
 
عًَساق                                                                                                                       -سلىًُتٌ ُٓزيٌٌَ كىزدضتاْ   

 اهعساق-سلىًُ إقوًٍ كىزدضتاْ
                                ضُزؤكايُتٌ ُٓجنىًٌُُ وَشيساْ                                                                                                    

 زٓاضُ جموظ اهىشزاْ
                                                                     وَشازَتٌ خىيَِدٌُ باآل و تىيَريُِوٍَ شاُطيت                                  

                                            وشازَ اهتعوًٍ اهعاهٌ واهبشح اهعوٌٌ

                                                        ضُزؤكايُتٌ شاُلؤٍ ضؤزاْ                                                                                      
 زٓاضُ داًعُ ضىزاْ    

                                                فاكَُهيت ٓاداب                                                                                                                   
 فاكويت اآلداب

 شاًُازٍ ًاًؤضتا:
 

 ُــــــاوٍ ًاًؤضتا:زوُان محًدعجٌاْ

 ثطجؤزٍ وزدٍ ًاًؤضتا دَزووُصاُِ ثُزوَزدَيِ

 07507472504ذ.ًىبايى:
 runak_2255@yahoo.comًًٌَٓى:

 ًؤز ياْ واذووٍ ًاًؤضتا:

 
 شاًُازٍ بُش و بابُت:

 ُــــــاوٍ بُش:دَزووُصاُِ

 دَزووُصاُِ شًاُُواُُِاوٍ بابُت:
 ضًًََُ:قؤُاغ

 3ذًازٍَ يُكُ:

 ًؤز و واذووٍ ضُزؤن بُش:
 

 شاًُازٍ بُزثسع و دًَطسٍ دَهًِايٌ دؤزٍ بُش:

 كاكًُُدُــــــاوٍ دًَطس:كازواْ  ُــــــاوٍ بُزثسع:زوُان محًدعجٌاْ
 07501118909ذ.ًىبايى: 07507472504ذ.ًىبايى:

 .karwan.kakama@Soran.ed.iًًٌَٓى: runak.us man@Soran.edu.iq ًًٌَٓى:

 



 
                             

 
 ثًَىيطتُ كىزتُيُن بِىوضسيَت بؤ:                                       

            
بايُخًَلِ شوَزياْ ثًَداوَُٓز شًاْ هُُُوَيُكُوَ بىَُُوَيُكِ ثًَِاضٍُ بابُت: شًاْ هُطسُطرتيّ بابُتُكاُُوَكُشاُاياْ وتىيَرَزاُِ شًاْ 

 تسدًاواشَوكُكوتىزغازضتاًُُكاْ ثُيىَُديُ كىًَُاليُتًُكاْ دَطىاشزيَتُوَوشًاْ ثاَهُِزَوضُزداوَيُكِ طسيِطُبىَتىيَريُِوَ.

 
ودازَضُزكسدُِ بُغًَىَيُكِ دَزووُِ ودىًُُتِ طسيِطٌ بابُت:ٓاغِابىوُِ قىتابِ دَزبازَّ َُٓ بابُتُ خىيَِدُُوَّ كريوكسفتُكاُِ 

 ديازيلسدُِ ُٓوًِداالُُّ كُ كَُ وكستًاْ ُٓ يُ هُزووّ شًاُُواُِ.
 

ٓاًاجنٌ بابُت: ٓاغِابىوُِ قىتابِ دَزبازَّ َُٓ بابُتُ خىيَِدُُوَّ كريوكسفتُكاُِ ودازَضُزكسدُِ بُغًَىَيُكِ دَزووُِ ودىًُُتِ 
 كَُ وكستًاْ ُٓ يُ هُزووّ شًاُُواُِ.ديازيلسدُِ ُٓوًِداالُُّ كُ 

 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
  

                                  



 
 
 
 
 دابُغلسدٌُ خػتٍُ بابُتُكُ         

 شًاْ ودًُم ثًَِاضُّ شًاْ و ُٓفتٍُ يُكَُ
 شًآُْزن وفسًاُُضُزَكًُكاُِ  ُٓفتٍُ دووََ
 ثُيىَُدّ ًَُىاْ شًاْ وبري ُٓفتٍُ ضًًََُ

 ٓاذَيَ وشًاْ ُٓفتٍُ ضىازََ
 بًُِا ُٓضتًُكاُِ شًاْ ُٓفتٍُ ثًَِذَُ
 ُٓوٓىَكازاُُّ كازهُطُغُكسدُِ شًاْ دَكُْ: -طُغُكسدُِ شًاْ: ُٓفتٍُ غُغَُ
 فًَسبىوُِ شًاْ هُالّ ًِداَهِ  غريَ خىَزَوَ ُٓفتٍُ سُفتَُ
 ضىًَُُتِ طُغُكسدُِ شًاُِ ًِدايَ  بًُِا فطًىَهىَذيُكاُِ شًاْ ُٓفتٍُ ُٓغتَُ

 وَزطستّ وفًَسبىوُِ شًاْ وتًىَزَكاُِ فًَسبىوُِ شًاْ ُٓفتٍُ ُؤيَُ
 تًىَزَبايىَهىذيُكاْ-1
 تًىَزّ فًَسبىوْ-2
 تًىَزّ الضايلسدُُوَ)اهتكوًد(-3
 تًىَزّ شاًُِِ )اهِعسيُاملعسفًُ(-4

 فًَسبىوُِ شًاْ ُُٓطاوَكاُِ ُٓفتٍُ دَيَُ
 ضِ طُغُّ شًاُِ ًِدايَ دوادَخات؟

 ثُهُكسدُِ دايم وباون-1
 ٓاخاوتّ بُدووشًاْ-2
 ُٓذازّ ذيِطُّ ًِدايَ-3
 

 قىَُاغُكاُِ طُغُكسدُِ شًاْ ُٓفتٍُ ياشدَ
 قىَُاغِ ٓاواز كسدْ-1
 قىَُاغِ طسِوطايَ-2
 قىَُاغٌ الضايلسدُُوَ-3
 قىَُاغِ ًاُاو واتا ثًَداْ-4
 
