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ێًزى  یواو گسووپه زی  یگهواز   

  وان جیه اڵیه ۆمهو و ێزاویز  ێؼهه یدزوطدبىوو  له 

 

 ەفامظخ ەخمدزالُد ب

 طلُماوى ۆي شاهي -ەواوىبِظالمُ ەشاوظخ ۆلێژي و

 

  

 پوختە  

 وان جیه اڵیه ۆمهو و ێزاویز  ێؼهه یدزوطدبىو  له ێًزى  یواو گسوپه زی  یگهواز 

و  ەمەهمج ڵىطا ێىجپ  له یاجس ش  یدواداچىوو به ەهجامیب  یه وه ێژیىهم جى  به ی .بحرۆهه

 . بىوه  اڵڵه زاوزدهسن گه و به هگاهدن ڵظه هه

 هدیً ەچ به  طخىوه پؼخم به ػم یه حرۆههم ب به ی وه ززظتن و پؼتراطخىسدهه طه بۆ 

 حى ۆطخایهمام ڵیطا یًهد ها چه زوه وهه ۆییو هاوز یو زه ده ێيۆڵُىەوەيو ل ڕاپسس ی

جس  ێيێيیهد ػى  وچه ێماویطل ۆی شاهي له  هه یداوی مه وی ڕاپسطیه یؽو دواحاز  ۆمز

مىو  هه یل   دیازه .هسد ده ڕێم چاوه ۆمز  هه هجامێً ەب  یؼخمه طاشمىسدبىو گه

و   یهدا یادبىونش  له ڕۆژ  یدوا ڕۆژ  وان جیه اڵیه ۆمهو و ێزاویز  ێؼهه  هه  یمهب ێيیجاه

و  ۆچىونب ڕاو  وان یىههاوژ   هه  وه ەڕێخهگ ده  وه به ۆ وان ب گسفخه  له ێًػ به ۆوازی ه

 یاناهیى ه گسفذ له  ۆیهب ەگەن،د ێح ەًەهديل ەمتر و ه  یه هه یاواشیانح ی وه حرهسدههب

ن  وه ێبياثوا ل ی هه زه زامبه داث به ده  وه به ڵیو  هه ن یهز ل  و هه یذب دزوطذ ده

م  به  یازهد ێیياث،و ل ن به وه یواو شه خه ڕیازو و ب ڵىێظذ و هه وه بياجه حر و ب به

مً  ی وه به  وه .( حری جا پ هه حری ػ ی ) زى  یو و وىزد گىجه زخه طه ێيیواز  غ ڵهو  هه

   ن ێبگهج  وه له وان یىههاوژ   هه  یه ڕاطدیهم  م به بگه ێیپ  یه وه ێژیىهم جى  له ێذو  مه ده

 حی یهطا هه یز دزوطذ بىوو طه به  یه هه وزۆی  ڕاطخه زی  یگهگاز  ێًزى  یواو گسووپه

ن جُەهما یهطا هه و  وه حرهسدههب ێىمانز گسوپ هه واث هه غ وا ده مه و به وان ۆڤهمس 

و  ڵىێظذ هه و  وه حرهسدههو ب ێرواهحنجس ، ج یواو له  یاواشهح ن یه ڕادهجا  یذب هه

 وان یىههاوژ  ێذب ده  ۆیهب هتری، یه له یذب یاواش ح ڕێىسدهمان به یانژ  یطسوػت

 هێىُاوی یهز  هه به  وزه گه یزىا  هه ی یفاجاههو ط به یذب ڵ كبى  هتریان یه

 ی لواش  ێزوه به ڵیباغ بىاطً وزا ۆیانز وان ۆڤهمس  ێذب ده  .وه یىهزؼ به

و دووز بً  ڵبژیسن  هه  ڵه مامه یًجا باػتر  ۆشهەوەبد هتری  یه ڵ گه له ژیان وه یىهپ

 یدوا به  هه ی طاهه و هه له ۆزێًش  ۆ ب یذب ده ن یه زواشه ده  یه وه ێژیىهجى  م به .گسفذ له

 .ڕێً گه دا ده وان ۆڤهمس  یطسوػت ی وه یىدههزى 
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   پێشەكی و رێخۆشكردن

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  .طُدها مدمد وعلى آله وأصحابه وأجباعه الى ًىم الدًًالحمد هلل زب العاإلاحن والـالة والظالم على أػسف ألاهبُاء واإلاسطلحن 

ُسوَن( لە ژێس زۆػىایی باًەحى :  ـِ  ُجْب
َ

ال
َ
ف

َ
ْم أ

ُ
ْهُفِظى

َ
دەواث ، بەزدەوام باهگسىاشان   بەجێ هسدوی بەم جێرواهحن و طەزهج داهەی هە كىزبان داوامان لێ  وە بۆ جێ ١ )َوِفي أ

 .طەوان هەوڵیان داوە لە هەطێتی مسۆڤەوان بيۆڵىەوەو طسوػذ و باوازو زەفخازە باغ و زساپەواوی دیازی بىەنو چاکسىاشان و پەزوەزدەوازان و دەزووهىا

 .بەغ هەبێذ  دیازە مەبەطخیؽ لەم پەیامەی زىاییە بۆ بەوەیە دیً وژینی مسۆڤ ڕێً جس بێذ و لەبەزخەوەزی و باطىدەیی هەزدوو دوهیا بێ

 .پحرۆش دەهەیً دەبیىحن باماژەی بەوۆمەڵێً طیفاحی هاوبەش ی مسۆڤەوان هسدووە جاوەوى مسۆڤ باػتر زۆی بىاطێذواحێ طەیسي بایەجەواوی جسي كىزباوی 

 .جىێژەزان هەز لەوۆهەوە جاوەوى بێظخاغ هەوڵیان داوە طسوػتی مسۆڤ بسىێيىەوە و چەهدیً پەزجىهیؼیان لەم بازەیەوە هىوطیىە

لەبىازي طەزباشي دا و پێؽ شۆز واڵجاوی جس پێ یەوە طەزكاڵ بىون و جا بێظخاغ وەوى یاطایەوی پێىەوە  ١٩٩١هە یاباهیەوان لەطالى  2ًەهێً لەو جىێژیىەواهەی 

 .دەدەن )زىێىدهەوەو دیازیىسوی هەطێتی مسۆڤە لە زێگەی گسووپەواوی زىێىەوە(  ژیان گسیىگی پێ

  .بەهجام دزاوە ٩ەم بازەیەوە لە واڵجاوی جسو لە یەهێً لە پازێصگاواوی عحراكیؽ وە دوابەدوای بەواهیؽ چەهدیً لێيۆڵیىەوەی مەیداوی ل

وە بەخىهمی بەوەی لە بەوەي پاڵی بەمىەوە ها بۆ بەم جىێژیىەوەیە بەوەبىو هە شۆزێً لەهاوۆهیە زێزاهیەوان هاوػێىەی یەهتریً و هەمان هۆوازیان لەپؼخەوەیە، 

 .زی چەهدیً هێؼەی زێزاهەوان دەبحن ، بیيیىماهە هێؼەی شۆزێً لە زێزاهەوان هاوػێىەو دووبازەی بەواوی جسەبەزوی مامۆطخایەحی و مەلیەحی باگادا

م گسووپاهە لەطەز بەم دیازدەیەغ وای لەمً هسد هە بەدواداچىووى شیاجس و لێيۆڵیىەوەی مەیداوی بىەم لەطەز گسوپەواوی زىێً و بەزاوزدَى دەزەهجامەواوی بە

 .ذ و بەو هەطاهەي مامەڵەم لەگەڵُان هسدوە بۆ ماوەی چەهدیً طاڵ، وە بە جایبەجیؽ لەواحی وجىەوەی واهەی ) ظسابم الخدزیع(فێرزىاشان و دۆط

ش ی شۆزیؽ لە بۆیە لەم بەدواداچىوهاهەی هسدوومە كەهاعەجێيی شۆزم بۆ دزووطذ بىە هە طیفاحی هەز گسوپێگ حیاواشە لەواوی جسو، لەواهەػە طیفاحی هاوبە

ان گسوپە حیاواشەوان هەبێذ بەهمىهە وەن عیىادی.زىای گەوزە مسۆڤی هەز گسوپێيی بە چەهد جەبیعەجیيی جایبەث دزوطخىسدوەو هاوػێىەیی شۆزیؼُ هیىان

 .٤(جێدایە و لەگەڵ یەهتری بەگىهجێن، هەز وەن وجساوە ) العُىز على أػيالها جلع 

ن كابیلی گۆزاهيازی لە جەبیعەث دا هحن و بەڵيى مسۆڤ دەجىاهێذ پەزوەزدەی زۆی بياث و وۆهترۆڵی بەاڵم بەم هاوػێىەییەغ بەوە هاگەیەهێذ هە مسۆڤەوا    

وجەبیعەث دا،  طیفاجە زساپەواوی بياث لە ڕێگەی لێپرطیىەوەي زىدی زۆی، دیازە لێرەغ دا وازیگەزی پەزوەزدەیی و بایینی شۆزە بۆ گۆزاهيازی لە زىڕەوػذ

هەمىو مسۆڤیً هەلىوع دزوطذ بىوە، واجە واجێً دەهەوێخە هاڕەخەحی دەػێىێذ و پەػۆواوی پێىە دیازەو واجێىیؽ دەهەوێخە بەوەجا زىای گەوزە دەفەزمىێذ 

اهەیان جیدایە زۆش ی و زۆػگىشەزاوی دەطتی دەگسێخەوەو زێر هاواث و بەزؼینی هیە، مەگەز بەو هەطاهە واهەبً هە هىێژ زىێجن و حەهد طیفاجێيی جسی دیىداز 

 ِ
ْ
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ُ
ِلَم َهل

ُ
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ْ
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َ
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َ
د
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َ
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ّ
ل ـَ ُ ْ

 اإلا
َّ

 ٥( ِإل

ەزی هێؼە زێزاوی باماهجِؼم لە هىطینی بەم جىێژیىەوەیە هەز بۆ بەوەیە هە بخىاهحن وەن چاکسىاشان وپەزوەزدەوازان طىد لەم باطەغ وەزبگسیً بۆ چازەط

زامبەزەهەش ی ووۆمەاڵیەجیەوان، دڵىیاػم هەز هەس ێ بە باش ی لەم باطە حێ بگاث بحرهسدهەوەی جەواو دەگۆڕدزێذ ؛چىهىە لێرە بەدواوە زۆیش ی دەهاطێذ و بە

زۆیدا دەداث ، بەهەمان ػیىە زاڵی لواش و  دەهاطێذ، واجە دەشاهێذ زاڵی لواش و بەهێزی ) بەزێنی و هەزێنی (لە هەطێتی زۆیدا چیُەو هەوڵی چاهظاشی لەزىدی

بەمەغ هەوڵ  بەهێزی هەطێتی بەزامبەزەهەش ی دەهاطێذ، حا بەو بەزامبەزەی هاوطەزی بێذ یان مامۆطخا یان كىجابی یان باون و دایً یان مىاڵ یان هاوزێ.

