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ملخصالبحث

ف
ـ� ت
هــذا البحــث بعنوان(التوافــق بـ ي ف
ال�اكيــب المورفولوجيــة ي� اللهجــة الهوراميــة) حســب الطريقــة الوصفيــة التحليليــة ،يتكــون البحــث مــن

ف
ه تمهيــد للبحــث تشــمل عنوانــه ،مجالــه ،ســبب اختيــاره ،مــواده ،حــدوده ،طــرق و نظريــة البحــث و المصاعــب الـ تـى
مقدمــة و فصلـ يـ� ،المقدمــة ي
واجهتنــا اثنــاء هــذا البحــث.
ف
ف
ي� الفصــل االول تــم توضيــح بعــض الموضوعــات مــن الناحيــة النظريــة ،حيــث ذكرنــا ي� توضيــح المفهــوم و تعريــف التوافــق و تحليلهــا و انــواع
التوافــق ،تركيــب المورفولوجيــا ،انــواع المورفيــم و اقســام المورفولوجيــا .و امــا الفصــل الثـ فـا� قــد ّ
خصصــت لدراســة الناحيــة العمليــة ،وتــم فيهــا
ي
ال�كيــب المشــتق و ت
توضيــح التوافــق ف� ت
ال�كيــب المركــب ف ي� اللهجــة الهوراميــة ،وذلــك مــن خــال تحليــل نمــاذج كافيــة.
ي
وأخـ يـ�ا تــم عــرض أهــم النتائــج الـ ت يـى توصلــت إليهــا مــن هــذا البحــث ،إضافــة إىل قائمــة المصــادر والمراجــع ،مــع ملخــص ثــاث لغــات ،الكرديــة و
يف
واإلنجل�يــة.
العربيــة

Abstract
This research is entitled )Agreement morphological structures in the Hawrami sub- dialect( It introduces
and analyzes morphological structures in Hawrami sub-dialect.
;According to the descriptive and analytical method, the research consists of an introduction and two chapters
the introduction is a prelude to the research.
The accomplishment of the objectives of this research has required to divide the study into two unites. The
first unit, the theoretical part of the study, of morphology, types of morpheme. And the second chapter has
been devoted to the study of the practical side, in which the compatibility in the derivative composition and
the compound composition in the hierarchical dialect was clarified, through the analysis of sufficient models.
At the end, the results, the bibliography and the summery of this study in Kurdish, Arabic and English languages
have been included
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پێشهىك

ڕێككهوتــن بابهتێــیك زینــدووى زمانهوانییــه ،ڕۆڵێــیك بهرچــاوى ههیــه لــه ســهرجهم كایــه ف
كا� ژیـ فـا� مرۆڤــدا ههیــه ،هــهر لهســهرهتاى
پهیدابـ ف
ـوو� مرۆڤــهوه بهڕێككهوتــن لهگــهڵ یهكـ تـ�دا بــۆ ناســینهوهى ئــهو شــتانهى لهدهوروبهریانــن ناویــان لــه شــتهكان نــاوه ،كاتێكیــش نــاو لــه شــتهكان

دهنرێــت پێویســته ئــهو نــاوه ههڵگــرى واتایــهك بێــت ئهگــهر واتایــهك نهگهیهنێــت ئــهوا هیــچ بههــاو گرنگیــهىك نابێــت ،چونكــه بــه ج �
� ڕێككهوتــن لــه
ـوو� ڕێككهوتــن لهزۆربــهى زۆرى زمانــه ف
ـ� نایهتــه ئــاراوه ،بـ ف
زمانــدا پهیوهنــد� لێكتێگهیشـ ت ف
كا� جیهانــدا وایكــرد ڕێككهوتــن وهك پهیڕهوێــیك زمانـ يـى
ي
مــرۆڤ لێكبدرێتــهوه ،ههربۆیــه ڕێككهوتــن لهســهرجهم ئاســته ف
ـۆ� ،مۆرفۆلـ ج
كا� زماندا(فۆنۆلـ ج
ـۆ� ،ســینتاكس ،واتاســازى)دا بهدیدهكرێــت ،ئــهم
ـ� و ڕونكردنــهوهى ئــهو الیهنــه گرنــگ و پڕبایهخــهى زمــان بــه ناونیشـ فـا�((ڕێككهوتن لــه دروســته مۆرفۆلۆجییــه ف
توێژینهوهیــه ههوڵێكــه بــۆ دهرخسـ ت ف
كا�
ـانكرد� ئــهو ڕێككهوتنانهیــه ،كــه لــه دروســتهمۆرفۆلۆجییه ف
ف
كا� شــێوهزارى
شــێوهزارى ههورامیــدا)) ،مهبهســت لـ ي �ـى خســتنهڕوو و دهستنیشـ
ههورامیــدا ههیــه ،ههوڵێكــه بــۆ پڕكردنــهوهى كهلێنێــیك زمانــه ف
وا� لــهو شــێوهزارهدا ،دهرخسـ ت ف
ـ� و شــیكردنهوهى زانســتیانهى ئــهو ڕێكهوتنانــهى
كا� ئــهو شــێوهزارهدا ههیــه و دیاریكـ ف
لــه دروســتهمۆرفۆلۆجییه ف
ـرد� جــۆرى ڕێككهوتنــهكان تیایــدا .بهپـ ي �ـى ڕێبــازى شــیكهرهوهى پهســنكهرانه ،پــاش
كۆكردنــهوهى بابهتــهكان شــیكردنهوهی بابهتیانهیــان بۆك ـراوه و خراونهتــهڕوو.
نــاوهڕۆىك توێژینهوهكــه لــه پێشــهىك و دوو بــهش پێكهاتــووه :لــه بــه ش� یهكهمــدا لــهڕووى تیۆرییــهوه بابهتهكانمــان خســتوهتهڕوو لــه دوو تــهوهر
پێكهاتــووه ،تــهوهرى یهكــهم پێكهاتــووه لــه چهمــك وزاراوه و پێناســهى ڕێككهوتــن و جــۆره ف
كا� ڕێككهوتــن ،تــهوهرى دووهمیــش تهرخانك ـراوه بــۆ
ـۆ� و ڕێككهوتــن و دروســتهمۆرفۆلۆجییهكان.
مۆرفۆلـ ج
ف
بــه ش� دووهمیــش الیــه� پراكتیــیك كارهكهیــه و لــهدوو تــهوهر پێكهاتــووه :لــه تــهوهرى یهكهمــدا بــاس لــه ڕێككهوتــن لــه دروســتهمۆرفۆلۆجییه
داڕێــژراوهكان و لهتــهوهرى دووهمــدا بــاس لــه ڕێككهوتــن لــه دروســتهمۆرفۆلۆجییه لێكدراوهكانــدا ك ـراوه.
لــه كۆتـ يـا� توێژینهوهكهشــماندا ئــهو ئهنجامانــهى بهدهســتهاتوون لهگــهڵ لیسـ تـى ســهرچاوه بهكارهاتــووهكان و پوختــهى توێژینهوهكــه بــه هــهر �
�
زمـ فـا� كــوردى و عــهره ج� و ئینگلـ ي فـ�ى خراونهتــهڕوو.

به ش
�یهكهم

ن
)1/1ناساند�ڕێككهوتن

)1-1/1چهمكوزاراوهىڕێككهوتن

ئینگل�یــدا زاراوه ف
يف
كا� (Agreement,Concord
ڕێككهوتــن وهك زاراوه لــه زۆربــهى زمانهكانــدا زاراوهى تایبــه ت� بۆبهكارهێـ فـ�اوه ،لــه زمـ فـا�
)…,Congruence,Correspondىبۆبهكارهێـ فـ�اوه( ،):.,8,1972Hartmann&Storkلــه زمـ فـا� عهرهبیشــدا زاراوهى(التوافــق ،اتفــاق ،التوفیــق)

ى بــۆ بهكارهاتووه(.مــارف )259،2014،لهزمـ فـا� كوردیــدا زمانهوانــه كــوردهكان ههریهكــه لــه زاراوه ف
كا�(گونجــان ،گونجانــدن ،ڕێكهوتن)یــان بــۆ
بهكارهێنــاوه ،لــهم توێژینهوهیــهدا زاراوهى(ڕێككهوتــن) بهكارهێـ فـ�اوه بۆئــهوهى بهدوربـ ي ف
ـ� لــه فــرهزاراوه ي�.
لــهڕووى چهمكــهوه ڕێككهوتــن كهرهســته ف
كا� زمــان دهگرێتــهوه ،كــه بهپـ �ـى یاســا ڕستهســازى و واتاییــهكان ڕێككهوتــوون لهگــهڵ یه ت
ك�یــدا ،واتــا لــه
ي
ف
او�..
او�و نهنــارس ي
سینتاكســدا پهیكاڵبــوو� كــرداره لهگــهڵ بكــهرو بــهركارى ڕســتهكهدا ،لــه ڕووى (كــهس ،ژمــاره ،توخــم ،كات ،دۆخ ،تــاكو كــۆ ،نــارس ي
تــاد) ،لــه سیمانتیكیشــدا پهیكاڵبـ ف
ـوو� ئاڕگومێنت-داواكــهره ،لهگــهڵ ئاڕگومێنێت-داواكراوهكانــدا ،لــه ڕووى گونجـ فـا� نیشــانه واتاییهكانییانــهوه.

ڵ
ـ�و هاوپهیوهندبــن  ،بهنهبـ ف
ـكا� یهكـ ج ف
ـوو�
لــه زمانــدا ڕێككهوتــن كاتێــك دێتهئــاراوه ،كــه دهبێــت دهرب ـڕاوى زمانـ يـى لــهڕووى واتــا و ڕێزمانــهوه پهیـ

ههریهكهیــان دروســتهزمانییهكه نهگونجــاو دهبێــت و واتــا نــادات بهدهســتهوه و ئهمــهش لهنگیــهك لــه دروســتهى دهربڕاوهكــهدا دێنێتــه ئــاراوه،
� ڕێككهوتـ فـى كهرهســته ف
كا� جیهانــدا بـ ف
ڕێككهوتــن لــه زۆربــهى زمانــه ف
ـوو� ههیــهو زمــان بــه ج �
كا� لهگــهڵ یهكـ تـ�دا نابێــت(( ،لــه گهلێــك زمانــدا ههنــدێ
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لــه بهشــه ف
كا� ڕســته لهگــهڵ یهكـ تـ�دا ڕێكدهكــهون ،لــهڕووى یهكێــك ،یــان زیاتــر لــه چهمــیك گرامــهرى وهك كــهس  ،personژمــاره  ،Numberتوخــم
 ،Genderدۆخ  ())Caseئهمـ ي ف
ـ�.)2004، 159،
ڕ� پێدهدرێــت یاســایه ،یاســاكانیش پهیڕهوكـ ف
ڕێككهوتـ فـى كهرهســته زمانییهكانیــش لهگــهڵ یهكـ تـ�دا بهپـ �ـى یاســادهبێت(( ،هــهر ڕێككهوتنێــك �
ـرد�
ي
ي
ـوو� ڕێككهوتنــه ،بۆیــه ڕێپێنــه ف
ـد� كۆتهكانیــش بهپـ �ـى پهیــڕهوى لهیاســا دهرچـ ف
خهســڵهت و ســیماكانهو ،بهزانـ ف
دا� ڕێككهوتــن الدانــه لــه یاســاكه))(
ي
موحهمــهد .)2003 ،5،كهواتــه ڕێككهوتــن لــه مۆرفۆلـ ج
ـۆ� و سینتاكسیشــدا بهدیدهكرێــت چ لــه ڕووى ڕێزمانییــهوه بێــت ،یاخــود واتـ يـا� .لــهڕووى
یهكێــك ،یــان زیاتــر لــه كهتیگۆرییــه ڕێزمانییــه ف
كا� ڕێككهوتــن ،وهك (كــهس ،ژمــاره ،توخــم ،دۆخ ،كات ) ،كــه بــه نیشــانهیهىك مۆرفۆلۆجییانــه
دهردهكهوێــت لهســهر (نــاو ،ئاوهڵنــاو ،كار )..... ،دهورى ڕێككهوتــن دهبیـ ف ف
ـ� .),Fakhry 21 ،2014 (.بهپـ ي �ـى تیــۆرى حوكمكردنیــش لــه ڕێككهوتنــدا
ڵ
ڵ
كهرهســتهى حوكمكــهر حوكــىم كهرهســتهیهىك تــر دهكات ،كــه دهســه� ت� بهســهریدا ههیــه و لهگهڵیــدا ڕێكدهكهوێــت .كهرهســتهى بهدهســه�ت
ڵ
ڵ
ڵ
(حوكمكــهره) و كهرهســتهى بێدهســه�تیش (حوكمك ـراوه) ،واتــه كهرهســته بهدهســه�تهكه كهرهســته بێدهســه�تهكه ههڵدهبژێرێــت و لهگهڵیــدا
ڵ
ڕێكدهكهوێــت(( ،لــهم پهیوهندییــه سینتاكســییهدا دوو جــۆر كهرهســته دهستنیشــان دهكرێــت ،كهرهســتهى ســهره ،یــان بهدهســه�ت و كهرهســتهى
ڵ
ڵ
الوهىك ،یــان ج �
� دهســه�ت ،كهرهســته بــه دهســه�تهكه بهپـ ي �ـى ئــهو چوارچێــوهى تیایــدا بهكارهاتــووه بڕیــار لهســهر دهركهوتــن ،یــان دهرنهكهوتـ فـى
كا� ڕســته ،كــه تیایــدا یهكێــك لــه كهرهســتهكان گۆكـ ف
� دهســه ڵ�تهكه دهدات))( ســلێڤانه� )2001، 26،ڕێككهوتــن لــه كهرهســته ف
كهرهســته ج �
ـرد�
ي
گراماتیــیك لهســهر كهرهســتهیهىك تــر دهبێــت و وایــان لێدێــت ،كــه ههمیشــه پێكــهوه بــن ،وهك بــهركار و كارى تێپــهڕ ،لهزۆربــهى زمانــه ف
كا� جیهانــدا

ڕێككهوتــن یهكێكــه لهســهره ڕێزمانییــهكان وهك یهكێــك لــه جیاكــهرهوهى زمانــهكان بهكارده ف
هێ�ێــت و ههروههــا هۆكارێكــه بــۆ جیــاوازى سینتاكسـ يـى
ڵ
زمانــهكان ،لــه زمـ فـا� كوردیشــدا ســهرهى ڕێزمـ فـا� ڕۆ� بهرچــاو لهڕێككهوتنــدا دهبینێــت.
)2-1/1پێناسهىڕێككهوتن:

ڕێككهوتــن لــه ســنورى ڕســتهدا دیاردهیــهىك ڕێزمانییــه ،كــه كهرهســته ف
كا� ڕســته پێكــهوه گرێــدهدات و پهیوهندییــهىك ڕێزمـ فـا� لهنێوانیانــدا دروســت
كا� ڕســته و پێكهێنــهره ســهرهكیه ف
دهكات ،یــان هاوپهیوهندییــهىك فهرمییــه لــه نێــوان بهشــه ف
كا� ڕســتهدا ،كــه بههۆیــهوه ئــهو بهشــهى ڕســته
فۆڕمێــیك جیــاواز لــه فۆڕمهكــهى پێشــووى وهردهگرێــت ،واتــه ڕێگایهكــه فــۆڕىم كهرهســتهیهك لهگــهڵ فــۆڕىم كهرهســتهیهىك تــردا دهگونجێنێــت(
.),1991،13Crystal
بــهالى زانــا(  ) Moravicڕێككهوتــن بریتیــه ل ــه ((پێكهاتهیــهىك ڕێزمـ فـا� وهك ( )Aلهگــهڵ پێكهاتهیــهىك تــردا ڕێككهوتـ فـى لــه خاســیه ت� ( )Cدا لــه زمـ فـا�
( )Lدا ههیــه ،ئهگهر()Cبریتیبێــت لــه چهنــد خاســیهتێیك پهیوهندیــدار بــه واتــاوه و پهیوهنــدى لــه نێــوان()Cو خاســیهته فۆنۆلۆجیــه ف
كا�()Bدا بێــت))
كا� دروســته ف
( ،)Friend 3، 1985,كهواتــه ڕێككهوتــن لهنێــوان كهرتــه ف
كا� زمانــدا بهدیدهكرێــت و لــهڕووى واتـ يـا� و ڕێزمانییــهوه ڕێككهوتنیــان
لهگــهڵ یهكـ تـ�دا دهبێــت ،هــهر ئــهم ڕێككهوتنهشــه دهبێتــه هــۆى خاڵێــیك جیاوازیكــردن و جیاكردنــهوهى دروســته ف
كا� زمانێــك و تایبهتیــه ت� دهدات
كا� جیهــان ڕێككهوتــن لــه كهرهســته ف
بــهو زمانــه ،زمـ فـا� كوردیــش وهك یهكێــك لهزمانــه ف
كا� دروســتهى زمانهكــهدا بهشــێوهیهىك بهرچــاو ده ف
بی�ێــت،
لهشــێوهزارى ههورامیشــدا ئــهم ڕێككهوتنــه بهجیاوازتــر ده ف
بی�ێــت لهبهرئــهوهى شــێوهزارى هــهوراىم خــاوه ف� چهندیــن تایبهتمهنــدى ڕێزمانییــه ،كــه
ئــهو شــێوهزاره جیادهكاتــهوه لــه زارو شــێوهزاره ف
كا� تــرى زمـ فـا� كــوردى.
ن
كا�ڕێككهوتن:
)2/1چهشنه
چهنــد چهشــنێك ڕێككهوتــن لــه زمانــدا دیاریك ـراوه ،لهشــێوهزارى ههورامیشــدا بهههمــان شــێوه ئــهو چهشــنانهى ڕێككهوتــن بهدیدهكرێــن و
بهشــێوهیهىك ڕوون لــه پێكهاتــهى ڕســته و دروســتهكاندا ده ف
بی�ێــن .ڕێككهوتــن بهســهر �
� چهشـ فـى ســهرهكیدا دابهشــدهكرێت:
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.1ڕێككه ن
ڕێزمان�
وت�
ی
ڕێككهوتـ فـى ڕێزمانــى وهك دیاردهیــهىك ڕێزمانــى لهســهر ئاسـ تـى ڕوكــه ش� ڕســته كاردهكات ،كــه لــه ســیما ڕێزمانییــه ف
كا� (كــهس و ژمــاره و توخــم و دۆخ)
ي
ي
ف
ش
دهكۆڵێتــهوه(( ،ئــهم ڕێككهوتنــهش چهمكێكــه جــۆرى پهیوهنــدى نێــوان دوو بــه� ڕســته لــه پهســنكرد� كهرهســتهیهك لــه الیــهن كهرهســتهیهىك
تــرهوه دهستنیشــان دهكات))( موحهمــهد  .) 2002 ،163،ئهمــهش پهیوهنــدى ســینتاكیس وشــه و فرێــزهكان و پێكــهوه گونجانیــان دیاریــدهكات.
بڕوانــه نمونــهى()1
( )1من جە تاقيكردنەوهكەنە بەرشي ــا ( *.من لە تاقيكردنەوهكەدا دهرچووم) .
i

i

لهنمونــهى()1دا بكــهرى ڕســتهكه كــه� یهكــهىم تاكــه و ڕێككهوتـ فـى ڕێزمانـ يـى ههیــه لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا و جێناوێــیك لــكاوى بــۆ كــه�
یهكــهىم تــاك بهخشــیوهبه كردارهكــه ،لــهڕووى كــهس و ژمــارهوه لهگــهڵ كردارهكــهدا پهیكاڵــن بۆیــه ڕێكهوتــن هاتۆتهئــاراوه.
بی�ێــت بهچهشــنێك رێككهوتــن لــه نێــوان كهرتــه ف
ڕێككهوتـ فـى ڕێزمانــى لــه ســنورى سینتاكســدا لهنێــوان فرێزهپێكهێنــهره ف
كا� ڕســتهدا ده ف
كا� فرێــزى
ي
ف
نــاوى ،یــان لهنێــوان فرێــزى نــاوى و فرێــزى كرداریــدا دهبی�ێــت ،بڕوانــه نمونــهى(.)3 ،2
( )2أ -ئاﮆ ئاما.
i

