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ثيَصةكى
زُْ.ضميإ عُبسويَآل خؤؾٓاو
ظؤضٕ ئُواُّْ خعَُتسَنُٕ ,بُآلّ بُزَطُُٕ نُغَِ بُ ظيٓسوويِ زًًََََٓتـُوَ و
ناضَناِْ زَبًَتُ بَُٓا و بٓاخُيًَو بؤ ثطِؤشَناِْ زواتط و زواّ خـؤّْ ,ـىوضّ عـُ
ئَُني يُنًَو بىو يُ زاضِيَصَضاِْ قىتاخباُّْ ضِيَعَآْىوغـِ زيَـطئ و بٓـُضَِتِ ظَـاِْ
نىضزّ ,بُ دؤضيَو خعَُتهطزُْنُّ يـُ بـىاضّ ظَـإ و ِضيَٓىوغـسا تاُٖتايـُ ٖـُض بـُ
ظيٓسوويِ و بُ َُْطيِ زًًََََٓتُوَ .
ْــىوضّ عــُ ئــَُني يــُ غــايَِ  1922يــُ ؾاضؤنــهُّ نَُهــَُاٍَ يــُزايهبىوَ,
باوَنِ خُيَهِ غًًَُاًًُْ و زايهًؿِ خُيَهِ نَُهَُايَُ ,يُو ؾاضؤنـهُيُ تـا ثـؤ
ثًَٓذَُ ِ غـُضَتايِ خىيَٓـسووَ و قؤْـاشِ ؾُؾـَُِ غُضَتايًؿـِ يـُ نَُهـَُا ٍَ
تُواونطزووَ ,ئُو َاَؤغـتاياُّْ يـُ ؾاضؤنـهُّ نَُهـَُاٍَ زَضغـًإ ثًَىتـىوَ (
سادِ ئُفُْسّ ,تُيعُت ئُفُْسّ ,ضََِعّ قـُظاظ ,ضَِؾـًس ئُفُْـسّ ,عـُوِْ غـُيس
نانُ ,خُيطويَآل عُبسويهُضيِ) بىوٕ ,يـُ ثًَٓذـىيًٓـ ( ئُمحـُز َىوغـًَِ ,عىنـإ
عاضف ,عُبسوخلايكًل ئُفُْسّ) .

()1

 1ــ بــؤ ئــُّ ثًَؿــُنًًُنُ غــىوز يــُّ زوو غُضنــاوَيُ وَضطــةاوَ :أـــ غــؤظإ غــُعسويَآل
عُبسويغُِْ ,ضِؤيَِ (ْىوضّ عُ ئَُني) يُ بىاضّ ضِيَعَاِْ نىضزيساْ ,اَُّ َاغتُض ,ظاْهؤّ
بُشسا ـ نؤيًصّ ثُضوَضزَ( ئًنب ضِوؾس)ـ بُؾِ ظَاِْ نىضزّ .2003 ,ب ـ ُْضميإ عُبسويَآل
خؤؾٓاوَ ,ايَئاوا يُ ْـىوضّ عـُ ئـًَُِٓ ِضيَعَآْىوغـِ ضَِغـُُٕٖ ,فتُْاَـُّ بـُزضخإ,
ش. 11ٍ ,2007/1/22 ,)77(.
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غـايَِ  1942ثُمياْطــُّ َاَؤغـتاياِْ يــُ بُشـسا تــُواونطزووَ و تـا غــُضَتاّ
غايَِ  1958يُ ( ثًَٓذىئ ,طىْسّ ْعاضَ ,طىْـسّ بطيكهـإ ,زٖـؤى ,تُقتـُمَ ,ـةظا
ضِؤغتُّ) َاَؤغتايُتِ نطزووَ ,بُ زواّ ئَُـُزا طىاغـواوَتُوَ بـؤ غـًًَُاِْ و يـُ
قىتاخباُْناِْ ( طؤيصَ ,شاظّ ,ئُيىبًًُ) زَضغِ وتؤتـُوَ .يـُ زواّ ؾؤضِؾـِ ّ14
تــُزىظّ َ1958وَ يــُ بُضِيَىَبــُضيَتِ خىيَٓــسِْ نــىضزّ نطاوَتــُ ناضَُْــس و يــُّ
زَظطايــُ ثــو يــُ بًػــت غــاٍَ خعَــُتِ نــطزووَ .غــايَِ  1980خاُْْؿــًٓهطاوَ ,يــُ
غُضَتاّ سُفتانإ ,نُ نؤضِّ ظاًْاضّ نىضز زاَُظضا ,بُ ئُْـساَِ ياضيـسَزَضّ ئـُّ
نــؤضَِ ُٖيَبــصيَطزضا ,م يــُّ نــؤضَِ و م يــُ زَغــتُّ نــىضزّ نــؤضِّ ظاًْــاضيِ عًَطاقــسا
ئُْــساًََهِ نــاضا و ناضاَــُّ يًصْــُناِْ ظَــإ و ضِيَٓــىوؽ و ظاضاوَ بــىوَ  .يــُ زواّ
ْؤُٖزَناِْ غُزَّ ضِابـىضزووزا يُغـُض زاخـىاظيِ ُْٖـسَّ يـُ َاَؤغـتاياِْ بُؾـِ
ظَاِْ نـىضزيِ نؤيًـصّ ثـُضوَضزَّ ئـًنب ضِوؾـسّ ظاْهـؤّ بُشـسا بُؾـساضّ نـُْس
يًَهؤيًَُٓوَ و وتىيَصّ ْاَـُّ َاغـتُض و زنتـؤضاّ ئـُو بُؾـُّ نـطزووَْ ,اوْـاوَف
وتاضّ يَُُضِ بابُتِ ضِؤؾٓبةّ و ظَاُْواِْ بؤ ئًَعطُّ نىضزّ بُشسا ْىوغـًىَ و بـُ
زَْطِ خؤّ تؤَاضّ نطزووٕ و بؤيإ بآلونطزؤتُوَ .
ْىوضّ عُ ئَُني يُ بىاضَناِْ ضِيَعَإ و ضِيَٓىوؽ و ئُزَبِ نىضزّ و ئُزَبِ
بًَطاُْزا بُضًََُٖهِ ظؤضّ بآلونطزؤتُوَ .بُزاخُوَ ضِؤشّ يُنـَُِ دـُشٕ ؾـُزُّ
 2006/12/30يُ ؾاضّ غًًَُاِْ َايَئاوايِ يًَهطزئ .
ـ نتًَبُناِْ يُ بىاضّ ظَاُْواًْسا:
1ـ قُواعسّ ظَاِْ نىضزّ يُ ( قطف و ذمى)زا ,بُضطِ يُنُّ ,بُشسا. 1956 ,
2ـ قُواعسّ ظَاِْ نىضزّ يُ ( قطف و ذمى)زا ,بُضطِ زووَّ ,بُشسا. 1958 ,
3ـ ططتِٓ نُيًًََٓهِ زيهُ يُ ضِيَعَاِْ نىضزّ ( ثًَؿطط و ثاؾطط) ,بُشسا. 1958 ,
4ـ ضِيَعَاِْ نىضزّ ,ناثداُّْ ناَُضإ ,غًًَُاِْ1960. ,
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5ـ ئُضى و ؾىيَِٓ ضِاْاوَ نُغًًُنإ يُ (ئاخاوتِٓ نىضزّ)زا ,بُشسا. 1986 ,
ـ نتًَبُناِْ يُ بىاضّ ئُزَبسا:
1ـ غطووز بؤ قىتابًإ ,بُشسا. 1960 ,
2ـ نانؤٍَ ظيَطِئ و زإ َطواضّ,نُْس نةؤنًَهِ فؤيهًؤضيًُ ,بُشسا1965. ,
3ـ باثةَّ طىتِ ,نةؤى بؤ َٓساآلٕ ,بُشسا1980. ,
4ـ داضيَهًإ ,نةؤى بؤ َٓساآلٕ ,بُشسا1980. ,
5ـ ثؿهؤّ قني ,نؤَُيَُ ثُخؿاًَْو ,بُشسا. 1988 ,
ـ وتاضَناِْ يُ بىاضّ ظَاُْواًْسا:
1ـ ًْؿاُْناِْ ضِيَصَّ فطَإ ,ط .ضِؤؾٓبةّ ْىَّ ,ش 50 ٍ,1985,)106( .ـ . 59
2ــــ ًْؿـــاُْناِْ ضِيَـــصَ يُطـــٍَُ فطَـــاِْ ْاغـــازَزا ,ط .ضِؤؾـــٓبةّ ْـــىَّ ,ش.
( 201ٍ,1985,)107ـ . 215
3ــ ـ نـــاووطِ بـــىوٕ و ٖـــُبىوٕ يـــُ ظَـــاِْ نىضزيـــسا  ,ط .ضِؤؾـــٓبةّ ْـــىَّ ,ش.
( 229 ٍ,1986,)109ـ .257
4ــــ زَوضّ ثًتـــُ بعويَٓـــِ (َ) يـــُ ظَـــاِْ نىضزيـــسا ,ط .ضِؤؾـــٓبةّ ْـــىَّ ,ش.
( 169 ٍ,1986,)111ـ . 182
5ـ ؾًَىاظّ ئُضَّ و ُْضَّ يُ ئاخاوتِٓ نىضزيسا ,ط .نؤضِّ ظاًْاضّ عًَـطام ـ زَغـتُّ
نىضز ,بُضطِ ( 139 ٍ,1986,)15ـ . 181
 6ـ وؾُّ ْاغازَ يُ ظَـاِْ نىضزيـسا ,ط .نـؤضِّ ظاًْـاضّ عًَـطام ـ زَغـتُّ نـىضز,
بُضطِ ( 29ـ  221 ٍ,2002,)30ـ . 290
7ـ بًَصَّ (زا)ّ فطَإ و ْىوغـًِٓ يـُ ظَـاِْ نىضزيـسا ,ضِٖ .اونـاضّ,1425,1992 ,
ٍ .3
8ـ دىَّ بىوُْوَ يُ واتاّ واوّ عُتكسا ,ضِٖ .اوناضّ. 3ٍ ,1520,1992 ,
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9ـ وؾُّ يًَهسضاو نؤٕ زَبًَتُ زَغتُواشَ ,ضِٖ .اوناضّ. 3ٍ ,1654,1993 ,
10ـ ضِيَٓىوغِ ًْؿـاُْناِْ ضِيَـصَّ (زَ) و (ب)ّ فطَـإ ,ضِٖ .اونـاضّ,1701,1993 ,
ٍ. 3
11ـ ضِيَٓىوغِ ئاَطاظَناِْ ُْفِ و ُِْٖ ,ضِٖ .اوناضّ. 3ٍ ,1718,1993 ,
ـ بُؾساضيهطزِْ يُ يًصُْنإ
أـ نتًَبِ قىتاخباُْنإ:
1ــ يًصُْيــُى يــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ,ظَــإ و ئــُزَبِ نــىضزّ  ,ثــؤ ثًَٓذــَُِ
غُضَتايِ ,ناثِ غًًَُّ ,بُشسا. 2001 ,
2ــ يًصُْيــُى يــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ,ظَــإ و ئــُزَبِ نــىضزّ  ,ثــؤ ؾُؾــَُِ
غُضَتايِ ,ناثِ غًًَُّ ,بُشسا. 2001 ,
3ـ ـ يًصُْيــُى يــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ,ظَــإ و ئــُزَبِ نــىضزّ  ,ثــؤ يُنــَُِ
ْاوَْسيِ ,ناثِ ُٖشزَُّٖ ,بُشسا. 1999 ,
4ـ ـ يًصُْيــُى يــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ,ظَــإ و ئــُزَبِ نــىضزّ  ,ثــؤ زووََــِ
ْاوَْسيِ ,ناثِ ؾاظزَُّٖ ,بُشسا. 2001 ,
5ـ ـ يًصُْيــُى يــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ,ظَــإ و ئــُزَبِ نــىضزّ  ,ثــؤ غ ـًًََُِ
ْاوَْسيِ ,ناثِ ؾاظزَُّٖ ,بُشسا. 1999 ,
6ــ يًصُْيــُى يــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ,ظَــإ و ئــُزَبِ نــىضزّ  ,ثــؤ نــىاضََِ
ئاَازَيِ ,ناثِ سُظسَُّٖ ,بُشسا. 2001 ,
7ــ يًصُْيــُى يــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ,ظَــإ و ئــُزَبِ نــىضزّ  ,ثــؤ ثًَٓذــَُِ
ئاَازَيِ ,ناثِ نىاضزَُّٖ ,بُشسا. 2001 ,
8ــ يًصُْيــُى يــُ وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ,ظَــإ و ئــُزَبِ نــىضزّ  ,ثــؤ ؾُؾــَُِ
ئاَازَيِ ,ناثِ زواظزَُّٖ ,بُشسا. 2001 ,
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نوورى عةىل ئةمني

رِيَزمانى كوردى

ب ـ يًصُْ ظاْػتًًُنإ:
1ـ ضِيَعَاِْ ئاخاوتِٓ نـىضزّ بـُثًَِ يًَهؤيًَٓـُوَّ يًصْـُّ ( ظَـإ و ظاْػـتُناِْ),
بُشسا. 1976 ,
2ـ ضِيَعَاِْ ئاخاوتِٓ نىضزّ بُثًَِ يًَهؤيًَُٓوَّ يًصُّْ ( ظَإ و ظاْػتُناِْ) ,ط.
نؤضِّ ظاًْاضّ نىضز ,بُضطِ ( ,)5بُشسا 343 ٍ , 1977 ,ـ 421.
3ـ ضِيَعَاِْ ئاخاوتِٓ نىضزّ بُثًَِ يًَهؤيًَُٓوَّ يًصُّْ ( ظَإ و ظاْػتُناِْ) ,ط.
نؤضِّ ظاًْاضّ نىضز ,بُضطِ ( ,)6بُشسا 344 ٍ, 1978 ,ـ 385.
4ـ بُضاوضزناضيِ يُ ًَْىإ ظاضَ نىضزيُناْس ,ط .نـؤضِّ ظاًْـاضّ نـىضز ,بـُضطِ (,)10
بُشسا 277 ٍ , 1983 ,ـ . 337
5ـ ُْٖسَّ يُ بابُتُ نًَؿُزاضَنإ يـُ ضِيَعَـاِْ نىضزيـسا ,يًصْـُّ زَغـتىوضّ ظَـاِْ
نىضزّ ,نؤضِّ ظاًْاضّ عًَطام ـ زَغتُّ ظَإ و ويَصَّ نىضزّ ,بُشسا. 1985 ,
6ـ ضِغتُغاظّ يُ ظَاِْ نىضزيسا ,ط .نؤضِّ ظاًْاضّ عًَطام ـ زَغتُّ نـىضز ,بـُضطِ
( ,)14بُشسا 160 ٍ , 1986 ,ـ . 200
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ضةزةتا
يُ زوا ئُوَّ نُ بُضطِ يُنَُِ قُواعًسَنُّ ,يُتُى بُضطآ يُغُض
(ثاؾطط) و (ثًَؿطط)ّ وؾُ يُ ظَاِْ نىضزيسا ,زَضًَٖٓا ,واّ ًْاظبىو نُ يُ
ئايٓسَزا بُضطًَهِ تط يُ قُواعًسّ نىضزّ بُ زووض و زضيَصّ زَضبًَِٗٓ و
ثًَؿهُف بُ ضِؤيَُناِْ ًًًَُتُنَُِ بهُّ ,بُآلّ يُّ َاوَيُّ زوايًسا ئاطاّ َ
بىو طُ َ يُ خىيَٓسَواضإ بُ ؾىئَ بُضطِ يُنُّ و زووََِ قُواعًسَنَُا
ئُطُضِإ ,يُناتًَها يُ باظاضِا ًٖض َُْابىو ,يُبُض ئُوَ ,و بؤ ئُوَّ نُ
خىيَٓسَواضإ يًَِ بآ بُف ُْبٖٔ ,امت و يُزوا بصاضيَهِ باف و تُتُيَُيُنِ
بُغىوزُٖ ,ضزوو بُضطُنُّ خػتُ بُضطًَهُوَ و طُ َ ظاًْاضّ تطّ يُ باضَّ
ضِيَعَاُْنَُاُْوَ ٖاويؿتُ ْاوّ و خػتُُوَ شيَط ناخ .زيًَٓاّ نُ بَُاُْ
خعَُتًَهِ باؾِ ظَاُْنُّ نطزووَ ,و ئَُاُّْ َٔ ئُبُٓ بُضزّ بٓاشُ و
زَغتططيًُنِ باف بؤ ئُواُّْ ئُياُْوآ يُّ نؤضَِزا ئًـ بهُٕ ,وَ زيًَٓاؾِ
ئُواُّْ يُ ئايٓسَزا زَغت ئُزَُْ ئُّ ناضَ ُٖوأل و تُقُآل و ؾُوْىخىِْ
ًَٓـ يُّ نؤضَِزا ْانُٕ بُشيَط يًَىَوَ ,وَبُض يُوَّ نؤتايِ بُ غُضَتانُّ
بًَِٗٓ ,ئَُُوآ بًًََِ نُ غىوزيؿِ يُّ ْاًًَهُ و طؤظاض و نتًَب و فُضُْٖطاُّْ
خىاضَوَ ,وَضططتىوَ:
1ـ فُضُْٖطِ َُضزور.
2ـ فُضُْٖطِ ضِابُض.
3ـ طؤظاضّ (ًٖىا ,بًًََػُ).
4ـ قواعد اللػة الكزدية ،توفيل وهبى6591. ،
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5ـ خمتكطّ قطف و ُْسىّ نىضزّ َاَؤغتا غعًس نابإ.
6- Kurdish Dialect Studies by D. N. MAC KENZIE.

7ـ دروس فى اللػة الفارسية ،ناصز فزج.6591 ،
 8ـ َىساظَضَيُى بُ ظَاِْ فاضغَِ ِٖ ,اَؤغتاّ ظَاِْ فاضغًًُ يُ نىيًُّ
ئازاب.
9ـ ْىوغًِٓ نىضزّ بُ التًِٓ (دَُاٍ ُْبُظ).
10ـ طُ َ نتًَبِ ئًٓطًًعّ و فاضغِ و نىضزّ تط.
ْىوضّ عُ ئَُني
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فةزيةنطآ بؤ شازاوةكانى ئةم زِيَصمانة
نىضزّ

عُضَبِ

نىضزّ

عُضَبِ

ضِيَعَإ

القواعد

زَغتُواشَ

العبارة (شبه اجلنلة)

ثًت

حرف

زَغتُواشَّ ْاوّ

العبارة االمسية

ثًتُ بآ زَْط

حرف الصوتى

زَغتُواشَّ ئاوَيَٓاوّ

العبارة الوصفية

ثًتِ بآ زَْط

حرف الصوتى

زَغتُواشَّ ئاوَيَهاضّ

العبارة العرفية

ثًتُ بعوئَ

حرف الصوتى

ضِغتُ

مجلة

ثًتِ بعوئَ

حرف احلركة

ضِغتُّ غازَ

مجلة بشيطة

ثًتُ زَْطساض

حرف احلركة

ضِغتُّ َُظٕ

مجلة كربى

ثًتِ زَْطساض

حرف احلركة

ضِغتُّ يًَهسضاو

مجلة مركبة

نُضتُ

املكطع

ضِغتُّ تًَهُأل

مجلة معقدة

نُضتُّ زضيَص

مكطع طويل

ثاضنُ

الفقرة

نُضتُّ نىضت

مكطع قكة

ؾاثاضنُ

مجلة رئيشة

وؾُ ,واشَ

الكلنة

ثاضنُّ ؾىيَٓهُوتىو

مجلة تابعة

بًَصَ

اللفغ

ثاضنُّ ؾىيَٓهُوتىوّ ْاوّ

فقرة امسية

وؾُّ غازَ

الكلنة البشيطة

ثاضنُّ ؾىيَٓهُوتىوّ ئاوَيَٓاوّ فقرة وصفية

واشَّ غازَ

الكلنة البشيطة

ثاضنُّ ؾىيَٓهُوتىوّ ئاوَيَهاضّ فقرة ظرفية

وؾُّ يًَهسضاو

الكلنة املركبة

ثاضنُناِْ ضِغتُ

اجزاء اجلنلة

واشَّ يًَهسضاو

الكلنة املركبة

بهُض

َػٓسايًُ

ناض

َػٓس

َآ

مؤنث

غُضباض

التكنلة

بآ اليُٕ

حمايس

ناضّ بًَُٖع

َػٓس ناٌَ

ئاَطاظ

اداة

ناضّ بآ ًَٖع

َػٓس ْاقل

ئاَطاظّ ثآ ْاغًُٓوَ

اداة التعريف

ئاخاوتٔ

ايهالّ

ئاَطاظّ ثآ ْاغًُٓوَّ ؾىْاؽ

اداة تعريف معني

ئاَطاظّ ثآ ْاغًُٓوَّ ُْؾىْاؽ

اداة تعريف غري َعني

ثاضنُناِْ ئاخاوتٔ اقػاّ ايهالّ
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ْاو

اغِ

ْاوّ تاى

اغِ َكطز

ْاوّ غازَ

اغِ بسيط

ْاوّ طٍُ

اغِ اجلُع

ْاوّ يًَهسضاو

اغِ َطنب

ئُضى

وظيفة

ْاوّ تايبُتِ

اغِ خام

تُواونُض

َكعىٍ بُ

ْاوّ طؿتِ

اغِ عاّ

تُواونُضّ ضِاغت /غُضبُخؤ

مفعول بُ قطيح

ْاوّ َُعٓىّ

اسه معيوى

تُواونُضّ ْاضِاغت

َكعىٍ شة قطيح

ْاوّ َازّ

اسه مادى

تُواونُضّ ياضيسَزضاو

َكعىٍ شة قطيح

ْاوّ نؤَُأل

اغِ اجلُع

َُؾل

متطئ

ثًتُ ثاؾطط

الحقة

ضِاْاو

ضمري

ثًتُ ثًَؿطط

سابقة

ئاوَيَٓاوّ ثطغًاضّ

قكُ اغتكٗاًَُ

ثاؾططّ ْاو

السكُ االغِ

ناوط

َكسض

ْاوّ ًَْط

اغِ مذكز

ناوطِ غازَ

َكسض بسيط

ضِاْاوّ دىآ

ضنري ميفصل

ناوطِ يًَهسضاو

َكسض َطنب

ضِاْاوّ يهاو

ضنري متصل

ناوطِ تآ ُْثُضِ

َكسض الظّ

ضِاْاوّ خؤيى

ضنري عكشى

ناوطِ تآ ثُضِ

َكسض َتعسّ

ضِاْاوّ ُٖيِ

ضنريملكى

ناوطِ ضَِطِ فطَإ

جذر الفعل

ضِاْاوّ ئًؿاضّ

ضنري اشارى

ئاوَيَٓاوّ بهُض

قكُ فاعًًُ

ضِاْاوّ طُيُُْض

ضنري الوصل

ضِاْاوّ ثطغًاضّ ضنري استفهاو

ئاوَيَٓاوّ نطاو

قكُ َكعىيًُ

ثاؾططّ ضَِطِ فطَإ

الحكة جذر الفعل

ضِاْاوّ ىاديار

ضنري مبهه

فطَإ

فعٌ

ئاوَيَٓاو

ايككُ

فطَاِْ تآ ُْثُضِ

فعٌ الظّ

ئاوَيَٓاوّ غازَ قكُ بسيطة

فطَاِْ تآ ثُضِ

فعٌ َتعسّ

ئاوَيَٓاوّ يًَهسضاو قكُ َطنبُ

فطَاِْ غازَ

فعل بشيط

ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ قكُ ثابتة

فطَاِْ يًَهسضاو

فعٌ َطنب

ثاؾططّ ئاوَيَٓاو السكُ ايككُ

فطَاِْ ضِابىضزوو

فعٌ ماضى

ثًُناِْ ئاوَيَٓاو زضدات ايككُ

فطَاِْ ضِابىوضزووّ ْعيو

ئاوَيَٓاوّ ئًؿاضّ قكُ اؾاضيُ

ئاوَيَهاضّ تافِ
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ئاوَيَٓاوّ فطَاِْ

قكُ فعًًُ

ئاوَيَهاضّ ؾىيَِٓ

ظزف َهاِْ

ئاوَيَٓاوّ ْازياض

قكُ َبُُٗ

ئاوَيَهاضّ ساأل

ظزف سا

ئاوَيَٓاوّ شَاضَيِ

قكُ عسزيُ

ئاوَيَهاضّ ُْفِ

ظزف النفى

فطَاِْ ضِابىوضزووّ تُواو

املاضى املطلل

ئاوَيَهاضّ وَضاّ

ظزف جوابى

فطَاِْ ضابىوضزووّ زووض

املاضى البعيد

ئاوَيَهاضّ نُْسّ

ظزف نُِ

فطَاِْ ضابىوضزووّ زووض

املاضى البعيد

ثاؾططّ ئاوَيَهاض

الحكة العزف

فطَاِْ ضابىوضزووّ ئًػتُطاضّ املاضى االستمز ئاوَيَهاضّ غازَ

ظزف بسيط

فطَاِْ ضابىوضزووّ ئًػتُطاضّ املاضى االستمز ئاوَيَهاضّ يًَهسضاو

ظرف مركب

فطَاِْ ضابىوضزّ ئًٓؿائِ

املاضى االنصائى ئاَطاظّ ثُيىَْسّ

سطف اجلط

فطَاِْ زازَّ

فعل مضارع

ثاؾططّ ئاَطاظّ ثُيىَْسّ

الحكة حزف اجلز

فطَاِْ زاخىاظّ

فعٌ الطلب

ئاَطاظّ ثآ بُغت

اداة العطف

ثاؾططّ فطَإ

السكُ فعٌ

فطَاِْ َُعًىّ

فعٌ َعًىّ

فطَاِْ َُدٗىٍ

فعٌ جمٗىٍ

فطَاِْ َُضز

فعٌ شزط

ئاوَيَهاض

العزف

ئاَطاظّ ًْسا
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زِيَصماى ضيية؟
ضِيَعَإ ظاْػتًَهُ ,فًَطّ ئاخاوتٔ و ْىوغًِٓ ظَاًَْهُإ ئُنا ,بُؾًَىَيُنِ
ضِاغتِ.
ثيت ( )LETTERضيية؟
ثًت ويَُّٓ ئُو زَْطاُْيُ ,نُ يُ ظاض زيَتُ زَضَوَ ,وَ وؾُيإ َ ثًَو زآ,
ثًتًـ زوو بابُتٔ:
أ ـ ثًتِ بآزَْط
ب ـ ثًتِ بعوئَ

(.)CONSONANT LETTER

(.)VOWEL LETTER

ثًتِ بآزَْط :ئُو ثًتإُْ نُ بُبآ ياضيسَّ ثًتُ بعوئَ ,زَْطُناًْإ بُ
ئاغاِْ يُ (طُضوو) و (زَّ)َوَ ْايُُْ زَضآ ,ئَُإُْ:
ف

ؽ

ى

ع

ْ
ب

م

ف

ط

غ

ت

ظ

ض

ٍ

و

خ

ح

ضِ

يٌ

ٕ

ر

ز

ْط

ّ

ز

ش

أل

ه

م

ظ

يأل

()1

ّ

()1

 -1نُيًُ ,ظيًُ ,طىيًُ.
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ثًتُ بعوئَ :ئُو ثًتإُْ نُ ُٖضطًع ُْ ئُنُوُْ غُضَتاّ وؾُوَ ,وَ ُْ
نُضتُوَ ,وَ ئُخطيَتُ ثاأل ثًتُ بآزَْطُنإ بؤ ئُوَّ نُ ياضيسَيإ بسَٕ بُ
ئاغاِْ يُ (طُضوو) و (زَّ)َوَ بًَُٓ زَضآ ,وَى ثًتِ (ا )ّ ,يُ وؾُّ
(ناِْ)زا.
ثًتُ بعويَُٓناِْ ظَاِْ نىضزّ ئَُإُْ:
1ـ ثًتُ بعويَِٓ (ا) :زَْطُنُّ زضيَصَ ,وَى:
ئاضز ,باضإ ,ئاظازُّٖ ,ضا.
2ـ ثًتُ بعويَِٓ (َ) :زَْطُنُّ نىضتُ ,وَى:
ئُؾهُوت ,ئُغتًَطَ ,ضَِوضَِوَ.
3ـ ثًتُ بعويَِٓ (ّ) :زَْطُنُّ زضيَصَ و زانؿاو ,وَى:
ؾة ,ناِْ ,غة.
4ـ ثًتُ بعويَِٓ (آ) :زَْطُنُّ نطاوَيُ ,وَى:
ُٖوآ ,ؾًَت ,الزآ.
5ـ ثًتُ بعويَِٓ (و) :زَْطُنُّ نىضتُ ,وَى:
نىأل ,نىضِ ,نىضز.
6ـ ثًتُ بعويَِٓ (وو) :زَْطُنُّ زضيَصَ ,وَى:
زوو ,غىوض ,بُضِوو.
7ـ ثًتُ بعويَِٓ (ؤ) :زَْطُنُّ نطاوَيُ ,وَى:
زؤ ,نؤنُ ,نؤظ.
 -1بُضَِيآلُٖ ,يَآل.
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8ـ ثًتُ بعويَِٓ (وآ) :زَْطُنُّ يُ بُيِٓ ثًتِ (و) و (آ) زايُ ,وَى:
ئُغهىآ ,طىآ ,خىيَطِّ.
دطُ يُّ ثًتُ بعويَٓاُْ ,يُ ظَاِْ نىضزيسا ,غآ ثًتُ بعوئَ ُٖيًَُٖ ,ؿتا بُ
ثًتِ عُضَبُِْٖ ,اتىوُْ ْىوغني ,نُ ئَُاُْيُ:
1ـ ئُو زَْطُّ وا يُ بُيِٓ (ّ) و (ٕ) زا يُ وؾُّ (َٔ)زاُٖ ,ضوَٖا :نطزٕ,
شٕ ,بطزٕ.
2ـ ئُو زَْطُّ وا يُزوا ثًتِ (خ)ّ وؾُّ (ثًاظ)ُٖ ,ضوَٖا :ثًاو ,بًاْىو,
بُختًاض.
3ـ ئُو زَْطُّ وا يُزوا ثًتِ (م)ّ وؾُّ (نىاض)ُٖ ,ضوَٖا :نىا ,غىا ,ضِوا.
وَ ئُطُض:
1ـ ثًتِ (و) ثًتًَهِ بعويَِٓ بُ زوازا ٖات ,وَ يا خؤّ بُزوا ثًتًَهِ بعويَٓسا
ٖات ,وَى يُّ وؾاُّْ خىاضَوَزا ئُيبًٓٔ ,ئُوا بُ ثًتُ بآزَْط ئُشًََطضيَت,
ُْى بُ ثًتُ بعوئَ.
وَضز
وَضَ

زاو
يًَى

زيىاض
يًَىاض

2ـ ثًتِ (ّ) ثًتًَهِ بعويَِٓ بُ زوازا ٖات ,وَيا خؤّ بُزوا ثًتًَهِ بعويَٓسا
ٖات ,وَى يُّ وؾاُّْ خىاضَوَزا ئُيبًٓٔ ,ئُوا بُ ثًتُ بآزَْط زائُْطيَت
ُْى بُ ثًتُ بعوئَ .
ياُْ

بُياِْ

تُميإ

ياضؤ

زايُ

ثُميإ
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3ـ زوو ثًتِ (وو) نُوتُ غُضَتاّ وؾُيُى يا نُضتُّ وؾُيُى :يُنًَُإ بُ
ثًتُ بآ زَْط و زووًََإ بُ ثًتُ بعوئَ زائُْطيَت ,وَى:
ووآلر

ناووضِ

ووؾُ

ًََىوش

4ـ زوو ثًتِ (يِ) يُ وؾُيُنسا ,ئُطُض نُضتُيُى بىوٕ ,يُنًَُإ بُ ثًتُ
بًَسَْط زائُْطيَت وَ زووًََإ بُ ثًتُ بعوئَ ,وَى:
ثايًع

ؾايِ

ضِؤيؿت

خؤضِايِ

5ـ ثًتِ (وآ) يُ وؾُيُنسا ,نُضتُيُى بىوُْ ,ى بعويَٓآ ,وَى يُ وؾُّ
(ُٖوآ)زا ئُيبًِٓ ,ئُوا يُنًَُإ (واتُ :ثًتُ ـ و ـ َنُ) بُ ثًتُ بعوئَ
زائُْطيَتُٖ ,ضوَٖا:
تُؾىآ

(تُف ـ وآ)

ئُخُوآ

(ئُ ـ خُ ـ وآ)

ئاويَُٓ

(ئا ـ ويَـ ـ ُْ)
ثطغًاضّ ()1
ثًت يُ نىضزيسا نُْس بابُتُ؟
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ثطغًاضّ ()2
وؾُ
نايَُى

ثًتُ بآ زَْط
ى ,أل ,ى

ثًتُ بعوئَ
اَ ,

زَ تؤف ئُّ وؾاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ غُضَوَ ,ثًتُ بآزَْط و ثًتُ
بعويَِٓ َ زَضبًَُٗٓ:
(ياضّ ,ثُينيًٖ ,ىا ,غُضبُخؤيِ ,طىأل ,قىوأل ,غىيَط ,ؾًَط).
ثطغًاضّ ()3
يُّ وؾاُّْ خىاضَوَزا ,نُْس زوو (وو) ئُبًًٓت ,غُضو ًًًَََٖإ بُ شيَطا
بهًَؿُ ,يُثاؾا ًًًَََٖهًـ بًَُٗٓ بُغُض بعويَُٓناًْاْسا ,با بآزَْطُناًْإ
زَضبهُويَت.
(وودمطوودمطًََ ,ىوش ,ووضِ ,ووتاض ,ووآلر ,ووضط ,ووضيا ,ئُووت ,ووؾُ ,ووضم).
ثطغًاضّ ()4
يُّ وؾاُّْ خىاضَوَ ثًتِ (ّ) بآزَْط يُ ثًتِ (ّ) بعوئَ دىآ
بهُضَوَ.
ثُْة ,زايُٕ ,ثُيصَ ,ثًاظْ ,اظَْني ,يابىوُْ ,ياض ,يُىُْ ,غطئ.
ثطغًاضّ ()5
واوّ بآ زَْط يُ واوّ بعوئَ دىآ بهُضَوَ يُّ وؾاُّْ خىاضَوَ:
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ظَضز و غىوضْ ,إ و زؤ ,دىويَُ ,وَضِّ ,زووض ,زاو ,نىوضِ ,ؾىو ,زضاو ,غىا,
ْاوزاض.
ثطغًاضّ ()6
يُّ وؾاُّْ خىاضَوَزا نُْس زوو (ّ ّ) ئُبًِٓ ,غُضو ًَٖأل بهًَؿُ
بُشيَطياْا ,يُثاؾا ثًَُإ بًَآ ناًَإ بُ ثًتِ بآزَْط و ناًَإ بُ ثًتِ بعوئَ
ئُنآ؟
َايني ,غُضبُخؤيِ ,نؤيِ ,ؾايِ ,ثايًع ,بُخؤضِايِ ,ئاوايِ ,الزيًَِ ,ظايني,
ئايني.
ثطغًاضّ ()7
يُّ وؾاُّْ خىاضَوَزا ُٖضنِ (وآ)يُى ئُبًٓطآ ,غُضو ًًًََٖإ بُشيَطا
بهًَؿُ ,يُثاؾا ثًَُإ بًَآ ناًَإ بُ ثًتُ بعوئَ و ناًَإ بُ نُضتُ (مكطع)
زائُْطآ.
ئُزوآ ,نىآ ,ئُضِوآ ,ئُغهىآ ,ويَطإ ,تُؾىآْ ,ىئَ ,خىيَٓسٕ ,تىآ تىآ,
ئُْىآ.
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كةزتة  SYLLABLEضيية؟
نُضتُ ئُو بًَصَيُيُ نُ بُ داضآ يُ زَّ زيَتُ زَضآ ,وَى بًَصَّ (ئاف)
و (تِ) يُ وؾُّ (ئاؾتِ)زا ,بًَصَّ (ئاف) بُ داضآ زيَتُ زَضَوَ ,يُزوا
ثؿىويُنِ نىضت ,ئًٓذا بًَصَّ (تٌ) زيَتُ زَضَوَ ,وَ نُضتُف يُ ظَاِْ
ئًَُُزا:ـ
1ـ ئُيىآ يُ ثًتُ بآزَْطًَو نُ بعويًََٓو ياضيسَّ بسا يُ بًَصاْا ثًَو بآ ,وَى:
نُضتُ

ثًتُ بآ زَْط

ثًتُ بعوئَ

طا

ط

ا

بؤ

بـ

ؤ

زوو

ز

وو

2ـ ئُيىآ يُ زوو ثًتُ بآزَْط ,نُ ثًتًَهِ بعوئَ ياضَُتِ بسا يُ بًَصاْا ثًَو
بآ ,وَى:
نُضتُ

ثًتُ بآ زَْط

ثًتُ بعوئَ

نًَى

ى ,و

آ

نىيَط

ى ,ض

وآ

ثىوف

ثـ ,ف

وو

3ـ ئُيىَّ يُ غآ ثًتُ بآزَْط ,نُ ثًتُ بعويًََٓو ياضَُتِ بسا يُ بًَصاْا ثًَو
بآ ,وَى:
نُضتُ

ثًتُ بآ زَْط

ثًتُ بعوئَ

نىؾت

ى ,ف ,ت

و
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َُضز

ّ ,ض ,ز

َ

غاضز

ؽ ,ض ,ز

ا

كةزتةى كوزت ـ كةزتةى دزيَر
نُضتُ بُ ثًَِ بُضظ و ْعَِ زَْطِ ئُو ثًتُ بعويَٓاُّْ نُ تًايُتِ ,زوو بابُتُ:
1ـ نُضتُّ زضيَص :بُو نُضتُيُ ئُوتطآ نُ ثًتُ بعويَُٓنُّ يُ بًَصاْا زضيَصبآ,
وَى:
وؾُ

نُضتُّ زضيَص

غاوَض

غا

خبؤ

خؤ

نىوضَ

نىو

ئُيُضظآ

ظآ

ئُغهىآ

نىآ

2ـ نُضتُّ نىضت :بُو نُضتُيُ ئُبًَصضآ نُ ثًتُ بعويَُٓنُّ يُ بًَصاْا نىضت
بآ ,وَى:
وؾُ

نُضتُّ نىضت

نىوثُيَُ

ثُ ,يَُ

نىضز

نىضز
شٕ

شٕ
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خىاض

خـ

()XU

ثًاظ

ثـ

()PY

كةزتةكانى وشة
وؾُ يُ نىضزيسا:
1ـ يا يُ نُضتُيُى ثًَو زآ ,وَى:
وؾُ

نُضتُ

طا

طا

غىوض

غىوض

بُضز

بُضز

2ـ يا يُ زوو نُضتُ ثًَو زآ ,وَى:
وؾُ

نُضتُنإ

ٖاوئ

ٖا ـ وئ

ضِيَىاؽ

ضِيَـ ـ واؽ

نؤتط

نؤ ـ تط

3ـ يا يُ غآ نُضتُ وَ يا ثو ثًَو زآ ,وَى:
وؾُ

نُضتُنإ

ئاظازّ

ئا ـ ظا ـ زّ

نُواُْ

نُ ـ وا ـ ُْ
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وَُْوؾُيِ

وَ ـ ُْو ـ ؾُ ـ يِ

غُضبُخؤيِ

غُض ـ بُ ـ خؤ ـ يِ
ثطغًاضّ ()8

ئُّ ثاضنُ ُٖيَبُغتُّ (بًَهُؽ) خبىيَُٓضَوَ ,يُثاؾا:
1ـ ثًَٓر وؾُّ يُى نُضتِ.
2ـ ثًَٓر وؾُّ زوو نُضتِ.
3ـ ثًَٓر وؾُّ غآ نُضتِ.
4ـ ثًَٓر وؾُّ نىاض نُضتِ َ زَضبًَُٗٓ.
* زاضّ ئاظازّ*
زاضّ ئاظازّ بُخىئَ ئاو ُْزضآ ,قُت بُض ْاططآ
غُضبُخؤيِ ,بآ فًساناضّ ئُبُز غُض ْاططآ
ثًاو ئُبآ بؤ غُْسِْ سُقِ يُ َطزٕ غأل ُْنا
ُٖض ((بطِوخآ)) بُؽ ٌْ يُ ,تانى ُْغًَٓطآْ ,ازضآ
نىضز ئُطُضنِ َىزَتًَهُ زيٌ و زاَاوَ ,بُآلّ
باوَضِت بآ ,ضِوسِ ًًًَُِٖ ,ض ئًََُٓآ ْاَطآ
تؤ ئُطُض ئًػالَِ قُوّ و ًْؿتُاِْ خؤت ئُوآ
يًَت َىسُقُم بآ بُبآ ؾؤضِف َُسايَُ ْانطآ
بةّ ئاظازّ دًٗاِْ ططتُوَ تىخىا بُغُ
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ئُّ ًْعاَُ نؤُْ تانُّ؟ ًُُٖتآ نُٕ البطآ
قُت َُئًََ زوشَٔ بًَُٖعَ تؤخ و تُياضَّ ُٖيُ
ئًتًكاقتإ طُض ُٖبآ ,ظَمحُتُ خؤّ ضِاططآ
ئُّ عةاقُ خؤؾُويػتُ خانِ طىيَطىٕ بىو بُ خىئَ
تاُٖقِ زَؽ طة ُْبآ يُّ خىيَُٓ زَغت ُٖأل ْاططآ
ًَْط و َآ ُٖضزوو بُ دىوتُ بؤ وَتُٕ ُٖويَآ ُْزَٕ
زووضَ زَضنىوِْ يُ ظيًًُت ٍَُ ,بُ بايَآ ْافطِآ
ُٖويَِ ضِاغتِ ُٖضزووال ,ئاَادمِ ًًًَُت غُضئُخا
نىْهُ َُعًىَُ بُيُى زَؽ نُثًَُ قُز َ ْازضآ
وا طىيَؤيَُّ نُوتُ يًَصّ باوّ ئًػتعُاض َُْا
ًٖض نُغآ ئًو بُ ظؤضِْا و تُثًَِ ئُو ُٖأل ْاثُضِآ
زؤغتِ نىضز و عُضَب ظؤض نؤُْ تُضيذ ؾاًٖسَ
ْاسُظّ ضِوو ضَِف يُ زاخا با يُخُّ خؤّ زازضِآ
ثطغًاضّ ()9
ئُّ وؾاُْ بهُ بُ (نُضتُ):
غاَإ ,نطيَهاض ,غُضبُغتِ ,بًاْىو ,باظوو ,نىضت ,ثُيَح ,دٌ ,ووضيايِ ,ثطضَ,
طىإ ,خىضَا.
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ثطغًاضّ ()10
وؾُ

نُضتُّ زضيَص

نُضتُّ نىضت

نؤيُنُ

نؤ

يُ ,نُ

زَتؤف ئُّ وؾاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ غُضَوَ ,نُضتُّ نىضت و نُضتُّ
زضيَصّ َ زَضبًَُٗٓ:
ئُغجآ ,دىاِْ ,ئُؾىات ,خؤظطُْ ,ىوغنت ,بىاض ,ئُزويَت ,ثُْةَ ,عض ,طًا.
ثطغًاضّ 11
ئُّ وؾاُْ يُ ضِغتُزا بُناضبًَُٗٓ:
ًَُٖؿُ ,فُضَإُٖ ,ضطًع ,فطَإ ,ضَِٕ ,ضَِبُُْٕٖ ,ىونُ ,طَُصَأل ,طاؾُ.

وشة  WORDضيية؟
وؾُ نُضَغُّ ظَاُْ و يُ زَْطآ وَ يا نُْس زَْطآ زضوغت ئُنطآ ,وَى
وؾُّ (خاْعاز) ,يُ زَْطِ (ر ,ا ,ٕ ,ظ ,ا ,ز) ثًَو ٖاتىوَ ,وؾُف بُثًَِ ظؤض
و نَُِ واشَناِْ زوو بابُتُ:
0ـ وشةى ضادة (.)SIMPLE WORD
2ـ وشةى ليَكدزاو (.)COMPOUND WORD
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وؾُّ غازَ :ئُو واشَيُيُ نُ تًُْا ضِيؿُيُنِ(ُٖ )1يُ ,وَىَ :اضًََ ,طط,
فطِّ ,بُ ,دطُ ,ثؿت ,ُّٖ ,زَّ.
وؾُّ يًَهسضاو :ئُو واشَيُيُ نُ زوو ضِيؿُ يا ثوّ ُٖيُ ,وَى:
وؾُّ يًَهسضاو

ضِيؿُناِْ

َاضَاغِ

َاضَ ,اغِ

ًََططُغىوض

ًََطط ,َ ,غىوض

بُْاو

بُْ ,او

ثؿتاوثؿت

ثؿت ,او ,ثؿت

ُّٖ ٖىو

ُّٖٖ ,ىو

زَّ بُ ثآ نُْني

زَّ ,بُ ,ثآ ,نُْني

وؾُّ يًَهسضاو يُ ظَاِْ نىضزيسا:
1ـ يا يُنًَُإ َُعٓاّ زووًََإ تُواو ئُنا ,وَىًَْ( :طَنُو) ,يُّ وؾُ
يًَهسضاوَزا واشَّ (ًَْط) واشَّ (نُو) تُواو ئُناُٖ ,ضوَٖا
ٖاويُٓ ُٖواض ,ظضَِزاض
2ـ يا زووًََإ َُعٓاّ يُنًَُإ تُواو ئُنا ,وَى( :زَْهُ طُمن).
يُّ وؾُ يًَهسضاوَزا ,واشَّ (طُمن) َُعٓاّ واشَّ (زَْو) تُواو ئُنا,
ُٖضوَٖا:
غُبُتُ تطآ ,بُضزاف
 -1ضِيؿُ :أقٌ.
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ئُدما وؾُّ نىضزّ (غازَ) بآ يا (يًَهسضاو):
1ـ ئُطُض بؤ ْاوْاِْ نُغآ يا ؾتآ بُناضًَٖٓطا ,ثًَِ ئُوتطآ (ْاو) ,وَى:
باضاّ ,ؾاغىاضُٖ ,يَىوشَ ,قٍَُُٖ ,اباز ,ضِووْاى ,خؤؾٓاو.
2ـ ئُطُض يُ بطّ ْاو بُناضًَٖٓطا ,ثًَِ ئُيَطآ (ضِاْاو) ,وَى:
َٔ ,خؤت ,نآ؟ ,ئَُاُْٖ ,ني.
3ـ ئُطُض بؤ وَغكِ ْاوآ يا ضِاْاوَّ بُناضًَٖٓطا ,ثًَِ ئُبًَصضآ (ئاوَيَٓاو) ,وَى:
ثؿًًُّ ضَِف

(ضَِف)

ُْٖسآ غًَى

(ُْٖسآ)

تؤّ نُغاؽ

(نُغاؽ)

ُٖؾت ثؤضِ

(ُٖؾت)

ئُّ ؾؤضِؾُ

(ئُّ)َ ...

