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 تكملة مادة لغوية

 ()ممدوح محمد خسارةأ. د. 

(12)(**



) 

 بََحث

تضمه  ًحمِ  وا ورد وي َذه امىادة فْ )تاج امػروس( ًحِ تسػث وداخل

 جالجث غضر وػٌّ، وَْ:

 سأل. بحث: -

ث: -  فَتَّش غي امضْء. ابْتََحث وتَبَحَّ

ْٔحّ )مػتث مألوالد(.  : مػب ةامتَْححث أو امتُحَّ

 ةََحث. اْستَبَْحث: -

 َطنَُب امضْء فْ امتراب. البَْحث: -

 ر.ْستَْختِ ل غي صْء وَٓ ْسأ: أن َٓ 

 .فٍٔ غي امذَب وامفضثامذي ُٓتَْحث  نُ دِ ػْ : امىَ 

 : امحَّٔث امػظٔىث.

ِْحٍ: -  [.فٍٔ غىا أُخفْ امتراب مُْػتث مألوالد ]ٓتحث فْ البَْححَة والبُحَّ

                                                 

() غضِ وجىع امنغث امػرةٔث ةدوضق. 

ة فْ امػرةٔث، ةٌماء أو دالممث أو َىما وػماً،  (**) سنسنث دراسات تتحث فْ امكنىات امىستجدَّ

 وتلترح إضافتُا إمّ امىػجه امػرةْ امُىَحدَّث.
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 امتراب امذي ُٓتْحث غىا ُٓطنب فٍٔ. البُحاجة: -

ُ البَُحٌث:  -  .اً رخُ امٌاكث امتْ إذا سارت تَتَْحث امتراب ةأٓدُٓا أ

ّر. البحِث: -  امسِّ

 وي ِجَحَرة امٔرةِع. الباِححاء: -

ٓضٔع فمْ امػرةٔمث  وزاد امىػجه امكتٔر غنُٔا تسػث وداخل ودالالت وىا

 امىػاصرة، وَْ:

 ةََحث وػٍ فٍٔ. باَححَى الشَءَ: -

 تتادال امتَْحث. تباَحث الرجالن: -

 ةذل امجُد فْ وِضِع وجىع امىسائل امتْ تتػنق ةٍ. البَْحث: -

 َىرة امجُد امىتذول فْ وِضِع وًتٔجتٍ.: جَ 

- : َّ دراسث امكائٌمات امحٔمث فمْ ةٔهاتُما امىػتمادة، أو ةحمث  البَْحث الَمِْداه

 كتتث أو امػٔادة، ج ةحِث وأةحاث.تُْجَىع ةٔاًاتٍ خارج امىختتر أو امى

غنُٔما، أو غنمّ دمٔنُما،  ُا ٓرد امتَْحثامدَّغِى وي حٔث إًَّ  الَمبَْحث: -

 ج وتاحث.

ّْ امىسؤول ةصفث أساس ِحث أمن الدولة:مَبا - ٔث غي وٌع امجُاز امضرط

 امجرٓىث وامكضف غٌُا.

]وما وراء امطتٔػمث[ غٌمد أحُد أكسام امىٔتافٔزٓلما  ة الغائِة:لَّ مَبْحث العِ  -

 امفالسفث.

 .وتٌظِّه كٔفٔث امىٌاظرة وصروطُاكِاغد تتِّٔي  آداب البحث والمواظرة: -

اد علٍ ما سبق هحٌ اجوَ عشر مددخال  ولكن التداول اللغٌي المعاصر ز

َّ  ،ر معوددٍدتتضددمن هحددٌ أربعددة عشدد ُقتددرح افددا تًا الددٍ المعرددّ العربدد

 ويَ: ،ثالمحدَّ 
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حٙاكى٬ا أك حتاد٬١ا اٱراء كاٳٟ٘ار ض٬ؿ ٤لػ٢ٟثو أك ٤فػأ١ثو  حتاضرٔا:  -3

٠ع ٫١ا. ةٖؽض ا٬١ن٬ؿ  إ١٭ سٸء ضٰٜٜخ٫ا أك ضى

ك١ٟػ٦ دٷ١ػث «. : حتػادٷ ا١تطػدحتاضد ا١ؽسٸف»كٛػ أكرد ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰؽ: 

 ٤ا ٯ٬ٟف ة٦ٰ ٤ف ك٦ٰ١ أك ك٬٘د. ان ٪ٮ ا١خٙاكض، كٕا١ت٩ٰ٘ ا١ختاضد 

ةٖؽض ا٬١ن٬ؿ  ... إ١ظاأك أدةٰ   اـث أك ٤ٜا١ث حٓا١ز ٬٤ى٬ْان ٥٢ْٰ  درا اىتَْطد: -3

ؽًد ٤ا ساء ض٬ؿ ٤فأ١ث أك ٤ل٢ٟث. ـى ٠ع، ٷ ٤شؽَّد اـخٓؽاًض أك   إ١٭ ضى

ٍَتَْطد: -1 ٢ٍٍىب ٦٤ -"3 اى س٢٥ث ٤ٍا١ب ٘ٮ ٞخابو أك ٘ه٠ ٦٤ ٘هػ٩١٬،  ٤ى

 «.١ٟخاب ٘ٮ ٤ٜػ٤ِّث كذٸذث ٤تاضدساء ا١ٙه٠ ا١را٧ٮ ٦٤ ا»ٯٜاؿ: 

