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 , كة زةيعاٌَيت, ٌةك زةيبيٍَيت.زةكَيصَيتوٍساَه ئةوشتة 

 ...دةتوامن مو
 ...مو دةزامن

ةغت بة شتةكاٌى زةوضوبةضياُ  بةضظٌةتة ئاغتَيكى وةزا قوتابييةكاُ طةيصتوقؤٌاخلةً         ِ و
ُ, ئةطةض ثَيت  واية ئةوُا  اٌاتواٌَزةكة ييةٌةكةت و, ئةوا بَيطوواُ بؤضوظاٌَ, ياٌُ  . واتة ضِاغتٌ 

ةضوةِا ئةطة ةية.ِ  ُ بة ضاوزَيطى و ضَِيٍىايى و ئاضِاغتةكطزٌى تؤِ  ا ثَيويػتيا ُ لة كؤتاييسا تةٌّ ض ئةوا
ةوَل ةشع ,سةزةٌُةشتواٌَ ئةواِ  يٍاٌَئةطةضٌ  ةوَه بؤ ظٌا ةضِ  ازةُ, ئةواِ  , ضوٌكة ى زةزةُ و كؤَهٌ 

 .ةكاتزةغتجَيس يكطزٌى قوتابييةكاُى غةضكَيصقؤٌاخلَيطةوة 
عضو بريى زةبةغتَيت و ئةطةض شتة قؤٌاخِةتا ئةً        ِ ةط وٍساَه بؤ طوظاضشتكطزُ ثصت بة

عضو خةياَلة تايبةتييةكاٌى خؤى زةبات و  اٌا بؤِ  ضِاغتةقيٍةكةشى لةبةضضاوبَيت, ئةوا بَيطوواُِ 
ةك زةيبيٍَي َيت,ٌ   ت(.شتة ضِاغتةقيٍةكة فةضاوؤط زةكات )ئةو شتة زةكَيصَيت, كة زةيعٌا
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ػتى  =  غاالض جةاله ئةمحةز  غةضثةضشتى ظٌا
ُ ثريزاوز كواظ وٌةضى  = عومسا  غةضثةضشتىِ 

 خالس غميي حمىوز                                  
ُ غابري عوآل ُ                  = شعا  تايجكطز

ُ ثريزاوز كواظٌةخصةغا  ظى بةضط    = عومسا
ُ غابري عوآل اوةضؤك= شعا  ٌةخصةغاظىٌ 
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 ثةروةردةى هونةر

 بهةرِةت سيَيةمىثؤىل  بؤ 
 واوؤغتا بةضىِضَي

                                           
 ئامادةكردنى

 خةليل عةىل م.
 

 
ىٌةوةوثَيساضو  ى ظواٌةوٌا

 

 . عةباس وػتةفا عةباسث.ى.ز    
 ضِةشيس ذػَيَعةتا ث.ى.ز.                                                              

ٍاو  ز.                                                              َ خؤش ُ ذػَي  شَيطوا
 

ػتى  ثَيساضووٌةوةى ظٌا
َ غاَلح  ز.  قازض ذػَي
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 ٌاوةضؤك

 الثةِضة بابةت
 9 ثَيصةكى

 : ضثَيصكا
 : ئاواجنةكُا

ٌياض  ; ىوطؤظ و ظا
ٌياض ُ غطوشتى ظا ٌَيوا سى  وٌةضةوة ىثةيوٌة  47 بة ثةضوةضزةىِ 

ٌياض ى ظا  49 ىغةضضاوةكٌا

ٌياضى  55 ثةضوةضزةو ظا

ٌياضى وةضزةططَيت و فَيطزةبَيت؟ ُ ظا  58 قوتابى ضؤ
 ً وٌةضى وٍساهَ لة ٌاخطةشةىِ   :5 ( غاَه>بؤ  :ةزا )قؤ

ٌاخ ى زابةشبقؤ وٌةضى وٍساهَ الىةكٌا  :5 (ظيكتؤض لؤٌفيَمس ) ووٌىِ 
( ُ ُ, وٍساَلى تةوة ُ بة شَيوةكا  ;5 ( غاَه>بؤ  :ِةغتكطز

 ً وٌةض لة ٌاخئةضكى واوؤغتاىِ   63 ( غاَه>بؤ  :ةى تةوةٌى وٍساَلسا, )قؤ
 ثالٌى واوؤغتا خصتةى 

ُ بؤ خصتةى ٌا ٍياضكطاوى ثالٌسا  66 واوؤغتا ثَيص
 يةكةً تةوةضى

ٌيطاضكَيصُازةضبطِي وٌةضى بة   ٍىِ 
ةى يةكةً  وٌا

َينَ و شَيوة                                ُِ ٌَيوا سى   ;6 ثةيوٌة
 73 ثالٌى فَيطكاضى

ةى زووةً  وٌا
                                      ُ طةكا ُ ضٌِة ٌَيوا سى   :7 ثةيوٌة

 ;7 ثالٌى فَيطكاضى
ةى غيَيةً  وٌا

ُ ضٌِة ٌَيوا سى  ُ                        ثةيوٌة  ;8 طةكا
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 93 ثالٌى فَيطكاضى
 95 ضاالكى 

سُ  98 ِةَلػةٌطٌا
 زووةً تةوةضى

 ٌةخصةغاظى
ةى يةكةً  وٌا

ةخصةغاظى ىٌ  ّاتةكٌا  >9 ثَيك
ةى زووةً  وٌا

سٌةوة  :: ضِاظٌا
ةى غيَيةً  وٌا

ط( ُ )تؤٌى ِضٌة طييةكا ط و ثمة ِضٌة  7; ضٌِة
ةى ضواضةً  وٌا

 >; فطوتاد
 غَييةً تةوةضى

 كاضزةغتى
ةى يةكةً  وٌا

سُ  >> لكٌا
ةى زووةً  وٌا

 439 خوضى, زةظوو, زاوكاضى
ةى غيَيةً  وٌا

وٌةضيسا ى كةضةغتةى خاو لة كاضىِ  ٌٍا َِي   443  بةكاض

 تةوةضى ضواضةً
طكاضى  ضٌِة

طكاضى بة كةضةغتةو مشةكى جياواظ  449 ضٌِة
 457 ئةضكى واَلةوة

ةٌطؤك  458 فةِض
 476 اوةكُاغةضض
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   ثَيصةكى
ٌائةً ثِطؤططواوؤغتاى بةضَِيع,        سا وضزةكاضى ظؤضتطى تَيسا كطاوةو باشرت ةى تةوةٌى وٍساَلخاوة لةً قؤ

ً, ضوٌكة وٍساَلةكُا لة ِضووى  ةوةو كةوَيكيض ئاغتى باآلتطة لة ثِطؤططاوى ثؤىل زووة ٌاو باغةكٌا ِضؤضؤتة 
ُ كطزووةئةقَمو  جةغتةيى ُ و غةضجنييةوة طةشةيا ٌاى تَيبيٍى كطز ُ باشرت بووةو توا يا بؤية  .لة ضِابطزوو سٌا

يت ئةو وٍساَلةى واوةَلةى لةطةَلسا  يتةوة, تا بعٌا تؤط زةبَيت غةضةتا لة بةشى )ثَيصكاض(ـ ةوة باغةكة خبويٍَ
ا لةكاتى جَيبةجَيكطزٌس  ٌ ا زةكةيت ضؤُ بريزةكاتةوة؟ ضؤُ واوةَلة زةكات؟ ذةظ بة ضى زةكات؟ ئةطةض

سا ظاَلبيت. وت يت بةغةض كَيصةكٌا ً زةتوٌا  وشى غةضئَيصةى ظؤض زةبيت و بة ئاغتة
ةيةك تةوةضَيك, يُاِةض ثَيض  ثَيويػتةواتة واوؤغتاى ئاظيع,        سبَيتةوة,  ِةض وٌا بابةتةكةت بة وضزى خويٍَ

وٌةضى و ظ  ِ ةووو ضَِيكاضة ثةضوةضزةيى و  ِ ُ, ضوٌكة ػتيي و زواتط بضيتة بواضى جَيبةجَيكطز ٌا
ت  ةٌطاو بةبؤ ِضوو ئةكازميييةكٌا ُ ِةٌطاو شي ُ كطاوةتةوةوِ  كطاوةتةوة, لةغةض تؤط ثَيويػتة جَيبةجَييا

ى بريؤكةو خةياَلكطزٌى خؤ وةضجةى كاضٌةكاتة و ت تَيكةَلى كاضو ضاالكييةكُا بكةيت بةشبكةيت و زةشتوٌا
ةكات. كةواتة غةض غيػتةوى ِاوغةٌطىٌ  ٌا  ةووو ضاالكييةكُا لةئاغتى  بريت ثِطؤططاوةكةو  ٌةضَيتِ 

ػتى  ةوَيت  جةغتةيىى و ئةقَمتوٌا ٌاوٌا ٌابَيت تؤط ظيازةِضةوى تَيسا بكةيت, ضوٌكة ئَيىة  سايةو  قوتابييةكٌا
ة  ٍاغى و زٌياب ,‹‹ِوٌةضوةٌس››ئةً وٍساآلٌة بكةٍي ةوَيت ئاغتى جوٌا ّا زةوٌا ُ بةَلكو تةٌ يٍيُا بؤ زةوضوبةضيا

َ, تا ةشسا  اٌَ ضى لةزةوضوبةضيُا زةطوظةضَيت؟خؤيُا ببةغنت و بعثصت بة ثَيصبدةي ةووو ئةوٌا  ِ لةطةَه
عضى وٍساَلة  ِ ياضى و خةياَلكطزُ و ةوَيت ئاغتى ظٌا ةوةو باشرتَيزةوٌا َ, بةآلً بة  كاُ بةضةو كطٌا بةضي

ةٌطاوَِيواشى و  ةوَيت لة  ِةٌطاو بةِ  ٌاوٌا ة كوضَِيك››كاضوُا لةغةض كطزووةو  كةٍي ةضبؤية,‹‹ثطَِيك بيٌا  ِ. 
ةَلةشة َيواشى بةضةو ثَيصةوة بةضيت وِ  ىَ  يىثَيويػتة ثِطؤغةكة بةِ  ٌةكةيت لة جَيبةجَيكطزٌسا و ثالُ زاٍب

ُ و  ةووو ضاالكى و تةوةضةكا ُ خصتةى ئاوازةئَيىةط بؤِ   .كطزووةثالٌةكة ئاوازة زووِةض بؤ  وا
ةيةكيصسا خصتة       ةض وٌا سٌت بؤ ئلة كؤتايىِ  ةَلػةٌطٌا ةوةو  كطاوة, لةبةضئةوةاوازةىِ  خصتةكة خبويٍَ

ت لة ةووو  تَيبيٍى و غةضجنةكٌا  ِ سا ثَيكبططةو زواتط ثِطى بكةوة, بؤ ئةوةى لةغةض كاتى ضاالكييةكٌا
ةكة بةثطاكتيعة بكطَي قوتابييةكُا حا وٌا وَيت بؤ زضوغت ببَيت و ثاش , ٍئ وَيى طصتى غةضجنىٌ  ُا ثالٌىٌ 

ٌابَيت ضاضةغةضيُا بكةيت. بؤية وة, ضوٌكة بريلةغةض زابطَِيصة ةزؤظيتةوة,   ٌ ؤكاضى كَيصةكُا ةضَيت, تاِ  تٌ 
سوو يت و , ئةوزَلٍيًا تؤى زَلػوظو وٌا ت زةغةمليٍَ واوؤغتايةكى لة كؤتاييصسا ة بؤ قوتابييةكٌا

سازةِضةظا غووك زةبيت لةبةض و خؤشةويػت سا ويٌا ييٌا و وةك يازطاضييةكى خؤط لة بريةوةضيةكٌا
يتةوة  .زةويٍَ
                                                                                   ً. خةلين عةىل                    
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 ثَيصكاض=       
ُ قؤٌاخقوتابى لة        ةَلكصا  ِ ةٌطاوَيكى تط زةِاوَيت و تةوةٌى بةضةو  ِ ةِضةتى, ى غَييةوى ٍب

ِوٌةض ثَيويػتة ئاطازاضى ِضةفتاضة كؤوةآليةتييةكاٌى ئةً زةِضوات. كةواتة واوؤغتاى ثةضوةضزةى 
ةواُ شَيواظى ثؤىل زووةً بطؤضَِيت و بةِ ت و شَيواظى طفتوطؤو واوةَلةكطزٌيياُوٍساآلٌة بَي

ةوا كؤوةآليةتييةكةزا قؤٌاخلةً . كةواتة ثَيويػتة واوؤغتا ٌةكاتِضةفتاض اٌى وٍساَه تَيبطات باط لة ٍب
ةِضةتى زةبَيت, كة ثَيويػنت وةك  بؤ ئةً تَيطةيصتٍةط و ياضى ٍب يٍى ظٌا واوؤغتا ثَيويػتى بة ظٌا

ةواييةكى اٌ ٍب ياٍت عضو ئاطايىغةضةكى بؤ طةياٌسُ و ٍب  خؤى ى ثِطؤططاوَيكى ثةضوةضزةيى, تا بريوِ 
ةَلضٍَى  .لةغةضِ 

 

ةِضةتى       ةخصةضَِيطايةكى ٍب  ٌ ت, تا زةبَي و غةضةكى بؤ طةيصنت بةً كاضةط, ثَيويػتىاُ بة
ؤشياضو ضاوكطاوةبَيت يََمَيتةوةوِ  بةض واوؤغتا لة )ئاطاييسا( ّب  = لة بةضٌا

 بة ثِطؤططاوةكة.  = يةكةً
ُ.  =زووةً  بة قوتابييةكا
 بةو ئاواجناٌةى بؤى تَيسةكؤشَيت.  =غَييةً

 
 ئاواجنةكاُ

َيتةوة, تَيسةطات       وٌةضييةكة زةخويٍَ  ِ , كة ثَيويػتة زواى ئةوةى واوؤغتا غةضتاثا ثِطؤططاوة
ً ئاواجناٌة= اٌى ئة  تَيبكؤشَيت بؤ بةزةغتّيٍَ

ةكةى بَيت. -4 ياضييةكاٌى وٌا ةوا ظٌا وٌةض  شاضةظاى ٍب  ثَيويػتة واوؤغتاى ثةضوةضزةىِ 
ياضييةكاُ بكات و ثاشاُ كاضبكات لة  -5 وٌةض شيكاضى ظٌا ثَيويػتة واوؤغتاى ثةضوةضزةىِ 

او ِضووٌكطزٌةوةو ضِاظةكطزٌى ثَيكّاتةكاٌى ةكة. ثيٍَ  وٌا
ةَلبصَيطَيت بةثَيى غطوشتى  -6 ياضيية ثَيويػتةكاُِ  وٌةض ظٌا ثَيويػتة واوؤغتاى ثةضوةضزةىِ 

 كاضةكة.
وٌةض ئةوة  -7  ِ َيت, كة ِضَيكدػنت و لةبةضضاوزةبَيت واوؤغتاى ثةضوةضزةى بططَيت و بعٌا

وٌةض لةطةَه باضى زةضووٌى قوتابييةكاٌسا كاضَيكى لةثَي ةى ثةضوةضزةىِ  صيٍةو طوجناٌسٌى وٌا
 ططٌطة.
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ةى واوؤغتاى  -8 َيت لةطةَه شياٌى وٌا ةكةى زةطوجنيٍَ وٌةض, وٌا  ِ  كؤوةآليةتىثةضوةضزةى
 .ساضِاغتةقيٍةى وٍساَلةكاٌ

9-   ُ ياضييةكا وٌةض بة وضزى غيػتةوى كاضاكطزٌى ظٌا ةى ثةضوةضزةىِ  ثَيويػتة واوؤغتاى وٌا
َيكّاتة بةضزةغتيية شيبكاتةوةو ثَيكياٌبططَيت و ثاشاُ جياواظيياُ بكات لةٌَيوُا ث

 .ى تطزاِوٌةضييةكاٌ
ةَلبصَيطَيت  لة  -: وٌةض بة وضزى بابةتة فَيطكاضييةكاُِ  ةى ثةضوةضزةىِ  ثَيويػتة واوؤغتاى وٌا

.ُ  جياتى ئاواجنة ثةضوةضزةييةكا
 

 ٌاوةضؤك
َيت, ثَيويػتة       َيت ئاواجنةكاٌى بةزةغتبيٍَ وٌةض بتوٌا ةى ثةضوةضزةىِ  بؤ ئةوةى واوؤغتاى وٌا
َيتةوة, كة ةت و تةوةباب ُ بةوضزى خبويٍَ ُ, وةك= ثَيوةغنتضةكا  بؤ طةيصنت بة ئاواجنةكا

ياض -  و وطؤظ.ى ضةوكى ظٌا
ياض -  و ثةضوةضزة.ى غطوشتى ظٌا
ياض -  .ىغةضضاوةكاٌى ظٌا
ياضى و شَيواظى فَيطبووٌى ثَيكّاتة جياواظةكاُ. -  غيػتةوى ظٌا

ةولةً ِض       طةيةوة زةبَيت ضاوواُ خبةيٍة غةض ٍب وٌةضو وٌا  ِ ياضييةكاٌى ثِطؤططاوى ا ظٌا
ياضييةكاٌى شيبكةيٍةوةو ثاشاُ ثَيطةى كاضى بؤ زياضي بكةيَ و ئةو ثةيوةٌسيية  غطوشتى ظٌا

َ, كة ُ, ئ زةغتٍيصاُ بكةي كطزاضييةكة لة  ثِطؤغة طصتى بةٍحا ثةيوةغتة بة غطوشتى وطؤظةكا
َ و ثاشاُ ةو ثِطؤ و بةضضاو بططي ُ لةغةض وٌا وٌةض بَيت.بة تايبةتى ضاووا  ططاوى ثةضوةضزةىِ 

 

ياض  ىوطؤظ و ظٌا
ياض(       ةضوةِا يةكَيكة لة  *ئةطةض تَيبيٍى بكةيَ )ظٌا ةية,ِ  ِضؤَلَيكى كاضيطةضى لةغةض شياٌى وطؤظِ 

َيتتايبةمتةٌسييةكاٌى وطؤظ و  ةيسا بةكاضيسةِيٍَ ياض, يةكَيكة لة لة شياٌى ِضؤشٌا . كةواتة ظٌا
يا ى ئةوةشىوطؤظ و واف ثَيساويػتييةكاٌى َيت و ظٌا كؤبكاتةوةو ثَيصى بطات,  ضيضِةية, كة بعٌا

ياضيياٌة كاضيطةضى  ةووو ئةً ظٌا  ِ ي و  ِضوذي وثاشاُ و  ىلةش و ى ئةقَم لةغةض اليةٌة ويصزٌا
اٌةكى خوز يٍَ ياضى ئيسى  ُ.زضوغت زةكة زِا ا خؤييةكاٌى وطؤظ طةشة ثَيسةزات و بة ظٌا لَيطةوة توٌا
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طَيت طة ةوايةك بؤ شة بة كزةتوٌا ياضيية زةبَيتة ٍب ةلتوضى وطؤظايةتى بسضَيت و زواتط ئةً ظٌا
ؤكاضَيكة بؤ طةيصنت بة طةوضةيى ((شاضغتاٌييةتةكةى, ئاوطاظى طةياٌسٌى ثةياوةكةى)) , ئةوةطِ 

 وطؤظ. 
ةواكاٌى طةشةى ظيطةكى وطؤظ ز       ياضى بة يةكَيك لة ٍب ةواظٌا يةكى ازةٌطَيت, بؤ ئةوةى ببَيتة ٍب

ةَلضٍيٍى شاضغتاٌييةت و طةشةثَيسُا و ثَيصدػتٍى شياُ لةغةض ِضووىباط ب ةض لةبةض  ؤِ  ظةوني.ِ 
ياض   ةثَيسُا و ثةضوةضزةكطزٌى وطؤظ. لةبةض ئةوةثةض يةكَيكة لة وةضجة غةضةكييةكاٌى ئةوةشة ظٌا

ةض فةلػةفةيةكى ثةضوةضزةيى و غيػتةوَيكى   ِ ياض ثَيطةي يةكةوى زاطري كطزووة لة ظٌا
ياض ِضؤَلى ضِاغتةقيٍةى خؤى لة ثِطؤغةى ثةضوةضزةزا بطَيطَِيت و بة شَيوةيةك لة ثةضوةضز ةييسا, تا ظٌا

 يسا.َيوةكاُ خعوةت بة وطؤظ بطةيةٌَيت و ئةويض خعوةتى ثيَ بكات  لة شياٌى كؤوةآليةتش
ةوايةك, ياُ وةك كاضَيكى ضِاغتةقيٍة,      ةٌسَيك ئةً بؤضووٌة ِضةتسةكةٌةوة, وةك ٍب  ِ كة لة  بةآلً

ييةو واى زةبيٍَ يض ططٌطييةكى ئةوتؤىٌ   ِ ياض ئةطةض ئاواجنى ثةضوةضزة بطيتيبَيت  ,ضِاغتيسا ظٌا
ةَلبصَي ُ, بَيئةوةى شَيواظَيكى زياضيكطاوِ  ة وةزووكةو ُ لة ِضةفتاضكطزُ, طلةوةى كة وطؤظةكاُ كوَيطٌا

ةِض  ِ ةشةيةكى وةتطغيساضو لة بؤية ئةطةض بةً شَيوةيةبَيت, ئةوا ئةً شَيواظى كاضكطزٌة زةبَيتة
او يض بةِايةكىٌ  ةوايةزواييصساِ  َيت. بؤية لةغةض ئةً ٍب ياض الى وطؤظ وا زةكات , كة يٍَ وا ططٌطى ظٌا

بةض بؤضو يََمَيتةوةو لة بةضٌا ةَلةكاٌسا وئاواجنةكاٌى ثةضوةضزة بة ثَيصكةوتويى ّب ٌة كؤٌةثةضغتةكاُ وِ 
ُ بَيتةوة. ةزات, بةَلكو ِضوبةِضوويا  ضؤك زٌا

ٌبةض وشةى عةضةبى )(*) ٌياض( لة بةضا ٌة, الثةضِة املعرفة)ظا ِةضوةك واوؤغتا وةغعووز حمةوةز لة كتيَبى ظاضاوةغاظى ثيَوا ٌطاوة.  زا 55و  ;4( زا
ٌياض››زةلََيت= وشةى  ني››بةغةض,  ‹‹ظا ػت››, ‹‹ظٌا ٌياض, بطِياض, ثطغياض, كطزا ‹‹ظٌا ِؤى ئةوةوة كة لة ضَِيصةى ظا ِةآلويَطزضا بة  ض, طوتاض... زا زا 

ى  ِيَعتطة تا  ‹‹جتطيس››اليٌة ني››بة ػت››ِةضضى  ‹‹ظٌا ػت و ويَصوو و  ‹‹كؤِض››زةِضوات كةضى  Scienceـة بؤ  ‹‹ظٌا ُ و ئةزةب و ظٌا بؤ ظوا
ِاوَيت.  ٍبريى ثةه زة ِةووو ِضؤش ى  ٌياض››ِةووو لكةكٌا ت كة بمََيني زا ضَِيك زةكةوَي ‹‹وعسض ويىي››يةو ثرت لةطةَه  ‹‹وعطفة››خعوى  ‹‹ظا

ٌةك  ‹‹وكتمة››, واتاى ‹‹كوشتاض›› َى ‹‹قتن››وُا بة بريزا زَيت  ِا زةظٌا سَيك و ٌِة ٌياض››.  بَيت ئيرت كة طوتطا  ‹‹اغي فاعن››ٌاوى كاضا  ‹‹ظا
ٌياضى›› ٍا كةضى  ‹‹ظا ٌاوى وةع ٌياض››طؤيا زةبيَتة  ٍاية بة ىَل ظياز كطزٌى  ‹‹ظا ٌاوى وةع ٌػيبةت. وشةى زةبيَتةى ضِيَصةى  ‹‹ى››خؤى 
ٌاشيَى بمََيني= ئةو والَة زظياضة. ظؤض كةس لة  ‹‹زظياضى››زةبيَتة  ‹‹زظياض›› حا لةكاضزَيت ضوٌكة  ِا زةظاٌَ بةختياض, ٍئ خويٍَسةواضُا وة

ِؤشياض, جوتياض, لة  َ كةضى بةختياض,  ُ ظيفةت ِةووويا ٌووغياض,  ٌياض,  ِؤط + ›› , ‹‹جوت + ياض››,  ‹‹بةخت + ياض››ِؤشياض, جوتياض, ظا
ٌةتة ‹‹ياض ِةضضى ‹‹ظفة››, بو ٌووغياض, ثطغياض››.  ٌياض, بطِياض,  ى   ‹‹كطزاض, ضِةفتاض, طوتاض››ـة ضِةفيكى  ‹‹ظا ٌاوى  ‹‹اض››ـة ىَل ظياز كطٌز ى 

ٍا.  وةع
_PDF/ZarawesaziyPeewane.pdfhttp://mamosta.net/Kteeb/Kteebi 

َ( ثَيى واية, كة - ِا )ث.ى.ز. عةتا ِضشيس ذػَي ٌياض›› ِةضوة ٌياضى››زةبَيت, بةآلً  ‹‹سكة››بؤ  ‹‹ظا بؤ بابةتةكة زةبَيت, بؤية  ‹‹ظا
ٌياضى››ئةو ثَيى واية  ٌة=  ‹‹معرفة››بؤ  ‹‹ظا ً ‹‹اًضجوتي››ـةكةية. وةكو= َو  ‹‹كةس››بؤ  ‹‹جوتياض››طوجناوتطة. بؤ منوو , بةآل

 .‹‹فةالذةت››بؤ جؤضى كاضةكةية. واتة  ‹‹جوتياضى››
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وٌةض ئةو       ةى ثةضوةضزةىِ  ةض لة  ةثَيويػتة واوؤغتاى وٌا ةٌسَيك لة وطؤظةكاُِ   ِ َيت, كة بعٌا

ةضةزا  ياضياٌةٍب ةياٌسا, زواتط بة شَيوةيةكى شةِضخواظُ و ئةو ظٌا ى بةزةغتى زةَِيٍَ لة شياٌى ِضؤشٌا
ةض لةبةض ئةوةشة ئةً جؤضة ووخطاث و ز  ِ ض لةزاب وٌةضيت زشى كةغاٌى تط بةكاضيسةَِيٍٍةوة,

ةٌسَيكى تط ٍةوة.ِ  بوو زةويٍَ ةظُا و ثاشداٌَيكى وَيطٌا ةويصة بةٌ  ٌابَيت  ,ثَيياُ واية يضوطؤظاٌةِ 
ياض ثَيطةى يةكةً زاطري بكات لة غيػتةوى ثةضوةضزةزا, بةتايبةت كاتَيك ئاواجنةكاٌى لةغةض  ظٌا

ً. ئةطةض ةواى غؤظزاضى زازةضَِيصضَيت, ٍب ةك يةكة بؤية ئةوكاتة ثَيويػتة لة ثَيطةى زووةوسا بَيت,ٌ 
اوتةضيب زةبَيت لةطةَه ئاواجنة طةشةى   ِ ياض ى و وةٌتيكى, ظياتط لة ئاواجنة ئةقَمثَيىاٌوابَيت ظٌا

عضى و ز  ِ طةى سوَيتى زةوَيٍَيتةوة لة ِضوٌا ياض بة ظٍي ةضووٌى و طةشةى غؤظزاضى, ئةوا ظٌا
ياض ةض لةبةض ئةوةشة ظٌا ةوايةكى  ,كؤوةآليةتييةوة, ئةوا ثةيوةغت زةبَيت بة شياٌى وطؤظةوة.ِ  وةك ٍب

ُ  ثةضوةضزةيى ُ, يا ثَيويػت تةواشا زةكطَيت, بؤ غةضخػتٍى ثِطؤغةى ثةضوةضزةو فَيطكطز
ً ثِطؤغةية.  اٌى ئة  شَيطخػنت و شكػت ثَيّيٍَ

ؤكاضة, كة ثَيو      ًِ ني كة=ِةض لةبةض ئة ياضةوة بعٌا َ و لة باضةى ظٌا ياض بةضي  يػتة ثةى بة ظٌا
ياضة ضيية؟ -  ئايا غطوشتى ئةو ظٌا
ُ لةكوىَ غةضضاوةى ططتووة؟ -  غةضضاوةكةى لة كوَيية, يا
ني؟ - يٍَ ُ و بةض ضَِيطايةك بةزةغتى ّب  ضؤ
ى خويٍَثاشُا ضؤُ  - ٌاو ثِطؤغةى ثةضوةضزةوة؟ تا ب ةوةسٌلة ضَِيطةى ثِطؤططاوةكٌا ة  بَيتة ببيدةٍي

ياضةكة بةكاض و ثاشُاقوتابى كةضةغتةيةكى بةضزةغتى  ى ظٌا َيتةوة لةكاضى باط و لة شيٌا يٍَ ّب
وٌةضى و وطؤظايةتيسا.  كؤوةآليةتى وِ 

 

ياضو ثةضوةضزة=  يةكةً= غطوشتى ظٌا
وٌةضةوة ضيية؟       ياض بة ثةضوةضزةوِ  ياض ضيية؟ ثةيوةٌسى غطوشتى ظٌا  وةبةغت لة غطوشتى ظٌا
اواٌةوَيت غطوشتى لَيطة      ٌ وٌةض لَيكحيازا  ِ ياضو ثةضوةضزةو ةوة, بةَلكو زةواٌةوَيت ظٌا بكةٍي

ةضغَيكياُ بةيةكةوة, ثةيوةٌسييةكى ِض  ِ َيت, كة ثةيوةٌسى ةكة ئةوة بعٌا اغت و واوؤغتاى وٌا
ٌ زضوغتةو لَيك  يني لَيكياجنيائاآلوُ و ياض,اتوٌا ةوة, ضوٌكة واوؤغتاى بَيػةوازو كةً ظٌا  بكةٍي

ةيةكى ثطِبايةر و ثَيض و ِةو ياضى كةً وٌا َيت بة ظٌا اتوٌا ةكةى ثِطكَيصةو ططفتة, ضوٌكةٌ  يصة وٌا
وٌةض بَمَيتةوةو ضاالكييةكاُ بة ضَِيكوثَيكى ئةجنًا بسات. كةواتة   ِ ةى ثةضوةضزةى ثةٌاى وةك وٌا
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اٌى ئةو ظ ياض وةغتاٌة لةغةض شَيواظى بةكاضِيٍَ يت, كة غطوشتى ظٌا ػتةى ثَيويػتة ئةوة بعٌا ٌا
اوغةٌطى زضوغت بكةيت لةٌَيوُا ثَيسةضو  ى وةك واوؤغتايةكِ  لةبةضزةغتتساية. واتة ضؤُ زةتوٌا
ةكات  ةبَيت و غةضلَيصَيوُا الى قوتابييةكاُ زضوغتٌ  ياضييةكاٌى ىَل تَيكةَه و ثَيكةَهٌ  وةضططزا, تا ظٌا

ةخياتة زؤخى ثةشؤكاٌى زةضووٌى و  َيت, تاٌ  و  واٌسووبوٌى لةشةكيو غٍوضَيكيض بؤ وةضطط زاٍب
ةواية ظؤضَييئةقَم ةض لةغةض ئةً ٍب  ِ ك لة بريوةٌسُا و توَيصةضُا لةغةض ئةو باوةِضة بؤضووٌى يةوة.

ياض, كة ئةواٌةُ= ُ ال زضوغت بووة لة شيكطزٌةوةو ضِاظةكطزٌى غطوشتى ظٌا  جياواظييا
ياض ثوختةيةكى بابةتيية.. 4   ئاضِاغتةيةك ثَيى واية غطوشتى ظٌا
ياض خؤيية. ى تطاغتةيةكئاِض. 5  ثَيى واية غطوشتى ظٌا
ياضئاضِاغتةيةكى تط ثَيى واية غطو. 6 ُ خؤيى و بابةتسا شتى ظٌا َيوا  .ثَيكّاتةيةكى جياواظة لةٌ 
ياضبةآلً ئاضِاغتة. 7 يية لةثَيكّاتةيةكى جي يةكى تط ثَيى واية غطوشتى ظٌا ٌَيوُا بابةتى و  اواظٌ 

 .خؤييسا
ياضو خاوةُ ئةظوووُ و  ىبةآلً واوؤغتا واظُ لةغةض ثِطؤغةكة,جياوٌةكاُ ضوكةواتة بؤ  ثِط ظٌا

َيت ظاَلبَيت بةغةض ئةو ططفتاٌةى زَيٍة ِضَيطةى لةٌاو ثؤلسا.  ثَيويػتة ئةوةط ِةضوةِا ئاضةظوو, زةتوٌا
يت, كة قوتابي ةَلكصاوةو  غاهَ(.>يةكاُ تةوةٌياُ طةيصتؤتة )بعٌا  ِ ياضيياُ كةواتة ئاغتى ظٌا

ا وٍساَلةكةى ني. بؤية لةغةض واوؤغتاى كاضظُا و ظٌا بة وضيايى واوةَلة  ثَيويػتة ثؤىل يةك, ياُ زووٌ 
ياضييةكاٌسا بكات و بةِةَلة  ةيةتةزةض,لةطةَه ظٌا  ٌ ياضييةكى لةزةوةوة ةض  ِيض ظٌا ىِ  ضوٌكة ِضووزٌا

ياضى الى قوتابيثةضَيصاٌى و ِةَلةيةك  ى ظٌا خاتة زة يضزضوغت زةكات و قوتابييةكاٌ شَمةشٌا
ؤط  ياضييةكاُ لةِ  ةية ثِطؤططًا و ظٌا طوواٌةوة, بةوةط غةضتاثاى ثِطؤغةكة ئيفميخ زةكات و بؤىِ 

َى.  و بريى قوتابييةكاٌسا لَيكّةَلوةشيٍَ
 

ياض ثوختةيةكى . 4  =خؤييةغطوشتى ظٌا
ياضثَيي ضةوكةئةً  ىساضٌاخاوةٌ       اٌى ظٌا  ٌةتة غةضوِةوَلةكاُ كةوتو اُ واية بؤ بةزةغتّيٍَ

ةواُ  وٌةضيضِ  ياض؟ كةواتة بؤ بواضىِ  اٌى ظٌا يٍَ ةوَه زةزات بؤ بةزةغتِ  كةغةكة, ئايا تا ضةٌسِ 
ُ وتا ضةٌس قوتابييةكاُ ئاضةظ ,بؤضووُ ضِاغتة. واتة وٌةض زةكة ياضى لة بواضىِ  اٌى ظٌا وى بةزةغتّيٍَ

َي ياضييةو ثاشا لة بواضى كطزاضيسا بةكاضى ّب ثِطؤغة لةضِاغتيسا ٍٍةوة. و ذةظ زةكةُ ببٍة بةشَيك لةو ظٌا
ياضى بةزةغتّاتوو لة ثِطؤغةيةكى ثةضوةضزةيى ططٌطةكة ئةوةية, تا ضةٌس قوتابييةكاُ زةتواٌَ  ظٌا

اغيسا كاضةكة ثيصاُ بسةٌ . ئةً ئةضكة زةكةوَيتة ةوةِوٌةضى ِضووتسا خبةٌةوة طةِضو لة ئاغتَيكى جواٌٍ
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ُ, بةو واتايةى واوؤغتا ئ او كاضظا ياضييةكاٌةو قوتابيض غةض واوؤغتاى زٌا اضِاغتةكةضى ظٌا
ياضيية خؤييةكاٌى تَيكةَه بة كاضةكة زةكات و بري لة بريؤكةو  جَيبةجَيكةضو لةِةواٌكاتيصسا ظٌا

ِعضى فطة زةبَيت و ئاغتى  ى قوتابييةكة, ئةواخةياَلكطزٌى خؤيى زةكاتةوة. بةً شَيوة كاضكطزٌة
اغ  ى باآل زةكات.يصجواٌٍ

 

ياض ثوخ .5  تةية=غطوشتى ظٌا
ياض بابةتيية, ضوٌكة بريؤكةى شتضااسخاوةٌ       ةكة زةطةضَِيتةوة بؤ ٌى ئةً ضةوكةط ثَيياُ واية ظٌا

ةغت ةغتجَيكةضجَيكطاو, ٌةك بطةضَِيتةوة بؤ بابةتىِ  يض خوزىِ  ياض الى قوتابييةكةِ  يٍى ظٌا . واتة ظٌا
ياضييةكاُ لةو كةضةغتةو  يية, ضوٌكة قوتابييةكة ظٌا  ٌ مشةكاٌة وةضزةططَيت, كة كاضيطةضييةكى

ُ. بةثَيى ئةو ك ة  ِ قوتابييةكةط وضزة وضزة  ةضةغتةو مشةكاٌةى لة بةضزةغتيسُالةزةوضوبةضيسا
َيت,بسات و ثاشاُ بةكاضيِةوَلسةزات لَيياُ تَيبطات و زةغتياُ لَي يٍَ  و مشةكةكةضةغتةِةضوةك  اُ ّب

ُ. بة واتايةِو ِيض ئةوا باغكطزٌةكة ى بؤ بكات, (ثالَيت)ئةطةض واوؤغتا باغى  تط, ىكٌةضييةكا
ةتاية  ةتاِ  يية, بةقةز ئةوةى قوتابييةكة خؤى ثالَيتةكة بةزةغتةوة بططَيت و زواتط بؤِ  بةِايةكىٌ 

اضَيتةوةو لة خةياَليسا زةضةغجىَ. ئ اٌى ثالَيتى بريٌ  ةوة غطوشتى ٌاوو شَيوةو تةكٍيكى بةكاضِيٍَ
ياضيية اٌى ظٌا اٌصلة كؤتايي ةى تةوةٌيسا.قؤٌاخالى وٍساَه لةً  بةزةغتّيٍَ ى سا ثاط بةزةغتّيٍَ

ةوَل  ِ ُ, قوتابييةكاُ ةووو مشةكةكاُ لة خعوةتى كاضةكةضةغتةكا  ِ ُ ِوٌةضية سةزةُ كةى خؤيا
َ و بابةتى كاضةّبةكاضب  ثىَ زةوَلةوةٌس بكةُ. خؤياٌى كةىِوٌةضية يٍَ

 

ُ خؤيى و بابةتيي .6  ياض, ثَيكّاتةيةكى جياواظى ٌَيوا  =ةغطوشتى ظٌا
ى ئةً ضةوكة, زةَلَي       ةية لةاليةٌططٌا  ِ ياضى خؤيى جياواظى طةَه خوزى بابةتةكة, واتة َ ظٌا

ياض لة  ُ. بةو واٌايةى غطوشتى ظٌا ةيةو لة واتاشسا جياواظ  ِ ِةضزووكياُ زوو كاضو فطواٌياُ
ةواٌ ةيةو لةِ  نيِ لةِةواٌكاتيصسا  كاتيصسا ثةيوةغتة بة بابةتةكةوة.كةغةكةزاِ  ةضزووكياُ زةتوٌا

َ.بكةيٍةوةو ئةضك و فلَيكحيا ةضيةكةياُ بةجيا زةضخبةي ة ئةً  بؤمنووٌة= طواٌىِ  ئةطةض غةضٌخ بسةٍي
ة ,بضووكةئةً زضةختة › ِضغتةية ياضيية زةطةضَِيتةوة بؤ  ‹غةوظو جوٌا  تايبةمتةٌسييةكاٌىئةً ظٌا

و سةزات صاٌثي ضوٌكة تايبةمتةٌسى زضةختَيكى بضووك و جوُا زضةختة غةوظو بضووكةكة,
اٌة  ٌاغطاوةو بيٍطاوة. ةواٌكاتيصسا زاِضشتٍى ِضغتةكة بة شَيوةيةكى جوُا و ضَِيكوثَيك و كاضظٌا لةِ 

ى زةوَيت, تا بة شَيوةيةكى جوُا واتاكة ِضووُ بكاتةوة. ئةً  بؤخؤى وةغتاييةكى باط و لَيعٌا
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ى و شيطى كةغى بيٍةض جَيكطزٌة زةطةضَِيتةوةِةغت ةك زضةختبؤ لَيعٌا ةكة. ضوٌكة بةضظى زضةختةكة ,ٌ 
و جؤضى ِضةٌطةكةى, بةشَيكَ لة ثَيكّاتةيةكى بابةتى و خؤيى. ئةوةى لَيطةزا بؤ واوؤغتاى 

َيت, كة ئةوة  وٌةض ططٌطة ئةوةية, كة ثَيويػتة ئةوة بعٌا ةغت بة شتةكاُ زةكات ئةقَمثةضوةضزةىِ  ةِ 
ةض  ةغتةوةضةكاٌةوة,ِ  خِ  ةضثيٍَ اواظيية زضوغت زةكات. كةواتة لةغةض يصة ئةو جيئةقَملةضَِيطةىِ 

ة زةضبطِيَ لةو  ,واوؤغتاى كاضظُا ئةوةية, كة بواض بساتة قوتابييةكاُ تا بتواٌَ بةشَيوةيةكى ئاظازٌا
ى لَي ةغتى ثَيسةكةُ و ثاشاُ زةضبِطٍي ةغتةكاٌياٌةوةِ  ُ, لةضَِيطةى شتاٌة بكةُ, كة لةِضَيطةىِ  بكة

وٌةضييةوة. او ئا كاضىِ  اغى قوتابييةكاُ و اليةٌى جياكاضى و جياواظى بةً جؤضة توٌا غتى جواٌٍ
 ُ ُ كطزٌيا  ثَيصسةكةوَيت. بؤ شتةكاٌى زةوضوبةضيا

 

ياض. 7  =ى ِضَيصةييةغطوشتى ظٌا
ياض لة ِض       اٌى ئةً بؤضووٌة ثَيياُ واية غطوشتى ظٌا َيطةى ثَيكّاتةى كةغى و خاوةٌساضٌا

ني لَيك بابةتييةوة غةضضاوة اتوٌا ةضيةكةياُ تةواوكةضى ئةوى ياياجنزةططَيت وٌ  ةوة, ضوٌكةِ  بكةٍي
ياض ضَِيصةييةو ثةيوةغتة بة  ةض لةبةض ئةوةشة غطوشتى ظٌا  ِ ياضى, تطة بؤ زضوغتكطزٌى ظٌا

غةوظو  ئةً زضةختة بضووكة ›منووٌة ئةطةض بَمَيني=  و بابةتةكةوة. بؤخوزى وطؤظ  ِةغتجَيكطزٌى
ة ةكةواُ بةشَيوةيةكى ظاضةكى لَيك َيىة ضةوكى شت و ظاضاوةغاظىئةوا ئ ‹جوٌا َ, تا بة زةضبِطٍي سةزةي

ةية  طوظاضشت لة بابةتةكة بكات. يية, بةآلً ثةيوةٌسييةكى باطِ  ضِاغتة ئةوة كاضَيكى خؤيى تةواوٌ 
َيوُا  ُ, ياُ ثَيكةوة شتةكاُ و ثاشاُ بريؤكةو ظواُ يةكلةٌ  سةططُ و زةغتةواشةيةك زضوغت زةكة
َ.خؤياُ  ى خةياَلى ِةغتجَيكطاوشَيوةيةكى ئةوةشة, كة بضووكى زضةختةكة ضِةض لةبة زةغاظيٍَ

ةض بةضِاغيت خؤى لة قةباضةزا بضووكة. كةواتة تايبةمتةٌسييةكاٌى زضةختةكة  زضةختةكة ٌيية, بةَلكوِ 
 بضووكةو غةوظة. 

ياضييةكا       ةغتجَيكطزٌى ظٌا ياضييةكاُ وِ  ُ لة ئةوةى لةً باغةزا بؤ ئَيىة ططٌطة ئةوةية, كة ظٌا
ةووو كةغةكاُ وةكو َ, ضوٌكةِ  ةغت بة زةوضوبةضي كةغَيكةوة بؤ كةغَيكى تط زةطؤِضزضَي اُ يةك ِ 

ُ, ئاغتى بيٍني و  ةوووُا وةكوٌاكة  جياكاضييةكاُ لة قوتابييةكةوة بؤ قوتابييةكى زى جياواظةوِ 
ةواُ ثَيوةض ضِاغتةو ئاغتى تَي  ِ ياضيض يٍى ظٌا َ. كةواتة بؤ ظٌا ابيٍ  ٌ طةيصنت و يةك شتةكاُ

ِةغت ِةغتجَيكطزٌيض لة قوتابييةكةوة بؤ قوتابييةكى زى جياواظةو ثَيويػتة واوؤغتاى كاضظُا 
ةغت بةبةوة بكات ةى كطزاضيسا قوتابييةك لة قوتابييةكى تط باشرتو خَيطاتطِ   . بؤية كاتَيك لة وٌا

ةٌسَيك لة ض , ئةوا كاضَيكى ظؤض ئاغايية,و ظووتط كاضةكةى ئةجنًا زةزات شتةكاُ زةكات  ِ وٌكة



14

 

14 
 

ُ.  قوتابييةكاُ باشرتو خَيطاتط لةطةَه جيّاٌى زةضةوةزا تَيكةَه زةَب و ظووتط ئاشٍايةتى ثةيسا زةكة
ياضيية  ةغتجَيكطزُ و ظٌا  ِ َيوُا  ٌ اوغةٌطى زضوغت زةبَيت لة  ِ بؤية لةكؤتاييسا ثَيكططتَ و

 ُ ةط لةضَِيطةى تاقساِةغتةكاٌلةطةهَ شيطييةكاٌسا, يا ةووو ئةوٌا ة,ِ  َيعٌا وة لة باشرتةوة يكطزٌةوةو ضِِا
َ زةضَ  .بؤ باشرتي

 

ياض بة ثةضوةضزةىثةيوةٌسىٌ  ُ غطوشتى ظٌا  ِوٌةضةوة= َيوا
ني  ياض كطز و لة غطوشتةكةى تَيطةيصتني, ئةوا لَيطةزا زةتوٌا ةغتىاُ بة واتاى ظٌا زواى ئةوةىِ 

ياض››غووزةكاٌى  ة خعوةتى ثِطؤغةى ثةضوةضزةوةخب بة طصتى ‹‹ظٌا وٌةض بة ئ ,ةٍي ٍحا ثةضوةضزةىِ 
ضِاغتةوخؤ غووز بة ثِطؤغةكة  , كةتايبةتى. ضوٌكة كؤوةَلَيك واتاو ئاواشةو بابةت لةخؤزةططَيت

وٌةضيياٌةوة باشرتو ضاكرت لة   ِ َى لةضَِيطةى ئةً ضةوك و زةغتةواشة زةطةيةٌَيت و قوتابى زةتوٌا
وٌةض تَيبطات. زةبَيت ئةوةواُ بريبَيت, كة قوتاب  ِ ياضى كؤزةكاتةوة, جا بابةتى ى وضزة وضزة ظٌا

وٌةضييةكةزابَيت و  ةِ  ياضيياٌة لة خعوةتى وٌا ة ثطِاكتيكييةكةزا ضِاظةبكطَيت و ثَيويػتة ئةً ظٌا لة وٌا
اغٍ طفتوطؤى ثَى بكطَيت, , ياُ  ةوة.تا قوتابييةكاُ شتةكاٌى ثَي ٍب جا ئةً شتاٌة بةضجةغتةَب

زةزةيَ  ظياتطٌكطزٌةوةى و. لةبةض ِضؤشٍايى ئةً باغةزا ِضو)وةتطياهَ, ياُ ئايسياهَ( ٌةَب بةضجةغتة
َي ً باغة, بةتايبةت ثةيوةٌسىٌ  ياضلةغةض ئة  ِوٌةضةوة= بة ثةضوةضزةى وُا غطوشتى ظٌا

َيوُا )خؤيى و بابةت( زا, بابةتييةكى  -4  ٌ ياض لة ئةطةض وا تَيطةيصتووى, كة غطوشتى ظٌا
 =, ئةواتةواوة

ةوة بة ثِطؤططًا  ثَيويػتة ئةو كةضةغتةو مشةكاٌةى - أ ةية, بةغرتاٍب لة جيّاٌى زةضةوةزاِ 
ا خؤييةكاٌى واوؤغتا, ثاشاُ قوتابييةكاٌةوة. ضوٌكة بؤ ةغتةكاُ,  و توٌا ِةضزووالِ 

َ.ئ ُ ططٌط  ٍحا شتة بيٍطاوةكا
َيعُا بة   - ب اُ, ثاشاُ ضِِا يٍَ ى قوتابييةكاُ بكات لةغةض مشةكة ئةقَمثَيويػتة واوؤغتا ضِِا

َيت  ‹‹ييةكاُئةقَمثطؤغة ›› , زواتطزةضةكييةكاُ خباتة شَيط ضاوزَيطييةوة, تا بعٌا
؟  ؟قوتابييةكاُ ضةٌس فَيطبووُ  و ضةٌس زةظاٌَ

َيت   - ت ثَيويػتة ضاوى واوؤغتا لةغةض ئاغتى فَيطبووٌى قوتابييةكاُ بَيت, بؤئةوةى بعٌا
بؤ  ,ى بكةُ بؤ مشةكةكاٌى زةوضوبةضياُتا ضةٌس زةتواٌَ غةضٌخ و تَيبيٍ ,قوتابييةكاٌى
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ةغتجَيكطاوةكاُ و ئةو  َيوُا مشةكةِ  اوغةٌطى زضوغت بكةُ لةٌ  ئةوةى قوتابييةكاُِ 
اوة. يٍَ  ُِ ةوة بةزةغتيا َيعٌا ُ و ضِِا ا يٍَ ةياٌة, كة لةِضَيطةى ضِِا ياضيياٌةىِ   ظٌا

ياض خؤييةكى تةواوة= ئةطةض واتَيطةيصتووى -5  غطوشتى ظٌا
اوةوةى - أ  ٌ ياض لة ي ئةوا طةشةى ظٌا ُ قوتا بري و ويصزٌا بييةكاٌسا  ِضووزةزات و ثاشا

اكةوَيتة شَيطكاضيطةضى   ٌ زةكةوَيتة شَيط كاضيطةضى ياغا خؤييةكاٌةوة. بةو واتايةى
 زةضةكييةوة.