(ئەو هات).

i

ب -كناچەكو ئازادى ئاما.
i

i

( كچەكەى ئازاد هات).

i

لــه نمونــهى(-2أ)دا ڕێككهوتــن لهنێــوان فرێــزى نــاوى و فرێــزى كرداریــدا لــهڕوى ژمــاره و توخــم و كهســهوه ههیــه ،بهجۆرێــك فرێــزه ناویهكه(بكــهر)
كــه� ســێیهىم تاكــه و مۆرفێــىم(  )ᴓبهخشــیوه بهكردارهكــهو لهگهڵیــدا ڕێككهوتــووه ،لــه نمونــهى(-2ب)دا لهنێــوان هــه �
ر� كهرهســتهكهى
ڕســتهكهدا لــهڕوى ژمــاره و توخــم و كهســهوه ڕێككهوتــن ههیــه ،بهجۆرێــك فرێــزه ناویهكه(بكهر)كــه� ســێیهىم تاكــه و مۆرفێــىم(  )ᴓبهخشــیوه
بهكردارهكــهو لهگهڵیــدا ڕێككهوتــووه.
( )3أ -ئاﮆ نامەكەش نويست ( .ᴓ ᴓئەو نامەكەى نو�).
i

i

i

ڕێككەوتن
ب -ئازاد نەرسينەش كياستە .ᴓ
i

i

i

ڕێككەوتن
لهنمونــهى(-3أ ،ب)دا دوو جــۆر ڕێككهوتـ فـى ڕێزمـ فـا� لهنێــوان كهرهســته سینتاكســییهكاندا بهدیدهكرێــت ،ئهوانیــش ڕێككهوتـ فـى كهرتــه ف
كا� فرێــزه
ناویهكهیه(بكهر-بــهركار) لــهڕووى كــهس و ژمــاره لهگــهڵ یهكـ تـ�دا ههروههــا ڕێككهوتـ فـى (بهركار-كــردار) لــهڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه لهگــهڵ
یهكــدا ،لهنمونــهى(-3أ) بكهرهكــه كــه� ســێیهىم تاكــه كلیتیــیك كــه� ســێیهىم تــاىك بهخشــیوه بــه بهركارهكــه ،بهركارهكــه لهگــهڵ كردارهكــهدا
ڕێككهوتــووه بهشــێوهیهك بــهركار كــه� ســێیهىم تاكــه و توخــىم نـ ي�ـ�ه ،كلیتیــیك كــه� ســێیهىم تــاك(  )ᴓو مۆرفێــىم توخــىم نـ ي�ـ�( )ᴓداوهبــه كردارهكــه.
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ن
واتا�:
.1ڕێككهوت� ی

ڕێككهوتـ فـى واتـ يـا� بریتییــه لــه ڕێككهوتـ فـى كهرهســتهكان و ،ســازان و گونجانیــان لهگــهڵ یهكــدا لــه ڕووى واتــاوه ،واتــه ((یهكگرتــن و ڕێككهوتـ فـى ســیما
واتاییــه ف
كا� كهرهســته پێكهێنــهرهكان لــه ڕێگــهى پهیوهندییــه واتاییهكانــهوه ،كــه بههۆیانــهوه كهرهســتهى بــه دهســه ڵ�ت ههندێــك كـ ت
ـۆ� واتـ يـا� تایبــهت
ڵ
بهســهر كهرهســته بێدهســه�تهكان دهســهپێنێت))( ســلێڤانه ي�  ،)2001 ، 1،ڕێككهوتـ فـى واتـ يـا� لــهڕووى لۆجیــك و واتــاوه كار لهگــهڵ كهرهســتهكاندا
ف
ـیماكا� كهرهســته ڕێككهوتــووهكان ،ههندێــك لــه ســیماكانیان بهڕێــگاى یاســاى گوێزانــهوه بــهدواى كــردارهوه دهلكـ ي� ف
ـ� لــه
دهكات ،بــۆ ڕوونكردنــهوهى سـ

ـوو� پێویســته ،واتــه دهبێــت ســیما واتاییــه ف
پێنــاوى ڕێككهوتنــدا .ڕێككهوتـ فـى واتایــش بـ ف
كا� كهرهســته ڕێككهوتــووهكان دژ بهیه ت
ك�نهبــن .ئــهم چهشــنهى
مۆرفۆلۆ� و سینتاكســییهكاندا ده ف
بی�ێــت .بڕوانــه نمونــهى(:)4،5
ج
ڕێككهوتــن لــه دروســته
(چاوسى* )
ب  -چەم چەرمە*
پي

( )4أ -چەم سياو (چاوڕهش)
( )5أ -قاسپەوزهرهزى (قاسپەى كەو)

ئەسى * (قاسپەى ئەسپ* )
ب -قاسپەو
پ

لهنمونــهى(-4أ-5 ،أ)دا هــهردوو كهرتهكــهى دروســتهمۆرفۆلۆجییهكه ڕێككهوتـ فـى واتاییــان ههیــه ،چونكــه كهرتــه ف
كا� وشــهلێكدراوهكه بونهتــه
لێكســیم و لهفهرههنگــدا تۆمــار ك ـراون و ناتوانرێــت كهرتــه ف
كا� بگۆڕێــت لهبهرئــهوهى واتــا بنهڕهتیهكــهى لهدهســت دهدات ههرلهبهرئهوهشــه
ناتوانــرێ بوترێــت (چــهم چهرمــه*) ،یان(قاســپهو ئهسـ پـى *).
لهڕستهشــدا ڕێككهوتـ فـى واتــا� هــهر وهك ڕێككهوتـ فـى ڕێزمانییــه ،كــه بــه ههردووكیانــهوه تهواوكــهرى یه ت
ك�دهبــن و ڕســتهی ڕێزمــان دروســت و واتــا
ي
دروســت بهرههمدههێـ ف ف
ـ� .بڕوانــه نمونــهى (: )7 ،6
(كوڕهكە خەوت).

كوڕهكە وت.
�
+ن�
ي
 +گياندار

 +گياندار
 +ي�ن� �
،ىم

 +جوڵە

 +ڕابردوو
 +تێنەپەڕ

�
تەوهنەىك
()7

وت* .

+رهق
�
+ن�
ي
 +بێگيان

(بەردهكە خەوت)* .
 +تێنەپەڕ
 +گياندار
 +ي�ن� �
،ىم

 +ڕابردوو
 جوڵەف
نمونــهى ( )6ڕێككهوتـ فـى ڕێزمـ فـا� و واتــا� لهنێــوان كهرتهپێكهێنــهره ف
كا� ڕســتهكهدا ههیــه ،بكهر(كوڕ5كه)ههڵگــرى سـ
ـیماكا� +/نـ ي�ـ� + ،گیانــدار،
ي
 +جوڵــه /یــه و كردارهكــهش  +/گیانــدار + ،نـ ي�ـ� �
،ىم + ،ڕابــردوو /ســیماواتاییهكان یهكدهگرنــهوه و ڕێككهوتـ فـى واتـ يـا� پهیدابــووه ،بهههمــان شــێوه
ڵ
رێككهوتـ فـى ڕێزمانیــش لــه ڕســتهكهدا بـ ف
ـو� ههیــه ،بكــهرى ٍرســته لــهڕووى توخــم و كــهس و ژمــارهوه لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا ڕێككهوتــووه ،بــه�م لــه
ٍ
ـەىك ) كۆمهڵێــك ســیماى واتـ يـا� ههیــه ،وهك +/ڕ5ق + ،ج �
نمونــهى()7دا لــهڕووى واتاییــهوه ڕێكناكهوێــت لهگــهڵ كردارهكــهدا لهبهرئــهوهى (تەوهنـ �
�
ڵ
گیــان� + ،
ىم ،/بــه�م كــردارى(وت) ههلگــرى ســیماى +/گیانــدار + ،ڕابــردوو /ســیماواتاییهكان دژبهیهكــن و ڕێكنهكهوتــن ڕویــداوه ،بهههمــان شــێوه
ىك) لهشــێوهزارى ههورامیــدا وهك توخــىم �
لــهڕووى ڕێزمانیشــهوه ڕێكنهكهوتــوون لهبهرئــهوهى (تهوهنــه �
ىم مامهڵــهى لهگهڵــدا دهكرێــت دهبێــت
ڵ
مۆرفێــىم �
ىم ( ــه) بــدات بــه كردارهكــه ،بــه�م لهونمونهیــهدا هیــچ مۆرفێمێــیك توخــىم پێنــهداوه لهبهرئــهوه لــهڕووى ڕێزمانیشــهوه ڕێكنهكهوتــووه
لهگــهڵ كردارهكــهدا.

ههندێــك نــاو ههیــه لــهڕووى فۆڕمــهوه تاكــن ،بــه ڵ�م لــهڕووى ناوهڕۆكــهوه كــۆن و واتــاى كــۆ دهگهیهنــن ،وهك (لهشــكر ،ي ش
ل�نــه ،میللــهت ،خهڵــك).... ،

كاتێــك ئــهم ناوانــه لــه دروســتهى ڕســتهدا دێــن ڕێككهوتنیــان لهگــهڵ كــردارى ڕســتهدا دهبێــت ،بۆنمونــه لــه ههندێــك دروســتهى ڕســتهدا بكــهر لــهڕووى
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ڵ
فۆڕمــهوه تاكــه ،بــه�م واتــای كــۆ دهگهیهنێــت و ِڕێككهوتـ فـى واتـ يـا� لهگــهڵ كردارهكــهدا دهبێــت ،بڕوانــه نمونــهى(:)8
( )8أ -ي ف
ل�نەكە بڕيار شدا.
i

يف
(ل�نەكە بڕياريدا).

i

 +گياندار

 +گياندار
 +ي�ن�

+تاك
 +جوڵە

 +ڕابردوو
+تاك

 +برياردان
ب -ي ف
ل� �
نەىك بڕيار شادا.
i

يف
(ل�نەكان بڕيارياندا).

i

 +گياندار

 +گياندار
 +ي�ن�

+كۆ
 +جوڵە

 +ڕابردوو

+تواناى برياردان

+كۆ

لهنمونــهى(-8أ)دا بكه ي ش
ر(ل�نهكه)یــه لــهڕووى فۆڕمهوهتاكــه و بــه ڕێككهوتـ فـى لهگــهڵ كردارهكــهدا كلیتیــیك كــه� ســێیهىم تــاىك داوهتــه كردارهكــه،
بــه ڵ�م ئهگــهر لــهڕووى واتــاوه ســهیریبكهین ي ش
(ل�نهكــه) لهچهنــد كهســێك پێكدێــت و لــهڕووى ژمــارهوه كۆیــه و دهكرێــت بهشــێوهیهىك تریــش ڕســتهكه
رب�ێــت بۆئــهوهى رێككهوتـ فـى ڕێزمـ فـا� و واتــا� دروســتببێت ،وهك لــه نمونــهى(-8ب)دا ي ش
(ل�نهكــه) وهك كــه� ســێیهىم كــۆ مامهڵــهى لهگهڵــدا
ي
ده ج ڕ
ٍ
ك ـراوه و كلیتییك(شــا)كه بــۆ كــه� ســێیهىم كۆیــه بهخشــیوه بهكردارهكــه و لهگهڵیــدا ڕێككهوتــووه.
( )9أ -ميللەت دز و زوردارى ڕاپەرينش كەرد ( .ميللەت دزى زۆردارى ڕاپەڕينيكرد).
i

i
+فۆرم تاك
 +گياندار
 +كۆمەڵ

 +تاك
 +ي�ن�� ،
ىم
 +كە� سێيەم

ب -مييلەت دز و زوردارى ڕاپەڕينشا كەرد( .ميللەت دزى زۆردارى ڕاپەڕيننيان كرد).
i
+كۆ
 +گياندار

i
 +كۆ
 +ي�ن�� ،
ىم

 +كە� سێيەىم كۆ
 +كۆمەڵ
ڵ
لهنمونــهى ()9دا (میللــهت) ناوێكــه لــهڕووى فۆڕهمــهوه تاكــه ،بــه�م لــهڕووى واتــاوه كۆیــه ڕێككهوتـ فـى واتـ يـا� ههیــه لهگــهڵ كردارهكــهدا( ،میللــهت)

ڕێككهوتـ فـى ڕێزمانیـ شـیس ههیــه لهگــهڵ كــرداردا لهبهرئــهوهى لــه(-9أ)دا كلیتییك(ش)بــۆ كــه� ســێیهىم تــاك داوهبــه كردارهكــهو لــه نمونــهى(-9ب)
ڵ
دا كلیتیــیك (شــا) بــۆ كــه� ســێیهىم كــۆ داوه بهكردارهكــه ،لــه قســهپێكهر فا� ڕۆژانــهى خهڵكیــدا هــهردوو بهكارهێنانهكــه بهكارده ف
هێ�ێــت ،بــه�م
دروسـ تـت� ئهوهیــه بۆئــهوهى لــه ڕووى ڕێزمـ فـا� و واتاییــهوه لهنـ گـیك تێدانهبێــت وهك نمونــه(-9ب) بهكاربـ ف
ـهێ�ێــت لهبهرئــهوهى ناوى(میللهت)كۆیــه.
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.1ڕێككه ن
وت�نزیىك(هاوسێیه ت�):
مهبهســتمان لــه ڕێككهوتـ فـى جێنــاوه لــه ڕســتهى لێكــدراودا ،لهبهرئــهوهى لــه ڕســتهى لێكــدراودا كــردار دوبــاره نابێتــهوه لهبهرئــهوه كاتێــك دوو جێنــاوى
ت
نزیك�بــون و هاوســێیه ت� ههبــوو لهگهڵیــدا كردارهكــه لهگــهڵ ئــهو جێناوهیانــدا ڕێكدهكهوێــت ،كهواتــه بریتیــه
ســهربهخۆ دێــت كامیــان لــه كردارهكــهوه
ت
نزیك�یــن كهرهســتهدا لێیــهوه ڕێككهوتـ فـى دهبێــت و ڕێككهوتـ فـى ڕێزمـ فـا� و واتـ يـا� دهبێــت لهگــهڵ
لــهو ڕێككهوتنــهى كــه كهرهســهته ســهرهكیهكه لهگــهڵ
كردارهكــهدا.
ت
پێویسى پێیه ت� ،بڕوانه نمونهى ( :)11 ،10
له به ش� دووهىم ڕسته لێكدراوهكهدا كردارو ئهو مۆرفێمانهى كه
( )10نە من ئامان ــێ نەتو( .نە من هاتم نەتۆ).
i

i

( )11نە ئازاد ملو نە نەوزاد( .نە ئازاد دهڕوات نە نەوزاد).
i

i

ت
نزیك�یــن كهرهســتهدا (ئامـ ف �
ـا�)دا ڕێككهوتـ فـى نزیــیك ههیــه ،ههروههــا ڕێككهوتـ فـى ڕێزمانـ يـى لــهڕووى كــهس و
لــه نمونــهی()10دا جێناوى(مــن) لهگــهڵ
ژمــاره و توخمــهوه و ڕێككهوتـ فـى واتایـ شـیس ههیــه ،چونكــه (مــن) ههڵگــرى ســیما واتاییــه ف
كا� + /زینــدوو + ،مــرۆڤ ،كــه� یهكــهىم تــاك ،/كردارهكــهش
ف
ـیماكا� + /زینــدوو + ،كــه� یهكــهىم تــاك +،ڕابــردوو /ســیماكانیان لهگــهڵ یهكـ تـ�دا یهكدهگرنــهوهو ڕێككهوتـ فـى واتـ يـا� بهرههمهێنــاوه،
ههڵگــرى سـ
ڵ
بــه�م (تــو) لهبهرئــهوهى بهپـ ي �ـى ئــهم جــۆرهى ڕێككهوتنــه لهگــهڵ كهرهســتهكهى پێــش خۆیــدا ڕێكهوتـ فـى نییــه ،ئهمــهش زیاتــر لــه دروســتهى ڕســته
ڵ
لێكدراوهكانــدا بهدیدهكرێــت ،چونكــه كردارهكــه دووبــاره نهبوهتــهوه لــه ڕســتهى دووهمــدا ،بــه�م لــه هــزردا كردارهكــه ههیــه و لــهڕووى واتــاوه
تیدهگهیــن ،كــه كردارێــك ههبــووه و دهرنهبـڕاوه .بــه ههمــان شــێوه لــه نمونــهى()11دا (ئــازاد) ڕێككهوتـ فـى نزیــیك ههیــه لهگــهڵ كردارهكــهدا و لهههمــان
ف
ـیماكا�� /
+ن� + ،مــرۆڤ + ،زینــدوو/
كاتیشــدا ڕێككهوتـ فـى ڕێزمـ فـا� لــه ڕووى (كــهس و ژمــارهو توخمهوه)ههیــهو لــهڕووى واتاشــهوه (ئــازاد) ههڵگــرى سـ
ي
ڵ
ـیماكا� + /زینــدوو + ،ڕانهبــردوو + ،كــه� ســێیهىم تــاك ،/ههرچهنــده (نهوزاد)یــش ههمــان ســیماواتاییه ف
ف
كا� (ئــازاد)ى ههیــه ،بــه�م
كردارهكــهش سـ
ـۆ� یاســای ڕێككهوتـ فـى نزیكییــهوه (ئــازاد) نزیكـ تـ�ه لــه كردارهكــه بۆیــه (ئــازاد) لهگــهڵ كردارهكــهدا ڕێككهوتــووه.
بههـ ي
قرتێ�ێــت ،چونكــه ســهرهو ڕیزبـ ف
بــۆ خــۆالدان لــه دووبارهكردنــهوه ،كردارێــك دادهنرێــت و ئهویـ تـ� ده ف
ـوو� كهرهســتهكان (بكــهر ،بــهركار  ،كــردار) ، 5
ڵ
تهنهــا ئــهوهى كۆتـ يـا� دهمێنێتــهوه ،بــه�م كلیتیــیك كــه� ڕســتهكان بــۆ كهســه كــۆكان دهگۆرێــت ،بهمهبهسـ تـى ڕێككهوتـ فـى بكــهر و كــردار لهڕســتهدا.

