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 َر ( ذي) د طَظرا ا

 م َ .د  

َد زام 

وظ َا زامَ 

   زم َردي

  

: ر  

َرَ رَم د زم َردا ، ذ رََ  َ و م ل ر ظن َرن ب    

 ان ،  َا  ظن رن ذةمَ َ  ر      ) ت د طَظرا ا 

 م ( ذي ط َةَ رك و        ب رةراي وي دانم َرَ َب ظ ما ،ض طر  د

   َل دور ظ َََ د ظَ ب  َيم َر ظ ذ ، د ي    واار مَر رَ

. زام َةَ وَي ب َ مرد َ ة  

: َ  

َََ  زام ل ا َظَ طَظر، د  ( اطَظرا  ) دََ ل ذَ مظَ) َر) ذي

ب َ د  ذَةراما ذة ب ظَ َر    دور م ان،  ب َة َرت و   

 َََ ري د ب  رانط نر ظ ن ، ذرد ةم وَي َ و رك وا  َ ،ن

 .م م ر ذ ردة ََوذ دا ،ة َرَ َل دور ظ  

رامَ ومَ ب َا دَ و دةمم  و رَوَ ََر طمَََ  د 

  ذي َرة َظ َ ، (ذي )        َم موظ َ ر زا وةَر  مَر    َظ َ و وا

 َرَ .  

 رة م ، ن و َ ذ ََ : وذي ،دطظ دي َ  

  َ  : َاون و مممَ ر ( ذي) د ر َرَا .

  دوو:  َر ( ذي) د مظرا دوو َ زما. 

 :َ . وا َ ذ (ذي ) رَ  

  

 َر د (ذي ) رَ ممم ون واَ  َ اَر:  
           ََل ظ ر داراو ر و زاراظ ،م (ذي ) رَ ل دور َرَ ر وو م

  َرَ، ذ وان : 

 )ر(  :  ةيَ و ب ظ ر (ذي ) رَ َ (ةمَ َ) َزاراظ

ط م وان   ون ةمَ َ))         َر ان وَظ ددةن ط ظ رة و ل ن ب م  

  . ]١٩٩  ١٩٨: ١٩٦١ر]  د رَي َ َ، وةك : رو ت را ذي ت )) 
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 ردد وة)ر(   َ ،تد (ذي ) رَ لرَي ل طةر َةم َازة وة

م  ( ذي) م ازَي ةمي و  مَ ظ زاراظ َ ر م))ازي           ب َو

        و وي مةم و َدا دةور دةر َ  و و يَر َ يةم

 (( َةوة دة  و] ام َ د ٤٧ :٢٠٠٣رة[ .  

وة دَ دَ ر ( ذي) م َ ر ،َ َمَ ر ما          

رم و وا رم ددة َل وي رَ ل طل دةر ذ  ظ َمَي ذي دَ ل طل           

:وم َ ،ظدةر َةم َد َازة  

                                .ا ددَظ د  ...  

ل ظََي دَ دةر ( ذي) ل طل ازةَ د َةم َ طَوظ ،  ( ذي)          

   َ ذ ،ذ ظ َمَ اَر َ ي دةم َاز دوو م ،يةم ازَي م

ار(ذي ) َد  دي�   ظي د مةم م ،ام مر َط    دي َر و ظرا م

َي زاراظ َازَي ةمي َ طي مَ  ( ذي)، م ل طل رك   َ، ذر َ رَا

   َظ  ذ . طم َرَ َظ َ و     و ر ) ي (ر      ب  ي ذي وم وة

 ،َم ( ذي) د وَي رَا رََ َ َت و  د َازةَ َامَ د مظرا 

  ردوو ر راظي د مةم م ا مَر َط  َ  امردوو ر   َا ب رم

:وة ،و(و) درو  

  رو ت و راي ت .

  َم ازي ذ)) :َن ، درد ددة(ةَ ازَي) ب (ذي ) رَ (َردَو.ك.ك)

         ،    وة  ازي   دا رامَ  َمَ ةيَ، رد دا    و ووي وار

ذي) رَةو  ،ازة  ردوو دَدا زَور م َ و-       روة طَل ازي ( 

طَدةَ   ، َ دَ و  مو دا َةدةَ . وة : مَ ذي  زَي ل ر و وةرا     

((ر َ ]  َردَو.٣٥٠: ١٩٨٢ك.ك  ٣٥١[.  