وٌةض ضاوى لةغةض طةشةى   - ب اكطزُ و ئةقَمثَيويػتة واوؤغتاى ثةضوةضزةىِ  ى و بريو ويٍَ
ة ياُ خبةٌةكاضو ئةقَمكةزا خةياَلكطزٌى قوتابييةكاُ بَيت, وا لة قوتابييةكاُ بكات لة وٌا

.ُ  ِةغت بة زةوضوبةضياُ بكة
ا كةغييةكاٌى قوتابييةكاُ  - ت و  بساتظؤض ططٌطة واوؤغتا طةشة بة ئةظوووٌى خؤيى و توٌا

ة ا شاضاوٌا َيت ئةو توٌا ةكات و بواضياُ بؤ بِطةخػيٍَ , تا قوتابييةكاُ بتواٌَ فةضاوؤطٌ 
,ُ ة قوتابى  طوظاضشت لةخؤياُ بكة ةغتة شاضاوةكاٌى ضوٌكة ئةوة بعٌا لةو تةوةٌةزاِ 

ةغتة ئاشكطاكاٌى.  ,ظؤضتطُ  وةك لةِ 
ياض لة زوو ثَيكّاتةى خؤيى و بابةتى جياواظ  -6 ئةطةض واتَيطةيصتوى, كة غطوشتى ظٌا

وٌةض بةً شَيوةية ئاضِاغتة  ُ, ئةوا ثَيويػتة ثةضوةضزةىِ  ثَيكّاتووة, ياُ ثَيكةوة ططَيسضاو
 بكطَيت=

)لَيكبةغنت و واتة اوةكة ببةغتَيتةوة بة بابةتى جيّاٌى زةضةوة ثَيويػتة واوؤغتا ثِطؤطط - أ
اوخؤييةكاٌى قوتابييةكاُ بسات, بؤ منووٌة=   ٌ ا َيعو توٌا  ِ َ(, زواتط طةشة بة ثَيكططت

ُ(( بؤ ةغتجَيكطز  ِ اكطزُ و ةغت وغؤظو ظيطةكى, ويٍَ  ِ ,ُ ئةوةى  ))ثاَلٍةضو ططٌطيسا
   اٌى زةضةوةزا.  و جيّ قوتابي ِاوغةٌطى زضوغتببَيت لة ٌَيوُا

او   - ب ى توٌا وٌةض خباتة خعوةتى طةشةثَيسٌا  ِ ةى ثةضوةضزةى ثَيويػتة واوؤغتا وٌا
ة ببةغتَيتةوة بة  ئةظوووُ و لَيّاتوويية تاكييةكاٌى قوتابى, ثاشاُ ئةً طةشةثَيسٌا
اى خؤياُ خبةٌة طةِض بؤ  َيعو توٌا ة زةضةكييةكةوة. بؤ ئةوةى قوتابييةكاُِ  طةشةثَيسٌا

ةوة وىَ.زؤظٍي ياضىٌ   ى جيّاٌى زةضةوة بةوةبةغتى ظؤضكطزٌى ظٌا
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ُ   - ت وٌةض شَيواظو ِضَيطاى باط و ئاغا  ِ ةى ثةضوةضزةى ثَيويػتة واوؤغتاى وٌا
ابَيت   ٌ ياضييةكاُ بة قوتابييةكاُ ئاشٍا بكات و ِةَلبصَيطَيت, تا بة شَيوةكى غازة ظٌا

اى ش كاضةكةياُ لَي ى و لةشةكى ئةقَميطى و ئاَلؤظو غةخت بكات, ضوٌكة بريت بَيت توٌا
ُ لةً تةوةٌةزا غٍوضزاضة.  قوتابييةكا

 
ياض=  غةضضاوةكاٌى ظٌا

ةية   ياضضةٌس غةضضاوةيةكِ  اٌى ظٌا  , وةك=بؤ بةزةغتّيٍَ
ياض وةضزةططَيت, وةك منووٌةى  وةذييةوةلةضَِيطةى  =وةذى ياُ خوايىغةضضاوةى  -4 وطؤظ ظٌا

 . )ز.ر( ثَيغةوبةضُا
ازياضةوة وطؤظ ك - أ اى وطؤظسا لةضَِيطةىٌ  ياضيياٌة لةتوٌا ياضى ثَيسةطات, كة ئةو ظٌا ؤوةَلَيك ظٌا

 ٌني. 
ياضيياٌةوة كاضيطةضى لةغةض ِضةفتاضةكاٌى وطؤظ بةجَيسةِيََمَيت   - ب ِةضوةِا لةِضَيطةى ئةً ظٌا

 و كاض لة شياٌى كؤوةآليةتى زةكات. 
ِضزاضى زةكات و وطؤظ لةِضَيطةى غطوشةوة ئاضةظووى بؤ وازة كةً زةبَيتةوةو ِضوو لة باوة  - ت

 َِيعى عةقآلٌى ثةضةزةغتَيٍىَ و زشى اليةٌى وازى زةوةغتَيتةوة.
ةِضةتسا خؤى ئاوازةكطزووةو خؤى بة  خؤى تاوزةزات, ضوٌكة ئةقَنلَيطةزا  ى=ئةقَمَِيعى  -5 لة ٍب

ياضيية غةضةتاييةكاُ زازةٌَيت, ضوٌكة ضِاغتطؤية لةطةَه شتة ضِاغتيية  غةضضاوةى ظٌا
طاوة ةض لةبةضكابيٍطاوو ظٌا  ِ ياضى غةضةتايى لةضَِيطةى ٌسا. ةٌسَيك ثَيياُ واية ظٌا  ِ ئةوةشة

ةِضةتس ةض لة ٍب  ِ ايةت, بةَلكو  ٌ ةض ئةظوووٌكطزٌةوة بةزةغت  ِ ةية,  ِ ا لة وطؤظةكاٌسا
خزةبةغتَيت ظياتط لة ئةقَنئةوةشة ئةً ئاضِاغتةية ثصت بة لةبةض كاُ. وةضةِةغتة ِةض ثيٍَ

سا ضِاظة زةكات و ثاشاُ زةطاتة صيلةطةَه خؤيِةض تةوةو ضوٌكة وطؤظ لةٌاوخؤيسا بريزةكا
وَيكةية, كة لة زواى ضِاظةكطزُ لةطةَه خؤيسا ثَيى  ياضييةٌ  ً, ئةً ئةجناوةط ظٌا كؤوةَلَيك ئةجنا

ةك لةِضَيطةى ئةظوووٌكطزٌةوة. )بريكطزٌةوة   ئةجناوى بةزةغتّاتوو(. ←طةيصتووة,ٌ 
ة ئةقَنئةطةض  لة كاتى   زةطةيةٌَيت بة قوتابييةكاُ , ئةوا كؤوةَلَيك غووزغتةكاٌساِاوبةشى بكات لةِ 

وٌةضزا ة=ثِطؤغةى ثةضوةضزةىِ   , لةوٌا
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ةغتةكاُ جَيبةجَى زةكات, ئةوةط لةضَِيطةى ئاضِاغتةكطزٌى تَيبيٍى و  ئةقَن - أ  ِ فطواٌى
ىايى كطزُ بة شَيوةيةكى غووز بةخص  .اٌة لة اليةُ واوؤغتاوةضِيٍَ

ةغتةكاُ بة باشى كاضةكاٌى  كاضزةكات و اوىبةشَيوةيةكى ثِطؤطط ئةقَن  - ب بريزةكاتةوة, تاِ 
ةِضةوةكى بةوةط ئاغتى تَيبيٍى كطزٌى  .خؤياُ ئةجنًا بسةُ و زووض بكةوٌةوة لة كاضىِ 

 ضَِيكدطاو باشرت زةكات.
زةكات, تا شياٌى وطؤظ ئاضِاغتة ,اشداُ و ئةظوووٌى بةزةغتّاتووى ضِابطزوولةغةض ث ئةقَن  - ت

ى و ثطِ لة ك خؤط  .بكاتاوةضٌا
ةَلضٍيٍى  ئةقَن  - ث  ِ او ةغتةكاٌسا, لةثيٍَ  ِ َيوُا  ٌ اوغةٌطى لة  ِ ى ِةَلسةغتَيت بة ئةجناوسٌا

 شَيواظَيكى ٌويَ لة بريكطزٌةوةو خةياَلكطزُ.
وٌةضة, كة ئاغتى بريكطزٌةوةو خةياَلكطزٌى قوتابييةكاٌ        ىكةواتة لةغةض واوؤغتاى ثةضوةضزةىِ 

ةكات و بة طفتوط ةكات وفةضاوؤطٌ   ٌُ ُ ثةضَيصا ٌةياخناتة خاٌةى  ؤى بَيكةَلك و بىَ غةضوا قوتابييةكا
ةزا ظؤض ذةظ زةكات غةضكَيصى بكات و خؤى لة كاضةكاُ قؤٌاخضوٌكة قوتابى لةً  ِةضاغاٌكطزٌةوة,

ىَ. وَى و بريؤكةى  بَيطوواُ ِةَلكوضتيٍَ ياضىٌ  اٌى ظٌا او بةزةغتّيٍَ ةط لةثيٍَ و ٌوَى ِةووو ئةً كاضٌا
ةبيػتوٌى و ئةظوو  ٌ ياضى و شت, كة لةوةوثَيض اٌى كؤوةَلَيك ظٌا وٌكطزٌى ٌوَيية بؤ بةزةغتّيٍَ

ُ. كةواتة وٍساَه غةضكَيصى زةكات و  ةتًا و بؤٌى كطزوو ةزةغتى لَيساوُ وٌ  ى ئةقَمٌةزيتووٌى وٌ 
اٌى شتى تاظة او بةزةغتّيٍَ  .زابةكاض زةخات لةثيٍَ

ياضى  ِةغتةكاُ بة يةكَيك لة غةضضاوة ِةغتةكاُ= -6 اٌى ظٌا ظؤض ططٌطةكاٌى بةزةغتّيٍَ
ُ, بيٍني, بيػنت(( ةوة وطؤظ  ُ, بؤٌكطزُ, زةغتمَيسا زازةٌطَيت, ضوٌكة لة ِضَيطةى ))تاوكطز
ياضى كؤزةكاتةوة لةضَِيطةى كؤئةٌساوى زةواضةكاٌةوة زةطات بة وَيصك, تا وَيصكيض  ظٌا

ياضيية وةضطرياوةكاُ بكات. بؤية وطؤظ  َيت  بةِةَلوَيػتة لةغةض ظٌا اتوٌا ةغتةكاٌُ  بَى بووٌىِ 
َيت. يٍَ ياضى بةزةغت ّب َيت لةضَِيطةى فَيطبووُ و ثةضةثَيسُا و  ظٌا بةآلً وطؤظ زةتوٌا

طةى زةضوضبةضيسازضَيصب ياضيى و  ووٌةوة لةٌاو شٍي ػتة ظٌا ييةكاُ بةزةغتتوٌا َيت. كاضظٌا بّيٍَ
يصاٌسةضى غةضةكني بة ُ, ِضيٍَ ةغتةكا ةواية )ِ) اٌى ِةض لةغةض ئةو ٍب ضةو بةزةغتّيٍَ

.))ُ   ضِاغتييةكا
ةغتةكاٌةوةئةطةض تَيبيٍى بكةيَ زةبيٍني  -  ِ ياضى بةزةغتسَيت لةِضَيطةى , ضوٌكة ظٌا

ةية ةضة بؤ وٍساَه و  بؤخؤى وثةيوةٌسييةكى بةَِيعى لةطةَه جيّاٌى زةضةوةزاِ  طة وضوشيٍَ شٍي
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ةية. بؤية ظؤض  , لةكاتى واوؤغتاططٌطة ضِاغتةخؤ ثةيوةٌسى بة زؤخى تايبةتى وطؤظةكاٌةوةِ 
ةغتةكاٌسا ِضةض ُ ئاطازاضى ئةً خاآلٌة بَيتثةضوةضزةكطزٌىِ   =اوى, يا

ةضة زةغتٍيصاٌكطاوةكاُ لة اليةك و  ثَيويػتة طوجناٌسُ زضوغت بكات - أ لةٌَيوُا وضوشيٍَ
 لة اليةكى تطةوة. يضى و زةضووٌى و غؤظزاضى قوتابييةكاٌئةقَمزؤخى 

ةوةغتاوة, بةَلكو لةغةض ئاغتى   - ب سُ ضٌِا ا لةغةض ِضةخػاٌسٌى وضوشٌا ئاغتى فَيطبووُ تةٌّ
وةك لة شَيواظى  ,, بؤية ططٌطة ئاطاواُ لة وةضططبَيتضِازةوةغتَيت وةضطط )قوتابى(

سٌةكة, يض بةِ وضوشٌا  ِ سُ يية, ئةطةض قوتابى ئاوازةضوٌكة وضوشٌا  ٌ و  ٌةبَيتايةكى
ةوة  .ةبَيتصىٌ و بةضتةكيوآلوسٌا

ازةٌةوة, واتة ئةطةض   - ت ة قوتابييةكاُ بة شَيوةيةكى جَيطري وةآلوى بابةتةكاٌُ  ئةوة بعٌا
ةوةى وثطغياضَيكى وضوشَيٍةض ِضو بةِضووى قوتابييةكاُ بكةيٍةوة, ئةوا ضةٌسيَ وةآلوسٌا

ُ قوتابييةكاٌةوة ُ لة الية   .زةغت زةكةوَيت جياواظوا
فطةو جؤضاوجؤض بكةيَ و زةوَلةوةٌسى بكةيَ بة  ثَيويػتة شيٍطةى فَيطكاضى قوتابييةكاُ  - ث

جؤض, تا واوؤغتا بةزَلى خؤى و لةكات و غاتى طوجناوزا ِضةٌط و فطة  كةضةغتةى فطة
َيت. يٍَ   كةضةغتةو ثَيساويػتييةكاُ بةكاضّب

َيت - د يٍَ ياضييةكاُ بةكاضّب اوغةٌط ظٌا , كة لةضَِيطةى ةوةثَيويػتة واوؤغتا بة شَيوةيةكىِ 
ةغتييةكاُ و ضَِيطا جياواظةكاٌ ئةظوووٌكطزُ و اِ  اوةى تطتوٌا يٍَ ضوٌكة  ,ةوة بةزةغتىِ 

يا ةووو جؤضة ظٌا ييةِ  ةية كاتى  ضييةك بةكةَلكى قوتابييةكاُ بَيت. بؤ منووٌة وةضدٌ  لةوٌا
ةغتيي و  اِ  ة توٌا ُ, ضوٌكة ئةوة بعٌا ى بة قوتابييةكا ٌةِاتبَيت, ياُ ظووبَيت بؤ ثَيسٌا

َ, ييةكاٌى قوتابيض لئةقَم ابَيت فصاضياُ لةغةض زضوغت بكةي ةً تةوةٌةزا غٍوضزاضةوٌ 
.َ   تا ظؤضتطو باشرت بعٌا

ةغتئةوكةضةغتةو ثَيساويػتيياٌة بسةيتثَيويػتة ططٌطى بة طةشةكطزٌى  - ح  ِ ى , كة
َ,, تا ظاوٍساَلةكاُ بةضةو ثَيصةوة زةبةُ يٍَ ضوٌكة  ٌياضى زضوغت و وضز بةزةغت ّب

او كاضاوةيى فَيشى جَيبةجَيى بكات, ئةوا با ئةطةض قوتابييةكة كاضةكة بة طبووٌى بةضظ توٌا
 زةبَيت.

اٌى بيٍيكطزٌيض بة يةكَيك صثَي ثَيصبيٍيكطزُ= -7 لة غةضضاوةكاُ زازةٌطَيت بؤ بةزةغتّيٍَ
ةغتى و يٍىِ  يية لة ثَيعٌا ياضى, بؤية ثَيصبيٍيكطزُ جؤضَيكٌ  ى ئةقَمكطزاضَيكى  ِةضوةِا ظٌا
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يية, بة َيت بؤ يةك جاض و  ئةقَناضَيكى خؤيى ضِاغتةوخؤيةو َلكو كطزضَِيكدطاويضٌ  زةتوٌا
ةغت بة شتَيك بكات وَيكلةثِط  ِ ةغتكطزٌة  سا  ِ بريى بؤالى شتَيك بضَيت, ئةً لةثِط

ةووو جاض ييةِ   بساتةوة.وِضو ئةوةزووباضة َيك و بةشَيوةيةكى ضَِيكدطاو ضَِيكدطاوٌييةو وةضدٌ 
ةضَِيصضاوةو ضِاغتةوخؤواتة ثَيصبيٍيكطزُ ثالٌى لةثَيصيٍةى بؤ  وةك بريؤكةيةك بة  ,زٌا

َيكى  ةضوةِا غةضجنسٌا وَيصكى قوتابييةكاٌسا زَيت و ثصت بة ئةظوووٌكاضى ٌابةغتَيت وِ 
يية, بؤية ثَيصبيٍيكطزُئةقَم ضوٌكة ثصت بة  ى غازة,ِةغتكطزٌَيكى ِضووٌة بة بريؤكة  يضٌ 

ابةغتَيت كي وٌاوَِيعى و  ئةقَنضِاغتةوخؤى لة بةطةِضخػتٍى بطيتيية  بةَلكو ,ِةغتةكاٌُ 
 ضِاظة زةكات. لةطةهَ خؤيسا و بابةتة بةضجةغتةكطاوةكاُ كات و شوَيَ و وطؤظ

ني بَمَي ةغتةكاٌة, كاتَيك ثَيصبيٍيكطزُةزةض  ثَيصبيٍيكطزُ لةنيبؤية زةتوٌا وةك  ,وةى كاضكطزٌىِ 
ةٌسَيك ثطغياض لة خةياَلىاٌس ني, ئةواِ  ياضى زةٌاغيٍَ , لةبةض ئةوة واى ا زضوغت زةَبغةضضاوةى ظٌا

ػتييةكاُ زةزات, ضوٌكة ثصتكايي  ا ظٌا ياضييةٌ  اٌى ظٌا ةيةوِ  ياضييةكاٌساِ  زةبيٍني, كة ليََمييةك لة ظٌا
ُ, تا ثَيصبيٍييةكةى خؤى ثىَ بػةملَيٍَى. ػتييةكا  ٌيية بة غةضضاوة ظٌا

ةى غةضةوةزا زةتوٌا شَيواظى ثَيصبيٍيكطزٌةى كةواتة لةبةض ِضؤشٍايى ئةً ني ئةً خاآلٌة لة وٌا
وٌةضزاو   ِ ةى كطزاضيسا لةبةضضاو بططيَ, تا قوتابييةكاُ باشرت كاضةكاٌيياُ ضِايى بكةُ لة وٌا

ُ تَيبطات= ةغت و ثَيصبيٍيكطزٌى قوتابييةكا  واوؤغتاط باشرت لةِ 
ياضى باوةِض بة ثَيصبيٍيكطزُ زة - أ وَيىاكةيَكاتَيك وةك غةضضاوةى ظٌا ُ , ئةوا ضَِيطةو شَيواظىٌ 

اكطزُ و ة ثيصاُ زةزات بؤ خةياَلكطزُ و ويٍَ ةضيةكَيك لةوٌا اووكى, ضوٌكةِ   بريكطزٌةوةىٌ 
ُ بة ُ, كةواتة ثَيويػتىا ةية بؤ كاضكطز ةية.تَي ثَيويػتى بة شَيواظى خؤىِ   طِاواٌى خؤيىِ 

ثَيصبيٍيكطزُ شَيواظو ضَِيطايةكى طوجناوة بؤ فَيطبووٌى خؤيى, ضوٌكة وةضطط )قوتابى(  - ب
ةووو شتَيك بكات )ضى زةبَيت؟ ِةوَلسة ُ, ياُ كاضكطزٌسا ثَيصبيٍىِ  س زات لة كاتى خويٍَ

ةوَلسةزةً ئاوا بيكةًضؤُ زةبَيت؟ كةى زةبَيت؟ بة  ِ ةووو ئةط ضى بيكةً؟  ِ و ةض...(
يية, ضوٌكة ئةً ى زةخاتة بةضضاوويػتَيكى خؤ اوكاضيكطزٌَيكٌ  . ئةوةط ثَيويػتى بةِيضِ 

اوةو  ٌ ئةوةى لةغةض لة ضِاغتيسا, زات. ةى قوتابييةكةزا ِضووزةثِطؤغةية ضِاغتةوخؤ لة
وٌةض ثَيويػتة َيت وئةوةية, كة ثَيصبيٍى و ب واوؤغتاىِ  ةشَيويٍَ  ريؤكةى قوتابييةكاٌُ 

ُ طفتوطؤى لةغةض بكةُ. ُ خبةٌة ِضوو, ثاشا ُ ثَيصبيٍى و بريؤكةكاٌيا  لَيطةِضىَ با قوتابييةكا
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اوكاضَيكى باشة, تا قوت - ت ابى لة زَلةضِاوكَى و شَمةشُا و بَيئاضاوى ِضظطاض بكات, ثَيصبيٍيكطزُِ 
ياضييةكاٌى ضِاغت بكاتةوة. ل ةَلةو ظٌا ةوَلسةزاتِ  ةية ةضوٌكة لةكاتى ثَيصبيٍيكطزٌةكةزاِ  وٌا

ؤى ثاشةكصةى قوتابييةكة, بؤية ثَيويػتة  ىِةٌسَيك جاض تطغ ابَيتةِ  ِةبَيت, بةآلً ئةوةٌ 
ةيةكى ثتةو, تا ئووَيسو وتىاٌة غتَيت و ببَيتة كؤَلةكةكاٌةوة بوةواوؤغتا لةثصت قوتابيي

َيعى ثاَلجصتيكطزُ لة كاضةكةى, ياُ بريؤكةكةى.  ,خصَيتة قوتابييةكةةبب ئةطةض واواُ وةكِ 
ػتى قوتابييةكاُ بةضظ زةبَيتةوةو وتىاٌةى ظؤضتط بةخؤياُ زةكةُ بةوةبةغتى  كطز, ئةوا توٌا

 فَيطبووُ.
ةغتةك ئةقَنتاقيكطزٌةوة ) -8 ُ(= اُ ووِ  ى ئةً ضةوكة ثَيياُ واية, كة  كةضةغتةكا ِةوازاضٌا

ةغتةكاُ و  ئةقَن››لة ضَِيطةى بةطةِضخػتٍى  وةوقوتابى لةِضَيطةى تاقيكطزٌةوة  ِ و
ياضى بةزةغتثَيكةوة ـةوة  ‹‹كةضةغتةكاُ َيتظٌا ياضييةى سةِيٍَ ةضوةِا ثَيصياُ واية ئةو ظٌا  ِ.

اُ و ئةظوووٌكطزٌةوة ب يٍَ ياضييةى, كة لةضَِيطةى لةضَِيطةى ضِِا ةزةغت زَيت, ظؤض باشرتة لةو ظٌا
ةِضةتيسا,  ضةكى, ياُ تيؤضييةوة بةزةغت زَيت,ظا ظؤض  قوتابىضوٌكة بةتايبةت لة فَيططةى ٍب

ةآلوَيطزكطزٌةو  ِ ياضييةكاُ لةضَِيطةى زةغتمَيسُا و ة بةزةغت ذةظ زةكات بابةت و ظٌا
ياضيياٌةط َيت. ئيسى ئةً ظٌا يٍَ ا زةضةغجَيت و بة ئةغتةً بريى زةضَيتةوة. لة وَيصكيس ّب

اُ زةكات  ← وةتاقيسةكاتة››كةواتة  يٍَ َيعُا زةكات ←ضِِا لةً ئاغتةزا قوتابى بطِياض  .‹‹ضِِا
َيت, ثاشاُ بطِياضزةزات, كة ثالٌَيك بؤ ئةقَمزةزات, غةضةتا بريزةكاتةوةو  ى بةكاضزةِيٍَ

َيت, كة ضؤُ بكات؟ لة زواييسا ةكةى زاٍب اُ  بةو مشةكاٌةى لةبةضزةغتيساية بطِياضزٌا يٍَ ضِِا
ةَلة بكات, بةآلً  بكات؟ ضؤُ جَيبةجَيياُ ,لةغةض بريؤكةكة زةكات ةٌسَيكِ  ةية غةضةتاِ  لةوٌا

اوة,  يٍَ يية, كة شكػتىِ  يصاٌةى ئةوةٌ  يضى تط, ئةوةٌ  َيكةوِ  ةوَلسٌا زواتط واوؤغتا بةَلكوِ 
ةبوو ثَيى زةَلَيتثصتطريى بريؤكةكةى زةكات و ئةطةض ثَيويػتى بة ت  ِ , َيبيٍى و غةضجنسُا

َيعُا››وضزة وضزة قوتابييةكة  لة كؤتاييسا زةكات و ئةظوووٌى ظؤضتط زةبَيت, بةً  (4)‹‹ضِِا
ياضى ظؤضتط كؤزةكاتةوة.  واية, كة ئةظوووٌكطزُ تَيكةَلييةكة لة  ِةضوةك ثَيىاُكاضةط ظٌا

ةغتةكاُ بؤ شتةكاٌى زةضةوةو بةكاضِيٍَ  ِ اٌى اٌى بريكطزٌةوةط بؤ شتةكاٌى بةكاضِيٍَ
اوةوةى زةضووٌى وطؤظ. ئةوةى لَيطةزا بؤ واوؤغتاى  ةَلػةٌطاٌسٌىٌ  ٌاوةوة بةوةبةغتىِ 

وٌةض ططٌطةو ةى ثةضوةضزةىِ  ياضى  ,ئةوةية ٌا اٌى ظٌا ةِيََمَيت غةضضاوةكاٌى بةزةغتّيٍَ كةٌ 
ةٌسَيك لة قوتابييةكاُ ثَيياُ واية بريؤكةو خةي ُ, ضوٌكةِ  اَلكطزٌةكاٌياُ باشرتو بةضيةك بكةو
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ة ةى كطزاضيسا  طٌايابرتة. ئةً جؤضة بةضيةك كةوٍت  ى (5)‹‹بةضتةك››لةٌاو ثؤلسا, ياُ لة وٌا
ابَيت و شَمةشُا لةٌاو قوتابييةكاٌسا زضوغت زةكات. بؤية لةغةض واوؤغتاية   ٌ باشى

ياض   (4)‹‹تةى››و  بكات, تا قوتابييةكاُ بة زَلى خؤياُ كاض بكةُ (6)››فطة››غةضضاوةكاٌى ظٌا
وىَ زةغتبدةُ. ياضىٌ  حا ظٌا ُ, ٍئ ُ خؤشبكة ُ و زَليا ةكطزاضييةكةزا بكة او وٌا  لةٌ 

َيني, بة  غطوط= -9 ياضى زاٍب اٌى ظٌا ني غطوط بة يةكَيك لة غةضضاوةكاٌى بةزةغتّيٍَ زةتوٌا
ةية, يتايبةت بؤ شيكطزٌةوةو ضِاظةكطزٌى بابةتة وَيصووي ُ, كة ثةيوةٌسياُ بة ئاييٍةوةِ  ةكا

ُ ضَِيضكةياُ زةضَيتةوة غةض ئايني. ئةً باغة ظؤضتط لةغةض شيكطزٌةوةى زةقةكاُ يا
ةٌسَيك ثَيياُ واية غطوط لة ضَِيطةى   ِ وَيى بؤ زةكات.  ٌ سٌةوةى زةوةغتَيت و خويٍَ

ةضغَيكياُ  ‹‹و زَه و لةط ئةقَن››تَيكبةغتٍى   ِ ,ُ ـة, بة تَيكبةغنت و ثَيكةوة كاضكطز
َ ئاغتَيكى غؤفيطةضى  عيك بووٌةوة لة وةبةغتة غةضةكييةكة. زةتوٌا ثاك بَيٍٍة ئاضاوة, بؤٌ 

يية, بةَلكو زةيّةوَيت لة  ئةً جؤضة غطوشة, باوةِضى بة فَيَن و تةَلةكةباظى و جازوطةضىٌ 
ُ, كة باوةِضزاضيية. ُ و بريى ثاكةوة بطاتة شتةكا  ضَِيطةى خةياَلكطز

 
 
 
ُ= لةبِطى وشةى  .4 ِيَعا ٌبةض ى عةضةبى بةكاـ ‹‹تقوية››ضِا ِاتووة و لة بةضا ٌطاوة. واتة ضِاى ـ Strengtheningض طميعى زا ى ئٍي

ٌياضييةكٌا ٌةويََ ظا ِةية, بةآلً زةوا ٌياضى  ٌايةى ظا ِيَع بَيت. بةو وا ِيٍَني, تا بة ٌةوَيت  ىزة ٌَيت, بةآلً زةوا ظؤضتطبَيت, يُا زةظا
ٌَيت.  ظياتط بعا

ٌةوةى ئاواشةيى( ئةً وشةية لةبةضابةضتةك=   .5 طميعى  ‹‹‹‹Responseى عةضةبى و  ‹‹استجابة››ٌبةض وشةى )وةآلوسا ى ئٍي
ٌيية, لةبةكاض ط و ِضوويسا زياضة, كة قػةكةى بة زَه  ٌبةضةكةى بة ضٌِة  ِاتووة. واتة كةغَيك قػةيةك زةكات, بةآلً بةضا

ٌاكات و وةآلً كاتيصسا قػة  ُ  ِةوٌا ُ زياضة, يا ٌيطةضا  ً ٌةوةٌازاتةوة, بةآل  .بة ثَيضةوا
ٌة, الثةضِة ))فطة= و  .6 ُ واآل. واوؤغتا وةغعووز حمةوةز لة كتيَبى ظاضوةغاظى ثيَوا ُ, يا ُ بةض فطةوا ٌبةض :55اتة ظؤض, يا (( زا  لة بةضا

ُ. ‹‹Poly››وشةى  ُ ضِاغترتة وةك لة فطاوا ٍاوة. ئةو ثَيى واية فطةوا َِي طميعى بةكاضى   ى ئٍي
ُ, يُا طةضُِا و ثصكٍني, طةضُِا ››تةى= واتة   .7 لة  ,شَيذ حمةوةزى خاَهواوؤغتا بةآلً بة ثَيى ضِاى . ‹‹بةزواى شتَيكساتةى كطز

طى خاَلسا لة الثةضِة  ٌِة زةغتةوؤ  واتاىبة واتة ضًِا بووة. ضًِا بووة  ,فيػاض كةس تةى بووة ة= وات‹‹تةى››( زا زةلََيت= 446)فةض
 بووة.
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ةضيت= -:  ٌ ةضيت بة يةكَيك لة غةضضاوة طةوضةكاٌى  زاب و  ٌ اٌى بةزاب و ياض زةغتّيٍَ ظٌا
َيت و خو ة بةكاضى زةِيٍَ ةويصة لةبةضزةويسايةو ِضؤشٌا  ِ ى ثَيوة وزازةٌطَيت, ضوٌكة وطؤظ

ةضيتسا ب  ٌ ةويصة بةزواى  ِ وَيى زةططَيت. ثَيويػتة وطؤظ  ٌ طةضَِيت و بابةت و شتى
َيتةوة ّّةَلبلَي يٍَ حَيت و بةكاضياُ ّب لةاليةك بؤ ثةضوةضزةكطزُ لةاليةكى تطيصةوة يٍَ

َيت, كة زِةضوةِا بةوةبةغتى ثاضاغتٍى كةلتوض.   يى و باب وازةبَيت واوؤغتا ئةوة بعٌا
ةية لة ثةضوةضزةكطزٌى قوتابى لة فَيططةزا, ظؤضبةى ئةو   ِ واوؤغتا, ِضؤَلى طةوضةياُ

ةضيتةى بؤواُ بةجَيىاوة.ثةضوةضزةكطزٌةط ثصت ئةغتوضة بة  ٌ كةواتة زاب و  و زاب و
ةبطِاو ة لة غيػتةوى ثةضوةضزةكطزُ و فَيطكطزُ لة كوضزغتاُ و ثَيويػتة ٌةضيت بةشَيكى زٌا

ةكةيَ ةضيتَيك باشبَيت بةآلًئةطةض باط بوو, ›› فةضاوؤشىٌ  ةووو زاب وٌ  ييةِ  , ‹‹وةضدٌ 
ُ.ئةوةط  ى كةلتوضةكةوا ةضيت زةبَيتة  بةوةبةغتى ثاضاغنت و طةشةثَيسٌا ضوٌكة زاب وٌ 

ى غةضضاوةيةكى بةَِيع, بؤ ثاضاغنت و طةشة وٌةض, كةلتوض...››ثَيسٌا ػت, ِضةوشت,ِ   ‹‹ظٌا
اٌىِةووو  ياضيياٌةط ئةً بةزةغتّيٍَ وٌةض لة ضَِيطةى ظٌا  ِ ةوة واوؤغتاى ثةضوةضزةى

طَيت ةكة خباتة خعوةتى  بةِؤى زةتوٌا ةكةيةوة ئةجناوى بسات و كةضةغتةو مشةك و وٌا وٌا
ةكةزا زةغتٍيصاُ ,بابةتة ثَيصٍياض كطاوةكة ثَيويػتة ِةضوةِا  كطاوة(. )كة لة تةوةضى وٌا

ياض واوؤغتا ئةوةط لةبري اٌى ظٌا ةضيتةوة, بطيتيية  لة ٌةكات, كة بةزةغتّيٍَ ضَِيطةى زاب وٌ 
يا ةوةيةكى تط.لة طواغتٍةوةى ظٌا ني, بةَلكو  ضى لة ٌةوةيةكةوة بؤٌ  وىٌَ   ٌُ ياضييةكا كةواتة ظٌا

َ و ُ ثَيويػتة ثاضَيعطاضى لَيبكةي ةوةى تاظة.ب كةلتوضةكة ثاشاُ لةغةضوا  طواظيٍةوة بؤٌ 
 

ياضى  ثةضوةضزةو ظٌا
      ُ َيوا  ٌ ةية لة  ِ َيت, كة ثةيوةٌسييةكى بةَِيع وٌةض ئةوة بعٌا ثَيويػتة واوؤغتاى ثةضوةضزةىِ 

ةويصة ضاوى لةغةض   ِ ياض ئاواجنى غةضةكى ثةضوةضزةكطزٌةو ياضزا, ضوٌكة ظٌا ثةضوةضزةو ظٌا
وَيسا زة ياضييةكاٌةو بةزواى بابةتىٌ  ياضى بؤية طةضَِيت. ظٌا َ, كة ظٌا ثَيويػتة ئةوةط لةبةضضاو بططي

َى و ثاشاُ ِضةخٍةشى لَيبططَيت  ةَليػةٌطيٍَ ا بواضى ثةضوةضزة تَيطٌاكات, بةَلكو زةيةوَيتِ  بةتةٌّ
ُ, ضوٌكة ئةطةض ِضةخٍةو  ياضييةكةزا ةآلٌةى لةٌاو ظٌا او كةً كطزٌةوةى كةً و كوضتييةكاُ و ئةوِ  لةثيٍَ

ةبَي ةَلةكاُ قوتابييةكاُ ضاوزَيطىٌ   ِ ياضيية ُ, ئةوا بة ظٌا ياضييةكا خةٌة طوواٌةوةو زةت لةغةض ظٌا
ُ و فَيطكطزٌةكة زةكةوَيتة شَيط طوواٌةوة.  بةوةط ثِطؤغةى ثةضوةضزةكطز
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ياضى توٌسوتؤأل بَيت و بةزضوغتى بطاتة جَيطةى خؤى, ئةوا  جا بؤ ئةوة ثةيوةٌسى ثةضوةضزةو ظٌا
وٌةض ضةٌس ثَيصٍياضَيك زةخةيٍة  وةك= ,بةضزةغت واوؤغتاىِ 

ةضضى  -4 ياضييةكاُ وِ  ةَلػةٌطاٌسٌى ظٌا َيت بؤِ  ةٌسَيك ثَيوةض زاٍب وٌةضِ  ططٌطة واوؤغتاىِ 
ات, ياُ ئاضةظ  ِ ةَلَيت,بةخةياَليسا  ٌ ةووو  ووى كطز بة قوتابييةكاٌى  ِ يية  ٌ ضوٌكة وةضد

 ً ياضييةك بؤ ئة ً قؤٌاخظٌا  ت. ةكاٌى تطيض شياوو طوجناوبَيقؤٌاخةو غةضجة
ياضى و  -5 اٌى ظٌا َيوُا شَيواظى بةزةغتّيٍَ  ٌ وٌةض جياواظى بكات لة  ِ ثَيويػتة واوؤغتاى

ياضى اٌى ظٌا منووٌة= باغكطزُ و لَيسوُا  بؤ .ِةَلبصاضزٌى يةكَيك لة ِضَيطاكاٌى بةزةغتّيٍَ
ػتسا يةك زةططَيتةوة,  ةى ظٌا ةى ئايني. واتة  ٌةكلةباضةى ِضةٌط, ظؤضتط لةطةَه وٌا لةطةَه وٌا

اٌا بؤ غةضضاوة  وئَيىة بؤ ِضووٌكطزٌةوة ياضى ظؤضتط لةباضةى ِضةٌطةوة ثَيويػتةِ  ى ظٌا ثَيسٌا
ػتييةكاُ بةضيَ ةضوةِا ئةطةض لةِضَيطةى  ,ظٌا  ِ ياضى ئةقَموةك لةغةضضاوةى تط. ةوة ظٌا

عيكرتة ػتى بريكاضييةوةٌ  َ, ئةوا لة ظٌا ةكاٌى تط. ٌةك ,وةضبططي  لة وٌا
ياضى و ضَِيطاكاٌى ثَيويػتة ضَِيطايةكى شيا  -6 اٌى ظٌا َيوُا شَيواظى بةزةغتّيٍَ ةَلبصَيطيَ لةٌ  وِ 

ياضيية بةزةغتّاتووة ِةَلػةٌطاٌسٌى ـ ةوة زائةً ظٌا يني لةِضَيطةى )غطوط( اتوٌا  ٌ , ضوٌكة
ة بواضى تاقيكطزٌةوةوة, ضوٌكة  ياضيية خبةٍي ةواُ ئةو ظٌا ني و زواتطِ  ياضى بةزةغتبّيٍَ ظٌا

شى باوةِضى زشبةيةك زةَب و زِضزؤٌطى زةكةوَيتة وقوتابى( تو ثَيسةضو وةضطط )واوؤغتاو
ُ واوؤغتاو قوتابييةوة. ُ لة الية ة جَيطةى طووا ُ زةٍب ياضييةكا  ِؤشياٌةوةو ظٌا

وٌةض بة ِضو -7  ِ ُ و ئاشكطايى ِضَيطاكاٌى وثَيويػتة لةغةض واوؤغتاى ثةضوةضزةى
وٌةض ل ةىِ  ياضى وٌا اٌى ظٌا ُ  َيت لة كوَىةبةضضاو بططَيت, بعٌابةزةغتّيٍَ ياضييةكا و ضؤُ ظٌا

ةكات, ئةوا واتاو  ,ضٍط زةخات؟ ياضى زياضىٌ  ضوٌكة ئةطةض واوؤغتا غةضضاوةكاٌى ظٌا
ً وِضو ةكة كة ابَيت و واتاكاُ زش بةيةك زةَب و لة بةِاى وٌا وٌةضييةكاٌى بةِاياٌُ  ٌكاضييةِ 

 زةكاتةوة.
وٌةض ضةٌسيَ ضَِيطا -8 ةى ثةضوةضزةىِ  و شَيواظى جياواظ بططَيتةبةض بؤ ثَيويػتة واوؤغتاى وٌا

وىَ. ئةطةض واوؤغتا ئةً ضَِيضكةية بططَيتةبةض, ئةوا واوؤغتايةكى ثِط  ياضىٌ  اٌى ظٌا بةزةغتّيٍَ
اى ِضوبةِضووبوٌةوةى بؤ كَيصةو  ياضو خاوةُ ئةظوووُ لة كاضةكةى زةضزةضَيت و توٌا ظٌا

َيت ظاَلبَيت بةغةض ئا اى ططفتةكاُ باشرت زةبَيت و باشرت زةتوٌا ضيصةكاٌسا و توٌا
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 ِ اوثؤل ةضكَيصةيةكى زةبَيت, كة لةٌاكاوضاضةغةضكطزٌى  ٌ  سا, ياُ لةزةضةوةى ثؤلسالة
     ِضوبةِضووى زةبَيتةوة.

ياضيسا   -9 اٌى ظٌا َيوُا ئاواجنة ثةضوةضزةييةكاُ و ضَِيطاكاٌى بةزةغتّيٍَ ثَيويػتة واوؤغتا لةٌ 
ةَلبصَيطَيت, تا تَيكضِطشُا زضو ُ زؤخَيكى لةباضِ  ةبَيت. بؤية ئةطةض ئاواجنةكاُ وةبةغتيا غتٌ 

زياضيكطزٌى كةغايةتى و ضَِيكدػتٍى شَيواظى كاضكطزٌى كةغةكاُ بَيت, ئةوا 
ياضى. بؤية ئةطةض  اٌى ظٌا ةضيتييةكةية بؤ بةزةغتّيٍَ  ٌ ثةضوةضزةكطزُ ضاوى لةغةض ضَِيطة

اٌا بؤ ِض ني, ئةوا ثَيويػتةِ  وٌةضى بةزةغتبّيٍَ ياضىِ   ى َيطةى )تاقيكطزٌةوة(مباٌةوَيت ظٌا
ةغتةكاُ و كةضةغتةكاُ ئةقَن›› وٌةضييةكاٌى ثَيبةضيَ ‹‹وِ  جَيبةجَيبكةيَ و  , تا كاضةِ 

ياضى زضوغت و ضِاغت  ةوة لةطةَه قوتابييةكاٌساظٌا ى  كؤبكةٍي َيعٌا اُ و ضِِا يٍَ لةضَِيطةى ضِِا
 . ةوةقوتابييةكاٌ

ياضى و ش -: اٌى ظٌا بةشَيكى ططٌطة لة  يكطزٌةوةى واتاكاٌىزياضيكطزٌى ضَِيطاكاٌى بةزةغتّيٍَ
او كؤوةَلطةزا. لةبةض  َيوُا تاكةكاٌىٌ  بةشساضى ثَيكطزُ و وةزوكةوتَ و ثةيوةٌسى ططتَ لةٌ 
ياضييةكاُ لةطةَه يةكسى  ةطوجناٌى ظٌا َيت بةضيةك كةوتَ وٌ  ئةوة ثَيويػتة واوؤغتا ئةوة بعٌا

يا ؤى زِضزؤٌطى و زضوغتكطزٌى طوواُ لةغةض ظٌا ةِ  او زةٍب ضييةكاُ و ثاشاُ تاكةكاٌىٌ 
َ و  ياضيية ضِاغت و زضوغتةكاُ بةزةغتبّيٍَ اتواٌَ ظٌا  ٌ ثِطؤغةكة غةضياُ لَيسةشَيوَى و
ةبَيت لةً كاضةزا, ئةوا  ثاشاُ بياُ خةٌة خعوةتى كاضةكةياٌةوة. جا ئةطةض واوؤغتا وضياٌ 

ة قوتابييةكاٌيض  ً قوتابييةكاُ غةضياُ لَيسةشَيوىَ, ضوٌكة ئةوة بعٌا يةكَيكَ لة تاكةكاٌى ئة
ياضيية شَم ةواُ ئةو ظٌا ة ةكؤوةَلطةيةو ثاشاُِ  او كؤوةَلطة, جا ببيٍةو بعٌا ة زةخةٌةوةٌ  شاوٌا

 ض ئةجناوَيكى خطاثى لَيسةكةوَيتةوة؟
ة كطزاضييةكاٌسا ضاوَيكى لةغةض قوتابييةكاُ بَيت و  -; ثَيويػتة واوؤغتا لةٌاو ثؤلسا, ياُ لةوٌا

َيت ئايا ئةو طوَيبيػتى طفتوطؤو طؤِض َيوُا قوتابييةكاُ بَيت, تا بعٌا ياضييةكاٌىٌ  ةوةى ظٌا ٍي
ُ, تا ض ئاغتَيك ضِاغت و زضوغت و شياوة؟  ياضييةكاٌى زةكة  ِةضوةِاطفتوطؤيةى بة ظٌا

 ,َ ةك بةشَيوةى خؤغةثَي ىَ,ٌ  ةَلكوضتيٍَ ثَيويػتة جاض جاضة واوؤغتاط خؤلة طفتوطؤكاُِ 
اوكاضى ى غةضٌخ و تَيبيٍى لةكاتى طفتوطؤكاٌسا.  بةَلكو وةك ثَيصكةشكطزٌىِ   ئيسىو ثَيسٌا

ً بواضةزا قوتا ُ ثَيسةطاتلة  =وةك ,بييةكاُ ضةٌس غووزَيكيا
ُ ظياز زةكات.وئاغتى وتىاٌة بةخؤبو - أ  ٌيا
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َ.  - ب ُ زةِيٍَ ياضييةكاٌيا  باوةضِ بة ظٌا
ُ, كة   - ت َ››ِةغت بةوة زةكة َ ،زةتوٌا  .‹‹زةظٌا
اتووزا بةضزةواو  - ث ُ لة زِا ة ئاغتَيكى بةضظ.ِةوهَ زةزة ُ بطةيةٌٍ  نب و طفتوطؤكاٌيا
ُ بةَِيع زةبَيت.  - د ُ باآل زةبَيت و شَيوةى طفتوطؤكطزٌيا ُ كطزٌيا وغتا اى زٌا  توٌا
ياضى بةثَيعتط ضٍط زةخةُ لة   - ح ياُ باط زةبَيت و وشةى ظؤضتطو ظٌا بواضى ظواٌةوٌا

ُ يةكرتيسا. وىَ لةٌَيوا ياضىٌ         ضَِيطةى طؤضِيٍةوةى ظٌا
ُ, وِوٌةضى و اليةٌة ثةي يةكةى غةضثةضشتياضى ثَيويػتة -> ياضى ةٌسيساضةكا ططٌطى بة ظٌا

 ,َ وٌةض بػاظيٍَ ى كؤبوٌةوةو كؤِض بؤ واوؤغتاكاٌى بواضىِ  ِوٌةضى بسةُ و وةضظى غاظزٌا
ةية ل  ِ يا ةِضَيطةىضوٌكة واوؤغتاط ثَيويػتى بة خؤٌوَيكطزضٌةوة وَيوةظٌا  ٌ . ضي

و  ٌ وٌةض لةاليةُ ئاوازةكطزٌى بابةت و زةغتةواشةى  ِ َى بؤ واوؤغتاياٌى
ُ  باشرت واوؤغتاغةضثةضشتياضةكاٌةوة, لةبةض ئةوة  ِةٌطاوةكاٌى تاو زةزات و كاضى ئاغا

ُ ثَيسةطةيةٌَزةكات و قوتا  . بييةكاٌيض غووزيا
 

ياضى  ُ ظٌا  فَيطزةبَيت؟وةضزةططَيت و قوتابى ضؤ
ياضى يضفَيطزةبَيت  وةضزةططَيت و قوتابى لة غىَ ضَِيطةوة ظٌا  =بطيتني لة ئةوٌا

ياضى فَيطزةبَيت.كخؤِضغبةشَيوةيةكى قوتابييةكة  -4  اٌة ظٌا
َيت.بةشَيوةيةكى قوتابييةكة  -5 ُ بةزةغت زةِيٍَ ياضييةكا  ِةِضةوةكيياٌة ظٌا
ياضييةكاُ بة شَيوةيةك -6 َيت.ى ضَِيكوثَيك و ضَِيكدطاو بةزةغتقوتابييةكة ظٌا  سةِيٍَ

ةى ثئة       ياضى, وةى لَيطةزا بؤ واوؤغتاى وٌا ػت و ظٌا وٌةض ططٌطة ئةوةية, كة ظٌا ةضوةضزةِ 
طَيت  ازضَيت.ِةضوةك غةضبةغتى, زةغتيٍَ كة  ,واتة قوتابى زةبَيت ظؤض ضاالك بَيت لةوةى وٌ 

َيت  اتوٌا وٌةضةكةيةوة بَيت. واوؤغتاٌ  سُ وِ  ياضيسا و بةتةٌط خويٍَ خؤى بطةضَِيت بة زواى ظٌا
َيت كةشَيكى  ػت بسات, بةَلكو زةتوٌا ػتى لةباض زضوغت بكات, كة قوتابى تَييسا بة ظٌا ظٌا

ػت لة واوؤغتا, لة كؤوةهَ, لة باظاِضى كاض, لة ثةضِتووك, لة بآلوكطاوة و  ثَيطة ئاغاٌى ظٌا
َيت. رتؤٌييةكاُةكئةل  بةزةغت بّيٍَ

ػت زةبَيت لة كةشَيكى كطاوةو و فَيطبووُ        ى ظٌا  زةبَيت واتة سا ِضووبسات. ِضووٌوةضططٍت
ِضَيطةثَيسةض زةضطا ئاوةآل بكات لةغةض ويػتى قوتابياُ بؤ فَيطبووُ و بةَِيعكطزٌى  كىكةشَي
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بةض  سُ و فَيطبووُ زةبَيت وا لة قوتابى بكات, كة بةضٌا ُ. خويٍَ اياُ لة زةغتجَيصدةضى كطز توٌا
ُ بكات. ُ تَيسا فطةوا اى زضوغتبووٌى زؤظيٍةوةى ضاضةغةضى كَيصةيا ُ بوةغنت و توٌا  كَيصةكا

 ئةوةى بؤ ئَيىة ظؤض ططٌطة قوتابى فَيطى ببَيت زوو شتة=لَيطةزا       
ػت يةكةً=  ظٌا
 زميوكطاتى زووةً=

َيت       ة واوؤغتا زةتوٌا َ, ئةواٌ  طَي ةِيٍَ وةك  ,ضوٌكة ئةطةض قوتابييةكاُ لةغةض ئةً زوو شتة ضٌِا
وٌةضييةكاٌى ضِايى بكات,  َيت و ضاالكييةِ  يٍَ ةثَيويػت قوتابييةكاُ ضِاّب  يضقوتابييةكاٌ وةٌ 

ى يةكسى بكةُ و كاضزة اوكاضى و ثصتيوٌا اوبةط و بةكؤوةَه ئةجناً تواٌَ لة كاتى كاضزاِ  ىِ 
ةكة بسةُ. كةواتة اٌى ثِطؤغةى  ,بؤ غةضخػتى وٌا ى قوتابييةكاٌة لةغةض بةجَيّيٍَ َيعٌا ضِِا

. ضٍط زةكةوَيتزميوكطاتى لةكاتى كاضزا. بةوةط ئةجناوى باط و قوتابييةكى خؤِضَيكدةضواُ 
اغاٌسٌى قوتابييةكاٌة بة ئةضك و لة ضِاغتيسا   ٌ ؤكاضى غةضخػتٍى ئةً ثِطؤغةيةط  ِ تاكة

ُ, ئةوةط لةِضَيطة اٌى بةضٌاوةيةكى توٌسو تؤَهوافةكاٌيا لة اليةُ بةِضَيوةبةضو غتافَيكى  ى زٌا
ة قوتابييةكاُ, تا بة ئاغاٌى بةوةكاضاى فَيططة اوكاضى  ضٌاوةى كاض بطةيةٌٍ ةى بةِ  واوؤغتاى وٌا

وٌةض.  ثةضوةضزةىِ 
او قوتابياٌسا, ئاواجنَيكى غةضةكى   ٌ ةغتى بةضثطغياضيةتيسا لة  ِ بؤية غةضبةغتى لة شَيط

ُ, قوتاخباٌةية.  غيػتةوى فَيطكاضى زةبَيت قوتابياُ فَيطبكات, كة ئةو غاآلٌةى لة بَيطووا
ُ, غاآلٌى ئاوازةكطزٌَ بؤ شياٌى طةوضةغاَلى,  سُ, باظاِضقوتاخباٌةزا ى كاض و بةضزةواوى خويٍَ

, غيػتةوَيكى زميوكطاتى زووض لة ضةوغاٌسٌةوةو غةضكوت كطزُ و كةئةطةض غيػتةوة ضوٌكة
وطؤظى زميوكطات و  ئةً غيػتةوة ثةضوةضزةياُ زةكات,ئةو وطؤظاٌةى, كة ئةوا تطس بَيت, 

َ. قوتا ةغتى بةضثطغياضيسا بصي َ, كة زةتواٌَ غةضبةغت لةشَيطِ  اكات, غةضبةخؤ زةب بى ئةوةٌ 
  كة ثَيى زةَلَييت, بةَلكو ئةوة زةكات كة لةبةضضاوى زةيكةيت.

