
 
 العراق-حلومة إقليم كوردستان         عيَزاق                                                                                                              -حلومةتي هةريَمي كوردستان   
 رئاسة جملس الوزراء                                                                                                                                 سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةسيزان   

 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث                                                                                                       وةسارةتي خويَندني باآل و تويَذينةوةي سانسيت
     رئاسة جامعة سوران                                              سؤران                                                                                                سةرؤكايةتي سانلؤي 

 ابفاكليت اآلد                                                فاكةليَت ئاداب                                                                                                                   
 دارِشيت ثالني خويَندن/كؤرس بووك                                                                                           

                        302-3102بؤ سالَي خويَندني                                                                                               
 

 

 زانياري واوؤشتا:
 

   ذلند عبد اهلل فتح اهلل نــــــاوي واوؤشتا:
 اللػ٘ العسبٔ٘/ اآلداب ثصجؤري وردي واوؤشتا

 00701740070ذ.ووباين:
 M-abdullah79@hotmail.comن:ئيىيَ
 واذووي واوؤشتا: يان وؤر
 

 زانياري بةش و بابةت:

 اللػ٘ العسبٔ٘ :ةشبنــــــاوي 
 .(عله املعاىٕ)البالغ٘  :ناوي بابةت

 ب(. -الجاىٔ٘/ غعب٘: )أ :قؤناغ
 (2)وحدتان  :ذوارةي يةكة
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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

           

 بابةت:ثيَهاشةي 
إذ البالغ٘ تبخح عً حطً الهالو ّمجالُ، ّىعنُ ّتستٔبُ، ّتيطئكُ   ؛مً أٍهِّ علْو اللػ٘ العسبٔ٘ ّأععنَا، ّأىفعَا ّأدّلَآعدُّ فً البالغ٘ 

ّقساٛٗ ٍيرا العليه ٓي تٕ بعيد      ّاىطذامُ، ّمْاشىتُ ّمماثلتُ،... ننا أىَا تهػف الْدِْ الداللٔ٘ للرتانٔب، ّاألضلْبٔ٘ لليص ّاخلطاب،
 ي اإلملاو باملباحح الصْتٔ٘، ّالصسفٔ٘، ّالرتنٔبٔ٘، ّاملطلع علٙ حكاٜل ٍرا العله ّدقاٜكُ ّقْاعدِ ّضْابطُ ٓهٌْ بلٔػًا فصئخًا، ميرثساً  

 ىفْع املطتنعني، ّّدداٌ املداطبني، إذ إىُ ٓتهّله حطب مكتطٙ احلال ّاملكاو.

 طريهطي بابةت:
دصٛ مهنل لجكاف٘ الياقد  -ي الْقت ذاتُ-ضسّزٓ٘، إذ إّىَا تهػف العياصس اجلنالّٔ٘ ي الهالو ّاخلطاب، ثه إّىَا البالغ٘فاحلاد٘ إىل 

   ّاألدٓب.
 

 ئاواجني بابةت:
                            

ٌّ مً أٍه أٍداف عله البالغ٘، ّال ضّٔنا فً املعاىٕ ٍْ:   إ

، ّمػاعس اليفظ ّأحاضٔطَا ب لفاظ عرب٘ داّل٘ علٙ ما ٓسٓد املتهّلُه التعبري عيُ. ّال بّد أٌ ٓساعٕ املتهّله التعبري عّنا ي الفهس ّالرًٍ -أ
الدّق٘ ي نالمُ، حبٔح ٓهٌْ صخٔخًا فصٔخًا ّاضخًا بّٔيًا، ننا ٓلصو مساعاٗ حال املداطب، حبٔح ٓهٌْ الهالو مطابكًا ملكتطٙ احلال 

 ابطًا متْاشىًا،..ّاملكاو، ّأٌ ٓهٌْ متياضكًا مرت
 

ُ٘ الكدزٗ  -ب انتػاف عياصس اجلنال األدبٕ ي الهالو، ّذلاّالت لتخدٓد معاملَا، ّّضع بعض قْاعدٍا، فالػسض مً علْو البالغ٘: تسبٔ
ٛ الهالو، علٙ اإلحطاع بعياصس اجلنال األدبٕ السفٔع، ّالكدزُٗ علٙ فَه اليصْص اجلنٔل٘ الساقٔ٘، ّالكدزٗ علٙ ذلاناٗ بعطَا ي إىػا