        وي وة َو  دوو ممك ط َ ...(ذي...ذي) ازي و)) : َد روة

ك م وي ر روا َ َام دوو ري وَوش  ردَ ، وةك :   َ ذي و دارا ذي ل    

  .]٣٥١  ٣٥٠ذَةرَي رَي: [ا دي)) 

 َومَ ذ) َردَو(         نةرَي رَ َازة ي وةم َازة وة  ،ردي د

رةرَي ل طل َر ( ذي) دت. ب َوم  ظ رة  ب  ،َمَ ر ( ذي) ر      

َي َام رن م م دوو    وة َ  مي م ازَي مي ر وة ر َاز

        : وم َ م ،دةتَ  ن نر  

   ط و ظي ت.                   

    ، (ذي ) رَ دان ر و د  (و)  ، ةرَ َازة ار راواَ د ر

 َ َي دَيَد            ل ظ َ  ؟  (و) دَي ض ََور   ةرَ ازَي (ذي ) رَ رط 

َ َ َامَ َداَذ َاز ا دوور  وة ؟ )١(ر   
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     َ دة َدوو ر م ،ةرةَ َازة ار (و) د ر َا دَر د   َر

اَ )٢(    ل رل ط َد (ذي ) رَ وة ذيَوظط ،دم َامَ َر (ذي ) رَ َ ،

   : اي، وةَ ر  ر دَي و ام مَر َط  و َري م  

  َن ط و ظ ت.

 م َظ  ذ    :وة،َ اذر َ د َد (ذي ) َي  

.  زذي ...  

:وة ،َ ازذ َد ر َد  

.َ ذي دا  و   

روة مري ََ َ ظَ َرَ در ، ( ذ، ذي، ذي...ذي)م، د دةا و ب       

 رَ م ،َ َ       َي مَ ذة ب ريم روة رةددوو ،َي دروَ  ،(ذي )

َرَ ، َظ ل طل وَ َ م و  ذةمَ  وَي  ظ َ ( ذي) ل         

 م َ. ذ ر ظَ      طل دةردظ ،م  ذة م َ مَ َرََذي، ظ ذ      

 ومَ َيم)َردَو(. م اَ َ (ذي ) رَ َ ي  

ل ذَ مظَ (ظَ َط َ دة) َر ( ذي) دا درن ، ظ  )دق دَ ي(

  .]٤٣٢  ٤٣١: ١٩٨٧اَ ي  ءدق  [وم َ :(( زذي (ذي) َ ذ وة)) .

ذ  زاراظي و ومَ ض رووممك مدا  ر َر ( ذي) ، مَ(  ي(وة در 

. م َرَ َرا ظةو ر  َ ذة يَ  

 َ (دة َ طَ َظ) ب (ذي ) مظم روة    َومَ د م ،َ ب وم

          َو وا مَا رم رَ م ،از م ظ م (ذي )  ،م  داري م

        ،َ ب ومَ َرَ َظ َظك ذ م وة (دة) َزاراظ مر ب . د مَر

م       رَ دي َذ ،ذ ظ َرم م َرَ َ (دةدة و م) َزاراظ

  ) رَ َ َ ، َرد و َ  دة َزاراظ م ،َدةو م دة ممدة َ رة

َت زاراظم َظَ َيردةت، ذذي) دة  .َر َ دة  

ل ذَ مظَ ( ظ َةمي) ذة ب َر ( ذي)  و د(     : َد  طرزي(

    :  ، َا دم د دو َ ،َر َ نظَ ن وظرا مظد م  ةم ظ (ذي) ))

  ظ  ذي و ذي )). و د ري دا وةك 

روة د)) : َ (ش) ظ ش ر  َةمي  مظ و َظن م  َ ش         

  وَ ََ دا  َ ، وةك:

  (( موةش رةو شدام وةر ، ش وةرة م  رةم َ  ز دَي]  

ط رزي ط١٥٢:  ١٩٩٩[.  