ی لە طەز جەبیعەث و طسوػتی حیاواش دزوطخىسدوە، وە حیاڕاییؽ دەگاث هە زىای گەوزە مسۆڤەواو  دەداث هەمتریً هێؼە لەگەڵ زەڵىیدا دزوطذ بياث و حێ

.) َوَلْى  ُّبەدیازدەیەوی باطایی وەزدەگسێذ و هەوڵ هاداث هەمىو هەض وەوى بەو بحر بياجەوەو مىخاطەبەی دەوزوبەزیش ی لەطەز بەم حیاڕاییە هاواث.

( ِإلَّا َمْه َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك 111ُمْخَتِلِفنَي ) َشاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلا َيَزاُلىَن

َخَلَقُهْم َوَتمَّْت َكِلَمُة َربَِّك َلَأْمَلَأنَّ َجَهنََّم ِمَه اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعنَي (
٦ 

ە   .لەم جىێژیىەوەیەدا مەنهەج و زێباشێيی دیازیىساوم گسجۆجە بەز هە وەطفيی ػُياٍز

 .داهاوە بەویؽ بەم حۆزەی زىازەوەیەالهێىِؼم پوە 

 باس ی یەهەم: حیاواشی لە دزوطذ هسدوی مسۆڤەوان لە كىزبان و فەزمىودەدا

 .جەوەزی یەهەم :حیاواشی لە دزوطذ هسدوی مسۆڤەوان لە كىزبان دا

 .جەوەزی دووەم:حیاواشی لە دزوطخىسدوی مسۆڤەوان لە فەزمىودەدا

 جاًبەجمەهدًُەواوى گسووپەواوى زىێًباس ی دووەم: طُفاث و 

 .و دیازیىسدوی طیفاث و جایبەجمەهدًەواوی (o) جەوەزی یەهەم:گسووپی
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 .و دیازیىسدوی طیفاث و جایبەجمەهدیەواوی (B) جەوەزی دووەم:گسووپی

 .و دیازیىسدوی طیفاث و جایبەجمەهدیەواوی (AB) جەوەزی س ێ یەم:گسووپی

 .زیىسدوی طیفاث و جایبەجمەهدیەواویو دیا (A) جەوەزی چىازەم: گسووپی

 باس ی س ێ یەم : چۆهُەحى طىود وەزگسجً لە گسووپەواوى زىێً

 .جەوەزی یەهەم:چۆن طىود لە گسوپەواوی زىێً وەزبگسیً لە پێگە حیاواشەواهدا

 .انجەوەزی دووەم:چۆن طىود لە گسوپەواوی زىێً وەزبگسیً بۆ دیازیىسدن و طەزهەڵداوی هێؼەوان و چازەطەزهسدهُ

 .جەوەزی س ێ ًەم:زىێىدهەوەیەوی وزد لەطەز ڕاپسطیە مەیداهیەهە و هەڵىەطخەهسدن لەطەز دەزەهجامەوان

 

 :لەوۆجاییدا دەڵیم

ێجن بۆ بىمێد دەهەم بەم جىێژیىەوەیە وەن هەمىو بىازەواوی جسی چاهظاشی ببێخە زێگەچازەیەوی جس بەدەطذ زەمسۆزاوی بەم بىازە جاوەوى بەوازی به

 .هەمىسدهەوەی هێؼە زێزاهیەوان ، هەوەن وەوى فەلظەفەیەوی زۆ هەڵىیؼان بەواز بهێجریذ هە گىایە لێهاجىوًٍ و هاخى مسۆڤەوان دەزىێىیىەوە

ێيی چان و ی دەپازێمەوە هە لێمان وەزبگسێذ وەن واز   بەوەی هە وجىومەو هىطیىومە وازی مسۆڤەو ڕاطذ و هاڕاطتی جێدایە، بەاڵم لەبەز زىا هىطساوە و لێ

 .بساث، وە بەگەز هەڵەػم هسدبێذ لێم ببىزێذ و لێم زۆػبێذ و زاطخیؽ بساجە دڵمەوە  بەزەهەحی حێ

 وآزس دعىاها أن الحمد هلل زب العاإلاحن وؿلی هللا وطلم علی هبیىا مدمد

 

 حیاواشی لە دزوطخىسدوی مسۆڤ لە كىزبان و فەزمىودەداباس ی یەهەم: 

  زوطخىسدوی مسۆڤ لە كىزبان داحیاواشی لە دجەوەزی یەهەم : 

ذ هسدووە. گىمان لەوەدا هیە هە زىای گەوزە بێمەی مسۆڤی دزوطذ هسدووە و هەزیەهێً لە بێمەی لەطەز طسوػذ و جەبیعەث و خەش و بازەشوی حیاواش دزوط

ؼىُەوان لە ڕێگەی حیىەواهەوە دیازی دەهسێذ و بەوان هە ىەوە پَص ڵگسی هەمىو زىلیا و بازەشو و بحرهسدهەوەواوی طسوػذ و طیفاحی مسۆڤیؽ بەپێی جىێٍژ

 . مسۆڤً

ە بەماهەغ هەمىو زىای بااڵدەطذ لە كىزباوی پحرۆشدا باماژەی بەوە هسدووە هە مسۆڤی لە گڵ دزوطخىسدووە و لە ػێىە و ڕەهگ و ڕوزظاز و بازاوجنی حیاواش ه

 .گەوزەیی و بەجىاهایی زىای بااڵدەطذ دەطەإلاێجن

 :هە باماژە بەوە دەواث مسۆڤ لە گڵ دزوطذ بىوە هەهدێ لەم بایەجاهەی
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َ
ا أ

َ
مَّ ِإذ

ُ
ًْ ُجَساٍب ز ْم ِم

ُ
َلى

َ
ل
َ
ْن ز

َ
اِجِه أ ًَ ًْ آ  ٨)َوِم

ًْ ِظحٍن (   ٩  ٍت ِم
َ
ل

َ
ًْ ُطال َظاَن ِم

ْ
و ِ

ْ
ْلَىا ؤلا

َ
ل
َ
َلْد ز

َ
  ٩.) َول

مسۆڤمان لە طىللە و ڕەچەڵەوی گڵ دزووطذ بێمە  یەهێً لەو بایەجاهەی طەزهجی مىفەطحرینی ڕاهێؼاوە وػەی )طىللە( یە، زىای گەوزە دەفەزمىێذ:

(طاڵ پێؽ بێظخا لە ژیان دابىوە یەهظەز بە بەهجامێً ١١١هسدووە ، باػىسایە واجێً دەوجسێذ فاڵن هەض لە طىللەی فاڵهەهەس ی باپحرە گەوزەیەحی هە)

یدا بۆ )جبعُض( بەوازدێذ ، واجا هەهدێ لە طیفاجەواوی باپحرە دەگەیً هە هەهدێ طیفەحی باپحرە گەوزەهە لەم هەوەًەػیدا هەیە،وە وػەی)مً(لە شماوی عەزەب

جەث بۆ گەوزە بۆ هەوە و وەچەواوی دەگىاشزێخەوە هەوەن هەمىوي ،لەبەز بەوە واجێً طەیسی پێىهاجە و طسوػتی شەوی و مسۆڤ دەهەیذ ڕاطتی بەم بایە

 .دەزدەهەوێذ هە مسۆڤ طىللەی شەویە

وەن)باطً،والظیۆم،پۆجاطیۆم،مع...(وە لە حەطخەی مسۆڤیؼدا هصیىەی بیظذ لەم جىزماهە  ١١(جىزم دۆشزاوەجەوە ١١٨بۆ همىوهە لە شەویدا جا بێظخا)

. دیازە طسوػتی شەوي لە ڕووی دۆر و ڕەهگی زاهەهەی حۆزاوحۆزە)ڕەغ،طپی،طىوز،شەزد...( بەهەمان ػێىە   ١١پێىهاجەی طەزەوی حەطخەی مسۆڤً

ووی جۆهمەیی و پخەوی زاهەهەی )ڕەق،هەزم،  جێىەڵ(هەیە و بەهەمان ػێىەغ مسۆڤی)شۆز ڕەق و جىهد،هەزم و هیان، مسۆڤەواهیؽ ڕەهگیان حیاواشە. لە ڕ 

 .مامىاوەهد(هەًە

 یؽ هەیە هە باو لە ڕووی طىود وەزگسجً لە باودێسی و چاهظاشی: شەوی هەیە باو دەگسێخە زۆی طىدی لێدەبیىحن و دەگەػێخەوەو گۆڕاهيازی بەطەزیدا دێذ، شەو 

زباوی پحرۆش هە پەیً گۆڕاهيازی بەطەز طسوػدیدا هاهێىێذ شەویؽ هەیە مامىاوەهدە. مسۆڤەواهِؽ بەهەمان ػُىەن لەم ڕووەوە حۆزاو حۆزن. بۆیە واجێً كى 

 .یان وەزگسجىوەوػەی )طىللە(ی بۆ مسۆڤ بەوازهێىاوە جەواو پێياویەحی و مسۆڤەواوی لە چ بەػێيی زاهەهە دزووطذ بىوبً شیاجس جەبیعەحی بەم زاهە
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 وەهەزوەها لە ڕووی حیاواشی جەبیعەث و زوزظازەوە كىزباوی پحرۆش بە باػىسا باماژەی بەوە هسدووە دەفەزمىوێذ 
ُ
ف

َ
ِخال

ْ
ْزِض َواز

َ ْ
َماَواِث َوألا ُم الظَّ

ْ
ل
َ
اِجِه ز ًَ ًْ آ )َوِم

حَن(  َعاإلِاِ
ْ
اٍث ِلل ًَ

َ
ًَ َل ِل

َ
ْم ِإنَّ ِفي ذ

ُ
َىاِهى

ْ
ل
َ
ْم َوأ

ُ
ِخى

َ
ِظي

ْ
ل
َ
كىزباوی پحرۆش باماژەی بەوە هسدووە هە مسۆڤەوان بە گؼتی لە وۆمەڵێً طیفاث هاوبەػً لەواهە لواشی و   ١2أ

و جاواهىسدن و جسطان و  ١٨و وىفس و طپڵەیی ١٧و بەغیلی ١٦و هەشاهحن و طخەمىسدن ١٥و حیداٌ و مىهاكەػەهسدن   ١٤و پەلەهسدن  ١٩بێدەطەاڵحی و لەبحرچىهەوە

 . 2١ی و شێدەڕەوی و مەغسوز  ١٩ػڵەژان

 

 :حیاواشی لە دزوطخىسدوی مسۆڤەوان لە فەزمىودەداجەوەزي دووەم : 

ياواهە باض لە كىزباوی پحرۆش جەنها باس ی طیفاجە گؼدیەواوی مسۆڤی هسدووە هەزوەن لە پێؼتر باماژەم  پێىسد بەاڵم فەزمىودەواوی طەزوەزمان شۆز بە ڕاػ

 .حیاواشی جەبُعەث و ڕەفخاز دەواث

في  لەو فەزمىوداهە بەبى هىزەیسە دەگێرێخەوە هە پێغەمبەز)دزوودي زىاي لەطەزبێذ( فەزمىویەحی:) الىاض معادن همعادن الرهب والفضت، زُازهمًەهێً 

واجە:زەڵيی هەزوەوى واهصاوان طسووػدیان   2١الجاهلُت زُازهم في ؤلاطالم إذا فلهىا، وألازواح حىىد مجىدة، فما حعازف منها ابخلف، وما جىاهس منها ازخلف(