٤فأ١ثه ٬٤ى٬عي ةطد. ٯٜاؿ: )دارت ٤ِٓػ٣ ٤ػػاعٸت  -"3

 ا٨١ػكة ض٬ؿ ٤تطد ا٥١٬ٓ١ث(.

: )٘ٸف ةاًضػد ٘ػٮ ا١ٟاحب ٘ٮ ٛياٯا ا١ٟٙؽ كا٥١ٓؽ٘ث. ٯٜاؿ اىتاِضد: -3

 حارٯظ ا٬٢ٓ١ـ(.

٤ى٦ٍ ٪٬ ٞرٰؽ ا١تطد كا١خطٰٜٚ ٘ػٮ ٛيػاٯا ا١ٟٙػؽ كا٥١ٓؽ٘ػث،  اذث:اىتَطَّ   -3

اذث ٘ٮ اٷسخ٥اع(.  ٯٜاؿ: )٘ٸفه ةطَّ

ا٥١ٙاكىات كا٨٥١اٛلات كا٥١طاكرات ا١خٮ حػكر ضػ٬ؿ  اىٍتاضرات: -1

ػج  ٤فأ١ث ك٫ٰ٘ا.. ٯٜاؿ: )ح٬ان٢ج ٤تاضرات ا٬١٘ػ٬د أٯا٤ػان(، أك )أ٘يى

 ات إ١٭ احٙاؽ ض٬ؿ حؽـ٣ٰ ا١طػكد(.ا٥١تاضر

:اىتَ  -3 ّٖ ِٓيٍبب ٜعػػٚ ٘ػػٮ ٤فػػأ١ث، ةٖػػؽض  ْطببد اى ػػٮ كا١خط ا١ػراـػػث كا١خٜهِّ

 ٬ٍٯؽ ٤ا ٪٬ ٬٤س٬د، كا١ش٥ّ: ةط٬ث.ا١ٟلٗ ٦ْ سػٯػ، أك ح

فػػث ٥٢َّْٰػػث كحٍتٰٰٜػػث ٢ْٰػػا، ح٨ٓػػ٭ ةػػا١تط٬ث  ٌَْؽَنببؾ اىتطببٔث: -9 َـّ  ٤

ٗ ْػ٦ سػٯػػ أك كا٥١ٓارؼ ا٥٢ٓ١ٰث ا٥ٓ٥١َّٜث، ا١خٮ حؽ٤ػٮ إ١ػ٭ ا١ٟلػ

 ح٬ٍٯؽ ٤ا ٪٬ ٬٤س٬د.
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دراسة فِ نَضَع بغرض الجدرُّب والجعلُّم.. ّقال:   -"1 ث:َحلْقة بَحْ  -9

م الطللب حلقةَ بحح فِ حهلسة أبِ ثهلم(.  )قدَّ

نزهَعة نو البلحدْو والخبراء، ََُّكا  للٍْال لعاداد  -"2

دراسة نعهَّقة حَ: نَضَع نل، ّقل:  )قدَّنت َحلْقة البحاح ثقرّرٌال 

 عو أزنة اليق  للُ الَزّر(.

ااٍْل طر منااج ا بحثحااث: -11 ائاات ثحلااْ  الهعلَناالت والهعاالره وثقلِّ

 (.لقل:  )كلن نيٍذ البحح ثلرّخْ  واالسجدال: بٍل، ّ

الساا و نَْعااِرض البحااح، ّقاال:  )ُطرحاات أزنااة  بِسااجا بحثَْحااث: -11

 العشَائِ علُ بسلط البحح(.

نل ال صلة لً بللهَضَع أو الهسألة نَضَِع الهحلدخالت  خجرج بحثَْحث: -12

 ىت نداخلة العضَ خلرَج البَْحح(.أو الهداوالت، ّقل:  )كل

: نو اقجرح ٌذه ال لهلت، فقد سبقجيل نع ىدَّعِوال  لرم نعلصارة أىيل أوَّ

 للُ لّراد كدْر نيٍل.

