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  دموة  مى َن

  ة و ردى

دد ىزام  

  َى زن

   زم ردى

 
َ  

          نواممز ،م َر وةىَ  ،وةا ز و َ اددة مز

  مدووة طمن دة َىم َ ر دووة و َ م ن دامز 

 ى  ،ر و و ر مَ ىم َروةك دةزام ،ا ر  وةَ

 م اوان و َ ا  ،ن مومم)دموة  مى  

مى َم زم ردا.     َن)ة، وة دةطمَ     َاموةو دموةى    

. وة   ىةم نرة ارى  

ى اردم .  ر وةى  َ زم ردا  روةك راو ن              

َ  ،وةةن ممَ ىم  وة روى ورام  َ ت ن ن زام

   وة، وةى وة م  طم َ رَ و  َ َر زم ردىا .

    . اوةرردى م مَ ىم نوةَ ىرة  

  ن َ  َ و  دوو ش َوة :  

/       َدة دام و س ، (امَ ىم  دة م )مومم

َ ة ط  مى َن رةم داوةوة وام)دةى رَو ،دةى ش و َدن،           

  دةى دن، دةى مدن، دةى رمدر).

دووة /   ىم  س  ،(وةمؤمرك و ر وىر  نَ ىم مرة) مومم 

َن دة) َ روى روة رى وامن، س، رمان،ررن،... و  روى رؤمموة     

  دة و َراو و ز).

و دوا م اوم وور  دا َ وط،   دا  نوةر 

 ى وةَ  ردوو مز رة ى و اوةوم.  
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  م دة  مى َما

  :رة  

     ر  ، م زؤر َر نَ ىم   و  ،َىرت دادةم َو و

   م ن ك اوةى َ ك و ،وة دةداتدة  َل اوان و وا

  َم و َر ن وةَ ىم اردةوار ى وم .وة دةداتدة وة

 ى مط     وم ىامم و ىةم وم ى  ش ،ووةم ى ردى

   : ا روةر) وة مس و ذ  ن رداو ٢٠١٣،٩ وةىدم وةوامَ ،(

     ،،ر ،م) نز مو وم َدةرذ َ امم ،م

   َ ىرة ،َ َ ودى وة وَر َ وةَم و  َامدة وا (اط

ةمى  وة ، طم ى َوة  ا ر ،مى          

ر و و ر مَروام   ،      ،وةورد دة ٍر  َ َ وةدة َ وة

    مؤمر  نو م ,ر ََ دوا و  ,م ى روار َ و دة

َ مَان وو طورة  ردا رَ دة، َو ط  ،َرة طَى َََ موةم و دةو

       رة ةَ  ردى مى زر مؤمَى. رط شو ر ََ و  َىط وة, وار

. ن(ري) ل  مََ  َر وةودرو َََ م  امدة ةَ 

دةط   َرةك ن  رة رة(رة) و و     و َ    طَى

   َط .َدة َر دار َى وَ مدةَذ  ن ةىَ نم  ى(ررد)مرة و

  :َى وام َ   رى رة رة(رة) دةامَى  مةن م رَ َ دةن

  / طَ موى:         

 و َى  رةى موة ن مو   ,رة ى   ى دررَوة          

ن م دررَوة اوان  َ دررةن ن دةوم َ رة ن دواى رة (ظن َن  

:٢٠٠١،٢٩     ةَ  ةمر ,دا دةوةم دة َذ  نرة و اوم َط  ،(

      َط   دةورة  امدة (وم )و ى م  ,َرة دة و دةورىم ط

  موا. وةك  وممى ارةوة:

  .ر ََردى ك  -

-  ر ة ،ََرَى در وى .ََم َم 

-  طَ.ةر م ىزة  

  دم. َ  دن  -

  طَ موى روى رؤمموة

  طَ موى روى رؤمموة دة َ دوو رةوة:       

 رةك ن  رةك و   :  رة طَم دةطَوة     طَ موى دة  - ١

: رى دةش دوو وىم ََي. طَ َررد م ن َررد 
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  طَ موى دةى موك -أ

            رة ك وا ََ كون م َوم  م  ارد مز  َرة ط 

ََط)  ة و  ،اارةوة:٧٣٥، ٢٠٠٦ ىمم  وةك (  

  ن د طورةة. ا -

-  ر.ة   

- َ .ة ةذة رَ 

  

  طَ موى دةى اواماو -ب

دة   ,َرة طَم دةطَوة  رة درر َ ز  درر َ طا            

  دررةن  طَ موا دة  دوو وة:

  :دررى  َرة( َاز) - ١

 رة طَدا دررةن  َرة دةون   َ از   ,َى           

      ر دةردةورى د  ىمرة و .َك دةدر   ةم    َ دة

   ,م ,(َم)ادةس, ر ر ,رةذ ,موى مَ , ر ر )  رة

  وةوى ى   (....ممى ارةوة رون دةَوة:

  مم مووام ى دةات. ر س -

 َوة رم .و رَك -

 َم ر ، ى ردَ م  .زار َل  -

 وى زؤرى دةوَى.و وة  -

 موى ك مدا ك.  ك -

  من ؤظ  .م س -

رج م و و رةم  طَ موا ر وة دةرون,  دةَ دوو رة ن       

 ون. وةكزوة دةر  مرة و  

-  ك و  .ََة  دوو  

  

