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 24ـ  22، ل2102(، 2ئةم وتارة لة طؤظارى )كؤزان(، ذمارة)
 بآلوكراوةتةوة

صاُةى تايبةتى سِةطةةصى ُيَةش و ًةىَ هةُاوةةووة      هة كشًاجنى ُاوةسِاطتى صًاُى كوسديذا دةًيَلة ُي       
تةُيا هة يةن حاهَةتذا ًاوة  ئةويض هة دؤخى باُطلشدُذا  بةجؤسيَم هةَ دؤخةدا ُيصةاُةى تايبةةتى ٓةيةة    

 :يةبةًصيَوةيةى خواسةوةكة بؤ جياكشدُةوةى ُيَش و ًىَ  
 اة ُيصاُةى )ة( بؤ تاكى ُيَش بةكاسديَت  وةن:

 ة  خبويَِة.ة كوسِ
 ُيصاُةى )ىَ( بؤ تاكى ًىَ بةكاسديَت  وةن:ة ب 
 داُيصة.ة كضىَ  

 ُيصاُةكاُى )يِة( بؤ كؤى ُيَش و ًىَ بةكاسديَت  وةن:ج ة 
 ًةكتةب.ة ئةى كوسيِة وةسُة 
 ة ئةى كضيِة خبويَِّ.

 
هة كشًاجنى طةسووى صًاُى كوسديذا ئةطةسةى بةٓؤى كةشداسى بيظةتِةوة ُيَةش و ًةىَ هةيةةك       بةآلَ       

جيادةكشيَِةوة  بةآلَ هةطةيَ ئةوةشذا بة ٓؤى ُيصاُةى تايبةتييةوة جيةاواصى ُيَةش و ًةىَ دةكشيَةت  ئةةَ      
جياواصى كشدُةط بةٓؤى ُيصاُةى سِةطةص و ئاًشاصى داُةثايَ و جيَِةاو و ئاوةهَِةاو و دؤخةى باُطلشدُةةوة     

 دةبيَت  ٓةسوةكو هة خواسةوة سِووُى دةكةيِةوة:
 ةتى سِةطةصةوة: ة بةٓؤى ُيصاُةى تايب1

هيَةةشةدا ُيصةةاُةى )ى( بةةؤ سِةطةةةصى ُيَةةش و ُيصةةاُةى )ىَ( بةةؤ سِةطةةةصى ًةةىَ بةةةكاسديَت و دةةةةيَتة طةةةس    
 ُاوةكةوة  بةو واتايةى ُاوةكة بةٓؤى ئةَ ُيصاُةوة دةُاطشيَت  وةكو:

 ة ئاصادى ُاْ خاس.



 ة ُةطشيِىَ ُاْ خاس. 
 
 
 
 ة بةٓؤى ئاًشاصى داُةثايَ:2

وشة بةٓؤى ئاًشاصى داُةثايَ هيَلذةدسيَّ  ئةوة ئاًشاصةكاُى داُةثايَ بؤ ُيَش و ًىَ و تان و  كاتيَم دوو      
 كؤ جياواصيياْ هة ُيَواُذا ٓةية  بةًصيَوةية:

 اة ئاًشاصى داُةثاهَى )ا( بؤ تاكى ًىَ بةكاسديَت  وةن:
 ة كضا ُةطشيِىَ ٓات.    

 يَت  وةن:ب ة ئاًشاصى داُةثاهَى )ىَ( بؤ تاكى ُيَش بةكاسد
 ة كوسِىَ ئاصادى صيشةكة.    

 ج ة ئاًشاصى داُةثاهَى )يَذ  يَّ  يَت( بؤ كؤى ُيَش و ًىَ بةكاسديَت  وةن:
 ة ةياييَت كوسدطتاُىَ بوَِذْ.    
 
 ة بةٓؤى جيَِاو: 3

 اة جيَِاوى كةطى طةسبةخؤ :
 و ًيَذا دةكشيَت  بةًصيَوةية:هة كةطى طيَيةًى تاكذا  هة كؤًةهَى )ًّ ة ًة( جياواصى هة ُيَواْ ُيَش  

 وى/ جيَِاوى طةسبةخؤية بؤ كةطى طيَيةًى تاكى ُيَش  وةن:
 ة وى ُاْ خواس.

 وىَ/ جيَِاوى طةسبةخؤية بؤ كةطى طيَيةًى تاكى ًىَ  وةن:
 ة وىَ ُاْ خواس.

 
 ب ة جيَِاوى ُيصاُة:

ؤ تان  كؤ  ُيَش  ًآ  ُضيةم   كشًاجنى طةسووى صًاُى كوسديذا  حةوت جيَِاوى ُيصاُةًاْ ٓةية  كة ب هة 
  -دووس بةكاسدةٓيَِشيَت  جيَِاوةكاُيض بةًصيَوةيةى خواسةوةْ:

 ئةظة ةةةةةةةةة بؤ تاكى ُضيم بةكاسديَت.
 ظى ةةةةةةةةةة بؤ تاكى ُيَشى ُضيم بةكاسديَت.
 ظآ ةةةةةةةةةة بؤ تاكى ًيَى ُضيم بةكاسديَت.



