دسوطت دةكات ذا بةكاسبًَيهَيت و ثةيوةنذى انشوَيهى خؤي فَيشدةبَيت ِسةنطةكاى لة .5
 لةنَيواى كةسةطتةو ِسةنطةكانذا.

 توانظتى عةقَمى و لةشةكى خؤيذاية. لةكة  ,ئةو وَيهانة دةكَيصَيت .6

 دةكات. فَيشى كاسى بةكؤوةَه دةبَيت و طيانى ياوكاسى طةشة .7

 ِسةفتاسى باط دةنوَيهَيت و خؤى ِسَيكذةخات. .8
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 )بة كةوَيك طهوسداسكشدى( يَيَمكاسى ئاصاد
و يةلياى  واوؤطتا يةوَه دةدات وهذاَلةكاى دةسبِشى خواطتى دَلى خؤياى بو قؤناغةدا لةم       

تا بتوانو  و يةىل صؤستشياى بؤ دةِسةخظَيهىَ,خؤط دةكات   . ِسَيطا بؤ وهذاَلةكاىبؤ دةِسةخظَيهَيت
صيهى دنيابيهى و ريهطةكةياى نضيك بكةونةوة. يةه ِسةخظانذى بةبَى بةخ و خؤياى خةياَه بكةى و لة

سم و نياى بَيت و ثَيويظتة واوؤطتا طفتوطؤى نة يةس بؤية, ييض بةيايةكى نيية. ,وتىانة بةوهذاَلةكاى
وشةى يةسوةيا داى بة وشةكانذا بهَيت. دثاساوبَيت و باط  ى جواى ويهدةسبِش لةِسووى وشةطاصييةوة

َيهَيت, تا وهذاَلةكاى بة ئااكاسو جوانى ئاطت وهذاآلنة بةكاسطادةو ط  طانرتيو شَيوة لَيى تَيبطةى. ًب

 تىذاَه طةسةتايةوهكةتَييذا تشة لة خاَلة بهةِسةتيةكانى ئةم قؤناغة.  ىيةكَيك ,كشدىئاِساطتة      
ةساوؤط نابَيت ف وكشدى و سَِيهىايى ثَيذاى, خاَلَيكى طةسةكييةئاسِاطتة, بؤية لة كاسكشدنى يونةسيذا

ةكانى يكشدنةكة لةئاطت توانظت و توانا جةطتةيى و يةطتيئاسِاطتةثَيويظتة لةبةس ئةوة بكشَيت. 
كشدنى ئاسِاطتةكشدنى باط, ئةجناوى باشى لَيذةكةوَيتةوة, شايانى باطة ئاسِاطتةةدا بَيت. وهذاَلةك

 .باشى نابَيت ى(*بةستةك) ,لة ديذطاو دنيابيهى وهذاَلةكة ثيضخشا

ةوة, بؤية ثَيويظتة وا وهذاَلةكاى دَيهَه خواطت و ئاطتى طادةى, لةطة ةكاىييداواكاس      
ة يةَلةيةكى ئةو نةخَيش, بةَلكو ئَيىة بري بكةنةوة,وةك  ,ثَيويظتة وهذاَلةكانيض برينةكةيهةوة, كة

ثَيت لة اليةكى تشيصةوة  كوشهذةى ثةسوةسدةييةو ثَيويظتة ئاطات لَيبَيت و فةساوؤشى نةكةيت.
نةخَيش, يةس بؤية ثَيويظتة  . تَيبيهى و خةياَه دةكةى وةك تؤ بةتواناى و وةك تؤ ,َلةكاىوانةبَيت وهذا
آلوى ثشطياسةكانياى ةبكةو و ئاسِاطتةِسطتةكة خبوَيهةوةو وهذاَلةكانى ثَى  وةثةِسةكة لة طةسةتاى

 بة ثشطياسكشدنى وهذاَلةكاى يةساطاى وةبةو يةوَلبذةيةسوةيا  بطةيةنة. بذةوةو داواكشاوياى تَي
ئاساوى خؤت لةدةطت نةدةيت. سِاطتة داواكاسييةكاى كةوَيك وابةطتةبونى تَيذاية, بةآلم لة كؤتايى 

كشدنى خةياَلى وهذاَلةكانةو وان, فشةداوةبةطت لَيشة .ى دةبَيتبةستةكى باشوهذاَلةكة  ذاطاَل
دةكةوَيت و دواى َيكخةسواى ضهط َيكى خؤِسكَيصانى ييََمةكانة بة بَى تشس. لةكؤتاييذا وهذاَلدئاصا

ئةوةى بةطةس واطولكة طةوسةكانيذا صاَه دةبَيت, دواتش دةتوانَيت واطولكة بضوكةكانيصى بةطةِس 
 خبات, ئةوةط يةنطاوَيكى صؤس طشنط و باشة لة بواسى طةشةى لةشةكى.

 

 

 ( ئيهطميضى بةكاس ياتووة.Responseئةم وشةية لةبةسانبةس وشةى )اطتحابة( ى عةسةبى و ))وآلوذانةوةى ئاوارةيى( بةستةك: * 
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 وانةى يةكةم
 .بة نيطاسكَيصاى دةسبشِيهى يونةسى تةوةس: 
 ريهطةى خَيضاى  بابةت:

 وانة 6كاتى دياسيكشاو: 
 

 ئةسكى واوؤطتا:
بؤ  ىبكة, دواتش باطى ثَيكًاتةى خَيضاى و ئةسك و وافةكانيان بؤ وهذاَلةكاى طةسةتا باطى خَيضاى      

 يةكَيك لة وهذاَلةكاى ِسووى بكةوة. )يةه بؤ وهذاَلةكاى بِشةخظَيهة طفتوطؤياى لةباسةوة بكات(. ئةطةس
, دةبَيت طةخت ِسوونكشدنةوةكةت كةوَيكبطؤِسة.  ِسوونكشدنةوةكةتباوكى نةبوو شَيواصى ياى  ,كداي

 .(يةبَيت تثالن) يةووو ئةطةسَيك ئاوادة بكاتثَيويظتة واوؤطتا خؤى بؤ 
وةك واوؤطتا, ئةسك و وافةكانى دايك و باوكياى بؤ ِسووى بكةوة. )يةه بؤ وهذاَلةكاى بِشةخظَيهة 

 -بؤ ئةم وةبةطتةط ثَيويظتة ِسةضاوى ئةم خاآلنةى خواسةوة بكشَيت: طفتوطؤياى لةباسةوة بكات(.
وَيهةى دايك و  بؤ بكَيصىَ. بةتايبةت ياىداوا لة وهذاَلةكاى بكة, وَيهةى ئةنذاوانى خَيضانةكة -1

 ياىةو بضانة كاوياناى نيطاسكَيصاى, ثشطياس لةوهذاَلةكاى بكة, طةسنخ بذة وَيهةكود ياى, ثاشاىباوك
صؤستش خؤط دةوَيت و بؤضى؟ يةوَلبذة  ياىكاويان ؟كشدووة ياىدواتش بضانة بؤضى وا ؟جوانرت كَيصاوة

  .َيووَيهةكة بذولةطةس  اىبكةيت. با وهذاَلةك اىلة وهذاَلةك اىطةلَيك لةباسةى وَيهة كَيصشاوةك ثشطياس
 (.1-1كَمَيصةى )

ئاطاداسبة وهذاَه يةية تاقانةية,  .وبكَيصَي ياىى طةسجةم خَيضانةكةوَيهة بكة اوا لة وهذاَلةكاىد -2
ياى كوِسةو خوشكى نيية, ياى كضةو بشاى نيية.  ,ى بؤ ئاطاى بكةثشطياسةكةشَيواصى ئةطةس وابوو 

بةستةكى وهذاَلةكاى بةو وةآلم دانةوةكانت بشيهذاسكةس نةبو. با وهذاَلةكة لةطةس وَيهةكة سى ائاطاد
 (.2-1كَمَيصةى ) بذوىَ.

دةكات. بؤضى صؤس  اىصؤس دَلخؤشت, كة ,وبؤ بكَيص مانةوَيهةى ئةو شتداوا لة وهذاَلةكاى بكة,  -3
. ةىبابةتةكة ِسوونكشدنةوةى تةواو بذلةطةس  بِشةخظَيهة تا اىثَيى خؤشة؟ يةه بؤ وهذاَلةك اىدَلت

 (.3-1كَمَيصةى ) (.ةىرت طفتوطؤى بكيةكتا لةطةهَ  ة,خظَيهبِشة اى)يةوَلبذة يةه بؤ وهذاَلةك
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 نيطةساىثَيى , ياى دةبو يةساطاىثَيى , كة ,َيوبؤ بكَيص تانةوَيهةى ئةو شتبكة  لة وهذاَلةكاىداوا  -4
 (.4-1كَمَيصةى ) .لةطةسى بذوَيوداوا لةوهذاَلةكاى بكة دواتش  دةدات. ياى, ياى ئاصاسبودة
  دواتش لةطةسى بذوىَ. .ةىحةصى ثَيذةك ياىخؤ, كة وبكَيص يةئةو وَيهةبكة,  ة وهذاَلةكاىداوا ل -5

 (.5-1كَمَيصةى )
 (.6-1كَمَيصةى ) .ونكشدنةوة بذةى؟ بؤضى؟ با ِسووض وَيهةيةك بكَيص انتاى ياوِسَيك خؤشة اىثَيت -6
 

 طوودى بةدةطتًاتوو لةم وانةيةدا
 طوودة صانياسييةكاى:

وهذاَه لة ئةسك و وافةكانى يةستاكَيكى ناوخَيضانةكةى تَيذةطات, دةصانَيت دايى و باب  دياسة,    
لةِسَيطةى ئةم وانةيةوة  وافةكانى ضني؟  دةصانَيت ئةو لة خَيضانةكةيذا ئةسك و ؟ئةسكياى ضيية

دةطتةوارةو كؤوةَلَيك  خَيضانةكةى خؤشذةوَيت و يةوَلذةدات خؤشةويظتى خؤياى بؤ دةسبشَِيت.
   ..(ى خَيضاى, ياوِسىَ, ريهطةى دةوسوبةس.وةك: )ثَيكًاتةلةباسةى  وشةى تاصة فَيشدةبَيت

 طوودة كاساوةييةكاى:
باشى بكَيصَيت  و  ييََمةكاى بة وَيهةى خَيضانةكةيةوة َيطةى كَيصانىلةِسوهذاَلةكة يةوَلذةدات      

 فَيشى ييََمكاسى دةبَيت و ئاطتى دةسبشِيهى باط دةكات.بةوةط جوانى دابهَيت,  ِسةنطةكاى بة
تا طفتوطؤ  ,يةه بؤ وهذاَلةكة بِشةخظَيهة باط دةبَيت. تةنانةت يَيضى طفتوطؤى لةطةَه ياوِسَيكانيصى

وهذاَه فَيشدةبَيت طفتوطؤ . جطة لةوةط بؤ ياوسَِيكانى بذوَىلةطةس بابةتةكة بكات و  ى وَيهةكةلةباسة
ؤنَيتةوةو شَيواصى صوانةوا  ناوَيهَى. ئاساوىو بَي نى ثاساو دةبَيت و تشس و شَمةراىبكات و ضريؤك ًب

 
 كةسةطتةى بةكاسيَيهاى:

 .A4كاستؤنى طجى , ياى A4كاغةصى طجى  -1
 ياى واجيك. ,ياى ثاطتيمى ضةوس ,ِسةنطى داس -2
 داو, دواى تةواو بوونى وانةكة ثَيصانطةى ثؤه بؤ وهذاَلةكاى بكةوة., ياى دةصوو  -3
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 ثَيصانطةى ثؤه
 

يةكَيك لة ضاالكيية صؤس طشنطةكانى ئةم وانةية, بشيتيية لة كشدنةوةى ثَيصانطةى ثؤه. ثَيصانطةى       
ةسى دةبهةوة, دواى تةواو بووى, واوؤطتاو ثؤه بشيتيية لةو ضاالكييةى كاتَيك وهذاَلةكاى لة كاسى يون

ضاودَيش تةنافَيك بة داو لةناوةسِاطتى ثؤلةكة يةَلذةخةى و بةفاقة, يةووو كاسى وهذاَلةكانى ئةو ِسؤرة 
 (1-2)وَيهةى  يةَلذةواطو.

 
 طشنطى ئةم ضاالكيية:

 وهذاَلةكاى يةطت بةخؤشى دةكةى. -1
 ناكات و طشنطيياى ثَيذةدات.وهذاَلةكاى يةطت دةكةى واوؤطتا فةساوؤشياى  -2
 وهذاَلةكاى كاتَيكى خؤط بةطةس دةبةى. -3
 وهذاَلةكاى كاسى يةكرت دةبيهو. -4
 يةوَلذةدةى كاسةكاى بؤ يةكرت ِساظة بكةى. -5
 اسى يةكرت ِسادةوَيهو.لةكاسو نيط -6
 يةطتى بةخؤصانى صؤسدةبَيت. -7

 
 
 
 
 

 
 (1-2)وَيهةى 

لةكاتى منايصى كاسة يونةسيةكاى, 
دةيى ويةطت بة ئاطووهذاَلةكاى 

 دةكةى.
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ييةوة ثَيويظتة بة وسياكة ةدا, دوو ئةسك دةكةوَيتة طةس واوؤطتا, لةكاتى ئةم ضاالكيي
  -ئةم ئةسكانة سِاثةِسَيهَيت, ئةوانيض بشيتني لة:

 
 ئةسكى واوؤطتا لةِسووى ثةسوةسدةييةوة:يةكةم: 

 ناطيهةوةو دياسيكشدنى كةطايةتى وهذاَلةكاى. -1
 ناطيهةوةية دةبَيت لةِسَيطةى ِسةفتاسةكانى وهذاَلةكانةوةبَيت.طةسةتا ئةم  -2
دواتش واوؤطتا يةوَلذةدات لةِسَيطةى كؤبونةوةى دايكاى و باوكانةوة, ِساظةى  -3

ى ئاوادةكشاو صانياسييةكاى كَمَيصةيةكى تايبةت ِسةفتاسى وهذاَلةكاى بكات و لة
)تَيهوطى  (وةسبطشَيت )كؤكشدنةوةى صانياسى صؤستش لة دايك و باوكبكات.تؤواس

  (.باخضةى وهذاآلىصانياسى وهذاَلى 
يةك, يةَلظةنطانذنى دسوطت بؤ وهذاَلةكاى بكات, تا بضانَيت ييض ةيةووو وان -4

)يةَلظةنطانذنةكاى لة تَيهوطَيكى تايبةتى  وتو و ثَيصضوونَيك ِسوودةداتوثَيصكة
 بكشَيت(. واوؤطتا تؤواس

 

 ةسييةوة:ئةسكى واوؤطتا لةِسووى يوندووةم: 
 وَيهةى وهذاَلةكاى كؤبكةوة. -1
 .لةطةَه ِسؤرو بةسواسى كَيصانةكةى بكة طةو رووسةكةى تؤواسوناوى وهذاَلةكة بهو -2
 طة )تؤواسبكة(.ولةثصت كاسةكة, يةووو قظةو تَيبيهى وهذاَلةكة بهو -3
طة, وةك: وَلةكة بياى نوكذا ض تَيبيهييةكت يةية دةسباسةى وهذاوطَيكى بضولة تَيهو -4

 ثةيوةنذى بةكة كة)ِسةفتاس(,جوَلةى دةطت, جةطتة, وهذاَلة جوآلنةوةى
 يَيَمكاسييةكانييةوة يةية.

يةنذَيك , كة تَيبيهى طؤِسانكاسييةكاى بكة, تَيبيهى شَيواصى وهذاَلةكة بكة, بةوةى -5
بةسيةوى وهذاَلةكاى كؤبكةيتةوة, تا بتوانيت ثةيوةنذى بذؤصيتةوة لةنَيواى شَيواصى 

 يةوَلبذةيةسوةيا ى وهذاَه لةم قؤناغةدا. شَيواصى كاسكشدنى يونةس وهذاَلةكةو
 جيابكةيتةوة. (و ناِسَيك و باصنةيى و ناولَيهاىيَيَمكاسى ِسَيك )

ى لةطةس وهذاَلةكة لةكاتى ناولَيهانذا دةيكةى, كاسيطةس, كة تَيبيهى ئةو ِسَيهىاييانة بكة -6
 ثَييًةَلذةطتَى دواى ِسَيهىايى كشدنةكة., كة وهذاَه كشدنى يَيىاكانىبةيؤى بةساوسد
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 نيطاسكَيصاى لةطةسثصت

 (2-2)وَيهةى 
 

˛:1ضاالكى 
يةه بؤ وهذاَلةكاى بِشةخظَيهة, تا بتوانو لةِسَيطةى طَيشِانةوةى ضريؤك لةباسةى خَيضانةكانيانةوة 

بضانة باوكى ض كاسةيةو  اوا لة يةكَيك لة وهذاَلةكاى بكةلة خؤياى بكةى, بؤمنوونة د طوصاسشت
يةسوةيا لَيى بجشطة  بؤ خةَلك؟ثيصةكةى ضيية؟ لَيى بجشطة ئةم ثيصةية طوودى ضيية 

بكات بة  طوصاسشتتا بتوانَيت بة ئاصادى  ,دايكى ض كاسَيك دةكات؟ بواس بة وهذاَلةكة بذة
 جاس جاسة خؤشت ياوكاسى ثَيصكةط بكة.يةسوةيا شِانةوة, نيطاسكَيصاى و  طَي

˛:2ضاالكى 
يةوَه بذة, وهذاَلةكاى بة 
ضةنذيو جؤس و شَيواص نيطاس 
بكَيصو, با يَيضوو تواناى 

 كاسى خؤياى تاقيبكةنةوة, وةك
, دووةم وةك ضَيز ىيونةس

 وةسطشتهَيك و طةوةيةكى خؤط
كاغةصةكة لة رَيش وَيضةكة بذةو 
با بةدسَيزبوونةوة لةطةس ثصت 
نيطاسةكاى بكَيصو, تا بضانيني و 
 ببيهني, وهذاَلةكاى دةتوانو.

 (2˛2)وَيهةى 
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(1-1) 
 .ياى. بةتايبةت وَيهةى دايك و باوكوبؤ بكَيص انتكة, وَيهةى ئةنذاوانى خَيضانةكةيداوا لة وهذاَلةكاى ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /           /                                         رووسى:                                         ناو:                         
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(1-2) 
 .هةى طةسجةم ئةنذاوانى خَيضانةكةياى  بكَيصوبكة, وَي لة وهذاَلةكاىداوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /         /                                   رووسى:                  ناو:                                                 
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(1-3) 
 دةكات. اىصؤس دَلخؤشت, كة ,وم بؤ بكَيصانةوَيهةى ئةو شتداوا لة وهذاَلةكاى بكة, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /         /                                   رووسى:                           ناو:                                      
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(1-4) 
دةكات,  ياىدةكات, ياى نيطةسان ياىيةساطان, كة ,وبؤ بكَيصَي انةبكة وَيهةى ئةو شت اىداوا لة وهذاَلةك

 دةدات. ياىياى ئاصاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /           /                                      رووسى:                            ناو:                                   
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(1-5) 
 بذوَى. اىدواتش لةطةس وَيهةك ,ىحةصى ثَيذةكة ؤياىخ, كة وبكَيص انةهئةو وَيداوا لة وهذاَلةكاى بكة, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /            /                                    رووسى:                       ناو:                                         
باسةى  ناخى وهذاَلةكة تيَبطةيت و بةتةنيا لةطةهَ وهذاَلةكة طفتوطؤ لة ئةطةس ويَهةكة بووة جَيطةى طةسنخ و تَيشِاوانت. يةولَبذة لة

 ةخصةو دَلهيايى صؤستشى ثيَبذة.بدسوطت نةكةيت و ئاساوى ثيَبنى لةطةس وويَهةكةوة بكة, بةآلم بةو وةسجةى فصاسى دةسو
 يةولَبذة وهذاَلةكة لةباسةى ويَهةكةوة بؤت بذوىَ.
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(1-6) 
 ؟وض وَيهةيةك بكَيص انتاى خؤشة ياوِسَيك اىثَيتداوا لة وهذاَلةكاى بكة, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /           /                                                                    رووسى:                                             ناو:                  
 ؟ بكَيصَيت ةت ئةم ويَهةيةجشطة, بؤضى ثَيت خؤشة ياوسَِيكلة وهذاَلةكة ب
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ˇ:3ضاالكى 
بؤ هةر مهدالَيَك, فايليَكى 
سجى بةقةبارةى كاغةزى 

A4   دةزويَكى ثيَوةبكةو
بة ثيَضةوانةوة بةملى 

مهدالَةكةى دابكة, دواتر  
وا لة هاورِيَكةى بكات با دا

 ويَهةى خؤيت  بؤ بكيَشيَت
لةسةر كارتؤنة سجييةكة, با 

ية, مهدالَةكان ئةم ضاالكي
بؤ يةكرت تةواو 
ˇ(3̌ 2 بكةن.)ويَهةى

 
  

 
 
 
 
 
 ئاوانخ لةم ضاالكيية:

 ةكرت.لةطةَه ي ثةيوةنذيطشتو  -1
 خؤطوجنانذى و ثَيكةوةيةَلكشدى. -2
 خةياَلكشدى. و تَيبيهيكشدى -3
 بةطةسبشدنى كاتَيكى خؤط. -4
 خؤنوانذى. -5
 ثيصانذانى تواناى كاس. -6
 ِسايَيضانى لةشةكى و عةقَمى. -7

 (3-2)وَيهةى                                                              
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 دووةموانةى 
 بة نيطاسكَيصاى.  ىيتةوةس: دةسبشِيهى يونةس

 يؤكاسى طةسيةَلذانى كَيصةو ضاسةطةسكشدنىبابةت: 
 وةبةطت: سَِيهىايى بؤ واوؤطتا

 
 كَيصة ضاوةِسوانكشاوةكاى

, كؤوةَلَيك كَيصة ذا, لةطةَه وهذاآلنى رَيشتةوةنى خوَيهذنبةسَِيض, لةيةكةم ضاالكيذاواوؤطتاى    
اسبيت و صانياسى سِاطت و دسوطتت البَيت, تا بةسؤكت دةطشى و ثَيويظتة ثَيض ِسوودانياى ئاطاد

 بيتةوةو ضاسةى طوجناوياى بؤ بذؤصيتةوة, تا صياى بة وهذاَلةكاى نةطةيةنَيت. ببةِسووياى وبتوانيت ِسو
      

بةسضاو, تا بتوانيت لَيياى  ى رَيش تةوةنى خوَيهذنت بؤ دةخةيهةضةنذ كَيصةيةكى باوى وهذاآلن دالَيشة       
ثَيويظتة بة بؤية كةطايةتى وهذاَه صؤس يةطتياسة, لةوانة, نيت يةبَيت لةباسةيانةوة. وتَيبطةيت و بةسضاوِسو

خشاث بةطةس  يةس فةساوؤط كشدنَيكضونكة ؤشى نةكةيت. وسياييةوة واوةَلةى لةطةَلذا بكةيت و فةساو
ظتة ثَيوي ريو خةياَلى دةشَيوَيهَى. كةواتةذةدات و بةى تَيكشكَيتةوةو ئايهذكةطايةتى وهذاَلةكةدا دة

ئةو كَيصةيةى الى تؤ ييض بةيايةكى نيية, ئةوا الى بريو يضسى وهذاَلةكة  كَيصةكاى بةطادةيى وةسنةطشيت و
َلَيك كَيصةى كؤوة تى طةوسة نقوم دةكات(. لَيشةداك, كةشو)كونى بضو س طةوسةيةو نابَيت لةيادياى بكةيتصؤ
ضاسةياى بكةيت و كةوَيك لة  ةوةتوانى لةسَِيطةى ثةسوةسدةى يونةسة بةس ديذةت, تا بى وهذاآلنة دةخةيهباو

ييةكى طشثَيويظتى بة ثصودسَيزى و ئاساو طئةم كاسةبَيطوواى كةيتةوة. * وهذاَلةكاى كةو(تاوطريى)ةفتاسو ِس
وةكو يةك  ,يةووو وهذاَلةكاى جياواصى تاكايةتى لة يادنةكةيت و , كةبةسدةوام يةية. بريت نةضَيت

يةووواى وةكو يةك نيية. كةواتة بؤ يةس وهذاَلَيك  لةشةكىبريناكةنةوةو تواناو طةشةى بريى و يضسى و 
 تَيِشوانني و تَيفكشيهى جياواصواى دةبىَ. 

لةيةكةم  ئةطةسباشى لةوهذاَلةكاى تَيذةطةيت.  بةستةكى وهذاَلةكاى دةبيهيت, ئيهحا بة لةكاتى كاسداتؤ       
وانةدا ضاسةى طشفتى وهذاَلةكاى بكةيت, ئةوا لة تةوةسةكانى تشو وانةكانى تشدا ئةم كَيصانة ِسوونادةنةوةو 

 وهذاَلةكاى خؤياى كَيصةكانى خؤياى ضاسةطةس دةكةى و بةباشى خؤياى سَِيكذةخةى.
 

 -2ى ئاساس, ضدةصطا وةطعود حمةوةد,ى عةسةبى بةكاسياتووة. صاساوةطاصى ثَيوانة, شى وشةى )انفعاه(لةب: *تاوطري
 210ال -يةولَيش
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 بؤضى لةم ثِشؤطشاوةدا طشنطيىاى بة كَيصةكانى وهذاهَ داوة؟
 

 يؤكاسى طشنطيذامناى لةناو ئةو ثِشؤطشاوةدا بؤ ئةم يؤكاسانة دةطةسَِيتةوة:
 

ةوة ئاطاى ضاسةطةس دةكشَيو, بةآلم ئةطةس صانةى ِسووبةِسووى وهذاَه دةبهئةو كَي -1
دسَيز بَى ئةوى ضاسةطةسى ثَيويظتى بؤ  فةساوؤط بكةيو بؤ واوةيةكى دووسوةكة كَيص

بذؤصيهةوة, ئةوا دةبَيتة يؤى طةسيةَلذانى ِسةفتاسى نةخواصساو لةاليةى وهذاَلةكةوةو 
تَيكضوونى  يضدواتش كاسيطةسى خشاث لةطةس وهذاَلةكة بةجَيذةيَيَمَيت و دواتش

, كة شرياصةى ِسةفتاسى وهذاَلةكاى طوجناوو نابَيت بؤ ئةو ريهطةو كؤوةَلطةيةى
كوسد دةَلَيت )بشيو تا قوَلرتبَيت, ضاسةطةسكشدنى يةسوةيا  وهذاَلةكةى تَيذا دةريت.

 طةخترت دةبَيت(.
كانذا شى كَيصة دةبَيت ناتوانَيت بةشَيوةيةكى ِسَيكوثَيك لة ضاالكييةوكاتَيك وهذاَه تو -2

 بةسدةوام بَيت و تواناى طةسجنذانى ناوَيهَيت و خةياَلى دةِسوات.
نةكات, ئةوا  ياىطشنطى بة كَيصةى وهذاَلةكاى بذات و فةساوؤش باخضةى وهذاآلىئةطةس  -3

ى صؤستش دةكةى يكةياى خؤشذةوَيت و يةطت بة دَلهياباخضةى وهذاآلنوهذاَلةكاى صياتش 
 خؤشةويظتى صؤستش بؤ كاسةكة دةسدةبِشى. و لة ضاالكييةكانذا يةوَلى صؤستشو

ثَيويظتة واوؤطتاى وانةى يونةس وا بكات لة ثالى و ثِشؤطشاوةكةيذا ياوكاسى وهذاَه  -4
كة  بكات بؤ صاَلبووى بةطةس كَيصةكانيذاو ضاسةطةسى طوجناوياى بؤ بذؤصَيتةوة,

ساوةيى ضاسةطةسى كَيصة دةبَيتة يؤى ثتةوكشدنى ئاطتى توانظتى كا بةدَلهياييةوة
بريكشدنةوةو صانظتى وهذاَلةكة و دواتش وا لة وهذاَلةكة دةكات لة ئايهذةدا خؤى 

 ئةو ريهطةو كؤوةَلطايةى تَييذا دةريت ضاسةطةس بكات.كَيصةى 
نَيواى  ثةيوةنذى بةيَيض لة ذاباخضةى وهذاآلنضاسةطةسى كَيصةى وهذاَه لة  طشنطيذاى بة -5

كاسيطةسى  طئةم ثةيوةنذيية .دسوطتذةكات و خَيضانى وهذاَلةكةدا باخضةى وهذاآلى
طهوسةكانى  بَيطوواى, بة يؤيةوة باط لةطةس ريهطةى فَيشكاسى وهذاَه دسوطتذةكات و

 دةبِشَيت و دةكةوَيتة كؤآلى و شاسو وآلتةوة. باخضةى وهذاآلىثؤه و 
ئةو ضاالكييانةى تَيشبوونى ثَيذاويظتييةكانى وهذاَه لةخؤ دةطشَيت و كَيصةكانياى ضاسةطةس  -6

ثالنذاناى و ئاصادى دةكات, بةم كاسة طةشة بة تواناكانياى دةدات بؤ كاسكشدنى بة يةسةوةص و 
يةسوةيا ِسَيض لة بريوبؤضوونى جياواص دةطشَيت و دواتش  ةطشتو.ِسةخه بريوِسا دةسبِشيو و

  ى باط دةطشَيتةبةس لة ناو ريهطةو كؤوةَلطاكةيذا.ِساطتةئا
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 جؤسى كَيصةكاى
 

 واوؤطتا وَيهةكةم تةواو كشد.
 

ضاودَيش, طاَلتة بة وَيهةى وهذاَلةكة , ياى نابَيت واوؤطتاواوؤطتا وَيهةكةم تةواوكشد.       
ت وهذاَلةكاى يةطتياى يةية, دةبَيت ئةوة بضانَي (4-2)وَيهةى لةطةس ئةوةى وَيهةكة دةسبِشى ييض نيية. بكات

ة ئةوةية ضؤى لةسَِيطةى وَيهةكةو تؤ يةواى ئةو يةطتة لة وَيهةكةدا ِسةنط دةداتةوة. ئةوةى لَيشةدا طشنطة بؤ
َيهيية  دةضيتة ناخ و دَلى وهذاَلةكةوة؟ شاساوةيةى ضؤى لة كؤدو يَيىاكانى ناو وَيهةكة تَيذةطةيت و ئةو ًن

بريت نةضَيت يةسوةيا  ى.ى يَيَن و ِسةنطةكانةوة كَيصاونوهذاَلةكة لة سَِيطةكة  ئاشكشاى دةكةيت؟يةيةتى 
ئةطةس كؤدى خةصَيهةكة نةصانيت, ئةوا ناتوانيت دةسطاى خةصَيهةكة  ,وةك خةصَيهةيةك )قاطة( واية ,ذاَهوه

َيهى ِسةنط و ييََمكاسيية كانى وهذاَلةكة نةصانيت, ئةوا يةسطيض بكةيتةوة. كةواتة ئةطةس وةك واوؤطتا لةكؤدو ًن
َيهى وهذاَلةكة بةسيت و  ناتوانيت ثةى بة ًن

 خى خبوَيهيتةوة. كةواتة ثَيويظتةنا
وهذاَلةكة نةشكَيهيتةوةو ثشطياسى لَيبكة 
 لةباسةى وَيهةكة, تا ِسوونكشدنةوةت ثَيبذات.

ئةوا  ونكشدنةوةشى ثَيهةدايتئةطةس ِسو
َى و بضانة خؤت بةدواى يَيىاكانذا بطةِس

 دةسبشِيو لةضى دةكات؟ لةم وَيهةيةدا
ئةو ةكى تونذ دةبيهني بةتايبةت يتاوطريي

 Attention Deficitوهذاآلنةى لة جؤسى 
Hyperactivity Disorder. (ADHD)                                 (4-2)وَيهةى 

شمؤقو لة ِسةفتاسداو تواناى داى بةخؤداطشتو و  طةسنخ(. ئةم جؤسة وهذاآلنة)وهذاَلى فشةجوَلةى كةم 
واوؤطتاو ضاودَيش يةساطاى  بىَ ئاواجنو و ناصانو بؤضى و لةثَيهاوضيذا ِسةفتاس دةكةى. خؤسَِيكخظتهياى نيية.

يََميتةوة دةكةى. واوؤطتاو ضاودَيش بَي ئووَيذ دةبو لة كؤنرِتؤَه كشدنياى. ثَيويظتة ئةم وهذاآلنة  لةرَيش ًب
. و بةكاسى ياوبةط طةسقاَلياى بكةيةويصة ضاوَيكت لةطةسياى بَيت  يةكةم يةنطاوىوةك َلى خؤتذا, كؤنرتؤ

 ئاطات لَيياى بَيت صةبش لة وهذاَلةكانى ياوسَِيياى نةدةى, ياى صياى و ئاصاس بةخؤياى نةطةيةنو. 
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 , شةسووطؤشةطري وهذاَلى ناوؤ,
 

ناخى خؤى دةسبشَِيت. شةسم دةكات,  دةصانَيت, بةآلم ناتوانَيت, (5-2)وَيهةى  ئةم جؤسة وهذاَلة       
دةبيهَى لةناو  . خؤى بة ناوؤو تواناى ِسووبةِسووبونةوةى نيية يةطت بةكةم صانى دةكات دةتشطَيت,

ى. يةطت دةكات ئةوانى تش صؤس دةصانو وى و نةى ناطيوووةوثَيض نةى ديتو لة, كة كؤوةَلَيك وهذاَلذا
واوؤطتا ئةو فةساوؤط دةكات. صؤس جاس ئةم وهذاآلنة  و ثَيى وايةى بةكةم دةبيهىَ و ئةويض ييض. خؤ

 كاسى يونةسياى ال ناوؤيةو حةصى ثَيهاكةى, بؤية بةحةصةوة كاس ناكةى و كاسكشدنةكة فةساوؤط دةكةى. 
 