 

ياضييةوةقوتابى ضى لة  فَيط زةبَيت؟ وةضططتٍى ظٌا
ةوا غةضةكييةكاُ زةبَيت و فَيطزةبَيت ضؤُ بةكاضياُ  فَيطى ضِاغيتقوتابى        و ضةوك و ٍب

َيت و  يٍَ ةيسا ِضةٌطياُ ثَى بساتةوة. لة شياٌ ‹‹ظاضةكى و كطزاضةكى›› بةشَيوةىّب لةً ى ِضؤشٌا
ياضييةكاٌى ضَِيكبداتةوة و جياياُ بكاتةوة لةو  قوتابىسا شةقؤٌاخ ِةوَلسةزات غيػتةوى ظٌا
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ياضيياٌةى ُ,  كة ,ظٌا اية  ٌ ض لةغةض بؤية لةغةض واوؤغتا ثَيويػتة فصابؤ ئَيػتا بةكةَلكى
ةض  ةكات, كة زةبَيتِ  وٌكة ئةوة وا لة قوتابييةكاُ زةكات ض ,‹‹بعاٌَ››قوتابييةكاُ زضوغتٌ 

ِاوكاضى  ,ِضةخػاٌسٌى بواض ِةضاغاُ َب و ثاشاُ ئةوةى زةيعاٌَ بريياُ بضَيتةوة. كةواتة
اٌةوةى  ياٍت ةوَلسةزةُقوتابييةكاُ زةكات بؤ ٍب  ِ ُ, ثاشاُ وَيػت لةغةض ئةو ِةَل ِضةفتاضةكاٌيا

لةغةض فَيطبووُ  ُ. زواتط بةضزةوًا زةَبوةزا ثَيياُ ئاشٍا بوو, كة لة جيّاٌى زةضةشتاٌة وةضبططُ
ةض ط اٌسُ بةوةبةغتى ِضوبةِضووبوٌةوةو طةشةثَيسُا و خؤطوجن كاضييةك.بؤِ   جطة لةوةط ؤضٌِا

ُ و زواتطيض طةشةى ثَيبسةُ اوغةٌطى ِضؤشٍبريى خؤياُ بجاضَيع  ُِ  .ِةوَلسةزة
ةشَيوَيت و  , تازةكاتضاوزَيطياُ  ثاشاُ واوؤغتا قوتابييةكاُ ئاضِاغتة و        غيػتةوى كاضٌ 

ةضَيت. كةواتة واوؤغتا ِضؤَلى غةضةكى زةبيٍَيت لةً   ٌ ثِطؤططاوى ثةضوةضزةكطزٌةكة بةالضَِيسا
يية, ئةطةض  يض بةِايةكياٌُ  ياضييةكاُِ  ةكات, ضوٌكة ظٌا غيػتةوةزا و ثَيويػتة فةضاوؤشىٌ 

ةبَيت, لة زو ى و ئاضِاغتةكطزٌى لةطةَلساٌ  ويٍَ ىايى و ضِيٍَ ُ, ثَيويػتة واوؤغتا ضِيٍَ ةوووشيا اىِ 
َيت ضةٌس ِةَلػةٌطاٌسُ بؤ غةضجةً غيػتةوةكة, زواتط ثِطؤغةكة ئةجنًا بسات, تا ب عٌا

  ئاواجنةكاٌى ثَيكاوة؟
 

 ً وٌةضى وٍساهَ لة  ( غاَه>بؤ  :ةزا )قؤٌاخطةشةىِ 
وٌةضى وٍساهَ ثَيويػتة غةضةتا بطةضَِييٍةوة بؤ ثؤلَيٍكطز       ٌة بةٌاوباٌطةكةى بؤ تَيطةيصنت لةِ 

اى غويػطى )ظيكتؤض لؤٌفيَمس(,  ُ الى وٍساَه زابةط كة تيايسا ظٌا ةكَيصا اى ويٍَ طةشةى توٌا
اٌةط بة ثَيى تةوةٌى وٍساهَ  زابةط زةكات. لةو ِضووةشةوة قؤٌاخو ئةو  قؤٌارزةكات بؤ ذةوت 

اتوو  ًِ وٌةضيية بةضِة عضى, كاضيطةضى زةبَيت لةغةض كاضةِ  ةكةو بةثَيى طةشةى لةشةكى وِ 
كاضى بةغةضزا زَيت,  تا طةوضةتطبَيت,   رتو باشرت زةبىَ.  بةوةط تةوةٌةكةى طؤضٌِا ةكاٌى جوٌا ويٍَ

ُ غاٌاتطو ِضووٌرت زةبَيت بؤ  بيٍةض. او  وَيٍةكا َيىاىٌ   ٌاغيٍةوةىِ 
 

وٌةضى وٍساهَ الى )ظيكتؤض لؤٌفيَمس(=قؤٌاخ  ةكاٌى زابةشبووٌىِ 
َيقؤٌاخ -4 ُ  بؤِ  ُ تا ى ئاوازةبوو  غاَلى. 5َمكاضى=  لة تةوةٌى زوواى بوو
يََمكاضى=  لة تةوةٌى )قؤٌاخ -5  ( غاَلى.7تا  5ىِ 
ُ بةشَيوةكاُ= لة تةوةٌى )قؤٌاخ -6 ةغتكطز ُ  بؤِ   ( غاَلى.:تا  7ى ئاوازةبوو
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ُ  بة شَيوةكاُ= لة تةوةٌى )قؤٌاخ -7 ةغتكطز  ( غاَلى.>بؤ  :ىِ 
ةوَلسُا بؤ طوظاضشت لة  ِضقؤٌاخ -8  ( غاَلى.44بؤ  >اغتى= لة تةوةٌى )ىِ 
 ( غاَلى.46بؤ  44ى طوظاضشت لة ضِاغتى= لة تةوةٌى )قؤٌاخ -9
ةضظةكاضى(= لة تةوةٌى )قؤٌاخ -:  ( غاَلى.;4بؤ  46ى باَلل ِ)
 

ا خاَلى  شاياٌى باغة      ةٌطاوةى ئَيػتازا, تةٌّ َ, كة ثةيوةغتة بة  ضواضةًلةًِ  ِةَلسةبصَيطي
( غاهَ. لةغةض جؤضى ضاالكى و شَيواظى جَيبةجَيكطزٌياُ زةوةغتني و >ؤ ب :وٍساَلى تةوةُ )

ةغتياضى  ةٌطاو زةٌَيني و تؤى واوؤغتاط ثَيويػتة ِضةضاوىِ  لةطةَه ذةظو ويػتى وٍساَلةكاُِ 
 ً ةكةيت لةكاتى جَيبقؤٌاختةوةٌى ئة ةَلجةٌ  ة كطزاضييةكاٌسا.ةةى وٍساَه بكةيت وِ   جَيكطزٌى وٌا

ياضى ث ةى ة زةخةيقؤٌاخةضوةضزةيي ثَيويػت بؤ ئةً غةضةتا ظٌا ٍة بةضضاوى واوؤغتاى وٌا
ُ بة شَيوةكاُ, كة بطيتيية لة ِوٌةض ُ ) ,ِةغتكطز  =( غاَه>بؤ  :وٍساَلى تةوة

 
 

 ً  ة=قؤٌاخغيىاو تايبةمتةٌسيى ئة
 وباضةبووٌةوة= وز -4

كة  ,ئةوة زةضزةخات وةكاتةوةلةً تةوةٌةزا بؤ ضةٌسيَ جاض شَيوةيةك زووباضة ز وٍساهَ,      
ئةً  بَيطوواُى ثَيصوو, قؤٌاخ ةىجؤضاوجؤضشَيواظى كاضكطزٌة لةو  غةقاوطري بووة

شَيوةيةكى بةضزةوًا  بة وزةكاتةوة ياُجَيطري زووباضة ِةٌسَى شَيوةى ٌةط لةوبوغةقاوطري
ةى زضةختَيك زةكَيصَيت ثةٌا زةباتة بةض ئةو زضةختةى اتَيكٌة= كوبؤمنو .زةضزةكةوَى لة  كة ,ويٍَ
ُ, ,كاتَيك  وطريبووةخةياَليسا جَي ةى زضةختةكة زةكَيصَيتةوةو  كة زاوات لَيكطز بؤ وَيٍةكَيصا ويٍَ

ى  كة لة ئةجناو ةطَيِطٌةوة,اُ ئةً زياضزةية بؤ ئةوة زباضةى زةكاتةوة.  توَيصةضةوةكوزو
لَيطةزا  .ا بووةضاوجؤض كطزٌَيكى بةضزةواوسوٍساَه لة طةضُِا و جؤ  ى  ثَيصووقؤٌاخغطوشتَيتى 

َيىاى ت  و ٌةوة غةضِةَلسةزاتوباضةبووزو ايبةتى و وٍساَلَيكىاُ بؤ زةضزةخات, كة  بةزواىِ 
لة بواضى  و ضةقبةغتوويى وٍساَلةكة الواظى و وةغتاُ بةآلً لةطةَه ئةوةشساجَيطريزا طةضِاوة. 

وٌةضيسا زةضٌاخا ىِ  و زةيّةوَيت  خؤيةتى, بةَلكو شَيواظَيكى خؤشى و ئاضةظووةٌسى تزةضِبِطٍي
ً بَيت  .بةً شَيواظة كاض بكات و بةضزةوا
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ُ و كو -5 ُ )  –كطزٌةوة ضتطةوضةكطز  (=حذف –مبالغة قطتاٌس
بةوةبةغتى  يى و تاوطرييية زةضووٌيةكاٌييةوةبة ثَيى بؤضووٌى خؤ لَيطةزا وٍساَه      

كاضى  طوظاضشتكطزُ ةى ٌةوبؤمنو سا.َِيىاكاٌلة ثةٌا زةباتة بةض طؤضٌِا = ئةطةض زاواواُ لَيكطز ويٍَ
ص زةكات و ثامشاوةى جةغتةى كوضت زةبيٍني قاضةكاٌى زضَي .كة باظ زةزات ,كةغَيك بكَيصَيت

ىَ, ,زةكاتةوة ُ  ياُ ئةطةض ياُ ثةىل غةضةوةى كوضت زةكاتةوة, ياُ زةياُ ثةضِيٍَ اخنواضز كاتىٌ 
ة بكَيصَيت اخنزة ويٍَ  ٌ ُ, ئةوةى تطى كوضت بيٍني زةغتى وطؤظةكة زضَيص زةكات بؤ واضز

ةزا زةيةوَيت وةبةغتةكةى تةواو قؤٌاخكة وٍساَه لةً  ,زةكاتةوة. لَيطةزا  ئةوةواُ بؤ زةضزةكةوَى
ةك بةتايبةت لةكاتى   ؟ةزا, كة ضى وةبةغت و ططٌطة لةالىِضووٌبكاتةوة لة ثَيكّاتةى ويٍَ

 . طوظاضشتكطزٌسا
 

 يةك ِضوويى= -6
ياضيةكاٌى زةبةغتَيت,ثص ةزاقؤٌاخوٍساَه لةً         ٌةك ئةوةى بةضاو زةيبيٍَى.  ت بة ظٌا

ةياُ زةكَي ,ئةوةية ةزاقؤٌاخةكى تط لةً يتايبةمتةٌسي ةى  ويٍَ ةووو ئةوشَيوٌا  ِ صَى لةيةك كة
ُ  , وةك= ضواضثَيضكةى كوضغى, ئؤتؤوبَين,زةضياٌسةخات لة تابمؤكةزا ِضووزا كؤياٌسةكاتةوةو يا

 ِةض كةضةغتةيةكى تطى زيبَيت.
 

 ِضووٌى )شفاف(= -7
ةزا ثةٌازةباتة بةض قؤٌاخوٍساَه لةً       

-ُ وتايبةمتةٌسيةكى تطى شَيواظةكةى, ئةويض ِضو
اوةوةى شَيوةكاُ ة.  زيييٌ زةضزةخات و بؤواُ وىٌ 

ةية ِضووٌسةكاتةوة. ُ  ؟لةثصت شَيوةكاٌةوة ضىِ  يا
ةيةلةٌاو لةشى طياٌساضزا ض  ؟ياُ ضى تَيساية ؟ىِ 

اووا او ئؤتؤوبَين ضى تَيسايةَه ياٌُ   ٌ ؤمشةٌسى  ,ئةوةواُ بؤ زةضزةخات  ؟يُا كة وٍساَه اليةٌىِ 
ةك ئةو ضِاغتية بيٍطاوةى ياضيةكاٌى ثيصاُ زةزات,ٌ  ةضضاويسايةو بةضاو زةبيٍطَيت كة لةب ,و ظٌا

ُ زةضزةخات ةووو بابةتةكا ةووو  و )لةيةككاتسا,ِ  ُ و زياضة(. كةضةغتةى ٌاو خاٌوةكةِ    ِضوو
ُ لة يةكِطووزا= ,كاتة جياواظةكاُ ,كطزٌةوةى ِضووةجياواظةكاُكؤ -8  )ثاٌؤضِاوا( شَيوة جياواظةكا
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ةووو ة وٍساَه زةيةوَى زَلٍياواُ بكاتك ,ةيةقؤٌاخئةوة تايبةمتةٌسيةكى تطى ئةً         ئةو لةِ 
ياضي ةك زةيبيٍَيتكة زةيعٌا ,ىاٌةظٌا  ٌ ئةو  , كةئةوةية تابييةكةقو وةبةغتىلَيطةزا  .َيت,

ياضياٌةى  ُ  ظٌا ِةيةتى كؤيا
ةووو بكا  ِ تةوة زةضباضةى

ةووو   ى,زةوضوبةضةكة  ِ لة
ةوة,  وةك شَيوةى زةً طؤشةكاٌ
 و ثاشاُ لةوَيٍةكةزا و ضاوَيك

ِةضزوو و  ةالوةلووت زةضزةخا ل
ُ  ية,ضاوو زةً لة ثَيصةوة يا

لة يةك وَيٍةزا  غةضواو طةضوا
ياُ وَيٍةى  زةضزةخات,

كاضيةكاٌييةوة,  غطوشت زةكَيصَى ةووو طؤضٌِا ةى ياُ  بةِ   جةٌط لة غةضةتاى وةشل كطزُويٍَ
ساضو كوشتاضو ثاشاُ غةضكةوتَ و كؤتايى و لة يةك ِضووى تابمؤ يةكسا  ثاشاُ شةِضو ثاشاُ بطٍي

  .زةكَيصَيت
 

 ِيََمى ظةوى= -9
ةى قؤٌاخاظَيكى تطة لةً ئةوة شَيو      

ٍساهَ  ِةضشتَيك و زا, كةئةً وٍساَلة تةوةٌي
ةى زةك يََمى ظةوى بؤ ويٍَ  ِ َيصَى

زةكَيصَيت, وةك وطؤظ, خاٌوو, شار, 
يََمى زضةخت و طياٌساض,   ِ ُ ةووويا ةِ  ئةوٌا

ةكةزا.   ُ  بؤ زياضى  زةكات لة ويٍَ  ظةويا
 

 ً وٌةض لة  ( غاَه=>بؤ  :)ةى تةوةٌى وٍساَلسا, قؤٌاخئةضكى واوؤغتاىِ 
وٌةضى وٍساَلةتايبة ططٌطرتيَ ,ةقؤٌاخئةً لة ضِاغتيسا        ئةو , كة تيايسا متةٌسيى شَيواظىِ 

ئةً ِةٌسَى لة شاضةظاياُ  لة ضِابطزووزا, ُكة بامساٌكطز ,تايبةمتةٌسياٌةى تَيسا زةضزةكةوَيت
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ةَلة باوةكاٌى ةياُ  بةِ  ةى وٍساَه  لة قةَلةً زةزا شَيواظٌا سُ و  ,ويٍَ ة لة خويٍَ بةآلً ئةو لة قةَلةوسٌا
وَيسا ةغتى وٍساهَ( طَيتٌاوزةب فَيطكطزٌىٌ  ىِ  ُ و تَيكسٌا ُ لة ضَِيِطةوى  , كةبة )ِضووخا طوظاضشتكطز

ةغتى وٍساَه  الزةزات  ِ ى وَيسا .و ضَيعططٍت  ٌ ثَيى تاقيكطزٌةوة  بة لة ضَيِطةوى فَيطكطزٌى
ػتيةكاُ زو و ضَِيِطةوى  )تايبةمتةٌسي ُكطزئةو خاآلٌةى بامساٌ كةثاتى ئةوة كطاوةتةوة, وظٌا

اٌى وٍساَه وٍساَلة( ئةِوٌةضى و اكطَيت ضِاغتة  ضَِيعليٍَ ةوة,  ضوٌكةو شَيواظةكةيةتى وٌ   بكطيٍَ
ةططتوةكاتة ضَِيعئةو ئةطةض وابكةيَ ئةوا  ٌُ ُ بةَلكو وةك طةوضة ,ى  تةوةٌى وٍساَلةكةوا يةك واوةَلةوا

ضوغت و ثصَيوى لة كةغَيتيسا ز نيزةِضووخيٍَِةغتى وٍساَلةكة ةط وكاضلةطةَلسا كطزووة, بة
ةى وٍساَه َ.  بؤية زةبَيت ضَِيعى ئةو شَيواظٌا ةوة  زةكةي  ,آليٍةوةوجو بطريَيت,  ئةطةض بةثَيضةوٌا

ةضى وٍساَلةكةية لة شَيواظئةوا ظياٌَيكى طةوضةيةو ِض ثاشاُ لة  ى طوظاضشتكطزُ ووخيٍَ
ؤكاضِوٌةضةكةيسا. لة بةضئ وٌةض ضَيعى شَيوا ٌةاةًِ  ظةكاٌى ثَيويػتة لةغةض شاٌى واوؤغتاىِ 

ةى  ,وٍساَه بططَيت و ياضوةتياُ بسات  ظياتط غةضٌخ  وةضبططَيت و تَيط بكطَى لةو زميةٌة جياواظٌا
 تَيطبووٌة لة شَيواظى كاضكطزٌسا, وةك=ضوٌكة ئةو  َ,بريكطزٌةوةى وٍساَه ضِازةكَيص  كة غةضجنى

و طةشةيةكى  ضَيص وةضزةططَيتفيةت و ووبالةغةو زووباضةبوٌةوة( تاوو)يةك ِضوويى و شةفا
ةضوةِاة ِضَيِطةوَيكى غطوشتيسا زةِضواتغطوشتى زةكات و ب  ِ ً ئةو تاي . بةمتةٌسياٌةى ئة

وٌةضيةوة.  ِيض غاٌػؤضَيكىةى وٍساَه قؤٌاخ ةَلػةٌطاٌسٌى ِ  يية لةِضووىِ  ِةض لةبةض لةغةضٌ 
وٌةضوةٌسة جيّاٌي ئةوةشة ىو  ةكاُيطةلَيك لةِ  وٌةضوةٌسٌا ساوة اٌيِاوضةضر ططٌط بةتايبةتيضِ 

وٌةضيةكاٌياُ وٍساَه و غوزياُ لَيوةضططتووةكاضكطزٌى بةشَيواظى   ِ وٌةضى بؤ كاضة  ِ . كاضى
اغةى شَيوا طَى لةغةض ٍب ةَلٍاغةٌطيٍَ طَيت بابةتةكةبةَلكو  ظةكةى,ئَيػتاِ   بة تايبةت ِةَلسةغةٌطيٍَ

ِطةوى لةبةضئةوةى ضَِي, ٌط و شَيوةو زاِضشنت و تومخةكاٌىِضة ٌَيوُا لةغةض ثةيوةٌسى
ثَيويػتة لةغةض واوؤغتا بةزواى  بؤية ,  اَه بةشَيكة لة غطوشتى وٍساَلةكةوٍس طوظاضشتكطزٌى

ؤياٌةزا بطةِضَى ةكَيصاُوٍساَه  زووضة ثةضَيع زةوةغتَى  , كة بؤضىئةوِ  حاض ِةٌسَيك  ؟لة ويٍَ
ة بكَيصَيت,بياٌو َيت ويٍَ اظٌا يض وى ئةوة زةططَيت, طوايةٌ  تَيسا يةكى ضِاغت  بةآلً ئةً بياٌووة ِ 

يية ضَِيطةى ئةوة بططَيت ٌيية لة اليةُ وٍساَلةكةوة, يض شتَيكٌ  ى بةشَيك ئةً ِضةفتاضة كة ,ضوٌكةِ 
ةبطٍِاو ةبَيت  ِضزٌا  ٌ َيعَيكى زةضةكى  ِ َيطةى لَيبططَيت, ياُ بَيت لة غطوشتى وٍساَلةكة, ئةطةض

َيخػتؤتة كاضةكاٌيةوةو بةضثةضض زضاوةت زةغتياُ  ِ بداتة عَيكى زةضةكى زةغتةوة كاتَيك
ائاغ ةٌسَى ياغاو ثَيوةضىٌ  َ بةغةض وٍساَلةكةزاكاضةكاٌيةوة وِ  ةً كاتةزا بؤية ل  .ايى زةغةثيٍَ
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يض لةبةضزةوي اتِةغت بة طريؤزةيى زةك ني و بَي وِ  ةظٌا َى و بياٌووىٌ  اويٍَ  ٌ ايى لة سا توٌا
ةكَيصاٌسا زةِيٍَ وٌةضساَه زةغتةوةغت.  بؤية وٍثَيصةوة ةوةَيتويٍَ اوةغتَى لةزةضبِطيٍىِ  , يسااٌُ 

َيعَيكى  ِ ةَلةيةكى طةوضةيةو ثَيصيَم زةضةكى زةغتٍةخاتة كاضةكاٌيةوة. ئةطةض  ِ كطزٌى ئةوة
ةغتى وٍساَلةكةية,  ةغَيتى وٍساَهطةشةو طةوضةبووٌى كغةض بةوةط كاضيطةضى لة  ِةغت وٌ 

 بةتايبةت اليةٌى طةشةكطزٌى غطوشيت وٍساَلةكة. ,زةكات
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وُةسى     ُيطاسكَيؼاْ بةدةسبِشيِىٓ 
ًْا كاتيؼذا ضةُذّي وػةى هةَ تةوةسةدا       وَى فَيشدةّب و هةٓة قوتابييةكْا ضةُذّي دةطتةوارةو بابةتىُ 

ةية، تا هةطةيَ ُوَي دةبيظنت.  وَىٓ  ةيىُ  ةَهلؼاوةو ثَيويظتياْ بة ئةصًووْ و كاسًا تةًةُى قوتابييةكآْ 
يْا تَيش بلةْهةؾ و عةقَويْا بطو وُةسى هة سَِيطجنَيت و ئاسةصووةكُا ىٓ  يطاسكَيؼْا وا هة . دةسبشِِي ةىُ 

ةطت بة ئاطو ةػذا اتش بلةْ و ئاصادى صياتشيْا ثَيبدةيى صيوقوتابييةكْا دةكاتٓ  ةًوو ئةوُا ذات. هةطةَيٓ 
ًاطو اطوووسدة وسدة  يْا طةػة دةكةْ و ثاػْا صاَي دةّب بةطةسً  ذا. واتة وهلة بضووهلة طةوسةكُا يُا كةكُا

رتو باػرت د ْ دوُا يا ةخؼةكُا ةوُ   ةبَيت هة سِابشدوو. َٓيىَ و ويَِ
 

َ تةوةسة، ئةَ بابةتاُة هةخؤدةطشَيت:  ئة
 وسوراُذُى بريى ًِذاَي. .1
 بةَٓيضكشدُى تواُاى خةياَهلشدْ. .2
 بةسصكشدُةوةى ئاطتى دواُِاطى ًِذاَي. .3
 كَيؼاُى َٓيَوى دؤساودؤسو دسوطتلشدُى ثةيوةُذى هةَُيواْ َٓيَولاسييةكاُذا. .4
 هةَُيواْ ِسةُطةكاُذا. ثةيوةُذىدسوطتلشدُى  .5
 دسوطتلشدُى ثةيوةُذى هةَُيواْ ػَيوةكاُذا. .6
 ى بابةتةكاْ.ِهَيلطشَيذاْ و هَيلبةطت .7

 
 

ْ ئةًاُة بةدةطتذ هة ِذاَهةكا َ تةوةسةدا،ً   َيِّ:ةٓكؤتايى ئة
 ُاًَيَِى. ياْهلةيوى ًاطوػةكيياْ ثَيؼذةكةوَيت و باسطشرطةػةى هة .1
 بةَٓيضدةبَيت. تَيبيِى كشدُياْطةػةى عةقَوياْ ثَيؼذةكةوَيت و تواُاى  .2
 .دسوطت دةبَيت ذآاوطةُطى هةَُيواْ هةؾ و عةقَو .3
 ٓاوطةُطى هة بريكشدُةوةدا دسوطت دةكات. .4
 َٓيذى َٓيذى َٓيَوةكاُى دواْ و ِسَيم دةبَيت. .5
ثةيوةُذى دسوطت ذا بةكاسبَٔيَِيت و اُػوَيِى خؤي فَيشدةبَيت ِسةُطةكاْ هة .6

 دةكات هةَُيواْ كةسةطتةو ِسةُطةكاُذا.
 دةكات. فَيشى كاسى بةكؤًةَي دةبَيت و طياُى ٓاوكاسى طةػة .7
 ِسةفتاسى باؾ دةُوَيَِيت و خؤى ِسَيلذةخات. .8
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 واُةى يةكةَ
وُةسى تةوةس:  ىٓ   .ُيطاسكَيؼاْ بة دةسبشِِي
َيَى  بابةت:  ْٓ َيوا ةِسةتىو ػَيوة                 ثةيوةُذىُ   ثؤي: طَييةًى ِب

ة 4كاتى دياسيلشاو:  وُةسى ئاصاد                                  وُا ْ بة ػَيوةيةكىٓ  ة: بابةتة طؼتييةكا  وُا
 

ةيةدا  طوودى بةدةطتٔاتوو هةَ وُا
ياسييةكاْ:  طوودة صُا

ى  ْ و بةكاسَٓيِاُةوةى هة دةسبِشِي يََوة دياواصةكا ْ بةٓ   ٓوُةسى ئاصاددا.ئاػِاكشدُى قوتابييةكا
ةييةكاْ:  طوودة كاسًا

ة دةقوتابييةكا ّ، كة كَيْ ئةو بابةتاُة بة ئاصادى ويَِ ْ ِسةُطى دةؼ  كةْ.دَيطةى طةسجنياُةو ثاػا
ييةكاْ:   طوودة ويزدُا

وُةسى ئاصاددا. ىٓ  ِاطى هةسَِيطةى دةسبشِِي ةطتى دوُا  طةػة كشدُىٓ 
 

ظتة ثَيؼةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 :ثَيؼوةختفَيشكشدُى 

ة بذةُةوة: َ ثشطياسُا ْ وةآلًى ئة  ثَيويظتة قوتابييةكا
 َ ثَى بَوَى، كة دةياُضاُيت؟ػَيوةى ئةو َٓياَلُة -1
 ٓةُذَيم منووُةَ هةو َٓيآلُة ثَى بَوَى، كة هة دةوسوبةستّ؟ -2

 

 بِشطةى خؤئاًادةكشدْ
يََولاسى هة دَيشصةًاُةوة       اُىٓ  و ،بةكاسٓيَِ يطاسكَيؼاُذاوتا ئةًِشؤ هة بواسىُ  ػتَيلى   طني وُ 

ى  شؤييةكاْ طةػةدةطةخؤيى، ثاؾ ئةوباوبووة بؤ دةسبِشِي ظتى و ى كؤًةَهطةً  ّ هة بواسى صُا تيَِ
ني بؤ كشداسةكيذا ّ ػَيوةو كةسةطتةو مشةن بةكاسدةٓيَِ  هةخؤكشدْ. طوصاسػت، ئةوا ئةًِشؤ ضةُذي

       َ اُا بؤ قةَهة َيىَٓ  ني بؤ كَيؼاُىٓ  ةس كةواتة دةتوُا  ْٓ اديم، يا ْ قةَهةًى خةَهوص، ياًْ  ِسةطاغ، يا
.ّ ني بةَ مشةكاُة بابةتى طؼتى بلَيؼني و  كةسةطتةيةكى تشى ِسةُطلشدْ بةسي ٓةسوةٓا دةتوُا
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ةسدةى ئاصادى هة ضةُذيّ بابةتى فشةدؤس بلةيّ طوصاسػت يََوى دؤساودؤس. بةآلَ بةوً  ، كة ثشِّب هةٓ 
ةَهبزَيشْ و ثاػاْ تةواو بذةيّ بة قوتابييةكاْ، تا بة ةطتةكاُى  طوصاسػتدَهى خؤياْ بابةتةكآْ  هةٓ 

او وآلتةكةًاُذا ‹‹طةػت››هة  طوصاسػتُة: بابةتَيم بلةْ. بؤ منوو خؤياُى ثَي . ئةوة بلات هةُ 
ةبةطتةى، تا قوتابييةكاْ بةدَهى خؤياْ هةُاو طةػتلشدُةكةدا  ُاوُيؼاُى بابةتَيلى طؼتطرية بةوً 

ْ.دَهى خؤ ضةُذيّ دميةْ بة ةَهبزَيش ى بَيت، ياْ طةػتى قوتاخباُة  يآْ  واتة دا ئةَ طةػتة خَيضُا
ةس طةػتَيم ؤطتا دة ،بَيت، يآْ  ًا ةسوةٓاً  َيم ئةجناًياْ دابَيت.ٓ  َيتػكة خؤياْ بؤ ػويَِ  ،توُا

ةَهبزَيشَيت، ثاػاْ قوتابييةكاْ طة  ٓ ةَهبزاسدُى سوةن بابةتى طؼتى وةسصؾ  ٓ ثؼم بلات هة
ةكَيؼا ةس وةسصػَيم، كة خؤياْ ثَيياْ خؤػة، ياْ الياْ ثةطويَِ يية ةُىٓ  ةسزُ  ةيةً  ُذة. داسى وآ 

قوتابييةكة خؤى وةسصػى كشدبَيت، بةآلَ هةسَِيطةى تةهةظضيؤُةوة تةًاػاى ياسى كشدووة )دا 
ةَهبزَيشَيت، بؤ ئةوةى ٓةسياسييةن بَيت(  ٓ طة ثاسَيضى َيت بابةتى رِي ؤطتا دةتوُا ًا  ً ةسوةٓا  ٓ .

َيت، ثَيويظتة ضةُذ بابةتَيم خباتة بةس بريى قوتابييةكقوت ْ، واتة ثَيياْابييةكة بوسوريَِ بَوَى هةباسةى  ا
ْ، ياْ قوتاخبثاكو ى طةسةكةكةتاْ، ياْ ػاسةكةتا ْ،خاويَِ ةَهبزَيش  ٓ ْ، بابةتَيم بةآلَ بةو  اُةكةتا

ؤطتا بابةتةكةى طةثاُذ ًا ْ، ضوُلة ئةطةسً  ةبَيتة بابةتى طةثاُذ ييةكاُذا، بةطةس قوتاب ًةسدةىُ 
يطاسكَيؼا ئةوا سةصو ئاسةصوي كاسكشدُياْ َيَِيتبؤُ  ًا  .ُةكةُ 

 
 بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤؾ

  هة اليةْ ًاًؤطتاوة ضةُذ وَيِةيةكى دؤساودؤس منايؽ دةكشَيت بؤ قوتابييةكاْ. -
وةن ًاًؤطتا ضةُذ وَيِةيةن هةطةَي قوتابييةكاْ بلَيؼةو وَيِةكة بةسصبلةوة، تا  -

ابييةكاْ طةيشى بلةْ و ضةُذ داسَيم بَوَى، ئةسَى ثَيتاْ ضؤُة؟ وَيِةكةَ قوت
ثشدى ةية؟ ئةًةؾ بةًةبةطتى دسوطتلشدُى دواُة؟ وَيِةكةَ بةدَهى ئَيو

ة ثةيوةُذيية هة َُيواْ ًاًؤطتاو قوتابييةكاُذاو بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤػ
وةن طةًةيةن ًاًةَهة هةطةَي واُةو  ،. هةَ كاتةدا ثَيويظتة ًاًؤطتاهةطةَهياُذا

بةخؽ ًاًةَهة ْ بةػَيوةيةكى طادةو طاكاسو ضَيزبابةتةكةدا بلات، تا قوتابييةكا
هةطةَي واُةى ٓوُةسدا بلةْ و ٓةطتى بةسثشطياسييةتى و خؤػةويظتيياْ بؤ 

 َهَيت.وظو
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اطاُذُىيةكةى  ةكةوُ   وُا
ْ تشو ثامشاوةى طةياُذُى خاَهَيلة بؤ خاَهَيلى َٓيَى:   ئاسِاطتةيةن دياسى دةكات.ثاػا

وُةسى بة ِسَيطةى   ٓ ةطتى  ٓ ى بريو بؤضووْ و وُةسى ئاصاد:  بشيتيية هة دةسبشِِي  ٓ ى دةسبِشِي
ة ضةُذيّ بابةتى دياواص هةخؤ دةطشَيت، كة بة كةسةطتةو مشةكى  ُيطاسكَيؼاُى ئاصاد، ئةَ دةسبشِِي

ى ثيَ دةكشَيت.  دياواص دةسبِشِي
 

 ثالُى فَيشكاسى
ةطوتِةوةى سِاطتةوخؤ  .ثالُةكة: وُا

 .ضاالكييةكة: منايؼى ِسووُلاسى
ة  ةُطاوُا  ٓ بؤ دَيبةدَيلشكشدُى ثالُةكةًاْ ثَيويظتة ئةَ

ة بةس:  بطشِي
ًاًؤطتا ضةُذ ثشطياسَيم هة قوتابييةكاْ  -

 دةكات:
 لةيّدةطت بة ُيطاسكَيؼاُى بابةتَيم بضؤْ  -1

 َيطةى َٓيَولاسى هةطةس كاغةصةكة؟هةِس
 طوصاسػت هةو ثَيلٔاتةو ػَيوةوضؤْ  -2

 ( ُيطاسكَيؼاْ بة قةَهةَ ِسةطاغ1 -1وَيِةى )                                                         
 هة ِسَيطةى َٓيَولاسى، ػَيوةكاْ دياسى بلات هةطةس كاغةصةكة.كة بابةتاُة بلةيّ؟  

 ضؤْ ػَيوةكاْ بة قةَهةَ ِسةُط، ِسةُط بلةيّ؟ ِسةُط -3
كشدُةكة ثَيويظتة َٓيَوى ِسةُطةكاْ بة تةُيؼت 

 يةكةوة بّ و يةن هةدواى يةن بّ.
ثاػاْ ًاًؤطتا طفتوطؤ هةطةَي قوتابييةكاْ دةكات  -

( و 1 -1هةباسةى وةآلًى ثشطياسةكاُةوة. وَيِةى )
(1- 2.)  

                                                                                                                         
ْ بؤ بابةتَيم2 -1ويَِةى )                                                                                                                                                                                        ( خةياَهلشد
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ُلشدُةوةو وةآلًذاُةوةى ثشطياسى قوتابييةكاْ وَيِةى وًاًؤطتا بؤ ِسو -
 ُلاسى بةكاسدةَٓيَِيت.وِسو

ُذةكاتةوة، كة هة واُةكةدا وًاًؤطتا ئةو واتاو وػاُة بؤ قوتابييةكاْ ِسو -
 بةكاسدةَٓيِشَيّ.

ًاًؤطتا داسَيلى تش ثَيذاضوُةوة بة صاُياسييةكاُذا دةكات و قوتابييةكاْ  -
 بةطةسدةكاتةوةو طةسُر و تَيبيِى خؤياْ ثَي ِسادةطةيةَُيت. 

 

 فَيشكاسى طةسضاوةى
ثَيذاويظتى ُيطاسكَيؼاْ: ثاطتيوى وػم، ثاطتيوى ضةوس، قةَهةَ ِسةُطى كةسةطتةو  -

 -1اوى، دةفتةسى ُيطاسكَيؼاْ، ياْ كاستؤَُيلى طجى. وَيِةى )داس، ًاديم، ِسةُطى ئ
 (.4 -1( و )3

دا قوتابييةكاْ وكة هة ِسابشدو ،ٓؤكاسى ِسوُلاسى: وَيِةى ئاًادةكشاو، ئةو وَيِاُةى -
  كَيؼاوياُة، داتاػؤ، منايؼلشدُى ضةُذ بةَهطة وَيِةيةن هةِسَيطةى كؤًجيوتةسةوة.

طى داسو بؤيةى ئاوى       5 -1ويَِةى ) َ ِسُة     ( قةَهة
ْ بة بؤيةى ئاوى4 -1( و )3 -1ويَِةى )         طلشد  ( سُِة
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 :1ضاالكى 
ؤطتا قوتابييةكاْ ئاسِاطتة دةكات بؤ كَيؼاُى و ًا  ً ةيى: ةس طةػتَيم، كة كاسًا  ٓ َيِةى

ياْ ْ ئةجنًا ةى ) قوتابييةكا ْ. ويَِ اوضةيةكى كوسدطتا  ُْ ةس ػاسَيم، يا  (.6 -1دابَيت بؤٓ 
 قوتابييةكاْ خؤياْ ػوَيّ و دؤسى طةػتةكة دياسى دةكةْ. -1
ِسَيزْ بةًةبةطتى كَيؼاْ و ثَيلٔاتةكاُى ُاو وَيِةكة، ثالْ دادةقوتابييةكاْ  -2

 َيِّ، ثاػاْ ِسةُطى دةكةْ.ةٓقوتابييةكاْ قةَهةَ ِسةطاغ بةكاسديةكةجماس 
 .كة هةبةسدةطتذاية بةكاسى بَٔيِّثَيويظتة قوتابييةكاْ ٓةس دؤسة ِسةُطَيلياْ،  -3
ثَيويظتة ًاًؤطتا قوتابييةكاْ ئاِساطتة بلات بؤ ثِشكشدُةوةى طةسدةَ ثاُتايى  -4

 بةسى كاغةصةكة )باكطِشاوُذ( بة ِسةُطى فشة دؤس.وِسو
ٓاوِسَيلاُياْ  هةطةَيثَيويظتة بواس بة قوتابييةكاْ بذسَيت، تا هةطةس وَيِةكةياْ  -5

 .طفتوطؤى بلةْ
 ثَيويظتة قوتابييةكاْ كاسة ٓوُةسييةكة بة ثاكوخاوَيِى ِسابطشْ.  -6
ًاًؤطتا كاسة ٓوُةسيية ُاياب و باػةكاْ ٓةَهذةبزَيشَيت و هة ٓؤَهى   -7

 ضاالكييةكاْ، ياْ هة ِساِسةوى قوتاخباُةكة منايؼى دةكات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةى ) يطاسكَيؼاُى طة6 -1ويَِ ِذاآلْ(ُ   .ػتَيلى قوتاخباُة بؤ ياسيطاىً 
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 :2ضاالكى 
  ْ ةيى: قوتابييةكا اوِسَيلاُكاسًا ةى ) ياُْيطاسى كؤًةَهَيم هةٓ  ّ. ويَِ  (.7 -1دةكَيؼ

رتْ و يةكرتياْ ك، كة هةطةَي يةقوتابييةكاْ ئةو ٓاوِسَيياُةى خؤياْ ٓةَهذةبزَيشْ -1
 خؤػذةوَيت.

ِسةطاغ دةكَيؼّ، ثاػاْ بة قوتابييةكاْ ػَيوةو َٓيَولاسييةكة بة قةَهةَ  -2
 ِسةُطى دةكةْ. داس، ياْ بة ًاديم، ثاْ بة ثاطتيى ِشةُطى قةَهةً

 دةَٓيِّ.يةكى ِسةٓا ِسةُطةكاْ بةكاسيئاصادقوتابييةكاْ بة  -3
بةو ِساطتة دةكات، تا باكطِشاوُذى تابوؤكة ثِش بلةُةوة قوتابييةكاْ ئاًاًؤطتا  -4

 ػَيوةو ِسةُطاُةى ًةبةطتياُة.
ُاو ثؤهذا هةطةس بابةتى  طةسثؼم دةكشَيّ بؤ طفتوطؤكشدْ هة قوتابييةكاْ -5

 ذا.اُهةطةَي ٓاوِسَيلاُي تابوؤكة
هة ًاًؤطتا تابوؤ ثان و ِسةُطيِةكاْ ٓةَهذةبزَيشَيت، تا هة ٓؤَهى ضاالكييةكاْ، ياْ  -6

 بلات. ِساِسةوى قوتاخباُةكةدا منايؼياْ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةى ) ةى( ضشؤ 7 -1ويَِ يَوني  خؤيى و ويَِ اوسَِيى كَيؼاوة.هةُياوٓ  ةواىٓ   وُ 
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 :3ضاالكى 
ةيى: قوتابييةكاْ ةسوةن  كاسًا  ٓ،ّ ةوة دةكَيؼ ةى ئةسكى ئاطشكوريَِ ةى ) هة ويَِ  .دا دياسة (8 -1ويَِ

 قوتابييةكاْ ػَيوةو دؤسى ئاطش كةوتِةوةكة دةكَيؼّ. -1
ِسةطاغ دةكَيؼّ، قةَهةَ  طةسةتا ػَيوةو بابةت و َٓيَولاسييةكة بة قوتابييةكاْ -2

 ِشةُطى داس، ياْ ًاديم، ياْ ثاطتيى ِسةُطى دةكةْ.ثاػاْ بة قةَهةً
 دةَٓيِّ.ةكى ِسةٓا ِسةُطةكاْ بةكاسيئاصاديقوتابييةكاْ بة   -3
و ًاًؤطتا قوتابييةكاْ ئاِساطتة دةكات، تا باكطِشاوُذى تابوؤكة ثِش بلةُةوة بة -4

 ػَيوةو ِسةُطاُةى ًةبةطتياُة.
باطَيم ثَيؼلةؾ بلةْ  بؤ ٓاوِسَيلاُياْئةطةس ويظتياْ قوتابييةكاْ دةتواُّ  -5

 هةطةس تابوؤكةياْ.
 ثَيويظتة قوتابييةكاْ ئاطاداسى ثاكوخاوَيِى تابوؤكةياْ بّ. -6
ة هًاًؤطتا تابوؤ ثان و ِسةُطيِةكاْ ٓةَهذةبزَيشَيت، تا هة ٓؤَهى ضاالكييةكاْ، ياْ   -7

 بلات. ياِْساِسةوى قوتاخباُةكةدا منايؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةى )  ْ دةدات هة وَيِةكةيذا ( الظني،8 -1ويَِ ةوة ثيؼا   .ئةسكى ثؤهيظى ئاطشكوريَِ
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 ٓةَهظةُطاُذْ
ةكة هة ةَهظةُطاُذُى وُا اُر:ٓ   ِسَيطةى تَيبيِى كشدُةوة. ئًا

ةَهظةُطاُذْ: خؼتةى خةًآلُذْ. شاصىٓ   ئًا
ى فَيشكاسى:  ّ بةئةجنًا يَِ يََولاسى بةكاسٔب ْ بة  بؤ ئةوةى قوتابييةكاْ ػَيوةوٓ  ًةبةطتى طوصاسػتلشد

ْ سِادةكَيؼَيت، بةو كةسةطتةو ثَيذاويظتياُةى هةبةسدةطتياُذاية.  ئاصادى هةو بابةتاُةى طةسجنيا
 

ْ  رًاسة ْ هةكاتى  ٓةَهظةُطاُذ و تَيبيِى كشد
 دَيبةدَيلشدُذا

 صؤسباؾ باؾ ُذةثةط

يََولاسىئاطتى  1 اْ: قوتابييةكة ػَيوةوٓ   بةكاسٓيَِ
اوة. دياواصى ةكةدا بةكاسٓيَِ  هة بابةتى ويَِ

   

اْ: قوتابييةكة  هة سَِيطةى  2 ئاطتى بةكاسٓيَِ
 ٓيََولاسييةوة ػَيوةو ثَيلٔاتةى بابةتةكةى كَيؼاوة.

   

اْ: قوتابييةكة ِسةُطى طوجناوى  3 ئاطتى بةكاسٓيَِ
اوةو بة ئاصادى   ِسةُطى كشدووة.بةكاسٓيَِ

   

ئاطتى دابةػلشدْ: قوتابييةكة ثَيلٔاتةو ػَيوةو  4
 بابةتةكاُى بةطةس كاغةصةكةدا دابةػلشدووة.

   

ئاطتى ثاسَيضطاسيلشدْ: قوتابييةكة ثاسَيضطاسى هة  5
ى و ِسَيلخظتِى كاسة  ٓوُةسييةكة ثاكوخاويَِ

 .دةكات

   

اى دياكاسى و 6 ظتى: قوتابييةكة توُا  ئاطتى توُا
ةية. ْ  هة بابةتةكةدآ  اُى هة طوصاسػتلشد يَِ  دٓا

   

 
ةكةدا، بةسضاو ِسووُى       ةَهظةُطاُذُة هة كؤتايى وُا  ٓ ى ئةَ اًؤطتاى  صياتش ئةجنًا  ً دةداتة

وُةس َى، تا ضةُذ ئةسن و كاسةكةياْ ، ضوُلةهة باسةى قوتابييةكاُييةوة ثةسوةسدةىٓ  دَيطةى  دةصُا
ةكةى ثَيلاوةيطشتووة هةُاو قوتابييةكاُ اجنى وُا اذا، واتة ئًا َيت هةطةس  ؟، ياُْ  ؤطتا دةتوُا ًا بؤيةً 

َ خؼتةية،  ْ دابشَِيزَيتةوة هئة ّ. داسَيلى دى ثال  ة باػرتةوة بؤ باػرتي
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ّ و هَيلبةطنت:  ثَيلطشت
ةية ببةطتَيتةوة هةطةَي: َ وُا ؤطتا، ئة ًا  ثَيويظتةً 

طةيشاُةن ي ››ثؤىل طَييةًى بِةِسةتى، بابةتى بؤ واُةى خوَيِذُةوةى كوسدى   -1
 ‹‹طةيشاْ›› .(32)الثةِسة  ،‹‹كوسدطتاَُى

ضؤهةكةو ًاَ ›› بؤ ثؤىل طَييةًى بِةِسةتى، بابةتىواُةى خوَيِذُةوةى كوسدى  -2
 ‹‹ًاَ ِسَيوى›› (.11)، الثةِسة ‹‹ِسَيوى

 بابةتىواُةى صاُظت بؤ ٓةًوواْ، ثؤىل طَييةًى بِةِسةتى، كتَيبى قوتابى،  -3
 ‹‹وػلاوييةكاْ›› (.31)، الثةِسة ‹‹وػلاوةكييةكاْ و ًاطييةكاْ و خؼؤكةكاْ››

واُةى صاُظت بؤ ٓةًوواْ، ثؤىل طَييةًى بِةِسةتى، كتَيبى قوتابى، بابةتى  -4
 ‹‹بياباْ›› .(42)، الثةِسة ‹‹ريِطةى بياباُى››

 

 ضاالكييةكى دياواص: 
وُةس داوا هة قوتابييةكاْ دةكات، كاستؤَُيم،         ٓ ؤطتاى ثةسوةسدةى ياْ كاغةصَيلى ِسةق و ًًا

ّ بةتوُذوتؤَي بةكاس يَِ واتة ِسووثؤػةكة بة ضةُذ  بة ثاطتيوى ضةوس. ًةبةطتى ِسووثؤػلشدُى ٔب
او ودو ِسةُطَيلى دياواصتش طِوس بؤ ِسةُط و ِسةُطَيم بَيت و ضني هةطةس ضني بَيت. ثاػاْ بة َهةكاُىُ 

َيّ و دواتش دةبيَِي ت ِسةُط و ػَيوة دياواصةكاْ دةسدةكةوْ بة ئاطتَيلى صؤس دوْا و تابوؤكة داِب
ةسوةٓا دة9 -1وَيِةى ) .طةسُر سِاكَيؽ يت داوا هة قوتابييةكاْ بلات(.ٓ  ةيةكى ِسؤر بلَيؼّ  توُا ويَِ

يََوة ػ ّ بة ِسةُطى دؤساوةثو ػَيوةىٓ  ةخؼيَِ ةى )ؤالويةكاُى ِب دواتش هة كؤتايى  (.11 -1دؤس، ويَِ
ْ هةطةس تابوؤكة.ٓةسدوو ضاالكييةكةدا،  ْ دةسبرِب  داوا هة قوتابييةكاْ بلة طةسجنى خؤيا

 
 
ةى )   (9 -1وصيَِ

 
 
 

ةى )               (11 -1ويَِ
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 دووةَواُةى 
يطاسكَيؼاْ. وُةسى  بةُ  ىٓ   تةوةس: دةسبشِِي

 ْ َيوا ْ        بابةت:  ثةيوةُذىُ  ةِسةتى                              ِسةُطةكا  ثؤي: طَييةًى ِب
ة                                 5كاتى دياسيلشاو:  ة:                     وُا  باكطشِاوُذ و ثاُتايية ِسةُطييةكاْوُا

 
ةيةدا َ وُا  طوودى بةدةطتٔاتوو هة

ياسييةكاْ:  طوودة صُا
 ْ وُةسىبؤ ئةوةى قوتابييةكا ىٓ  ّ هة دةسِبشِِي يَِ ْ بتواُّ بةكاسى ٔب ّ و ثاػا اط ْ ِب و  ِسةُطةكا

يطاسكَيؼاَُيلى  ئاصاددا. كَيؼاُى ػَيوةو بابةتى فشةدؤس هةُ 
ةييةكاْ:  طوودة كاسًا

ْ و ثِشكشدُةوةى ثاُتايى. ّ بؤ كَيؼا يَِ ْ ِسةُط بةكاسٔب  بؤ ئةوةى قوتابييةكا
ييةكاْ:  طوودة ويزدُا

ْ و بةَٓيض اخى قوتابييةكاُذا.طةػةثَيذا اطى هةُ  ةطتى دواُِ  كشدُىٓ 
 

ظتة ثَيؼةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 فَيشكشدُى ثَيؼوةخت

ة بذةُةوة: َ ثشطياسُا ّ وةآلًى ئة ْ بتوُا  ثَيويظتة قوتابييةكا
 ؟صؤس دواْ و طةسُر ِساكَيؼةِسةُطة  كاَالى تؤ  -1
 ثَيٍ بَوَيّ؟ئةو كةسةطتةو مشةكاُةى ِسةُطى ثَيذةكةْ، بياُزًَيشة، ياْ  -2

 
 بِشطةى خؤئاًادةكشدْ

ةيةو ئةَ كاسيطةسيية بةوهةطةس سةصو ئاسةصو ياِْسةُطةكاْ كاسيطةى طةوسة       ِذاَيٓ   ئاػلشا بة ىً 
ِذاَهةكاُةوة بةدةسدةكةوْ  ً ِذاَي ياْ دةكةْو دَهخؤػ ِسوخظاسي  ً صؤس ئاصاياُةو ضاوُةتشطاُة .

