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ا ر ن .ى.   ا ران .ى.  

  َمزامى 

ةر روةردةى   

   زم ردى

  

  

:َ  

 م و  ردةوا اردمَ دةر ر وا َ وروذامم دوامنء 

 ،ىمط  ىرة وم اَل  ىء دومد ت زاممم ،َدادةم ور دا 

     وامم ؤكء،  وةَ   ةت، ن دة رةوة م و

رة  ء امرتزةر دةاطر ، َ َر م ءم ر    ءَ 

 وام ى انء  ،ش ؤ رةو َ رن. 

١-٠ :وةَ ارى ن وومم :   ردى مَ  ارةوة َ ء  ) َ مومم

 رة ،راورددن و ممم َروةردة و زموام ،(ارى َوة روو    

 َ ردوو ممم      ،ةر  م ما  وةمَ مَ روةردة

  رماوة.

   َرة طمم دامم َ  و َ  ة :             ى اردم ت: ٢-٠

 مَ ىرة  م من، ط  ما دم دن وَ د و روةردة

ورةى وَار  موم وةون م ت وةَ وة دةمز م.او دة  

٣-٠  وةَ رىا زوَوردو       : ر م وةى  ،رراورد وةَ زىَر :

در   مآ َا   ر اوة، ارى َوةَ وة  َ رت 

 ا   رة  و دووَ م  س وةمروةردةو ز مط ووراوة ،  

            م ء د ةَ  ،مَ و واممء ز روةردة م ر دة

و َدا  َازةمَ ومَ موةرادة  .ََ دووةا رى و وورمى و دو  

ن، اومروو، ن راوردي مَان م و دوو   َر اون. ن و          

    وةَ ى وةور  ط ،ووراوم وط َ داوةَ  ىم

  .ردة اوة ى و رة مردوو ز
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 ١٢٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

   : رَمَ ومَ موة  مم رةا: 

١-١ م و ةر  م  وةمَ  ة وةمَ  :  

ؤ دةوم و طم ك و ، ذم   َؤظ دةَ، و  و       َموة 

  ةرر روة ،تاوان دة نرى زامت و طدة موة دةودم

زة َن   َموة ؤ دموة  د  ١دةَمىةر َو  ؤظ.   

 (ن) روةراظ دةت. َموة  دوو ؤى زؤر طما دةروات:

او  :ؤ  ى رَم وةرةموة  دةدر  ،َى        ) أ

ام  وةوة .ََوة دةدرممدر ام ى  و ،َدة  

وةز:راظدم وا و َىاوو مراوو رَن و َاموة  دةق و     ) ب

 ون دةت.

          روة ،َدادةم د و زام م   م ىرة  ،ةر  م

      ا  وةى  مط  و         وةىر وا ،ور  ي مام

         ورخ داو روةردة َازَ  َدة َن دادةم م ر  م

              زؤر َ) َوة دةمَ ىَ ر  نا َ  ،َ درو  ن

موةرؤَ موة   َى   َ  ،َ ن دةَرَوة           طموة

       دةدات  ر وةش  ،وةم وة دةرىراوةَ ن وةى ام   زؤر َ

(َ وةرط  ىَ وةى٢. 

 را  وةمَ         رط ،ى زام مم ر رى دةر ،َدادةم ةر زام

راوردى مَان زام رى و َموة   طمَ م ََوةى وامى َموة  وامى 

َرم ر طم   رى  رة دادةم ،َمَ  موة  دةرةوةى دازراوة

َرى وةروةى زام  َ وةمَ ىَ وة دةدات و ك  ، ى  ٣و.  

     م  رط ،تمم َى دةر دى َام  وة ،نرا مط  َ

    م مز َامدة وا ،َ        م) م ،َى دةر دى وةى  ،ََ ر 

رةم َرة زامرى دادةم ،َؤى َم ن،  ومَ     ةو           

(ؤظ دى دمراظر ٤دةم.  

       م  وةمَ مَ  مدام   َ       ، وونواور م اةر 

وةى روةردةمن      ن دامن و رَم  و رةن و  و       

....وازى طَ  

                                                
  ، ا.١، ١٨ص ٢٠٠٤ اري،  ااءة،  .١

٢.  ،رأوم  وا دس، وزارةاا ا  وا   ط  اءة وا٦.ص ٢٠١٢ا .  

  ، ن اردن.٢٠٠٤، ١، ١٨٧ن ا ا ،ت ا، ص  .٣

٤.  ،ت ا ،ا ن ا٢٣٩، ص ٢٠٠٤، ١  
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    ىو ط  مرةزوة  خ َ ،رةوة ىم و مَ دة   و 

            دة  اةر م  م  وةى  .َر  زدارى و  و 

  وةى  ، وا طا وةز ىن و ط ط ، ر دةو ن َ ،ََ

 ت و دواَ نَ و َ نوةر م  .َ و و َوةر َ نَ  

: ، وةوةمَ مؤ  نواىةم ،ن مط  م-  

   َى واما زؤر   دةا  :           ،رةمَ مَ موة: ١-١-١

 ،َ م ؤ زؤر طمو رادةك زدا دةرؤن       وةى َى َموةو م  

  ،و زام روةردة ةَ  ،دا مز مم وةيدن و مَ ر  مَاو

 وة دةم و دام ر وةدا مز  َمر ز مَ ىرة م   وةى  نةَ

     وة دةةر  م  نَ ش ،ن وةمَ مَ مم ام

          ،ورن و وط و دة َ ورةى طوة داموردام و دام ردةوا ن ت وةَ

رؤن، ى  ؤمش َوة م طَراون، م     و م  م ؤ زؤر طما دة

             دة ا واَ ر ةى دةق وَار   ،نوا  وردام و دام  ك

  ر ورن.

٢-١-١ :َ ىمر:  وةم َمز  ََم  وةك دوو َدة ،    َ رة 

        ،(َةَ نز مم ورةىط َ) مز ممةرَم   وام .،ور

ى ن وةرطاون (  َمن ََ)،  َم مَ وى    

 وةماوةوةرط َ ط مز   ،  ،َ وةَى دراو  ،وةمو زم وم

      رة مز مو اوام َ م  ،َ وةز و مزرط ى  د ،ريداط

زم ردا وم مو زم ردوة   ر رَ ،َ َن  ى وةى  ارى 

) ث،،ظ).  ر  مدا (ظ)و زا (ط)، )نطرامن ردا وة، وةك: ن (

 م م  زم رةاو وا دةطرن،   زم ردا وا مطرن،  ى من     

مز  (ع) م ةمر ،ا  مرد َم     ٍَرَ ىوا ردي م و وا م

مآ ري  م دةر دةا  (و)  م  وة زؤرَ  م  (ن) دةطا  

ر مز  ،وة ى و ... وةك ةدَ و د و  ر و  ،(نوة)    مز امَو

َامَما دةطر َ () وةك (( ،ر، ن، ....)). ط وةا  زم ردا  موى     

    ر ندة رَ (ح) دا ط (ع) ن، دةمرد ؤذور وة و َ َ ةرو

   ةَ  َ مم          ة (ح)شَ ن  ،(ةدَ و د و  ر و) وةَدةط

  و دوو وم مَ  ووةز  ش ((...،َ ،د) (ع)، وةك  َر٥دةط   .

