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 ثَيِسةوي ديازيلسدٌ هة ضتاىدازدي كوزدييدا
 

 حمةمةدي مةذويي
 شاىلؤي ضوَيناىييكؤهَيري شماٌ,  ,بةغي كوزديي

 
 ثَيػةكيي

كؤَهسايةوة, شاىطيت شماىيؼ غيلسدىةوةو  ’ديازيلسدٌ’ضَيوةي ذيسبَيرييدا هة  ضةزةتادا هةقؤىاغةكاىي  ثاؽ ئةوةي هة
ةوَهةي بةزدةضتتٌا ضةز بة  ٍ ثةيوةىديي بة واتاوة  دوايياىة. ديازيلسدٌ يةبةزىامةك توَيرييةوةكاىي خؤي هةضةز كسد. ئةو

زيلساويي ضَيناىتيليي, هةو هَيلؤهَييةوةيةدا, هة بييساوةو مامةَهةي هةطةَهدا كساوة. ديا بابةتَيلي بوازي ضَيناىتيم وةن ٍةيةو
ثةيلاأل هةطةأل مؤديَوة تَيلةَهةكةي ئةو شازةدا )ضوىةىاويةكي مؤِزفؤهؤذيي  ديازيلسدىيؼ هة ِزَيصماىدا.ثَيواذؤكاىي فةزٍةىطدايةو 

 واتا, ديازيلسدٌ بة سَيً.و ضييتاكظ(,  ثَيواذؤكاىي ديازيلسدٌ هة ثَيلَاتةكاىي مؤِزفؤهؤذيي و ضييتاكطدا جيَبةجَيدةك
َيطا, زِ ذمازةيةن هة مؤِزفيَني خؤي هةطةأل دا دةكسَيت, كة هةطةَهىسَيت و بةو غَيوةية مامةَهةي دادةو دوو ثَيلَاتةيةدا هة ثَيِسةوَيم

ةمدةٍَييسَيًٍةبَيت دا اىمةزد  و دابةغبوىي ٌ بةتايبةتيي ., كة دةزبِسدزاوو ثَيلَاتوةكاىياٌ ثَيبةٍز مؤِزفَيةكاىي  هةضةز طفتوطؤكا
ً. ديازة, كة ٍةىدَيم تومخي تسيؼ ٍيَيساوىةتةوةو زِوىلساوىةتةوة.  بةغي /ة/ ي وغةدزوضتلسدٌ و ئةوةي /ة/ ي بةزٍةمََيياى

هة فةزٍةىطداو بةغي دوٍةو بؤ ديازيلسدٌ هة مؤِزفؤهؤذييداو ضَيَةميؼ بؤ ئةوةي ضييتاكطي  اوييسيةكَةو بؤ ضةملي ديازيل
ٌ ِزوىلساوىةتةوة. ٌ ٍَييساوىةتةوةو شازاوةكا  تةزخاىلساوة. هة ضةزةتادا ٍَيناكا

 
 ٍَيناكاٌ:

 / بؤ ثاغطس,_.../ بؤ ثَيػطس, /... _/.../ بؤ وغة, /
 طة/ و _وز/... .../ بؤ ىواىدىي ضةطنَييتيي: /دو

ٌ بة ىوضييين ضتاىدازد   <...>  ,<دوزطة>بؤ ىواىد
 ىاِزَيصماىيي, ~* ... بؤ ِزَيطةثَييةدزاو 

 بؤ ئةَهتةزىاضيؤٌ, ~** ... بؤ فؤِزمي ثَيلََييساو,  
 .../... بؤ ياٌ   )ضازد/طةزو(,  

 بؤ فسَيصي ىاو دةق, ’...’
 دةبَيت بة, <بووة بة,     >
 

 :و ثَيويطت شازاوةي تايبةت
 (,<دةىطةدةىط>( و دوثاتلسدىةوة بؤ مؤزفؤهؤذيي )<دووز دووزة.>دوبازةكسدىةوة بؤ ضييتاكظ )

 دةزكسدةي ديازيلسدىيؼ ديازيلساوة, . هة ِزَيصماىدا ’ديازيلسدٌ’و ايةهة فةزٍةىطد ’ديازيلساويي’
ٌ( ( و ثَيلَاتوي ’/ضةزطةوزة/, /طةوزةكض/’)بة طػتيي بؤ وغة  ’دةزخطنت’ ئاوةَهياويي )ضةزي طةوزة, كضي بةتةمة

 قطةدةكسَيت. ’دةزخساو’و  ’دةزخةز’بةكازدةٍَييسَيً, هةبةزئةمةية هة 
 ىاوةكيي(_)ضةز  ’كوزِثوم’/’دةضم دةزطا’ ~  ’دةضلي دةزطا’ثةضيلةز = ىاو, ثةضيلساو = ىاو   

 دةزةكيي()ضةز /ضاوغيني/     ’ضاوي غيني’وةضفلةز = ئاوَهياو, وةضفلساو = ىاو, 
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هة كةزةضتة, هة ثةيوةىديي كةزةضتةكٌا هةىاو ثَيِسةوي كةزةضتةكاٌ خؤياىدا, كة واتا/ىسخي خؤياٌ دةداتَي )كَيَوطةي  ’ثَيِسةو’
ٌ, ثَيِسةوي فؤىَينةكاٌ(, هة ثةيوةىديي خطتيةتةكيةن و خطتيةثاَهيٌا بؤ دزوضتلسدٌ هة مؤِزفؤهؤذييداو بؤ يواتا ي وغةكا

ةمََيياٌ هة  ٌ ياضا, مةزد  كؤتوبةىدةكوةىديي ىَيواٌ ثَيِسةوةكاىي ِزَيصماٌ هةطةأل تةواوي ِزَيطا, يهة ثةو ِزضتةدابةٍز اىيا
 ثَيلَاتووة.

ٍَييسَيت. ثَيلَاتةي مؤِزفؤهؤذيي بؤ  ’ثَيلَاتة’ بؤ ثَيِسةوةكاىي ِزَيصمٌا  )مؤِزفؤهؤذيي, ضييتاكظ و فؤىؤهؤذيي( بةكازدة
ِزَيطاو مةزجي  ضتةية. ئةو ثَيلَاتاىة دةغَيت توخه وضييتاكظ بؤ بةزٍةمََيياىي ِز دزوضتلسدىي وغةي ىوَييةو ئةوةي

ٌ ٍةبَيت. ٍةز يةك ٌ ئاضيت تايبةت بةخؤيٍاوبةغيػيا   ٍةية. ةيػيا
ضةغين خطتيةتةكيةن )ماأل ثوله( و خطتيةثاَهي )ماَهي ثووزو( تومخةكاىي شماٌ دةطسَيتةوة هة  structure ’دزوضتة’

 زٍةمََييساوةكاىدا: وغةي هَيلدزاو دزوضتةيةكي هَيلدزاوي ٍةيةو ٍةيػياىة خاوةىي هَيلداىةوةي هَيلدزاويػً.دزوضتلساوو بة
يؼ بؤ دةضتةواذة, فسَيصو ِزضتةية, بةآلو ٍةز   coponent’ثَيلَاتوو’بؤ وغة دزوضتلساوةكاىةو   ’دزوضتة’ٍةزضةىدة شازاوةي 

ٍَييسَيت, ضوىلة خاوةىي دزوضتة ً. شاىاي شاىطيت شمٌا هة دزوضتةي ي ىاوةوةي خؤياىيةكةيػيٌا دزوضتةي بؤبةكازدة
 وغةيؼ دةدوَيت, بؤ منوىة. يضييتاكطيي ِزضتةو هةوة

 ٌ ةمََيياٌ: بة مةبةضيت داىاىي ضيوزَيم هةىَيوا ٌ و بةٍز شازاوةكاىي هَيلؤَهةز ثَيلَاتةكاىي مؤِزفؤهؤذيي و ضييتاكطدا, دزوضتلسد
ةمََيياٌ’بؤ ثَيلَاتةي مؤِزفؤهؤذيي و  ’هَيَويي واتايي’و  ’وغة دزوضتلسدٌ’ .  يؼ بؤ ضييتاكظ دادةىَيت ’تةمومريي’و  ’بةٍز

ٌ ٍةيةو هة ضييت  كطيػدا بةزٍةمَيَياٌ.  اهة مؤِزفؤهؤذييدا دزوضتلسد
يؼ بؤ ثَيلَاتوي تس بة  ’ئاَهؤش و بؤطةِزاوةي ثَيلَاتوي خاوةىدازيي’( و ’طسمتيت’)مؤِزفؤضييتاكظ تةزخاىة  بؤ ’كسدازي ئاَهؤش’

 (,’خاىوةكةو’ ~ ’خاىوةكةي مً’كةضي هلاوةوة )
 هة ثَيلَاتوة ضييتاكطيةكاىدا. ’تةمومريي’هة وغةكاىداو  ’هَيَويي’
 

ٌ و   بؤضوىاىةوة دةزدةضَيت:هَيلؤَهةز هة هَيلؤَهييةوةكةيدا هةو الية
: ٍةزضةىدة ديازيلسدٌ هةِزوي واتاوة )ضَيناىتيم( فساواٌ و بةزبآلو هَيلؤَهييةوةي هةضةز كساوةو دةكسَيت, بةآلو 1_)ا( طسمياىة

ةىطدا بَيت و  دةبَيت . غيلسدىةوةو iطسىطي ِزَيصماٌ ثَيلبََييًثَيِسةوَيلي  ديازيلسدىيؼثَيواذؤكاىي ديازيلساويي هة فةٍز
ٌ هة شماىي ضتاىدازدي كوزدييدا. ت ٌ و ضةملاىدىي دزوضتيي ئةو طسمياىةية ٌ بؤ بةدواداضوو  وَيرييةوةكا

ٌ iiة ’شماىَيلي تَيلةَل’: هَيلؤَهييةوةكة هةضةز ِزَيصماىي ضتاىدازدي كوزديية: هةطةأل ئةوةيػدا, كة ئةو شماىة 2_)ب( طسمياىة , يا
ةمََييٌا هة ضييتاكطدا دوو مؤِزفَيني ديازيلسدىي ٍاوبَيري  /ة/ و يةن  ئةوةتا  بؤ وغة دزوضتلسدٌ هة مؤِزفؤهؤذيي و بةٍز

ةز ئةو دوو /ة/ ية يةن مؤِزفَينً و هة دوو ثَيلَاتةي جياواشدا كةو ياٌ شؤز جياواش _مؤِزفَيني  خطتيةثاَهي / ي/  ٍةٌ, ياٌٍ 
 طؤدةكةٌ. 
ةمََييةز هة ضييتاكطدا هَيلؤَهةز  وةٍايدادةىَيت, كة مؤِزفيَني /ة/ ي وغةدزوضتلةزي مؤِزفؤهؤذيي هة ٍاوبَيرةكةي /ة/ ي بةٍز

ةزدوكيٌا يةن مؤِزفَيني /ة/ ىيني. دةبَيت ٍةمٌا ضػت بؤ مؤِزفَيني /ي/ ي خطتيةثاأل هة دزوضتلسدتي   ٍ جياواشة. واتا, كة
ىةخوات. ئةو خاَهة دةزيدةبِسَيت, كة ديازيلسدٌ هة مؤِزفؤهؤذيي و تيةثاهَييدا خطوغةي فسَيصيي و بةزٍةمََيياىي فسَيصي 

ٌ ىيية. ئةمةيؼ دةبَيت هةطةأل ِزَيصماىة تَيلةَهةكةي شماىةكةدا بطوجنَيت.  ٌ تومخي ٍاوبةغيا  ضييتاكطدا ٍةما
ةىطدا ئاماذة بة ديازيلساوي ىاوي تايبةتيي و ديازيية ةوَهدةدزَيت هةىاو فةٍز  ٍ كساويي جَيياوي ىادياز بدزَيت هةطةأل كةواتة

ةآلوَيسكساوي طسىط بؤ  ةزوةٍا كازيؼ بؤ ئةوةدةكسَيت ذمازةيةكيٍ   ٍ مؤِزفَيةكاىي ديازيلسدٌ بؤ مؤِزفؤهؤذيي و بؤ ضييتاكظ.
هة  هَيلؤَهييةوةكة هة ثَيواذؤكاىي ديازيلسدٌ بةو مؤِزفيَنة فةزٍةىطياىةو بة دزوضتة خطتيةثاهَيي و خطتيةتةكيةكيةكٌا

مؤِزفؤهؤذيي و هة ضييتاكطدا طفتوطؤياٌ هةضةز بلسَيت.  بةو جؤزة  بة ثَيِسةوي ديازيلسدٌ و اليةىة ثةيوةىديدازةكاىي 
ةزضةىدة هةضةزوو ئةواىةيػةوة, فؤىؤهؤذيي و بةتايبةتيي فؤىؤهؤذيي ضةزوو  ٍ ضةطنَييتيي هة ئاخاوتيةكاىدا _ئاغيادةبيني.

 ةآلو هةو ٍةوَهةدا جَيطةي ئةو بابةتة ىابَيتةوة.بةغدازيي هة ديازيلسدىدا دةكات, ب
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)ث( كازكسدٌ هة ضَيوةي تيؤزييةكي ٍةماىلاتييدا, ىةن ديسؤكييدا: شماٌ بؤ طفتوطؤكسدٌ و هةيةكطةيػتيةو بةطػتيي هةِزوي 
ٌ فؤِزو و واتاوة شاىيازيةكاىي قؤىاغةكاىي ثَيػرت هة طةغةكسدىي مَيرويي شماىةكةدا ضودَيليٌا بؤ ئةو هةية كطةيػتيةي ئةمِسؤما
/ضاز/ بؤ ديازيلسدىي   >ىيية. طةغةكسدىة مَيروييةكة تةىَا وةن بةَهطةي دةزةكيي هة هَيلؤَهييةوةكاىدا بةكازدةٍيَيسَيت )/ضاأل/  

دازيةكةي . ىاوة ئاوةَهلس<ضاَهَيم دواشدة ماىطة>/ئةيةِزؤ/, </ِزؤذطاز/ /ئةيةزؤ/  <جَيلةوتةكاىي /أل/ و /ِز/, /زؤزة/ : /زوشطاز/ 
دا  <ضاَهَيلة وةضتاوو/ضاوةِزَيدةكةو>/ضاَهَيم/ كاتي خؤي بةواتاي )ماوةيةكي دوزودزَير/*دووزو دزَير( ةوة ىةبوة, وةن هة 

 و هةضةز ثَيِسةوٌ.   systematicٍةية(. هَيلؤَهييةوةكاىي هَيلؤَهةز ٍةماىلاتيني, ثَيِسةوبةىداىةٌ
ََيياٌ و طواضتيةوةدا داية. ِزَيصماٌ بؤ شؤزبةي )ت( هَيلؤَهييةوةكة هة ضَيوةي مؤدَيوي ِز َيصماىةكةي قوتاخباىةي بةزٍةم

شماىةواىةكٌا تَييدا بسيتيية هة ثَيلَاتةكاىي ضييتاكظ و مؤِزفؤهؤذيي, بةآلو هةبؤ مؤدَيوي ِزَيصماىةكةي ئَينة هة ثَيلَاتةكاىي 
ةزدو ’واتا’ضييتاكظ, مؤِزفؤهؤذيي و فؤىؤهؤذيي ثَيلَاتووة.   ةية, بؤية هةٍ  و مؤدَيوةكةدا هة ٍةمو ثَيلَاتةو ئاضتةكاىدا بوىيٍ 

شماىةواىةكٌا هةو باوِزةدٌا و كاز بةو بؤضوىة دةكةٌ, كة دةبَيت ضَيناىتيم ثَيلَاتةيةكي ِزَيصمٌا ىةبَيت و هةبةز ئةماىةيػة 
ةىطدا تؤمازكساوٌ و  هيَيةوة دةطوتسَيت, كة واتا ضسكةو ىاطريَيت. مؤِزفَيه و تومخة جؤزاوجؤزةكاىي ديازيلسدٌ هة  فةٍز

ةمبََييسَيت و  ً, ِزضتة بةٍز دةٍَييسيَية ىاو جَيلةوتةكاىي وغة, طسَي و ِزضتةكاىةوة, بؤ ئةوةي وغةىوَي دزوضتبلسَي
ٌ, كوزد بووٌ.>ديازيلسدىةكٌا بلسَيً. ِزضتةي ضةزجَيياويي ) ةمَيياىي <ئةو ثياواىةي, كة هَيسة بوو ( منوىةيةكي بةٍز

 ىة هة ضييتاكطدا.ديازيلسد
وغةكاٌ/ىاوةكاٌ بؤ ضػتةكٌا دادةىسَيً. ئاماذةبةىديي شازاوةيةكة بؤ ثةيوةىديي ىَيوٌا وغةكةو ضػتة ِزاضتةقييةكةي هة 
دةزةوةي شماىدا. ىاوةكٌا واتاي طػتييٌا ٍةية, بةآلو ىاوي تايبةتيي ئاماذة بؤ ضػيت ديازيلساوو تايبةتيي دةكات )بةآلو 

بؤ تَيطةيػنت هة وغةيةن, دةبَيت ئاماذةبةىدةكةي بدؤشييةوةو ثَيلَاتةكاىيػي بياضيني. وغةكاىي ىاو كيََوطة  بِسواىة خوازتس!(.
َيناهؤذييدا,  واتاييةكٌا  هةطةأل يةكرتيدا هة ثةيوةىديداٌ. ضػت خاوةىدي ئةدطازي ىاوةكيي و ضيناي دةزةكيية. هة تيؤزييٍ 

بؤ  ’ئاماذةبةىديي’يسيَيةدةزةوة. هةماىةوة ئةوة ئاغلسادةبَيت, كة بةتةىَا وغة مةزجة بؤ ئةوةي بتواىسَيت بريةكاٌ بََي
ٌ بةع ىيية_واتا  .iiiديازيلسد

. ئةمةيؼ ivهَييدةكؤَهسيَتةوة reference semanticدا ’تيؤزيي ضَيناىتيلي ئاماذةبةىديي’ديازيلسدٌ هةو هَيلؤَهييةوةيةدا هة ضَيوةي 
مةزد و ياضاكاىي طةِزاىةوة بؤ دىياي ِزاضتةقييةي دةزةوةي شماٌ و ثةيوةضتبووٌ بة ةو هة  ’بةدةز_شاىطيت هة شماٌ’هقَيلي 

  indicesدىياي ىاشماىييةوة دةكؤهََيتةوة. تيؤزيةكة هة ضَيوةي كسدةئاخاوتييةكاىدا ٍيَيساوةتةئازاوة, بؤ ئةوةي ئةو ىيػاىدةزاىة
دىياي دةزةوةوة دةبةضتيَتةوة. غيلسدىةوةو توَيرييةوةكٌا   بؤداىساوةكاىي_بجػليسَيً, كة قطةكةز هةِزَيياىةوة خؤي بة ىاو

ٌ دةكات, كة وغةو دةزبِسدزاوةكاىً.    هةضةز ئاماذةبةىديي كةزةضتة شماىيةكا
ضَيناىتيلي باووِزؤيػتوو خؤي بة ثةيوةىديةكاىي ىَيوٌا ىاو )وغة( و ضػتةكاىي دىياي دةزةوةوة خةزيلدةكسد )بِسواىة 

تيؤزي كسدة ئاخاوتييةكاىدا وةٍا ٍاتووة, كة قطةكةز هةِزَيي دةزبِسيية شماىيةكاىي جَيياو, ىاوي تايبةتيي !(. هة ’ئاماذةبةىديي’
: هينؤ ’فؤِزمةكاىي ئاماذبةىديي’و دةزبِسيية ىاويةكاىةوة ضػتةكاىي دىياي زِاضتةقيية دةىاضيَتةوةو ديازياىدةكات )بيػِسواىة 

 ( دا!( .  151: 2112حمنود تؤفيق )
ةىطي ئاوةشييدا واتاي ديازي ٌ, وغةكٌا خؤياٌ هة فةٍز ٌ دةِزوات. بةدةز هة ىاوة تايبةتيةكا لسدٌ هةضةزةتادا هة دةزةوة بةزةو شما

 .ٌ ٌ( تَييدا ديازيلساو ةية, كة ئةواىةي داوايدةكةٌ )ئاِزطومَييتةكاىيا  ٍ طػتييٌا ٍةية, بةآلو بةو واتايةوة ديازيلساوييٌا
يةوةية بسيتيني هة ديازيلسدٌ هةِزَيي ئاماذةبةىدةوةو ئةو  ديازيلسدىاىة دةطسيَتةوة, كة بةٍؤي توخه و توَيرييةوةكاىي ئةو هَيلؤَهي

ي وةن ىاوي تايبةتيي, جَيياو, دةزخةزةكاٌ, دةزبِسي ’وابةضتة_ديازيلسدىي ئاماذةبةىديي مةوقيف’ئامساشةكاىي 
ٌ ىيػاىداٌ و ئاوةَهياوي ىيػاىدٌا دةكسَيً: )ا( ئةميٌا _ئاماذة بسيتيية هة ديازيلسدىي مؤِزفؤهؤذياىة. واتا, دةزبِسدزاوة شماىيةكا

 ,ٌ هة ثَيلَاتةي مؤِزفؤهؤذييدا وةن كةزةضتةي ديازيلساوي شماىيي دةضتييػاىدةكسَيً. واتاو ديازيلسدىياٌ هة ِزَيطاي هةيةكدا
,  modifiersمََيياىي فسَيص بة دةزخةزةكٌا ٍةَهطواضنت و ضةغيةكاىياىةوة دةكسَيً. )ب( ديازيلسدىي ضييتاكطيي هةِزَيي بةزٍة

 specificitiesو تومخةكاىي تس هةطةأل فساواىلسدىياىةوة ضةزدةطسَيت. كةواتة, ديازيلسدٌ هة ِزضتةدا بة   determinersديازيلةزةكٌا

ٌ بةيةكةوة ىةبَيت.  ٌ هةو دوو ثَيلَاتةيةدا ثةيوةىديي تةواويا  جَيبةجَيدةكسَيت. دةبَيت ديازيلسد
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ً, بةآلو وغة مؤِزفؤهؤذيةكاٌ و ثَيلَاتوة ضييتاكطيةكاىي ) ةيةو هَيَو د( ىاوة بيةِزةتيةكاىي ىاو فةزٍةىط واتاي )طػتيي( ياٌٍ 
ةٌ, بةآلو وغة مؤِزفؤهؤذية بةهَيلطَينبوةكا ٌ ىاو ِزضتةو دةزبِسدزاوةكاٌ ِزوىرتو ِزوىرتٌ. واتا, مؤِزفَيه بؤ ديايلسدٌ هة فةزٍةىطداٍ 

طسدةبِساوةكة/( و فسَيصة ضةضجاوةكاىيؼ )/موي هووت/ )بَيصازكةز(( ِزوىيي خؤياٌ ٍةية, بةمةزجَيم واتاي )/بينييض/, /
ٌ ٍةبَيت, ىةن ىاهَيلدةزةوةيي.  هَيلدةزةوةييا

 
 :بةَهطةكاٌ

بةَهطةي ئةشموىبةىديي منوىةو داتاكاىي ىاو شماىةكة خؤي و بةتايبةتيي وةضةثَيِسةوةكاىي ىاو ثَيِسةوي ديازيلسدىً هةطةأل 
تومخةكاىياىدا )مؤِزفَيه و ثَيلَاتوةكاىياٌ(. ثةيوةىديي ىَيواٌ وةضةثَيسِةوةكاٌ و هةيةكضووٌ و جياواشيي هة مةودا, ئاِزاضتةي 

ثَيِسةوَيلي ِزَيصماىي  ’ديازيلسدٌ’تومخةكاىدا بؤ ضةملاىدىي ئةو باىطةغةية ثَيويطنت, كة دةهََيت  ديازيلسدٌ و دةزبِسيين 
ةمو مؤِزفَينةكاىي   ٍ ضتاىدازدي كوزديية. هةطةألئةواىةيػدا ٍاتً و دةزكةوتين ديازيلةزةكاٌ هةطةأل ئةو ِزاضتيةدا, كة

بةىدي /و/,  ئاماذةي بةٍَيصة بؤئةوةي, كة ديازيلسدٌ وةن ثَيِسةو وغةدزوضتلسدٌ بؤ ديازيلسدٌ ىيني, بؤ منوىة, مؤِزفَيني 
 خاوةىي توخه و مةزجي خؤيةتي.  