يطاسكَيؼاُذا ِسةُط دةت َيت هةُ  اطى طةوسة بة تابوؤكة ببةخؼَيتوُا َيضَيلى دواُِ َيت وٓ  يَِ ، بةكاسٔب
ةُذىَ  هةبةس ئةوة ةيةٓ  اكات، هةوُا ذاُ  َيوُا ِذاَهةوة دواُّ و دياواصيياْ هةُ  ٓةًوو ِسةُطةكاْ بةالىً 



48

 

 03 
 

ِذاَهةكة   ً يية، كة  ُ يؼاُةى ئةوة  ُ رت بَيت، بةآلَ ئةوة داس ِسةُطَيلى ثَى هة ِسةُطَيلى تش دوُا
ةطتى ِسةُطةكا وُةسيذآ  اُى ِسةُط هة كاسىٓ  ني. بةكاسٓيَِ ُى تش ِسةت دةكاتةوة، ياْ الى ثةطِذُ 

ةيى باؾ دةكات و اطى قوتابى بةَٓيض دةكات و ئاطتى كاسًا اى ثِشكشدُةوةى  دواتش دواُِ توُا
ضوُلة سِاطتةوخؤ دةكةوَيت، َيذْا و بيِيِى ثَيؽ ٓةطتى دةطتوثاُتايى تابوؤكاُى باؾ دةبَيت و 

اُةدا ئا بة ِسةُط كاس يَِ طتى كاَهى و تؤخى ِسةُطةكاْ دةكات و دةطتياْ هَيذةدات. قوتابى هةَ سِٓا
ةطت ذةكاتةوةو دياواصيياْ دةكات و ثاػاْ هة تةًةُةكاُى هَيل دواتشيذا ئةَ طةػةية بة ئاطاُىٓ 

ّ. ض ةَهلؼاْ بثَيذةكةي ى ِسةُطةكاْ دوُلة تا تةًةُى بةسةوٓ  ةطت بة دوُا ةكات و ضَيت باػرتٓ 
ةكَيؼاُى ثَيؽ دةكةوَيت و با اى طةػةى بيِيِى باػرت دةبَيت و ئاطتى ويَِ بةتةكاْ بة باػى توُا

ةُطاوَيلى باػة بؤ طوصاسػتلشدُى خؤيى. هَيلذيادةكاتةوة،   ئةًةؾٓ 
 

اطاُذُى ةكةوُ   يةكةى وُا
ةوةى كةسةطتةو مشةكاُةى هةطةس ضاو، )واتة ئةو ػَيوةو كةسةطتةكاُة  ِسووُاكى ِسةُط: تيؼلذُا

ى تيؼلى ِسووُاكى، ئةوا ِسةُطةكاْ بة ودةياْ بيِني، ِسو ةيةو بةٓؤى بةسكةوِت كةػَيلى ِسةُطيآْ 
ْ و ػتةكاْ بة ِسةُطاوِسةُطى دةبيِني(.  ثوةى دياواص دةسدةكةو

ةبةطتى دؤساودؤس كةسةطتةكاُى ِسةُطلشدْ: بشيتيية هة طرياوةى ِسةُطى ادةكشاوة بةً  . تايبةت ئًا
َ ِسةُطى داس، ثاطتيوى ضةوس ، ثاطتيوى وػم...ِس اديم، قةَهة ْ، وةن:ً   ةُطلشدُى ِسووة دياواصةكا
 

 ثالُى فَيشكاسى
ْ هة ِسَيطةى ضاالكييةوة. اُر: فَيشكشد  ئًا

ةى كشداسيذا. ْ هة وُا  ضاالكى: دَيبةدَيلشد
ة  ةُطاوُا  َٓ ّ، ثَيويظتة ئة ْ دَيبةدَى بلةي اجنى ثالُةكةًا ة بةس:بؤ ئةوةى ئًا  بطشِي

( كةطى و ئةَ 6تا  4ًاًؤطتا قوتابييةكاْ دابةؾ دةكات بؤ ضةُذ كؤًةَهةيةكى ) -1
، كةوضلى يةكباس، (1 -2وَيِةى ) ِسةُطى ئةكشيويمكةسةطتاُةؾ ئاًادة دةكات: 

 غةصى طجى، ياْ كاستؤُى طجى، ضِطاَي، فَوضةى ُةسَ.كا
هةطةس قاثى يةكباس  ًاًؤطتا بؤ ٓةس كؤًةَهةيةن كةًَيم هة ِسةُطى ئةكشيويم -2

ِسةُطةكة ٓةَهذةطشْ و دةيلَيؼّ بة  ضِطاَيسٍِؤدةكات و ثاػاْ قوتابييةكاْ بة 
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كاغةصةكةدا، بةآلَ بةػَيوةيةكى ُةسَ و ِسَيلوثَيم، تا وَيِةو ػَيوةى طوَهَيم، ياْ 
 ( دا دياسة.2 -2دسةختَيم بلَيؼّ، ٓةسوةن هة وَيِةى )

ًاًؤطتادا كاسى خؤياْ بة ئاصادى ئةجناَ هةرَيش ضاودَيشى دواتش قوتابييةكاْ  -3
 (.3 -2وَيِةى )دةدةْ. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

ةى )                         ةى )2 -2ويَِ  (1 -2(                                                       ويَِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةى )      َ دةدات3 -2ويَِ وُةسى ئةجنا  ( قوتابييةكة بة ئاصادى كاسىٓ 
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َ ضاالكيية:  طشُطى ئة
قوتابييةكاْ دةبِة دسَيزة ثَيذةسى ئةو كاساُةى، كة هة ِسابشدوودا ئةجناًياْ داوة،  -1

واتة كاسةكاُياْ، دواتش ئةصًووُياْ بةسةو ٓةَهلؼاْ دةضَيت و ئاطتى ٓوُةسياْ 
 بةسص دةبَيت.

وةن  ،تشطياْ هةكاسى ٓوُةسى ُاًَيَِى ثاػاْقوتابييةكاْ، وةن ضاالكظظةن  -2
دةكةْ و ئاطتى دواُِاطياْ بةسص دةبَيتةوة. ئةَ ئاطت ٓوُةسًةُذ ِسةفتاس

بةسصييةؾ بة ِسووُى هة ِسةفتاسةكاُياُذا ِسةُط دةداتةوةو ػَيواصى طفتوطؤو 
داُوطتاُياْ هةطةَي يةكرتى طؤِساُى بةطةسدادَيت. واتة صًاُى ٓوُةسيياْ طةػة 

ؤية ثَيويظتة ًاًؤطتا ٓةًيؼة بة دةكات و وػةو دةطتةوارةى ُوَى فَيشدةبّ. ب
صًاُى ٓوُةسى طفتوطؤ هةطةَي قوتابييةكاُذا بلات و ًاًةَهةكشدُى ًاًةَهةكشدَُيلى 

 اس بلات.توةن ًاًؤطتاو قوتابى ِسةف ،ت، ُةنبَي و ٓاوِسَيياُة ٓوُةسًةُذاُة
قوتابييةكاْ ئةجناًى كاسو بةسٓةًى ٓوُةسى خؤياْ دةبيِِةوة، بةًةؾ ٓةطت  -3

سَيت. ذةدًاًؤطتاكةياُةوة طشُطياْ ثَيساًؤؾ ُةكشاوْ و هةاليةْ دةكةْ فة
ُى خؤياْ دةكةْ و ٓةطت بة دَهِيابووُى وكةواتة قوتابييةكاْ ٓةطت بة بو

 .ةوةو ئاطتى بةخؤصاُيياْ بةسص دةبَيتصؤستش دةكةْ هةاليةْ ًاًؤطتاكةياُةوة
ئاطتى بةخؤصاُى ، ضوُلة ‹‹ًّ دةتوامن، ًّ دةصامن››واَُيت بَوَيت: تقوتابى دة -4

ُى وطةػةى كشدووةو تواُظتة خؤييةكاُى خؤى دةصاَُيت و ثاػاْ ٓةطت بة بو
 خؤى دةكات.

 
َ قؤُاغةدا: ئةسكىطشُطى   ًاًؤطتا هة

اًؤطتا بةٓيض ػَي       ةكاتثَيويظتةً  ؤؾُ  كة قوتابييةكاْ  ،بةوةى وةيةن قوتابييةكاْ فةسًا
،ّ ِذاَهةكاْ  دةصاُّ و دةتوُا  ً ؤطتاوة ًا  ً ؤػلشدَُيم هة اليةْ ةس فةسًا  ٓ ى ضوُلة ِسوودُا

َ، ضوُلة  ة، كة دةخاتةوة ضواسطؤػةى يةكة يياْ ِسوو هة ئةوة بضُا قوتابييةكاْ ئاطتى بةخؤصُا
ةتشطى و دواتش  ةوةكضى دةكات  ً ذا كاسةكةت دةخةيتة بةس ةًوو ثِشؤطةكة، ِئ  ٓ و بةًةؾ

ةَهة بلةيت و صيادةِسةوى هة بؤية ثَي. ضاكلشدُةوةى ئةطتةًة ًا  ً ويظتة بة وسياييةوة
ْ و طفتوطؤكشدُذا  .ُةكةيت ِسةفتاسكشدُذ
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 :1ضاالكى 
 ْ ةيى: قوتابييةكا ةى )بةسدى قةباسة دياواص كاسًا ْ. ويَِ  (.4 -2بة ِسةُطى ئةكشيويم ِسةُط دةكة

بضووكى دياواص،  ًاًؤطتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات، ضةُذ بةسدَيلى قةباسة -1
 دواى ػؤسدُةوةى هةطةَي خؤياْ بَٔيِّ بؤ قوتاخباُة.

 ضاوى دةطتلشد و و ثاهَيت و ًاًؤطتا ِسةُطى ئةكشيويلى ِسةُطاوةِسةُط و فَوضة -2
 طفشةى يةكباس ئاًادة دةكات بؤ كاسكشدْ.

تا طَى ِسةُط ٓةَهبزَيشْ، بةًةبةطتى ئةجناًذاُى كاسة  ،ثَيويظتة قوتابييةكاْ يةن -3
بتواُّ بة ئاطاُى  بؤ ئةوةىهة طَى ِسةُط صياتش بةكاس بَٔيِّ،  ُابَيتٓوُةسييةكة. 

 كؤُرِتؤَهى كاسة ٓوُةسييةكة بلةْ.
ًةبةطتى صاُني و ػَيواصى كاسكشدْ.  ًاًؤطتا قوتابييةكاْ ئاِساطتة دةكات بة -4

ًاًؤطتا بة قوتابييةكاْ دةَهَيت بةسدةكاُتاْ ئاًادةبلةْ بؤ ِسةُطلشدْ، ثاػاْ 
ةُطى طةسةكى، دواتش وَيِةى دةَ و ضاوى هةطةس بلَيؼّ، دواى وػلبووُةوةى ِس
 ( دا دياسة.4 -2وةن ئةوةى هة وَيِةى )

ثَيويظتة ًاًؤطتا قوتابييةكاْ ئاطاداسبلاتةوة هة ثاكوخاوَيّ ِساطشتِى كاسة  -5
 .اُى ئةَ كاسة هة ثان ِساطشتِيذايةٓوُةسييةكة، ضوُلة بةٓاى دو

دواى كاس، ًاًؤطتا كاسة   -6
كؤدةكاتةوةو  ٓوُةسييةكاْ

 بؤ ًاوةيةكى كوست دواتش
هةطةس طةكؤى ثةجنةسةكة 

ياْ دةخات، تا بةباػى ٓةَه
، ثاػاْ كؤياْ وػم ببِةوة

دةكاتةوة، تا كاتى منايؽ، 
بةسدةواَ هةبةس ٓةتاو ُابَيت 

ضوُلة دابِشَيت،
 كاَي دةبِةوة.ِسةُطةكاُياْ 

 ذ منووُةيةن هة بةسدى ِسةُطلشاوضةُ (4 -2وَيِةى )                                     
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 :2ضاالكى 
ةيى:   .ى ضةوسبة ِسةُطى ثاطتيو كيؼشاوٓةَهلؤَهني هةطةس تابوؤى كاسًا

بؤ ئةجناًذاُى ئةَ ضاالكيية ثَيويظتٌاْ بةَ كةسةطتاُة دةبَيت: ثاطتيوى ضةوس،  -1
 .، ياْ كاستؤْضيولةى داْ ثاكلشدُةوة، هةصطةى كاغةص، كاغةصى طجى

ي وَيِةكَيؼاُةكةياْ بة هةصطةى كاغةصى هةطةس قوتابييةكاْ كاغةص ثَيويظتة -2
 .، تا ُةدوَهَيت و السة الس ُةكاتًَيضةكة طري بلةْ

دَهى خؤياْ ِسةُطةكاْ هةطةس كاغةصةكة  قوتابييةكاْ بةهة ٓةُطاوى دووةًذا  -3
 .دادةَُيّ )ِسةُطاوِسةُط(

ِسةُطى ِسةؾ هة طةس دواى ئةوةى هة داُاُى ِسةُطةكاْ دةبيِةوة، ثَيويظتة  -4
ِسووثؤػى ِسةُطةكاُى تش دابَِيني، بةآلَ ثَيويظتة هةَ ضيِةدا بة ُةسًى ًاًةَهة 

 بلةيّ، ضوُلة هةواُةية توَيزاَهى ِسةُطاكاُى تش ٓةَهبطشَيت.
هة قؤُاغى كؤتاييذا ًاًؤطتا قوتابييةكاْ ئاِساطتة دةكات، كة بة ضيوةكةى داْ  -5

كة خؤياْ ًةبةطتيياُة وَيِة بلَيؼّ  ،وةيةىثاكشدُةوة بة َٓيواػى و بةو ػَي
هةطةس ِسووة ِسةػةكة. دواى ِسُيِى ِسووة ِسةػةكة دةبيِني ِسةُطةكاُى تش 

 -2ٓةسوةن هة وَيِةى ) ،بةدةسدةكةوْ و ئةو ػَيوةيةى ًةبةطتٌاُة دةسدةضَيت
 ‹َيؼاّْ بؤ كيبابةتَيلى ثَيؼوةختة ٓةَهذةبزَيش› ( دا دةبيِشَيت.5

قوتابييةكة ٓةَهةػى كشد، بةآلَ هة دواييذا فَيشدةبَيت، كة  ئةطةس هة كؤتاييذا  -6
كاسَيلى ٓوُةسى هةَ ػَيوةية ثَيويظتى بة ثؼوودسَيزى و ئاساًطشتّ ٓةية، تا 

 دواْ و ِسَيم دةسبضَيت.
ْ بجشطة، هة قوتابييةكا  -7

ئَيظتا ٓةطت بةضى 
 ؟دةكةْ؟ ضى دةبيِّ

     
ةى )                    (5 -2ويَِ

 تابوؤى    ٓةَهلؤَهني هةطةس            
ادةكشاو بة         ِسةُطى ثاطتيى.ئًا
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 :3ضاالكى 
ادة دةكات، وةن: ِسةُطى ئةكشيويم،        ؤطتا كةسةطتةو ثَيذاويظتييةكاُى ِسةُطلاسى ئًا ًًا

ْ، ياْ كاغةصى طجى هة دؤسى ) ْ، دةطتلَيؼى يةكباس، طفشةى 71×111ياْ  A3كاستؤ يضَهذا  ً،)ٍ ط
ؤطتا قوتابييةكاْ هة ػَيوةى كؤًةَهةى )، دةطتلَيؼى يةكباسيةكباس ًا  ً ( كةطى 6تا  4. ثاػاْ

ؤطتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات  سَِيلذةخات ًا  ً.ْ و دواتش قوتابييةكاْ ئاسِاطتة دةكات بؤ كاسكشد
ةس كؤًةَهةيةن ضةُذ ِسةُطَيم هةطةس كاغةصةكةياْ  ى يةكباسدةطتلَيؼ  ٓ هة دةطت بلةْ و دواتش

ْ. بةٓؤى  شاوةكا ةسَ بيلَيؼّ بةطةس ِسةُطة دُا ةسَُ  ةوا تَيبلةْ وُ  ةكةيآْ  يضَهذُا ّ، ثاػاًْ  َي داِب
ةى ) ّ. ويَِ ةكةوة ِسةُطةكْا تَيلذةضِشريَّ و تَيلةَي بةيةن دةب يضَهذُا (. بةَ ضاالكيية 6 -2ثاَهةثةطتؤىً 

ِاطى و ئاطتى بيِيِيْا طةػة دةكات، ضوُلة  ةطتى دوُا  ٓ ِابوو، ضةُذ قوتابييةكْا دطة هةو ِسةُطةى داي
ةوة.   ذا دةطةسَِيت و ثشطياس دةكات هة باسةيُا ُاوةكةيُا وَيى تشيؽ دةدؤصَيتةوةو بةدواى   ِسةُطَيلىُ 

 

ةى )          ةى )(                           7 -2ويَِ ْ هة كَيؼاُى تابوؤدا.( 6 -2ويَِ يضَهذا اُىً   بةكاسٓيَِ
 

ةًاْ ضاالكى طةسةوة، بةآلَ بة تةكِيلَيلى دياواصتش ٓةسهةو ضواسضَيوةيةدا       َيتٓ  ؤطتا دةتوُا ًًا
َيت بؤ بآلوة ثَيلشدُى ِسةُطة  يضَهذْا )تريؤن( بةكاس دةٓيَِ بة قوتابييةكاْ دووباسة بلاتةوة. هةبشىً 

.ْ شاوةكا ةى ) دُا ة، كة ثَيويظتة صؤس بة ئةوةى هَيشةدا بؤ قوتابييةكاْ صؤس طشُطة ئةوةي (.7 -2ويَِ
وُةسييةكة  ةس ثةهة كشدَُيم كاسةٓ  ْ، ضوُلةٓ  وُةسييةكة ئةجناَ بذةْ و ثةهة ُةكة ُةسًوُياُى كاسةٓ 

ْ تَيلذةدات. ى ِسةُطةكا  ثيع دةكات و ػَيوةى دوُا
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 :4ضاالكى 
ؤطتا قوتابييةكاْ دةخاتة كؤًةَهةى )       َيٌِى 4تا  2ًًا ( كةطى، تا ئةَ ضاالكيية بة وسدى وٓ 

ْ. كةسةطتةى ثَيويظت بشيتيية هة: ِسةُطى ئةكشيويم، ياْ ِسةُطى ِسؤُى، كاغةصى طجى،  ئةجنَا بذة
الن.  (، دةطتلَيؼى يةكباس، فَوضة ياْ تريؤكى بضوون، بؤيةىA3ياْ  A4ياْ كاستؤُى دؤسى )

ّ، كة خؤياْ سةصى  ةس ػَيوةيةن بلَيؼ ةىٓ  ؤطتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات بة بؤيةى )الن( ويَِ ًًا
ةوَهبذةْ كاسى ضشِتشو  ةكة طادةو طاكاسبَيت باػرتة، دواتش بآ  ْ، بةآلَ ئةطةس طةسةتا ويَِ ثَيذةكة

ةى ) ةسوةن هة ويَِ  ٓ ،ّ ةُطاوةكاُى كاسكشدْ ديا8 -2ئاَهؤصتش بلَيؼ  ٓ سة. دواى ئةوةى الكةكة ( دا
ة كَيؼشاوةكة دةكةْ ووػم دةبَيتةوة قوتابييةكاْ بة ِسةُطى ئةكشيويم، ياْ ِسةُطى ِسؤُى ِسو ثؤػى ويَِ

ةسدة، كة دةبَيت كاسةكة ثوخت و ثان بَيت  ًَ ةبةطتياُة، بةآل  ًْ ى بةو ِسةُطةى خؤيا ، تا ئاطتى دوُا
ةدات  ُ ان دةخةُة طةس كاغةصة ِسةُط كشاوةكة، ، ثاػاْ قوتابييةكاْ كاغةصَيلى طجى ثهةدةطت

ةسدوو كاغةصةكة هة سَِيطةى تريؤكةوة، ئةوا كاسةكة هةبةسى دةطريَيتةوةو  بةٓؤى فؼاس خظتِةطةسٓ 
.ْ ْ دةسدةكةو ْ صؤس دوا ؤُؤتايح(. ػوَيِة بةسصةكا  بةَ ػَيواصى كاسكشدُةؾ دةطوتشَيت ً)

ْ باػرت دةتواُّ كاس ب      َ ضاالكييةدا قوتابييةكا ْ و هة وىَ دةضَيتة بةوةؾ ة ِسةُط بلة ئةصًووَُيلىُ 
َ بذةْ. ايابرت ئةجنا ْ كاسى دياواصتشوُ  ةوَهذةدة ذةدآ  ْ و هة ئاِي  طةس خةسًاُةى بريؤكةكاُيا

َيت تاقيلشدُةوةيةن هةبةسضاوى قوتابييةكاْ ئةجنَا بذات، بؤ ئةوًةبةطتةؾ  ؤطتا دةتوُا ًا طةسةتاً 
ةبةطتى كاسةكة ِسووْ و ئاػلشا  ً ةكةتا ة ئاسِاطتة ػبَيت. هة كؤتايى وُا ؤطتا ئةَ ثشطياسُا ًا  ً ذا

ْ دةكات:  قوتابييةكا
 ٓةطت بةضى دةكةْ؟ -1
 بيِى؟ اْضيت -2

دواتش بواس بة قوتابييةكاْ بذة، تا هةباسةى 
ّ و با ئةوةؾ خبةُة ِسوو،  ْ بذوَي كاسةكةيا
كة ضؤْ بريياْ هةو بريؤكةية كشدةوة 

ةبةطت كاسةكةى خؤياُة(. (ً 
وَيرت ئةجناَ هة ›  ُ ةكاُى تشدا كاسى وُا

                   .‹دةدةيّ
ةى )                                     (8 -2ويَِ
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 :5ضاالكى 
ادة بلات، وةن: ِسةُطى ػةسبةت        ؤطتا بؤ ئةَ ضاالكيية كؤًةَهَيم كةسةطتة ئًا ًا  ً ثَيويظتة

ى، طشُر )طشجنى ، )تؤصى ػةسبةت(، ِسةُطى ئاوى )ػى، ياْ تيوخ( ُيؼاطتةى طةمنةػًا
)ْ ةوَهذةدات  A4، كاغةص، ياْ كاستؤُى طجى دؤسى )ياْ تشوًجا ،دةسصيوَيذا ؤطتا ثَيؼلاسٓ  ًا  ً.)

و ضؤْ دةطتجَيبلةْ؟ هة  ا بذات و ثَيياْ بَوَيت ضؤْ بلةْبريؤكةى كاسكشدُةكة بةطوَيى قوتابييةكاُذ
ةس  يؼاطتةكة تَيلةَي دةكات هة قاثَيلى يةكباسدا،ٓ  اًؤطتا ِسةُطة تؤصةكة هةطةَيُ  ةُطاوداً  يةكةَٓ 

ادة دةكشَيت. ثَيويظتة اوػَيوةى ػوةيةكى كةًَيم خةطت بطريَيتةوة  ِسةُطة و بةديا ئًا ِسةُطةكآْ 
ة صؤس ػى و ُة او طشجنةكةيَِتوُذ( بَيت. ئةَ ِسةُطاُة دةخشصؤس  ُ) َيواػى ، ياْ تشوًجاكةةُ  و بةٓ 
ةى )ياسى ثَيذةكشَيت  (. دواى 9 -2هةطةس كاغةصةكة بةو ػَيوةيةى كة قوتابييةكة دةيةوَيت. ويَِ

ْ، ثَيويظتة هة كاسةكة بطةسَِيّتةواو ب كاسَيلى ، تا وػم دةبَيتةوة، ثاػاْ قوتابييةكة دةبيَِيت ض وو
ذاوة؟ وُةسى ئةجنًا ىٓ     دوُا

 ( وَيِةكَيؼاْ بة تشوًجا9 -2ِةى ))وَي
َيت دواى ئةوةى ضاالكييةكة تةواو         ؤطتا دةتوُا ًًا

ايوؤُى )طويظاْ َيت و ثَيؽ ئةوةى كاسة  دةبَيتُ  يَِ ( بةكاس ٔب
وَيرتدا بيخاتة طةس  ٓوُةسييةكة وػم بَيتةوة، ياْ هة كاسَيلىُ 

ياْ بة دةطت  ِسةُطةكاْ و ثاػاْ بة تريؤن، ياْ بة ِسؤَهة،
ةى )ِسةُطةكاْ ثاْ بلاتة ( دياسة. 11 -2وة، وةن هة ويَِ

ذا قوتابييةكاْ ضَيز هةَ ضاالكيية وةسدة ْ، ِئ ٓةطت طش
بيِى ى بةخؤػ ْ.و دوُا ةى )                                    كاسةكة دةكة ؤُؤتايح11 -2ويَِ  ( كاسىً 



56

 

 43 
 

اَهةوة(: 6ضاالكى   )ضاالكىً 
ؤطتا داوا       يطاس بلَيؼّ بة ػَيواصى )خاَهةكوتة( ًًا اَهةوة يةنُ  هة  (*)هة قوتابييةكاْ دةكات هةً 

اديم  ً اُى ِسةُطى ِسةُطى داس. قوتابييةكة طةسةتا ثَيويظتة ضةُذ ، ياْ قةَهةَ سَِيطةى بةكاسٓيَِ
ةُطاوةكاُى كاسكشدْ هة اليةْ   ٓ اًؤطتاوة ببيَِيت، ثاػاْ  ً ةيةكى منووُة ئاطا هة اليةْ ويَِ

ْ دةكشَيتةوة:ًا ْ ِسوو  ًؤطتاوة بؤ قوتابييةكا
يطاسةكة بة قةَهةَ ِسةطاغ بلَيؼَيت، ثاػاْ بةو ِسةُطةى خؤى  بة كاَهى طةسةتا ثَيويظتة قوتابييةكةُ 
دةبَيت قوتابييةكاْ ئاطاداس بلشَيِةوة بةآلَ ًةبةطتييةتى ِسةُطى دةكات بة ػَيوةى خاَهةكوتة. 

ةسَ و  ؤى هةوةى، كة ثَيويظتة بةُ  ةَهة كاسكشدَُيم دةبَيتةٓ  ةسٓ  ْ، ضوُلةٓ  ُياُى كاسةكة ئةجناَ بذة
ةى ) ى كاسةكة. ويَِ  (.12 -2( و )11 -2تَيلذُا

ةى )                      ةى )11 -2ويَِ  (        12 -2(                                                    ويَِ
 

اُى داوا هة قوتابييةكاْ  بلة هة ِس       َيطةى تشوًجا، ياْ دُا
دَهؤثة دَهؤثة ِسةُط هةطةس كاغةصى طجى و ثاػاْ )فوو( هة 

ّ، بةآلَ ثَيويظتة بلةْ ِسةُطةكاْ ، دواتش بضاُّ ضى دةبيِ
ْ، تا كاسة  َيواػى ئةَ كاسة ئةجنَا بذة بة وسيايى و بةٓ 

َيتةوة، وةن وَيِةى )   (.13 -2ٓوُةسييةكة بة ثاكى مبيَِ
ةى )                                                                                                  (13 -2ويَِ

طويضى  تنقيطخاهَةكوتة: هة بشى وػةى عةسةبى ))*( ُبةس وػةى ئِي ٓاتووةو هةبةسا ُةسى ػَيوةكاسيذا،  (Dotting)( بةكاس ٓو ُشاوة. هة  دا
ٓاتووة. ِةوة  ى، كة هة خايَ كوتي ذ صُا َ بة ثةطُة َ كاسة )خاهَةكوتة( ّ وػة، بؤ ئة  باػرتي
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 ٓةَهظةُطاُذْ
ْ هة كاتى دَيبةدَيلشدُذا. ةَهظةُطاُذ اُر:ٓ   ئًا

.)ْ ةَهظةُطاُذْ: بةخؤداضووُةوة )خؤٓةَهظةُطاُذ شاصىٓ   ئًا
ى فَيشكاسى:  ، بة كةُةوةدةثِش  ثاُتاييةكاْ بة كَيؼاُى ػَيوةى دؤساودؤس قوتابييةكاْئةجنًا

اُى كةسةطتةو ِسةُطى دياواص.   بةكاسٓيَِ
ْ هةكاتى دَيبةدَيلشدُذا رًاسة ةيةكى دياسيلشاو بؤ تَيبيِيلشد  ُةخَيش بةَهَى ثَيوُا

َ و كةسةطتةكاُى ِسةُطلشدُيؽ دةُاطٍ. 1 اُاى ِسةُط تَيذةطة    هةً 
َيوْا كةسةطتةكاُى ِسةُطلشدُذا بلةَ.دةتوامن دياواصى  2    هةُ 
ٍ هة سَِيطةى بؤ دةسبشِيّ دةتوامن  3 يَِ ػَيواصى دياواص بةكاسٔب

 ِسةُطلشدُةوة.
  

4  .َ اوسَِيلامن دةكة اوكاسىٓ     هة كاتى كاسكشدُذآ 
َ.  (بةسد)دةتوامن  5 وُةسى هَيذسوطت بلة ىٓ  َ و ػتَيلى دوُا    ِسةُط بلة
وُةسى.دةتوامن فَوضة  6 ىٓ  ٍ، بؤ كَيؼاُى تابوؤيةكى دوُا يَِ    بةكاسٔب
ٍ، بؤ طوصاسػتلشدْ هة ِسَيطةى  7 يَِ دةتوامن سَِيطةى دياواص بةكاسٔب

ايوؤُى طويظاْ. اُى ِسةُط وُ   بةكاسٓيَِ
  

وُةسى  8  ٓ يطاسكَيؼاْ و ِسةُطلشدُذا بةػَيوةيةكى  ُ ػَيوةو هةكاتى
  .َ ْ دابةؾ دةكة  ثَيلٔاتةكا

  

َ سِادةطشَ. 9 لاسةكة ْ ػويَِ َ، ثاػا ى تابوؤكة    ثاكوخاويَِ
 

ةَهظةُطاُذُذا ِسةضاوى دياواصى تاكايةتى قوتابييةكاْ بلات،         ٓ ؤطتا هة كاتى ًا  ً ثَيويظتة
اى هةػةكياْ  ةُذَيلى تشيؽ توُا ةُذَيم هة قوتابييةكاْ ئةصًووُياْ صؤستشةوٓ  ةضَيتٓ  ضوُلة بريتُ 

اى عةقَوياْ ك ظتييةوة ثَيويظتة ثَيؽ توُا ةوة. ئةًةؾ هة ِسووى صُا ةوتؤتةوة، ياْ بة ثَيضةوُا
يية بة   ُ وُةسى  ٓ ةبةطتى طةسةكيٌاْ فَيشكشدُى كاسى  ً ّ، ضوُلة اجنةكةًاْ بلةي ِسةضاوى ئًا
ّ، ثاػاْ  ةيياْ بةسةو ثَيؼةوة بةسي اطى و كاسًا ةبةطتٌاُة ئاطتى دواُِ  ً ذةى يَِ  ٓ ،ْ ًِذاَهةكا

 ْ ْ قوتابييةكا ْ ئاسةصوو دواتش ٓةطت دةكة ْ دةكةْ.ى فَيشوخؤيا  بوو
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 طَييةَواُةى 
يطاسكَيؼاْ. وُةسى  بةُ  ىٓ   تةوةس: دةسبشِِي

      ْ ْ ِسةُطةكا َيوا ةِسةتى                  بابةت:  ثةيوةُذىُ   ثؤي: طَييةًى ِب
ة                    3كاتى دياسيلشاو:  ة: ثاُتايية ِسةُطييةكاْ                    وُا  )منووُةى بةسدةطتة(  وُا

 
ةيةدا َ وُا  طوودى بةدةطتٔاتوو هة

ياسييةكاْ:  اطّ و بيبةطتِةوة بة طوودة صُا بؤ ئةوةى قوتابييةكاْ ِسةُطة طشوػتييةكاْ ِب
 طشوػتةوة.

ةييةكاْ:  ْ طوودة كاسًا ةى ئةو بةسدو ػَيوة بةسدياُة بلَيؼِةوةو ِسةُطيا ْ ويَِ  بلةْ.قوتابييةكا
ييةكاْ:  ى ِسةُطى طشوػتى بطشَيت.    طوودة ويزدُا  بؤ ئةوةى قوتابى ِسَيض هة دوُا

 

ظتة ثَيؼةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 فَيشكشدُى ثَيؼوةخت

َ ثشطياسة بذةُةوة ْ وةآلًى ئة  :هة سَِيطةى كاسكشدُةوة ثَيويظتة قوتابييةكا
ةو ئةو قةَهةَ ِسةطاغ كَيؼاوياُ هة َُيواْ ئةو تابوؤيةى، كة بة دياواصى بلةْ -

 ة.ابوؤيةى بة ِسةُطاوِسةُطى كَيؼاوياُت

 بِشطةى خؤئاًادةكشدْ
وُةسًةُذ        ٓ ةى، كة ٓةًيؼة ى ػَيوةكاس ُاُيطاسكَيؼاُى طشوػت يةكَيلة هةو كاسة بةسبآلوُا

ى دةدةْ او طشوػتذا، بة ئةجنًا ةًو هةُ  ضيم بوُةوةو ئاوَيتةبووْ هةُاو ئةوٓ  و ِسةُطةى ًةبةطتىُ 
َيت  ْ، ئةوا بةسضاويؼيطشوػت بةسٓةًى دةٓيَِ ييا ييةكةى وَيشِاى طةسطًا اْ ِسووْ و و بة دوُا

ى ػَيوةكاس، كات و ضَيز هة ِسةُطةكاْ وةسدةطشطةؾ دة وُةسًةُذُا ةس هةبةس ئةوةػة صؤسبةىٓ   ٓ .ْ
لاسي ؤكاسةكةػى ئةو طؤسُِا ةُاطشاو ضةُذيّ تابوؤى طشوػتياْ كَيؼاوة،ٓ  ةية، ُاطشاووُ  ية بةسدةوًا

ةًاْ ػوَيّ و دَيطةية، بةآلَ هةٓةس   ٓ كة طشوػت هة ضواس وةسصى طاَهذا بةطةسيذادَيت، ضوُلة
ْ دةكات وةسصَيلذا ِسةُطَيم دةثؤػَيت  .و بة ػَيوةيةن دةسدةكةوَيت و طةسطامما
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ةكَيؼاُى بةسدو تاوَيشةكاْ بةػَيلة َيَى و ثاُتايى فشة ِسةُطى  هة ويَِ ةكَيؼاُى طشوػت، ضوُلةٓ  ويَِ
لاسيية ديؤهؤدييةكاُ كاتى صؤسو تَيذايةو بةٓؤى ، بؤية ئةطةس بةَ ِسةُط و ػَيوةياْ طؤسِاوة ةوةطؤسُِا

او طشوػت و دةطت هة كةسةطتةو مشػَيوةية قوتابييةكاْ بةسيت اوطشوػت بذةْ، ةُ  ةكةكاُىُ 
ييةكةى تَيذةطةْ و بة بَى ئةوا هَيشةوة قوتابييةكاْ ب ييةوة هة طشوػت دةِسواُّ و هة دوُا ة طةسطًا

ةضَيت كوسدطتاْ بة ػاخ و طشدو تةثؤَه ْ. بريتُ  اكة ةو طشوػتَيلى بةٓا طةيشىُ  لةكاُييةوة دوُا
ةس ضواس وةسصى طاَهذا.دَهطري  ٓ ةية هة  ٓ ييةو  ى ةكة هةو دوُا  ً كةواتة قوتابييةكاُيؽ بَيبةؾ

ْ.طةػتَيلى كوست طاص  ْ، كة تؤ بؤت باطلشدوو يية بلة ةطت بةو دوُا ضيلةوةٓ   بلة، تا هةُ 
 

 بةطةس بشدُى كاتَيلى خؤؾ
ةى ) ،ثَيؼلاس       ةيةكى ِسووُلاسى ثيؼاُى قوتابييةكاْ بذة، ويَِ (. 2 -3( و )1 -3ضةُذ ويَِ

ةبةطتت تَيذةطةْ. ة ِسووُلاسييةكةوة هةً  ْ هة ِسَيطةى ويَِ  قوتابييةكا

ةى )       ةى )    سِةُطاوِسةُط              ( بةسدَيلى 2 -3ويَِ  ِسةُطني ػةثؤالوى ( ػاخَيلى1 -3ويَِ
اطاُذُى: ةكةوُ   يةكةى وُا

ةيةو ثَيلذَيّدميةُةى، كة هة  وبشيتيية هةدميةُى طشوػتى:        ضًى خان  طشوػتذآ  هة بةسصى وُ 
ةًوو دؤسو ػَيوة ةى هة و ثاُتايية ئاوي و طةوصاييةكاْ بةٓ  ذةوةسُا ةًوو ئةو صِي كاُييةوة، هةطةَيٓ 

 طةسى دةريّ.
بيِني و ئَيٌةؾ دووباسةى يبشيتيية هةو ِسةُطةى، كة هةطشوػتذا دةِسةُطى طشوػتى:       

يِةوة هة تابوؤكامناُذا. بؤمنووُة ةوة، ياْ بةكاسى دةٓيَِ ئامساْ ػيِة، دسةختةكاْ طةوصْ،  :دةكةِي
ْ قاوةيى. ْ دووباسة دادةَُييِةوة.تابوؤكةدا هة ئَيٌةؾ  بةسدةكا ْ ِسةُط بؤ ػتةكا  ٓةًا
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 ثالُى فَيشكاسى
اُر:  ْ هةرَيش ضاودَيشى و بةئًا َيضا ؤطتا. سِٓا ًا  طةسثةسػتىً 

 بةدَيلشدُى كشداسى.دَيضاالكى: 
ة بةس: ة بطشِي ةُطاوُا  َٓ ّ، ثَيويظتة ئة َ بذةي َ كاسة ئةجنا  بؤئةوةى بة كشداسى ئة

بؤ  طةػتة، دا ئةَ قوتابييةكاْ طاص دةكات بؤ طشوػتُاو طةػتَيم بؤ  ًاًؤطتا -1
 بَيت، ياْ بؤ دةسةوةى قوتاخباُة. باخى قوتاخباُة

ًاًؤطتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات هة ِسَيطةى قةَهةَ ِسةطاطةوة وَيِةى ئةو  -2
ػَيوةو دميةُاُة بلَيؼِةوة، كة دةيبيِّ و ٓةطتى ثَيذةكةْ، بةآلَ بةوًةسدةى 

خةياَهى ػتة  ْ.))قوتابييةكاْ، وَيِةيةكىوُذ داُةطشُوكى قةَهةكةًة ت
وةكو خؤياْ بّ،  ،ٓةطتجَيلشاوةكاْ دةكَيؼِةوة، ُةن كت و ًت ٓةًوو دميةُةكة

 ضوُلة ئةوة ثَيويظت ُاكات((.
ًاًؤطتا كاتَيلى دياسيلشاو بؤ قوتابييةكاْ دياسى دةكات، تا كاسةكة تةواو   -3

 بلةْ.
 شاوةكة ِسةُط دةكةْ.بيِهةبةسدةطتياُذاية وَيِةوتابييةكاْ بةو ِسةُطةى ثاػاْ ق -4
 و ثَيويظتة ًاًؤطتاؾ هةطةَي قوتابييةكاْ كاس بلات، تا ئاطتى بةخؤصاُياْ صؤسبَيت -5

ًاًؤطتا هة ِسَيطةى ئةو وَيِةيةى، كة خؤى بؤ ئةو ًةبةطتةؾ ٓةطت بة ػادى بلةْ. 
ة، بؤ قوتابييةكاْ ِسووْ كَيؼاويةتى، ياْ وَيِةى يةكَيم هة قوتابييةكاْ، ئةَ ضةُذ خاَه

 دةكاتةوة:
يةكاْ طتوُيهة تابوؤكةدا َٓيَوة  - أ

ثيؼاُى قوتابييةكاْ دةدات، كة 
داسةكاُّ. ٓةسوةن هة وَيِةى 

                                           ( دياسة.3 -3)

ؤطتا ئةَ  هَيلبةطنت و ثَيلطشتّ: ًا  ً ثَيويظتة
ةًووْا ظت بؤٓ  ةى صُا ةية ببةطتَيتةوة بة وُا  ، 3وُا

                                 .َ ْ هة بةُذى يةكة ةى ) بابةتى: خاو و تاوَيشةكا  (3 -3ويَِ
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طةآلى داسةكاْ هة ِسَيطةى ِسةُطى  - ب
طةوصةوة دياسيذةكةيّ بة ضةُذ 

، دةُةخؼَيِشَيت وةػاُذَُيم
( دا 4 -3ِةى )ٓةسوةن هة وَي

 دياسة.

 
ةى )                                                                                                 (4 -3ويَِ

 
ثاُتايية فشةواُةكة، كة هة  - ت

صةوى و طشدةكاْ ثَيلٔاتووة، 
بة ِسةُطَيلى كاَهرت ِسووثؤؾ 
دةكةيّ، كة دياواصبَيت 

هة وَيِةى هةواُى تش. ٓةسوةن 
 ( دا دياسة.5 -3)

ةى )                                                                                               (5 -3ويَِ
ثاػاْ ًاًؤطتا تابوؤ  - خ

تةواوكشاوةكة بةدةطتةوة 
دةطشَيت و ثيؼاُى 
قوتابييةكاُى دةدات و َٓيَوة 
ئاطؤيى و طتووُييةكاْ بؤ 

، اْ ِسووُذةكاتةوةقوتابييةك
هةطةَي ِسةُطة كاَي و 

 (6 -3وَيِةى )                          (.6 -3. وَيِةى )تؤخةكاْ
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 خةياَهلاسى ضاالكي
ةيةكى طشوػتى كوسدطتاْ بلَيؼّ،  داوا هة قوتابييةكاْ بلة هة سَِيطةى خةياَهلشدُةوة ويَِ

ةياْ بيِيبَي ياْ كشدبَيت. ئةَ ضاالكيية بةوًةسدةى ثَيويظتة قوتابييةكاْ ئةو ػويَِ ت و طةسدُا
اى  ؤطتا توُا ًا  ً خةياَهلشدةو
 ْ خةياَهلشدُى قوتابييةكا
َيت، تا ض  تاقيذةكاتةوة، تا بضُا
ةيى و  ا كاسًا ئاطتَيم توُا
ريشييةكاُياْ طةػةى كشدووة، 

ةى ) ( 7 -3ٓةسوةن هة ويَِ
دةسدةكةوَيت. ثاػاْ بواس بؤ 

تا بة  ،قوتابييةكاْ بِشةخظَيِة
يةكى ئاصاد طفتوطؤ هةطةس ػَيوة

ذا هةطةس ػَيواصى كاسكشدُةكة ب ةكة، ِئ ْ هةطةَي يةكرتيذا.       ػويَِ ةى )   لة  (7 -3ويَِ
 

َ ضاالكيية:  طوودة بةدةطتٔاتووةكاُى ئة
 ى خةياَهلشدُى قوتابييةكاْ فشةواْ دةكات.اتواُ -1
 دةضةطجَيَِى.ٓةطتلشدْ بة ػوَيِةكاْ باػرت هة ًَيؼم و يادطاسييةكاُيذا  -2
 بةخؤبووُى صؤس دةبَيت. ٓةطت بةخؤصاُى دةكات و ئاطتى ًتٌاُة -3
 طشُطى بة يادطاسى و بريةوةسى دةدات و فةساًؤػياْ ُاكات. -4
 ئاطتى بيِني و خةياَهلشدْ هَيلذةبةطتَيت و ثاػاْ ٓاوطةُطى دةكات. -5
وة ت ئةًِذاَي ضى دةصاَُي››ئةَ فةهظةفةية ثَيضةواُة دةكاتةوة، كة دةَهَيت:  -6

ًِذاَي ضى ››. ئَيظتا واى هَيذَيت، كة بَوَيني: ‹‹؟َيتدةكَيؼَيت، ُةن ضى دةبيِ
. ٓؤكاسةكةػى ئةوةية، كة ًِذاَي، ‹‹دةبيَِيت ئةوة دةكَيؼَيت، ُةن ضى دةصاَُيت

دةبةطتَيت.  ‹‹ضاوةكاُى››تا تةًةُى ٓةَهلؼَيت صياتش ثؼت بة ٓةطتى بيِيِني 
طةيؼتِى ًاطووهلة بضوون و طةوسةكاُى. ئةًةؾ دؤسَيلة هة ئةصًووُلشدْ و ثَي

هلة وٓةسوةٓا ًِذاَي هةَ تةًةُةدا ٓةوَهذةدات ٓاوطةُطى هةَُيواْ ًاطو
 بضووكةكاْ و ًاطووهلة طةوسةكاُذا دسوطت بلات.



63

 

 36 
 

 بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤؾ
وَيِةية ِسةُط بلةْ دوو ى خؤياْ، ئةَ وداوا هة قوتابييةكاْ بلة بة ئاسةصو      

و كةسةطتاُةى هةبةسدةطتياْ داية. ٓةسوةٓا قوتابييةكاْ طةسثؼم بةو ِسةُط 
 دةكةْ. سةصى ثَى، كة خؤياْ بؤ وَيِةكة بلة بة صيادكشدُى ٓةسػَيوةيةن
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 ٓةَهظةُطاُذْ
اُر:  ْ هة كاتى دَيبةدَيلشدُذا.ئًا  ٓةَهظةُطاُذ

ةَهظةُطاُذْ:  شاصىٓ   ضاودَيشيلشدُى قوتابييةكاْ. ئًا
ى فَيشكاسى:  ْ ئةجنًا ْ هة سَِيطةى طوصاسػت دةقوتابييةكا كَيؼاُى و  اييثاُتثِشكشدُةوةى  كة
اُى كةسةطتةو ِسةُطى دياواص. ػَيوةى دؤساودؤس  بة بةكاسٓيَِ

 
ْ هةكاتى دَيبةدَيلشدُذا رًاسة ةيةكى دياسيلشاو بؤ تَيبيِيلشد  ُةخَيش بةَهَى ثَيوُا

ْ.   اْقوتابييةك 1 ْ  تَيطةيؼتوو    هة واتاى ِسةُط و دميةُة طشوػتييةكا
َ ِسةطاغ  2 ْ بة قةَهة ةى دميةُة طشوػتييةكا ّ ويَِ ْ دةتوُا قوتابييةكا

 بلَيؼِةوة.
  

ّ بؤ كَيؼاُى  3 يَِ ّ كةسةطتةى ِسةُطلاسى بةكاسٔب ْ دةتوُا قوتابييةكا
اديم،  ْ. وةن: فَوضة، ػفشة، ثاهَيت،ً  قةَهةَ دميةُة طشوػتييةكا

 ِسةُطى داس، ئةكشيويم، تَيٌجشا...

  

4  ْ ّ، يا يَِ ْ دةسٔب ّ ِسةُط هة كةسةطتة طشوػتييةكا ْ دةتوُا قوتابييةكا
ى بةسد اسِِي ْ، وةنٓ  ْ طَودسوطت بلة  ى ِسةُطاوِسةُط.، يا

  

   دةطشتةوة. قوتابييةكاْ بة ئاطاُى ِسةُطةكاُياْ 5
اوكاسى  6  ْٓ ْ كشدووة.هةكاتى كاسكشدُذا قوتابييةكا    يةكرتيا
7  ْ ْ ػوَيِلاسةكةقوتابييةكا ى تابوؤكة، ثاػا ْ سِاطشتووةثاكوخاويَِ    .يا

 

ةَهظةُطاُذُة بؤ ًاًؤطتا:  َٓ  طشُطى ئة
 ذا.يتَيطةياُذُى قوتابييةكاُػَيواصى ًاًؤطتا تواُاى خؤى دةصاَُيت هة  -1
ئاطتى ريشى و صاُياسى ًاًؤطتا دةسدةكةوَيت، كة تا ض ئاطتَيم صاُياسييةكاُى  -2

 .بةكاسو كاسيطةسة
ًاًؤطتا ئاطتى تَيطةيؼتِى قوتابييةكاُى بؤ دةسدةكةوَيت و بةستةكى  -3

 صاُياسييةكاُيؼياْ دةصاَُيت.
 دابِشَيزَيتةوة.، ثالُةكةى داًاًؤطتا دةتواَُيت هةبةس ِسؤػِايى ئةَ ٓةَهظةُطاُذُة -4
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 تةوةسى دووةً
 
 
 

 Designٌةخصةطاصى   
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 .ٌةخصةطاصىتةوةس: 
ةخصةطاصىبابةت:    ثَيكّاتةكاٌىٌ 

.ُ ة تايبةمتةٌذةكا ُ دابةشكشاوُ بةطةس وٌا ةكا  كاتى دياسيكشاو: بةشة  وٌا
 

 Designٌةخصةطاصى   
، ضوٌكة بؤ قوتابييةكاُ س طشٌط و دَلخؤشكةسةكاُ دادةٌشَيَئةً تةوةسة بة يةكَيك لةتةوةسة صؤ      

و كاتَيكى خؤط بةطةسدةبةُ  طوودة و ئاساويياُ ثَيذةبةخصَيتو ئا قوتابييةكاُ دَلخؤط دةكات
ةووو ئةو دَلخؤشيية ِوٌةسى و بةسصكشدٌةوةى ئاطتى  ذا لةِسووى كاسىشلةطةَه يةكرتيذا. لةطةَهِ 

اطى قوتابييةكاٌذا او ئاطتى كاساوةيى قوتابييةكاُ دةسدةخات،  كاسيطةسى ،دواٌٍ دةبَيت و توٌا
ا  ئةوةى باشة باشرتى دةكات و ئةوةى الواصة ئاطتى وتىاٌة بةخؤبووٌى بؤدةطَيشَيتةوةو توٌا

ةى ةووو ئةً كاسٌا ئةجناوى  لة كؤتاييذا ييةكاُقوتاب ، كةكاساوةييةكاٌى بةسةو باشرت دةبات. لةطةَهِ 
،ُ ض وا دةدة ؤط وِ  اُ و خةياَلكشدُ لةِ  يٍَ اى دِا ى قوتابييةكاٌذا ضشؤ ثَيبكات و سدةكات توٌا

ى تةوةسى ثَيصووةو بؤبياخناتة ئاطتَيكى باآلوة. ئاواجنى ئةً تةوةسةط بؤ دسَيزةثَيذ  تةواوكشدٌى ٌا
 تَيذةكؤشىَ.  ثَيصووئاواجنةكاٌى 

وٌةس بة ئاطتَيلة      َ، تا واوؤطتاىِ  ةيةك دَيطريدةكةي  بكات كى باشةوة واوةَلةً تةوةسةدا ضةٌذ وٌا
ةكة ةكثاشاُ  دا ولةطةَه وٌا ةوةى لةطةَه قوتابييةكاُى ئاوادة بكات ةوٌا بة  بةوةبةطتى طوٍت

 لة ثؤلذا. شَيوةيةكى باط و طةسجنشِاكَيض
ةخصةطاصى بؤ قوتابى ثؤىل       وٌةسييةوة طشٌطىٌ  ني ئةوة بَمَيني، كة  لة ِسووىِ   بؤية لَيشةدا دةتوٌا

اطى قوتابييةكاُ باآل طَييةً صؤس طشٌطةو طوودى صؤس بة قوتابييةكاُ  دةطةيةٌَيت و ئاطتى دواٌٍ
وٌةسييةكاٌياٌذا بةئاشكشا دةسدةكةودةكات اطييةط لة كاسةِ  ى و ، ئةً ئاطتة دواٌٍ َيت. بؤية كاسصٌا
ُ يلَيّاتوو ضسى قوتابييةكا َيت خةياَه و بريوِ  ى واوؤطتا لَيشةدا ئاشكشا دةبَيت، كة تا ضةٌذ دةتوٌا

يََمكاسى وظو ةس بةشَيكة لة كاسىِ  ةخصةكَيصاٌيضِ  ة. كةواتةٌ  َيٍةسٌا وَى و دِا َيت بؤ بريؤكةىٌ  َليٍَ
يطاسكَيصاُ، بةآلً بة دؤسَيك و بة مشةكى تش. ب ؤية ثَيويظتة واوؤطتا، ثاشاُ قوتابييةكاُ بة وٌ 

 .ُ ً بذة شاو و سِاطت و دسوطت كاسةكة ئةجنا  شَيوةيةكى باوةِسثَيّيٍَ
ةكة ديٍَ ئةً ثالٌةط بة وٌةسى دابيٍكشدٌى يةكةكاٌى وٌا ةخصةطاصىِ  ة دى، ضوٌكة ثَيكّاتةكاٌىٌ 

َينَ، شَيوة و كةسةطتةى دياواص.  بشيتني لة: ِسةٌط،ِ 
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ا كاساوةييةكاٌياُ بةسص  قوتابييةكاُةيَ دواى خوَيٍذٌى ئةً تةوةسة ثَيصبيٍى دةك توٌا
َ، كة:  ببَيتةوةو بتوٌا

 َِيَمى طادة لة ِساصاٌذٌةوةى شَيوةكاٌذا بةكاسبَّيٍَ. بتواٌَ ٌيطاس بكَيصَ و -1
بتواٌَ ٌةخصةطاصى ئةجناً بذةُ بة َِيَمى ِسَيك و َِيَمى ٌاِسَيك و ثاشاُ  -2

فَيشى ٌةخصةطاصى و ِساصاٌذٌةوة دةبَ لةِسَيطةى بِشيَ و ِةسوةِا  ِسةٌطكشدٌى.
لَيكبةطنت و ِسةٌطكشدٌةوة، لة كؤتاييذا ضةٌذيَ شَيوةى ِةوةِسةٌط و دواُ 

 ذةَِيٍَ.وبةسِة
ضَيت و ئاطتَيكى ب، تا كاَلى و تؤخى بؤ دةسىبةكاسَِيٍاٌى تؤٌى يةك ِسةٌط -3

 دواٌٍاطى ثَيبذات.
ذاويظتى تش لة كاسى ِوٌةسيذا بةكاسبَّيٍَ و قوتابييةكاُ فَيشدةبَ كةسةطتةو ثَي -4

بةِؤى كؤكشدٌةوةى كةسةطتة بيطوجنَيٍَ لةطةَه شَيوة ِوٌةسييةكةدا. ِةسوةِا 
لة كاسَيكى ِوٌةسى دواٌذا،  ياُاوةكاُ و دووباسة بةكاسَِيٍاٌةوةفِشَيذس

 قوتابييةكاُ تَيكةَلى طشوشت دةبَ و ِسَيض لة ريٍطة دةطشُ.