باإلضاف٘ إىل التْصل إىل اجلنال املرثس ي اليفظ  ّالكدزٗ علٙ اإلبداع ّاالبتهاز لدٚ الرًٓ ميلهٌْ ي فطسٍه االضتعداد لػٕٛ مً ذلو.
 اإلىطاىٔ٘ املفطْزٗ علٙ املٔل إىل األغٔاٛ اجلنٔل٘ ّحّبَا، ّاالزتٔاح هلا، ّالت ثري بَا، ّاالىفعال الّطاز مبرثساتَا. 

 

  

 

 

 



        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    
املطتْٚ: الصْتٕ، ّالصسي، ّالرتنٔيب، ّالداللٕ،  -ٗمتٌَٔد عً املطتْٓات اللػْٓ٘ اخلنظ هةفتةي يةكةم

   ، ّازتباط بعطَا ببعض ي الهالو ّاخلطاب.-ّاألضلْبٕ

عله املعاىٕ، ّعله البٔاٌ، ّعله البدٓع. تْضٔح الفيٌْ الجالث٘،  إىل:مفَْو البالغ٘ ّتكطٔنَا  هةفتةي دووةم
    ّمْضْعَا، ّّدُ الفسم بٔيَا، ّبٔاٌ الصل٘ بني عله اليخْ ّعله املعاىٕ، أّ: الرتانٔب ّالدالل٘.

 . ّبٔاٌ ّقْعَا ّصفًا: )للهلن٘، ّالهالو، ّاملتهّله( تعسٓف الفصاح٘ عيد علناٛ املعاىٕ، هةفتةي شيَيةم
رلالف٘  -الػساب٘، ج -تيافس احلسّف، ب -ٍٕ ضالمتَا مً أزبع عْٔب: ) أ فصاح٘ الهلن٘: -1

 الهساٍ٘ ي الطنع(. أمجل٘ تطبٔكٔ٘ متيْع٘ لرلو. -الكٔاع الصسي، د
تيافس الهلنات  -مً ضت٘ عْٔب: ) أ -بعد فصاح٘ مفسداتُ-ٍٕ ضالم٘ الهالوفصاح٘ الهالو:  -2 هةفتةي ضوارةم

تتابع  -نجسٗ الّتهساز، ّ -التعكٔد املعيْٖ، ٍي -التعكٔد اللفعٕ، د -ضعف الت لٔف، ج -ب دلتنع٘،
 اإلضافات(. تعلٔكات علٙ بعض أىْاعَا. ّأمجل٘ تطبٔكٔ٘ لهلٍّ ىْع ميَا. 

 فصاح٘ املتهّله، ّاألمجل٘ هلا. -3 
 .)للهالو ّاملتهّله(٘ ّصفًا: البالغ٘ تعسٓفَا، ّأقْال العلناٛ فَٔا، ّبٔاٌ قْع البالغ هةفتةي ثيَهجةم

 تْضٔخَا، ّمناذج تطبٔكٔ٘ هلا.  بالغ٘ الهالو، -1
 تْضٔخَا، ّمناذج تطبٔكّٔ٘ هلا. بالغ٘ املتهّله، -2

 ٍٕ العنْو ّاخلصْص املطلل.الصّل٘ بني الفصاح٘ ّالبالغ٘: 
 ّأٍه املرلفات اليت صيفت فُٔ.  مساحل تدًّٓ عله البالغ٘ ّتطْزِ،حمل٘ ت زخئ٘ عً: 

، ّمْضْعُ، ّفاٜدتُ. ّالهالو عً زنين اجلنل٘: املطيد، ّاملطيد إلُٔ، ّاليطب٘ تعسٓف عله املعاىٕ هةفتةي شةشةم
 بٔيَنا، أٖ: اإلضياد. أمجل٘ تْضٔخ٘ لرلو.

 مْاضع املطيد، ٍّٕ مثاىٔ٘. مْاضع املطيد إلُٔ، ٍّٕ ضت٘.
 الفصلٕ )الفصل األّل( االمتخاٌ هةفتةي حةفتةم

 ّاألغساض اليت مً أدلَا ُٓلكٙ اخلرب.  حكٔك٘ اخلرب، هةفتةي هةشتةم
 نٔفّٔ٘ إلكاٛ املتهّله اخلرَب للنداطب )ٍّٕ ثالث٘ أحْال(. أمجل٘ تطبٔكٔ٘ جلنٔع األحْال. 