 

ٌ ضييةو بؤضيي؟1  ( ديازيلسد
هة  1_شماٌ ٍؤي ضةزةكيي طفتوطؤكسدٌ و هةيةكطةيػتية. ديازيلسدٌ ِزؤَهَيلي ضةزةكيي هةو ثَيواذؤيةدا دةطَيِسَيت. ديازيلسدٌ

هة ضييتاكطدا دةكسَيت. ٍَيناكٌا واتاي طػتييٌا ٍةيةو كاتَيم قطةكةز دةدوَيت, ثَيويطتة  2_ديازيلسدٌمؤِزفؤهؤذيي و 
ىاوةكٌا بةتايبةتيي و ضػتةكاٌ بة طػتيي ديازيبلات, تاوةكو قطةهةضةزكساوةكاٌ/ئاماذةبةىدةكٌا بؤ طوَيطس ئاغلسا ًب و هة 

ة  ٍ يةو هةِزضتةدا بة تايف ِزاىةبوزدوو ياٌ كسدازبةىدييةوة  بؤ واتاي ىاوةزؤكي قطةكاىي قطةكةز بطات. ىاو واتاي طػتيي
ٍَييسَيت )ِزضتةي ) ةميػةيي و عادةتيي بةكازدة  ٍ ((.  ئةطةز قطةكةز بةو غَيوةية بة طػتيي ىةدوَيت, ثَيويطتة 1طػتيي,

ٌ بةتايبةتيي بؤ ئةو ِزضتاىة دةخوات, كة كسدازةكاىياٌ  ٌ ديازيبلات. ئةميا (. ىاوي /باون/ 2هة تايف زِابوزدوو داٌ )ئاِزطومَييتةكا
ا( _1و/ ديازيلساوةو فسَيصة كسدازيةكةي غَيوةي )_ب( دا بة كةضي هلاوي خاوةىدازيي و بؤطةِزاوةيي /_2هة ِزضتةي )

دا, بة واتاي )مً ثياوو و  <ثياو قطةدةكات.>هَيلداىةوةي وغةيي /جطةزةكَيؼ/ ي ٍةية. هة دةزبِسدزاوي وةن 
 جياكساوةيةو ٍَيصي تايبةتيي هةضةزة, بؤية ِزَيطةثَيدزاوة. ’ثياو’دةدةو( ةوة, قطةدةكةو/طفت

 ا( ثَويط طؤغت دةخوات. )ثَويط طؤغتخؤزة( _1
 ب( ثياو ضةزيدةتاغَيت و ئافسةت قريدةبِسَيت._
ٌ ضازدةو ٍاويني طةزو._   ث( شضتا
 ا( ثياوةكة جطةزةكةي كَيػا. _2
 او جطةزةي كَيػاث( *ثي_ب( *ثياو جطةزةكةي كَيػا  _ 
 ث( باوكه جطةزةدةكَيػَيت.  )باوكه جطةزةكَيػة(_ 
 

ٍةز كة قطةكةز مةبةضيت بَيت بلةز ئاغلساىةكات, يٌا بلةزي ِزضتة دةزىابِسَيت يٌا فسَيصي ىةىاضيازيي بةكازدةٍَييَيت يٌا بة 
َييَيت, _غيةيؼ بةدواي ىاو ِزضتةي هةو ضة  clauseدةدوَيت و وغة, ِزضتيوة  passive vioceبازي بلةزىادياز ئاغلساكساوةكةدا ىٍا

ةو بؤ بلةزو ٍةو  كة ئاماذةي ِزاضتةوخؤ ًب بؤ ىاضيني و ىاضييةوةي بلةزةكة. بةطػتيي, مؤِزفَيني ديازيلةزي ىةىاضيازييؼٍ 
ي بيةِزةتييؼ واتاي بؤ بةزكازةكٌا بةكازدةٍَييَيت, تاوةكو ئةميؼ بة ديازييةكساويي/ىةىاضساويي مبَيييَيةوة. بةكازٍَيياىي وغة

طػتيي ٍةيةو بؤ ئةو ويطتةيؼ ضوديوَيدةبييسَيت. ىاتواىسَيت فسَيصي ديازييةكساوي )ىةىاضيازي( ِزضتة ضةز ثػلياىة بة 
 !(. ’ثوةدازيي ديازيلسدٌ’ب(, )بِسواىة _3فؤىةيتيليي بةزجةضتةىةكسَيت )

 )دشةكة( طريا.    ~ا(  دشةكة طريا.    _3
 *)دشَيم( طريا   ~ ب( دشَيم طريا.     _
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 ا( جمَيوز خصمةتي خاىةقا دةكات. _4
 ب( جمَيوزةكة خصمةتي خاىةقا دةكات. )ئةطةز طوَيطس جمَيوزةكة )و خاىةقا( بياضَيت(_ 
 ث( ؟؟جمَيوزةكة خصمةتي خاىةقا دةكات. )ئةطةز طوَيطس جمَيوزةكة ىةىاضَيت(_ 
ٌ خصمةتي خاىةقا دةكات. )ديازيلسدىي تةواو )شؤزتس( ىصيللسدىةوة هة ئاماذةبةٌ_   ث( جمَيوزةكةما
ٌ دةكات.  )ديازيلسدىي تةواو وزد )_  ٌ خصمةتي خاىةقاكةما  ئاماذةبةٌ(-ث( جمَيوزةكةما
 ا( مامؤضتا خوَييدكازي خؤغدةوَيت. )طػتيي(_5
 ب( مامؤضتا خوَييدكازَيلي خؤغدةوَيت. )ديازيلساوي ىةىاضساو/ىةشاىساو(_ 
 ث( مامؤضتا خوَييدكازةكةي خؤغدةوَيت.  )ديازيلساوي ىاضساو/شاىساو(_ 
 ت( مامؤضتا خوَييدكازة شيسكةكةي خؤغدةوَيت. )ديازيلساوي ىاضساويي تةواو(_
 وَيت. د( مامؤضتا خوَييدكازة شيسةكةكةي تةىيػت تؤي خؤغدة_ 

 )ديازيلساوي ىاضساوي تةواو وزد/تةواوةتيي(        
 

( دا, )ا( قطة بة طػتيي هة /مامؤضتا/  دةكسَيت ياٌ )ب( هة مامؤضتايةكي ىاضساو بة قطةكةزو طوَيطس. واتا, 5هةو ِزضتاىةي )
ٍا_ىاضساويةكة بسيتيية هة ديازيلساويي و ئةمةيؼ بةكازٍَيياىي ديازيلةزي هةطةَهدا كةو كسدووة. دةتواىسَيت   irrelevantبة

ٌ 1_7/مامؤضتا/ و /خوَييدكاز/ ديازيبلسَيً ) ( بؤئةوةي ئةوة دةزبرِبدزَيت, كة ٍةو /مامؤضتا/ و ٍةو /خوَييدكاز/ يؼ هةالية
ٌ. هةطةأل ئةوةيػدا ئةطةزي ئةوة ٍةية /خوَييدكاز ديازييةكسَيت و بة طػتييؼ هة خوَييدكاز قط ة قطةكةزو طوَيطسةوة ىاضساو

 ب(. _7بلسَيت )
 ا( مامؤضتا قوتابيي خؤي خؤغدةوَيت._6
ٌ خؤغةويطتة._   ب(  مامؤضتا الي ٍةموا
 ا( مامؤضتاكة خوَييدكازي خؤي خؤغدةوَيت._7
ٌ خوَييدكازي خؤي خؤغدةوَيت._   ب( مامؤضتاكةما
ٌ خوَييدكازي خؤي خؤغدةوَيت. _   ب( مامؤضتاي ِزَيصماىةكةما

ٌ, مسؤظ بةطػتيي  وغةو دةزبِس ٌ و هةيةكطةيػتيداو بؤ ثةضيلسد ٌ و كةمرت ديازييةكساوةكاىي هة طفتوطؤكسد دزاوة ديازيلساوةكا
ةمبةز _هةبازةوة_ٍةواأل  ٍ َييَيت. بةزاوزدكسدىَيلي كسدازو ِزضتةي بلةزدياز دٌا و طَيِساىةوةي ضػت و ِزوداوةكاٌ بةكازدٍة

 .vبةواىةي بلةزىادياز ئةمة دةزدةخات
 

يازيلسدٌ ضةملَيلي واتاييةو دةتواىسَيت هةِزوي ضَيناىتيلةوة فساوٌا و بةزبآلو هَييبلؤَهسيَتةوة. : دضةملي ديازيلسدٌ
 ديازيلسدىةكة وةن ضةمم ئةو واتاياىةو واتاي دييلةيؼ دةطسَيتةوة.

 
 (: ٍةىدَيم هة واتاكاىي ديازيلسد1ٌخػتةي )

    limitationضيوزبؤداىاٌ
    denotingئاماذةبؤكسدٌ

     descriptionثةضيلسدٌ
   definitionثَيياضةكسدٌ

   specificationديازيلسدىي تايبةمتةىديي و ئةدطاز 
     modifyingدةزخطنت/ديازخطنت

   determiningديازيلسدٌ

 ىيػاىداٌ/ىيػاىدةز
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ٌ و بؤضيي 1/1  ثَيِسةوة؟ ’ديازيلسدٌ’( ضؤ
ةزض ضػتَيم, دةبيت بطوتسَيت كة ديازيلسدٌ ديازدةية  ٍ ٌ. هة بةز هة كي شماىيي ىييةو ضووةتةىاو ِزَيصماىةوةو بةغَيلة هة ِزَيصما

َييساوةتةوة, كة بؤ خؤي هة ِزَيصماىدا ثَيِسةوَيم ’ديازيلسدٌ’دا, شازاوةي  ’ثَيِسةوي ديازيلسدٌ’ىاوىيػاىي   ٍ , بةو واتايةوة
ةوةي ضييتاكظ ثَيلدَيت. ئَيطتا ئةو باىطةغةية ثَيلدةٍَييَيت. ثَيِسةوة تةواوةكة بةتايبةتي هةوةي  ثَيلَاتةي مؤِزفؤهؤذيي و ئ

 ثَيويطيت بةوةية بةو ٍةىطاواىة بطةملَييدزَيت و ِزوىبلسَيتةوة:
 
 ( ثوةدازيي ديازيلسد1ٌ_1/1

ةىط: /كوزِ, كوزد, داز, دزةخت, ماضيي, .../( هةطةأل ىادياز )/كةع,  ديازيلسدٌ هة طػتييةوة دةضتجَيدةكات )ىاوةكاىي ىاو فةٍز
ٍةزض/( بةزةو ضةغيةكاىي ديازيلسدىي مؤِزفؤهؤذيي )/كوِزاىة, كوِزَيييي, كوزديي, كوزدَيتيي, كوزدايةتيي, بةزشيي, ىةزميي/( و 

ديازيلسدٌ )/بةزشايي, ىةزمايي/( و _( و ىينضة’كةضاىَيم’, ’دازَيم’, ’كوزدةكة’, ’كوزدَيم’, ’كوِزَيم’ ,’كوِزةكة’)ضييتاكطيي 
كوِزة كوزدةكةي ’)( و ديازيلسدىي تةواوةتيي ’كوزِة كوزدةكة’)( و ديازيلسدىي تةواو وزد ’كوزِةكة’)ديازيلسدىي تةواو 

َا يةن وغةي (!(. ث5_3( دةِزوات )بيػِسواىة ِزضتةكاىي )’شاواتاٌ ةيوةضت بة مؤِزفؤهؤذييةوة وغةي دزوضتلساو ٍةية, كة تةى
. ئةماىة غَيوةي وغة ’وغةي تاقاىة’ٍةية )/ضةزاىة/ )هَيطةىدىي ثازة بةشؤز(, /بينييض/, /بيديواز/, /بياواٌ/( و ىاوىساوة 
ةية, واتة هة دوو تا ضَي وغ ةياىة ثةزاديطنايةكي الواشياٌٍ   ٍ ةي مؤِزفؤهؤذيي شؤزتس ىيني. ديازة, كة ضادةكاٌ ديازىةكساوٌ.

ديازيلساويي ضيوزدازيٌا ٍةية )/ِزؤذاىة/, /ماىطاىة/(. ئةو وغة مؤِزفؤهؤذياىةي, كة ثةزاديطناي تةواوياٌ ٍةية, شؤزتسيني 
ذمازةي وغة  ديازيلساويي ىيػاىدةدةٌ )/باخةواٌ/, /ثاضةواٌ/, /دازةواٌ/, /غاخةواٌ/, /مةهةواٌ/ و ...(. كةواتة كةو و شؤزيي 

 ٌ ةمة ضييتاكطية ديازيلساوةكا ٌ. بةو ثيَية, بةٍز دزوضتلساوةكاٌ ئاماذةٌ بؤ ثوةي ديازيلساويي دةزكسدة مؤِزفؤهؤذيةكا
ً بة تومخي ديازييةكسدىةوة. ٌ هة ديازيلسدىدا ٍةية, ئةطةز ثَيلَاتوي ديازييةكساو ىةب  بةزشتسيني ثوةيا

ةىطي ئاوةشيي كوزدييدا وغةكٌا وات ً هة فةٍز ةميػةيي بةكازدَي اي طػتييٌا ٍةيةو بؤ ضػيت ضسوغتيي, خوو )عادةتيي( وٍ 
(!(. ئةوة جؤزي قطةكسدىة, كاتَيم مسؤظ بة طػتيي هة ضػت دةدوَيت, دةىا ثَيويطتة ضػتةكاىي, 1)بِسواىة منوىةكاىي )

كة ىاضساوٌ يٌا ىةىاضساوٌ.  /كوِز/, بؤ  دةزبازةياٌ دةدوَيت ياٌ دةياىطَيِسَيتةوة, ديازيبلات, واتة ديازيياىبلات بةو جؤزةي,
ةز مسؤظَيم هة   ٍ ََيياٌ(. هةبةزئةوة منوىة, ئةو ىيػاىة واتايياىةي ٍةية: )ىاو, مسؤظي ىَيس, هة ضلي دايم و هةدايلبوىةوة تا ذى

كةزو طوَيطس شاىيازيةكي دا, قطة ’كوزِةكة’ٍةزض زِةطةشَيم بَيت, كوزد بَيت يٌا ىا, خاوةىي ئةو ىيػاىاىة بَيت, كوِزة. هة طسَيي 
ٌ دةزبازةي قةدةكة  ةيةو بةو جؤزة يةن كوِزي ىاضساو جياكساوةتةوة. بة طسَيي ’كوِز’)ثَيػييةيا ةمو ’كوِزَيم’(ٍ  , قطةكةز هةىاوٍ 

بةآلو ( ديازيبلات, ’كوِز’)قةدةكة  ’كوزدةكة’ئةو كوِزاىةدا يةكَيلي ىةىاضساوي جياكسدوةتةوة. ِزاضتة, كة دةبَيت  دةضتةواذةي 
خه و دزوضتةي مؤِزفؤهؤذياىةو  ’كوِز’ة طػتيةكةيؼ  ’كوزد’ةكة/ _بةيازمةتيي / ي ىاضاىدووة. بؤ ديازيلسدىةكة, ثَيِسةوةكة تٍو

ٌ مؤِزفَينةكاىي ديازيلسدىً, كة هة فةزٍةىطدا ٍةَهطرياوٌ.  ضييتاكطياىةي  تايبةت بة خؤي ٍةية. تؤمخةكا
وضتلسدٌ )/كسدة, ضةزكسدة, طةمنةغاميي, ضةزباٌ, ذَيسخاٌ/( هة مؤِزفؤهؤذيي و ٍةز ئَيطتا ئاماذة بة ديازيلسدىي وغةدز
ىاوي ئاوةَهياوييةو بة مؤِزفَيني  ’كوزد’دا,  ’كوزِةكوزدةكة’( دزا. هة ’كوِزة كوزدةكة’)ديازيلسدىي ضييتاكطييؼ هة ضييتاكطدا 

ىيػاىةدةكات و  ’كوِز’.  مؤِزفَيني /ة/  ’كوِز’ي دةبَيتة ديازيلةز ’كوزدةكة’ةكة/ ديازيلساوة. دةضتةواذةي _ىاضيازيي /
 ة/. _. بة مؤِزفَيني ديازيلةزي /’ديازيلسدىي ىاوةكيي’دةطةزَيتةوة. ئةمة بسيتيية هة  ’كوِز’بؤ  ’كوزدةكة’دةزيدةبِسَيت, 

ي تةواوي طسَيلة ضةطنَيييت /ة/ ىيػاىةي ديازيلسدىة بة جياكسدىةوةو ثَيوةي هلاوة. كةواتة دةبَيت دزوضتة ضييتاكطيةكة
. ئةو ِزوىلسدىةوةية دةماىبات بةزةو ئةو ِزاضتييةي, كة دةبَيت ]]]ةكة ]كوزد ]كوزة [[بَيت, ىةن   ]]ةكة ]كوزد [[كوِزة [

ٌ  و ديازيلسدىي تةواوو تةواو وزد هة ضييتاكطدا بلسَيً.   ىاديازيلسد
 ديازيلسدٌ(_ا( هة ضوَيناىيي/هةغةقامي ضامل )ىينةضة_8
ٌ بؤ وةضتاو(ب( هة ضو_   َيناىيي/هة غةقامي ضامل )ديازيلسد
ٌ بؤ جوَهة(_9  ا( بة ضوَيناىييدا/بة غةقامي ضاملدا تَيجةِزيه )ديازيلسد
 ب( هة ضوَيناىييةوة بؤ ٍةوهَيس )ديازيلسدىي ضةزةتاي جوَهةي ئاماجنداز(_ 
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 ا( هة غةقامي ضاملي غازي ضوَيناىيي )ديازيلسدىي تةواو(_11
  بةز تةالزي كازوو  )ديازيلسدىي تةواوتس(ب( هةغةقامي ضامل_ 
 ث( هة غةقامي ضامل هةبةز دوكاىةكةي ئاغادا )ديازيلسدىي تةواو وزد(  هة ذوزةوة_ 
 ت( هة غةقامي ضامل بةبةز دوكاىةكةي ئاغادا تَيجةِزيني.             هة كوىي ذوزةوة_ 

 هة غةقامي ضاملي غازي ضوَيناىييةوة بةزةو ٍةوهَيس  _11
 )ديازيلسدىي تةواووزدي ضةزةتاي جوَهةي ئاماجنداز(     

 
ٌ وةن 2_1/1  ضسن ىيية ’واتا’( ديازيلسد

ِزَيصماىي )ن ٌ( مؤدَيوَيلي تَيلةَهي ٍةية. يةكَيم هة هَيلةوتةكاىي ئةو مؤديَوة, هةطةأل توخه و ثَيواذؤي جياواشدا, ٍةبوىي تومخي 
ٌ ٍاوبةؽ و ٍةمٌا  ثَيواذؤي ِزَيصماىيي ديازي ةىط وةن طةجنييةي مؤِزفَيةكا ةزدوو ثَيلَاتةكةدا. فةٍز  ٍ لساوٌ هة

ةمََيياىي ِزضتةو  )ضةزبةخؤ/وغةو ىاضةزبةخؤ/هلاو( تَيلسدةية بؤ دزوضتلسدىي وغة هة ثَيلَاتةي مؤِزفؤهؤذييداو بؤ بةٍز
ةوة ثَيواذؤ فؤىؤهؤذيةكاىي بةضةز دةزبِسدزاو هةوةي ضييتاكطدا. كسدازي ئاَهؤش/مؤِزفؤضييتاكظ ِزضتةية بة مؤِزفَيه, هةبةزئ

ٍيصو تةوذمياٌ جياواشة : ضوىلوو viفؤىَينةكاىي دزوضتلساوو ئةو بةزٍةمَيَيساواىةدا دَيً, وةكيةكً/هةيةكدةضً, بةآلو تةزشي 
ةية,  ةىطيي و مةزجي خؤيٍ   ضسن ىييةو طستين طساٌ ىيية. هةبةز ’واتا’غَيوةي  ’ديازيلسدٌ’ثَيِسةوة تةواوةكة تومخي فةٍز

 ئةمةيؼ, كة تةىاىةت ثوةكاىيؼ بة وزديي دةضتييػاىدةكسَيً. 
 
ٌ ٍةمبةز بةوةي ديازييةكسد3ٌ_1/1  ( ثَيِسةوي ديازيلسد

ةبوىي ثَيسِةوي ديازيلسدىدا, دةبَيت _ِزَيصماٌ بة بيةماي دوو  ٍ ثةهليي و ِزَيطاي دابةغبوىي تةواوكةزاىة كازدةكات. هة
ٌ ئةوةي ٍةمبةزةكةيةتي, كة ديازييةكسدىة: تا ثوةي  ةبَيت. واتا, وةضةثَيِسةوَيلي ثَيِسةوي ديازكسد ثَيِسةوَيلي ديازييةكسدىيؼٍ 

يلساويي شؤزتس دةبَيت, بؤية ىاوة تةواو طػتيةكة ضةزبةخؤو بةتةىَا هة ِزضتةدا وةن ئاِزطومَييت طػتَيتيي كةمبيَتةوة, دياز
ةميػةيي, ثيػةيي يٌا عادةتيي ىةبَيت )بِسواىة منوىةكاىي )  ٍ (!(. ىاوي كةع و 1طؤىاكات, ئةطةز ىاوةكة بؤ كسدةيةكي

ٌ, بةآلو ئةو ىاواىةي, كة تايبةتيي كةمرتيني طػتَيتييٌا هةىاو ىاوةكاىدا ٍةية, بؤية  مؤ ِزفَيني ديازيلةزي ىةىاضساويي وةزىاطس
ةبوىي ديازييةكساويي ٍةمبةز بة ديازيلساويي دةوضتَيتةوةو بة ٍةزدوكياٌ ثَيِسةوَيم   ٍ ٌ. بةو جؤزة, كةمرت طػتيني, وةزيدةطس

 ثَيلدةٍَييً. 
 /كوِز/, /شضتاٌ/, /ئازييا/ )طػتيي بة ثوةي جياواشةوة( :  _12
 وزِ ٍات   ا( *ك_ 
ٌ ٍات. ~ب( كوِزةكة ٍات. _   كوِزة خوَييدكازةكةي دزاوضَيتا
 كوِزَيلي خوَييدكاز ٍات. ~ث( كوِزَيم ٍات. _ 
 ت(  شضتاىَيلي ضازدة. _ 
 *ئازييايةكي خوَييدكازة  ~د( ئازييا خوَييدكازة. _ 

ىةن ىاوي تةىَا. ئةو ٍاوبةغيةي ىاضيازيي و  مؤِزفَيني ديازكسدىي جياكسدىةوة طسَيي ىاضساويي و ىةىاضساويي وةزدةطسَيت,
 .ٌ ةبوىي ثَيِسةوي ديازيلسدىة بة دوو وةضةثَيِسةوةكةيةوة, كة ديازيلساوو ديازييةكساو  ٍ ىةىاضيازيي ثػرِتاضتلسدىةوةيةكي
ؤ جَيياوي هلاوي خاوةىدازيؼ ٍةمٌا ِزوىلسدىةوة بةدةضتةوةدةدات. ئاوةَهلسدازيي ضيوزداىاىي /تةىَا/ و /ٍةز/ ب

 جياكساوةكةيؼ بةكازدةٍَييسَيت.
13_ ً ً  ~ا( كوِزةكةي م  كوِزَيله,  ~كوِزةكةو ,    كوِزَيلي م
 _ ً  تةىَا/ٍةز كوِزةكةو ~ب( تةىَا/ٍةز كوِزةكةي م
ٌ خوغلنة. _  ٌ بسامةو  كضةكةيا  ث( كوِزةكةيا

ٌ خوغلنة.         ٌ بسامةو ٍةز كضةكةيػيا  تةىَا/ٍةز كوِزةكةيا
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ةز بة ديازييةكساويي دةمَيييةوة, بؤية مؤِزفَيني _ديازييةكساوةكاٌ بة ثاغطسي /ىاوة تةواو   ٍ اٌ/ دةكسَيً بة كؤ, بةآلو

 ب(._14ىةىاضيازيؼ وةزدةطسٌ. جَيياوي كةضي ىادياز /كةع/ خؤي وةن ئةىدامَيلي ئةو ثؤهة ىاوة دةزدةخات )
 كوِزاىَيم, ~/كوِزاٌ/  ~ا( /كوِز/ _14
 كةضاىَيم ~/كةضاٌ/   كةضَيم,  ~ب( /كةع/ _ 
 

َيم/ و جَيياوي /ئةوة... ي/ هة ديازييةكساوةكاًى و دةبية ضةزي ِزضتةي ضةزجَيياويي. هة ِزضتةي _مؤِزفَيني ىةىاضيازيي /
ث(, ئةطةز ىيػاىةي كؤتايي _15, ضةزي ِزضتةكة دةغَيت بة مؤِزفيَني ىاضساويػةوة بَيت ) relative sentencesضةزجَيياوييدا

 .viiي/ ثَيوة بَيت /ئةوة...
 ا( ثَياوَيم, كة ٍَييدة دةضتربِ بَيت, ٍةز ضياضيي باشزطاىة._15
ٌ بو._   ب( ئةو ثياوةي, كة هَيسة بوو, بساكةي ضريوا
 ث( كوِزةكةي, كة دوَيينَ طريا, تؤمةتبازةكة ىةبو._ 
 

ةز ثَيسِةوَيم خاوةىي كةزةضتة,   ٍ ثةيوةىديةكاىي ىاوةوةي ثَيِسةوةكةيٌا و ئةواىةي هة كؤتاييدا هَيلؤَهةز ئاماذة بةوة دةدات, كة
ةمََييٌا هةطةأل ِزَيطا, ياضا, مةزد و ضيوزبؤداىاىي خؤياىدا. ديازيلسدىيؼ وةن ثَيِسةو  ً بؤ دزوضتلسدٌ و بةٍز َيياى كاتي بةكاٍز

ٌ و طفتوطؤكاىي داٍاتويؼ ِزاضتةوخؤو ىاِزاضتةوخؤ ٍةز بةَهطةو ئاماذةي ب ٌ جؤزة. بابةتةكا ٌ بؤ طسمياىةكاٌ.بةٍةما  ةٍَيص
2 ٌ   ( ديازيلساويي و ديازيلسد
 ( ديازيلساويي هة فةزٍةىطدا2/1

ةىطيي بة واتاي طػتييةوة َينا بؤ ضػتةكاىي دةزةوةي شمٌا و بؤ خودي شماىيؼ بةغَيوةيةكي : وغةي فةٍز ٍَيناداىاٌ/داىاىيٍ 
دةضتوزبةدةزو هةخؤوةية. كَيَوطةي واتايي, كة وةن ىاوةكةي ىيػاىيدةدات, ثؤهَييبووٌ و ثةيوةىديةكاىي ىاوةوةي وغةكاىي ىاو 

َا فةزٍةىط بةيةكةوة دةطسيَتةوة, كة بةثَيي بيةماو مةزد هة داِزغتةي  وغةكاىيدايةو ضةزةكيةكةياٌ  واتاكاىياىة. وغةيةن بةتةى
واتاي ىيية, بةَهلو هة ثةيوةىدييدا بة وغةكاىي تسي ىاو كيََوطةكةي و كَيَوطة خصمةكاىيةوة خاوةىي واتاية. كةواتة توخه, 

َوطة ضَيناىتيليةداية, كة ٍةىدَيم هة ثةيوةىديي و مةزد هة ئازاداٌ, بؤية دزوضتة بؤ ئةو كيََوطةيةيؼ هة ثَيِسةو بدوَيني. هةو كَي
ةىدَيلي ديلةيٌا هةبازٌ بؤئةوةي طؤِزاىلازيي ثَيِسةوبةىداىةياٌ بةضةزدا بَيت و ئةمةيؼ   ٍ كَيَوطةكاٌ تةواو ضةضجاوو ىةطؤِزٌ و

ٍَيياىيػدا )هة مؤِزفؤهؤذيي و هة ضييتاكطدا( هة ثةيوةىدييviiiهة تايبةمتةىديي ثَيِسةوةكاىة ٌ هة بةكاز  داٌ.. وغةكا
ةية_مؤِزفَيني ضةزبةخؤ )وغة( خاوةٌ ٍَيياىدايٍ  . ىاوة ixواتاية: وغة كسؤكةواتا, توَيلَوةواتا, واتاي هةتةكدابوو و واتا هة بةكاز

ةىط بة طػتيي واتاي  تايبةتيةكٌا تا ِزادةيةن كسؤكةواتاي كةمرت طػتييٌا ٍةية, بةآلو وغة بيةِزةتية تؤمازكساوةكاىي ىاو فةٍز
ةىطداو هة   ’هَيَويي’ىاديازيلساوٌ و هَيلؤَهةزيؼ هة  طػتيياٌ ٍةيةو . وغةي xهة ضييتاكطدا دةدوَيت ’تةمومريي’وغة هة فةٍز

ٌ غَيوة ىاوةكاىي /جطةزة/, /داز/, /ىاٌ/,  ةمو دزةختةكٌا دةطسَيتةوة, ىةن دزةختَيلي ديازيلساو. بة ٍةما /دزةخت/, بؤ منوىة,ٍ 
ٌ/ يؼ. ئةو ضةغية وغاىة بؤ ضػتة /شضتاٌ/, /غةو/, /مامؤضتا/ هةطةأل /كس دٌ/, /ضوتاٌ/, /ضوتاىدٌ/, /كساىةوة/, /طريا

ً )بِسواىة منوىةكاىي ) ٍَييسَي ٌ بةكازدة  ( !(. 1طػتيي, ٍةميػةيي و عادةتيةكا
ٌ/ داواي تةواوكةزَيلي ئاِزاض ةىطدا ديازيلساوٌ: ىاوي كسدازيي /ضوو تةي داواكازيةكاىي ىاوة كسدازيةكاٌ )ضاوط( هةىاو  فةٍز

ٌ <ميواىةكاٌ ضووٌ بؤ ضةزضياز.>ىاضساوة )ئاماىخ:  ’ئاماىخ’غوَيً دةكات, كة بة  (, بةآلو /زؤيػنت/ ئةو داواكازيةي يا
(. بةزكازةكاىي  كسدازة تَيجةزةكاىي تسيؼ بة ضةغً و تايبةمتةىديةكاىياىةوة تةواو <ميواىةكٌا ِزؤيػنت.>ئاماجنةي ىيية )

ً: <ئةو ىامةكةي بؤ ًم ىازد.>, ضػت و كةع: <يوة دةخؤٌ.ميواىةكٌا م>ديازيلساوٌ )ضػت:  ئةو >, ضػت و ئاماىخ/غوَي
ةزوةن دةبييسَيت, ثَيويطتة داواكازية ديازيلساوةكاىي كسدازةكٌا وةن خؤيٌا هة <طوَهداىةكةي هةضةز مَيصةكة داىا.  ٍ .)