 

 دَوَهًُُُدّ وُٓذازّ شًاُِ ًِدايَ دواشدََ ُٓفتٍُ
 ذيِطُّ كىًَُاليُتِ وزِوَغِبريّ -5شيسَكِ   -4تىخٍ  -3تُُدزوضتِ  -2تًُُْ  -1
 

 شًاُِ ًِدايَ هًَُُىاْ خىَيُتِ وكىًَُاليُتِ ُٓفتٍُ ضًَصدََ



 ًِدايَ ضىَْ دَبًَت بُبىوُُوَزيَلِ كىًَُاليُتِ؟
 وشًاْ وثُيىَُدّ بُبريكسدُُوَبايُخِ كىًَُاليُتِ  ُٓفتٍُ ضىازدََ

 
 زِوََهِ دايم هُثُزَثًَداُِ شًاُِ ًِدايَ ُٓفتٍُ ثاشدََ

 
 ًِداَهِ طىٍَ طساْ وثُيىَُدّ هُطُيَ خًَصاْ ُٓفتٍُ غاشدََ

 زِاضجازدَ زَِفتازيُكاْ بىَدايلاْ وباوكاْ 
 

 ثىَهني كسدُِ غوُذاُِ شًاْ و قطُكسدْ ُٓفتٍُ سُظدََ
 ثىَهني كسدُِ غوُذاُِ قطُكسدْ هُضُز بًُِاّ ُٓهطىكُوت

 
 غوُذاُِ قطُكسدْ ُٓفتٍُ ُٓذدََ

 اهتأتأَواهوذوُودىَزَكاُِ وٓىَكازَكاُِ وزوَىل خًَصاْ -1
 ثُهُكسدْ هُقطُكسدْ -2
 دًاواشّ ًَُىاْ تأتأَوثُهُكسدْ-3

 
 Aphasiaأالفًصيا)استباع اهلالَ( ُٓفتٍُ ُؤشدََ

 -دىَزَكاُِ أالفًصيا: 
 االفًصيااهلوًُ-4االفًصياتطًٌُاالغًاْ -3االفًصيااالضتكباهًُ-2االفًصيا اهتعبرييُ-1

 ديازكسدُِ االفًصيا ودىًُُتِ ضازَضُزكسدُِ.
 

 ٓىَكازَكاُِ غوُذاُِ شًاْ وقطُكسدْ ُٓفتٍُ بًطتَُ
 
 ٓىَكازّ دَزووُِ-4ٓىَكازّ دُضتُيِ   -3ٓىَكازّ ُٓهضىُِ   -2ٓىَكازّ ذيِطُيِ  -1

 
 ديازّ كسدُِ )تػدًص( غوُذاُِ شًاْ وقطُكسدْ ُٓفتٍُ بًطت ويُن

 ديازّ كسدُِ )تػدًص( غوُذاُِ دَُط 
 ضازَضُزكسدُِ غوُذاُِ شًاْ وقطُكسدْ ُٓفتٍُ بًطت ودوو

 ضازَضُزكسدُِ غوُذاُِ شًاْ  -1

 ضازَضُزكسدُِ غوُذاُِ دَُط -2
 

 ضازَضُزكسدُِ شًاْ وقطُكسدْاُِ غًَىاشَك ُٓفتٍُ بًطت وضَِ
 
 اهتعصيصاالجيابِ  -3اهتػلًى -2اهٌِردُ -1

 
 االطفاْ-6تلوفُاالضتذابُ  -5االبعاداملؤقت -4 ُٓفتٍُ بًطت وضىاز



 
 زيٌِايلسدْ ُٓفتٍُ بًطت وثًَِر

 زيٌِايلسدْ ٓىُُزَو شاُطتُ
 ٓاًاجنِ زيٌَِايلسدْ هُغوُذاُِ شًاْ وقطُكسدْ

 
 ثُيىَُدّ ًَُىاْ زيٌَِايلسدْ وغوُذاُِ شًاْ وقطُكسدْ ُٓفتٍُ بًطت وغُش

 ُٓوطىَزاواُُّ كازيطُزَ هُضُز ثُيىَُدّ زيٌَِايلسدْ
 

 تًَىزَكاُِ زيٌَِايلسدْ ُٓفتٍُ بًطت وسُوت
 زيٌَِايلسدُِ شاًُِِ-1
 زيٌَِايلسدُِ عاتفِ َعكالُِ-2

 زيٌِايلسدُِ بُكىيَسَّ تًَىزَكاُِ دَزووُِ- ُٓفتٍُ بًطت وُٓغت
 زيٌِايلسدْ هُاليُْ زودسش-4
 

 زيٌَِايلسدْ بُطىيَسَّ تًَىزّ دػتاهتًُكاْ ُٓفتٍُ بًطت وُؤ
 

 زيٌَِايلسدْ بُطىيَسَّ تًَىزّ واقعٌ ُٓفتٍُ ضًًَُ
 
 

 
 

 ضُزضاوَكاْ :                                          
 ,قآريَ,ضاثِ ًدَُِ. ًَُُِِٓ وكَُ وكىزتًُكاُِ شًاُُواُِ,1985بدزّ,أمحد ,-1

 /ضاثِ دووَُٓ/خاُُّ شاُطتِ. هُدَزووُصاُِ ًِداَهدا,2011,حمًُُد ,عىدََُٓهسمياوّ/ٓازّ عىمساْ خُيات, -2

 ,ضاثداُُّ شاُلىَّ ضُالسُدديّ , ُٓوهًَس.2009,ضايلىَهىَذياّ ًِدايغسيف ,كسيٍ قُزَدُتاُِ ,  -3

 , عٌاْ.وقطُكسدْشًاْ , غَوُذاُِ  2010,أمحدالظاهر, قحطان-4

 

 

 

 

 



 

 