نُْس ئافطَتآ

(نُْس؟)

4ـ ئُطُض خُبُضّ ثآ يُ ناضّ نُغآ يا ؾتَِ زضا ,يُ تافًَها ,ثًَِ ئُيَطآ
(فطَإ) ,وَى:
(ُٖأل خًًػها)

ئُغجُنُ ُٖأل خًًػها.
باونِ زاًْؿت.

(زاًْؿت)

زاضتاؾُنُ تُؾىيَهُّ ئُغىآ.

(ئُغىآ)

بايع :ئَُُّ بؤ بططَ.

(بططَ)

 5ـ ئُطُض وَغكِ فطَاْآ وَى ويَُّٓ (أ) يا ئاوَيَٓاوّ وَى ويَُّٓ (ب) يا
ئاوَيَهاضيَهِ وَى ويَُّٓ (دـ) ثآ نطا ,ثًَِ ئُووتطآ (ئاوَيَهاض).
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أ ـ طىيَٓاظ بُنىأل ئُططّ (بُنىأل).
ب ـ ثًاوّ وَٖا ئاظا نُّ ُٖأل ئُنُوآ (وَٖا).
دـ ـ باضاّ ظؤض ظوو طُيؿتُ دآ (ظؤض).
6ـ ئُطُض بؤ زَضخػتِٓ بُْسيىاضّ (عالقُ)ّ ْاوآ ,يا ضِاْاوآ ,يا ئاوَيَٓاوآ
بُناضًَٖٓطا يُتُى واشَناِْ تطّ ضِغتُنُزا ,ثًَِ ئُووتطآ (ئاَطاظّ
ثُيىَْسّ) ,وَى:
طىآلو يُ طىأل زَضئًَُٖٓطآ.
يُّ ضِغتُيُزا :واشَّ (يُ) بُْسيىاضّ بُيِٓ (طىأل) و (طىآلو) زَضئُخا,
ُٖضوَٖا:
تطيَِ تطف َُنطَِ.
يُّ ضِغتُيُزا :واشَّ (ّ) ,بُْسيىاضّ بُيِٓ (تطآ) و (تطف) زَضئُخا.
7ـ ئُطُض بؤ يُندػنت و ططيَساِْ زوو وؾُ ,وَى ويَُّٓ (أ) يا زوو زَغتُواشَ
وَى ويَُّٓ (ب) ,يا زوو ضِغتُ وَى ويَُّٓ (دـ) بُناضًَٖٓطا ,ثًَِ ئُيَطآ
(ئاَطاظّ ثآ بُغت).
َٔ و ًٖىا ئُنني بؤ ْاونُّ ُٖوضاَإ( .و)
طؤظاضّ بًًََػُ و طؤظاضّ ًٖىا يُ عةام زَضئُنٔ ( .و)
َٔ ْاّ زويَِٓ نُنِ خؤيِ تآ ُٖأل ئُغىآ ( .نُنِ)
8ـ ئُطُض بؤ وضيانطزُْوَّ زويَٓطاو ,وَيا ُٖغت بُخؤؾِْ ,اخؤؾِ ,تطؽ,
ثُشاضَ ,ثُغتِ بُناضًَٖٓطا ,وَى وؾُّ (آ ,ئُٖا ,ئؤف ,ئُّ)ّ.
ئُّ وؾاُّْ خىاضَوَ ,ثًَِ ئُوتطآ (ئاَطاظّ ًْسا)
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خىؾهآ ,بؤنِ بُ ْاضَِوا زاويَِٓ ئُططآ .
ئُٖا ,غىاضيَو خؤّ نطز بُ ئاوايًُنُزا!
ئؤف ,يُشياِْ نىيَطَوَضّ!
دؤطُيُّ ظووخاوّ دُضطِ وا يُناوّ غُض ئُنا
ئُّ وَتُٕ ,زَضزت يُ زيَُا ظاَِ غُز خُدمُض ئُنا
ثطغًاضّ 12
وؾُّ (غازَ) و (يًَهسضاو) يُ يُنو دىآ بهُضَوَ ,يُثاؾا َُٖىويإ يُ
ضِغتُزا بُناضبًَُٗٓ:
زائُطُضِآ ,ؾؤضِفُٖ ,يىوى ,بُيَُُبطْر ,غجُِٖ ,ضظٕ ,بُ ,طىأل بُزَّ,
ئُطًٓا ,بُياِْ ظوو ,غُوظ.
ثطغًاضّ 13
أـ بُفط باضئ.

ب ـ باضيِٓ بُفط

زَ تؤف ئُو وؾُ يًَهسضاواُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
َعضَ غًَى ,ثاقًُ ناْسٕ ,غىوضَ طىأل ,بطاشٕ ,غُوظَطًا .
ثطغًاضّ 14
ئُّ ضِغتاُْ خبىيَُٓضَوَ ,غُضو ًَٖأل بهًَؿُ بُشيَط وؾُ يًَهسضاوَناًْا:
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1ـ يُغُض زَظطاّ بطايُتِ نىضز و عُضَب َُٖىو ثًالًَْهِ زوشَٔ تًَو
ئُٖاضِئ.
2ـ ؾاغىاض بُ ؾاتىوَنُزا غُضنُوت ُٖتاوَنى طُيؿتُ ثؤثُنُّ .
3ـ ئًَُُ تآ ئُنؤؾني ,خُبات ئُنُئ ,نؤأل ْازَئُْٖ ,طاو ئًَُْني ُٖتا
ئُطُيُٓ ئاَاْر.
4ـ ثاؾايُتِ بؤطُٕ بُ يُنًَتِ طٍُ و غىثا ,ضِيؿُّ يُبٔ زَضًَٖٓطا.
ثطغًاضّ 15
يُّ زوو زيَط ُٖيَبُغتُّ (ُٖشاض)ُٖ ,وأل بسَ:
1ـ نُْس ْاوّ تًا ُٖيُ زَضّ بًَُٗٓ.
2ـ نُْس فطَاِْ تًا ُٖيُ زَضّ بًَُٗٓ.
3ـ نُْس ئاَطاظّ ثُيىَْسّ و ثآ بُغتِ تًا ُٖيُ زَضيإ بًَُٗٓ:
نىضزّ و يُ ضِآ ّ نىضزغتإ
غُض يُ ثًَٓاوّ ,طًإ يُغُض زَغتإ
بُ نىضزّ زَشيِ ,بُ نىضزّ زََطّ
بُ نىضزّ ,ئُّ زَّ ,وَضاَِ قُبطّ
ثطغًاضّ ()16
ُٖضنِ (ضِاْاو) و (ئاوَيَٓاو) و (ئاوَيَهاض) ئُبًِٓ يُّ ضِغتاُْزا ,زَضيإ بًَُٗٓ:
1ـ ثًاوّ زووضِوو َُزويَُٓ.
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2ـ ئَُُّ َٔ يُ ًُٖٓنُّ ئُو باؾوَ.
3ـ زايهِ زظ ,غٓط ئُخىا ,يا غٓط ئُنىتآ.
4ـ بُٖاضإ نُ ُٖوض ئُططًََٓآ ,زووَُآلٕ ُٖأل ئُتؤقآ.
5ـ غُطِ ٖاض نٌ ؾُو ئُشّ.
ثطغًاضّ ()18
ئُّ ئاوَيَٓاواُْ خبُضَ ئُّ بؤؾايًاُْوَ:
ظَإ ؾطِ ,زضِ ,غاوا ,ئَُُّٖ ,َ ......ىو ,ظاْا.
1ـ َٓايَِ  ..........ئُبآ دىإ بُخًَى بهطآ.
2ـ  ...........ضِيَطايُى بؤ باُْ ئُنِ.
3ـ ثًاوّ ُٖ ............ضطًع ْاَطآ.
4ـ  ...........زاضغتإ  ..........نطَِ.
5ـ يُ غُطِ  ...........يُ ئافطَتِ  ..........بوغُ.
ثطغًاضّ ()19
ُٖضنِ فطَاْآ ئُبًِٓ يُّ ضِغتاُْزا ,غُضو ًًََِٖ بُشيَطا ,بهًَؿُ:
1ـ ثطؾٓط طىأل ئُضِويَٓآ.
2ـ فُضٖاز فطِؤنُ َ ئُخىضِآ.
3ـ بطيا مب زواْسايُ ,مب ظاًْايُ ,بؤنِ ئُنآ بؤ ُٖيَُجبُ.
4ـ ْاُْنُّ بؤ خبُضَ غُض غُبُتُنُ ,خؤّ ئُّ خؤّ.
39

نوورى عةىل ئةمني

رِيَزمانى كوردى
دةضتةواذة PHRASE

بطيتًًُ يُ نؤَُيَُ واشَيُنِ يُيُنو زاُْبطِاو ,نُ َُُْعٓايُنِ تُواو
ئُبُخؿآ ,وَ ُْفطَاًَْهًإ يُتُنسا ئُبآ ,وَ ثًَهُوَ يُ ضِغتُزا ئُضنِ
ثاضنُيُى يُ ثاضنُناِْ ئاخاوتٔ ئُبًٓآ ,وَى:
يُؾهطَنُّ ظيٓكىٕ ,يُ نىضزغتاْسا
زوشَِٓ خؤّ ,بُ ؾُنطاو
ُْٖاضّ طىأل بُزَّ
ئَُاُْ ُٖضيُنُ زَغتُواشَيُنٔ ,نىْهُ:
1ـ نؤَُيَُ واشَيُنِ يُيُنو زاُْبطِاوٕ.
2ـ َُعٓايُنِ تُواو ْابُخؿٔ.
3ـ فطَاًْإ يُتُنا ًًُْ.
4ـ ئُطُض خطاُْ ضِغتُوَ ئُضنِ يُنآ ,يُ ثاضنُناِْ ئاخاوتٔ ئُبًٓٔ ,بُآلّ
ئُطُض بًَصضا:
يُؾهطَنُّ ظيٓكىٕ يُ نىضزغتاْا ؾهًَٓطا.
زوشَِٓ خؤّ بُ ؾُنطاو ئُخٓهًَِٓ.
ُْٖاضّ طىأل بُزَّ دىاُْ.
يُ زَغتُواشَ زَضئُنٔ و ئُبُٓ ضِغتُ ,نىْهُ:
1ـ َُعٓايُنِ تُواو ئُبُخؿٔ.
2ـ فطَاًَْهًإ يُتُنا ئُبآ (ؾهًَٓطا ,ئُخٓهًَِٓ.)َ ,
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3ـ ُٖض نؤَُيَُيإ ثًَهُوَ ئُضنِ يُنآ يُ ثاضنُناِْ ئاخاوتٔ ئُبًٓٔ ,بؤ
ويَُٓ:
زَغتُواشَّ (يُ نىضزغتاْا) ئُضنِ ئاوَيَهاضّ ئُبًٓآ يُ ضِغتُّ يُنَُسا.
زَغتُواشَّ (ُْٖاضّ طىأل بُزَّ) يُ ضِغتُّ غًًََُسا ئُضنِ ْاوّ ئُبًٓآ,
زَغتُواشَف غآ بابُتِ ططْطِ ُٖيُ:
1ـ زَغتُواشَّ ْاوّ

(.)NOUN PHRASE

2ـ زَغتُواشَّ ئاوَيَٓاوّ

(.)ADJUFCTIVE PHRASE

3ـ زَغتُواشَّ ئاوَيَهاضّ

(.)ADVERB PHRASE

زَغتُواشَّ ْاوّ :ئُو زَغتُواشَيُيُ ,نُ يُ ضِغتُزا ئُضنِ ْاوآ ئُبًٓآ,
وَى زَغتُواشَّ (يًَساِْ ظَْطُنُ)ّ ئُّ ضِغتُيُ (يًَساِْ ظَْطُنُ يُخُو
ضِاّ ثُضِاْسّ) ,نىْهُ بؤتُ (بهُض)ّ فطَاِْ (ضِاّ ثُضِاْسّ) ,وَ ئُو وَظيكاُّْ
نُ بُ زَغتُواشَّ ْاوّ ئُغجًَط ـ ضآ يُ ضِغتُزا ئَُإُْ:
1ـ وَظيكُّ (بهُض) ,وَى:
ؾىاِْ ضِاُْنُ بًىيَط َ ئُزا ( .ؾىاِْ ضِاُْنُ)
زاًْؿتِٓ ئًَطَ خؤؾُ ( .زاًْؿتِٓ ئًَطَ)
2ـ وَظيكُّ تُواونُضّ ناضّ بًَُٖع ,وَى:
طىيَعّ ُٖوضاَإ ئُنطِّ ( .طىيَعّ ُٖوضاَإ)
يُ طىيًُّ ئًُجطيايًعّ ْاتطغِ (يُ طىيًُّ ئًُجطيايًعّ)
3ـ وَظيكُّ تُواونُضّ ناضّ بآ ًَٖع ,وَى:
باضاّ نىضِّ تؤيُ ( .نىضِّ تؤ)
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ثاضَنُ بُ فُضٖاز بىو ( .بُ فُضٖاز)
4ـ وَظيكُّ َىْازا ,وَى:
ئؤخُّ نُ ضِؤشّ ضِووٕ زَضنُوت!

زَغتُواشَّ ئاوَيَٓاوّ( :)1ئُو زَغتُواشَيُيُ ,نُ وَغكِ ْاوآ يا ضِاْاويَهِ

ثآ ئُنطآ ,وَى:
نابطاّ فُضَدمِ يُبُض ؾىاِْ ئًَىَيُ.
يُّ ضِغتُيُزا زَغتُواشَّ (فُضَدمِ يُبُض) ,يُبُضئُوَّ وَغكِ
ضِاْاوّ (نابطا) ئُنا ,ثًَِ ئُيَطآ (زَغتُواشَّ ئاوَيَٓاوَّ) ,وَ زَغتُواشَّ
ئاوَيَٓاوّ يُ ضِغتُزا ,ئُّ وَظيكاُّْ ثآ ئُغجًَط ـ ضآ:
1ـ وَظيكُّ تُواونُضّ ْاو ,وَى:
ؾىوّ ْابُزأل ئُدماَِ بُباف ْاطُضِآ ْ( .ابُزأل)
ُْياضّ تُْط ثآ ُٖأل نٓطاو خؤّ ْاططآ ( .تُْط ثآ ُٖأل نٓطاو)
2ـ وَظيكُّ تُواونُضّ ضِاْاو ,وَى:
ئًَىَّ غُض َ ؾًَىاو ْاطُُْ ئاوات ( .غُض َ ؾًَىاو).
نابطاّ تكُْط بُؾامن زّ ( .تكُْط بُؾإ)
زَغتُواشَّ ئاوَيَهاضّ :ئُو زَغتُواشَيُيُ نُ وَظيكُّ ئاوَيَهاضّ ئُبًٓآ
يُضِغتُزا ,وَى:
ثؿًًُنُ يُشيَط ًََعَنُزا ْىوغت.

 -1زَغتُواشَّ ئاوَيَٓاوّ ُٖض ئاوَيَٓاوّ يًَهسضاوَ.
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يُّ ضِغتُيُزا ,زَغتُواشَّ (يُشيَط ًََعَنُزا) وَظيكُّ ئاوَيَهاضيَهِ دًًَِ
ئُبًٓآ ,نىْهُ وَغكِ فطَاِْ (ْىوغت) ئُنا ,و زَغتُواشَّ ئاوَيَهاضّ ئُّ
وَظيكاُّْ ثآ ئُغجًَط ضآ.
1ـ وَظيكُّ ئاوَيَهاضآ نُ (ساأل) ثًؿإ بسا ,وَى:
ئُغجُنُّ بُ ظيُٓنُوَ بُدآ ًَٖؿت ( .بُظيُٓنُوَ)
نًَؿتُنُ بُطُضَِ َُخؤ ( .بُطُضَِ)
2ـ وَظيكُّ ئاوَيَهاضآ نُ (نات) ثًؿإ بسا ,وَى:
ُٖفتُّ ئايٓسَ ئُنِ بؤ عَُازيُ ُٖ( .فتُّ ئايٓسَ).
ضِيَطانُّ بُ ثًَٓر ضِؤشّ بطِّ ( .بُ ثًَٓر ضِؤش)
3ـ وَظيكُّ ئاوَيَهاضّ نُ (ؾىئ) ثًؿإ بسا ,وَى:
فُضٖاز ئُنآ بؤ ْاونُّ ؾاضَظووض ( .بؤ ْاونُّ ؾاضَظووض)
ؾاغىاض َاضَنُّ يُغُض غُوظَ طًانُ نىؾت ( .يُغُض غُوظَ طًانُ)
4ـ وَظيكُّ ئاوَيَهاضآ نُ (ًْاظّ) ثًؿإ بسا ,وَى:
بؤ خىيَٓسٕ ٖاتىوّ بؤ ئًَطَ ( .بؤ خىيَٓسٕ)
بؤ غًَى خىاضزٕ نىوّ بؤ ْاو باخُنُ ( .بؤ غًَى خىاضزٕ)
5ـ وَظيكُّ ئاوَيَهاضآ نُ (ئًػتعاُْ) ثًؿإ بسا ,وَى:
َطيؿهُنُّ بُ نُقؤ غُضبطِّ( .بُ نُقؤ)
طىيَعَنُّ بُ زَغت ؾهاْس( .بُزَغت)
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ثطغًاضّ ()20

ئـــُّ نـــةؤنُّ( )1نـــُضيِ خـــاِْ ظَْـــس خبىيَٓـــُضَوَ ,يُثاؾـــا ُٖضنـــِ
زَغتُواشَيُنِ تًا ئُبًِٓ بهًَؿُ بُشيَطيا:
يُنآ يُ عازَتِ نُضيِ خإ ئَُُ بـ ىوَٖ ,ـَُىو ضِؤشآ نـُْس غـُعاتًَهِ بـؤ
بًػتِٓ ؾهاتِ خُيَهِ تُضخإ نطزبـىو ,ضِؤشيَـو يـُ زيىَخـاِْ زازثـُضوَضّ
ئًؿِ تُواو ئُبًَت و ئُطُضِيَتُوَ بؤ َايَُوَ ,نابطايُى بُ ثُؾؤناوّ و ضَِْـط
ُٖأل بطِغهاوّ بُضَو ضِووّ زيَت و باْط ئُنا:
ثاؾا! زاز ,زاز!
نُضيِ خإ ئُيَآ:
نىضِ َ نابطا نًت َ قُوَاوَ و تؤ نًًَت؟!
نابطا ئُيَآ:
قىضبإ َٔ باظضطامنُٖ ,ض ؾتًَهِ نُ بىو ,زظ بطزّ
نُضيِ خإ يًَِ ئُثطغآ:
نؤٕ؟! وَ يُ نىآ زظضا؟!...
باظضطاُْنُ ئُيَآ:
يُ خُوزا بىوّ و زظ َايَُنُّ بطزّ.
نُضيِ خإ بُتىوضَِيًُوَ ضِووّ تآ نطز و ووتِ:
ئُّ بؤنِ ْىوغ تِ و ئاطازاضّ َايَِ خؤتت ُْنطز؟!...
باظضطاُْنُ ووتِ:
 -1يُ نتًَبِ نُضيِ خاِْ ظَْسَوَ وَضطةاوَ.
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ُّْ ظاِْ ,وا تآ طُيؿتِ نُ تؤ بُ ئاطايت!!..
نُضيِ خإ ئـُّ وَضاَـُّ ثـآ خـؤف بـىو ,وَفـُضَاِْ زا ,نـُ َايَُنـُّ بـؤ
ببصيَطٕ.
ثطغًاضّ ()21
دًاواظّ نًًُ يُ بُيِٓ وؾُّ يًَهسضاو و زَغتُواشَزا.
ثطغًاضّ ()22
ئُّ زَغتُواشاُْ يُ ضِغتُزا بُناضبًَُٗٓ:
يُ باظاضِ ,بؤتاؾني ,غُضبُطؤبُٕ ,ضِؤشّ ٖـُيِٓ ,نانـُّ ؾـىإ ,يُغُضثاؾـىو,
بُطىضدِ ,بُضاظّ غُضظٍ.
ثطغًاضّ ()23
ُٖضنــِ زَغــتُواشَيُى يــُّ ضِغــتاُّْ خــىاضَوَزا ئــُبًِٓ ,زَضيــإ بًَٗٓــُ,
يُثاؾا بُضاَبُضّ ُٖض يُنًَهًإ دؤضَنُؾِ بٓىوغُ:
1ـ يُ دُشِْ قىضباْا ئُنِ بؤ زَؾتِ قُضاز يُ ْاونُّ ُٖويًَط.
 2ـ ْىوغطاوَنُّ بُ نىاض ضِؤش ثآ طُيؿت.
 3ـ طًا يُغُض بٓذِ خؤّ ئُضِوآ.
 4ـ باونِ نىو بؤ ؾاض بؤ فطؤؾتِٓ َُضَِنُ.
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 5ـ ئًَُُّ زوانُوتىو ئُؾآ فطَ تآ بهؤؾني بـؤ ئـُوَّ نـُ بطُيٓـُ نـاضواِْ
ؾاضغتاِْ.
6ـ ووآلخُنُّ بُ باضَوَ َ بعضبىو.
7ـ زاغًَهِ زَّ تًصّ نطِّ.
 8ـ تؤّ زَغت بآلو نِ ثاؾُنُوت ئُنُّ؟
ثطغًاضّ ()24
دًاواظّ نًًُ يُبُيِٓ ضِغتُ و زَغتُواشَزا؟
ثطغًاضّ ()25
ئُّ زَغتُواشاُْ خبُضَ ئُّ بؤؾايًاُْوَ.
يُ ُٖويًَط ,بُ فًؿايَِ بًَطاُْ ,بُدُدمُضِ ,طىيَعّ ُٖوضاَإ ,ئُّ ضَِظَ
1ـ نطاؾُنُّ  ............ئُنِٓ.
2ـ  ............بُزَغتِ ئُؾهآ.
3ـ فُضٖاز . َ............
4ـ تطآ ّ  ............دىاُْ.
5ـ ئًَُُ  ............داضيَهِ تط ُٖأل ْاخُيَُتًَني.
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ئًَُُ نُ ئُزويَني ,وَ يا ئُْىوغني نُٕ واشَيُى بُناض ئًَُٖٓني بؤ زَضبطِيِٓ
بةوباوَضَِإ ,ئُدما (بُو نؤَُيَُ واشَيُّ نـُ بـُناضّ ئـًَُٖٓني و َُعٓايـُنِ
تُواو ئُبُخؿآ و فطَاًَْهِ يُتُنسا ئُبآ ,ثآ ّ ئُيَطآ(:ضِغتُ) ,وَى:
 1ـ َاَُياضَ قاضََاًَْهِ بُ ُٖيَجُّ يُؾهطّ بابإ بىو.
 2ـ ئُو طُيُّ نُ قىضباِْ بساُٖ ,ضطًع ْاَطآ.
3ـ َٔ الويَ هِ طًاِْ خؤّ يُضِيَِ ئُّ ًْؿتُاُْزا بُخت ئُنُّ.
وَ ضِغتُ نـىضت بـآ يـا زضيَـص يُغـُض زوو بٓهـًُٓ زائَُـُظضآ (بهـُض) و (نـاض),
ُٖضنِ يُوإ بُزَضبآ ,ثًَِ ئُبًَصضآ (غُضباض) ,وَى:
ضِغتُ

بهُض

ناض

غُضباض

ًٖىا ئُنآ بؤ باظاض

ًٖىا

ئُنآ

بؤ باظاضِ

خىاضز

خُياضَنُ

خُياضَنُّ خىاضز

ضِاْاوّ (ّ)

ئُوا بُزووض و زضيَصيـ يُ بٓهًُٓناِْ ضِغتُ ئُزويَِ.
يةكةم ـ بكةز ()SUBJECT

ئُو واشَ يا زَغتُواشَيُيُ نُ ئًَُُ يًَِ ئُزويَني يُ ضِغتُنُزا ,وَى:
واشَّ (َاغتُنُ) و (نؤتطَنـُّ تـؤ)ّ ئـُّ ضِغـتاُّْ خـىاضَوَ ,ئُواْـُٕ نـُ

ئًَُُ يًًَإ ئُزويَني.
َاغتُنُ ضِشا .
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نؤتطَنُّ تؤ فطِّ.
وَ بهُض يُ ضِغتُزا:ـ
1ـ ثًَـ فطَإ ئُنُوآ ,بُ َُضدآ (ضِاْاوّ يهاو) ُْبآ ,وَى:
ؾىوؾُنُ ؾها ( .ؾىوؾُنُ)
َٓايَُنإ ٖاتٔ َٓ( .ايَُنإ)
ئًَُُ نىضزئ ( .ئًَُُ)
َُْاَُنُ ُٖيَهًَؿطا َُْ(.اَُنُ)
2ـ زوا فطَإ ئُنُوآ ,بَُُضدَِ ضِاْاوّ يهاو بآ ,وَى:
ُٖدمةَنُ ئُخؤّ ( .ضِاْاوّ ـ ّ ـ)
ْاوّ َٔ بٓىوغٔ (.ضِاْاوّ ـ ٕ ـ)
زويَٓآ ؾُو يُ شووضَنُزا خُويَٓطاّ ( .ضِاْاوّ ـ ّ ـ)
ثىوؾُنُتإ غىوتاْس( .ضِاْاوّ ـ تإ ـ)
وَ (بهُض) ئُيىآ:
1ـ واشَيُى بآ ,واشَنُف زضوغتُ:
أ ـ (ْاو) بآ ,وَى:
ثطؾٓط بًَٓؿت ئُدىآ ( .ثطؾٓط)
ب ـ (ضِاْاو) بآ ,وَى:
ئًَُُ زيىاضَنَُإ ضِووخاْس ( .ئًَُُ)
دـ ـ (ئاوَيَٓاو) بآ ,وَى:
ئُّ زاضَ بؤنِ ؾها ؟ (ئُّ )....
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ز ـ (ئاوَيَهاض) بآ ,وَى:
زويَٓآ ُٖيِٓ بىو ( .زويَٓآ)
ه ـ (ناوط) بآ ,وَى:
نؤنني ْابآ فُضاَؤف بهطآ ( .نؤنني)
2ـ زَغتُواشَيُى ( )PHRASEبآ ,وَى:
طؤظَّ ئاوَنُ ؾها ( .طؤظَّ ئاوَنُ)
ُٖياغُّ ظيى دىاُْ ُٖ( .ياغُّ ظيى)
3ـ ثاضنُيُى بآ ( ,)CLAUSEوَى:
تؤ بُ َٓت ُْوت نُ (باونِ ُْخؤؾُ) .
ئُوإ نؤًْإ ظاِْ نُ (َٔ يًَطَّ) .
دووةم :كاز ()PREDICATE

ئُو بُؾُيُيُ (واشَ ,يا زَغتُواشَيُيُ) يُ ضِغتُنُزا ,نُ ثًَُإ ئـُيَآ (بهـُض)

نِ نطزووَ ,وَ يا نِ ئُنا ,وَى:
ئاغؤّ نىضِّ ئُنآ بؤ ياضّ .
يُّ ضِغتُيُزا:
1ـ (ئاغؤّ نىضِّ) بهُضَ و يُنُْس واشَيُى ثًَو ٖاتىوَ ,بُآلّ ئُو واشَيُّ نُ
ئًَُُ يًَِ ئُزويَني يُ ضِغتُنُزا ,وؾُّ (ئاغؤ)يُ.
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2ـ (ئُنآ بؤ ياضّ) ,ناضَ و يُنُْس واشَيُى ثًَو ٖاتىوَ ,بـُآلّ ئـُو واشَيـُّ
نــُ يُنػــُض ثًَُــإ ئــُيَآ (ئاغــؤ نــِ ئــُنا) ,يــُْاو ئــُو واشاْــُزا فطَــاِْ
(ئُنآ)يُوَ ناضيـ يُ نىضزيسا ,زوو بابُتُ:
1ـ ناضّ بًَُٖع
2ـ ناضّ بآ ًَٖع
ناضّ بًَُٖع  :ئُو ناضَيُ ,ئُو فطَاُّْ نُتًايُتِ ,بُبآ ياضيسَّ واشَيـُى ,يـا
نُْس واشَيُنِ تط ,ئُتىاْآ ببًَتُ (ناض) ,وَى:
زاضا ئُْىآ.
يُّ ضِغتُيُزا :فطَاِْ (ئُْىآ) بُبآ ياضَُتِ وؾُيُى ,يا نُْس وؾُيُنِ تـط,
بؤتُ (ناض) ,واتُ ,خُ بـُضّ ثـآ يـُ (بهـُض) زضاوَ ,يُبـُض ئـُوَ ثـآ ّ ئـُيَطآ:
(ناضّ بًَُٖع)ُٖ ,ضوَٖا:
ثُثىويُ ئُفطِآ .

(ئُفطِآ)

َٔ ئُضِؤّ .

(ئُضِؤّ)

زَضطاّ باخُنُ زاخطا .

(زاخطا)

ناضّ بآ ًَٖع :ئُو ناضَيُ ,ئُو فطَاُّْ نُ تًايُتِ بُبآ ياضيسَّ واشَيـُى يـا
نُْس واشَيُنِ تطْ ,اتىاْآ ببًَتُ (ناض) ,وَى:
ثطؾٓط يُ ؾاضَ.
يُّ ضِغتُيُزا :فطَـاِْ (َ)ّ بـآ ًَٖـع ,يُبـُض ئـُوَّ بـُبآ ياضَـُتِ (يُؾـاض)
ُْيتىاًْىَ ببًَتُ (ناض) ,واتُ :خُبُضّ ثآ يُ (بهُض) بسضآ ,ثًَِ ئُوتطآ (ناضّ
بآ ًَٖع)ُٖ ,ضوَٖا:
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(بىو)

َٓايَُنإ يُ باظاضِٕ.

(ٕ)

ئَُُ نآ يُ؟

(يُ)

ئًَطَ بهطآ بُ بار ,خؤف ئُبآ.

(ئُبآ)

نًاّ قُْسيٌ بًَٓسَ.

(َ)

وَ فطَاِْ بآ ًَٖع ئَُاُْيُ:
1ـ ئًَػهِ ضِابىوضزوو (بىو ,بىوَ ,ئُبىو ,بىو بىو ,ببىايُ).
2ـ ئًَػهِ زازآ (ئُبآ ,ببآ) (ّ ,ئ ـ َ ,يُ ٕ ,ـ ّ)ٕ ,
3ـ ئًَػهِ ئَُط (بُ)

زِيَك كةوتهى (بكةز) و (كاز) لة زِضتةدا
1ـ ئُطُض (بهُض) تاى بىو ,ئُؾآ ناضَنُؾِ تاى بآ ,وَى:
ضِغتُ

بهُضّ تاى

ناضّ تاى

قُيُنُ فطِّ.

قُيُنُ

فطِّ

َُيُواُْنُ بُدُضطُ.

َُيُواُْنُ

بُدُضطُ

2ـ ئُطُض (بهُض) طٍُ بىو ,ئُؾآ ناضَنُف طٍُ بآ ,وَى:
 -1نىْهُ ئُطُض وؾُّ (تُْط ,يُ باظاضِ ,نآ ,خؤف ,بًَٓس)ّ ثًَـ فطَاِْ (بىو ,ٕ ,يُ ,ئُبآ)َ ,
البُضئ ,ضِغتُنإ بُ نُّ و نىضِّ ئًًَََُٓتُوَ و َُعٓايُنِ تُواو ْابُخؿٔ.
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ضِغتُ

بهُضّ طٍُ

ناضّ طٍُ

َٓايَُنإ ٖاتٔ

َٓايَُنإ

ٖاتٔ

ئُّ غًَىاُْ تطؾٔ

ئُّ غًَىاُْ

تطؾٔ

3ـ ئُطُض نُْس (بهُض)يَهِ تاى يا طٍُ يُ ضِغـتُيُنسا ,بـُ بؤْـُّ ئـاَطاظّ ثـآ
بُغتُوَ زضابُٓ زَّ يُنو ,ئُؾآ ناضَنُيإ طٍُ بآ ,وَى:
َٔ و باضاّ و تؤ ئُنني بؤ غًىَيٌ.
بعُْنإ و َُضَِنإ باف ئُيُوَضِئَ.
4ـ ئُطُض زوو (بهُض) يُ ضِغتُيُنسا واويَهِ ثآ بُغت يُ بُيًٓاْا بىو ,بُآلّ
تُواونُضّ َُعٓاّ يُنوبىوٕ ,زضوغتُ ناضَنُّ تاى يا طٍُ بآ ,وَى:
بُفط و باضإ

يُ ظغتاْا ئُباضآ

بُفط و باضإ

يُ ظغتاْا ئُباضئَ

نايَُى و ؾىتِ

يُ ٖاويٓا ثآ ئُطا

نايَُى و ؾىتِ

يُٖاويٓا ثآ ئُطُٕ

5ـ ئاَطاظّ (يا)ّ غازَ يا يًَهسضاوّ ثآ بُغت بهُويَتُ بُيِٓ زوو (بهُض)َوَ,
ئُؾآ ناضَنُيإ تاى بآ ,وَى:
نىضَِنُ يا نهُنُ ضِؤيؿت.
ُْٖاضَنُ ياخىت غًَىَنُ فطؤؾطا .
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ئُو واشَ يا واشاُْيُ يُ ضِغتُزا نُ ُْ (بهُض)َ ,وَ ُْ (ناض)َ ,بُآلّ تُواونُضّ
اليُنِ ضِغتُنُيُ (واتُ :يا تُواونُضّ بهُضَ ,وَ يا تُواونُضّ ناضَ) ,وَى:
نىضَِنُّ تؤ ئُنآ بؤ غؤالظ .
يُّ ضِغتُيُزا:
1ـ واشَّ (نىضَِنُ و ئُنآ) ئُو زوو بٓهًُٓيُ نُ ضِغتُنُّ يُغُض
زاَُظضيَٓطاوَ( ,واتُ :بهُض و ناضٕ).
2ـ واشَناِْ (ّ تؤ) و (بؤ غؤالظ) غُضباضٕ:
أ ـ واشَناِْ (ّ تؤ) غُضباضّ بهُضَنُيُ ,نُ (نىضَِنُ)يُ.
ب ـ واشَناِْ (بؤ غؤالظ) غُضباضّ ناضَنإ ,نُ (ئُنآ)يُ.
ضةزبازى بكةز ضيية؟
ئُو واشَ يا واشاُّْ نُ ئُخطيَُٓ ثاأل (بهُض) بؤ تُواونطزِْ َُعٓانُّ ,ثًَِ
ئُوتطآ (غُضباضّ بهُض) ,وَى:
نَُُضَّ ظيى يُالزآ بُناض ئًَُٖٓطآ.
يُّ ضِغتُيُزا ,واشَّ (ّ ظيى) ثآ ّ ئُوتطآ (غُضباضّ بهُض) ,نىْهُ َُعٓاّ
بهُضَنُّ تُواوّ نطزووَ ,نُ (نَُُضَ)نُيُ ,وَ ئُو واشاُّْ نُ ئُبُٓ
غُضباضّ بهُض بُ بؤُّْ ئاَطاظّ (ّ) ياخىت (ّ ْاو ّ ,غُض ّ ,ال)ّ
ثُيىَْسيُوَ ,ئُيىآ:
1ـ (ْاو) بآ ,وَى:
53

نوورى عةىل ئةمني

رِيَزمانى كوردى

ثًَآلوَنُّ ُْغطئ زضِا ُْ(.غطئ)
2ـ (ضِاْاو) بآ ,وَى:

نُوانُّ َٔ( )1ؾطِبىو )َٔ(.

3ـ (ئاوَيَٓاو) بآ ,وَى:
ثآ نًُِْٓ ظؤض َطؤظ ئُؾهًَٓآ (.ظؤض)
4ـ (ئاوَيَكطَإ) بآ ,وَى:
غُضّ َاْط ٖاتُ ثًَؿُوَ َ(.اْط)

5ـ (ناوط)( )2بآ ,وَى:

ناضطُّ نٓني يُ وآلتا بًَهاضّ ْاًًََٖآ (.نٓني)
ضةزبازى كاز ضيية؟
ئُو واشَيُ يا واشاُّْ نُ ئُخطيَُٓثاأل فطَاْآ بؤ تُواونطزِْ َُعٓانُّ ,بُبآ
ٖؤّ ئاَطاظّ ثُيىَْسّ يُوَ ,يا بُٖؤّ ئاَطاظّ ثُيىَْسّ يُوَ ,وَى:
ؾىاُْنُ بًىيَط َ ئُزا
يُّ ضِغتُيُزا واشَّ (بًىيَط) ثآ ّ ئُوتطآ (غُضباضّ ناض) ,نىْهُ ناضَنُّ
تُعني و تُسسيس نطزوَ نُ ( َ ئُزا)يُ.
وَ غُضباضّ ناض يُ ضِغتُزا:
 -1بُآلّ غُضباضّ بهُض ئُطُض (ضِاْاوّ يهاو) بآ ,ثًَىيػتِ بُ ئاَطاظّ ثُيىَْسّ ًًُْ ,نُ ياضَُتِ بسا
يُ ناضَنُيا ,وَى :نُوانُّ ؾطِ بىو (ّ).
 -2ئُوَف بعاُْ نُ (ضِاْاو ,ئاوَيَٓاو ,يا ئاوَيَكطَإ ,يا ناوط) يُّ ؾًَىَّ بهُضيًُزا وَى (ْاو) بُناض

ئًَُٖٓطئَ.
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1ـ ئُيىآ واشَيُى بآ ,واشَنُف زضوغتُ.
أ ـ (ْاو) بآ ,وَى :نطاغُنُّ بُخؿِ( .نطاغُنُ)
ب ـ (ضِاْاو) بآ ,وَى :تؤّ يُ ُٖويًَط ُْزيىَ( .تؤ)
دـ ـ (ئاوَيَٓاو) بآ ,وَى :ؾًَتُنُّ يُ نؤآلُْنُزا زّ (.ؾًَتُنُ)
ز ـ (ئاوَيَكطَإ) بآ ,وَى :باضإ من من ئُباضآ (.من من)
2ـ ئُيىآ زَغتُواشَيُى بآ ,وَى:
َٔ سُظ يُ طؤؾتِ َاغِ ئُنُّ( .يُ طؤؾتِ َاغِ)
تطآ ّ ْاو غُبُتُنُّ نطِّ( .تطآ ّ ْاو غُبُتُنُ)
ئَُُ ثًَآلوَنُّ َُٓ ( .ثًَآلوَنُّ َُٓ)
3ـ ئُيىآ (ثاضنُ ـ )CLAUSEيُى بًَت ,وَى:
فُضٖاز وتِ (ْىوغطاوَنُّ وَضططت) .
باونِ ئاطازاضّ نطزّ نُ (بُياِْ ئُطُضِيَتُوَ) .
ثطغًاضّ 26
ُٖضنِ (بهُض) و (ناض) ُٖيُ يُّ ضِغتاُْزا ,زَضيإ بًَُٗٓ:
1ـ غىاضَنُ طال .
2ـ ًٖىا ئُخىيَٓآ .
3ـ زاضَنُ بُ تُوض ئُؾهًَِٓ .
4ـ غُضنُوتٔ بؤ طُيُ .
5ـ يؤنُ يُ ٖاويٓا ثآ ئُطا .
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6ـ ئَُُّ ثآ دىإ بىو .
ثطغًاضّ 27
م غُضباضّ ئُبًِٓ يُّ ضِغتاُْزا ,غُضو ًًًََٖإ بُشيَطا بهًَؿُ:
1ـ زاضا ئُنآ بؤ بُشسا .
2ـ ثًَؿُواّ طٍُ زيَػؤظَ .
3ـ باخُواُْنُّ ئُوإ نُوت بُ زََا .
4ـ واؾُ بُطىؾت ئُشّ .
5ـ ئُّ ُْٖاضاُْ تطؾٔ .
6ـ ثىوؾِ ثاواُْنُ غىتا.
ثطغًاضّ 28
ناضّ بًَُٖع يُ ناضّ بآ ًَٖع دًابهُضَوَ ,يُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَزا:
1ـ ئُغجُنُّ بايًع بُضبىو .
2ـ ُْضميإ يُ ضِاضِاوَنُزا زاًْؿتىوَ .
3ـ يا َايًُٓنُ ظؤض زضيَصَ.
4ـ َٔ ثًَؿُُضطِ .
5ـ ْاظَْني دٌ ئُؾىا .
6ـ طُمنُنُ يُنىآ نًَٓطا؟
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ثطغًاضّ 29
بهُضآ خبُضَ ئُّ بؤؾايًاُْوَ:
1ـ  ............ثىوف ئُنٓآ.
2ـ ُٖ ............يَهىو.
3ـ  ............يُ الزيًَُ.
4ـ  ............غُضنُؾُ.
5ـ  ............يُ ُٖيىإ ئُْىآ.
6ـ َ ............طيؿو ئُخىا.
ثطغًاضّ 30
ناضيَهِ بًَُٖع يا بآ ًَٖع خبُضَ ئُّ بؤؾايًاُْوَ:
1ـ نٓىوض ُٖضَآ . ............
2ـ تىوضَنُّ . ............
3ـ ئَُُ َٔ . ............
4ـ بؤنِ ُْتإ . ...........
5ـ طًَالؽ بُنِ ............؟
6ـ نآ يُ زَضطا ............؟
ثطغًاضّ 31
غُضباضآ خبُضَ ئُّ بؤؾايًاُْوَ :
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1ـ زاضّ  ّ............ؾها.
2ـ ؾاغىاض  ............ئُبطِآ.
3ـ ُْٖط ؾًًُّ  ............ئَُصآ.
4ـ طىيَٓاظ  ............ئُؾىا.
5ـ زاضَنُّ بُ ُٖ ............أل ثانِ.
6ـ بُضزّ  ............غُض ئُؾهًَٓآ.
ثطغًاضّ 32
يَُاُّْ خىاضَوَزا زَغتُواشَ و ضِغتُ يُ يُنو دًانُضَوَ:
زَْطِ ئاظازّ طُالٕ ضِائُثُضِيَٓآ ,ضِؤيَُّ طٍُ ,نؤتطّ ئاؾتِ ظؤض دىاُْ ,بؤ
الّ ئًَىَ ,يُ طىآ ضِووباضيَهِ طُوضَُْٖ ,طىيِٓ زوو بُضَّ ُٖوضاَإ
بُْاوباْطُ ,نىضزغتاِْ طُوضَ ,زاض بُطُوضَيِ ْانًََُتُوَ.
ثطغًاضّ 33
أ ـ َٔ دىوتًاضّ
ب ـ َِٓ دىوتًاض
زَ تؤف ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ.
1ـ ئًَىَ نطيَهاضٕ.
2ـ ئَُُ تؤيت؟
3ـ ئُوإ فطِؤنُوأْ.
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4ـ تؤ ئُْساظياضّ.
5ـ ئًَُُ شَاضياضئ.
6ـ ئَُاُْ ؾًَطٕ؟

جؤزةكانى زِضتة KINDS OF SENTENCE
يةكةم :زِضتةى ضادة THE SIMPLE SENTENCE

ئُو ضِغتُيُ نُ تًُْا فطَاًَْهِ تًا ُٖيُ و َُعٓايُنِ تُواويـ ئُبُخؿآ,
وَى:
بهُض

ناض

نٓىض

ئُنآ بؤ الّ باونِ (ئُنآ)

ئًَُُ

يُ َايَِ ئًَىَ بىوئ (بىوئ)

دووةم :زِضتةى ليَكدزاو THE COMPOUND SENTENCE

ئُو ضِغتُيُ نُ يُ زوو ضِغتُّ غازَ يا ثو ثًَو زآ ,وَ بُ بؤُّْ ئاَطاظّ ثآ

بُغتُوَ ئُزضيَُٓ زَّ يُنو ,ئُطُض ٖاتىو ئاَطاظَ ثآ بُغتُنُ يُ بُيًٓاْا
ُٖأل طةاُٖ ,ض ضِغتُ بؤ خؤّ غُضبُغت ئُبآ و بُْسيىاضّ يُ تُى ضِغتُنُّ
تطزا ْآًََآ ,وَى:
زايهِ ْإ ئُنا و ْاظًَِْٓ خىؾهِ دٌ ئُؾىا ,نُنِ طُالويَص َايَُنُ
ْاضِاظيًََٓتُوَ.
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ئُطُض ئاَطاظّ (و ,نُنِ) يُ ضِغتُ البُضئ ,ئُّ ضِغتُ غازَ غُضبُخؤياُّْ َ
ثًَو زآ:
زايهِ ْإ ئُنا.
ْاظًَِْٓ خىؾهِ دٌ ئُؾىا.
طُالويَص َايَُنُ ْاضِاظيًََٓتُوَ.
ضآ يةم :زِضتةى تيَكةأل THE COMPLEX SENTENCE