 وى ةةةةةةةةةة بؤ تاكى ُيَشى دووس بةكاسديَت.
 وآ ةةةةةةةةةة بؤ تاكى ًيَى دووس بةكاسديَت.

 )ئةظاْ( ظاْ ةةةةةةةةةة بؤ كؤى ُيَش و ًيَى ُضيم بةكاسديَت.
 )ئةواْ( واْ ةةةةةةةةةة بؤ كؤى ُيَش و ًيَى دووس بةكاسديَت. 

 ئةظة ثظٌاًآ ًِة. 
 ظى ُةطشة.

 ئةظة ٓةظاهَى ًِة.
 ظى ُاْ خاسد.
 ظىَ ُاْ خاسد.

 وى ةريؤن ُظيظى.
 ؤن ُظيظى.وىَ ةري

 ظاْ طؤظةُذةكا خؤط طشيَذا.
  واْ سِةشبةهةن طشيَذا.

 
 ة ئاوةهَِاوى ُيصاُة:4

هة كشًاجنى طةسووى صًاُى كوسديذا فؤسًةكاُى ئاوةهَِاوى ُيصةاُة هةطةةَي ُةاوى تةان و كةؤ و َُيةش و ًةَى        
 بةشيَوةى جياواص بةكاسديَّ  بةًصيَوةيةى خواسةوةْ: 

 اويَم بؤ تاكى ُيَش و ًيَى ُضيم بةكاسديَ.ئةظ..... ة ةةةةةةةةةة هةطةيَ ُ
 ظى..... ى ةةةةةةةةةة هةطةيَ ُاويَم بؤ تاكى ُيَشى ُضيم بةكاسدآ.

 ظىَ....ىَ ةةةةةةةةةة هةطةيَ ُاويَم بؤ تاكى ًيَى ُضيم بةكاسدآ.
 وى.....ى ةةةةةةةةةة هةطةيَ ُاويَم بؤ تاكى ُيَشى دووس بةكاسدآ.

 ُاويَم بؤ تاكى ًيَى دووس بةكاسديَ. وىَ..... ىَ ةةةةةةةةةة هةطةيَ
 ظاْ)ئةظاْ(..... اْ ةةةةةةةةةة هةطةيَ ُاويَم بؤ تاكى ُيَش و ًيَى ُضيم بةكاسدآ.

 ةةةةةةةةةة هةطةيَ ُاويَم بؤ كؤى ُيَش و ًيَى دووس بةكاسدآ. واْ)ئةواْ(....اْ 
 ة ئةظ كتيَبة يىَ ًةية. 

 ة ظى خوستى طةسىَ ًة بوِذ كش.
 ة ظىَ قوتابيىَ واُة باط خواُذ.
 ة وى سِةصظاُى سِةصىَ خؤ فشؤت.



 ة وىَ طؤتِىَ دىلَ ًة خؤشلش.
 ة ظاْ طوالْ بضيِة.

 ة واْ جوتياساْ صةظييَّ خؤ كيَالْ.
 
 ة دؤخى باُطلشدْ: 5

ت  هة حاهَةتى باُطلشدُذا  ةةُذ ُيصاُةيةن بة ُاو دةهليَت  بةٓؤيةوة سِةطةصى ُاوةكة دياسى دةكشيَة      
 ُيصاُةكاُيض بشيتني هة :

 اة ُيصاُةى )ؤ( بؤ تاكى ُيَش بةكاسديَت  وةن:

 ة كوسؤ  خبويَِة داطةسكةظى.

 ُيصاُةى )ىَ( بؤ تاكى ًىَ بةكاسديَت  وةن:ب ة 
 ة كضىَ سوُيصة. 

 ة خويصلىَ  ةيَوىَ بذؤشة.
 ُيصاُةكاُى )يِة( و )ا( بؤ كؤى ُيَش و ًىَ بةكاسديَت  وةن:ج ة 

 ِة وةسُة صاُلؤيىَ.ة ئةى كوسي
 ة طةىل كوسكا وةسُة صاُلؤيىَ.

 ة طةىل كضا وةسُة صاُلؤيىَ.
 