ى (ع)ةا زؤررد مز ط شو مز امَ ا وةكر و مز ،()  ٍَرن دةط

    َدة (نر) م  (ع)  وة()  وودةدات، واىوامَ ارد مز  ر آم 

                                                
ى ()ن ؤ  رَون ، م  زم ردا ى من  مدراوة،  زم رةوة وم مو زم ە زاراو .٥

  ردوة.
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 ١٣٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 (رن)، (ن) دة َ (ن).. ورمى  زم ردا  ،ر  رةوة    

ذ ...))  زم ردا ر  ممى  ر دم        وةرطاوة ((أ ب ت ث ج ح خ د 

        ا وارد مز  ىوام نم  دمدةر (...ز ا ب ث ت ج ض ح خ در) نم َ رد

    ا زؤررد مز  نم مَ  م مَر ،نرطم   ط م ،

 رَم زما ك مطَوة، دة َ زم َدا ةو َ وةك رة و      

ى، ر وةى ذرةى م و زمم رادةك ون، رةراى ش رووى ذرةى 

  مموة  زم ردى ن.

و  وان  ارَةى        ٦و دةمَ   ،ةىَاوو  ر  : دةم (ن):٣-١-١

      ى دةمَ رة نا  ،امز  ط  مو ط َودا دةردة (ر) ندارى زوا

دةوة، طمَ ا م  زما َ        دة ،ن َة َةى و دوا  ارَةي وا

و  ،َ د ،َم ؤظ  رةدا دةمَ  دة ،َن وَى. ممت زؤر  َن 

رة و دةدةن ان دةمن َوةو ن  م َ دا دورةى دةموة، ش      

 رةر َش  وةى ام خ  ما و و  ن ةن،               وة

وةش دةر واز َش ى ان رةزوماو ز  دورة دموةى دةن، ش           

:م  .. ى زو  َ-   

  دة  دا  د:

      ب:

      ...     .   ت:

٤-١-١َم :٧ :(/ى دةمَو)  تةَ دة امك طادةر َر ،(ن) دةم مَ دواىدوا

و ممَ ةي دةمَ ، دةط َم ،َم رداردم و دةم دورة    

 .م   )) ى دةم        ،وام  ،ر ن  وازى    

((َر ا وامز  َام٨دة:م   

ت  .. ت  

       ...  ر  ر  ر  ر  ر  ارد

          رط َر ش ،ررام م مَ  ََ ر مو  َامدة ر آم

     ى ووا رى ط َ َر   َم  رو طن و مم  َ

  وا ى واز. 

 مز َ نرةن  ذم َرن دةطوازة ،    ) رة مز مم رةىذ م ة، ٢٨(

  ) م..٢٦و زم ى (

                                                
ردةوَوة،  م (( ، رك ، ك،..)) رك و دةم    ر وة  م َ داو  ى واز دة .٦

) ،وة  زى)) وام رى ززام  ،(ك) دةم م َن دةطَ م ،ةواز  وى م (ك)١٩٨٤ ،م ،(

  )).٤١ل

٧. )ةرَ ى دةموا  ،ةمر و م.َر) د  

٨. Kaith Johnson and Helen Johnson, Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics: page ١٩٩٩ ,٢٤٤. 
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          نؤمم . ادمَ ىؤ  نؤم رةىوى ء ذ ى وَ

ذرةى من ز ، وا  َةودمىَمَ مَ موة ()دا  ،طر 

          م ، نمز َ ىَ اوداروةى د  واوى  نا وةى  ،َى دةوز

   ن زا  نم رةىة ذمر ت، وادة ن دروا ى ارىَ ر آم

دة  ) انَم   مم ى ردى و مز وام رط ،وةدامَ ٣٠ – 

) دا ،رمة مآ زموان من واَ   ، مت مآ م وم مو          ٣٧

ن مو   دامز  وةى وةرط وةمز  ،دااوةوةرط و  م ،

     َ ا وةكم   (ع، غ) م  ،َر ارد مز  م ى تم َ 

.َاو دةموةرط َم َ وةك وا ،َا دةمةى وَار  

من  زم ردا دراوة  م /وو/ در          ،َروة مآ م ، طورة اون ى    

ط [] م دةرو مو روة ر َا دةرمو .َ (وو)          

  ) م  ،وا رط م  ون مر  َ  ،وةَدة  نوة ى َدوو) در

  ٩ط (دو)، (دوور) (دور)  وان مطرة.

٥-١-١ : :.اوةَ ز  َدةم مامم  وور ١٠   رط ودةم َو وة م

((زى  وة دةَ:      ١١دةم ى م ،م م  ورا دةمووت اوةوة.  

(( ن وةكم ن و رةىا، ذرد مز ))ى     ١٢اطر   ، َدةط َ .

   وا ،َم رىَم  ا دةمممدر   ،اوةَدرم َ وا ،َ م ون و دامز

مم و  ارد مز   ،َ ن َوم ن وردةط ا وارد مز   ،

م  َن،  َ رم ون  م  ر زمَا   َرن ممَوة         

وو زاراوامدا دي دة      ،َو طر واي و، مك ر وةش  و مم م و

  دةاوى وم مو زموة،    ما وةك  ى طا دةَ مك      

م. طم وازى  مَان  و م وةى م   و ،()  دة َى    

  ،وا راو           طرد َم ررام  ،اورد َد و كَ  

.ََى دةم  

  - مَ ك ومن دةروو:

١(   م  و م ودةر وا ،َدة   اممدر   م ()  

َ ى مَا و.  

(وو) ى در   َم وك م  ،َرَ  زمدا وا مطرن،  وةك       )٢

م َى ط م ،َم دةَ دوو م ك دةم  ى دراوَوة درو ن    

                                                
  )) ١٥، ذ. Bى َم  موام )) ر  :م (و) در َ زم ردا، . زا .٩

١٠. ا ا  زان، دروسا اا  ا ،ا  ص١٤٢٨ ،٧.  

١١.  ،م ،وة  زى٥٧، ١٩٨٤.  