س بەم طیفاجە حیاواشە هەزوەن چۆن شێڕ و شیى جایبەجمەهدی حیاواشیان هەیە،واجێً لە هەفامیدا طیفەحی حىان و باش ی هەبىبێذ واجێً مىطڵمان دەبێذ شیاج

دڵەوان طەزباشی بامادەهساون هەزیەهەیان لەگەڵ هاووىفی زۆی باػاهەی لێدەزدەهەوێذ هەز بە باش ی دەمێىێخەوە بە مەزحێً زۆی ػازەشا بياث لە دیً، 

 .بىلفەث دەگسێذ  و بەوەی وەن زۆی بێذ لە جەبیعەجدا لێی هصیً دەبێخەوە و بەوەش ی حیاواش بێذ لێی دووزدەهەوێخەوە

گۆزاوی هیە مەگەز دیً ڕێيی بساث ، وە شاوظذ  هەواجە بەم فەزمىدەًە بە ڕاػياوی باماژە بەوۆمەلێً ػذ دەواث لەواهە :  جەبیعەث حیاواشی  ، جەبیعەث

 .وازیگەزی شۆزی هەیە بۆ جەبیعەث گۆڕیً ، مسۆڤەوان لەگەڵ هاووىفی زۆیان هەڵدەهەن ، مسۆڤەوان لەگەڵ دژەواوی زۆیان هاگىهجێن

اي لەطەز بێذ( فەزمىویەحی: ) إنَّ هللَا حعالى زلم لە فەزمىودەیەوی جسدا بەبى مىطای بەػعەزی )زىای لێ ڕاشی بێذ( دەگێڕێخەوە لە پێغەمبەزی زىا)دزوودي زى 

ْهُل  ًَ والظَّ ْدِز ألازِض فجاء منهم ألاخمُس وألابُُض وألاطىُد وبحَن ذل
َ
 والعُُب( آدَم مً كبضٍت كبضها مً حمُِع ألازِض فجاء بىى آدَم على ك

ُ
َحْصُن والدبِث

ْ
 22َوال

ۆڵ هە لە هەمىو ػىێىەواوی شەوی هەڵیگسث،بۆیە هەوەواوی بادەم بە پێی طسوػتی شەوی بەواهیؽ .واجە:زىای گەوزە واجێً مسۆڤی دزوطذ هسد لە مؼدێً ز

بۆیە حۆزاوحۆز دەزچىون لە طىوز و طپی و ڕەغ و ڕوزظازی جسیؽ، هەزوەها لەواهدا هەیە هەس ی گىهجاو و دڵخەهگ و چان و زساپ و حۆزی جسیؽ. هەز 

ز بێذ( ڕەچاوی جەبیعەحی هاوەڵەواوی دەهسد و هەمىویان یەن حۆز مامەڵەی لەگەٌ هەدەهسدن،دەیصاوی لە دەبیىحن پێغەمبەزی طەزوەز)دزوودي زىاي لەطە

یەث و چەهدًً هاوەاڵهیدا جەبیعەحی حیاواش هەیە و هەًاهە شۆز عاجیفیە و هەًاهە جىهدە و هەػیاهە ػەزمىە و هەػیاهە بە هەڵيی پۆطذ و  بەڕێىەبسدن ها

ؽ  .جەبُعەحى جَس

 

 طُفاث و جاًبەجمەهدًُەواوى گسووپەواوى زىێًم : باس ی دووە

،بەاڵم هەهدێً  هاجىاهحن بڕیاز لەطەز هەطێتی مسۆڤ و جەبیعەحی بدەیً لە ڕێگەی ڕووزظازیەوە جا بەو واجەی مامەڵەی لەگەڵ دەهەیً پاػان بۆث دەزدەهەوێذ

 :2٩ەێً بە س ێ بەػەو لە جىێژەزان و دەزووهىاطان دەڵێن زەڵيى بەگؼتی لەڕووي جەبُعەجُاهەوە دەهس 

o بەػێىُان عەكڵ و هەطدُان لە دڵُان داًە و بەشۆَزؽ هەزدوو گسووپى ( O ،B) لەو حۆزەن. 

o بەػێىُان عەكڵ و هەطدُان لە مِؼىُان  داًە و بەشۆَزؽ هەزدوو گسووپى (  A   ،AB ) لەو حۆزەن. 

o  حُاواش.بەواهەغ لەجان جاوى هەمىو گسووپەوان بەدي دەهسێذبەػێىِؼُان عەكڵ و هەطدُان لە هەزدوو لًەهەوەًەو بە ڕێژە. 

اجس ماددي بحردەهەهەوەو ڕۆڵى عاجُفەو طۆش لًان هەم اهە بەو هەطاهەي عەكڵ و هەطدُان لەڕێگەي مێؼىُاهەوەًە ٍش  .ەهەز بەو جىێژەزاهە وجٍى

ىەواهە گسوپى ىً و هاوڕێُە( O, B)  بەپێی بەم جىێٍژ ان كبىڵەو شۆز لەگەڵ گسوپىلەشۆز ڕووەوە لەًەهتري هٍص  .ًەن هاگسهەوە (A , AB ) حى ًەهتًر

 :زێژەي هەطتی دڵى لي گسوپەوان بەم حۆزەًە

 (A,AB) لي گسوپى 2١وە % (B,O ) لەگسوپى ٨١%

 :ڕێژەي هەطتی مێؼىِؽ لي گسوپەوان بەم حۆزەًە

 (B,O ) لي گسوپى 2١وە % (A,AB) لەگسوپى ٨١%

اهە هە هەهدێ لیەوی هەطایەحی مسۆڤ دەجىاهسێذ لە ڕێگەی گسووپی زىێىەوە بصاهسێذ. هەز شۆزێً لەو جىێژەزاهە لە  ڕێگەی مەیداوی و بەدواداچىون طەإلااهدٍو

 .وەن لەجەوەزەواوى داهاجىودا باس ی لێىە دەهەم

 

 .2٤(O)هەهدێ لە جایبەجمەهدیەواوی هەطێتی گسووپیجەوەزی یەهەم :   
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بەزؼىدە و طەزهسدە،بە حۆزێً دەیاهبیىیذ هە شۆز دەبەزؼً و دەطدیان هساوەیە و لە هەمان واجدا هەطایەجییەوی بەم گسوپە دەوجسێذ گسووپی  .١

 طەزهسدەییان جێدایە لە ڕووی لێهاجىویی و  بڕوابەزۆبىون و طىوزبىون لەطەز ڕای زۆیان و ماهدو هەبىوهیان.

 .هەطاوی هساوەن و طادە دەژیً .2

 .ابًچالوی شۆزیان هەیە و ماهدووه .٩

 .واكیعی دەژیً ، بەاڵم شۆز جەماح وازن لە ژیاهدا و شۆز بەزش دەڕواهً .٤

 .خەشیان لە پۆطذ و دەطەاڵث و وىزطیە .٥

 بەگەز خەشیان لە ػدێً بىو هەمىو هەوڵێً دەدەن و بۆ بەدەطذ هێىاوی و هەز كىزباهیەن لە پێىاویدا بدەن لًان باطاییە. .٦

 ە و طەزهج داهیان بۆ ػخەوان وزدە و باغ جێدەگەن.جىاهایەوی شۆزیان هەیە لە ڕووی جەزهحزەو   .٧

 بە زێرایی لە ػذ و دەوزوبەزیان جێدەگەن . .٨

 خەشیان لە وەزشػە. .٩

 .دڵظۆشن بۆ وازەواهیان و لە وازهسدهِؼدا  .١١

 خەشیان لە زىێىدن هیە بەاڵم شیسەهً. .١١

 .ی دەهەنهەطاوی عاجیفحن و دڵیان پاهە و ڕق و كحن هەڵىاگسن ، هەز ماوەیەوی هەمە و لە بحر  .١2

 .كەلەقی و دڵە ڕاوهێیان جێدا بەدی دەهسێذ بۆ داهاجىوی زۆیان .١٩

 :(o) هەهدێ لە زاڵ و لیەهە لواشەواوی هەطێتی گسوپی

 .جا ڕڕێژەًەوی شۆز ػەڕاهحن و پەزچەهدازیان شۆزە و هاجىاهً بێدەهگ بً لەطەز ػدێً بە دڵیان هەبێذ .١

 پحرۆشە و گەوزەیە. غحرەیان شۆزە لەطەز هەمىو بەو ػخاهەی هە لەلیان .2

 شۆز شوو جىوڕە دەبً. .٩

 .لە كظە هسدهدا هێرغ وازن  .٤

مایەحی جەبیعەجیان لە دووزەوە كىزطە و هاوڕێُەجُىسدن و لەگەڵ ژیاهُان كىزطە چىهىە هەزػدێً بە دڵی هەبێذ هایەهە ژێس بازی و دۆطخایەحی و زص  .٥

 .هازىێىێخەوە لە هەڵىێظخدا

 هەن.لەطەز ڕای زۆیان طىوزن و پاػەهؼە ها .٦

 .جا ڕادەیەن وا دەزدەهەون هە لىوجبەزشٍان هەیە .٧

 جا ڕادەیەن وا دەزدەهەون هە زەڵيی بەهەم طەیس دەهەن. .٨

 .جا داواوازیەن بەهجام دەدەن شۆز زاووازی جێدا دەهەن و بۆیە هەهدێ حاز هەلەواوی  ژیان لەدەطذ دەدەن  .٩

 :2٥ و ڕێژەی بىهیان لەطەز شەویدا (o) گسوپی

 %  ٤١بسیدیە لە   (+o)گسوپی .١

 %٧بسیدیە لە  (-o)گسوپی .2

 (A) هەهدێ لە طیفاث و جایبەجمەهدیەواوی هەطێتی گسووپیجەوەزی دووەم : 

 .بەم گسووپە دەوجسێذ گسووپی زۆڕاگس و هەگۆڕ)الفـُلت الـامدة( .١

،  بەگەز  (B) یەهێىیان (A) ن دوو دایً یەهێىیانجا ڕاددەیەوی شۆز عەكاڵهحن و بە شۆزی عەكڵگەزای لە پێؽ طۆشدازییەوەیە،بۆ همىوهە حیاواشی هێىا  .2

هە لە شطخاهِؽ دا داوای طازدەمەوى بياث و  (B) داوای طازدەمەوى  بياث بصاهێذ بۆی زساپە هایداحێ بەاڵم مىاڵی دایىە (A) لە هاویىدا مىاڵی دایىە

 بۆش ی زساپ بێذ لەواهەیە بۆی بىڕێذ. 