ً. ٍةزضةىدة فسَيصي كسدازيي هة ِزضتةدا داواي بلة دازتاؽ كوزضيي >زو ضةغيةكةي دةكات )ضييتاكطدا بةزجةضتةبلسَي
(, بةآلو تةىاىةت ضةغين بلةزي ىاوي كسدازييؼ هة فةزٍةىطدا ديازيلساوة <ىةضسيني طؤزةويي دةضيَيت.>, <دزوضتدةكات.
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ٌ, مسدازبوىةوة, تؤثيني/ !(. خؤ ضةغين بلةزو كسدازيؼ جؤزي بةزكاز ديازيدةكةٌ ) (, <ثؤهيظ دشةكةي طست.>)بِسواىة /مسد
(. ئاوةَهياويؼ داواكازيي خؤي ٍةية )/غؤ , غةىط/ بؤ ئافسةت <ثيطيي شَيسابةكةي طست.>, <با كازةباضييةكةي طست.كازة>

ةىطداو ديازيلسدٌ  هة  و /قؤش/ بؤ ثياو(. منوىةكاٌ بةَهطةٌ بؤ ئةوةي, كة ديازيلساويي و بةزجةضتةكسدىةكةي  هة فةٍز
ةىطدا بَيت و  ’اوييديازيلس’ضييتاكطدا بَيت.  ثاغاىيؼ, كة دةبَيت  هة ِزَيصماىدا. ئةو  ’ديازيلسدٌ’هة بيةِزةتدا هة فةٍز

ٌ هة ِزَيصماىدا.  ديازيلساوييةي فةزٍةىط جياواشة هة ثَيواذؤكاىي ديازيلسد
ةٌ: داواكازيي ىاوة كسدازي voice of verbsثَيِسةوي بازةكاىي كسداز ة , كة بلةزديازو بلةزىادياٌ, هة فةزٍةىط و ضييتاكطيػداٍ 

ةىطدا ىييةو بؤيةكَةو  ةىطدا ديازيلساوٌ. كسداز ٍةٌ, كة ىاوي كسدازيي تؤمازكساوياٌ هة فةٍز بلةزديازو بلةزىاديازةكاٌ هة فةٍز
جاز قطةكةز فؤِزمةكياٌ هة بةغي كؤتايي ثَيلَاتةي مؤِزفؤهؤذييدا بؤيجَيلدةٍَييَيت,  ئةوجا هة ضييتاكطدا دةيػلَيييَتةوة 

ٌ, كساىةوة/  ٌ.  ~ازدٌ/, **/خوزاٌ/, **/ىوضيني/ /خو ~)/كسد **/ىوضساٌ/(. ئةماىيؼ داواكازيةكاىياٌ ئاغلساٌ/ىاضساو
ةية, بؤية ىابَيت هة فةزٍةىطدا بً )/ٍاتيةكوأل/,  بلةزىادياز بة كسدازي /ٍاتً/ هة ضييتاكطدا بةزٍةمدةٍيَيسَيت و ثةزاديطنايٍ 

ً/ دا ثَيناىدةهََيت, داواكازيي بلةزىاديازة ضييتاكطيةكة ضيني /ٍاتيةجؤؽ/(. ِزةطي كسدازة ٍاتوةكة هةطةأل كسدازي /ٍات
(. ثَيلَاتوي ضييتاكطيي بلةزىادياز بة كسدازي /ٍاتً/ ةوة ئةوة <ئاواتةكامناٌ ٍاتيةديينت.>, <ضَيػتةكة ٍاتةكوأل.>)

 ةزٍةميةٍَييسَيت.ئاغلسادةكات, كة دةبَيت بةبيَ كسدازي تَييةثةِزي /ٍاتً/ ثَيلَاتوي بلةزىادياز هة ِزضتةدا ب
ةية, بةآلو جياواشييةيلؼ هة تاقاىةيي و ثؤهَييبوىي ىاوة ضادةكاٌ  ٍ ةىطدا واتاي طػتيياٌ : ٍةزضةىدة ىاوةكاٌ هة فةٍز

ةز بة واتاي طػتَييت ئةواىةي _( ىاوي تايبةتيي3_2ىاتاقةيياىدا ٍةز  ئاغلساية. ىاوة تاقاىةكاٌ ) طػتيني, ضوىلة  خؤياٌٍ 
 طػتَيتيي دةزدةبِسٌ. منوىةكاىي خوازةوة ثوةدازيي ديازيلساويي ىاوةكاىي ىاو فةزٍةىط دةخةىةِزوو.( ٍةز 1ضةزةوةوة )

1_  ,ٌ ىاوي ضػت و كاتي طػتيي: /مسؤظ, قةل, ماضيي, ىاٌ, ئاو, غةزبةت, بةزد, غا , غةو, ئَيوازة, بةياىيي, كاذَيِس, كسد
بيريو شماىي _دةكسَيً بة ئاوةهَفسَيص )/مسظ/ طياىدازي ذيريي خاوةٌكساىةوة, طستً, طرياٌ/, بة فسَيصي خطتةثاَهي ئاضايي 

 ئاخاوتً, ...(.
ٌ, ئازاع, تاجنةزؤ/ )ىاوي غاز هة _ىاوي غوَيين تايبةتيي _2 تاقاىة: /ئامةد, ضوَيناىيي, ثيَيحوَيً, بةغدا, مؤضلؤ, ضريوا

دةكسَيً بة ئاوةهَفسَيص )/ئامادة/ غازَيلي  ضةزوي  خوازوي كوزدضتاٌ(, )بة فسَيصي خطتةثاَهي ئاضايي ياٌ بة ِزضتةي ضاكاز
ٌ, /بةغدا/ ثايتةخيت ئَيساقة(. جياواشيي هة ديازكساويي  دا  ’غازَيلة’و  ’غازَيم’كوزدضتاىة/غازَيلة هة ضةزوي كوزدضتا

ٌ طسىطة. ٌ بؤ ىوضيين ئاوةَهفسَيصةكاىي وغةكا  ئاغلسايةو ئةمةيؼ بؤ ٍةَهبرازدىيا
ٌ, ئاشاد/ )بة ِزضتةي ضادة دةكسيًَ بة ئاوةَهفسَيص )ئازييا ىاوي ئافسةتة/ىاوة بؤ _ىاوي كةضي تايبةتيي _3 ىاتاقاىة: /ئازييا, غوا

 ’ىاوة بؤ ئافسةت’و   ’ىاوي ئافسةتة’)كضَيم ٍات, ىاوي ئازيياية(. جياواشيي هة ديازيلساويي  <ئازييا ٍات>ئافسةت 
 ٍةضتيجَيدةكسَيت. 

 
ٌ هة فة   زٍةىطدا:مؤِزفَينةكاىي ديازيلسد

ئاماذة بةوة دزا, كة ىاوةكاٌ خاوةىي واتاي طػتيني و ديازييةكساوٌ, بةآلو ىاوة تايبةتةكاٌ, ثةيوةضت بة ئاماذةبةىدةوة, واتاي 
ٌ ٍةية. هةطةأل ئةوةيػدا جَيياوي كةضي ىادياز )/كةع/   ( تةواو ديازييةكساوٌ.’ٍيض كةضَيم’ ~ ’ٍيض كةع’ ~طػتيي كةمرتيا

, مؤِزفَينةكاىي ديازيلسدىيؼ بؤ ثَيواذؤكاىي ديازيلسدٌ هة مؤِزفؤهؤذيي و ضييتاكطدا تؤمازكساوٌ: )ا( هةو طةجنييةيةدا
ةىطدا ةز/ مؤِزفَيني _مؤِزفَيني ديازيلسدىي هة فةٍز ٍةبوو: مؤِزفَيني ضةزبةخؤ )مؤِزفيَني ديازيلةز: ئاوةَهلسدازيي /تةىَا/ و ٍ/

كةوا >ياٌ/ )_ة/ و خطتيةثاأل /ي/ ىاضةزبةخؤٌ. مؤِزفَيني جياكةزةوةيي /_زيلسٌ/ضةزبةخؤٌ, بةآلو مؤزفَينة جياواشةكاىي ديا
ٌ _( و ئةوةي ئةَهتةزىاتيعيي /<ضوزكةياٌ, ىةن غييةكةياٌ دةكِسو. ياٌ/ )با ئاشاد يٌا ئازاو بَيتةذوزةوة!( يؼ طؤكسدىي جياواشيا

( هةواىةٌ, بةآلو <ٍةز دوَيينَ بازاىبازيي.>ٍةز/ ) ~/ٍةزض  ٍةية. )ب( مؤِزفَيني ديازييةكةزيي ضةزبةخؤ: ئاوةَهلسدازي ىاديازيي
ً. / ’هةٍةزض جيَيةن, ٍةزض ضؤىَيم بَيت’ َيم/ يةكَيلة هة مؤِزفَينة ىاضةزبةخؤكاىي ثَيِسةوةكة. جَيياوة _دةزبِسدزاوي ىاديازيلسدى

ً _جووت ٌ ..’)ضةطنَييتيةكاىيؼ بةغَيلي ثَيِسةوةكة ثَيلدةٍيَي  (.’.ة/و ...ٍتد./ئةو ... ة/,  /ئةما
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ٌ هة ثَيلَاتةكاىدا2/2  ( ديازيلسد
ٌ هة مؤِزفؤهؤذييدا1_2/2  ( ديازيلسد

 ٌ ٍَييسَييةئازاوة. مسؤظ خؤي هةو ثَيلَاتةيةدا ديازيلسد بةياضاكاىي دزوضتلسدىي وغة وغةي ىوَيي ديازيلساوو ديازيلساوتس دة
ٌ ىاكات, بةَهلو ئةو ياضا مؤِزفؤهؤذياىةو ثَيلةوةٍاتين  ضةطنَييتةكاىي وغة مؤِزفؤهؤذيةكاىً, كة دةبيةٍؤي ئةوةي دةزكسدةكا

ٌ ٍةبَيت.  ديازيلساويي ثوةدازيا
ةَهطوَيصزاو(, وغةي فسَيصيي و وغةي ئاَهؤش   ٍ ةَهطوَيصزاو, دازَيرزاوو )هَيلدزاوي  ٍ وغةي مؤِزفؤهؤذيي هَيلدزاو,

ٌ بؤ منوىة, هةىاوةوةي وغة هةيةكحيادةكسيَيةوة. ٍةزضةىدة دةزكسدةي وغةي مؤِزفؤهؤذييؼ و ةية, )ا( ديازيلسد اتاي طػتييٍ 
ٌ, بةآلو /ة/ ي /كوزدة, 1_مؤِزفؤهؤذية هَيلدزاوةكاىدا دةكسَيت: مؤِزفيَني /ة / ي وغةكاىي /ثريةمَيسد, ىاىةقةيطيي/ بؤ ديازيلسد

ديازيلسدٌ دزوضتلساوة. خؤ  ي/ خطتيةثاَهي_خةضتة/ وغةدزوضتلةزة. وغةي فسَيصيي /مصطةوتي طةوزة, غةقامي ضامل/ بة /
ٌ/ دا, /بةٌ/ و /قةشواٌ/ وغةي /داز/  ةز ئامادةية.   هة /دازةبةٌ/ و /دازقةشوا ٌ/ يػداٍ  ديازيلسدىةكة هة /غةقاو ضامل/ و /دازقةشوا

(. )ب( ’/كوزدة/, /خةضتة/’)/ وغةدزوضتلةز بَيت بة ديازيلسدىي كةمرتةوة 2_ديازيدةكةٌ. دةبَيت مؤِزفَيني /ة
ديازيلساوي بةو واتايةوة ٍةية, كة بؤ منوىة _ئةواىةيػدا, ٍةز وغةيةكياٌ وةن طػتَيم هة دةزةوة واتاي طػتييهةطةأل

 /ٌ ٌ/ ي جياكساوة هة دازةكاىي تس ديازيلساوتسة هة وغة بيةِزةتيةكةي /داز/, كة واتايةكي تةواو طػتيي  ~/دازةبة /دازقةشوا
/دازقةشواٌ/ )ضةغيَيلي جياكساوةي( /داز/  ~ز/ )ٍةمو ضةغيةكاىي داز( و /دازةبةٌ/ ٍةية. ٍؤي ئةمة هةودا دةبييسَيتةوة, كة /دا

 دةزدةبِسَيت.  
ٌ/ ي ضةز دةزةكييدا قطة هة دزةخيت قةشوٌا دةكسَيت, ىةن هة دازةكةي. هة _ضةزي واتايي ئةو وغاىة ئاغلساية. هة /دازةبة

ةمو كةضَيم وةن ديازيلةز /دازقةشواٌ/ دا قطة هة دازي قةشواٌ دةكسَيت و هة  /ثريةمَيس/ يػدا هة /مَيسد/. دةبَيت /بةٌ/ ئةمِسؤ بؤٍ 
ٌ/ و  ٌ, ثيري/ بؤيٌا ديازيلةزٌ و /داز/ و /مَيسد/ يؼ ديازيلساوٌ. هَيلؤَهةز وةٍايدةبييَيت, كة هة /دازةبة ىةبييسَيت, بةآلو /قةشوا

يلساوةكةية, واتة هةِزَيي /ة/ ةوة ديازيلةز ديازيلساو ديازيدةكات و /ثريةمَيسد/ دا, ضةطنيَييت /ة/ مؤِزفَيني ىيػاىةكسدىي دياز
 )ٌ ٌ/ دا غازاوةيةو دوو واتايية: )دزةخيت قةشوا ٌ >بةو /ة/ ية ىيػاىةيدةكات. ديازيلسدىةكة هة /دازقةشوا ئةو دازقةشواىةيا

ةبةٌ/ يؼ بةهَيلطينبوةكةياىةو . /داز<كوزضيةكة هة دازقةشواٌ دزوضتلساوة.>و )تةختةي دازي قةشواٌ(  <وغليلسدووة.
( ةوة  .xiغَيوةي وغةي بيةِزةتيي وةزطستووة بةواتاي )دزةخيت قةشوٌا

دةزةكيةكةي /دازةواٌ/ دا بؤ كةضَيلة, بةآلو بةٍؤي ثاغطسةكةيةوة, _هةطةألئةوةيػدا, كة ىاوهَيياىةكة هة وغة ٍةَهطوَيصزاوة ضةز
ٌ كة ديازيلسدىة مؤِزفؤهؤذيةكةية, ضةغين كةضةكةي د ٌ/ دا خاوةٌ ثيػةكة يا يازيلسدووة. هة /باخةواٌ/, /غاخةواٌ/ و /مةهةوا

ٌ/ ثةزاديطنايةكي باؽ دزوضتدةكات و ئةمةيؼ _ذةشوئازةشوي )ٍيوايةت( ي كةضةكةي دةضتييػاىلسدووة. ثاغطسي / ةوا
ت و ديازيلسدىةكة ىاوةكيي ديازيلسدىةكة بةٍَيصدةكات.  ٍةزوةٍا هة ٍةبوىي ثةزِاديطناي بياغةدا ضةزي واتايي ديازدةبَي

ةو جؤزةكاىي   ٍ ةو كةضةكٌا و  ٍ ً, هةطةألئةوةيػدا  دةبَيت. /ضاوبةَهةن/, /ضاوِزةؽ/ و /ضاوغيني/ ضةزدةزةكيني و بؤ كةض
 ضاويؼ هةيةكحياكساوىةتةوةو ديازيلساوٌ. 

ضيي/ ضةزكؤتايية )قطة هة ماضيي ضةزي وغةي هَيلدزاوي ضتاىداز هة بازي ئاضاييدا هة كؤتاييداية. وغة هَيلدزاوةكةي /مازما
(!(. 16ضوو( دةكسَيت. وغةي /ماز/ ىاوَيلةو ىاوي /ماضيي/ ديازيلسدووةو /مازماضيي/ يؼ ىاوة طػتيةكةية )بِسواىة )_هةماز

ةو )ديازي لساو( ئةطةز ديازكساو هةضةزةتادا بَيت, ئةوا ثَيويطتة ىاوي دوٍةو/ىاوي كؤتايي هةِزَيي /ة/ ي ديازيلسدىةوة ىاوي يةَك
ديازيبلات, كة هةدواوةيةتي )/ىاىةقةيطيي/(. ئةو ىاوة هَيلدزاوةي /ىاىةقةيطيي/ ثَيضةواىةي /ثريةمَيسد/ ة, كة ضةزة واتاييةكةي 
هة كؤتاييدايةو ضةزة ِزَيصماىيةكةييػي هةضةزةتاداية. ئاوةَهياوةكةي ضةزةتا مؤِزفَيني ديازيلسدىي /ة/ ي هةطةأل خؤيدا ٍَيياوةو 

ضةزةتاييةكة هة ثَيِسةوي _ة /مَيسد/ ي ديازيلسدووة, كة هة دواوةيةتي. دةزكةوتين مؤِزفَيني /ة/ بةثَيي مةزجي ضةزهةِزَييةو
 (!(.22مؤِزفؤهؤذيي وغةي هَيلدزاوداية )بِسواىة منوىةكاىي )

و كة هةطةأل ئةو منوىةكاٌ ئةوةيٌا ئاغلساكسد, كة ثَيلَاتةي مؤِزفؤهؤذيي غَيوةي كازطةيةكةو بؤ وغةدزوضتلسدىة, بةآل
ٌ _دزوضتلسدىةيػدا بياغةي هَيلدزاوةكٌا بةو جؤزة ديازيدةكسَيت, كة دةزكسدةكة واتاي طػتيي جياكساوة يا

ٌ/ و _طػتيي ديازيلساوي ٍةبَيت: /مازماضيي/ جؤزَيلة هة ماضيي, /دازقةشواٌ/ جؤزَيلة هة داز,  /ىاىةقةيطيي/ جؤزَيلة هة /ىا
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سد. ئاغلساية, كة تةىَا دوو وغة مؤِزفؤهؤذيةكةي دوايياٌ  مؤِزفَيني ديازيلسدىي /ة/ ياٌ تَيداية. /ثريةمَيسد/ يؼ جؤزَيلة هة مَي
 ٌ بة واتايةكي تس دزوضتة مؤِزفؤهؤذيةكٌا بةزثسضيازي دزوضتلسدىً )خطتيةتةكيةن( و جَيلةوتةي ضةزي وغةكة هة كؤتايي يا

ي/ خطتيةثاأل هة مؤِزفؤهؤذييدا بؤ _ثَيضةواىةوة, مؤِزفيَني / ضةزةتادا بِسياز هةضةز ٍاًت و دةزكةوتين /ة/ دةدات. بة
 دزوضتلسدىي وغةو ديازيلسدىة /مصطةوتي طةوزة/ )مصطةوتي ضةزةكيي غاز( ة.

وغةي هَيلدزاو دزوضتةيةكي تةكيةكخساوي بةبَي مؤِزفَيني شيادة ٍةيةو ضةزي وغةكةيؼ ٍةز هة كؤتاييداية )/مازماضيي/, 
( دةكةوَيتة ضةزةتاي وغةي ’/ثيري/’)(. كاتَيم ضةزي واتايي )ىاو( ياٌ ئاوةَهياو ’ت/, /خوَيينر//ضةزطةوزة/, /دةضتلةو

هَيلدزاوةوة, ثيويطتة مؤِزفَيني /ة/, وةن  جؤزَيم هةو ذوكنلةزةي هةالي زِاضتةوة بؤ ضةث ذوكندةكات,  وةن ىيػاىةدةزي 
ٌ ضةطنيَيتة مؤِزفؤهؤذيةكاىي وغة   هَيلدزاوةكةوة.ديازيلساوةكة بَيتةىَيوا

 ٌ = ىاو, ئا = ئاوةَهياو,
 (: جَيلةوتةي ضةزو دةزكةوتين مؤِزفَيني /ة/2خػتةي )

 ديازيلساو _,              = ديازيلةز  2ٌ_1/مازماضيي/      ٌ ( أ)

 ديازيلةز _ئا               = ديازيلساو  _ 2/ضاوغيني/       ٌ ( ب)
 ديازيلةز _ديازيلساو =            1ٌ _ة_ 2/ىاىةقةيطيي/    ٌ ( ت)
 ديازيلساو _= ديازيلةز              2ٌ_ة_/ثريةمَيسد/       ئا     

           
ٌ واتاييةوة ضةز كؤتايية. ئةطةز ضةزي واتايي يٌا ضةزي ِزَيصماىيي  هةثَيػةوةي _ئةجناو:  وغةي هَيلدزاو بةضةزي ِزَيصماىيي يا

ٌ هةِزَيي مؤِزفَيني /ة/ ي ديازيلسدىةوة ىيػاىبدزَيت.ضةزةتايي(, ئةوا _هَيلدزاوةكةدا بَيت )ضةز  دةبَيت ديازيلسد
 

ٌ( هةىاو فةزٍةىطدا هةطةأل دةزواشةي شاىيازيةكاىياىدا بة ئاوةَهفسَيصكسدٌ و هَيلداىةوةي واتايي وغة : هَيناكٌا )وغةكا
ياو, ئاوةَهلسداز(, جؤزي دةزبسِيين بة تؤمازكساوٌ. دةزواشةكة بسيتيية هة ثؤهةزِةطةشي وغةكة )ىاو, ىاوي كسدازيي, ئاوةَه

ٍاوواتاكاىي, دذواتاواتاكاىي و وغةهَيلدزاوةكاىي. بؤ ِزوىلسدىةوةي  دةىط/بة فؤىةيتيليي, واتاكاىي بة منوىةوة هة ِزضتةدا, 
طتيةثاأل و فسَيصي واتاي ٍةز وغةيةن ٍاوواتاكاىي دةٍَييسيَيةوةو ئاوةَهفسَيصيؼ. ئاوةهَفسَيصةكاٌ ياٌ فسَيصي تةواوٌ )فسَيصي خ

ةز يةكةيٌا هةطةأل تايبةمتةىدية واتاييةكاىي ثؤهةكاىي وغة مؤِزفؤهؤذيةكاىدا  ديازيلةز( يٌا ِزضتةي تةواو. ثَيويطتة ضةغينٍ 
ٌ )بِسواىة منوىةكاىي خوازتسو واتاكاىياٌ!(. بؤ ئةو بةضتة بة  xiiبطوجنَيت و ثةيلاَهي بَيت ثؤهَييبوىي ىاوة هَيلدزاوةكا

 كةيً:دةضتجَيدة
هَيلدزاوي ئاضايي جومطةيةكطٌا بةبَي جومطةي شيادةي /ة/   بةضةزي واتايي ىاوةكييةوة )جياكساوةي طػتيي( بةفسَيصي  _1

 (!(.2( دةكسَيت بة ئاوةَهفسَيصو واتاكةي هَيلدةدزَيتةوة )بِسواىة خػتةي )’ىاىي جؤ’)خطتيةثاَهي ئاضايي 
 يةضةزي ىاوةكيي بياغةي هَيلداىةوةي واتاي _16
 ضوو )ضةغيَيم هة ماضيي((_/مازماضيي/ )ماضيي هةماز    
 /طوآلَهةضوزة/ ))طوآلَهةي ضووز: ضةغيَيلي جياكساوة هة طوآلَهة(   , <كةوماز>ماز/ _/كةو     
 
كؤتايي بة ضةزي واتايي دةزةكييةوة )ديازيلساوي طػتيي هة ضةغين _ا( وغةي هَيلدزاوي جومطة ىايةكطاىي ضةز_1

 بة ِزضتةي ضةزجَيياويي واتاي هَيلدةدزَيتةوة.جياكساوة(, 
 ضةزي دةزةكيي ضةزجَيياوةكةية/ بياغةي هَيلداىةوةي واتايية: 

ٌ غييية(, /تةختةِزةؽ/, /ضاوباغقاأل/, ثياوكوذ/ _17  /ضاوغيني/  )ئةو مسؤظاىةي, ضاويا
ٌ كاَهة(,          /قركال/ )ئةو مسؤظاىةي, قريا

 بة ضةزي واتايي دةزةكيي و ىاوةكيييةوة: ب( وغةي هَيلدزاوي تَيلةأل_1 
 كؤتايية( _/ )ئةو مسؤظاىةي, كة ضةزكسدةٌ/دةضتةآلتدازٌ: ٍَيص1دةزةكيي: /ضةزطةوزة_ضةز _18
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 ضةزةتايية: ضةزي  طةوزة( _/ )ٍَيص2ىاوةكيي: /ضةزطةوزة_ضةز _19
 ىاوي هَيلدزاوي ئاضايي تاقاىةو ىاتاقاىة _2
 تاقاىة/داىطقة: _ا

 جَيياويي هَيلدةدزَيتةوة, كة ضةزي ِزضتةكةي فسَيصَيلي ديازيلةزي ىةىاضساويية. _دةزةكيي: بة ِزضتةيةكي ضةز_ضةز
ً, بةآلو *ىاوغاخاىي  _21 ٌ/ ىاوي داىطقةي تايبةتيي غوَيً: )غوَييَيم, هةىاو غاخاىدا( : ىاوغاخاىي ثَييحوَي /ىاوغاخا

 شةزدياوا. 
جَيياويي هَيلدةدزَيتةوة, كة ضةزي _غويًَ و طػتيي: غوَييَيم, كة بة ِزضتةيةكي ضةز تاقاىةيي تايبةتيي_ب( ىاوي ىا_

 ِزضتةكةي فسَيصَيلي ديازيلةزي ىةىاضساويية. 
 /ضوازبا / : ىاوي غوَيً )طةِزةكَيم, كةىاوي ضوازباخة(: )طةِزةكي( ضوازباخي ضوَيناىيي/كوزضاٌ/ضية. _21

ي : )جادةيةن, كة ىاوي ضةزغةقامة(: ضةزغةقامي غازي ضوَيناىيي,  بؤ منوىة, طػتي_/ضةزغةقاو/: ىاوي تايبةتيي غوَيً
 دةغَيت هة غازَيم ياٌ غازؤضلةيةكي تسيؼ ٍةبَيت.