  .٥٦روةى َو، ل  .١٢
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 ١٣٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

ا ((م ،م،...))  ى دوو     )  زم رد much, chad,…    م  زم ا (  

 م دةمَ َ درو وة.  

٣( .((....  ،ل ،)) :وةك ،َوو دةر امَرة اوةوةرط و  (ع) 

 –زور، رةداغ  –(غ)  َ دةمو  طة ط (خ)ى ردا م .زور    )٤

 ...راخ.نردةط ى ودا وا(ر) و (ر) ىردوو و   

(ح)  دةم رمة  زؤر َدا   دة   ،َ طرامَ دةموة         )٥

 درو وة، َ دا وةك م ر دةت،  امى  مم  وازة.

، د وة دةردةن،  ذرةى مم زم ردى  ذرةى م   و م طواةرن

 ن م ، ذرةى م  م رم زة.

٦-١-١( ووةمو مرة)  ىَ و َ ::  َ ةو ن دمَ ىؤ وةى َ

ةرَ           دة َ  َ  نَ ،   اَور ط   ،َ وة وى

           َ َ  ى ،َ ر امز مَ ىرة   ،َى دةوز وة م

  وةرة  (وا وةرة  رى ) ، .. دةت و  ى دةت، وةك:   ... وا (( دةوَ))، رى ....

واَ  و َى ؤ   ؤى َدن، زؤرى م زم ردى  رةو موةمو 

:م  ، ا دوا ك د ،وةَ نَر م  ة ون، واو دةر -   

مَ (ب)   

  ب     ....  ،ر  

.ََ   تم َ َدةم  ك  م ك م م و  

  رو دةون ..وةك: و ،َر، .... ١٣مآ  م  رةوة

  

٧-١-١:ط : َوظ  وةَ ،َدةم م ءَمم    َدةردة وذ ك  وةَ   ر  ،

 :م  .ر و  كو  َ ط ش   

         ،ر ن و وط ك م و ((...ر، دة ،ر ،و ،دة ،و، دة ،ر))

م ((...،ن/ ،كدر/ ،زان /َ)).نو  َ  نط   

طرؤَ طم ر َوا دة ،َروة وزة ر  ،َى وةى م ر         

ن ط   دما  َ دا دورة دةَوة، طر م وا دةوة ى زؤرى ذرةى         

     ،و وط           ن وروةردة م  َد. زؤردة ر درو ر  زؤرى امرط ش

زموامن ن  مَ درمن و دورة دموةى ى  وة،  وةى   و وازي         

:م  . نَم ى دةمَ نا وةرزو م-  

 ي١٤وام:  

                                                
١٣. م) َدا مدوو و  م ،َدي م وةو   ة ارد مز ء ،ء (( و َم) دووام    ةمر

.ََردة ( و م)  ((  

١٤. َ ردي ،مرد ران ردو  ةيَttp://www.sorankurdistani.com/kurdiferbin .  
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 : رَمَ مَ موة:٢-١

رة ىَدوور : ،ن وةمَ مَ - 

. د نََ ىَر:)) 

.وةدم ىَر:دووة 

((.َ ىَر:َ ١
٥

 

ر:َى نََ )ش(١
٦

 :)  +  ... + < ة ، دوو)وَ  َدةط:- 

واَ .  ةت  دة  مَةى  موى ن، َ    دم    ش : َ َةى)١ 

 .  م:))دةطَوة ك دواى ك موى ن((

       ى           اA 

                B ب   

          C     ث   

 ...Dدى           ... ت    

 
 

 -ن:َ ة م ر ، در

 وَ  وامىدَ، وا  ر َ زن وةك ؤظ ؤظ ،م رى وَ وامى -

مَر  ،موزونر ر وة ََك دةدرم  ةىَ .                               

- َازَ رة ،وة ن ىَ اَل دةَ ، ن  نرَى  او    ش  دة درو ،ن 

َى دة ومارَ .                                                                          

 ٢ (ةىَ دةم :ومَ دةم   ،ن وةى مط     ور  وىم من  َر .  

، من م دة  َ  دةمَ ى     ة، مَ  َ   ةى   رادةكَ ازةش

 ىَن وَ  ندةدام ،و ت  ت دةةَ. 

م  ةَ:- 

- ر  ر وةىم دةم ء  ةَ موازة ،ش  دةدات  َى  دة  دمدرو 

 .ا ى َموة امى

-  دة تدة  وةى و دةم ن َ. 

مو  ةَ:- 

                                                
١٥.  ،اا ل واطض ار  اءةا  ،ات نم ردن، ص٢٠١٣٦٦، ا.  

  .٥٨٦٢٤=http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t ٢٠١٥-٨-٢٠ ادي .١٦
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 ١٣٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

- ومزو م رةزوو رى   م ،وةمَ م ن  ن دةم  وةَدة. 

 دةت، مك    و و  ى   رة ؤظ ،م رى َدم وَ وامى -

م. 

 .َ ةى  ، مكَردةَ َوة زمن  ؤظ -

(ممن)، رة  دةمارةن   ) َةى طَ :ةدا َ وم   دةمن      ٣

   ،َن دةا ىَ (نوظ)    ط ارى /ا/ و /ة/ ، دوادةم  ردوو 

 :درو دةن،  م ،دةمن ط اوة

    دا

    دة

    

   .....   

:ةَ  م 

 - وم َ نا  م َادةرن ،.وةط (م) 

 -.ََن دةدردةم   نارةدةم  ر  

 -َ و دووو       وةم ط  وة  م ،ؤظ رى و ىوامَ ،وَ ىة

.َدةم 

 َ ةى ط ط دةرم  ،َو ر وة دةدر.ََؤظ، زن و ون - 

 

دووةى:رَ  رى  ، (ط) رة: 

١وَ ةى)١ 
٧

   و  ن  دةدرَء  ان  مم ر   َم  وَ  ةى وَو: 

ى، دواَن وداوا َةَ   وة،  وَ ة وا رَواز  ةم  َو. 

 م   :اس ، ...دار  ، د 

م: 

َا   َموةدا    وةى  دةدات  ر زموامن، ش  مو وَ موةى -

 .مَ َارى وَ ء

- ةَ كادةر ،ط ط و رى اؤظ وةط. 

مو: 

ت و ومى  دمي       ،  دوادةت  ا    َن ى وا م وةرط و مآ -

.م ر اا 

- رةزا  اَلو م ى  ووم ىمون ور  وةودة م  شرا تدة. 