 ڕاددەیەوی شۆز هەڵىێظدیان  هەگۆڕە و ڕاڕا هحن. لە مامەڵەیاهدا هەڵەػە و هەڵچىو هحن و جا .٩

 دڵێيی بەبەشەیی و هاطىیان هەیە. .٤
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 خەشیان لە ماڵ و طەفەز و گەػذ و طەیساهە.  .٥

 شۆز ڕاػياون لە كظە هسدهدا و شۆز ڕكیان لە غەیبەجە. .٦

 جا ڕاددەیەن كظەواهیان ڕەكە و بەزامبەز بسیىداز دەهەن. .٧

ان هەیە. بۆ هەطە هصیىەواوی زۆیان كىزباهیداوی .٨  شۆٍز

 .شۆز لەطەززۆن و هێىاػً .٩

 جا ڕاددەیەوی شۆ هەطدیازن. .١١

 بەزؼىدەن. .١١

 حیاواش دەژیً لە زەڵياوى جس و لیان گسهگ هیە زەڵً چۆن دەژی و كەهاعەجیان بەوەی زۆیان هەیە. .١2

اجس مادًاهە بحر دەهەهەوە. .١٩  ٍش

اجس بەدواي بەزژەوە .١٤  هدًەواهُەوەن. بىاغەي پەًىەهدي بەطتن لي بەوان بەزژەوەهدًە ، ٍش

ان لە پُاهەڵداهە و دەًاهەوێذ دەزبىەون. .١٥  خەٍش

ان بە مىبامەزەو پُالوى ژێسبەژێسە. .١٦ اجس خەٍش ان لە ڕووبەڕوو بىهەوە هُە لەگەڵ هەًازاهُاهدا بەڵيى ٍش  خەٍش

اوى ڕۆژباواَى. .١٧ اجس طەزطامً بە طخاًلى ٍژ  ٍش

 ٍاجس زوزظازي دەزەوەًە.جێرواهُيُان بۆ ػخەوان جەنها ڕووهەػُِەو بەوەي لًان گسهگە ش  .١٨

ان ًەهالَى و بێ زەم بىەن .١٩  .شۆز لەهەوڵى بەوە دان داهاجىي زٍۆ

دا بپەڕێخەوە. .2١  بەزژەوەهدي زۆي پێؽ هەمىو ػدێىەو بامادەًە لە پێىاو بەزژەوەهدًەواوى زۆي ػاوى زەڵً بياجە پسدێً و بەطەٍز

 .زۆلى عاجُفەو طۆش شۆز لواشەو باًەزێيى واي هُە .2١

 :(A)لواشی گسووپی هەهدێً لە زاڵی

 جا ڕاددەیەن ػەزمجن. .١

 ڕەغ بیجن. .2

 .دازساون و هەمِؼە بەوەی هاخی زۆیان دەزۆهەوە .٩

 لە بىووى هەز هێؼەًەهدا لە زەڵيی دووزدەهەوهەوە. .٤

 جا ڕاددەیەن لە بەهجامداوی وازەواهیان زاون .گسهگ بەوەیە بە دڵی زۆیان بیىەن بیتر هێؼە هیە بە چەهد جەواو دەبێذ. .٥

 .باوەڕیان بە زۆیە و هيۆڵُىسدهُان جێدایەشۆز  .٦

 :2٦لە هاو زەڵً  (A)ڕێژەی بەم گسوپە

 .%   ٩٤بسیدیە لە  (+A) گسوپی .١

 . %٦بسیدیە لە  (-A) گسوپی .2

 :(B) هەهدێ لە طیفاث و جایبەجمەهدیەواوی هەطێتی گسووپیجەوەزی س ێ یەم : 

 پێیان دەوجسێ گسووپی داهێىەزەوان. .١

 شۆزیان جێدایە جا ڕاددەیەن زۆبەشلصاهً.بەهۆی بەوەی هە شیسەوی  .2

 وۆػؼيازن و جەماخیان شۆزە. .٩

 شۆز داهێىەزن بەاڵم هایاهەوێذ هەس ی یەهەم بً لە وازەواهدا. .٤

 ڕۆماوظحن. .٥

 طادەن لە بحرهسدهەوەواهیاهدا. .٦

 شۆز گسهگی بە ڕای بەزامبەز هادەن. .٧
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ى جىش ی زەمۆوی دەبً. .٨  بەشوَو

 ذ دەبێذ.شۆز بەبەشەیحن و وازیگەزیان لەطەز دزوط .٩

 بە زێرایی دەجىاهً لە ژیىگە حیاواشەوان زۆیان بگىهجێجن. .١١

ەوان دەهەن. .١١  شۆز بەطەزهجداهً بۆ دەوزوبەز و زێرا دەزن بە ػخەوان دەهەن و حُاواٍش

 داهێىەزن و بەزدەوام خەشیان لە هىێ بىهەوەیە ، بۆیە بەزدەوام لە وازهسدهدان. .١2

 ا،وە بە باطاوی لە جىڕەییدا بڕیاز هادەن.هێدی و بازامً ، جىڕەیی شاڵ هابێذ بەطەزیاهد .١٩

 طەزهجڕاهێؼً و واجێً لێ ًان هصیً دەبیخەوە شوو وادەهەن كەهاعەث بىەی. .١٤

 خەشیان لە پیادەهسدوی وەزشش ی بحرهسدهەوەیە،خەشیان لە طەزهجداهە. .١٥

 بەزدەوام بڕیازی لە هاواویان هەیە. .١٦

 .(AB,A) بحرهسدهەوەواهُان لە بەو دًىي ماددەًەو پێچەواهەي گسوپى .١٧

 هەطاًەجُەوى هاوطەهگ و حىاهُان هەًە.  .١٨

 .وازلەحێن وبەحىاوى و ڕێيىپێيى وازەواهُان بەهجام دەدەن .١٩

اوى مادي زۆػُان جەواو ببێذ. .2١ اوى لێ دەزباش دەهەن بەگەز بەٍش  هەزگحز هاًاهەوێذ لەوازێً دا بمێيىەوە هە دڵەڕاوهێيی جێدابێذ وزٍۆ

 هەطخەوەزي ػەػەمُان بەهێزە. .2١

ەوە دەواث و هاهێلێذ هەطێتی بڕوػێذ لە پێىاوي مادەو بەزژەوەهدي.ػاهاشي ب .22  ەزٍۆ

ەواوى لە دەمىچاوي  .2٩ لەگەڵ هەمىان بەحىاوى مامەڵە دەواث و بەگەز لەهەطێىِؽ جىڕەبىو هاجىاهێذ طەًسي بياث چىهىە هەمىو هەطخەوەٍز

 .داًە.وەزەو لە چاوەواوى دەشڕێذ هێؼەي لەگەڵ بەزامبەزەهەي چازەطەز هەهسدبێذ

 دن .جەبُعەجێيى هەزمىهُاهُان هەًە ،شۆز بەدزەهگ جىزە دەبً و شۆز لێبىوزدەن بەاڵم هە جىڕەبىون لەوەاڵم داهەوەو بەزەهگازبىوهەوە شۆز جىه .2٤

اد لەگسوپەواوى جس. .2٥ ان وجىش ی هەڵەًان دەهەن ٍش ً فُدىە بۆ بەم گسوپە بافسەجەو ػىظخسىازدوون بەزامبەٍز  گەوزەجٍس

ان لەجەهُاَى و ب .2٦  حرهسدهەوەي شۆزو هێمىاهەًە.خەٍش

ان دا حێ بپەڕێذ. .2٧ ان وەزدەگسن و هاهێڵً هەز وا بەطەٍز ان و دەوزوبەٍز  شۆز طىد لە ػىظخەواوى زٍۆ

ان فێڵ هاهەن و هاهێڵً هەطِؽ فێڵُان لێ بياث ،چىهىە شۆز وزدوازو  .2٨  بەگەز پۆطدێىُان پێ بظپێرن شۆز بە طەزهەوجىوَى بەڕێىەي دەبەن ، زٍۆ

 بەطەزهجً.

ەواوى ڕابسدووە. .2٩ ان لەًادەوەٍز ەهەوە بێذ شۆز خەٍش  لەهەز ڕوٍو

اهەوە. .٩١ ان لەطەز دزوطذ دەواث بەڕادەًەن بەًاهساجە گٍس گەٍز  دزاماو دًازدە عاجُفُەوان شۆز واٍز

ان لەمامەڵەي جىهد وشبس هُە لەگەڵ زاهەوادەواهُان .٩١  .خەٍش

 :(B) هەهدێً لە زاڵی لواشی هەطێتی گسوپی

 ەهحن لە ژیاهدا و هاجىاهً بە بەزهامە بژیً.بێبەزهامەن و هەڕەم .١

 ٩لە واحی جىڕەیی و بێخاكەجیدا خەشیان لە جەهیاییە.  .2

 .شوو شوو جىش ی زەمۆوی دەبً .٩

 شۆز گىێسایەڵ هحن بۆ فەزمان. .٤

 بە واكیعی زەڵيی هاژیً و زۆیان بڕیاز دەدەن. .٥

 ٧دەگۆڕێذ و ػتی جس حێىەي دەگسێخەوە.محزاححن و بەو ػخەی شۆز لیان باػە دوای ماوەیەن ڕاًان بەزامبەزي  .٦

 جا ڕادەًەن دەطذ باڵون بەهۆي بەوەي هە پازە لي بەوان هسخى هُە .٧

 :2٧لەهاو زەڵً (B) ڕێژەی بەم گسووپە

 %    ٨بسیدیە لە  (+B) گسووپی .١
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 %١بسیدیە لە  (-B) گسووپی .2

 : (AB) هەهدێ لە طیفاث و جایبەجمەهدیەواوی گسووپیجەوەزی چىازەم : 

 دەوجسێذ گسوپی دیبلۆماس ی و بەغیل و دەگمەن.پێیان  .١

 شیاجس لە زەیاڵدا دەژیً .  .2

 .یادەوەزیەوی شۆز بەهێزیان هەیە .٩

 بێزازن لەو واكیعەی هە جێیدان.  .٤

 ڕاطخگۆن. .٥

 وۆمەاڵیەجحن. .٦

 .طەزهەوجىن لە بىازی ػیعس و بەدەب و هىهەز .٧

 خەشیان شۆز لە دزوطخىسدوی پەیىەهدی و هاوڕێیەجیە. .٨

 هەطدیازن.لە هەهدێ واجدا  .٩

 وازەواهیان بە شوویی بەهجام دەدەن. .١١

 .هەطایەحی شیسەن دەزدەهەون بە حۆزێً دەجىاهً لەگەڵ هەطێً و دوژمىەواهُان مامەڵە بىەن .١١

 زەڵيى لە هاوڕێُەحى هسدن لەگەڵُاهدا هەطذ بە بازامى دەهەن. .١2

  بەهجام بدەندەجىاهً لەًەن واث دا لەگەڵ وۆمەڵێ بابەث بڕۆن و هەمىوػُان بەطەزهەوجىوَى  .١٩

 :(AB) هەهدێ لە زاڵ و لیەهە لواشەواوی گسوپی

 زۆپازێصن. .١

 ووزدواز هحن و شۆز دەزن بە حیاواشیەوان هاهەن. .2

 ە شەخمەث بڕیاز دەدەن.ب .٩

 .شوو جىڕە دەبً .٤

 بێبەزهامەن و پەزپىجً. .٥

 .خەشیان لە ػازدهەوەیە بەبەهداشەًەن هەهاجىاهسێذ لًەوى هەطێدُان بە باطاوى دًازي بىەي .٦

 هە غەمباز بىون شۆز پێىەیان دیازە و هە دڵدۆػیؽ بىون بەهەمان ػێىە. .٧

 .عیىادن .٨

 :2٨اڕێژەی بىهیان لە هێى مسۆڤەوان لە شەوید

 2%    ٩بسیدیە لە  (+AB) گسوپی .١

 %١بسیدیە لە  (-AB) گسوپی .2

 چۆهُەحى طىود وەزگسجً لە گسووپەواوى زىێًباس ی س ێ یەم : 