 -:خىازَوَبدَزَوَ ثسضًازاُُّ َُٓ وَالًِ

 منسَ  (12   ) -:خىازَوَثسِبلُزَوَ بىَغايًاُُّ َُٓ  /1خ

 .دَزدَكُويَت ًِدايَ ضاَهِ..............تُواوهُتًُُُِ زضتٍُ قىَُاغِ-1

 ......................كُشًاْ ٓاًاذَبُوَدَكسيَت(ًُضًشِ)دياُُتِ هُُىوضًُِكاُِ-2

 .............وَن دادَدَبًَت,دايُ ووغُّ دافًَسّ ًاُطِ(9)هُتًُُُِ ًِدايَ-3

 ...............ثسِوَضُيُكِ شًاْ فًَسبىوُِ(بًادًُ داْ) بُبريوزاّ-4

 .............بُقىَُاغِ ُاوَ ًِدايَ شًاُِ طُغُكسدُِ قىَُاغُكاُِ(فسيصَز,بساوي)-5

 .....................بُِزَتِ بُُدَهُضُزدووًُزدِ ًِدايَ شًاُِ هُضُزُٓوَدَكُُُوَكُطُغُكسدُِ دُخت تىَذيُِوَكاْ-6

........................................................................................................................... 

 منسَ  ( 12  )-:ًِداالَْ الّ شًاْ فًَسبىوُِ َّيُدَزباز شاُاياُُدِ َُٓ بريوزاّ  / 2خ

 ضىًَطلِ-ب              هًِربط-أ

........................................................................................................................... 

 منسَ  (12   )    .بلُ برًًَسَوباضًاْ,دَكُْ ًِداي شًاُِ ودَوَهٌُُدّ وثازاوّ يُكُكازهُطُغُكسدْ دِ ُٓوٓىَكازاُُ/ 3خ

.......................................................................................................................... 

 منسَ  (12   )    هُز؟ يُ بسيتِ(ضىَضًىَز) هُزِواُطُّ شًاْ / 4خ

....................................................................................................................... 

 بىًَاوَوزًَُِكُكاْ يُكَُ كُبُثوُّ ُٓوَّ بىَضَُهٌاُدُِ بَُهطُدًََُِِٓوَ ضُُديّ بايوىَذيُكاْ تًىَزّ اليُُطساُِ /5خ

 منسَ  (12   )        .برًًَسَ بَُهطاُُ بَُهطُه4َُ,شًاْ هُفًَسبىوُِ بُزثسضًازْ 

 
 تًَبًين : 

 منىوٍُُ ثسضًاز و وَآلَ بؤ تاقًلسدُُوَكاٌُ وَزشٍ وكؤتاٍ ضايَ دابِسيَت . -
 .بلسيَت (quiz) تاقًلسدُُوٍَ هُُاكاو -
( بؤ عُزَبٌ و Ali-A-Traditional( بؤ كىزدٍ و بُفؤُيت )Ali_K_Traditionalثًَىيطتُ كؤزع بىون بُ فؤُيت ) -

 .( بؤًِٓطوًصTimes New Romanّبُفؤُيت )
 

 . ُٓز تًَبًًُِكٌ تس كُ ًاًؤضتا ُٓيبًَت 



 

 
 
عًَساق                                                                                                                       -سلىًُتٌ ُٓزيٌٌَ كىزدضتاْ   

 اهعساق-سلىًُ إقوًٍ كىزدضتاْ
                                                                                     ضُزؤكايُتٌ ُٓجنىًٌُُ وَشيساْ                                               

 زٓاضُ جموظ اهىشزاْ
                     وَشازَتٌ خىيَِدٌُ باآل و تىيَريُِوٍَ شاُطيت                                                                                  

 اهتعوًٍ اهعاهٌ واهبشح اهعوٌٌوشازَ 
                                        ضُزؤكايُتٌ شاُلؤٍ ضؤزاْ                                                                                                      

 زٓاضُ داًعُ ضىزاْ    
                                                                                                                                         فاكَُهيت ٓاداب                          

 فاكويت اآلداب
 خىيَِدْ/كؤزع بىوندازِغيت ثالٌُ                                                                                            

                        214-2013بؤ ضاَهٌ خىيَِدٌُ                                                                                               
 

 شاًُازٍ ًاًؤضتا:
 

 ُــــــاوٍ ًاًؤضتا:زوُان محًدعجٌاْ

 ثُزوَزدَيِثطجؤزٍ وزدٍ ًاًؤضتا دَزووُصاُِ 

 07507472504ذ.ًىبايى:
 runak_2255@yahoo.comًًٌَٓى:

 ًؤز ياْ واذووٍ ًاًؤضتا:

 
 شاًُازٍ بُش و بابُت:

 ُــــــاوٍ بُش:دَزووُصاُِ

 فوطفُُاوٍ بابُت:
 :دووََقؤُاغ

 2ذًازٍَ يُكُ:

 ًؤز و واذووٍ ضُزؤن بُش:
 

 شاًُازٍ بُزثسع و دًَطسٍ دَهًِايٌ دؤزٍ بُش:



 
                             

 ثًَىيطتُ كىزتُيُن بِىوضسيَت بؤ:                                       
            

 
           

ًسؤظ ُٓز هُو كاتُوَّ هُضُز زووّ شَوّ دزوضت بىوَو ٓؤغًازّ دَزبازَّ خؤّ ثُيدا كسدووَ، ُٓوَهًداوَ  .-ثًَِاضٍُ بابُت:
ّ بىوَ، هُ ًًاُُّ ُٓوَهداْ بؤ تًَبًًِلسدُِ ضسوغت و ُاضًِِ ًًًَُُِٔكاُِ و ُٓو ثُيىَُدّ بطسيَت هُطُيَ ُٓو ذيِطُيُّ هُ دَوزووبُز

ًَٓصاُُّ بُضُز ديازدَكاًُُوَ بااَلدَضنت، وهَُ ُٓوَهداُُغًدا ضُُديّ دؤزّ دًاواشّ هُ بريكسدُُوَ، كُ هُطُيَ ٓاضتِ ٓؤغًازيُكُيدا 
 طىجناوَ بُكاز ًَِٓاوَ

 فًوُضىفُكاْ كُشوزدَضتًَلِ باالياْ ُٓيُ بىطُغُثًَداُِ فُهطُفُٓاغِابىوْ بُذياُِ -طسيِطٌ بابُت:
 وضىودوَزطستّ هُبريوبىدىُِ َُٓ فًوُضىفاُُ بىثًَػلُوتٌِاْ هُذياُِ دآاتىو.    

