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 منداَل ئةوشتة دروست دةكات، كة دةيبينَيت، نةك دةيزانَيت.

 ...مكردةوةبري مو            
 ...داهيَها مو بريؤكةم            
 ...شتيَكى نويَم دروستكردمو             

     
وَيى لةخةياَلذا طشتووة. واتة ئَيةدا قؤٌاخوٍذاَه لةً        ظتا بريؤكةيةكى بريى كشدؤتةوةو بابةتَيكىٌ 

ُ لة واَلةوة جَيبةجَيى ٌوَيى لة  اوسَِيكاٌيذا، يا ةكشداسييةكةدا، ياُ لةطةَهِ  وَيؼكيذايةو دةيةوَيت لة وٌا
ُ بذات و منايؼى بكات.  وٌةسى ثيؼا  بكات و ػتَيكى ٌوَيىِ 

كاسى بةطةسدادَيت، لة بشى ئةوةى بؤ طوصاسػتقؤٌاخوٍذاَه لةً  كشدُ ةدا طيظتةوى كاسكشدٌى طؤسٌِا
ضسو بري ى ببةطتَيت، ئةوا بؤ لةوةودوا ثؼت بة ػتة بيٍشاوة بةسجةطتةكاُ دةبةطتَيت و ثؼت بةِ 

ةطت ى ى بيٍني دةبات. واتة ِسوو لة دةسِاٌا بؤِ  ُ و طوصاسػت دةكات كاُسِاطتةقيٍةػتة بيٍشاوة بِشٍي يا
 .ىلَ دةكات
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ظتى  :  طاالس جةاله ئةمحةد  طةسثةسػتى صٌا
ُ ثريداود كواص وٌةسى  : عومسا  طةسثةسػتىِ 

 خالذ طميي حمىود                                  
ُ ثريداود كواص  ٌةخؼةطاصى بةسط    : عومسا

ُ طابري عوآل اوةسؤك: ػعا  ٌةخؼةطاصىٌ 
ُ طابري عوآل ُ                  : ػعا  تايجكشد
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 ثةروةردةى هونةر

 بهةرِةتى ثيَهجةمى ثؤىل بؤ 
 واوؤطتا ِسَيبةسى

                                           
 ئامادةكردنى

 عةبدوآل خةليل عةىل م.
 

ىٌةوةوثَيذاضو  ى صواٌةوٌا
 

 . عةباغ وظتةفا عةباغث.ى.د    
 سِةػيذ حظَيَعةتا ث.ى.د.                                                              
ٍاو  د.                                                              َ خؤػ ُ حظَي  ػَيشوا

 
ظتى  ثَيذاضوٌةوةى  صٌا

َ طاَلح  د.  قادس حظَي
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 ٌاوةسؤك

 الثةِسة بابةت
 6 ثَيؼةكى

 7 ثَيؼكاس

 8 ثالٌى فَيشكاسى دةبَيت طشٌطى بةً خةطَمةتاٌة بذات

 8 ى كاستةوةس

ذُ  10 ئافشٌا

ذُ  13 طىَ ػَيواصةكةى ئافشٌا

ظتيياٌةو قوتابى ضاالك  15 ػَيواصى كاسى صٌا

 16 كاس

 16 وشؤظى كاساوة/ وشؤظى كاسا

 18 تةكٍةلؤرى و فةسِةٌط

ُ و كاس  20 فَيشكشد

 ً وٌةسى وٍذاهَ لة  20 ( طاَه11بؤ  9ةدا )قؤٌاخطةػةىِ 

وٌةسى وٍذاهَ الى )ظيكتؤس لقؤٌاخ  20 ؤٌفيََمذ(ةكاٌى دابةػبووٌىِ 

 ثالٌى واوؤطتا خؼتةى 
ُ بؤ خؼتةى ٌا ٍياسكشاوى ثالٌذا  22 واوؤطتا ثَيؼ

 يةكةً تةوةسى
خواصى  دةسبشٍِي

ةى يةكةً  وٌا
ذييةكُا ٍاوٌة طة طةسةكى و واو طكاسى / سٌِة  29 سٌِة

ةى دووةً  وٌا
ذييةكُا ٍاوٌة طة طةسةكى و واو طةكُا/ سٌِة  36 ثؤليٍَكشدٌى سٌِة

ةى طيَيةً  وٌا
ةداٌيطاسكَي ُ لةكاتى طةػتى قوتاخبٌا ة طشوػتييةكا ى دميٌة ٌاو طشوػتذا  /ؼٌا ُ لة  44 ٌيطاسكَيؼا
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ةى ضواسةً  وٌا
وٌةسى ةلَتؤقيوو/  ِسووطةىِ   50 ِسووطةى بةسجةطتة وِ 

ةى ثيٍَحةً  وٌا
وٌةسى وٌةسى/  سِاظةو ِسةخٍةىِ  ى كاسىِ  ّتةكٌا ٌاوةسؤك و ثَيك ُ لةطةس  ُ و طفتوطؤكشد  58 وةطتا

 دووةً تةوةسى
ذٌةوةدا ُ لة سِاصٌا ٍا َِي  ٌةخؼةطاصى و دا

ةى يةكةً  وٌا
)ُ طةكا ُ ِسٌة ٌَيوا ةخؼةطاصى )ثةيوةٌذى  ىٌ  ةواكٌا ة(/   ٍب  70 ػةبةٌطى ِسؤر )ثةلكةصَيشٍِي

ةى دووةً  وٌا
)ُ ُ ػَيوةكا ٌَيوا ذى  ةخؼةطاصى )ثةيوٌة ىٌ  ةواكٌا ى طةػتوطوصاسى(/  ٍب ضيك )ثؤطتةسةكٌا  77 دووسوٌ 

ةى طيَيةً  وٌا
ةوا ى ِسووطة(ٍب ةخؼةطاصى)دةسخظٍت ىٌ  ذٌةوة/  كٌا ط و لكٌا  83 دةسخظتٍى ِسووطة لة سَِيطةى سٌِة

ةى ضواسةً  وٌا
ذٌةوة( ةخؼةطاصى )يةكةى سِاصٌا ىٌ  ذٌةوة/   بواسةكٌا ُ بة يةكةى سِاصٌا  92 ٌيطاسكَيؼا

ةى ثيٍَحةً  وٌا
 99 خؤػٍووطى

 طَييةً تةوةسى
 كاسدةطتى
ةى يةكةً  وٌا

ى ػَيوة بة قوِس/  ك كةسةطتةى خاوقوسِ، وة/  قوِسكاسى ٌٍا َّي ٌاى ثَيك  115 توا
ةى دووةً  وٌا

ٌتايى بة قوِس/  قوِسكاسى وٌةسيذا/  دسوطتكشدٌى ثا ى كةسةطتة لة كاسىِ  ٌٌا  126 دا
ةى طيَيةً  وٌا

 135 دسوطتكشدٌى ػَيوةى بةسجةطتة/  دسوطتكشدٌى ػَيوةى جياواص بة قوِسقوِسكاسى/  
ةٌطؤك  144 فةِس
 166 طةسضاوةكُا

 



6

 

6 
 

   ؼةكىثَي
وَى خشاوةتة ِسوو،  واوؤطتاى بةسَِيض،       ياسى و بابةتىٌ  ثَيويظتة بؤية لة ثِشؤطشاوى ئةوظاَلذا كؤوةَلَيك صٌا

َيتةوة،  ةٌطاوى يةكةوذا ثَيؼكاس خبويٍَ ّاتووة لة ثالٌى فَيشكاسى،واوؤطتا لةِ  ة كة ثَيك ياسييٌا بؤ  ؾئةً صٌا
َيت لة ثالٌى فَي ُ بَيت. واوؤطتا طشٌطة، تا بتوٌا ةكةى ال ِسوو  شكاسى تَيبطات و ئاواجنى وٌا

ةى تةواوكةسى يةكرت خشاوةتة        خ وٌا ُ( لة ثيٍَ خواصى )طوصاسػتكشد لة تةوةسى يةكةوذا، بابةتى دةسبشٍِي
ذا ػَيواصى خظتٍةِسوو  ةكٌا وٌةسيذا، لة وٌا وٌةسى جياواص و سِاظةىِ  ى ِسةٌط و ِسووطةىِ  ِسوو لة رَيش بابةتةكٌا

ةٌطاوةكباطكش ِةس بؤية،اوةوِ  ى جَيبةجَيكشدُ ِسووٌكشاوةتةوة.  ئةوةى لةطةس واوؤطتاية جَيبةجَيكشدٌى  ٌا
ةوا  وٌةسكاسى خؤى تَيكةَه بكات، بةووةسجةى لة ٍب  ِ َى ى دةتوٌا ةو ئةطةس بةثَيويظتيؼى صٌا ِةٌطاوةكٌا

ةضَيت بابةتةكُا ثَيؼكةوتووُ و ئاطتى كاس ِا بريتٌ  ةسوة  ِ  ضؤتة طةسَى يؽكشدٌطؼتييةكة الٌةدات.
ُ بووة(  . )بةسفشةوا

ذٌةوةٌةخؼلة تةوةسى دووةوذا، بابةتى        ٍُا و سِاصٌا َي ةى تةواوكةسى  سَِيكخشاوة ةطاصى و دِا خ وٌا لة ثيٍَ
ةخؼةطاصى و خؤػٍوطيذا.  يةكرتيذا  ٌ ى ةخؼةطاصى و بواسةكٌا  ٌ ى ةواكٌا ٌاوى ٍب بؤ ئةو لة رَيش 

وٌةوةبةطتةؾ، ثَيويظتة  ىاييةكُا بَيت، واوؤطتاىِ  ةٌطاوةكُا بة وسدى جَيبةجَيبكات و ئاطاداسى سِيٍَ سِ 
ذا صؤس بةوسدى بري لة ئاطتى  ى بابةتةكٌا ٌٌا ةوةكةدا، ضوٌكة لةكاتى دا ةطوٍت ٌابَيت صيادةِسةوى بكات لة وٌا

ٌاى قوتابييةكةؾ لةبةسضاو طريا تة ئةوةٌذةى لةطةستؤ ثَيويظ وة. كةواتة،جَيبةجَيكشدُ كشاوةتةوة و توا
ُ ئاصاد بكةيت لةكاتى كاسكشدٌذاو خؤػت ضاودَيشو ئاسِاطتةكة كاتيؼذا سئةوةية، كة قوتابييةكا بيت و لةِةوٌا

ِا لة تةوةسى طَييةوذا، بابةتى قوِسكاسى  ةسوة ت بابةتةكةيُا بؤ دةوَلةوةٌذ بكة.ِ  بة تَيبيٍى و طةسجنةكٌا
ذا د ةكاسى و ثةيكةسطاصى( لة ضةٌذ بابةتَيكى فشةوٌا ةسخشاوة، وةك دسوطتكشدٌى ػَيوةى جياواص بة )طَميٍَ

ةكاسى و  ةسدوو بابةتى طَميٍَ ى ِسووطةى فشةجؤسو بةسجةطتة بة كةسةطتةى جؤساوجؤس، لةً تةوةسةداِ  طاصدٌا
ُ بؤ ةثةيك شاوة وسدة وسدة باطةكةيا ة بةثَيى ئةو ثالٌةى بؤت دٌا ٌٌا سطاصى تَيكةَلكشاوة، تؤى واوؤطتاؾ لَيضا

وٌةسة لَيكحيا بكةٌةوة، ضوٌكة لة خبة ِسوو، تا قوتاب ً دووِ  َ ئة َيواػى بتوٌا ةػَيوىَ و بةِ  ُ ليٍَ ُ طةسيا ييةكا
ةسوى  ٌ ُ، بؤية ثَيويظتة بة يؼذا لَيكحياواص َيواػى بواسى كاسدا صؤس لَيكذةضَ و لةِةٌذَيك ػويٍَ  ِ  و بة

ياسييذا، ل ى صٌا ةكةيت لة ثَيذٌا يبابةتةكة خبةيتة ِسوو و ثةلةٌ   لة كاسكشدُ و ػَيوةدابطةيةٌة  ؽة قوتابييةكٌا
 .ُ َ و لة كوَيؼذا لَيكحياواص  لة كوَيذا لَيكذةض

ذا واوؤطتاى بةسَِيض ...  ذيذاسةكٌا ى كوسديؽ لةطةَه بابةتة ثةيوٌة وٌةسوةٌذٌا ٍاوةىِ  ذا تابمؤو ريٌا لةطةَه تةوةسةكٌا
ٌتى باغ بكة، تا وٍذاَلى كوسديؽ ئ ى خشاوةتة ِسوو. كةواتة تؤؾ بؤ قوتابييةكا وٌةسوةٌذٌا  ِ ٍا ببَيت  بة اػ

 ويممةتةكةى.
                                                                                   ً. خةلين عةىل                                                                                                     
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 ثَيؼكاس:       
ةدا ئاطتى بريى وٍذاَلةكاُ لة طةػةى بةسدةواوذُا قؤٌاخلةً وةك ئاػكشاية، واوؤطتاى بةسَِيض...       

ةويؼةؾ َ و ئاطتى خةياَلكشدٌياُ وِ  اويٍَ َ. واتة قوتابييةكاُ دٌا وَيذا دةطةسَِي  بةدواى بريؤكةىٌ 
ةسوةِا قوتابياُ دةياٌصؤس فشة دةبَيت و ئاطتى   ِ ةدا قؤٌاخوَيت لةً ةخةياَلباصيؼياُ بَيظٍووسة.

 اٌذا بكةٌةوةو كاسةكاٌياُبة ِسووى خؤي ياُدةسواصةيةكى ٌوَيى كاسكشدٌ جياواص لة طاآلٌى سِابشدووياُ
اي  ٌ، وَى َب اُ و بريؤكةىٌ  يٍَ اٌةوَيت كاسَيك ، بةَلكو دةيكاسى دووباسةو طواوة ئةجنًا بذةُ ةوَيتاٌدِا

، ضوٌكة ئةوة صاسييةوةئاطتى ػةسوة ُا خبةٌةيٍةسطةسطاوى و ئةبَمةقبووٌى ثَيوةدياسبَيت و ب بكةُ
ة قوتابييةكاُ تةوةٌياُ ) ياُ صؤس 11بضٌا ةطتى بةخؤصٌا  ِ ةساػبووُ دةضَ و  ِ ـ ةو بةسةو طاهَ(

ابَيت  ةػياو ثَيؼكةوتووة، لةبةس ئةوةٌ  يت و  وػةىٌ  يٍَ ؤَلى فشةوةبةطتذا بةكاسّب لةثؤلذا، ياُ لةِ 
ذاس بكةيت، ض كاسَيكى باوةو  ‹‹دَلٍاطكى››ةى وٍذاَلذا قؤٌاخوٌكة لةً ِةطتى قوتابييةكاُ بشٍي

ةَلة ةوةدةبَيت وسيابيت و ػكاٌذٌ ةساطاٌكشدُ ِسووٌةدات، ئةطةسِ  ُ، ياُ طةسكَيؼى، ياُ  وِ  بكة
ا بؤ طةسجنذُا و طةسجنشِاكَيؼاُ ةية تةٌّ ةخواصاسو لةوٌا يض وةبةطتَيكى بَيت و بةغ كاسَيكىٌ   ِ،

يية، ضوٌكة ق بكةُ،  ةث لةطةَه يةكرتيذاطدةكةُ طاَلتةو  وتابييةكاُ لةً تةوةٌةدا حةصتشى لةثؼتةوةٌ 
طةسجنياُ بؤالى ياطاى ثؤه سِابكَيؼةوةو ئاكاسو ياطاكاٌى ثؤلياُ تؤؾ جاسَيكى تش بةآلً 

ةكةوَيتةوة. ةخواصساوى ليٍَ ُ ِسووداوىٌ  ُ طاَلتةكشدٌةكةيا ةوة، تا طةسكَيؼى، يا يٍَ  بريّب
 

 واوؤطتاى بةِسَيض... 
ةووو لةً طاَلذا ثَيويظتت بة ثالٌى فَيشكاسى و خؤئاوادةكشدٌى باؾ د       ةبَيت و ثَيويظتة بةِ 

ةسوةك ئ َِيضو  ِ اتةوة خؤت بؤ ئةً ثِشؤطةية ئاوادة بكةيت، ضوٌكة ى اوارةواُ ثَيذا تةوةٌتوٌا
ةس طاَلةؾ ثَيويظتى بة   ِ ةَلذةكؼَيت و  ِ دُ و خؤئاوادةكشجؤسَيك لة وٍذاَلةكاُ طاَه بةطاَه

ة بةسدةطتت، تا بةوسدى لَيى ثَيذاويظتى جياواصتش دةبَيت . كةواتة ئةوظاَه ثالٌى فَيشكاسى دةخةٍي
ةَلبطشيت و لة مبسِا ةٌطاوةكاٌىِ  ةكاسيذاِ  يت و خاَه بةخاَه سِاظةى بكةو لَيى تَيبطة، تا لة كاتى وٌا يٍَ

ةك يت ضى دةكةيت؟ ضؤُ دةكئاواٌخ و طرتاتيحى وٌا ضؤُ ثةياوةكةت ةيت؟ ة الٌةدةيت و بضٌا
ةٌطاو بة ةوةو خاَلة طةسةكى و الوةكييةكاٌت  دةطةيةٌيت؟ ئَيىةؾِ  ِةٌطاو ثالٌةكةت بؤ ػيذةكةٍي

ةِسةتييةكةية بؤ تؤ َيتةوة ئةسكة ٍب َ، ئةوةى دةويٍَ و بةسصكشدٌةوةى ئاطتى  بؤ باغ دةكةي
ؤَلى فشةوةبةطتذا.   جَيبةجَيكشدٌة لةٌاو ثؤه وِ 
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يت لة صاسؤخاٌةوة ئةً ئاواجنى ثالٌى ف       َيٍة بؤ تةواوى ثِشؤطةكة. واتة دةتوٌا َيشكاسى بةكاسّب
طيظتةوة ثةيِشةو بكةيت و طةسٌخ و تَيبيٍييةكاُ بةِةٌذ وةسبطشيت و لةطةسياُ بوةطتيت لةكاتى 
وَيكاسى  وَى طشٌطةو وٍذاَلةكاٌيؽ بةضاوىٌ  ةٌطاوَيكىٌ  ةوووِ  اٌذا، ضوٌكة بؤتؤى واوؤطتاِ  ثالٌذٌا

.و تاصة  طةسييةوة لة باطةكة دةِسواٌَ
ً خةطَمةتاٌة بذات  :(*) ثالٌى فَيشكاسى دةبَيت طشٌطى بة

 .اوكاسى بؤ طةيؼتٍة ئاواجنى بةسصتش  طياٌى تةبايى وِ 

 .اوكؤى دَيىؤكشاتياٌة  بريو ديذىِ 

 اوجيّاٌى لةتةك  .طياٌى ويممةتذؤطتى و وآلتجاسَيضيذا طياٌىِ 

 .طةثاسَيضى  ديذى وشؤظذؤطتى و رٍي

 ٌاُ.طيا يٍَ ُ و دِا ذ  ى ئافشٌا

 .لة خواطت و خولياى كةطاٌى ديكة َ  سَِيضطشت
 

 بةكوستى 
 ئةسكى طيظتةوى فَيشكاسيية:

 .اى تَيطةيؼنت اى دةسكى وٍذاهَ بطؤِسَيت بؤ توٌا  توٌا

 .اى ػشؤظةكاسى ُ بطؤسَِيت بؤ توٌا ةطتكشد اىِ   توٌا
 

 تةوةسى كاس
 فةلظةفةو ديَ .1
ذُ .2  ئافشٌا
 كاس .3
ياسى طؼتى .4  صٌا
 ِاوكاسى .5
طةثاسَيضىر .6  ٍي

 

ٍة ِسووى ئًة باطة وؤلَةت لة سَِيكخشاوى  (*)  طي ‹‹Komak››بؤ خظت ِؤى طٌش وةك خؤى  ،كتووت ئًة تةوةسة بابةتةكةوة، وةسطرياوة. بة
ٌشا ٍةسِةتى››كتيَبى  لة ، كةوةتةوةدا ِاوضةسخ بؤ فيَشطةى ب  .2009ٌوطشاوة، كةسيي وظتةفا،  دا ‹‹ثالٌى فيَشكاسى 
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ى ديذ، ِسةوػت و ثةى بشدُ   فةلظةفةو ديَ: .1 ؤى فشةوٌا ةِ  َ دةٍب ياسى دةسباسةى فةلظةفةو دي صٌا
َيت: َ ئةً خاآلٌة الى قوتابى دةبضويٍَ ةِسةتى وشؤظذؤطتاٌة. فةلظةفةو دي  بة بةِاى ٍب

 بةسثشطايةتى.  -            
 ٌاطيٍى بةِاى وشؤظذؤطتاٌة. -
ضسو طياُ. -  ئاصادىِ 
ُ )تؤَل ىطٍطفشةوٌا - ع(.و يةكرت طةملاٌذ  ةسٌِا
 يةكظاٌى وشؤظ. -
َيشووَى. -  بةسابةسىٌ 

ذُ: .1 اى ئافشٌا ئافشٌا ى  ذُ صؤس طشٌطة بؤ كةطايةتى وٍذاَه وتوٌا دةبَيت ِسووبةسَيكى فشةوٌا
ذُ ئةً  ثالٌى فَيشكاسى بؤ طةيؼنت بةً ئاواجنة تةسخاُ بكشَيت. بة ػَيوةيةكى طؼتى، ئافشٌا

ة دةطشَيتةوة:  بواسٌا
ُ )د - اى طيا ى توٌا ُ( و لةؾ.طةػةثَيذٌا  ةسوو
ى قوتابى بؤ طةػةى خودى خؤى. -  ياسوةتى دٌا
ةو لة كاسدا. - ظتياٌة لة رياٌى ِسؤرٌا  بريكشدٌةوةى صٌا

اٌى كادسى ثظجؤِس و كاساوة بؤ باصاِسى كاس  ،ػائاواجنى ثالٌى فَيشكاسى كاس: .2 بشيتيية لة باسِيٍَ
اُ لةطةس ئاطتى وآلت،  ى ئاطتى ئابووسيى بؤ بةسصسِاِةس بؤية، و بواسةكاٌى بةسِةوّيٍَ طشٍت

َ لة ِسةوتى ث ةكةوت  َيؼعةضووٌى جيّاٌذا، دةبَيت ِسةضاوى ئةً خاآلٌة بكشَيت:ويممى و دوٌا
او كؤوةَه. - ُ و رياٌىٌ  ُ بؤ كاسكشد  ئاوادةكشد
ظتياٌة و تَيطةيؼنت و بةسثشطايةتى لة بابةتةكاُ - اى صٌا ى توٌا ةى  ثةسةثَيذٌا )ئةو بواسٌا

ذٌي  كشدووة( لة كاسو ثيؼة لة جعاتذا. تَيذا تةواو قوتابى خويٍَ
ياسى و ثظجؤسِيذا. - ُ لة دةطرِتةطى بة صٌا  بةسِابةسَيتى و دةسفةتى يةكظا

ياسى طؼتى: .3 ةِسةتى و طؼتى بذا صٌا ياسى ٍب ذة صٌا يٍَ تة وٍذاهَ، تا ثالٌى فَيشكاسى دةبَيتِ 
ا و ةً سَِيطاياٌة ئةو ثالٌةؾ ب .تة بةسِةًٍَيطةسبةخؤ و خاوةُ بشِياس بَي كةطاٌَيكى بةتوٌا

 دةبَيت:
ُ بة ديذو سَِيباصى دَيىؤكشاطى.  - ُ و ئاػٍاكشدٌيا  فَيشكشد
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بةس طؼت وشؤظايةتى لة ئاطتى جيّاٌذا. كشدُِةطت -  بة بةسثشطياسييةتى بةسٌا
 ِةَلبزاسدٌى طةسبةخؤياٌة لة كاسو ثيؼة و رياٌى جعاكيذا. -
ا - ُ و بةثَيى توٌا  ى تاكة كةطى.فَيشكشدٌى تايبةت بؤ ئاطتة جياواصةكاٌى تةوة

اوكاسى  ِاوكاسى: .4 ةسدوو ئاطتى كةطةكى و جعاكى قوتابى دةبَيت فَيشىِ  لةطةس ئاطتىِ 
ةى خواسةوة دةبَيت: بَيت. ً ػَيواصٌا  ئةوةؾ بة

ُ وٍذاهَ و واوؤطتا. - َيوا اوكاسىٌ   لَيكتَيطةيؼنت وِ 
- . ُ واوؤطتاياُ و خَيضُا َيوا  ِاوكاسىٌ 
ُ و طةالُ. -  ِاوكاسى لةطةس ئاطتى جيّا

ياسى بذاتة وٍذاهَ، تا لة طشوػت تَيبطات،  طةثاسَيضى:رٍي .5 ذة صٌا يٍَ ثالٌى فَيشكاسى دةبَيت،ِ 
 سَِيضى طشوػت بطشَيت و بيجاسَيضَيت.

 
َيت لة كةواتة،        ياسى كؤبكاتةوة، تا بتوٌا ذة صٌا يٍَ وٌةسِ  ةى ثةسوةسدةىِ  ثَيويظتة واوؤطتاى وٌا

اى قوتابييةكاٌى تَيبطات و ثاػا ةسوةك ضؤُ لة ثؤىل ضواسةوذا ئاطت و توٌا ُ ئاسِاطتةياُ بكات،ِ 
ياسى تةواوواُ لةطة صؤسى لةطةس س ئاسِاطتةكشدُ و ػَيواصةكاٌى ئاسِاطتةكشدُ خظتة وةطتايَ و صٌا

ياسييةكاٌيؽ بةسصتش دةكةيٍةوة،  ياسييةكاُ باآلتش دةكةيَ و ئاطتى صٌا بةسدةطت، بةآلً ئةً جاسة صٌا
ةكةدا بَيت و لة ئاواٌخ و طرتاتيحة  تا بواسى ِسؤػٍبريى واوؤطتاى اى وٌا ِوٌةس لة ئاطت توٌا

ى خؤى، بؤية  ةبات و وةبةطتة فَيشكاسييةكة بطةيةٌَيتة ػويٍَ ةكة بةالسَِيذاٌ  تايبةتييةكة الٌةدات و وٌا
ةطت ة طةس باطةكة:يلَيشةدا وستش لةطةس بابةتةِ  ُ سِادةوةطتني و تيؼك دةخةٍي  اسةكا

 
 

ذُ َيٍاُ( ئافشٌا  )دِا
o ةس.و يٍَ  شؤظى دِا
o .ُا يٍَ ُ و دِا ذ اى ئافشٌا  توٌا
o .ُذ  طىَ ػَيواصةكةى ئافشٌا
o .ُاى دةسك كشد ةو توٌا  ديذى ِسةخٍةطشٌا
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َيٍةس  وشؤظى دِا
و        اُ ثَيؼاُ بذات، ئةوشؤظ دةبَيت لة بةسِةً وِ  يٍَ ةٌةسدا، دِا ؤكاسو ثاَلٍةسٌا ػى بكاتةوة و وِ 

اُ و تَيياُ بطات، ك يٍَ ةواى دِا ة ٍب ةسوةِاة دةٍب ةوَلةكاٌى ثَيؼيٍاُ بطشَيت، بؤ  ِوٌةس.ِ  سَِيض لةِ 
وٌةسو ػَيواصةكاٌى بريكشدٌةوةى  اُ وِ  يٍَ وَيذا ثةسة و بشةو بة دِا ةوَلبذات لة طةسدةوىٌ  خؤػىِ 

وَيياُ لَيوة خبوَل اُ و سَِيباصى و بريىٌ  يٍَ وٌةس و دِا َيت، تا دوٌيايةكى باػرت و ثَيؼيٍاُ بذات وِ  قيٍَ
رت و ري  اٌَيكى ئاطوودةتش طاص بكات.جوٌا

 

ةوبةس بؤ ئةو وةبةطتةؾ،        ُ، لة فَيشطةوة فَيشبَيت و لةِ  وٍذاَه دةبَيت داطتاُ و ضريؤكى ريا
باصيى  ذُ و فَيشطة دةبَيت وٍذاَه بؤ ومىالٌَي و صؤسٌا طةختييةكاٌى رياٌذا خؤسِاطش و بوَيش بَيت. خويٍَ

ُ ئاوادة بكات.  ريا
 

ذة بةِشةو كاسا ئةوة جطة لةوةى       يٍَ  ِ َيت وةفَيشطة دةبَيت يى فَيشى وٍذاَه بكات، تا بتوٌا
اٌة تةكٍةلؤرييةك يٍَ وَى لة بريكشدٌةوة و سَِيباصى رياُ و لة دِا كاسييةكىٌ  اٌذا ِسووبةِسووى طؼت طؤسٌِا

ةسئةوةٌذة، بةَلكو بَيت،  ذةٌةكِ  يٍَ ذُ و فَيشطةوة وةسبطش وٍذاَه دةبَيتِ  َيت، كة وصةو بةِشة لة خويٍَ
ةويؼة بةسةو ثَيؼوةضووٌى تَيذابَيت.  طوِسىِ 

 

َيٍاُ ُ و دِا ذ اى ئافشٌا  توٌا
كاسى وئاواجنى طةسةكيى خويٍَ       ُ دةبَيت طؤسٌِا ُ و فَيشكشد ُ بَيت.بةسةو طةػة و  ذ  ثَيؼةوةضوو

ُ، الوُا و طةوسةطاآلُ دةبَيِةسوةِا   ُ وت واآلكشدٌى دةسواصةكاٌى طؤسِافَيشكاسى بؤ طؼت وٍذاآل
ةٌطاوئاػٍاوشؤظ  تا بةسةو ثَيؼةوةضووُ بَيت، طةػةو  اكاٌى خؤى وِ  َيت بَيت بة توٌا بؤ ئاطتَيكى ٍب

وٌةستش و كاساوةتش.   ِ اكاٌى خؤي دةسفةتذُا بَيت بِةسوةِا بةسصتش و ثِش ة وشؤظ، تا وصة و توٌا
 .بةسجةطتة بكات

َيلة سِاطتيذا،        وةكو  وٍذاآلُ بةِشةيةكى طشوػتيية. ضوخواطت و ويظتى فَيشبووُ الى وٍذاَه،ِ 
ذووى ضاالك ُ، صؤس ػ ثِشُ بووٌةوةسَيكى صٍي ايضاٌَ و لَيى دَلٍياٌني، لة خواطتى فَيشبوو ةيةٌ  تِ 

ذٌةوة و تَيكةَلبووُ لةطةَه وٍذاآلٌى ديكةى فَيشطة ةوةلة ِسَيطةى فَيشبووٌ بةآلً فَيشى صؤس ػت  داخويٍَ
َيذى بة سَِيظاكاٌى َيذىِ   ِ َ،  دةَب و ةَلكؼاٌى جطة لةوةؾ ثَيكةوةرياُ و جعات سِادَي  ِ لةطةَه

ياس ةوَلذةدةُ ئةو ِسَيظاو ػَيواص و صٌا  ِ ة جيّاٌىتةوةٌيؼذا بؤ خؤػياُ ُ، تا بيٍَ  ياٌة ثيادة بكة
ُ و جعاتةوة.  طةوسةطاآل
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او فةجيّاُ و رياُ بؤ وٍذاَه ئةصوو       ةسبؤية توٌا وَيية،ِ  ُ اوجؤس و بَيظٌتاصى جؤسوٌَيكىٌ  ٍووسيا
اياٌةِةية، ئةً فة اى ئا ؾٌتاصيا و توٌا ووُ ٌووطني و فَيشب خافنت ووا لة وٍذاَه دةكات ثةسة بةتوٌا

ُ.  بذات و ببَيتة خاوةُ ئةصوووُ و وطتاٌذ ة و جيّاٌى ِةسوةِا دٌا ئةصوووٌةكاٌى رياٌى ِسؤرٌا
َ،  ؾسِاطتةقيٍة ً تةوةٌةوة وٍذاَه دةبَيتة بةدةِةسبؤية طٍووس بؤ ئةو فةٌتاصيا و ئةٌذَيؼاٌة دادةٌَي

واقيعى(. لةطةَه ئةوةػذا دةبَيت فةٌتاصياكاٌى  –سِياليظت )داكةوتبني كةطَيكى خاوةُ ئةصوووُ و 
ذٌذا جَيطةياُ بؤ بكشَيٍ ة وايةى ةوة، ضوٌكة ئةو خةياَلباصيية دةبَيتوٍذاَه لة ثِشؤطشاوةكاٌى خويٍَ

ذُ لة رياٌى طةوسةييذا، جا دةكشَى وٍذاآلٌ ُ. بؤية ئافشٌا ى ديكة خةياَلى ٌوَى لةو خةياَلباصيية وةسبطش
ة بة وٍذاآلٌى ديكة بطوتشَيتةوة. ذٌذا، وةك وٌا ُ لة كتَيبةكاٌى خويٍَ  طشٌطة بةػَيكيا

ذُ       اى ئافشٌا وٌةسى  ،توٌا  ِ ةسئاطتةٌط و كَيؼةيةك، ئيذى ض  ِ وَى بؤ  ٌ ئةوةية سَِيطة ضاسةى
وَي َ، بة ػَيوةيةكىٌ  ضسى ب  ُِ ظتى، يا  رت و كاسطةستش بذؤصَيتةوة.صٌا

ى ئةػكةوتى  ِةسوةِا      اٌى وشؤظة طوصةسٌا يٍَ دةبَيت ثالٌى فَيشكاسى ِسووٌى بكاتةوة، كة دِا
ضسى بؤية، طةياٌذؤتة ئةوِشؤرةى ئامساٌذؤصى و صةسياثَيوى.  ة لةِ  ةوَلذٌا طشٌطة ئةً خواطت وِ 

 .َ ذو سِابطريَي  ، بةػَيك بَيت لة ثالٌى فَيشكاسى.وَيزووض وةك ضريؤك و ض وةك وٍذاآلٌذا طةؾ و صٍي
ذوويى لة الى وٍذاآلُ سِادةطشَى و  ،ئةً كاسةؾ ة بة صٍي َيٍةسٌا ا يادى ئةو كةطة دِا ةس تةٌّ ٌةكِ 

َ. سَِيضياُ بؤ ثةيذا دةكات، بةَلكو وٍذاآلُ فَيشى طةػبيٍى دةك ات و ئايةٌذة بة ِسووٌاكى دةبيٍ
يؽ اتوودا بب ِةسوةِا دةػَى ئةوٌا ةس. لة دِا يٍَ وريات و طاواٌى فةسِةٌطى و كةواتة، ٍة كةطاٌى دِا

يؼاٌى وٍذاآلُ بذسَيت،  ا ئةوةٌيية، وةك بابةتَيكى ئةٌتيكى و كؤُ تةواػا بكشَيت وٌ  ِوٌةسى، تةٌّ
ؤك ةسدةً بكشَيتةِ  اُ  اسَيك، تا وٍذاآلُ لَيوةى فَيشَببةَلكو دةبَيتِ  يٍَ ةووو صةوني و صةواٌَيكذا دِا لةِ 

ُ.كشاوةو وشؤ ةبوو ةسِ  يٍَ  ظى دِا
ذٌى وَيزووكشدى وشؤظ سِا       وَى بكات.  طتىدةئةسكى فَيشطة و ثالٌى فَيشكاسيية ئافشٌا  ٌ ٌةوةى

ً(، وَيٍة، فيمي  ذٌةوةى تَيكظت )ضريؤك و ئةفظاٌة(ـ ةوة، ئةصوووٌطة )البشاتؤسيؤ دةبَيت لةسَِيطةى خويٍَ
اياب  ذٌىٌ  ةسو ئافشٌا يٍَ تةوة، كةطاٌى دِا بطةيةٌشَيتة قوتابيياُ و وٍذاآلُ فَيشى ئةوة و دؤكؤويٍَ

شَيتة دى و  يٍَ ضسى ّب وٌةسى، ئةدةبى وِ  ظتى،ِ  ُ، فةٌتاصيا )خةياَلباصى( ى صٌا َ، كة دةػَى خةو بكشَي
 ثيادة بكشَيَ.
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ذُ  طىَ ػَيواصةكةى ئافشٌا
ذووة: وَيى ئافشٌا  لة دَيشصةواٌةوة وشؤظ بةً طىَ ػَيواصة بةسِةوىٌ 

 خوليا. .1
2.  ُ ُ(.ػةيذابوو  و ثةيذؤصى )لةدووطةسِا
 ضَيزوةسطشتَ. .3

 

ُ،  ئةً طَى ويكاٌيضوةؾ بةػَيوةيةكى طشوػتى و فيضيكى       ة ئةوة بةآلً لة طؼت وشؤظَيكذاِ 
ا و  ظتياٌة و بةسٌاوة بؤ داسَِيزساو، ئةً توٌا َيت بةػَيوةيةكى صٌا ُ و بةسٌاوةى فَيشكاسيية بتوٌا ئةسكى ثال

اخى وٍذاَلذا ئاسِاطتة ى رياٌَيخواطتاٌة بة ِسووكاسى دابيٍكشدٌ َيىٍاٌة لةٌ  كى ئاطوودة و ئاػتةوا وِ 
ضسة  و ئاوادةياُ بكات.بؤ طةيؼنت بةو ئاواجناٌة بكات  ِ ةواٌكاتيؼذا ثةياوى وَيزوويى ئةً  ِ لة

 ،ُ .تا بطةيةٌشَيتة وٍذاآل ةوة ثَيى ئاػٍا َب  ٌةوة لةدواىٌ 
 

 خوليا
َيت. ثالٌى فَيشكاسى، دةبَيت لةسَِيى كاس       يٍَ ذُ سِاّب ضسى ئافشٌا   و ثشاكتيكةوة، قوتابى بة ػَيواصوِ 

لة  ة بةس دةطتياٌذايةتةكٍةلؤرى و ئةلةكرتؤٌةى ئةوِشؤ ل وشدةبَيت بؤياُ ِسووٌبكشَيتةوة ئةو ئاوَي
ُ. لة طةسةتادا طؼت ذٌةوة ثةيذابوو ةوَه و بريكشدٌةوة و ئافشٌا ة بابةتى صؤس  ئةجناوىِ  ئةو ئاوَيشٌا

ةس  بةآلً طاَه لة دواى طاَه، بووُطاكاس يٍَ ياُ لةو بابةتاٌةدا كشدووةووشؤظى دِا ُ  طؤسٌِا ثةسةيا
اٌى كاسى دةطتى )كاسدةطتى(، وةػق ثَيكشدُ  يٍَ ةس بؤية سِِا ُ، تا طةيؼتووٌةتة ئةً ئاطتة.ِ  ثَيذاو

ُ. قوتاخباٌة دةبَيت ػويٍَ ذ ُ، دةبَيت ببَيتة بةػَيكى طشٌط لة بةسٌاوةى خويٍَ ى كاسكشدُ و ثيادةكشد
اُ ةووو بواسةكاٌذا تَيذا بَيت، ض بواسةكاٌى بةسِةوّيٍَ وٌةسى و )وةسػة(ى تايبةت لةِ  ، ثيؼةطاصى،ِ 

ةسوةِا  ُ،تةالسطاصى.ِ  ةدا بة وٍذاآل ةى وةػق لةو بواسٌا ُ  دةبَيت وٌا ذ وةك بةػَيك لة بةسٌاوةى خويٍَ
او دةبشَيت. بذسَيت و وٌةسكاسىٌ  ُ بةِ  ذ   ئةً بةػةى خويٍَ

 

 ػةيذابووُ و ثةيذؤصى
ُ(، لة خةطَمةتةكاٌى ئاطاوةٌذييةػةيذابووُ و ثةيذؤصى )لةدووطة       ذةوةسَيكة سِا . وشؤظ صٍي

اُ و ثةيذاكش يٍَ ةوَلى دِا  ِ ةسدةً لة  ِ ييةكاُ دةطةِسَيت، يٍَ ةسدةً لةدوو ٌّ  ِ يٍة، دٌى ػةيذاى صٌا
ةسبؤية، ضسى ٌوَيية.ِ  ظايةتى بةسةو ثَيؼةوة بشدووةو ئةً ػةيذابووٌةػة وشؤ بةسِةوى واددى وِ 

ذووة.  وَيزووى ئافشٌا
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ةس لةطةسةتاى وَيزووةوة لة ِسَيطةى         ِ ػةيذابووُ، يةكَيكة لة خةطَمةتةكاٌى وشؤظى ئاطاوةٌذ.
ييةكاُ بووة. لة ئةجناوى  و ئةفظاٌةوة باغ لةً خووة كشاوة. ضريؤك يٍَ ظت و ٌّ وشؤظ ػةيذاى صٌا

ُ. ثالٌى فَيشكاسى دةبَيت وٍذاَه  ٌى وئةً خولياو خةطَمةتةوة ػاسطتا بةسةو ثَيؼعةضووُ ثةيذابوو
وَيذا بَيت  ذٌىٌ  وَى و ئافشٌا ظتىٌ  َيت لة ثةيذؤصى صٌا ياسيياٌةى لة  –سِابيٍَ ئةويؽ لةسَِيى ئةو صٌا

اوضةسخ بَيت تةواوى   ِ ذة يٍَ َ. ثالٌى فَيشكاسى دةبَيتِ  ذٌذا بؤى ئاوادة دةكشَي كتَيبةكاٌى خويٍَ
ظتةكاٌى طةسدةً لة بةسٌاوةكاٌى فَيشكاسيذا جَيطةى بكاتةوة و بةػَيوةيةكى ِسةوُا وٍذاآلُ فَيشى  صٌا

 بنب.
 

 ضَيز وةسطشتَ
ةس بؤ ئةً وةبةطتةية، كة ضَيز لة         ِ ذُ و ػةيذابووٌيؽ، ة، ئافشٌا وشؤظ طةسقاَلى ضَيزوةسطشٍت

ذةوةسَيكى ضَيسبة ضسى و وادديةكاٌى خؤى وةسبطشَيت. وشؤظ صٍي  ِ ا ِةوة زويظتة. واتة تةٌّ
اكات، بةَلكوثَيذاويظتة فيضي  ٌ ى  كييةكاٌى خؤى تَيش يؼة. ضَيزوةسطشٍت ػةيذاى ضَيز وةسطشٍت

ٌيؽ. ثالٌى فَيشكاسى، دةبَيت ئةً خةطَمةتةى وٍذاَه صؤس بةِةٌذ بطشَيت، ويظتى وجةطتةيى و دةسو
ى جة ى جةطتةيى و دةسووٌى وٍذاَه تَيش بكات. ضَيزوةسطشٍت طتةيى لة سَِيطةى وةسصؾ ضَيزوةسطشٍت

وٌةسكاسى و ئةدةبياتةوة  ى دةسووٌى لة سَِيطةىِ  و وةػق و كاسى دةطتةوة دةبَيت، ضَيزوةسطشٍت
 دةبَيت.