 ؟ةوةتئةم وهذاآلنة ضؤى دةناطي
وهذاآلنة رواسةياى كةوة لة ئةم جؤسة        
لةضةنذ دانةيةك تَيجةسِ ناكةى. كاتَيك  وثؤلذا

 وهذاَلةكاى دةكات وَيهةي داوا لةواوؤطتا 
, ئةم وهذاَلة ييض وَيهةيةك بكَيصو داواكشاو

, ئةطةس واوؤطتاط داواى لَي ناكَيصَيت
وَيهةبكَيصَيت ئةوا يةكظةس  بكات

 ئةطةس واوؤطتا ناصامن دةبَيت, وةآلوةكةى
 (5 -2)ويَهةى                                                                                               

َيهَى بؤ كَيصانى وَيهةكة, ئةوا   صؤس فصاسى بؤ ًب
ى توِسةدةبَيت و دةطت دةكات بةطشياى, يا

بةدةنطى بةسص بة  و دةبَيتخشاثى بةستةكى 
وة, ياى طةسى ِسووى واوؤطتا دةوةطتَيتة

خؤى دادةخات و طةيشى واوؤطتا 
 (6-2)وَيهةى ناكات.

 
 

                                                                                         (  6-2)وَيهةى                                                                                               
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                                                                                                                           بؤ ضةنذ يؤكاسَيك دةطةِسَيتةوة: ,يؤكاسى دسوطت بوونى ئةم جؤسة كةطايةتيانةى وهذاَه
 

 لةباسنيية.لةناو خَيضانةكةيذا ريهطةى طةشةى ئةو وهذاَلة  -1
ئةم  ياى نؤبةسةكاى ,تَيكةَه نةبووى بةكةطانى تش, يةنذَى جاس وهذاَلة تاقانةكاى -2

نياى بة وهذاآلنى تشو صؤس ناص وجؤسة ِسةفتاسانة دةنوَيهو, بةيؤى تَيكةآلو نةبو
تا  ,نى تشطى داى و باب لة وهذاَلةكةياىوبوثَيذانياى لةاليةى دايى و بابةوة, ياى 

ياى  ,نايَيَمو لةخؤياى دووس كةوَيتةوةمبَيهَيتةوة,  طاغ و تةنذسوطتىبة 
 وهذاَلةكةياى بةكاسى دةيَيهَى., كة يةطتياسى بةسانبةس يةس كةسةطتةيةك

تايبةمتةنذى بؤواوةيى وادةكات كاسيطةسى لةطةس وةضةى نوَى دسوطت بكات و  -3
 كةوى.دةلَيكةوتةكانى لةو وهذاَلةدا دةس

 لة طةِسةك و فَيشطة.  نةبوونى ياوِسَى -4
 يةبَيت.ياى كؤوةآليةتى  ,وانةية كَيصةى خَيضانى لة -5
 ياى ياسيكشدى نةكات. ,وانةية حةص بة وَيهةكَيصاى لة -6
بَيت ووداوَيكى نةخواصاسو بووِس, ياى نىوشى شَمةرانَيكى دةسووةوانةية توياى ل -7

وودةدات, توشى ئةم دابِشانة داوى نةخواصساوياى لةبةسضاو ِسو)ئةو وهذاآلنةى ِسو
 داوى ئؤتؤوؤبين...(.ووةك: كوشنت, شةِس, ِسو دةبو

ئةطةس ضاودَيشى ِسةفتاسى ئةم جؤسة وهذاآلنة بكةيو لة ثؤه و طؤِسةثانى فَيشطةدا, دةبيهني ئةم وهذاآلنة 
ذا باخضةى وهذاآلنياوسَِيياى نييةو تَيكةآلوى وهذاآلنى تش نابو و كةوذووى. ئةطةس لةطؤِسةثانى 

دةكات و ةو طةيشياى وئةوا ئةو لة طؤشةيةكى طؤِسةثانةكة دانيصتو  اى سِابكةى و ياسيبكةىويةوو
                                                                   كَيصة.  لة ثةسَيض بطشَيتوةك ئةوةى خؤى  خؤياى لَيبةدووس دةطشَيت

 
 ئةسكى واوؤطتا:

ِسَيطةى  لة بكاتكَيصى ناو ضاالكيةكانى ثؤىل لةطةس واوؤطتا ثَيويظتة بةيَيىهى ئةم وهذاَلة ثةل     
تا وةك ئةنذاوَيكى ضاالك دةسكةوَيت  ,وهذاَلةكانى تشةوة خبشَيتة ناو ضاالكيةكانةوةو ياى بذسَيت

. ئةو شةسم و تشطةى يةيةتى ةوةنى بؤ دةطةسَِيتوخؤبو ى بِشوا بة)ضاالكى ناو طشوث(, تا يَيض
 نةكات و وهذاَلةكة وخؤى وانذو ذةسبضَيت. بةآلم ئةطةس واوؤطتايةتى لَينةوَيهَيت و تاكَيكى كؤوةآل
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خاتة دةسةوةى ضاالكيةكانى ناو ثؤه و دةسةوةى ثؤه, ئةوا كاسَيكى باط ناكات يب ت وفةساوؤط بكا
سكةوتهةوةيةتى لة ريهطة سِاطتةقيهةكةى ودو وخانى يةكحاسى وهذاَلةكةيةوةشى ِسوجناوةكئةو 

 .وهذاَه
 

 ضاسةطةس:
 واوؤطتا يةوَلبذات لة بريى وهذاَلةكة ئةم دةطتةوارانة بطؤسَِيت:وةك يةنطاوى يةكةم ثَيويظتة    
 (دةصامن)  ←بؤ    (ناصامن)
 (دةتوامن) ←بؤ   (ناتوامن)

لةسَِيطةى وتىانةبةخصني بة وهذاَلةكة, بةيؤى خؤشةويظتييةوة دةتوانني ببيهة جَيطةى باوةِسى 
 .وهذاَلةكة تا باوةِست ثَيبكات, يةوَلبذة ببيتة ياوسَِييةكى سِاطتةقيهةى وهذاَلةكة

 

 ئةجنام:
يَيذى يَيذى وهذاَلةكة دةكةوَيتة طةسكاسو نيطاسةكة دةكَيصَيت بةكةوَيك تشطةوة, بةآلم وسدة وسدة     

ناو  لة و كؤوةآليةتىتَيكةآلوى كاسى يونةسى دةبَيت و دةبَيتة وهذاَلَيكى ضاالك و خؤِسَيكخةس
 طشوثةكةيذا.

 

ضى  ئةطةس ضاسةطةس و ياوكاسى ثَيصكةط نةكشَيت ةيئةم جؤسة كةطايةتي 
 ِسوودةدات؟

نة: كاتَيك تةوةنى دةطاتة قؤناغى وئةم وهذاَلة طةوسةشبَيت بة شةسوهى و طؤشةطريى دةوَيهَيتةوة, بؤمنو      
ِسةفتاس ى ثةيوةنذى طشتهى الواص دةبَيت و وةك وشؤظَيكى كؤوةآليةتى ناتوانَيت اتوانثةميانطة... , ياى صانكؤ
 ؤىض دةكات و ناصانَيت شةسوا طوسيةَلذةطةسَِيت و دةوى تةتةَلة ئةوا لة تواناى طفتوطؤى نابَيت و ,بكات

كض( ياى  ,)ئةم كةطة كوسِبَيت انَيكى صؤس ِسوو لةواَلياى دةكاتياى كاتَيك ويو ,وةآلوى بةسانبةسةكةى بذاتةوة
نضيك , ياى س, ياى يةسكةطَيكى دووسوهَ, ياى وام, ياى ثوخا)خؤى لة ويوانةكاى دةشاسَيتةوة, ئةطةس ويوانةكة 

 . اتةوةنضيك بك خؤياى ىَل و خؤياى ثيصاى بذات ت, ناتوانَي(بَيت
 

 :ئةوا وهذاَلةكة ضاسةطةس بكشَيت ئةطةس
 

دايك( , ياى ياى شوَيهكاسى باوك –دوكاى  لة –واَلةوة  لة –فَيشطةئةم وهذاَلة لةكاتى خؤيذا )لة        
ةوة ضاسةطةسى ثَيويظت وةسبطشَيت  لةِسووى ياوكاسى يكةطة نضيكةكاني, ياى وةلةاليةى واوؤطتا
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دةكات لةئايهذةدا وهذاَلَيكى  وابةوةط يةلِشةخظانذى بؤى,  وشدى و ثصتطريى كشدنى وهذاَلةكةك
و  وةك تاكَيكى تةنذسوطت ,بضؤصو طوسجوطؤَه و ضاوكشاوةو كؤوةآليةتى دةسبضَيت و دواتش دةتوانَيت

 (7-2)وَيهةى يةَلظوكةوت بكات لةو ريهطةيةى تَييذا دةريت. كؤوةآليةتى
كشدنى صى يةية لة طةشةثَيذاى و نةشومنابؤواى ِسووى بؤوة ثةسوةسدةى يونةس, نةخلَيشةدا,      

بكات,  وةك ئةنذاوَيكى بةكةَلكى ناو كؤوةَلطة ِسةفتاس ,بتوانَيت لَيذةكات ىوا و كةطايةتى وهذاَه
انى خؤشبوَيت و طيانى ياوكاسى و لَيبوسدةيى يةبَيت وبتوانَيت خضوةت بة كؤوةَلطة بكات و يةوو

ةكى بةيَيضو كؤوةآليةتى, يةطت ياى, لةكؤتايصذا دةبَيتة خاوةى كةطايةتيوبةسانبةس يةوو
وهذاَه و  ى. وهذاَلَيك و دووشبةسانبةس خؤى و بةسانبةسةكة بةلَيجشطشاوَيتى و لَيجشطيهةوة دةكات

 .كاتضةنذيو وهذاَه كؤوةَلطةيةكى جواى و تةنذسوطت بهيات دةنَيت و ئايهذةى وآلت طةشاوةتش دة

 (7-2)وَيهةى 
 ثَيويظتة. ثَيصكةشكشدنى ياوكاسى لةاليةى ضاودَيشو واوؤطتاوة بؤ وهذاَلةكاى
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 نيطاسكَيصانذابةسى دةبةطيَت لة وئةو وهذاَلةى ثصت بةدةوسو
)ئةم جؤسة  داواكشاو بكَيصو وَيهةي بة ئاصادانة وهذاَلةكاى دةكاتكاتَيك واوؤطتا لة ثؤلذا داوا لة       

ذا ثصت بة يةوَلذةدةى لةكاتى وَيهةكَيصانوهذاآلنة لة ثؤلذا سَِيزةياى دياسيكشاوة(, وهذاَلةكاى 
ئةوا ئةويض طوَلةكة  وئةطةس كضةكةى تةنيصتى طوَلَيكى كَيصابو: منوونة بؤ ةطنتبدةوسوبةسياى ب
)كؤثى دةكاتةوة(, دواتش طةيشى دواى خؤى دةكات, ئةطةس ياوسَِيكةى وَيهةى  دةكَيصَيتةوة

ئةم جؤسة لة سِاطتيذا  ةكة دةكَيصَيتةوة,وى دةكاتةوةو خانويخانوَيكى كَيصابوو ئةوا ئةويض الطا
نرتؤَه دنةوةية, ئةطةس كؤالطايى كش

 ئةوا لةاليةى واوؤطتاوة نةكشَيت
ةكى لةسصؤك الى يكةطايةتةي

 تا كة وهذاَلةكة دسوطت دةكات,
نيض وهذاَلةكة ناتوانَيت  وطةوسةبو

 ييض بشِياسَيك بَي ثشس كشدى بذات,
وةسطشتهى سِاى ياوسَِيكانى  بَيياى 

ثَيآلوَيك , ياى كناتوانَيت كشاطَي
دانى )تواناى بشِياِس.لةباصاس بكشَِيت

                                                                                            (8-)وَيهةى ب                                                     (8-2وَيهةى )وةك  الواص دةبَيت(.
 

 ئةسكى واوؤطتا:
 ذانبكات, يانياى بذات و ثشطياسى ئةوةياى لَي بكات لةكاتى وَيهةكَيصاتَيلةو جؤسة وهذاآلنة  واوؤطتا ثَيويظتة      

؟ بة ضى دَلخؤشو؟ خاوةنى ضني لةواَلةوة؟ ياى فَيشطة ض جؤسة طولََيكى تَيذا ِسواوة؟ حةصياى لة ضيية؟ بةضى طةسطاوو
تةوة يةكَيك لةم ثشطياسانة وةآلم بذا بةطةسثةسشتى واوؤطتا حةصياى لة ض جؤسة ويوةيةكة؟ دواتش وهذاَلةكة دةتوانَيت

, لة ويَهةكَيصانذا, ياى لة دةسبشِيهةكانيذا دةكات خةياَه و بريى خؤى خباتة طةِسوو. ئةوة والة وهذاَلةكة بة نيطاسكَيصاى
ةكى بةيَيض يكةطايةتيناخى وهذاَلةكةدا   لة ذايكؤتاي لة .ثصت بة بؤضونةكانى خؤى ببةطتَىلة بشِياسدانذا ياى 

ةوة ثيَ يى لةسصؤك لةِسووى كةطايةتيدسوطت دةبَيت بة طةسثةسشتى و ضاودَيشى واوؤطتاو واَلةوة. ئةطةس نا, وهذالََيك
تا وشدى لةطةَلى دةبَيت )خوى شريى  وة كةطايةتيةكةيذا ِسةنط دةداتةوةبوو ئةم لةسصؤكيية لط طةوسةكة  دةطات,

يانا بؤ باوكى دةبات و يةويصة داواى ياوكاسى لَيذةكات(. ئةم  , ثصت بة دايكى دةبةطتَى  و كوِسيةتا ثريى(. )كض
 بووى(.ولةاليةى واوؤطتاو واَلةوة )بة كةوَيك وانذو ثَيخظنت يةيةجؤسة وهذاآلنة ثَيويظتياى بة سَِيهويَهى و طةس
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 ئةو وهذاآلنةى نيطاسناكَيصو و بةشذاسى ناكةى
 

   ئةم وهذاآلنة ضؤى دةناطيتةوة:
يانذا خؤى حةشاسداوة. دةلةسصى, دةسوونتشطَيكى كوشهذة لة  (9-2)وَيهةى وهذاآلنة,ئةم جؤسة       

بؤ خؤدةدصنةوة لة كاسكشدى. وةك جؤسى وهذاَلى شةسوو واية, بةآلم تايبةمتةنذييةكانياى جياواصة. 
ثةجنةى منوونة, يةيانة 

دةوزىَ, ضاوى دةكوشىَ, خؤى 
 , ياىكشاطةكةى, ياى بة ثشضى

طةسقاهَ خؤى قؤثضةكةى  بة
دةكات. خةياَلى ِسؤيصتوةو 
ئاطاى لةوانةكة نيية. يةطت و 
يؤشى لةناو ثؤلذا نيية. ييض 
نيطاسَيك ناكَيصَيت و دةَلَيت 

ضى؟ بة, ياى ناصامن,, ياى يا,
    وةآلوت دةداتةوة. 

 (9-2ى )وَيهة                                                                                
 ضاسةطةس:

, ئةطةس لة تةنيصت خؤى داياى بهَيت ووسرَيهَيتبةنةسوى ئةم وهذاآلنة ب ثَيويظتة واوؤطتا      
بانطياى  , تا صوو صوو بةناوى خؤياىوهذاَلَيك ناوى بة طةسطيهطييةوةبَيت( )يةسباشرتةو ثَيويظتة 

ئةوةية بةناوى خؤياى بانطياى بكةيت, تا وهذاَلةكة  ك لة ضاسةطةسة صؤس بهةِسةتييةكاىبكات. يةكَي
بضانَيت لةيادت نةكشدووةو طشنطى ثَيذةدةيت. لَيشةوة كةطايةتيية سِاطتةقيهةكةى ئةم جؤسة وهذاآلنة 

كشدى و يَيهانة ناو ضاالكيية جؤساو ئاسِاطتةدةجوَلَيت و دةكةونة طةس سَِيِشةوى خؤياى, بةآلم بة 
اى خةيتة رَيش ئةسك و كاسى نوَيياى ثَي بذةيت, واتة بي وبةط و طشوثذاكاى لة ناو كاسى ياجؤسة

بةسثشطياسيةتييةوة ئةوا وهذاَلةكة ضاكرت يةطت بة دَلهيايى صؤستش دةكات و وسدة وسدة يةوَلذةدات 
 ئةويض بةشذاسيبكات و نةخصى يةبَيت لة ضاالكييةكةدا. 
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 ةنط, وشياس, صيشةك, بة ئاطاوسيا, ضةل  :وهذاَلى
 

 ئةم وهذاآلنة ضؤى دةناطيهةوة:
ئةم جؤسة  بكَيصو. داواكشاو بةئاصادى وَيهةي لةثؤلذا داوا لةوهذاَلةكاى دةكاتكاتَيك واوؤطتا        

وآلوذانةوةى خَيشاياى  وهذاآلنة يةكظةس لة وتةكانى واوؤطتا تَيذةطةى و دةطت دةكةى بةكَيصانى وَيهةكة,
طشنطى  (10-2)ويَهةى .اتنكشدنةوةى صؤستش بكوداواى ِسو بَي ئةوةى بطةسَِيتةوة بؤ واوؤطتاو دةبَيت,

ئةطةس واوؤطتاو ضاودَيشةكاى طشنطياى بة وهذاَلةكةداو فةساوؤشياى واوؤطتا لَيشةدا دةسدةكةوَيت, 
 وةك: ذةيةكى طةط لة وهذاَلةكة بكةضاوةسَِيى ئايه نةكشد, ئةوا

 .ةبَيتوهذاَلَيكى ياوطةنط د -1
 .وهذاَلَيكى ضاالكرتواى دةطت دةكةوَيت -2
 .ئاواجنى ِسوونرت دةبَيت -3
 .داياتووى دياستش دةبَيت -4
 .كةطايةتى بةيَيضتش دةبَيت -5
 .تواناى خؤطوجنانذى و خؤِسَيكخظتهى صؤستش دةبَيت -6
 .طوود بة كؤوةَلطة دةطةيةنَيت -7

 
وهذاَلةكة يةطت بة دَلهيايى صؤستش  لةم وَيهةيةدا, دةسدةكةوَيت واوؤطتا وهذاَلةكة فةساوؤط ناكات و

دةكات, ئووَيذى كاسكشدى و 
ئايهذةى خؤى بةباشى دةبيهَيت 
و حةصى بؤكاسةكة صؤستش 

وةطتانى واوؤطتا دةبَيت.
بةدياس كاسى وهذاهَ, وتىانة 

 صسؤتش دةكات لة نَيوانيانذا.
 

                                                   
 (10-2)وَيهةى                                          
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 ضى ِسوودةدات؟ فةساوؤط بكات ئةطةس واوؤطتا ئةم وهذاَلة
 

جاسى وا يةية واوؤطتا ثَيي واية وهذاَلةكاى بةتواناى و ثَيويظتياى بة ياوكاسى واوؤطتا نيية,        
شدى طوَيخظنت و فةساوؤشكات, ضونكة وهذاَلةكة يةطت بة ثصتئةوا واوؤطتا يةَلةيةكى طةوسة دةك

دةطةسَِيتة اَلةكة بةسةو ثَيصةوة يةنطاو بهآ لةجياتى ئةوةى وهذبؤية  دةكات لةاليةى واوؤطتاكةيةوة
هادات, ةكاتةوة وادام واوؤطتا طشنطى ثَيوهذاَلةكة لة خةياَليذا وابريد فةساوؤط دةكات. ةدواوةو وانةك

ةم كاسة ياوكَيصةكة ثَيضةوانة دةكاتةوةو ِسووخاى ئةوا لةطةسى ثَيويظتة صؤس خؤى وانذوو نةكات. ئ
, بؤية ثَيويظتة لةطةس واوؤطتا ياوطةنطى لة  (11-2)وَيهةى  لة ئايهذةى وهذاَلةكة دسوطت دةكات

 وةك: ايهذةيةكى خشاث لة وهذاَلةكة بكةئةطةس نا ضاوةسَِيى ئ نَيواى وهذاَلةكاى سِابطشَيت.
 .توشى الداى دةبَيت -1
 .دةدصَيتةوةخؤى لة فَيشطة  -2
 .صَيواى دةبَيتتوشى طةسلَي -3
 .ياوِسَيى الطاس صؤس دةكات -4
 .ئاصاسى ئةوانى تش دةدات -5
 .خؤى لة ثَيصكةوتهى صانياسييةكاى دةدصَيتةوة -6
 .بَى ئاوانخ دةبَى -7
 .خؤى طؤشةطري دةكات وضاالكى كةم دةبَيتةوة -8

 (11-2)ويَهةى ئةو كاتةى وهذاهَ لة واوؤطتاكةى بيَ ئووَيذ دةبَيت.
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 قشتانذى, ياى كوستكشدنةوة
 

طةيشى وَيهةكة , كة , بةآلم(وَيهةى وشؤظ): منوونةكاتَيك يةنذَيك لة وهذاآلى وَيهة دةكَيصو, بؤ       
ا بة, ياى طوَييةكانى بريضووة, ياى دةكةيو دةبيهني بشؤى بؤنةكَيصاوة  وَيهةكة يَيهذة طادةية تةًن

اى الواصةو يصؤسجاس ئةم جؤسة وهذاآلنة, طةشةى يضسي .(12-2)وَيهةى  يَيىا دةصانني وَيهةى وشؤظة
طوَيى , كة لةطةسخؤو طظنت, كاتَيك واوؤطتا تَيبيهى ئةوةياى دةداتَىلة دةسبشِيهذا يةنذَيك جاسيض 

واوؤطتا سِاطت دةكةيت  ئةوة طوَيكةم  بؤ كَيصا. ثَيويظتة  توةآلوذا دةَلَي ة, يةكظةس لةوبريضو
, ةيثاى ئةوةى وَيهةكةياى جواى ني واوؤطتا يَيىو بَيت لةطةَه ئةم جؤسة وهذاآلنةو طضاياى نةدات لة

لةطةس  ,ياسياى نيية لةطةس يونةسى وهذاَهلة وشؤظ ناضَيت, ضونكة صؤس جاس ئةو واوؤطتايانةى صانياى 
كايةتى وياى طويانة ثةالواسى وهذاَلةكة دةدةى و ثَيياى دةَلَيو جا ئةوة كةى وَيهةية؟ تئةم كةم و كوس

دةكات  وهذاَلةكة يَيهذةى تش  , ئةوة وااتو نةفام و ييض نةصاى  وةطفى دةكبةطَين  اتبة وهذاَلةكة دةك
بة طظتى فَيش  . ئةم جؤسة وهذاآلنةلةئاطت  وهذاَلةكانى تشدا يةطت بة كةوضانى بكاتبِشوخَيهَيت و 

 فَيش بووى بريياى ناضَيتةوة.  , كة بةآلم ,دةبو

 
 تانذى لة يةسدوو وَيهةكةدا دةبيهشَيتقش

 (12-2)وَيهةى 
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 طةوسةكشدى
 

 وهذاآلى, حةصدةكةى خؤياى دةسخبةى و يَيضو دةطةآلتياى ثيصانى دةوسوبةسياى بذةى, يةنذَيك لة       
لةوَيهةكةدا باوكى طوَيى  : وهذاَلَيك  وَيهةيةك بكَيصَيتمنوونة بؤ .بةآلم لةسَِيطةى وَيهةكانيانةوة

نى يَيضو و, وَيهةى باوكةكة بةطةوسةيى دةكَيصَيت )نيصانةى بو(13-2)وَيهةى  وهذاَلةكةى سِاكَيصاوة
, ة(, ئةو دةطتةىيكى دةكَيصَيت )نيصانةى بَيًَيضى و بَيذةطةآلتيوبضو دةطةآلتة(, وَيهةى خؤى بة

 نيصانةى يَيضة(. ى دسوطتى دةكات )طةوسةيى دةطتةكةكةى ثَي سِاكَيصاوة بةطةوسةيطوَيضكة 
طةوسةيى كَيصاوة,  وةك ثاَلةواى بة ,باطكى خؤى (ئَيظى)( دا دةبيهني 14-2وةك لة )وَيهةى يةسوةيا 

 .يَيضو دةطةآلتة ئةوةط نيصانةى
 

 
 

 

 (13-2)وَيهةى 
  (14-2)وَيهةى                   

 يةسدوو وَيهةكةدا نيصانةى يَيضوو دةطةآلت ثيصاى دةداتلة 
 



84

 

 56 
 

 )طشوثكاسى( كاسكشدى بة طشوث
دسوطت بؤ واوؤطتاو طشوثةكة ناكةى, طةسئَيصة  طشوثكاسى حةص بة يةنذَيك لة وهذاآلى        
, كة ا بضانَيت. بؤية ثَيويظتة واوؤطتوة. ياى كاسى طشوثةكة دةشَيوَيهوبةيؤى بَي ئاساويية دةكةى

يةية  خؤى تايبةمتةنذىيةنذَيك جاس وهذاَه 
نابَيت فةساوؤشياى بكةيو. وةك: وهذاَه يةية 

نةوةى صؤس ناكات, ياى حةصناكات وحةص بة كؤبو
ناكات طشوثةكةى صؤس طةوسةبَيت, ياى حةص

دةكات تة يةووو طشوثَيكةوة, بةَلكو حةصبضَي
خؤى طشوث و كةطةكاى يةَلبزَيشَيت, ضونكة 

دَيتةوةو دةتوانَيت لةطةَلياى لةطةَلياى 
 (16-2)وَيهةى كات.بيةَل

 (16-2)وَيهةى                                                                                           
 ئةسكى واوؤطتا:  

 ثَيويظتة واوؤطتا لةوانة كشداسييةكانذا, ياى      
اَلةكاى بَيت , ضاوى لةطةس وهذذالةكاتى ياسيكشدن

ضونكة لةوانةية وهذاَلةكاى  و فةساوؤشياى نةكات,
ئاصاسى يةكرت بذةى. بةتايبةت لةطةسةتاى دةطت 

َلةكاى بةيةكرت ئاشهانني و ثَيكشدنى خوَيهذى. وهذا
تا لة ِسةفتاسو  ,ناناطو, ئةوةط كاتى دةوَيتيةكرت

كات و ؤيذا ثؤلَيهى وهذاَلةكاى بثَيويظتة واوؤطتا لة خةياَلى خبؤية يةَلظوكةوتياى تَيذةطةيو. 
شى وتو لةباسةى كةطَيتى وهذاَلةكاى ئةوا نةكات,جياواصى تاكايةتى لةبةسضاوبطشَيت. ئةطةس ئةم كاسة

 ,َلى وةسضةسخانى كاسةكةوانةخا فتوطؤكشدى لة دايى و بابى وهذاَهلَيكذانةوةو سِاظةى يةَلةدةبَيت. ط
لةطةَه خَيضانى وهذاَه, كاسةكانى واوؤطتا باشرت دةباتة ثَيض و كَيصةكاى  طشتوضونكة ثةيوةنذى 

ثَيويظتة واوؤطتاط بريو خةياَلى خؤى  لةكؤتاييذادةبو و باشرت كؤنرِتؤَه دةكشَيو. طةستش ضاسةوصو
ا ضاوى لةم ضاالكيانة نةبَيت و د وستش بِشوانَيت, بةووةسجةى لة وخباتة خضوةت كاسة يونةسيةكةو تةًن

 .ةوا ثةسوةسدةييةكة النةداتبه
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 تايبةمتةنذييةكانى يونةسى نيطاسكَيصاى الى وهذاَه
ثَيويظتة واوؤطتاو ضاودَيشةكاى ئاطاداسى يةطتى وهذاَه بو و لة دنياى فةلظةفةى يونةسى       

 وةك: كةياى وهذاَه تَيبطةى و لة ئاطاييذا مبَيههةوة, ئةطةسنا ناتوانو طةسكةوتووبو لة كاسة
صياتش لةوةى يؤكاسَيك بَيت بؤ  صوانة, واتة جؤسَيكة لة دةسبِشيوَيصاى الى وهذاَه وَيهةك .1

 دسوطت كشدنى شتَيكى جوانى يونةسى. 
ةوة, لةطةسةتاى طاآلنى وهذاَليذا يية جياواصيةكانييدةسوونوهذاَه بةثَيى تاوطرييية  .2

 لة وَيهةكانيذا دةسدةكةوَيت.  قشتانذى, ياى طةوسةكشدى و كوست كشدنةوة
نةك ئةوةى  ,دةيضانَيت, كة ةو شتانة دةكَيصَيتوَيهةى ئ  ذاَه لة طاالنى طةسةتاى ريانيذاوه  .3

 صياتش ثصت بة ضاوى دةبةطتَيت لة دةسبِشيهةكانيذا. هَيت,  يةتا تةوةنى صياتش دةبَيتدةى بي
يهَيكى طاكاسو ئاطايية, يةتا بةسةو دةسبِشيهةكانى دةسبِش ذاَه لةطةسةتاى طاالنى يةكةويذاوه .4

 ثَيصرت بضَيت لةتةوةنذا صياتش تواناى يةطتكشدنى بةشَيوةكاى و جَيطةكانياى دةكات.
نةك دةيبيهَيت,  دةيضانَيت, كة ةو شتانة دةكَيصَيتوَيهةى ئ وهذاَه لةطةسةتاى ريانيذا .5

 طةيشيصى بكات.كاتَيكذا ئةطةس ئةو شتانة لةبةسضاويصيذا دانشابَيت و  تةنانةت لة
نَيواى وَيهةكانى يةسدوو ِسةطةص  جياواصى يةية لةكة , يانةوصؤس لة لَيكؤَليهةوةكاى طةملانذو .6

)كوِس صؤستش يةسيةكةياى ريهطةو ِسةطةصى خؤياى دةسدةخةى لة وَيهةكانيانذا. )كوِسو كض(.
 وَيهةى كوِسانة دةكَيصَيت و كضيض وَيهةى كضانة(

وَيهةى وشؤظ دةكَيصَيت صياتش لة بابةتى تش.  ( طاَلى10تةوةنى )لةطةسةتاوة تا وهذاَه  .7
وهذاَه بةسى بكةوَيت و لةنضيكةوة , كة يؤكاسةكةشى بؤ ئةوة دةطةِسَيتةوة, نضيكرتيو كةسةطتة

 .ثةيذا بكات وشؤظ خؤيةتى )دايك, باوك, خوشك, بشا, ياوِسَى...( ذائاشهايةتى لةطةَل
 وهذاآلى نَيواى ئةو ِسَيِشةوةى ثةيوةنذيةكى طةوسة يةية لةيانة وتاقيكشدنةوةكاى طةملانذو .8

واتة  ضى لةدةوسوبةسى جياواصيصذابو. ئةطةس ,ي نيطاسكَيصانذايونةس بواسى لة دةيطشنةبةس
 كَيصَيت.طاَه(ى دة5طاَه(ى ئةوسوثى يةواى يَيَمى وهذاَلَيكى كوسدى )5وهذاَلَيكى )

ى يونةسى وهذاَه و وشؤظى لة نَيواى كاسنَيك يةية وتَيبيهى ئةوة دةكشَى لةيةك ضو .9
 .يذاطةسةتاي

 واتة صيشةكى. ذااآلى و تواناى بؤواوة طصتيةكانثةيوةنذيةكى طةوسة يةية لةنَيواى وَيهةى وهذ .10
يةوَلى الطايى كشدنةوةى وَيهةكانى ئةوانى تش  يَيضة و وهذاآلنةى تواناى وَيصكياى بَيئة .11

بةطنت, وة ئةو وهذاآلنةى تواناى دةسبِشيهى يونةسى بدةدةى صياتش لةوةى ثصت بة خؤياى 
 باشياى يةية, صؤس جاس تَيبيهى تواناى صيشةكياى لَيذةكشَيت.
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 نشخانذى
 

, تا ئاطتى ثَيصكةوتو و كاساوةيي وهذاَلةكاى لة ضاالكييةكانذا يةَلظةنطَيهَيتئةسكى واوؤطتاية       
 كَمَيصةيةى الى خواسةوة: وةك ئةم انَيت, بةسضاوى ِسوونبَيت و توانظتى كاسى وهذاَلةكاى بض

 

 لةسَِيطةى وانةى كشداسييةوة. نشخانذى  نشخانذى:ئاواجنى 
بةسيةوى فَيشكاسى:  نيطاسكَيصانى ضةنذ بابةتَيكى ثةيوةطت بة ريهطةى وهذاَه لةسَِيطةى قةَلةم ِسةنط 

 و تَيهوطذا.
 :   ثةيزةى نشخانذىنشخانذىئاوشاصى 

 

 ثةيزةى نشخانذى
 

 نشخانذى جَيبةجَيكشدى / ِسةفتاس
 ناياب صؤسباط باط

    كةسةطتةو ثَيذاويظتييةكانى نيطاسكَيصاى ئاوادة دةكات.

    َيذا بةكاس دةيَيهَيت.ؤِسةنطةكاى لة شوَيهى خ

    ِسةنطةكاى دةبةطتَيتةوة بةو ريهطةيةى تَييذا دةريت.

    و دةكَيصَيت.اشوَيهةى داواك

    بكات. ذادةسبِشيهخواصى لة وَيهةكاندةتوانَيت 

طفتوطؤ دةكات لةكاتى ثشطياسكشدى و تَيبيهى كشدنى 
 ضاودَيش. –واوؤطتا 

   

    لةطةهَ وَيهةى داواكشاو وَيهةو شَيوةى تشيصى بؤ صياد دةكات.

    ياوكاسى ثَيصكةط بة ياوسَِيكانى دةكات.

    تَيبيهى و طةسنخ دةداتة ياوسَِيكانى.

    لةكاتى نيطاسكَيصاى جوَلة ناكات و ئاساوطشة. 

خؤى ِسَيكذةخات و خؤى دةطوجنَيهَيت لة كاتى  
 ضاالكييةكةدا. 

