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 مهدالَ فيَرمةكة، هةىل بؤ برِةخسيَهة.
                                                                                     

 ""ذان بياذَى                                                                                        
 

ُ، لة ذُ بةػَيكة لةِةه ِسةخظاٌ       ةٌطاوةكاٌى فَيشكشدٌى ثِشؤطةى ثةسوةسدةو فَيشكشد  ِ وَيوة
ةه بؤ  .ثةسوةسدةيى دسَيزخايةٌى بةسدةوًاوٍذاَه دةطت ثَيذةكات، وةك ثِشؤطةيةكى   ِ بؤية تا

شَيت ثِشؤطةى ثةسوةسدةو فَيشكشدٌيؽ دةطتجَيبكةيَ. اتوٌا شَيتٌ  ةِسةخظيٍَ  وٍذاَلةكةٌ 
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ظتى  :  طاالس جةاله ئةمحةد  طةسثةسػتى صٌا
ُ ثريداود كواص وٌةسى  : عومسا  طةسثةسػتىِ 

 خالذ طميي حمىود                                  
ُ طابري عوآل ُ                  : ػعا  تايجكشد

 ثريداود كواص ٌةخؼةطاصى بةسط    : عومساُ
ُ طابري عوآل اوةسؤك: ػعا  ٌةخؼةطاصىٌ 
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 ثةروةردةى هونةر

 ثؤىل دووةمى بهةرِةت بؤ 
 واوؤطتا ِسَيبةسى

                                           
 ئامادةكردنى

 عةبدوآل خةليل عةىل م.
 
 

ى ىٌةوةوثَيذاضو  صواٌةوٌا
 

 . عةباغ وظتةفا عةباغث.ى.د    
 سِةػيذ ذظَيَعةتا ث.ى.د.                                                              

ٍاو  د.                                                              َ خؤػ ُ ذظَي  ػَيشوا
 

ظتى  ثَيذاضوٌةوةى صٌا
َ طاَلح  د.  قادس ذظَي
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 ٌاوةسؤك

 الثةِسة بابةت
 6 ثَيؼةكى

 7 ثَيؼكاس
وٌةسئاوادمةك ى ثةسوةسدةىِ   8 ٌا

 31 ئةدمًا
وٌةس وةك دوو اليةٌى كؤوةآليةتى ةى ثةسوةسدةىِ   31 فَيشطةو وٌا

ياسى  لة كؤوةَلطةدا ى صٌا وٌةسو طةػةثَيذٌا  31 ثةسوةسدةىِ 

 ً ى ضاالكى لة ٌاخطشٌطى ئةدماوذٌا  37 ةداقؤ

ةوة ِاوضةسخةكٌا طةى ضةوكة  ُ لة ِسوٌا وٌةسييةكا  38 ثِشؤطشاوى ضاالكييةِ 
ةوا طؼت ةى ثَيويظتة لةبةسضاو بطريَيئةو ٍب ذاَ ييٌا وٌةسييةكٌا  39 لةكاتى ضاالكييةِ 

 13 فَيشبووٌى ضاالك
ى فَيشبووٌى كاساوةيى الى وٍذاَه ةوا طةسةكييةكٌا  11 ٍب

ذا وٌةسيةكٌا  18 ياطاى ئاطايؽ و خؤثاسَيضى لة ضاالكييةِ 
ٌاخ وٌةسى وٍذاهَ الى قؤ ى دابةػبووٌىِ   11 (س لؤٌفيَمذظيكتؤ)ةكٌا

 كمََيؼةى ثالٌى واوؤطتا
ُ بؤ كمََيؼةى ٌا  16 واوؤطتا ثَيؼٍياسكشاوى ثالٌذا

 يةكةً تةوةسى
ةى يةكةً  وٌا

وٌةسى بة طوصاسػت  ِيََمكاسىىِ 
 19 ِيََمكاسى ئاصاد

يََمكاسىطوصاسػت وٌةسى بةِ   14 ىِ 
 13 طشوػتبابةت: 

ذُ  11 ِةَلظةٌطٌا
ةى دووةً  وٌا

ٌَي ذى  طةكُاثةيوٌة ُ سٌِة  16 وا
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ط كوَيشى  18 سٌِة
 64 ضاالكى كشداسى

ذُ  61 ِةَلظةٌطٌا
 61 ثالُ

ةى طيَيةً  وٌا
ٌتايى جياواص ى ػَيوةو ثا  67 كَيؼٌا

ُ و فَيشبووٌى كشائ  74 وةاوادمى فَيشبوو
 71 ىةكضاالكى كشداس

 دووةً تةوةسى
 كاسدةطتى
ةى يةكةً  وٌا

ذُ  78 لكٌا
ةى دووةً  وٌا

 81 ىِةويشكاس
ةى طيَيةً  وٌا

ةوة ٌٍا َِي  91 بةكاس
ةى ضواسةً  وٌا

 341 خوسى، دةصوو، داوكاسى   
 طَييةً تةوةسى

طكشدُ  سٌِة
ُ بة كةسةطتة جياواصةكُا طكشد  347 سٌِة

 ضواسةً تةوةسى
طة  كشدٌةوةى ثَيؼٌا

طة ى ثَيؼٌا  331 جؤسةكٌا
طة ى كشدٌةوةى ثَيؼٌا ةكٌا ضٍي  337 ٍب

ةٌطؤك  313 فةِس
 319 وةكُاطةسضا
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   ثَيؼةكى
وٌةس، فَيشكاسى...(،  ،واوؤطتاى بةسَِيض، ئةً ثِشؤطشاوة طشٌطى بة ضةٌذَي بواس دةدات       وةك )ثةسوةسدة،ِ 

وٌةس بةسضاوى   ِ ةى ةوَلذساوة ضةٌذَي تةوةسى تشيؽ لةخؤبطشَيت، تا واوؤطتاى وٌا  ِ لةطةَه ئةوةػذا
َيت ئةو ئاوادمة َيتة ِسووٌبَيت، تا بتوٌا يٍَ ً  ّب وٌةس بؤى تَيذةكؤػَيت. لة  ِ ةى ثةسوةسدةى دى، كة وٌا

َيت بة طةسكةوتوويى كاسةكةى لة ثؤلذا جَيبةجيَ  ى دساوة بة واوؤطتا، تا بتوٌا ويٍَ ثِشؤطشاوةدا ضةٌذَي سِيٍَ
ذا بكات.   بكات و واوةَلةيةكى سِاطت و دسوطت لةطةهَ قوتابييةكٌا

شاو       ةى بؤت دٌا ةٌطاوٌا ُ ثَيويظتة بؤ ئةوِ  ةكةيت، ضوٌكة قوتابييةكُا طٍوسى كاسكشدٌيا ة صيادةِسةوىٌ 
ى ئةقَمدياسيكشاوة لة ِسووى طةػةى لةػةكى و  ىييةوة. كةواتة تؤؾ دةتوٌا يت و  كاسصٌا يٍَ خؤت بةكاسّب

يؼذا ثَيويظتة لةكاتى جَيبةجَيكشٌ كة خبةيتة بواسى جَيبةجَيكشدٌةوة، بةآلًثِشؤطشاوة ذالةطةَه قوتابييةكاٌ
ةدةيت، ضوٌكة لةً سَِيض   ٌ ى ئةدمًا ٌاخلة ويظت و خواطتى قوتابييةكُا بطشيت و كاسى خؤطةثيٍَ ةدا قؤ

يُا لة بواسى طةػة وَى قوتابييةكُا ئاطتى تَيطةيؼنت و بريكشدٌةوةو تَيشِاوٌا ياسىٌ  دايةو و كؤكشدٌةوةى صٌا
ةكةيت لةكاتى جَيبةجَيكشدٌذا. ةَلةى كوػٍذةٌ   دةبَيت ئاطاداسبيت وِ 

ى       ذووكشدُ و خؤئاوادةكشدٌى  كةسةطتةكٌا ّا ثَيويظتيياُ بة كةوَيك خؤوٌا ٍاُ طادةُ و تةٌ بةكاسَِي
ٌا ِةية، ى واوؤطتاثَيؼوةختة يتةوة، تا لة توا ُ بؤية ثَيويظتة ثِشؤطشاوةكة خبويٍَ و كاساوةيى قوتابييةكا
ي ضوٌكة تَيبطةيت، ةية فَيشكشدٌى قوتابييةكاٌُ  ة وةبةطت لةً وٌا ذةى ئةوة بضٌا يٍَ  ِ وٌةسى، ية بةكاسىِ 

ى  ى قوتابييةكُا لة بواسى طةػةثَيذٌا َيضٌا ة خضوةتى ثةسوةسدةكشدُ و سِِا وٌةسييةكة خبةٍي ة كاسةِ  وةبةطتىٌا
ى،  ةوٌا ظتيذا))صوٌا ٍابووٌكؤوةآليةتى، فةسِةٌطى، صٌا ةوووُا ئاػ ة، ئيٍحا دواىِ  وٌةسى((،  يٌا بةكاسىِ 

ةوَيت قوتابييةكُا لةسَِي َ، ثاػُا كةواتة دةوٌا وٌةسةكةوة ثةسوةسدة بكةي  ِ دواتش . دةَب فَيشخؤيُا طةى
ةكة وةس كةُدةِةطت بة ضَيزوةسطشَت  قوتابييةكُا ، ئةوةؾ ثِشؤطةيةكى بةسدةواوى طشُدةو تًا لة وٌا

ةية. ،كاسكشدٌة لة كاتى ئةو واوةيةى ةلة سِاطتيذا  كة قوتابييةكة لة قوتاخبٌا ةووو ئةً كاسٌا  ِ  ؾبؤ
ذٌة قوتابييةكُا ةه ِسةخظٌا لة  بتواٌَ طوصاسػت، تا بواسييُا ثَيبذسَيت لة كاتى كاسكشدٌذا، ثَيويظتييُا بةِ 

 .ُ ةوة ثيؼُا بذة وٌةسييةكٌا ةطتى خؤيامنُا لةسَِيطةى كاسةِ  ةطت وٌ  ئةسكى كؤتاييذا،  لةخؤيُا بكةُ وِ 
َييت و  تؤػة ثالٌى تؤكىة ةكة داٍب  جَيبةجَيى بكةيت. لة ثؤلذا ثاػُابؤ وٌا

    
 

 

 ً. خةلين عةىل                    
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 ثَيؼكاس:       
ةقؤٌاخئةً ثِشؤطشاوة طشٌطى بة         َلذةدات كَيؼةو وَيكى دياسيكشاوى تةوةٌى وٍذاَه دةدات وِ 

لَيشةدا بؤ واوؤطتا  ذة بطشَيت و طشٌطى بة ئاسةصووةكاٌى وٍذاَه بذات. ئةوةىذةصةكاٌى وٍذاَه بةسدي
اتووُ و لة وةبةطتى كاسةكة تَيذةطةُ و دةصا ،ئةو وٍذاآلٌةُ صؤس بةطوودة ٌَ كة لة صاسؤخاٌةكاٌةوةِ 

ا واوؤطتا داواى ضيياُ لَيذةكات؟ وٌةس ب ،ئةطةسٌ  ؤ ئةوا ثَيويظتة واوؤطتا ))ثِشؤطشاوى ثةسوةسدةىِ 
َيت ئةو وٍذاآلٌةى بة صاسؤخاٌةدا ِسةت  – باخضةى وٍذاآلُ َيتةوةو بضٌا يؼاٌذةسى واوؤطتا(( خبويٍَ سِيٍَ

ُ، ثَيويظتياُ بة ضييةو دةبَيت ضياُ بؤ بكةيَ؟ ئةوةؾ وةك تَيكةآلوكشدُ و ثَيكطشتَ و  ٌةبوو
ةسدوو ثِشؤطشاوةكة ) ا واوؤطت ويظتةثَيبؤية ، ةـ(دووةًى قؤٌاخو باخضةى وٍذاآلُ لَيكبةطتٍىِ 

ةسدووك ثِشؤطشاوةكة َيتةوةو بةسضاو ِةوَلبذاتِ  لةطةس ئةو  ثاػاُِسووٌييةكى ال دسوطتبَيت،  خبويٍَ
َيت بةسٌاوةى تةواو بؤ ثالٌة ِةٌطاوى  جَيبةجَيكشدٌى ئةً ثِشؤطشاوة لة لة طةسةتادا .خؤى داٍب

اتَ و تَيطةيؼنت لة وةبةطتى ، بةآلً دواى ِسدا كةوَيك طةختى ثَيوة دياس دةبَيتيةكةوى واوؤطتا ِا
َيت  ةسً دةكات و صؤس ئاطاُ دةتوٌا َيذى واوؤطتا دةطت لةطةَه بابةتةكاٌُ  َيذىِ  داواكشاو، ئةواِ 

اواصةدا وٍذاَه بةد ضَيز بةخؼبَيت.بيطةيةٌَيتة وٍذاَلةكاُ و   ٌ طةسَِيت، ئةً دةواى كاسى تاصةو
ظتىثِشؤطشاوةؾ ثشِييةتى لةكاسى تاصةو  ةَلظةٌطاٌذُ بؤ  وٍذاَلذا دَيتةوة، لةطةَه توٌا  ِ ضوٌكة

اى طةػةى كؤوةآليةتىى، ئةقَمِةسطَى اليةٌى طةػة كشاوة )لةػةكى،  ( ضاالكييةكاُ لة ئاطت توٌا
ةكشاوة كؤوةآليةتى ى وٍذاَلةكةدايةو بواسى طةػةىئةقَملةػةكى و   .وٍذاَلةكاٌيؽ فةساوؤؾٌ 

َيتة       اكاٌى ئةً تةوةٌةى وٍذاَه تَيبطات  ،وةواوؤطتا طةسةتا ثِشؤطشاوةكة دةخويٍَ تا لة ئاطتى توٌا
ةٌطاو  ةٌطاو بةِ  يؼاٌذةسى دةكشَيت بؤ طةيؼنت بةو ئاوادمةى بؤى دياسيكشاوة.ِ  ثَيّةَلذةطشَى و سِيٍَ

ُ  دةبَيت، ٌةكاٌى وٍذاَلةكاُوبيظتى بريو بؤضوياُ دةكات و طوَيئاسِاطتة لةطةَه وٍذاَلةكاٌذاو  ثاػا
ُ، يؼنتلةطةَه تَيطة َيت ضى دةكات؟ ضؤُ  تَيذةطات و واوؤطتا لة ئاطت و ويظتى وٍذاَلةكا دةصٌا

ةَلذةبزَيشَيت بؤ طاصكشدٌى ضاالكييةكاٌى و  دةكات؟ بة ضى دةياُ كات؟ كات و ػوَيٍى طودماوِ 
وٌة  دسوطت.سييةكةى بة ػَيوةيةكى سِاطت و طةياٌذٌى ثةياوةِ 
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  ئاوادمةكاٌى ثةسوةسدةى ِوٌةس
 

ةى ثة وٌةس طةلَيك وٌا  وةك: ئاواٌخ بةديذَيٍَيت،سوةسدةىِ 
 

ى   .3 ى وٍذاَه: ِةطت وطةػةثَيذٌا  طؤصو ويزدٌا
وٌة كاتَيك وٍذاآلُ       ُ لةو بواسةداتَيكةَلى كاسىِ  َ و كاس دةكة ةطت  ياسوةتى سى دةب طةػةكشدٌىِ 

ةطتياُ دةدات  ٌ ةط و  ِ ةطتياسو  ِ يةكةى لةوةدايةبة جؤسَيك دةَلَيني يٍَ اطك ٌّ  ٌ كة كشداسى  ،ت
ةوووػتَيكذاطتكشدٌى بودسو وٌةسى لةثَيؽِ  ةطت  ،ةسِةوىِ  ةطت وٌ  ى طوصاسػتبشيتيية لةِ 

ىذاَلةتَيكى ويز اوبةػى فَيشى يةكدووس لة دووبةسةكى و طؤػةطريى لَيشةدا وٍذاآلُ  .دٌا بووُ وِ 
ى يةكرتو كة ئةوةؾ  ،َدةب بووُ لةطةَه يةكرتى و خؤػةويظتىبابةتةكاٌى رياُ و تَيكةَل ويزدٌا

او ةيةكى اليةٌىِ  اوطؤصى كؤوةَلة ىبةػويٍَ ى وِ  ةسوةِاويزدٌا او  ئةوةؾ دسوطت دةبَيت  .ِ  لةٌ 
وٌةسى و لة سَِي ، كةوٍذاآلٌذا َيوُا بةسِةوىِ  ذالَيضَيزطةىٌ  يية ،وةسطشٍت وٍذاَليك  ِيض لةوة خؤػرتٌ 

وٌةسيةكةى تةواو دةكات و تابمؤكة بةسصدةكاتة  ِ واوؤطتا  ى و ثَيى دةَلَيتوة بؤ واوؤطتاكةكاسة
ً تةواو  ةطت بةكشدكاسةكة  بَيت. و دَلؼاد  ٌى خؤى بكاتوبو ، ئةوةؾ وا لة وٍذاَلةكة دةكاتِ 

 

اٌى بة ػَيوةيةكى بَيظٍوس:  .1  وةػق ثَيكشدٌى ئةٌذاوةكاٌى وشؤظ و ضؤٌيةتى بةكاسِيٍَ
وٌةس،        ِ  ،ثةدمةكاٌى)وٌكة ٌةوَيينَ، ض لةػةكىكَيؼةى  ة وٍذاَه دةكاتل وا ثةسوةسدةى

ؤػى، بري َيتِةووو ئةٌذاوةكاٌى جةطتةى بةكاس  ( وِةطتىو ضاوةكاٌى،ِ  ذُا و بؤ ئةدماو دةِيٍَ
وٌةسى  ِ اٌى كاسَيكى ةتا جوُا بةسِةوّيٍَ  ِ ةِسةتي ضةٌذ ى دوقؤٌاخ. وٍذاَه لة صاسؤخاٌة، وى ٍب

ةية  وةك: كَيؼةيةكىِ 
 

 : لةػةكىباسطشرى  - أ
َى قةَلةً بةدةطتةوة بطشَيت و كاتَيكيؽ واَلةكة طشرةى وٍذلةػواتة               قةَلةً دةطشَيت ٌاتوٌا

َيتوٌو بةدةطتةوة َيت و  ،كى قةَلةوةكةى صوو صوو دةػكيٍَ ثيظى دةكات. ئةوة ياُ ثةِسةكة دةدسِيٍَ
يية، بؤية صؤس طشٌطووٍذاَلةكة ئةصوو كة ،ٌيؼاٌةى ئةوةية اٌىٌ  ؤى  ة بؤ واوؤطتاٌى بةكاسِيٍَ بةِ 

ةو كاسدةطتييةوةكَيؼ َيذى ئةً باسطشرية  ،اٌى ويٍَ  ِ َيتةوة لة جةطتةى بِشةو لةػةكييةَِيذى يٍَ
ذُ قؤٌاخبؤية ئةو وٍذاآلٌةى لة صاسؤخاٌة دةسدةضَ و دةضٍة  ِةس .وٍذاَلةكةدا ةكاٌى تشى خويٍَ
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ُ لكةكاٌياوواطوضوٌكة ٌةبشِيوة. باخضةى وٍذاآلٌياُ ى قؤٌاخباػرتو ضةلةٌطرتُ لةو وٍذاآلٌةى 
ُ ثَي باػرت طةػةى كشدووة ى صؤستشيا َيضٌا  .كشاوةو سِِا

 
 
 
 
 

ةطت ييةباسطشر - ب ضسوِ   :   ييةكاُبريوِ 
اى بري        َيتوكشدٌةوةى  قةتيع بواتة وٍذاَلةكة توٌا َيت دةسي ،وة، دةصٌا اتوٌا  جا ياُ لة ،ربَِيتبةآلًٌ 

يطوصاسػتى وِسو ييةيى صواٌةوٌا وطت ياُ باسطشرى لةطةس وَيؼكى دس ،ياُ ػةسً دةكات ،ةوة تةواوٌ 
َيت لة وبووة وٌةسى  ياُ ذةص ،َ و كاتى ثَيويظتذا بةطؤ بكةوَيتػوَي ٌاتوٌا ياُ  ،ٌاكاتبة كاسكشدٌىِ 

ةية(. بؤية لة ظتى طةػةى وَيؼكى طظتة )ثةيوةٌذى بة اليةٌى بؤواوةييةوةِ  ذُ و وكاتى دو توٌا ٌا
ةسو لة ذاكشدٌ طفتوطؤ ةىل طةس واوؤطتا ثَيويظتة ٌ  ةكات لةطةَه وٍذاَلةكاُ وِ  َيت و ثةلةثةهٌ  ويٍَ ى ٍب

َيت بؤ توطؤطف وٍذاَلةكة دةثشطني ئةوة ضيية  ٌة: كاتَيك لةوبؤ منو .ئةو جؤسة وٍذاآلٌة بِشةخظيٍَ
اصامنوة؟ وٍذاودسوطتت كشد  ٌ َيت ضى دسوطت لةِةواُ ك !َلةكة لة وةآلوذا دةَلَيت اتيؼذا دةصٌا

اى  ،كشدووة ييةػتطوصاسبةآلً توٌا َيت لة ،ى باؾٌ  بذوَيت. لةً كاتةدا وٍذاَلةكة  طةس بابةتةكة تا بتوٌا
ةه ذُ و دسوطت ثَيويظتى بةِ  ةِسةخظٌا َيوُا واوؤطتا يةِة كشدٌى وتىٌا ثَيويظتة بؤية و وٍذاَلةكةدا. لةٌ 

ٌاصامن واوؤطتا ى ) ُ،دةتوامن()بؤ  (ٌاتوامن) – (دةصامن)بؤ  (ِةوَلبذات بؤ طؤسٍِي ثَيويظتى  ؾً كاسةئة . بَيطووا
ةيةوذوبة خؤوٌا ى واوؤطتاِ  ةوَلذٌا َيت دةبَيت ئةوة و كشدُ وِ  ذوب كة ،بضٌا وُ بةسِةوذاس وِيض كاسَيك بَيىٌا

ٌاخٌابَيت. لةً  ةية، ضوٌكة وٍذاهَ ئاسِاطتةوٍذاَه صؤس ثَيويظتى بة طةسثةسػت و ضاودَيشو  ةداقؤ  ِ كةس
يية.وئةصوو ٌاخ)بةتايبةت ئةو وٍذاآلٌةى بة ٌىٌ  ُ(.قؤ ةبوو  ى صاسؤخاٌةدا ِسةٍت

 

ُ لة كاتى كاسكشدُ .1 اوكاسي لة وةػق كشد ُ وِ  ُ وٍذاَلةكاٌطةس تَيكةَلبوو َيوا ُ لةٌ   :ذاكشد
ةى ثة       وٌةسدالةوٌا ؤى لةً سيض بؤ ئةً دَلى خ دةكات ئاصادبَيت لة ثؤلذاو بة وٍذاَه ذةص سوةسدةىِ 
ييةطتوٍذاَلةكاُ كةسة كاتَيك يةكَيك لة .ِشواتسِيض ب  ثَيويظتة لة ئةوا ،ةى ثَيويظتى كاسكشدٌى ثَيٌ 

اوكاسى ئةو وٍذاآلٌة بكةُ بة بكات طةس واوؤطتا وٍذاَلةكاُ فَيش كة كةسةطتةى  ،كةسةطتةى خؤياُِ 
يي ةس ثَيذاويظ ،ة، جا ئةً كةسةطتةية قةَلةً بَيتثَيويظتياُ بؤ كاسكشدُ ثَيٌ  ئةً  .تيةكى تشياُِ 

اوسَِييةتى  ت لةٌاو ثؤلذاتايبة بة جؤسة تَيكةَلبووٌة َيت وِ  اوكاسى لةٌاو وٍذاَلةكاٌذا دةِسويٍَ طياٌىِ 
ياٌذا، بة َيوٌا اوثؤلذا. توٌذوتؤهَ دسوطت دةكات لةٌ  َيشو ويَ لةٌ  ةسدوو ِسةطةصىٌ   ُِ  تايبةت لةٌَيوا
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او  .1 ُ لة ثيٍَ  كاسدا:  كاسكشد
شَيت ضؤُ كاسبكاتو       وٌ و دواتش ٍذاَه سِادةِيٍَ  ِ ةسيةكاٌى ئةدمًا بذات، ئةً ضؤُ كاسة

ني، بةَلكو خاوةٌذاسَيتى دةطةسَِيتةوة بؤ  ؾبةسِةواٌة صادةى بريى وٍذاَلةكةيةو كةطاٌى تش خاوةٌىٌ 
ةطتى وٍذاَلةك ضسوِ  ةبَيت بةو .ةبريوِ  ا بةسِةوىِ  ذٌى بكة صؤسى بةسِةً  ،واٌايةٌ  بَيتة طةسلَيؼَيوٌا

ةطتى وٍذاَلةكة بكات. طوصاسػت بةَلكو بةسِةوَيكى ثوخت و تةواو وٍذاَلةكة،  لةِةطت وٌ 
ةٌذىَ تاوطريي: .1  ذةطاٌةوةى وٍذاهَ لةِ 

وٌةسى  وا       ؤػى لةطةس كاسةكةى  ِةطتةكاٌى ثةسؾ و بآلوٌةَب لة  وٍذاَه دةكات كاسىِ  وِ 
ؤى جوآلوةبَيت، ئة ةطتةوةسةكاٌى وٍذاَهؾ دةبَيتةِ  ةوووِ  ةسوةِالة يةك كاتذا ٌذٌىِ   وا لة .ِ 

وٌةسيةكة بَيت كة دةكاتوٍذاَلة  ِ دَيك بة وٍذاَلةكة وضةٌذ طو بةوةؾ و ِؤػى لةطةس كاسة
يََم لةػةكىباسطشرى  و ةكاٌى خاوؤؾ دةكاتيٌيوة دةسويتاوطريي)) وةك: ،دةطةيةٌَيت بريى  َيت وٌِا

اى بريكشدٌةوةى فشاوُا دةكات و دة دةكاتووٍذاَلةكة ئاطو ئاساوى بة وٍذاَلةكة دةبةخؼَيت و  و توٌا
َيىَ و بريتيزو ضةلةٌط بةسِة ذادماولة ئة ،((وسى دةخاتةوة...ولة بَيئاساوى د َيت وٍذاَلَيكىِ  ً دةِيٍَ

ُ ووو بةسضا ُ دةبَيت بؤ ريا طة ئةو ى ِسوو  ت.تَييذا دةرَيكة  ،يةىرٍي
 : ى خؤيىدَلٍيابووٌ .6

وٌةسييةكاٌةوة   َيتواتة دةب         ،كاتوتىاٌة بة خؤى ب لة وٍذاَه بكشَيت والة ِسَيطةى ضاالكييةِ 
وٌةس وتىاٌة بؤ  .ياُ بابةتَيك دةسبشَِيت ،ئةدمًا بذاتكاتَيك دةيةوَيت كاسَيك بةتايبةتيؽ  ثةسوةسدةىِ 

ةبَيت لة لة وٍذاَه دةكات باوةِسى تةواوى  وا ووشؤظ دةطَيشَِيتةوة جا ئةً  ،ةكاٌيذاطوصاسػتبةخؤىِ 
يطاسكَي ،ؤوة بَيتة لة ِسَيطةى طفتوططوصاسػت ى ،ؼاُياٌُ  ى ياُ ئ ،ياُ ويوصيك ،ياُ طؤسٌا ةدماوذٌا

وٌةسى ت دةكات و ػاٌاصى بةخؤيةوة الى وٍذاَه دسوط ةخؤَِيضى باوةسِبووُ ب .ِةسكاسَيكى تشىِ 
َيتكاتَيك بةس ،دةكات وٌةسى بةسِةً دةِيٍَ  لةرَيش ضاودَيشى واوؤطتاداثَيويظتة بةآلً  ،ِةوَيكىِ 

ى وٍذبَيت اوكاسو ثؼتيوٌا  ِ وَي. واوؤطتا وةسجَيك لة  بة ٍيةكاٌى دةطةيةٌَيتة وٍذاَلةكاُاآلٌةو ِسيٍَ
َى. ةػَيويٍَ  ٌُ ضسوِةطت و برييا ةخاتة كاسوباسياٌةوةوِ  ةكاتةوةو دةطتٌ   ًٌ  ئاصادى وٍذاَلةكاُ كة

 

ةطتى خةَلك:   ييةكاُثةيوةٌذية كؤوةآليةت .7 ةطت وٌ   و يةكطشتٍةوةىِ 
ةطت بة واتة وا       بطات و بةسى بكات و لَيياُ تَيسووػى و خؤػيةكاٌى دةٌاخؤ لة وٍذاَه بكشَيتِ 

اوطؤصى و خؤػةويظ  ِ اوسَِيكاٌى و  ِ تى لة ٌَيوُا خؤيى و ِاوكاسى و ثؼتيوُا بَيت بؤ
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بةسةكة وٌةسٍب َيتةوة. يةكَيك لةبطؤِس ػيذابةسٌا  ِ ى  ،ةوا طةسةكيةكاٌى ثةسوةسدةى طةػةثَيذٌا
ثشطياسَيتيية ِةطت كشدُ بة بةس و ت و دسوطتطػَيوةيةكى سِا ةكاٌة بةية كؤوةآليةتييثةيوةٌذي

ى تش بةس ئةوٌا ةى لة  .بةسٌا وٌةسدا ئةوة فَيشى وٍذاَه دةكشَيتوٌا شَيت  ،ثةسوةسدةىِ  ياُ وٍذاَه سِادةِيٍَ
اوِسَي و دةوسوبةسةكةػى ثَيي خؤػبَيت، واتة لةطةس ئةوةى ضى بؤخؤى ثَي دؤػبَيت دةبَيت بؤِ 

او اخؤػيةكاٌى   كشدُِةطت ِةسبؤية .امن دةوَيتسَِيكضيي بؤخؤً دةوَيت ئةوةػي بؤِ  بة خؤػى وٌ 
ُ.  ويظتىسَِيض لة  دةكات وٍذاَلةكاُ ا لةو يةكرت وٍذاَلةكاُ دةكات ببٍة  لة وا ذائةدماولة يةكرت بطش

او كؤوةَلطةو دةوس  بةسياُ خؤؾ بوَيت.وئةٌذاوَيكى ضاالكىٌ 
 

اٌى كةسةطتةو ئاوةػق .8 ُ لةطةس ضؤٌيةتى بةكاسِيٍَ  وشاصو ئاوَيش: كشد
ةى لة       وٌةسدا وٌا  ِ َي ثَيويظتة ،ثةسوةسدةى يٍَ اٌى واوؤطتا وٍذاَلةكاُ سِاّب ت لةطةس بةكاسِيٍَ

اٌيذا ٌةك خظتٍة بةسدةوياُ و ،كةسةطتةكاُ ةسوةِائاصادكشدٌياُ لة بةكاسِيٍَ ياسى و  .ِ  ثَيويظتة صٌا
ياس آلُوٍذاوٌكة ، ضوٍذاَلةكاُ بة طةس كةسةطتةكاُ بذات تَيبيٍى ثَيويظت لة لةطةس  ياُصٌا

ةد و بة ُلة كةسةطتةكاُ بطش دةكات ِسَيض اُلة وٍذاَلةك وائةوةؾ  .ٌيية كةسةطتةكاُ  ةُِةدةسياٌُ 
اٌىيضؤٌي ٌة:وبؤمنو ى و ضؤٌيةتى  ةتى بةكاسِيٍَ )وقةطت، ضةقؤ، قةَلةً ِسةٌط و ضؤٌيةتى دادٌا

ى ُ...( بةِةدةسٌةدٌا ياُئةً كةسةطت ِةَلطشتَ و ثاساطتٍيا اٌ  و اٌةو سَِيضلَيطشٍت  لة ةوةياُبةكاسِيٍَ
 كاتى ثَيويظتذا.

 
اطني و لَيذوُا شِاكَيؼاُ وطةسدم  .9  ٌ دةسباسةى طةلَيك صاساوةى ثيؼةيى و  فَيشكشدٌياُ بؤ

 ثيؼةطاصى:
ةى يةكَيك لة ئاوادمة طشٌطةكاٌى         وٌةسوٌا  ِ اطاٌذٌى دةوسوبةسو  ،ثةسوةسدةى  ٌ ٌاطني و

ةسوةِابة وٍذاَه ريٍطةية كؤوةَلطةو اُ .ِ  يٍَ ياُ لة سِِا َيضٌا اٌى صواُ بةػَيوةيةكى  و سِِا طةس بةكاسِيٍَ
ى  ِةسوةِا .ذاكاتى طفتوطؤكشدٌ ثاساوو بَيطةسد لة اطاٌذٌى ضةٌذيَ صاساوةى تاصةو ثَيذٌا ني وٌ  صٌا

ياسى ثَيويظت لةطةس ثيؼةكةياُ وٌةسبة وٍذ صٌا  ِ سى كاٌة )ومنو بؤ اآلُ لة سَِيطةى ثةسوةسدةى
داستاؾ، ئاطٍطةس، ثيٍةضى، خووضى، كاسى )وةك:   ثضيؼك بؤ طشٌكة؟...(كاسى ئةٌذاصياس بؤ طشٌطة؟ 

وٌةسوةٌذ، ػاٌؤكاسو ضةٌذيَ صاساوةى تاصة يطاسكَيؽ،ِ  اطَيت وٍذاَه لة كة ،كاسطةس،ٌ   دةسةوة دةياٌُ 
اطاٌذٌى و دةياٌبيظتَيت(  ٌ ثاطتين، بؤيةى وةك: )  كةسةطتةى كاسكشدُ بة وٍذاَلةكاُ ِةسوةِا
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ةبووة ،ئاوى، بؤيةى صةيتى، تابمؤو ضةٌذيَ كةسةطتةى تش  ٌ ياُ بةكاسى  ،كة وٍذاَه ثَيى ئاػٍا
اوة  ...(.ٌةِيٍَ

 
  

ياسى دةسباسةى طةلَيك ئاوَيشو كةسةطتةو طةسضاوةكاٌياُ و ضؤٌيةتى كشِيَ و   .34 صٌا
 ثةيذاكشدٌياُ: 

ةوو واوؤطتا وا لة ثَيويظتة       ُ، بةَلكو دةبَيت وٍذاَلةكاُ وٍذاَلةكاُ بكاتِ  ةكِش و كةسةطتةيةكٌ 
َيٍشَيَ لة اٌ بة ِةسوةِا دووباسة .ةكاسَِيٍاٌى كةسةطتةى بةكاسِاتووطةس ب سِاّب لة ) ياُةةودةطتّيٍَ

ُ، لةباصاِسواَلةوة وٌةسيذابةك دووباسة و (، لةدوكا  ِ اٌةوةياُ لة كاسي وةك: )قوتوى بةتاهَ،  اسِيٍَ
و ضةٌذيَ  تةختةى ػكاو، ِسؤرٌاوةى بةطةسضووك، كاغةصى بةكاسِاتوو، ثامشاوةى قوواػى بَيكةَل

َى واكةواتة، . ((ياسى لةكاسكةوتوو وٍذاَه بكات ئةً كةسةطتاٌة جاسَيكى تش  لة واوؤطتا دةتوٌا
وٌةسي جوُا و طةسٌخ   ِ َيتةوة لة بؤتةيةكى يٍَ لة  سِاكَيؼذا ودواتش منايؼى بكةٌةوةبةكاسّب

وٌةسيذا. اُ بكات ؟ٍذاَه فَيشدةبَيت ضؤُ بريبكاتةوةو ةوةؾب منايؼَيكىِ  يٍَ دووباسة ضؤُ  ؟ضؤُ دِا
ُ، بةوةؾ ؟ةكاُ  وةسبطشَيتةوةوطتة بةكاسِاتوكةسة ود لةوط ضسى بَيطووا اى بريوِ   وٍذاَلةكاُ توٌا
ةةفش وَى دةكوُا دةبَيت وِ  اٌىٌ  يٍَ ةووو كةسةطتةيةك دةطشةوةو ِسةٌويؼة بري لة دِا ُ جا ئةً َيض لةِ 

َيػتَيك  ِةووو ؤب بةِاوٍذاَه فَيشدةبَيت شةوة ياُ بَيكةَلك، ضوٌكة لَي ،ك َببةكةَل ةكاٌةمش َ و داٍب
ةكةُ ُ ثيٍَ  (.ةكةيةيئةوة وةبةطتة طةسةكي) بَيشَِيضييا

 

 ػَيوةيةكى بةكةَلك و بةسِةوذاس:   بة بةطةسبشدٌى كاتى بَيكاسى .33
وٌةس يةكَيك لة ئاوادمة ط       َيٍ ، كةئةوةيةشٌطةكاٌى ثةسوةسدةىِ  ضؤُ لةكاتى  َيتوٍذاآلُ ساّب

ُ بؤ ئوبَيكاسيذا طو ى كاسَيكى باؾ و واتاداسد لةو دةسفةتة وةسبطش ات  بؤية .ةدماوذٌا ئةطةس وٍذاهَ سِِا
ةدات، ئةوا ئةٌذاوَيكى صسٌطى فرِيؤٌ  وةسبطشَيت و كات بة كات د لةوكاتةكاٌى دابةؾ بكات و طو

َى لةلَي ى كاسي دةسفةتِةسكاتَيكذابَيت  ذسوطت دةبَيت و دةتوٌا  و كةَلك بة وةسبطشَيت بؤ ئةدماوذٌا
ةبَيت بؤ خؤى و دةوسوبةسةكةىطوود وٌةسي بَيت ،ىِ  ، ياُ كؤوةآليةتى.  ،جا ئةو كاسةِ  خماَب
اٌَيت ،لة خاَلة الواصةكاٌى تاكى كوسدى ئةوةية يةكَيك ةِاتَ و  و بةِا بؤ كات دٌا ِؤكاسةكةػى سٌِا

قوتاخباٌةو ةوكاتةى بة ثشؤطةى ثةسوةسدةو فَيشكشدٌذا دةِسوات )صاسؤخاٌةو ةتى ليفَيشٌةكشدٌي
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ذٌطة(،  ُ صاسؤخاٌة ياُ )واوؤطتاى ثَيويظتة خويٍَ ذٌطةقوتاخباٌة يا وٍذاهَ فَيشبكات سَِيض لةكات  (خويٍَ
ةى دابةؾ بكات بةطةس كاتةكاٌذابطشَيت و رياٌى ِسؤر ات ذةطات كلَيشةوة وٍذاَه فَيشدةبَيت و تَي .ٌا

ة ضةٌذ طشٌطة بةسَِيضةوة  كة طةوسةؾ بوو فَيشدةبَيت، وٍذاَلةئةو ثاػاُ  ،بؤ سِايى كشدٌى كاسى ِسؤرٌا
 .بكاتواوةَلة لةطةهَ كاتذا 

  

ى  .31 ة كاسى دةطت وثيؼةى سَيضطشٍت  ى ثَييّةَلذةطنت: ػئةوٌا
وٌةسة وا لة         وةك:  ،ةطةس بطشَيتَيض لة ثيؼةوةسو ثيؼسِ وٍذاهَ دةكات ئاوادمةكاٌى ثةسوةسدةىِ 

وٌةسوةٌذ، ئاطٍطةس، كشَيكاس، ثيٍةضى،  كاسة  ، ئةٌذاصياس، ػؤفَيش، واوؤطتا...( جا ئةوثضيؼكِ)
ةفتاسة بطشَيت و لةطةس ئةً ِسدةبَيت وٍذاَه سَِيضى لَي ؟كة وشؤظ ئةدماوى دةدات ،ييةك بَيتِةسض

شَيَ يٍَ ني  ، كةَيتوٍذاَلةكاُ بطةيةٌش لة ٌة: واوبؤ منو وٍذاَلةكاُ سِاّب اتوٌا ةبَيتٌ  ئةطةس ثيٍةضىٌ 
ةوةثَيآلوة دِس ني ئؤتؤوبيَمة لةكاسكةوتو .اوةكامناُ ضاك بكةٍي اتوٌا ةبَيتٌ  ةكامناُ وئةطةس ويكاٌيكىٌ 

ةوة ةس .ضاك بكةٍي  ِ ُ  ،اٌةو كؤوةَلطة ثَيويظيت  ثَيياٌةثيؼةطةسةو ئةسكَيكى لةطةسػ بؤية ضؤ
وٌةسوةٌذَيك طش كشَيكاسَيكطشٌطة بؤ كؤوةَلطة بةقةد ئةوة ثضيؼكَيك   ٌطة بؤ كؤوةَلطة.وِ 

 
 ئةدماً

ئاوادمى  كة ،خاتخظتىاٌة ِسوو ئةوةواُ بؤ دةسدة ذاكة لة ئاوادمةكاٌ ،ئةً ضةٌذ خاَلةى      
وٌةسثةس  ِ ٌى كشدوٌاةو فش ضكشدٌى كةطايةتى وٍذاَهَِي ثةسوةسدةكشدُ و بة بشيتيية لة وةسدةى

اطيية وٌةس بة وٍذاَه طةياٌذٌى ثةياوة بؤ جيّاٌبيٍى و ضَيزى جواٌٍ  .سِاطتةقيٍةكةى  ثةسوةسدةىِ 
َ، تابؤية  ظتى و  ثَيويظتة لَيكؤَليٍةوةى ووسدو دسوطت لةً باسةيةوة بكةي بةػَيوةيةكى صٌا

وٌةس لة  ِ ةبشَيت تشَيتةوةو بةوفَيشطةو صاسؤخاٌةكاُ بط ئةكادميى ثةسوةسدةى  ٌ ضوٌكة  ،السَِيذا
ةٌذَي لة ِةٌذَيكحاس ةكَيؼاُ دةكشَيت، واوؤطتا ضةٌذ  ةوةك لة واوؤطتاياٌاليةُِ  وٍذاَه فَيشى ويٍَ
ةيةك لة ةكة بكَيؼٍةوة ،طةس تةختةِسةؾ دسوطت دةكاتةوةو فةسواُ بة وٍذاَلةكاُ دةكات ويٍَ  ،تا ويٍَ

ةَلةية لة  ؾئةوة  ِ وٌةسدا، ضوٌكوططةوسةتشيَ  ِ ةى اواٌةوَيت وٍذاَه فَيشىتٍةوةى وٌا  ٌ  ة ئَيىة
ةكَيؼا ييةويٍَ وٌةسٌ  َ، ضوٌكة ئةوة ئاوادمى ثةسوةسدةىِ   بةَلكو دةواٌةوَيت لة ،لةً تةوةٌةدا ُ بكةي

يٍةكاٌى خؤى بذاتةكاٌى خؤيةوة وٍذاَه ثةسة بة بريكشطوصاسػتسَِيطةى  ني ضى  ،دٌةوةو تَيِشوٌا تا بضٌا
ةٌذَى جاس وٍذاَهئةوةمش ؟دةيةوَيت ضى بَمَيتو   ؟و ضى دةوَيت بيٍيوة  ئةوةى بة اُ بريٌةضَيتِ 
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َيت دةس اتوٌا ةكَيؼاٌةوة بة ئةوا بة ربَِيتيطفتوطؤٌ  يؼاٌاٌةوة  ئاطاٌى لة ِؤى ويٍَ َيىاوٌ  سَِيطةى ئةوِ 
وٌةسة لةً طوصاسػت  ِ  ثَيويظتةةدا. قؤٌاخةكةى ِسووُ دةكاتةوة. ئةوةؾ ئاوادمى سِاطتةقيٍةى

ةى واوؤطتاى َيت وٌا ةوة  (7)لة دواى ثؤىل  وٌةسىكاسىِ  فَيشكشدُ بؤى قؤٌاخ كة ،ِوٌةس ئةوة بضٌا
ةك لة صاسؤخاٌةدةطت ةِسةتىجَيذةكات،ٌ  ذٌى ٍب ِوٌةسة  ى ثةمياٌطةىقؤٌاخدواتش  .و طةسةتاى خويٍَ

وٌةس ُ و كؤليحىِ  ةكا ذكاسةكة. جوٌا ً خويٍَ  دَيتة بةسدة
اُ و خةياَه كشدُ الى وٍذاَهدا       وٌةس  ِيٍَ  وٍذاَه ويةكَيكى تشة لةو ئاوادماٌةى ثةسوةسدةىِ 
اتو بري وٍذاَلةكة وا دةكاتو  دةكاتوُا ةبريفش ذةو دِا ِسووُ بَيت ى ى خؤى بكاتةوةو بةسضاوولة ئاٍي

ا ذةى خؤى ويٍَ َيت ئاٍي و  باس دةبَيت بؤ وٍذاَه كةػَيكى لةِسةخظاٌذٌى  . ئةوةؾ بةتبكا و بتوٌا
ني كؤوةَلطة بة ِةسوا بة ئاطاٌى ٍذاَه دةطةيةٌَيتة بّيََمني، ضوٌكة وجَيبةبَى ثةسوةسدة  ٌاتوٌا

ةووو تةوةٌى وٍذاَلى  َيتِ  اتوٌا ةووو وٍذاَلَيكيؽٌ  ةسضةٌذةِ  كةٌاسةكاٌى ثَيطةيؼنت و باَلق بووُ.ِ 
باسو طودماوياُ بؤ  طةسواُ ثَيويظتة كةػَيكى لة وةك وٍذاَلَيكى تةواو بةِسَي بكات، بةآلً لة ،خؤى

ني ُ تَيبطةيَ بِشةخظيٍَ ةكةيَ.و سٍِووبةِسووي و لة خةوٌةكاٌيا ةبيٍةوة و ئاطتةٌطياُ بؤ دسوطتٌ   ٌُ  ا
 

ةى فَيشطةو   ثةسوةسدةى ِوٌةس وةك دوو اليةٌى كؤوةآليةتىوٌا
 

شاوة لة ِسَيطةى دةسضو        ووتا ئاطتَيكى باؾ توٌا اوةٌذةِ  ذكاس لةٌ  ٌةسييةكاُ و ٌى ضةٌذيَ خويٍَ
وٌةس بطلةً بواسةدا، ػَيواصى  كشدٌى خضوةتثَيؼكةػ  ِ ةى ةوةى وٌا ةوة لة طؤِسُوٍت يةكى طوٍت

 ئالةتبووُ لَيشةدا وٍذاَه لة بة .كى ئاصاد )فَيشكشدٌى ٌاسِاطتةخؤ(تةوة بؤ فَيشكشدٌَيوى ِسوسافَيشك
ُ( ِسصطاس دةكات. ىَ((، بةَل كةَلةيةك بةو))وٍذاَه وةك بو )وةكيٍةبوو كو دةطت واوؤطتاوة دةٌاَليٍَ
َيت بة ،دةيكات بة بوٌةوةسَيكى ئاصاد ةطتةكاٌى خؤى دةسئاصا تا بتوٌا  لة .بشَِيتدى وَيٍة بكَيؼَيت وِ 

يطاسكَيؼاُ واطوتٍةوة كؤتاييذا ئةوةواُ بؤ دةسدةكةوَيت ةىٌ   لة طوصاسػت لة وٍذاَه دةكات ى وٌا
َيت ،اَه ئةوة دةكَيؼَيتوٍذ )) سِاطتةقيٍةى خؤى بكات. ٌاخى ، ئةوةؾ ((ٌةك دةيبيٍَيت ،كة دةيضٌا
وٌةسىيةكَي َى ئةوةى دةيبيٍَيت بة .وٍذاَه كة لة فةلظةفةكاٌىِ  ى لة وٍذاَه دةتوٌا  طادةيى و جوٌا