اْو والهعيِّْا ْو وعهليل ّرنِ للُ عرضاٍل علاُ نزهَعاة اللغاَّْو الهخجلِّ

سة لغَّة نررعْة علْل  ه نيٍل.لليظر فٍْل، ولقرار نل ثرا ؛بشؤون اللغة، وعلُ نؤسَّ

*   *   * 

 (22) 

 بََدر

يَْت  ورد نو ٌذه الهلدة فِ )ثلج العروس( ىحَ أَحَد عشر نادخً  ثضاهَّ

 ىحَ سجَّة وعشرّو نعيُ، وٌِ 

 َعزَّ  للُ فِْع  نل َّْرَغب فًْ. بجدََر مُثجدرة وبِدبربً: -

 = بلدَر للُ الشِء  أسرع.
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 ةادىر. ةََػر: -

 ٢ٌّ ٩١ ا١تػري. أةَْػر: -

ر ا٨١ ىةٍػى ق.= أ يٍفؽي ؽَّ ة : اٍض٥ى  غ٠ي

ؽىع إ١٭ ا١لٮء. اةْخَػر: - ـٍ  أ

ؽىع. ـٍ ْىًش٠ كأ ىػىر إ٩ٰ١:   :ة

أٯع٣٫ ٯفػتٚ  ،كحىتادركق: ةادىرى ةٓي٣٫ ةٓيان إ٩ٰ١ أ٤ٍؽان  = اةٍخىػىر ا٬ٜ١ـي 

٢ًٍٖب. ى  إ٩ٰ١ ٰ٘ى

تاة ا١فٰٗ. اىتاِدرة: -  كى

ؽىؼ ا٨١ٍَّه٠. ٌى  : 

. ٨ٚي ٓي ٨ًٍٟب كا١ ث ة٦ٰ ا٥١ى  : ا٢١ٍَّط٥ى

ٍف٦ ا١ت  اًدرة: ا١تػٯ٫ث.= ضي

ؽ ا٥١يٮء. اىتَْػر: - ٥ى ٜى  ا١

 : ا١فِّٰػ.

 : ا١ٖٸـ ا٥٥١خ٢،.

تٚى )٤شاز(. ٍَّ  : ا١

ٍغ٢ث. اىتَْػَرة: - ة ا١فَّ  ًس٢ٍػى

 : ٰٞؿ ٩ٰ٘ أ١ٗ در٪٣ أك ـتٓث آٷؼ أك ْلؽة آٷؼ.

ىٍػرىة: ضػٯػة ا٨١ِؽ ]٬ًٛٯَّخ٩[. ٦ٍٰ ة ْى  = 

ٟيٍػس ]٤ٟاف حش٥ّٰ كح٬ٟٯ٣ ا اىتََْ٘ػر: -  ١ط٨ٍث ك٧ط٬٪ا[.اٳى٧ٍػىر، ا١

تْخَِػر: - ٍُ  اٳـػ. اى

ًٙهٸف ]نٖار اٵة٠[ اىتَْػرّي: - ارمٌ  ا١ف٦ٰ٥ ٦٤ ا١  .كس٩ٓ٥ ا١تىػى

٠ٍ ا١لخاء.  = ا١تىٍػرمع ٦٤ ا١ٰٖد: ٤ا ٞاف ٛيتٰى
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كزاد ٫ٰ٢ْا ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰؽ ٥١ش٥ّ ا١ٜا٪ؽة ٧ط٬ ذ٥ا٧ٰث ٤ػاع٠ ٘ػٮ ٧طػ٬ 

 ع٥فث ْلؽ ٨ٓ٤٭ ك٪ٮ:

 ا٤خٴ. ةََػر اىلٍُؽ: -

ؽ. :ةََػر اىلٖءُ  -  ٫ُى

ٕىًيب كاٍضخىػَّ. ةن:  ىٍػرى ر ة ىػى  = ة

خىتٚ. ـٍ ْىًش٠ إ٩ٰ١ كا  = ةػر اٳ٤ؽي ٘ٸ٧ان 

. ٚى  = ةػرى إ١٭ ٞؼا: ـاة

٢ى٩.ةادََر ففُاً ةهؼا -  : ـاة٩ٜ، ْاسى

 ا٥ٜ١ؽ ٢ٰ١ث ٥ٞا٩ً١. اىتاِدر: -

ةي ا١ٖيب. اىتاِدرة: -  ًضػَّ

ٖىٍيتث ا١فؽٯٓث.  : ا١

ٍأ.  : ا١غى

 : ا١تػٯ٫ث.

ؽ ٤ ٍَّ  ٦ ا٨١تات.: أكؿ ٤ا ٯخٙ

 = ةاًدرةي ا١ؾ٤اف: ٤ا ٯىٍفتًٚ ٦٤ ٬ٕائ٩٢.

تٍٚ[. اىتََػَرى: - تادىرة ]اٵـؽاع إ١٭ ا١فَّ  ا٥١ي

ب. اىٍتاِدرة: -  ا٦ٰ٥ٰ١ ٨ْػ ا١ٖيى

تٍٚ ١خطٰٜٚ ٕؽىض ـٰاـٮ أك اسخ٥ػاٌْٮ أك اٛخهػادم أك  اىٍتادَرة: - ا١فَّ

 ٰٕؽق ٦٤ اٳٕؽاض ا٫١ا٤َّث.