  دررى دواى رة( ى ازةوة):-٢

          م ن َرررةو د    ،ارد مز  وم َرى ط و َرة ط 

ةوة. و }ى, ة{واى رة دةون  ى ازى  رى  دررََ َ, دررةن د 

  دررامى دواى رة دةون  طَ موا   مى ارةوة:

   س مرََ.دة س    مو 

   ووة رةى .ةشؤذى رر   

 و .دندرؤ رت/ ط .ر  

     وَ ت ا.  ا مر   

-  رىَ .ة ى رىَ   
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-  َ ىَد.ط  و  َ  

    َ رىرن(درةررة د ردوو امَ  َى اوان َىاموى دةم َرةو دواى ط

  رة)وةك:

-  ر َىط  .ر َىو ط  

  

 رة طَ دةطَوة   دوو ط َدة ن زَ  ََ                طَ موى َراو: .٢

   َ (و)ر ى   وةووا ر روى  نر َن طدة َىط  كر .َ

. َدةدر  

- (و)ر  

  َام دوو طَ موى دةى موك ن ز ر ر(و) وةك:-ا

-   و .ن ك 

  ٢ ن   ١ ن                        

                        |              |    
    |  

   ن َراو                       

-  و دوذ دؤ دامم .وندةردة  

  َام دوو طَ موى دةى اواماو  وةك: -ب

  !!! زؤر َ دورن.رى داى و  ى -

  ٢ ن               ١ ن         

   |                                                |  
                          |  

  و ن َرا                       

  دووة/ ط َرى:

           َط .َ َامو مر  داو رم م ، َدادةم ر رة َرََ 

رى دة رؤمما  رَي   ،ََ رووى رؤمموة مدة وَا ر رةط ر        

ر ووةرة َر         ر  .َردةط  وى وىَ ت و ر ى وةك مةم 

). وا ى وة ٤٢، ١٨٩ن رومَ دراوى ت  ن )د وف ح، 

:َ َ ارةوة ىم  َوك دةدةى م رى َط  

  .}رة. + ت + َوى و (س و ذرة){                             

رَ رى  

  رادوو دةؤ ، دةارد.

  }.ردةواَ+وى و(ر)+رة. +ت+ َوى و(رر{  + øؤش+ت+ øدة +   

 .دةؤ م ى -

  دةارد.و وى  -

َدة دووامر.َِدةدر ،  



  ة و ردى                                                                                                               

      راى ررى زامظط Vol.2  No.5 (2015)                                                                                          ٤٠٥ 

  }.ردةواَ+وى و(رر)+رة. +ت+ َوى و(ر{+ى ø +َ+øدة +  

 .دة َ زةى َ ن  -

  .دةدرَروى طورة طرو  -

رَ رى  

دةط دووار  

                    + ى+ اردةو{دة+ ط.(ر)و وىَ+ت. +ةر +ا{  

  دةط.طر دةم ش  مةك  -

َدة   دووامر  

  }.ردةوا+ رة. +ت+َوى و(ر){ øَى+ دة+ س+                

  .دةَ َرى ى  -

        َ رووى  رى َاو: طاوام رى َط       .َاوام وةوََدر  َ َوة دةر

        َ   َى ودة(....وى ووة َر, طرد ,م َر, طوة)دمدى زَر  ش

 و  )  . زددم و رةمش  رى ردا٧٥٠، ٢٠٠٦ و ة ا،  (طط َرى 

       رى زوةى زام  ,َدةر رةى ر وةى زدمروم َور دة  

  طَ رام .َمى ارةوة مَى و وممن:

-    ،َ   و رَى و  .َر زانم  

- َ َدةوى د  وى م. 

-  ةر ةش ور. وة م  م ، 

 

  َ/ ط َوةوى:

         .َم وى درووة َو طوة وم َ  وا ,َ ووة َى دةرة َرة ط و

 و وة دة وةمرووى رؤم  وىم َى طوامَ  َرة ط  اوان ورةووى طم َط

        َم ر  و ،َاوان دة  زؤر ادةر  ر َىم  ,َم

(واز   }زؤر, ر, م.....َ ,َ  {رادة(مَ) دةوم َ وةوة وةك  

:١٩٩٦،٤٠:موم  وةك .(  

  .ؤر زدمى رؤن  -

 َ.و  روةوة  -

 .ر و ررَى  -

 دةرَى. در و ورد ر  -

  

:م َط /ارة   

درو دةَ, وا}    , ,{     و رة ط   َر  َ ازةم ةمى         

  َن ط َور م دة ازام  َ   داَرة ط  .ََ م َوى طم 

ازةن دة رةو رةم  دة درر, وا ازة ةم ر دةدات  ض رة     

درر َ رؤممدا  ,َم رؤمم وى س  ر َ  َن  ت ن ر        
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       َر  كم َ  وةَردةط (دةرةوة )وم ،تدة ...... ن َ ن

 ١٩٩٥(دةرةوة). روة (و َة)   مك  ر َ (َة) دةطرَوة(ة ا ردى،   

  ). مى ارةوةش مَى و ممن:٦٣،

  دة .َ ر َوَىرةى وَى  -                     

 دة َر وى. ى -

-  دة .ذة رى 

-  َمم.وة  ى  

 

  َ/ ط َوةرى:

