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 الفصل ألاول  : خلفية البحث

اإلاػسوف أن اللغت هي هظام للسمىش ضىجيت حظخخدم مجمىغت مً  مً

وكاٌ  (. 3: 3122الىاض أو مجخمػاث مػيىت للخىاضل والخفاغل )أخمد غصان، 

( أن اللغت هي هظام اغخباؾي لسمىش ضىجيت  26:  2:93الخىلي )مدمد غلى 

ٌػخلد بػؼ  حظخخدم لخبادٌ ألافياز واإلاشاغس بين أغػاء حماغت ممازل.

الخبراء أن لغاث الػالم  زالزت آالف لغت ، ًخم ججميػها في غائلخين، َما غائلت 

افخه مؼ بػد ذلً جمذ إغ و هاميذ الظاميت.اللغت الهىدًت ألاوزوبيت ولغت 

ين لم ًيىهىا زاغين غً إغافت غائلت  غائلت جىزاهيت واخدة ، لىً بػؼ اللغٍى

جىلظم اللغاث الظاميت إلى  لغت واخدة ، أغافىا حظػت غشس غائلت لغت.

إخدي  ، َما اللغاث الظاميت الشماليت واللغاث الجىىبيت الظاميت.كظمين

 3122ػسبيت)أخمد غصان ، اللغاث التي دخلذ اللغاث الجىىبيت الظاميت واهذ ال

أَدافهم  الػسب للخػبير غً أما اللغت الػسبيت هي الجمل ٌظخخدمو (. 23-24: 

 . ( 8:  3116)ألافياز واإلاشاغس( )الغالًين ، 

حػلم اللغت ألاحىبيت َى وشاؽ حػليمي ًلىم به اإلاػلم بديث ًلىم 

حػليميت بشيل الرًً ًدزطىن بػؼ اللغاث ألاحىبيت بالليام بيشاؾاث  الخالمير

 3122حيد ، مما ٌظاغد غلى جدليم َدف حػلم لغت أحىبيت )أشيف َيرماوان، 

مؿلىب حػلم اللغت الػسبيت ختى ًخمىً ألاشخاص ًخػلمىنها مً  (.43: 

 .الخىاضل بشيل صحيذ وحيد مؼ بػػهم البػؼ وبيئتهم، شفهيا وخؿيا

 

 



 

اللغىٍت جىلظم إلى بشيل غام، ًخفم حميؼ خبراء حػلم اللغت أن اإلاهازاث 

أزبػت. منها مهازاث الاطخماع، ومهازاث الىالم، ومهازاث اللساءة، ومهازاث الىخابت. 

 . ( 94،  67-66: 3123)أولين ههى ، 

 دزضم التي ٌشػس بها اإلايم اللغت الػسبيت، غالًبا مً مشىالث الخػليفي حػل

غىامل جدظبب في َىان غدة  والخالمير في غمليت الخػليم والخػلم )ن ب م(.

م اللغت الػسبيت غلى الاطتراجيجياث أو اإلالازباث أو الؿسق أو الىماذج يفشل حػل

و َىان أًًػا  في جىضيل اإلاادة. دزضأو الخلىياث أو الىطائـ التي ٌظخخدمها اإلا

 غىامل اَخمام ودوافؼ وافتراع )غلل( الخالمير ججاٍ اللغت الػسبيت هفظها.

م يالػسبيت التي ٌشػس بها الىثير مً الخالمير هي حػل م اللغتيإخدي مشىالث حػل

ت اإلاخػللت بلىاغد اللغت و أخد الجىاهب  التراهيب.  التراهيب أخد اإلاىاد اللغٍى

غلى أال ًخؿئىا  خالميرم التراهيب طيظاغد اليحػل م اللغت الػسبيت.ياإلاهمت في حػل

آخس مً كىاغد اللغت في الخددر والىخابت باللغت الػسبيت. التراهيب هي مطؿلح 

وفًلا ليىن و طىجير هلله  أو في كىاغد اللغت الػسبيت ًؿلم غليه هدى و ضسفي. 