 /ضةزقةبساٌ/ )غوَييَيم, كة الغةي مسؤظي هَيدةىَيرزَيت/هَيدةكسَيت بةذَيس خاكةوة(  
ٌ بة جومطةي  /ة/ ةوة _2  وغةي هَيلدزاوي ىايةكطا
ةية, جياكساوةي ديازيلساوةو طػتيية. وغةي  _2 هَيلدزاو بة ئاوةَهياوي ضةزةتايي ياٌ كؤتاييةوة, كة ضةزي واتايي ىاوةكييٍ 

ٌ هَيلسدووة, بؤية بة فسَيصي خطتيةثاَهي ئاضايي دةكسَيت بة ئاوةَهفسَيص:  هَيلدةزي /ة/ هَيلدزاوةكةي وةن هَيلدزاوي جومطةيةكطا
تةمةىدازي غوىةكسدوو/*ئةو كضاىةي, كة تةمةىدازٌ و غوياىيةكسدوة(, *)كضي/كضاىي  ا( /قةيسةكض/ )كضي قةيسة/كضي_22

 )ئةو كضاىةي, كة قةيسةٌ( ’كضي قةيسة’تةمةىدازي غوىةكسدوو(, بةآلو 
 /غؤخةذٌ/ )ذىي غؤ (,         
 /ثريةمَيسد/ )مَيسدي ثيري/)ثياوي/ثياواىي ثيري(/)*ئةو ثياواىةي, كة ثيريٌ(,         
 /طوَهةبا / )طوَهي ىاوبا : ضةغيَيلي جياكساوة هة طوَل(, *)ضةغيَيلي ديازيلساو هة طوَهي ىاو با (        
 ب( /قةل/ طػتيية: /قةهةِزةؽ/ )قةهي ِزةؽ( قةهَيلي ِزةؽ هةىاو قةهةكاىداية. _22

 ةكة )تةواو ديازيلساوة: ئةو قةهةياٌ, كة ِزةغةو دةيياضيني/بيييناٌ(_قةهةِزةؽ        
/قوهةِزةؽ/ )قوهي ِزةؽ( : مسؤظي شؤز ثَيطرِتةؽ هةىاو مسؤظة ثَيطرِتةغةكاىدا( )بِسواىة   ~/قول/ )ِزةغجَيطت( طػتيية. 

ٌ )جياكساوةي ديازيلساو/ىاضساو )ئةو قوالىةي, كة ثَيطرِتةغً((._قوهةِزةؽ  ةكا
 ةغةكاىدا: قةهةباضلةكة ٍةَهفِسي(. /قةهةباضلة/ طػتييةكي ديازيلساوةو تايبةتيية )جؤزَيلة هة قةل هةىاو قةهةِز

 
ٌ وغةي هَيلدزاوو  وغةي خطتيةثاَهيي:  وغةي هَيلدزاوي خساوةتةكيةن: ئةو وغاىة تةىَاو بةبَي الطس هة خودي وغةكا

ٌ )بِسواىة ) ٌ و ديازيلسد  (!(. 16دزوضتلساوٌ. وغةي هَيلدزاو بؤ ىاوىاىي كةع جؤزَيلي بيةِزةتيية هة وغةدزوضتلسد
 )ىاوي ئافسةت(,   <طوَهجةضةٌ>ثةضةىد/ _/طوأل _23
 

ٍةسضةىذة دةسنشدةي وػةدسوطتهشاوة مؤسِفؤيؤريةناٌ واتاي طؼتيياٌ ٍةية, بةآلو  طةطنيَيتةناىياٌ يةىاو دسوطتة 
وػةي  مؤسِفؤيؤريةنةدا جؤسيَو ية دياسيهشدىياٌ )جيانشدىةوة, ثيَياطاىذٌ و ىيؼاىذاٌ( تيَذاية. ئةماىةيؽ ية وػةناىذا دةبييشيًَ.

(. 16ماس/ يؽ جؤسيَهة ية ماس )_/ماسماطيي/, بؤ منوىة, ييَهذساويَهي جومطة يةنظاىي تةنيةندشاوةو جؤسيَهة ية ماطيي و /نةو
(. دياسيهشاوي ئةمياٌ ثةيوةىذيي بة ثيَهَاتوي طييتانظييةوة ٍةية, نة 31دياسيهشدىةنة ية وػة فشيَضيةناىذا صستشو ئاػهشاتشة )

ياٌ دياسيهشاوي تةواو بً. دةتواىشيَت ئةو سِاطتيية بؤ دةطتييؼاىهشدٌ و جيانشدىةوةي وػة فشيَضيةناٌ, واتة بؤ دةبيَت دياسيهشاو 
طةملاىذىياٌ, طوديًيَببييشيَت.  بةو جؤسة, وػةي ييَهذساو بؤ دسوطتهشدىي ٍيَنايةو بؤ ٍيَنابؤداىشاوةنة )ئامارةبةىذ( ىاوي طؼتيي 
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ةدا ئاوةيَياو, سِةطي نشداس ياٌ قةدةنةي ية نؤتايي وػةنةداية. سِةطي نشداس مؤسِفيَني ية دسوطتذةنات. يةٍةىذيَو يةو وػاى
 (.23( ياٌ يةطةسةتاداية )22ضووة. ئاوةيَياوةنة ياٌ ية نؤتاييذاية )_وػة
 ,<ثياونور>نوؾ/ _, /ثياو<ضاوباػكاأل>باػكاأل/ _, /ضاو<تةختةسِةؾ>سِةؾ/ _/تةختة _23
 

/   دسوطتذةنشيًَ. ئةو وػاىة _ة_ي طةسىاوةنيي جومطةىايةنظاٌ  بة مؤسِفيَني دياسيهشدىي ئاوةيَياويي /ٍةىذيَو وػةي ييَهذساو
 ( يةطةأل يةنرتيذا بةسوسدبهة!(. 23( و )22بة ئاوةيَياو دةطتجيَذةنةٌ و دسوطتةي ىاوةوةي وػةناىي )

 /ىاىة قةيظيي/, /بةسدةثيَ/, _24
 

ً.  ’مؤسِفيَني دياسيهشدىي دوثاتهشدىةوة’ٍةىذيَو وػةي ييَهذساوي طةسىاوةنيي جومطةيةنظاىي دييهة بة  ي /ة/ دسوطتذةنشيَ
دةىط/ دوباسةبوىةوةي بياغةنة )/دةىط/ ي طةسةتا( ىيؼاىذةدات و ئةويؽ ئةو دياسيذةنات. /ة/ يؽ وةى _ة_وػةي /دةىط

يهاوة. ئةو دوباسةنشدىةوة مؤسِفؤيؤرية يةطةأل دوثاتهشدىةوة ية طييتانظذا ىيؼاىة بة وػةنةي طةسةتاي ييَهذساوةنةوة 
بةساوسدبهة, نة بؤ صؤسيي و نةميني! بياغة يةو وػاىذا وػةي طةسةتايةو دو بؤضووٌ بؤ دسوطتهشدىي وػة ييَهذساوةنة ٍةٌ )ا( 

ت ياطاي دسوطتهشدىي )ب( دسوطت /دةىطةدةىط/. بؤية دةبيَ <دةىط _ة_/دةىطةدةىط/ ياٌ )ب( /دةىط <دةىطة _ة_دةىط
 بيَت, ضوىهوو وػةيةني طةسبةخؤي */دةىطة/ بوىي ىيية, تاوةنو ضاوةسِيَي ياطاي دسوطتهشدىي )ا( يةئاسادا بيَت. 

خؽ/ _ة_, /خؼة<خوستةخوست>خوست/ _ة_, /خوستة<بؤيَةبؤأل>بؤأل/ _ة_, /بؤيَة<دةىطةدةىط>دةىط/ _ة_/دةىط _25
 .<خؼةخؽ>

ضيي بةو مؤسِفيَناىة ية ثيَهَاتةي مؤسِفؤيؤرييذا دسوطتذةنشيًَ, نة ية ي وػةي فشيَضيي: يَهؤيَةس وةٍايذادةىيَت, نة وػةي فشيَ
ي/ _طييتانظذا فشيَضياٌ ثيَبةسٍةمذةٍيَيشيًَ. ئةواىة بشيتيني ية طيَ مؤسِفيَني طةسةنيي و بشيتيني ية   مؤسِفيَنةناىي  /

 ( يةطةأل فشيَضةناىي بةسامبةسياىذا بةساوسدبهةٌ!(.26هشدٌ )خظتيةثاأل, /و/ ي بةطتيةوةو /ة/ ي دياسي
ٍةتا رماسةي ثةسِاديطنا بةسصو بةسصتش ببيَتةوة, دياسيهشاوييؽ صؤستشو صؤستش دةبيَت. ئةمة ية فشيَضةناىذاو بةتايبةتيي ية فشيَضي 

ت, د( _26ث( دا نةمرتييية. )_26ية ) ب( دا نةمرتةو_26ا( دا ٍةية, ية )_26خظتيةثايَييذا بةديذةنشيَت. ئةو ذايةتة ية )
ا( يةطةأل ئةواىةي فشيَضةناىي _26دياسيهشاويي ية ٍةموياٌ نةمرتة, واتا ية ٍةموياٌ ىادياستشة. ييَهذاىةوةي واتايي وػةناىي )

ٌ ٍةية!  خظتيةثاأل بةسواوسدبهة, نة واتاي طؼتييا
 ةميَشد/ )ػةقاميَو, ىاوي ثريةميَشدة(, ا( /ػةقامي طامل/ )ػةقاميَو, نة ىاوي طاملة(, /ػةقامي ثري_26
 /ػةقامي ىاييي/ )ػةقاميَو, نة ىاوي ىاييية(, /خاىةقاي مةذويي/ )خاىةقايةى, نة ىاوي مةذويية(,    

 ب( /طويَةطةمن/ )طويَي طةمن(, /طويَةجؤ/ )طويَي جؤ(._ 
 ىاوي طؤيزةية(,ث( /مضطةوتي طةوسة/ )مضطةوتي طةسةنيي ٍػاس(, /ػاخي طؤيزة/ )ػاخيَو, نة _ 

 /ثةدمةي خامن/ )ىاوي طويَيَو(,        
 ت( /نوسة ثاػا/ )نوسِي ثاػا )ي ىاطشاو((, /طةيهةتووس/ )طةيهي تووس(,_ 
 د( /دةموضاو/ )سِوو(, /طةسوثيَ/ )ثاضة(,_ 

منوىة, ىاوي /ػةقامي  داىظكةيي و ىاداىظكةيي وػةي فشيَضيي: ٍةس ػةقاميَو ية ٍةسض ػاسيَهي نوسدطتاىذا ٍةبيَت, دةػيَت, بؤ
طامل/ ي ييَبيشيَت, بؤية ئةو ىاوة داىظكة ىيية. ئةو باسة بؤ /خاىةقاي مةذويي/ و /مضطةوتي مةذويي/ و /ضوسسِياىي خاىيي/ يؽ 

شد/, /ىاييي/, /مةذويي/ و /خاىيي/ ) ا( ئةوةياٌ مظؤطةسنشدووة, نة _26ٍةماٌ ضؼتة. ثةطيهةسة ىاطشاوةناىي /طامل/, /ثريةميَ
( بةطؼتيي واتاي ييَهذةسةوةيياٌ 26ناٌ ئةطةسي ضةىذيني باسةنشدىةوةياٌ ٍةبيَت و بةو ثيَيةيؽ داىظكة ىةبً. منوىةناىي )ىاوة
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ىيية, بةيَهو ىاوي ئاطايي ية ضةػين وػةي بيةسِةتيني. يةبةسئةمةية, نة /ػاخي طويَزة/ )ىاوي ػاخيَو( ة, ىةى *ػاخيَو, نة ٍي 
زةية. ئةو ىاواىة داىظكةٌ, ضوىهوو تةىَا ػاخيَو ىاوي طويَزةي ييَذةىشيَت و تةىَا طويَيَهيؽ ىاوي طويزةية/ػاخيَو, نة ىاوي طؤي

ثةدمةي خامني ثيَذةدسيَت. بةو جؤسة, دةػيَت ضةػين ثةطيهةسةناٌ و وةطفهةسةناٌ ية ثةيوةىذيياىذا بة ثةطيهشاوو 
ٌ ية سِيَزةو ثًةي دياسيهشاويي وػة  ييَهذساوةناىذا ٍةبيَت. وةطفهشاوةناىياىةوة سِؤيَيا

دا, بةسص وةطفي ػاخ   ’ػاخي بةسص’وةطفهشاوو وةطفهةس: ية فشيَضي ئاوةيَياوييذا, بؤ منوىة, ثةطيهةسو ثةطيهشاو ٍةية. ية فشيَضي 
يؼذا ئاصا وةطفي ثياو. ية وػةي ييَهذساودا ئاوةيَياوةناٌ ئةو طؤنشدىةياٌ ىيية )/ضاوػيني/  ’ثياوي ئاصا’دةنات و ية 

دةسةنيي و واتاي ىاييَهذةسةوةيي ٍةية(. ئةوةتا /طةسطةوسة/ واتاي )طةسؤى( ي ٍةية, _)ئةػكةس/نةطي ضاوػيني: وػةي  طةس
 ىةى نةطيَهي نة طةسي طةوسة بيَت. /مضطةوتي طةوسة/ )مضطةوتي طةسةنيي ػاسة(, ىةى )طةوسةتشيني مضطةوت(.

و بؤطةسِاوةناٌ سِيَطة بةبةسٍةمَيَياىي فشيَضة يةىاويةنؼاوةناىذا دةدةٌ  ضؤٌ و بؤضيي وػةي فشيَضيي وػةية؟ فشيَضة خاوةىذاسيي
.  يةبةسئةوةي وػة فشيَضيةناٌ ٍةماٌ ’دةطهةناىي دةسطانة’  ~ ’دةطهي دةسطانة’و   ’ثةدمةنةي خامن’ ~ ’ثةدمةي خامن’)

وةى ىاوة تايبةتيةناٌ )/طًيَناىيي, دوٍؤى/( دسوطتةياٌ ٍةية, ئةو ضةػية دسوطتة ئايَؤصاىةياٌ ٍةية. /ػةقامي طامل/, بؤ منوىة, 
و نةطيةناٌ )/ػريواٌ/ و /ىةطشيني/(, يةطةأل واتا طؼتيةنةياىذا, جؤسيَو يةدياسيهشاويياٌ ٍةية. ٍةسوةى ضؤٌ سِيَطة بة 

يؽ ثةطةىذ ىيني و ئةمةيؽ  ’*خاىةقاي مةذويةنة’و  ’*ػةقامي طاملةنة’ىادسيَت,  ’*طًيَناىيةنة’و  ’*ػريواىةنة’
وةى فشيَضي جيا ية  ’خاىةقانةي مةذويي ’و  ’ػةقامةنةي طامل’ٍاوبةػيي ٍةسدونياٌ وةى وػة دةسدةخات. يةطةأل ئةوةيؼذا 

)طوأل( ىائاطايية. ئةو جياواصيةي سِيَطةثيَذاٌ و سِيَطةثيَيةداٌ ية دةسبشِيين وػة  ’*ثةدمةنةي خامن’وػةناىياٌ ئاطايني, بةآلو 
دياسيهةسيَهي ىاطشاويي و ىةىاطشاويةوة ثةيوةىذيي بة باسي سِيَزةيي واتاي ييَهذةسةوةيي و ىاييَهذةسةوةيي  فشيَضيةناىذا وةى فشيَض بة

ضيي /دةموضاو/ و /طةسوثيَ/ يؽ سِيَطة بة دياسيهةسي ىاوةوة ىادةٌ  ضيةناىةوة ٍةية.  وػةي فشيَ ضةػيةناىي ىاوو وػة فشيَ
ضيي و <دةمةنةي و ضاوةناىي طةوسةٌ>يَضي (, ػيَوةي فش’طةسيَو و ثيَ’*, ’دةمةنةو ضاو’)* . ية منوىةناىي وػة فشيَ

 فشيَضةناىي بةسامبةسياىذا, يةسِوي واتاوة ٍاوواتا ياٌ يةنظاٌ ىيني :
: وػةي ئايَؤص دوو ضةػين ٍةية: )ا( ضةػين يةنَةمي ييَهذساوي ئايَؤص ىاوي تايبةتيية بة مؤسِفيَني دياسيهةسةوة وػةي ئايَؤص

( و ثةيوةطت بة ئامارةبةىذةناىياىةوة ىاطشاوو دياسيهشاوة. ثًةداسيي دياسيهشاويياٌ بةطرتاوة ’نة/, /خاىةطوتاوةنة/طشدةبشِاوة’)/
بة داىظكةيي و ىاداىظكةيياىةوة. )ب( ئةو ضةػية وػاىةياٌ ىاوي نشداسيني و بةصؤسيي ثيَؼياويَهي طةسبةخؤو ثاػطشيَهي 

ٌ تيَذاية. ئةماىة منوىةي منوىةيي ئةدطاسي داسِيَزةسيي نشمادميي ىاوةسِاطنت, بؤية دياسيهشدىي وةطتاويي و ئاسِاطتةي جويَةيا
ويَيةيني. بةسامبةس بة وػة فشيَضيةناٌ, ئةو وػة ئايَؤصاىةي ية طييتانظةوة ٍاتوىةتةوةىاو فةسٍةىط و بووٌ بة وػةي طةسبةخؤي 

ية وػاىةياٌ يةسِوي دياسيهشاوييةوة يةىيَواٌ وػة مؤسِفؤيؤرييةناىي (. ئةو ضةػ27)ييَهظيَني( فةسٍةىطيي,  صؤستش سِوىيياٌ تيَذاية )
 تشو ثيَهَاتوة طييتانظيةناىذاٌ. 

 ,<دةطت بةطةسدا طشتً>طشتً/ _دا_طةس_بة_/دةطت _27
 ,<داىبةخؤدا طشتً>طشتً/ _دا_خؤ_بة_/داٌ       
 .<يةٍيًَهةضوىةوة>ضوىةوة/ _ٍيًَهة_/ية       

 
فةسٍةىطذا ىيني و ئاخيَوةس ىاويَهياٌ يةىاو مؤديًَي سِيَضماىي نوسدييذا ية بةػي نؤتايي مؤسِفؤيؤرييذا  ئةو ىاوة نشداسياىةي, ية

ب(. يةبةسئةوةي فؤسِمةنة ثيَهَيَيشاويَهي _28بؤثيَهذةٍيَييَت, ٍةس واتاي طؼتيياٌ ٍةيةو وةى ىاوةناىي تش دياسييةنشاوٌ )
 .xiiiػاساوةية, دياسييةنشاويةنةي  صؤسة

 ,<نشاىةوة>بهةسىادياس: /نشاىةوة/  ~ <نشدٌ>ةسدياس: /نشدٌ/ ا( به_28
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 ,<طرياٌ>/طرياٌ/  ~ <طشتً>/طشتً/        
 ,<خوساٌ>بهةسىادياس: **/خوساٌ/  ~ <خواسدٌ>ب( بهةسدياس: /خواسدٌ/ _ 

 ٍةمو طيَوةنة خوسا. ~ةنةي خوساد.  _ئةو ٍةمو  طيَو                    
 

ماٌ صاىيبيَت, نة وػة مؤسِفؤيؤريةناٌ ٍةمبةس بة وػة بيةسِةتيةناٌ/ىامؤسِفؤيؤريةناٌ جؤسيَو ية ية ئةدمامذا دةبيَت بةوة
 دياسيهشاويياٌ ٍةيةو نة وػةي مؤسِفؤيؤريي ئايَؤصيؽ صؤستشيني دياسيهشاويي ىيؼاىذةدات.

 
ضي خظتيةثايَي ئاطايي ييَهذةدسيَيةوةو  : وػةي ٍةيَطويَضساو بة الطش )ثيَؼطشو ثاػطش( دسوطتذةنشيًَ و بة فشيَوػةي ٍةيَطويَضساو

ٌ ٍةية.  بةصؤسيي  واتاي طؼتييا
 ضؼت و ػوييَن بًَيذ(, ~ذايَةتي بًَيذبووٌ  ~بةسصايي )بًَيذ: بًَيذيي  ~بةسصيَتيي  ~/بةسص/ : بةسصيي  _29

 ~ذايَةتي نوسدبووٌ  ~نوسدايةتيي )خةيَهي نوسد: نةغ و ضؼت بة تايبةمتةىذيي نوسدييةوة  ~نوسديَتيي  ~/نوسد/: نوسديي 
 ضاالنيي نوسديَتيي(, 

 ييَظةىذساوة(, _/نورساو/ )مشؤظي طياٌ
 /خوساو/ )خؤساى و خواسدىي جوييذساوو قوتذساو(, 

 /طوتيَيذساو/ )مشؤظ وضؼيت ئاطشتيَبةسدساو(.
ٌ سِةفتاسدةنات(,_)سِةفتاسي ية رٌ <رىاىيي>اىيي/ _/رٌ _31  ضووي ثياو( )مشؤظي وةى ر

 )سِةفتاسو ضؼت ية ضةػين ئةوةي ثياو(. <ثياواىة>اىة/ _/ثياو     
 ٍةيَطواطنت بة ثاػطشةناىي /ة/:

ة دسوطتهشدىي وػةي ىويَذا دةنشيَت. بةثيَي طشمياىةنةي طةسةتا, ثيَوارؤي دياسيهشدٌ ية ثيَهَاتةي مؤسِفؤيؤرييذاو بةتايبةتيي ي
ٌ بةيَطةي ئةصموىبةىذيي دييهةٌ بؤي.  ئةو سِوىهشدىةواىةو منوىةناىيا

دسوطتهةسي /ة/ ية ئاويَياو ىاوي تايبةتيي/نةغ دسوطتذةنشيَت, نة ىاوي نةغ/تايبةتيية. يةطةأل ئةوةيؼذا, نة _بة مؤسِفيَني ىاو
ٍةمو ئةواىةيؽ دةطشيَتةوة, نة ئافشةتً و ىاوياٌ /ىاطهة/ ية, بؤية دةسنشدةنة ٍةس /ىاطهة/ ىاوي نةطةو دياسيهشاوة, بةآلو خؤ 

 ( ىاوي ئافشةتً.31.  منوىةناىي )’طؼتيني_ىاوي تايبةتيي’طؼتيية. ئةماىةياٌ 
 ,  )بشِواىة /ىاصداس/, /ىاصةىيني/, /بةىاص/!(.<ىاصة>ة/ _, /ىاص<ىاطهة>ة/  _ا(  /ىاطو_31
 

بةىاو دةنشيَت, ئةو ثيَوارؤية بؤ ىاوييَياىي ضؼتة. بؤ ئةو _ة/ ي نشدٌ_ية مؤسِفؤيؤرييذا بة مؤسِفيَني /ضةػييَو ية دياسيهشدٌ 
ٌ مؤسِفيَنةناىي /ة/’مةبةطتة, بيؼشِواىة   !’ثةيوةىذيي ىيوا

 . <خؼة>ة/ _و /خؽ <طشمة>, /طشمة/ <دسػتة>ة/ _, /دسػت<وسدة>ة/ _ب(  /وسد_31
 

تييؽ بة ٍةماٌ مؤسِفيَه ىاوي تايبةتيي نوستهشاوةو تةواو دسوطتذةنشيَت. /طوية/ تةىَا بؤ ٍةسوةٍا يةىاوي ئاوةيَياويي طؼ
 ئافشةتةو /نوسدة/ بؤ ئافشةت و ثياويؼة.