ئهمــهش بــۆ بهمهبهسـ تـى ئابووریكــردن لــه زماندایــه ،ئــهوهى لــه جێكهوتــهى یهكهمدایــه بــۆ ئهوهیــه لــه ڕســتهى تــازهدا لــه جێكهوتــهى بنـ جـ� خۆیــدا
بێــت ،ههروههــا كــردارى كۆتاییــش دهمێنێتــهوه لهبــهر ههمــان هــۆ ،كــه ڕســتهى ئــهم زاره لــه (بكــهر بــهركار كــردار) پێكهاتــووهو زارێــیك ســهركۆتاییه.
ڵ
(عهبــدو�.) 2010 ،112 ،
1-2/1مۆرفۆلۆ�وڕێككهوتن:
ج

مۆرفۆلــۆژى و ڕێككهوتــن دوو بابــه ت� زمانـ ي ف
ـ� ،كــه پهیوهندییــان بهیهكــهوه ههیــه ،كهرهســته مۆرفۆلۆژییــهكان لهگــهڵ یهكـ تـ�دا ڕێككهوتنیــان ههیــه،
چونكــه مۆرفۆلــۆژى لێكۆڵینــهوه لــه وشــهدهكات و (بریتییــه لــه لێكۆڵینهوهیــهىك ڕێكخ ـراو كــه لــه شــێوه و واتــاى وشــهكان دهكۆڵێتــهوه ،یاخــود
بریتییــه لــهو زانســتهى ،كــه لێكۆڵینــهوه لــه تێكهڵبـ ف
ـوو� ئــهو مۆرفیمانــه دهكات كــه وشــه بهرهــه مدههێـ ف ف
ـ�) () 2012 ،4 ، Haspelmath
كهواتــه مۆرفۆلــۆژى ههوڵــدهدات یهكــه زمانییــه ف
كا� هــهر زمانێــك دیاریبــكات و مۆرفیــم دهكاتــه بنهمــاو كهرهســتهى شــیكردنهوهى وشــه و ئامــاژه
بهیاســاكانیش دهكات ،كــه وشــهكهى لهســهر بنیادنراوه((.لێكــدان و ڕیزبـ ف
ـوو� مۆرفیمــهكان لــهڕووى ئــهرك و واتایانــهوه ،لهیهكـ تـ�ى جیادهكاتــهوه

ئهمــهش بههــۆى كهرتكـ ف
ـرد� وشــه بــۆ پارچــهى بچوكـ تـ� كــه پێیــان دهوترێــت مۆرفیــم)) (حهمــهد.)2013 ،67 ،
ت
بچوك�یــن دانــهى واتــادارى زمانــه لــه فۆنیـ �
ـىم یــا زیاتــر پێكدێــت  ،دهورێــیك لــه ڕێزمانــدا ههیــه بهگۆڕیــن
دهكرێــت مۆرفیــم بــهوه پێناســهبكرێت ((
ـرد� هــهر فۆنیمێــیك یــا بــه لهتكـ ف
یــان البـ ف
ت
�))( ئهمـ ي ف
ـرد�  ،مانــاو دهورهكــهى تیــاده پ �
بچوك�یــن یهكــهى پێكهێنــهرى وشــهیه،
ـ� .)2011 ، 91 ،واتــه
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ـ� لهوشــه فهرههنگیــه ف
كــه واتــاداره یــان ههڵگــره ئــهرىك ڕێزمانییــه( ،ئــهو مۆڕفیمانــهى ،كــه واتــا دهبهخشــن بریتـ ي ف
كا� زمــان ،كــه ســهر بهپــۆىل وشــه
كراوهكانــن ،كــه بــهردهوام وشــهى نوێیــان دێتــه نــاو ،جــا بهڕێگــهى وهرگرتــن بێــت لهزمـ فـا� تــرهوه ،یــان بهڕێـ ف
ـ� ولێكــدان و داتاشـ ي ف
ـگاكا� وهك داڕشـ ت ف
ـ�..،
ڵ
هتــد ،وشــه ف
كا� زمانهكــه خۆیبێــت ،بــۆ بهرههمهێنـ فـا� وشــهى تــازه لــه ڕووى واتــاو ڕووخســارهوه ،بــه�م مۆڕفیمــه ڕێزمانیــهكان (وشــه ئهركیــهكان)
ســهر بــه پۆلــه داخ ـراوه ف
كا� زمانــن و زۆر بهدهگمــهن ئهنــداىم تــر وهردهگــرن ،ههروههــا ئــهرىك ڕێزمـ فـا� وشــهكان لهچوارچێــوهى فرێــزو ڕســتهدا
دهبیـ ف ف
ـ� .لێكســیم دهتوانــرێ وهك خـ ي� فـ� فا� وشــهكان تهماشــایان بكرێــت ،ئــهوان بنچینــهى چوونــه ژوورهوهى فهرههنگــن .فهرههنگــهكان بهشــێوهیهىك

ـیىم دهروازهیهكیــان ههیــه)(  ،)2012 ، 5-4 ، Lieberلهبهرئــهوه لهپێكهاتــهى مۆرفۆلۆجیــدا ،بهشــهپێكهێنهره ف
ئاســاى بــۆ ههرلێكسـ �
كا� وشــه

دیاریدهكرێــن و دهستنیشــاندهكرێن ،بۆنموونــه (پیایانــه) دوو پێكهاتهیــه كــه توخــىم مۆرفۆلــۆژى  /پیــا /لهگــهڵ /یانــه ،/مۆرفۆلـ ج
ـۆ� ههڵوهشــاندنهوه
ت
بچوك�یــن پێكهاتــهى ئــهم ئاســتهش مۆرفیمــه،
و جیاكردنــهوهى پێكهاتهكانــه ،ههروههــا توخمــه مۆرفۆلۆجییهكانیــش دهستنیشــان دهكات،
بهمشــێوهیه مۆرفۆلـ ج
ـۆ� ڕۆنـ فـا� نــاوهوهى وشــه دیاریــدهكات و پهیوهنــدى نێــوان پێكهاتــهكان دهستنیشــان دهكات ،لــه دروســتهى مۆرفۆلۆجیــدا
ڵ
ـتگ� دهخاتــهڕوو ،كــه كاریگهریهكــهى لــه زانیــارى ئاخێــوهردا دهردهكهوێــت( .عهبــدو� )2013 ،114،ههمــوو كهرهســتهیهىك
یاســاو پرۆســهى گشـ ي
ڕێزمـ فـا� بــۆ مۆرفیمــه پێكهێنــهره ف
كا� شــیدهكرێتهوه لهبهرئــهوه لــه زانسـ تـى زمـ فـا� نوێــدا ،ئــهرك یهكســانه بــه واتــا ،كهواتــه دهبێــت مۆرفیــم ئــهرك ،یــان
ڵ
واتــاى ههبێت(عهبدولــ� ،)2013 ، 21 ،چونكــه كاتێــك مۆرفیمێــك ههڵگــرى ئهركێــك بێــت واتایهكیــش دهگهیهنێــت.
� ڕوى ههیه(ئه ي ف
كهواته مۆرفیم �
م�:) 2006 ،114،
ف
یا�.
 .1قاڵبێیك يف� ي
-2واتایهك.
-3رۆڵ و ئهرك له ڕێزماندا.
شیكردنهوهى مۆرفۆلۆژى ههر زمانێكیش كۆمهڵێك ئهرك جێبهجێدهكات :
ستنیشانكرد� سادهترین كهرهسته ف
ف
ت
ئاسى مۆرفۆلۆژى ،كه مۆرفیم دهگرێتهوه(ئهرىك ،واتادار).
كا�
 -1ده
مهێنا� وشه ف
ف
ف
كا� زمان.
ستنیشانكرد� ئهو یاسایانهى ئهم مۆڕفیمانه لێكدهدات بۆ بهرهه
 -2ده
كا� مۆڕفیمــهكان .ئــهم بهشــهى زمانــه ف
ـانكرد� مــۆڕف و ئهلۆمۆڕفــه ف
ف
وا� بهمۆڕفۆفۆنیــم ناودهبرێــت( .ئهمـ ي ف
ـ� )2006 ، 15 ،كاتێــك
 -3دهستنیشـ
مۆڕفیمــهكان دهكهونــه پــاڵ یــهك دهنگهكانیــان كارلێــك دهكــهن شــێوهیان دهگۆڕێــت بهپـ ي �ـى ئــهو ژینگــه فۆنۆلۆجیانــهى بهكهوتنــه پــاڵ یــهك دروســت
دهبــن.
ن
كا�مۆرفیم:
1-1/2/1چهشنه
به ت
گش�مۆرفیملهڕووىداڕشتنهوهدهكرێنبهدووچهشنهوه:

 -1مۆرفیــىم واتــادار :ئــهو مۆرفیمانــهن ،كــه ((دهتوانــن وهك وشــه و(فــۆڕىم) ســهربهخۆ بــهكار ف
بهێ�ێــن بــه ج �
� یارمــه ت� پێشــگر یــان پاشــگر ،خــاوه ف�
واتــاى ســهربهخۆن  ،یــان خــاوه ف� ئــهرىك ڕێزمانـ ي ف
ـ� )( حمــد ،)2008 ،13 ،وهك  :نــاو  ،ئاوهڵنــاو  ،جێنــاو...،
-2مۆرفیىم بهند :دابهش دهبێت بهسهر دوو چهشندا :
أ -مۆرفیــىم وشــهداڕێژ :ئــهو مۆرفیمانــهن ،كــه ((كاركردنیــان لهچوارچێــوهى یهكــهى واتــا فهرههنگیــدا دهبێــت ،واتــه واتــا بهرههمدێنێــت و وشــهكان
دهگۆڕێت و وشــهى �
ىل دروســتدهكرێت ))(ههمان ســهرچاوهى پێشــوو .)18 :ئهم جۆره مۆرفیمانهش له ف
زما� كوردیدا به ي �پى شـ ف
نو� �
ـوێى هاتنیان
ي
لــه وشــهدا بــه دوو شــێوه دهردهكهوێت(پێشــگر و پاشــگر ) .بڕوانــه(: )13 ،12
( )12أ-زوان  +هوان = زوانەوان (زمانەوان )
ب -وهڵ  +ينە = وهڵينە (پێشينە)
ْ
()13
أ + �-ويس= ْپيويس (پێويست)
پي
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ب -پ ي ْ�  +خور = ْپيخور (پێخۆر )
ب -مۆرفیــىم وشــه گــۆڕ  :مۆرفێمــه وشــهگۆڕهكان ئهركیــان لــه ڕێزماندایه((ئــهو مۆرفیمانــهن ،كــه ئهچێتــه ســهر وشــه بــۆ دهربڕیـ فـى پهیوهنــدى نێــوان
ئــهم وشــهیهو وشــه ف
كا� تــر لــه نــاو چوارچێــوهى ڕســتهدا)) (ئهمـ ي ف
ـ� .)2006 ، 366،بۆدهربڕیـ فـى هــهر مهبهســتێك ،وشــهكان بهگوێــرهى دهســتوورى
ئــهو زمانــه دهچنــه پاڵیــهك و فــۆڕىم پێویسـ تـى خۆیــان وهردهگــرن و ڕســته پێكدههێـ ف ف
ـ� و مهبهسـ تـى دیاریك ـراو دهگهیهنــن .بڕوانــه(:)14
( )14كوڕه گوالنەكە ئاما( .كوڕه بچوكەكە هات) .
لهنمونهى()14دا ()5ى نێوان(كوڕ)و ( گوالنهكه) ،مۆرفێمێیك ڕێزمانییه و وشهگۆڕ ،5ناو و ئاوهڵناوهكهى پێكهوه بهستوهتهوه.
ت
گشى بۆ دووجۆر دابهشبوون ئهوانیش (وشهداڕێژ و وشه گۆڕ) بون  ،كه ههریهكهیان
وهك لهسهرهتادا ئاماژهمان پێدا مۆرفێمهكان بهشێوهیهىك
و لــه ئاســتێكدا ڕۆڵ دهبینێــت .مۆرفیمهوشــهداڕێژ5كان زیاتــر لــه ئاسـ تـى مۆرفۆلۆجیــدا كاردهكــهن و ئهركیــان بهرههمهێنـ فـا� وشــهى نوێیــه لــه زمانــدا،
ـ� پهیوهنــدى ســینتاكیس نێــوان كهرهســته ف
بــه ڵ�م وشــه گــۆڕ5كان لــه ئاسـ تـى سینتاكســدا گرنگــن و ڕۆڵ دهبیـ ف ف
كا� ڕســتهمان بــۆ ڕێكدهخــات.

ن
مۆرفۆلۆ�:
ج
2-1/2/1بهشهكا�
مۆرفۆلۆ�لهدووبه ش
�سهرهىكپێكدێت:
ج
ف
ـتبوو� لێكســیىم نــوێ دهكات ،داڕشـ ت ف
تف
-1مۆرفۆلـ ج
ـ� و بهرههمهێنـ فـا� وشــهى نوێیــه لــه وشــه كۆنــهكان،
داڕش�(وشــهڕۆنان) :بــاس لــه دروسـ
ـۆ� وشه
كــه ڕێگــه بههێنانــه نــاوهوهى وشــهى نــوێ بۆنــاو زمــان دهدات ،وشــه دروســتكردن ،لقێــیك زانسـ تـى زمانــه و بابهتێــیك لێكســیكۆلۆجییه ،تیایــدا
لێكســیمهكان شــیدهكرێنهوهو بهیاســا وشــهى نــوێ دهستنیشــاندهكرێن ،كــه لهپێكهاتــهى مۆرفۆلۆجیــدا پڕۆســهیهىك تایبــهت بــه وشــه دروســتكردن
ههیــه ،ئــهو پرۆســهیهش بــه پرۆســهى لكانــدن بــۆ داڕشـ ف
ـتى وشــهى نوێ(الگرلكاندن-ههڵگواسـ ت ف
ـ�) و پرۆســهى لێكــدان بــۆ وشــهى لێكــدراو نــارساوه،
ڵ
ف
لهیهكـ ف
ـتكرد� وشــهى نوێ(داڕێــژراو ،لێكدراو)(.عبــدو� ) 2013 ،115-114 ،بڕوانــه( : ) 16 ، 15
ـدا� وشــهو مۆرفیــم بــۆ دروسـ