ص فخسوزشي ) التي  التراهيب هي مجمىغت مً اللىاغد ( 324:  :311غٍص

للىاغد  والىدى َى وضف مىخىب ٌظخخدمها ؤلاوظان في الىالم أو الىخابت،

 اللغت.

اإلاىاد التراهيب هي ججسبت غسغيت مً كبل م اللغت الػسبيت في يمشيلت حػل

ت ؤلاطالميت مازغاَاًىا  في مدزطت  و باهدوهجالؿالب في مدزطت الحم الثاهٍى

الحم للطف أ و ب هي هلطان الفهم غلى مىاد التراهيب ولم ٌظخؿؼ الخالمير 

. ولم ٌػسفىا كىاغد اللغت الػسبيت الياملت غلى مىاد التراهيب الػسبيت الجدًدة ،

رٍ اإلاشىالث جأحي بظبب هلطان الخالمير في فهم دزض اللغت الػسبيت، وإنهم  َو

بىاًء غلى اإلاالخظاث التي أبداَا الباخثىن في الفطل  . ٌشػسون باإلالل في دزاطتها

ت ؤلاطالميت مازغاَاًىا باهدوهج، َىان الػدًد مً  الثامً في مدزطت الحم الثاهٍى

وحشمل َرٍ الػىامل )أ(  الخالمير : الػىامل التي حظبب غدم إجلان جساهيب في

 الخلفيت الخػليميت، )ب( طىً الؿالب )بمدزطت داخليت أم ال (، )ج( اَخماماث



 

ًىظسون إلى اللغت الػسبيت غلى أنها  خالميرودوافػهم، )د( غالبيت ال خالميرال

هفظه، وهي غدم دكت  دزضَىان غامل آخس ًددر مً اإلا ضػبت، وغير ذلً. 

اذج اإلاظخخدمت في غمليت الخػلم بديث ًجد الخالمير ضػىبت في ألاطاليب والىم

فهم اإلاىاد وختى الشػىز باإلالل بػد الخػلم، ختى باإلالل مً اإلاشازهت في الخػلم ، 

 يب ججػل الخالمير ٌشػسون باإلالل في الخػلم. هوهرلً جلىياث الخػلم التر 

ً غلى اطدزطلهرا الظبب، ًخػين غلى اإلا  خخدام الؿسق ين أن ًيىهىا كادٍز

اإلاىاطبت، الىماذج ووطائل ؤلاغالم إلاظخىي كدزة الخالمير وغدم ججاوظهم.  

ادة اَخمام ال ػخبر كادًزا غلى ٍش ٌُ  م َى يوهخائج الخدفيز والخػل خالميراخدي همىذج 

طيظاغد  مىاطًبا ألهه الاطخىشافي والخىحيهي. ٌػخبر َرا الىمىذجج الخػليم ذهمى 

جػلها أهثر طهىلت. بظبب مؿالب الخالمير الخالمير غلى فهم اإلاادة إلجلان  ٍو

باطخخدام َرا الىمىذج طيلىم الخالمير بظهىلت  مادة فسغيت واخدة في الخػلم. 

  أهثر اطديػاب اإلاػلىماث اإلاىلىلت.

د مً الدزاطت لخأزير جؿبيم همىذج الخػليم الاطخىشافي  الحساء اإلاٍص

 همىذج استخدام الػىىان : " والخىحيهي، طيلىم اإلاؤلف بئحساء بدث جدذ 

 لترقية  فهم التالمير في الخػليم اللغت الػسبيت الخػليم الاطخىشافي والخىحيهي

 )دزاسة شبه تجسيبة على تالمير الصف على مىاد التراكيب اللغىية العسبية

  الثامن في مدزسة الحق الثاهىية إلاسالمية مازغاهايىا باهدوهج(".