يواو رياٌذؤطتى ىَل دةسبضَيت وئاواجنى طةسةكيؽ دةبَيت ئةوةبَيت، تا قوتابى وشؤظَيكى         بةِ 
ةطتى كةطاٌى ديكة دةسك بكات وبتوٌا طؤصو بؤضووٌةكاٌياُ بطشَيت. كةطَيك بَيت ضَيز  سَِيض لة َيتِ 

ى ببيٍَيت و  كشدٌى رياٌذا بَيتلة جوٌا ةوَلى جوٌا ظتى، ئةدةبى،  لةِ  ضسى، صٌا وٌةسى،ِ  اٌىِ  يٍَ بة دِا
تذ.  وةسصػى وِ 

 

اى دةسك كشدُ ةو توٌا  ديذى ِسةخٍةطشٌا
ةطتى ِسةخٍة        ِ ةبَيت يلة طؼت بواسةكاٌى رياٌذا، ثَيويظتة وشؤظ اى دةسك كشدٌىىِ   و توٌا

ةبَيت.  بابةتةكاٌيؼىِ 
اى بيٍيٍى جؤسىوةبةطت لة ديذى ِسةخٍ       ة، واتا توٌا بة  ةسؤكى ػتةكاٌى تَيذا بَيت.ٌاو -ةطشٌا

ةسوا بة طادةيى وةسبطشَيت.  يض بابةتَيكِ  ابَيتِ  اى دةسكِةسوةِا واتايةكى ديكةٌ  -وةبةطت لة توٌا
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ةبووٌى ت اى دةسك كشدٌىكشدٌيؽ،ِ  ةس بابةتَيكة، كة دةَلَيني بابةت،  وٌا ادياسةكاٌىِ  اليةٌة جوُا وٌ 
ظتييةكاٌة. ُ و صٌا ضسييةكا  ِ،ُ ُ، ئةدةبييةكا وٌةسييةكا  وةبةطت لة بابةتةِ 

اٌى وٍذاَه        يٍَ اُ و سِِا اياٌة، دةياٌكاتة  –باسِيٍَ ى ئةً توٌا قوتابى لةطةس ثةسةثَيذُا و طةػةثَيذٌا
ةطت، وسدب ةَلبزاسدُ و بشِياسدُا و ثةطةٌذكشدٌى وشؤظَيكى خاوةُِ  اىِ  َيضو توٌا ني و ئاطاوةٌذ.ِ 

 تَيذا طةػة دةكات.
       ، ُ، بشِياسدُا ةَلبزاسد  ِ ،ُ ُ، سِاظةكشد ُ، بةساوسدكشد ةَلظةٌطاٌذ  ِ اى اٌى وٍذاَه لةطةس توٌا يٍَ سِِا

َ، ب ُ، ئاوادةكشدٌياٌة بؤ بةسثشطياسييةتى لة ئةطتؤطشت ةسَِيوةبشدُ و ِسةخٍةطشتَ و ثَيؼٍياسكشد
اتوودا. ُ لة دِا ا  بةسِةوّيٍَ

     ،ُ اياٌة بَيطووا ذُ،  ؾووتوسبةكشدٌى ئةً توٌا ة( لةطةَه طَى ػَيواصةكةى ئافشٌا )ديذى ِسةخٍةطشٌا
ة.  ةسٌا يٍَ ةَلوَيظت و بةِشةى دِا  ِ ةواٌكاتيؼذا، وٍذاَه دةكاتة وشؤظَيكى خاوةُ ويظت، بشِياسِ، لةِ 

اية ِسَي ى ئةً توٌا اٌذا، ئيذى ثةسةثَيذٌا اُ لة طؼت بواسةكاٌى بةسِةوّيٍَ طةخؤػكشدٌة بؤ بةسِةوّيٍَ
ضسى بَيت.  ُِ وٌةسى، يا  واددى،ِ 

 

ظتياٌة و قوتابى ضاالك  ػَيواصى كاسى صٌا
اٌيؼة بؤ ئةوةى وٍذاَه دةطرِتةٌطني و        يٍَ يية، بةَلكوو سِِا ا فَيشكشدٌُ  ئاواجنى ثالٌى فَيشكاسى تةٌّ

وىَ. ئاوادةبَيت بؤ فَيشبوو وٌةسىٌ  ضس و لةػى وٍذاَه ِةسبؤية، ٌىِ  اىِ  ى توٌا ُ و ثةسةثَيذٌا طةػةثَيذا
ى بةِشةو بؤضووٌةكاٌى وو بةِ اُ و داب ةٌذ وةسطشٍت يٍَ يٍكشدٌى رياٌَيكى واآلكشدٌى دةسواصةى دِا

ُ، ضةوكى طةسةكني لة ئاواجنةكاٌى ثالٌى فَيشكاسى. ئاطوودة و ئاييٍذةيةكى طةؾ  بؤيا
ةَلظةٌطاٌذُ و ِسةخٍةطشتٍى ػ تة،اكةو      اُ وِ  يٍَ اى دِا ظتيياٌة، طةػة بة توٌا َيواصى كاسكشدٌى صٌا

فضووَلى(، ياُ طةسضَن و طةسكَيؼَ  –ِةس بة طشوػت ثشطَ )كوٌضكاو  يؽوٍذاَه دةدات. وٍذاآلٌ
 ،ُ ئةٌذَيؼةو خةياَلَيكى ضوٌكة )بة واتا ثؤصةتيعةكةى(. خواطتى ئةصوووٌكشدُ و ضَيزوةسطشتَ دةكة

ةية، تا  ِ ضسياٌة،  فشةوُا و طةػياُ  ِ ظتياٌة، لة سَِيطةى فَيشكشدٌياُ بة ػَيواصى كاسكشدٌى صٌا
ةوكشدٌى ثَيذاويظتييةكاٌى  ا بة فةسِا ةدا خبةٌة طةسِ. ئةواٌةؾ تةٌّ ةسٌا ِوٌةسياٌةو بةسِةوّيٍَ

ة دى، كة دةبَيت لة ئةصوووٌطة )ِؤَلى فشةوة بةطت(، كاسكشدُ و تاقيكشدٌةوةو ئةصوووٌكشدُ ديٍَ
 .َ ُ، وةػقكشدُ و لة سِاطتيذا، كتَيبخاٌة، طتؤديؤ و وةسػةى قوتاخباٌةدا بؤياُ دابني بكشَي ا يٍَ سِِا

ظتيياٌة،  ؤياٌةوة وشؤظَيكى ثشؤظةكشدٌى صٌا اى صؤس طشٌط لة الى وٍذاَه ثةسة ثَيذةدات و بةِ  طَى توٌا
ةسى لَيذةسدةضَيت، كة ببٍة خاوةٌى:بةسِة َ و خولقيٍَ  -وَّي
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اى .1 ُ. توٌا ُ و ثشطياسكشد  سِاوا
ُ )سِاظةكشدٌى ئةصوووٌةكاٌى خؤى(. .2 اى سِاظةكشد  توٌا
َيت دةسئةجناوطريييةك لة ئةصوووٌةكاٌى بكات و لة طةَه  .3 اى بة دةسئةجناً طةيؼنت )بتوٌا توٌا

ُ بكات و لة ئاكاوذا بشِياس بذات(.  ِضسو ئةٌذَيؼةكاٌيذا بةساوسديا
ُ، ض لة فؤِسوى تَيكظت، واتة لة بابةتةكاٌى دةبَيت ثالُ و ثبؤ ئةو وةبةطتةؾ،        ِشؤطشاوى خوَيٍذ

ُ( و ةكا ػَيواصى  بة ثشاكتيضةكشدُ لة ئةصوووٌطةدا(،بة كشدةوةؾ ) ض فَيشكاسيذا )تَيكظتى وٌا
ظتيياٌة فَيشى وٍذاَه بكات.  وَيزووى وشؤظايةتى طاواٌَيكى ثِش ئةوةؾ لةو ِسووةوة، كة كاسكشدٌى صٌا

اٌ يٍَ َ. لة بةسِةً و دِا ظتى بؤ جَيَّيؼتووي وٌةسى و صٌا دةبَيت لة سَِيطةى ثِشؤطشاوةكاٌى ِةسبؤية، ىِ 
ذٌةوة ئةً طا اتوو،خويٍَ ةوةكاٌى دِا  ٌ ضس و ػَيواصى  واٌة بطةيةٌيٍة  ِ ةوكشدٌى لةطةَه فةسِا

اٌى  يٍَ ظتيياٌة و دابيٍكشدٌى ثَيويظتيية واددييةكاُ، تا وٍذاآلُ بتواٌَ ئةً طاواٌة بة دِا صٌا
 لة طؼت بواسةكاٌى رياٌى طةسدةوذا صةٌطيٍرت بكةُ. ِةوةجؤس

 

ً )كاس  ( تةوةسةدا دةبيٍَيتةوة:3، كة خؤى لة
 وشؤظى كاساوة/ وشؤظى كاسا. .1
 تةكٍةلؤرى و فةسِةٌط. .2
ُ و كاس. .3  فَيشكشد

 

 وشؤظى كاساوة/ وشؤظى كاسا .1
يية، وةك ئاػكشاية،        ا بؤ ثةيذاكشدٌى بزَيوٌ  شؤظاٌةية بؤ طةملاٌذٌى ػَيواصَيكى وبةَلكو ثيؼة تةٌّ

ى تخود و ثَيطةياٌذٌى كةطايةتى  اٌى وشؤظيؼة. و ثةسةثَيذٌا يٍَ اكاٌى دِا وةػق و تة، اكةووٌا
اتوو/ بة  ةوةكاٌى دِا ُ( طةياٌذٌى ئةصوووٌى كاسة بةٌ  اُ و فَيشكشدُ )بة ئةصوووٌكشدٌى فَيشبوو يٍَ سِِا

 ،ُ نب، بؤ ئةوةى ثَيبذةُ و تَييذا بةسدةوًا ب ةسةئةوُا ئةو كاسو ثيؼاٌة دسَيزة و ثبؤ ئةوةى قوتابيا
ةوةطتَيت.  ٌُ ا ُ و بةسِةوّيٍَ  ثِشؤطةى فَيشبوو

وٍذاَه/ قوتابى ببَيتة وشؤظَيكى كاسا،  ، كةػائاواجنى ثالٌى فَيشكاسى ئةوةيةلة سِاطتيذا،       
َيت بةوةبةطتى ثَيؼكةوتَ و  َيت. بتوٌا َيت وشؤظ دةواتة، خؤى لةطةَه دةوسوبةسيذا بطوجنيٍَ بَيت بتوٌا

ةَللةطةَه تاك طٍووسى وافةكاٌى خؤى  و كةطاٌى ديكةؾ تا بكات، ةكةطاُ و لةطةَه كؤوةَليؼذاِ 
اٌى خؤى لةطةَه ِةسوةِا بطشَيت. ىَل ٌاغ بكات و سَِيضياُ  يٍَ اكاٌى دِا َيت توٌا وشؤظَيك بَيت، بتوٌا



17

 

17 
 

َيت.خو ةواٌكاتيؼذا لة بريى خضو اطت و ئاواجنةكاٌيذا بطوجنيٍَ  ِ ةتكشدُ و طوود لة
ً ئاواٌخ و ئاطتاٌة، ثالٌى فَيشكاسى دةبَيت:طةياٌذٌيؼذابَيت بة كؤوةهَ. لةو ضواسضَيوةيةػذا،   بة

o .بكات ُ  خاَلة طةؾ و ثؤصةتيعةكاٌى فةسِةٌطى جعات، لة خؤبطشَيت و فَيشى وٍذاَليا
o ةكاٌى دي ذة فشةوُا بكات سَِيضى طؼت دٍي يٍَ ى وٍذاَهِ  طةى ديذى دٍي كةى لة ال دةبَيت ِسوٌا

ةبَيت.  ُِ ياسى تةواويؽ دةسباسةيا  بَيت و صٌا
o  تةواو  ؾٌَيك بطشَيت، با ئةو بريو بؤضووٌةووٍذاَه فَيشبكات سَِيض لة طؼت بريوبؤضودةبَيت

 درى بريو بؤضووٌةكاٌى خؤى بَيت.
o َيت و دةبَيت وٍذاَه فَيشبكات، واص يٍَ ةسةوةصى و  لة خؤثةسطتى و خؤويظتى ّب بة طياٌىِ 

شَيت.تةبايى  يٍَ  سِاّب
o  اكاٌى تاكة كةطى خؤى ثةسة ثَيبذات و طةسبةخؤيياٌة كاس دةبَيت وٍذاَه فَيشبكات توٌا

ةواٌكاتيؼذا ةً   ئةجنًا بذات. لةِ  ةكاتةوة كاسى بةكؤوةَليؽ ئةجناً بذات. واتةِ  لةوة طَنٌ 
ةً كةطَيكى باوةسِ بة كؤ بَيت.  كةطَيكى باوةسِ بةخؤوِ 

o كةطَيك واتة، ، تا كةطَيكى بة طوود بة خؤى و بؤ جعات بَيت. دةبَيت وٍذاَه ئاوادة بكات
ياسى و ص َيت.ابَيت صٌا ُ بّيٍَ ةبَيت، تا بؤ طوودى خؤى و طوودى كؤوةَليؽ بةكاسيا  ٌظتىِ 

o ياسى ثشِاكتيكى )كشداسةكى( بذا َيٍذة صٌا َيت لة ثالٌى فَيشكاسى دةبَيت،ِ  ت بة وٍذاَه، تا بتوٌا
َيت ثَيذاويظتيية تايبةتييةكاٌى خؤى دابني ٍذةدا كةطَيكى بةسِةوَّيئايي َ بَيت، تا بتوٌا

 لة ئةجناوى بةسِةوةكةػييةوة طوود بة جعاتةكةى بطةيةٌَيت. و بكات
o  َيت سِاظةى كَيؼةو ياسى وَيزوويى و فةسِةٌطى بذاتة وٍذاهَ، تا بتوٌا ذة، صٌا يٍَ  ِ دةبَيت

َيوٌةتةوةيى بكات و  َيو وَيزووى ٌةتةوةوٌ  ُ بطات.ٌاكؤكييةكاٌىٌ   تَييا
o ني ذة صٌا يٍَ َيت لة ثةيوةٌذيية وشؤظايةتييةكاُ بطات و دةسكياُ  دةبَيتِ  بذاتة وٍذاهَ، كة بتوٌا

ني و ديذى تايبةتى خؤ ةبَيت.يؼبكات، تَيِشوٌا ةوبةسياٌذاِ   ى لةِ 
o وَييةكاُ و  ٌ اٌة يٍَ َيت لة دِا ياسى طةسدةوياٌة بذاتة وٍذاهَ، كة بتوٌا ذة، صٌا يٍَ  ِ  دةبَيت

اوضةسخةكلَيكؤَل ظتييةِ  اٌى يٍةوة صٌا يٍَ َيت و لَيكؤَليٍةوةو دِا اُ بطات و باوةسِياُ ثَيبّيٍَ
ُ بطشَيت. ايا ةوَلى صٌا ةٌذ بطشَيت و سَِيض لةِ   تةكٍةلؤرى بةِ 

o  ،ذٌى بةسِةوى فةسِةٌطى دةبَيت ئاطؤى دٌيابيٍى وٍذاَه لة سَِيطةى باطكشدُ و خويٍَ
 ِ ضسى طةالٌى ديكةوة،  ِ وٌةسى و  ِ َيت لة ئةدةبى، ذة فشةوُا بكات، تا وٍذاَه بتوٌا يٍَ
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ةتةوةكاٌى ديكة تَيبطات و بةِةٌذياُ بطشَيت و سَِيض لة ػَيواصى   ٌ فةسِةٌطى طةالُ و
 بطشَيت. ؾبريكشدٌةوةى خةَلكاٌى ديكة

o  ،وؤطيقا و ئةدةب ،ُ ا ياسى دةسباسةى فةسِةٌطى خؤواَلى و بةسِةوّيٍَ ذة صٌا يٍَ  ِ دةبَيت،
ةتةوةِضسو دٌيابيٍى و قؤٌا  ٌ ى سِاطتةوخؤ لة  كة ،ِةبَيت خة وَيزوويةكاٌى يؼاٌذٌا  ٌ بة

ةو كؤثى ئةو ورياتة وَيزووياٌة بذاتة وٍذاَه،  كتَيبةكاٌذا، ياُ لة ِسَيطةى وؤصةخاٌةوة، ياُ ويٍَ
ةتةوةيى ئاػٍا بكات. ضسىٌ  ُ وِ   تا وٍذاهَ بة طيا

o ةواٌكاتيؼذا دةسئة ت وٍذاَه فَيشبكات لَيبوسدةبَيت.دةبَي  ِ ذُ بة طياٌَيكى لة جناوى دؤسٌِا
يؼذا بَيت. ةطتاٌةوةو طةسكةوٍت ةوَلىِ  ً لةِ  ةسدة  ًِ َيت، بةآل ة بظةمليٍَ  وةسصمشةٌذٌا

o ةواٌكاتيؼذا طةسضاوة لةِ  ت و سَِيضى بطشَيت.ػبوَيدةبَيت وٍذاَه فَيشبكات، طشوػتى خؤ
ة بؤ ئاطوودةيى و بة طشوػتييةكاُ َيت.خضوةتى خؤى و جعات بةكا ػَيوةيةكى ريشٌا يٍَ  سّب

 
 تةكٍةلؤرى و فةسِةٌط .2
ةووو تةكٍةلؤرى،         ِ ةى وشؤظبشيتيية لة ؤكاسٌا  ِ لة طؼت بواسةكاٌى  ، كةئةو دةطتطةو

ةووو جؤسةكاٌييةوة،  اٌى واتشياهَ، كؼتوكاهَ، ثيؼةطاصى، دةسواٌظاصى، طةػتوطوصاس بةِ  بةسِةوّيٍَ
َيت، تا وٌةسيؼذا، بةكاسياُ ديٍَ رت بكات!  تةٌاٌةت لة صؤس بواسىِ  ياُ رياُ ئاطاٌرت و خؤػطوصةسٌا

ةً دةكشَى بَمَيني،   ِ ةى وا لة ثؼتييةوة، تةكٍةلؤرى، ئةو ثؼكٍني و لَيكؤَليٍةوةو ثةسةثَيذٌا
ةً وشؤيياٌة، ياُ بةِشةوةٌذ ةوػاسطتاٌياٌةية وِ  ػاسطتاٌيياٌةية، ضوٌكة دةكشَيت بةِؤياٌةوة،  ٌا

ةخؤػى بَيت. صةمحةت بكَيؼَي وشؤظ كةورتتا رياُ ئاطاٌرتو خؤػرت ببَيت،   ٌ ت و بَى ئاصاسو بَى
َيت و خؤساك، ثؤػاك و ثَيذاويظتييةكاٌى ديكة ِةسوةِا كاتى صؤستشى  صؤستش و ئاطاٌرت بةسِةوبّيٍَ

وٌةسى و فةسِةٌطييةكاٌى ديكةى تةسخاُ ةى خؤػى بة  بكات. كةواتة ِةبَيت، تا بؤ بواسةِ  ئةو كاسٌا
اٌى تةكٍةلؤرى، رياُ دةبةخؼَ و وشؤظ ضَيزياُ ل ةية، ضوٌكة بةسِةوّيٍَ َيذةبيٍَيت بةِشةوةٌذٌا

ُ بري و لةؾ بؤ دابيٍكشدٌى ثَيذاويظتييةكاٌ َيوا ةٌطىٌ   .ةِاوئِا
وَيية لة طؼت بواسةكاٌى        ٌ اُ و دؤصيٍةوةى ئاوَيشى يٍَ وَيزووى تةكٍةلؤرى وَيزووى دِا

ةس لة ضاك كشدُ و ب اٌذا،ِ  صؤسكشدٌى تؤ و جؤسى  ةهَ، ثةلةوةس،اػرتكشدٌى تومخى ئاربةسِةوّيٍَ
اٌى ضةسخ، واتؤسِ، ئؤتؤوبين، ػةوةٌذةفةس، كةػتى و ثاثؤسِ، فِشؤكة،  يٍَ ةويََمة، ويوة و طةوصة، دِا دٌا
ةخؤػى و  ةوةى دةسواُ و ػَيواصى ضاسةطةسكشدٌىٌ  اتوضؤو باصسطاٌى، دؤصٍي بؤ ئاطاٌكشدٌىِ 
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.َ ؤكاسةكاٌى ثةيوةٌذيطشت اٌىِ  يٍَ ُ،  ٌةػتةسطةسى، دِا ئةً خةسواٌةى تةكٍةلؤريؽ بةسِةوى بَيطووا
ةووو جؤسة ثيؼةكاٌياٌةوة، ض  ى وشؤظايةتى بووُ بةِ  ِسةجنى بريكشدٌةوةى طؼت رٌاُ و ثياوٌا
ةى بةسِةوى  ؤػةكى )ئةوٌا َ( و ض ثيؼةىِ  ةى بةسِةوى واددى بةسِةً دَيٍ ثيؼةى دةطتى )ئةوٌا

.)َ ً ديٍَ ضسى بةسِة وٌةسى وِ  ظتى،ِ   صٌا
 

 ى تةكٍةلؤرىطوودةكاٌ
ُ و رياسدا بيٍيوة. .1 ُ و ثووكاٌةوةى طةال  تةكٍةلؤرى ِسؤَلى طشٌط و وَيزوويى لة طةػةطةٌذ
َيضى كاسى جعاتى   .2  دياسى كشدووة. ‹‹طةسوايةداس و كشَيكاس››ثةيوةٌذى و تةساصووىِ 
ى طةالُ و وسِادةى ئا .3 دياسى  ‹‹دواكةوتوو -ثَيؼكةوتوو ››آلتاٌى طوودةيى و خؤػطوصةسٌا

 ة.كشدوو
كاسيطةسى طشوػتى لةطةس وشؤظ كةً كشدؤتةوة، بةآلً تا سِادةيةكى  ،تةكٍةلؤرى دةبيٍني بووٌى    

ةسوةِا ثشطى وؤسِاَلى/ ِسةوػت ى طشوػتذا طَيشِاوة.ِ  ى لة يؼصؤسيؽ ِسؤَلى لة ثيظكشدُ و تَيكذٌا
 الى وشؤظ دسوطتكشدووة. بؤ منووٌة تةكٍةلؤريى جيٍكاسى.

ةية، ض بؤ طةالُ و ٌة ثؤصةتيعةكاٌى تةكٍةلؤرى، اليةٌىٌ طةسةسِاى طؼت الية       َيطةتيعيؼىِ 
كةس و كؤوةَلكورة –آلتاُ و اٌى ضةكى وَيشٌا يٍَ ض بؤ طةس ئاصادى تاكةكةطيؽ. بؤ منووٌة  -دِا

ُ و ئَيىةين،  ةَلظوكةوتى تاكة كةطةوة، كؤٌرِتؤَلكشدٌى تةلةفؤ ُ و خظتٍة رَيش ضاودَيشىِ  كؤٌرِتؤَلكشد
ةطتياسكؤكشدٌةوةى  ياسى و داتاى وسد وِ  او جعات. صٌا  لةطةس تاكةكاٌىٌ 

رياٌى ئةوِشؤى وشؤظ بة سِادةيةك ثابةٌذى  لةطةَه بةسةو ثَيؼضووٌةكاٌى رياٌذا، دةبيٍني     
ةكشَيت، ئةوا   ٌ شَيت و كؤٌرِتؤَه ة تةكٍةلؤرى بةكاسٌةِيٍَ تةكٍةلؤريية، طةس بة ػَيوةيةكى ريشٌا

اتووى وشؤظ و طشوػتيؽ ل ُ. دِا  رياٌى ئةً طةسدةوةى وشؤظئةوة جطة لةوةى، كة ة وةتشطيذا
ُ، طةتةاليت و فِشؤكة. بؤية  تةواو ثابةٌذى تةكٍيك و ئاوَيشة. بؤ منووٌة كؤوجيوتةس، وؤباين، تةلةظضيؤ

ياسى و فةسِةٌطى تةكٍةلؤريياُ فَيشبكشَيت،  ُ، لة ِسَيطةى بةسٌاوةكاٌى فَيشكاسى، صٌا صؤس طشٌطة وٍذاآل
ى ثؤصةتيعاٌة لة تةكٍيك، خؤياُ لة جعاتةكةياُ و طؼت وشؤظايةتى تا بتوٌا َ بة طوود وةسطشٍت

.ُ ُ بجاسَيض ذةوةسةكاٌى ديكةؾ لة وةتشطى لةٌاوضوو ُ و طشوػت و صٍي  ئاطوودة بكة
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 فَيشكشدُ و كاس .3
ظتياٌى و فةسِةٌطيياٌة بةسٌاوةكاٌى داسَِيزسابَيت       ةواى صٌا و كاس  ثالٌى فَيشكاسى، طةس لةطةس ٍب

ويؽ فَيشكشدٌَيكى باؾ و بةكةَلكة. بكات، ئةوا بَيطوواُ دةسئةجناوَيكى ثؤصةتيعى دةبَيت، كة ئة
اُ و وةػقى  ِةسوةِا يٍَ ظتياٌةدا سِِا اوضةسخ و صٌا ثَيبكشَيت، طةس وٍذاَه لة طيظتةوَيكى فَيشكاسىِ 

ةى لة كاس و كاسكشدٌذئةوا بَيطوواُ لة ئايي َيٍةسٌا ايةكى دِا بؤ ئةو وةبةطتةؾ ا دةبَيت. ٍذةدا توٌا
َ، كة لة توَي ظتى و بةدواداضووُ ثيؼاٌى داوة وٍذاآلُ ئاػٍاى ئةو كاسو ثيؼاٌة دةب ةوةى صٌا زٍي

ُ.ةطةس    تاى قؤٌاخى فَيشكشدٌذا وةػق و ثيادةى دةكة
 

اطيٍى وٍذاَه لةً لة كؤتاييذا،         ٌ ةٌطاوٌاُ بؤ  ِ ةدا ثَيويظتى بة قؤٌاخواوؤطتاى بةسَِيض...
ةكةيت و ل  ٌ ةية، بؤية ثَيويظتة ِسةفتاسى قوتابييةكاُ فةساوؤؾ  ِ َيوسدبووٌةوة لة ِسةفتاسةكاٌيذا

يت خؤ ُ، وةك خؤى تبتوٌا ةوَلذةدات سِاطتييةكا يت، ضوٌكة لةً تةوةٌةدا وٍذاَهِ  ياُ لةطةَه بطوجنيٍَ
ةطتةكاٌى ت ةطتى بيٍني(، وةك لةِ   ش.  ببيٍَيت. واتة صياتش ثؼت بة ضاوى دةبةطتَيت ِ)

 

 ً وٌةسى وٍذاهَ لة  طاَه ( 11بؤ  9)ةدا قؤٌاخطةػةىِ 
كشدٌة بةٌاوباٌطةكةى        وٌةسى وٍذاَه ثَيويظتة طةسةتا بطةسَِييٍةوة بؤ ثؤليٍَ  ِ بؤ تَيطةيؼنت لة

ةكَيؼاُ الى وٍذاَه دابةؾ دةكات  اى ويٍَ اى طويظشى )ظيكتؤس لؤٌفيَمذ(، كة تيايذا طةػةى توٌا صٌا
اٌةؾ بة ثَيى تةوةٌى وٍذاَه  دابةؾ دةكات. لةو ِسووةػةوة طةػةى قؤٌاخةو و ئ قؤٌاخبؤ حةوت 

اتووةكةو بةثَيى تة  ِ وٌةسيية بةسِةً  ِ ضسى، كاسيطةسى دةبَيت لةطةس كاسة  ِ وةٌةكةى لةػةكى و
كاسى بةطةسدا دَيت رتو باػرت دةبىَ.    و طؤسٌِا ةكاٌى جوٌا ٌاطيٍةوةى ِةسوةِا تا طةوسةتشبَيت،  ويٍَ

ةكاٌَِيىاىٌ   طاٌاتشو ِسووٌرت دةبَيت بؤ  بيٍةس. يؽاو  ويٍَ
 

وٌةسى وٍذاهَ الى )ظيكتؤس لؤٌفيَمذ(:قؤٌاخ  ةكاٌى دابةػبووٌىِ 
ُ تا قؤٌاخ -1 يََمكاسى:  لة تةوةٌى دوواى بوو ُ  بؤِ   طاَلى. 2ى ئاوادةبوو
يََمكاسى:  لة تةوةٌى )قؤٌاخ -2  ( طاَلى.4تا  2ىِ 
ةطتقؤٌاخ -3 ُ  بؤِ  ُ بةػَيوةكاُ: لة تةوةٌى )ى ئاوادةبوو  ( طاَلى.7تا  4كشد
ُ  بة ػَيوةكاُ: لة تةوةٌى )قؤٌاخ -4 ةطتكشد  ( طاَلى.9بؤ  7ىِ 
ةوَلذُا بؤ طوصاسػت لة  سِاطتى: لة تةوةٌى )قؤٌاخ -5  ( طاَلى.11بؤ  9ىِ 
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 ( طاَلى.13بؤ  11ى طوصاسػت لة سِاطتى: لة تةوةٌى )قؤٌاخ -6
ةسصةكاسى(:قؤٌاخ -7  ( طاَلى.18بؤ  13لة تةوةٌى ) ى باَلق ِ)

 

ا خاَلى       ةٌطاوةى ئَيظتادا، تةٌّ حةًػاياٌى باطة لةًِ  َ، كة ثةيوةطتة بة وٍذاَلى  ثيٍَ ِةَلذةبزَيشي
طاهَ. لةطةس جؤسى ضاالكى و ػَيواصى جَيبةجَيكشدٌياُ دةوةطتني و لةطةَه حةصو  (11بؤ  9)تةوةُ 

ةٌطاو دةٌَيني و تؤى و ةطتياسى تةوةٌى ئةً ويظتى وٍذاَلةكاُِ  اوؤطتاؾ ثَيويظتة ِسةضاوىِ 
ة كشداسييةكاٌذا.قؤٌاخ ةكةيت لةكاتى جَيبةجَيكشدٌى وٌا ةَلجةٌ   ةى وٍذاهَ بكةيت وِ 

ياسى ثةسوةسدةيي ثَيويظت بؤ ئةً بؤ ئةو وةبةطتةؾ،  ة بةسضاوى قؤٌاخطةسةتا صٌا ة دةخةٍي
ةوَلذُا بؤ  وٌةس، كة بشيتيية لةِ  ةىِ   (11بؤ  9)وٍذاَلى تةوةُ  لة سِاطتى سػتكشدُطوصاواوؤطتاى وٌا

 طاَه:
 

 طاَه 11طاهَ تا  9لة سِاطتى،  طوصاسػتكشدُى ِةوَلذُا بؤ قؤٌاخ
ة قؤٌاخئةً واتة . ِسوودةدات وةسضةسخاُ لة ػَيواصى خودى بؤ ِسَيِشةوى  بابةتى لةً قؤتاغةدا     

َيكى طشٌط لة رياٌى ثؼتى بةو  ضوٌكة ،ةوة  لة سَِيِشةوى خودىبةطواطتٍ ذاوٍذاَل دادةٌشَيت بة طؤسٌِا
ياسياٌة ى، ،بةطتووة صٌا  ػتةبة سِاطتى  ىكة ثؼت ،بؤ سَيِشةوَيكى بابةتى  دواتش طؤسِا كة  دةيضٌا

ى ئةً وةسضةسخاٌةؾ دةطةسَِيتةوة بؤ ئةو طةػة لة سِاطتيذا،  .ةسجةطتة بيٍشاوةكاُ دةبةطتب يٍَ ٌّ
ةى وٍذاَهةبةسفش ةوودةيك ، كةوٌا ة جةطتةو ئةٌذاوةكاٌى  طؤسُِا ل  . واتة،و اليةٌةكاٌى  رياٌيذاات لةِ 

ةطت بة تشى،  وةك  ِ تةٌيايى و تاكة كةطى خؤى و  لة وَيؼكيذا ِسوودةدات، بؤية وٍذاَه 
ةطت بة دةوسوبةسى دةكات و دةسك بة  قؤٌاخواتة وٍذاَه لةً  .ٌذى  ِسةطةصى دةكاتتايبةمتة ةداِ 

ةطت  كة .ٌى دةسةوةى دةوسوبةسى خؤى  دةكاتكاطيىاو ػَيوة جياواصة  بيٍشاوة واتة  وٍذاَه ِ 
وٌذةكات و صياتش ابشدووى  ثَيكشدٌَيكى بابةتياٌة بة ػتةكاُ دةكات. لَيشةدا طةلَيك تايبةمتةٌذيى ِس

ةوَلثؼت بة ضاوةكاٌى دةبةطتىَ،   ةطتى،  بؤيةِ  ضسوِ  ا  بكات و ٌةك  بةِ  ذةدات  سِاطتيةكاُ  ويٍَ
ةى طةجنَيك بكَيؼَى ضاالكى ئةجنًا دةدات ذايلة وَيٍةكة ٌة ئةطةسوبؤمنو  بكات.طوصاسػتياُ لَي  ،ويٍَ

ةى  ثريَيك بكَيؼَيت ئةوا قزى طجى  دةكات و وةك   ،وةك طةجنَيك ثيؼاٌى دةدات، بةآلً ئةطةس ويٍَ
َيتةوةو  . َىوةك خؤى بةكاسدةِيٍَ ،ِسةٌطةكاُ  و طؤضاُ  بؤ دةطتةكاٌى دسوطت دةكاتثري دةيضةويٍَ

ةووو ئةً قظاٌةِسةٌطى  ػني  بؤ ئامساُ و ِسةٌطى طةوص بؤ طزو طيا  بؤ منووٌة  و دسةخت. لةكؤىِ 
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ني بَمَيني وَيية ،دةتوٌا كة وٍذاَه ثؼتى ثَي دةبةطتَى  ،كة سِاطتيية بيٍشاوةكاُ  سَِيطةى تاصةو ِسَيِشةوىٌ 
 ِوٌةسيةكاٌيذا. طوصاسػتةلة 

 ِةَلوَيظتى واوؤطتا
وٌبَيطوواُ         يَ وةسدا،  دةبَيت سَِيضى لَيبطريئةطةس ئةوة ػَيواصى وٍذاَه و سَِيِشةوى وٍذاَه بَيت لةِ 

ةواٌكاتيؼذا،  ِ ىاي ثَيويظتة لةطةسواُ لة باؾ  لة ثةيوةٌذى ضَيزكة تاوو ،ى ئةوتؤياُ بكةيَِسيٍَ
ةسوةِاطشوػت و ةكاسةك ٌَيوُا لة بطشُوةس ى ئاوَيشى سكشدٌَيكو تؤوا بةسةثَيويظت دةكات   ذا.ِ 

  ودةوَلةوةٌذ   ىَيطةى  بابةتبةِس  ى خؤيى وٍذاَه  صؤس بكشَيتيضاالكى  ِسؤػٍبري و ٌةضَ
ةسوةِاةوةتايبةت لة ِسووى ِسةطةصي بة ،ةوةكشدٌةوةى جياواصيية تايبةتييةكاٌِسووٌ ى   .ِ  طةػةثَيذٌا

يٌا َيوٌا  ٌ اوكاسى لة  ِ اوبةؾ ذا ثةسة ثَيبذسَيتطياٌى  ِ  و ِةسةوةصى بةكؤوةَه و لة سَِيطةى كاسى
ني، كة ِةسوةِا .ثِشؤرةى بةكؤوةَه ُ  آلُاوكشدٌةوةى وٍذاض ثَيويظتة ئةوة بضٌا وٌةسى وايا بةكاسىِ 

ةك  تؤواسكشدٌى  سِاطتيةكاُِوٌةس  دةس  ، كةتَيبطةُ ذةكاتلَي ة لةسِاطتى، ٌ  وةك  خؤياُ   ،بِشٍي
 )كؤثى بكشَيت(.

 
 
 
 

ُ بؤ واوؤطتا ا  خؼتةى ثَيؼٍياسكشاوى ثالٌذٌا
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ةزةكاُى       يَِ ةيى و دٓا وُةزي و كازًا  ٓ ا ى توُا قوتابى  هةَ تةوةزةدا جةخت هةضةز طةشةثَيدُا
ةوة طةشةى  ةضتةكاُى بيِني و دةضتوَيدُا  ٓ ى َيصُا اْ و زِٓا يَِ كساوةتةوةو ئةًةط هةِزَيطةى زِٓا

طتِى ثَيدزاوة، بةتايبةت ثَيصخ
اضى و  ئاضتى جواُِ
اى ضَيربيِني  بةزشكسدُةوةى توُا
هةو كةزةضتةو مشةكاُةى 
ْ، جا هةزَِيطةى  ة  ٓ هةدةوزوبةزيدْا
او ضسوشتةوةبَيت،   ُ ِزةُطةكاُى

َيصْا هةضةز  اْ و زِٓا يَِ اجنى ئةَ تةوةزة بسيتيية هة زِٓا ياْ هةزَِيطةى ذيِطةى دةوزوبةزدا. واتة ئًا
اُى كةزةضتةو مش طةيةى تَييدا بةكازٓيَِ ةكى شياتسو ئاضت بةزشتس، بةًةبةضتى دةزبسِيّ هةو ذِي

َيت، كةهةطةَي ضسوشتى  َيلى باط و طوجناوو بةزجةضتة بةدةضتبٔيَِ دةذيت، تا ئةجنًا
 كةزةضتةكاُدا بَيتةوة.

اجنة        اُى ئًا اى بةدةضتٔيَِ ةو ضاالكى جؤزاوجؤزى هةخؤطستووة، كة توُا ئةَ تةوةزة كؤًةَهَيم وُا
ةية، ئةًةط شياتس  تايبةتييةكاُىٓ 
ضاو خساوةتة ضةز ِزةُطة ضةزةكى 
ةزوةٓا   ٓ ِاوةُدييةكاُةوة. ًا  ً و
جةخت هةضةز شَيواشى تَيلةَهلسدْ 
ةوةو دزوضتلسدُى ِزةُطى  و طسِت
وَيية، بةًةبةضتى   ُ تاشةو
لسدْ هةو ضسوشت و  دةزبِسِي
ةزوةٓا   ٓ طةيةى تَييدا دةذيت. ذِي

ْ. واتة ِزووطة قوتابى هة زَِيطةى ئةَ وا ُةيةوة دةطاتة ئاضتبةزشى هة تَيطةيصنت هة ِزووطةى شتةكا
َيت، بؤية بؤ  يَِ ةز ِزةُطى شى بةكازٔب آ  يية تةُٔ ةزجُ  شبسو بةزشو هوضةكاْ هَيلجيا دةكاتةوة، بؤيةً 
ةبةضتييةتى دةزياْ  اُا بؤ ِزةُطى ثاضتيى بةزَيتةوةو ئةَ شَيوة ِزووطاُةىً  َيتٓ  جازَيلى تس دةتوُا

 بربَِيت.
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ة وةزبطسَيت و ئاضتى ِزؤشِبريى و        وُةزييُا يطازو شَيوةٓ  َيت ضَير هةوُ  لاتيصدا قوتابى دةتوُا ًُا هةٓة
وُةزى خؤى ثَى طةشةثَيبدات و  فةزٓةُطىٓ 
ُاوخؤيى  لاتيصدا بةشدازى ثَيصةُطة  ًُا ة هةٓ 

يض بلات، هةطةيَ  تا و دةزةكييةكُا
خواشيية كةى بةزشكسدُةوةى ئاضتى دةزبسِِي

يازى و  طتى شُا ى شُا ُِا هةزَِيطةى بةكازَٓي
ةًوو ئةو كةزةضتةو   ٓ ثةيوةُدييةكْا و

يدا. وُةزييةكُا َيتةوة هة كازةٓ  يَِ ْ ٔب دا و جازَيلى تس بةكازيا ُِا ّ هة بوازى بةكازَٓي وَي ةىُ   مشةكُا
 

ة فَيسبنب: ْ ئةوُا َ تةوةزة قوتابييةكا  ثَيصبيِى دةكسَيت دواى خوَيِدُى ئة
 ُطة ضةزةكى و ًاًِاوةُدييةكاْ بّ.ئاشِاى ِزة -
 ِزةُطة ضةزةكى و ًاًِاوةُدييةكاْ هة ُيطازكَيصاُى ضسوشتدا بةكازبَٔيِّ. -
بة ئاشادى بابةتةكاُى ضسوشت و خةياَي تَيلةَي بلةْ و طسُطى ثَيبدةْ، وةن )طةشتى  -

قوتاخباُة، شياُةكاُى جطةزةكَيصاْ، جةذُةكاْ، طوَهفسؤط، باشاِزى ًيوةفسؤشاْ، 
 طتيظاَهى وةزششى، ياْ ٓةزشتَيم ببَيتة جَيطةى تَيِساًاْ(.فَي

 .بلةِْزةضاوى ثاكوخاوَيِى و شَيواشى ِزَيلخطنت  -
   لةْ هةكاتى كازدا.ٓاوكازى يةكرت ب -
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 واُةى يةكةَ
خواشى  .تةوةز: دةزبسِِي

اًِاوةُدييةكاْ. ة: ِزةُطة ضةزةكى وً   وُا
 ِزةُطلازى.بابةت: 

ة:  ةو 2بةشة وُا ؤضتا  ُا ًا َيت ً) ةكة دزَيرة ثَى بدات(.دةتوُا  بةثَيى ويطتى داواكساو وُا
   

ةية  ضوودة بةدةضتٔاتووةكاُى ئةَ وُا
يازييةكاْ  ضوودة شُا

ْ دةُاضّ. ِاوةُدييةكا ًا ْ ِزةُطة ضةزةكى وً   قوتابييةكا
 

ةييةكاْ  ضوودة كازًا
اُ يطازى بابةتةكاْ دةكَيصّ هةزَِيطةى بةكازٓيَِ  ُ ى ِزةُطة ضةزةكى و قوتابييةكاْ

ِاوةُدييةكاُةوة.  ًًا
 

ييةكاْ  ضوودة ويردُا
ْ شياد دةكات بؤ ثازاضتِى ذيِطة. ةضتى بةزثسضيازييةتيا  ْٓ  قوتابييةكا

 

 فَيسكسدُى ثَيصوةخت
َيت و هة بةزدةًياُدا        يَِ ْ، تا بةكازى ٔب ؤضتا كؤًةَهَيم ِزةُط دةخاتة بةزضاوى قوتابييةكا ًًا

ةًاْ ِزةُطةكاْ تَيلةَي ب اًؤضتا هة ثؤىل ضوازةًيصدآ  لات و ِزةُطة تاشةكاُياْ ثَى ئاشِا بلات.ً 
داوة هةبةزدةَ قوتابييةكاُيدا، بةآلَ ئَيطتا قوتابييةكاْ باشرت تَيدةطةْ و ئاضتى  كازى ئةجنًا
ةكة هةكاتى   ً ةزًرت ِزةفتاز بلةو ثةهة  ُ هةشةكى و عةقَوياْ ضاكرت طةشةى كسدووة. هةبةز ئةوة

ييةكة تَيبطةْ.جَيبةجَي يَِ ْ دةياُةوَيت باشرت هة ُٔ  لسدُدا، ضوُلة ئَيطتا قوتابييةكا
 

 بِسطةى خؤئاًادةكسدْ
        ْ ةًاُدا بؤ قوتابييةكاْ شيبلاتةوة، ئةوةط ِزوو ؤضتا طسُطى ِزةُط هة ذياُى ِزؤذُا ًا ثَيويطتةً 

ةى هةُاو ضسوشت و ذيِطة دةوةزُا اشِي  ُ دةوةزو ةًوو ئةو شِي  ٓ دْا هة زَِيطةى بلاتةوة، كة
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ةضتى بيِيِةوة ِزةُطةكاُيياُةوة هَيلجيادةكسيَِ  ٓ وةزدةطسيّ بةٓؤى ئةو  ِزةُطةوة. هة زَِيطةى
او تيصلةى بةزضاوًاْ دةكةوَيت و هةضةز الشةكة ِزةُط دةداتةوةو ئةًةط   ُ َيِى ذياُة هة ُٔ

ةًوو  ضسوشتدا. ئةوةى بؤ ئَيٌة ِزووْ و ئاشلساية ئةوةية، كةٓ 
ةيدا ِزةُطةكاْ ه سؤظيض هة ذياُى ِزؤذُا  ً ةْ و  ٓ ة ضسوشتدا

َيت.  طتى تةكِةهؤجيا شؤزثَيصلةوتووةو ئَيطتا بةكازياْ دةٓيَِ شُا
ةية بة ثَيى ويطتى خؤت  ِزةُطةكاُت بؤ   ٓ َيس و دةشطا( )ئًا

دةطسَيتةوة، 
بَى ئةوةى 

دةضتى 
 هَيبدةيت.

ِزةُط يةكَيلة هة ثَيلٔاتة ضةزةكييةكاُى كازى       
ؤضتا طسُطى شؤز  ٓوُةزى، ًا ٓةزهةبةز ئةوةشة ثَيويطتةً 

يازى شؤزو دزوضت هةبازةيةوة بة  بة ِزةُط بدات و شُا
قوتابييةكاُى بدات، تا بةشَيوةيةكى زِاضت و دزوضت هة 

ةضتَيلى خؤط  ةضتى بلات وٓ  ةضت وُ  َيت و دةزبسِيِى ثَى هةٓ  وُةزييةكاُيدا بةكازياُبٔيَِ كازةٓ 
ى و دَهِةوايى دةكات. هة ديَ و دةزووُيدا دزوض ةضت بة ئازًا  ت بلات و هة كؤتاييصدآ 

ةية )ضووز، شةزد، شني(  ْٓ ةِزةتدا ئَيٌة ضىَ ِزةُطى ضةزةكيٌا  هة ِب
ْ بؤ دزوضت دةبَيت. وىَ و تاشةًا   هة زَِيطةى تَيلةَهلسدُى ئةَ ضىَ ِزةُطةوة هةطةيَ يةكرتى ِزةُطىُ 
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 بِسطةى بةضةزبسدُى كاتَيلى خؤط
دْ بةٓؤى فَيسبلةيت  بدة قوتابييةكآْةوَه ى ضةُد  هةِزَيطةى وزوذُا ادةكسدْ و ثيصاُدُا ئًا

ةُدَيم كاغةشى ِزةُطاو ِزةُط و طوَه ةز مشةكَيمةوةبَيتكَوَيصةيةكى بةزجةضتةوٓ  ةزوةٓآ  ، كة .ٓ 
ةكة.  خؤت بةالتةوة ضةزُج زِاكَيض و طسُط و بةضوودة بؤ وُا

 
اضاُدُى ةكةوُ   يةكةى وُا

ْ، ضةزةتا ِزةُط:  ةضتى ثَيدةكات هةِزَيطةى ئةوتيصلةى هة جةضتةكةوة دةطاتة ضاوًا ضاوةكامنآْ 
ْ ِزةُطةكةى دةداتةوة.   جةضتةكة تيصلة بةزكةوتووةكة وةزدةطسَيت و ثاشا

ةِزةتييةكاْ:  ةزوةٓا ئةَ ضَى ِزةُطة ِب بسيتيية هة ضَى ِزةُطى ضةزةكى، وةن )ضووز، شني، شةزد(.ٓ 
ني اتوُا ّ هة ِزةُطةكاُى تس. ِزةُطاُةُ  ْ بلةي  دزوضتيا

اًِاوةُدييةكاْ:  بسيتيية هةو ِزةُطةى هةزَِيطةى تَيلةَهلسدُى دوو ِزةُطى ضةزةكى دزوضت ِزةُطةً 
 دةبَيت.

يازى وزد هةبازةى ِزةُطةكاْ خساوةتة ِزوو       ةضَيت هة ثؤىل ضوازةًدا شُا ؤضتاى بةزَِيص، بريتُ  بؤ  ًًا
ةزوةٓا بؤ قوتا ؤضتاوٓ  يازييةكاُ بيض.ًًا وزدتسبَيت و باشرت هةضةز  تكةواتة ثَيويطتة ئةًطاَي شُا

يازى ضةزضآلُة تَيسُاخوات و ثَيويطتى بة ْ  هةضةز بابةتةكة بوةضتيت، ضوُلة قوتابى بة شُا وةضتا
اجنةى  ةية، تا هة بوازى كسدازةكيدا جَيبةجَيياْ بلات و بطاتة ئةو ئًا  ٓ و وزدةكازى شؤزتس

 ًةبةضتييةتى.
 ُى فَيسكازىثال

ةطوتِةوةى زِاضتة اُج: ئازِاضتةكسدُى ثسضياز هة زَِيطةى وُا  خؤوة.وئًا
ْ دةكات، بؤمنووُة: ةُدَيم ثسضياز ئازِاضتةى قوتابييةكا ؤضتآ   ًًا

 ِزةُطة بِةِزةتييةكاْ برًَيسة. -
 بؤضى بةَ ِزةُطاُة دةَهَيني ِزةُطى بِةِزةتى، ياْ ضةزةكى؟ -
 . بؤضى ثَيياْ دةطوتسَيت ِزةُطى ًاًِاوةُدى؟ِزةُطة ًاًِاوةُدييةكاْ برًَيسة -
 جياواشى ضيية هةَُيواْ ِزةُطة بِةِزةتى و ًاًِاوةُدييةكاُدا؟ -

ؤضتا وَيِةى ِزووُلازى منايض بلات، وةن: دميةُى ضسوشتى، ياْ شَيوة  ًا  ً ثَيويطتة
ةزشتَيم  ْٓ خواشى، يا ْ، ياْ تابوؤى دةزبِسِي ؤضتا الى ثةضةُدة. ، كةئةُداشةييةكا  ًًا
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 ضةزضاوة فَيسكازييةكاْ
كةزةضتةو مشةكةخاوةكاْ: ِزةُطى ثاضتيى، ِزةُطى ئاوى بة ٓةًوو  -

 جؤزةكاُييةوة، قةَهةَ ِزةضاس، دةفتةزى وَيِةكَيصاْ، كازتؤْ، فايى.
ٓؤكازةكاُى ِزووُلازى: ذيِطةى دةوزوبةز، وَيِةو دميةُى جؤزاوجؤز،  -

 ؤ.منايصلسدُى فيوٌى ديلؤًَيِتازى، كؤًجيوتةز، داتاش

 ِزةطةشةكاُى جَيبةجَيلسدْ
 ضاالكى

ةيى:  طةى دةوزوبةز.كازًا يطازكَيصاُى ذِي  ُْ ْ هة ضسوشتدا، يا  ُيطازكَيصا
ةبةضتيياُة. واتة         طةى دةوزوبةزياْ دةكَيصّ بةو شَيوةيةى خؤياًْ  يطازى ذِي قوتابييةكاُْ 

ّ و ِزةُط و شَيوة هَيلدةبةضنت  خواشى بةكازدةٓيَِ وُةزى جوْا شَيواشى دةزبسِِي و ثَيلٔاتةيةكىٓ 
اْ و  ةِزةتييةكاْ و دواتس هةزَِيطةى هةضةزيةكدُا اُى ِزةُطة ِب ْ. ئةًةط هةِزَيطةى بةكازٓيَِ دةزدةخة
اًِاوةُدييةكاُيض وزدة وزدة دةزدةكةوْ و تابوؤكة   ً تَيلةَهلسدُى ِزةُطة ضةزةكييةكاْ ِزةُطة

.ْ رتو زِاشاوشةتس دةزدةخة  جوُا
 ٓةَهطةُطاُدْ

اُج  : تَيبيِى و ضةزجندْائًا
ساشى جَيبةجَيلسدْ: خصتةى ضاودَيسى.  ئًا

ةِزةتى و  اضيِى ِزةُطة ِب ى فَيسكازى:ُ  ْ هةطةيَ يةكرت.ئةجنًا ْ و تَيلةَهلسدُيا ِاوةُدييةكا  ًًا
ْ هةزَِيطةى تَيبيِيلسدُةوة ذًازة  ُةخَيس بةَهَى ِزةطةشةكاُى جَيبةجَيلسد

ْ دةذًَيسَيت. 1 ةِزةتييةكا    ِزةُطة ِب
ْ دةذًَيسَيت. 2 اًِاوةُدييةكا    ِزةُطةً 
ِاوةُدى دزوضتبلات هةِزَيطةى تَيلةَهلسدُى دوو  3 ًا  ً َيت ِزةُطى دةتوُا

ةِزةتى.  ِزةُطى ِب
  

ْ هةضةزكاغةشةكة دابةط دةكات. 4    بة شَيوةيةكى طوجناو شَيوةو ِزةُطةكا
ْ بةباشى ِزةُط دةكات. 5    شَيوةكا
اُى ِزةُ 6    طةكاُدا.وزدبيِة هة دُا
يطازكَيصاُدا. 7    ِزةضاوى ثاكوخاوَيِى و زَِيلخطنت دةكات هةكاتىُ 
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ى ضاالكى بة ْ و ضازةكسدْ ئةجناًدُا  ًةبةضتى دةوَهةًةُدكسد
طةى ضاالكى بةًةبةضتى دةوَهةًةُدكسدْ:  داوا هة قوتابييةكاْ بلة، تا كةزةضتةى خاو هة ذِي

ْ، ياْ هة باخضةى قوتاخباُةكةدا يطازى بلَيصّ هة تابوؤيةكى كؤبلةُةوة دةوزوبةزيا  ُ و دواتس
خواشيدا،  اُى ِزةُطةكاُى زِابسدوو.ئةًةط دةزبِسِي  بة بةكازٓيَِ

يطازَيم دةكَيصّ بة ئاشادى و ضاالكى بةًةبةضتى ضازةكسدْ:  ةضت و قوتابييةكاُْ  طوشازشت هةٓ 
ْ.  ُةضتياْ دةكةْ ِاوةُدييةكا ًا ةِزةتى وً  او هةبة بةكازَٓيِاُى ِزةُطة ِب ّ، وٓةزوةٓاُ  شتاُةط دةَُي

ِاوةُدى ِزةُطلساوة، بؤمنووُة: ئةو جووبةزطةى ثؤشيوياُة، باخضةى  ًا ةِزةتى وً  كة بة ِزةُطى ِب
 قوتاخباُة...
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 –( هة طوَيس 1937شاكس( هة ضاَهى )ٓوُةزًةُدى كوزد )ضوَيٌاْ 
ة1957ٓةوهَيس هةدايم بووة. هة ضاَهى ) وُةزةجوُا كاُى ( ثةمياُطةىٓ 

هة شازى بةغدا تةواوكسدووة. بةشدازى هة ضةُديّ ثَيصاُطة هة 
اوةوةى كوزدضتاْ كسدووة. تابوؤكاُى ضسوشياْ هة   ُ دةزةوةو

ضةُديّ وآلتى ضسوشتى كوزدضتاْ وةزطستووة.  تابوؤكاُى بة 
متةُدى خؤيةتى هة ةوة. خاوةُى تايبةئةوزوثاييدا بآلوبوُ

