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 و فارسي تري وةك زماني ئينطليزي بة بةراورد بة زمانةكاني ، لة زماني كورديدا ثرِؤطريَسظ
 ٢ ناو عةزيز حةمةئةمنيخؤش ١الَ ئةمحةدـولَحتةف ودومحةم
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 ثوختة
ــة          ــةوة ل ــوَ تويَذين ــة ب ــةب باس ــةطؤريي ئةســيتيَك  ئ ــةرخان    progressive"كات ــدا ت ــاني كوردي ــة زم ـــ طةشــةكردن" ل ـ

كراوة، و ئــةوةي ئةيــة لــةايَر نــاوي "بــةردةواب"دا  يَطــة       كــراوة، بــة ئــؤي ئــةوةي باســيَكي تايةــةتي لــةبارةوة نــة       
ــاوة،        ــةردةواب"دا دانـ ــةبردووي بـ ــاوي "رِانـ ــةايَر نـ ــان لـ ــيي رِابردوو"يـ ــيتيَك  ثرِوَطريَسـ ــيان "ئةسـ ــةوة، زؤربةشـ كراوةتـ

 تةنانةت لة زمانةكاني تريشدا ئةو باري سةرجنة بةرضاو دةكةويَت.
ــةب  ــؤ ثرِوَط ل ــةوة ب ــةدا، ليَكدان ــت     تويَذينةوةي ــوردي دةتوانيَ ــة ك ــدريَت، ك ــةوة ثيشــان ب ــدراوة ئ ــراوة، ئةولَ ــوردي ك ريَســيي ك
ة رِيَطـــةي  يـــاوازةوة ثرِوَطريَســـظ دةربنِيَـــت، ضـــونكة زمـــاني كـــوردي ئـــةو نيشـــانة ثرِوَطريَســـييييانةي  ي خـــوارةوة   لـــ

 بةخوَيةوة دةطريَت، كة بةو شيَوةية بنياتي ثرِوَطريَسظ ثيَك دةئيَنن: 

 ة/ن"ــ ـ"خةريكي + نانكردن +                         يَناوي لكاو       خةريك + ضاوط + .1

 "سةرقالَي + نانكردن + ــ ـة / ن"                 سةرقالَ + ضاوط +  يَناوي لكاو .2

 "لة + بريكردنةوة + داية/بوو/دةبيَت"                                  لة + ناو/ضاوط + بوون .3

 دةربرِينانةي خوارةوةش خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ دةسةثيَنن: ئةو ئاوةلَكار و 

 " وا + رِادةكة + ات"                وا + تيَنسي رِانةبردوو  )دة + رِةط +  يَناوي لكاو(  .4

 "ئيَستا + نان دةخوَ + ات"       ئيَستا + تيَنسي رِانةبردوو )دة + رِةط +  يَناوي لكاو(  .5

ســـينتاكتيكةلَي، ثـــارافريَزي و ســـيمانتيكي تويَذراوةتـــةوة، بـــة بـــةراوركردني   يـــةني -رِفـــوَبؤيـــة لـــة ثرِوَطريَســـيي موَ
 . ليَكضوو و  ياوازيي كوردي لةطةأل زماني ديكةي وةك ئينطليزي و فارسي دياري كراوة

ــ      س ــةكةوة، دابةش ــو باس ــوونة نيَ ــؤ ض ــةرةتايةكة ب ــة س ــة ثيَشــةكي، ك ــة ل ــتووة،  ط ـــذينةوةكة واي خواس ــةر روشــ  تويَ ى س
ــاوةكان طــــرنط ين كريَــــت، لةطــــةأل خســــتنةرِوويبدوو بةشــــى ســــةرةكي  و ثوختــــةي  ئةجنامــــةكان و ليســــ  سةرضــ

ــوردي و عــةرةبي و ئينطليــزي   ــاني ك ــة زم ــازة ســةبارةت    تويَذينةوةكــة ب ــاريي ت ــديَك زاني ــت ئةن ــةوةي توانرابيَ ــواي ئ ــة ئي . ب
ــ    ــان دةرطاي ــةك ي ــةرنا بناخةي ــةرِوو، ئ ــة خرابيَت ــةو كاتةطوَريي ــةر    ب ــر، ط ــاني ت ــا كةس ــةوة، ت ــةر كرابيَت ــوَي لةس ةكي طفتوط

 كةليَنيَك مابيَت ثرِيةكةنةوة.

mailto:mahmod.ahmad@univsul.edu.iq
mailto:mahmod.ahmad@univsul.edu.iq
mailto:Khoshnaw.aziz@uor.edu.krd
mailto:Khoshnaw.aziz@uor.edu.krd


 جملة جامعة كرميان                     Journal of Garmian University                      طؤظاري زانكؤي طةرميان

90 |                             acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

    

 برؤكريسف سنوردار،بنياتى  ةوةتيَليك،خويندنةئ و سةيكت،تيَليك ةبرؤكريسف،ئ: كليلي ووشةكان

  ثيَشةكي 
ناوي  طرنط، بة ييئةسيتيَكت يكةيكاتةطوَري توَ، كة تايةةت بيَت بةيَكي ئةو، باسنيتا ئةب كاتة وةك ئاطادارب      
"progressive  لة باسكراوة  ن و لة نامةي ماستةر و دكتوَراكاندا يةن زمانةوا ئةية و لةي نيية، ئةوة ةوة،طةشةكردن"ــ

 ردوو"يان لة ايَر ناويبك  ثرِوَطريَسيي رِائةسيتيَ" ربةي زمانةوانةكان، زؤوةةكراوةت يدا  يَطة"ايَر ناوي "بةردةواب
 لة سةردةمانيَكدا بةديزوَريَك  مانةكاني تريشدا ئةو باري سةرجنة كةب تاتةنانةت لة ز .داناوةاب"دا ردووي بةردةوبنةرِا"

ي ثرِوَطريَسيي يخاوةني كاتةطوَر كة ئةر زمانة و برِوايةي،ونة ئةو ةردا ئاتووة و طةيسي بةيدةكريَت، دواتر ئةوة طوَرِانكار
لة كيَلَطةي ئةسيتيَكدا  يةتبةردةوامي، ةكريَتد ةستةي دووةمي زمانةوانة فارسةكان بةدي، ئةوة لة  ي دةتيخوَي تايةةت بة

دوو لقي ليَدةبيَتةوة، يةكيَكيان ثرِوَطريَسظ و  يةتواميةئينطليزي ئاتووة، بةرد  بةرانةةر بة زاراوةي "ئيميتيَرفيَكتيظ"
شويَين يةك دا  تاي تةواو و ناكريَت لةواابنة ئاوانة ناضنة سةر يةك، بوَية نوثرِوَطريَسية، ئةو دو-ئةوةكةي تر نا
رِمي نيَت، كة بة فوَيةئةردوو  لة مةوداي ئةسيتيَك  ئيميتيَرفيَكتييدا كاردةكةن، ئةوة ناطةطةرضي  ،كةواتة، بةكاربهيَنريَن

و ئةميشةيي، ئةو  رة، كاتيدوو  وَ يةت، بةردةوامي"كاري رابردووي بةردةواب"ت، بطوتريَ ردوودابالة رِ سظئةسيتيَك  ثرِوَطريَ
 ي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ تةرخانيرلة كاتةطوَ تويَذينةوةئةب باسة بوَ بوَية ئيَمة  دووانة ناضنة تاي ئةمان تةرازووةوة،

ةيةك يان ة خبةينة ثيَ  ضاو، ئةرنا بناخيي تازة سةبارةت بةو كاتةطوَرييبةو ئيوايةي بتوانني ئةنديَك زانياردةكةين، 
  ةكةنةوة. يكةليَنيَك مابيَت ثرِ ، طةرة طرنطة خبةينة سةر ثشت، تا كةساني تريةكي طفتوطوَ لةسةر ئةو كاتةطوَريدةرطاي

ئةر ئوَكاريَكةوة بيَت، دةقيَكي دياريكراو لة  كة بتةويَت بة ثرِوَطريَسظ لة زماندا كاتيَك بةدةردةكةويَت، رِوَلَيطرنطي و       
يَشةي طةليَك ككة دةرطا لةسةر  ،ةيكةواتة ئةوة بةراوردكاريسةر زماني كوردي، يان بة ثيَضةوانةوة، ةوة وةربطيَرِيتة يئينطليزي

 تري ي سيمانتيكي ئةر فوَرِميَكياتي سيمانتيكي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ بة تايةةت لة رِابردوودا لة بنيبنيات ةوة.نابةرضاو دةكات
 ي، كةنيشانانة ي ثرِوَطريَسظ لةطةلَ ئةويسةربةخوَيي كاتةطوَر بوَية، ، ياوازة دارِابردوو ثرِوَطريَسظ لة-نا تيَنسي

يةي سيمانتيكي ئةو واتا و بةئا دا دةردةكةويَت،د، لة كاتي وةرطيَرِان و بةراوردةكةن ثيَويستدةدةن، ويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ خ
بةو  .يطةيةنيَتثرِوَطريَسظ دةتري ناكة دةربرِينيَكي  ،نييةناوةروَكة  واتا و دةبرِيَت ئةو دةري وَطريَسظناوةروَكي دةربرِينيَكي ثرِ

ئةسيتيَك   ي  ياوازةوةةة رِيَطدةتوانيَت ل كوردي بدةين، كة شانئةولَدةدةين ئةوة ثي ينةوةية،تويَذمة بةدريَذايي ئةب ، ئيَ وَرة
و بة شيَوةيةكي  ، ثارافريَزيسينتاكتيكةلَيطريَسيي موَرِفوَثرِوَ تر باس لةدزيا ينةوةية،تويَذئةب ظ دةربنِيَت. ثرِوَطريَس

ةكاني ثرِوَطريَسيي كوردي لةبةرضاو دةطرييَت، دواتري  ليَكدانةوةي ييدا فيضةرة سيمانتيكيدةكات، كة تيَ سيمانتيكي 
 ي ئالَوَز. ية  وَريَكة لة بنياتي ئةو كاتةطوَريتضونكة بنيا ،ثرِوَطريَسيي كوردي
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يدا ئةردوو كاري سةرةكي و ، كة تيَا لة طةلَ ئةو تيَنسانة رِوودةداتيتةن ،ورديدوودا ثرِوَطريَسيي كرِابر-لة رِابردوو و نا      
كاري ئالَوَزي ي ئةردوو يوةك زماني فارسي، ثرِوَطريَسيي كوردي ئةمان تايةةمتةند ،نتن وةردةطرسةرةكي نيشانةي رِيَككةو-نا

ئالَوَزة  كاري ئةسيتيَك  ،واتر دةثرسني، ئايا تيَنسي ثرِوَطريَسيي كورديدةدات، د ي زجنريةي كاري ثيشانئةسيتيَك  و بنيات
سينتاكتيك و ليَكدانةوةي سيمانتيكي -وة، يةكةب موَرفوَتويَذريَتةدوو  وة لةوة ب ي كاري؟ دةبيَت لةيان زجنريةيةك لة بنيات

و  ز دةطريَتةبةراي تر رِيَطةي  ياوي وةك زمانةكان، كوردئةنتري لةو  وَرة  ثرِوَطريَسيي كوردي، ديارة زوَر ليَكضوون و ش 
ئةوة  نيَت تا ثرِوَطريَسظ ثيشان بدات،يَةئبةكارد "be-+verb + -ing" ثيشانداني ثرِوَطريَسيي ئةية، ئينطليزي س توان
دةطريَتةبةر تا ي  ياواز كوردي ضةندان رِيَطة لة بري ئةوة دةكريَت، ةك بةديييتا رِادةيةك ئاوشيَوةيطةرضي ورديدا لة ك

بة رِيَزمانيكراويان نيية، ئةو زمانانةي ثرِوَطريَسيي  رِابردوودا دةربنِيَت. دةطوتريَت،-ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ لة رِابردوو و نا
ة يريسةرضاوةي ئةو زانيا مي كارةكة تاكةرِكورديدا، فوَ ة. لكردةوةي نةري  بةكاردةئيَنريَت كة بوَ ،بةكاردةئيَنن ئةمان ئاميَر

لة  يبدةين كة كورد ينةوةيةدا ئةولَدةدةين، ئةوة ثيشانيَذتوب ئة . ئيَمة لةسظ ثيَويست دةكاتكة خويَندنةوةي ثرِوَطريَ ،نيية
ا لةو بارانةدا يتةن ة،يراويَزيةيشة ثوَطريَسظ لة رِانةبردوودا ئةمفوَرِمي ثرِ كات،رِةفتاردةو ئينطليزي زوَر رِووةوة وةك فارسي 

 :لة ويَنةي ،يَكب بوَ ثرسياروةآلفوَرِمي تيَنسي دياريكراو دةبيَتة  نةبيَت، كة

 باثري ضي دةكات؟  باثري نان دةخوات.  ( أ)

كاتي قسـةكردن بيَـت،    كة مةبةست بة ليَكدانةوةيةك،دوو خويَندنةوة ئةلَدةطريَت، (دا كراوة، أب بوَ ئةو ثرسيارةي لة )آلوة     
ئةطـةر مةبةسـت   تـر،   بة ليَكدانةوةيةكي دةدات، كة خويَندنةوةي نةريت لةدةست ،ريَتوةردةط، "is-v-ing"ئةوة خويَندنةوةي 

دةكـات. بـة ثيَضـةوانةي     ثرِوَطريَسـظ ون  يخويَندنـةوة كـة  دةوةسـتيَتةوة،  " V + s = eats"بيَـت، بةرانةـةر بـة     ئةميشـةيي 
كاردةئيَنيَت، ليَكدانــةوةكاني خــوَي كــات" بــة-زاراوةيــةكي وةك تيــوَري "ضوارضــيَوةي Jespersen خويَندنــةوةي يةكةمــةوة،

وةكةيةوة دةلكيَنيَت، لةب باسةدا كة لة دوو بةشي سةرةكي ثيَكـديَت،  وطردني ميَذسةبارةت بة واتاي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ بة طةشة
ــدةدةين وة ــةوةي   آلئةولَ ــةوة و ئ ــيارةكان بدةين ــي ثرس ــم ــ  وتراط ــة واقي  ــةَيَنني،  دال ــ بيس ــرنط ين ئةجنام ــتنةرِووي ط  ةخس
 عـةرةبي و ئينطليـزي   كـوردي و  كان و رِيزكردنـي سةرضـاوة بـةكارئاتووةكان و ثوختـةي تويَذينةوةكـة بـة زمـاني       بةدةستهاتووة

 كؤتايي ئةب ئةولَةية.

 بةشى يةكةب

   ثرِوَطريَسظ   1

 ثرِوَطريَسظ ئةسيتيَك  ميَذوويةكي كورتيثيَناسة و  1.  1
 ي  ونة، بةوبوَ من دةخةينة ثيَ  ضاو، ثرِوَطريَسظ وَضووني  يا سةبارةت بةو ب ثيَناسة داLjung (1980)بة شويَن       

-"دريَذكراوة :يَنرِوَطريَسظ يان ئةوةي ثيَي دةلَئةركي سةرةكي ث ةوة،  Jespersen (1924-1931)زمانةوان
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Expanded،" ــ  كاتــ  كة وةك "ضوارضيَوةي ،ئةو فوَرِمانةنtime-frame" داوي ترةوة وة ئةنديَك رِوي بيوةندئةوةي ثيَ و
 be + presentرِاستةوخوَ لة " "ئةب رِوَاانة"طريَسيي ثرِوَكة  ،ئامااة بوَ ئةوة دةكاتJespersen  ئةية،

participle"" ةوة نةئاتووة، بةلَكو لةbe + on + verbal noun"لة نة، و، بوَ منوةوةية"He is on writing" ةوة
مودي  :يَتلَدة ،و يشةوة ثيَشكةش كراونMosseت. ئةو بريانة لة  يةن زمانةواني تري وةك ئاتووة، كة ئةمان واتا دةطةيةنيَ
ا  يتةن "on + varbal noun" ي تبنيا " وbe +   present participleية.  ""be"ثرِوَطريَسيي ئينطليزي بةردةوامي

ثيَناسةيةك  وانيين من ثيَويستةتيَرِدةلَيَت " بة  ،Jespersen) (179-1931:178, دةكات. ثشتطريي تةواوكةر
وَ ـيتيَةكةين، بييةوة دةست"on-ing " يئةطةر ئيَمة لة بنيات ،ةكانداباركة طوجناوبيَت لة زوربةي زوَري  ،بةدةستةهيَنني

يةكة لةو ة، لة كورديدا، بة شيَوةيةكي سيمانتيكي دةردةبرِدريَت و رِيَط". ئةوةhe is (was) on hunting"ونة، ـومـن
، بيَت بارودوَخةكة كاتي دوو خويَندنةوة ئةلَدةطريَت، بوَية، لة "ئةو رِاودةكات"، ئةطةر ييانةي بيَزيادةي زمانةيَطرِ

 ة" بيَت،ئةطةر مةبةست "ئازاد رِاوكةر ببةآل داية"، لة )كردةي( رِاوئةو " مةبةست خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ وةردةطريَت و 
... تردا دةوري شتيَكي يَك بيَت لة ضوارضيَوة بة وَر يوةك ئةوة وا دةبينريَت "رِاوكردن"ة اتوكة خويَندنةوةي نةريت وةردةطريَت.

-. سةبارةت بة ناتردا ربيَت لةطةلَ ئةنديَك ئةقيقةتيوماوةيةكي دووا دةبينريَت وةك ئةوةي  ي رِيَذةيي،كبة شيَوةية

، ئةوة "period of timeــ ةيكات ني وريوةدباوةرِي واية، كة ئةوة "ماو incompletion  ،Jespersenتةواوبووني 
دةكريَتةوة، لة  يةكي ترةوة، فوَرِمي   يَطري بة ئوَي خودي كارةكةوة  ةخ  لةسةرب كردةوة يان بارودوَخي آل، بةوونةناتةواوب

 . دةكات خودي كردةوة و بارودوَخةكةقسة لةسةر  كوناكات بةلَك شتيَبة ادة قسة سةبارةت س

      Jespersen بـوَ طـوَرِين    ـار ئامـااة  ذكراوةكان "زوَركة تيَنسـة دريَـ   ،دةكات وا ئةست transitory   ،وةك ئـةوةي   دةكـةن
 "،ريَذكراوةكانةوة دةردةبرِدريَند-ائوَي فوَرِمي سادة يان ن  يَطريةكان بة بارودوَخة ،"—لةطةلَ بارودوَخي  يَطري" بنثيَضةوانة

(Jespersen, 1924:279)  لة (Ljung, 1980: 7) ،زمانةوانبة  ي ةوة Krusinga,1922:94) )    لـةLjung, 

بة شيَوةيةكي سةرةكي كاردةكـات تـا    ، كةماتيكيةسيست رِيَكخراويي دةطوتريَت "تاكة بنياترِوَطريَسظ ثبة  ةوة،( (7 :1980
 ،وةك ئـةوةي  ةينريَتبدوَخةكة وا وبارو كة كردةوة يان يَت"، و "ثرِوَطريَسظ بوَ دةربرِيين ئةوة بةكاردةئيَنريَت،ئةسيتيَكت دةربنِ

ئةركي سةرةكي و  ةوة  (Ljung,1980:7)لة (Poutsma,1926:318) ي"،  بة بةردةوامةواتة ، بيَت طةشةكردندالة كة 
 ،بـةو شـيَوةية   بوونةوةيـة، بارةويـان دو  تىوريـة بـرِيين دو بـوَ دةر مي دريَـذكراوة(  فـوَرِ ثيَي دةطوتريَت كة ةيي ثرِوَطريَسظ )خبنا

 ،لـة  يـةكي تـرةوة     دةردةبرِيَـت،  separateبـةردةوامي رِةفتـاري  ثـةرِ    و  داوة كورختايةنةكانـدا دووبارةبوونـةوة  ولةطةلَ رِو
 ي  بـة . بـةكارئيَناني دووةمـة"  بيَـت و ئـةوة   بـةردةواب   يئـةوة وةك  ،ةدةربـرِيين كردةوةيةكـ  "مةبةست لة ثرِوَطريَسظ  :دةلَيَت