ب دوو َان رةرَي ل طل َر ( ذي) دت د ا ب ازَي ن    )طرزي(وة در 

       َ ب  رةةظ ر  ومَ ن. بدددة  ا بَ ت و دظم َةم َظ

 : م  
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١-  َمَر َم       ذ وان (( و ،َ َ ذ دام ي دةم ازَي

   ََ ر اموة دة روة ،َواو دةط ةَ   دارة وي وادام

 َ. ازَي ةمي ((واي رن م  موم    ]٦٩: ٢٠٠٤مزةم ل د  [)) 

.مَ ر ( ذي) مَ ] ٥١: ٢٠٠٣رة د  َام]  ك وي ةوة )) 

   روة يم  داَ َومَ د ر وة  ََ َم  ، ةت  وا

 (ذي) م ازَي ةمي .

٢-  و ر)رزيط(  ي وة      وة ذيَوظط ،ر َ َ اَ (ذي ) رَ وم

 ل دةَ ر َظ () َر و َ َ  (ممَ) ظَ ( ، و) ل     

   َةم ازَي و َ َ (ذي )  دي ََوظوط ر (ذي ) رَ لط   ، م

 طر ( ذي) ازَي ةمَ ظ َ  مدةت.

َ َر (ش)  و ب  دام .ا  زاراظ  َ د ارَي     )طرزي( - ٣

 رََا رد ، َطر طَ ر (ش) و ظ ذ  ، ذ  َظ   

        ،َرد اَ د دةظ وم َ ،َرد رانةك دةظ ا ل راظد ط رَ

. ذ ر ظن طران َومَ طرزي      ]٥٨: ٢٠٠٩م و [ وة   : ش  وََي .

 . امَ َ 

  ا :َر ( ذي) د مظرا دوو َ زم -دوو

 ََرَ ذ َ (ذي )ك،     . ردا دَر َظر وَي د َول و وار ]  ةرَيَذ

. طر ب َةَ ط  ظَ َرَ ل دَ  وَي مظ ، دَي    ]٥٨: رَي 

 َ ، م مَر َر و وا م    وان ب وا  ا) و (   ) أ رة َمز too   (

:  ٢٠٠٩ور ن    [ زم َي دَ ( ذي) ذ َ رَم رَ دوورةمََ َت  

م ظ رَزة    ( ذي) در   ،مَ رَمَ َر دو رَزا وة ذر ظَ دَي ل ]١٣٨ – ١٣٧

 َد  .نرد ة اَ ذي وَرَ َ وَي د َ  

  َر ( ذي) ذ َ َرََذ:  -  أ

 َرظ م        ، ظ َر ذ ظ  طك  راَن رمة طك    

ةدةر ة وَ ذ َ ن ت ، ذ واندي د َرَ و َ َ لوَي ل ط ي و دةرم

:  

( ذي) َر ما رَم د ر ، م ل دَ  رَمَ ر َم د      -١

      رَ  ل ظ َدار َم َرَ َ ،ارد َمز   ، مَر َم َ

م )) وت و وا َر رَم  وة دورة ، و َر وداردا،  

 وا  َو ي  ردوون َ وة دةموَ ، َر رَمَ ةي   

َدار رَ دواي  َي ووةك: دةرةوةي دةط ، َدةَر ة 
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.مَر َرَ + ةرَدار و َرَ + ( )و  

         َ      +          و   +           ة      : وة  

            َيةوة م دا (مَو ر َدار و) رَ رَي ردوو  ومَر  

. ظ ط و ]٥٦: ٢٠٠٦د وف ح و ح رة در [َا َي َي))  رَوم

:وة ، مَا رم رَ(ذي )  ،َيم وَي مم َ مظوط  ري ل َ  

.مَر رَ + َدار رَ +   

  مر          م              ذي                            

، وة                      : ن از د دوَ   دةَ َر ( ذي) ل طل ر دةردظ ،ض و -٢

  ي

        ن رَي ةيَ و ب ظ ظن دةر َدَو رَ  ل (ذي )رد ي  وةر رَي

. ةَي زر ر دي ل َرَ  َو م َت و دادردد  

ذ َ دةرظَ ، ر ( ذي) ل َ رَ ( رَظ، دَو َن ، م مري ،   - ٣

         : وة ،ظن) َي دةرد  

         رَ + ظن ذي = م. (ذي ) رَ +   َم   

  و ذي  = ر + َر رَ + ََر ( ذي) .         