   

    لة كات  دياسيكشاودا لة ئةسكةكةى تةواو دةبَيت.
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 دووةم تةوةزى
 

 داهةنَيواى خايَ و يَيىَ و ِزةنط يازيلسدى تةوةز:
 و ِزةنطلسدى ثَيلطةياندىبابةت:  

 ةوان 7كاتى ديازيلساو: 

 و ِزةنطلسدى ثَيلطةياندى
اًؤضتا:  ئةزكىً 

هداَهةكاى هةبازةى وانةى نودنةوةى ضةزةتا ِزوونلس   تةكهيم و شَيواشى  َيىثَيويطت بداتةً 
هداَهةكاى ِزوونبلاتةوةو ياضاى كازكسدنياى بؤ ديازى بلات. ضاالكييةكة  بؤً 

 
 :اضتةكسدىو ئاِز ياضاى كازكسدى

ثَيض ثَيلطةياندنى ثَيويطتة ًهداَهةكة ضةزجنى خاَهةكاى بدات و بصانَيت   -1
 ؟دةبيهَيتضى شَيوةى  خاَهةكاى

 .)هَيى وزدبَيتةوة( ثَيويطتة ًهداَهةكة تَيبيهى شَيوة بيهساوةكة بلات -2
ثَيويطتة ًاًؤضتا يانى ًهداَهةكاى بدات الضايى وَيهةو شَيوة بيهساوةكة  -3

 .ةوةبلةن
ثَيويطتة ًاًؤضتا يانى ًهداَهةكاى بدات ضى هةبازةى وَيهة بيهساوةكةوة دةشانو,  -4

 .خبةنة ِزووكانياى تا شانيازيية ,ِسةخطَيهَيتبدوَيو و يةهياى بؤ بهةضةزى 
تا شَيوة ِزاضتةقيهةكة  ِزَيطة بة ًهداَهةكاى دةدات خاَهةكاى بةيةن بطةيةنو -5

 ياى دةبيهو. ,دةزدةضَيت
 بؤشايى ناو شَيوةكة ِزةنط بلةى. يةكطةياندنى خاَهةكاى دواى بة -6
تا ًاًؤضتا بصانَيت ئايا ًهداَهةكاى  ,اى ديازيلساوةِزةنطةك داشَيوةهة يةندَيم  -7

 ؟ياى نا ؟دةتوانو ِزةنطة داواكساوةكة بدؤشنةوةو كازى ثَيبلةى
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 كانى ئةم وانةيةو ثَيهاضةكسدنياىوشةو كةزةضتة بةكازياتووة
 

 خاَي:
 

 دةيَيهسَيت هة بوازىبةآلم بةكاز ,نيية ييض دووزيةكى هة زِاضتيدا خاَي هة ِزووى ئةنداشةييةوة        
كَيصانى خاَهَيلى   (1 -3)وَيهةى يونةزيدا, بةقةبازةى جياواش.

كى ئةوا تةنيا دةبَيت  و ييض بةياية يةكى ضجىوِزةط هةضةز ِزو
, جطة هة وزوذاندنى  ثسضياز ,ئةوتؤ الى  بيهةز دزوضت ناكات

ذًازةو يةزوةيا  بةآلم ئةطةز خاَهةكاى شؤزتس بلةيو هةِزووى
َهةى جياواش وبيهني يةضت بة جوقةبازةكةشياى  بطؤزِيو,  دة

 هة دةبَيت دةكةيو و طؤزِانلازيةكى  ِزيصةيى 
ؤيى ناكات  هة ئاضت  خاَهةكاندا,  بةوةطثَيلًاتةى كازةكةدا,    (1 -3)وَيهةى     بيهةز يةضت بةنًا
 يةندَيلى كو ووضونلة  دةبيهَى  يةندَى  هة خاَهةكاى  بضو 

خاَهةكاى ضةزجنى بيهةز بةالى خؤياندا تسياى طةوزةى  وا 
 ضةزياى. بهةوة هةبو ضةزجنةكاى كؤزِادةكَيصو 

ئاضانرتبَيت هة ييََوَيلى هةوانةية ديازيلسدنى خاَهَيم شؤز       
يةزوةن  ى ضتونى, ضونلة ضاو ييالن ناكات.يا ئاضؤيى

جؤز دةبيهني  هة نةى جؤزاووضؤى هة ضسوشتدا ضةنديو  منو
صوة تسَى ياى بةزيةًى  خاَهى يَي)وةن   داكؤكسدنةوةى خاَه

ياى  بيهيهى خاَهى ووزدو طةوزة هة باَهةكانى  ةضبيحتتوو ياى 
 (2 -3)وَيهةى                                                                     (2 -3)وَيهةى (هةدا.وثةثو
,  ئةطةز ضةزجنى نةخصةكَيصانودةتوانني  بَوَيني خاَي و باشنة ضادةتسيو  ثَيلًاتةكانى  كوزتىبة      

دةزدةكةوى و يةضتياى ثيَ  شياتس بدةيو دةبيهني خاَي و باشنة هة بَوقى ضابوى و بؤشايى ثةنريدا
هدومن, دةكةيو هداَهةكاى ياىونة بؤً  َيهةوةوً  َيهةوةو وَيمنوونةتا  ,بدة اَهةكاى ًب خاَهت هة  هةىت بؤ ًب

 بةز ثيصاى بدةى.ودةوز
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 يَيَى:
يَيَى كؤًةَهَيم كازى يةية,  بؤشايى  بةيؤى طةياندنى دووخاَي ياى شؤزتس, يَيَى دزوضت دةبَيت.      

 بةز دابةط دةكات...وَهة دزوضت  دةكات,  ِزوودابةط دةكات,  شَيوةكاى ديازى دةكات,  جو
دةكَيصسَيو,  يةندَيلياى  ثاى و , كة ئَيٌة دةتوانني ضَير هةو يَيآلنة  وةزبطسيو (3 -3)وَيهةى 

يةندَيلى تسياى بازيم, ياى زِاضت و ياى خواز, ياى ضةًاوة, ياى نيوة باشنة.  ئَيٌة يةًوو ذيامناى 
شة دةتوانني بةيَيَى و هةضةز يَيَى  وةضتاوة,  بةكازياى دةيَيهني و هةدةوزوثصتٌانو,  يةز هةبةز  ئةوة

دةتوانَيت  وَيهة بلَيصَيت, بةآلم ناتوانَيت  وةن   ًهداَهَيميةًوو كةواتة ضَيرياى هَيوةزبطسيو,  
يونةزًةندَيم  شَيوةكاى ِزَيم خبات  هةضةز ييََوةكاى و ضَيرَيلى  

ا  ًهداَهىةخصَيت.  بيونةزى ِزةضةى و باشى ثَي ب ئاضايى, تةًن
ة يةكداو ناتوانَى  بةيا يونةزيشَيوةكاى كؤدةكاتةوة هة وَيهةي

ًهداَي  ةخصَى )هة ِزووى جوانطاشيدا(.بزِاضتةقيهةكةى  ثَي ب
ا دةزبِسى يةضتةكانيٌاى ثيصاى                                                          دةدات, جا ئةطةز ييََوةكاى  تةًن

 (3 -3)وَيهةى                                                                                                          
ةبة,  ضونلة بة زِايَيصانى شؤز, يَيدى  ( 4 -3)وَيهةى  خوازو نازَِيم بووى كازَيلى ئاضاييةو نيطةزاىً 

 ًهداَهةكة فَيسدةبَيت, بة تَيجةزِبوونى كاتيَيدى 
جواى و ييََوةكاى زَِيم و باط و ثان بلات و شَيوةى 

ثان بلَيصَيت و ثَيويطتى بة ياوكازى و 
                                                                                                  اضتةكسدنى كةس نةبَيت.ئاِز

 (4 -3)وَيهةى                                                                                                           
 

 شَيوة:
بةيؤى ثَيلطةياندنى خاَهة ديازيلساوةكاى هة زَِيطةى ييََوة جؤزاوجؤزةكانةوة,     

ًاى بؤ دةزدةضَيت. شَيوة شؤز يةزضةندة  (5 -3)وَيهةى شَيوةى جياواش جياواش
ًاتةى  ضونلة وَيهة كَيصساوةكةئاَهؤشتسة هة خاَي و تاكة يَيىَ.   شؤزتسيو ثَيل

زِاضتةقيهةى  و تَيبيهى كسدنىطسَيت,  ضَيرو طسنطى يةيةو تواناشَيوةيى هةخؤدة
                                                                                                                          (5 -3)وَيهةى            دةزدةخات.   ًهداَي
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نةزم و نياى و  فَيسياى بلةيت,  دةبَيت ىيةضت  بة جوانى شَيوةكاى  بلة ًهداَهةكاى طةزدةتةوَيتئة
هداَهةكة بَوىَ, كاتَيم: منوونة. بؤىدا ِزةفتاز بلةيانهةطةَي شَيوةكانى دةوزوبةز ةوةبةزَِيص بةكةناز  بةً 

ئاوَيلدا ِزةت دةبيت و ضةنديو بةزدى جؤزاو جؤز هةكةناز ئاوةكة جَيٌاوى,  بةزدَيم بةزَِيصةوة  
  .دواتس ضةيسى جوانى بةزدةكة بلة بلة, يةَهبطسةو بةنةزم و نيانى هةناو دةضتتدا يةآلوطَيِسى ثَي

صانة شةقَيلت هة وزدة بةزدةكة بةآلم ئةطةز بَيسَِي ,جوانى و ضةزجنى بةزدةكة دةكةيت هَيسةدا يةضت بة
يةَهداو  بَي طسنطى  ثَيداى  بة جوانى كةزةضتةكة, ئةوا تؤ يةضتة جوانييةكة هةدةضت  دةدةيت و 

دا ضةنديو شَيوةى جؤزاو جؤز يةى,  زةكةتووانى خؤت بدةيت,  ياى هة ذوناتوانيت طةشة بةبريى ج
ت هةطةَي كةزةضتةكاى, ئةوةندة هة جوانياى دووز بي ًَيص,  تةثَوةن...  تؤ ضةند ِزةقثةزدة,  كوزضى,  

 دةكةويتةوة,  وة ضةندة بة نةزم و نيانى و بةيةضت كسدى  بة جوانى و زَِيصطستهى شَيوةكاى ضةزقاَي
هداَهةكةشَيوةو كةزةضتةكاى خؤشةويطت  دةبو هةال بيت, ئةوةندة )وَيهةى  بةشَيمو دةبَيت بة  ىً 

3- 6) 
هة يادطازييةكانى و ثازَيصطازيياى  

ثَيويطتة هةضةز بؤية  .هَيدةكات
ؤضتا يةنطاوةكانى دزوضت  ًًا
هداَهةكاى شى   ً بوونى شَيوة بؤ
بلاتةوةو يةنطاو بةيةنطاو بةنةزًى 

هداَهةك  ً اى تَيياى بطةيةنَيت, تا
                  بَيت. يةنطاوةكانياى هةبةزضاو ِزوون

                                                                                 (6 -3)وَيهةى                                                                                     
 

 ِزةنطلسدى:
هداَهةكة دةتوانَيت شَيوة        ً بلاتةوة جيااشةكاى ِزةنط بلات و هَيلياى جياو هةزَِيطةى ِزةنطةوة,

: ِزةنطى ضاوى, ِزةنطى باَهةكانى, دةندوكى, ياى منوونةبؤ (7 -3)وَيهةى  بةثَيى شَيوةكانياى,
خؤى حةشى ثَيدةكات. هةضةز , كة شَيوةيةبَيت وبةدةنى بةَهةن بةَهةن بلات, ياى جوةكاى بة

ؤضتاية, ِزةنطةك بصانَيت ئايا تا  ى ِزةنطةكانياى هَيبلات,انياى ثَيبهاضَيهَيت و ثسضيازى جؤزًًا
ةنَيواى ياى جياواشى ه ثسِتةقاَهى و ِزةنطى ضووزدا بلةى؟جياواشى هةنَيواى ِزةنطى  ًهداَهةكاى دةتوانو

هداَهةكاى بَيت و  ِزةنطى ضةوشو شيهدا بلةى؟ اًؤضتا تَيبيهى و ضةزجنى هةضةز كازىً  ثَيويطتةً 
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ى خؤى هةِزَيطةى اوتيرانة هَيياى بِسوانَيت. دواتس تَيبيهى و ضةزجنةكانض
هداَهةكاى بَوَيت.  ؤضتايةزوةيا ثَيصهياز كسدنةوة بةً  ًا  ياى ضاودَيس ,دةبَيتً 

شؤز ذيسانة ِزةفتاز بلات و ييض يةَهةيةكى ِزةفتازى نةنوَيهَيت, هةضةز ئةوةى 
ًهداَهةكة ِزةنطةكانى تَيلةَي و ثَيلةَي كسدووةو ناِزَيلى هة ِزةنلطسدنةكة 

هداَهةكاى يَيدى يَيدى كؤنرِتؤَهى  يةبَيت, ضونلة دةبَيت  ً ئةوة بصانيت,
بؤ ئةم كازةط  هلة بضوكةكانياى دةكةى و ئةشًوونياى شؤزتس دةبَيت.وًاضو

 ثَيويطتياى بةكاتة.
 

هداَهةكاى:  (7 -3)ويَهةى                                                                          ضودى ئةم وانةية بؤً 
 ياوضةنطى دزوضت دةكات هةنَيواى هةط و عةقَودا. .1
 تواناى بيهيهى بةيَيصدةبَيت. .2
 ى بيهني, دةضتوَيداى و بيطنت.ى دزوضت دةكات هةنَيواى يةضتياوضةنط .3
 هلةكانى بةكازدَيهَى )ضونلة ئةشًوونى كسدووة هة وانةى ثَيصوو(.وتس ًاضودوز .4
 بلات.هلة بضووكةكانى باشرت كؤنرِتؤَي ويةوَهدةدات ًاضو .5
 تواناى تَيبيهى كسدنى بةيَيصدةبَيت. .6
 تواناى خةياَهلسدنى باشرت دةبَيت. .7
 شووتس تَيدةطات و شَيوةكاى دةناضَيتةوة. .8
 تواناى ضةزجندانى خَيسا دةبَيت و شوو ِزاظةياى بؤ دةكات.  .9

 شَيوةى شؤزتس دةناضَيت. .11
 ئةشًوونى شياد دةكات و ئاضتى ِزايَيصانى بةزش دةكاتةوة. .11
 خؤط بةضةزدةبات.كاتَيلى  .12
 ِزةنطةكاى هَيلجيا دةكاتةوةو دةشانَيت ضؤى و هةكوَيدا بةكازياى دَيهَيت. .13
 نى ًهداَي ئاضوودة دةكات و ئازاًى ثَيدةبةخصَيت و دَههيايى ثَيدةدات.ودةزو .14
 تسس و دَهةِزاوكَيى ناًَيهَيت و ًتٌانة بةخؤى دةكات. .15
 ةبةز بلات.هيةوَهدةدات ذًازةكاى بهاضَيت و وَيهةى ذًازةكاى  .16
 يةوَهدةدات ثيتة ئيهطويصييةكاى بهاضَيتةوة. .17
 يَيصى كازكسدنى باط دةبَيت و ثةزة بة تواناكانى دةدات. .18
 دةبَيت.ئاضتى كازاًةيى باط دةبَيت و تواناى خؤِزَيلخطتهى  .19
هةكؤتاييدا, ًهداَهةكاى خؤياى, خؤياى ئازاضتةدةكةى و ثَيويطتى شؤزياى بة ضاودَيس ياى  .21

 نابَيت و هة داواكساو تَيدةطةى و كةًرت ثَيويطتياى بة ِزوونلسدنةوة دةبَيت.ًاًؤضتا 



92

 

 89 
 

 ضاالكى:
هداَهةكاى بلة:  ئةم ثسضيازانة هةً 

 ئامساى ضى هَيدَيت؟ ثَيض بازاى بازيو -1
 ضى ِزوودةدات؟ كة بازاى دةبازَيت -2
 ثَيويطتة ضى بلةيو؟ هةكاتى بازاى بازيهدا -3
 ؟ضيية ضوودةكانى بازانبازيو بؤ ذيهطة -4
 ؟ًاو بازانبازيهدا جوى ضؤى بجؤشنيثَيويطتة هةكاتى ضةز -5

هداَهةكاى بلةئةًةو ضةند هداَهةكاى بووزوذَيهيت و ثسضيازياى هة  ويو ثسضيازى تس هةً  يةوَهبدةً 
 .يتخةياَهدا دزوضت بلة

 

 اضتةكسدى:ئاِز
 وَيهةى ِزؤذَيلى بازاناوى بلَيصو. داوا هةًهداَهةكاى بلة

 

 يةَهطةنطاندى:
هداَهةكاى بلة بصانةهةكاتى نيطازكَيص        ً هة ِزةفتازيياندا, هة كازكسدنياندا, هة  انةكةدا, تَيبيهى

هداَي يةًيصة ةَهةكسدنياى هةطةَي بابةتةكةدا ضى دةكةى؟ ثَيويطتة ئةوة بصانيتً  ًا  ً  ِزةنطلسدى و
تؤشة ضاودَيسى  و هةضةز بَيهَيتَهتا هَييةوة يةنطاوى يةكةم ية ,ثَيويطتى بة خاَهَيلى دةضتجَيلة

ةزجةى  , ئازاضتةكسدنَيلى زِاضت و دزوضتبلةيت و ئازاضتةى بلةيت  ضةزهة كاتى كازكسدندا بةوً 
هداَهةكة نةشَيوَيهىَ و د  .ةثىَ ببةخص ياىو ئاضوودةي ةبل يياىَهخؤشهةً 

هداَهةكة بلة:   تَيبيهى ئةم يةنطاوانةىً 
 شَيوةيةكى تسى بؤ بابةتةكة شياد كسدووة؟بصانة جطة هة بابةتى داواكساو, ض  -1
 تَيبيهى ِزةنطة بةكازياتووةكانى بلةو بصانة هةجَيطةو شوَيهى خؤى دايهاوى؟ -2
 تَيبيهى يَيَوة ناِزَيم و خوازةكانى بلةو بصانة ضؤى ًاًةَهةى كسدووة؟ -3
هى تَيبيهى دابةشبوونى شَيوةكاى هةضةز ثازضة كاغةشةكة بلة, بصانة جَيطةو شوَي -4

 و يَيَوى شةوى بؤ شَيوةكاى داناوة. وىساشَيوةكاى هة شوَيهى خؤى كَيص
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(2-1) 
هداَهةكاى بلة, بة داوا ى هة بةيةن طةياندنى خاَهةكاى, ئهجا تةواوبوويَيواشى خاَهةكاى بةيةن بطةيةنو, كة  هةً 

 ى خؤياى حةشى ثَيدةكةى.ةبةو ِزةنط داواياى هَيبلة ِزةنطى بلةى
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(2-2) 
هدا ى و ِزةنط كسدنةكة ثةهة هة طةياندَهةكة كةًَيم وزياتسبَيت هة ثَيلئةم وَيهةية كاَي كَيصساوة, ثَيويطتةً 

ةكة.  ًهداَهةكاىً 
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(2-3) 
هداَهةكة بةد ثَيم بطةيةنةو دواتس ِزةنطى بلة.خاَهةكاى        َهى خؤى ِزةنطةكاى يةَهبرَيسَيت(, كة )ثَيويطتةً 

هداَهةكاى باضى طياندازى ناو وَيهةكة  ًهداَهةكة وَيهةكةى تةواو كسد ثَيصهيازى ئةوةياى بؤ بلة يةكَيم هةً 
ًاى  ضى هةبازةيةوة دةشانَيت؟بلات.   .باس بلاتبؤ
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(2-4) 
هداَهةكاى بِسةخطَيهة خاَهةكاى ثَيم بطةيةنةو دواتس ِزةنطى بلة. بواز تا باضى وَيهةكة بلةى. دواتس تؤ  ,بؤً 

هداَهةكاى. ئةطةز هة شَيوةى ضريؤن بَيت باشرتة.يانلسدنةوةى شوِزو  تس بدة بةً 
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 (2-5) 
هداَهةكاى بلة خاَهةكاى ثَيم ضةز  هة, كة ِزةنطانةىطةيةنو, بةآلم ئةم جازة ثَيويطتة ِزةنطى بلةى بةم ب داوا هةً 

كسدووة هةضةز بصانة ثَيصيهةو شانيازياى ثةيدا ودواتس ثسضيازى ِزةنطةكانياى هَيبلة كاغةشةكة دانساوة
هداَهةكة ثَيض ِزةنط كسدى )ثَيوِزةنطةكاى؟   ِزةنطةكانى جيا كسدبَيتةوة(.يطتةً 
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(2-6) 
هداَهةكاى بلة خاَهةكاى ثَيم  ً هةضةز , كة ِزةنطانةى وِزةنط بلةى بة وَيهةكة طةيةنو, ثَيويطتةب داوا هة

كسدووة ثةيدا ى شؤزتسياىبصانة ثَيصيهةو شانياز وةوكاغةشةكة دانساوة, دواتس ثسضيازى ِزةنطةكانياى هَيبلة
 ؟هةضةز ِزةنطةكاى
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(2 - 7) 
 هةضةز وَيهةكة بدوىَ. ةكة تةواو بلةو دواتس ِزةنطى بلةو دواتسوَيه
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(2- 8) 
هةىل زؤرتر بؤ منداَلةكان برِةخسيَنة بؤ  لةسةر بابةتى ناو ويَنةكة بدوَى و دواتر كردنى ويَنةكة،دواى تةواو

 طفتوطؤكردن.
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(2-9) 
ةن يبصانة ييض طؤزِانلازي طةياندنى خاَهةكاىًهداَهةكة ضةزثصم بلة هة يةَهبرازدنى ِزةنطةكاى, دواى بةيةن 

هداَهةكةوة لسدى و دؤشيهةوةو دةضتهيصاى كسدنى ِزةنطةكاىة تَيبيهيه ِزوويداوة  ؟هة اليةىً 
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(2- 01) 
انة ييض بص , ئهجادواى بةيةن طةياندنى خاَهةكاى صم بلة هة يةَهبرازدنى ِزةنطةكاىًهداَهةكة ضةزث

هداَهةكةوةو دةضت نيصاى كسدنى ِزةنطةكاى هةةوةهة تَيبيهى كسدى و دؤشيه داوةطؤزِانلازييةن ِزوى   ؟اليةىً 
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 ضَييةً تةوةزى

 

 
 ٌاضيٍةوةو ِةَلبرازدٌى ِزةٌطةكاُ
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 واٌةى يةكةً
ةَلبرازدٌى ِزةٌطةكاُتةوةز:   .ٌاضيٍةوةوِ 
 ٌاضيٍةوةى كةزةضتة ِزةٌطييةكاُ بابةت:

ة 8كاتى ديازيكساو:  ى بةثَيى  وٌا ُ بةالضا ثالٌةى دايدةزَِيريتئةو )دةتوٌا  (دزَيركةيتةوة ثَيى كات كييةكا

 ٌاضيٍةوةى كةزةضتة ِزةٌطييةكاُ
ني؟ وةآلوةكة ئةوةية:     اضيٍَ ُ ٍب ُ بة وٍداَلةكا ةية بجسضيت, بؤضى ئَيطتا كةزةضتة ِزةٌطييةكا  لةوٌا

 ُ ُ, دواى ئةشوووُ كسدٌيا َيدى كةزةضتةكاُ دةضت لَيبدة َيدىِ  ني وِ  ةشَيوٍي تا ضةز لة وٍداَلةكاٌُ 
اضٍةوة, وةبةضتةكة  ُ و بياٌٍ ُ لةبةز بكة اٌةدزوضت ٌاوةكاٌيا اضيٍةوةياُ. ,بةكازِيٍَ  دواتسٌ 

 
 وةك: ٌاضاٌدٌى كؤوةَلَيك كةزةضتةى ِزةٌطكازى بة وٍداَلةكاُ

 

 Pencil colour ِزةٌطقةَلةً 
َيىٍى دادةدزَيت, ضوٌكة ٌاضكةو شوو دةشكَى. ً دازة, بةآلً ِزةٌطاو ِزةٌطةو بةِ   قةَلة

ُ لة ضةبةتةيةك بكة, تا طسوثةكة بة  طةكا ً ِزٌة قةَلة
ُ لة ضةز يةك وَيص.زِاوبةشى كا  ى ثيَبكة

وكة تيرةكةى, شةبس  ُ بة, بةِؤىٌ  ئاطادازى وٍداَلةكا
ةدُة و ئاشازى  ٌ ةدُة لة يةكرت  ٌ , ضوٌكة يةكرت

دا دوَلةى  ِةٌدَيكذاز وٍداَلى دسَث لة طسوثةكٌا
ٌاى دا ُ و توا ٌيية.ٌشؤز دةكة  ُ ٍيا  بةخؤداطست
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 Oil pastel colourى ضةوز ثاضتيم
ادزَيت.  كةزةضتةيةكى ُ و ضةزٌر زِاكَيشةو ئاضاُ بةكازدَيت و دٌا  ٌةزوة, دوا

 

ً كةزةضتة ِزةٌطيية  ضيية؟ طسٌطى ئة
دةضتة ثيظ ِةزوةِا ياُ طريفاُ و , دةطواشزَيتةوة لةِزَيطةى داٌتائاضاُ  -1

 ٌاكات.

 ئاضاُ بةكازدةَِيٍسَيت و وٍداَه ِةزاضاُ ٌاكات, ضوٌكة داٌادزَيت. -2

 ِزةٌطةكاٌى ئاَه و واآليةو وٍداَه سةشى ثَيدةكات. -3

 طياٌى وٍداَلةكة ٌيية. تةٌدزوضتى وةتسضى بؤضةز -4

كاغةشةكةوة دةٌوضَيت و ثَيويطت بة  لة وؤً دزوضتكساوةو ِزاضتةوخؤ بة -5
 وشكبووٌةوة ٌاكات.

 ياُ بةدةضتى بَيٍَيت. ,لة ٌسخدا ِةزشاٌةو ِةووو وٍداَلَيك دةتواٌَيت بيكِسَيت -6
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 Pens, water colours واديك
ةيةو ِزةٌطى      ةزوى ئيطفٍذىِ  وكَيكىٌ  ة طةش و وةك قةَلةً واية, بةآلًٌ  دواى  دوٌا

ُ ثَيويطتة ضةزةكةى داخبةيٍةوة, ت ةبَيتةوةبةكازَِيٍا  ى تةِزة.ضوٌكة ِزةٌطَيك ,ا وشكٌ 

 
ً كةزةضتة ِزةٌطي  ية ضيية؟طسٌطى ئة

 طريفاُ., ياُ ئاضاُ دةطواشزَيتةوة لة ِزَيطةى داٌتا  -1
 بةكازَِيٍاٌى ئاضاٌةو ثَيويطتى بةخؤئاوادةكسدُ ٌيية. -2
وٍداَه شؤز سةشى ثَيدةكةُ, ضوٌكة ِزةٌطةكاٌى  ِزةٌطةكاٌى طةش و دواُ و تةِزة, -3

 ضةزٌر ِزاكَيشة.
 وةتسضى بؤضةز وٍداَلةكاُ ٌيية. -4
 لة ٌسخدا ِةزشاٌةو شوو بةدةضت دةكةوَيت. -5

 

 تَيبيٍى:
 دواى تةواو بووٌى كازةكاٌياُ,بكاتةوة ضاودَيس وٍداَلةكاُ ئاطاداز, ياُ ثَيويطتة, واوؤضتا  -1

 ضةزى واديكةكاُ بة كساوةيى دَى ٌةَِيَمَ, ضوٌكة وشك دةبَيتةوة.
 ضوٌكة ِزةٌط دةداتةوة. ,ثَيويطتة وٍداَلةكاُ واديكةكة لة دةوياُ وةزٌةدةُ -2
ضوٌكة بة فشازى شؤز كاغةشةكة دةدِزَيٍَى و  ,ثَيويطتة بةٌةزوى واوةَلةى لةطةَلدا بكةُ -3

 ةوة.ياُ ثاٌى دةكات ,كى واديكةكةش دةشكَيٍَىوٌو
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 Acrylic colour ِزةٌطى ئةكسيميك
ةو بةئاو شم      , ثَيويطتة وٍداَلةكاُ دادةكسَيتةوة. لة كاتى كازكسدٌئةً ِزةٌطة شؤز دوٌا

َ زِاضتةوخؤ بة ثةجنةو لةثى  ُ دةتوٌا ةبَيت. وٍداَلةكا ُ ثيظٌ  ُ, تا دمةكاٌيا كة لةبةزبكة بةزوٌا
ُ, ياُ وَيٍة كَي ةز كةزةضتةيةكى تس شاٌةكةدةضت, ِزةٌطكازيةكة بكة  ةوةلةِزَيطةى فَمضة, ياُِ 

 بدةُ. ئةجنًا

 بؤ وٍداَلى ذَيستةوةٌى خوَيٍدُ ضيية؟ (كئةكسيمي)طسٌطى 
ِةٌدَيكذاز ثَيويطت بة طرياٌةوةش ٌاكات و ِزاضتةوخؤ  بة ئاو شمدةكسَيتةوةو -1

 بةكازدةَِيٍسَيت.
 ِزةٌطَيكى طةش و دواٌةو وٍداَه سةشى ثَيدةكات. -2
 طياٌى وٍداَلةكاُ دزوضت ٌاكات.وةتسضى بؤضةز  -3
 شوو وشك دةبَيتةوةو كاتى شؤز ٌاوَيت. -4
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 بؤ واوؤضتاو ضاودَيس: تَيبيٍى
, تا لةبةزكةُ  ثَيويطتة وٍداَلةكاُ لةكاتى بةكازَِيٍاٌى ئةكسيميكدا, بةزواٌكة  -1

 (.1 -4)وَيٍةى دمةكاٌياُ ثيظ ٌةبَيت.
ئةوا ثَيويطتة لةضةز  بكةُئةطةز وٍداَلةكاُ بةدةضت و ثةجنة كاز بة ِزةٌطةكة  -2

 (.2 -4)وَيٍةى (.Fenger ponting)ئةكسيميكةكة ٌوضسابَيت: بةزطى
, واتة ٌوضسابَيَ(Nontoxic) ثَيويطتة لةضةز كةزةضتةكاُ دةضتةواذةى   -3

 ذةِساوى ٌيية.
ضوٌكة لة  ,بة طاَلؤُ ِزةٌطى ئةكسيميك بكِسَيت بةِزَيوةبةز دةتواٌَيت, ياُ وؤضتاوا -4

  (.3 -4)وَيٍةى ٌسخدا ِةزشاٌة.
5-  

 
 
 
 
 
 

ةى                        ةى        (                                              1 -4)ويٍَ  (2 -4)ويٍَ
 
 
 
 
 
 

ةى             (3 -4)ويٍَ



109

 

 301 
 

ةٌدَى كةزةضتةى   دةبَيت,تس فَيسكازى بؤ كازكسدُ بة ِزةٌطى ئةكسيميك, ثَيويطتىاُ بةِ 
 ضوٌكة:

 
 َلكسدٌى وٍداَلةكاُ فساواٌرت دةكات.داَِيٍاُ و خةياتواٌاى  -1
 ئاضتى تواٌاى كازكسدٌياُ بةزشدةكاتةوة. -2
 ئاضتى ِزاَِيصاٌياُ فساواُ دةكات. -3
 ةوة بؤ كازثَيكسدُ.َلةكاُ بري لة داَِيٍاُ و كةزةضتةى تس دةكةٌوٍدا -4

 
ةزدوو  ةى ِزووٌكازىلةِ  ةى ) ويٍَ ةى ( و 4 -4ويٍَ , كة ضةٌديَ كةزةضتةى تس دةبيٍني ( دا5 -4)ويٍَ

لةضةز  تا ئةشوووٌى بكةُ و تاقيبكةٌةوة. ,واٌَ بيخةٌة بةزدةضتى وٍداَلةكاُو ضاودَيس دةتواوؤضتا
 ُ ُ. ئازِاضتةواوؤضتاية وٍداَلةكا اٌيا ُ ثَيبدات لةضةز ضؤٌييةتى بةكازِيٍَ ى ثَيويطتيا ويٍَ  بكات و ِزيٍَ

 

 
ةى                   ةى                   (                                       4 -4)ويٍَ  (5 -4)ويٍَ
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 :1ضاالكى 
ُ( ضةٌد كازَيكى ضاثطةزى اوا لة وٍداَلةكاُ بكةد ً بدةُ. )ضاخ/ ِزةٌطكسد  ئةجنا

 

 كةزةضتةى ثَيويطت:
ئاوادةبَيت بؤ )خؤت بؤياُ ئاوادةبكةو ثازضة ثازضةى بكة تا كازتؤٌى تةبةقةى َِيمكة, -1

يا دزوضتى  ,)دواتس وٍداَلةكاُ دةتواٌَ خؤياُ شَيوةى دياواش ِةَلبرَيسُ.(كازكسدُ
 (.7 -4بكةُ( )وَيٍةى 

 بؤ ِةز طسوثَيك بةشى خؤياُ ثَيبدة. ولةضةز قاثَيك ضةٌد ِزةٌطَيك ِزؤبكة -2
تا  ةشى ِزؤَلى دزَير ئاوادة بكةوكاغ, ياُ ضي(100×  70)كاغةشى , ياُ  A3كاغةشى -3

بة ثَيضةواٌةى  لة كازكسدُ دةتس دةبَوقةبازةى كاغةشةكة طةوزةتسبَيت وٍداَلةكاُ ئاضو
 بةكازَِيٍاٌى بؤيةى )ثاضتين و قةَلةً ِزةٌطى داز(.

ً ضاالكيية:وضو  دةكاٌى ئة
 وٍداَلةكاُ تسضياُ لة كازكسدُ دةشكَيت. -1
 كةُ.ة لةطةَه ئةً دؤزة كةزةضتاٌةدا بفَيسدةبَ ضؤُ واوةَل -2
 ٌطة شمةكاُ ئاشٍا دةبَ و بةتَيكةَلكسدُ ِزةٌطى ٌوَى دزوضت دةكةُ.بة ِزة -3
 شَمةذاُ و بَيئازاوياُ ٌاوَيٍَيت. -4
 ئةشوووٌَيكى ٌوَى دةضَيتة ضةز خةزواٌةى كازكسدٌياُ. -5

 كسدُ:ئازِاضتة
ةز طسوثةو كاز لةضةز كاغةشةكةى خؤياُ بكةُ(, كازتؤٌةكة لة بؤيةكة بدةُ و  داوا لةوٍداَلةكاُ بكة ِ)

ةى  ةوَلبدةُ ثازَيصطازى لة ثاكى ِزةٌطةكاُ 8 -4بيدةُ لة كاغةشة ضجييةكة )ويٍَ (. با وٍداَلةكاُِ 
 بكةُ.