 

 البحث الفصل الثاوي   : تحقيق

 اغخمادا  غلى خلفيت البدث  الظابلت ، فخدليم البدث هما ًلي : 

خػليم الخلليدي في حػليم ال يىن  فهم الخالمير باطخخدام همىذج ًهيف  .2

ت ؤلاطالميت  ياللغت الػسبيت غلى مىاد التراهيب ف مدزطت الحم الثاهٍى

 مازغاَاًىا باهدوهج



 

 يػليم الاطخىشافخال يىن فهم الخالمير باطخخدام همىذجًهيف  .3

مدزطت الحم  يفي حػليم اللغت الػسبيت غلى مىاد التراهيب ف يوالخىحيه

ت ؤلاطالميت مازغاَاًىا باهدوهج  الثاهٍى

خػليم الخلليدي و الفهم الخالمير باطخخدام همىذج جسكيت  يىن جهيف  .4

لخالمير الطف الثامً في حػليم   يوالخىحيه يالاطخىشافخػليم الهمىذج 

ت ؤلاطالميت  اللغت الػسبيت غلى مىاد التراهيب فى مدزطت الحم الثاهٍى

 مازغاَاًىا باهدوهج.

 

 أغساض البحث: الفصل الثالث  

 :  فئن أغساع  البدث  هما ًلي مىاطبا جدليم البدث الظابم ،

الخلليدي في م يج  الخػلذإلاػسفت فهم الخالمير مً خالٌ اطخخدام همى  .2

ت  حػليم اللغت الػسبيت غلى مىاد التراهيب في مدزطت الحم الثاهٍى

 ؤلاطالميت مازغاَاًىا باهدوهج

 يوالخىحيه يالاطخىشافخػليم ال إلاػسفت فهم الخالمير باطخخدام همىذج  .3

ت  في حػليم اللغت الػسبيت غلى مىاد التراهيب في مدزطت الحم الثاهٍى

 وهجؤلاطالميت مازغاَاًىا باهد

 خػليم الخلليدي و همىذجالفهم الخالمير باطخخدام همىذج جسكيت  إلاػسفت .4

 لخالمير الطف الثامً في حػليم اللغت يوالخىحيه يالاطخىشافخػليم ال

ت ؤلاطالميت مازغاَاًىا  الػسبيت غلى مىاد التراهيب فى مدزطت الحم الثاهٍى

 باهدوهج

 

  فىائد البحث:  الفصل السابع    

ت. فائدة 2  هظٍس



 

 إلاىهجيت حػلم اللغت ، 
ً
 بدًال

ً
ت ، ًىفس َرا البدث جؿىزا مً الىاخيت الىظٍس

ادة  ثري اإلاػسفت الخػليميت للمىاد التراهيب لٍص خاضت في حػلم اللغت الػسبيت ، ٍو

 هخائج حػلم الخالمير.

 الفىائد الػمليت. 3

ادة الاَخمام والدافؼ ومشازهت الؿالب في حػلم اللغت  .أ  للخالمير ٍش

 الػسبيت

، جلدًم هماذج بدًلت لخيازاث الخػلم ؤلابداغيت واإلابخىسة  للمدزطين .ب 

  التي ججػل مً ألاطهل غلى اإلاػلمين جلدًم اإلاىاد الخػليميت

إلادزطت، جىفس مػياًزا خٌى كدزة اإلاػلمين غلى إحساء أوشؿت حػلم اللغت  .ج 

 الػسبيت مؼ الػدًد مً الحلٌى الظهلت والفػالت

 

 أساس التفكير:  الفصل الخامس

م َى غمليت جفاغل الخالمير مؼ اإلادزطين ومىازد الخػلم في بيئت يالخػل

م اللغت الػسبيت َى غمليت الخفاغل بين الخالمير اإلادزطين في يحػل  .حػليميت

. م اللغت الػسبيت بهدف حظهيل فهم الخالمير للغت الػسبيت وهؿاكهايغمليت حػل

ألاوشؿت الخػليميت التي ًلىم بها اإلادزض  م مسادف لألوشؿت الخػليميت.يالخػل

م هي طلظلت مً ألاوشؿت التي يغمليت الخػل مً أحل هلل اإلاػسفت للخالمير.