  ذمَ ذي  = مظ  + َر دَو َن + َر ( ذي) .         

         رَ + ن َدَو رَ + رَيمم رَ + ظذي= م وظ.(ذي )   

   :وة ،ظئ دةرم (نزر ، ط َري، دَوم) َرَ ل دو  

  رو ذي . *مذي ،    *وذي،    *                         

٤- مَا رم رَ م ، (ذي ) رَ،  نض وا َم َ ب  َ ،  ل َدة

طل َ  دةردظ ، وا رَم ددة وَي  َظ ذ  َي ، َ رَ مي  

ذي ددة ، َمَ َي وَي دطرَ ، ذ  ََ َر وة  د، ب وا دي          

دة و م  ر دَي دة ر وط  رَ (ذي ) رَ م ،دةم َ رط َ

: وة، م َدار  

                   وام  

        .دةم د ََ َ ذي     ذوام  

٥ - ،ر َةزاري دَ رََ ب ، كرََ (ذي )    ذي لظ ة(/ش) وذي

دةظ َرد َي
)٣(

. ] د و ٥٩: ٢٠٠٩ م[  :وة . 

  و و.                                                      

   َش ت.                                                                

 ر د دةظ َرَ َظ  ذ.َرد ذي (ذي ) رَ ران ةك اَ  
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َ ظَ َرَ ذ َ دةمز ض طر ب ردا م ، َمََ  ذ َم /ذ/ ،  -٦

 َت ، دةَدة َوَي مط َب دةم َرَ َظ َو دة َو دو ظد  /ي/

 د: وة ، وةردط رَ َر و   

.  ذي َم ظ  

  ر ذي و.                                              

٧: وة ، َ َ ا ا ر  َد (ذي )رَ   

، ََل، وا ،ر، مَ ،     د  َر  رَ مظن ، وة مظ) َ، ط  -  أ

:وم َ (رمر ، مم ، َ ،ك ،راوَ ،دة ، دارذاو ، نن ، دوو َ ، َ  

  (مظ َ + ذي )   طَ                              . ذي   

  ظَ ط + ذي )(م رت.                           ذيوي     

     رذي                              .  (َل + ذيَ َظم)  

  (مظَ وا + ذي ) ل دةظ َ                   . ام ذيوان    

    ظَذي ََ ( ذي + ر َظم)                    . ي  

  (مظَ َ + ذي ) وََ                . ذيَن دَي    

  (مظَ مَ + ذي )  ي.                           ط ذيري    

    ذي م                             .ظ ( ن +ذيَ َظم)  

    روامذي                        .   (ن + ذيدوو َظم)  

  (مظ َدة +ذي )    .                                  ار ذيد   

  (مظَ دارذاو +ذي)  ن.                     مر ذي   

    ر ذين .                        دارم  (راو + ذيَ َظم)  

  ظ َك + ذي )مو .                     (م  (ك)ذي   

  (مظَ َ + ذي)  م طان.                  امن ذي   

  ل طل ظظ ردَ ، وة:   -  ب

    َذارذيزة                                   .  (ذي + وا َظظ)  

  ظ َ + ذي)(ظ رم.     زةذيَرَي ذ ن    

    رَي ذي                                . ر    ( ذي+ََر َظظ)  

    َوظو .                             دي ذي    ( ر + ذيدم َظظ)  

    َاي .                          رةش ذي     ظ)( دة + ذي َظ  

    َوظادذيَ                           . م   (دارذاو + ذي َظظ)  

  ل طل وط دةردظ ، وة: -ج

  (وط ََدة + ذي).                   رة  َامن ذي   

  ذي)(وطَ دارذاو +           ب م م.   دةرون ذي   

  (وطَ َراو +ذي)              مَ .  طزمَ ذيو ب    
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 :وة ، َرد ريظ لل ط  د  

    اذ َر د                   . د (ذي +  رَيظ)  

  دَي  .              (ظرَي دة + ذي)  ذير    

  (ظرَي واَ+ ذي)  م                 . َم ذي بو    

:وة ، ظن دةردظ َر ةك لل ط  ه  

زذي   
)٤(

                          . دَي ط ( دا+ذي َ َظ)  

    ذي (ي  +ذي َظ)                          .   