( ) 15أ-پيا  +يانە = پيايانە (پياوانە)
گ�تەى = هور ْ
(  )16أ -هور ْ +
گ�تەى (هەڵگرتن)
ي
ي
ْ
ب -ئەره ْ +
ئەرهگ�تەى( داگرتن)
گ�تەى =
ي
ي
گ�تەى = ور ْ
پ -ور ْ +
گ�تەى ( وهرگرتن)
ي
ي
نمونــهى( )15نــاوى (پیــا) ناوێــیك ســادهیهو لهیــهك مۆرفێــىم واتــادار پێكهاتــووه ،لهگــهڵ پاشــگرى/یانه /ئاوهڵناوێــیك داڕێــژراوى بهرههمهێنــاوه واتــه
لـ �ـ�هدا پۆلهڕهگــهزى وشــهكهى لــه نــاوهوه گۆڕیــوه بــۆ ئاوهڵنــاو و وشــهیهىك نـ �
ـو� بــۆ بهرههمهێناویــن .لهنمونــهى(-16أ ،ب ،پ)دا پۆلهڕهگهزهكــه
ي
ي
ڵ
نهگــۆڕاوه ســهرجهمیان كــردارن ،بــه�م واتــاى جیــاواز و كــردارى داڕێــژراوى نــوێ بهرههمهاتــووه ،بههــۆى پێشــگرى /هــور  ، -ئــهره ، -ور /-لهگــهڵ
ْ
ى(گ�ت) كــردارى داڕێــژراوى واتــا نــوێ بهرههمهاتــووه.
كــرداری ســاده
ي
ـۆ� گهردانكــردن :بــاس لــه فۆڕمــه ف
-2مۆرفۆلـ ج
كا� لێكســیمێك دهكات ،ئــهرىك مۆرفێمهكــه دیاریدهكات((پهیوهســته بــه ئــهرىك مۆرفیمهكانــهوه ،واتــه
لــه ئــهرىك مۆرفیمــهكان دهكۆڵێتــهوه ،كردهیــهىك ڕێزمـ فـا� بــۆ وشــهكان زیــاد دهكات ،كــه لهگــهڵ پێداویسـ تـى وشــهى زمانهكــهدا بگونجێت()).ههمــان
ـۆ� گهردانكــردن گــه ف
ســهرچاوهى پێشــوو ،)115:مۆرفۆلـ ج
ردا� مۆرفیمــه ڕێزمانییــهكان دهكات ،كــه ههڵگــرى ئهركــن لــه دروســتهى ڕســتهدا ،بۆنمونــه
ـ� و ئهركیــان نارساویكـ ف
مۆرفێــىم نــارساوى لــه شــێوهزارى ههورامیــدا �
(هىك)یــه ،مۆرفێمێــیك ئهركـ ي ف
ىم �
بۆن�( ــهكه) بــۆ �
ـرد� ئــهو ناوهیــه كــه دهچێتــه ســهرى.
ي
بڕوانــه (: )17
() 17أ-كوڕهكە
ْ
ب-كناچەىك (كچەكە)
گ�تم – ْ
( )18أْ -
گ�تما (گرتم  ،گرتمان)
ي
ي
ْ
ب--مەگ�وو (ناگرم)
ي
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ف
لهنمونهى(-18أ)دا (م -ما) كلیتیكن لهسهر كردارهكه ومۆرفیىم ئهر ي ف
رێكرد�
ك� و ئهركیان بكهره ،له (-18ب)دا (مه) مۆرفیىم ئهركییه و ئهرىك نه
كردارى ڕانهبردووه( ،وو) كلیتیكهو ئهرىك بكهرى بینیوه.
ن
مۆرفۆلۆ�:
ج
3-1/2/1پێكهێنهرهكا�
ف
پێكهێنــهره ف
كا� مۆرفۆلـ ج
ـۆ� ههیــه لــهڕووى مۆرفۆلۆجییــهوه ،وشــه
ـۆ� بریتییــه لــه وشــهكا� زمــان ،كــه هــهر وشــهیهك پێكهاتــه و تایبهتمهنــدى خـ ي
لهیــهك مۆرفیــم پێكدێــت ،یــان مۆرفیمێــك زیاتــره كاتێــك مۆرفیمێــك زیاتربێــت بــه ڕێــگاى داڕشـ ت ف
ـ� ،یاخــود لێكــدان دروســتبووه ،ئهگــهر وشــهكه
ـۆ� گهردانكــردن ،هــهروهك ئاماژ5مــان پێــدا بهشــه ف
كا� مۆرفۆلـ ج
یــهك مۆرفیــم بــوو ئــهوه دهچێتــه بــه ش� مۆرفۆلـ ج
ـۆ� گهردانكــردن و وشــهڕۆنانن،
بهشــێوهى هێڵكاریــهك دهیخهینــهڕوو بڕوانــه هێڵــكارى ژمــاره(:)1
ج
مۆرفۆلۆ� (محمد عمر عەول)15 :2001 ،

گەردانكردن
ف
فۆڕمەكا� لێكسيمێك دهكات )
(باس لە

وشەڕۆنان
ف
دروستبوو� لێكسيىم نوێ دهكات )
( باس لە

تف
داڕش� (الگرلكاندن )

لێكدان ( لەڕهگێك زياتر )......

پۆلگۆڕين

ناوى

كردارى

ئاوهڵكردارى

پۆلنەگۆڕين

(هێشتنەوهى پۆل وهك خۆى)

لێكدراو

لێكدراو

لێكدراو

هێڵكارىژماره()1
ـۆ� دابهشــكراوه بهســهر دووبهشــدا ،كــه ههریهكهیــان تایبهتمهندیــه ت� خــۆی ههیــه ،مۆرفۆلـ ج
لههێڵــكارى ژمــاره()1دا مۆرفۆلـ ج
ـۆ� گهردانكــردن
مۆرفۆلۆ� وشــهڕۆنان یاخود وشهدروســتكردن دروسـ ف
شــێوه ف
ج
ـتبو� وشــهى نوێ(داڕێژراو و لێكدراو)
كا� وشــهیهىك ســهربهخۆ و ســاده دهگرێتهوه،
دهگرێتــهوه لهگــهڵ كهرتــه پێكهێنــهره ف
كا� ،كــه ئــهو وشــهیهى لێپێكهاتــووه.
2-2/1دروستهمۆرفۆلۆجییهكان:
دروســتهى مۆرفۆلـ ج
ـتگ�و یاســابهندانه دهگرێتــهوه ،كــه قســهكهر تێبینیــان دهكات و كاریگهرییهكــهى
ـۆ� ئــهو یاســاو پڕۆســه و تــهرزه مۆرفۆلۆجیــه گشـ ي
ـوو� و شــارهز يا� بهرفراوانــه لهپهیــڕ5وى یاســاكاندا.
لــه زانیارییــه زمانمانییــه شــاراوهو نادیارهكهیــدا دهردهكهوێــت ،زانیــارى زمانیــش پابهنــدى لێهاتـ ي

( حسـ ي ف
ـ� ) 2011 ، 13 ،پهیوهســت بــه دروســتهوه دووجــۆر دروســته ههیــه ،ئهوانیــش دروســتهى نــاوهوه (قــوڵ) و دروســتهى دهرهوه(ڕوكــهش)
ن .ســهر لــه دروســتهدا كهرهســتهى حوكمكــهره و حوكــىم كهرهســتهكهى دواى خــۆی دهكات و لهگهڵیــدا ڕێكدهكهوێت((پهیوهســت بــه دروســتهى

نــاوهوهى پۆلــه ڕ5گهزهكانــهوه ،ســهر وهك لــه دروســتهى فرێــز و ڕســتهكاندا دیاریك ـراوه ،لــه ســینتاكیس وشهكانیشــدا بهههمــان شــێوه ســهرى هــهر
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پۆلــه ڕ5گهزێــك دیاریكــهرى نیشــانهى پۆلــه ڕ5گــهزى ئــهو پێكهاتهیهیــه ،كــه ئــهم ســهریه ت�)) (ههمــان ســهرچاوهى پێشــوو )14 :لــه شــێوهزارى
ههورامیــدا (كــردار ،پێشــبهند ،ئاوهڵنــاو ،نــاو) ســهرن .پۆلهڕهگــهزى وشــه پهیوهسـ ت ف
ـ� بــه مۆرفۆلۆجییــهوه ،شــیكردنهوهى پێكهاتــهى پۆلهڕهگــهزى
وشــه لــه ئاسـ تـى مۆرفۆلۆجیــدا دهكرێــت ،بهشــهئاخاوتنهكان پۆلك ـراون بــه دوو چهشــن ،سهربهخۆكان/وشــهتهواوهكان( نــاو ،جێنــاو ،ئاوهڵنــاو،
كــردار ،ئاوهڵكــردار ،ژمــاره ) و ناسهربهخۆكان/وشــهى ناتــهواو( پریپۆزشــن ،ئام ـرازى پهیوهنــدى ،ئام ـرازى سهرســورمان ،پارتیــكڵ) (مــارف،12،
 .) 1979دروســتهى بهشــهئاخاوتنهكان بهتایبــهت تــر بهشــه ئاخاوتنــه ســهربهخۆكان لــه چهنــد شــێوهیهكدا ده ف
بی�ێــن ،ئهوانیــش بریتـ ي ف
ـ� لــه:
.1دروستهى ساده له تهنها مۆرفێمێیك واتادارپێكهاتووه ،واته تهنها لهیهك كهرت پێكهاتوون.بڕوانه(:)19
( )19بەره (دهرگا)
هانە ف
(كا�)
سياو (ڕهش)
وهزى (گوێز)
.2دروستهى ناساده دهكرێن به دوو بهشهوه:
ڵ
أ -دروســتهداڕێژراوهكان  :لــه دوو مۆرفیــم پێكدێــت یهكیــان واتــاداره و ئه ت
وی�یــان مۆرفیــىم ج �
� واتایــه و بهتهنهــا هیــچ واتایــهىك نییــه ،بــه�م یارمــه ت�
ف
ـتبوو� واتــاى نــوێ و دروســتبوون وشــهى نــوێ دهدهن .بڕوانــه(:)20
دروسـ
( )20كەش +هوان

= كەشەوان (شاخەوان)

شون - +هما = شونەما (شوێنەوار)
بە +ئەمەك = بەئەمەك
ب -دروســته لێكــدراوهكان :لــه دوو مۆرفێــىم واتــادار  ،بهیارمــه ت� مۆرفیمێــیك بهســتنهوه یاخــود بــه ج �
� یارمــه ت� مۆرفیــىم بهســتنهوه پێكدێــت.
بڕوانــه(:)21
( )21تەوهن  +نما = تەوهننما(بەردهنوێز)
گ
گ
مزىك گۆره (مز ت
گەو� گەوره)
مزىك  +گۆره =
(سەرسى)
سەره +چەرمە = سەرهچەرمە
پ
ئــهوهى جێگــهى ئاماژ5یــه پۆلهڕ5گــهزه ف
كا� وشه/بهشــهئاخاوتنهكان لــه ت
كا� هاتنیــان لــه دروســتهدا ڕێككهوتنیــان لهگــهڵ كهرهســتهى تــردا ههیــه  ،كــه
لهبــه ش� دووهىم ئــهم توێژینهوهیــهدا بهشــێوهى پراكتیــیك پهیوهندییهكانیــان و ڕێككهوتنیــان لهگــهڵ كهرهســتهى تــردا لــه دروســتهدا شــیدهكهینهوه.

به ش
�دووهم
/2مۆرفۆلۆجیاىڕێككهوتن:
ههركاتێــك بــاس لــه مۆرفۆلۆجیــاى ڕێككهوتــن دهكرێــت ،دهبێــت بــاس لــه ههریهكــه لــه (توخــم ،ژمــاره ،كــهس) بكرێــت ،چونكــه كهرهســته
مۆرفۆلۆجییــهكان لــه دروســتهدا ڕێككهوتنیــان لهگــهڵ ئــهو �
� الیهنــهدا ههیــه.
أ-توخم(جێندهر):

توخــم یهكێكــه لــه تایبهتمهندییــه ف
� توخــم نابێــت ،ئیـ تـ� ئــهو نــاوه نــاوى مــرۆڤ ،یــان گیانــدار ،یــان ج �
كا� نــاو ،لــه شــێوهزارى ههورامیــدا نــاو بــه ج �
� گیــان
بێــت .نــاو لــه َ
شیـــوهزارى ههورامیــدا خ ــاوه ف� س ــێ توخمــه (نـ ي�ـ�� ،
ىم ،دووالی ــهن) ،ج ــیاكردنهوهى توخــىم ناوی ــش بهه ــۆى واتاكهیــهوه ،یــان بهه ــۆى
ـ� توخمــه ف
نیشــانهتایبهتییه ف
كا� توخمــهوه دهبێــت ،یــان بههــۆى فۆنێــىم كۆتــا� ناوهكــهوه دهتوانـ ي ف
كا� ناوهكــه دیاریبكرێــت ،ئهمــهش تایبهتمهندییــهىك
ي
گ
گرنــیك شــێوهزارى ههورامییــه ،بهشــێوهیهك ،ئهگــهر هاتــوو دوا فۆنێــىم ناوهكــه نهبزوێــن بــوو ،جــا نــاوى هــهر شــتێك بێــت ئــهو نــاوه نـ ي�ـ�ه ،وهك
(چــەم ،نمــەﮆ ،كەبــاب  ،)… ،هــهر ناوێكیــش بــه یهكێــك لــه فۆنیمــه بزوێنــه ف
كا� (ا  ،ــه ،ى ،ێ) كۆتـ يـا� هاتبێــت ناوهكــه مێیــه ،وهك (دوعــا ،بــزه،
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ڵ
زه� ،تـ ف
كەرگــە ،ڕهواســە ،ف
ـەىك ،يـ گ �
ـەوه� ،وهزى ،كولـ �
ـاىك ،)…،بــه�م ئهگــهر هاتــوو نــاو بــه هــهردوو بزوێـ فـى (وو ،و) كۆتـ يـا� هاتبێــت توخمهكــهى نـ ي�ـ�ه،
وهك(بەلــوو ،دو ،هەمــرو .)...،لـ ي�ـ�هوه دوو جــۆر توخــم دیاریدهكرێــت:
ت
-1توخىمرسوش�:
توخــىم رسوشـ تـى ((ئــهو ناوانــهن ،كــه هــهر لــه بنچینــهدا نـ ي�ـ� و مێیــان تێــدا ئاشــكرایه و هیــچ تهمومژییــهك لــه دهستنیشــانكردنیاندا نییــه)) (قــادر،5 ،
 .)2001لهڕێگهى لۆجیك و واتاوه دهستنیشان دهكرێت ،وهك ناوه ف
ْ
كەڵەش�  ،كەڵەگاو
كا� (پيا  ،تاتە  ،مامو  ،اللو  ،هەسووره  ،زهما  ،سابرين ،
ي
وا�ْ ،
كا� (ئــەﮆا ،مەتيــە ،مامــا ،ف
 )...... ،ئهمانــه هــهر لــه بنهڕ5تــدا نـ �ـ�ن ،ههروههــا نــاوه ف
ـا� ،ڵ �
ويــوه ،كەرگــە ،بــزه  )..... ،بــۆ �
زه� ،كنـ پ �
ىم بهكاردێــت ،و
ي
تایبهتییــه ڕێزمانییــه ف
كا� ئــهو توخمهیــان بهســهردا دهســه ف
پێ�ێت.
-2توخىمڕێزمان�:
ی

مهبهســت لــه توخــىم ڕێزمانــى ئــهو ناوانهیــه ،كــه نـ �ـ� و مێیــان ئاشــكرا نییــه یــان بــۆ هــهردوو توخمهكــه بهكارده ف
هێ�ێــن ،ئــهو ناوانــهش لــه ڕێگــهى
ي
ي
مۆرفێمــه ڕێزمانییهكانیــه ف
كا� توخمــهوه ،دهنارسێنهوه(ههمــان ســهرچاوهى پێشــوو  .)7 :ئــهو ناوانــهش ،كــه بــۆ هــهردوو توخــم بهكاردێــت ،وهك

ڵ
ف
ك�شــكهر .)... ،به ي �پى وهر ف
ڕێزما� دیاریدهكرێن ،بۆ نموونه (چهم  ،گۆش ْ ،پيشــە  ،بهره  ،گزى  ،وهر  ،كهش
گرتى نیشــانهى
(ماموســا  ،جل وراز ،
 ،ههنــار  ،اللهنـ گـیك  ).... ،نـ �ـ�ن( ،كاواتــرى  ،كیســهڵه  ،كاردى  ،دواردى  ،ســاوى  ،ههشــتاڵوێ  ،ههنگــورى  ،ئــاوى  ،تــهوه ف� ٌ ،و ٌ
روه  ).... ،مـ ي� ف
ـ�.
ي
بهشــێوهیهىك گشـ تـى و دیــار لــه شــێوهزارى ههورامیــدا مۆرفێــىم توخــم بــۆ تــاىك نـ ي�ـ� بریتیهلــه( /ᴓـ ــه) ،و بــۆ تــاىك �
ىم ( ــه  /ێ)یــه.
ْ
گرتى نیشــانه ف
جگه لهوهى باســمانكرد لهڕێگاى سینتاكسیشــهوه توخىم ناو دیاریدهكریت ئهویش به وهر ف
كا� نارساوى(هكە� ،
اوى(يو،
هىك) و نهنارس
گرتى نیشانه ف
ْيوه)  ،وهر ف
كا� دۆخ(ى ،ێ) .بڕوانه(:)24 ،23 ،22
()22أ� -
بۆن�:
 .1نارساوى/
ي
()23أ� -
ب -بۆ �
ىم:
.2نەنارساوى/
(پەنجەرهيەك) ،
بۆن� :پەنجەرێوه
ي
ف
من ئازادى كيانوو( .من ئازاد �
نيشانەكا� دۆخ)24( /أ� -
دهن�م ).ب -بۆ �
ىم:
بۆن�:
.3
ي
ي
وهرگەكە

ب -بۆ �
ىم:

(گورگەكە)

كتەك ـ ـ ْـی

(پشيلەكە)

هەشێوه (ورچێك)
ش� ف �
يى كيانوو.
من ي

(من ش�ين �
دهن�م).
ي
ي

ج
كهواته دیاردهى توخم لهم شێوهزارهدا ،ههر دیاردهیهىك
مۆرفۆلۆ� نییه ،بهڵكو دیاردهیهىك سینتاكسیشه (.محهمهد)2013 ،18 ،
ب -كــهس  :لــهڕووى كهســهوه پێویســته ڕێككهوتــن لــه دروســتهكاندا ههبێــت ،كــهس دابــهش دهبێــت بهســهر كــه� (یهكــهم ،دووهم ،ســێیهم)ى تــاك
و كــۆ .لهشــێوهزارى ههورامیــدا لــه �
ڕ� جێنــاوه كهســییهكانهوه(كلیتیكهكان)ئهم ڕێككهوتنــه پێكده ف
هێ�ێــت ،لــه شــێوهزارى ههورامیــدا پێنــج كۆمهڵــه
ي
ف
لــه كلیتیكــه لــكاوه ف
ْ
كا� هــهن ،كــه ههریهكهیــان بهرانبــهر كۆمهڵــه جێنــاوه ســهربهخۆكا�(من ،تــو  ،ئاﮆ/ئــاﮆه ،ئيمــە  ،شــمە ،ئاﮆێ)دێــن (.محهمــهد،61،