  
  

                                               
 
 

ةى                                   ةى                                     (8 -4)ويٍَ  (7 -4)ويٍَ
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 :2ضاالكى 
ُ ئاوادة بكة بؤ ضاثطةزى بةدةضت )وؤٌؤتايح(.ضاثطةزى بة دةضت, وٍداَلةك  (9 -4)وَيٍةى ا

 

 كةزةضتةى ثَيويطت:
 تا وٍداَلةكاُ بة ئاشادى كازى تَيدابكةُ. ,بووٌى ِؤَلى ضاالكى )ِؤَلى فسةوةبةضت( -1
 ضي( لة ديوازةكة بدة.70×  100, ياُ )ِزؤَه  لة شَيوةو قةبازةى كاغةشى -2
 تا لةثيظ بووُ بياُ ثازَيصَيت. ,اَلةكاُ بةزواٌكةى كازكسدُ بجؤشَوٍد -3
 ِةز ِزةٌطَيك بةديا. لةضةز قاثَيكى ثةه ِزؤبكةو (ئةكسيميك)ِزةٌطى  -4

 كسدُ:ئازِاضتة
 بكة:لة وٍداَلةكاُ  داوا

ِزةٌطةكة بدةُ و دواتس  واتة دةضت لة كؤثى دةضتى خؤياُ بكةٌةوة. لة ِةٌطاوى يةكةودا -1
دواتس دةتواٌَ ضةٌد ِزةٌطَيك  يةكةً داز يةك ِزةٌط بةكازبَيٍَ)بيدةُ لة كاغةشةكة.

 (.10 -4)وَيٍةى (َيٍَّبةكازب
بَى اُ بكة بةدةضتة ِزةٌطاوييةكاٌياُ وَيٍة بكَيشَ لة ِةٌطاوى دووةودا, داوا لة وٍداَلةك -2

 بةكازَِيٍاٌى ِيض كةزةضتةيةكى تسى ٌيطازكَيشاُ.

 ً  :ضاالكييةضوودى ئة
 وٍداَلةكاُ تسضياُ لة كازكسدُ دةشكَيت. -1
 وٌَيكى ٌوَى لة كازكسدُ فَيسدةبَ و ِاوِزَييةتى ٌَيواُ وٍداَلةكاُ ثتةو دةبَيت.ئةشوو -2
 بري لة بريؤكةى تس دةكةٌةوة. خةياَلكسدٌياُ فساواُ دةبَيت وُ و تواٌاى داَِيٍا -3
 بازة ٌةكةٌةوة.وِزةٌطى ٌوَى دةدؤشٌةوةو ِةوَلدةدةُ ِزةٌطة كؤٌةكاُ دو -4
 كاتَيكى خؤش و بةدؤش بةضةز دةبةُ و ئاضوودةيى و ئازاوياُ ثَيدةبةخشَيت. -5

 
 
 

                  
 

 (9 -4)ويٍَةى                                              (                     10 -4)ويٍَةى             
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 :3ضاالكى 
ُ بة ئةكسيميك  ٌيطازكَيشا

ى زِابسدوودا ٍاوة, بؤيةٍداَلةكة ئةشوووٌى شؤزتسى بةدةضت, ولة ضاالكييةكٌا ُ  لًة ضاالكييةدا َّي ٌَيت ضى دةكات و ضؤ دةشا
داَلةكة  ّا ٍو  بكات. ئازِاضتةدةكات, لةضةز واوؤضتاية تةٌ

 كةزةضتةى ثَيويطت:
طؤِزةثاٌى , ياُ داوٍداَلةكاُ لة ِزاِزةوةكاٌ دةتواٌيت ضاالكى, ئةطةز ٌةبووِؤَلى بةكازَِيٍاٌى  -1

 (.11 -4)وَيٍةى دا ِزَيكبخسَيَ.شازؤخاٌة
 تا ِزةٌطى ئةكسيميكةكةى لةضةز ِزؤبكسَيت. ,ثالَيت -2
 -ِاوشَيوةى فَمضةى بؤيةى ِزؤٌى كةوَيك ثةِزةووضةكاٌى ِزةقة) َمضةى تايبةت بة بؤيةى ئةكسيميكف -3

 شةيتى(.
 ضي(.70×50, ياُ )ِزؤَه كاغةشى قةبازة طةوزة -4
لةضةز , ياُ بدةُلةضةز وَيص ئةجناوى , ياُ  سدُيواز بدزَيت و ئاوادةبَيت بؤ كازككاغةشةكاُ لة د -5

 (13 -4ضَيجاية. )وَيٍةى 
 وٍداَلةكاُ بةزواٌكةى كازكسدُ بجؤشَ. -6

 كسدُ:ئازِاضتة
داَلةكُا دةكات ضاودَيس, يُا واوؤضتا ُ, بةآلً ئةطةز ثَيت باش بوو  ,تا ويٍَةيةك بكَيشَ ,داوا لة ٍو كة خؤيُا سةشى ثَيدةكة

ةكةيُا بكَيشٍةوة.داوايُا ليَب داكة ويٍَةى شازؤخٌا ٍيازة(, ٍو ّا ثَيش يُا خؤت  ,َلةكُا ئاشاد بكة لةوةى دةيكَيشَ)ئةوة تٌة
صيك بَيت. ةوةٌ  طةى خؤيٌا ةلَبرَيسة لة ذٍي ُ بؤِ   (13 -4)ويٍَةى بابةتَيكيا

ً ضاالكيية:  ضوودى ئة
 كة دةتواٌَيت و دةشاٌَيت. ,تَيدةطاتوٍداَلةكة  -1
 ط دةبَيت.لكةو عةقَمى ِاوضةٌوتواٌاى كازكسدٌى باش دةبَيت و واضو -2
 ئاضتى بيٍيٍى دواُ دةبَيت و تواٌاى ِزاظةكسدٌى بةَِيصدةبَيت. -3
 ِزةٌطى ٌوَى دةدؤشَيتةوة. -4
 بريؤكةى ٌوَيى بؤدَيت و تواٌاى ثَيشٍيازكسدٌى باش دةبَيت. -5

                                                                                                                                                                                                                                          (11 -4)ويٍَةى                                                            
                                                                                                                               

 
 

ٍةى                        ٍةى 13 -4)وَي  (                               12 -4(                                           )وَي
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 :4ضاالكى 
ةوة   وؤٌؤتايح –لةبةزطسٍت

َ. لةً ضاالكييةدا بة ئةشوووٌيُا باش دةبَيت و وٍداَلةكُا وزدة وزدة       طة شمةكُا زِادَي ى زٌِة ٌٍا َِي باشى  لة بةكاز
ٌيُا بةزش بؤتةوة  بؤت دةزدةكةوَيت ى كسد ٌاى خةياَلكسدُ و تيَبٍي ٍاضى وٍداَلةكُا ضؤتة ضةزو توا ضةٌد ئاضتى دوٌا

َِيص بوو ٍيُا بة ٍي ّا بريؤكةكةيُا بة طوَيدا بضو ئاضتى بي ٌيت ,سثيٍَةو كةزةضتةيُا بؤ دابني بكةة. تؤ تةٌ ذا دةشا  كة ,ٍئ
ُ؟و ُ دةيكة ُ و ضؤ ُ ضي دةكة  ٍداَلةكا

 كةزةضتةى بةكازَِيٍاُ:
 ِزةٌطى ئةكسيميك. -1
 ٌايمؤٌى ِزووُ )ضميظاُ(. -2
 ضي(70×50ياُ ) ,A3كاغةشى  -3

                                                                                                                             كسدُ:ئازِاضتة
 (15 -4)ويٍَةى                                                                                                           

طَيك بةدياو  داوا لةوٍداَلةكُا دةكات ضاودَيسيُا , واوؤضتا     ةز ِزٌة ُ, باِ  طَيك كةوَيك لةضةز كاغةشةكةيُا بسَِير ةز زٌِة لةِ 
ةكة خبة ٌايمؤٌة ضميظٌا ُ دواتس  ةكة ُ بآلو تَيكةَلىٌ  طةكا ةٌة ضةز زِةٌطةكةو دواتس بة ثةجنة ِزٌة وة بة دَه و خواضت و ويطتى بكٌة

رت دواتس  (,14-خؤيُا )ويٍَةى ز ةو دةبيٍَشَيواشو زِةٌطى دياواشتسو دوٌا ةديتويٌا ةضتيُا ثَيكسدوو كة لةوةوثَيشٌ  ة. ٌةِ 
طةكُا ةلَبطسة.ٌايمؤٌ دواى بآلوةثَيكسدٌى ِزٌة َِيواشىِ  ةكة بة ٍيت. 15 -4)ويٍَةى ة ضميظٌا وٌةزى دوُا دةبي (. تابمؤيةكىِ 

ٌَيت كةزةض داَلةكة دةتوا ٍَيتبم تةى تس لةضةزدواى وشك بووٌةوة ٍو ةى ويٍَةكة. كَي كسدٌةوةو , يُا  (16 -4)ويٍَ ٌَيت بؤ ثٌا دةتوا
ٍَيت. )ويٍَةى  ُ كةزةضتةى تس بةكازبَي طةكا  (.17 -4تَيكةَلكسدٌى ِزٌة

 

ً ضاالكيية:  ضودى ئة
 ِزةٌطى ٌوَى و ٌاواشة دةبيٍَيت. -1
 ئاضتى دواٌٍاضى باآل دةبَيت. -2
 تواٌاى داَِيٍاُ و بريؤكةى ٌوَيى بةخةياَلدادَيت. -3
 تَيِساواُ و ئاضتى كازاوةيى بةَِيصدةبَيت.  -4

 
 
 
 

 (                        16 -4(                           )ويٍَةى 17-4(                            )ويٍَةى 14 -4)ويٍَةى                       
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 واٌةى دووةً
ةَلبرازدٌى ِزةٌطةكاُ.  تةوةز: ٌاضيٍةوةوِ 

 ِزةٌطكسدُ بابةت:
ة 10كاتى ديازيكساو:  ُ  وٌا سَى كاتى شياتسى بؤ تةزخا )بةثَيى ثالٌى ديازيكساوى واوؤضتا, دةتوٌا

 بكسَيت(.
 

 ِزةٌطكسدُ
َيدى واوؤضتا, ثَيويطتة  ضةزةتا       َيتِزةٌطة ضَِيدىِ  اضيٍَ لةزَِيطةى  ةزةكييةكاُ بة وٍداَه ٍب

طة تايبةتييةكةى وٍداَه خؤيةوة, دواتس وٍداَلةكاُ  ةكاُئازِاضتة بكات بؤ ِزةٌطذٍي -3) لة كسدٌى ويٍَ
َيت, سدوات (.10-3( تا )1 ٌاو وَيٍةكة بدوىَ. ضةٌد تا لةضةز بابةتى  ِةه بؤ وٍداَلةكاُ بِسةخطيٍَ

َى و َى با طفتوطؤ بكات. دةشٌا ا طفتوطؤكاُ ِزَيكبخات و ثَيويطتة وا ِةزوةِا ضةٌد دةتوٌا وؤضتا تةٌّ
َيت و شؤز  اوثسضياز بوزوذيٍَ ا زَِيخؤشكةزبَيت ٌةضَيتةٌ  ى  باضةكةوة. تةٌّ يازى كةً و وزد بؤ ثَيدٌا شٌا

َى لة خةياَلى وٍداَلةكاٌدا., ياُ  بة وٍداَلةكاُ دةبَيت واوؤضتا ثَيشوةخت,  تةٌاٌةت ثسضياز بوزوذيٍَ
ابَيت.خؤى ئاوادةكسدبَيت و ثالٌى دزو ةكة دٌا  ضت و تةواوى بؤ وٌا

 

ةكة:  ئاواجنى وٌا
 .ٌاضيٍةوةياُدووبازة ٌاضني ولَيدواُ لةبازةى ِزةٌط و   -1
 .لة ذيٍطةى دةوزوبةزى وٍداَلةكة ثَيكطستَ و ِاوشَيوةكسدٌى ِزةٌطةكاُ  -2
 ئاشٍا بووُ و شازةشابووُ لةضةز دؤزى ِزةٌط و كةزةضتة دياواشةكاُ.  -3
 ئةشوووٌى شؤزتس.ثةيداكسدٌى كازاوةيى و  -4
 ٌييةتى بةكازَِيٍاُ و واوةَلةكسدُ لةطةَه ِزةٌطةكاُ.شازةشابووُ لةضةز ضؤ  -5
 لة شوَيَ و دَيطةى خؤيدا. ُ و بةكازَِيٍاٌى دؤزى ِزةٌطةكاُِةَلبرازد  -6
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ِزةواٌدٌةوةى بَيئازاوى و تسضى وٍداَلةكاُ لةضةز ضؤٌييةتى بةكازَِيٍاٌى   -7
بصاٌة ئةجناوى  كاز لةضةز ئةً خاَلة كساوةبسدوو لةواٌةكاٌى ِزا )ِزةٌطةكاُ.

 ِةبووة, بةزاوزدَيك بكة لةضةز ِزةفتازى ِزابسدوو ئَيطتاى وٍداَلةكاُ(.
 ئةزكى واوؤضتاو ضاودَيس:

 .واشةكاُ بة وٍداَلةكاُ بٍاضَيٍةضةزةتا كةزةضتةو ِزةٌطة ديا -1
 .ِزووٌكسدٌةوةى ثَيويطتياُ ثَيبدةو  بَمَي شَيواشى بةكازَِيٍاٌياُ ثَي -2
 .ياُ ثيشاُ بدةى ئاضاُ و كوزتطةو ِزَي بكة ئاِزاضتةوٍداَلةكاُ  -3
ٌة: وبرازدووة ِزةٌطى بكات. بؤمنولةطةَه ئةو شوَيٍةى ِةَلي بكةِزةٌطةكاُ بةزاوزد -4

 .ثَيشٍياز بكة (شني)ِزةٌطى  ←بؤ ئامساُ 
 .ثَيشٍياز بكة (ضةوش)ِزةٌطى  ←بؤ  طرووطيا 

ؤزتس بوةضنت و ٌةضٍة ِزةٌطة بآلوةكاُ شثَيويطتة واوؤضتاو ضاودَيس لةضةز 
لةِزَيطةى  ئةطةز ويطتت وٍداَلَيك ِزةٌطَيك بةكازبَيٍَيت, ِةوَلبدة ,وزدةكاييةوة

كازى  خؤ لةشؤز  ِةوَلبدةِةزوةِا  ثَيشٍيازكسدٌةوة بَيت ٌةك ضةثاٌدُ.
ضوٌكة  كسدُ و بريكسدٌةوةياُ ٌةشَيوَيت,تا خةياَل ,ةكاُ وةزٌةدةيتوٍداَل

 شئةوة ٌةك ضووز, ,ةكات ِزةٌطى طوَلةكة ثةوةيى بَيتِةٌدَيكذاز وٍداَه سةش د
ثةيوةضتة بة ويطت و سةشى وٍداَلةكة. بريت ٌةضَيت وٍداَه لة ضةزةتاى 

ةيةك تاقيبكاتةوةو كؤكسدٌةوةى شاٌيازيدايةو سةش دةكات ِةووو دؤزو شَيو
)ئةشوووُ فَيسياُ ووُ بكاتبا وٍداَلةكة ئةشو ,وةك واوؤضتا لَيطةِزَى ,تؤش

ّا ِةه ِزةخطاٌدٌة بؤ وٍداَلةكاُ و دةكات(. ئةوةى لةضةز واوؤضتاو ضاودَيسة تةٌ
 .دالةكاتى ثَيويطت طسٌطة كسدٌياُئاِزاضتةِةٌدَيك داز 

ٌةكةُ,  فشازى دةزووٌى لةضةز وٍداَلةكاُ دزوضت ثَيويطتة واوؤضتاو ضاودَيس -5
ٌكة ِةٌدَيكذاز وٍداَه وى بةكازَِيٍاٌةكة, ضوياُ ٌةشيا ,بةِؤى ِةَلة بةكازَِيٍاُ

داَه ضى )وٍز ِزةٌطكسدٌةكةوة ديازبَيت, واتةبيٍى خؤى بةضةدٌيا سةش دةكات
ٌةك ضى دةبيٍَيت( ئةوةش ثةيوةضتة بةو  ,دةشاٌَيت ئةوة دةكَيشَيت

)لةثَيشةكيدا ِزوومناُ وٍداَه خؤى ِةيةتى لةو تةوةٌةدا. كة ,فةلطةفةيةى
  كسدةوة(.
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 1ضاالكى: 
ُ بةزة دةزةوةى ثؤه و لة ىَ و وٍداَلةكا ُ ٍب ُ لَيبكة: باخضةى شازؤخاٌةكة دايا ةيا ً ثسضيازٌا  ئة

 ضى دةبيٍَ؟  -1
 زو ثشتتاٌة ض ِزةٌطَيكة؟ وِزةٌطى ئةو كةزةضتاٌةى لة دةو -2
وة, دا ِةزضييةك بَيت بيكَيشٍة دةيبيٍَ داواياُ لَيبكة ٌيطازى ئةً شتاٌةى -3

(, لةواٌةية ضةزةتا بؤ وٍداَلةكاُ كةوَيك ئةضتةً بَيت, 1 -5)وَيٍةى كَيشة ٌيية
بةآلً فشازى شؤزياُ لَيىةكةو ِةوَلبدة ِاٌياُ بدةيت و ِاوكازياُ ثَيشكةش بكة. 
دواتس وٍداَلةكاُ بة دٌيابيٍى و خةياَلكسدٌى خؤياُ وَيٍةكة دةكَيشَ. لةواٌةية 

تة بيٍساوةكاُ( بةآلً )واتة شكة لة وَيٍة ِزاضتةقيٍةكة ٌةضَيتوَيٍة كَيشساوة
وٍداَلةكاُ خةياَلى خؤياُ تَيكةَه بة وَيٍةكاٌياُ دةكةُ. ئةً ضاالكيية ضةٌديَ 

 (.2 -5داز دووبازة بكةوة, بةآلً طؤشةو شوَيٍةكاُ بطؤِزة )وَيٍةى 

 كةزةضتةى بةكازِاتوو:
 -5)وَيٍةى ِةبَيت باشرتة(., ياُ  A4. )ئةطةز تَيٍوضَيكى ٌيو A4كازتؤٌى , ياُ  A4كاغةشى  -1

1) 
ةشوووٌى ئةكسيميكياُ لةبةز ئةوةى وٍداَلةكاُ ئ ِزةٌطى داز, ثاضتيمى ضةوز, واديك(قةَلةً ) -2

 (3 -5)وَيٍةى تؤش ِاٌياُ بدة. بكةُ بة ِزةٌطى ئةكسيميك كازبكةُ ولةواٌةية سةش  ,كسدووة

 .(3 -5)وَيٍةى ضَيجاية., ياُ  ياُ وَيصى كازكسدُ ,بؤزدَيك -3
طةى ثؤلداويٍَةكُا بؤ وٍداَلةكلة كؤتاييدا,  ةووو وٍداَلةكُا كازى يةكرت ببيٍَ و  ,ُا منايش بكة لة ثَيشٌا تاِ 

.ُ  طفتوطؤى لةضةز بكة
 

 
 
 
 
    

 (1 -5(                                                  )ويٍَةى 2 -5)ويٍَةى                                
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ً ضاالكيية:  ضودى ئة
 ٌيطاز دةكَيشَ و ذيٍطةيةكى ٌوَيى كازكسدُ تاقيدةكةٌةوة. داَلةكاُ لةدةزةوةى ِؤَلى ضاالكىوٍ -1
ةً دازة ِةوَلدةدةُ شتةكة واتة ئ بؤ بيٍني. وةلة بريكسدٌةوة شَيواشى كازكسدٌياُ دةطؤِزَيت -2

 ئٍذا بري دةكةٌةوة. ,ببيٍَ
 (4 -5 )وَيٍةىت لةٌَيواُ بيٍني و خةياَلكسدٌدا.ِاوضةٌطى دزوضت دةكا -3
كسدٌى شؤز باش دةبَيت و ِةوَلدةدات لة شتة ِزاضتةقيٍةكاُ ٌصيك ئاضتى كازاوةيى و تَيبيٍي -4

 (.5 -5)وَيٍةى و لَيياُ تَيبطات.بَيتةوة
بة باشى ِزةٌطةكاُ دةٌاضَيتةوةو ِةوَلدةدات لةدَيطةو شوَيٍى خؤياُ ِزةٌطةكاُ بةكازبَيٍَيت.  -5

 (.3 -5)وَيٍةى 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (3 -5)ويٍَةى 
 

 (4 -5)ويٍَةى 
 
 

                           
 (5 -5)ويٍَةى                              

                                      



118

 

 331 
 

 :2ضاالكى 
ُ لة  ٌيطاز( ضةزكازى ضةزبةضت )ٌيطازكَيشا

ةَلطةٌطاٌدُ و بةزاوزدكسدٌى   ِ ةَلطةٌطاٌدٌَيك واية بؤ  ِ كازى ئةً ضاالكيية, وةك
 لة زِابسدوو و ئَيطتادا. وٍداَلةكاُِوٌةزى و ِزةفتازى 

 

 دؤزى ضاالكى:
,  كة وٍداَلةكاُ كازى )وؤٌؤتايح ,(6 -5)وَيٍةى  دةخاتةوة طةِزكازة كؤٌةكاُ واوؤضتا       
ِاٌى كاغةش كَيشاوةبة ئةكسيميك لةضةز , ياُ  ئاشادياُ   بة قةَلةً وٍداَلةكاُ دةدات( دواتس 
ثَيشٍياز بكة بؤ  (7 -5)وَيٍةى ثاضتين كازى تسى لةضةز بكةُ., ياُ واديك, ياُ ى دازِزةٌط

ُ  ئازِاضتةاَلةكاُ دَلياُ ض وَيٍةيةك دةخواشَى ئةو كازة بكَيشَ دواتس وٍد وٍداَلةكاُ ِاٌيا بكةو 
رتيَ  بة ثاكرتيَ ِزةٌط و دَلياُ ضى دةخواشَيت بدة . دواى تةواو بووٌى شَيوة بكَيشَدوٌا

ُ بكةوكازةكاُ ة لةخؤت بكة: , ضةيسَيكى تابمؤكا ً ثسضيازٌا  ئة
 

 ِزةٌطةكاٌياُ ضؤُ داٌاوة؟ وٍداَلةكاُ, -1
 دةبيٍيت؟ِاوضةٌطى و ِاِزوؤٌى لةٌاو ثَيكّاتةى ِزةٌطةكاٌدا  -2
 وُ لة ضاالكييةكاٌى ِزابسدوو؟وٍداَلةكاُ ضةٌد دياواش دةزدةكة -3
 ئاضتى دواٌٍاضيياُ ضةٌد ِةَلكشاوة؟ -4
 ثَيش؟ و طفتوطؤى وٍداَلةكاُ ضةٌد ضؤتةئاضتى سكايةختواٌى  -5
 شاٌيازييةكاٌياُ ضةٌد شيادى كسدووة؟ -6
 ئاضتى ثَيشكةوتَ و شَيواشى واوةَلةكسدٌياُ لةطةَه كةزةضتةكاُ ضةٌد باش بووة؟ -7
 ياُ ِةز ثشت بةتؤ دةبةضنت؟ ,تؤ واوة ئايا ثَيويطتياُ بة -8
 تواٌاى بِسيازداٌياُ بةَِيصبووة؟ -9

 اُ طةشةى كسدووة؟ئايا تواٌاى خؤِزَيكخطتٍي -10
 ئايا ئاضتى كازاوةيى و ذيسى و تَيبيٍى كسدٌياُ ثَيشكةوتووة؟ -11

يُا بؤ بكة, دواتس ةَلطةٌطٌا ةو ضةٌدَي ثسضيازى تس لةخؤت بكةوِ  ة ئاواجنى  ِةووو ئةو ثسضيازٌا بصٌا
ةكةت ثَيكاوة ُ وٌا ةكةتدا., يا ةطةيشتويتة ئةو وةزاوةى بؤى تَيدةكؤشيت لة وٌا  َِيشتاٌ 
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ةى   (6 -5)ويٍَ

ةى   (7 -5)ويٍَ
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(3 - 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
ط دا, دواى زٌِة ُ, لة طفتوطؤكٌا ُ.كسد ً دوو ويٍَةية بكة  دياواشى ئة
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(3 - 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةية ضيية؟ ً ويٍَ  ئة
 ؟باَلٍدةُضةٌد 

َ ُ دةخويٍَ  ؟ضؤ
ٌاوى ِزةٌطةكامن  ُ؟  ةَلبرازدوو  ثَيبَمَى.ض ِزةٌطَيكت بؤِ 
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(3 - 3) 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئةوة بَيضووى ض ئاذةَلَيكة؟ لةكوَى دةذيت؟  سةشى لة ضيية؟  ض ِزةٌطَيكت بؤ 
 ِةَلبرازدووة؟



123

 

 311 
 

(3 - 4) 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌاى ضيية؟ ضى دةكات؟ شوُاِزةٌط بكة,  ئةً وَيٍةية ةيةى ضةز ضةبةتةكة وا يشٌا ضوودى ضيية بؤ  ئةًٌ 
طة؟                                           ذٍي
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(3 - 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بكة. خؤياٌةوة وٍداَلةكاُ لةاليةُ باضى ِزةٌطى بةكازِاتوو و بةفسيَ ضى دةكةُ؟ شوُا
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 ً ةية ِزةٌط بكة, ثَيتئة ُ بَيت؟ ويٍَ ُ ضؤ يا ةَلبرَيسة.خؤت  باشة ِزةٌطى دمةكٌا  ُِ  ِزةٌطةكا
.َ ى طفتوطؤ بكةُ. ِزةٌطني و ئاشاد, دوو وٍداَلى ثاك و خاويٍَ ُ بكة لةضةز ثاكوخاويٍَ  داوا لة وٍداَلةكا
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.ُ ى دةدة ُ بكة ِزشطازو شةوبؤ, طسٌطى بة ثاك و خاويٍَ ى بؤ وٍداَلةكا  باضى طسٌطى ثاكوخاويٍَ
ً وَيٍةية ِزةٌط بكة.  ئة
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يةدا بةكازش ِةوَلبدة وٍداَلةكاُ وةك واوؤضتا َؤزتسيَ ِزةٌط لةً ويٍَ يٍَ ة دةتواٌَ, ئّب  ٍذا بصٌا
ُ بة َيَ ثاكى و بة ِزةٌطةكا ُ بدة .باشى داٍب َ. ,ِةه بة وٍداَلةكا ةكة بدوَي  تا لةضةز ويٍَ
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(3 - 9) 
 

  
 
َ. ثَيياُ خؤشة ئةً ضةطة ض ِزةٌطَيك  لةضةز ئاذةَلةكة ثَيش ِزةٌط كسدُ ويطتة وٍداَلةكاُثَي بدوَي

ةَلطةٌطاٌدٌياُ بَيت؟  ُ و دواتسِ  ةَلبرَيس  ُِ ُ ِزةٌطةكا ُ خؤيا  بكة. بؤ لَيطةِزىَ با وٍداَلةكا
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اوى ً ئاذةَلةٌ  َى؟ ثَيت خؤشة ئة ضيية؟ لة ئة َيت وةك ئةو مبياويٍَ ً ثشيمةية كوىَ دةذيت؟ كىَ دةتوٌا
يية. ضى؟ ض ِزةٌطَيك بَيت؟ بؤ ُ خساخٌ  دٌيش بكة وٌا  ٌُ  ئةطةز وٍداَلةكا
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 ضوازةو تةوةزى

 

 

 Handcraft    كازدةضتى
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 .كازدةضتىتةوةز: 
 كازكسدٌ بة كةزةضتة جياواشةكاٌبابةت:  

ٌ داكاتى ديازيلساو:  ٌ بةضةز واىة تايبةمتةىدبةغة  واىةكا  ةكاٌ. بةغلساو
 

 Handcraft  كازدةضتى
   

ةضت بةخؤى دةكات و ضاالكييةدا و هة       ىوَى هة ذياىى دزوضت  ٍةضتَيلى، ميداَلٍ 
َيصاىى شؤزى ثَيلساوةتايبةت ضاالكيةكاىى طةغةياٌ ك دةبَيت. بة ، تا سدووةو زٍِا

كازامةييةكاىى ثَيػلةوتووةو  ٍةوَهةكاىى باغرتو باغرتيً بَيت. ميداَل هةو قؤىاغةدا
َيصاىى شؤزى ثَيلساوةو تواىا هةغةكى و عةقَوييةكةى طؤزِاوة هة )   بؤ دةشامن  وىاشامنزٍِا

ةىطاوَيلى  ٍةىطاو دةىَى من )ىاتوامن بؤ دةتوا  ٍ . هةو هةو قؤىاغةدا باغةشؤز ئةمةؽ
َهة وجو، تا دةكاتكازدةضتى بة ميداَهةكاٌ  ضاالكىمامؤضتا تةوةزةدا 

اوضةىط بَيت هةطةلَ خةياَهلسدٌ و طوماضو  ٌٍ هةو ميدالَ ةغةى ٍصزو بريياٌ. هلةييةكاىيا
ةضت بةدةوزوبةزى دةكات و بةزضاوى ِزوىةدا ضاالكييا  ٍ ىرتة، بؤية هةضةز وشؤزتس

بة كسدىةوة هةطةَل ميداَهةكة مبَييَيتةوة. ئةطةز ومامؤضتا ثَيويطتة بةكةمَيم خؤماىدو
. مامؤضتا بلةٌ باغرتة طسوث كاز ميداَهةكاٌ بة ودَيسةكاٌضةزثةزغتى مامؤضتاو ضا

 بؤ ئةوةى تة ٍةميػة ضاوَيلى هةضةزياٌ بَيتطيىابَيت ميداَهةكاٌ فةزامؤؽ بلات. ثَيو
ماوةيةن ِزَييوَييى و ِزَيييػاىدةزى ميداَهةكاٌ بَيت، تا ، تا ميداَهةكاٌ ئاشازى يةكرت ىةدةٌ

ةوَهدةدات خؤى ِزَيلبخات و دةطاتة ئاضتى خؤِزَيلخطنت. هةو قؤىا  ٍ غةدا ميداَهةكة
 كؤىرِتؤَهى خؤى هةدةضت ىةدات. ئةمةؽ ئةجنامى بةدةضت ٍاتووى ئةو كازةية.
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 كةزةضتةى بةكازٍاتوو:
ٍةموو ئةو كةزةضتة جياواشاىة تاقيبلاتةوة هةطةَل  ثَيويطتة مامؤضتا هةو تةوةزةدا     

ةضت دة تسميداَهةكاٌ، تا واىةيةكى جياواشتس هة واىةكاىى ثَيػوو زكةوَيت و ميداَهةكاٌٍ 
ةوَهدٌا بؤ تاقيلسدىةوةى كةزةضتة جياواشةكاٌ ميدالَ ئومَيدى و دَهتةىطى بة ىا ىةكةٌ.ٍ 

ٌ دةكات   . بةدةضت دَييً َىئةشمووىى ىو ودَهخؤؽ دةكات و دَهػاديا
 

 مةبةضتى ضةزةكى هةو تةوةزة:
كازشاىى و كازامةيى تاشة فَيسدةبً و كةزةضتة باوةكاٌ تَيدةثةِزَييً و كةزةضتةى  -1

 ىوَى تاقيدةكةىةوة.
 واىة باوةكاٌ ِزةت دةكةٌ و غَيواشَيلى ىوَيى كازكسدٌ ئةشمووٌ دةكةٌ. -2
 دَهخؤغلسدىى ميداَل و بةضةزبسدىى كاتَيلى خؤؽ. -3
 ٍاوضةىطى شؤزتس دزوضت دةبَيت هةىَيواٌ ٍةز ثَييخ ٍةضتةوةزةكاىدا. -4
طةغةى هةغةكى ثَيؼ دةكةوَيت و باغرت كؤىرِتؤَهى ماضوهلة طةوزةو بضووكةكاىى  -5

 دةكات.
تواىاى ٍاوِزَيطستيى باؽ دةبَيت و دةتواىَيت بَى كَيػة كازةكاىى هةىاو طسوثةكةيدا  -6

 كاز بلات.
 دةكات و ثازَيصطازى هة كةزةضتةكاٌ دةكات. ٍةضتى بةزثسضيازييةتى طةغة -7
 ئاضتى جواىياضى شؤزباؽ طةغة دةكات و ٍةوَهى ثَيػضووىى شؤزتس دةدات. -8
 دةكات. كازى جواىرت و ىةخػييرت ىاٍةموو كازَيم ِزاشى ىةبَيت و داو فَيسدةبَيت بة -9

 ئةو ٍةىطاوةؽ دةزفةتَيلى ات ٍةموو كةزةضتةيةن تاقيبلاتةوةوميداَل ٍةوَهدةد  -10
 باغة.