يطاسكَيؼاٌةوة دةسياُِس حيابكاتةوة. لَيشةدا كةطايةتى كاسةكتةسو كةسةطتةكاُ لَيك و َيتبِش َيطةىٌ 
بةسةكةيذا ضؤُ ت و لةطةَه دةوسوضؤُ دةرَي كة ،وٍذاَلىاُ بؤ دةسدةكةوَيت لة كؤوةَلطةكةيذا

ا ضاودَيشيكشدٌى طةػةى وشؤظةو بةغ، ئةوةؾ ِةٌذَي ؟تذةكاِةَل ك ثَيياُ واية ثةسوةسدةكشدُ تةٌّ
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اوةكى و دةسةكييةكاٌى وشؤظة.  ةطتةٌ  ِةَلةيةكةى طةوسةية، ضوٌكة ئةسكى ثةسوةسدة طودماٌذٌىِ 
َى و  اويٍَ واتة وشؤظ ئاسِاطتة دةكةيَ و ثاػاُ خؤى ئاسِاطاتة دةكات و ثَيويظتى بة ثةسوةسدكاسٌ 

 تة ثةسوةسدكاسى خؤى.خؤى دةبَي
 
 

ياسى  ى صٌا  لة كؤوةَلطةدا: ثةسوةسدةى ِوٌةسو طةػةثَيذٌا
 

وٌةس       ةية لة ط ثةسوةسدةىِ  ياسى الى كؤوةَلطةكاسيطةسيةكى طةوسةىِ  ى صٌا  ئةوةؾ و ةػةثَيذٌا
ةِسوو: ً ضةٌذ خاَلةدا دةخةٍي  لة

ياسى و اليةٌىية ى:  كةً: صٌا  ويزدٌا
وٌةسدا ثِشؤطةى  ُ لةكاسكشد       ُ  دةطتدظتٍى ِسؤػٍبريي بؤطةسةتا ثةسوةسدةىِ  طؼتيية، ثاػا

وٌةسيية ياسيةىِةسوةِا . بؤ دةطتدظتٍى ِسؤػٍبريىِ  كة لة  ،ئةً جؤسة ِسؤػٍبرييية جياواصة لةو صٌا
ظت خؤيةوة وةسيذةطش ةكاٌى ،يَصٌا ياسى لة وٌا ى صٌا ُ  ،ياُ وَيزوو ،جوطشافيا بؤمنووٌة وةسطشٍت يا

ظتة طؼتي ةكَيؼاُ ياُ ،اُةكيصٌا ى خاو يةكىكةسةطتة ِةس ياُ بة ،ياُ ثةيكةسطاصى ،ويٍَ
ياسى. ىِوٌةس تشى جؤساوجؤسى اٌى صٌا ةطتى صؤس وثَيويظتى بة ئةصوو ػَيواصى بةدةطتّيٍَ ٌَيكىِ 

ةوةى  اطييةكاٌ لة )خؤيى(ِةية بؤ دؤصٍي ياسيية جواٌٍ ةووو وشؤظَيك ئةطةس دا، ى تشٌاو صٌا ضوٌكةِ 
اطيؼى ثَيؽ خباتثاػداٌى ِسؤػٍبري َيت ئاطتى جواٌٍ اتوٌا ةبَيتٌ  ِةسوةِا وةسجيؽ  ،ى باؾٌ 

اطى بةسصبَيت ذةواسَيك ئاطتى جواٌٍ ةووو خويٍَ وٌةسوةٌذ .ٌييةِ  ياُ كاسطاصى  ،كةواتة واوؤطتاىِ 
ى ةبَيت ِسؤػٍبريى و ِوٌةسى ثَيويظتة ثَيؼيٍةيةكى جوٌا وٌةسىِ  َيت ،كاسىِ  يٍَ  ،ياُ باوةِس بةوة ّب

اوةٌذةكاٌى كة ثِشؤطة وٌةس لةٌ  ذٌى ثةسوةسدةىِ  ةيةو ثَيويظتة وةك خويٍَ ةخؽ و كاسى خؤىِ  ذاٌ 
ةيةكى ثشِبايةخ و بة بةِا تةواػا بكشَيت و طشٌطى ثَيبذسَيت ةطتة  .وٌا  ِ ثَيويظتة واوؤطتا ئةً

ةى  ةطتة جوٌا ةسٌةبَيت وٍذاَلةكاُ الطايى ئةًِ  اطييةى خؤى بؤ وٍذاَلةكاُ دةسخبات، تاِ  جواٌٍ
ِةطتى بؤية  ((. وٍذاَه الطايى كةسةوةيةكى صؤس باػةؤطتاكةياُ بكةٌةوة، ضوٌكة بريت بَيت ))واو
ايابة ٍاطىجوٌا ني  و صؤسٌ  ة رَيش دةطتى ياطاو سَِيظاكاُ و سَِيزةو  ِةس بةو ئاطاٌييةٌاتوٌا بيدةٍي

ُ، ئةوة ثةيوةٌذى سِاطتةوخؤى بةو ػَيواص شاوةكا َيٍةسادووسيية صٌا ةيةو كةطايةتيية دِا كة  ،ٌةوةِ 
ةطت  ىواوؤطتا بشيتيية لةئةوةؾ ، ٌاوةطةوسةياُ لةوبواسةدا  ِةٌطاوى ئاطت بةسصى كاساوةىِ 

 .ُاجو
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ظتى:  ياسى صٌا  دووةً: صٌا
وٌةسي        ِ ةَلطشى يَِيىا  ِ يؼاٌةو واٌاُةكاُ  ٌ صؤس   ياُ بيٍةس ،كة خاوةٌةكةى ،كؤوةَلَيك واتاو

بةووةسجةى بيٍةسةكة خاوةُ  وارةو دةطتةوارةكاٌيياُ تَيبطةُئاو لة بكةٌةوةبةئاطاٌى دةتواٌَ ػياٌ
وٌةسى دةوَلةوةٌذ بَيت ياسىِ  ظتياٌةى وشؤظ دةسياُ دةثَيؼيٍةيةكى صٌا َيىا صٌا بشَِيت . كةواتة ئةًِ 

ني ػيكاسياُ بؤ بكةيَ ةكَيؼاٌةوة دةتوٌا ياسي و لةسَِيطةى ويٍَ  لةسَِيطةى يياٌةِوٌةسة يئةً صٌا
ةَلطرياوة كؤوةَلَيك بابةت و صسَيتةوة بؤ الى بيٍةسوػَيوةكاسيةوة دةطوا  ِ  وِةطتى كةطَيتى تَيذا

ياسيةك َيىاُ و دةطواصسَيصٌا سَِيطةى  خشاوٌةتة ِسوو لة سَِيطةى ئةو بابةتاٌةى ةوة لةٍاٌيؽ لة جؤسىِ 
.َ ُ تَيبطةيَ و ػيكاسو ػشؤظةياُ بؤ بكةي ني بةئاطاٌى لَييا ةكَيؼشاوةكاٌةوةو دةتوٌا  ويٍَ

 
ياسى كةلطَيي  : )ِسؤػٍبريى كةلةثوسى و كةلتوسى( ىةثوسةً: صٌا

           ٌ وٌةسى ػَيوةكاسى و كةلثةيوةٌذى  ِ ةُ لةو ةثوسَيوُا اياُ سِاى  كة ،بابةتة بةسبآلوٌا صٌا
واسَيكى بَيظةسوبةس ِاوِاتو جطة لة ،ةثوسبآ كةل ِوٌةس بة))ِةسوةك دةَلَيَ  .ِةيةلةطةس جياواصياُ 

يية  ٌ ةٌوُ بويا ،ِيضى تش  ِ َيىا لةطةس قوواؾٌى  ِ ُ  ِيض لة ياُ كاغةص ،ذَى ةطتةكا  ِ بريو
ة ةوةيةكةوة بؤٌ  ةٌذَيكى تش دةَلَيَ((وةيةكى تشٌاطواصَيتةوة لةٌ  ةثوس ثؼت  بة كةل ةىِوٌةس ))ئةو . ِ 

اتوو بة ،بؤ سِابشدووئةوا خؤى تةسخاُ دةكات  ،دةبةطتَيت ةسلةبةس ئةوةػة دِا اتوو.ِ   ٌةك بؤ دِا
اُ و خظتٍةطةسى صياتشدة دةكات داي وا  ؾئةوة و ابشدوو دةبيٍَيتضاوى ِس يٍَ وةك . ((بشَِيت لة دِا
بؤية  و ِةية لةطةس بريو بؤضوٌةكاُكة  ،َييةىِةٌذَى بؤضووُ دةسدةكةوُ لةطةس ئةو ومىالٌدةبيٍني 

 ضوٌكة كةى؟واٌا سِاطتةقيٍة ضى دةطةيةٌَى بة كةلةثوس دةواٌةوَيت لة خؤواُ بجشطني، ئايا لَيشةدا
ةية وةبةطتىاُ ئةو ثامشاوة بةلَيشةدا  ياُ ػوَيَ كاسو  ،ياُ طؤِسطتاٌةكاُ ،كة لة وؤصةخاٌة ،جَيىاوٌا
ةس كة ،طةكاُوٍودةطت ُ.  ،واوة لةً طةسدةوةدا تا ئَيظتاؾ كاسيطةسياُِ  بؤية ياُ ئةٌتيكةخاٌةكا

ةيةئةو تَيبي كةلةثوس َيٍةسا ،ٍى و بريكشدٌةوة دةوَلةوةٌذٌا ُ كة دِا وٌةسةوة بؤيا  ِ ُ لة سَِيطةى
ةطتكشدٌى خؤيامناُ بؤ  جَي ثةدمةى جوُا تا ئةوِشؤ، بةجَيَّيؼتويَ لة طةسدةواٌى سِابشدوودا وِ 

و لة دةطَيشٌِةوة ةوة. وسَِيطةى ئةً ثامشاوةوٌ  وشؤظ  تاكوَى طةيؼتؤتة ئةو  ياٌى كةلةثوسكةواتة طشاوٌا
اوة لة ،اٌةىيِوٌةسي  ِةطتة يٍَ ةى لة وشؤظ ىلةو كاتةوة .ةسدةوة جياجياكاٌذاط كة بةدةطتىِ   ويٍَ

ةى ئةً سَِيط طةس ديواسى ئةػكةوتةكاُ كَيؼاوةو ضريؤكى رياٌى خؤمياُ بؤ دةطَيشَيتةوة لة
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اٌةوة، ضى سِاوكشدووة ى وشؤظة لة  ؟ضؤُ رياوة ؟ضى خواسدووة ؟ويٍَ ةوةيةكى جوٌا  ئةواٌة طَيشٌِا
ةكاٌةوة. َيىاو ويٍَ  سَِيطةىِ 

اَليؽ بةِةواُ ػَيواص دةيةوَيت ضريؤكى رياٌى سِاطتةقيٍةى خؤمياُ بؤ بطَيشَِيتةوة لة كةواتة وٍذ
ايى واوؤطتاؾ لةوةد اٌةى دةياٌكَيؼَيت و صٌا َيىاياٌة دةبات؟سَِيطةى ئةو ويٍَ ُ ثةى بةوِ    اية ضؤ

 
ى ضاالكى لةً  طشٌطى  (ثؤىل دووةً) ةداقؤٌاخئةدماوذٌا

وٌةسييةكاُ:  ثِشؤطشاوى ضاالكييةِ 
يةكةى  لة اليةُ َيتسدةسَِيزدا لة كاتَيكى دياسيكشاودا كة ،ئةً ثِشؤطشاوة بشيتيية لةو ثالٌةى      

ُ. ثِشؤطشاوةكة وةبةسَِيوةبةسى فَيشطة ذ وَيى خويٍَ  ٌ كاتَيكى دياسيكشاوو دةطتٍيؼاُ  ؾبؤ طاَلى
ظت و ئاطتة فَيشكاسييةكاُ دياس يذةكات، كة دةكات بؤ تةواو كشدٌى ضاالكييةكاُ و ئاطتى توٌا

اوتةسيب  ذات و ثَيويظتةئةدماوى ب ثَيويظتة وٍذاَه لةً واوةيةدا ضى فَيشببَيت؟ ئةً فَيشبووٌةؾِ 
 بؤ طةسخظتى ثِشؤطشاوةكةو طةياٌذُ و ييةكاٌى وٍذاَلةكةوئةقَملةػةكى و دةكات لةطةَه طةػة 

َيوةبةس و واوؤطتاى و بةِس ِوٌةسى يةكةى طةسثةسػتياسى ئةوا ،طةيؼنت بة ئاوادمة دياسيكشاوةكة
ةَلذةبزَيشُ بؤ سَِيكدظنت و طةػةثَيذُا و ثةسو وٌةسييةكاُِ  وٌةس، ضاالكييةِ  ةىِ  سدةكشدُ و ةوٌا

ى وٍذاَلةكاُ لةً  َيضٌا وا لة وٍذاَه  ،وَلةييةكاُوضوٌكة ضاالكيية ج ى طةػةى وٍذاَلذا،ةقؤٌاخسِِا
ةطت بة خؤػى صياتش بكات و باػرت ثةياوة ثةسوةسدةيي ةووو ئةً ضاالكيية دةكاتِ  ةكةى ثَيبطات.ِ 

كاسيياُ بةطةسدادَيت، ضوٌكة سَِيطةو  ِوٌةسياٌةؾ لة واوؤطتايةكةوة بؤ واوؤطتايةكى تش طؤسٌِا
لة كةطَيكةوة بؤ كةطَيكى تش دةطؤسَِيت. ئةوةى لَيشةدا بؤ واوؤطتاى  جَيكشدُ ةػَيواصى جَيب

وٌةس طشٌطة ئةوةية  ِ ةووو ئة ،ثةسوةسدةى  ِ ةيةكذا كة ثَيويظتة ً ضاالكيياٌة لة صدمرية وٌا
َيت بؤ سَِيكبداتةوةو ثالٌى باؾ و بةسٌاوة َيت  ،داسَِيزساوياُ بؤ داٍب ُ  تا بضٌا ضى دةكات؟ و ضؤ

لة ثالٌةكةيذا بذاتةوةو كاتى  ئةً طَي ثشطياسةآلوى ةضى دةيكات؟ ثَيويظتة واوؤطتا و دةكات؟ و بة
ُ دياسيبكات. ُ بؤ وٍذاَلةكا  ثؼووةكا

ةواى ثَيذاويظتى وٍذاَلةكاُ دادةسَِيزسَيت و ئةً ث       وٌةس لةطةس ٍب ةىِ  ِشؤطشاوى ضاالكييةكاٌى وٌا
ةواُ ئةً ث  ِ تة واوؤطتا بةآلً ثَيويظ َيذاويظتيياٌةى وٍذاَلى لةبةسضاو طشتووة،ثِشؤطشاوةؾ

ةفتةو ِسؤرةكاٌذا ثالٌةكةى دابةؾ بكات اوطةٌطى لة دةطتٍةدات لةكابةطةس )واٌط وِ  تى ( تاِ 
وٌةس بؤ وٍذاَلى صاسؤخاٌة( بكة. جَيبةجَيكشدٌذا.  طةيشى ثِشؤطشاوى )ثةسوةسدةىِ 
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طةى  ثِشؤطشاوى ضاالكيية ِوٌةسييةكاُ  :وةكاٌةِاوضةسخة ضةوكةلة ِسوٌا
وٌةسييةكاُ         ِ ى ثةسوةسدةيىثِشؤطشاوى ضاالكيية كة لة سَِيطةى  ،بشيتيية لة كؤوةَلَيك كاسصٌا

وٌةسييةكاٌ  ِ اوكاسى وٍذاَه دةكات بؤ طةػةيةكى ضاالكيية  ِ اوةوةى فَيشطة  ٌ ةوة لة دةسةوةو
وٌةسى و تاوطريى(، بةوةبةطتى وى، كؤوةآليةتى، دةسوئةقَمِاوطةٌطى )لةػةكى،   ِ ٌى،

اٌى ئاوادمة دياسيكشاوةكةى كة  ،سَِيكدظتٍةوةو ضاككشدٌى ِسةفتاسةكاُ و كاسكشدُ لةطةس بةدةطتّيٍَ
ةكةدا بؤى دياس  يكشاوة. لة ثالٌى وٌا

ُ بؤ ِسووٌذةبَيتةوة: ً خاآلٌةوا ً ثَيٍاطةكشدٌةوة ئة  لة ِسَيطةى ئة
وٌةسييةكاٌةوة  -3 َيت لة سَِيطةى ضاالكييةِ  ى ثةسوةسدةيى بةدةطتبّيٍَ صؤس طشٌطة وٍذاَه كاسصٌا

وَى اٌى كاساوةيىٌ  ةى  ،بةوةبةطتى خؤِسَيكدظتٍةوةو بةدةطتّيٍَ َيت رياٌى ِسؤرٌا تا بتوٌا
اٌى كةطايةتى تايبةتى خؤى ثَي سَِيكبدا ياٍت َيضكشدُ و ٍب ت و طوودى لَيوةسبطشَيت بؤ بةِ 

 خؤى.
ى و كاساوةيياٌة لة رَيش ضاودَيشى فَيشطةدا بة -1 َيت وٍذاَه ئةً ػاسةصايى و كاسصٌا  ،دةطتذةِيٍَ

ؤَلى فشةوةبةطت، ياسيطا، كتَيبداٌة، كاسطةى كاسدةطتى...(لةجا  ياُ  ،ٌاوخؤدابَيت )ثؤه،ِ 
ى...(. بؤية لَيشةدا ئةً ثِشؤطشاوة لة دةسةوةى ف ى، ديذةوٌا ى وةيذٌا َيشطة )طةػت، طةسدٌا

اوةوةى قوتاخباٌةدا. اى كاساوةيى صياتش بة وٍذاهَ دةدات لة دةسةوةوٌ   توٌا
ى وٍذاَلة بة طؼتىئاوادمى  -1 ةووو  كةدةطتَّيٍاٌى ػاسةصايى ثةسوةسدةيية بؤ طةػةثَيذٌا لةِ 

ةسوةِا  ةفتاسة خواسوخَيضةكاٌىى ِسو سَِيكدظتٍةوةى طةػةبواسةكاٌ  ِ.َ بةسةو باػرتو باػرتي
ةووو اليةكذا  اوكاسيذةكات بؤ ئةوةى لةِ  اوطةٌطى خؤى بجاسَيضَيت وِ  وا لة وٍذاَه دةكاتِ 

ا كاساوةييةكاٌى (ىئةقَملةػةكى و )طةػة بكات بة ثَيى طشوػتى   خؤى. دواتش توٌا
طة كؤوةآليةتييةى  سَِيكذةخاتةوة  ت.تَييذا دةرَيبة ثَيى ئةو رٍي

وٌةس لة جيّاٌذاثَيى ضةوكى تبة كة  ،بؤواُ ِسووُ بؤوة لَيشةدا     بة ػَيوةيةكى  اصةى ثةسوةسدةىِ 
ةووو بواسةكاٌذاطةػةبشيتيية لة  ِاوطةٌط و طؼتطري ا كاساوةييةكاٌى وٍذاَه لةِ  ى توٌا ، بةو ثَيذٌا

اوكاسى وٍذاَه بكات بؤ خؤسَِيكدظتٍةوةو ط َيتِ  ى كةطايةتى و جاسَيكى وةسجةى بتوٌا ةػةثَيذٌا
 دى ِسةفتاسةكاٌى سَِيكبكاتةوة.

 
 



19

 

19 
 

 ئةو بٍةوا طؼتيياٌةى ثَيويظتة لةبةسضاو بطريَيت لةكاتى ضاالكيية ِوٌةسييةكاٌذا:
 (:Prelearning Preparation) ئاوادةكاسى ثَيؽ فَيشبووُ -3

وٌةس ثَيؼوةختة        ِ ةى تيؤسى و ِةووو ثَيذاويظتيية  ثَيويظتة واوؤطتاى وٌا
وٌةسييةكةى ئاوادةكشدبَيت.كشداسييةكاٌى   ِ و  صاسةكى ِةسدوو بواسةدواتش  ضاالكيية

ضوٌكة  لة داخواصييةكاُ تَيبطات. تا وٍذاَلةكة بة باػى ،ثَيكةوة ببةطتَيتةوة كةكشداسيية
ة وٍذاَه بة قظة ياسيت لَي ئةوة بضٌا ةدا ،وةسٌاطشَيتصٌا  ٌ  ت.ئةطةس بة كشدةوة ضاالكييةكة ئةدمًا

ةطوتٍةوةيةكى وػك و ىو كشداسصاسةكى كةواتة لَيكبةطتٍى ) ( وا دةكات لة ػَيواصى وٌا
ةكةيت و ثالٌةكةتبَيكةَلك دووس بك ةساطاٌُ  ةوةو وٍذاَليؽِ  جَيطةى خؤى بطشَيت لة  ةوٍي

ةكة.داطةياٌذٌى ئاوادمةكة  . كةواتة ثَيويظتة واوؤطتا ثَيؼوةخت خؤى ئاوادة بكات بؤ وٌا
 (:Child Learning Motivation) ى وٍذاَهشبووٌثاَلٍةسى فَي -1

وٌةس طشٌطى بة ثاَلٍةس وثَيويظتة واوؤطت        ِ ةى ئاسةصووةكاٌى وٍذاَه بذات و  اى وٌا
ةكات. ضوٌك  ٌ ى ذةصوفةساوؤػياُ اٌذُا و طةػةثَيذٌا  ِ ئاسةصووةكاٌى وٍذاَه تؤ  ة بَى

يت ة كشداسييةكةوة طةسكةوتوو ئاوادمةكاٌت وةك واوؤطتايةكى ،ٌاتوٌا  لةسَِيطةى وٌا
يتة يٍَ كة وٍذاَلةكاُ ثَيياُ خؤػةو  ،دى. ئةطةس واوؤطتا طشٌطى بةو بابةتاٌة بذاتّب

ُ، ئةوا لةطةس واوؤطتاية طةسدمى وٍذاَلةكاُ بؤ ئة ً جؤسة وةبةطتياٌة ئةدماوى بذة
 دةطاتة ضاالكيياٌة سِابكَيؼَيت و لة ئةدماوذا بواسة فَيشكاسى و ثةسوةسدةييةكة ئاطاٌرت

وٍذاَلةكة. ئةطةس وٍذاَه بةً ػَيوةية طشٌطى ثَيبذسَيت لة اليةُ واوؤطتاوة، ئةوا دواتش خؤى 
ياسيية  دةكات و ئاسِاطتةسَِيكذةخاتةوةو خؤى خؤى  ثاَلٍةسة خؤييةكاٌى طةػة ثَيذةدات و صٌا

َيت.  بةدةطتّاتووةكاٌى لة كات و طاتى خؤيذا بةكاسديٍَ
ى جياواصى تا -1  (Individual Differences) كايةتى:لةبةسضاوطشٍت

ةووو وٍذاَلةكاُ وةكو يةك بريٌاكةٌةوةو طةػةى لةػةكى و        ةِ  يياُ وةكو ئةقَمئةوة بضٌا
ةٌذَيكى تشياُ دسةٌطرت.  ياسييةكاُ وةسدةطشُ وِ  ةٌذَيكيياُ صوو صٌا يية. كةواتةِ  ِةس يةكٌ 

ةكات، ضوٌكة ئةو  ثَيويظتة واوؤطتا تَيبيٍى وسدى ئةً اليةٌة بكات وبؤية  فةساوؤػيياٌُ 
ياسييةك ،وٍذاَلةى ، ثَيويظتة فؼاسى لةطةس دسوطت اُ وةسدةطشَيتكة دسةٌط كاساوةيية صٌا

ةكةيَ  ٌ ةساطاٌى  ِ َيت؟ بة دسوطتكشدٌى دؤخَيكى وةِا لة اليةُ  ،ٌةكةيَ و اصٌا  ٌ كة بؤ
ى دةسو يؼنت و ٌى الى وٍذاَلةكة دسوطت دةكات و ئاطتى تَيطةوواوؤطتاوة، ػَمةرٌا
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َيتبةػذاسيكشدٌى لة ضاال ذةى تش دادةبةصيٍَ يٍَ ا لة سَِيطةى كييةكاٌذاِ  ة وٍذاَه تةٌّ . ئةوة بضٌا
خ ِةطتى بيظتٍةوة فَيشٌابَيت، بةَلكو ثَيويظتة  ةس ثيٍَ لة ثِشؤطةى ثةسوةسدةو فَيشكشدٌذاِ 

ُ، بيٍني( ِةطتةوةسةكة بةػذاسَب ُ، بؤٌكشد ُ، دةطتمَيذا اييذا . لة كؤت)بيظنت، تاوكشد
َيت يٍَ ةووو  ،ثَيويظتة واوؤطتا ػَيواصو سَِيطةى جياواص بةكاسّب ظتىِ  تا لة طةَه ئاطت و توٌا

ُ بة يةكظاٌى بو لة كؤتاييؼذا بواس بوٍذاَلةكاٌذا بَيتةوة ةووو وٍذاَلةكا شَيتؤِ   .ِشةخظيٍَ
ة لة كشداسى فَيشبووٌذا بةػذاسيكشدٌى -1  :دَلدواصٌا

ةكةياُ خؤػبوَيت و ئاسةصووى ثَيويظتة طةسةتا واوؤطتا و       ا لة وٍذاَلةكاُ بكات وٌا
ة كشدٌيياُ ال دسوطت بكات، تا وٍذاَلةكاُ واياُ لَيذَيت بة ػَيوةيةكى دَلدوااسيبةػذ صٌا

ابَيت واوؤطتبةػذاسى لة ضاالكييةكاٌذا ب  ٌ .ُ بةػذاسى ثَيبكات لة  ا بة صؤس وٍذاَهكة
ةَلظةٌطاٌذُ بؤ ياُ بكات بئاسِاطتةبةَلكو دةبَيت  ذا،ضاالكيي  ِ ؤ ضاالكى و دواتش خؤياُ

ةكة بكةُ  َ، دواتش خؤياُ ئاسةصووى بةػذاسيكشدٌياُ ال وٌا ضيكةوة ضاالكييةكة ببيٍ و لةٌ 
 .)ئةوة ثِشؤطةيةكى دَيىؤكشاتيية(.دسوطت دةبَيت

 ٌوَيكشدٌةوةى ئاوادمةكاٌى فَيشكاسى: -1
ةكة بذ       وَيطةسى تَيذا بكات و لةطةس واوؤطتا ثَيويظتة طشٌطى بة ئاوادمى وٌا ات وٌ 

كاسيية طةسدةوييةكاٌ َيت لةطةَه طؤسٌِا . دواى ئةً ذابِشطةو بابةتةكاٌى ثَيؼبدات و بيطودميٍَ
كاسيياٌة ةطتى بَيضاسبووُ الى  ،ثَيويظتة جؤسى ضاالكييةكاٌيؽ بطؤسَِيت ؾطؤسٌِا  ِ تا

ةبَيت. ُ دسوطتٌ   وٍذاَلةكا
ظتة فَيشكاسيياٌةى  -6 ةية:ثَيؼكةػكشدٌى ئةو توٌا ُ بة رياٌةوةِ   ثةيوةٌذيا

طةى        ضيكبَيت لة رٍي  ٌ ياسيياٌةى دةيذات بة وٍذاَه لةطةس واوؤطتا ثَيويظتة ئةو صٌا
ياسيية ثَيذساوةكاُ و ئةو  َيوُا صٌا اوبةػى دسوطت بكات لةٌ  وٍذاَلةكة، تا وا لة وٍذاَه بكاتِ 

طةيةى تَييذا دةرَي ُ لةرٍي ياسييةكا ةيذا  ت. وٍذاهَ فَيشدةبَيت صٌا  ِسةٌطجَيبذاتةوة.رياٌى ِسؤرٌا
اكاٌى وٍذاَه: -7 ُ بطودمَيت لةطةهَ توٌا  فَيشكشد

ياسيية فَيشكاسيياٌةى واوؤطتا دةيذات بة وٍذاَه       ٌا  ،ثَيويظتة ئةو صٌا لة ئاطت توا
ةئةقَم  ِ ابَيت سييةكاٌى وٍذاَلةكةدابَيت،  ٌ اى فَيشبووٌى وٍذاَه طٍووسداسةو يىاُ توٌا وةك صٌا

ا )لةػةكى و ِةسضى وي َ، ضوٌكة توٌا وةك  ،ييةكاٌى( وٍذاَهئةقَمظتىاُ بيَمَيني و بيكةي
ةسبؤية، يية،ِ  َيت طةوسةكاٌُ  يٍَ كة وٍذاَه  ،ثَيويظتة لة طةس واوؤطتا ئةو ػاسةصايياٌة بةكاسّب
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ياسى  اٌى دةدات بؤ فَيشبووٌى صياتش، تا وا لةوٍذاَه دةكات خؤى بة دواى صٌا تَيشدةكات وِ 
 سَِيت.ٌوَيذا بطة

ُ و دووباسةكشدٌةوةى  -8 ياسييةكاُ)ِةَلظةٌطاٌذ  :() (خؤساكة صٌا

ا  ِ لةطةَه  َيشبووٌى صياتش، ثَيويظتة لةطةس واوؤطتابؤ فبذةيَ ٌى وٍذاَه بؤ ئةوةى
ياسييةكاٌذا بكاتثَيذاضووٌةوة ب وٍذاَلةكاٌذا ةَلظةٌطاٌذلة سَِيطةى طفت ،ة صٌا  صاسةكىى ٌوطؤوِ 

ةَلظةٌطاٌذٌةدةسئةدماويؽ و بةػذاسييةكاٌى وٍذاَلةكاُ لة ضاالكييةكاٌذا.   ،ئةً ػَيواصىِ 
ياسيية وةسطرياوا لة وٍذاَه دةكات  َى لة صٌا و دةبَيتة يادةوةسييةكاٌيذاوةكاٌى باػرت بضةطجيٍَ
يياسيية فَيشكاسيية وةسطرياوةكاُ. يؽثاَلجؼتييةكى بةَِيض  بؤ صٌا

ُ و ػاسةصايى: -9 ا يٍَ  سِِا
ةيذا  ،بواس بؤ وٍذاَه بِشةخظَيٍشَيت       ياسى و كاساوةييةكاٌى لة رياٌى ِسؤرٌا َيت صٌا تا بتوٌا

ى َيت، بة ئةدماوذٌا يٍَ َيت كاسيطةسى لةطةس  ؾئةً كاسة بةكاسّب  وٍذاَهكاٌى ئاسِاطتةدةتوٌا
كاسى طةوسة لة بوا  كات.  سى فَيشكاسى وٍذاَلةكةدا دسوطت بجَيبّيََمَيت و طؤسٌِا

 
 ضاالك فَيشبووٌى

ياسييةكاٌى لةطةس ِةَلذةضٍَى: ، كةئةو ِسَيطاياٌةى  وٍذاَه صٌا
Active Learning: 
Ways Children Construct  Their Knowledge        

اى بة       يٍى صٌا ، ذةكاتةوةئةوةواُ بؤ ِسووٌ  (Jann piejt)بيارة( رُا ٌاوباٌطى طويظشى ) تَيِشوٌا
اى كة َيوُا توٌا ةية لةٌ  ى  لة ياُوٍذاَه و خؤطودماٌذٌ الى ىِوٌةس ىصؤس ثةيوةٌذىِ  كاتى ئةدماوذٌا

وٌةسيذا. بة بِشواى  ضوٌكة  ،بريو باوةِسة تاصةكاٌذا ُاٌَيو ِةية لة َِيض ثةيوةٌذيةكى بة (بيارة)كاسىِ 
ةَلوَيظتةكاٌذا بة ُ لةِ  ُ وةكِؤى  طةػةكشد ةوة ِسوودةدة  :ئةً كشداسٌا

ذُ   كشدُ ةو فش (Representation)ٌوٌا وٌةسى (Expansion)وٌا وٌةسى،  كاسى ِ  ذٌىِ  وٌا  ٌ،
ئةوة  وٍذاَلةكة بة بؤضوٌى، (Incorporation)بةطنت ِؤى كشداسى لَيك ئةدمًا دةدات  بة

                                 
()    خؤساكــة صاٌياسييــةكاُ: وةبةطــت لَيــى ئةوةيــة، كــة صاٌيــاسى، وةك خــؤساك ثَيويظــتة بــؤ وــشؤظ، ضــوٌكة وــشؤظ بــَى صاٌيــاسى و صاٌيــاس ٌاتواٌَيــت

 بةػَيوةيةكى ػياو بةسدةواوبَيت لة رياُ.
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وَيية ِو كشدُ، ةبةآلً فش داوة. ىوٍذاَلةكةئةو جيّاٌةى دةوسةى  بؤٌةسَيكى طةسٌخ  سِاكَيؼىٌ  وٌا
كاسيية  ةويؼة بَي(Changing)كشداسَيكى طؤسٌِا  بة دسوطت دةبَيت الى ثةسوةدكاس ئاساوى. بؤيةِ 

وَيكاٌ  بريو بؤضوٌةتَيكةَلبووٌى ِؤى  ئةو ٌَيوُا  ذةػَيوَى لةى لَيثةسوةسدكاس طةس  ةوةوكؤُ وٌ 
ياس ةيةتى وصٌا  ِ كاسي. كاتَيك ئئةو ِسةفتاسةى ثَيويظتة بيٍوَيٍَى ييةى وَييةيةً طؤسٌِا  ٌ  (بيارةى )ة

ةتةوةٌكشوِسو ىبؤو  واصَيتخيدة  لة دةداتوِسو ِةويؼة بَيئاساوى بةسدةوًا الى ثةسوةسدكاس كة ،دوٍي
ذُ لةاليةك و بريوباو وٌا  ٌ ى بريوباوةِسى ٌوَيكاُ لةاليةكى تش.ةِسة كؤُ و ٌَيوُا كؤُ بة  بةِؤى طؤسٍِي

اوضةسخاٌةبريوبؤضوٌى ٌوَيدواص  ِ ضسى و ئاساويةؾ دةو، ئةً بَيوةو  ِ اٌطةيةٌَيتة طةػةى
وٌةسى وٍذاَلةكة ثةيوةطتة بة ثَيى واية (بيارة)ضوٌكة  ،ييةكاُِةطت ةطتى  طةػةىِ  ضسوِ  طةػةىِ 
َي كة ثةيوةطتة بة ،وٍذاَه اى دِا ةٌطاوكة  ،دوا يةكةكاُ ٍاٌة يةك لةتوٌا  ثَييذا تَيذةثةسَِيت ِةٌطاو بةِ 

 لة: بشيتنيو 
 

 (Pre-operation Stage)  :كشداسكشدُ ى ثَيؽ بةقؤٌاخ •
َيىا قؤٌاخوٍذاَه لةً  تا ذةوت طاَلى. ،وة دةطت ثَيذةكاتة لة دوو طاَليةقؤٌاخئةً          ِ ةدا

يطاسكَيدياسةكاٌى خ  ٌ ضسيةكاٌى  و ئةوةى خؤى وةبةطتيةتى وؼاٌذاؤى بةكاسدَيٍَى لة  ِ ا توٌا
ةطتياُ ثَيذةكاتةد ةَلكؼا بة ،خيواصَيت وِ  ضسيةكاٌى طة ٌى تةوةُثَيىِ  ظتةِ  ػة وسدة وسدة توٌا

ةطت و واٌاكاٌ لة دةكات.  ثةيوةٌذى دسوطت دةكات َيىاوِ   ِ . لة تةوةٌى ضواسطاَلى واٌاكاُ ذاٌَيوُا
ةطتةكاٌى جوٌا وٌرت وسِ ةكاٌيطوصاسػتةدا قؤٌاخَه لةً وٍذا ٌرت دةسدةخات.ورتو ِسوِسووٌرت دةَب وِ 

وٍذاَه ثَيؽ تةوةٌى  Open Understandingبةَلطةٌةويظت(  –طةيؼتٍى ئاػكشا دةبَيت )تَي
َيت ذةوت طاَلى ةطتي كة ،ٌاصٌا  ِاوػاٌى قةباسةى ػتةكاٌيةتى. ةكاٌىيثَيطةيؼتٍةِ 

ةطتيى ضاالكيقؤٌاخ •  (Conscious Activities Stage) يةكاُ:يةِ 
ً  ،ذةكاتتةوةٌى ذةوت طاَلييةوة دةطت ثَي ة لةقؤٌاخئةً        تا تةوةٌى ياصدة طاَلى. وٍذاَه لة

ةيةقؤٌاخ  ِ ةٌذَى ياطاى تايبةت بةخؤى  ِ َيت لةطةَه ريٍطة ،ةدا َيت تا بتوٌا كةى خؤى بطودميٍَ
اكاٌى بةكاسبيٍَِةَل وتَييذا كةكاُ، ية)َيت بؤ بةكاسَِيٍاٌى: بكات. وٍذاَه فَيشدةبَيت ضؤُ توٌا

ضؤُ صواٌى  ياُ بةػَيوةيةكى طؼتى ،ياُ ػَيوة ،ياُ تَيطةيؼنت ،ياُ طيظتةً ،ثةيوةٌذيةكاُ
َيت بؤ طةياٌذٌى داواكاسيةكاٌى بةثَيى تَيطةيؼتٍةكاٌى  كشدٌياُ  و  Conceptsبةكاسبيٍَ ثؤليٍَ

(Categories. 
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 (Formal Activities) :ى ضاالكيية ػَيوةييةكاُقؤٌاخ •
وٍذاَه لة  ةداقؤٌاخةوةٌى ياصدة طاَلى. لةً تا ت ،ة لة تةوةٌى دة طاَليةوة دةطتجَيذةكاتقؤٌاخئةً       

ةطت دةكات و ثَيؼبيٍى ئةً ِستَيِؤكاسةكاُ  ة دةكاتوذةطات وِ  ةية ِسووبذات.  كة لة ،وداوٌا وٌا
 اتتا خةياَلفشكة بك ،ريدةكاتةوةوٍذاَه ب و تَيطةيؼتٍياُ دةكات ِةَلوَيظت وةسدةطشَيت و كاس بؤ

ةطتى خؤيى  ةطتييةوة، ئةوةؾ جؤسَيك لةِ  ضسوِ  دةبيٍني بريكشدٌةوةى وٍذاَلةكة ثةيوةطتة بةِ 
(Self Conscious) وٌةس صؤستشو طةسورت يو ثةسؤػى بؤ بريكشدٌةوة تايبةتي ةكاٌى لة بواسىِ 

 دةكات.
يٍةكاٌى   وِسَيطةى طةسضاوةى دةسةكيةوة لةدةطت دَيت  ثَيى واية فَيشبووُ  بة (رُا بيارة)      تَيِشوٌا

ياتتةية وابةط يٍة فَيشكاسيية ٍب .  بؤ بةدةطتذَيت لةسَِيطةى خؤطودماٌذٌةوة كة ،ةوةٍةسةكاٌبة تَيِشوٌا
َيوُا دةوسو  كشدُطةٌطى دسوطتِاو ى تاوطريى  و وةبةطتى  دةطت بة بةسو خؤيذالة ٌ  بةطةسداطشٍت

ُ.  ت اسَِيكةكا  ئةو طشٌطى  بة طشوػت و طةػةى صيشةكى  وشؤظ  دةدات و (بيارة)يؤسةكاٌى تاوطريييةٌ 
اى  صيشةكي ثَيى يية بؤ توٌا ةَلظةٌطاٌذٌى  صيشةكى وٍذاَه  ثَيوةسٌ  بةَلكو ئاواٌخ لَيشةدا   ةتى،يوايةِ 

ةَلةكاٌى وٍذاَه بَيتةضاوواُ لةطةس وئةطةس مباٌةوَيت  كة ،ئةوةية او  بةسض دةبَيت  ئةوة لة ،آلوة ِ 
ضسى آلوةةو كة ،بطشيَ اى ِ  ا  ِةَلةكاٌى وٍذاَه توٌا اكات، ضوٌكة توٌا ةطتى وٍذاَلةكة دياسىٌ  وِ 

ضسى طةوسةكاُ ِضسيةكاٌى وٍذاَه اىِ  صؤس   وٍذاَه ػَيواصى  بريكشدٌةوةى  بؤية .كةورتُ لة توٌا
يٍياُ بؤ ضوٌكة  ذةكةٌةوة.طةوسةكاُ  بريى  ثَيكة  ،كشدٌةوةيةىجياواصة لةو ػَيواصة  بري تَيِشوٌا

يٍةىوجيّاٌى دةوسو ةواُ دةوسو ، كةبةسياُ جياواصة لةو تَيِشوٌا  ِ ةياٌة بؤ  ِ بةس. لة وطةوسةكاُ
ةى وٍذاهَ  ،ٌابَيت طشٌطى بة ضةٌذ بذةيَكة  ،ئةو سِايةى طةيؼتة (بيارة)ئةدماوذا  واتة بةو رواسٌا

َىدةياٌ يويةتى ضةٌذ كَيؼة ضاسةطةس بكات ،ضٌا ةطةسى بؤ ضةٌذ كَيؼة ياُ ضاس ،ياُ توٌا
ني بة ض ػَيواص كشدٌةوةى وٍذاَهبري دؤصيوةتةوة، بةَلكو  ثَيويظتة طشٌطى بة ػَيواصى  َيكبذةيَ و بضٌا

 ػَيواصى ضاسةطةسى كَيؼةكاٌى ةكةىبةثَيى تةوةٌ ضاسةطةسى كَيؼةكاٌى دةكات. وٍذاَليؽ
 . كَيؼةكاٌيى كشدٌبؤ ضاسةطةس َيتبةكاسديٍَ بةخؤي َيطاى تايبةتدةطؤسَِيت و ِس

ني       ايةت،  الى وٍذاَه )بيارة( ثَيى واية صٌا  ٌ بةَلكو لةسَِيطةى لة سَِيطةى ػتةكاٌةوة بة دةطت
ُ و تاقيكشدٌةوةوة بة ُ ثَيذةكات. دةطتذَيت، دةطتمَيذا  كاتَيك سِاطتةوخؤ وٍذاَلةكة كاسيا

يت       وٌةس دةبَيت ئةوة بضٌا  ِ ةى ثةسوةسدةى  (ى ضاالكفَيشبووٌ)كة  ،بؤية وةك واوؤطتاى وٌا
ضوٌكة  ،ييةوة واوةَلةى لةطةَلذا بكةيتى صؤس ئاَلؤصةو ثَيويظتة بة وسيائةقَمكشداسَيكى لةػةكى و 
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َيوُا كاسَيكى ئاوادمذاس))بشيتيية لة  ُ،كشداسى فَيشبوو ةَلذةطتَيت و كة وٍذاَه  ة،كاسلَيككشدٌىٌ  ثَيىِ 
طةكةػى ةيةيةكاسيطةسى بةطةس كاسةكة رٍي ة دسوطت دةكات. ((وةِ  كة لة  ،بؤية وٍذاَه ئةو ػَيوٌا

ٌى كات ػَيوةو خةياَلياُ دةكات. لةطةَه تَيجةسِبووياُ  ،رياٌى سِاطتةقيٍةى خؤيذا بةسياُ دةكةوَيت
ياسييةكاٌى ثَيذةطةُ و ئةصوووٌى صؤستشو كاساوةيى باػرت بة َيت و ِسووبةِسووى بريو دةطت صٌا ذيٍَ

كةواتة فَيشبووُ ثةسةطةٌذٌى  ياواصُ لةطةَه بؤضووٌةكاٌى خؤى.بؤضووٌى جياواص دةبَيتةوة، كة ج
كاسيية.كؤوةَلَيك طؤِس تَيطةيؼتٍى كة وٍذاَه  ،فَيشبووٌى ضاالك بشيتيية لةو فَيشبووٌةى))بة كوستى  ٌا

جؤساوجؤسةكاٌةوةو ئاوَيتةى خةَلك و بريوبؤضووٌة  لة سَِيطةى ضاالكييةٌوَيى ال دسوطت دةبَيت 
ة كشداسييةكةوة َيتجياواصةكاُ دةب َيت لة بش((. كةلة سَِيطةى وٌا اتوٌا يض كةطَيكٌ   ِ ى وٍذاَه واتة

ة ئةدمًا بذات وبريبكاتةوة َيت ئةو كاسٌا ا وٍذاَلة دةتوٌا كة ذةصى ثَيذةكات و  ،خةياَه بكات، ئةوة تةٌّ
َيت.وئاسةصووى دةجو  َليٍَ

 ت:يية لةخؤ دةطشَيضاالك( ئةً ضواس ثَيكّاتة طةسةك )فَيشبووٌى 
 

 :كاس لة طةس كةسةطتةكاُ بكةسِاطتةوخؤ  -3
اطَيت و  ،ثَيويظتة وٍذاَه سِاطتةوخؤ دةطتى بةس كةسةطتةكاُ بكةوَيت       تا باػرت بياٌٍ

َيت. طةوةكشدُ و دةطتمَيذُا بةػَيكة لة ثِشؤطةى  ياسيياُ لةباسةوة بضٌا لَيياٌةوة فَيشبَيت و صٌا
 فَيشبووُ.

ُ لةكاتى كاسكشدٌذا -1  :طةسدمذا
ُ، بؤية ثَيويظتة وٍذاَلةكاُ لةكاتى كاسكشدٌذا        ا كاسكشدُ بةغ ٌيية بؤ فَيشبوو تةٌّ

بذةٌة ئةو كةسةطتةو ثَيذاويظتيياٌةى لةبةس دةطتياٌذاية. بؤ ئةوةى باػرت  تَيبيٍى و طةسٌخ 
ئاطتى ثاػاُ بريبكةٌةوةو تَيبطةُ و دواتش ثَيذاويظتييةكاٌى خؤياٌى ثَى ثشِبكةٌةوةو 

ُ دةبَيت.خةياَلكشد  ٌى ثىَ فشةوا
اُ ثاَلٍةسى -1 ُ و بةسِةوّيٍَ ا يٍَ  :خؤيى و دِا

ةَلقوآلبَيت. ثشطياسكشدُ لة وٍذاَه  ثَيويظتة       اخى وٍذاَلةكةوةِ  ئةً ثاَلٍةسة فَيشكاسيية لةٌ 
ةطت ىِ  ةوةو بريى وا دةكات، وٍذاهَ بةدواى  و وسورٌا ٌوىَ و ئةصوووٌكشدٌى تاصة و  ىدؤصٍي
ةَل وىَِ  ياسىٌ    .سووبةسى تَيبطاتضٍىَ و باػرت لة دةوصٌا
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 :ضاسةطةسى كَيؼة -1
َيت، بةسِةوَيكى  ِةووو ئةو ػاسةصاييةى وٍذاَه لةسَِيطةى ئةصوووٌكشدٌةوة بة دةطتى دةِيٍَ

كة بشيتيية لة )ضاسةطةسى كَيؼةكاُ(، وٍذاَه بري  ،طةوسة لةدواى خؤى بةجَيذةِيََمَيت
اتوو، بؤية وٍذاَه ياُ ثَيؼب ،دةكاتةوة و ثَيؼبيٍى دةكات اكات بؤ ِسووداوةكاٌى دِا يٍىٌ 

كة )ئةصوووُ فَيشواُ دةكات(. دواى ئةوةى وٍذاَه فَيشدةبَيت خؤى  ،دةطاتة ئةو ئاطتةى
بكات و تَيطةيؼتٍى بؤ ػتةكاٌى دةوسوبةسى باػرتبَيت، لة كؤتاييذا دةطةسَِيت بؤ ئاسِاطتة

ةٌطاوَيكى ضاسةطةسكشدٌى كَيؼةكاٌى بةو ػَيوةيةى خؤى دةخيوا صَيت. لة كؤتاييذا ئةوةِ 
وٌةس لة كؤتايى ثالٌةكةى ثَيى دةطات و  ،صؤس باػى ثةسوةسدةيية كة واوؤطتاى ثةسوةسدةىِ 

 يةكَيكيؼة لة ئاوادمة دياسيكشاوةكةى لة ثالٌةكةيذا.
 