ا تاوةصسؤى كاسى ِوٌةسيية، ضوٌكة تواٌاى بريكشدٌةوةو قوتابى لةً قؤٌاغةد -5
تةوة، ئةطةس ئاطتى خةياَلكشدٌى لة طةشةكشدُ دايةو دةيةوَيت شتى ٌوَى بذؤصَي

  كات.ٌا داَِيٍاٌى تَيذا دة
يةكَيك لةو خاَلة طشٌطاٌةى لةً تةوةسةدا ِسوودةدات ئةوةية، كة وٍذاَلةكاُ   -6

 ثَيكةوة ِاوطةٌط بكةُ. ‹‹دةطتمَيذاُبيٍني و ››دةتواٌَ، كة ِةطتى 
 دسوطت دةبَيت و ئاسةصووى كاسى ِوٌةسيى دةكةُ. سةصى كاسكشدٌياُ ال  -7
ئاطتى ِاوكاسى كشدٌى يةكرتياُ بةسص دةبَيتةوةو باشرت ثَيذةطةُ لة ِسووى  -8

كؤوةآليةتييةوةو تواٌاى داٌوطتاٌياُ باآل دةبَيت و شَيوةى طفتوطؤو ئاطتى 
دةخةٌة بواسى صواٌةواٌيياُ ثَيصذةكةوَيت و وشةو دةطتةوارةى ِوٌةسى ٌوَى 

واٌةكةيذا ئةً وشةو دَيبةدَيكشدٌةوة، بةو وةسدةى واوؤطتا بةسدةواً لة 
 دةطتةواراٌة فةساوؤط ٌةكات و بةسدةواً بةكاسياُ بَّيٍَيت لة ضاالكييةكاٌذا.
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 واٌةى يةكةً
 .ٌةخصةطاصىتةوةس: 
ةخصةطاصىبابةت:    ثَيكّاتةكاٌىٌ 

ة  2كاتى دياسيكشاو:  ُ دسَيزكةيتةوة بةثَيى كات(وٌا ى بةثَيى ئةو ثالٌةى دايذةسَِيزيت، ضاالكييةكا  )دةتوٌا
   

 

 Designٌةخصةطاصى   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اُ دةكات، بةو وةسدةى واوؤطتا  يٍَ وَيذا دةطةِسَيت و دِا ةيةدا قوتابى بةدواى بريؤكةىٌ  لةً وٌا
ُ و وةطتاٌذا. اوكاسى بكات لةكاتى طريبوو وٌةسى وِ   ئاسِاطتةى بكات بؤ كاسىِ 
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ةيةدا ً وٌا  طوودى بةدةطتّاتوو لة
ياسييةكاُ:  طوودة صٌا

 ُ ُ دةٌاطَ.قوتابييةكا  ِيََمة ئةٌذاصةيية طادةكا
 

 طوودة كاساوةييةكاُ:
َ، بة تايبةت لة كَيصاٌى شَيوة ئةٌذاصةييةكاٌذاو ثاشاُ قوتابييةكاُ  ةخصةطاصى كاسدةب  ٌ فَيشى

وٌةسى دؤساودؤسدا  .بةكاسى دةَِيٍٍةوة لة بواسىِ 
 

ييةكاُ:  طوودة ويزدٌا
ِوٌةسييةكاٌذا، طةشة بة بواسةكةى خؤياُ دةدةُ و ثَيصى  لةرَيش كاسيطةسى بةسِةوةقوتابييةكاُ 

 .‹‹بة تايبةت اليةٌة كؤوةآليةتييةكة››. دةخةُ
 

ظتة ثَيصةكييةكاُ َيضُا و توٌا  سِِا
 فَيشكشدٌى ثَيصوةخت:

ة بذةٌةوة، بةتايبةت لةباسةى: ً ثشطياسٌا َ وةآلوى ئة ُ بتوٌا  ثَيويظتة قوتابييةكا
 طشوشت و ريٍطةدا.ِةووو َِيَمة دؤساودؤسةكاُ لة  -1
 ِةطتكشدُ بة َِيَمة ضةواوةكاُ لة ِسَيطةى بيٍيٍةوة. -2
 ةواٌذا َِيَمة ِساطتةكاُ دةبيٍني؟لة كوَيى ٌاو واَلةك -3

 
 بِشطةى خؤئاوادةكشدُ

ُ، كة        يىا وٌةسى بووةو ثاشاُ صٌا ىِ  ؤكاسةكاٌى دةسبِشٍي َيَن كؤٌرتيَِ  ُ، كةِ  يىا دواى ئةوةى صٌا
ة  ِ يََمىاُ  ِ ية لة قؤٌاغةكاٌى سِابشدوودا بامساُ كشدووُ و ضةٌذ دؤس

ً . بؤية لَيلةطةسى دواويَ و تاقيصىاُ كشدؤتةوة ةوَلذةدةيَ ئة  ِ شةدا
يٍ َِيآلٌة يٍَ ةخصةطاصيذا بةكاسّب  ٌ و شَيوةى ئةٌذاصةيى  ةوةلة بواسى

ني لةدؤساودؤسى ثَى دسوطت َ. ثَيويظتة ئةوةط بضٌا كاسةكاٌذا  بكةي
وٌةسييةكةوة بةدَى دةِيََمَ و  ِيََمةكاُ كاسيطةسى خؤياُ بةطةس كاسةِ 
يياُ دةطؤسَِيت. وةك  ةخصةطاصييةكة ئاطتى دوٌا  ٌ شَيوةكاُ بةثَيى

ةى لة ) يية دةسدةكةوَيت و 1 -4ويٍَ ً ئاطتة دوٌا ةى )                      ( دا بةِسووٌى ئة  (1 -4ويٍَ
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اب ة ئةو شَيوةو ضَيوة دياواصضاو لة بيٍيٍى تَيشٌ  ٌةى، اَيت و ضَيز بةخصة. لَيشةوة ئةطةس طةسٌر بذةٍي
َيآلٌة كاسيطةسي سِاطتةوخؤياُ بةطةس شَيوة   ِ ُ، ئةوا بةِسووٌى ئةوة دةبيٍني، كة ئةً ة  ِ كة
ُ، طةوسةياُ  كاسى بةطةسدادَيت بةثَيى ويظتى خؤوا ةيةو قةباسةو شَيوةياُ طؤسٌِا ئةٌذاصةييةكاٌةوةِ 

ةوةو ثَيكياُ دةطشيَ و لَيكياُ دةبةطتني، وةك: ضواسطؤشة، الكَيصة، دةكةي َ و بضووكياُ دةكةٍي
ني يةك لةدواى ةوة بة شَيوةيةكى سَِيك و  يةك وةعني، خشِ، طَيطؤشة و دةتوٌا شَيوةكاُ دووباسة بكةٍي

َيني كةوَيت. ، تا وَيٍةيةك و شَيوة ئةٌذاصةييةكى دوامناُ ضٍط بدوُا و لةتةٌيصت يةك داياُ ٍب
ةكاٌى )   دا دياسة. (5 -4و ) (4 -4( و )3 -4( و )2 -4ِةسوةك لة ويٍَ

 
 
 
 
 
 
 

ةى )                         ةى )                                                       ( 3 -4ويٍَ  (               2 -4ويٍَ
 
 
 
 
 
 
 
 

ةى )                          ةى )                                                        ( 4 -4ويٍَ    (5 -4ويٍَ
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كشدٌةوةى ثاٌتايية ةية بؤ دياسى كشدٌى شَيوةكاُ و ثِشكاسيطةسياُِ  ِيََمة ئةٌذاصةييةكاُ ِسؤَلَيكى
. ئةطةس تة يََمةكاُ يةكرت دةبِشُ و تَيكذةضِشرَيَ و تَيكطريدةَب واشاى بةسفشةوُا و بةستةطكةكاُ وِ 

ضيكةوة دةياٌبيٍني.   ٌ َيآلٌة دةكةيَ و لة  ِ ةطت بةو  ِ َ، ئةوا بةئاطاٌى طة بكةي طشوشت و رٍي
يََمى  يََمكاسى شاخةكاُ بكةيَ ضةٌذيَِ  كوسدطتاُ بة شاخةكاٌييةوة بةٌاوباٌطة، ئةطةس طةيشَيكىِ 

ةطتجَيذةكةيَ ودةبيٍني ةى ) .يةكرتبِشو ضوٌيةكِ  ئةً  دياسة. ( دا7 -4( و )6 -4ِةسوةك لة ويٍَ
اٌة طشوط بةخصَ بؤ وشؤظ و ثَيويظتة واوؤطتا ئاطتى بيٍيٍى قوتابييةكاٌى ثَى ثَيصبخات و  ويٍَ
ةطتى بيٍني و دةطتمَيذُا بؤ ئةً كاتةى وٍذاَه  اطى وٍذاَلةكاٌى ثَى طةشة ثَيبذات.ِ  ئاطتى دواٌٍ

ياسييةكاٌى ثَى َى خؤى ثَى ثةسوةسدة بكات و صٌا صؤس بكات و ئةصوووٌى  صؤس طشٌطة، ضوٌكة دةتوٌا
كشدُ. َيضٌا  باشرت دةبَيت و دةطاتة ئاطتى سِِا

ةى )                ةى )                                                       (7 -4ويٍَ  (6 -4ويٍَ
اطاٌذٌى ةكةوٌ   يةكةى وٌا

ُ دةدات، وةك:  دووسىشَيوة ئةٌذاصةيية طادةكاُ: ضةٌذ شَيوةيةكى دوو   ثيصا
ةية.  ُِ ةى ضةٌذ طؤشةيةكيا ةسوةِا ئةو شَيوٌا  ضواسطؤشة، باصٌة، الكَيصة،ِ 

 

 ثالٌى فَيشكاسى
 ُ َ ثالٌةكة: واٌةوة لةطةس ضاالكييةكة، فَيشبوو ات  لة كاسى بةكؤوةَلذا.و سِِا

او كؤوةَلةكةيذا.  ضاالكييةكة: طفتوطؤكشدٌى بةكؤوةهَ لةٌ 
بَيت، كة ضؤُ ثِشؤرةكاٌى دَيبةدَي ةشرت فَيشى ئةوئةً دؤسة ضاالكيية وا لة قوتابييةكاُ دةكات با

يى لةكاسكشدٌى ثَيذةبةخصَيت و فَيشى كاسى بةكؤوةَه دةبَيت، ئةً ؤدةكات، لةطةَه ئةوةشذا طةسبةخ
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ُ، ئاطتى طةشةو شَيواصى  ُ، طشٌطيجَيذا فَيشبووٌةط وةطتاوة لةطةس ئاطتى خَيشا فَيشبوو
ةوةكة، كة لةاليةُ واوؤطتاوة  ةطوٍت وا دةكات كاسيطةسى لةطةس قوتابييةكاُ  صكةط دةكشَيت ثَيوٌا

كاسى  اُ ئةجنًا بذةُ و ئاطتى خةياَلكشدٌياُ طؤسٌِا يٍَ وَى و دِا بةدَيبّيََمَيت، كة بتواٌَ بريؤكةىٌ 
اٌى قوتابييةكاُ دةدات ةطت بة بةسثشطياسيبةطةسدابَيت. واتة واوؤطتا بةً كاسةِ  ُ ، كةِ  يةتى بكة

بةس فَيشبووٌي ُ، بةً شَيوةيةى الى خواسةوة:لة بةسٌا  ا
 قوتابييةكاُ وتووَيز بكةُ لةطةَه يةكرتيذا لةباسةى شَيوة ئةٌذاصةيية طادةكاُ. -1
. ِةسوةِا بكةُ لةباسةى ضواسطؤشةو طَيطؤشةو الكَيصةكاُ قوتابييةكاُ طفتوطؤ -2

 وٌةتة كوَيى قوتاخباٌةكةوة؟كةوتو ئةواٌة
طفتوطؤ لةطةَه يةكرتدا بكةُ لةباسى ضؤُ طوود لةً شَيوة ئةٌذاصةيياٌة وةسبطشُ  -3

 و بةكاسى بَّيٍَ لةكاسى ِوٌةسيذا؟
 دياسى بكشَيت. يض بؤ دَيبةدَيكشدُ و تةواوكشدُدةطتكشدُ بةكاسو كاتَيك -4
 ِاوكاسى ثَيصكةشكشدُ لة ٌَيواُ كؤوةَلةكاٌذا. -5
و شَيواصى كاسكشدٌةكة تَيبيٍى واوؤطتا لةطةس ضؤٌييةتى ِاوكاسى كشدٌةكة -6

 دةداتة  قوتابييةكاُ و ضاودَيشياُ دةكات بَى ئةوةى طاٌظؤسياُ خباتة طةس.
واوؤطتا خؤى دَلٍيا دةكاتةوة، كة قوتابييةكاُ ئاواجنةكةياُ ثَيكاوةو دةتواٌَ   -7

كاسى ِوٌةسى ثاك و ِسَيك و دواُ بةسِةً بَّيٍَ، كة ئاطتى دواٌٍاطى بةسصو 
 ٌاياب بَيت. 

 

 طةسضاوةى فَيشكاسى
ة طةسةتاييةكاُ: كؤوجيوتةس، داتاشؤ، كاغةصى ِسةٌطاوِسةٌط، كاغةصى يكةسةطتةو ثَيذاويظتي      

ِسةٌطاوِسةٌطى لةصطة، كاغةصى ِسةٌطاوِسةٌطى لةصطةى بشيظكةداس، قةَلةً ِسةطاس، واديك، قةَلةوِشةٌطى 
 سِاطتةى دؤساودؤس(.داس، ثاطتيمى ضةوس، كةسةطتةى ئةٌذاصياسى )ثِشطاهَ و 

ةيةك، ياُ ضةٌذ        ةكة بَمَيتةوة، ضةٌذ ويٍَ ِؤكاسى ِسووٌكاسى: ثَيويظتة واوؤطتا ثَيض ئةوةى وٌا
يض بضاٌَ واوؤطت و  ا داواى ضيياُ لَيذةكات؟تابمؤيةكى ئاوادة ثيصاٌى قوتابييةكاُ بذات، تا ئةوٌا

ُ. ئةطةس واوؤطتا ضةٌذ كةسةطتةيةكى ثَيض لَيكذُا ثيصاٌى قوتابييةكاُ  ثاشاُ دَيبةدَيى بكة
 بذات باشرتة.  
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 : 1ضاالكى 
ةخصةطاصييةكى ئةٌذاصةيى طادة كاساوةيى:   ٌ قوتابييةكاُ ضةٌذ

ُ دسوطت ُ دةيكَيصٍةوة، يا ُ و ثاشا ُ.  ىِةَلذةبزَيش  دةكة
قوتابييةكاُ ضةٌذ شَيوةيةكى ئةٌذاصةيى طادة، كة  -1

 دسوطتكشدٌةوةى ئاطاُ بَيت دةكَيصَ. وَيٍةى 
(4- 7.) 

قوتابييةكاُ ئةو شَيوة ئةٌذاصةيياٌةى دةيكَيصَ،  -2
ثَيويظتة بة ِاوطةٌطى و ِسَيكوثَيكى دابةشى بكةُ 

 (8 -4وَيٍةى )                                    بةطةس ِسووثةِسى كاغةصةكةدا.
ثاشاُ قوتابييةكاُ ئةو شَيوةيةى ٌةخصةى بؤ دةكَيصَ بةو ِسةٌطةى   -3

 بةسدةطتيياُ ِسةٌطى دةكةُ.
 .ة، ثاشاُ كاسة ِوٌةسييةكة بكةُثاكوخاوَيٍى شوَيٍةكِسةضاوى ثَيويظتة  -4

 
 : 2ضاالكى 

وَى ةوَلذةدات قوتابييةكاُ خؤياُ بريؤكةىٌ  ةخصةطاصي  واوؤطتاِ  َ بؤ كَيصاُ وٌ  يٍَ  كشدُ وداّب
ذٌةوةى ِسووثةِسى كاغةصةكة، بةآلً ثَيويظتة واوؤطتا ئاسِاطتةياُ بكات بةوةى، كة ثَيويظتة  سِاصٌا
ةسوةِا ثَيويظتة طةسةتا بة قةَلةً  َ. دووةً: دووباسة ببٍةوة.ِ  ُ، يةكةً: يةكرت بشِب شَيوة ئةٌذاصةييةكا

َ، ِسةٌطى ب ةخصةكة بكَيصَ و دواى ئةوةى بة كاسةكة سِاصى دةب ةى )ِسةطاسٌ  ُ، وةك ويٍَ ( و 9 -4كة
(4- 11.) 
 
 
 
 
 

ةى )                     ةى )                                            (11 -4ويٍَ  (9 -4ويٍَ
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 ضاالكى واَلةوة:
وٌةسى        ةخصة بؤ كاسَيكىِ  ةواُ سَِيضكة لة واَلةوةٌ  واوؤطتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات لةطةسِ 

ُ، بةآلً دوُا بكَيصَ و َ، تا ئاطتَيكى بةووةسدةى شَيوة ئةٌذاصةييةكاُ ي ثاشاُ ِسةٌطى بكة ةكرت بشِب
ةسوةِا ُ بذات.ِ  اطى ثيصا ُ دةكش ،دواٌٍ َ،تا بؤيا يٍَ  وةك وَيٍةى  َيت ِسةٌطى دؤساودؤس بةكاسّب

ةى ثَيو12 -4( و )11 -4) ةٌطاوٌا يصاٌذةسى قوتابييةكاُ بكةيَ لةوِ  ةسوةِا ثَيويظتة سِيٍَ يظتة (.ِ 
ةى )وةك منووٌةبيطشٌة بةس،   (.13 -4ى ويٍَ

ةى )              ةى )13 -4ويٍَ ةى )12 -4(                             ويٍَ  (11 -4(                      ويٍَ
 ضاالكى الوةكى:

َى ثَيويظتة واوؤطتا بريؤكةيةكى الوةكى بة طوَيى قوتابييةكاٌذا     ذُ بضشثيٍَ و ، وةك وسورٌا
ُ. بؤ منووٌة داوا لة قوتابييةكاُ بكة، كة دةتواٌَ لة واَلةوة لة بشى  شَمةقاٌذٌى خةياَلى قوتابييةكا
 ُ َ، ئةوا دةتواٌَ شَيوةى ئارةَلَيك، يا يٍَ ذٌةوة بةكاسّب ا شَيوة ئةٌذاصةييةكاُ بؤ سِاصٌا ئةوةى تةٌّ

ةى طشوط بكَيصٍةوةو ثاشاُ بة ِسةٌطى دؤساودؤس بريِاصَيٍٍةوة،  بةآلً بةو وةسدةى شَيوةى ويٍَ
ةى )  (.15 -4( و )14 -4ئةٌذاصةيى لةٌاو شَيوةكاٌذا ببيٍشَيت، وةك ويٍَ

 
ةى )   (14 -4ويٍَ

 
 

ةى )        (15 -4ويٍَ
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 ِةَلظةٌطاٌذُ
ُ دةبةطتَيت. ذُِةَلظةٌطاٌئاواٌر:   ثصت بة ئاطتى دَيبةدَيكشد

ةَلظةٌطاٌذُ:  ةَلظةٌطاٌذُئاوشاصىِ   خصتةىِ 
ةخصةطاصى ئةٌذاصةيىئةجناوى فَيشكاسى:   ٌ اٌى ذٌةوة  طادةو طاكاس بةكاسِيٍَ بةوةبةطتى سِاصٌا

 لةاليةُ قوتابييةكاٌةوة.
 

ُ  لة كاتى دَيبةدَيكشدٌذا رواسة ةكاٌى تَيبيٍى كشد  ثةطةٌذ باط صؤسباط ثَيوٌا
    كةى لةطةس وَيضةكة دادةٌَيت.صةبةسَِيكى كاغة 1
    باشى ئاوادة دةكات. ثَيذاويظتييةكاُ بةكةسةطتةو  2
    ُ. ذاصةيياٌة دةكَيصَيت، كة خواصساوئةو شَيوة ئةٌ 3
َيت لةطةهَ يةكرت. 4 ُ دةطوجنيٍَ     شَيوة ئةٌذاصةييةكا
 ةكاُ دةكات وشَيوة ئةٌذاصةيية يةكرت بِش ِسةضاوى 5

 ُ  .دةثاسَيضَيتِاوطةٌطييةكاٌيا
   

َيت 6 ُ دةطوجنيٍَ ُ دةثاسَيضَيت. ِسةٌطةكا ى و ثاكيا     و دوٌا
    لة كاتى كاسكشدٌذا ثصت بةخؤى دةبةطتَيت. 7
وٌةسييةكة دةكات.  8     ِسةضاوى ثاكوخاوَيٍى شوَيٍكاسو كاسةِ 

 
 ئةسكى واوؤطتا:

ظتى قوتابييةكاُ لة ِسووى كاساوةيى و خةياَلكشدُ و        ةَلظةٌطاٌذٌى ئاطتى توٌا  ِ دواى
ةى  ثَيصٍياسكشدٌةوة، ثَيويظتة واوؤطتا بة ئاواجنةكةيذا بضَيتةوةو ثالٌَيكى ٌوَى دابشَِيزَيتةوة بؤ وٌا

اى قوتابييةكاٌى لة ض ئاطتَيكى  اتوو. واتة ئةطةس واوؤطتا بؤى دةسكةوت توٌا ثةسوةسدةيى و دِا
ا كاساوةييةكاٌى قوتابييةكاٌى تَيبطات و  َى لة توٌا وٌةسيذاية، ئةوا بة ئاطاٌى دةتوٌا فَيشكاسى وِ 

ةضَيت  ٌ ذة. بريت ة بةسضاوى ِسؤشَ دةبَيت بؤ كاسى ئاٍي ا و ئةوة بضٌا ، كة وا قوتابييةكاٌت توٌا
ٌرت بووة، بةِؤى ئةوةى لةشةكى و عةقَمييةكاٌياُ طةشةى كشدووة و ئاطتى دٌيابيٍيياُ فشةوا

اطيصياُ باشرتة لة  وٌةسى و ئاطتى دواٌٍ شاوُ بؤ كاسىِ  يٍَ ئةصوووٌى صؤستشياُ كشدووةو باشرت سِِا
.  داسُا
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 دووةًواٌةى 
ةخصةطاصى.  تةوةس:ٌ 

ةخصةطاصىبابةت:    بواسةكاٌىٌ 
اسَِيك. ذٌةوةى سَِيك وٌ  ة: سِاصٌا  وٌا

ة 2كاتى دياسيكشاو:  ى بةثَيى ئةو  وٌا ُ دسَيزكةيتةوة بةثَيى كات()دةتوٌا  ثالٌةى دايذةسَِيزيت، ضاالكييةكا
 

 

 Decorationِساصاٌذٌةوة 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

تش كاسةكاٌى ئةجنًا بذات و بضَيتة قوآليى كاسة دقوتابى لةً تةوةٌةدا سةص دةكات وس     
ا َِيضى كاسى خؤيى و دةسخظتٍ طةثاٌذٌىِوٌةسييةكةوة، ئةوةط وةك  بؤ  كاساوةييةكاٌىى توٌا

 دةسوسوبةس.
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ةيةدا ً وٌا  طوودى بةدةطتّاتوو لة
ياسييةكاُ:  طوودة صٌا

اسَِيكذا. ذٌةوةى سَِيك وٌ  ُ سِاصٌا َيوا ُ لةٌ  َ دياواصى بكة ُ فَيشدةب  قوتابييةكا
 طوودة كاساوةييةكاُ:

اسَِيك. ذٌةوةى سَِيك وٌ  ُ بة شَيوةى سِاصٌا ةخصةطاصى بكة  ٌَ ُ فَيشدةب  قوتابييةكا
ييةكاُ طوودة  :ويزدٌا

ظاصييةوةُ بؤ ئةوةى قوتابييةكا ة  لةِسووى دوٌا يطاسٌا ةخض وٌ  ذٌةوةى ئةوٌ  سَِيض لة طشٌطى سِاصٌا
ة طصتييةكاٌذابطشُ َ لة شويٍَ ةشى، كة دةيبيٍ َ و ئةوٌا  .، كة دةيكَيص

 

ظتة ثَيصةكييةكاُ َيضُا و توٌا  سِِا
 فَيشكشدٌى ثَيصوةخت

َ وةآلوى ُ بتوٌا ة بذةٌةوة لة باسةى: ثَيويظتة قوتابييةكا ً ثشطياسٌا  ئة
 دؤسى َِيَمةكاُ. -1
دسةختةكاُ، شاخةكاُ،  ثؤلَيٍكشدٌى شَيوةى َِيَمةكاُ لة ٌَيواُ ِةسيةك لة: -2

 دةسياو تةالسةكاُ.
 

 بِشطةى خؤئاوادةكشدُ
اتواٌَ شتَيكىاُ بؤ بطَيشٌِةوة، كةواتة باطى بابةتَيكىاُ بؤ      ُ، كةٌ  اطشاو  شَيوة ئةٌذاصةييةكاُ واٌ 

شَيوة ››. شَيوة ئةٌذاصةييةكاُ دابةط دةَب بؤ طَى بةشى دياواص، ذادةكةُ لة دةسةوةى طشوشت
اسَِيكةكاُ ُ، شَيوة ئةٌذاصةييةٌ  ُ، شَيوة ئةٌذاصةيية كةوَيك ِسَيكةكا ذٌةوة بة ‹‹ئةٌذاصةيية سَِيكةكا . سِاصٌا

َ بواسدا بةكاسِاتووة، بةتايبةت لة  يطاسى ئةٌذاصةيى لة ضةٌذي ىيضى خاٌوو، طةس دةسطا، ٌةخض وٌ  ٍب
ةخض  ةَلكؤَليٍةوة ضةٌذيٌَ  ى كوسدةواسيض لة سَِيطةىِ  ةسوةِا لة طةس دةسطاى داسٍي قاخ، طؤصة.ِ 
يطاسة ئةٌذاصةيياٌةط لةطةس  ةخض وٌ  ةَلكؤَلذساوة، دطة لةداس ئةًٌ  ى ئةٌذاصةيى ىَلِ  وٌيطاسى دوٌا

ىيضى  كؤشك و تةالسةكاُ، لة سِابشدوودا لة واَلة طةضيض كاسى لةطةس كشاوةو دةكشَيت، بةتايبةت بؤ ٍب
ذٌةوةى ثَي  شاوُ و سِاصٌا ةخصيٍَ  ٌ ى ةخصة بة دوٌا  ٌ اٌى كوسد ئةً وري و طةسداس و خاٌةدٌا

ةى ) ئةجناوذساوة. يطاس (.2 -5ويٍَ ةخض وٌ  ةواُ ئةًٌ  ى طواطتؤتةوة بؤ طةس فةِسط و ةرٌى كوسدِ 
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ايابرت فةِسشى لباد و طةسشريو دةطشؤكة  و دن و بةسطى كوسدى، بة رتوٌ  ةوووياُ دوٌا آلً لةِ 
ةى ) ةكةى بةٌاوباٌطة، وةك ويٍَ يطاسة دوٌا  ٌ ةخض و  ٌ يََمةكاٌى بواسى (3 -5كوسديية، كة بة  ِ .

ةطتياسة. يطاسدا وسدوِ  ةخض وٌ  ذٌةوةوٌ  يطاس كةوتة بؤية  ٌةخصةطاصى لة بواسى سِاصٌا ٌةخض وٌ 
ذةوة، تا تيصكى خؤس بة ِسةٌطاوِسةٌطى بططةس ثةجنةسةو بة ِسةٌطاوِسةٌطى دةياُ  ؤَلى سِاصٌا  ِ اتة

ةسوةك لة وَي يصنت،ِ  ةٌذَيكذاس يةكرت  ( دياسة.4 -5ٍةى )دٌا يََمةكاُ بةشَيوةى ئةٌذاصةيى وِ  واتةِ 
ةٌذَيكذاسى تش َ، بةآلً بةشَيوةيةكى صؤس دوُا و سَِيك كاسى تَيذا  لةكةوةس يضبِشوِ  يةكرتةوة ِسةت دةب

ييةكةى ثِش بة بةِابَيت و طةسجنى بيٍةس بؤالى خؤى سِابكَيصَيت. وةطتاى دةكشَيت، تا ئ اطتى دوٌا
يطاس طاص بكات بةثَيى ويظت و ئاسةصووى خؤى، دا ئةً   ٌ َيت ضةٌذيَ ٌةخض و كاساوة دةتوٌا

َ، ياُ طزٌةخصاٌة ئة او  ياُ وطيايى، ياُ وشؤيى،ٌذاصةيى ب  ٌ ئارةَلى. بؤية لَيشةدا صؤس ِسؤٌاضيٍة
ةَلى دةطشيَ بؤ طاَلَيكى تش.  وسدةكاس  ى باطةكةوةوِ 

ة ثيصاٌى        يطاسة يةكرتبشٌِا  ٌ ةخض و  ٌ ةيةكى ئةً بؤية لةطةس واوؤطتاية ثَيصةكى ضةٌذ ويٍَ
 .ُ  قوتابييةكاُ بذات، تا لة وةبةطتى واوؤطتا تَيبطة

   
          
     
    
 

      
 

       
ٌيطاسى كوسدى3 -5ويٍَةى ) ةخض و  ة2 -5ٍةى )وَي         لةطةس فةِسط.    (ٌ    .لة طةسويُا ( قةآلى شَيشوٌا

 
 

ةى ) ذٌةوة 4 -5ويٍَ ى كوسد طشٌطياُ بة سِاصٌا ( واَلة وريٌا
ؤَلةكاٌى  ،داوة ةيةدا دياسة لة يةكَيك لةِ  ِةسوةك لةً ويٍَ

ُ ِسةٌطاوِسةٌط كشاوُ. يصتٍى طةسةكيذا ثةجنةسةكا  دٌا
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ةخض و  اسَِيكة و لة ِسيةكَيكى تش لةٌ  ةخصى ئةٌذاصةيىٌ  وٌةسى )ِسوتةَلةك(ٌيطاسةكاُ،ٌ   (*)َيباصىِ 
ضيكة، ضوٌكة شَيوة ئةٌذاصةييةكاُ  ـةوةٌ 
يض ياطاو ثشٌظيجَيكى   ِ ٌاسَِيكَ و
شَيت، دطة لة  يٍَ ِا كاسكشدٌى تَيذا بةكاسٌ 
اٌى ِسةٌطةكاُ بة  ى و دٌا ثاك و خاويٍَ
اِسوؤٌى(.  ةسً وٌياُ ِ)  ٌ شَيوةيةكى

ةى )ِةسوة ( دا دياسةو 5 -5ك لة ويٍَ
يةكَيكة لة تابمؤ كَيصشاوةكاٌى دةطتى 

ةى ) اسَِيك5 -5وٍذاهَ.                                                     ويٍَ يطاسى ئةٌذاصةيىٌ  ةخض وٌ   ٌ) 
 

اطاٌذٌى ةكةوٌ   يةكةى وٌا
ةى، كة دةسبِشى باصٌة، شَيوة سَِيكةكاُ:  طَيطؤشةو الكَيصةو ضواسطؤشةُ و ثاٌتايى بشيتيية لةو شَيوٌا

ُ سَِيكخشاوة بةشَيوةيةكى  سَِيك وثَيك. و روَيشياسى بريكاسى ياطايى و و طؤشةكاٌيا
يض ياطاو ِسَيظايةكى بريكاسى و روَيشياسى  ةى، كة ثابةٌذىِ  اسَِيكةكاُ: بشيتيية لةو شَيوٌا شَيوةٌ 

ةِسةوةكيية(.  ٌابَيت ِ)
َيَن و دواتش دةطةسَِيتةوة ثاٌتايى لة ثاٌتايى:   ِ سَِيطةى خاَلَيكةوة دةطتجَيذةكات و ثاشاُ دةبَيتة

 دسوطت دةكات. ى دةطتجَيك و لة كؤتاييذا ثاٌتاييةكشويٍَ
 

 ثالٌى فَيشكاسى
اوبةط و بةكؤوةَه.ئاواٌر:  ُ لةطةس كاسىِ  ا يٍَ  سِِا

اوكاسيكشضاالكى:  ُ(.طفتوطؤ، كاسكشدُ بة كؤوةهَ )طشوثكاسى( )فَيشبوٌىِ   د
اوبةشيكشدُ بنب، ئةوة دطة لةوةى فَيشى كاسى  ةية وا لة قوتابييةكاُ دةكات فَيشى كاسىِ  ئةً وٌا

يطاس  ٌ ُ، بؤية ثَيويظتة واوؤطتا ضةٌذ ثشطياسَيك لة  ٌةخض و ةخصةكَيصا  ٌ دةَب بةشَيوةى
 قوتابييةكاُ بكات، بةً شَيوةية:

(ى ئيٍطميضى Abstractداواَلذساو لة شَيوة، لة بشى وشةى )جتشيذ(ى عةسةبى و )ِسوتةَلةك: واتة ِسووتكشاوة، يُا ِسوتةَلة، يُا (*)
ِاتووة.   بةكاس
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 ؟ضؤٌةٌةخض و ٌيطاسى ئةٌذاصةيى شَيوةى  -1
 َ؟ٌذٌةوةى ئةٌذاصةيى لة كوَى دةبيٍِساصا -2
 ؟ِساصاٌذٌةوةى ئةٌذاصةيى وةسبطشيَدةتواٌني طوود لة  بؤ كاسى ِوٌةسىضؤُ  -3
 ( كةطى.6تا  4قوتابييةكاُ بكاتة كؤوةَلةى )ثَيويظتة واوؤطتا  -
 دياسيكشدٌى كاسى ِةس تاكَيك لةٌاو كؤوةَلةكةدا، تا بضاٌَيت ضى دةكات؟ -
 دياسيكشدٌى ِةٌطاوةكاٌى كاسكشدُ، تا قوتابييةكاُ بةسضاوياُ ِسووُ بَيت. -
 دياسيكشدٌى كاتى كاسكشدُ و تةواوكشدٌى كاسة ِوٌةسييةكة. -
 ِسَيٍىاييكشدُ و ئاِساطتةكشدٌى قوتابييةكاُ لة كاتى كاسكشدٌذا.ضاودَيشيكشدُ و  -

 

 طةسضاوةكاٌى فَيشكاسى
كةسةطتةو ثَيذاويظتيية خاوةكاُ: كاغةصى ِسةٌطاوِسةٌط، كاغةصى ِسةٌطاوِسةٌطى  -

لةصطة، كاغةصى ِسةٌطاوِسةٌطى لةصطةى بشيظكةداس، قوواشى لةصطة، واديك، 
 قةطت، كةسةطتةى ئةٌذاصياسى.قةَلةوذاسى ِسةٌط، ثاطتيمى ضةوس، و

ِؤكاسى ِسووٌكاسى: ثَيويظتة واوؤطتا ضةٌذيَ وَيٍةى ِسووٌكاسى ِسةٌطاوِسةٌط  -
ثيصاٌى قوتابييةكاٌى بذات، تا بة ئاطاٌى لة وةبةطت و صاٌياسييةكاٌى واوؤطتا 

 .بييةكاُ ِةبوو، ئةوا ثيصاٌياُ بذاتةوةتَيبطةُ و ئةطةس كاسى ثَيصووى قوتا
 

 :1ضاالكى 
اسَِيك.اساوةيى: ك ذٌةوةى ئةٌذاصةيىٌ   ِةَلبزاسٌى شَيواصَيك بؤ سِاصٌا

داوا لة قوتابييةكاُ بكة بة قةَلةً ِسةطاطةكةياُ،  -1
ضةٌذ َِيَمكى خواسوخَيض و يةكرت بِش بكَيصَ. 
ثَيويظتة ِسةضاوى ِاوطةٌطى و ثاٌتايى 
كاغةصةكة ٌةكةُ و بة خواطتى خؤياُ َِيَمةكاُ 

  (.6 -5وَيٍةى ) بكَيصَ.
 بةو كةسةطتةيةى سةصى ثَيذةكةُ قوتابييةكاُ -2

 ؤشاييةكاُ ثِش دةكةٌةوة.ب
 ثَيويظتة ثاكوخاوَيٍى كاسةكة بجاسَيضُ. -3

ةى )                                                                                      (6 -5ويٍَ
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 : 2ضاالكى 
ذٌةوةى ئةٌذاصةيى سَِيك.ِةَلبزاسدٌى كاساوةيى:   شَيواصَيك بؤ سِاصٌا

قوتابييةكاُ شَيواصَيك بؤ ِساصاٌذٌةوةى ئةٌذاصةيى ِسَيك ِةَلذةبزَيشُ و دووباسةى  -1
 (.7 -5دةكةٌةوة. وَيٍةى )

قوتابييةكاُ لةطةَه دووباسةكشدٌةوةى شَيوة   -2
ئةٌذاصةييةكة، ثَيويظتة ِسةضاوى ِاوطةٌطى و 

 يةكة بكةُ.دابةشبووٌى شَيوة ئةٌذاصةي
دواى ئةوةى دَلٍيا دةبَيت لة كاسةكة، دةطتذةكات  -3

 بة ِسةٌط كشدٌى.
 بكةُ. ِسةضاوى ثاكوخاوَيٍى كاسو شوَيٍكاسةكة -4

 (7 -5وَيٍةى )                                                                           
ةكة دةكات(. ِةَلظةٌطاٌذُ ُ بؤ واوؤطتاو وٌا ةَلظةٌطاٌذ وٌةسِ  ةىِ   )طةسثةسشتياسى وٌا

ضيكةوة تَيبيٍيكشدُبة دةبةطتَيت ثصت  ذُِةَلظةٌطاٌئاواٌر:  ُ لةٌ  يكشد  .و طةسدٌا
ةَلظةٌطاٌذُ:  يكشدُ تَيٍوطى فَيشكشدُئاوشاصىِ   .و طةسدٌا

ةخصة ئةٌذاصةييةكاُ بؤ ِسئةجناوى فَيشكاسى:   ٌُ ُ بةكاسدةقوتابييةكا وٌةسييةكا ةوةى كاسةِ  َ.اصٌا  ِيٍَ
 :                                                      بةسواس:طةسثةسشتياسٌاوى 

 :ٌاوى واوؤطتا             ٌاوى قوتابى:                                                  
ذٌةوةى كوستى ىباطَيك ،كةواوؤطتا      يطاسى ئةٌذاصةيى  لةباسةى سِاصٌا  ثَيصكةط كشدوٌةخض وٌ 

ةدا طشٌطى و كاسيطةسى ئةً دؤسة  ةى لة رياٌى ِسؤرٌا ذٌةوٌا ِةسقوتابييةو بةثَيى . ِسووٌكشدةوةسِاصٌا
ةخض و  ذٌةوةى ئةٌذاصةيياُ ئةجناوذا، ثاشاُ طفتوطؤياُ كشد لةباسةىٌ  ويظتى خؤى كاسى سِاصٌا

ذٌةوة ئةٌذاصة يطاسى ئةٌذاصةيي كوسدي ضٍط كةوت.سِاصٌا ةخض وٌ  ُ لةطةسٌ  ياسيا ُ و دواتش صٌا  ييةكا
ةكشد.  تَيبيٍييةكاٌى طةسثةسشتياس: واوؤطتا ِسةضاوى دياواصى تاكايةتى قوتابييةكاٌىٌ 

ة كشداسييةكة دَيبةدَي بكات لة سَِيطةى:  تَيبيٍييةكاٌى واوؤطتا: يةكةً: واوؤطتا ويظتى وٌا
 ِسةٌطكشدٌى ٌةخض و ٌيطاسةكة. -ب                        ٌةخض و ٌيطاس.       - أ

  ثاكوخاوَيَ ِساطشتٍى كاسةكة. -ِاوطةٌط ِساطشتٍى كاسةكة.                خ - د
ُ لَي وةسطشت. ُ و ضَيزيا ُ ئاوَيتةى كاسةكة بوو     دووةً: قوتابييةكا
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 لَيكبةطنت و ثَيكطشتَ:
واٌةى صاٌظت بؤ  دةبةطتَيتةوة بةواوؤطتاى واٌةى ِوٌةس، ئةً واٌةية  -1

، بابةت: لة دووَلةى ِةيظ و صةوى ضى ثةيذا دةبَيت؟ 2، واٌةى3ِةووواُ
 .اصاٌذٌةوة ثيصاٌى قوتابييةكاُ دةداتوةك ِس ،َلةى صةوىوواوؤطتا وَيٍةى دو

واوؤطتاى واٌةى ِوٌةس، ئةً بابةتة دةبةطتَيتةوة بة واٌةى بريكاسى بؤ  -2
وَيٍةو ِسووى شَيوةكاُ ثيصاٌى واوؤطتا كةستةكاُ.  ، بابةت:8، بةشى3ِةووواُ

 قوتابييةكاُ دةدات.
 

 ئةسكى واَلةوة:
ةخصةطاصى بؤ ضةٌذ شَيوةيةكى        واوؤطتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات بة ئاسةصووى خؤياٌُ 

ةكاٌى ) ُ، وةك ويٍَ اسَِيك( بكة ذٌةوةى ئةٌذاصةيى )سَِيك وٌ  ةوَلبذة (11 -5( و )9 -5( و )8 -5سِاصٌا  ِ.
ةفتةي اُ ثَي بذة، تا بة ئاطوودةيى كاسةكة ئةجنًا بذةُ و فصاسى دةسووٌياُ لةطةس وؤَلةتى يةكِ 

ةى تشيصياُ لةطةس شاٌةو ثَيويظتة  ةبَيت، ضوٌكة ئةوة ئاشكشاية، كة ئةسكى ضةٌذيَ وٌا دسوطتٌ 
 دَيبةدَيى بكةُ.

 
           

     
   
 
 

ةى )               ةى )8 -5ويٍَ ةى )9 -5(                           ويٍَ  (     11 -5(                         ويٍَ
 

ةى )                                                     (11 -5ويٍَ
ةخصى سِا                                    ذٌةوةى     تَيكةَلةيةك لةٌ   صٌا

اسَِيك(                                             ئةٌذاصةيى )سَِيك وٌ 
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 واٌةى طَييةً
ةخصةطاصى.  تةوةس:ٌ 

 .ٌةخصةطاصى ثَيكّاتةكاٌىبابةت:  
ة:  ُ )تؤٌى ِسةٌط(وٌا  .ِسةٌط و ثمة ِسةٌطييةكا

ة  2كاتى دياسيكشاو:  ى بةثَيى ئةو ثالٌةى دايذةسَِيزيت، وٌا ُ دسَيزكةيتةوة(بة ثَيى كات )دةتوٌا  .ضاالكييةكا
 

ةيةدا ً وٌا  طوودى بةدةطتّاتوو لة
ياسييةكاُ:  طوودة صٌا

ُ. )تؤٌى يةك ِسةٌط خوسد دةكةٌةوة(.  قوتابييةكاُ شيكشدٌةوة بؤ ثمةكاٌى يةك ِسةٌط بكة
 طوودة كاساوةييةكاُ:

ُ يةك ِسةٌطة شيكشاوةكة ل وٌةسيذا بةكاسدةقوتابييةكا ةخصةطاصىِ  َ.ة كاسىٌ   ِيٍَ
ييةكاُ:  طوودة ويزدٌا

ةطت ثَيذةكةُ و كاسيطةسى  ِ َيضى ِسةٌط لة طشوشتذا  ِ بة ِسووٌى  ‹‹ِسؤر›› تيصكى قوتابييةكاُ
 دةبيٍَ.