 .گسووپەواوی زىێً وەزبگسیً لە پێگە حیاواشەواهداچۆن طىود لە جەوەزی یەهەم :

یً لە داهاوی هەس ی دوا بە دوای بەوەی هە شاهیمان هەز گسوپە و جا ڕاددەیەن هەطێدیەوی حیاواش لەواوی جس دەهىێىێذ، بۆیە دەهسێذ طىود لەم زاطیەجە وەزبگس 

 :طە شیاجس ڕووهبىەمەوەوە دەجىاهم لە ڕێگەی چەهد همىوهەیەهەوە بەم با .ػیاو بۆ ػىێنی گىهجاو

یە، چىهىە جىاهای بڕیازداوی هەیە و چاوهەجسطە و طڵىاواجەوە لە  (o) بۆ پێگەی بەڕێىەبسدن و طەزپەزػتی هسدن باػتریً گسووپ بە ڕای مً گسوپی .١

 دەزەهجامەواوى، شۆز داوۆهیيازە  بۆ حێبەحێىسدوى وازەواوى

 .هەهسێذ بە مامۆطخای باخچەی طاوایان (o) ،بۆیە باػتر وایە گسوپیمامۆطخای باخچەی طاوایان بە بەشەیی بێذ باػە   .2
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گىهجاوجسیىە ،چىهىە جىاهای پەیىەهدی بەطخنی شۆزە و دەجىاهێذ لەگەڵ هەمىو هەض  (AB) ۆ پەیىەهدی وۆمەاڵیەحی و عیالكاحی دبلۆماس ی گسوپیب .٩

 .پەیىەهدی ببەطخێذ

 .یە چىهىە شۆز زۆڕاگسە و بە پىزتی وازەواوی بەهجام دەداث بەاڵم زاوە(A) گسوپ گسوپیبۆ طپازدوی بەزهێيی هەمِؼەَى و لەطەززۆ باػتریً  .٤

 .یە (B) بۆ وازی داهێىان و هىێسىاشی لەهەز ػىێيێً و هەز دەشگایەن بێذ باػتریً گسوپ گسوپی .٥

 (.Oن )پاػا (AB) بۆ وازی یادەوەزی و شاهیازی بیدە بە .٦

ازي لەطەز هەمىاه .٧ ەهەيبەگەز همىهەًەوى بەهداٍش ازي جەلزطاٍش ازي  ( B ) ُان بهێىمەوە دەلێم: با لە دزوطخىسدوى باڵەزاهەًەن دا بەهداٍش بێذ، بەهداٍش

بێذ، با بەم حۆزە ( AB ) بێذ و دۆشٍىەوەي طخافى وازهسدن و مامەڵەهسدن لەگەڵُان( O ) بێذ، وەبا ملاولەهە( A ) ػازطخاهُەهەي بۆ حێبەحێىسدوى

 .ىێنی ػُاو دەبێذهەطذ بەهەم هەس ی ػُاو بۆ ػ

 :هەزگحز بەم بەزواهە بەم گسوپاهە مەطپێرە هە گسووپى ػُاوجس هەبىو 

 .(A) وازی زێرا و بە پەلە مەطپێرە بە .١

 .(A)و بە (o)وازی باػخەواَى و هێؼە چازەطەزهسدن مەطپێرە بە .2

 .(AB) وازی وزد و طەزهج ڕاهێؽ مەطپێرە بە .٩

 .چىهىە شۆز ػتی بحردەچێخەوە (B) گسوپیوازێً پازاطخنی یادەوەزی بێذ مەطپێرە بە  .٤

 .چۆن طىود لە گسووپەوان وەزبگسیً بۆ دیازیىسدن و طەزهەڵداوی هێؼەوان و چازەطەز هسدهُانجەوەزی دووەم :  

دێيی جس بیهماٌ دیازە زىای گەوزە هەز مسۆڤەی لەطەز طسوػذ و جەبیعەجێً دزووطذ هسدووە و وایىسدووە هەهدێً هەض هەهدێً ػتی لەل گسهگ بێذ و هەه

وە. بياث. هەهدێ هەض ػتی گەوزە بە بچىن دەبیيێذ و هەهدێ هەس ی جس بە پێچەواهەوە. هەهدێ هەض هێؼە گەوزە دەواث وە هەهدێيی جس بە پێچەواهە

شی لە گىزحىگۆڵیە و هەهدێ هەض خەشی لە باػخەواًُە و هەهدێيی جس جێىدان. هەهدێ هەض خەشی لە ڕاػياویە و هەهدێيی جس ػازدهەوە. هەهدێ هەض خە

  .هەهدێيی جس شۆز زاوە

 :بۆیە بەگەز طەزهجێيی وزدی گسوپەوان بدەیً دیبیىحن لە واحی دزووطذ بىووی هێؼەدا هەطایەجیەوان حیاواشن 

گسوپی هەهدێ واث هێؼە دووطذ دەبێذ لە هێىان ژن و مێردێً یان دوو هەض لە فەزماهگەیەهدا هە لە ژووزێً هەمان وازیان هەیە واحێ هە  .١

  .یؽ شۆز زاوە بۆیە جىش ی هێؼە و هاڕەشایی بەزامبەز یەهتری دەبً (A) شۆز زێرا و گىزحىگۆڵە و (o) ،چىهىە(A) بێذ و بەوی جسیؽ (o) یەهێىیان

 ێبەجێ بياث ودەیەوێذ شۆز بە زێرایی بحرۆهەواوی ح (o) بێذ بە شۆزی وایە هە لە یەهتری ڕاشی هابً چىهىە (A) بێذ و ژهەهەش ی (o) واجێً مێردێً

(A) یؽ شۆز بە زاوی و بە پىزتی دەیەوێذ وازەواوی بەهجام بداث بۆیە پیاوەهە گلەیی شۆزی دەبێذ لە ژهەهەی هە جەمبەڵە و زاو و زلیچىە. 

ەڵێذ بە هەڵيی بەوە و د (A) هاڕاشیە لە (o) لە فەزماهگەیەهِؼدا بە هەمان ػێىە بەم دوو گسوپە بەزدەوام گلەییان لە یەهتر دەبێذ بە جایبەث گسوپی

 .هایەث وازی لەگەڵ بىەیذ

شۆز ڕاػياوە لە كظەهسدهدا و زۆی شۆز هەطدیازە بۆ كظەی بەزامبەز بەاڵم زۆیش ی ڕەچاوي هەطتی بەزامبەز هاواث و چی بە دڵی بێذ  (A) گسوپی .2

 .هەطاوی جس بسیىداز بياث و شویس ببندەیڵێذ ،بەگەز بەزامبەزەهەش ی باشاز بچێژێذ، بۆیە لە زێزاهدا بەم ڕاػياویە وادەواث هە 

بێذ شۆز لەطەززۆ پێداویظتی ماڵ دەهڕێذ و لی باطاییە چەهدیً طاڵ چاوەڕێی طخایلێً بياث هە زۆی مەبەطدیەحی،زۆ بەگەز  (A) بەگەز پیاوێً .٩

 .(A) هاجىاجذ بازام بگسن وەن گسوپیبێذ بەوا هاڕەشایی دزوطذ دەبێذ و بەوان وازی بە پەلە و زێرایان دەوێذ و  (B) یان (o) هاوطەزەهەی

پەزچەهداز و هەڵىێظذ وەزگسجنی طاث بە طاحی هەیە و هاجىاهێذ وەاڵم هەداجەوە و بۆیە بەزدەوام لە طەهگەز دایە و هێرغ وازە و طىوزە  (o) گسوپی .٤

 .لەطەز بحر و باوەڕی زۆی بەمەغ هاوطەزەوان هیگەزان دەواث

ان هەڵُان بژازدووە لەواهەیە ػدێيی جس ببیجن هەطێياهێيى جا ڕاددەیەن م (B) گسوپی .٥ حزاجی و هىێسىاشن بۆیە بەو وااڵو ػخەی بە خەش و بازەشووی زٍۆ

واجێً بازی دازایی باػە چەهدیً طاڵ یەن طەیازەی  (B) زێرا زاًان بگۆڕێذ و بیاهەوێذ باڵىگۆڕی بىەن،بۆیە بە دەگمەن دەبیىحن پیاوێيی گسوپی

چەهدیً طاڵ چاوەڕێ بياث طەیازە هەهڕێذ جا دەگاجە بەو حۆزەی زۆی دەیەوێذ وە هە هڕیش ی لەواهەیە  (A) ە گسوپیهەبێذ، لە واجێىدا لەواهەی

 .چەهدیً طاڵ لی بمێىێخەوە و لەواهەیە بحر لە گۆڕینی هەز هەواجەوە



    Journal of the University of Garmian  (Special Issue), 2019 

                     

  
Page 248 

 

  

یان هایگۆڕێذ جا هەگاجە  (A) خەشی لە گۆڕیىە وبەزدەوام  (B) بۆیە بەم دوو هەطایەجیە بەگەز هاوطەز بً لەواهەیە گسفتی وایان بۆ دزووطذ ببێذ و

 .دڵی زۆی وە هە گۆڕیش ی بە باطاوی حازێيی جس هایگۆڕێخەوە

خەشیان لە دزووطخىسدوی پەیىەهدی وۆمەاڵیەحی هەیە بەبێ ػىماز لە واجێىدا گسوپەواوی جس بەم حۆزە هحن و لەواهەیە بەم هەمىو  (AB) گسوپی .٦

 .زامبەزەهە هیگەزان بياثهاوڕێیە لە ژیاوی هاوەزێتی دا بە

هاوزێ ًەحى و دۆطخایەحی كىزطە چىهىە هەڵىێظذ وەزگسجنی شۆزە و ػدێً بە دڵی هەبێذ هایياث بەگەز دڵی دۆطخەواهیش ی هیگەزان بياث  (o) گسوپی .٧

لێدەهسێذ،بۆ همىهە لە زێزاهێىدا ،بەمەغ لە ژیاهیدا شۆز دووبازە دەبێخەوە بۆیە بەزدەوام چاوەڕێی حیابىهەوە و لێ جێىداوی پڕۆژەی هاوبەش ی 

 .دڵی هەیگسێذ باطاًُە لەلي هەڵیبىەػێيێخەوە، بەم طیفەجەغ دەوجسێذ )ؿعب اإلاساض( (o) طەفەزێً ڕێىسسابێذ و لە هاواو هەطایەحی گسوپی

 

جاهەهەس ی زۆیەحی و شۆز بەػدازی خەشی لە ڕەزىە لێگسجً هیە و بەزدەوامیؽ بڕوای بە طخایش ی زۆیەحی لە ژیان دا بۆیە خەشی لە وازی (B) گسوپی .٨

 .لە گسوپ و ڕێىسساودا هاواث بەمەغ وادەواث بەواهەی لەگەڵیدا دەژیذ بە عیىاد و زۆطەپێن هەژمازی بىەن

شۆز هەطدیازە بۆیە واجێً (A) شۆز طىوزە لەطەز ڕای زۆی و پەزچەهدازی شۆزە و (o) بە باطاوی لەگەٌ هەمى هەض هەڵىاهەن و (A) وە (o) گسوبی

دوو ڕوویی پێىە دیازە چىهىە دەجىاهێذ لەگەڵ جۆ و  (AB) لە زێزاهێً دان بەزدەوام ڕەزىەی بەوەی لێدەگسن هە هەطایەحی (AB) گەڵلە