ْ دةبةضتَيت.ثصت بة دميةُةكاُى ك ُيطازكَيصاُدا   وزدضتا
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ٍ( هة ضاَهى ) ي ( هة شازى 1983ٓوُةزًةُدى كوزد )دَهصاد ئيربٓا
ةكاُى  وُةزةجوُا ٓةوهَيس هةدايم بووة. دةزضووى ثةمياُطةىٓ 
يطازكَيصاُدا ثصت بة دميةُة  ْ. هةُ  يطازكَيصا ٓةوهَيسة بةشىُ 
او  ضسوشتييةكاْ دةبةضتَيت و ِزةُطة طةزًةكاْ دةخصَيَِيتةُ 

ةوَهدةدات ِزة  ٓ ُطة ضازدةكاُةوة. ِزةُطى ثان دادةَُيت و
ِاوةُدييةكاْ بلات. خاوةُى  ًا  ً ثازَيصطازى هة ِزةُطة

وُةزى كسدووة. ّ ثَيصاُطةىٓ  يطازكَيصاُداو بةشدازى ضةُدي  تايبةمتةُدى خؤيةتى هةُ 
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 دووةَواُةى 
خواشى.  تةوةز: دةزبسِِي

ة: ِزةُطة ضةزةكى و   ًاًِاوةُدييةكاْ.وُا
لسدُى ِزةُطةكاْبابةت:   .ثؤهيَِ

ة:  ؤضتا  2بةشة وُا ًا ة ً) َيت وُا ةكة دزَيرة ثَى بدات(.دةتوُا  بةثَيى ويطتى داواكساو وُا
 

ةية  ضوودة بةدةضتٔاتووةكاُى ئةَ وُا
يازييةكاْ  ضوودة شُا

ِاوةُديية ًا ةِزةتى وً  لسدُى ِزةُطة ِب ْ هة ضسوشتدا.ُاضني و ئاشِابووُى قوتابى بة ثؤهيَِ  كا
 

ةييةكاْ  ضوودة كازًا
.ْ ِاوةُدييةكا ًا ةِزةتى وً  اُى ِزةُطة ِب  قوتابى وَيِةى ضسوشت دةكَيصَيت بة بةكازٓيَِ

 

ييةكاْ  ضوودة ويردُا
اضى  وُةزىئاضتى جواُِ ةكةوة وٓ   طةشة دةكات. قوتابييةكاُدا ُاخى هة  هة زَِيطةى وُا

 

طتة ثَيصةكييةكاْ َيصْا و توُا  زِٓا
 دُى ثَيصوةختفَيسكس

َ شَيوةية: ْ دةكات بة ةُدَيم ثسضياز ئازِاضتةى قوتابييةكا ؤضتآ   ًًا
 ِزةُطى ِزؤذ هة كاتى ئاوابووُدا ضؤُة؟ ِزةُطى بِةِزةتى و ًاًِاوةُدى كاًةية؟ 
  ِْزةُطى طةآلى دزةخت هة وةزشى بةٓازدا ضؤُة؟  ئايا ِزةُطى بِةِزةتيية، يا

 ًاًِاوةُدى؟
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ا  دةكسدْبِسطةى خؤئًا
ؤضتا ذيِطةى ضسوشتى دةوزوبةزةكة بة  ،بَيطوًاْ       ًا بؤ جَيبةجَيلسدُى ئةَ بِسطةية ثَيويطتةً 

ْ بلات، بة  اًِاوةُدييةكا ةِزةتى وً  ةًاُلاتيصدا دةضتِيصاُى ِزةُطة ِب َيت و هةٓ  اضيَِ قوتابييةكاْ ِب
ّ. دواى تَيسِا ًاْ دةبيِني ِزةُطةكاْ تَيلضِسذاوْ و تايبةت ئةوكاتةى قوتابييةكاْ هة شتةكاْ زِادةًيَِ

ى خؤياُّ و بة َي بة يةكرتبووْ و يةكرتياْ بسِيتَيلة ةزيةكةياْ خاوةُى جوُا ةًاُلاتيصدآ  وة، هةٓ 
اضيِةوة و  ِزةُطةكاُياُةوة دةياُِ

وةن، طةآلى هَيلياجنيادةكةيِةوة. 
 ْ صَيوو شاخةكا دزةخت، دؤَي وُ 
و ئامساْ و بةزى دزةختةكاْ و 

و ضةزضاوةى ئاوييةكاْ. ِزووباز
ةِزةتييةكاْ هة  واتة ئَيٌة ِزةُطة ِب
ئامساْ و ِزؤذو طوَهةكاُدا 
دةبيِني، بةآلَ ِزةُطة 

اً يوةو ضةوشة جؤزاوجؤزةكاُةوة دةبيِني. بؤية ثَيويطتةً  ِاوةُدييةكاْ هة دزةخت وً  ضتا ؤًًا
ةِزةتي يةكاُّ و بةزةى دووةًيض ضسوشت دابةط بلات بؤ دوو بةزة، بةزةيةكياْ ِزةُطة ضةزةكى و ِب

ياْ دةكَيصَيت، ياْ هة  يطازى كًا  ُ ّ، ثاشاْ قوتابى ضةزثصم بلسَيت ِاوةُدييةكاُ ًا  ً ِزةُطة
ةزدوو شَيوةكة بلَيصّ. ةدا منووُةىٓ   دةفتةزى ويَِ
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 بةضةزبسدُى كاتَيلى خؤط
ادة دةكات هة ثؤهدا.  يوةو ضةوشة ئًا ةُدَيمً  ؤضتآ  ًًا

ةى  ادة دةكات و ٓةزوةٓا كؤًةَهَيم ويَِ ضسوشتيض ئًا
ؤَهى فسةًةبةضت، ياْ هة ثؤهدا.   ٓ ٓةَهياُدةواضَيت هة
َيوْا ِزةُطى  ثَيويطتة قوتابييةكاْ جياواشى بلةْ هةُ 
ْ، بةتايبةت  ًيوةو ضةوشةكاْ و طفتوطؤى هةبازةوة بلة

ِاوةُدييةكاْ. ًا ةِزةتى وً   ِزةُطة ِب

 
 

اضاُدُى ةكةوُ   يةكةى وُا
ْ، وةن: شةوى، ِزوباز، دزةخت، بسيتني هدميةُى ضسوشتى:  ة  ٓ ةو دميةُاُةى هة دةوزوبةزًاُدا

ةى تَييدا دةذيّ. دةوزُا ةًوو ئةو شِي  ٓ،ْ  ئامسا
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ةُدَيلجاز بسيتيية هة ثاُتايى، ياْ شَيوة:  يََوةوة شَيوةكةى ديازيدةكسَيت.ٓ  ثازضةيةن و هةزَِيطةىٓ 
ى و ثاُيية(، ياْ ضَى ِزووة )دزَيرى و شَيوةكاْ ئةُداشةيني و شَيوةكةى دوو ِزووة و خاوةُى )دزَير

يية. ْ ئةُدًا ةبَيت، يا ةية ئةُداشةييضُ  ْ هةوُا  ثاُى و بةزشى(، يا
وُةزًةُداية، كة دةيةوَيت  وبسيتيية هةُاوةزؤن، ياْ ثَيلٔاتة:  بريؤكةو ثَيلٔاتة برييياُةى هة خةياَهىٓ 

ةُدَيم هة وُةزييةكةداوٓ  ةبةضت دةياُلَيصَيت بَى ئةوةى بريؤكا وِزةُطى ثَيبداتةوة هة كازةٓ  ُة بَىً 
ةض ةُدَيلى تسياْ خؤىٓ  وؤكةيدا تياْ ثَيدةكات و حةش دةكات هة تابٓةضتياْ ثَى بلات، بةآلَٓ 

ْ ثَيبدات و شةقياْ بلاتةوة.  طسُطيا
ى تَيلةَهلسدُى ِزةُط:  بسيتيية هة تَيلةَهلسدُى دوو ِزةُط، ياْ شياتس بةًةبةضتى دةضتلةوِت

وَى  .ِزةُطَيلىُ 
 

 ثالُى فَيسكازى
اُج:  ْ هةزَِيطةى ضاالكييةوة.ئًا  فَيسبوو

ةوة: َ ثسضيازُا  هةزَِيطةى ئازِاضتةكسدُى ئة
 .ِزةُطة بِةِزةتييةكاْ برًَيسة 
 .ِزةُطة ًاًِاوةُدييةكاْ بَوَى 
  ضؤْ دةتواُني ِزةُطى ًاًِاوةُدى، وةن

 ضةوشًاْ ضِط بلةوَيت؟
 ِزةُطة بِةِزةتييةكاُى تَيدابَيت.  ضةُد منووُةيةن هة ضسوشتدا بَٔيِةوة، كة

ٓةزوةٓا منووُةيةكى تسيض 
بَٔيِةوة، كة ِزةُطى ًاًِاوةُدى 

 تَيدابَيت.
ؤضتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات        ًًا

بضِة بةزدةَ ثةجنةزةى ثؤهةكةو هة دةزةوة 
يِةكةياُدا ثصت بة  بِسواُّ و هة ِزوُا

، كة هةزِابسدوودا ضاوةكاُياْ ببةضنت
دزابوو، بؤية ئَيطتاس هةزَِي او ضسوشت ئةجنًا  ُ طةى طةشتى قوتاخباُة، ياْ طةشتى ثؤي بؤ
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ةز   ٓ ةوة و قوتابييةكاْ بلةيّ بة ضةُد كؤًةَهةيةن و ةًاْ ئةشًووْ تاقيبلةِي  ٓ ثَيويطتة
ِاوةُدييةكاْ دووبازة  ًا  ً ةِزةتى و اُى ِزةُطة ِب كؤًةَهةيةكيض ئةشًووُى زِابسدووى هة بةكازٓيَِ

ؤضتاط بلاتةوة و  ًا وُةزييةكة ئةجنَا بدةْ وً  ثاشاْ دواى تةواوبووْ طفتوطؤ هةبازةى كازةٓ 
ْ دةبَيت.  ٓاوكازو ثصتيوا

يازيية       اُةوةو ضةضجاُدُى شُا ةية بةبريٓيَِ ؤضتاى بةزَِيص... ئةَ وُا كاُى ثؤىل ضوازةًة، تا ًًا
يازييةكاُ قوتابييةكاْ ّشُا ة ياْ بضةضجيَِ ةًيصة كةْو هةيادياُْ  ِةوة، هة بريو خةياَهي وٓ  اُدا مبيَِ

ةًيصة ثَيويطتى بة ِزةُط دةبَيت ضوُلة دةبَيت قوتابييةكاْ ئةوةياْ  ٓ سؤظ  ً هة  ال ِزووُبَيت، كة
ةيدا  .ذياُى ِزؤذُا

 

 ضةزضاوة فَيسكازييةكاْ
  ،كةزةضتةو ثَيداويطتيية خاوةكاْ: كاغةشى ُيطازكَيصاْ، قةَهةًِسةُطى داز

 وى.ًاجيم، ثاضتيى، ِزةُطى ئا
  ،ٓؤكازى ِزووُلازى: ذيِطةى دةوزوبةز، منايصلسدُى وَيِةى دميةُى ضسوشتى

ضاشداُى طةشتى قوتاخباُة، تةهةفصيؤْ، كؤًجيوتةز، داتاشؤ، تابوؤى 
 ٓوُةزًةُداْ. 
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 ِزةطةشةكاُى جَيبةجَيلسدْ
 ضاالكى

ةيى:  لسدُى.كازًا  كؤكسدُةوةى وَيِةو دميةُى ضسوشتى و ثؤهيَِ
ؤضتا داوا هة  ْ ًًا ةى دميةُى ضسوشتى كؤبلةُةوةو ثاشا ة و ويَِ ةُدَيم ويَِ ْ دةكات، تآ  قوتابييةكا

ِاوةُدييةكاُ ًا  ً ةِزةتييةكاْ و ِزةُطة ياْ بلةْ بةضةز ِزةُطة ِب ، ثاشاْ طفتوطؤ هةضةز داثؤهيَِ
ةُدَيم بريؤكةو تَيِسوُا ْ و دواتسٓ  ْ بلة ةكا اوةزؤكى ويَِ ْ خبةُةِزوو.يِثَيلٔاتةوُ   ى خؤيا

 
 طةُطاُدْٓةَه

ْ دةبةضتَيت. ْ ثصت بة ئاضتى جَيبةجَيلسد ةَهطةُطاُد اُج:ٓ   ئًا
ةَهطةُطاُدْ. ساشى جَيبةجَيلسدْ: خصتةىٓ   ئًا

ِاوةُدييةكاْ بلةْ و  ًا ةِزةتى وً  ى ِزةُطة ِب ى فَيسكازى: قوتابييةكاْ ثؤهيَِ شَيوةى ثاشاْ ئةجنًا
لسدُة بلَيصّ.  جؤزاوجؤز بةو ثؤهيَِ

ًازة ةكاُى تَيب ذ ْ هةكاتى جَيبةجَيلسدُداثَيوُا  ثةضةُد باط شؤزباط ُاياب يِيلسد
ِاوةُدييةكاُدا  1 ًا ةِزةتى وً  جياواشى هةَُيوْا ِزةُطة ِب

 دةكات.
    

ةِزةتييةكاْ هة ضسوشتدا دةكات. 2 ى ِزةُطة ِب      ثؤهيَِ
ْ هة ضسوشتدا دةكات. 3 اًِاوةُييةكا ى ِزةُطةً       ثؤهيَِ
يط 4 لازيية هةُ  َ ثؤهيَِ َيت.ئة      ازكَيصاُدا بةكازدةٓيَِ
ةزةوةشى هةطةيَ كؤًةَهةكةيدا كاز دةكات. 5      بة طياَُيلىٓ 
     ِزةضاوى ثاكوخاوَيِى شوَيِلازةكةى دةكات. 6

 
 ضاالكى بةًةبةضتى دةوَهةًةُدكسدْ و ضازةكسدْ

ّ،بةًةبةضتى دةوَهةًةُدكسدْ: قضاالكى  خواشى دةكَيص ةى دةزبِسِي كة ِزةُطى  وتابييةكاْ ويَِ
ةِز اُاوةُدى تَيدابَيتِب  .ةتى وً 

ّ هة ضاالكى بةًةبةضتى ضازةكسدْ:  ّ بة ضوود وةزطست خواشى دةكَيص ْ تابوؤيةكى دةزبِسِي قوتابييةكا
.ّ يَِ ْ بةكازٔب ِاوةُدييةكا ًا ةِزةتى وً  ةًاُلاتيصدا ِزةُطة ِب  ضسوشت و هةٓ 
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دش ( هة ِز1937ٓوُةزًةُدى كوزد )حمٌةد عازف( هة ضاَهى ) ةوُا
ةكاُى هة 1956ضاَهى )هةدايم بووة.  وُةزةجوُا  ٓ ( ثةمياُطةى

وُةزدا هة   ٓ بةغدا تةواوكسدووة. خوَيِدُى باآلى هة بوازى
ًؤضلؤو بةغدا تةواو كسدووة. خاوةُى ضةُديّ ثَيصاُطةية هة 
وُةزًةُدة   ٓ اوتاى  ٓ اوةوةى كوزدضتاْ و  ُ دةزةوةو

او تابوؤكاُى ضسوشي  ُ اْ هة داضتاْ و جئاُييةكاُة. بابةتى
ضريؤن و ضسوشتى كوزدضتاْ وةزطستووةو بؤَُيلى كوزدةوازياْ هَيوةدَيت. بؤ دواجاز ئةَ 

ةشُة هة ضاَهى ) ْ كؤضى دوايى كسد.2009ٓوُةزًةُدةً   ( هة كوزدضتا
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( 1956ٓوُةزًةُدى كوزد )عةبدوهِسةمحاْ كةحلؤ( هة ضاَهى )
و ةكاُى هةشازى دٓؤن هة دايم بووة. ئةكادميياىٓ  ُةزةجوُا

( هة شازى بةغدا تةواوكسدووة. بةشدازى هة 1980هة ضاَهى )
اوبةشدا كسدووة هة دةزةوةو  ضةُديّ ثَيصاُطةى تايبةت وٓ 

شَيواشى تايبةت بةخؤيةتى  ىُاوةوةى كوزدضتاُدا. خاوةُ
هة كازكسدُدا. تابوؤكاُى هة كوزدضتاْ و ضةُد وآلتَيلدا 

ْ هة يةن ضاتدا.ُةتةوة. شَيواشى كازدُى بوبآلوبو يا َ ثَيلةوةو تَيلضِسذُا ى ِزةُطى ضازدو طةز ُُا  سيتيية هة دا
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 ضَييةَواُةى 
خواشى.  تةوةز: دةزبسِِي

ة:  ْ هةكاتى طةشتى قوتاخباُةدا.وُا  ُيطازكَيصاُى دميةُة ضسوشتييةكا
ْ هةُاو ضسوشتدا.بابةت:   ُيطازكَيصا

ة:  ؤضتا  2بةشة وُا ًا ة ً) ةكة دزَيرة ثَى بدات(.وُا َيت بةثَيى ويطتى داواكساو وُا  دةتوُا
 

ةية  ضوودة بةدةضتٔاتووةكاُى ئةَ وُا
يازييةكاْ  ضوودة شُا

ّ هةُاو ضسوشتدا. ْ ئاشِاى ِزةُط و شَيوةدةب  قوتابييةكا
 

ةييةكاْ  ضوودة كازًا
ْ ضسوط هة ضسوشت وةزدةطسْ. يطازكَيصاُى شَيوةو بابةتةكا  قوتابييةكاْ بؤُ 

 

ييةكاْضوو  دة ويردُا
وُةزى دةطسْ. ْ زَِيص هة بةٓاى كازىٓ   قوتابييةكا

 

طتة ثَيصةكييةكاْ َيصْا و توُا  زِٓا
 فَيسكازى ثَيصوةخت

ًاًؤضتا هةثَيض ضاوى قوتابييةكاْ بةٓاو كازيطةزى ِزةُط ثيصاْ دةدات،  -
بةتايبةت ِزةُطة بِةِزةتى و ًاًِاوةُدييةكاْ. ٓةزوةٓا هةِزَيطةى ِزةُطةكاُةوة 

واتا بؤ شتةكاُى ُاو ضسوشت 
 دادةَُيت.

ئاًادةكسدُى قوتابى هةِزَيطةى  -
ئاِزاضتةكسدُى ٓةُدَيم ثسضيازى 

 وةن:
 ُاوضةى ثامشاوة دَيسيِةكاُى كوزدضتاْ برًَيسة؟ 
  ثاشاْ ٓةُدَيم ٓؤكازى فَيسكازى و دميةُى ثامشاوةدَيسيِةكاْ ثيصاُى

 قوتابييةكاْ بدةو دواتس طفتوطؤى هةضةز بلةْ.
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 ةى خؤئاًادةكسدْبِسط
ةزوةن هة        ةًاُدا بؤ قوتابييةكاْ ِزووْ بلاتةوة،ٓ  اًؤضتا طسُطى ِزةُط هة ذياُى ِزؤذُا ثَيويطتةً 

ةى ثَيصوودا بامساْ كسد، ثاشاْ ثاَهِةزَيم الى قوتابييةكاْ دزوضت بلات، تا ئازةشووى  وُا
يطازى بلَيصَي ةبةضتييةتىُ   ًْ ْ الدزوضت ببَيت، يا  ت.ُيطازكَيصاُيا

هةزَِيطةى ئازِاضتةكسدُى ثسضياز بؤ قوتابييةكاْ هةبازةى ئةو بابةتى طةشتةى ضاشياْ كسدووة، ئةوا 
وُةزييةكةى. ئةًةط  آ  اضى بةًةبةضتى دةزخطتِى توُا ؤضتا تيصم دةخاتة ضةز اليةُى جواُِ ًًا

َي ةكاُى زِابسدوو دةبَيت و ضةُد منووُةيةن بؤ قوتابييةكاْ ٔب ْ بة ثصتبةضنت بة وُا ِةوة، وةن: ئامسا
ةًوو  ةتا دوايى.ٓ   ٓ،ْ ةزوةٓا ِزةُطى ِزووبازو بةزى دزةختةكاْ و شاخةكا  ٓ،ْ شيِة، دؤَهةكاْ ضةوش
دا ثيصاُى قوتابييةكاُى بدة، ضوُلة ئةوةشت  ئةو بابةتاُة ثَيلةوة ببةضتةوةو هة دميةَُيلى جوُا

ي وُةزًةُدُا ةًاُلاتيصدا هة بريُةضَيت قوتابييةكاُت هةًةوثَيض ضةُديّ تابوؤىٓ   ٓ اْ ديتوةو هة
ةى جؤزاوجؤزت ثيصاُداوْ.زِا ّ ويَِ  بسدووشدا ضةُدي

ةًوو  يطازكَيصاْ و هةيادُةكسدُى ئةوٓ  َيت بؤُ  يَِ ؤشى بةكازٔب بؤية هَيسةدا شؤز طسُطة قوتابى بريوٓ 
ةَهدةكصَى بةزةو ض ةز، ئةوا شَيوةو دميةُاُةى هة زِابسدوودا ديتويةتى و هةطةَي ئةوةشدا، تا تةًةُىٓ 

رتو باشرت دةبَيت.  ئاضتى دةزبسِيِةكاُى جوُا
 

 بةضةزبسدُى كاتَيلى خؤط
اوثؤي  ضاالكىُ 

اُة دةكات، كة هةكاتى طةشتى قوتاخباُة       ؤضتا منايصى ئةو ويَِ دا ضسكاُدوياُة. كةياًًُا
ةكاْ  اوثؤهدا طفتوطؤ هةضةز ويَِ  ُ ْ، قوتابييةكاْ ضَير هةو دميةُاُة وةزدةطسْ و ثاشاْ هة دةكة

 .ْ اوُاُى ِزةُطة تاشةكا ْ، ثوةى ِزةُطى وُ   بةتايبةت ِزةُطةكا
 

اضاُدُى ةكةوُ   يةكةى وُا
.دميةُة زِاضتييةكاْ:   ئةو شتاُة دةبيِني، كة بةزِاضتى هةبةزضاوًاُّ

يطازى هةضةزكَيصساوة، جا ئةَ ثاُتايية تابوؤ:   ُ يطازى هةضةز دةكَيصسَيت، ياْ  ُ ثاُتاييةكةو
 ْ ةزكةزةضتةيةكى تس.قوًاشبَيت، يا  ْٓ ْ كاغةش، يا ْ، يا  كازتؤ

ْ باكطسِاوُد:  او تابوؤكةداو بؤشاييةكيا بسيتيية هةو شتاُةى دةوزةى شَيوة ضةزةكييةكةياْ داوة هةُ 
او تابوؤكة دةوَهةًةُد دةكةْ. ة بابةتىُ   ثِسكسدؤتةوة بة ِزةُط و شَيوةى الوةكى، كة ئةوُا
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 ثالُى فَيسكازى
ة اًؤضتا وُا ةوةى ئًاث ،كةى بةضةزكةوتوويى بَوَيتةوةبؤ ئةوةىً  ةطووِت  ادةبَيت:َيويطتة ثالُى وُا

ةو زِاظةكسدْ. ْ و شَيواشى بريكسدُةوةى ِزةخِةطسُا ةطووتِةوةى زِاضتةوخؤ/ ثسضيازكسد  ثالُى وُا
َ ثسضيازة دةكات: ْ ئة اوِزَيلا  يةكَيم هةٓ 

o كَى هة ئَيوة هة طةشتى قوتاخباُةدا بةشدازبووة؟ 
o  شؤز ضةزجنى ِزاكَيصايت بؤَ باس بلة.ئةو دميةُةى 
o  ئايا هة دميةُةكاُدا ِزةُطة بِةِزةتي و ًاًِاوةُدييةكاُت بيِى؟ ٓةُدَيلياْ بؤ

 باس بلة.
ؤكازى فَيسكازى منايض دةكات، وةن:        ةُدَيمٓ  ؤضتآ  ة››ًًا ْ، ويَِ هةو ، ‹‹دميةُة ضسوشتييةكا

اوِزِزووةشةوة،  باس هةو دميةُة ضسوشتيية بلةْ، كة  داَيلاُياُقوتابييةكاْ دةتواُّ هةبةزدةًىٓ 
اوة هة كَيصاُةكةدا. يَِ ةزوةٓا باس هةو ِزةُطاُةط بلات، كة بةكازىٓ    كَيصاوياُة.ٓ 

ؤضتا ئةو وَيِاُةى ضسكاُدووُى ثاشاْ      بؤ قوتابييةكاُى  ، كةهةكاتى طةشتةكاُى زِابسدوودا ًًا
ةُدَيم ثسضي ةزوةٓآ  َيت ضاشدابوو منايض دةكات.ٓ  ؤشى قوتابييةكاْ جبوَهيَِ از دةكات، تا بريوٓ 

ىبةًةبةضتى  دُا ةَهطةُطاُدُى هة ئاضتَيلى  ئةجنًا شيلسدُةوةو زِاظةكسدُى ئةو دميةُاُة و دواتسٓ 
دوييةتى. هَيسةدا شؤز  ةزيدآوُ ةكاُى زِابسدودا خويَِ اُى ئةو دةضتةواذةو واتاياُةى هة وُا بة بةكازٓيَِ

ؤضتا طوَيبيط ًا  ً ةًوو طسُطة  ٓ .ْ تى وةآلًةكاُى قوتابييةكاْ بَيت و ضةزُج بداتة تَيبيِييةكاُيا
ة بةًةبةضتى دزوضتلسدُى خةياَهَيلى زِاضتةقيِةية هة بريكسدُةوةى قوتابييةكاُدا، تا بتواُّ  ئةوُا

ة هةزَِيطةى خةياَهةكاُياْ بطؤِزْ بؤ شتى زِاضتةقيِة ةبَيت بيلةْ بة ويَِ  ُ ، ئةطةز زِاضتةقيِةط
 َيصاُةوة.ُيطازك

 

 ضةزضاوةى فَيسكازى
كةزةضتةو مشةن و ثَيداويطتى: ِزةُطى ثاضتيى، قةَهةًِسةُطى داز، ِزةُطى ئاوى  -

 بة ٓةًوو جؤزةكاُييةوة، دةفتةزى وَيِة، كاغةشى جؤزاوجؤز.
ٓؤكازى ِزووُلازى: وَيِةو دميةُى جؤزاوجؤز، ذيِطةو ضسوشتى دةوزوبةزى  -

 اشؤ، فيوٌى ديلؤًَيِتازى.قوتابى، تةهةفصيؤْ، كؤًجيوتةز، دات
َيت قوتابييةكاْ  اًؤضتا دةتوُا يية طةشتةكة بؤ دةزةوةى شازبَيت، بةَهلوً  ةزجُ  ةطوجناً  ئةطةزُ 

ى ضسوشتى هة دةوزوبةزى قوتاخباُةكة. صيلرتيّ شويَِ  بةزَيتةُ 
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 ِزةطةشةكاُى جَيبةجَيلسدْ
 ضاالكى

يطازكَيصاُى ئةو دميةُة ضسوشتياُةى هةكاتى ط ةيى:ُ   ةشتةكةياُدا ديتوياُة.كازًا

 
قوتابى ئةو دميةُة ضةزجنسِاكَيصة دةكَيصَيت، كة 
اْ و هَيوزدبوُةوةية، ضوُلة  بةاليةوة جَيطةى تَيسًِا
 ْ ٓةُدَيلجاز قوتابى ضةزضاَ دةبَيت بة دميةَُيم، يا
ةَهوةضتةهةضةز  شتَيم، ئةًةط بؤ قوتابى جَيطةىٓ 

دا. اليةُة طسُطةكةى كسدُة هةَ طةشتة
اُى ِزةُطةكاْ َيلسدجَيبةج ْ بسيتيية هة: دُا

ةزوةٓا شَيوةكاْ بلَيصَيتةوةو هةوةط طسُطرت  ئةوةية، كة قوتابييةكة   ٓ ى خؤى. هةجَيطةو شويَِ
ةز  شَيوةكاْ هة شوَيّ و جَيطةى خؤيدا بلَيصَيت و ثاشاْ ثَيلياُةوة طسَيبدات. واتة شوَيّ و كازىٓ 

ةزوةٓا باكطِس اوُدى كازةكة بة شَيوة الوةكييةكاْ ثسِبلسَيتةوة خبسَيتة شَيوةيةن ديازو ِزووْ بَيت.ٓ 
َيِسَيت، تا بةٓاى  خصًةت كازة ضةزةكييةكة، هةٓةًاُلاتيصدا ِزةُطى دزوضت و جَيطري بةكازٔب

ى تابوؤو شَيوةكة بة باشى دةزكةوَيت. ؤضتا ضةزثةزشتي جوُا ًا لسدُى ئةًة جطة هةوةى، كازىً 
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ؤضتا كةواتة ضاالكييةكةية.  ًا  ً ْ، ثَيويطتة بؤ طةشةثَيدْا و بةَٓيصكسدُى اليةُة ِزةوشتييةكا
اوضة طةشتيازى و   ُ َيروويى و  ً ة قوتابييةكاْ ئاطادازبلاتةوة هةوةى، كة ثَيويطتة شويَِ
ةزوةٓا  يََويِةوة، تا كوزدضتاْ ئاوةدْا و زِاشاوةبَيت.ٓ  ى بيأُ ضسوشتييةكاْ بجازَيصيّ و بة ثاكوخاويَِ

ّ.هةكاتى كازك ى زِابطسي لازةكة بة ثاكوخاويَِ  سدُيصدا شويَِ
 

 ٓةَهطةُطاُدْ
اُج: تَيبيِيلسدْ.  ئًا

ساشى جَيبةجَيلسدْ: خصتةى جَيبةجَيلسدْ.  ئًا
اُى ِزةُط و شَيوةى ضسوشتى و ئةو بابةتاُةى هة  يطازكَيصاْ بة بةكازٓيَِ  ُ ى فَيسكازى: ئةجنًا

ْ و بري  كسدُةوة.ضسوشتةوة ضةزضاوةى طستووة، بةٓؤى خةياَهلسد
ْ هةكاتى جَيبةجَيلسدُدا ذًازة ةكاُى تَيبيِيلسد  ُةخَيس بةَهَى ثَيوُا

ادة دةكات. 1 ةو ِزةُطى ثَيويطت ئًا    دةفتةزى ويَِ
ةَهدةبرَيسَيت بؤ جَيبةجَيلسدْ. 2    بابةتى شياوو طوجناوٓ 
اوضةُطى بةضةز تابوؤكةدا دابةط دةدات. 3 ْ بةٓ     شَيوةكا
   دةكة ثَيلةوةدةبةضتَيتةوة.شَيوةو باكطسِاوُ 4
او وَيِةكة ِزةُط دةكات. 5    ٓةًوو بةشةكاُىُ 
   ِزةضاوى ثاكوخاوَيِى كازةكةو شوَيِلازةكة دةكات. 6
   هة كازكسدُدا ثصت بةخؤى دةبةضتَيت. 7

 
 هَيلبةضنت و ثَيلطستّ:

ةكةةبؤ ثت وُةز( بؤ ثؤىل  ،وكسدُى وُا ةى )ثةزوةزدىٓ  اُا بؤ وُا َ دةبات، بابةتى ثوةى ًاًؤضتآ  ضَيية
ى  يطازكَيصاْ و دةزبِسِي وُةز( بؤ ثؤىل ضوازةَ، تةوةزى ضوازةَ ُ) ةزوةٓا )ثةزوةزدةىٓ   ٓ ِزةُطى.

يازييةكاْ. ْ و ضةضجاُدُى شُا اُةوةو باشرتكسد  ٓوُةزى( بابةتى )ِزةُط(. ئةًةط وةن بريٓيَِ
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 ضاالكى بةًةبةضتى دةوَهةًةُدكسدْ و ضازةكسدْ
ضازةكسدْ: داوا هة قوتابييةكاْ بلة ُيطازَيلى باخى بةضتى ضاالكى بةًة -

 قوتاخباُة بلَيصّ.

ضاالكى بةًةبةضتى دةوَهةًةُدكسدْ: ِزاضجازدُى قوتابييةكاْ، تا ضةزداُى  -
ُاوضة ًَيروويى و طةشتوطوشازييةكاُى ُاوضةكةياْ بلةْ و ثاشاْ ُيطازى ئةَ 

شوَيِاُة بلَيصِةوةو 
ة دةشتواُّ ضوود هةو وَيِاُ

، كة هةكاتى وةزبطسْ
 طةشتةكةياُدا ضسكاُدوياُة.
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 ضوازةَواُةى 
خواشى.  تةوةز: دةزبسِِي

ة:  وُةزى.وُا  ِزووطةىٓ 
ةَهتؤقيوبابةت:   .وِزووطةى بةزجةضتة وٓ 

ة:  ةكة دزَيرة ثَى بدات(. 2بةشة وُا َيت بةثَيى ويطتى داواكساو وُا ؤضتا دةتوُا ًا ة ً)  وُا
 

ةيةضوودة بةدةضت  ٔاتووةكاُى ئةَ وُا
يازييةكاْ  ضوودة شُا

 قوتابى ئاشِايةتى هةطةَي ِزووطةى بةزجةضتةو ٓةَهتؤقيوودا دةكات. -
 .ِزةُط بةكازدةَٓيَِيت هة ٓةًوو جؤزةكاُى ِزووطةكاُدابةثَيى ثَيويطت قوتابى  -

ةييةكاْ  ضوودة كازًا
 اوى و ثاضتيى.بة بةكازَٓيِاُى ِزةُطى ئ ابى ُيطازى ضادةو ضاكاز دةكَيصَيتقوت -
زَٓيِاُى ِزةُطى ئاًادةكساو بؤ ديوازبةُدى ئةجناَ دةدات بة بةكاقوتابى كازى  -

 ئةو ًةبةضتى، تا هة بة ِزووطةى جياواش ئاشِا بَيت.
ييةكاْ  ضوودة ويردُا

 قوتابى طةشة بةكازى ٓاوبةط دةدات. -
 قوتابى بةٓاى ِزةُطى بؤ دةزدةكةوَيت بةٓؤى ِزووطة جياواشةكاُةوة. -

 

طتة ثَيصةكييةكاْزِٓا  َيصْا و توُا
 فَيسكازى ثَيصوةخت

ؤ ة دةكات:ضًًا  تا ئةَ ثسضيازُا
 .ضةُد منووُةيةكٍ هة دةوزوبةزت ثَى بَوَى، كة ِزووطةى شبسو ُةزًياْ ٓةبَيت 
  بؤضى؟ ِزووطةى جياواشًاْ بؤ دةزدةخات؟ ئايا ِزةُط 
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 بِسطةى خؤئاًادةكسدْ
اضى بة كازةكة يةكَيلة هة ثَيلٔاتة طسُ ِزووطة       ى و جواُِ وُةزى و بةٓاى جوُا طةكاُى كازىٓ 

دةبةخصَيت و دةزيدةخات، ئةًةط بةٓؤى فسةجؤزى و فسةِزووطةييةوة شَيوةكةى دةزدةكةوَيت هة 
ةًاُلاتيصدا ِزةُط كازيطةزى خؤى هةضةز  ِزووطةى  وُةزية جؤزاوجؤزةكاُدا و هةٓ  ةو بابةتةٓ  ويَِ

وُةزييةى بةكازٓاتووة ِزووطةى كازة كازةٓوُةزيةكة بةجَيدةٓيََوَيت  ٓ ، بةتايبةت ئةو كةزةضتة
ٓوُةزييةكة ديازيدةكات. واتة هَيسةدا قوتابى بةثَيى ويطت و ئازةشووى خؤى ِزووطةكاْ ديازيدةكات 

ؤضتاية، كة: ًا  و ئةزكىً 
 :شَيوةى ِزووطةكاْ بة قوتابييةكاْ بِاضَيَِيت، وةن 

 ِزووطةى ٓةَهتؤقيوو. .1
 ِزووطةى هوس. .2
 ووطةى شبس.زِ .3
 ِزووطةى ُةزَ. .4
 ِزووطةى ِزةق. .5
 ضةُداُى تس. .6

   طةشة بة ٓةضتى دةضتوَيداْ و
بيِيِى قوتابييةكاْ بدات. 
ٓةزوةٓا ثَيويطتة ًاًؤضتا 
ئةوة بةبري قوتابييةكاْ 
بَٔيَِيتةوة، كة هة ثؤهةكاُى 

 ووة.َيِدِزابسدوودا ِزووطةياْ خو
 بؤ منووُة: ِزووطةى شووشة

 ى تةختة.جياواشة هة ِزووطة
ٓةزوةٓا ثَيويطتة ئةوة بصاُيت، 

 كة قوتابييةكاْ، تا دةضت هة شتةكاْ ُةدةْ هة ًةبةضتى داواكساو تَيِاطةْ.
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 بةضةزبسدُى كاتَيلى خؤط
اوثؤي  ضاالكىُ 

ةُدَيم هة كةزةضتة بَيطياُةكاْ و هة ئاذةَي  ؤضتا ثسضياز هة قوتابييةكاْ دةكات هةبازةى ِزووطةىٓ  ًًا
ْ، ثا ْ ثاضتيى.و دزةختةكا ةى بلَيصِةوة بة ِزةُطى ئاوى، يا ْ هَيدةكات ويَِ ْ داوايا  شا

 

ةكة اضاُدُى  يةكةى وُا  وُ 
ْ، كة بةٓؤى دةضت و ضاوةوة هة ِزَيطةى ِزووطة:  ةضتى و بيِطةى شتةكا  ٓ بسيتيية هة بةٓاى

َ، ئةًةط ًَيصلةوة ِزووطةكاُياْ هَيلجيا دةكسَيتةوة، جا ئةَ ِزووطةية شبسبَيت، ياْ هوس، ياُْ  ةز
ةضتجَيلساوةكاُةوة   ٓ هةزَِيطةى دميةُة دةزةكيية

ْ بة ئاشلسا دةزدةكةوَيت.  تايبةمتةُدييةكاُيا
ني بؤ ِزووطة ِزةُط:  بسيتيية هةو ِزةُطاُةى بةكازياْ دةٓيَِ

ْ، وةن: ثاضتيى، ِزةُطى ئاوى.  جياواشةكا
ةضتى ثَيدةكةيّ هة ِزووطةى بيِطةيى:   ٓ هةزَِيطةى ضاوةوة

ى  َيَى و ِزةُطةوة ئةجنًا جياواشى و فسةجؤزياْ هة ثاُتايى وٓ 
 هةضةز ثاُتايى شَيوةكة.

ةضتى:   ٓ ةضتى ثَيدةكةيّ هة ِزووطةى  ٓ هة زَِيطةى دةضتةوة
ى جي صًى و الزيئةجنًا هة شَيوةكاُياُدا.  اواشياْ هة بةزشى وُ 

ةَهتؤقيووْ  .، وةن ثةيلةز()شَيوةىٓ 
ةو هة ضةز ديوازَيلى بسيتيية هة تابوؤيةكى طةوزديوازبةُد: 

سَيت و ضةُد  طةوزة دةُةخصيَِ
.  قوتابييةن هة كَيصاُيدا بةشداز دةّب

ةية  اًؤضتا ئةَ وُا  ً ثَيويطتة
ةى ِزووطة  ببةضتَيتةوة بة وُا

(Texture)  هة تةوةزى ضوازةًى
ثؤىل ضوازةًدا. بةًةبةضتى 

يازييةكاُ  .ياْدةوَهةًةُدكسدُى شُا
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 ثالُى فَيسكازى
ةطووتِة ْ و ثالُى وُا ازيلازيلسدْوةى زِاضتةوخؤ/ ثسضيازكسد  .كازى بةكؤًةيَ وٓ 

اوزَِيلاُى  ْ كؤًةَهَيم كةزةضتةو مشةكى ِزووطة جياواش منايض دةكات و ثيصاُىٓ  اوِزَيلا يةكَيم هةٓ 
اوزَِيلاُى دةكات: ة ئازِاضتةىٓ  َ ثسضيازُا ْ ئة ْ، ثاشا ؤكازةكاُى فَيسكسد  دةدات، بةتايبةتٓ 

o ِزووطة ضيية؟ 
o ى ئةو كوزضييةى هةضةزى داُيصتوى ضؤُة؟ِزووطة 
o جياواشى بلة هةَُيواْ ِزووطةى كوزضيةكةت و ِزةطى دزةختى ُاو باخضةكة؟ 
o .ّذًازى ئةو ِزووطاُة برًَيسة، كة ٓةضتياْ ثَيدةكةي 
o ئايا دةتواُني هةِزَيطةى ِزةُطةوة ِزووطةى شتةكاْ ديازيبلةيّ؟ 
o صني ٓةًووياْ وةكو يةكّ؟ئايا ئةو ِزووطاُةى ئَيٌة ُيطازى هةضةزدةكَي 

 

ٌويدةزَيلى( بؤ ديازيبلة.و ثاشاْ  ةزكؤًةَهةيةكيض )تي قوتابييةكاْ بلة بة ضةُد كؤًةَهةيةكةوةوٓ 
ْ بةضةزدا دابةط بلة، بةَ شَيوةيةى الى خوازةوة:  ئةزكيا

ْ ئةو ِزوو َيوا ْ هةُ  يطازطاُكؤًةَهةى يةكةَ: جياواشى بلة ْ وُ  ة ْ بلَيصةى هة هةُاوثؤهدآ   ّ.يا
ةى ضادةو ضاكاز بلَيصّ بة ثاضتيى و قةَهةًِسةُطى داز. ةُدَيم ويَِ  كؤًةَهةى دووةَ:ٓ 

يطازى هةضةز دةكَيصّ. ْ وُ  ةَهدةبرَيس َ و ِزووطةيةكى شبسٓ  ةز  كؤًةَهةى ضَييةَ: ِزووطةيةكىُ 
ّ بة ثاضتيى و ِزةُطى ئ يطازى هةضةز دةكَيص  ُْ ةَهدةبرَيس  اوى.كؤًةَهةى ضوازةَ: ِزووطةيةكى شبسٓ 

ةى كؤًةَهةكةياْ دةَٓيِِة ثَيصةوةو باضى وَيِةكةياْ دةكةْ و  ةز كؤًةَهةيةن ويَِ ٌويدةزىٓ  ثاشاْ تي
ةًاُلات اوزَِيلاُياْ شى دةكةُةوة، هةٓ  وُةزى دا هةطةَي يةكرتيدا يصِزووطةى تابوؤكة بؤٓ  طفتوطؤىٓ 

وُةزى دةدوَيّ و دةضتةواذةى ةىٓ  ْ، بةآلَ بةشَيوةيةكى ِزةخِةطسُا ٓوُةزى هة طفتوطؤكاُياُدا  دةكة
.ّ  بةكازدةٓيَِ

 

 ضةزضاوةى فَيسكازى
قوًاط، كازتؤْ بةٓةًوو جؤزةكاُييةوة،  كةزةضتةو مشةن و ثَيداويطتى: -

 طوُيية، ثازضة تةختة،  ِزةُطى ئاوى، طةآلى دزةخت، ثاضتيى.
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ٓؤكازى ِزووُلازى: وَيِةى ِزووطةى ٓةًةجؤز، وَيِةو كَوَيصة، فيوٍ، داتاشؤ، ئةو  -
ازةٓوُةزيياُةى قوتابييةكاْ هة ِزابسدوودا ئةجناًياْ داوة، ٓةزجؤزة كازَيم، كة ك

 ِزووطةى جياواشى ٓةبَيت و بتواُني ضوودى هَيوةزبطسيّ بؤ واُةكةًاْ.

 ِزةطةشةكاُى جَيبةجَيلسدْ
 ضاالكى

ةيى:   كَيصاُى ضةُديّ ِزووطةى جياواش بة بةكازَٓيِاُى ثاضتيى و ِزةُطى ئاوى.كازًا
ُى كازى ٓوُةزى ٓاوبةط )بةكؤًةَي( و دةزخطتِى ِزووطى جياواش بة كَيصا .1

 بةكازَٓيِاُى ثاضتيى و ِزةُطى ئاوى.
قوتابييةكاْ دميةُى ضسوشتى دةكَيصّ، وةن: دزةخت، ئاو، ئامساْ، ثاشاْ  .2

 ِزةُطى دةكةْ بةو ِزةُطةى، كة هةطةَي كؤًةَهةكةيدا هةضةزى ِزَيم دةكةوْ.
كاُياْ بةضةز ثاُتايى تابوؤكةدا ةوطواتةكاْ بةثَيى ِزقوتابييةكاْ شَيوةو ثَيلٔ .3

 دابةط دةكةْ و دواتس ضةزتاثاى ثاُتايى تابوؤكة ِزةُط دةكةْ.
ةبةضتٌاُة.  ًْ وُةزمياْ ضِط دةكةوَيت بةو شَيوةيةى، كة خؤًا  هة كؤتاييدا تابوؤيةكى تةواوٓ 

وُةزًةُد   ٓ )ئازاش حةًة( بة  ى كوزدتابوؤى
ةو دةزبِسى دميةَُيلى ِزةُطى ِزؤُى كَيصساو

َ كَيصساوة. ةز  ضسوشتيية وُ 
 

وُةزًةُد  )خةهيى عةىل( بة ِزةُطى ثاضتيى ى كوزدتابوؤىٓ 
ْ دةزخساوة   .)شبس( كَيصساوةو ِزووطةى تابوؤكة بةشَيوةى ِزووشاُد
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 ٓةَهطةُطاُدْ
اجنى يةكةَ  ئًا

اُج:  ْ دةبةضتَيت.ئًا ْ ثصت بة ئاضتى جَيبةجَيلسد  ٓةَهطةُطاُد
ساشى   خصتةى خةًآلُدُى شازةكى.: ٓةَهطةُطاُدْئًا

ى فَيسكازى:  ْ دةزخبةْ ئةجنًا ْ بة كةزةضتةو مشةكى جياواش ِزووطة جياواشةكا بؤئةوةى قوتابييةكا
ةًةِزةُط. اُى ِزةُط و كةزةضتةىٓ   بة بةكازٓيَِ

ْ هةكاتى جَيبةجَيلسدُدا ذًازة ةكاُى تَيبيِيلسد  ثةضةُد باط شؤزباط ُاياب ثَيوُا
ادة دةكات.كةزةضت 1 ْ ئًا ْ بؤكازكسد      ة شياوةكا
ى جياواش دادةَُيت، بؤ ِزووطة ُةخصةضاشيي 2

 بةًةبةضتى جَيبةجَيلسدُى.
    