(Poutsma) وسـةر و قسـةكةرةكانةوة ئةسـ    و" ئـي  بـةكارئيَنانيَكي وةكيـةكي لـة  يـةن ن      ، كةيةوةثوختةي قسةكان ئة 
ــة ــة ,راوة"كثيَن ــت، ةوةCurme (1931:373)  ي ب ــظ دةردةبرِدريَ ــيتيَك   ، ثرِوَطريَس ــا "ئةس ــةردةواب ت ــت ب ، و "دةربنِيَ
لةوةدا لة فوَرِمي سادة  ياوازة، كة ئيَـزي  ت" و "دةكريَ بة ئةستكردن توَمةتةارثرِوَطريَسظ زوَر ار "كة  :جاري  دةلَيَتكيَدئةن
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دةكريَت لة ضوارضـيَوةيةكي كـاتي، واتـة     ئوَي ئةسيتيَكتةوة باس ، ئةموو لةسةر ئةو رِايةن كة ئةو بارودوَخةي بةي ئةية"موَدالَ
 ناوةرِاست لة ئـةمووان زةقـ ة.    بآلبطريَت، بة كة دةبيَت سةرةتا، ناوةرِاست و كوَتايي لةخوَ ،سنورداردا باسي بارودوَخيَك دةكات

1931:373) ,Curme( اتكـ دة زاربيَـ  ئازاد من( "أ، )نيَوان ئةو دوو رِستةيةدا  ياوازي لة.bothers me Azad  " ( )ب
دةكـات، ضـونكة   باس لـة ئةقيقـةت   كةب كة ية، ية، لةوةدا"  me botheringAzad is.   .ازاد خةريكة من بيَزاردةكاتئ"

و بوَ  دةبينريَت، يي و نارِازيطلة باري سةرجنيكاتيَكدا )ب( وةك  لة بةكارئاتووة، (1)"ئةقيقةت" وو وةكبرانةفوَرِمي تيَنسي رِ
يَـت وةك  نِدةدات وةك ئـةموويي" و ئـةروةئا دةشـيَت "برييَـك دةرب     ، فوَرِمي سادة "ئاسايي كردةوةيةك ثيشانكاتيَكي دياريكراو

وا   Curme .(و  ثـةرِة  مان سةرضاوةك نةريت، عورف و تايةةمتةندي" )ئةك وة"كردةوةية ئةقيقةتي/رِاس  طش " )...(
 نة:و، بوَ منونيية طريَسظ داؤثرِ-ونةكاني ثرِوَطريَسظ و بةرانةةرةكةي ناوي منتلة نيَوان بنياكة  ياوازي  ،دةكاتةوةبري 

 .وَ دةايم)أ( من لة شيكاط

 بوَ ئةميشة"و وَ طبيَت بوَ شيكا طواستنةوةي شويَين ايان"ئةطةر مةبةست  وَ دةايم.طا)ب( من ئيَستا لة شيك

ئةوةي دةطوتريَت  ، ديارة،(Curme,1931:375)" ردةبرِيَتةلة كاتي ئيَستادا د نةري  ةفتاريرِ ( نةك )ب(،)أ ستةيرِ      
ئيميتيَرفيَكت يان سظ "ثرِوَطريَ ،ةوة (Zandvoort, 1962:37) ي ( نا. بةثبوَ ) آلببة ،سةبارةت بة رِستةي )ب( رِاستة

و  بيَت )طةشةكردندا( ظةك دةكات وةك ئةوةي لة ثرِوَطريَسيي ئةية" و "ئامااة بوَ كردةوة يان ضا كيئةسيتيَكتيَكة ماوة
  :لة نيَوان ي يةوة  ياواز و بة يَطرية"-ة" و فوَرِمي سادةي "ستاتيكيسروس  ثرِوَطريَسظ "دايناميكي

 I live at Amestrdam÷  .لة ئةمس داب دةايم)ث( 

   .I am staying with my uncleةب دانيشتووب ئيَستا من لةطةلَ ئاموَزاك )ت(

تر بة  ت بيَكوَتايي بيَت" و "ئةوةكةيدةكريَ كة ضاوةرِوان ،يةكنيَوان "ضا كي" وةك ئةوةي لة، لةوةدا كورت دةبيَتةوة      
 (Zandvroot, 1962:38) ردارة"ور و ئةوةي دووةب سنووبيَسنوري يةكةب ودوماوة ،واتة ،"وةوريةكي سنوردارةوماوةد

ري دةردةبرِن، وا وكة لة خودي خوَياندا بةردةوامي يان ماوةدو ،كارة دياريكراوةكاندا باريكة "لة  ،ةوسةرجني لةوة دا
 (دا ئةية:ض( و )جك لة )و ثرِوَطريَسيةكاندا، وة واتادا لة نيَوان فوَرِمة سادة لة ةكي كةب ئةبيَتي ياوازي تدةردةكةويَ

 بووكةكة  لي ئاوريشمي سيتي لةبةركرد. )ج( 

    .The bride was wearing a dress of white silkلةبةردةكرد. سيتي كة  لي ئاوريشميبووكة)ض( 

                                                           
دةكرَيت بة دَلنيايييةوة جةخت لةسةر ئةوة بكرَيتةوة، كة فَوِرمي تَينسي ِرانةبردوو هةميشة لة دَوكيومَينتةكاني بواري ياسادا   (1)

انرَيت بة هَويةوة جةخت لةسةر هةقيقةت بكرَيتةوة، بَوية ئةو فَوِرمة وةك سيفةت و نةرييت قسةكةريش مامةَلة ضونكة دةتو ،بةكاردةهَينرَيت
ت وةسفي دةكرَيت، بة ثَيضةوةانةوة فَوِرمي تَينسَيكي دياريكراو هةر كات لة ثِرَوطرَيسظدا بوو، وةسفي بارودَوخي كاتي دةكات، بَوية ناتوانَي

ونة: "جطةرة دةكَيشَيت" دةبَيتة "جطةرةكَيش" ضونكة وةسفي وتة نةرييت بكةري ِرستةكة، بَو منبكات، بَوية نابَيهةقيقةتَيكي هةميشةيي 
 isدرَيذ ببَيتة بةشَيك لة ِرةفتاري بكةر، بةآلم، "وا جطةرة دةكَيشَيت ــ و روهةقيقةتي "جطةرةكَيشان" دةكات، كة دةشَيت ماوةيةكي دو

smoking" ي هةقيقةتَيكي زَور كورت خايةن دةكات.  ش"، ضونكة وةسفجطةرةكَي" نابَيتة 
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  :(ي خ( و )حباوةرِي واية كة رِستةكاني وةك )
              .I  feel tird  .ئةست بة ئيالكي دةكةب)ح( 

 tired ingI am feel.         .ئةست دةكةب ئيالكم وا)خ( 

 كـة ( 1962:39) كـات ي ئـةوة دة نيازشـ تر وةسـفني" و ثيَ دكـة "زيـا   ،ةداولـة  ،ثرِوَطريَسـييةكانيان -يَ نا ياوازن لة ئاورِ      
لـة دةقـي وةسـفي و    ان نبة شيَوةيةكي تايةةت طوجنـاو بيَـت بـوَ بـةكارئيَ     دةكاتليَ يي دايناميكي ثرِوَطريَسظ واي"تايةةمتةند

سـابي واتاكانيـان لةطـةلَ    يشـيَوةيةكي ئاسـايي لـة سـةر ح     كة كـاريَكي ديـاريكراو بـة    ،لةوة ئاطادارة Zandvoortسوَزيدا"  
ي دةربـنِن. بـوَ   ةك ئـةوةي "بـريي  يَطريي/سـتةيتيظ"   دةكريَت و ضاوةرِوان كارانة وايان ليَ نادةن، ئةووثرِوَطريَسيدا ثيَكةوة رِو

كـة ئةنـديَك كـار "لـة      ،تواي دةبينيَـ و  "،تيَطةيشـ  "، "زانـني "، "بووناتيَـد "، "نبوو سةر بة ..."، "ةرِكردنباو" ونة:ومن
  لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا رِوونادةن. سةنتةري واتاكانياندا"

 داةكةداووي كاتي رِوياري تايةةمتةندبو لة تةتوانريَكة د ،ةكاني ثرِوَطريَسظ ئةوةيةيندييةكيَك لة تايةةمتة      
 تةوة فوَرِمي ثرِوَطريَسظ "ئةسيتيَك  كاتي دةردةبرِيَت"، كة لة ئينطليزيدا دةشيَ(Joos,1964:107) ي  بةليَكةدريَتةوة، 

ثرِوَطريَسظ، شيَوةيةكي كروَكي  بة تدةتوانيَناكات و " داوةكة دياريروش  رِووكة س ،"ئةسيتيَك  نيشانةنةكراو،" تبطوتريَ
يَك  كة واتاي ئةسيت ،وةك ئةوةيرِوَطريَسظ ئةروةئا وا دةبينريَت و... بيَت، سةبارةت بة ث ثضرِ ثضرِ  نيا بستةيتيظ، بةردةوا

ةكانيان يكة ئاسايي واتاي فةرئةنطي ،زوَر كار ئةن ةوة  Joosبة ي (، 1964:113" )وري بيَتوكاتي "سنورداناني ماوةد
 "-status verbs"كاري بارودوَخيكة وةك  ،دةكةن يان ثوَل دروستئةو كارانة طروث ،  كاتي"نةطوجناوة لةطةلَ ئةسيتيَك 

ئامااة دةكةن بوَ  ي( ئةو كارانةونة، )أوطروثدا دابةش دةبن، بوَ من بةسةر دوو انة. و ئةو (1964:116)دةكريَت ئامااةيان بوَ
ليَةوون، ليَكضوون و )ب( رِق تيَطةيش ، بينني، :نةومنو " بارودوَخي فيزيكي، بريي/زيهين، يان ئةلَويَس  سوَز و عاتيفي، بوَ

 (.    119- .1964:118)ية، ...  لةخوَطرتن وليَضوون،  :ونةومن بوَ ،وةندي دةردةبرِنيَو كارانةي ثئة
ة لة يبريتي و -expandedيةدريَذكردنةوة-ةوة ئةركي سةرةكي ثرِوَطريَسظ (Allen,1966:21) ي زمانةوان  بة      

كة بريي  ،ةيدا ناكوَك نيJespersenئةو برية لةطةلَ بريةكاني  "Overlappingــ  ةكيريدةربرِيين "ضوونةسة
 كية، بةلَكو ئاميَريَيونةسةريةكيةكي كاتي نيوا ضتةني Allenي كةسةريةكة"ضوونةكاتي" دةخاتةرِوو، -"ضوارضيَوةي

تا بة شيَوةيةكي  دةطريَت،داو لةبةرضاو ويةك رِو ايكة تةن ،ئوَيةوة قسةكةريَك دةتوانيَت ئةوة ثيشان بدات كة بة ،ةيرِيَزماني
 بكات:  تر وةك خالَيَك لة كاتدا داويَكيوبوَ رِو ديار ئامااة

 .سيودةنوو ماري نامةي  دةكردتةلةفزيوَني  سةيري ي رِابردوو وَن شةو)د( 
وةندي يَث ناوبةند كئةنديَكة ليَرةدا  ،ي ئةوةية ثيَشنياز، بثرِوَطريَسظ-ونةي تري ناومن وةك دةبيين ئةوانة  ياوازن لة     

 ةو بةشوةندي لة نيَوان ئةو دويَث ناوبةند ك" يان ئةنديَدةبرِن كة دةري ،ةكاندا ئةيةيكاري بةشة predications لة نيَوان
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ر ئةمان سة ضونكة ئةردووكيان دةضنة ،داوة ئاوكاتنوواتايةكي تر ئةو دوو رِو ا ئةية، بةكاتد ة و  ئةنديَك ضركةساتييكاري
 ئامااةكردني كاتي.

 كيلة بواري ئامادةبوون و نةبووني ئوَكاريَ ايتةن ياوازي لة نيَوان فوَرِمي سادة و ثرِوَطريَسيدا ناتوانريَت لة رِاستيدا       
تايةةت لة  لةو ئوَكارانة بة كدةدريَت، يةكيَ ئوَي ضةندان ئوَكارةوة برِياري لةسةر تر بةدليَكةدريَتةوة، بةلَكو زيا تاكةوة

رودوَخ يان  وَري كارةكة(، ئةكشنسارتي كارةكةية )واتة  وَري با ،نةوبوَ منو ،كورديدا ئةوة سروش  سيمانتيكي كارةكةية  
 بة سةرثيَش   "كارةكان"ربةي زوَري بوَية زؤ، ةيني بةس دياريكردني كارةكان بوَ ثرِوَطريَسظكة  ليَرةدا دةبيَت ئةوةش بزانني،

 سةركةوتوو نةبوون، ،رِوونادةن داكة لةطةلَي ،ا رِوودةدةن و ئةوانةشد، ئةوانةي لةطةلَ ثرِوَطريَسيدابةشكراوندوو طروثدا 
بة ثيَي  وَري دةق و  تر لة بارودوَخيَكةوة بوَ يةكيَكي تثريديكةيتيَك دةشيَواتاي ئةر  ئوَكاري ئةوةش دةطةرِيَتةوة بوَ ئةوةي، كة

.  يابكةينةوةكارةكانةوة  لة بواري ثوَلي   سادة و ثرِوَطريَسظثيَرفيَك ة بتواننيواتة ئاستةمرِدريَت، كةنيةتي قسةكةر بطوَ
 .ثوَلي واتاكانة دةكريَت،و رِةثيَ داكوردي لة ئةوةي لةو بوارانةدا

ــةرب        ــيَوةيةكي زوَر ب ــة ش ــوَرِمي    وآلب ــوَي ف ــة ئ ــرفيَكتيظ ب ــاي ئيميتيَ ــريَةوة دادةثوَ"ثرِوَطريَســظ"وات ــةتش ــة  ، ئ ــة زمان وة ل
كي تيَنسـي  فـوَرميَ تي ئـةر  ةئيَميتيَرفيَكتيييـ ة كـ كاتيَـك،  رِةودةكريَـت،  يَبـاش ث  بة تايةةت لة كورديدا، و ،ةكانيئةوروثيئيندؤ
-رِوَطريَسـظ و نـا   ثرِانـةبردوودا ئـةردوو ئةسـيتيَك    ب لة فـوَرِمي تيَنسـي   آلدريَت، بةبة ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ دةردةبرِ رِابردوو
مي ةتسيسـ  لة نيَوان تايةةمتةنديـةتيي  وةندييَرِيَطةي  ناوبةند ث ئةوةش لة ن،ةبةردةواب رِوودةد اوازدايسظ لة دةقي  ثرِوَطريَ

شـيَوةيةكي   و بـة  ربـةي زوَري دةقـةكان  لـة زؤ  دةكريَت. بـة تايةـةت    يَةة يَ و كورديدا يئينطليزئةردوو زماني لة  ئةسيتيَكتيةوة
ئوَكـاري   ،وَطريَسظ بةكاردةئيَنريَتثرِ تر تر لة زمانةكانيدزيا كانةيئاريؤندي و زمانة ئيندونة، لة زماني ئيوبوَ من ،وبةربآل
كـة   ،ئةوةية ،ةكانيئةوروثيؤتري وةك ئيندي بةراورد بة زمانةكان بة دائينطليزيزماني ئيَناني ثرِوَطريَسظ لة ي بةكاري ياواز

ا ثرِوَطريَسـظ  يئينطليزيـدا تـةن  ب لـة  آلبـة ، كـراوة  نيشـانة   Obligatorily بة شيَوةيةكي زوَرةمليَ ظيَكتيلة دووةمدا ئيميتيَرف
ةكي يـ ، بـة تايةةمتةندي ، و ئـةوة كـوردي  دةطريَتـةوة   تر ئاسـايي نيشـانة نـةكراون    يةكانيي ئيميتيَرفيَكتيكراوة، باق نيشانة

 دةكاتةوة.   يا وانة ليَكو ياوازةوة، كة لة كورديدا زيادةي زماني و دةق ئةو د
     Langacker  دةكات و "ثرِوَطريَسظ فوَرِمي كارة دياريكراوةكان دياريprogressive ي خوارةوة دياري  يةية"، بةو رِيَط 

 :دةكات

ثرِوَطريَسظ لة مةوداي ماوةي بةردةواميدا باسي بارودوَخةكان دةكات، لة تيَطةيشتين كاتدا، ئةركي ثشكنني و دوَزينةوةي     
ي كاتي بة يوةندنةية لةطةلَ بةرانةةرةكةي و ثيَة ئالَوَزةكان دةدات، ثرِوَسةيةكي ثيَضةوابنيات سةرةجناب بوَ بةدةستهيَناني

ئوَي ئةوةوة بيَت.  دةكريَت وةك ئةوةي تيَطةيشتين ماوةي كات بة ئوَي "ثرِوَفايلي كاتي"يةوةية، ديارة، ثرِوَطريَسظ وا دياري
داوي دايناميكي دةردةبرِن، كة دةتوانن وونة، رِوودةكةن، بوَ من كردن كاربةشةكاني تري قسة اواز لةيكارةكان بة شيَوةيةكي  

ي نةخشةي يدةكةن. تايةةمتةند مي تيَنسةوة "كات" دياريةئوَي سيست بدةنةوة، رِاستةوخوَ بة سروش  كاتي كارةكان ليَك
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دةطريَت، وةك لةوةي، كة  وةيةكةم  بةخوَ طرنطي واتاي ئةوةي، كة "ناوةروَكي برييري بابةتي دةرِوات، بة ؤكارةكان بة ثيَي تي
ي سيمانتيكي بوَ ئةموو يتةي، تايةةمتةندي(Langacker, 2002:81)ضوَن ئةو ناوةروَكة ليَكدةدريَتةوة و بةدةستديَن"، 

 دةكات، كة سةربةخوَ ثشت بة كردةي درككردن دةبةستيَت. ئةنداماني ثوَلي وشةكان دياري
 
 نةوانةكانثرِوَطريَسظ لة  ي زما2.  1

1  .2  .1 Comrie  
 لةبةرضـاودةطرييَن، بـةو  ـوَرة    يظيَكي تايةـةتي ئيميتيَـرفيَكت  بـار ي ثرِوَطريَسظ و نةريت بة شـيَوةيةكي بـاو وةك   يكاتةطوَر      

1976:26-40) (Comrie, ي  وةك وةضة بةشي ئةسـيتيَك  ئيميتيَـرفيَكتيظ، بـة    ،دةكات دوو ثرِوَطريَسظ و نةريت ثوَلئةر 
ني تريشةوة زاراوةكاني ئيميتيَرفيَكت، ثرِوَطريَسـظ و نـةريت وا تةماشـادةكريَن وةك ئـةوةي ئاوبةشـه لـة ئـةمان "بـاري         كةسا

ي  ةختكردنـةوة  يية لة  ياوازي لة  وَر و ثلـةي  يـاواز  يةدا بريتينيَوان ئةو سيَ كاتةطوَري  ياوازي  لة ،سةرجني ئةسيتيَكت"
 ان كوَتايي بارودوَخي دياريكراو.  لةسةر خالَيَك، سةرةتا، ناوةرِاست، ي

1  .2  .1Dahil  
 :Dahil, 1985)دةطةرِيَنيَتةوة  ياوازي لة نيَوان  ثرِوَطريَسظ و ئةسيتيَك  ئيميتيَرفيَكتيظ بوَ ئةو فيضةرانةي  ي خوارةوة      

92f): 
I. َلة نيَوان ئامااةكردني كاتي نا ي بة  ياوازييوةنديَتوندي ث فيَكتيظ" بةربة ثيَضةوانةي "ثرِوَطريَسظ"ةوة "ئيميتي-

تر، ئةوة  بة واتايةكي ---تا رِادةيةك سةربةخوَية لة ئامااةكردني كاتي  ظب ثرِوَطريَسآلرِابردووةوة ئةية، بة
 بةكاردةئيَنريَت بوَ ئةردوو رِابردوو و رِانةبردوو و دائاتوو )...(.   

II. واتة كةم  واتاي نةري  ، ندنةوةي نةريت لةخوَ ناطريَتخوَيَ نةبيَت،بة دةطمةن  و رثرِوَطريَسظ تارِادةيةكي زؤ( )...(
 لةخوَدةطريَت(.