هە )ؿعب اإلاساض(ە،بەم زەڵيی شۆز بازام و باطىودەیە لە  (o) دوژمىەهەػذ مامەڵە بياث چىهىە هەطایەجیەوی شۆز طادەی هەیە بە پێچەواهەی

 .ڕەفاكەجیىسدوی

 .چۆن طىود لە گسوپەوان وەزبگسیً بۆ چازەطەزی هێؼەوان

 لەم باطەدا دەمەوێ جیؼً بسەمە طەز لیەهێيی جس بەویؽ

 طىود وەزگسجىە لە جاًبەجمەهدي هەطێتی گسوپەوان بۆ چازەطەزي هێؼە زێزاوى و وۆمەاڵًەجُِەوان ؟ 

جایبەجمەهدی زۆی هەیە)زىاؾ اإلاادة( و هاهسێذ هەمىویان وەن یەن طەیس بىەیً با باواغ چۆن هەمىو ماددە و واهصایەن لە بىازی زۆیدا طىودی هەیە و 

 .بڕواهیىە هەطێتی گسوپەوان

بۆیە هابێذ  بۆ همىوهە باطً ڕەكە و لە بىازی زۆیدا بۆ چەطپاهدن و كىزس ی پیاهەڵگسجً و دامەشزاهدن وێىەی هیە،بەاڵم هە بخەوێذ بیچەمێىیخەوە كىزطە

 .بگسیذ بۆ هەچەماهەوەی ڕەزىە لە باطً

 .لطدیً هەزمە و لە بىازی زۆیدا طىودی لێىەزبگسە ڕەزىەی بەوەی لێمەگسە بۆهاجىاهێذ وەن باطً زۆی بىىێىێذ

 .هەمىو بەماهە لە شاوظتی فحزیادا پێیان دەوجسێ )زىاؾ اإلاادە(

ًْ    2٩ ازە بەگەز بخەوێ ڕاطتی بىەیخەوە بەػىێذ(وەن پێغەمبەزی باشیصمان)دزوودي زىاي لەطەز بێذ(فەزمىویەحی:)بافسەث پەزاطىی زى  ِلَلْذ ِم
ُ
 ز

َ
ة
َ
ْسأ

َ
ِئنَّ اإلا

َ
ف

 ٌْ َص ًَ ْم 
َ
َخُه ل

ْ
َسه

َ
ُه، َوِإْن ج

َ
َظْسج

َ
َهْبَذ ُجِلُُمُه ه

َ
ِئْن ذ

َ
ُه ، ف

َ
ْعال

َ
ِع أ

َ
ل ْيٍء ِفي الّضِ

َ
ْعَىَج ش 

َ
ٍع ، َوِإنَّ أ

َ
َظاِء(ِضل ِ

ّ
اْطَخْىُؿىا ِبالي

َ
ْعَىَج ، ف

َ
ن هەهدێً حاز طىود لە ػتی هەواجە چۆ    ٩١ أ

 .ڕێً و ڕاطذ وەزدەگسیً هەهدێجازیؽ طىود لە ػتی زىاز و چەماوە وەزدەگسیً،هە بخەوێذ ػتی چەماوە وازی ػتی ڕاطدذ بۆ بياث بەطخەمە

َي مِ  ا َزض ِ ل 
ُ
ل
ُ
ِسَه ِمْنَها ز

َ
 ِإْن ه

 
ًٌ ُمْؤِمَىت ْفَسْن ُمْؤِم ًَ  

َ
َس پێغەمبەز ؿلى هللا علُه وطلم دەفەزمىێذ : )ل

َ
: « ْنَها آز ٌَ ا

َ
ْو ك

َ
ْحَرهُ »أ

َ
واجە :با هُچ پُاوێً ڕق لە زێزاهەهەي   ٩١«(غ

ىە دەبُيێذ طُفەجێيى حىاوى زێزاهەهەش ی بساجە پێؽ چاوي زۆ  نی لێ دەبُيێذ، با واحێ بەم طُفەجە هاػحًر ي.هەواجە هەڵىەگسێذ واجێً طُفەجێيى هاػحًر

دا مامەڵەًەوى جەهدزوطذ لەگەڵ هەمىو زەفخازو دەبێذ مسۆڤ كبىڵى ڕا حُاواشي بياث و بەػدێيى طس  اوى زێزاوى زٍۆ بگسێذ و هەوڵ بداث لەٍژ وػتی وەٍز

ی طلىهێيى زاهەوادەهەي بياث، هەز ػدێً بەدڵى بىو دەسدۆش ی لێ بياث و بەوەش ی بەدڵى هەبىو با هێؼە دزوطذ هەواث و حێ بگاث هە بەمە طسوػت

 .ۆڕێذ، بەاڵم هێىاغ هێىاغ هەوڵى چاهىسدهِش ی بداث وەوى دهخۆز و خەهُمێً مامەڵەي لەگەڵ دا بياثبەزامبەزەهەًەحى و لەجىاهاي داهەبىە زۆي بگ

 جەوەزی س ێ ًەم : بەزاوزدهسدوی دەزەهجامەواوی ڕاپسطیە مەیداهیەهە  

طلێماوی و چەهد وىلیجێيی جس بەهجامم دابىو ، جا لەم جەوەزەیەدا دەمەوێذ زاپسطیەوی مەیداوی بسەمە ڕوو هە لە هاو زىێىدوازاوی وۆلیجی شاوظخە بیظالمیەواوی 

ام بە بصاهم ڕادەی ڕاطتی بەم بەهجاماهەی لەجىێژیىەوە هێى دەوڵەجیەوان هساون چ بەهجامێً لی بێمەغ بەدەطخەوە دەداث، بۆ بەم مەبەطخەغ هەڵظ

یازم بازاطخەهسدن ، ژمازەی بەو زىێىدوازاهەی بەهجامەواهم لێ دزوطخىسدوی چىاز وڵێؼەی حیاواش بۆ هەز چىاز گسوپەهەو لەهەز یەهێىیان دا وۆمەڵً پسط

  :(زىێىدواز بىو، وڵێؼەو پسطیازەواهیؽ بەم حۆزە بىون هە لەزىازەوە زظخىومە ڕوو 2٧١وەزگسجىەوە )  
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 و بەهجام بەڕێژەي طەدي (  A ) ڕاپسس ی لەطەز طُفاجەواوى گسووپى

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم پێذ دەوجسێذ الفـیلە الـامدە شۆز زۆڕاگس) بایا وایذ؟( ث

 06% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم زۆڕاگسی  ١

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم هەطدذ دەزهابسی و هەز بەیسەیخە هازخەوە 2

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم هەطدیازی  ٩

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم عەكڵ پێؽ عاجیفە دەزەیذ ٤

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم بازامگسو بەجەخەممىلی ٥

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم لەهەڵظىهەوجخدا هەڵچىو هەڵەػەهیذ ٦

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم زاویذ لە بەهجامداوی وازوان  ٧

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم خەشث لە طەیسان و طەزداهە ٨

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم كىزباوی دەزی لەپیىاو هصیىەواهذ ٩

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم بۆ زفیم و هەطەواهذ دڵظۆشیذ ١١

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم زاػياویذ و زكذ شۆز لە غەیبەجە ١١

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم ػەزمىیذ ١2

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم زەػبیىیذ ١٩

 ٦١% شۆزشۆز  شۆز مامىاوەهد هەم خەشث لە گفخىگۆو ڕاگۆزیىەوە هیە ١٤

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم عیىادو زۆپازیصی  ١٥

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم خەشث لە باػدیە ١٦

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم خەشث لە ػتی پىزذ و حىاهە با شۆزیؽ بسایەهیذ، ١٧
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 و بەهجام بەڕێژەي طەدي ( O  ) ڕاپسس ی لەطەز طُفاجەواوى گسووپى

 

 طُفاجەوان ز
ڕاددەي بەدًىسدوى طُفەجەهە لە 

 هەطەهەدا

ڕێژەي طەدي هێڵ 

 بەژێسداهاجىو 

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم پێخان دەوجسێذ الفـیلە اللیادیە  طەزهسدەیی) بایا وایذ ؟( ت

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم زادەی باوەڕبەزۆبىون ١

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم جەماح و زىلیاییذ بۆ ػدیً هەمەبەطدخە)هیمەجذ بەزشە( 2

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم شوو هەڵدەحیذ  و زۆجذ بۆ هاگحریذ و وەاڵم دەدەیخەوە ٩

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم بىون) كیادی بىون لەژیاهدا(باواحی پیؼەهگی وهەس ی یەهەم  ٤

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم لە دەزەهجام هەجسطان وچاوهەجسض ٥

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم چالوی و ماهدوو هەبىون و بیؽ هەز ٦

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم بەزؼىدەیی وبەزؼحن ٧

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم دەطەاڵث هەوجًبەدوای پۆطذ و  ٨

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم جىاهای جەزهحز و طەزهج دان ٩

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم خەشث لەزىیىدهە ١١

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم شوو لەػذ وە لەبەزامبەز جێدەگەی ١١

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم لێبىزدەَی و زابسدوو لەبحر دەهەی ١2

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم كەلەقی بۆ داهاجىوث ١٩

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم خەشث لەوەزشػىسدهە ١٤

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم پەزچەهسدازث چۆهە،بەجىاوی دان بەزۆجا بگسیذ لە ػدیً هەبەدڵذ هەبىو  ١٥

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم خەشث لە پێؼبروی یە ١٦

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم طىوزبىهذ لەطەز زای زۆث ١٧
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 و بەهجام بەڕێژەي طەدي ( B  ) ڕاپسس ی لەطەز طُفاجەواوى گسووپى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڕاددەي بەدًىسدوى طُفەجەهە لە هەطەهەدا طُفاجەوان ش
ڕێژەي طەدي هێڵ 

 بەژێسداهاجىو 

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم داهێىەز )الفـیلە اإلابدعە( بایا وایذ ؟ پێخان دەوجسێذ ث

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم هاوطەهگی عەكلی و فیىسی  ١

هەطایەحی طەزبەزۆو بەهجامداوی وازەوان بە طخایل و ػیىاشی  2

 زۆث
 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم گەػبحن و فساوان بینی ػخەوان ٩

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم داهیىەزی و خەشث لەهىی زىاشی بەزدەوامە ٤

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم زۆگىهجێنی زحرا لەگەٌ زەلً و دەوزوبەز ٥

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم هاوبەهاو خاڵەحی جەمەڵی و بیخاكەث بىون بەطەزث دادیذ  ٦

بەجەماخیذ بۆ بەم ػخاهەی مەبەطختن بەاڵم خەشث لە وىزس ی و  ٧

 پێگەی یەهەم هیە
 شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم

%٦١ 

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم طسوػدذ زۆماوظیە ٨

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم عاجیفی و طۆشدازی  ٩

 ٦١% شۆزشۆز  شۆز مامىاوەهد هەم بەعـابذ بازامەو هەزم وهیاوی ١١

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم طەزهجساهێش ی ١١

وزدوازو طەزهجذ وزدەو زحرا هەطذ بەهەم و وىزی و حیاواشیەوان  ١2

 دەهەی
 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم هەڵىیظخەواهذ چاوەزواهىساوهحن ١٩

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم بەباطان گىیڕایەڵ هابیذ ١٤

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم فەوشەوی و ػدذ شوو بحر دەچێخەوە ١٥