هةطةَي ئةوةشذا )طادق بةٓائةديّ ئاًَيذى( هةة كتيَبةى )ِسَيضًاُةا كةوسدى(دا  ةةةُذيّ حاَهةةتى ديةاسيلشاو        
 : دةطت ُيصاْ دةكات بؤ جياكشدُةوةى ُيَش و ًىَ  بؤية هيَشةدا ئاًارة بة ٓةُذيَلياْ دةكةيّ

بةآلَ ئةطةس داسىَ طويَضىَ (  )داسىَ طيَظى(  ة ئةطةس داس و دسةخت وشم و سِةق بيَت  ئةوة ُيَشة  وةن: )1
 .)داسا طويَضىَ(  )داسا طيَظى(داسةكة تةسِ و طةوص بيَت  ئةوة ًيَية  وةن: 

اس بةةاْ..( هةةة ةة بةةواسى ئةاوةداُى وةن )خةةاُوو  باهَةخاُةة باصاسِ  شةةاس  قةةةصا  ُاحيةة  طوُةةذ  كةاوي  ديو     2
هة سِةطةصى )طةسِةن  كوةة  ئةشلةوت( بةآلَ )خاُيىَ ًةصْ(  )خاُيىَ دة ئؤدة(  سِةطةصى ُيَشْ  وةن : 

 .ًيَّ
  )ٓاواسا دوى طوسطى(.ة ٓاواسكشدْ و قيزةكشدْ ًيَية  وةن 3
 ة ٓةًوو ئةطتيَشةكاُى ئامساْ  جطة هة )تةسًى ُوحيىَ(  ٓةًووى هة سِةطةصى ًيَّ.4
 ُضًى و دةشتايى ٓةية هةطةس سِووى صةوى جطة هة )طةىل(  ٓةًووى هة سِةطةصى ًيَّ.ة ٓةسةى 5



ة ٓةًوو ئاوى طةس سِووى صةوى)دةسيا  صةسيا  جؤطة و جؤباس....( هة سِةطةصى ًيَّ  جطةة هةة )سِووبةاس     6
 ةةَ  ئؤقياُوس( هة سِةطةصى ُيَشْ. 

 هة سِةطةصى ًيَّ.ة ٓةسةى ًيوة و بةسٓةَ ى داس و دسةختة)جطة هة تشىَ( 7
 ة ٓةًوو ةاوطةكاُى صًاُى كوسدى هة سِةطةصى ًيَّ. 8
 ة ٓةًوو ُاويَلى واتايى هة سِةطةصى ًيَية.9
ة ئةُذاًةكاُى هةشى ًشؤظ )طةس  طوىَ  دةَ  ةاو ًى  دداْ  صًاْ  طيِط  طةسوو( هة سِةطةصى ُيَةشْ   10

 ...( هة سِةطةصى ًيَّ.بةآلَ ئةُذاًةكاُى )دةطت  ثىَ  ثةجنة  هووت  ديَ  هيَو..
ة ئاًيَشةكاُى )داس  قةيِاخ  خاكةُاس  بيَىَ( هة سِةطةصى ًيَّ  جطة هةًاُة ٓةًوو ئاًيَشةكاُى تةش هةة   11

 سِةطةصى ُيَشْ.
 )دةشتا بتويَِىَ( )دةشتا شةٓشةصوسىَ(. ة ٓةًوو دةشت و دةشتاييَم هة سِةطةصى ًيَية  وةن: 12
)تةثؤهَلة  شةاخ    بةآلَ)ةيايىَ ًةتيِا( )ةيايىَ قةُذيوى(  ة  وةن : ة ٓةًوو ةياييَم هة سِةطةصى ُيَش13

 .هة سِةطةصى ًيَّهوتلة....( 
 هة سِةطةصى ًيَّ. )تري  كةواْ ًوشةن  تاُم  فشِؤكة.....(ة ةةكى شةسِكشدْ و بواسى جةُط 14
 ُيَش.بة تان دةبيَتة  )باصْ و طواسة(ة خصىَ و صيَشِى ئافشةتاْ ٓةًووى ًيَّ  جطة هة 15
هةة   )كآلو  كشاس ثةطتةن  سِاُم  ةؤغةس  بيَجاًة  كةةوا( ة جووبةسطى هةبةسكشدْ و هةثىَ كشدْ  وةن 16

 ٓةًووى هة سِةطةصى ًيَّ. )ثصتويَّ  ثيَآلو  شايَ  دةمسايَ(سِةطةصى ُيَشْ  ئةواُى ديلة وةن 
مساْ هةة سِةطةةصى ُيَةشْ     ة ٓةًوو شتيَلى دةوسى صةوى هة ةيِى ٓةواى ئامساْ  هةطةيَ سِةشةبا و ئا17

 هة سِةطةصى ًيَّ. )بةفش  باساْ  تةصسة بآؤص  الفاو  صوقٍ  شةومن  شىَ  تةًوًز تةسِايى(بةآلَ 
)دةفتةةس  ثةةستوون    هةة سِةطةةصى ُيَةشْ  بةةآلَ      )ثيَِةووس  ًةسةكةةب(  ة ئاًيَشةكاُى بواسى ُووطني 18

 هة سِةطةصى ًيَّ. تةباشري  كتيَب.....(
هة سِةطةةصى ُيَةشْ  بةةآلَ ئةةواُى ديلةة وةن       خويَِذْ )ثؤي  تةختةسِةشة  ًيَض....( ة شتى طةسةكى19

  )كوسطى  كتيَبخاُة..( هة سِةطةصى ًيَّ.
 
 