 تكطٔه اخلرب إىل: )مجل٘ امسٔ٘ ّمجل٘ فعلٔ٘(.
 . اإلىػاٛ غري الطليب( -اإلىػاٛ الطليب، ب -)أ حكٔك٘ اإلىػاٛ ّتكطٔنُ: هةفتةي نؤيةم

 -اضه فعل األمس، د -املطازع اجملصّو بالو األمس، ج -فعُل األمس، ب -: )أمأٍ٘ األمس ّصٔػُ
 املصدز الياٜب عً فعل األمس(، مناذج رلتازٗ جلنٔع األىْاع.

ٌٍ أخسٚ ُتعسف بطٔام ال هةفتةي دةيةم  هالو ّقساًٜ األحْال. خسّج األمس مً معياِ األصلٕ إىل معا
 ّخسّدُ مً معياِ األصلٕ إىل معاٌ أخسٚ، ّأمجل٘ ذلو.مأٍ٘ اليَٕ، ّصٔػتُ، 

اهلنصٗ، ّٓطلب بَا أمسًٓ: التصْز أّ التصدٓل، مفَْو التصْز  -1: تعسٓف االضتفَاو ّأدّاتُ هةفتةي يازدم
 ّالتصدٓل مً خالل األمجل٘. 

 َا، مع ذنس مناذج تطبٔكٔ٘ هلا.ٍل، اضتعناالتَا، ّمطاٜل متعّلك٘ بي -2
ّٖ(، الػسض مً  الهالو عً بكّٔ٘ أدّات االضتفَاو، هةفتةي دوازدةم مجل: )ما، َمً، متٙ، أّٓاٌ، نٔف، أًٓ، أّىٙ، نه، أ

 اضتعنال ٍرِ األدّات، مع أمجل٘ تطبٔكّٔ٘ هلا.
  مع مناذج تطبٔكّٔ٘. ّاضتعناالتُ البالغٔ٘، تعسٓف التنين، ّأدّاتُ، هةفتةي شيَسدةم



 ّاضتعناالتُ البالغٔ٘ مع أمجل٘ تطبٔكّٔ٘. تعسٓف اليداٛ، ّأدّاتُ،
 أٍه أغساض ّضع اخلرب مْضع اإلىػاٛ، أمجل٘ رلتازٗ لبٔاٌ ذلو. هةفتةي ضواردةم

 االمتخاٌ الفصلٕ )الفصل الجاىٕ( هةفتةي ثازدةم

 أحْال املطيد إلُٔ:   هةفتةي شازدةم
 مسدخات ذنس املطيد إلُٔ، مع أمجل٘ تطبٔكّٔ٘. )ذنس املطيد إلُٔ ّحرفُ(،  -1

 دّاعٕ حرف املطيد إلُٔ ّأغساضُ، ّضْابط حرفُ مع مناذح تطبٔكٔ٘.
تعسٓف املطيد إلُٔ باإلضناز، أغساضُ  -تعسٓف املطيد إلُٔ ّتيهريِ(: تعسٓف املطيد إلُٔ: أ) -2 هةفتةي حةظدةم

تعسٓف املطيد إلُٔ باإلغازٗ، أغساضُ  -طيد إلُٔ بالعلنٔ٘، أغساضُ ّأمجلتُ. جتعسٓف امل -ب ّأمجلتُ.
 تعسٓف املطيد إلُٔ باملْصْلّٔ٘، أغساضُ ّأمجلتُ. -ّأمجلتُ. د

 تعسٓف املطيد إلُٔ باإلضاف٘، أغساضُ ّأمجلتُ. -تعسٓف املطيد إلُٔ بي )ال(، أغساضُ ّأمجلتُ. ّ -ٍي هةفتةي هةذدةم
 : أغساضُ ّأمجلتُ.إلُٔتيهري املطيد 

 تكدٓه املطيد إلُٔ ّت خريِ، ّأغساض ذلو مع أمجلتُ تطبٔكّٔ٘.  )تكدٓه املطيد إلُٔ ّت خريِ(: -3 هةفتةي نؤزدةم
 أغساضُ ّأمجلتُ. )ذنس املطيد ّحرفُ(، -1: أحْال املطيد