 بريو خةياَهلسدٌ و تَيِساماىى فساواىرت بلات. ٍةل بؤ ميداَل دةِزةخطَييَى  -11
 تواىاى داٍَيياٌ بؤ ميداَهةكاٌ دةِزةخطَييَى. -12
 فَيسى ئيتيلى كازكسدٌ دةبَيت و ِزَيص هة كات دةطسَيت. -13
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 ئةزكى مامؤضتاو ضاودَيس هةو تةوةزةدا:
 بةغدازى ثَيلسدىى ضةزجةو ميداَهةكاٌ. -1
 .ضاش بلات  ضةزؤكى طسوث) طسوثةكاٌ ضاالكرت بلات و ئةزكى ىوَيياٌ ثَيبدات -2
ئاضتى ضاودَيسيلسدٌ و ئازاضتةكسىى ميداَهةكاٌ بةزشتس بلاتةوة، ضوىلة  -3

 اٌ بة ٍاوكازيلسدٌ و ضاودَيسيلسدىى شؤزتسة.يميداَهةكاٌ ثَيويطتي
بتواىً هة غوَيً و هةضةز ٍةز كةزةضتةيةن شاىيازى تةواو بة ميداَهةكاٌ بدات، تا  -4

 جَيطةى خؤيدا بةكازى بََييً.
ٍةية بؤ ئةجنامداىى كازةكاٌ و هةضةز مامؤضتا  ميداَهةكاٌ ثَيويطتى شؤزياٌ بةكات -5

 كاتى شؤزتس بؤ ميداَهةكاٌ تةزخاٌ بلةٌ. و ضاودَيسةكاىة
 ىابَيت ثةهة هة ميداَهةكاٌ بلسَيت و ٍةزاضاٌ بلسَيً. -6
 ى ميداَهةكاٌ بطريَيت، هةوةى دةيلات و دةيَوَيت.ثَيويطتة ِزَيص هة خواضت و ويطت -7

 
ة طةغةثَيداىى ٍةضتى جواىياضى الى ميداآلىى ذَيس تةمةىى بئاماجنى تايبةت 

 :بة دةضتدَيً هةو تةوزةدا ئةو ئاماجناىة .خوَييدٌ
 

 كاىى ئةو تةوةزة:َاتووةبةدةضت ئاماجنة شاىيازييةيةكةو: 
ياٌ  ؼ ىةيتواىييوة بةدةضتياٌ بَييَيت، كة هةمةوثَيزِاضت دةكاتةوةجنة شاىيازييةكاىى ائام ميداَل  

بؤ جازَيلى تس ىوَيدةكاتةوةو خؤى ثَي  دةضتةواذاىة ٍةزوةٍا ئةوىةيتواىييوة ئةجنامياٌ بدات، 
 :دةوَهةمةىد دةكات

جياواشى دةكات، غيدةكاتةوة، ِزووىى دةكاتةوة، طفتووطؤى دةكات،  دةيياضَيت، دةيبيطتَيت،))
ةضتى ثَيدةكات   .  غيتةَهى دةكات، دةيطةثَييَيت،ٍ 

ةوَييى كاز ٌ هةو تةوةزةدائةو دةضتةواذاىة دةبيةٍ   وةن: كسد
ٌ  ميداَل •  ىاضَيت.دةِزةىطةكا
 بة ِزةىطةكاىةوة. يبةضتَيتةوة دة  ئةوا زِاضتةوخؤ يداَل ضى هة ضسوغتدا دةبييَيتم •
ٌ  ِزةىطةكاٌ.  كاتدةميدالَ  جياواشى   •  هة ىَيوا
 كاتةوة.دةجيازَِيم هة ىازَِيم  و ة جوٌاه ميدالَ  ىاغرييً •
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 َيت.بدة رتميدالَ  ِزةىطة  تازيم و ِزةىطة كساوةكاىى ال ِزووى •
ةية. هةضةز ئةو ثَيلَاتاىةى هة  كاتدةهةطةلَ  مامؤضتاكةى طفتوطؤ    ميداَل •  ىاو وَييةكةيداٍ 
 

 ئةو تةوةزة: بةدةضت ٍاتووةكاىى ئاماجنة ويرداىييةدووةو: 
ةوَهدةدات ثَيػياٌ خبات و جازَيلى تس ةئاماجنة ويرداىييةكاىى طةغة ثَيدةدات هةو تةو اَلميد زةداوٍ 

اوِزَيلاىيدا  دةطسَيتةوة: ؽئةو دةضتةواذاىة زَِيلياٌ خباتةوةو هةطةلٍَ 
اوكازى ثَيػلةؽ دةكات،   ٍ هَيدةبَيت، ئازةشووى ))دةتواىَيت، ذةشي هَيدةبَيت، ثَيػيياز دةكات،

 بةغدازى دةكات  .
بؤ  ئةجنامَيلى بامشاٌ دةضت دةكةوَيت هة ميداَهةكاىدا دةضتَاتوو هةِزَيطةى ئاماجنى بة

 ىة:ومنو
 ثَيبدات.بخات و طسىطى  اىَيت  غوَييى  ذياىى خؤى  زَِيلميدالَ  دةتو •
ٌ هة ثؤهةكةيدا ،زِاشاىدىةوةى  ذووزى تايبةتى خؤىبةغدازى هة   كاتدةذةش   •  بلات. يا
ٌ  ذوزةكةى.  ،َيلخطنت و ثاكلسدىةوةى  ثؤهةكةىبؤ ِز  كاتدةثَيػيياز   •  يا
وىةزى . كاتدةٍاوكازى  ثَيػلةؽ   • وىةزيدا )كازىٍ   هة كَيػاىى تابوؤىٍ 
 .بلات كاٌٍوىةزيية ةخاىةو ثَيػاىطةضةزداىى مؤش ئازةشوو دةكات •
وىةزيةكاىى  كاتدةبةغدازى   •  .)ضاالكيية جؤزاوجؤزةكاٌ  كةيداباخضةى ميداآلىةهة ثَيػاىطةٍ 
 بؤ ىاوضة ضسوغييةكاٌ.  بةغدازى بلات هةو طةغتاىةى زَِيلدةخسَيً كاتدةذةش   •
 

 ئةو تةوةزة: ىَهةوٍةضتةجو دةضت ٍاتووةكاىى بةئاماجنة 
ةضتةجوةهةو تةو ميداَل  ٍ ةوَييى كازةكاىى. ئةو وزةدا ئاماجنة  ٍ َهةكاىى طةغة ثَيدةدات و دةبَيتة

 دةطسَيتةوة: ؽدةضتةواذاىة
دزوضتى دةكات، ضاثى ))ٍةَهيدةوةغَييَى و دةيبةضتَيتةوة، دزوضتى دةكات و ِزَيلى دةخات، 

يََولازى دةكات، ىةخػةضاشى دةكات، وَييةى دة  كَيػَيت  .دةكات، ِزةىطى دةكات،ٍ 
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واتة  ئةو ضاالكيياىة ئةجناو بدةٌ. بؤ طةيػنت بةو ئاماجنةميداَهةكاٌ دةياىةوَيت 
 وةن: وةى ئةو دةضتةواذاىةى الى ضةزةوةهةِزَيطةى زِاظةكسدٌ و غيلسدىة

َهة ىاغرييً ووَييةى جو –ٍةَهوةغاىدٌ و هَيلداىةوةى  وَييةى ثةشَل  )وَييةى دميةىة ضسوغتيةكاٌ  •
 جواىةكاٌ... .و 
ٌ  خباتةوة )خاىوو  • ٌ دزوضت بلات و زَِيليا  باَهيدة... . –ئاذةَل  –طوَل  –غَيوةكا
ةويس  بة غَيوة • ةزةضتاىة ئةو ثَيطتة...   بةو ك –قوماؽ  –كةزةضتة جياواشةكاٌ  دزوضت  بلات ٍ)

ةية. ،غَيواىة دزوضت بلات  كة هة ذييطةى دةوزوبةزيداٍ 
دزوضتلسدىى  –هةى جواىى وئيطتةمجا، ثةثو –طةآلى داز  –ضة بة )فَو ضاثلسدٌ بلات •

ٌ .  ِزةىط  –كةزةضتةكاىى زِاشاىدىةوةى جةذىى هةدايم بووٌ  ةىدَى هة بؤىة جياواشةكا كسدىىٍ 
 باَهيدة . –ئاذةَل  –هة وثةثو –طولَ  –)داز  دميةىة جواىةكاٌ

 هة .وثةثو  -طوَل  –ثةِزة موض  –ٍيََولازى )طةآلى داز  •
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
مةبةضتى ئةشمووىلسدٌ و  بة وةضتةيةن تاقيدةكاتةزةٍةموو كة تةمةىى خوَييدٌ ميداَهى ذَيس

 .ىييةتى كة ،ى ئةو شاىيازيياىةىوةكؤكسدىة
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 ٍةَهطةىطاىدٌ:
ةز واىةيةك ةفتة  داثَيويطتة مامؤضتا هة كؤتايىٍ  ةز يةكَيم هة  )كؤتايىٍ  ٌ بؤٍ  ٍةَهطةىطاىد

ٌ بلات هةضةز ئةو خػتةية، تا بصاىَيت ئاضتى طةغةو كازام ةيى ميداَهةكاٌ هة ض ميداَهةكا
 داَهةكةدا؟ئايا واىةكة تواىيوييةتى جَيطة بطسىَ هة ىاخى مي ئاضتَيلداية؟

 

 
ةَهطةىطاىدىى كازامةيةى هة زَِيطةى كةزةضتةو غَيوةكاىةوة زِيصبةىدى  ثَيػبييى كساو بؤٍ 

 ىاوى ميداَل:                                                                   ذووزى:
 /          /  ىاوى مامؤضتا:                                     واىةى:                            ِزؤذ:      

 
 

 ٍةَهطةىطاىدٌ داواكساوةكاٌثَيلَاتة 
 باغة شؤزباغة ىاياب

    ئامادةكسدىى كةزةضتةو ثَيداويطتييةكاٌ.
    كَيػاىى غَيوةى داواكساو.

    بةكازٍَيياىى مقةضت بةغَيوةيةكى زِاضت و دزوضت.
.ٌ     ٍةَهبرازدىى ِزةىطة غياوةكا

    ٍةمةجؤز.بةكازٍَيياىى غَيوةى 
ا يةن غَيوة.     بةكازٍَيياىى تةَى

    هةكاتى كازكسدىدا ثػت بةخؤي دةبةضتَيت.
 ى كازكسدىدا زِةضاوى ثاكوخاويَيى دةوزوبةزو كازةكةىهةكات

 دةكات.
   

    دةكات. كازكسدٌ ِزةضاوى ياضاكاىى خؤثازَيصى
    ؟ميداَهةكة ضؤىة بؤ داخواشييةكاىى مامؤضتا بةزتةكى

    ذةشو ئازةشووةكاىى هة كازةكةدا ِزةىط دةداتةوة.
    ؟كازةكةى بة تةواوى بةجَيطةياىدووة
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 واىةى يةكةو
 تةوةز: كازدةضتى.

 ٍةويسكازى بابةت:
ٌ الضا بةثَيى ئةو ثالىةى دايدةزَِيريت )دةتواىىواىة  7كاتى ديازيلساو:   دزَيركةيتةوة بةثَيى كات كييةكا

 

ةويسكازى ميداآلٌضةىد  ةمَيلىٍ   بةٍز
 

 ٍةويسكازى
ةويسكازى دةكات،        ى دزوضت بلات. ضوىلة ىةزمةو دةتواىَى ضى بوَى هَيميداَل ذةش بةٍ 

ٍاوكازى  ،دزوضتى بلات. ئةوةى ىةيصاىى دةيصاىَيميداَهةكة ئاشاد بلة هةوةى  ياٌ ىةى تواىى 
ٍا لة. بلةو كازئاضاىى بؤ ب كة دةتواىَيت و دةشاىَيت.  ،ميداَهةكة بلةِزَيييػاىدةزى ٍةزوة

ٍاتة ىى هةوضةزةتا ميداَل بةٍؤى كةو ئةشمو تسضى  ىاو ثسؤضةكة كازةكة دةكػَيتةوة، بةآلو كة 
و ثَيويطتة كازةكاٌ هةذَيس ضاودَيسى مامؤضتا دةبَيت.و كازشٌا  لازخؤغدةغلَيت و 

 ت.دا ئةجناو بدزَيضاودَيسةكاى
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 كةزةضتةى ثَيويطت:
  1 -6ِزةىطاو ِزةىط.)وَييةى  ٍةويسى -1
 ياٌ دزشى ىةبسدبَيت. ،زىةضووبَيت، واتة ِزةق ىةبووبَيتثَيويطتة ٍةويسةكة بةضة -2
  .2 -6)وَييةى كةزةضتةى ٍاوكازى. -3
ئةطةز ضاالكييةكاٌ هةضةز مَيص ئةجناو بدزَيت طوجناوتسة بؤ ميداَهةكاٌ.)وَييةى  -4

6- 3.  
 

 ئاماىخ هةو ضاالكيية:
 ى جياواش.ةكةزةضتتاقيلسدىةوةى  -1
 .و بييني طةغةثَيداىى ٍةضتى دةضتوَيداٌ -2
 . خةياَهلسدٌ، تَيبييى كسدٌ، ضةزجنداٌ)طةغةثَيداىى:  -3
 بةغَيوةيةكى ِزاضت و دزوضت. تَيلةَهلسدٌ و غَيالىى ٍةويس -4
 فَيسبووٌ و ىاضييى ضةىديً غَيوةى جياواشى بةزٍةو ٍاتوو. -5
)بةكؤمةآليةتى ثَيؼ دةكةوَيتزى و ٍاوِزَييةتى هةطسوثةكةيدا طياىى ٍاوكا -6

 دةبَيت .
 

       

                         
  1 -6)وَييةى                                                2 -6)وَييةى                             
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 اضتةكسدٌ:ئاِز
: داوا منووىة بؤ ٍةَهدةبرَيسَيتتا باضَيم ةمامؤضتا ميداَهةكاٌ ئازاضتة دةكات بؤ كازكسدٌ، ضةز          

ةَهدةبرَيً وميداَهةكاٌ دةكات غَيوةى ئاذةَهى ماَهى دزوضت بلةى هة  ٍ  دواتس ةوة. خؤياٌ بابةتةكة
ضاودَيسياٌ بلات و زَِيينايياٌ ثَيبدات.  ئيحاجَيلياٌ بؤ ديازى بلات و ضتهةضةز مامؤضتاية خاَهى دة

دواتس خؤياٌ ِزَيِسةوى كازكسدىى  وٍةية زثةزغتيلسدٌثَيويطتياٌ بةكةمَيم ضة ضةزةتا ميداَهةكاٌ
ٌ دةدؤشىةوةو تؤؽ وةن مامؤضتاخ ٌ بدة.)وَييةى ع ؤيا اىيا ٌ بةوٍ    3 -زَِيييػاىدةزيا

  3 -6)وَييةى 
 :امؤضتاو ضاودَيسطسىطى م

اوكازييةنلةغثَيػ       ةزٍ  دَهييايياٌ و دةو دَهخؤؽ دةكات و ئازامى وميداَهةكاٌ ئاضو لسدىىٍ 
ثَيدةبةخػَيت. ثَيويطتة مامؤضتا هةو كاتةدا جياواشى تاكاياتى هةىَيوٌا ميداَهةكاٌ هةبةزضاو بطسَيت 

ةموو ميداَهةكاٌ ىةكات،و بة يةن ئاضت ضةيسى توا ضوىلة بريكسدىةوةو تواىاى طةغةى  ىاى كازىٍ 
ةز  زجنة بَيت.ميداَهَيم جياواشة، بؤية ثَيويطتة مامؤضتا ئاطادازى ئةو ضة هةغةكى و ذيسىٍ 
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 ضاالكى:
، تا ةيةكى جوٌا دزوضت بلةٌ و دايبيَيًهة ماَهةوة بة قوِز ضةىد غَيو داوا هة ميداَهةكاٌ بلة        

ٍةوَهبدة خؤياٌ   4 -6.)وَييةى باخضةى ميداآلٌوغم دةبَيتةوة، دواتس هةطةَل خؤياٌ بيََييً بؤ 
ً و ا ئةز خاوةٌ بريؤكةى كازةكة ب ٌ ثَيبدة.كتؤ تةَى  يا

 
 ؟بؤ ميداَل ضيية دى ئةو ضاالكييةوضو

دا بطةِزَيت و دواتس ىفَيسدةبَيت خؤى بةدواى كةزةضتةو غَيواشى ثةيداكسدىيا -1
 بةدةضتياٌ بَييَيت.

 فَيسدةبَيت كَيػة خؤييةكاىى ضازةضةز بلات. -2
و دواتس ئةطةز بؤى ىةكسا ٍاىا بؤ فَيسدةبَيت ثػت بةخؤى ببةضتَيت هة كازةكةدا -3

 دةبات.كةضاىى دةوزوبةز 
 ئاضتى كازامةيى و تواىا هةغةكى و ذيسييةكاىى بةزش دةكاتةوة. -4
 بييى كسدىى بةٍَيصدةبَيت. دواتس ضةزجنةكاىى دةبية تَيِساماٌ.تواىاى خةياَهلسدٌ و تَي -5
 .هة ماو ىاوةىدةوة بؤ باؽ َيتةوةئاضتى خؤِزَيلخةزى بةزشدةب -6
 بةوةؽ تةى ضةزةكى،ى كةزةضٍةوَهدةدات كةزةضتةى جَيطسةوة بدؤشَيتةوة هةبِس -7

  5 -6)وَييةى ئاضتى داٍَيياىى باؽ دةبَيت.
 

 
 
 

 
 
 

                                        
  4 -6)وَييةى                                               5 -6)وَييةى                                 
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 واىةى دووةو
 تةوةز: كازدةضتى.

ٍيَياىةوةبابةت:    بةكاز
ٌ  بةثَيى ئةو ثالىةى دايدةزَِيريت واىة )دةتواىى 7كاتى ديازيلساو:   دزَيركةيتةوة ثَيى كات  بةضاالكييةكا

 

   Recycling بةكازٍَيياىةوة
ةموو كةزةضتةيةكى ىةزو هةو بةغةى كازكسدىدا          ٍ ٍاتوو ثَيويطتة ميداَل َييَيت و بةكاز بؤ  بةكازَب

وىةزىكازََيياىى بةزٍةم  ىهلةييةكاىوكَيػة ماضو دا. ئةو غَيواشى كازكسدىةهة ذَيس ضاودَيسى مامؤضتا َيلىٍ 
صزىضةز ضازةميداَل  ٌ  بريى ميداَهةكاٌ بةٍَيص و دةكات و اليةىىٍ  دةكات و تواىاى خةياَهلسدىيٌا فساوا

ةىل بلات و با خؤى ثَيػيياز  بؤ بِسةخطَييةدةكات. وةن مامؤضتا ثَيػيياز خبة بةزدةو ميداَهةكة، دواتسٍ 
ٌ هة كازةكةيدا بلات. َييا  دٍا

 
 ضةزتاييةكاٌ ةيثَيويطتيكةزةضتة 

  .ن تير ىةبَيتوىو بَيت و ىايوؤٌ ىن و دةضلوقةبازةى بضو باغرتةمقةضت ) -1
 كةتريةى وغم )ضتيم . -2
 دةشوو، داو، خوزى.  -3
 كاغةشى ِزةىطاوِزةىطى هةشطة. -4
 قوماغى ِزةىطاوِزةىطى هةشطة. -5
 قاث و كوثى ضةفةزى )كاغةشى بَيت .  -6
، واتة بةومةزجةى هةباشاز ىةيلِسَيت دةكسَيتكة ميداَهةكة ثَيى ثةيدا ،ةضتةيةنكةز ٍةز -7

هةماَهةوة بةتاَل  كة ،كازتؤىى فِسَيدازوى ثَيالو، قوتوى غامجؤ: )وةن ،ثازةى ثَييةدات
ياٌ ٍةز ثازضةيةن ثاكةتى غةزبةت، ، باخضةى ميداآلٌػوات و بيََييَيت بؤ يبووةو ب

ة بريى خؤياٌ خبةى، تا َهَيييتوٍةوَهبدة خةياَهى ميداَهةكاٌ ظو  كة بةخةياَهتدا دَيت.
ضتةيةى ذةشى ثَيدةكةٌ كازى هةبازةى ئةو كةزة خؤياٌ ثَيػييازت بؤ بلةٌ طةِز.
بِسواىة ٍةىدَيم  )ٍةوَهبدة ثَيػييازةكاىياٌ ِزةت ىةكةيتةوة، دواى ِزاظةكسدٌ . بلةٌ.تَيدا

  .1 -7هةو كةزةضتة منايؼ كساواىةى )وَييةى 
 ِزةىط )ئةكسيويم، ماجيم، بؤيةى ئاوى... .  -8
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  1 -7)وَييةى  كةزةضتةى جياواش
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 كازدةضتى بةكازٍَيياىةوة بؤ ميداَهى ذَيس تةمةىى خوَييدٌ: ضوودةكاىى
 

 ٍاوضةىطى دزوضت دةكات هة ىَيواٌ هةؽ و عةقَودا. .1
 ٍَيصى كازكسدىى باؽ دةبَيت و تواىا ماضوهلةييةكاىى توىدو تؤَل دةبَيت. .2
ى شؤز دةضَيتة ثَيؼ و بريؤكةى ىوَى لسدىئاضتى تَيبييى كسدٌ و داٍَيياى .3

 دادةِزَيرَيت.
 كة دةتواىَيت و دةشاىَيت. ،خؤى يةن الدةكاتةوة .4
ت هة شؤز باغةكاٌ طياىى مونالىَيى شؤزدةبَيت و ٍَيصى غريةكسدىى باآلدةبَيت )دةيةوَي .5

 بَيت .
 ئاضتى ثَيػييازكسدىى ثَيؼ دةكةوَيت و دةضَيتة قؤىاغى شؤز باؽ. .6
دزوضت هةطةَل  ِزاضت و ٍاوضةىطى كؤمةآليةتى دةضَيتة قؤىاغَيلى جَيطريو مامةَهةى .7

  2 -7)وَييةى ٍاوِزَيلاىى دةكات.
ٍاوكازى هة دةوزوبةزى داواى كاتَيم  ،ثَيى ىةىطى ىةبَيتٍةوَهدةدات هةكاتى ثَيويطتدا  .8

واى ابلات، ياٌ خؤى بةكةو ىةشاىَيت. واتة ئةطةز ىةشاىَيت شؤز بةاليةوة ئاضايية كة د
ٍاوكازى هة ٍاوِزَيلاىى بلات. ئةمةؽ ٍةىطاوَيلى شؤز مةشىةو ثَيويطتة مامؤضتا 

  3 -7هةبةزضاوى بطسَيت و تَيبييى بلات.)وَييةى 
و كةزةضتة بَيلةَهم و فِسَيدزاواىة وةزبطسىةوةو دووبازة ميداَهةكاٌ فَيسدةبً دووبازة ضوود هة .9

  4 -7)وَييةى دواتس ِزةىطياٌ دةكةٌ. هةكازَيلى ٍوىةزى جواىدا بةكازى بََيييةوة.

 
  2 -7                                                       )وَييةى 3 -7)وَييةى                   
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 ئةزكى مامؤضتا:
ٌ. ئاِز كازىهةو واىةيةدا          ٌ وزيا دةكاتةوة هةوةى ئةجنامى دةدة ٌ دةكات و ميداَهةكا ٍةز اضتةكسد

تس ئاطاياٌ هة ميداَهةكاٌ بَيت، ضوىلة ئاضتى  ثَيويطتة مامؤضتاو ضاودَيس وزتس و ذيساىةبؤية، 
، تا كاٌ بَيتا ضاوَيلى هةضةز ميداَهةكةزةضتة بةكازٍاتووةكاٌ بةزش دةبَيتةوةو ثَيويطتة مامؤضت

ٌ، هةواىةغة ىةتواًى َييً ،ئاشازى يةكرت ىةدة ياٌ بريؤكةى غَيواشى  ،ياٌ ىةشاًى بةكازياٌ َب
 ميداَهةكاٌ ضاو هةضةز ، كةضاودَيسةكاٌ ئاطادزبلاتةوة ،بةكازٍَيياىياٌ ىةبَيت. هةضةز مامؤضتاية

ً.)وَييةى  ٌ و وزياب   5  -7ٍةَهيةطس
 

بةو مةزجةى مامؤضتاؽ هةطةَل  كازَيم ئةجناو بدةٌ، تا ةضجَيسَيتميداَهةكاٌ دمامؤضتا ئةزن بة       
ىةيى ئامادة كسدبَيت باغرتة، تا بريؤكةو وبلات، ئةطةز ثَيػرت مامؤضتا كازَيلى منو ميداَهةكاٌ كاز

ٌ. بةآلو مةزد ىيية ميداَهةكاٌ غتة دزو كةى ضتلساوةومةبةضتةكة ضاكرت بطاتة ميداَهةكاٌ و هَيى تَيبطة
ثَيدةزو خةياَهلسدىى ميداَهةكاٌ واآل دةكات و تواىاى  مامؤضتا دووبازة بلةىةوة، بةَهلو دزَيرة

َيياىياٌ بةٍَيص دةكات و بريؤكةى ىوَى الى ميداَهةكاٌ دزوضت  ضةزجندٌا و تَيبييى كسدٌ و دٍا
 دةكات.

وىةزي بَيت ئةو ضاالكيية بةزهةوةى بريت ىةضَيت       ضةزبسدىى كاتَيلى  بة ئةجنامداىى كازَيلىٍ 
ٌ. خؤؽ كةواتة ىابَيت خؤغى و غادييةكاىى ميداَهةكة فةزامؤؽ بلةيت و  و بةجؤغة الى ميداَهةكا

وىةزييةكةبَيت. ا ضاوت هةضةز كازةٍ   تةَى
ٌ، ضوىلة  واتس ثَيػييازتددةتواًى خةياَهبلةٌ و ، تا ٍةل بؤ ميداَهةكاٌ بِسةخطَيية كةواتة    بؤ بلة

ٌ ةكةت خطتة بةزدةمى ميداَهةكاٌ، ئئةطةز تؤ غَيواشى كازكسدى ؤغى و بريى خؤيا يحا تواىاىٍ 
 و ثاغٌا ببَيتة جَيطةى تَيسِاماٌ، تا ةٌبل ت بؤض ثَيػييازَيل ِز دةخةٌ و بريدةكةىةوةبةطة

ةل ِزةخطاىدٌ بةغَيلة هة ثسؤضة طػتييةكةو مامؤضتااكةوجَيبةجَيلسدىى.   ٍ ىابَيت هةيادى  تة
 بلات.
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َاىَي هة كؤتاييدا: و  لى ىوَى دةدؤشىةوةو غَيوةى جياواش جياواش دزوضت دةكةٌ و ئاضتى هَيلبةضنتميداَهةكٌا جي
ٌ فسة ثَيؼ دةكةوَيت.)ويَيةى  ةضتى بييني و دةضتوَيداىيا ٌ طةغة دةكات وٍ    6 -7ثَيلةوةطسَيداىيا

  5 -7)ويَيةى 

  6 -7                                                                  )ويَيةى 4 -7)ويَيةى                             
ةضتى بيي بةٍؤى دةضتوَيدٌا وميداَل        بلاتةوةو ت كةزةضتةو مةتسياَهةكٌا هَيلحياةوة دةتواىَيييدواتس بةٍؤىٍ 

ََييَيت لسدٌ ضؤٌاى ئةشمووىدةشاىَيت دو َا  ئةوةى هةضةز مامؤضتاو ضاودَيسة ؟و بةضى و هةكوَيدا بةكازياىب تةى
ٌ و ئاِز ٍاوكازيلسدىيياىة هةضاودَيسيلسد ٌ و  ٌ.كاتى ثَيويطتدا، تا ميد اضتةكسد ةضت بة ىائومَيدى ىةكة  ٌٍ  اَهةكا
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 ضاالكى:
ٌ بلة هة دازى ئايطلسَيه بوكةَهةى بضوون دزوضت        ةمةجؤز و فسة ِزداوا هة ميداَهةكا  ٌٍ ٌ، با بوكةَهةكا ً. بلة ةىط ب
ٌ بدةومنووىةيةن  ٌ ثيػا ٌ دةت يا ٌ؟بصاىة ئةوا ٌ خةيالَ بلة ً ضؤ   .7 -7)ويَيةى واى

 
 كةزةضتةى بةكازٍاتوو:

 دازى ئايطلسَيه. -1
 ماجيم.قةَهةو ِزةىطى  -2
 ياٌ كؤىة طؤظاز. ،كاغةشى ِزةىطاو ِزةىط -3
 كةتريةى وغم )ضتيم . -4
 مقةضت. -5

  7 -7)ويَيةى                                                                               
 مةبةضت هةو ضاالكيية:

 ميداَل فَيسدةبَيت تواىا خؤييةكاىى طةغة ثَيبدات. .1
ٍةضتةكاىى بييني و دةضتوَيداىى ميداَل  .2

 باغرت طةغة دةكةٌ.
 ئاضتى كازامةيى ثَيػدةكةوَيت. .3
دةشاىَيت  وةكاٌ ثَيم دةضوَييَيت وةىط و غَيزِ .4

 ؟بةكازدَيتكاو ِزةىط بؤ ض غوَييَيم 
  8 -7)وَييةى                               تواىاى طةِزاٌ و دؤشييةوةى باؽ دةبَيت. .5
 بةضتيةوةى ثَيؼ دةكةوَيت.لتواىاى هَيلَةَهوةغاىدٌ و هَي .6
 دةبِسَيت و بةٍةموو غتَيم ِزاشييابَيت. قؤىاغَيلى باؽ هة ئاضتى جواىياضى .7
 ئاضتى ىواىدٌ و طفتوطؤى ثَيػدةخات و دةتواىَيت هةطةَل دةوزوبةزى طفتوطؤ بلات. .8
 بريتير دةبَيت. .9

شاىيازى دةزبازةى طةهَيم ئامَيسو كةزةضتةو ضةزضاوةكاىياٌ و ضؤىييةتى كِسيً و  .10
  8 -7)وَييةى ثةيداكسدىيياٌ ثةيدا دةكات.

 فَيسدةبَيت كاتى بَيلازى بة غَيوةيةكى بةكةَهم و بةزٍةمداز بةضةز بةزَيت.ميداَل  .11
ى ىةبَيت كازةكةى ئةجنامى ئةطةز ثالى موو كازَيم ثَيويطتى بةثالٌ ٍةيةميداَل فَيسدةبَيت ٍة .12

 كةواتة فَيسدةبَيت بؤ ٍةز كازَيم ثالىَيم دابِسَيرَيت. ىابَيت.
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 ضَييةوواىةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

ٌ  بابةت:   Collageكؤالد   –هلاىد
ٌ دزَيركةيتةوة بةثَيى كات واىة  7كاتى ديازيلساو:   )دةتواىى بةثَيى ئةو ثالىةى دايدةزَِيريت، ضاالكييةكا

 

 Collageكؤالد    –هلاىدٌ 
 

ٌ شياتس ،ة هلاىدىى دوو كةزةضتةمةبةضت ه وىةزىبؤ دز يا بة  وضتلسدىى بابةتَيلى جواىىٍ 
.ٌ  ثَيى ويطت و خواضتى خؤما
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 كةزةضتةى ثَيويطت:
 كاغةشى ِزةىطاو ِزةىطى بسيقةداز. .1
 كاغةشى ِزةىطاو ِزةىطى هةشطة. .2
 قوماغى ِزةىطاو ِزةىطى هةشطة. .3
 كةتريةى وغم )ضتيم . .4
 مقةضت. .5
 A4 - A3كاغةشى  .6
 كةزةضتةى جؤزاو جؤز. .7

 ئةزكى مامؤضتا:
ثَيؼ ئةوةى واىةكة دةضت ثَي بلات،       

ضاوى يةن هةبةزمنووىةثَيويطتة مامؤضتا ضةىد 
 بةٍاوكازى ميداَهةكاٌ دزوضت بلاتميداَهةكاٌ و 

بؤ ئةوةى ميداَهةكاٌ هة مةبةضتى داواكساو 
ٌ.)وَييةى    1 -8)وَييةى                                     .                     1 -8تَيبطة

 اضتةكسدٌ:ئاِز
وىةزى مامؤضتا ميداَهةك ٌ ئازاضتة دةكات بؤ كازىٍ  ا

ٌ اد و وا هة ميداَهةكٌا دةكات كاغةشة ِزةىطاو ِزةىطةكا
واتة  ، كة خؤيٌا مةبةضتياىة.بةو غَيوةية برِبٌ

 ة ميداَهةكٌا بريبلةىةوة ضى بلةٌضةزةتا ثَيويطت
 .                                                                                           دواتس كازةكة ئةجناو بدةٌ

                                                                                                      
  2 -8)وَييةى                                                                                                 

بؤ ئةو كازة ثَيويطتة ميداَهةكة بري هة ثالىداىٌا بلاتةوة، هةضةز مامؤضتاو ضاودَيسةكاىة ميداَهةكٌا بةو  
َيصاىى  ،اضتةيةدا بةزٌئاِز ً. ئةوةؽ ثَيويطتى بة فَيسكسدٌ و زٍِا كة ثَيويطتة ثالٌ بؤ كازةكةيٌا دابيَي

ةية. بؤ منوميداَهةك  ٍ ٌ  ،ة غَيوةى كةزوَيػم هةبةزضاو بطسٌىة ئةطةز وَييةى كةزوَيػم بلَيػً ثَيويطتوٌا يا
ٌ.  )وَييةى كسدىةوة ئهة خةياَهياىداية. )بري ٍةز غَيوةيةن كة   .2 -8يحا كازكسد
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 طفتوطؤ:
هةبازةى بريؤكةو غَيواشى ثسضيازيٌا هةطةَل ميداَهةكٌا بلات و هةو واىةيةدا شؤز طسىطة مامؤضتا طفتوطؤ       

 ٌ ةَهطةىطاىد ٌ هة بريؤكةى مامؤضتاكة ضةىدة؟ دواىٍ  ٌ هيَبلات، تا بصاىَيت ئاضتى تَيطةيػتين ميداَهةكا ثالىداىاىةكةيا
ٌ ئاِز ى بريؤكةى ميداَهةكٌاوةو هَيلداىة ٌ و مةبةضتى  اضتة دةكات بةمامؤضتا ضاودَيسةكا ٌ هةطةلَ ميداَهةكا طفتوطؤكسد

ٍاوكازى هةكاتى ثَيويطتدا. هةٍةماىلاتدا  ثَيػلةغلسدىى
ٌ ثَيويطتة ضاودَيسو مامؤضتا ئاطايٌا هة زِةفتازى ميداَهةك ا

كةزةضتةو  يٌا ىةشاًى ،بَيت، ىةكا شةبس هةيةكرت بدةٌ
َيًَي طةى ٍةموو ئةو كَيػاىة هةزَِي ثَيداويطتييةكٌا بةكازب

ضازةضةز دةكسيًَ و دواتس  طفتوطؤكسدٌ هةطةَل ميداَهةكٌا
                                                                                                          3 -8ويَيةى  اضتة دةكات.)ميداَهةكة خؤى خؤى ئاِز

                                                                                                            
  3 -8)وَييةى                                                                                                     

 ئاماجنى بةدةضتَاتوو:
  4 -8ميداَهةكاٌ ثػت بةخؤياٌ دةبةضنت هة كازكسدىدا.)وَييةى  -1
  5 -8تواىاى خؤطوجناىدٌ و ئاضتى كؤمةآليةتيياٌ بةزش دةبَيتةوة.)وَييةى  -2
 ئاضتى دةضرِتةىطييياٌ باؽ دةبَيت و تواىاى بريكسدىةوةو ئةىدَيػةياٌ فساواٌ دةبَيت. -3
  6 -8تواىاى داٍَيياىياٌ بةٍَيص دةبَيت و بريؤكةى ىوَيياٌ بة خةياَهدادَيت.)وَييةى  -4
 طسٌ.ضوود هة كاتى بَيلازى وةزدة -5
  7 -8ئاضتى جواىياضيياٌ طةغة دةكات و ثَيػدةكةوَيت.)وَييةى  -6