 ٓاغِابىوْ بُذياُِ فًوُضىفُكاْ كُشوزدَضتًَلِ باالياْ ُٓيُ بىطُغُثًَداُِ فُهطُفُ-: ٓاًاجنٌ بابُت
 بىدىُِ َُٓ فًوُضىفاُُ بىثًَػلُوتٌِاْ هُذياُِ دآاتىووضىودوَزطستّ هُبريو    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاكًُُدُــــــاوٍ دًَطس:كازواْ  ُــــــاوٍ بُزثسع:زوُان محًدعجٌاْ
 07501118909ذ.ًىبايى: 07507472504ذ.ًىبايى:

 .karwan.kakama@Soran.ed.i ًًٌَٓى: runak.us man@Soran.edu.iqًًٌَٓى:

 



 

 

 دابُغلسدٌُ خػتٍُ بابُتُكُ                                                  
 و ًًَرووّ طُغُضُُدُِ ثًَػُكًُن هُضُز ضًُلِ فُهطُفُ ُٓفتٍُ يُكَُ

 خىزافِ –بريكسدُُوَّ ُٓفطاُُيِ  -1

 بريكسدُُوَّ ٓايِِ -2

 بريكسدُُوَّ فُهطُفِ -3

 بريكسدُُوَّ شاُطتِ -4

 
دًابىوُُوَّ َُٓ شاُطتاُُ بايُخداُُكاُِ فُهطُفُ بُ غًَىَيُكِ ضُزَكِ هُضُز َُٓ باضاُُّ  ُٓفتٍُ دووََ

 -خىازَوَ، دَضتًِػاُبىو:
 ُُٓتؤهؤذيا – Ontology – ْباضِ بىو -1

 ُٓثطتٌؤهؤذيا -Epistemology -باضِ شاُني -2

 ٓاكطًؤهؤذيا -Axiology –باضِ بُٓاكاْ  -3

 
 -قىتاخباُُ فُهطُفًُكاُِ يؤُاْ و زِيَباشَكاًُاْ: ُٓفتٍُ ضًًََُ

 
 ضُزَُٓهداُِ فُهطُفُّ يؤُاُِ ُٓفتٍُ ضىازََ

 -فاكتُزَ ًًَروويًُكاْ:  - أ

 -فاكتُزّ ٓابىوزّ:  - ب
 -فاكتُزَ ضًاضًًُكاْ: - ز ُٓفتٍُ ثًَِذَُ

 فاكتُزَ ٓصزيًُكاْ -ه -فاكتُزَ دىطسافًًُكاْ: -د
  ُٓفتٍُ غُغَُ

 ٓصزّ كؤًُاليُتِ هُ قؤُاغِ غازضتاًُُتِ يؤُاُدا
 قىتاخباُُّ ضؤفًطتُكاْ 

 
 (خ.ش399-486)  -قىتاخباُُّ ضىكسات: ُٓفتٍُ سُفتَُ

 
 -خ.ش(: 427-348قىتاخباُُّ ٓايدياهًصًِ ُٓفالتىُِ ) ُٓفتٍُ ُٓغتَُ

 
 

  ُٓفتٍُ ُؤيَُ
 -ضًطتًُُكاُِ دابُش دَكات بَُ غًَىَيُّ الّ خىازَوَ:ُٓزوَٓا ُٓفالتىوْ هُ كتًَبِ كؤًازدا 

 
 -طسُطرتيّ ُٓو زَخِاُُّ كُ ٓازاضتُّ كؤًازّ ُٓفالتىوْ كساوْ بسييت بىوْ هُ:



 
 ثًَطُّ ياضا هُ ضىاضًَىَّ دَوَهُتدا  -يُكَُ: ُٓفتٍُ دَيَُ

 
 

  ُٓفتٍُ ياشدَ
 ُٓفالتىوْ و كتًَبِ ياضاكاْ

 خ.ش  348ُٓزضتؤ:  ُٓفتٍُ دواشدََ
 

 ٓصزَ ضًاضِ و كؤًُاليُتًًُكاُِ ُٓزضتؤ ُٓفتٍُ ضًَصدََ
 يُكَُ/ تًؤزَكاُِ ُٓزضتؤ ضُبازَت بُ دزوضتبىوُِ دَوَهُت

 
 غًػسؤْ ُٓفتٍُ ضىازدََ

 ضُزدًَِ زيَِطاُظ ُٓفتٍُ ثاشدََ
 

  -(:1527 -1469)  -ًُلؤال ًُكًاظًووِ:  ُٓفتٍُ غاشدََ
 
 

 ) ًاتّ هؤضُز و دؤْ كاهعّ(فُهطُفُّ كؤًُاليُتِ و ٓايًِِ الّ  ُٓفتٍُ سُظدََ
 

 (1669-1588تؤًاع ٓؤبص ) ُٓفتٍُ ُٓذدََ
 

 ثُمياُِ كؤًُاليُتِ تىًاع ٓؤبصتًؤزّ  ُٓفتٍُ ُؤشدََ
 

 -(:1704-1632دؤْ هؤن:)  ُٓفتٍُ بًطتَُ
 

 فسُطًظ بًلىْ  ُٓفتٍُ بًطت ويُن
 ذياُِ فسُطًظ بًلىْ ضًاضٌ

 بريوبىدىُُكاُِ بًلىْ
 ثًَػلُوتِِ شاُطت-1
 تىيَريُِوَّ ُىٍَ-2
 غازّ شاُطتِ-3

 
 فىهرتوداخِ ثسغِطدازّ فُزَُطٌ ُٓفتٍُ بًطت ودوو

 ُاًُ هُضُز ًِٓطوًص  -2ثازيظ   -1
 



 بىتطداَ وفسدزيم ُٓفتٍُ بًطت وضَِ
 زاثىَزت هُضُزُٓخالق

 االملاُِ عٌاُىيى كاُت واملرٓب املجاىل ُٓفتٍُ بًطت وضىاز
 هُضًاضُ وٓاغتِ بُزدَواَ-1