ِزةُطى ئاوى و ثاضتيى بةشَيوةيةكى باط  3
َيت.  بةكازدةٓيَِ

    

ْ ِزووطة جياواشةكاُدا دةكات. 4      جياواشى هةَُيوا
5  ْ ْ و ئاوييةكا      هَيلجيادةكاتةوة.ِزووطة ثاضتيوييةكا
اوزَِيلاُى دةكات هةكاتى كازدا. 5      ٓاوكازىٓ 
     ِزةضاوى ثاكوخاوَيِى شوَيِلازةكةى دةكات. 6

اجنى دووةَ  ئًا
اُج:   بةخؤداضووُةوة.ئًا

ةَهطةُطاُدْ:  ساشىٓ   ثاشخاُى قوتابى.ئًا
ةز قوتابييةن هة قوتابيية ؤضتا هةزَِيطةى كسدُةوةى ثاشخاَُيم بؤٓ  كاُى و دواتس كازةكاُى تَيدا ًًا

َيتةوة بةزضاو، ئةًةط هة ضةزتاى ضاَهةوة، تا كؤتايى ضاَي  يَِ ٓةَهدةطسَيت و هةكاتى ثَيويطتدا دةيأُ
ةَهطةُطاُدْ بؤ قوتابييةكة بلةيّ و ثاشاْ  ئةجنَا دةدزَيت، تا بةشَيوةيةكى زِاضت و دزوضتٓ 

ّ. هةَ ثاشخاُ ةكةى هةضةز دابسَِيري ةدا خاَهى بةَٓيصو الواشى قوتابييةكة ديازى ثالُى كازى وُا
.ّ ّ و هةكات و ضاتى خؤيدا ثَيداضووُةوةى بؤ دةكةي  دةكةي

ةكة دةضيِة  هَيلبةضنت و ثَيلطستّ: ْ و ثتةوكسدُى وُا وُةز( بةًةبةضتى بةَٓيصكسد الى )ثةزوةزدةىٓ 
ْ باشرت يازييةكا َ هة بابةتى )ثِتايى(، تا شُا َ، تةوةزى ضوازة   بطاتة قوتابييةكاْ.بؤ ثؤىل ضوازة



56

 

 32 
 

ى 1963ٓوُةزًةُدى كوزد )وةٓبى ِزةضويَ( هة ضاَهى ) ٌُا ( هة شازى ضوَي
ى ههةدايم بووة. ئةكادميياى  ةكُا ( هة شازى 1986ة ضاَهى )ٓوُةزةجوُا

 ْ ُاوةوةو دةزةوةى كوزدضتا طةى هة  بةغدا تةواو كسدووة. ضةُدّي ثَيصُا
بةخؤيةتى و هة بوازى شَيوةى كازكسدُى تايبةت  ىكسدؤتةوة. خاوةُ

وُةزيصدا وُو ْ خاوةُى ضةُد كتَيبَيلةضيِىٓ  ةى منايصلساو َ تابوؤيُا . ئة
ى  و ِزةُطى ئاوى بة قةَهةًِسةُطى دازو جاف ةزًوُيُا ْ، جؤزَيم هةُ  كَيصساو

 بة شَيواشى كازكسدُةكةيةوة ديازةو ثصوودزَيرة هةكاتى كازكسدُدا.
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ى(ٓوُةزًةُدى ك شاخؤ هةدايم بووة. هة  (1956ضاَهى ) وزد )عةوُى ضًا
ى بةشى طسافيلى هة ضاَهى ) ةكُا وُةزةجوُا  ٓ طةى ( تةواو 1979ثةميُا

خاوةُى شَيواشى تايبةت بةخؤيةتى هة كازكسدُدا و كةزةضتةو  كسدووة.
َيت بؤ دةزخطتِى ِزووطةى جياواشو  مشةكى جياواش بةكازدةٓيَِ

ةيةو ِزةُطى فسةجؤز هَيلِةضوو. هة بوازى ضاثطة زيدا ئةشًووُى شؤزىٓ 
ةزَ و   ُ يََوى  ٓ ى شَيوةو َيت هةكاتى ضاثلسدُدا. تابوؤكُا بةكازدةٓيَِ

ُاكات. هةكاتى ضةيسكسدُدا ضاكازى تَيدايةو  ْ ةزاضا  بيِةزٓ 
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 واُةى ثَيِجةَ
خواشىتةوةز:   دةزبسِِي

وُةزى. ة: زِاظةو ِزةخِةىٓ   وُا
ْ و طف وُةزى.بابةت: وةضتا اوةزؤن و ثَيلٔتةكاُى كازىٓ  ْ هةضةزُ   توطؤكسد

َ طفتوطؤية ضاش بلةيت. اُطى ضةُد جازَيم ئة  ًْ ةفتةى جازَيم، يا ةوَهبدةٓ  ة:ٓ   بةشةوُا
__________________________________________________________ 

ةكة تةزخاْ بلةيت       ةوَهبدة بةشَيم هة كاتى وُا ؤضتاى بةزَِيص،ٓ  َيوْا  ًًا وُةزى هةُ  بؤ طفتوطؤىٓ 
وُةزيية  ٓ با هةضةز شَيواشى  طخؤت و قوتابييةكاْ و قوتابييةكاْ هةطةَي يةكرتيدا. ئةَ طفتوطؤ

ةكةت  كازكسدْ و كةزةضتةو ِزةُطى بةكازٓاتوو بَيت هة تابوؤكةدا، ئَيٌةط شَيواشى خطتِةِزووى وُا
ةوة.  بؤ ِزووُدةكةِي

 

 Look and Compareضةيسبلةو جياواشى بلة  
ؤضتا        وُةزًةُدَيلى جئاُىًًا وُةزًةُدَيلى كوزدو تابوؤىٓ  ؤَهى  تابوؤيٓ  ادة دةكات هةٓ  ئًا

ةزدوو تابوؤكة صيم ب فسةًةبةضت، ياْ هةثؤهدا، بةوًةزجةى بابةتىٓ  ؤضتا ّهةيةكةوةُ  ًا ، دواتسً 
ياز وُةزًةُدةكةو ضاَهى كَيصاُى بؤ قوتابييةكاْ ِزووُدةكاتةوةو شُا  ٓ ى ثَيويطت هةضةز ُاوى

او تا ٓةزدوو  ... بوؤكة بؤ قوتابييةكاْ شيدةكاتةوةثَيلٔاتةىُ 
o  دوو باشُةى طةوزةى يةكرت بِس هةضةز وايتبؤزدةكة بلَيصة، وةن ئةو دوو باشُةيةى

 هة ثةِزةكةدا كَيصاوًاُة.
o ضة.وهة ٓةز باشُةيةكدا ُاوى تابوؤيةكة، ياْ بابةتى تابوؤكة بِو 
o ضة، كة شياوبَيت بؤ بابةتى ٓةزدوو تابوؤكة.وبِو هة ضةزةوة ُاوُيصاَُيم 
o  َطسُطى ئةَ شَيواشى ِزووُلسدُةوةية بؤ قوتابييةكاْ باس بلةو ثَيياْ بَوَى، كة ئة

شَيوة ِزووُلازيية ٓاوكازياْ دةكات بؤ دةزخطتِى شتة هَيلضووةكاْ و 
 هَيلجياواشةكاْ هة َُيواْ ٓةزدوو تابوؤكةدا.

o تا هة تابوؤكة ِزامبَيِّ و شتة جياواشو هَيلضووةكاْ لة، داوا هة قوتابييةكاْ ب
 ديازى بلةْ.
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o  داواياْ هَيبلة هةكاتى ِزاظةكسدُدا دةضتةواذة ٓوُةزييةكاْ بةكازبَٔيِّ و ضوود هة
ثَيلٔاتةكاُى ُةخصةضاشى، بِةًاكاُى ››واُةكاُى ِزابسدوو وةزبطسْ، وةن: 
ُةخصةضاشى، ِزاشاُدُةوة، ثوةى 

  ‹‹،...ياًْوُِزةُطى، ِزةُطى ُةز
o  ثةِزةيةن دابةط بلة بةضةز

قوتابييةكاُدا، تا دواتس طفتوطؤ هة 
بازةى بابةتةكةوة بلةْ و ثاشاْ 

 ٓةَهطةُطاُدُى بؤ ئةجناَ بدةْ.
 

 
وُةزًةُدى جئاُى )طؤضتاف كويٌت(      وُةزًةُدى كوزد )تسيفة ئةُوةز(         تابوؤىٓ   تابوؤىٓ 

 بؤمنووُة:
َ دوو تابوؤية ية وُةزًةُدَيلى كوزدة.ئة ْ خامنةٓ  ييةو ئةويرتيصيا ُٔا وُةزًةُدَيلى جي ْ خاوةُةكةىٓ   كيا

 طؤضتاف كويٌت. .1
 تسيفة ئةُوةز .2

       ،ْ وُةزييةكا ةًاو ثَيلٔاتةٓ  يازيياُةى قوتابييةكاْ هة زِابسدوودا كؤياُلسدؤتةوة هةضةز ِب ئةو شُا
ؤضتاو قوتابييةكاْ ثَيل ًا او تابوؤةوة طفتوطئةوا هة ِزَيطةى جياكازييةوةً   ؤ دةكةْ هةضةز بابةتىُ 

ةزوةٓا اليةُة هَيلضوو و جياواشةكاْ  ٓ اوةزؤن و ثَيلٔاتةكةى دةوةضنت.  ُ بة  ٓوُةزييةكةو هةضةز
ة ْ خؤياُدا زِاظة دةكةْ. ديدَيلى ِزةخِةطسُا َيوا  هةُ 
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 ِزووة هَيلضووةكة: يةكةَ:
ةوة: او تابوؤكةدا دةياُدؤشِي ةُدَيم ثَيلٔاتةىُ   هةٓ 

 ٓةزدوو تابوؤكةدا شَيوةى ئةُداشةيى ُاِزَيم دةبيِني. هة .1
 هة ٓةزدوو تابوؤكةدا شَيوةى ئةُداشةى ِزَيم دةبيِني. .2
بريؤكةى ٓةزدوو تابوؤكة بة شَيوةى ئةُداشةيى و ُةخصةضاشى و ِزاشاُدُةوة  .3

 دةزبِسدزاوةو طوشازشتى ثَى كساوة.
 ثوةى ِزةُطى هة ٓةزدوو تابوؤكةدا بةكازٓاتووة. .4

 

 : ِزووة جياواشةكاْ:دووةَ
وُةزًةُد )طؤضتاف كويٌت(:  تابوؤىٓ 

 تابوؤكةى )طؤضتاف( شياتس ُةخصى ئةُداشةيى ِزَيلى تَيدا بةكازٓاتووة. .1
 ى ُةزًوُياُى ثَيوةديازة.ِزةُطةكاُ و خساوِْزَيل َٓيَوةكاُى .2
 ئةُداشةيى دةكات. ِزاشاوةى طوشازشت هة كؤًةَهَيم ُةخصى .3
ِزةُطةكاْ هَيلةوة ُصيلّ. )ثوةى ِزةُطى شةزد شؤز  ِزةضاوى ثوةى ِزةُطى كساوةو .4

 بةكازٓاتووة(.
وُةزًةُدى كوزد )تسيفة ئةُوةز(:  تابوؤى خامنةٓ 

 تابوؤى )تسيفة( شياتس ُةخصى ئةُداشةيى ُاِزَيلى تَيدا بةكازٓاتووة. .1
 ، بةآلَ ٓاوضةُطّ.تَيلضِسذاوْتَيلصلاوو َٓيَوةكاُى ُاِزَيم و  .2
 َيبووُى كةُاز دةزيا دةكات.طوشازشت هة شوَيِى ُيصتةج .3
  ِزةضاوى ثوةى ِزةُطى كساوة، بةآلَ تيصم ُةخساوةتة ضةز يةن ِزةُط. .4

 

ةى زِاظةو ِزةخِةى        ةية هة وُا  ٓ ؤضتاى بةزَِيص... قوتابييةكاْ ئةشًووُى ثؤىل ضوازةًياْ ًًا
اْ بدةيت شياتس هة طفتوطؤك  ٓ اُا بؤ ٓوُةزيدا، بؤية ئةزكة هةضةزشاُت، تا قوتابييةكاْ  ٓ اُياُدا

وُةزى و دةضتةواذةى شازاوة  ٓ ْ، تا هةطةَي شَيواشى ِزةخِةطستّ و  ئةكادميى ىجوُاى بةز
وُةزًةُدى  يازييةكاُدا دزوضت بلات، ثاشاْ دةبيِيتٓ  اوضةُطى هة شُا خطتِةِزوودا بطوجنَيت وٓ 

ييةو توُا وُةزًةُدة جئاُييةكاْ كةًرتُ  يضى هةٓ  وُةزى باآلية و اكوزديضٓ  ثَيويطتة قوتابى ىٓ 
وُةزدا، بةَ شَيوةية: ةى ثةزوةزدةىٓ  ةضتجَيبلات هة وُا  كوزد بة كسدةوة ئةوةٓ 
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جا ثسضيازةكاُياْ ئازِاضتة بلة )بةآلَ ثَيويطتة  يةكاْكاتَيم قوتابي ّ، ِئ ةزدوو تابوؤكة زِادةًيَِ هةٓ 
ادة كسدبَيت(، ضةزةتا ضةزجنى قوتابييةكاْ بؤ ال ةزدوو تابوؤكة ثَيصوةختة ثسضيازةكاُت ئًا ىٓ 

 زِابلَيصة، بةتايبةت بؤ:
 ِزةُط و ثوةى ِزةُطى. -
 .)شَيوةى كَيصساو ضيية؟( بابةتى ُاو ٓةزدوو تابوؤكة -
 كةزةضتةو مشةكى بةكازٓاتوو ضيية؟ -
ئةطةز ضةزةتا ضةُد قوتابييةن ٓةَهبرَيسيت و بياْ كةيت بة دوو كؤًةَهة،  -

 ةكة بلةْ و دووةًيض قطةهةضةز تابوؤى ٓوُةزًةُدة جئاُيي يةكةًياْ قطة
ةكة بلةْ و ثاشاْ دةزواشةى طفتوطؤ بلةوةو هةضةز تابوؤى ٓوُةزًةُدة كوزد

 بةًةط دةضتجَيلَيلى وزوذاُدُى باط دةبَيت بؤ قوتابييةكاْ.
 

ةًطا هةدايم بووة. يةكَيلة 1862ٓوُةزًةُد )طؤضتاف كويٌت( هة ضاَهى ) ( هةُ 
وُةزًةُدة جئاُييةكاْ و هة تابوؤ  ٓ ة جةضتةى ئافسةت كاُيدا طسُطى بهة

ةخصو ةزَ و طةط و ثان دةدات. بةُ  دؤتةوةو ِزةُطىُ  ُيطاز تابوؤكاُي زِاشُا
دؤتةوة. هة ضاَهى )  ( كؤضى دوايى كسدووة.1918دادةَُيت و تابوؤكاُى ثَيسِاشُا

 
وُةزًةُدى كوزد )تسيفة ئةُوةز( هة ضاَهى )  ٓ ْ 1970خامنة ( هة كوزدضتا

كازكسدُى خؤيةتى و ِزةُطة  تايبةت بة ُى شَيواشىخاوةهةدايم بووة. 
اُا بؤ   ٓ شَيوةى ضازدةكاْ هةُاو ِزةُطة طةزًةكاُدا ثةزشوبآلو دةكات و

وُةزى. دةبات ُازَِيم تَيلصلاوى ئةُداشةيى  بؤ طوشزاشتلسدُىٓ 
 
 

طتة ثَيصةكييةكاْ  ئاًاُج و توُا
اجنى ثةزوة       زدةيى جَيطريةو بةثَيى ئةو هة قؤُاغةكاُى خوَيِدُدا ثيصةو كازى ئًا

 ْ لازييا اجنةكاُيض بةثَيى ثَيداويطتيية ثةزوةزدةييةكاْ طؤزُِا لازيياُةى ثَيويطنت ئًا طؤزُِا
ةوة، بةًةبةضتى بةضةزدادَيت. واتة بؤ  ًاجنةكامنْا زَِيلبخةِي ني ئا جازَيلى تسو بةثَيى ثَيويطتى دةتوُا

ى ق يازييةكُا ةوةى ِزةفتازو شُا ُِا يات ، كة زِاضتةوخؤ ثةيوةُديْا بة بوازى ضاالكيية دووبازة  ِب وتابييةكْا
ى فَيسكازيدا. كةواتة بة ثصتبةضنت بة: ُاغةكُا ةية هة قؤ ةوةٓ   ثةزوةزدةييةكُا



62

 

 26 
 

َيت ئاضتى خةياَهلسدُى  • سَيت هةضةز ئةوةى زِاضتةوخؤ ضةيسى تابوؤ بلات و بتوُا يَِ قوتابى زِأب
 بةزةو ثَيصةوة بةزَيت.

ةية و ثاشاْ بريوبؤضوٓةضتلسدْ بةو بةٓ •  ٓ طةى دةوزوبةزيدا اُةى، كة هة ذِي ُى خؤى وا جوُا
 هةضةز دةزبربَِيت هة ِزَيطةى طفتوطؤو زِاطؤزِيِةوة بة شَيوةيةكى زَِيصداز هةطةيَ يةكرتيدا. 

ةقوتابى هةزَِيطةى ئةو ب • اُةى، كة هة ضسوشتدآ  َيَى و  ْةٓا جوُا طوشازشتياْ هَيدةكات بةٓؤىٓ 
 ةضتةخاوة جؤزاوجؤزةكاُةوة.  ِزةُط و كةز

اُى قوتابى هةضةز ضةزجندْا و تَيبيِيلسدُى ئةو ضيطتةًةى شَيوةٓةَهضِساوةكاُى هةضةز  • يَِ زِٓا
ساوة هة ضسوشتدا. )تاوَيسة بةزدةكاْ ياِت اوباشاِزِب ةخصوُيطازى طروطيا، جةجناَهىُ   ُ،.) 

ى قوتابى هةضةز كازدةضتى و طوشازشتلسدْ بة كةزةضتة • و مشةكى جؤزاوجؤز، كة ٓاُدُا
َيت ئةو كةزةضتاُةى ثَيدزوضت بلات، تا  ةزوةٓا ثاشاْ دةتوُا  ٓ .ْ هةضسوشتدا بةزدةضت دةكةو

 ثَيداويطيت و داخواشييةكاُى خؤى ثَى ثسِ بلاتةوة.
وُةزييةكاُياْ هةزَِيطةى  •  ٓ ى كازة وُةزًةُدى كوزد و جئاُى و ثيصاُدُا  ٓ ُاضاُدُى ضةُديّ

ْ تابوؤ،  ْ، يا رت دةبَيت.  ضةزدا وُةزى ال طةوزةتسو جوُا َ كازة بةٓاكاُىٓ  ة، بة ْ ويَِ ْ ثَيصاُطة، يا  يا
اوكازى بلات بؤ دةوَهةًةُدكسدُى ئاضتى بيِني و دواتس ضوودى  • دُى خةياَهى قوتابى، تآ  وزوذُا

وُةزييةكاُيدا.   هَيدةبيَِيتةوة هة طوشازشتلسدُةٓ 
 

 جَيبةجَيلسدُى ثِسؤطسَا
يض بسيتني هة:هةضةز دوو ئاضتد  ةكة جَيبةجىَ دةكسَيت، ئةوُا  ا ثِسؤطسًا

اوةزؤكى ِزؤشِبريى  يةكةَ:ُ 
  ثةيدا دةكات. ٓوُةزًةُداُى جئاُيداهة ِزواُطةى ٓوُةزييةوة ئاشِايةتى هةطةَي 
  كازى ئاشِاكسدُى قوتابى بة ثَيلٔاتة و بِةًا ٓوُةزييةكاْ هة ِزَيطةى

 ٓوُةزييةوة.
 ئاَهؤش. تَيلصلاوو ٓوُةزى تَيلضِسذاوو ئاشِاكسدُى بة ٓةُدَيم كازى 
  ِزةُطة بِةِزةتييةكاْئاشِاكسدُى بة ٓةُدَيم كازى ِزةُطلازى )ِزةُطة ،

 (.ِزةُطي ىثوة ،ًاًِاوةُدييةكاْ
 هة يةن كاتدا ُةخصةضاشى و ِزاشاُدُةوةدَيم شَيواشى ُئاشِاكسدُياْ بة ٓة. 
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 اشى و ِزاشاُدُةوةداُةخصةض كاُةى هة بوازىئاشِاكسدُياْ بةو كةزةضتةو مشة 
 كازدةَٓيِسَيّ.بة

  ْٓوُةزًةُداْ كازى ٓوُةزى ثَى ئةجناَ ئاشِاكسدُياْ بةو شَيواُةى، كة ضؤ
 دةدةْ.

  دزاوْ.ِزووئاشِاكسدُياْ بة ٓةُدَيم كازى ٓوُةزى، كة بة ِزاشاُدُةوة 
 هة بيِطةى ٓوُةزيدا. بةدةضتَٔيِاُى كازاًةيى ٓوُةزى و تواُطتى شؤز 
 بةضنت بة بةٓا و بِةًا ٓوُةزييةكاْ منايصلسدُى ٓةُدَيم هة كازة هةِزَيطةى ثصت

 ٓوُةزييةكاْ ئةجناَ دةدةيّ.
  هة ٓةُدَيم كازى كازاًةيى ٓوُةزى تَيدةطات و كاتى بَيلازى بة قوتابى دواتس

 شتى بةكةَهم و بةضوود ثِسدةكاتةوة.
  

طتى:  دووةَ: ُاوةزؤكى شُا
 اواشى ٓةًوو شَيوةو ِزووطة ئاضتى بيِيِى ٓوُةزى ِزابَٔيِني بة جي

 جؤزاوجؤزةكاُييةوة، تا هة ضسوشتدا ئاضتى خةياَهلسدْ بةزةو ثَيصةوة بةزيّ.
 ْهة  و ذيِطة ةكاُى ضسوشتهةضةز طوشازشتلسدْ و بةٓا جواُ ِزآَيِاُلسد

 وة.كاُةٓوُةزيية ِزَيطةى ثَيلٔاتة
 ةى خؤِزآَيِاْ هةضةز ئةوةى ضؤْ شَيوة ضسوشتييةكاْ بطؤِزيّ بؤ يةك

 ِزاشاُدُةوة. واتة بة ُةخصوُيطاز بياخنةيِة ِزوو هة يةكةيةكى ِزاشاُدُةوةدا.
  خؤِزآَيِاْ هةضةز شَيواشى ٓةَهضِني و ضوود وةزطستّ هة ُةخصةضاشى

ِزاشاُدُةوة، تا ٓةَهضِيِةكة هة ِزَيطةى )دووبازوبوُةوة، شَيوة، ٓاوضةُطى هة 
 َُيواْ شَيوةو باكطِساوُدا( ئةجناَ بدةيّ.

 ؤِزآَيِاْ هةضةز كسدازى ِزةُطلازى )ثوةى ِزةُطى، طوجناُدُى ِزةُطى، خ
 ِزةُطلسدُى تةواو(.

 ْكة بطوجنَيت هةطةَي طةشةى تةًةُى ًِداَهةكاْ. خؤِزآَيِاْ هةضةز ِزةُطلسد ،
 ضؤْ كاز بلات؟(. ضاَي ثَيويطتى بةضيية؟ 11)بصاُة ًِداَهى 

 تَيلةَهلسدُى ِزةُطةكاْ و  خؤِزآَيِاْ هةضةز ضؤُييةتى تَيلضِسذاُدْ و
 .ةوةِزةُطتَيلةَهلسدُى ز هةِزَيطةى دزوضتلسدُى ِزةُطى ُوَى و جؤزاوجؤ
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 ْو شَيوةى )ئةُداشةيى  ٓةُدَيم شَيواش داُاُىو  خؤِزآَيِاْ هةضةز بةكازَٓيِا
 ِزَيم، ئةُداشةيى ُاِزَيم(.

 ثاكى  ًاًؤضتا كةزةضتةو مشةكةكاُى كازكسدْ بة بةزدةواًى ضاكبلاتةوةو بة
 ِزاياُبطسَيت، تا دووبازة بةكازبَٔيِسَيِةوة.

 ِسةخطَيِّ بؤ ب ؤ ًاًؤضتاو قوتابييةكاْ، تا ٓةيئةَ خؤِزآَيِاُة باشرتيّ ٓةهة ب
يةكرتى و هَيلتَيبطةْ و هةطةَي يةن ثَيلةوة كازبلةْ هة بوازى ٓوُةزى و ضوود 

ةوة هة واُة ُّ و ئةجناًى باط بةدةضتبَٔيِّ، ثاشاْ ٓةًوو ثَيلةبةيةن بطةي
، بةًةط ئاًاجنى ضةزةكى كسدازييةكةدا كاتَيلى خؤط بةضةز دةبةْ

 .بةكؤًةآليةتى بووُى قوتابى بةجَيدةَٓيَِيت
 

 ٓةَهطةُطاُدْ
وُةزى و  طتةٓ  ةَهطةُطاُدْ: بةًةبةضتى ديازيلسدُى ئاضتى توُا اجنىٓ  ى.ئًا  شًاُةوُا

ْ، ِزةخِةىٓ  ْ، طوشازشتلسد اجنى فَيسكازى: خةياَهلسد ْ، بريؤكةى ُوَى.ئًا وضتاُلسد  وُةزى، دُا
ةَهطةُطاُدْ. ةَهطةُطاُدْ: خصتةىٓ  ساشىٓ   ئًا

 ُاياب شؤزباط باط ِزةطةشةكاُى جَيبةجَيلسدْ ذًازة
ْ طةشةى كسدووة. 1 اى بريكسدُةوةو خةياَهلسدُيا     توُا
ةية. 2 وضتاُىٓ  اى دُا     توُا
ةبةضتةكة تَيدةطات. 3     شوو هةً 
َيت بَى 4 ي دةتوُا     تس طفتوطؤ بلات. ٓاوكازى ئةوُا
ّ و ثَيلسِادةطةْ. 5 ةًآةُط اوِزَيلاُيدآ      هةطةيَٓ 
ؤضتا بةٓةُد وةزدةطسْ. 6 ًا     ضةزُج و تَيبيِييةكاُىً 
ّ و زِاظةكسدُدا. 7 ْ هةكاتى ِزةخِةطست     دادثةزوةز
يازيية كؤُةكاْ وةزدةطسْ. 8     ضوود هة شُا
ّ.دةضتةواذةو شازاوةىٓ  9     وُةزى بةكازدةٓيَِ
ّ هة طفتوطؤكسدُداو دةُط بةزشُاكةُةوة. 10     ُةزًوُياُ
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اضساو بة )دَهطةط بةزوازى(، هة  ٓوُةزًةُدى كوزد )دَهطةط جاضٍ عةشيص(ُ 
ى ـ( 2011) ى( هة شازى دٓؤن هة دايم بووة. دةزضووى ضاَه1986ضاَهى )

ةكاُةو هة ضاَهى ) وُةزةجوُا ى شَيوةكازى هة دا بةش( ش2016ثةمياُطةىٓ 
سؤظايةتييةكاُى   ً طتة اياب تةواو فاكةَهتى شُا  ُ لؤى دٓؤن بة ثوةى شُا

ُاضسَيتةوة.  دةكات. خاوةُى شَيوةى كازكسدُى تايبةت بةخؤيةتى و ثَيى دة
. ُاوةوةو دةزةوةى كوزدضتْا طةى كسدووة هة  ّ ثَيصُا  بةشدازى ضةُدي
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يازييةط خبة َ شُا يازييةكاُتئة  زة ضةز خةزًاُةى شُا
 ثةجنةزةى ُيطازكَيصاْ
يطازكَيصاْ:  ةبةضتى هة ضبسيتيية هةو كازتؤُة ثةجنةزةىُ   ً اوكةف بسِاوةى، كة بؤ  ُ وازطؤشةية

سَيت. واتة هةزَِيطةى ئةَ ثةجنةزةيةوة بيِطةو ِزووطةى  ى شَيوةى بيِساو ثَيلدةٓيَِ ضوازضَيوةطسِت
ْ ديازيدةكات.شَيوة بيِساوةكة الى وةزطس، ي ا ْ دةكات و ضِووزى تَيسًِا ْ بيِةز تؤكٌةو ِزوو  ا

ْ، تا هةكاتى        يطازكَيصا  ُ َيت هةضةز ثةجنةزةى يَِ ؤضتا قوتابييةكاُى زِأب ًا  ً ثَيويطتة هةضةز
ى ضسوشت و  ةبةضتى ديازيلساو دةضتِيصاْ بلات و بةزبيِى ِزضةزدُا وُرت بَيت. وُيطازكَيصاُداً 

ةئةو ٓةزوةٓا ضِووزى  كؤدةكاتةوةو هة ضوازضَيوةيةكى كؤكساوةدا دةزيدةخات.  شَيوة ثةزشوبآلوُا
ادةى بلات. َيت ئًا ةًوو قوتابييةن خؤى دةتوُا  دزوضتلسدُيصى ئاضاُةوٓ 
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 تةوةسى دووةَ
 
 
 

                                                                                                                                
 
 
 

 ُةخؼةطاصى و دآَيِاْ هة ِساصاُذُةوةدا
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ةخؼةطاصى سِادةوةطتَيت، تا خةياَهياْ خبةُةطةِس        ُ او  ئةَ تةوةسة هةطةس طشُطى هة ثيَِ
وُةس  ٓ شاوى ثالْ بؤداسَِيزساو.طاصكشدُى كاسَيلى ةخؼيَِ  ُ ةى  ى اُى كاسًا ئةًةؾ بة بةكاسٓيَِ

 ّ ة جَيبةجَيذةكشَي ةًوو ئةوُا ةسوةٓآ  َيلى باػى فَيشكاسى.ٓ  اُى ئةجنًا بريكشدُةوة بؤ بةدةطتٔيَِ
ةييةكاُى قوتابيياُ وُةسى و كاسًا  ٓ . واتة ثَيويظتة خؤًاُذووكشدُى ةوةهةسَِيطةى ضاالكيية

ةضَيت هة ضاالكييةكاُذا، ضوُلة َيضَيلى صؤس  قوتابييةكاْ بةفرِيؤُ  ني، كة كات وٓ  دةبَيت ئةوة بضُا
ياسى و ئةصًووُلشدُى  ى صُا ْ، تا قوتابييةكاْ بطةُة ئاطتَيلى باؾ و طوجناو هة وةسطشِت بةطةس دةخة

 ُوَى.
اْ بذات، تا        ةخؼةطاصييةكاْ بلاتةوةو قوتابييةكآْ  ؤطتاية جةخت هةطةس كاسةُ  ًا هةطةسً 

اُطوود هة ئةصًووُى طاآلُى سِابش يَِ وَيى ثِش دٓا ِةوة.  ذادوو وةسطشْ و هة كاسَيلىُ  يَِ هةو بةكاسى ٔب
ة( دةضيِةوة طةس ضواسضَيوةيةػذا،  اُةوةى )كؤهلةصَيِشِي ٓةُطاوى يةكةمماْ بة دووباسة بةكاسٓيَِ

ةوة، بةًةطتى داسػتِةوةو ِسَيلخظتِةوةى ِسةُطةكاْ هة  باطةكةو بريى قوتابييةكاُى دةخةِي
وُةسى ِس ني بؤ جَيبةجَيلشدْ طوود هة ضةُذيّ كةسةطتةو جطة هةوةؾ،  َيلخشاودا.كاسَيلىٓ  دةتوُا

ْ( وةن منووُة.  تشمشةكى جياواص ّ، )هلاُذ  وةسبطشي
ةخؼاُةى هةطةس        ّ، بةتايبةت ئةوُ  ةخؼوُيطاسى كوسدى وةسبطشي ني طوود هةُ  ٓةسوةٓا دةتوُا

ْ، ئةًةؾ بؤ بةسةوثَيؼربدُى طةػةى ضَيزى  ة ى تش...ٓ  جووبةسط و فةِسؾ و سِايةخ و بةِسةو ضةُذُا
وُةسيذا.  ةخؼوُيطاسىٓ  ةكاْ هةُ  ى بةٓا جوُا ةبةطتةؾ، ٓوُةسى و بةسصسِاطشِت ويظتة ثَيبؤ ئةوً 

اْ  يَِ ةخؼةطاصى و دٓا َيتةوة، كة هة ثؤىل ضواسةًذا هة تةوةسىُ  يَِ ؤطتا ئةوةبةبري قوتابييةكاْ ٔب ًًا
ةوَهذةدةيّ بةجؤسَيلى  وَى و كاسيطةسياْ خوَيِذووة، بةآلَ ئةًظاَيٓ  ذُةوةدا، ضةُذيّ بابةتىُ  هة سِاصُا

ةخؼةطاصى و ِسة ئةوةؾ ُطلاسى بةسصتش بلةيِةوة، ثَيؼلةوتوتش كاس هةو تةوةسةدا بلةيّ و ئاطتىُ 
بة طوود وةسطشتّ هة ثَيطةيؼتِى صؤستشى بواسى )هةػةكى و عةقَوى( قوتابييةكاْ و ئةصًووُلشدْ و 

ْ داوة. يا ى صؤستش، كة هةًةوثَيؽ ئةجنًا َيضُا  تاقيلشدُةوةو سِٓا
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َ تةوةسة   ْ  قوتابييةكاْثَيؼبيِى دةكشَيت دواى تةواوبووُى ئة  ثَيؼبلةو
 

ئاػِابووْ بة ِسةُطة ػةثؤالوييةكةى  -
 )كؤهلةصَيِشيِة( هةِسَيطةى ُيطاسكَيؼاُةوة.

ِسةضاوى دووسى و ُضيلى ػَيوةكاْ دةكةْ  -
 هة ُةخؼةطاصييةكاُياُذا.

ُةخؼةطاصى طاكاس دةكَيؼّ بةًةبةطتى  -

 دةسخظتِى ِسووطةى جياواص.
هةِسَيطةى ُةخؼةطاصييةوة ئاػِايةتى  -

 ا دةكةْ.هةطةَي يةكةى ِساصاُذُةوةد
يةكةى ِساصاُذُةوة دووباسة دةكةُةوة هة  -

 ُةخؼةطاصييةكاُيياُذا.
 

ا تاكايةتييةكاُى كةواتة،  ؤطتاية ِسةضاوى توُا ًا هةطةسً 
ةس قوتابييةن هةطةيَ  ظتىٓ  َيضى توُا قوتابييةكاْ بلات وٓ 
 ْ ةُذَيلياْ طوسجّ هة كاسكشد قوتابييةكى تشدا جياواصة،ٓ 

ةُذَيلى تشياْ خاو، بؤي اوطةُطى وٓ  ؤطتآ  ًا ة دةبَيتً 
ةسدووالدا سِابطشَيت.  ْٓ  هةَُيوا

 ثَيلٔاتةى تةوةسةكة
ة بابةت رًاسة  يةكةى وُا

ةًاكاُى  1 ْ ِسةُطةكاْ( ُةخؼةطاصىِب َيوا  1 )ثةيوةُذىُ 
ةًاكاُى  2 ْ ػَيوةكاْ( ُةخؼةطاصىِب َيوا  2 )ثةيوةُذىُ 
ةًاكاُى  3  2 )دةسخظتِى ِسووطة( ُةخؼةطاصىِب
ذُةوة( ُةخؼةطاصىبواسةكاُى  4  1 )يةكةى سِاصُا
 2 خؤػِووطى 5
اْ 6 يَِ  2 بواسى دٓا
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 واُةى يةكةَ
ذُةوةداتةوةس:   ْ هة سِاصُا ا يَِ  ُةخؼةطاصى و دٓا

ةًاكاُى بابةت:  ْ(. ُةخؼةطاصىِب ْ ِسةُطةكا َيوا  )ثةيوةُذىُ 
ة:  ة(.وُا  ػةبةُطى ِسؤر )ثةهلةصَيشِِي

ة 1كاتى دياسيلشاو:   وُا
 

ةية   طوودة بةدةطتٔاتووةكاُى ئةَ وُا
 

ياسييةكاْ  طوودة صُا
 قوتابى ئاػِايةتى هةطةيَ ػةبةُطى ِسؤردا دةكات.

 

ةييةكاْ  طوودة كاسًا
ةخؼةطاصى ئةجنَا دةدةْ و   ُ قوتابييةكاْ كؤًةَهَيم

ِاوةُذى ِسةُطى دةكةْ. ًا ةِسةتى وً  ْ بةِسةُطى ِب  ثاػا
 

ييةكاْ  طوودة ويزدُا
ْ خؤػبوَيت. طشوػت دةوَهةًةُذة ْ طشوػتيا ؤى ئةوةى قوتابييةكا  بةِسةُط، ئةًةؾ دةبَيتةٓ 

 

ظتة ثَيؼةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 فَيشكاسى ثَيؼوةخت

َيتةوةو        ؤطتا ثوةى ِسةُطى بةبري قوتابييةكاْ دةٓيَِ ًًا
ةى تاصةوة دةبةطتَيتةوة، بةتايبةت هة  ةكاُى سِابشدوو بة وُا وُا

ةػةوة. واتة بةَ ثوة ِسةُطى تؤخةوة بؤ  ِسةُطى كاَي و بة ثَيضةوُا
.ّ ةخؼيَِ ةخؼةطاصى طادةى ثىَ ِب     ِسةُطياُةُ 
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 بِشطةى خؤئاًادةكشدْ
ةكاُى سِابشدو       وُةسييةوة وئَيٌة هة وُا ىٓ  خواصى››دا هة باسةى دةسبِشِي ْ  ‹‹دةسبشِِي ياسى صؤسًا صُا

ةسوةٓا هةسَِيطةى ِسةُطةكاُةوة   ٓ كؤكشدةوة.
يياْ طوص ْ اقوتابييةكامناْ توُا اخى خؤيا  ُ سػت هة

ةوَهذةدةيّ هةسَِيطةى ػةبةُطى  بلةْ، بةآلَ ئةجماسةٓ 
اْ هة  يَِ ِسؤرةوة )ثةهلةصَيشِيِة( قوتابييةكاْ دٓا
بريؤكةكاُياُذا بلةْ و خةياَهلشدُياْ فشةوْا بلةْ هة 

سكَيؼاُةكاُياُذا، بةتايبةت طوصةسكشدْ بةُاو ُيطا
وُةسة ئةو بواسة بؤ قوتابييةكاْ   ٓ ؤطتاى ًا  ً طشوػت و ريِطةى دةوسوبةسيذا، بؤية هةطةس

َيت.  ياسى ػلاُةوةى تيؼلى ٓةسوةٓا بِشةخظيَِ صُا
خؤس هةِسَيطةى ئاوَيضةوة جاسَيلى تش بة بري قوتابييةكاْ 

ةوةو ئةطةس تاقيلشدُةوةيةكيؽ ب يَِ لةيت خشاث ٔب
ة  ةسوةٓا جاسَيلى تش بريؤكةى ثةهلةصَيِشِي  ٓ ُيية.
َيؼلى قوتابييةكاْ و داواياْ هَيبلة   ً خبةسةوة

ؤكاسى طةسٓةَهذْا و دةسكةوتِى ِسووُبلةُةوة هة  بريؤكةى دسوطتبووُى ئةَ دياسدةية باغ بلةْ وٓ 
ةًاْ ئةَ ِسةُطاُة بةطةس طشوػتذا داب ظتييةوة، ثاػآْ  طةيةكى صُا ةؾ بلةْ و ئةطةس ثؤهَيِى ِسوُا

َ ِسةُطاُة: ابَيت، هةسَِيطةى دابةػبووُى ِسةُطةكاُةوة، بؤ ئة  بلةْ خشاثُ 
يوى، ػني، طةوص، صةسد، ثشِتةقاَهى، طووس(  ئةَ دابةػبووُةؾ يةن . ػاياُى باطة،)وةُةوػةيى،ُ 

ّ. يةكةوهةدواى  اكشَي  ُ ةًاْبؤية،  ِسةُطةكاْ ثاؾ و ثَيؽ  ٓ ئةو ِسةُطاُة  ثَيويظتة قوتابييةكاْ
جاسَيلى دى دابةؾ بلةُةوة بةطةس ثَيلٔاتةى طشوػتذا. واتة بةٓؤى ِسةُطةكاُةوة ثَيلٔاتةكاُى 
ةسوةٓا   ٓ .ْ ْ، باَهِذةكا ْ، طوَهةكا يوةكا  ً ،ْ ْ، دسةختةكا ْ، وةن: ِسةُطى ػاخةكا طشوػت بزًَيش

ةطتى ثَيذةكةْ و ّ، ياْ ديتوياُة. بَي ضةُذيّ ػت، كة قوتابييةكآْ  ْ،دةيضُا ة طوًا  ؾٓةًوو ئةوُا
ْ. كةواتة  ذوو، كة قوتابى بة بةسجةطتةيى ديتوُى، ياْ دةطتى هَيذاو ة بابةتَيلى كاسيطةسو صِي دةِب
يت، كة كوسدطتاْ دةوَهةًةُذة بة كةسةطتةو مشةكى ثَيويظت، تا هَييةوة قوتابى  ثَيويظتة ئةوة بضُا

ةك ةبةطتى وُا  ً ةكاُى سِابشدثَى ئاػِا بلةيت بة ِسةُطةكاْ و صياتش هة وػى وة تَيبطات و وُا
 بريخبةيتةوة.
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 طةسُخ
ْ هةطةَي تَيلضِشرْا و تَيلةَهبووُى        ِسةُطة طةسةكييةكا

و هةٓةًاُلاتيؼذا دسةوػاُةوةى تيؼلى )طجى( يؽ 
دةسدةكةوَيت، بةآلَ ئةوة هةطةَي ياطاكاُى تَيلةَهلشدُى 

تيؼلة ِسةُطة ِسؤُى و ئاوييةكاُذا يةكِاطشَيتةوةو ئةو 
ى  ابَيت، بؤية هةكاتى بةسيةن كةوِت  ُ طجيية دسوطت
ذا تيؼلى طجيؽ  طوسصة تيؼلى خؤس هة بةسئةجنًا

ةكةدا دياسة. ةسوةن هة ويَِ َيت،ٓ  َ دةٓيَِ  بةسٓة
 

 بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤؾ
اوثؤي  ضاالكىُ 

ى ذة ةًاُلاتذا ثؤهيَِ  ٓ ؤطتا هةسَِيطةى )ئاوَيضة( وة ِسةُطةكاْ ػى دةكاتةوة، هة وت ِسةُطةكة ًًا
دةكةوَيتة طفتوطؤو ئةَ  ذا، ثاػاْ هةطةَي قوتابييةكاُئاوَيضةكةوة دةسضووةدةكات، كة هة 

ْ هَيذةكات: ةيا  ثشطياسُا
  ِسةُطةكاْ ػى دةكاتةوة؟ ئاوَيضةكةئايا 
 .ِسةُطة بِةِسةتييةكاْ بزًَيشة 
 .ِسةُطة ًاًِاوةُذييةكاْ بزًَيشة 
  ضيية؟ ‹‹ثةهلةصَيِشيِة››ٓؤكاسى دسوطتبووُى 

 

اطاُذُى ةكةوُ   يةكةى وُا
بشيتيية هةو ِسةُطاُةى بةٓؤى تيؼلى خؤسةوة دسوطتذةبَيت و ِسةُطةكاُى ثةهلةصَيشيِة )ػةبةُط(: 

يو‹‹ئاوَيضة››هةسَِيطةى  ةْ: ))وةُةوػةيى،ُ  ةِسةتى، كة ئةوُا ةوة بؤ ذةوت ِسةُطى ِب ى، ووة ػى دةِب
 .‹‹ػني، طةوص، صةسد، ثشِتةقاَهى، طووس

اوداسى ئيِطويضى ػيلشدُةوةى تيؼم )ِسةُطى ػةبةُط(:   ُ اى : دةَهَيت ‹‹ئيظراق ُيوتّ››صُا
طةسضاوةى تيؼلى طجى ِسؤرةو طوسصة ِسةُطَيلى جياواصو فشةجؤس هةخؤ دةطشَيت، بؤية ئةطةس ئةَ 

ّ، ئةوا دةبيِني تيؼلة طجييةكة ػى دةبَيتةوة بؤ ضةُذيّ ِسة ‹‹ئاوَيضة››تيؼلة طجيية بةس  ُطى بذةي
 جؤساوجؤس، كة هة ِسةُطى وةُةوػةييةوة دةطت ثَيذةكات، تا ِسةُطى طووس.
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ةَهذةطتَيت بة ػيلشدُةوةى تيؼى طجى ئاوَيضة:   ٓ بشيتيية هة ثاسضة ػوػةيةكى طَيطؤػةيى،
 ْ خؤسى بةسكةوتوو، ياْ )تيؼلى طَوؤث هة تاقيطة(دا بؤ ذةوت ِسةُطى ئاوَيضةيى، كة بة ػةبةُط، يا

ة   ُاطشاوة.ثةهلةصَيشِِي
 

 ثالُى فَيشكاسى
اُخ:  ةطوتِةوةى سِاطتةوخؤ/ئًا ةوةى سِاطتةوخؤ/ ئاسِاطتةكشدُى  وُا ةطوِت كاسى بةكؤًةَي. وُا
 .ثشطياس

ْ دةكات: ة ئاسِاطتةى قوتابييةكا ؤطتا ئةَ ثشطياسُا  ًًا
o كَى ثةهلةصَيِشيِةى هة ئامساُذا ديتووة؟ 
o هة ض وةسصَيلذا ثةهلةصَيِشيِة دةسدةكةوَيت؟ 
o  ِسةُطةكاُى ثةهلةصَيِشيِة ٓةًاْ ئةو ِسةُطاُةْ، كة طوسصةتيؼلى خؤس ئايا

 ٓةيةتى؟
o رًاسةى ِسةُطةكاُى ثةهلةصَيِشيِة بزًَيشة. يةن هةدواى يةن 
o ْصَيِشيِة جيابلةيتةوة؟هة كؤهلة ئايا دةتواُى ِسةُطة بِةِسةتى و ًاًِاوةُذييةكا 

 

َيتةوة بةسضاوو ؤطتا جاسَيلى دى ئاوَيضةكة دةٓيَِ ْ  ًًا تيؼلة طجييةكة ػى دةكاتةوة، ثاػا
ةياْ  ٌويذةس(َيلى بؤ دادةَُيت، دواتش ئةَ كاسُا ةس كؤًةَهةيةن )تي قوتابييةكاْ دةكات بة طَى كؤًةَهةوٓ 

 ثىَ دةطجَيشَيت:
ْ، ثاػاْ ثَيلٔاتةى كؤًةَهةى يةكةَ:   ةِسةتييةكاْ دياسى دةكة ِسةُطة ِب

ْ دةكةْ. اًِاوةُذيةكاُيؽ دةطتِيؼا  ِسةُطةً 
 

ْ، ثاػاْ كؤًةَهةى دووةَ:  ِاوةُذييةكاْ دياسى دةكة ًا  ً ِسةُطة
.ْ ْ دةكة ة دةطتِيؼا  ثَيلٔاتةكاُى ِسةُطةكاُى ثةهلةصَيِشِي

 

ة بةػَيوةيةكى ئةُذاصةيى كؤًةَهةى طَييةَ:  ِسةُطةكاُى ثةهلةصَيِشِي
 .ذةخةْلسَِي

ٌويذةكاْ›هة كؤتاييذا  ْ طفتوطؤى  ‹تي ْ دةخةُة ِسوو، ثاػا  هةطةس دةكةْ.بابةتةكةيا
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 فَيشكاسى طةسضاوةى
يطاسكَيؼاْ، قةَهةَ ِسةطاغ، كةسةطتةو ثَيذاويظتيية طةسةتاييةكاْ:   ُ كاستؤُى طجى، كاغةصى

ةى بةطةسضوو.ئةكشيويم، ِسةُطى ئاوى،   ثاطتيى، فَوضةى ئاوى، سِاطتةو ثِشطاي، ِسؤرًُا
ئاوَيضة، كاستؤَُيلى طجى، تا ئةو ِسةُطاُةى هَيبذةيّ، ٓؤكاسى ِسووُلاسى: 

ةى ِسووُلاسى، كَوَيؼةى جؤساوجؤس، كة هة ئاوَيضةكةوة دةسدةضَيت،  ويَِ
ْ، ضةُذ  وطشاو  ُ ، داتاػؤ، طؤظاسو كتَيب، كةهةباسةى ِسةُطةوة فيٍو

ة. ةيةكى كؤهلةصَيِشِي  ويَِ
 

 بِشطةى جَيبةجَيلشدْ
 ضاالكى

ةيى:  ْ و كاسًا اًِاوةُذييةكاْ.كَيؼا ةِسةتى وً   سَِيلخظتِى ِسةُطة ِب
ِاوةُذييةكاْ  ًا  ً ةِسةتى و وُةسيياُةى ِسةُطة ِب  ٓ كَيؼاْ و ِسَيلخظتِى

ةِسةًةكى بةَ ػَيوةية:  بةػَيوةيةكىٓ 
 قوتابييةكاْ كةسةطتةو ِسةُطةكاُياْ ئاًادة بلةْ.  -1
 بةثَيى ثَيويظت ِسةُطة داواكشاوةكاْ هةطةس ثاهَيتةكة ِسؤبلةْ. -2
 تَيلةَهبلةْ. ِسةُطةكاْبة فَوضة  قوتابييةكاْ بةػَيوةيةكى ٓةِسةًةكى  -3
هة باكطِشاوُذى كاسةكةدا بة ئاو ِسةُطةكة كاَهرت  -4

بلشَيتةوة، تا ثوةى ِسةُطى دةسبلات و 
هةٓةًاُلاتيؼذا ٓاوطةُطى ِسةُطى دسوطت 

 بلات و ثاُتاييةكى صؤس ثِش بلاتةوة.
تةوة، ثاػاْ هَيطةِسَى، تا ِسةُطةكاْ وػم دةبَي -5

بة ثاطتيى جاسَيلى تش بةو ػوَيِةى ذةصى 
 ثَيذةكةيت ثَيياُذا بضؤوةو جواُرتياْ بلة.

ِسةضاوى ثاكوخاوَيِى ػوَيِلاسو كاسة   -6
 ٓوُةسييةكة بلة.
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 ٓةَهظةُطاُذْ
اُخ:   تَيبيِيلشدْ.ئًا

ةَهظةُطاُذْ:  شاصىٓ   خؼتةى تَيبيِيلشدْ.ئًا
ى فَيشكاسى:   ئةجنًا

، كة تيؼلى طجى خؤس ػى دةبَيتةوة بؤ ذةوت ئةوة دةبّقوتابييةكاْ فَيشى  -
 ِسةُطى ئاوَيضةيى )كؤهلةصَيِشيِة(.

قوتابييةكاْ ئةوة فَيشدةبّ، كة هة ِسَيطةى كؤهلةصَيِشيِةوة ِسةُطة بِةِسةتى و  -
 ًاًِاوةُذييةكاْ دسوطت دةبّ.

 

 رًاسة
 

ارةكاُى جَيبةجَيلشدْ  ُشخاُذْ ئًا
 ُةخَيش بةَهَى

َيت  1 ضؤْ تيؼلى خؤس ػي دةبَيتةوة هة سَِيطةى دةصُا
 ئاوَيضةوةو ثاػاْ ذةوت ِسةُط دسوطت دةكات.