 
 
 

 
 

                                      6 -8)ويَيةى                                          5 -8                                    )ويَيةى 4 -8)ويَيةى  
 

                                               
 

   5 -8)ويَيةى                  7 -8)ويَيةى 
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 : 1 ضاالكى
دابةغى ضةز  طسوث طسوث ضةزضوو هةطةَل خؤى دةباتة ثؤهةوةومامؤضتا ضةىد ِزؤذىامةيةكى بة      

دواتس داوا هة ميداَهةكاٌ دةكات بة مقةضت وَيية جوٌا و ضةزىخ  زِاكَيػةكاٌ برِبٌ  ميداَهةكاىى دةكات.
ٌ.)وَييةى  تتةىيػ و هة   8 -8يةن و بةو غَيوةيةى دةياىةوَيت هَيلى بدة

 
 ميداَهةكاٌ ضى فَيسدةبً؟

 فَيسدةبً ضؤٌ كاغةش برِبٌ و مقةضت بةكازبََييً. -1
 واشةكاىدا بلةٌ.فَيسدةبً ضؤٌ مامةَهة هةطةَل كةزةضتة جيا -2
 بلةٌ.يةكرت ميداَهةكاٌ فَيسدةبً ٍاوكازى ثَيػلةؽ بة -3
 ىَيلى ىوَى تاقيدةكةىةوة.وئةشمو -4
 ضَير هة واىةكة وةزدةطسٌ و كاتَيلى خؤؽ بةضةز دةبةٌ. -5

 

 ئةزكى مامؤضتا:
اوكازضاوياٌ هةضةز ميداَهةكاٌ  هةضةز مامؤضتاو ضاودَيسةكاىة        ٌ بَيت و ئازِاضتةياٌ بلةٌ وٍ  يا

ٌ، تا ميداَهةكاٌ بة ةزوةٍاداكازكسدى كاتى ً هةدةبوكة ببجَيلً و ئاضوباغى ئاماجنة ثَيػلةؽ بلة  ٍ. 
هة ضةز مامؤضتاو ضاودَيسةكاىة ئازامى خؤياٌ هةدةضت ىةدةٌ و بةٍَينيى واىةكة تَيجةزَِييً.)وَييةى 

8- 9  
 ٍةمَاتووةكةى ميداَهةكاٌ.هة كؤتايى ضاالكييةكةدا ثَيػاىطةى ثؤل ِزَيلبخسَيت بؤ كازة بةز

  8 -8                                                     )وَييةى 9 -8)وَييةى         
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 :2ضاالكى 
مامؤضتا ثَيػيياز بؤ ميداَهةكٌا دةكات كاغةشة ِزةىطاو زِةىطةكٌا بة     

ٌ. و بة مقةضت وىة ضَيطؤغةو الكَيػةو ومن بؤ غَيوةى جياواش برِب
ةز غَيوةيةن ،باشىة  ٍ دواتس  ميداَهةكٌا خؤيٌا ذةشى ثَيدةكةٌ و يٌا

ً. بصاىة ضى  وةئةو ثازضة بسِاواىة بةيةكة ٌوايٌا هيَبلةاد بوليَي
ٌ دةزدةضَيت؟ دةزدةضَيت؟    10 -8)ويَيةى ضؤ

 
  10 -8)ويَيةى                                                                                              :3ضاالكى 

ةىطةكٌا غَيوةى داوا هة ميداَهةكٌا بلة بة كاغةشة زِةىطاو ِز    
ٌ  طةآلى داز برِبٌ و ٍاوغَيوةى قةدو هقةكا دواتس بة زِةىطَيلى تس 

ٍاوغَيوةى دازة زِاضتةقييةكة ٌ. داوا هة ميداَهةكٌا بلة  كاغةشة  برِب
ٌ هَيل ٌ.)ويَيةى بسِاوةكا   11 -8بدة

ٌ ثَيويطتة هةو ضاالكييةدا ميداَه ةكٌا بة طسوث كازةكة ئةجناو بدة
 ثى وطس و
(4  ٌ ؟5يا ٌ ئةجنامى دةدٌة ً؟ ضؤ    ميدالَ بَيت. بصاىة دةتواى
 

  11 -8)ويَيةى                                                                                       : 3ضاالكى 
ةز ميداَهَيم ِزو ثَيػيياز بؤ      ٍ ؤؽ ثوميداَهةكٌا بلة،

ثَيويطتة ئةو كازة )ماضم ى تايبةت بة خؤى دزوضت بلات. 
بصاىة  و زكَيم بدزَيت بة ميداَهةكاٌبؤ ضاالكى ماَهةوة وةن ئة
ةية يٌا ىا؟تواىاى ئةجنامداىى ئةو   ٍ بَى ئةوةى ِزؤذى  كازةيٌا

دا ئةو يػدواتس فػاز هةضةز ميداَهةكٌا دزوضت بلةيت. هة ثؤه
                                                                                                                                                                                                                         12 -8ضاالكيية دووبازة بلةوة.)وَييةى 

  12 -8)ويَيةى                                                                                                              
 :4ضاالكى 

ٍةز خوازدىَيم خؤيٌا ذةشى دزوضت بلةٌ بة كاغةشى بِسدزِاو ) ٍةز طسوثَيم خوازدىَيم ػيياز بؤ ميداَهةكٌا بلةثَي    
.ٌ  -8)ويَيةى .زَِيم بلةوٌ هةضةز خوازدىَيم و دواتس بةيةكةوة ئةجنامى بدٌة ،  كةطسوثةكٌا ضةزثػم بلة  ثَيدةكة

13  
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  13 -8)ويَيةى               
   ثيتصا                              ضازدةمةىى

 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 :تيَبييى
ٌ، )بسِييى كاغةش، قوم شؤز ذةش بة بسًِي دةكات )كوزِبَيت يٌا كض  ةكاىى ميداَلييةكَيم هة تايبةمتةىدي        اؽ، كازتؤ

ٍا ذةش. ضَيرى هَيوةزدةطسَيت  ِزؤذىامة، طؤظاز... ادى كة شؤزتسًي ئاش ،اىة دةكاتيٍوىةزي بةو يازى و كازة ٍةزوة
َا بةكازَيلةوة بيٌا بةضتيتةوة. بؤية  ىا وزيابيت وتَيداية. دةبَيت شؤز  بَيت ميداَهةكٌا شؤز وابةضتة بلةيت و تةى
ؤيٌا كازةكاىى اضتةكسدٌ و ثَيداىى زِيَينايى و شاىيازى ثَيويطت، ىَل طةِزَى ئةوجا ميداَهةكٌا خثَيويطتة دواى ئاِز

ٌ؟ةو بببصاى خؤيٌا ئةجناو بدٌة و ةىدَيم يية ضى دةكة ٌ ة دزوضت دةكةٌ و يداَل كَيػم ضةزةتاٍ  ٍةىدَيلى تسيا
ٍاوكازيٌا دةكةيت و دَهيياييٌا ثَيدةدةيت،  ىاتواًى و ً، بةآلو دواى ئةوةى تؤ  ةموو كازةكة ٍةىدَيلى تس ىاشاى دواتسٍ 

ٌ. تَيطةي ةئاضاىى دةضيَت بة ٌ هة مةبةضت و داخواشيةكةت تَيدةطة ئةمةؽ  ػنت شؤز طسىطة بؤ ميدالَ وثَيؼ و ميداَهةكا
ةموو كازةكاوةو ثَيويطتى بةكات و كةمَيم ماىدوبويٍةزوا ئاضٌا ىي ةية. دواتسٍ  ةىطاوى  ٌ،ٌٍ  وةن خؤت دةتةوَىٍ 

ةَهدةطسىَ و ثَيؼ دةكةوَى  .باؽٍ 
ً ةو ضؤىة؟ بيبصاىة زِايٌا ضي ػييازةكٌا خبة بةزدةو ميداَهةكٌا وجاز جازة بريو بؤضوٌ و ثَي      صاىة ئايا خؤيٌا دةتواى

ٌ؟  َيػييازث ٍاوكازيلسدٌ وتةىيا دةتواًى بةئايا بلة ةميػة ميداَهةكٌا خبة كازةكة ئةجناو بدٌة بَى  ؟ بةآلو وزيابةٍ 
ٌ. دواى ئاغيا بوى يةكةوثةوةو مةٍيََوة بةتةىيا هة قؤىاخطس ٌ ىياؽ كازبةتة ثاغٌا ،ةكرتىاضنيٌ و يومدا كاز بلة بلة

ٌ تاقيبلةىةوةئاضاييةو تواىا   . خؤييةكاىيا
 

 بةزَِيص: مامؤضتاو ضاودَيسى
ةميػة كضةكٌائاطادازى         ٍَينيرتو خؤطستسٌزائاكةمَيم  جياواشى ِزةطةشى بة هة ثؤهةكةتداوٍ  بةآلو كوزِ ، مرتو 

ٌ،ووتاوطريى شؤزتسةو ثِس ج ً.  كة ،جطة هةٍةىدَى جياواشى ىةبَيت َهة ةضتيٌا ثَيدةكةي ةزدوو زِةطةشدا بةئاضاىىٍ  هةٍ 
وىكض ذةشى هة  كةمرت هةضةز كازة  ةزيةكة دةميَييَتةوة. بةآلو كوِززِاشاىدىةوةو وزدةكازى شؤزتسةو شؤزتس هة ضةز كازةٍ 

ٌ. ثَيويطت دةكاتوثػو تةواو دةكات وكازةكة  تسودةميَيَيتةوةو شو ٍوىةزيةكة ئةو ميداآلىةى  دزَير ىيية هة كازكسد
ةميػة كازةكاىيٌا بة و  اضتةيٌا بلةيً و تيَبييىئاِز كازكسدٌ دةبيةوة شوو هة ً، ضوىلةٍ  زِيَيويَيى شؤزتسيٌا ثَي بدةي

.ً ٍيََو شاىيازيية ىيوةضَوةكاىت بؤ تةواو ، تا شؤزيٌا هةبازةى كازةكةوة هيَبلةيت )ثَيويطتة ثسضيازىىيوةضَوى جَيدة
   بلات .
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 ضوازةوواىةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

 خوزى، دةشوو، داوكازىبابةت:  
ٌ  ثَيى ئةو ثالىةى دايدةزَِيريت بة )دةتواىىواىة  7كاتى ديازيلساو:   دزَيركةيتةوة بةثَيى كات ضاالكييةكا

 

 
 
 
 

 
 

 كازىزى، دةشوو، داوخو
خوزيية.  باخضةى ميداآلٌشؤز ذةشى ثَيدةكات هة  اىةى ميداَلييةكَيم هةو كازدةضتي      

يظ جةضتة ث ئاَهؤش ىةبَيت،، تا م وزيايىئاضاىة بةكةمَيِزووىة، ىةزمة، بةكازٍَيياىى )ٍؤكازةكةغى 
ةزاضاٌ ىاكات ٌ.  . هةو ِزووةغةوة، ىاكات و ميداَلٍ  بؤ ئةو ٍةزدوو ِزةطةش )كوِزو كض  كازى ثَيدةكة

ةيةثمةبةضتةؽ،  ةىطاوَيمٍ  ٌ بةضةىدٍ   ، هةواىة:َيويطتنا
ٌ دابيَيني و كةزةضتة ضةزةتاييةكاٌ  ً و بيخةيية بةزدةضتئامادة  ضةزةتا دةبَيت ثال  وةن: بلةي

 .مقةضت 
 هؤكة، طؤزةوى، دةضتلَيؼ، قوماؽ.زى، دةشوو، داوخو ،.. 
 ٌياٌ تةثةدؤز. ،ياٌ مقةبا ،كازتؤ 
 .كاغةشى ِزةىطاو ِزةىطى هةشطة 
 .قوماغى ِزةىطاو ِزةىطى هةشطة 
 ( دةمبوعدةزشى . 
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  اضتةكسدٌ:ئاِز 
ضه  30× 30ضه  ياٌ )40×40كازتؤىَيلى )ثاغاٌ بريؤكةى كازةكة بة ميداَهةكاٌ دةَهَيني، ضةزةتا      
ٌ. ئيدىدةبِس خوزييةكة دةدةيية دةضت ميداَهةكاٌ و ثَيياٌ دةَهَيني هة  يً و ئامادةى دةكةيً بؤ كازكسد

ةز ِزةىطَيم كةمَيم ثاغاٌةزثَيضً. كازتؤىةكةى و  ثَيبلةٌضةثى بةغَيوةيةكى جوٌا زِاضت و ، تا هةٍ 
ىة ويةكةو منوخؤت ثَيويطتة  هةو ضوازضَيوةيةغدا، غَيوةيةكى جوامناٌ بؤ دةزدةضَيت.و 

دواتس ميداَهةكاٌ ضةزثػم بلة  ،هة مةبةضتةكة تَيبطةٌ، تا يتبدة ئةجناو هةبةزضاوى ميداَهةكاٌ
ٌ ض جؤزة ثالىَيم د ،هةوةى ٌ جَيبةجَيى دةكةٌ؟كة خؤيا ٌ و ضؤ  .  1 -9)وَييةى ادةِزَير

دزوضت  كةىةىة وَييةى ميوةيةن هةضةز كازتؤوبؤ منو ةن برِبٌ.غَيوةي ةكاٌ دةتواًىميداَه ثاغاٌ  
ٌ و دواتس بيرِبٌ   2 -9)وَييةى .غى بلةٌيحا بة خوزييةكة ِزووثؤ، ئبلة

هةكاتى و ضةزثةزغتى كازةكاٌ بلات و ى ضاودَيس ثَيويطتة مامؤضتابؤ ئةو مةبةضتةؽ،       
ةَهيةبسَِيت و  ضاو داجَيبةجَيلسدىى ثالىى ميداَهةكاى ، تا اضتةياٌ بلاتخؤى ئاِزهةضةز ميداَهةكاٌٍ 

 .ٌ ةَهبرَيس ً، كوزتسيً زَِيطاٍ  ةَهة دةبييني شؤز جازخماب دةكات، بةآلو ئةوة ىيػاىةى ىةشاىني  ميداَلٍ 
ىياٌ و دٌا  ىةزو وىيية، بةَهلو ىيػاىةى كةو ئةشمووىيية. بؤية هةضةز مامؤضتا ثَيويطتة 

ةَهةيةن دةكات هة  ٍةز بؤية ،ىةكاتةوةبةزش دةىط بةضةز ميداَهةكةدا بةخؤداطسبَيت و  ٍ كاتَيم
ثَيويطتة كةواتة ثَيويطتى بة دَهييايى و متناىة بةخػيية هةاليةٌ مامؤضتاوة.  ئةوة ،داجَيبةجَيلسدى

خوهةن   20ياٌ  15)ىةن  ويطت بَيتواىةكة وةن ثَي تاٌ، كات بة ميداَهةكاٌ بدةيت بؤ جَيبةجَى كسد
يض  هة ثالىةكةتدا  – ضةىدت كات ثَيويطتة ىةكةوَيت )وةن مامؤضتا بِسيازبدةبَيت و ميداَهةكة فسياىٍ 

   .ئاماذةى ثَيبدة

  1 -9                                                 )وَييةى 2 -9)وَييةى                       
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 :1ضاالكى 
ً، دواى تَيئاآلىى اد      وا هة ميداَهةكاٌ بلة دوو ثةجنةى يةكةو جووت بلةٌ و خوزييةكةى هَي بئاَهَيي

  جاز، ثةجنة هة خوزييةكة بَيييةدةزو ضةزثَيضى 15ياٌ  10)
ٌ. هةو ضاالكييةدا فَيسى دزوضتلسدىى  بلةٌ و طسَييةكى هَيبدة

 . ويطتة مامؤضتا ثَيبؤ ئةمةؽ زِيػوو )شةىطوَهة، طوَهيَولة  دةًب
ىةيةن دزوضت بلات و دواتس وهةبةز ضاوى ميداَهةكاٌ منو

ٌ ئاِز   3 -9اضتة بلات.)وَييةى ميداَهةكا
  3 -9)ويَيةى                                                                                                         

 

 :2ضاالكى 
، خوزى ِزةىطاو ِزةىط ،ئامادة بلةو داوا هةميداَهةكاٌ بلةدازَيلى وغم      

ً  ىهة دازةكة وةن ئةوةى خؤياٌ دةياىةوَيت بةغَيوةيةكى  بئاَهَييً )وةزثَيض
خوزييةكة غؤزِىةبَيتةوةو غَيوةيةكى جوٌا ، تا كةمَيم توىد

ثَيويطتة ئةو ضاالكيية بة بؤ ئةو مةبةضتةؽ وا   4 -9وةزبطسَيت.)وَييةى 
ةز طسوثَيلطسوث ئة ٌ  دازَيلى ثَيبدة. يؼجناو بدزَيت،ٍ  ئةو ضاالكيية )با ميداَهةكا

 بلةىةوة .هة ماَهةوة دووبازة
 

  4 -9)ويَيةى                                                                         
 :3ضاالكى 

 ،داوا هة ميداَهةكاٌ بلة بؤ ِزؤذى دواتس قوتويةكى بةتاَل     
ةز كةزةضتةيةكى تس  هةطةَل  ياٌ غوغةيةكى بةتاَل )ياٌٍ 

َييً )دواى ث داخؤياى داوا  اكلسدىةوةو غؤزدىى هة ماَهةوة َب
ثؤغى قوتووةكة بلةٌ بةو وهة ميداَهةكاٌ بلة بة خوزى ِزو

ٌ دةياىةوَيت.)وَييةى    5 -9)ويَيةى                                        5 -9غَيوةيةى خؤيا
 

 تَيبييى بلة:ةزىخ بدةو ض
      ٌ بصاىة ميداَهةكاٌ ضى فَيسبووٌ؟ ضؤٌ كاز دةكةٌ؟ ضؤٌ ِزةفتاز هةطةَل كةزةضتةكاىي بةزدةضتيا

ةمووى ٌ ِزةفتاز هةطةلَ يةكرت دةكةٌ؟ هةٍ   ئاضتى تاوطريياٌ ضؤىة؟ طسىلرت دةكةٌ؟ ضؤ
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وىةز دةبَيت كةزةضتةكاٌ بة كةواتة،        ةَهبرَيسَيت مامؤضتاى واىةىٍ   ٍ بة وزيايى و ئاطاييةوة
ضوىلة ميداَل  ،مةتسضى بؤضةز طياىى ميداَهةكاٌ دزوضت ىةكات غَيوةيةكى باؽ و ثان، كة

ىةوزَيلى ىاضلةو تواىاى ىةخؤغلةوتً و بةزطةى شةبسى كوغيدة ىاطسَيت، بؤية ثَيويطتة وبو
ةضتةوةزى الى ميداَهةكاٌ د ةىدَيم كةزةضتةكاٌ هةِزووى تةىدزوضتييةوةٍ  زوضت ىةكات، ضوىلةٍ 

ةية هةطةلَ   ٌٍ ةضتةوةزييا  ٌٍ  . داجياواشةكاى  مةتسياَهةمادة )ميداَل ثَيطتيا
َييساوى خوزى بَيت، واتة بصاىَيت ضةىد  ضتاثَيويطتة مامؤهة اليةكى تسيػةوة،  ئاطادازى جؤزى دٍا

ٌ هةبازةوة كؤ بلاتةوة.  ةية و شاىيازييا  جؤز خوزى هةباشاِزداٍ 
 :ى خوزىجؤزةكاى

ضه  30دووةو، خوزى ئامادة ِزةىطاوِزةىطةو )  .6 -9)وَييةى )ىةزو و تؤثة  يةكةو، خوزى ضيني 
وةو شؤز ثَيويطتى بة بسِيً ىاكات و دووبازة بةكازدةٍَييسَيتةوةو كةو خةزجييةو خوازدةبَيتة دزَيرةو

ٌ شؤز غياوة.)وَييةى     .7 -9بؤ ميداآلىى ذَيس تةمةىى خوَييد
 
 

  6 -9)وَييةى 
 
 
 

 
 
 
 

  7 -9)وَييةى 
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 :4ضاالكى 
ٌ ئاِز       ً اضتةمامؤضتا ميداَهةكا ٌ بة ئاشادى دةزبسِي ةمةجؤز، تا ميداَهةكا ضوود دةكات بؤ ضةىدًي ضاالكىٍ 

ةضت و ويطتةكاىى خؤيٌا بلةٌ غتَيم بة خوزية ئامادةكٌا  خؤيٌا يٌا هَيدةكات بة دَهىاداو ، ئيحاهةٍ 
ةوَهبدة خؤتبلةٌدزوضت  ٌ ضةىد منو هة ،ٍ  ىةيةن دزوضت بلةيت )بةومةزجةى الضايى وبةزضاوى ميداَهةكا

مةبةضتى داواكازييةكةت  ٍةهيٌا بؤ بِسةخطَييةو ضةزىخ و تَيبييى خؤتيٌا ثَيبَوىَ، تا هةئيحا تؤ ىةكةىةوة ، 
ٌ، مةبة كاتَيم يؼٍةزاضاى طةٌ وتَيب ىيٌا بةو ئازامى خؤت وبؤية ىةزمو ميداَهةكٌا هة داواكازييةكة تَيياطة

ةضت بة خؤغى دةكةٌ و  داهةطةَل يةكةو تاقيلسدىةوةهة دواييدا، دةبييني هةدةضت مةدة.   ٍ ميداَهةكٌا
ٌ. بِسواىة ئةو وَيياىة:  ئةشمووىَيلى ىوىَ دةضَيتة ضةز خةزماىةى كازكسدىيا
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 ثَييحةوواىةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

ٌ بة ملى ِزةىطاو ِزةىط  بابةت:    ىيطازكَيػا
 ثَيى كات بة ، ضاالكييةكٌاهة كؤزضةكةدا  واىة )دةتواىى بةثَيى ئةو ثالىةى دايدةزَِيريت 7 كاتى ديازيلساو:

 دزَيركةيتةوة 
 

 

 Sandpaintingىيطازكَيػاٌ بة ملى ِزةىطاو ِزةىط  
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 كةزةضتةى بةكازٍاتوو:
كة مةتسضى بؤضةز  بَيت، ئةو جؤزة ملة ئامادةكساوة بةغَيوةيةندةبَيت ملى ِزةىطاو ِزةىط،   -1

 شؤز بة ِزةىطةكاٌبؤ ئةو مةبةضتةؽ خوَييدٌ دزوضت ىةكات.  تةىدزوضتى ميداَهى ذَيستةمةىى
هة واىةكاىى غاياىى باضة . اىى و ضةزىخ ِزاكَيػى ئامادةكساوٌ، تا ميداَل ضةزضاو بلةٌجو

ئةو  تةى ىةزو دةكات هة كازى ٍوىةزيداودا طومتاٌ ميداَل شؤز ذةش بة كةزةضثَيػوو
باشاز ئةو  ئةطةز هةٍةز بؤية كةزةضتةيةؽ يةكَيلة هةو مةتسياآلىةى ميداَل ذةشى ثَيدةكات. 

ياٌ ماؽ و ىؤن و ىيطم  وا دةتواىى خؤت )بسىخ ِزةىط بلةيتئة ،جؤزة ملةت ضيط ىةكةوت
)ِزةىطى بة ، ئةطةز ىا بسجنياٌ بؤ ِزةىط بلة يةآلو باغرتييياٌ ملةكةئامادة بلةيت، بة  و ...

دزوضت  تةىدزوضتى ميداَهةكاٌضةز مةتسضى بؤ بة مةزجَيم  ياٌ بؤيةى ئاوى ،غةزبةت
  .1 -10ىاكات و ثَيلَاتةكةى ضسوغتيية .)وَييةى 

  2 -10)قةضةب .)وَييةى  ،ياٌ بة قاميؼ بؤى دزوضت بلة ،ِزةذةتى ئامادة  -2
  .3 -10ة، ضؤع، ضاع، بؤٌ... .)وَييةى ووىى بةكازٍاتوو )غوغةى ئاوةتةماتغوغةى ِز -3
  .4 -10ٍةىدَيم جاز وَييةى ئامادةكساو بة ملةكة ثِس دةكةىةوة.)وَييةى  -4
 ثالضتيلى.ى بازيلكةوضم و بَيَوى  -5
  1 -10ياٌ ثةزداخى ِزووىى ثالضتيلى.)وَييةى  ،قاثى ضجى -6

 
 
 
 
 
 
 

  2 -10                                                                            )ويَيةى 1 -10)ويَيةى                   
 
 
 
 
 

  4 -10)ويَيةى                                                                3 -10)ويَيةى                  
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 ضاالكيية بؤ ميداَهى ذَيس تةمةىى خوَييدٌ:دةكاىى ئةو وضو
 دة دةكات و ئازامى ثَيدةبةخػَيت.وميداَل ئاضو -1
ى دةضَيتة قؤىاغَيلى لسدىى داٍَيياىاو تواى ٍصزو بريو خةياَهى فساواٌ دةكات -2

 باغرتةوة.
 تس تاقيدةكاتةوةو ئاضتى جواىياضى باغرت دةكات. مادةيةكى  -3
 كازى ىوَى دةكاتةوة.بريؤكةى ىوَيى بؤ دَيت و بري هة  -4
 ئاضتى كؤمةآليةتى و داىبةخؤداطسى ثَيػدةكةوَيت. -5

 

 ئةزكى مامؤضتاو ضاودَيس:
 ؽكازبلةٌ و مامؤضتا داياٌ ضاودَيسةكاى ،مامؤضتاثَيويطتة ميداَهةكاٌ هةذَيس ضاودَيسى        

َييابَى ثَيػوةخت خؤى ئامادةكسدبَيت و ميداَهةكاىى هةضةز غَيواشى كازكسدٌ تا كازكسدىةكةى ، زٍِا
.ٌ ةؽ ثَيويطتى بة ئازِاضتةكسدٌ ئةمبَيطوماٌ  ئاضاٌ بَيت و ميداَهةكاٌ هة داخواشى مامؤضتا تَيبطة

غَيوةيةكى جوٌا و  و  بةؽ بةؽ بةوةؽ ِزةىطةكاٌ هة ضةزيةن دادةىَيً كاٌميداَهة ، تاٍةية
فَيسدةبَيت و تةوةو دةدؤشَيزَِيضلةى كازكسدىى خؤى  غةثؤالوى دةىةخػَييىَ، دواتس ميداَهةكة

ٌ هة بريؤكةكاىدا َييا   6 -10  و )وَييةى 5 -10و دةشاىَيت كازى ضيية؟ )وَييةى  دةكات دٍا
                                                 

  6 -10)وَييةى                            
  5 -10)وَييةى            
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 غةغةوواىةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

ٌ هة ىاو ملبابةت:      دايازيلسد
 ))ضةزداىى بةغى شاىيازى بلة  كاتى ديازيلساو: 

 
 

 ىاو مل يازيلسدٌ هة
 
 

 
ٌ ِزَيلبلةوة ٌ.، تا ثاكوخاوَييى مةزجى كازكسدىة، هةطةلَ ميداَهةكا ٌ دابِسَير  ياضاى كازكسد
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 هةىاو ملدا: طسىطى يازيلسدٌ
ٌ، ضوىلة ة ئييازي مل       خاوةىى ضسوغتَيلى ىةزمةو ميداَل ذةشى ثَيدةكات واضودةكةى ميداآل

ضؤىى بوَيت  و دةكَيػَيتوَييةى هةىاودا  يازي ثَيدةكات و
ئةوة جطة هةوةى ا دةكات. ئاوا مامةَهة هةطةَل ملةكةد

دَيت بةدةضتةوة. وةن ثيظ ىاكات و خؤغ جةضتةؽ
ةويسكازي  ٍ  ةكة وايةو ميداَل دَهخؤؽ دةكات،يكازى

ضوىلة بة زِاضتى دةضتى بةز ملةكة دةكةوَيت و هة 
اوزَييةكى   ٍ تةىَيلى ىامؤوة دةطؤزَِيت بؤ

     1 -11)ويَيةى                                               .1 -11)وَييةى خؤغةويطت.
    ئةزكى مامؤضتاو ضاودَيسةكاٌ:                                  

ٌ بلات و هة كاتى كازكسدىدا مامؤضتاثَيويطتة        ٌ بلات، تا  يٌااضتةئاِز ضاودَيسى ميداَهةكا يةكرت  ئاشاز بةميداَهةكا
ً و ٌ  ىةطةيةى  ،يازيلسدٌ بة مل داهة شؤزبةى وآلتاىتةىاىةت بةز يةن ىةكةو

 هة كوزدضتاىيؼ بة زبةخؤ مامةَهةى هةطةَهدا دةكسَيتوةن يةكةيةكى ضة
تؤؽ  مامةَهةى هةطةَهدا دةكسَيت و باخضةى ميداآلٌديصاًي و فساواىى ثَيى 

ٌ بلةيت.)ويَيةى  ؤهََيلى تايبةت بؤ ئةو مةبةضتة تةزخا                                     .2 -11ثَيويطتةٍ 
 
 

                             2 -11)ويَيةى                                                                     جؤزةكاىى ذةوشى مل:
  3 -11ٍؤَهى داخساو.)وَييةى  -1

  4 -11ٍؤَهى كساوة.)وَييةى  -2

غتَيلى يوزدازةو ٍاوغَيوةى ذةشَيلى مةهةكسدىة ياٌ هة تةشى بضوون )قةبازةكةى ضوذة -3
  .5 -11بضوون دةضَيت.)وَييةى 

                                                                                                                                 5 -11                               )ويَيةى 4 -11يةى                                       )وَي3 -11)ويَيةى          
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ؤَهى د هةو ملة وةزبوجؤز دةتواىني ضو ضَىبة         ً، يةكةو هة ىاوٍ  بؤ وةزشى شضتاٌ.  داداخساوطسي
اويً و بؤ  ن و طةزٍِؤنوذةوشى بضودووةو،  كاتى بةٍازوٍ 
وشى ذة دالةباخضةى ميداآلىضَييةو هة طؤِزةثاىى  ثاييص.

ةتاو.)وَييةى  بؤ طةوزةو ماو ىاوةىد ضاشبلسَيت  ٍ كاتى
ةزوةٍا6 -11  ٍ كةكاىياٌ بؤ وتواىني ذةوشة بضوغدة  .

و ميداَهةكاٌ هةذَيس كة باخضةبطوشاييةوة بؤ ذةوغةى 
ٌ.بئةجناو  ى ثَىيازيةكاىى خؤياى داامؤضتاضاودَيسى م   6 -11)ويَيةى         5 -11)وَييةى دة

 

 ِزةضاوى ئةو خاآلىة بلةيت: ضاشكسدىى ذةوشى ملثَيويطتة بؤ 
  

  غَي و كةِزو دزوضت ىةكات، تا زبَيتوهؤعةى ئاو بةدو بةهة. 
 زبَيت.ودو هة دةضت غؤز بة 
 .ئاوةِزؤى ضَيػتخاىةى ىةضَيتةوة ضةز 
 .غوَييةكةى مةتسضيداز ىةبَيت                                                             

  8 -11)وَييةى                                                                                         
 7 -11)وَييةى ميداَهةكاٌ بةزيةن ىةكةوٌ.، تا واٌ و طةوزةبَيتفسة                    
 .8 -11)وَييةى ديوازةكاىى ىةخػَييسابَيت بة وَييةى ِزةىطاو ِزةىط  
 ِزووىاكى تيػلى خؤز بَيتة ذووزةوة.، تا صو بًثةجنةزةى طةوزةى تَيدبَيت و ى 
 تةختةو ثالضتيم دزوضت هة ثَيويطتة كةزةضتةكاٌ  بة بةزدو بوؤن دةوزة ىةدزابَيت و

    9 -11)وَييةى .داهةكاتى كةوتي ىةكةوَيتجةضتةى ميداَهةكاٌ  زشةبس بة، تا كسابَيت

  9 -11)وَييةى                                       7 -11)وَييةى       
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 كةزةضتةى بةكازٍاتوو:
 .جَيطري ى داخساو، ٍؤَهى كساوة، ذةوشى طواضرتاوة، ذةوشى ى مل )ٍؤَهشوذة -1
  .11 -11  و )وَييةى 10 -11وَييةى  كةزةضتةى بةزدةضتة.) -2
ٌ.)وَييةى  ثَيويطتة ضاويولة هة ،ئةطةز ملةكة شؤز وزدو وغم بوو  -3   .12 -11ضاو بلة
  .13  -11ياٌ جوى تايبةت.)وَييةى  ،ثؤغييى بةزواىلة -4
ٌ هة ثالضتيم دزوضتلسابَينت -5   14 -11.)وَييةى ثَيويطتة ضةزجةو كةزةضتةكا

 
 
 
 
 
 
 

  11 -11                                                                   )ويَيةى 10 -11)ويَيةى                        
 
 
 
 
 
 

  13 -11                                                                     )ويَيةى 12 -11)ويَيةى                          
 
 

 

   14 -11)ويَيةى 
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 شاىيازى:
 باخضةى ميداآلٌبة يةكَيم هة ضاالكيية باوةكاىى  هة ضيطتةمى ثةزوةزدةيي ىوَيدا يازى ىاو مل  

ً خالَ دةطةزَِيتةوة، هةواىة: ؤكازةكةى بؤ ضةىدي  دادةىسَيت،ٍ 
 ضَير بة ميداَل دةبةخػَيت. -1
 ئاشادى شؤزتس بة ميداَل دةدات. -2
 هلةو ٍؤغى ميداَل باؽ دةكات.وطةغةى ماضو -3
 تواىاى خؤِزَيلخطنت و خؤطوجناىدٌ و بةكؤمةآليةتى كسدىى باؽ دةبَيت. -4
 .ةوةدَهةى شؤزو ئاشاوجو ٍؤى بوازى شؤزتسة بة -5
 تواىاى خةياَهلسدٌ و داٍَيياىى شؤز دةكات. -6
 دةخات.رت ِزَيلسَيت و ِزةفتازةكاىى باغٍاوِزَيى ىوَى دةط -7
وةن يةكةيةكى ضةزبةخؤ مامةَهة هةطةَل ئةو يازيلسدىةدا بلات و  ،ثَيويطتة بةزَِيوةبةز كةواتة      

وىةزهةضةز ٍةزوةٍا ِزؤذاىة هة خػتةى واىةكاىدا جَيطريى بلات.   ،ثَيويطتة يؼمامؤضتاى واىةىٍ 
ٌ ئاِز وىةزى مامةَهة هةطةلَ ئةو واىةيةدا بلات و ميداَهةكا ٌ و وةن يةكةيةكىٍ  اضتة بلات بؤ دزوضتلسد

خؤى ضةزثةزغتى يةكةى جطة هةوةؽ ئةجنامداىى ضةىديً ضاالكى جؤزاوجؤز هةىاو ملةكةدا. 
ٌ بدات  اىيا ٌ بلات وٍ  وىةزى وةن:بؤ ئةجنامغَيوةكازى ميداَهةكا  داىى كازىٍ 

 دزوضتلسدىى وَيية هةىاو ملدا. -1
 كة خؤياٌ ذةشى ثَيدةكةٌ. ،دزوضتلسدىى ثةيلةزى جؤزاوجؤز -2
 بةكازٍَيياىى قاَهبى جؤزاوجؤز بؤ ضاشكسدىى ثةيلةزةكاٌ. -3
  غاز، طةِزةن، تسافيم، ِزَيطة...)دزوضتلسدىى  -4
 ضريؤن بَؤىيةوةو هة غَيوةكاىدا ِزةىط بداتةوة. -5

 

اوكازى ضاودَيسةكاٌ ٍةموو ئةواىةؽ ثَيويطتة بؤ         بواز بؤ ميداَهةكاٌ بِسةخطَييَيت مامؤضتا بةٍ 
ً.  و ةىدَيلحاز ضريؤن دةٍؤىَيتةوةو دةيَةوَيت ئةو بؤ منووىة: هةضةز غَيوةو وَييةكاٌ بدوَي ميداَلٍ 

ى هةبازةوة ضاش ياٌ طفتوطؤ ،ياٌ ىةخػاىدويةتى بة طفتوطؤ بيطَيسَيتةوة ،غَيوةيةى دزوضتى كسدووة
ةل ِزةخطاىدىةو بوازداىة بة ميداَهةكةكةواتة بلات.   هةبازةي بابةتةكةوة بدوَيت.، تا ئةزكى مامؤضتاٍ 

ةىطاوى طةوزة دةٍاوَيت و ئاضتى شماىةواىى باؽ و ثازاو دةبَيت.  بةو كازةؽ ميداَهةكةٍ 



166

 

 055 
 

 ذةوتةوواىةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

وىةزى ئامادةكسدىى خوازدٌ  و ماَهدازى بابةت: ٍ 
 ٍةفتةى يةن بةغة واىة.كاتى ديازيلساو: 

 
 

 و ماَهدازى ئامادةكسدىى خوازدٌٍوىةزى 
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 ئامادةكسدىى خوازدىة ،ىابَيت فةزامؤغى بلات باخضةى ميداآلٌة ه كة يةكَيم هةو بابةتاىةى مامؤضتا      
ٌ . )ضَيػت دةضت هة كةزةضتة بةزدةضتةكاىى  هة ضَيػتخاىة دةكات هةطةلَ دايليداميدالَ شؤز ذةشضوىلة وَييا

َيياىى ميداَهة هةضةز ئةو كةزةضتاىةو  ،ئةوةى هَيسةدا طسىطةجا . )كوِز ياٌ كض  دايلى وةزبدات فَيسكسدٌ و زٍِا
ً و كاتى طوجناودا.  ٌ و ضؤىيةتى بةكازٍَيياىياىة هة غوَي  غَيواشى مامةَهةكس

 كةزةضتةى ثَيويطت:
 

 -12، قاث، ضييى، تةختةى جيني، غيػى تةختة.)وَييةى مضيطاَل، كةوضضةقؤ،  -1
1.  