 زخُِوَزيَصطستّ-2
 

 غىبِٔىز ُٓفتٍُ بًطت وثًَِر
 ٓىُُز-4فوطُفُّ ذياْ  -3دًٔاْ وَن بريًُُديَم   -2ثًاو  -1

 فسدزيم ًُتػُ ُٓفتٍُ بًطت وغُش
 ضُزَُٓهداُِ

 ًاوَّ طُجناتِ
 طىَزاُِ شزادَغت

 
 فُكاُِ ُٓوزوثِىفًوُض ُٓفتٍُ بًطت وسُوت

 ِٓسّ بسدطىْ
 غىَزغِ ًاديُ
 عُقى وًًَػم

 زخُِطستّ
 بِدتىكسوتػِ ُٓفتٍُ بًطت وُٓغت

 دىاُِ دِ يُ؟-3فُهطُفُّ زوح -2ثًاو -1
 

 دىَزز ضِتًاُا ُٓفتٍُ بًطت وُؤ
 عُقى هُشاُطت-3غُن وًٌٓاُِ ٓاذَي  -2ذياُِ -1

  ُٓفتٍُ ضًًَُ
 وهًٍ دًٌظ

 شاُطت وضًاضُ -3تىاُر -2اهربمجاتًُ -1
                                                                  

                                                      

 ضُزضاوَكاْ        

 .بريوت.هبِا1ْط(قصُاهفوطفُ.2004ويى دوزاُت.)-1

 

 

 



 

 

 ثسضًازَكاْ
  ( ومري51)وهرهردوولقبدهاڵمیىووه /1ث

  ( ومري51)   ؟بکووهیخوارهمانویپێنجلوێناسوپا/  

. 6، تً یتطتاوۆپر. 5،ی شیشرۆنتيؤزى ياضاى ضسوشتى ال. 4،کان ضۆفیطتً. 3،فالتوون ی ئًكتَيبى كؤواز . 2، فً لطً فً .5
 ک.ۆجان ل یال یتً یاڵ مًۆک یماوی پً یۆڕیت

 می ڕێىطاوص ردي کاوی ضً وجامً رئً و گریىگتریه دي  ش بکًدابا مً ردي م ضً لً  فً لطً کردوی فً شً ؟ گً چیً می ڕێىطاوص ردي ضً ب/

  ( ومري1)                   ؟ پیشاوبذي وذ خاڵێکذا چً  لً
 / 2ث.. ........

..................................................................................................................................................

  ( ومري51)  ؟وهرهوهبدهیخوارهمپرسیارانواڵمیپێنجلوکورتیوهبو

 چیه؟  م دوو خااڵوً ، ئً وي کرێىً ضایی جیادي ڵکاوی ئً خً  کی لً ري دوو خاڵی ضً  ضوف بً یلً فً ؟ ضوف کێیً یلً فً. 5

ی  ماوً ردي م ضً ک لً ریً ًٌ  کورتی لً  ، بً ی جیاوازی بۆکراوي پێىاضً  فً لطً فً . بة دزَيرايى ضةزدةوة وَيرووييةكاى2

 ێىێ؟ گً چی دي  فً لطً فً  وي خواري

 ۆواوی می ی ردي ضً . أ
 راضت می واوي ردي ضً . ب
 می ووێ ردي ضً . ت

 ؟ کورتی باضیان بکً  یه، بًچ. طسنطرتيو ئةو زةخهانةى كة ئازاضتةى كؤوازى ئةفالتووى كساوى 3

وذ خاڵێکذا  چً  لً. بةشَيوةيةكى طصتى لة زووى يصزى ئايهى و كؤوةاَليةتى ثةياوى يةزيةك لة ) وازتو لؤضةز و جؤى كاَلظو( 4

 روو؟ بخً

. ضؤفيطتةكاى لة وَيرووى بريو يصزى كؤوةاَليةتييدا بةتايبةتى و لة يصزو بريى شازضتانَيتى وسؤظدا بة طصتى ضَى خاَلياى 5
يَيهاوةتة بةز باضكسدى كة تا ِزادةيةكى شؤز طؤِزانَيكى طةوزةياى لة بهةوا و بهةزةتةكانى بريو بؤضووى و داب و نةزيتى 

 ن؟ کاماوً  م خااڵوً ئًاكسدووة؟ ئةوضاى كؤوةَلطةى يؤنانيدا بةزث

  و بً  چیه بیاوژمێري  راوً و فاکتً ، گریىگتریه ئً وي ڕێتً گً رێک دي وذ فاکتً یۆوان بۆ چً  لً  فً لطً ڵذاوی فً رًٌ . ض6ً

  ؟  کێکیان بکً کورتی باضی یً
.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



 

 

 

 

دابنێوپاشانڵومىوردهبوی)(لومراستونیشانوردهبوی)(لونیشانووهیخوارهمانوکلوریوىو / 3ث

 (نمره51؟)وهرهکانیشراستبکوڵوىو
  .قڵ ئاضتی عً  یاضا واگاتً  وذی یاضا به چووکً ضوفان پابً یلً وابێت فً   وي فالتوووً ئًی  ڕووگً  لً .1

 ئةو يصزةى كة باَلى بةضةز فةلطةفةكةي ئةفالتوى كَيصاوة بسيتيية لة ) فةشيمةت و وةعسيفة(. .2

 شيسةكرتيو و داناتسيو فةزةوانسةواو خاوةى ئيىتياش ناتوانَيت دةضتبةزدازى ياضاكاى ببَيت. فالتوون، ی  ئً ڕووگً  لً .3

 ياضا دةضةاَلتَيكى بَيالنةية.،  وي رضتۆیً ی ئً ڕووگً  لً .4

لةو باوةزةداية، يةزطيص نابَيت ياضايةك دابهسَيت كة لةطةَه ضيطتةوى ياضاى ضسوشت يةك نةطسَيتةوةو  سوکرات  .5
 نةطوجنَيت.