ضِغتُّ تًَهُأل يُ زوو ثاضنُ ( )CLAUSEيا ثو ثًَو زآ ,يُْاو ئُو ثاضناُْزا,
ثاضنُيُى ُٖيُ ئاَطاظّ ثآ بُغتِ يُ ثًَؿُوَيُ ًًُْ ,وَ غُضبُخؤؾُ ـ واتُ:

ئُتىاْطآ بُتًُْا بىوتطآ  ,ثًَِ ئُيَطَّ (ؾاثاضنُ ـ

,)MAIN CLAUSE

بُآلّ

ثاضنُناِْ تطّ نُ غُضبُخؤ ْني و ْاتىاْطآ بُ تًُْا بىوتطآ ,وَ ئاَطاظّ ثآ
بُغتًإ ثًَـ ئُنُوآ ,وَ وَغكِ وؾُيُى ئُنُٕ يُ ؾاثاضنُزا ثًًَإ
ئُبًَصضآ (ثاضنُّ ؾىئَ نُوتىو) ,وَى:
ئُواُّْ نُ يُ ثًَٓاوّ طُيسا خُبات ئُنُٕ ,طٍُ ؾاْاظّ يإ ثًَىَ ئُنا ,ئُّ
ضِغتُيُ:
1ـ ضِغتُيُنِ (تآ نُأل)َ نىْهُ يُ زوو ثاضنُ ثًَو ٖاتىوَ و بُ بؤُّْ ضِاْاوّ
طُيُُْضّ (ّ نُ)وَ زضاوُْ زَّ يُنو.
2ـ ضِغتُّ (ئُواُْ طٍُ ؾاْاظٍ يإ ثًَىَ ئُنا) ؾاثاضنُيُ ,نىْهُ ضِغتُيُنِ
غُضبُخؤيُ و ُّٖ ئاَطاظّ ثآ بُغتِ ثًَـ ُْنُوتىوَ.
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3ـ ضِغتُّ (نُ يُ ثًَٓاوّ طُال خُبات ئُنُٕ) ثاضنُيُنِ ؾىئَ نُوتىوٕ ,وَ
ضِاْاوّ (ّ نُ) طُيُُْضّ ثًَـ نُوتىوَ ,وَ وَغكِ وؾُّ (ئُواُْ) ئُنا يُ
ؾاثاضنُزا.
ضوازةم :ثازضة CLAUSE

ثاضنُ بُو نؤَُيَُ واشَيُ ئُووتطآ نُ بُؾًَو بآ يُ ضِغتُّ (تًَهُأل) ,وَ

فطَاًَْهِ يُطُيَسا بآ ,وَى:
نىضَِنُّ نُ يُ تًُْؿت تؤوَ زاًْؿتىوَ ,بطاَُ ,يُّ ضِغتُ (تًَهُأل)َزا.
1ـ نؤَُيَُ واشَّ (نىضَِنُ بطاَُ) ,نىْهُ بُؾًَهُ يُو ضِغتُ (تًَهُأل)َ ,و
فطَاِْ (َ)ّ بآ ًَٖعيإ يُ تُى زايُ ,ثآ ّ ئُوتطآ (ثاضنُ).
2ـ نؤَُيَُّ واشَّ (ّ نُ يُ تًُْؿت تؤوَ زاًْؿتىوَ) ,نىْهُ بُؾًَهُ يُو
ضِغتُ (تًَهُأل)َ و فطَاِْ (زاًْؿتىوَ)ّ بًَُٖعيإ يُ تُنسايُ ,ثًَِ ئُبًَصضآ
(ثاضنُ).
وَ ثاضنُف يُ ضِغتُّ (تًَهُأل)زا ,زوو دؤضَ:
أ ـ ؾاثاضنُ

MAIN CLAUSE

ب ـ ثاضنُّ ؾىئَ نُوتىو

SUBORDINATE CLAUSE

ؾاثاضنُ :ؾاثاضنُ يُ ضِغتُّ (تآ نُأل)زا ,ئُو نؤَُيَُ واشَيُيُ دطُ يُوَّ
نُ غُضبُخؤيُ (واتُ :ئُتىاْطآ بُ تًُْا بُناضبًَٗٓطآ) ,وَ وؾُّ ثآ
بُغتًؿِ ثًَـ ُْنُوتىوَ ,وَى:
ئُو غًَىَّ نُ ئًَىاضآ نطِيِ ,باف ُْبىو
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يُّ ضِغتُّ (تًَهُأل)َزا ,ثاضنُّ (ئُو غًَىَ باف ُْبىو) ,نىْهُ غُضبُخؤيُ
و وؾُّ ثآ بُغتِ ثًَـ ُْنُوتىوَ ,ثًَِ ئُوتطآ (ؾاثاضنُ)ُٖ ,ضوَٖا:
1ـ باضاّ ُٖضنُْس بُتىْسّ ضِابهاْ ,اطاتُ ئُوإ .
2ـ نًهِ ؾًَط َُططَ ,نُ ططتت بُضّ َُزَ .
ثاضنُّ ؾىئَ نُوتىو :ئُو نؤَُيَُ واشَيُيُ يُ ضِغتُّ (تًَهُأل)زا ,نُ
غُضبُخؤ ًًُْ (واتُْ :اتىاْطآ بُ تًُْا بُناضبًَٗٓطآ) و ُّٖ بُضّ بُ وؾُّ
ثآ بُغت طةاوَ ,وَ وَغكِ وؾُيُى ئُنا يُ ؾاثاضنُزا ,وَى:
تآ ئُنؤؾِ نُ بطَُُ ئاوامت
يُّ ضِغتُ (تًَهُأل)َزا ,ثاضنُّ (نُ بطَُُ ئاوامت) ,ثاضنُيُنِ ؾىئَ
نُوتىوَ ,نىْهُ غُضبُخؤ ًًُْ و بُضّ بُ وؾُّ (نُ)ّ ثآ بُغت طةاوَ,
وَ بؤتُ تُواونُضّ فطَاِْ (تآ ئُنؤؾِ) يُ ؾاثاضنُزاُٖ ,ضوَٖا:
ئُطُض ظوو مب ظاًْايُ ,غُضيَهِ َ ئُزا .
ئُوّ يُ َؿو بآ ,دُواأل ئُزضّ .
وَ ثاضنُّ ؾىئَ نُوتىوف ,غآ بابُتُ:
1ـ ثاضنُّ ْاوّ

NOUN CLAUSE

2ـ ثاضنُّ ئاوَيَٓاوّ

ADJECTIVE CLAUSE

3ـ ثاضنُّ ئاوَيَهاضّ

ADVERB CLAUSE

ثاضنُّ ْاوّ :ئُو ثاضنُ ؾىئَ نُوتىوَيُ يُ ضِغتُّ (تًَهُأل)زا ,نُ ئُضنِ
ْاويَهِ ثآ ئُغجًَط ـ ضآ يُ ؾاثاضنُزا ,وَى:
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َٔ ُّْ بًػتىوَ ,نُ ُْوظاز نىوبآ بؤ تُويًََُ.
يُّ ضِغتُيُزا:
ثاضنُّ (َٔ ُّْ بًػتىوَ) ؾاثاضنُيُ ,بُآلّ ثاضنُّ (نُ ُْوظاز نىوبآ بؤ
تُويًََُ) ,ثاضنُيُنِ ؾىئَ نُوتىوَ ,و بؤتُ تُواونُضّ غُضبُخؤّ فطَاِْ
بًَُٖعّ (ُّْ بًػتىوَ) ,يُبُض ئُوَ ثآ ّ ئُوتطآ (ثاضنُّ ْاوّ)ُٖ ,ضوَٖا:
تؤ زيتت نُ بًىيَط َ بسا .
َٔ نُّ وومت نُ زيَِ بؤ ئُوَّ؟
وَ ثاضنُّ ْاوّ ئُبًَتُ:
1ـ بهُض ( ّ)SUBJECTفطَاْآ يُ ؾاثاضنُزا ,وَى:
ئُوَّ نُ ضِاوَغتاوَ باونُ .
يُّ ضِغتُيُزا:
ثاضنُّ (ئُوَ باونُُ) ؾاثاضنُيُ .
ثاضنُّ (نُ ضِاوَغتاوَ) ثاضنُيُنِ ؾىئ نُوتىوَ و بؤتُ بهُضّ فطَاِْ
( ّ)َ...بآ ًَٖع يُ ؾاثاضنُزا .
2ـ تُواونُضّ فطَإ ,وَى:
نآ يُوَ ئُثطغآ نُ َٔ ُْٖاتىوّ؟
يُّ ضِغتُيُزا:
ثاضنُّ (نآ يُوَ ئُثطغآ) ؾاثاضنُيُ.
ثاضنُّ (نُ َٔ ُْٖاتىوّ) ,ثاضنُيُنِ ؾىئَ نُوتىوَ و بؤتُ تُواونُضّ
(ئُثطغآ)ّ بًَُٖع يُ ؾاثاضنُزا.
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3ـ بُزٍَ ,وَى:
ئُوَّ نُ ثؿتًىاِْ نطيَهاض و دىوتًاضَ ,ثًَؿُواّ َُظٕ ,عُبسويهُضميُ .
يُّ ضِغتُيُزا:
ثاضنُّ (ئُوَ ثًَؿُواّ َُظٕ ,عُبسويهُضميُ) ؾاثاضنُيُ ,ثاضنُّ (ّ نُ
ثؿتًىاِْ نطيَهاض و دىوتًاضَ) ثاضنُيُنِ ؾىئَ نُوتىوَ و (بُزٍَ)َ,
نىْهُ يُ دًَِ عُبسويهُضيِ بُناضًَٖٓطاوَ نُ يُ ؾاثاضنُزايُ.
4ـ َىظاف ئًًُيِٗ ,وَى:
ئُو ُْٖاضَّ نُ يُ دُوايَُنُزايُ ِٖ ,ئًَىَيُ .
يُّ ضِغتُيُزا:
ثاضنُّ (ئُو ُْٖاضَ ِٖ ئًَىَيُ) ؾاثاضنُيُ.
ثاضنُّ (ّ نُ يُْاو دُوايَُنُزايُ) ثاضنُيُنِ ؾىئَ نُوتىوَ و بؤتُ
تُواونُضّ ْاوّ (ئُو ُْٖاضَ) يُ ؾاثاضنُزا.
ثاضنُّ ئاوَيَٓاوّ :ئُو ثاضنُ ؾىئَ نُوتىوَيُ ,يُ ضِغتُّ (تآ نُأل)زا ,نُ
وَغكِ ْاوآ يا ضِاْاوّ ئُنا ,يُ ؾاثاضنُزا ,وَى:
ئُو نىضَِّ نُ طايَؤنُنُّ بُزَغتُوَ بىو ,ؾىاُْ .
يُّ ضِغتُيُزا :ثاضنُّ (ئُو نىضَِ ؾىاُْ) ؾاثاضنُيُ.
ثاضنُّ (ّ نُ طايَؤنُنُّ بُزَغتُوَ بىو) ,ثاضنُيُنِ ؾىئَ نُوتىوَ,
ثاضنُيُنِ ئاوَيَٓاوّ يُ ,نىْهُ وَغكِ ْاوّ (نىضِ) ئُنا ,يُ ؾاثاضنُزا.
وَ ثاضنُّ ئاوَيَٓاوّ يُ ضِغتُّ (تًَهُأل)زا:
1ـ يا وَغكِ ْاويَهِ ثآ ئُنطآ يُ ؾاثاضنُزا ,وَى:
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ثًاوَنُ طُيؿتُ دآ ,نُ قانِ ؾهابىو .
يُّ ضِغتُيُزا ثاضنُّ (نُ قانِ ؾهابىو) وَغكِ ْاوّ (ثًاوَنُ) ئُنا يُ
ؾاثاضنُزا.
ثاضنُّ ئاوَيَهاضّ :ئُو ثاضنُ ؾىئَ نُوتىوَيُ يُ ضِغتُّ (تًَهُأل)زا ,نُ
ئُضنِ ئاوَيَهاضيَهِ ثآ ئُغجًَط ـ ضآ يُ ؾاثاضنُزا ,وَى:
نُ تُضظَنُ باضّ ,الفاوَنُ ُٖيَػا.
يُّ ضِغتُيُزا:
ثاضنُّ (الفاوَنُ ُٖيَػا) ؾاثاضنُيُ.
ثاضنُّ (نُ تُضظَنُ باضّ) ثاضنُيُنِ ؾىئَ نُوتىوَ ,وَغكِ فطَاِْ
(ُٖيَػا) ئُنا يُ ؾاثاضنُزا ,وَ بُياِْ ئُوغاتُ ئُنا نُ الفاوَنُّ تًا
ضِوويساوَ ,يُبُض ئُوَ ثآ ّ ئُوتطآ (ثاضنُّ ئاوَيَهاضّ)ُٖ ,ضوَٖا:
ثطؾٓط نُ باونِ ٖاتُوَ ,ئُنآ بؤ ؾُقآلوَ.
نُ ثًَآلوَنُّ يُثآ نطز ,بعَاضآ نىو بُقانُا.
وَ ثاضنُّ ئاوَيَهاضّ يُ ضِغتُّ (تًَهُأل)زا:
1ـ بؤ (نات) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
نُ تؤّ زّ ,نىوَُ شووضآ .
2ـ بؤ (ؾىئَ) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى :
َاضَنُّ يُغُض غُوظَطًانُ نىؾت ,نُ َ ّ زاًْؿتبىوئ .
3ـ بؤ (غُبُب) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى :
ئُّ َُْاَُ ُٖأل ئُنًَؿِ ,نىْهُ وؾو بىوَ .
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4ـ بؤ (ًْاظ) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى :
زاضا نىو بؤ باظاضِ نُ ُْٖسآ غًَى بهطِآ.
5ـ بؤ (ئُدماّ) بُناض ئًَُٖٓطآ ,وَى:
باضاّ بُؾًَُٓيِ ئُزوآ ,بؤيُ َُٖىو نُؽ تآ ّ ئُطا .
6ـ بؤ (تُْاقىظ) بُناض ئًَُٖٓطآ ,وَى:
ؾاغىاض ُٖضنُْسَ ضِابهاْ ,اطاتُ بايًع .
7ـ بؤ (ساأل) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى :
ئُو ئُغجُّ نُ بُ ظيُٓنُوَ فطؤؾتِ ِٖ ,خؤّ بىو .
8ـ بؤ (بُضاوضز) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى :
زاضا نُ يُ خىؾهُنُّ بهىنوَ ,يُ بُضاوضزا بُيُنُّ زَضنىو .
9ـ بؤ (َُضز) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ئُطُض نًَؿتُنُّ يًَٓا ,غُضيَهتإ َ ئُزَّ .
وَ يُ ضِغتُّ َُضدِ زا:
1ـ ئُو ثاضنُيُّ نُ ؾىئَ نُوتىوَ و وؾُّ َُضدِ تًايُ ,ثًَِ ئُيَطآ:
(ثاضنُّ َُضدِ) ,وَى:
ئُطُض خبىيًَٓت ,زَضئُنًت .
2ـ ئُو ثانُيُّ نُ ووؾُّ َُضدِ تًا ًًُْ و ؾاثاضنُيُ ,ثًَِ ئُبًَصضَّ(:
ثاضنُّ وَضاّ) ,وَى:
نُ بطغًت بىوْ ,اُْنُ خبؤ.
وَ يُ ضِغتُّ َُضدِ زا:
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1ـ ئُطُض فطَاِْ َُضز (ضِابىوضزووّ ئًٓؿائِ) بىو ,وَضاَِ َُضز (ضِابىضزووّ
ئًػتُطاضّ) ئُبِ ,وَى:
فطَاِْ َُضز

وَضاَِ َُضز

ئُطُض ثُيصَنُ بهُوتايُ

ثؿًًُنُ ئُتطغا

ئُطُض ُْخؤف بهُومتايُ

غُضطُضزإ ئُبىوّ

2ـ ئُطُض فطَاِْ َُضز

()1

(ضِابىضزووّ ْعيو) بىو ,ئُوا ئُيىآ فطَاِْ وَضاّ

(ئَُط) يا (زازآ)( )2بَِ ,وَى:

وَضاَِ َُضز

فطَاِْ َُضز
ئُطُض ْىوغتىوَ,

واظّ َ بًَُٗٓ

ئُطُض ئاوَنُ طُضّ بىوَ,

خؤّ ئُؾؤّ

3ـ ئُطُض فطَاِْ َُضز (ضِابىوضزووّ ؾٗىزّ) بآ ,وَضاَُنُّ ئُيىآ (زازآ ّ
ئُخباضّ) يا (ئَُط) بآ ,وَى:
وَضاَِ َُضز

فطَاِْ َُضز
ئُطُض نىويت بؤ الزآ,

ًَٓـ زيِ

ئُطُض بُضاُْنُت فطؤؾت

بُ َِٓ بكطؤؾُ

4ـ ئُطُض فطَاِْ َُضز (ضِابىضزووّ زووض) بىو ,ئُيىآ وَضاَُنُّ (زازآّ
ئُخباضّ يا ئًًعاَِ) بآ ,وَ يا (ئَُط) ,وَى:

 -1شرط.
 -2مضارع.
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ئُطُض زَضطانُ زاخطابىو,

ُٖيَِ ئُططّ

ئُطُض ظَوّ يُنُّ نًَآلبىو,

واظّ َ بًَِٗٓ

ئُطُض زاْىويُنُّ نىآلٕ بىو,

َُدمُيَُنُ بًَُٗٓضَوَ

5ـ ئُطُض فطَاِْ َُضز (ضِابىوضزووّ ئًػتُطاضّ) بىو ,وَضاَُنُّ ئُيىآ يا
(ئَُط) بآ يا (ضِابىوضزووّ ئًػتُطاضّ) بآ ,وَى:
فطَاِْ َُضز

وَضاَِ َُضز

ئُطُض َٓايَُنُ ئُططيا,

ضِاّ بصَُْ

ئُطُض ئُّ زّ,

ثًَِ ئُووت

6ـ ئُطُض فطَاِْ َُضز (زازآ) بىو ,ئُيىآ وَضاَُنُؾِ (زازآ) بآ ,وَى:
فطَاِْ َُضز

وَضاَِ َُضز

ُٖتا خاْىوَنُّ ُْفطؤؾِ

ْانِ بؤ الزآ
ئُطُضيًَُٓوَ بؤ ْاو ئاوايِ

نُّ خُضَاُْنُ ُٖأل بططئ,

ثيَهجةم :زِضتةى مةشى
ئُّ ضِغتُيُيُ نُ ناضّ بهُضَنُّ يُ ضِغتُيُنِ غازَ ثًَو ٖاتىوَ و ثًَِ
ئُيَطآ (ضِغتُّ َُظٕ) ,وَى:
ُْغطئ نُفتُنُّ غىوضَُيُ.
يُّ ضِغتُيُزا:
1ـ وؾُّ (ُْغطئ) بهُضَ.
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2ـ نؤَُيَُ و وؾُّ (نُفتُنُّ غىوضَُيُ) نُ ضِغتُيُنِ غازَيُ (واتُ :يُ
بهُض و ناض ثًَو ٖاتىوَ) بُغُضيُنُوَ بىوُْتُ ناضّ وؾُّ (ُْغطئ) ,يُبُض
ئُوَ بُّ دؤضَ ضِغتاُْ ئُبًصضَّ (ضِغتُّ َُظٕ)ُٖ ,ضوَٖا:
ضِغتُّ َُظٕ

بهُض

ناض (ضِغتُّ غازَ)

ثًَٓذىئَ ُٖوانُّ فًَٓهُ

ثًَٓذىئَ

ُٖوانُّ فًَٓهُ

ُْضميإ ثًَآلوَنُّ تُْطُ

ُْضميإ

ثًَآلوَنُّ تُْطُ

شةشةم :زِضتةى ناوبةيو
ئُو ضِغتُيُيُ ,نُ َُعٓايُنِ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ ,يُْاو ضِغتُيُنِ تطزا,
وَى:
نُ دًُناْت بؤ ؾىوؾتِ ـ بُياِْ ئُيإ ؾؤّ ـ بؤّ يُ ووتى بسَ.
يُّ ضِغتُيُزا :ضِغتُيُنِ تط ُٖيُ نُ َُعٓايُنِ تايبُتِ خؤّ ُٖيُ ,نُ
ئُويـ ضِغتُّ (بُياِْ ئُيإ ؾؤّ)َ ,يُبُض ئُوَّ نُ بُْسيىاضّ يُتُى ضِغتُ
ضِيؿُيًُنُزا ُٖيُ و نُوتؤتُ ْاويًُوَ ,ثًَِ ئُوتطآ( :ضِغتُّ ْاوبُئ),
ُٖضوَٖا:
نُ طُيؿتًُٓ زاضغتاُْنُ ـ ئًَُُ ناوَإ َ بىو ضَِمشايَُنَُإ ُٖيَسا.
ئُطُض باونِ يَُايَُوَبىو ـ يَُايَُوَ ِْ يُ ـ ثآ ّ بًَآ ,بُياِْ ئُطُضِيَُُوَ.
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ثطغًاضّ 34
ئُّ ثاضنُ ْىوغطاوَ ,خبىيَُٓضَوَ ,يُ ثاؾا نُْس ضِغتُّ تًا ُٖيُ ,زَضيإ
بًَُٗٓ.
يُ زَوضّ ثاؾايُتِ بؤطُْاُٖ ,ض دىوآلُْوَيُنِ ًْؿتُاِْ ضووّ بسايُ,
فُضَاْطَِوايإ بُ ئاطط و ئاغٔ بُ ثةيُوَ ئُنىوٕ ,بُ ْاضَِوا خُيَهًإ ئُططت,
ئاظاضيإ ئُزا ,ئاواضَيإ ئُنطز ,بُيَهى ناوتطغًَٔ بنب ,طىآ ّ خؤيإ باخٓٔ,
ُٖضنِ ْاضَِوايًُى ببًُْٓٔ ,ويَطٕ يًَى ببعويَٓٔ زاواّ ئاظازّ و ئاؾتِ و
زميهطاتِ و بطايُتِ و َافِ ُْتُوايُتِ و ناَُضاِْ ئُنُٕ ,بُآلّ ئُوَيإ بُ
بةا ُْئُٖات نُ طٍُ ًَٖعَ و بؤ ئُوإ ْاؾهًَٓطآ نُ ضِابُضّ ضِيؿُنًَؿإ ئُنا
و بُزَضزيَهًإ ئُبا با بُزَواضّ ؾطِّ ئُنا.
ثطغًاضّ 35
ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ خبىيَُٓضَوَ ,ئُطُض غازَ بىو (ؽ) ,يًَهسضاو بىو (ٍ)
تًَهُأل بىو (ت)َُ ,ظٕ بىو (ّ) بٓىوغُ يُْاو نُواُْناِْ بُضزََِ ُٖض
يُنًَهًاْا
1ـ غىثاّ عًَطام ؾؤضِؾُنُّ يُ نىاضزَّ طُالويَصا ُٖيَطةغاْس (
2ـ نًِٓ نطيَهاض يُ ًْؿتُاْا بطِ بطَِّ ثؿتِ طُئ (
3ـ باظاضِّ نطِئ و فطؤؾنت ُْٖسآ نعَ (
4ـ زويَٓآ ثًاوَنُّ ْاضز نُ َُْاَُنامن بؤ بًَٗٓآ (

).
).

).
).

5ـ ثُمياِْ غًَعط بُضاَبُض بُ طُ نىضز ثُمياًَْهِ زَّ و طىآ خٓطاو بىو ( ) .
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6ـ ظَوّ بُ زَوضّ ضِؤشا ئُغىوضِيَتُوَ ,بُآلّ َاْط بُزَوضّ ظَويًا (
7ـ نىضزو عُضَب يُّ ًْؿتُاُْزا ٖاوبُؾٔ (

).

).

ثطغًاضّ 36
ؾاثاضنُ و ثاضنُّ زوانُوتىو يُّ ضِغتاُْزا يُيُنو دىَّ بهُضَوَ:
1ـ ُْوظاز ووتِ نُ باونِ َطز َٔ َٓاأل بىوّ.
2ـ ثًاوَنُّ زّ نُ يُغُضَا ُٖأل ئُيُضظّ.
3ـ ئُواُّْ نُ طٍُ ئُنُوغًَُٓٓوَ ,طٍُ تؤيَُيإ َ ئُغًَٓآ .
4ـ ئُطُض طىأل ُْبِ ,زضِنًـ َُبُ .
5ـ نًَؿتُنُ بُ طُضَِ َُخؤ ُْى زََت بػىوتًَٓآ .
ثطغًاضّ 37
ُٖضنِ ثاضنُّ ْاوّ و ئاوَيَٓاوّ و ئاوَيَهاضّ ُٖيُ ,يُّ ضِغتاُْزا ,يُ
يُنويإ دىآ بهُضَوَ:
1ـ نُ بُٖاض ٖات ,زًْا غُوظ ُٖأل ئُطُضِآ .
2ـ بُ نىضَِنُ طُيؿتِ نُ ُٖدمةّ ئُفطؤؾت .
3ـ ْانِ بُزوايا نىْهُ بُدآ يإ ًَٖؿتِ .
4ـ ئُو زظَّ نُ يُ ثؿت زَضطانُ بىو ,ططمت .
5ـ نُ زَضَاُْنُّ خىاضز ,يُؾِ غىوى بىو .
6ـ ئُو ئاضوواُّْ نُ يُْاو دُوايَُنُزإ ,طىأل بُزََٔ .
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7ـ ثًَِ ووتٔ نُ َ بىوُْوَ ,بًَٔ بُؾىيَٓتاْا .
ثطغًاضّ 38
فطَاِْ َُضز و وَضاَِ َُضز يُّ ضِغتاُْزا ,زَضبًَُٗٓ:
1ـ ئُطُض غىيَطبىو َُّ ,خؤ .
2ـ ئُطُض مب زيايُ ,تًَِ ئُطُياْس .
3ـ نُ طٍُ يُى بىو ,بُغُض زوشًَٓا ظاأل ئُبآ .
4ـ ُٖتا ئُوإ ُْضِؤٕ ,ئًَُُ يُدآ ّ خؤَإ ْابعويَني .
5ـ ئُطُض ْىغتىوَ ,داضآ ُٖيَِ َُغًَُٓ .
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ثازضةكانى ئاخاوتو
يةكةم :ناو ()NOUN

ْاو وؾُيُنُ بؤ ْاوْاِْ نُغآ يا ؾتآ بُناضئًَُٖٓطآ ,بُبآ ئُوَّ نُ غُيطّ

تافِ تًا (بهطآ) ,وَى:
ؾاغىاض ,طُالويَصُٖ ,يَىشَ ,بُضاظ ,زٖؤى
وَ ْاويـ زوو دؤضَ:
1ـ ْاوّ غازَ

()SIMPLE NOUN

2ـ ْاوّ يًَهسضاو

()COMPOUN NOUN

ْاوّ غازَ :ئُو ْاوَيُ نُ ضِيؿُيُنِ ُٖيُ ,وَى:
َُضِ ,باضاّ ,داف ,زَضظُّْ ,غطئ
ْاوّ يًَهسضاو :ئُو ْاوَيُ نُ زوو ضِيؿُ يا ثوّ ئُبآ ,وَى:
ٖاويُُٖٓواض ,نىاضبار ,ؾًَطَنىيًُ
وَ ْاوّ يًَهسضاويـ ,ئُيىآ:
1ـ يُ زوو ْاوّ غازَ ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
َاضَاغِ ,نآلفُ زَظوو ,زاضزَغت
2ـ يُ ْاويَهِ غازَ و ئاوَيَٓاوَّ ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
ًََططُغىوض ,ئُسُؾُأل ,تؤفًكُ نىْر
3ـ يُ ئاوَيَٓاويَو و ْاويَهِ غازَ ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
ضَِؾُبا ,نىاضبار ,غُوظَطًا
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4ـ يُ ئاوَيَكطَاًَْو و ْاويَهِ غازَ ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
ثًَـ ْىيَص ,شيَطنطاؽ ,بُضَاأل ,بٔ باخُأل

5ـ يُْاويَهِ غازَ و ضَِطِ فطَاَِْ ثًَو ٖاتبآ ,وَى(:)1
زاضتاف ,ثًالْطًَطِ ,زَغتربِ
6ـ يُ زوو ضَِطِ فطَإ ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
دىويَُ دىوأل ,يىوضَ يىوض ,فًهُفًو
7ـ يُ زوو ْاوّ غازَّ (ٖاوبُف) يُبًَصاْا ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
زَْطُ زَْط ,طعُ طغ ,ططزَططز
8ـ يُ ضَِطِ فطَاًَْو و ثاؾططآ ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
ثطغًاضْ ,ىوغًاض ,بطِياض.
9ـ يُ ْاويَهِ غازَ و ثاؾططآ ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
ئاغٓطُضْ ,اُْوا ,نطيَهاض
(يًَهسضاِْ ْاوّ يًَهسضاو)
ْاوَناِْ ْاوّ يًَهسضاو ئُتىاْطآ:
1ـ بُبآ ٖؤ بسضيَتُ زَّ يُنو ,وَى:
زابُظئُْ ,وَُْاّ ,ؾاُْٖطُٖ ,ظاضًََطط
2ـ بُٖؤّ يُنآ يُّ ئاَطاظاُّْ خىاضَوَ:
أ ـ ئاَطاظّ (َ) ثُيىَْسّ ,وَى:
نُضَُطا ,زَغهُ غًَل ,بُضزَ ْىيَص.
 -1ئَُاُْ ئُطُض وَغكِ ْاوآ يا ضِاْاوآ بهُٕ ,ئُبُٓ ئاوَيَٓاو ,وَى ثًاوّ زَغت بطِ ,ئُوّ ثًالْطًَطِ .
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ب ـ ئاَطاظّ (و)ّ ثآ بُغت ,وَى:
يُضظوتا ,بُفطوزؤًًَٖ ,هُو ضِؤٕ
دـ ـ ئاَطاظّ (َو) ,وَى:
باُْوبإ ,زاضَوزاض ,ؾاضَوؾاض ,تُآلُْوتُآلٕ
ز ـ ئاَطاظّ (او) ,وَى:
نآلونأل ,تُثاوتٌ ,نَُاونُّ
ه ـ ئاَطاظّ (إ) ,وَى:
بُضاْبُض ,غُضاْػُض
(جؤزةكانى ناو )KIND OF NOUN
0ـ ناوى تايبةتى ( :)PROPER NOUNئُو ْاوَيُ نُ نُغآ يا ؾتًَهِ
َىوعُيُٕ ثًؿإ ئُزا ,وَى:
ؾاغىاض ئُنآ بؤ ُٖوضاَإ .
يُّ ضِغتُيُزا ,وؾُّ (ؾاغىاض) و (ُٖوضاَإ) زوو ْاوّ تايبُتني ,نىْهُ
يُنًَُإ (= ؾاغىا) ْاوّ نُغًَهِ َىوعُيُٕ و زووًَإ (= ُٖوضاَإ) ْاوّ
ؾىيًََٓهِ َىوعُيُٕ ثًؿإ ئُزاُٖ ,ضوَٖا:
ُْوظاز ,طُالويَصَُ ,ضيىإ ,داف ,قُْسيٌ
2ـ ناوى طصتى

(NOUNS

 :)COMMONئُو ْاوَيُ نُ بُغُض ئُو َُٖىو

نُؽ و ؾتاُْزا ئُبًَصضآ نُ دٓػًإ يُنُ ,وَى:
نىضِ ,ؾاض ,ضِووباض
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ئَُاُْ ْاوّ طؿتني ,نىْهُ:
بُ َُٖىو نىضَِّ ئُبًَصضآ (نىضِ)
بُ َُٖىو ؾاضآ ئُووتطآ (ؾاض)
بُ َُٖىو ضِووباضآ ئُيَطآ (ضِووباض)
3ـ ناوى ماددى

(:)CONCRETE NOUNS

ئُو ْاوَيُ نُ قُباضَيُنِ ُٖيُ و

ئُتىاْطآ ببًٓطآ و بطةآ ,وَى:
نُقؤ ,ثُْة ,زَضطا ,طؤؾت ,نًا
4ـ ناوى مةعهةوى

(:)ABSTRACT NOUN

ئُو ْاوَيُ نُ قُباضَّ ًًُْ,

بُآلّ ئُتىاْطآ تُغُوض بهطآ ,وَى:
تطؽ ,دىاِْ ,باوَضِ ,ئاظايِ ,طًإ
وَ ْاوّ َُعُٓوّ ,ئُتىاْطآ:
أ ـ يُ ئاوَيَٓاويَو و ثًتُ ثاؾططآ زضوغت بهطآ ,وَى:
ئاظايِ ,نانُ ,طُضَا ,غجًَتِ
ب ـ يُ ْاويَو و ثًتُ ثاؾططآ زضوغت بهطآ ,وَى:
َٓايَِ ,بطايُتِ ,نىضزايُتِ ,نىضِيَِٓ
دـ ـ يُ ضَِطِ فطَاًَْو و ثًتُ ثاؾططيَو زضوغت بهطآ ,وَى:
تُقُ ,ططَُ ,وَضَِ ,يىوضَ
5ـ ناوى كؤمةأل

(:)COLLECTIVE NOUN

ْاواخٓا طٍُ ثًؿإ ئُزا ,وَى:
يُؾهطٖ ,ؤظ ,ثؤٍ ,طٍُ ,نؤَُأل
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جيهطةكانى ناو ()CENDER

ْاو بُ ثآ ّ دًٓػُناِْ غآ بابُتُ:
0ـ ناوى نيَس

(:)MASCULINE NOUN

ئُو ْاوَيُ نُ بؤ دٓػِ ًَْط بُناض

ئًَُٖٓطآ ,وَى:
زاضا ,باوى ,ئُغح ,غابطئَ ,يُناُْ
وَ (ْاوّ طؿتِ) ئُطُض ويػوا بهطآ بُ ْاوّ ًَْط بُ َُضدآ ْاوّ طًاْساضبآ,
ثًتُ ثًَؿططّ (ًَْط)ّ خبُضَ بُضزَّ ,يُزوا ئُوَّ نُ ئاَطاظّ (َ)ّ
ثُيىَْسّ يإ ئُخًتُ ًَْىاُْوَ ,وَى:
ْاوّ ًَْط

ْاوّ طؿتِ
ووضم

ًَْط  + َ +ووضم = ًَْطَ ووضم

نُو

ًَْط  + َ +نُو = ًَْطَنُو

نُض

ًَْط  + َ +نُض = ًَْطَنُض

2ـ ناوى مآ

(:)FEMININE NOUN

ئُو ْاوَيُ نُ بؤ دٓػِ َآ

بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
َاينيَ ,طيؿو ,ثطؾٓط ,زايَُٕ ,ايؤؽ
وَ (ْاوّ طؿتِ) ئُطُض ويػوا بهطآ بُ َآ بُ َُضدآ ْاوّ طًاْساضبآ ,ثًتُ
ثًَؿططّ (َاَ ,إ ,زيَأل ,زيًََُ ,زَيَُ)ّ خبُضَ بُضزَّ ,وَى:
ْاوّ طؿتِ

ْاوّ َآ

نُو

َانُوش

طا

َاْطا
77

رِيَزمانى كوردى

ووضم
غُط

نوورى عةىل ئةمني

زَيَُ ووضم
زيًََُ غُط

3ـ ناوى بآ اليةى ( :)NEUTER NOUNئُو ْاوَيُ نُ ُْ يُ ضَِطُظّ َآ يُ و
ُْ يُ ضَِطُظّ ًَْطَ ,وَى:
ئُغتًَطَ ,خاْىو ,بُضز ,نطا
بُآلّ ئُطُض بؤ ْاوْاِْ نُغًَهِ ًَْط يا َآ بُناضًَٖٓطا ,ئُوغا يُ بًَاليُِْ
زَضئُنآ و ئُنًَتُ غُض ئُو دًٓػُّ نُ نُغُنُّ ثًَىَ ْاوْطاوَ.
ئامساشى ثيَهاس
ئُو ثًتُ ثاؾططَ ثآ ْاغإُْ نُ ئُخطيَُٓ زوا ْاويَهُوَ بؤ ئُوَّ بنب بُ
ْاغًاو يُ ؾًَىَيُنِ ؾىْاؽ يا ُْؾىْاؽ زا ,وَى:
بُ بُضزآ زوو نىويُنُنُّ نىؾت .
يُّ ضِغتُيُزا :ثًتُ ثاؾططّ (آ) و (نُ)ّ زوا وؾُّ (بُضز) و (نؤيُنُ)
ئاَطاظّ ثآ ْاغٔ ,نىْهُ يُنًَُإ (= آ) ْاوّ (بُضز)ّ بُدؤضيَهِ
ُْ ؾىْاؽ نطزووَ بُ ْاغًاو ,بُآلّ زووًََإ (=َ) بُ دؤضيَهِ ؾىْاؽ ْاوّ
(نؤيُنُ)ّ نطزووَ بُ ْاغًاو ,وَ ئاَطاظّ ثآ ْاغًـ يُ نىضزّ زا ,زوو
بابُتُ:
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يةكةم :ئامساشى نةشوناس (:)INDEFNITE ARTICLES

ئُّ ثًتُ ثاؾططإُْ (آ ,يَو ,يُى) ئُطُض خطاُْ زوا ْاويَهِ غازَ يا
يًَهسضاوَوَ ,يُ ويَُٓيُنِ ُْؾىْاغسا ,ئُيهُٕ بُ ْاغًاو ,بُآلّ نُّ وَ نؤٕ
بُناضئًَُٖٓطئَ؟
أ ـ ئُطُض ْاوَنُ نؤتايِ بُ ثًتُ بٌَ زَْط ٖاتبآ ,ئاَطاظّ (آ ,يَو)ّ بؤ
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ُْٖاض

(ُْٖاضآ ـ ُْٖاضيَو)

غُيهُتىوض

(غُيهُ تىوضآ ,غُيهُ تىوضيَو)

ب ـ ئُطُض ْاوَنُ نؤتايِ بُ ثًتُ بعويَٓآ ٖاتبآ ,ئاَطاظّ (يُى)ّ بؤ
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ثًتُ بعوئَ

ئاَطاظّ ثًَٓاغِ ُْؾىْاؽ (يُى)
نُوا (نُوايُى)

أ
َ

نؤتُضَ (نؤتُضَيُى)

آ

ُٖضَآ (ُٖضَآ يُى)

ؤ

زَْهُدؤ (زَْهُدؤيُى)

ّ

ناِْ (ناِْ يُى)

وآ
وو

ئُغهىآ
بُضِوو

(ئُغهىآ يُى)
(بُضِوويُى)
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دووةم :ئامساشى شوناس (:)DEFNITE ARTICLES

ئُّ ثًتُ ثاؾططإُْ (نَُ ,نُ) ئُطُض خطاُْ زوا ْاويَهِ غازَ يا يًَهسضاوَوَ
يُ ويَُٓيُنِ ؾىْاغسا ,ئُيهُٕ بُ ْاغًاو ,بُآلّ نُّ وَ نؤٕ بُناضئًَُٖٓطئَ؟
أ ـ ئُطُض ْاوَنُ نؤتايِ بُ ثًتُ بعوئَ ٖاتبآ ,ئاَطاظّ (نُ)ّ بؤ
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
َُغًُٓ

(َُغًُٓنُ)

زيىاضنؤ

(زيىاضنؤنُ)

ْاُْوا

(ْاُْوانُ)

ب ـ ئُطُض ْاوَنُ نؤتايِ بُ ثًتُ بآ زَْط ٖاتبآ ,ئاَطاظّ (َنُ)ّ بؤ
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
نُو

نُوَنُ

بُضزنًَـ

بُضزنًَؿُنُ

بُفطَاأل

بُفطَايَُنُ

ذمازةى ناو NUMBEROF NOUN

ْاو بُ ثًَِ شَاضَ ,زوو بابُتُ:
0ـ ذمازةى تاك ()SINGULAR
2ـ ذمازةى طةل ()PLURAL

ذمازةى تاك :ئُو ْاوَيُ نُ تًُْا نُغآ يا ؾتآ ثًؿإ ئُزا ,وَى:
قٍُ ,بُضاظآُْٖ ,اضَنُ ,غُضباظ
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ذمازةى طةل :ئُو ْاوَيُ نُ يُ يُنآ ظياتط نُؽ يا ؾت ثًؿإ ئُزا ,وَى:
نهُنإَٓ ,اآلٕ نًايإ ,ئُّ غىاضاُْ
ئامساشى طةل لة كوزديدا
يُ ظَاِْ ئًَُُزا نُٕ ئاَطاظآ ُٖيُ نُ ئُتىاْطآ بُٖؤياُْوَ ْاوّ تاى بهطآ بُ
طٍُ.
1ـ ئُطُض ْاوَنُ غازَبآ يا يًَهسضاو ,ئاَطاظّ ثآ ْاغًُٓوَّ ؾىْاؽ يا
ُْؾىْاغِ يُغُض ُْبىو ,وَ نؤتايِ بُ ثًتِ بآ زَْط ٖات بىو ,ئُوا بُ
ثاؾططّ (إ) ئُبآ بُ طٍُ ,وَى:
ْاوّ تاى
نُو
زَغهُ طىأل
قؤر

ْاوّ طٍُ
نُوإ (ئُّ نُواُْ دىأْ)
زَغهُ طىآلٕ (ئُّ زَغهُ طىآلُّْ نطِّ)
قؤخإ (ئُو قؤخاُْ طُوضَٕ)

2ـ ئُطُض ْاوَنُ ئاَطاظّ ثآ ْاغًُٓوَّ ؾىْاؽ يا ُْؾىْاغِ يُغُض ُْبىو,
غازَ بآ يا يًَهسضاو ,نؤتايِ بُ ثًتُ بعويَٓآ (ا ,آ ,ؤٖ )ّ ,ات بىو ,ئاَطاظّ
(يإ) ئُيَهًَٓطآ بُزوا يُنُوَ ,ثآ ّ ئُبآ بُ طٍُ ,وَى:
ْاوّ تاى

ْاوّ طٍُ

ؾاضَظا

ؾاضَظايإ (ئُّ ؾاضَظاياُْ ظَوّ ُٖأل ئُنؤئَ)

ؾاْؤ

ؾاْؤيإ (ئُو ؾاْؤياُْ قىتاخباُّْ طُئ)

تُؾىآ

تُؾىآ يإ (ئُّ تُؾىآ ياُّْ بؤ بكطؤؾُ)
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زَغهُ نُقؤ

زَغهُ نُقؤ (ئُّ زَغهُ نُقؤياُْ ؾاخٔ)

طؤضَوّ

طؤضَوّ ياُْ (ئُّ طؤضَوٍ ياُْ ِٖ خؤَأْ)

3ـ ئُطُض ْاوَ غازَنُ يا يًَهسضاوَنُ نؤتايِ بُ ثًتِ (َ)ّ بعوئَ ٖات بىو,
ثًتُ بعويَُٓنُّ

َ فطِآ ئُزضآ ,يُثاؾا ثاؾططّ (إ) ئُيهًَٓطآ بُزوا

يُنُيُوَ ,وَى:
ْاوّ طٍُ

ْاوّ تاى
ثُدمُضَ (ثُدمُض)

ثُدمُضإ (ئُّ ثُدمُضاُْ ظئ)

نؤتطَنُ (نؤتطَى)

نؤتطَنإ (نؤتطَنإ ُٖأل فطِئ)

4ـ ئُطُض ْاوَنُ غازَبآ يا يًَهسضاو ,وَ نؤتايِ بُ ُٖضنِ ٖات بىو ,ئُيىَّ بُ
ئاَطاظّ (طٍُ) بهطآ بُ طٍُ ,وَى:
ْاوّ تاى

ْاوّ طٍُ

طا

طا طٍُ

نىضِ

نىضِطٍُ

بعٕ

بعٕ طٍُ

َآ

َآ طٍُ

ثيتة ثاشطسى ناو SUFEIXES OF NUON

ثاؾطط ئُو ثًتُ يا ثًتاُْيُ نُ ئُنطئَ بُ ثاؾهؤّ ْاوآ بؤ َُعٓايُنِ ْىآ,

وَى ثاؾططّ (واْهُ) ئُطُض بهطآ بُ ثاؾهؤّ (بُض) وؾُيُنِ ْىآ ّ َ
زضوغت ئُنطآ ,ئُويـ (بُضواْهُ)يُ وَ ئُو ثاؾططاُّْ نُ ِٖ ْاوٕ ئَُإُْ:
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1ـ ثاؾططّ (َ) ْاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ئاطط

ئاططَ

غىاض

غىاضَ

2ـ ثاؾططّ (ؤ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناض ئًَُٖٓطآ ,وَى:
ؾًَط

ؾًَطؤ

َؿو

َؿهؤ

3ـ ثاؾططّ (َى) ْاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
نطّ

نطَُى

ًَٖأل

ًًََُٖى

4ـ ثاؾططّ (ؤى) بؤ تُغغةّ ْاو بُناض ئًَُٖٓطآ ,وَى:
طىْس

طىْسؤى

سَُُز

سَُُزؤى

5ـ ثاؾططّ (ى ـ ْ )IKاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ثُتو

ثُتو

زَؽ

زَغو

6ـ ثاؾططّ (ؤنُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
نُثط

نُثطؤنُ

بعٕ

بعْؤنُ

7ـ ثاؾططّ (وو) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
زاؽ

زاغىو
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ثىوؾىو

ثىوف

8ـ ثاؾططّ (يَُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
طؤظَ

طؤظَيَُ

زيعَ

زيعَيَُ

9ـ ثاؾططّ (ؤيَُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
نًص

نًصؤيَُ

نٓط

نٓطؤيَُ

10ـ ثاؾططّ (ؤأل) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
نطّ

نطَؤأل

ئاغو

ئاغهؤأل

11ـ ثاؾططّ (ؤٍ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
عُبؤٍ

عبساهلل (عُبُ) (عُب)

فاتؤٍ

فاطمه (فاتُ) (فات)

12ـ ثاؾططّ (يًُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ئُْطىغت

ئُْطىغتًًُ

ناض

ناضيًُ

13ـ ثاؾططّ (ؤيُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ًََؿو

ًََؿهؤيَُ

بُضر

بُضخؤيُ

14ـ ثاؾططّ (نُ) بؤ زضوغت نطزِْ ْاو يُْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
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يىوت