 أغساضُ ّأمجلتُ. )تعسٓف املطيد ّتيهريِ(، -2 هةفتةي بيصتةم
 أغساضُ ّأمجلتُ. ّت خريِ(،)تكدٓه املطيد  -3

 إطالم املطيد ّاملطيد إلُٔ ّتكٔٔدٍنا:  هةفتةي بيصت ويةك
 -5التكٔٔد بعطف اليطل،  -4التكٔٔد بعطف البٔاٌ،  -3التكٔٔد بالتْنٔد،  -2التكٔٔد باليعت،  -1

 التكٔٔد بالبدل، أمجل٘ تطبٔكّٔ٘ هلرِ التكٔٔدات.
 -10التكٔٔد باليفٕ،  -9التكٔٔد بالػسط،  -8التكٔٔد باليْاضذ،  -7الفصل، التكٔٔد بطنري  -6 هةفتةي بيصت ودوو

 التكٔٔد باملفاعٔل اخلنط٘ ّحنٍْا، أمجل٘ تطبٔكٔ٘ لهّل ٍرِ األىْاع.
 االمتخاٌ الفصلٕ )الفصل الجالح( هةفتةي بيصت وشىَ

اجلياز ّاجمليسّز(، أغيساض ٍيرِ املتعلكيات ي       )املفعيْل، احليال، العيسف،   أحْال متعلكات الفعل:  هةفتةي بيصت وضوار
 الرتانٔب ّدالالتَا مع ذنس أمجل٘ تطبٔكّٔ٘.

الكصيس   -الكصيس بنّىنيا، ج   -الكصيس بياليفٕ ّاالضيتجياٛ، ب    -أضلْب الكصس، تعسٓفيُ، ّطسقيُ: أ   هةفتةي بيصت وثيَهج
 بالعطف، بي )ال(، ّ)بل(، ّ)لهً(، مناذج تطبٔكّٔ٘.

ٌّ، ب -أالكصس مً حٔح احلكٔك٘ ّالْاقع:  تكطٔه هةفتةي بيصت وشةش  قصس إضاي. -قصٌس حكٔك
قصس  -قصس صف٘ علٙ مْصْف، ب -أ: -املكصْز، ّاملكصْز علُٔ-تكطٔه الكصس مً حٔح طسفُٔ

 مْصْف علٙ صف٘. مع ذنس أمجل٘ تطبٔكٔ٘.
 قصس تعٔني. -قصس قلب، ج -قصس إفساد، ب -: أتكطٔه الكصس اإلضاي

 تعسٓف الفصل ّالْصل عيد علناٛ البالغ٘، ّبٔاٌ ذلو.أضلْب الفصل ّالْصل:  وحةوتهةفتةي بيصت 
 مْاضع الْصل، ٍّٕ ثالث٘، مع أمجل٘ تطبٔكٔ٘ لهّل ىْع ميَا.
 مْاضع الفصل، ٍّٕ مخط٘، مع أمجل٘ تطبٔكٔ٘ لهّل ىْع ميَا.

 أضلْب اإلجياش، ّاإلطياب، ّاملطاّاٗ: هةفتةي بيصت وهةشت
 إجياش حرف، مناذج تطبٔكّٔ٘. -إجياش قصس، ب -: أأقطامُمفَْو اإلجياش ّ

ذنيس العياو بعيد اخلياص، اإلٓطياح بعيد        -ذنس اخلاص بعد العياو، ب  -مفَْو اإلطياب ّأىْاعُ: أ هةفتةي بيصت ونؤ



 التهسٓس: أقطاو التهسٓس ّأغساضُ، ّأمجل٘ تطبٔكٔ٘ لهّل األىْاع. -التْغٔع، د -اإلبَاو، ج
 املطاّاٗ ّأمجل٘ تطبٔكّٔ٘ هلا. مفَْو هةفتةي شييةم

مً  -مً التهله إىل الػٔب٘، ج -االلتفات مً التهّله إىل اخلطاب، ب -أضلْب االلتفات، ّأىْاعُ: أ
 مً الػٔب٘ إىل اخلطاب. أمجل٘ تطبٔكّٔ٘. -مً اخلطاب إىل الػٔب٘، ٍي -اخلطاب إىل التهّله، د