 تاكة ثَيوةز لة ضياضةتدا ضةزكةوتهيةتى لة بةديًَيهانى ئاواجنةكانيدا. شیشڕۆنبؤضوونى  بة .6

وةكياظيممى دزوضتبوونى دةوَلةت دةطةزَيهَيتةوة بؤ الواشى تاكةكةس و بَى توانايى لة بةزطسيكسدى لة خؤى دذ بة دةضت  .7
 دزَيرى كةضانى دى.

 ِسوةتسضيية.دؤخى ضسوشتى دؤخَيكى نائازام و ثلؤك بة بؤضوونى  .8

 دؤخى ضسوشتى بة دؤخى ئازاوى و ئاشتى و دَلهيايى وَيهادةكات. تۆماش ٌۆبس .9

خؤثةزضتى بة ئاشكسا لة وسؤظدا ديازة، يةزوةيا خؤثةزضتى فةزوانسةوايانيض لةوةداية كة  لۆکبة بؤضوونى  .10
 حةشياى لة يَيص و دةضةاَلتى شياتسو شؤزتسة.

 کاربردوه. گوماوکردن و بًى وةضتاوة كة ئةوانيض ويتؤدى ضوكسات ، لةضةز دوو ثايةى ضةزةك .11

 .ێژراويداڕ ئۆلیگارشیضيطتةوى ثاشايةتى و ضيطتةوى لةضةز بهةواى   بريؤكةى ضيطتةوى تَيكةَه .12

 دةنَيت. کرێکارانئةفالتووى ناشناوى )ثاضةوانى دةوَلةتة شاز( لة يةز دوو ضيهى فةزوانسةواو  .13

كةضايةتييةكى دوو اليةنةية، اليةنَيكى لة ذَيس كازيطةزى يةضتةكانيداية و اليةنَيكى وسؤظ لة ديدى يؤبصةوة ، خاوةى  .14
 ديكةشى لة ذَيس كازيطةزى ذيسى) لؤذيك(داية.

ضيطتةوى ثاشايةتى لةضةز ثسةنطيجى دةضةاَلت )دانايى( و ضيطتةوى دميوكساضى لةضةز    وي فالتوووً ی ئً ڕووگً  لً .15
 ثسةنطيجى )ئاشادى( دزوضت بووة.

 

 (نمره51؟)وهرهیگونجاوپڕبکووشوبووهیخوارهمبۆشایانوئو  /4پ

دوو ِزَيباشى جياواش يةى، دةضتةيةكياى وايدةبيهَى كة فةلطةفة لة واَلتى  -لة زووى شوَيهةوة  فً لطً ڵذاوی فً رًٌ ضًبۆ . أ
ری  ضً................. ، 3............... و  2واَلتى  لًدةبيهو كة فةلطةفة ی............... ضةزى يةَلداوة، يةندَيكى تس وا1

....................  4 ی دي ضً بۆ  وي ڕێتً گً دي. بةاَلم ضةزيةَلدانى فةلطةفة، لةزووى كاتةوة ئةوا دةتوانني بًمَيني  ڵذاوي ًٌ
 دةضتى ثَيكسدووة. تالیطی ئایۆویلةضةزدةضتى يةكةم فةيمةضوف 

................. بكةى بة بابةتى  5ضؤفيطتةكاى لة يؤناندا بؤ يةكةم جاز لة وَيرووى شازضتانيدا،  لةجياتى ئةوةى . ب
 .................... يَيهاوةتة كايةو وةيداى و كسدوويانة بة كةزةضتةى لَيكؤليهةوة.6ضةزجنداى و ووزدبوونةوة، 

و دوو تؤوةتى ضةزةكى زوبةزووى  کرا( ضاَليدا دادطايى 70تةوةنى)ضوكسات لة دوا ضاَلةكانى تةوةنيدا واتة لة    . ت
 ................................... بووى.8................................... و  7كسايةوة كة ئةوانيض



 

 

............................ بة دوووانا بةكاز دةيَيهَيت يةكةوياى، لة واناى طصتييدا، كة ئاواذة بة نةبوونى  9يؤبص شازاوةى . ث
ييض ضةشهة كؤوةَلطايةكى ضةقاوطريى وسؤيى دةكات. دووةوياى لة وانايةكى تايبةتيدا، كة ئاواذةيةك بة نةبوونى 

 حاكىيةتى كؤوةَلطاى شازضتانى دةكات.

..................... وسؤظ بؤ يةكةم جاز ثصت ئةضتوز بة يَيصو تواناو دةضةاَلتى ذيسى و ئةقن و وةنتيق 10لةضةزدةوى   . ج
 توانيويةتى ضةند بهةوا و قانونَيك طسميانة بكات و كؤوةلة زاضتيي لَيوة خباتةوة.

 ................... بو...…12   طةز .................... بةخصى تةنانةت ئة 11ضؤكسات ذيانى خؤى لة ثَيهاو ثابةند بووى بة . ح

.............................. طةيصتؤتة ئةو باوةزةى كة ثَيويطتة بهضيهةى كؤوةَلطةى ضياضى فساواى 13ئةفالتووى لة  . خ
......................... بةشدازى لة 14بكسَيت و ثاواى نةبَيت بؤ كةضَيك ياى كؤوةَلَيكى ديازيكساو، داوايكسدووة 

....................... بدزَيتَى كة بة يؤيةوة لة ياضاكانى شازو 15يدازةكسدنى كازوبازةكانى شازدا بكةى و يَيهدة ئ
 بهةواكانى ثيادةكسدنى تَيبطةى.