ةوا طةسةكييةكاٌى فَيشبووٌى كاساوةيى الى وٍذاَه  ٍب
 

ةوا طةسةكييةكاٌى فَيشبووٌى كاساوةيى ال ةى ثةسوةسدةى  ،ةداقؤٌاخى وٍذاَه لةً ٍب لة سَِيطةى وٌا
ة يةوةِسَيطة ًلة ِوٌةسةوة ئةدماً دةدسَيت و ةٌطاوٌا  ِ  كاسيطةسى لةطةس طةػة كاساوةييةكاٌى ئةً

 :جَيذةِيََمَيت وٍذاَه بة
 

ة  .3 ةسٌا يٍَ ذٌى دِا   (Creative Represntation)ٌوٌا
ُ لةِسَيطةى )بيٍني، دةطتمَي - ُ، بؤٌكشدُ(.جياكشدٌةو ةى ػتةكا ُ، بيظنت، تاوكشد  ذا
 الطاييكشدٌةوةى دةٌط و كشداسةكاُ. -
ةكة لة بؤػايية دياسيكشاوةكةدا(. - اٌى ويٍَ ُ. )دٌا ةكا  لَيكبةطتٍى ػَيوةو ويٍَ
ةويشو قوِس. -  دسوطتكشدٌى ػَيوةى جياواص بةِ 
ُ  بة بؤية. - ُ و ِسةٌطكشد  ٌيطاسكَيؼا

ذٌةوةو ٌوطني  .1 ُ و فَيشبوٌى خويٍَ  (Development  & Literacy)طةػةى صوا
ياسى دةطؤسٌِةوة. طفتوطؤ - اوِسَيكاٌى دةكات و صٌا  لةطةهَِ 
- .ُ َ و ِسووداوةكاُ باغ دةكة ةَلذةَلَي  بة ػتةكاٌى خؤياٌذاِ 
ٍة طؤِسَى.طفتوطؤضَيز لة  - وىَ ديٍَ ُ و باطوخواطىٌ   ى يةكرت وةسدةطش
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وىَ دادةتاػىَ. - ةكاٌى دةِؤٌَيتةوةو بابةتىٌ   ضريؤك بؤ ويٍَ
 (Initiative & Social Relations)ؼدةسى و ثةيوةٌذيية كؤوةآليةتييةكاُ دةطتجَي .1

وىَ دسوطتذةكات و  - ُ و بشِياسىٌ  ُ لَيذةكات.طوصاسػتبزاسدة و ثال  يا
يطاسكَيؼاٌذا ديٍَ ،ئةو كَيؼاٌة ضاسةطةس دةكات -  ة ِسَيطةى.كة لة كاتىٌ 
 طشٌطى بة ثَيذاويظتيية خؤييةكاٌى دةدات. -
وط - ةوة لة سَِيطةى وػةوٌ  ةطتةكاٌى دةكات. طوصاسػتني و ويٍَ  لةِ 
 بةػذاسى لة ضاالكيية ئاطاييةكاٌذا دةكات. -
ى تش دةدات. - ةطت وطؤصو ثَيذاويظتييةكاٌى ئةوٌا  طشٌطى بةِ 
 لة خؤى طةوسةتش. ثةيوةٌذى دةطشَيت لةطةهَ وٍذاَلى -
اكؤكيية كؤوةآليةتييةكاٌذا. - َيت لةطةهٌَ   خؤى سِاديٍَ

 ((Movementجوَلة   .1
ةس لة جَيطةى خؤيةوة خؤى الس دةكاتةوةو دةضةوَيتةوة.جوَلة -  ى ضةطجاو دةكات، واتةِ 
- .)ُ ةٌطاوٌا ، خؤِةَلواطني وِ  ُ، باصدُا ً دةدات، وةك )سِاكشد ا ضةطجاو ئةدما  جؤَلةىٌ 
ُ دةجوَلَيت. -  لة طةَه ػتةكا
ُ دياسى دةكات.ئاسِاطتة -  ى جوَلةكا
 دواصى دةكات.طوصاسػتلة سَِيطةى جوَلةوة  -
اطة دةكاتجوَلةكا - ُ لَيذةٌَيت ُ ثيٍَ  .و ٌاوييا
ُ دةكات و   - ُ لَيذةكات.طوصاسػتِةطت بة سِيتىى جوَلة سَِيكةكا  يا

 (Music)ويوصيك  .1
 ِةطتى ويوصيكى دةجوَلَيت. -
ةكةى دياسيذةكات. - وىَ دةدؤصَيتةوةو ػويٍَ  دةٌطىٌ 
وىَ دةدؤصَيتةوة )ويٍطة ويٍط دةكات لة بةس خؤيةوة( - ىٌ   .دةكات( )بؤَلةبؤَه دةٌطى طؤسٌا
ُ دةدات. - ُ ثَيؼذةخات(. طةػة بة ئاواصةكا  )بة ثَيى ويظتى خؤى ئاواصةكا
ى دادةٌَيت. -  بؤ خؤى طؤسٌا
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 ِةٌذَيكحاس بؤخؤى ئاوَيشى طادةى ويوصيكى دسوطت دةكات. -
 (Classification)  ثؤلَيٍكشدُ .6

اطيٍةوةو لَيكحياكشدٌةوةى ػَيوة جياواصو لَيكضووةكاُ. - ةوةوٌ   دؤصٍي
ى ػَي - ُ.ثَيكطشٍت  وة لَيكضووةكا
ُ ػَيوةكاٌذا. - َيوا ُ لةٌ   جياواصيكشد
ةَلذةطشَيت. - ؤػيذاِ  َ ػَيوةى جياواص لةِ   لة يةك كاتذا ضةٌذي
ً و صؤسدا دةكات. - ُ كة َيوا  جياكاسى لةٌ 

 (Arrangement)  سِيضكشدُ .7
ُ دةكات - َيىاكا  بضووك(. –كوست، طةوسة  –.)دسَيز بةساوسدىِ 
وة كةةبةي ، كة ثةيوةٌذيياُت، بةو ػَيواصةىػتةكاُ يةك لة دواى يةك سِيض دةكا -

َ، طوس  -طةوسةتش -ِةبَيت.)طةوسة  ػني(. –طوس  –ػني  –طةوسةتشي
اووبةػةكاُ لة الى يةكرت جَيطري دةكات. - قاثَيكى بضووك،  –)كوثَيكى بضووك  ػَيوةِ 

 قاثَيكى طةوسة(. –كوثَيكى طةوسة 
 (Number)رواسة   .8

َيوُا روابةساوسدكاسى د -  ٌ ياُ بةسدةطتةكاُ بة تايبةت  ،وةكاُسةو ػتة بةسضاةكات لة
.)ً ُ بؤ دياسيكشدٌى )صؤس و كة  كؤوةَلة جووتةكا

ُ لةطةهَ يةكرت. - اوػَيوة  سَِيكدظنت و طاصكشدٌى دوو كؤوةَلة ثَيكةوة، كةِ 
 رواسدٌى ػتةكاُ. -

 (Space) بؤػايى   .9
 ثشِيذةكاتةوةو دايذةثؤػَى. -
 ثشِيذةكات و بةتاَليذةكاتةوة. -
ُ لَي -  دةكاتةوة.كياُ جياكذةبةطتَيت و ِسَيكياٌذةخات و دواتش لَيػتةكا
لياُ دةدات، دةيجَيضَيتةوة، لَيكي دواتش ئاَلوطؤسِياُ ثَيذةكات.)لوػَيوةكاُ دةطؤسَِيت و  -

ُ دةكات(.  دةكؼَيٍىَ، ثاٌي دةكاتةوة، كةَلةكةيا
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ُ دةبةطتَي - ُ دةكات، دواتش ثَيكيا ُ و ػتةكاٌيا  تةوة.تَيبيٍى خةَلك و ػوَيٍةكاٌيا
َ و  - ُ دياسيذةكات.ئاسِاطتةبةثَيى ئةصوووٌى خؤى ػوَي  و دووسييةكاٌيا
ُ دةكات - ة سِاطتةقيٍةكاُ. جياكاسييا  بؤ وَيٍةى فؤتؤطشايف و كَيؼشاوةكاُ و ويٍَ

 (Time)كات    .34
ُ سِادةوةطتَيت. - ا بة ئاوارةيةك كاس دةكات و لة كاسكشد  تةٌّ
 كات.بة ثَيى ئةصوووٌى خؤى سَِيزةى جوَلة دياسيذة -
ُ جيا دةكاتةوة.)ػةو، ِسؤر(. - ُ ثَيكذةطشَيت و لَيكيا  بة ثَيى ئةصوووٌى خؤى كاتةكا
اكات. -  ٌُ َيت و فةساوؤػيا ُ دةصٌا  كات و طاتى ِسووداوةكا

 لة ضاالكيية ِوٌةسيةكاٌذا ياطاى ئاطايؽ و خؤثاسَيضى
ةِسةتييةكاٌىياطا  وٌةسى ٍب ى ضاالكىِ   :ئةدماوذٌا

يض بةِايةكيياُوٌوؤطتاى بةسَِيض... واو        ِ او ئةً كتَيبة ئةطةس ثةسؤػى و  ،ٌيية طشاوةكاٌىٌ 
ةبَيت. كةواتة بؤ جَيبةجَيكشدٌى ضاالكييةكاٌى يدَلظؤصى و كاساوةيى و لَيّاتوو ى بةسَِيضتاٌى لةطةَلذاٌ 

ةية ئةً كتَيبة ثَيويظتىاُ بة كؤوةَلَيكٌاو  ةِسةتىِ  تا ضاالكييةكاٌى ثَي سَِيكبدةيَ و  ،ياطاى ٍب
ة بةسدةطتى وٍذاَلةكاُ ُ، دواي كاسكشدُ(.  كةسةطتةكاٌى ثَيبدةٍي ُ، لة كاتي كاسكشد )ثَيؽ كاسكشد

شَيت لة ثَيويظتة خؤثاسَيضى و تةٌذسوطتى وٍذاَلةكاُ لة ةٌويٍَ كاتى  بةسضاو بطريَيت و فةساوؤػىٌ 
ةِسةتى  كاسدا، بؤية وٌةسى ياطاى ٍب ى ضاالكىِ  ً سَِيٍىايياٌة دةطشَي ،ئةدماوذٌا  تةوة:ئة

وٌةس وابةطتةى ياطاكاٌى ئاطايؽ و خؤثاسَيضى بَيت و  -3  ِ ةى ثَيويظتة واوؤطتاى وٌا
ةكات.  ٌُ  فةساوؤػيا

يؼاٌذةسَيكى باػة بؤ واوؤطتاى  -1 ئةً ضاالكيياٌةى لةً كتَيبةدا ئاوادة كشاوة بؤ وٍذاَه سِيٍَ
و ٍَيت لةطةَه ذةصكييةكاُ بيطودمَيتا ثَيذاويظتييةكاٌى وٍذاَلى ثَى تَيش بكات و ضاال ،ِوٌةس

 لةطةهَ ئةو كةسةطتة بةسدةطتاٌةى ئاوادةكشاوة بؤ كاسكشدُ. ،ويظتى وٍذاَلةكاُ
وٌةس ِسةضاوى ياطاكاٌى  ،لة كاتى كاسكشدُ لةطةَه وٍذاَلذا -1  ِ ةى ثَيويظتة واوؤطتاى وٌا

ُ دةخةيٍة ِسوو: ةٌذَيكيا  ئاطايؽ و خؤثاسَيضى بكات و لَيشةداِ 
ةػتةس  - أ وٌةسييةكةدا، ى تيزياُ ضةقؤئةطةس ثَيويظتى كشد ٌ) شَيت لة كاسةِ  يٍَ ( بةكاسّب

َيت.واوؤطتا خؤى بةكاسى ثَيويظتة ٌابَيت بذسَيتة دةطت وٍذاَه و  يٍَ   ّب



29

 

29 
 

اٌى فشٌِى غاص  - ب اَلةكاُ بة تةٌيا ياُ ئاطش بؤ طوسكشدٌةوة، ثَيويظتة وٍذ ،لة كاتى بةكاسِيٍَ
ةِيََمذسَيَ  ٍةوة.و لة رَيش ضاودَيشى واوؤطتادا مبَيٍ جيٍَ

شَيت.  - ت يٍَ ُ بةكاسّب  وقةطتى دةٌذووك ثا
ثَيويظتة ئاطاداسى ِسةٌط و كةسةطتةكاُ بيت و وادةى رةِشاوى و صياٌبةخؼيياُ تَيذا   - ث

 ٌةبَيت.
يض جؤسَيك وٍذاهَ بىَ   - د يََميت.ئاسِاطتةٌابَيت بةِ  ُ بةجىَ ّب ىايى كشد ُ و ِسيٍَ  كشد
َيت،  - ح ىايياٌة بَيتدةبَيت ئاطاكاتَيك وٍذاهَ وقةطت بةكاس دةِيٍَ ً سِيٍَ  :داسى ئة
ا لة طةس وَيض - ُ  ،ثَيويظتة وقةطتةكاُ تةٌّ شَيَيا يٍَ  .لة كاتى كاسكشدٌذا بةكاسّب
ابَيت كاتَيك  -  ٌ َيت لة كاتى ِسؤيؼتٍذا وقةطتى بةدةطتةوةبَيت، بةآلً وٍذاَه دةتوٌا

وى يظتة دةئةطةس وٍذاَلةكة لة كاتى ثؼوودابوو ثَيو وقةطتى لة دةطت دابوو سِابكات.
 ى بكات.وقةطتةكة ِسووى لة صةو

اوِسَيكةى  - ثَيويظتة دةوةكةى بطشَيت و  ،كاتَيك يةكَيك لة وٍذاَلةكاُ وقةطتةكة دةداتةِ 
اوِسَيكةى سِابطشَيت.  الى دةطكةكةى بؤِ 

 ٌابَيت بة وقةطت ئاوارة بؤ ػتَيك بكةيَ. -
شَيت - ة بةكاسدةِيٍَ ا بؤ ئةو كاسٌا ثَيذةدات وةك: كة واوؤطتا ئاوارةياُ  ،وقةطت تةٌّ

ى كاغةصو ػتى تش...( ٌابَيت بؤ قزبشِيَ شَيت. ،)بِشٍي يٍَ ى يةكرت بةكاسّب ُ ئاصاسدٌا  يا
ةسووٌياٌى وقةطتةكاُ دواى تةواو بووٌى كاسةكةواُ بيدةيٍةوة جَيطةى  - ثَيويظتة بةٌ 

او طةبةتةكة. ةٌ  ةك لة دووسةوة فشَِيى بذةٍي  خؤى،ٌ 
كةى  ،ِوٌةسييةكاٌذا جموبةسطى تايبةتثَيويظتة وٍذاَلةكاُ لةكاتى ضاالكيية  -1 ياُ بةسوٌا

 تايبةت بجؤػَ.
ة طشٌطَ كة -1 ذةى ئةو ِسةفتاسٌا يٍَ يية،ِ  لةكاتى  لةً ضاالكيياٌةدا ئةدماوى كاسكشدُ طشٌطٌ 

ى ضاالكييةكةدا ِسوو دةدةُ و وٍذاَلةكاُ َ  ،ئةدماوذٌا وَى بةدةطت دةِيٍَ تا ضةٌذ كاساوةيىٌ 
َ. دةب َيتو ِسةفتاسى باؾ فَيشدةب ابَيت صؤس بةػذاسى بكات  ،َيت واوؤطتا ئةوة باؾ بضٌا كةٌ 

او  لةطةَه وٍذاَلةكاُ و دةبَيت بةػذاسيكشدٌةكةى صؤس طٍوسداسبَيت، تا وٍذاَلةكاُ توٌا
ظتة ريشييةكاٌياُ تاقيبكةٌةوة. ئةو كاتة  َيضوو باصوو و توٌا َيٍَ وِ  لَيّاتوويى خؤياُ بةكاسّب
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ةوَلبذة ثَيؼٍياسى بؤ بكةيت، ياسوةتى وٍذاَلةكة بذة كاتَيك  خؤى داوات لَيذةكات، تؤؾِ 
 بةػذاسى بكة. ثاػاُئةطةس صؤسى لَيكشدى 

ى ئةوَب )خؤى خاوةٌذاسييةتياُ بكات(، لةطةس تؤ  -6  ِ وٍذاَه صؤس ذةص دةكات ػتةكاُ
ى تؤية بؤ ئةوةى دَلى بةكاسكشدٌةكة خؤػبَيت. ً كاسةِ   ثَيويظتة ثَيى بَمَيى ئة

اَه بطشة. كاتَيك وٍذاَه كاسَيك ئةدمًا دةدات صؤس ػاٌاصى بةخؤيةوة دةكات، سَِيض لة كاسى وٍذ -7
ِاٌى بذةو  (ذاثَيؼاٌطةى ثؤللة تؤؾ دواى تةواو بووُ كاسةكةى بؤى منايؽ بكة.)

ة. وٌةسيية جوٌا ى ئةً كاسةِ   دةطتدؤػى لَيبكة بؤ ئةدماوذٌا
ةية ثَيويظتة بة طوَيى وٍذاَليذا بذةي -8  ِ َيت بة ػَيوةيةكى  َ،ِةٌذَيك سَِيووػوَيَ تا بتوٌا

ةخاتة  سَِيكوثَيك لة بواسى ضاالكييةكاٌذا ِسةضاوى بكات و ضَيز لة كاسةكة وةسبطشَيت و طياٌىٌ 
 بةس وةتشطى وةك:

ةسووٌياٌى واوةَلة لةطةَه كةسةطتةكاٌذا بكةُ. - أ ُ بةٌ   ثَيويظتة وٍذاَلةكا
ياُ لَيكشِاكَيؼاُ بةكاس  ،ذاكَيؼاُكة ئةً كةسةطتاٌة بؤ ثَيك ،وٍذاَلةكاُ دةبَيت ئةوة بضاٌَ  - ب

شَيت. يٍَ  ٌِا
وٌةسيَ ،وٍذاَلةكاُ دةبَيت لةوة تَيبطةُ  - ت ى كاسىِ  ٌةك  ،كة ئةً كةسةطتاٌة بؤ ئةدماوذٌا

.ُ يا ةدةسدُا و تَيكوثَيكذٌا ُ و بةِ   طاَلتةثَيكشد
ٌابَيت وٍذاَلةكاُ ِسةٌط و كةتريةو كاغةصو كةسةطتةكاٌى تشى كاسكشدُ بؤ وةبةطتى   - ث

ُ و كاتبةطةسبشدُثَيتةطاَل َ كشد يٍَ ُ وةسبذةُ. ،بةكاسّب ُ لةدةويا  يا
ثَيويظتة وٍذاَلةكاُ فَيشبكشَيَ دواى تةواو بووُ كةسةطتةكاُ بة ثاسَيضساوى لة جَيطةى  - د

ةوة. ذاخؤياٌ يٍَ  داٍب
ا لة طةس كاغةص دةكَيؼشَيت  - ح ياُ لة طةس ديواس و  ،ٌةك لة طةس جن و بةسط ،ٌيطاس تةٌّ

 ػتى تش.
ةكةيت ثيؼاُ دةدات ذاَهوٍ كاتَيك -9 طؤ ؟ كاتَيك طفتودةكةيت ذالةطةَل ىطؤضؤُ طفتو ،ويٍَ

وَى فَيشدةبَيت  ،لةطةَه وٍذاَلةكةدا دةكةيت ىٌ  ُ، وةك:ئةوا كؤوةَلَيك كاساوةيى صواٌةوٌا )ِسوو
ةسوةِا   ِ وَى فَيشدةبَيتتاسيك...(  ٌ وٌةسى  ِ )ػَيوةكاُ، وةك: كؤوةَلَيك دةطتةوارةى

ُ...( واو ةَلة ِسةٌطةكا طؤ لةطةَه وٍذاَلذا بكات وةك: دةكات كاتَيك بة صواٌى طؼتى طفتوؤطتاِ 
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ةكةت  ة(صؤس )ويٍَ ةية بؤ  ،جوٌا ة(. ػَيواصى جياواصو تايبةتِ  ياُ )ئةً وَيٍةية ضةٌذ جوٌا
ُ و ودو ذ وٌةسييةكاٌى وٍذاَهلة  كشدُ طفتوطؤٌا  :وةك ،طةس كاسةِ 

وٌةسى وٍذاَهٌةوةخؤت لة ِسةخٍةطشتَ و بةساوسدكاسى و سِاطتكشد - أ بجاسَيضة بؤ  ى كاسىِ 
اتوو ،منووٌة: كاسةكةت صؤس باػة ةى دِا ِيََمَيكى ِسةؾ بة لةػى  دابةآلً لة ويٍَ

ة يٍَ ة وٍذاَه ػتة ياُ لَيى بجشطة  ،ئارةَلةكةداّب كوا ومى ئارةَلةكة؟ ضوٌكة ئةوة بضٌا
َيىاي  ِ اكَيؼَيتةوة. خؤت بجاسَيضة لةو  ٌ اٌةى وٍذاَه بيٍشاوةكاُ كتووت وةكو خؤى

ياُ بؤى ِسووُ وةكةوة طشٌط ثةى ثَيربدٌى  ،كَيؼاويةتى و بؤ وٍذاَلةكةى ػى وةكةوة
 تؤية بة تابمؤكة.

اٌى وٍذاَلةكة بذة - ب ةخؼةطاصى تابمؤكة بَيت وِ  وٌةسي وٌ  تا  ،ضاوت لةطةس ثَيكّاتةِ 
اطى وٍذاَلةكة بكة وٌةسييةكاٌى ثَيؼبدات و طتاييؼى ئاطتى جواٌٍ ةطتييةِ  . طةػةِ 

َيَن، ػَيوة،  ةدا كؤبكةيتةوة وةك: )ِسةٌط،ِ  وٌةسييةكاُ لةً دةطتةوارٌا ى ثَيكّاتةِ  دةتوٌا
ةِسةتييةكةى ، (Size)، قةباسة (Expansion)، ثاٌتايى (Form)ػَيواص  ثَيكّاتة ٍب

(Basic Structure)ُواوؤطتا لة وٍذاَلةكة دةثشطَيت لةباسةى ِسةٌطة بةكاسِاتووةكا .، 
ةكةىِ ئاسِاطتةياُ  او ويٍَ اوة؟ ياُ ضةٌذ جؤس  ،يََمةكاٌىٌ  ياُ ضةٌذ ِسةٌطى بةكاسِيٍَ

اوة؟ ياُ ضةٌذ ثاسضةى بشِيوة؟ ياُ لَيى دةثشطَيت لة باسةى كةسةطتة  ِيََمى بةكاسِيٍَ
ةطتى بة ضى كشد كاتَيك  ،بةكاسِاتووةكاُ ياُ ثشطياسى ئةوة لة وٍذاَلةكة دةكاتِ 
ا؟وكةسةطتةيةكىٌ   َيى بةكاسِيٍَ

وٌةسيةكةوة لةطةَه وٍذاَلةكةدا بكةيت يظتة طفتثَيو  - ت وطؤى خةياَلئاوَيض لة باسةى كاسةِ 
تابمؤيةكى ضةٌذ جوُا و ٌاو تابمؤكةتذا خاٌوَيك و داسَيك و طوَه دةبيٍي، ئاى  وةك:)وَ لة

طةػاوةت كَيؼاوة!(. خؤت لة ثشطياسى كشاوة بجاسَيضة وةك: )ئةوة ضيية؟ ياُ دةتةوَيت 
بؤية  )ثشطياسكشدٌةكة كةوَيك توٌذو لةٌاكاوة( كةتةوة بَمَييت؟(ضى لةباسةى تابمؤ

اصامن؟ ئةوةؾ ولة وةآلوذا  وٍذاَلةكة  ٌ دواتش آلوَيكى صؤس خشاثةو ةيةكظةس ثَيتذةَلَيت:
 ٌى وٍذاَلةكة بةجَيذةِيََمَيت.وكاسيطةسى لةطةس باسى دةسو

بكةيت، ضوٌكة وٍذاَه طؤ لةطةَه وٍذاَلةكةدا ظتة دواى تةواوبووٌى كاسةكة طفتوثَيوي  - ث
 كشدُ.طفتوطؤدواى تةواووبووٌى كاس باػرت ئاوادةية بؤ 
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ثَيويظتة ثَيؽ ئةوةى ثشطياس لة وٍذاَلةكة بكةيت، سَِيطة بة وٍذاَلةكة بذة يةكةجماس  - د
ةػَيوىَ بؤ  ،خؤى لةباسةى تابمؤكةوة بؤت بذوَى ُ.طفتوطؤتا ئاطتى خةياَلكشدٌىٌ   كشد

دةكةيت بة تايبةت لة ثؤلةكاٌى )يةك، دوو، طىَ، ضواس،  لةطةَه وٍذاَه طفتوطؤكاتَيك   - ح
ةِسةت، ثَيويظتة صواٌى  خ(ى ٍب يت وةك: وَ لة تابمؤكةتذا طفتوطؤثيٍَ يٍَ وٌةسى بةكاسّب ىِ 

اوة لة تابمؤكةتذا!ياُ تؤ ِسةٌطى جيا ،ِيََمى باسيك و ثاُ دةبيٍي دواتش  واصت بةكاسِيٍَ
ةى لَيبكةو لَيى بجشطة ضؤُ ئةً كةسةطتاٌةت لة باسةى كاتى تةواوكشدٌى تابمؤك طفتوطؤ

اوة؟ وٍذاهَ بة  ى ثَيؼذةكةوَيت.طفتوطؤبةكاسِيٍَ اطى و ئاخاوٍت وٌةسى ئاطتى جواٌٍ  ىِ 
كةت لةطةَه وٍذاَلةكة بة طةسطوِسواٌةوة طةيشَيكى تابمؤكة طفتوطؤدواى تةواو بووٌى  - خ

 بكةو طتايؼى خؤتى بؤ دةسبرِبة.
َيت،  كاتَيك واوؤطتا بة طةسطوِسواُ - د وٌةسييةوة لة تابمؤى وٍذاَلةكة دةِسوٌا و تَيشِاواٌَيكىِ 

ةطتَيكى   الى وٍذاَلةكة دسوطت دةكات وةك: جوُا ِوٌةسىئةواِ 
َيت.   - وٌةسيةكةى دةِسوٌا وٌةسييةوة لة كاسةِ   واوؤطتا بة تَيشِاواٌَيكىِ 
كة كَيؼاويةتى لة كاسة  ،بوٌةى وٍذاَلةكة دةداتوواوؤطتا طشٌطى بةو واٌذو -

 وٌةسييةكةدا.ِ
اٌى وٍذاَلةكة دةدات بة ثةسؤػةوة لة كاسةكةى  - َيت.بواوؤطتاِ   ِشوٌا
ظتةكاٌى باػرت دةسخبات. -  وا لة وٍذاهَ دةكات وتىاٌةى صؤستش بة خؤى بكات و توٌا

  
 

وٌةسى وٍذاَه ثَيويظتة         ِ كشدٌة بةٌاوباٌطةكةى طةسةتا ببؤ تَيطةيؼنت لة طةسَِييٍةوة بؤ ثؤليٍَ
اى طوي اى وَيٍةكَيؼاُ الى وٍذاَه دابةؾ دةكات بؤ ذةوت  ،ى )ظيكتؤس لؤٌفيَمذ(ظشصٌا طةػةى توٌا

اٌةؾ بة ثَيى تةوةٌى وٍذاَه  دابةؾ دةكات. لةو ِسووةػةوة طةػةى لةػةكى و قؤٌاخو ئةو  قؤٌاخ
كاسى  اتووةكةو بةثَيى تةوةٌةكةى طؤسٌِا  ِ وٌةسيية بةسِةً  ِ ِضسى، كاسيطةسى دةبَيت لةطةس كاسة

ةكاُ بةط او  ويٍَ َيىاىٌ  اطيٍةوةىِ  رتو باػرت دةبىَ. ٌ  ةكاٌى جوٌا ةسدا دَيت،  تا طةوسةتشبَيت،  ويٍَ
 ٌرت دةبَيت بؤ  بيٍةس.وطاٌاتشو ِسو
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وٌةسى وٍذاهَ الى قؤٌاخ  :(ظيكتؤس لؤٌفيَمذ)ةكاٌى دابةػبووٌىِ 
ُ تا قؤٌاخ -3 يََمكاسى:  لة تةوةٌى دوواى بوو ُ  بؤِ   طاَلى. 1ى ئاوادةبوو
يََمكاسى:  لة تةوةٌى )قؤٌاخ -1  ( طاَلى.1تا  1ىِ 
ُ بةػَيوةكاُ: لة تةوةٌى )قؤٌاخ -1 ةطتكشد ُ  بؤِ   ( طاَلى.7تا  1ى ئاوادةبوو
ُ  بة ػَيوةكاُ: لة تةوةٌى )قؤٌاخ -1 ةطتكشد  ( طاَلى.9بؤ  7ىِ 
ةوَلذُا بؤ قؤٌاخ -1  ( طاَلى.33بؤ  9لة  سِاطتى: لة تةوةٌى ) طوصاسػتىِ 
 ( طاَلى.31بؤ  33لة سِاطتى: لة تةوةٌى ) طوصاسػتى قؤٌاخ -6
ةسصةكاسى(: لة تةوةٌى )قؤٌاخ -7  ( طاَلى.38بؤ  31ى باَلق ِ)

 

ةٌطاوة        ًِ ةَلذةبزَيشيَى ئَيظتالة  ًِ ا خاَلى طَيية ُ ) ،دا، تةٌّ  (7بؤ 1كة ثةيوةطتة بة وٍذاَلى تةوة
ويظتى  ُ دةوةطتني و لةطةَه ذةصوكشدٌياطاهَ. لةطةس جؤسى ضاالكى و ػَيواصى جَيبةجَي

ةطتياسى تةوةٌى ئةً  ةٌطاو دةٌَيني و تؤى واوؤطتاؾ ثَيويظتة ِسةضاوىِ  ةى قؤٌاخوٍذاَلةكاُِ 
ة كشداسييةكاٌذا. ةكةيت لةكاتى جَيبحَيكشدٌى وٌا ةَلجةٌ   وٍذاَه بكةيت وِ 

ياسى ثةسوةسدةيي ثَيويظت بؤ ئةً طةسةتا  ة بةسضاوى واوؤطتة دةقؤٌاخصٌا وٌةس:خةٍي ةىِ   اى وٌا
 

 طاَه  (7بؤ  1)ى ئاوادةبووُ بؤ ِةطت كشدُ بة ػَيوةكاُ: قؤٌاخ
       ً ةطت و قؤٌاخوٍذاهَ لة ِةسوةِا باسى كؤوةآليةتى و  ( طةػةى صؤستشى كشدووة،لةؾةدا وةك ِ)

ةٌطاو دةٌَى بةسةو ةػومناى كشدووة. لة صاسؤخاٌةوةِ  بةسو دةوسوبةس صياتشٌ   ػاسةصا بووٌى بؤ بةسٌا
وَى دةٌاطَى وٌةسيطوصاسػتئةوة بةئاػكشا كاسدةكاتة طةس  ،قوتاخباٌةو ئةٌذاوىٌ   ِ ةكاٌى. لةً ية

يٍى ثَيوة دياسةَِي تةوةٌى وٍذاَلذا ىةئاطت ثَيؼوتشدا  ىقؤٌاخوةك لة  وىاكاُ صؤستش واٌاو صٌا
)ُ ا اوليٍَ ني ػَيوةكاُ .تودةسكة ٌ) اطيٍةوة باػرت دةتوٌا اٌذقؤٌاخكة لة  ،ٍب اوليٍَ  ا طاكاس بووة،ىٌ 

ةػَيوئةو ئَيظتا بة ئاػكشا  ةى )وشؤظ، طياٌذاس( وٍذاَلةكة، كة دةٌاطيٍةوة ٌا لةً  دةياٌكَيؼَى وةك:  ويٍَ
ئةوا بَي دوودَلى بة ػَيوةيةكى سٍِاطتيية  ،ةكةدا بَيتوٍذاَل بةسيوةس ػتَيك لة دةوسوِ ةداقؤٌاخ

ةك خؤىوٍذاآلٌةى  ٌيابيٍى و تَيطةيؼتٍىياُ لَيذةكات. بةآلً بة دطوصاسػتسِاطتةقيٍة بيٍشاوةكة   ٌ،
ةطتى ثَيذةكةيَ بؤية بيٍيٍى ئَيىة صؤس جياواصة لةطةَه ئةو  ،وةك ئةوةى ئَيىةى طةوسة دةيبيٍني وِ 

ةطتى ثَيذةكةُ. ،بيٍيٍةى َ  وِ  ُ دةيبيٍ  كة وٍذاَلةكا
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 طاَه( 7 بؤ 1ةدا: )قؤٌاخلةً  ئةسكى طةسػاٌى واوؤطتا
 

كاٌى طشٌطرتيَ ػَيواصة بةس طشَيتةي( طاَلى دة7تا  1تةوةٌى ) ٌاٌةى وٍذاَه لةووئةو سَِيطاو بؤض      
ى وٍذاهَ  طوصاسػتضى بةسثةس َيكِيض جؤس بة ئةسكى طةسػاٌى واوؤطتا ئةوةية .ٌييةتىاري

ةكات،طا َيكبةِيض جؤس وٌةداتةوة اٌى بذات  بؤ بةسدةوًا بووُ  َلتة بة ػَيواصى كاسكشدٌىٌ  و بةَلكوِ 
وٌةسي بووُتَيكةَل َى  ،بة ضاالكىِ   تا كاس بكات. بة ،بؤ ئةوةى  صةويٍةيةكى طودماوى بؤ بِشةخظيٍَ

اُ ئاوادةكشدٌى  ثاطتين، واجيك،  قةَلةوى ِسةٌطاو ِسةٌط،كاغةص، )وةك: كةسةطتةو كةلوثةىل بةكاسِيٍَ
ةويش... ،كشدياُ قوِسى دةطت ،قوِس ِةسةِا ذٌى  ثَيويظتة لة  (ياُِ  ةطت بضوٌا بؤ  وٍذاَهكاتىِ 

اى ،دةطتٍيؼاُ بكشَى  بابةت  طوصاسػت بةتايبةت  وٍذاَلةكة ىئةقَملةػةكى و  كة ثةيوةطتة بة توٌا
اتووة،كة  ،ئةو بابةتاٌة َب  ِ ضوٌكة وٍذاَه لةً تةوةٌةدا بة طشوػتة  بةطةس رياٌى وٍذاَلةكةدا

اكَيؼَى ٌخةكةى خؤى طةسبيٍشاو ياسيةكاٌى  سٌِا ذةى بة صٌا ةس ئةوةية وا دةكاتطةسطاوة... ِيٍَ (ِ  
وَيذا بطةسَِيت و دةيةوَيت  ٌ ياسى ة  وٍذاَه صؤس ثشطياس بكات و بةدواى صٌا وةآلوى ئةو ثشطياسٌا

ُ(.ةكة لةخ ،وةسبطشَيت ً واو يذا بيَ وةآل  ياَلذٌا
 

 طاَه ( 7بؤ  1): داةقؤٌاخو لَيكؤَليٍةوة لة ِوٌةسى وٍذاَه لةً ػق ةو
ةى وٍذاَه كؤبكةوةو ث كؤوةَلَى -3 ةوَه بذة دةطتٍيؼاٌى طؤويٍَ كاسيةكاُ بكةىِساػاُِ  كة  ،ٌا

ةَلذةطتىَ بة  ،ِةس تومخَى لةِسوودةدات   دةسباسةياُ. طوصاسػتكةِ 
ةكاٌيذا دةطتٍيؼاٌ -1 ىَ لة  ويٍَ ُ دةِيٍَ َيآلٌةى وٍذاهَ  بةكاسيا  بكة. ياُئةو ػَيوة ئةٌذاصةيى وِ 
ُ ِسوودةدات لة   تاض ،تَيبيٍى ئةوة بكة -1 ةيةكسِاددةيةك طؤسِا  كة دةياٌكَيؼَى. ،ِةس ويٍَ
ياسياٌةى -1 ةكاٌيذا. ،كاسيطةسى ئةو صٌا ةية الى وٍذاَلةكة لة ويٍَ شخىِ   كةٌ 
ُ تَيبيٍى بكة. ثةيوةٌذيية ريٍطةيي -1  و صةويٍيةكاٌى بابةتةكا
َيىا جياواصةكاٌى بكةطةسروَيش -6 ُ دؤصيتةوة. كة ،ىِ   دةيا
ُ، تِةط بَى بة يةك يةك بابةتياُ بذةسَى جاسَيك ِةٌذَيك جاس -7 ةطت  جوآلٌذ جاسَيك بةِ 

ةسدوو ئةدماوةكاُ بكة اػاُجوآلٌذٌَيكى طودماوةوة، ث ٍيؼاٌكشدٌى بة دةطت بةساوسدىِ 
ة و ٌياسيةكاُكاسيطةسى  صا ةكاٌيذا  بضٌا ياسيةكاُ لة ويٍَ ةية الى وٍذاَلةكة صٌا  ِ  ؟ٌشخياُ
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ة و كة ،)ئةوةى لَيشةدا صؤس طشٌطة ئةوةية ياسيةبضٌا سُِا لة طؤ وكاُ طةسطاوةٍذاَلةكة بة صٌا
ةكةيذا دسوطت دةبَيت ُ  ،ويٍَ كاسى يا  دسوطت دةكات(.طؤسٌِا

 دةَلَيني: ( طاَه7بؤ  1)واتة  ةى ِوٌةسى وٍذاَهقؤٌاخبووُ لةً  بؤ صياتش ػاسةصا
 

ةكاٌذا ػَيوة ئةٌذاصةي       يةكةً  ػَيواصى  بة ، كةتابمؤكاٌذا طةس دةبَى  بة صاَه  يةكاُلة ويٍَ
َيَنى طوصاسػت يىضة ئةٌذاصةيى تَيذا دةكةيَ بؤ من ِوٌةسى وٍذاَه دادةٌشَيت.  تَيبيٍىِ   وٌة:ووٌ 

ةى وشؤظى كَيؼائ يىضة باصٌةيى دةكَيؼَى و باَه و  ةطةس وٍذاَه  ويٍَ  ثةلةكاٌىدةبيٍني ػَيوةى طةسىٌ 
يََمى سِاطت دسوطت دةكات. ئةوة دةطةسَِيتةوة بؤ ضاالكي ييةكاٌى لكةوَلةو واطووة جيبةػَيوةىِ 

ة وٍذاَه لةً تةوةٌةدا. ةية. تَيبيٍى ِةسوةِا جؤساو جؤسكشدٌى ويٍَ  ِ ى يةك ػَيوة لة كاسةكاٌيذا
ةى يةك ػَيوة بة ةداقؤٌاخدةكةيَ لةً  دَلدؤػى   َىياُ ػَيوة بةكاسدةِيٍَ ،ضةٌذ جؤس ِسةٌط وٍذاَه ويٍَ

َلةو وجو . ذةص دةكاتشَيتطبضَيزى لَيوةسو خؤى بكات  بة طشوػتةكةى وئاسةصو وٍذاَه  وا دةكات
ذٌى جياواص ج ىَ. لة ئةدماوذابضوٌا يٍَ ةطت دةكةَي ياواص بةكاسّب ةى جياواصو جؤساوجؤس بؤ   كة ،ئةوةِ  ويٍَ

ةى وشؤظ ٌة: ئةطةس بؤ ضةٌذ جاسَيك داواووبؤ منو َىيُا يةك ػَيوة بةكاسدةِيٍَ ،يةك ػت ُا لَيكشد ويٍَ
ةيةكى بكَيؼَيت يذا ويٍَ ةووو جؤسةكٌا  ِ ِةسوةك بيةوَى بةدواى   َيت،جياواص دةسباسةى وشؤظ  دةكَيؼ لة

ةى طةيؼتؤتَى ،َيتبطةِس دادياسيكشاو َِيىايةكى  ٌ َيؼتا  ِ ةى دؤصيوةتةوة ،كة  ٌ ٌاخ. ئةً يُا ٌاخ ةقؤ ى قؤ
يطاسكَيؼاٌوطةسُِا و تاقيكشدٌةوةية )ئةصوو  ٌ طيىايةكى ػَيوةكُا تيايذا  ذا، لةبةس ئةوةٌكشدٌة( لة

ةيةجؤساوجؤسو جياو ُ( واصىِ  ةواسو ػتةكا ةية، كاتَيك وٍذاَه ةثةيوةٌذى بة )ػويٍَ ةى  وةِ  دةيةوَى ويٍَ
َيك بكَيؼ ػةقاوَيك  لةً تةوةٌةيذاٌة: كاتَيك وبؤ منو ،ػَيوةيةكى خؤيى تةواػاى دةكات بة َيتػويٍَ

ييةدةكَيؼَيت  ٌاوةساطت و  ن لةى ػةقاوةكةدابَيت و ئؤتؤوبَيخدةبَى دسةختةكُا لة قةساكة  ،بةاليةوة طشٌطٌ 
ُ،  بةَلكو ئةوةخةَلكى لةطةس ػؤطتةكُا  ِسَي بك ةووو ب لة اليةوة طشٌطة بة ىة ابةتةكة طةس كاغةصةكةِ 

 لةِةووو بابةتةكة ى خؤى و وثَيى ئاسةصو بة ثيؼامنُا بذات لة يةك ِسوودا كؤيُا بكاتةوةو بكَيؼَى و
ٌاداتيٍشاوةكُا و ة بيثةيوةٌذيبة طوَى  ةسدةوى خؤيذاَب وب ى ػتةكُا  ة  طشٌط ئةوةية ،ػويٍَ ئةو بابةتٌا

ةى كة  ،دةكَيؼَيت ياسيٌا ةيةتى لةبة ثَيى ئةو صٌا ةوةبيٍشاوة باسةى ػتة خؤىِ   كة ،و بؤية دةسدةكةوَيتكٌا
ةطت ثَيكشدٌ ة ِ  ِا وٍذاَه  ،َيكى خؤييةئةوٌا ةسوة ٌاخلةً  ٌةك بابةتى. ِ  ٍَى بؤ تًا و بةكاسدةَِي ةدا ِسةٌطقؤ

ابةطتَىب لة َسطشتوةلَيضَيز ذةصى  بةَلكو بة ػتةكُا وةك خؤي ِسةٌط بكات،تا  ،ةس ئةوةى ثؼت بة ضاوىٌ 
َى لة جياتى ِسةٌطى ةية ِسةٌطى ػني طةآلى طةوص بؤ  خؤى  ِسةٌط بةكاسدةِيٍَ َى لةوٌا يٍَ دسةخت بةكاسّب
َى ِا ئةوة ئةوة دةطةمليٍَ ةسوة ىَ، ِ  يٍَ ٌاخكة وٍذاَه لةً  ،بةكاسّب ٍاو ِسةٌط بةك ةى تةوةٌيذاقؤ َى لةثَي اسدةِيٍَ

ً و ضَيز ٍاوى تا ِا لة ثَي ةسوة ةكة.ِ  او ويٍَ ىٌ  ّاتةكٌا  .خؤيىدةسووٌى  وةسطشتينلَيجياكشدٌةوةى ثَيك
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 يةكةم تةوةرى
 هَيَلكارى بةدةربِريهى هونةرى 

 
 َٓيَولاسى ئاصاد

ةوَهذةدةْ هةشياْتةًةُةدا  هةَ        اطوهلةكاُياْ طةشة دةكات و ٓ  سَِيلبةخةْ  ًِذاآلًْ 
ؤط و بريياْ و َيت طوود هةَ َهةياْ وجو هةطةَيٓ  ؤطتا دةتوُا ًا  ً.ْ صؤسدةبَيت و وصةى صؤس بةبا دةدة

وُةسى ثَى بةسٓةَ ب وُةسيذا خاَهى بلاتةو كاسىٓ  ِذاَي وةسبطشَيت و هة كاسَيلىٓ  َى و ٔوصة صؤسةىً  يَِ
ييةوة.  ًِذاَهةكاْ ضَيز هة ضاالكييةكة وةسدةطشْ و ًِذاَهةكة خباتة قؤُاغَيلى تشى خؤشطوصةسُا

ْ بةطةس دةبةْو كاتَيل دةيى دةكةْٓةطت بة ئاطوو اوسَِيلاُيا  .ى خؤط هةطةيَٓ 

ةِسةتي ةيةكَيل كشدْاطتةئاِس       ِيهة خاَهة ِب هة كاسكشدُى  تىذاَي طةسةتايةةكاُى ئةَ قؤُاغة.ً 
ةبو ٓوُةسيذا  ُ ٌايى ثَيذْابؤية ئاِس بَيت(،و)ئةطةس بة صاسؤخاُةدا ِسةت خاَهَيلى  اطتةكشدْ و سِيَِ

ؤط بلشَيت.ُابَيت ف وطةسةكيية ا  كشدُةكة هةاطتةثَيويظتة ئاِس ةسًا ظت و توُا و  هةشةكىئاطت توُا
ِذاَهةكيٓةطتي ى باشى هَيذةكةوَيتةوة و اطكشدُى باطتة. ئاِساُذا ّبةكاُىً  اطتةكشدُى ئاِس ئةجنًا
ِذاَهةك خشاث ابَيت ى()(بةستةن) اُذاهة ديذطاو دُيابيِىً   .باشىُ 

ؤطتا وا  ةكاْيداواكاس       ًا ةكاتطادةْ و ثَيويظتةً  ِذاَهةكاْ وةن ئَيٌة  ،ٓةطتُ  كةً 
ِذاَي صؤس هة طةوسةكاْ جياواصتشة. ًِذاَي ذةص دةكات  ضوُلة بريدةكةُةوة. خةياَهلشدْ و دُيابيِىً 

ةًوو شتَيمٓةًوو شتةكاْ بؤ خ بلات و جؤسَيم هة ئريةيى تَيذا ضةكةسة  ؤى بَيت و خاوةُذاسىٓ 
ؤشياْ  ثَيويظتة ًاًؤطتا ةطةسبؤية هدةكات.  ِذاَهةكاْ بَيت و فةسًا َ ِسةفتاسةكاُىً  ئاطاداسى طةسجة

ؤشلشدَُيم خاَهى الواص و خشاثى هَيذةكةوَيتةوة، ئةًة ةس فةسًا  ٓ ْ ُةكات. ِذاَهةكا ذةىً  ط بؤ ئاِي
ابَيت  .باطُ 

                                 
) )  ( ى عةسةبى و )وآلًذاُةوةى ئاًارةيى( ئةَ وشةية هةبةساُبةس وشةى )اطتحابة( :بةستةنResponse.ئيِطويضى بةكاس ٓاتووة ) 
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 ٓوُةسى بة َٓيَولاسى طوصاسشتى
 

ةِسةتى هةخؤدةطشَيت ئةَ تةوةسة كؤًةَهَيم دةطتةوارةو       بؤ  ، كة ثَيويظنتيةكةى ِب
يطاسكَيصاْ بجَيبةجَيلشدْ و د  ُ وُةسى  ٓ ِذاَي  ٓؤىة ةسبِشيّ بة  ً ئةو وَيِةيةى

ا دةيلَيصَيت هة ثؤهذاو  وُةسييةكاْ بة دةطتتوُا ةييةٓ  ذَيَِيت هة ِسَيطةى ضاالكيية كاسًا
َ تةوةسةوة. ةكة هة ِسَيطةى ئة ْ و ضاسةطةسكشدْ و دةوَهةًةُذكشدُى وُا  كشداسييةكا