يىوتهُ

يُت

يُتهُ

15ـ ثاؾططّ (وويُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ًََـ

ًََؿىويُ

زإ

زاْىويُ

16ـ ثاؾططّ (وويهُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
زاؽ

زاغىويهُ

داّ

داَىويهُ

17ـ ثاؾططّ (نُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
بار
زَضيا

باخهُ
زَضيانُ

18ـ ثاؾططّ (نهُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ضِآ

ضِيَههُ

طىآ

طىيَههُ

19ـ ثاؾططّ (ؤنهُ) بؤ تُغغةّ ْاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
َٓاأل

َٓايَؤنهُ

نُض

نُضؤنهُ

20ـ ثاؾططّ (طا)ْ ,اوّ ثآ ئُنطآ بُ ْاوّ دًَطا ,وَى:
يُؾهط

يُؾهططا

زَغت

زَغتطا
85

نوورى عةىل ئةمني

رِيَزمانى كوردى

21ـ ثاؾططّ (طُ) ْاوّ ثآ ئُنطآ بُ ْاوّ دًَطا ,وَى:
ؾُضِ

ؾُضِطُ

22ـ ثاؾططّ (زإ)ْ ,اوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ؾُنط

ؾُنطزإ

ئاطط

ئاططزإ

23ـ ثاؾططّ (غتإ) ظؤضبُّ ئُو ْاوَ يُو دًَطايُزا ,زَض ئُخا نُ ئُنطآ بُ
ثاؾهؤّ ,وَى:
زاض

زاضغتإ

نىضز

نىضزغتإ

24ـ ثاؾططّ (ّ ,يِ ,يُتِ ,يَتِ ,يُتِ) ْاوّ َُعٓىّ يُْاو ثآ زضوغت
ئُنطآ ,وَى:
ئاؾُوإ

ئاؾُواِْ

(ّ)

غاوا

غاوايِ

(يِ)

نىضِ

نىضِيَتِ

(يَتِ)

ثًاو

ثًاوَتِ

(َتِ)

زظ

زظيَتِ

(يَتِ)

خىيَـ

خىيَؿايُتِ

(ايُتِ)

ْاُْوا

ْاُْوايُت

(يُتِ)

25ـ ثاؾططّ (ئَ) ْاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ُٖيىوى

ُٖيىونًَٔ
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26ـ ثاؾططّ (يَُٓ) ْاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ًْػو

ًْػهًَُٓ

َاف

َاؾًَُٓ

27ـ ثاؾططّ (يُٓ) ْاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
زاض

زاضيُٓ

زؤ

زؤيُٓ

28ـ ثاؾططّ (َوا) ْاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ؾة

ؾةَوا

ئاضز

ئاضزَوا

29ـ (َآلٕ) ْاوّ ثآ ئُنطآ بُ ْاوّ َازّ بؤ دًَطا ,وَى:
بُضز

بُضزَآلٕ

نىْسَ

نىْسَآلٕ

30ـ (ّ ,يِ)ْ ,اوّ ثَِ ئُنطَّ بُ غًكُتِ ًْػبِ ,وَى:
بازيٓإ

بازيٓاِْ

دىاْطِؤ

دىاْطِؤيِ

31ـ ثاؾططّ (َوإ)ْ ,اوّ ثآ ئُنطآ بُ ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ ,وَى:
ئاف

ئاؾُوإ

بار

باخُوإ

32ـ ثاؾططّ (نُض)ْ ,اوّ ثآ ئُنُضآ بُ ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ ,وَى:
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نًَؿت

نًَؿتهُض

ؾُضِ

ؾُضِنُض

33ـ ثاؾططّ (زاض) ْاوّ ثآ ئُنطآ بُ ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ ,وَى:
ئُغتًَطَزاض

ئُغتًَطَ

طًاْساض

طًإ

34ـ ثاؾططّ (طُض) ْاوّ ثآ ئُنطآ بُ ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ ,وَى:
ئاغٔ
نُقؤ

ئاغٓطُض
نُقؤطُض

35ـ ثاؾططّ (ياض) ْاوّ ثآ ئُنطآ بُ ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ ,وَى:
دىوت

دىوتًاض

بُخت

بُختًاض

36ـ ثاؾططّ (ََُُْٕ ,سَُْ ,ط) ,وَى:
ٖىُْض

ٖىُْضَُٕ

ٖىُْضَُْس

ٖىُْض َُْط

ئاضَظوو

ئاضَظووَُٕ

ئاضَظووَُْس

ئاضَظووَُْط

37ـ ثاؾططّ (ٕ ـ  )INئاوَيَٓاوّ خُبُضّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
طؤؾت

طؤؾنت
تىونٔ

تىوى

38ـ ثاؾططّ (ئ) ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ئاطط

ئاططئ

بُضز

بُضزئ
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39ـ ثاؾططّ (اوّ) ئاوَيَٓاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
خؤأل

خؤآلوّ

نطّ

نطَاوّ

40ـ ثاؾططّ (َنِ) ئاوَيَٓاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
زَؾت

زَؾتُنِ

خًَأل

خًًََُنِ

41ـ ثاؾططّ (اِْ) ئاوَيَٓاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
نض

نهاِْ

ؾُضِ

ؾُضِاِْ

42ـ ثاؾططّ (اُْ) ئاوَيَٓاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ؾًَط

ؾًَطاُْ

نىضز

نىضزاُْ

43ـ ثاؾططّ (ئاغايِ) ئاوَيَٓاوّ ثآ يُْاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
طىضط

طىضطاغايِ

بطا

بطائاغايِ

89

نوورى عةىل ئةمني

رِيَزمانى كوردى

ضةزبازى ناو ضيية؟
غُضباضّ (ْاو) ئُيىآ:
1ـ (ْاو) بآ ,وَى:
طىاضَّ ظيَطِ

(ظيَطِ)

نًاّ قُْسيٌ

(قُْسيٌ)

2ـ (ضِاْاو) بآ ,وَى:
باونِ ئُوإ

(ئُوإ)

ثاضَّ خؤت

(خؤت)

3ـ (ئاوَيَٓاو) بآ ,وَى:
بُضخًَهِ ًَْط
ثًاوّ زوو ضِوو

(ًَْط)
(زوو ضِوو)

4ـ (ناوط) بآ ,وَى:
ناضطُّ نٓني
تُُْنُّ خؤأل ضِؾنت

(نٓني)
(خؤأل ضِؾنت)

5ـ (ئاوَيَهاض) بآ ,وَى:
طُضزَ يىو ثايًع
ضِاوّ زؤيٓآ ًْىَضِؤ

(ثايًع)
(زويَٓآ ًْىَضِؤ)
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ئةزكى ناو لة زِضتةدا
ْاو يُ ضِغتُزا ئُّ ئُضناُْ (وَظيكاُْ)ّ ثآ ئُغجًَطضآ:
1ـ بهُض ,وَى:
َُميىوُْنُ بُ زاضَنُزا ُٖأل طُضِاَُ( .ميىوُْنُ)
2ـ تُواونُضّ غُضبُخؤّ ناضّ بًَُٖع ,وَى:
نطانُّ ُٖيَطةغاْس ( .نطانُ)
3ـ تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ ناضّ بًَُٖع ,وَى:
ظَويًُنُّ بُ طاغٔ نًَآل ( .بُ طاغٔ)
4ـ تُواونُضّ غُضبُخؤّ ناضّ بآ ًَٖع ,وَى:
ئُّ غىاضَ بايًعَ ( .بايًع)
5ـ تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ ناضّ بآ ًَٖع ,وَى:
نًًًُنُ بُ طُالويَصَ ( .بُ طُالويَصَ)
6ـ تُواونُضّ ْاو (َىظاف ئًًُيِٗ) ,وَى:
ئُغجُنُّ ؾاغىاض يُ نىآ يُ؟ (ؾاغىاض)
7ـ بُزٍَ ,وَى:
طؤضاِْ بًَصّ بُْاوباْط( ,ئُسُّ ْاغط) ,يُ غًًَُاِْ ئُشيا.
8ـ َىْازا ,وَى:
دُضطت زَٕ ئُّ (طىأل) بُ قُيَبُّ نًسا
خؤؾِ (ُْبًِٓ) ,يُثُضزَّ زيَساض
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ثطغًاضّ 39
يُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَزا ُٖضنِ ْاويَهِ يًَهسضاو ئُبًًًًَََِٖٓ ,هِ بُ شيَطا
بهًَؿُ :
1ـ زاضزَغتُنُّ ؾاغىاضّ نًَؿا بُ بُفطَايَُنُزا .
2ـ زََُ زاغُنُّ باضاّ يُ زَضَوَزا ؾها .
3ـ بُٖاضإ بؤ ضِابىاضزٕ ئُنني بؤ ٖاويُُٖٓواضّ ثًَٓذىئَ يُ غُيطاْطاّ
نىاضبار زائُبُظئ .
ثطغًاضّ 40
ئُّ ُٖيَبُغتُ خبىيَُٓضَوَ ,يُثاؾا ئَُاُّْ َ زَضبًَُٗٓ :
1ـ زوو ْاوّ تايبُتِ
2ـ ثًَٓر ْاوّ طؿتِ
3ـ ثًَٓر ْاوّ َازّ
4ـ ثًَٓر ْاوّ َُعُٓوّ
يُخُو ُٖغنت
يُخُو ُٖغنت ,زضَْطُ ئُّ ًًًَُتِ نىضز ,خُو ظَضَضتاُْ
َُٖىو تُضخيِ عايُّ ؾاًٖسّ فُظأل و ٖىُْضتاُْ
زَغا تآ نؤؾٔ ,ئُّ قىَِ ُْدًبِ بآ نُؽ و َُظيَىّ
بُطىضدِ بِ بطِٕ ئُو ضِيَطُ زووضَّ وا يُبُضتاُْ
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خبىيَٓٔ ,نىْهُ خىيَٓسٕ بؤ زيكاعِ تًغِ زوشَٓتإ
َُٖىو ئإ و غاتآ ,نُؾِٓ قُيَغإ و غىثُضتاُْ
بُخؤضِايِ يُ زَغتِ بُضَُزَٕ ,ئُّ خانُ ؾةيُٓ,
نُ تؤظّ وَى دُواًَٖط ,غىوضَُ و ْىوضّ بُغُضتاُْ
بُغُض خانا ئُطُض ْاظيـ بهُٕ ,سُقتاُْ ئُّ نىضزإ
تَُاؾاّ غًَبُضّ ئُّ ؾار و نًَىاُْ وا يُغُضتاُْ
بُبآ قُزضّ بُغُضيا ضِاَُبىوضٕ ,سىضَُتِ بططٕ
طىآليَُ غىوضَّ ئُّ زَؾتُ ,خىيَٓاوّ دطُضتاُْ
زًَََهُ ئُّ وآلتُ وا ئُغةّ ثُدمُّ دًُُٖ
يُ غايُّ عًًُُوَ ,ئًُطِؤ ئًو ْؤبُّ ظَفُضتاُْ
ظباِْ سايَِ ئُمحُز ُٖض ئُيَآ ووضيابٔ ئُّ ًًًَُت
بعأْ بُضزّ ئُّ ؾاخاُْ ئُيَُاؽ و طُوُٖضتاُْ
ثطغًاضّ 41
ئُّ (ْاو) و (ئاوَيَٓاو) و (ضَِطِ فطَإ)اُْ ,بهُ بُ ْاوّ (َُعٓىّ) بُ ثًتُ
ثاؾطط:
ؾني ,نٌ ,ضَِف ,غُوظ ,خىا ,نىيَطَوَض ,نؤَُأل ,غُضؤى ,ئاغٓطُض ,نىضت,
يىوض ,ططّ ,وَضِ .

93

نوورى عةىل ئةمني

رِيَزمانى كوردى

ثطغًاضّ 42
ب ـ ئاطط

أ ـ ئاططزإ

زَ تؤف ُٖضنِ ثًتُ ثاؾططآ ئُبًِٓ بُ زوا ئُّ وؾاُْوَ ,وَى ويَُّٓ (ب)
يًَِ بهُضَوَ:
زَغتطا ,بُضَِ ,نُوؾُى ,نٓاضؤىَُ ,دمُيَؤنُ ,ثؿتًَٔ ,ئاظايِ ,زؤيُٓ ,طُضَا,
بطايُتِ ,خاْىونهُ.
ثطغًاضّ 43
أ ـ َُضِ

ب ـ َُضِآَُ ,ضِيَوَُ ,ضَِنُ

زَ تؤف ئُّ ْاواُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
نُو ,غُضيُؾهطٖ ,ني ,شووضَ ,اْطُؾُو ,زاض و بُضز.
ثطغًاضّ 44
ُٖضنِ ئاَطاظّ ثآ ْاؽ (ؾىْاؽ و ُْؾىْاؽ) ُٖيُ ,يُّ ضِغتاُّْ
خىاضَوَزا غُضوًًًََٖإ بُ شيَطا بهًَؿُ:
1ـ قػُ نُوتُ ظاضآ ,نُوتُ ؾاضآ .
2ـ زَغتُ نُوضَنُّ خؤّ غىو بُغُضَٓا .
3ـ ضؤشيَو بٌَُ بُضظآ ُْى غُز غاأل بٌَُ سًعّ .
4ـ ناِْ يُى ئاوّ َ خبؤيتُوَ ,بُضزّ تآ فطِآ َُزَ.
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ثطغًاضّ 45
أ ـ طُآل

ب ـ طُآلّ ,طُآلّ ْاو ,طُآلّ ْاو زاض

زَ تؤف ئُّ ْاواُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) ْاويَهِ تُواونُض (َىظافى
ئًًُيِٗ)ّ خبُضَ غُض:
ًَٖالُْ ,ثًَآلو ,ؾاض ,ثىضف ,نطاُٖ ,ياغُ.
ثطغًاضّ 46
أ ـ غًَى

ب ـ ئُّ غًَىَ ,ئُّ غًَىاُْ

زَتؤف ئُّ واشاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب)ّ َ بهُ:
نًًٌ ,طىآلو ,نًَى ,بُضاظ ,طٍُُْ ,خؤف .
ثطغًاضّ 47
يُّ زوو ْاوَّ ْاو نُواُْنإ ,ناًَإ يُتُى ناضَنُيسا ضِيَو ئُنُوآ ,ئُوَيإ
بًًََُٗضَوَو ئُوّ تطيإ ًًًَََٖهِ بُغُضا بًَُٗٓ:
1ـ (بايَٓسَنإ ,بايَٓسَنُ) فطِئ.
2ـ (نًصؤيَُنُ ,نًصؤيَُنإ) ثآ ئُنُْآ.
3ـ (ئُّ َُضَِ ,ئُّ َُضِاُْ) ئُيُوَضِآ.
4ـ (ًَٖالُْنًَُٖ ,آلُْنإ) ضِووخإ.
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ثطغًاضّ 48
ْاوّ (تاى) يُ ْاوّ (طٍُ) دىآ بهُضَوَ ,يُثاؾا ثًَٓذًإ يُ ضِغتُزا
بُناضبًَُٗٓ:
ًََطط ,ئُّ ضِووباضاُْ ,ثًَٓطُنإ ,ئُو نطيَهاضاَُُْ ,يُوإ ,ئُّ دىوتًاضاُْ,
ئُغتًَطَ ,ئُّ طًاياُْ ,ئُو طؤضَويًاُْ ,ثًالٕ ,طؤظاض .
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دووةم :زِاناو PRNOUNS

ضِاْاو وؾُيُنُ ,نُ يُبطّ ْاوآ ,بُناضئًَُٖٓطآ دا ْاوَنُ يُ ثًَؿُوَ بًَصضابآ,
وَيإ يُ يازابآ ,وَى يُ بطّ ئُوَّ بًًََِ:
َُضَِنإ طٌ ئُزََُوَ و َُضَِنإ ئُبُّ بؤ ؾاض و َُضَِنإ ئُفطؤؾِ ,ئُيًََِ:
(َُضَِنإ طٌ ئُزََُوَ و ئُيإ بُّ بؤ ؾاض و ئُيإ فطؤؾِ),نىْهُ ئُّ
ضِغتُيُيإ يُ ضِغتُنُّ تط دىاْوَ ,وَ يُّ ضِغتُيُزا:
1ـ ضِاْاوّ (يإ) ّ ثاف ثًتُ ثًَؿططّ (ئُ)ّ فطَاِْ (ئُبُّ) دآ ّ َُضَِناِْ
ثًَـ فطَاِْ (ئُبُّ)ّ ططتىوَ يُ ضِغتُّ يُنَُسا ,زيػإ ضِاْاوّ (يإ)ّ
ثاف ثًتُ ثًَؿططّ (ئُ)ّ فطَاِْ (ئُفطؤؾِ) دًَِ َُضَِناِْ ثًَـ فطَاِْ
(ئُفطؤؾِ)ّ ططتىوَ يُضِغتُّ يُنَُسا.
(بابةتةكانى زِاناو )THE KINDS OF PRONOUNS

(0ـ زِاناوى كةضى )PERSNALPRONOUNS
ئُو ضِاْاوإُْ نُ يُبطّ نُغِ يُنُّ و زووَّ و غآ يُّ بُناضئًَُٖٓطئَ ,وَ
ئَُاُْف زوو بابُتٔ:
يُنُّ :ضِاْاوّ نُغِ دىَّ :ئُو ضِاْاوإُْ نُ غُضبُخؤ زيَُٓ ووتٔ و ئُيىآ نُ
ئاخاوتِٓ ثآ زَغت ثآ بهطآ ,وَ شَاضَيإ ؾُؾُ.
1ـ (َٔ) :بؤ نُغِ يُنَُِ تاى (واتُ :ئُو نُغُّ نُ ئُزوآ) بُناضئًَُٖٓطآ,
وَى:
(َٔ) يُ زاخِ ًًًَُتِ نىضز يُت يُتُ دُضط و زيَِ
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ئُشزَٖا ئُططٕ بُقُز زيَىيَو و عًربَت ْاططٕ
2ـ (ئًَُُ) :بؤ نُغِ يُنَُِ طٍُ (واتُ :ئُو نُغاُّْ نُ ئُزوئَ)
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
طُضنِ زيَساضّ يُ خانِ (ئًَُُ)زا ,ئُفػاُْيُ
ُٖض بُتًُْا بؤ نىضِّ خاوَٕ تُالضو ئاُْيُ
3ـ (تؤ) :بؤ نُغِ زووََِ تاى (واتُ :ئُو نُغُّ نُ ئُّ زويًََٓٔ)
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
َاَؤغتا طًإ (تؤ) الّ َٔ ظؤض ثةؤظّ
(تؤ) يُ باونِ ظياتط بؤ َٔ زيَػؤظّ
4ـ (ئًَىَ) :بؤ نُغِ زووََِ طٍُ (واتُ :ئُو نُغاُّْ نُ ئُيإ زويَٓٔ)
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
خؤ (ئًَىَ) َُٖىوتإ بُؾُضٕ ,سُيكُ نُوابٔ
غىوزّ نِ يُ؟ وازَض بُزَضو غىوى و طُزابٔ
5ـ (ئُو) :بؤ نُغِ غآ يَُِ تاى (واتُ :ئُو نُغُّ نُ يًَِ ئُزويَني)
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
(ئُو) بُغىاضّ ئُنآ بؤ قُآلزظآ .
6ـ (ئُوإ) :بؤ نُغِ غآ يَُِ طٍُ (واتُ :ئُو نُغاُّْ نُ يًًَإ ئُزويَني)
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
(ئُوإ) نًًإ ئُوآ يُ ئًَىَ.
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ئةزكى زِاناوى جوىَ لةزِضتةدا
1ـ ئُبًَتُ (بهُض) ,وَى:
ئُو زويَٓآ ٖات بؤ ئًَطَ .

(ئُو)

2ـ ئُبًَتُ (تُواونُضّ غُضبُخؤ)ّ:
أ ـ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
بؤنِ ئًَىَ ئًَُُتإ ُْزّ؟ (ئًَُُ)
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
ئَُُ ئًَىَٕ يًَطَ؟

(ئًَىَ)

3ـ ئُبًَتُ (تُواونُضّ ياضيسَزضاو)ّ:
أ ـ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
ئُواُْ بَُٔ بكطؤؾُ )َٔ( .
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
ًُٖٓنُ بُ ئُواُْ ( .ئُوإ)
4ـ تُواونُضّ ْاوّ (َىظافى ئًًُيِٗ) ,وَى:
ئُغجُنُّ تؤ طىضدُ ( .تؤ)
زووَّ :ضِاْاوّ نُغِ يهاو :ئُو ضِاْاوإُْ نُ غُضبُخؤ ْايُُْ ووتُٖٔ ,تا
ُْيهًَٓطئَ بُ واشَيُنِ تطَوَ ,وَ ْايىآ ئاخاوتِٓ ثآ زَغت ثآ بهطآ ,وَى
ضِاْاوّ (ّ) ئُّ ضِغتُيُّ خىاضَوَ:
ثًَآلوَنُّ يُ ضِاضِاوَنُزا بُدآ ًَٖؿت .
وَ ضِاْاوّ يهاويـ زوو ويَُّٓ ُٖيُ:
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(ويَُّٓ يُنُّ)
نُؽ

تاى

طٍُ

يُنُّ

ّ

َإ

زووَّ

ت

تإ

غآ يُّ

ّ

يإ

زابُف نطزِْ ضِاْاوّ يهاوّ نىضزّ بُّ دؤضَ تًُْا بؤ ْىوغني بُ ثًتِ
عُضَبِ زَغت ئُزا ,ئُطًٓا بؤ ْىوغني بُ ثًتِ التًِٓ ئُؾآ بُ دؤضيَهِ تط
زابُف بهطآ .ئُّ ويَُٓيإ يُضِغتُزا ,ئُّ ئُضناُّْ ثآ ئُغجًَطضآ:
1ـ ئُبًَتُ (بهُض)ّ ُٖضنِ فطَاِْ ضِابىوضزووّ تآ ثُضِ ُٖيُ ,وَى:
تُواونُض (املكعىٍ)

بهُض (املػٓسايًُ

فطَاُْ ضِابىوضزووَنإ

ّ
ُْٖاضَنُ

َإ

خىاضزٕ (خىاضزوَ,

ت

خىاضزبىو ,ئُخىاضز,

تإ

خبىاضزايُ

ّ
يإ
2ـ ئُبًَتُ (تُواونُضّ غُضبُخؤ)ّ فطَاِْ بًَُٖع ,وَ ئُخطيَتُ زوا ثًتُ
ثاؾططّ (ئُ)ّ زازآّ ئُخباضّ و (ب) ئًًعاَِ يا ئَُطَوَ ,وَى:
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باونت ئُبًِٓ و ئُّ زويَِٓ )ّ( .
َُبعوئَ ُْى مبإ بًٓآ َ( .إ)
ئَُاُْ تائََُ ,يإ خؤ (.يإ)
3ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
بؤتإ ئُفطؤؾِ (تإ)
بؤَإ بًَٓطَ (َإ)
4ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ ْاو (َىظافىئًًُيِٗ) ,وَى:
نطاغُنُّ (ّ)

نطاغُنُتإ (تإ)
(ويَُّٓ زووَّ)
نُؽ

تاى

طٍُ

يُنُّ

ّ

ئ

ّ (يت)
َ

زووَّ

ٕ

()...
ّ (يت)
غآ يُّ

ت (ات)
(ا)...
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ئُّ ويَُٓيُ ,ئُّ ئُضناُّْ ثآ ئُغجًَطضآ:
يُنُّ( :بهُض)ّ فطَاِْ بًَُٖع يُ َُٖىو زََُناِْ فطَاِْ (َُعًىّ و
َُدٗىٍ)زا ,دطُ يُ فطَاِْ ضِابىضزووّ تآ ثُضِ.
أ ـ ويَُٓ بؤ فطَاِْ ضِابىوضزووّ َُعًىّ و َُدٗىٍ:
َُعًىّ

َُدٗىٍ

َٔ غىوتاّ (ّ)

َٔ غىوتًَٓطاّ (ّ)

ئًَُُ غىوتائ (ئ)

ئًَُُ غىوتًَٓطائ (ئ)

تؤ غىوتاّ (ّ)

تؤ غىوتًَٓطاّ (يت)

ئًَىَ غىوتإ (ٕ)

ئًَىَ غىوتًَٓطإ (ٕ)

ئُو غىوتا ()...

ئُو غىوتًَٓطا ()...

ئُوإ غىوتا (ٕ)

ئُوإ غىوتًَٓطإ (ٕ)
ئًًعاَِ

ئُخباضّ
َٔ ئُنِ (ّ)

َٔ بهِ (ّ)

ئًَُُ ئُنني (ئ)

ئًَُُ بهني (ئ)

تؤ ئُنِ (ّ)

تؤ بهًت (يت)

ئًَىَ ئُنٔ (ٕ)

ئًَىَ بهٔ (ٕ)

ئُو ئُنآ (آ)

ئُو بهآ (آ)

ئُوإ ئُنٔ (ٕ)

ئُوإ بهٔ (ٕ)
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ز ـ ويَُٓ بؤ فطَاِْ زازيَِ ئُخباضّ و ئًًعاَِ َُدٗىٍ :
ئًًعاَِ

ئُخباضّ
َٔ ئُْىوغطيَِ (ّ)

َٔ بٓىوغطيَِ (ّ)

ئًَُُ ئُْىوغطيَني (ئ)

ئًَُُ بٓىوغطيَني (ئ)

تؤ ئُْىوغطيًَت (يت)

تؤ بٓىوغطيًَت (يت)
ئًَىَ بٓىوغطئَ (ٕ)

ئًَىَ ئُْىوغطئَ (ٕ)
ئُو ئُْىوغطآ ()...

ئُو بٓىوغطيَت (ت)

ئُوإ ئُْىوغطئَ (ٕ)

ئُوإ بٓىوغطئَ (ٕ)

نُّ ضِاْاوّ (َ) و (ت ,ات) بُناضئًَُٖٓطآ؟
1ـ ضِاْاوّ (َ) بؤ قًغُّ َكطزّ خماطبى فطَاِْ ئَُط بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
بٓىوغُ ,خبىيَُٓ ,بكطؤؾُ ,زابًٓؿُ ,زابُظَ
2ـ ضِاْاوّ (ت) بؤ قًغُّ َكطزّ غائب فطَاِْ زازيَِ َُدٗىٍ بُناضئًَُٖٓطآ,
وَى:
ئُخىيَٓطآ

(ئُخىيَٓطيَت) (ت)

بسضِيَٓطآ

(بسضِيَٓطيَت) (ت)

3ـ ضِاْاوّ (ات) بؤ قًغُّ َكطزّ غائبى ُْٖسآ فطَاِْ زازيَِ َُعًىّ
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى يُّ فطَاْاُْزا ئُيإ بًِٓ:
ئُبـ (ئُبات ـ ببات)
ئُخى (ئُخىات ـ خبىات)
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ئُط (ئُطات ـ بطات)
ئُّ يُ م فطَاًَْها ضِاْاوّ يهاو بُناضْآًَٖطآ؟
1ـ يَُُٖىو زََُناِْ ضِابىوضزووّ تآ ُْثُضِ يُ قًغُّ َكطزّ شائبا ,وَى:
نُوت ,نُوتىوَ ,نُوت بىو ,ئُنُوت ,بهُوتايُ
2ـ يُ قًغُّ َكطزّ شائبِ زََُناِْ فطَاِْ (ضِابىوضزوو) و (زازآ)ّ
َُدٗىٍ ,وَى:
ضِابىوضزوو
خىوغًَٓطا ()...

زازيَِ ئُخباضّ و ئًًعاَِ
ئُخىوغًَٓطآ ()...
ئُخىوغًَٓطآ

3ـ يُ قًغُّ َكطزّ خماطبى فطَاِْ (ئَُط) بُ َُضدآ نؤتايِ بُ ثًتُ بعوئَ
ٖاتبآ ,وَى:
خبؤ ,بطِؤ ,بٓىو ,بػىوتآ ,بططّ ,بهؤ
زووَّ :ئُبًَتُ (تُواونُض)ّ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
غُضّ ؾىوؾنت (ٕ)
يُ باخُنُزا زميِ (ّ)
2ـ زِاناوى خويى REFLEXIVE PRONOUN

ئُو ضِاْاوإُْ نُ يُ بطّ نُغآ يا ؾتآ ,وَيا بؤ تُونًسّ ْاوآ يا ضِاْاويَهِ تط
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
014

نوورى عةىل ئةمني

رِيَزمانى كوردى

1ـ بُخؤمت ووت نُ ْايُّ بؤ ئُوآ .
2ـ َٔ خؤّ نىوّ بؤ باظاضِ .
يُ ضِغتُّ يُنَُسا ضِاْاوّ (خؤت) يُبطّ ْاوآ بُناضًَٖٓطاوَ ,بُآلّ يُ ضِغتُّ
زووََسا ,ضِاْاوّ (خؤّ) بؤ تُونًسّ ضِاْاوّ (َٔ) بُناضًَٖٓطاوَ.
وَ ضِاْاوّ خؤيِ يُ وؾُّ (خؤ) و يُنآ يُّ ضِاْاوَ يهاواُْ (ّ ـ َإ ,ت ـ
تإ)ثًَو ٖاتىوَ ,وَى:
تاى

طٍُ

خؤّ

خؤَإ

خؤت

خؤتإ

خؤّ

خؤيإ

ئةزكى زِاناوى خؤيى لة زِضتةدا:
1ـ ئُبًَتُ (بهُض) ,وَى:
خؤّ ئُّ بًِٓ .
2ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ غُضبُخؤّ:
أ ـ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
خؤيإ ئُزويَِٓ .
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
ئُوَ خؤتًت .
3ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ:
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أ ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
يُخؤت ًٖض َُبىوضَ ,بُآلّ يُ خُيَهِ ظؤض ببىوضَ.
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
ئَُاُْ بُ خؤّ بىو؟
4ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ ْاو (َىظافى ئًًُيِٗ) ,وَى:
ئُوَّ خؤّ ئُخؤّ .
3ـ زِاناوى ئيصازى EDMONSTRATIVE PRONOVN

ئُو ضِاْاوإُْ دطُ يُوَّ نُ دآ ّ ْاوآ يا ؾتآ ئُططٕ ,ئًؿاضَتًؿًإ ثآ

ئُنطيَتُ ْاوَنُ يا ؾتُنُ ,وَى:
ئُّ زاضَ ُٖأل َُنًَؿُ ,ئُوَ ُٖأل بهًَؿُ.
يُّ ضِغتُيُزا وؾُّ (ئُوَ) ضِاْاوّ ئًؿاضيًُ نىْهُ دًَِ ْاوّ (زاض)ّ ططتىوَ
و ُّٖ ئًؿاضَتًؿِ ثآ نطاوَ.
وَ ضِاْاوّ ئًؿاضّ يُ ضِغتُزا:
1ـ يا ؾاضَنُّ يُ ثًَؿُوَ ئُووتطآ ,وَى:
بعُْنُ و َُضَِنُّ فطؤؾت ,ئًَُإ (= بعُْنُ) بُزوو زيٓاض ئُويإ (=َُضَِنُ)
بُ غآ زيٓاض .
2ـ ؾاضَنُّ يُيازا ئُبآ ,وَى:
ئَُاُْ نًَٔ؟
ئُواُْ نِ ئُنُٕ؟
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وَ ضِاْاوّ ئًؿاضيـ ئَُإُْ:
ئاوَيَهاض
نُؽ

ْعيو

زووض

ْعيو

زووض

تاى

ئُّ ,ئَُُ

ئُو ,ئُوَ

ئًَطَ

ئُوآ

طٍُ

ئَُإ ,ئَُاُْ,

ئُوإ ,ئُواُْ

ئًَطاُْ

ئُوّ ياُْ

وَ ضِاْاوّ ئًؿاضّ يُ ضِغتُزا ,ئُّ ئُضناُّْ ثآ ئُغجًَطضآ:
1ـ ئُبًَتُ (بهُض) ,وَى:
ئُواُْ ئُنٔ بؤ غًىَيٌ (.ئُواُْ)
2ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ غُضبُخؤّ:
أ ـ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
يُّ َُْاَاُْ ,ئَُُيإ بطِويَُٓ ( .ئَُُ)
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
ُْغطئ يًَطَبىو (.ئًَطَ)
3ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ :
أ ـ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
بُ ئُواُْ بًَآ بابًَٔ بؤ ئًَطَ ( .ئُواُْ ,ئًَطَ)
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
زاغىويهُنُ بُّ بىو ( .ئُّ)
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4ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ ْاو (َىظافى ئًًُيِٗ) ,وَى:
ويَُٓنُّ ئُّ يُ ويَُٓنُّ ئُوإ دىاْوَ ( .ئُّ ,ئُوإ)
 4ـ زِاناوى طةيةنةزRELATIVE PRONOUN

ضِاْاوّ طُيُُْض ئُو ضِاْاوإُْ نُ زوو ضِغتُ بُيُنُوَ ئُبُغنت و ُّٖ دًَطاّ

ْاويَهًـ ئُططٕ يُ ثاضنُّ ؾىئَ نُوتىوزا ,بَُُضدآ ْاوَنُ يُ ثًَؿُوَ
بًَصضابآ ,وَى:
ئُو ثًاوَّ نُ يُطُيَُا ئُزوا ,باونِ بىو .
يُّ ضِغتُّ (تآ نُأل) َزا ,ضِاْاوّ (ّ نُ) ضِاْاوّ طُيُُْضَ ,نىْهُ:
1ـ ضِغتُّ (ئُو ثًاوَ باونِ بىو)ّ بُغتىوَ بُ ضِغتُّ (يُطُيَُا ئُزوا) .
2ـ دآ ّ ْاوّ (ئُو ثًاوَ)ّ ططتؤتُوَ ,يُ ثاضنُّ ؾىئَ نُوتىوزا ,نُ يُ
ؾاثاضنُزا بًَصضاوَ.
وَ ضِاْاوّ طُيُُْضيـ ئَُإُْ:
ّ ,نُ ّ ,نُ
ئُوا يُنُ يُنُف َ يإ ئُزويَني :
1ـ ضِاْاوّ (ّ) دًَِ ْاوَّ ئُططآ ,نُ ثًتُ ثًَٓاغِ ؾىْاؽ يا ئاوَيَٓاوّ
ئًؿاضّ يُطُآل بآ ,يا (ضِاْاوّ ئًؿاضّ) ,وَ ضِاغتُوخؤ يُزواياُْوَ بآ ,وَى:
ظَويًُنُّ تؤ نًَآلبىوت ,نطزّ بُ طُمن .
ئُو غىاضَّ يُ ؾايُنُزا طال بايًع بىو .
ئُواُّْ خىيَِٓ طٍُ ئَُصٕ ,طٍُ تؤيَُيإ َ ئُغًَٓآ .
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2ـ ضِاْاوّ (نُ) دًَِ ْاوآ يا ضِاْاوآ يا ئاوَيَٓاوآ ئُططآ و يُنػُض بُزواياْا
زآ ,وَ ئُؾهُويَتُ بُيِٓ زوو ضِغتُوَ ,وَى:
ُْٖسآ نُ يُ خؤيإ بايِ ئُبٔ ,يُضِآ ّ ضِاغت ال ئُزَٕ .
باضاّ نُ يًَطَبىو نىو بؤ الزآ .
َٔ نُ بؤ ئاظازّ جبُْطِ ,يُ َُضط ْاتطغِ .
َٔ يُو بُضاوضزَزا زَضنىوّ نُ ئًَىَ َ ّ ئُتطغإ .
3ـ ضِاْاوّ (ّ نُ) دًَِ ْاوآ ئُططآ نُ ثًتُ ثًَٓاغِ ؾىْاؽ يا ُْؾىْاؽ ,يا
ئاوَيَٓاوّ ئًؿاضّ يُطُآلبآ ,وَيا دآ ّ (ضِاْاوّ ئًؿاضّ) ئُططآ وَيُنػُض
يُزواياُْوَ بآ ,وَى:
(طؤظاضَنُّ نُ) يُغُض ًََعَنُ بىو ,نِ َ ٖات؟
(شْآ نُ) تآ طُيؿتىو بآَٓ ,ايَُنُّ باف بُخًَى ئُنا .
(ئُوَّ نُ) ثًَت وومت ُٖض يُبةَُ .
ئةزكى زِاناوى طةيةنةز لة زِضتةدا
1ـ ئُبًَتُ (بهُض) ,وَى:
ئًَىَ نُ ُْياضّ بٔ ,بؤ نىآ ضِائُنُٕ .
2ـ ئُبًَتُ ئُواونُض فطَإ ( ,)OBJECTوَى:
ئَُُ ئُو بُضخُيُ نُ نطِيِ .
3ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ ْاو (َىظافى ئًًُيِ) ,وَى:
ثًاوَنُّ نُ زاًْؿت بىو ,بُاليا ضِابىوضزّ .
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5ـ زِاناوى ثسضيازى INTERROGTIVE PRONOUN

ئُو ضِاْاوإُْ نُ دطُ يُوَّ ثطغًاضيإ ثآ ئُنطآ ,بُؾىئَ ؾاضَناًْؿًاْا
ئُطُضِئَ ,وَى ضِاْاوّ (نآ) ّ ْاو ئُّ زيَطَ ُٖيَبُغتُ:
طؤيصَ ُٖض بططّ تا ئاخط ظََإ
نآ بت الويَٓآ بُ ئُؾعاضّ دىإ
وَ ئُو ضِاْاواُّْ ثطغًاضيإ ثآ ئُنطآ ,ئَُإُْ:
1ـ (نآ) :ثطغًاضّ ثآ يُ نُؽ ئُنطآ ,وَى:
نآ ؾًَكت ئُبطِآ؟ نآ ئُت نا بُ وَضز؟
نآ ئاوت ئُزا؟ بُُْٖاغُّ غاضز.
2ـ (نؤٕ ,نًؤٕ ,نىو) ثطغًاضيإ ثآ يُ نؤًََْتِ ئُنطآ ,وَى:
* تَُاؾانُٕ نًايإ نؤٕ زَنؤئَ؟
ُٖتانُّ ئًَىَُٖ ,ض بُضَاأل بُ نؤئَ
* نًؤٕ ئُضِشيَتُ بُضثآ قُف قُفِ قص؟
يُ زَغتِ دُوضّ ظؤضزاضاِْ خىئَ َص
* ظَوّ نىو ئُنًًََطآ؟ ثاقًُ نىو ئُنًَٓطآ؟
3ـ (ناّ ,ناَُ) :ثطغًاضّ ثآ يُدًانطزُْوَّ نُغآ يا ؾتآ ئُنطآ يُ ْاو
نؤَُيَُ نُغآ يا ؾتًَها ,وَى:
يُ نؤتطَنإ (ناًَإ) ئُزَّ بَُٔ؟
ثاضَنُت زا بُ ناَُيإ؟
4ـ (نُّ ,نُْطآ) :ثطغًاضّ ثآ يُنات ئُنطآ ,وَى:
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نُّ ٖاتٔ؟ نُْطآ زَضِؤٕ؟
5ـ (نىا ,نىاْآ ,نىآ) ثطغًاضّ ثآ يُنُؽ و دآ ئُنطآ ,وَى:
نىا باونِ؟

نىاْآ نُوانُّ؟

غُط يُنىآ خبىا ,يُوآ ئُْىآ؟
6ـ (نُْس ,نُْس ,نُْط) ثطغًاضّ ثآ يُ شَاضَ و ًَكساض ئُنطآ ,وَى:
نُْست بؤ بًَٓطّ؟

بُ نُْط ئُّ فطؤؾِ؟

بُ نُٕ يُطُيَُا ئُغاظيًَت؟
7ـ (نِ ,نىو ,نُا) ثطغًاضّ ثآ يُ ٖؤ و ؾت ئُنطآ ,وَى:
بُنِ ئُنِ بؤ ؾاض؟ نىوظامن؟
نُا ئًَىَ يُطىآ ّ طازا ْىوغتىوٕ؟
8ـ (ئايا) ثطغًاضّ ثآ يُ َُعٓاّ ئُو ضِغتُيُ ئُنطآ ,نُ ئُنُويَتُ زوايُوَ,
وَى:
ئايا ئُواًْـ يُطُيَُاْا زئَ بؤ غُيطإ؟
وَ ئُتىاْني بُدؤضيَهِ تطيـ ضِاْاوَ ثطغًاضيًُنإ زابُف بهُئ ,ئُويـ:
1ـ ئُواُّْ نُ يُبطّ (ْاو) بُناضئًَُٖٓطئَ ,ئَُإُْ:
(نِ ,نآ)
2ـ ئُواُّْ نُ يُبطّ (ئاوَيَهاض) بُناضئًَُٖٓطئَ ,ئَُإُْ:
(نؤٕ ,نًؤٕ ,نىو ,نىآ ,نُْطآ ,نُّ ,ئايا ,نُا ,نىو)
3ـ ئُواُّْ نُ يُ بطّ (ئاوَيَٓاو) بُناضئًَُٖٓطئَ ,ئَُإُْ:
(نُْس ,نُٕ ,نُْط ,ناّ ,ناَُ ,نىا)
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ئةزكى زِاناوى ثسضيازى لة زِضتةدا
1ـ ئُبُٓ (بهُض) ,وَى:
نآ سُظ بُ ؾُضِ ئُنا دطُ يُ ئًُجطيايًعّ .
2ـ ئُبُٓ (تُواونُضّ غُضبُخؤ)ّ:
أ ـ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى :فُضٖاز نِ ئُخىات؟
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى :ئَُُ نِ يُ؟
3ـ ئُبُٓ (تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ):
أ ـ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى :ناًَاْت نطِّ؟
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
خُدمُضَنُّ َٔ بُ ناَتإ بىو؟
4ـ ئُبُٓ (َىظافى ئًًُيِٗ) ,وَى:
نىضِّ نآ يُ ئاوَنُزا خٓها .

6ـ زِاناوى نادياز INDEFINITE PRONOUNS

ئُو ضِاْاوإُْ نُ بُ َىوعُيُِْ دًَِ نُغآ يا ؾتآ ْاططٕ ,وَى:
يُ َافىوضَنإ يُنًَهًامن بؤ بًَٓطَ .
يُّ ضِغتُيُزا :واشَّ (يُنًَو):
1ـ ضِاْاوَ ,نىْهُ دًَِ (َافىوضآ) ئُططآ يُْاو ئُو َافىوضاُْزا نُ يُ ثًَؿُوَ
ْاويإ ًَٖٓطاوَ و ئُتُوآ بؤت بًَٓطآ.
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2ـ ْازياض (َىبَُُٗ),نىْهُ بُ َىعُيُِْ زياض ًًُْ ,نُ يُ َافىوضَنإ ناًَاْت
بؤ بًَٓطآ ,ضِاْاوّ َىبُّٗ ئَُإُْ:
1ـ (يُنآ) :يُنآ يُ بُضاظَنامن نىؾت .
2ـ (نُؽ) :نُؽ ْانًَتُ طؤضِّ نُؽ .
3ـ (فآلٕ) :فآلٕ يًَطَ نِ ئُنا؟
4ـ (فًػاض)ْ :اظامن فًػاض ٖات؟
5ـ (نابطا) :نابطا نايَُى بُ ئُشْؤ ئُؾهًَٓآ .
6ـ (َُٖىو)َُٖ :ىو نىوئ بؤ طىْسّ زاضَمشاُْ .
7ـ (ُْٖسآ ,تؤظآ ,بطِآ ,نَُآ ,ثًَهآ ,نؤضِآ) ,وَى:
ُْٖسآ يُ بُضزَنامن فطِآ زا .
تؤظآ يُ ئاوَنُزا وَغتا .
بطَِّ يُ ؾاضَظانإ طُيؿتُٓدآ .
نؤضِآ يُ ؾؤضبانُّ نطز بُ قىضِطًا .
نَُآ يُ زؤؾاوَنُّ خىاضز .
8ـ (ًٖض)ًٖ :ض يُ َُْاَُنإ ُٖأل َُنًَؿُ .
9ـ (طُ َ) :طُيًَهِ يُ َُضَِنإ طًسايُوَ بؤ زاؾت .
10ـ (فطَ) :فطَ يُ َُْاَُنامن ضِواْس يُ زيَبُضَنُزا.
11ـ (ٖنيًُٖٓ ,نُ) ,وَى:
ٖني طُيؿتُ دآ .
ًُٖٓنُ يُ ظاضّ طؤظَنُ زَضبًَُٗٓ .
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12ـ (واُْى ,واُْنُنُ) ,وَى:
واُْنُنُ ضِووخا.
13ـ (ُٖضاَُُٖ ,ضاَُنُ) ,وَى:
ُٖضاَُنُ ُٖضَغِ ًَٖٔ .
14ـ (ياضؤ ,ياضؤنُ) ,وَى:
ياضؤنُ دآ بُدآ بىو .