َ١ةى. ٢
٨

:َ َ ةَ  نا َ ،داةَ  : 

                                                
  .٣٨٣: ٢٠١٢ا : ا ا ، ا : زان ار  .١٧

  .٥٨٦٢٤=http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t ٢٠١٥-٨-٢٠ ادي .١٨
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 ممراوة وَ   واى  ط  ء رت   زؤر ن دة وةَ    ،ةدا  رة ر-أ  

 َ.  طو

 . و   ، دةَةت، مك ر-ب  

 . دةداتمن  وَنو  دةََوة ر َم ث) 

 . دةداتمن  نرم دةتء  وَى دواَ ةَوةء نروة   َن ت)

ج) دوانر  مرةََ    ،وةدة    رءَم  ن  دوار  وةة   

 .َةمََ مَن  مء

م: 

 .دةوة  مَ موةو َىرردوو -

-  ر َ رءواََادة  رةزووى   َوةم دةدات ط . 

مو: 

 .زة رسء رَ َم  دموةى ن ووةرطى   وةرط امى -

-رمَا   وةومَ ىمَدة ، ى ى دواؤ وةدم   ون  و   

م. 

 : ؤك َةى. ٣

  َؤ ر  زؤرر    نا  وةوََن  دةط    ن داواا  ترة  دةدو 

 َة  م ،   وء    دةوة    دةمَوةو     ر  َ    موةورى

م رَى دووة )ر ،( رووى  دةقوا َدادةم. 

َى:رَ َلَ )شء وة طَ ( 

َ مو ردووىرَ وَ ررة َت، دةو دة م م و 

 .رَ ََداَ و دووامى

م: 

- من وردوو  وا ،   و ءم ن  دةم     وا ،دةَ ردووى رَ ءدةمى رم 

)َ.( 

 .ةميرا  ،َر وَى  نروو دموةى -

 من وَى موو ن دةمء َةى ََ رةم دةمء  ون دموةى -

 .دة )َ َ (َمَةى

- َ  ير اووةرط  و  ذرةزا ،َاَل دة من  منو   

وة، دواَدة   وومط ،ط  ن  وة، دوايَة وامم   ن  ط 

 .دةَوة درومي  وي طم و 
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 ١٣٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

١-٢-١ َ ردو وىر :  وَ مً ةر   ردى مَ ارو  

 َ  زم ردا  م رمى َم  دادةم  ،َن                و ى مآ:

          )  ا  رى   ىوة، ماوةةوة م(ار  ا) ث و  ٣٥ ر (

    َو  ر  ،وةا١٩٥١و          د) مرم ن   ش دوو ،وةدؤ وى

      او، دواَ  ىَن)ةوة و١٩٥٦     (ن وودى) و ن١٩     ىَرة وةوة دو

ر م زم ردى و َ و َى      و ا   ٢٠) ت  دةطَ٥٨َوةوة. مى (

    م روة ،وور دار َ ةىَار   و اوةرو مرة  م

   وام   نوةدن و ور  وةدؤ و اَ   ما اوةيم و 

. روة  مَ  ةى وو َو مآ رَ  ةى روو،   طوةدا

         َا وَ ر ط ... راوَراو دارَ ن دةن و نن زؤررةوة وا ووىر

ة  مامن َوة، م     وة  وةى و م ن اموة دور

   دنَ  ..((...زؤراب  ب ووزادو زةزادو م داراو زاراو) وةك ؤل دةدارَ

        وةََرى دة و دوا َدة َ آم َ ار وام  وا (دم وت) داَ

آ..وامم  وو وؤك ور وةك (َ ىَر) مَر ط ،َم   

   وةزارة  كم ن   ،ةر   (ردى مَ) َ :ردى مَ

)   وة مَ روةردةور ٢٠١٤ اوة   ر دوو وةرز )ةوة َ  ،نَ

) َ دوو  ،ا وةرزى َ  .اوةاوة١٩٤دا ةدار (٢١)  .٢٠    وا وام (

    م ك وَ ط ،((ت، ك، ح، ش، ث ، ،ن، ذ، آ، ب، س، وو ، ،ؤ، ى ،ز، و،ر ،د،ر)) مةرَ

              :وام ،اون َ كر م ر   ،مرة و ندم  دارَو َ

َاو مو  و ر و م طاوةو م و َى ََل َون  م و         

ن و َى م و و وى    َةو َى من اردن و وارد و   و رى رة 

ددان و م  ذ َى وَى (ةمار)  َاون، روة وَى َو ارطو    

ىةمورةم و مو َ و َاو   ذ َى (وَى م)ر دوون و ن       

 َو م       انَر) اوةم ة.. دواواز  وام نَ  ،وور ةىَو

     ،َا دةدمَ  رة ؤرةر ام ر  ،وةدؤ و (رة) ر  ى(

  ر امرد مو وم  َارمرة وةك ط ىَ و    رة اردم و َوو دة

(طَ)ة رمة  ما وةك ؤظَةر دةت. دوادواى مش مَ طَ س           

                                                
١٩.  : َ٧٨: ٢٠١٥. 

٢٠.  ار ىَر  وةىر  (دار) ىو    ،ة(دنو ةىَ) ن دمَ  اردووة

ت،    دةَدووة،   َ َ ن َى وَ درَ و رن ت، دوا   ا َى  (د) دة           

 (دا/ دة) ، (ا / ة) دوا ط ةىَ.وةوةرط َ ىَر  دى وا ،َ(ر) دة  ىَ  

٢١. ) َ  دووة وى (       ٢٠١٥م  .وةاوة وة رامرةو طَ ن  (اوة،     ١٩ر مدة ىم ام (

اوةو م  َم اون، م  َرةى م    روة م َ وَى واز واز  رةى ؤطادا

)  ،وةاوم وك نَ١٥٤و و.ردة وةاوة ةر (  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١٣٧                                                             )٢٠١٦ 

َى ان دةَ و  وامى َمَ موةش  (د)  وامى (زةرد) دةَ دووة     

   ،ا        اوة (زةرد) ت، وادة  دة (د) ىوام  (د)  ادووة 

)   دةطَ،    ٨-٦(د) و زؤرى ن وةك ى وةوة، طَ م ر َا ( 

    مَ دمَ ازىَ .ََدة  وةرزى   ث (ث)  ىوام    داَ  وةش

ةى (وَ او طم ةو(ط)-         ةمر   او وم  اوةَر ى(َ

        َ دوو  اَ ن وةرزى دووة  ةَ ن  .دون ةشى وام ،وور ر

)١٢٢)  ،دووة ةدار (١٢ ىى () واموام  وةودام  رى وةرزىواو ٢١ى وةك دة (

)   دة ،ََم م  رو:   َ٣٢ةت و  وامى (

 .َد  (ورض)  ت وةَ دة ()  ((ف،ل،ع،َل،ه،ق،خ،ج،غ،ظ،ض،))  

  

٢-٢-١ى ر  ندمراورد :وةمَ مَ مَ  

  ((ةر   ردى مَ َ))  )َىر وةدم – وة، ) و

ادةرَ .وةورد دة مرةََ   وةو طم ،ةط 

 ط اوة  نو    وم       نء زََ  َدة          وةى  ى 

ورةن ط دم  ،َ وروة ، ن مز    ام)ر(    

ارَةىو     ون  دةَ  م    ،َ  واو   ر زم  دادةمَ، د زن  

 دةورورداروون دةوة.