 

***************************************** 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
عًَساق                                                                                                                       -سلىًُتٌ ُٓزيٌٌَ كىزدضتاْ   

 اهعساق-سلىًُ إقوًٍ كىزدضتاْ
                                                                                     ضُزؤكايُتٌ ُٓجنىًٌُُ وَشيساْ                                               

 زٓاضُ جموظ اهىشزاْ
                     وَشازَتٌ خىيَِدٌُ باآل و تىيَريُِوٍَ شاُطيت                                                                                  

 اهتعوًٍ اهعاهٌ واهبشح اهعوٌٌوشازَ 
                                        ضُزؤكايُتٌ شاُلؤٍ ضؤزاْ                                                                                                      

 زٓاضُ داًعُ ضىزاْ    
                                                                                                                                     فاكَُهيت ٓاداب                          

 فاكويت اآلداب
 دازِغيت ثالٌُ خىيَِدْ/كؤزع بىون                                                                                           

                        214-2013بؤ ضاَهٌ خىيَِدٌُ                                                                                               
 

 شاًُازٍ ًاًؤضتا:
 

 ُــــــاوٍ ًاًؤضتا:زوُان محًدعجٌاْ

 ثطجؤزٍ وزدٍ ًاًؤضتا دَزووُصاُِ ثُزوَزدَيِ

 07507472504ذ.ًىبايى:
 runak_2255@yahoo.comًًٌَٓى:

 ًؤز ياْ واذووٍ ًاًؤضتا:



 
                    

    
 دابُغلسدٌُ خػتٍُ بابُتُكُ

  ُٓفتٍُ يُكَُ

  Expreimental Psychologyثَِاضُّ دَزووُصاُِ ُٓشًىُلُزّ-

 -ٓاًاجنِ شاُطت:-
 

 -خىوزَوغتِ تىيَرَز هُكاتِ تاقًلسدُُوَ: • ُٓفتٍُ دووََ

 
  ُٓفتٍُ ضًًََُ

  Variableبطىَزَكاْ  •

 
 ضازَضُزّ ُٓشًىوُِ • ُٓفتٍُ ضىازََ

 
     (Dependent Variable( بطىَزّ ضُزبًُٓرت)ثاغلىَ-دووََ : • ُٓفتٍُ ثًَِذَُ

 
   ُٓفتٍُ غُغَُ

  Latencyديازُُبىوُِ وَالًداُُوَ - •
 

  Interference Variableبطىَزّ ُاًىَ)دخًى(-ضًًَُ: • ُٓفتٍُ سُفتَُ

 
 شاًُازٍ بُش و بابُت:

 ُــــــاوٍ بُش:دَزووُصاُِ

 دَزووُصاُِ ُٓشًىوُطُزُّاوٍ بابُت:
 :ضىازََقؤُاغ

 3ذًازٍَ يُكُ:

 ًؤز و واذووٍ ضُزؤن بُش:
 

 شاًُازٍ بُزثسع و دًَطسٍ دَهًِايٌ دؤزٍ بُش:

 كاكُ ًُدُــــــاوٍ دًَطس:كازواْ  ُــــــاوٍ بُزثسع:زوُان محًدعجٌاْ
 07501118909ذ.ًىبايى: 07507472504ذ.ًىبايى:

 .karwan.kakama@Soran.ed.i ًًٌَٓى: runak.us man@Soran.edu.iq ًًٌَٓى:

 



 
  ُٓفتٍُ ُٓغتَُ

 كىَُرتوَهلسدُِ بطىَزّ ُاًىَغًَىاشّ 
 

  ُٓفتٍُ ُؤيَُ
 تاقِ كسدُُوَّ شاُطتِ    

 
 ثالُِ تاقِ كسدُُوَّ شاُطتِ ُٓفتٍُ دَيَُ

 
 

 ضىازََ ُٓفتٍُ ياشدَ
 تىيَرَز بطات بًُتٌاُُيُكِ تُواو هُبازَّ زيَرَّ دًَطريبىوُِ هًَلىَهًُِوَّ زوداوَ.     

 ثًَِذَُ 
بُطىيَسَّ َُٓ كىَُرتوَهلسدُُّ دوَخِ تاقًلسدُُوَ,دَتىاًَُت تىيَرَز ياضادَزبلات ضِىزدازّ 

 وَضُيُ دًَبُدَِ بلات.زِيَباشّ خىَيِ بلات,بَُ غًَىَيُ دَتىاًَُت خىَّ يا ُٓزتىيَرَزيَلِ تس َُٓ ثسِ
 غُغَُ

كىَُرتوَهلسدُِ زوداوّ َُٓ تاقًلسدُُ,هُكاتِ بازيَم دَزوخطًًََِت بىَ ديازيلسدُِ كازطُزّ 
 طىَزِاُلازيَلِ ديازيلساوهُضُزكسدَوَيُن

 دًاواشّ ًَُىاْ ضاالكِ شاُطتِ وضاالكِ ُا شاُطتِ ُٓفتٍُ دواشدََ
 

 تىيَريُِوَّ شاُطتِتايبتٌُُديُكاُِ  ُٓفتٍُ ضًَصدََ
 

 Accumulationخىضوُتِ كَُهُكُبىوْ-4 ُٓفتٍُ ضىازدََ
هُضُزَتا ُٓزكازيَلِ شاُطتِ بُُاوّ كُضًَم دَُاضسيَت,وَكُضَُهٌاُدزا كاتِ دووبازَ 

 كسدُُوَّ,دَخسيَتُضُزكُهُثىوزّ شاُطتِ ًسوَيِ, وَثًَػلُوتّ دزوضت دَكات.
 تىاُاّ شاُطت بىَزاضتلسدُُوَّ خىَّ -5

طػت تىيَرَزَكاْ ًُٓاْ زيَطا ديَِّ بىَبريكسدُُوَ ًًتىَد,بىَيُ تىيَريُِوَ ضَُهٌاُدُُكاْ َُٓهُّ 
 ثًَػىو زاضت دَكاتُ.