7ـ زِاناوى يةيى POSSESSIVE PRONOUN

ئُو ضِاْاوَيُ نُ ؾتآ ئُنا بُ ِٖ نُغًَو و ُّٖ دًَطُّ ؾتُنُف ئُططآ,
وَى:
ئُو ئُغجُ ِٖ ُْوظازَ .
يُّ ضِغتُيُزا وؾُّ (ِٖ) :
1ـ ضِاْاوَ ,نىْهُ دًَِ ئُو (ئُغح)َّ ططتىوَ ,نُ يُ ثًَؿُوَ بًَصضاوَ.
2ـ ُٖيًُ ,نىْهُ نطزوويُتِ بُ ِٖ (ُْوظاز) .
وَ ضِاْاوّ ُٖيِ يُتُى (ضِاْاوّ دىآ ,ضِاْاوّ ئًؿاضّْ ,او ,ئاوَيَٓاو ,ئاوَيَهاض,
ضِاْاوّ خؤيِ ,ضِاْاوّ ثطغًاضّ)زا بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ِٖ َٔ ِٖ ,ئُوإ ِٖ ,باونِ ِٖ ,ضَِف ِٖ ,زويَٓآ ِٖ ,خؤّ ِٖ ,نِ؟
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ئةزكى زِاناوى يةيى لة زِضتةدا
1ـ ئُبًَتُ (بهُض) ,وَى:
ِٖ نىآ غىوتا؟
2ـ ئُبًَتُ (تُواونُضّ غُضبُخؤّ):
أ ـ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
ِٖ ناَُت ُٖأل بصاضز؟
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
َةاتِ نُض ِٖ نَُتًاضَ .
3ـ ئُبًَتُ (تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ) :
أ ـ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
ئَُُ بُِٖ تؤ ئُظامن .
ب ـ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
ئَُاُْ يُِٖ ئًَىَٕ .
4ـ ئُبًَتُ (َىاظفى ئًًُيِٗ) ,وَى:
ِٖ خؤتإ زَغت َ َُزَ

غُضباضّ (ضِاْاو) ئُيىآ:

ضةزبازى زِاناو ضيية؟

1ـ (ضِاْاو) بآ ,وَى:
ئَُُّ ئًَىَ (ئًَىَ)
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2ـ (ْاو) بآ ,وَى:
ئُوَّ زاضا (زاضا)
3ـ (ئاوَيَٓاو) بآ ,وَى:
تؤّ زَغت بُغُض (زَغت بُغُض)
4ـ (ئاوَيَهاض) بآ ,وَى:
ئُواُّْ ثاض (ثاض)
ثطغًاضّ 49
ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ ,نُْس ضِاْاويإ تًا ُٖيُ ,زَضيإ بًَُٗٓ:
1ـ ئَُاُّْ نُ يُطُأل ئًَىَزإ ,ئُنٔ بؤ نىآ؟
2ـ خُدمُضّ زَبإ خؤّ يُ نًَالْا ْاططآ
3ـ ئُوَّ خؤت بسَ بُ َٔ ,تؤ بؤ خؤت بهطَِ
 4ـ نابطاّ زّ نُ ئُٖات بؤ ئُوآ ,ثًَِ ووت بؤنِ ئُنًت؟ ووتِ بُ نُؽ
ْايًََِ.
ثطغًاضّ 50
ئُّ ضِاْاواُْ خبُضَ ئُّ بؤؾايًاُْوَ:
َُٖىو ,نُّ ,تؤ ,نىا ,نُ ,نىآ.
1ـ ئَُاُْ ثؿًًُنأْ  .........طؤؾتُنُيإ خىاضز.
2ـ َٓ .......ايَُنإ؟  .........نىوٕ بؤ ياضّ .
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3ـ  .........نُوانُّ َٔ ْىآ يًُُٖٓ ,نُ ْ .........ىآ ِْ يُ .
4ـ ئًَىَ ئاوّ  ........ئُخؤُْوَ .
ثطغًاضّ 51
أ ـ بُ ئُّ

ب ـ بُّ

زَ تؤف ئَُاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
بُ ئُو ,بُ ئُوَ ,بُ ئُوإ ,بُ ئُواُْ ,بُ ئُّ ,بُ ئَُُ ,بُ ئَُإ ,بُ ئَُاُْ,
بُ ئًَطَ ,بُ ئًَطاُْ ,بُ ئُوآ ,بُ ئُوآ ياُْ.
ثطغًاضّ 52
ئُّ ضِاْاواُْ يُ ضِغتُزا بُناضبًَُٗٓ:
َٔ ِٖ ,ئًَىَ ,ئُواُْ ,خؤَإ ,فآلٕ ّ... ,نُ ,نُّ؟
ثطغًاضّ 53
أ ـ ئُّ نًَىاُْ بُضظٕ

ب ـ ئَُاُْ بُضظٕ

زَ تؤف ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
1ـ ئُّ نىضزاُْ زيَجانٔ .

4ـ ئُو نًاياُْ ضِووتٔ.

2ـ ئُّ شياُْ نىيَطَوَضّ يُ.

5ـ ئُّ باًَْصَيُ بُضظَ.

3ـ ئُو غىاضاُْ نًَٔ .

6ـ ئُّ يُنًَتِ يُ ئاظازّ ضِائُنًَؿآ.
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ثطغًاضّ 54
أ ـ ناْسّ

ب ـ ناْسَإ ,ناْست ,ناْستإ ,ناْسّ ,ناْسيإ:

زَ تؤف ئُّ فطَاْاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
ططمت ,فطِاْسّ ,غطِيِ ,غىوتاْسّ ,ؾهاْسّ .
ثطغًاضّ 55
أ ـ نطاغُنُّ

ب ـ نطاغُنُّ َٔ

زَ تؤف ئُّ زَغتُواشاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
ثًَآلوَنُّ ,نطانُتَ ,ايَُنُتإَُ ,ضَِنُيإ ,زَغتُإ.
ثطغًاضّ56
أ ـ بُياِْ ئُنِ بؤ ُٖيَُجبُ .

ب ـ نُّ ئُنًت بؤ ُٖيَُجبُ؟

زَ تؤف ثطغًاضآ بؤ ئُّ وَضاَاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) زابٓآ:
1ـ تطآ (يُ باظاضِ) ئُفطؤؾطآ (نىآ؟)
2ـ بُٖاضإ (ُٖوض) ئُططًََٓآ (نِ؟)
3ـ تىوتٔ (بُزيَطاو) ئُضويَٓطآ (نؤٕ؟)
4ـ (ًٖىا) بُ نىضزّ ئُزوآ (نآ؟)
5ـ (ئَُُيإ) بهطِّ باؾوَ (ناَُيإ؟)
6ـ قاضََإ (زويَٓآ) طالبىو (نُّ؟)
7ـ ثًاظ بُ غُيو ئُضِويَٓطآ (نىو؟)
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8ـ ئُّ َُضِاُْ سُوتًإ قُيَُوٕ (نُْسيإ؟)
9ـ باضاّ ضِائُنا (ُٖتا بطاتُ فُضٖاز) (بؤنِ؟)
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ضيَيةم :ئاوةلَهاو ADJECTIVE

واشَيُنُ يا بؤ وَغكِ ْاوآ ,وَى ويَُّٓ (أ) ,يا ضِاْاوَّ ,وَى (ب) يا فطَاًَْهِ
بآ ًَٖع ,وَى ويَُّٓ (ز) بُناضئًَُٖٓطآ:
أ ـ َاغِ طُوضَ يُ تاظطُزا ْاطةآ ( .طُوضَ)
ب ـ َُٖىو نُغَِ يُ ئاؾا بًبًَُُٖ( .ىو)
ز ـ خاْىوَنُّ ئًَىَ خؤؾُ( .خؤف)
وَ ئاوَيَٓاويـ يُ نىضزيسا:
1ـ يا ثًَـ َُوغىف ئُنُوآ و ثًَىيػتِ بُ (ّ) ثُيىَْسّ ِْ يُ ,وَى:
ُْٖسَّ ُْٖاض ,م ضِؤشَّ ,ؾُف ثًاو ,ئُّ طىيَُ .
2ـ يإ زوا َُوغىفُ ئُنُوَّ و ثًَىيػتِ بُ (ّ)ثُيىَْسيُوَ ُٖيُ,وَى:
نؤتطّ غجِ ,ناوّ ضَِف ,ثًاوّ ًْؿتُإ ثُضوَض.
جؤزةكانى ئاوةلَهاو THE KINDS OF ADJECTIVES
يةكةم :ئاوةلَهاوى خةبةزى ADJECTIVE OF QUALITY

ئُو ئاوَيَٓاوَيُ نُ دؤضّ ْاوَّ يإ ضِاْاويَهِ ثَِ ُٖيَئُزضَّ بُ بؤُّْ (ّ)

وَغكًًُوَ وَ يا فطَاًَْهِ بَِ ًَٖعّ ثَِ تُواوئُنطَّ ,وَى:
ئُغجِ ناى ئاوظَْطِ ْاوَّ ( .ناى)
قصّ ُْغطئ ظَضزَ .

(ظَضز)

وَ ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ زوو بابُتُ:
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0ـ ئاوةلَهاوى ضادة ( :)ADGECTIVE SIMPLEئُو ئاوَيَٓاوَيُ نُ ضِيؿُيُنِ
ُٖيُ ,وَى:
ضَِف ,غىوض ,ثإ ,بُضظ ,غىيَط ,نىوضِ
2ـ ئاوةلَهاوى ليَكدزاو

(:)COMPOUND ADGECTIVE

ئُو ئاوَيَٓاوَيُ نُ

يُ زوو ضِيؿُ يا ثوّ ُٖيُ ,وَى:
بُزخىو ,زَّ بُ ثآ نُْنيْ ,ا بُزأل ,غُضنع
وَ ئاوَيَٓاوّ يًَهسضاويـ:
1ـ ئُيىآ يُ زوو (ْاو) ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
طُضزٕ بًىض ,زَّ طاواخٔ ,غُض غُضبُتُ
2ـ ئُيىآ يُ (ْاويَو) و (ئاوَيَٓاويَو) ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
زأل تُْط ,ناوؾني ,يًَى ئاأل
3ـ ئُيىآ يُ (ئاوَيَٓاويَو) و (ْاويَو) ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
زوو زأل ,سُوت ضَِْط ,نىاضناو
4ـ ئُيىآ يُ (ئاَطاظيَهِ ثُيىَْسّ) و (ْاوآ) ,يا (ئاوَيَٓاوآ) ثًَو بًَٗٓطآ,
وَى:
بًَُٖع ,بُدُضط ,بُطىضِ
5ـ ئُيىآ يُ ئاوَيَهاضَّ  +ئاَطاظيَهِ ثُيىَْسّ ْ +اوَّ ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
ْابُزألْ ,ايُباض
6ـ ئُيىآ يُ ْاويَو و ضَِطِ فطَاًَْو ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
غُضؾهًًَْٔ ,ؿتُإ فطؤفَُ ,البُظئَ
020

نوورى عةىل ئةمني

رِيَزمانى كوردى

7ـ ئُيىآ يُ ْاويَو و ثًتُ ثاؾطط ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
بُختًاض ,تُقًَُباظْ ,ىيَصنُض
8ـ ئُيىآ يُ ئاوَيَهاضيَو و ئاوَيَٓاوآ ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
ْاضَِغُْٕ ,اضِيَو ,بآ ًَٖع
9ـ ئُيىآ يُ ئاوَيَهاضيَو و ضَِطِ فطَاَِْ ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
َُْطُْ ,بُظُْ ,خؤض
10ـ ئُيىآ يُ ضَِطِ فطَاًَْو و ثًتُ ثاؾطط ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
خىيَٓسَواض ,فطِؤنُوإ ,فطِطُ
11ـ ئُيىآ يُ زووباضَنطزُْوَّ ْاوآ ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
ضِآ ضِآ ,تىآ تىآ ,نني نني
12ـ ئُيىآ يُ زوو ئاوَيَٓاو بُ َُضدآ ئاَطاظّ (و)ّ ثآ بُغت خبطيَتُ
بُيًٓاُْوَ ,ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
ثاى و خاوئَ ,نُّ و نىضِ ,ضَِف و غجِ
13ـ ئُيىآ يُ ْاويَو  +ضَِطِ فطَاَِْ  +ثًتُ ثآ ْاغِ (آ) ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
زَتُقآ ,غُضَ يُضظآ ,غهُ خؿهآ
14ـ ئُيىآ يُ ْاويَو و ئاوَيَٓاويَهِ نطاو ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
زَغت ؾهاو ,باوى َطزوو ,غُضغىوتاو
15ـ ئُيىآ يُ زوو ْاو بَُُضدآ ئاَطاظيَهِ ثُيىَْسّ غازَ يا يًَهسضاو خبطيَتُ
بُيًٓاُْوَ ,وَى:
زَغت يُغُض غٓط ,طىأل بُزَّ ,تكُْط بُؾإ
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ثمةكانى ئاوةلَهاوى خةبةزى()COMPARISON DEGREE

ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ غازَ يا يًَهسضاو ,غآ ثًُّ ُٖيُ:
0ـ ثمةى ضابيت ()POSITIVE DEGREE

ُٖض ئاوَيَٓاوَ خُبُضيُنُ بُ ضِيَهاوضِيَو ,وَ بؤ وَغكِ ْاوآ يا ضِاْاوآ يا
فطَاًَْهِ بآ ًَٖع بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:

يُؾهطّ ئاظا (ئاظا)
ئًَُُّ ُْؾاضَظا (ُْؾاضَظا)
نطاغُنُّ ُْغطئ دىاُْ (دىإ)
2ـ ثمةى بةزاوزد ()COMPARATIVE DEGREE

ئُو ئاوَيَٓاوَيُ نُ بؤ بُضاوضز يُ بُيِٓ زوو َُوغىفسا بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:

نٓىض يُ ئاآل طُوضَتطَ .
يُّ ضِغتُيُزا (ُْغطئ) و (ئاآل) زوو َُوغىفٔ ,نُ ُٖضزوونًإ يُ غًكُتِ
طُوضَيًسا ٖاوبُؾٔ ,بُآلّ ثًُّ طُوضَيِ (نٓىض) ثوَ يُ (ئاآل) ,وَ بؤ
زضوغت نطزِْ ئاوَيَٓاوّ بُضاوضزّ:
1ـ ثًتُ ثاؾططّ (تط) ئُخطيَتُ زوا ئاوَيَٓاوّ غابًتُوَ ,وَى:
غىوض غىوض  +تط = غىوضتط
دىإ دىإ  +تط = دىإ تط
2ـ يُو زوو َُوغىفُ ئُّ وَغكًإ ئُنا ,ثًُّ ناًَإ ثوبىو ,ئُوَيإ ثًَـ
ئُخطآ و ئاَطاظّ (يُ)ّ ثُيىَْسيـ ئُخطيَتُ بُيِٓ ُٖضزوونًاُْوَ ,وَى:
دؤ يُ طُمن ُٖضظاْوَ .
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قاضََإ يُ ُْضميإ ئاظاتطَ .
وَ زضوغتُ ثؿىوتطآ:
(دؤ ُٖضظاْوَ يُ طُمن) (قاضََإ ئاظاتطَ يُ ُْضميإ)
ُْٖسآ داضيـ ُٖض ئُو َُوغىفُيإ ئُبًَصضآ يُزوو َُوغىفُنُ ,نُ ثًُّ
ثوَ ,وَى:
(دؤ ُٖضظاْوَ) (قاضََإ ئاظاتطَ)
3ـ ثمةى باآل :SUPERLATIVE DEGREE

ئُّ ثًُيُ يُ ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ ,ئُْساظَّ باآليِ نُغآ يا ؾتآ ثًؿإ ئُزا

يُْاو ئُو ْاواُْ ,يا ؾتاُْزا ,نُ َُٖىويإ يُ ئاوَيَٓاويَها ٖاوبُؾٔ ,وَى:
طىيَٓاظ دىاْوئ نهُ يُّ طىْسَزا
يُّ ضِغتُيُزا ُٖضنِ نض ُٖيُ يُ طىْسَنُزا يُ غًكُتِ (دىاِْ)زاٖ ,اوبُؾٔ,
بُآلّ ثًُّ دىاًُْنُّ (طىيَٓاظ) يُ َُٖىويإ بُضظتطَ ,وَ ئُّ ثًُيُف يُ
ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ زضوغت ئُنطآ ,يُزوا ئُوَّ نُ ثًتُ ثاؾططّ (تطئ)ّ
ئُخطيَتُغُض ,وَى:
ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ

ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ يُ ثًُّ غآ يَُا

طُوضَ

طُوضَ  +تطئ = طُوضَتطئ

غىوتاو

غىوتاو  +تطئ = غىوتاوتطئ

ثاى

ثاى  +تطئ = ثانوئ
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ثيتة ثاشطسى ئاوةلَهاوى خةبةزىSUFEIXES OF ADJECTIVE

ئاوَيَٓاوّ خُبُضّ يُ نىضزّ زا ,ئُّ ثًتُ ثاؾططاُّْ خىاضَوَ ,وَضئُططآ:
1ـ ثًتُ ثاؾططّ (َ) ,وَ ئاوَيَٓاوَنُّ ثآ ئُبآ بُ ْاو ,وَى:
ضِاغت

ضِاغتُ

ناى

نانُ

2ـ ثًتُ ثاؾططّ (ؤ) بؤ تُسكة بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ثًؼ

ثًػؤ

بؤظ

بؤظؤ

3ـ ثًتُ ثاؾططّ (َى) ,بُآلّ ثًَِ ئُبآ بُْاو ,وَى:
بُضظ

بُضظَى

نُوت

نُوتُى

4ـ ثًتُ ثاؾططّ (ى =  )IKثًَِ ئُبآ بُْاو ,وَى:
ئُغتىوض
طُضّ

ئُغتىوضى
طُضَو

5ـ ثًتُ ثاؾططّ (ؤنُ) ئُيهًَٓطآ بُزوا ئاوَيَٓاوَوَ ,نُ:
أ ـ يا بؤ ئُوَّ ببآ بُ (ْاو) ,وَى:
ثًؼ

ثًؼ ثًػؤنُ

َعض

َعضؤنُ

ب ـ يا بؤ تُغغةّ ئاوَيَٓاوَنُ ,وَى:
طًٌَ

طًًَؤنُ
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ؾًَتؤنُ

ؾًَت

6ـ ثًتُ ثاؾططّ (َيُ) بؤ تُغغةّ ئاوَيَٓاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
غُوظ

غُوظَيَُ

ضِووت

ضِووتُيَُ

7ـ ثًتُ ثاؾططّ (ؤيَُ) بؤ تُغغةّ ئاوَيَٓاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ُْضّ

ُْضَؤيَُ

نع

نعؤيَُ

8ـ ثًتُ ثاؾططّ (ؤأل) بؤ تُغغةّ ئاوَيَٓاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
طُضِ

طُضِؤأل

ُْضّ

ُْضَؤأل

9ـ ثًتُ ثاؾططّ (يًُ) بؤ تُغغةّ ئاوَيَٓاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ووضز

ووضزيًُ

خٓر

خٓذًًُ

10ـ ثًتُ ثاؾططّ (نُ) ئاوَيَٓاوّ ثآ ئُبآ بُ ْاو ,وَى:
ثًؼ

ثًػهُ

تُضِ

تُضِنُ

11ـ ثًتُ ثاؾططّ (نُيُ) بؤ تُغغةّ ئاوَيَٓاو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
غىوض

غىوضنُيُ

غجِ

غجًهُيُ

12ـ ثًتُ ثاؾططّ (َٕ) ئاوَيَٓاوّ ثآ ئُبآ بُ ْاو ,وَى:
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ضِووت

ضِووتُٕ

تًص

تًصَٕ

13ـ ثًتُ ثاؾططّ (َآلٕ) ئاوَيَٓاوّ ثآ ئُبآ بُ ْاوّ َازّ ,وَى:
غُوظ

غُوظَآلٕ

ُْضّ

ُْضَُآلٕ

14ـ ثًتُ ثاؾططّ (ّ ,يِ) ئاوَيَٓاويإ ثآ ئُبآ بُ ْاوّ َُعُٓوّ ,وَى:
ُٖشاض
ئاظا

ُٖشاضّ
ئاظايِ

15ـ ثًتُ ثاؾططّ (ٕ =  ,)INوَى:
نًَو

نًَهٔ

ؾُضّ

ؾُضَٔ

16ـ ثًتُ ثاؾططّ (اِْ) ,وَى:
ُْضّ

ُْضَاِْ

ووؾو

ووؾهاِْ

17ـ ثًتُ ثاؾططّ (اُْ) ,وَى:
َُضز

َُضزاُْ

ًَُٖٔ

ًَُٖٓاُْ

18ـ ثًتُ ثاؾططّ (ئَ) ,وَى:
غىوض

غىوضئَ

ضَِف

ضَِؾًَٔ
027

نوورى عةىل ئةمني

رِيَزمانى كوردى

19ـ ثًتُ ثاؾططّ (يَُٓ) ,وَى:
غجِ

غجًَُٓ

ظَضز

ظَضزيَُٓ

20ـ ثًتُ ثاؾططّ (ايِ) ,وَى:
غىوض

غىوضايِ

ضَِف

ضَِؾايِ

21ـ ثًتُ ثاؾططّ (ايُتِ) ,وَى:
نُوتايُتِ

نُوت

نَُايُتِ

نُّ

22ـ ثًتُ ثاؾططّ (يَتِ) ,وَى:
خؤف

خؤؾًَتِ

ؾني

ؾًًَٓتِ

باضيو

باضيهإ

ضَِم

ضَِقإ

23ـ ثًتُ ثاؾططّ (إ)( ,)1وَى:

 -1ئُطُض بتُوآ ثو يُ ثًتُ ثاؾططّ ئاوَيَٓاو ؾاضَظابِ ,بطِواُْ نتًَبِ ( ططتِٓ نُيًًََٓهِ تط يُ
ضِيَعَاِْ نىضزّ).
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ئةزكى ئاوةلَهاوى خةبةزى ضيية لة زِضتةدا؟
1ـ ئُبًَتُ غًكُّ ْاو ,وَى:
ئاوّ خاوئَ ,تؤّ ُْؾاضَظا
2ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ (غُضباض)ّ ناضّ بآ ًَٖع ,وَى:
ئَُىغتًًُنُّ ُْغطئ طُوضَيُ .
ئايا ئاوةلَهاوى خةبةزى ثيتة ثآ ناس وةزئةطسآ؟
ئاوَيَٓاو ناتآ وَى (ْاو) ثًتُ ثآ ْاؽ وَضئُططآ ,نُ خؤّ و ئُو ْاوَّ نُ
وَغكِ ئُنا خبطيَتُ نىاضنًَىَّ ْاويَهِ يًَهسضاوَوَ ,وَى:
بُضخِ ًَْط ( بُضخًَُْط َ +نُ = بُضخًَُْطَنُ)
َٓايَِ غاوا (َٓايَُ غاوا َ +نُ = َٓايَُ غاوانُ)
ئايا ئاوةلَهاوى خةبةزى ئةكسآ بة طةل؟
ئاوَيَٓاو ناتَِ وَى (ْاو) ئُنطآ بُ طٍُ ,نُ خؤّ و ئُو ْاوَّ نُ وَغكِ
ئُنا خبطيَتُ نىاضنًَىَّ ْاويَهِ يًَهسضاوَ ,ئًٓذا ئُطُض نؤتايِ بُ ثًتُ
بآ زَْط ٖات بىو بُ (إ) ئُطُض بُ ثًتُ بعوئَ ٖات بىو بُ (يإ) ئُنطآ بُ
(طٍُ) ,وَى:
ثًاوّ بُ دُضط (ثًاوَ بُدُضط) (ئُّ ثًاوَ بُ دُضطاُْ)
َٓايَِ غاوا (َٓايَُ غاوا) (ئُو َٓايَُ غاواياُْ)
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ضةزبازى ئاوةلَهاوى خةبةزى ضيية؟
غُضباضّ (ئاوَيَٓاو) ئُيىآ:
1ـ ئاوَيَٓاوبآ ,وَى:
ثًاويَهِ ئاظاّ بُ دُضط (بُدُضط)
2ـ ئاوَيَهاض بآ ,وَى:
خاْىويُنِ فطَخؤف (فطَ)

2ـ ئاوةلَهاوى ئيصازى DEMONSTRAIVE ADGECTIVE

ئُو ئاوَيَٓاوَيُ نُ نُغآ يا ؾتًَهِ ثآ زَغت ًْؿإ ئُنطآ ,وَى:
ئُّ نىضَِ و ئُو نهُ خىيَؿٔ .
يُّ ضِغتُيُزا :وؾُّ (ئُّ )َ...و (ئُو )َ...ئاوَيَٓاوّ ئًؿاضئ ,نىْهُ
ئًؿاضئ ,نىْهُ ئًؿاضَتًإ ثآ نطاوَتُ ْاوّ نىضَِنُ و نهُنُ.
ئاوَيَٓاوّ ئًؿاضيـ يُ نىضزّ زا زوو بابُتُ:
0ـ ئاوةلَهاوى ئيصازى موعةيةى ()DEFINITE DEMONSTRATIVE
2ـ ئاوةلَهاوى ئيصازى موبًةم ()INDEFITE DEMONSTRATIVE

0ـ ئاوةلَهاوى ئيصازى موعةيةى  :ئُو ئاوَيَٓاوإُْ نُ بُ دؤضيَهِ َىعُيُٕ
ْاوآ ضِاْاوآ ز َغت ًْؿإ ئُنُٕ ,نُ ئَُإُْ:
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1ـ (ئُّْ )َ..اوآ يا ضِاْاوآ ئُططيَتُخؤّ ,نُ ئُيىآ تاى بَِ ,يا طٍُ ,غازَ بآ
يا يًَهسضاو ,بُآلّ ئُؾآ ْعيو بآ ,واتُ يُبُض زَغتا بآ ,وَ نؤتايِ بُ ثًتِ بآ
زَْط ٖاتبآ ,وَى:
ئُّ غًَىَ

ئُّ غًَىاُْ

ئُّ بُيَُُبطدمُ

ئُّ بُيَُُ بطدماُْ

2ـ (ئُّ...يُ)ْ :اوآ يا ضِاْاوآ ئُططيَتُخؤّ ,نُ تاى بآ بُآلّ ئُيىآ غازَ بآ
يا يًَهسضاو وَ ْعيو بآ ,بُآلّ نؤتايِ بُ ثًتُ بعوئَ ٖاتبآ ,وَى:
ئُّ نًايُ

ئُّ طىيَُ دؤيُ

3ـ (ئُوْ :)َ....اوآ يا ضِاْاوآ ئُططيَتُخؤّ نُ نؤتايِ بُ ثًتُ بآ زَْط
ٖاتبآ ,وَ زووضبآ ,وَ تاى يا طٍُ بآ غازَ يا يًَهسضاوبآ ,وَى:
ئُو غىاضَ

ئُو غىاضاُْ

ئُو زاض تىوَ

ئُو زاض تىواُْ

4ـ (ئُو..يُ)ْ :اوآ يا ضِاْاوآ ئُططيَتُخؤّ ,نُ نؤتايِ بُ ثًتُ بعوئَ ٖاتبآ,
وَ زووضبآ ,وَ تاى بآ ,غازَ يا يًَهسضاو بآ ,وَى:
ئُو ُٖضَآ يُ

ئُو غُبُتُ تطآ يُ

ئُو نُوايُ

ئُو زَغهُ نُقؤيُ

ئاوَيَٓاوّ (ئُّ( )َ..ئُو ,)َ..ئُطُض ويػوا ,يُ زَغتُواشَيُنسا:
أ ـ ئُو ْاوَّ ثآ زَغت ًْؿإ بهطآ نُ نطاوَ بُ غُضباضّ ْاويَهِ تطُٖ ,ض
ئُو ْاوَ ئُخطيَتُ بُيِٓ ئاوَيَٓاوَنُوَ ,وَى:
خاوَِْ ئُّ نًًََطُيُ (نًًََطُ)
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دىوتًاضّ ئُو ْاونُيُ (ْاونُ)
ب ـ ئُو ْاوَّ ثآ زَغت ًْؿإ بهطآ نُ غُضباضّ خطاوَتُ غُضُٖ ,ض ئُو
ْاوَ ئُخطيَتُ بُيِٓ ئاوَيَٓاوّ ئًؿاضيًُنُوَ ,وَى:
ئُّ باخُواُّْ ئًَىَ (باخُوإ)
ئُو خاْىوَّ ؾاغىاض (خاْىو)
ز ـ زَغتُواشَنُّ َُٖىو ثآ زَغت ًْؿإ بهطآ ,ئُوا داضآ زَغتُواشَنُ
ئُخطيَتُ ؾًَىَّ ْاويَهِ يًَهسضاوَوَ ,ئُدما ئُخطيَتُ بُيِٓ ئاوَيَٓاوَ
ئًؿاضيًُنُوَ ,وَى:
َطيؿهِ غىوض

(ئُّ َطيؿهُ غىوضَ)

طُآلّ ُٖدمة

(ئُّ طُآل ُٖدمةَ)

5ـ (َنُ) :ئُو ْاوَ غازَ يا يًَهسضاواُّْ ثآ زَغت ًْؿإ ئُنطآ ,نُ
نؤتايًإ بُ ثًتُ بآ زَْط ٖاتىوَ ,وَى:
َايني
زَغتُغطِ

َايًُٓنُ
زَغتُغطَِنُ

6ـ (نُ) :ئُو ْاوَ غازَ يا يًَهسضاواُّْ ثآ زَغت ًْؿإ ئُنطآ نُ نؤتايِ بُ
ثًتُ بعوئَ ٖاتىوَ ,وَى:
ثُثىويُ

ثُثىويُنُ

زَغهُنُقؤ

زَغهُنُقؤ
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2ـ ئاوةلَهاوى ئيصازى موبًةم :ئُو ئاوَيَٓاوإُْ نُ بُ دؤضيَهِ َىبُّٗ ْاوآ
زَغت ًْؿإ ئُنُٕ ,ئَُإُْ:
1ـ (آ ,يَو ,يُى) نُ ثًتُ ثآ ْاغِ ُْؾىْاغٔ ,بُآلّ:
أ ـ ُٖضنِ (آ ,يَو) ُٖيُ ,ئُو ْاواُّْ ثآ زَغت ًْؿإ ئُنطآ ,نُ نؤتايًإ
بُ ثًتُ بآ زَْط ٖاتىوَ ,وَى:
ُْٖاض (ُْٖاضآ ـ ُْٖاضيَو)
ب ـ ُٖضنِ (يُى) ُٖيُ ,ئُو ْاواُّْ ثآ زَغت ًْؿإ ئُنطآ نُ نؤتايًإ بُ
ثًتُ بعوئَ ٖاتىوَ ,وَى:
ؾاْؤ

(ؾاْؤيُى)

َاَؤغتا (َاَؤغتايُى)
2ـ (نُ) :بُ بؤُّْ (ّ) وَغكًُوَْ ,اوَنُ ثآ زَغت ًْؿإ ئُنطآ ,وَى:
َُضِ (َُضَِّ نَُُ ,ضِيَهِ نَُُ ,ضَِنُّ نُ).
3ـ (تط) :بُ بؤُّْ (ّ) وَغكًُوَ ْاويَهِ ثآ زَغت ًْؿإ ئُنطآ ,وَى:
ُْٖاض (ُْٖاضّ تطُْٖ ,اضيَهِ تطُْٖ ,اضَنُّ تط)
4ـ (زّ) :بُ بؤُّْ (ّ) وَغكًُوَ ْاويَهآ ثآ زَغت ًْؿإ ئُنطآ ,وَى:
ثًَآلو (ثًَآلوّ زّ ,ثًَآلويَهِ ّ ,ثًَآلوَنُّ زّ).
5ـ (زّ نُ) :بُ بؤُّْ (ّ) وَغكًُوَ ْاويَهِ ثآ زَغت ًْؿإ ئُنطآ ,وَى:
ؾؤضِف (ؾؤضِؾِ زّ نُ ,ؾؤضِؾِ زّ نُ ,ؾؤضِؾُنُّ زّ نُ).
6ـ (وا ,وَٖا ,وَنىُٖ ,ضوَنى) :بُبؤُّْ (ّ) وَغكًُوَْ ,اويَهِ ثآ زَغت
ًْؿإ ئُنطآ وَى:
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ؾاضّ وا ,ؾاضّ وَٖا ,ؾاضّ وَنى ئُّ ؾاضَ ,ؾاضّ ُٖضوَنى ئُّ ؾاضَ.
4ـ ئاوةلَهاوى فسمانى VERBAL ADJECTIVE

ئًَػهًَهِ فطَاُْ و تاّ و بؤّ ْاو ئُزا ,وَى:
ثًاوّ دطُضَنًَـ ظؤض ئُنؤنٔ .
يُّ ضِغتُيُزا وؾُّ (دطُضَنًَـ):
1ـ ئاوَيَٓاوَ ,نىْهُ غًكُتِ ثًاوآ ُٖأل ئُزا.
2ـ فطَاُْ ,نىْهُ بُياِْ ناضآ ئُنا.
ئاوَيَٓاوّ فطَاًْـ زوو بابُتُ:
0ـ ئاوةلَهاوى بكةز
2ـ ئاوةلَهاوى كساو
ئاوةلَهاوى بكةز :ئُو ئاوَيَٓاوَيُ نُ يُ ناوط (املكسض) وَضطةآ ,ئًَُـ
زوو دؤضَ.
0ـ ئاوةلَهاوى بكةزى ضادة:
ئُو ئاوَيَٓاوَيُ نُ يُ ناوطِ غازَ وَضطةآ ,وَى:
(ْىوغتىو) نُ يُ ناوطِ (ْىوغنت) وَضطةاوَ.
وَ ئاوَيَٓاوّ بهُضّ غازَ ئُتىاْطآ:
أ ـ يا يُ ناوطِ تآ ُْثُضِ يُنػُض يُزوا ئُوَّ نُ زوا ثًتُنُّ (ْىٕ) َ فطِآ
ئُزضآ دطُ يُ ناوطِ واوّ ,وَ ثًتُ ثاؾططّ (و) نُ ًْؿاُّْ (بهُض)َ,
ئُخطيَتُغُضّ ,وَى:
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ناوطِ تآ ُْثُضِ

ئاوَيَٓاوّ بهُضّ غازَ

ضِظئ

ضِظّ  +و = ضِظيى

َطزٕ

َطز  +و = َطزو

نُوتٔ

نُوت  +و = نُوتى

ب ـ يا يُ ضَِطِ ناوطِ تآ ثُضِ وَضطةآ ,يُزواّ ئُوَّ نُ ثًتُ ثاؾططّ
(َض) ئُيهًَٓطآ بُزوايُنُيُوَ ,وَى:
ضَِطِ فطَإ

ئاوَيَٓاوّ بهُضّ غازَ

فطؤف

فطؤف  َ +ض = فطؤؾُض

نإ (نًَٔ)

نًَٔ  َ +ض = نًَُٓض

ب ـ يا ثًتُ ثًَؿططّ (ب =  )BIئُخطيَتُ ثًَـ ضَِطِ فطَاْآ ,وَى:
ضَِطِ فطَإ

ئاوَيَٓاوّ بهُضّ غازَ

نًَـ

ب  +نًَـ = بهًَـ

نإ (نًَٔ)

ب  +نًَٔ = بهًَٔ

2ـ ئاوةلَهاوى بكةزى ليَكدزاو
ئاوَيَٓاوّ بهُضّ يًَهسضاو ,ئُيىآ:
أ ـ يُ ناوطِ يًَهسضاوّ تآ ثُضِ ,بُ فطِيَساِْ ثًتُ ثاؾططَنُّ ثًَو بآ ,وَى:
ناوطِ تآ ثُضِّ يًَهسضاو

ضَِطُنُّ (ئاوَيَٓاوّ بهُضّ يًَهسضاو)
ْإ نطِ

ْإ نطِئ
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دطُضَنًَؿإ

دطُضَنًَـ

ئاضاّ ططتٔ

ئاضاّ طط
غىيَٓس خىاض (خؤض)

غىيَٓس خىاضزٕ

ب ـ يا يُ ناوطِ يًَهسضاوّ تآ ثُضِ ,بُ فطِيَساِْ ثًتُ ثاؾططَنُ ,وَ زاْاِْ
ثًؿتُ ثاؾططّ (َض) ,ثًَو زآ.
ناوطِ يًَهسضاو

ضَِطُنُّ

ئاوَيَٓاوّ بهُضّ يًَهسضاو

ثآ َ خػنت

ثآ َ ر

ثآ َ خُض

شٕ ًَٖٓإ

شٕ ًَٖٔ

شٕ ًَُٖٓض

يُْاوبطزٕ

يُْاو بـ

ُٖأل واغني

ُٖأل واؽ

يُْاوبُض
ُٖأل واغُض

بةكازييَهانى ئاوةلَهاوى بكةز
ئاوَيَٓاوّ بهُضّ غازَ يا يًَهسضاو:
1ـ ئُيىآ وَى (ئاوَيَٓاو) بُناضبًَٗٓطآ ,وَغكِ ْاوآ يا ضِاْاويَهِ ثَِ بهطآ,
وَى:
(ثًاوّ زَغت بطِ) (تؤّ ضِؤشووطط)
 2ـ ئُيىآ وَىْ( :او) بُناضبًَٗٓطآ ,وَ ئُو وَظيكاُّْ ثآ ئُغجًَطضآ ,نُ بُْاو
ئُغجًَط ـ ضئَ ,وَى:
ْىوغتىوَنُ ُٖأل َُغًَُٓ .
غُضتاؾُنإ يُنىئَ؟
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3ـ ثًتُ ثآ ْاغًـ وَضئُططآ ,وَى:
ضِؤشووطط (ضِؤشووططآ ,ضِؤشووططيَو ,ضِؤشووططَنُ)
4ـ ئاَطاظّ طُيًـ وَضئُططآ ,وَى:
غىيَٓس خؤض

(ئُّ غىيَٓس خؤضاُْ) (غىيَٓس خؤضَنإ)

2ـ ئاوةلَهاوى كساو:
ئُوَيُ نُ ناضيَهِ ئُنُويَتُ غُض ,وَى:
خىئَ يُ دُضطِ بطِ ـ بطِاوّ ئُتهآ .
يُّ ضِغتُيُزا :وؾُّ (بطِ ـ بطِاو) ئاوَيَٓاوّ نطاو ,نىْهُ دطُ يُوَّ نُ
وَغكِ ْاوّ (دُضط) ئُنا ,ناضيَهًؿِ نُوتؤتُ غُض وَ ئاوَيَٓاوّ نطاويـ يُ
نىضزّ زا ,زوو بابُتُوَ:
0ـ ئاوةلَهاوى كساوى ضادة
ئُو ئاوَيَٓاوَ نطاوَيُ نُ يُ ناوطِ غازَ ,وَضئُطةآ ,وَى:
(نًَؿطاو) نُ يُ ناوطِ (نًَؿإ) وَضطةاوَ.
وَ ئُّ ئاوَيَٓاوَ ,ئُتىاْطآ يُ ناوطُ تآ ثُضَِنإ ـ دطُ يُ ناوطِ واوّ بُ

فطِيَساِْ ثًتُ ثاؾططَنإ و زاْاِْ ثًتُ ثاؾططّ (ضاو)( )1يُدآ يإ ,زضوغت
بهطآ ,وَى:
 -1يُ ُْٖسآ ؾًَىَزا (ياو) و (ياط) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَىْ :ىوؽ (ْىوغًاو) (ْىوغًاط).
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ضَِطُنُّ

ئاوَيَٓاوّ نطاوّ غازَ

تُناْسٕ

تُنإ (تُنًَٔ)

تُنًَٔ  +ضاو = تُنًَٓطاو

بُخؿني

بُخـ

بُخـ  +ضاو = بُخؿطاو

نىؾنت

نىش  +ضاو = نىشضاو

نىف (نىش)

2ـ ئاوةلَهاوى كساوى ليَكدزاو
ئُو ئاوَيَٓاوَ نطاوَيُ نُ يُ ناوطِ يًَهسضاو ,وَضئُطةآ ,وَى:
(دُضط بطِ ـ ضِاو) نُ يُ ناوطِ (دُضط بطِئ) وَضطةاوَ.
وَ بؤ زضوغت نطزِْ ئُّ ئاوَيَٓاوَ نطاوَ يًَهسضاواُْ ,ناوطِ يًَهسضاو ئًَُٖٓطآ
و ثًتُ ثاؾطط ,نُّ َ فطِآ ئُزضآ يُدآ ّ ثًتُ ثاؾططّ (ضِاو)زا بٓطآ ,وَى:
ناوطِ تآ ثُضِّ يًَهسضاو

ضَِطُنُّ

ضِانًَؿإ

ضِانًَـ

ضِانًَـ  +ضِاو = ضِانًَؿطاو

خىئَ ضِؾنت

خىئَ ضِيَص

خىئَ  +ضاو = خىيَٓطشيَٓطاو

ُٖأل نُْسٕ

ُٖأل نُٕ

ئاوَيَٓاوّ نطاوّ يًَهسضاو

ُٖأل نُٕ  +ضاو = ُٖأل نُْطاو

بةكازييَهانى ئاوةلَهاوى كساوى ليَكدزاو
ئاوَيَٓاوّ نطاوّ غازَ يا يًَهسضاو:
1ـ ئُيىآ وَى( :ئاوَيَٓاو) بُناضبًَٗٓطآ ,وَغكِ ْاو يا ضِاْاوّ ثآ بهطآ ,وَى:
(نىضزّ خؤئ ضِشيَٓطاو) (تؤّ باوَضِ ثآ نطاو)
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2ـ ئُيىآ وَى (ْاو) بُناضبًَٗٓطآ ,وَ ئُو ئُضناُّْ ثآ بػجًَط ـ ضآ ,نُ بُ
(ْاو) ئُغجًَط ـ ضآ يُ ضِغتُزا ,وَى:
بُضَِ ضِاخطاوَنإ ُٖأل َُططَ .
ْىوغطاوَنُ باف ْاخىيَٓطيَتُوَ.
3ـ ثًتُ ثًَٓاغًـ وَضئُططآ ,وَى:
نىشضاو (نىشضاوآ ,نىشضاويَو ,نىشضاوَنُ)
4ـ ئاَطاظّ طُيًـ وَضئُططآ ,وَى:
ُٖأل واغطاو (ئُّ ُٖأل واغطاواُْ) (ُٖأل واغطاوَنإ)
5ـ ئاوةلَهاوى ضةندى ADJECTIVE OF QUANTITY

ئُو ئاوَيَٓاوَيُ نُ ًَكساضّ ْاوآ بُدؤضيَهِ َىعُيُٕ يا َىبُّٗ ثًؿإ ئُزا,

وَى:
ُْٖسآ َُْاّ يُ زيَبُضَنُزا ئُضِويَِٓ .
نىاض َطيؿهِ نطِّ .
يُّ ضِغتاُْزا وؾُّ (ُْٖسآ) بُدؤضيَهِ َىبُّٗ ْاوّ (َُْاّ) و وؾُّ (نىاض)
بُدؤضيَهِ َىوعُيُٕ ْاوّ (َطيؿو)ّ ثًؿإ زاوَ ,واتًَُ :كساضَناًْاِْ
زَضخػتىوَ.
وَ ئاوَيَٓاوّ نُْسيـ زوو دؤضَ:
0ـ ئاوةلَهاوى ضةندى موبًةم QUANTITATIVEINDFINTE
2ـ ئاوةلَهاوى ضةندى موعةيةى QUANTITATIVEINDFINTE
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ئاوةلَهاوى ضةندى موبًةم :ئُو ئاوَيَٓاوإُْ نُ بُدؤضيَهِ ْازياض (َىبُّٗ)
ًَكساضّ َىقىفُنُ ئُخُُْ ثًَـ ناو ,نُ ئَُإُْ:
1ـ (َُٖىو) :طؤظاضّ طُالويَص َُٖىو َاْطَِ زَضئُنىو .
2ـ (ُْٖسآ ,تؤظآ ,بطِآ ,نَُآ ثًَهآ ,نؤضِآ) ,وَى:
ُْٖسآ ضِؤٕ ,تؤظآ ئاو ,بطِآ زاض ,نَُآ نُوَض ,ثًَهآ ئاظ ,نؤضِآ خؤؾاو.
3ـ (ًٖض)ًٖ :ض َُْاَآ ُٖأل َُنًَؿُ .
4ـ (طُ َ) :طُ َ داض ئََُُإ بًػتىوَ.
5ـ (طؿت) :طؿت َُضَِنامن فطؤؾت .
6ـ (ُٖض)ُٖ :ض ًًًَُتآ تآ بهؤؾآ ئُطاتُ ئاَاْر .
7ـ (ُْ) َٔ ُْ :ئُنِ ُْتؤف بهؤ.
8ـ (ظؤض ,فطَ) ,وَى:
ووتِٓ ظؤض (ظؤض ووتٔ)
زؤّ فطَ

(فطَ زؤ)

9ـ (نُّ) ,وَى:
ثاضَّ نُّ

(نُّ ثاضَ)

ئاوةلَهاوى ضةندى موعةيةى :ئُو ئاوَيَٓاوَيُ ,نُ َُوغىفُنُّ بُ شَاضَ
تُعني ئُنا ,وَ ئاوَيَٓاوّ نُْسّ َىعُيُٕ ,نىاض بابُتُ:
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0ـ ذمازةى زِيصةيى
ئُو شَاضَيُيُ ,نُ نُضتِ تًا ًًُْ ,وَى( :يُىُٖ ,ؾت ,ثُدما ,زوو),
وَُٖضنِ شَاضَّ ضِيؿُيِ ُٖيُ:
1ـ ثًَـ َُوغىفُنُّ ئُنُوآ ,وَى:
زويَٓآ نٌ ناوضِّ يُ الزآ نطِّ( .نٌ ناوضِ)
2ـ ثًتُ ثآ ْاؽ وَضْاططآُٖ ,تا َُوغىفُنُّ يُ ضِغتُزا ,فطِآ ُْزضآ ,واتُ:
ْابًَصضآ (نىاضَنُ غًَىَنُّ خىاضز) وَ ئُبًَصضآ (نىاضَنُّ خىاضز)
3ـ شَاضَّ ضِيؿُيِ ًَُٖؿُ وَغكِ ْاويَهِ تاى ئُنا ,وَى:
زَ ُْٖاض ,سُوت دُواأل ,بًػت ًًَٖهُ .
4ـ شَاضَّ ضِيؿُيِ زوو بابُتُ:
1ـ شَاضَّ غازَ :ئًَُـ زوو بُؾُ:
أ ـ بُؾًَهًإ يُ (َ)1وَ زَغت ثآ ئُنا ُٖتا ( ,)9وَى (يُى ,زوو ,غآ,
نىاض ,ثًَٓر ,ؾُف ,سُوتُٖ ,ؾتْ ,ؤ)
ب ـ بُؾًَهًؿًإ غُض ططئَ (عكسَ) ,وَى:
(زَ ,بًػت ,غِ ,نٌ ,ثُدما ,ؾُغت ,سُفتاُٖ ,ؾتاُْ ,وَز ,غُزُٖ ,ظاض)
2ـ شَاضَّ يًَهسضاو :ئًَُـ زوو بُؾُ:
أ ـ شَاضَّ ئاويَتُيِ :ئُوإُْ نُ يُ زوو ضِيؿُّ تًَهُآلوَ بُيُنو ثًَو
ٖاتىوٕ ,نُ يُ (َ)11وَ ,زَغت ثآ ئُنا ُٖتا ( ,)19ياْطعَ ,زواْطعَ,
غًاْعَ ,نىاضزَ ,ثاْطع ,ؾاْطعَ ,سُظسَُٖ ,شزَْ ,ؤزظَ.
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ب ـ شَاضَّ ثآ بُغتِ :ئُواُْ نُ يُ زوو ضِيؿُ ثًَو زئَ ,وَ ئاَطاظّ (و)ّ
عُتف ئُخطيَتُ بُيًٓاُْوَ ,بؤ ئُوَّ نُ بُ يُنًاُْوَ ططآ بسا ,وَى:
بًػت و نىاضُٖ ,ؾتاو ثًَٓر ,نٌ و غآُٖ ,ؾتا و ُٖؾت .
2ـ ذمازةى تةزتيبى
ئُوإُْ نُ ضيَعّ شًََطاوَنإ تُعني ئُنُٕ ,وَ ئُتىاْطآ يُ شَاضَّ ضِيؿُيِ
زضوغت بهطآ:
أ ـ بُ ثًتُ ثاؾططّ (َّ) و (ََني) ئُطُض شَاضَ ضِيؿُيًُنُ نؤتايِ بُ ثًتُ
بآ زَْط ٖات بىو ,وَى:
شَاضَّ ضِيؿُيِ