  

ْ هة ئاوَيضةوة دةسدةضّ. 2 ةِسةتييةكا    ِسةُطة ِب
ْ هة ئاوَيضةوة دةسدةضّ. 3 اًِاوةُذييةكا    ِسةُطةً 
   ثؼت بةخؤى دةبةطتَيت هة كاتى كاسكشدُذا. 4
ْ بةػَيوةيةكى سِاطت و  5 َيت.ِسةُطةكا    دسوطت بةكاسدةٓيَِ
   ِسةضاوى ياطاكاُى ئاطايؽ و خؤثاسَيضى دةكات. 6

 
:  هَيلبةطنت و هَيلطشَيذْا

وُةسى  ٓ ى يطاسكَيؼاْ و دةسبشِِي  ُ ؤطتا دةطةسَِيتةوة بؤ تةوةسى ضواسةَ هة بابةتى دياسدةى  ،ًًا
ؤى  ةِسةتى. ئةَ باطلشدُة دةبَيتةٓ  وُةس بؤ ثؤىل ضواسةًى ِب جياواصى ِسةُطى هة كتَيبى ثةسوةسدةىٓ 

اُةوة هة يةن كاتذا. وُةسييةكاُى قوتابييةكاْ و بريٓيَِ ياسييةٓ  ٓةسوةٓا هَيلبةطتِى  ثتةوكشدُى صُا
ةى تاصةوة. ْ بة وُا ةى كؤ  وُا

   
 
 



76

 

 67 
 

 ًةُذكشدْ و ضاسةكشدْضاالكى بةًةبةطتى دةوَهة
 ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ: 

ةخؼةطاصيياُة جَيبةجَيبلةْ:  َُ ْ بلة، تا يةكَيم هة  داوا هة قوتابييةكا
 دميةُى دةسكةوتِى ثةهلةصَيِشيِة هة وةسصى صطتاُذا. -
 باكطِشاوُذَيلى ِسةُطاوِسةُط بلَيؼة بؤ كؤهلةصَيِشيِة. -
ُيطاسَيلى ِسةُطاوِسةُط بلَيؼة  -

بةوًةسجةى وَيِةى كؤهلةصَيِشيِةى 
 تَيذابَيت.

ُةخؼوُيطاسَيم بلَيؼة بة ِسةُطى  -
 كؤهلةصَيِشيِة.

 ضاالكى بةًةبةطتى ضاسةكشدْ:
ًِذاَهةكاْ ِسابظجَيشة، تا طَوؤثى ٓاتوضؤ بلَيؼّ و َٓيٌاكاُى ِسووداُى ٓاتوضؤ  -

َيٌاو ثابةُذُةبووْ بة ٓووداوةكاُيؽ دةطتِيؼاْ بلةْ، وةبلَيؼّ و ٓؤكاسى ِس
 كاسبَٔيِة.ةياطاكاُى ٓاتوضؤوة، ِسةُطى كؤهلةصَيِشيِة ب

ى طةػتوطوصاسى هة كوسدطتاُذا ُةخؼةطاصى بؤ ثِشوثاطةُذةكشدُى ُاوضةيةك -
 بة بةكاسَٓيِاُى ِسةُطى كؤهلةصَيِشيِة. بلة
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 دووةَواُةى 
ذُةوةدا  ْ هة سِاصُا ا يَِ ةخؼةطاصى و دٓا  تةوةس:ُ 

ةًاكاُى  َيوْا ُةخؼبابةت: ِب  (.ػَيوةكاْةطاصى )ثةيوةُذىُ 
ة:  ضيم )ثؤطتةسةكاُى طةػتوطوصاسى(.وُا  دووسوُ 

ة 2كاتى دياسيلشاو:   وُا
  

ةيةطوودة بةدةطت  ٔاتووةكاُى ئةَ وُا
ياسييةكاْ  طوودة صُا

ْ دةكةْ. ْ ػَيوةكا َيوا ةطت بة ثةيوةُذىُ   ْٓ  قوتابييةكا
 

ةييةكاْ  طوودة كاسًا
ةخؼةطاصى بؤ  ُْ ْ دةدةْ. قوتابييةكا ْ و طشُطيؽ بة ػَيوةكا  ثؤطتةسةكاُى طةػتوطوصاس دةكة

 

ييةكاْ  طوودة ويزدُا
ْ طةػة دةكات. ْ و وسدبيِييا ةطتى تَيبيِيلشد  ْٓ  قوتابييةكا

 

ظتة ثَيؼةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 فَيشكشدُى ثَيؼوةخت

ة: َ ثشطياسُا ْ دةدات بة ا  ْٓ ؤطتا قوتابييةكا  ًًا
o  ثاسضةيةكى دووسو ُضيم بَٔيِةوة، كة هة طشوػتذا بّ.منووُةى ضةُذ ػَيوةو 
o .جياواصى بلة هة َُيواْ قةباسةى ػَيوة دووسو ُضيلةكاُى ُاو طشوػت 
o ضؤْ قةباسةى تاوةسى تةهةفؤْ و دسةختةكاُى كةًةس ػةقاًةكة دةبيِيت؟ 
o  هة كاتى بيِيِذا ضؤْ ٓاوتايى َُيواْ تاوةسو دسةختة دووسو ُضيلةكاْ دةكةيت؟ 

 

 خؤئاًادةكشدْ بِشطةى
ؤطتا ئةوة بؤ قوتابييةكاْ ِسووْ دةكاتةوة، كة طةسجنذْا هة طشوػت و وسدبيِى هة تَيبيِيلشدْ و  ًًا
ةطتى بيِني، ضوُلة ئةوة ضاوة  ٓاوتاييةكْا هة يةن كاتذا صؤس طشُطّ بؤٓ  َيوْا ػَيوةو   ُ ذْ هة طوجنُا

ةطتى بيِني ػتة دووسو ػتةكْا هَيلحيادةكاتةوة و خاَهى جياكاسو هَيلضوو دةطتِيؼاْ  ٓآ  ةسوة دةكات.ٓ 
ْ دةدات. ْ بة طةوسة ثيؼا ضيلةكا ْ بة بضوون وُ  ْ دياسى دةكات و دووسةكا  ُضيلةكا
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ةتا دوستشّب بضووكرتدةّب و هة ئاطتى   ضيلرتّب ِسووُرتو طةوسةتش دةسدةكةوْ وٓ  واتة، تا ػتةكاُْ 
َ كشداسةؾ دةَهَيني  ّ. بة ْ دةب  .‹‹خاَهى وُبووْ››بيِني و

 
 
 

ْ بة طةوسةيى  ضيلةكا قوتابييةكة ػَيوةُ 
 دةكَيؼَيت.

 
 

 
 
 

ْ ثَيلةوة  ضيلةكا قوتابييةكة ػَيوة دووسوُ 
 دةكَيؼَيت.

 
 
 
 
سو ووَهيذاوة ػَيوة دوةقوتابييةكةٓ  

بلات هةُاو  ُضيلةكاْ بة ِسووُى دياسي
 تابوؤكةدا.
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ياسيياُةى ث ةًوو تَيبيِى و طةسُخ و صُا ؤطتا ًاًؤطتاو قوتابى بيضاَُّيويظتة ثاؾ ئةوٓ  ًا ، ئةواً 
ّ، بة ِسةضاوكشدُى  ْ، ياْ بلَيؼ داوا هة قوتابييةكاْ دةكات، تا ثؤطتةسى طةػتوطوصاسى دسوطت بلة

ضيلى ػَيوة بيِشاوةكاْ  ُ اوضة  دووسى و  ُ ْ، ياْ َيزووييةكا  ً اوضة  ُ و دياسيلشدُى
.ْ  طةػتوطوصاسييةكاُى كوسدطتا

ّ هة صاخؤثؤطتةسَيلى طةػتوطوصاسى هة ك اوضةيةكى دَيشي ْ، كةُ  ْ دةدات. وسدطتا  ثيؼا
 

ْ، كة  ثؤطتةسَيلى طةػتوطوصاسى هة كوسدطتا
ْ ثيؼاْ  ُاوضةيةكى طةػتوطوصاسى هة كوسدطتا

 دةدات.
 

 بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤؾ
اوضة         ُ ى ٓاُى قوتابييةكاْ بذة طةسدُا

َيزووييةكاُى كوسدطتاْ بلةْ  طةػتوطوصاسيي وً 
َيوْا ػَيوةو ػتةكاْ بلةْ. و تَيبيِى  اوتايىُ  وٓ 

ضيلةكاْ بلةْ و   ُ ٓةسوةٓا تَيبيِى ػَيوة دووسو
 طةسُخ خبةُة طةس ػتةكاُى دةوسوبةسياْ.
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اطاُذُى ةكةوُ   يةكةى وُا
َيوْا ػَيوةو ثاسضةكاْ هةطةَي يةكرتيذا، بةًة: (ٓاوتايىٓاوسَِيزةيى ) طتى بةبشيتيية هة طوجناُذُىُ 

بةخؼني بة بيِةس.   ضَيزبةخؼني و ئاسًا
ضيم:  ضيلاُةى بةسضاو، كة قةباسةياْ ِسووُرتو طةوسةتش دةسدةكةوْ، دووسوُ  ُضيم، بشيتيية هةو ػَيوةُ 

َ دووس، بشيتيية هة ْ هةبةسضاوو  وبةآل ةى دووس ْ دةسدةكةوْ.ػَيوُا اِسوو ْ بضوون وُ   قةباسةيا
 

 ثالُى فَيشكاسى
اُخ:  ةطوئًا ةوةى سِاطتةوخؤ/ ثالُى وُا ةطوِت ْ. ثالُى وُا ةوةى سِاطتةوخؤ/ ثشطياسكشد ِت

ة/ ػيلشدُةوة.  بريكشدُةوةى ِسةخِةطشُا
 

ْ دةكات: ة ئاسِاطتةى قوتابييةكا ؤطتا ئةَ ثشطياسُا  ًًا
 َى.ٓةُذَيم هة ػوَيِة طةػتوطوصاسييةكاُى كوسدطتاْ بَو 
 ئايا طةسداُى ئةو ػوَيِاُةت كشدووة؟ 
  ٓةوهَيشى ديتووة؟كَى قةآلى دَيشيِى 
 واتاى ُةخؼةطاصى ٓوُةسى ضيية؟ 
 ئايا ُةخؼةطاصى ٓيض كاسيطةسى هةطةس بشةوداُى طةػتوطوصاسى ٓةية؟ 
 هة قةباسةو وسدةكاسى و ِسةُطذا. هة َُيواْ ػَيوة دووسو ُضيلةكاْ جياواصى بلة 

 

    
ةكاُى كوسدطتاْ ثيؼ اوضة طةػتوطوصاسى و دَيشِي  ُ ةى ؤطتا كؤًةَهَيم ويَِ ْ ًًا اُى قوتابييةكا

ياسى بةدةدات، بةًة ةًاُلاتيؼذا صُا اوضاُةى كوسدطتاْ و هةٓ  ى ئةَُ  طتى طةػةثَيذْا و بشةودُا
ةًاُلاتيؼذا  ى ال دسوطت دةبَيت و طةػة دةكات و هةٓ  ةطتى بةخؤصُا ُوَى بة قوتابييةكة دةدات وٓ 

 ٓ ةطت ثَيذةكات و هةطةس ػتةكاْ دةوةطتَيت و  ٓ ضيلى بة وسدى  ُ ةسوا بة ئاطاُى دووسى و
ابَي  ت.بةطةسياُذا ِسةتُ 
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 طةسضاوةى فَيشكاسى
ْ، قةَهة كةسةطتةو ثَيذاويظتيية طةسةتاييةكاْ: يطاسكَيؼا  ُ ِسةطاغ،  َدةفتةسى وَيِة، كاغةصى

ْ ئةكشيويم(.  قةَهةًِشةُطى داس، ثاطتيى، ِسةُطى ئاوى )وػم، يا
ضيلى ثيؼاْ بذات، منايؼى ٓؤكاسى ِسووُلاسى:  وَيِةو ػَيوةى ِسووُلاسى، كة بريؤكةى دووسى وُ 

ْ، منايؼى ثؤطتةسو  اوضة طةػتوطوصاسييةكاُى كوسدطتا ىُ  ى ِسووُلاسى هة باسةى ثيؼاُذُا فيٌو
 ،ْ اوضة طةػتوطوصاسييةكاُى كوسدطتا ةىُ  وُةسى منايؼى ويَِ  .قوتابييةكاْجَيبةجَيلشاوى كاسىٓ 

 

 لشدْبِشطةى جَيبةجَي
 :1ضاالكى 

ةيى:  َ دةدةْ.كاسًا ْ ئةجنا ّ هة كوسدطتا اوضةيةكى دَيشي وُةسى بؤُ  ةخؼةطاصىٓ   كاسَيلىُ 
ةخؼةطاصييةكىقوتابييةكاْ  ى كوسدطتاْ  ثَيلٔاتةوُ  اوضةيةكى دَيشِي ، ئةجنَا دةدةْطاكاس بؤُ 

ةسجةى بة  ً وُةسييةكةو  ٓ اوسَِيزةيى( هة داهة كاسة اوتايى ٓ)  ٓ َُيوْا ػَيوة  ِسةضاوكشدُى طشُطى
 بلةْ.طةوسةو بضووكةكاُذا 

 :2ضاالكى 
ةيى:  وُةسى كاسًا ةخؼةطاصىٓ  ْ و ثَيلٔاتة طةسةكييةكة صةق دةكةُةوة.كاسَيلىُ  َ دةدة  ئةجنا

ةخؼةطاصى ةسجةى ػَيوة طةسةكييةكة صةق بلشَيتةوةو هة ٓوُةسى جَيبةجَيلشدُى كاسَيلىُ  ، بةوً 
 .ْ ة ةى هة دةوسوبةسيذآ   ٓةًاُلاتيؼذا جياواصى ثَيبلشَيت هةطةيَ ئةو ػَيوُا

  
 هَيلبةطنت و ثَيلطشتّ

اُا بؤ  ْ، ئةوا بؤ جاسَيلى دىٓ  َيت بؤ بةَٓيضكشدْ و ثتةوكشدُى بريؤكةى قوتابييةكا ؤطتا دةتوُا ًًا
ةى طَييةَ هة تةوةس وُةس بؤ ثؤىل دووةًى وُا يََولاسى هة )ثةسوةسدةىٓ   ٓ وُةسى بة ىٓ  ى دةسبِشِي

ةِسةتى(( بةسَيت و ةيةوة. ِب ظتة  هَيلى ببةطتَيتةوة بةَ وُا ةًاُلاتيؼذا دةطتةوارةو توُا  ٓ هة
ةيةدا هَيلياُطشَيبذات و  َيتةوةو هةطةَي ئةَ وُا يَِ هةثَيؼيِةكاْ جاسَيلى دى بةبري قوتابييةكاْ ٔب

 ةطتَيت.ثَيلياُبب
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 ٓةَهظةُطاُذْ
اُخ:  ْ دةبةطتَيت.ئًا ْ ثؼت بة ئاطتى جَيبةجَيلشد  ٓةَهظةُطاُذ

ةَهظةُطاُذْ:  شاصىٓ  شخاُذْ.ئًا  خؼتةىُ 
ى فَيشكاسى:  اوضة ئةجنًا  ُ َيزوويى و دَيشيّ و  ً ةخؼةطاصى بؤ ػَيوةو ثَيلٔاتة  ُ قوتابييةكاْ

ةسوةٓا ِسةضاوى  ْ وٓ  ْ دةكة َيوْا ػَيوة بضوون و طةوسةكاُذا دةكةْ. ٓاوسَِيزةيىطةػتوطوصاسةكا  هةُ 
ْ هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا رًاسة ةكاُى تَيبيِيلشد  بةدةطٌةْ ٓةُذَيلحاس ٓةًيؼة ثَيوُا

ٍ ثَيية. 1     ٓةًيؼة ِسةُط و قةَهةً
ْ و ِسةُطلشدْ. 2 ادةْ بؤ ُيطاسكَيؼا     قةَهةًِشةُطةكامن ئًا
َ بةثَيى  3 ضيم دةكة     داواكاسى.طوصاسػت هة دووسوُ 
ْ ثاسضةو ػَيوةكاُذا. 4 َيوا ٍ هةُ      ٓاوتايى بةكاسدةٓيَِ
ٍ بؤ ػَيوةكاْ. 5     ِسةُطة دسوطتةكاْ بةكاسدةٓيَِ
َ هةكاتى كاسكشدُذا. 6     ِسةضاوى ثاكوخاوَيِى دةكة
ؤطتا وةسدةطشَ. 7 ًا     طوود هة تَيبيِى و طةسجنةكاُىً 
    جَيبةجَيلشدْ.كاتى دياسيلشاو طوجناوة بؤ  8

 
 

 ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ و ضاسةكشدْ
وُةسى بؤ ضةُذ ضاالكى بةًةطتى ضاسةكشدْ:  ةخؼةطاصىٓ  ؤطتا قوتابييةكاْ سِادةطجَيشَيت، تاُ  ًًا

ّ، بة ِسةضاوكشدُى  اوضة طشوػتييةكاْ بلَيؼ َيوْا ػَيوةكاُذا  ٓاوسَِيزةيىدميةَُيلى طاكاسىُ  هةُ 
ْ بة طةػتوطوصاس.  بةًةبةطتى بشةوثَيذا
وُةسى و ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ:  ؤطتا قوتابييةكاْ سِادةطجَيشَيت، تا تابوؤيةكىٓ  ًًا

اوضة طةػتوطوصاسييةكاْ هة ػَيوةى ديواسبةُذى هةطةس ديواسى قوتاخباُةكةياْ بلَيؼّ،  دميةَُيلىُ 
او ضيم(. بة ِسةضاوكشدُىٓ  وطني و ػَيوةكاُذا، بةتايبةت )دووسوُ   ُْ َيوا  سَِيزةيى هةُ 
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 طَييةَواُةى 
ذُةوةدا  ْ هة سِاصُا ا يَِ ةخؼةطاصى و دٓا  تةوةس:ُ 

ةً ةخؼةطاصى )بابةت: ِب  (.سخظتِى ِسووطةدةاكاُىُ 
ة:   دةسخظتِى ِسووطة هة سَِيطةى ِسةُط و هلاُذُةوة )كؤالد(.وُا

ة 2كاتى دياسيلشاو:   وُا
 

ةيةطوودة بةدةطت  ٔاتووةكاُى ئةَ وُا
 

ياسييةكاْ  طوودة صُا
ْ كةسةطتةى  اطيِى ِسووطةى جياواص دةبَيت هة سَِيطةى ِسةُط، يا ْ بةُ  ْ ئاػِايةتييا قوتابييةكا

ْ )كؤالد(.  جياواصى وةن: هلاُذ
 

ةييةكاْ   طوودة كاسًا
وُةسى طاكاس  ةخؼةطاصىٓ   ُْ ْ هة سَِيطةى قوتابييةكا ْ كةسةطتةى جياواصى جَيبةجَيذةكة ِسةُط، يا

ْ )كؤالد(.  بةكاسٓاتووى وةن: هلاُذ
 

ييةكاْ  طوودة ويزدُا
. ْ دةصاُّ اوسَِيلاُيا ْ وٓ   قوتابييةكاْ بةٓاى كاسى خؤيا

 
 

ظتة ثَيؼةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 فَيشكشدُى ثَيؼوةخت

ْ دةكات: ة ئاسِاطتةى قوتابييةكا ؤطتا ئةَ ثشطياسُا  ًًا
o  ُياْ ٓةبَيت.وِسووطةى صبشَ ثَى بَوَى، كة هة طشوػتذا بوضةُذ منووُةيةكى 
o .جياواصى هة َُيواْ جووبةسطى صطتاُةو ٓاويِةدا بلة هةِسووى ِسووطةوة 
o .جياواصى بلة هة َُيواْ ِسووطة بيِشاوو دةطتوَيذساوةكاُذا 
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 بِشطةى خؤئاًادةكشدْ
ةكؤُةكاُى ثؤىل ضواسةَ بةبري قوتابي       ؤطتاية وُا ًا َيتةوة، كة باغ هة ِسووطة ئةكىً  يَِ يةكاْ ٔب

اُةوةية دةضَيتة خضًةتى  ذوويةتى. واتة ئةَ بةبريٓيَِ جياواصةكاْ دةكات و بة ػَيوةيةكى وسد خويَِ
ياسييةكاْ الى قوتابى بةَٓيضو ضةطجاو دةكات، ئةًةؾ خضًةتَيلى  ظتى صُا ةكةًاُةوةو توُا وُا

اطيِةو  ُ ْ. كةواتة ةكةًا اُةوةى ِسووطة جياواصةكاْ هةُاو طةوسة دةطةيةَُيت بة وُا ةو بةبريٓيَِ
ياسييةكاُى قوتابى دسوطت  ذاطشوػتى كوسدطتاُ صؤس طشُطةو كاسيطةسى سِاطتةوخؤ هةطةس صُا

ة بة كةسةطتةو مشةكى جياواص دةكات اًؤطتا ئةَ ِسووطة جياواصُا ، جا هةٓةًووياْ طشُطرت ئةوةيةً 
َى ه ضيلةوة قوتابييةكاْ بةكاسى بة قوتابييةكاْ دسوطت بلات و بياْ طاصيَِ ة كشداسييةكةداو هةُ  ة وُا

ةسيةكةياْ ِسووطةى  ةًوو ئةو كةسةطتةو مشةكاُةدا، كةٓ   ٓ َيوْا ةسوةٓا جياواصى كشدْ هةُ   ٓ.ّ يَِ ٔب
 ،ْ ْ، ئارةَهةكا او طشوػت، ِسةُطى باَهِذةكا  ُ ةية. بؤ منووُة: ػتةكاُى  ٓ تايبةت بةخؤياْ

ة وثةثو ةسيةكَيم هةوُا ْ، كةٓ  ةسَ و طشِ، كة هةكا ةية، وةن خاَهةكوتى،ُ  ِسووطةى ِسةُطى جياواصييآْ 
ةخؼوُيطاسى تايبةت بةخؤياْ بة جةطتةياُةوةية، بؤية دةبَيت  ٓةسيةكةياْ بةجؤسَيم هة جؤسةكاُْ 
ؤطتا ئةوة بؤ قوتابييةكاْ ِسووْ بلاتةوة، كة ئةو ِسووطةيةى بة ثاطتيى دةكَيؼشَيت جياواصة هةو  ًًا

ةسيةكةياْ ِسووطةى ِسةطياْ جياواصة. واتة ؼبة ِسةُطى ئاوى دةكَي ِسووطةيةى، كة  ٓ شَيت، ضوُلة
ةًاْ  ةًوو كةسةطتةو مشةكةكآْ  ِسووطةى ثاطتيوةكة صبش تشة هة ِسووطةى ِسةُطة ئاوييةكة، ئةوة بؤٓ 

َيوْا ػتةكاُذ  ُ ةية هة ِسووى ِسووطةييةوة هة ا. ياطا دةياُطشَيتةوة. كةواتة هَيلضووْ و جياواصىٓ 
يني هة سَِيطةى  اًؤطتا ئةوة بؤ قوتابييةكاُيؽ ِسووْ بلاتةوة، كة ئَيٌة دةتوُا ٓةسوةٓا ثَيويظتةً 
َ، صبش، ِسةق، هوغ... ئةوة جؤسى  ةس ّ، وةن: ِسووطةىُ  ِسةُطةكاُةوة جؤسى ِسووطةكة دياسى بلةي

 ِسةُطةكةية ِسووطةكة دياسى دةكات.
ةُذى  وُةًس تابوؤى خامنةٓ 

ُان ع  ةصيض(.كوسد )ِسوو
 
 

 تابوؤى                                
ةُذى كوسد                       ٓوُةًس

ًيى(.                   ى جة  )قةسُة
ةسدوو تابوؤكة صبشة، ئةًةؾ هةسَِيطةى ئةو ك ِاوة.ةِسووطةىٓ  َٓي  ْ ةُذ بةكاسيا وُةًس ةسدووٓ  ةوةية، كةٓ  طُا  سةطتةو ِسُة
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اوثؤياض  الكىُ 
ني بؤ  ني، دةتوُا يَِ دسوطتلشدُى ِسووطةى جياواص ضةُذيّ كةسةطتةى خاوى جؤساوجؤس بةكاسٔب

ْ بة هلاُذْ.  بةتايبةت هة ِسَيطةى كاسكشد
ْ بة كؤًةَهة/ فَيشبوػَيواصى جَيبةجَيلشدْ:  ةسةوةصى.وكاسكشد  ُى كاسىٓ 
ةى بةطةسضوو، طؤظاس، طةسضاوةى فَيشكاسى:  ػوػة، قوًاؾ، طوُيية، ثالطتيم، كاُضا، ِسؤرًُا

ادة، ِسةُطى ئاوى )ئةكشيويم(، فَوضة، ثاهَي ذُةوةى ئًا ٍ، ضةُذيّ ػَيوةى سِاصُا يَو  ٓ،ْ ت، خوسى، كاستؤ
 ، كاغةصى ِسةُطاوِسةُطى هةصطة.قاثَيلى قوَي

 
 

 ،ْ وُةسى قوتابييا دووكاسىٓ 
كة كةسةطتةو مشةكى 

اوة بؤ  ْ بةكاسٓيَِ جياواصيا
دةسخظتِى ِسووطةى جياواص 

وُةسى هة سَِيطةى كاسَي لىٓ 
هلاُذُةوة )كؤالد(. بريؤكةى 

جياواص و دةسخظتِى 
 جؤساوجؤس.

 
اُى كاغةصى ِسةُطاوِسةُطى هةصطةى   الطتيلىبةكاسٓيَِ

وُةسى   ٓ ةُذَيم ػَيوةى  ٓ بؤ دسوطتلشدُى
جؤساوجؤس، بةًةبةطتى دةسخظتِى ضةُذ 

 ِسووطةيةكى جياواص.
 

ًاْ هة قوتابى كاتَيم هة تاقيلشدُةوةى يةكةًذا ئةصًووْ  وةسدةطشَيت، ئةوا بَيطو
َيت ضى دةكات و ضؤْ دةكات؟  ٓاتوويذا طوود وةسدةطشَيت و دةصُا ى دا كاسةكُا
َيت، تا ِسووطةى  يَِ وَى بةكاسٔب ةوَهذةدات كةسةطتةو مشةكى جياواصتشوُ  بؤيةٓ 

َ تابوؤية. وُةسييةكةيذا، وةن ئة  جياواص دةسخبات هة كاسةٓ 
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اطاُذُى ةكةوُ   يةكةى وُا
وُةسيياُةى بةكاسٓاتووْ هة طةس ِسووى تابوؤكة ِسووطة:  طوصاسػتلشدُةكة بشيتيية هةو تايبةمتةُذييةٓ 

ةوة، كة  ةطتى بيِني و دةطتوَيذُا  ٓ ةطتجَيلشدُى هةسَِيطةى  ٓ وُةسييةكةو  ٓ بؤ دةسخظتِى بابةتة
وُةسييةكة. ّ هة ثَيلٔاتةى كاسةٓ  ةؾ يةكَيل  ئةوُا

ةِسةتذا وػةيةكى )هلاُذْ )كؤالد(:  فةِسةُظى( ية، بة واتاى بشِيّ و ثاسضة ثاسضةكشدُى كاغةصو هة ِب
اُى كةسةطتةى جياواص، بةًة طتى دةسخظتِى ِسووطةى بةثاػاْ هلاُذُى هةطةسيةن، بة بةكاسٓيَِ

وُةسييةكة.  ػَيوة جياواصةكاُى كاسةٓ 
ةكةدا، : (*)ِسووطة بيِةوةسيةكاْ ةى بيِشاوو بةسجةطتةْ هة ويَِ هة  طةسةسِاىبشيتيية هةو ػَيوُا

ةكةدا ةطتى ثَيذةكشَيت. ويَِ ةسًة، ئةوةؾ هةسَِيطةى بيِةوةسةوةٓ   ِسووطةكةىُ 
ةَهتؤقوي هة ِسوطتييةكاْ: ةِسووطةٓ  ضًى وٓ  كةيذا. واتة وطةبشيتيية هة جؤساوجؤسى هة بةسصى وُ 

ةوة ِسووطةى ػَيوةكة دياسي بلةيّ. ني بةٓؤى دةطتوَيذُا  دةتوُا
 

 ثالُى فَيشكاسى
اُخ:  ْ هةسَِيطةى ضاالكييةوة.ئًا  فَيشبوو

ْ طاصدةكات، بؤ منووُة: ؤطتا ضاالكييةن هة ػَيوةى ثشطياسكشد  ًًا
 ًةبةطت هة ِسووطة ضيية؟ 
 .ضةُذ منووُةيةكٍ هة ِسووطةى كةسةطتةى جياواص ثَى بَوَى 
  ئايا جياواصى ٓةطت ثَيذةكةيت هة َُيواْ ِسووطةى ُةسَ و صبشدا؟ منووُةيةكٍ هة

 بَوَى.طشوػتذا ثَى 
  ،ئايا ٓيض جياواصييةن ٓةية هة َُيواْ ِسووطةى تابوؤيةكى كَيؼشاو بة ثاطتيى

 هةطةَي تابوؤيةكى كَيؼشاو بة ِسةُطى ئاوى؟
  بة ِسَيطةى هلاُذْ )كؤالد(.  ةُذيّ ِسووطةى جياواص دسوطت بلةيّض دةتواُنيئايا 
 واتاى هلاُذْ )كؤالد( ضيية؟ 

شاوة. ‹‹املالمس البصرية››ةوارةية هةبشى ِسووطةى بيِةوةسيةكاْ: ئةَ دةطت(*) ى عةسةبى دُا
ؤطتا  ةدااصاس››هة كتَيبى  ‹‹طعوود حمةًةدةً››ًًا  ‹‹البصري››ثَيى واية  ‹‹وةطاصى ثَيوُا

بةس وػةى ئيِطويضى  ـة‹‹بيِةوةس››كوسدييةكةى   Optic››››و عةسةبى و كوسديةكةؾ هة بةسُا
شاوة.  بةكاسٓيَِ
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ؤطتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات طةيشَيلى طشوػت و دةوسوبةسياْ بلةْ، ثاػاْ ثؼت بة  ًًا
بيِيِى خؤياْ ببةطنت و يادى ػتةكاُى سِابشدوو بلةُةوة، كة هة سِابشدوودا بيِيوياُة و بؤ جاسَيلى 

 .ْ  تش بئَيِِةوة بةسضاوى خؤيا
ةسكؤًةَهةيةكيؽ  ؤطتا قوتابييةكاْ دةكاتة ضةُذ كؤًةَهةيةن وٓ  ٌويذةسَيلى بؤ دادةَُيت.ًًا ٓةس  تي

 ْ ْ، يا ةَهذةبزَيشَيت، تا دسوطتى بلات، ياْ بيلَيؼَيت بة سَِيطةى هلاُذ  ٓ كؤًةَهةيةن ِسووطةيةن
يؼتيٌ ةكة طوصاسػت هة بؤُةيةكىُ  ةسجةى ويَِ اُى كوسدطتاْ ثاطتيى، ياْ بؤيةى ئاوى، بةآلَ بةوً 

اوضةيةكى طةػتياسى كوسدطتاْ ثيؼاْ بذات. دواتش تابوؤ كَيؼشاوةكاْ هة ِسَيطةى   ُ بلات، ياْ
ٌويذةسةكةوة. ْ هة ِسَيطةى تي ْ طفتوطؤى هةطةس دةكة  كؤًةَهةكةوة منايؽ دةكشَيت و ثاػا

 
وُةسًةُذى كوسد ُ) تابوؤى ٍ(خامنةٓ  . اص ذةكي

و دوو كاسى كشدووةدوو ػَيوةى جياواص بة 
اوة هة سةكة طتةى جياواصيؼى بةكاسٓيَِ

و ِسووطةى ةت، كةسةطتة، ػَيوة(دا ، جياواص هة )بابذايتابوؤكاُ
ْ ٓةسدوو تابوؤكةؾ جياواصْ ) َ(.ةُئةوى تشيؽ صبش و يةكيا  س
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 طةسضاوةى فَيشكاسى
ئاوى، فَوضة، كاغةصى ِسةُطاوِسةُط، قةَهةَ ِسةطاغ و ِسةُطى  كةسةطتةو ثَيذاويظتيية طةسةتاييةكاْ:

ةخؼلشاو، طةآلى دسةخت، كةسةطتةو  ثاطتيى، قةَهةًِشةُطى داس، قوًاؾ، كاُضاى جياواص، ػوػةىُ 
 مشةكى جياواص.

ةى ِسووطة جياواصى طشوػتى، تابوؤى ٓؤكاسى ِسووُلاسى:  ةى جؤساوجؤسى ِسووطة جياواص، ويَِ ويَِ
ادةكئةو قوتابيياُةى هة سِابشدوودا كَيؼاوياُة،  تاسى تابوؤى ئًا شاوى هلاو )كؤالد(، فيوٌى ديلؤًيَِ

 باغ هةطةس ِسووطةى جياواص بلات.
 

 ِسةطةصةكاُى جَيبةجَيلشدْ
 ضاالكى

ةيى:  اوضةكةى خؤت.كاسًا  ُةخؼةكَيؼاُى ثؤطتةسَيلى طةػتوطوصاسى بؤُ 
اوضةكةى خؤت هة سَِيطةى هلاُذُةوة )كؤالد(،  ةخؼةكَيؼاَُيلى طةػتوطوصاسى بؤُ  جَيبةجَيلشدُىُ 

اوضةكة بلات، وةن بواسى ثِشوثاطةُذة دةسبلةوَيت كة  طوصاسػت هة بواسَيلى كؤًةآليةتى و كةهتوسىُ 
اوضةكةى خؤت، بةَ ػَيوةية:  بؤُ 

 قوتابييةكاْ كةسةطتةو مشةكى فِشَيذساوى ُاوضةكة كؤدةكةُةوة. .1
قوتابييةكاْ وَيِةى ُاوضة طةػتوطوصاسييةكاُى ُاوضةكةياْ كؤدةكةُةوة،  .2

وةن)قةآلى ٓةوهَيش، ثشدى دةالي، قةآلى ػَيشواُة، تؤثةكةى ًاَ ِسةجةب هة 
ِسواُذص، دةسواصى ئاًَيذى، ثةسطتطاى صسدةػتى هة دٓؤن، طةسضِاس...( ٓةس 

 قوتابييةن طشُطى بة وَيِةى ُاوضةكةى خؤى بذات.
ييةكاْ كؤدةكةُةوة )دةمساَي، بةسٓةَهبَيِة، ى و ًيووكاْ وَيِةى ػتة فؤهلوؤسقوتابيية .3

 ، خةسًاُلوت...(.(*)آلو، طِذؤَيكجةًةداُى، 
ى هةطةَي ػتة فؤهلوؤس طةػتوطوصاسييةكاُى خؤياْ دةكَيؼّقوتابييةكاْ وَيِةى ُاوضة  .4

 .ذاييةكاُو ًيوو
 ِى تايبةتى ُاو تابوؤكة دةدةْ.قوتابييةكاْ وَيِةى ػوَيِة طةػتوطوصاسييةكاْ هة ػوَي .5
 يٌاْ ضِط دةكةوَيت.ًيووهة كؤتاييذا ثؤطتةسَيلى فشةجؤسى طةػتوطوصاسى و  .6

ؤطتا خايَ، هة فةسٓةُطى خاَهذا هة (*) ًًا ة دةطوتشَيت، كة ػتى تَيذا دةكوتشَيت.  طِذؤيَ: بةو ضاَهةبةسدِي
ْ جؤ.دا دةَهَيت: طِذؤيَ: دؤَهى بةسد، كة ػتى تَيذا 259ال  دةكوتشَيت. جا ئةػتة طةمن بَيت، يا
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 ٓةَهظةُطاُذْ
اُخ:  ْ دةبةطتَيت.ئًا ْ ثؼت بة ئاطتى جَيبةجَيلشد  ٓةَهظةُطاُذ

ةَهظةُطاُذْ:  شاصىٓ  شخاُذْ.ئًا  خؼتةىُ 
ى فَيشكاسى:  ةخؼةطاصييةكى طاكاسى جياواص جَيبةجَيذةكةْ هة سَِيطةى ئةجنًا قوتابييةكاْ ضةُذُ 

يووى.هلاُذُةوة، بةًةبةطتى  وُةسىً  ْ فؤهلوؤسى وٓ   ثِشوثاطةُذةى طةػتوطوصاسى، يا
ْ هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا رًاسة ةكاُى تَيبيِيلشد  بةطةُذ باؾ صؤسباؾ ُاياب ثَيوُا

ادة دةكات. 1 ْ ئًا      ِسةُطة طوجناوةكا
َيضةكة جَيطري دةكات. 2      كاغةصةكة بةباػى هةطةسً 
     دةطتى دةطشَيت.قةَهةًِشةُطةكة بةباػى هةُاو  3
اًِاوةُذييةكاْ بة باػى  4  ً ةِسةتى و ِسةُطة ِب

َيت بؤ دةسخظتِى ِسووطةى جياواص.  بةكاسدةٓيَِ
    

َيت. 5 ْ بة وسدةكاسييةوة بةكاسدةٓيَِ      كةسةطتةو ِسةُطةكا
     هةكاتى كاسكشدُذا ثؼت بةخؤى دةبةطتَيت. 6
ْ دسوطت  7      دةكات.ِسووطةى جياواص بة ِسَيطةى هلاُذ
     ِسةضاوى ثاكوخاوَيِى دةكات. 8

 
 ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ و ضاسةكشدْ

ؤطتا قوتابييةكاْ سِادةطجَيشَيت، تا بة كةسةطتةو ػتى جياواص ضاالكى بةًةبةطتى ضاسةكشدْ:  ًًا
ّ بة سَِيطةى ةخؼيَِ وُةسى طادة ِب ٔاتةيةكىٓ  ذْ››ثَيل  ِسووطةى جياواص.، بةًةبةطتى طاصكشدُى ‹‹هلُا

ؤطتا قوتابييةكاْ سِادةطجَيشَيت، تا بريؤكةيةكى ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ:  ًًا
ةخؼةطاصى بؤ كاسةكة  ّ، طةسةتا دةبَيتُ  اوضةيةكى طةػتوطوصاسى خؤياْ بلَيؼ ثِشوثاطةُذةيى بؤُ 

ْ بة سَِيطةى  ْ جَيبةجَيى بلة ْ و ثاػا ْ دةسبلةوَيت. ، تا ِسووطةى جياصى ػتة‹‹هلاُذْ››بلة  كا
 

اوضةث       ؤطتا طشُطى بةُ  ًا اوضةكاُى تشى َيويظتةً  ةًووُ  ى قوتابييةكاْ بذات، ثاػاْ بري هةٓ 
ةكات، ضؤْ  ،كوسدطتاْ بلاتةوة، ضوُلة  ُ اوضةكةى خؤى ثةيذا  ُ تا قوتابى ئاػِايةتى هةطةَي

َيت هة ْ تَيبطات! دةتوُا  ُاوضةكاُى تشى كوسدطتا
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( هة ػاسى طوَيٌاُى 1963جةصا بةكش( هة طاَهى )ٓوُةسًةُذى كوسد )

ةكاُى هة ػاسى 1988هةدايم بووة. هة طاَهى ) وُةسةجوُا ( ئةكادميياىٓ 
وُةسدا.اوةُى خ بةغذا تةواو كشدووة. اطتةسو دكتؤساية هةٓ  ةىً  ًا  بِشوُا

اوةوةى كوسدطتاْ كشدؤتةوة. خاوةُى ُضةُذيّ ثَيؼا طةى هة دةسةوةوُ 
ةسَ و ِسةُطى طةسَ  ػَيوةى كاسكشدُى تايبةت بةخؤيةتى و ُةسَ و ثؼوودسَيزة هة كاسكشدُذا، ٓيََوىُ 

وُةسى  و ضةُذيّ بابةتى تشى  َيت. خاوةُى ضةُذ كتَيبَيلىٓ  هةُاو ِسةُطة طاسدةكاُذا بةكاسدةٓيَِ
ةكاُذا بآلوكشاوةتةوة.  ٓوُةسيية، كة هة طؤظاسو سِؤرًُا
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اطشاو بة ٓوُةسًةُذى كوسد ةطشةوت(  )عومساْ ِسةطويَ(ُ  )عومساُْ 
ػاسى قةآلدصىَ هة دايم بووة. دةسضووى ثةمياُطةى ( هة 1966هة طاَهى )

ةكاُى طوَيٌاُيية . ضةُذيّ ثَيؼاُطةى هة (1987طاَهى ) ٓوُةسةجوُا
ُاوةوةو دةسةوةى كوسدطتاْ كشدؤتةوة. خاوةُى ضةُذيّ ػَيواصى 
ةكشدؤتةوة هة  يطاسكَيؼاُذاو تا ئَيظتا خؤى يةكالُ  كاسكشدُة هة بواسىُ 

ْ بة ِسةُط و كةسةطتةى جياواص.ٓةَهبزاسدُى ػَيواصى كاسكش  د
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 ضواسةَواُةى 
ذُةوةدا  ْ هة سِاصُا ا يَِ ةخؼةطاصى و دٓا  تةوةس:ُ 

ذُةوة(.بابةت:  ةخؼةطاصى )يةكةى سِاصُا  بواسةكاُىُ 
ة:  ذُةوة.وُا ْ بة يةكةى سِاصُا  ُيطاسكَيؼا

ة 1كاتى دياسيلشاو:   وُا
 

ةية َ وُا  طوودة بةدةطتةٓاتووةكاُى ئة
 

ياسييةكاْ  طوودة صُا
ذُةوةدا دةكات.  قوتابى ئاػِايةتى هةطةيَ يةكةكاُى سِاصُا

 

ةييةكاْ  طوودة كاسًا
 ْ اسَِيم و ثاػا اُى ػَيوةى ئةُذاصةيى سَِيم وُ  ذُةوة دةكَيؼَيت بة بةكاسٓيَِ قوتابى يةكةكاُى سِاصُا

ْ دةكاتةوة.  دووباسةيا
 

ييةكاْ  طوودة ويزدُا
 وودسَيزى دةبَيت هةكاتى كاسكشدُذا.قوتابى فَيشى وسدةكاسى و ثؼ

 
 

ظتة ثَيؼةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 فَيشكاسى ثَيؼوةخت

ذُةوةيياُةى هة ثؤىل ضواسةًذا خويَِ ةخؼةبؤكَيؼشاوة سِاصُا ؤطتا ئةو كاسةُ  ْ، جاسَيلى دى ذًًا بوويا
ة ْ هة رياُى ِسؤرُا ْ بريخباتةوةو طشُطيا ةكاُييا ْ دةداتةوة، تا بةٓا جوُا ّ هة ثيؼاُيا ياُذا ثَيبضُا

ةوة: َ ثشطياسُا  سَِيطةى ئاسِاطتةكشدُى ئة
o جؤسةكاُى ِساصاُذُةوة ضةُذْ؟ 
o هة كوَيذا ِساصاُذُةوة بةكاسدةَٓيِشَيت؟ 
o بؤضى ِساصاُذُةوة بةكاسدةَٓيِشَيت؟ 
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 بِشطةى خؤئاًادةكشدْ
اُا بؤ ئةو ػتاُةى دةوسوبةسى         ٓ ؤطتا ًا  ً ةية ثَيويظتة بةدَهِيايى بؤ جَيبةجَيلشدُى ئةَ وُا

ةبةطتةكة تَيبطةْ  ضيلةوة هةً  ضيلةوة ئاػِايةتى ثةيذا بلةْ و هةُ  قوتابى بةسَيت، تا قوتابييةكاْ هةُ 
ْ. واتة  ذُةوةى ثَى ئةجنَا بذة وُةسى ُةخؼةطاصى و سِاصُا ؤطتا طوود هة و دووباسة كاسىٓ  ًًا

ى ػتةكاُى هةال ِسووْ بَيت، جا هةِسووى  طةى دةوسوبةسى قوتابييةكة وةسدةطشَيت، تا بةٓاى جوُا رِي
 .بَيتِسةُطييةوة هة ِسووى  ػَيوةوةبَيت، ياْ

ذُةوةى يةكةيةكى دووباسةبووُةوةية بة ػَيوةيةكى دياسيلشاوو سَِيلخشاو، ئةَ        سِاصُا
وُ  ٓ ذُةوةيةؾ هة ةسى تةالسطاصى كوسدي و تةوُلاسى كوسدى و ِسطنت وضِيِذا بة ئاػلشا سِاصُا

ؤطتا جاسَيلى دى  ًا ٓةطتى ثَيذةكةيّ و هة ثؤىل ضواسةًذا بةِسووُى هةطةسى دوايّ و ثَيويظتةً 
شؤيى،  ذُةوةى طزوطيايى،ً  ذُةوة دابةؾ دةبَيت بؤ: سِاصُا ةُذَيلحاس سِاصُا بضَيتةوة طةس ئةو باطة.ٓ 

وئةُذاصةيى، ئا ةوة هة كاسىُ  يَِ ة بؤ جاسَيلى دى بةكاسدةٓيَِ ذُةوُا طني و ورةَهى، جا ئةَ ػَيوة سِاصُا
ْ ػتى تش... ذُةوةى تةالسطاصى و قاث و خؼىَ و جووبةسط و ضةُذا  سِاصُا

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ذُةوةيةكى ئةُذاصةيى ُاسَِيم.                    منووُةى ضةُذ سِاصُا
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ذُةوةيةكى ئةُذاصمنووُةى ضةُذ  كة يى سَِيم، ةسِاصُا

ذُةوة  ىضةُذيّ ػَيوةى جياواص بةكاسٓاتووة بؤ سِاصُا
ُةخؼةطاصى يةن هةدواى يةن ثةيِشةوكشاوة هة 
ذُةوةدا، قوتابييةكة ِسةضاوى  اُى يةكةكاُى سِاصُا دُا

باسةبووةكاُى كشدووةو وػَيوة ئةُذاصةيية دو
 ٓاوطةُطى كاسةكةى ثاساطتووة.

 
 
 
 
 
 

ذُةوة هة بواسى      يةكةى سِاصُا
ْ   وطيِذا،خؤػِو                                                                                             ٓةطتَيلى جوا
 دةكات و    الى بيِةس دسوطت                                                                                           

اوطةُطة                                                                                             .ضَيزبةخؽ وٓ 
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 بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤؾ
ضؤْ دةتواُني يةكةى ُةخؼةطاصى و ِساصاُذُةوةى طاكاس بؤ ٓؤَهى داُيؼنت و  -

 ؟تةالسى قوتاخباُةو طؤِسةثاُةكةى بِةخؼَيِني
 ضةُذ وَيِةيةكى ِساصاُذُةوةى  ئيظالًى منايؽ بلة. -
يةكَيم هة ِساصاُذُةوةكة دةطتِيؼاْ بلةو ثاػاْ دووباسةى بلةُةوة يةن هةدواى  -

 يةن بؤ ئةو ػوَيِةى دياسيتاْ كشدووةو دواتش ِسةُطى بلةْ.