III.  يةكان بةكاردةئيَنريَتيوَ دايناميكا بئاسايي تةني ثرِوَطريَسظ بة شيَوةيةكي  . 

1  .2  .2: Smith  

انةي ورتوو و سةركةوتوباري سةرجنيَكي يةكط (Smith,1983:482)سةبارةت بة ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيي ئينطليزي       
واتة،  (1983:482)دةخريَن"،  طويَتشييةكان ث"باري سةرجني ثيَش ي، كة ليَيةوة خالَي كوَتاي :باشي ئةية، كة دةلَيَت

 يية" ... بةواتاي ئةوةكوَتا سةرةتا و نة كة نة ،وداويَك دةكاتةوةوثرِوَطريَسظ  ةخت لةسةر ضركةسات يان ماوةي رِ
كلؤزي دةكات بوَ كاتيَك كة خالَي كوَتايي نيية"، رِستةي ثرِوَطريَسظ لة دةقي  ستودر سظ ئامااةي زمانيطريَئةسيتيَك  ثرِوَ
ب ئةطةر دةقةكة بيةويَت، دةتوانريَت وا ةي ماوةدريَذي وةردةطريَت، بةآل"دا ليَكدانةو -whenكاتي "كةي )دةستةوااةي(

يَنجانيَكة لةسةر ئةو هاتةوة:  ةختكردنةوةيةك، كة سةرةجنامي ئةلَوةك ئةوةي  ةخت لةسةر خالَي كوَتايي بك ،وةربطرييَت
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بري ئةوةي لة ئامااةكردني  ئوَي ثرِوَطريَسيةوة  ةخ  لةسةر دةكريَتةوة لة دواي ئةو كاتةي بة ا لةيشتةي رِوودةدات تةن
 بةوةي، كة دةشيَت ثرِوَطريَسظ لة . سةبارةت(Smith,1983:478)زمانيدا بة ئوَي ثرِوَطريَسيةوة بوَ خالَي كوَتايي بيَت"، 

واتة  when-clauseئةنديَك باردا ئامااة بوَ خالَي كوَتايي بكاتةوة، كاتيَك كة كلَوَزي سةرةكي لةطةلَ رِستةي "
 رِودةدات.  كلوَز"-"كة/كاتيَك

 .      تليَكةو كة خةوي كاتيَكباثري سةيري تةلةفزيوَني دةكرد، ــ 
 ليَيدا.  ثشو زةنطي كاتيَك  دةكيَشا وةكةيوباثري ويَنةي خان ــ

داودا ئةية، ضونكة "بريي  ةوئةري وستةي رِوا لة رِيئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ تةن"ةوة، (Smith,1983:480) ي  بة     
 نةداني ثرِوَطريَسظو،  و ئوَكاري رِو"ةاتةوة، كة نة سةرةتا و نة كوَتايثرِوَطريَسظ ئةوةية، كة  ةخت لةسةر كاتيَك دةك

ونة، وداوةكاندا بةدي دةكريَت لةويَدا بووني نيية، بوَ منولةطةلَ كارة  يَطريةكان دةطةرِيَنيَتةوة بوَ ئةوةي، كة ئةو كاتةي لة رِو
بةرزة" دةثرسني، دةبيَت لةو بارانةدا قسةكةر  ةخت لةسةر كاب كات بكاتةوة، كة لة بنةرِةتدا  آللة رِستةيةكي وةك "باثري با

تر بريدةكاتةوة، لةوةدا، كة  ةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة، كة   يية، لةبةر ئةوة ثيَضةوانةي زمانةوانةكانيي ن(و ودبوون )
كان وةبري  يَطرية تر لةطةلَ  ئةسيتيَك   ثرِوَطريَسيدا، رِووداوةكان لة ثرِوَطريَسيي رِستةي ستةيتيظ وةك ئةر رِستةيةكي

بري  بارةي بارودوَخة ستةيتييةكانةوة دةكات )لة سيي رِستةي ستةيتييي "قسة لةواي دةبينيَت، كة ثرِوَطريَو دةكريَن،  دياري
داواي ئةوة   Smithواتايةكي تر ستاندارد دةكةن" بة-ارِيَطةي ن ب ... ئةوان ئةوة بةآلبة ،قسةكردن لةسةر دايناميك(

ة دوَخي باسكراو ناطوَرِيَت، ليَرةوسيتيَك  بارودةكات، كة طوَرِان لة ئةسيتيَك  سادةوة بوَ ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ رِةفتاري ئة
 ةو دوو رِستانةي خوارةوةدا دةبيَت بيَزياد و كةب ئامااة بوَ ئةمان بارودوَخ بكةن. لكة  ،دةبيين

  was liking     دةكرد.لة ياري  حةزي)ب(  باثري        liked            كرد.لة ياري  حةزيباثري   ( أ)

      Smith بةرضاوطرتنيَكي يةكطرتوويي باري سةرجني ئةسيتيَك  سادة، بوَ ئةردوو رِستة  ةوة دةكات، كة لةي ئثيَشنياز
ئةوة  ،ي باري سةرجني ئةسيتيَك  سادة يَطريي يي ئةوة دةكات، كة "ئاوبةشيزوداوةكان طوجناوة. بوَية ثيَشنياوستةيتيظ و رِ

ثيَي  بة شيَوةيةكي  ياواز بة "ئةو باري سةرجنة  , (Smith,1983:492) "باري سةرجني بارودوَخيَكة وةك ئةموويي
بارودوَخ ديَتة زانني" بة واتايةكي تر  ةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة فوَرمي سادةي كار لة ئينطليزيدا وةك فوَرِمي ثرِوَطريَسظ 

 (.482سةرضاوة، )ئةمان  ئوَي دةقيشةوة ناطوَرِدريَت" واتايةكي  يَطريي ئةية كة "ثشت بة دةق نابةستيَت و بة

-بـوَ  -ةي تيوَري "يـةك خئةو كةليَنة ثرِدةكاتةوة، كة لة نيَوان ليَكدانةوةكاني ئةسيتيَكت لة سةر بنا Smithةكةي يتيوَري      
لـة نيَـوان فـوَرِب و واتـادا      زوَر بةرانةـةري" -بـوَ -ةوانةش كة لةسةر بنةماي "يةكو ئ "فوَرِب و واتا"بةرانةةري" لة نيَوان -يةك
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ادةنيَـت، و  تريشةوة، واتايةكي نةطوَرِ بوَ ئةريةك لة فوَرِمي ثرِوَطريَسظ لة زمانيَكي ديـاريكراودا د  ان داناوة. لة  يةكيةيخبنا
نيَوان واتا و  كارليَككردن لة (Smith,1983:206)  يَتةوة"تويَذي ئــةر فــوَرِميَكي ئةسيتيَك  دةزيلة ليَكدانةوةي  ــيــاوا

ونـة ئةسـيتيَك  ثيَـرفيَكتيظ(  تـا رِادةيـةك لةطـةلَ       ودةكات.  "ليَكدانةوةي ئةسيتيَك  سادة )بـوَ من  ةشيئاوب ي وَري بارودوَخ
ــت.  وَريَــك لــة ةكان خــالَي كوَتــايي ي.. طوَرِانــةكان ســةرةجنامي ئــةو ئةقيقةتــةن، كــة ضــا كي بــارودوَخي ئاوبةشــدا دةطوَرِيَ

يَكهيَنـةري  واتاي ئةوةي دوو ث بة(Smith,1983:482) ان ئةيانة"داوةكوتري رِو  وَرةكانيكاتيَكدا  ان نيية، لةيسروشتي
بـارودوَخ و   داو،وونـة، رِو وودوَخ دةكات، بـوَ من ةكاتةوة: ئةسيتيَك  بارودوَخ، كة ئاوبةشي لة  وَري باررِستةي ئةسيتيَك   يا د

فيَكتيظ و ئيتميتيَـرفيَكتيظ و لـةوةي ثيَـي    ونـة، لـة ثيَـر   وباري سةرجني ئةسيتيَكت، كة  وَري باري سةرنج و رِا دةطريَتةوة، بوَ من
نيَـواني بـاري   وة، وةك سةرةجنامي كارليَككردن لة تةيَيَرفيَكتيظ و ئيميتيَرفيَكتيظ دةتويَذدةطوتريَت واتاي دووةمي ئةسيتيَك  ث

ضاوبطرييَت ت وا لةبةري ئةسيتيَكتةكان، دةبيَسةرجني ئةسيتيَكت و بارودوَخي ئةسيتيَكت. ئةوةي ثيَي دةطوتريَت واتاي دووةمي فوَرِم
تـر، كـة    ةكانييـ نيشانةكاني ئةسيتيَكت و واتـاي كاتةطوَري  لة نيَوان واتاي  يَطريي وةك ئةوةي لة سةرةجنامي كارليَككردن بيَت

ونـة، تَيـن ، و ئةكشنسـارت، يـان كـارليَككردن لـة نَيـوان واتـاي فـوَِرمي كارةكـة وةك           وان بةكارةكةوة ئةيـة. بـوَ من  يوةندييَث
ونة، ئاوةلَكاري كاتي، بكـةري كـوَ و ئـةروةئا...    وتر، كة لة رِستةدا ثيَكةوة ديَن، بوَ من ةكانييو واتاي رِةطةزة زمانيئةموويي 

 كيـَيـتـيَكــيتــةســة ئــي ئةوة بكريَت، كثيَشنياز" :دةلَيَتة و، ـيـيـاو نــجـونـو ط ـة رِاستــةمــثيَي ئةواية ئ Lyonsةنانةت ـت
 (Lyons,1977:713)تر لة واتايةكي ئةبيَت"دت زيادياريكراو ناتوانيَ

  و ثرِوَطريَسظ نةريتثيَكةوة ئاتين  :3.  1

وَي ــخ يو وشةي تايةةتي ئةسيتيَكت، كة دةبيَت ئاورِي ليَةدريَتةوة، بريتيية لة نةريت، ئةر زمانةــ  ي تيَن ي كاتةطوَرنيدواي     
 ديـويـة ســ، ل used toزيدا وشةيـيـلـطـنـيـة ئــونة، لــومــوَ نــ، بةريتــي نـــنــرِيـــوَ دةربـــب ةيةــئ

+infinitive  brukarبـة   ةك، كـة سـةر  ي" و لة كوردي "داب و نةريت" بةكاردةئيَنريَت، تاكة كاتةطوَرية، لة عةرةبي "عاد
مـان ئةيـة، كـة بـة شـيَوةيةكي      ةوة "نـةريت"ة. زوَر كـةب ز   Dahil-Bybe (1981)رِيَزماني نيية ئةوة بـة ي  -زوَرينةي  وَري

 ئةسيتيَكتيان ئةبيَت.  -ي نةريتيونةيي كاتةطوَرومن
كة ئاوبةشة بوَ ئةموو زمانةكان  و ئةموو نةريتـةكان )...( ئةوةيـة،    ،يةوة ئةو فيضةرةي(Comrie,1976:27f) ي  بة      

ي، كة و رِاستييةو شيَوةية دريَذبوونةوة لةت، بةيَدووري لة كاتدا لةخوَدةطرةماو يكة باسي بارودوَخيَك دةكات، كة تايةةمتةندي
ونةسـةريةكي ضركةسـاتةكة نـةبيَت، بـةلَكو     وي ضيبارودوَخةكة ئامااةي بوَدةكات وا لةبةرضاو دةطرييَت وةك ئةوةي تايةةمتةند

  ي ئةموو ماوةكةية" يكةب، وةك فيضةري تايةةمتةند و بيَزياد

(Dahil,1985:97)  شيَوةية ليَكدةداتةوة:  ي نةريت بةويتايةةمتةند 
ربةي كات" زؤ usuallyشويَنةي نةريت بةكاردةئيَنريَت ئةوانةن، كة ئاوةلَكاري " "ئةوة دةردةكةويَت، كة حالَةتةكان لةو      

ن ودةتوانريَت بةكاربهيَنريت )...( ئةوانة ئاوبةشي ضوَنيةتي دةكةن بة دريَذايي دةستةيةك لة ئةلومةرج، كة بة شيَوةيةكي رِو



 جملة جامعة كرميان                     Journal of Garmian University                      طؤظاري زانكؤي طةرميان

99 |                             acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

    

ةدا لة )...( بةكارئيَناني نةريت  ةخت لةوة دةكاتةوة، كة ئةوةي دةردةبرِدريَت لة رِستةكئوَي دةقةوة دةدريَن  و ئاشكرا يان بة
 . )ئةلومةرج(انةدا رِوودةدةنربةي زوَري ئةو زؤ

بـة   تي"يميتيَرفيَكتيييـة ئـةردووك "ئ  يـةتيي بـريي "ثيَرفيَكتييي "يـةوة، تايةةمتةند   يةتييبة ثيَضةوانةي تايةةمتةند      
زروفدا، سةبارةت بـة دةربـرِيين واتـاي نـةري  لـة ئـةموو زمانةكانـدا طوجنـاون.          و تي" لة زوَر بارتايةةت و "ثرِوَطريَسييية

 بةثيَشةوة سةبارةت بة برِياردان لة سةر ئةوةي ئايا دةربرِينيَكي دياريكراو وا لةبةرضاوبطرييَت وةك ئةوةي  ليَرةدا طرفتيَك ديَتة
واتاي ئةوةي ئايـا لـة زمـاني     بةبيَت لة دةقيَكي طوجناودا يان نا،  ةكي زوَرةمليَي موَرفوَسينتاكتيكي رِيَزمانييتةواوي كاتةطوَري

ة، لة ئةنديَك باردا ئةوة  يَطـةي لةسـةر   ينةي كاريووةك فوَرِميَكي سةربةخوَ منو دياركراودا نةريت بةرِيَزمانيكراوة يان نا، يان
يَـك  بوَيـة زوَر ـار ئـةو بـرية لـة بنيات      ،؟يَزمانيكراوة يـان ضـي  ةكي  وازي بـةرِ يـ بارةت بةوةي ئايـا ئـةوة كاتةطوَري  وةستانة سة
ي ييَنجيت، ئـةوة رِاسـتة لةطـةلَ ئـةردوو كاتـةطوَر     هةوة ئـةلَ يـ بتواني واتاكةي لة ثيَكهيَنةر و رِةطةزةكاني ئاستةمةثيَكديَت، كة 

بـةو شـيَوةية بـاس لـة دروسـتةووني نـةريت لـة زمانةكانـدا دةكـات، لـة زمـاني             (Dahil,1985:96) .نةريت و ثرِوَطريَسـيدا 
 used + to" لة زماني ئينطليزيدا  "brukar + infinitive"ديدا ـــويـــة ســـ" لpflegen + infinitive"اني  ـمـئةلَ

infinitive" دةطريَسظ لـة رِابـردوودا "  ي ثرِوَبنيات يااوة، لة كورديدا تةنتر طوجندفةرئةنطي زيا لة ئةلَةمانيدا زاراوةي-  +
، لةطـةلَ بـةكارئيَناني ئةنـديَك زاراوةي وةك    ي سـيمانتيكي فـوَرِمي تيَنسـي رِانـةبردووة    اتئـوَي بنيـ   و لة رِانةبردوودا بة قةد"

  . "ئةموو رِوَايَك"، "ئةردةب"، "رِوَاانة" و ...  ئةو برية دةردةبرِن
 
 رودوَخ وَري باثرِوَطريَسظ و  :4.  1 

 ظ يتييةكان و ثرِوَطريَسكارة ستة: 1.  4.  1 

لة كارة  رِوَطريَسيظث ئةسيتيَك  لةسةر كارةكاندا دةرناكةويَت، )بة تايةةت نيشانةي ثرِوَطريَسيي ديار كة ،بارانةدا ولة     
ي سيمانتيكي بةشي تكةلَك لة بنيا ز وةردةطرن، بوَية لةو بارانةدا، دةربرِينةكان خويَندنةوةي  ياواز و ئالَوَتييةكاندا(ستةي

ة وةك لةوةي فوَرِمي يتر سيمانتيكيدثرِوَطريَسيدا زيا-نا و واتة  ياوازي لة نيَوان ثرِوَطريَسظ .كاري دياريكراو وةردةطرييَت
طريَسيدا بة كة قسةكةر/طويَطري كورد كةم  ئةو كارة كورختايةن و ستةيتييانة لةطةلَ فوَرِمي ثرِوَ ،لةبةر ئةوةية بيَت، ئةر

" وةك نيشانةي ــ ، يةكةب، "دةدةطةرِيَتةوة يَكئوَكار ليزي، ئةوةش بوَ ضةندوةك لة قسةكةريَكي ئينط ،ناويَزة دةزانيَت
كة دةبيَت  ،دةكات وا وودةدات، ئةوة" ئةر رِ"دة ــ ا،ـان نـي كورختايةن بيَتو ي، بارودوَخي دياريكراو ةتئيميتيَرفيَكتييي

دةكريَت وةك  انة كراوةتةوة، كةي" بكريَت، دووةب، لة كورديدا كةم  بري لةو كةرةستة زمانيــ "دة وَ واتايينةوةي ورد بتويَذ
 ،بكةن دةتوانن رِةفتاريي ئينطليزي ثرِوَطريَس "ing-"نيشانةي  ئاوتا بة يان لةطةلَدا بكريَت، كةةسظ مامةلَنيشانةي ثرِوَطريَ

-)find كاريَكي وةك "دوَزينةوة طةلَونة، لةوانة دةكات، بوَ منييز وة ئةست بةو  ياوالة كاتيَكدا قسةكةري ئينطليزي لة دوو 
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ing)كةوت واتايان توةك دةس دةكريَن و، انةوة باسيئةو كاتةطوَري ئوَي "، ئاسايي تيَدةطات، كة ئةو بارودوَخانةي بة
يَسظ ثيَويستيةتي، لةبةر ئةوة ئاسايي قسةكةري زماني كة ثرِوَطر ،ةيدريَذ و اون لةطةلَ ئةو ماوة دووردةدريَتةوة نةطوجنكليَ

و لة ئينطليزي  ة"، كوردي  لةوةدا ئاوبةشwas finding" :نيَت، نالَيَتنائيَ انئينطليزي، لة فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا بةكاري
 وونة:دةكات، بوَ من

 ?.داوة لةطةلَ ثرِوَطريَسينةطوجناو  ةكةوتت. كاري دةسwas finding  دةدوَزيةوةكة ضووب ئازاد كليلةكةي  ( أ)

 .داطوجناوة لةطةلَ ثرِوَطريَسي ة ونكاري بة يَطةياند                               .    دةخواردكة ضووب ناني  ( ب)

      (Falhasiri,2012:992) ثيَكةرةكاني زماني دايك و )ب(ئةوانةش، كة فيَري ئينطليزي دةبنقسة(أ) بنةماي لةسةر، 
ي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ ئةوانةواتة،  طوجناو دةزانيَت، ي كارانة بةيرؤتةطيَك  ثرِوَطريَسظ لةطةلَ ئةو دوو كائةسيت ييطوجناويةت

، ديارة ئةوة ثيَضةوانةي زوربةي زوَري باري سةرجني تيظ و دةسكةوتةكان لة رِستةدا بةكاردةئيَننكارة ستةيطةلَ لة 
 . زمانةوانةكانة لة ئينطليزيدا

ــة ز      ــةي ؤل ــيَ  رب ــرفيَكتيظ دةش ــرفيَكتيظ و ئيميتيَ ــيتيَك  ثيَ ــدا ئةس ــكردني  تزوَري زمانةكان ــوَ باس ــارودوَخ و  ب ــةمان ب ــة  ئ ب
ــيَوةيةكي بابةتي ــةشيش ــةكاربهيَنريَ ان ــةكان ،نب ــةبارةت زمانةوان ــة  س ــاوازب ــوان   ي ي ــة نيَ ــيتيَك  ل ــ"ي ئةس  "رفيَكتيظثيَ

ــرفيَكتيظ"و  ــوَكن   "ئيتميتيَ ــةوة ك ــةر ئ ــة س ــاي   ،ل ــة وات ــةرةكي  ك ــيتيَك س ــ  ئةس ــدا ناتوانيَ ــة ئينطليزي ــريي  ت ثرِوَطريَســظ ل ب
يزي ـنطلــــــيـــي ئـــــــيـــســريَــرِوَطــث (Goedsche,1918:469) ثيَــــي ، ضــــونكة بــــة رِيَتـةـــــةواوي دةربــــــاتـن

ـــدةش ــ تـيَـــــ ــارودوَخـلةايَـــــ ــاريكراودايَر بـــــ ـــردةوةكــــك ،كي ديـــــ ــة وةك ئةمــــــــ ــ ييووـــــــ ــة  ،تدةربنِيَـــــ لـــــ
(Farahani,1990:201).ةوة Lyons  ــة ــة، كــ ــاوةرِي وايــ ــت   بــ ــدا سيســ ــاني ئينطليزيــ ــة زمــ ــيتيَك  دوو ةلــ مي ئةســ

ــي،  ــي"زاراوةي ــانةكراو" يثرِوَطريَس ــاو  نيش ــي-"ن ــانةنةكراو" يثرِوَطريَس ــا  نيش ــدامي  ي ــيتيَكتنييازوئةن ــة  ي ئةس ــة ب ، ئةم
ن ئةســـيتيَك  لــة نيَـــوا  ييكــة لـــة زمــاني ئينطليزيـــدا  يــاواز    ،ة– Allen بانطةشـــةكةي سروشــ   تــةواوي ثيَضـــةوانةي 