        ىراموة و وةى ر   , َ روة َى دةرة َرة ط و  ن اوىدة

 مو رم زم ردا وةك ( ,رطَ  ,, دن, زط, رةمَ ,ة.......)ذرةن       

   َوى و طم ََى وةك ( طَى وةردةطى ط مرة  ود ,َدرَدةذ ى دة  و زؤر

   ( ....،م َوى و طوة           ارةوة روون ىمم   ,زارة دةوة ر داو رم

  دةَوة:

- َ روة َط                                  .دزةرد م   

-  روة َط               .َ  و دوذ ام ََ ت  

- م دوازدة ر (زارةوة ر)وم َوة. طدة مر وط   ،ؤذووة  

  َؤ.           ط َوةو (ر وةزارة) ورد وردزمن ورؤ، ون  -

-  مم  (زارةوة ر) ةم َوة.            طةد  

  

 دةرى ردن و دامَل ى رةن/طَن و دردم و   ا روةك   

    ،َدةدر  كدة م ىَر  شمامَ و و ،اَمز  نم  مامَ و

دة  زؤر ون و ةمى  وة       دا و دة و مم مى َن دةن 

 :وام   

١- :وَدةى ر  

رَو و دردة رَم   ورى ردا دةرو رةك  رة ةوة           

 نَ نظ) َ امامَم  مَر ةم  تدة م:٢٠٠١،٢٦ وَردةى رد .(

رَم وةدا  و و  رةمى  ةم ن  ةوة  ،مَى  

  ر رَمَ و  د وم   را وةردةطن.

 ر  ىوم َو ط داةى رَار  امَى زم    َىم ََرى دةطر  رى 

       وا ،َدا دةرى ر ر وةمامَط  ىَر  (رةس، ذ)وةك ممَر 

طَل دا رَ دةون،  زم ردا رَو   مَان رو ردا دة  َ مَان ررو       

، ر ٢٠٠٤،١٦ر( ور:ةم رى ر َلط دووام  َ وَر .(  

١- .(رَ و رَ)ةوةَ ووىر  رى ر رى  

   روودام رة( رادوو، رامدوو). -٢
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     َم  وَر ،َرَ دووىار رى ر رط       و   ،َردا دةر ر و ان

َةم د(رى َرى رامدو رى َرى رادو و رامدوو) رَو دةوَ مَان           

:َوارةوةدا دةردة ىم وةةداةما ررد مةم  ردةد  .ر رو  

   رو ر: رَو -ا

 :  ر وودةدا(وردا رر م  انَم  وَر ط ةَ ٩١،١٧ذ ١٩٨٢  ،(

  ردى موةراا :

  طر رةَ ر و وا رَو  مَان( ر و ر)دا وةك  ومم : -ا

  (رةَ رى رادووة)  .øت رو  øت و -

  وة.  (رةَ رى رامدووة   مرَا)وةك طََ    م ََؤظ -  

  .     (رةَ ر رامدووة   رَا)رواتر رةو ذوور  وى زؤردار -

  

   رامدوو و وةك:طر رةَ رو   -ب

  . ر  َردى وك -

  .   َم طَل  م ار  َا -

  .اتمم مووام ى دة رس -

  

  رَو ر و رر: -ب

           ر و انَم  وَوا ر و دووى رِا ورَ رة رط   ن) َردا دةر

  ) وةك  وممى ارةوة:٩٣روةى َو، 

   روو دووة.ى و ا - 

- زام  رىارد. ى  

  دةارد. ىوو  -

  

  دةى ش و َدن (َرَ) ى رةن: -٢ 

        ،ََ اورى درة َ  ر       رة و ،راونَك دار م ةىَط  

            َو دة ر  نرة رة ،رةن مَم و رة نَم ،اوامرد

 ذَةوةى ردا  مام ن   ،رة مرةن  رةزووة، دةم ن    

 :و د ؤ) ٢٠٠٨،٣٥    دة مَر َر م داو رم  نرة ، (

  مر} ...،رر ،رواو ،زارةوة ،رر ،ر{    َمر ز ا روةك .

    نم مرة  مةم وةى   َى      رةم وةى امَى زم  ،ات

 من ات،   رة رون  وة، وا روم رةن مو ارَةى          

       ومرى ر ،َا دةط ى و َدة مَر وا رة دا وةكر

 وةَمز  نرة         ) ىرة  َ  َمو ز ىر ،َردةط  َمز

ر، رر، ر) ر زمَ  َ دةر وم  و زم ر  َرةى          
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      +ر )رى   وما ررد مز  .تدةك ر دواى  ك ر) ر+رر

              ت وةَ دة (ر)    نوةوةم َمؤمردى ر مى رزؤر م ،َدادةم

 ) َد  (ر)  ط: ٩،  ١٩٩٨   ومر  نارةوة دةرى دة ىموم . (

:  

  ا وى  رو دوة. -       

  وى   دةمزَ.ذم َل  -

 رى  َر َا روا. -

  

 مَر روم دةطرَ، وا رةم ر (ر و رر و ر) َن دةطرَ و ش  

:وام م ومر َن دةورة   ،َدة َ و  

   َ /ر:

  ى دموم  وةك ، َدى دة نَ ىم  وةامَط  ر َ  ردةى

  ارةوة:

-   ،ى وَ  نمَ وة. ون ور َ  ارَى 

-  .رط زاوا م رط  

 َ .رت،  ة -

 ط .َ رة ،َة -

  