ظتة ثَيصةكييةكاُ َيضُا و توٌا  سِِا
 فَيشكشدٌى ثَيصوةخت

ة بذةٌةوة لة باسةى: ً ثشطياسٌا َ وةآلوى ئة ُ بتوٌا  ثَيويظتة قوتابييةكا
 ِسؤر، الطكى دسةخت، ئامساُ، طزووطيا... :ِسةٌط لة واٌةدا دةبيٍني -
 .بزوَيشة، كة ِسةٌطياُ طةوصة دسةخت و ِسووةكاٌة ى‹ةسب›ئةو  -

 
 بِشطةى خؤئاوادةكشدُ

سِابشدوودا بة دؤسو شَيوةى ِسةٌطةكاُ ئاشٍا بووُ،  قؤٌاغةكاٌىدواى ئةوةى قوتابييةكاُ لة       
ةيةو  اى شيبووٌةوةياُِ  ، كة ِسةٌطةكاُ توٌا َ، تا بضاٌَ ئةجماسة بة ثمةى ِسةٌطةكاٌياُ ئاشٍا دةكةي
َ. ثَيض ئةوةى قوتابييةكاُ بة ثمةى ِسةٌطةكاُ ئاشٍا بكةيَ،  ني ثمةى كاَلى و تؤخياُ بطؤسِي دةتوٌا

ةيةكى َ، تا بضاٌَ ئةو  ثَيويظتة ضةٌذ ويٍَ طشوشتى كوسدطتاُ بة قوتابييةكاُ ثيصاُ بذةي
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كاسيياٌةى لة طشوشتذا ِسو ةية، وةك وطؤسٌِا ُ، صؤسبةياُ ثةيوةٌذياُ بة ئاَلوطؤِسى ِسةٌطةكاٌةوةِ  دةدة
ةى ) ُ، كة ثمةى ِسةٌطى لة ريٍطةشذا 1 -6ويٍَ ةطت دةكة ذاِ  َ، ٍئ ةكاُ دةبيٍ (. دواى ئةوةى ويٍَ

ةطت بة دو ييةِةيةوِ  ُ و ضَيزى لَيوةسدةطشٌُا  ، تا ئاطتى خةياَلكشدُ.كةى دةكة
ةٌطاوى دووةوذا، واوؤطتا لة سَِيطةى ِسةٌطى ئاوى، ياُ طواط،       ةس ِسةٌطَيكى بةسدةطتة، لةِ  ياُِ 

ةَلذةبزَي شني، ياُ طةوص، دا ئةً ثمةية لة  بؤمنووٌة شَيت و ثمةى ِسةٌطى دسوطت دةكات.يةك ِسةٌطِ 
ةى )كاَلةوة بؤ ت ةوةبَيت. ويٍَ ُ  (.2 -6ؤخ، ياُ بةثَيضةوٌا ثَيويظتة واوؤطتا ئةوة بؤ قوتابييةكا

ِسووٌبكاتةوة، كة تا تيصكى خؤس صياتش بةس كةسةطتةكاُ بكةوَيت، ئةوا ِسةٌطياُ طةشرتو كاَلرت دةبَيت. 
ِةسوةِا ئةطةس بةسةو تاسيكيض بضني، ئةوا تيصكى ِسووٌاكى كةً دةبَيتةوةو شتةكاُ ِسةٌطياُ تؤخ 

يض ِسووٌاكييةك بووٌى ٌيية. ِةسوةِا لة تاسيكيذا ِسةٌط دةبَيت. َيت، ضوٌكةِ  اويٍَ  بووٌىٌ 
 

ةى ) ُ لة طشوشتى كوسدطتاٌذا.1 -6ويٍَ  ( كاَلى و تؤخى ِسةٌطةكا

ةى )  ( ثمةى كاَلى و تؤخى ِسةٌطةكاُ.2 -6ويٍَ
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اطاٌذٌى ةكةوٌ   يةكةى وٌا
 بشيتيية لة كاَلى و تؤخى يةك ِسةٌط.ثمةى ِسةٌطى: 

ؤى ِسةٌطى ئاوى )طواط، ياُ ئةكشيميك(:  ني بةِ  ِسةٌطَيكى ئاويةو بة ئاو شمرت دةكشَيتةوة، دةتوٌا
.َ ُ ِسةطاطى، كاَلى و تؤخى ثىَ دسوطت بكةي ُ ِسةط، يا اٌى ِسةٌطى طجى، يا  بةكاسِيٍَ

 
 ثالٌى فَيشكاسى

ى ضاالكى فَيشبووُئاواٌر:   .لة سَِيطةى ئةجناوذٌا
ُ لة ِسَيضاالكى:   طةى ثِشؤرةوة.فَيشبوو

ةسوةِا ئ      ِ اٌى قوتابى دةدات، تا ثِشؤرةى دؤساودؤس دَيبةدَى بكات.  ِ ةً ئةً ضاالكيية
اسيكاسى ضاالكيياٌة وا لة قوتابي دةكةُ بؤية . يةكرت َب ِةطت بة طةسبةخؤيى صياتش و فَيشىِ 

ا لةشةكى و عةقَمييةكاٌى خؤى، ياُ ى، ياُ  ئاطتى صوو فَيشبووٌى دةطةسَِيتةوة طةس توٌا طشٌطي ثَيذٌا
اٌى  لَيشةدا ى بؤ ئةً كاسة.ئاطتى سةصكشدٌ ةطوتٍةوةى واوؤطتاط كاسى خؤى دةكات وِ  دؤسى وٌا

ةطتى بةسثشطياسييةتيياُ دةخاتة   ِ قوتابييةكاُ دةدات بؤ بةشذاسيكشدُ لة ضاالكييةكاٌذاو
ُ، كة ثَيويظتة فَيشبنب، بةً شَيوةيةى الى خواسةوة:  طةسشا

 ثمةى ِسةٌطى. صاٌياسى كؤكشدٌةوة لةطةسو فَيشبووُ  -1
، تا لةباسةى طشٌطى ثمةى ِسةٌطييةوة ذاطاصداٌى طفتوطؤ لةٌَيواُ قوتابييةكاٌ -2

 بطةُ. طفتوطؤ
ضؤُ بتواٌَ كاَلى وتؤخى ِسةٌط لةكاسى ة بؤ قوتابييةكاُ، ِسووٌيبكةيٍةو -3

 َ.ِوٌةسيذا بةكاسبَّيٍ
 بكة.كاسَيكى ِوٌةسى دةطتجَيبكةُ و كاتياُ بؤ دياسى  -4
 طؤِسيٍةوةى صاٌياسى و ِاوكاسى كشدُ لة ٌَيواُ طةسدةً كؤوةَلةكاٌذا.  -5
 واوؤطتا طةسثةسشتى و ضاودَيشى كةسةطتةو ثَيذاويظتييةكاُ دةكات.   -6
 واوؤطتا دَلٍيا دةبَيتةوة، كة ئةو ئاواجنةى كاسى بؤ دةكات دَيتة دى.  -7
وةكو  ،ٌَيت ِةووواُواوؤطتا ِسةضاوى تواٌا خؤييةكاٌى قوتابييةكاُ بكات و بضا  -8

 يةك ٌني لة كاتى دَيبةدَيكشدٌذا.
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 ضاالكى واَلةوة:
لة واَلةوة ئةجناً بذةُ، بةآلً ثَيويظتة  وتابييةكاُ دةكات ضةٌذ ضاالكييةكواوؤطتا داوا لة ق    

ياسى لةطةس ضاالكييةك بة قوتابييةكاُ بذسَيت و ثاشاُ بؤ كاسةكاٌى تش قوتابييةكة طةسثصك  صٌا
يََمَيك بكشَيت، ت َيت. داوا لة قوتابييةكاُ بكة بة ضيمكةى ضموسة ضةٌذِ  يٍَ ضسى خؤى تَيذا بةكاسّب اِ 

وطى وَيٍةكَيصاٌةكةياُ بكَيصَلةطة يََمةكاُ يةكرت بس تيٍَ ُ،رِب، بةو وةسدةىِ   ُ و ثاشاُ ِسةٌطى بكة
ةسثاسضةيةكى داسةكة يةكةياُ داسَيك بكَيصَ و بيكةُ بةضةٌذ ثاسضة (،3 -6وةك وَيٍةى ) ِسةٌط وةوِ 

ةسوةك لة وَيٍةى ) ُ، تا كاتَيكى( دا دياسة. وؤَلةتى ضةٌذ ِسؤ4 -6بكةُ،ِ   رَيك بذة بة قوتابييةكا
ةبَيت بؤ كاسكشدُ  ُِ  .صياتشيا

ةى )            ةى )4 -6ويٍَ  ( 3 -6(                                               ويٍَ
 

ياسى   تش:ِةٌذَيك صٌا
ُ، ثَيويظتة واوؤطتا ضةٌذ ضواسطؤشةيةكى  بؤ تَيطةيصنت لة كاَلى و       تؤخى، ياُ ثمة ِسةٌطييةكا

يةك لةدواى يةك بة قوتابييةكاُ لةطةس تَيٍوطةكةياُ بكَيصىَ، ثاشاُ ثَيياُ بَمَى ئةً ضواسطؤشاٌة لة 
يََمى يةك لةدواى يةك ةوة ِسةٌط بكةُ بةِ  يََمةكة كوة ،كاَلةوة بؤ تؤخ، ياُ بة ثَيضةوٌا  ِ  لَيضوةى باسُا

ةى ) َ. ويٍَ  (.5 -6بكَيص
 

ةى )               ُ لةطةس ثمةى ِسةٌطى.5 -6ويٍَ َيضا اٌى يةك ِسةٌط، بةوةبةطتى سِِا  ( بةكاسِيٍَ
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 ِةَلظةٌطاٌذُ
ُ.ئاواٌر:  اى دَيبةدَيكشد ُ لةطةس ئاطتى توٌا  ِةَلظةٌطاٌذ

ةَلظةٌطاٌذُ:  شخاٌذُ.ئاوشاصىِ   خصتةىٌ 
ُ ثمةى ئةجناوى فَيشكاسى:   ةخصةكَيصاٌى بابةت و ِسةٌطى يةك ِسةٌط بةكاسدةقوتابييةكا َ لةٌ  ِيٍَ
وٌةسيةكاٌذا.  كاسةِ 

 
ةكاٌى رواسة ُ  لة كاتى  ثَيوٌا  صؤسباط باط ثةطةٌذ ذادَيبةدَيكشدٌتَيبيٍى كشد

    دادةٌَيت. ثةِسةكةى بة شَيوةيةكى طوجناو 1
ُ ئاوادة دةكات. 2     كةسةطتة طوجناوةكا
ً دةدات.ً بة قةَلة 3 ةخصةكَيصاٌةكة ئةجنا     ِسةطاسٌ 
    .دةطشَيت دةطتةوةبة  بة شَيوةيةكى دسوطتفَمضة  4
ُ بة شَيوةيةكى دسوطت تَيكةهَ دةكات. 5     ِسةٌطةكا
ُ ِسَيك دادةٌَيت. 6     ئاسِاطتةى ثمةى ِسةٌطةكا
ُ دادةٌَيت. 7 ُ لةٌاو ضواسطؤشةكا     بة سَِيكى ِسةٌطةكا
ُ بة ِسَيكى دادةٌَيت.ضِشى  8     ِسةٌطةكا
    لةكاتى كاسكشدٌذا ثصت بةخؤى دةبةطتَيت. 9
ُ،كة 11 ُ ثاك دةكاتةوة. سةطتةو مشةكةكا     دواى كاسكشد
و ةكةِسةضاوى ثاكوخاوَيٍى و سَِيكخظتٍةوةى شوَيٍكاس 11

وٌةسييةكةى دةكات.  كاسةِ 
   

    ِسةضاوى وةسدةكاٌى خؤثاسَيضى دةكات. 12
 

 ئةسكى واوؤطتا
ُ و        ُ، بشيتيية لة دووباسة ضاودَيشى كشدٌةوةى قوتابييةكا ةَلظةٌطاٌذ ئةسكى واوؤطتا دواىِ 

َيت بة ثالٌةكةيذا بضَيتةوةو سَِيطةةطتٍيصاٌكشدٌى كةووكوستييةكاٌياُد ضاسةى  ، بؤ ئةوةى بتوٌا
َيت. كشاوطوجناو بؤ كَيصة ثَيصبيٍي ُ داٍب  و ئةجناوذساوةكا
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 ضواسةًواٌةى 
ةخصةطاصى.  تةوةس:ٌ 

ةخصةطاصى  بابةت:  بواسةكاٌىٌ 
ة:  ُ لة ضاثطةسى طاكاسداوٌا  .)فشوتاز، وةك منووٌة( ثمة ِسةٌطييةكا

ة  2كاتى دياسيكشاو:  ُ دسَيزكةيتةوة بةثَيى كات(وٌا ى بةثَيى ئةو ثالٌةى دايذةسَِيزيت، ضاالكييةكا  )دةتوٌا
 

 Frottageفشوتاز   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وٌةسى طشافيك دادةٌش      ىِ  ةوة، بة يةكَيك لة سَِيضكةكٌا وٌةسى لةبةسطشٍت َيت و وٍذاَه صؤس سةصى فشوتاز،ِ 
ى دةكات، ضوٌكة ثَيذةكات.  ى ئةً  ضاالكييةدا وٍذاَه صؤس سةص بة خؤدةسخظنت و بةخؤصٌا لةكاتى ئةجناوذٌا

ً داوة. وَيى ئةجنا ى كشدووةو كاسَيكىٌ  ٌٍا َي  ئةو ثَيى واية دِا
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ةيةدا ّاتوو لةً وٌا  طوودى بةدةطت
ياسييةكاُ  طوودة صٌا

ُ لة وةبةطتى بؤئةوةي  ضاثكشدٌى طاكاس تَيبطةُ. و شَيواصى قوتابييةكا
 طوودة كاساوةييةكاُ

ُ بة ُ.  بؤ ئةوةى قوتابييةكا ً بذة ةخصةطاصى بؤ كاسى ضاثطةسى ئةجنا  يةك ِسةٌطٌ 
ييةكاُ  طوودة ويزدٌا

ٌا  ى تاقيبكاتةوةو بةَِيضى بكات.بؤ ئةوةى قوتابى توا  دةطتييةكٌا
 

ظتة ثَيصةكييةكُا ُ و توٌا َيضا  سِِا
 فَيشكشدٌى ثَيصوةخت

ة بذةٌةوة لة باسةى: ً ثشطياسٌا َ وةآلوى ئة ُ بتوٌا  ثَيويظتة قوتابييةكا
 ِةَلتؤقني و بةسصى ِسوو لة ٌَيواُ ضاثكشدُ و ِسةٌطكشدُ بة ثةجنة.  -1
 )وةبةطت ِسؤضووُ و داضووٌة لةكاسى ِوٌةسيذا(..ىدسوطتكشدٌى ِسووطة بؤ كاسى ِوٌةس -2

 
 بِشطةى خؤئاوادةكشدُ

ى دياواص دةسدةخات و كاتَيكى خؤط بؤ قوتابييةكُا دةطتةبةس دةكات و شةضاثكشدُ ِسووككشداسى       
ُ، ضوٌكة يةكةً داسة قوتابى تاقيكشدٌةوةى لةً شَيوةية ئةجناً دةدات بةً كةسةطتةو  ضَيزى لَيوةسدةطش

ى ئاواجنةكةى بكاتةوة و مشةكا ٌٍا ةكة بري لة بةدةطتَّي ٌةى بةسدةطتى. بؤية ثَيويظتة لةطةس واوؤطتاى وٌا
َيت. بواس بؤ قوتابييةكُا بش ذاةخظيٍَ ني ضاثكشدُ بة شَيوةى سَِيكخشاو ٍئ َ،  دةتوٌا ٌاسَِيكخشاو ئةجنًا بذةي و 

ييةوة، كة  ى سِابشدوودا ضاثطةسى ئةجنًا داوة لة سَِيطةى ثةجنةكٌا ةكٌا بريى قوتابييةكُا خبةوة، كة لة وٌا
ٍا )وؤٌؤتايح(.  ةس كةسةطتةيةك، كة  بةآلًٌاووُا لَي  ِ ني ثةتاتة، يُا طةآلى دسةخت، يُا ئَيىة ئةجماسة دةتوٌا

ةبَيت  بؤ ةَلتؤقيوى طةس  ِسووكةشى دياواصىِ  وطشاوىِ  ضايى،ٌ  ني، وةك: ثاسةى كٌا ئةً كاسة بةكاسيبّيٍَ
ةسوةك لة   ِ ةس كةسةطتةيةكى تش. ةكاسى )ِسووى كاسى طرياويك(، ياُِ  َ، كاسى طَميٍَ ثالطتيك، يُا ئاط

ى ) ةكٌا  ( دا بةِسووٌى دياسة.4 -7( و )3 -7( و )2 -7ويٍَ
ِاداسى ئةً ضاثكشدٌة ئةوكاتة      دةسدةكةوَيت، كة ِسووى كاسةكة دةسدةضَيت و شَيوةيةكى  طشٌطى و بة

ةَلتؤقيوو ثيصُا دةدات، لَيشةدا  ةبيٍشاوىِ  ٌاطكى كاسةكة ِسووُ دةبَيتةوةوِ  ى و  ِاى دوٌا طتى بيٍني و بة
ٍاطى كاسةكة  و ذُاَيدةطتم ضيكةوة ئاطتى دوٌا ُ.لةٌ     ِةطت ثَيذةكة
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ةى )      ةى )2 -7ويٍَ ُ بة طةآل.                             ويٍَ ضايى.3 -7( ضاثكشد ُ بة ِسووى كٌا  ( ضاثكشد
 

ةى )                  ً ِسةطاس.4 -7ويٍَ  ( شَيواصى ضؤٌييةتى ضاثكشدٌةوةى ِسووى طةآليةك بة قةَلة
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  ثَيصكاس     
ذا باوةو ئَيىةط        ثَيويظتة واوؤطتا ئةوة بؤ قوتابييةكُا ِسووُ بكاتةوة، كة ضاثكشدُ بة ئاوَيش لة ديٌّا

ةٌذَيك  ى سِابشدووداِ  ةسوةك لة منووٌةكٌا  ِ،َ ني لة بشى ئاوَيش بة دةطت كاسى ضاثطةسى ئةجنًا بذةي دةتوٌا
ةٌذَيك ضاالكى تش ئةجنًا دةدةي  ِ َ، تا قوتابييةكُا باشرت لة وةبةطتى كاسةكة كاسوُا ئةجناوذا. لَيشةدا

 ُ ُ؟ بةضى دةيكةُ؟ كةسةطتةو ثَيذاويظتييةكاُ ئاوادة بكةو ثاشا ُ؟ ضؤُ دةيكة تَيبطةُ و بضاٌَ ضى دةكة
 ئةجناوةكةى ببيٍة.

 

ٌاطاٌذٌى ةكةو   يةكةى وٌا
ةٌذَيك كةسةطتةو ضاثطةسى طاكاس:  ىِ  ٌٍا ُ بة دةطت بةِؤى بةكاسَِي ةو ثَيذاويظتى طادبشيتيية لة ضاثكشد

 طةآلى داس... طاكاسى دؤساودؤس، وةك: ثةتاتة و
 

 ثالٌى فَيشكاسى
ر:  ُ لة سَِيطةى ئاوٌا  .كاسى بة كؤوةَهفَيشبوو

ِاوكاسيكشدٌى يةكرت( كؤوةهَ )بة فَيشبووٌى بةضاالكى:   .وةبةطتى 
ِاوبةشى كشدٌى يةكرتو  ِاوكاسى قوتابييةكاُ دةكات بؤ  ِاوكاسى كشدُ و ياسوةتى ئةً دؤسة كاسكشدٌة 

وطتُا و  ٌاى بيظتٍى سِاى يةكرتيُا دةبَيت و ئاطتى دٌا ِا توا ةسوة  ِ ى يةكرتى لةكاتى كاسكشدٌذا. دٌا
ةوة ئاطتى كاسوطفتوطؤكشدٌيُا ثَيكةوة طةشة دةكات. لة طةسو ةوووشيٌا ياُ طةشة اىِ  وةيي و بةخؤصٌا

ٌايةك خبةٌة طةِس بؤ و  دةكات. كةواتة قوتابييةكُا كةطايةتييُا بةَِيض دةبَيت ةووو توا  ِ ِةوَلذةدةُ
ٍايةتى يةكرت دةَب و واوؤطتاط بةً شَيوةية دةطت بة  ُ، لَيشةدا قوتابييةكاُ ئاش طةسخظتٍى كؤوةَلةكةيا

 ضاالكييةكة دةكات:
 واوؤطتا ِةٌذَيك ثشطياس دةكات، وةك: -1

 ئةو كةسةطتة و ثَيذاويظتيياٌة بَمى، كة شياوة بؤ كاسى ضاثكشدُ. - أ
 طوودةكاٌى ضاثكشدٌى طاكاس بزوَيشة، كة لة ٌاوواَلةكامناٌذا بةكاسى دةَِيٍني.  - ب
ضؤُ دةتواٌني ضاثكشدٌى طاكاس بةكاسبَّيٍني بؤ ثَيصخظتٍى بواسى طةشتوطوصاسو   - ت

 ثاك ِساطشتٍى ريٍطة لة كوسدطتاٌذا؟
 ( كةطى دَيطري دةكات.6بؤ  4واوؤطتا قوتابييةكاُ لة كؤوةَلةى ) -2
 اسةكة دياسى دةكةيَ، كة وةبةطتىاٌة دَيبةدَيى بكةيَ.ٌةخصةطاصى بؤ ك -3
 .دياسى دةكةيَِةٌطاوةكاٌى كاسكشدُ و كاسى ِةس ئةٌذاوَيك لةٌاو كؤوةَلةكةدا  -4
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 كاتى دياسيكشاو بؤ تةواوكشدٌى كاسةكة دياسي دةكةيَ. -5
 دةكةيَ. دةطتٍيصاُضاودَيشى و تَيبيٍى كاسكشدٌياُ دةكةيَ و ئاطتى فَيشكاسيياُ  -6

 

 ةى فَيشكاسىطةسضاو
ُ: كاغةصى طجى، قةَلةً ِسةطاس، ِسةٌطى طواط، ثالَيت، فَمضةى ِسةٌطى        كةسةطتةو ثَيذاويظتيية خاوةكا

ُ وةداليا. ضايى يا يٍؤكربِ، ئيظفٍر، قاثَيكى بضووك، ثةتاتة، طةآلى دسةخت، ثاسةى كٌا  ئاوى، ضةقؤ،ٌ 
سَِيطةى داتاشؤوة، يُا لة سَِيطةى تةلةظضيؤٌةوة ئةطةس فيمىَيك لةباسةى كاسةكةوة لة ِؤكاسى ِسووٌكاسى: 

يية. ةى دؤساودؤسى ضاثكشاو بةشَيوةى طادةو منايض بكشَيت خشاخٌ  ُ  ويٍَ ى قوتابييةكا طاكاس ثيصٌا
ُ  .بذسيََ ى ثَيصووى قوتابييةكا ُ بذسيٍَكاسةكٌا  ةوة.ثيصا

 :1ضاالكى 
ذٌةوةيةكى  كاساوةيى:  ةخصةطاصى بؤ سِاصٌا  ٌُ ى ِةَلكةٌذٌى بؤ  طادةقوتابييةكا ٌٍا ُ، بة بةكاسَِي وؤسَيك دةكة

ى يةك ِسةٌط.  دواتش ضاثكشدٌى بة ثةتاتةو  ثمةكٌا

 َى.بقوتابييةكاُ ثةتاتةيةكى قةباسة واوٍاوةٌذ ئاوادة دةكةُ بةو وةسدةى داٌةخوسا -1
ثةتاتةكة دةكةٌة دووبةشى يةكظاُ و وَيٍةيةكى طادةى ىَل ِةَلذةكؤَلَ، وةك وَيٍةى  -2

بة ٌةسوى تووى فةسةٌطى و ثاشاُ بة بضواس، ياُ بة ضؤقؤيةكى كوه كةوةسى وَيٍةكة 
 (.5 -7وَيٍةى ) .دادةِسٌَ

 شَيوة ِةَلكؤَلذساوةكة بة فَمضة ِسةٌط بكةو بيذة لة كاغةصة طجييةكة. -3
 ةضاوى ثاكوخاوَيٍى كاسةكة دةكةُ.قوتابييةكاُ ِس -4

 
 
 
 
 
 

  ِةٌطاوةكاٌى ئاوادةكشٌى ثةتاتة بؤ كاسى ضاثكشدُ. (5 -7وَيٍةى )        
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 : 2ضاالكى 
واوؤطتا دةتواٌَيت ِةواُ ضاالكى ثَيصوو دووباسة بكاتةوة، بةآلً بابةتةكة       

بطؤِسَيت و قوتابييةكاُ طةسثصك بكات لة دسوطتكشدٌى ِةس بابةتَيك كة خؤياُ سةصى 
 (.6 -7وَيٍةى ) ثَيذةكةُ.

ثَيويظتة واوؤطتا كاتى 
ضاالكييةكة دياسى بكات، 
لةطةَه ضاودَيشى كشدُ و 

ٌياُ ئاِساطتةكشد
 .، وةك وؤس( وَيٍةو شَيوةى دياواص6 -7وَيٍةى )   بةشَيوةيةكى ِساطت و دسوطت. 

 

 :3ضاالكى 
واوؤطتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات لةِسَيطةى ثةجنةوؤسةوة وَيٍةى دياواص       

بكَيصَ و بابةتَيك بؤخؤياُ دياسى 
بكةُ. طةسةتا ثةجنةياُ دةخةٌة طةس 

ةٌة طةس ِسةٌطة شمةكةو ثاشاُ دةخي
 كاغةصة طجييةكة، وةك وَيٍةى 

(. ثَيويظتة ِسةضاوى 7 -7)
ثاكوخاوَيٍى كاسة ِوٌةسييةكة 

 ( ٌيطاسكَيصاُ بة ثةجنةوؤس.7 -7وَيٍةى )                                       بكشَيت.    
 

 :4ضاالكى 
ى واوؤطتا داوا لة قوتابييةكاُ دةكات لة واَلةوة ثاسضة قوواشى ٌةخصذاس      

دواتش بة قةَلةوى ِسةٌطاوِسةٌط، ياُ ِةس  طةس. دابٍَيَ و كاغةصى طجى خبةٌة ِةَلتؤقيو
قةَلةوَيك، دةتواٌَ بة ٌةسوى بةطةس 

(، 8 -7ِسووةكةيذا بَيٍَ، وَيٍةى )
ثاشاُ دةبيٍني ٌةخصى طةس 

        سضؤتةوة.                 قوواشةكة دة
 

 قوواط. بة( كاسى فشوتاز 8 -7وَيٍةى )                                                   
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 ِةَلظةٌطاٌذُ
 ِةَلظةٌطاٌذُ ثصت دةبةطتَيت بة بةخؤداضووٌةوة )ِةَلظةٌطاٌذٌى خؤيى(.ئاواٌر: 

 خصتةى ِةَلظةٌطاٌذُ.ئاوشاصى ِةَلظةٌطاٌذُ: 
قوتابييةكاُ كاسى ضاثطةسى ئةجناً بذةُ و ثمةى يةك ِسةٌطيض تا ئةجناوى فَيشكاسى: 

 .بةكاس بَّيٍَ كاسة ِوٌةسيية دؤساودؤسةكاُبؤ ٌةخصةطاصى 
 

لة كاتى  ثَيواٌةكاٌى تَيبيٍى كشدُ رواسة
 دَيبةدَيكشدٌذا

 صؤسباط باط ثةطةٌذ

    .يثةِسةكة بة شَيوةيةكى طوجناودادةٌَي 1
    كةسةطتة شياوةكاُ ئاوادة دةكةً. 2
    كاسَيكى دواُ بة قةَلةً ِسةطاس ٌةخصةدةكَيصي. 3
فَمضةكة بةشَيوةيةكى دسوطت لةٌاو دةطتي  4

 دةطشً.
   

    ِسةٌطةكاُ بة دسوطتى تَيكةَلى يةكرت دةكةً. 5
    ئايا وسدً لة ِةَلكؤَليٍى كةسةطتةكة؟ 6
    ةوة دياسة؟ِسةٌطةكامنضِشى بة ئايا دياواصى لة  7
    ثصت بةخؤً دةبةطتي لة كاسكشدٌذا. 8
    كةسةطتةكاُ دواى كاسكشدُ ثاك دةكةوةوة. 9
ِسةضاوى ثاكوخاوَيٍى كةسةطتةو شوَيٍكاسةكةً  11

 دةكةً.
   

    ِسةضاوى وةسدةكاٌى خؤثاسَيضى دةكةً. 11
 لَيكبةطنت و ثَيكطشتَ: 

ةية  ً وٌا ةى:واوؤطتا ئة  دةبةطتَيتةوة بة وٌا
 ٌاوداس.  وريَيكى، بابةت: 3خوَيٍذٌةوةى كوسدى -1
 و ضاسةطةسكشدٌى ثَيذساوةكاُ. )ثاسة(، بابةت: كات و دساو 3بريكاسى بؤ ِةووواُ -2
 ضيني؟ طادةكاُ، ئاوَيشة 2، واٌةى3صاٌظت بؤ ِةووواُ -3

 :ُ ة بووةطتةو سِاظةى بكة لةطةهَ قوتابييةكا ً طىَ وشٌا  .‹‹ثاسة، طادة وري،››لةطةس ئة
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ُ و ضاسةطةسكشدُ  ضاالكى بةوةبةطتى دةوَلةوةٌذكشد
 دةوَلةوةٌذكشدُبةوةبةطتى ضاالكى 

ةَلكؤَلَ َيٍيت، وةك ثةتاتةيةكِ  ةوَلبذة ضةٌذ كةسةطتة و ِسةٌطَيك بةكاسّب ُ لةً ضاالكييةداِ  ، يُا كولةكة، يا
ذُا يطاسى لةطةس  باٍي  ٌ ٌةخض و

ُ،يِةَلبكؤَلَ بةو ُ  ظتى قوتابييةكا ثاشا
ِةوَلبذةُ طَى دؤس ِسةٌط لة 
َ، واتة داسيََك  يٍَ ضاثكشدٌةكةدا بةكاسّب
وؤسةكة بة ِسةٌطى طووس، داسَيك بة 
صةسدو داسَيكى تش بة طةوصبَيت، وةك 

ةى )                                              (.9 -7ويٍَ
ةى                                                               ى طةوصة9 -7ويٍَ ٌٍا  .لة كاسى ضاثطةسيذا ( بةكاسَِي

 ضاالكى بةوةبةطتى ضاسةطةسكشدُ
َيت  ّا يةك ِسةٌط بةكاسدةِيٍَ ُ، بةآلً تةٌ ةخصةطاصى بكات بؤ ضاثكشد ةوَلذةداتٌ  لةً ضاالكييةدا واوؤطتاِ 

 بة دوو ثمةى ِسةٌطى دياواص )كاهَ و تؤخ(.
 

ى ضاالكى لة دةسةوةى كاتى و ةكةداطاصدٌا  ٌا
 :1ضاالكى 

، كة لولةيةكى كاغةصى فشَِيذساوى بؤ قوتابييةكُا دةكاتواوؤطتا ثَيصٍياس 
ةسوةك   ِ،ُ ذٌى و ثاشُا ضاثى ثَي بكة ةخصٌا َ، بةوةبةطتىٌ  يٍَ خِش بةكاسّب

ةى ) ة ضى دةكةيت؟ و ضى دةبيٍيت؟ 11 -7لة ويٍَ  ( دا دياسة. بضٌا
 (11 -7وَيٍةى )                                                                                  

 :2ضاالكى 
ُ، كة كاغةصَيكى دؤسى ) ( A3واوؤطتا ثَيصٍياس دةكات بؤ قوتابييةكا

 ً يََ و ثاشُا لةبةسى بطشٌةوة بة قةَلة ةَلتؤقيو داٍب ةسشَيوةيةكىِ  لةطةسِ 
ةى ) ِسةطاس. واتة ضاثى ُ بة شَيوةى فشوتاز. ويٍَ  (.11 -7بكة

 
 (11 -7وَيٍةى )                                                                                  
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 ضَييةَتةوةزى 
 
 
 

 
 
 

    Handcraft كازدةضتى
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 تةوةز: كازدةضتى.
 دزوضتلسدُى غَيوةى جياواش.بابةت:  

ة: تَيطةيػنت  هة دزوضتلسدُى غَيوةى جياواش.  وُا
ْ دابةغلساوْ  ةكا ة تايبةمتةُدةكاُكاتى ديازيلساو: بةغة  وُا  .دابةضةز وُا

 

 Handcraftكازدةضتى  
ى تس تايبةمتةُدى ئةَ تةوةزة        ةية, ضوُلة بةٓؤى ثَيػلةوّت و تَيطةيػتِى تسجياواش هة تةوةزةكُا ىٓ 

دُةوةدا, ئةوا قوتابييةكة  ةخػةضاشى و تَيطةيػنت هة بوازى زِاشُا ىَ باغرت بؤ هةًةودوا هة كازىُ  دةتوُا
ؤضتاكةى باغرت هة جازا ًًا ى زِايى بلات, ضوُلة هة داواكازى  َى ضى دةكات؟  كازةكُا ْ تَيدةطات و دةشُا

ًْا دةزدةكةوَيت, كة ئاضتةبةضى دةيلات؟ كة ضؤْ دةكات؟  ةي واتة بؤ ىةيكازًا قوتابييةكْا باغرتو  كُا
يْا ثَيطة ةييةكُا يازيية كازًا َيصضاكرت باآليْا كسدووةو ئاضتى شُا ُاى زِٓا يْا فسة باغرتة هة يػتووةو توا ُا

 . جازْا
ؤضتا        ًًا سؤظايتيةوة, تا ئةًِسؤ هةضةز  ييةتىً  َيت هة ضةزةتاى دزوضتبووُى غازضتُا ئةوةية, كة بصُا

ى  ى داوة, بةةكشؤز طسُطى بة بوازى كازى كسدازًسؤظ  ًةبةضتى تَيسكسدُى خواضت و ثَيداويطتييةكُا
ةز هةبةز ةى.ٓ  اضى كةضةكْا هة اليةن و  ِزؤذُا ئةوةغة, كة كازى جوْا ثةيوةضت بووة بة ئاضتى جواُِ

ئاضتى كازةكة, ئاضتى هةاليةكى تسةوة. واتة  دضؤُييةتى جَيبةجَيلسدُى بةغَيوةيةكى ثان و بَيطةز
ُاشدازبَيت, ئةوا  سؤظةكة ديازى دةكات. بة واتايةكى تس, ئةطةز كازةكة جوْا و  ِاضىً  وق و شة بَيطوًْاجوُا

ِاض ُاشدازةو ئاضتى جوُا ةز جوْا و  ةغةوة , ى باآليةيػضةهيقةى وةضتاكةغىٓ  ئةطةز وة بة ثَيضةوُا
ِاضيػى كازةكةؽ بَيلةَهم و ثيظ  غوؤقةو و ثةزتةواشة بوو, ئةوا وةضتاكةغى ثةزتةواشةيةو ئاضتى جوُا

ةطةيوة.  ثيَِ
ةيةن جَيهةَ تةوةزةدا بؤية       ني ضةُد وُا وُةز طري ببة ثَيويطتى دةشُا  ٓ ؤضتاى ًًا ّ, تا  ضةُد لةي

طةى دةوزوبةزيدا  ُاو ضسوغت و ذِي وُةزى جؤزاوجؤز هة  يداكةزةضتةو مشةكَيلىٓ   هةطةَي قوتابييةكُا
 .  تاقيبلاتةوة

َ بدةْ:هةو ضوازضَيوةغدا,  ْ ئةًاُة ئةجنا ةيةدا قوتابييةكا َ شجنرية وُا   ثَيػبيِى دةكسَيت هة
 ٓوُةزى, كة هةطةَي تواُاكاُياُدا بطوجنَيت.جَيبةجَيلسدُى ضةُد كازَيلى  -1
 لسدْ بة كةزةضتةو مشةكى ُاو ضسوغت و ذيِطةى دةوزوبةزى.طوشازغت  -2
 بةكازَٓيِاُى كةزةضتةو مشةكى جؤزاوجؤز بؤ دزوضتلسدُى كازى ٓوُةزى.  -3
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 واُةى يةكةَ
 تةوةز: كازدةضتى.

  دزوضتلسدُى غَيوةى جياواش.بابةت: 
ة:   Collageكؤالد   –هلاُدْ وُا

ة  2كاتى ديازيلساو:  ْ دزَيركةيتةوة بةثَيى كات(وُا ى بةثَيى ئةو ثالُةى دايدةزَِيريت, ضاالكييةكا  )دةتوُا
   

 

 Collageكؤالد   –هلاُدْ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ٓ ؤضتا ةخػةضاشى و  ةوَهدةدات هةطةَي قوتابييةكاًًْا ةىُ  ةى هلاُدْ ببةضتَيتةوة بة وُا وُا
دُةوةو طوشازغتلسدْ بة كةزةضتةو مشةكى جياواش. ئةطةز هة زِابسدوودا  اْ هة غَيواشى زِاشُا يَِ دٓا

وُةزى, ئةوا هةَ تةوةزةدا كةزةضتةو  ابَيت بؤ كازىٓ  ا ِزةُطٌاْ بةكازٓيَِ ثَيداويطتى جياواشتس تةُٔ
ني بؤ بةزٓةًَٔيبةكاز وُةزىدةٓيَِ  .و دةزخطتِى كازى ِزةُطلازى ِاُى كازىٓ 
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ةيةدا َ وُا  ضوودى بةدةضتٔاتوو هة
يازييةكاْ  ضوودة شُا

ةبةضتى دزو ْ هةً  ْ تَيبطةْبؤ ئةوةى قوتابييةكا  .ضتلسدُى غَيوة جياواشةكا
ةييةكاْ  ضوودة كازًا

 بؤ ئةوةى قوتابييةكاْ غَيوةى بةزجةضتةكساو بة كةزةضتةى جياواش دزوضت بلةْ.
ييةكاْ  ضوودة ويردُا

اوكازى كسدُى يةكرت اوضؤشى وٓ  اوزَِيلاُياُدا هةٓ  ْ هةطةيَٓ  . يدابؤ ئةوةى قوتابييةكا  بةزدةوَا ّب
 

طتة ثَيػةكييةكاْ َيصْا و توُا  زِٓا
 فَيسكسدُى ثَيػوةخت

ة بدةُةوة: َ ثسضيازُا ّ وةآلًى ئة ْ بتوُا  ثَيويطتة قوتابييةكا
 مشةكةكاُى دةوزوبةزتامن ثَى بَوَيّ؟غَيوةى ضادةى ٓةُدَيم هة كةزةضتةو  -1
, كة هة ذيِطةى دةوزوبةزتاُدا م هةو غَيوة جياواشاُةَ ثَى بَوَيِّزةُطى ٓةُدَي -2

 ٓةية؟
 بة كاغةش. ْٓةُدَيم غَيوةى ضادةو جياواشَ بؤ دزوضت بلة -3

 
 بِسطةى خؤئاًادةكسدْ

ةية هةِزووى دزَيرى و ثاُيدا,        ةوة هة خايَ, بضووكرتيّ يةكةى ثَيوُا ئةطةز ئةَ خاَهة دزَير بلةِي
ْ بؤ دزوضت دةكات. يََوٌاْ بؤ دةكَيػَيت و غَيوةيةكى ضادةًا  بؤغاييدا, ئةوآ 

ةى ضَى ةو غَيوة ئةُداشةيياُةى دوو دوزيّئ       , وةن: ضوازطؤغة, ضَيطؤغة, ياْ ئةو غَيوُا
ةُدَيلحاز دووزيّ يَولةيى.ٓ  ة زَِيل, وةن: ضوازثاَهوو,ٓ  ني و خساوُني, ياْ ئةُداشةيئةَ غَيوُا  َهةىُ 
ْ شؤزة.هة دةوزوبةزًاُدا منووُة بازةيةوة  ًا

ةًوو غَيوةيةن هة ضسوغتدا بة طةِزوو        ٓ ةزًى و هوضى ِزووطى  ُ  ىكةةئاضتى شبسى و
ػاز دةبِسدزَيتةوة.  دةُاضسَيتةوة, بؤمنووُة: ِزووى غوغة هوضة, ِزووى داز شبسة,  ً ضوُلة بة

ةزًة.   ْ ئيطفِخُ    ٓةزوةٓا ِزووى قوًاؽ, يا
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ةكة اضاُدُى يةكةى وُا  وُ 
دزَيرى(, ياْ غَيوةيةكى  ×ثاُى × )بةزشى  بسيتيية هة غَيوةيةكى ضَى دووزي غَيوةى بةزجةضتة:

ْ دةدات و  َيم هة بضىَ دووزى ثيػا  داطري دةكات.ؤغاييدا غويَِ
ة دةكسَيت  ِزووتةخت:غَيوةى  بسيتيية هة غَيوةى دوو ِزوو, ياْ دوو دووزى و دوو ِزووى ثَيوُا
يََوَيم دةوزة دزاوة.× )دزَيرى   ثاُى(, ياْ بسيتيية هةو ثاُتاييةى, كة بة ضةُدٓ 
ةز ِزوويةن,  ِزووطة: ةزًرتيِةوة دةضتجَيدةكات, تا ئاضتى شبستسيّكة بسيتيية هة تايبةمتةُدىٓ  و  هةُ 

 ُةؽ دوو جؤزْ:ئةوا
ْ, كيةكةَ:  ةضتييةكا ةضتيياِْزووطةٓ  ةوةٓ   ثَيدةكةيّ. ة هة ِزَيطةى دةضتوَيدُا
ةضتيياِْزووطة بيِيِييةكدووةَ:  ْ, كة هة ِزَيطةى بيِيِةوةٓ   ثَيدةكةيّ. ا

 

 ثالُى فَيسكازى
اُخ:  ةوةى زِاضتةوخؤ دةبةضتَيت.ئًا ةطوِت ْ ثػت بة وُا  فَيسبوو
 ثسضيازو وةآلَ. ضاالكى:

َ دةدزَيت: ةوة ئةجنا ةُطاوُا  َٓ َ ضاالكيية هة زَِيطةى طستِةبةزى ئة  ئة
 ضةوة.وٓةًوو ئةجناًة فَيسكازييةكة هةضةز وايتبؤزدةكة بِو -1
 بةزجةضتة و ِزووتةخت ثيػاْ بدة. دووزىو ضَى  دووزىضةُديّ غَيوةى دوو   -2
 , وةن:بلةةوة َيم هةبازةى غَيوة منايػلساوةكاُضةُد ثسضياز  -3

 طؤغةى غَيوة بةزجةضتةكاْ ضةُدة؟ ذًازة -
 طؤغةى غَيوة ِزووتةختةكاْ ضةُدة؟ ذًازة -

قوتابييةكاْ غَيوةيةكى ِزووتةخت دزوضت دةكةْ و ثاغاْ دةيلةْ بة  -4
 (.2 -8غَيوةيةكى بةزجةضتة, وةن وَيِةى )

 ضَيتةوة.وًاًؤضتا كوزتلساوةى ضاالكييةكة هةضةز وايتبؤزدةكة دةُو -5
 

ةى )                                (2 -8ويَِ
ى غَيوةى               ٓةُطاوةكاُى طؤِزِي
 ِزووتةخت بؤ غَيوةى بةزجةضتة.     
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 ضةزضاوةى فَيسكازى
اجيم, كةزةضتةو ثَيداويطتيية خاوةكاْ:    ً كاغةشى ِزةُطاوِزةُط, كاغةشى ِزةُطاوِزةُطى هةشطة,

ْ, كاغةشىةًقةَه قةضت, كاغةشى كازتؤ  ً ضجى, وايتبؤزد, كةتريةى وغم  ِسةُطى داز, ثاضتيى,
 )ضتيم(.

منايػلسدُى غَيوةى بةزجةضتةو غَيوةى ِزووتةخت هةِزَيطةى كةزةضتةو ٓؤكازى ِزووُلازى: 
ة هَيلببةضتةو ثَيلبطسة بةو كةزةضتاُةى هة  ةزوةٓا ئةَ مشةكة بيِساوُا  ٓ مشةكى ئةُداشةييةوة.

ْ بواز بة قو ةيةو ثاغا طةى دةوزوبةزى قوتابييةكةدآ   تابييةكة بدة هةضةز بابةتةكة بدوَى.ذِي
 

 :1ضاالكى 
ةيى:  يطازى ِزةُطاوِزةُط.كازًا ى غَيوةى ِزووتةختى ئةُداشةيى جياواش  و دزوضتلسدُىُ   بِسِي

ًاًؤضتا قوتابييةكاْ دةخاتة ضةُد كؤًةَهةيةكى جياواشى فسة ِزةُطةوةو بؤ ٓةز  -1
 كؤًةَهةيةكيؼ تيٍ هيدةزَيم ديازى دةكات.

كؤًةَهةى يةكةَ بؤ منووُة: كاز هةضةز غَيوةيةكى ضسوغتى دةكات و كؤًةَهةى   -2
دةكات, بةَ  ئةُداشةيىدووةَ كاز هةضةز غَيوةيةكى 

غَيوةية ٓةز كؤًةَهةيةن كازَيم بلةْ و دةزبِسى 
 (.3 -8غَيوةيةن بَيت و هَيم ُةضّ. وَيِةى )

هيدةز منايػى كازة ٍ دواى تةواو بووُى كازةكة, تي  -3
اوبووةكةى كؤًةَهةكةى دةكات و ِزووُلسدُةوةى تةو

 ثَيويطت دةدات بة كؤًةَهةكاُى تس.
ًاًؤضتا كازةكاْ كؤدةكاتةوةو دةياُجازَيصَيت, تا  -4

ضاالكى قوتاخباُة ئةجناَ دةدزَيت )ثَيػاُطةى 
 (3 -8وَيِةى )                                                                 قوتاخباُة(.

ًاًؤضتا خؤى دَهِيا دةكاتةوة, كة قوتابييةكاْ ثاُتايى كازةكةياْ بة باغى  -5
بةكازَٓيِاوةو ثِسياُلسدؤتةوة. ٓةزوةٓا ضاودَيسى قوتابييةكاُيؼ دةكات, تا 

 باغى بةكازَٓيِاوة و بةٓةدةزياْ ُةداوة. بصاَُيت قوتابييةكاْ كةزةضتةكاُياْ بة
 وزوبةز.ثازَيصطازى كسدُى ثاكوخاوَيِى ذيِطةى دة  -6
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 :2ضاالكى 

ؤضتا قوتابييةكاْ زِادةضجَيسَيت كاغةشة ِزةُطاوِزةُطةكاْ بة  ًًا
 ْ ازَِيلى برِبْ و بة ئازةشووى خؤيا ةِزةًةكى وُ  غَيوةيةكىٓ 
ائةُداشةيى ىَل برِبْ و ثاغاْ بة ذةشى  غَيوةى ئةُداشةيى, ياُْ 

ّ بة كاغةشةكةوة و بة غَيوةيةكى ثَيػبيِى كساو بيخؤياْ  وليَِ
ؤضتا بة قوتابييةكاْ بَوَيت ثَيؼ ئةوةى  ًا  ً )تابوؤكة(. ئةطةز
ْ, كة  ةخػةضاشى بؤ بلة ةوَهبدةُْ   ٓ تابوؤكة دزوضت بلةْ,
ضى دةكةْ؟ ياْ دةياُةوَيّ غَيوةى تابوؤكةياْ ضؤْ بَيت؟ وةن 

ةى ) ة هةضةز تابوؤكةياْ (. بواز بة قوتابييةكاْ بد4 -8ويَِ
ّ و      .                                                                                  ةكرت خبةُة ِزووبؤ ي غَيواشى بريؤكةكةياْ بدوَي

ةى )                                                                                               ( غَيوةى جياواش.4 -8ويَِ
 :3ضاالكى 

ة, تا بريؤكةى خؤياْ و بِسةخطيَِبواز بؤ قوتابييةكاْ 
اُةكا يَِ ة ضى دةكةْ؟دٓا ئةطةز خؤت ضةُد  ُياْ خبةُة طةِزو بصُا

ةية ئةَ  يية, ضوُلة هةوُا  ُ ثَيػِيازَيلياْ بؤ بلةيت خساث
اْ بؤ قوتابييةكاْ  يَِ ثَيػِيازةى تؤ ضةُديّ دةزواشةى دٓا

ةًووغيْا طسُطرت  ةوةية, ئبلاتةوةو غتى تسيْا بة خةياَهدا بَيت, هةٓ 
و كازةكةيْا بةالوة  َيراوى ضةقبةضتوويى زِشطاز دةّبكة قوتابييةكْا هة ط

ة بلة, كة هة  ى )     ئاضْا دةبَيت. ضةيسَيلى ئةَ بريؤكُا ( و 5 -8ويَِةكُا
ّ. (8 -8و ) (7 -8( و )6 -8) سَي  (  5 -8ويَِةى )                                                      دا دةبِي

 
 
 
 
 

ةى )            ةى )                              (8 -8ويَِ ةى )  (                     7 -8ويَِ  (6 -8ويَِ
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ًاَهةوة:  ضاالكى 
ةيى:  ْ و كاغةش.كازًا  دزوضتلسدُى خاُوَيم هة كازتؤ

ْ, بةو  اَهةوة خاُوَيم هة كاغةشو كازتؤْ دزوضت بلة  ً ًةزجةى كاتى داوا هة قوتابييةكاْ بلة هة
ةكاُى تسياْ ُةضَيتة ضةزغاْ.  شؤزياْ ثَى بدة, تا بة ثػوودزَيرييةوة كازى تَيدابلةْ و فػازى وُا

َيت: ْ ظوَهيَِ ةوة خةيايَ و بريى قوتابييةكا َ ثسضيازُا ؤضتا هةزَِيطةى ئة ًا  ثَيويطتةً 
 ت؟يئايا دةتواُى خاُوَيلى ِزاضتةقيِة دزوضت بلة 
 ازتؤْ و كاغةشى ئةُداشةيى بؤ خؤت دزوضت بلةيت؟ئايا دةتواُى خاُوَيم هة ك 
 ئةو ثَيلٔاتةو مشةكاُة ضني, كة ثَيويطنت بؤ دزوضتلسدُى خاُوَيم؟ 
 ُ؟ةكةت بلةوةو بصاُة ذًازةياْ ضةُدةبري هة خَيصا 
 ضةُد ذووزتاْ ثَيويطتة؟ بؤضى؟ 
  .ضةزةتا بة قةَهةَ ِزةضاع ُةخػةيةكى خاُووةكة هة ضةز كاغةش بلَيػة 
  و ثَيداويطتة خاوةكاْ ئاًادة بلة بؤ دةضتجَيلسدْ.كةزةضتة 
  .ثَيويطتة دواتس خاُوةكة بة بةزشى و ثاُى دزوضت بلةيت 
 ذةش دةكةيت ذووزةكةى تؤ ض ِزةُطَيم بَيت؟ بؤضى؟ 
  كاًةياْ ذووزةكةى تؤية؟ ئايا ذةش دةكةيت كةضَيم هة خَيصاُةكةت هةطةَي بَيت؟

 ئةو كةضة كَيية؟
  هةطةَهتة ؟ هة ذووزةكةتداةضةى, كة ٓةضتت ضؤُة بؤ ئةو ك 
  ئايا ًتٌاُةت ثَييةتى؟ ئايا هَيى فَيسدةبى؟ ياْ فَيست دةكات؟ ئايا َُٔيِييةكاُى

 خؤتى بؤ باع دةكةيت؟ ياْ ئةو َُٔيِييةكاُى خؤيت بؤ باع دةكات؟
 ْ؟ ئايا يازى بةيةكةوة دةكةْ؟ئايا يازى و جووبةزطةكاُتاْ ئاَهوطؤِز دةكة 
   ئايا كازَيلت بري دَيتةوة, كة ُةت تواُيبَيت و ئةو ٓاوكازى كسدبيت؟ ئايا

كازَيلت بؤ كسدووة, كة ئةو ُةيتواُيبَيت بة تةُيا ئةجناًى بدات؟ ضى ِزوويدا؟ 
 ضؤْ ٓاوكازى يةكرتتاْ كسد؟

  شَيلى تسيؼ تايبةتة بةخؤت, ٓةزوةٓا ئاًسا و طوجناوةئاًساشَيم ٓةَهبرَيسة, كة
ٓةَهدةبرَيسيت؟ ضى بؤ ئةو  بؤ خؤتكة طوجناوو تايبةتة بؤ ئةو. ضى  ٓةَهبرَيسة,

 ٓةَهدةبرَيسيت؟ بؤضى؟ وَيِةى بلَيػة.
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 ٓةَهطةُطاُدْ
اُخ:  ْ دةبةضتَيتئًا ةَهطةُطاُدُة ثػت بة تَيبيِيلسد  َٓ  .كاتى جَيبةجَيلسدُدا هة ئة

ةَهطةُطاُدْ:  ساشىٓ   خػتةى ضاودَيسى.ئًا
ى فَيسكازى:  َيوْا غَيوةى ِزووتةخت و غَيوةى بةزجةضتة. ئةجنًا  قوتابى جياواشى بلات هةُ 

 

ْ  هة كاتى جَيبةجَيلسدُدا ذًازة ةكاُى تَيبيِى كسد  ُةخَيس بةَهَى ثَيوُا
ْ دةكات و هَييآْةضت ب 1    تَيدةطات. ة غَيوة بةزجةضتةكا
َيت ثَيلٔاتةى ضادةو ضاكاز بة كاغةش دزوضت بلات. 2    دةتوُا
او ثؤيَ بَوَيت. 3 َيت تايبةمتةُدي كةزةضتةكاُىُ     دةتوُا
َيتةوة. 4 يَِ طة بةكازٔب او ضسوغت و ذِي َيت كةزةضتة خاوةكاُىُ     دةتوُا
ْ هةطةَهدا بلات. 5 ةَهبلات و طفتوطؤيا َيت هةطةَي كؤًةَهةكةىٓ     دةتوُا
 

ةُطاوةكاُت وز        ٓ ؤضتاى بةزَِيص, ثَيويطتة ةزًرت دًًا ٓةَهطسيت و كةًَيم هةضةز بابةت و تسوُ 
يازييةكاُياْ ثىَ ةغتةكاْ بوةضتة, ضوُلة قوتابييةكاْ ث ةز ئةًِسؤ شُا ني و دةياُةوَيتٓ  زؤغّ بؤ شُا

ى. اوزَِيياُةو دووز هة خؤضةثيَِ ْ بؤ بلةيت, بةآلَ بة غَيوةيةكىٓ   بَوَييت و باضى وزدةكازى كازةكةيا
تٌاُةى ق  ً ةوَهبدةيت  ٓ ةضَيت, تا  ُ يت, ئةوا كازةكةت ئاضاُرتو بريت يَِ وتابييةكاْ بةدةضت ٔب

ةغياو  ةتا كازى خؤضةثَيِى و شًاُى طفتوطؤى شبسو وغةىُ   ٓ خؤغرتو خَيساتس دةضَيتة ثَيؼ,
ْ هَيتبةك يت, ئةوا قوتابييةكا اكةْ.ازبيَِ  دةتةكِةوةو ذةش بة ضازةتُ 

ِداَهةكاْ بدؤشة        ً ةوَهى خؤت بدةو شًاُى طفتوطؤى  ٓ ةو وةوكةواتة, ة  دَهياْ بةدةضتبٔيَِ بصُا
؟ بةضى ئاضوودة دةبّ؟ ئاشاديياْ ثَى بدةو هةٓةًاْ كاتيػدا فَيسى  ًِداَهةكاْ بة ضى دَهخؤؽ دةّب

اوثؤهياْ بلةو بة  ُ ةكةئاكازى  ً ٓةزكةع بة ذةشو ئازةشووى خؤى ِزةفتاز بلات. واتة  ِزةآلياْ
ِدا ْ ثَى بدة, بةآلَ ضاودَيسيػياْ بلة, تاً  ْ ئاشادييةكة بةالزَِيدا ئاشادييا يت بؤ َهةكا ْ و طَيسغَيويَِ ُةبة

ة اُةكة شياْ بة هةُاو ثؤهدا كةْدزوضتُ  َى بةوًةزجةى ضِووزدُا . ضِووز بؤ ِزةفتازةكاُياْ داِب
ةطةيةُ  ُ ةكةو كةضايةتى قوتابييةكاْ  َيت. دةبَيت خؤت بجازَيصيت هةكاز و جوَهةىثِسؤضةكةو وُا

يػ بةز بة ُةغياوو توُدوتير, ئةًةؽُ  ؤضتاى دَهطؤشو بة ئةًةن و بةزَِيصة, يةكةَ بةزُا ًا اُةىً 
بةز بة قوتابييةكاُى. ةكةى, دووةًيؼ بةزُا  وُا
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 دووةَواُةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

 بابةت: دزوضتلسدُى غَيوةى جياواش. 
ة:  خوزى, دةشوو, داوكازى وُا

ة  2كاتى ديازيلساو:  ى بةثَيى ئةو ثالُةى وُا ْ دزَيركةيتةوة بةثَيى كات()دةتوُا  دايدةزَِيريت, ضاالكييةكا
 

 خوزى, دةشوو, داوكازى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى بة خةياَهدا        ةُطاوةى كازكسدْ بةخوزى و دةشوودا قوتابييةكة بريؤكةى جياواشتس هةجازُا هةَٓ 
طتى عةقَوى و هةغةكى طةغةى كسدووةو بةٓةًوو غتَيم زِاشى ُابَيت و  دَيت, ضوُلة ئاضتى توُا

ؤكازةكةغى بسيتيية هة طةغةكسدُى ئاضتى  رتيّ غت ثَيػلةؽ بلات,ٓ  دةئةوَيت باغرتيّ و جوُا
اوتةزيب اضىٓ   هةطةيَ طةغةكاُى تسى قوتابييةكة. ةجواُِ
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ةيةدا َ وُا  ضوودى بةدةضتٔاتوو هة
يازييةكاْ  ضوودة شُا

وُةزييةدا  ْ بةيةكةوة كاز هةو غَيواشى كازكسدُةٓ  ْ و كوزِا  دةكةْ.كضا
ةييةكاْ  ضوودة كازًا

وُةزى تاقيدةكةُةوة.  قوتابييةكاْ غَيواشَيلى ُوَيى كازكسدُىٓ 
ييةكاْ  ضوودة ويردُا

ْ هة كؤتاييدا غاُاشى  ْ, ثاغاْ بة بةزٓةًةكاُياُةوةقوتابييةكا  دةكةْ. بة خؤيا
 

طتة هة ثَيػيِةكاْ َيصْا و توُا  زِٓا
ّ, كة:  بؤ ئةوةى قوتابييةكاْ بتوُا

ةْ هة َُيواْ ئةو كازةى هة ِزابسدوودا كسدووياُةو ئةو كازةى ئةًِسؤ جياواشى بل -1
 ئةجناًى دةدةْ.