 
َ تةوةسة طىَ بابةتى طةسةكى هةخؤ دةطشَيت:  ئة

 
 ثةيوةُذى هة َُيواْ َٓيَوةكاُذا. -1
 ثةيوةُذى هة َُيواْ ِسةُطةكاُذا. -2
 واْ شَيوةكاُذا.ثةيوةُذى هة َُي -3

 

 ْ ْ ثَيصثَيصبيِى دةكشَيت قوتابييةكا ُاكاُيا َ تةوةسة توا  لةوَيت وةن:بدواى تةواو بووُى ئة
 

 َهةى َٓيَوةكاْ ِسَيلذةخات هة طشوشتذا.وجو -
 ِسةُطةكاْ دةطوجنَيَِيت هةطةَي طشوشتذا.  -
 وَيِةى ئةو شَيواُة دةكَيصَيت، كة هةطةَي تواُاكاُى خؤيذا دةطوجنَيت. -
 خووة شياوةكاْ ٓةُطاو بَِيّ. تا بةسةو ،ِسةفتاسى باط دةُوَيِّ -
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 واُةى يةكةَ
وُةسى تةوةس:  ىٓ   .ٓيََولاسىبة  دةسبشِِي
 طشوشت بابةت:

ة 6كاتى دياسيلشاو:   وُا
 

اًؤطتا:  ئةسكىً 
ؤطتا         ِذاَهةكاْ بة شةْ و كةو دةكات هة ثَيصةكى هة ًًا ةكةدا كوستة باطَيم هةطةَيً  باسةى وُا

ةوة كةًَيم هةطةَي  ياسى هةباسةى ئةَ ثشطياسُا طة، طشوشت(، دواى سِاظةكشدْ و ئاَهوطؤِسى صُا )رِي
ةوة: ْ مبيَِ  ًِذاَهةكا

 ريِطة ضيية؟ -
 طوودةكاُى ثان ِساطشتِى ريِطة ضيية؟ -
 طشوشتٌاْ خؤشبوَيت؟طشُطة بؤضى  -
 ريِطةى ثِش داسو دسةخت و طةوصايى بؤ ئَيٌة ضةُذ طشُطة؟ -
 ت داسو دسةختةكاْ بصلَيِني و طوَهةكاْ هَيِةكةيِةوة؟بؤضى ُابَي -
  طوودةكاُى طشوشت بؤ طياُذاساْ ضيية؟ -

ةو هةئةًةو ضةُذيّ ث ِذاَهةكاْ ثَيلةوة طفتوشطياس هة ثؤهةكةدا بووسريَِ  ً ْ، وةن طةَي طؤى بلة
يطاسكَيصاْ. ادةكشدَُيم بؤُ   خؤئًا

ةى ك هَيلبةطنت و ثَيلطشتّ:  ةكة ببةطتةوة بة وُا  وسدى بابةتى )طوُذ(. وُا
ةيةدا طوودى بة  دةطتٔاتوو هةَ وُا

 

ياسييةكاْ:  طوودة صُا
      ْ ْ. شَيوة جياواصةكا َيَى و ِسووةكاْ دياسيذةكة ٓيََولاسى قوتابييةكاْ باط دةبَيت و ئاسِاطتةىٓ 

ةس يةكَيم هةَ  ْ...(، فَيشدةبَيت بؤٓ  دةُاطِةوةو جياكاسى دةكةْ )دسةخت، خاُوو، شاخ، ئاو، ئامسا
يََولاسى تايبةت بلَيصَيت و جياواصيياْ دةكات. قوتابييةكاْ  ةٓ  ةبيِشاوةكاُياْ وَيِة خةشَيوُا ياَهييةُ 

ةى سِاطتةقيِةى بيِشاو.  هة ال دةبَيتة ويَِ
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ةييةكاْ:  طوودة كاسًا
ّ و ِسووثةِسى وُو طةشةى هةشةكيياْ باط دةبَيت و قوتابييةكاْ       اشليَِ  ُ كى قةَهةًةكاُياْ

ى دةئيََوِةوة.  ّ و بة ثان و خاويَِ ادسِيَِ يََوكاغةصةكةُ  لاسى )ضةًاوة، هةكاتى وَيِةكَيصاُذا فَيشىٓ 
اُى كةسةطتة جياواصةكاْ صؤستش  ةيياْ هة بةكاسٓيَِ ة، دسَيز، كوست...( دةّب و كاسًا سَِيم، خواس، كةوُا
ّ بة  ابةطنت و ضةُذيّ ِسةُطى جياواص بةكاس دةٓيَِ اُى يةن ِسةُطُ  ا ثصت بة بةكاسٓيَِ دةبَيت و تةُٔ

َيت ثاُتايى وَيَيى شَيوة طشوشتيية بيِشاوةكة. دةث ِةكة ثشِبلاتةوة بةو شَيوةيةى دةياْ بيَِيت و توُا
ْ ثَيذةكات.   ٓةطتيا

 
ييةكاْ:  طوودة ويزدُا

طةو ثاساطتِى ريِطة تَيذةطةْ و دةصاُّ        كة ثَيويظتة ثاسَيضطاسى  ،قوتابييةكاْ هة طوودةكاُى رِي
ةبَيت ئَيٌ  ُ ْ. فَيشدةّب ئةطةس طشوشت يني هة داسو دسةخت و طةوصايى بلة اتوُا  ُ ٓةواى ثان ة

ني ئَيٌةوٓةَهٌزيّ اتوُا ةسوةٓاُ  ْ و باَهِذةكاْ بة ئاطوودةيى  .ٓ   .بزيّطياُذاسا
 

 كةسةطتةى بةكاسَٓيِاْ:
 .A4ياْ كاستؤُى طجى  A4كاغةصى طجى  -
 ياْ ًاجيم. ،ياْ ثاطتيوى ضةوس ِسةُط،قةَهةَ  -
 ياْ داو، دواى تةواو بووُى واُةكة ثَيصاُطةى ثؤي بؤ ًِذاَهةكاْ بلةوة. ،دةصوو -
 

ظتة ثَيصةكييةكاْ َيضْا و توُا  :سِٓا
وُةس ضةُذ        ٓ ةى ًاًؤطتاى وُا ى ضاالكيية طةسةكييةكة، ثَيويظتة  ثَيض ئةجناًذُا

ى ض َيَِيتةوة هة ِسَيطةى ئةجناًذُا ْ ٔب ِذاَهةكا ياسييةن بة بريً   ةُذ ضاالكييةن:دةطتةوارةو صُا
 

 .ى تَيذا بةكاسبَٔيَِّٓيَوى ِسَيلى كوست و دسَيزو  وَيِةى ضةُذ شَيوةيةن بلَيصّ -
 .ى تَيذا بةكاسبَٔيِّوَيِةى ضةُذ شَيوةيةن بلَيصّ َٓيَوى خواسوخَيض و بةسصو ُضً -
 دةدؤصيِةوةو ٓةطتيياْ ثَيذةكةيّ؟ هة كوَيى ثؤهةكةًاُذا ئةَ جؤسة َٓيآلُة -
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 ئاًادةكاسى:بِشطةى 
َيَى و شَيوةكاُى دة        ٓ ياسى هة طةس ؤطتا تَيبيِى و صُا ًا  ً ْ سوبةس بؤ وثَيويظتة قوتابييةكا

ْ...( شيبلاتةوةو ْ، ثَيذةشت و شةثؤىل دةسياكا ْ، شاخةكا ْ، داسةكا ياسى  هة باسةى )خاُووةكا صُا
ةس يةكَيم هةَ بابةتاُة ،بؤياْ ِسووُبلاتةوة تةواويياْ ثَيبذات و يََوى جؤساو جؤس  كةٓ  ثَيويظتيياْ بةٓ 

ْ،ٓيََوى باسيم، ) دةبَيت وةن: ِذاَهةكاْ كةسةطتةى جياواص  ثا ئةطتووس، تةُم، ضةًاوة...(. ثَيويظتةً 
ّ بؤ كَيصاْ و ِسةُطلشدُى شَي يَِ اجيم، وة جياواصةكاْ )قةَهةَ ِسةُطبةكاسٔب  ً ، ثاطتيوى ضةوس،

ِذاَهةكاْ تشطي ذاً  ةطت كاغةصى طجى(، هة ئةجنًا ظتى خؤياْ تاقيذةكةُةوةوٓ  اْ دةشلَيت و توُا
ى و دَهخؤشى دةكةْ و ضاسةطةسى ئةو كَيصاُةط دةكةْ يطاسكَيصاُةكةدا دَيتة  ،بة ئاسًا كة هةكاتىُ 

ةيى ُوىَ بة ْ باط دةبَيت و كاسًا اى كاسكشدُيا ْ. هة كؤتاييذا توُا ّ. سَِيطةيا  دةطت دَيِ
 

ى قوتابييةكاْ:  ٓاُذُا
ةُذَيم        ؤطتآ  ةى ِسةُطاو ِسةُط ًًا ِذاَهةكْا دةدات ويَِ ىً  وُةسى،  ثيصُا ةى طشوشت، تابوؤىٓ  )ويَِ

)ْ ِذاَهةكا  ً طةى دةوسوبةسى ةى رِي ْ، ويَِ كة كاسيطةسى سِاطتةوخؤ هةطةس بريؤكةى  ،كاسى قوتابييةكا
 .دسوطت دةكات ًِذاَهةكْا

 

ة كشداسييةكة:  ُاطاُذُى يةكةى وُا
ةى )ٓيََوى        يََوَيلى توُذو جَيطريةو بة سَِيلى دةكَيصشَيت. ويَِ  (1 -1سَِيم )توُذ و تيز(:ٓ 

ياْ و  ةسَ وُ  ةسًةو بة شَيوةى هوهجَيض دةسدةكةوَيت وُ  يََوَيلى ضةًاوةىُ   ٓ:)َ ةس ٓيََوى ضةًاوة ُ)
ةى )هة كاتى طةيشكشدُيذا سَِيلجؤشة و  اكات. ويَِ  ُْ ةساطا  (2 -1ضاوٓ 

ةبة يََوةكةيةٓيََوى تةُم:ً  يََوة ِسَيم ،طت هة ثاُىٓ   َٓ اسَِيم بَيت.  ،جا ئة  ُْ  يا
 
 
 
 
 
 

ٓيََوى سَِيم هة ِسووةكى كَيويذا1 -1ويَِةى ) ٓيََوى2 -1ويَِةى )            (  َ و (  ًاوة هة طوَهذا ُةس  ضة
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 َٓيَى
ةَهطشى كؤًةَهَيم واتاى جؤساوجؤسة ةوٓ  يََوى ثاْ ،َٓيضى دةسبشِِي   ئةطتووسياْ  ،ياْ باسيم ،وةنٓ 

ةى ) يََوى سَِي ،(3 -1ويَِ اوةسؤكى تايبةت بة م و ضةًاوة،يآْ  َيآلُة  واتاوُ  خؤياْ  ٓةس يةكَيم هةَٓ 
َيضو اطلييةوة بؤ درواسو هة  ٓةية.ٓ  يية، هةُ  َيَى طِووسياُْ  اكاُىٓ  ةشة توُا ُةسًييةوة بؤ ِسةق. هة وُا

ةسَ و ئاَهؤصبَيت ةس هةبةس ئةوةش ،ياْ سَِيم و ِسةق بَيت ،ٓيََوةكةُ  ة ياْ بةَٓيضو شَوةراوو تَيم ئاآلوبَيت،ٓ 
ةى )ِسةخِة وُةسيية وةن ويَِ ضيِةى كاسىٓ  َيىَ ِب ْ وايةٓ  وُةسى  ثَييا ىٓ   (.4 -1طشُا

َيَى ضيية؟   ٓ ْ، دةصاُّ ةدا ِسةت بوو ِذاآلُةى بة صاسؤخُا  ً ْ ئةو ضوُلة خاَي و سِاطتةَٓيَى و شَيوةيا
ةسًرت ِسةفتاس بلات و ئةوة خوَي ؤطتاُ  ًًا ْ، ثَيويظتة  ةبوو ةدا ِسةتُ  ِذاآلُةى بة صاسؤخُا ِذُووة. بةآلَ ئةوً 

َيت ٓاو ،بضُا ييةو   ُ وُةسييْا ِذاَهةكْا ثَيصيِةيةكىٓ   ً ِذاَهةكْا بلات، تا كاكة  ً سى تةواو ثَيصلةط بة
ُا هةشةكى و عةقَو يْا بةطةِس خبةْ هة رَيش ضاودَيشى ئاطتَيلى بةسصى خةياَهلشدْ ئةجنَا بذةْ و توا يةكُا

ؤطتادا.      ًًا

ةى )         يََوى باسيم و ئةطتووس                     3 -1ويَِ ةى )   (ٓ  وُةسيية4 -1ويَِ ًاى كاسىٓ  ة َيىَ ِب  ٓ) 
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 وةاًاجنى فَيشبووْ و فَيشبووُى كشائ
 

 طووتِةوةى ِساطتةوخؤ واُة -1
ُى وَيِةيى ِسادةكَيصَيت و ثيصاًاًؤطتا هةثِش ضةُذ فالط كاستَيلى  - أ

و جؤسى َٓيَوةكاُى هةطةس ُةخصَيِشاوة )َٓيَوى  قوتابييةكاُى دةدات، كة شَيوة
 (5 -1وَيِةى )ِسَيم، ثاْ، باسيم، ضةًاوة، وَيِةى طشوشت و ريِطة(.

طةسةتا ًاًؤطتا ضةُذ وَيِةيةكى شَيوة جياواص دةخاتة بةس ضاوى  - ب
س هة شَيوةى ثاُؤِساًا منايض دةكات، تا َٓيَى قوتابييةكاْ و منايصَيلى وَيِةدا

 ( 6 -1و شَيوة جياواصةكاْ باشرت بطاتة قوتابييةكاْ. وَيِةى )
    

 
 
 

 
               

َٓيَى5 -1ويَِةى )                ى  ةُذَيم  هة جؤسةكُا ىئاِس( 6 -1ويَِةى )                (ٓ   ٓيََوى باسيم و ئةطتووس  اطتةكُا
 

 ثشطياسَيم بلة:ضةُذ  - ت
ئةطةس َٓيَوة ِساطت و ضةًاوةكاْ ًشؤظةكاْ بّ، ثَيت خؤشة تؤ هة كاًيياْ  -1

 بيت؟ بؤضى؟
هةطةس شةقاَ و كؤآلُةكاْ دةياْ بيِيت ئةو َٓيَوة باسيم و ئةطتووساُةى  -2

 بيأَُيِةوة بريخؤت، ضيت بيِيووة؟ شَيوةكاُياْ باس بلة.

 ،كَيصاُى ضةُذيّ شَيوةى جؤساوجؤساطتة دةكات بؤ ًاًؤطتا ًِذاَهةكاْ ئاِس - ث
 كة ضةُذيّ َٓيَوى ثاْ و باسيم و ئةطتووسو ضةًاوةى تَيذابَيت. 

 فَيشبووْ هةِسَيطةى ضاالكييةوة -2
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قوتابييةكاْ هة طةَي ًاًؤطتاكةياْ دةضِة دةسةوة بؤ ُاو طشوشت و ريِطةى  - أ
تةًاشا  (7 -1، تا دسصو قَويصاُى صةويية دَيٌةكاسةكاْ وَيِةى )دةوسوبةسيياْ

كة ضةُذيّ َٓيَوى جؤساوجؤسى دسوطت كشدووةو ضةُذيّ شَيوةى تش  ،بلةْ
بةسدو قةدو ِسةطى ِسووةكةكاْ، شَيوةى )هة ِسَيطةى طةيشكشدُى كة  ،ببيِّ

(دا ٓةطتى ثَيذةكةْ و ئاطتى تةالسو شوَيِة طصتييةكاْ، صيِذةوةسةكاْ...
وَيِةى حيا دةكةُةوة. لَيص دةكاتةوةو شَيوة جياواصةكاُيض هجواُِاطيياْ بةس

(1- 8) 

ةى )      ةى )7 -1ويَِ يََولاسى قَويصاُى صةوى                     ويَِ يََولاسى باَهى ثةثووهة     8 -1(ٓ   ٓ) 
ًاًؤطتا طفتوطؤ هةطةَي ًِذاَهةكاُذا دةكات هةباسةى ئةو َٓيَولاسى و شَيواُةى  - ب

 هة طشوشت و ريِطةدا ديتووُى.

 ياس دةكات، هةواُة:ًاًؤطتا ٓةُذَيم ثشط - ت

 ( دا ٓةية؟6 -1هة وَيِةى ) جؤسو شَيوةى ئةو َٓيآلُة ضؤُّ، كة -1

ثؤي  ىضةُذ َٓيَوَيم بلَيصّ هة ٓةوادا، ثاشاْ ئةطةس ًِذاَهةكاْ هةدةسةوة -2
بووْ، با هةطةس مل، ياْ هةطةس خؤَي َٓيَوى ِسَيم و ُاِسَيم و ضةًاوة بلَيصّ، 

 اْ بة قةَهةًةكاُياْ بَيت.اْ بة ِساطتة، يةطةس بة ثةُضة، يجا ئ
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ْ هةِسَيطةى طشوثلاسى:-3  فَيشبوو
( قوتابي و 6 -4ًاًؤطتا قوتابيةكاْ دابةط دةكات بةطةس طشوثى بضووكى ) - أ

 ٓةس قوتابيةكيض ئاصادة دةضَيتة كاَ كؤًةَهةوة.

ُاو هة طشوثى يةكةَ دةَُيت َٓيَوة ِساطتةكاْ و طشوثى دووةَ ُاوى َٓيَوة  - ب
ضةًاوةكاْ دةبَيت و طشوثى طَييةًيض ُاوى َٓيَوة ئةطتوسةكاْ دةبَيت و طشوثى 

 ُاوى َٓيَوة ثاُةكاْ دةبَيت.ضواسةًيض 

ٓةس طشوثَيم هة طشوثةكاْ، شَيوةى طشوثةكةى دسوطت دةكات هةِسَيطةى )ٓةويشى  - ت
(، ثاشاْ ٓةس طشوثَيم طفتوطؤ هةباسةى شَيوةو 9 -1ِسةُط( وَيِةى ) ِسةُطاو

كة دسوطتى دةكةْ و ًِذاَهةكاْ طةسثصم  ،َٓيآلُة دةكاتئةو ةو شَيوجؤسى 
َٓيَوةكاْ،  بؤ كَيصاُى دةكشَيّ هةطةس ئةو كةسةطتة فَيشكاسيياُةى بةكاسى دةَٓيِّ

َيم تايبةمتةُذى شَيوةكاْ وةن )ِساطتة، ِسؤَهة، تريؤن...(. ثَيويظتة ٓةس طشوث
بطؤِسَيت، تا دةطاتة ئةو شَيوةيةى، كة ُاوى طشوثةكةيةتى. ثاشاْ ًاًؤطتا ئةَ 

 ثشطياساُة دةكات:

 (11 -1شَيوةى َٓيَوى دسةخت ضؤُة؟ وَيِةى ) -1
َٓيَوة باسيلةكاْ كةوتوُةتة كوَيى   -2

 دسةختةكة؟
 َٓيَوة ثاُةكاْ كةوتوُةتة كوَيى دسةختةكة؟ -3

 
 
 

                                      

 
ةى )                    ةى )9 -1ويَِ ةويشى ِسةُطاو ِسةُط                  ويَِ  ( شَيوةى دسةخت11 -1(ٓ 
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 ٓؤكاسةكاُى فَيشكشدْ
 كةسةطتةى خاو: 

ةُذَى كةسةطتةو ثَيذاويظتى دةبَيت،         ٓ ى ئةَ ضاالكيية ثَيويظتٌاْ بة ذُا وةن بؤ ئةجنًا
َ ِسةطاس، سِاطتة َ ِسةُط، كاغةصى طجى، قةَهة ةويشى ِسةُطاوِسةُط، ثاطتيوى ضةوس، قةَهة (ٓ). 

 ٓؤكاسى ِسووُلاسى:
ةى ِسووُلاسى، تابوؤى فَيشكاسى،        ْ، ظيذيؤ، فيوٍ هةباسةى بابةتةكة، وايت بؤسد، ويَِ تةهةفضيؤ

ى ةى جؤساوجؤس، كؤًجيوتةس، طةسدُا ى فَيشكاسى، ويَِ ى طةشت. ثِشؤطشًا  ثَيصاُطةو طاصدُا
 

 ضاالكيية جَيبةجَيلاسييةكاْ:
يََوةكاْ دةُاطّ )سَِيم، ضةًاوة، باسيم، ئةطتووس( و  ضاالكى يةكةَ:  ٓ قوتابييةكاْ تايبةمتةُذى

ْ هة طشوشتذا دياسي دةكات.  شَيوةى ئاسِاطتةكةيا
َوة ًاًؤطتا طفتوطؤ دةكات هةطةَي ًِذاَهةكاْ هةباسةى تايبةمتةُذييةكاُى َٓي -1

ِساطت و ضةًاوةكاْ و دةطتِيصاُى جؤسى ئاِساطتةكاُياْ هة طشوشتذا دةكةيّ 
هة ِسَيطةى: ٓةًةِسةُطى هة ئةطتوسيذا )ئةطتوس، ئةطتوستش، ئةطتوستشيّ(، ئةَ 
شَيواصى كاسكشدُة دوباسة دةكةيِةوةو بؤشايية بة جَيٌاوةكاْ ِساظة دةكةيّ و 

 هةطةَي ئةو شَيواُةى هة طشوشتذا ٓةْ: شَيوةكاْ ثَيلذةطشيّ و هَيلياْ دةضوَيِني
ياْ هيٌؤ، تةوُى جاَهحاَهؤكة،  ،هةتة ثِشتةقاَي(، 11 -1صيِذةوةسةكاْ وةن وَيِةى )

َٓيَوى شةًةُذةفةس، طتووُى كاسةبا... ئةَ ُاطني و كاسة هةِسَيطةى ثيصاُذاُى 
ٓؤكاسةكاُى فَيشكاسى، ياْ طةسداُيلشدُى ثَيصاُطةو طةهةسيية ٓوُةسى و 

ةتِؤطشافييةكاُةوة ئةجناَ دةدسَيت، تا قوتابييةكة بةباشى شَيوةى َٓيَوةكاْ و ئ
تايبةمتةُذييةكاُياْ بِاطَيتةوةو 
دُيابيِى و ئاطتى خةياَهلشدُى 

 فشةواْ بلات.

ةى )                                      (11 -1ويَِ
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َٓيَوة ِساطت و قوتابييةكاْ وَيِةى ئةو شَيوة جياواصاُة دةكَيصِةوة، كة  -2
ضةًاوةكاُى تَيذاية، وةن 
ئةو َٓيآلُةى هة ًاطيية 
جؤساوجؤسةكاُذا دةبيِشَيّ. 
قوتابى قةَهةَ ِسةُط و 
كاغةصى طجى بةكاس 

 (.12 -1دةَٓيَِيت.وَيِةى )

 ( )ئؤطا( وَيِةى ًاطى كَيصاوة12 -1وَيِةى )                                         

ظت :هَيلبةطنت و ثَيلطشتّ ةى صُا ةية ببةطتَيتةوة بة وُا اًؤطتا ئةَ وُا  ً بابةتى  2ثَيويظتة
 .()خؤطوجناُذُى طياُةوةسْا

بة قةباسةى جياواص، بة ًةبةطتى ثَيذايطشى و  كَيصاُى باصُة ضاالكى دووةَ:
 ًتٌاُة بةخؤكشدْ و داُبةخؤداطشدْ.

اْ، ياْ باصُةكى جياواص بةو ًةسجةى ةوَيِةى باصُة، ياْ ًاطى بلَيصة بة قةباس -
ثاشاْ باصُة هةُاو باصُةدا بلَيصة، ياْ باصُةكاْ  ًاطييةكاْ بةسيةن ُةكةوْ،
و بة دَهى خؤت وون هةُاو باصُةى طةوسةدا بلَيصةيةكرت بِشبّ، ياْ باصُةى بض

ضى بة ئَيظتا هة بةساُبةس ئةو شَيواُةى كَيصاوتّ ٓةطت رًاسةياْ دياسيبلة. 
 دةكةيت؟

ُةكاْ ًشؤظ بَيت، ياْ كؤًةَهة ًشؤظَيم بّ و بة ثةسط و بآلوى واى دابَِى ئةطةس باص -
 وةطتابّ، وَيِةكة ضؤْ دةبيِيت؟
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شؤظ بّ، ئةَ ئةطةس واى دابَِيّ باصُة بةيةكذا ضووةكاْ، ياْ هةُاو يةكةكاْ ً -
بيت؟ بؤضى؟ وةن  ثَيت باشة تؤ هةكاَ جؤسة باصُاُةؤْ دةبيِيت و شَيوةية ض

 صاُياسى بؤ ًاًؤطتا )وةن ئةوةى دوو ًشؤظ باوةط بةيةكذا دةكةْ(.
 رتيّ باصُة هة خؤت بةو كةطة بضووَيِة، كة ًتٌاُةى ثَيذةكةيت. ُضيل -
 ذةوَيت ضةُذ بَيت؟وسى َُيواْ خؤت و ئةو كةطةى خؤشتذةص دةكةيت دو -
 ةُطى بلة.ئةو باصُةيةى بةخؤت ضواُذووة بةو ِسةُطةى ثَيت جواُة ِس -
هةطةَي ٓاوِسَيلةت بلةوة طفتوطؤ هةباسةى ئةو وَيِةيةى كَيصاوتة، ياْ ئةو  -

 ًشؤظاُةى كَيصاوتّ، ثَيصى بَوَى بؤضى كَيصاوتة؟ 
 ٓةطتت ضؤُة بةساُبةس ئةو ًشؤظاُةى ًتٌاُةياْ ثَيِاكةيت؟ بؤضى؟ -
ضةُذ باصُةت كَيصاوة؟ بؤضى ئةوةُذةت كَيصاوة؟ ياْ ٓةس خؤت ذةصتلشد  -

 ياْ ئةوةُذةبّ؟رًاسة
 رًاسةى ئةو ًشؤظاُةى ًتٌاُةياْ ثَيذةكةيت ضةُذْ؟ -
ياْ ًةتشطيذاس هة  ،ياْ بضوون، ياْ َُٔيِييةكى طادة ،ئايا َُٔيِييةكى طةوسة -

 ئةَ َُٔيِيياُةت ٓةبوو بة كَيى دةَهَييت؟ ئةطةسدَهتذا ٓةية؟ ئايا 
ى بَوَيني؟ ئايا ٓيض ثَيويظتة كةى َُٔيِييةكامناْ ئاشلشا بلةيّ؟ وا باشرتة بة كَي -

ٓؤكاسَيم ٓةية، تا َُٔيِى كةطاُى تش ئاشلشا بلةيّ؟ كةى دةبَيت ئةو كاسة 
 بلةيّ؟

ضى بةو كةطة دةَهَييت، كة هَيت توِسةبووة؟ هةطةس ئةو َُٔيِيية تايبةتييةى  -
؟ ئايا ثَيى دةَهَيت هةبةس بةسرةوةُذى ئةو ئةَ كاسةت كشدووة؟ ئاشلشات كشدووة

 ياْ ضى؟ 

 طشُطرتيّ ئةو طؤِساُلاسيياُة ضني، كة هة وةسصى ثاييضدا ِسوودةدات؟
 دسةختةكاْ هة وةسصى ثاييضدا ضؤُّ و ضياْ ىَل بةطةسدَيت؟ -

لاسيياُة دةكات، كة بةطةس قوتابييةكاْ طفتوطؤى ئةو طؤِساُ ًاًؤطتا هةطةَي -1
ة دسةختةكاُذا ٓاتووْ، بةٓؤى ٓةَهوةسيِى طةآلكاُيياْ، ثاشاْ ثَيويظتة ئةو

بؤ قوتابييةكاْ ِسووْ بَيتةوة، كة دواى وةسيِى طةآلكاْ الطم و قةدو باسيلى 
و ئةطتووسى داسةكاْ دةسدةكةوْ و ًِذاَهةكاْ جياواصيياْ بلةْ. هة ٓةًاْ 
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كاتذا ثَيويظتة ًِذاَهةكاْ ٓةطت بةوة بلةْ، كة ٓةُذَيم هة دسةختةكاْ 
ْ و ٓةُذَيم هة دسةختى طةآلياْ ُاوةسَيت هة وةسصى ثاييضدا، وةن داس صةيتو

 جواُى.
وَيِةى ئةو داساُة دةكَيصّ، كة طةآلكاُياْ ُاوةسَيت بة َٓيَولاسى قوتابييةكاْ  -2

، ثَيويظتة ًِذاَهةكاْ بؤ جاسى دووةَ ئاطاداس بلشَيِةوة هة هة وةسصى ثاييضدا
جؤسى َٓيَوةكاْ )ثاْ، باسيم، تةُم، ياْ ئةطتووس(، هَيشةدا ًِذاَهةكاْ بريياْ 

َيتةوة، كة قةد هة الطم ئةطتوستشة. قوتابييةكاْ قةَهةَ ِسةُط، ياْ دةكةو
وس، ياْ ًاجيم، ياْ بة كاغةصى ِسةُطاوِسةُط )كؤالد( بةكاس ثاطتيوى ضة

 دةَٓيِّ.
 
 

اَهةوة بؤ قوتاخباُة دةضّ. :ضاالكى طَييةَ َيآلُةى هةً   سَِيِشةوى ئةوٓ 
( كةطى ِسَيلذةخات و 6ياْ  4ًاًؤطتا قوتابييةكاْ هة شَيوةى كؤًةَهةى )  -1

 قوتابي طةسثصم دةكشَيت هةو كؤًةَهةيةى ٓةَهى دةبزَيشَيت. 
 ًاًؤطتا هة قوتابييةكاْ دةثشطَيت: -2
 ئايا ثاُى ٓةًوو جادةكاْ وةكو يةكّ؟ بؤضى؟ -
 جياواصى ضيية هة َُيواْ جادة طةسةكييةكاْ و جادة الوةكييةكاْ؟ -
 طشُلرتيّ ئةو تايبةمتةُذيياُة ضني، كة جادة طةسةكييةكاْ ٓةياُة؟ -
 هة ِسَيطة بةطرتاوةكاُذا ببجةِسيِةوة؟   ضى دةكةيّ ئةطةس مباُةوَي -
 بؤضى دةبَيت ثَيض ئةوةى بجةِسيِةوة طةيشى ِساطت و ضةثى جادةكة بلةيّ؟ -
 طوودى ُيصاُةكاُى ثةِسيِةوةو طَوؤثى ثةِسيِةوة ضيية؟ -
توطؤ هةطةَي قوتابييةكاْ دةكات، هةباسةى جادةو جؤسةكاُى ًاًؤطتا طف  -3

جادةوة، بؤ ئةوةى قوتابييةكاْ جياواصى بلةْ هة شَيوةو جؤسى ِسَيطاُذا، ثاشاْ 
هة َُيواْ ًاًؤطتاو قوتابييةكاُذا ثَيلةوة ِساظةى بابةتةكة بلةْ، بة تايبةت 

ةيةكى ِساطت و ياطاكاُى ٓاتووضؤو بةكاسَٓيِاُى شؤطتةو شةقاًةكاْ بة شَيو
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دسوطت و ِسَيٌِاييةكاُى ٓاتووضؤ ثةيِشةو بلةيّ و وةدوو كةطة طةوسةكاْ 
 بلةويّ، تا هةكاتى ثةِسيِةوةدا تووشى ثَيلاْ و ئاصاسُةبني.

ثَيلةوة وَيِةيةن بلَيصّ، كة دةسبِشى  ٓةًووثَيويظتة قوتابييةكاُى كؤًةَهةكة  -4
َيطةو شةقاَ و شؤطتةكاْ بلَيصّ هة قوتاخباُةوة بؤ ًاَهةوة، ِس وُةوةياْ بلاتضو

و ُيصاُةكاُى طةس ِسَيطة بة تةواوى ثيصاْ بذةْ و جياواصى بلةْ هة َُيواْ َٓيَوى 
شةقاًة طصتييةكاْ و شةقاًة الوةكييةكاْ، هة ِسَيطةى َٓيَوى ثاْ و َٓيَوى باسيم و 

كَيصّ: جؤسةكاُى تشى َٓيَوةكاْ. قوتابييةكاْ وَيِةكة بة يةكَيم هةَ كةسةطتاُة دة
ًاجيم، ياْ ثاطتيوى ضةوس، قةَهةَ ِسةُط، و كاغةصى طجى هة جؤسى 

 بةكاسدةَٓيِّ. طٍ(71×111)
 
 

 

 ٓةَهظةُطاُذْ
ةًاكاُى جَيبةجَيلشدْ. ةَهظةُطاُذُى ِب ةَهظةُطاُذْ:ٓ  اجنىٓ   ئًا

اَهةوة بؤ قوتاخباُة. ْ هةً  ى فَيشكاسى: ئاسِاطتةى سَِيطاكا  ئةجنًا
ةَهظةُطاُذْ: شاصةكاُىٓ  ةَهظةُطاُذْ. ئًا  ثةيزةىٓ 

 

 
ةًاكاُى جَيبةجَيلشدْ ةَهظةُطاُذُى ِب ْ، بؤ ٓ  شخاُذ  ثةيزةىُ 

 صؤس باط باط ثةطِذ ثَيلٔاتةكاُى جَيبةجَيلشدْ
ْ كشد. يََوةكا  ْٓ َيوا ْ بة جياواصى و ثةيوةُذىُ      ٓةطتيا

ْ كَيصا.  ْ وئاسِاطتةكاُيا يََوة جياواصةكا ةىٓ      ويَِ
ةكاُيادا كَيصا.شَيواصى ِسؤيصنت و  ْ هة ويَِ     ئاسِاطتةكاُيا

ْ هة بابةتةكة دةكشد.     بة ثةسؤشةوة طوصاسشتيا
ْ ثَيصلةشى يةكرت دةكشد هةكاتى كاسدا.     ٓاوكاسييا
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 ٓةُذىَ ضاالكى جؤساوجؤس: 
ى ضةُذ ضاالكييةن ذُا  طتى دةوَهةًةُذكشدُى بابةتةكة:بةبةًة ئةجنًا

وَيِةى ريِطةى دةوسوبةسياْ بة بةكاسَٓيِاُى َٓيَوى جؤساوجؤس  ،قوتابييةكاْ -
بة بةكاسَٓيِاُى  ،)قوتاخباُةكةَ، ياْ ِسيضبووُى بةياُيياْ(، بؤ منووُة:دةكَيصّ

 كشاو.ئاًادةِسةُطى ثاطتيى، ياْ ًاجيم، هةطةَي بةكاسَٓيِاُى كاغةصى طجى 

دةكَيصّ و َٓيَوى ةسياْ وَيِةى ريِطةى دةوسوب بة شَيوةيةكى ئاصادقوتابييةكاْ،  -
بةطتى )كؤكشدُةوةى قوتووى بةتاَي بة ًة بؤ منووُة: جؤساوجؤس بةكاسدةَٓيِّ

 بة بةكاسَٓيِاُى ِسةُطى ثاطتيى و كاغةصى ِسةُطاوِسةُط. ثاساطتِى ريِطة(

 
ى ضةُذ ضاالكييةن بة  طتى ضاسةطةسكشدُى كَيصةيةن:بةًة ئةجناًذُا

طتى بريَٓيِاُةوةو كَيصاُى َٓيَوى ِسَيم بةبةًة قوتابييةكاْ وَيِةى كؤالسة دةكَيصّ -
و ضةًاوة هة ُيطاسةكةدا. قوتابييةكاْ ِسةُطى ًاجيم، ياْ ثاطتيى، ياْ قةَهةَ 

 (13 -1ِسةُط بةكاسدةَٓيِّ هةطةس كاغةصى طجى.وَيِةى )

 

 
  

 

  
 
 
 
 

ةى )                           يََوى ِسَيم و 13 -1ويَِ اُىٓ   ضةًاوة هة كَيصاُى كؤالسةدا.( بةكاسٓيَِ
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صى دةكةْ هة َُيواْ قوتابييةكاْ وَيِةى دسةختى جؤساوجؤس دةكَيصّ و جياوا -
بؤ منووُة )دسةختى طوَيض، ياْ دسةختى ثِشتةقاَي، ياْ ٓةسًَى(  .تةكاُذادسةخ

جياواصةو  قةدوو الطةكةكاُياْى َُٓيَوةكا ٓةسيةن هةَ دسةختاُة شَيواصى
بلاتةوة، ةكاُةوة قةدوو الطلةكاُياْ هَيلحياْ هة ِسَيطةى َٓيَوثَيويظتة ًِذاَهةكا

قةدةكةى صؤس طةوسةتشة هة قةدى داس ثِشتةقاَي. بةَ  (14 -1وَيِةى ) واتة داس طوَيض
ٓةطت  واصييةكاْ بة ئاطاُىاشَيوةية قوتابييةكاْ جياكاسى دةكةْ و جي

كشدُةوةى ة دى، كة بةسص جنةكةًاْ دةَٓيَِيتَيم هة ئاًاثَيذةكةْ. بةَ شَيوةية يةك
بلاتةوة هة اشاْ دةتواَُيت شَيوةكاْ هَيلحيائاطتى جواُِاطى ًِذاَهةكاُةو ث

 (.15 -1ِسَيطةى كَيصاُى َٓيَوة جياواصةكاُةوة.وَيِةى )

 

 
 
 
 

ةى )                      ةى )    داسطوَيض                      ( شَيوةى 14 -1ويَِ  جياواص( دسةختى 15 -1ويَِ
 
ْ، قةدو   ْ، طةآلداسو بىَ طةآلكا ضًةكا ْ داسة بةسصوُ  َيوا ْ هةُ  ْ جياواصى دةكة ْ قوتابييةكا ثاشا

ةى ) ْ. ويَِ ْ، الطلة باسيم و ئةطتووسةكا  (.16 -1الطلةكا
 
 

                                        
                                          

ةى )                                   (16 -1ويَِ
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 ثَيصاُطةى ثؤي
 

ةية، بشيتيية هة كشدُةوةى ثَيصاُطةى ثؤي.        دواى يةكَيم هة ضاالكيية صؤس طشُطةكاُى ئةَ وُا
وُةسى قوتابييةكاْ ىتةواو بووُ ة ،هة كاسىٓ  ؤطتاى وُا تى ثؤهةكة ُاوةسِاط تةُافَيم بة داو هة ًًا
وُةسيية بةسٓةًٔاتووةكاُى فاقة و بة ٓةَهذةخات ةى ) .ٓةَهذةواطَيت  ئةو ِسؤرة ٓةًوو كاسةٓ   -1ويَِ

17)  
 

 :بؤ قوتابييةكاْ طشُطى ئةَ ضاالكيية
 ًِذاَهةكاْ ٓةطت دةكةْ ًاًؤطتا فةساًؤشياْ ُاكات و طشُطيياْ ثَيذةدات. -1
 ًِذاَهةكاْ كاتَيلى خؤط بةطةس دةبةْ. -2
 بة كاساًةييةكاُى خؤياْ دةكةْ.سى يةكرت دةبيِّ و ٓةطت ًِذاَهةكاْ كا -3
 ٓةطتى بةخؤصاُى صؤسدةبَيت. -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثَيصاُطةى ثؤي( 17 -1وَيِةى )
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 واُةى دووةَ
 

يََولاسى وُةسى بةٓ  ىٓ   تةوةس: دةسبشِِي
ْ ِسةُطةكاْ َيوا  بابةت: ثةيوةُذىُ 

ةى: ِسةُط هةُاو طشوشتذا  وُا
ة 4كاتى دياسيلشاو:   وُا

 
 َ ةيةداطوودى بة دةطتٔاتوو هة  وُا

ياسييةكاْ طوودة  صُا
ّ، كة هةدةوسوثصتياُةو هة ريِطةدا دةبيِشَيت،        ْ ِسةُطى ئةو كةسةطتةو شتاُة دةصُا قوتابييةكا

يوةو طةوصة...  ًْ ذةوس، يا ْ صِي  وةن: دسةخت، شاخ، ئاو، دةشت، يا
 

ةييةكاْطوودة   كاسًا
طةيةدةكَيصّ       ْ ئةو رِي ْ وَيِةى طشوشت، يا ّ وكة ت ،قوتابييةكا ئةو  وةن  شتةكاْ َييذا دةري

ْ بةثَيىِسةُطة ةياُة ِسةُطى دةكة ا هةشةكى و عةقَويةكاُياْ ىٓ  اُى ِسةُطى ثاطتيى، توُا ، بة بةكاسٓيَِ
َ ِسةُط. ْ قةَهة اجيم، يا  ًْ  يا

 
ييةكاْ طوودة  ويزدُا

ْ وةسدةطشْ.       ْ ضَيز هة طشوشت و ريِطةى دةوسوبةسيا  قوتابييةكا
 

 دةطتى دةَٓيَِيت قوتابى بة ثَيصيِاُةىهة ةطتةوارةئةو ضةًم و د
َ قؤُاغةدا    َيت هة  وةآلًى كؤًةَهَيم ثشطياس بذاتةوة هة باسةى: ،قوتابى دةتوُا

جياواصى َُيواْ ِسةُطةكاْ بلات هة سٍَِيطةى ثيصاُذاُى قةَهةَ ِسةُطةكاُى خؤى و  -
 ِضيلّ، ياْ ثَيلذةضّ.شتِياْ، واتة ئةو ِسةُطاُةى هَيلهَيلحياكشدُةوةو ثَيلط

 (2 -2( )1 -2ى َُيواْ ِسةُطى )كاَي و تؤخ( هة ًيوةو طةوصةدا. وَيِةى )صجياوا -
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ةى )       ةى )                   ( كاَهى و تؤخى ثشِتةقاَهةكا1ْ -2ويَِ  ( ِسةُطى طووس2 -2ويَِ
 

 طةسةتايى ئاًادةكاسى
 

ذوو       ؤطتا كؤًةَهَيم بابةتى صِي ًا ْ، ياْ ثيصاُياْ دةدات،  طةسةتاً  ِذاَهةكا دةخاتة بةسدةطتىً 
ى ضةُذ وَيِ َيم هة باسةى طشوشت  و ريِطة، ياْ ثيصاُذُا ةيةن، ياْ ضةُذ وةن منايصلشدُى فيٌو

وُةسى  ٓ كةسةطتةى  (.4 -2) و (3 -2وَيِةى ) ، كة دةسبِشى وةسصةكاُى طاَي بَيت.تابوؤيةكى
اجيم، قةَه  ً ةَ ِسةُط. ثاشاْ قوتابييةكاْ طفتوطؤ دةكةْ هةباسةى بةكاسٓاتوو: ِسةُطى ثاطتيى،

ِذاَهَيم  تؤخو  كاَي ىتايبةمتةُذييةكاُى ِسةُط ةية ضةُذً  ْ. بةآلَ وسيابة، هة وُا و هَيلحياكشدُةوةيا
ةبَيت، ثَيويظتة   ْٓ يتِسةُط كوَيشيا ْ بضُا ياسى هةباسةى كَيصةكةيا  .صُا

ةى )             ةى )                           ( وةسصى ثاييض       3 -2ويَِ  ( وةسصى بةٓاس4 -2ويَِ
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 ِسةُط كوَيشى
ةية، واتة  ْ، ياْ ضةُذ قوتابييةن كَيصةى هَيلحياُةكشدُةوةى ِسةُطةكاُيآْ  ٓةُذَيم هة قوتابييةكا
َيت، ياْ ِسةُطى شني بة ِسةُطى طةوص دةبيَِيت. هَيشةدا  ِسةُطى ثشِتةقاَهى بة ِسةُطى طووس دةُاطيَِ

ؤطتا ثَي ًا َيت ويظتةً  ة:ٓؤكاسى ئةَ كَيصةية ضيية؟ بضُا  هةوُا
قوتابييةكة، ئةَ  ٓةس هة بِةِسةتذا وةن كَيصةيةكى خؤِسطم ٓؤكاسى بؤًاوةيى: -1

 كَيصةيةى هة باواُةوة بؤ طواطرتاوةتةوة.
قوتابييةكة صاُياسى هةطةس ِسةُطةكاْ ُييةو ثَيويظتة ئةصًووُى  ٓؤكاسى صاُياسى: -2

ى صياتش بلات و صاُياسى صؤستشى هةاليةْ ًاًؤطتاوة ثَيبذسَيت، واتة ِسآَيضاُ
 ى كشداسى.ثَيبلشَيت بة شَيوة

قوتابييةكة بةٓؤى ُةخؤشييةوة تؤِسةكاُى ضاوى  ٓؤكاسى تةُذسوطتى: -3
  ُاكاتةوة.لحياذةضَيت و ِسةُطةكاْ بة باشى هَيتَيل

 

 خؤط َيلىكات بةطةسبشدُي
ؤطتا هةطةس ئةو  ًا ْ خؤشذةوَيت؟ بؤضى؟ً  َ ِسةُطةتا ْ دةكات: كا ؤطتا ثشطياس هة قوتابييةكا ًًا

ْ دةكات.  بابةتة طفتوطؤ هةطةيَ قوتابييةكا
 

ةية:  دةطتةوارةكاُى ئةَ وُا
ِسةُط: ِسةُط بةستةكى ِسووُاكييةو هةسَِيطةى ضاوةوة 

 ةوةًَيصلهة ِسَيطةى ثاشاْ ٓةطتى ثَيذةكني و 
ةوة، دةكجؤسةكاُى هَيلحياياْ ثَيذةكةيّ و ٓةطت ةِي

ّ، كة ِسةُطةكة  ةطت بةو شَيوةية دةكةي  ٓ ثاشاْ
ةى                                         (.5 -2دةيِوَيِىَ. وَيِةى )  ى شَيوة جؤساوجؤسةكاِْسةُط (5 -2)ويَِ

 

ياسى                  وةن: بةُذةُاطيِى ِسةُط هةطةس كؤًةَهَيم صُا
 تايبةمتةُذييةكاُى ِسةُط )ِسةُطى ضؤُة؟( وةن: طوس، شني، صةسد... -1
 كاَهى و تؤخى ِسةُط )تؤُى ِسةُط(، بؤ منووُة: ِسةُطى صةسد كاَهرتة هة طووس. -2
منووُة: ِسةُطى طجى هةطةَي  تواُاى تَيلةَهبووُى ٓةية. بؤبةٓاى ِسةُط: تا ضةُذ  -3

 ِسةُطةكاُى تش تَيلةَي دةكشَيت و بةٓاياْ ثَيذةبةخصَيت و تؤُى ِسةُطةكاْ دةطؤِسَيت.



59

 

 43 
 

 ئاًاجنى فَيشكشدْ و واُةى ثَيصِياسكشاو

 فَيشبووُى ِساطتةوخؤ -1
 

ًاًؤطتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات فوداُة )ًيضَهذاْ( هةطةَي خؤياْ بَٔيِّ و هة  - أ
 خؤىثؤهذا فوياْ تَيبلةْ. ثَيويظتة ٓةس قوتابييةن ُاوى هةطةس ًيضَهذاُةكةى 

بِوطَيت، هةطةَي جؤسى ِسةُطةكةى، ثاشاْ ٓةًوو ًيضَهذاُةكة هَيم ببةطنت و 
طؤ هةطةَي ًِذاَهةكاْ دةكات هةباسةى ثاشاْ ًاًؤطتا طفتوضةثم. يةن بيلةْ بة 

 تايبةمتةُذى و بةٓاى ِسةُطةكاْ.
ًاًؤطتا فالط كاست بةكاسدةَٓيَِيت و هة ثِش ِسايذةكَيصَيت، تا قوتابييةكة جؤسى  - ب

 ِسةُط و شَيوةكةى بَوَيت. بؤ منووُة ٓةسًَى: صةسد، طووس...
 