    وام رة  داَ ))رة ((،  َارمط  ،دةرة زؤرى   نو دارمَ ،دةذي 

 ز َةدا  ...رووة طَو  ،اردم رة طورةى ةشءوى ، دوو طورةى و

 .......دةاوة دؤ دةداتء ر ط  دةاتء

    َ         ومَ مةَ و  ود وةرط  َلَ ىَر  (آى مء)

          ز مؤ ،و دةقورو وط و ةى دةمَار  دمََ ن وةومَ

دة   ،ش وا   دةت ز َ          ذم اوة م   ََ ان

  .وةمَ دؤ َم   ر تدة  و  وة    ر  اَ  ك    ،م  و 

رَواز ةم اوةم  َ ،َدة  اىَم  وى م         َم   

َ  ىدي م .َ٢م
٢

 

 

 

 

                                                
ون  طض ََ ا      َام رد َ  وام َرم  داوى امن دةروام  ،ر   داوموة      .٢٢

ن  دةي و   َ دةدو َن دةطت دة، رؤاذم وردةن دةداو و دة موو م ذمن ن ة و رط           

 َ وةى  دن دةر ك و رخ و َ  ر وةدة وة      ى ار  ا  ،رن ر  ش

 ىو رو اوامو  و ر وةودةط  َ رةو ر وة وةرطَ ود نو و  دمَ    دندة درو َ

  ،وور ور دة ةمر  آم  ك م.ةَ نَ  ن  
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:ةر   مروةردة ءواممز   نمم راوردو/ دووة   

١-٢ ) َ ردوو نمم راوردو ::(ردى مَ َ) آ) وم َ و   

        ،ومَ ىؤ امر وةىر  ،دااؤط ردوو دمراورد 

   اؤط  ،اةر م   وةو ممَ ىَ نا وةى  رةَ

  ؤط م َيم َ         ةر م  َ  ،اؤط  ردى مَ و ا

    دمراورد ي ،َر  زام  ر َ َراورد و ،وةَدةط

  شءو  وةىدؤز  ةرَ اوة نز م وا ،مز م ،رة ن ووازة

           دا مز م ىَ اَل وةى ور ىَر ،ََ وةى  ،نممم

 ،َ( َرة و اَ)   ا  دؤَ  َموةو       

َن م ووىر  م ر ،ى       م وم  نر مَر وةوم  ،

            ،َةا دارة  َ ر نز مرة  ،دا(نمردام)امز

 (ر،و ،دةم)و            ٢٣َ  م وةن نرة  ةرىَ  شماؤط  ر .

رةودم م روةردةء زام روامى دةمء وءروة. َازى       وازن

  رَنءرمي ن وازن.

١-١-٢ :دةم  :  

أ/  ؤطاَ  مَا، َوم م زم ردى  ارَةى ووردا،          

ةوة داماون: ( د، ا،ر، ي، و، ة، وو، ز، ؤ، ، َي،ر، ذ، َ ،، ن، م ، ،، ب، ، ت، ، س،  ،مى ار

    ( ،غ ، ،ع ، ،ح ، ،خ ، ،ض ، ،ج ،ظ، ظ ، ،ف ، ، ، ،ق ، ،ه، َل ، ،ل ،ط ، ، ،ث ، ،ك ، ،ش

   )  ن رةىاوة، ٣٤ذدام (  ) ٥٨      ،)  نَ َ ن ،ووراوة ت (

رة، موةر)ى ودا دااون، روة دوو  روة ك  ذردووة،         

    ( ،)  دوو َ   ،ة روة.

  = َل + ا              = ل + ا                 

١+  ١= ٢                                ١+  ١= ٢  

     اوم ماوةكء وةرطم  ،وةدا داماؤط يرة م رد  روة

 نء وىم ء مَو ر ا  ،اؤط  دوا ،و َ اردم

.َواو دة اؤط وةو ممَ ر نَار  ،ون     

       ماؤط وةىدم  َ ءد وةرط َ ،ارد مَ اؤط  /ب

 نمارةوةر يةَ   ،ةوَ  ،ن، ذ، َي، ب، س ، ،ؤ، ى ،ا، ة، ز، و،ر ،دووة: (د،ر ن

)  اؤط  م رةىف، ل، ع، َل، ه، ق،خ، ج، غ، ظ، ض) ذ ، ،ت، ك، ح، ش، ث ، ،٣٤وو (

)   ،اوةدواى (        ٣٢دام  (ا، ة) ردوو روة ،ووراوة ن دمَ ت ( وةك (د،ر

                                                
٢٣ ،وامموف،  ز د .٥٤، ل٢٠١١.  
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ك اوةروو،  ؤطادا  ر َا َةى ء رة ن اوةروو          

  م  واز َ وم ن داماوة راَنء موة.

  ومارةوةر ىم  ، اؤط ردوو دمراورد :وةَة  

١- )  م ن رةىدا ذاؤط ردوو ٣٤. (  

٢-      ،اؤط  اوم نمَ اووةرط  ،اَم َ اؤط 

 ؤطاَ م ردا مرةوماوة.

  ء رةء موةرا   ر    ؤطاَ  مَا، َةى - ٣

اوة،  ش رطامكء مرَك درو دةت،  ء َ   ،م ردا   

 ك ت َةم  روو.

ذردم دوو  ك       ؤطاَ  مَا، رووى زامء روةردةوة   -٤

رَ ،ة مرء  م، وا ر ( ،)  راا دوو ء ك طن    

.َ  ك وةوة، مََ 

٥ -   ،دا ىَ ءَ  نواز  ،تةَ (د) دة  اؤط ردوو 

      ،ارد مَ   ،َوة دي ورة    ،اَم َ اؤط

        )وة وادم ىَر اَل ،وةومَ ءروةردة ءووى زامر ،َوة دو

.دةَ ةء زوو (َ وةرة 

ا   رةم ور ماوة،  ش رَ طوة  موةو            ردوو ؤط

َوم   ، واز  ؤطادا دةطرَوة  وةى،   ؤطاَ  مَا،  

َ اؤط ر ،وورن دة دنو ةيَ َي ىَ ،رد م

وة،  ارَةى وا،  مَ موة، َ مَي رةم ر روو، ش    

     اؤط   ، مز م ومَ اؤط وةىدم  ونءرر ى

 م م .ي ورة  ر ةمر   ،اةر 

 =د، د= زةر   دد                                                     A= Aplle  

٦-       َ ،وة دا  ىمورو و اىرةر ،ارد مَ اؤط 

  ،ووراوة ز  اؤط ،ن وةىونء مَ  ،وةَ وازى مَاورو

مس رد   ،َؤطاَ  مَا،راَمَ ا موةو  ان مس    

  ر َراَنء موةو موةى ن.