/ر: دووةر َ  

 زم ردا دة َررى راى ر  رَى ومموة،  َ  طَاموة        

) ، وا رر رةى روة َ، وةك  مامى ارةوة    ٧٥، َ َ٢٠٠٢وة( در  ل: 

:َودةردة  

 ا ََى.  مزان -

  

:واررى مر َ /َ  

ررى مرا وة رة مرةمَ  ن و م  مو ردا ،  دةَى         

          ،رةوة م  ز ط ةَ  ارد مز    ،َ دار ََ ر   وا

  دةَ وةك م ى ر  رة روة َ ، واََ  .وةك  وممى ارةوة:

- َدة  .درَىم َ   

 َل َ مدرَى.  دةرزى -

 ر  ن دَدةر.  ى ش -

 مم ط درو م  .َروو -

و طَى موى  دواى ازى ةمى دَ دةَ َوةى ر وةك    مَر  مةما

:مم  
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- َ ى         ى  مَ ا)ةَ  دا  ر .دة  ىمَ ا ،

  َ دةت.

  ارةَ / درر ى دواى رة وةك :

  زاى طام.  ر  رة(َر و رةزاى  طام).َ رو رة -

- .(  مم ) =     =    . مم    

    /َر:

  دردةى  ر  طَاموة  مى َما دى دةَ. وةك مى ارةوة: 

  .طش ردة  َم -

  

  دةى دم رةن: -٣

دةى دن  َ  دردة رة وةن دادةمَى  زما  مَى زما زؤر  روم درة و        

       م ط  دن ردةىا درد مز  روة ،َةَ    دا َم  

 : نا دةروون)دمر وَ  ش َوو دةر ام٢٠١٠،٣٤ز   دن . (

      :ا  دا(ار    وم ى  ن ط ر َ  و٢٠٠٤ ،

م  ، وم ر م ،  رؤمم (        و رةى  دةَى  رؤمم ذَةوةدا و ٥٨

          ،َدرم  وةامَط م  م نر ور  ى مَ دراوة. وا رةوةدا

      ر  رة  ،مرة ى(دن) ى  ،ارة شد ؤ 

م   ىردى زؤر مى زر .َدة  دار ور    ، ى م 

  نم ام    ،مرة  زؤر ،َدة ََ ردا دم م

 دة) َروان ر   ى رى رد   دةرا من م َن رم       

). وادن   رةزووة و   دم رةك  رةم ر وةك    ٢٠٠٦،٣١در:

  مى ارةوة:

   / دم ر:

        َىم  ، ونةَرة رس و ذ  ر َلط و ر رة رة ر   َىاما دة

رى ر  َ  رى َراودا طر رى ردو ر دةى مو رى             

  َراو وش   رى رى دوة  دوورة مَوة دةَى، وةك مى ارةوة:

  مو ø .َرز ن دةَ و -

-  ، رد م دَلø  ةىر.ةَل مط 

-  ،َط دمø .َ  ردة 

روة  رى دةا رى ر   رةوة دةَى، مَ و َو  ردا      

   ى دةطرَوة وةك:

- ø َم  وةر  م  ،اوة رة  (و) ةدام  .   (َ) وى وىَ

  ى دةطرَوة.
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- ø م .وةةد  م        وى وىَ  ،اوة رة  (و) ةدام 

  (ى) ى دةطرَوة.

 

  دووة/دم رر:

 رى َردا،      رر  رة رة دادةمَى و دةوَ ذَ دة ط َرى              

رةش دةامَى  ردا َى دةرموَى   رةوةى ردا وةك  مامى ارةوةدا     

  دةردةوَى:

- مدةو ø  ، َ ؤزت ø .و َ   

-  َø  َ ،دىø اردى؟ 

- دة ø .دة َر و ، ادة  

   ر: /َدم

             مز   رط ، َرةوة وةردةط  ى رن، وارة و رة  َ ر

 : ر )واتَل دةرط رة ىمم  و َم َ ى م  ر ارد١٩٩٢،٥٥ (

  ات :دردةى دم ر  مى َن روودةد

 مَى مى َما   روى رؤمموة دةن و رة اوة ، وةك  وممى        -ا

  ارةوة:

-  ز مر  رø.  

- َرد َر دةرد  ø. 

 م ََدا  و مامى َ ةى َراون  ، رةن و                - ب

  رى دووةا دورةمَوة دةَى وةك  وممى ارةوة:  وةى 

  .ø رازت ى َ دامَ و  ى زار -

- َ  و دوذ ام ََ ت  ø . 

   م َدا َ ةى َراون  رةن  ردو ردا دةَى وةك:  - ت

 .ø ، ط  ب  øموامن  م -  - ث

-  َ  شø َ  وان و ø . 