 فَيشبووْ هةِسَيطةى ئةجناًذاُى ضاالكييةوة -2
 

ياْ قوتاخباُة(  ،يطةَي ًاًؤطتاكةياْ دةضِة دةسةوةى )ثؤقوتابييةكاْ هة - أ
 شَيوةى جياواصو ُاطيِةوةى ِسةُطةكاُياْ.ِابووْ و ُاطيِى بةًةبةطتى ئاش

قوتابييةكاْ جياواصى دةكةْ هةطةَي ِسةُطى ُاو طشوشت و بةساوسدكشدُى بة  - ب
 جووبةسطةكاُيياْ.

اَهى و تؤخى ِسةُطةكاْ. ًاًؤطتا طفتوطؤ هةطةَي ًِذاَهةكاُذا دةكات هةباسةى ك - ت
ذةكاتةوة، واتة ايبةمتةُذيياُة بؤ ًِذاَهةكاْ شيئةَ ت بة كشدةوةًاًؤطتا 

، كةسةطتةو منووُة صيِذووةكاْ بةكاسدةَٓيَِيت و دةياخناتة بةسضاوى ًِذاَهةكاْ
 .ذى َُيواْ ِسةُطةكاْ ٓةطت ثَيبلةْتا ثةيوةُ

 

 فَيشبووْ هة ِسَيطةى طشوثلاسى  -3
 ( كةطى.6بؤ  4قوتابييةكاْ دابةط دةكات بةطةس طشوثى )ًاًؤطتا  - أ
ًاًؤطتا بابةتَيم هةطةس وَيِةى كؤًةَهَيم ثةثووهةى ِسةُطاو ِسةُط ثَيصلةط  - ب

دةكات و يةكَيم هة طةسثةسشتياساُى طشوثةكة ٓةَهذةطتَيت و هةباسةى ِسةُطى 
 ثةثووهةكاْ طةسُخ و تَيبيِى خؤى دةَهَيت.

 هةباسةى طةسجنةكاُياْ دةخةُة ِسوو. وِساى خؤياْبريٓةس طشوثَيم بة تةُيا  - ت
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 طةسضاوةى فَيشكاسى
اجيم، كاغةصى طجى، قةَهةَ ِسةطاس. َ ِسةُط،ً   كةسةطتةو ثَيذاويظتى: ِسةُطى ثاطتيى، قةَهة

 

 ٓؤكاسة ِسووُلاسييةكاْ
ؤطتائةو تابوؤيةى  ة كشداسييةكةدا هة ًًا ، وُا يضَهذْا  ً ةى فؤتؤطشافى، كاسى هةطةس كشدووة، ويَِ

يوة، تابوؤ،  ى فَيشكاسى.يمنايصى فطةوصةوً  ةطبةى فَيشكاسى، ثِشؤطشًا  ٓ،ٍ  و
 

 ىةككشداس ضاالكى
 ثةثووهة. ضاالكى يةكةَ:

 ًاًؤطتا هة قوتابييةكاْ دةثشطَيت: -1
 ئايا ثةثووهةتاْ ديتووة؟ هةكوَى؟ -
 و صؤس دةبَيت؟ صاوصَى دةكاتهة كاَ وةسصةى طاَهذا ثةثووهة  -
 يت؟ و طوودى ضيية؟ثةثووهة هةطةس ضى دةر -
 وةن شَيوةى ثةثووهة ِسيضبّ. -
 ؟ هةضى دةضَيت؟ضؤُةِسةُطى باَهةكاُى  -
اْ دةدات، كة ًاًؤطتا كؤًةَهَيم وَيِةو تابوؤى ِسةُطاو ِسةُط ثيصاُى ًِذاَهةك -2

صؤستشوجياواصو بةٓاى و بابةتةكة دةوَهةًةُذ دةكات و ِسةُطى تايبةتة بة واُةكة
 ِسةُطى بة ًِذاَهةكاْ ئاشِا دةكات. 

ًاًؤطتا طفتوطؤ هةطةَي ًِذاَهةكاْ دةكات، هة باسةى فشةجؤسى و ٓةًةِسةُطى و  -3
  .ةُذية فشةِسةُطييةكاُي ثةثووهةصؤسى تايبةمت

دةكَيصّ، بة بةكاسَٓيِاُى  ى فشةجؤسو ٓةًةِسةُطقوتابييةكاْ وَيِةى ثةثووهة -4
 قةَهةَ ِسةُط، كاغةصى طجى. ثاطتيى، ًاجيم،

ؤطتا ثَيلطشتّ:هَيلبةطنت و  ًا وُةس ىثَيويظتةً  ةىٓ  ةكةوُا ظت ، وُا ةى صُا ، 2ببةطتَيتةوة بة وُا
.)ّ ْ و دةطؤسَِي ْ و ِسووةكةكاْ طةشة دةكة َ بابةتى )طياُةوةسةكا  بةُذى يةكة

 

 وةسصى بةٓاس ضاالكى دووةَ:
 ًاًؤطتا هة قوتابييةكاْ دةثشطَيت: -1
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 ضةُذ وةسصًاْ ٓةية؟ بياُزًَيشة؟ طاَهَيلذاهة  -
 وةسصى بةٓاس بةضى هة وةسصةكاُى تش جيادةكشَيتةوة؟ -
ئايا هة وةسصى بةٓاسدا هةطةَي قوتاخباُة، ياْ هةطةَي ًاَهةوةتاْ ٓيض طةشتَيلتاْ  -

 طاصكشدووة؟
 هةوةسصى بةٓاسدا صةوى و كَيوةكاْ ضياْ هَيذَيّ؟ -
 كة هةكاتى طةشتةكةتاُذا بيِيوتاُة؟باطى ئةو طزوطياو دسةختاُة بلةْ،  -
 تاُذا ٓيض طوَي و طوَهضاستاْ بيِى؟ ِسةُطياْ ضؤْ بوو؟ئايا هة كاتى طةشتةكة -
ًاًؤطتا طفتوطؤ هةطةَي ًِذاَهةكاْ دةكات هة باسةى ئةو بةٓا ِسةُطياُةى، كة هة  -2

وةسصى بةٓاسدا ٓةيةو، ثاشاْ هةطةس ِسةُطةكاْ دةدوَى، كة هةوةسصى بةٓاسدا 
. كةوْ، بة تايبةت دسةخت و طزوطياو طوَهة ٓةًةجؤسو ٓةًةِسةُطةكاْدةسدة

، بة تايبةت ِسةُطى ( ِسةُطةكاْ بلةْهةطةَي قوتابييةكاْ طفتوطؤى )كاَهى و تؤخى
 .اسةى ِسةُطة بيِشاوةكاُى تشةوة بذوَيّطةوصو طوسو صةسد، دواتش هةب

بةتايبةت ئةو تابوؤو  ًاًؤطتا ٓةُذَيم وَيِةو تابوؤ ثيصاُى قوتابييةكاُى دةدات، -3
وَيِاُةى ثِشْ هة ِسةُطى ئاَي و واآل. بةَ كاسة قوتابييةكاْ َٓيِذةى تش هة بةٓاى 

 ِسةُطةكاْ تَيذةطةْ و ضَيزى هَيوةسدةطشْ.
بةٓا جواُةكاُى ِسةُط  ًِذاَهةكاْ وَيِةى وةسصى بةٓاس دةكَيصّ بةِسةضاوكشدُى -4

كاَهى و تؤخى( ِسةُطةكاْ بة ) هةَ وةسصةدا، هة ِسَيطةى كَيصاْ و ثيصاُذاُى
 كةسةطتةى ثاطتيى، ًاجيم، قةَهةَ ِسةُط و كاغةص.

 

ةوسؤص ضاالكى طَييةَ:  جةرُىُ 
 ًاًؤطتا هة قوتابييةكاْ دةثشطَيت: -1
 ُةوسؤص ضيية؟ كةى ئةَ ِسؤرة دَيت؟واتاى   -
 هة جةرُى ُةوسؤصدا ضى دةكةيّ؟ ضى دةثؤشني؟ -
 ةكةيت؟ؤُة؟ ذةص بة ض ِسةُطَيم دِسةُطى جوةكاُت ض -
 ضى دةكةيت؟  هة جةرُى ُةوسؤصدا ئاسةصووى -
 بؤضى ذةصدةكةيت هة جةرُى ُةوسؤصدا بضيتة دةسةوة؟ -
 ض شوَيَِيلت ثَي خؤشة هة ُةوسؤصدا بؤى بضيت؟ بؤضى؟ -
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ًاًؤطتا ضةُذ دميةَُيلى جواُى وةسصى بةٓاسو جةرُى ُةوسؤص هةِسَيطةى وَيِةو  -2
 دةكات. فيوٌى ديلؤًيِتاسييةوة بؤ قوتابييةكاْ منايض

ًاًؤطتا طفتوطؤ هةطةَي قوتابييةكاْ دةكات هةباسةى جةرُى ُةوسؤصو ئةو  -3
بةطةس ريِطةدا دَيت و طشوشت بةسطَيلى جواُى  طؤِساُلاسيية طشوشتيياُةى، كة

ئاَي و واآلى ثِش هة ِسةُطى جواْ دةثؤشَيت. ًاًؤطتا هةطةَي قوتابييةكاْ ٓةًاْ 
بواس بة ًِذاَهةكاْ دةدات، تا ضريؤكى ئةو ثشطياساُةى ثَيصوو ِساظة دةكات و 

 (.7 -2( و )6 -2وَيِةى )طةشت و بةطةسٓاتةكاُى خؤياْ بطَيِشُةوة.
قوتابييةكاْ وَيِةى جةرُى ُةوسؤصو ئةو طةشتة خَيضاُيية دةكَيصّ، كة هة وةسصى  -4

بةٓاسو جةرُى ُةوسؤصدا طاصياْ كشدووة، بة بةكاسَٓيِاُى ِسةُطى ثاطتيى، 
 ةُط و كاغةصى طجى. ًاجيم، قةَهةَ ِس

ةى )         ةى )6 -2ويَِ وىَ                        ويَِ 7ّ -2( ِسؤرَيلىُ  ِذاآلْ خؤشى دةُويَِ  ً) 
 
 

 ةو طةوصةوى ًيوَيِةكَيصاُى باصاِس ضاالكى ضواسةَ:
 ًاًؤطتا هة قوتابييةكاْ دةثشطَيت: -1
 ةفشؤشاْ؟وبؤ باصاِسى ًيضووْ ِسؤرَيم هة ِسؤراْ ئايا ئَيوة هةطةَي دايم و باوكتاْ  -
 ؟هة باصاِسةكةدا ديتضيتاْ  -
 ئايا باصاِسةكة طةوسة بوو؟ كِشياسةكاْ ضياْ ثَي بوو؟ -
دةطتِيصاْ بلة؟ تةًاتة طووس،   بؤامنةكوًي ةكامن ثَي بَوَى و ِسةُطيوُاوى ًي -

 صةسد، طَيوى طةوص... ىخةياس طةوص، طَيو
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 بؤضى؟ئايا شَيواصى منايصلشدُى ًيوةكاُت بةدَي بوو؟  -
ةفشؤشاْ و وقوتابييةكاْ هةباسةى باصاِسى ًي ًاًؤطتا طفتوطؤ دةكات هةطةَي -2

ةكاْ ِسَيلبخشَيت و منايض بلشَيّ بة شَيوةيةكى جواْ و وثَيويظتة ضؤْ ًي
بلات. ًاًؤطتا ِسةُط و شَيوةى طةسُخ ِساكَيض، تا بيِةسو كِشياِس طةسطاَ 

اسةكاُى ثَيصوو فشةواْ دةكات. ةكاْ هةطةَي ًِذاَهةكاْ ِساظة دةكات و ثشطيوًي
ذةكاتةوة، ثاشاْ نت و منايصلشدْ بؤ ًِذاَهةكاْ شيًاًؤطتا طشُطى ِسَيلخظ

وةكاْ دةخاتة بةسضاوى قوتابييةكاْ و ٓاى ِسةُطى و جواُى ٓةسيةن هة ًيبة
و  (8 -2باسة دةكاتةوة. وَيِةى )وجؤسى ِسةُطى ًيووةكاْ بة قوتابييةكاْ دو

(2- 11) 
شاْ دةكَيصّ و طشُطى بة فشةضةشِى ؤةفشوْ وَيِةى باصاِسى ًيقوتابييةكا  -3

ًيوةكاْ و شَيوةو ِسةُطة جياواصةكاُياْ دةدةْ، هةطةَي ئةو كِشياِس و فشؤشياساُةى 
باصاِسةكةياْ تةُيووة، بة بةكاسَٓيِاُى ِسةُطى ثاطتيى، ياْ ًاجيم، ياْ قةَهةَ 

 ِسةُط هةطةَي كاغةصى طجى.

ةى )          ي (9 -2ويَِ ةى )ؤةفشوباصاِسىً  ْ                        ويَِ  ( كشِياِسو فشؤشياس11 -2شا
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 ٓةَهظةُطاُذْ
ْ ث ًةبةطتى بةكاسٓاتوو هة ةَهظةُطاُذ ْ دةبةطتَيت.ٓةَهظةُطاُذُةكةدا:ٓ   صت بة جَيبةجَيلشد

ى  يئةجنًا ةكَيصاُى باصاِسىً  ظتى: ويَِ  وةفشؤشاْ.صُا
ةَهظةُطاُذْ:  شاصىٓ  ةَهظةُطاُذْئًا  ثةيزةىٓ 

 

ةَهظةُطاُذُى ثصت بةطتوو بة ئاطتى جَيبةجَيلشدْ  ثةيزةىٓ 
 صؤسباط باط ثةطِذ ثَيلٔاتةكاُى جَيبةجَيلشدْ
ْ دةكات. ْ ِسةُطةكا َيوا     ٓةطت بة ثةيوةُذىُ 

ْ بةِسةُط و شَيوةكاُياُةوة دةُاطَيتةوة.ًي     وةكا
ةًةِسةُطى باصاِسةكة هةبةسضاو      دةطشَيت.فشةجؤسى وٓ 

ةكةدا. َيت هة ويَِ     فشةِسةُطى بةكاسدةٓيَِ
وُةسييةكة سِادةطشَيت. ى ثؤي و كاسةٓ      ثاكوخاويَِ

 
َيت، تا        اجنةكةى دياسيذةكات، تا بضُا ؤطتاو ئًا ًا ْ، بةسضاوِسووُى ثَيويظت دةداتةً  ٓةَهظةُطاُذ

اُذووبو ياسى و وض ئاطتَيمً  ةضووةو صُا اخى ُةكةى بةٓةدةسُ  ةكةى جَيطةى خؤى طشتووة هةُ  وُا
ةكةًاْ بؤ ِسووُذةكاتةوةو ثالُى كاسةكةًاْ اجنى وُا ةَهظةُطاُذْ ئًا  ٓ هة  قوتابييةكاُذا. كةواتة

اتوودا َى. ئَيظتاو دٓا ةَهذةطةُطيَِ  بؤٓ 
 

 ثالْ:
ةكةيذا دةكات، تا هة باشرتةوة        ةَهظةُطاُذُة، ثَيذاضووُةوة بة ثالُى وُا ؤطتا هةدواى ئةَٓ  ًًا

ةَهطشَيت و ثةيوةُذى خؤى و قوتابيةكاْ بةسةو باشرت بةسَيت، ثاشاْ   ٓ ةُطاو  ٓ بةسةو باشرتيّ
ؤطتاو ًا َيوْا )قوتابى و قوتابى( و ً) تٌاُةو باوةسِبةخؤبووُياْ هةُ  قوتابى(  قوتابييةكاْ ئاطتىً 

ّ( و )دةصاُّباوة ثاشاْ قوتابييةكاْو  بةَٓيضتش دةّب ّ، كة )دةتوُا (. ئةًةط سِبةخؤياْ دةٓيَِ
ةيى و  ياسى و كاسًا اطى و صُا ٓةُطاوَيلى طةوسةى كاسة طةسةكييةكةيةو ئاطتى طةشةى جواُِ

ا ثةسوةسدةيي و فَيشكاسييةكة خاتةهةشةكى و عةقَوى قوتابييةكاْ دة  ياْئاطتَيلى باآلوةو توُا
وُةسيةكاُةوة ثَيض دةكةوْهةسَِيطةى ضاال  .كييةٓ 
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ة  هَيلبةطنت و ثَيلطشتّ: ؤطتا ئةَ وُا ًا ظت يةثَيويظتةً  ةى صُا بابةتى  2ببةطتَيتةوة بة وُا
اتةكاُى صةوى( الثةِسة  ْ سِاظة بلة(62))دٓا َ بابةتة هةطةيَ قوتابييةكا  .، ئة

 

ى   ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ و ضاسةطةسكشدْئةجناًذُا
 دةوَهةًةُذكشدْ:هةثَيِاو ضاالكى 

دةكَيصّ و بةو  (11 -2وَيِةى ) قوتابييةكاْ، وَيِةى طةبةتةيةن ًيوةو طةوصة -
شَيوةيةى ٓةطتى ثَيذةكةْ و ديتوياُة 
بابةتةكة ِسةُط دةكةْ، بةو ًةسجةى 
ِسةُط كشدُةكة هة ئاطت تواُظتى 

واتة  ةشةكى و عةقَوى ًِذاَهةكاُذابَيت.ه
ًاًؤطتا فصاس هةطةس قوتابييةكاْ 
دسوطت ُاكات و طةسبةطتياْ دةكات 
هةوةى ضؤْ و بةضى دةيلَيصّ و ِسةُطى 

ة كةسةطتةى وةن: ِسةُطى دةكةْ ب
    ثاطتيى، ياْ ًاجيم، ياْ قةَهةَ ِسةُط.

 ( كؤًةَهَيم ًيوة                                                            11 -2وَيِةى )                                                         

دةكَيصّ، بؤ منووُة: وةن قوتابييةكاْ، وَيِةى بابةتى ريِطةى دةوسوبةسياْ  -
، ياْ ًاجيم، ياْ قةَهةَ ِسةُط اُة بؤ ُاو طشوشت. ِسةُطى ثاطتيىطةشتى قوتاخب
 بةكاسدةَٓيِّ.

 ضاالكى هةثَيِاو ضاسةطةسكشدْ:
قوتابييةكاْ، وَيِةى يةن جؤس ًيوة دةكَيصّ ئةو ًيوةيةى، كة خؤياْ ذةصى  -

ٓةًوو وَيِةكاْ، ًيوةكاْ ثَيذةكةْ و ثاشاْ ِسةُطى دةكةْ و دواى تةواوبووُى 
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ثَيلةوة دةهلَيِّ، تا كاسَيلى  و بة ًقةطت دةبِشْ و ٓةًووياْ هةتةُيصت يةن
 ٓاوبةشى بةكؤًةَي دةسبضَيت.

وةن ضاالكييةكى كشاوة ًاًؤطتا قوتابييةكاْ هة باخضةى فَيشطةدا كؤدةكاتةوةو  -
بةسدةطت، تا بةشَيوةى طشوث  كؤًةَهَيم طؤظاسو ِسؤرُاًةى بةطةسضووياْ دةخاتة

ِسةُطاوِسةُطةكاْ هَيبلةُةوةو ثاشاْ هة منايصَيلذا ثيصاُى  و بةًقةطت وَيِة
بذةْ. قوتابييةكاْ ِسةُطةكاْ هَيلذةضوَيِّ و ثَيلذةطشْ، تا قوتابييةكاْ وةن 

ٓاوشَيوةى 
ضاالكييةكاُى تش 
هةباسةى ِسةُط و 
شَيوةكاْ صاُياسى 
كؤبلةُةوة. وَيِةى 

(2- 12) . 

 
 

ةى )                                                          ةى بشِاو( كاسَيلى 12 -2ويَِ  كؤالد بة ويَِ
َ ضاالكيية: ى ئة  شَيواصى ئةجناًذُا

ّ، بةَ شَيوةية هَيلياُدواى ئةوةى قوتابييةكاْ طةسجةَ وَيِةكاْ دةبِشْ و      ذةدةْ هة دةسدةٓيَِ
 )كؤالد(:كاسَيلى هلاُذُذا 

 وَيِة هَيلضووةكاْ و ٓاوشَيوةكاْ هة تابوؤيةكذا كؤدةكشَيِةوة. -
 (.A3بة كةتريةى وشم )طتيم( وَيِةكاْ دةُوطَيِشَيّ بة كاغةصة ئاًادةكشاوةكة ) -
 ٓةسطشوثَيم بة تةُيا تابوؤكةى خؤى تةواو دةكات. -
ثَيلةوة هة كؤتاييذا ثَيصاُطةى ثؤهياْ بؤ طاصدةكشَيت و قوتابييةكاْ ٓةًوو  -

 هةباسةى كاسة بةسٓةَ ٓاتووةكةياْ. ئةجناَ دةدةْ طفتوطؤ
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 واُةى طَييةَ
يََولاسى وُةسى بةٓ  ىٓ   تةوةس: دةسبشِِي

ةى: كَيصاُى شَيوةو ثاُتايى جياواص  وُا
ة:   ة 2بةشة وُا  وُا

 
ةيةدا َ وُا  طوودى بة دةطتٔاتوو هة

ياسييةكاْ طوودة  صُا
اطِةوةقوتابييةكاْ بة شَيوةو ثاُتايية        منووُة: طَيطؤشة،  بؤ ،جياواصةكاْ ئاشِا دةّب و دةياُِ

اِسَيلى جياواص.  الكَيصة، ضواسطؤشة، باصُة و شَيوةى خواسوُ 
 

ةييةكاْ طوودة  كاسًا
ّ، كة دةطوجنَيّقوتابييةكاْ شَي اسَِيلةكاْ دةكَيص  ُ ظتةكاُي وة سَِيم و اُذا و ثاشاْ هةطةَي توُا
ْ دةكةْ  .ِسةُطيا

 

ي طوودة  يةكاْويزدُا
 .ْ ى و ِسَيلخظنت دةكة ْ ثاسَيضطاسى هة ثاكوخاويَِ  قوتابييةكا

 
ظتة هة ثَيصيِةكاْ  دةطتةوارةو توُا

ة بذ َ ثشطياسُا ّ وةآلًى ئة ْ دةتوُا  ُةوة:ةقوتابييةكا
 دةرًَيشْ. تاْقوتابييةكاْ ئةَ شَيوة ِسَيم ئةُذاصةيياُةى ُاو ثؤهةكة -
اصةييةكاْ، هة ِسووى رًاسةى طؤشةو جياواصى دةكةْ هة َُيواْ شَيوة ِسَيم و ئةُذ -

 ئاطتى بةسصيياْ.
اْ دةكةْ و بةِسووُى شَيوةكاْ قوتابييةكاْ ٓةطت بة طشُطى ِسةُط و شَيوةك -

 (. 13 -2بؤ منووُة: وَيِةى ) ،كَيصّدة
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ْ شَيوة ِسَيم و ئةُذاصةييةكاْ و شَيوة ُاِسَيم و ئاصادةكاْ، واجياواصى كشدْ هة َُي -
 .(دا دةبيِشَي15ّ -2( و )14 -2وَيِةى )ٓةسوةن هة ٓةسدوو 

ؤطتا شَيوة ئةُذاصةيية        ًًا
 ْ سَِيلةكاْ بة قوتابييةكا
َيت و  دةُاطيَِ
 تايبةمتةُذييةكاُياْ بؤ ِسووْ
 ،ْ دةكاتةوة هة ِسووى: الكاُيا

ْ،ود، طؤشةكاُياْ  وسييةكاُيا
ةى )                          ضؤُييةتى ثاشاْ ْ ِسةُط و شَيوة جياواصةكاْ ( ثةيوةُذى13 -2ويَِ  .َُيوا

ةسوةن  كَيصاُياْ وُيطاس   ةى )دووباسة كشدُةوةياْ بةشَيوةيةكى ِسَيلوثَيم.ٓ  دا (14 -2ضؤْ هة ويَِ
ى شَيوة ئةُذاصةيية  دياسة. ثاشاْ بةساوسدكشدْ و ثَيلطشِت
اسَِيلةكة. ثَيويظتة قوتابييةكة فَيشبَيت و  سَِيلةكة بة شَيوةُ 

ةط  ٓ َيت و ت بلات، كة ئةَ جياواصيية هة ِسووى بضُا
ةسدوو شَيوةكةوة دياسة. طةييةوة بة ِسووُى بةٓ  ٓةس  ِسوُا

ةى ) (دا دةسدةكةوَيت، كة شَيوةكة فشة 15 -2وةن هة ويَِ
َيواشى بري   ٓ ِذاَهةكاْ بة  ً اسَِيطة. ثَيويظتة  ُ طؤشةيةو

َيّ ضؤْ ئة َ كاسة ئةجنَا بذةْ و بلةُةوةو ثالْ داِب
ْ بةطةس  (                                               16 -2وَيِةى ) تابوؤكةدا دابةط بلةْ؟ شَيوةكا

ةى )                                                                                            ( شَيوةى سَِيم14 -2ويَِ
 
 
 
 (16 -2ويَِةى )                   (15 -2ويَِةى )  

ُاسَِيم  كاتى بريكشدُةوة               شَيوةى طؤشة 
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 بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤط
ةطبةى شَيوة ئة  ٓ ؤطتا ِذاَهةكاْ دةدات، بةًةبةطتى دةطتوَيذْا و ًًُا  ً ذاصةييةكاْ ثيصاُى

ِذاَهةكاُةوة، ثاشاْ طفتوطؤ هةباسةى شَيوة ئةُذاصةييةكاْ دةكةْ و شَيوة  ٓةآلوَيشدكشدُى هةاليةًْ 
ّ اسَِيلةكاْ هَيلحيادةكةُةوةو طؤشةو شَيوةكاْ دةُاطيَِ  ُ ؤطتا بؤ صياتش طةياُذُى سَِيم و ًا  ً .

ةًووْا  اُا بؤ كتَيبى بريكاسى بؤٓ  ةكةىٓ  دةبات و )ثَيلطشتّ و هَيلبةطنت( ئةجنَا دةدات، هة  2ثةيًا
ةى   دا.83الثةِسة   2وُا

 
ةية  دةطتةوارةكاُى ئةَ وُا

ة هة ثاُتاييةن ثَيلذَيت شَيوة ئةُذاصةيية ِسَيلةك ةسيةكَيم هةَ شَيوُا اِسَيلةكاْ:ٓ  ْ، شَيوة ئةُذاصةييةُ  ا
ةَهتؤقيوْ و دوو ِسووْ و كةًَيم بةسصْ وةن  ةطٓ  ةسيةكَيم هةَ شَيوُا  ٓ،ْ َيَى و ِسةُط دةسخشاو و بةٓ 

ةى ) ،ئةوةى هة كاستؤْ دسوطتلشاّب و شَيوةى ئةُذاصةيى ِسَيلى هَيذسوطتلشاوة ْ 1 -3وةن ويَِ (، يا
اِسَيلى هَيذسوطتلشاوة ةى ) ،شَيوةى ئةُذاصةيىُ   (.2 -3وةن ويَِ
 
 
 
 
 
 
 
 

ةى ) ةى )                         ( شَيوةى ئةُذاصةى سَِيم1 -3ويَِ اسَِيمش( 2 -3ويَِ  َيوةى ئةُذاصةىُ 
 

ِذاَهةكاْ دةتواُّ شَيوةكاْ ثَيم   ً ةوةو شْ و ئةَ بطِسةُط و شَيوةكاْ بة ئاطاُى هَيلحيادةكشيَِ
ةطت ثَيبلةْ  ٓ ةطتى دةطتوَيذْا و بيِيِةوة. جياواصيية ئةَ جياكاسيية صؤس طشُطة  هة سَِيطةىٓ 

ْ، دووةًيض بؤ  ةطتجَيلشدُى شَيوةكاْ و هَيلحياكشدُةوةيا شَيت، يةكةَ بؤٓ  يَِ ًِذاَهى هةطةس سِأب
َيت هة دو ةطتى بيِيِى بةَٓيضبَيت و بتوُا ةطت بةشَيوة بيوئةوةىٓ  لياْ ِشاوةكاْ بلات و هَيسةوةٓ 

اطَيتةوة، ةُذَيم شَيوةى  جيابلاتةوةو بياُِ  ٓ اى هَيلحياكشدُةوةى ِذاَي توُا  ً ةُذَيم جاس  ٓ بةآلَ
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يية، وةن طةآلى دسةخت، ةًوو طةآلكاْ كةًَيم هَيلذةضّ و هَيلضووىُ  جاسيض ٓةُذَيم  ضوُلةٓ 
ى تيصلى خؤسةوة ئةوا تاسيلى و ِسووُاكى هةطةس شَيوةكاْ دسوطت دةكات و  بةٓؤى بةسكةوِت

 (.3 -3وةن وَيِةى ) ،شَيوةى طةآلكاْ تَيلةيَ دةكات و بةئاطاُى هَيلحياُاكشَيِةوة
ةبةطتةكةى دةطةيةَُيتة بيِةس، ضوُلة شَيوة يةكةيةكى طشُطى  وُةسًةُذ هةِسَيطةى شَيوةوةً  شَيوة:ٓ 

وُةسيةو بَي )شَيوة( كاسىٓ  وُةسى بَى شَيوة كاسىٓ  ةس هةبةس ئةوةشة كاسىٓ  وُةسى ثَيلِايةت وٓ 
اوةسؤكى ةى ) سِاطتةقيِةى بةٓاوُ   (.4 -3ٓوُةسى خؤى هةدةطت دةدات. ويَِ

ةى ) ةى )3 -3ويَِ  ( كاسيطةسى شَيوة جياواصةكا4ْ -3( كاسيطةسى ِسووُاكى هةطةس شَيوة          ويَِ
 وةاًاجنى فَيشبووْ و فَيشبووُى كشائ

 طووتِةوةى ِساطتةوخؤةواُ -1
هةطةس بؤسدى واُةطوتِةوة دةدات،  ؤًةَهَيم شَيوةى ئةُذاصةيى ِسَيمًاًؤطتا ك - أ

 -3، وةن وَيِةى )بةو ًةسجةى طؤشةكاُى كةوتبِةطةسيةن و ُيوة يةكرتبِشبّ
بةو ًةسجةى  َيوةى ئةُذاصةيى ِسَيم خبةطةسيةنجؤسَيلى تشى ش (. ٓةسوةٓا5

 (.6 -3شَيوة ئةُذاصةييةكاْ يةكرتياْ بِشيبَيت. )وَيِةى )

  
 
 

ةى ) ةى )5 -3ويَِ يوة يةكرت بشِ                       ويَِ  ( طؤشةى يةكرت بِش6 -3( طؤشةىُ 
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ًاًؤطتا كؤًةَهَيم شَيوةى ٓةًةجؤس منايض دةكات، وةن شَيوةى ئةُذاصةيى،  - ب
ُةخض وُيطاس، َٓيٌاكاُى ٓاتوضؤ، ثاشاْ هةطةَي قوتابييةكاْ طفتوطؤ 
هةباسةى شَيوةكاْ بلةْ و ثةيوةُذى ٓةسشَيوةيةن بة شَيوةكةى تش ِسووْ 

 بلةُةوةو بةٓا جواُييةكاُياْ دةسخبةْ. 
 هة قوتابييةكاْ دةكات: ًاًؤطتا ئةَ ثشطياساُة - ت

 ضؤْ دةتواُني تايبةمتةُذييةكاُى شَيوة ُاِسَيم و ِسَيلةكاْ دياسيبلةيّ؟  .1
 شَيوةى ئةو َٓيآلُة ضؤُّ، كة ضواسطؤشةكاُى ثَيلَيصشاوة؟ .2
 شَيوةى ئةو َٓيَوة ضؤُة، كة باصُةى ثَيذةكَيصشَيت؟ .3

كاُى بلة، كة وَيِةى َٓيٌا ى شَيوة ِسَيم و ُاِسَيممنايصى ضةُذ وَيِةيةك - ث
ِسَيٌِايى و  جياواصى ٓةبَيت، وةن َٓيٌاكاُىٓاتوضؤ هةخؤبطشَيت و شَيوةى 

)باداُةوة، الداْ، بةسصوُضًى، تاطة، بةسصةثشد، الداْ  وةن ،ئاطاداسكشدُةوةى
 بؤالى ِساطت ياْ ضةث...(.

ثَيلياْ قوتابييةكاْ شَيوة ئةُذاصةيية ِسَيم و ُاِسَيلةكاْ ثؤهَيّ دةكةْ و  - د
 دةطشْ بة شَيوةكاُى:

 ُة.ص. شَيوةى با2شَيوةى طةآلى دسةخت.                        .1
 . شَيوةى الكَيصة.4                 شَيوةى وايت بؤسدى ثؤي.             .3
 

 فَيشبووْ هةِسَيطةى ئةَ ضاالكييةوة -2
ئةُذاصةيية ًاًؤطتا قوتابييةكاْ دةباتة دةسةوةى قوتاخباُةو شَيوة  - أ

ِسَيلةكاُياْ ثيصاْ دةدات هةِسَيطةى بيِيِى ِسووى كؤشم و تةالسو ثةجنةسةو 
ياْ هةِسَيطةى ثيصاُذاُى شَيوة ئةُذاصةيية ُاِسَيلةكاْ،  ،طؤشة جياواصةكاْ...

هة ِسَيطةى وَيِةى َٓيٌاكاُى ٓاتوضؤ، كة ضةُذيّ ِسَيٌِايى و ئاطاداسكشدُةوةى 
اكلشدُةوة، باداُةوة، ئاطاسكشدُةوة، الداْ ثَيصوةخت ثيصاُذةدات، وةن ض

(. هةِسَيطةى بةساوسدكاسييةوة 7 -3بةسةو ضةث ياْ ِساطت... وَيِةى )
 قوتابييةكاْ باشرت هة شَيوةكاْ تَيذةطةْ و دةياُِاطِةوة.
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ةى )                     اتوضؤ7 -3ويَِ َيٌاكاُىٓ   ( شَيوةىٓ 
ًاًؤطتا طفتوطؤ هةطةَي قوتابييةكاْ دةكات هةباسةى ثةيوةُذى َُيواْ ئةو   - ب

 شَيوة جياواصاُةى هة دةسةوة ديتوياُة.
ًاًؤطتا ٓةُذَيم كاسى ٓوُةسى هةبةسضاوى قوتابييةكاْ ئةجناَ دةدات، كة  - ت

 ٓةُذَيم شَيوةى ئةُذاصةيى يةكرت بِش هةخؤ بطشَيت.
 

 طةسضاوةى فَيشكاسى
ِسةُطى ثاطتيى، قةَهةَ ِسةُط، ًاجيم، كاغةصى  ظتييةكاْ:كةسةطتةو ثَيذاوي -

وَيِةكَيصاْ، كاغةصى ِسةُطاوِسةُطى هةصطة، ِساطتةى جؤساوجؤسى ئةُذاصياسى، 
 قةَهةَ ِسةطاس.

تةهةفضيؤْ، ظيذيؤ، فيوٌى ِسووُلاسى، داتاشؤ، وايتبؤسد،  ٓؤكاسى ِسووُلاسى: -
ى، طةشتى صاُظتى، وَيِةى ِسووُلاسى، ٓةطبةى فَيشكاسى، طةشتى ٓوُةس

 طةسداُى ثَيصاُطةى ٓوُةسى.
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 ىةكضاالكى كشداس
 شَيوةى ئةُذاصةيى سَِيم ضاالكى يةكةَ:

قوتابييةكاْ، كؤًةَهَيم شَيوةى ٓةًةجؤس دةكَيصّ. ٓةُذَيم هة شَيوةكاْ دةكةوُة  -
، ثاشاْ قوتابييةكاْ ئةَ شَيوة ةوةْطةسيةن و ٓةُذَيلى تشياْ بةتةُيصت يةكرت

جياواصاُة ِسةُط دةكةْ بة: ِسةُطى ثاطتيى، ياْ ًاجيم، ياْ قةَهةَ ِسةُط، 
 كاغةصى طجى و قةَهةَ ِسةطاس.بةكاسَٓيِاُى هةطةَي ٓةسوةٓا 

اسَِيم ) ضاالكى دووةَ: ارةكاُىشَيوةى ئةُذاصةيىُ  َيٌا جؤساوجؤسةكاُى ئًا  ٓاتوضؤ(. ُاوٓ 
ةى ئةو َٓيٌا و ئاًاراُةى ُاو تابوؤكاُى ٓاتوضؤ دةكَيصّ، كة قوتابييةكاْ وَيِ -

ٓةسيةكةياْ بشيتني هة ئاطاداسكشدُةوةو ِسَيٌِايى جؤساوجؤس، قوتابييةكاْ ِساظةى 
كَيصّ و ِسةُطى دةكةْ بة ثاطتيى، ياْ قةَهةَ َيٌاكاْ دةكةْ و ثاشاْ وَيِةى دةٓ

بةكاسَٓيِاُى ِساطتةى ئةُذاصياسى ِسةُط، ياْ ًاجيم، ياْ قةَهةَ ِسةطاس و هةطةَي 
 .و كاغةصى ُيطاسكَيصاْ شَيوة جؤساوجؤس

 ٓةَهظةُطاُذْ
اجنى ْ دةبةطتَيتٓةَهظةُطاُذْ:  ئًا ْ ثصت بة ئاطتى جَيبةجَيلشد  ٓةَهظةُطاُذ

ى فَيشكاسى:  شَيوة ئةُذاصةيية   وثَيلةكاْسَِيلئةجنًا
ةَهظةُطاُذْ ةَهظةُطاُذْ:  ثةيزةىٓ  شاصىٓ   ئًا

 صؤسباط باط ُذةثةط ِسةطةصةكاُى جَيبةجَيلشدْ
ْ دةكات. َيوْا شَيوةكا     ٓةطت بة ثةيوةُذىُ 

اسَِيلةكاْ.     جياواصى دةكات هةَُيوْا شَيوة سَِيم وُ 
ة دةكَيصَيت. ْ بةِسووُى ويَِ     شَيوة جؤساوجؤسةكا

ِسووى ثاُتايى و شَيوةكاْ بةِسووُى دةسدةخات 
اُى  َٓيىَ و ِسةُطةوة. هةسَِيطةى بةكاسٓيَِ

   

ة. وُةسييةكة ثان و خاويَِ     كاسةٓ 
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 هَيلبةطنت و ثَيلطشتّ:
ةًووْا ةى بريكاسى بؤٓ  ةية ببةطتَيتةوة بة وُا َ وُا ؤطتا ئة ًا  (.95و  83، الثةِسة )2ثَيويظتةً 

 
 ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ و ضاسةطةسكشدْ

 

ّ و شَيوةكاْ  ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ: قوتابييةكاْ شَيوةى ئةُذاصةيى سَِيم بةكاسدةٓيَِ
ةس ِسةُطةو  هة ثالطتيلى هةصطة، ياْ هة كاغةصى ِسةُطاوِسةُط دةبِشْ بة شَيوةيةكى سَِيلوثَيم و ثاشآْ 
ّ، تا شَيوةيةكى ئةُذاصةيى جوْا ببةخصَيت.  ةى ِسةُطةكةى تش هةطةسيةكياْ دادةَُي بة ثَيضةوُا

ِذاَهةكاُذابَيت.  ثَيويظتة ئةو ظتى هةشةكى و عةقَوىً  ّ هةئاطت توُا كةسةطتاُةى بةكاسى دةٓيَِ
ةى )  (.8 -3ويَِ

  
 
 

ةى ) شاو8ْ -3ويَِ ةوة هةطةسيةن دُا ْ بة ثَيضةوُا  ( ضواسطؤشة ِسةُطاوِسةُطةكا
 

ْ، ئةَ جاسة شَيوةى الكَيصة ضاالكى بةًةبةطتى ضاسةطةسكشدْ: و ضواسطؤشةو باصُة قوتابييةكا
ةسوةٓا رًاسةى  ثَيلةوة و ِسةُطةكاْ  صؤستش دةكةْ  شَيوةدةكَيصّ وٓ 

رتو ثِشتش دةكةُ اُى قةَهةَ ِسةُط، ةوةو بري هة شَيوةى جوُا ، بة بةكاسٓيَِ
يطاسكَيصاْ.    ُ اجيم، ياْ ثاطتيى هةطةَي سِاطتةو كاغةصى  ً ياْ

ةى ) ْ، تا بةدَهى خؤيا (.9 -3ويَِ ْ ثَيويظتة بواس بذسَيتة قوتابييةكا
اكاُى  هةوةى فَيشى بووْ هة بواسى كشداسيذا بةكاسيبَٔيِِةوةو توُا

ؤطتادا.   ًا  خؤياْ تاقيبلةُةوة هةرَيش ضاودَيشىً 
ةى )                                                                                                             (9 -3ويَِ
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 َ  تةوةسةداهة كؤتايى ئة
شَيت ضةُذ هيزُةيةن هة قوتابييةكاْ ةس  ثَيلذةٓيَِ  ٓ ؤطتا، ًا  ً بة طةسؤكايةتى و طةسثةسشتى

ةس هيزُةيةن بةثَيى  هيزُةيةن ئةسن و فشًاُى خؤى دةبَيت و جَيبةجَيياْ دةكات، بةآلَ ثَيويظتةٓ 
ْ ثَيبظجَيشدسَيت وةن: ْ ئةسكيا او تايبةمتةُذييةكاُى خؤيا  توُا

زاسدْ و ثوختةكشدُى اكشدُةوةو ٓةَهبةَ هيزُةية هَيلحيئةسكى ئ .1
 بؤ  منايض. شياوْكاسةٓوُةسييةكاُة، كة 

، بةًةبةطتى ئاًادةكشدْ و ٓوُةسييةكاْ باكطِشاوُذى كاسةهيزُةى ئاًادةكشدُى  .2
واتا تابوؤكاْ  ثوختةكشدُى كاسة ٓوُةسييةكاْ بة شَيوةيةكى ٓوُةسى جواْ.

كاسة ٓوُةسييةكاْ ئةجناَ دةدات ِسَيلذةخات و ضواسضَيوةو كاسى ِساصاُذُةوة بؤ 
 بة شَيوةيةكى جواْ و ثاكوخاوَيّ.

هيزُةى ثَيصاُطة: كاسى ئةَ هيزُةية ئاًادةكشدُى شوَيِى منايصة و كاستى  .3
 داوةتِاًة دابةشذةكات بةطةس خاُةوادةى قوتابييةكاْ و بةسثشطاُى ًريى.

دُى اصاِسكشهيزُةى طةسثةسشتياسى ثَيصاُطة: كاسى ئةَ هيزُةية ٓةطتاُة بة ب .4
بةًةبةطتى ٓاوكاسيلشدُى قوتابيية  كاسة ٓوُةسيية منايصلشاوةكاْ

  كةًذةساًةتةكاْ.

هيزُةى داسايى: كاسى ئةَ هيزُةية كؤكشدُةوةى كؤى دآاتى فشؤشى تابوؤو كاسة  .5
ثاشاْ كؤى  كاسة ٓوُةسييةكاْ، ُشخذاُاُة هةطةس ٓةسوةٓا وٓوُةسييةكاُة 

كِشيّ و ثَيذاويظتى ٓوُةسى بؤ ئةو قوتابيية دآاتى ئةَ فشؤشة، بؤ ًةبةطتى 
بةآلَ ثَيويظتة هة ًيواُةكاْ بطةيةُشَيت، كة  ،ةًذةساًةتاُة بةكاسدةَٓيِشَيتةوةك

فشؤشتِى كاسة ٓوُةسييةكاْ بؤ ٓاوكاسيلشدُى قوتابيية كةًذةساًةتةكاُةو 
ثَيويظتياْ بة ٓاوكاسى ئةواُة، تا تابوؤيةن بلِشْ )هيزُة ُشخَيلى ِسةًضى 

  دادةَُيت(.
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 تةوةزى دووةً
 
 

 

    Handcraft كازدةضتى
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 تةوةز: كازدةضتى.
 بابةت:  كازكسدُ بة كةزةضتة دياواشةكاُ

.ُ ة تايبةمتةٌدةكا ُ دابةغكساوُ بةضةز وٌا ةكا  كاتى ديازيكساو: بةغة  وٌا
 

 Handcraftكازدةضتى  
، ضوٌكة بؤ قوتابييةكاُ ز طسٌط و دَلخؤغكةزةكاُ دادةٌسَيَئةً تةوةزة بة يةكَيك لةتةوةزة شؤ      

و كاتَيكى خؤؽ بةضةزدةبةُ  ضوودةيى و ئازاويياُ ثَيدةبةخػَو ئا قوتابييةكاُ دَلخؤؽ دةكةُ
ةووو ئةو دَلخؤغيية وٌةزى و بةزشكسدٌةوةى ئاضتى دا لةِزووى غلةطةَه يةكرتيدا. لةطةَهِ  كازىِ 

اضى قوتابييةكاٌدا او ئاضتى كازاوةيى قوتابييةكاُ دةزدةخات، ئةوةى  ،دواٌٍ ٌةخػى دةبَيت و توٌا
ا كازاوةييةكاٌى  باغة باغرتى دةكات و ئةوةى الواشة ئاضتى وتىاٌةبةخؤبووٌى بؤدةطَيسَيتةوةو توٌا

ةى ةووو ئةً كازٌا ُ، لة كؤتاييدا ييةكاُقوتاب بةزةو باغرت دةبات. لةطةَهِ  وادةكات  ئةجناوى دةدة
ص ؤؽ وِ  اُ و خةياَلكسدُ لةِ  يٍَ اى دِا ى قوتابييةكاٌدا ضسؤ ثَيبكات و بياخناتة ئاضتَيكى زتوٌا
ى تةوةزى ثَيػووةو بؤباآلوة. ئاواجنى ئةً تةوةزةؽ بؤ دزَيرةثَيد ئاواجنةكاٌى  تةواوكسدٌى ٌا

 تَيدةكؤغىَ.  ثَيػوو
وٌةز بة ئاضتَي      َ، تا واوؤضتاىِ  ةيةك دَيطريدةكةي  بكات كى باغةوة واوةَلةلةً تةوةزةدا ضةٌد وٌا

ةكة ةكاٌى ئاوادةبكات بةوةبةضتى طوتٍةوةىلةطةَه وٌا ةكة ، ثاغاُ لةطةَه قوتابييةكاُ و وٌا بة  وٌا
 لة ثؤلدا. غَيوةيةكى باؽ و ضةزجنسِاكَيؼ
ً شجنرية وٌا ُ ئةواٌة ئةجنًا بدةُ:ثَيػبيٍى دةكسَيت لة   ةيةدا قوتابييةكا

 دياواشى لة ٌَيواُ ِزةٌطةكاٌدا بكةُ. داتضسوغٌاولة  -
 ئاغٍابَ بة ِةٌدَيك كةزةضتةو ثَيداويطتى ِوٌةزى لةكاتى كازكسدٌدا. -
 دواى كازكسدُ، ِةٌدَيك كازى ِوٌةزى بةزِةً بَّيٍَ و ئةجناوياُ ِةبَيت. -
 يَ و لَيكبةضنت و ِزةٌطكسدٌةوة،لةِزَيطةى بِسفَيسى ٌةخػةضاشى و ِزاشاٌدٌةوةبَ  -

 لة كؤتاييدا ضةٌديَ غَيوةى ِةوةِزةٌط و دواُ بةزِةبَّيٍَ.
بةِؤى كؤكسدٌةوةى كةزةضتة فِسَيدزاوةكاُ و دوبازة بةكازَِيٍاٌةوةى لة كازَيكى  -

 سوغت دةبَ و ِزَيص لة ذيٍطة دةطسُ.دا، قوتابييةكاُ تَيكةَلى ضِوٌةزى دواٌ
 ى دةكةُ.يى كازى ِوٌةزودٌياُ الدزوضت دةبَيت و ئازةشوسةشى كازكس -
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 واٌةى يةكةً
 تةوةز: كازدةضتى.