ــا ثرِوَطريَ ــظ و ن ــظ-س ــة ثرِوَطريس ــةوةي  ،وَطريَســظ، ثرِداي ــاوةك ئ ــةردةوام-ن ــامولزب ــةي و ن ــان  وةك  ت،ب بيَ ــةواوكردن ي ت
 و بارودوَخةي ئامااةي بوَكراوة.سةبارةت بة ةكردننتةواو
باسي بارودوَخي دايناميكي بكات، بوَ  تيَتييي دةكرةيبارودوَخيَكي ست لة رِستةيةكدا ،دةكات شيَوة كار ئةمان كوردي بة     
بة ئوَي ضةند ، ليَرةدا "يَشيَتةئ/ يان سةري دةسةر ئيَشة  ئةيكضةكة واتة،"   She is having a headacheنة، ومنو

سةليقةي (أ) نة:وبيَت دةربرِينيَكي دياريكراو خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ وةربطريَت يان نا، بوَ منودة ئوَكاريَكةوة دةزانني، كة
 ئةو ثيَكهيَنةرانةي دةربرِينةكة ثيَكدةئيَنن يوةندييَث بةند وَري ناو(ث)و  )ان(ةةكي سيمانتيكي ثيَكهيَنةرتايبن)ب( قسةكةر،

 ي  بة ،يان نا ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيةوة باسكراوةئوَي  كة بارودوَخةكة بة ثيَمان دةلَيَن: ، ئةموو ئةوانةلة ضوارضيَوةي دةقدا
(Lyons,1977:707)"،بري  كات، لةي بيكتةوة وةك ئةوةي وةسفي داينامبدريَ وا ليَك تدةبيَ ثيَويس ئةو رِستةية بة ةوة
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و  "تيةتييينيَوان "ستةي لة نوآلتيَكةكة ئةو رِستانةي  ،ئةوة بطوتريَت ت. بةو  وَرة دةشيَستةيتيظبارودوَخي 
 ."تيةتيييةيتر لة ستدكةن زياوةسفي دايناميكي ب يَن وةك ئةوةيوا وةربطري تدةبيَ "داتيةثرِوَطريَسييي"

نةبووني نيشانةي ثرِوَطريَسيي ديار، دةربرِينةكان  ا، لة باريةكاندييتييةيثرِوَطريَسييي لة كارة ست ئةسيتيَك         
ب آل. بةدةطةرِيَتةوة اني سيمانتيكي كارةككردةوةية بوَ بنيات انةدا ئةوبارخويَندنةوةي  ياواز و ئالَوَز وةردةطرن، بوَية لةو 

 ي  . بةدةطةرِيَتةوة اداني بارودوَخةكان لة ضركةيةكي تاكدوبوَ رِو لةطةلَ كارة دةسكةوتةكاندا ئةوة
((Falhasiri,2012:992ري ئينطليزيئةوانةي فيَ يةوة، ئةو برية بة تةواوي  نةطوجناوة، و قسةكاني خوَي لةسةر برِياري 

كارانة ي يي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ لةطةلَ ئةو دوو كاتةطوَرةتييدةنيَت، و طوجناو بنيات ي كو قسةكةرةكاني زماني داي دةبن
 تيظ و دةسكةوتةكان لة رِستةدا بةكاردةئيَنن.طوجناو دةزانيَت، بة واتاي ئةوةي، فوَرِمي ثرِوَطريَسظ لة كارة ستةي بة
 keythe  ingis find He.                           دةدوَزيَتةوة.            خةريكة كليلةكة باثري         ( أ)

  .He is Knowing  the answer ?   مةكة دةزانيَت.                              باثري "وا"  وةآل ( ب)

 ،دايةةكة لةوةيتردا نا،  ياوازي و لةئةنديَك باري (1)دةكات ئةنديَك باردا زماني كوردي وةك زماني ئينطليزي رِةفتار لة      
كويَ  نا، ضونكة  ماتيكي دةزانيَت لة كويَ نيشانةي ثروَطريَسظ دابنيَت و لةشيَوةيةكي سيستة كة قسةكةري ئينطليزي بة

ئةوةي،  يَتةوة بوَديدا ئةو كارة ستةمة، ئةوةش دةطةرِي رِيَزماني لة نيَوان كارةكاندا بةكاردةئيَنن، لة كاتيَكدا لة كوري ياواز
نيشانة ثرِوَطريَسييانةي لةب باسةدا دياريكراون ئةستيان ثيَنةكراوة، تةنانةت باسيَكي تايةةتي  لةسةر  تا ئةب كاتة ئةوكة 

رفت سةبارةت ــرةوة طـ يةكي ت لة ثرِوَطريَسظ  يابكريَتةوة،-لة ناثرِوَطريَسظ  ناكريَت، تا بة ئوَيانةوة ثرِوَطريَسظ بةدي
" ــ " سةرئةلَدةدات، كاتيَك دةبيين ئةو نيشانةية، كة بةرانةةر بة "ميــ تي "دةييةةفتاري نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيبة واتا و رِ

زماني  لة بةرانةةردا لة طويَدانة ئةوةي ض خويَندنةوةيةك وةردةطرن، دةضيَتة سةر ئةموو كارةكان بة بيَ ي دةوةستيَتةوة،فارس
(دا "دوَزينةوة" لة ئةردوو زمانةكةدا دةتوانريَت أرحالَ،  لة )وةك كردةوة لة رِستةدا رِووبدةن. بةئةئةوة ئينطليزيدا ناكريَت 

بة واتاي كردةي " "خةريكةلةطةلَ فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا بيَت، بوَية لةب بارةدا كوردي لةطةلَ ئينطليزيدا رِيَكدةكةويَت، و 
كة  "ing–"يكاري نيشانةي ثرِوَطريَسظ وةك برثيشان دةدات،  ي دوَزينةوةثرِوَسة دةستيتيَكردن  وَريَك لة ضا كي سةبارةت بة

ةكةدا دةطةيةنيَت، سةرةجناب وادةكات يكةب ئةمان واتاي رِستةي بةرانةةري لة ئينطليزي و " بيَزيادــ بة يارمةتي نيشانةي "دة
كروَكي واتاي  تي بةشيَك نيية لةةداويَك لة ثرِوَطريَسيدا مامةلَةي لةطةلَدا بكريَت. كةواتة ثرِوَطريَسيييوكارةكة وةك رِو

لة  لةكاتيَكدا كارةكة لة )ب(دا  مي "خةريكة"ية،ةوةي ئةو كارة دةكات ئةوة موَرفي، ئ"ــ نيشاني ئيميتيَرفيَكتييي  "دة
و وةرنةطرتين  "ing–"بنِيَت. بوَية، وةرطرتين نيشانة   "زانني" قسةكةري ئينطليزي ناتوانيَت لة فوَرِمي ثرِوطريَسيدا دةري

كدا ـيَــاتــبةكار بهيَنريَت، لة ك "داستةيتييةكان-نا"و  "ستةيتيظ"رديَك بوَ دياريكرني ئيَلَيَك لة نيَوان كارة دةكريَت وةك ث

                                                           
ــة  (1) ــار بـ ــةنا   زَورجـ ــي دةزانـــ  ثـ ــة باشـ ــادتر بـ ــةوةي زيـ ــ مةبةســـيت ِروونكردنـ ــةكؤ بـ ــةر بةراوردكارييـ ــدا   بـ ــوردي و ئينط ي يـ ــةنَيوان كـ لـ

 ببةين.
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بكريَت نةك دةربرِيين  تي مامةلَةةا وةك نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيييي" وا دةبينريَت وةك ئةوةي تةنبة نيشانةي "دة ــسةبارةت 
-انةي "ــشــيــةلَ نــةطــدا لنيية كارةكان لة ئةردوو زمانةكةدا، و لة  ئةموو دةربرِينةكانواتاي ثرِوَطريَسظ، بوَية، مةرج 

ingَلة خويَندنةوةي بارودوَخي  يَن.بطوجن "  لة كورديدالة ...بوونو  ، ئيَستا،" لة ئينطليزي و "وا، خةريك، سةرقال
 Kernsلة كةسيَكي وةك  يونةيةكوضةند من Yasuko باسكراودا دةبيَت "دةق" و "نيةت"ي قسةكةر بة ئةند وةربطرييَن،

 ونة:ونني لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا، بوَ منشيَوةيةكي طش  طوجناو كارانة بةوةرطرتووة، و باوةرِي واية، كة ئةو  (1991)
 )نةطوجناو( .باثري وا ئةست بة كةسيَك لة سةر بانةكة دةكات (1)

 طوجناو(ة. )ةوة دةناسيَتةويباثري وا كةسيَك بة مسيَلَةكاني (2)

 كة بةينيَت"  ئؤتؤمةيَلةداية تا  وجناو( بكةر لة ثرِوَسةي ضاوطيَرِان)ط كة دةبينيَت.ئؤتؤمةيَلةة باثري خةريك (3)

وداني ري رِووي كارة دةسكةوتةكان لةطةلَ ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيدا دةطةريَتةوة بوَ ئةوةي كات و ماوةدونةطوجناويةت ئوَكاري      
لة ئةنديَك باردا  كة ثرِوَطريَسظ ثيَويس  ثيَيةتي.نني،  ةلَ كارة دةستكةوتةكان كورختايةنن و بةو رِادةيةلةطباروودوَخةكان 

 بوَ ئةنديَك ئةندامي ئةو طروثة طوجناوة. 
 The train is arriving at platform .4   .4امارة  يويَستطة )شويَين وةستان(تة دةطا شةمةندةفةرةكة)أ(  

  The quine was dying (quirk et al, 1985:209)                   .                 ةمردمةليكةكة د)ب(  

 .Jane is just reaching the summit  (Rothstein, 2005:43).     وَن خةريكة دةطاتة لوتكة)ث(  

يَسيي ضاوةرِوانكراوة، كاتيَك دةربرِينةكة دراوة، ثرِوَطر (دا ثيشانث، و  ، بأ ثرِوَطريَسيي دةسكةوتةكان وةك ئةوةي لة )      
 "دا  (ثو  ب , ، )أ ونةيوة منــدةكريَت. ل وةي بةدةستهيَناني ضاوةرِوانكراودةبيَتةوة بوَ خالَي مةبةست و ليَكدانة نزيك

كراوبن وةك دوا، دةبيَت ضاوةرِوان بةرةو ، يةك"طةيشتين  وَن بوَ لوتكة"، و "مردني مةليكو "، "رةكةشةمةندةفةطةيشتين 
( دةطوتريَت "خةريكة دةطات"، لة )ب( دةطوتريَت "دةمرد" طةر دكتوَر ألة )داويَكي طوجناو لة ئايندةيةكي نزيكدا. ورِو

، كارة دةستكةوتةكان لة طةلَ ا خودي كارةكة و بيَزيادةي زمانيئةوة دةقة ئةو خويَندنةوةيةي ثيَدةدات، ئةطةر ن ية،ةانةئات
لةو زانياري، وةرطرتن و بةدةستهيَنان،  ةكانةوة كردةي وةرطرتن و بةدةستهيَناني ي زمانةوان بة يَن،ثرِوَطريَسيدا ناطوجن

دةن، ضونكة نالة ئينطليزيدا رِوو ئاساني. بةرانةةر بة "دةطات و طةيشتة لوتكة"، بة ةوةدةوةستن ي ثرِوَطريَسظدا بةبارانةدا، 
تر تيَناثةرِن، ئةر وةك ئةوة واية، كة لة كيَنِكيَي دي يةك ئةنطاو زياماوةي طةيشتنة سةر لوتكة و نةطةيشتين لة ماوة

 ثيَي خستةيَتة سةر ئيَلَي كوَتايي، ةكة لة يةك ئةنطاوداية لةسةر ئةوةي ياريكةريرِاكردندا دةبينريَت، كة ماوةي بردنةوةي ياري
ةر لة بةكارئيَناني دةربرِيين دياريكراو، ئةموو ديارة،  وَري بةكارئيَناني دةربرِيين دياريكراو و مةبةس  قسةك .يان نا

 بكة. (Vlach, 1981:280) ئةوانة ثيَكةوة كاريطةرن لةسةر طوَرِيين  وَري بارودوَخ، سةيري

 ثرِوَطريَسظ  بة يَطةياندنةكان و كارة :2.  4.  1 



 جملة جامعة كرميان                     Journal of Garmian University                      طؤظاري زانكؤي طةرميان

103 |                             acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

    

مي ئةسيتيَكت ةرِستةوة دةطوازريَتةوة. سيست ئوَي بةئةوةش و  ،دةكات داي طوَشةنيطايئاوبةشي لة زانيار ،سيتيَك واتاي ئة      
ةوة دةتوانني تيَرِوانينةكان ئوَي بة)ب( بارةوة دةكريَت يان كراوة، ةقسةي ليان بارودوَخ  ،داووكاب  وَري رِو (أ) :تدةلَيَ ثيَمان

ئةسيتيَكت ( ت) يَتةوة،بوَ ئيَمة دةطوازسةبارةت بة بارودوَخةكان ئةسيتيَكت تيَرِوانيين كاتي ( ث) كةينةوة،ب ئةوانة  يا
)واتة ثيَرفيَكتيظ يان ئيميتيَرفيَكتيظ( نامةكةي بوَ  برِيار دةدات بة ض طوَشةنيطايةك ةقسةكةرئةوة ة، يتيَرِوانيين كةسي

ووةب و دةكان، يئوَي فوَرِمة زماني طوازريَتةوة، يةكةب بةئوَي دوو  يةنةوة ب دةكريَت بةواتاي ئةسيتيَكت ديارة، . تبنيَريَ بةرانةةر
ة تيَرِوانيين كاتي ب بآلداو بةوامااةن بوَ ئةمان رِو( بدة، كة ئ2( و )1سةرنج لة ) يةوة، يكاطماتيئوَي نةري  ثر بة

 :  ياوازةوة

  .دروستكردثةجنةرةكةي ئازاد دوييَن    (1)

 .دروستدةكردئازاد دويَين ثةجنةرةكةي  (2)

بارودوَخةكة وةك يةك دانةي يةكطرتوو  وةقسةكةر لة ديوي دةرةوة تووة،و كوَتايي ثيَها (دا، بارودوَخةكة ثيَرفيَكتيية1لة )     
، داية تي و لة فوَرِمي ثرِوَطريَسظةكة ئةسيتيَك  ئيميتيَرفيَكتييية(دا بارودوَخ2لة ) دةبينيَت، ،لة سةرةتا، ناوةرِاست و كوَتايي

يان  تتةواو بووبيَ ستكردنكردةوةي درو تكة دةبيَ ،ةيي تةواومان سةبارةت بةوي، بوَية زانيارتيَليَةئمان دقسةكةر لةويَ بة يَ
ةك بة يو طرنطي تةوةراوةرةتا و كوَتايي بارودوَخي دروستكردن ك(دا  ةخت لةسةر سة1 يةكةي ترةوة، لة ) . لةنيية نا

، واتة ةكوَتايتةوة كة نة سةرةتاية و نة  ةخت لةسةر خالَيَك دةكا (دا لةبةرئةوةي بارودوَخةكة2لة )ناوةروَك نةدراوة، 
طوَشةنيطاي ئةو خالَةي قسةكةر  ةخ  لةسةر  ماوةيكاندا دةدات، لة ئةردوو رِستة الَة ثيشانبةشيَكي غةيري ئةو دوو خ

. ئةو دوو  يةنة دوو ثيَكهيَنةري تداوي طوجناو بوَ ئةو كةسةي رِستةكة وةردةطريَوسةبارةت بة رِو تدةنيَ ي بنياتدةكاتةوة زانيار
 :(1ياطرامي )ايَكدةئيَنن. دئةسيتيَك  ث ييةميةتسيست

 
 دائاتوو                        كاتي قسةكردن                                 ئازاد ثةجنةرةكةي دروستدةكرد.

 

 )ب(                    )ث(                  (                           أ)             

 كة باثري ضوو )ئازاد ثةجنةرةكةي دروستدةكرد(                                  
كةويَتة مةوداي ( ئيَماية بوَ كاتي قسةكردن، كة دةكةويَتة مةوداي رِانةبردووةوة، خالَي )ب(، دةأدا، خالَي )داياطرامةب لة      

كة  ،تر داويَكيوويداوة، لة ئةمان كاتدا رِوو"، رِردثةجنةرةكةي دروستدةكيدا "ئازاد ي، كة تيَو ئةو خالَةكاتي رِابردوو 
ليَرةوة ئةوة  ،"ثةجنةرة دروستكردنةكةوة"دانةكةي دةكةويَتة ناوةرِاس  بارودوَخي وكة رِو ،ة لة "ضووني باثري"يبريتي
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تي" رفيَكتيييةتي" و "ثيَة ياواز، "ئيميتيَرفيَكتيييطوَشةنيطاي رِستةيةكي دياريكراودا دةشيَت دوو كة لة تيَدةطةين، 
    يَطةيانةيَتةوة:

 بة ثةلة     .     دروستكردثةجنةرةي باثري   (3)

 .  بة ثةلةدروستكردندا بوو ثةجنةرةلة باثري  (4)

 .ادةكاترِ ئازاد (5)

 .بردةوةةكةي رةوطئازاد  (6)

 تاندووة.كة نامةكةب سوو زانيئازاد  (7)
، بوَ (2)و  (1)رِستةكاني دةدةن، كة  ياوازة لة  يشاني ئةسيتيَك  ثيتر لة سيستةميةت  يةنيَكي سةرةوة،رِستةكاني       
ي بارودوَخ (4)ثيشان دةدات، لة كاتيَدا )لة فوَرِمي ثيَرفيَكتييدا(   يَةة يَكردن ي( دا  وَري بارودوَخ3لة ) :ونةومن

 ي وَري باروودوَخ (6(  وَري بارودوَخي ضا كي، )5) رِستةي دةدات، ثيشانثرِوَطريَسيظ )لة فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتييدا( 
بة  وَري بارودوَخ  (7(ةوة بوَ )3كةواتة رِستةكان لة )، دةدةن يةك بةرةودوا، ثيشانبارودوَخي ستةيتيظ  ( 7) و دةستكةوتة،

و ( 5) ،(4( خويَندنةوةي تيَليك و رِستةكاني )6( و )3رِستةي ). دةدةن ثيشان ةتايةةمتةندي و سيمانتيكي كاتي  ياوازةو
( وةك بارودوَخي 7ب )( رِةطةزي ضا كي لةخوَدةطرن، بةآل6( وة بوَ )3اني )رِستةكةوةي ئةتيَليك وةردةطرن، خويَندن( 7)

 .دةكات ي دايناميكي ونيتايةةمتةند ستةيتيظ
 سيمانتيكي كارةكان : 5.  1
 ي ديوي ناوةوةي كارةكان لة كورديداتبنيا: 1. 5.  1
لة و ورِانةبرد فوَرِمي تيَنسي ونة،ونني، بوَ من نيةكورةكان لة زماني كورديدا ئةموو ضوسيمانتيكي كا يفوَرِب، واتا و بنيات      

ي لة فوَرِمي كارةكاندا ديارة  ياوازدةنريَن.  تن" بنيا-و، -د، -ت، -ا، -+  رِابردوو لة "رِةطفوَرِمي تيَنسي  + رِةط"، و "دة ــ
 ي لة كورديدائةوة بة شيَوةيةكي بنيات ،ئةردوو ثيَضةوانةي يةك ينكةواتة ، سيمانتيكي  ياوازئةمهيَناني رئوَكارن لة بة

ريَسظ، لة اني تري ثرِوَطئةموو فوَرِمةك ابردوو نيشانة نةكراوة،رِ-ب فوَرِمي تيَنسي نابةآلكراوة،  رِابردوو نيشانةتيَنسي  فوَرِمي
وة، قة واتا و ئةركي ئةر يةك لةوانة يةكاليي دةكاتةئةوة دة ي فريَزين و نيشانة نةكراون،دا، بنيات"دائاتوو"و  "رِانةبردوو"
بردوو باش ين دابةشكردنة، كة ئةموو فوَرِمةكاني تر، واتة رِا-ناو  وَرة دابةشكردني كارةكان بوَ رِابردوو ثيَضةوانةي ئة بة
ة سةر ةب فوَرِمي كاري كوردي ثيَيان بطوتريَت فوَرِمي دووةب، ك ئةموو ثيَكةوة دةكريَت رِابردوو دياري بكات،-نا و بردوورِا

 ثيَكدةئيَنن. 
داو، كردةوة، وسةبارةت بة واتاي سيمانتيكي كارةكان، واتاي رِانةبردوو لةسةر ئةوة كورت دةبيَتةوة، كة  ةخت لةسةر رِو       