 ,<طويَة>ة/ _, /طوأل<نوسدة>ة/ _ا( /نوسد_32
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ؽ وةى نةطيَهي ىضدييو (  بؤ ئامارةداىة بة ىاطشاويي نةطةنةي. بةناسٍيَياىي بؤ مشؤظي’/ة/’)مؤسفيَني نوستهشدىةوةي ىاو 
 (.33باووبآلوة )

 )ىةوةي ٍاوسِيَه(. <ىةوةي>/ىةوة/  ~/ػيَشة/ )ػيَشةي نوسِو/بشاو(, /ىةوصاد/  ~/ػيَشصاد/  _33
 

/يَ/ يةطةأل مؤسِفيَنةناىي دياسيهشدىي /ة/ دا تيَهةلَ بةيةنرتيي بهشيًَ. نوستهشدىةوة بة  ~ىانشيَت مؤسِفيَنةناىي باىطهشدىي /ة/ 
ٌ  ~خةجة  ~ضشِيي ئامارةداىة بة ئامارةبةىذ )خةدجية    ئةجيَ خاٌ(.  ~ئةجيَ  ~خةجيَ خاٌ, ئةجة  ~خةجيَ  )خةجة خا

 ( دا دةبييييةوة.34ؽ دةنشيَت. طؤسِيين ىاوي طشوػتيي بؤ ىاوي مشؤظ ية )دياسيهشدٌ بةمؤسِفيَني طفشي
 .<ىةطشيني>/  _,  /ىةطشيني<ضشؤ>/ _/ضشؤ _34
 

مؤسِفيَني ديهةيؽ بؤ دسوطتهشدىي ىاوي نةغ ية ىاوي تش ٍةٌ و ئاػهشاتشٌ )بشِواىة مؤسِفيَنةناىي بضونهشدىةوةو بةساوسدياىبهة 
 .xivيةطةأل ئةو منوىةيةدا!(

 )/ئاطهؤأل خاٌ/(. <ئاطهؤأل> <ؤأل/ _/ئاطو _35
 

ةو واتاي ييَهذةسةوةيي بة  ’ييَهذساوي ٍةيَطويَضساوي طةسدةسنيي’ئةو ضةػية ية وػة وػةي داسِيَزساو )ييَهذساوي ٍةيَطويَضساو(: 
ةتيةناٌ دياسيهشاوي طؼتيية. فشيَضي خظتيةثايَي ئاطاييةوة ٍةية. واتاي وػةناىي وةى وػةي مؤسِفؤيؤريي و ثيَضةواىةي وػة بيةسِ

 ا(. _36ب( و بة ثيَضةواىيؼةوة )_36ئةطةس بياغةنة ىاويَهي نشدةيي بيَت, دةسنشدةنةيؼي نشدةيي/ضاالنياىة دةبيَت )
 )خةيَهي طةسضياس(  <طةسضياسيي>يي/ _ا( /طةسضياس_36

 )ئةدطاسي ػهؤداسيي مشؤظ( <طةسبةسصيي>يي/ _/طةسبةسص      
 )ئةدطاسي ىاسِيَهوثيَهي ية بيريو نشدةوةدا(, <بيَظةسوبةسيي>يي/ _/بيَظةسوبةس      

 )ئةدطاسي ىاتةواويي ضؼت(, <نةمونوستيي>يي/ _/نةمونوست             
 )نشدىي ناسي بةسبووى(. <بةسبونيي>يي/ _ب( /بةسبووى_ 

 
ا( دا بووة بة ىاوي /طةسطةوسة/. _37ة )دةسةنيي /طةسطةوسة/ ي_طؤسٌِ. ئةوةتا ئاوةيَياوي طةس_الطشةناٌ بةصؤسيي ثؤيةسِةطةص

جؤساوجؤسٌ. ضوىهوو /طةسطةوسة/ )طةسؤى: طةوسةي خيَضاٌ, ٍؤصو _وػة داسِيَزساوةناٌ ثةيوةطت بة بياغةناىياىةوة واتا
,  نؤمةيَةنةيةتي و ئةسني بةسِيَوةبشدٌ و ضاوديَشيية(, بؤ منوىة, بياغةنة ىاويَهي نشدةييةو دةسنشدةنةيؼي بة ٍةماٌ ػيَوة

دةسةنييةو  /طةسطةوسةيي/ يؽ )ئةدطاسي طةسؤنيي( ٍةيةو يةىاوةوةيؼيذا جيانشدىةوة ىيية. تةواوي وػة _طةس
 دةسةنيةنة واتاي طؼتيي ٍةية, بةآلو ية نيًََطة واتاييةنةيذا خؤي ية وػةي تشي وةى /طةل, سِةعيةت, .../ جيانشدوةتةوة._طةس

ىاوةنييةو يةىاو خؤيذا _طةس <طةوسة_طةس> ’طةس طةوسة’ة, بةآلو فشيَضي ب( واتاي طؼتيي ٍةي_37ىاوي /طةسطةوسةيي/ )
نةطيَو, نة طةسي طةوسةية ية نةطاىي دييهة جيانشاوةتةوة, نة طةسياٌ طةوسة ىيية(. جيانشدىةوةنة يةىاوةوةي ثيَهَاتوي 

 تةوة. طةوسةيي ية ذايَةتيي /طةس بضونيي/ جيانشاوة_/طةس طةوسةيي/ دا ئاػهشاية )ئةدطاسي طةس
 )طةسؤى: طةوسةي نؤمةأل(,  <طةسطةوسةيي>يي/ _ا( /طةسطةوسة_37

 طةوسة/ )نةطيَو, نة طةسي طةوسةية((,_)/طةس <طةوسةيي_طةس>يي/ _طةوسة_ب( /طةس_ 
 طةوسةيي/ )ذايَةتي طةوسةيي طةس )نةغ((._)/طةس                                                 

 طييتانظذا( دياسيهشدٌ ية 2_2/2
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 ٌ ئةو ييَهؤيَييةوة طيوسداسة سِيَطة تةىَا بة ضةىذ ضةػييَو ية فشيَضةناٌ و مؤسِفيَنة طةسبةخؤو ىاطةسبةخؤناىي بةسٍةمَيَياىيا
دةدات, ػيهشدىةوةو تويَزييةوةياٌ يةطةسبهشيَت. ئةو ضةػياىةياٌ بؤية ٍةيَبزيَشدساوٌ, ضوىهوو منوىةناىياٌ بؤ اليةىي سِيَضماىيي و 

ٌ و ئةمةيؽ بؤ ٍةس ٍةويَيَهي صاىظتيي طةسنةوتوو ثيَويظتة. واتاييةناىي ئة  و ييَهؤيَييةوةية طودماوتشيييا
ٍةسضةىذة بةسصتشيني ثًةي دياسيهشاويي ية طييتانظذاية, يةطةأل ئةوةيؼذا ىادياسيهشاويي ية دياسيهشاوييذا ٍةية. ئةطش وةآلمي 

بيَت, ئةوا ئاػهشاية, نة ناتي تةواوبوىةنةي  <أل تةواودةبيَت.ئةمظا>سِطتةي  <ئةو خاىوةتاٌ نةي تةواودةبيَت؟>ثشطياسي 
دياسييةنشاوة. ثًةي دياسيهشدىةنةي بة صاىياسيي وسدتشي ثةيوةطت بةناتةوة بةسصتشو بةسصتش دةنشيَتةوة, تا بة تةواو تةواو 

ٍتذ. يةمةوة بةوة دةصاىشيَت, نة و ...  <ئةمظاأل ية ٍةفتةي يةنَةمي بةٍاسدا.> ~ <ئةمظاأل ية بةٍاسدا.>دةطات, بؤ منوىة 
ييَهؤيَةس دةتواىيَت و بؤ تةواونشدىي ييَهؤيَييةوةنةيؼي ثيَويظتة يةطةس تويَزييةوةناىي ية بابةتة ٍةيَبزيَشدساوةناىي طييتانظي 

 طتاىذاسدي نوسدييذا بةسدةوامبيَت. 
 
 ( دياسيهشدٌ ية فشيَضدا1_2_2/2
 فشيَضي خظتيةثاأل _1

طةسةتاييةو طةسي فشيَضةنة واتاي طؼتيي  )ئةطةس _ي/ ي خظتيةثايَةوة طةسىاوةنيي طةس_ة مؤسِفيَني /فشيَضي خظتيةثاأل ب
ا(. ثةطيهةسةناٌ )طةمن : جؤ, صطتٌا : ٍاويني, دةسطا, تووس( طةسة _38بؤطةسِاوةيي بيَت( و واتاي ييَهذةسةوةيي ٍةية )

ٌ و واتاي ٍةمبةسيي بة فشيَضةناٌ دةبةخؼً و طؼتيَتيياٌ طيوسداس ىاوةنيةناٌ )/طوأل, دةطو, طةسما, طةسما, نوسِ/( ثةطيذةنة
مةسجيَهي طشىطة ييَشةدا. ئةطةس ثةىظهةس ىاوي نةطيَو ياٌ جيَياويَو بيَت, ئةوا واتاي فشيَضةنة  ’واتاي ييَهذةسةوةيي’دةنةٌ. 

ئةوا ييَهذةسةوةيي خاوةىذاسيي تةواو ىابيَت ث(, بةآلو ئةطةس ىاوي نةغ و جيَياو ىةبيَت, _38ييَهذةسةوةيي خاوةىذاسيي دةبيَت )
( ىيؼاىيذةدةٌ, نة ىاو 39ب(. ٍةسدوو ييَهذاىةوة واتاييةنة بة /ٍي/ خاوةىذاسيي و بؤطةسِاوةيي دةنشيَت. منوىةناىي )_38)

ب, _39اسييةنشاويي )ا( واتاي طؼتييٌا ٍةيةو بةواتاي طؼتييةوة بةناسدةٍيَيشيًَ, بةآلو دةتواىشيًَ بة واتاي دي_39)/نوسِ, نض/ )
 ~ت( بةناسبَيَيشيًَ. داىظكةيي /طةوسةنض/ يةوةداية, نة ثةساديطناي ىيية )*/طةوسةنوسِ/ _39ث( و دياسيهشاويؼةوة )

*/طةوسةثياو/, */طةوسئافشةت/, */طةوسةرٌ/( و ئةمةيؽ دةيهات بة وػةو واتاي ىاييَهذةسةوةيي )قةيشة( ياٌ ييَهذةسةوةيي بة 
ي ئاطايي )نضي ػوىةنشدوي بةتةمةٌ( دةداتيَ. /طةوسةنض/ خاوةىي دياسيهشدىي ىاوةنيية )نضي فشيَضي خظتيةثايَ

و تةواوي دةسنشدةنة وةى ٍيَنا واتاي طؼتيي ٍةية, بةآلو خؤ خؤيؼي ية /نييز/, /نيزؤيَة/ و /نض/ يؽ  xvقةيشة/بةتةمةٌ(
 ياسيذةنات. جيادةناتةوةو يةىاو ئةو نيًََطةواتاييةدا خؤي جيانشدوةتةوةو خؤي د

فشيَض دةياٌ و طةداٌ ثةساديطناي ٍةية, بؤية ٍةميؼة واتاي ييَهذةسةوةيي ٍةيةو ىاوةناىياٌ دياسنشاوٌ )مريَدي ثيري : ثريةميَشد.  
رماسةي ثةساديطناي وػةي ييَهذساو ية ىةبووٌ و داىظكةييةوة دةطتجيَذةنات تا بة صؤستشو صؤستش دةطات. ٍةتا رماسةي 

ىاوةنيي دةضً, بةآلو بؤية _. منوىةناٌ ية طةسxvi<صؤستشدةبيَت>تشص بيَتةوة, دياسيهشاوييؽ صؤستش دةبيَت *ثةساديطنانة بةس
ٌ ٍةية )بشِواىة )_طةس  (. 41_38دةسةنيني, ضوىهوو طةسة دةسةنيةنةو طةسة ىاوةنيةنة يةى بياغةيا
 /طوأل/ جيانشاوةية( =  )ثةطيهشاو   ~ا( طويَي طةمن )طؼتيي بؤطةسِاوة: طويَيَو, نة ٍي طةمنة( _38

 بة واتاي ييَهذةسةوةييةوة يةطةأل /طويِةطةمن/, و /طويَةجؤ/!( ’طويَي جؤ’, ’طويَي طةمن’)بشِواىة         
 دةطهي دةسطا )طؼتيي بؤطةسِاوةيي: دةطهيَو, نة ٍي دةسطاية( :        

 )دةطو ية ٍةس ضةػييَو بيَت و ٍي ٍةس ضةػية دةسطايةى بيَت( طؼتيي        
 طةيهةتووس )دياسيهشاو( ~طةيهي تووس  )طؼتيي بؤطةسِاوةيي: طةيهيَو, نة ٍي تووسة(           
ٌ  )طؼتيي بؤطةسِاوةيي: طةسمايةى, نة ٍي صطتاىة =طةسماي ٍةمو صطتاىيَو( :             طةسماي صطتا
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 طةسماي ٍةس ٍاويَييَو -طةسماي ٍاويني )طؼتيي بؤطةسِاوةيي: طةسمايةى, نة ٍي ٍاويية          
 ب( نوسِي ثاػا   )طؼتيي جيانشاوة: نوسِيَو, نة ٍي ثاػاية( : _ 

 نوسِي طةدا  )طؼتيي جيانشاوة: نوسِيَو, نة ٍي طةداية(: نوسِي ثاػا طةسِايةوة.        
 ي مية(,  خاىوي مً )خاىوويةى, نة ٍي مية(, بةآلو ث( نوسِي مً )نوسِيَو, نة ٍ_ 

 خاىويةى, نة ٍي مية, ... ياٌ  خاىوةنةي مً طةوسةية )ئةو خاىوةي, نة ٍي مية(          
 نوسِي طريواٌ بةنَةو دةسضو. )نوسِةنةي طرياوٌ/نوسِيَو ية نوسِةناىي(          

 = طؼتيي: نوسِاٌ خؤػةويظترتٌ( ا( نوسِ خؤػةويظترتة ية نض )ٍةمو نوسِيَو/نضيَو _39
 ~ب( نوسِي طريواٌ  )نوسِ = دياسيهشاوي ىاتةواو: نوسِي طريواٌ بةيةنَةو دةسضو.( _ 
ٌ بة يةنَةو دةسضوو( _   ث( نوسِيَهي طريواٌ )دياسيهشاوي ىةىاطشاو: نوسِيَهي طريوا
 و دةسضو(ت( نوسِةنةي طريواٌ  )نوسِ دياسيهشاوي تةواو: نوسِةنةي طريواٌ بةيةنَة_ 
 د( ثياوي ئاصا   )طؼتيي جيانشاوة: ئةو ثياواىةي, نة ئاصاٌ( :  )وةطفهشاو/ثياو/ جيانشاوةبة(_ 

 
 ( دا:39_38سِوىهشدىةوةي جؤسةناىي دياسيهشدٌ ية منوىةناىي )

 دياسيهشاوة )طويَيَو, نة ٍي طةمنة(,_:  /طوأل/ طؼتيي’طويَي طةمن’ا( _38)
 دياسيهشاوة, )نوسِيَو, نة ٍي ثاػاية(,_)طؼتيي ’نوسِي ثاػا’ب( _38)

 ىاطشاو: نوسِةنةي ثاػا طةسِايةوة(_)دياسيهشاو ’نوسِي ثاػا طةسِايةوة’             
 ىاطشاو: نوسِةناىي ثاػا طةسِاىةوة( _)دياسيهشاو ’نوسِاىي ثاػا طةسِاىةوة’              

 مً/نوسِيَو ية نوسِةناىي مً(دياسيهشاوة, ٍي مية )نوسِةنةي  ’نوسِي مً’ث( _38)
 دياسيهشاوة, نوسِي ئةوة )نوسِةنةي؟؟/يةنيَو ية نوسِةناىي(_طؼتيي ’نوسِي طريواٌ’ب( _39

 ىاطشاو )نوسِةنةي طريواٌ(_دياسيهشاو ’نوسِي طريواٌ بةيةنَةو دةسضوو’           
 ىةىاطشاو/ىةصاىشاو(, _)دياسيهشا ’نوسِيَهي طريواٌ’ث( _39)
 ىاطشاو/صاىشاو(,_)دياسيهشاو ’نوسِةنةي طرياواٌ’ت( _39)
 ا( /نوسِ/ )طؼيي(: _39)

 )طؼتيي: ٍةمو نوسِيَو/ٍةس نوسِيَو بطشيت, خؤػةويظترتة(. ’نوسِ خؤػةويظترتة ية نض’          
 

ة. طةسي واتايي فشيَضي خظتيةثايَيي طؼتيي: )ا( فشيَضي خظتيةثالَ واتاي طؼتيي و ييَهذةسةوةيي ٍةية, ضوىهوو طةسىاوةنيي
ة. يةو سِووةوة, نة ئاوةيَياوةنة ية  ’طةسةتايي_طةس’فشيَضةنة يةطةسةتادايةو ئاوةيَياو ية نؤتاييذاية, واتة يةسِوي واتاوة 

نؤتاييذاية, فشيَضةنة طةس نؤتايية. /ضاو/ ىاويَهةو واتاي طؼتيي ٍةية, بةآلو ييَشةدا ئاوةيَياوي /ػيني/ ضاوةنةي بةوة 
نة ػييية. بة واتايةني تش /ضاو/ جيانشاوةيةني دياسيهشاوة. ئةمةيؽ داواي ئةوة دةنات, نة طةسي سِطتة  دياسيهشدووة,

 (. ’ئةو ضاوةي’)طةسجيَياويةنةي ئاوةيَفشيَضةنةي  جيَياويَهي ىيؼاىذاىي ٍةبيَت 
( بةواتاي ’ثياوي بةغريةت’يَضي  ب( منوىةٌ بؤ وةطفهشاوو وةطفهةس ٍيَيشاوىةتةوة. فش_28د(  و )_39فشيَضة ئاوةيَياويةنةي )

ييَهذةسةوةييةوةو طؼتيية, بةآلو ٍةىذيَو فشيَض وػةي تةنيةندشاوياٌ بة واتاي ىاييَهذةسةوةييةوة. /ضاوػيني/ )نةطي ضاوػيني: 
( فشيَضةو <ئةو ذةصي ية ضاوي ػييية.>ػيني: _)ضاوي سِةىط ’ضاوي ػيني’( وػةيةو <ئةو ذةصي ية ئافشةتي ضاوػييية. >
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اواصيياٌ ية واتاي ىاييَهذةسةوةيي و ييَهذةسةوةييذاية. ئةوياٌ واتاي طؼتيي )تةمومزيي( و ئةميٌا واتاي ىاطؼتيي/دياسيهشاوي جي
 )سِووٌ( ٍةية. فشيَضةناٌ بة سِطتةي طةسجيَياويي ييَهذةدسيَيةوة. طةسي سِطتةنة دياسيهةسي ىةىاطشاويية.

(. /دةسطا/ بؤ طويَطشي دياسيذةنات, قظةنةس ية <دةطهي دةسطا>شدىةوةي ٍةية )فشيَضي خظتيةثايَي بؤطةسِاوةيؽ ٍةماٌ سِوىه
دةسطاي >:  <دةسطاي دةسةوة>دةطهيَو دةدويَت, نة بؤ دةسطا دةطةسِيَتةوة, ىةى بؤ منوىة بؤ ثةدمةسة )بةساوسديبهة يةطةأل 

(!( نةمرتةو يةوةي فشيَضي خظتيةثايَي سِووت دا!(. سِيَزةي ئةو دياسيهشدىة يةوةي فشيَضي خاوةىذاسيي )بشِواىة )ب <ىاوةوة
 صؤستشة.

)ب( فشيَضي خظتيةثايَي خاوةىذاسيي دياسيهشاوي تايبةتيي دةسدةبشٌِ. /دةطت/ وػةيةنة بة واتاي طؼتييةوة, بةآلو 
هشادةنات, نة جيَياوةنة/ىاوةنة بةجؤسيَو دياسيهشدووة, نة بضاىشيَت ية ناو /دةطت/ ة قظةدةنشيَت. ئةمياٌ ئةو سِاطتيية ئاػ

 وػةي نؤتايي فشيَضةنة بشِياس يةطةس ثًةي دياسيهشاويي دياسيهشاوةنة دةدات.
 تايبةتيي )+ىاطشاو( _فشيَضي خاوةىذاسيي بة ىاوي نةغ/جيَياو  _41

 دةطته )جيَياوةنة دةطتةنة دياسيذةنات و خاوةىةنةيؼي ىاطشاوة( ~دةطيت مً       
 دةسبشِيني_امن, ٍةسدوو دةطته( = بةخؼهةييدةطيت مً نوستة/نوستً )دةطتةن      

 
فشيَضي خظتيةثاأل, ية ٍةسض ضةػييَو بيَت, دةتواىشيَت فشاواىبهشيَتةوة. ثةطيهةس )ئاوةيَياوو ىاوي ئاوةيَياويي( ياٌ بؤِطةسِاوةو 

ئةو  ’ثاػاي طةقةىذوغ’خاوةىذاس ٍةميؼة يةنةيةني طييتانظيي بةسٍةمذةٍيَيً و طةطنيَيتةناىي ثيَؽ خؤياٌ دياسيذةنةٌ. 
دياسيهشدٌ ية ’يؽ  ٍةماٌ طؤنشدىي ٍةية )بؤ صاىياسي صؤستش بشِواىة  ’نوسدي بانوس’دياسيذةنات.  ’نوسِ’يةنة طييتانظييةيةو 

 دا!(. ’فشيَضي فشاواىهشاوة
 ب(  نوسِي نوسدي بانووس._41ا( نوسِي ثاػاي طةقةىذوغ.     _41
 

ضةػية فشيَضاىة بةٍؤي طةسدةسةنيي و  واتاي ميَتافؤسيياىةوة ثرت ية وػة دةضً, بؤية )ث( فشيَضي خظتيةثايَي ضةطجاو: ئةو 
ٌ بةطةسيةنةوة دةىوطشيًَ ٌ دياسنشاو ىييةو طةطةميَيتة ثيَويظتةناىيؼيا  :xviiواتاناىيا

 موي يووت, طةطي بشطيي, طةطي ثيَظوتاو _42
 
 فشيَضي دياسيهةسو دياسيهشدٌ _2

ا, ب(, بؤية _43ئاوةيَياويي بةناسدةٍيَيشيَت و دياسيهةسةناىيؽ بة ثيَوةيهاوةناىياىةوة ٍةس ية نؤتاييذاٌ )ئاوةيَياو/ثةطيهةس 
قةدةناىياٌ, نة  ’نوسديَو’و  ’نوسدةنة’ث, ت(. يةو منوىاىةي دوايياىذا دةطتةوارةناىي _43بةيةنةوة قةدةنة دياسيذةنةٌ )

يؽ ئةو  ’نوسد’يهشدىي ىةىاطياسيي بة قةدةنةوة يها, قةدةنة دةنات بة ىاطياسو ة, دياسيذةنةٌ. ٍةس نة مؤسِفيَني دياس ’نوسِ’
د(. ئةو جؤسي دياسيهشدىة وابةطتةي دياسيهةسيَهة, نة مؤسِفيَنيَهي طةسبةخؤي وةى ئاوةيَياو, ىاوي ئاوةيَياويي _43دياسيذةنات )

 و ... ٍتذ.ة )بشِواىة فشيَضي دياسيهشدىي فشاواىهشاوة!(.
ا( منوىةي دياسيهشاوي ىاطياسيي دةىويَييَت, بةو واتايةوة, نة دياسيهةسةنة قةدةنةي دياسيهشدووة, بة جؤسيَو نة _43فشيَضي )

ب( يؽ ٍةما ضؼتة, نة فشيَضيَهي دياسيهشاوي _43يةالي قظةنةسو طويَطشيؽ ىاطشاوٌ. ئةو سِارظةنشدىة بؤ منوىةنةي )
 يَطش ىةىاطشاوة.ةنة بؤ قظةنةسو طو ’نوسِ’ىةىاطياسيية, واتة نة 

ةو مؤسِيَني ىاطياسيةنةيؽ يةنةي  ’نوسِ’قةدةنةي دياسيهشدووة, نة  ’نوسد’ث( دا, _43ي ) ’نوسِةنوسد’ية دةطتةوارةي 
ةنةوة وةى ىيؼاىةيةى وةٍاية ئةو  ’نوسِ’ة/ بة _دةطتةوارةنةية. يةمياىذا دياسيهشاوةنة ٍةس قةدةنةية. مؤسِفيَة يهاوةنةي /
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ث( بة دياسيهشدىي ىةىاطياسيي دياسيهشاوةو ئةو دياسيهشاويةي _43ي ) ’نوسِة نوسديَو’نات. دةطتةوارةنةي سِاطتيية ئاػهشادة
 دياسيهشاوة.  ’نوسِ’قةدةنة  ’نوسدةنة’بةدياسنشاوي ىاطياسيي –ئةميؽ ٍةس بؤ قةدةنة دةطةسِيَتةوة 

سيهشاوةو د( دا سِاطتةوخؤ قةدةنة بة ثاػطشي _43ت(, ية منوىةنةي )_43ٍةمبةس بة ) ةنةيؽ وةى ىاويَهي  ’نوس’ىةىاطياسيي ديا
و  ’نوسد’يَو/ ىةنشاوة بة ىةىاطشاو.  واتا, _بة ثاػطشي / ’نوسد’تايبةتيي ذظابي ىاطشاوي بؤنشاوة. نةواتة يةمياىذا  ي ىاطشا

 ي ىةىاطشاوي دياسيهشدووة.  ’نوسِ’
د( دا ئامارةي بةٍيَضٌ بؤ جؤسي ييَهذاىةوة _43 )ث, ت( يةطةأل_43ئةو دابةػبوىةي دياسيهشدىي قةدةي فشيَضةناٌ ية )

ٌ و بؤ ئةوةي, نة مؤسِفيَنةناىي دياسيهشدٌ ثيَشِةوياٌ ٍةية.  واتاييةناىيا
 ةنامناٌ((,_ةناٌ )نوسِة ىاطشاو)_ماٌ(, نوسِة_)نوسِة ىاطشاوةنة) <نوسِةنة>ةنة _ا( نوسِ_43