 ُ  Collageكؤالز   –بابةت:  لكاٌد
ى بةثَيى ئةو ثالٌةى دايدةزَِيريت، ضاالكييةكاُ دزَيركةيتةوة بةثَيى  4كاتى ديازيكساو:  ة )دةتوٌا وٌا

 كات(
   

 

 Collageكؤالز   –لكاٌدُ 
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يازيية  بةدةضتّاتووةكاُ شٌا
صيكدةكةٌةوةو لَيكياٌدةبةضنت.  ٌُ ُ و لَيكيا ُ ثَيكدةطس ُ ِزةٌط و كةزةضتةدياواشةكا  قوتابييةكا

 

 كازاوةيية بةدةضتّاتووةكاُ
ُ ئاضتى خةياَلكسدٌ ُ باؽ دةَبقوتابييةكا ُ و بريؤك يا ا يٍَ اى دِا ُ بؤ شياد دةبَيتو توٌا وَييا  .ةىٌ 

 

ى  طةغةى ويردٌا
ُ و ثَيكةوة ضَير وةزدةطسُ.قوتابييةكاُ بة  وٌةزى ئةجناودةدة ُ كازىِ  اوزَِيكاٌيا  ِاوكازى لةطةهَِ 

 

طتة ثَيػةكييةكاُ َيصُا و توٌا  زِِا
ضةزةتا واوؤضتا لة كوزتة باضَيكدا، باضى كازى لكاٌدُ بؤ وٍداَلةكاُ دةكات و غَيواشى كازكسدُ و 

اٌى كةزةضتة دياواشةكا يازى تةواو  دةكاتةوة.ُ بؤ قوتابييةكاُ ِزووُ بةكازِيٍَ واتة ثَيػةكى شٌا
ى لةكاتى كازكسدٌدا بؤ  اُ و خؤثازَيصى و ثاكوخاويٍَ دةداتة وٍداَلةكاُ و غَيواشى بةكازِيٍَ

ىايياٌة ةووو ئةً ِزيٍَ كازكسدُ واوةَلةى وةك ياضاى ثؤه و ياضاى  ؽقوتابييةكاُ دةخاتة بةزضاو.ِ 
اوبةغى و زَِيككةوتَ لةطة لةطةَلدا دةكات َ، كة بةِ  ُ، بؤئةوةى قوتابييةكاٌيؼ بصٌا َه قوتابييةكا

َ. بةً غَيوةية واوؤضتا كازةكةى ئاضاٌرت دةبَيت  ةية بؤ كازكسدُ و ثَيويطتة وابةضتةى ب ياضايةكِ 
ةضت بةدَلٍيايى شؤزتس دةكةُ ثَيؼ كازكسدُ و لةكاتى  لةطةَه قوتابييةكاُ و ثاغاُ قوتابييةكاٌيؼِ 

ُ و دواى كازكسدُ.  كازكسد
 

ةى ض ةةزةتا واوؤضتا وٌا ً ِؤكازٌا ةيةوة دةبةضتَيتةوة لةبةز ئة ً وٌا  :ثَيػو بة
تا قوتابييةكاُ بتواٌَ دياواشى لة ٌَيواُ كازكسدُ بة ِزةٌط و كةزةضتة  -

 دياواشةكاٌى تسدا بكةُ.
 تا قوتابييةكاُ دطة لةِزةٌط كةزةضتةى تسيؼ لة كازى ِوٌةزيدا بةكازبَّيٍَ. -
 شؤزتس بةدةضتبَّيٍَ و ئاضتى كازاوةيياُ ثَيػبخةُ. تا قوتابييةكاُ ئةشوووٌى -
 ئةشوووٌَيكى ٌوَي دةبَيت بؤ قوتابييةكاُ و خةزواٌةى شاٌيازياُ فسة دةكات. -
دواتس قوتابييةكاُ ِةضت دةكةُ كازى ٌوَيياُ ئةجناً داوة، كة دياواشة لة  -

كازة كازةكاٌى ِزابسدووياُ و ثاغاُ بري بريؤكةى تس دةكةٌةوة بؤ ئةجناوداٌى 
 ِوٌةزييةكاٌى داِاتووياُ.
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 خؤئاوادةكسدُ
       ،ُ دةطةزَِيتةوة بؤ كازى بؤ ئةو وةبةضتةؽ واوؤضتا قوتابييةكاُ ئازِاضتة دةكات بؤ كازكسد

زِابسدوو، بةوةبةضتى بريَِيٍاٌةوةى كازةكاٌياُ و واوؤضتاو قوتابييةكاُ ثَيكةوة طفتوطؤ لةبازةى 
ُ. واو وَييةكة دةكة  ٌ وَييةكةدا بابةتة كؤُ و  ٌ ة ؤضتا باضى ئةو كةزةضتاٌة دةكات، كة لةوٌا

َ، وةك )وقةضت، كاغةشى ِزةٌطاوِزةٌط، كاغةشى لةشطةى ِزةٌطاوِزةٌط، ضتيك )كةتريةى  سَي بةكازدةِيٍَ
ةطبةى كةزةضتة   ِ وغك(، كاغةشى ِزةٌطاوِزةٌطى بسيطكةداز، كاغةشى ثالضتيكى ِزةٌطاوِزةٌط و

تةى تس...(. واوؤضتا غَيواشى كازكسدُ و واوةَلةكسدُ لةطةَه ئةً ضةٌدُا كةزةض ئةٌداشةييةكاُ و
َ و  ُ دةكاتةوة، تا ياضاو زَِيطاكاٌى كازكسدُ بصٌا ُ ِزوو ضةزةِزؤيى كةزةضتاٌة بة ِزووٌى بؤ قوتابييةكا

ُ بة غَيوةيةكى ضاالك دةطةيةٌَيتة ةى كازكسد ةووو ئةو ئاكازٌا ُ لةكاتى كازكسدٌدا. واوؤضتاِ  ةكة  و دسثٍىٌ 
 ُ ِاوبةغيا ُ و  ةى ) دةكات لةكاتى كازكسدٌدا.ثىَ قوتابييةكا  (.1 -4ويٍَ

ىايى كسدُ بةغَيكى طسٌطى ثِسؤضةكةيةو ثَيويطتة واوؤضتا        لةً كازكسدٌةدا ضاودَيسيكسدُ و زِيٍَ
ى غرياشةى  ؤى تَيكدٌا  ِ ةية ببَيتة ةكات. ضوٌكة فةزاوؤغكسدٌى قوتابييةكاُ لةوٌا  ٌ فةزاوؤغى

وٌةز بةئاطابَيت ل ةىِ  ة كازكسدُ و كاتكوغنت بةغتى الوةكييةوة، بؤية ثَيويطتة واوؤضتاى وٌا
دٌى غَيواشى  وٌا  ٌ ةٌدَيكذازيؼ ياضاو غَيواشى ِزةفتازكسدُ و  ِ ٌةزووٌياٌى لةكاتى ثَيويطتدا و

 ُ َيتةوة. لةِةواُ كاتدا ثَيويطتة واوؤضتا شواٌى طفتوطؤى ٌةزووٌيا يٍَ ئاكازةكاُ بري قوتابييةكاُ ّب
َيت و خؤى ببجازَيصَيت لة بةكازَِي يٍَ وٌةزى بةكازّب ٍاٌى وغةى توٌدو بَيت و وغةو دةضتةواذةىِ 

ى خؤى لةطةَه قوتابييةكاٌدا ِز يت، ئةوا اٌةغياو. ئةطةز واوؤضتا توٌا ُ لةطةهَ بطوجنيٍَ َيت و خؤيا يٍَ ّب
ة ئةجنًا دةدزَيتثِسؤضةى كازكسدُ و بةِزَيكسدٌى ضاالكيي  لة كؤتاييدا و ةكة شؤز ضةزكةوتوٌا

ئاواجنى 
ةكةى  وٌا

  دةثَيكَيت.
 

ةى )  (1 -4ويٍَ
كةزةضتةى 

 دُكازكس
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 بةضةزبسدٌى كاتَيكى خؤؽ
ً كةزةضتاٌةوة ئةجنًا دةدات:  واوؤضتا ضاالكييةكة لةِزَيطةى ئة

كاغةشى ِزةٌطاو ِزةٌط، كاغةشى لةشطةى ِزةٌطاو ِزةٌط، ضتيك، وقةضت، ِزاضتةو  -
 (1 -4كةزةضتةى ئةٌداشيازى، قةَلةً ِزةضاع، واديك. وَيٍةى )

 ً ً غَيوةية واوؤضتا ضاالكييةكة ئةجنا  دةدات:بة
ُ، تا بة قةَلةً     ةَلبرَيس او زِاضتةكةِ  واوؤضتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات، غَيوةيةك لة غَيوةكاٌىٌ 

ِزةضاع خةتكَيػى بكةُ لةضةز كاغةشة ِزةٌطاوِزةٌطةكة، ثاغاُ دواى ديازيكسدٌى غَيوةكة بة 
ةيةك، دواتس بة ُ، لةِةز ِزةٌطَيك ضةٌد دٌا  وقةضت بيرِب

دوُا و زَِيكوثَيك، ِزةٌطة لَيك  اشةيىغَيوةيةكى ئةٌد
ٌصيكةكاُ لة تةٌيؼ يةك دادةٌَيت و بةغَيوةيةكى 

ةخػةضاشى بؤ دةكات  ٌ ةى ) .ئةٌداشيازى (، 2 -4)ويٍَ
 ُ ضةزةتا ثَيويطتة واوؤضتا ضةزلة قوتابييةكا
ةَلبرَيسُ بؤ ئةً كازة  ا دوو ِزةٌطِ  َيت، ئةطةز تةٌّ ٌةغَيويٍَ

باغرت لة وةبةضتةكة شؤز ثةضٍدتسةو قوتابييةكاُ 
بؤ منووٌة )شةزدو ضوز(، ثاغاُ ئةطةز ذوازةى  ،تَيدةطةُ

ةى ) يية.                      ويٍَ ُ شؤزتسيؼ بكات كَيػةٌ  اٌى ِزةٌط لةٌاو ِزةٌطدا 2 -4ِزةٌطةكا  ( بةكازِيٍَ
 

؟ ُ ضى فَيسدةَب  قوتابييةكا
 فَيسدةبَ ضؤُ واوةَلة لةطةَه كةزةضتة دياواشةكاٌدا بكةُ. -1
فَيسدةبَ بري لة بريؤكةى ٌوَى بكةٌةوةو داَِيٍاُ بكةُ و ئاضتى خةياَلكسدٌياُ  -2

 فسةواُ بكةُ.
وةك ئةوةى لة  فَيسدةبَ ِاوضةٌطى دزوضت بكةُ لةٌَيواُ ِزةٌطةكاٌدا، ثاغاُ -3

 .ئاضتى دواٌٍاضياُ باغرت دةبَيت ثالٌةكةواٌدا بريى لَيدةكيٍةوة
  لةغةكى و عةقَميدا.ِاوضةٌطى دزوضتدةبَيت لة ٌَيواُ طةغةى  -4
 طياٌى ِاوكازيكسدُ و بةِاٌاوةضووٌياُ بؤ يةكرت باغرت دةبَيت.  -5
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ةى يةكةودا بؤ قوتابييةكاُ ِزووٌدةبَيتةوة،     و ئاضاٌة، كة ئةً غَيواشى كازكسدٌة شؤز خؤؽ لة وٌا
ةية، بؤية لةضةز  ِ  كةوَيك ثَيويطتة قوتابييةكاُ بةآلً ثَيويطتى بةكةوَيك لَيوزدبوٌةوةو تَيسِاواُ

َ. لةضةز واوؤضتاؽ ثَيويطتةخؤياُ واٌدووبكةُ و بةدواى بريؤكةى  بواز بؤ  ٌوَيدا بطةِزَي
ةىل شياتسياُ ثَيبدات، تا ئاضتى خةياَلكسدٌياُ فسةوُا بَيت و بري لة   ِ َى و قوتابييةكاُ بِسةخطيٍَ

ة بة اٌى شياتس بكةٌةوة. بؤية لَيسةدا ضةٌد ضاالكييةك دةخةٍي يٍَ  زضاو:دِا
 

 :1ضاالكى 
واوؤضتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات، ئةطةز     

ةية لةواَلةوة قاثى غكاو، ياُ  ضوزاسى فسَِيدزاوياُِ 
َ بؤ قوتاخباٌة. ثاغاُ واوؤضتا  لةطةَه خؤياُ بيّيٍَ
داوا لة قوتابييةكاُ دةكات كاغةشة ِزةٌطاوِزةٌطةكاُ 

ثازضةى ثازضة  بة قةبازةى دياواشبةدةضت برِبُ و 
َ بة قاثةكةوة و ِزووثؤغى بكةُ  ُ، ثاغاُ بيمكيٍَ بكة

)ِزووى  وةبة كاغةشة ِزةٌطاوِزةٌطة ثازضةكساوةكة
ةى ) اوةوة( ويٍَ ةى )                         (.                 3 -4دةزةوةوٌ   ( قاثى ِزووثؤغكساو3 -4ويٍَ

 

 :2ضاالكى 
ةبوو لة واَلةوة، دةكات قوتابييةكاُواوؤضتا داوا لة        ةعمى دزِاو، ياُ ثَيآلوى بَيكةَلكياُِ  ، ئةطةزٌ 

 ً وٌةزى لةضةز ئةجنا َ بؤ قوتاخباٌة، تا كازىِ  ئةوا بيّيٍَ
 ُ ةوا  ِ ُ. واوؤضتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات وةك بدة
 ُ ً، كاغةشة لةشطة ِزةٌطاو ِزةٌطةكا داواكازى ضاالكى يةكة

َ بة ثَيالوةك ةوة، لَيسةدا بؤية كاغةشى برِبُ و ثاغاُ بيمكيٍَ
ةية  يني، ضوٌكة لةوٌا لةشطةى ِزةٌطاو ِزةٌط بةكازدةِيٍَ
ةعمةكة )ضةزثاية(   ٌ َيت ثَيالوةكة، ياُ ةتوٌا  ٌ )ضتيك(

ةَلبرازدٌى كاغةشى لةشطة ب ةى )بطسَيت، بؤيةِ  ة. ويٍَ ةى )        (.4 -4اغرتٍي  (4 -4ويٍَ
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 :3ضاالكى 
واوؤضتا شةزفى كاغةش دةخاتة بةزدةضتى قوتابييةكاُ و     

 ُ ة قوتابييةكا ضةزةتا داواياُ لَيدةكات بريَيك بكةٌةوةو بصٌا
ضيياُ بة خةيَمدادَيت؟ ثاغاُ خؤت ثَيػٍيازيياُ بؤ بكةو 

ت و دةوى بؤ بكَيػَ، ودوو ضاوى بؤ برِبُ و بة واديكيؼ لو
ةز بة كاغةشى ِزةٌطاوِزةٌط ئةٌداو ةكاٌى تسى بؤ برِبُ. ياُِ 

ة ضى  ةو ببيٍةو بصٌا ى بريؤكةكة واشياُ لَيبيٍَ دواى ثَيدٌا
 ُ ِزوودةدات؟ بةضةز قوتابييةكاٌدا بطةِزَى و ئةطةز ثَيويطتيا
اوكازيياُ ثَيػكةؽ بكةو داز  اوكازيكسدُ بوو، ئةواِ  بةِ 
ةضتى   ِ دازةؽ طفتوطؤياُ لةبازةى كازةكةوة لَيبكة، تا

ُ ِزووٌةدات. ةى )               (.                               5 -4وَيٍةى ) بةخؤداوا   (5 -4ويٍَ
 

 :4ضاالكى 
ةوَه بدةُ        ُ وِ  ُ بة ِزةٌطى دياواش باشٌةى خِس برِب ةزيةكةيا ُ دةكات،ِ  واوؤضتا داوا لة قوتابييةكا

ُ، بةآلً بةو وةزدةى ئةطةز باشٌةى يةكةً شةزدبوو، ئةوا با شٌةى دووةً بضووكرتو طوَه دزوضت بكة
ِزةٌطَيكى تسبَيت و باشٌةى ضَييةً لة باشٌةى دووةً بضوكرتبَيت و لة ِزةٌطَيكى تسبَيت، بةً غَيوةية 

باشٌةكاُ دةبسَِيت و ثاغاُ لة طةوزةوزةو بؤ 
ات و بضووك لةضةز يةكياُ ضةضح دةك

لة كؤتايى  غَيوةيةكى دوُا دةزدةكةوَيت
دياواش  كازةكةغدا الضكَيك بة ِزةٌطَيكى

دةبسَِيت و باشٌة خِسةكاٌى لةضةز طري دةكات. 
ثَيؼ كؤتايى كازةكة ثَيويطتة طريفاٌَيكى 
دزوضتكساو لة كاغةش دزوضت بكات، تا وةك 

ُ دةزبكةوَيت. وَيٍةى )   (.6 -4طوَلدا
ةى )                                                                            (6 -4ويٍَ
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 :5كى ضاال
ةى لةبةز        ةَلبرَيسُ لةو كاغةشٌا واوؤضتا قوتابييةكاُ زِادةضجَيسَيت، تا دوو ِزةٌط بة دَلى خؤياُِ 

بة دووزى دوو ضاٌتيىةتس دةضتياٌداية. ثاغاُ داواياُ لَيبكة بة زِاضتةو قةَلةً ِزةضاضةكةياُ 
يػاٌة بكةُ و ثاغاُ تاَه تاَه كاغةشةكة بة وقةضت شةكاغة ُ كةٌ  ُ، دواتس بة غَيوةى كةشى، يا برِب

ى زَِيكوثَيك  ُ، بةً دؤزة غَيوةيةكى دوٌا سةضري بيضٍَ و زِاضت و ضةخ بة ِزةٌطةكاُ بكة
ةى ) ٌةوة كؤتايى سةضرية ضٍساوةكة بة تَيبى ِزووُ توٌد بكةُ، و(. دواى لَيبو7 -4دةزدةضَيت. ويٍَ

وةو لة ةغَيتةتا لَيكّةَلٍةو
كؤتاييدا ضوازضَيوةيةكى 

ى بؤ برِبُ ، تا وةك خ اويٍَ
وٌةزى دوُا و ثاك  كازَيكىِ 

َ دةزكةوَيت.                                   و خاوَي
ةى )                                                          ضٍني بة كاغةشى ِزةٌطاوِزةٌط (7 -4ويٍَ

 ئةزكى واَلةوة:
ا كازاوة شؤز طسٌطة واوؤضتا       ُ، تا ئاضت و توٌا ُ ئةزكى واَلةوة بدات بة قوتابييةكا ييةكاٌيا

ؤكازةكةغ اى تاقيبكةٌةوة،ِ  ى بؤ ئةوةية، كة لة واَلةوة قوتابييةكاُ كاتى شؤزتسياُ لةبةزدةضتةو توٌا
رت دةبَيت خ . ثاغاُ دواى و دةتواٌَ باغرت كازةكاٌياُ ئةجنًا بدةُةياَلكسدُ و دٌيابيٍياُ فسةوٌا

ُ بؤ قوتابكؤت ةَلطةٌطاٌد ةكةِ  ة ضى ِزووى داوة؟ايى وٌا ُ بكةو بصٌا  ييةكا
 ِةَلطةٌطاٌدُ

طتة  ُ بةوةبةضتى ديازيكسدٌى ئاضتى توٌا  و كؤوةآليةتييةكاُ ِوٌةزييةكاُِةَلطةٌطاٌد
 ٌاياب شؤزباؽ باؽ دَيبةدَيكسدُ

ُ طةغةياُ     كسدووة. واضولكةكاٌيا
اى بريكسدٌةوةو خةياَلكسدٌياُ     كسدووة.  طةغةياُ توٌا

ةية. ُ طةغةى لةغةكى و عةقَميداِ      ِاوضةٌطى لةٌَيوا
اوكازى واوؤضتا كازبكةُ. َ بَىِ      دةتوٌا

اوكازى ثَيػكةؽ بة يةكرت دةكةُ.  ُِ اوِزَيكاٌيا     لةطةهَِ 
ة. ُ ثاكو خاويٍَ     كازةكاٌيا
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 واٌةى دووةً
 تةوةز: كازدةضتى.

 ِةويسكازىبابةت: 
ُ دزَيركةيتةوة( 6كاتى ديازيكساو:  ى بةثَيى ئةو ثالٌةى دايدةزَِيريت، بةثَيى كات ضاالكييةكا ة )دةتوٌا  وٌا

  

 ِةويسكازى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةزوةو ئاضاُ بةدةضتةوةدَيت و        ؤكازةكةغى ِزووٌة، كةٌ  ةويسكازى دةكات،ِ  وٍداَه شؤز سةش بةِ 
اكات و بة ئاضاٌى قوتابييةكاُ  ُ و خؤغة و دةضتة ثيظٌ  ً كةزةضتةيةدا ئاضا ُ لةطةهَ ئة واوةَلةكسد

ةزوةِادةتواٌَ ضياُ بوَيت   ِ ،ُ ى ِةَلطستَ و طواضتٍةوة و سةش لةضى بكةُ ثَيى دزوضت بكة
يية.   ٌ سخدا طسُا اى طةغةثَيدُا و خةياَلكسدٌى وٍداَه بةزةو ثَيػةوةدةبات و طةغة ئاضاٌةو لةٌ  توٌا

اكاٌى دةدات.  بة توٌا
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 ضةزضاوة فَيسكازييةكاُ
 ،)ُ ايمؤٌَيكى دؤزى )ضميظا ةويسى ِزةٌطاو ِزةٌط، ثازضةٌ  كةزةضتةو ثَيداويطتيية ضةزةتاييةكاُ:ِ 

 دؤزاودؤز ئةطةز ثَيويطتى كسد.زِاضتة، ِزؤَلة، قاَلبى 
 

ةوَلدةدات كؤوةَلَيك منووٌةى دزوضتكساوى ئاوادة خباتة بةزضاوى وِؤكازى ِزو ٌكازى: واوؤضتاِ 
ُ واوؤضتا  ضةٌد منووٌةيةك دزوضت دةكات، تا  ُ، يا ُ، تا لة وةبةضتى كازكسدٌةكة تَيبطة قوتابييةكا

ُ لة وةبةضتى داواكازييةكاٌى واوؤضتا تَي ُ.قوتابييةكا  بطة
 

 ثالٌى فَيسكازى ثَيػٍيازكساو
 واٌةطوتٍةوةى ِزاضتةوخؤ .1

َيت كؤوةَلَيك كازى ضاآلٌى زِابسدوو ثيػاٌى قوتابييةكاُ بدات، ثاغاُ غَيواشى  واوؤضتا دةتوٌا
 ُ يازى زِاضت و دزوضتييا كازكسدُ و دؤزى غَيوةكاُ لةطةَه قوتابييةكاُ طفتوطؤ بكات و شٌا

ةويسة ِزةٌطاوِزةٌطةكاُ و  اٌىِ  ى يةكرت ضؤُ بيػيََم و ِزةٌطةكاُ تَيكةَلثَيبدات لةبازةى بةكازِيٍَ
 ُ َيَ و ثازَيصطازى لة ِزةٌطاُ بكةُ و بة ثاكى بيا ُ، ياُ بة كةوةز يةكةوة ِزةٌطةكاُ داٍب بكة
ِيََمٍةوة. دواتس قوتابييةكاُ دةضتدةكةُ بة كازكسدُ و واوؤضتاؽ ضاودَيسى قوتابييةكاُ 

ةَلةو كةووكوزتييةكاُ بة قوتابييةكاُ دةدات، ىايى ثَيويطت لةبازةىِ  ثَيؼ ئةوةى  دةكات و ِزيٍَ
ةكة ُ بؤ وٌا ةَلطةٌطاٌد ُ بكات. ،واوؤضتاِ    ئيٍذا بؤ قوتابييةكا

 كازى فَيسكازى بة طسوخ .2
( قوتابى ثَيكبَيت و ِزاياُ دةضجَيسَيت، 6تا  4واوؤضتا طسوثةكاُ ِزَيكدةخات لة ) -

كة كازَيكى دواٌى ِوٌةزى  
 لةخةياَلياٌدا بطسُ.

واوؤضتا قوتابييةكاُ ِزادةضجَيسَيت  -
ة ِزةٌطاوِزةٌطةكاُ ئاوادةبكةُ ِةويس

و بياُ غَيمَ، تا خؤغبكسَيَ بؤ 
كازكسدُ. ضوٌكة ضةزةتا ِةوزةكة 

 (.             8 -4تؤكىةو تودٌدوتؤَلة.وَيٍةى )
 ( ِةويسى ِزةٌطاوِزةٌط8 -4وَيٍةى )                                                                 
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طسوثةكاُ، ئةو ثالٌةى داياٌِسغتووة بؤ كازكسدُ دَيبةدَيى دةكةُ ِةزطسوثَيك لة  -
و بريؤكةى ِةووو قوتابييةكاُ تَيكةَه بة يةك دةبَ و ئاضتى لَيكتَيطةيػتٍياُ 

 بةزشدةبَيتةوة و ئاضتى بةكؤوةآليةتى بووٌياُ باغرت دةبَيت.
دةكات واوؤضتا ضةزثةزغتى كازة ِوٌةزييةكاُ دةكات و قوتابييةكاُ ئاِزاضتة  -

 بؤ كازكسدُ و تَيبيٍى و ضةزجنى خؤياُ ثَيدةَلَيت.
لةكاتى كازكسدٌدا شاٌيازى بطؤِزٌةوةو لةٌاو طسوثةكاٌياٌدا ثَيويطتة قوتابييةكاُ  -

طفتوطؤ لةبازةى بةزِةوة ِوٌةزييةكةياُ بكةُ، تا باغرتيَ و دواٌرتيَ و ثاكرتيَ 
 غَيوة منايؼ بكةُ.

ةطةَه قوتابييةكاُ ِزاظة بكات و ثاغاُ كازة ثَيويطتة واوؤضتا بابةتى واٌةكة ل -
 ِوٌةزييةكاُ لة منايػَيكى بةكؤوةَلدا ثيػاُ بدات. 

 

 فَيسبووُ لةِزَيطةى ضاالكييةوة .3

قوتابييةكاُ ِةزيةكةياُ بة تةٌيا كازَيكى ِوٌةزى ئةجناً دةدات و ثاغاُ       
ةكةُ بة ؤياُ دقوتابييةكاُ لةٌَيواُ يةكرتدا ِزاظةى كازة ِوٌةزييةكةى خ

لَيسةدا واوؤضتا طوَيّةَلدَيسى طفتوطؤكاُ دةبَيت و داز  ضةزثةزغتى واوؤضتا.
دازةؽ بريوبؤضوٌى خؤى تَيكةَه بة طفتوطؤكة دةكات و شاٌيازى شؤزتس بة 
قوتابييةكاُ دةدات. لَيسةوة قوتابييةكاُ شاٌيازى شؤزتس بةدةضتدَيٍَ و ثاغاُ 

لة ِزَيطةى ئةً ضاالكييةوة  دواتس، ةكؤوةآليةتى بووٌياُ ثَيػدةكةوُئاضتى ب
بؤ  قوتابييةكاُ ئاضتى فَيسبووٌياُ بةزشدةبَيتةوةو ثةزوةزدة و ئاوادة دةكسَيَ 

قؤٌاغَيكى تسى كازكسدُ. دازَيكى تس دةطةِزَييٍةوة ضةز وتة بةٌسخةكة، كة 
دةَلَيت: ))ئةشوووُ فَيسواُ دةكات((، قوتابييةكاُ لةِزَيطةى ئةً ضاالكيياٌةوة 
ئةشوووُ دةكةُ و شاٌيازى و كازاوةيى ٌوَى بةدةضت دةَِيٍَ و ِاوتةزيب لةطةَه 

ةغةكى و عةقَمياُ ِاوضةٌط دةبَيت و لة ِةواُ ، طةغةى لداطةغةى شاٌيازييةكاٌ
كاتدا قوتابييةكاُ دةتواٌَ ئاضتى بيٍني طةغة ثَيبدةُ لةطةَه تواٌا لةغةكى و 

 عةقَمييةكاٌيياٌدا.
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 :1ضاالكى 
ةويسةكاُ ِزةٌطَيك بة ئازةشوى خؤياُ دةضتٍيػاُ بكةُ واوؤضتا  قوتابييةكاُ زِادةضجَيسَيت، كة لةِ 

َ، ثاؽ غَيالُ بيكةُ بة تؤثَيكى خِس  و بيػيَم
بؤمنووٌة ِزةٌطى شةزد. دواتس ِزةٌطَيكى تس 
بػيََم و ِزةٌطة شةزدةكةى ثَيبػازٌةوة 
بؤمنووٌة ِزةٌطى ضوز، بةً غَيوةية ِزةٌط 

َ، تا تؤثةكة ثِس بة لةضةز ِزةٌط  َي داٍب
غدا بة دةبَيت. لة كؤتايى كازةكة وػتةكؤَلةياُ

بة دوو بةغى يةكطاُ و  ضةقؤيةك بيكةُ
ُ دةزدةضَيت ةى )                  (.9 -4وةك وَيٍةى ) ،كازَيكى شؤز دوا    (9 -4ويٍَ

                                                            
 :2ضاالكى 

ةواُ ضاالكى يةكةً، بةآلً تؤثةَلةكة   ِ ى واوؤضتا قوتابييةكاُ ئازِاضتة دةكات بؤ ئةجناودٌا
ى كازةكةؽ  بضووكرتبَيت. بؤئةجناودٌا

كى ئايطكسَيي ثَيويطتىاُ بة الضكةدازَي
بةزِةوّاتووةكةى ثَيوة  دةبَيت، تا تؤثة

َ. ثاغاُ قاغَيكى لة غَيوةى طؤغة  طريبكةي
ةوة )ِ اوغَيوةى قاغة بة ضةقؤ لَيدةكةٍي

كازى بؤ  ثسِتةقاهَ(، دواتس بة ثةجنة دوٌا
وقَمَيك   ٌ ئةجناودةدةيَ و دواتس وةك

ةى )       (.                            10 -4دةزدةكةوَيت. ويٍَ
ةى )                                                                            وقَمؤكةى دةضتكسد10 -4ويٍَ  ٌ) 

 لَيكبةضنت و ثَيكطستَ:
ةوووُا     طت بؤِ  ةى شٌا ، بابةتى 2ثَيويطتة واوؤضتا ضةزدةً ئةً ضاالكيياٌة ببةضتَيتةوة بة وٌا

ى واددة، الثةِزة   .121زَِيطةكاٌى طؤزٌِا
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 :3ضاالكى 
واوؤضتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات، كة غَيوةى ئةو        

ُ، كة سةشياُ لَييةتى.  ثَيويطتة ِةز بؤية ويوةية دزوضت بكة
يت وٍداَه لةً تةوةٌةدا شؤز سةش بة خوازدُ دةكات و  ئةوة بصٌا
دةوةكوتةى ويوةو غرييٍى شؤز دةكات، بؤية دوآلٌدٌى 

ةضتى قوتابييةكا َيت ئازةشوى وٍداَه بؤ ئةو بوازة،ِ  ُ دةدوَليٍَ
و سةش دةكةُ غَيوةى دؤزاودؤزى ويوة دزوضت بكةُ. 

ةى )  (.                11 -4ويٍَ
ةى )                                                                                                                                       ( ويوةى دؤزاودؤز                                                11 -4ويٍَ

 :4ضاالكى 
ً، واوؤضتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات، كة غَيوةى ئةو        بةِةواُ غَيوةى ضاالكى ضَيية

ُ، وٍداَه لةً تةوةٌةدا شؤزخؤزة، ضوٌكة طةغةى  ُ، كة شؤز سةشى ثَيدةكة خوازدٌاٌة دزوضت بكة
شؤز بة لةغى لة بسةودايةو ثَيويطتى 

بؤ ثِسكسدٌةوةى ِةزوةِا  وخؤزاكة
. لةغى، شؤز دةخوات داواكازييةكاٌى

ة قوتابييةكاُ شؤز سةش ئةوةغِةزلةبةز 
ُ، كة خؤزاك  بةو دؤزة ضاالكيياٌة دةكة

ةى )  (.12 -4لةخؤبطسَيت. ويٍَ
ةى )                                                                         ( غَيوةى ضةٌد خوازدٌَيك12 -4ويٍَ

 :5ضاالكى 
ٌمةبةز       واوؤضتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات، كة غَيوةى طيا

ةى بةتايبةتيؼ غَيوةى ، بكةُ دزوضت ٌمةبةزٌا ئةو طيا
 .َ ُ بؤ ئةو وةبةضتةؽ شؤزتسيَ كات دةياٌبيٍ با قوتابييةكا

َ. وَيٍة ) َ ِزةٌط بةكازبيٍَ ُ شؤزتسي  (.13 -4ِةوَلبدة
ةى )                                                                                      ( طياٌدازى دياواش13 -4ويٍَ



90

 

 88 
 

 :6ضاالكى 
ِةزغَيوةو بابةتَيك،  لةً ضاالكييةدا واوؤضتا قوتابييةكاُ ضةزثػك دةكات، بؤ دزوضتكسدٌى       

َيٍَ بؤ دزوضتكسدُ ييةكاُ قوتابلةبةز ئةوة ى دةكةُ. وزةشوكة خؤياُ ئا دةتواٌَ ضَيوةو قاَلب بةكازّب
و ثاغاُ لَيكبةضنت و تَيكةَلكسدٌى بابةتة 

ةى )بةزِةوّاتووةكة،  . دا لةبةز ئةوة (14 -4ويٍَ
ثَيويطتة واوؤضتا بواز بة قوتابييةكاُ بدات، تا 
خواضت و ويطت و داخواشييةكاٌى خؤياُ لة 

خؤياُ زَِيطةى دزوضتكسدٌى ئةو بابةتاٌةى 
ُ..           وئازةشو ً بدة ُ ئةجنا ةى )                                         ى دةكة  (14 -4ويٍَ

 

 ِزةطةشى كوِزو كض ِةزدوو دياواشى كازكسدٌى
ةية         ِ ةضتجَيبكات، كة دياواشى غَيواشى كازكسدُ  ِ َيت و ثَيويطتة واوؤضتا ئةوة بصٌا

ةزدوو ِزةطةشةكةدا، ب  ِ ةضت بةو لةٌَيوُا ُ، ئةوا بة ئاضاٌىِ  ةزيةكةيا ةِ  ؤية ئةطةز ضةزٌر بدةٍي
ةزيةكةياٌى ثَيدةٌاضسَيتةوة، وةك: َ، كة كازىِ   تايبةمتةٌدياٌة دةكةي

ة:  كازى كوزٌِا
 ةوةاُ و لة سةشو ويطتى خؤياٌكوزُِا ئازةشوو دةكةُ كازةكاٌياُ تايبةت َب بة ِزةطةشى خؤي      

ُ، ثايطكين، ئؤتؤوؤبَي، وةك دزوضتكسدٌى غَيَيتٌصيك ب ن، ضةك و تةقةوةٌى، وةى: خوازد
ةزوةِا لةكاتى كازكسدٌيػدا ئا  و ضتى تاوطريياُ بةزشةو خؤطسٌنيفِسؤكة، تؤثى دووطؤَلى...ِ 

َى لةكاتى  ثَيويطتةواوؤضتا  لةضةزلةبةز ئةوة  .ةوةٍشوو لةكازةكة دةب ويٍَ ٌةزً وٌياٌى ٍب
يػاٌقوتابييةكة شوو لةكازكسدُ بؤ ضاالكييةكاٌداو ئةطةز دةزى بَيت و وة، ئةوا زَِيٍوَيٍى و زِيٍَ

ً، تا كازةكة باؽ و زَِيك و دوُا دةزبضَيت و ئاضتى  وَيى خباتة بةزدة ثَيػٍيازو بريؤكةىٌ 
اضى بةزشبَيت.  دواٌٍ

 كازى كضاٌة:
ا     ُ. توٌا وٌةزيدا بةضةليقةو ثػودزَيرتسُ لة كوزِا ى واٌةوةياُ شؤزة كضاُ لة بوازى كازىِ 

صيكة  طةى وَيييٍةى خؤياٌةوةٌ  ُ، كة لة ذٍي ة ئةجنًا دةدة وٌةزييةكاُ و ئةو كازٌا لةضةز كازةِ 
وٌةزييةكة  ةخػةضاشى، كازى ِزةٌطاوِزةٌط و بةديقةتةوة كازةِ  دٌةوةوٌ  وةك: ووتو ووزو، زِاشٌا

ً دةدةُ.  ئةجنا
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 ِةَلطةٌطاٌدُ
ُ و  ةَلطةٌطاٌدُ: ضةزجندا  تَيبيٍيكسدُ.ئاواجنىِ 

ةويس و كةزةضتةى دياواشئةجناوى فَيسكازى:  د  .زوضتكسدٌى غَيوةى دياواش بةِ 
ةَلطةٌطاٌدُ:    كازكسدٌى قوتابييةكاُكةزةضتةىِ 

ةخَيس(  ثةضٍدة )بةَلىَ(/ ثةضٍدٌيية ٌ)
 

 ٌسخاٌدُ كازاوةيى
 ٌةخَيس بةَلَى

ُ ئاوادة دةكات.    كةزةضتةو ثَيداويطتيية خاوةكا
ةوةدؤز دزوضت دةكات.     كؤوةَلَيك بابةت و غَيوةىِ 

   لةكاتى كازكسدٌدا ثػت بةخؤى دةبةضتَيت.

   كازةكة لة كات و ضاتى خؤيدا تةواو دةكات.
 

ُ دةبةضتَيت ةَلطةٌطاٌدٌة ثػت بة ئاضتى دَيبةدَيكسد  ًِ  ئة
ةويسى ِزةٌطاوِزةٌط  ئةجناوى فَيسكازى: دزوضتكسدٌى غَيوةى دياواش بةِ 

ةَلطةٌطاٌدُ ةَلطةٌطاٌدُ: خػتةىِ   كةزةضتةىِ 
ةَلطةٌطاٌدُ  ٌاياب شؤزباؽ باؽ ثَيكّاتةكاٌىِ 

    كةزةضتةو ثَيداويطتييةكاُ بؤ بابةتةكة ئاوادة دةكات.
َيت. ِةويسةكة بةغَيوةيةكى دزوضت     بةكازدةِيٍَ

    غَيوةو ثَيكّاتةى دياواش دزوضت دةكات.
ُ بة يةكطاٌى لةضةز      دابةؽ دةكات. بةزةكةوِزوغَيوةكا

َيت. وٌةزييةكةدا  بةكازدةِيٍَ     فسة ِزةٌطى لة كازةِ 
اوِزَيكاٌى دةكات. ى ثَيػكةؽ بةِ      ِاوكازى و ثػتيوٌا

    لةكاتى كازكسدٌدا ثػت بةخؤى دةبةضتَيت.
    لةكاتى كازكسدٌدا ثازَيصطازى لة ثاكوخاوَيٍى دةكات.

 ُ     دةبَيت.وابةضتةى كاتى كازكسد
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 ضاالكى: ئةزكى واَلةوة
ةويسى كاغةش  دزوضتكسدٌىِ 

سَيَ لةض ئةوةية، كة وةبةضت لةً ضاالكيية      ةز تاقيكسدٌةوةى كةزةضتةى قوتابييةكاُ زِادةِيٍَ
يازى شؤزتس لةباز دياواش ى كازى ةبةوةبةضتى ئاغٍابووُ و تَيطةيػنت و كؤكسدٌةوةى شٌا

ةز لةو بوازةدا ا خؤييةكاٌى قوتابييةكاُ بةزةوثَيػةو ِةويسكازى.ِ  ة دةضَ و ئاضتى كازاوةيى و توٌا
.ُ ةَلدةطس وَىِ  ةويسى كاغةش بؤ  ِةٌطاوىٌ  ةٌطاوةكاٌى ئاوادةكسدٌىِ  كةواتة لةضةز واوؤضتايةِ 

ى لةضةز بكةُ. َيصٌا ُ و زِِا ُ لةواَلةوة ئاوادةى بكة ُ قوتابييةكا ُ بكاتةوةو ثاغا ُ ِزوو  قوتابييةكا
ةويسى كاغةش:ِةٌطاوةكاٌ  ى دزوضتكسدٌىِ 

 
ِزؤذٌاوةى بةضةزضوو كؤبكةزةوةو بة وقةضت  -1

 (.15 -4ثازضة ثازضةى بكة. وَيٍةى )

ِزؤذٌاوةكة لة قاثَيكى قوَه بكةو ثاغاُ ئاوى  -2
بةضةزدا بكةو لَيبطةِزَى دواتس بة وػتةكؤَلة 

 (.16 -4بيػَيمة. وَيٍةى )

ةويس، بة ِوثاغاُ، كة ِزؤذٌاوةكة لَيكّةَلوةغاو بو -3
دواتس لة ضوشطةيةكى دةكةيَ و دةيضؤِزَيٍيٍةوة، 

 (.17 -4تا ئاوةكةى ىَل دةتكَى.)وَيٍةى )

بة وةبةضتى توٌدوتؤَلبووُ دةتواٌني َِيمىى  -4
بة دَلى خؤواُ لة بسى قوِز، ياُ  تَيبكةيَ و ثاغاُ

ِةويسى تس، غَيوةى دواُ و ضةزجنِساكَيػى ثَيدزوضت 
دادةٌَيني، تا وغك لة بةز ِةتاوى دواتس بكةيَ و 

 (.18 -4بَيتةوة، لة كؤتايػدا ِزةٌطى دةكةيَ. وَيٍةى )
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 ضَييةًواٌةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

اٌةوة بابةت:       Recyclingبةكازِيٍَ
ة  5كاتى ديازيكساو:  ُ دزَيركةيتةوة(وٌا ى بةثَيى ئةو ثالٌةى دايدةزَِيريت، بةثَيى كات ضاالكييةكا  )دةتوٌا

 
 

 Recyclingبةكازَِيٍاٌةوة 
 

 
                                                             
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةزاضاُ دةَب و وقوتابيياُ ئازةشو       ِ ُ، بة كازى دووبازة وَى و ئةشوووٌى تاشة دةكة ى كازىٌ 
ى ياٌةوة بةدةزدةكةوُ ٌيطةزٌا اٌةوة( دةبَيتة  ،بةٌَيوضاوٌا بؤية ئةً غَيواشى كازكسدٌة )بةكازِيٍَ

ةِزةت. ئَيىةؽ لَيسةدا  وَى الى قوتابياُ لة قؤٌاغى دووةوى ٍب  ٌ اٌى يٍَ ى خةياَلكسدُ و دِا ِةويٍَ
ُ و بةزتةكى كاز دةخةيٍة ِزوو.   وزدةكازى غَيواشى كازكسد
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 Formغَيوة 
َي: غَيوة Formغَيوة  يََمة ثَيكدَيت، كاتَيك ضةزىِ  ةوة لة خاَلي َمةكة ثَيكدةطاتةوةو يةك دةطسَيتلةوِ 

َيتدةضتجَيكدا ةٌدَيك داز ئةً غَيوةية دوو ، ثاغاُ غَيوةو قةبازةو ِزووى دياواش ثَيكدةِيٍَ  ِ .
ةى ) Shape ِزةِةٌديية ُ 19 -4ويٍَ ُ شياتسِزةِةٌدييةغَيوةى ضىَ (، يا  .ة، يا

او      ازَِيك، وةك غَيوةكاٌىٌ   ٌ ةوةدؤز، غَيوةكاُ ضةٌديَ دؤزُ: زَِيك، وةك غَيوةى ئةٌداشةيىِ 
ى تس... ةى ) ضسوغت، وةك: طةآلى دزةخت و بةزدو ضةٌدٌا  .(20 -4ويٍَ

ةى )             ةى )19 -4ويٍَ َينَ                            ويٍَ ازَِيك20 -4(  ثَيكطةياٌدٌىِ   ( غَيوةىٌ 
 

 ثالٌى فَيسكازى ثَيػٍيازكساو
 خؤوٌةطوتٍةوةى ِزاضتةوا .1

واوؤضتا ضةزٌر و تَيبيٍى لةضةز كةزةضتةو غتةفِسَيدزاوةكاُ دةداتة  - أ
 قوتابييةكاُ و شاٌيازى ثَيويطتياُ لةضةز بابةتةكة بؤ ِزووٌدةكاتةوة.

دواى ئةوةى واوؤضتا شاٌيازى تةواو لةبازةى غتة فِسَيدزاوةكاُ دةداتة  - ب
 قوتابييةكاُ، ثاغاُ ئةً ثسضيازاٌة لة قوتابييةكاُ دةكات:

كةزةضتة لةكازكةوتووةكاُ بةكازبَّيٍيٍةوة لة  بازةودوبؤضى طسٌطة  .1
 كازَيكى ِوٌةزيدا؟

 ؟ضني باغرتيَ ئةوكةزةضتاٌةى بةخةياَلدادَيَ بؤ كازكسدُ .2
 ثَيت باغة ضى دزوضت بكةيت؟ .3

 فَيسبووُ لةِزَيطةى ضاالكييةوة .2
كاز لةضةز يةك غَيوة دةكةُ و ثاغاُ ِةووو ِاوغَيوةكاُ قوتابييةكاُ  - أ

 خوازدٌةوةطاشييةكاُ...(.قوتوى ثَيكدةطسُ، وةك: )قوتوى غاوجؤ، 
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واوؤضتا طفتوطؤ لةطةَه قوتابييةكاُ دةكات لةضةز ئةو غَيوة لَيكضواٌةو  - ب
 دياواشةكاُ، كة لة ذياٌى ِزؤذاٌةياٌدا دةبيٍيٍَ.

قوتابييةكاُ دةدا، كة خؤى ئاوادةى كسدووة، تا واوؤضتا غَيوةيةك ثيػاٌى  - ت
بريؤكةى دواُ و غَيواشى كازكسدٌةكة بؤ قوتابييةكاُ ِزووُ بَيتةوة، بؤ 

لة قوتوى غاوجؤ، ياُ دزوضتكسدٌى ئؤتؤوؤبين  ومنووٌة: دزوضتكسدٌى خاٌو
 لة قوتوى خوازدٌةوة طاشييةكاُ...