 

:ر دة دةورى  اوم َط  اورد (رة) دم /ارة  

رة   َرة رةم طَى ، ط َو   دةط   َرةك        

ة رة(رة) و و و رةمى  را ن مراو(درر) من      ن  ر

           رة رى َ  َط ،َدة َر دار  َى وَ مدة َذ  ن ةىَ

    م ََى وةك : ط ندة َ َر م َىامدة (رة)رة  َرى، ط َوى، ط

) . رة   طَا وةك رةم ى ر م     ٢٠١٣،١١وةوى... ) ة و ردى: 

مامَى َى ،   دردة  مى َما    طَ موا  رو دةوَ ، وةك    

  مى ارةوة:
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   َطى  م.  وا /زط ، َ  /ز اوة. -

  طورة ودةرذ ََوك َ َ دةََ.  وا ؤظ طورة ، ؤظ وك ، ؤظ اوة. -
   

  دةى مدن: -٤

      ر دن وم ََ رة ر ، دة دندةى م ،وةى رام

              وا ،دامم  ر و ام وا  ،َرن م رَى وة ووىر  كو ر

)،   ١٩٩١،١٧٩دةى مدن  رى مرَا وا رومدام رة رادةطمَى (وَ  رةَل: 

 كمم م ارد مز   مةم    (...، ،م ،م)دن وةكدةى م 

  دردة رةم داوةوة:

  مدن  ر(ن): 

   مارد   را د. -

 وةى  ر م َى ة. -

  دوان مدةة   َدةن م دة دةرَى. -
  

:(م)ر  

- طار م رى.م   

- .َم َر نز زا 

- .َرة ر َن مم  
  

:()ر  

    د را رؤ. -

- . در ،ر طط 

- .وةر زا مَ   
  

  دةى ر مدر: -٥

          ر  ا  َدةط مو ر ردرم ىون    ررة)رمد رة َ وة

) و رة رى دة  َر مدر دة َرةى َر ،َم رى   ١٩٨٨،٤٦ول د:

َر  َ ررة َ وةى ر،  و زمَا رى ر مدر   ،ر          

 َمز        ) ى  وم ةى دروَ ردرم ارد مز  ، ى ىم

   : ر ارةوةدا      ٢٠٠٤،٢٧١ور ىم وةك ش مَ ردةد  مَ ىم . (

  دةَى:

 ر َ دة ى دةَى. -

   ك دا دةََى. -

- ووان دة .َى 

 دةَ طؤرة  رةم ممَى، رَى   دةَرَى. -
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دووة   

  رةم مى َن روى رك و رؤمموة

  :رة  

زموامن ر موة  مدمَ وةو دردم رو رةمَ ةى             

 نر  شوة دارك و واو و دار َ روى ر ا روةك .دوة 

          : ) اون نم ردى دا دة مز ىم  ، اورد َ م ر اوة

ة ن  ) ر َ ةمى واوة  م را رودان و رومدام دوو ر    ١٩٩٦،٣٤

رَى دام  ن اَر : م نرد)ى    ١٩٨٦،٥٤وة رو دار َ روى ر (

 :و )وةَز دةط راو وَ دةوش     ١٩٩١،٨٦دا َر م وةشرك و وا وىر (

َد مَر َم . اوة س ىر م ىر) وام دوة نم ن دةر َ ن

   :وة )( مر ى١٩٢٩،٨و ر        و وةدؤ نر ار ط ن َم (

: م نرد) (نرر ىس و ر ىن و رر ىن و رموا ىر)٥٠، ١٩٨٦ (

روى رَةوة  وا (زط ومز وطرى و ...) دةطَوة دااوة(ة      

)،   مى دوا زؤرى زموامن  ذ َرم ر  رة ٥٧، ٢٠٠٣و ردى:

 وا رى ون (زامن دةدة مان،  رمر، نوروذام ،دةر  ،دنر ،نم

). زؤرى  ١٩٩٠،٢٦رارامن و َدن ، مدن،  َاردن، راموة)(د وف ح:      

 رة رم  مى َما رةمن داوةوة، َ ش   دا رةن دةن               

:دة  

   / رةم مى َن  روى روة:

مةم ردى  َ و ر ن و واى دة َن و ى  دةات  دةوة         

:وام   ن َر م  امدة  

 زامرى و وامن:  - ١

رة زن دةذََى ، ةمى زام و  ؤظوة       رةن  ر َرة  

       ات. وةك ن نردةد ارو م ان ر ومون و م وَىر دة ، 

  مامى ارةوة:

  دة موو ر َ ة. -

- .م    ىط َ  

- .ََل م َ  

  ى َو  .َرامز -

  س: -٢

  ردن دة  زامر ،ر  ى ردموة و زامرى              

: وام   ر  َر م ارد مز  ، َََ دة َودة ى م 

  دوو رَ درو دة:َرى ط  :رةن  زم ردا    - أ

 رَم مَى ازى وةك (رَى؟ ن ؟ وةك  ممى ارةوة: - ١
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  رَى و وام ر ماوة؟ -

  رَى  ت ك مى؟ -

٢-     م   ااموا ةىَ  وةمَووى رر  نرة  وازة مَر   ا

  ممى ر درى دةَ وةك مى ارةوة.