جسجبـ َرٍ اإلايىهاث مؼ  .(3119:2:7جىؿىي غلى ميىهاث مخخلفت. )طىجاًا، 

لت  خلميربػػها البػؼ ، بما في ذلً اإلاىاهج الدزاطيت اإلادزض وال واإلاىاد والؿٍس

م اللغت الػسبيت َرٍ يٌشمل حػل م بشيل غام،يمثل الخػل ـ والخلييم. والىطائ

 م التراهيب.ياإلايىهاث ، بما في ذلً حػل

ت كىاهين الحسوف واليلماث والجمل وخٌى  ًىاكش التراهيب /  الىدٍى

ا واخدة مً اإلاىغىغاث  الطىث النهائي لليلمت. ت باغخباَز وهرلً مىكف الىدٍى

ًمىً أن  في بييت الجملت ما الري ًجػل بييت اللىاغدالسئيظيت لالخخالٌ ولمت 

 وبرلً، فئن حػلم اللىاغد ال ًفهم فلـ بييت جيىن هظيفت وذاث مغصي.



 

ولىً مً الػسوزي أًًػا الاهدباٍ إلى ألاخسف ألاخيرة في  اليلماث لخيىن مثاليت،

 في الحسف ألاخير
ً
 ال ًيىن خسفيا

ً
مً ، الىظ الػسبي ، ألن الىظ الػسبي غادة

د فهم الىظ الػسبي. )مجيب وزخمىاحي،   .(3124:272اإلاهم إذا هىذ جٍس

م و الىحهت )أبدي،  (.  بدظب الساشي 2:94:4:5الىدى باللغت هي الؿٍس

م.3:244::2)  ( الىدى َى اللطد و الؿٍس

الىدى وفلا للمطؿلحاث الىخابيت الىالطيىيت ًلخطس غلى مىاكشت 

النهائي لليلمت وفًلا إلاىغػها في الجملت ؤلاغساب و البىاء وهي جددًد الظؿس 

فها الىدى كىاغد یػسف بھا أخىاٌ اليلماث الػسبیت  )الجملت( ، والتي جم حػٍس

 وحظمى اللىاغد الىدى. اللىاغد هي مطؿلح مً كىاغد أو باللغت إغسابا و بىاء. 

( وهللذ غً 2:91:2وكاٌ حىن  و طىجير ) الػسبيت ًؿلم غليه اطم كىاغد.

ص الف ت هي "مجمىغت مً اللىاغد التي 324::311هسوشي )غٍص (  اللىاغد الىدٍى

ىخبىن" أو "وضف هخابي للىاغد اللغت". مجمىغت مً  ًخددر بها الىاض ٍو

اللىاغد هي وضف مىخىب   .اللىاغد التي ٌظخخدمها البشس في الىالم أو الىخابت

ا للىاغد اللغت. غؼ في
ً
طيلت لخخمىً ولىنها و ، اغخبازن أن اللىاغد ليظذ َدف

 (3123:223)أفىدي ، . مً اطخخدام اللغت بشيل صحيذ وصحيذ في الخىاضل

ا في حػلتركيَىان غدة مؤشساث ل َس م يت فهم أو هخائج الخػلم التي جم جؿٍى

 :  ، ما ًلي ترهيبال

ٌظخؿيؼ الخالمير كساءة أشياٌ مػيىت مً اليلماث مً خالٌ الاهدباٍ أن  .2

 للمجخمؼإلى خسوف الػلت الصحيدت 

 ٌظخؿيؼ الخالمير الخمييز بين شيل مً أشياٌ اليلماث مؼ شيل آخسأن  .3

 إكداز الخالمير غلى جددًد اليلماث اللغت الػسبيت .4

ً حمل وفًلا لألمثلت باطخخدام أشياٌ ولماث أن  .5 ٌظخؿيؼ الخالمير جيٍى

 مػيىت

 (3123:355إكداز الخالمير غلى جسجيب ولمت في حمل واملت )فدسزشي،  .6

 



 