  2 -12)وَييةى طوغةزى ميوة )عصازة . -2
  ضةوشةو ميوة )كةزةوش، بيبةزى غرييً، خةياز، تةماتة، كاٍو، ضَيو، ثستةقاَل... -3

 -12)وَييةى .غياو بوو بؤ خوازدٌ ياٌ ٍةز كةزةضتةيةن خؤت ثَيت ثةضيد بوو
1.  

ِزؤذَيم تةزخاٌ بلسَيت بؤ  .باخضةى ميداآلٌامادةكسدىى ٍةويسةكة هة ئ)ٍةويس  -4
دواتس  )ىاٌ، كَيم هةضةز غَيواشى ئامادةكسدىى ٍةويس فَيسكسدىى ميداَهةكاٌ 

)وَييةى .دواى ئامادةبووٌ خبوزَيتو  باخضةى ميداآلٌٍةويسةكة خبسَيتة فِسىى 
12- 3.   

 
 
 
 
 

  2 -12                                                         )ويَيةى 1 -12)ويَيةى                                      
                      

 
 
  3 -12)ويَيةى              
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بةزواىلةى ضَيػتخاىة، ٍةوَهبدة ٍةز ميداَهَيم بةزواىلةى خؤى ٍةبَيت بؤ ئةو  -5
ثَيويطتة  و ٍوىةزى ثاكوخاوَييىو  ئاكازؽ جؤزَيلة هة ضوىلة ئةمة ،يةةواى

  .3 -12)وَييةى ميداَهى هةضةز ِزابََييسَيت.

 ئةزكى مامؤضتا:
وىة: منو بؤ .اىدا دابةؽ بلاتِزؤَل بةضةز ميداَهةك ٍةوَل بدات ئةزكى مامؤضتاية  -1

 بةياىى دةتواىى ضيناٌ بؤ بََيييت؟تؤ   ىاشى) )غواىة  تؤ بةياىى خةيازَيم بََيية
ىت ياٌ دوو داىة شؤزتس ىةبَيت و ثَيؼ وةختة ثال ،ٍةوَل بدة هة يةنبةو غَيوةية، 

خؤى  باخضةى ميداآلٌئةطةز ضؤٌ دةكةيت؟  بصاىيت ضى دةكةيت؟، تا داىابَى
 كةزةضتةكاٌ دابني بلات باغرتة.

ثَيويطتة ميداَهةكة ثَيؼ  ازامى و بَيدةىطى مةزجى كازكسدىة وئ ثان و خاوَييى و -2
 )ياضاى كازكسدٌ .و ِزاٍَيصاىى ثَيلسابَيتز بلسَيتةوةاوةخت هةو بوازة ئاطاد

 كةزةضتةكاٌ بلةٌ؟ مامةَهة هةطةَل ميداَهةكاٌ فَيسبلات ضؤٌ يةمامؤضتاهةضةز  -3
ياٌ غَيالٌ  ،، ضؤىيةتى وزدكسدٌ و تَيلةَهلسدٌبةكازٍَيياىى ضةقؤ، ضيطاَل)وةن 

 . و قاَهبلسدٌ
منايػَيلى جواٌ و  لةٌ وبكؤتاييدا مامؤضتاو ضاودَيسةكاٌ خواىَيم ئامادة هة   -4

ميداَهةكاٌ بةزٍةمى ِزةىخ و ، تا ضاش بلةٌيداَهةكاٌ و بةزٍةمةكاىياٌ بؤ م ِزاشاوة
   .4 -12)وَييةى ببييً. هةو كازةدا بووىى خؤياٌوماىدو

 
 

 
 

  4 -12)وَييةى            
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 ميداَهةكاٌ ضى فَيسبووٌ؟
  5 -12)وَييةى خوازدىى خَيساى خؤياٌ ئامادةبلةٌ؟فَيسدةبً ضؤٌ خؤياٌ  -1

  5 -12)وَييةى 
و هةضةز يةن خواٌ  ياىدا بلةٌضؤٌ ٍاوكازى و ٍةماٍةىطى هةطةَل ٍاوِزَيلاى فَيسدةبً -2

  .6 -12دابييػً.)وَييةى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  6 -12)وَييةى                                                            
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دةبً بةو  و دَهػاد ر هة ِزؤذةكة وةزدةطسٌو ضَي خؤؽ بةضةزدةبةٌكاتَيلى ميداَهةكاٌ  -3
  .7 -12وَييةى ).ضوىلة ٍَيصى متناىةياٌ شيادى كسدووة ،كازةى ئةجنامياٌ داوة

  7 -12)وَييةى 
 
و تواىاى  فَيسى ٍوىةزى كازكسدٌ دةبً -4

ياٌ دةبَيت و خؤِزَيلخطنت و خؤئامادةكسدىى باغ
بؤ ٍةزكازَيم كة مةبةضتياٌ بَيت  ثالٌ دادةىَيً

  .8 -12.)وَييةى بيلةٌ
بَيلازياٌ بة غَيوةيةكى بةضوود كاتى  -5

ال ضسؤ  ثِسدةكةىةوةو طياىى ٍاوكازيلسدىياٌ
 دةكات.

ِزَيص هة ثيػةكة دةطسٌ، ضوىلة خؤياٌ يةكَيلً هة  -6
 .كازةكتةزةكاٌ

                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                              8 -12)وَييةى                                                                                    
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 تةوةزى ثَييجةو
 تةوةز: كازدةضتى.

 بِسيً و لَيكبةضنت و ِزةىط كسدٌ بابةت:
 .مامؤضتا بةثَيى ثالىةكةى ضاالكييةكة دابةش دةكاتكاتى ديازيكساو: 

 
 

 ِزةىط كسدٌ و لَيكبةضنت و بِسيً
 

َيصاىى ثَيكساوة.        ةىطاوى باشى ٍةَلطستووةو زٍِا و ٍصزو لةش لةو قؤىاغةدا، ميداَلٍ 
ئَيطتا دةماىةوَيت تواىطتة ٍصزى و طةشة بؤ ئةو مةبةضتةش بريى طةشةى كسدووة. 

ةىطاواىةى ىاوماىةت ،تاقيبكةييةوة لةشةكييةكاىى تا ضةىد جَيى خؤى  ،ا بصاىني ئةوٍ 
كسدىةوةو جَيبةجَيناٌ تاقيناى داةى لة واىةكاىى زِابسدووثالىبصاىني ئةو ٍةزوةٍا  طستووة؟

ئةمة جطة لةوةى  كسدىةوةى ميداَلةكة جَيََيتتووة؟تا ضةىد كازيطةزى لةضةز بري ،كسدٌ
ةموو كازةكة لة ثؤلدا ئةجناو بدات و ثَيويطت ىاكات مامؤضتا  ثَيويطتة ميداَلةكاٌٍ 

اضتةكسدٌ و ِزَيينايكسدٌ و ضاودَيسى ئاِز ةضوىك وة بدات بةضةز ميداَلةكةدا،كازى ماَلة
مامؤضتا دةشاىَى ثالىةكةى  ٍةزوةٍائةضتؤى مامؤضتاو ضاودَيسةكاٌ داية.  كسدٌ، لة

ةز  بة بةجَى دةكات؟ بؤ منووىة:اضتة دةكات و جَيض ِزَيطةيةك ئاِز ضؤٌ و بة ثَيىٍ 
اضتة ِزاَلةكاىى ثَي ئابيخوَييةوةو ميد ى تةواو لةضةز الثةِزةكة ىوضساوةوشاىياز واىةيةك

طستً لةطةَل ميداَلةكاٌ مةزجى ضةزةكى ىةزو و ىياىى و ئازاملةطةَل ئةوةشدا بكة. 
ٌ بؤ كازة ئةجناو دزاوةكة بكة.  ةَلطةىطاىد  ضةزكةوتيى كازةكةيةو دواتسٍ 
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 ئةزكى مامؤضتا:
ئةو  ٍةَلطةىطاىدٌ بؤ ميداَلةكاٌ بكات و لة كؤتايى ٍةزواىةيةكدائةزكى مامؤضتاية 

 خؤى بكات بةو شَيوةيةى الى خوازةوة: ثسضيازاىة لة
 تاضةىد ئاضتى وزدبييى ميداَلةكاٌ طةشةى كسدووة؟ -1
واىاى طستً و بةكازٍَيياىى طةشةياٌ كسدووةو ت لكةكاىياٌوماضوتا ضةىد  -2

 باش بووة؟ مقةضتياٌ
، ٌَلؤَلى كاغةشو وَييةكاىى بةزدةضتياٌ بكةٌ يثيطياٌ ىاكةكؤىرِت تا ضةىد دةتواىً -3

 (.َييً، لةشوَييى خؤياٌ داياٌ دةىَيًىاياٌ دِز
شَيواشى و ٍةَلطةىطاىدٌ بؤ ئاضتى تَيطةيتتيى ميداَلةكاٌ بكةتَيبييى  -4

 .ثسضيازكسدىةكاىياٌ بكة
ضةزىج بدة شَيواشى مامةَلةى ميداَلةكاٌ لةطةَل يةكرتى و بصاىة ئاضتى  -5

 كؤمةآليةتيياٌ ثَيتكةوتووة؟
ميداَلةكاٌ و بصاىة دةتواىً ثتت بةخؤياٌ ببةضنت و تواىاى ضةزىج بدة ِزةفتازى  -6

 اضتةكسدىياٌ طةشةى كسدووة؟خؤئاِز
اىيياٌ لة ض تَيبييى ئاضتى طفتوطؤكسدىى ميداَلةكاٌ بكةو بصاىة ئاضتى شماىةو  -7

 دةٍَييً؟دةضتةواذةى ٍوىةزى بةكاز  وشةو ئاضتَيك دايةو بصاىة
و بصاىة ئَيطتا ضؤٌ لة ذياٌ و ذييطةى تَيبييى ئاضتى دىيابييى ميداَلةكاٌ بكة  -8

 دةووزووبةزياٌ دةِزواىً؟
 ضةزىج بدة ئاضتى كازامةيى و دةضرِتةىطييى ميداَلةكاٌ و تَيبييى ذيسيياٌ بكة.  -9

 
ى ختتةكة ثَيويطتة مامؤضتاو ضاودَيسةكاٌ لة  ،ى تسئةمةو ضةىديً تَيبييى و ضةزجن

ةفتاىةدا تؤمازى بكةٌ ىىٍةَلطةىطاىد ةىطاو ئاضتى ميداَلةكاٌ  ِزَلؤذاىةوٍ  ةىطاو بةٍ  وٍ 
 ية:ختتةوةك ئةو  لةبةزضاو بطسٌ
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 ٍةَلطةىطاىدٌ
 

ةَلطةىطاىدٌ: تَيبييى كسدٌ  .و ضةزجندٌا ئاماجنىٍ 
 .(، طةشةثَيداىى ٍةضتةكاٌبِسيً، لكاىدٌ، ِزةىط كسدٌيئةجنامى فَيسكازى: فَيسبووىى 

ٌ ٍةَلطةىطاىدٌ:  ئامساشى  لةطةلَ ميداَلةكاٌ.بييني و طفتوطؤكسد
 
 
 

 يىةخَيس( ىيية دَلخؤشكةز يبةَلَى( / ئةجنامَيكى ةخؤشكةزئةجنامَيكى دَل
 

 

 كازامةيى
 

ةَلطةىطاىدٌ  ثَيتبييىٍ 
 ىةخَيس بةَلَى

   ؟ى باشةتواىاى بةكازٍَيياىى مقةضت
ً و دووبازة  ٌ ثَيش بِسي ىاضييةوةى شَيوة بسِاوةكا

 لَيكداىةوةياٌ.
  

ٌ ثَيدةشاىَيتةوةجَيطةو شوَييى     ؟بسِاوةكا
   ؟دةشاىَيت ضى دةبييَيت

   ؟ثتت بةخؤى دةبةضتَيت لةكاتى كازكسدىدا
   ؟لةكاتى ديازيكساودا كازةكة ئةجناو دةدات
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 ثةيرةى ٍةَلطةىطاىدٌ
 

 ِزَيينايى كسدىى جؤزاوجؤز لةكاتى جَيبةجَى كسدىدا
 ِزةىط.ئةجنامى فَيسكازى: وَييةى لَيكدزاوى ِزةىطاو 

ةَلطةىطاىدٌ.  ئامساشى ِزَيينايى كسدٌ: ثةيرةىٍ 
 

 باشة شَلؤزباشة ىاياب جَيبةجَيكسدٌ ِزةطةشةكاىى
ٌ بةكازدَييَيت بؤ جَيبةجَيكسدىى  كةزةضتةو ثَيداويطتييةكا

 كازةكة.
   

ٌ لة ضاالكييةكة.     بةشدازى كسد
ةَلة ىاكات لة بة  وَييةكاٌ كاتى ئةجنامداىى  فرِيَلؤىادات وٍ 
 .داكازةكة

   

 ة جَيطةى ديازيكساو بةب  دةلكَييَيت وَيية بسِاوةكاٌ
 شَيوةيةكى ِزَيكوثَيك.

   

    اٌ.ةكٍةَلبرازدىى ِزةىط
ٍاوِزَيكاىى دةكات.     ٍاوكازى ثَيتكةش بة 

    خؤى دةبةضتَيت لةكاتى كازكسدىدا. ثتت بة
    ثازَيصطازى لة ثاكوخاوَييى شوَييكازةكةى دةكات. 

كاتى  كة بؤى ديازيكساوة لة ،وابةضتةى ئةوكاتة دةبَيت
 جَيبةجَيكسدىدا.

   

    تَيبييى و ضةزجنةكاىى مامؤضتا بةٍةىد وةزدةطسَيت.
ٍاوزَيكاىى و مامؤضتادا دةكات لة كاتى  طفتوطؤ لةطةلَ 

 ثَيويطتدا.
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 (1ي وَييةى ذمازة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌ بِسةٌ ِزةىط بكةو بة ثازضةكا  َيية(َكةتريةى وشك بةكازب ي.وةةوة بمكَييةيةكياى بة دواتس ،مقةضت بيا
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 (2وَييةى ذمازة ي
 

ٌ بمكَييةوة، دواتس بة ،بة مقةضت لَيبكةوة ثازضةكاىى خوازةوة ٌ بكة.ئ يةكيا  يجا ِزةىطيا
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 (3وَييةى ذمازة ي

 
 

 .ئةو وَيياىة ِزةىط بكة 
 .دواتس بة مقةضت بياٌ بِسة 
  وَييةى ىاو بيمكَيية  دةىطةكةياٌ دةبيطتنيئةو وَيياىةى دةىطياٌ لَيوةدَيت و

 .طوَيكة
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 (3وَييةى ذمازة ي
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 171 
 

 (4وَييةى ذمازة ي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بة دةضتةكامن كؤمةَلَيك كاز ئةجناو دةدةو.
 .وَييةكاٌ ِزةىط دةكةو 
 ىاو لةثى زاىةى بةدةضتةكامن ئةجنامى دةدةو لَيى دةكةمةوةو دةيمكَيينة ئةو كا

 دةضته.
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 (4وَييةى ذمازة ي
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 (5وَييةى ذمازة ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌ بِسةو بي ٌ ِزةىط بكةو دواتس بيا  .خاىةى داواكساو ىاواىمكَيية خؤو و خَيصاىكةو، وَييةكا
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 (6ذمازة يوَييةى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌ ِزةىط بكة ٌ بِسةو بياىمكَيية خؤو و خَيصاىكةو، وَييةكا  ىاو خاىةى داواكساو.و دواتس بيا
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 (7وَييةى ذمازة ي
خَيصاىةكةماٌ دةذيت، وَييةى ئةىداماىى خَيصاىةكةت ِزةىط بكةو  ةكةماىداولةىاو خاىو

 . دادواتس بيمكَيية بة شوَييى ديازيكساو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئةىداماىى خَيصاىةكةو.
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 (8وَييةى ذمازة ي
 

 
 

ةية. خاىو ةكة ِزةىط بكةو دواتس دةزطاو ثةجنةزةكة برِبةو بيمكَيية بة وماَلةكةماٌ دةزطاو ثةجنةزةىٍ 
 شوَييى ديازيكساو.
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 (9وَييةى ذمازة ي
 
 

 
 



186

 

 111 
 

 (9وَييةى ذمازة ي
 
 
 

 
ةية. وَييةكاٌ ِزةىط ماَلةكةماٌ، طةزماو، ذووزى  ىوضنت، ضَيتتخاىة، ذووزى داىيتتيىٍ 

ٌ لكَيية بة شوَييى ديازيكساو. ٌ بِسةو بيا  بكةو دواتس بيا
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 (10وَييةى ذمازة ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دةبِسو و بةثَيى ثَيويطت لة  لةو وَييةيةدا، طؤزِاىكازى شَيوةى ماىط دةبييه، شَيوةكاٌ

 ةى خؤى دةياىمكَييه.جَيط
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 (11وَييةى ذمازة ي
 
 

 
 

 خؤشةكامن.خوازدىة 
 .دايدةىَيه ضتبةدةيرِبو و لةشوَييى مة ئةو خوازدىةى شَلؤز حةشى ثَيدةكةو
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 (11وَييةى ذمازة ي

 
 جؤزى خوازدىةكاٌ
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 (12وَييةى ذمازة ي
 

 
 دةكةو.وَييةى ضةوشةو تةماتةو خةيازو دةلوجةكة دةبِسو و لةىاو قاثةكةى دةلكَييه، شةالتة دزوضت 
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 (13وَييةى ذمازة ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌ ِزةىط دةكةو و جؤزَيكى تس لة شةآلتة دزوضت دةكةو. ٌ بَمَى. وَييةكا  ىاوى خوازدىةكا
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 (14وَييةى ذمازة ي
 ةوة بمكَيية.يئةمة وَييةى ضيية؟ ِزةىطى بكةو ثازضةكاىى برِبةو بةيةكي
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 (15وَييةى ذمازة ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ئةوة وَييةى ض طياىدازَيكة؟ باضى بكةو دواى ِزةىطكسدٌ وةك خؤى لَيبكةوة.



194

 

 111 
 

 
 (16وَييةى ذمازة ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شوَييى خؤى بمكَيية. ثازضةكاىى ئةو طوَلة برِبةو دواتس ٍةزثازضةيةك بة
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 (17وَييةى ذمازة ي
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 111 
 

 (17وَييةى ذمازة ي
ً دةبييه، وَييةكاىى خؤى ب ى بازٌالةو وَييةيةدا ضوِز ٌ خببازي ةزيةكةيا  .ة شوَييى ديازيكساورِبةوٍ 

 وىكسدىةوةى لةضةز بدة.ودواتس ِز
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 (18وَييةى ذمازة ي

ٌ دةبِسو و لةشوَييى خؤى دادةىَيه. دواتس ضسوشتةكة ِزةىط دةكةو.  وَييةكا
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 (19وَييةى ذمازة ي
خةمةوة شوَييى خؤى. دواتس ِزةىطى دةٍةزيةكةياٌ ثازضةكاىى ئةو ئؤتؤمبَيمة دةبِسو و 

 دةكةو.
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 (20وَييةى ذمازة ي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌ بكةو دواتس بياىرِبة. َيويطتة كاو لةو كةزةضتاىة خبسَيية ىاو جاىتاكة؟ث  ِزةىطيا
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 فةسيةنطؤن
 ئيهطويضى عةسةبى كوسدى

طشتو، ئؤقشةطشتو،  ئاسًا
 توَيتلةطشتو

 Stability اطتكشاس

 Liberty اذتش١ٜ ئاصادى
 Level َظت٣ٛ ئاطت

 Attention االْتباٙ ئاطاداسى، وسياكشدنةوة
 Moral اخالم ئاكاس

شاص، كةسةطتة َيش، ئًا  Instrument آي١، أد٠ ئًا

ةبةطت ب ئاسةصوو، سةص،ً  ٌ، اطًٛ ََٝ Tendency 
 Experience اختباس، جتشب١، خرب٠ )تاقيلشدنةوة( ئةصًووى

ٟ، جتشٜيب ئةصًوونطةسى  Experimental اختباس
 Result ْتٝذ١ ئةجنام

 Imagination ايتدٌٝ ئةنذَيصةكشدى، خةياَهلشدى
ٍ، تضٛس ئةنذَيصة، خةياَي ٝا  Imagination خ

ئَيشةيى، ئريةيى، ضلؤطى، 
 كهذؤطى، سةطوودى

 ,Envy سظذ، غري٠
Jealousy 

 
١ٜٚ ، كاسدةطتىى دةطتئيص ذ  ٍٜ ُا  Handdicraft أع

 Self conscious ٚاع رات٘ بةخؤصاى
ع رات٘ بةخؤطوجناو  َِ ٓظذ م االدضا٤،َ   Self consistent َتٚا
 Self approbation االطتػشام يف ايزات بةخؤوةطالى
ُاغ َٓػُع يف ايزات بةخؤوةطالو ، االْػ

 ايزاٞت
Self indulged 

 Response اطتذاب١، االطتذاب١ بةستةن
 Voluntary Reaction الطتذاب١ االساد١ٜ بةستةكى خواصةكى
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 Manager َذٜش بةسَِيوةبةس
 Inference, deduction أطتذالٍ بةَهطةيَيهانةوة، بةسةجنام

ًادى جتٓٝذ، إسذاخ،  االطتكشا٤، بةَهطةيَيهانةوةى 
ل ذ، ختًٝ  تكًٝ

Induction 

 Intuition اذتذغ بةيشة
 Inspiration اهلاّ بةيشة، طشووط

 Acquired املهتظب بةيشةطري

 Generalization ايتعُِٝ )طصتانذى( بآلوكشاوة
  Basis اطاغ، عٓضش اطاطٞ بهةِسةت، بهضيهة

 Field زتاٍ بواس
ٍ ايتعًِ بواسى فَيشبووى  Learning field زتا

ًاوةيى، ِسةطةًا  Inheritance ٚساث١ بؤ
طرت بؤيةى ثؤطتةس ٕ ٛب ٛا  Poster color اًي

ٛاش واططبؤيةى  ٕ د ٛا  Gouache color اًي
١ بؤيةى ئاوى ٕ املا٥ٝ ٛا  Water color اًي

و بؤيةى ئةكشيويم ًٜٝ ٕ انش  Acrylic color ايًٛ
 Recollection ، تزنشاطتزناس برييَيهانةوة

 Idies أؾهاس بريؤكة
ى، ثةراسةبَي ، بَيئؤقشة، ئاسًا

 دوودَي
ل  Anxiety ًق

 Experiment جتشب١ ، ئةصًوونلشدىتاقيلشدنةوة
 Edgy َٓؿعٌ تاوطري

بؤ ئةم  )يةَهضووىتاوطريى، 
شؤظ  دةطتةوارةية بةكاسنايةت ضونلةً 

 (يةهَهاضَيت بةَهلو تاوَيم طري دةبَيت

ؿعاٍ  Emotion ْإ

ؿعاالت تاوطرييةكاى  Emotions ْا
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 Privacy خضٛص١ٝ تايبةمتةنذى
 Translation تشمج١ تةسدوًة، )وةسطَيشِاى(

، ِسَيلخظنت تةياسى،
ًادةكشدى  خؤئا

ظٝل ِ، ٓت عٝ  Preparation االطتعذادات، ٓت

 Fear خٛف تشس
 Ability قذس٠ توانا

 تواناى سِاياتو، تواناى
 طوجنانذىخؤ

١ ايتهٝـ  Adaptability قابًٝ

 تومخة بيهيةكاى، 
ًاتة بةسبيهيةكاى  ثَيل

ٓاصش ايبضش١ٜ  Visual elements ايع

 Anger غغب توِسةيى
 Notice املالسع١ تَيبيهى
 Observation َشاقب١ تَيبيهى
ًاى ٌاطتبطٕا تَيشِا  Introspection ، ايتَأ

ًاى، هَيوسدبوونةوة،  تَيشِا
 طةسجنذاى                                                                   

 Contemplating ايتؿهري

 Satisfying, Satiation ، اػباعاالػباع تَيشبووى
 Comprhension ؾِٗ )ضةًم( تَيطةيصنت

ِ املؼرتى تَيطةيصتهى ياوبةط  Common ايؿٗ
understanding, Mutual 
understanding 

ٓاسش تَيم بةسبووى  Rivalry ت
 Mix خًط تَيلةآلوكشدى

ّ، ختشٜب ذاى، ِسوخانذىتَيل  Destruction ٖذ
 Destruction تذَري، ختشٜب تَيلذاى، ِسووخانذى

 Damage عطب تَيلضووى
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ؾام طةيصنتتَيل  ٚ،ِ  Concord, Accord تؿٖا
عاّ ًةَهذايىتَيل ٍ آي  Dysfunctional system اختال

 Scrimmage َؼادش٠ )تَيلًةَهجزاى( تَيلًةَهكزاى
 Learning theory ْعش١ٜ ايتعًِ  تيؤسى فَيشبووى

هاؾأ٠ ثاداشت، خةآلت ٛاب،َ   Reward ث
١ ثاساطنت  Prophylaxis ٚقٜا

 Thrift ادخاس  ثاشةكةوتلشدى، صؤسكشدى
 Background خًؿ١ٝ ثاشخاى، ثاشيهة

 Motive ذاؾعاي ثاَههةس
 Relationship ، ص١ًعالق١ ثةيوةنذى
١ٜٛ، تعضص، تعُٝل، تعضٜض ، بةيَيضكشدىثتةوكشدى  Reinforcement تك

اَٝهٞ )بضَيو( َهةوَهة، دووثِشدو ٞ، دٜٓ  Dynamic سشن
َهة، وَهة، كةطَيتى ثِشدووثِشدو
 دشثو

ٝه١ٝ  Dynamic character ػدض١ٝ دَٜٓا

ة ر ثِشؤطشام، بةسنًا َْا  Program, programme بش
ر، ثالى، نةخصةسَِيطة َْا  َؼشٚع، خط١، بش

١ ذف، غٜا  خشٜط١،ٖ 
Plan, policy, project, 
outline, schedule, 
schema 

 Scheme شتطط بؤداسَِيزساوثالن
 Depict ٚصـ ثيايةَهذاى، باطلشدى

بؤ،  ثَيصبيهى، نوقآلنة  Prophecy, forecast تهٗٔٓت

ٓا٥عٞ ثيصةطةس  Artisan ِسَشيف، ص
ًاتة ِسو ٓاصش ايتذشٜذ تةَهةكيةكاىوثَيل  Elements of abstraction ع

ًاتة يونةسيةكاى ٓاصش ايؿ١ٝٓ ثَيل  Artistic elements ايع
ًاتةى يونةسى،  ًاتة، ثَيل ثَيل

ًاى يونةسى  بهة
١ٝ  Structure تشنٝب، بُٓ
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ٝاغ ثَيوانة  Measure ق
ٝاس، ستو ثَيوةس  Criterion َع

 Need for knowledge اذتاد١ اىل املعشؾ١ ثَيويظتى صانياسى
يوهؤديةكاى، ثَيويظتية ب

 صيهذةكى
 ٚ د١ٝ أ ٛٛي اذتادات ايباٜ

١ٜٛ  اذتٝ
Biological needl 

 Body دظِ ، هةط، بةدةىدةطتة
 Physical دظذٟ تةنيةتىهةشةكى، دةطتةيى، 

ح طةسكَيضدشثو، الطاس،   Delinquent دْا
 Delinquency ادتٓٛح دشثهى، الطاسى

ِ مجاٍ دوانهاطى، دوانضانى  Esthetic, aesthetic عً

 Differences ايؿشٚم ايؿشد١ٜ دياواصى تاكايةتى
 

ٔ، ؾاسم، غري  دياواصى، دودايى، نايةكظاى ت، تبٜا تؿٚا
  َتظٚا

Disparity, inequality, 
difference, variance, 
disproportion, contrast 

ٌ دَيبةدَيبووى، تةواوبووى   Integration تهَا
 

ّ، إصتاص،أدا٤،  دَيبةدَيلشدى، بةدَيًَيهاى ؿٝز، إعذا  ٓت
ٌ ساطِ  إدشا٤، عُ

Execution 
 
 

ٌٝ سةص، ئاسةصوو  Desire, inclination سغب١،َ 
شكانةوة،  خاَهيبونةوة، دًا

 ِسةويهةوة
ؿٝع  Abreaction تؿشٜؼ، ٓت

 Sad ستضٕ خةًطني
بٛط خةًؤكى، دَهتةنطى  Depression االنت٦اب،ٖ 
 Dreams األسالّ خةوى، خةونبيهى

 Self realization حتكٝل ايزات خؤبةديًَيهاى
ٍ ايزات خؤخؤيى  Self- centeredness ايتُشنض سٛ
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(Autocentrism) 
ٞ االْػالم خؤداخةس  Self closing رات

ٔ  خؤداشلانذى تكاظَ  ّ ايزاتْا ، االتٗا
 ايزاٞت

Self accusation 

ًاى ّ ايزات خؤدانةطو ٗا  Self accusation ات
، طوصاسشتلشدى هة خؤدةسبشِيو

 خود
ٔ ايزات  Self expression ايتعبري ع

 Self reformation اصالح ايزات خؤدسوطتانذى
، خؤِسطلى، ِسةضةَهةكى

 طشوشتى
 Inborn ؾطشٟ

ٞ االْغباط خؤسَِيلخةس  Self discipline رات
ٍ ايزات خؤشلانذى  Self abuse ارال

 Joy ؾشح خؤشيى
 Self assertion تأنٝذ ايزات خؤضةطجانذى

ؿع ، دانبةخؤداطشتوخؤطشى  Self control عبط آي
ٌ  خؤطوس )وةكو خؤِسطم( ٞ قاب ٞ االمخاس، رات رات

 يالمخاس
Self rising 

ٌ آىل خؤكاس ٞ ايؿع  Self acting رات
ٌ ايزاتٞ خؤكاسى  Self action ايؿع

هاس ايزات ، نلؤَهى هةخؤكشدىخؤنايانذى  Self denial ْا
ٔ ايزات خؤنةويظتى ٞ ع  Self abandonment ايتدً
ؿظ٘ خؤيةَهوةشَيو ٓاقضْ  َ Self contradictory 

١ خؤويظتى، )خؤثةسطت( ْاْٝ  Egoism ا
 Family األطش٠ خَيضاى

ذ داب و نةسيت ٚ ايتكاٝي  Customs and traditions  ايعادات 
صٜع دابةشلشدى  Distribution ٛت
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دابشِاى، تةسيم كشدنةوة، 
 دياكشدنةوة

 Isolation عضٍ

 Invention ابذاع دايَيهاى
 Inventor َبذع دايَيهةس

١ دايةنطة، طؤشطشى  Incubation سغْا
٠  ، طةوزدةبةنط، الرن، كةودةى ٕ( ايػبٚا ايػيب، )املأْٛ