ڵ
كا� كهرهســته ف
ـ� و ڕێككهوتـ فـى دروســته ف
ڕۆ� ڕێككهوتــن دهبیـ ف ف
 )1988كلیتیكــهكان لــهم شــێوهزارهدا بــۆ ڕێكخسـ ت ف
ـ�.
كا� ڕســته و دروســت دهربڕینیــان
بڕوانــه خشــتهى ژمــاره()1
كۆمهڵهى كلیتیكهكان له شێوهزارى ههورامییدا(ههمان سهرچاوه)61:
كۆمهڵهى یهكهم

كۆمهڵهى دووهم

كۆمهڵهى سێیهم

كۆمهڵهى چوارهم

كۆمهڵهى پێنجهم
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ڵ
ههریــهك لــه كۆمهڵــهى كلیتیكــهكان بهپـ ي �ـى هـ ي� فـ�و تـ فـا� كردارهكــه ڕۆڵ لــه ڕســتهدا دهبیـ ف ف
ـ� .ئــهم كلیتیكانــه لــه ڕۆ� بكــهرو بــهركاردا ڕێككهوتنیــان لهگــهڵ
كــرداردا دهبێــت .بهشــێوهیهك ئهگــهر كردارهكــه تێنهپهڕبێــت ناوهكــه (بكــهر) لهگــهڵ كــرداردا لــه ڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه ڕێكدهكهوێــت،
ڵ
بــه�م ئهگــهر كردارهكــه تێپهڕبێــت ئــهوا ناوهكه(بــهركار) لهگــهڵ كردارهكــهدا ڕێكدهكهوێــت لــهڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه ،لــهڕووى كهســهوه
كلیتیكــهكان ئــهو ئهركــه دهبیـ ف ف
ـ� ،بڕوانــه (: )26 ،25
()25أ -كوڕهكە وت .ᴓ ᴓ
i

(كورهكە خەوت).

i

ب -نازاره كوتە . ᴓ
i

(نازدار كەوت).

i

نمونــهى(-25أ ،ب) كــردارهكان ڕابــردووى تێنهپــهڕن ،بكــهر و كردارهكــه لهگــهأل یهكــدا ڕێككهوتــوون لــهڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه ،لــه (-25أ)دا
بكــهر كــه� ســێیهىم تاكــه و نـ ي�ـ�ه لهبهرئــهوه كاتێــك لهگــهڵ كردارهكــهدا ڕێكدهكهوێــت مۆرفیــىم( )ᴓبــۆ توخــىم نـ ي�ـ� و كلیتیــیك كــه� ســێیهىم تــاك،
ڵ
كــه بریتیــه لــه ( )ᴓدهبهخشــێت بهكردارهكــه لــه پێنــاو ڕێككهوتنــدا .بهههمــان شــێوه لــه (-25ب)دا بكــهر لهگــهڵ كــردار ڕێككهوتــووه ،بــه�م بكــهر
لـ ي�ـ�هدا مێیــه ،كــه� ســێیهىم تاكــه لهبهرئــهوه مۆرفیــىم توخــىم �
ىم ( ــه) و كلیتیــیك كــه� ســێیهىم تــاك ()ᴓى بهكردارهكــه بهخشــیوه.
ْ
گ�ت .ᴓ ᴓ
(ئازاد كتێبەكەى وهرگرت).
()26أ -ئازاد كتيبەكەش هور ي
i

i
ْ
كناچەكيش كياستە . ᴓ
ب-ئازاد
i

(ئازاد كچەكەى نارد).

i

نمونــهى(-26أ ،ب) كــردارهكان ڕابــردووى تێپــهڕن ،بــهركار و كردارهكــه لهگــهأل یهكــدا ڕێككهوتــوون لــهڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه ،لــه (-26أ)دا
بــهركار كــه� ســێیهىم تاكــه و لــه شــێوهزارى ههورامیــدا وهك نـ ي�ـ� مامهڵــهى لهگهڵــدا دهكرێــت ،لهبهرئــهوه كاتێــك لهگــهڵ كردارهكــهدا ڕێكدهكهوێــت
مۆرفیــىم( )ᴓبــۆ ڕتوخــىم نـ ي�ـ� و كلیتیــیك كــه� ســێیهىم تــاك ،كــه بریتیــه لــه ( )ᴓدهبهخشــێت بهكردارهكــه لــه پێنــاو ڕێككهوتنــدا .بهههمــان شــێوه
لــه (-26ب)دا بــهركار لهگــهڵ كــرداردا ڕێككهوتــووه ،بــه ڵ�م بــهركار لـ ي�ـ�هدا توخــىم مێیــه و كــه� ســێیهىم تاكــه لهبهرئــهوه مۆرفیــىم ڕهگــهزى �
ىم ( ــه) و
كلیتیــیك كــه� ســێیهىم تــاك ()ᴓى بهكردارهكــه بهخشــیوه.
پ -ژمــاره  :پێویســته ڕێككهوتــن لــهڕووى ژمارهشــهوه ههبێــت لــه دروســتهكاندا ،ژمــارهش بــه ژمـ ي�ـ�راو و نهژمـ ي�ـ�راو دابــهش دهبێــت .ژمـ ي�ـ�راو وهك(یــهك،
ڵ
دوو� ،
�... ،هتــد) ژمــاره یــهك بــه تــاك دادهنرێــت ،بــه�م لــه یــهك زیاتــر واتــه لــه ژمــاره دوو بهرهوســهر بــه كــۆ دادهنرێــت .بڕوانــه (:)29 ،28 ،27
()27يەك يانەم ئەسا( .يەك خانوم كڕى).
i

i

i

ْ
()28دوى كەر ْ
گيم ئەس ْـى ( .دوو مريشكم كڕى).
i

i

i

ْ
�
يەري كناچ ْـى ئام ْـى.
()29
(� كچ هاتن) .
i

i

i

لــه شــێوهزارى ههورامیــدا ژمــاره حوكــىم ژمـ �ـ�راودهكات ،لهبهرئــهوه لــه نمونــه ف
كا� ســهرهوهدا بهگوێــرهى ژمارهكــه ڕێككهوتــن ڕوودهدات ،لــه
ي
نمونــهى()27دا ژمارهكــه تاكــه و �
ژم�اویــش ههرتاكــه و لهگــهڵ كردارهكــهدا ڕێككهوتــوون و كردارهكــهش لــه ڕووى ژمــارهوه بهههمــان شــێوه تاكــه.
ي
�
لــه نمونــهى()29 ،28دا ژمــاره(دوێ  ،يــەرێ) كــۆن و ناوهكــهى دواى خۆشـ
ـیان(ژم�اوهكه)یان كــردوه بهكــۆ و مۆرفیــىم (ێ)ى كــۆى وهرگرتــووه ،لــه
ي
ههمــان كاتیشــدا مۆرفیــىم كــۆ(ێ)ى داوهبــه كردارهكــه و لهگهڵیــدا ڕێككهوتــووه.
ژم�اویــش كــۆ دهبێــت ،لــه نمونــه ف
لــهو نمونانــهوه بۆمــان دهردهكهوێــت ،كــه لــه شــێوهزارى ههورامیــدا كاتێــك ژمــاره كۆبێــت �
كا�()29 ،28 ،27دا
ي

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ڵ
ڕێككهوتــن لهنێــوان هــه �
ر� كهرهســتهكهدا (ژمـ ي�ـ�او و ژمــاره و كــردار) ههیــه ،بــه�م لــه كرمانـ جـ� ناوهڕاســتدا ڕێككهوتــن تهنهــا لهنێــوان ژمــاره و كــرداردا
ههیــه .بڕوانــه (:)30
ْ
يەرى ْ
�
يانيم ئەس ْـى.
()30
(� خانوم كڕى).

ڵ
�
بهســهرنجدان لــه نمونــهى ( )30بۆمــان ڕوندهبێتــهوه ،كــه لــه كرمانـ جـ� ناوهڕاســتدا ناوترێـ
ـت(� خانوانــم كــڕى ).بــه�م لهشــێوهزارى ههورامیــدا
ژمــاره (يــەرێ � /
�) مۆرفیــىم كــۆى داوه بــه ناوهكــه .ئهمــهش تایبهتیهتیــهىك شــێوهزارهكهیه.
ڵ
ههندێــك دروســتهمان ههیــه ژمــاره لــه نــاو پێكهاتهكهیانــدا نییــه بــه�م كهرتێــك لــه دروســتهكه كۆیه(ناوهكــه) و مۆرفیــىم كــۆ وهردهگریــت بهههمــان
شــێوه لــهڕووى ژمــارهوه مامهڵــهى كــۆى لهگهڵدادهكرێــت و لهگــهڵ كــرداردا ڕێكدهكهوێـ ت ف
ـ� مۆرفیــىم كــۆ  ،كــه بــۆ توخــىم نـ ي�ـ� و �
ىم ههمــان مۆرفیمــه
دهبهخشــێته كردارهكــهو رشــێككه ف
وتى لهگهڵیــدا دهبێــت .بڕوانــه(-31أ  ،ب):
()31أ-كوڕى ْ
ْ
زيزين ْـى( .كوڕان زيزن).
i
i
ب-كناچ ْـى ْ
زيزين ْـى( .كچان زيزن).
i

i

)1/2ڕێككهوتنلهدروستهمۆرفۆلۆجییهداڕێژراوهكاندا:
كا� زمانــدا ڕۆڵیــان ههیــه و ڕێككهوتنیــان لهگــهڵ كهرهســته ف
دروســتهمۆرفۆلۆجییه داڕێــژراوهكان لــه دهربڕیــن و ڕســته ف
كا� تــرى زمانــدا دهبێــت ،لـ ي�ـ�هدا
ئــهو دروســته مۆرفۆلۆجییــه داڕێژراوانــه دهخهینــهڕوو ،كــه كهرتــه ف
كا� دروســتهكه ڕێككهوتنهكانیــان لهگــهڵ یهكـ تـ�دا ههیــه و بهڕێككهوتــن یهكـ تـ�
ههڵدهبژێــرن بــۆ بهرههمهێنـ فـا� دروســته مۆرفۆلۆرجیهكــه ،ههروههــا ئــهو دروســته مۆرفۆلۆجیــه كاتێــك لــه پێكهاتــهى ڕســتهدا دێــت دوبــاره لهگــهڵ
كهرهســتهى تــردا ڕێكدهكهوێــت.
)1-1/2ناوىداڕێژراو:

زمانــهكان بهشــێوهیهىك گشـ تـى ڕێگــهى جۆراوجۆریــان بــۆ بهرههمهێنـ فـا� نــاوى داڕێــژراو ههیــه ،بۆیــه بهگشـ تـى زمانــهكان زیاتــر نــاوى داڕێژراویــان
ههیــه ،نــاوى داڕێــژراو یهكێكــه لــه پڕۆســه گرنگــه ف
كا� بهرههمهێنـ فـا� وشــهى نــوێ ،كــه تێیــدا وشــهیهىك ســاده (ناو،ئاوهڵنــاو ،كار...،هتــد) بهڕێــگاى

داڕشـ ت ف
گ�هكــه وشــه داڕێژ ــهكانهوه بهشــێوهى پێشــگر و پاشــگر بــۆ وشــهكه زیــاد دهكرێــت و وشــهیهىك نــوێ دروســت دهبێــت ،كهلــه
ـ� و لهڕێگــهى ي
ڕووى پێكهاتــهو واتــاوه جیــاوازه لهوشــه ســادهكه ،دهشــێت لهههمــان بهشــه ئاخاوتنبێــت ،یــان گۆڕابێــت و لهبهشــه ئاخاوتنێــیك تــرهوه بوبێــت بهنــاو.
نــاوى داڕێــژراو ((لهزمـ فـا� كوردیــدا بــهزۆرى بههــۆى پاشــگر پێكدێــت .بــۆ ڕۆنـ فـا� نــاوى داڕێــژراو ههنــدێ پاشــگر هــهن دهچنــه ســهر (ناو،ئاوهڵنــاو،
ئاوهڵكردار،كــردار )...ى ســادهو دهیكهنــه نــاوى داڕێــژراو)) (مــارف .)2014 ،118-117 ،نــاوى داڕێــژراو نــاوى مــرۆڤ یــان گیانــهوهر ،یــان بێگیــان،
یــان كات وشــوێن وپیشــه ،یــان بــۆ خۆشهویسـ تـى و بچوككردنــهوه یــان پلــهو پایه...،هتــد بــن.
� بهپـ ي �ـى ئــهو واتــا نوێیــهى بهوشــهى دهبهخشــن ،چهنــد گرووپێــیك ســهرهكییان �
پاشــگرهكان لهزمـ فـا� كوردیــدا ،ده ش �
ىل جیابكرێتــهوه \(.ســهعید،17 ،
)2009لهوانــه:
ن
أ-پاشگرهكا�بچووككردنهوه:
بهشــدار� ڕۆنـ فـا� ژمارهیــهىك زۆر وشــهى نــوێ و بچووكك ـراوه دهكــهن ،ئهوانیــش بریتـ ي ف
ـ� لــه  -/لــه - ،ڵــه - ،كــه - ،ۆكــه - ،چــه - ،چكــه - ،وولكــه،
ي
 كهلــه - ،كهڵه...،هتــد ،/وهك� :(م�وولــه ،گۆزهڵــه ،ڕ ــهشكه ،خاڵخاڵۆكــه ،باخچــه ،دهریاچــه ،خانووچكــه ،گوێچكــه ،تهشــتوولكه ،پاچوولكــه،
ي
ڕ ــهشكهله ،پانكهڵه...هتــد).
ب-گروو�پاشگرهئه ت
بس�اكتییهكان:
پ
ڵ
ت
ت
ف
ف
ت
ف
گرووپێكن ڕۆ� سازكرد� ناوى ئهبس� ت
اكى ده ف
بی� ،ئهم گرووپهش پاشگرهكا�  -/ى - ،ایه� - ،يا� - ،ـه�...،هتد /دهگرنهوه ،وهك:
(مامۆستا�،
ي
ڵ
ت
ت
شتا� ،پیاوه ت� ......،هتد).
جۆ� ي� ،دۆستایه� ،برایه� ،بهرز يا� ،ده ي
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پ-ئهوپاشگرانهىناوىپیشهسازدهكهن:
پاشگره ف
چای� ،ئاشهوان ،باخهوان ،مزگهر ،خومگهر ،چهقۆگهر.....،هتد).
كا�  -/پ� - ،ـه.وان - ،گهر...،هتد /دهگرنهوه ،وهك:
(بۆیاخ�،
پ
پ
ت -پاشگرى داڕێژراو ى ناوى شوێن (لۆكاتیڤهكان):
 -/گا - ،ســتان - ،دان /نموونــهى ئــهم چهشــنه پاشــگرهن ،وهك( :ســهیرانگا ،لــهوهڕگا ،دارســتان ،كوردســتان ،خهڵــوزدان ،خوێدان.....،هتــد).
(ســهرچاوهى پێشــوو)18 ،
نــاوى داڕێــژراو ،كــه لــه دروســتهى ڕســتهدا بـ ف
ـوو� ههبێــت ،ڕێككهوتـ فـى دهبێــت لهگــهڵ كهرهســتهى تــرى ڕســتهكهدا ئهویــش بهپـ ي �ـى شــوێن و ئــهرىك
لــه ڕســتهدا ،ههروههــا كهرتــه ف
كا� ناوهداڕێژراوهكــه پهیوهنــدى و ڕێككهوتنیــان ههیــه لهگــهڵ یهكـ تـ�دا بۆئــهوهى ناوێــیك داڕێــژراوى واتادروســت
پێكبهێنێــت ،بــۆ نمونــه ( :ئاســنگهر ،بــهرهوان (دهرگاوان) ،ئاوی ـرگا (ئاگــردان) ) ههریهكــه لــهو نمونانــه كهرتــه ف
كا� دروســتهى نــاوه داڕێژراوهكــه
ڕێككهوتــوون لهگــهڵ یهكــدا و بهپـ ي �ـى یاســاى مۆرفۆلـ ج
ـۆ� دروســتهكه پێكهاتــووه .بڕوانــه (:)32
( )32أ-ئاسن  +گەر= ئاسنگەر
+ج �
� گيان

 +يف
بين�
 +ڕهق

 +هەڵگرتن
 +گواستنەوه
ب -بەره  +وان = بەرهوان
 +مرۆڤ
 +جوڵە
 +ي�ن�
+كاركردن
نمونــهى (،32أ،ب) ناوێــیك داڕێــژراوه ،كهرتهپێكهێنهره ف
كا�(ئاســن) و(گهر)ڕێككهوتنیــان ههیــه ،ناكرێــت بوترێــت (ئاســندان*) ،یــان (ئاگرگــهر)،
كا� (ئاســن) و(دان)( ،ئاگر)و(گــهر)دا بـ ف
چونكــه ڕێككهوتــن لهنێــوان كهرتــه ف
ـو� نییــه.
لهكاتێكــدا دروســتهى نــاوى داڕێــژراو لــه دروســتهى ڕســتهدا ههبێــت ،ئــهوا ناوهداڕێژراوهكــه بهگوێــرهى شــوێن و ئــهرىك لــه دروســته سینتاكســییهكهدا
لهگــهڵ كهرهســتهى تــردا ڕێكدهكهوێــت .بڕوانــه( -33أ ،ب):
()33

أ -ئاسنگەرهكە بەرهكەش وهشكەرد( .ئاسنگەرهكە دهرگاكەى چاككرد).
i

ب-

i

بەرهوانەكە ئاما.
i

(دهرگاوانەكە هات).

i

لهنموونــهى(-33أ)دا ناوهداڕێژراوهكه(ئاســنگهرهكه) ئــهرىك بكــهرى بینیــوه لهگــهڵ بهركارهكــهدا (بهرهكه)لــهڕووى كــهس و ژمــارهو توخمــهوه
ڕێككهوتـ فـى ههیــه ،ههروههــا كلیتیــیك (ش) بــۆ كــه� ســێیهىم تــاىك بهخشــیوه بــه بــهركار و بهركارهكــهش لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا ڕێككهوتــووه.
لــه نمونــهى (-33ب)دا ناوهداڕێژراوهكه(بهرهوانهكــه) ئــهرىك بكــهرى ههیــه و لهگــهڵ كردارهكــهدا لــهڕووى كــهس و ژمــارهو توخمــهوه ڕێككهوتــووه،
كلیتیــیك()ᴓى كــه� ســێیهىم تــاك و مۆرفێــىم()ᴓى توخــىم نـ ي�ـ�ى بهخشــیوه بهكردارهكــه.