لخؽح تىافخٓا تىٕ اىٍٓشبً ٌػاعو أدعيٓا اىخػاول اىيغٔي، وٗ ـخثوذٍث 

 اىٓؽةٖ اىٍطػَّث، وْٖ:

ٌك. ةََػَرْت ٌِّ نيٍث: -3 ٜىج ةٸ حىؽى  ـتى
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 َخَطر فجأة. ثبادر إلُ الذٌِّو: -2

 امؽالوث، وامجىػ ةِاِدر، ٓلال: )مِخظ ةِادر أزوث وامٔث(.. الباِدرة: -1

 امتَْدءُ ةُا وي أخد امطرفٔي. رة فِ الحرب:الهبادَ -4

ّْ مٔدمِّل ؼنّ املتِل وسالالوث وَىار نبادَرة ُحْسو ىيَّة: -5 سث أو سنِك ةدئ

 امَىْلِصد.

 امُلْدَرة ؼنّ حلدٓه وشروع أو وتادرٍة، وامتدء ةُا. زنام الُهبادَرة: -6

*   *   * 

 (32) 

 بعَ شَ 

وا جاء فْ حاج امؽروس وي َذه امىالادة وىالًالل منىؽالاجه املدٓىالث ًدالِ 

 :اثٌٔي وؼشرٓي ودخالل حضىٌج ًدِ ثىأًث وخىسٔي وؽٌّ، وَْ

ر. َشَعب: - َُ  َع

 َشغنٍَ، َصَرفٍ ]ؼي أوٍْر[. َشَعب فالىاً: -

َجر وي أؼاله. شَعب البعيُر: -  اَخَضه امشَّ

 أْرسنٍ. شَعب األنيُر رسَالً إليً: -

 كفٍَّ ؼي جُده وكَْصده. َشَعب اللِّجامُ الَفَرس: -

 ًزع وفارق َصْدتٍَ. َشَعب إليٍم: -

كٍ. شَعب الرجُل أنره: -  إذا َشخَّخٍ وفَرَّ

 وات. ب الرجل:أْشعَ  -

 صار ذا ُشَؽب. شعَّب الزرُع: -

 وات. ً:شاعبَْت ىفسُ  -

 حتاَؼَد. اىَْشعب عيِ فاُلن: -
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 وات. فارق فراكال ال ٓرجػ. اىَْشعب الرجُل: -

 حََفرَّق. ثََشعَّب: -

بَْت  -  اًخشرت وحََفرَّكج. أغصان الشجرة واىَْشَعبت: ثََشعَّ

ْعب: -  ضد(.فساد )امَجْىُػ وامخفرٓق، واإلصالح واإل الشَّ

 : امتُْؽد. امتَؽٔد.

ْدع. امخفرُّق. امىخفرَّق.  : امصَّ

 إمٍٔ وامجىػ ُشؽِب. حٌَْخسب: املتٔنث امؽغٔىث، أةِ املتائل امذي 

 : امجٔل.

ِْصل كتائل امرأس ]شؤون ؼغه امرأس[ وامجىػ ُشَؽب.  : وَ

َعب: -  ةُْؽُد وا ةٔي امَىٌِْكتٔي. الشَّ

 د وا ةٔي املرًَْٔي.: حتاؼُ 

ْعب: -  امطرٓق فْ امجتل. وا اًفرج ةٔي جتنٔي. الشِّ

 : وسٔل امىاء فْ ةَْطي أْرٍض.

 : ِسَىث مإلةل فْ امُؽٌُق.

عيب: - طٔدث. الشَّ اوٓث امسَّ  امىزادة وامرَّ

ْعبة: -  وا ةٔي امَلْرًَْٔي. الشُّ

 : وا ةٔي امُغْصٌَْٔي. وا حفرَّق وي أغصان امشجر. َطَرف امُغْصي.

 ةُا اإلًاءُ. حوَْ كِْطؽث ُْٓصنَ  ،ؤةثرُّ : ام

 كث وامطائفث وي امشْء. امِلْطؽث )ُشْؽتث وي وال(.: امِفرْ 

 : امَىسٔل فْ ارحفاع كَرارة َروْل. امىسٔل امصغٔر.

 ُؼِدل ؼٌٍ. :: وا صُغَر وي امخَّنؽث وامِادي، أي

 : َصْدع فْ امجتَل ٓأوي إمٍٔ امطٔر.