 
 زَّ وغىيَِِ دَزووُصاُِ ُٓشًىوُِ ُٓفتٍُ ثاشدََ

 
   ُٓفتٍُ غاشدََ

 ُِ دَيلاتغًَىاشّ دَزووُصاُِ ُٓشًىوُِ هُتاقًلسدُُوَّ طسمياُُكاْ,تُُٔا دَزووُصاُِ ُٓشًىو
 

 



 دىَزَكاُِ تاقًلسدُُوَ ُٓفتٍُ سُظدََ
 

 nغىيَِِ تاقًلسدُُوًَُيداُِ ُٓشًىُدازّ ُٓفتٍُ ُٓذدََ
 بىازّ تىيَريُِوَ

  
 غًَىاشّ ضازَضُزّ ُٓشًىوُِ ُٓفتٍُ ُؤشدََ

 
 تاقًلسدُُوَّ طسمياُِ ُٓشًىُُكُ)زاضتِ ثًَػبًًٌِاْ بُ كًَػُ دَزووًُُكُ ُٓفتٍُ بًطتَُ

 
 

 
  ُٓفتٍُ بًطت ويُن

كىَكسدُُوَّ داتا هُدَشطا فُزًًُكاُِ ثًَىَُدّ داز بُزوداوَكاُِ ٓاتُضىَ بىَ شاًُِِ كازيطُزّ -
 كشىي هُهًَدىزيني.

ُٓشًىوًَُلِ دازيَرزاوهُضُزكىًََُهُكُضًَلِ خىَبُخػلساو بلسيَت .وَتًَبًِِ كسدْ -5
زَ ضُزبًُٓرتَكُ)بىَشاًُِِ كازيطُزّ وتىًَازكسدُِ ُٓوطىَزاُلازاُُّ زوو دَدات هُضُز بطىَ

 كشىي هُهًَدىزيِِ(.
 
 

 
 History of experimental psychologyًًَرووّ دَزووُصاُِ ُٓشًىوُِ  ُٓفتٍُ بًطت ودوو

 
 ( ًُىتّ ُٓضتِ بًًِِِ ًسوَظِ غًلسدَوَ.1704*ضاَهِ ) ُٓفتٍُ بًطت وضَِ

 زوَُاكِ هًُسوَظ دياز كسد.( بري بىَ دًًُ بآىَّ)اهعتبُ( 1729*ضاَهِ )
(فدِس ُٓوَهًدا ُٓضتُكاْ بجًَىيَت , وَ كتًَبًَلِ داُا بُُاوّ بًُِاّ 1860*ضاَهِ )

 ضًلىَفًصيكًا
( وهلٍ فىَُت يُكَُ تاقًطُّ دَزووُِ داُا هَُُٓهٌاًُا هُغازّ اليبصير,وَغًَىَّ 1879*ضاَهِ) ُٓفتٍُ بًطت وضىاز

 وَكى )فًَسبىوْ ,يادكسدُُوَ,ُٓضت كسدْ.......(شاُطتِ كازَكاُِ ُٓقى تاقًلسدَوَ,
  

  ُٓفتٍُ بًطت وثًَِر
( طسُطِ بُيادكسدُُوَدا وثُزتىكًَلِ دَزًَِٓا بُُاوَ)هُيادَوَزّ( 1805-1909ابِذٔاوع )

 وثًَىاُُّ يادَوَزّ ديازّ كسد.
 

وتىيَريُِوَكاُِ 1894اهتذسييب(ضاَهِ بًًُِ ثُزتىكًَلِ دَزكسد بُُاوّ)ًدخى هعوٍ اهِفظ  ُٓفتٍُ بًطت وغُش
 هُضُزثًَىاُُّ شيسَكِ بىو.

 *بافوىف هًَلىَهًُِوَكاُِ هُضُز)االُعلاع اهػسطِ(



 *فستًٌسوكىٓوسوكىفلا هًَلىَهًُِوَكاُِ هُضُزدزن ثًَلسدْ وشيسَكِ هُاليُْ ٓاذَيَ.
 

 ثًَلسدًْىهوس وهًَلىَهًُِوَّ ضًلىَفًصيكًا وفًَوِ دزن  ُٓفتٍُ بًطت وسُوت
 *وهًٍ دًٌظ وهًَلىَهًُِوَّ هُضُزيادكسدُُوَ.

 
 طسُلِ تاقًلسدُُوَهُدَزووُصاُِ ُٓفتٍُ بًطت وُٓغت

 
 بىازَكاُِ تىيَريُِوَّ شاُطتِ وفوطُفِ. ُٓفتٍُ بًطت وُؤ

  ُٓفتٍُ ضًًَُ
 ديازكسدُِ كًَػُ-أ

 ثًَداضىُُوَّ تىيَريُِوَكاُِ-ب
 ضُزضاوَكاْ                                                                          

 ( اهتذسيب يف عوٍ اهِفظ,كىيت.1994اهكسغِ,عبداهفتاح)-1
 .( حبىخ تكِني االِختبازات اهِفطًُ,اجملوداالوي,اهكآسَ,ًلتبُاالجنوىاملصسي1977ُ.)أبوحطب.فؤاد-2
 
 

 ثسضًازَكاْ

 ثالُِ تاقِ كسدُُوَّ شاُطتِ بلُو برًًَسَوباضًاْ بلُ./ ثًَِاضُّ 1خ

 ُمنىوُُزووُِ بلُزَوَ./ًُبُضت هُزَّ وغىيَِِ دَزووُصاُِ ُٓشًىوُِ ضِ يُ؟ب2خ

 -ًِٓطوًصّ بِىوضُ: ثًَِر هَُ ضًُلاُُ بُشًاُِ/3خ
 بًُٓرت   بطىَزّ ضُز-3ثالُِ تاقًلسدُُوَّ شاُطتِ    -2تىاُاّ ضُملاُدْ   -1
 ٓاضتِ وَالًداُُوَ-6زَّ وغىيَِِ دَزووُصاُِ ُٓشًىوُِ  -5كَُهُكُبىوْ   خىضَوُتِ -4
 
 ض تايبُمتُُديُن هُُاوَزوَكِتىيَريُِوَّ شاُطتِ تايبُمتُُدٍ دىَزاودىَزّ ُٓيُ ,بُثٌَ ّ شاًُازّ خىَت  /5خ
 .؟تىيَريُِوَ دَكىَهًتُوَ 

      
 
 
 
 



                       
 
 
   

 

 

 

 