   ذي                                  ت ؟  ( رَي+ذي َظ)  

  (ظ َ َو +ذي) .                                 ذيوز    

  (ظَ ممَ + ذي) رة .                                 ظذي   

  (ظَ مدر +ذي)     َة.             ن ذيطر    

 ظري دةرد َ رَيرَي و م ََ ة وَف و ر  لل ط  ٥( و( ،: وة  

  .                                   ( رادوو َدة) وذيو 

  (رادووَ دوور)                               . ووذيو 

  (رادوو َواو )                            . وذيم  و

  (رادوو َردةوا )    .                              دوذيو 

  (دةَ  م )    .                            د ذيو 

  ( دةَ دَ )   .                          دَي  ذيو 

  زان دةردظ ، وة :ز  ل طل ةك ا

  ز دَي نن ذي . و دَي                    

  َر ( ذي) ذ  َ :   - ب

         َر ظ ردة َوذ دَي َر ظذ ،َك دط َرو (ذي ) اَ َظر د

َر و  دا  َ ذ َرَ  : (ذي ) َ ذ ،را دَ وَي د  

ل طل َي َ ر ، َروةَ  ر رَم  دَ َ زَةن    

  : ل ر َا (مظ ،ري، ظظ ،م) و َ رَ وةظَ وَي د طظرا ا م ، وة

  (َا مظ + ذي)          ت .                          ظ ذي         

          ظت ذي                          .  (ري+ ذي اَ)  

         َ ةك ذيز (ذي + ظظ اَ)                 .ت  

  (َا م + ذي) ن دن.   ر د ي ذازاروك          

د رظََ َا  ظ َر ض ر  ردة رَ دررَي ش رة (واور)ي             

: وة ، د 

  ( رة + درر(ذي))                 ذيو دوو 

  (رة + درر(ذي))  .                    ذيو 
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ك رَ َان ب َ ر رَم د َر ،  د َرَ درري             َة

 وةرط ]  ا ن٧٧:  ٢٠٠٩ ظ[ : وة،  

  . ش دةذي                                                            

       ل  َ لرةك ل طرد م رط        َرَ َيَ ض ب َظ  َيَ َرة 

ر ن َر َمَ رَمَ   ر ( ذي) دَي  ر دررَي دوَ و ر         

:وة ، دَي  ََور رةرد وة 

 َا  زام  َياطذي ، ر ...  

  ...درر  درررة+درر+

  م ي َا دة زم طر َر ( ذي) ت ردة دَي  دوَ َي . 

١-  : وة ،ظن دةررة ردوو لل ط َم (ذي ) رَ ، اَ اَ رط 
   ظ ذي و د ذي طمن.*

            اَ َيَ د: رةم ب ظ ،ظل وان دةردزدا ل ط  

                                             ذي و د ظ  .نمط  

  درر) رة +  + و + (رة                                           

٢-         (م ،ظظ ،ري ،ظم) اَ ر  د (ذي ) رَ َد    رَ  ب ظَ ،

دَو َرَي م ، م و ب َ ر رَم، دَ ل طل رةَ رووت 

:وة ، ظر ذي دةررب د َرة لل ط َو د ظدةر 

  (رة + ذي )                         ،ار ذي                

               ذي  َا ارَي،             + رة) ر+  َيرر ++ َي درذي) + د  

د رظَ َ ردا َر ( ذي) ا  َ ر ردَ، طك ب َ د رَا      - ٣

: وة ، رةددوو 

                   . ذي د  َظ و  ذي َم  

: وة ،ظري دةر و ظا مَ لل ط َدا مر َ د َ  
  مَ ذي ت ذي.*

د رظَ رَا َر ( ذي) م دةر َ ل طل  مان  ض د    -٧    

َد ر  ،دار َ د َي مَل ظ رة  رة ن م رة : ردا ، وةراو  

  : وة، ظري دةر لل ط َد   

                  . ذي م ر  

: وة ،ظدةر (وراو م وار ) رير َر دوو لل ط َد   

  وي را ذي رت.                  