ؽْ   ب وِشؽاب(.. )وامجىػ فُٔا كنُا، ُشؽَ ب: وا دون امشِّ
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 ا٥١ى٬ـ٬ـ ٘ٮ ا٨ٓ١ٚ أك ا١ٙغؼ. ٍَْلٓٔب:اى -

ٓاب: - ٙىٍغؼ. اىلِّ  ـ٥ث ٘ٮ ا١

َٓب: - ٌٖ أْك تْ
َُ َٓب:   إذا حٙؽَّؽ ٛىٍؽ٧اق. اْٛك

اْتان: - ٨ٍٟتاف. اىلَّ  ا٥١ى

َٓب  - ٙىؽىس كأٍٛارق: -اىلُّ ٓىب ا١  ٬٧اض٩ٰ. كي

ٓىب ا١ؾ٤اف: -  ضاٷح٩ )٤شاز(. كي

 اٳناةّ )٤شاز(. -

َٓب اىٍؽأة: -  (.ٯػا٪ا كرسٸ٪ا )٤شاز ُك

ُٓٔب: -  اـ٣ ا٨٥١َّٰث. َك

تان: - ْٓ ٫ؽ ة٦ٰ رسب كر٤ياف. َك  كى

َٓب: - ْل ٍَ ٍَّؽٯٚ. اى  ا١

َٓب: - ْل ٍِ ٓىب ة٩ اٵ٧اء )أم ٯه٢ص(. اى ٜىب ٯيٍل  ا٥ً١رٍ

َّٓاب: - ٢ىئ٣ِّ )٤ه٢ص اٱ٧ٰث(. اىلَّ  ا٥١ي

ٓاةث: - َّٓاب )إنٸح اٱ٧ٰث(. اىلِّ  ًضٍؽ٘ث ا١لَّ

تَٕ ىم: - ْٓ  ٘ػٯخٝ ]دْاء ٩١[. ُك

- : ّٖ ٓٔة ٬ٓةَّٰث. ،ًٜؽ ا١ٓؽب٤يٍطخى  اىلُّ  كا١ش٥ّ كي

تُّ٘ٔ - ْٓ بب ن واُْٛكببٓٔب:اىلَّ ٓىب( ةػػا٦٥ٰ١  ن واىلببٓتاُُّ٘ٔ ػػ َّٟاف ستػػ٠ )كى ػػ ـي

 .ثا١ؼٯ٦ ٧ؾ٬١ا ةا٬ٟ١٘ث كا١لاـ كإ٘ؽٯٰٜ

 ٤ػاع٠، ك٪ٮ: ذ٥ا٧ٰثكزاد ٫ٰ٢ْا ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ ٥٤رٸن ٥٢١ٓاس٣ ا٥١ٓانؽة 

 أعؼ ة٩ ٦٤ ٨ٓ٤٭ إ١٭ ٨ٓ٤٭. اَُْلٓب اىلٔل ةهاضتّ: -

ْٓب -  ا١ش٥اْث ٦٤ ا٨١اس حغيّ ٨١ِاـ اسخ٥اْٮ كاضػ. :اىلَّ

 : ا١ش٥اْث حخ٣٢ٟ ١فا٧ان كاضػان.
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عاب: - َعب والشِّ  أـراف فٖ اٛداة، ناٛغاةع )ُطَػب طٔنث اىفػام(. الشُّ

ْعبة: -  إضدى فَْرغٖ اىلَػتَث اىٓٔائ٘ث، ج ُطَػب. الشُّ

َعٌْبة: - ْػتث داخو اىرئث. الشُّ  ٌصيم ْٔائٖ ٌشٓري ٗخفرع ٌَ اىظُّ

 ٌشاري اىِفس فٖ اىرئخَ٘. َعب الصدر:ش   -

 اىخٓاٌب فٖ أغظ٘ث ٌشاري اىَِّفس فٖ اىرئخَ٘. َعبٌَّة:اليَّْزلة الشُّ  -

عب: -  نر٘رة اىخَّْفرٗع. كثٌرة الشُّ

وْييٖ نٍييا ُييرى، ٌييداخو وٌػييان نر٘ييرة. وىهييَ ٗلخييرح أن حصييخهٍو 

ٓا ةاىٍداخو واىٍػاُٖ اىخٖ دخيج اىخداول اىيغٔي اىٍػاغر، وذنيرت ةػَؾي

 سً ضدٗرث.ٌػا

 ثضهَّيت ىحو ثالثٌو نعيى، وٌي: والهداخل الهقجرحة ثالثة وعشرون

ً، ٗلال: )َطػَّب اىٍصأىثَ إىٕ ٌصائو(. َشعَّب: -1  فرَّع وكَصَّ

ً إىٕ ُطَػب أو ٌشٍٔغات. ٗليال )طيػَّتج اىهيَّ٘يث ـي ب  : كصَّ

 اىصِث اٛوىٕ ىهررحًٓ(.

  فات(.حفرعَّ، ٗلال: )حََظػَّب اىخ ُف إىٕ خ ثََشعَّب: -2

َب  : ٌفاوع )َطػَّب(. ٗليال: )َطيػَّب اىتطيَد  (. )طيػَّب فخَظيػَّ

تاىف َب فخظَ   (.ٔاػَّ

حلصً٘ اىٍشٍٔع إىٕ ُطَػب وفئات. ٗلال: )نريرة اىفي ب  الجَّْشعٌب: -3

 حدغٔ إىٕ حْظػ٘تًٓ(.