٢-١-٢  : :و  

طن وة دام  ،اَل ممَ ما َردة،  وة مَ) طوطَل(واردن)،          

      ءَا ددوا ن مم (انَ ذة ،(ر)َ وا ،(و)وةدم ،َلوطط

ردو ؤطاَ ن َ ازى واز ن         ٢٤ة،َر مَا رم وةزى اوام د

                                                
  .٢٠١٣)، ٥٦ - ٥١ل ن  ،امء  زم ى ا رد، ل ( - ٢٤
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 ١٤٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

طَل و دووة،  واَ ةدا رَى داو َموةى م ممم  َر  ؤطان  

  دةدة ،ن راورد َ دةروو:

    َ ،َيم َ اؤط /ى امو و ىن، ((زؤرو مَر  دووةةو َ َاز

،((َاو دةرةى دووط  ىت، وي دةر ط   اَلدةى       ٢٥ ىو   رة وا

 دارن، ن َي  ك طى دةَ ةت، وة (دادا،  ،، ..) وم ى اى وا

    (رة /ةر )  ش م  ءَدةردة  نء  دةمَك دةورو

) وَ دة ،َ دوو  َ٣اَل  دةط م ك َل م (  :) دة َمدا (

 ؤطاَ         ٢٦) وَ  دةَ.   ٣٥٦٣)و  ،ش ا(    ١٥٤٠ا ()  ار ٢٧٢ا(

  مط ك وةى وامةممدى دةم  ،وةةَ وة دةمط ك ر  ،اَم

  (دار، دارا، داو، دى، وى)ىو ت، دوادةَ (د، ا،ر)دةم ،ا      ط ء دوو ط ك ىو

َدةت، وا  ط طم  و طمى،    و َاوةى(ا)درو نء        

     وةى دوو دةمدم  ََى دةدرو  اَل)) وا ،تةَ دة مط و اؤط

 وةى ءَو نَ((َوو          ٢٧ن م وةء مم  م ءدةر  م اىرةر

 اىةَ ،ون ااؤط يرة  ىمو   ر ،َدى دة مرة و  ىمو

 ،(د، ا، ر) وة وةرة دةاوة، دووَ ن َوام ن ىوام ن   ن دةم دمط 

      م َ  َ  اوةنء وةزةى  مدةم  م ،َدةء طدةر َد م

ردن،  روة  و (مو، َو، دار، وةو، وةرء َم)  رمى         

دةَ٢٨و  شاؤط ، دة(... ،َ ،و ،دارا، دار، دوو، داو، دى، وى، دوور، وةرة،زارا، دؤ، زوو)ى

دة ،رَةى رَم     ٢٩)َ١ةتء د  رم وةرطاوة، طر وام مى ذرة(    

)   دة ى٤٢وو زؤر ط  ،نوةر ى و  (%  رن دةنء ىن و

َ نء طون رووى روةردةء زاموة طون، ن وى دارَراو دةردةو ،َ دواى     

م ،َ  وى دة راون،  ما و دارَراوةن ون، وة (دةرةوة، دادة، زةردة،       

 ،ردةوة ،دةرَي، ذوورةوة (....،َمد ،٣٠ ) ةىَرى    ١٥  ةَر  ،راونَن دارو (%

َا دَ، و دارَراوةن َن َةى وى دةن وةرطوة، وت وى َراو  ى     

      رنء ز دةو  ،ونر زؤر راوامَ و و ،َد دووة       ،اَل م م 

%) د  َؤطادا،  وة(دوودار، ودان، ،   ١٦دةرن مة،  وم رَةى( 

                                                
  .٢٠١١)، ٣٤، طدم زم اَل، وةرطَام زاد  وان، م   ل(ا  وى - ٢٥
٢٦ -   ،وةر ن٣٥.  
 .٢٠١٣)، ٦٠ل ن  ،امء  زم ى ا رد، ل( - ٢٧
 .٢٠١١)، ٣٦ا  وى، طدم زم اَل، وةرطَام زاد  وان، م   ل( - ٢٨
ك راوة،  َ مَ وةو م رةو  ونء رةمن، َ وةرطء ذردم وَ  ،ة - ٢٩

ي، زؤر، زوو، دوو،  اوموةو ذراون  دوورةموةى ون، دوورة ذر ماوموة، م وى(دارا، م ،زاد، وةرة، دار،

 اون. ....) وارذ ر م  
ارذراو ذر اون،  وم راى وازن ر مَن ، (دادة)  (ة)   دا ،َن  َ َ وَ ،ةدا وةك د - ٣٠

.َرد دة دا وةك و  ،ن واَ وانمَي زم   
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١٤١                                                             )٢٠١٦ 

رةََ ، ،ان، ط ،رر(....َ وَ راوام   و وازةن       

َم ،اونةى(   وةرطَر وةموازة ةَ  َ روة ،وةََ ي و  ١٢ر (%

ى ارة طوة،  َة راوةن ز و َامن، َ ةى ون وةطوة، ن            

         ،بى زة ،ارا، دؤى دادةداوى) وة ،اورو دةرى دةرَ      (..... ،ث ر ، وى

ؤطا  م  رة(رة) داماوة،  ا رد َي َموةو م ت،    

  وى َمَ ش مَ ،ةدا مطرَوةى  ذي ون،  و ومى َمنء 

رذ ،رنةى(دَر شم ،٨اون مو زم ىوة مو  َيم ةمر ،ونر (%

%)رَاوة، ٦ردى رد ،َمَن طرام من ردا وة، روة ر َرَةى (

  َرم ن رَم (..... ،ي ،ى ،وى ،َ ،ى)ى        وةو(.... ،َ َ ،ي ي)وة رةدوو

  %) روة، َ ةى وى روى ؤطا.١ر رَةى (

  

  
، َةى مى وةرطوة، م       ٣١ب/رَةى رَم و  ؤطاَ م ردا    

طا َي ردىء ررى ؤطا من داماوة، وى دة    ؤطا  دواى م ؤ

                                                
 ).٢ زامرى زو رَم رَةى و رَن، وام مى ذرة( - ٣١

٤٢%

١٥%

١٦%

١٢%

٨%
٦%

١%

  ر(م ،َو(رةى ذ)١(

رَةى  و روةن  ؤطاَ  مَي

وى دة

وى دارَراو

وى َراو

َ

وى وةرطاو

َر

،ر ىو



مر ةر   ردى مَ  ارةوة َ ء ........ ،  
 

  