 
 

 شةرضاوةكان :                                          
 
 .عجناٌ، الػَري باجلاحغ ٕأبالبٔاٌ ّالتبٔني، للعالم٘  -1

 العندٗ ي ذلاضً الػعس ّآدابُ، البً زغٔل الكريّاىٕ -2

 أضساز البالغ٘، للعالم٘ أبٕ بهس عبد الكاٍس بً عبد السمحً اجلسحاىٕ. -3

 دالٜل اإلعذاش، للػٔذ أبٕ بهس عبد الكاٍس اجلسداىٕ أٓطًا -4

 املجل الطاٜس ي أدب الهاتب ّالػاعس، للعالم٘ ابً األثري الهسدٖ -5

 اإلٓطاح ي غسح التلدٔص، للدطٔب ذلند بً عبد السمحً الكصّٓين -6

 ، للعالم٘ ضعد الدًٓ مطعْد بً عنس التفتاشاىٕ-غسح تلدٔص املفتاح-املطْل -7

 امشٕدْاٍس البالغ٘ ي املعاىٕ ّالبٔاٌ ّالبدٓع، للطٔد أمحد اهل -8

 البالغ٘ العسبٔ٘ أضطَا، ّعلْمَا، ّفيْىَا، ّصْز مً تطبٔكاتَا، لعبد السمحً حطً َحَبيَّه٘ املٔداىٕ -9

 ، لألضتاذ الدنتْز: َفطل حطً عّباع.-عله املعاىٕ-البالغ٘ فيْىَا ّأفياىَا -10

 البالغ٘ العسبٔ٘ مكدمات ّتطبٔكات، للدنتْز: بً عٔطٙ باطاٍس -11

  املْزّخ البالغٕ ت صٔل ّتكدٓه، للدنتْز: حطً َطَبلعله املعاىٕ ي -12

 عله املعاىٕ، للدنتْز: عبد العصٓص عتٔل. -13

 اللػ٘ العسبٔ٘ معياٍا ّمبياٍا، لألضتاذ الدنتْز: متاو حّطاٌ -14

 الرتانٔب اليخْٓ٘ مً الْدَ٘ البالغٔ٘ عيد عبدالكاٍس اجلسداىٕ، للدنتْز: عبدالفتاح الغني. -15

 الرتانٔب دزاض٘ بالغٔ٘، لألضتاذ الدنتْز: ذلند ذلند أبْ مْضٙ دالالت -16

 خصاٜص التعبري الكسآىٕ ّمساتُ البالغّٔ٘، للدنتْز: عبد الععٔه إبسأٍه املطعين. -17

 معذه البالغ٘ العسبٔ٘، للدنتْز: بدّٖ َطَباى٘ -18

 

 

 

 

 
 تيَبيين : 



 وكؤتاي شاهَ دابهريَت .وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي  منوونةي ثرشيار و -

 
 ( دزدات 3تهّله عً فصاح٘ الهالو، ثه بًّٔ ّدُ الصل٘ بني البالغ٘ ّالفصاح٘؟                            )/ 1ع

  

 ّّضح العْٔب البالغّٔ٘ فٔنا ٓ تٕ: / 2ع

 احلند هلل العلٕ األدلل       الْاحد الفسد الكدٓه األّل -1              

    ُّمكل٘ ّحادبًا مصدذا         ّفامحًا ّمسضيًا ُمطسدا -2              

 ( دزدات       3ض طلب ُبعد الداز عيهه لتكسبْا        ّتطهب عٔياٖ الدمْع لتذندا                 ) -3              
                                                                                

 

 ما املكصْد بكْل البالغٔني: )البالغ٘ ٍٕ: مطابك٘ الهالو ملكتطٙ احلال مع فصاحتُ(؟  /3ع

 ( دزدات             4ّّضح ذلو بػهل دقٔل، مع ذنس أمجل٘ نافٔ٘ لبٔاٌ مكصْدٍه مً البالغ٘.                             )

 
 املدزع املطاعد: ذلند عبد اهلل فتح اهلل البيذْٓين  أزدْ لهه التْفٔل                                          

                                                             17/11/2013 

 
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional ) عةرةبي و بةفؤنيتبؤ (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 
 

 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 