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم طىوزیذ لەطەز طەزبەزۆیی زۆث بەهۆی شیسەهیخەوە ١٦

لەهیاشو زەڵيی باغ جیدەگەی و بەجىاوی زاوبۆچىهیان كبىڵىەي  ١٧

 هەحیاواشیؽ بً
 ٧١% شۆزشۆز  شۆز مامىاوەهد هەم

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم لەواحی جىزەبىن خەشث لەجەهیاییە ١٨

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم ػدێىذ بەدڵ هەبێ  زەمۆوی بەزۆهذ دەگسیذ هەزواحێ ١٩

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم خەشث لە زەزىە لێگسجً هیە 2١
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 ەديط ەڕێژەيب ەهجام( و ب  ABگسووپى )  ەواوىطُفاج ەطەز ل ڕاپسس ی

 ڕاددەي بەدًىسدوى طُفەجەهە لە هەطەهەدا طُفاجەوان ز
ڕێژەي طەدي هێڵ 

 بەژێسداهاجىو 

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم پێخان دەوجسێذ الفـیلە الدبلىماطیە كظەشان ؟( ت

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم یادەوەزیذ شۆز بەهحزە  ١

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم زۆبازیصیذ  2

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم وازەوان بەزحرایی جێ بەجێ دەهەیذ  ٩

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم طادەیذ وزاطخگۆیاهە چۆهیذ باوا مامەڵە دەهەیذ ٤

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم زەڵيی لەمامەلە لەگەلخا بازامە ٥
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دەزەهجامی ڕاپسطیەهە بىەم دەبیجن لە وۆمەڵێً طیفاث دا جا ڕادەیەوی بەزچاو دەزەهجامەوان پؼدیىاوی لە بەطڵی جىێژیىەوەهەم دەواث و بەهەز بێحن ػُيازي 

ە هەمێً دڵىیاػم هە دەزەهجامێيی جەواو دەطذ هەهەوجىوە هۆوازەهەی بۆ بەوە دەگەڕێخەوە هە بەػدازبىان لە بەػێيی پسطیازەوان جێىەگەیؼخىون چىهى

 .بەزێرایی بەهجام دزا و بە جەواوەحی بامادەطاشیم بۆی هەهسدبى

 . ( بەػداز بىو ١١٨كظە بىەم و دەزەهجامەوان بەزاوزد بىەم بەم حۆزەیە لە وۆی ) (O) بەگەز لەطەز گسوپی

اجس لە  . أ  .% بەػدازبىان داهیان هاوە بە بىووی بەم طیفەجاهەی زىازەوە بە ڕاددەي شۆز ًان شۆز شۆز٧١ڕێژەی ٍش

 : طیفاجەوان بەماهەن 

ێذ و وەاڵم دەداجەوە ،باواحی پێؼەهگی و هەس ی یەهەم س زێژەي باوەڕ بەزۆبىون، جەماح و زىلیاییذ بۆ ػدێً هە مەبەطدخە،شوو هەڵدەچێذ زۆي بۆ هاگ 

ە بەزامبەزەهەي جێدەگاث،طىزبىوى بىون،لە دەزەهجام هەجسطان و چاو هەجسض ،چالوی و ماهدوو هەبىون و بیؼىەز،بەزؼىدەیی و بەزؼحن،شوو لە ػذ وە ل

 .بە بەشەیی و عاجفحن .لەطەز ڕاي زۆي، كەلەكە بۆ داهاجى

اجس لە  . ب  : % لە بەػدازبىان داهیان هاوە بە بىووی بەم طیفاجاهەی جێدایە بە ڕاددەي شۆز ًان شۆز شۆز .طیفاجەوان بەماهەن٦١بەڕێژەی ٍش

ان لە بەدوای پۆطذ و دەطەاڵث هەوجً ، جىاهای جەزهحز و  طەزهج دان ، خەشث لەزىیىدهە ،لێبىزدەی ڕابسدوو لە بحردەهەی، خەشث لە وەزشغ هسدهە،خەٍش

 .یە پێؼبڕوێ

 

 : بىەیً بەم حۆزەیە (AB) بەگەز بەزاوزدێيی دەزەهجامەواوی گسوپی

 . دەي شۆز ًان شۆز شۆز جێدایە( هەض بىو داهیان بەوە داهاوە هە بەم طیفاجاهەیان بە ڕاد2٩% ( بەػدازبىان هە ژمازەیان )٧١ڕێژەی )  . أ

پێخان دەوجسێذ الفـیلە الدبلىماطیە كظەشان ، وازەوان بەزحرایی جێ بەجێ دەهەیذ ،زۆپازێصیذ،طادەیذ و ڕاطخگۆیاهە چۆهیذ باوا مامەڵە 

مامەڵە بياث لە یەن واث دا،هە دەهەیذ،باوەڕبەزۆیذ لە وازەواهذ دا،هەطایەحی شیسەن دەزدەهەوێذ و بە حۆزی بەجىاوی لەگەڵ هەطێً و دوژمىەهەش ی 

 .غەمباز بىویذ شۆز پێخەوە دیاز دەبێذ و هە دڵدۆػیؽ بىویذ بە هەمان ػێىە، لە زەیاڵدا دەژیذ ودەطدیيی بااڵث هەیە لە بەدەب وػیعس

 .شۆز شۆز جێدایە ( هەض بىو داهیان بەوە دا هاوە هە بەم طیفاجاهەیان بە ڕاددەي شۆز ًان2٩( بەػدازبىان هە ژمازەیان )٥١ڕێژەی )%  . ب

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم زەیاڵدا دەژیذ ودەطدیيی بااڵث هەیە لە بەدەب وػیعسلە  ٦

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم ی شۆزی   وۆمەاڵیەحی وزاوەوی هاوزێ ٧

 دیبلىماس ی ٨
 شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم

%٧١ 

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم شۆز شیسەوی لە زۆدەزباشهسدن لە هێؼەو هەڵىیظخەواهذ ٩

 ٧١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم باوەڕبەزۆیذ لەوازەواهدخدا ١١

شیسەن دەزدەهەوی بەحۆزی بەجىاوی لەگەڵ هەطێً و دوژمىەهەش ی  ١١

 مامەڵەبىەیذ 
 شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم

%٧١ 

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم وزدوازهیذ لە واز و كظەو گفخىگۆواهذ ١2

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم لە ػازدهەوەیە خەشث ١٩

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم فەوشەوی  ١٤

 ٦١% شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم عیىادو زۆپازیصی  ١٥

هە غەمبازبىیذ شۆز پێخەوە دیازدەبێذ و هەدڵدۆػیؽ بیذ بەهەمان  ١٦

 ػێىە
 شۆز شۆز شۆز مامىاوەهد هەم

%٧١ 
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 : طیفاجەوان بەماهەن

كظەو گفخىگۆواهذ،  یادەوەزیان شۆز بەهێزە،زەڵيی لە مامەڵەدا بازامە لەگەلُان ،وۆمەاڵیەحی و زاوەوی هاوڕێی شۆزن،عیىاد و زۆپازێصن، وزدوازهیذ لە واز و 

 .خەشث لە ػازدهەوەیە، فەوشەوی 

 

 .( بەػدازبىوە١١٥بەم حۆزەی زىازەوەیە ژمازەیان )(A)  گسووپیبەگەز بێحن ػُيازي ڕاپسطیەهە بىەیً لە طەز 

 .%( بەطەزەوە داهیان بەوەهاوە هە بەم طیفاجاهەیان بە ڕاددەي شۆز ًان شۆز شۆز جێدایە٧١ڕێژەی )  . أ

 : طیفاجەوان بەماهەن

بازامگسو بەجەخەممىلی ، لەهەڵظىهەوجخدا هەڵچىو هەڵەػەهیذ پێذ دەوجسێذ الفـیلە الـامدە شۆز زۆڕاگس ، هەطدذ دەزهابسی و هەز بەیسەیخە هازخەوە ، 

ان لەػتی پىزذ و حىاهە با شۆزیؽ بسایەهێذ ان لە باػخییە،خەٍش  .،دڵظۆشن بۆ هاوڕێ و هەطەواهُان،ڕاػياون و ڕكُان شۆز لە غەیبەجە،خەٍش

 .ن شۆز شۆز جێدایە%( بەطەزەوە داهیان بەوە هاوە هە بەم طیفاجاهەیان بە ڕاددەي شۆز ًا٦١بە ڕێژەی )  . ب

 : طیفاجەوان بەماهەن

ان لە طەیسان و طەزدان و گەػخە، زاویذ لە بەهجامداوی وازوان ،كىزباوی دەزن لە پێىاو  زۆڕاگسی،هەطدیازی،عەكڵ پێؽ عاجیفە دەزەن،خەٍش

 .هصیىەواهُان،ػەزمجن، زەػبیىیذ، خەشث لە گفخىگۆو ڕاگۆزیىەوە هیە، عیىادو زۆپازیصی 

 

 

 :بىەیً بەم حۆزەی زىازەوەیە (B) ػُيازي دەزەهجامەواوی گسوپیبەگەز بێیحن 

 :داهیان هاوە بەوەی بەم طیفاجاهەیان بە ڕاددەي شۆز ًان شۆز شۆز جێدایە ٧١بە زێژەی شیاجس لە %  . أ

 : طیفاجەوان بەماهەن

وهیاوی ، بەباطان گىیڕایەڵ هابیذ ، فەوشەوی و ػدذ شوو بحر  پێخان دەوجسێذ داهێىەز )الفـیلە اإلابدعە( ، هاوطەهگی عەكلی و فیىسی ، بەعـابذ بازامەو هەزم

اشو مەزامی دەچێخەوە ،گەػبحن و فساوان بیجن بۆ ػخەوان،عاجیفی و طۆشدازن،وزدوازن و طەزهجدەزن ، زێرا لە هەمى وىڕی و حیاواشیەوان جێدەگەن،لە هی

ُان،لەواحی جىزەبىون دەگەن، دەجىاهً زاوبۆچىوی بەواهیؽ كبىڵ بىەن بە  زەڵيی شۆز باغ حێ گەز حیاواشیؽ بً،بەهۆی شیسەهیاهەوە طىزن لەطەز طەزبەزٍۆ

ان لە جەهیاییە، خەشث لە زەزىە لێگسجً هیە  .خەٍش

 

 

 

 

 .% داهیان هاوە بەم طیفاجاهە بە ڕاددەي شۆز ًان شۆز شۆز جێداًە٦١وە بە زێژەی شیاجس لە   . ب

 : طیفاجەوان بەماهەن

ان لە هىێسىاشیە بە بەزدەوامی،زۆگىهجێجن هەطایەجیەوی طەزبەزۆیً لە لە  ان واز بىەن،داهێىەزن و خەٍش بەهجامداوی وازەواهُاهدا ، دەًاهەوێذ بە طخایلی زٍۆ

اهدا دێذ هاو بەهاو،بە جەماخً بۆ بەو ػخاهەی مەبەطدُاهە ، بەاڵم خە ان،خاڵەحی جەمەڵی بێخاكەث بىون بەطەٍز ان لە وىزس ی و بە زێرایی لەگەڵ دەوزوبەٍز ٍش