شَاضَّ تُضتًبِ

سُوت

سُوتُّ ـ سُوتَُني

بًػت نىاض

بًػت و نىاضَّ ـ بًػت و نىاضََني

ئُيىآ (ُّٖ) و (َُٖني) يُبطّ (نىاضَّ) و (نىاضََني) بُناضبًَٗٓطآ ,وَ
بىوتطآ:
(نىاضُّٖ) و (نىاضَُٖني) يُبطّ (نىاضَّ) و (نىاضََني)
ب ـ بُ ثًتُ ثاؾططّ (يُّ) و (يَُني) ئُطُض نؤتايِ شَاضَ ضِيؿُيًُنُ بُ ثًتُ
بعوئَ ٖات بىو ,وَى:
شَاضَّ ضِيؿُيِ

شَاضَّ تُضتًبِ

ثُدما

ثُدمايُّ ـ ثُدمايَُني

ْؤ

ْؤيُّ ـ ْؤيَُني
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ئُؾًَطآ (ْؤُّٖ) و (ْؤَُٖني) ,واتُ :زضوغت ثًتُ ثاؾططّ (ُّٖ) و (َُٖني)
يُبطّ (يُّ) و (يَُني) بُناضبًَٗٓطآ.
وَ شَاضَّ تُضتًبِ يُ ضِغتُزا:
1ـ زضوغتُ ثًَـ َُوغىفُنُّ خبطآ بُبآ ٖؤ ,وَ زوا َُغىفُنُّ بُٖؤّ
(ّ) وَغكُوَ ,وَى:
(يُنَُني ضؤش)

(ضؤش يُنَُني)

2ـ ثًتُ ثآ ْاؽ وَضْاططآُٖ ,تا َُوغىفُنُّ فطِآ ُْزضآ ,واتُ:
(سُوتًَُُٓنُ َُْاّ ُٖأل بهًَؿُ) ُٖتا (َُْاّ) نُ َىغُفُنُ فطِآ ُْزضآ
ئُوغانُ ئُبًَصضآ:
سُوتًَُُٓنُ ُٖأل بهًَؿُ.
3ـ ئاوَيَٓاوّ تُضتًبِ ثاف خبطآ يا ثًَـَ ,ىغىفُنُّ ئُؾآ تاى بآ ,وَى:
(ُٖؾتَُني خاْىو) (خاْىوّ ُٖؾتَُني)

3ـ ذمازةى تةوشيعى
ئُو شَاضَيُيُ نُ شًََطاوَنُ ,وَى يُى زابُف ئُنا ,وَ بُزووباضَنطزُْوَ,
شَاضَّ ضِيؿُيِ ثًَو ئًَُٖٓطآ ,وَى:
طىيَعَنامن ثًَٓر ثًَٓر شَاضز .
يُّ ضِغتُيُزا ووؾُّ (ثًَٓر ثًَٓر) شَاضَّ تُوظيعًُ ,وَغكِ فطَاِْ (شَاضز)
ئُنا ,وَ شًََطاوَنُف نُ طىيَعَنُيُ وَى يُى زابُف ئُنا.
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4ـ ذمازةى كةضسى
ئُوإُْ نُ ووضزَّ َُوغىفُنُّ خؤيإ ثًؿإ ئُزَٕ ,وَى:
نىاضيُنِ خاْىوَنُّ فطؤؾت
يُّ ضِغتُيُزا وؾُّ (نىاضيُى) ئاوَيَٓاوّ نُغطيًُ ,وَغكِ ْاوّ (خاْىو)
ئُنا.
وَ شَاضَّ نُغطّ ثًَـ َىغىفُنُّ ئُنُوآ ,وَ بُ بؤُّْ ئاَطاظّ (ّ)
ثُيىَْسيُوَ ,وَغكِ َُوغىفُنُّ ئُنا ,وَى:
(ُٖؾت يُنِ طىْسَنُ) (ثًَٓر يُنِ ئاؾُنُ)
6ـ ئاوةلَهاوى ثسضيازى INTER ROGTIVE ADJECTIVE

ئُو ئاويَٓاوإُْ نُ ئُخطيَُٓ ثاأل ْاوَوَ ,بؤ ثطغًاض يُ نُغآ يا ؾتَِ ,وَى:
م َٓايًََهِ تُوَظٍَ يُ بُضاوضزا زَضئُنآ؟

يُّ ضِغتُيُزا وؾُّ (م) ئاوَيَٓاوّ ثطغًاضيًُ ,نىْهُ يُ ؾًَىَيُنِ
ثطغًاضزا ,غًكُّ (َٓاأل)ّ تُعني نطزوَ ,وَ ُٖضنِ ئاوَيَٓاوّ ثطغًاضيـ
ُٖيُ ,ئَُإُْ:
1ـ (نُٕ ,نُْس ,نُْط) ,وَى:
نُٕ نىضِآ؟ نُْس داضآ؟ نُْط ُْٖطاوآ؟
2ـ م =  , CIوَى:
م ناتآ باضإ بُ يًَعَُ ئُباضآ( .م ناتآ)
3ـ (نِ) ,وَى:
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غُبُتُّ نِ؟ ثًاوّ نِ ضِووْانِ نِ؟
4ـ (نؤٕ) ,وَى:
نؤٕ وآلتآ؟ وآلتًَهِ نؤٕ؟
5ـ (ناّ) ,وَى:
ناّ نؤغح؟ ناّ ؾًَىَّ دىإ؟ ناّ خاْى؟
يُّ ئاوَيَٓاواُْزا:
1ـ (نُٕ ,نُْس ,نُْط ,م ,نؤٕ ,ناّ) ثًَـ َُغىفُنُيإ ئُنُٕ ,وَ بُبآ
ٖؤ ,وَغكِ ئُو وؾُيُ ئُنُٕ نُ ئُخطيَتُ ثايَِ ,وَى:
نُْس نًا؟ م ؾاضَّ؟ ناّ دىتًاض؟ نؤٕ ثًاوآ؟
2ـ (نِ ,نؤٕ) زوا َُوغىفُنُيإ ئُنُوٕ ,بُآلّ بُٖؤّ ئاَطاظّ (ّ)
ثُيىَْسيُوَ ,وَغكِ ئُو وؾُيُ ئُنُٕ ,نُ ئُخطيَتُ ثايَِ ,وَى:
خؤضانِ نِ؟ ثًاوَتِ نِ؟ غًَىّ نؤٕ؟ ئُغجِ نؤٕ؟
3ـ ئاوَيَٓاوّ ثطغًاضّ دطُ يُوَّ نُ وَغكِ ْاوآ يا ضِاْاوَّ ئُنُٕ ,يُ
ضِغتُزا:
أ ـ (نُْس ,نِ ,نؤٕ ,ناّ) ئُبُٓ تُواونُضّ غُضبُخؤّ ناضّ بآ ًَٖع (َػٓس
ْاقل) ,وَى:
ئُّ ُْٖاضَ نُْسَ؟ (نُْس)
ئَُُ نِ بىو؟ (نِ)
ئًَىَ نؤْٔ؟ (نؤٕ)
دًًَُنُّ َٔ ناَُيُ؟ (ناَُ)
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ب ـ (نُْس ,ناّ) ئُبُٓ تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ ناضّ بآ ًَٖع (َػٓس ْاقل)
وَى:
نًًؤّ ئُو تطآيُ بُ نُْسَ (نُْس)
ثآ ْىوغُنُّ َٔ يُالّ ناَتاُْ (ناّ)
ثطغًاضّ 57
ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ خبىيَُٓضَوَ ,يُثاؾا ُٖضنِ ئاوَيَٓاويَهِ تًا ئُبًِٓ
غُضو ًًََِٖ بُشيَطا بهًَؿُ ,زوايًـ بُ ثًَِ بابُتُناًْإ ضِيَهًإ خبُ:
1ـ ُٖضَآ ظٍ بهطَ.
2ـ ئُّ نؤتطَ غجِ يُ.
3ـ َُٖىو ظَوّ يُنُّ نًَآل .
4ـ ثًاوّ نِ ئُيَِ نُويَُ َُضَِِِ .
5ـ زووداض نىوّ بؤ ُٖوضاَإ.

6ـ باضاّ يُ ئاضاّ طُوضَتطَ.

7ـ زوا نآلوّ بابطزوو َُنُوَ .

8ـ ؾُؾُّ زضَخت ببىيَطَ.

9ـ ئُنٔ بؤ م باخآ؟

10ـ ُْٖسآ تؤوّ يًَطَ زاْابىو.
ثطغًاضّ 58

أ ـ طُوضَ

ب ـ طُوضَتط ,طُوضَتطئ

زَتىف ئُّ ئاوَيَٓاواُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
غىوض ,باف ,طُف ,غُخت ,غاضز ,تُخت ,دىإ ,بُضظ
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ثطغًاضّ 59
أ ـ َُٖىو بايَٓسَنإ فطِئ

ب ـ بايَٓسَنإ َُٖىويإ فطِئ

زَ تؤف ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
1ـ ًٖض َُضَِّ غُضَُبطَِ .
2ـ ُْٖسآ نُو بهطَِ .
3ـ ناّ نُوات ئُوآ .

4ـ طؿت زضَختُنإ َُتُنًَُٓ.
5ـ َُٖىو ئُغتًَطَيُى بُ ؾُو ُٖأل زآ.
6ـ نُْس ًَٖالُْيُى ضِووخا.
ثطغًاضّ 60

أ ـ بُضخًَهِ دىإ ب ـ بُضخُ دىاُْنإ ,ئُّ بُضخُ دىاْاُْ
زَ تؤف ئُّ زَغتُواشاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
نًاّ غُخت ,بُضاظيَهِ غُضظٍَٓ ,ايًََهِ نُثُأل ,ئافطَتًَهِ زاوئَ ثاى,
َاْطايُنِ يُضُِْٖ ,اضيَهِ تطف ,ؾاضيَهِ خؤف.
ثطغًاضّ 61
ئُّ ئاوَيَٓاواُْ خبُضَ ئُّ بؤؾايًاُْوَ:
ٖاض ,مْ ,اظَْني ,نُٕ ,زضِ
* ...........دىاِْ ؾًُٖس وا يُشيَط قُبطا  نُْسدا بؤ ئُوإ ثُضزَّ زأل زضِا
* نؤضثُ ..........طىأل خىْهُّ بُٖاض  وَُْوؾُّ نًُُٕ ؾُوبؤّ الْعاض.
* ئاخؤ بُ ............ؾاخًَهُوَ طةغاوَ زيَِ َٔ
يا خؤ بُ م زاخًَهُوَ غىوتاوَ زيَِ َٔ
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* ضِيَىّ و َُضِٕ يُبُضزََِ بًَطاُْزا ,نُنِ:
وَى طىضطِ … .......و ؾًَطّ … ّ .......بُيِٓ خؤ بُخؤٕ!
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ضوازةم :ضاوط INFINITIVE

ناوط ئ ًَػهِ (قًغُ) فطَاُْ و تاّ و بؤّ ْاو ئُزا ,وَ تَُاؾاّ ظََاِْ تًا
ْانطآ ,وَى:
فطؤؾنت يُخىاغنت نانوَ .
يُّ ضِغتُيُزا وؾُّ (فطؤؾنت) ْاوَ ,نىْهُ بهُضَ يُ ضِغتُنُزا ,فطَاًْؿُ,
نىْهُ بُياِْ ناضآ ئُنا ,وَ ًْؿاُّْ ناوط يُ نىضزيسا:
1ـ وؾُنُ نؤتايِ بُ ثًتُ ثاؾططّ:
أ ـ (إ = ٖ )ANاتبآ ,وَى:
طالٕ ,نًَؿإ ,غىوتإ ,تُقإ
ب ـ (ئ = ٖ )ANاتبآ ,وَى:
وَضئ ,نطِئ ,فطِئ ,زاَايَني
ز ـ (تٔ = ٖ )TINاتبآ ,وَى:
ططتٔ ,نىؾنت ,خػنت ,نُؾنت
ز ـ (زٕ = ٖ )DINاتبآ ,وَى:
نُقاْسَٕ ,طزٕ ,خىوضاْسٕ ,شَاضزٕ
ه ـ (ووٕ = ٖ )UNاتبآ ,وَى:
بىوٕ ,نىوٕ ,ططووٕ ,زضووٕ
2ـ وؾُنُ تُغطيف ُْنطآ.
3ـ وؾُنُ ئُطُض ثًتُ ثاؾططّ (ٕ)ّ َ فطِآ زضا ,يُنػُض ببًَتُ فطَاِْ
ضِابىوضزووّ ؾٗىزّ يُ غًغُّ َىفطَزّ شائبا ,وَى:
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فطَإ

ناوط
خػنت

خػت (فُضٖاز نطانُّ خػت)

غطِئ

غطِّ (زاضا تُختُنُّ غطِّ)
جؤزةكانى ضاوطKINDS OF INFINITIVE

ناوط بُ ثآ ّ ظؤضو نَُِ وؾُناِْ زوو بابُتُ:
1ـ ناوطِ غازَ :ئُو ناوطُيُ نُ ضِيؿُيُنِ ُٖيُ و نؤتايِ بُ يُنآ يُّ ثًتُ
ثاؾططاُْ زآ (إ ,ئ ,تٔ ,زٕ ,ووٕ) ,وَى:
نًَآلٕ ,ثصَنيْ ,ىوغنت ,بطزٕ ,دىوٕ
2ـ ناوطِ يًَهسضاو :ئُو ناوطُيُ نُ يُ ضِيؿُيُى ثوّ ُٖيُ ,وَى:
غُضبطِئ ,ضآ ثآ ططتٔ ,زاططتٔ ,يُزايو بىوٕ
وَ ناوطِ يًَهسضاو يُ ظَاِْ ئًَُُزا ,ئُيىآ:
1ـ يُ ْاويَو و ناوطًَهِ غازَ ثًَو بآ ,وَى:
ياضّ نطزٕ ,شٕ ًَٖٓإ ,نةؤى ْىوغني
2ـ يُ ئاوَيَٓاويَو و ناوطًَهِ غازَ ثًَو بآ ,وَى:
ناى نطزٕ ,غىوضبىوٕ ,خًَطا ضِؤيؿنت
3ـ يُ ئاوَيَهاضيَو و ناوطًَهِ غازَ ثًَو بآ ,وَى:
وَضطُضِإ ,ثآ نُْنيُٖ ,أل ثُضِئ
 4ـ يُ ئاَطاظيَهِ ثُيىَْسّ غازَ يا يًَهسضاو ,وَ ناوطًَهِ غازَ ,ثًَو بآ,
وَى:
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يُبُضنطزٕ ,يُْاوبطزٕ َ ,زإ
5ـ يُ ْاويَو و ئاَطاظيَهِ ثُيىَْسّ و ناوطًَهِ غازَ ,ثًَو بآ ,وَى:
زَغت َ زإ ,ضآ ثآ ططتٔ ,ناو َ ثؤؾني
6ـ يُ ئاَطاظيَهِ ثُيىَْسّ و ْاويَو و ناوطآ ثًَو بآ ,وَى:
يُزايو بىوٕ ,يُثآ نطزٕ ,يُ ئُغح زابُظئ
7ـ يُ ْاوآ يا ئاوَيَٓاوآ يا ئاَطاظيَهِ ثُيىَْسّ و ناوطًَهِ غازَ و ئاوَيَهاضّ
ثًَو بآ ,وَى:
تُْط ثآ ُٖأل نٓني ,ثآ َ ُٖأل بطِئ ,ناو َ زاططتٔ

ضاوطى تيَهةثةزِ ـ ضاوطى تيَجة ِز
ناوطُ بُو ثآ يُّ نُ غُضناوَّ فطَاُْ ,ئُنطآ بُزوو بابُتُوَ:
0ـ ضاوطى تيَهةثةزِ :ئُو ناوطُيُ نُ فطَاِْ تًَُٓثُضِّ َ زضوغت ئُنطآ,
وَى:
ناوط

فطَإ

ضِشإ

ضِشا

(زؤيُنُ ضِشا)

خؿإ

خؿا

(َاضَنُ خؿا)

2ـ ضاوطى تيَجةزِ :ئُو ناوطُيُ ,نُ فطَاِْ تًَجُضِّ َ زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ناوط
ضِغنت

فطَإ
ضِغت
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زاثؤؾِ

زاثؤؾني

(طُمنُنُّ زاثؤؾِ)

طؤزِيهى ضاوطى تيَهةثةزِ بؤ تيَجة ِز
1ـ ئُطُض ناوطُ تًَُٓثُضَِنُ ,نؤتايِ بُ ثًتُ ثاؾططّ (إ =ٖ )ANات بىو,
وَى( :خؿإ ,ضِشإ) بُ ثًتُ ثاؾططّ (زٕ =  )DINئُبَِ بُ تًَجُضِ ,وَى:
ناوطِ تآ ُْثُضِ
ؾًَُقإ

ناوطِ تآ ثُضِ
ؾًَُقإ  +زٕ = ؾًَُقاْسٕ

غىوتإ

غىوتاْسٕ

ثًؿإ

ثًؿاْسٕ

2ـ ئُطُض ناوطِ تًَُٓثُضَِنُ ,نؤتايِ بُ ثًتُ ثاؾططّ (ئ = ٖ )YNات بىو,
ئُوا بُّ زوو ضِيَطايُ ئُنطآ بُ تًَجُضِ.
ناوطِ تآ ُْثُضِ
يايِ

ئُيكِ

وَضئ

وَضإ

ناوطِ تآ ثُضِ
وَضإ  +زٕ = وَضاْسٕ

تُثني

تُثإ

تُثإ  +زٕ = تُثاْسٕ

تُقني

تُقإ

تُقإ  +زٕ = تُقاْسٕ

ب ـ بُ فطِيَساِْ ثًتُ ثاؾططّ (ئ) يُ ناوطُنُ ,وَ يهاْسِْ ثًتُ ثاؾططّ
(اْسٕ) بُ زوايُنُيُوَ ,وَى:
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وَضئ (وَض)

وَض  +اْسٕ = وَضاْسٕ

تُثني (تُخ)

تُخ  +اْسٕ = تُثاْسٕ

تُقني (تُم)

تُم  +اْسٕ  +تُقاْسٕ

3ـ ئُطُض ناوطُ تًَُٓثُضَِنُ ,نؤتايِ بُ ثًتُ ثاؾططّ (زٕ ,تٔ ,ووت) ٖات
بىو ,يُبُض ئُوَّ نُ بٓؤؾايُنِ ضِيَو ًًُْ بؤ ئُوَّ ثًَِ بهطآ بُ (تًَجُضِ),
تًُْا ئُوَْسَ ئُخُيُٓ ثًَـ ناو نُ ئُطُض طىيَعاُْوَ يُ تًَُٓثُضَِوَ بؤ تًَجُضِ
نؤتايًإ بُ ثًتُ ثاؾططّ (اْسٕ) زآ ,وَى:
ناوطِ تآ ُْثُضِ

ناوطِ تآ ثُضِ

خُوتٔ (خُو)

خُواْسٕ

طُيؿنت (طُيـ)

طُياْسٕ

َطزٕ (َط)

َطاْسٕ

ئةزكى ضاوط ضيية لة زِضتةدا؟
ناوط يُضِغتُزا ,غازَ بآ يا يًَهسضاو:
1ـ ئُبًَتُ (بهُض) ,وَى( :نةؤى ْىوغني ٖىُْضَ).
2ـ ئُبًَتُ:ـ
أ ـ تُواونُضّ غُضبُخؤّ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
باضإ باضيِٓ يُ ٖاويٓا نُّ زيىَ( .باضإ باضئ)
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ب ـ تُواونُضّ غُضبُخؤّ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
ئَُُ زاًْؿتُٓ ( .زاًْؿنت)
3ـ ئُبًَتُ:ـ
أ ـ تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ فطَاِْ بًَُٖع ,وَى:
ئُنِ بؤ غُضزاِْ باونِ( .غُضزإ)
ب ـ تُواونُضّ ياضيسَزضاوّ فطَاِْ بآ ًَٖع ,وَى:
ضِؤٕ بُ نًَؿاُْ ( .بُنًَؿإ)
4ـ ئُبًَتُ تُواونُضّ ْاو (َىظافى ئًًُيِٗ) ,وَى:
ناضطُّ نٓني بُغىوزَ( .نٓني)

غُضباضّ ناوط:

ضةزبازى ضاوط ضيية؟

1ـ ئُيىآ (ْاو) بآ ,وَى:
ٖاتِٓ باضاّ ,ضؤيؿتِٓ ُْغطئ ,ثًَـ نُوتِٓ ًْؿتُإ.
2ـ ئُيىآ (ضِاْاو) بآ ,وَى:
ْىوغًُٓنُّ تؤ ,خُوتُٓنُّ َٔ ,ضِاوَغتاُْنُّ ئًَىَ.
3ـ ئُيىآ (ئاوَيَهاض) بآ ,وَى:
باضإ باضيِٓ ثاض ,خُوتِٓ ًَْىَضِوإُٖ ,يَػاِْ بُياًْإ .
ُٖضوَٖا (ناوط) وَى (ْاو):
1ـ ثًتُ ثآ ْاغِ ؾىْاؽ وَ ُْؾىْاؽ وَضئُططآ ,وَى:
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ْىوغني (ْىوغًٓآْ ,ىوغًًَٓوْ ,ىوغًُٓنُ)
2ـ ئاَطاظّ طُيًـ وَضئُططآ ,وَى:
ُٖأل ثُضِئ (ُٖأل ثُضِيُٓنإ ,ئُّ ُٖأل ثُضِيٓاُْ)
3ـ ثًتُ ثاؾططّ (َوَ) وَضئُططآ ,وَى:
ضِؤيؿنت (ضِؤيؿتُٓوَ) ,نطزٕ (نطزُْوَ)

زِةطى فسماى ـ ضى ية؟ROOTS OF VERB

ئُو ثًتُ يا ثًتاُْ نُ يُناوطًَهِ غازَ يا يًَهسضاو ئًًَََُٓتُوَ ,يُزوا ئُوَّ

نُ ثًتُ ثاؾططّ (إ ,ئ ,تٔ ,زٕ ,ووٕ)ّ َ ئُنطتًَٓطآ ثًَِ ئُبًَصضآ (ضَِطِ
فطَإ) ,وَى:
ضَِطِ فطَإ

ناوط
ثًَىإ

ثًَى

وَضِئ

وَضِ

طُغنت
َطزٕ

طُؽ (طُظ)
َط
بـ

بىوٕ

ئُوا يًَطَزا بُزووض و زضيَصّ ضَِطِ ُْٖسآ ناوط ئُخُيُٓ ثًَـ ناو:
1ـ ضَِطِ ئُو ناوطاُّْ نُ نىتايًإ بُ ثًتُ ثاؾططّ (إ) زَّ:
أـ

ب ـ ناوطِ تآ ُْثُضِ

ناوطِ تآ ثُضِ
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ناوط

ضَِطُنُّ

ناوط

ضَِطُنُّ

نًَآلٕ

نًَأل

ضِووؾإ

ضِووف

طًَطإ

طًَط

خىوغإ

خىوؽ

ؾًَآلٕ

ؾًَأل

ئايَؤظإ

ئايَؤظ

نًَؿإ

نًَـ

طُضِإ

طُضِ

2ـ ضَِطِ ئُوناوطاُّْ نُ نؤتايًإ بُ ثًتُ ثاؾططّ (ئ) زآ:
ب ـ ناوطِ تآ ُْثُضِ

اـ ناوطِ تآ ثُضِ
ناوط

ضَِطُنُّ

ناوط

ضَِطُنُّ

زاثؤؾني

زاثؤف

ثصَني

ثصّ

تاؾني

تاف

فطِئ

فطِ

ُٖيًَىوؾني

ُٖيًَىوف

تُثني

تُخ

ْىوغني

ْىوؽ

نُقني

نُم

3ـ ضَِطِ ئُو ناوطاُّْ نُ نؤتايًإ بُ ثًتُ ثاؾططّ (زٕ) زآ:
أـ

ناوطِ تآ ثُضِ

ناوط

ب ـ ناوطِ تآ ُْثُضِ

ضَِطُنُّ

ناوط

ضَِطُنُّ

شَاضزٕ

شَاض (شًََط)

َطزٕ

َط

بىاضزٕ

بىاض (بىيَط)

بُظاْسٕ

بُظإ (بُظئَ)

نُقاْسٕ

نُقإ (نُقًَٔ)

4ـ ضَِطِ ئُو ناوطاُّْ نُ نؤتايًإ بُ ثًتُ ثاؾططّ (تٔ) زآ:
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ب ـ ناوطِ تآ ُْثُضِ

اـ ناوطِ تآ ثُضِ

ضَِطُنُّ

ناوط

ضَِطُنُّ

ناوط

ططتٔ

طط

خُوتٔ

خُو

فطؤؾنت

فطؤف

نُوتٔ

نُو

بًػنت

بًؼ

ضِؤيؿنت

نطؤؾنت

نطؤف

طُيًؿنت

ضِؤيـ (ضِؤ)
طُيًـ(طُ)

5ـ ضَِطِ ئُو ناوطاُّْ نُ نؤتايًإ بُ ثًتُ ثاؾططّ (ووٕ) زآ:
ناوط

ضَِطُنُّ

نىوٕ

نـ

بىوٕ

بـ

وَ ئُواُّْ نُ يُّ بٓىاؾاُْ (قاعًساُْ) ال ئُزَٕ ,ثو يُو ثًتُ ثاؾططاُّْ نُ
َ يإ زووائ (إ ,ئ ,تٔ ,زٕ ,ووٕ)يإ َ فطِآ ئُزضآ,ثًَىيػتًإ بُ
يًَهؤيًَُٓوَيُنِ فطَ و ؾاضَظايًُنِ باف ُٖيُ يُ فًؤيؤدِ ظَاِْ نىضزّ و
ئُو ظَاْاُّْ نُ يُطُأل ظَاِْ نىضزّ زاٖ ,اوضَِطٔ ,بُآلّ يُطُأل ئَُُؾا ئُوا
يُ ُْٖسآ يُو ناوطاُْ ئُزويَني نُ يُ بٓىاؾُ الئُزَبٔ:
ناوطِ تآ ثُضِ

ضَِطُنُّ

ناوطِ تآ ُْثُضِ

ضَِطُنُّ

نُؾنت

(نُف) (نُش)

ضِؤيؿنت

ضِؤيؿت (ضِؤ)

ططووٕ

ططوو

ْىوغنت

ْىوؽ (ْىو)

خىاغنت

خىاؽ (خىاظ)

ضِؾنت

ضِف (ضِيَص)

ضِغنت

ضِؽ (ضِيَؼ)
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خػنت

خؼ (خـ ,خُ ,خا)

نطزٕ

نط (نُ ,نا)

خىاضزٕ

خىاض (خؤ ,خىا)

ثيتة ثاشطسى زِةطى فسماى
ضَِطِ فطَإ غازَ بآ يا يًَهسضاو ئُّ ثًتُ ثاؾططاُْ ,وَضئُططآ:
1ـ ثًتُ ثاؾططّ (إ ,ئ ,تٔ ,زٕ ,ووٕ) ,ضَِطُنُّ ثآ ئُبآ بُ ناوط ,وَى:
ناوط

ضَِطِ فطَإ
ثًَى

ثًَى  +إ = ثًَىإ

ُٖأل واؽ

ُٖأل واؽ  +ئ = ُٖأل واغني

طُؽ (طُظ)

طُظ  +تٔ = طُظتٔ

بىيَط ( بىاض)

بىاض  +زٕ = بىاضزٕ

نـ

نـ  +ووٕ = نىوٕ

2ـ ثًتُ ثاؾططّ (َ) ثًَِ ئُبآ بُ (ْاو) ,وَى:
وَضِ

وَضَِوَضِ

وَضَِ

3ـ ثًتُ ثاؾططّ (َى) ,وَى:
ضِوو

ضِووَى

4ـ ثًتُ ثاؾططّ (ؤى) ,ثًَِ ئُبآ بُ (ْاو) ,وَى:
خـ

خؿؤى

5ـ ثًتُ ثاؾططّ (ؤنُ) ,ثًَِ ئُبآ بُ (ْاو) ,وَى:
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فطِؤنُ

6ـ ثًتُ ثاؾططّ (نُ) ثًَِ ئُبآ بُ (ْاو) ,وَى:
ؾُيهُ

ؾٍُ

7ـ ثًتُ ثاؾططّ (طُ) ثًَِ ئُبآ بُ (ْاو) بؤ دًَطا ,وَى:
فطِطُ

فطِ

8ـ ثًتُ ثاؾططّ (ياض) ثًَِ ئُبآ بُ (ْاو) يا (ئاوَيَٓاو) ,وَى:
فطؤؾًاض

فطؤف

9ـ ثًتُ ثاؾططّ (ْسَْ ,طُ) ثًَِ ئُبآ بُ (ئاوَيَٓاو) ,وَى:
بطِ

بطِْطُ

بطِْسَ

10ـ ثًتُ ثاؾططّ (ٕ =  )INثًَِ ئُبآ بُ (ئاوَيَٓاو) ,وَى:
ْىوظ

ْىوظٕ

11ـ ثًتُ ثاؾططّ (اض) ثًَِ ئُبآ بُ ْاو ,وَى:
ووت

ووتاض

12ـ ثًتُ ثاؾططّ (ا) ثًَِ ئُبآ بُ ْاوّ بهُض ,وَى:
ظإ

ظاْا

13ـ ثًتُ ثاؾططّ (اُْ) ثًَِ ئُبآ بُْاو ,وَى:
يُضظ

يُضظاُْ

14ـ ثًتُ ثاؾططّ (ََُِْ) ثًَِ ئُبآ بُ ْاو ,وَى:
غىوت

غىوتَُُِْ
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15ـ ثًتُ ثاؾططّ (ضِا) ضَِطِ فطَاِْ ضِابىوضزووّ تآ ثُضِّ (َُعًىّ)ّ ثآ
ئُبآ بُ َُدٗىٍ ,وَى:
نًَأل

نًًََطا

16ـ ثًتُ ثاؾططّ (ضِاو) ضَِطِ فطَاِْ ضِابىوضّ تآ ثُضِّ ثآ ئُنطآ بُ ْاوّ
نطاو (اغِ املكعًى) ,وَى:
زاثؤف ,زاثؤف  +ضاو = زاثؤضؾطاو
17ـ ثًتُ ثاؾططّ (ضِآ) ضَِطِ فطَاِْ (مضارع)ّ ئًدباضّ و ئًًعاَِ تآ ثُضِّ
َُعًىَِ ثآ ئُنطآ بُ َُدٗىٍ ,وَى:
خىئَ

ئُ  +خىئَ  +ضآ = ئُخىيَٓطآ

بـ  +خىئَ  +ضآ = خبىيَٓطآ
18ـ ثًتُ ثاؾططّ (َض) ثًَِ ئُبآ بُ ْاوّ بهُض ,وَى:
بُخـ

بُخـ َ +ض = بُخؿُض

19ـ ثًتُ ثاؾططّ (اْسٕ) ضَِطِ تآ ُْثُضِّ ثآ ئُبآ بُ تآ ثُضِ ,وَى:
وَض

وَض  +اْسٕ = وَضاْسٕ
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ثيَهجةم  :فسماى VERB

فطَإ ئُو وؾُيُيُ نُ خُبُضّ ثآ يُ ناضّ نُغًَو يا ؾتآ ئُزضآ يُ تافًَها,
وَى:
ْاظَْني ْىوغت .
يُّ ضِغتُيُزا ,وؾُّ (ْىوغت) فطَاُْ ,نىْهُ خُبُضّ ناضيَهِ ثآ يُ
(ْاظَْني) زضاوَ ,يُ زََِ ضِابىوضزووزا ,فطَاًْـ بُ ثًَِ (تًَجُضِ) و (تًَُٓثُضِ)ّ
زوو بابُتُ:
0ـ فسمانى تيَجةزِ :ئُو فطَاُْيُ نُ ئُغُضَنُّ يُ (بهُض ـ َٓسايًَُ)َوَ ,دىآ
ئُبًَتُوَ بؤ نُغآ يا ؾتًَهِ تط ,وَى:
زاضا َُْاَُنُّ ْاؾت .
يُّ ضِغتُيُزا :ئُغُضّ ْاؾتُٓنُ يُ زاضاوَ دىآ بؤتُوَ بؤ َُْاَُنُ.
2ـ فسمانى تيَهةثةزِ :ئُو فطَاُْيُ نُ ئُغُضَنُّ يُ (بهُض ـ َٓسايًَُ)َوَ,
دىآ ْابًَتُوَ بؤ نُغآ يا ؾتًَهِ تط ,وَى:
غىاضَنُ طال .
يُّ ضِغتُيُزا ئُغطّ طالُْنُ يُ غىاضَنُ دىآ ُْبؤتُوَ بؤ نُغآ يا ؾتًَهِ
تط.
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فسمانى ضادة ـ فسمانى ليَكدزاو
فطَاِْ (تًَجُضِ) بآ يا (تًَُٓثُضِ) بُ ثًَِ ظؤض و نَُِ ئُو وؾاُّْ نُ يًَِ ثًَو
ٖاتىوَ ,ئُنطئَ بُ زوو دؤضَوَ:
0ـ فسمانى ضادة

ئُو فطَاُْيُ نُ تًُْا ضِيؿُيُنِ ُٖيُ

:SIMPLE VERB

(واتُ :يُ واشَيُى ثًَو ٖاتىوَ) ,وَى:
نُوت ,خػت ,ؾًَىَ ,ططت ,خىوغا
2ـ فسمانى ليَكدزاو

:COMPOUND VERB

ئُو فطَاُْيُ نُ زوو ضِيؿُ يإ

ثوّ ُٖيُ( ,واتُ :يُزوو واشَ يا ثو ثًَو ٖاتىوَ) ,وَى:
ُٖأل ئُفطِآ ,يُزايو بىو ,زاًْؿت ,ثآ ئُنُْآ.
فطَاِْ يًَهسضاو :
أ ـ ئُيىآ يُ ْاويَو ,وَ يا يُ ْاويَو و ئاَطاظيَهِ ثآ بُغت و فطَاِْ غازَ ثًَو

ٖاتبآ ( ,)1وَى:

ياضّ نطز ,يُزايو بىوْ ,ىيَصّ نطز ,يُغُضّ نطز.
ب ـ ئُيىآ يُ فطَاًَْهِ غازَ و يُنَِ يُّ ئاوَيَهاضاُْ ثًَو ٖاتبآ:
1ـ (ُٖأل)ُٖ :أل نُوتُٖ ,أل بىوُٖ ,أل ًْؿت
2ـ (زا) :زابىو ,زانىو ,زاططت
3ـ (ضِا) :ضِائُوَغتآ ,ضِائُبىيَطآ ,ضِاخػت
4ـ (ضِؤ) :ضِؤنطز ,ضِؤنىو ,ضِؤبىو
 -1ناوطِ يًَهسضاو يُنِ ثًَو ٖاتبآ ,فطَاِْ يًَهسضاوٍ يُوَ ثًَو زآ.
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5ـ (ثًَـ) :ثًَـ نُوت ,ثًَـ خػت
6ـ (بُض) :بُضططت ,بُضنُوت ,بُضبىو
7ـ (غُض) :غُضنُوت ,غُضخػت ,غُضبطِّ
8ـ (ضِآ) :ضِآ نُوت ,ضِآ خػت
9ـ (ثاف ,زوا) :ثاف نُوت ,زوانُوت
10ـ (شيَط ,بٔ) :شيَط نُوت ,بٔ نُوت
11ـ (زَض) :زَضثُضِّ ,زَضئُنآ ,زَضبىو
12ـ (ال) :النؤ ,البُ
ز ـ ئُيىآ يُ ئاَطاظّ ثُيىَْسّ و فطَاًَْهِ غازَ ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
1ـ (ثآ) :نُ يُ بطّ (بُ) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ثًَِ ووت (واتُ :بُ زاضاّ ووت)
2ـ (تآ) :نُ يُ بطّ (يُ) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
تًَِ ططت (واتُ :بُضزَنُّ يُ زاضا ططت)
3ـ ( َ) :نُ يُ بطّ (يُ) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
خؤّ َ ئاؾهطانطز (واتُ :خؤّ يُ زاضا ئاؾهطا نطز)
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فسمانى مةعموم ـ فسمانى مةجًول
0ـ فسمانى مةعموم  :THE ACTIVE VOICEئُو فطَاْاُْيُ نُ (بهُض ـ
َػٓسايًَُ)نُّ يُ ضِغتُزا ,زَضئُنُوآ ,وَى:
باخُواُْنُ طىأل ئُضِويَٓآ .
يُّ ضِغتُيُزا :فطَاِْ (ئُضِويَٓآ) فطَاًَْهِ َُعًىَُ ,نىْهُ (َػٓسايًَُ)نُّ
نُ باخُواُْنُيُ ,زياضَ.
2ـ فسمانى مةجًول

:THE PASSIVE VOICE

ئُو فطَاُْيُ نُ

(َػٓسايًُ)نُّ يُ ضِغتُزا ,زَضْانُوآ ,تُواونُض (َكعىٍ)َنُّ دًَِ
َػٓسايًُنُّ ئُططآ ,وَى:
طىأل ئُضِويَٓطآ .
يُّ ضِغتُيُزا :فطَاِْ (ئُضِويَٓآ) َُدٗىيُ ,نىْهُ َػٓسايًُ خؤّ زياض ًًُْ,
بُآلّ تُواونُضّ فطَاُْنُ ,نُ (طىأل)َنُيُ ,يُ زوا ئُوَّ نُ ؾًَىَّ
فطَاُْنُّ بؤ طؤضِ ـ ضِاوَ ,بؤتُ َػٓسيًُ.
ضِغتُّ َُعًىّ نىٕ ئُنطآ بُ َُدٗىٍ
ئُطُض ويػطا ضِغتُّ َعًىّ بهطآ بُ َُدٗىٍ ,ئُؾآ:
1ـ بهُضّ ضِغتُّ َُعًىَُنُ فطِآ بسضآ .
2ـ تُواونُضَ (َكعىٍ)ّ فطَاُْ َُعًىَُنُ خبطيَتُ دًَِ بهُضَ
زَضٖاويَصضاوَنُ.
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3ـ ؾًَىَّ فطَاُْنُّ بؤ بطؤضِ ـ ضِآ ,فطَاِْ ضِابىوضزوو بُ ثًتُ ثاؾططّ (ضا),
وَ َىظاضيعِ ئُخباضّ و ئًًعاَِ بُ ثًتُ ثاؾططّ (ضآ) ئُنطآ بُ َُدٗىٍ,
وَى:
(ب)

(أ)
زاضا طُمنُنُّ ثًَىا

طُمنُنُ ثًَىضا (ضا)

ثطؾٓط طؤؾت ئُدٓآ

طؤؾت ئُدٓطآ (ضآ)

ئُطُض غُضْر بسَيُٓ ضِغتُناِْ (أ) و ضِغتُناِْ (ب) ئُبًٓني:
1ـ يُ ضِغتُناِْ ( أ )زاَ ,ػٓسايًُناًْإ نُ (زاضا) و (ثطؾٓط)َ ,زياضٕ.
2ـ بُآلّ يُ ضِغتُناِْ (ب)زا( ,زاضا) و (ثطؾٓط) زَضٖاويَصضاوٕ ,وَ وؾُّ
(طُمنُنُ) و (طؤؾت)يإ خطاوُْدآ.
3ـ فطَاِْ (ثًَىا) و (ئُدٓآ) ضِغتُناِْ (أ) ,يُ ضِغتُناِْ (ب)زإ بىوَ بُ
(ثًَىضا) و (ئُدٓطآ) ,فطَاِْ (ثًَىضا) بُ ثًتُ ثاؾططّ (ضا) ,وَ فطَاِْ
(ئُدٓطآ) بُ ثًتُ ثاؾططّ (ضآ).
ضةزبازى فسماى ضيية؟
غُضباضّ فطَإ:
1ـ ئُيىآ (وؾُيُى) بآ ,دا زضوغتُ وؾُنُ (ْاو ,ضِاْاو ,ئاوَيَهاض) ,بآ ,بُٖؤّ
ئاَطاظّ ثآ بُغتُوَ ,وَيا بُبآ ٖؤ وؾُنُ بًَتُ غُضباضّ فطَاُْنُ ,وَى:
نٓىض ُٖضَآ ئُخىا ُٖ( .ضَآ)
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ئُو تؤّ ُْزّ بىو ( .تؤ)
ؾؤضِؾُنُ زضَْط ُٖأل طةغا (.زضَْط)
2ـ ئُيىآ (زَغتُواشَيُى) بآ ,وَى:
َاضَنُ بُْاو طًانُزا خؿا( .بُْاو طًانُزا)
ئَُاُّْ تؤّ ُْزّ بىو ( .ئَُاُّْ تؤ)
غىاضَنُ بُ ثطِتاو ٖات ( .بُ ثطِتاو)
بايًع بَُِٓ ووتْ :ىوغطاوَنُّ خىيَٓسَوَ .
نُ نىوَُ ْاو باخُنُ ,ناوّ بُ باخُواُْنُ نُوت .

دةمةكانى فسماىTHE TENSES

فطَإ يُ ظَاِْ ئًَُُزا ,بُ ثًَِ ئُو زََاُّْ نُ تًا ضِووئُزا ,ئُتىاْطآ بهطآ
بُ غآ بُؾِ غُضَنًًُوَ:
0ـ فسمانى زِابووزدوو
2ـ فسمانى دادآ
3ـ فسمانى داخواشى
يةكةم :فسمانى زِابووزدوو
ئُو فطَاُْيُ نُ خُبُضّ ثآ يُ نُغآ يا ؾتآ ئُزضآ يُ تافًَها ,وَى:
طال ,تطاظابىو ,ئُخىوؾا ,ضِووؾاوَ ,بهىوايُ
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وَ فطَاِْ ضِابىوضزووف ثًَٓر بابُتِ ُٖيُ:
0ـ فسمانى شًودى
ِ ئُنا يُ ظََاِْ ضِابىوضزووزا,
ئُو وؾُيُيُ نُ زَاليُت يُغُض ضِووزاِْ فطَاْ َ
وَى:
ثىوؾُنُ غىوتا (غىوتا)
بُآلّ ئُّ فطَاُْ:
1ـ نؤٕ زضوغت ئُنطآ؟

يُ (ناوطِ نطتًَٓطاو ( + )1ضِاْاوّ نُغِ يهاو) ,وَى:

ناوط

ناوطِ نطتًَٓطاو

ُٖأل تىوتإ

ُٖأل تىوتا

َٔ ُٖأل تىوتاّ ـ ئًَُُ ُٖأل تىوتائ
تؤ ُٖأل تىوتاّ ـ ئًَىَ ُٖأل تىوتإ
ئُو ُٖأل تىوتا ـ ئُوإ ُٖأل تىوتإ

2ـ نؤٕ ضِاْاوّ غُضئُخطآ؟
1ـ يُ فطَاِْ (تآ ُْثُضِ)زاَ ,ىغبُت بآ يا َُْكِ ,ضِاْاوَ يهاوَنإ
ئُْىوغًَٓطآ بُزوايُنُيُوَ ,وَى:
َٔ ْىوغتِ (ّ)

تؤ ْىوغتًت (يت)

ئًَُُ ُْْىوغتني (ئ) ئًَىَ ُْْىوغنت (ٕ)

ئُو ْىوغت ()0
ئُوإ ُْْىوغنت (ٕ)

2ـ يُ فطَاِْ (تًَجُضِ)زا ,وَى:

 -1ناوطِ نطتًَٓطاو ,بُو ناوطُ ئُبًَصضآْ ,ىوُْنُّ َ فطِآ بسضآ.
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أ ـ َىغبُت بآ و تُواونُضَنُّ ْاوُْبطآ ,ضِاْاوَ نُغِ يُنإ ئُْىوغًَٓطآ
بُ فطَاُْنُوَ ,وَى:
َٔ نًَالّ
ئًَُُ نًَالَإ

تؤ نًَآلت

ئُو نًَآلّ

ئًَىَ نًَالتإ

ئُوإ نًَاليإ

ب ـ َُْكِ بآ و تُواونُضَنُّ ْاوُْبطآ ,ضِاْاوَ نُغِ يُنإ
ئُيهًَٓطآ بُ ئاَطاظّ (ُْفِ)يُنُوَ ,وَى:
َٔ ُّْ زّ
ئًَُُ َُْإ زّ

ئُو ُّْ زّ

تؤ ُْت زّ
ئًَىَ ُْتإ زّ

ئُوإ ُْيإ زّ

ز ـ َىغبُت بآ يا َُْكِ ,تُواونُضّ ْاو بطابآ ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ
ئُْىوغًَٓطآ بُ تُواونُضَنُ (َكعىٍ)وَ ,وَى:
َٔ ئاضزَنُّ ٖاضِّ.