  .زامَ دري  َ ذي ي                  

: وة ، ظري دةررل دل ط َد   

                  .  ذي م َدام ظ  
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: وة ، ظرةي دةر لل ط َا، د (ظظ ،ر ،ظم) اَ ارَي د   

  (َا مظ)                  م. رَر ذي           

                 ذيو ط                   (ري اَ)  

                 َوذي ظ       .وت (ظظ اَ)  

 َرَي وَي دواو  َ ،ظرةي دةر لل ط َدا مم اَ ارَي ٦(د،( : وة  

  ا م َ  .    َ)(مةران ذيوان                 

:ري ، وةظ ر  د   

                َذي ن؟       د ذورظظ ( رَيظ )  

                ري ذيَ (رَي دةظ)                 .   

                 زذي و.    ب           (وا رَيظ)  

واو لل ط :وة، ظدةرد ورا رَي م  

                            و دَيذي  .  

ذ رَ طمَ َر ( ذي) د رظَ َا، دةمم رَي ََ ذ     -٨

رَ دي دو ،َم دةَ ل دوَ دةردظ، وَي ََي دادَ و ض در     

:وم َ ،طوةرم  

              .ذي ط َزطظ رَرَي رمر  

  رمرَي رَر ظطزَ ط ذي.              

ر مة ةك ذ َرَ رَم ذ َ َ دةرَ ذ رَظ د مظرا رة  -٩

ن و دا دردر     [ر ح رة ح و وف د٤٩: ٢٠٠٦[.     (ذي ) رَ َ

.ظل دةردل ط َرة ل ويل ط دةرم َظَر َر  

  

:وا َ ذ (ذي ) رَ :َ  

،َد َر َام لل ط (ذي )رَ وي دة ل دو  َوا ، ظا دةردَ َظر

      ََي دة رذ ،ي مظر َ وا  رو ذ  لل ط َر َل وي ر ددةراو

م ر َ ب َةَ      ر( ذي) ل طل ر د َر َرة وا ددة َل ،       

رَي  رَي دان َ، ةت  ل دو رَي ري (رَي ري ، ََط . ظ و

مري، مظ) وا ( ذي) َ طرَ . ر ( ذي) وا َرور د وة) اري،          

 . َم وا َ نَرظ   (ا ،واوي  

 ن ط ةَ و   ب َوةر ما ن وا َ رد ر رة

         َازَ ب مز َو ن مز َ اري. ذل دةظ ط َرةن و دل مَط مم

     و  نذ ظ َ ر (وا ،رَ ، وازة) وة دةر َر دراو مب   ز م  

    َدَي زاراظ وا َ َي ذ ر ت . ذةََ َم (ذي ) رَ ،ر ازَ نظ
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) ٧( (َر ن)َي
          َر ل ويل ط ظَر ظ زاراظ م ، ر (ذي ) مظم َ

  م دةرَ ذ وان  وان دت َ ( ذي) دةرد  . دةت روة زاراظَ طة،

  ) ظدةر درو ذ    دة دةم ذي) ر،      و وا  وا  دةق رذ 

  َ  رَزا وة مَ وا  ، ذر ظ ََ َ ب ري د ،  ل دوَ ر ( ذي) دَ رومت

  َر ( ذي) ب دة درن .

  ل ظََي و ل دو رَي ري، دَي وان وان در وَ َر ( ذي) ادت:

طر ر د دة َرا ب  ض َ ل طل دةرم، د ظ دَوا ( ذي)      -١

َ ، َواو دَي وا :وم 

 َ ،تدزوي م  َي رةراي و ذي.زوي ط  

(ط) ار د ر    وا َ ذ َ ،مَر َ ذ اَم َر َد دة رة

. و وي وواو َ ، ند ددة رَي ط وة (ذي )  

٢-  ر َر د دة رط      لل ط(ردةوا ،واوي، دووري) ََ و ا ،  )َدة

  َوم : ردَ دَي وا وان َن ت ،  رانرَ ذي) ل طل ظن

   و مر ذي ....                                

  ظ و دوذي  ....                                               

  ز دو ذي ....                                