نسي ئايندة: وةك تيَيَستادا. لة كاتيَكدا، واتاي ضا كي، يان ئةبووني بارودوَخيَك دةكاتةوة، يان وةسفيان دةكات لةكاتي ئ
كريَت و باس لة كردةوةيةك يان ئةنديَكجار بارودوَخيَكي دةةيي تيَنسي رِانةبردوو مامةلَةو رِةطةزي بناخ يَكي ثيَكهيَنةريفوَرِم
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ارةت سةبنيَ، ةي موداليَتيمان دةديشيَك لة بارودوَخة ئايندةكان زانياربةضاوةرِوانكراو دةكات، كة دةكةونة دواي كاتي ئيَستاوة. 
ةيَت لة ضركةساتي قسةكردن و دووةب، ئةر كاتيَكي سةيري دةكةين، يةكةب دةشيَت بريتيبة دةربرِيين "ئيَستا" لة دوو  يةنةوة 

يَتةوة تا ئةنديَك يان ةدةطريَت، واتة كراوةية، دةشيَت دريَذب دريَذبووةوة، كة ئاسايي ضركةساتي قسةكردنةكةش لةخوَ
نةوةكةي وي "ئيَستاية"، كة دريَذبونكردن و دواي قسةكردني  بطريَتةوة. ئةوة مةر ي دياريكردماوةيةكي  لة ثيَ  كاتي قسة

-ي سيمانتيكي ناو دائاتوو نيية، ئاسايي بنياتثيَضةوانةي رِابردوو  شئةوة انةوة و بةردةوامة.بوَ دواوة و ثيَشةوةش بيَنِ
ارودوَخي كوَتايي  ةخت لةسةر كردةوة يان ب (1)طريَت. رِابردوووةرب Timelessخويَندنةوةي ئةميشةيي وا دةكات كة  رِابردوو

تر لة ئيَستا وماوةيةك زو ،ناوةرِاست و كوَتايي لةخوَدةطريَت ،سةرةتا كة ،وةك يةك دانة بارودوَخةكان ثيَهاتوو دةكاتةوة، كة
 و ئيَستا لةخوَناطرن.  اوة،ياندورِو
 كاتب شئايندة بوَ ئامااةدةتوانيَت، رِانةبردوو : 2.  5.  1  
ئوَي تيَنسي رِانةبردووةوة، لة ناوكي واتاي ئةنديَك  كردن بوَ ئايندة بةةدةكةن، ئاماا لةو رِستانةي وةك سةربةخوَ رِةفتار( 1)

ئاتن، رِوَيش ، طةيش ، بة يَهيَش ، دةستيتيَكردن، كردنةوة و ئةولَدان،  ونة:و وَرةي كورديدا بةدةردةكةويَت، بوَ من وكاري لة
يَك ا لةسةر خالَيبةلَكو تةن ،وان داطري بكةنةتر ضركةساتني، واتة ناتوانن مةودايةكي فردزيا ،ةو  وَرة، ضونكةو ئي تري ل
ة، ئاتن و طةيش  بة داناني يةكةب ئةنطاو بوَ ئةو شويَنةي مةبةستة بوَي بيَت يان يوانةوونيان نية فرس كة توان ،رِوودةدةن

وَطريَسيدا رِوودةدةن و وةك كاري لة ئةسيتيَك  ثرِئةوانة  ،ةيشتنةطكة ئةوة نةئاتن و نة :بلَيَني تبيَثيَي بطات، تا ئةو كاتة دة
 دةكريَن.  ضا كي مامةلَة

ةوة بةندن، بوَية، وا دةردةكةون، كة لة ييَت، بة ثالني رِابردوو و ئيَستايير( دةربنِد1ةك بة ئوَي كارةكاني )يئةر ضا كي( 2)
بةو  ة كاتيَك دةردةكةويَت، كةنودةكريَن. رِاس  ئةو بوَضو وةك ئيَستايي مامةلَة ،يَستايي رِزطاريان نةبووةري ثالني ئوسنو

خويَندن، دروستكردن،  :ونةوداوي ئايندة ناكةنةوة، بوَ منواندا  ةخت لةسةر رِويبكةين، كة لةباري ئاسايي يانكارانة بةراورد
و تا رِابردوو  ،بن، كة دريَذبةيَتةوة وانيان دةويَت تا لة ثرِوَسة و بارودوَخيَكداةةكي فرو ... يان كارة ستةيتييةكان، كة مةوداي

، بوَية، توَ زةمحةتة ناوةروَكي رِستةيةكي وةك "من بةياني ئةوة دةزامن"، بة طوجناو بزانيت، طةرضي لة ةئايندةش بطريَتةو
 طوجناوة.  ". دةربرِينيَكي تري وةك " من ئةولَدةدةب ئةوة بزامن/تيَةطةب

                                                           

ةوة، لـــة تـــِرمـــةكاني ِرابـــردوو لـــة كورديـــدا دةطرَيســـةبارةت بـــةكاري ِرابـــردوو ئـــةوة تـــةنيا فـــَوِرمي ســـادة ناطرَيتـــةوة بـــةَلكو هـــةموو فَو (1)  
ــة ِرابـــردووي ســـادةية،              َِ ِرةطـــةزة كرَوكييةكـــة، كـ ــة ــةموو فَوِرمـــة دووةميـــةكانيش لةطـ ــش دةطرَيتـــةوة، واتـــة هـ ــدا ِرابـــردووي دوريـ نَيويانـ

ـــ  دا moodر ناونيشــــاني دةطرَيتــــةوة، هةنــــدَيك فــــَوِرمي كــــاري ِرابــــردوو بــــة شــــَيوةيةكي نــــةرييت ثَييــــان دةطوترَيــــت مــــةرجي، و لــــة  َيـ
ــةو          ــةر ئ ــةخت لةس ــة ج ــةن، ك ــان ه ــةند فَوِرمَيكة ــدا ض ــت. لةكوردي ــدا دةكرَي ــةيان لةطةَل ــةوة، كــة    subjunctive moodمامةَل ــة دةكةن ان

ــةوان      ــدا زمانـ ــاني ئينط ي يـ ــة زمـ ــرَين، وةك لـ ــة دةكـ ــار مامةَلـ ــةت و ديـ ــَيكي تايبـ ــة وةك تَينسـ  "Jesperson "imaginative useئةوانـ
ــةكا ــة بـ ــةوان  واتـ ــةروةها زمانـ ــةكاردةهَينَيت. هـ ــةياَلي بـ ــة Twaddellرهَيناني خـ ــةو    بـ ــةكي ئـ ــت، وةك دانةيـ ــةوة وا دةبينَيـ ــَيوة ئـ ــةمان شـ هـ

 سنوورداناني واتا طَوِراننب.   modificationسَي بةكارهَينانةي 
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لة رِستةي ئالَوَزدا، ئيَماي ئامااةكردن دةدريَتة دةست رِستةي ناسةرةكي، "بة تايةةت لة كلوَزي كاتي و مةر يدا، كة بة ( 3)
ةكةب بوَ ي"ئةطةر بيَت، دياري :ونة(، بوَ منو(Ota,1963:20-21"ئةطةر"، "كاتيَك"، "لةدوايدا" و ... دةستيتيَدةكةن، 

 .. ..رِوانةة تا ديَت"، "بة ئيواب، ئيواخوازب، .. كة كورد بةيَتة خاوةني دةولَةت"، و ئةروةئايَنيَت"،  ضاوةةئد

ئةو ئاوةلَكارانةي لةطةلَ كارةكاني رِانةبردوودا رِوودةدةن و لةطةلَ ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيدا دةطوجنيَن: "ئيَستا"، "لةب       
ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيدا رِوودةدةن: "دويَين"، "دوو رِوَا  ولَ كاري رِابردوو كاتةدا"، "لة حالَي حازردا"، ئةوانةش، كة لةطة

ني ئامااة بوَ وبة نارِو ...دا، لة ثيَ ،و اريَك، لة رِابردو ونة:وثيَ  ئيَستا"، "لةو رِوَاانةدا،  .. ئةنديَك ئاوةلَكار، بوَ من
ةطةلَ ئايندةدا دةبيَت"، و ئةوانةي ل ى وةئاويستت بة كاريَك"باوةرِب نةدةكرد رِوَايَك ثيَ نة:ورِابردوو دةكةن، بوَ منو

  .. .و ئةوةئا. "شةممةي دائاتوو رِادةكات" ونة:وبوَ من سيتيَك  ثرِوَطريَسيدا رِوودةدةن،لةطةلَ ئة و بةكاردةئيَنريَن

"يان ليَناكريَت، "دوو ئةفتة"، "لة ئةنديَك ئاوةلَكار لةطةلَ كاتي قسةكردندا ناطوجنيَن، بوَية ضاوةرِواني "ثرِوَطريَسظ      
 :ونةوان ئةية، بوَ منيبةردةواميئةو ئاوةلَكارانةي  ،"دا1960لة "يةكدا"، "لة دووشةممة"، "لة بةيانيدا"،  كاايَر

ئي   ...جار، ئةموو كاتيَك،يَستا و دواتر، دةطمةن، قةت، سيَار، ئوامي، عادةتةن، زوَر ار، ئةنديَكجبةردة ئةميشة، بة
، دةتوانن لةطةلَ رِانةبردووي سادة و رِابردووي سادةدا رِووبدةن، بوَية بة تيَدا نيية بوَ كاتي قسةكردنان ةكردنيَكيئاماا

" ــ  ي "دة ا لةيكة برِيار تةننردوو، ضوب" ئامااة نيية بوَ رِانةــ دةطةمةن لةطةلَ ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيدا دةطوجنيَن. "دة
وش ورِابرد-و و ناكةواتة ئةوة لةطةلَ ئةردوو تيَنسي رِابردو تر ئةو برِيارة دةدةن،ددةق زياط و نيية، بةلَكو قةد، رِة

ي بة ثيَكةوة يوةنديَث و"، قرتاو يردوودا دةضيَتة سةر "ضاوطي نونبةكاردةئيَنريَت، ئةوةي  ياي دةكاتةوة ئةوةية، كة لة رِاب
، ئاسايي، سروش  بابةتي وشة، يان بكريَت اتي قسةكردنةوة دياريت بة كداني ئامااةكةري كاتة، كة دةتوانريَت ثةيوةسورِو

 .دةدةن دةستةوة نسي دياريكراو بةدةربرِين، ئةنديَك بةلَطة سةبارةت بة تيَ
 شانةدةكاتةوة، ني Aئامادةبووني و  ئيَستاييةي، كة  ةخت لةسةر يئةو كاتةطوَري ،سةبارةت بة نيشانة و نيشانةنةكراو      

ناكاتةوة، بةو ليَكدانةوةية، تيَنسي رِانةبردوو لة  A خويَندنةوةي نيشانةنةكراوي  ةخت لةسةر ثيَضةوانةوة كراوة، و بة
 ، ئةوة وةك ئةبةدي مامةلَةلة رِابردوو، ئيَستا و ئايندةشدا ينانةش، كة دةكريَت طوجناو بننةكراوة. ئةو دةربرِ كورديدا نيشانة

   .دةكريَن
بيَاليةن و نامولتةزمية،   Non-committal and Neutralكة ئةردوو  :رِانةبردوو دةطوتريَتسةبارةت بة تيَنسي       

بة تايةةت لةو بارانةدا، كة طوجناوبوو لةطةلَ ئامااةكةرةكاني كاتي رِابردوو، رِانةبردوو و ئايندةدا، طةرضي فوَرِميَكي تايةةت 
رِابردوو بوَ ئةو مةبةستة -تر فوَرِمي ناداتةوة، بةلَكو زيائةبةديةت بك Timelessnessو دياريكراو نيية  ةخت لةسةر 

لة   Twaddellبدات. لة زماني ئينطليزيدا بةكاردةئيَنريَت، دةشيَت فوَرِميَك وةك ئةرك و وةزيفةي دوو يةن ثيشان
(Ogihara,1996:330)ة "ثياوةكان وةك يةك ونة، ثياو لودةكاتةوة، بوَ من ة  يايةوة، سيَ بةكارئيَنان بوَ ئةو طوَرِانكاري

 بة ا رِةطةزي ثياو دةطريَتةوة،يتةن "ثياو ئةميشة ئةلَخةلَةتيَنةرة"، تةوة، لة كاتيَكدا لةدةخولَقيَن"، كة ئةردوو رِةطةز دةطريَ
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يان كردةوةي نةري  "ثيَكهيَنةري كروَكي سيمانتيكي رِانةبردووي سادة نيية، بةلَكو  ،بارةبوونةوةةوة دووTwaddell ي 
لةطةلَ  يدةدةن، زوَر ار ئةو ئاوةلَكارانةورِو ،طريَتةوةدةو وميَكي رِانةبرد، كة ئةموو فوَرِبوونةوة و نةريتدووبارةمااةكةرة، ئا

لة رِانةبردووي ثيَرفيَكت وة بة رِانةبردووي سادةتر وةك لة تيَنسي رِابردوو. دي سادةدا بةكاردةئيَنريَن زياورِانةبردو
بوَية  ابردوو لة ئيَستاوة،بوَ رِ كة دريَذدةبيَتةوة ،مامةلَة لةطةلَ ماوةيةكي كاتدا دةكات و وةندييَث يان يادةبيَتةوة، كة دووةم

ي بةرةو ثيَشةوة ئةية.   مةيلي بة ودا دةكات ووةطةلَ ئيَستا و دائاتي سادة مامةلَة لورِانةبردو وداية،و ي رِابرد مةيلي بة
ي  شتيَك ئ  :"، و... ثيَماندةلَيَننيازبوون"، "مةبةستةوون"، "حةزكردن"، "خواس ئيوا"كارةكاني وةك  ي سيمانتيكيبنيات

 ترة وةك لة رِابردوو.دزيا  توومةيليان بةرةو دائا بةدةستنةئاتووة، و
 سادة بة ثيَضةوانةي ثرِوَطريَسية: 3.  5.  1

داية، ئيَستا، لةسةر ... يان لة مةوداي ئةنديَك كات كة لة ثرِوَسة ،فوَرِمي ثرِوَطريَسظ  ةخت لةسةر كردةوةيةك دةكاتةوة      
آلب ولَيَت بةرةو ثيَشةوة بةرةو تةواوبوون، بةودة  يداوة، ئيَستاشودةوةكة ثيَش  رِولة رِابردوودا، ثرِوَسة واتاي ئةوةية، كة كر

دةكات.  ردةوةكة بةرة و تةواوبوونكردني كئاوبةشي لة بةردةوامي و طةشة كةتة تةواوبوون. بةو  وَرة ثرِوَسةئيَشتا نةئاتووة
ي يووة. فوَرِمة سادةكان كردةوةكة وةك ئةمييناميك و ئةتيَليكوَطريَسظ بة زوَري كردةوةيةكي داي، ثرِىبوَية، بيَزيادةي زمان

ي يوةنديَةوةي ثئدةكاتةوة، بة تايةةت  نوواتاي كرِوَكي فوَرِمي ثرِوَطريَسظ طرف  زوَر ئالَوَز رِو دةدةن. )يةك كيتلةيي( ثيشان
 :ونةوبوَ من تا وةرطرياوة  ياوازةكانةوة ئةية،ةكاني بة وايوةندييَفوَرِمي ثرِوَطريَسظ و ثكرِوَكي سيمانتيكي  بة رِةطةزي
مي ثرِوَطريَسيدا رِ، و ... ئةموو لة فوَ"ثيَويستةوون"، "بوون"، "ليَضوون"، "دةركةوتن"، "زانني"، "بريكردنةوة"كارةكاني، 

بارودوَخيَكي دياريكراو دةكةنةوة، كة ئاورِةطةز و  كة  ةخت لةسةر ،، ئةوةية. ئةوةي ثيَكيانةوة كوَدةكاتةوةنادةنورِو
يَسيدا بة دةطمةن لة ثرِوَطر و بةرةو تةواوبووندا نني، و نلة  ووآل يتييةكان، بوَيةستة كارة :وتريَتطو ثيَيان دةئاوتومخن، 
 ،ي ئةبووني بريئاتنةوةداب"ةك "من بريب ديَتةوة" واتاي ئةوةية كة "من لة بارودوَخيَكئةوة لة رِستةيةكي و لةبةر رِوودةدةن،

لة كردةوةي دووبارة وةبريخوَئيَنانةوةب"، "من لة بريب ضوو" واتاي "من لة بارودوَخي ئةبووني بريضوونةوةب"،  مننةك ئةوةي 
 ةكامن". ينةك "من لة كردةوةي ونكرني بريةوةري

  ونة:وتني، بوَ منيةني طوزةري و كاتيةكايواتاي طوَرِاني ئةميشةيي و طرنط ين تايةةمتةندي ثرِوَسة بة      
   .يَلَمةئخةريكة ئيَرة بة يَد )ب(     .     يَلَمةئمن ئيَرة بة يَد ( أ)

( واتاي ئةوةش أة )ي تييَتةرِيين ئةية،  طة لةوتايةةمتةنديةتي( بوَ ماوةيةكي دوور و دريَذ و )ب( بوَ ماوةيةكي كورت و أ)      
و شويَين ئةميشةيي و  يَنشيين نةريتيي ئةوة. لة )ب(دا، ئةو شويَنة شويَين ئيَستاي منة و  ةدةدات، كة شويَنةكة ئي بكةر

ةكة لة نيَوان فوَرِمي ي ياوازي و دةشيَت بة شيَوةيةكي كاتي لةو شويَنة بووبيَتم. ئةوانة ثيَكهاتةي واتاي كروَكيي كارةكانة،
 داية.   ثرِوَطريَسظ-ريَسظ ناثرِوَط
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 شوييَن خوَيبؤ نسةكة اآلو ب كاردةكةويَت نةكة لةدةبيَت، ئةموو  ووآل ساتةي، كة تةواو وبوونة، ئةوثرِوَسة واتاي ناتةوا       
 تةواوبوونةكة رِوودةدةن برييلة فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا داية، كاتيَك ئةو كارانةي بريي سروش  تةواوبوونيان تيَ. دةطةرِيَتةوة

كة كةسيَك  ،بةردةوامةوون"، "ضاوةرِوانكردن"، ئةوانةن"، "ايان: "ونةوبوَ من ثيَشةوة، طةرضي ئةموويان ئةوةيان نيية، ديَتة
كة ثيَوانةي  بارانةدا، تايةةت لةو رِواني دةكات، بةكة ضاوة ةو مةبةستة بطات،دةكات رِوَايَك مبريَت، يان ب ضاوةرِوان

ــ  لة نيَوان تةواوبوون  ياوازي  يَطريةكان ئاوبةشي لة ضةوانةي ناتةواوبوونة، واتاي فةرئةنطي كارةتةواوبوون، ثيَ
 و مةبةستيان تيَدا نيية.  ونكة ئةوانة، بريي طةيش  بة طوَألندا ناكةن، ضناتةواوبوو

لةسةر ثرِوَسة   ةخت (أ) سظ، دوو يةنة،خوَي بدات. كةواتة ثرِوَطريَ ة بةتا طةشثرِوَسة ثيَويس  بة ماوةدووري ئةية،       
ثيَويس  بة بةردةوامي و  ي ثرِوَطريَسظ نيية ويةندبريي ماوةدوري  لة خوَدةطريَت، ماوةدووري تاكة تايةةمت)ب(  دةكاتةوة، و

و  دةكات ياد ةختكردنةوةيةكي زيندوو لةسةر وةسفةكة ز ثرِوَطريَسيظطةشةكردني  يَطري و ئةميشةيي و بةردةوامي ئةية، 
كات ثيَويس  بةوة نيية كات بيَت، بةلَكو دةشيَت وة، ئةوةي وةك ئامااةكردن كاردة ةخت لةسةر بريي ثرِوَسة دةكاتة

 نيَوان ئامااةكردن وةندي لةيَث .كاتيَكدا ئيَمة قامثان دةشت" وت، لةطتر بيَت. "نازةنني بة دةنطي بةرز طوَراني دة كردةوةيةكي
 "ثيَكةوة دةردةكةون". ئةردووو  ،يةئوَي ثرِوَطريَسيةوة بةكردةوةكة ثرِوَسةي  بوَ كات يان

 .     ياوازة لةطةأل:قسةي نةكردووةة يَرابوَ ماوةي سيَ كا)أ(  

 بوَ سيَ كاايَر. خةريكي قسةكردن نةبووة  )ب(

كاتيَكدا لة  . لةيَراسيَ كاتةوة بوَ كة دريَذ دةبيَ ،"قسةكرن" دةكات لة ماوةيةكدا بريي كردةوةيداني وي لة رِولَؤيةكةب نك      
 .دريَذ دةبيَتةوة كاايَركة بوَ سيَ  ،قسةكردن دةكات ثرِوَسةي برييي لة لَكؤندووةمدا 

  كتيكي ثرِوَطريَسظادةربرِيين موَرفوَسينت: 4.  5.  1
 نة:لةوابكريَت،  دةشيَت ثرِوَطريَسظ بة ضةندان رِيَطةوة دياري