ْعبَة: -4 دة، كيد حهئن  -"1 الش  دائرة ٌيَ دوائير اىدوىيث ذات ٌٓيام ٌطيدَّ

ض، ٗلييال: )طييػتث اىخييدرٗب، طييػتث نت٘ييرة، ناىظييػتث ٌييَ اىَشييْ٘ 

 اىٍخاةرات...(. أو غغ٘رة، ٗلال: )طػتث اىترٗد، طػتث اىخدٌات(.

 ٌرحتث ضزة٘ث ُوْشفٕ فٖ ةػؼ اٛضزاب. -"2
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لال: )طػتث اىشراضث، طػتث اىٓؾٍ٘ث(. -"3 ظفٕ،ٗ  َ أكصامٌ   ًٌٌ  كِْص

ع ٗخخاره اىفاىب فٖ دراشخّ اىرأُٗث أو اىشاٌػَّ٘يث.  -"4 حََخػُّ

 )طػتث اٙداب، طػتث اىػئم(. ٗلال:

ٌشٍٔغث ـ ب فٖ غفٍّ دراشٖ واضد، ٗلال: )ْئ فيٖ  -"5

 اىظػتث اٛوىٕ ٌَ اىػف اىراىد االةخدائٖ(.

 أكصام غاىً اىط٘ٔان واىِتات، وٗؾً ـائفث أو أنرر. أَضد -"6

عب: -5 اىٍشيس اىِ٘اةٖ، وْئ شييفث حظيرٗػ٘ث ُغيْ٘يا حٍريو  نَْجلس الشَّ

 طػتاً أو أٌَّث.

ْعب:قَْص  -6 ه )فٖ ةػؼ اىدول(. ر الشَّ  ٌَْصَهَ رئ٘س اىت د وٌَلرُّ

ْعبيُّ والشعبٌَّة: -7 غيفث ىٍيا ْئ ٌظيخرك ةيَ٘ غاٌيث اىِياس فيٖ  -"1 الشَّ

 ٌشخٍع. ٗلال: )اُخفاؽث طػتَّ٘ث(.

ِن َطْخٍع ٌطتٔةياً أو ذا  -"2 ْٔ ٌػدر غِاغٖ ٗدل غيٕ ضاىث َن

 ةػد اإلغ ضات[.ضْظٔة غِد اىِاس. ٗلال:]ارحفَػْج طػتَّ٘ث اىرئ٘س 

عبّي: -8  اىِرر واىظػر اىذي ٗػٔر واكع ض٘اة اىظػب نٍا ْٖ. -"1 األدب الشَّ

ّٖ أو اىزَّسو. -"2 ّٖ أو اىٍيطٔن، أو اىَِّتَف  اىظػر اىػاٌِّ

اٛض٘اء ذات اىٍصانَ اىرخ٘ػث اىرٍَ ٗصيهِٓا ذوو  األحٌاء الشعبٌَّة: -9

 اىدخو اىٍطدود غاىتاً.

ب ىخيٖ حُتياع ف٘ٓيا ةؾيائع رخ٘ػيث حِاشياٛشٔاق ا األشواق الشعبٌَّة: -11

 ذوي اىدخو اىٍطدود أو اىفلراء.

عبٌّة: -11  اىفِٔن اىٍخٔارذث غَ اٛش ف ٌَ غِاٍء وركٍع وأىػاب. الف يون الشَّ

عبٌّة: -12 ٌا حٔارذّ أةِاء طػب غَ أش فًٓ ٌَ ٌظاْر اىخػت٘ير  الجقالٌد الشَّ

 غَ اىفرح أو اىطزن وُطٍْٔا.
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ذّ أةِاء اىٍشخٍع وحِاكئه غَ أشي فًٓ ٌيَ ٌا حٔار العادات الّشعبٌّة: -13

ـرائق اىصئك فٖ اىٍِاشتات، نفرٗلث اىِخْفتث واٛغراس واالضخفياء 

 ةاىٍٔىٔد أو اىطاّج...

يَع واىتؾائع اىرخ٘ػث اىرٍَ واىلي٘يث اىشٔدة غاىتاً. اله يْجَجات الّشعبٌَّة: -14  اىصِّ

 ػ٘ارٗث غاىتاً.اىيغث اىدارسث ةَ٘ اىػاٌث، وغ٘ر اىٍ اللغة الّشعبٌَّة: -15

عبٌّة: -16 غاـف٘ث أو أْازٗز ٗردِّدْا غاٌَّث اىِاس فيٖ ةييد  نٍ اأغ األغاىي الشَّ

، فٖ ٌِاشتاحًٓ االسخٍاغ٘ث ٌرو: )اىػخاةا واىٍ٘شِث واىدىػُٔا فٖ  ٌػََّ٘

 ة د اىظام(.