 جياواشى بلةْ هة َُيواْ غَيوةى ِزَيم و ُاِزَيم, قةبازة بضوون و طةوزة. -2
 .اُدا بةكازبَٔيِّكةزةضتةو ثَيداويطتى جياواش هة كازةكةي -3

 

 بِسطةى خؤئاًادةكسدْ
ؤضتا كازى        ًا ْ( هة ثؤهدا.  ٓاوبةؽثَيويطتةً  ةزدوو ِزةطةش )كوزِْا و كضا  ٓ َيوْا ئةجنَا بدات هةُ 

ةضتى كازكسدُى يةكرت ْا كازى كضاُة ئةجنَا بدةْ و بة ثواتة كوِز ةغةوة, بؤ ئةوةى هةٓ  َيضةوُا
َييِةية, بةآلَ  ْ. خوزى كازى ِزةطةشىً  ْ, ضوُلة تَيبطةْ و ئةشًووْ بلة يؼ ذةشى ثَيدةكة كوزُِا

ةيى و كؤًةآليةتى ُةزًةو كازث ى كازى ثَيلةوةيى ئاضتى كازًا َيلسدُى خؤغة. جا هةبةز ئةوة ضاشدُا
ةضتى بةزثسضيازييةتى و زَِيصى يةكرتياْ ال طةغة دةكات, ئةًةؽ  قوتابييةكاْ شؤز باؽ دةّب وٓ 
 بةغَيلة هة ثةزوةزدةكسدُةكةو ئاضتى تَيلةآلوى و شًاُى طفتوطؤى يةكرت دةدؤشُةوةو ِزةفتازى غياو

ْ, بةتايبةت هةُاو كؤًةَهةكاُياُدا.  هةطةيَ يةكرتدا دةكة
ؤضتاوة  بؤ ئةَ ضاالكيية ٓةُطاوى دزوضت ًا ادةكازيية هة اليةًْ  زَِيطة خؤغلسدُة بؤ كازكسدْ و ئًا

اًؤضتا وىَ. ضةزةتاً  بريؤكةى كاز بؤ قوتابييةكاْ غى دةكاتةوةو ثاغاْ ئةزكياْ ثَى  بؤ كازىُ 
دات, بةو ات و ضةزُخ و تَيبيِى خؤياْ ثَى دةكثةزغتى كازةكةياْ دةؼ ضةزضجَيسَيت. دواتسيدة

ْ ببةضنت. ْ ثػت بةخؤيا  ًةزجةى قوتابييةكا
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 :1ضاالكى 
َيٌاى كؤ  يػى غةزبةت, ياْ دازى ضووزة بة غَيوةىٓ  ؤضتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات, كة قًا ًًا

ٓةَهبرَيسْ و زِاضت و ضةثى ثَى بلةْ بة )+( ثَيلةوة ببةضتِةوة, دواتس ِزةُطَيم هة خوزيةكة 
ةى  ّ, وةن ويَِ ةز وةضتاَُيلدا هَيى هوي بدةْ و ثاغاْ هة ضِني بةزدةوَا ب يػةكة, هةٓ  ضوازدةوزى قًا

ْ, ئةطةز 2 -9) ةَهبرَيس  ٓ (. بةَ غَيوةية ثَيويطتة قوتابييةكاْ بة ئازةشووى خؤياْ ِزةُطةكاْ
ْ بدات ْ ثيػا ؤضتا كازَيليا ًا ةبةضتةكة تىَ دةطةْ.ثَيػوةختةً  ْ باغرت هةً   , ئةوا قوتابييةكا

ةى ) ْ دازى ضووزة.2 -9ويَِ يؼ, يا  ( هوهجَيضلسدُى خوزى هة قًا
 :2ضاالكى 

ؤضتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات كازتؤَُيم        ًًا
ْ, ثاغاْ هة كةًةز ِزؤخةكةى بة  ادة بلة بة خِسى ئًا

قةضت, دواتس بة خوزى 2دزَيرى ) ٍ( بيرِبْ بةً  ض
ةز ضواز دةوزى   ٓ زِاضت و ضةثى ثَى بلةْ بة

ةى ) ةوةن هة ويَِ ( دا ديازة. 3 -9كازتؤُة خِسةكة,ٓ 
ةَهبرازدُى  قوتابييةكاْ ضةزثػم بلة هة غَيواشىٓ 

ْ, ئةطةز  ثَيػوةخت منووُةى  قوتابييةكاِْزةُطةكا
ْ(. بةزجةضتة ببيِّ باغرتة. ةُطاوةكاُى كازكسد ةى )      ٓ) ةخػاُدُى  ( 3 -9ويَِ  دزوضتلسدْ وُ 

 .بة خوزىغَيوةى ئةُداشةيى                                                                                    
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 :3ضاالكى 
ؤضتا قوتابييةكاْ زِادةضجَيسَيت, كة قاثَيلى يةكباز ِزةُط بلةْ بة بؤيةى ئةكسيويم و ثاغاْ        ًًا

اوةوة2هة هَيوازى ضةزةوةدا دة قةآلغى )  ُ ٍ( بؤ قةضت ض  ً َيواغى, بةآلَ هة هَيوى  برِبْ بة  ٓ بة
بةزةكةى, ْ, دواتس بة خوزى ِزةُطاو ِزةُط هوهجَيضى بلةْ و دواتس بة  بةزُا ا دوو قةآلؽ بلة تةُٔ

ةى ) ّ, وةن ويَِ ةى خوزية ضِساوةكة, وةن دازَيم دةزدةكةوَيت و 4 -9ٓاوغَيوةى داز بيضِ (. ويَِ
 باكطسِاوةُدى كازةكةؽ وةن دازضتاَُيم دةزدةكةوَيت. 

ةى ) ةخػةضاشى دزةختَيم بة خوزى و4 -9ويَِ  ِزةُط كسدْ. (ُ 
 :4ضاالكى 

ؤضتا داوا هة        ًا  ً دزوضتلسدُى ضةبةتةو غَيوةى بةزجةضتة بة تَيى و خوزى ِزةُطاوِزةُط.
ةخػةضاشى بؤ ضةُد  قوتابييةكاْ دةكات خوزى ِزةُطاوِزةُط هة تيَوى بازيم وةزثَيضّ و ثاغاُْ 

ةى )غَيو ةزوةن ويَِ  ٓ ,ْ ْ ياْ بةتَيى ضةبةتةيةن دز (,6 -9ةيةن بلة وضت بلةْ, ضةزةتا تيَوةكا
زِاضت و ضةث هَيى وةزببجَيضّ,  بة زِاضت و ضةث هَيم بدةْ و دواى قاميلسدْ بة خوزى ِزةُطاوِزةُط

 (.5 -9ٓاوغَيوةى وَيِةى )
ةى )   (6 -9ويَِ

 
 
 

ةى )             (5 -9ويَِ
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 ضَييةَواُةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

 بابةت: دزوضتلسدُى غَيوةى جياواش. 
ة:  وُةزيداوُا اُى كةزةضتةى خاو هة كازىٓ   بةكازٓيَِ

ة  2كاتى ديازيلساو:  ى بةثَيى ئةو ثالُةى دايدةزَِيريت, وُا ْ دزَيركةيتةوة(بة ثَيى كات )دةتوُا  ضاالكييةكا
 

ةيةداضوودى بةدةضتٔاتوو ه َ وُا  ة
يازييةكاْ  ضوودة شُا

او ضسوغت و  ذيِطةكةى. ئاغِابووُى قوتابى بة ضةُد كةزةضتةيةكى خاوىُ 
ةييةكاْ  ضوودة كازًا

ة. َ كةزةضتة خاوُا وُةزى جياواش هة ّ غَيوةىٓ   دزوضتلسدُى ضةُدي
ييةكاْ  ضوودة ويردُا

 بة كازةكةيةوة بلات. ثاغاْ ,بؤ ئةوةى قوتابى غاُاشى بةخؤى
 

طتة ثَيػةكييةكاْ َيصْا و توُا  زِٓا
َيت, كة ضسوغتى كةزةضتة بةك       ؤضتا ئةوة بصُا ًا  ً وُةزى ثَيويطتة  ٓ ازٓاتووةكاْ بؤ كازى

ةًاْ ئةو   ٓ وُةزيية بةزٓةًٔاتووةكة,  ٓ ةوةو كازيطةزى زِاضتةوخؤى دةبَيت هةضةز كازة ِزةُطدُا
اُى قوتابييةكاُةوة يَِ اى دٓا ,  بريىدياز دةبَيت ) ؽكازيطةزيية بةضةز ئاضتى بريكسدُةوةو توُا جوْا

ؤضتا بري ًا ى ثَيدةكسَيت(. واتة طسُطةً   هةو كةزةضتةو ثَيداويطتيياُة بلاتةوة, كة كازى باؽ و جوُا
يازيياُة َ شُا ةز هةبةز ئةوة و هةبةز ِزؤغِايى ئة وُةزييةكاُدا,ٓ  َيت هة كازةٓ  ْ دةٓيَِ ني  دابةكازيا دةتوُا

ّ بة دوو بةغى ضةزةكييةوةكةزةضتة  ْ بلةي  , وةن:خاوةكا
 .كةزةضتة خاوة ضسوغتييةكاْيةكةَ: 

س, و بَى طياُّ, وةن: بةزد, تاوَي هة ضسوغتدا ٓةْبسيتيية هةو كةزةضتة خاواُةى 
 ط..., وةن الضلى دزةخت, ِزةشيِدةْكاُصا, خان. بةآلَ ٓةُدَيلى تسياْ 

ْ دابةؽ دةّب بؤ: ْ بةثَيى بةزٓةًى ضةزضاوةكاُيا ةًاية كةزةضتة خاوةكا  ٓةز هةضةز ئةَ ِب
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كةزةضتة خاوة ِزووةكييةكاْ: وةن: داز, الضلةداز, طةآلى دزةخت و  -
 ِزةطةكاُى, بةزى ِزووةن و تؤوةكةى و طوَهةكةى.

شيِدةوةزييةكاْ: وةن: ئَيطقاْ, دداْ, ًةزجاْ,  كةزةضتة خاوة -
 َٓيولةغيتاُؤكة, هوهجَيض, ثَيطتة, ثسض.

وةن: بةزد بة ٓةًوو جؤزةكاُييةوة )طساُيت, كةزةضتة خاوة ُاشيِدةكاْ:  -
  و قوِز,...ئةَهٌاع...(, كاُصاى خاو )شَيِس, ًظ, ئاضّ...(, طَى 

 .كةزةضتة خاوة ثيػةضاشييةكاْدووةَ: 
ةبةضتى دزوضتلسدُى كةزةضتةو مشةن  َيت بةً  ْ دةٓيَِ سؤظ بةكازيا ةىً  بسيتيية هةو كةزةضتة خاوُا

ةًووجؤزةكاُيي ْ, كاُصا بةٓ  ْ, ِزةُطةكا ةويسكازى, ِزؤُةكا  ٓ ة, وةن: ةوة )شَيسِ, و ثَيداويطتى ِزؤذُا
َ, شيو, وةن )ثؤهطتةزو ثالضتيم...(, كاغةش,  ,غوغة, كةزةضتةى ثرتؤكيٌيايى...(, ًظ, ئةهةًِيؤ

ةزوةٓا ضةُديّ تةختةى فسةجؤز. ْ, قوًاؽ, داو, طوزيظ.ٓ   كازتؤ
 

اضاُدُى ةكةوُ   يةكةى وُا
يية هة  كةزةضتة  ُ سؤظ دةضتى  ً ةى, كة خاوة ضسوغتييةكاْ: بسيتيية هةو كةزةضتة خاوُا

َيت دزوضتلسدُيدا, بةَهلو خؤى هةضسوغت و ذ سؤظ دةتوُا ةيةوً  سؤظدا بووُىٓ  يِطةى دةوزوبةزىً 
َي يَِ ْ ٔب ةزكازَيمبةكازيا ةبةضتييةتى , كةت بؤٓ  ْ ثىَ دزوضت بلات. و خؤىً   غتيا

سؤظ بة ةىً  دةضتى خؤى  كةزةضتة خاوة ثيػةضاشييةكاْ: بسيتيية هةو كةزةضتةو مشةكة خاوُا
ادة ادةياْ دةكات, تا هة زَِيطةى ثيػةضاشييةوة ئًا اُياْ هة ذياُى  ياْ بلات بةئًا ًةبةضتى بةكازٓيَِ

سؤظ بة سؤظايةتى دةطةيةَُيت. ً)  ً ةيدا و ضوود بة او دةض ِزؤذُا  ُ تى خؤى كةزةضتة خاوةكاْ هة
َيت و ض ادةياْ دةكات بةهة زَِيطةى ثيػةضاشييةوة سوغتدا دةزدةٓيَِ ًةبةضتى  ضاكياْ دةكات و ئًا

ْ(.اُيبةكازٓيَِ  ا
 هَيلبةضنت و ثَيلطستّ:

ةيةوة:  َ وُا ةية ببةضتَيتةوة بة َ وُا ؤضتا ئة ًا  ثَيويطتةً 
, ضيفةتةكاُى ًاددة و 1, شاُطتة فيصياييةكاْ, بوُدى3ْشاُطت بؤ ٓةًووا -1

 طؤِزاُةكاُى.
 , ضؤْ ًاددة دةطؤِزَيت؟2, ِزةوغتةكاُى ًاددة ضني؟/ واُةى1ٓةًاْ واُة, واُةى -2
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 ضةزضاوة فَيسكازييةكاْ
قةضت, كاغةشى : خاوةكاْكةزةضتةو ثَيداويطتيية   ً كةترية, ضيلؤتني, قةَهةَ ِزةضاع,

ةزغتَيم خؤت   ٓ ِزةُطاوِزةُط, ضيولة, دازى ضووزة, كةزةضتةى خاوى ضسوغتى, وةن طوَيص,
 ئازةشووى دةكةيت.

ةُدَيم منووُةى ثؤهةكاُى تس منايؼ دةكٓؤكازى ِزووُلازى:   ٓ ؤضتا ات, كة ثَيػووتس ًًا
ةيةكى دزوضتياْ كسدووة. هة زَِيطةى طؤظازى تايبةت بة  ِزةُطاوِزةُط منايػلسدُى ضةُد ويَِ

اوًايَ.  كةزةضتةو ثَيداويطتييةكاُىُ 
ةز كةزةضتةو ثَيداويطتييةكى خاو بؤ كازة  اُىٓ  ؤضتا ضةزثػلة هة بةكازٓيَِ ًا هة ضاالكييةكاُداً 

ةكة  ةزجةى هة ياضا طػتييةكاْ الُةدات و بةٓاى وُا ْ  ُةغَيوَيَِىٓوُةزييةكة, بةوً  و قوتابييةكا
ةكات.  ُْ  ٓةزاضا

 
 :1ضاالكى 

وُةز,  ّ بؤ دزوضتلسدُى كازَيلىٓ  يَِ ؤضتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات )توَيلَوة طوَيص( بةكاز ٔب ًًا
ةخػةضاشى بؤ كازةكة بلةْبةآلَ ثَيويطتة  وُةزييةكة ئةجنَا بدةْو د ثَيػةكىُ  , وةن واتس كازةٓ 

ةى ) تةى ثَيويطت: توَيلَوى طوَيص, ضيولة ددْا ثاكلسدُةوة, كاغةشى (. كةزةض1 -10ويَِ
اًؤضتا   ً ِزةُطاوِزةُط, كاغةشى ِزةُطاوِزةُطى هةشطة, ضاوى دةضتلسد, كةتريةى وغم )ضتيم(.
ٓةُطاوةكاُى كازكسدْ بؤ قوتابييةكاْ ِزووُدةكاتةوةو خؤيػى كازَيم هةبةزضاوى قوتابييةكاْ ضاش 

 دةكات.

ةى )  وضتلسدُى ضةُد غَيوةيةكى بةزجةضتة بة كةزةضتةى ضسوغتى.( دز1 -10ويَِ
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 :2ضاالكى 
اتوو ضةزة دةبةى        ةى دٓا ؤضتا قوتابييةكاْ زِادةضجَيسَيت, كة بؤ وُا ئاو, ياْ ضةزة غةزبةت ًًا

اوةزِاضتى ضةزثَيضةكة كوَُيم ْ, تا بةٓؤيةوة هَيلياْ ببةضنت و  , ياْ دوو كوْكؤ بلةُةوةو هةُ  بلة
 َ وُةزى ثَى ئةجنا  ٓ كازَيلى

ةى ) ْ, وةن هة ويَِ ( دا 3 -10بدة
 ديازة.

كةزةضتةى ثَيويطت: ضةزثَيضى 
 ْ دةبةئاو, ياْ غةزبةت, جرية, يا
وزوى   ً داو, ضاوى دةضتلسد,

 ِزةُطاو ِزةُط.                               
ةى )                                       ثيػةضاشى. خاوى ( دزوضتلسدُى كسًؤكة بة كةزةضتةى3 -10ويَِ

 :3ضاالكى 
ؤضتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات ثوؽ و ثةآلؽ و قةضةَي        ًًا

َيالُةى باَهِدة دزوضت بلةْ هةضةز قاثى  ّ, تآ  يَِ هةطةَي خؤياْ ٔب
ّ, دوا تس وَيِةيةكى باَهِدةيةن يةكباز. ضةزةتا قاثةكة ِزةُط دةكةي

هةضةز كاغةش بة كاغةشى ِزةُطاوِزةُط دزوضت دةكةيّ و ثاغاْ بة 
ى, دواتس ضولةو  ًقةضت غَيوةى باَهِدةكة دةبسِيت بة جوُا
قةضةَهةكة بةٓؤى ضيلؤتيِةوة هةّب قاثةكة طري دةكةيّ و ئِحا 
َيالُةى باَهِدة   ٓ باَهِدةكةغى هةضةز دادةَُيني. هة كؤتاييدا

ةى ) بَيت.ضاشدة َيت قوتابييةكاْ  (.4 -10ويَِ ؤضتا دةتوُا ًًا
ضى بيلةْ؟ تا ئاضتى  بة ثػم بلات ضؤْ بلةْ؟ و ضى بلةْ؟زضة
بلات و بريؤكةى باغرتياْ بؤ  ياَهلسدُى قوتابييةكاْ باغرت كازخة

 بَيت.
ةى )                                                         (4 -10ويَِ

َيالُةى باَهِدة                                                  دزوضتلسدُىٓ 
 ضسوغتى. ُاو بة كةزةضتةى خاوى                                            
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 ٓةَهطةُطاُدْ
اُخ:  ْ دةبةضتَيتئًا ةَهطةُطاُدُة ثػت بة تَيبيِيلسد  َٓ  .هةكاتى جَيبةجَيلسدُدا ئة

ساشى جَيبةجَيلسدْ:   ٓةَهطةُطاُدْ.خػتةى ئًا
ى او ضسوغت هة  ةضتة خاوةبؤ ئةوةى قوتابييةكاْ بتواُّ كةزفَيسكازى:  ئةجنًا بةزجةضتةكاُىُ 

.ّ يَِ وُةزيدا بةكاز ٔب  كازىٓ 
 

ْ  هة كاتى جَيبةجَيلسدُدا ذًازة ةكاُى تَيبيِى كسد  شؤزباؽ باؽ ثةضةُد الواش ثَيوُا
َيت. 1 ةكة دةشُا      دةضتةواذةو بريؤكةى وُا
اوزَِيلاُى دةكات هةكاتى  2  ٓ ٓاوكازى ثَيػلةؽ بة

اُى كةزةضتةى خاو هةُاو  طةزِْا و بةدةضتٔيَِ
طةى دةوزوبةزدا.  ضسوغت و ذِي

    

َ دةدات. 3 ْ ئةجنا قةضت و هلاُد      بة وزياييةوةً 
     بريؤكةى باؽ ثَيػلةؽ دةكات هة كاتى كازكسدُدا. 4
تَيداية بؤ ضتةى بةكةَهلى زةثَيى واية ذيِطة كة 5

وُةزى. ى كازىٓ  دُا  ئةجنًا
    

 
 :الوةكى كازو ضاالكى

ْ. بريؤكةى ئالوةكىداوا هة قوتابييةكاْ بلة, وةن كازَيلى        ةَ , ضةُد ضاالكييةن ئةجنَا بدة
او كؤًةَهةكةوة.  ُ ةوَي بدة كؤًةَهةكاْ خؤياْ ثَيػِياز بلةْ و  تايةكىابة و ضاالكيية خبة  ٓ تس,

ِداَي ئةوكاتة خؤي ثَيػِيازةكةيُةخػةضاشى بؤ  ةضَيتً  ّ. بريتُ  َي اْ بلةْ و ثاغاْ ثالُى بؤ داِب
)ْ اكاُى خؤى (*)ٓةضت )بةخؤشا ؤضتا ئةزكى ثَى دةضجَيسَيت و ئةويؼ توُا ًا  ً ى دةكات, كة

ؤضتا و دةوزوبةز.  ًا  ً ةيى خؤى منايؼ بلات بؤ ا و كازًا َيصو توُا  ٓ تاقيدةكاتةوةو دةئةوَيت
ؤضتا دةبَيت, بةو ٓةزوةٓا ئةَ ثِس ًا  ً ؤضةية ثَيويطتى بة ثػتطريى و ضاودَيسى و ضةزجنى

ةبَيت. زِاضتةوخؤ ًةزجةى  ُْ  تَيلةَهى كازى قوتابييةكا
ْ: هة بسى وغةى (*) ٓاتووة. Self-conscious( ى عةزةبى و ))واع ذاتهبةخؤشا طويصى بةكاز   (ى ئِي

ة, ةوهَيس ,226, ال2ض ًةضعوود حمةًةد. شازاوةضاشى ثَيوُا  .2011 -دةشطاى ئازع,ٓ 



115

 

 115 
 

 ضوازةَتةوةزى 
 
 
 

    Colouringِزةُطلازى 
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 .ِزةُطلازىتةوةز: 
 .كةزةضتةو مشةكى جياواش ِزةُطلازى بةبابةت:  

ة. 4كاتى ديازيلساو:     وُا
 

ِداَي  ِزةُط وً 
َيتِزةُط، ثَيلٔاتةيةكى طسُطى بةز         اتوُا  ُ ؤضتا ًا  ً وُةزيية. بَي ِزةُط  ٓ  دةضتةى كازى

او تابوؤكة ِداَي و ثَيلٔاتةىُ    ِزةُط هةوةى (. جطةكاْبلات )غَيوة ىٓةَهطةُطاُدْ بؤ كةضييةتىً 
دواتس بةؽ ػى خؤزةو بةزتةكى ِزووُاكى تي هةٓةًاُلاتيػدا)ديازدةيةكى فيصيليية بؤ ِزوُاكى( 

ةوة بؤ ضةُديّ يةكةى ِزةُطى تس، كة بةدةّب و هَيل ِداَي دةِب اضساوة.ً  َيت ضَير  ِزةُطى ئاوَيصةُ  دةتوُا
يازى و ئاغِايةتى بؤ ثةيدا  ِزةُط وةزطسَيت هة اضى بةزش بلسَيتةوةو شُا بةوًةزجةى ئاضتى جواُِ

ةى ضَييةًٓة بلسَيت َ، وُا ةخػةضاشى تةوةزى دووة ةى ِزةُط و ثوة ِزةُطييةكاُدا هة و دازوةن هةُ  ُا
ني، كة .ِزووُلسدةوةبؤ بة ِزووُى ئةوةًاْ  َيت بة بؤية دةبَيت ئةوة بصُا اتوُا غَيوةى تيؤزى  ًِداَيُ 

ةَهةيةكى دزوضت و زِاضت هةطةَي يةكة ِزةُطيةكاُدا بلات.  ةي  هةبةز ئةوةًًا ؤضتآ  ًا ثَيويطتةً 
ِداَهةكاْ، تا دةضتياْ بة َى  بؤً  ْ. بِسةخطيَِ ةَهةى هةطةَهدا بلة ًا تا  ،واتةز ِزةُطةكاْ بلةوَيت وً 

ةداتد َي بة غَيوةى بةزجةضتةو ثساكتيلىًِدا َيت هة ِزةُط  ةضت هة ِزةُط و كةزةضتةكاُْ  ُاتوُا
ةُدَيم جاز دةطاتة ّهةِزةُط دةتسض يؼكوزد، تا قؤُاغى باَهكبووُ آلُىًِدآةُدَيم هة بطات. تَي  ٓ،

ةَه ّتوُااُيؼُ وقؤُاغى طةوزةبو ٓؤكازةكةغى  .ةْهةطةَي ِزةُطدا بل و زِاضت ةيةكى دزوضتًًا
ةَهدةطسَيت و ضسؤ  ،ِدايَ. بؤية تا بةتةًةُدا دةضَيتُةزِةخطاُدُى بوازة بؤً  ئةَ تسضة هةطةَي خؤىٓ 

ة ْ، ئةَ تسضة دةِزةويَِ دةكات. وُا َيصْا بة َيتكسدازيةكا وَى  قوتابىةوةو زِٓا دةكات و ئةشًوَُيلىُ 
ْ، كات  اى خاوةْ ئةشًوو او دُا ؤضتاى شُا ًا  ً ِداَهةكة.  ً ةضتى  ٓ دةخاتة ضةز خةزًاُى بريو

ةىل شؤزتس بؤ  ادات وٓ  كاُةوة بوازى ِزةُطة هة هةوةى ةخطَيَِيت. ئةوة جطةدةِز قوتابييةكاْهةدةضتُ 
يازى شؤزتس كؤدةكاتةوة يةوة  بوازى دةزووُيؼ ئةشًووْ دةكات هة وشُا ِداَهةكة هة بَي ئازًا  ً و

 .َ ىدةطؤزَِيت بؤ كةضَيلى ئازا ا هَيسة ؤضتاى بةًًا كازشُا ى زَِيِسةوى  دةزدةكةوَيت داتوُا بة طؤِزِي
ِداَهةكاْ و ئاِز ِداآلاضتةبريىً  دُى الضازى هةاليةًْ  ةُوُا ُةوة. كسدُياْ بةغَيوةيةكى دزوضت وُ 

ِداَي فَيسدةبَيت  ً،َ ةَهة ئةجنا ًا ةضتىبل ضؤًْ  اضى باآل ات و ضَيروةزبطسَيت و دواتسٓ  بَيت. ب جواُِ
ْ تَي  دةطات.هةكؤتاييػدا هة بةٓا ِزةُطيةكا
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ةيةدا َ وُا  ضوودى بةدةضتٔاتوو هة
يازييةكاْ  ضوودة شُا

وُةزييةكاْ. ى كازةٓ  ةية هةضةز جوُا ْ ِزووُدةبَيتةوة، كة ِزةُط ضةُد كازيطةزىٓ   بؤ قوتابييةكا
ةييةكاْ  ضوودة كازًا

ا ةقوتابييةكاْ ِزووُدةبَيتةوة، كة دةتواُّ ضةُديّ كةزةضتة ببؤ  ّ هة كازى ِزةُطلازيداو تةُٔ يَِ كازٔب
ةبةضنت.  ثػت بة يةن ضةزضاوةى كازُ 

ييةكاْ  ضوودة ويردُا
اوغَيوةى طةًةيةن.  ٓ،ْ ْ بةضةز دةبة اوِزَيلاُيا ْ كاتَيلى خؤؽ هةطةيَٓ   قوتابييةكا

 
طتة ثَيػةكييةكاْ َيصْا و توُا  زِٓا

 فَيسكسدُى ثَيػوةخت
ة بدةُةوة: َ ثسضيازُا ّ وةآلًى ئة ْ بتوُا  ثَيويطتة قوتابييةكا

 ًةبةضتى ِزةُطلازى بةكازبَٔيِني؟ ئايا دةتواُني ٓةًوو كةزةضتةيةن بة -1
ضةُد منووُةيةن هةو كةزةضتةو مشةكاُة برًَيسة، كة الى تؤ ثةضةُدْ بؤ ئةَ  -2

 ًةبةضتة؟
 بلةيت، كاَ تاقيلسدُةوةية ٓةَهدةبرَيسيت؟ئةطةز تاقيلسدُةوةيةن بة ِزةُط  -3

 
 بِسطةى خؤئاًادةكسدْ

ةى ضَييةَ        ةخػةضاشى( وُا ةية دةبةضتَيتةوة بة تةوةزى دووةَ ُ) ؤضتا ئةَ وُا بابةتى  –ًًا
.ْ اُةو ِزةُط و ثوة ِزةُطييةكا ثَيػخطتِى بوازى  ةوٓؤكازى ئةَ هَيلبةضتِة بسيتيية هة بريٓيَِ

ةخػةضاشييةكة لازيُةخػةضاشى و غَيواشى كازكسدْ هة بوازى ِزةُط  ُ دا، ضوُلة ِزةُط كازى
وُةزييةكة طةغرت دةكات. كةواتة هةضةز   ٓ اضى كازة رتو ِزووُرت دةكات و ئاضتى جواُِ جوُا

َيت، كة هةًةو ثَي يَِ وَى هةَ تاقيلسدُةوةيةدا بةكازٔب  ُ ؤضتاية كةزةضتةو مشةكى  قوتابى ؼًًا
اُة قوتابييةكاْ ضةزضَا دةكةيّٓةزبرييػى هَيِةكسدؤتةوة، بةَ دٓا صزياْ و ئاضتى طةغةى بري يَِ وٓ 

نيودةجو ْ بؤ دةِزةخطيَِ ني و بوازيا  .ةوةُوَييةكاُتاقيلسدُةوة بلةْ بة غتة تاشةو  ، تا خةياَيَهيَِ
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 :1ضاالكى 
اًؤضتا كةزةضتةكاُى ِزةُطلا        ً ادة دةكات، وةن: ِزةُطى ئةكسيويم، هة يةكةَ ضاالكيدا زى ئًا

ياْ ِزةُطاوِزةُطى جؤزى  ،كاغةشى ضجىثازضة كازتؤُى بسِاو، ياْ ثازضة ثالضتيم، قاثى يةكباز، 
(A3ةزقاثَيم كةًَيم ِزةُط ِزؤ ؤضتا هةٓ  ًا ْ، ثاغاْ  (.ً  دةكات )جازى يةكةَ با بةيةن ِزةُط كازبلة

َى ِزةُطى تسياْ ةز هة اداو دواتس(، بؤ داِب ةز قوتابييةن بريؤكةيةن هة خةياَي بطسَيت وٓ  ياْ هَيبلةٓ 
َيت ثَيؼ ئةوةى كازةكة دةضتجَيبلات. واتة قوتابييةكة ةخةياَهيػيدا ثالُى جَيب جَيلسدْ داِب

َيت ضى دةكات؟ ضؤْ دةكات؟ بة ضى  َيت، تا بصُا ةزكازَيم ثالُى ثَيػوةختة داِب فَيسدةكةيت ثَيؼٓ 
ؤكازى دةيلات؟ ئةَ ياضايةؽ  ةوة.ٓ  ةكاُى تسدا فَيسبووةو هَيسةدا جازَيلى تس بريى دةخةِي هة وُا

ابَيت ْ  هةثِس ثةالًازى كازى قوتابى ضةزةكى كازكسدْ بةَ ياضاية بسيتيية هةوةى، كةُ  ٓوُةزى، يا
ةكات ٓةزكازَيلى تس بدات، تا بة ةوة، يةكةَ بؤ ئةوةى كازةكة جوْا و باؽ بَيت. دووةَ باغى بريى هيَِ

ْ بةبؤ  ةد ئةوةى كةزةضتةكا ْ بَيت. .اتٓةدةزُ  ا   ضَييةًيؼ فَيسى ثالُدُا
 ٓؤكازى ِزووُلازى:

ةضت بة دَهِيايى شؤزتس بلةْ ابَيتةوة، تآ  ؤضتا هةطةَي قوتابييةكاْ كاز دةكات و هَيياْ جياُ  و  ًًا
 بصاُّ غَيواشى كازكسدُةكة ضؤُة؟

 غَيواشى كازكسدْ:
 ْ ؤضتا داوا هة قوتابييةكا ْ و بة  دةكات ثازضة ثالضتيلةًًا ْ كازتؤُة بسِاوةكة بة دةضتةوة بطس كة، يا

ةز غيوةيةكى   ٓ َيّ و ثاغاْ غَيوةى زِاضتةَٓيىَ، ياْ خسِ، ياْ َٓيواغى هةُاو ِزةُطةكةى داِب
ةزوةن  ٓ،ّ ةخػيَِ ْ باغة ثَى ِب ْ ثَييا  .دا ديازة (2 -11وَيِةى ) هة جؤزاوجؤز، كة خؤيا

ةى ) ةُطاوة2 -11ويَِ  كاُى ِزةُطلازى بة ضةُد ِزةُطَيلى ديازيلساو.(ٓ 
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 :2ضاالكى 
ئةَ ضاالكيية بة يةكَيم هة ضاالكيية شؤز ضةزجنسِاكَيػةكاْ دادةُسَيت، ضوُلة قوتابييةكاْ بؤ       

ادة  ؤضتا كةزةضتة ثَيويطتة ضةزةتاييةكاْ ئًا ًا  ً ْ. ضةزةتا يةكةَ جازة بةَ غَيوةية كاز بلة
يػى غ، ثاكلةزةوةدةكات، وةن:  زبةت خوازدُةوة، ةِزةُطى تَيٌجسا )تؤش، ياْ غى(، قاثَيلى قويَ، قًا

ٍ(. 177×  77، كاغةشى ضجى جؤزى )دةشطاى كةفوكوَهلسدْ  ض
ؤضتا ِزةُط و ثاكلةزةوةكة دةطسَيتةوةو هَيلياْ دةدات، تا كةفوكوَي بلات، ثاغاْ        ًا ضةزةتاً 

ةزوةن هة كةفوكوَهى ثَيدةكةْ بة ِزةُطةكاْ شةكةهةضةز كاغةو  ةو قاثى خؤياْ دةبةْٓةز كؤًةَه  ٓ،
ةى ) يػى خؤى بةدةضتةوة دةطسَيت و  ( دا بةِزووُى ديازة.3 -11ويَِ ةز قوتابييةن قًا ضةزةتآ 

َيواغى فوى ثَيدادةكات و كةفى   ٓ هةُاو كةفاوةكةى وةزدةدات، ثاغاْ بة هَيويةوة دةطسَيت و بة
اوغَيوةى بَوكةكات و ِتِزةُطاوِزةُطى فسة تؤْ دةزد . دةكةوَيتة ضةز كاغةشةكة ى ضةزئاوؤن ئاضآ 

ة ضةز كاغةشةكة، ئةوا كاغةشةكة  دواتس هَيى دةطةزَِيني تا وغم دةبَيتةوة، ضوُلة ئةطةز بَوكى شؤز خبةِي
ؤض ًا  ً ْ تدةخوضَيتةوةو ِزةُطةكاُيؼ تَيلدةدات و ثيطى دةكات، بؤية هةضةز اية ثَيؼ كازكسد

ةكةْ هةٓةًوو ئةو ضةزُج و تَي ةَهجةُ   ٓ كاتى كازكسدُداو كاتياْ  بيِياُة بة قوتابييةكاْ بَوَيت، تا
ةبَيت. دواى تةواو بووُ ةضَيت و كازةكةغياْ ىَل ثيظُ  ةى  يؼبةفرِيؤُ  قوتابييةكاْ دةتواُّ ويَِ

ة ت ْ. واو بووةكة، تاةتايبةتى خؤياْ برِبْ و بيخةُة ضةز ويَِ ئةَ  وةن خؤغؤزدْ هةُاو )باُو( دةزكةو
ْ، ضوُلة ئاشادى  يؼقوتابييةكاُ و ُيطازكَيػاُة، وةن طةًةيةن دةزدةكةوَيتجؤزة  حةشى ثَيدةكة

ْ ثَيدةبةخػَيت هةكاتى كازكسدُدا.   شؤزيا

ةى ) يؼ.3 -11ويَِ ةُطاوةكاُى ِزةُطلازى بة كةف و قًا  ٓ) 
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       ،َ ةُطاوةكاُى ضاالكى دووة ؤضتا غَيواشى كازكسدُةكٓةز بؤ تةواوكسدُىٓ  ة دةطؤزَِيت و هة ًًا
ةزيةكةو كازى خؤى  ْ، تآ  َيت و دةيداتة دةضت قوتابييةكا يؼ، )دةضلةخِسة( بةكازدةٓيَِ بسى قًا

ثَيئةجنَا بدات، ئةطةز 
دةضلةخِسةكاْ بةغى 
ةكسد  ذًازةى قوتابييةكاُىُ 
ؤضتا  ًا  ً )دةبَيت
ثَيػوةخت ِزةضاوى ذًازة 
قوتابييةكاُى بلات(، ئةوا 
َيت ثَيػوةخت بة  دةتوُا
 ْ تيَوى بازيم دزوضتيا
بلات. دواى ئةوةى 

ؤضتا بة ٓةًاْ غَيوةى  ًًا
ثَيػوو ِزةُطةكة دةطسَيتةوة 
ْ( و بة  ى قاثػؤزد بة )شٓا
  ْ ٓةًاْ زَِيضلة قوتابييةكا
ِزةُطلازييةكة  هةضةز 

كة ئةجنَا دةدةْ، شةكاغة
ةى ) وةن هة ةى ) ( دا ديازة.   4 -11ويَِ ةُطاوةكاُى ِزةُطلازى 4 -11ويَِ  بة دةضلةخسةو كةف.(ٓ 

 
 ئاضايؼ و خؤثازَيصى

ةية قوتابى )جسثّ(       ني هةُاو ثؤي و كؤًةَهةكاُدا هةوُا ة  (*)ٓةزوةن دةشُا ةَهةغةكازُا ـى تَيدابَيت وٓ 
َيت  ةتوُا َيت. ِزةفتازىِزةفتاز بلات وُ  ويَِ ؤضتاية ضاوَيلى هةضةزبؤية  خؤطسى ِب ًا ، تا بَيت هةضةزً 

ةزاضاْ  ى تسٓ  او ثؤهداو  ُةكاتئةوُا ةكات هةُ  ةزوةٓا داوا هة قوتابييةكاْ بلة ثػَيوى دزوضتُ   ٓ.
ةكا بجِسذَيتة   ُ،ْ ةكة ْ و بضَيتة قوِزطياُةوة ، ياْضاوياُةوةُاو يازى بة كةفةكةُ  ر  .ٓةَهىً 

ح( عةزةبى و )(*) ْ كةضى الضاز و بصَيو. هةبسى وغةى )جُا ًِداَهى تةَهةكةباشو بصَيو، يا ّ: واتة  ( ى Delinquentجسث
ٓاتووة. طويصى بةكاز ةُطى خايَ، ال ئِي ةوهَيس، 127غَيخ حمٌدى خايَ. فةٓز  .2775، دةشطاى ئازاع،ٓ 
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 :3ضاالكى 
ؤغياْ شياتس         َيت، تا بريوٓ  يَِ ةوَهبدات قوتابييةكاْ باغرت زِأب ؤضتا هةَ ضاالكييةدا دةبَيتٓ  ًًا

ْ. واتة كازكسدْ بةِزةُط هةَ قؤُاغةدا ثَيويطتى بة  رت بةز كؤبلةُةوةو كازةكاُياْ بةزةو باغرتو جوُا
ةيةو دةبَيت  يازيياُة بة هَيوزدبووُةوةو ددْا بةخؤداطستّ و ثػوودزَيرى شؤزتسٓ  ؤضتا ئةَ شُا ًًا

 .ْ ؤضتا قوتابييةكاْ ئازِاضتة دةكات، كة ُةخػةضاشى بؤ ضةُد قوتابييةكاْ بَوَيت ثَيؼ كازكسد ًًا
ةى ) ةزوةن هة ويَِ  ٓ ،ْ دُةوة ئةجنَا بدة ( دا ديازة، كة غَيوة دزوضتلساوةكاْ 5 -11كازَيلى زِاشُا
َ، بةآلَ بة ِز اوغَيوةى تةوةزى دووة ةيةدا زِاشاوُةتةوةوٓ  ةزوةٓا هةَ وُا  ٓ .ْ ةُطلازى ئةجنَا دزاو
ِداَهةكاْ ئازِاضتة A4 – A3ِزةُطى ئةكسيويم و فَوضةو ثاهَيت و كاغةشى جؤزى ) سَيت.ً  ( بةكازدةٓيَِ

.بلة، تا ِزةُطةكاْ شؤز ثان و بَيطةزدّب و ضةزبةخؤيى خؤياْ هةدةض ةّب ةدةْ و تَيلةَي بة يةكرتُ   تُ 
ياُيية. دواى تةواوبوُى ضةزجةَ ئةَ غَيواشى كازكسدُةؽ ثَي ةزَ وُ  دُى ِزةفتازىُ  وُا ويطتى بةُ 

وُةزى طةوزةدا هَيلياْ دةدات و تابوؤيةكى  ؤضتا كؤياْ دةكاتةوةو هة ثِسؤذةيةكىٓ  ًا  ً كازةكاْ،
ؤضتا  ًا  ً ييةكةى باغرت دةزدةكةوَيت. واتة َيت و ئاضتى جوُا اواشةى ىَل ثَيلدةٓيَِ  ُ ٓوُةزى

ةزوةن هة  َيتٓ  ةى )دةتوُا ةُدَيلى 5 -11ويَِ َيت وٓ  ( دا ديازة، بةغَيم هة وَيِةكاْ ثَيلةوة بوليَِ
ةبَيت( تسيػياْ با هَيلجياّب ةبةشَيت. ئةًةؽ )كةًَيم ضِووزيآْ  يياْ دُا ، بؤ ئةوةى ئاضتى جوُا

ًا ْ زَِيم دةخسَيت وً   بسِيازِ دةدات ضى بلات؟خؤى ضتا ؤبةثَيى جؤزى تابوؤكا

ةى ) ْ هة منايػَيلى ثِسو هَيلدزاودا.ضةُد ( 5 -11ويَِ  كازى ثاكى ِزةُطلازى قوتابييا
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ؤضتا بسِياز دةدات        ًا  ً،َ ضَى جؤز كةزةضتة ثَيلةوة طسَى ٓةزوةٓا بؤ تةواوكسدُى ضاالكى ضَيية
اُةوةيةن بؤوةن بري ،بدات، تا قوتابييةكاْ ّ، كة  ،كازةكاُى زِابسدووياْ و دواتسيؼ ٓيَِ تا بصُا

ْ، ِزةُطلازى،  ؤضتا )هلاُد ًا  ً ْ. واتة وَى بة بريؤكةى تاشة ئةجنَا بدة  ُ دةتواُّ كازَيلى
يازى تةواو هةضةز  ُةخػةضاشى، كةزةضتةى ثيػةضاشى( ثَيلةوة طسَى دةدات و ثَيػوةختة شُا

ْ. ئةًةؽ وا دةكات قوتابييةكاْ بة كييةكة جؤؽ و خسؤغةوة ضاال ضاالكييةكة دةداتة قوتابييةكا
وُةزييةكة،ئةجنَا بدةْ و ثةزؤغى خؤ (. قوتابى حةش دةكات هة 6 -11وَيِةى ) ياْ دةزبرِبْ بؤ كازةٓ 

ةوَهدةدةيّ ئةَ  وَى تاقيبلاتةوة، ئَيٌةؽٓ  ةيةن و هةٓةز ضاالكييةكدا كةزةضتةو مشةكىُ  ٓةز وُا
يؼ تو ّ، تا ئةوُا َ بدةي ّ. وكازة ئةجنا ةب  غى بَيصازى و دَهةزِاوكىَُ 

ةزيةكةياْ كةظةزَيلى  بةتاَي: هةضةز كةظةزى ضيدى ةُطلازىِز ؤضتا قوتابييةكاْ زِادةضجَيسَيتٓ  ًًا
وُةزى جياواشى هة ّ و ثاغاْ هة ثؤىل ضاالكييةكاُدا كازىٓ  يَِ ضةز ئةجناَ بةتاَي هةطةَي خؤياْ ٔب

ةى ) ْ، ويَِ دُةوة بة ِزةُط تابوؤدةتواُّ هةضةز كاغةش ياْ  (،6 -11بدة و  بلَيػّ بة غَيوةيةكى زِاشُا
ة  ثاغاْ دواى وغم بووُةوة كاغةشى ِزةُطاوِزةُطى بؤ برِبْ بة غَيوةو قةبازةى جياواش، جا ئةَ غَيوُا

ْ. بؤية  ةز غَيوةيةن، كة قوتابييةكاْ خؤياْ حةشى ثَيدةكة ، يٓا ثَيويطتة ُةخػةضاشى ئةُداشةيى ّب
ةخػ ؤضتا تةوةزىُ  ْ، تا ةضاشى بة بري قوتابًًا َيتةوةو هةَ كازةدا ضوودى هَيوةزبطس يَِ ييةكاْ ٔب

ّ يَِ وُةزى جوْا بةزٓةَ ٔب ى تس كازَيلىٓ  ْ. و كازَيلى جياواش هةوُا ئةوة منووُةيةكة بؤ  ئةجنَا بدة
اًؤضتا ئاشادة ض بريؤكةي ْ، بؤيةً  ةَهدةبرَيسَيت؟كازكسد بةآلَ ثَيويطتة شيادةِزةوى  ةكى تس هةو بوازةٓ 

طتة عةقَوى وكاتى  ُةكات هة دا ّب كازكسدُدا و دةبَيت كازةكة هة ئاضت توُا ى قوتابييةكُا  .هةغةكييةكُا

ةى )  .( ِزةُطلازى بة كةزةضتةو مشةكى جياواش6 -11ويَِ
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 :4ضاالكى 
او كازةكة       َيتةوةُ  ةيةدا هةطةَي ِزةُطلازييةكةدا خوزيؼ بيَِ ةوَهدةدات هةَ وُا ؤضتآ  ٓاوغاْ  ،ًًا

ةزيةكَيم هة قوتابييةكاْ   ٓ ؤضتا داوا دةكات ًا  ً دُةوةدا. ةخػةضاشى و زِاشُا  ُ هةطةَي هلاُدْ و
ةخػوُيطازى   ُ ُةخػةضاشييةن دابسَِيرَيت بؤ دزوضتلسدُى بةِزةيةن، ياْ فةِزغَيلى كوزدى بة

ةوَهى خؤياْ خبةُةطةزِ، تا فةِزغَيل ةًووٓ  ْ، بؤية داوا هة قوتابييةكاْ بلةٓ  ى ثاكى خؤيا ى جوُا
ةى ) ةزوةن هة ويَِ  ٓ،ّ يَِ َ بريؤكةية وا دةكات قوتابييةكاْ غ7 -11كوزدى بةزٓةَ ٔب اُاشى ( ديازة. ئة
ْ، ب بة خؤياْ و فؤهلوؤز و كةهتوزةكةياُةوة ةوَهَيم دةدةْ بؤ ضةزخطتِى بلة ةًووٓ   ٓ ؤية هَيسةدا

 .ْ يطازةكاْ بة حةشى دةكةْ، دوكاغةشَيلى ضجى غَيوة الكَيػة ضاشضةزةتا ثِسؤذةكةيا ةخؼ وُ  اتسُ 
ةخػةكاْ بة ضتيم هةضةز كاغةشةكة   ُ جا َ. ِئ خؤياْ دةبِسْ بة ضوود وةزطستّ هة تةوةزى دووة

ّ و هة كؤتاييػدا طوَهيَولة ْ.  ِزةُطاوِزةُط ىدةضةضجيَِ  بؤ كةًةزى فةِزغةكة بة خوزى دزوضت دةكة
 

ةى ) دُةوة  هة 7 -11ويَِ ةخػةضاشى و زِاشُا   فةِزغَيلى كوزديدا(ُ 
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اَهةوة  ئةزكىً 
اَهةوة بة       ْ، تا هةً  ة دةداتة قوتابييةكا ؤضتا ئةزكَيلى دَهخواشُا وُةزى  ًًا دَهى خؤياْ كازَيلىٓ 

الُىَ هةطةيَ يةكرتى دة ًٌو ْ بؤ بلة، تا بة غَيوةى  ْ و زجوْا ضاش بلةْ، بة غَيوةيةن ثَيػِيازييا بلةو
وُةزى. ٓةوَي بدةْ بؤ كَيػاْ و ضاشكسدُى ًةبةضت هةَ  (.8 -11ٓةزوةن وَيِةى ) باغرتيّ كازىٓ 

ًوٌالَُيية هةُاو قوتابييةكاُدا، تا بتواُّ كَيرِب او كازةؽ ضاُدُى ِزوحى  كَى هةطةَي يةكدا بلةْ هة ثيَِ
اًؤضتا  وُةزى هةو بوازةدا، بةآلَ دةبَيتً  وُةزيرتيّ كازىٓ   ٓ رتيّ و ثاكرتيّ و ضاشكسدُى جوُا

ةهت ِزةضاوى ئةوة ب  ٓ ؤى دزوضت بووُى ِزق و كيِة، ضوُلة ئةطةز ةبَيتةٓ   ُ الَُيية ًٌو لات ئةَ 
ةتسضى. واتة  ةكةغت دةخةيتة بةزً  ةًوو ثِسؤضةكةو ئِجا وُا ِزةخطاُد بؤ ئةَ كازة، ئةوا بَيػم،ٓ 

يت ضي دةَهَييت؟ ضؤْ ةَهة بلةيت و بصُا ًا ؟ تا دةكةيت قوتابييةكاْ ئازِاضتة دةبَيت شؤز بة وزيايىً 
ةكةت بة ِزووُى و بة ئاغلسا بطاتة قوتابييةكاُت. كاتياْ ثَى بدةثة دةْ و بتا كازةكة ئةجنَا  ،يًا

ةَهة هةطةَي ضاالكييةدا بلة، بؤ منووُة  ،دواتسيؼ هة كاتى وةزطستِى كازةكاُدا ًا ٓةزوةن طةًةيةنً 
ّ طوومت ئَي ْ!بَوَى:ً  ّ ئةَ كازة ئةجنَا بدة يٍ با وة دةتوُا ةزشوو شُا وُةزٍي بؤ ضاش غرتيًّٓ  ّ كازىٓ 