س هم ترهيبم اليًخؿلب الخػللرلً  م يذج الخػلى جؿٍى م ، أخدَا غً ؾٍس

 الاطخىشافي والخىحيهيخػليم ال اطخخدام همىذج 

اغياث والػلىم (  همىذج  سمان ،) في مجلت حػليم الٍس خػليم ال وفًلا لظَى

م كيام اإلادزض بخلدًم طلظلت مً  الاطخىشافي والخىحيهي َى الخػلم غً ؾٍس

ت جسبـ  ألاطئلت التي ًخم جىحيهها واطخىشافها غلى خد طىاء بديث غمليت فىٍس

غلى بين مػسفت ول الخالمير وخبرجه باإلاػسفت الجدًدة التي ًخم حػلمها. وبىاء 

اجىا في مجلت حػليم  اغياث والػلىم وخلظ إلى أن الٍسألابدار التي أحستها بٍس

غمليت الاطخىشافي ًمىً أن جيشـ الخالمير في الخػلم الطػبت، والتي جخؿلب 

بديث جيىن أوشؿت الخىاضل غاليا حدا. زم، ًميل اهدباٍ الترهيز واليشاؽ 

الخالمير إلى الخػليم الجازي دزاطخه إلى أن ًيىن أهثر اطديلاظا ألن الخالمير 

ؤلاحاباث ألنهم ًجب أن ًيىهىا مظخػدًً إذا غيتهم بئغداد ًلىمىن دائما 

 اإلادزض فجأة. 

اغاث والػلىم( مجلتوبسلين طاوي، في  وفلا وىزهيأطيه  )مجلت حػليم الٍس

 البدث غً الدزوض هي :  همىذج ول همىذج لدًه هلاؽ مصاًا وغيىب. ومً مصاًا

  حشجيؼ الخالمير غلى الخفىير بيشاؽ  .2

 جىفير الفسص للخالمير لؿسح أشياء غير واضحت  .3

م  .4  ًمىً لألطئلت حرب اهدباٍ الخالمير وجسهيَز

 : والػيىب في همىذج دزض الخدليم اإلاىغىد هي

 ٌشػس الخالمير بالخىف والخىجس  .2

في غدد هثير مً الخالمير ، كد ال ًيىن الىكذ اليافي إلغؿاء أطئلت ليل  .3

 جلمير 

 خىحيهي هما ًلي :بىاء حملت الاطخىشافي وال

ٌظأٌ اإلادزض طلظلت مً ألاطئلت للخالمير الرًً ًلىمىن بالخدليم أو   .2

 الاشدباٍ أو الاهدشاف أو الػطف الرَني أو بىاء اإلافاَيم



 

ًلىم اإلادزض بخػيين الخالمير بشيل غشىائي بديث ًخػين غلى ول جلمير  .3

 أن ٌشازن بيشاؽ

   ً جم حػيينهمٌػؿي اإلادزض طلظلت مً ألاطئلت للخالمير الرً .4

م ؤلاحابت غلى  .5 ًؿلب مً الخالمير مباشسة أن ًيىهىا وشؿين غً ؾٍس

 اإلادزضألاطئلت التي كدمها 

لت لخدظين الخفىير  همىذج الخػليم الاطخىشافي والخىحيهي َى إخدي ؾٍس

الىلدي للخالمير باطخخدام أطئلت ًمىنها جىحيه واطخىشاف مػسفت الخالمير 

اإلاػسفت اإلاىدظبت بالفػل باإلاػسفت التي ًجب حػلمها . ختى جيىن كادزا غلى زبـ 

س  همىذج الخػليم الاطخىشافي والخىحيهي هأداة لخػليم اللغت الػسبيت ألن حَى

حػليم اللغت الػسبيت ليع فلـ خفظ اإلافاَيم ، ولىً مً اإلاخىكؼ أن ًخمىً 

سفت الخالمير مً الػثىز غلى اإلافاَيم ، بديث ال ًىلل اإلادزض الخػليم اإلاػ

لت إغالميت فدظب ، بل ًؿلب اإلادزض أًػا مً الخالمير أن ٌشازوىا  بؿٍس

 . مباشسة في اإلامازطت

 