تؤ ئاضزَنُت ٖاضِّ.

ئًَُُ ئاضزَنَُإ ُْٖاضِّ .ئًَىَ ئاضزَنُتإ ُْٖاضِّ.

ئُو ئاضزَنُّ ٖاضِّ.
ئُوإ ئاضزَنُيإ ُْٖاضِّ.

3ـ نؤٕ بُناضئًَُٖٓطآ؟
1ـ بؤ ضِووزاِْ ناضيَهِ َىعُيُٕ يُ ضِابىوضزووزا ,وَى:
بايًع ثًَطآ نىو بؤ ؾاضَظووض .
2ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ يُناتِ ئاخاوتٓا ,وَى:
ئُوا تادمًًُنُ نُضويَؿهُنُّ ططت.
3ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ يُ ئايٓسَزا ,نُ ناوَضِيَِ ضِووزاِْ بهطآ ,وَى:
ئُطُض نىويت بؤ باظاضِ ,تؤظآ قؤر بهطَِ .
4ـ بؤ ضِووزاِْ زوو ناض بُزوايُنا ,وَ بُبآ وونإ ,وَى:
نُ زَضَاُْنُّ خىاضز ,خُوّ َ نُوت .
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5ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ نُ وَختبآ ضِوو بسا ,وَى:
ٖامت( .يُ وَضاَِ نُغًَها نُ باْطت بها)
 2ـ فسمانى نصيك
ئُو وؾُيُيُ ,نُ زَاليُت يُغُض ضِووزاِْ ناضآ ئُنا ,يُ ضِابىوضزوويُنِ ْعيها,
وَى:
طُآلّ زاضَنُ وَضيىَ( .وَضيىَ)
بُآلّ ئُّ فطَاُْ:
1ـ نؤٕ زضوغت ئُنطآ؟
أ ـ يُ ناوطِ نطتًَٓطاوّ تًَُٓثُضِ و ثًتُ ثاؾططّ (وو) و ضِاْاوّ نُغِ يهاو بُ
ضيَع زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ثًتُ ثاؾططّ

ناوط

ناوطِ نطتًَٓطاو

نُوتٔ

نُوت  +وو  +ضِاْاوّ نُغِ يهاو

َٔ نُوتىوّ (ّ) تؤ نُوتىويت (يت)

ئُو نُوتىوَ (َ)

ئًَُُ نُوتىوئ (ئ) ئًَىَ نُوتىوٕ(ٕ) ئُوإ نُوتىوٕ (ٕ)
ب ـ يُ ناوطِ نطتًَٓطاوّ تًَجُضِ و ثًتُ ثاؾططّ (و) و ضِاْاوّ نُغِ يهاو و
ثًتُ ثاؾططّ (َ) ,وَى:
ناوط

ناوطِ نطتًَٓطاو

نطِئ
َٔ نطِيىَُ (ّ)

نطِّ +

ثًتُ ثاؾططّ (َ)

ثًتُ ثاؾططّ (و)

و  +ضِاْاوّ نُغِ يهاوَ
تؤ نطِيىتُ (ت)
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ئُوإ نطِيىياُْ (يإ)

ئًَُُ نطِيىَاُْ (َإ) ئًَىَ نطِيىتاُْ (تإ)
2ـ ضِاْاوّ نؤٕ غُض ئُخطآ؟

1ـ يُ فطَاِْ (تًَُٓثُضِ)زاَ ,ىغبُت بآ يا َُْكِ ضِاْاوَ نُغًًُنإ ئُيهًَٓطآ
بُزوايُنُوَ ,وَى:
َٔ ٖاتىوّ (ّ)

تؤ ٖاتىويت (يت)

ئُو ٖاتىوَ (َ)

ئًَُُ ٖاتىوئ (ٕ)

ئًَىَ ٖاتىوٕ (ٕ)

ئُوإ ٖاتىوٕ (ٕ)

2ـ يُ فطَاِْ (تآ ثُضِ)زا:
أ ـ َىغبُت بآ و تُواونُضَنُ ْاو ُْبطآ ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ ئُخطيَتُ بُيِٓ
ثًتُ ثاؾططّ (و) و (َ)وَوَ ,وَى:
َٔ دًٓىَُ (ّ)
ئًَُُ دًٓىَاُْ (َإ)

تؤ دًٓىتُ (ت)
ئًَىَ دًٓىتاُْ (تإ)

ئُو دًٓىيُ()ّ( )1
ئُوإ دًٓىياُْ (يإ)

ب ـ َُْكِ بآ و تُواونُضَنُّ(ْ )2او ئُبطآ ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ ئُخطيَتُ زوا
ئاوَيَهاضّ (ُْ)ّ ُْفًُنُوَ ,وَى:
َٔ ُّْ َايًَىَ (ّ)

تؤ ُْت َايًَىَ

ئًَُُ َُْإ َايًَىَ (َإ) ئًَىَ ُْتإ َايًَىَ

ئُو ُّْ َايًَىَ (ّ)
ئُوإ ُْيإ َايًَىَ (يإ)

ز ـ َىغبُت بآ يا َُْكِ ,ئُطُض تُواونُضَنُّ ْاوبطا ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ
ئُيهًَٓطآ بُزوا (تُواونُضَنُوَ = َكعىٍ) ,وَى:
َٔ نطانُّ ُْؾهاْس.

تؤ نطانُت ؾهاْس.

 -1ئُؾًَطآ (دًٓىيُتِ).

 -2تُواونُض = َكعىٍ بُ.
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ئًَُُ نطانَُإ ؾهاْس .ئًَىَ نطانُتإ ُْؾهاْس .ئُوإ نطانُتإ ُْؾهاْس.
3ـ نؤٕ بُناضئًَُٖٓطآ؟
1ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ نُ يُ ضِابىوضزووزا بُ تُواوّ ضِوويسابآ ,وَى:
َُْاَُنُّ ْاؾتىوَ.
2ـ بؤ ضِوواِْ ناضآ يُ ضِابىوضزوو زَغتِ ثآ نطزبآ و ُٖتا ئُو زََُّ نُ
قػُّ تًا ئُنطآ ُٖض َابآ ,وَى:
ًَٖؿتا زايهِ ُْزيىَ.
3ـ بؤ ضِووزاِْ ناضيَهِ َىعُيُٕ يُ ضِابىوضزووزا ,وَى:
خاْىوَنَُإ يُثاضَوَ فطؤؾتىوَ.
4ـ بؤ ئًؿاضَت نطزُْ نُضآ نُ يُ ئايٓسَزا ضِووبسا ,وَى:
ضِؤشآ يُ ضِؤشإ ئُت بًِٓ نُ بىويتُ ثًاو.
5ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ بُ طىَاُْوَ (ؾو) ,وَى:
ْاظامن زاضا ٖاتؤتُوَ.
6ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ نُوا تُغُوض بهطآ ,ضِووّ زاوَ ,وَى:
وا بعامن ثطؾٓط يُ بُضاوضزا زَضُْنىوَ.
3ـ زِابووزدووى دووز
ئُو وؾُيُيُ ,نُ زَاليُت يُغُض ضِووزاِْ ناضآ بها ,يُ ضِابىوضزوويُنِ زووضا,
وَى:
نُ ئًَىَ (ٖات بىوٕ)( َٔ ,نىوبىوّ) بؤ الزَّ .
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بُآلّ ئُّ فطَاُْ:
1ـ نؤٕ زضوغت ئُنطآ؟
يُ ناوطِ نطتًَٓطاوّ (تآ ثُضِ) يا (تآ ُْثُضِ) و فطَاِْ (بىو)ّ بآًَٖع و ضِاْاوّ
نُغِ يهاو زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ناوط

ناوطِ نطتًَٓطاو

تطغإ

تطغا +

فطَاِْ (بىو)ّ بآ ًَٖع
بىو  +ضِاْاوّ نُغِ

َٔ تطغابىوّ (ّ)

تؤ تطغابىويت (يت)

ئُو تطغابىو ()...

ئًَُُ تطغابىوئ (ئ)

ئًَىَ تطغابىوٕ (ٕ)

ئُوإ تطغابىوٕ (ٕ)

2ـ ضِاْاوّ نؤٕ غُضئُخطآ؟
1ـ يُ فطَاِْ (تًَُٓثُضِ)زاَ ,ىغبُت بآ يا َُْكِ ضِاْاوَ نُغًًُنإ ئُيهًَٓطآ
بُزوا فطَاِْ (بىو)ّ بآ ًَٖعَوَ ,وَى:
َٔ ضِؤيؿت بىوّ (ّ)

تؤ ضِؤيؿت بىويت (يت) ئُو ضِؤيؿت بىو ()...

ئًَُُ ُْضِؤيؿت بىوئ (ئ) ئًَىَ ُْضِؤيؿت بىوٕ (ٕ) ئُوإ ُْضِؤيؿت بىوٕ (ٕ)

2ـ يُ فطَاِْ (تآ ثُضِ)زا:
أ ـ َىغبُت بآ و تُواونُضَنُّ ْاو ئُبطآ ,ضِاْاوَ نُغِ يُنإ ئُْىوغًَٓطآ
بُزوا فطَاِْ (بىو)ّ بآ ًَٖعَوَ ,وَى:
َٔ بطشاْسبىوّ (ّ)

تؤ بطشاْسبىوت (ت)

ئُو بطشاْسبىوّ (ّ)

ئًَُُ بطشاْسبىوَإ (َإ) ئًَىَ بطشاْسبىوتإ (تإ) ئُوإ بطشاْسبىويإ (يإ)
ب ـ َُْكِ بآ و تُواونُضَنُّ ْاو ُْبطآ ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ ئُخطيَتُ زوا
ئاوَيَهاضّ (ُْ)ّ ُْفًُوَ ,وَى:
َٔ ُّْ ططت بىو (ّ)

تؤ ُْت ططت بىو
072
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ئًَُُ َُْإ ططت بىو (َإ) ئًَىَ ُْتإ ططت بىو ئُوإ ُْيإ ططت بىو (يإ)

ز ـ َىغبُت بآ يا َُْكِ ,ئُطُض تُواونُضَنُّ ْاوبطا ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ
ئُيهًَٓطآ بُزوا (تُواونُضَنُوَ) ,وَى:
تؤ ثؿتًَُٓنُت بُغت بىو (ت)

َٔ ثؿتًَُٓنُّ بُغت بىو (ّ)

ئًَُُ ثؿتًَُٓنَُإ ُْبُغت بىو (َإ) ئًَىَ ثؿتًَُٓنُتإ ُْبُغت بىو (تإ)
ئُو ثؿتًَُٓنُّ ُْبُغت بىو (ّ)

ئُوإ ثؿتًَُٓنُيإ بُغت بىو (يإ)

4ـ زِابووزدووى ئيطتينسازى
ئُو فطَاُْيُ ,نُ زَاليُت يُغُض ضِووزإ و ئًػتًُطاضّ فطَاْآ ئُنا يُ ظََاِْ
ضِابىوضزووزا ,وَى:
ظَويًُنُّ ئُنًَآل ( .ئُنًَآل)
بُآلّ ئُّ فطَاُْ:
1ـ نؤٕ زضوغت ئُنطآ؟
أ ـ ثًتُ ثًَؿططّ (ئُ) و ناوطِ نطتًَٓطاوّ تًَُٓثُضِ ,وَ ضِاْاوّ نُغِ يهاو
زضوغت ئُنطآ ,وَى:
ثًتُ ثًَؿططّ (ئُ)
ئُ

+

ناوطِ نطتًَٓطاو
نىو

 +ضِاْاوّ نُغِ يهاو

َٔ ئُنىوّ (ّ)

تؤ ئُنىويت (يت)

ئُو ئُنىو ()...

ئًَُُ ئُنىوئ (ئ)

ئًَىَ ئُنىوٕ (ٕ)

ئُوإ ئُنىوٕ (ٕ)
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ب ـ يُ ثًتُ ثًَؿططّ (ئُ) و ضِاْاوّ نُغِ يهاو ,وَ ناوطِ نطتًَٓطاو تًَجُضِ,
وَى:
ناوطِ نطتًَٓطاو

ثًتُ ثًَؿطط
ئُ  +ضِاْاوّ نُغِ يهاو
َٔ ئُّ ْىوغِ (ّ)

ْ +ىوغًِٓ
ئُو ئُّ ْىوغِ (ّ)

تؤ ئُت ْىوغِ (ت)

ئُوإ ئُيإ ْىوغِ (يإ)

ئًَُُ ئَُإ ْىوغِ (َإ) ئًَىَ ئُتإ ْىوغِ (تإ)

2ـ نؤٕ ضِاْاوّ غُضئُخطآ؟
1ـ يُ فطَاِْ (تًَُٓثُضِ)زاَ ,ىغبُت بآ يا َُْكِ ضِاْاوَ نُغًًُنإ ئُيهًَٓطآ,
بُزوا فطَاُْوَ ,وَى:
َٔ ئُزواّ (ّ)
ئًَُُ ئُزوائ (ئ)

تؤ ئُزواّ (ّ)

ئُو ئُزوا ()...

ئًَىَ ئُزوإ (ٕ)

ئُوإ ئُزوإ (ٕ)

3ـ نؤٕ بُناضئًَُٖٓطآ؟
بؤ ضِووزاِْ ناضآ يُ ثًَـ ناضيَها بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
نُ ئُوإ خؤيإ نطزيُ ئاوايًُنُزا ,ئًَُُ زَضباظ بىوبىوئ
2ـ يُ فطَاِْ (تآ ثُضِ)زا:
أ ـ َىغبُت بآ و تُواونُضَنُّ ْاو ُْبطآ ,ضِاْاوَ نُغِ يُنإ ئُخطيَتُ زوا
ثًتُ ثًَؿططّ (ئُ)وَ ,وَى:
َٔ ئُّ بًػت (ّ)

تؤ ئُت بًػت (ت)

ئُو ئُّ بًػت (ّ)

ئًَُُ ئَُإ بًػت (َإ) ئًَىَ ئُتإ بًػت (تإ) ئُوإ ئُيإ بًػت (يإ)
ب ـ َُْكِ بآ و تُواونُضَنُّ ْاوُْبطآ ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ ئُخطيَتُ زوا
ئاوَيَهاضّ (ُْ)وَ ,وَى:
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تؤ ُْت ئُخػت (ت)

ئُو ُّْ ئُخػت (ّ)

ئًَُُ َُْإ ئُخػت (َإ) ئًَىَ ُْتإ ئُخػت (تإ) ئُوإ ُْيإ ئُخػت (يإ)

ز ـ َىغبُت بآ يا َُْكِ ,ئُطُض تُواونُضَنُّ ْاوبطا ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ
ئُخطيَتُ زوا تُواونُضَنُوَ ,وَى:
َٔ طُمنُنُّ ئُثًَىا (ّ)

تؤ طُمنُنُت ئُثًَىا (ت)

ئًَُُ طُمنُنَُإ ئُثًَىا (َإ)

ئًَىَ طُمنُنُتإ ئُثًَىا (تإ)

ئُو طُمنُنُّ ئُثًَىا (ّ)

ئُوإ طُمنُنُيإ ئُثًَىا (يإ)

3ـ نؤٕ بُناضئًَُٖٓطآ؟
1ـ بؤ بُضزَواَِ فطَاُْنُ بُناضئًَُٖٓطآ يُ ظََاِْ ضِابىوضزووزا ,وَى:
نُ َٔ ٖامت ثىوؾُنُ ,ئُغىوتا.
2ـ بؤ خىوططتٔ (تعىز) بُ فطَاًَْهُوَ يُ ظََاِْ ضِابىوضزووزا ,وَى:
ثطؾٓط ُٖتا َايًَإ يُ ؾاضبىوَُٖ ,ىو ٖاويٓآ ,ئُٖات بؤ ثًَٓذىئَ .
3ـ بؤ ْعيو بىوُْوَّ ضِووزاِْ فطَاَِْ يُ ضِابىوضزووزا بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ئُطُض زَضطانُّ زاُْخػتايُ زظَنُ زَضباظ ئُبىو .
5ـ زِابووزدووى ئيهصائى
ئُو فطَاُْيُ ,نُ زَاليُت يُغُض ضِووزاِْ ناضآ ئُنا ,يُ ظََاِْ ضِابىوضزووزا,
م يُ ويَُّٓ زاخىاظّ زابآ ,م يُ ويَُّٓ طىَإ؟ م يُ ويَُّٓ تهازا ,وَى:
ئُطُض مبسيايُ ,ئاَؤشطاضيِ ئُنطزّ( .مبسيايُ)
خؤظطُ بهىوَايُ بؤالّ( .بهىَايُ)
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بُآلّ ئُّ فطَاُْ:
1ـ نؤٕ زضوغت ئُنطآ؟
أ ـ يُ ثًتُ ثًَؿططّ (ب) و ناوطِ نطتًَٓطاوّ تآ ُْثُضِ ,وَ ضِاْاوّ نُغِ
يهاو ,يُتُى ثًتُ ثاؾططّ (ايُ)زا ,وَى:
ثًتُ ثًَؿطط

ناوطِ نطتًَٓطاو
 +خُوت

ب

ثًتُ ثاؾطط
 +ضِاْاوّ نُغِ  +ايُ

خؤظطُ َٔ خبُومتايُ(ّ)

خؤظطُ ئًَُُ خبُوتًٓايُ(ئ)

خؤظطُ تؤ خبُوتًتايُ (ت)

خؤظطُ ئًَىَ خبُتٓايُ (ٕ)

خؤظطُ ئُو خبُوتايُ ()..

خؤظطُ ئُوإ خبُوتٓايُ (ٕ)

ب ـ يُ ثًتُ ثًَؿططّ (ب) و ضِاْاوّ نُغِ يهاو ,وَ ناوطِ نطتًَٓطاوّ تًَجُضِ,
يُتُى ثًتُ ثاؾططّ (ايُ) وَى:
ثًتُ ثًَؿطط
ب

ثًتُ ثاؾطط

ناوطِ نطتًَٓطاو

 +ضِاْاوّ نُغِ يهاو  +ؾهاْس  +ايُ

بطيا َٔ مب ؾهاْسايُ (ّ)

بطيا تؤ بت ؾهاْسايُ (ت)

بطيا ئًَُُ مبإ ؾهاْسايُ (َإ) بطيا ئًَىَ بتإ ؾهاْسايُ (تإ)
بطيا ئُو بِ ؾهاْسايُ (ّ)

بطيا ئُوإ بًإ ؾهاْسايُ (يإ)

2ـ نؤٕ ضِاْاوّ غُضئُخطآ؟
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1ـ يُ فطَاِْ (تآ ثُضِ)زاَ ,ىغبُت بآ ,يا َُْكِ ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ
ئُيهًَٓطآ ,بُزوا ناوطُ نطتًَٓطاوَنُوَ ,وَى:
بطيا َٔ بهُقًُايُ (ّ)

بطيا تؤ بهُقًتايُ (ت)

بطيا ئًَُُ ُْنُقًٓايُ (ٕ)

بطيا ئًَىَ ُْنُقًٓايُ (ٕ)

2ـ يُ فطَاِْ (تًَجُضِزا):
أ ـ َىغبُت بآ و تُواونُضَنُّ ْاو ُْبطآ ضِاْاوَ نُغًًُنإ ئُيهًَٓطآ بُ زوا
ثًتُ ثًَؿططّ (ب)َوَ ,وَى:
خؤظطُ َٔ مب َصيايُ (ّ)

خؤظطُ تؤ بت َصيايُ (ت)

خؤظطُ ئًَُُ مبإ َصيايُ (َإ)

خؤظطُ ئًَىَ بتإ َصيايُ (تإ)

خؤظطُ ئُو بِ َصيايُ (ّ)

خؤظطُ ئُوإ بًإ َصيايُ (يإ)

ب ـ َُْكِ بآ و تُواونُضَنُ ْاو ُْبطآ ,ضِاْاوَ نُغًًُ يهاوَنإ ئُيهًَٓطآ
بُزوا ئاوَيَهاضّ (ُْ)وَ ,وَى:
ناؾهِ تؤ ُْت ؾىؾتايُ (ت)

ناؾهِ َٔ ُّْ ؾىؾتايُ (ّ)

ناؾهِ ئًَىَ ُْتإ ؾىؾتايُ (تإ)

ناؾهِ ئًَُُ َُْإ ؾىؾتايُ (َإ)

ناؾهِ ئُواُْ ُْيإ ؾىؾتايُ (يإ)

ناؾهِ ئُو ُّْ ؾىؾتايُ (ّ)

ز ـ َىغبُت بآ ,يا َُْكِ ,ئُطُض تُواونُضَنُّ ْاوبطا ,ضِاْاوَ نُغًًُنإ
ئُيهًَٓطآ بُزوا تُواونُضَنُوَ ,وَى:
خؤظطُ َٔ ُْٖاضَنُّ بىيػتايُ (ّ)

خؤظطُ ئًَُُ ُْٖاضَنَُإ بىيػتايُ(َإ)

خؤظطُ تؤ ُْٖاضَنُت بىيػتايُ(ت)

خؤظطُ ئًَىَ ُٖضْاضَنُتإ بىيػتايُ (تإ)
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خؤظطُ ئُو ُْٖاضَنُّ بىيػتايُ(ّ) خؤظطُ ئُوإ ُْٖاضَنُيإ بىيػتايُ (يإ)

3ـ نؤٕ بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
1ـ بؤ طىَإ (ؾو) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ْاظامن ئُطُض بهىوَايُ ,ئُّ زّ .
2ـ بؤ تهاّ ضِووزاِْ ناضآ بُناضئًَُٖٓطآ ,يُ ئايٓسَزا ,وَى:
خؤظطُ بُياِْ بٗامتايُ و مب بًًٓايُ .
3ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ بُناضئًَُٖٓطآ ,نُوا تُغُوض بهطآ ضِوويسابَِ ,وَى:
ئُتطغِ ,نُ بطؤيؿتايُ .
4ـ يُتُى فطَاِْ (ئُبىو)ّ ئًػتُطاضّ بؤ (ودىب) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ئُبىو ؾتُنُّ تآ بطُيُْسايُ .
ئُبىو خاْىوَنُّ َ بهطِيايُ .
5ـ بؤ ضِووُْزاِْ (وَضاَِ َُضز) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ئُطُض ثُيصَنُ بهُوتايُ ,ئُنُومتُ خىاضآ .
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دووةم :فسمانى داد َى
ئُو فطَاُْيُ ,نُ خُبُضّ ثآ يُ نُغآ يا ؾتآ ئُزضآ يُناتِ ئاخاوتٔ يا زوا
ئاخاوتٔ ,وَى:
نىيًُ ؾًٓايِ ئُخىا( .ئُخىا)
واظّ َ بًَُٓ ,با تؤوَنُّ بهًَِٓ (.بهًَِٓ)
وَ فطَاِْ زازآ ئُيىآ يُ فطَاِْ ضِابىوضزووّ ؾٗىزّ ,وَيا يُ ناوط وَ
ياخىت يُ ضَِطِ فطَإ زضوغت بهطآ ,بُآلّ يُبُض ئُوَّ وَضططتِٓ يُ ضَِطِ
فطَإ ئاغاْوَ يُواِْ تط ,ئًَُُ يًَطَزاُٖ ,ض يُ زضوغت نطزِْ يُ ضَِطِ فطَإ
ئُزويَني ,وَ فطَاِْ زازآ يُ نىضزّ زا زوو بابُتُ:
أ ـ فسمانى دادىَ ى ئةخبازى :INDICATIVE MOOD

ئُو فطَاُْيُ ,نُ زَاليُت يُغُض ضِووزاِْ ناضآ ئُنا يُناتِ ئاخاوتٓا وَ

يُؾًَىَّ خُبُضّ زا ,وَى:
ْاظزاض طؤؾت ئُنطِآ (.ئُنطِآ)
ْاظَْني ُٖويط ئُؾًًََِ( .ئُؾًًََِ)
وَ فطَاِْ ئُخباضّ:
1ـ ئُتىاْطآ يُ ثًتُ ثًَؿططّ (ئُ) ,و ضَِطِ فطَاِْ ناوطِ تًَجُضِ يإ تًَُٓثُضِ,
يُتُى ضِاْاوّ نُغِ زا ثًَو بًَٗٓطآ ,وَى:
ثًتُ ثًَؿطط
ئُ
َٔ خؤّ ئُؾؤّ (ّ)

ضَِطِ فطَإ
 +ؾؤ  +ضِاْاوّ نُغِ يهاو
تؤ خؤت ئُؾؤيت (يت)
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ئًَُُ خؤَإ ئُؾؤئ (ئ)

ئًَىَ خؤتإ ئُؾؤٕ (ٕ)

ئُو خؤّ ئُؾىا ()...

ئُوإ خؤيإ ئُؾؤٕ (ٕ)

بُآلّ ناوطِ ئُيكِ تًَُٓثُضِ ,يُعِٓ ئُو ناوطاُّْ نُ نؤتايًإ بُ ثًتُ
ثاؾططّ (إ) ٖاتبآ ,وَى (غىوتإ ,خًًػهإ ,ضِشإ ,تطاظإ) يُّ بٓىاؾُ
(قاعًسَ)يُ ,بُزَضَ ,وَ ئُؾآ بُ ثًَِ ئُّ بٓىاؾُيُّ خىاضَوَ فطَاِْ زازآ
ّ َ زضوغت بهطآ:
أ ـ ناوطُنُ بًَٗٓطآ و ثًتُ ثاؾططّ (ٕ) ,يًَِ بهطتًَٓطآ
ب ـ ئُيكُنُّ بهطآ بُ (ؤ)
ز ـ ئُدما ثًتُ ثًَؿططّ (ئُ)ّ خبطيَتُ بُضزَّ و ضِاْاوَ نُغًًُنإ بًهًَٓطآ
بُزوايُنُيُوَ ,وَى:
ناوط
خًًػهإ

ناوطِ نطتًَٓطاو
خًًػها (خًًػهًَـ)

(ئُ  +خًًػهًَـ  +ضِاْاوّ نُغِ يهاو)
َٔ ئُخًًػهًَِ (ّ)

ئًَُُ ئُخًًػهًَني (ئ)

تؤ ئُخًًػهًَت (يت)

ئًَىَ ئُخًًػهًَٔ (ٕ)

ئُو ئُخًًػهًَت (ت)

ئُوإ ئُخًًػهًَٔ (ٕ)

2ـ ئُتىاْطآ يُ ضِغتُزا ,بؤ ئُّ َُضاَاُْ بُناضبًَٗٓطآ
أ ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ نُ زَاليُت يُ عازَت بها ,وَى:
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َُٖىو غايََِ بؤ ضِابىواضزٕ ئُنِ بؤ ؾُقالوَ.
ب ـ بؤ ضووزاِْ ناضآ يُ ناتِ ئاخاوتٓا ,وَى:
باضإ ئُباضآ .
ز ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ يُ ئايٓسَزا ,وَى:
بُياِْ ئُنِ بؤ ؾاضَظووض.
ز ـ بؤ ضِووزاِْ ناضآ نُ زَاليُت يُغُض سُقًكُت بها ,وَى:
ظَوّ بُ زَوضّ ضِؤشا ئُغىوضِيَتُوَ.
ه ـ بؤ ثًؿإ زاِْ ظََاِْ ساٍ يُ تُى ئاوَيَهاضّ (وا ,ئًَػتا ُْٖىونُ)زا
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
وا ئُنُِْٖ ,ىونُ ئُطُضِيَُُوَ ,ئًَػتُ ثًَِ ئُيًََِ .
و ـ يُتُى ئاوَيَهاضّ (وا ,وَٖا) بؤ ثًؿاْساِْ ُْوع بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
واّ ئُْىوغِ ,وَٖاّ ئُبطِّ.
ب ـ فسمانى دادىَ ى ئيمصامى :SUBJUNCTIVEMOOD

ئُو فطَاُْيُ ,نُ زَاليُت يُغُض ضِوواِْ ناضآ ئُنا ,يُ ويَُٓيُنِ طىَاِْ يا

غًًَََُُٓوَ ,يا تها ,يا َُضز ,يا ؾت زا ,وَى:
ئُبآ ْاوت بٓىوغِ.
يُّ ضِغتُيُزا فطَاِْ (بٓىوغِ) فطَاًَْهِ زازّ ّ ئًًعاًًَُ ,نىْهُ زَاليُت
يُغُض ضِووزاِْ ناضآ ئُنا ,يُ ويَُٓيُنِ ثآويػت و ئًًعاًَسا وَ فطَاِْ
ئًًعاَِ:
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1ـ ئُتىاْطآ يُنػُض يُ فطَاِْ ئُخباضّ زضوغت بهطآ ,تًُْا بُ طؤضِيُٓوَّ
ثًتُ ثًَؿططّ (ئُ) بُ (بـ =  ,)BIوَى:
فطَاِْ زازيَِ
ئًًعاَِ

ئُخباضّ
َٔ ئُنطِّ

َٔ بهطِّ

تؤ ئُثصَِ

تؤ بجصَِ

2ـ وَ يُ ضِغتُزا ,ئُتىاْطآ بؤ ئُّ َُضاَاُْ ,بُناضبًَٗٓطآ:
أ ـ بؤ (ودىب) يُ تُى فطَاِْ (ئُبآ)ّ ئُخباضزا ,وَى:
ئُبآ بُ باونت بًًََِ .
ب ـ بؤ ثًؿاْساِْ ُْوع يُتُى ئاوَيَهاضّ (وا ,وَٖا) ,وَى:
واّ بططّ ,وَٖاّ بربِّ .
ز ـ بؤ زاخىاظّ يُتُى ئاوَيَهاضّ (با)زا ,وَى:
با بًَِ بؤ ئُوآ ,تًَت ئُطُيُمن.
ز ـ بؤ ئايٓسَيُى نُ سةَتًَهِ تًابآ ,وَى:
بطِؤّ ُْضِؤّ .
ه ـ بؤ َُضز ,وَى:
ئُطُض بهُوتايُ ,خؤ ًَِ ئُؾها .
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3ـ فسمانى داخواشى (طلب)
ئُو فطَاُْيُ ,نُ زاخىاظّ نطزِْ ناضيَهِ ثآ ئُنطزّ يُزوا ئاخاوتٔ ,وَى:
باضاَُّْ :اَُنُ بًَٓصَ.
يُّ ضِغتُيُزا :فطَاِْ (بًَٓصَ) فطَاًَْهِ زاخىاظّ يُ ,نىْهُ زاواّ ْاؾتِٓ
(َُْاّ)ّ ثآ ئُنطآ يُزوا ئاخاوتٔ ,وَ ئُّ فطَاُْ ,وَى :فطَاِْ (ضِابىوضزوو)
و (زازآ) ؾُف ئًَػهِ ًًُْ ,تًُْا زوو ئًَػهِ ُٖيُ ,وَى:
خبُوٕ

خبُوَ

وَ ئُّ فطَاُْ ئُتىاْطآ يُ ثًتُ ثًَؿططّ (ب) وَ ضَِطِ فطَاِْ تًَجُضِ يا
تًَُٓثُضِ و ضِاْاوّ نُغِ يهاو زضوغت بهطآ ,وَى:
ناوط

ضَِطُنُّ

ططتٔ

طط

فطَاِْ زاخىاظّ
بـ  +ضِاْاوّ نُغِ يهاو

تؤ زظَنُ بططَ.
ئًَىَ زظَنُ بططٕ.

نةفى فسماى
ئُو ضِغتُيُّ نُ ئَُاُْوآ بًهُئ بُ ُْفِ ,ئُؾآ فطَاُْنُّ تًا بسؤظيُٓوَ,
ئُدما:
1ـ ئُطُض فطَاِْ ضِابىوضزووبىوَُٖ ,ىو زََُناِْ بُ ئاوَيَهاضّ (ُْ) ُْفِ
ئُنطآ ,وَى:
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بُغت
بُغت بىو
بُغتىوَ

ثؿتًَُٓنُّ ُْ

ئُبُغت
بُغتايُ
2ـ ئُطُض فطَاُْنُ زازيَِ :
أ ـ ئُخباضّ بىو ,ثًتُ ثًَؿطط (ئُ)ّ َ فطِّ ئُزضآ و يُدًَِ ئاوَيَهاضّ (ْا)
زائُْطآ ,وَى:
ئُت زويَِٓ

ْات زويَِٓ

ئًَُْصّ

ْاًَْصّ

ب ـ ئًًعاَِ بىو ,ثًتُ ثًَؿططّ (ب =  َ ّ)RIفطِآ ئُزضآ و يُدًَِ
ئاوَيَهاضّ (ُْ) زائُْطآ ,وَى:
بؿًًَِ
بؿًَُقًَٓآ

ُْؾًًَِ
ُْؾًَُقًَٓآ

3ـ ئُطُض فطَاُْنُ زاخىاظّ (طلبى) بىو ,ثًتُ ثًَؿططّ (ب =  )BIزائُْطآ,
وَى:
بطِؤ (َُضِؤ) ,زاًْؿُ (زاَُْؿُ)
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ثيتة ثاشطسى فسماىSUFFIXES OF VERB

1ـ (َوَ) ئُنطآ بُ ثاؾططّ ئُو فطَاْاُّْ نُ نؤتايًإ بُ ثًتِ بآزَْطِ
زآ ,وَى:
ْىوغت

(ْىوغت َ +وَ = ْىوغتُوَ)

زائًُْؿِ (زائًُْؿِ َ +وَ = زائًُْؿُُوَ)
2ـ (يُوَ) ئُنطآ بُ ثاؾططّ ئُو فطَاُْ ضِابىوضزوواُّْ نُ نؤتايًإ بُ ثًتُ
بعويَِٓ (أ) زآ ,وَى:
نًَآل (نًَآل  +يُوَ = نًَآليُوَ)
خىوغًَٓطا (خىوغًَٓطا  +يُوَ = خىوغًَٓطايُوَ)
3ـ (ئُوَ) ئُنطآ بُ ثاؾططّ:
أ ـ فطَاِْ ضِابىوضزووّ ْعيو يُ قًغُّ َىفطَزّ شائًبا ,وَى:
فطؤؾطاوَ (فطؤؾطاوَ  +تُوَ = فطؤؾطاوَتُوَ
طةاوَ (طةاوَ  +ئُوَ = طةاوَتُوَ)
ب ـ ئُو فطَاُْ زازيًَاُّْ نُ نؤتايًإ بُ (ا ,آٖ )ّ ,اتبآ ,وَى:
ئُؾىا (ئُؾىا  +تُوَ = ئُؾىاتُوَ)
بٓىآ (بٓىآ  +تُوَ = بٓىيَتُوَ)
ئُنِ (ئُنِ  +تُوَ = ئُنًتُوَ)
بطِؤّ (بطِؤّ تُوَ = بطِؤيتُوَ)
4ـ (ضَوَ) ئُنطآ بُ ثاؾططّ ئُو فطَاُْ ؾٗىزيًاُّْ نُ يُ قًغُّ َىفطَزّ
شائًبا ,نؤتايًإ بُ ثًتِ (ز ,ت) زآ ,وَى:
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ناْس (ناْس  +ؤتُوَ = ناْسؤتُوَ)
ضِغت (ضِغت  +ؤتُوَ = ضِغتؤتُوَ)
ثطغًاضّ 62
فطَاِْ غازَ و يًَهسضاو ,يُيُنو دىآ بهُضَوَ:
ُٖأل ططت ,ضِووخاْسبىو ,ئُثًَىا ,يُزايو بىو ,تهاّ َ نطزووَ ,ثًَؿاوَ,
بسؤؾًايُُٖ ,أل ئُخػت ,النؤْ ,اؾت ,ضِاثُضِّ.
ثطغًاضّ 63
أ ـ نطزٕ

ب ـ نطز ,نطزووَ ,نطزبىو ,ئُنطز ,بهطزايُ

زَ تؤف ئُّ فطَاْاُّْ خىاضَوَ ,وَى :ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
بُظئْ ,ىوغني ,ثًؿإ ,ططتٔ ,تُناْسَٕ ,صئ ,ثُضغنت.
ثطغًاضّ 64
ُٖضنِ فطَاِْ (َُعًىّ) و (َُدٗىٍ) ُٖيُ ,بُدًا يُّ ضِغتاُْزا زَضيإ
بًَُٗٓ:
1ـ ظَويًُنُ نًًََطابىو .

4ـ نًَؿتُنُ ُٖأل نىو.

2ـ ضؤُْنُ ئُنًَؿطآ .

5ـ َُْاَُنُ ئُضِويَِٓ.

3ـ ثًاظَنُ مثًؿا.

6ـ نُوَنُ ُٖأل فطِيَٓطا.
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ثطغًاضّ 65
أ ـ فطؤف

ب ـ نافطؤف ,نافطؤؾُنُ ,ئُّ نافطؤؾُ

زَ تؤف ئُّ ضَِطُ فطَاْاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) ْاويَهِ خبُضَ تُى
ُٖتا ببًَتُ ئاوَيَٓاوّ بهُض ,يُثاؾا ببًَتُ ثًَٓاغِ (َنُ) و ئاوَيَٓاوّ ئًؿاضّ
(ئُّ )َ....يؿًإ خبُضَ غُض.
زؤ ,نطِ ,خُو ,بطِ ,نًَـَ ,األ ,ططِ .
ثطغًاضّ 66
أ ـ ْىوغني

ب ـ ْىوؽْ ,ىوغُضْ ,ىوغطاوْ ,ىوغًاضْ ,ىوغًاط

زَ تؤف ئُّ ناوطاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
بُخؿنيْ ,اغنيَ ,ايَني ,طىؾني ,نًَؿإ ,ؾًَالٕ ,زاْإ.
ثطغًاضّ 67
ُٖضنِ ناوطِ غازَ و يًَهسضاو ُٖيُ يُ يُنويإ دىآ بهُضَوَ:
بًػنتُٖ ,أل نىوٕ ,بطزٕ ,ظَوّ نًَآلٕ ,فطؤؾنت ,ئابطِو بطزٕ ,وَضطُضِإ,
غُضؾؤضِنطزٕ ,بطشاْسٕ ,خؤ ُٖأل نًَؿإ ,زَْط زَضٖاتٔ.
ثطغًاضّ 68
ناوطِ (تًَجُضِ) و (تًَُٓثُضِ) يُيُنو دىآ بهُضَوَ:
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تُقني ,ئاضاّ ططتٔ ,ؾًَالٕ ,نؤنني ,خىغاْسٕٖ ,اضِئ ,ضِاثُضِئ ,شٕ ًَٖٓإ,
ثًَُٓنطزٕ ,طُظئ.
ثطغًاضّ 69
أ ـ يُضظئ ب ـ يُضظَ ,يُضظَ يُضظ ,يُضظيُٓ ,يُضظيَٓطاو
زَ تؤف ئُّ ناوطاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
يُضئ ,نؤنني ,تُثني ,فطِئ ,تُقني.
ثطغًاض 70
أ ـ نىؾت ب ـ ئُنىشآ (ْانىشآ) ز ـ بهىشَ (َُنىشَ)
زَ تؤف ئُّ فطَاْاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) و (ز) َ بهُ:
نُؾت ,نطؤؾتْ ,اؾت ,ضِؾت ظ
ثطغًاضّ 71
أ ـ ضِشا ب ـ ئُضشآ ,ئُضِشيَٓطآ ,بطِشيَٓطآ
زَ تؤف ئُّ فطَاْاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
خعا ,خؿا ,نؿاُٖ ,أل قطنا ,زاضِووخا ,زاطةغا.
ثطغًاضّ 72
أ ـ بطز

ب ـ ئُبا ,ئُبات ,ئُباتُوَ
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زَ تؤف ئُّ فطَاْاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
خىاضز ,نطز ,خػت ,ضِؤيؿت ,طُيؿت .
ثطغًاضّ 73
أ ـ نًَأل

ب ـ ئُنًًََِ  ,بهًًََُ

زَ تؤف ئُّ ضَِطِ فطَاْاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
تطؽ ,ثًَى ,طُ ,بُخـَ ,طًَْ ,ص ,ؾؤ ,خُو ,نُ .
ثطغًاضّ 74
أ ـ ٖات

ب ـ واٖات ,ئُواٖات ,زَواٖات.

زَ تؤف ئُّ فطَاْاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
نىو ,ططت ,فطِّ ,ضِووخا ,تُقِ ,ضِشا .
ثطغًاضّ 75
ئُّ فطَاْاُّْ خىاضَوَ ُْفِ بهُ:
طُياْسبىو ,ئُتطغاُٖ ,أل بصاضزووَ ,ئُغطِآ ,بجًؿآ ,ئُتطغا ,يًَِ ببىضَ,
بهُوآ ,خىوضاْسووَ.
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شةشةم ـ ئاوةلَكاز ADVERB

ئُو واشَيُيُ ( ,)WORDوَى ويَُّٓ (أ) ,يإ ئُو زَغتُواشَيُيُ
( ,)PHRASEوَى ويَُّٓ (ب) ,يا ئُو ثاضنُ ؾىئَ نُوتىوَيُ
(CLAUSE

 ,)SUBORDINATEوَى ويَُّٓ (ز) نُ وَغكِ بُؾآ يُ

بُؾُناِْ ئاخاوتٔ ئُنا ,دطُ يُ (ْاو) و (ضِاْاو) .
أ ـ بُضخُنُ باف ئُيُوَضِآ( .باف)
ب ـ نؤيُنُنُ يُغُض زاضَنُ فطِّ( .يُغُض زاضَنُ)
ز ـ نُ َايؤغُنُّ نىؾت ,يُناُْنُ يُْاو ظَيهاوَنُزابىو.
وَ ئاوَيَهاض ,ئُيىآ يُ ضِغتُزا:
1ـ وَغكِ فطَاْآ بها ,وَى:
طُالويَص فطَ ئُزوآ( .فطَ ,ئُزوآ)
2ـ وَغكِ ئاوَيَٓاوّ بها ,وَى:
طؤؾتُنُّ ظؤض باف دِٓ( .ظؤض ,باف)
3ـ وَغكِ ئاوَيَهاضّ بها ,وَى:
ثَُىوَنُّ تؤظآ ظوو ناْس (تؤظآ ,ظوو)
ئًَىَ يُغُض نِ ياضّ ئُنُٕ (يُ ,غُض)
وَ ئاوَيَهاض بُ ثآ ّ ظؤض و نَُِ ئُو وؾاُّْ يًَِ بىوَ ئُبآ ,غآ بابُتُ:
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ADVERB

 :SIMPLEئُو ئاوَيَهاضَيُ نُ تًُْا

ضِيؿُيُنِ ُٖيُ ,وَى:
بُياِْ ,ال ,فطًََُٖ ,َُ ,ؿُ.
2ـ ئاوةلَكازى ليَكدزاو :COMPOUND ADVERB :ئُو ئاوَيَهاضَيُ نُ زوو
ضِيؿُ يا ثوّ ُٖيُ ,وَ يُ ضِغتُزا بُغُض يُنُوَ َىعاَُيُّ ئاوَيَهاضيَهِ
غازَّ يُطُأل ئُنطآ ,وَى:
ثاؾُو ثاف ,ال ال ,نُّ نُّ ,ثؿتاو ثؿت
3ـ ئاوَيَهاضّ زَغتُواشَيِ ( :)CLAUSEئُو نؤَُيَُ واشَ يُيُنو
زاُْبطِاوَيُ ,نُ وؾُناِْ يًَِ ثًَو ٖاتىوََ ,ىعاَُيُّ دًا دًايإ يُطُآل
ئُنطآ يُ ضِغتُزا ,وَى:
غبُّ بُياِْ ,ضِؤشّ ُٖيِٓ ,ظؤض ظووُٖ ,فتُّ ضِابىوضزوو.

جؤزةكانى ئاوةلَكازTHE KINDS OF ADVERB

0ـ ئاوةلَكازى تافى  :ADVERB OF TIMEئُو ئاوَيَهاضَيُ نُ بُياِْ ئُو
ناتُ ئُنا نُ فطَاًَْهِ تًا ضِوو ئُزا ,وَى:
ضِؤشّ ُٖيِٓ ئُنِ بؤ َُضطُ.
يُّ ضِغتُيُزا :زَغتُواشَّ (ضِؤشّ ُٖيِٓ) بُياِْ ئُوناتُ ئُنا ,نُ
نىوُْنُّ تًا ضِوو ئُزا بؤ َُضطُ.
وَ ئَُاُْ ُْٖسآ يُو ئاوَيَهاضإُْ نُ بؤ نات بُناضئًَُٖٓطئَ:
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بُٖاضٖ ,اوئ ,ثايًع ,ظغتإُٖ ,يِٓ ,ئًَػتُ ,ئًَػتاُْٖ ,ىونُُٖ ,ض ئًَػتا ,تا
ئًَػتاُٖ ,تا ئًَػتاُٖ ,تاوَنى ئًَػتا ,يُ ئًَػتاوََُٖ ,ىو ضِؤشآَ ,اْط,
ُٖفتُ ,غاأل ,غُزَ ,ؾُو ,ؾُوآ ,بُياِْ ,غؤظّ ,ئًَىاضَ ,ئًَىاضآ ,ئًَىاضإ,
نًَؿتُْطاوًْ ,ىَضِؤ ,زواًْىَضِؤ ,زويَٓآ ,زَغت بُدآ ,ئَُؿُوَُٖ ,ىو ناتآ,
يُثاؾا ,يُزوايًا ,ئَُطِؤ ,يُزوا ,يُثاف ,يُثًَـ ,زضَْط ,ظووًَُٖ ,ؿُ,
ئَُػاأل ,داضآ ,داضداضُْٖ ,سآ ,نتىثطِ ,يُْاناو ,بُياِْ ْازوو بُياِْ,
زووغبُّ ,ثًَطآ ,زيػاض ,زيػاُْوَ ,ثاض ,ثًَطاض ,وا ,ئُواَ ,اْطِ ضِابىوضزوو,
َاْطِ زاٖاتىو ,بُغُض ثًَطاضُٖ ,فتُّ ئايٓسَ ,يَُُوال ,يَُُوبُض ,يَُُوثًَـ,
ُٖفتُّ ئايٓسَ.
2ـ ئاوةلَكازى شويَهى( :ADVERB OF PLACE )0ئُو ئاوَيَهاضَيُ نُ ؾىيَِٓ
ضِووزاِْ فطَاِْ ُٖأل ئُزا ,وَى:
فُضٖاز يُشيَط نُثطَنُزا ْىوغت.
يُّ ضِغتُيُزا :واشَّ (شيَط) بُياِْ ئُو دًَطايُ ئُنا نُ فُضٖاز تًا ْىوغتىوَ
وَ ئَُاُْ ُْٖسآ يُو ئاوَيَهاضإُْ نُ بُياِْ ؾىئَ ئُنُٕ:
زووضْ ,عيو ,بُضَوزوا ,غُضَو خىاض ,الال ,ثؿتاوثؿت ,ثاؾُوثاف ,ضِاغت,
نُخ ,غُض ,خىاض ,زوا ,تًُْؿت ,ال ,نْٔ ,او ,ثاف ,نٔ ,ثًَـ...