 يَهي ىةىاطشاو/ىةصاىشاو(,)دياسيهشدٌ بةىةىاطياسيي: نوسِ <نوسِيَو>يَو _ب( نوسِ_ 
 ئةو نوسِةي, نة نوسدة(, ~ث(   نوسِة نوسدةنة )دياسيهشدٌ بة ىاطياسيي:  نوسِةنةي, نة نوسدة _ 
 نوسِي نوسديَو(  ~ت(   نوسِة نوسديَو )دياسيهشدٌ بةىاىاطياسيي: نوسِيَو, نة نوسديَهة _ 

 )نوسِيَهي ىةىاطشاوي نوسد/ية سِةطةصي نوسدة( ~د(  نوسِيَهي نوسد )نوسِيَو, نة نوسدة( _  
 

 مةوداو ئاسِاطتةي مةوداي دياسيهةس:
 ~يَو _يَو, نوسِاٌ_ةناٌ, نوسِ_ةنة, نوسِ_نوسِ’)مةوداي مؤسِفيَني دياسيهةس وةى ثاػطش دةبيَت قةدةنةي بيَت, نة ىاويَهة  

يَو(. ناتيَو ئةو _يَو, *جواىاٌ_ةناٌ, *جواٌ_ةنة, *جواٌ_ةس ىاضيَتةطةس ئاوةيَياوو ئاوةيَهشداس )*جواٌ(. دياسيه’اىيَو_نوسِ
جواىهة,  ~نضة جواىةنة ’)فشيَضاىة سِيَطةثيَذساوٌ, نة نوستهشاوةي يةو ضةػيةي دةسبشِييةناٌ بً, نة قةدةناىياٌ دةسىةبشِدساوة 

 (.   ’جواىيَو ~نضييَهي جواٌ 
 ’نوسد’دةطةسِيَتةوة يا بؤ  ’نوسِ’ت( , يةسِوي واتاييةوة, ياٌ بؤ _43ي ) ’نوسِة نوسديَو’يَو/ ي ىةىاطشاويي نؤتايي _مؤسِفيَني /

بطةسِيَتةوة, ئةوا واتاي )نوسِي نةطيَهي نوسد(  ’نوسد’بطةسِيَتةوة, ئةوا نوسِةنة نوسديَهة, بةآلو ئةطةس بؤ  ’نوسِ’ةنة. ئةطةس بؤ 
ييَهذاىةوةي واتايي ٍةية:  )نوسِيَو, نة نوسدة( و )نوسِي نةطيَهي نوسد(. نةواتة يةسِوي واتاييةوة )ا( ٍةس دةبةخؼيَت.  بؤية دوو 

يةى ية طةطنيَيتةناىي فشيَضةنة بةجيا دةطشيَتةوة. تةواوي فشيَضةنة يةسِوي سِيَضماىةوة فشيَضيَهي دياسيهةسة, واتا )ب( مؤسِفيَني 
 دةطشيَتةوة.  ’نوسِدنوسة ’يَو/ تةواوي دةطتةوارةي _/

دياسيهشاوي ىةىاطشاوة, واتاي )نوسِيَو, نة نوسدة( ي ٍةية, واتة ىاوةسؤنيَهي  ’نوسِيَو’د(, نة تيَيذا _43) ’نوسيَهي نوسد’فشيَضي 
يةي ئةو واتاي_واتايي و دوو_دياسيهشاوي ىةىاطشاوة. ٍؤي ئةو يةى ’نوسديَو’ٍةية, نة تيَيذا  ’نوسِة نوسديَو’واتايي  جياواصي ية 

دوو فشيَضة ئةوةية, نة مةوداي دياسيهةس طةطنيَيتةناىي ثيَؽ خؤيةتي, ىةى ئةواىةي دواي خؤي. ئةو دوو فشيَضة يةطةأل فؤسِمة 
( بةيَطةية بؤ ئةوةي, نة ثاػطشي ’نوسِيَو’)دا بةساوسدبهة!  واتا, ئةمياٌ  ’نوسِة نوسداىيَو’و ؟؟ ’نوسِاىيَهي نوسد’نؤيةناىياىذا 

و/ ي فشيَضةنةي _سي /دياسييةنة ة,  ’نوسِ’وػةي  ’نوسديَو’و مةوداي  ’نوسد’ىاطةسيَتةوة, بةيَهو بؤ   ’نوسِ’بؤ  ’نوسِة نوسديَو’يَ
 .’قةدةنةي  ’نوسِيَو’ىاطةسِيَتةوة, بةيَهو مةوداي  ’نوسِ’يؽ بؤ  ’نوسداىيَو’/اىيَو/ و ىة _ضوىهوو ىة /

 
سيهةسي  يؽ ٍةماٌ ضؼتة. دياسيهةس  ’نوسِة نوسدةنة’: ئةو ػيهشدىةواىة بؤ فشيَضي فشاواىهشاوةدامةوداي دياسيهشدٌ ية فشيَضي ديا

(. بةثيَي ئةوةي ’ػةويَو’, ’طويَيَو’/’نوسديَو’)بةدةس ية ىاوي ئاوةيَياويي و ىاوي ئاوةيَهشداسيي –ىاضيَتةطةس ئاوةيَياوو ئاوةيَهشداس 
ي فؤسِمة فشاواىهشاوةنةي  ’نوسِ’دياسيهةسي  ’نوسدة ئاصانة’يَشةي  ئةو سِاطتييةيؽ سِيَهةوتً ية ىيَوٌا ىاوو ئاوةيَياودا ىييةو بةطو

ب(.  _44ية ) ’نوسِة ئاصا نوسدةنة’ي فشيَضي  ’نوسِة ئاصا’يؽ دياسيهةسي قةدةي  ’نوسدةنة’ا( ةيةو  _44) ’نوسِة نوسدة ئاصانة’
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ًي و ئةماىيؽ طؤنشدىي دياسيهشدىياٌ دةبيَت. يةىاوةوةي بة واتايةني تش ثةطيهةسو بؤطةسِاوة يةنةي طييتانظيي بةسٍةمذةٍيَ
ي دياسيذةنات و بة ٍةمو ئةماىيؽ  ’نوسدة ئاصا’ةو دياسيهةسي ىاطياسييؽ  ’نوسد’دا, ئاصا ثةطيهةسو دياسيهةسي  ’نوسدة ئاصا’

 ة. ’نوسِ’قةدةنة, نة 
 ا( نوسِة نوسدة ئاصانة )نوسِةنةي, نة نوسدي ئاصاية(, _44

 اصا نوسدةنة )نوسِة ئاصانةي, نة نوسدة(ب( نوسِة ئ_ 
 ا( نوسِيَهي نوسدي ئاصا )نوسِيَو, نة نوسدي ئاصاية(,_45

 ب( نوسِيَهي ئاصاي نوسد. )نوسِيَهي ئاصا, نة نوسدة(._ 
 

. مةوداي دياسيهةسي ىةىاطياسيي ’نوسِة ئاصا’ب( يؼذا _44ي طشتوةتةوةو ية ) ’نوسِ’ا( _44ةنة/ ي )_يةسِوي سِيَضماىييةوة /
ة. ٍؤي ئةمة بؤ ئةوةي دةطةسِيَتةوة, نة دياسيهةس طةطنيَيتةناىي ثيَؽ خؤي دياسيذةنات. بةو   ’نوسِ’( دا ٍةس 45يَو/ ية )_/

َا _ب( دا, مؤسِفيَني دياسيهةسي /_44ا( يا )_44ثيَية, ية فشيَضيَهي وةى ) ةنة/ تةواوي فشيَضةنةي ية مةودادا ىيية, بةيَهو تةى
دةطتةوارةنةي سِاطتةوخؤ ثيَؽ خؤي ٍةية. دةبيَت بةثيَي سِيَهدظتين دسوطتةي ىاوةوةي طةطنيَيتةناىي فشيَضةنةي ثيَؽ 

)نوسِة نوسدةناٌ ئاصاٌ(   ’ئاصاناٌ_نوسِة نوسدة’, فشيَضي ’وسدة ئاصان’مؤسِفيَني دياسيهشدىةنة, واتة بةطويَشةي دةطتةوارةناىي 
 نوسدي ئاصاٌ( ييَهذةدسيَتةوة, ىةى )*نوسِةناٌ نوسداىي ئاصاٌ(. _)نوسِةناٌ  ’نوسِة نوسد’واتايةتي و بةطويَشةي 

ٌ  *دوو طةطاٌ( و ئةوةي  ىاوو ئاوةيَياويؽ ~سِيَهةوتين وػة رماسةو رميَشدساو ىيية )دوو طةط  ية رماسةو تومخذا )نوسدة ئاصانا
 ~نوسِةناٌ ئاصاناٌ  ~*نوسدةناٌ ئاصاناٌ(. دةسةدمامي ئةو سِاطتيية ئةوةية, نة ئاوةيَياو فؤسِمي نؤي ىيية )نوسِة ئاصاناٌ  ~

دا, بؤ  ’وسدة ئاصاناٌنوسِة ن’ةناٌ/ ية بيةسِةتذا _*نوسِاىيَهي ئاصاناٌ, ٍةس بؤية دةبيَت مةوداي / ~*نوسِاٌ ئاصا, نوسِاىيَهي ئاصا 
 ’نوسِاىي ئاصاناٌ’بيَت, ضوىهوو /نوسد/ ىاويَهي ئاوةيَياوييةو سِفتاسي ئاوةيَياويؼي ٍةية. تيَبيييي ئةوة بهة, نة  ’نوسِ’منوىة, ٍةس 

 ةو وةى ئةمةياٌ سِيَطةثيَذساوة. ’نوسِاىي نوسدة ئاصاناٌ’نوستهشاوةي 
( تةىَا بؤ قةدةنةيةتي <خاىوةنةي مً>فيَني دياسيهشدٌ ية فشيَضي خاوةىذاسييذا )مؤسِمةوداي دياسيهةس ية فشيَضي خظتيةثايَذا: 

خاىويةني >, *<خاىوةنةي ميةنة>. خؤ ئاػهشاية, نة ىاوي تايبةتيي و جيَياو مؤسِفيَني دياسيهةس وةسىاطشٌ )*’( ’خاىوو’)
( . ’خاىويةننهة’ ~ ’خاىويةنةو’, ’*خاىوةنةمهة’ ~ ’خاىوةنةو’)(.  ئةمة بؤ ثيَهَاتوة ئايَؤصناىيؼياٌ ٍةماٌ ضؼتة <ميةنة

ئةيَتةسىاطيؤىيَهي فؤىؤيؤرياىةي مؤسِفيَني دياسيهشدىي  ’خاىويةني مً’يةى/ ي فشيَضي _دا, فؤسِمي / VV*ية ئةدمامي سِيَظاي 
 ( و تةىَا بؤ خاىوةنة دةطةسِيَتةوة.<ضشايةى>يَو _ضشا’)يَو/ ة _ىةىاطياسيي /

دةطهي ’)ةنةية  ’فشيَض’ةناٌ/ طةس بة _دا, مؤسِفيَني ىاطياسيي / ’بؤطةسِاوةناٌ_فشيَضة’ةناىي ية ثيَهَاتوة فشاواىهشاو
(!(. 38( و مةودانةي ٍةسدو ىاوةنةي /دةطو/ و /دةسطا/ ي يةىاوداية )بشِواىة منوىةناىي )<’دةطهي دةسطاناٌ>ةناٌ _دةسطا

يؽ ٍةس ية فؤسِمي نؤداٌ  ’دةطهةناٌ’نؤ بً, ئةوا  ’دةسطاناٌ’ واتا, ٍةو /دةطو/ و ٍةو /دةسطا/ يؽ ية فؤسِمي نؤداٌ.  ئةطةس
ٍةماٌ  <دةطهةناىي دةسطاناٌ ػهاوٌ>و  <دةطهي دةسطاناٌ ػهاوٌ>)= دةطهةناىي دةسطاناٌ(. ٍةس بؤية سِطتةي 

داية,  ’اٌػه’و  ’دةطههةناٌ’دا, ثةيوةىذيي سِيَهةوتً يةىيَوٌ  <دةطهي دةسطاناٌ ػهاوٌ.>ىاوةسؤنياٌ ٍةية. ية سِطتةي 
ٍةسدونياٌ نؤ دةبةخؼً. دةػيَت ية فشيَضيَهي  ’دةسطاناٌ’و  ’دةطو’بةآلو ٍةماٌ ىاوةسؤني فشيَضناىي ثيَؼرتي ٍةية. 

.  خؤ دةػيَت دةسطايةى ية دوو ’دةطهي دوو دةسطاياٌ ػهاوة’فشاواىهشاوةيؼذا ٍةس قظة ية دةطهةناىي ضةىذ دةسطايةى بهشيَت 
ةنة/ يؽ _و / ’دةطهةناٌ’دا تةىَا بؤ  ’دةطهةناىي دةسطانة’ةناٌ/ ية فشيَضي _ياسيهةسي نؤي /دةطو صؤستشي ٍةبيَت, بؤية د

دةطةسِيَتةوة. ييَشةيؼذا مةوداي دياسيهةسي ىاطياسيي بةسةوثيَؽ دةضيَت و طةطنيَيتةناىي دةطشيَتةوة, بةآلو  ’دةسطانة’بؤ 
 ةي يةثيَؼيةوة ٍاتووٌ, ية مةودايذاية. مةوداي دياسيهةسة ىةىاطياسيةنةي تةىَا قةدةنةي خؤي و ئةواى
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.  نة يةىاو ’نوسِ’يؽ  ’ةٌ’ي دياسيهشدووةو  ’طريواٌ’ىاوة تايبةتيةنةي  ’نوسِي مً’دا, فشيَضي  ’طريواىي نوسِي مً’ية فشيَضي 
يَتةوة, نة ئةو دةبييشيَت, بؤئةوة دةطةسِ ’نوسِي مً’دا, فؤسِمي تيَئاخيشاوي مؤسِفؤطييتانظياىةي  ’طريواٌ ي نوسِو’فشيَضي 

ة. بةو ػيَوةية ية فشيَضي خظتيةثايٍَييذا, مةوداو ئاسِاطتةي دياسيهشدٌ ػيَوةي  ’طريواٌ’فشيَضةي نؤتايياٌ يةنةيةنةو دياسيهةسي 
 ئةواىةي فشيَضي دياسيهةسٌ. 

 
 دياسيهشدٌ ية فشيَضي نشداسبةىذييذا _3

ةيَذاىة(: طةطنيَيتيَو سِيَطةثيَيةدساوة, نة ثيَهَاتوي نشداسبةىذيي بة ئاوةيَياوةوة بؤ ثةطيهشدٌ  ياٌ وةطفهشدىة )و ثيَذٍا
او ىائاسِطوميَيتةو بةتةىَاية ية سِطتةيةنذاية, نة نشداسةنةي  نؤثوالية. بؤئةوةي سِيَطةثيَذساو بيَت, طةطنيَيتة ىائاسِطوميَيتةنة يةى

ي ئةو ئاسِطوميَيتة دةدسيَت و سِطتةنةيؽ سِيَضماىيي دةبيَت سِطتةدا بة نؤثوالنةوة دةبةطرتيَتةوة. بةو ػيَوةية سِيَطة بة بوى
( دا. دوثاتهشاوةنة ذايَةتي )ضؤىيةتيي( بهةسةنة ىيؼاىذةدات و جؤسيَهي الواص ية دياسيهشدٌ 46( ية )’طووس طووس’و  ’طووس’)

هشدىةوةية ية وػةدسوطتهشدىذا دةىويَييَت. دوباسةنشدىةوة ية طييتانظذا بؤ صؤسيية بة واتاي جياواصةوة. يةو ضةػية دوثات
 ب(._46بةطؼتيي و بؤ ئةو واتاية بةتايبةتيي بوىي ىيية. نشداسبةىذيي يةطةأل /بوٌ/ ي ذايَةتيؼذا ٍةية )

  ~  <طويَةنة طووسة.>ةنة طووس ة _ا( طولَ_46
 )بؤ تؤخيي(,   <طويَةنة طووس طووسة.>طووس ة _طويَةنة طووس       
 )بؤ صؤسيي ية بةسصييذا(, <ةسصةبةسص ب>بةسص ة _بةسص      
 )بؤ صؤسيي(,  <صؤس صؤسة>صؤس ة _صؤس     
 )بؤ نةميي(, <نةمهةمة>نةو ة _نةو     
 ))بؤ طةوسيي قةواسة(, <صل صية.>ة _صل_, صل<طةوسة طةوسةية>ة _طةوسة_طةوسة     
 (.<دووس دووسة.>)بؤ دوسيية  <دووس دووسة>دووس ة _دووس     

 ب( طويَةنة طووس بو. طويَةنة طووس طووس بو._ 
زيي  ىيؼاىيذةدات, نة طةطنيَيتةناىي ثيَهَاتوة طييتانظيةنة بةجيا دةىوطشيًَ و وةطتاٌ و  <1دووس>ي  <وو>خاويي/دسيَ

فؤسِمةي  . ٍةسوةٍا دوثاتهشدىةوةي طييتانظيي بةبيَ جؤسي /ة/ ي دياسيهشدىيؽ دةبييشيَتةوة. ئةوxviiiثؼوو يةىيَواىياىذا ٍةية
 دوباسةنشدىةوةية بؤ ضؤىيةتي بةجيََيَياىي نشداسةنةيةو بؤ دياسيهشدىي سِةوتة ية طييتانظذا.  

 )بؤ قةواسة(,   <وسد وسد بيحية!>ة _جً_ي_وسد ب_وسد _47
 , <طةوسة طةوسة بيحية!>ة _جً_ي_طةوسة ب_طةوسة      
 ةطةس خؤيية(, )بؤ ي <وسدة وسدة وةسة ثيَؽ!>ة ثيَؽ _وسدة وةس_وسدة      
 , <ٍيَواؾ ٍيَواؾ بيَيةخواسيَ!>يَ _ة خواس_ٌ_ٍيَواؾ بيَ_ٍيَواؾ      
 )بؤ بشِة, بؤ ٍةىذيَتيي و ضةىذيَتيية( ,  <خوسِ خوسِ ئاو بة ضاويذا دةٍاتةخواس>      
 (.<يةى يةى وةسىة روسةوة>,  <ديَؤث ديَؤث>)بؤ داىةي يةصدمريةدا/سِييضدا( ,  <داىة داىة>      

 
ٌ )ئامارة( _4  دياسيهشدٌ بة جيَياوي ىيَؼاىذا

ىيؼاىذاٌ وةى دياسيهشدٌ: /ئةو, ئةو/ و /ئةماٌ, /ئةواٌ/ جيَياوٌ, بةآلو /ة/ ئامارة )ئيؼاسة( بؤ ئامارةبؤنشاوةنة/*دةسخشاوةنة 
وىهة جيَياوي ئامارة . ض’جيَياوي ئيؼاسة’ياٌ ييَيشاوة, ىةى  ’جيَياوي ئامارة’دةنات, بؤية ٍةسدو تومخةنة بةيةنةوة ىاوي 
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ئةماىة(. ئةو بةناسٍيَياىة بؤ طشيَي  ~ئامارةبؤنشاو دياسيذةنات, دةيؼتواىشيَت يةبشي ئةمياٌ بةناسبَيَيشيَت )ئةو ثياواىة 
 *ئةماىة(.  ~؟ئةو نوسداىة ~ة )ئةو ثياوة نشيَهاسة نوسداىة فشاواىهشاوةو ثةيوةطت بة ىاوةسؤنةنةيةوة ىيؼاىةي ثشطياسي يةطةس

طنيَيتةناىي /ئةو, ئةماٌ/ و /ئةو, ئةواٌ/ جيَياوي ىيؼاىذاىً و طةطنيَييت /ة/ ي نؤتاييؽ ىيؼاىذةسي ىيؼاىذساوةنةيؽ طة
و ٍةسدونيؼياٌ دةتواىشيًَ بةيةنةوة ىاوي جيَياوي ىيؼاىةياٌ ييَبيشيَت. بةو ثيَية جيَياوةناىي ئامارة /ئةو  ’ىيؼاىةية/عالمةية’

بؤ ئةماٌ تةسخاىبهشيَت,  ’جيَياوي ىيؼاىذاٌ’ة, ئةواٌ...ة/ بؤ ىيؼاىذاىً. طودماوتشة صاساوةي ...ة, ئةماٌ...ة/ و /ئةو...
 بؤئةوةي ية صساوةناىي /ئامارة/,  /ئامارثيَذاٌ/ و /ئامارؤبؤنشدٌ/ ية طييتانظذا يةيةنحيابهشيَيةوةو تييَهةلَ بةيةنرت ىةنشيًَ. 

ىذاىي تاى و نؤي ىيؼاىذساوي ىضدييو يةطةأل /ئةو...ة/ و /ئةواٌ...ة/ بؤ جيَياوي ىيؼاىذاٌ /ئةو ...ة, ئةماٌ...ة/ بؤ ىيؼا
الطش ياٌ بةطةسيةنةوة وةى خؤياٌ بةتةىَا بةناسدةٍيَيشيًَ. _دوسةناىياٌ ية فةسٍةىطذا تؤماسنشاوٌ و ية طييتانظذا وةى جووت

ئةماىة نوسدٌ و >خؤياٌ بةتةىَا بؤ ىيؼاىذاىة )سِانيَؼاىيؼةوةية. بةناسٍيَياىي فؤسِمي _بؤ_طةييَو جاس ىيؼاىذاىةنة بة ثةدمة
ٍةو ىيؼاىذساوٌ و ٍةميؽ دياسيهشاوٌ )دياسيهشاوي ىيؼاىذساو(. ىيؼاىذساو دياسيهشاوة  ’نوسدٌ’(. ثيَهَاتوي <ئةواىة فاسطً.

ة نوسدٌ و ئةواىة ئةماى>(. ية سِطتةي )<نوسدة>/<ئاصاية>( و دياسيهةس/*دةسخةس ئاوةيَياوة ياٌ ئاوةيَياويية )<ئةو ثياوة>)
ة  ’ىاويَو’( دا ىيؼاىذساو/دياسيهشاو دةسىابشِدسيَت وجيَياوةنة ىويَيةسايةتيذةنات. ىيؼاىذساوةنة/دياسيهشاوةنة بةطؼتيي <فاسطً.

ي دياسيهشدوةو بة /ة/  ’ثياو’ىاوي  ’نوسد’(. <ئةو ثياوة نوسدة>ةي  ’ئةو ثياوة نوسد’)( ياٌ دةطتةوارةيةنة ’ة_ئةو ثياو’)
ىيؼاىذةدات و بة /ة/ ي نؤتايي تةواوي  ’ثياوة نوسد’دةطتةوارةي   ’ئةو’ىةيهشدووة. ئةو ػيهشدىةوةية ثيَناىذةيَيَت, نة ىيؼا

ةوة. بةو جؤسة, ناتيَو جيَياوي  ’ئةو ... ة’فشيَضةنةيؽ ىيؼاىةيذةنات. يةنة ىيؼاىذساوةنة دةنةويَتةىاو طةطنيَيتةناىي 
(. خؤ دياسيهشاوو ’ة_ثياو_ئةو’)الطش دةسدةنةويَت _ياسيهشاوةنةدا ديَت, وةى جووتىيؼاىةنة يةطةأل ىيؼاىذساوةنةدا/د

 (: ’ة_ثياوة نوسد_ئةو ’)دياسيهةسيؽ بةيةنةوة دةنةوىةىاو طةطنيَيتةناىي جيَياوي ىيؼاىذاىةوة 
ة/( بة نؤتايي _نةي )/ ’ىيؼاىة’جيَياوي ىيؼاىذاىةنة )ئةو/ئةماٌ, ئةو/ئةواٌ( يةثيَؽ ىاوةنةوةٌ و/فشيَضةنةوةٌ و 

ىيؼاىذساوةنةوة دةسدةنةويَت. ىيؼاىةي /ة/ يةنة ىيؼاىيذةدات, نة جيَياوي ىيؼاىذاىةنة ىيؼاىذساوةنة دةطشيَتةوة, نة ية طشيَي 
( ةنةيةو ية ’ثياوة نوسد’)( دا دةطتةوارةي <ئةو ثياوة نوسدة>طشيَي فشاواىهشاوةنةي )( ةو ية <ثياو>( دا )<ئةو ثياوة>)

دا,   ’نوسد_ة_ثياو’ية.   يةىاو دةطتةوارةي  <ثياوة نوسدة بةطاآلضووة>دا  <ئةو ثياوة نوسدة بةطاآلضوة>فشاواىهشاوة 
 ’ثياوة نوسد’يؽ  ’بةطاآلضوو’ة.  ’ثياو’شاوةنة نوسد دياسيهةسي  ثياوةو /ة/ ييؽ ىيؼاىيذةدات, نة ىيؼاىذساوةنة/دياسيه

 داية. ’ئةو ... ة’يةىاو مةوداي دياسيهشدىي  ’ثياوة نوسدة بةطاآلضوو’دياسيذةنات. ٍةمو 
( دياسيهةسي <بةطاآلضوو>فشاواىرت بهشيَتةوة. يةو طشيَيةياىذا ) <ئةو ثياوة نوسدة بةطاآلضووة>نةواتة, طشيَهة دةتواىشيَت بؤ 

( ةية. ’ثياوة نوسد’)ىيؼاىيذةدات, نة دياسيهشاو  ’ة_ثياوة نوسد’ةية. ىيؼاىذةسي /ة/ ي دواي  ’ثياوة نوسد’ دةطتةوارةي
( ىيؼاىذةسي ئةوةية, نة ىيؼاىةي ئامارةنة ٍةمو دةطتةوارة ’ة_ئةو ثياوة نوسدة بة طاآلضوو’)طةطنيَييت /ة/ ي نؤتايي طشيَي 
 ( ةنةية.’دة بةطاآلضووثياوة نوس’)فشاواىهشاوةنةي طشتوةتةوة, نة 

سٍيَياىيَهي صؤسي /ة/ ي ٍةيةو  ئةو وةضةثيَشِةوةي ثيَشِةوي دياسيهشدىة ٍيَيذة طشىطة يةبؤ ثيَوارؤي دياسيهشدٌ, نة تةىاىةت بةنا
اٌ ئةوةتا يةسِيَيؼيةوةية, نة طشيَهاٌ دةتواىشيًَ طوسِيي فشاواىبهشيًَ. ئيَظتا دةػيَت بطوتشيَت, نة دوو جؤس /ة/ ي ٍاوبيَز ٍةٌ: ي

ٍاتوو و /ة/ ي ىيؼاىذةسي ىيؼاىذساو ٍةٌ, ياٌ ٍةس يةى /ة/ ي جيَياوة ىيؼاىذاىةنة ٍةيةو _/ة/ ي يةطةأل جيَياوي ىيؼاىذاىذا
ىيؼاىذساويؼةو  ’ثياو’ثةطيهةسٌ, بؤية  ’نوسدة بةطاآلضوو’و  ’نوسد’يةسِيَي بؤ منوىة نؤثيهشدىةوة دوباسةدةنشيَتةوة. 