ةكة اطاُذُى يةكةى وُا  وُ 
ذُةوة:  اسَِيم،يةكةى سِاصُا ةية سِاطتةوخؤ بلَيؼشَيت، ياْ طشوؾ هة  بشيتيية هة ػَيوةى سَِيم وُ  هةوُا

شؤيى، ياْ ئارةَهى وةسطريابَيتوئةُذاصةيى، ياْ طيايى، ياْ خؤػِو ني ئةَ طى، ياًْ  ، دواتش دةتوُا
َى. ْ بؤ ثَيلبٔيَِ ذُةوةى تةواوًا ةوة، تا هةُاو تابوؤكةدا يةكةيةكى سِاصُا ذُةوةية دووباسة بلةِي  سِاصُا

ذُةوةى طيايى:  ذُةوةية طوودى  هة طزوطيا وةسطشتووة، وةن: طيا، طةآل، الطم، طوَي،  ئةَسِاصُا سِاصُا
وُةسييةكة بةسص  ى كاسةٓ  ذُةوة بةكاسدةَٓيِشَيّ و ئاطتى جوُا ةبةطتى سِاصُا ة بؤً  ةخؼوُيطاسُا ئةَُ 

 دةكةُةوة.
ذُةوةى خؤػِو ثيتى كوسدى طى:  وسِاصُا

ذةوة و ثَيلٔيَِ ةبةطتى سِاصُا  ً شَيت بؤ اُى بةكاسدةٓيَِ
ذُةوة.  يةكةيةكى سِاصُا

ذُةوةى ئةُذاصةيى:  بشيتيية هة ػَيوةى ئةُذاصةيى، سِاصُا
ذُةوة  ني يةكةى سِاصُا وةن: طَيطؤػة، ضواسطؤػة، دةتوُا

َ ػَيوة ئةُذاصةيياُة دسوطت بلةيّ.  هة
 

 ثالُى فَيشكاسى
ةسةوةصى. اسيلاسى وٓ  اُخ: كاسكشدُى بةكؤًةَي/ٓ   ئًا

ذُ ؤطتا تابوؤيةكى سِاصُا ةُطاوةكاُى دسوطتلشدْ بؤ قوتابييةكاْ ًًا ةوة منايؽ دةكات و دواتشٓ 
شاوة؟ ػيذةكاتةوة، تا بضاُّ ضؤْ ةخؼةكة  كَيؼشاوة؟ ضؤْ دُا ضؤْ كاسى تَيذادةكشَيت؟ طةسضاوةىُ 

ْ خؤػِو شؤييةوضيية؟  ئايا طيايية، يا  ًْ ْ ئةُذاصةيية؟طيية، يا ْ ئارةَهيية، يا  ، يا
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ْ  ثاػاْ قوتابييةكاْ دةكاتة طَى ٌويذةسَيم دادةَُيت، دواتش ئةسكةكا ةسكؤًةَهةيةن تي كؤًةَهة، بؤٓ 
 دابةؾ دةكات بةطةس كؤًةَهةكاُذا، بةَ ػَيوةية:

ذُةوةى طيايى بة ػَيوةى دووباسة بوكؤًةَهةى يةكةَ:  ّ.وثَيلٔاتةى سِاصُا  ُةوة دةكَيؼ
ذكؤًةَهةى دووةَ:  ّ بة ػَيوةى ُثَيلٔاتةى سِاصُا  يةكرتبِشو ضوُةطةسيةن.ةوةى ئةُذاصةيى دةكَيؼ
ذُةوةى كؤًةَهةى طَييةَ:   ى دةكَيؼّ.خؤػِووطثَيلٔاتةى سِاصُا

 ْ ٌاييا ياسيياْ ثَى دةدات و سِيَِ ؤطتا بةطةس كؤًةَهةكاُةوة دةطةسَِيت و طةسُخ و تَيبيِى و صُا ًًا
دا دةكات هة كاتى كاسكشدُذا، تا كاسَيلى جوْا و خؼت ئةجنَا بذةْ، دواتش هة كؤتايى كاسةكة

ى  طةسثةسػتياسى كؤًةَهةكة منايؼى كاسةكةياْ دةكات و هةطةسى دةدوَيت و طفتوطؤ هةطةَي ئةوُا
وُةسييةكةوة.   تشدا دةكات هةباسةى كاسةٓ 

 
ذُةوةى  وُةسًةُذى كوسد )خةهيى عةىل(، ضةُذيّ كةسةطتةو خؤػِووطضةُذ دميةَُيلى سِاصُا ىٓ 

شاوة، تا تابوؤيةك ةخؼةطاص ثيؼاْ بذات، طَى تابوؤى جياواص ػَيواصى كاسكشدْ بةكاسٓيَِ ىُ  ى جوُا
 ُةطةسيةن،  بةتةُيؼت يةكةوة(.و)يةكرتبشِ و ضو

 

 طةسضاوةى فَيشكاسى
ة، كاستؤْ، قةَهةَ ِسةطاغ، كةسةطتةو ثَيذاويظتى طةسةتايى:  كاغةصى طجى، دةفتةسة ويَِ

 قةَهةًِشةُطى داس، ثاطتيى.
يوة، ٓؤكاسى ِسووُلاسى:   منووُةى طشوػتى، كاغةصى ِسةُطاوِسةُط...طةآل، طويَ،ً 
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 ِسةطةصةكاُى جَيبةجَيلشدْ
 ضاالكى

ةيى ذُةوة بة ػَيوةى ئةُذاصةيى.ودو: كاسًا  باسةكشدُةوةى يةكةى سِاصُا
 َ ذُةوة، جا ئة ةخؼةطاصى سِاصُا  ُ جَيبةجَيلشدُى تابوؤيةكى

ذُةوةية ئةُذاصةيى بَيت، ياْ طيايى، ياْ  ى، ياْ خؤػِووطسِاصُا
ةبةطتةؾئارةَهى وُةسى ئيظالًى  ؟ بؤ ئةوً  يت طوود هةٓ  دةتوُا

وُةسى جوْا و وةسبطشيت هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا، تا ك  ٓ اسَيلى
َيت هة  َيت بةكاسيبٔيَِ َيت، ياْ دةتوُا يَِ سَِيلوثَيم بةسٓةَ ٔب

لاسى قوتاخباُةكةيذا، ياْ هة بواسى ضاثط ة ةجوُا سيذا. بة طشِت
ة: ةُطاوُا  َٓ  بةسى ئة

ى ٓةَهذةبزَيشَيت و خؤػِووطػَيوةيةكى ئةُذاصةيى، ياْ طيايى، ياْ  بييةكة،قوتا .1
 باسةى دةكاتةوة.ودو

جياواصو باسة دةكاتةوة بة قةباسةو ػَيوةى ودو يةكةى ِساصاُذُةوةكة ،قوتابييةكة .2
 بة ِسةضاوكشدُى ٓاوطةُطى و طوجناُذْ هةطةَي يةكرتيذا.

 .تة ئاًادةكشاوةكاْ ِسةُط دةكاتكةسةط يةكةى ِساصاُذُةوةكة بةقوتابييةكة،  .3
  ِسةضاوى ثاكوخاوَيِى كاسة ٓوُةسييةكة دةكات. .4

 
ٓةُذَيم هة جؤسو ػَيواصةكاُى 

ذُةوة هة طةس كةسةطتةو مشةكى جياواص ةسوةٓاُةخؼةطاصى و سِاصُا  ٓ اُى . ئةَ  بةكاسٓيَِ
ذُةوةية   هة طةس ِسووطةى فشةجؤسدا. سِاصُا
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 ٓةَهظةُطاُذْ
اُخ:   تَيبيِيلشدْ.ئًا

ةَهظةُطاُذْ شاصىٓ   : خؼتةى ضاودَيشى.ئًا
ى فَيشكاسى:  ذُةوة ئةجنَا بذةْ هة ثَيلٔاتةى طشوػتى، ياْ ئةجنًا قوتابييةكاْ كؤًةَهَيم يةكةى سِاصُا

 ْ ْ طيايى، يا ْ دوخؤػِووطئةُذاصةيى، يا ْ ئارةَهى و ثاػا شؤيى، يا  ًْ  باسةى بلةُةوة.وى، يا
 

 رًاسة
 

ارةكاُى   ُشخاُذْ جَيبةجَيلشدْئًا
 ُةخَيش بةَهَى

ذُةوةكة دةكَيؼَيت. باػى بة 1    ٓيََولاسى دةسةكى بؤ يةكةى ِسصُا
ْ الدةبات. 2    هةكاتى طاكاسكشدُةوةدا وسدةكاسييةكا
   ٓةُذىَ وسدةكاسى طشُط بؤ ُاو كاسةكة صياد دةكات. 3
ى ػَيوةكة 4 ادات. داهةكاتى طؤِسِي    تايبةمتةُذيية طةسةكييةكةى تَيمُ 
لاسى. 5 ة وةسدةطشَيت بةًةبةطتى جوُا ذُةوُا    طوود هةو سِاصُا
اًؤطتا بةٓةُذ وةسدةطشَيت. 6 ٌاييةكاُىً     سِيَِ
ْ دةكات. 7 اوسَِيلاُى دةطشَيت و طتايؼيا    سَِيض هة كاسىٓ 

 

 هَيلبةطنت و ثَيلطشتّ
ةخؼةطاصى و  ٔاتةكاُىُ  ُا بؤ بابةتى ثَيل ٓا ى جاسَيلى دى  ياسى قوتابييةكُا ؤطتا بؤ ثتةوكشدُى صُا ًًا

ةى دووةًى تةوةسى  ى ثةسوةسدةى ػيلشدُةوةى ػَيوةكْا دةبات هة وُا ةخؼةطاصى، ثِشؤطشًا حةًىُ  ثيَِ
ةِسةتى.   ٓوُةس بؤ ثؤىل ضواسةًى ِب

ْ و ضاسةكشد  ْضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشد
ْ طيايى، ياْ ضاالكى بةًةبةطتى ضاسةكشدْ:  ذُةوةى ئةُذاصةيى، يا َيت يةكةيةكى سِاصُا قوتابى دةتوُا

ْ ِسةُطى بلات.خؤػِووط  ى جَيبةجَيبلات و ثاػا
ذُةوةى ئةُذاصةيى، ياْ ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ:  َيت يةكةيةكى سِاصُا قوتابى دةتوُا

شؤيى جَيبةجَي بلات و دواتش هةطةَي قوتابيية ى، ياْ ئارةَهىخؤػِووططيايى، ياْ   ً ، ياْ
باسةكشدُةوة ديواسبةُذيةكى طةوسةى وٓاوسَِيلاُيذا كاسةكاُياْ هَيلبذةْ و ثَيلةوة بةػَيوةيةكى دو

 ثَيذسوطت بلةْ.
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 واُةى ثَيِحةَ
ذُةوةدا ْ هة سِاصُا ا يَِ ةخؼةطاصى و دٓا  .تةوةس:ُ 

ةخؼةطاصى بابةت: ةًاكاُىُ   .ِب
ة:   .ىخؤػِووطوُا

ة 3كاتى دياسيلشاو:   وُا
 

 ىخؤػِووط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْ ئةسبيووى(خؤػِووط اوداسى كوسد )ئةمحةد عةبذوهِشةمحا  ىُ 
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 خةتى ِسوقعة
 

ّ، ضوُلة خؤػِووط، هة بواسى ثؤىل ضواسةَوةن  ،ئةًظاَهيؽ       يذا طشُطى بة خةتى ِسوقعة دةدةي
َيت هةطةَي  اتّ هةطةس خةتلَيؼيذا. واتة قوتابى كوسد باػرت دةتوُا اطني و سِٓا طةسةتايةكى باػة بؤُ 
ةُذَيم هة   ٓ اُى كشدووةو ئاػِايةتى هةطةَي يَِ ةَهبلات، ضوُلة هة ثؤىل ضواسةًيؼذا سِٓا  ٓ ٓيََوةكاْ

ةسوةٓا كةًَيم  ٓ ى تَيطةيؼتووة، ئةًةؾ خؤػِووطهة ياطاو ِسَيظاكاُى   ثيتةكاُذا كشدووة.
ةُذَيم   ٓ وُةس ةىٓ  ؤطتاى وُا ًا  ً ٓةُطاوَيلى باػةو ئةًظاَي كاسةكةًاْ ئاطاُرت دةكات. كةواتة

ةَهذةطشَيت و ئَيٌةؾ كؤًةَهَيم طؤِس ةسًرتٓ  آةُطاوىُ  يَِ لاسمياْ هة ػَيواصى سِٓا ُةكاُذا كشدووة، تا ُا
ةيبوو، ئةًظاَي قوتابييةكة ئاطاُرت دةط ةسَ بلات و ئةو تشطةى ثاسٓ  يؼذاُ  ت هةطةَي قةَهةَ و قًا

ؤػى بلات.  فةسًا
 

 ْ َيِا  ى، ثَيويظتٌاْ بة ضةُذ كةسةطتةيةن دةبَيت، وةن:خؤػِووطهةطةس  بؤ سِٓا
 قاًيؽ 
  قوتوى ًشةكةب )قوتوةكة، هؤكةى تَيبلةو دواتش كةًَيم ًشةكةبى

 بةطةسدابلة(.
  بؤ ئةَ كاسةًاْ.ًشةكةبى ضيِى باػرتيِة 
 .ثاُذاْ، ياْ قةهةًى تايبةت بة خؤػِووطى ٓةيةو ًةسةكةبى تَيذةكشَيت 
 .)ًاجيلى تايبةت بة خؤػِووطى )دةًى ًاجيلةكة بِشدساوة 
  بؤ كاسةكةى ئَيٌة ًاجيلةكة صؤس باػةو هةباصاس دةطت دةكةوَيت و

 .ٓةسصاُة و جةطتة ثيع ُاكات و بةئاطاُى كؤدةكشَيتةوةو ٓةَهذةطريَيت
  ،كاغةصى طجى(A4, A3)  ئةطةس ئةواُةت دةطت ُةكةوت، ٓةوَهبذة

ياْ طؤظاسى بةكاسٓاتوو ِسآَيِاْ بلة. ِسآَيِاْ هةطةس  ،هةطةس ِسؤرُاًة
 طني هةطةسى ئاطاُةو باػرت فَيشدةبيت.وػةى ِسووْ صؤس باػةو ُووػو

 َُيلى ئاساَ وكاسكشدْ هة بواسى خؤػِووطى، ثَيويظتى بة دَي و دةسو
 ٓةية.
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 ى:خؤػِووططتةيةكى سةضةُذ كة
 

 
 

ى. َ دةتوُا ادة بلشَيت، تاقيبلةوة، دَهِيا شَيت ئًا يؼى خؤػِووطى، دةتوُا  قًا
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ةوَهبذة ثيتةكاُى تشيؽ بذؤصيتةُاطاُذُى ضةُذ ثيتَيم.        ِاُياْ هةطةس خؤتٓ  َي وةو سِٓا
ةُطاو بةاْ هةياد وَهةى تريةكة بلة و ئاسِاطتةيوشى جطةي بلة.  ًةكةو دووباسةياْ بلةوة.ٓ 

َ بطشة هة جَيبةجَيلشدُ و ثؼوو دسَيزبة ٓةُطاو ئةجناًى بذة و ثةهةًةكة  .ياُذاو ئاسا
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َ ثيتاُةدا بضؤوة.  بةطةس ئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـةوة ُوطشاوة. ‹‹ئيظٌاعيى فةسةد››ى كوسد خؤػِووطئةَ ِسآَيِاُة هةاليةْ  -
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 َ  ثيتاُةدا بضؤوة:بةطةس ئة
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َ ثيتاُةدا بضؤوة:  بةطةس ئة

 

 
 
 

 
 



106

 

 777 
 

َ ثيتاُةدا بضؤوة:  بةطةس ئة
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َ جافى  َ ثةُذةى ثريةًَيشدى ػاعريدا بضؤوةو قةَهة ة: ‹‹طؤفت››بةطةس ئة يَِ  ى ِسةؾ بةكاسٔب

 

 ثؤي:                                           هق:              ُاو:                                                  
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َ جافى  َ ثةُذةى ثريةًَيشدى ػاعريدا بضؤوةو قةَهة ة: ‹‹طؤفت››بةطةس ئة يَِ  ى ِسةؾ بةكاسٔب
 

 
 

 هق:         ُاو:                                                              ثؤي:                                
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ْ( هة طاَهى خؤػِووط اطشاو بة )عةىل صةًا  ُ)ٍ ي ى كوسد )عةىل ذةطةْ ئيربِٓا

ية هةدايم بووة. هة طاَهى )1971) ظتة 2009( هة ػاسى سُِا ( ثةمياُطةى صُا
ى بووةو خؤػِووطئيظالًييةكاُى تةواو كشدووة. ئاسةصووى هة 

ؤطتاى  ًا  ً ى كوسد )ئةمحةد عةبذوهِشةمحاْ خؤػِووطهةطةسدةطتى
ى ثةيذاكشدووة. خؤػِووطئةسِبيووى( ئاػِايةتى هةطةس ياطاو ِسَيظاكاُى 

ة جئاُييةكاْ و خاوةُى خؤػِووططوهع( دا يةكَيلة هة خةتى )هة 
ي خؤػِووطيذا و بةػذاسى هة ضةُذيّ ثَيؼاُطةى خؤػِووطضةُذيّ خةآلتى جئاُيية هة بواسى 

َيودةوَه  . و خةآلتلشاوةكشدووة ةتيذاهةطةس ئاطتىُ 
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ّ(. هة خؤػِووط اطشاو بة )حمظ  ُ ى كوسد )ًوذظني ذظَيّ ثريؤت(
ؤطتاياُة هة 1944طاَهى ) ًا ( هة صاخؤ هة دايم بووة. دةسضووى خاُةىً 
ؤطتاى 1963طاَهى ) ًا )يوطف صةُوْ(  خؤػِووغ(. هة طةسدةطتىً 

يذا ثةيذا كشدووة، بةتايبةت خةتةكاُى خؤػِووطئاػِايةتى هةطةَي 
ةى  ى(. وُا ى هة ثةمياُطةى خؤػِووط)ِسوقعة، كوفى، ديوُا

ةكاُى طوَيٌاُى طوتؤتةوة. بة ػذاسى هة ضةُذيّ ثَيؼاُطةى  ٓوُةسةجوُا
 ى كشدووة هة توسكية.  خؤػِووطَُيودةوَهةتى 
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 طَييةَتةوةسى 
 
 
 
 
 
 

    Handcraft كاسدةطتى
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 تةوةس: كاسدةطتى.
 قوِسكاسىبابةت: 

ة  .قوِسشَيوةى دياواص بة ِسووطةو دسوطتلشدُى :  وُا
ة  ْ دابةشلشاوْ بةطةس وُا ةكا ْ.كاتى دياسيلشاو: بةشة  وُا  تايبةمتةُذةكا

 

 قوِسكاسى
اطيوةو كاسى         ُ ةصاسْا طاَهة قوِسى  ٓ ًشؤظ

ثَيلشدووة، قاخ و طؤصةو ديضةى ثَى 
دسوطتلشدووة، تا كةسةطتةو ثَيذاويظتييةكاُى 

ةيذا  دواتش ُاوًاَهى ثَى ثشِبلاتةوة هة رياُى ِسؤرُا
َيت، ثاشاْ ضةُذيّ شَيواصى  يَِ بةكاسى ٔب

دياواصو دؤساودؤس و 
اوة بؤ  ِسةُطاوِسةُطى بةكاسٓيَِ

 َ ْ، دواتش ئة دسوطتلشدُيا
كةسةطتاُةى هةُاو ئاطشَيلى 

 دؤشذاوةثوة بةسصدا 
)طووسكشدؤتةوة(، تا 

 ُذوتؤَي و ثتةوبَيت ووت
ى خوطاُةوة بةسطة

ة  ٓ ُذَيم بطشَيت، ئَيظتا
اُةًاْ هةالية، كة ضةُذيّ  هةو ثامشاوة دَيشِي

ةَهلؤَهذساوة، ياُْةخص  ٓ  وُيطاسى هةطةس
شاوةو ضريؤكى ئةو طةسدةًةًاْ بؤ دةطَيِشُةوة، بؤية ئَيٌةط هةَ تةوةسةدا   ‹‹قوِس››ُةخصيَِ

ْ بةَ شَيواصةى ني بؤ دووباس كاسكشد  ًشؤظى كؤْ كاسى تَيذاكشدووة. ، كةبةكاسدةٓيَِ
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ؤظ هة كؤُةوة هةطةَي قاخ و طؤصةدا رياوةو طةسةتا شَيوةكةى طادةو طاكاس بووة، بةآلَ وسدة ًش      
ةَهلصاُى   ٓ وسدة هةطةَي

شَيوةو  ى كاسكشدُيذائةصًووُ
 ىُةخصوُيطاسةكاُيص

طةشةياْ كشدووةو 
لاسى  ثَيصلةوتووْ و دوُا

هةطةَي  ٓةسوةٓادووة. صؤستشى تَيذا كشدووة و هةِسووى ثتةويصةوة ثتةوتشو بةَٓيضتشى دسوطتلش
اتووة، ؤًةَهطة، ئةوا دؤسى قاخ و طؤصةكاُيض طؤِسكطةشةطةُذُى بواسى رياسى  لاسيياْ بةطةسدٓا ُا

بؤ  شاياُى باطة، ًةبةطتى داخواصى صؤستشى كؤًةَهطة هةطةس ئةَ كةسةطتةومشةكاُة، بة

ةط  ِاوة كدةطت كاسى تَيذا ًشؤظ بةطةسةتا دسوطتلشدُى ئةَ مشةكُا ةوةى بةكاسَٓي شدووةو دواتش خوهيَِ
ةى بة دةطت، يْا بة قاض دةخوالُذةوة، بةآلَ ئَيظتا بة ، ‹‹ويى، يْا ضةسخة›› ةوُا شؤظ ئةَ خوهيَِ ثَيصرتً 

ُاكات. ذوو  ًُا ةساطْا و  شؤظ صؤسٓ  ذة ثَيصلةوتووة  كاسةبا دةخوهَيتةوةوً  يَِ ظتى ئةَ ثيصةيةٓ  ٓا صُا ٓةسوة
َي قاَهب و ئَيظتة بة بؤية هةَ تةوةسةدا  بةسٓةًى صؤستشة.و كاسةكْا ئةجناَ دةدسَيت  (ِسؤبؤتىخؤكاسى )شى ئًا

ني، تا ِسووطةو  ،دوْا قوِسكاسىشَيوةى  بؤ دسوطتلشدُى ٓةوَهذةدةّي يَِ ِسَيطةو شَيوةى دياواص بةكاسٔب
ةكُا ني و هة وُا ةوة.ى تششَيوةى طوجناو بةسٓةًبٔيَِ ْ دةكةِي  دا ئةوة ِسوو
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 دةكشَيت دواى خوَيِذُى ئةَ تةوةسة قوتابى:ثَيصبيِى 
 لةوَيت.ب ذا بلات و تواُاى كاسكشدُى ثَيضثةي قوِسدائاشِايةتى باشرت هةطةَي  .1
 ِسووطةو شَيوةو كاسى ٓوُةسى دواْ دسوطتبلةْ. قوِسكاسييةوةهةِسَيطةى  .2
دسوطت بلةْ، كة طوصاسشت هة شتَيم، ياْ بابةتَيم  شَيوةو ثَيلٔاتةى دياواص .3

ياْ  ياْ ًيوةفشؤط، وةن: دايلايةتى، باصاِسكشدْ، فشؤشياسى طةِسؤن،بلات، 
 ٓةسشتَيم خؤى ئاسةصووى بلات.

 .شَيوةو بابةت دةكةْ و هَيلياْ طشَيذةدةْ ِسةضاوى ثَيلٔاتةكاُىقوتابييةكاْ  .4
   دةبيِني ِسةضاوى ثاكوخاوَيِى و ِسَيلخظنت دةكةْ. .5

 
 ثَيلٔاتةى تةوةس

ة بابةت رًاسة  رًاسةى وُا
 2 كةسةطتةى خاو وةن ،قوِس 1
 3 قوِسدسوطتلشدُى ثاُتايى بة  2
 3 قوِسدسوطتلشدُى شَيوةى دياواص بة  3
ى بذات، بشيتيية هة         ؤطتا ئةجنًا ًا  قوتابي دةطتى واآلكشدُىطشُطرتيّ كاسَيم ثَيويظتبَيتً 

ذ بلات اسكشدُذاو دواتش ئاسِاطتةىهةكاتى ك ياسى و ِئ ثَى بذات. ضاودَيشى  ثَيويظيتا سَِيٌِايى و صُا
اضَيتة ةَيتكشدْ يةكَيلى تشة هةو ئةسكاُةى دةكةو ؤطتا، ضوُلة بَى ضاودَيشى كاسةكةُ  ًا  طةسشاُىً 

ةويشكاسى كشدووة، بةآلَ وا وسدة وسدة ئاطتى  .ثَيض  ٓ سِاطتة هة ثؤهةكاُى سِابشدوودا كاسى بة
ةَهلصا  ٓ ةية هة كاسكشدْ دةضَيتةطةسو قوتابييةكاُيض تةًةُياْ  ٓ لاسى وةو ثَيويظتياْ بة طؤسُِا

وَى ئةجنَا دةدةْ .شَيواصى كاسكشدُذا  ُ وَى  كةواتة قوتابييةكاْ كاسى  ُ هةطةس  بة كةسةطتةى
ؤطتا ًا  ً ٌايى و ضاودَيشى و ئاسِاطتةكشدُى . واتة شَيواصى كاسكشدْ هة شَيواصى طاكاسى داسِيَِ

ةو  ٓ اْ هة ثِشؤرةكاُيذا بلات، ئةًةط سِابشدوو دةطؤسَِيت بؤ ئاطتَيلى باآلو قوتابى يَِ َهذةدات دٓا
ذُيذا. ، ‹‹قوِس››دةطؤسَِيت بؤ  ‹‹ٓةويش››ٓةسوةٓا كةسةطتةى  ويظتى قوتابيية هةَ تةًةُةى خويَِ

ةكاسى››هةٓةًاُلاتيصذا دةطتةوارةى  ةُطاوى  ‹‹Ceramic›› ‹‹طَويَِ  ٓ اوة، ضوُلة َ بةكاسُةٓيَِ
اويةتى و ئا طةيصنت  ً اويبةَ قؤُاغة  ً اُةوَيت فصاسى طتى تَيطةيصتِى قوتابييةكاْ ًا  ُ ةتى و

ْ هةطةس دسوطت بلةيّ. ياسييا  صُا
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 واُةى يةكةَ
 تةوةس: كاسدةطتى.

 قوِسكاسى. بابةت:
ة:    .قوسِ، وةن كةسةطتةى خاووُا

ة: بةشة  اُى تووُا اى ثَيلٔيَِ  .شَيوة بة قوِسُا
ة  2كاتى دياسيلشاو:  ْ دسَيزكةيتةوة بةثَيى كات(وُا ى بةثَيى ئةو ثالُةى دايذةسَِيزيت، ضاالكييةكا  )دةتوُا

   

 (1)قوِستواُاى ثَيلَٔيِاُى شَيوة بة 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةيةدا ةبَيت و طوصاسشت هة شتَيم بلات، دا ئةَ شتة  هةَ وُا قوتابى دةيةوَيت بابةت هة كاسةكاُيذآ 
ةسشت  ْٓ ة، يا ْ رياُى ِسؤرُا ْ بةطةسٓاتَيم، يا  اسةصووى دةكات.خؤى ئ بَيت، كة َيمِسووداوَيم، يا

قوِس: قوتابييةكاْ هة طاآلُى ِسابشدوودا كاسياْ بة ٓةويشى ِسةُطاوِسةُط كشدووة، بةآلَ بة ثَيويظتٍ صاُى  .1
َ داُةُاوة، ضوُلة ‹‹طَوَيِةكاسي››، بةآلَ وشةى ‹‹قوِس››ـةوة بؤ ‹‹ٓةويش››ئةًظاَي كةسةطتةكة بطؤِسيّ هة 

 و بةٓةُطاو هة ثيصةكة، ئِذا هة كاسةكة تَيبطات.ويظتٍ طاَي بةطاَي وشةكاْ ثَيصبخةَ، تا قوتابيةكة ٓةُطا
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ةيةدا َ وُا  طوودى بةدةطتٔاتوو هة
 

ياسييةكاْ  طوودة صُا
وُةسى ثىَ دسوطتبلات. تَيذةطات و ‹‹قوِس››قوتابى باشرت هة  َيت شَيوةى دياواصىٓ   دةتوُا

 

ةييةكاْ  طوودة كاسًا
ادةي دةكات بؤ كاسكشدْ و دواتش ‹‹قوِس››قوتابى  ثيظى و خاشاكى هَي  ـةكة دةشيَوَيت و ئًا

ْ دةدات هةطةس دسوطتلشدُى شَيوةى دياواص. ا يَِ  فشَِيذةدات و سِٓا
 

ييةكاْ  طوودة ويزدُا
 ِى دةكات و ئاطتى سَِيلخظتِى ثَيصذةكةوَيت.قوتابى ِسةضاوى ثاكوخاوَي

 

ظتة ثَيصةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 فَيشكاسى ثَيصوةخت

ةُذَيم ثشطياس دةكات: بةَ شَيوةية ؤطتآ   ًًا
 ِسووتةختذا؟و  (2)ٓةَهتؤقيوى يةكدياواصى ضيية هة َُيواْ شَيوة -
 ؟ٓةَهتؤقيوشَيوةى ئةو كةسةطتةو مشةكاُة ضني، كة ثَيويظت بؤ دسوطتلشدُى  -
 ئةجناًتذابَيت. قوِسطَى كاسَ ثَى بَوَى، كة بة  -

 

 بِشطةى خؤئاًادةكشدْ
ةسًة، بة ئاوقوسِ، كةسةطتةيةكى خاوى طشوشتيية         ُ ةس بةئاويض شى  و  ٓ دةطريَيتةوةو

ابيِشَيت،   ُ بةٓؤى وسدوخاشبووُى بةسد  طَىدةكشَيتةوةو هيِذة، طةسديوةكاُى صؤس وسدةو بةضاو
ةصاسْ طاَي دسوطتذةبَيت ةية، وةهة سَِيطةى شيبووُةوة دواىٓ  َيمٓ  ةًوو شويَِ ، ئةَ كةسةطتةية هةٓ 

ْ  تايبةمتةُذييةكاُىبةآلَ  َيلى دى دياواصة، هة كوسدطتا َيلةوة بؤ شويَِ و دؤسى طَوةكة هة شويَِ
اوضةى ضةًضةًايَ، كةسكون، كؤي ةكاسى بةكاسبَيتُ  ة بةسةو كةسكون، باشرتيّ طىَ، كة بؤ كاسى طَويَِ

اوضةى ثصذةس بةتايبةت  َيذى ‹دةسطَيِة›و  ‹َٓيشؤ›دوصخوسًاتوو، هةُ     ضِط دةكةوَيت.  هة ئًا
 ، كة‹‹ٓةَهتؤقيو››يلةسطاصيذا دةَهَيني ثةيلةسى ةى عةسةبى داَ ُاوة، ئَيٌة هة ث ‹‹باسص››: هة بشى وشةى ٓةَهتؤقيو .2

بةواتةى كاسَيلى ٓوُةسى بةسص هةئاطتى خؤى  ٓةَهتؤقيو بةكاسٓاتووة. ‹‹Relief›› هةبةساُبةس وشةى ئيِطويضى
 دَيت.
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ةبووةو بةشى خؤياْ طَوياْ دابَيصتووةو (3)‹‹جناْةطَو››طوُذُصيِةكاُى كوسدطتاْ   ٓ ى خؤياْ
طاصكشدووةو ثاشاْ دواتش شَيالوياُةو كةسةطتةومشةكيياْ بةثَيى ثَيويظتى خؤياْ ىَل 

َيلةوة بؤ  طووسياُلشدؤتةوة. واتة هة كوسدطتاُذا طَوةكةى بةكاسى قوِسكاسى دَيت، بةآلَ هة شويَِ
اوضةيةكى  لاسى بةطةسدادَيت، ضوُلة كوسدطتاُْ  شوَيلى دى دؤسو تايبةمتةُذى طَوةكاْ طؤسُِا

ّ و دةّب بة شاخاوييةو طَوةكةى وسدةبةسدو صخيى تَيذايةو تا بةسةو خواسوو بِشؤيّ  يَِ ًا بةسدةآلُةكاُْ 
ثَيذةشت و وسدةبةسدةكةشى كةًرت 
ةوة، كة بةٓؤى ئاوةِسؤوة ثان  دةِب

ةوةو دةُيصّ.  دةِب
ادة›› هة باصاِس  ‹‹قوِسى ئًا

دةطتذةكةوَيت و ثَيويظتة دواى 
ايوؤْ، تا   ُ كاسكشدْ داثؤششَيت بة
ٓةواى بةسُةكةوَيت و صوو وشم 

ِى ُةبَيتةوة، ضوُلة بةٓؤى بةسكةوت
ادةكة وشم  ٓةواوة قوِسة ئًا

اُةوة ةوةو  دةبَيتةوة بةكةَهلى دووباسة بةكاسٓيَِ ُايةت، بؤية دةبَيت داسَيلى دى بةئاو تةِسى بلةِي
ْ بَيتةوة. ا   بيصيَويِةوة، تا بةكةَهلى بةكاسٓيَِ

ةسَ و ثَيويظتة طةسةتا قوِسةكة باط بصيَوذسَيت، تا بة َيت وُ  ةًيَِ ةواى تَيذُا خؤشلاسبَيت. باشى بَوكىٓ 
ِةوة. يَِ ط بةكاسٔب ٓةويشى ِسةُطاوِسُة ّ داسَيلى دى  ْ دةطتِةكةوت، ئةوا دةتوُا  ئةطةس قوسِيصتا

ةية  سَِيطايةكىضةُذ  ْ بة قوسِ، وةن:  بؤدياواصًآْ   .‹‹ٓاوضةسخ››و  ‹‹باو››كاسكشد
، باو: بشيتيية هة كاسكشدْ بةدةطت و مشةكي تايبةتيض بةكاسدةَٓيِشَيتِسَيطةى  -

 .‹‹و خِشكشدُةوة )فةِسط( ِساكَيصاْ، ًاسًاسؤكة، ثاُلشدُةوة››وةن 
 هؤكة )ويى( ى دةطتى و كاسةبايى.بشيتيية هة كاسكشدْ بة خو ٓاوضةسخ:ِسَيطةى  -

دا بة تايبةت هة طوُذةكاُى كوسدطتاُذا، و ئَيظتا ثَيى واية هة كؤْ ‹‹قادس ًريخاْ››جناْ: ًاًؤطتا ةطَو .3
بةثَيى ثَيويظت طَوياْ هَيذابَيصتووة، بةثَيى خواطت و ثَيذاويظتى خؤياْ  جناُياْ ٓةبووةوةشوَيِطةى طَو

شَيخ حمةًةدى ›. ًاًؤطتا ))طؤصة، ديضة، ًةسكاُة(( ى مشةكى ِسؤراُةى خؤياْبةكاسياْ َٓيِاوة بؤ دسوطتلشدُ
  ى ىَل ٓةَهذةَٓيِذشَيت.ئةو شوَيِةى طَو دا دةَهَيت: طَوَيِذاْ: واتة طَوةجناْ.399الهة ، ذايض هة فةسٓةُطى خاَه‹خاَي

ُبةخصى كيٌيايى، وةن اثَيى واية طَوةجناُةكاُى كوسدطتاْ خاَهني هة ًاددةى صي ‹‹ِسؤرطاس كةًاي››ًاًؤطتا  -
 ، ٓةسئةوةشة وايلشدووة ٓةطتةوةسى الى بةكاسَٓيِةس دسوطتِةكات.‹‹فؤطفات و طؤطشد››
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 بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤط
اوثؤي  ضاالكىُ 

َيواط        ةكات، بةَهلوٓ  ةكة هة قوتابييةكاْ طةختُ  ؤطتا وُا ًا ْ ثَيويظتةً  ياسييةكاُيا َٓيواط صُا
يت، ئةَ قوتابيية هة طادةبَيت ئ ٓةسوةٓا .ثَى بذات ةويشكشدووةو آلةوةط بضُا ُى سِابشدوودا كاسى بةٓ 

ة ةية، بةآلَ هةطةَي قوِسدا تاقيلشدُةوةيةكى ُوَى ئةجناَ دةدات و هةٓ  ًاُلاتيصذا بريت ئةصًووُىٓ 
ا كاتَيلى خؤط بةطةسدةبةيّ و هة  وُةسًةُذ، بةَهلو تةُٔ  ٓ اُةوَيت بياُلةيّ بة ًا  ُ بَيت ئَيٌة

.ّ وَيض بةدةطتذةخةي ياسييةكىُ   ٓةًاُلاتيصذا ضةُذ صُا
       ْ ةويش بةطةس قوتابييةكاُذا دابةط دةكات )ئةطةس قوتابييةكا ؤطتا ثاسضة قوسِ، يآْ  ًا طةسةتاً 

َيت و سَِيطاى خؤياْ بئ ّ خشاثِيية(، ثاشاْ قوتابييةكاْ هةطةس شَيالُى دسوطت سِادةٓيَِ يَِ
ْ ثىَ دةَهَيت.   دسوطتلشدُى شَيوةي دياواصيا

 

اطاُذُى ةكةوُ   يةكةى وُا
ْ ضةُذيّ قوِس:  ةسوةٓا خاكى كوسدطتا ةيوةو صةسد، ياْ طووسة.ٓ  شَيت و ِسةُطىً  هة صةوى دةسدةٓيَِ

ةيةو ئ لاسى بةطةسدادَيت، دؤس ِسةُطى طَوىٓ  ّ و خاكةكةى ِسةُطةكةشى طؤسُِا ةًةط بةثَيى شوَي
َ طَوى  ْ بؤ كاسَيم و شتَيم بةكاسدَيت، بةآل ةكاسى›› ‹‹قوِسكاسى››ٓةسيةكةشيا ادةكشاوى  ‹‹طَويَِ بة ئًا

 هة باصاس ضِط دةكةوَيت و دةفشؤششَيت.
َيشى شَيالْ:  ةكةوت، ئةوا بَيطوًاْئًا ادةت ضِطُ  ادةى بلةيّ  ئةطةس قوِسى ئًا ني خؤًاْ ئًا دةتوُا

اكشدُاُة: ةُذَيم هةو دؤسة ئًا َيشى شَيالُةوة،ٓ   هة كةسةطتةى طادةو طاكاس هة سَِيطةى ئًا
هة واُةى ٓةويشكاسيذا ئةَ  قوتابييةكاْ هة ثؤىل دووةَٓةويشى كاغةص:  .1

ِسؤرُاًة دةٓاِسْ و  ؟ووةو دةصاُّ ضؤْ ئاًادة دةكشَيتئاًادةكاسييةياْ خوَيِذ
 َيطةى شولشدُةوةو خاوكشدُةوةوة دةكشَيت بة ٓةويش.هةِس

دوو كوخ ئاسدى طةمنةشاًى و يةن كوخ خوَى تَيلةَهذةكةيّ و ٓةويشى خوَيذاس:  .2
دةيصَيوني، تا دةبَيتة ٓةويشَيلى تةواو ثَيطةيوو، ثاشاْ دةتواُني ِسةُطى ضَيصت، 

 ياْ ِسةُطى شةسبةتى تَيبلةيّ، بؤ ئةوةى ٓةويشةكة ِسةُطذاسبَيت.
كةثةكى داس هةطةَي َٓيوٌى شولشاوة تَيلةَي دةكةيّ و ٓةويشى كةثةكى داس:  .3

ثاشاْ هَيلى دةدةيّ و دةيصَيوني، تا يةكذةطشَيت و دواتش دةتواُني كاسى 
 ثَيبلةيّ، بةآلَ ثَيويظتة هة بةكاسَٓيِاُيذا ُةسًبني و ٓةَهةشة ُةكةيّ.
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 ِسَيطاكاُى كاسكشدْ و دسوطتلشدْ:
شَيالْ و ثاُلشدُةوة:  .1

تؤثةَهة قوِسَيلى ثِش هة 
ًصت دةشَيوني و ثاشاْ 
بةٓؤى هةثى دةطتٌاْ 

 و ثةجنةكامناُةوة ضؤمناْ بوَيت كاسى تَيذادةكةيّ.
 

ثاسضةيةن قوِس دةبِشيّ و هةُاو ًاسًاسؤكة:  .2
هةثى ٓةسدوودةطتٌاُذا هَيلى دةدةيّ و 

ثَى دسوطت دةكةيّ، ياْ بة  ًاسًاسؤكةى
امناْ هةطةس تةختةكة ِساِسةوى كدةطتة

ثَيذةكةيّ )ِساطت و 
ضةخ(، تا ًاسًاسؤكةكة 
دسوطت دةبَيت و 

ؤى دةخيةيِة طةسيةن، دواتش بةٓ ضؤمناْ بوَيتثاشاْ ٓاوشَيوةى ثصتَيّ و 
ةقؤ ثاسضة صيادةكاْ ض

ِذا ثَيض دةبشيّ، ئ
خظتِة طةسيةن 
ًاسًاسؤكةكة كةًَيم 

يِذاس دةكني بِةكةى بش
هَيذةدةيّ، تا ضاكرت  ى(4))طويح( قوِسو ٓةُذَيم شولة

بلةوُة طةسيةن و باشرت يةن بطشْ )هةسيٌلشدْ بة 
شولة قوِس(. بؤ دسوطتلشدُى شَيوةط ضؤمنابوَيت و ضيٌاْ بوَيت دةتواُني 

 كاسى تَيذابلةيّ.
بؤ هَيلذاْ و  بةٓؤى فَوضةيةكى تايبةتةوة بةكاسدةَٓيِشَيت ،طويح: شولةقوِساو، ٓاوشَيوةى ًاطتاوَيلى خةطتة(.4)

ةوة ي، تا بةشَيوةيةكى بةَٓيض ثَيلةوةُوطاُذُى دووثاسضةى قوِسيّ، دواى بشيِذاسكشدُياْ، ياْ ِسوشاُذُياْثَي
 .داكاتى وشلبووُةوةهةطَيّ و هَيم ُةبِةوة وبِو
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تؤثةَهة قوِسَيم دةَٓيِني و بة تريؤن ثاُى دةكةيِةوة، تا ئةوةُذةى فةِسط:  .3
، ياْ قؤ دةيرِبيّةبة ض الكَيصةبة شَيوةى دةًاُةوَيت تةُلى دةكةيّ، ثاشاْ 

ضواسطؤشة 
ٓاوشَيوةى 

فةِسط، دواتش 
ثاسضةكاْ 

هَيلذةدةيّ و طِذوقَيلى هَيذسوطت 
، ئةًيض بةٓةًاْ شَيوةى دةكةيّ

ًاسًاسؤكةكة ثَيويظتة شوَيِى هَيلذساو 
بشيِذاسبلةيّ و شولة قوِس )طويح(ى هَيبذةيّ، تا خؤطشبَيت و ثاسضةكاْ 

  ثَيلةوةبِوطَيّ.
: بشيتيية هة كاسكشدْ بة خوهؤكة )ويى( ى دةطتى و كاسةبايىِسَيطةى ٓاوضةسخ،  .4

ياْ بة  ،ئةَ شَيواصى كاسكشدْ
خوهؤكةى دةطتيية، ياْ بة 
خؤهؤكةى كاسةباييةو ثاط 
تةواوكشدُى كاسةكة بة كوسةى 
كاسةبايى و هة ثوةى طةسًى شياودا 

 وشلذةكشَيتةوةو طووسدةكشَيتةوة.
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بشيتيية هةو  ى قوِسكاسى:كةسةطتةو مشةك
قوِسكاسى كاسى كةسةطتةو مشةكاُةى، كة 

 ،ّ ّ، ثاُلشدُةوة، هَئةَهطشت ثَيذةكشَيت، وةن: بشِي
ْ، سُِني،  ْ، ثاسضةكشدْ، كوُلشد هوطلشد

 ،ْ صبشكشدْ و ُةخصٔةَهلةُذ
ضةُذْا كاسى تش... دا ئةو 
 ْ ةُذَيليا  ٓ كةسةطتةو مشةكاُة
ْ كاُضا د ْ تةختة، يا ْ، يا ايوؤ ّ. هةُ  ْ بةكةَهلى كاسَيم دَي ةسيةكةشيا ْ وٓ   سوطتلشاو

 

شَيت بؤ بشِيّ و ثاسضةكشدُى  تيَوى قوسِبشِيّ: تيَوَيلى كاُضايية و بةكاسدةٓيَِ
ني تيَوى قوالبى  ةسوةٓا دةتوُا ّ، ياْ هَيلشدُةوة.ٓ  تؤثةَهةقوسِ، ياْ هَئةَهطشت

ةسدوو طةسى تيَوةكة بة  ني.ٓ  يَِ دةطلةداسَيم توُذ كشاوة ُايوؤُيض بةكاسٔب
 )دةطم(.

 

 ِسةطةصةكاُى دَيبةدَيلشدْ
اُر:  ةسةوةصى.ئًا  كاسى بةكؤًةيَ/ٓ 

ضيلةوة دةطتى هَيذةدةْ و شَيواصى   ُ دواى ئةوةى قوتابييةكاْ هة بةٓاى قوِس تَيذةطةْ و هة
ؤطتا قوتابييةكاْ دابةط  ًا  ً ادةى ِسةُطاوِسةُط، ةويشى ئًا  ٓ كاسثَيلشدُى تاقيذةكةُةوة، هةطةَي

ى، كؤًةَهةيةن و وَيِةى ضةُذ كَوَيصةيةكياْ ثَيذةدات بةًةبةطتى دَيبةدَيلشدُدةكات بؤ ضةُذ 
ةس كؤًةَهةو بةديا هة سَِيطةى سَِيلخةسى كؤًةَهةكةوة كاسةكةياْ   ٓ  هةطةَي يةكرت بة سِاوَيزدواتش

ؤطتا  ًا  ً.ْ َ شَيوةيةدةطتجَيذةكة ْ دابةط دةكات بة  :ئةسكةكا
ْ.  بة ثةجنة  ‹‹ثاُلشدُةوة و شَيالْ››هةِسَيطةى كؤًةَهةى يةكةَ:  يوةيةن دسوطتبلة  شَيوةى ضةُذً 
ْ دسوطتبلةْ.‹‹ًاسًاسؤكة››هةسَِيطةى كؤًةَهةى دووةَ:  ا  وة شَيوةى كةسةطتةو مشةكى ضَيصتويَِ
 ضةُذ شَيوةيةكى ئةُذاصةيى دسوطتبلةْ. ‹‹فةِسط››هة سَِيطةى ثاُلشدُةوة كؤًةَهةى طَييةَ: 
اسًاسؤكةوة ضةُذ شَيوةيةن دسوطتبلةْ.كؤًةَهةى ضواسةَ:  ْ وً   هةسَِيطةى هَيلذا

اتّ دواى كؤتاي ةًوو ثَيلةوة طفتوطؤ ىٓ  ِسَيلخةسى كؤًةَهةيةن شتةكاُي منايض دةكات و ثاشآْ 
 .ْ وُةسيية بةسٓةًٔاتووةكة دةكة  هةطةس كاسةٓ 



122

 

 111 
 

 طةسضاوةكاُى فَيشكاسى
ةويشى ِسةُطاوِسةُطى فشةدؤس، كةسةطتةو مشةكى كاسكشدْ، كةسةطتةو مشةكى طةسةتايى:  قوِسوٓ 

ْ، بةسد، قوًاط، شولةقوِس كةسةطتةى دَيطشةوة، وةن: )ضةقؤى  ايوؤ ْ، ثاسضة تةختة، كيظةىُ  ُايوؤ
 )طويح(، تريؤن )ِسؤَهة( (.

ضةُذ تاقيلشدُةوةيةن ئةجنَا  ذاًاًؤطتا بةكشدةوة هةبةسضاوى قوتابييةكآُؤكاسى ِسووُلاسى: 
 ،ْ َيلى فيذيؤ منايض بلات، ياْ دؤسو شَيواصى ٓةسوةٓا بذات، تا هةًةبةطتى كاسةكة تَيبطة فيٌو

يض هةكاتى كاسكشدُذا دووباسةى  كاسكشدْ بة ِسَيطةى دياواص ثيصاُى قوتابييةكاْ بذات، تا ئةوُا
ْ، ياْ  يضطةشتَيلٓةسوةٓا بلةُةوة،  ةكا وُةسةدوُا ةكاسى هة ثةمياُطةىٓ  سَِيلبخشَيت بؤ بةشى طَويَِ

ٓوى(، ياْ فةسًاُطةى  وُةس، ياْ شوَيِلاسى طؤصةطةسى )كاسدةطتى ئة ةكاسى هة كؤهيزىٓ  بةشى طَويَِ
 طت. كاسى دة

 
 ِسةطةصةكاُى دَيبةدَيلشدْ

 ضاالكى
ةيى:  وُةسى طاكاس، ياْ ثاُتاييةكى قوِسكاسى.كاسًا  دَيبةدَيلشدُى كاسَيلىٓ 

وُةسى  ةَهذةبزَيشْ و كَوَيصةيةكى طاكاسى بةسدةطتةىٓ  قوتابييةكاْ يةكَيم هة سَِيطةكاُى كاسكشدْٓ 
ةَهتؤقي، دا شَيوةكة ِسووتدسوطت دةكةْ  ٓ ةسوةٓا شَيواصى وبَيت، ياةختى  ٓ ْ خِش ئاطايية.

ْ ف ْ و ثاُلشدُةوة، يا ْ شَيال اسًاسؤكة، يا يية. ةكاسكشدُةكةط بةً   ِسط بَيت كَيصةُ 
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 ٓةَهظةُطاُذْ

اُر:  ْ دةبةطتَيت.ئًا ْ ثصت بة ئاطتى دَيبةدَيلشد  ٓةَهظةُطاُذ
ْ.دَيبةدَيلشدْ:  شخاُذ  خصتةىُ 

ى فَيشكاسى:  ْ ئةجنًا ْ.قوتابييةكا  كَوَيصةيةكى طاكاس دَيبةدَيذةكةْ بة يةكَيم هة سَِيطةكا
ْ/ ِسةفتاس رًاسة  ثةطةُذ باط صؤسباط ُاياب دَيبةدَيلشد

     ثاسضة قوِسةكةى بة باشى و دسوطتى شَيالوة. 1
اوة. 2      فشةدؤسى هة دسوطتلشدُى شَيوةدا بةكاسٓيَِ
     شَيوةيةكى طاكاسى بة قوِس دسوطتلشدووة. 3
اُى كةسةطتةو مشةكةكاُذا ِسةضاوى  4 هةكاتى بةكاسٓيَِ

 ئاطايض و خؤثاسَيضى طصتى كشدووة.
    

اوسَِيلاُى  5 اوكاسى ثَيصلةط بةٓ  هةكاتى كاسكشدُذآ 
 كشدووة.