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

https://www.huj.uoh.edu.iq

16 HUJ-Volume 5, Issue 3, September 2020

( )34كوڕهكە ڕائاردهرهكەش وست ( .ᴓكوڕهكە ڕاهێنەرهكەى خست).
i

i

i

لهنمونــهى()34دا (ڕائــاردهر) ناوێــیك داڕێــژراوه ئــهرىك بــهركاره لــهڕووى كــهس و ژمــارهو توخمــهوه لهگــهڵ كــردارى ڕســتهدا ڕێككهوتــووه ،ههروههــا
بكــهرو بهركاریــش لــهڕووى كــهس و ژمــارهوه ڕێككهوتــوون.
2-1/2ئاوهڵناوىداڕێژراو:
گ�هكێــك یــان زیاترپێكهاتــووه ،كــه ئــهرىك دیارخــهر دهبینێــت و بههــۆى یهكێــك
دروســتهى ئاوهڵنــاوى داڕێــژراو لــه مۆڕفیمێــیك ســهربهخۆى واتــادارو ي
ف
ت
لــه ئامـڕازهكا� خستنهســهر بهناوهكــهوه دهبهســ�ێتهوه .ئاوهڵنــاوى داڕێــژراو لــهڕووى واتــاوه وهسـ فـى نــاو دهكات و چۆنیــه ت� و چهندیــه ت� وخاســیهت

هێ�ێــت ،كــه دهخرێنهســهر بهشــهئاخاوتنه ف
وســیفه ت� نــاو دهردهخــات .ئاوهڵنــاوى داڕێــژراو بههــۆى ههندێــك پێشــگرو پاشــگرهوه بهرههمده ف
كا� (نــاو،
ئاوهڵنــاو ،ئاوهڵكــردار ،كــردارى ســاده) و ئاوهڵنــاوى داڕێژراویــان �
ىل دروســتدهكرێت ،كــه لــهڕووى واتــاوه لــه بنجهكانیــان جیــاوازن  .بڕوانــه(:)35
�
�
( )35أ -ج ْ�  +هۆش = ج ْ�
هۆشە(ىم) (بێهۆش)
هۆش(ن�) /ج ْ�
ي
يف
يف
(ئاسن�)
ئاسن�
ب -ئاسن  +ين =
پ -وههار  +ه = وههاره (بەهاره)

نمونــهى(-35أ) دروســتهى ئاوهڵنــاوه داڕێژراوهكــه لــه پێشــگرێك و مۆرفیمێــیك واتــادار پێكهاتــووه ،لهبهرئــهوهى لــه شــێوهزارى ههورامیــدا توخــىم نـ ي�ـ�و
ىم دهچێتــه ســهر ئاوهڵناوهكــه ج �
ىم بــه مۆرفیــم دهردهكهوێــت لهســهر دروســتهى ئاوهڵنــاو بۆیــه بــۆ توخــىم نـ ي�ـ� ج �
ىم مۆرفیــىم �
(� هــۆش) و بــۆ توخــىم �
�
(�
هۆشــە) بهكارده ف
هێ�ێــت.
لهنمونــهى(-35ب ،پ)دا دروســتهكانیان مۆرفیمێــیك واتــار و پاشــگرێك بهشــدارى كــردووه ،مۆرفیمهواتادارهكــه نــاوى ســادهیه بهڕێككهوتــن
پاشــگرهكهى ههڵـ ج شـ�اردووه و پۆلهڕهگــهزى وشــهكهى لــه نــاوهوه گۆڕیــوه بــۆ ئاوهڵنــاوى داڕێــژراو.

لــه شــێوهزارى ههورامیــدا ههمــوو ئاوهڵناوێــك بهپـ ي �ـى توخــىم ئــهو نــاوهى لهگهڵیــدا دێــت لــه دروســتهى فرێــزدا ،نیشــانهى توخــىم (نـ ي�ـ�� ،
ىم)
ڵ
وهردهگرێــت .ههمــوو ئاوهڵنــاوهكان لــه فهرههنگــدا وهك تــاىك نـ ي�ـ� نیشــان دهدهن ،بــه�م كاتێــك دێنــه نــاو پێكهاتــهى سینتاكســهوه لــه دروســتهى فرێــزدا
نیشــانهى توخــم وهردهگــرن لــه پێنــاو ڕێككهوتنــدا ،نیشــانهى توخمیــش بــۆ تــاىك نـ ي�ـ� مۆرفێىم()ᴓیــه (،محهمــهد ،)1998 ،39 ،كاتێــك ئاوهڵنــاوى

داڕێــژراو لهنــاو دروســتهى سینتاكســیدا (فرێــزى ئاوهڵناوى)دێــت لهگــهڵ كهرهســتهى پێــش خۆیــدا ڕێكدهكهوێــت بهچهشــنێك كهرهســتهكهى پێــش
خــۆى توخــىم نـ ي�ـ� بێــت مۆرفێــىم( )ᴓوهردهگرێــت ،ئهگــهر كهرهســتهكهى پێــش خــۆى توخــىم �
ىم بێــت ئاوهڵناوهكــه مۆرفیــىم(ه) وهردهگرێــت
ئهمــهش لهپێنــاو ڕێككهوتنــدا دهبێــت .بڕوانــه(:)36
()36أ -كارﮆى ئاسنينە زوو ژهنگە ْ
يف
ئاسن� زوو ژهنگ دههێنێت).
مارو( .چەقۆى
i

i

i

ئاسن�  ᴓزوو زهنگە ْ
يف
يف
ئاسن� زوو زهنگ دههێنێت).
ب -تاوهى
مارو( .تاوهى
i

i

i

( )37أ-كوڕه ج �
� هوشەكە هايش بيۆ( .كوڕه بێهۆشەكە بەخەبەر هات).
i
i
i
ڵ
ڵ
ب.-گو� وههاره زهريفا( .گو� بەهاره جوانە).
i

i

i

نمونــهى(-37أ ،ب) دروســتهى ئاوهڵنــاوه داڕێژراوهكــه ج �
(� هوشــەكە ) (،وههــاره) لهگــهڵ ناوهكــهى پێــش خۆیــدا ڕێككهوتــووه لــهڕووى واتــاوه
ههروههــا بهپـ ي �ـى توخــىم ناوهكــهى پێــش خــۆى لــهڕووى توخمیشــهوه ڕێككهوتــون.
گ�هكێك ،یان زیاتر پێكهاتووه .وهك:
3-1/2ئاوهڵكردارىداڕێژراو :دروستهى ئاوهڵكارى داڕێژراو ،لهمۆڕفیمێیك سهربهخۆى واتادارو ي
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َ
(پیایانــه  ،بهپهلــه ،وهش  ،چـ يْـ�و  ،)....،ئاوهڵكــردار كاتێــك لــه دروســتهى سینتاكســیدا دێــت وهسـ فـى كردارهكــه دهكات ههرلهبهرئهوهشــه لهگــهڵ
كــردارى ڕســتهكهدا لــهڕووى واتــاوه ڕێكدهكهوێــت ،بڕوانــه ()41 ،40 ،38،39
ْ
هەرمانەكيش كەرده( .ئازاد ئازايانە كارهكەى كرد).
( )38أ-ئازاد ئازايانە
ْ
كناچەىك بەپەلە لوا( .كچەكە بەپەلە ڕۆشت).
()39
كتىيبەكەم ْ
م� ْ
(ْ )40
هكينە نياره( .كتێبەكەم لەزێر ي� ف
چ�و يْ ف
م�هكە دانا).
ي
ف
()41أ -ز ْ
�
اڕوڵەكە وهش وت.
بەجوا� خەوت).
بۆن� (منداڵەكە
ي
ب -ز ْ
اڕو ْ
ڵەىك وهش وتە .بۆ �
ىم
ئهگــهر تهماشــاى ههریهكــه لــهو نمونانــه بكهیــن بۆمــان دهردهكهوێــت ،كــه ئاوهڵكــرداره داڕێژراوهكــه لــهڕووى واتــاوه لهگــهڵ كردارهكــهدا ڕێككهوتــوه،
ـدا� كــرداره ئــهوهش بهڕێككهوتــن و ههڵـ شـ� ف
ـ� و ڕونكردنــهوهى ئهنجامـ ف
چونكــه خــودى ئاوهڵكــردار بــۆ دهرخسـ ت ف
ارد� دهبێــت لــهڕووى واتــاوه بــۆ ئــهوهى
ج
لهگــهڵ كردارهكــهدا بگونجێــت .ئهمــه جگهلــهوهى بكــهرى ڕســتهكان لهگــهڵ كــردارى ڕســتهدا لــهڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه ڕێككهوتنیــان
لهگــهڵ یهكـ تـ�دا ههیــه ،لهنمونــهى()41دا بــه ف
ڕوو� مۆرفیــىم توخــم لهســهر كردارهكــه دهردهكهوێــت ،لــه (-41أ)دا هیــچ مۆرفیمیــیك توخــىم نــهداوه
ڵ
بــه كردارهكــه ،چونكــه بكهرهكــه نـ ي�ـ�ه مۆرفیــىم توخــىم نـ ي�ـ� بریتیــه لــه ()ᴓدهرناكهوێــت لهســهر كردارهكــه ،بــه�م لــه (-41ب)دا مۆرفیــىم توخــىم (ه)
بــۆ توخــىم �
ىم و لهســهركردارهكه دهركهوتــووه.
ت
گ�هكێــیك وشــهداڕێژ یــان زیاترپێكدێــت .بهشــێوهى پێشــگر یــان پاشــگر
4-1/2كــردارىداڕێــژراو -:بریتییــه لــهو كــردارهى ،كــه لــه كردارێــیك بنــهره� و ي
یــان ههردووكیــان دهخرێنهســهرى و دهبنــه هــۆى گۆڕیـ فـى پێكهاتــهو واتــاى كــرداره بنهرهتییهكــه .كــرداره داڕێــژراوهكان بــه ســهرچاوهیهىك ســهرهىك
وگرنـ گـیك دهوڵهمهندكـ ف
ئاخاوتى كــردار دادهنرێــن ،كــه بههــۆى گ�هكهكانــهوه بهرههمده ف
ف
هێ�ێــن .لــه دروســتهى
ـرد� وشــه فهرههنگیــهكان و بهشــه
ي
كــردارى داڕێــژراودا چهنــد مۆرفیمێــك بهشــدارى تێــدا دهكات و دروســتهكه پێكدێنێــت.
گ
.1مۆرفیمێیك واتادار(رهىك كردار)
ف
داڕشتى كردارهداڕێژراوهكه دهكهن و فۆڕم و واتاى نوێ بهكردارهكه دهدات.
.2مۆرفیىم وشهداڕێژ(پێشگر ،پاشگر) بهشدارى
ت
پێویسى سینتاكیس دهیانهێنێته ئاراوه.
.3مۆرفیىم وشهگۆڕ (نیشانهى توخم ،مۆرفیىم ژماره ،كلیتیكهكان)
� چهشنه مۆرفیمه ههیه و له دروستهى كرداره كهدا ئهرك و ڕۆڵ ده ي ف
كهواته له دروستهى كردارى داڕێژراودا ئهو �
بین� .بڕوانه(:)42
( )42أ -هور +وست = هوروست (هەڵخست)
ب-هور  +ئاما = هورئاما (هەڵهات)
گ�  +و = هور ْ
پ -هور ْ +
گ�و(هەڵدهگرێت)
ي
ي
لهنمونــهى (-42أ)دا كردارهكــه كردارێــیك داڕێــژراوى تێپــهڕه دروســتهكهى بهمجۆرهیه(هــور) پێشــگره و مۆرفیمیــیك وشــهداڕێژه فــۆرم و واتــاى
گ
گ
كردارهكــهى گۆڕیــوه( ،وســت) رهىك كردارهكهیــه .ههروههــا لــه (-42ب)دا بهههمــان شــێوه دروســتهى كردارهكــه لــه پێشــگرى(هور) و رهىك
گ
كردار(ئامــا) پێكهاتــووه ،لــه _-42پ)دا دروســتهى كردارهكــه لــه پێشــگرى(هور) و رهىك كردار(گـ يْـ�) كلیتیــیك كــه� ســێیهىم تــاك (و)پێكهاتــووه.
ڕێككهوتــن بهپـ ي �ـى چهشـ فـى كردارهكــه لــهڕووى كات و هـ ي� فـ�هوه لــهڕووى وهرگرتـ فـى كلیتیكهكانــهوه جیــاوازه ،چونكــه هــهر چهشــنهكردارهو كۆمهڵــه
كلیتیكێــیك لهگهڵــدا بهكاردێت(محهمــهد) 1998 ،75-62،
ڵ
ف
دیاریكرد� ڕێككه ف
وتى كردارى لهم شێوهزارهدا دهبێـت �
� خاڵ ڕهچاوبكهین(عهبدو�-:)129،2010 ،
بۆ
 -)1جۆرى كلیتیكهكه.
 -)2كلیتیكهكه چووهته سهر كردار یاخود نا.
ف
كارهێنا� كلیتیك پێویسته.
 -)3ئهوحاڵهتانهى كه تیایاندا به
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ـ� ههندێــیك تریــان بهبــهركارهوه دهلكـ ي� ف
ـ� كــه پێنــج كۆمــهڵ لــه كلیتیكــهكان هــهن ،كــه ههندێكیــان بهكــردارهوه دهلكـ ي� ف
ـ� بڵـ ي� ف
دهتوانـ ي ف
ـ� ،پهیوهنــدى نێــوان
كــردار و فرێــزه ناوییــهكان دروســت دهكــهن .هــهر پێنــج كۆمهڵهكــه ڕۆڵیــان لــه ڕێككهوتـ فـى بكــهر وكــردار لــه الیــهك و بــهركاروكرداریــش لــه الیــهىك تــرهوه
ههیــه .هــهر یــهك لــه كۆمهڵــهى ( یهكــهم ودووهم و ســێیهم و چــوارهم و پێنجهمیــش) وهك كلیتیــیك بكــهری /كار يا� ڕۆڵیــان بــۆ ڕێككهوتــن لهگــهڵ بــهركار
و كــرداردا ههیــه ،بــه ڵ�م كۆمهڵــه ف
كا� ســێیهم و پێنجــهم وهك كلیتیــیك بهركاریــش دهردهكــهون( .ههمــان ســهرچاوه )130.بــهم چهشــنهى خــوارهوه:
-1ئهگــهر كردارهكــه ڕابــردووى تێپهڕبێــت كلیتیــیك ڕێككهوتــن لــه نێــوان بكــهر و بهركاردایــه و كردارهكــه جگــه لــه كلیتیــك مۆرفیــىم توخــم و كــهس و
ژمــارهش وهردهگرێــت بــۆ ڕێككهوتــن .بڕوانــه(.)44 ، 43
ف
ْ
گجيەكيش هور �
گ� ْتي ْبي ف �
ى.
( )43نەرسينە
اسەكا� هەڵگرتبوو).
(نەرسين كر
ي
i

i

i

نمونــهى( )43كــردارى ڕســتهكه كردارێــیك داڕێــژراوه و ڕابــردووى تێپــهڕى دوره و لهگــهڵ بــهركارى ڕســتهكهدا لــهڕووى كــهس و توخــم و ژمــارهوه
ڕێككهوتـ فـى ههیــه ،ههروههــا بكــهر و بهركاریــش ڕێككهوتنیــان ههیــه و بكــهر كلیتیــیك كــه� ســێیهىم بــه بــهركار بهخشــیوه.
( )44أ-ئاﮆ گۆڤارهكەش هور ْ
گ�ت .بكەرى ي�ن� (ئەو گۆڤارهكەى هەڵگرت).
ي
i

i

i

ب -ئاﮆه گۆڤارهكەش هور ْ
گ�ت .بكەرى �
ىم
ي
i

i

i

لــه نمونــهى(-44أ  ،ب)دا كارهداڕێژراوهكــه كارێــیك ڕابــردووى تێپــهڕى ســادهیه لهبهرئــهوه ڕێككهوتـ فـى لهگــهڵ بــهركارى ڕســتهكهدا ههیــه لــهڕووى
كــهس و ژمــاره و توخمــهوه( ،گۆڤارهكه)توخــىم نـ ي�ـ�ه ،وهك كــه� ســێیهىم تاكیــش مامهڵــهى لهگــهڵ دهكرێــت و كلیتیــیك كــه� ســێیهىم تــاىك داوهتــه
كردارهكــه و لــهڕووى ژمارهشــهوه تاكــه بۆیــه لهســهركردارهكه هیــچ مۆرفێــم و نیشــانهیهك دهرنهكهوتــووه.
 -2ئهگهر كردار رابردووى تێنهپهڕ بێت كلیتیك ڕێككه ف
وتى كردارو بكهر دهردهخات .بڕوانه(.)46 ،45
ْ
هورمشدي.
( )45شمە
( ئێوه هەڵدهچن).
i

i

هورشيە�.
( )46شۆتەكە
ج
i

(ش�هكە هەڵچوبوو).
ي

i

 -3ئهگهر كردار ڕانهبردووبێت (تێپهڕ و تێنهپهڕ) كلیتیك لهسهر كردارهكهیهو ڕێككه ف
وتى كردار و كارا دروست دهكات .بڕوانه(:)48 ،47
گ�اى هور ْ
()47أ -من ئاﮆى هور ْ
(من ئەو هەڵدهگرم).
گ�وو / .بۆ ئێستا
ي
ي
i

i

ب-من ئاﮆى هور ْ
گ�وو.
ي
i

(من ئەو هەڵدهگرم).