بكريَت، ئةو ئاميَر و بةندانة لة كورديدا دةكريَت بة نيشانةي  ي "موَرفوَسينتاكتيك"ةوة دياري( دةكريَت بة ئوَي ئاميَرأ)
 ةوة.نبريي ثرِوَطريَسيظ بطوازة "وــ ئيميتيَرفيَكتييي "دة

دريَت دةردةبرِةوة، "VP-"كارتر لةو رِيَةازة ضاوةرِوانكراوانةي بة ئوَيةوة بريي واتاي ثرِوَطريَسظ لة دةرةوةي  )ب( يةكيَكي
. ديارة ئةوة لة بيَت ،ئوَي ئاوةلَكاريَكي وةك "لةب كاتةدا" ةوة دةكريَت بة(Bertinetto et el,2000:520)ئةوة بة ي 

لَي طةورة ازي موَرفوَسينتاكتيكي دياريكراو )نيشانةي ثرِوَطريَسظ(يان نيية، رِوَئةنديَك زماندا بة تايةةت ئةوانةي، كة ئامرِ
 :Bertinetto et el, 2000)لة  Blansitt (1975)واني ثرِوَطريَسظ دةطوازيَتةوة. تيكي فرةدةبينيَت و بريي سيمان

 كردنانةي موَرفوَسينتاكتيك دياري دةكات:ةوة ئةو ثوَل(521-524
يَت، ئةوة ةوة" دةردةبرِكة ثرِوَطريَسظ بة ئوَي "ثيَشطر" و "ثاشطر ،ثرِوَطريَسيي ثيَشطر و ثاشطر: تاكة زمانيَك (1)

  تا رِادةيةك ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيي رِابردووي كوردي  دةطريَتةوة.   ية، si-yor-du  Caliيزمان
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Work-YOR:PST He was working   =  دةكرد"  بة واتاي "ئةو كاري 
  دافريَزي كاري لةطةلَ ئوَطزيلةري (2)

 Catalan, English, Italian, Brazilianونة بوَ ئةو  وَرةي ثرِوَطريَسظ دةكريَت لة زمانةكاني وةك ومن        

Portuguese. Spanish, Kalmyk and Krachai,      بكريَت. بةديو كوردي 

 .وسيَتو= ثيتةر )وا( نامةيةك دةن Peter is writing a letter  زماني ئينطليزي:        
   con    una     chia          hablando              Estaba    يتاني:   ـسـزماني ئي

 Was: ISG           talk: GER       with      a      girl                            

I was talking with a girl                                                                ةكردب دقسة= من لةطةلَ كضيَك . 
                     Lei            sta        lavorando                  :يزماني ئــيــتـالَ

            She           is            work:GER                                                  

She is working                                                                         ثياسة دةكات   وا=   كضةكة 
 .ة/بوو/دةبيَتــ + ن نازةنني خةريك/سةقالَ ي كاركرد          :ورديــني كزما

دا  َوةكاني تيَونةوةيان ئةية يان دةربرِينيَك، كة كارة  وآلوو رِةوت و  س فريَزي كاري لةطةلَ ئةو كارانةي توان (3)
تري  دةتوانن واتاي واي ثرِوَطريَسيةوة ئةية، وات ان بةيوةندييَث ، برِوَ"، وةك ئوَطزيلةري، كة "وةرة :ونةورِوودةدات، بوَ من

 بدةن، تةنانةت كاتيَك، كة ئاميَري ئةقيقي ثرِوَطريَسظ فوَرِب ثيشان ي وةك "ئجومي/ثة ماري" يان "ئايندةي نزيك"
 ،دةراريدةيةي، كة بة ئوَي كاري ي ئةو فريَزانقدا بةكاربهيَنريَن، لةطةلَ بنياتلةبري يةك  و لةئةمان دة ئاستةمةدةكةن، 
 ودتر لة واتاي ثرِوَطريَسظ لة نيَئةوةية، كة ماوةدووري دةردةبرِن زياةكةيان يليَكدةدريَن. تايةةمتةندي "ةوةisكاري " واتة،

ونةناوةوة وي ثة ماري و ضرِادةيةك واتايةكمي كرد"، واتة طةرما ئات"، كة تا"طةر :ونة، دةطوتريَتوضةقدا، بوَ من
كات، يَكدا بةر ةستة بتا"دريَذةي كيَشا" وادةكات، كة واتاي ثرِوَطريَسظ لة بني ذةي كيَشا، دةربرِيينوةردةطريَت، طةرما دريَ

 " ودةورةدان" "،ندثياسةكر" :ونةودةكريَن، بوَ من مامةلَة وو خاوةن واتاي  ووآل استةتر، كة وةك كاري ئارِ دواتر كاري
 . لة سويديدا دةطوتريَت:وات"دةخ دةوري باخةكةدا خول ، "باثري بة"خوخلواردنةوة"

Han     sitter        och         laser              tidning-en         
He      sits           and        reads      newspaper-the       

“he is reading news paper”          دةخويَنيَتةوةدانيشتووة و رِوَانامة . 
ئينطليزي دةطريَتةوة، و واتاي ئةوة   "is -ing"رِستةكة ")ئةو( دانيشتووة" واتاي "ئيَستا" دةدات  يَطةي بةشي يةكةمي       

 .داية دةدات كة لة كاتي حازردا كةسيَك دانيشتووة، و لة كردةي رِوَانامة خويَندنةوة
 ةكانو ثرِوَطريَسي كارة تيَليك، ئةتيَليك: 6.  1
 دنةوةي سنورداركردننثرِوَطريَسظ و خويَ : 1.  6.  1
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 ،ة طوجناو نيية، خويَندنةوةي سنورداركردني سةردا دةبيَتيوَزي سةرة لة فوَرِمي ثرِوَطريَسكاتيَك كللة رِستةي دياريكراودا،       
 دا.(Bertinetto et el)بة شويَن  ونة،وبوَ من
     . كة لة كاف ياكةبوو ،ئةر كات سيَتودةنويةك ئةميشة نامة ئازاد ()أ

 بة واتاي ئةوة ديَت، كة، ات لة كاف ياكة بووني ئةبووئةر ك ،"سريَتودةنو يةك"نامة، وةسفي ئةتيَلي ضاوةرِوانكراو      
نادات و نابيَتة ئوَي ئةوةي وكة شتيَك رِو ،ا نابيَت، ئةروةك ضوَن طةرةن  ئةوةش نادريَتدي تةواو لةبةردةستيزانيار

كة دةكريَت بة  ،ري ئةو نامانة دةكاتةوةو ةخت لة بيَسنولةوة، "ئةميشة"   طة ي،نةطاتة خالَي كوَتاي "سنيونامةنو"
 ييتمةودايةك بوَ دياريكردني ضةندية ناتوانني بوَيةبوو،  ياكةشيَوةيةكي بيَ كوَتايي دووبارةبةنةوة ئةر كات بكةر لة كاف

خويَندنةوةي  (ى)بة بيَ زيادةي زمان ة ئةميشةك ، ثرِوَطريَسية ئةسيتيَكي يئةوة تايةةمتةند ،نيبةدةستةهيَن نامةكان
 لة زوَر وةك سنورداركةر و ناتوانيَت "وَطريَسظثرِ"بكريَت، كة  وا ثيَشنياز تئةوة دةكريَبةرلة دةطريَت، وةيةبةخوَ (1)ئةتيَليكي

دني تيَليك و ئةتيَليكدا، لوَ ي )و ودي( لة نيَوان ضاوةرِوانكري ئوَنتوَي ياوازسةرةوةدا  و وةسفةيلة باروزروفدا كاربكات.
ئةتيَليكي وةك  ضاوةرِوانكردني ،ئةوانة بابةت و ش  زةريي/وردن كتيَليك مامةلَةيةكي سادةي ثيَدراوة كاتيَ ضاوةرِوانكردني

  . وانكراوةوةبة نيسةةت وةسفي تيَليكي ضاوةرِ ورديلة دةردةكةون/ميكنةوةري ئةتؤبوو
 ي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ  سيمانتيك ةتيييتايةةمتةندي: 2.  6.  1

بوَية ةكةدا دادةنيَت، يئةركي سةرةكي ثرِوَطريَسظ لة ئةر زمانيَكدا، ئةوةية، كة بكةر ئةميشة لة ناوةرِاس  ضا كي      
تر وةك لةطةلَ كارة ستةيتييةكان، ئةو دةكاندا دةطوجنيَت، زيايةلَ كارة دايناميكيطي ثرِوَطريَسظ لةتكة بنيا دةبينني،

( بكةريَك، )ب( شويَين أ) :ونةومـوَ نـن. بـيـنـيـدا دةبـيـسـريَـرِوَطـي ثاتـيـنـة بـل شكرائاةزانةي خوارةوة بة ئاشكرا و نارِةط
كاري بريي شوييَن دةشيَت بة ئوَي ( لة كاتيَكي ئامااة بوَكراودا. دةك )ي( ضا كيت( ناوةرِاس  بارودوَخ )ثوداني بارودوَخ )ورِ

 مانةوة لة شويَنيَك، لةسةر، لة ناو.  ونة: دانيشتةوو،وربنِيَت، بوَ مندة وةدةرةياريدة
 باثري ئيَستا ياري بالة دةكات.   ( أ)

دةطريَت، وةك لة ثرِوَطريَسظ،  وةيةتر بةخوَدي زيايئةنديَك تايةةمتةندو لة ئةنديَك باردا، بةردةوامي زوَر باوترة،      
 يتيظ و ثرِوَطريَسييشدا بةكاربيَت.ضونكة بةردةوامي دةتوانريَت لة ئةردوو ستة

  

 

 

 

 
                                                           

دةطرَيت، لة كاتَيكدا،  وةيةي كَوتايي ديار بةخَومةبةست لة "تَي يك" ئةو فَوِرمي كارةية، كة وةسفي بارودَوخي دياريكراو دةكات، كة خاَل  (1)
 ناطرن.   وةيانة"ئةتَي يك" ئةو فَوِرمي كارانةن، كة باسي بارودَوخَيكي دياريكراو دةكةن، كة ناطةنة كَوتايي، واتة خاَلي كَوتايي ديار بةخَو
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 ئةسيتيَكت
 

 ثيَرفيَكتيظ                      ئيميتيَرفيَكتيظ                                                                  
 

  نةريت                      بةردةواب                                                 
 

            طريَسظ نا ــ ثرِؤ                                 ثرِوَطريَسظ                    
 (2ياطرامي )اد

      

ينةوة، كة تويَذ ي سيمانتيكي كةرةستةكاني زماني ايَردةكةويَتة سةر بنيات تردا، كة تا رِادةيةك لة ئةنديَك باري     
نتيكي، بةردةواميةتي و ئةوة لةكورديدا  ياوازة، بة شيَوةيةكي سيما بةآلببيَ نةريت،  بة ثرِوَطريَسظ ئيميتيَرفيَكتيية

ي دةستيتيَكردني تي خالَيةئةستكردني واتاي ئيميتيَرفيَكتييي و بةردةوامي-ةكي وةضةيي كاتةطوَريةتينةريتي
ستةيتيظ ئةتيَليكي نا سنوردارة لةو ة، "داش " و "ئةبوون" لة كوردي و فارسيدا كاري ستةيتيين، يتيئيميتيَرفيَكتييية
 شيَوةيةكي سيمانتيكي رِابردووي ئيتميتيَرفيَكت ئامااة بوَ نةري  رِابردوو داوةكة خالَي كوَتايي دياري نيية، بةوكاتةوة، كة رِو

 "ية.  ــ لةو دوو تيَنسةدا ئةوة "دة فةرزدةكاتكة نةريت  ،سينتاكتيك-. نيشانةي موَرفوَدةكات

ي  يادةكريَنةوة، يةكةب رِستةي سةرةكي، كة دةبيَت ئةلَطري ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ بيَت و ر لة رِستةي ثرِوَطريَسيدوو  وَ      
بة  واتة ئاس  قوولَ دةدات. ،رِستةي  وةكي، لة يةكةمدا يةك كار، كة خويَندنةوةي ئامااةكردن بوَ ديوي ناوةوةي بارودوَخ

ا ئامااة بيَت بوَ ئاس  سةرةوةي بارودوَخ، بوَية، دةكريَت دوو  وَر لة نيتة بةرضاو، كة تةيَئا رِستةي ثرِوَطريَسظ وا دةتةني
 يدا يةك كار بريتيية لة كاري دةستوري و ئةوةكةيكة تيَدا ثيَكةوةبةستين كروَكي، SVCs1ثيَكةوةبةس   يابكريَنةوة، لة 

، يان دةردةبرِن ةكي  ياوازي دواي تر لة كار كردةوةي يةك لةديان زياكرِوَكي/ كة تيَيدا دوو -ية، كوَمةلَي نادةريياريدةتر كاري 
و  Asymmetricalئاوتومخي-أ( بوَ نادةكريَن، ) يةكان بوَ دوو طروثي سةرةكي ثوَليSVCكاتدا.  ستةيتيظ لة ئةمان

 :لة بريتني، ةكانيتايةةمتةندي و symmetricalئاوتومخي)ب( بوَ 
(1) SVCويَكي تاكةريي دةكات.داويةكي ئالَوَز وةسفي رِوي 

 تر دةكات. د ني كةمةوة ئاوبةشي لة دانةيةك يان ئةرطوميَن  ضاوةرِوانكراوي زيا بة  SVCئةر دانةيةك لة (2)

 تردا رِووبدات.ناتوانيَت لة مةوداي تةواوكةري يةك كار  (3)

 كارين. -زي تاكوانةي كلوَئة ي كلوَزيَك لةطةلَ زجنريةيي بريتني لةintonationalزةيي ةي ئاويتايةةمتةند (4)

   ميَنتيَكي دةرةكي وةردةطريَت.ؤطا يةك بكةر يان ئةريةكة تةنييئالَوَز (5)
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زوَر ار لة تيَطةيشتين  ، و/ ةمسةرييةتيتيي، و  قوتةييةييةتموَدالَ يزجنريةي ئالَوَز ئاوبةشة لة نيَوان، ئةسيتيَكتـ (6)
 .كارةكاندا لة نيَوان بةخورتييَكي concord رِيَككةوتن يان  بة ،موَرِفوَلوَ يكةلَي تاكدا رِةنطدةداتةوة

 كةلَي يان بةرِيَزمانيكردني واتاي زجنريةي ئالَوَز ئةية. يويي بوَ بة ليَكسوةكي ميَذيليَرةدا ئارةزوومةندي (7)

  طريَسيي تيَليك و ئةتيَليكداثرِوَ دياريكردني سةرة لة فوَرِمي: 3.  6.  1 
دةكريَت،  بةديداية، ي تريان تيَيي زمانزيادة و ئاوةلَكاري دياريكردني قةوارةلةو دةربرِينانةي  وَريَك لة ئالَوَزي       

ئةوةش خوَي لة خوَيدا،  ،دةكات دياريسنورداركردنة ئةو زي زيادة ؤكلوَزي سةرة يان كللة  كاب داية، بزانني ةكة لةوةيئالَوَزي
خالَي سيَت،"دا و"ئازاد نامة دةنو لة. ئةية داركردنروسنو دياريكردني كردةيتي و يةطوجناو خويَندنةوةي لةسةر كاردانةوةي

 سروش  ئةسيتيَك  وةسفي بة ثشت، دنةوانانةتي و ئةبووني ئةو خويَنةيثيشانداني طوجناوي، سةنتةر لة "نامة"داية
وة. بة نورداركردني سةرة طوجناس. ئةطةر وةسفي ضاوةرِوانكراو تيَليك بوو، دةبةستيَت ضاوةرِوانكراو لة كلوَزي سةرةدا

وةسفي تيَليكي  بوَية،مامةلَةدةكريَن،  يةك . تيَليكة ضاوةرِوانكراوةكان وةكوجناو نييةط ثيَضةوانةوة، ئةطةر ئةتيَليك بوو،
 ةييئةتيَليكة وةسف   يابكاتةوة، تيداكة بوَ دياريكردني ضةنديةودةتوانيَت مة وانكراو بة شيَوةيةكي سةركةوتووانةضاوةرِ

كة ضاوةرِوانكردني "كةي"  ةن.كاربك دةتوانن وةك سنورداركردنا دةردةكةون دكلَوَز---كاتيَك  لة كةي ةكان،ضاوةرِوانكراو
بة شيَوةيةكي بةرضاو خالَي  كةناكريَت بارودوَخة يَواتة ضاوةرِ ،دةكات ثيَشكةش يزوَريةت كي  نيئةرتر وةردةطريَت دزيا

 . دةكةن ةكاني "كةي" ئاشكرا  نايةكساني بنياتةقيقةتانة سروشئةو ئوة بطريَت، يةكوَتايي ديار بةخوَ
 ةكاني ترةوة يبة كاتةطوَريوةندي يَث: 7.  1

 ي كاتي يوةندثيَ :1.  7.  1 

دةطرن، يةكةب ئةوانةي  ي ئاوبةش لةخوَيدةكات، ثوَلةكاني  دوو تايةةمتةند وَلثي كاتي  وَري وشةكان ئاويوةنديَث      
ئةو  وَرة  ثيَوةندييانةيشت، بةو شيَوةية ئةوانة لة ناوةكاندا ديار و  ياوازن، دووةب، ئةو  بري دةكةن لة ة وةسفثيَوةندييةك

رةكان، دواتر سةرةجنامةكان بةسةر دوو  يةني "سادة" و ةكي كاتي  ياية لة فوَرِمي ديارييوةندباسي ليَوةدةكةن كاتني، ثيَ
 دةبن.  "ئالَوَز"دا دابةش

 بوَ كات كردنواتاي ئةبوون بة بيَ ئامااةي سادة بة يوةندثيَ :2.  7.  1
  :دةكةن ئةوانة بارودوَخةكان دياري
 .ة)ا(  زاناي ساروخةكان  وان

 )ب( ئةو ساروخة  وانة زانستة.
 وسيَت.و واني دةن ( نازةنني بةث)

 (  نامةكان لة  انتاكةدان. )ت
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نيَوان ئةو  لة ئاوةلَناوي وةسفي )ب(دا دةيكات،  ياوازي لةدةكات، وةك ئةوةي  (دا بارودوَخ وةسفأئاوةلَناوي ئةوالَي لة )      
 كاري)كاري(-ناشتين بةشي لة دارِ دةرياريدةاري ( كلوَزة، كاتيَك ئاوةلَناوةكة ئاريكارة لةطةلَ كأكة ) ،نانةدا ئةوةيةودوو منو
لَناوةكة ناوي سةرة دةطوَرِيَت، ئاوةلَناوي بة ثيَضةوانةوة لة )ب(دا فريَزي ناوي، كة وةسفي شت )زانست( دةكات، و ئاوة. كلوَزةكة

كاتيَكدا ئاوةلَكار لة )س(دا باسي بارودوَخ دةكات، كارةكة  ةكةيدا ناو ئةبيَت وةسف دةكريَت. لةTRوةسفي وةك ئةوةي لة 
 ةكةي. TRدةطوَرِيَت، و ثرِوَسة وةردةطريَت وةك 

 ي كاتي ئالَوَزيوةنديَيي كاتي و ثوةنديَث: 3.  7.  1
  لةو رِستانةي  ي خوارةوة بدة: سةرنج

 دةكات )سادة( باثري حةز لة شةكرلةمة (أ)
 )ئالَوَز( باثري )وا( شةكرلةمة دةخوات.  (ب)

ئةو داني وكاتي رِو ويَناي ، ضونكة كارةكانكردة( دةكةني كاتي )ثرِوَسيَ /يوةنديَةشي لة ثئاوب نةكاني سةرةوة،ومنو      
 (أ) ، كةونةيةدا ئةوةيةودوو من ،  ياوازي لة نيَوان ئةوبةردةواب دةبن دايةكي كاتي دياريكراوكة لة ماوة ،داوانة دةكةنورِو

دةكةن،  ، ئامااة بوَ زاراوةي ئةسيتيَك و دايناميك ستةيتيظ ،ندةكة دةي ثرِوَسةي دايناميك دياريكر (ب)و  (1)ستةيتيظكردةي 
بة كة  ،"دايناميك" واتاي ئةوةيةوةك ةوة، دووةب،ي دةميَننبة  يَطري بة دريَذايي كاتبارودوَخةكان   :يَتيةكةب ثيَمان دةلَ
كة  ،دةكات " ثرِوَسةيةك دياري/حةزكردن"خوَشةويس (دا، )أ. لة رِاندا دةكاتطوَ لة خةكة ئاوبةشيبارودؤدريَذايي كات 
 يةكي ترةوة،  لة ،دا(ب)لة  شةكرلةمةدا. LMو  باثري  TRئاراب و  يَطري دةكات لة نيَوان  ةكييوةندييَئاوبةشي لة ث