د ر َرا ( ذي) ر َ م وان واَ رَم، وَ ذ َن     

وَا َ   دورو ، م د رََ ا ( ذي) َ م واووم ري، د ر دو        

م دوور م رَي (د) ، د رََ ا  َم ردةوا رَي (و)  

     َد  َ َيَ َ ظ م ،َيم وَي ذي دزظظ .ر ،ار َد دة

  ا رَم ظن َن دت.ذر َي دةَ( ذي) ل طل ردَ َ ل ر و

٣ -           ل ظل ط (ذي ) رَ ،ة ن م َدة َظ ،دوودارام َر د دة رط

: وم َ ، ةدا ن م َدةت د دة َا ماري دَي ر رَي 

  وا دم ذي .... 

  ز دم ذي ....                                        

  َن دَي ذوت ذي....      

ا وا (ذي ) اََ د ر      دي ذي وة َرة ظ،ن رةك م ددةت َ

ا رة ن، واَد (دم)َ      ر (ذي ) اََ دووَي و ن، د رَد

ا َ.ن ري م  ران ةك ر َي ل(ذو و م) م  

٤- :وم َ ، وي ل دو (ةظ) َمرةدوو رَ ري رط 

  م ظذي. ... 

  د ر را ( ذي) ر َ مَ ل ر واووم ري ن .
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ل ر ماَ ر َت  ب  َر  َ د ظ را ( ذي) دَي          طر ( ذي) ل ط - ٥

: وم َ. ري َدة دي دةت ل دو وا 

 َرم ذ. ذي م  

د ر را ( ذي) رام ارَ ددةت ،ذر رَي ر د ن دةا ن ذي     

 ،ا  ب  ر د َدة ،ورظ و ب اور () رَي م

ا ار مَ د َا دردت و طمَ ل دةظ طاري مَ، ذر َي 

  دَي َ ( ذي) د ر را َ ل ر وا ارَ دت .

َ رامدوودا، دةَ( ذي) ل طل َا مظ دةردظ ،دَي ب  َطر رَي رَ د دة -٦

:وم َ ، دةت َار مار 

 َرم ذ.ظ ذي دَي م  

     ،دةر َم مار َددةت و م َار مار َ ب (ذي ) ار د ر

  ا و ر م ََو  م.  َم ري َ رود

٧-    ،ر َد دة َرمذ م َ ب (ذي )       دة َر امَطَ َر ب 

          ، َر ذ وان َ (ذي ) ،وا ةم () انَطَ م ،راد

ةم َدةترَطَ وا َ ار ذ ]   ٢١٩:  ٢٠٠٢[  :وم ، 

   .ظر ذي دَي و م ر زاد  
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: َراو  

ب َ د دوا دوو از َ د ، َوذي طر از ذ َ َ ََ َا و،   -١

م   ... َي لَي ، ل ط ر ذ ، م ،   : وة ، َ  ن ازان ذ دوو

. 

رةَ  َ ]   امن ل دور ازَ َ و ب ت ازَي َةر َ وي َة     -٢

،ام َ د٢٠٠٣ [. 

٣ - رَ اراظم  د         ظ مَ َو ل ذ َرد (ذي )رَ َ ل( / ش) 

زارةي ل دةظرا َي و دةورورَ وَي ذي َر(ش/) رد، َم دةظر َر ل 

.راظم  ل زارَيط 

٤-      َ ذي دزظظ ،َرد (زذي) َ ل (ذي)]ز[  دةم  ة وط َ]ذ[   و ذ

 ل َ وي ردَ. ]ذ[زط طك ذَ مَ ذرَي 

 . ] ٢٠٠٢ر د [َ  َامن ل دور رَ  َة  - ٥

٦-     رَ دة ل ظ ، (... را  د ، ظ  دا، ب  د) وة  تدوو َةم ازَي رط  ) 

   و دو َدة َرد ازة ظ َدة م ازي  َ ظذي) د

ََي دةمت ذرَي ب  د ظ دَوا ( ذي) دظ  َ ازَي  

: وم َ، يةم 

  ا م.ذ د رَي 

٧-  (ن) َزاراظ       رةذ ومَ ل د م ََ رَيط، رانط ر دووارت ذ

زمامن زاراظَ وة (دوون) وا دوورةمَ ددةت و طرَي دووَي د رمَا       

.ر() ن َر زاراظرا  

  

:   