طخىشافي الا ، في مجلت فدظ اللغاث ًخم وضف الخؿىاث في  يلهدوفلا 

ا زم مؼ  َس والخىحيهي في طبؼ مساخل مً أطاليب الاطخىشافي التي ًخم جؿٍى

 : الخىحيهي 

م وغؼ أن ٌػسع اإلادزض الخالمير ا .أ  إلاىاكف حدًدة ، اإلاثاٌ غً ؾٍس

 ضىز أو ضيغ أو مىاكف أخسي جدخىي غلى مشاول

 أن ًيخظس لحظاث كليلت إلاىذ الخالمير الفسضت لطياغت اإلاشىالث .ب 

أن ًلترح اإلادزض مشيلت جخفم مؼ أَداف أو مؤشساث الخػلم اإلادددة  .ج 

 الجميؼ الخالمير

أن ًيخظس لحظاث كليلت إلاىذ الخالمير الفسضت لطياغت إحاباث أو إحساء  .د 

 مىاكشاث ضغيرة 

 غلى الظؤاٌ لإلحابتأن ًلىم بخػيين أخد الخالمير  .ٌ 



 

ً  .و  إذا واهذ ؤلاحابت صحيدت ، أن ٌظأٌ اإلادزض زدودا مً الخالمير آلاخٍس

خٌى ؤلاحابت لػمان مشازهت حميؼ الخالمير في اليشاؽ اإلاظخمس ، ومذ 

ت أو واهذ ؤلاحاباث اإلالدمت غير  ذلً ، إذا واحه الخلمير اخخىاكاث مسوٍز

صحيدت أو غير صحيدت أو ضامخت ، فئن اإلادزض ٌظأٌ أطئلت أخسي 

جيىن إحاباتها إزشاداث خٌى هيفيت ؤلاحابت . بػد ذلً ، ًلدم اإلادزض 

أطئلت جلىد الخالمير إلى الخفىير بمظخىي أغلى ، بديث ًمىً للخالمير 

حابت غلى ألاطئلت وفلا للىفاءاث أو اإلاؤشساث ألاطاطيت . ًجب جلدًم ؤلا 

ألاطئلت اإلاؿسوخت في الخؿىة الظادطت لػدة جالمير مخخلفين بديث 

 ٌشازن أوشؿت الاطخىشافي والخىحيهي

أن ٌظأٌ اإلادزض الظؤاٌ ألاخير للخالمير اإلاخخلفين للخأهيد غلى اإلاؤشس  .ش 

 الخالمير في حميؼمفهىم خلا مً كبل حميؼ الخالمير 

 

 

البيان السابق ، تصىز الكتابة أساس للتفكير في السسم البياوي وإلايضاح 

 :  الاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لت اإلاداغسة  دزضٌظخخدم اإلاأن أ.  ؾٍس  

ٌظخمؼ  الخالمير  إلى شسح مً أن ب. 

دزضاإلا  

ٌظأٌ  الخالمير  اإلاىاد التي ال ًفهمها أن ج. 

دزضاإلا  

ً أن د.  ٌػمل  الخالمير   غلى الخماٍز

 اإلاخػللت باإلاىاد التي جخم دزاطتها. 

 فهم الخالمير غلى مىاد التراهيب

  تعليم اللغة العسبية 

ؤلاخخباز 

  البػدي 
ؤلاخخباز 

 اللبلي 

ٌظخؿيؼ الخالمير كساءة أشياٌ مػيىت مً اليلماث مً خالٌ الاهدباٍ إلى أن .2

 للمجخمؼخسوف الػلت الصحيدت 

 ٌظخؿيؼ الخالمير الخمييز بين شيل مً أشياٌ اليلماث مؼ شيل آخسأن .3

 إكداز الخالمير غلى جددًد اليلماث اللغت الػسبيت.4

ً حمل وفًلا لألمثلت باطخخدام أشياٌ ولماث مػيىتأن .5  ٌظخؿيؼ الخالمير جيٍى

 إكداز الخالمير غلى جسجيب ولمت في حمل واملت .6

 

الخالمير إلاىاكف حدًدة،  دزضٌػسع اإلاأن أ. 