  وان َ مدة ر ؟ -

 ى َل   رى ووت   زام؟ -

  رى   :رةما   َازةم س ردةََ وةك : -ب  

  َ َ  ن  دا؟ ى  و ى ؟  و -   

  رى  َة؟  دةمن ض ؟ -  

   َدى  َاردى؟ -  

  رى اردن: -ث

 رةما َا دوو  ،ن دوو  ،ن ز رادةطمَ َ  َن              

َ ازى ى  َدرَ :ام د رة)َدة درو(ن) ةرىى ١٩٩٧،٤٤مم  وةك (

  ارةوة:

   ك رى ن َن رم؟ -

    ن  ز؟ -

  مَى مدا ردم وة طا وةك  وممى ارةوة:

  َة  وَى؟ دوو وى غ. -

- َر. ؟ وو َ ى 
  

   /َرمان:  

 رةن   َرةم داازى ر َا داواى دم ر َن مدم رَ دةت،         

:َودا دةردةامم  وةك  

- .َات ر ةىر د َ  

- .َ  ة و رت 

- زا مَ   .وةر 

- . َ ىر 
  

  ارة / دةر(ررن):

ط  َ  دةر ردَى   و رةزوو وةرى ر رار دردةم دةورورى    

    اَ مرر  وَىدةردة مو ط دةر  رى دة تد  دةردة)

  ) وةك :١٩٩٠،٢٨وف ح:

- .م ز ، ز   ! ى  

- .  ىط!ى 

 ى ى رس  ى! -

 خ َةوارى ن وة،    رؤذة  َ وة! -
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 /َ:(دندو)وةامر    

         َ رة ر    ى روى دة وار ر اَ  ازىدا مازةَ و

  َ  ن مَوم  و داتم  ن ات   َر ،ا  دووة  دة

و رم زؤرى  ،تدة َ داواى (....ةر ،ا ى ،ا ،ا)وةك م     َو طو  دا

م دة رةوة. رة ر را و ى َام ،م داوادمو زامرى طمن      

   َرد  اَ و وزةىَ  وةَدةط رام و و وةداامر ىر  ،م

 ،ردنن، مَ ، انىر،دن)دوو  وام  رة ر  ط ةَ  .(......دنا

   رد َو مَ و (دو دن) ن م او رة(دوَ دن).وةك:

- . اسَر ام  ام ا  

- . رةداغ ىدارة  رة  

 رة رط َ رط وى. -

- و.َمى م دوذ  َ رة وة 

- .َرةت مم َ ت    

 رةم مىَن  روى رؤمموة: -٣

روةك ا ر  روى رؤمموة دة َ  َر (دة و َراو و ز)  َ ة ش          

ةن ، وا مةم ردى  روى رؤمموة دةَ        دةام  رام  مى َن د

   رامى ارةوة:

دة:  رة مام دةطَوة  م ك رن َا ،  طَةى رة رةن      - أ

  و مرةن دوو رى دة  َ دةَوة:

ام دةطَوة   دة رؤمما  طَ موى و ط      َدةى ( موك) : و ر - ١

رى ََى،  ر ط َ طَم رؤ َرة دةطََ، وا دةى (موك) و   

            ،ر  نوم ََ نرة رة  م  وةَدةط رام

وارةوة:دةر ىمم  رةزووة وةك  ن  

  و وى دةارد. -

- .َدز دز دةم  

  دةى اواماو:  -٢     

        م ى   ودةى م دماوام    ، م رة دى دناوام  

:وام  َاوان دة رةم رة  

  امدم طَ موى (ر،ن رر)   ى دررةوة،وةك  مامى ارةوة:او  - أ

-  رد .َ  

-  وودةم .ةَ ر زط  

  ى وَى.َاودز زارى  -

  َوة.   زى -
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   ى ررى مراووة: -ب   

  طورةة. د ن ا  -    

   .َى َوو رامز  -     

  دووة.  رووا وى  -    

    - َور و  .رَىران م  

  

   ى وةزارةوة: -ث

    .ام د  -

  م َ  .ى= رد 

-  ر دواى .  

-  ط ر ى .وَير  

  

   ى مَى وى وةك (ر، َوى ،...): -ت

  دةوةم َ  دار. ر - 

 - .َ َر ر ن  

  ط . زوو  ى  - 

  - .ى م  و ا  

  

  رى َراو: -ب

 درو دة ،َازى َةر م  و رةَ   ام دوو ر ن ز       

   ازة ت ور دةةوة رمَووى رر  ر ن وةك ر ر ،وةَوة دة

).   ٢٠٠٤،٣٨مَ مو دار ر  ،م رن وة دةَوة( َد رةل:

.وةداوة ةمن رَ ىم  رة  

  رى َراوةن:

   َ رى ازةن:  -١

  ازى َةرى(و): 

-   وةوة. و دة ة  

-  َدام َ ى ازتزار. ور ى  

 دؤ ا. و م د -

-  ار  وط  .ط ب   

 ازى: /()ةرىَ  

  م طَ م  َار.  ار -

-  .م  م   

:()ةرىَ ازى  
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   ك دةطن. دوو ط  دؤَ رةم ك مطن،  -

-  ،ات ط  .ََم مَ 

   زةة.    ة، -

 ازى:(ش)ةرىَ  

-  ،ان ا ةت  رانو. اش انَو  

-    ،َ   . 

  رووى  َد. َل ى  ا مو،دز -

:(م،م)ةرىَ ازى  

- م ،ر م.ش دةر  

- م ،م وىَ م . م   

- َى م  ةَ  ، َرم.َر   ةَ  

:(،)ةرىَ ازى  

-   زام .  