ًَُٖ -1ؿُ يُتُى وَضاَِ (نىآ) زا ئُغاظآ.
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3ـ ئاوةلَكازى ضةندى

نوورى عةىل ئةمني
OF QUJANTITY

 :ADVERBئُو ئاوَيَهاضَيُ نُ

وَغكِ فطَاْآ ئُنا و ُّٖ ًَكساضَنُؾِ زَضئُخا ,وَى:
ثُضوئ طُ َ زاًْؿت .
يُّ ضِغتُيُزا :وؾُّ (طُ َ) ئاوَيَهاضَ ,نىْهُ وَغكِ فطَاِْ (زاًْؿت)
ئُنا ,نُْسيًُ ,نىْهُ ًَكساضّ زاًْؿتُٓنُّ ثُضويُٓإ بؤ زَضئُخا.
وَ ئَُاُْ ُْٖسآ يُو ئاوَيَهاضإُْ نُ بؤ (نُْسّ) بُناضئًَُٖٓطئَ:
طُ َ ,فطَ ,ظؤض ,نؤيَآ ,تؤظآُْٖ ,سآُْ ,ختآ ,نَُآ ,بطِآ ,نؤضِآ ,ثًَهآ,
تؤظَ تؤظَ ,تًَط تًَط ,نُّ نُّ ,ووضزَ ووضزَ ,داضآ ,داضداض ,زَّ زَّ,
تاوتاو ,نُ َ ,ضِايُىًَُٖ ,ؿُ ,تاوآ ,ئُوَْسَ ,ئُوَُْ ,ئُوَْطُ.
4ـ ئاوةلَكازى ئاوةلَهاوى

OF QUALITY

 :ADVERBئُو ئاوَيَٓاوَيُ ,نُ

يُطُأل وَضاَِ (نؤٕ)زا ,ئُغاظآ ,وَى:
نًَؿتُنُت نؤٕ خىاضز؟ بُ طُضَِ
يُّ ضِغتُيُزا :زَغتُواشَّ (بُ طُضَِ) ئاوَيَهاضّ ئاوَيَٓاويًُ و نؤًَْتِ
ضِووزاِْ فطَاِْ (خىاضز) زَضئُخا ,وَ ئَُاُْ ُْٖسآ يُو ئاوَيَهاضإُْ:
بُطىضدِ ,بُزأل ؾهاوّ ,بُضَِطُوَ ,بُنىأل ,بُطىضِ ,بُ ؾُضَُوَ ,يُ تطغاْا,
يُخؤؾًسا ,بُغهُخؿهآ ,بُ ثُيُثطوظآ ,يُغُض ثاؾىو ,بُغىاضّ ,يُغُضال,
وَٖا ,وا.
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5ـ ئاوةلَكازى نةفى

OF NEGATIVE

 :ADVERBئُو ئاوَيَهاضإُْ نُ بؤ

ُْفِ بُناضئًَُٖٓطئَ ,وَى:
بُآلّ تاخىويَكِ ُْنا نًَؿتُْطاو
ْايُتُ ْاو زآ ,ثطؾٓطِ ُٖتاو
يُّ زيَطَ ُٖيَبُغتُزا :ئاوَيَهاضّ (ُْ) و (ْا) ُْفِ فطَاِْ (ئُنا) و (ئُيُت)
ئُنُٕ ,وَ ئَُاُْ ئُو ئاوَيَهاضإُْ نُ بؤ ُْفِ بُناضئًَُٖٓطئَ:
1ـ (ْا) :ئُيىآ:
أ ـ ْاوّ ثآ ُْفِ بهطآ ,وَىْ( :اثًاوْ ,انُؽ)
ب ـ ئاوَيَٓاوّ ثآ ُْفِ بهطآ ,وَىْ( :اثاىْ ,ابُزأل)
ز ـ فطَاِْ زازآ ّ ثآ ُْفِ بهطآ ,وَى:
(ئُغطِّ ـ ْاغطِّ) (ُٖأل ئُططّ ـ ُٖأل ْاططّ)
2ـ (ُْ) :ئُيىآ:
أ ـ ضَِطِ فطَاِْ ثآ ُْفِ بهطآ ,وَى:
(َط ـ َُْط) (خؤض ـ ُْخؤض) (بطِ ـ ُْبطِ)
ب ـ فطَاِْ ضِابىوضزووّ ثآ ُْفِ بهطآ ,وَى:
نُوت

ُْنُوت

نُوتىوَ

ُْنُوتىوَ

نُوت بىو

ُْنُوت بىو

ئُنُوت

ُْئُنُوت

بهُوتايُ

ُْنُوتايُ
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2ـ فطَاِْ زازآ ّ ئًًعاَِ ثآ ُْفِ بهطآ ,وَى:
ئُوإ بًدؤٕ

ئُوإ ُّْ خؤٕ

َٔ خبؤّ

َٔ ُْخؤّ

3ـ (َُ) :تًُْا فطَاِْ ئَُطّ ثآ (ُْفِ) ئُنطآ ,وَى:
(بهًَُٓ ـ َُنًَُٓ)

(بهًًََٔ ـ َُنًًََٔ)

4ـ (بآ) :تًُْا ْاوّ ثآ ُْفِ ئُنطآ ,وَى:
(نُؽ ـ بآ نُؽ)

(َٔ ـ بآ َٔ)

5ـ (ِْ)ُْ :فِ فطَاِْ بآ ًَٖعّ يُ ظََُِْ سايَسا ,ثآ ئُنطآ ,وَى:
(ثًَٓذىئَ خؤؾُ ـ ثًَٓذىئَ خؤف ًًُْ)
(ٖاوئ طُضَُ ـ ٖاوئ طُضّ ًًُْ)
6ـ ئاوةلَكازى وةزامى :ئُو ئاوَيَهاضيُ نُ يا زإ بُ ضِووزاِْ ئُو فطَاُْزا ئُْآ
يا ْاْآ نُ وَغكِ ئُنا ,وَى:
خؤؾت ؾىؾت؟ بُيَآ
يُّ ضِغتُيُزا :وؾُّ (بُيَآ) ئاوَيَهاضَ ,وَ زإ بُ ضِووزاِْ فطَاُْنُزا ئُْآ,
وَ ئَُاُْ ُْٖسآ يُو ئاوَيَهاضإُْ نُ بؤ وَضاّ بُناضئًَُٖٓطئَ:
بُيَآ ,ئا ,ئُضآُْ ,خًَط ,خطاثُ ,دىاُْ ,زضوغتُ ,باؾُ ,ضِاغتُ.
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ضةزبازى ئاوةلَكاز ضيية؟
غُضباضّ ئاوَيَهاض ُٖض ئاوَيَهاض ئُبآ ,بُآلّ ئُيىآ:
1ـ بُٖؤّ (ّ) ئاَطاظّ ثُيىَْسّ يُوَ تُواوّ بها ,وَى:
(ضِؤشّ ُٖيِٓ)

(ؾُوّ بُٖاض)

2ـ بُبآ ٖؤ تُواوّ بها ,وَى:
َاْط (ظؤض زضَْط) ُٖأل ٖات.
ئاوَيَهاض نؤٕ بُناضئًَُٖٓطآ؟
1ـ وَى ئاوَيَهاض بُناضئًَُٖٓطآ,وَى:
داض داض غُضتإ َ ئُزَّ (داضداض)
2ـ وَى ْاو بُناضئًَُٖٓطآ,وَى:
باضاّ ٖاتُ غُض ثؿتِ (.ثؿت)
ثطغًاضّ ()76
ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ خبىيَُٓضَوَ ,يُثاؾا ُٖضنِ ئاوَيَهاضيَهِ تًا ئُبًِٓ
ًًًَََٖهِ بُشيَطا بهًَؿُ ,وَ ثًَُإ بًَآ نُ وَغكِ نِ ئُنا:
1ـ بُياِْ ظوو نُيَُؾًَط ئُخىيَٓآ.
2ـ يُبٔ تىوتطِنُنُزا َاضآ زَضثُضِّ.
3ـ طىيَٓاظ داضداض ثآ ئُنُْآ ,نُنِ دَُؿًس ُٖض ئُططّ.
4ـ ثىوؾُنُ تؤظّ غىوتا.

5ـ َٓايَُنُ بُنىأل ئُططيا.

6ـ نىضِّ وا بُدُضط يُنىضزا نُّ ُٖأل ئُنُوآ.
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ثطغًاضّ 77
أ ـ ؾاغىاض ئُزوآ

ب ـ ؾاغىاض ظؤض ئُزوآ

زَ تؤف ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) ُٖض يُنِ بُ يُنآ يُّ
ئاوَيَهاضاُْ (تؤظآ ,فطَ ,نُّ ,بُغىاضُّْٖ ,سآ ,طُ َ) وَى ويَُّٓ (ب) َ
بهُ:
1ـ زؤيُنُ ؾًَُقا .

4ـ ئاوَنُ بطِا.

2ـ َُميىُْنُ ُٖأل تىوتا5 .ـ فطؤنُنُ فطِّ.
3ـ غُطُنُ وَضِّ .

6ـ غىاضَنإ يُ ضِووباضَنُ ثُضِيُٓوَ.
ثطغًاضّ 78

ئُّ ئاوَيَهاضاُْ يُضِغتُزا بُناضبًَُٗٓ:
بايًع ,تًُْؿت ,ثؿتاوثؿتُٖ ,ضطًعُْ ,ختآ ,بُطىضدِ.
ثطغًاض 79
أ ـ فُضٖاز خًًػها

ب ـ فُضٖاز باف خًًػها

زَ تؤف ئُّ ضِغتاُّْ الّ خىاضَوَُٖ ,ض يُنِ بُ يُنآ يُّ ئاوَيَهاضاُْ
(دىإ ,بُضظ ,قٓر و قًت ,ناى ,طىضز) وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
1ـ بايَٓسَنُ فطِّ .

4ـ ئانؤ يُ ضِيعَنُزا ئُضِوا.

2ـ ئُغح دؤ ئُخىا.
3ـ ْؤنُضَنُ ئُغجُنُ ئُططآ.
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ثطغًاضّ 80
أ ـ زووض

ب ـ زووضتط

ز ـ زووضتطئ

زَ تؤف ئُّ ئاوَيَهاضاُْ وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
ظووْ ,عيو ,خىاض ,زضَْط ,باآل ,بٔ ,غُض.
ثطغًاض 81
ئُّ واشاُْ ُْفِ بهُ:
ئُبطِآ ,نُؽ ,بىَضيَُٓ ,طىألُٖ ,أل نىو ,ئًَُْصّ ,بػطَِ ,بُزألَ ,ط.
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حةوتةم ـ ئامساشى ثةيوةندى PREPOSITION

ئُو واشَيُيُ ,نُ يُثًَـ (ْاو ,ضِاْاو ,ئاوَيَٓاو)َوَ ,بُناضئًَُٖٓطآ ,بؤ
زَضخػتِٓ بُْسيىاضّ (عالقُ)ّ ْاوَنُ ,يا ضِاْاوَنُ يا ئاوَيَهاضَنُ ,يُتُى
وؾُناِْ تطّ ضِغتُنُزا ,وَى:
فُضٖاز يُ باظاضِ بىو.
يُّ ضِغتُيُزا :واشَّ (يُ) بُْسيىاض بُيِٓ (فُضٖاز) و (باظاضِ) زَضئُخا,
ُٖضوَٖا:
ًٖىا ئُنآ بؤ ُٖيَُجبُ( .بؤ)
يًُؤّ تطف)ّ( .
ثيتة ثاشطسى ئامساشى ثةيوةندى
ثًتُ ثاؾططّ ئاَطاظّ ثُيىَْسّ ئَُإُْ:
1ـ (وََ ,وَ) بؤ زَغت ثآ نطزٕ و تُعًِٓ ئاقاض بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
يُ َايَُوَ

(يُ َ ....وَ)

يُ نىآ وَ؟ (يُ  ....وَ)
2ـ (زا):
أ ـ ئُطُض ببًَتُ ثاؾططّ (ْاو) ,يا (ضِاْاو) دآ ثًؿإ ئُزا ,وَى:
يُ خًًََُنُزا

(يُ.......زا)

بُغُض َٓسا

(بُغُض  ...زا)

ثًًَسا

(ثآ  ......زا)
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ب ـ ئُطُض ببًَتُ ثاؾططّ (ئاوَيَهاض) ساأل ثًؿإ ئُزا ,وَى:
يُ تطغا (تطؽ زا)

(يُ  ...زا)

يُ طُضَا (طُضّ زا)

(يُ  ...زا)

يُ خؤؾًا (خؤؾِ زا)

(يُ  ...زاو)

3ـ (ضِا) :بؤ زَغت ثآ نطزٕ و تُعًِٓ ئاقاض بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
يُنىآ ضِاٖاتًت؟ (يُ  ...ضِا)
يُ ضِاًُْضِا ٖامت ( .يُ  ...ضِا)
بابةتةكانى ئامساشى ثةيوةندى
ئاَطاظّ ثُيىَْسّ زوو بابُتُ:
0ـ ئامساشى ثةيوةندى ضادة :ئُو ئاَطاظإُْ نُ ضِيؿُيُنًإ ُٖيُ ,وَ (بُ,
يُ)ّ ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ:
* تىوتٔ بُ ٖاوئ ئُنًَٓطآ .
* طىآلو يُ طىأل زَضئًَُٖٓطآ .
2ـ ئامساشى ثةيوةندى ليَكدزاو :ئُو ئاَطاظإُْ نُ زوو ضِيؿُ يا ثوّ ُٖيُ,
وَىُٖ( :تا ,يُغُض ,بُبآ)ّ ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ:
* ُٖتا ؾاضَظووض ئُنِ .
* بُبآ ئًَىَ ْاّ زويَِٓ.
* َطيؿهُنُ يُغُض زاضَنُ ُٖأل ًْؿت بىو.
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يُنُّ (بؤ) ,وَى:
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غىوضَ نٓاضّ يل و ثؤخ زضيَص
غًَبُض ئُنا ,بؤ خُوّ بُضزَ ْىيَص
وَ ئُّ ئاَطاظَ ئُتىاْطآ:
1ـ بؤ بُياِْ دًَطا بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
يُ غًًَُاًًُْوَ ئُنِ بؤ ؾُقآلوَ.
2ـ بؤ بُياِْ (نات) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
ئَُاُْ بؤ ٖاويًَٓهِ تط ُٖأل ئُططّ.
3ـ بؤ (ًْاظ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
بؤ خىيَٓسٕ ٖاتىوئ بؤ ئًَطَ.
4ـ بؤ (تَُُيىى و تُخُغىؽ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
ئَُُ بؤ َٔ ئُوَف بؤ تؤ (.تَُُيىى)
ئُّ َُضَِ بؤ زاؾت زاْطاوَ( .تُخُغىؽ)
زووَّ (بُ) ,وَى:
زَ غاقِ بُ سُقِ ثًايَُّ ؾُضاب
بُ دُضطِ ثطوظاوّ ُٖض وَى نُباب
وَ ئُّ ئاَطاظَ ئُتىاْطآ:
1ـ بؤ (نات) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
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بُ ضِؤش ئُضِؤيؿتني و بُؾُو زائًُْؿتني.
2ـ بؤ (دًَطا) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
بُْاو باخُنُزا ئُغىوضِاُْوَ.
3ـ بؤ (غىيَٓس) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
بُخىا ْاتىامن داضآ غُضتإ َ بسَّ!
4ـ بؤ (ئًػتًعاُْ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
زاضَنُّ بُ تُوضَنُ قًًَؿاْس.
5ـ بؤ (ساأل) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
زويَٓآ بُ زأل ؾهاوّ طُضِايُٓوَ.
6ـ بؤ (نًًَُُ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
يُ غًًَُاِْ طُمن بُ ضِبُ ئُفطؤؾٔ.
7ـ يُطُأل ئاوَيَٓاويَها بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
بُنىأل ,بُدُضط ,بًَُٖع
8ـ بؤ طؤضِيِٓ ؾتآ يُ باضيَهُوَ بؤ باضيَهِ تط بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
تطآ ئُبآ بُ ًََىوش
ئاو ئُبآ بُ غُٖؤأل
9ـ بؤ ططيَساِْ زوو وؾُ بُ يُنوَوَ بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
(زَغت بُزَغت) (زآ بُ زآ)
10ـ بؤ ًَكساض و ْطر بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
بُ نُْس؟
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غآ يُّ (يُ) ,وَى:
ئُدسازّ تؤ ؾًَطاِْ نىضز
يُضِآ ّ وَتُٕ ,بُ َُضزّ َطز
وَ ئُّ ئاَطاظَ ئُتىاْطآ:
1ـ بؤ ثًؿاْساِْ (دآ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
يُ طىيَعاضا ,يُ غُضناوَّ بُٖاضا
يُ نًُُْسا ,يُبٔ غايُّ نٓاضا
2ـ بؤ ثًؿاْساِْ نات (ظََإ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
يُ َاْطِ ئايٓسَزا زيَِ بؤ التإ.
3ـ بؤ (ُْٖسيَتِ = تبعيض) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
يُ غًَىَنُّ خىاضز.
4ـ بؤ (تُفعيٌ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
ؾًَط يُ ثًَٓط ئاظاتطَ.
5ـ بؤ بُياِْ (دًٓؼ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
ثاواُْنُّ ُْغطئ يُ ظيَطَِ.
6ـ بؤ زابطِيِٓ ؾتآ ,وَى:
يُ زويَٓآ يُوَ ,زاضاّ يُ ََُو بطِيىَتُوَ.
7ـ بؤ (غُبُب) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
يُخؤؾِ زا وَختابىو ؾاَُضط ببِ.
8ـ بؤ بُياِْ (شَاضَ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
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يُ ُٖؾت نُوَنُ ,نىاضيامن غُضبطِّ.
9ـ بؤ زَضباظبىوٕ (جماوظَ) بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
نؤيُنُنُّ يُزَغت فطِّ.
نىاضَّ (يؤ) وَى:
غازَّ شةَتآ يؤ نىضزَواضّ
البُئ يُْاوا نعّ و ُٖشاضّ
ثًَٓذُّ (ثُّ) ,وَى:
ثُّ زووضّ باآلت ظاَُنُّ غُختُٕ
َُظاْؤ بُساأل َُضزًَِْ وَختُٕ
ؾُؾُّ (تاُٖ ,تاُٖ ,تانىُٖ ,تاوَنى) ,وَى:
* تا ضَِواْسوظ نىوّ و طُضِاَُوَ.
* ُٖتا ئًَطَ يُ طُيَتاْا زيَِ.
* زويَٓآ ؾُو ُٖتاوَنى بُياِْ ُْْىوغتِ.
سُوتُّ (ّ) ,وَى:
خانِ ثةؤظّ ظاظا و غؤضاِْ
ضِاوطُو ُٖواضطُّ يىضِ و طؤضاِْ
وَ ئُّ ئاَطاظَ ئُتىاْطآ:
1ـ بؤ ئًعافُ بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
(نُوانُّ ثطؾٓط)

(ئَُىغتًًُّ ظيَطِ)

2ـ بؤ وَغف بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
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ُٖؾتُّ ,)َ( :وَى:
ئُضِواتُ ْاو َاأل بُبآ بُظَيِ
يُ بُٓضَِتا ئُّ خاتُ ظَوّ
ْؤيُّ( :بآ) ,وَى:
بُبآ ئًَىَ تاوآ ُٖأل ْانُّ.
زَيُّ( :وَ) ,وَى:
وَُْوؾُّ ئُنِٓ ثُدمُّ نُوت يُ طىأل
ؾُوطاضّ ؾُم نطزُْ ,طُيِ وَ زأل
ياْطعَُّٖ( :وَى ,وَنى) بؤ تُؾبًًُ بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ئُّ باخُ وَى بُُٖؾتُ
تؤ وَنى َٔ يُطُيًَا بسوآ
زواْطعَُّٖ( :ثآ) يُبطّ (بُ) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَ ثًَـ فطَإ ئُنُوآ ,وَى:
ثًَت بًًََِ :ضِؤيَُ ,غُض غىوزّ نِ يُ؟
بؤ بُضزَباظّ ,ضِآ ّ ئاظازّ يُ!
غًاْطعَُّٖ )َ ( :يُ بطّ (يُ) بُناضئًَُٖٓطآ و ثًَـ فطَإ ئُنُوآ ,وَى:
خؤّ َ زاططت( .واتُ :خؤّ يُ باضاّ زاططت)
نىاضزَُّٖ( :تآ) :يُبطّ (يُ) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَ ثًَـ فطَإ ئُنُوآ ,وَى
يُغُض بىاضَنُ تًَِ خىضِّ( .واتُ يُ ظَالَُنُّ خىضِّ)
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ثطغًاضّ 82
ئُّ ضِغتاُْ خبىيَُٓضَوَ ,يُثاؾا ُٖضنِ ئاَطاظيَهِ ثُيىَْسّ غازَ يا
يًَهسضاوت بُضناونُت ًًًَََٖهِ بُشيَطا بهًَؿُ:
1ـ بُ َُنًُٓنُّ ئًَىَ ُٖؾت زؤمن ظَويِ نًَآل.
2ـ َُضَِنامن يُ ثاوَُْنُزا ,شَاضز.
3ـ يُ زآًََِ نًانُوَ ,خؤَإ ئُنىتا بؤ تُوقُ غُزَنُّ.
4ـ ثًَِ ووت و تًَِ طُياْس ,ئُدما َ ّ دىآ بىوَُوَ.
5ـ يُغُضباُْنُوَ خؤّ ٖاويَؿتُ ْاو باخُنُوَ.
ثطغًاضّ ()83
أ ـ غُض

ب ـ يُغُض ,بُغُضَ ,غُض

زَ تؤف ئُّ ئاوَيَهاضاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ ُٖتا ببًَتُ
ئاَطاظّ ثُيىَْسّ يًَهسضاو.
(ْاو ,بٔ ,نٔ ,ال ,تًُْؿت ,بُض ,ثؿت ,ثاف ,ثًَـ).
ثطغًاضّ ()84
أ ـ يُ

ب ـ يُغُض ,يُبٔ ,يُ تًُْؿت ,يُنٔ ,يُال ,يُْاو ,يُبُض ,يُ ثؿت,

يُثاف ,يُثًَـ ,يُبٔ ,يُشيَط ,يُخىاض.
زَ تؤف ئُّ ئاَطاظَ ثُيىَْسّ ياُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) َ بهُ:
( بُ.)َ ,
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ثطغًاض ()85
أ ـ ئُنِ بؤ ثًَٓذىئَ

ب ـ ئُنُُ ثًَٓذىئَ

ز ـ ُٖتا ثًَٓذىئَ ئُنِ

زَتؤف ئُّ ضِغتاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب ,ز) َ بهُ:
1ـ ئُضِؤّ بؤ الزآ .

2ـ زيَِ بؤ ئُوآ .

3ـ ئُفطِّ بؤ بُشسا.

ثطغًاضّ ()86
أ ـ ثآ

ب ـ ثًَسا ,ثًَىَ ,ثًَطا

ز ـ ثًَهسا ,ثًَهُوَ ,ثًَهطِا

تؤف ئاَطاظّ (تآ) و ( َ) وَى ويَُّٓ (ب) و (ز) َ بهُ:
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يةشتةم :ئامساشى ثآ بةضت CONJUNCTION

ئاَطاظّ ثآبُغت واشَيُنُ بؤ ططيَسإ و بُغتُٓوَ و يُى خػنت
بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
نىضز و عُضَب يُّ ًْؿتُاُْزا ٖاوبُؾٔ.
يُّ ضِغتُيُزا :واشَّ (و) ئاَطاظّ ثآبُغتُ ,نىْهُ وؾُّ (نىضز) و
(عُضَب)ّ يُى خػتىوَ.
وَ ئاَطاظّ ثآ بُغت ,ئُيؤآ:
1ـ بؤ يُى خػتِٓ زوو واشَ ,يا ثو بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
طٍُ تاَِ ئاظازّ و غُضبُخىيِ نُؾتىَ( .زوو واشَ)
َٔ و ُْغطئ و زاضا يُ بُضاوضزا زَضُْنىوئ( .ثو)
2ـ بؤ يُى خػتِٓ زوو زَغتُواشَ يا ثو بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
يُ خاْىَنُّ ئًَُُ و خاْىَنُّ ئًَىَوَ ئاو يطفُّ ئُنطزَ غُض ؾُقاَُنُ.
3ـ بؤ يُى خػتِٓ زوو ضِغتُ يا ثو بُناضبًَٗٓطآ ,وَى:
ُْٖاضَنإ تطؾٔ ,بُآلّ غًَىَنإ َعضٕ.
وَ ئاَطاظّ ثآ بُغت يُ نىضزيسا
1ـ ئُطُض يُ ضِيؿُيُى ثًَو ٖات بىو ,ثًَِ ئُيَطِآ (ئاَطاظّ ثآ بُغتِ غازَ),
وَى:
غًَىَنُ يا ُْٖاضَنُ (يا)
ئًَُُ بُؾُو و ضِؤش تآ ئُنؤؾني (و)
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2ـ ئُطُض يُ زوو ضِيؿُ يا ثو ثًَو ٖاتبىو ,ثآ ئُيطِآ (ئاَطاظّ ثآ بُغتِ
يًَهسضاو) ,وَى:
ضِيَىّ بُ فًَأل ْاوَغتآ (َُطُض) تُيَُ ثًَِ ببُغتآ.
ئًو ْاتإ زويَِٓ( ,نىْهُ) بُدًَتإ ًَٖؿتِ.
وَ ُٖضنِ ئاَطاظّ ثآبُغتًـ ُٖيُ يُ نىضزيسا ,ئَُإُْ:
1ـ (و) ,وَى:
ثىْطُ و بُْطؤنُ ,نىظَيَُ و ثًؿؤى
طًَالخُو ناضزوو ,ؾٓط و ُٖيَُنؤى
وَ ئاَطاظّ (و) يُ ضِغتُزا ,ئُتىاْآ:
أ ـ زوو (ْاو) يُى خبا ,وَى:
باضاّ و فُضٖاز
ب ـ ْاويَو و ضِاْاوآ ,بُ ثًَهُواُْوَ ,ضِاْاويَو و ْاوآ ,يُى خبا ,وَى:
(َٔ و حمَُُز) (باضاّ و تؤ)
ز ـ زوو فطَإ يُى خبا ,وَى:
ثآ ئُنُْني و ئُططيإ
ز ـ زوو ئاوَيَٓاو ,يُى خبا ,وَى:
(ضَِف و غجِ)

(غُوظ و غىض)

ه ـ زوو ئاَطاظّ ثُيىَْسّ يُى خبا ,وَى:
(بُ َٔ و بُ تؤ) (يُ زَؾت و يُزَض)
و ـ زوو ئاوَيَهاض يُى خبا ,وَى:
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(ٖاوئ و ظغتإ)

ظ ـ زوو زَغتُواشَ يُى خبا ,وَى:
تاظطُّ ظَيَِ و ضِووباضّ تادمُضِؤ
ى ـ زوو ضِغتُ يُى خبا ,وَى:
باونِ زاضا ُٖشاضَ ,بُآلّ زأل و زَضووِْ زَويََُُْسَ.
وَ ئُّ ئاَطاظَ يُ ضِغتُزا:
أ ـ ُْٖسآ داض ئُو زوو واشَيُّ نُ بُ يُنًَهًاُْوَ ئُبُغتآ ,يُ َُعٓازا
يُيُنًإ زووض ئُخاتُوَ ,وَى:
(سىؾو و سَُاّ!)

(َُميىوٕ و عُبا!)

ب ـ ُْٖسآ داضيـ يُ يُنويإ ْعيو ئُخاتُوَ ,وَى:
(غؤفِ و خاُْقا)

(ُٖوض و بُٖاض)

2ـ (وَ) :ئُو ئُضناُْ ئُبًِٓ نُ (و) ئُّ بًٓآ ,وَى:
ثطؾٓطِ زّ ئُٖات و ئُنىو يُ بًَآليًُنُزا.
3ـ (بُآلّ ,بُآلٕ ,وَ َ) بؤ ئًػتسضاى بُناضئًَُٖٓطئَ ,وَى:
* ضِاغتُ َٔ ضِيَبىاضّ ,غُض ثآ ّ ئُضِوامن
بُآلّ وا دىاِْ تؤ ناضّ نطز يُ طًامن
* ُْٖطىيُٓنُ خبؤ بُآلٕ طؤؾتُنُ بؤ َٔ زابٓآ.
* واُْنُّ ضَِوإ نطز ,وَ َ بُ بُضاوضزا ُْطُيؿتِ.
4ـ (تاُٖ ,تا ,تانىُٖ ,تانى ,تاوَنىُٖ ,تاوَنى) ,وَى:
* َُيُٕ تا تُيُفؤْتإ يُطُأل ئُنُّ.
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* ثًض بسَ بُخؤت يُنُّ ,يُ نًَىإ
ُٖتا ئُنًتُ غُض ئاوّ غةوإ
* تانى ضِاُْ َُضَِنُ ئُطاتُ ْاو زآْ َٔ ,اضِؤّ.
* ُٖتانى طُضَا مبًَٓآ ,غُضتإ َ ْازَّ.
* تاوَنى ضِيَىّ قُواضَّ خؤّ ئُخىيًََٓتُوَ ,نُضَِ ئُبُُْ زَباشداُْ.
* ُٖتاوَنى ُّْ بًِٓ ,بُئًََ ْازَّ.
5ـ (ُْىُْ ,وَىُْ ,وَنىُْ ,نى) ,وَى:
* طىضز و طؤيَِ ُْى طًَصّ
بؤيُ َُْاّ ئًَُْصّ
* ُْنى ئًَىَ ُْنٔ َٔ ,داضآ نؤٕ ئُنِ؟!
* تؤ يًَطَ زابًٓؿُ ُْوَى يُثطِ بًَٔ.
* َٔ باخُنُّ بؤ ئاو ئُزَّ ُْوَنى ئَُطِؤ ُْيُتُوَ.
6ـ (نُّ) ,وَى:
نُّ غاالض بطاتُ دآ ,ئاُْٖطًَهِ بؤ ئُنُّ.
7ـ (ئُطُض ,طُضَُ ,ضَُ ,طُض ,ئُض ,ئُضْا ,ئُطُْا ,ئُطًٓا ,زَْا) ,وَى:
* ئُطُض نىويت بؤ ضِاو ,ئاطازاضّ بهُ.
* بًَطَ نىضزغتاِْ عُظيعّ طُض تؤ غُيطاْت ئُوآ
بت بَُُ قُْسيٌ ,ئُطُض طىيَعاضّ نىيَػتاْت ئُوآ
* َُض ًََىاُْنامن بطِؤٕ ,غُضيَهتإ َ بسَّ.
* َىوضووّ ٖاوَاألَُ ,طُض بُؾُو بهطيَتُ ٌَ.
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* ئُض َُْسووب ُٖيُ بؤنِ َاّ نىيَدا؟
يُغُض خؤضايِ ,ئابطِوّ ئُبا؟!!
* َٔ ُّْ زّ ,ئُطًٓا تًَِ ئُطُياْس.
8ـ (يإ ,يإ ,ياخى ,ياخىت ,وَيا ,وَياخىت ,ياّ ,وَياّ) ,وَى:
* ئًو ضِابىوضز َٔ ثةمب يإ زيَِ مبطآ
يا بًىوضّ ؾازَاًُِْٖ ,ضطًع طُضز بططآ
* ْاظامن َُضَِنُت ئُوآ ياخى بُضخُنُ يا بُضاُْنُ.
9ـ (ُْ) ,وَى:
غًَىَنُّ خىاضز ُْ ُْٖاضَنُ.
10ـ (ئُدما ,ئًٓذا ,ئًٓذا) ,وَى:
* وَضزَنُ ئُنًًََِ ئُدما طُمنُنُّ ثًَىَ ئُنُّ.
* ًَىإ ظيَطَِ ,ئًٓذا ئُبِ بُ ظيى ,يُثاؾا ئُبآ بُ ئاغٔ.
* دؤ ثآ ئُطا ,ئُدما طُمن.
11ـ (ُّٖ ... ,ُّٖ ,و) ,وَى:
ئُو ًْؿتُاُْ ,ئُو ئاووطًَُ
ثؿت و ئُشْؤيُ ُّٖ ,دُضط و زيَُ
12ـ (ف ,ف و ,و ...ف) ,وَى:
* ئُّ ئُغةّ ًَٖٓسَ عُؾكِ ًًًَُتِ نىضزت ُٖيُ ,بؿُطّ الّ وايُ ,قُبطّ
ططزّ غُيىاْت ئُوآ.
* بُياِْ تؤف و زاضاؾِ يُ باخُنُزا ,زّ.
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* طُمنُنُف و دؤيُنُؾِ فطؤؾت.
13ـ (دطُ ,بًَذطُ) بؤ زَضٖاويَؿتِٓ ؾتآ يُ ؾتآ بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
نهُنامن يُ باخُنُزا زّ دطُ يُ ُْغطئ.
زَضغُنامن يُبُض بًَذطُ يُ نىضزّ.
14ـ (بُؾهى ,بُيَهى) ,وَى:
* ئُنِ بؤ ئُوآ بُؾهى ناويَهِ ثآ ّ بهُوآ.
* ئُّ زَضَاُْت بؤ ئُْىوغِ بُيَهى غىوزّ َ وَضبططّ.
15ـ (نُ) ,وَى:
بُ باخُواُْنُّ ووت نُ بُضنُٓيُى تطيَُإ بؤ بًَٓطآ.
16ـ (نُنِ) ,وَى:
َٔ ْاّ زويَِٓ نُنِ خؤيِ تآ ُٖأل ئُغىآ.
17ـ (نىْهُ) ,وَى:
ئُواُْ زَغت َ َُزَ نىْهُ ِٖ خؤَإ ْني.
ثطغًاضّ 87
ئُّ ضِغتاُْ خبىيَُٓضَوَ ,يُثاؾا نُْس ئاَطاظّ ثآ بُغػت بُضناو ئُنُوآ,
غُضو ًًًََٖإ بُشيَطا بهًَؿُ ,وَ يُثاؾا ثًَُإ بًَآ غازَٕ يا يًَهسضاوٕ:
* خاى و طىأل و طأل و طًا
ؾار و نُّ و نأل و نًا
* ثؤآلّ خؤضِاطط ؾها ,تىايُوَ
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بُآلّ ْاوّ تؤّ َُْطَ ,ايُوَ
* وَضَ ئُّ ُْودىإ ,طُض ٖؤؾًاضّ
خبىيَُٓ غُضف و ُْسىّ نىضزَواضّ
* بايَٓسَنإ فطِئ دطُ يُ ؾًُٓ ؾاٖؤنُ.
* ُٖتاوَنى ئُوإ ٖاتٔ ئًَُُ يُ دآ ّ خؤَإ
َايُٓوَ ,وَ َ بطغِ َإ بىو ,ئُطًٓا بانُإ
ُْبىو ,طُضنِ زضَْط تطيـ بٗاتٓايُ
ثطغًاضّ 88
ئُّ ئاَطاظَ ثآ بُغتاُْ خبُضَ ئُّ بؤؾايًاُْوَ:
(و ,نُُٖ ,تاُْ ,ى ,بُيَهى)
1ـ ْاويإ ئُزَّ ُٖ ….أل بسَُْوَ غُض يُ ْىآ.
2ـ ؾًَط مب ؾهًَٓآ … .ضِيَىّ مب خىات.
3ـ ئَُاُْ بسَ بُ َٔ … .ئُواُْ بؤ خؤت.
4ـ ئاضَظوو ئُنُّ … .بت بًِٓ.
5ـ ئَُاُْ يًَطَ زائًَُِْ … .ئُطُضِيًَُٓوَ.
ثطغًاضّ 89
أ ـ نُْس

ب ـ ُٖضنُْس

ز ـ ُٖضنُْسنُ

زَ تؤف ئُّ وؾاُّْ خىاضَوَ ,وَى ويَُّٓ (ب) و (ز) َ بهُ:
(نِ ,نؤٕ ,ناّ).
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ئُو واشَيُيُ نُ يا بؤ ووضيانطزُْوَّ زويَٓطاو (خماطب) ,وَيا زَضبطِيِٓ ُٖغت
بُ (ثُغتِ ,ثُشاضَ ,غُضغىضَِإ ,خؤؾِ ,تطؽ ,نانُ) بُناضئًَُٖٓطآ ,وَى:
ئُّ وَتُٕ ,با داضآ وابآ تا ُٖيًَهت زيَتُ ثًَـ
تآ ئُطُيت ئُوغا ,وَنى ؾًَط ,ئاضَظووّ َُيسإ ئُنُّ
يُّ زيَطَ ضِغتُزا:
1ـ واشَّ (ئُّ) ئاَطاظّ ًْسايُ ,نىْهُ ْاويَهِ ثآ ووضيانطاوَتُوَ ,نُ يُطُيًَا
ئُزويًَت.
2ـ واشَّ (وَتُٕ) َىْازايُ ,نىْهُ ئُو ْاوَيُ نُ ووضيانطاوَتُوَ وَ َىْازا
ئُيىآ:
1ـ يُ واشَيُنِ غازَ يا يًَهسضاو ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
* ئُّ ثطؾٓط خبىيَُٓ ,بُ خىيَٓسٕ ثًَـ ئُنُوآ (ثطؾٓط)
* ئُّ ًَُنُوَ بؤنِ زاَاوّ؟
بؤنِ وا نُوَو ؾني ُٖأل طُضِاوّ؟ (ًَُنُوَ)
2ـ يُ زَغتُواشَيُى ثًَو ٖاتبآ ,وَى:
* ئُّ ثُضّ بُُٖؾت ضِووَُت خىيَٓاوّ
ئُّ طُضزٕ بًىوض ,ناو تُيًػُاوّ
وَ ُٖضنِ ئاَطاظّ ًْسا ُٖيُ ,ئَُإُْ:
1ـ (ئُّ) :ئُّ نانُّ ؾىإ ئًَذطاض زَضووٕ ظووخايَِ
ناوَضِآ ّ زَْطًَهِ بُضظّ مشؿايَِ
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2ـ (ٖؤ)ٖ :ؤ نانُّ ؾىإ طىيَِ َ يُ يُو بٔ زاضَ
ئُوّ ئُّ يًًَتْ ,اّ يًًََتُوَ ,زووباضَ
3ـ (ئُضآ) :ئُضآ ثايع ,ئُضآ باضإ!
بؤ قاضت ططت ,يُ نىضزغتإ؟!
4ـ (َ) :بؤ ووضيانطزُْوَّ يُنآ بُناضئًَُٖٓطآ ,نُ ًَْطيُٓ بآ ,وَ ئُنُويَتُ
زوايُوَ ,وَى:
نىضَِ ,تؤ ئُيًََِ تؤ! بؤنِ وا ثُغتًت؟!
5ـ (آ) :بؤ ووضيا نطزُْوَّ ًًََُٓ بُناضئًَُٖٓطآ ,وَ ئُنُويَتُ زوايُوَ ,وَى:
خىؾهآ ,بؤ بُ خؤضِايِ زاويَِٓ ئُططّ.
6ـ (ئاّ) :ئاّ نِ ثآ نطزّ ,زيػاُْوَ زأل
تاظَ َٔ يُنىآ و ؾًىَِْ بُنىأل!!
7ـ (ئاّ ئاّ) :ئاّ ئاّ ئُياُْوآ بُ زضؤ يُ خؿتَُإ بُضٕ!
8ـ (ئازَّ) :ئازَّ نًُْؿهُ ُْختِ ئاو بًَطَ.
9ـ (نـ)ُٖ :ض باخُنُ َابىو ,ئُويؿِ فطؤؾت ,نـ.
10ـ (زَنـ) :زَ نـ يُخؤت بهُ و بهؤ.
11ـ (سُغت) :خاْىوَنَُإ غىوتا ,سُغت!!
12ـ (وَّ) :وَّ يُ َاّ ٖؤَُض نُْس بُغُظَاُْ!
13ـ (وَّ وَّ) :وَّ وَّ تاظَ ئُياُْوآ بطُُْ ناضواِْ ؾاضغتاِْ.
14ـ (ًٖعَ)ًٖ :عَ بطُُْ فطياّ ئُطًٓا ئُخٓهًَِ!
15ـ (ئؤّ) :ئؤّ يُّ ظََاُْيُ نُتآ ّ نُوتىوئ بطا ئاوضِ يُبطا ْازاتُوَ!
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16ـ (ئؤف) :ئؤف يُ بطيُٓنُّٖ ,اتؤتُ غىآ!
17ـ (ئار) :ئار بؤ زَْط خؤؾآ يُ شووض غُضيُٓإ
بُ بُيتِ نىضزّ بسا ,تُيَكًُٓإ

18ـ (خؤظطُ)( :)1خؤظطُ فًًََِ بسيايُ.

19ـ (بطيا) :بطيا َُْاَُنُّ بهُقاْسايُ.
20ـ (ناؾهِ) :ناؾهِ طُمنُنُّ بهطِيايُ.
21ـ (ٖاٖا)ٖ :اٖا نِ بىو؟ بىو بُخىيَِٓ غًاوَسـ ُٖض ُْنىشايُوَ!!
22ـ (ئُٖا) :ئُٖا باًَْصَنُ ضِووخا!
23ـ (زَى ,ئُىُٖ ,ى) ,وَى:
* زضى ثةؤظت بآ ,ياُْ بُ تًُْا
زياضَ ضِووغىوضّ يُ ُٖضزوو زًْا
* ئُى َُْطّ بؤ خؤت و زَغتِ ضَِْطًٓت!
* ُٖى ْاِْ نَُِ ُْخؤّ يُ شياْا.
24ـ (ُّٖ) :نُ ضِووّ َ ًْؿت طُضزّ ؾًعطّ
ُّٖ دىاُْ َُضط خؤّ! ُّٖ مبطّ
25ـ (واّ) :واّ يُ ؾاغىاض نُْس غاويًهُ و طًَصَ
26ـ (زاز) :زاز يُزَغت دُوضّ ظََاُْ!
27ـ (زار) :زار بؤ ضِابىوضزوو نؤٕ ُٖأل ئُنًَؿِ؟!
 -1خؤظطُ و بطيا و ناؾهِ يُ ضِغتُزا ,يُطُأل فطَاِْ ضِابىوضزووّ ئًٓؿائِ ,يا ئًػتُطاضّ
بُناضئًَُٖٓطآ.
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28ـ (ثُح) :ثُح يُو ثًاوَّ نُ قػإ زَنا!
29ـ (ثُنىو) :ثُنىو نُ يُغُض قػإ زَضِوا!
30ـ (ئا) :ئا وَضَ بؤ الّ َٔ!
31ـ (ئؤخُّ) :ئؤخُّ نُ ناوّ يُ ناوت بطِا!
32ـ (ئاخؤ) :ئاخؤ بُ م ضِؤشآ ئَُطآ؟!
33ـ (ُٖو) :ثطؾٓط تؤضاوَُٖ ,و ,خؤ زويَٓآ بطا بُ بىونِ!!
ثطغًاضّ 90
ئُّ زيَطَ ُٖيَبُغتاُْ خبىيَُٓضَوَُٖ ,ضنِ ئاَطاظيَهِ ًْسا و َىْازات
بُضناونُوت ,غُضو ًَٖأل بهًَؿُ بُ شيَطياْا:
* ئار ًَٖالُّْ ؾًَىا ,ضَِا
بُياخِ ,يُئػِ ُٖأل نطا
* ئُّ َاْط بؤ يًًَََُ تطيكُت ئًُؿُو ـ ٍُٖ بعضناوَ
ناوّ نُشايَت وَى نىوبًَتُ خُو ـ غًؼ و شاناوَ
* ئؤخُّ نُ زيَِ تًَط ططيا
بُنىأل ,بُدؤف ,بُ ئاؾهطا
* نىٕ تؤ ئًَػتُ نىبًتُ شيَط طأل
وَى نىيَطبٔ ,ثاضيعيـ و طىأل
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ثطغًاضّ ()91
ئُّ ئاَطاظاُْ خبُضَ ئُّ بؤؾايًاُْوَ:
خؤظطُ ,ئُٖا ,ئُّ ,ئار ,زَى ,آ
1ـ ثىوض … .بُياِْ وَضَ بؤ َايَِ خؤَإ.
2ـ … .نُثطَنُ غىوتا!
3ـ … .ئُغجُنُّ َ بهطِيايُ.
4ـ …ُٖ .غتُ يُخُو … .الوّ نىضز
تآ بهؤؾُ ,بُزَغت و بطز
5ـ … .يُزَغت ْاضَِوايِ!
6ـ … .ئار و ئؤفِ زايهِ دُضط غىوتاو
بؤ خُتا باضإ ,ببًَتُ شاِْ ناو
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