اإلاثاٌ غً ؾيم وغؼ ضىز أو ضيغ أو مىاكف 

 أخسي جدخىي غلى مشاول 

يخظس لحظاث كليلت إلاىذ الخالمير الفسضت أن ًب. 

 لطياغت اإلاشىالث 

مشيلت جخفم مؼ أَداف أو  دزضًلترح اإلاأن ج. 

   م اإلادددة لجميؼ الخالميريؤشساث الخػلم

يخظس لحظاث كليلت إلاىذ  الخالمير  الفسضت أن ًد. 

 لطياغت إحاباث أو إحساء مىاكشاث ضغيرة 

بخػيين أخد  الخالمير  لإلحابت غلى  أن ًلىمٌ. 

 الظؤاٌ الخالمير

الظؤاٌ ألاخير للخالمير  دزضٌظأٌ اإلاأن و. 

اإلاخخلفين للخأهيد غلى اإلاؤشس مفهىم خلا مً كبل 
  حميؼ

طخىشافى والخىحيهيهمىذج الخػليم الا  لخلليديهمىذج الخػليم ا   



 

 

 

  ثالبح فسضية:  السادس الفصل

 الخالمير بين التراهيب إلاىاد الخالمير فهم في جسكيت فسق  وحىد:  اإلالترخت الفسغيت

 همىذج ٌظخخدمىن  الخالمير و والخىجي ؤلاطخىشافي الخػليم همىذج ٌظخخدمىن 

  .الخلليدًت الخػليم

ت الفسغيت  الخالمير بين التراهيب إلاىاد الخالمير فهم في جسكيت فسق  غدم:  الطفٍس

 همىذج ٌظخخدمىن  الخالمير و والخىجي ؤلاطخىشافي الخػليم همىذج ٌظخخدمىن 

 .الخلليدًت الخػليم

 اطخخدمذ الفسغيت خليلت الخخياز زم ، فالفسغيت%  ۵ الداللت بااإلاظخىي 

 : الخاليت الحظاب مػاًير

ت فالفسغيت الجدوليت مً أهبر الحظابيت"  ث"  كيمت واهذ إذا -  الطفٍس

رٍ مسدودة  جسكيت فسق  َىان أن ٌػني َو

ت فالفسغيت الجدوليت مً أضغس الحظابيت"  ث"  كيمت واهذ إذا -  الطفٍس

رٍ ملبىلت   جسكيت فسق  جىحد ال َو

 

 املىاسبة السابقة الدزاسة:  السابع الفصل

 :  فيها مىاطبت بها التي ألاخس الدزاطت إن 

اء كظم ؾالبت:  مؿمئىت لظيدة البدثت -  ًؤدي أن أغلً(  ۳۶۳۲۰۲)  فيًز

 هخائج جسكيت إلى والخىحيهي الاطخىشافي الخػلم أطاليب اخخباز جؿبيم

اء حػلم   وطؿی باواها 2 الثاهىٍت اإلادزطت في للخالمير الفيًز

ً الظيد البدث -  الػلىم حػلم هخائج في اخخالفاث َىان أن(  ۳۶۳۲۳۶)  ٍو

 هماذج باطخىشاف ًدزطىن  الرًً الخالمير مً مجمىغاث بين للخالمير

 مؼ ًدزطىن  الرًً الخالمير مً ومجمىغاث والخىحيهي الاطخىشافي

 طيباجى الخامع الطف جالمير في الخلليدًت الىماذج



 

 مهازاث في اخخالفاث َىان أن(  ۳۶۳۶۲)  هللا َداًت الظيد البدث -

م غً ًخػلمىن  الرًً الخالمير مجمىغاث بين الىلدي الخفىير  ؾٍس

 الرًً الخالمير ومجمىغاث والخىحيهي الاطخىشافي هماذج اطخخدام

 غىغىض مدزطت في الػلىم مىاد في الخلليدًت الىماذج اطخخدام ًخػلمىن 

 . طىغاطسي 

 