 روو رة  َ .ن  -

-  نم م دة  .نم  دة  

  ازى َةرى(مك):

-  َ سكم .َرم  

-  َ َدة كوة. مَ 

-  ر  ر كم .رزةم  

-  ،َ  َ كم.َدةرو   

  

٢- :وام وةَر م  َن دةدة َ  راوَ مرة  

  َراوى ن .  - أ

  َراوى َ و دوا(ك  دواى ك).  - ب

 ن ا َراوى ن  و رام دةطَوة  رةم ر دةمن     - أ

  ):١٩٩٦،٨٥رودةدةن ن رون داوة ن رومدةن  دةَى  مى ارةوة (و رةل ، 

َراوى ن  وروداو: رةن دةطَوة َ   دراودا رى      - ١

 ىمم  ودةدةن، وةكدةدةن و ر  نمدةارةوة:ر  

-  ىَ ات ن دة ،ات.  

-  ذم و ذام .  

   زارة و دوام رة. -

َراوى ن  ك رووداو:  رةما  مَان و ردةمما م رى   -٢

مش زَ  ازى داازى دة   ،ى  َ رن روودةداو ََ دة  ،َرا

  ازى َةرى (...) درو دةَ وةك  ممى ارةوة:
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   دة  م من  دة  زى من. -

- .  زام   

٣-       ا ممر  ودانا رمرة  :داووو مر  ن راوىَ     نوداوةر   وا ،

  ََ مَ و  ى ازى َةرى(م...م) درو دةَ وةك:

- .َ ر ةَم َ  ة وَ م  

- .م  ىم م م وىَ م  

- . زان دةمم ، دار دةم  

  

 دواى ك):  رةما رى رن ك  دواى ك رودةدةن       َراوى َ و دوا(ك -ب

  وةك  ممى ارةوة: 

    و ة دة وةوة. -

  م د دؤ ا. -

  روان دةروا و َ  دةوةرى. -

- .َرم ن  ،َر م دةب   

  

 ر رة و رك ن م رك          ، ََرةن  رى ز: -٢

    ر  نم نر  ،ر زدا ر ىر  رةر

      نر ، َىدةط   رة ىر َ رةى  كرزام م وةرة

ازة ى    رى نر زدا ىر  .رة ىر َمر دةطمط م

:وام  ر َ  ن دةر ط ، نرى دةد ر  

  رى موى. - ١

 رى دررى. -٢

٣- .زارةوة ىر 

/- وىى مر   ن َوى مَ  نمر و :      (ر)رة ر  وىم َط

          .رى دةر ن رى ر وام ،َل َى دةدرو رم رة ر َىم وة, وامدةط

:َودا دةردةمم  وةك 

  رى رى -ا

-  ،ادادة  و وم .  

-  اَم م ن رؤم ةى.  

-  اردا دة  ا و.اَ ةم ى  ،  

  

  رى ررى -ب

-  ام ررة    .  

-  دةزا.َر ض   
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ر (م َو مدر     : وة طَك دةت  مور رةدا(     رى دررى -٢

دةردةت ن روون دةوة   طَدا  و  َ ر ط َ ردا دةام َرى  

  دررى   َمى ارةوة:

  

  رى دررى رى -ا

- ة ، .  

-  َروَى و ىر ،.ََ ن رى زة َ  

-  ََدةر َ  .َ وض ََض م  

  

  رى دررى ررى -ب

-  َدةَ  .م َ  

-  َدة  ام.   

- ،مذم َ َذم م  ت َ.  

-   ت دامط رى ة  وى.  

  

 رى دررى ررى مراو:  -  ت

-  دةذ  وَوة د ى .  

  رى دررى وةزارةى َ  -  ث

- . َ دَل   َ و  

  مك وى  َوة، ردى  ََى دة. -

  

  ةى رى دررى وةزار-ج

   دة  و دا م  .و ذ َورى،رؤذ  -

  

٣-زارةوة ىر  و َوة. دةرى ر ة ز  وةَدةط مر و :

          رة ى روا َم  ََ وىم َط  رَىم وم َط  مرة ونر 

دةوة وام(ت,رج, َ  ,ام ,م.....)وا َ  رةى دةام رى  

  وةزارة   مى ارةوة:

  رى  -ا

-  ،م  .َ انَو دم  ش  

  وا .  زؤر ت،  -

  

  رى ر -ب

- ،َل مر طط . در  
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    رد ران  .طر   وو-

- و ر مط.زرةت دا  د ،  

- ا  َل .د ى رى مدةر  

  

  رى  -ت

-  ، ق.ةَر قم م  

   َ َ َر مَوة.  دراوَى وى  -

  م  َار.  مطَار  -

- َ ََ وةم  .ا َ ى و رى  

  

  رى  -ج

-  ،  ى وةى م .  

   َ وة دوروة.-

-  ى  اَ َ   َر.وَى َ  

- م  .م ،  

  

  

  

    

     دا ط  مى ارةوة:

مى َن  رو و َرت دادةمَى،  و وا اوان و َل  دةوة      - ١

 َدةرذ َ  وةىدم وةوامَ  ،دةدات    ،م) نز مو وم 

ر ،،م ،اط) وا دةام  َو مَوة  َرَوة و      

.َ َ ودى  

٢ -        ،ا ر  وةَ ى مط       ر  مَ ىم وةى ر

 َى  َ  رةى دراو   ََ طَةى م ك دارَراون . دادةم

دةرى ردن و دامَل ى رةن/ طَن و دردم و  و َامم  رَى         - ٣

ةَ  نَ ىم   ىوام َدةدر  كدة م وة و زؤرداوة ةمر ط 

  ون من (دةى رَو ،دةى ش و َدن، دةى دن، دةى مدن، ...).