 
 كازى فَيسكازى بة طسوخ  .3

 ( كةضى.6بؤ  4ات بة ضةٌد كؤوةَلةيةكى )واوؤضتا قوتابييةكاُ دةك - أ
 ك ثالٌى كاز بؤخؤياُ دادةِزَيرُ بؤ ِزؤذى دواتس.ةِةز كؤوةَلةي - ب
ِزَيكدةكةوُ لةضةز كةزةضتةيةك و ثاغاُ ٌةخػةضاشى بؤ غَيوةيةك  - ت

دةكةُ، تا لة ثؤلدا ئةجناوى بدةُ، ياُ لة واَلةوة كةزةضتة و ثَيداويطتييةكاُ 
 ا لَيكى بدةُ و لَيكى ببةضنت.ئاوادةبكةُ و تةٌّا لةثؤلد

قوتابييةكاُ طفتوطؤ لةبازةى كازة بةزِةوّاتووةكةياُ دةكةُ و  - خ
ِزووٌكسدٌةوةى ثَيويطت لةبازةى بةزِةوة ِوٌةزييةكة دةخةٌة ِزوو، دواتس 

 طوَيِسادَيسى ِزاوو ضةزجنى واوؤضتاو ِاوِزَيكاٌياُ دةبَ.
ُ ِزووٌبكاتةوة باغرتة، ئةطةز واوؤضتا ثَيػوةخت ثالٌى كاز بؤ قوتابييةكا - ز

بؤمنووٌة: واوؤضتا ثَيػٍياز بؤ قوتابييةكاُ دةكات، كة كازى داِاتوو لةضةز 
قوتوى خوازدٌةوة طاشييةكاُ بَيت، بةآلً ثَيويطتة واوؤضتا لَيسةدا ِزاوةضتَيت 
و لَيطةِزَى قوتابييةكاُ خؤياُ خةياَلبكةُ و تواٌاى داَِيٍاٌى خؤياُ خبةٌة 

ؤكةى دياواشو ٌوَى بكةٌةوة. ثاغاُ دةبيٍني قوتابييةكاُ طةِزو بري لة بري
بريؤكةى داَِيٍةزاٌةى خؤياُ دةخةٌة كازو داَِيٍاُ لة كازة ِوٌةزييةكةدا 

 دةكةُ. 
ئةزكى واوؤضتاية ِزَيٍوَيٍى و ِزَيٍيػاٌدةزى قوتابييةكاُ بكات و لة ِةز       

ُ ثَيػكةؽ بكات، كوَييةك ثَيويطتى كسد بةِاٌاياٌةوة بضَيت و ِاوكازييا
 بةووةزدةى كاز ٌةكاتة ضةز ئاضتى خةياَلكسدُ و بريؤكةى قوتابييةكاُ.
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 ضةزضاوةى فَيسكازى

كةزةضتةو ثَيداويطتيية خاوةكاُ: ِةووو ئةو كةزةضتة فِسَيدزاواٌة، ياُ  -
بَيكةَلكاٌة لةخؤدةطسَيت، كة دةتواٌني دووبازة بةكازياُ بَّيٍيٍةوة بؤ كازَيكى 

غووغةى  دؤز،ةى ِةوقوتوغووغةوِوٌةزى دواُ و ِزةٌطني، وةك: )كازتؤُ، 
ؽ، قاثى يةكباز، ة، تَين، ثةت، خوزى، قوواغةزبةت، غووغةى ئاوةتةوات

وَيٍةى  ...(.، واديكوقةضت، ضتيك، كاغةشى لةشطةى ِزةٌطاوِزةٌط، بؤيةى ئاوى
(4- 21 .) 

ِؤكازى فَيسكازى: شؤز طسٌطة واوؤضتا ضةٌد منووٌةيةك لةبةزضاوى قوتابييةكاُ  -
دزوضتبكات، بةوةبةضتى ِزاِاتَ و دزوضتبووٌى وتىاٌة بةخؤبووُ، ثاغاُ 

ؤكةو داَِيٍاٌى ٌوَى لة خةياَلياٌدا بطسُ. ِةزوةِا طسٌطة قوتابييةكاُ دةتواٌَ بري
واوؤضتا ضةٌديَ وَيٍةى ِزووٌكازى ثيػاٌى قوتابييةكاُ بدات لةبازةى 

 ضؤٌييةتى كازكسدُ و ئةجناوداٌى لة كازى ِوٌةزيدا. 
تابييةكاُ دةكاتةوةو طةِزاُ و ضةزداٌى كسدٌى ثَيػاٌطة ِوٌةزييةكاُ ضاوى قو

 ةكات و ئاضتى كازاوةيي شاٌيازياُ بةزش دةكاتةوة.د بةزضاوِزووٌياُ
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ةى )                              اٌةوةو( كةزةضتةو ثَيداويطتى بؤ دو21 -4ويٍَ  .بازة بةكازِيٍَ
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واوؤضتا داوا لة قوتابييةكُا دةكات ثِسطالةكةيُا بةدةضتةوة بطسُ و لةضةز قاثة يةكبازةكةى   :1ضاالكى 
يََ و طؤغةيةكى ) كة  ،بكةٌةوة. ئةو ثازضةيةىى ( ثمةيى دةضتٍيػُا بكةُ و ثاغُا بة وقةضت لَي60داٍب

ةى ) ،ٍيََ بة ثػتةوةى قاثةكةوةيلَيكساوةتةوة ب ديازة، دواتس قاثةكة ِزةٌط ( دا ِزووُ و 22 -4وةك لة ويٍَ
ة، بةو ِزةٌطةى خؤتُبكة ُ وةبةضتٌا ى ِزووى واضييةكة ديازي بكة ا  .ُو بةغةكٌا

ةى )                       ةٌطاوةكاٌى دزوضتكسدٌى 22 -4ويٍَ  واضى بة قاثى يةكباز.غَيوةى (ِ 
 :2ضاالكى 

ُ، دواى غؤزدُ و وغةو قوتوى ضجَيسَيت، تا غوواوؤضتا قوتابييةكاُ زِادة       ةَلبرَيس  ِ بةتاَه
ةز كةزةضتةيةك،  ثاككسدٌةوةى لة ثيطى، ِزووثؤغى بكةُ بة قوواؽ، ياُ خوزى، ياُ قسديَمة، ياُِ 

ُ، تا دازَيكى وكة خؤياُ ئازةشو ييةكةى دةزخبة ُ، طسٌط ئةوةية بريِاشَيٍٍةوةو ئاضتى دوٌا ى دةكة
ةى ) َيٍسَيتةوة. ويٍَ  (.23 -4دى بؤ كازَيكى تس بةِازّب

ةى )                 وٌةزى23 -4ويٍَ  لة غوغةو قوتوى بةتاهَ.  دزوضتكساو ( كؤوةَلَيك كازىِ 
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 :3ضاالكى 
يَمكة، وئةً بو دزوضتكسدٌىكةَلةى غادى، بؤ وبو كةَلةية ثَيويطتىاُ بةً كةزةضتاٌة دةبَيت: ِ)

يَمكةكة ِزةٌط اوغَيوةى  ثةزداخى يةكباز، كةوضكى يةكباز، وقةضت، واديك(، ضةزةتاِ  دةكةيَِ 
اوغَيوةى طوَيكةزوَيػك دةبسِيَ و ذَيسى ثةزداخةكة   ِ كةلمةضةزى وسؤظ، ثاغاُ ثةزداخةكة

ةوة ة ِزووٌكازيةكةى ) ،لَيدةكةٍي يَمكةكةى تَيدا دَيطريبكسَيت، وةك ئةوةى لة ويٍَ  ( دا ديازة. 24 -4تاِ 

ةى )                         ةٌطاوةكاٌى دزوضتك24 -4ويٍَ  وكةَلةى غادى.وسدٌى ب(ِ 
 :4ضاالكى 

ساوة بة ضةٌد دواى ئةوةى واوؤضتا        ثيػاٌى قوتابييةكاُ دةدات،  قؤثضةمنووٌةيةكى كازى زِاشيٍَ
ُ. وَيٍةى ) ً بدة ُ لةواَلةوة ئةجنا وٌةزى دوا ُ زِاياٌدةضجَيسَيت، تا كازَيكىِ   (.25 -4ثاغا

ةى )               ساوة( ضةٌد كازَيكى 25 -4ويٍَ وٌةزى بةدزوضتكساوى زِاشيٍَ  قؤثضة. ىِ 
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 : 5ضاالكى 
ُ، بةوةبةضتى دزوضتكسدٌى طوَلى        وةك واوؤضتا ضةٌد ثَيػٍيازَيك خبة بةزدةً قوتابييةكا

كظ )دةمساَلكاغةشى(، ثةزداخى يةكباز، كاغةشى ِزةٌطاوِزةٌط( دؤزاودؤز لة كةزةضتةى وةك: )كميٍ
ةى ) ةو ببيٍة 26 -4ويٍَ ُ دةكةُ؟(. بصٌا  قوتابييةكاُ ضى دةكةُ؟ و ضؤ

ةى )                          ةٌطاوَيك26 -4ويٍَ   ى ضادة بؤ دزوضتكسدٌى طوهَ.( ضةٌدِ 
 : 6ضاالكى 

اٌى قاثى يةكبازةوة ضةٌد ئاذةَلَيك        واوؤضتا قوتابييةكاُ زِادةضجَيسَيت، تا لة زَِيطةى بةكازِيٍَ
ُ، بةتايبةت ئةو ئاذةآلٌةى شؤز ئازةشوى دةكةُ و خؤغياُ دةوَيت.  ثَيويطتة بؤ ئةوةؽ دزوضت بكة

اوكازى ثَيػكةؽ  واوؤضتا لةكاتى ثَيويطتداِ 
ةٌدَيك  ِ ذازيؼ بة قوتابييةكاُ بكات و

ِةٌطاوةكاٌي كازكسدٌياُ بؤ ِزؤغٍرتو ِزووٌرت 
ةى ) (. بؤ دزوضتكسدٌى ئةً 27 -4بكاتةوة. ويٍَ

غَيوةية ثَيويطتىاُ بة: قاثى يةكباز، ضتيك، 
 ، كاغةشى ِزةٌطاوِزةٌط دةبَيت.وقةضت، قسديَمة

ةى )                                                                                        ( 27 -4ويٍَ
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 : 7ضاالكى 
واوؤضتا قوتابييةكاُ زِادةضجَيسَيت، تا بؤ     

َ بؤ  يٍَ ِزؤذى دواتس ئةً كةزةضتاٌة لةطةَلخؤياُ ّب
قوتاخباٌة، وةك: كازتؤٌَيكى بةتاهَ، بةزطةكتَيب، 

ةى ) ضتيك، وقةضت، ثةت ثاغاُ   ،(28 -4ويٍَ
لة قوتابييةكاُ بةزطة كتَيبةكة وةزدةثَيضَيَ 

 ً كازتؤٌةكةو ثةتةكةؽ دةكةُ بة دةضك، بة
ةى ) َ.         ويٍَ ً دةِيٍَ ُ عةالطةيةكى دوُا بةزِة  (28 -4غَيوةية كازتؤٌَيكى ديازى، يا

 
 :8ضاالكى 

زِادةضجَيسَيت، تا قوتابييةكاُ  واوؤضتا      
ةويطت لة لةطةَه خؤياُ ق وواغى بَيكةَلك و ثيٍَ

َ بؤ يٍَ قوتاخباٌة،  واَلةوة لةطةَه خؤياُ ّب
ةُ و قوواغةكاُ لَيكدةد ثازضة داثاغاُ لةثؤل

، بةوةبةضتى طريفاٌى ثَيدزوضت دةكةُ
ُ، ياُ بؤ  ى كةزةضتةو ثَيداويطتييةكا ِةَلطسٍت

ى. وَيٍةى ) ةى )29 -4وةبةضتى دوٌا  ( طريفاٌى ِزةٌطاوِزةٌط29 -4(.                         ويٍَ
 

 :9ضاالكى 
تاقيبكاتةوة، كةزةضتةو غتى دياواش  ة واوؤضتاثَيويطت      

تا بةغَيوةيةكى كازيطةز ضةزجنى قوتابييةكاُ بؤ كازى 
اٌى )تةثةتؤز( لة كازى  ِوٌةزى زِابكَيػَيت، بؤمنووٌة بةكازِيٍَ
َ بةئاضاٌى  ُ دةتوٌا اٌى ئاضاٌةو قوتابييةكا ِوٌةزيدا. بةكازِيٍَ
ى ثَيدزوضت بكةُ و ثاغاُ ِزةٌطى بكةُ ، بيرِبُ و غتى دوٌا

ة ) َ. ويٍَ ةَلكَيػ ُ لةتوزةكةى ِزةٌطاوِزةٌطىِ   (30 -4يا
ةى )                                                                                                      (30 -4ويٍَ
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 ِةَلطةٌطاٌدُ
ُ وزدبَيتةوة،        ةَلطوكةوتيا ُ بدات و لة ِزةفتازوِ  ثَيويطتة واوؤضتا تَيبيٍى و ضةزجنى قوتابييةكا

 ُ بةتايبةت لةكاتى كازكسدٌدا، بؤ ئةوةى ئةً تَيبيٍى و ضةزجناٌة بةوزدى تؤواز بكات و ضووديا
اتوو.ل ةكاٌى دِا ةواٌكاتيػدا ِزةفتازة غَمةذاوةكاُ و َيوةزبطسَيت بؤ وٌا  ِ ُ  لة ائازاوةكا  ٌ قوتابيية

بةثَيى ئةو ثالٌةى دايدةزَِيرَيت بةزةو باغرت بةزَيت، تا قوتابييةكاُ لة ثِسؤضةى ثةزوةزدةو فَيسكسدُ 
 .َ ةبسَِي  دٌا

 
ُ داوُئةجناوى فَيسكازى  .: ئةو ضاالكيياٌةى ئةجناويا

ةَلطةٌطاٌدُ: خػتةى كؤتايى  كاز كةزةضتةىِ 
 

ةخَيس(خػتةى كؤتايى كاز: ثةضٍدة )بةَلَى يية ٌ)  (/ ثةضٍدٌ 
 

 ٌسخاٌدُ ِزةفتاز
 ٌةخَيس بةَلَى

   .دةكةُكةزةضتةو ثَيداويطتييةكاُ بؤ بابةتةكة ئاوادة 
 ُ َكةزةضتةكا    .بةغَيوةيةكى دزوضت بةكازدةِيٍَ

ازَِيكةكاُ. دةكةُدياواشى  َيوُا غَيوة زَِيك وٌ     لةٌ 
ُ دادةٌَيَثَيؼ  ُ بؤ كازةكةيا َ ثال    .بسِي
ً دةدةُكازى     .ِةوةدؤز ئةجنا

ُ دةكةُِزةضاوى زَِيرةى كةزةضتة    دا.ةكاتى دزوضتكسدٌى غَيوةل كا
ُ دةكةُِاوكازى ثَيػكةؽ  اوزَِيكاٌيا    .بةِ 

ُ دةخةٌدواى  ُ كةزةضتةكا    .دَيطةى خؤياُةوة تةواوبووٌى كازةكةيا
   .دةكةُاضاكاٌى خؤثازَيصى و ئاضايؼ ِزةضاوى ي داكسدٌلةكاتى كاز
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ةَلطةٌطاٌدٌة ثػت بة ئاضتى دَيبةدَيكسدُ دةبةضتَيت  ًِ  ئة
ةَلطةٌطاٌدُ  ئاوساشى دَيبةدَيكسدُ: خػتةىِ 

 ئةجناوى فَيسكازى: بةزِةوى ئةو ضاالكيياٌةى ئةجناوى داوة.
 

ُ بؤ ديازيكسدٌى زَِيرةى كازاوةيى لةكاتى كازكسدٌدا ةَلطةٌطاٌد  خػتةىِ 
 ثؤه و لق:         ٌاوى قوتابى:                                                               

 :ِزؤذبابةت:                                                                     تةوةز:    
 

 ٌسخاٌدُ ِزةطةشةكاٌى دَيبةدَيكسدُ
 ٌاياب شؤزباؽ باؽ

    ثَيداويطتييةكاُ ئاوادة دةكات بؤ كازكسدُ.كةزةضتةو 
    ٌةخػةضاشى دةكات بؤ ئةو غَيوةيةى دةيةوَيت. 

َيت.     بةغَيوةيةكى دزوضت وقةضت بةكازدةِيٍَ
َيت.     ِزةٌط و كةزةضتةى غياو بةكازدةِيٍَ

ُ ثةيِسةو دةكات.  اٌى كةزةضتةكا     فسةدؤزى لة بةكازِيٍَ
    دا.دةكات لةكاتى دزوضتكسدٌى غَيوة ةكةزةضتةكِزةضاوى زَِيرةى 

ُ ثػت بةخؤياُ دةبةضنت.     قوتابييةكا
    ِزةضاوى ثاكوخاوَيٍى دةكات لةكاتى كازكسدٌدا.

    ِزةضاوى ياضاكاٌى خؤثازَيصى و ئاضايؼ دةكات.
وضة.     ٌاوى قوتابييةكةو ِزؤذى كازكسدٌى لةضةز كازةكة ٍب

وٌةزييةكةى      بةتةواوى تةواو كسد.كازةِ 
 

ةكاٌى تسى  لَيكبةضنت و ثَيكطستَ: ةية ببةضتَيتةوة بة وٌا ً وٌا وٌةز ئة ثَيويطتة واوؤضتاىِ 
دٌ  .ةوةخويٍَ

 .( ئةٌداشةو كةزتةكا6ُ: )بةغى 2بريكازى بؤ ِةووواُ -1
 ةكاٌى طؤِزاٌى واددة.: )فَيس دةمب( ِزَيط2شاٌطت بؤ ِةووواُ -2
 (.43، 42، 41، 40دووةوى بٍةِزةتى: الثةِزةكاٌى )دٌةوةى كوزدى بؤ ثؤىل خوَيٍ -3
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 ضوازةًواٌةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

    خوزى، دةشوو، داوكازىبابةت:  
ة  4كاتى ديازيكساو:  ُ دزَيركةيتةوة(وٌا ى بةثَيى ئةو ثالٌةى دايدةزَِيريت، بةثَيى كات ضاالكييةكا  )دةتوٌا

 
 

 خوزى، دةشوو، داوكازى
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ُ، ضوٌكة كةزةضتةو  ئةً ضاالكيية بة يةكَيك لة ضاالكيية دياواشةكاُ دادةٌسَيت الى قوتابييةكا
كازياُ بةضةزدادَيَ.  َ و غَيواشى كازكسدُ لةطةَه كةزةضتةكاُ طؤزٌِا ثَيداويطتى دياواش بةكازدةِيٍَ

ةضت بةو دياواشيية دةكةُ و ئةوةؽ بة يةكَيك لة خاَلة  بةَِيصةكاٌى ئةً لةبةز ئةوة قوتابييةكاُِ 
اى  طتى خؤياُ تاقيدةكةٌةوةو ئاضتى خةياَلكسدُ و توٌا ةية دادةٌسَيت، ضوٌكة قوتابييةكاُ توٌا وٌا

 .َ ُ شياد دةب اٌيا يٍَ  دِا
َ بري        وٌةز باغرت خؤى واٌدوو بكات لةطةَه قوتابييةكاٌدا، تا بتوٌا كةواتة ثَيويطتة واوؤضتاىِ 

ةزوةو لة  بريؤكةى تاشة بكةٌةوةو باغرت ُ. خوزى، كةزةضتةيةكىٌ  رتيَ غَيوة دزوضت بكة يَ و دوٌا
اكات و واوةَلةكسدُ   ٌ بةطػتى وٍداَه سةشى ثَيدةكات، ضوٌكة بةدةضتةوةدَيت و دةضتة ثيظ

 لةطةَليدا خؤغة. 
 كةزةضتةو ثَيداويطتييةكاُ

 خوزى .1
 داو .2
 وقةضت .3
 كةزةضتةى فِسَيدزاو، ياُ بَيكةَلك .4
 َِيمي، ياُ ضيكؤتني .5
 اُ كاغةشى ضجىكازتؤُ، ي .6
 ووزوو .7

 

 ئازِاضتةكسدُ
ثَيويطتة واوؤضتا ثَيػوةختة بريؤكةى كازكسدٌةكةى لة خةياَليدا طريكسدبَيت، واتة ثالٌى بؤ       

َيت ضى دةكات؟ و ضؤُ دةكات؟ ئةطةز واوؤضتا بَى ثالُ بضَيتة  ابَيت، بؤئةوةى بصٌا اتوو دٌا كازى دِا
ةكة بَيئةجنًا بةِزَى دةكات. ق وتابييةكاُ ثَيويطتياُ بة ثؤلةوة، ئةوا كازةكةى بَيبةزِةً دةبَيت و وٌا

ةية،   ُِ د ُ بة وزووذٌا َ و ثَيويطتيا ةيةكى ٌوىَ دةخويٍَ ةية، ضوٌكة ئةو قوتابيياٌة وٌا  ُِ ئازِاضتةكسد
ةكة تَيبطةُ ُ،  .تا لة وٌا واوؤضتا  ثاغاُدواى ئةوةى قوتابييةكاُ لة وةبةضتى واوؤضتا تَيدةطة

اوكازيياُ ثَيػكةؽ قوتابييةكاُ ضةزثػكى كازكسدُ دةكات و ئةطةز ثَيويط  ِ تى كسد واوؤضتا
 دةكات.
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 :1ضاالكى 
واوؤضتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات، كة       

ثةزداخى يةكباز ئاوادة بكةُ و لة كةوةزى 
َ و ثاغاُ  لَيوى ضةزةوةدا خوزى تَيبئاَليٍَ

بيكةُ بة دةضكى  و ووزو بة داوةوة بكةُ
ةى )  (.2 -5ثةزداخةكة. وةك ويٍَ

ةى )                                                                                          ( 2 -5)ويٍَ
 :2ضاالكى 

ييةكاُ زِادةضجَيسَيت، واوؤضتا قوتاب      
لةكَيكى كاغةشى طريخبةُ و كة ضةٌد 

ثؤغى وثاغاُ بة خوزى ِزةٌطاوِزةٌط ِزو
. بكةُ و خوزيةكةى تَيوةزبجَيضَ

ضةزثػك بكة لةو ِزةٌطاٌةى قوتابييةكاُ 
ةى ) ُ. ويٍَ  -5ِةَلى دةبرَيسُ بؤ كازةكةيا

ةى )3  ثؤغكسدُ بة خوزىو( ِزو3 -5(.                                                                    ويٍَ
 :3ضاالكى 

لةً ضاالكييةدا واوؤضتا       
َيت و  غَيوةى لكاٌدُ بةكازدةِيٍَ

بة كازى ضٍني بة تَيكةَلى دةكات 
خوزى، دواى ئةوةى قوتابييةكاُ بة 
لكاٌدُ غَيوةيةكى دوُا ئاوادة 
ُ، ثاغاُ بة خوزى غَيوةكة  دةكة
اٌى  َ، ياُ لةِزَيطةى بةكازِيٍَ دةضٍ
ةز طريةيةكى تس   ِ ضيكؤتني، ياُ
َ بة  خوزييةكة دةضةضجيٍَ

ةى ) ةى )        (.                                       4 -5غَيوةكةوة. ويٍَ  ( 4 -5ويٍَ
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 :4ضاالكى 
َ بؤ وغةى بةتاهَ، ياُ غووجَيسَيت، تا غوواوؤضتا قوتابييةكاُ زِادةض       يٍَ غةى فسَِيدزاو بةكازّب

ُ وكازَيكى دوُا و بة قوواؽ، ياُ بة خوزى، ياُ بة قسديَمةى ِزةٌطاوِزةٌط ِز ُ. ثاغا وثؤغى بكة
ٍةوة بؤ كازَيكى تس. وَيٍةى ) يٍَ َ بةكازى ّب  (. 5 -5دةتوٌا

ةى )                                       غةى بةتاَهوثؤغكسدٌى غوو( ِزو5 -5ويٍَ
 

 :5ضاالكى 
واوؤضتا لةبةزضاوى وٍداَلةكاُ بة خوزى ضةٌد طوَليَمكةيةك       

يؼ دزوضت دةكات و ثاغاُ قوتابييةكا ُ زِادةضجَيسَيت، كة ئةوٌا
بةِةواُ غَيوة، ياُ بةو غَيواشةى خؤياُ وةبةضتيياٌة طوَليَمكة دزوضت 

ةى ) ُ. ويٍَ ُ، با قوتابييةكاُ خؤياُ دؤزى ِزةٌطةكاُ ديازى بكة  -5بكة
ةى )                                            (.6  (6 -5ويٍَ
 

 :6ضاالكى 
ثَيويطتة قوتابييةكاُ قوتوى بةتاَلى       

خوازدٌةوة غاشييةكاُ بربٌِةوة و ثاغاُ بة قسديَمة، 
ثؤغى بكةُ، وياُ بة قوواؽ، ياُ بة خوزى ِزو

دواتس دةضكَيكى بة خوزى ياُ بة داو بؤ دزوضت 
ةى ) ُ. ويٍَ ةى )                                 (                                7 -5بكة  (7 -5ويٍَ
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 تةوةزى ضَييةم
 
 

 
 

 ِزةنطكسدى
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 .ِزةنطكسدىتةوةز: 
 جياواشةكاى كةزةضتةبة ِزةنطكسدى بابةت:  

 وانة 4كاتى ديازيكساو: 
 

دادةنسَيت و ثَيويطتة مامؤضتا  كاىبة يةكَيك لة بابةتة شؤز طسنط و يةضتيازةِزةنطكسدى     
فةزامؤشى نةكات و ضةند تاقيكسدنةوةيةك لةطةَل قوتابييةكاى ئةجنام بدات. ئةو قوتابييانةى لة 
شازؤخانةوة ياتووى باشرت لة كازةكة تَيدةطةى و دةشانو ضى دةكةى. بةآلم ئةو قوتابييانةى 

 بةتةكة تَيدةطةى .شازؤخانةياى نةبسِيوة كةمَيك كاتيياى ثَيويطتة، تا لة با
 

 كةزةضتةى ثَيويطت:
 ِزةنطى ئةكسيميك، ياى ِزةنطى ئاوى. -1
 ئاوى، ياى فَمضةى ِزؤنى )فَمضةى ئاوى لة فَمضةى ِزؤنى نةزمرتة(.فَمضةى  -2
 ضم(، ياى كازتؤى، ياى كةزةضتةى جؤزاوجؤز.71×111كاغةشى ضجى ) -3
 بةزوانكة. -4
 كةزةضتةكانى تس.ثازضة قوماشَيك بؤ ضِسيهةوةو ثاككسدنةوةى فَمضةو  -5
 ثالَيت. -6
 ئةطةز مَيص، ياى ضتاندَيك يةبَيت بؤ جَيطريكسدنى كازتؤنةكة خساث نيية. -7
. ئةطةز طةوزةبوو بة طسوث كازى لةضةز ضم(91×71ضم( ياى )51×51كانظاس ) -8

 بكةى باشرتة.
 كاغةشى كانطو، ئةطةز ئةم كاغةشةط نةبوو ئةوا كاغةشَيكى شبس يةَلبرَيسة. -9

 

 ئازِاضتةكسدى:
مامؤضتا يةنطاو بةيةنطاو لةطةَل قوتابييةكاى بَيت و  ى قوتابييةكاى،ثَيويطتة بؤ ئازِاضتةكسدن      

دةى. ثاشاى دواى تَيطةيصنت لة تويى ئةجنام بوازةكةياى بة ضةزكةولةطةَلياى مبَيهَيتةوة، تا ك
ا ثَيويطتيياى بة ضة ند تَيبيهى و يةنطاوةكاى قوتابييةكاى خؤياى كازةكة ئةجنام دةدةى و تةًن

 ت.ضةزجنَيكى مامؤضتا دةبَي
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 شَيواشى كازكسدى
 

 طسوثكازى: -1
ثَيويطتة ضةزةتا قوتابييةكاى بةدَلى خؤياى و لةضةز خواضتى خؤياى كؤمةَلةكة 

 بةِزووى ضةزكَيصى نةبهةوة لةطةَل يةكرت.ويةَلبرَيسى، تا ِزو
( كةضيدا، ثاشاى ئةزك 6بؤ  4مامؤضتا قوتابييةكاى ِزَيكدةخات لة كؤمةَلةى ) - أ

 .بؤ ِزووندةكاتةوةو مافةكانيياى و شَيواشى كازكسدنةكةياى 
يةز كؤمةَلةيةك لةناوخؤياندا ثالى دادةِزَيرى بؤ شَيواشى كازكسدى و  - ب

كةياى يةَلبرازندنى بابةت. ثاشاى كازةكاى دابةط دةكةى بةضةزيةكدا و يةزية
 ئةزك و كازى خؤى ئةجنامدةدات.

 كؤمةَلةكة ئةزكى خاوَيهكسدنةوةو كؤكسدنةوةى كةزةضتةكانى لةضةزشانة. - ت
بؤ كازى بةكؤمةَل، ثَيويطتة مامؤضتا كاغةشى ِزؤَل، ياى قةبازة طةوزة  - ث

دةيى كازى لةضةز بكةى و شانياى وبةكازبًَيهَيت، تا قوتابييةكاى بة ئاضو
 بةزيةك نةكةوَيت.

 

 ازى:تاكك -2
يةز قوتابييةك كازى خؤى بةتةنيا ئةجنام دةدات و دةزبِسى يةضت و نةضتى  - أ

 خؤيةتى.
 خؤى ثالى بؤخؤى دادةنَيت و داِزَيرةزى كازةكانى خؤيةتى. - ب
ِزو مامؤضتاط ةيةوَلدةدات ئاضتى خةياَلكسدى و توانا خؤييةكانى خباتة ط - ت

 ياوكازو ثصتيوانى ثَيصكةط دةكات.  لةكاتى ثَيويطتدا
 

 ئاماجنى وانةكة:
 ناضيهةوةو لَيدواى لةبازةى ِزةنطةكاى. -1
 ثَيكطستهى ِزةنطةكاى بة ضسوشت و ذيهطةى دةوزوبةى خؤى. -2
 شازةشابووى لةضةز جؤزى ِزةنطةكاى و شَيواشى ئامادةكسدنياى. -3
 تواناى خةياَلكسدى بةيَيصدةكات و كازامةيى نوَى بةدةضتدةيَيهَيت. -4
 دةبةخصَيت و كاتَيكى خؤط بةضةز دةبةى. ئازامى و ئؤقسةيى بة قوتابييةكاى -5
 ِزةنطةكاى لة شوَيو و جَيطةى خؤيدا بةكازبًَيهو.وا لة قوتابييةكاى دةكات، كة  -6
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 ئةزكى مامؤضتا:
ثَيويطتة مامؤضتا ضةزةتا كةزةضتةو ثَيداويطتييةكاى بة قوتابييةكاى  -1

 بهاضَيهَيت.
 ازكسدندا.ِزَيى كوزت و ئاضاى بة قوتابييةكاى ثيصاى بدة لةكاتى ك -2
قوتابييةكاى فَيسى بةزاوزدكازى بكة، واتة ئةو ِزةنطةى بةكازى يَيهاوة شياوة بؤ  -3

 ئةو شوَيهةى ديازيكسدووة.
ثَيويطتة مامؤضتا لةكاتى ضةزجنداى و تَيبيهى كسدندا شؤز نةضَيتة ناو  -4

وزدةكازى كازة يونةزييةكةوة، ضونكة قوتابييةكة شياتس ويطت و خواضتى خؤى 
بةمةبةضت ِزةنط دادةنَيت و دةشانَيت ئةم كازة  يضطةو يةندَيكحازبةالوة طسن

تةواو نيية، بةآلم ئازةشوو دةكات كازةكة بةم شَيوةية ئةجنام بدات، لةضةز تؤط 
ثَيويطتة ِزَيص لةو ويطتة بطسيت، ثاط ئةوةى دَلهيابويةوة لةوةى كة قوتابييةكة 

ضووز كسدووة، بةآلم بةمةبةضت واى كسدووة، بؤمنوونة طةآلى دزةختةكةى 
دةشانني، كة طةآلى دزةخت ضةوشة، نةك ضووز. بةآلم قوتابييةكة بةمةبةضتى 

ت كازَيكى جواى جوانكازى ئةم شَيواشى كازكسدنة بةكازدةيَيهَيت و دةيًةوَي
، نةك شَيوةكة كت و مت وةك خؤى كؤثى بكاتةوة، وةك ئةوةى بةزيةم بًَيهَيت 

 لةضسوشتدا ديتويةتى.
 

و  واتة ثَيويطتة مامؤضتا ئازةشوى قوتابييةكاى فةزامؤط نةكةىكة      
ثةزة بة تواناى خةياَلكسدنياى بدةى و ئاضتى كازامةيياى بةزةو  يةوَلبدةى

ثَيصةوة بةزى. نابَيت فصازى دةزوونى لةضةز قوتابييةكاى دزوضت بكةى بةيؤى 
َل ضى دةشانَيت ) مهداضونكة  هاى، ياى نةشياوى بةكازيَيهانةكة،يةَلة بةكازيَي

ئةوة دةكَيصَيت، نةك ضى دةبيهَيت(، دواتس وزدة وزدة يةوَلدةدات ثصت بة 
ئةوة بصانة  .شوَيهى خؤى دابهَيتضاوةكانى ببةضتَيت و ِزةنطةكاى لةجَيطةو 

 َيت.ِزةنطكسدى كازيطةزى طةوزة لةضةز ِزةفتازو يةضتةكانى قوتابى بةجَيدةيَيَم
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 :1ضاالكى 
ضاالك دةكات و ئةزكياى  لة باخضةى قوتاخبانة لة شَيوةى كؤمةَلةدامامؤضتا قوتابييةكاى       

قةبازة  اغةشى ضجىثَيدةضجَيسَيت. لةضةز شةوى ك
زِادةخات، ياوشَيوةى ضفسةى ناخنوازدى  طةوزة لة

بة كازكسدى بة  دةكاتضةزثصك  قوتابييةكاى ثاشاى
قوتابييةكاى بةو مةزجةى  (1 -6وَيهةى ) ِزةنطةكاى،

لة ثاكوخاوَيهى كازة يونةزييةكة بكةى. ثازَيصطازى 
مامؤضتاط ضةزثةزشتى قوتابييةكاى دةكات و وةآلمى 

 (1 -6وَيهةى )ثسضيازو تَيبيهييةكانياى دةداتةوة، بةومةزجةى دةضت نةخاتة كازةكانيانةوة.       
 

 :2ضاالكى 
ا      َيهَيت بؤ مةزج نيية مامؤضتا يةميصة تةًن كاغةش بةكازًب

كازى ِزةنطكازى، بةَلكو يةندَيكحاز ثَيويطتة كةزةضتةو 
َيهَيت لةضةز  َيهَيت و قوتابييةكاى زِاًب ثَيداويطتى تس بةكازًب

بازة بةكازيَيهانةوة، يةزوةك ضؤى لة وانةى )بةكازيَيهانةوة( ودو
دا ئةم كازةى ئةجنامداو ئةشموونى وةزطست، بؤية لةم 

شةى بةتاَل ِزةنط دةكات و ئةو وقوتابييةكة شوضاالكييةدا 
ى دةكات. ونةخصونيطازة يةَلدةبرَيسَيت، كة خؤى ئازةشو

 (2 -6وَيهةى )
 ( شووشةى ِزةنطكساو2 -6وَيهةى )                                                          

 :3ضاالكى 
مامؤضتا قوتابييةكاى ياندةدات بؤ ِزةنطكسدنى ييَمكة، بة ِزةنطى       

جؤزاوجؤز، بةو مةزجةى قوتابييةكاى ثازَيصطازى لة بةيا ِزةنطييةكاى 
يةزوةيا ثَيويطتة وزيايى و  و بة ثاكوخاوَيهى بياى ييََمهةوة.بكةى 

َيهسَيت، ضونكة ييَمكةكة ناضكةو  ئازامى لةكاتى كازكسدندا بةكازًب
 (3 -6وَيهةى )      (.3 -6دةشكَيت. وَيهةى )
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 :4ضاالكى 
ى ئامادة خباتة بةزدةضتى قوتابييةكاى، تا بة ويطتى خؤياى (كانظاس)ثَيويطتة مامؤضتا       

ى خؤياى دايربَِيرنةوة، وكؤمةَلَيك نةخصونيطاز لة خةياَلياندا يةَلبرَيسى و ثاشاى بة ويطت و ئازةشو
سنطة ضةزةتا دواتس ِزةنطى بكةى. ط

قوتابييةكاى بة قةَلةم ِزةضاس 
نةخصونيطازةكاى بكَيصو و دواتس 
ِزةنطكازييةكة ئةجنام بدةى، تا ثَيصوةختة 
ثَيض بة يةَلةكاى بطسى و ثالنياى يةبَيت 
لةضةز ئةوةى دةيكةى و ئةجنامى دةدةى. 
كةواتة ثاكوخاوَيهى كازةكة مةزجى 

اداز ضةزةكييةو ثَيويطتة قوتابييةكانى لَيئاط
زامؤشى نةكةى. ئةطةز كازةكة ةبكسَيتةوة، تا ف

ثاكوخاوَيو نةبَيت، ئةوا بةياى جوانى 
 ضم(51×51) ( نةخصونيطاز لةضةز كانظاس4 -6وَيهةى )                (.4 -6ت. وَيهةى )لةدةضت دةدا

 

 :5ضاالكى 
ثيصانى قوتابييةكاى  َيكوةك ثيصةى ثَيض يةموو كازَيك، ثَيويطتة مامؤضتا ضةند منوونةى كاز      

بدات، تا لةمةبةضتى مامؤضتا تَيبطةى، 
ئةطةز مامؤضتا ثَيصوةختة ئةم كازة بكات، 
ئةوا كازى ئاضاى دةبَيت و كةمرتيو 
ضةزئَيصةى بؤ دزوضت دةبَيت لةكاتى 
جَيبةجَيكسدندا. كةواتة قوتابييةكاى 

َيصاى و ِزةنطكسدنى ئةو ضةزثصك بكة لةضةز ك
شى ثَيدةكةى لةضةز كاغةشى ة شؤز حةطوَلةى ك

 (.5 -6وَيهةى ). بة بؤيةى ئاوى كانطو
 ( نيطازكَيصاى لةضةز كاغةشى كانطو.5 -6وَيهةى )      
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 يةَلطةنطاندى
بؤ تواناو ئاضتى كازامةيى قوتابييةكاى  دىلة كؤتايى كازكسدندا، ثَيويطتة مامؤضتا يةَلطةنطان      

. ئةم نييةكى باط دةداتة مامؤضتا لةضةز ضاالكييةكاىوبةزضاوِزوجنام بدات، ضونكة لة كؤتاييدا ئة
يةَلطةنطاندنة ئاضتى توانطتى قوتابييةكاى ديازيدةكات و لةيةمانكاتيصدا ئاضتى يونةزى و 
ثةزوةزدةيى مامؤضتاط دةضتهيصاى دةكات، بةيؤى ئةوةى، تا ضةند توانيوييةتى كازيطةزى 

 لةضةز قوتابييةكاى بةجَيبًيََمَيت. 
 

بةكازيَيهانى كةزةضتةو ثَيداويطتيية جؤزاوجؤزةكانى ِزةنطكسدى، بةمةبةضتى ئةجنامى فَيسكازى:   
 بةزيةمًَيهانى تابمؤى يونةزى.

 خصتةى نسخاندىكةزةضتةى يةَلطةنطاندى: 
 

 خصتةى نسخاندى بةمةبةضتى يةَلطةنطاندى لةزَِيطةى ديازيكسدنى ئاضتى جَيبةجَيكسدى
 ندةثةض باط ناياب سدىِزةطةشةكانى جَيبةجَيك

    كةزةضتة طوجناوةكانى بؤ نيطازكَيصاى بةكازيَيهاوة.
    ى بةكازيَيهاوة بؤ نيطازكَيصاى.يفسةشَيوة

    ى بةزيةمًَيهاوة.يكازى يونةز
    لةكاتى كازكسدندا ثسضيازى كسدووةو بريؤكةى نوَيى البووة.

كازةكةى  كازامةيى و لة كاتي ديازيكساودابةشَيوةيةكى 
 ئةجنامداوة.

   

  
 تَيبيهى:

ا مامؤضتا ثصت بةم ضاالكييانة ببةضتَيت، كة بؤى ديازيكساوة، بةَلكو دةتوانَيت      مةزج نيية تةًن
بةو مةزجةى ضاالكييةكة لةئاضتى توانا لةشةكى و  َيكةَل بة كازة يونةزييةكاى بكاتبريؤكةى خؤى ت

ضونكة ضهوزى  ةكاندا،عةقَمييةكانى قوتابييةكاندا بَيت و شيادةِزةوى نةكات لة ئةجنامدانى ضاالكيي
 طثَيويطتة مامؤضتا ِزةضاوى كازى كضانةو كوزِانةبؤية  كازكسدنى مهداَل لةم قؤناغةدا ديازيكساوة.

     ى ياوبةشى ثَيبكات.بكات و جاز جازة ضاالكييةكا
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 ضوازةمتةوةزى 
 

 
 

 كسدنةوةى ثَيصانطة
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 ثَيصانطة
ِزةنطى يةوةاليةنةيةو كؤى كازة يونةزييةكانى تَيدا منايض  ثَيصانطة، ضاالكييةكى يونةزى فسة      

لةزَِيطةى ئةجناودانى ضاالكييى  ضاَه قوتابييةكاىدةكسَيت، كة لةضةزةتاى ضاَلةوة، تا كؤتايى 
 .و كازى يونةزيياى بةزيةم يَيهاوة كازياى تَيدا كسدووة ِزؤذانةدا

ضاالكييةك بؤ قوتابييةكاى  دالة كؤتايى يةز وةزشَيكى خوَيهدن فَيسطةيةئةزكى بؤية لَيسةدا    
و بوازى خوَيهدى  لة ، كةزَِيكبخات، تا ئاضتى تاوطريى و شَمةذاى و شمؤقى قوتابييةكاى

بكاتةوةو قوتابييةكاى  دةزوونياى ئازام ياى ياتووة، لةِزَيطةى ئةم ضاالكييةوةثةزوةزدةكسدندا تووش
شى وتو خباتةوة ضةز زَِيضكةى خؤى، كة بةيؤى خوَيهدى و واندووبووى بة دةضت وانةكانةوة

كةوَيك و كةشَيكى خؤط بةضةزبةزى و يةلَيكياى بؤ بِسةخطَيهسَيت، تا بتوان بؤية ثَيويطتة .ياتووى
كاى. ئةزكى واوؤضتاى وانةى يونةزيصة، تيؤزيية وانة و فصازى لة جةجناَلى ةنةوةخبدووزياى 

بة ياوكازى و يةوايةنطى لةطةَه  ، كة ثَيويطتةخؤى ئاوادة بكات بؤ ضاالكييةكى لةم جؤزة
ت لة زَِيكخطنت و ئاوادةكسدنى ، تا قوتابييةكانيض نةخصياى يةبَيِزَيكى خبات قوتابييةكاندا

  .داثَيصانطاكة
 

 ضوودةكانى ضاشكسدنى ثَيصانطة:
 قوتابييةكاى ِزةجنى كازكسدنى خؤياى دةبيههةوة. -1
 دةيى دةكةى.وقوتابييةكاى يةضت بة ئازاوى و ئاضو -2
 فَيسى كازى ياوبةط و بةكؤوةَه دةبو. -3
 شوانى طفتوطؤو دانوضتانكسدنياى بةيَيص و فسةواى دةبَيت. -4
ثةيوةنديية كؤوةآليةتييةكاى نوَى دةكاتةوة لة نَيواى )قوتابى و واوؤضتا(،  -5

 )واوؤضتاو دايى و بابى قوتابى(، )ضتافى فَيسطة بةطصتى(.
 يى ِزشطاز دةكات، كةشَيكى نوَى دةضاشَيهَى.وقوتابى لة ضةقبةضتو -6
 بؤ: دةكةى كةضانى دةزةوةى فَيسطة كازةكاى دةبيهو و يةَلطةنطاندى -7

 فَيسطة دةبيهو. ونةزى و شانطتىتواناى ي - أ
 ئاضت و تواناى كازكسدنى واوؤضتاى يونةز ِزؤشو دةبَيت. - ب
 دايى و باب و كةضانى نَيصيكى قوتابي يةضت دةكةى كازَيك ئةجناودزاوة. - ت
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 جؤزةكانى ثَيصانطة
 

 ثَيصانطةى ثؤلَيك: -1
كاتَيك واوؤضتا كؤتايى بة وانةكة دَيهىَ، يةوَه بدات كازى وهداَلةكاى لة ثؤلدا  منايض  بكات، تا       

يةضت بة خؤياى بكةى و كازةكانى خؤياى ببيهو. ئةوةط وا لة وهداَه دةكات، تواناكانى خؤى 
بةزضاوِزوونياى  يةضت ثَي بكات و كازى يةكرت ببيهو و يةَلطةنطاندى بؤكازى يةكرت بكةى. يةزوةيا

يةبَيت، تا بصانو ئةوِسؤ كاتياى بةضى بةضةزبسدووةو بةزيةوياى ضي بووة؟)واوؤضتا تةناف 
يةَلدةخات لة ثؤلدا و بة فاقة وَيهةى وهداَلةكاى يةَلدةواضىَ، ياى لةضةز وَيص كازةكاى دادةنَيت بؤ 

 منايض(.
 

 :                  قوتاخبانةيةكثَيصانطةى   -2 
اوؤضتا كازى يةووو ثؤلةكاى كؤدةكاتةوةو زَِيكياندةخات و لة ثَيصانطةيةكى ضاآلنةى  و      

تا وهداَلةكاى كازى دةضتى ثؤلةكانى تس ببيهو. لَيسةدا تواناى ثؤلةكاى  ،دا منايصياى دةكاتقوتاخبانة
 .كات(ةوةك طسوث دةزدةكةوى و يةزثؤلَيك شاناشى بة طسوثةكةى خؤيةوة د  ،دةزدةكةوَيت  )ثؤلةكاى

 .   داوثبةندى دزوضت دةبيَ لةنَيواى وهداَلةكان، تَيكةآلوى و ياوبةشى يةكرتو طسلَيسةوة
      

 ثَيصانطةى شازَيك: -3 
 قوتاخبانةكانىيةكةى ضاالكى قوتاخبانةكاى، يةَلدةضتَيت بة زَِيكخطتهى ثَيصانطةى ضةزجةم      

لة  يضقوتاخبانةكانيةووو  وى ياوبةشداةكشازةكةو كؤكسدنةوةى كازة يونةزييةكاى لة ثَيصانطةي
 يؤَلَيكدا  منايصى خؤياى دةكةى. لَيسةدا: 

 دةزدةكةوَيت. قوتاخبانةيةكيةكةم: تواناى طسنطيجَيداى و ثَيصكةوتوويى يةز 
دووةم:  توانطت و ئاضتى يونةزى و ثةزوةزدةيى واوؤضتاكة بةنازِاضتةوخؤيى دةزدةكةوَيت لةناو  

 ثِسؤذة يونةزيية طةوزةكةدا. 
 

 ثَيصانطةى ثازَيصطا:     -4 
بةزَِيوةبةزايةتى طصتى ثةزوةزدة، يةَلدةضتَيت بة زَِيكخطتهى ثَيصانطةى ضةزجةم شازو        

كسَيتةوة، ياى يةَلبرازدنى يةو ثَيصانطاطة لة ناوةندى ثازَيصطاكةدا دةشازؤضكةكانى ئةم ثازَيصطا
لة ثازَيصطاكة. لةم ثَيصانطةيةدا ئاضتى يونةزى و ضَيرى يونةزى شازةكة دةزدةخات  ؤضكةيةكشاز
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لةناو شازةكانى تسى ثازَيصطاكةدا، بؤية شؤز ثَيويطتة بةزَِيوةبةزايةتى ثةزوةزدةى شازةكةو ضاالكى 
كةى شؤز بة طسنطييةوة لةم ضاالكيية بِسوانو و يةضتى بةزثسضيازيةتى ثيصاى بدةى، قوتاخبانة

 يةكةم: بةزانبةز كازة يونةزيةكاى. 
دووةم: بةزانبةز واوؤضتاكانى ثةزوةزدةى يونةز )شَيوةكاز، شانؤ، ويوشيك...( لة ئةزك و كازةكةياى 

 تَيبطةى، فةزاوؤشياى نةكةى.
 