 LM باثري و TRنيَوان  وةندي لةيَرِاني سروشتيدا دةكات لة ثكة ئاوبةشي لة طوَ ،دةكات  "خوارد" ثرِوَسةيةك ديار
 دائةريةك لةو قوَناغانة لة ةكاندا دةكات.و كوَتايي قوَناغ شةكرلةمةكةدا، ثرِوَسةي "خوارد" ئاوبةشي لة سةرةتا، ناوةرِاست

دةكريَن،  ئةوة وةك سادة سةير لةبةر ية،طوَرِاني ناوةكيان ني ئاوبةشي  يَطريةكانازن.  ياو TR and LMدي لة نيَوان وةنيَث
 رِيَكخس  كةواتة، دةكريَن. ئالَوَز تةماشا ، بوَية، وةكئاوبةشي لة طوَرِاني ناوةكيدا دةكةن ،ةكانييَكدا ثرِوَسة دايناميكيكات لة

 ،دةخةندةر TR and LM وةندي لة نيَوانيَ، و  وَري ثي كلوَزةكانداون و ئاشكراية لة بنياتورِ  TR and LM نلة نيَوا
 :( بكة3ياطرامي )اوةندي دةردةبرِن، سةيري ديَكاري ثئوَك لة واتاي كارةكان بةشيَ

 

 

 

 

                                                           

وةكاني تريشدا هةر وا هاتووة، زاراوة بةالمانةوة طرنط نيية، كةي ئَيةة زاراوةي ستةيتيظ لة بري جَيطري بةكاردةهَين ، ضونكة لة توَيذينة (1)  
بَو ئةم  طةيشتينة زاراوةيةكي طوجناو ئةو كات بةكاري دةهَين ، ئةو زاراوانة طشت  لة زمانةكاندا، هةروةها بةكارهَيناني ثِرَوسة و دايناميك

 كاتانة طوجناون. 
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 domainمةيدان                                                             

                   
 ناوضة                    وةندي                                                              ثيَ                    

 ئةوالَي طضكةتري        ةكان                                                          ية ئةوالَييوةندييَث  
 
     بةس اوة             بةس اوة            -نا            كاتي                                                 ي كاتي       يوةنديَث

   ةكانيَضراوناوة ب          يةكان        يةيثرِوَسةي كارةكان                      ناوة قةوار                ناوةروَكةكان         
 )واتة ئةو ناوانةي                   )واتة ئةو ناوانةي                                                   ، ضاوطةكاننناوةكائاوةلَ

 ريَن(     ديَرمان(                          دةيَردريَمانا                                              ةكان، و ثارتيسيتلَئاوةلَكارةكان
 

 

 (3طرامي )دايا

 بةشى دووةب
 لة كوردي و زمانةكاني ترداثرِوَطريَسظ  : 2
   لة كوردي و فارسيدا رِابردووثرِوَطريَسيي نا ــ : 1.  2

، كي زوَرةرديدا  يَطةي مشتومرِيَلة كو ةكي رِيَزمانيييكاتةطوَر وةكو، ورِابرد-ثرِوَطريَسيي ناي ةتئيميتيَرفيَكتييي شيَوةي      
زمانةوانةكان دةكريَن بةسيَ بةشةوة سةبارةت بة مامةلَةكردنيان سةبارةت  بة ئةمان شيَوةية، لةويَدا، داشفارسي لة زمانيئةوة 

 رِوَطريَسظ:بة ئةسيتيَك  ث
كة زماني فارسي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيي سةربةخوَ لة ئةسيتيَك  ئيميتيَرفيَكتيظ  ،ورنولةسةر ئةوة س :طروثي يةكةب      

ثيَكديَت  رِمي كارةكانفوَ يتبنيا  يانةوة بة .دا ئةيةmi.avar.dand -they were bringingوةك لة  .لةخوَدةطريَت
 ضونكة ،خراوة طويَتشث كي لة قسةي رِوَاانةداتي كاري سةرةةئيميتيَرفيَكتييي ب"، بةآلto haveــ  "داش  دةرياريدةلة كاري 

لة  دةبيَتةوة. مي كاري فارسي فةرماني كورتيَةازةكةيان لة سةر سيستةرِ و، دويَنان (1)ثرِوَطريَسيي ثةراويَزي يبنيات لة
زمانةوانة لة وا اويَزي لةبةرضاو نةطرييَت، دةكةوينة ئةمان ئةلَةوة، ئةر ئةوةشة ثةرِ ي ثرِوَطريَسييديشدا ئةطةر بنياتكور

-سةبارةت بة ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ لة نا ورِابردوو وةك بةردةواب مامةلَة بكةن،  يريَسيثرِوَطئةسيتيَك  بكات كوردةكان 
  .بةشويَن بريكاريَكدا نةطةرِيَنو  ردوودا ئي  قسةيةكيان نةبيَتبرِا

                                                           
ــةو ف    (1) ــةراوَي ي ئـ ــظي ثـ ــة ثِرَوطرَيسـ ــت لـ ـــراوة و     مةبةسـ ـــة ِرَي مــانيــكــ ــدا بــ ـــة ئينط ي يـ ــة: لــ ــَو منوونـ ــانيكراون، بـ ــة ِرَي مـ ــة بـ ــةن كـ َوِرمانـ

ــةي "   ــة وَين ــةت ب ــانةيةكي تايب ــة ثرِ ing-نيش ــةت ب ــة        ؤ" تايب ـــ" ب ــاتوان  "دة ـ ــة، ن ــَيوةية نيي ــةو ش ــدا ب ــة كوردي ــةوة ل ــاريكراوة، ئ طرَيســظ دي
 ثِرَوطرَيسظيشةوة. -َِ هةموو كارةكاندا ِروودةدات بة ثِرَوطرَيسظ و نانيشانةي ثِرَوطرَيسظ دابنَي ، ضونكة ئةوة لة طة
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و فوَرِمي  "to have ــ داشتةن"ي ي دةكةن، كة لة يةكطرتين ئوَطزيلةريَزفري ئامااة بوَ بنيات :طروثي دووةب       
 to ــ  dash.t.an"  لةريـزيــوَطــئترةوة  لة يةكيمي كاري فارسيدا، ةستكاري سةرةكي ثيَكديَت، لة سي ئيميتيَرفيَكتيي

have"وةك لة وشةي تي دةناسن،ميتيَرفيَكتيييةتي و ئيطريَسييية" ئةردووك وةك نيشانةي ثرِوَــ و ثيَشطري "مي"mi-

nevest. ــHe was writing"،ي ةــةوة بـئ "دا دياريكراوة  Farrokhpay (1979,23-4)  لة 
(Farahani,1990:33)ئيَنريَت.  لةو بارانةدا بة زيادة بةكاردة، كاري داشةوة 

ي بة ئوَي بنياتوَطريَسظ برِيين ئةسيتيَك  ثرِركوردي ئاورِاية لةطةلَ بوَضوونةكاني طروثي دووةب سةبارةت بة دة       
ئةوانة، وةك  ، " نيشانةي ثرِوَطريَسظ بنــ و "دة ""مي ــكة ب لةوةدا ئاورِانني، آلكاني تردا، بةةةوة لة ثالَ رِيَطيفريَزي

 ريَسييشدا رِوودةدةن.  طنيشانةي ئيميتيَرفيَكتييي مامةلَةدةكريَن، ضونكة بيَ  ياوازي لةطةلَ ئةموو كارةكان ثرِوَطريَسظ و ناثرِوَ
 Dehghan (1972), Keshavarz (1962), Purkhosrow:وةكةو زمانةوانانةي ــني لـتـريـب :ي سيَيةبطروث

(1980), and Madani (1984).   ،،وةك دةكريَن وَطزيلةري "داشتةن" فوَرِبلةطةلَ ئ ئةو كارانةي كة باوةرِيان واية ،
 لة Purkhosroونة، ودةكةن، بوَ من داثرِوَطريَسيلة ئةسيتيَك    ياوازي ، ومامةلَةدةكريَت ةكي سةربةخوَي فارسييكاتةطوَري

Farahani:1990:34))ثرِوَطريَسظ" و وةك سةربةخوَ لة كاري ئيميتيَرفيَكتيظ  :فوَرِمي ئةو كارانة دةلَيَت ةوة، بة"
 . يان دةكاتوَل ماوةدووردا" ث دةياخناتةرِوو، كة لة ايَر زاراوةي "ئةسيتيَك

 فارسي و كورديداي ثرِوَطريَسظ لة بنيات لة ي ئاوبةشيرِةفتار و تايةةمتةند: 2.  2
وةك "ئيَستا  . لة فارسيداتي  لةخوَي بةدوورناطريَترِوَطريَسييةواتاي ثو كوردي كتييي فارسي ئةسيتيَك  ئيتميتيَرفيَ)أ( 
زياد لة  كاري داش   .hala, dar.am qaza mi-xor.am. - I am eating food now. ــؤبةويَت نان خبمدة

 . ئيَنراوةثيَويست بةكار

 :ككراوة، بةو  وَرة لة فوَرِميَكي وةكنةريَ بلؤ)ب( 
 I am not working  = nadaram Kar na-mi-konam ، (Windfuhr,1979:102)"ئيَستا كارناكةب= لة 

 ثرِوَطريسظ كاري خوَي دةكات.

دةكريَت.    وتن و نيشانداندا فوَرِبطا لة رِاطةياندن، يطةلَ داش ( تةنفوَرِمي ثرِوَطريَسظ )لة)ث( 
(Dehghan,1972:200)  لةFarahani, 1990:35).ةوة)  

تي بة بريي سيمانتيكي ةبنضينةيي لة بري ثرِوَطريَسييي بة شيَوةيةكي دا،ئيميتيَرفيَكتييي لة "كوردي" و "فارسي"     
ي ثرِوَطريَسيي دريَذةثيَدراو كة بنيات ديارة، زماني تري  ئةن لةثالَ فارسي و كورديدا،ةوة بةس اوةتةوة، يبةردةوامي
واتاي ثرِوَطريَسظ لة  ةكةياني  ئيميتيَرفيَكتيييكة ئةسيتيَك ،ثوَشني لةو ئةقيقةتةيبة ضاو ،(يان ئةية/فريَزي)ثةراويَزي

 . (Comrie,1981)ونة، فارسي، فةرِةنسي و ئيسيتاني وناكةن، بوَ من خوَيان قةدةغة
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بردوو + نةرِات، )رِةطي دةنريَ بنيات /داش /لةري رِابردووي ئوَطزي-يَرفيَكتييي نابردوو لة ثنةرِالة فارسيدا، ثرِوَطريَسيي       
ة "وا/ئاوةلَةكاني + ــة لــيــيـتـريـدا، بـورديـة كـل ي.ـةرةكـاري سـردووي كـبةـنرِافيَك  ةكان( و ئيميتيَريكةسي وة يَنادار + 

ي سةرةكي دا، ئوَكار و كارةية ثةراويَزي و فريَزيلةو بنيات لكاوةكان"، وة يَنابوو + + رِةطي كار +  يظنيشانةي ئيميتيَرفيَكت
رِابردووي كاري -ئةردوو نيشانةكراون بة كةس و امارة، وةك نةخشةي ليَكدانةوةي كةسي يةكةمي تاك، ثرِوَطريَسيي نا

 . "برِوَب تدةمةويَ ،  raf.t.anرِةفتةن"
 ب    رِوَ      ب                     ةويَت                                     -ب                                 -دة

   يَناو     -ي كةسي           كار/موود        نيشانةي مةر ي      رِةط يَناونيشانةي ئيميترثيَرفيَكت    
" دتيظ + قةكئوَي "نيشانةي ئيميتيَرفيَ ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيي رِابردوو لة ئةردوو زمانةكةدا لة رِابردووي سادةدا بة)ت( 
ةكانيان بوَ شار لة رِستةيةكي وةك " وتيارةكان مةرِئاوتا بة"دةئيَنا"، و ، "mi-avarad"نة، ودةنريَت، بوَ منو بنيات
ولَدا وخويَندنةوةي ثرِوَسة وةردةطريَت، كة لة رِابردووي دوور واتة قسة ، ئةو تيَنيَتدةطر وةيةبةخوَ ئةمان بنيات "،دةئيَنا

ضراغ خاموش شود"، و "نامةب  كة نييسم-ميم نامة تة. "داشودا كراتيَكة قسةي  ،دةربرِاوة، و لة ثرِوََِسةداية لةو كاتةي
ةكة نةريت كالَ يو رِستة ناسةرةكي كار خراوة، سظ لةثرِوَطريَ ترةوة داويَكيووبة ئوَي رِ" دةنوسي كاتيَك ضراكة كواايةوة

 .  دةكاتةوة

بةردةوامي ثيَرفيَك  كاري  بة ةكاردةئيَنريَت ودا بيثرِوَطريَسيي ثيَرفيَكت لة فارسيدا، كة دةربرِيين "داش "ي تيَ)ج(  
-كةردي". دويَينَ كورِةكةي من ياري-(  ةنابى سةرئةنط بازي مي----ديَت، "ديروز غو مزاد  داش  ) سةرةكي بةدوادا

كردةوةيةك دةكات، دةكرد"، ثرِوَطريَسيي ثيَرفيَكت، بة شيَوةيةكي نةري  لة كةسي سيَيةمي تاكدا بةكاردةئيَنريَت و ئامااة بوَ 
 دةس  ثيَكردووة. ورداكة لة رِابردووي دو

ي كاري دةنريَت، لةطةلَ ئةمان تيَنس   ئةوالَي /داش / بنياتئوَي بةكارئيَناني رِانةبردوو ثرِوَطريَسيي رِانةبردوو بة)ض( 
 ئةوان ئةوة بوَ بةردةمي" زةنةند"،ــ  ي مةسجيدي شوما ئاتةشةش بيةئاظةرةند كي  يلوسةرةكي، "ئانرا دارةند مي ــ 
ثرِوَطريَسيي رِانةبردوو ئامااةدةكات   (Farahani,1990)دةب مزطةوتةكةي توَدا بيسوتيَنن"،مزطةوتةكة دةئيَنن تا لةبةر

(كردةوةيةك، كة لة ثرِوَسةي تةواوكردنداية لة كاتي قسةكردندا، و وا دةبينريَت وةك ئةوةي لة رِابردوودا دةس  1بوَ )
"كاتيَك   نييسم"، وــ  ق  بطةردي دارةب ميةداية لة دواي كاتي قسةكردنيشةوة، "ظ بةردةوامةوون (لة2ت و )ثيَكردبيَ

ي زوَر نزيكدا، بوَ كدةبيَت، بة واتاي ئةوةي لة دائاتووية (كردةوةيةك كة خيَرا تةواو3وسم"، )ونــ  دة ...دةطةرِيَيتةوة 
كة ثرِوَطريَسظ لة رِابردووي دووريشدا  ،ةنة. ئةنديَك لة زمانةوانةكان واي بوَ دةضن)ي(ئايةب"،  زوَر دةطمــ دارةب مي" :ونةومن

كة دةرطاكة كرايةوة"،  ،)بوو(لة نويسندابوولة كورديدا، " "ةف رِ-داش  بود مي" :ونةوبوَ من pluperfectئةية واتة 
     ب ئةوة زوَر دةطمةنة. بة َ
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رِيَةازي دووةب دةكةن، و  ييثشتطري ةانةي خوارةويئةو ئةقيقةتة سينتاكتيكي ةوةي(Farahani,1990:258) ي بة      
 : لة فارسي موَديَرندا دةكةنةوة ي ثرِوَطريَسيي سةربةخوَيكاتةطوَر ةخت لةسةر ئةبووني 

لة بارودوَخي  تا  طة ،دةئيَنريَن موَديَرندا بةكار (كوردي)و ي ئيميتيَرفيَكتيظ و ثرِوَطريَسظ لة فارسي يكاتةطوَر         
   ثيَويست نيية بةداوي تاكي نةريوونةي رِووضركةساتي بارودوَخي نةريتي  دةربنِن، لة طةلَ فوَرِمي كاري ئيميتيَرفيَكتدا، من

داوي نةري  بة وتي و بةردةوامي سةيربكريَت، بة ثيَضةوانةوة لةطةلَ فوَرِمي ثرِوَطريَسيدا رِوشيَوةيةكي ئيميتيَرفيَكتييية
كي ئيميتيَرفيَكتييي و بةردةوامي سةيردةكريَت. بوَية، لةطةلَ "فوَرِمي كاري ئيميتيَرفيَكتييي"دا ضةند حالَةتيَكي شيَوةية

داوي بارودوَخي وونةيةكي رِووشيَوةيةكي ئيميتيَرفيَكتييي سةيردةكريَت. لةطةلَ فوَرِمي كاري ثرِوَطريَسيدا ئةر من بارودوَخي بة
 .(Farahani,1990:259) بيَت تي سةيردةكريَت، وةك ئةوةي لة طةشةكردندايةرفيَكتييشيَوةيةكي ئيميتيَ دياريكراو بة

 خةريكي سةربانة/ طةشةكردن.يي       خةريكة ديَت سةرةتا /خةريكة تةواوبيَت كوَتا .سيَتوباثري نامة بوَ باوكي دةنو)أ( 

 ةريكة بةئوَش ديَتةوة/خةريكة بريدةكاتةوة.خ                .وسيَتوباثري ئةموو رِوَا نامةيةك بوَ باوكي دةن)ب( 

 باثري دةيةويَت / "دارد" دان بدات بة كوَترةكان. )ث( 

 دةيةويَت دان بدات بة كوَترةكان.  باثري ئةموو رِوَا)ت( 

 اية لة" ئاسايي لةطةلَ كارة دايناميك و ستةيتيييكانيشدا ديَن، ئةوةي ئاشكرــ و دة ئيميتيَرفيَكتييي "مي ــنيشانةي      
لةطةلَ  تردووي ثرِوَطريَسظ، تةنانةببردوو، رِانةرِالةطةلَ ئةر فوَرِميَكي تيَنسي " ــ تي "دةكورديدا نيشانةي ئيميتيَرفيَكتيية

 (Comrie,1976:33) دا بةكاردةئيَنريَت."بوون"لة  :ونةو، بوَ منديَت رِةسةن ياريدةدةرةكانيشدا كارة ستةيتيية بة
ةكاني ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ و ئيميتيَرفيَكتيظ ئةوةية، كة ييةكيَك لة  ياوازي"بانطةشةي ئةوة دةكات، كة 

رة، كة لة كاتيَكدا فوَرِمةكاني ئيميتيَرفيَكتيظ ودةطريَت"، و لةسةر ئةوة سو كي تايةةتي نةري  لةخوَباريَةتي "ئيميتيَرفيَكتييي
 . "ةكان دةكةنيبوَ بارودوَخة ضركةساتي"، فوَرِمةكاني ثرِوَطريَسظ ئامااة ان نةري  بكةنبارودوَخيَكي تاك يدةشيَت ئامااة بوَ 

(1976:33) Comrie :ي،  ياوازي لة نيَوان فوَرِمي ثرِوَطريَسظ و نامانةكاني تري وةك ئيسيتاني و ئيتالَلة ز دةلَيَت-
شيَت بة ئوَي فوَرِميَكي ترةوة  يَطةي بطرييَتةوة بةبيَ ئةوةي ومةندانةية، بوَية، فوَرِميَكي ثرِوَطريَسظ دةوثرِوَطريَسظ ئارةز

ثرِوَطريَست بطةيةنيَت. ديارة، ئةوةش ئةوة ناطةيةنيَت، كة ئةو زمانة ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيي سةربةخوَي نيية. -واتاي نا
كردةوةيةك لة ثرِوَسةي تةواوبوونداية (أدةكات وةك ئةوةي ئامااة بكات بوَ ) سةري فارسي ثرِوَطريَسيي رِانةبردوو وا دياريونو

لة كاتي قسةكردندا، لةطةلَ ئةوشدا، كة دةشيَت لة رِابردوودا دةس  ثيَكردبيَت، )ب(كردةوةيةك، كة دةشيَت بةردةواب بيَت لة 
  .(Dehghan,1972:200) ديَك كردةوة يان بارودوَخي تردادائاتوودا، لة ثيَ  ئةن

   يانةي  يَطةي سةرجننضةرة ثرِوَطريَسيئةو في: 3.  2
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 itةوةد" ـشـيـيَ مـتـشـيـيـيـن نــتــداش"بزريشدا رِوودةدةن. و و رِانةبردوو ئةردوو لة كاراوردـبي رِاـيــســريَــرِوَطـث (1)

was in the process (of) being writingوسيندا بوو" و= لة كردةي ن ، لة كورديدا بةرانةةر بة "دةنوسرا
 دةوةستيَتةوة. 