 مى َما راوة و  وا دى دة  َ وا ى دوة  رى  - ٤

  وَ  وة. 

٥ - َ ىم     ض ، َ وةر ن وؤموى رر  ض ،َدى م ك ك وةكة رَ و ام

 .َوةمدة روى 

  



     وةدمنَ ىم  

          ٤٢٠                                                                                         راى ررى زامظط Vol.2  No.5 (2015)  

  روةن

، زامى ٢٠١٣روةر ا ، مَى م  اط ، مى ر،  -     

.َو ،دد 

 ،وَ.٢٠٠٨رر  زم ردا، ؤ د و،  -

، زامى ٢٠٠٢در  ل ، روام رَ ن وطَاموة، مى ر،     -

.َو ،دد 

  ، زامى ا.١٩٩٧رة د ام ،ازى وة  زم ردا، مى درا،  -    

   -  ة  ،ر ىردى، م ىر م َىم و َم مَدى، رر اى  ١٩٩٥زام ،

،دد 

،  َ٢٠٠٤د رةل، م دار رى دررى  زم ردا، مى درا،        -

.َو ،دد ىزام 

- ط       ن َىم ،          ،راى دا، مرد  و وا ان رَى مةم١٩٩٨ ،

.َو ،دد ىزام 

- رى     طظا،طرد مز  َىط مرةَى ودى، ط ا ة و   ،(ذا) 

 رة ٢٠٠٦٥٦، ذ. 

 زامى دد ،وَ. ،١٩٩١و  رةَل،   ردا، مى ر،  -

، زامى ١٩٨٨رةون ول د، رمدر   ذوورو، مى ر،   -

.َو،دد 

، زامى ٢٠٠١ظن َن  ، رَوَ  ةى ذوورى زم ردا، مى ر،       -

.َو ،دد 

 ، زامى َم.٢٠٠٦، رى م  زم ردا،مى ر، روان ر در -

 .١٩٨٩،  ١٢١د وف ح، ر دن َ  رؤمن، طظرى رؤى مَى، ذ  -

-  ،واممى ز  م ، ر ٢٠٠٤ور.َو ،راس ىدةزط ، 

 
ةم وةىرن  

 ، وَ.٢٠٠٦ طردى،مى ردى  ى طردى، -

  ، وَ.٢٠٠٠ طردى،ط َ طم ردن، -

-  ، و زارىم ،ر ٢٠٠٥.َو ، 

 ، وَ.١٩٨٤ رةَل ا ،مى َن و ى مق،  -

 . َ٢دى َل،ض -

- ،ردى ىم ،دة َ ر١٩٧٢.َو ، 

 ، مى ن.٢ض  ٢٠٠٧ر، ر مةم ةَد، -
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ا  

         ران وارى ا ار  ا ،ا   و درا،و ٌ م مما ا

 ة  ز     لا ات، وا   ى   ات وأدر

              و  عموا درا  أم  (اوا ،ا ،ا ،ا ،ا)تا

را  اام ات. و  ه ارا ا ب(او وا اي ل) 

 ات وا   ات ا زا  أن ا و ،ردا ا  ل ا

   ط  اءاتوا اه ا و ا ا  ت او ا اا و ، إ 

  درا ه م  ر اى اي   ات و              ات، ا م   

. ا اما  

  ران او-        ا ردا   ل اا د ا–       و ا ا م إ

:  

ل)   ات و ااءات ا ا       ا اول ان ب( ات ا  ا

ام  ال ) ا ، ا و ا ،اف،  ا ، اء  

  ل...).

          ول ا (و ا ظا   لاع ام)ان  يو ا ما ا أ     ل

 ،ا) طأ  و ا ا  و (...ا ،ا ،ر، اا) ا ظا

.( وا وا  
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Summary of the research 
The human language has a complex system and it is not easy to penetrate 
.Researchers started to divide it on many levels so that they can analyze the 
language on (phonetic, grammatical, semantic, syntactic and pragmatic) levels . 
This means that it can be studied and yhus getting benefit on all these levels. 
This study is entitled as "The grammatical illustration and analysis of the 
proverbs". So to study some grammatical aspects of the proverbs in Kurdish 
language is useful. 
It is well known that grammar is concerned with the linear distribution of the 
syntactic elements. So homogeneity in the arrangement of these elements are 
necessary to have the specific grammatical rule and provide required  analysis 
through several procedures. Thus in our study , we depend on grammatical level 
in specifying such procedures and other aspects related to it. 
 The reason behind choosing such topic is the lack of references about this title , 
so such field deserves concern and to be studied on the levels of Kurdish 
language. 
The study that is composed of proverbs in medium dialects has an introduction 
and two sections followed by a conclusion and a list of references. The first 
section is entitled as {some grammatical procedures in proverbs} . It treats such 
procedures that are reflected in the proverbs like consistency, deletion, negation, 
preceding or coming after the structure, and the unknown constructing process. 
The second section has the title "Types of proverbs concerning their form and 
function". This part takes the functional aspect into consideration like, 
command, interrogation, order , informing and surprise as well. As far as the 
form is concerned, the study presents the difference concerning their forms like 
" the simple, compound and the complex one.". 
As it is mentioned above, these two sections are followed by main conclusions 
and results reached at by the researcher and a list of references  with a summary 
in Arabic and English languages. 

 

  

  

  

 
 