ْعبّي: -17  ،َِ٘ فٖ دوىث، ضٔل ٌصأىث أو كأُنء اىٍٔاـآاشخر االْشجِْفجاء الشَّ

(.ْشخِْفخاىرئ٘س فٖ اٗلال: )ُِْٗخَخب  ّٖ  اء َطْػت

 طخع ك٘اديٌّ ٗطتُّّ اىِاس أو ٗؤِّٗدوُّ. الزعٌم الّشعبّي: -18

ْعبَوًَّة: -19 يْػب(، وْيٖ ـرٗليث اىخليرُّب إىيٕ  الشَّ ٌػدر غِاغٖ ٌَ )اىظَّ

اىػاٌَّييث ةفييرح ٌتييادع أو طييػارات ٌُزاِٗييدة، ةغييرئ اىدغاٗييث ىفئييٍث أو 

 ظػتٔٗث فٖ أورةا(.طخع واىخروٗز ىٍٓا. ٗلال: )فازت اٛضزاب اى

ْعبَ  -21 عبوًَّة:الشَّ َْ  وّي والشَّ ُصتث غ٘ر ك٘اش٘ث إىٕ )اىظػب(. وْٖ ِغيفث ٌَي

 ٗخلرَّب إىٕ اىػاٌث ةفرِح ٌتادع أو طػارات ٌزاٗدة ةغرئ اىدغاٗث.

ظٕ ةرغتيث طْ اٛفهار أو اإلسراءات واىٍٍارشات اىخٖ ال حَ  َشْعبٌَّة:الالَّ  -21

ََّ ٌشييس أو حأٗ٘د ٌػظً أةِاء اىٍشخٍيع. ٗليال:  اىِئاب كئاَُ٘ )شي

 ث(.اكخػادٗث ال طػتَّ٘ 

ْعب: -22  شيصيث ٌَ اىػخر أو اىٍرسان غِد شفص اىتطر أو ةاىلرب ٌِّ. الشِّ

ْعب: -23 ْعب والشِّ ذراة أغاةػٓا ٌَ اىطدٗد، ٗصخػٍيٓا اىف ضئن  الشُّ ٍِ اى

 فٖ أغٍال اىدِّراس.
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ييػتث ةييَ٘ اىغػييََِْ٘، حهيئن ٌييَ  : أداة غيييٕ ْ٘ئييث اىظُّ

اُث(خظب أو ضدٗد َ ُٗ  ،، حٔؽع أٌام )اىهدَّ ؿ ةٓا غٔدا اىٍطيراث أو رة

َّث واضدة، وْٖ ناىِِّ ن حشااىػرةث اىيَّذ  ر ىيداةخَ٘.٘رٍُّْا داة

اُث نيٍث ٌَ اىيغيث اىصيرٗاُ٘ث ٌظيخلث ٌيَ )َنيَدن( ةٍػِيٕ  )واىهدَّ

 كََرن، ٗلال: ]َنَدن اىرَٔرَٗ ىيف ضث[: إذا كرٍُٓا(.

*   *   * 

 (42) 

 ضوَ فَ 

ٍَِّج ُطئ ورد ٌَ ْذه ا ىٍادة فٖ حاج اىػروس ُطٔ غظرة ٌيداخو حؾي

 أرةػث غظر ٌػِٕ، ْٖ:

ًَ فّ٘. فوَّض إلًٌ األنَْر: -  ردَّه إىّ٘ وسػيّ اىطان

ر. فوَّض الهرأة ثفوًضاً: - ْٓ  زوَّسٓا ة  ٌَ

َؽٕ، َنَصْهرى: ٌُخَصاوون ال رئ٘س ىًٓ. فَْوَضى - ْٔ  = كٔمٌ فَ

َؽٕ: ٌخفرِّكٔن. ُطرناء فٖ اىظ ْٔ  ٖء.= اىِاس فَ

ْٔؽٕ: ٌْخخَِيٌؿ ةػؾٓا ةتػؼ.  = أُػام فَ

 = أٌرًْ فَٔؽٕ: ٌُْخخَِيؿ.

 = أٌرًْ فَْ٘ؾٕ: ٌُْخخَيؿ. الَفٌَْضى -

ْٔؽٔؽياء: إذا نيأُا ٌخخيفيَ٘، ٗخػيرف نيو  ْوضاءفَْوض   - = أٌرًْ فَ

 ، وٗأنو ْذا ـػامَ ْذا..ْذا ذٔبْذا ًٌِٓ فٍ٘ا ىٚخر، ٗيتس 

 ساراه.فاَوَضً في األنر:  -

ٍُصاواة. اىٍطادذث. اىٍشاراة فٖ اٌٛر. اله فاَوضة: -  اى
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 : أن ٗشخرنا فٖ نو شٖء فٖ أٗدٍٗٓا.

 = َشِرنث اىٍفاوَضث: ْٖ اىػاٌَّث فٖ نو شٖء.