 /بۆ داهاتوو

i

()48أ -ي� ف
بەڵ� هورمشيو /هورمشياى هورمشيو.
i

ي� ف
(بەڵ� هەڵدهچێت).
داهاتوو /ئێستا

i

ب -ڕهنگا من هوربشوو.
i

(ڕهنگە من هەڵبچم).

i

ف
ف
لــه شــێوهزارى ههورامیــدا كلیتیــیك كار يا� و بهركاریــش دهچێتــه پــاڵ كــردار .لــه تــا� ڕانهبــردوودا كلیتیــیك بكــهر دهچێتــه ســهر كــردار ،لــه تــا� ڕابردووشــدا
(جگــه لــه ڕابــردووى بــهردهوام) كلیتیــیك بكــهرى بــه بــهركارهوه دهلكێــت و كلیتیــیك بهركاریــش بــه كــردارهوه دهلكێــت ،ههروههــا كلیتیــیك بكــهرى دهچێتــه
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ســهر بــهركار ،بكهرى/كاراییــش دهچێتــه ســهر كــردار( .ههمــان ســهرچاوهى پێشــوو )129 :بڕوانــه()50 ،49
ْ
أ-ئاﮆى �
ڕهىم.
(ئەوان هەڵهاتن).
()49
ْ
ْ
هورشىم.
ب-ئيمە
ْ
ي ْ
هورشى.
(ئەوان هەڵچوون).
أ-ئاﮆى
()50
ب-ئاﮆ ْ
ف
ئاﮆيش هور �
گ� ْتي ْبي ف ْ
ى.
ئەوا� هەڵگرتبوو).
(ئەو
ي
ڵ
گرنگــه ئــهوهش بڵێـ ي ف
ـ� ،كــه كــردارى ڕابــردووى تێنهپــهڕ مۆرفیــىم توخــم لهبكــهرهوه وهردهگرێــت بــه�م كــردارى ڕابــردووى تێپــهڕ ،لهبــهركارهوه
(ئێمە هەڵچووين).

وهریدهگرێــت (.محهمــهد)2013 ،18 ،
 5-1/2ژمارهى داڕێژراو  :دروستهى ژمارهى داڕێژراو له ژمارهیهىك سادهو پێشگرێك یان پاشگرێك پێكدێت .بڕوانه()51
( )51أ-پەنج  +ا = پەنجا
ب-حەفت  +ا = حەفتا
ژمــارهى داڕێــژراو لهگــهڵ ئــهو نــاوهى لهگهڵیــدا دێــت واتــه لهگــهڵ �
ژم�اوهكــهدا لــهڕووى تاكــو كــۆوه ڕێكدهكهوێــت ،ههروههــا لــه دروســتهى ڕستهشــدا
ي
ئــهو دروســتهیهى ژمارهكــهى تێدایــه لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا ڕێكدهكهوێــت .بڕوانــه ()53 ،52
ْ
كوڕى (پەنجا كوڕ)
پەنجا
()52
()53

i
i
ْ
كوڕى ئام ْـى .
پەنجا
i

i

(پەنجا كوڕ هاتن).

i

لــه نمونــهى()52دا ژماره(پهنجــا) لهبهرئــهوهى كۆیــه لهگــهڵ (كــوڕ) ڕێككهوتـ فـى ههیــه و مۆرفێــىم كــۆ(ێ) بهخشــیوه بــه ناوهكــه ،ههروههــا لــه
نمونــهى () 53دا (پەنجاكــوڕێ) بهههمــان شــێوه لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا لــه ڕووى ژمــارهو كــهس و توخمــهوه ڕێككهوتـ فـى ههیــه .مۆرفێــىم (ێ)ى
ڵ
كــۆ و كلیتیــیك كــه� ســێیهىم كــۆ(ێ)ى بهخشــیوهته كردارهكــه لــه پێنــاو ڕێككهوتنــدا ،لهبهرئــهوهى كردارهكــه ڕابــردووى تێنهپــهڕى هــهوا� ســادهیه
كلیتیــیك كۆمهڵــهى چــوارهم (ێ)ى بــۆ كــه� ســێیهىم كــۆ وهردهگرێــت و مۆرفێــىم توخــىم نـ ي�ـ�( )ᴓیــه بۆیــه لهســهر كارهكــه تهنهــا (ێ)دهركهوتــووه،
چونكــه دوو(ێ) بــهدواى یهكــدا نایــهت بهپـ �ـى یاســا فۆنۆلۆژییــه ف
كا� زمــان.
ي
 )2/2ڕێككهوتن له دروسته مۆرفۆلۆجییه لێكدراوهكاندا:
دروســته مۆرفۆلۆجییــه لێكــدراوهكان بــه یارمــه ت� چهنــد مۆرفێمێــك دروســتدهبن و دوو كهرتهكــهى دروســتهكه لێكدهدرێــت بههــۆى ئــهو مۆرفێمــه
� ناوبهنــد بهرههمدێــت و بهڕێككهوتــن لهگــهڵ یهكـ تـ�دا كهرتــهكان یهكـ تـ� ههڵدهبژێــرن و دروســتهلێكدراوهكه بهرههمدههێـ ف ف
ناوبهندانــهوه ،یــان بــه ج �
ـ�.
كهواتــه :دروســته مۆرفۆلۆجییــه لێكــدراوهكان یهكهیــهىك فهرههنگـ ي ف
ـ� و لــه بناغهیــهك یــان زیاتــر پێكهاتــووه ،لــهڕووى ئــهرك و واتــاوه وهك یهكهیــهىك
ڵ
هێ�ێــت بــه دوو مۆرفێــىم ســهربهخۆ ،یــان زیاتــر بهرههمده ف
ســهربهخۆ كاردهكات ،كــه بــه پرۆســهى لێكــدان بهرههمده ف
هێ�ێــت( .عهبــدو�،116 ،
)2013
)1-2/2ناوىلێكدراو:

ف
دروســتهى نــاوى لێكــدراو لهشــێوهزارى ههورامیــدا بــه دوو چهشــن پێكدێــت (یاسـ ف
ـتبوو� نــاوى لێكــدراو زۆرن لــه شــێوهزارى ههورامیــدا
ـاكا� دروسـ

ئێمــه لــهم توێژینــهوهدا تهنهــا چهنــد نموونهیهكمــان هێناوهتــهوه**.
أ-به ج �
� یارمه ت� مۆرفێىم لێكدهر ،بڕوانه (: ) 54
(  )54أ-مار  +ماساوى =

مارماساوى (مارما�)

دارنەره (داربەڕوو)
ب -دار  +نەره =
كا� دروســتهلێكدراوه ف
كهرتــه ف
كا�( ، 54أ -ب) لــهڕووى واتــاوه ڕێككهوتــوون ،لهبهرئــهوه ئهگــهر لهبرى(مارماســاوى) بوترێت(مــارزهرهزى * /ماركــهو)
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نادروســت دهردهچێــت ،چونكــه كــه ت
ر� یهكهم(مــار) لهگــهڵ(زهرهزى) ناگونجێــت و ڕێككهوتـ فـى نییــه ،ههروههــا ناتوانرێــت بوترێــت (دارتــهوهن*/
داربــهرد) لهبــهر ڕێكنهكهوتـ فـى كهرتــه ف
كا� لهگــهڵ یهكـ تـ�دا.
ب-به یارمه ت� مۆرفێىم لێكدهر ،بڕوانه ( : ) 55
(ت�ۆك)
(  )55أ -يت� +ه  +نان = يت�هنان ي
ب -سەر +بە +گۆبەن = سەربەگۆبەن
پ -چڕ +و +چەم = چڕو چەم (دهموچاو)
ت -كار +بە +دهس = كاربەدهس
نمونــه ف
كا� ( ، 55أ-ب-پ-ت) كهرتهكانیــان لهگــهڵ یهكـ تـ�دا لــهڕووى واتــاوه ڕێككهوتــوون و یهكیــان ههڵـ ج شـ�اردووه و پهیوهندییــهىك واتـ يـا� بههـ ي� فـ�
لهنێــوان كهرتهكانــدا ههیــه بــۆ بهرههمهێنـ فـا� دروســتهیهىك لێكدراو(نــاوى لێكــدراو)ى واتــا دروســت.
ههروههــا ڕێككهوتـ فـى دروســتهى نــاوى لێكــدراوى بهپـ ي �ـى ئــهو شــوێن و ئهركــهى لــه دروســتهى ڕســتهدا هاتــووه ،لهگــهڵ كهرهســتهیهىك تــردا لــهڕووى
ژمــاره و كــهس و توخمــهوه ڕێكدهكهوێــت .بڕوانــه () 58 ، 57 ، 56
ْ
تۆ�).
(  )56مارماساوهىك جە حەوزهكەنە توپا ( .مارماسيەكە لە حەوزهكەدا پ
i

i

( ) 57ئازاد دارنەرهكەش بڕيۆ ( .ئازاد داربەڕوهكەى بڕيەوه).
i

i
(  )58كاربەدهسەكە لوا.
i

(كاربەدهستەكە ڕۆشت).

i

لهنمونــهى () 56دا نــاوه لێكدراوهكــه لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا لــهڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه ڕێككهوتــووه  ،لــه نمونــهى () 57دا
ناوهلێكدراوهكه(دارنــهره) لهگــهڵ ناوى(ئــازاد) ڕێككهوتــووه واتــه بكــهر و بــهركار لــهڕوى كــهس و ژمــارهوه ڕێككهوتــون  ،لهههمــان كاتــدا بكــهر و
كرداریــش ڕێككهوتــوون .لهنمونــهى ( )58دا ناوهلێكدراوهكه(كاربــهدهس) لهگــهڵ كــردارى ڕســتهدا لــهڕووى كــهس و ژمــارهو توخمــهوه ڕێككهوتــووه.
 2- 2/2ئاوهڵنــاوى لێكــدراو :دروســتهى ئاوهڵنــاوى لێكــدراو تهنهــا لــه دوو كــهرت پێكدێــت ،یاخــود لهگــهڵ دوو كهرتهكــهدا بهیارمــه ت� مۆرفێمێــیك
لێكــدهر ئــهو دوو كهرتهكــه پێكــهوه دهبهسـ تـ�ێتهوه و لــهڕووى واتــاوه كهرتــهكان لهگــهڵ یهكـ تـ� ڕێكدهكــهون .بڕوانــه() 59
( ) 59أ-پيا +كوژ = پياكوژ(پياوكوژ)
ب-دهس  +بە  +سەر = دهس بە سەر
پ-پ�  +ه  +پيا = پ�هپيا (پ� �
هم�د)
ي
ي
ي ي
(سوروسى)
ت-سور  +و  +چەرمە = سوروچەرمە
پي

� ناوبهنــد و هــهردوو كــه ت
لــه نمونــهى( ،59أ )دا دروســتهى ئاوهڵنــاوه لێكدراوهكــه لــه دوو مۆرفیــىم واتــادار پێكهاتــووه بــه ج �
ر� ئاوهڵنــاوه لێكدراوهكــه
گ
ر� یهكــهىم نــاوه و كــه ت
ك�یــان ههڵـ شـ�اردووه و ڕێككهوتــوون ،كــه ت
لــهڕووى واتــاوه یه ت
ر� دووهىم رهىك كــرداره.
ج
لهنمونــهى( - 59ب ،پ،ت)دا دروســتهكانیان دوو مۆرفیــىم واتــار و ناوبهندێــك لــه دروســتهكهدا بهشــدارى كــردووه ،لــه( -59ب)دا هــهردوو
كهرتهكــهى نــاون بهیارمــه ت� ناوبهندى(بــه) دروســتهى ئاوهڵنــاوه لێكدراوهكــه بهرههمهاتــووه ،لــه (  59ــپ)دا كــه ت
ر� یهكــهم ئاوهڵناوێــیك ســادهیهو
كــه ت
ر� دووهم نــاوه بهیارمــه ت� ناوبهنــدى(ه ) ئاوهڵنــاوه لێكدراوهكــه بهرههمهاتــووه ،لــه ( -59ت)دا هــهردوو كهرتهكــهى ،كــه دروســتهى ئاوهڵنــاوه
لێكدراوهكــهى لێبهرههمهاتــووه ئاوهڵنــاوى ســادهن و بهیارمــهت ناوبهنــدى(و) پێكــهوه بهسـ تـ�اونهتهوه و ئاوهڵناوێــیك لێكدراویــان بهرههمهێنــاوه.
ت
سهرجهمیشــیان بــه ڕێككهوتــن لهگــهڵ یهكــ�دا كهرتهكانیــان ههڵـ ج شـ�اردووه .كهواتــه ڕێككهوتـ فـى كهرتــهكان لــه دروســتهى ئاوهڵنــاوى لێكــدراو دا
لــهڕووى واتاشــهوه ڕێكدهكــهون ،بڕوانــه () 60
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(  ) 60چهم سیاو (چاورهش )
دروســتهى ( ) 60لــه دوو بــهش پێكهاتــووه (چــهم  +ســیاو) و لــهڕووى واتــاوه لهنێــوان ئــهو دوو كهرتــهدا ڕێككهوتــن ههیــه ،ناتوانرێــت بوترێــت ( چــهم
مــۆره* " چاومــۆر" * ) لهبهرئــهوهى بهكارهێنـ فـا� نییــه و واتــا نابهخشــێت و نهگونجــاون لهگهڵیهكــدا.
كاتێــك ئاوهڵنــاوى لێكــدراو لهنــاو دروســتهى سینتاكســیدا لهگــهڵ كهرهســتهى پێــش خۆیــدا ڕێكدهكهوێــت بهچهشــنێك كهرهســتهكهى پێــش خــۆى
توخــىم نـ ي�ـ� یــان �
ىم بێــت مۆرفێــىم تایبــهت بهخــۆى وهردهگرێــت ،ئهمــهش لهپێنــاو ڕێككهوتنــدا دهبێــت .بڕوانــه(:) 62 ،61
ْ
سوروچەرمەىك گجيەيەش ئەسا (.كچە سوروسپييەكە كراسێیك كڕى).
(  )61كناچە
i

i

(  )62پياكوژهكە لوا ( .پياوكوژهكە ڕۆشت).
i

i

لــه نمونــهى ( ) 61دا ئاوهڵنــاوه لێكدراوهكــه ڕێككهوتـ فـى ههیــه لهگــهڵ ناوى(كناچــه) لــهڕووى توخمــهوه ڕێككهوتــووه لهگهڵیــدا .لــه نمونــهى ()62دا
(پیاكــوژ) لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا لــهڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه ڕێككهوتــووه.
 3- 2/2ئاوهڵكــردارى لێكــدراو:
مۆرفێمێــیك بهســتنهوه ش� لهگهڵدادهبێــت .ئــهو دوو كهرتــهى ،كــه یــهك ههڵدهبژێــرن لــهڕووى واتــاوه ڕێكدهكــهون .بڕوانــه(: ) 63
(ْ ) 63
أ-پول ْ +پول = ْپول ْپول (پۆل پۆل)

دروســتهكهى لــه دوو مۆرفێــىم واتــادار پێكدێــت یــان زیاتــر پێكهاتــووه ،كــه دهشــێت ڕاســتهوخۆ لێكدرابــن یاخــود

بەدڵمەڕيا� ( بەدڵشكاوى)
مەڕيا� =
ب-بە +دڵ +
يي
يي
پ -گورج  +و  +گۆڵ = گورج و گۆڵ
ت-دوور  +بە  +دوور = دووربەدوور
لــهڕووى واتــاوه ئاوهڵكــردار دهشــێت ئــهرىك دهرخــهرى كردارببینێــت ،لــه ت
كا� هاتـ فـى دروســتهى ئاوهڵكــرداره لێكدراوهكــهدا لــه دروســتهى ڕســتهدا
ف
ف
ف
ـفكرد�
ـۆ� ههیــه و بــۆ وهسـ
ڕێككهوتــى واتـ يـا� لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا دهبێــت .ئاوهڵكــردارى لێكــدراو لــه دروســتهى ڕســتهدا شــوێى تایبــهت بهخـ ي
كردارهكــه دێــت لهبهرئــهوه ڕێككهوتـ فـى ڕێزمانـ يـى نییــه لهگــهڵ كهرهســتهى تــردا وتهنهــا لــهڕووى واتــاوه لهگــهڵ كــرداردا ڕێكدهكهوێــت .بڕوانــه ( ،64
)66 ،65
ْ
ئاﮆى ْپول ْپول ْ
ئاميوه( .ئەوان پۆل پۆل هاتنەوه).
( )64
بەدڵمەڕيا� لوا( .نەرسين بە دڵشكاوى ڕۆشت).
( ) 65نەرسينە
يي