!ْ ّ.بةزِاضتى ضةملاُت دةكة ةكاُ ةًووتاْ هة باغرتِي هَيسةوة  اْ ئَيوة دةتواُّ باؽ بريبلةُةوة! ئَيوةٓ 
ةضت دةكةْ كةضَيم زَِيص بؤ كازةكةياْ دادةَُيت و بَى بةٓا  ةضت بة خؤغى دةكةْ وٓ  قوتابييةكآْ 

ْ و كازةكةغضةيس اكات.ى خؤضا  ُْ  يا

ةى ) ةخػةضاشى 8  -11ويَِ ِدايَ شؤز حةشى ثَيدةكات و جؤزَيلة  هةُ  ( غَيوةيةكى ِزةُطلازى، كةً 
ى كازةكةية. ةزجى جوُا  ًْ ْ ِزةُطى ئاوى. ثاكى ِزةُطةكا دُةوة بة ِزةُطى ئةكسيويم، يا  و زِاشُا
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 فةسٖةْطؤى
 ئيٓطًيضى عةسةبى نوسدى

 ،ٔ ٔ، ئؤقشةطشت طشت ئاسَا
 توَيتهةطشتٔ

 Stability اطتكشاس

 Liberty اذتش١ٜ ئاصادى
 Level َظت٣ٛ ئاطت

 Attention االْتباٙ ئاطاداسى، وسيانشدْةوة
 Moral اخالم ئاناس

شاص، نةسةطتة َيش، ئَا  Instrument ٠اآي١، أد ئَا
 

ادةيى  Readiness االطتعذاد ئَا
ٕ، ئاطاْهشدٕ ادةنشد  Preface متٗٝذ ئَا

ادةيى ادةناسى، ئَا  Preliminary متٗٝذٟ ئَا

 Thickness ثدا١ْ ئةطتوسى، طةختى، درواس

ةبةطت ب ئاسةصوو، سةص،َ  ٌ، اطًٛ ََٝ Tendency 
 Experience اختباس، جتشب١، خرب٠ )تاقيهشدْةوة( ئةصَووٕ

ٟ، جتشٜيب ئةصَووْطةسى  Experimental اختباس
 Result ْتٝذ١ ئةجناّ

ٕ، خةياَيهشدٕ  Imagination ايتدٌٝ ئةْذَيصةنشد
ٍَ ٍ، تضٛس ئةْذَيصة، خةيا  Imagination خٝا

ئَيشةيى، ئريةيى، ضهؤطى، 
 نٓذؤطى، سةطوودى

 ,Envy سظذ، غري٠
Jealousy 

١ٜٚ ، ناسدةطتىى دةطتئيص ذ  ٍٜ  Handdicraft أعُا
 Valuable قِٝ بايةخذاس، بةْشخ

 Self - conscious ٚاع رات٘ بةخؤصٕا
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ع رات٘ بةخؤطوجناو  َِ م االدضا٤، َٓظذ  Self consistent َتٚا
 Self approbation االطتػشام يف ايزات بةخؤوةطالٕ
االْػُاغ ، َٓػُع يف ايزات بةخؤوةطالو

 ايزاتٞ
Self indulged 

 ،ٕ بةساوسد، بةساوسدنشد
 بةساوسدناسى

 Comparison َكاس١ْ

 Response اطتذاب١، االطتذاب١ بةستةى
 Voluntary Reaction الطتذاب١ االساد١ٜا بةستةنى خواصةنى

 Manager َذٜش بةسَِيوةبةس
اْةوة، بةسةجناّ  Inference, deduction أطتذالٍ بةَيطةٖيَٓ

ادى اْةوةىَ  جتٓٝذ، إسذاخ،  االطتكشا٤، بةَيطةٖيَٓ
ل ذ، ختًٝ  تكًٝ

Induction 

 A paragraph ؾكش٠ بةْذ، بِشطة
 Intuition اذتذغ بةٖشة

 Acquired املهتظب بةٖشةطري

ٕ( بآلونشاوة  Generalization ايتعُِٝ )طصتاْذ
ضيٓة ةِسةت، ٓب   Basis, Basics اطاغ، عٓضش اطاطٞ ٓب

 Field زتاٍ بواس
 Learning field زتٍا ايتعًِ بواسى فَيشبووٕ

 Inheritance ٚساث١ بؤَاوةيى، ِسةطةَا
طرتاي بؤيةى ثؤطتةس ٕ ٛب  Poster color ٛا

ٛاشاي واططبؤيةى   Gouache color ٕٛا د
١اي بؤيةى ئاوى  Water color ٕٛا املا٥ٝ

يو واي بؤيةى ئةنشًي ًٜٝ  Acrylic color ٕٛ انش
 Quick Thinking تؿهري ايظشٜعاي برينشدْةوةى خَيشا
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اْةوة  Recollection ، تزنشاطتزناس بريٖيَٓ
 Ideas أؾهاس بريؤنة

ى، ثةراسةبَي ، بَيئؤقشة، ئاسَا
ٍَ  دوود

ل  Anxiety ًق

ؤى فَيشناسى ١ُٝ تاًب س١ تعًٝ  Educational board ٛي
 Experiment جتشب١ ، ئةصَووْهشدٕتاقيهشدْةوة

 Acceleration تظاسع تاودٕا
 Edgy َٓؿعٌ تاوطري

ةَيضووٕتاوطريى،  (ٖ  ّ بؤ ئة
شؤظ  ْايةت ضوْهةَ  دةطتةوارةية بةناس

ٓاضَيت بةَيهو تاوَيو طري دةبَيت  (ٖةَي

ؿعاٍ  Emotion ْإ

ؿعاالت تاوطرييةنإ  Emotions ْا
 Privacy خضٛص١ٝ تايبةمتةْذى

)  Translation تشمج١ تةسدوَة، )وةسطَيشِٕا
، سَِيهخظنت تةياسى،

ادةنشدٕ  خؤئَا
ِ، تٓظٝل عٝ  Preparation االطتعذادات، ٓت

 Fear خٛف تشس
ا  Ability قذس٠ توْا

 ،ٔ ات اى سِٖا  توْا
اى  طوجناْذٕخؤ توْا

١ ايتهٝـ  Adaptability قابًٝ

 ،ٕ  تومخة بيٓيةنا
 ثَيهٗاتة بةسبيٓيةنإ

 Visual elements ايعٓاصش ايبضش١ٜ

 Anger غغب توِسةيى
 Notice املالسع١ تَيبيٓى
 Observation َشاقب١ تَيبيٓى
إ ٌاطتبطإ تَيشَِا  Introspection ، ايتَأ
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ٕ، يَيوسدبووْةوة،  ا تَيشَِا
                                                                   ٕ  طةسجنذا

 Contemplating ايتؿهري

 Satisfying, Satiation ، اػباعاالػباع تَيشبووٕ
 ،ٕ ني، ديكةتذا تَيِشوْا

 تَيبيٓيهشدٕ
 Look متعًٔ

 Comprhension اطتٝعاب  تَيطةيصنت
اوبةط  Common ايؿِٗ املؼرتى تَيطةيصتٓىٖ 

understanding, Mutual 
understanding 

اسش تَيو بةسبووٕ  Rivalry ٓت
 Mix خًط تَيهةآلونشدٕ

ٕ، ِسوتَيه ّ، ختشٜب خاْذٕوذا  Destruction تذَري، ٖذ
 Damage عطب تَيهضووٕ

ٚؾام طةيصنتتَيه  ،ِ  Concord, Accord تؿٖا
عاّ ٗةَيذايىتَيه  Dysfunctional system اختالٍ آي

( تَيهٗةَيكزٕا  Scrimmage َؼادش٠ )تَيهٗةَيجزٕا
 Learning theory ْعش١ٜ ايتعًِ  تيؤسى فَيشبووٕ

ٛاب، َهاؾأ٠ ثاداشت، خةآلت  Reward ث
١ ثاساطنت  Prophylaxis ٚقٜا

 Hindsight االطتبضاس ارتًؿٞ ثاشبيٓى

ٕ، صؤسنشدٕ  Thrift ادخاس  ثاشةنةوتهشد
ٕ، ثاشيٓة  Background خًؿ١ٝ ثاشخا

 Motive ذاؾعاي ثاَيٓةس
ظاؾ١  ثاْتايى  Space َظاس١، ايؿغا٤،َ 

ٕ، طةشةنشدٕ  Evolution تطٛس ثةسةطةْذ
 Relationship ، ص١ًعالق١ ثةيوةْذى
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١ٜٛ، تعضص، تعُٝل، تعضٜض ، بةَٖيضنشدٕثتةونشدٕ  Reinforcement تك
ٝهٞ )بضَيو( َيةوَية، دووثِشدو َا ٞ، دٜٓ  Dynamic سشن
َية، وَية، نةطَيتى ثِشدووثِشدو
 دشثٔ

ٝه١ٝ َا  Dynamic character ػدض١ٝ دٜٓ

ة ّ، بةسَْا ر ثِشؤطشا  Program بشَْا
ى فَيشناسى ر  ثِشؤطشَا ١ُٝبشَا  Educational programs تعًٝ
ةخصةسَِيطة  ْ،ٕ ر، ثال  َؼشٚع، خط١، بشَْا

١ ذف، غٜا  خشٜط١،ٖ 
Plan, policy, project, 
outline, schedule, 
schema 

 Scheme شتطط بؤداسَِيزساوثالْ
 Classification تضٓٝـ ثؤيَيٓهشدٕ

ٕ، باطهشدٕ ةَيذا  Depict ٚصـ ثيٖا
وقآلْة بؤ،  ثَيصبيٓى،ْ   Prophecy, forecast تهٗٔٓت

 Artisan ِسَشيف، صٓا٥عٞ ثيصةطةس
ضّ  Winding َتعشز ثَيضاوثَيض، بةسصوْ 

 Identical َطابل ثَيهضوو
١ٝ ثَيهٗاتة  Structure ٓب

 Elements of abstraction عٓاصش ايتذشٜذ تةَيةنيةنإوثَيهٗاتة ِسو
وْةسيةنإ  Artistic elements ايعٓاصش ايؿ١ٝٓ ثَيهٗاتةٖ 

وْةسى،  ثَيهٗاتة، ثَيهٗاتةىٖ 
وْةسى ةَاىٖ   ٓب

١ٝ  Structure تشنٝب، بُٓ

ة  Measure قٝاغ ثَيوْا
 Criterion َعٝاس، ستو ثَيوةس

ياسى  Need for knowledge اذتاد١ اىل املعشؾ١ ثَيويظتى صْا
ٕ، ثَيويظتية ب يويؤديةنا

ذةنى  صٓي
د١ٝ ٚأ  ٛٛي اذتادات ايبٜا

١ٜٛ  اذتٝ
Biological need, 
Biochemstry 
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 Body دظِ ، يةط، بةدةٕدةطتة
 Physical دظذٟ تةْيةتىيةشةنى، دةطتةيى، 

ٔ، الطاس، طةسنَيض  Delinquent داْح دشث
 Delinquency ادتٓٛح دشثٓى، الطاسى

ى ضْا اطى، دوْا ِ مجاٍ دوآْ  Esthetic, aesthetic عً

 Discrimination متٝٝض ديانشدْةوة، دياناسى
 Individual Differences ايؿشٚم ايؿشد١ٜ دياواصى تانايةتى

ايةنظإ ٔ، ؾاسم، غري  دياواصى، دودايى،ْ  ت، تبٜا تؿٚا
  َتظٚا

Disparity, inequality, 
difference, variance, 
disproportion, contrast 

ٕ، تةواوبووٕ ٌ دَيبةدَيبوو   Integration تهَا
 

 Application تطبٝل دَيبةدَيهشدٕ
إ ٕ، بةدَيٗيَٓ ّ، إصتاص،أدا٤،  دَيبةدَيهشد ؿٝز، إعذا  ٓت

ٌ ساطِ  إدشا٤، عُ
Execution 

 
 

ٌٝ سةص، ئاسةصوو  Desire, inclination سغب١،َ 
شناْةوة،  خاَييبوْةوة، دَا

 ِسةويٓةوة
ؿٝع  Abreaction تؿشٜؼ، ٓت

 Sad ستضٕ خةَطني
بٛط خةَؤنى، دَيتةْطى  Depression االنت٦اب،ٖ 
ٕ، خةوْبيٓى  Dreams األسالّ خةو

إ  Self realization حتكٝل ايزات خؤبةديٗيَٓ
 Self- centeredness ايتُشنض سٍٛ ايزات خؤخؤيى

(Autocentrism) 
 Self closing راتٞ االْػالم خؤداخةس

ةطوَإ، خؤداشهاْذٕ ٔ ايزات خؤدْا تكاظَ  ، االتّٗا ْا
 ايزاتٞ

Self accusation 
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ٕ ية خؤدةسبشِئ ، طوصاسشتهشد
 خود

 Self expression ايتعبري عٔ ايزات

 Self reformation اصالح ايزات خؤدسوطتاْذٕ
، خؤِسطهى، ِسةضةَيةنى

 طشوشتى
 Inborn ؾطشٟ

 Self discipline راتٞ االْغباط خؤِسَيهخةس
 Self abuse ارالٍ ايزات خؤشهاْذٕ

 Joy ؾشح خؤشيى
 Self assertion ايزاتتأنٝذ  خؤضةطجاْذٕ

بةخؤداطشتٔخؤطشى ؿع ، دْا  Self control عبط آي
ٞ قاٌب  خؤطوس )وةنو خؤِسطو( راتٞ االمخاس، رات

 يالمخاس
Self rising 

 Self acting ٞآي ،راتٞ ايؿعٌ خؤناس
ٌ ايزاتٞ خؤناسى  Self action ايؿع

هؤَيى يةخؤنشدٕخؤْاياْذٕ هاس ايزات ،ْ   Self denial ْا
ٞ عٔ ايزات خؤْةويظتى  Self abandonment ايتدً
ؿظ٘ خؤٖةَيوةشَئ  Self contradictory َٓاقضْ 

١ خؤويظتى، )خؤثةسطت( اْٝ  Egoism ْا
 Self ايزاتٞ خؤيى
 Family األطش٠ خَيضٕا

ةسيت ذ داب وْ   Customs and traditions  ايعاداتٚ  ايتكاٝي
صٜع دابةشهشدٕ  Distribution ٛت

،ٕ تةسيو نشدْةوة،  دابشِا
 ديانشدْةوة

 Isolation عضٍ

إ يَٓ  Invention ابذاع دٖا
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ةس يَٓ  Inventor َبذع دٖا
 Incubation سغا١ْ دايةْطة، طؤشطشى

ٕ( ايػبا٠ٚ  ، طةوزدةبةْط، الرى، نةودةٕ ايػيب، )املأْٛ
)١ ْٝٚ  )املٛس

Stupid (Moron) 

خواصىسدة  Expressionism ايتعبري١ٜ بِشٓي
 Expression تعبري طوصاسشت، دةسِبشِئ
 Psyche ، سٚحْؿع ، طيإدةسووٕ

 Insight االطتبضاس دةسووْبيٓى

ٔ ايزات دةسووْضا  Inner self ْاػ٤ٞ يف باط
 Conclusion اطتٓتاز دةسئةجناّ

 body ١٦ٖٝ دةطتة
 Handmade ٜذٟٚ دةطتهشد

 Artificial إصطٓاعٞ دةطتهشد، دسوطتهشاو
 Fanaticism ايتعضب دةَاسطريى

ٛب١، طع١،  دةوَيةَةْذنشدٕ غ٢ٓ، إثشا٤، خض
اق١، تشف  ْأ

Enrichment 

َيُا  Creating symbols خًل ايشَٛص دسوطتهشدْىٖ 
دسوطتى دةسووْى، دسوطتى 

 دةسوْايةتى
ؿظ١ٝ  ,Mental bygiene ايضش١ آي

Psychological health 

ٌٜٛ دسَيز  Long ط
ة )خؤبةخض(  Volunteer تطٛع دَيخواص، دَيخواصْا

ؤشةنى ىٖ   Mental retardation ايتاخش ايعكًٞ دوانةوٓت
ٍ، ، ساي١ دؤخ، باس، ضؤْييةتى ـ، سا ٛق ٚعع،َ 

شنض  ظشف،َ 
Situation 

ذإ ةَييَٓ  ٖ،ٕ ا يَٓ ةوة، دٖا  Development اطتٓباط دؤصٓي
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ش٠ دياسدة  Phenomenon ظٖا
ةيىديتةْى  Formalism صٛسٟ ، ويَٓ

 Learning debate َٓاقؼ١ ايتعًِ دمياْةى فَيشبووٕ
 Sight َٓعش دميةٕ

ةََيشيى  ,Androgyny ختٓح رْاْى،ْ 
Effeminacy 

 Culture ثكاؾ١، سغاس٠ رياسى، ِسؤشٓبريى
طة  Environment ايب١٦ٝ رٓي

ٍَوسِا، دو سِا  Oscillation تأسدح، تزبزب د
ذْةوة ١ سِاصْا  Adornment صٜٓ
ذْةوة ٔ،  سِاصْا ١(تضٜني، تضٜ  Ornamentation )َضذس صٜٓ
ذْةوة  Ornament صخشؾ١ سِاصْا

ٚاقع سِاطتى  Reality سكٝك١، 
ٞ، سكٝكٞ ، سِاطتَيتىسِاطتييةنى  Real ٚاقع
 Communication اتضاٍ ، ثةيوةْذيطشتٔسِاطةيصنت

ٌ،  سِاظة، سِاظةنشدْى بابةتَيو  Analysis, Explanation تؿظريحتًٝ
ٕ، دسَيزبووةوة،   Stretch متطط، متتذ نصإسِانَيصا

)ٕ ذ ٕ، طاصْا ٔ )طوجناْذ ات  Habituation ايتعٛد سِٖا
َيضٕا ١ٜٛ سِٖا  Strengthening تك

إ يَٓ ٔ، تٛدٝ٘، تذسٜب سِٖا  Training تذسب، متشٜ
ٌ ِسةخظهإ  Integration تهَا
 Critic ْاقذ ِسةخٓةطش

وْةس اقذ ايؿين ىِسةخٓةطشىٖ   Art critic آي
 Sex ادتٓع ِسةطةص، ْةراد

ِسةفتاس بآلو، ِسةفتاسى 
 ثةسشوبآلو، ِسةوشتى ثةستوبآلو

ى املؼتت   Diffuse Behaviour ايظًٛ



134

 

 534 
 

ى ِسةفتاس، ِسةوشت، نشداس  Behaviour طًٛ
ن١ٝ ِسةفتاسيةتى، ِسةوشتايةتى  Behaviorism ايظًٛ

 Instinct غشٜض٠ ِسةَةى
ٕ، صبؼ، طال٤ ِسةْط  Paint, color ٛي

ٕٛا ِسةْط نوَيشى  ع٢ُ االي
ٕٛا ايعاّ  ع٢ُ االي

Daltonism 
Achromatism 

ٕٛا ايباسد٠ ِسةْطة طاسدةنإ  Cool colors األي
١ ِسةْطة طةسةتاييةنإ ٚٝي ٕٛا اال  Primary colors االي

 Dyer صباؽ، صابؼ ِسةْطهاس
وْةسى ِسةْطهشدٕ ٔ بؼهٌ ؾين بة شَيوةىٖ  ٜٛ  Coloring, coloring تً

ٕ متربا ِسةْطى تَيُجشا ٛا  Tempra colors األي
ٕ  ِسةْطى ثاطتيٌ  Pastel color باطتٌٝايٛي

ٕ ايضٜيت ِسةْطى ِسؤْى  Oil color ايًٛ
ٕ ايضداز ِسةْطى شوشة  Glass color ٛي
ٛاش ِسةْطى طواط ٕ ايػ ٛا  Gouache colors أي

ٛ،  ِسةْطى فشيظهؤ ٕٛا ايؿشٜظه ٕٛا يف اي األي
ٛا٤ ايطًل  اهل

Fresco colors 

 Dyeing خغاب، َصَبؼَ، ِصبؼ ، ِسةْطهاسِسةْطى نشدٕ
١ ِسةْطى ئاوى ٕٛا املا٥ٝ  Water colors األي

يو واي ِسةْطى ئةنشًي  Acrylic color ٕٛ انشٝي
ُٛ ِسةٖةْذى فشارووتٔ  Course of development طري آي

طة  Perspective َٓعٛس ِسوْا
اَيذساو  ِسوتةَيةى،  )ِسوتهشاوة، دَا

اَيذساو ية شَيوة(ية  ة، دَا  ويَٓ
 Abstract جتشٜذ

ٕ، طةسْةنة  Frustration اسباط )خٝب١( تٔوِسوخاْذ
 Method طشٜك١ سَِيباص، سَِيطة
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 Attribution ْظب سَِيزة
ٕ، صجنرية  Sequence تظًظٌ سِيضنشد

عِٝ سَِيهخظنت، طاصنشدٕ  Arrangement تشتٝب، ٓت
 Labial ػؿٟٛ صاسةنى

ٓذاآلٕصاسؤخاْة،   باخضةىَ 
 ٍَ ٓذا  صاسؤى6 بة نشَاجنى ياْىَ 

ى ياْى ئةو  ةوسَا خاْة6 بةٖ 
ةوة ةى يَيى نؤدةٓب ٕ شويَٓ ، يا

. )صاسؤخاْة( نتوَت  ية خاْو
ى وشة ئيٓطًيضييةنة بِش

شاوة.  دْا

 Kindergarten سٚع١ االطؿاٍ

ياس ياسصْا  Cognition َعشؾ١ ى، صْا
ٔ، ال ٕ طشت ٕ ثةَيتىصَا ظإ ١،ايتٗتٗ ٍَ، صَا ٌ اًي  Kataphasia ثك

ى اطىصَاْةوْا ػ١ ، صَآْ  Linguistics عًِ اًي
 Compelling ادباس، قٗش صؤسيَيهشدٕ

 Intelligence رنا٤ صيشةنى
)ٕ ٔ )خؤطوجناْذ ات ٕ، سِٖا  Adaptation ايتهٝـ طاصا

 Resources َضادس طةسضاوة
 Springs َٓابع طةسضاوة، طةسضاوةنإ

 Brawler َؼانع طةسنَيض
 ،ٕ ا ٕ، تَيشَِا طةسجنذا

 يَيوسدبوْةوة
ٌ  Contemplation تَأ

 Attractive دزاب طةسجنشِانَيض
ّ، ئةجناّ  Quotient اذتاصٌ طةسئةجنا

 Nature طبٝع١ طشوشت
١ طشوشتى تاوطري  Passional nature ايطبٝع١ االْؿعاٝي
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 Inspiration اهلاّ طشووط
تُاْة  Confidence limits سذٚد ايجك١ طٓوسىَ 

 Triangle َجًح طَيطؤشة
 Expert خبري، صاسب خرب٠ شاسةصا، بةئةصَووٕ

ى ةيى، يَيضْا  ,Skill, expertise َٗاس٠، خرب٠، مماسط١ شاسةصايى، ناسَا
experiences 

 Passion ػػـ شةيذايى، ثةسؤط
اِسَيهى  ْ،ٕ  Agitation, disturbance اعطشاب شًَةرا

ٌ شيهشدْةوة، ششؤظةنشدٕ  Analysis حتًٝ
ى، ْظل،  سَِيطاشَيواص، شَيوة،  ب، منط، طًٛ أطًٛ

عع ع،ٚ  ْٛ 
Style, method, manner, 
way, mode, technique 

ٔ، بابةت، شَيوة  ,style, pattern, type منط شَيواص، ضةش
fashion, manner, 
modality 

ب املباػش شَيواصى سِاطتةوخؤ  Direct style االطًٛ

ٍ ٖٓذط١ٝ شَيوة ئةْذاصةييةنإ  Engineering forms أػها
ٕ، وَيٓة  Form, Figure صٛس٠، ػهٌ ، ِسوخظاسشَيوة، دمية

ضاسةى ِسةفتاسى، ضاسةنشدْى 
 ِسةوشتى

نٞ  Behaviour therapy ايعالز ايظًٛ

١ ضاالنى  Activity ْؼاط، ؾعاٝي
ٕ، طةسنوتهشدٕ  Repression نبت ضةثاْذ

 ،ٕ ٕ، ضةقاْذ ضةطجاْذ
ذٕ ةصسْا  دَا

ـ، تشنٝض،  تهجٝـ، تهاث
تاز ايتًدٝط، نت١ً  دٝط،ْ  ًت

 َهجؿ١

focus, concentration, 
concentricity, 
condensation 

١ ستٛسٟ ضةقى ثةسوةسدة  Axial education تشٝب
ّ، ؾهش٠ ضةَو، بريؤنة  Concept َؿٗٛ

 Square َشبع ضواسطؤشة
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 Taste رٚم، )تزٚم ايؿين( ضَيز
 Gustation ايزٚم ضَيز، تاّ

وْةسى  Artistic taste ايتزٚم ايؿين ضَيزىٖ 
 ٕ وْةسى يا طاَيتة6 بةبابةتَيهىٖ 
ؤى ثَيهةْني  ئةدةبى نة ببَيتةٖ 

 Humour, Funny mock ُطدش١ٜ، طدَش

 Bright ملاع، َؼشم ، دسةوشاوةطةط، ِسووْاى
 Optimism تؿا٥ٌ طةشبني، خؤشبيٓى

 Development منٛ طةشة
 Growth منٛ طةشة، وةساس

ظتى  ى توْا طةشةثَيذْا
 ِسةخٓةطشتٔ

كذ ١ُٝ ايكذس٠ ع٢ً آي  Developing the ability ٓت
to criticize 

ُٛ اذتشنٞ طةشةدوَية  Motor growth آي
 Gallery دايريٟ، صاي١ عشض ؾين طةيةسى، طايَيشى

ةساط، ثَيطةييوطةوسة  Adult ساػذ ،ٖ 
ٕ، باسطشرى  Convulsion تؼٓر طشربوو

ٛتش عغًٞ َاطويهةيىطشرى   Muscle tension ت
 Group ، ؾ١٦زتُٛع١ طشوخ، نؤَةَية
 Psychological node ٓؿظ١ٝايعكذ٠ اي طشَيى دةسووْى

يو ةناسى، طريَا ٝو، ؾداس طًَيَٓ  Ceramic طريَا
 Isolation َٓعضٍ طؤشةطري
ٓؿشد ، تةْياطؤشةطري ٍ، ٚسٝذ، ؾشٜذ،َ   Solitary َٓعض

طؤشةطري، نةطَيو 
 ثةْطذةخواتةوة، خؤيذةخواتةوة

ٛا٤ ط  Introversion ْا

عضٍا ادتُاعٞ نؤَةآليةتى طؤشةطريى  Social isolation ْا
ٛاؾل ، ِسَيههةوتٔطوجنإ  Agree ت

 Fantastic خٝاٞي فةْتاصى، خةياَيى
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ٕٛا فشةِسةْط تٓٛع االي  ,Polychrome َتٓٛع،َ 
miscellaneous 

ٚتاز فشوتاز  Frottage ؾش
 Brush ؾشػا٠، ؾشػ١ فًَضة

ِ فَيشبووٕ  Learning تعًٝ
ِ فَيشبووٕ  Education تعًٝ

ٍَ ةْط طَيشِٕافَيظتيظا ٕ، استؿاٍ ، ئٖا  Festival َٗشدا
ِ، َكاغ قةباسة  Size سذ

ّ ِسةطاس ِ سصاظ قةَية  Pencil ًق
 Pyramid ٖشّ قوضةى
ع قووتذٕا  Gulp ًب

 Touching َؤثش  ناستَيهةس
ةوة،  ٌ، سدع ثةسضةنشداسناسدْا  Reaction سد ؾع

 Interaction تؿاعٌ ناسيَيههشدٕ
 Metal َعذٕ ناْضا

 Glue صُؼ نةترية

ٛاد خاّ نةسةطتةى خاو َ Raw material 
 Person ػدط نةس

 Personality ايؼدض١ٝ نةطايةتى
عع ايعاّ نةط، باسودؤخى طصتى  Atmosphere, General ٚعع،ٚ 

mode 
 ،ٔ إنةَيو وةسطشت تؿاع بةناسٖيَٓ ٍ، ْا ّ، اطتػال  Utilization اطتدذا

١ نشداس، نشداسى، ثشِانتيهى ًُٝ ١، طشٜك١، ، ع ًُٝ إدشا٤ات، ع
ب  أطًٛ

Practicability, 
procedure, practice 

 Short قضري نوست
 Barrier سادض، عكب١ نؤطح، بةسبةطت
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ٍَ  Society زتتُع ، نؤَةَيطةنؤَة
ٕ، نةَيةنةنشدٕ ٔ، تؼهٌٝ نؤَةَيةنشد ٜٛ  Formation ته

 Problem َؼه١ً ، ئاسيصةنَيصة، طريوطشفت
ًَُالَْيى  نَيصةى دةسووْى، 

 ْىودةسو
ؿظٞ  Psychological conflict ايضشاع آي

 Skewness, deviation اضتشاف الدٕا
، ػار الطاسى، طةسنَيض، سَيضثةس  Aberration دٓٛح، اضتشاف، عٍا

 الطاييهشدْةوة، الطانشدْةوة،
 دةَةالطهىَ، ضاويَيهةسى

ذ، احملانا٠  Imitation تكًٝ

 Biased َٓشاص اليةْطري

ظت،  يةباس، ضوطتى، توْا
 يَيٗاتويى

١  Capacity, literacy ايهؿا٠٤، ايكابًٝ

تابع١،  يَيجشطيٓةوة، بةدواداضووٕ إدشا٤ات، ستغش،َ 
 َكاعا٠، أسذاخ، ايتضشف

Proceedings, 
procedure, steps 

َُتؿٓٔ يَيٗاتوو  Skilful باسع، 
 Muscle عغ١ً يهةوَاطو
ٕ، شةنةت وَاْذو ٕ، نؤَيذا بوو
 بووٕ

 Fatigue ايتعب، اعٝا٤

١ َةْطؤىل ٛٝي  Mongolism املٓػ
ٍَ تدًـ َٓاَيى دوانةوتوو، برينؤ  ٌَ  Backward child طؿ

 Museum َتشـ َؤصةخاْة
 Brain دَاؽ ََيصو، دةَاغ

 Unfit غري َٓاطب ْادؤس
 Agnosticism ايالأساد١ٜ ، بَيخؤويظنتمنهاسىاْاص

اقض ْانؤنى، درواسى  Contradiction ٓت
ًَُالْىَ، نَيصة  Conflict صشاع ْانؤنى، 
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ؤيى  َا  ْ،ٕ ؤيى، تاسا َْا
، نةطَيهى دةسووْى

 ٖؤشِشؤيصتووة

ظالخ،  ، ْا ٌ عكًٞ اغرتاب، خً
 تػشب، عٝاع

Alienation 

وْةسى، بَيٗوْةسى ٖٛب١غري ؾين،  )بىَ بةٖشة( ْٖا  َٕ  Inartistic بذٚ
ؤْائاطايى َا  Abnormal ػار، غري عادٟ ،ْ 

 Design تضُِٝ ْةخصةطاصى

ْةخصهاسى بة دةسصى و دةصوو، 
 دةصوناسى، دةسصيهاسى

 Embroidery ضتطشٜ

 Skin disease املشض ادتًذٟ ْةخؤشى ثَيظت
ةسيت(، عوسف  Mores, tradition عشف، عادات ْةسيت )داب وْ 

 Habit عاد٠ ْةسيت، خوو
ايةباس دياواص،  ،ْةشياو،ْ 

 ْةطوجناو
 Dissonant َُتٓاؾش

 Constant ثابت، ثبٛت ، دَيطري، ضةطجاوْةطؤِس
 ,Evaluation, Estimate ، ايتجُني، ايتدُنيتكِٝٝتكذٜش،  ، خةَآلْذْٕشخاْذٕ

Estimation 
ةَيظةْطاْذٕ  ٖ،ٕ  Projection اعؿا٤، االطكاط ْشخاْذ
ةَيظةْطاْذٕ  ٖ،ٕ ِٜٛ ْشخاْذ  Assessment ايتك

 An example َجٍا منووْة
 Sample ع١ٓٝ منووْة

ؤسى َيُا،َ   Trait مس١ ْيصاْة،ٖ 
ٕٛا ايضٜيت ْيطاسنَيصاْى ِسؤْى ِ باي  Oil painting سط

ٓذاآلٕ ٕ، وَيٓةىَ  ٓذاآل  Children's drawing سطّٛ األطؿاٍ ْيطاسىَ 
ةسِيض، طةشةنشدٕ ، ٖآت

 اليةْذاسى
 Belonging االْتُا٤

اوناسى ةسةوةصٖاسيهاسى،ٖ   ٖ، ٕ  Cooperation تعٚا
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هشدٕ ٕ، الشريٓي ٜٛل ٖاْذا  Suspense تؼ
وَى  ْ،ٕ ؤديش  Modern َعاصش ٖاوضةسخ،َ 

ك١ ، باَيكبووٖةسصةناسى  Adolescence َشٖا
 Feeling ػعٛس ٖةطت

ةنشدٕ ّ االسظاغ بايزات ٖةطت بةخؤْ   Unacenesthesia عذ
 Feelings األساطٝع ٖةطتةنإ
 Consciousness اسظاغ، سع ٖةطتهشدٕ
 Sensation اسظاغ ٖةطتهشدٕ

اطى  Aesthetic sense اذتع ادتُاٞي ٖةطتى دوآْ
ةطتةوةسىٖةطتياسى  "Sensitive "Sensitivity سظاط١ٝ ،ٖ 

١ُٝ ٖةطبةى فَيشناسى  Educational bags سكا٥ب تعًٝ
ؤ، طتاْذ، سِاطشٖةَيطشى   .Cavalletto, Stand طتاْذ، محاٍ تاًب

ـ، اجتاٙ ، ئاسِاطتةٖةَيوَيظت ٛق َ Attitude 
 Idea ، ؾهشؾهش٠ ٖضس، بري، بريؤنة

 Cause طبب، ع١ً ٖؤ
 Art ايؿٔ ٖوْةس

ةنإ ١ًٝ ٖوْةسة دوْا ٕ ادتُ  Fine Arts ايؿٓٛ
إ ٖوْةسَةْذ  Artist ٓؾ

 Artistic ؾين ٖوْةسى
سِاطةيصنت، صَاْى ٖوْةسى 

وْةس يصنتةٖوْةسى سِاط  ٖ،
 صَاْى ثةيوةْذيهشدْة

ٔ يػ١ اتضاٍ  The art is the language ايؿ
of communication 

ٔ ايتذشٜذٟ ٖوْةسى ِسووتةَيةى  Abstract art ايؿ
ٔ دشاؾٝو ٖوْةسى طشافيو  Graphic arts ؾ

اوضةسخ عاصش ٖوْةسىٖ   َٔ  Modern art ؾ
 Symbol سَض ، طيُبوٍَٖيُا
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 ,Allegoric, allegorical سَضٟ َٖيُايى
Symbolic 

ٕ، اَٖيو   Slow learner بط٤ٞ ايتعًِ طظت فَيشبووٕط فَيشبوو
اوةسؤى، نِشؤى ٍ واتا،ْ   Meaning َذٛي

 Accuracy ايذق١ وسدى، ثوختى
ذٕ  Excitation اثاس٠، االثاس٠ وسورْا

ةوةى دواخشاو، بةستةنى  وآلَذْا
 دواخشاو

 Delayed Response َشدأ٠ اطتذاب١

 Conscience ٚدذٕا ويزدٕا
ا،  ٕ، ويَٓ ٕ، ، خةياَيهشد انشد ويَٓ

ٍَ  خةيا
، ختٌٝ  Imagingation ارتٍٝا

ة  Image صٛس٠ ويَٓ
ةبرييةنإ  Image mental صٛس ر١ٖٝٓ ويَٓ

ةى ِسوْهاسى غاس١ٝ ويَٓ  Illustration سطّٛ ٜإ
ات اطتةنإئاِس  Attitudes اجتٖا

 Assistant َظاعذ ياسيذةدةس
ة  Lesson Vocabulary َؿشدات ايذسغ يةنةناْى وْا
ة  Lesson units ٚسذات ايذسغ يةنةناْى وْا

 Vocabulary داتَؿش يةنةى صَإ
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 نإ نوسديية طةسضاوة
ٕ و فَي ئؤطة   - َا ٕ. ص ةو طاآلْى بةسايى فَيشطةدا،شويذ ٔ ية صاسؤخْا ٕ، ئاخاوت  ت6 ئاطؤس شةفيل، تؤِسى   بوو

 6102 -بشادؤطت، طتؤنٗؤَيِفَيشناسى     
ش، عبذايظتاستد.  - ًيضى .ٖا ط ْاطى، ئٓي  ٕ وطى دةسوو ةى عةالْ ، 0ضنوسدى،  -عةسةبى -قَا  .0541، بةغذا،  ضاثخْا
ًيضى -د.عُش، حمُذ  - ط ةوسيذ، ئٓي ةْطىَ  ْياس، 6ضنوسدى، -فةٖس ةى صا ى نتيَبخْا ى، ية بآلونشاوةنْا ُْا ًَي  6102، ط
ى،   - ُْا ًَي ْياى ئاِست طشافيو، ط َجا 6ٕ نؤ ضاسا ى ثشِاوطةىْ  ط، ية بآلونشاوةنْا ٖبى. ِسْة ٍَ، وة  .6101ِسةطو
ى خويَٓ  - ٖانْا ى بة ر  –ذناس طةعيذ،  فايةم. تَيهصهْا ةى سِْة ى –ضاثخْا ُْا ًَي  6112، ط
ةسِةتى، نتيَبى قوتابى  - ٕ، ثؤىل طيَيةَى ٓب ةَووا ّ  -وةصاسةت ثةسوةسدة –بريناسى بؤٖ  بةسَِيوةبةسايةتى طصتى ثِشؤطشا

ٕ، ض ةويَيش، 5و ضاثةَةْييةنا  ٖ،6102. 
ة  - َٓي شؤظ. و6  ىَ  ٗيَٓييةنْا ةْ  ط، تَيطةيصنت ية ثةيَا ى دةطتةى ِسْة َْا ًبةست. ص ٔ ن ٕ، طتيظ ٍ سةطةٕ.   -دؤ َا نة

ى،  ُْا ًَي ْياى ئاويَٓة. ط َجا ى نؤ   6113ية بآلونشاوةنْا
ةسِةتى. وةصاسةتى ثةسوةسدةخويَٓذْةوةى  - بةسَِيوةبةسايةتى طصتى ثِشؤطشّا و  -نوسدى بؤ ثؤىل طيَيةَى ٓب

ٕ، ض ْييةنا ةويَيش، 5ضاثةَة  ٖ،6102. 
ةسِةتى، نتيَبى قوتابى. ض - ٕ، ثؤىل طيَيةَى ٓب ةَووا ظت بؤٖ  بةسَِيوةبةسايةتى طصتى ثِشؤطشّا و  -، وةصاسةتى ثةسوةسدة5صْا

ةويَيش،   ٖ،ٕ ْييةنا  .6101ضاثةَة
ي –طةعيذ، فايةم  - ةْ  ٕ ية قيًب ٕ ِسوويا ةنا  6114 ،ٖةويَيش –و بآلونشدْةوةى ئاساس  دةصطاى ضاخ –ة يقوتاخبْا
ؤَةس قةسةداغى طيظتةَى فَيشناسى،  - ٕ 6ض ، ئا6ٖ   .6112 –، نؤَةى، نوسدطتا
-  ٔ ٕ،  سظ ُا ًَي وْةسى تةشهيًى   –ط ىٖ  ىَ  و.  –طةسةتايةى بؤ تَيطةيصٓت  0542،بةغذا  – 0ض  -ْةراد عضيض طوَس
ٍَ، ض - ةْطى خا ٍَ. فةٖس ى ، 6شَيخ حمةَةدى خا ةويَيش، ية بآلونشاوةنْا  .6111دةصطاى ئاساس،ٖ 
ةْطى طة -عبذاهلل، جميذ - ْياس، ط6ًضنوسدى، -سضاوة، عةسةبىفةٖس ةى صا ى نتيَبخْا ُْا، ية بآلونشاوةنْا  6102ى، َي
ى ثة - َانْا ة ٌ. ٓب ٕ. ضعةىل، خةيي ةو خويَٓذْطانا وْةس ية صاسؤخْا ى، 6سوةسدةىٖ  ُْا ًَي ةى تةرْة، ط  6102، ضاثخْا
ةسِةتى، ض - ْاخى ٓب ةوة تا دوا قؤ وْةسى ية باخضةى طاوايْا ٌ. ثةسوةسدةىٖ  ى، 0عةىل، خةيي ُْا ًَي ةى ياد، ط ، ضاثخْا

6102    
ةطعوود - ة،  -حمةَةد،َ  ةويَيش ، دةصطاى ضاخ و بآلونشدْةوة، 6ضصاساوةطاصى ثَيوْا  6100ى ئاساس،ٖ 
ٖ  ،َظتةفا، حمُذ - ى ةْطى صاساوةنْا ًيضىفةٖس ط ى خ6نوسدى، ض-وْةس، ئٓي ةى ضاخ و ، يةبآلونشاوةنْا ْا

ةويَيش بآلونشدْةوةى ضواسضشا  ٖ،6106. 
   

 طةسضاوة عةسةبييةنإ
- ،ٞ ْٛ 8ٕ داس املعاسف  .ستُٛد ايبظٝ دذا ١ اٛي ٚ تشٝب  ٔ  .5763 –ايؿ
١ٝٓ، ط - ١ ايؿ ٌ اىل ايرتٝب ذخ ٛ ػعري٠، خايذ.َ  ٕ،  -، داس دشٜش5أب ُا ٕ، ع  .0222األسد
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ٞ، ط - ًٝ ٔ ايتؼه ِ يف ايؿ ٕ. ايتضُٝ ٚ آخشٚ ش٠، 5أمحذ ساؾغ  ِ ايهتب، ايكٖا  .5763، عً
-  ،١ ِ يف املذاسغ االبتذا٥ٝ ٞ، ستُٛد. ايشط ْٛ  .5763ايبظٝ
ؿع املعشيف  - ِ آي ٟ. عً ٛس ستُذ ايؼشقٚا ش٠، ْأ ٛ املضش١ٜ، ايكٖا  .0220املعاصش، االصتً
ٛسد( - َٓري )امل  ،ٞ ًبه ٟ  ايبع ًٝض ه ٛغ ْا الٜني، بريٚت ، عشٞب –قَا ِ يًُ  .5753 ،داس ايعً
-  ١ٝٓ ١ ايؿ ع ايرتٝب ٓا، عبذاهلل.  ايتدطٝط يتذٜس ٜٛت، –املٗ  .5771َهتب١ ايؿالح، ايه
ٚصاس٠ ايرت - ـ ايجايح،  ِ، ايض ٌ املعً ١ٝٓ، دٝي ١ ايؿ ٕ، ايرتٝب ُا ٚ ايهتب املذسط١ٝ، ع ر  ٖٓا ِ، اداس٠ امل ًٝ ٚ ايتع  ١  0225ٝب
-  ٍ ّ االطؿا د١ٝ سطٛ ٛٛي ه َايو. طٜا  ،ٟ ٛصٜع –بذس ٚ ايت ؼش  ٕ يًٓ  .0225 ،داس ايؿشقا
ٛاسد - عش١ٜ ايزنا٤ات املتعذد٠ .داسدْش،ٖ  ٟ  –نتابْ  ١ْٝ  –َضذس8 املًتك٢ ايرتٛب ِ ايهتب ايهرتٚ ٔ قظ َ.0255 
ؿ١، داس ايهتاب، بريٚت  - ٛعٛعات املدًت ِ يًُ ٖٝ ِ املؿا ًٝ  .5765 –دٛدت طعاد٠. تع
-  ،ٕ ٕ، األسد ُا ٛصٜع، ع ٚايت ًٓؼش  ١، داس املظري٠ ي كذ١َ يف ايرتٝب  .0221دٛدت طعاد٠.َ 
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   5771، 1مخٝع، محذ
-  ،ٕ ُا ؼش، ع ٞ، داس املظري٠ يًٓ ٗاسات ايتذسٜع ايضؿ  َ.١ًٝ  .0220د. ستُذ اذت
- ٍ ٕ،  -د. سؾعت ايضغًٛ ُا ٞ، داس ايؼشٚم، ع ؿع االدسان ِ آي ٍ. عً ُاد ايضغًٛ  .0221ع
-  ٕ ٝا ٞ عً ٚ تهٓ –د. سحب  ٍ ٌ االتضا طا٥ ٕ، د. ستُذ ايذبع.ٚ  ُا ًٓؼش، ع ِ، داس صؿا٤ ي ًٝ ٝا ايتع د ًٛ0221. 
-  ،ٕ ٕ، األسد ُا ٚايتٛصٜع، ع ًٓؼش  ١، داس املظري٠ ي كذ١َ يف ايرتٝب ٛايذ٠.َ   .0221د. ستُذ ارت
ٞ، ط - ِ األطاط ًٝ تع ١ٝٓ ًي ١ ايؿ ٓٗر ايرتٝب ١ املتشذ٠،َ  َاسات ايعشٝب ٚي١ اال  .5774، 1د
ٕ، دٕٛ - ٔ خرب٠  .دٜٛ ِ  –ايؿ ٖٝ ٜا ابشا ١ –تشمج8١ صنش ٓٗغ١ ايعشٝب ش٠  –داس اي   .5741 –ايكٖا
شبشت  - ذ،ٖ  ّ  .ٜس ٛ ٔ اٝي ٙ  –ايؿ ٚ دشدٝع عبذ  ٞ  .5763 َضش، ، داس املعاسف–تشمج8١ ستُذ ؾتش
ش٠،  - ًٓؼش، ايكٖا ٌ ي ٖٝ َانشٚ ٕ، داس  ٚ آخشٚ ني املؿيت  رتٜع، ت8 ستُذَا ٞ. ايتدطٝط ًي ٚبشت ستؼ  .5760س

- ،ٞ ٞ ستُذ  صن ١ٜٛ . يطؿ ٗا ايرتب كات ٚ تطٝب ى ايؿين  ٜات يف ايظًٛ ش8٠  ،داس املعاسف  –ْعش  .5747قٖا
ٜا - ـ صنش شا٤ عاط ٌ  .ٖص ١ُٝ قذسات ايطؿ ١ٝٓ ادتذٜذ٠–ٓت ط ٜاض ،ايذاس اٛي   .ايش
ِ، ط - ًٝ ٟ س ض ٞ، َس ظ عب، ت8ٜ  د١ٝ اًي ٛٛي ًٝش. طٝه ْاَ  ٛصا ١، 5ط ش٠، ، املهتب١ ايعشٝب  .5752ايكٖا
ٛس٠،  - ُٝذصٓ ٟ عبذاذت د١ٝ ايتزٚم ايؿين . َضش ٛٛي ش٠  ،داس املعاسف  –طٝه  .5763 –ايكٖا
ًٝضٟ - ه ؿع، )ْا ِ آي ِ عً عذ ٌ، ؾاخش.َ  الٜني، بريٚت،  -ؾشْظٞ -عاق ِ يًُ ٞ( داس ايعً  .5755عشب
ٜٛت،  - ّ، ايه ًتكذ ٜٛت ي ؤطظ١ ايه  َ،١ٜٛ ٚ األٖذاف ايرتب ٓٗر  ٕ. امل ٚ آخشٚ ٔ أمحذ األمحذ   .5765عبذايشمح
ني ايكشٜطٞع  - ٍ َ. بذاملطًب َأ ّ االطؿا د١ٝ سطٛ ٛٛي ٌ اىل طٝه  .5773 َضش8  ،داس املعاسف -ذخ
ٛ، ايعذد  - ْٛظه ٚا، اٝي ٚص ١، األ ضذس ايرتٝب  َ،ِ ِ، زت١ً ايطايب املعً ٚ  ايتعً ًِٝ ًتع ٗا ي ًٝت ٚ  قاب ـ، ايكِٝ ٓاػ عبذاملًو اي

 ٕ ْٝظا  ،ٍ  .5765 –األٚ
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-  .ٞ ٛي ٚ ستُذ ؾشغ  ِ ٖٝ ش٠، عبذايظتاس ابشا ع١ٝ، ايكٖا ١ُٝ، داس ايهتب ادتَا عش١ٜ عً  ْ،ٞ ى االْظْا  .5752ايظًٛ
-  .ٕ ٜٛش املًٛ ٜاض. ايتض ش٠، 5طعبذايؿتاح س ٛ املضش١ٜ، ايكٖا هتب١ األصتً  َ،5743. 
- ١ ٓٗغ١ ايعشٝب ٍ يف ايؿهش املعاصش. داس اي ُا ظؿ١ ادت ٞ. ًؾ ٟ، ستُذ صن ُٚا  .5762، بريٚت ،ايعؼ
-  ،ٞ ذٝش ١، ت8 ستُذ آي ظؿ١ ايرتٝب هع. ًؾ ًٝب ٓؾ ش٠،ؾ هًني، ايكٖا ٌ، ؾشْا َانشٖٚٝ  .5763داس 
ٍ . ؾشز،  صؿ٠ٛ - ّ االطؿا ٚ سطٛ ش٠  –ايزنا٤   .5764 –ايكٖا
ٛس - هت ًٝذ،  ٝؾ ْٛؿ ٘  . ي ٚ ٓؾ و  ـ  –طًؿ ـ قط ط ٜٛ  ٚ  ٍ ٞ مجا  .5745 ،َضش ،َهتب١ االداب –تشمج8١ طَا
ِ. دساطات يف - ذ، عبذاملٓع ٍ. داس ايجكاؾ١ زتٖا ُا ِ ادت ش٠، عً  .5772 ،ايكٖا
ع١ٝ - ط8١ داس املعشؾ١ ادتَا ١ًٝ، األصسٜا ٕ ادتُ ٛ ٚ تزٚم ايٓؿ ٞ. االبذاع ايؿين  ٞ عبذاملعط  .0222، ستُذ، عً
ٟ، ط - ُاس ٞ. ايتؼذري املع ٚ ستُذ ؾتش ش٠، 5ستُذ محاد  عات املضش١ٜ، ايكٖا ذَا ؼش ًي  .5755، داس آي
- ٞ ري٠ سًُ ٔ  .َطش،  َأ ظؿ١ ايؿ ٚ ًؾ  ٍ ُا ِ ادت ش٠ ،داس املعاسف–عً  .5767  ،ايكٖا
ٍ عبذايؿتاح - ٓا ٌ ايشٚع١  .َ ٕ ايبضش١ٜ يطؿ ٛ ٓؿ ٗاسات االطاط١ٝ ًي شا٤ ايؼشم  –امل  .0223 ،َهتب١ ٖص
- ِٖٝ ٛاطـ ابشا ٍٓا عبذايؿتاح، ع عش١ٜٚ  ايتطبٝل  .َ ١ٜٚ بني آي ذ ٗاسات اٝي ش٠،  ،َهتب١ االصتًٛ املضش١ٜ –امل ايكٖا

5773. 
ٍ، ت - ُا ْٝع. عًِ ادت ٕ، د ١ 8ٖٛميا ٝا٤ ايهتب ايعشٝب ٞ. داس اس ْٛا شادع١ أمحذ ؾؤاد األَ  َ.٘ ٞ ط ري٠ سًُ ش٠، َأ  ،ايكٖا

5737. 
  

 

 6 ئيٓطًيضييةنإطةسضاوة 
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