 .پێگەی یەهەم هیە،بەعـابُان بازامە و هەزم و هیاهً،طەزهج زاهێؼً ،محزاجی هاوبەهاو خەشەواهُان دەگۆزێً،بەشوویی ػدُان بحر دەچێخەوە

 

 : دەرەهجام

  :لەوۆجایی بەم جىێژیىەوەیە دەجىاهم باماژە بە وۆمەڵێً زاڵ بىەم هە وەن دەزەهجام پێ یان گەیؼخىوم، لەواهە

 .دەواث لێيۆلیىەوە لە طسوػذ و جەبیعەث و هاخی زۆمان وەوى مسۆڤ بىەیً  داوامان لێزىای گەوزە  .١

زىای گەوزە مسۆڤەواوی لەطەز جەبیعەث و طسوػتی حیاواش دزوطخىسدوەو بەگەز بخەوێذ هەطێً وەوى جۆ بحر بياجەوە بەوە جەنها زۆجذ دەطذ  .2

 . بحرهسدهىوەًان لەجۆوە هصیىە بەهەوێذ ، بەاڵم هەطاهێيی شۆزث دەطذ بەهەوێذ هە جەبُعەث و 
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 .هەز یەن لە چىاز گسوپەواوی زىیً جایبەجمەهدێتی هەطێتی زۆیان هەیە و لەیەهتری هاچً .٩

 .زاڵی هاوبەغ لە جەبیعەث و طسوػذ لەهێىان هەمىو گسوپەوان هەیە با حیاواشیؽ بً .٤

جىاهً طسوػتی مسۆڤ زێً بسەن و چاهظاشی لە زەفخازەواوی دا جەبیعەث و طسوػذ شۆز كىزطە بگۆزێذ ،بەاڵم پەزوەدەو دیً و مىخاطەبەی زىد دە .٥

 .بىەن ، بەاڵم هاجىاهً بىبڕی بىەن

وزێزاوی و دوو هەض هەمان گسوپی زىێيیان هەبێذ جەبیعەجیان شۆز لەیەهەوە هصیىە، بەاڵم بەوە هاگەیەهێذ هە حیاواش هحن و بەڵيى وازیگەزی ژیىگەیی  .٦

 .هۆواز گەلێىً بۆ حیاواشی جەبیعەث ولخىزی وۆمەڵگەو پەزوەزدە هەمىویان

یان حیاواش جەمەن و بەشمىون وازیگەزی بەزچاوی هەیە لە دەزهەوجنی جەبیعەجێيی دیازیىساو ، یازىد جەبیعەث گۆزان ، لەواهەیە باون و وىزێً جەبیعەج .٧

ن جەمەن هەمان جەبیعەث و بحرهسدهەوەی بۆ بێذ بە خىهمی جەمەن با گسوپەهەػیان هاوػێىە بیذ  ، بەاڵم لەواهەیە وىزەهەغ هە گەیؼخە هەما

هەی دزوطذ ببێذ، هەزوەن چۆن هەمامێً لە طاڵی یەهەمی دا جەنها گەاڵی هەیەو هە گىڵ هە بەز هە دڕوی هیە بەاڵم دوای چەهد طاڵێً هەمىو بەما

غەمبەزمان ؿلی هللا علیه وطلم فەزمىیەحی بۆ طیفاث ، هەز بۆیەػە پێ  جێدا بەدی دەهسێذ. هەواجە جەمەهیؽ وازیگەزی هەیە بۆ دەزهەوجنی هەهدێ

 .دیازی هسدوی هاوطەزی ژیان طەیسی زاڵی مىاڵەواهخان بىەن واجە بسای بەو هچەی دەیسىاشیذ

ە، امىساو زىێىدهەوەو هاطینی هەطێتی مسۆڤ لە زێگەی گسوپەواوی زىێىەوە شۆز حیاواشە لە دیازیىسدوی هەطیتی لە زێگەی بىزحەواهەوە هە بەمەیان خەز  .٨

بىەمایەو دیازیىسدوی چازەهىض   بەاڵم دووەمیان بێ  ٩2حىهىە یەهەمیان دەچێخە زاهەی لێيۆڵیىەوە لە طسوػتی مسۆڤ ) وفی أهفظىم افال جبـسون(

 .وداهاجىی مسۆڤە هە بەض زىا دەیصاهێذ لە ڕێگەی ػتی زىزافی ها شاوظتی

 .پێؼبیىیەواهەوە هیە باس ی گسوپەوان بە هیچ حۆزێً پەیىەهدی بە دیازیىسدوی داهاجىو  .٩

ا دەهسێذ لەم باطەوە پێىەوە ژیان دەزفەحی باػتری بۆ بڕەزظێذ و بىمێدی زۆ گىهجاهدن لی هەهدێً لەزێزاهەوان دزوطذ ببیخەوە بە ویظتی زى  .١١

 . بخىاهً لپەڕەًەوى هىا هەڵبدەهەوە

ؽ هەوڵ داوی چاهظاشی لەزەڵً، لێرە بەدوا وەوى دهخۆزێً دەهسێذ لەم باطەوە مسۆڤ زۆی باػتر بىاطیذ و هەوڵی چاهظاشی لەزۆیدا بداث و پی .١١

 . بسواهێخە گسفذ و وهیؼاهە وهۆوازەواوى

 

 

 

 

 

 

 پێشنيار و راسپاردە :

ىەوەي مەًداوى فساواهتر لەطەز مىحەب و  ذ و جىٍٍژ گسوپەواهِؽ طالبی  پێؼيُاز دەهەم لە هاوەهدە بەوادًمی و شاوظدُەوان دا بەم باطە وزدجس وازي لەطەز بىٍس

ان هەًە، هەزدوو لًان هەطُتی طەزهسدەًحن ،بەاڵ  ان هەًە ،   بەهمىهە بۆ مىحەب و بۆ طالب حُاواٍش م ًەهێىُان بىسێذ چىهىە خەجمەن بەواهِؽ حُاواٍش

ىەبسدن و بەوي جس لەبىازي وۆمُدًاو هىهەز، وە بەدلىُاًُەوە هەمىو گسوپەوان مىحەب و طالبەواهُ ان هەًەلەڕووي طُاطەث و بەٍز   .ان حُاواٍش

اوى زێزاهُەوە بصاه .١ ەوەو هەزوەها هەطُدُەواوى جَسؽ بىاطێذ بۆ بەوەي واحێ دەچێخە كۆهاغى ٍژ ێذ هەمىو گەهجێً وػُازبێذ لەبازەي هەطێتی زٍۆ

ً گسفتی بۆ دزوطذ بێذ  چۆن مامەڵە بياث و هەمتًر

اوى زێزاهُەوە  وػُازبێذ لەباز  .2 ؽ بىاطێذ بۆ بەوەي بصاهێذ هەمىو هاوژٍيێىِؽ هە چۆجە كۆهاغى ٍژ ەوەو هەمىو هەطُدُەواوى جَس ەي هەطێتی زٍۆ

ً گسفتی بۆ دزوطذ بێذ  .چۆن مامەڵە بياث و هەمتًر

 .بدزێذ بۆ دیازیىسدوی هۆوازی هێؼە زێزاهیەوان و طەزهەڵ داهیان  جىێژیىەوەی مەیداوی گسهگی شۆزی پێ .٩

 . حیهاهیان پایاهە بۆ پەزوەزدگازی   وۆجا ووجەػم طىپاض و طخایش ی بێ

 :)العربیە(ملخص البحث
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 جأزحر فئاث الدم في خدور اإلاؼاول الصوحُت وؤلاحخماعُت 

 أؿل فىسة هرا البدث واهذ هدُجت جدبع ودزاطت وملازهت عملُت ألهثر مً زمع طىىاث.

اث هره البدىر بأزض الىاكع وذلً وللخأهد مً صحت هرا البدث اعخمدث على عدة أمىز منها البدىر وألاوزاق التي وؼسث في هرا اإلاجاٌ زم  ملازهت مدخٍى

الجامعت  مً زالٌ مهىتي همدزض وامام وزعُب بخعبُم الىخابج على شدـُاث هثحرة، وأزس ما اعخمدث علُه هى اللُام بدزاطت مُداهُت إلاجمىعت مً ظالب

 وذلً بخىحُه عدة أطئلت زاؿت بفئت دمهم ، وحمع ألاحىبت وملازهتها.

ل العابلُت والاحخماعُت جصداد ًىما بعد ًىم ، والظبب في بعضها ًسحع الى أن الصوححن أو ألاشداؾ لهم جـىزاث وآزاء زاؿت بهم جسخلف ول ػً أن اإلاؼاو

 عً غحرهم وول مً العسفحن ًداٌو أن ًلىع ملابله بما هى علُه مً الخفىحر والخـىز والسأي وهرا أمس ؿعب اإلاىاٌ.

د أن أوؿله في هرا ال ً شدـُت اإلاسء وفي هُفُت والري أٍز بدث هى أن ًخفهم و ًلبل ول مً الصوححن خلُلت وهي أن فـُلت الدم لها جأزحر مباػس في جيٍى

.ً  جفىحره ومىاكفه وفي حعامله مع آلازٍس

 لرا مً الضسوزة أن ًلبل ول منها ملابله بما هى علُه مً الـفاث والعباةع التي زلله هللا علیها.

 ول مىا شدـِخه الداؿت بفئت دمه و أن ًخعسف على الـفاث الاًجابُت الظلبُت اليامىت فُه. ومً الضسوزة أن ٌعسف

ً خُاجه الداؿت بفئت دمه ختی ٌعلم هُف ًخعامل معه وبالىدُجت ٌظخعُع أن ًخغلب على معظم اإلاؼاو ل ومً الضسوزة أن ٌعسف ول شوج شدـُت ػٍس

 الىاججت مً ازخالف وحهاث الىظس .

ت وؤلاحخماعُت .وأزحرا أزحى أ ً بلـد اطخعماله في خل اإلاؼاول ألاطٍس  ن ًيىن هرا البدث بىابت زحر ليل مـلح في مهىخه ليي ًخعسف على شدـُاث آلازٍس

 ولماث مفخاخُت :

 جأزحر –اإلاؼاول الاحخماعُت  –اإلاؼاول الصوحُت  –فئاة الدم 

 

 
Research Abstract: 

 The effect of blood group on the occurrence and treatment of marital and social problems. The origin of the idea of this research 

has been the result of tracking, studying and comparing a process for more than five year. In order to confirm the validity of this 

research, I relied on several researches and papers published in this field and then compared the contents of these researches to the 

ground through my profession as a teacher, Imam and Khatib by applying the results to many personalities. By asking several 

questions about their blood group, collecting and comparing the answers. 

There is no doubt that the family and social problems are increasing day by day. What I want to convey in this research is that both 

spouses understand and accept the fact that blood type has a direct impact on the formation of one's personality and how he thinks 

and attitudes and in dealing with others. It is therefore necessary to accept each of them in return for the qualities and natures that 

God created them. 

It is necessary for each of us to know the character of his own blood group and to recognize the positive positive qualities inherent 

in it. 

It is necessary for each husband to know the personality of his partner in his own blood class so that he knows how to deal with 

him and as a result can overcome most of the problems resulting from differing views. 

Finally, I hope that this research will be a good portal for every reformer in his profession in order to identify the personalities of 

others with a view to using it to solve family and social problems. 

Key words:  

blood group_  marriage problems- Social problems- effect 
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