ف
منداڵەكا� دهكات).
(س�وان دووربەدوور چاو دێرى
س�وان دووربەدوور چەمدارى زاروڵەكاش كەرو .ي
(  )66ي
ف
لهنمونــه ف
ڕودا� كــردارى ڕســتهكه هاتوهتــه نــاو دروســتهى ڕســتهكانهوه ،كهواتــه
كا� ( ) ،64،65،66دا ئاوهڵكــردارهكان بــۆ ڕونكردنــهوه و چۆنیــه ت�
لــهڕووى واتــاوه كردارهكــهى ڕونكردوهتــهوه و ڕێككهوتـ فـى واتـ يـا� لهگهڵیــدا ههیــه.
 4- 2/2كــردارى لێكــدراو :كــردارى لێكــدراو مــهوداى بهكارهێنـ فـا� فراوانــه و خــاوه ف� فــۆڕىم زۆر و ههمهچهشــنهیهو ڕۆڵێــیك دیــاری لــه ســاز ف
كرد�
ـ� لــه یاســاو تایبهتمهندییــه ف
كا� شــێوهزارى هــهوراىم و گۆڕانــكارى و پێشــكه ف
ڕســتهدا ههیــه ،جگــه لــهوهى بــۆ تێگهیشـ ت ف
وتى شــێوهزارهكه بایــه ف�
ڵ
تایبــه ت� ههیــه ،ههروههــا لــه بــوارى فهرههنــگ و نوسینیشــدا ڕۆ� كــردارى لێكــدراو بــه ئاشــكرا دهردهكهوێــت ،چونكــه بۆشــاییهىك گهلێــك زۆر

ڵ
لهكێڵگــهى واتـ يـا� ڕوداو و بارهكانــدا پڕدهكاتــهوه( .حسـ ي� ف
ـ� )2009 ،24،دروســتهى كــردارى لێكدراویــش لــه دوو كــهرت یــان زیاتــر پێكدێــت ،بــه�م
(دهبێــت بهالیــه ف� كهمــهوه كهرهســتهیهىك تریـ شـیس لهگهڵـ ج �
ـدا� .ئــهم كهرهســتهیه كــه بــهزۆرى مۆڕفیمێــیك ســهربهخۆیه لهشــێوهى نــاو یــان ئاوهڵنــاو یــان

ئاوهڵــكار ئاسـ يـا� پێــش كاره داڕێژراوهكــه دهكهوێــت)( فهتــاح .)248 ،2010 ،بهڕێككهوتــن كهرتــهكان لهگهڵیهكــدا دروســتهى كــرداره لێكدراوهكــه
بهرههمدههێـ ف ف
ـ� .دروســتهى كردارهلێكــدراوهكان ههمیشــه كهرتێكیــان (نــاو ،ئاوهڵنــاو ،ئاوهڵكردار)...،یــه و كهرتهكــهى تریــش زۆربــهى كات كردارێــیك
ســادهیه بهتایبهتیــش كــردارى(� ،كــهرد) ڕۆڵێــیك بهرچــاو دهبینـ ي ف
ـ� لــه دروســتهى كــردارى لێكدراودا.بڕوانــه()67
ج
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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()67أ-مل +مەڕيا = ملمەڕيا (ملشكاو)
ب-سياو  +كەرده = سياوكەرده (ڕهشكردن)
پ-گەمە  +كەرو = گەمەكەرو(ياريدهكات)
ت-دروس  +كەرد = دروسكەرد (دروستكرد)
ج -ڕۆزگار +كەرد = ڕۆزگاركەرد (رزگاركرد)
چ -ج�  +ناز +كۆت = بينازكۆت(بێنازكەوت) ***
گ
كرد� كــردارى لێكــدراو گهیانـ ف
ئامانــج لــه ســاز ف
ـد� واتــاى نوێیــه ،بــۆ ئــهو بــارو ڕوداوانــهى كــه لهفهرههنــیك زمانــدا ناتوانرێــت بهوشــهیهىك ســاده
� چهشنهوه(حسـ ي� ف
گوزارشــتیان لێبكرێــت ،لــهڕووى واتاشــهوه كــردارى لێكــدراو دهكرێــت بــه �
ـ�)2009 ،25 ،
-1ئهوانهى ڕووداوێك دهگهیهنن.
-2بارگهیهن ،كه دووچه ف ف
ش�:
أ-خستهڕووى بار كهسێك یان شتێك وهكخۆى.
ب-گۆڕان له بارى كهسێك یان شتێكدا دهردهخهن.
-3جۆرێیك تریان ڕوداوێك نیشاندهدهن و هاوكات گوزارشتیش له بارێك بهشێوهى گۆڕان دهكهن.
ت
ڵ ت
ت
كــهر� یهكــهىم كــردارى لێكــدراو دهســه�� واتـ يـا� بهســهر كردارهكــهدا ههیــه ،واتــاى كــردارى لێكــدراو پهیوهســته بــه كــهر� یهكهمهوه(.ههمــان
ســهرچاوه )25.بڕوانــه()68
اوڵەشا� (منداليان بوو)
()68أ -ز
ج
ب-ڕێكشوست (رێكيخست)
ر� یهكــهىم كردارهكــه نــاوه و واتــاى ڕوداو دهگهیهنێــت ،نمونهى(-68ب)كــه ت
نمونــهى(-68أ) كــه ت
ر� یهكــهىم كردارهكــه ئاوهڵنــاوه و واتــاى بــار ،یــان
ســیفهت دهخاتــهڕوو.
ڕێككهوتـ فـى كــردارى لێكــدراو لــه دروســتهى ڕســتهدا بهههمــان شــێوهى كــردارى ســاده و كــردارى داڕێــژراو لهگــهڵ كهرتــه ف
كا� تــرى ڕســتهدا ڕێكدهكــهون
لــهڕووى ژمــاره وكــهس و توخمــهوه ،ئهمــهش پهیوهســته بــه چهشـ فـى كردارهكــهوه لــهڕووى تــاف و هـ ي� فـ�هوه ،كلیتیكــهكان بهگوێــرهى چهشـ فـى كــردارهكان
وهردهگرێت .بهم چوشنهى خوارهوه:
-1كردارى لێكدراوى ڕابردووى تێپهڕ ،بڕوانه ()70 ،69
()69نەرسينە ڕوهو ئاﮆيش سياوهكەردا( .نەرسين ڕوى ئەوى ڕهشكرد).
i

i

i

()70ئيمە يانەكەما دروسكەرد( .ئێمە خانوهكەمان دروستكرد).
i

i

i

لــه نمونــهى()70 ،69دا كــردارى ڕســته لهگــهڵ بكــهرى ڕســتهكهدا ڕێكهوتـ فـى ههیــه لــهڕوى كــهس و ژمــارهو توخمــهوه ،ههروههــا بكهریــش لهگــهڵ
بــهركاردا ڕێككهوتــووه لــهڕووى كــهس و ژمــارهوه.
 -2كردارى لێكدراوى ڕابردووى تێنهپهڕ ،بڕوانه ( ) 72 ،71
ْ
ش
�( .مندالەكە رۆ� چوو).
()71زاوڵەكە ڕوحش ي
i
i
وه� ْ
()72كوڕهكە ڵ ْ
كوت( .كوڕهكە پێشكەوت).
i

i
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لهنمونهى()72 ،71دا كردارهلێكدراوهكه ڕابردووى تێنهپهڕه لهگهڵ بكهرى ڕستهكهدا لهڕووى كهس و ژماره و توخمهوه ڕێككهوتووه.
 -3كردارى لێكدراوى ڕانەبردووى تێپەڕ ،بڕوانە ( ) 74 ،73
()73هەراڵەكە سووركەرووه( .هەاللەكە سور دهكاتەوه).
i

i

ْ
ْ
()74كناچەىك شەرم
كەرو( .كچەكە شەرم دهكات).
i

i

لــه()74 ،73دا كردارهلێكدراوهكــه ڕانهبــردووى تێپــهڕه و لــهڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه لهگــهڵ بكــهرى ڕســتهكهدا ڕێككهوتــووه ،ههرچهنــده
ڵ
كردارهكــه تێپــهڕه بــه�م لــه شــێوهزا ى ههورامیــدا كــردارى ڕانهبــردووى تێپــهڕ ڕێككهوتـ فـى لهگــهڵ بكــهرى ڕســتهدا ههیــه.
 -4كردارى لێكدراوى ڕانەبردووى تێنەپەڕ ،بڕوانە () 75
( )75أ-من نەوهش گنوو( .من نەخۆش دهكەوم).
i

i

ب-من نەوهشە گناى گنوو(.من ئيستا نەخۆش دهكەوم).
i

i

لهنمونــهى (،75أ-ب)دا كــرداره لێكراوهكــه ڕانهبــردووى تێنهپــهڕه و لهگــهڵ بكــهرى ڕســتهكهدا لــهڕووى كــهس و ژمــاره و توخمــهوه ڕێككهوتــووه ،لــه
(-75أ)دا كردارهكــه داهاتــووه بكــهر كــه� یهكــهىم تاكــه و توخــىم نـ ي�ـ�ه لهبهرئــهوه مۆرفیــىم( )ᴓتوخــىم نـ ي�ـ� و كلیتیــیك كــه� یهكــهىم تــاك (وو)ى
ىم (ه)ى داوه بهكــه ت
ىم یــه مۆرفیــىم ڕهگــهزى �
بهخشــیوهتهكردارهكه و لهگهڵیــدا ڕێككهوتــووه ،بــه ڵ�م لهنمونــهى(-75ب)دا بكــهر لــه توخــىم �
ر�
یهكــهىم كردارهكــه و كــه� یهكــهىم تاكــه كلیتیــیك كــه� یهكــهىم تــاك (وو) ى بهخشــیوهته كردارهكــه و لهگهڵیــدا ڕێككهوتــووه.
 4- 2/2ژمارهى لێكدراو :دروستهى ژمارهى لێكدراو له دوو ژمارهى ساده ،یان زیاتر پێكدێت  ،بههۆى مۆرفیىم بهستنهوه پێكهوه دهبه ت
س�ێنهوه
و دروستهكه پێكده ف ف
هێ� .بڕوانه ()76
()76أ-ويس  +و  +پەنج = ويسوپەنج
ب -شەست  +و +نۆ = شەسونۆ
پ-پەنجا  +و +پەنج = پەنجاوپەنج
ژمارهى لێكدراو لهگهڵ ئهو ناوهى لهگهڵیدا دێت واته لهگهڵ �
ژم�اوهكهدا لهڕووى توخم و تاكو كۆوه ڕێكدهكهوێت .،بڕوانه ()78 ،77
ي
ْ
()77پەنجاو پەنج
كوڕى (پەنجاو پێنج كوڕ)
i

i

( )78پەنجاو پەنج پ ْ
كنا�
i

( پەنجاو پێنج كچ)

i

ژمــارهى لێكــدراو لــه دروســتهى ڕستهشــدا ئــهو دروســتهیهى ژمارهكــهى تێدایــه لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا ڕێكدهكهوێــت لــهڕووى توخــم و كــهس و
ژمــارهوه .بڕوانــه( )80 ،79

كوڕى پەي زانكۆى ْ
ْ
( )79پەنجاو پەنج
لوى( .پەنجاو پێنج كوڕ بۆ زانكۆ چوون).
i

i

i

كنا� پەى زانكۆى ْ
پ ْ
( )80پەنجاو پەنج
لوى ( .پەنجاو پێنج كچ بۆ زانكۆ چوون).
i

i

i

لــه نمونــهى()79دا ژماره(پهنجــاو پهنــج) لهبهرئــهوهى كۆیــه لهگــهڵ (كــوڕ) ڕێككهوتـ فـى ههیــه و مۆرفێــىم كــۆ(ێ) بهخشــیوه بــه ناوهكــه ،ههروههــا
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(پەنجاو پەنج كوڕێ) لهگهڵ كردارى ڕستهكهدا له ڕووى ژمارهو كهس و توخمهوه ڕێككه ف
وتى ههیه .مۆرفێىم (ێ)ى كۆ و كلیتییك كه� سێیهىم
ڵ
كــۆ(ێ)ى بهخشــیوهته كردارهكــه لــه پێنــاو ڕێككهوتنــدا ،لهبهرئــهوهى كردارهكــه ڕابــردووى تێنهپــهڕى هــهوا� ســادهیه كلیتیــیك كۆمهڵــهى چــوارهم
(ێ)ى بــۆ كــه� ســێیهىم كــۆ وهردهگرێــت و مۆرفێــىم توخــىم نـ ي�ـ�( )ᴓیــه بۆیــه لهســهر كارهكــه تهنهــا (ێ)دهركهوتــووه ،چونكــه دوو(ێ) بــهدواى
یهكــدا نایــهت بهپـ �ـى یاســا فۆنۆلۆژییــه ف
كا� زمـ فـا� كــوردى ،لهنمونــهى()80دا بهههمــان شــێوه ژمــاره لێكدراوهكــه لهگــهڵ (كنـ پ �
ـا�) ڕێككهوتــووه و
ي
(پەنجاوپەنــج كنـ پ �
ـا�)ش لهگــهڵ كــردارى ڕســتهكهدا ڕێككهوتـ فـى ههیــه.

ئهنجامهكان

گ
گرنیك زمانه و لهشێوهزارى ههورامیدا دروستهكان لهڕووى (كهس ،توخم ،ژماره) لهگهڵ یه ت
ك�دا ڕێكدهكهون.
.1ڕێككهوتن الیهنێیك
دیاریكرد� توخىم ناو لهشێوهزارى ههورامیدا بههۆى نیشانه ف
ف
كۆتا� ناوهكه ،سینتاكس ،واتا)دهبێت.
.2
كا� توخم ،فۆنیىم
ي
ك�دا ڕێكدهكهون و لهڕووى واتاوه یه ت
.3دروستهمۆرفۆلۆجییهكان كهرتهكانیان لهگهڵ یه ت
ك� ههڵدهبژێرن و دروستهكه بهرههمده ف ف
هێ�.
 .4دروستهمۆرفۆلۆجییهكان لهپێكهاتهى ڕستهدا ڕێككهوتنیان دهبێت لهگهڵ كهرهستهى تردا لهڕووى كهس و ڕهگهز و ژمارهوه.
 .5لهشــێوهزارى ههورامیــدا ڕێككهوتــن لــهو دروســتانهدا ،كــه ژمــارهى تێدایــه ژمارهكــه حوكــىم ژمـ ي�ـ�او دهكات و مۆرفیــىم (تــاك ،كــۆ)ى پێدهبهخشــێت
و لهگهڵیــدا ڕێكدهكهوێــت.
.6بهپـ �ـى چهشـ فـى كــردارى ڕســته ،ڕێكهوتـ فـى دروســته ف
كا� ڕســته (بكــهر ،بــهركار ،كــردار) ،كــه پهیوهســته بــه جــۆرى كردارهكــهوه بهشــێوهى ڕێكهوتـ فـى
ي
نێوان(بكهر-بــهركار)( ،بهركار-كــردار)( ،بكــهر – كــردار).5
ڕونكردنهوهكان:
ت
نادروسى دێت.
هێمای(*)له نمونهكاندا به واتای*مهبهســت لهبهكارهێنـ فـا� هێمـ ف
ـاكا� ( )iلــه نمونهكانــدا واتــاى ڕێككهوتــن دهگهیهنێــت لهنێــوان ئــهو كهرهســتانهدا ،كــه ئــهو هێمایانــهى لهژێــردا
دان ـراوه.
** بۆ زانيارى زياتر بڕوانه(شاخهوان جهالل فهرهج ،ناو لهشێوهزاری ههورامیدا.)2006( ،
ي� ف
حس�()2009
***بۆ زانیارى زیاتر دهربارهى كردارى لێكدراو بڕوانه :ئازاد ئهحمهد

سهرچاوهكان

ن
بهزما�كوردى

م� ،وریا عومهر ( ،)2004ئاسۆیهىك ترى زمانه ف
وا� ،به گرىك یهكهم ،چاپخانهى ئاراس ،هه �
 .1ئه ي ف
ول�.
ي
كا� زمانه ف
م� ،وریا عومهر ( ،)2011پیتۆكه ف
وا� ،چا� یهكهم ،چاپخانهى ئاراس ،هه �
 .2ئه ي ف
ول�.
ي
پ
ف
سلێما�.
 .3حهمهد ،یارا قادر ( ،)2013مۆرفۆسینتاكس له شێوهزارى كۆیهدا ،چاپخانهى كهمال،
ف
ف
يف
سلێما�.
.4
كۆلێ� زمان ،زانكۆی
ڕێزما� كوردیدا ،نامهى دكتۆرا،
حس� ،شیان عومهر ( ،)2011پهیوهندى سینتاكس و سیمانتیك له
ج
 .5ســلێڤانه ي� ،ڤیــان ســلێمان ح ـ جـا� ( ،)2001ڕێككهوتــن ل ــهشێوهى ژوورووى زمـان ــى كـوردی ــدا ،نامــهى ماجسـ ي�ـت� ،كۆلێـ جـ� ئــاداب ـ زانكــۆى
ڵ
ســه �حه دین .
 .6ســهعید ،ســازان زاهــ� (  ،)2009پـ � فـ�ى مۆرفیمه ً
كا� بچوككردنــهوه و ناســیك لــه ســاز ف
داریــژه ف
كرد� وشــهى نوێــدا ،نامــهى ماســتهر ،كۆلێـ جـ� زمــان،
ي
ي
ٍ
زانكــۆی سـ ف
ـلێما�.
ڵ
ف
 .7عهبدو� ،مههاباد كامیل (،)2013وشهى لێكدراو له زارى ههورامیدا ،گۆڤارى زانكۆى
سلێما� ،ژماره( )40به ش�.B
ڵ
ف
سلێما�.
كۆلێ� زمان ،زانكۆی
 .8عهبدو� ،مههاباد كامیل ( ،)2010چهند كردهیهىك سینتاكیس له شێوهزارى ههورامیدا ،نامهى دكتۆرا،
ج
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 .9فهتــاح ،محهمــهد مهعــروف ( ،)2010لێكۆڵینــهوه زمانهوانییــهكان ،كۆكردنهوهوئامادهكـ ف
ـرد� شـ ي�ـ�وان حسـ ي� ف
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