    

     ِسةضاوى ثاكوخاوَيِى كاسةكةو شوَيِلاسةكةى كشدووة. 6
ى شوَيِلاسةكةى كشدووة. 7 َيٌِشِاطشِت      ِسةضاوىٓ 

 
اَهةوة  ضاالكىً 

ّ بة  ةخصيَِ ذوو ِب ْ دةكات بابةتَيلى صِي ؤطتا داوا هة قوتابييةكا ًًا
ة، بة ِسةضاوكشدُى  . بؤ منووُةٓةويشى ِسةُطاوِسةُط َ شَيوُا وةن ئة

ى هةكاتى كاسكشدُذا:  ثاكوخاويَِ
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ةٓاباد دةًاي ئةششةف( هة طاَهى  وُةسًةُذى كوسد ً)  ٓ خامنة

( 1993طوَيٌاُى هةدايم بووة. هة طاَهى )( هة شاسى 1973)
وُةسى   ٓ ثةمياُطةى تةكِيلى طوَيٌاُى تةواو كشدووة. هة بواسى

ةكاسى كاس دةكات و خاوةُى شَيوةى كاسكشدُى تايبةت  طَويَِ
هةكاتى كاسكشدُذا. خاوةُى بةخؤيةتى و وسدةكاسو ثصوودسَيزة 

ّ ثَيصاُطةى شَيوةكاسيية هة كوسدطتاُذا.   ضةُذي
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ةعيٌة حم وُةسًةُذى كوسد )د.ُ  ( هة 1965ًةد عةبذوآل( هة طاَهى )ةخامنةٓ 

( ئةكادمييةى 1989شاسى طوَيٌاُى هةدايم بووة. طاَهى )
ةكاُى هة شاسى بةغذا تةواو كشدووة.  ةكاسيذآوُةسةدوُا  هة بواسى طَويَِ
ضةُذيّ  . بةشذاسىذاخاوةُى شَيوةى تايبةت بةخؤيةتى هة كاسكشدُ

ثَيصاُطةى شَيوةكاسى كشدووة هة كوسدطتاُذا. هة بواسى كاسكشدُذا شَيوةى 
ْ دةبةخصَيت. اوضةسخ بة شَيوةكا ةَهذةبزَيشَيت و ِسووطةيةكىٓ                                             ئاصادٓ 
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 واُةى دووةَ
 تةوةس: كاسدةطتى.

 قوِسكاسى. بابةت:
ة:    ثاُتايى بة قوِسدسوطتلشدُى وُا

ة وُةسيذا.: بةشةوُا اُى كةسةطتة هة كاسىٓ   دُا
ة  3كاتى دياسيلشاو:  ى بةثَيى ئةو ثالُةى دايذةسَِيزيت، وُا ْ دسَيزكةيتةوة(بةثَيى كات )دةتوُا  ضاالكييةكا

 

ةيةدا َ وُا  طوودى بةدةطتٔاتوو هة
 

ياسييةكاْ  طوودة صُا
 سِهيف(. -ى تةختةِسوو ٓةَهتؤقيوثةيذا دةكات )ذا دوو دووسيقوتابى ئاشِايةتى هةطةيَ شَيوةى 

 

ةييةكاْ  طوودة كاسًا
ةَهتؤقيقوتابى شَيوةى خاُوو،  ةويشى شاخ، داسطتاْ بة شَيوةىٓ  وى تةختةِسوو دسوطت دةكةْ بةٓ 

ةسوةٓا ِسةضاوى  ةخصوُيطاسى دؤساودؤس.ٓ  ِةوة بةُ  ِسةُطاوِسةُط و ثاشاْ ضواسدةوسةكةى دةيشِاصيَِ
ةويشةكة.يةكةى  ْ بةٓ  ْ هةكاتى كاسكشد  ثَيلبةطتِةوة دةكة

 

ييةكاْ  طوودة ويزدُا
َيوْا قوتابييةكاُذا طةشة دةكات. اسيلاسى هةُ   ٓةطتى بةسثشطياسييةتى و طياُىٓ 

 

ظتة ثَيصةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 فَيشكشدُى ثَيصوةخت

ْ دةكات: ة ئاسِاطتةى قوتابييةكا ؤطتا ئةَ ثشطياسُا  ًًا
 بؤ دسوطت دةكةيت؟ ًاسًاسؤكة(ى) (5)طشًؤَهةضؤْ دةكَيصشَيت و ضؤْ اخ َٓيَوى ش 
 بة ض شَيواصَيم ثاُتايى ِسووطةى ثصت شاخةكة دسوطت دةكةيت؟ 
 ض كةسةطتةيةن بؤ دسوطتلشدْ ٓةَهذةبزَيشيت؟ 
  دسوطتلشدُى شاخ بَوَى. شَيواصىبة رًاسدْ ِسَيطةكاُى 
اوو خِش ٓةَهذساو، شتى ثَيضش ‹‹ًؤَهةطش››دا دةَهَيت: 396دا هة ال‹‹خاَي فةسٓةُطى››هة  ‹‹شَيخ حمٌةدى خاَي››ًاًؤطتا  .5

 ثَيضاُذْ و تؤثةَهةكشدُى شت.  ‹‹طشًؤَهةكشدْ››ثَيضخواسدْ و تؤثةَهةبووُى شت،  ‹‹طشًؤَهةبووْ››
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 بِشطةى خؤئاًادةكشدْ
شَيوةو شَيواص دةبيِني بة ضةُذيّ ئةطةس طةيشَيلى تةالسو خاُووةكاُى دةوسوبةسًاْ بلةيّ       

ةسوةٓا  ى تش بةسص.ٓ  ةُذَيلياْ ُضَ و ئةوُا دسوطتلشاوْ وٓ 
هة شَيواصى دسوطتلشدُيصياُذا فشةدؤسى و فشةِسةُطى 

ةًوو ئةو وسدةكاسيية بؤية، دةبيِني،  ؤطتآ  ًا ثَيويظتةً 
ةُذَيلذاسيض   ٓ ة بؤ قوتابييةكاْ ِسووُبلاتةوةو بيِشاوُا

وتابييةكاُذا هةسَِيطةى ثشطياسكشدُةوة بابةتةكة هةطةَي ق
طةى قوتابى بلاتةوة. صؤس طشُطة  ‹‹بؤشايى››و  ‹‹ثاُتايى››طةشة ثَيبذةيّ و باطى  ِسووُا

ضواسدةوسى خاُووةكاْ بؤ قوتابييةكاْ شى بلةيِةوة، تا شَيوة 
اوطةُطةكاْ ثَيلبطشْ و   ٓ،ْ ْ، وةكيةكةكا ْ، دياواصةكا هَيلضووةكا

ّ، تا بةِسووُى   ٓةطتة بيِشاوةكةثاشاْ سِاى خؤياُى هةطةس بَوَي
سِاظةبلات و شيلشدُةوةى تايبةتى بؤ ئةجنَا بذات. هة كؤتاييذا 
اطى بؤ  اى دواُِ ةطتى بيِيِى طةشةدةكات و توُا  ٓ قوتابى

اجنة طشُطةكةً اْ بةدةطتذَيت، كة شتةكاُى دةوسوبةسى ثَيصذةكةوَيت. واتة يةكَيم هة ئًا
اطى قوتابييةكاُةو خاُوئبةسصكشدُةوةى  ْ، دوْا و ة واطتى دواُِ اسَِيلةكا ْ، سَِيم وُ  خواسوخَيضةكا

ةطتييْا ثَيذةكات، كة ئةوةط خاَهَيلى  ىٓ  ْ، فشةوْا و بضووكةكْا هَيلذيا دةكاتةوةو بة ئاطُا ضًةكا بةسصوُ 
َ قؤُاغةدا. ٔاتووى طشُطة هة    بةدةطت
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 بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤط
وَيِةيةكى كؤشم وتةالسى ضةُذ وَيِةيةكى ُةخصوُيطاسئاًَيض، ياْ ضةُذ  -

 دؤساودؤس منايض بلة هة ِسَيطةى داتاشؤوة، ياْ تةهةظضيؤْ، ياْ كؤًجيوتةس.
بَيت ، كة هةاليةْ قوتابييةكاُةوة ئاًادةكشامنايض بلة ضةُذ منووُةيةكى ئاًادة -

 اُى ثؤىل ثَيِذةًةوة.و ُضيم بّ هة تةًةُى قوتابي
واصى ئاًادةكشدْ و كاسكشدْ بة منايصلشدُى فيوٌَيلى ديلؤًَيِتاسى هةطةس شَي -

 قوِسى طَوَيِةكاسى. 
 

اطاُذُى ةكةوُ   يةكةى وُا
وُةسى بَيت، شَيوة:   ٓ اْ بَيت، ياْ كاسَيلى ياِت ةسكاسَيلة، دا ئةًلاسة ِب  ٓ ذُى ةصسُا يةكةى دًا

اُة بة شَيوةيةكى ئةُذاصةيى بَيت، ياْ خشِ، ياْ طَيطؤشة، ياْ ضواسطؤشة، ياْ  ياِت ثَيويظتة ئةَ ِب
ةس ثَيلٔاتةيةكى طشوشتى بَيت، ضوُلة ئةَ ثاُتايية بة شَيوة ثِشدةكشَيتةوة، دا ئةَ  ًشؤظ بَيت، يآْ 

ةَهتؤقيو دسَيزى و -دوو دووسىشَيوةية ِسووتةخت بَيت ) بَيت )سِهيف(، ياْ  ثاُى(، ياْ ِسووتةختىٓ 
ْ(.  -دسَيزى × ثاُى × بَيت )بةسصى دووسى طىَ   ِسؤضوو

ة و هة دسَيزى و دوو دووسيشَيوةيةكى ِسووتةختى  :دوو دووسىشَيوةى 
ُتاييةكةدا دةسدةخات بة سِاكصاوى. ُاو ثا ى ثَيلذَيت و شَيوةكة خؤى هة  ثُا

 
 
 
 
 
 
 
 

               
           .                                                                   كاسَيلى طىَ دووسى               

 .دوو دووسىدوو كاسى                                                                                                     
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يةكَيم هة تايبةمتةُذييةكاُى قوِسكاسى، بشيتيية هة قةَهتؤقيِى كؤًةَهَيم شَيوة  : ٓةَهتؤقيوثةيلةسى 
دواتش ثاُتايى ِسووتةخت، وة هةطةس . واتة دسوطتلشدُى شَييةن ِسووطة هةطةس

ُةخصوُيطاسى هةطةس 
بةثَيى ٓةَهبلؤَهني، ياْ 

شَيوةى  خواطتى خؤًاْ
و  هةطةسى دسوطت بلةيّ

ةوة هة شَيوةى  بةسصى بلةِي
ةويشى دسوطتلٓةَهتؤقيوسى ِسووتةختى دوو ثةيلة                                    .ٓةَهتؤقني  شاو بةٓ 

 
ًةبةطت هةو دؤسة ثةيلةسى قوَي )ضايَ(: 

شَيوةيةية، كة بة هَيطشَيم قوِس هة شَيوةكة 
اوشَيوةى دةفش )قاخ( ى   ٓ ةوةو دةكةِي
اوشَيوةى ثةسداخى هَيذةكةيّ.  ّ، يآْ  هَيذةكةي
ِذاَي ئاطاْ و   ً ئةَ شَيواصى كاسكشدُة بؤ

ْ ثةيلةسدوو شَيو                                            خؤشلاسة. ةكاسى و ئةويرتيا ْ طَويَِ  ةى قويَ، يةكيا
 

َيوْا ثَيلٔاتةو  ،يةكةيةكة:  وُةسيية و سِايةَهةيةكى بةَٓيضة هةُ  اُى كاسىٓ  ياِت ةًايةكى طةسةكى ِب ِب
بةشةكاُيذا، دا ئةوكاسة 
هَيلذساوبَيت، ياْ يةكجاسضة بَيت، 

 ئةًةط .ياْ بةط بةط بَيت
اوطةُطى هة كاسو  ثَيويظتى بةٓ 

        ٓةية. ٓوُةسييةكةدا ثَيلٔاتة
 

                
                                                                              

 ٓوُةسى ثَيلٔاتةى                                                                               
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ةس ثاُتاييةكى ثَى دةُاطشَيتةوة، ياْ ثَيى دةطتِيصاْ ِسووطة:  بشيتيية هةو تايبةمتةُذييةى، كةٓ 

 ْ ةسدووكيا َ، يآْ  ةس دةكشَيت، دا ئةو ثاُتايية صبشبَيت، ياُْ 
ّ. ِسووطةى صبش، وةن بةسد، توَيلَوى طِةوبةس، ِسووطةى  ثَيةوةب
ةسوةٓا   ٓ ةكاسى. ُةسًيض، وةن شوشة، ياْ كاسى طَويَِ

منووُةى ضةُذيّ 
ةيةو هة   ٓ تشًاْ
ةكاُى تشدا صياتش  وُا

 هةطةسى دةدوَيني. 
ةسَ                       ى صبشبةسد ِسووطةيةكى                                          ِسووطةيةكى هوس وُ 

  
  ثالُى فَيشكاسى

اُر:  ةوةى سِاطتةوخؤئًا ةطوِت  وُا
وايتبؤسدةكة دةكَيصَيت، ياْ ضةُذ  ًاًؤطتا ضةُذ وَيِةيةكى دوو دووسى هةطةس -

منووُةيةكى وَيِةداس ثيصاُى قوتابييةكاْ دةدات، تا هةًةبةطتى ًاًؤطتاو 
 واُةكة تَيبطةْ، هةطةَي بةكاسَٓيِاُى ٓةويشو قوِس.

ثاشاْ ًاًؤطتا بة كشداسةكى هةبةسضاوى قوتابييةكاْ ثاسضةقوِسة ئاًادةكشاوةكة  -
شَيوةى  بة هَيطشتِى قوِسةكةة دةطتذةكات وسدة وسد ‹‹هَيطش››دةَٓيَِيت و بة 

، ياْ شاخ، ياْ ٓةسشتَيم خؤى ثالُى بؤ داُاوة دسوطت دةكات. ٓةسوةٓا وخاُو
ًاًؤطتا دةتواَُيت داواى ياسًةتى هة قوتابييةكاْ بلات بؤ ٓاوكاسى كشدُى، 
هةطةَي ثَيذاُى ِسووُلشدُةوةى ثَيويظت بة قوتابييةكاْ هة باسةى هَيطشتّ و 

و خِشكشدْ، بةًةبةطتى دسوطتلشدُى ِسووطةى دياواص بؤ شَيوةكة، هلاُذْ 
  هةطةَي طشتِةبةسى ئةَ ٓةُطاواُة:
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ئاًادةكشدُى ثاُتاييةكى ِسووتةخت بة قوِس. ثاشاْ هَيطشتِى قوس بةثَيى ثَيويظت،  .1
تا ئةو شَيوةًاْ بؤ دةسبضَيت، كة ثالمناْ بؤ داُاوة. )ثةيلةسى قوَي، ثةيلةسى 

 (.ٓةَهتؤقيو
 ئاًادةكشاوةكة. هةطةس قوِسة دةكةيِةوة كؤثي ئةو شَيوةيةى ًةبةطتٌاُة .2
دواتش ئةوشوَيِةى ثَيويظتة  .3

قوِسى هَيئةَهذةطشيّ، تا 
شَيوةكة دةسبلةوَيت، ٓةتا 
قوَهرتى بلةيّ شَيوةكة باشرت 

 دةسدةكةوَيت.
ئةطةس ثَيويظتى كشد، ٓةُذَيم ِساصاُذُةوةى ئةُذاصةيى، طيايى، ياْ ُوطني  .4

 دةخةيِة طةس شَيوةكة، ياْ قوِسى ِسةُطاوِسةُط بةكاسدةَٓيِني هة ِساصاُذُةوةكةدا.

 
ةية  ؤطتاى بةسَِيض دوو شتٓ  ْ بووةطتيت:ًًا  ثَيويظتة هةطةسيا

ةويش و قوسِ كشاوة، بؤية َ تةوةسةدا باس هةطةسٓ  َ: هة ،  ،يةكة ةس يةكَيليْا ىٓ  تؤ طةسثصلى هةطةس بةكاسَٓيُِا
ةسدو َ ئةطةسٓ  يت باشرتة.وبةآل يَِ ْ بةكاسٔب  كيا

 ْ َ: هةَ تةوسةدا باس هةطةس قوِسكاسى كشاوة، دا ئةَ قوسكاسيية هة طةس طَوَيِةكاسى بَيت، يا دووة
ةسدوو باطسثةيلة يية، بةآلَ ئةطةسٓ  ة باشرتة و شَيواصى ةكة بؤ قوتابييةكْا ِسووْ بلةيتةوطاصى طشفتُ 

ْ بؤ ِسووُبلةوة. ةسيةكَيليصيا   كاسكشدُىٓ 
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 طةسضاوةى فَيشكاسى
كاغةصى ُيطاسكَيصاْ، قةَهةَ ِسةطاس، ٓةويشى كةسةطتةو مشةكى طةسةتايى:  -

سى، طيِى تةختة، شولةقوِس ِسةُطاوِسةُط، قوِس، ِسةُطى ئاوى، مشةكى قوِسكا
 بشيظلة )واِسُيض(. ،)طويح(

وايتبؤسد، ًاديلى ِسةُطاوِسةُط، كَوَيصة، وَيِةى ِسووُلاسى، : ٓؤكاسى ِسووُلاسى -
مشةكى ئاًادةكشاو، فيوٌى ديلؤًَيِتاسى هةطةس ضؤُييةتى ئاًادةكشدُى قوِسو 

 كاسثَيلشدُى، ِسَيطةكاُى دسوطتلشدْ و طاصكشدْ.
 

 ِسةطةصةكاُى دَيبةدَيلشدْ
ةُذَيم شَيوة دسوطت  ْ دةكاتٓ  ؤطتا داوا هة قوتابييةكا  بلةْ بة ثصت بةطنت بةَ ضاالكيياُة:ًًا

 :1ضاالكى 
ةويشى ِسةُطاوِسةُط طاصى بلة. دسوطتبلة طياُذاسَيلى ئاوى ْ بةٓ  ْ ِسةُطى بلة، يا  و ثاشا

 : 2ضاالكى 
 .بلة كاسَيلى طيايى دسوطت

 :3ضاالكى 
اُى سَِيطةو شَيواصى   دياواص.شَيوةيةكى دوو دووسى دسوطت بلة )شَيوةى ئةُذاصةيى( بة بةكاسٓيَِ

 :4ضاالكى 
ةجنري...ىضةُذ شَيوةيةكى دسةخت ْ طةآل، دسوطت بلة، وةن: تشىَ، ثِشتةقايَ،ٓ   ، يا

 :5ضاالكى 
طةى دةسيايى دسوطت بلة، وةن:  ضةُذ شَيوةيةكى رِي

اطى، دؤهفني... َ، كةشتى،ً   )طىَ دووسى( بةهة
 : 6ضاالكى 

ْ دسوطت بلة، وة طةى شاخاوى كوسدطتا  ن: ضيا، دسةخت، بةسد...ضةُذ شَيوةيةكى رِي
 :7ضاالكى 

طةى طوُذ دسوطت بلة، وةن: خاُو يووى، مشةكى وضةُذ شَيوةيةكى رِي  ً ، دووبةسطى
 ... ، طشوشتى طوُذ، طياُذاسو ثةهةوةسكصتوكاَهلشدْ
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 ٓةَهظةُطاُذْ
اُر:  ْ ثصت دةبةطتَيت بة ئاطتى دَيبةدَيلشدْ.ئًا  ٓةَهظةُطاُذ

ةَهظةُطاُذْ:  شاصىٓ   ٓةَهظةُطاُذْ.خصتةى ئًا
ى فَيشكاسى:  ةويشى ئةجنًا  ٓ قوتابييةكاْ ضةُذ شَيوةيةكى دوو دووسى دسوطت دةكةْ بة

ْ بة قوِس.  ِسةُطاوِسةُط، يا
 ثةطةُذ باط صؤسباط ُاياب ِسةفتاس رًاسة

كَوَيصةى داواكشاو بة شَيوةيةكى طوجناو دسوطت  1
 دةكاتةوة.

    

ادة دةكات  2 بؤ كةسةطتةو مشةكى ثَيويظت ئًا
 كاسكشدْ.

    

َيت هة دسوطتلشدُذا. 3      فشةشَيوةيى بةكاسدةٓيَِ
ةخصةطاصيةكاُ 4 ْ دةكات هة شَيوةوُ  ا يَِ      ذا.يدٓا
     وسدة هة كاسكشدُذا و ِسةضاوى خؤثاسَيضى دةكات. 5
اوكاسى ثَيصلةط بة  6  ٓ بَيذةُطى دةثاسَيضَيت و

 ٓاوسَِيلاُى دةكات.
    

     دياسيلشاودا كاسةكةى تةواو دةكات.هة كاتى  7
 

 ضةُذ منووُةيةن:

 
                   ثيتدسوطتلشدُى        ةخصةطاصى ضايَ                 ُ               ٓةهَتؤقيو ِسووتةختى ُةخصةطاصى
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( هة شاسى طوَيٌاُى 1946ثةيلةطاصى كوسد )داسا سةًة طةعيذ( هة طاَهى )
ةكاُى هة طاَهى )هةدايم بووة.  وُةسةدوُا ( هة شاسى بةغذا 1970ئةكادمييةىٓ 

وُةسى ِسؤًاى 1977تةواو كشدووة. هة طاَهى )  ٓ ( دبوؤًى ئةكادمييةى
ةداهيا دادةُشَيت و  وُةسىً  وُةسًةُذة ثَيصةُطةكاُىٓ  وةسطشتووة. بة يةكَيم هةٓ 

ةية. بةشذاسى هة ضةُذيّ ثَيصةُطةدا كشدو  ٓ هة ُاوةوةو دةسةوةى  وةُةخصَيلى باآلى تَيذا
وُةسييةكاُى بة كوسدطتاْ و دئاُذا بآلوبوكوسدطتاْ  ٓ كاُى ٓوُةسيية ُةتةوة. كاسةو. بةسٓةًة
 ٓوُةسًةُذة دئاُييةكاُة. كاسى ٓاوشاُى 
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 طَييةَ واُةى
 تةوةس: كاسدةطتى.

 بابةت: قوِسكاسى.
ة: دسوطتلشدُى شَيوةى دياواص بة قوِس   .وُا

ة:   دسوطتلشدُى شَيوةى بةسدةطتة.بةشةوُا
ة  3كاتى دياسيلشاو:  ْ دسَيزكةيتةوة(وُا ى بةثَيى ئةو ثالُةى دايذةسَِيزيت، بةثَيى كات ضاالكييةكا  )دةتوُا

 

ةيةدا َ وُا  طوودى بةدةطتٔاتوو هة
 

ياسى  طوودى صُا
ْ )شَيوةى بةسدةطتة(.  قوتابييةكاْ باشرت هة شَيوةى طىَ ِسوو تَيذةطة

 

ةيى  طوودى كاسًا
ة او رياُى ِسؤرُا ذووىُ   .ةوةدسوطت دةكات يقوتابى شَيوةيةكى بةسدةطتةى صِي

 

ييةكاْ  طوودة ويزدُا
وُةسى تَيذةطات لاسى كاسىٓ  اطى و دوُا  تايبةت كاسدةطتى. بة ،قوتابى هة بةٓاى دواُِ

 

ظتة ثَيصةكييةكاْ َيضْا و توُا  سِٓا
 فَيشكشدُى ثَيصوةخت

ؤطتا ئةَ  ةًًا  دةكات: ىئاسِاطتةى قوتابييةكاُ ثشطياسُا
 تلشدُى شَيوةى دياواص ضةُذ دؤسْ؟طةكاُى بةكاسَٓيِاُى قوِس بؤ دسوطِسَي 
 ئةطةس قوِسًاْ دةطتِةكةوت، ض كةسةطتةيةكى تش بةكاسدةَٓيِني؟ 
 ًةبةطت هة شَيوةى بةسدةطتة ضيية؟ 
 ّ؟، كة بؤ ِساصاُذُةوةى ثاُتايى بةكاسدةَٓيِشَيئةو شَيواُة ضني 

ؤطتاى بةسَِيض...  ةيةياْ )شَيوةى بةسدةطتةى طَى ِسوو( هة ثؤىل طَييةًًَا ، قوتابييةكاْ ئةَ وُا
ة:  َ، بابةت: دسوطتلشدُى شَيوةى دياواص، وُا ةى يةكة َ، وُا ذ ‹‹هلاُذْ››تةوةسى طَيية ووة. خويَِ

َيتةوة، كة ضؤْ بة كاغةص شَيوةى  ةية بةبري قوتابييةكاْ دةٓيَِ ؤطتا ئةَ وُا تةختةِسوو بؤ شَيوةى ًًا
ْ. واتة شَيوة هة  ْ بؤ  ‹‹دوو ِسوو››بةسدةطتة دةطؤِس   .‹‹طىَ ِسوو››دةطؤِس
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 بِشطةى خؤئاًادةكشدْ
ة        ى ثَيصوودا قوتابييةكاْ ئاشِايةتياْ هةطةَي دسوطتلشدُى شَيوةى دوو ِسوودا كاُهة وُا

بة كشدةوة بة قوِس  ةثةيذاكشدوو
كاسياْ تَيذا كشد، بةتايبةت 
شَيوةى ِسووتةخت، ياْ شَيوةى 

، كة ئَيٌة ٓةَهتؤقيوِسووتةختى 
ني هة ثصتةوةسِا )دواوة(  ُاتوُا

ا هةثَيصةو ةسِا بيبيِني، بةَهلو تةُٔ
دةبيِشَيت، ضوُلة دوو ِسووة، 
بةآلَ ئةطةس هة ثةيلةسى طَى ِسوو 

ني، ئةوا بَيطوًاْ دة ني هة بِشوُا توُا
ةطت ثَيذةكني و شَيوةكة   ٓ ٓةسضواس الوة تةًاشاى بلةيّ و ِسووطةى ثةيلةسةكة بة ئاطاُى
ةوة، وةن:  ةًوو شَيواصةكاُى كاسكشدْ هةَ شَيوة كاسكشدُةدا بذؤصِي نيٓ  دةُاطيِةوة. بؤية دةتوُا

 .‹‹، ثةيلةسى ضايَ )قوَي(ٓةَهتؤقيوثةيلةسى ››
 

 بةطةسبشدُى كاتَيلى خؤط
 ُاوثؤيضاالكى 

هة ِسَيطةى وَيِةو فيوٌى ديلؤًَيِتاسييةوة، ضةُذ منووُةيةكى شَيوةى ثةيلةسى  -
بةسدةطتة ثيصاُى قوتابييةكاْ بذة. دا ئةَ 

 ‹‹طَوَيِةكاسى››بّ، ياْ ‹‹ثةيلةس››شَيواُة 
كَيصة ُيية. دواتش دياواصى بلة هة َُيواْ 

 -ثةيلةسو طَوَيِةكاسى››ٓةسدوو شَيوةكةدا، 
 .‹‹خِش ٓةَهتؤقيو

ًاًؤطتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات ُاوى شَيوةى كاسة  -
ٓوُةسييةكاْ بَوَيّ و ثاشاْ يةكَيلياْ ٓةَهبزَيشْ و دواتش 

 ئةجناًى بذةُةوة بة قوسى بةسدةطتةى بةسدةًياْ.
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اطاُذُى ةكةوُ   يةكةى وُا
ةًوو اليةكةوة دةبيِشَيت )دسَيزىشَيوةى بةسدةطتة:   قوَهى(.× ثاُى ×شَيوةيةكى طىَ ِسووةو هةٓ 

َيلى كةًةٓةَهلؤَهني:   بةًةبةطتى دسوطتلشدُى ِسووطةيةكى صبش. ،هَيطشِت
ةكة ضاَي بَيت و شَيوةكة دةسكةوَيت.قوَهلشدْ:  َيلى صؤستش، تا بة تةواوى شويَِ  بشيتيية هة هَيطشِت

ى ِسووطةيةكى دياواصو  ةَهلؤَهني و قوَهلشدْ بشيتيية هة دةطتلةوِت دؤساودؤس. واتة ئةَ ًةبةطت هةٓ 
رت بة شَيوةكة  ضًى دياسيذةكات و بةٓايةكى دوُا ِسووطةيةى دةطتٌاْ دةكةوَيت ئاطتى بةسصى وُ 

ةبةطتذاسةكة.  دةبةخصَيت و واتاي تةواو دةدات بة شَيوة داواكشاوةً 
 

 
 
 
 

َ                       شَيوةى بةسدةطتة             َيلى كة َيلى قويَ                           هَيطشِت  هَيطشِت
 

 ِسةطةصةكاُى دَيبةدَيلشدْ
اجنى يةكةَ:   فَيشكشدُى سِاطتةوخؤ.ئًا

وُةسى ثيصاُى قوتابييةكاْ دةدات هة ِسَيطةى داتا       ؤطتا ضةُذ شَيوةو كَوَيصةيةكىٓ  شؤ، ياْ ًًا
 ُ ؤطتا تظيذيؤ، ياْ شَيوةى بةسدةطتة، تا قوتابييةكاْ هة ًا ْ، وةن: طَيبضيلةوة هة داواكاسىً  ة

شؤيى، ياْ  ى بابةت هة طةس شتَيمشَيوةى ئارةَهى، طيايى،ً  ةِسةكاُى، . بؤ منووُةثيصاُذُا : شوْا وً 
ِذاَهةكاُى، دوتياسو بةسوبو ةَهبزَيشْ و وا هة اًةكةى، ... دواتش دودايم وً  قوتابييةكاْ بلة بابةتَيمٓ 

ْ طىَ ِسووّب ةويشى ِسةُطاوِسةُط )ثَيويظتة شَيوةكا ْ بةٓ  ْ بة قوسِ، يا  (.خِش - طوصاسشتى هَيبلة
اسًاسؤكة، ياْ ثاُلشدُةوةو   ً ؤطتا شَيوةيةن هةطةَي قوتابييةكاْ دسوطتذةكات، بة شَيوةى ًًا

ؤطتا با ًا  ً .ّ ْ، ياْ قوَهلشدْ و هَيطشت ةشَيال  َهذةبزَيشَيت و كاسى هةطةس دةكات. بؤمنووُةبةتَيمٓ 
ِذاَهةكاُيض بة   ًْ ِذاَهةكاُى، شَيوةى دايلةكة بة طةوسةيى دسوطتذةكات و ثاشا كى هة وضوبدايم وً 

ْ بة ثَيوةْ. يصتووْ، يا ْ دُا  دةوسى دايليا
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اجنى دووةَ:  ةسةوةصىئًا  كاسى بةكؤًةيَ/ٓ 
ؤطتا قوتابييةكاْ دةكاتة ضةُذ كؤًة ةَهذةبزَيشَيت و ًًا  ٓ ٌويذةسَيم َهةيةن وٓةس كؤًةَهةيةكيض تي

ةَهذةبزَيشْ و بة  ةس كؤًةَهةيةن بابةتَيمٓ  ةس بابةتَيم. واتةٓ  ةَهبزاسدُىٓ  كؤًةَهةكاْ طةسثصم دةّب هةٓ 
ْ. هَيشةدا قوتابى طةسثصم د ةَهذةبزَيت؟ ٓةسةوةصى بابةتَيم دسوطت دةكة بة ض  ةكشَيت ض بابةتَيمٓ 

َ دةدات؟  بؤ منووُة: سى تَيذادةكات؟ شَيوةيةن كا  بة ض سَِيطةيةن كاسةكة ئةجنا
ِذاَهةكاُى دسوطت دةكاتةوة.كؤًةَهةى يةكةَ:   شَيوةى دايم وً 
ةِسةكاُى.كؤًةَهةى دووةَ:  ْ وً   شوا

 دوتياسو بةسٓةًةكاُى.َييةَ: طكؤًةَهةى 
 ،ْ ِذاَهةكا َيت يةن بابةت خباتة بةسدةًَ  ؤطتا دةتوُا ًا بةآلَ بة شَيواصى دياواص طوصاسشتى ٓةسوةٓاً 

 :. بؤ منووُةهَيبلةْ
ِذاَهةكاُى دسوطت بلةُةوة.كؤًةَهةى يةكةَ:   شَيوةى دايم وً 
ْ دةسخواسدى بَيضووةكاُى دةدات.كؤًةَهةى دووةَ:  ْ، كؤتشة دايلةكة خواسد  دايلايةتى الى باَهِذةكا
 ًاُطايةكة شري بة طوَيشةكةكةى دةدات.كؤًةَهةى طَييةَ: 

شؤظ و باَهِذةو  ا دايلايةتيية هةُاوً  ةَهبزاسدةكةدا بابةتةكة تةُٔ ؤطتاى بةسَِيض هة بةشى دووةًىٓ  ًًا
ْ طفتوطؤى هةطةس بلةْ. ْ دةكةيت و سَِيطة بذة خؤيا ِذاَهةكا  ئارةَهذا، تؤط باطى طشُطى دايم بؤً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَهة كؤضةسييةن       رَُيم طةمن هة دةطتاسِ دةدات                                         رياُىً 
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 طةسضاوةى فَيشكاسى
: كاغةصى ُيطاسكَيصاْ، قةَهةَ ِسةطاس، قوِس، كةسةطتةو مشةكى طةسةتايى -

ٓةويشى ِسةُطاوِسةُط، مشةكى كاسكشدْ، ِسةُط، ثاسضة تةختةيةكى 
 طٍ(.40×40)

ضةُذ شَيوةيةكى ئاًادةى دسوطتلشاو بة قوِس منايض بلة، ِسووُلاسى: ٓؤكاسى  -
وَيِةى شَيوةى دياواص منايض بلةْ، فيوٌى فَيشكاسى ثيصاْ بذة، كة باس هة 

 كاسكشدْ بة قوِس دةكات.
 

اَهةوة )ئةسكى ًاَهةوة(:  ضاالكىً 
ةيى:  ةس يةكَيلياْ شَيوةى خاكاسًا  ٓ ؤطتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات، ُوَيم بة باخ و ًًا
او وتشى دسوطت بلات )خاُو ثَيلٔاتةكاُى  ُ ةسشتَيم، كة هة دةسةوةى  ٓ ، دسةخت، باخ، طةساز،

ةية(.وخاُو  ةكةدآ 
ةس بابةتَيم خؤياْ ئاسةصووى دةكةْ كاسى تَيذابلةْ   ٓ ؤطتا داوا هة قوتابييةكاْ دةكات، ًا  ً ياْ

 دسوطتى بلةُةوة، وةن:
طواطتِةوة، ن وكوسدةواسى، ئةطجظواسى، شايى، بوكاسكشدْ هة كةهتوسى  .1

 ُةوسؤص...
 دسوطتلشدُى كةسةطتةى ِساصاُذُةوة، وةن: ًوواُلة، باصُة، ًوسو، ثاواُة... .2
 دسوطتلشدُى شَيوةى ئارةَهى. .3
 دسوطتلشدُى بابةتى ريِطةيى، وةن ريِطةى طوُذ. .4
 دسوطتلشدُى ريِطةى شاخ و دؤَي و ثَيذةشتةكاْ و ِسووُلشدُةوة. .5

         َ ةويشطةآليةن هة قوتابييةئة َ قوتابيية ريِطةيةكى ئاوى    طةسٓ   كؤثى دةكات                   ئة
 دسوطت دةكات                                                                                                   



140

 

 111 
 

 ٓةَهظةُطاُذْ
اُر:  ْ ثصت بة ئاطئًا ْ دةبةطتَيت.ٓةَهظةُطاُذ  تى دَيبةدَيلشد

شاصى دَيبةدَيلشدْ:   خصتةى خةًآلُذُى منشةيى.ئًا
ى فَيشكاسى:  ْ.ئةجنًا ْ شَيوةى بةسدةطتةى دؤساودؤس بة قوسِ دسوطتذةكة  قوتابييةكا

 

 رًاسة
 

 ُشخاُذْ ِسةفتاس
1 2 3 4 5 

ادة دةكات. 1       ُةخصةطاصى بؤ بابةتى دياسيلشاو ئًا
ادة دةكات.كةسةطتةو مشةكى  2 ْ ئًا       ثَيويظت بؤ كاسكشد
ةسًى طوصاسشت هة بابةتة دياسيلشاوةكة دةكات. 3       بة وسدى وُ 
اوسَِيلاُى دةكات. 4       ٓاوكاسى هة كاتى كاسكشدُذا ثَيصلةطٓ 
      ِسةضاوى خؤثاسَيضى دةكات هةكاتى كاسكشدُذا. 5
      بَيذةُطى دةثاسَيضَيت هةكاتى كاسكشدُذا. 6
      كاسةكة هة كاتى دياسيلشاودا تةواو دةكات. 7
بةشذاسى دةكات هة ثاكوخاوَيِلشدُةوةى شوَيِلاسةكة هة ثَيض  8

ْ و دواى كاسكشدْ.  كاسكشد
     

 
 ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ و ضاسةكشدْ

ْ، ى ئارةَهى ةةُذ شَيوةيةكى بةسدةطتقوتابييةكاْ ضضاالكى بةًةبةطتى ضاسةكشدْ:  دسوطت دةكة
صم، باَهِذة... اس،ً   وةن:ً 

 
 
 

ْ، وةن:  قوتابييةكاْ شَيوةى بةسدةطتةى ضاالكى بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدْ:  ًيوة دسوطت دةكة
ؤص، قاثَيم ثشِتةقايَ و طَيو. َيصووةً    َٓيصووة تشىَ،ٓ 
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يلى طاسد(  ٓةويشكاسى طاسد )طريًا
َيت هةكاتى بةسدةطتً       ؤطتا دةتوُا يضًا ةويشى ِسةُطاوِسةُط )بةتايبةت ك ِةبووُىٓ  َا هة قوِسوٓ 

اوضاُةى دة ْ(، ئةواوئةوُ  َيت ًاًؤطتا  سةدةطنت هة شاسةكا ةويشكاسى دةتوُا خؤى كةسةطتةكاُىٓ 
ةويش دسوطت بلةْ  اَهةوةٓ  ة، ياْ قوتابييةكاْ فَيشبلات خؤياْ هةً  دسوطت بلات بؤ كاسكشدُى ِسؤرُا

ةفتةيةن، ذًْاُطَي ياْ بةشىٓ   . لى خويَِ
 كةسةطتةخاوةكاْ:

 ُيصاطتةى طةمنةشاًى )ئاسدى طةمنةشاًى(. -
 بؤ هَيلذاُى تةختةو داس بةكاسدةَٓيِشَيت و ِسةُطى طجيية(.، Glu)غةِسة، ياْ َٓيوٍ  -
 ِسؤُى صةيت )صيتى ضَيصتوَيِاْ(. -
 ِسةُطى شةسبةت. -
 يةن كةوضلى ضَيصت. ،شةكش -
 كيظى ُايوؤْ. -

يو ثةسداخ        يصاطتةى تَيذةكات، ثاشاُْ  َيت و دوو ثةسداخُ  ؤطتا قاثَيلى قوَي دةٓيَِ ًا طةسةتاً 
ةوَهذةدات كةًَيم   ٓ ى طجى تَيذةكات، هةطةَي كةوضلة شةكشةكة و دوْا دةيصيَوَيت، دواتش ٓيٌَو

ةويشةكة دة ا ضةوسكشدَُيلى تةُم، تآ  طت و قاثةكة ِسووثؤشى قاثةكة بة صةيتةكة ضةوس بلات )تةُٔ
َ، بةط بةشى دةكةيّ و ِسةُطى ثَيذادةكةيّ )طووس، صةسد، شني، ...(  ُةطشَيت(، هة كؤتاييذا كةَ كة

ةوة.ضةُذى مباُةو ةس ِسةُطةو بةديا بطشِي نيٓ  ةسوةٓا دةشتوُا  ٓ.ّ  َيت ئةوةُذة ِسةُطة دسوطت دةكةي
او كيظةيةن و طةسثَيضى   ُ ة ةويشَيلى ِسةُطلشاو دةخةِي  ٓ ةس تؤثةَهة  ٓ ةوة، كة هة ثِشؤطةكة بوِي

ّ، ت ةبَيت، ئدةكةي ةبَيتةوةو ِسةقُ  ني و ا وشمُ  ِذا بةثَيى ثَيويظت ضةُذًاْ ويظت دةسيذةٓيَِ
ةَهبطريَيت باشرتة. ةوة دَيطةى خؤى، ئةطةس هة بةفشطشدآ  ْ دةخيةِي ة ثاشا  بَيت(.)با صؤس شىُ 
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اطشاو بة )بةختياسٓةَهةظةيى( هة  ى كوسدثةيلةسطاص )بةختياس سةًة عةىل(ُ 
ادةيى ثةسطتاسى هة 1970طاَهى ) ذُى ئًا ةَهةظة هةدايم بووة. خويَِ ( هةٓ 
وُةسًةُذى 1991طاَهى ) وُةسًةُذة هةرَيش كاسيطةسىٓ  ( تةواو كشدووة. ئةَٓ 

ْ( دةطتى بةكاسى ثةيلة سطاصى كشدووة. بةشذاسى هة ضةُذيّ دئاُى )ِسؤدا
اوةوةو دةسةوةى كوسدطتاْ كشدووة. سِاطتةوخؤ هة بةسد،   ُ ثَيصاُطة هة
ةسوةٓا كةسةطتةى تشى وةن طةض و ضيٌةُتؤو...  ثةيلةس طاصدةكات و دايذةسَُِى و دايذةتاشَى.ٓ 

َيت.  بةكاسدةٓيَِ
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( هة شاسى 1967ثةيلةسطاصى كوسد )شوْا كةًاي( هة طاَهى )
ةكاُى طوَيٌاُى هةدايم بووة.  وُةسةدوُا  ٓ دةسضووى ثةمياُطةى

( ئةكادمييةى 1991. هة طاَهى )(1987طاَهى ) طوَيٌاُيية
ةكاُى بةغذاى تةواو كشدووة. هة بواسى ثةيلةسطاصيذا  ٓوُةسةدوُا

َيت و ئَي ةيوى بةالى كةسةطتةى دياواص بةكاسدةٓيَِ  ً ظتاط
طةوسةى ئةجنَا داوة و ثةيلةسةكاُى  ثةيلةسىبِشؤُضداية. ضةُذيّ 

ْ بآلوبو اوةوةى كوسدطتا  ُةتةوة.وهة دةسةوةوُ 
دُى تايبةت بةخؤيةتى و خاوةُى شَيوةى كاسكش

اوشاُى   ثةيلةسطاصة دئاُييةكاُة.كاسى ثةيلةسةكاُىٓ 
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 فةسِةٌطؤك
 ئيٍطميضى عةسةبى كوسدى

 ،َ َ، ئؤقشةطشت ئاساوطشت
 توَيتكةطشتَ

 Stability اطتكشاس

 Liberty اذتش١ٜ ئاصادى
 Level َظت٣ٛ ئاطت

 Simplification تبظٝط ، ئاطٍكاسىئاطاٌكشدُ
ف ئاطايى، باو  Familiar َأٛي

 Attention االْتباٙ ئاطاداسى، وسياكشدٌةوة
 Moral اخالم ئاكاس

 Instrument ٠اآي١، أد ئاوَيش، ئاوشاص، كةسةطتة
 

 Readiness االطتعذاد ئاوادةيى
ُ، ئاطاٌكشدُ  Preface متٗٝذ ئاوادةكشد

 Preliminary متٗٝذٟ ئاوادةكاسى، ئاوادةيى

 Thickness ثدا١ْ ئةطتوسى، طةختى، درواس

ات ئاسِاطتةكاُ  Attitudes االجتٖا
ب ئاسةصوو، حةص، وةبةطت ٌ، اطًٛ ََٝ Tendency 

 Prism املٓؼٛس )ْؼٛس صدادٞ( ئاوَيضة
عٞ ئاطاوةٌذى   Consciousness اٛي

 Experience اختباس، جتشب١، خرب٠ )تاقيكشدٌةوة( ئةصوووُ
ٟ، جتشٜيب ئةصوووٌطةسى  Experimental اختباس

 Result ْتٝذ١ ئةجناً
ُ، خةياَلكشدُ ٛسايتدٌٝ ئةٌذَيصةكشد  Imagination ، ـت

 ,Envy سظذ، غري٠ئَيشةيى، ئريةيى، ضكؤطى، 
Jealousy 
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 كٍذؤطى، حةطوودى
١ٜٚ ، كاسدةطتىى دةطتئيص ذ  ٍٜ  Handdicraft أعُا
ذٟ باو  Conventional تكًٝ

 Valuable قِٝ بايةخذاس، بةٌشخ
 Self - conscious ٚاع رات٘ بةخؤصُا

ع رات٘ بةخؤطوجناو  َِ م االدضا٤، َٓظذ  Self consistent َتٚا
 Self approbation االطتػشام يف ايزات بةخؤوةطالُ
، االْػُاغ َٓػُع يف ايزات بةخؤوةطالو

 ايزاتٞ
Self indulged 

 ،ُ بةساوسد، بةساوسدكشد
 بةساوسدكاسى

 Comparison َكاس١ْ

ٌ  )بةسضاو( بةسبني شؤ١ٜقاب  Visible ًي
 Response اطتذاب١، االطتذاب١ بةستةك

 Voluntary Reaction الطتذاب١ االساد١ٜ بةستةكى خواصةكى
 Perception املذسى اذتظٞ بةسِةطت

ٞ يعٌُ ايتُاغ ، طةسُِابةسيةككةوتَ ، حبح، طع
 ػ٤ٞ

Seek 

 Manager َذٜش بةسَِيوةبةس
اٌةوة، بةسةجناً  Inference, deduction أطتذالٍ بةَلطةِيٍَ

اٌةوةى وادى ذ،  االطتكشا٤، بةَلطةِيٍَ إسذاخ، تكًٝ
ل  ختًٝ

Induction 

 A paragraph ؾكش٠ بةٌذ، بِشطة
 Intuition اذتذغ بةِشة

ةبةِشةداس  Creative ، ابذاعٞالمَخ ، ِسةخٍةطشٌا
 Acquired املهتظب بةِشةطري
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ٜٚر ، ثَيصخظنتبشةوثَيذُا  Promotion ، تعضٜضتش
ُ( بآلوكشاوة  Generalization ايتعُِٝ )طصتاٌذ

ضيٍة ةِسةت، ٍب   Basis, Basics اطاغ، عٓـش اطاطٞ ٍب
ةخصةطاصى ةواكاٌىٌ   ,Basics of Design اطع ايتـُِٝ ٍب

Principies of Design. 
 Field زتاٍ بواس

 Learning field زتٍا ايتعًِ بواسى فَيشبووُ
 Inheritance ٚساث١ بؤواوةيى، ِسةطةوا

 Poster color بٛطرتاي اؿباؽ بؤيةى ثؤطتةس
 Gouache color ٛاؾادت اؿباؽ واططبؤيةى 

١ اؿباؽ بؤيةى ئاوى  Water color املا٥ٝ
ٕ  بؤيةى ئةكشيميك واالٛي ًٜٝ  Acrylic color نش

 Quick Thinking تؿهري ايظشٜعاي بريكشدٌةوةى خَيشا
اٌةوة  Recollection ، تزنشاطتزناس بريِيٍَ

 Ideas ، ؾهش٠أؾهاس بريؤكة
 Boredom ًٌَ ، بَى ئووَيذبَيضاس، بَيتاقةت

ة(  Optic ايبـشٟ بيٍةوةس )صاساوةطاصى ثَيوٌا
 Vision ايشؤ١ٜ بيٍطة

، بَيئؤقشة، ئاساوى، ثةراسةبَي
 دوودَه

ل  Anxiety ًق

١ُٝ تابمؤى فَيشكاسى س١ تعًٝ  Educational board ٛي
ةَلتؤقيوو(تاشيٍى دياس  اؾش ِ)  Low Relief ضتتْ 
 Experiment جتشب١ ، ئةصوووٌكشدُتاقيكشدٌةوة

 Acceleration تظاسع تاودُا
 Edgy َٓؿعٌ تاوطري

ةَلضووُتاوطريى،  (ِ  ً ؿعاٍبؤ ئة  Emotion ْإ
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ٌايةت ضوٌكة وشؤظ  دةطتةوارةية بةكاس
ٍاضَيت  .(بةَلكو تاوَيك طري دةبَيت ،ِةَل

ؿعاالت تاوطرييةكاُ  Emotions ْا
 Privacy خـٛؿ١ٝ تايبةمتةٌذى

 Flat َٓبظط تةخت
بظط تةختةتاشني  Low Pictorial ضتتَ 

)  Translation تشمج١ تةسدووة، )وةسطَيشُِا
١ٝ تةواوكشدُ ٌ، ٓب ٔ، تؼهٝ ٜٛ  Formation ته