)١ ْٝٚ  )املٛس
Stupid (Moron) 

 Expressionism ايتعبري١ٜ دةبشِيهخواصى
 Expression تعبري ، طوصاسشتدةسِبشِيو
 Psyche ْؿع دةسووى

 Insight االطتبضاس سوونبيهىدة

ٔ ايزات دةسوونضا  Inner self ْاػ٤ٞ يف باط
 Conclusion اطتٓتاز دةسئةجنام

 body ١٦ٖٝ دةطتة
 Handmade ٜذٟٚ دةطتلشد

 Artificial إصطٓاعٞ دةطتلشد، دسوطتلشاو
ًاسطريى  Fanaticism ايتعضب دة

ٛب١، طع١،  دةوَهةًةنذكشدى غ٢ٓ، إثشا٤، خض
ْاق١، تشف  أ

Enrichment 

ا،  دسوطتلةسى ييٌَ
ا  دسوطتلشدنى ييٌَ

 Creating symbols خًل ايشَٛص

دسوطتى دةسوونى، دسوطتى 
 دةسونايةتى

ؿظ١ٝ  ,Mental bygiene ايضش١ آي
Psychological heath 

 Mental retardation ايتاخش ايعكًٞ دواكةوتهى يؤشةكى
ٍ، ، ساي١ دؤخ، باس، ضؤنييةتى ـ، سا ٛق  Situationٚعع،َ 
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شنض  ظشف،َ 
 Development اطتٓباط دؤصيهةوة، دايَيهاى، يةَهَيهذاى

ش٠ دياسدة  Phenomenon ظٖا
ٓاقؼ١ ايتعًِ دميانةى فَيشبووى َ Learning debate 

 Sight َٓعش دميةى
 ,Androgyny ختٓح رنانى، نةًَيشيى

Effeminacy 
 Culture ثكاؾ١، سغاس٠ رياسى، ِسؤشهبريى

 Environment ايب١٦ٝ ريهطة
 Oscillation تأسدح، تزبزب سِا، دودَي سِا

١، صخشؾ١، دٜهٛس سِاصانذنةوة  Ornament صٜٓ
١( سِاصانذنةوة ضذس صٜٓ (َ ،ٔ  Ornamentation تضٜني، تضٜ

ٚاقع سِاطتى  Reality سكٝك١، 
ٞ، سكٝكٞ ، سِاطتَيتىسِاطتييةكى  Real ٚاقع
 Communication اتضاٍ ، ثةيوةنذيطشتوسِاطةيصنت

ٌ،  سِاظة، سِاظةكشدنى بابةتَيم  Analysis, Explanation تؿظريحتًٝ
 Habituation ايتعٛد سِاياتو )طوجنانذى، طاصانذى(

١ٜٛ سِايَيضاى  Strengthening تك
دٝ٘، تذسٜب سِايَيهاى ٔ، ٛت  Training تذسب، متشٜ

ٌ ِسةخظلاى  Integration تهَا
 Critic ْاقذ ِسةخهةطش

ٓاقذ ايؿين ىِسةخهةطشى يونةس  Art critic اي
 Sex ادتٓع ِسةطةص، نةراد

ِسةفتاس بآلو، ِسةفتاسى 
 ثةسشوبآلو، ِسةوشتى ثةستوبآلو

ى املؼتت   Diffuse behaviour ايظًٛ

ى ِسةفتاس، ِسةوشت، كشداس  Behavior طًٛ
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ن١ٝ ِسةفتاسيةتى، ِسةوشتايةتى  Behaviorism ايظًٛ
 Instinct غشٜض٠ ِسةًةن
ٕ، صبؼ، طال٤ ِسةنط  Paint, colour ٛي

ٕٛا ِسةنط كوَيشى  ع٢ُ االي
ٕ ايعاّ ٛا  ع٢ُ االي

Daltonism 
Achromatism 

ٕ ايباسد٠ ِسةنطة طاسدةكاى ٛا  Cool colours األي
١ ِسةنطة طةسةتاييةكاى ٚٝي ٕ اال ٛا  Primary colours االي

 Dyer صباؽ، صابؼ ِسةنطلاس
ٌ ؾين ِسةنطلشدى ٔ بؼه ٜٛ  Colouring, colouring ًت

جشا ٕ متربا ِسةنطى تيٌَ ٛا  Tempra colours األي
ٕ باطتٌٝ ِسةنطى ثاطتيى  Pastel colour ٛي

ٕ ايضٜيت ِسةنطى ِسؤنى  Oil colour ايًٛ
ٕ ايضداز ِسةنطى شوشة  Glass colour ٛي
ٛاش ِسةنطى طواط ٕ ايػ ٛا  Gouache colours أي

ٛ،  ِسةنطى فشيظلؤ ٕ ايؿشٜظه ٛا ٕ يف اي ٛا األي
ٛا٤ ايطًل  اهل

Fresco colours 

 Dyeing خغاب، َصَبؼَ، ِصبؼ ، ِسةنطلاسِسةنطى كشدى
١ ِسةنطى ئاوى ٕ املا٥ٝ ٛا  Water colours األي

و ئةكشيويمِسةنطى  ٕ انشٝي  Acrylic colour ايًٛ
ُٛ ِسةيةنذى فشارووتو  Course of development طري آي

ًاَهذساو  ِسوتةَهةن،  )ِسوتلشاوة، دا
ًاَهذساو هة شَيوة(  هة وَيهة، دا

 Abstract جتشٜذ

 Frustration اسباط )خٝب١( تووِسوخانذى، طةسنةكة
 Method طشٜك١ سَِيباص، سَِيطة

 Labial ػؿٟٛ صاسةكى
هذاآلى  Kindergarten سٚع١ االطؿٍا صاسؤخانة، باخضةىً 



209

 

 022 
 

هذايَ  ًاجنى يانىً   صاسؤن6 بة كش
ى يانى ئةو  خانة6 بة يةوسًا

، ياى شوَيهةى هَيى كؤدةبهةوة
. )صاسؤخانة( كتوًت  هة خانو

ى وشة ئيهطويضييةكة بِش
 دانشاوة.

 Cognition َعشؾ١ ىصانياس
ًاى طشتو، ال ًاى ص ظإ ثةَهتىيَ، ص ٌ اًي  Kataphasia ايتٗتٗت١، ثك

ًانةوانى ًانهاطىص ػ١ ، ص ِ اًي  Linguistics عً
 Compelling ادباس، قٗش صؤسهَيلشدى

 Intelligence رنا٤ صيشةكى
 Adaptation ايتهٝـ طاصاى، سِاياتو )خؤطوجنانذى(

 Resources َضادس طةسضاوة
ٓابع طةسضاوة، طةسضاوةكاى َ Springs 

 Queruous َؼانع طةسكَيض
 Attractive دزاب طةسجنشِاكَيض

 Quotient اذتاصٌ طةسئةجنام، ئةجنام
 Nature طبٝع١ طشوشت

١ طشوشتى تاوطري  Passional nature ايطبٝع١ االْؿعاٝي
ٌانة ت  Confidence limits سذٚد ايجك١ طهوسىً 

 Triangle َجًح طَيطؤشة
 Expert خرب٠خبري، صاسب  شاسةصا، بةئةصًووى

ةيى، هَيضانى ٗاس٠، خرب٠، مماسط١ شاسةصايى، كاسًا َ Skill, expertise, 
experiences 

 Agitation, disturbance اعطشاب شَوةراى، ناسَِيلى
ٌ شيلشدنةوة، ششؤظةكشدى  Analysis حتًٝ
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ظل،  سَِيطاشَيواص، شَيوة،  ى،ْ  ب، منط، طًٛ أطًٛ
عع ع،ٚ  ْٛ 

Style, method, manner, 
way, mode, technique 

 ,style, pattern, type منط شَيواص، ضةشو، بابةت، شَيوة
fashion, manner, 
modality 

ب املباػش شَيواصى سِاطتةوخؤ  Direct style االطًٛ
ٓذط١ٝ شَيوة ئةنذاصةييةكاى  ٍٖ  Engineering forms أػها
 Form, Figure صٛس٠، ػهٌ ، ِسوخظاسشَيوة، دميةى، وَيهة

 Formalism صٛسٟ ، وَيهةيى، ديتةنىشَيوةخواصى
ضاسةى ِسةفتاسى، ضاسةكشدنى 

 ِسةوشتى
نٞ  Behaviour therapy ايعالز ايظًٛ

١ ضاالكى  Activity ْؼاط، ؾعاٝي
 Repression نبت ضةثانذى، طةسكوتلشدى

ضةطجانذى، ضةقانذى، 
ةصسانذى  دًا

ـ، تشنٝض،  ـ، تهاث تهجٝ
تاز ايتًدٝط، نت١ً  دٝط،ْ  ًت

 َهجؿ١

focus, concentration, 
concentricity, 
condensation 

١ ستٛسٟ ضةقى ثةسوةسدة  Axial education تشٝب
ّ، ؾهش٠ ضةًم، بريؤكة  Concept َؿٗٛ

 Square َشبع ضواسطؤشة
 Taste رٚم، )تزٚم ايؿين( ضَيز

 Gustation ايزٚم ضَيز، تام
 Artistic taste ايتزٚم ايؿين ضَيزى يونةسى

طاَهتة6 بةبابةتَيلى يونةسى ياى 
 ئةدةبى كة ببَيتة يؤى ثَيلةنني

 Hummour, Funny ُطدش١ٜ، طدَش
mock 

ؼشم ، دسةوشاوةطةط، ِسوونان  Bright ملاع،َ 
 Optimism تؿا٥ٌ طةشبني، خؤشبيهى
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 Development منٛ طةشة
 Growth منٛ طةشة، وةساس

طةشةثَيذانى توانظتى 
 ِسةخهةطشتو

 ١ُٝ كذٓت  Developing the ability ايكذس٠ ع٢ً آي
to criticize 

ٛ اذتشنٞ طةشةدوَهة ُ  Motor growth آي
ٟ، صاي١ عشض ؾين طةهةسى، طاهَيشى  Gallery دايري

 Adult ساػذ ، يةساط، ثَيطةييوطةوسة
 Convulsion تؼٓر طشربووى، باسطشرى
ًاطوهلةيى ٛتش عغًٞ طشرى   Muscle tension ت

 Group ، ؾ١٦زتُٛع١ كؤًةَهةطشوخ، 
 Psychological node ٓؿظ١ٝايعكذ٠ اي طشَيى دةسوونى

يم ٝو، ؾداس طَوَيهةكاسى، طريًا  Ceramic طريَا
 Isolation َٓعضٍ طؤشةطري
ٓؿشد ، تةنياطؤشةطري سٝذ، ؾشٜذ،َ   ٚ،ٍ  Solitary َٓعض

طؤشةطري، كةطَيم 
ثةنطذةخواتةوة، 

 خؤيذةخواتةوة

ٛا٤ ط  Introversion ْا

ُاعٞ كؤًةآليةتى طؤشةطريى ٍ ادت عضا  Social isolation ْا
ٛاؾل ، سَِيللةوتوطوجناى  Agree ت

ٝاٞي فةنتاصى، خةياَهى  Fantastic خ
ٕٛا فشةِسةنط تٓٛع االي  ,Polychrome َتٓٛع،َ 

miscellenous 
 Brush ؾشػا٠، ؾشػ١ فَوضة

ِ فَيشبووى  Learning تعًٝ
ٕ، استؿاٍ ئايةنط طَيشِاى، فَيظتيظاَي  Festival َٗشدا

ِ سصاظ قةَهةم ِسةطاس  Pencil ًق
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 Pyramid ٖشّ قوضةن
ع قووتذاى  Gulp ًب

 Touching َؤثش  كاستَيلةس
ٌ، سدع كاسدانةوة، ثةسضةكشداس  Reaction سد ؾع

 Metal َعذٕ كانضا
 Glue صُؼ كةترية

ٛاد خاّ كةسةطتةى خاو َ Raw material 
 Person ػدط كةس

 Personality ايؼدض١ٝ كةطايةتى
عع ايعاّ كةط، باسودؤخى طصتى  Atmosphere, General ٚعع،ٚ 

mode 
تؿاع كةَهم وةسطشتو، بةكاسيَيهاى ٍ، ْا ّ، اطتػال  Utilization اطتدذا
١ كشداس، كشداسى، ثشِاكتيلى ًُٝ ١، طشٜك١، ، ع ًُٝ إدشا٤ات، ع

ب  أطًٛ
Practicability, 
procedure, practice 

 Barrier سادض، عكب١ كؤطح، بةسبةطت
 Society زتتُع ، كؤًةَهطةكؤًةَي

 Problem َؼه١ً ، ئاسيصةكَيصة، طريوطشفت
النَيى  ًٌو كَيصةى دةسوونى، 

 نىودةسو
ؿظٞ  Psychological conflict ايضشاع آي

 Skewness, deviation اضتشاف الداى
ٍ، ػاردٓٛح،  الطاسى، طةسكَيض، سَيضثةس  Aberration اضتشاف، عا

الطاييلشدنةوة، الطاكشدنةوة، 
 دةًةالطلىَ، ضاوهَيلةسى

ذ، احملانا٠  Imitation تكًٝ

 Biased َٓشاص اليةنطري

هةباس، ضوطتى، توانظت، 
ًاتويى  هَي

١  Capacity, literacy ايهؿا٠٤، ايكابًٝ
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تابع١،  هَيجشطيهةوة، بةدواداضووى إدشا٤ات، ستغش،َ 
 أسذاخ، ايتضشفَكاعا٠، 

Proceedings, 
procedure, steps 

ًاتوو َُتؿٓٔ هَي  Skilful باسع، 
 Muscle عغ١ً هلةوًاطو
بووى، كؤَهذاى، شةكةت وًانذو
 بووى

ٝا٤  Fatigue ايتعب، اع

١ ًةنطؤىل ٛٝي  Mongolism املٓػ
تدـً ًهاَهى دواكةوتوو، بريكؤَي  ٌَ  Backward child طؿ

 Museum َتشـ ًؤصةخانة
ًاغ َاؽ ًَيصم، دة  Brain د

 Agnosticism ايالأساد١ٜ ، بَيخؤويظنتمنلاسىاناص
النىَ، كَيصة ًٌو  Conflict صشاع ناكؤكى، 
ؤيى  ؤيى، تاساى، نًا نًا

، كةطَيلى دةسوونى
 يؤشِشؤيصتووة

ظالخ،  ٞ، ْا ٌ عكً اغرتاب، خً
 تػشب، عٝاع

Alienation 

ٖٛب١غري ؾين،  نايونةسى، بَيًونةسى  َٕ  Inartistic بذٚ
 Abnormal ػار، غري عادٟ ، ناًؤنائاطايى

نةخصلاسى بة دةسصى و دةصوو، 
 دةصوكاسى، دةسصيلاسى

 Embroidery ضتطشٜ

 Skin disease املشض ادتًذٟ نةخؤشى ثَيظت
 Mores عشف، عادات نةسيت )داب و نةسيت(، عوسف

 Habit عاد٠ نةسيت، خوو
نةشياو، ناهةباس دياواص، 

 نةطوجناو
ٓاؾش  Dissonant َُت

 Constant ثابت، ثبٛت ، دَيطري، ضةطجاونةطؤِس
 ,Evaluation, Estimate ، ايتجُني، ايتدُنيتكِٝٝتكذٜش،  ، خةًآلنذىنشخانذى
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Estimation 
 Projection اعؿا٤، االطكاط نشخانذى، يةَهظةنطانذى
ِٜٛ نشخانذى، يةَهظةنطانذى  Assessment ايتك

 Sample ع١ٓٝ منوونة
ٕ ايضٜيت نيطاسكَيصانى ِسؤنى ٛا ِ باي  Oil painting سط

هذاآلى هذاآلى، وَيهةىً  ّ األطؿاٍ نيطاسىً   Children's drawing سطٛ
، ياتهةسِيض، طةشةكشدى

 اليةنذاسى
ُا٤  Belonging االْت

ٕ ، يةسةوةصياسيلاسى، ياوكاسى  Cooperation تعٚا
ؤديشى، نوَى  Modern َعاصش ياوضةسخ،ً 

ك١ ، باَهكبوويةسصةكاسى  Adolescence َشٖا
 Feeling ػعٛس يةطت

ّ االسظاغ بايزات يةطت بةخؤ نةكشدى  Unacenesthesia عذ
 Feelings األساطٝع يةطتةكاى، يةطت ثَيلشدى

 Consciousness اسظاغ، سع يةطتلشدى
 Sensation اسظاغ يةطتلشدى

ُاٞي يةطتى دوانهاطى  Aesthetic sense اذتع ادت
 "Sensitive "Sensitivity سظاط١ٝ ، يةطتةوةسىيةطتياسى

ذ، محاٍ يةَهطشى تابوؤ، طتانذ، سِاطش  .Cavalletto, Stand طتْا
ـ، اجتاٙ ، ئاسِاطتةيةَهوَيظت ٛق َ Attitude 

ٖات يةَهوَيظتةكاى، ئاساطتةكاى  Attitudes اجتا
 Idea ، ؾهشؾهش٠ يضس، بري، بريؤكة

 Cause طبب، ع١ً يؤ
 Art ايؿٔ يونةس

١ًٝ يونةسة دوانةكاى ٕ ادتُ  Fine Arts ايؿٓٛ
ٕٓا يونةسًةنذ  Artist ؾ
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 Artistic ؾين يونةسى
ًانى  يونةسى سِاطةيصنت، ص

ًانى يونةسى سِاطيصنت ، يونةس ص
 ثةيوةنذيلشدنة

ٔ يػ١ اتضٍا  The art is the language ايؿ
of communication 

ٔ  يونةسى ِسووتةَهةن  Abstract art ايتذشٜذٟايؿ
ٔ دشاؾٝو يونةسى طشافيم  Graphic arts ؾ

عاصش يونةسى ياوضةسخ  َٔ  Modern art ؾ
ا  Symbol سَض ، طيٌبويييٌَ

ٌايى  ,Allegoric, allegorical سَضٟ يَي
Symbolic 

  slow learner بط٤ٞ ايتعًِ طظت فَيشبووىط فَيشبووى، ايَيو
 Accuracy ايذق١ وسدى، ثوختى

 Excitation اثاس٠، االثاس٠ وسورانذى

وآلًذانةوةى دواخشاو، بةستةكى 
 دواخشاو

شدأ٠  Delayed Response اطتذاب١َ 

 Conscience ٚدذٕا ويزداى
وَيهاكشدى، ، خةياَهلشدى، وَيها، 

 خةياَي
ٍ، ختٌٝ ٝا  Imagingation ارت

 Image صٛس٠ وَيهة
 Image mental صٛس ر١ٖٝٓ وَيهةبرييةكاى

 Assistant َظاعذ ياسيذةدةس
ًادةي  Readiness االطتعذاد ىئا
 Vocabulary داتَؿش ى صًاىيةكةكان

 Lesson Vocabulary َؿشدات ايذسغ يةكةكانى وانة
 Lesson units ٚسذات ايذسغ يةكةكانى وانة
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 كاى كوسديية طةسضاوة
ًانى دةطتةى سِةنط، تَيطةيصنت هة  - ًيهة دؤى، طتيظو كوبةست. ص شؤظ. و6  َيهييةكانىً  ة ًن ًاي سةطةى.   -ثةيًا كة

ًجانياى ئاويَهة.   7003هة بآلوكشاوةكانى كؤ
ٌانى –ضاثخانةى سِةنر  –ذكاس طةعيذ،  فايةق. تَيلصلانى بةياكانى خوَيه  -  7002، طوَي
ًايَ و قوتاخبانةدا  –طةعيذ،  فايةق  - ًهذايَ هةنَيواى   7003  -يةوهيَش  –بآلوكشدنةوةى ئاساس دةصطاى ضاخ و  –يةساطانلشدنى 
 7004  -يةوهَيش  –دةصطاى ضاخ و بآلوكشدنةوةى ئاساس  –قوتاخبانةكاى ِسووياى هة قيبوة نية  –طةعيذ، فايةق  -
ًانى سة –ثريبايَ، فةسياد  - ٌانى  –ضاثخانةى سِةنر  –يضةساى ص  7002، طوَي
ًاكانى ثةسوةسدةى يونةس هة صا - ٌانى، 7سؤخانةو خويَهذنطاكاى. ضعةىل، خةهيى. بهة  7002، ضاثخانةى تةرنة، طوَي
ٌانى0عةىل، خةهيى. ثةسوةسدةى يونةسى هة باخضةى طاوايانةوة تا دوا قؤناخى بهةِسةتى، ض - -، ضاثخانةى ياد، طوَي

7002. 
ٌاى،  سظو  - ًيهذاسيتى ِسؤشهبريى و الواى  –طةسةتايةن بؤ تَيطةيصتهى يونةسى تةشليوى  –طوَي   -يةوهَيش   –ئة

 0542 –بةغذا  –ضاثى يةكةم   -وةسطَيشانى نةراد عضيض طوسًىَ 
وطى دةسووى ناطى، ئيهطويضى .ايش، عبذاهظتاستد. -  0541، اهوصيشية، بةغذا،  ضاثخانةى عةالْ ، 0ضكوسدى،  -عةسةبى -قًا
انةى ضاخ و هةبآلوكشاوةكانى خ، 7كوسدى، ض-ونةس، ئيهطويضىفةسيةنطى صاساوةكانى ي  -ًظتةفا، حمٌذ -

 .7007، بآلوكشدنةوةى ضواسضشا
ٌان، هة بآلوكشاوةكانى كتيَبخانةى صانياس، طو7ضكوسدى، -سضاوة، عةسةبىفةسيةنطى طة -عبذاهلل، جميذ -  7002ى، َي
ةوسيذ، ئيهطويضى -د.عٌش، حمٌذ - ٌانى7ضكوسدى، -فةسيةنطىً   7002، ، هة بآلوكشاوةكانى كتيَبخانةى صانياس، طوَي
ةطعوود -  ً ى  -دةصطاى ضاخ و بآلوكشدنةوةى ئاساس، يةوهَيش، 7ضصاساوةطاصى ثَيوانة،  -حمةًةد، يةسيٌَ

 7000كوسدطتانى عَيشاق، 
 

 طةسضاوة عةسةبييةكاى
ٞ،  ستُٛد - ْٛ ٕ: داس املعاسف  .ايبظٝ دذا ١ اٛي ٚ تشٝب  ٔ  .5891 –ايؿ
ٔ يف ايؿهش  - ظؿ١ ايؿ ٜا )د.ت(. ًؾ ِ، صنش ٖٝ ضش.إبشا ش٠،َ   املعاصش. ايكٖا
١ٝٓ، ط - ١ ايؿ ٌ اىل ايرتٝب ذخ ٛ ػعري٠، خايذ.َ  ٕ، داس دشٜش5أب ُا ٕ،  -، ع  .0222األسد
َايو -  ،ٟ ٍ  .بذس ّ االطؿا د١ٝ سطٛ ٛٛي ه صٜع  –طٜا ٚ ايٛت ؼش  ٕ يًٓ  .0225داس ايؿشقا
ضش - غ١َ  ش٠. داس ْٗ ٍ. ايكٖا ُا ِ ادت ٕ. حبح يف عً ٞ، دا ًُٝ  .5892، بشن
ٞ،  ستُٛ - ْٛ ٞ  .دايبظٝ ًٝ ٔ ايتؼه ش٠  –أطشاس ايؿ  .5892داس املعاسف  –قٖا
-  ،١ ِ يف املذاسغ االبتذا٥ٝ ٞ، ستُٛد. ايشط ْٛ  .5891ايبظٝ
ٓري )املٛسد( -  َ،ٞ ٟ  ايبعًبه ًٝض ه ٛغ ْا الٜني، بريٚت  ، عشٞب –قَا ِ يًُ  .5891داس ايعً
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ٛاسد - عش١ٜ ايزنا٤ات املتعذد٠ .داسدْش،ٖ  ٟ  –نتابْ  ًتك٢ ايرتٛب ١  –َضذس: امل ْٝٚ ِ ايهتب ايهرت ٔ قظ َ.0255 
ٔ  .مخٝع،  محذٟ - ٞ يؿ ٛعٛع ٝاسَ  ع  َٛ ش٠  –ضت  .5891 –ايكٖا
١  .مخٝع، محذٟ - ُات ايعَا نيٚ  املعً ٕٛ يذٚس املعًُ ٕٓا  –طشم تذسٜع ايٓؿ ٚ  –بريٚت، يب جكاؾ١  املشنض ايعشٞب ًي

 ّ  ايعًٛ
ٕ، طمخٝع - ٛ ٟ. طشم تذسٜع ايٓؿ  5883، .3، محذ
ذساطات - ١ ًي ٕ. بريٚت: املؤطظ١ ايعشٝب ٘ سٜٛت ذٜس ضش. ْا ٌ ٝق ُٝ  .5898، داغش، ن
ٞ، ط - ِ األطاط ًٝ ًتع ١ ي ١ ايؿٝٓ َٓٗر ايرتٝب ١ املتشذ٠،  َاسات ايعشٝب ٚي١ اال  .5881، 3د
ٕ، دٕٛ - ٔ خرب٠  .دٜٛ ِ  –ايؿ ٖٝ ٜا ابشا ش٠  –تشمج١: صنش ١  –ايكٖا ٗغ١ ايعشٝب   5813. –داس آي
ع١  - ّ. داس ايطًٝ ني( تشمج١: مسري نش ٝاٝت ٛؾ ٚ االنادميٝني ايظ ُا٤  ٔ ايعً ٚ )دت١َٓ  ٔ، ب  دٜ ٜٛ ٚ  .ّ  ،ٍ ٚصْتا بريٚت،  –س

5892. 
شبشت  - ذ،ٖ  ّ  .ٜس ٛ ٔ اٝي ٙ  –ايؿ ٚ دشدٝع عبذ  ٞ  .5891س املعاسف َضش، دا –تشمج١: ستُذ ؾتش
ٞ ستُذ - ٞ،  يطؿ ١ٜٛ . صن ٗا ايرتب ٝكات ٚ تطب ى ايؿين  ٜات يف ايظًٛ ش٠: داس املعاسف  –ْعش  .5818قٖا
ٜا - ـ صنش شا٤ عاط ٌ  .ٖص ١ُٝ قذسات ايطؿ ٜاض  –ٓت ١ٝٓ ادتذٜذ٠ –ايش ط   .ايذاس اٛي
ِ، ط - ًٝ ٟ س ٞ، سَض ظ عب، ت:ٜ  د١ٝ اًي ٛٛي ًٝش. طٝه ْاَ  ش٠، املهتب١ ايعشب5طٛصا  .١ٝ5891، ، ايكٖا
ٍُا - ٚادت   ٔ ٞ. ايؿ  .5890، ػًل، عً
ع١ بػذاد - ٔ. بػذاد: دَا ِ سظني. االبذاع يف ايؿ  .5899، صاحل، قاط
ُٝذ - ٟ عبذاذت ضش د١ٝ ايتزٚم ايؿين . صٓٛس٠،َ  ٛٛي ش٠  –طٝه  .5891داس املعاسف  –ايكٖا
ضٟ - هًٝ ؿع، )ْا ِ آي ِ عً عذ ٌ، ؾاخش.َ  الٜني،  -ؾشْظٞ -عاق ِ يًُ ٞ( داس ايعً  .5895بريٚت، عشب
ني ايكشٜطٞ  - ٍ . عبذاملطًب َأ ّ االطؿا د١ٝ سطٛ ٛٛي ٌ اىل طٝه  .5881َضش: داس املعاسف  –َذخ
- ١ ٗغ١ ايعشٝب ٍ يف ايؿهش املعاصش. بريٚت: داس آي ُا ظؿ١ ادت ٞ. ًؾ ٟ، ستُذ صن ُٚا  .5892، ايعؼ
- .ٍ ُا ٚادت  ٔ ِ يف ايؿ ٖٝ َؿا ٔ ستُذ.   عط١ٝ، ستظ
ظؿ١  - َكذ١َ يف ًؾ ٜاض.  ع: دشٚغ بشغعٛض، س ٔ. طشاًب  .5881، ايؿ
- ٠ٛ ٍ . ؾشز،  صؿ ّ االطؿا ٚ سطٛ ش٠  –ايزنا٤   .5891 –ايكٖا
ٌ، ستُذ عبذاجملٝذ - ١ٝٓ  .ؾغ ١ ايؿ ٗا  –ايرتٝب ظؿت ٗا،ٚ  ًؾ ٗا، تأسخي ٜاض  –َذاخً ُاد٠ ػ –ايش ٕ املهتبات، ؤٚع

ع١ املًو طعٛد  .5881 -دَا
ٛس - هت ًٝذ،  ٝؾ ْٛؿ ٘  . ي ٚ ٓؾ و  ٞ مج –طًؿ ـ تشمج١: طَا ـ قط ط ٜٛ  ٚ  ٍ  .5815َهتب١ االداب  –َضش  –ا
ش٠: داس ايجكاؾ١ - ٍ. ايكٖا ُا ِ ادت ِ. دساطات يف عً ذ، عبذاملٓع  .5882، زتٖا
ع١ٝ - ط١: داس املعشؾ١ ادتَا ١ًٝ، األصسٜا ٕ ادتُ ٛ ٚ تزٚم ايٓؿ ٞ. االبذاع ايؿين  ٞ عبذاملعط  .0222، ستُذ، عً
- ٞ ري٠ سًُ ٔ  .َطش،  َأ ظؿ١ ايؿ ٚ ًؾ  ٍ ُا ِ ادت ش٠: داس املعاسف  –عً  .5898ايكٖا
ٍ عبذايؿتاح - ٓا ٌ ايشٚع١  .َ ٕ ايبضش١ٜ يطؿ ٛ ًٓؿ ٗاسات االطاط١ٝ ي  .0221َهتب١ صٖشا٤ ايؼشم  –امل
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- ِٖٝ ـ ابشا ٛاط ٍ عبذايؿتاح، ع ٓا ل  .َ ٚ ايتطٝب عش١ٜ  ١ٜٚ بني آي ذ ٗاسات اٝي ٛ املضش١ٜ  –امل  .5881َهتب١ االصتً
ٓا،  عبذاهلل - ١  . املٗ ١ ايؿٝٓ هتب١ ايؿالح  –ايتدطٝط يتذسٜع ايرتٝب ٜٛت:َ   .5883ايه
ٍ، ت - ُا ع. عًِ ادت ٕ، دْٝ ١ :ٖٛميا ٝا٤ ايهتب ايعشٝب ش٠: داس اس ٞ. ايكٖا ْٛا شادع١ أمحذ ؾؤاد األَ  َ.٘ ٞ ط ري٠ سًُ ، َأ

5818. 

 
 6ثَيطة ئةهلرتؤنييةكاى

 taaif.net /showthred.php?t =19332 
nooo.com/imagcache/3696:imagcache.jpg 

 picpanda.com 
 kindergarten-6.blogspot.com 

 neelwafurat.com 
 whyvizcomm.org 

 http://www.werarthah.com/special/cogn/home_toys.htm 
 http://www.balagh.com/woman/tefl/r00tgf.thm 

 

 طةسضاوة بيانيةكاى6 
- Kackny; Jeffrery Quality in School Environments: Amultiple, Case Study.  
A: 4963. 12, no, 57, DAL, ph.D, Milwaukee, 1996. 
- Tuman Donna Marie. Subject Matter ana the Fomal Artistic Characteristics of, Dal – 
a 59/07, Dissertation Abstract International, Childrens Drawing Colunbia University 
Teachers College, 1999. 
- Charles Harrison and paul wood. Art in theory (1990) an Anthology of changing 
Ideas. 
- Mcfee Degge &, June, Regent Art. Culure And Encironment Acatalyst for teaching 
Kendall, UI.S.A Hunt publishing Cmpany. 1980. 
-Benware & deci(1984). The quality of learning with an active versus passive 
motivational set. American educationl reserch journal,21,755,765 
Leon,m.(2000).journal of attention disorders, 4(1).27-47- 

 -Wolfson,A. (1998).sleep schedules and daytime functioning in adolescents. 
development, 69(4)875-887 

 Brt,C,the structure of the mind,brit, J.Educ. psychol.,19,1949,pp.100-112- 
 -The international encyclopedia of education. Research and studies V6 M-O, 

1985 
 -Stewart, Eric Lane (1991). Using music in the classroom, Mathematics teacher, 

 V.84,N.8,Nov 



219

 

 022 
 

 -Kestrom, J.M. (1998) the untapped power of music: Its red in the 
curriculumand Its effect on acadmic achievement. Nassp bullentin, 82,34-43 

 petra bosse: salt dough,condon newyork, sydney, 1996-  
 thomassina smilh: finger puppet london, newyork, 1996- 

 
- Asher, Steven R., Peter D. Renshaw, and shelly Hymel. 

1992. "Peer Relations and the Development of Social Skill." In the 
young child: Reviews of Research, Vol.3, Shirley Moore and 
Catherine Cooper, eds., 137-58. Washington, DC: NAEYC. 

- Ayers, William. 1989. The Good Preschool Teacher: Six Teachers 
Reflect on their Lives. New York: Teachers College Press. 

- Evans, Betsy. 1992. "Helping Children Resolve Disputes and 
Conflicts." High/Scope Extensions (May/June). 

- Hartup, Willard W. 1983. "Peer Relations." In Socialization, 
Personality, and Social Development, Handbook of Child 
Psychology,  Vol. 4, E. Mavis Heatherington, ed., Paul H. Mussen, 
series ed., 103-96. New York: Wiley. 

- Satir, Virginia. 1988. The New Peoplemaking. Mountain View, 
CA: Science and Behavior Books, Inc. 

- Wichert, Susanne. 1989. Keeping the Peace. Philadelphia: New 
Society Publishers. 

- Buzzelli, Cary A. 1992. "Young Children's Moral Understanding: 
Learning About Right and Wrong." Young Children 47, no. 6 
(September): 47-53. 

- Beilin, Harry. 1957. Studies in the Cognitive Basis of Language 
Development. New York: Academic Press.  

- Bruner, Jerome. Interaction in Human Development. Hillsdale, 
NJ: L. Erlbaum Associates. 

- Goodman, Yetta, and Kenneth Goodman. 1981. "Twenty 
Questions About Teaching Language." Educational Leadership 38, 
no. 6 (March): 437-42. 



220

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