 أخذوا فّ٘.تفاوضوا امحدًَث:  -

 سً ٌَ اىٍفاَوضث.االامَفْوَضة:  -

 ةل٘ث اىح٘اة.امتَّفواضة:  -

 الت ٌا ٗيٖ:وزاد غي٘ٓا )اىٍػجً اىٔس٘ط( اىٍػاضر ٌَ اىٍداخو أو اىدال

 فاوَض نوٌّ ضاحتّ.تََفاوضا:  -

ُِحيث س٘اس٘ث حلٔل ةإىغاء اىحهٌٔث، وةِاء اىػالكات غيىٕ  امَفْوضوًَّة: -

ة.  األسس اىفردٗث اىُحرَّ

 حتادُل اىرَّأي ٌَ ذوي اىشأن ةغ٘ث اىٔضٔل إىٕ حسٔٗث واحفاق.امُىفاَوضة:  -

فىٖ ةىالد و دوىخىّ ث ىٍ: ٌٔظَّف س٘اسىٖ ٗامُىَفوَّض= اموزًر امىفوَّض -

 أجِت٘ث، ورحتخّ أكو ٌَ اىسف٘ر وفٔق اىلائً ةاألغٍال.

َّٔض. ٌََلر   وَّضٌَّة:امُىفَ  - َف ٍُ  غٍو اىٔزٗر اى

 ت  دالال بسبعة وداخل تتضمىي ًحمو ر مروًقترح استكىال هذه امىادة 

 جدًدة، وهي:

اْخىخاِلل فىٖ أداء اىٔظىائف، واىٍٓىام اىٍَٔنيىث إىىٕ أضىحاةٓا،  امَفْوَضى: -1

 حَس٘ ب اىِظام واالُضتاط. وٗخفرَّع غي٘ٓا: .إىٕ اىخِظً٘ واىخرح٘بوافخلارْا 

ْٔضٕ اىس٘اس٘ث: اخخالط األٌٔر اىس٘اس٘ث وغدم اح ساكٓا وحهاٌُيٓا. -"1  اىَف

ْٔضٕ االكخطادٗث: اىخيو فٖ شؤون اىخجارة واىطِاغث وُحْٔا. -"2  اىَف

ْٔضٕ اإلدارٗث: حس٘ ب اىػٍو فٖ إدارة شؤون ٌؤسسث  -"3  أو دوىث.اىَف

ب. امَفْوَضوًَّة: -2 ظً٘ واىضتط واىخر٘ح ٕ اىِخ فخلر إى ٘اة أو اىػٍوٗ  ٖ اىح  أسئب ف

 ٌَ ال ِٗظ ً غٍيّ وأش٘اءه. امَفْوضوّي: -3
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اوي: -4 ىد إى٘ىّ دوىخُىّ ةىإدارة شىؤون  -"1 امُىَفوَّض امسَّ َٓ ٌٔظَّف نت٘ر حَْػ

َّٔض اىساٌٖ اىفرُسىٖ  دوىث أخرى ححج وضاٗخٓا، ونان ٗلال: )اىٍف

 شق(.فٖ دٌ

ىىد إى٘ىىّ األٌىىً اىٍخحىىدة  -"2 َٓ ٌّٔظىىف نت٘ىىر حَْػ

ىا، ٗلىال:  ةاإلشراف غيٕ ٌِظٍىث ٌىَ ٌِظٍاحٓىا أو ٌٍٓىث ٌىَ ٌٓآٌ 

َّٔض اىساٌٖ ىشؤون اىالجئَ٘(.  )اىٍف

ىث  -"1 وفوَّضٌَّة األوه امىتحدة: -5 ٌِظٍث حختع ْ٘ئىث األٌىً اىٍخحىدة ٌخخطَّ

َّٔض٘ث ا، ٗلال: )ٌف  ىشؤون اىالجئَ٘(.األًٌ اىٍخحدة  ةٍٍٓث ٌَ ٌٓآٌ 

َّٔضَّ٘ث وٌهاحتٓا. -"2 َف ٍُ  ٌََلر  اى

َض  -6 أُاةَُّ، َونَّيَّ. وكد أجاز ٌجٍع اىلىاْرة حػدٗىث اىفػىو  في األوْر: هُ فوَّ

َّٔض  ووافلّ فٖ ذىم ٌجٍع اىيغث )إىٕ(، ةى)فٖ(، واألضو حػدٗخّ ةىف

َّٔضىّ وزاد جٔاز حػدٗخّ ةاىتاء.  2118اىػرة٘ث فٖ دٌشق سِث  ٗلال: )ف

َّٔض إىّ٘ اىل٘ام ةاىٔساظث. :اىل٘ام ةاىٔساظث(، ةٍػِٕفٖ  َّٔضىج  فَ و)ف

 زًٗدا ةاألٌر(.

ىرف إغعاء اىطالحَ٘  ق:تَْفوًض وُْطنَ  -7 ث اىهاٌيث ىشخص أو ْ٘ئىث ةاىخطَّ

د إى٘ٓ ِٓ ٔ ض. ،ٍافٍ٘ا ُغ َف ٍُ  دون كٍ٘د أو رجٔع إىٕ اى

 

*   *   * 