 ١٤٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

%) و روةن دةطَوة،  ومن راداك زنء ََن          ٧٥ؤطادارَةى (

مونء ذرةى طمن    م ان دورن، و رةن،  ؤطا  ا ون  

دوو ن  َط  ،روى ردموة، وزةى زى دةو ،َم)د، رة، ران، رة، 

%) ٦َل، ذام  (....،مىاَم ن، وى واز روة،  روة دارَراو ( 

َد ارة ى           نزؤر  (....،د ،وامم ، ،دةروازة)   شمو  ىم ،

%) ى َ طوة، وة)اوى،رة، زام، ٧موراَنء ما رَاون، وى َراو(

        ونءمَم نراوةَ ب،...) و  ، ،ورؤزم       ن ز دوو و   ،رنا د

%) ى  َ١١ون، مَن ى ََي زموان وةك ك و ن دةَ، وى وةرطاو ( 

ارة د  ،َ زمَ من وةرطاون،  مو ؤطاا  رون، وة(زةن، ى، ب،      

(...، )َر روة١  )َ  ،وة (%٠        ،ةور ن ةَرمو  ر (%

  )روماوةوة.٢ؤطا ،رى َون، روة ن  مى ذرة(

  

  
٣-١-٢ ى :  

           ، ي ىم ء واز اَل ى ىمىَر   ،و م دواى  دوا 

       ،ََر دة كرك وةو  ك ر ةَ نر ،تةَ دة م

٧٥%

٦%

٧%

٠%

١١%

١%

)٢(مى ذرة

رَةى و رةن  ؤطاَ م ردا

وى دة

وى دارذراو

وى َراو

َ

وى وةرطاو

َر
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١٤٣                                                             )٢٠١٦ 

،   مَ  دةَ: (و) وا( ، َوَ  ، دةوة)  ٣٢مى زؤر رت

َدة (ر ر) وةرة    َ شم   اورد َم دممة دةمر) :

                اَل ء َد  دووة  وم  تءةَ دة   وم  ط  ،

   (َر دة كى  ك و م مرةزوة وةىدم٣٣     م وا

َة دةو ر دةَ ةت، ن رةو زى دة ،َم(رى ك و،رى دو       

و،رى واو و ز،...) َةدا م ذيء مروءرةطزء زة ء روةردةو    

رن ر َن،  دةرىن  ، دوو     ء ذء... .ن ر  

) ٤، ٣ؤطاش  َ رَم من َ ون رَوة،   دا  مى ذرة(    

 اوةروو،  َرى روى دة ء مدة اوةروو.

   َم َ اؤط  /أ         ،وداوؤكءر ةىَ  اوندةر ر ن ىا،  زؤر

%) ون،  رن رى ٥٨طى روةم  ؤطارى دةن رَةى (

وة ،اؤط وم اومَ ز راو وَ ىرون، دوار ر دةءزؤر:  

  وةرة.  -

- . ووس 

 رؤذ ش. -

 دارا دارى دى. -

 زارا وةرة َة. -

 دؤى دادةرذاوة. -

- .ؤزادر وا 

 دارا وةرة دةرةوة. -

 دارا دوو دارى دى. -

%) ى دووة وةرطوة،  ر مو ما    ٣٦روة  ؤطادا،رى َراو( 

 :وة،  وةَن دةوةوداومىاوة، زؤرَر راوَ ةَ   ،وةَ 

 و زرة زة،  زرةى زادة. -

 وارواوة. و دارة درَة، -

%) روة،  مو ؤطادا،      ٦رى زش ى  َردةو  ،َرَةى(        -

:دا، وةاؤط  م  ت 

- .َو دةدر زووزوو ،َوو دوو دارة زوو دةر 

- .َوة د دواى ،َودوو دارة دةر  

- ؤ ،وةرة.ردام و وم   

- .َر د  ةر  ،َيم  ،ج وا ن وةك 

                                                
  .٦١، ٢٠١٣ل ن  ،امء  زم ى ا رد،  - ٣٢
٣٣ -  ،َو ، روةردة اَل، وةزارة مي زذ ،مرة ر ر٦٧، ٢٠٠٢.  
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 ١٤٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 ).َ٣ةدا  زامرى ز وام مى (    

  
ب/  ؤطاَ م ردا، ط  ما و روة،  مَر  مو        

،  زؤرن دةن،رى ز  مَي ت،  ٣٤ارى رَوةن  ءراَمم

  وةرى دة رون،رمَ ة ،رون.

  %)رم مو ؤطا، وة:٧٠رى دة زؤرَةى ردةو  ،َرَةى (  

  رى وةرة. -

 دةرةوة. رةوةز وةرة -

- .وامم زام 

 دارا و زارا وةرن. -

  )  ،َد ةى دووةَر راوَ ى٢٩ر:وة  ،ََةَ اؤط مر(% 

-  .َان دة ء ري دة  

- .َان دة ان ء َ 

                                                
٣٤ -  )ةر  ،َام ىار َاماَل م  ، زام  ،ارد مَ ادراوة ١٠٠ؤط  ك ،دا وةرزى (

:ةَ  

-           ) .ة(ان)  ذة   اوةدرو َر ىَو    .امدر ( ،اوة اررا  ك  ،و

ار   ،تدة  ذةى َر اوةو ََ ىَرى ورا ىَو (. ................ وة) ،اوةم رت َو(ة) َ  ا

 ،َ ةَ  ،و وةم ر َو َ وة) َ   (َ) ىو ا َ(.ة   

٥٨%

٣٦%

٦%

٠%

)٣(مى ذرة

رَةى رَم رةم رى  ؤطاَ  مَا  

رى دة

رى َراو

رى ز
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١٤٥                                                             )٢٠١٦ 

 ادةران وةرن،  وة. -

- .ذت، مرم وةى 

 وةرن، ري .ادةران  -

رى ز زؤر  ر وة،  م رَةى  رون، روةى اَل زؤر        

 %) وة، وة:١مام َمَ تء ن وة،   ؤطادا رَةى (

-  ،َرران دة ،ردة نرا ز.ان رَي دة  

  

  
  ممنء راوردى  دوو ؤطا دةط و مى ارةوة:

١-             مَ اؤط   ،َوردة ن ى دااؤط ردوو  دة ىو

)دة  ،رز زؤر ةَر ارد٧٥ اؤط   ،اؤط موةر ي و (%

راو  ى َ د   ،َؤطا (%      روة،   روة وى دارَ٤٢َ مَا رَةى(

%)  ى ارة دَ، ٦%) د   ،َؤطاَ م ردا رَةى(َ١٥ مَا رَةى (

        َد ى دووة اَم َ اؤط    ، نواز ااؤط ردوو  راوَ ىو

ر)ةىَةى(١٦َر َد َ ى ارد مَ اؤط  روة (%٧ اؤط  َ  ، (%

%) وة  ى ارة  ،ن ا   َؤطاَ م ردا      َ١٢ مَا رَةى(

%)  ى َ د ،َوت  ٨اَ  مَا رَةى(%) دَ، وى وةرطاوة  ؤط٠رَةى (

%)  ى دووة د ،َروة ر  َؤطاَ        ١١ؤطاَ م ردا رَةى(

%)  ى َ  ١%)  ى  د   ،َؤطاَ م ردا رَةى(٦مَا رَةى(

٧٠%

٢٩%

١%

)٤(مى ذرة

رَةى رَم رةم ر  ؤطاَ م ردا

رى دة

رى َراو

رى ز
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 ١٤٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

%) َ ة د ،َوت       ١د ،َروة وى ر  ؤطاَ  مَا رَةى(        

  %) وى   َؤطادا ر مون.٠ؤطاَ م ردا (

 امى َء دومى اَل    واى ون  ؤطاَ  مَا،  ط طَل  -٢

             ،م ىى واو نَردي دراوةو و ري رو  زؤر موة، طَدة م

   دوم  تء دورنطَ نَ َا   ،وةَر ىو َم ،ارد مَ اؤط

 ،نا.نَو مَر  َوازى دة 

٣ -       مَ اؤط   ،َور دة ةى زؤرَدا،راؤط ردوو  دة ىر

    اؤط   ،َد ى دووة  دااؤط ردوو  راوَ ىرزة، ر زؤر ةَا،ررد

َم َ     ،َوردة  ى ااؤط ردوو  ز ىة، رز ةَا ر

.َوردة  زؤر ةَا،ررد مَ اؤط 

  ردوو ؤطاا رة وامن   وء  مَمارى دةن. -٤

 

:  

١َم  (         َ و رج م ارد مز   ، َ َم و ،م رى

    مو زم ؤام ى وةمَ َمز ومى زا   آم م ،ََ َم

  و وم  وا  ،وة داو ط اوىدة  ،وةرد    ،َرطا مرد مز م

.ا مرد مز  م ى  ، ىَو وا   م   

٢(      َ ردوو وةدامَ دمَ مَورم )   آى م و (  و)   ردى مَ َ( 

  ،وةَل وةرطَ ىَر ند         دى ا ز( و )  ار  ا 

.ََ اا م ط ام مةةو ز َور  

) َ َم ردى ز   و وة َ وا و طم  زمو رَ ووة     ٣

مى َموةوة وة،  َ  و  وورو ممت و  دة َان  دو

    دة  وةوط  زؤرى ؤ اا  مذ  اون وت ىمو    ن ،

مذ  وةم          ا وةَور و ر وةم ىؤذامر مذ  نا وةوى   طدوم  ن

  َموةوة  دةن.

)  َ و رو دامى َ وةدا اومروو، ذرةى و مى  ردوو ؤطاا       ٤

)   ،ار و داوة م م زم ردى          ٣٤رامر   وا ذرةن (

روو، ن ر و َ  دةرون  رةو موةرا و  ودا  وامى            رةوة

. م ر دة ز َر ش  ،ووراوة   
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١٤٧                                                             )٢٠١٦ 

 روةن:

١.  ر  ،د ر  ، مَ ىا،  زامرد مز  َ(و) در م رةذ

)٢٠٠٥)، ١٥. 

٢.      ،د ىر، زام ىرد، م ا ى مز  ءام ، ن ل

٢٠١٣. 

٣.  ، َى ۆب ەوەانھڕگ ھکیھ ىپاچ دار،ڵ، نپاچرا،چوارچ ىە ێم :٢٠١٥. 

٤.  زان راا   ،ا ا  :ا) ٢٠١٢)، ٥٠. 

٥.  ،ا  ا ا  زان، دروسا اا  ا١٤٢٨. 

، طدم زم اَل، وةرطَام ،زاد  وان، م    ا  وى،  .٦

 ،  ،رد رامم َ وةىدمو ،كر ،اَل مز دمط ، ٢٠١١ .  

  .١٩٨٤زى  وة ،م ،ا،  .٧

٨.  ،ت ا ،ا ن ارد٢٠٠٤، ١ن ا ،.ن  

٩.        ،رأوم  وا دس، وزارةاا ا  وا   ط  اءة واا

٢٠١٢.  

  ، وةزارة روةردة ، وَ،.٢٠٠٢ر ر رةم ،ذي زم اَل،  .١٠

١١.  ،ا  ،وا اءة، اا  ،ريا  ٢٠٠٤. 

١٢.   ،وامموف،  ز دیھى سپاچ�، ٢٠١١ ر،ێولەه.  

  .  ٢٠١٣من ات،  ااءة رض اطل وا اا،  اردن،  .١٣

َةي  دور ران ردم ،ردي  .١٤

،َhttp://www.sorankurdistani.com/kurdiferbin 

١٥.  دي٢٠١٥-٨-٢٠ا http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=٥٨٦٢٤.  

١٦. Kaith Johnson and Helen Johnson, Encyclopedic Dictionary of Applied 
Linguistics: ١٩٩٩.  
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 ١٤٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  

:ا  

 

  رما ،ول اا  رداءة اا ار إ أ ا ةء اِأ ))ب ا ا ا

و ا اي واي)) و ن ا ا  ا وأ ا ا   ل ا              

ق  ااءة  اول ا، و  : اء ا ا، و      ا. ا اول: ا  ان ط

ا ا اء، وا ا أي (ا)   ا، و ن ا ام إء اوف            

 ا  و ا ا م  را ى ا ا ت واوا     اءةا  

       ن ا  ءا   ند اا  ذ  ة م  ا ا ن و ،ا

.ا  ا أ ا  

  

  

 
Abstract 

 
This research which is entitled ‘’From the New Alphabet of Ibrahim Baldar to 
the Kurdish Reading of the first grade basic level: comparison and linguistic and 
esucational evaluation’’ consists of two sections as well as the conclusions 
drawn from the study. The first section which comes under the title methods of 
teaching reading to the first grades of basic level covers topics such as: from 
part to whole, from whole to part, and the eclectic method (mixed method). 
The second section however, consists of counting words and sentences used in 
the two prescribed textbooks from the educational and linguistic perpectives to 
direct and familiarize pupils to read in the future. 
The study ends with some conclusions drawn by the two researchers adopting 
statistical means to make the results more and logical and reliable.  

  

  

  

  

 