 ثَيصانطةى وآلت:    -5 
وةشازةتى ثةزوةزدة، لةزَِيطةى بةزَِيوةبةزايةتى طصتى ضاالكي وةزششى و يونةز )بةِزَيوةبةزايةتى        

ضاالكى يونةز( كازة يونةزيةكانى ضةزجةم ثازَيصطاكاى كؤدةكاتةوةو لة ثايتةختى وآلتدا منايصياى 
 بوازةكانى يونةز.    دةكات. لَيسةدا تواناى يةز ثازَيصطايةك دةزدةكةوَيت  لةبوازى طسنطيداى بة 

                       
 ثَيصانطة لة ضةز ئاضتى جيًاى:  -6

(. NGOزَِيكخساوة نَيودةوَلةتيةكاى وةك: )زَِيكخساوى يونطكؤ، يونطَيف، ياى زَِيكخساوةكانى       
واندازى ئةم يةوَلدةدةى ثَيصانطةى نَيونةتةوةيى زَِيكبخةى لةنَيواى وآلتاندا. يةز جازَيك  وآلتَيك  وي

 طجؤزة ثَيصانطةية دةطسَيتة ئةضتؤى خؤى. وةبةضتى ضةزةكى لة ِزَيكخطتهى ئةم ثَيصانطةية
ضاشدانى كؤِزوكؤبونةوةية بؤ كؤكسدنةوةى شؤزتسيو كؤوةك بؤ وآلتة يةذازةكاى، كة تواناى كؤوةكى 

ياى طةشةثَيدانى  ضتكسدنى فَيسطة، بوازى تةندزوضتى وهداآلى،داَلى وآلتةكانياى نيية، وةك دزووه
بوازى زَِيكخساوةيى لة بوازى وهداآلى، ياى ثَيصخطتهى ئاضتى ثةزوةزدةيى، تةندزوضتى، 

ضونكة دةشانني وهداَه  ،َيصطازى بؤ وهداَه دةضتةبةز بكةىكؤوةآليةتى، ضياضى... تا شؤزتسيو ثاز
تيةكاى، كة لةبوازى قوزبانى يةكةوة لة جةنط و نةياوةتيةكاندا. ِزَيكخطتهةوةى ياضا نَيودةوَلة

وهداآلندا كازي ثَيدةكسَيت و يةووازكسدنةوةى بة وةبةضتى طوجناندنى لةطةَه ِزؤذو داخواشى ِزؤذ. بؤ 
دزوضتكسدنى فصازى شؤز، تا ئاضتى ومكةضجَيكسدنى وآلتاى بؤ داى ناى بة ياضاى وافةكانى وهداآلى 

 و جَيبةجيَ كسدنى وةك خؤى.
 

 ثَيصانطةبهضيهةكانى كسدنةوةى 
 .داثَيويطتة ئاواجنَيك، ياى ضةند ئاواجنَيك يةبَيت لة كسدنةوةى ثَيصانطة .1
 بَيت . قوتابيياىثَيويطتة ِزةنطدانةوةيةكى زِاضتطؤيانةى ئاضتةكانى  .2



118

 

 111 
 

 ضاثكساوَيكى بضووكى يةبَيت.)دةلين( .3
 ياوكازى يةكرت بكةى لة كسدنةوةيدا. قوتابييةكاىثَيويطتة واوؤضتاو  .4
 ثَيويطتة يةنطاوةكانى كازكسدى ثيصاى بدزَى. .5
 (.2 -6وَيهةى ) شَيواشَيكى زَِيكوثَيك و جوانى  ثَيوة ديازبَيت. .6
 ، تا كازى وهداَلةكانياى ببيهو.كةداوةت بكسَيو بؤ ثَيصانطة قوتابييةكاىدايك و باوكى  .7
                                                                                     .كةيةَلبرازدنى شوَيهَيكى شياوو طوجناو بؤ كسدنةوةى ثَيصانطة .8
ا  22، ضاكازبؤ منوونة: ) ،يةَلبرازدنى وَيهةثاك و شياوةكاى .9 وَيهةى كَيصاوة لةم ضن وَيهةية تةًن

يةك، ياى دوو لة باشرتيو و ثاكرتيو وَيهة يةَلبرَيسة، تا بةيةكطانى بواز بؤ وهداَلةكانى تسيض 
 بِسةخطَيت(.

ثَيويطتة  يةَلواضني و زَِيكخطتهى وَيهةكاى، ثؤه ثؤه بَيت، ياى بابةتةكاى بةثَيى كةزةضتة  .12
 بةكازياتووةكاى بَيت. 

 َيويطتة بةثَيى كازة يونةزيةكاى، باكطساوندياى بؤ يةَلبرَيسدزَيت.ث .11
ثَيويطتة كازة يونةزيةكاى، لة شوَيهى الضةث و نةشياو يةَلهةواضسَيت، تا يةووواى لة بيهيهى  .12

 (.3 -6وَيهةى ) بَيبةط نةبو.
 .اىقوتابييةكة ضةز توانطت و ئاضتى ِزؤشهبريى هضاوةكاى خبسَي ثَيويطتة يةووو .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2 -6(                                                          وَيهةى )3 -6وَيهةى )                      
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 ئاوانج لة كسدنةوةى ثَيصانطةى يونةزى ضيية؟
 .قوتابييةكاىدةزخطتى توانا يونةزيةكانى  .1
 وتىانة بةخؤبووى شؤزدةكات الى خاوةى كازةكة. .2
 اى و ثةزةثَيدانى يَيصى كَيرِبكَى.ويَيصى ومىالنىَ شؤزدةكات لة نَيواى بةشدازبو .3
 ، دايَيهانةكانياى، بريتيرياى، خةياَلكسدنياى، يةضتياى دةبيهني.قوتابييةكاىئازِاضتة جياواشةكانى  .4
، شيكسدنةوةو شسؤظةكسدنى ئةم قوتابييةكاىطةشةكسدنى يةضتى جوانهاضي و ضَيرى يونةزى  .5

 يةضتة لة اليةى ِزةخهةطسانةوة.
ئاطادازبوونى دايكاى و باوكاى لة توانطتى دايَيهةزانةى وهداَلةكانياى، لَيسةوة دايى و باب لة  .6

 ضوودى ضاالكيية يونةزيةكاى تَيدةطةى.
اى لةوضاالكيية ئةشوووى وةزدةطسى بةثَيى ضسوشتى بابةتة منايصكساوةكاى، باشرت لة وبةشدازبو .7

 ثةزوةزدةييةكاى تَيدةطةى.ئاواجنة 
 لةضةزجةم بوازةكاندا. قوتابىدؤشيهةوةى توانا يونةزيية شازاوةكانى  .8
 ضاالك و طوزجوطؤَلةكاى دةدات، تا بةزدةواونب لة دايَيهاى و كازى يونةزى.قوتابيية يانى  .9

ِزؤشهبريى و ثةزوةزدةيى ئةم ثَيصانطةية  ِزؤَه دةبةخصَيتة فَيسطة، تا بتوانَيت ئاضتى يونةزى و  .12
ثَيويطتة ئةوة بصانني يةووو ضاالكييةك، تواناى شانطتى و كةواتة اى بدات. وخؤى ثيصانى ئاوادةبو

 تواناى واوؤضتاكة ثيصاندةدات )خساث ياى باط(. يضثةزوةزدةيى فَيسطة دةزدةخات، دواتس
 

 ثالنداناى بؤ كسدنةوةى ثَيصانطة:
ة داناى و دةضتهيصانكسدنى ئاواجنة دواى ئةوةى واوؤضتا دَلهيابوو ل -1

 ثةزوةزدةيى و يونةزيةكانى كسدنةوةى ثَيصانطة.
بابةتانةى يةكالكسدبَيتةوة، كة بةنياشة بةشدازياى ثَي  ثَيويطتة واوؤضتا ئةو -2

 شياتس بةئةجنام طةياندنى كازة ثالى بؤ داِزَيرزاوةكة.  بكات لة ثَيصانطةدا بؤ
ةكانى جَيبةجَيكسدى. ئةم كةزةضتانة دةضتهيصانكسدنى كةزةضتة جؤزاوجؤز -3

ئاشادى ئةو كةزةضتة يةَلبرَيسى، كة كازة  خبسَيهة بةزدةضتى وهداَلةكاى، تا بة
 يونةزييةكةى ثَي ئةجنام دةدةى.
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دةضتهيصانكسدنى كؤوةَلَيك ياضاو ِزَيطا، وةك ضؤنيةتى دةضت نيصانكسدنى  -4
زيةكاى )ضةند بة يونة جؤزى كازة يونةزيةكاى، ديازيكسدنى ثَيوانةى كازة

كاتى  ؟اَلَيك بةضةند كاز بةشدازى دةكاتثانى(، يةزوهد× دزَيرى  –ضةندة؟ 
وةزطستهى كازةكاى، ضؤنيةتى بسدنةدةزةوةى كازةكاى و ئاوادةكسدنياى بؤ 

 ضساوبَيت(. ومنايض، تؤوازكسدنى يةووو ئةو داواكازيانة )بةنو
ية ثَيصكةط كساوةكاى دزوضتكسدنى ليرنةيةكى يةَلطةنطاندى بؤ كازة يونةز -5

يةَلبرازدنى كازة باط و ثاكوخاوَيهةكاى، كة بةياى  ،)كام كازة يةَلدةبرَيسدزَيت(
بكات(،  قوتابييةكاىيونةزيياى تَيداية )ثَيويطتة ليرنة ِزةضاوى تةوةنى 

 يةَلبرازدنةكة يةووو بوازو شَيوةو جؤزةكاى بطسَيتةوة.
ئاواجنة ثةزوةزدةيى و دةضتهيصانكسدنى باشرتيو كازى يونةزى، كة  -6

 يونةزيةكةى ثَيكاوة لة ثَيصانطةدا.
يونةزيية يةَلبرَيسدزاوةكاى، بةشَيوةيةكى طوجناوو شياو طسنطياى  ثَيويطتة كازة -7

كاتى يةَلواضني و ديازى  بةيا يونةزيةكةياى كةم نةكاتةوة )لة ثَي بدزَيت و لة
 كسدنى شوَيهى يةَلواضيهةكة(.

يةَلبرَيسدزاوى تايبةت بة ئاوادةكسدنى ثَيصانطة،  ثَيويطتة واوؤضتاو ليرنةى -8
ةكاى بدةى، تا ئةو ئاواجنة ثةزوةزدةيى و يونةزيية يطسنطى شؤز بةكازة يونةزي

كةى لة ثَيهاودا كساوةتةوة. نةك تةنًا ثَيصانطة ببَيتة ةثَيصانط كة بَيتة دى،
بةس. يةزوةيا دووزبَيت لة بةيا ثةزوةزدةيى و  منايصَيكى يونةزى و

ضاالكى لةثَيهاو –يونةزيةكاى )ثَيصانطة لةثَيهاو خؤمناشكسدنَيكى ِزووت 
 ضاالكيدا نةبَيت(، بَمَيو تةنًا ثَيصانطةياى كسدؤتةوة ئةوة بؤضوونَيكى باط نيية.
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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 ٠اآي١، أد ئًا
 

ادةيى  Readiness االطتعذاد ئًا
ادةكشدى، ئاطانلشدى  Preface متٗٝذ ئًا

ادةيى ادةكاسى، ئًا  Preliminary متٗٝذٟ ئًا

 Thickness ثدا١ْ ئةطتوسى، طةختى، درواس

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  Imagination خٝا

ئَيشةيى، ئريةيى، ضلؤطى، 
 كهذؤطى، سةطوودى

 ,Envy سظذ، غري٠
Jealousy 

١ٜٚ ، كاسدةطتىى دةطتئيص ذ  ٍٜ  Handdicraft أعُا
 Valuable قِٝ بايةخذاس، بةنشخ

 Self conscious ٚاع رات٘ بةخؤصاى
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ع رات٘ بةخؤطوجناو  َِ م االدضا٤، َٓظذ  Self consistent َتٚا
 Self approbation االطتػشام يف ايزات بةخؤوةطالى
االْػُاغ ، َٓػُع يف ايزات بةخؤوةطالو

 ايزاتٞ
Self indulged 

بةساوسد، بةساوسدكشدى، 
 بةساوسدكاسى

 Comparison َكاس١ْ

 Response اطتذاب١، االطتذاب١ بةستةن
 Voluntary Reaction الطتذاب١ االساد١ٜ بةستةكى خواصةكى

 Manager َذٜش بةسَِيوةبةس
 Inference, deduction أطتذالٍ بةَهطةيَيهانةوة، بةسةجنام

ادى جتٓٝذ، إسذاخ،  االطتكشا٤، بةَهطةيَيهانةوةىً 
ل ذ، ختًٝ  تكًٝ

Induction 

 A paragraph ؾكش٠ بةنذ، بِشطة
 Intuition اذتذغ بةيشة

 Inspiration اهلاّ بةيشة، طشووط
 Acquired املهتظب بةيشةطري

 Generalization ايتعُِٝ )طصتانذى( بآلوكشاوة
١ٝ ثَيلًاتة  Structure ٓب

  Basis, Basics اطاغ، عٓضش اطاطٞ بهةِسةت، بهضيهة
 Field زتاٍ بواس

 Learning field زتٍا ايتعًِ بواسى فَيشبووى
 Inheritance ٚساث١ بؤًاوةيى، ِسةطةًا

طرتاي بؤيةى ثؤطتةس ٕ ٛب  Poster color ٛا
ٛاشا واططبؤيةى  ٕٛا د  Gouache color ي

١اي بؤيةى ئاوى  Water color ٕٛا املا٥ٝ
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و بؤيةى ئةكشيويم ًٜٝ ٕ انش  Acrylic color ايًٛ
 Quick Thinking تؿهري ايظشٜع بريكشدنةوةى خَيشا

 Recollection ، تزنشاطتزناس برييَيهانةوة
 Idias أؾهاس بريؤكة

ى، ثةراسةبَي ، بَيئؤقشة، ئاسًا
 دوودَي

ل  Anxiety ًق

١ُٝ تابوؤى فَيشكاسى س١ تعًٝ  Educational board ٛي
 Experiment جتشب١ ، ئةصًوونلشدىتاقيلشدنةوة

 Acceleration تظاسع تاوداى
 Edgy َٓؿعٌ تاوطري

بؤ ئةم  )يةَهضووىتاوطريى، 
شؤظ  دةطتةوارةية بةكاسنايةت ضونلةً 

 (يةهَهاضَيت بةَهلو تاوَيم طري دةبَيت

ؿعاٍ  Emotion ْإ

ؿعاالت تاوطرييةكاى  Emotions ْا
 Privacy خضٛص١ٝ تايبةمتةنذى

 Translation تشمج١ تةسدوًة، )وةسطَيشِاى(
، سَِيلخظنت تةياسى،

ادةكشدى  خؤئًا
ِ، تٓظٝل عٝ  Preparation االطتعذادات، ٓت

 Fear خٛف تشس
 Ability قذس٠ توانا

 تواناى سِاياتو، تواناى
 طوجنانذىخؤ

١ ايتهٝـ  Adaptability قابًٝ

 تومخة بيهيةكاى، 
 ثَيلًاتة بةسبيهيةكاى

 Visual elements ايعٓاصش ايبضش١ٜ

 Anger غغب توِسةيى
 Notice املالسع١ تَيبيهى
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 Observation َشاقب١ تَيبيهى
اى ٌاطتبطإ تَيشًِا  Introspection ، ايتَأ

اى، هَيوسدبوونةوة،  تَيشًِا
 طةسجنذاى                                                                   

 Contemplating ايتؿهري

 Satisfying, Satiation ، اػباعاالػباع تَيشبووى
تَيِشوانني، ديكةتذاى، 

 تَيبيهيلشدى
 Look متعًٔ

 Comprhension اطتٝعاب  تَيطةيصنت
 Common ايؿِٗ املؼرتى تَيطةيصتهى ياوبةط

understanding, Mutual 
understanding 

اسش تَيم بةسبووى  Rivalry ٓت
 Mix خًط تَيلةآلوكشدى

ّ، ختشٜب خانذىوذاى، ِسوتَيل  Destruction تذَري، ٖذ
 Damage عطب تَيلضووى

ٚؾام طةيصنتتَيل  ،ِ  Concord, Accord تؿٖا
عاّ ًةَهذايىتَيل  Dysfunctional system اختالٍ آي

 Scrimmage َؼادش٠ )تَيلًةَهجزاى( تَيلًةَهكزاى
 Learning theory ْعش١ٜ ايتعًِ  تيؤسى فَيشبووى

ٛاب، َهاؾأ٠ ثاداشت، خةآلت  Reward ث
١ ثاساطنت  Prophylaxis ٚقٜا

 Thrift ادخاس  ثاشةكةوتلشدى، صؤسكشدى
 Background خًؿ١ٝ ثاشخاى، ثاشيهة

 Motive ذاؾعاي ثاَههةس
ظاؾ١  ثانتايى  Space َظاس١، ايؿغا٤،َ 

 Evolution تطٛس ثةسةطةنذى، طةشةكشدى
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 Relationship ، ص١ًعالق١ ثةيوةنذى
١ٜٛ، تعضص، تعُٝل، تعضٜض ، بةيَيضكشدىثتةوكشدى  Reinforcement تك

ٝهٞ )بضَيو( َهةوَهة، دووثِشدو َا ٞ، دٜٓ  Dynamic سشن
َهة، وَهة، كةطَيتى ثِشدووثِشدو
 دشثو

ٝه١ٝ َا  Dynamic character ػدض١ٝ دٜٓ

ة ر ثِشؤطشام، بةسنًا  Program بشَْا
ى  ١ُٝ فَيشكاسىثِشؤطشًا ر تعًٝ  Educational programs بشَا

ر، ثالى، نةخصةسَِيطة  َؼشٚع، خط١، بشَْا
١ ذف، غٜا  خشٜط١،ٖ 

Plan, policy, project, 
outline, schedule, 
schema 

 Scheme شتطط بؤداسَِيزساوثالن
 Classification تضٓٝـ ثؤهَيهلشدى

 Depict ٚصـ ثيايةَهذاى، باطلشدى
بؤ، تهٗٔ نوقآلنةثَيصبيهى،   Prophecy, forecast ٓت

 Artisan ِسَشيف، صٓا٥عٞ ثيصةطةس
 Winding َتعشز ثَيضاوثَيض، بةسصو نضم

 Identical َطابل ثَيلضوو
 Elements of abstraction عٓاصش ايتذشٜذ تةَهةكيةكاىوثَيلًاتة ِسو

 Artistic elements ايعٓاصش ايؿ١ٝٓ ثَيلًاتة يونةسيةكاى
ثَيلًاتة، ثَيلًاتةى يونةسى، 

 بهةًاى يونةسى
١ٝ  Structure تشنٝب، بُٓ

 Measure قٝاغ ثَيوانة
 Criterion َعٝاس، ستو ثَيوةس

 Need for knowledge اذتاد١ اىل املعشؾ١ ثَيويظتى صانياسى
يوهؤديةكاى، ثَيويظتية ب

 صيهذةكى
د١ٝ ٚأ  ٛٛي اذتادات ايبٜا

١ٜٛ  اذتٝ
Biological need, 
Biochemstry 
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 Body دظِ ، هةط، بةدةىدةطتة
 Physical دظذٟ تةنيةتىهةشةكى، دةطتةيى، 

 Delinquent داْح دشثو، الطاس، طةسكَيض
 Delinquency ادتٓٛح دشثهى، الطاسى

ِ مجاٍ دوانهاطى، دوانضانى  Esthetic, aesthetic عً

 Discrimination متٝٝض دياكشدنةوة، دياكاسى
 Individual Differences ايؿشٚم ايؿشد١ٜ تاكايةتىدياواصى 

ٔ، ؾاسم، غري  دياواصى، دودايى، نايةكظاى ت، تبٜا تؿٚا
  َتظٚا

Disparity, inequality, 
difference, variance, 
disproportion, contrast 

ٌ دَيبةدَيبووى، تةواوبووى   Integration تهَا
 

 Application تطبٝل دَيبةدَيلشدى
ّ، 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 خةونبيهىخةوى، 
 Self realization حتكٝل ايزات خؤبةديًَيهاى

 Self- centeredness ايتُشنض سٍٛ ايزات خؤخؤيى
(Autocentrism) 

 Self closing راتٞ االْػالم خؤداخةس
ٔ ايزات خؤدانةطوًاى، خؤداشلانذى تكاظَ  ، االتّٗا ْا

 ايزاتٞ
Self accusation 
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طوصاسشتلشدى هة ، خؤدةسبشِيو
 خود

 Self expression ايتعبري عٔ ايزات

 Self reformation اصالح ايزات خؤدسوطتانذى
، خؤِسطلى، ِسةضةَهةكى

 طشوشتى
 Inborn ؾطشٟ

 Self discipline راتٞ االْغباط خؤِسَيلخةس
 Self abuse ارالٍ ايزات خؤشلانذى

 Joy ؾشح خؤشيى
 Self assertion تأنٝذ ايزات خؤضةطجانذى

ؿع ، دانبةخؤداطشتوخؤطشى  Self control عبط آي
ٞ قاٌب  خؤطوس )وةكو خؤِسطم( راتٞ االمخاس، رات

 يالمخاس
Self rising 

 Self acting راتٞ ايؿعٌ آىل خؤكاس
ٌ ايزاتٞ خؤكاسى  Self action ايؿع

هاس ايزات ، نلؤَهى هةخؤكشدىخؤنايانذى  Self denial ْا
 Self abandonment عٔ ايزات ايتدًٞ خؤنةويظتى
ؿظ٘ خؤيةَهوةشَيو  Self contradictory َٓاقضْ 

١ خؤويظتى، )خؤثةسطت( اْٝ  Egoism ْا
 Self ايزاتٞ خؤيى
 Family األطش٠ خَيضاى

ذ داب و نةسيت  Customs and traditions  ايعاداتٚ  ايتكاٝي
صٜع دابةشلشدى  Distribution ٛت

دابشِاى، تةسيم كشدنةوة، 
 دياكشدنةوة

 Isolation عضٍ

 Invention ابذاع دايَيهاى
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 Inventor َبذع دايَيهةس
 Incubation سغا١ْ دايةنطة، طؤشطشى

ٕ( ايػبا٠ٚ  ، طةوزدةبةنط، الرن، كةودةى ايػيب، )املأْٛ
)١ ْٝٚ  )املٛس

Stupid (Moron) 

 Expressionism ايتعبري١ٜ بِشيهخواصىسدة
 Expression تعبري ، طوصاسشتدةسِبشِيو
 Psyche ، سٚحْؿع ، طياىدةسووى

 Insight االطتبضاس سوونبيهىدة

ٔ ايزات دةسوونضا  Inner self ْاػ٤ٞ يف باط
 Conclusion اطتٓتاز دةسئةجنام

 body ١٦ٖٝ دةطتة
 Handmade ٜذٟٚ دةطتلشد

 Artificial إصطٓاعٞ دةطتلشد، دسوطتلشاو
 Fanaticism ايتعضب دةًاسطريى

ٛب١، طع١،  دةوَهةًةنذكشدى غ٢ٓ، إثشا٤، خض
اق١، تشف  ْأ

Enrichment 

 Creating symbols خًل ايشَٛص دسوطتلشدنى يَيٌا
دسوطتى دةسوونى، دسوطتى 

 دةسونايةتى
ؿظ١ٝ  ,Mental bygiene ايضش١ آي

Psychological health 

ٌٜٛ دسَيز  Long ط
 Volunteer تطٛع )خؤبةخض( دَهخواص، دَهخواصانة

 Mental retardation ايتاخش ايعكًٞ دواكةوتهى يؤشةكى
ٍ، ، ساي١ دؤخ، باس، ضؤنييةتى ـ، سا ٛق ٚعع،َ 

شنض  ظشف،َ 
Situation 

 Development اطتٓباط دؤصيهةوة، دايَيهاى، يةَهَيهذاى
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ش٠ دياسدة  Phenomenon ظٖا
 Learning debate َٓاقؼ١ ايتعًِ دميانةى فَيشبووى

 Sight َٓعش دميةى
 ,Androgyny ختٓح رنانى، نةًَيشيى

Effeminacy 
 Culture ثكاؾ١، سغاس٠ رياسى، ِسؤشهبريى

 Environment ايب١٦ٝ ريهطة
 Oscillation تأسدح، تزبزب دَيوسِا، دو 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
 Stretch ، متتذمتطط سِاكَيصاى، دسَيزبووةوة، كصاى
 Habituation ايتعٛد سِاياتو )طوجنانذى، طاصانذى(

١ٜٛ سِايَيضاى  Strengthening تك
ٔ، تٛدٝ٘، تذسٜب سِايَيهاى  Training تذسب، متشٜ

ٌ ِسةخظلاى  Integration تهَا
 Critic ْاقذ ِسةخهةطش

اقذ ايؿين ىِسةخهةطشى يونةس  Art critic آي
 Sex ادتٓع ِسةطةص، نةراد

ِسةفتاس بآلو، ِسةفتاسى 
 ثةستوبآلوثةسشوبآلو، ِسةوشتى 

ى املؼتت   Diffuse Behaviour ايظًٛ

ى ِسةفتاس، ِسةوشت، كشداس  Behavior طًٛ
ن١ٝ ِسةفتاسيةتى، ِسةوشتايةتى  Behaviorism ايظًٛ
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 Instinct غشٜض٠ ِسةًةن
ٕ، صبؼ، طال٤ ِسةنط  Paint, colour ٛي

ٕٛا ِسةنط كوَيشى  ع٢ُ االي
ٕٛا ايعاّ  ع٢ُ االي

Daltonism 
Achromatism 

ٕٛا ايباسد٠ ِسةنطة طاسدةكاى  Cool colours األي
١ ِسةنطة طةسةتاييةكاى ٚٝي ٕٛا اال  Primary colours االي

 Dyer صباؽ، صابؼ ِسةنطلاس
ٔ بؼهٌ ؾين بة شَيوةى يونةسى ِسةنطلشدى ٜٛ  Colouring, colouring تً

ٕ متربا ِسةنطى تَيٌجشا ٛا  Tempra colours األي
 Pastel colour باطتٌٕٝ اٛيا ِسةنطى ثاطتيى

 Oil colour ١صٜتٕٝ ااٛي ِسةنطى ِسؤنى
ٕ ايضداز ِسةنطى شوشة  Glass colour ٛي
ٛاش ِسةنطى طواط ٕ ايػ ٛا  Gouache colours أي

ٛ،  ِسةنطى فشيظلؤ ٕٛا ايؿشٜظه ٕٛا يف اي األي
ٛا٤ ايطًل  اهل

Fresco colours 

 Dyeing خغاب، َصَبؼَ، ِصبؼ ، ِسةنطلاسِسةنطى كشدى
١ ِسةنطى ئاوى ٕٛا املا٥ٝ  Water colours األي

وٛااي ِسةنطى ئةكشيويم  Acrylic colour ٕ انشٝي
ُٛ ِسةيةنذى فشارووتو  Course of development طري آي

 Perspective َٓعٛس ِسوانطة
اَهذساو  ِسوتةَهةن،  )ِسوتلشاوة، دًا

اَهذساو هة شَيوة(  هة وَيهة، دًا
 Abstract جتشٜذ

 Frustration اسباط )خٝب١( تووِسوخانذى، طةسنةكة
 Method طشٜك١ سَِيباص، سَِيطة

 Attribution ْظب سَِيزة
 Sequence تظًظٌ ، صجنريةسِيضكشدى
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عِٝ سَِيلخظنت، طاصكشدى  Arrangement تشتٝب، ٓت
 Labial ػؿٟٛ صاسةكى

هذاآلى  صاسؤخانة، باخضةىً 
هذاَي   صاسؤن6 بة كشًاجنى يانىً 

ى يانى ئةو  خانة6 بة يةوسًا
، ياى شوَيهةى هَيى كؤدةبهةوة

. )صاسؤخانة( كتوًت  هة خانو
ى وشة ئيهطويضييةكة بِش

 دانشاوة.

 Kindergarten سٚع١ االطؿاٍ

 Cognition َعشؾ١ ، صانياسىصانياس
ظإايتٗتٗ يَ، صًاى ثةَهتىصًاى طشتو، ال ٌ اًي  Kataphasia ١، ثك

ػ١ عًِ ، صًانهاطىصًانةوانى  Linguistics اًي
 Compelling ادباس، قٗش صؤسهَيلشدى

 Intelligence رنا٤ صيشةكى
 Adaptation ايتهٝـ طاصاى، سِاياتو )خؤطوجنانذى(

 Resources َضادس طةسضاوة
 Springs َٓابع طةسضاوة، طةسضاوةكاى

 Queruous َؼانع طةسكَيض
اى،  طةسجنذاى، تَيشًِا

 هَيوسدبونةوة
ٌ  Contemplation تَأ

 Attractive دزاب طةسجنشِاكَيض
 Quotient اذتاصٌ طةسئةجنام، ئةجنام

 Nature طبٝع١ طشوشت
١ طشوشتى تاوطري  Passional nature ايطبٝع١ االْؿعاٝي

تٌانة  Confidence limits سذٚد ايجك١ طهوسىً 
 Triangle َجًح طَيطؤشة
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 Expert خبري، صاسب خرب٠ شاسةصا، بةئةصًووى
ةيى، هَيضانى  ,Skill, expertise َٗاس٠، خرب٠، مماسط١ شاسةصايى، كاسًا

experiences 
 Passion ػػـ شةيذايى، ثةسؤط

 Agitation, disturbance اعطشاب شَوةراى، ناِسَيلى
ٌ شيلشدنةوة، ششؤظةكشدى  Analysis حتًٝ

ى، ْظل،  سَِيطاشَيواص، شَيوة،  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 ، وَيهةيىديتةنى
ضاسةى ِسةفتاسى، ضاسةكشدنى 

 ِسةوشتى
نٞ  Behaviour therapy ايعالز ايظًٛ

١ ضاالكى  Activity ْؼاط، ؾعاٝي
 Repression نبت ضةثانذى، طةسكوتلشدى

ضةطجانذى، ضةقانذى، 
ةصسانذى  دًا

ـ، تشنٝض،  تهجٝـ، تهاث
تاز ايتًدٝط،  دٝط،ْ  نت١ً ً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
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 Artistic taste ايتزٚم ايؿين ضَيزى يونةسى
طاَهتة6 بةبابةتَيلى يونةسى ياى 
 ئةدةبى كة ببَيتة يؤى ثَيلةنني

 Hummour, Funny ُطدش١ٜ، طدَش
mock 

 Bright ملاع، َؼشم ، دسةوشاوةطةط، ِسوونان
 Optimism تؿا٥ٌ طةشبني، خؤشبيهى

 Development منٛ طةشة
 Growth منٛ طةشة، وةساس

طةشةثَيذانى توانظتى 
 ِسةخهةطشتو

كذ ١ُٝ ايكذس٠ ع٢ً آي  Developing the ability ٓت
to criticize 

ُٛ اذتشنٞ طةشةدوَهة  Motor growth آي
 Gallery دايريٟ، صاي١ عشض ؾين طةهةسى، طاهَيشى

 Adult ساػذ ، يةساط، ثَيطةييوطةوسة
 Convulsion تؼٓر طشربووى، باسطشرى
اطوهلةيى ٛتش عغًٞ طشرىً   Muscle tension ت

 Group ، ؾ١٦زتُٛع١ طشوخ، كؤًةَهة
 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

عضٍا ادتُاعٞ كؤًةآليةتى طؤشةطريى  Social isolation ْا
ٛاؾل ، ِسَيللةوتوطوجناى  Agree ت

 Fantastic خٝاٞي فةنتاصى، خةياَهى
ٕٛا فشةِسةنط تٓٛع االي  ,Polychrome َتٓٛع،َ 

miscellaneous 
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 Brush ؾشػا٠، ؾشػ١ فَوضة
ِ فَيشبووى  Learning تعًٝ
ِ فَيشبووى  Education تعًٝ

ٕ، استؿاٍ ، ئايةنط طَيشِاىفَيظتيظاَي  Festival َٗشدا
ِ، َكاغ قةباسة  Size سذ

ِ سصاظ قةَهةم ِسةطاس  Pencil ًق
 Pyramid ٖشّ قوضةن

ع قووتذاى  Gulp ًب
 Touching َؤثش  كاستَيلةس

ٌ، سدع كاسدانةوة، ثةسضةكشداس  Reaction سد ؾع
 Interaction تؿاعٌ كاسهَيللشدى

 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 ثشِاكتيلى كشداس، كشداسى، ًُٝ ١، طشٜك١، ، ع ًُٝ إدشا٤ات، ع
ب  أطًٛ

Practicability, 
procedure, practice 

 Short قضري كوست
 Barrier سادض، عكب١ كؤطح، بةسبةطت

 An example ٍَجا منوونة
 Society زتتُع ، كؤًةَهطةكؤًةَي

ٔ، تؼهٌٝ كؤًةَهةكشدى، كةَهةكةكشدى ٜٛ  Formation ته
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 Problem َؼه١ً ئاسيصة ،كَيصة، طريوطشفت
ًوٌالنَيى  كَيصةى دةسوونى، 

 نىودةسو
ؿظٞ  Psychological conflict ايضشاع آي

 Skewness, deviation اضتشاف الداى
، ػار الطاسى، طةسكَيض، سَيضثةس  Aberration دٓٛح، اضتشاف، عٍا

الطاييلشدنةوة، الطاكشدنةوة، 
 دةًةالطلىَ، ضاوهَيلةسى

ذ، احملانا٠  Imitation تكًٝ

 Biased َٓشاص اليةنطري

هةباس، ضوطتى، توانظت، 
 هَيًاتويى

١  Capacity, literacy ايهؿا٠٤، ايكابًٝ

تابع١،  هَيجشطيهةوة، بةدواداضووى إدشا٤ات، ستغش،َ 
 َكاعا٠، أسذاخ، ايتضشف

Proceedings, 
procedure, steps 

َُتؿٓٔ هَيًاتوو  Skilful باسع، 
 Muscle عغ١ً هلةوًاطو
بووى، كؤَهذاى، شةكةت وًانذو
 بووى

 Fatigue ايتعب، اعٝا٤

١ ًةنطؤىل ٛٝي  Mongolism املٓػ
تدًـ ًهاَهى دواكةوتوو، بريكؤَي  ٌَ  Backward child طؿ

 Museum َتشـ ًؤصةخانة
 Brain دَاؽ ًَيصم، دةًاغ

 Agnosticism ايالأساد١ٜ ، بَيخؤويظنتمنلاسىاناص
اقض ناكؤكى، درواسى  Contradiction ٓت

ًوٌالنىَ، كَيصة  Conflict صشاع ناكؤكى، 
ؤيى  ؤيى، تاساى، نًا نًا

، كةطَيلى دةسوونى
 يؤشِشؤيصتووة

ظالخ،  ، ْا ٌ عكًٞ اغرتاب، خً
 تػشب، عٝاع

Alienation 
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ٖٛب١غري ؾين،  )بىَ بةيشة( نايونةسى، بَيًونةسى  َٕ  Inartistic بذٚ
ؤنائاطايى  Abnormal ػار، غري عادٟ ، نًا

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
دياواص،  ،نةشياو، ناهةباس

 نةطوجناو
 Dissonant َُتٓاؾش

 Constant ثبٛتثابت،  ، دَيطري، ضةطجاونةطؤِس
 ,Evaluation, Estimate ، ايتجُني، ايتدُنيتكِٝٝتكذٜش،  ، خةًآلنذىنشخانذى

Estimation 
 Projection اعؿا٤، االطكاط نشخانذى، يةَهظةنطانذى
ِٜٛ نشخانذى، يةَهظةنطانذى  Assessment ايتك

 Sample ع١ٓٝ منوونة
ؤسن  Trait مس١ نيصانة، يَيٌا،ً 

ٕٛا ايضٜيت ِسؤنىنيطاسكَيصانى  ِ باي  Oil painting سط
هذاآلى هذاآلى، وَيهةىً   Children's drawing سطّٛ األطؿاٍ نيطاسىً 

، ياتهةسِيض، طةشةكشدى
 اليةنذاسى

 Belonging االْتُا٤

ٕ ، يةسةوةصياسيلاسى، ياوكاسى  Cooperation تعٚا
ٜٛل يانذاى، الشرييهلشدى  Suspense تؼ

ؤديشى، نوَى  Modern َعاصش ياوضةسخ،ً 
ك١ ، باَهكبوويةسصةكاسى  Adolescence َشٖا

 Feeling ػعٛس يةطت
ّ االسظاغ بايزات يةطت بةخؤ نةكشدى  Unacenesthesia عذ
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 Feelings األساطٝع يةطتةكاى
 Consciousness اسظاغ، سع يةطتلشدى
 Sensation اسظاغ يةطتلشدى

 Aesthetic sense اذتع ادتُاٞي يةطتى دوانهاطى
 "Sensitive "Sensitivity سظاط١ٝ ، يةطتةوةسىيةطتياسى

١ُٝ يةطبةى فَيشكاسى  Educational bags سكا٥ب تعًٝ
 .Cavalletto, Stand طتاْذ، محاٍ يةَهطشى تابوؤ، طتانذ، سِاطش

ـ، اجتاٙ ، ئاسِاطتةيةَهوَيظت ٛق َ Attitude 
ات اطتةكاىئاِس  Attitudes اجتٖا

 Idea ، ؾهشؾهش٠ يضس، بري، بريؤكة
 Cause طبب، ع١ً يؤ

 Art ايؿٔ يونةس
١ًٝ يونةسة دوانةكاى ٕ ادتُ  Fine Arts ايؿٓٛ

إ يونةسًةنذ  Artist ٓؾ
 Artistic ؾين يونةسى

يونةسى سِاطةيصنت، صًانى 
، يونةس يصنتةيونةسى سِاط

 صًانى ثةيوةنذيلشدنة

ٔ يػ١ اتضاٍ  The art is the language ايؿ
of communication 

ٔ ايتذشٜذٟ يونةسى ِسووتةَهةن  Abstract art ايؿ
ٔ دشاؾٝو يونةسى طشافيم  Graphic arts ؾ

عاصش يونةسى ياوضةسخ  َٔ  Modern art ؾ
 Symbol سَض ، طيٌبوييَيٌا

 ,Allegoric, allegorical سَضٟ يَيٌايى
Symbolic 

  slow learner بط٤ٞ ايتعًِ طظت فَيشبووىط فَيشبووى، ايَيو
ٍ واتا، ناوةسؤن، كِشؤن  Meaning َذٛي
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 Accuracy ايذق١ وسدى، ثوختى
 Excitation اثاس٠، االثاس٠ وسورانذى

وآلًذانةوةى دواخشاو، بةستةكى 
 دواخشاو

شدأ٠  Delayed Response اطتذاب١َ 

 Conscience ٚدذٕا ويزداى
وَيهاكشدى، ، خةياَهلشدى، وَيها، 

 خةياَي
، ختٌٝ  Imagingation ارتٍٝا

 Image صٛس٠ وَيهة
 Image mental صٛس ر١ٖٝٓ وَيهةبرييةكاى

غاس١ٝ وَيهةى ِسونلاسى  Illustration سطّٛ ٜإ
 Assistant َظاعذ ياسيذةدةس

 Lesson Vocabulary َؿشدات ايذسغ يةكةكانى وانة
 Lesson units ٚسذات ايذسغ يةكةكانى وانة

 Vocabulary داتَؿش يةكةى صًاى
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 كاى كوسديية طةسضاوة
ًيهة  - شؤظ. و6  ًيَهييةكانىً  ة ن ًانى دةطتةى ِسةنط، تَيطةيصنت هة ثةيًا ًاي سةطةى.   -دؤى، طتيظو كوبةست. ص كة

ًجانياى ئاويَهة. ٌانى، هة بآلوكشاوةكانى كؤ  7003 طوَي
ٌانى –ضاثخانةى سِةنر  –ذكاس طةعيذ،  فايةق. تَيلصلانى بةياكانى خويَه  -  7002، طوَي
 7004 ،يةوهَيش –و بآلوكشدنةوةى ئاساس  دةصطاى ضاخ –ة يقوتاخبانةكاى ِسووياى هة قيبوة ني –طةعيذ، فايةق  -
ًاكانى ثةسوةسدةى يونةس هة صاسؤخانةو خويَهذنطاكاى. ض - ٌانى، 7عةىل، خةهيى. بهة  7002، ضاثخانةى تةرنة، طوَي
ٌانى0باخضةى طاوايانةوة تا دوا قؤناخى بهةسِةتى، ضعةىل، خةهيى. ثةسوةسدةى يونةسى هة  - ، ، ضاثخانةى ياد، طوَي

7002. 
ٌاى،  سظو  - ىَ  و.  –طةسةتايةن بؤ تَيطةيصتهى يونةسى تةشليوى   –طوَي  0542،بةغذا  – 0ض  -نةراد عضيض طوًس
وطى دةسووى ناطى، ئيهطويضى .ايش، عبذاهظتاستد. -  0541، بةغذا،  ضاثخانةى عةالْ ، 0ضكوسدى،  -عةسةبى -قًا
انةى ضاخ و ، هةبآلوكشاوةكانى خ7كوسدى، ض-ونةس، ئيهطويضىفةسيةنطى صاساوةكانى ي ،ًظتةفا، حمٌذ -

 .7007 يةوهَيش ،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 -  7000،  دةصطاى ضاخ و بآلوكشدنةوةى ئاساس، يةوهَيش، 7ضصاساوةطاصى ثَيوانة،  -حمةًةد،ً 
 

 طةسضاوة عةسةبييةكاى
- ،ٞ ْٛ ٕ: داس املعاسف  .ستُٛد ايبظٝ دذا ١ اٛي ٚ تشٝب  ٔ  .5891 –ايؿ
١ٝٓ، ط - ١ ايؿ ٌ اىل ايرتٝب ذخ ٛ ػعري٠، خايذ.َ  ٕ،  -، داس دشٜش5أب ُا ٕ، ع  .0222األسد
َايو -  ،ٟ ٍ  .بذس ّ االطؿا د١ٝ سطٛ ٛٛي ه ٛصٜع  –طٜا ٚ ايت ؼش  ٕ يًٓ  .0225داس ايؿشقا
-  ،١ ِ يف املذاسغ االبتذا٥ٝ ٞ، ستُٛد. ايشط ْٛ  .5891ايبظٝ
ٛسد( - َٓري )امل  ،ٞ ًبه ٟ  ايبع ًٝض ه ٛغ ْا الٜني، بريٚت  ، عشٞب –قَا ِ يًُ  .5891داس ايعً
- ١ٝٓ ١ ايؿ ًِٝ -ايرتٝب ٚايتع  ١ ٚصاس٠ ايرتٝب  ،ٞ ـ ايجْا ِ، ايض ٌ املعً ٕ ،  -دٝي ُا ٚايهتب املذسط١ٝ، ع ر  ٖٓا  0229اداس٠ امل
ٛاسد - عش١ٜ ايزنا٤ات املتعذد٠ .داسدْش،ٖ  ٟ َضذس: املًتك٢ ايرتب –نتابْ  ٛ–  ١ْٝ ِ ايهتب ايهرتٚ ٔ قظ َ.0255 
١  .مخٝع، محذٟ - ُات ايعَا نيٚ  املعً ٚس املعًُ ٕٛ يذ ع ايٓؿ ّٛ –طشم تذٜس ًجكاؾ١ٚ  ايعً بريٚت، ، املشنض ايعشٞب ي

ٕٓا  .يب
ٕ، ط - ٛ ع ايٓؿ ٟ. طشم تذٜس  5883، .3مخٝع، محذ
- ،ٞ ِ األطاط ًٝ تع ١ٝٓ ًي ١ ايؿ ٓٗر ايرتٝب ١ املتشذ٠،َ  َاسات ايعشٝب ٚي١ اال  .5881، 3ط د
ٕ، دٕٛ - ٔ خرب٠  .دٜٛ ِ  –ايؿ ٖٝ ٜا ابشا ١ –تشمج١: صنش ٓٗغ١ ايعشٝب ش٠  –داس اي   .5813 –ايكٖا
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شبشت  - ذ،ٖ  ّ  .ٜس ٛ ٔ اٝي ٙ  –ايؿ ٚ دشدٝع عبذ  ٞ  .5891 َضش، ، داس املعاسف–تشمج١: ستُذ ؾتش

ٞ ستُذ - ٞ،  يطؿ ١ٜٛ . صن ٗا ايرتب كات ٚ تطٝب ى ايؿين  ٜات يف ايظًٛ ش٠:  ،املعاسفداس   –ْعش  .5818قٖا
ٜا - ـ صنش شا٤ عاط ٌ  .ٖص ١ُٝ قذسات ايطؿ ١ٝٓ ادتذٜذ٠–ٓت ط ٜاض ،ايذاس اٛي   .ايش
ِ، ط - ًٝ ٟ س ض ٞ، َس ظ عب، ت:ٜ  د١ٝ اًي ٛٛي ًٝش. طٝه ْاَ  ٛصا ١، 5ط ش٠، ، املهتب١ ايعشٝب  .5891ايكٖا
ُٝذ - ٟ عبذاذت ضش ٛس٠،َ  د١ٝ ايتزٚم ايؿين . صٓ ٛٛي ش٠  ،داس املعاسف  –طٝه  .5891 –ايكٖا
ًٝضٟ - ه ؿع، )ْا ِ آي ِ عً عذ ٌ، ؾاخش.َ  الٜني، بريٚت،  -ؾشْظٞ -عاق ِ يًُ ٞ( داس ايعً  .5895عشب
ني ايكشٜطٞ  - ٍ َ. عبذاملطًب َأ ّ االطؿا د١ٝ سطٛ ٛٛي ٌ اىل طٝه  .5881 َضش:  ،داس املعاسف -ذخ
- ١ ٓٗغ١ ايعشٝب ٍ يف ايؿهش املعاصش. داس اي ُا ظؿ١ ادت ٞ. ًؾ ٟ، ستُذ صن ُٚا  .5892 : بريٚت ،ايعؼ
ٍ . ؾشز،  صؿ٠ٛ - ّ االطؿا ٚ سطٛ ش٠  –ايزنا٤   .5891 –ايكٖا
ٛس - هت ًٝذ،  ٝؾ ْٛؿ ٘  . ي ٚ ٓؾ و  ـ  –طًؿ ـ قط ط ٜٛ  ٚ  ٍ ٞ مجا  .5815 –َضش  ،َهتب١ االداب –تشمج١: طَا
ٍ. داس ايجكاؾ١ - ُا ِ ادت ِ. دساطات يف عً ذ، عبذاملٓع ش٠: ، زتٖا  .5882ايكٖا
ٞ. االبذاع  - ٞ عبذاملعط ع١ٝستُذ، عً ط١: داس املعشؾ١ ادتَا ١ًٝ، األصسٜا ٕ ادتُ ٛ ٚ تزٚم ايٓؿ  .0222، ايؿين 
- ٞ ري٠ سًُ ٔ  .َطش،  َأ ظؿ١ ايؿ ٚ ًؾ  ٍ ُا ِ ادت ش٠:  ،داس املعاسف–عً  .5898 ايكٖا
ٍ عبذايؿتاح - ٓا ٌ ايشٚع١  .َ ٕ ايبضش١ٜ يطؿ ٛ ٓؿ ٗاسات االطاط١ٝ ًي شا٤ ايؼشم   –امل  .0221َهتب١ ٖص
ٛاطـ  - ٍٓا عبذايؿتاح، ع َِٖٝ عش١ٜٚ  ايتطبٝل  .ابشا ١ٜٚ بني آي ذ ٗاسات اٝي ش٠، َهتب١ االصتًٛ املضش١ٜ  –امل ايكٖا

5881. 

ٓا،  عبذاهلل - ١ٝٓ  . املٗ ١ ايؿ ع ايرتٝب ٜٛت:  ،َهتب١ ايؿالح–ايتدطٝط يتذٜس  .5883ايه
ٍ، ت - ُا ْٝع. عًِ ادت ٕ، د ١ :ٖٛميا ٝا٤ ايهتب ايعشٝب ٞ. داس اس ْٛا شادع١ أمحذ ؾؤاد األَ  َ.٘ ٞ ط ري٠ سًُ ش٠: ، َأ ايكٖا

5818. 
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