١-  لل ط  رَ ، (ذي ) رَ   َرَ ذ ظدةرد مَر َرَ ا ا

  . ظازان دةرد لل ط َ كط ،م (َ ،نزري، طم) 

٢-   ، َ َ ا ا ر  َد  مَا رم رَ  ذرَ َ ذ

 ، ظم ) از).وة ، و ، رظ ، ر ، ظظ ، ظ 

٣ -     َ َرة ان دة د ،رةي د ش رَيرد َر َدة  َ ذ

      َد َ و َدو ظد ردة دة  ظا مَ لت. ل طردَي دَ ومةر

،ظل دةرل ط َرة         َ (رةم ،رة) َام  ر  َد روة

  .َر 

ذ  واَ ر (ذي) ل طل ر رة َةَ واَ د ،ظ وا ذي د      -٤

 . طَا ب رَي   ََ مظ ن ر و  َري و  ومَ ن
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د رظَ رَا ( ذي) ا  رةَ دَ، ل طل  رَ َا ذي دةردظ، و        - ٥

 .رَي م َدو رَ ب ظَ و ري دواو َرو 

  

  ذَةر :

١-   م ، (د ريظط) ارد مذوورووي ز َدا  َ ، د ر  

 ، َو ،د يداب ، زام  ،ر٢٠٠٢. 

 . ١٩٦١ر  ، أوا  دةرا زم َردي ، ا ،  -٢

٣ -          ث و ا ، دةزطرد مز  وة ازي، ام َ د رة

 ، مَ ، ردة٢٠٠٣ . 

، دار َم ردي  ذَوري و ذَي  ظري ، َ  ردق ء اَ ي ،  -٤

 ، ا ون ااا  ،١٩٨٧. 

ظن ا َ ،   ظظ د زم َردا (د َري  طظرا       - ٥

زام ، َدا ا،(يظم)رَي م ،(، كك ، دد ٢٠٠٩. 

 ، َ  ةمم مَ دةق ، مي درا(مواو) ، ي داب ،زامي  - ٦

 ،دد٢٠٠٢ . 

ك.ك.ردَوَ، رَم ردي رةي د َ و َرام، وةرطَان ردن     -٧

ا دي أم ، م ، ادي١٩٨٢. 

د ووف ح  و ح رة در،م مَ َرََذي ردي ، مي        -٨

 ، مَ، وون٢٠٠٦ر. 

٩ -  ت ، ط م، ََ ، ( زارَي) ردي مَرزي ، رك ، ط١٩٩٩د. 

 د  َارووي زم ردا ( رَوي        مزةم ل د، وي َراو  -١٠

رورو و موةرَووة )،مي درا(مواو)،  َروةردة   رو، زامي ا  

 .٢٠٠٤، ا ، 

م و د  ، ةك وازَ زم د مظرا دةظَ دك و َا ،     - ١١

 . ٢٠٠٩رَي(مظي) ،ا داَ ، زام دك ، دك،م

١٢-          انَوةرط ، (َمام َةك دة لدط) ر رد مَن، ر . رو

 . ،ََ  ،  ٢٠٠٩م زام دك ،دك ،
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:ا  

 ا راه ا) ر) - ذي((ا ا ا  (      را رل ا ر

د    ) ذي -( ة ام  (ا، ا، ا) ، اذ ان  ود درات  ل 

. ا  ا  ما  و ، را ع  رها ا  

 ا  ا ا م دا    د        ) ذي -(ن ا ا ر ا

 ا    وا  ادى ا ان ن  ة د ، ا  ا ا اا ا       

  ا ا ض ا  ا م  . را. ا ا 

 
 
 

  

Abstract 
This studies called (morpheme (- zhi) in Al Bahdini sub - dialect) centered 

on ALmorpheme mentioned in several respects, including (morphological, 
syntactic, Semantics), as the lack of extensive studies on the (- zhi) Payment 
researchers to chosen as the theme of the study, the descriptive approach was 
used to analyze the examples. 

The original environment for the emergence of (- zhi) is a non-simple 
sentence text because it is always going to have a Semantics relationship of 
another element in the previous sentence and this leading to have several 
significant, in addition to the grammar of this ALmorpheme. At the end of the 
research there has been the most important results of the shown .             

 

 

 