، سَِيكخظنت تةياسى،
 خؤئاوادةكشدُ

ِ، تٓظٝل عٝ  Preparation االطتعذادات، ٓت

 Fear خٛف تشس
ا  Ability قذس٠ توٌا

 ،َ ات اى سِِا  توٌا
اى  طوجناٌذُخؤ توٌا

١ ايتهٝـ  Adaptability قابًٝ

ُ، ةوةستومخة بيٍ  يةكا
 يةكاُبيٍةوةسثَيكّاتة 

 Visual elements ايعٓاؿش ايبـش١ٜ

 Anger غلب توِسةيى
 Anatomy تؼشٜح توَيكاسى
 Notice املالسع١ تَيبيٍى
ٌ، اطتبطإ تَيشِاواُ  Introspection ايتَأ

ُ، لَيوسدبووٌةوة،  تَيشِاوا
                                                                   ُ  طةسجنذا

 Contemplating ايتؿهري

 Satisfying, Satiation ، اػباعاالػباع تَيشبووُ
 ،ُ ني، ديكةتذا تَيِشوٌا

 تَيبيٍيكشدُ
 Look متعًٔ

 Irradiation اػعاع تيصكذُا
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 Comprhension اطتٝعاب  تَيطةيصنت
اوبةط  ،تَيطةيصتٍىِ 

اوبةط  لَيكتَيطةيصتٍىِ 
 Common ايؿِٗ املؼرتى

understanding, Mutual 
understanding 

اسش تَيك بةسبووُ  Rivalry ٓت
 Mix خًط تَيكةآلوكشدُ

ُ، ِسوتَيك ّ، ختشٜب خاٌذُوذا  Destruction تذَري، ٖذ
 Damage عطب تَيكضووُ

ٚؾام طةيصنتتَيك  ،ِ  Concord, Accord تؿٖا
عاّ ّةَلذايىتَيك  Dysfunctional system اختالٍ آي

( تَيكّةَلكزُا  Scrimmage َؼادش٠ )تَيكّةَلجزُا
 Learning theory ْعش١ٜ ايتعًِ  تيؤسى فَيشبووُ

ٛاب، َهاؾأ٠ ثاداشت، خةآلت  Reward ث
١ ثاساطنت  Prophylaxis ٚقٜا

 Blocks نتٌ ثاسضة، تؤثةَه
، االدساى االطتبـاس ارتًؿٞ ثاشبيٍى

 املتأخش
Hindsight 

ُ، صؤسكشدُ  Thrift ادخاس  ثاشةكةوتكشد
ُ، ثاشيٍة  Background خًؿ١ٝ ثاشخا

 Motive ذاؾعاي ثاَلٍةس
ظاؾ١  ثاٌتايى  Space َظاس١، ايؿلا٤،َ 

ُ، طةشةكشدُ  Evolution تطٛس ثةسةطةٌذ
ة ٕٛا ايطٝـ ثةلكةصَيشٍِي  Spectrum Colors اي

 An example َجٍا ثةٌذ، منووٌة
)  Curiosity سب االطتطالع ثةيذؤصى )لةدووطةسُِا

ةَلتؤقيوو  High Relief ضتت باسص ثةيكةسىِ 
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 Relationship ، ؿ١ًعالق١ ثةيوةٌذى
١ٜٛ، تعضص، تعُٝل، تعضٜض ، بةَِيضكشدُثتةوكشدُ  Reinforcement تك

ٝهٞ )بضَيو( َلةوَلة، دووثِشدو َا ٞ، دٜٓ  Dynamic سشن
َلة، وَلة، كةطَيتى ثِشدووثِشدو
 دشثَ

ٝه١ٝ َا  Dynamic character ػدـ١ٝ دٜٓ

َ، كوٌضكاو ٚٞي )لةبريى بكة( ثشط  Forget it ؾض
 Project َؼشٚع ثِشؤرة

ً، بةسٌاوة ر ثِشؤطشا  Program بشَْا
١ُٝ ثِشؤطشاوى فَيشكاسى ر تعًٝ  Educational programs بشَا
ةخصةسَِيطة،   ٌ،ُ ر، ثال ذف،  خط١، بشَْا خشٜط١،ٖ 

١  غٜا
Plan, policy, outline, 
schedule, schema 

 
 Scheme شتطط بؤداسَِيزساوثالٌ

١ُٝ ثالٌي فَيشكاسى  Educational Plan ارتط١ ايتعًٝ
 Classification تـٓٝـ ثؤلَيٍكشدُ

ُ، باطكشدُ ةَلذا  Depict ٚؿـ ثيِا
وقآلٌة بؤ، تهٗٔ ثَيصبيٍى،ٌ   Prophecy, forecast ٓت

 Artisan ِسَشيف، ؿٓا٥عٞ ثيصةطةس
ُ، لولذُا  Collapse طٞ ثَيضاٌةوة، قةدكشد

ضً  Winding َتعشز ثَيضاوثَيض، بةسصوٌ 
 Identical َطابل ثَيكضوو
١ٝ ثَيكّاتة  Structure ٓب

 Elements of abstraction عٓاؿش ايتذشٜذ تةَلةكيةكاُوثَيكّاتة ِسو
وٌةسيةكاُ  Artistic elements ايعٓاؿش ايؿ١ٝٓ ثَيكّاتةِ 

وٌةسى،  ثَيكّاتة، ثَيكّاتةىِ 
وٌةسى ةواىِ   ٍب

١ٝ  Structure تشنٝب، بُٓ
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ةخصةطاصى  Design Elements عٓاؿش ايتـُِٝ ثَيكّاتةكاٌىٌ 
اُ يٍَ  Rebuilding تشَِٝ ثيٍةكاسى، دةطتجَيذِا

ة  Measure قٝاغ ثَيوٌا
 Criterion َعٝاس، ستو ثَيوةس

ياسى ، ثَيويظتى صٌا
ظتخواصى  صٌا

 Need for knowledge اذتاد١ اىل املعشؾ١

ُ، ثَيويظتية ب يولؤديةكا
ذةكى  صٍي

د١ٝ ٚأ  ٛٛي اذتادات ايبٜا
١ٜٛ  اذتٝ

Biological need, 
Biochemstry 

َ، الطاس، طةسكَيض  Delinquent داْح دشث
 Delinquency ادتٓٛح دشثٍى، الطاسى

ى ضٌا اطى، دوٌا  Esthetic, aesthetic ُاٍادتعًِ  دواٌٍ

 Discrimination متٝٝض دياكشدٌةوة، دياكاسى
 Individual Differences ايؿشٚم ايؿشد١ٜ دياواصى تاكايةتى

ايةكظاُ ٔ، ؾاسم، غري  دياواصى، دودايى،ٌ  ت، تبٜا تؿٚا
  َتظٚا

Disparity, inequality, 
difference, variance, 
disproportion, contrast 

ُ، تةواوبووُ ٌ دَيبةدَيبوو   Integration تهَا
 

 Application تطبٝل دَيبةدَيكشدُ
اُ ُ، بةدَيّيٍَ ّ، إصتاص،أدا٤،  دَيبةدَيكشد ؿٝز، إعذا  ٓت

ٌ ساطِ  إدشا٤، عُ
Execution 

 
 

 World ايعامل ديّاُ
 Globalization ايعٛمل١ ديّاٌطريى

ٌٝ ئاسةصووحةص،   Desire, Inclination سغب١،َ 
كط١ خاَه  Dot آي

كٝطٞ خاَلةكوتة كٝطٓت  Dotting ، ٓت
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 Point Faded ْكط١ تالػ٢ خاَلى وٌبووُ
خاَليبوٌةوة، داوشكاٌةوة، 

 ِسةويٍةوة
ؿٝع  Abreaction تؿشٜؼ، ٓت

ى  Purity ؿؿا٤ خاويٍَ
 Sad ستضٕ خةوطني

بٛط خةوؤكى، دَلتةٌطى  Depression االنت٦اب،ٖ 
ُ، خةوٌبيٍى  Dreams األسالّ خةو

 Fantasia ايتدٌٝ خةياَلباصى، فةٌتاصيا
اُ  Self Realization حتكٝل ايزات خؤبةديّيٍَ

 Self- centeredness ايتُشنض سٍٛ ايزات خؤخؤيى
(Autocentrism) 

 Self closing راتٞ االْػالم خؤداخةس
ةطوواُ، خؤداشكاٌذُ ٔ  خؤدٌا تكاقَ  ، االتّٗا ايزاتْا

 ايزاتٞ
Self accusation 

ُ لة خؤدةسبشِيَ ، طوصاسشتكشد
 خود

 Self expression ايتعبري عٔ ايزات

، خؤدسوطتاٌذُ
ُ، خؤضاككشدُ  خؤدسوطتكشد

 Self reformation اؿالح ايزات

، خؤِسطكى، ِسةضةَلةكى
 طشوشتى

 Inborn ؾطشٟ

 Self discipline راتٞ االْلباط خؤِسَيكخةس
 Self abuse ارالٍ ايزات خؤشكاٌذُ

 Joy ؾشح خؤشيى
 Self assertion تأنٝذ ايزات خؤضةطجاٌذُ

بةخؤداطشتَخؤطشى ؿع ، دٌا  Self control كبط آي
ٞ قاٌب  خؤطوس )وةكو خؤِسطك(  Self risingراتٞ االمخاس، رات
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 يالمخاس
 Self acting ٞآي ،راتٞ ايؿعٌ خؤكاس

ٌ ايزاتٞ خؤكاسى  Self action ايؿع
كؤَلى لةخؤكشدُخؤٌاياٌذُ هاس ايزات ،ٌ   Self denial ْا

ٞ عٔ ايزات خؤٌةويظتى  Self abandonment ايتدً
ؿظ٘ خؤِةَلوةشَيَ  Self contradictory َٓاقضْ 

 Habit عاد٠ خوو
١ خؤويظتى، )خؤثةسطت( اْٝ  Egoism ْا

 Self ايزاتٞ خؤيى
 Family األطش٠ خَيضُا

ةسيت ذ داب وٌ   Customs and traditions  ايعاداتٚ  ايتكاٝي
صٜع دابةشكشدُ  Distribution ٛت

ُ، تةسيك كشدٌةوة،  دابشِا
 دياكشدٌةوة

 Isolation عضٍ

اُ يٍَ  Invention ابذاع دِا
ةس يٍَ  Inventor َبذع دِا

 
 Incubation سلا١ْ دايةٌطة، طؤشطشى

ٕ(  ، طةوجدةبةٌط، الرك، كةودةُ ايػبا٠ٚ ايػيب، )املأْٛ
)١ ْٝٚ  )املٛس

Stupid (Moron) 

خواصىسدة  Expressionism ايتعبري١ٜ بِشٍي
 Expression تعبري ، طوصاسشتدةسِبشِيَ

 Projection االطكاط دةسثؤقني، ضوكَمة، دةسثةسِيَ
 Psyche ، سٚحْؿع ، طياُدةسووُ

 Insight االطتبـاس دةسووٌبيٍى

ٔ ايزات دةسووٌضا  Inner self ْاػ٤ٞ يف باط
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 Conclusion اطتٓتاز دةسئةجناً
 body ١٦ٖٝ دةطتة

 Handmade ٜذٟٚ دةطتكشد
 Artificial إؿطٓاعٞ دةطتكشد، دسوطتكشاو

 Fanaticism ايتعـب دةواسطريى

اق١،  دةوَلةوةٌذكشدُ ٛب١، طع١، ْأ إثشا٤، خـ
 تشف

Enrichment 

ُ، دسوطتكشدٌَيكى دسو طتكشد
ة ةسٌا يٍَ اُدِا يٍَ  ، دِا

 Innovation, Invention ابتهاس

َيىا  Creating symbols خًل ايشَٛص دسوطتكشدٌىِ 
دسوطتى دةسووٌى، دسوطتى 

 دةسوٌايةتى
ؿظ١ٝ ش١ آي  ,Mental bygiene اـي

Psychological health 

ٌٜٛ دسَيز  Long ط
ة )خؤبةخض(  Volunteer تطٛع دَلخواص، دَلخواصٌا

ؤشةكى ىِ   Mental retardation ايتاخش ايعكًٞ دواكةوٍت
ٍ، ، ساي١ دؤخ، باس، ضؤٌييةتى ـ، سا ٛق ٚكع،َ 

شنض  ظشف،َ 
Situation 

ذاُ ةَليٍَ  ِ،ُ ا يٍَ ةوة، دِا  Development اطتٓباط دؤصٍي
ش٠ دياسدة  Phenomenon ظٖا
ةيىديتةٌى  Formalism ؿٛسٟ ، ويٍَ

 Learning debate َٓاقؼ١ ايتعًِ دمياٌةى فَيشبووُ
 Sight َٓعش دميةُ
 ,Androgyny ختٓح ٌةوَيشيى رٌاٌى،

Effeminacy 
 Culture ثكاؾ١، سلاس٠ رياسى، ِسؤشٍبريى

طة  Environment ايب١٦ٝ رٍي
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 Oscillation تأسدح، تزبزب دَهوسِا، دو سِا
ذٌةوة  Ornament صخشؾ١ سِاصٌا

ذٌةوة ىيض( سِاصٌا ذٌةوةى ٍب ١، صخشؾ١ )سِاصٌا  Adornment دٜهٛس صٜٓ
ذٌةوة يٍةوة( سِاصٌا ١( )شتَيك بشِاصيٍَ ٔ، )َـذس صٜٓ  Ornamentation تضٜني، تضٜ

ةخصاٌذُ ذٌةوة،ٌ   Lavish صخشؾ١ سِاصٌا
ٚاقع سِاطتى  Reality سكٝك١، 

ٞ، سكٝكٞ ، سِاطتَيتىسِاطتييةكى  Real ٚاقع
اٍ ، ثةيوةٌذيطشتَسِاطةيصنت  Communication اـت

ٌ،  سِاظة، سِاظةكشدٌى بابةتَيك  Analysis, Explanation تؿظريحتًٝ
ُ، دسَيزبووةوة، كصاُ  Stretch متطط، متتذ سِاكَيصا
)ُ ذ ُ، طاصٌا َ )طوجناٌذ ات  Habituation ايتعٛد سِِا

َيضُا ١ٜٛ ، بةَِيضكشدُسِِا  Strengthening تك
اُ يٍَ ٔ، تٛدٝ٘، تذسٜب سِِا  Training تذسب، متشٜ

ٌ ، تةواوكاسىِسةخظكاُ  Integration تهَا
 Critic ْاقذ ِسةخٍةطش

وٌةس اقذ ايؿين ىِسةخٍةطشىِ   Art critic آي
 Sex ادتٓع ِسةطةص، ٌةراد

بآلو، ِسةفتاسى ِسةفتاس
 ثةسشوبآلو، ِسةوشتى ثةستوبآلو

ى املؼتت   Diffuse Behaviour ايظًٛ

ى ِسةفتاس، ِسةوشت، كشداس  Behaviour طًٛ
ن١ٝ ِسةفتاسيةتى، ِسةوشتايةتى  Behaviorism ايظًٛ

 Instinct غشٜض٠ ِسةوةك
ٕ، ؿبؼ، طال٤ ِسةٌط  Paint, color ٛي

ٕٛا ِسةٌط كوَيشى  ع٢ُ االي
ٕٛا ايعاّ  ع٢ُ االي

Daltonism 
Achromatism 

ٕٛا ايباسد٠ ِسةٌطة طاسدةكاُ  Cool color األي
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١ ِسةٌطة طةسةتاييةكاُ ٚٝي ٕٛا اال  Primary color االي
 Dyer ؿباؽ، ؿابؼ ِسةٌطكاس

وٌةسى ِسةٌطكشدُ ٔ بؼهٌ ؾين بة شَيوةىِ  ٜٛ  Colouring, coloring تً
ٕ متربا ِسةٌطى تَيىجشا ٛا  Tempra color األي

ٕ باطتٌٝ ِسةٌطى ثاطتين  Pastel color ٛي
ٕ ايضٜيت ِسةٌطى ِسؤٌى  Oil color ايًٛ

ٕ ايضداز ِسةٌطى شوشة  Glass color ٛي
ٛاؾ ِسةٌطى طواط ٕ ايػ ٛا  Gouache color أي

ٛ،  فشيظكؤِسةٌطى  ٕٛا ايؿشٜظه ٕٛا يف اي األي
ٛا٤ ايطًل  اهل

Fresco color 

 Dyeing خلاب، َؿَبؼَ، ِؿبؼ ، ِسةٌطكاسكشدُِسةٌط
١ ِسةٌطى ئاوى ٕٛا املا٥ٝ  Water color األي

ٕ  ِسةٌطى ئةكشيميك وٜنشاالٛي ًٝ Acrylic color 
ُٛ ِسةِةٌذى فشارووتَ  Course of development طري آي

طة  Perspective َٓعٛس ِسوٌا
وٌةسى طةىِ   ,Artistic Vision ايشؤ١ٜ ايؿ١ٝٓ ِسوٌا

Technical vision. 
ِسوتةَلةك،  )ِسوتكشاوة، داواَلذساو 

ة، داواَلذساو لة شَيوة(  لة ويٍَ
 Abstract جتشٜذ

ُ، طةسٌةكة  Frustration اسباط )خٝب١( تَوِسوخاٌذ
 Lot, Platform َظطح ِسووتةخت

ع ِسووطة ًَُ Feel 
 Optical Contactor املالَع ايبـش١ٜ ِسووطة بيٍةوةسييةكاُ

 Method طشٜك١ سَِيباص، سَِيطة
كاع سِيتي  Rhythm ٜا

ِ )غري ستٝب( سِيتىى سَِيكٍةخشاو كاع غري َٓتع  Irregular Rhythm ٜا
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 Attribution ْظب سَِيزة
ُ، صجنرية  Sequence تظًظٌ سِيضكشد

 Rule قاعذ٠ سَِيظا، ياطا
 Regulator َٓعِ سَِيكخةس

عِٝ سَِيكخظنت، طاصكشدُ  Arrangement تشتٝب، ٓت
 Labial/ Orally ػؿٟٛ صاسةكى

 صاسؤخاٌة، باخضةى وٍذاآلُ
 صاسؤك: بة كشواجنى ياٌى وٍذاَه 

ةوساوى ياٌى ئةو  خاٌة: بةِ 
ةوة ةى لَيى كؤدةٍب ُ شويٍَ ، يا

. )صاسؤخاٌة( كتووت  لة خاٌو
ئيٍطميضييةكة ى وشة بِش

شاوة.  دٌا

 Kindergarten سٚك١ االطؿاٍ

ياس ياسصٌا ؤشةكىى، صٌا  Cognition َعشؾ١ ،ِ 
َ، ال ُ طشت ُ ثةَلتىصوا ظإايتٗتٗ هَ، صوا ٌ اًي  Kataphasia ١، ثك

ى اطىصواٌةوٌا ػ١ ، صواٌٍ  Linguistics عًِ اًي
 Compelling ادباس، قٗش صؤسلَيكشدُ

 Intelligence رنا٤ صيشةكى
)ُ َ )خؤطوجناٌذ ات ُ، سِِا  Adaptation ايتهٝـ طاصا

 Resources َـادس طةسضاوة
 Springs َٓابع طةسضاوة، طةسضاوةكاُ

 Brawler َؼانع طةسكَيض
 ،ُ ُ، تَيشِاوا طةسجنذا

 لَيوسدبوٌةوة
ٌ  Contemplation تَأ

 Attractive دزاب طةسجنشِاكَيض
ً، ئةجناً  Quotient اذتاؿٌ طةسئةجنا



157

 

 411 
 

 Nature طبٝع١ طشوشت
١ طشوشتى تاوطري  Passional nature ايطبٝع١ االْؿعاٝي

 Inspiration اهلاّ طشووط
 Confidence limits سذٚد ايجك١ طٍوسى وتىاٌة

 Triangle َجًح طَيطؤشة
 Expert خبري، ؿاسب خرب٠ شاسةصا، بةئةصوووُ

ى  ,Skill, expertise َٗاس٠، خرب٠، مماسط١ شاسةصايى، كاساوةيى، لَيضٌا
experiences 

 Comb َؼط شاٌة، شة
شةبةٌط، تاسوايى، ثمةى 

 ِسةٌطى
 Spectrum طٝـ

 Passion ػػـ شةيذايى، ثةسؤط
اِسَيكى  ٌ،ُ  Agitation, disturbance اكطشاب شَمةرا

ٌ شيكشدٌةوة، ششؤظةكشدُ  Analysis حتًٝ
ٌ ايل٤ٛ شيكشدٌةوةى ِسةٌط  Light and Lysiss حتًٝ

ى، ْظل،  سَِيطاشَيواص، شَيوة،  ب، منط، طًٛ أطًٛ
كع 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

ٍ  شَيوة ئةٌذاصةييةكاُ  Engineering forms ٖٓذط١ٝأػها
ُ، وَيٍة  Form, Figure ؿٛس٠، ػهٌ ، ِسوخظاسشَيوة، دمية

 Print With a Fingerprint طباع١ بايبـ١ُ ضاثطةسى ثةجنةوؤس

ضاسةى ِسةفتاسى، ضاسةكشدٌى 
 ِسةوشتى

نٞ  Behaviour therapy ايعالز ايظًٛ

١ ضاالكى  Activity ْؼاط، ؾعاٝي



158

 

 411 
 

)ضاودَيشيكشدٌى ضاودَيشى 
 شتَيك(

 Observation َشاقب١

ُ، طةسكوتكشدُ  Repression نبت ضةثاٌذ

 ،ُ ُ، ضةقاٌذ ضةطجاٌذ
ذُ  ، دةختكشدُداوةصسٌا

ـ، تشنٝض،  تهجٝـ، تهاث
تاز ايتًدٝف، نت١ً  دٝف،ْ  ًت

 َهجؿ١

focus, concentration, 
concentricity, 
condensation 

١ ستٛسٟ ضةقى ثةسوةسدة  Axial education تشٝب
ّ، ؾهش٠ ضةوك، بريؤكة  Concept َؿٗٛ

 Ream غـٔ ضَن
 Square َشبع ضواسطؤشة

وٌةسى( ضَيز  Taste رٚم، )تزٚم ايؿين( )ضَيزىِ 
 Gustation ايزٚم ضَيز، تاً

وٌةسى  Artistic taste ايتزٚم ايؿين ضَيزىِ 
 ُ وٌةسى يا طاَلتة: بةبابةتَيكىِ 
ؤى ثَيكةٌني  ئةدةبى كة ببَيتةِ 

 Humour, Funny mock ُطدش١ٜ، طدَش

 Bright ملاع، َؼشم ، دسةوشاوةطةط، ِسووٌاك
 Optimism تؿا٥ٌ طةشبني، خؤشبيٍى

 Development منٛ طةشة
 Growth منٛ طةشة، وةساس

ظتى  ى توٌا طةشةثَيذٌا
 ِسةخٍةطشتَ

كذ ١ُٝ ايكذس٠ ع٢ً آي  Developing the ability ٓت
to criticize 

ُٛ اذتشنٞ طةشةدوَلة  Motor growth آي
 Gallery دايريٟ، ؿاي١ عشض ؾين طةلةسى، طالَيشى

ةساط، ثَيطةييوطةوسة  Adult ساػذ ،ِ 
ُ، باسطشرى  Convulsion تؼٓر طشربوو
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ٛتش علًٞ طشرى واطولكةيى  Muscle tension ت
 Group ، ؾ١٦زتُٛع١ طشوخ، كؤوةَلة
 Psychological node ٓؿظ١ٝايعكذ٠ اي طشَيى دةسووٌى

 Pottery, Crockery ؾداس طَمذؤشى
ةكاسى، طرياويك ٝو، ؾداس طَميٍَ  Ceramic طريَا
ةكاسى، طريِاويك  Ceramic ارتضف طَميٍَ

كاسى لة  َ، )طؤسٌِا طؤسِي
 ضيٍةكاٌى دةٌطذا(

ٜٛش  Modulation حت

 Isolation َٓعضٍ طؤشةطري
ٓؿشد ، تةٌياطؤشةطري ٍ، ٚسٝذ، ؾشٜذ،َ   Solitary َٓعض

طؤشةطري، كةطَيك 
 ثةٌطذةخواتةوة، خؤيذةخواتةوة

ٛا٤ ط  Introversion ْا

عضٍا ادتُاعٞ كؤوةآليةتى طؤشةطريى  Social isolation ْا
ٛاؾل ، ِسَيككةوتَطوجناُ  Agree ت

طوٌيية، طوط، ثةسضةوى 
 ِسةمشاهَ، قوواشَيكى صبش

 Canvac خٝؽ

سطًني فةفوسى، ثؤسطةلني  Porcelain ٛب
 Fantastic خٝاٞي فةٌتاصى، خةياَلى

ٜٛٔ فشة ِسةٌط  Polychrome َتعذد ايتً
 Diversity ايتٓٛع فشةدؤسى
ٕٛا ، دؤساودؤسفشةِسةٌط تٓٛع االي  ,Polychrome َتٓٛع،َ 

miscellaneous 
ٚتاز فشوتاج  Frottage ؾش

 Brush ؾشػا٠، ؾشػ١ فَمضة
ِ ، ثةسوةسدةفَيشبووُ  Learning تعًٝ
ِ فَيشبووُ  Education تعًٝ
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ةٌط طَيشُِافَيظتيظاَه ٕ، استؿاٍ ، ئِا  Festival َٗشدا
ِ، َكاغ قةباسة  Size سذ

 Charming, Revis سا٥ع قةشةٌط
ً ِسةطاس ِ سؿاق قةَلة  Pencil ًق

ةويشى قوِسكاسى ٍ، طني قوسِ،ِ  ا  Clay ؿـً
 Pyramid ٖشّ قوضةك
ع قووتذُا  Gulp ًب

كاسباشى )كةطَيك كاسى باط 
ً دةدات(  ئةجنا

ٔ االدا٤  Good Performance سظ

 Touching َؤثش  كاستَيكةس
ةوة، ثةسضةكشداس ٌ، سدع كاسدٌا  Reaction سد ؾع

 Interaction تؿاعٌ كاسلَيككشدُ
 Metal َعذٕ كاٌضا

 Glue ؿُؼ كةترية
ٛاد خاّ كةسةطتةى خاو َ Raw material 

 Person ػدف كةس
 Personality ايؼدـ١ٝ كةطايةتى

كع ايعاّ كةط، باسودؤخى طصتى  Atmosphere, General ٚكع،ٚ 
mode 

اُ َ، بةكاسِيٍَ تؿاع كةَلك وةسطشت ٍ، ْا ّ، اطتػال  Utilization اطتدذا
ُ، ضوٌةطةسيةك )بؤ  كةَلكةبوو

ُ بةكاسدَيت(  شَيوة ئةٌذاصةييةكا
 Superposition تشانب

١ كشداس، كشداسى، ثشِاكتيكى ًُٝ ١، طشٜك١، ، ع ًُٝ إدشا٤ات، ع
ب  أطًٛ

Practicability, 
procedure, practice 

ًُٞ كشداسةكى، كشدةيى  Practical ع
 Short قـري كوست
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 Barrier سادض، عكب١ كؤطح، بةسبةطت
 Society زتتُع ، كؤوةَلطةكؤوةَه

ُ، كةَلةكةكشدُ ٔ، تؼهٌٝ كؤوةَلةكشد ٜٛ  Formation ته
، ، ئاسيصةكَيصة، طريوطشفت

 طشفت
 Problem َؼه١ً

كَيصةى دةسووٌى، ومىالٌَيى 
 ٌىودةسو

ؿظٞ شاع آي  Psychological conflict اـي

 Skewness, deviation اضتشاف الدُا
ُ، شكاٌةوة هظاس الدا  Refraction اضتشاف، ْا
 Slanted َا٥ٌ الس، خواس، لَيز

، ػار الطاسى، طةسكَيض، سَيضثةس  Aberration دٓٛح، اضتشاف، كٍا
الطاييكشدٌةوة، الطاكشدٌةوة، 

 دةوةالطكىَ، ضاولَيكةسى
ذ، احملانا٠  Imitation تكًٝ

 Profile داْيب الوةكى
 Biased َٓشاص اليةٌطري

ظت،  لةباس، ضوطتى، توٌا
 لَيّاتويى

١  Capacity, literacy ايهؿا٠٤، ايكابًٝ

 ،ُ  Body دظِ دةطتةلةط، بةدة
، دةطتةيى، تةٌيةتىلةشةكى، 
 وةسصشى

 Physical ، سٜاك١ٝدظذٟ

ُ، وةك يةكبووُ  Similarity ايتُاثٌ لةيةكضوو
ًَع، ؿكٌٝ لووس، طاف  Polished أ

تابع١،  لَيجشطيٍةوة، بةدواداضووُ إدشا٤ات، ستلش،َ 
 َكاكا٠، أسذاخ، ايتـشف

Proceedings, 
procedure, steps 

ذاطةسُِا  Investigation اطتكـا٤ لَيكؤَليٍةوة، بةشويٍَ
َُتؿٓٔ لَيّاتوو  Skilful باسع، 
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 Muscle عل١ً لكةوواطو
ُ، شةكةت وواٌذو ُ، كؤَلذا بوو
 بووُ

 Fatigue ايتعب، اعٝا٤

١ وةٌطؤىل ٛٝي  Mongolism املٓػ
تدًـ وٍاَلى دواكةوتوو، بريكؤَه  ٌَ  Backward child طؿ

 Museum َتشـ وؤصةخاٌة
 Brain دَاؽ وَيصك، دةواغ

 Unfit غري َٓاطب ٌادؤس
 Agnosticism ايالأساد١ٜ ، بَيخؤويظنتمنكاسىاٌاص

اقض ٌاكؤكى، درواسى  Contradiction ٓت
 Conflict ؿشاع ٌاكؤكى، ومىالٌىَ، كَيصة
اوؤيى   ٌ،ُ ٌاوؤيى، تاسا

، كةطَيكى دةسووٌى
 ِؤشِشؤيصتووة

ظالخ،  ، ْا ٌ عكًٞ اغرتاب، خً
 تػشب، كٝاع

Alienation 

وٌةسى، بَيّوٌةسى ٖٛب١غري ؾين،  )بىَ بةِشة( ٌِا  َٕ  Inartistic بذٚ
اوؤٌائاطايى  Abnormal ػار، غري عادٟ ،ٌ 

ُِٝ ٌةخصةطاصى  Design ـت

ٌةخصكاسى بة دةسصى و دةصوو، 
 دةصوكاسى، دةسصيكاسى

 Embroidery ضتطشٜ

 Deep Engraving ْكؽ غا٥ش ٌةخصى ضاهَ  )لَيطشتَ(
 Skin disease املشض ادتًذٟ ٌةخؤشى ثَيظت

ةسيت(، عوسفٌةسيت   Mores / Tradition عشف، عادات )داب وٌ 
الةباس دياواص،  ،ٌةشياو،ٌ 

 ٌةطوجناو
 Dissonant َُتٓاؾش

 Constant ثابت، ثبٛت ، دَيطري، ضةطجاوٌةطؤِس
ةخصاٌذٌى تةٌك ات١٦ كٝك١ ٌةووكةٌ   Fillet صخشؾ١ْ 



163

 

 411 
 

 Price طعش، مثٔ ٌشخ، بةِا
 ,Evaluation, Estimate ايتجُني، ايتدُني، تكِٝٝتكذٜش،  ، خةوآلٌذٌُشخاٌذُ

Estimation 
ةَلظةٌطاٌذُ  ِ،ُ ِٜٛ، اكؿا٤  ٌشخاٌذ  Assessment ايتك

 Sample ع١ٓٝ منووٌة
ى يٍَ  Secret طش ٌّ

َيىا، وؤسك  Trait مس١ ٌيصاٌة،ِ 
ٕٛا ايضٜيت ٌيطاسكَيصاٌى ِسؤٌى ِ باي  Oil painting سط

ُ، وَيٍةى وٍذاآلُ  Children's drawing األطؿاٍ سطّٛ ٌيطاسى وٍذاآل
ةسِيض، طةشةكشدُ ، ِاٍت

 اليةٌذاسى
 Belonging االْتُا٤

اوكاسى ةسةوةصِاسيكاسى،ِ   ِ، ٕ  Cooperation تعٚا
كشدُ ُ، الشريٍي ٜٛل ِاٌذا  Suspense تؼ
اوسَِيزةيى اطب ِاوتايى،ِ   Proportionality ٓت

 Poising, Pond اتضٕا ِاوطةٌطى
 ،ُ  Modern َعاؿش ٌوَىِاوضةسخ، وؤديش
 Synergy ايتلاؾش ِاوكاسى، ياسوةتى

ك١ ، باَلكبووِةسصةكاسى  Adolescence َشٖا
 Feeling ػعٛس ِةطت

ةكشدُ ّ االسظاغ بايزات ِةطت بةخؤٌ   Unacenesthesia عذ
 Feelings األساطٝع ِةطتةكاُ
 Consciousness اسظاغ، سع ِةطتكشدُ
 Sensation اسظاغ ِةطتكشدُ
 Sensory Perception االدساى اذتظٞ ِةطتكشدُ

اُ  Sense of االسظاغ باالصتاص ِةطتى بةدَيّيٍَ
Accomplishment 

اطى  Aesthetic sense اذتع ادتُاٞي ِةطتى دواٌٍ
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ةطتةوةسىِةطتياسى  "Sensitive "Sensitivity سظاط١ٝ ،ِ 
 Portfolio سكٝب١ ِةطبة

١ُٝ ِةطبةى فَيشكاسى  Educational bags سكا٥ب تعًٝ
 Chance ؾشؿ١ ِةه

ةى صبش( اؾش ِةَلتؤقيوو )ويٍَ  Relief باسص،ْ 
 .Cavalletto, Stand طتاْذ، محاٍ ِةَلطشى تابمؤ، طتاٌذ، سِاطش

ـ، اجتاٙ ، ئاسِاطتةِةَلوَيظت ٛق َ Attitude 
 Idea ، ؾهشؾهش٠ ِضس، بري، بريؤكة

 Cause طبب، ع١ً ِؤ
، ئةصوووٌطةِؤَلى فشةوةبةطت، 

اُ يٍَ  ِؤَلى سِِا
ًُٞ  Practical Hall قاع١، قاع١ ع

 Art ايؿٔ ِوٌةس
ةكاُ ١ًٝ ِوٌةسة دوٌا ٕ ادتُ  Fine Arts ايؿٓٛ

إ ِوٌةسوةٌذ  Artist ٓؾ
 Artistic ؾين ِوٌةسى

ِوٌةسى سِاطةيصنت، صواٌى 
وٌةس يصنتةِوٌةسى سِاط  ِ،

 صواٌى ثةيوةٌذيكشدٌة

اٍ ٔ يػ١ اـت  The art is the language ايؿ
of communication 

ٔ ايتذشٜذٟ ِوٌةسى ِسووتةَلةك  Abstract art ايؿ
ٔ دشاؾٝو ِوٌةسى طشافيك  Graphic arts ؾ

اوضةسخ عاؿش ِوٌةسىِ   َٔ  Modern art ؾ
 Lines ارتطٛط َِيَن

 Horizontal Line خط االؾكٞ ِيََمى طتوٌى
 Symbol سَض ، طيىبوهَِيىا

 ,Allegoric, allegorical سَضٟ َِيىايى
Symbolic 
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ُ، اَِيو   Slow learner بط٤ٞ ايتعًِ طظت فَيشبووُط فَيشبوو
اوةسؤك، كِشؤك ٍ واتا،ٌ   Meaning َذٛي

 Accuracy ايذق١ وسدى، ثوختى
ذُ  Excitation اثاس٠، االثاس٠ وسورٌا

ةوةى دواخشاو، بةستةكى  وآلوذٌا
 دواخشاو

شدأ٠  Delayed Response اطتذاب١َ 

 Conscience ٚدذٕا ويزدُا
ا،  ُ، ويٍَ ُ، ، خةياَلكشد اكشد ويٍَ

 خةياَه
، ختٌٝ  Imagingation ارتٍٝا

ة  Image ؿٛس٠ ويٍَ
ةبرييةكاُ  Image mental ؿٛس ر١ٖٝٓ ويٍَ

ةى بةسدةطتةكشاوى ٜٛشٟ  ويٍَ ِ ـت  Pictorial Relief جتظٝ
ةى ِسوٌكاسى لاس١ٝ ويٍَ  Illustration سطّٛ ٜإ

 Assistant َظاعذ ياسيذةدةس
ة ةيةكةكاٌى وٌا  Lesson Vocabulary َؿشدات ايذسغ ، وشةكاٌى وٌا
ة  Lesson units ٚسذات ايذسغ يةكةكاٌى وٌا

 Vocabulary داتَؿش ، وشةيةكةى صواُ
ٕ يةكِشةٌطى، يةك ِسةٌط  Monochrome أسادٟ ايًٛ
اوتايى  ِ،ُ اطب يةكظاٌبوو  Proportionality ٓت
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 كاُ كوسديية طةسضاوة
ُ و فَي ئؤطة   - ُ. صوا ةو طاآلٌى بةسايى فَيشطةدا،شويذ َ لة صاسؤخٌا ُ، ئاخاوت  ت: ئاطؤس شةفيل، تؤِسى   بوو

 6102 -بشادؤطت، طتؤكّؤَليفَيشكاسى     
ش، عبذالظتاست  - طميضى .)د( ِا ٌاطى، ئٍي  ُ ةى عةالْ ، 0ضكوسدى،  -عةسةبى -قاووطى دةسوو  .0891 ،بةغذا،  ضاثخٌا
طميضى -)د( عىش، حمىذ - ةٌطى وةوسيذ، ئٍي ى6ضكوسدى، -فةِس ٌياس، طمَيىٌا ةى صا ى كتيَبخٌا ، ، لة بآلوكشاوةكٌا

6102   
ةٌطى خاهَ، ض - ةولَيش، 6خاهَ، شَيخ حمةوةد. فةِس  .    6111، دةصطاى ضاخ و بآلوكشدٌةوةى ئاساس،ِ 
ؤشياس، وةمحود ئةمحةد حمىةد،   - ى ثريةوَيشد، كؤكشدٌةوةو طاغكشدٌةوةى: وظتةفا طاَلح كةسيي، فايلِ   ثةٌذةكٌا

وسى تةوفيل، ب     ط، حمةوةدٌ  ُ، بةغذا، 0ئةمحةد صٌس ةى الضوا  .0881، ضاثخٌا
ؤشياس، و  - ى ثريةوَيشد، كؤكشدٌةوةو طاغكشدٌةوةى: وظتةفا طاَلح كةسيي، فايلِ    ةمحود ئةمحةد حمىةد، ثةٌذةكٌا

وسى تةوفيل، بئةمح       ط، حمةوةدٌ  ُ، بةغذا، 6ةد صٌس ةى الضوا    .0881، ضاثخٌا
ؤشياس، وةمحود ئةمحةد حمىةد،    - ى ثريةوَيشد، كؤكشدٌةوةو طاغكشدٌةوةى: وظتةفا طاَلح كةسيي، فايلِ   ثةٌذةكٌا

وسى تةوفيل، ئة      ط، حمةوةدٌ  ةى الضو2بمحةد صٌس ُ، بةغذا، ، ضاثخٌا    .0882ا
وٌةسوةٌذى شَيوةكاسى كوسد،   - وٌةسى شَيوةكاسى بةِس ،ئةحةوةد داسا عةبذولشِةمحَ ئا:ثةجناِ     -َيوةبةسيَتىِ 

ى،       ى، طمَيىٌا                                                                                                                                                                                                                                     .6118طمَيىٌا
ى، دةاله وةمحود عةىل - ى، طوحبٌا ى كوسديذا، بةسَِيوةبةسيَتى ضاخ و بآلوكشدٌةوةى طمَيىٌا ً لة صوٌا  .6106. ئيذيؤ
ةٌطى خاهَ، ض - ى ، 6شَيخ حمةوةدى خاهَ. فةِس ةولَيش، لة بآلوكشاوةكٌا  .6111دةصطاى ئاساس،ِ 
ى باشووس، ئا: ئيظىاعين خةيات - ى كوسدطتٌا ٌاويل عمى قادس، ص شَيوةكاسٌا ٍبريى،0و  ى،  ، وةصاسةتى ِسؤش طمَيىٌا

6111. 
ةٌطى طة -عبذاهلل، جميذ - ٌياس، طم6ضكوسدى، -سضاوة، عةسةبىفةِس ةى صا ى كتيَبخٌا  6102ى، َيىٌا، لة بآلوكشاوةكٌا
ُ. ض - ةو خويٍَذٌطاكا وٌةس لة صاسؤخٌا ى ثةسوةسدةىِ  ةواكٌا ى، 6عةىل، خةلين. ٍب ةى تةرٌة، طمَيىٌا  6102، ضاثخٌا
ةسِةتى، ض - ٌاخى ٍب ةوة تا دوا قؤ وٌةسى لة باخضةى طاوايٌا ى، 0عةىل، خةلين. ثةسوةسدةىِ  ةى ياد، طمَيىٌا ، ضاثخٌا

6102   
ُ، ض - وٌةسييةكا ةٌطى صاساوةِ  ى، 0عةبذوه، دةواه. فةِس ً، طمَيىٌا   .6100، دةصطاى ضاخ و ثةخصى طةسدة
ة،  -حمةوةد، وةطعوود - ةولَيش ، دةصطاى ، 6ضصاساوةطاصى ثَيوٌا  6100ضاخ و بآلوكشدٌةوةى ئاساس،ِ 
ىِ  ،وظتةفا، حمىذ - ةٌطى صاساوةكٌا طميضىفةِس ى خ6كوسدى، ض-وٌةس، ئٍي ةى ضاخ و ، لةبآلوكشاوةكٌا    ٌا
ةولَيش بآلوكشدٌةوةى ضواسضشا     ِ،6106. 
ِاوضة - ةسِةتى، سَِيكخشاوظتةفا، كةسيي. ثالٌى فَيشكاسى   .6118وى كؤوةك، سخ بؤ فَيشطةى ٍب
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 طةسضاوة عةسةبييةكاُ
-  ،ٕ ُا ٟ، ع ٌ املشػذ ايرتٛب ٖٝؿا٤. دٝي ٛ غضاي١،   .5891أب
ـش،  - هتاب،َ  ١ ًي شنض االطهٓذٜس ػاس،َ  ٞ يـً ؿظ ٚ االسػاد آي  ٘ ٌ )د(. ايتٛدٝ  .2002أمحذ، طٗري نَا
ٚ عال - ٗا  ٚ ايذساط١ٝ )أطباب ن١ٝ  ٚ ايظًٛ  ١ٝٓ ٍ ايؿ ؼهالت االطؿا ٗا(، داس ايؿهش، ايضعيب، أمحذ ستُذ )د(.َ   .2001د
-   ،ٕ ٕ، االسد ُا ع، ع ٜٛص ٚايت ًٓؼش  ٌ، داس إثشا٤ ي ٙ يف ثكاؾ١ ايطؿ ٚ أثش ٌ. األبذاع   .2051ايهعيب، ؾاك
-  ،١ ١ٜٛ ايجكاٝؾ ٚاهل  ٌ ٌ. ايطؿ ٕ، ايهعيب، ؾاك ٕ، االسد ُا ٛصٜع، ع ٚايت ًٓؼش   .2051داس إثشا٤ ي
-  ١ٝٓ ١ ايؿ ع ايرتٝب ٓا، عبذاهلل.  ايتدطٝط يتذٜس ٜٛت، َه–املٗ  .5881تب١ ايؿالح، ايه
ٍ، ط - ١ األطؿا ٚ أؾهاس يف تشٝب ٛات  ٔ طامل )د(. خط ٕ، أمحذ ب ٜٚال ع.5باد ٜٛص ٚايت ًٓؼش   ،  داس اذتلاس٠ ي
ٍ، ط - ٞ، ستُٛد. ضتت األطؿا ْٛ ـش. )د، ت(. 5بظٝ  ، داس املعاسف،َ 
ع،  - ٜٛص ٚ ايت ؼش  ٙ يًٓ دٛ ٌ، داس اٛي ١ًٝ ايطؿ ِ )أ.د(. تأطٝع عك  .2051بهاس، عبذايهشٜ
ٛكٛ - ِ يًُ ٖٝ ِ املؿا ًٝ ؿ١، داس ايهتاب، بريٚت، دٛدت طعاد٠. تع  .5891عات املدًت
ٛصٜع، ايظعٛد١ٜ،  - ٚايت ًٓؼش  ٞ ي ؤطظ١ ايرتن  َ،١ًٝ ٕ األٖ ذاسغ ايعٗشا ٞ، ت:َ  ْٚ ِ ايتعا ٕ، أدٜت. ايتعً ْٛظٛ  .5881د
١ًٝ، ط - ٕ ايتؼهٝ ٛ ٔ يف ايٓؿ ٜٛ ٜاض، عبذايؿتاح. ايته ٓٗل١، 5س ّ( داس اي  .5811، )د.
-  ،ٕ ُا ؼش، ع ٞ، داس املظري٠ يًٓ ؿ ٗاسات ايتذسٜع اـي  َ.١ًٝ  .2002د. ستُذ اذت
- ٍ ٕ،  -د. سؾعت ايضغًٛ ُا ٞ، داس ايؼشٚم، ع ؿع االدسان ِ آي ٍ. عً ُاد ايضغًٛ  .2001ع
ًجكاؾ١،  - ١ُٝ، داس عامل ي ًٝ ٌ ايتع طا٥ ِ اٛي ُٝ ٚ ـت ْتاز  ٕ. أ ٚ آخشٚ  ٞ  .2051د. ستُذ طٝط
ٞ، عبذاجملٝذ.  - ْٛا ٕ، ْؼ ُا ٕ، ع ٟ، داس ايؿشقا ؿع ايرتٛب ِ آي  .5891عً
ٜاض،  - ؿظ١ٝ، ايش ش١ آي ٞ اذتاز. اـي ض ستُذ عً  .5811ؾٜا
ش٠، - هًني، ايكٖا ٌ، ؾشْا َانشٖٚٝ ٞ، داس  ذٝش ١، ت: ستُذ آي ظؿ١ ايرتٝب هع. ًؾ ًٝب ٓؾ  .5891ؾ
ٍ . ؾشز،  ؿؿ٠ٛ - ّ االطؿا ٚ سطٛ ش٠  –ايزنا٤   .5891 –ايكٖا
ٜاطش )أ.د(. األ - ًجكاؾ١، طال١َ،  ذاسغ، داس عامل ي ١ًٝ يًُ ٚ ايعك  .2055يعاب اذتشن١ٝ 
١، ط - ٕ ايضخشٝؾ ٛ ٔ. ايٓؿ ٞ ايذٜ ٛ، ست  .5881، داس دَؼل، 2، ز1طاي
١، ز - ٕ ايضخشٝؾ ٛ ٔ. ايٓؿ ٞ ايذٜ ٛ، ست  .5881، داس دَؼل، دَؼل، دَؼل، 5طاي
ٛس - هت ًٝذ،  ٝؾ ْٛؿ ٘  . ي ٚ ٓؾ و  ـ قطـ –طًؿ ط ٜٛ  ٚ  ٍ ٞ مجا  .5815 ،َـش ،الدابَهتب١ ا، تشمج١: طَا
ٍ. داس ايجكاؾ١ - ُا ِ ادت ِ. دساطات يف عً ذ، عبذاملٓع ش٠، زتٖا  .5880 ،ايكٖا
ًجكاؾ١،  - ٗا، داس عامل ي ٜت ٚ تكٛ ٗا  ظ ٝات تذٜس ذ ٚ أطرتاٝت  ١ٝٓ ١ املٗ ر ايرتٝب ٖٓا ط٢ )د(.َ  ١ٓ، عُش َٛ  .2051ستاط
١ٝٓ، داس املؿشدات،  - ١ ايؿ ٞ. زتاالت يف ايرتٝب ـطؿ٢ سٓؿ  .5881ستُذ،َ 
- ( ٔ ٗاساتَ   َٚ  ٕ ٛ ٌ ٓؾ ١ ايطؿ ٜاطش. تشٝب ٟ.8اىل  1ستُٛد،  ذ٣ ايكطش ٛات، داس آي  ( طٓ
- ٞ ري٠ سًُ ٔ  .َطش،  َأ ظؿ١ ايؿ ٚ ًؾ  ٍ ُا ِ ادت ش٠ ،داس املعاسف–عً  .5898  ،ايكٖا
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ًجكاؾ١،  - ١، داس عامل ي ٞ يف املشس١ً األبتذا٥ٝ ؿ ى اـي ٌ ايظًٛ ب تعذٜ ٞ )د(. أطاٝي ٛق ٟ، ػ  .2051مماد
ٚي -  ،ٞ ًجكاؾ١، ْٖا ١، داس عامل ي ٝؿ ِ يف اذتـ١ اـي ًٝ ٝات ايتع ـ تٓك ظٝ ٚ ٛت  ّ  .2051ٝذ عبذايبين )أ.د(. أطتدذا
ًجكاؾ١،  - ِ، داس عامل ي ٛبات ايتعً كات يف ؿع ٚ تطٝب ؼط١  ذ عبذايبين )أ.د(. ْأ ٚٝي  ،ٞ  .2051ْٖا

 ثَيطة ئةلكرتؤٌييةكاُ:
kurdistanart.blogspot.com 
www.shewakaranikurd.com 
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