 (. 48ثةطيهشاويؽ )
 ,<ئةو ثياوة نوسدة بةطايَذاضووة>ا( داسِػتين دسوطتةي  _48
 ة ,_]]]ة بةطاآلضوو]]_نوسد[ة ]_ثياو[[ئةو     [    
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 . ]]]ةنة ]]نوسد[[ة  ]ثياو[ب( _ 
 

ثياوة >,  )<طشدة بةسصةناٌ>بؤضيي دةتواىشيَت فشيَضي ئاوةيَياويي بة مؤسِفيَني دياسيهةسةوة بةسٍةمبَيَيشيًَ؟ بؤضي فشيَضةناىي 
وةنيةى سِيَطةثيَذساوٌ؟ يةو ضةػية طشيَياىةدا, ثةطيهةس ئاوةيَياوة )/بةسص/(, ىاوي  <ػةوة دسةىطةناٌ>و  <نوسدةناٌ

و  <نوسِة نوسد>, <طشدةبةسص>ئاوةيَياويي )/نوسد/( ياٌ ئاوةيَهشداسة )/دسةىط/( ةو  طؤنشدىي دياسيهشدىياٌ ٍةية. ٍةس يةى ية 
طشيَيةني تةواو. دواىيٌا ئاوةيَياويي و ئةوي تشياٌ ئاوةيَهشداسيية. ية ٍةس طيَهياىذا  دةطتةوارةيةنة, ىةى <ػةوة دسةىط>

سٍيَياىي ئاوةيَياويي ئاطاييذاٌ ) ( و A-Nئاوةيَياوو ئاوةيَهشداس, ئاوةيَياويي وةى ثةطيهةس بةناسٍيَيشاوٌ, ضوىهة ٍةموياٌ ية بةنا
يةنةوة دةطتةوارةٌ و يةاليةني تشيؼةوة ئاوةيَياوةنة, ىاوة ضؼتةناٌ وةى خؤياٌ ثةطيذةنةٌ. يةبةسئةوةي ئةماىة يةال

ةناٌ/ ية نؤتايي دةطتةوارة _ةنة, _ئاوةيَياوييةنةو ئاوةيَهشداسةنة ثةطيهةسٌ, ئةطةسي ئةوة ٍةية دياسيهةسي /
ة/ ي ىيؼاىذةسي جؤساوجؤسةناىياىذا بيًَ. يةطةسوئةوةيؼةوة دةصاىشيَت, نة ثةطيهةسةناٌ )/بةسص, نوسد, دسةىط/( يةسِيَي /

دياسيهشدىةوة  بؤ ثةطيهشاوةناٌ دةطةسِيَيةوة, نة ىاوٌ. خودي ىاوةناىي /طشد, ثياو, ػةو/ بة دةطتةوارةناٌ دياسيهشاوٌ و 
 دياسيهشاوةناىً.  

نضاىي  نوسِواٌ و>ثيَويظتة ييَشةدا ئامارة بةوة بذسيَت, نة سِيَهةوتً ية رماسة )تاى و نؤ( دا ىيية. ية ٍةسدوو  فشيَضةنةي 
َا يةوةداية, نة يةمنوىةي دوٍةمياىذا  ’نض’دا  <نوسِو نضي وآلتةنةماٌ> ~ <وآلتةنةماٌ ية فؤسِمي نؤداية, بةآلو جياواصييٌا تةى

ةوة ىيية,  ’ئابوسيهشدٌ’دةسىةبشِدساوة. ئةو دةسىةبشِيية ثةيوةىذيي بة دياسدةي  ’نض’ثاػطشي نؤ طةسثؼهياىة يةطةأل طةطنيَييت 
باىطةػةي بؤدةنشيَت. ئةو تيَبيييهشاوة وابةطتةي سِيَضماىةو سِيَضماىيية. ئةو سِيَهةوتية يةىيَواٌ طةطنيَيتةناىي  بةو جؤسةي نة

(. <نوسِة ئاصاناٌ> ~ <نوسِةناىة ئاصاناٌ>, *<نوسِة نوسدةناٌ> ~ <نوسِةناىة نوسدةناٌ>دياسيهشاوو دياسيهةسدا ىيية )*
 ~ <نوسِيَهي ئاصا>دياسيهةسي ىةىاطياسيي يةطةأل دياسنشاوي فشيَضي خظتيةثايَذا ) ٍةسوةٍا دابةػبوىي تةواونةساىةي ٍاتين

نوسِة نوسدة >و  <نوسِة نوسدةناٌ>( و ٍاتين دياسيهةسي ىاطياسيي ية طةأل دوا دياسيهةسي فشيَضي دياسيهةسدا )<نوسِاىي ئاصا>
ييذا بيَت, ئيرت طشىط ىيية ئةطةس وػةنةي نؤتايي ىاو, ( ئةوةي طةثاىذووة, نة دةبيَت دياسيهةسي ىاطياسيي ية نؤتا<ئاصاناٌ

جةمظةسيةناىي ىيؼاىذاىةوة, ثاػطشي نؤيؽ ية _ئاوةيَياو ياٌ ئاوةيَهشداسيَو بيَت ياٌ ىا. ية فشيَضي ىيؼاىذاىذا بة جيَياوة جووت
(. ىةبوىي سِيَهةوتين <وسداىةئةو ثياوة ن> ~ <ئةو ثياوة نوسدة>, <ئةو ثياواىة> ~ <ئةو ثياوة>نؤتايي فشيَضةنةدا ديَت )

( و سِيَظاي دابةػبوىي تةواونةساىة سِيَطة ية بةسٍةمَيَياىي <ئةماٌ ثياواىة>دا )* <ثياو>جيَياوةنة )/ئةماٌ/( و ىيؼاىذساوي 
 دةطشٌ. يةو دوو فشيَضةدا ىةٍاتيةناٌ يةطةأل دياسيهشاودا خوستيية: <ئةو ثياواىة نوسداىة>فشيَضي *

 ني دياسيهةسي ىاطياسيي ية نؤتايي فشيَضي دياسيهةسييذاٍاتين مؤسِفيَ _49
_ ٌ  *نوسِاىة ئاصاناٌ, ~ا( نوسِة ئاصانا

      ٌ ٌ  ~نوسة نوسدة ئاصانا  *نوسِاىة نوسداىة ئاصاناٌ,  ~*نوسِاىة نوسدة ئاصانا
 *ئةماىة نوسِاٌ, ~ب( ئةو نوسِاىة _ 

 *ئةو نوسِة نوسداىة ئاصاياىة, ~ئاصاياىة  * ئةو نوسِاىة نوسدة ~ئةو نوسِة نوسدة ئاصاياىة        
 * نوسِيَهي نوسديَهي ئاصايةى. ~*نوسِيَهي ئاصايةى,  نوسِيَهي نوسديَهي ئاصا  ~ث( نوسِيَهي ئاصا _ 

 
قةدةنة دياسيذةنةٌ.  ’نوسدة ئاصاناٌ’و  ’ئاصاناٌ’دةطةسِيَيةوة, ضوىهوو  ’نوسِ’ا( دا دياسيهةسةناٌ ىاسِاطتةوخؤ بؤ _49ية )
ة  ’نوسِ’ب( بة ٍةماٌ ػيَوة _52اٌ/(  ية )_ثةطيذةنةٌ. ثاػطشي نؤ )/ ’نوسد’دياسيهشاوةناىً, نةس  ’ئاصا’و  ’سدنو’

 دا.  ’نوسِ’ث( منوىةية بؤ ٍاتين مؤسِفيَني دياسيهشدىي ىةىاطياسيي سِاطتةوخؤ يةطةأل _49ىيؼاىذساوةنة دةطشيَتةوة. )
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ٌ. ية فشيَضة  ’نوسِ’وةطفهةسي  <نوسِة ئاصاناٌ>و  <نوسِةنوسدةناٌ>/ ي ىاوي ئاوةيَياويي /نوسد/ و ئاوةيَياوي /ئاصا
. ئاػهشاية, نة  ’نوسِ’دةطةسِيَتةوة, ىةى بؤ  ’نوسد’يؼذا, ئاوةيَياوةنة ٍةس بؤ  ’ةناٌ_ئاصا_ة_نوسد_ة_نوسِ’فشاواىهشاوةنة 
 ت. دةطةسِيَتةوةو ٍةس ئةويؽ ثةطيذةنا ’نوسِ’ٍةس بؤ  ’نوسدة ئاصاناٌ’دةطتةوارةي 

ةناٌ/ يةبيةسِةتذا بؤ _ةنة, _دا, دياسيهةسةناىي / ’نوسِة نوسدة ئاصاناٌ’و  ثيَهَاتوي  ’نوسِة نوسدةناٌ’ية ثيَهَاتوةناىي وةى 
( ة, بةآلو دةطتةوارة دياسيهشاوةنة قةدةنة دياسيذةنات. ئةطةس قةدةنة ئاويَياويَو ياٌ ’/نوسِ/’)قةدةنة دةطةسِيَيةوة, نة ىاويَهة 

(. ’نوسِة جواىة نوسدة ئاصانة’ ~ ’جواىة نوسدة ئاصانة’)*اسيَو بيَت, سِيَطة بة بةسٍةمَيَياىي ئةو ضةػية طشيَياىة ىادسيَت ئاوةيَهشد
ا _ةناٌ/ ي ىاو فشيَضةناٌ يةطةأل مؤسِفيَني دياسيهةسي ىةىاطياسي /_ةنة, _)ا( دابةػبوىي تةواونةساىةي دياسيهةسةناىي / يَو/ د

دةدات,  <نوسِة نوسدة ئاصانة>( سِيَطةي بة دسوطتةي فشيَضي وةى <نوسِيَهي نوسدي ئاصا>, <سِيَهي ئاصانو>, <نوسِيَهي نوسد>)
 نة قةدةنةي ىاويَهةو دياسيهةسةنةي ية نؤتاييذاية. 

        N-Aدةسخشاو(  _,   سِةمشاس  )دةسخةس      N-Naدةسخشاو(   _ا(  ماسماطيي  )دةسخةس_51
 ضوو       )بشِواىة /ماسماطيي/!(_)بشِواىة /سِةمشاس/!(,  ماطيي يةماس       ب(  ماسي سِةؾ         _ 

 
ميَشدي >/ثريةميَشد/: /ثيري/ ئاوةيَياويَهي ثةطيهةسةو /ميَشد/ ىاوة ثةطيهشاوةنةيةو يةسِيَي ئةمةيؼةوةية, نة ئاوةيَفشيَضي وػةنة 

ةيَذاىة. <طريواٌ ثياويَهي ئاصاية.>سِطتةي ي  ’ئاصاية’ة. ٍةمبةس بةماٌ, ثيَهَاتوي نشداسبةىذيي  <ثيري  بؤ وةطفهشدٌ و/ ثيَذٍا
ضوىهة دياسيهشدٌ يةسِيَي ىيؼاىذٌا و ىيؼاىةنشدىةوة بة /ة/ ٍةية, ىاتواىشيَت صاساوةي دةسخةسو دةسخشاو بؤ تومخةناىي 

شاو( ةوة ئاػهشادةنات. ئةو تيَبيييية بةناسبَيَيشيًَ. ئةمةيؽ ثةيوةىذيي ئةو ثيَشِةوة بة ثيَشِةوةناىي دةسخظنت )دةسخةسو دةسخ
ئامارةية بؤ ئةوةي, نة جيَياوةناىي ىيؼاىذاٌ وةضةثيَشِةويَهي ثيَشِةوي دياسيهشدٌ ثيَهذةٍيَيً. خؤ ئةميؼاٌ بة خؼهةيي 

 دةسيذةبشِيَت, نة دياسيهشدٌ ثيَشِةوة, ىةى دياسدة ياٌ ضةمو, بةآلو نة ية ضةمهةناىي دياسيهشدىيؽ قظةدةنشيَت. 
يَو/ بؤ قظةنشدىة يةطةس نةغ, _ةناٌ/ ٍةمبةس بة /_ةنة, _سيهشدٌ بة ئاػهشانشدىي ىاطشاو:  دياسيهشدٌ بة مؤسِفيَةناىي /ديا

ضؼت و سِوداوي ىاطشاو, نة ية جؤسيَو ية ئاػهشانشدىي ىاطشاو دةضيَت. ئاوةيَفشيَضي ئةماٌ بة سِطتةي طةسجيَياويي بة جيَياوي 
, بؤ منوىة واتاي )ئةو نوسِةي, نة تؤ دةصاىيت نيَية/دةيياطيت/ئاػياية ثيَت ’نوسِةنة’دياسيهةسي ىيؼاىذاىةوة دةنشيَت. فشيَضي 

 ...( ي ٍةية. 
 ب( *مً بة نوسِ دةيَيَه, ... _ا( *نوسِ طةيؼت    _51
 نوسِةناٌ طةيؼنت.    ~ا(  نوسِةنة طةيؼت.  _52
ً بة نوسِ دةيَيَه, ...   _53  مً بة نوسِةناٌ دةيَيَه, ...  ~دةيَيَه, ...  ب( مً بة نوسِةنة _ا( *م
 
 ٍةىذيَو جؤسي دييهة ية  دياسيهشدٌ _5
ا(, بة ثيَؼياوو مؤسِفيَني دياسيهشدىي _54دياسيهشدٌ بة دةطتييؼاىهشدٌ: دياسيهشدٌ بة ئاوةيَهشداسي ناتيي و ضؤىيةتيي ) _1

ث(,   بة ثيَؼياويي ئاميَشيي _54ياوو ثاػطشي ييَوةدةسضووٌ )ب(, بة مؤسِفيَني دياسيهشدىي ػوييَن طةسةتا بة ثيَؼ_54ػويًَ )
ً. ئاوةيَفشيَضي ئةو دياسيهشدىاىة بة نات, _54ت(,  بة ثيَؼياوي ئامادميي )د( و دياسيهشدىي ئامادمي ثيَطةيؼنت )_54) ض( دةنشيَ

 ػويًَ و  ئاميَش دادةسِيَزسيًَ. 
 سة طةوسةنة  ية ىاو طًيَناىييذا ية.ب( تةال_ا( ٍةمو دوييَنَ بةسدةواو ناسيذةنشد.  _54

ٌ ية طًيَناىييةوة دةسضووٌ.   _   ت( ئةو ىامةنةي  بةدةطت ىوطي._ث( ئةوا
 ض( ئةو ىامةية بؤ تؤية._د( ئةو ئاوة بؤ خواسدىةوةية.   _ 
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يَيي و جيَياويَهي ىادياسيي ديَت:  ئةو سِطتاىة بة سِطتةي ٍةوا relative sentenceدياسنشدٌ بة سِطتة ية سِطتةي طةسجيَياوييذا  _2
( بةو جؤسة دادةسِيَزسيَت: )نوسِيَو طآلوي ية 55ييَهذةدسيَيةوة, نة سِطتةيةني ٍةوايَيي تةواونةسي بةدوايذا ديَت. ئاوةيَفشيَضي )

 تؤنشد. ئةو نوسِة بشامة(.
  ’ئةو نوسِةي’ىاطاىذىي جيَياوي سِطتةي طةسجيَياويي  _55

 ئةو نوسِةي, نة طآلوي يةتؤ نشد, بشامة.      
 
ياٌ/ بؤ جيانشدىةوةو طيوسداىاىة. ئاوةيَفشيَضي ئةماٌ دوو سِطتةي _دياسيهشدٌ بة جيانشدىةوة: دياسيهشدٌ بة مؤسِفيَني / _3

نوسِيَو يةىاو خةيَهةنةداية, با ب( ئةو سِطتاىةٌ: )_56ا( و )_56ٍةوايَيني و دوٍةمةنةياٌ  جيَياوي ىيؼاىذاىي تيَذاية. ئاوةيَفشيَضي )
 ئةو نوسةِياٌ بيَتةروسةوة( و )ثياويَهي تشيؽ ية ثياوةناٌ(. 

 ئةمةياٌ, نوسِيَهياٌ, نوسِةنةياٌ ~ياٌ _نوسِة _ا( با نوسِةنةياٌ بيَتةروسةوة!    ئةو_56
 با ئافشةتةناىياٌ طةسثؤؾ ىةدةٌ بةطةسياىذا.     نوسِة ئاصا نوسدةنةياٌ,         

 ئةو نوسِةياٌ نوسدة, ئةو ئافشةتاىةياٌ ميواىةناىً.   ئةو نوسِة ئاصا نوسدةياٌ,         
 ب( ثياوي تش, دةىاطيني, ىةى ئةو ثياواىة.     رىي دييهةيؽ ية طوىذةنةدا ٍةٌ._ 

 
 ناماىةياٌ ىايةٌ و بؤضيي؟ ,( ناو مؤسِفيَناىةي دياسيهشدٌ بةيةنةوة دي2ًَ_2_2/2

سِيَضماٌ. مةبةطت ييَشةدا طؤنشدىي خودي ية وةآلمي ثشطياسةنةدا  دةطوتشيَت, نة طيَناىتيو بةسثشطياسي سِيَطشيةنةية, ىةى  
 مؤسِفيَنةناىة, نة بابةتي طفتوطؤنة ىيية.  

ٌ و مؤسِفيَنيَهي تش بؤ جيانشدىةوة ثيَهةوة ديًَ.  مؤسِفيَنيَو بؤ ىيؼاىذا
 ب( ئةو نضةي ديهةياٌ._ا( ئةو نوسةي تشياٌ,     _57
 
 طةأل فشيَضدا بة جيَياوي ئامارةوة, دياسيهةس ىايةت, ضوىهة دياسيهشاوة.ية
ٌ +ىاطشاويي(_ا( *ئةو نوسِةنةياٌ,   _58  ب( *ئةو نوسِةنةي تشياٌ.   )= ىيؼاىذا
 

 تش/ و /دييهة/ يةطةأل ىاطشاوو ىةىاطشاودا ديَت,  بؤ نةغ, ضؼت و سِوداو._دياسيهشدٌ بة مؤسِفيَني /
 ت(  ثياوةنةي تشياٌ._ث( ثياويَهي تشياٌ, _ب( ثياوةنةي تش   _تش,  ا(  ثياويَهي _59
 

 دياسيهشدٌ بة نةطي يهاو )ي خاوةىذاسيي( بؤ دةطتييؼاىهشدٌ: 
 ,<ئةو نوسِة طةدمةيامناٌ>ماٌ _ياٌ_ا( ئةو نوسِة طةدمة_61

 , <نوسِة طةدمةنةماٌ>ماٌ _ةنة_ة طةىخ_ب( نوسِ_ 
 )= جيانشدىةوةو دةطتييؼاىهشدٌ( <طةدمةنةيامناٌ نوسِة>ماٌ _ياٌ_ث( نوسِة طةدمةنة_ 

 
ٌ ٍةية:  مؤسِفيَنةناىي دياسيهشدٌ  بةخؼهةيي دةسبشِيييؼيا

ٌ ىةيةىةروسةوة( _61 ٌ و ثياويؽ ٍةٌ, با ئةواىيا  با نوسِةنةياٌ بيَتةروسةوة! )نض, ر
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 ئةسنيية؟_ة/ فشة_( ئايا مؤسِفيَني /3_2/2/2
؟ ٍةسضةىذة مؤديًَي سِيَضماىي  xixئةسنيي /ة/ ٍةية_ي /ة/ ي جياواص ٍةٌ ياٌ يةى مؤسِفيَني فشةئايا ضةىذ مؤسِفيَنيَهي ديايشيهشدى

نوسديي "مؤديًَيَهي تيَهةأل" ة, بةآلو ييَهؤيَةس وةٍاي بؤدةضيَت, نة ئةو ثيَهَاتاىة ٍيَؼتا ٍةس مؤسِفيَني جياواصي دسوطتهشدٌ و 
ةية. واتا, دةبيَت وػةدسوطتهشدٌ بة مؤسِفيَني /ة/  ية مؤسِفؤيؤرييذا جياواص بةسٍةمَيَياىي جياواصياٌ بة دةسنشدةي جياواصةوة ٍ

. بيَت ية بةسٍةمَيَياىي ثيَهَاتوو بة مؤسِفيَني /ة/ ية طييتانظذا. بةو ثيَيية, دةبيَت مؤسِفيَنةناٌ جياواصي ٍةماىذةىطيي/ٍاوبيَز بً
ةسٍةمَيَيةسو /ة/ ي جيَياوي ىيؼاىذاٌ, نة طؤنشدىي سِيَضماىيي ب_بؤ ئةو مةبةطتة  بشِواىة /ة/ ي وػةدسوطتهةس, /ة/ ي فشيَض

 جياواصو واتاي ٍاوبةػياٌ ٍةية:
ئةو مؤسِفيَني /ة/ يةياٌ وةى ثاػطش ئاوةيَياوو ىاوي ئاوةيَياويي طؼتيي دةنات بة ىاوي تايبةتيي مؤسِفيَني /ة/ ي وػةدسوطتهةس: 
دايهة, بةضهة, نشدة, طةسنشدة, وسدة, ٍاوسدة, ٍةىاسدة/( و ية ( و /نوسدة, 25_22دياسيهشاو )بشِواىة منوىةناىي )

ثةسويين >ناسة )ية سِطتةي  <ػةمة, ناسواٌ  <ثةسة, ػةو  <ىاصة, ثةسويني  <نوستةنشدىةوةي ىاوي نوسدييذا )ىاصةىيني 
دا, /ثةسويني/ و  <ؼت.ثةسويني/ثةسة طةي>ىاطيَيشاوة, بةآلو ية  <خوػهه>دا ثةسويني بة ثيَهَاتوي ىاويي  <خوػهه طةيؼت.

/ثةسة/ ىاطشاوٌ و /ثةسة/ يؽ ثرت بؤ ئافشةتي صؤس ىضديهي وةى نةطوناس طودي ييَذةبيييَيشيَت.  ئةطةس طويَطش ىةصاىيَت مةبةطت 
نيَية, ثشطياسدةنات ناو ثةسةية و يةو ناتةدا ثيَويظت بة ىاطاىذىي صؤستش دةنات, نة دياسيهشدىي  ’ثةسة’و  ’ثةسويني’ية 

ثيَويظت ىييةو سِطتةنة سِيَطة بةو ثشطياسنشدىة  ’ثةسةي خوػهه’/’ثةسويين خوػهه’. ئةو ضةػية ثشطياسنشدىة بؤ صؤستشة
ىادات(. ئاوةيَياوي /نوػتة/ بؤ دياسيهشدىي نؤمةيَيَهي دياسيهشاوة )ئةو نةطاىةي, نة نةوتوىةتة ئةويين صؤسو قويَةوةو صؤس 

 عاػكً(.
طؤسِيين ىاوي عاسةبييذا بؤ نوسدييةو نوستهشاوةناىيؽ ٍةماٌ سِؤيي واتايي دةطيَشٌِ )/مةمحوود/ مؤسِفيَني /ة/ ي وػةدسوطتهةس ية 

/عوية/(. )ب( ئةو /ة/ ية, وةى تومخيَهي ثيَؼياويي يةىاوةوةي دسوطتةيةنذا, بؤطةسِاوةيي ىيؼاىذةدات  </خوية/, /عومةس/  <
ٍيَنايةنةو بؤ دةسةوةي طةطنيَيتةناىي خؤيةتي, ئامارةيةني بةٍيَضة بؤ )/ثريةميَشد/, /طةيهةتووس/(. ييَهذساوي تةنيةندشاو, نة 

ضييةتي و نةطيَتيي /ة/ ي ثيَؼياويي ىيؼاىذةسي بؤطةسِاوةيي. /خؤػبةخت/ طةسدةسةنييةو بؤ )نةغ( ة, /ة/ ي ييَهذساوي 
 طةدةىط/, /بؤيَةبؤأل/(. دوثاتهشاوةيؽ بؤ ىيؼاىذاىي بياغة دوثاتهشاوةنةيةو ٍةس يةو طةطنيَيتةيؽ قظةدةنات )/دةى

ثًةداسيي ية دياسيهشاويي مؤسِفؤيؤرييذا ٍةية: طةطنيَييت /ة/ ي وػةدسوطتهشدٌ ية مؤسِفؤيؤرييذاية. ية وػة مؤسِفؤيؤرية ييَهذساوة 
ي فةسٍةىطيي بةييَهظيَنبوةناىذا وػةي /داس/ دياسيهشاوة )/داسقةصواٌ/( و دياسيهشدٌ يةواىةياىذا نةمرتة, نة بةتةواويي بوىةتة وػة

)/داسةبةٌ/ )دسةخت((. ٍةسضةىذة وػةي /داس/ ية ثةساديطناناىي /داسقةصواٌ, داسٍةدميري, داسٍةىاسو .../ )بةواتاي )دسةخيت 
قةصواٌ, دسةخيت ٍةدميريو دسةخيت ٍةىاسو ...( ةوة دةبييشيَتةوة, بةآلو ٍةمبةس بة طشيَي /داسي قةصواٌ/ بةواتاي طؼتيي )داس( 

طتاىذاسدي  xxفؤسِمةناىي_سيهشاوةو واتايةني دياسيهشاو تشي ٍةية. /داسةبةٌ/ و /داسقةصواٌ/ ية وػة جوووتةوة نةمرت ديا
 نوسديني.  

 :ٌ وػةي ييَهذساو بةطةسي سِيَضماىيي ياٌ واتاييةوة طةسنؤتايية. ئةطةس طةسي سِيَضماىيي ياٌ ٍاتين مؤسِفيَني /ة/ بةثيَي دابةػبوو
)بشِواىة خؼتةي  )طةسطةسةتايي(, ئةوا دةبيَت دياسيهشدٌ يةسِيَي مؤسِفيَني /ة/ ي دياسيهشدىةوة بيَت طةسي واتايي يةثيَؼةوة بيَت

/ة/ ي وػةدسوطتهةس صدمرية دياسيهشاو دسوطتيانات )*/ثرية خاطة ميَشدةنة/(. طؤنشدىي مؤسِفيَني . ( و ئةدمامةنةي!(2)
طةسدةسةنياٌ ٍةية )/طةسطةوسة/( و ٍةو طةسىاوةنييؽ  ئةمياٌ تةىَا بؤ دياسيهشدىة. ئةو وػة دسوطتهشاواىة ٍةو

 /(.  ىاىةقةيظيي)/
دةسةوة/ _ة_, /ٍاتً<نةوتيةخواسةوة>خواسةوة _ة_جيَهةوتةيي /ة/ ي ىاوةوةي ىاوي نشداسيي )نةوتً_ثيَؼياوي ثاؾ

 مؤسِفؤيؤرياىةيةو. <ٍاتيةىاوةوة>
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بؤطةسِاوةيي ية طييتانظذا ىيؼاىيذةدات ضيي بؤ ضيي و نيَ بؤ نيَ )ا( مؤسِفيَني /ة/ ي  : مؤسِفيَني /ة/ ي بةسٍةمَيَياٌ

( و  )ب( <نوسِة نوسدة جةسبةصةنةي دساوطيَناٌ>اية )و وةطفهشدىذدةطةسِيَتةوةو ئةو دياسيهشدىة ية ػيَوةي ثةطيهشدىذ
/ة/ ي ئاسِاطتةي طييتانظيي يةىاوةوةي دسوطتةي نشداسييذا ديَت و بؤ دياسيهشدىي ئاسِاطتةيةو ػويًَ  ثاػياويي ثيَؼياوي

, <نةوتيةريَش>, <نةوتيةطةس>, <نةوتةىاو>ىيؼاىذةدات, بؤية يةطةأل ىاوة ئاوةيَهشداسيةنةدا بةطةسيةنةوة دةىوطشيَت )
( و )دياسيهشدٌ بة /ة/: <نوسِي ئاصا>ةٌ )خظتيةثايَيي بؤ طؼتيي: (. ئيَظتا دةصاىيني, نة دوو جؤس ثةطيهشدٌ ٍ<نةوتيةالوة>
 (. <نوسِة ئاصا>

ٌ >ثيَهةوة ٍاتين /ة/ و /ةنة, ةناٌ/ بشيتيية ية ثيَهةوةٍاتين دياسنةسةناٌ و ئةمةيؽ جؤسيَهة ية سِيَهةوتً )بشِواىة  مذسطتا
ة/ ية يةطةأل  _اىذىة. يةمةوة ئاػهشادةبيَت, بؤضيي ئةو /(. واتا ئةميؽ دةسيذةبشِيَت, نة /ة/ بؤ دياسيهشدىة/ثيَياط<جذيذتاٌ

نوسِيَو/نوسِاىيَو, نة تؤ >, <نوسِيَهي طةسِةنةنةماٌ>اىيَو/  دا ىايةت )_يَو, _دياسيهةسي تانو نؤي طؼتيي/ىةىاطشاو /
ةناٌ/ ئةو _ةنة/ و/_(. ئةو دواىةياٌ وةى جيَياوي طؼتيي طةسي سِطتةي طةسجيَياويني و /<بيياىياطيت, ٍةس ثياوة/ثياوٌ.

 طؤنشدىةياٌ ىيية ياٌ ئةو ئةسنة سِيَضماىيية بةجيَياٍيَيً.
دوثاتهشدىةوة ية طييتانظذا: دوثاتهشاوةنة ذايَةتي )ضؤىيةتيي( بهةسةنة ىيؼاىذةدات و جؤسيَهي الواص ية دياسيهشدٌ دةىويَييَت. 

ةو ضةػية دوثاتهشدىةوةية ية وػةدسوطتهشدىذا بةطؼتيي و (. ي32دوثاتهشدىةوة ية طييتانظذا بؤ صؤسيية بة واتاي جياواصةوة )
 بؤ ئةو واتاية بةتايبةتيي ىيية.

ئةو نوسِة >ة/ ي جيَياوي ىيؼاىذاٌ بة نؤتايي فشيَضةنةوة دةيهيَت, نة بة جيَياوةنة ىيؼاىذةدسيَت )/ئةمة/: _مؤسِفيَني /
ة/ ي وػةدسوطتهشدٌ و بةتايبةتيي ية _ة جياواصة ية /و دةسدةخات, نيَتخؤي وةى ىيؼاىةيةى/عةالمة (, بؤي ئةمياٌ<نوسدة

 ة/ ي بةسٍةمَيَياٌ._/
 :1_ئةدماو

يشيَت, ة/ ي طييتانع دياسيهةسة. ئةوياٌ طوسِيي بةناسىاٍيَ_ة/ ي مؤسِفؤيؤريي وػةدسوطتهةسةو /_/يةسِوي طؤنشدىةوة, يةنَةو: 
يَني ( و مؤسِف’<نوسِة نوسدة الوة بةجةسطةنةي, ...>’)دوباسةدةبيَتةوة ٌ ضةىذيني جاس ية فشيَضيَهذا بةآلو ئةمياٌ بؤ دياسيهشد

ة/ ي بؤطةسِاوةيي ية _(. مؤسِفيَني /’<نوسِي نوسدي الوي بةجةسطي ...>’) / بؤ فشيَضة بةواتاي طؼتييةوة_ي_خظتيةثايَيؽ /
ة/ ي يةنَةمياٌ _(. /’/نةوتةخواسةوة/’)فةسٍةىطذا ية  ة/ _مؤسِفؤيؤريي و ية طييتانظذا ٍةٌ, بةآلو ثاػياوي ئاسِطتةي /

يَبوىي ثيَهَاتةناٌ, جياواصيياٌ و ةتيَهئةمة  ئةيَكةيةنة يةىيَواٌ ئةو دوو ثيَهَاتةيةداو ئةو دوو ثيَهَاتةية بةيةنةوة طشيَذةدات.
ية ضةثةوة بؤ اسِاطتةنة ئة/ ةوة  _. ية فشيَضي خظتيةثايَييذاو ية فشيَضي دياسيهشاوييذا بة /سِوىذةناتةوة بةيةنةوة بةىذبوىياٌ

نوسِة نوسدة خاطةنةي >’)(. ئةمةي دوايياٌ طوسِيي صدمرية فشيَضي ٍةية <ثياوة نوسدةنة/ئاصانة>, <داسي قةصواٌ>سِاطتة )
ياٌ فشةجؤسو فشةئامادمة ودياسيهشدىي ئةية وػةي مؤسِفؤيؤرييذا ية سِاطتةوة بؤ ضةثة. يةسِوي واتاوة,  (. ’<دساوطيَناٌ

ٌ ىيؼاىةنشدىة )ىاىةقةيظيي/, )ثيَياطاىذٌ, ىيؼاىذاٌ, جيانشدىةوة(  .(’/ثريةميَشد/’), بةآلو ئةوةي ئةميا
ة/ يةى _/ئةسنيي" _ئامارةي بةٍيَضٌ بؤئةوةي  ىةتواىشيَت ية "مؤسِفيَني فشةئةو جياواصية تيَبيييهشاوة سِيَضماىيي و واتايياىة 

 .يَزٌٍاوب , نةٍاوبةػً وةداو ية سيهشدىي جياواصٌني دياقظةبهشيَت, بةيَهو ئةماىة مؤسِفيَ
ة/ ي جيَياوي ىيؼاىذاٌ: جيَياوي ىيؼاىذاٌ )/ئةمة, ئةماىة, ئةوة, ئةواىة/( ية جيَياوةناىي ىيؼاىةي /ئةو, ئةماٌ, _ىيؼاىةي /

سنة بة نؤتايي ة/ ي دياسيهةس وةى ىيؼاىة/ما_ة/ دسوطتبووٌ. ية طييتانظذا /_ئةو, ئةواٌ/ و مؤسِفيَني ىيؼاىذاىي /
ئةو ثياوة, ئةو ثياوةياٌ, ئةو ثياوة ثيرية, ئةو >دياسيهشاوةنةوة دةيهيَت, بؤ ئةوةي ىيؼاىيبذات, نة دياسيهشاوةنة بياغةنةية )

ثياوة >ة/ي طييتانظيؽ )_ة/ ي دياسيهشدىي مؤسِفؤيؤريي )/ثريةميَشد, ىاىةقةيظي/( و /_(. مؤسِفيَنةناىي /<ثياوة ثريةياٌ
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ة/ ي _ة/ ي دياسيهشدىي ئاسِاطتةوة ية فةسٍةىطذا تؤماسنشاوٌ. /_يةطةأل ىاوةنشداسيةناىي /نشدىةطةس, خظتيةريَش/ بة /( <ثريةنة
ة/ ي مؤسِفؤيؤرييةوة واتاي خؤياٌ ٍةية, نة واتاي _مؤسِفؤيؤريي بؤ وػةدسوطتهشدىة, بؤ ضؼيت ىويَ. واتا دةسنشدةناٌ بة /

 يَ بةسٍةمذةٍيَييَت, نة واتاي فةسٍةىطيي وػةياٌ ىيية, بةيَهو تةىَا بؤ دياسيهشدىة. ة/ ي طييتانظيي طش_وػةية, بةآلو نة /
سِيَضماىة تيَهةآلوةنةي طتاىذاسدي نوسديي ئةدطاسي داسِيَزةسيي بة صماىةنة داوة. يةمةوة ئةوة نةوتوةتةوة, نة ثيَهَاتةي دوٍةو: 

طييتانظةنةيذا ٍةماٌ توخه و نةسةطتةي ٍاوبةػياٌ ٍةبيَت. يةطةأل ئةو مؤسِفؤيؤريةنةيؼي داسِيَزسييةو دةػيَت يةطةأل ثيَهَاتةي 
ي /ي/ ٍةٌ: ػيَوةي ة/ و دياسييةنشدى_تيَهةيَيةيؼياىذا, ئةو دواىة ٍةس جياواصيي ىيؼاىذةدةٌ: دوو مؤسِفيَني دياسيهشدىي /

ضيي )/ػةقامي طامل/(, ية وػةدسوطتهشدىذا مؤسِفيَني_مؤسِفيَني / . مؤسِفيَني )/ثريةميَشد/(بؤطةسِاوةيية ة/ _/ ي/ ي وػةي فشيَ
بؤ ىيؼاىذاىي ئةو بياغةيةية –مظؤطةسدةنات  (<نوسِة نوسد>ية طييتانظذا دياسيهشدٌ ية ىاوةوةي فشيَضدا )ة/ ي دياسيهشدٌ _/
سيهشاو ىيية. قةدةنة بةبيَ ئةو مؤسِفيَنة ديا ,واتا ( دياسيذةنات.<’نوسدةنة’>)(, نة طةطنيَيتة بةدياسيهةسةوة <’نوسِ’>)

(. ئةميؼياٌ ٍةس بؤطةسِاوةيي ىيؼاىذةدات, <’نوسِة نوسدةنة’>)مؤسِفيَنةنة ٍةيَةفةي بةطتيةوةي دياسيهشاوة بة دياسيهةسةوة 
مؤسِفيَنيَهي دياسييةنشدىيؽ يةنة دياسيهةسةنة  ة/ ي مؤسِفؤيؤريي. ية طييتانظذا, _بةآلو بة ئاسِاطتةيةني ثيَضةواىةوة يةوةي /

نوسِة >, <نوسِةنة’>) (. نةواتة, قةدي فشيَضةنة دةتواىشيَت بة دياسيهةسي ىاطياسيي<’نوسِة نوسديَو’>وةسدةطشيَت )
( و بة <’نوسِة خويَيذناسةنة’>)دياسيبهشيَت و بة ىاو ثةطيبهشيَت  (<’نوسِة نوسديَو>, <نوسِيَو’>) و ىةىاطياسيي (<’نوسدةنة

نوسِة نوسدة بةجةسطة ’>). فشاواىهشدىةوةو دوثاتهشدىةوةيؽ ية طييتانظذا ٍةية (<’ئاصانةنوسِة ’>)ئاوةيَياويؽ وةطفبهشيَت 
 ’نوسدة بةجةسطة ئاصانة’و  ’نوسدة بةجةسط’, ٍةسوةٍا ’نوسِة’دياسيهةسي  ’نوسد’( و دياسيهشدىةنة تيَيذا طوسِيية: <’ئاصانة

. ’نوسِةنة’, ’نوسِة نودةنة’, ’نوسِة نوسدة بةجةسطةنة’بربيًَ: يؽ. دةتواىشيَت ية نؤتاييةوة بؤ طةسةتا يةنة دياسيهشاوةناٌ ال
 ة/ ي وػة دسوطتهةسةوة ئةطةسياٌ ىيية, بنب._ئةو يكوطتةو دياسداىة ية وػةي مؤسِفؤيؤرييذا بة /

َا /ىة/ و /ىا/ مؤسِفيَنةناىي ىةنشدٌ ية مؤسِفؤيؤرييذا وػةدسوطتهةسٌ و بؤ ىةفيهشدٌ ىيني و بؤياٌ بةتةى: بةيَطةي ثيَشِةوبةىذاىة
ٍةٌ )/ىةخؤؾ/, /ىاخؤؾ/(. ئةو دوو مؤسِفيَنة دةضيةطةس جؤسةناىي ئاوةيَياوو ٍةىذيَو ىاوي ئاوةيَياويي.  دوو مؤسِفيَي جياي 

ً. ئةوياٌ بؤ تايف سِابوسدووة ) ( و ئةمياٌ بؤ <)ئةواٌ( ىةضوٌ.>/ىة/ و /ىا/ يؽ ية طييتانظذا يةطةأل نشداسي ػهاوةدا ديَ
(. <ىةضؤ!> ~ <بضؤ!> ~ <بضووة!>(. مؤسِفيَني/ىة/ نةياٌ, بةآلو بؤ فشماىيؽ بةناسدةٍيَيشا )<)ئةواٌ( ىاضً>)سِاىةبوسدوو 
يضوييَويي /ب/ ي فشماٌ و /و/ ي يوتيي ئةطةسي ئةوةياٌ مظؤطةسنشدووة ية مؤسِفيَني /ىة/ ي سِاىةبوسدووةوة مؤسِفيَني _ثاػاٌ ٍاو

(. ٍؤٍاىذةس بؤ ئةو ثيَوارؤي <مةضؤ!> < <ىةضؤ!> ~ <)ئةو( ىةضووة.> ~ <و.)ئةو( ضو>/مة/ بؤ فشماٌ بيَتةئاساوة )
ئةسنيي ية سِيَضماىةنةدا ثةطةىذ ىييةو )ب( /ىة/ بؤ سِابوسدووة, نةضي ية فشماىذا بؤ _طؤسِيية دوو ضؼت بوٌ: )ا( مؤسِفيَني فشة

ة/ ي _ذىانات, ئةوة دةسدةخات نة ىابيَت مؤسِفيَنةناىي /ئةسنيي ثةطةى_سِاىةبوسدوو بةناسٍيَيشابو. نة سِيَضماىةنة مؤسِفيَني فشة
 ئةسى بيَت._دياسيهشدىيؽ فشة

ة/ و يةو _ة/ ي طييتانع جياواصٌ, ياٌ ٍةماٌ /_ة/ ي مؤسِفؤيؤريي و /_ية ئةدمامذا دةتواىشيَت باىطةػةي ئةوة بهشيَت, نة /
لَ ٍةس يةنيَهةو دوو طؤنشدىي وةنيةني ىيية. ئةمياٌ جؤسيَهة دوو ثيَهَاتةيةدا طؤنشدىي جياواصياٌ ٍةية. مؤسِفيَني /ي/ خظتيةثا

وػةي مؤسِفؤيؤريي بة مؤسفيَني ي/ ية طؤنشدىي جياواصدا ية مؤسِفؤيؤريي و ية طييتانظذا.  _ة/ و /_ية دابةػبوىي تةواونةساىةي /
ة/ ي _ةي طؼتيية. مؤسِفيَني /ة/ و بةبيَ ئةو مؤسِفيَنة دياسيهشدىي يةىاوةوةي دسوطتةنةيذا ٍةيةو واتاي دةسنشدةن_/

 وػةدسوطتهةس ىاوي تايبةتيي دسوطتذةنات.
 نؤثوال يةنيهة ية مؤسِفيَنة ىاواصة فشة ئةسنيةناىي طتاىذاسدي طوسديي.

 :نوستةو ثوختة
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ٍةيؼةيي و دا بؤ واتاي طؼتيي, ضوىهوو وػة واتاي طؼتيي ٍةية, دةتواىشيَت يةطةأل تايف سِاىةبوسدوي نشداسي تةواوو نؤثوال
 دةتيي بةناسبَيَيشيَت, دةىا ثيَويظتة ية سِطتةدا دياسيبهشيًَ بؤئةوةي دةسبشِييةناىياٌ ثيَبهشيَت.  عا

ثيَشِةوي ٌ, واتة و جيَياوي دياسييةنشاويؽ ٍةدياسيهشدٌ يةنيَهة ية ثيَشِةوةناىي سِيَضماىي نوسديي: ىاوي تايبةتيي دياسيهشاو
تومخةناىي دياسيهشدٌ ية فةسٍةىطذا تؤماسنشاوٌ و و دياسييةنشاويي دةوةطتيَتةوة.  بةوةي دياسييةنشدٌ سدياسيهشدٌ ٍةمبة

سيهشدٌ ية ىاوةوةي دسوطتةي وػةي  ثيَوارؤناىي دياسيهشدٌ ية سِيَضماىذا )مؤسِفؤيؤريي و طييتانع( ديَيةجيَبةجيَهشدٌ. ديا
بةثيَضةواىةوة,  دياسيهشدىي ىاوةوي دسوطتةي فشيَض مةداو ئاسِاطتةي ٍةيةو  ييَهذساوداية, بةآلو دةسنشدةنةي واتاي طؼتيي ٍةية.

ثيَوارؤناىي دياسيهشدٌ بة مؤسِفيَنة جؤساوجؤسةناىي خؤياٌ و ثيَهَاتوة جياواصةناٌ دةنشيًَ, بؤية واتاي دةسنشدةنةي دياسيهشاوة. 
 دياسيهذٌ ثًةداسة. 

ة/ _ناتيَو طةسي واتايي ياٌ ئاوةيَياوةنة دةنةويَتة طةسةتاوة, مؤسِفيَنيَهي / وػةي مؤسِفؤيؤريي يةباسي ئاطايييذا طةسنؤتايية:
ي/ _دةٍيَيشيَتةىيَواٌ طةطنيَيتةناىياىةوة. يةو دوو دسوطتة جياواصةدا دياسيهشدٌ و ئاسِاطتة ثاساميَتةسيية.  وػةي مؤسِفؤيؤريي بة/

ٌ وةى ىاوي تايبةتيي دياسيهشاوٌ.دةسنشدةناىي ئ اوة.شةنة/ ي دياسيهةسيؽ دسوطته_خظتيةثاأل و /  ةما
ة/ ي دياسيهشدٌ _فشيَضي خظتيةثاأل واتاي طؼتيي ٍةيةو فشيَضي دياسيهةس واتاي دياسيهشاو. دسوطتةي ىاوةوةي ئةمةي دوايياٌ /

 تيَذا دةنات, دياسيهشدىي صدمريةيي ٍةيةو مةوداو ئاسِاطتةنةي ية ضةثةوة بؤ سِاطتة.ي بةػذاسي
 بة ئيَيطًيضيي:

Because word has general meaning can be used with present simple  tense and copula for general meaning and fixed 

reality and habits, otherwise we need definiteness of the Kurdish grammar subsystem. 

The definite system consists of definite and indefinite su bsystems.  Definite are recorded  in dictionary but the definite 

processes are in morphology and syntax. 

The definiteness is within the compound word, but the output of compounding has general meaning, in opposite to 

this definiteness has domain and it„s direction. 

The meaning is pointed or not pointed. Definiteness process which executed with morphemes are scalar. Morphology 

is head final.  Compound word which has adjective or noun head initial has the morpheme /-e/ between its segments. 

We deal with different /-e/ morphemes.  

Morphological word with morphemes /-y/  and /-eke/  are build. The output of these words are like the specific 

nouns and they are definite 

The phrase with the morpheme /-y/  has general meaning and those with /-eke/  has definite meaning. The internal 

structure of the last phrase has the morpheme /-e/ with domain and its domain direction from left to right. 
 

 :ئةدمامي نؤتايي
جيَبةجيَذةنشيًَ. مؤسِفيَني دياسيهشدٌ ثيَشِةويَهي سِيَضماىي طتاىذاسي نوسدييةو بة تومخةناىي خؤي ية مؤسِفؤيؤريي و طييتانظذا 

ة/ بةسٍةمَيَيةسي فشيَضي دياسيهةس ٍاوبيَزي _ة/ ي وػةدسوطتهةسو مؤسِفيَني /_ة/ ىاوةوةي وػةي مؤسِفؤيؤريي, ثاػطشي /_/
جياواص. دياسيهشدٌ ية ىاوةوةي دسوطتةدا دةنشيَت: دةسنشدةي وػةي مؤسِفؤيؤريي واتاي طؼتيي ٍةية, ئةطةس ىاوي تايبةتيي 

ة/ دسوطتذةنشيَت. دةسنشدةي فشيَضي خظتيةثاأل واتاي طؼتيي ٍةيةو ئةوةي فشيَضي دياسيهةس واتاي _, نة بة ثاػطشي /ىةبيَت
 دياسيهشاو )ىاطياسو ىةىاطياس(.
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 طةسضاوةناٌ
 ( "سِطتةطاصيي", طًيَناىيي.2111حمةمةدي مةذويي )

 وابةطتة", صاىهؤي طًيَناىيي._( "ئاوةصداسيي و سِيَضماىي ىاوةسؤى2116=       = )      
 ا( "صاىظيت ٍيَنا: واتاو واتاييَهذاىةوة", صاىهؤي طًيَناىيي._2119=      =   )     
 ب( "مؤسِفؤيؤريي و تيَهةيَبوىي ثيَهَاتةناٌ", صاىهؤي طًيَناىيي؟ _2119=       = )     
 دسوطتيوطيني:, دةسواصةي يةنَةو, ئةىذيَؼة, طًيَناىي. _( "مةىامة: بةطتاىذاسدنشدىي صماىي نوسديي 2116=  )    =       

 (, "دسوطتةي فشيَض ية صماىي نوسدييذا", ىامةي ماطتةس, بةػي نوسديي/ صاىهؤي طًيَناىيي.2115عةبذوجلةباس مظتةفا مةعشووف )
 بوىي وػة", طًيَناىي.(, "يةدايو 2111فاسوم عومةس طذيل )
( "دةسبشِيين ضةمهي دياسيهشدٌ و ئاػهشا ىةنشدىي ىاو ية نوسدي و ضةىذ صماىيَهي ٍاوطشوثي خؤي و 2112يينؤ حمنود تؤفيل )

 دووس ييَوةي", ىامةي ماطتةسي بآلوىةنشاوة, صاىهؤي طًيَناىي.
Chandler, D. (2007), “Semiotics, the basics 2nd edition, Taylor and Francis Group. 
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Lynsen Wolter (2003), “Demonstratives, Definit Description and Definitness”,  
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 ثؤيةسِةطةصيَهي/ناتةطؤسييةني سِيَضماييية.
ii
 ب(._2112حمةمةدي مةذويي ) 

iii
 ي بةسطي دوٍةو! 042( بةسطي يةنَةو و ال 32_22: 2112بشِواىة حمةمةدي مةذوي  ) 

iv
 ( ةوة وسطرياوٌ.050_042ا :_2112صاىياسيةناىي ئةو ثاسة ية حمةمةدي مةذويي ) 

v
 و حمةمةدي مةذويي )( ثيَشِةوي بهةسىادياس.  بشِواىة فةسةيذووٌ عةبذول بةسصدميي )( 

vi
 : مةىامة(.2106خمةمةدي مةذويي ) 

vii
 (!. 2110دةسباسةي سِطتةي طةسجيَياويي بشِواىة حمنذ عبذايفتاح محة طعيذ )حمةمةدي مةذويي( )  

viii
 ا(_2112حمةمةدي مةذويي ) 

ix
 ب(._2112طةسضاوةي ثيَؼوو يةطةأل حمةمةدي مةذويي  ) 

x
 ا(._2112مةذويي )حمةمةدي  

xi
ً و دة   ةٍيَيشاواوة. دةبيَت ٍات ئاوةيَياويي  بةناسى ئاوةيَياوةو  شد/ يؽ  / /ىاٌ/  طةسي واتاييي وػةي /ىاىةقةيظيي/ ةو /ثيري/ ي /ثريةميَ سنةوتين /ة

ؤ يةىيَواٌ دوو طةطنيَيتةنةي ٍةس وػةيةى يةو وػاىةدا ثةيوةىذىيي بة خوننهشدىةوة ٍةبيَت, ضوىهوو ىة /ىاٌ/  خوننهةسةو ىة /ثيري/ يؽ ية سِاطتةوة ب
 ضةث تواىاي ذوننهشدىي ٍةية )بشِواىة حمةمةدي مةذويي )......( !(.

xii
ي بؤ سِوىهشدىةوةو ييَهذاىةوةو سِوىهشدىةوةي وػةناىي ىاو طجكضاوة نوسديةناىي قؤىاغةناىي خو  ة وسدة بةتايبةتي ي ئةو بة ئاوةيَفشيَضنشدى يَيذٌ ية بيةسِةتي

 مادةيي دةطات صؤس طشىطة, ضوىهوو دةبيَت يةسِوي طيَناىتيهييةوة بةتةواوي ثةيهايَي وػةنة بً.تا  بة ئا
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