 ةكاندا فوَرِب دةكريَن. يا لة ئةوالَييمة ثرِوَطريَسييةكان تةنفوَرِ (2)

  وةك كاري سةرةكي بةكارنايةت. طةلَ كاري داش  "بوون = بوون"فوَرِمي ثرِوَطريَسظ لة (3)

 ية. ييدا فوَرِمي نيَطةتيييان نسئي  كاب لة فوَرِمي ثرِوَطريَ (4)

كورديدا دةخريَتةوة. ئةوة لة  روترةوة دودزيائوَي وشةيةك يان  بة لة كاري سةرةكي لة فارسيدا، "شودةن" (5)
 ية. يب بوَ "كردن" ئاسايبةآل مةحالَة/ئةستةمة

 يَت:ريبةو شيَوةية رِةخنةيان ليَدةطيةوة (Farahani,1990:262)خالَةكاني سةرةوة لة  يةن : 1.  3.  2

جناو ئالَوَزن و دةشيَت لة يةك ثيَناسةي طشتيدا دوو و ثيَرفيَكت، بة شيَوةيةكي نةطورِابر-نا ردوو،بثرِوَطريَسيي رِا يةكةب،:
وةك ئةوةي لة  ،دةكات كةششكوَبكريَنةوة، فوَرِمي ثرِوَطريَسظ بارودوَخي دياريكراو لة خالَي كاتيَكي دياريكراودا ثيَ

 بيَت.  طةشةكردندا
سظ و ثرِوَطريَسيي ثيَرفيَكت، بة ة لة ثيشانداني  ياوازي لة نيَوان رِابردووي ثرِوَطريَوسةركةوتوو نةبو Dehghanدووةب: 

 وسةر بوَ ئةو دوو فوَرِمي كارانة وةك يةكة. وبةلَطةي ئةوةي وةسفةكاني ن
ا بوَ ئةوة بةكارنايةت، كة ئامااة بوَ يتةنكة ثرِوَطريَسظ  سةركةوتوو نةبووة، ئةوة رِوونةكاتةوة،  Dehghanسيَيةب: 
ي قسةكردن يان لة خالَي كاتي ئايندةدا، )ئةوة وةستاوةتة سةر ئةوةي ئايا بكات، كة لة طةشةكردندا بيَت لة كات يةككردةوة

 I am writingب /نيييَشتة"من دارةب با ثدةرةب نامةي مي ةو شيَوةية، رِستةي ثرِوَطريَسظ(. ب؟ئاوةلَكاري كاتي ئةية يان نا

a letter to my father داويَك دةكات وةك و(وةسفي رِوأ) لَةطريَت،سم" دةشيَت دوو ليَكدانةوة ئةو/ نامة بوَ باوكم دةنو
 ثيَةكات".  ئةوةي لة كاتي قسةكردندا لة طةشةكردندا بيَت، )ب(كردةوةي ئامااةبوَكراو خةريكة دةست

 ةكاني ثرِوَطريَسيي "داش " لةطةلَ ئاوةلَكارةكاني كاتيدا سةركةوتوو نةبووة.لة رِيَكخستين بنيات Dehghanضوارةب: 

"، وةك go -ةفتةنئامااةي بوَ ئةو ئةقيقةتة نةكردووة، كة فوَرِمي ثرِوَطريَسيي كاري فةرئةنطي "رِ Dehghanثيَنجةب: 
تي دةربنِيَت. واتة س  بةكارئيَناني ئةية، تا ئايندةيةتوان "to be going to"ئايندةي ئوَطزيلةري زماني ئينطليزي 

 I am going -ب" لة رِستةي "دارةب مريةظةب نامةي بي نييسةبتا ئةست بةوة بكات، كة "دارةب مريةظة، سةركةوتوو نةبووة

to right to him a letter "ونة، ئةوة لة وكة قسةكةر ئةوة دةردةبرِيَت دانيشتووة نةك ثياسة بكات. بوَ من ،لةو كاتةدا
 يخويَندنةوةبوَ ئينطليزي  نداوسم" دةوةستيَتةوة، كة لة وةرطيَرِاوبن ئةوزماني كورديدا بةرانةةر بة "دةمةويَت نامةيةك بوَ 

 ظ وةردةطريَت. سثرِوَطريَ
 ثوختة: 2.  3.  2
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كاري  ييكة خوَي لة  وَري  ياواز، ("داش " لة طةلَ ليَكداني ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيظ و  وَري بارودوَخ طوجناوةأبة كورتي )     
ري ئةو بارودوَخةية، اةشك" بة شيَوةيةكي نةطوَرِ ثيَشكــ "دة فةرئةنطيدا دةبينيَتةوة، )ب(واتاي رِيَزماني نيشانةي ئيميتيَرفيَكت

ةيةتي، نة، خويَندنةوةي ئايندودةكريَت، لة  يةكي ترةوة واتاي ئةمة وَر دةبةخشيَت ، بوَ منو كة وةك بةردةوامي ئامااةي بوَ
ئةوة بوَ فوَرِمي كاري ئيميتيَرفيَكتيظ (وةك نةريت ثو ئةروةئا بة دةربرِيين دياريكراو دةدات. ) ةوةبووننةريتييةتي، دووبارة

داويَك ودا بة شيَوةيةكي نةطوَرِ ئامااة بوَ رِوي(لةطةلَ ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسكراوة )ت دووةب و ناسةرةكي تايةةت وةك واتاي
ن لة نيَوان تي، و ... واتاي دةقني و سةرةجنامي كارليَككردنةيةبوونةوة، ئايندوبارةو(دجبيَت. ) دةكات، كة لة طةشةطردندا

ئاوةلَكاري كاتي، بكةر، بةركار و  :ونةوانةي لة رِستةدا ثيَشكةشكراون، بوَ منيواتاي ثرِوَطريَسظ، واتاي ئةو بةندة زماني
 واتاي ئةسيتيَك  كاري فةرئةنطي ئاوبةشي دةكةن. 

   و فارسيدا  " لة كورديــ" و "مي ــ واتاي "دة: 4.  2
 ات.دةك اركةدا ثياسةباثري ئةميشة لةب كاتة و لةب ث  (1)

Bapir is always walking at this hour in this Park har. 
ruz dar in sa.at darad dar park qadam mizanad 

 بيَت. بارودوَخي ئالَوَز وا دةبينريَت وةك ئةوةي لة كاتي قسةكردن لة طةشةكردندا
            The patient is coughing     bimar darad sorfe mikokad ت.نةخوَشةكة دةكوَكيَ (2)

 بري نيشانةي ثرِوَطريَسظ. بوونةوةي واتا لةي "كوَكني" بةرثرسة لة دووبارةنكاري كورختاية
ئاينـدة   they were sleeping (were about to sleep), dasht an. mi.xab.id.andدةنوسـ     (3)

واتــاي ثرِوَطريَســـظ و واتــاي كـــاري فةرئـــةنطي    لــة واتـــاي رِابردوودايــة، و لـــةو بارودوَخــةوة ئـــاتووة، كـــة لــة نيَـــوان    
يَت دررِنوس "  وا وةربطيَــ  sleepــ   xabi.id.anتةوة. دةكريَت فوَرِمي ثرِوَطريَسيي كاري"ووة"دا كوَب xab.id.an"نوس /

 ردندا بووة.  لة طةشةك "نوس "بارةوة كراوة، ئامادةكردن ثيَ  بارودوَخي  تا واتاي ئةوة بدات، كة لةو كاتةي قسةي لة

   بة بةراورد بة ئينطليزي دةرياريدةثرِوطريَسظ و كاري : 5.  2

وةردةطرن ناتوانن لة  participle (1)ي ناوي بكةري و ناوي بةركاريتئةو كارانةي، كة تايةةمتةنديةلة زماني ئينطلزيدا       
 وونة:بوَ من  بدةن،ورِو دةرياريدةبيَ كاري  رِستةدا بة

                                                           
" بـــَو كارةكـــة و دواتـــر بـــةكاردةهَينرَيت تـــا ئامـــا ة بـــَو  ing–ئـــةو وشـــانةي لـــة زمـــاني ئينط ي يـــدا كـــة دروســـتدةبن بـــة زيـــادكردني "   (1)

ــ يـــان وةك ئاوةَلنــــاو لـــة "ئةســـ َيك    "He is running"، بةردةواميـــةتي بكـــةن   "دا، "نــــاوي the running horse -ردووي ِراكـ
 بــةركار" ئــةم وشــةية لــة زمــاني ئينط ي يــدا بريتييــة لــة  كارَيــك كــة ثَيشــطر يــان ثاشــطري بــَو زيــاد دةكرَيــت يــان طَوِرانكــاريي بــ وَين لــة نــاو       

لــة كارةكــة، كــة    َيك. شوشــةي شــكاو يــان بةشــ    broken, sung, walkedكارةكــةدا ِرودةدات، بــَو منوونــة: شــكاو، طــوتراو، ِرَويشــتوو      
ــةواو   ــة ت ــةت ل ــة:   دةالل ــَو منوون ــات، ب ــاراب ر     had brokenي دةك ــكابوو وةك ك ــان ش ــكاوة ي ــة ش ــرةوة   was  broken وات ــةكي ت ــة الي ل

ــردار و ئاوةَلناويشـــي            ــةكاردةهَينرَيت و خـــَوي كـ ــت و وةك ئاوةَلنـــاو بـ ــردار وةردةطريَيـ ــةيةكة لـــة كـ ــرداري دةزانرَيـــت، وشـ ــاوي كـ وةك ئاوةَلنـ
  هةية. 



 جملة جامعة كرميان                     Journal of Garmian University                      طؤظاري زانكؤي طةرميان

120 |                             acadj@garmian.edu.krd                      Vol.5, No.1 (May, 2018) 
 

    

 وة.   سيودلَداري زوَري نوباثري نامةي        ( أ)
 وسراون. ووة نةانة لة  يةن باثرييئةو نامة دلَداراي ( ب)
 writing a love letter  -Lilyنةك     a love letter ingwrit islilyنامةي دلَداري دةنوسيَت    واباثري  ( ت)

يانةي يئةو زيادة زمان + كار" دةوةستيَتةوة، ر "وا" لة كورديدا بةرانةةis -ingو كةمي " بة ئةمان شيَوة وةرطيَرِاني بيَزياد     
لة كورديدا بةكاردةئيَنريَن، بريتني لة "وا،  "is/are /was/were + v + ing"بة شيَوةيةكي سيمانتيكي لة بري 

تري ئةية، بوَ  يَكيئينطليزي بنيات ،ي سيمانتيكي كارةكة"ـ  طة لةوة+ بنيات دةركاري ياريدةخةريكة، سةرقالَ + لة ... 
+ ضاوط  " ئةوة لة كورديدا فوَرِمي "لة +  … he is on  the writing = he is on the process ofثرِوَطريَسظ،  "

لة ئينطليزيدا ئاوتاية  wasية، لة بريكردنةوةداية، ..." وةردةطريَت. دا+  بريكردنةوة+  لة :ونةو" وةردةطريَت، بوَ منبوون
، لة ئةنديَك writtenوةردةطريَت  وي بةركار يان ئاوةلَناوي كردارينا ياتر خويَندنةوةدوادا ديَت، دو بة "بوو"، كاريَكي بة

دةبيَت بة ")ئةو( دةينووسي"، بةو شيَوةية لة ئينطليزيدا  "he was writing" :ونةوباري تردا، لة كاتي وةرطيَرِاندا، بوَ من
 بةو يَندنةوةي ثرِوَطريَسظ وةردةطرن يان خوكة ئةردووكدة + قةد" وةردةطريَت، " و لة كوردي " was + V + ingفوَرِمي "
 دةطةيةنن.    "لة ثرِوَسةي نوسيندا بوون"واتاي 

دواي  بكةري بة دةكريَت و ناوي ف سةيري ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسدةرياريدةي وةك كار "is"ي دةرلة  يةكي ترةوة كاري ياريدة    
ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ  يشانةين" لة كورديدا وةك بوون ... خةريك، سةرقالَ، لةت، "وانة دةكريَئةمان ثيَ ، بةخوَيدا دةئيَنيَت

مامةلَة بكريَن، ئةر رِستةيةك بة بيَ ئةو بةندانة، لةكاتي وةرطيَرِاندا ناكريَت بةرانةةر ئةسيتيَك  ثرِوَطرَسظ لة زماني 
 :كة ،وةدايةبكريَت،  ياوازي لة نيَوان كوردي و ئينطليزي لة بةرانةةردا ئاوتا

ئاوبةشن لة  ياتةطوَركواتايةك نادات، واتة لةويَدا سيَ  "was, is, were, are""  بةبيَ v + -ingفوَرِمي "   )أ(
- + was/is + V" :ونةو،  بوَ من"دارِابردوو-نا"و  "دوورِابر"ثرِوَطريَسيدا، لة طةلَ ئةردوو تيَنسي  ناني ئةسيتيَك تبنيا

ingَ قةد/رِةط" لةطةلَ ئةردوو فوَرِمي تيَنسي رِابردوو رِانةبردوودا  يَةة يَ ئةوة بة ثيَضةوانةوةية، "دة ــديدا ب لة كور" بة + 
كيَشةية،  ردوو بيَ، لة كورديدا خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ لةطةلَ فوَرِمي تيَنسي رِابنيية دةرو ثيَويست بة كاري ياريدة دةكريَت
كيَشة نيية، ضونكة بة بيَ يةكيَك لة نيشانةكاني ثرِوَطريَسظ بة ويَنةي "وا،  ابردوودا بيَرِ-ب لةطةلَ فوَرِمي تيَنسي نابةآل
رةستةي تري وةك ئةنديَك كة طةلَ و لة ئةنديَكجار تتةنانةنابيَت،   يَةة يَ(" الَ،  خةريكةوون، و لة ... )دا(بوونسةرق

ن، ئةر بردوو ثيَويست دةكةنةارِمي تيَنسي رِةر فوَثرِوَطريَسظ لةسنةوةي دتا و ... لة دةقي دياريكراودا خويَن"لةب كاتةدا، ئيَس
ي تر سيَ خويَندنةوة وةردةطريَت، رِانةبردوو، دائاتوو و ثرِوَطريَسظ، يو كةرةستةي زمانانةبردوو، فوَرِمي تيَنسي رِ ةبوَيةي

 " لة كورديدا.  ــ نةي ئيميتيَرفيَكتييي "دةتي بةشيَك نيية لة واتاي كروَكي نيشاةكة ثرِوَطريَسيي ،ليَرةدا ئةوة تيَدةطةين

 وةك نيشانةي ثرِوَطريَسظ مامةلَة دةكريَن ئاوتابة زماني فارسي  نويَندنةوةدا ئةو نيشانانةي لة كورديداخلة زوَر بار و )ب(  
 ,isو خوَيَندنةوةي " " ئةمان ئةرك، ئيَستا، لةب كاتةدايكة، سةرقالَة، لة ... بوون" وا، خةر بريتني لةكة ئةوانة  بكريَن،
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was, were, are"  يدا رِودةدةن، لَ(ثيَداني خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ بةو كارةي لةطةينطليزيدا دةبينن لة دوو  وة، )ألة ئ
"ئازاد ئارةقي دةخواردةوة" ئةوة  :ونةو)ب( بردني خويَندنةوةي نةريت ئةطةر زيادةي زماني ئاوبةشي نةكات، بوَ من

ضي تر  يان "وا ئارةق دةخواتةوة" اردنةوةدابوو"خو كة "ئازاد ئارةقخوَر بووة" لة كاتيَكدا، "ئازاد لة ئارةق يَنجنيةئئةلَد
وةردةطريَت، ئةو "ئازاد ئارةق دةخواتةوة" خويَندنةوةي "ئارةقخوَرة" بة ثيَضةوانةوة  ،ريَتئازاد وةك ئارةقخوَرةوة مامةلَة ناك

بة  دارِابردوو-ةوة لةطةلَ ئةردوو فوَرِمي تيَنسي كاري رابردوو و نايبة ثيَضةوانةي ئينطليزي توَ وويةكي ئةينيشانانة بة  ياواز
      "خةريكي نوسينة" يان "خةريكي نوسينةوو".  :ونةورِوودةدةن، بوَ من طةردان بيَ

 was writing, were" :ونةوكان ئةمان رِوَلَ دةبينن، بوَ مندةرةلةطةلَ فوَرِمي تيَنسي رِابردوودا، كارة ياريدة)ث(  

writingدياريكراو، دوو شيَوة وةردةطريَتيدا فوَرِمي تيَنسي " لة كاتيَكدا ئةوة لة زماني كورد : 

تي + قةد" لةطةلَ ئةموو فوَرِمي تيَنسي كاري رِابردوودا دةطوجنيَن و  ةخت يةكةب، "نيشانةي ئيميتيَرفيَكتييية (1)
 + wasة ئينطليزيدا فوَرِمي "ـل ةوة،ـاتــوَدةكــةوة كــكـيَــثةردوو  ـــئ ةوة،ــةنــدةك ظـسـريَــرِوَطــت و ثــةريـــةر نــةســل

V + -ingتي رِةفتاري ئةسيتيَكتانةي ةفتارة  ثيَضةوانةي تايةةمتةندييةئةو رِ ويَندنةوةي نةريت  دةبات.خ " زوَر  ار
 ونة،:وبوَ من، دةكات ة ئةميشة بارودوَخي كاتي ثيَشكةشثرِوَطريَسية، ك

 ئازاد بريةي دةخواردةوة.)أ(  

 و ... ئازاد بريةي دةخواردةوة.  رِوَاانة، ئيَواران، شةوانة)ب(  

 ب ئازاد بريةي دةخواردةوة.         وكة ضو)ث( 

 :( دوو خويَندنةوة ئةلَدةطريَتأرِستةي )     
تر، بة طش   تةوة نةك شتيَكيئازاد بريةي خواردووة(2، )وةك نةري  تايةةت بة خوَي تةوةووة(ئازاد بةردةواب بريةي خوارد1)

تري لةو  "رِوَاانة"، "ئيَواران" و "شةوانة" و ئي دا( بووة"، زيادةي زماني لة )ب ةوةرةخؤديَت، كة "ئازاد بري ئةوة بةدةست
نةري   وازدةكات يان بة  كلَوَز" خويَندنةوةي ــ (دا "كةثةخوَرةوة دةكةنةوة، لة ) وَرة،  ةخت لةسةر نةري  ئازاد وةك بري

 تةواوي  ي دةبات.       

كة لة ئاوتا دةكات، ئةوةية، ئينطليزي  ئوَي ئةو نيشانانةوة( بة ئي ثرِوَطريَسيي كوردي )بة ئةوةي رِةفتاري فوَرِمي (2)
واتا  رِينةكة بيَيةك لةوانة دةرب سيَ كةرةستة ئاوبةشي لة خويَندنةوةي ثرِوَطريَسيدا دةكةن، و  بردني ئةرئينطليزيدا 

بوَ  ثرِوَطريَسظ ئاوبةشي دةكةن، بة ئةمان شيَوة لة كورديشدا سيَ كةرةستةي زماني بة مةبةس  طةياندني واتاي، كاتدة
 ونة:ومن

  .+ نيشانةي ثرِوَطريَسظ ري + فوَرِمي كاري سةرةكيكاري ئوَطزيلة                             لة زماني ئينطليزيدا: (1)
 كاري ئوَطزيلةري.  فوَرِمي كاري سةرةكي +نيشانةي ثرِوَطريَسظ +                                ورديدا:  لة زماني ك (2)

 ا(   دةكانينيشانةي ثرِوَطريَسظ + فوَرِكي كاري سةرةكي )لة كارة ضا كي                                                بوَ ويَنة
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     (3) running  ---John    (َةواتاي بي)    ingrunnwill John / ginrunn wasJohn  / ingrunn isJohn 

  ثرِ واتاية         
         "دةبيَت ي رِاكردنخةريك"  "بوو ي رِاكردن خةريك"،  "ةرِاكردن يخةريك         ية( بيَ وااتا) خةريكي رِاكردن ...(. 4)     

 طوجناون
ة زمانةكاني تري وةك كة زماني كوردي ئاوتا ب ،ةجمار لة كورديدا ئةوةمان بوَ ئاشكرا دةكةنبوَ يةك ،ةوةرِستةكاني سةر      

زمانةكاندا، كوردي و ة لة نيَوان يئةو دوَزينةوةية بةرئةمي بةراوردكاري ي تايةةت بةخوَي ئةية،نيشانةي ثرِوَطريَسي ئينطليزي
، ليَرةوة دةبيَت ئاطامان لةو ئةقيقةتة دةنريَت تاينك  ثرِوَطريَسظ بئةسيتيَ ،ضوَن و بة ض  وَريَك ئوَيةوة تيَدةطةين ضونكة بة

رةت بة دةوروبةر، وانةدا بذيت، باري سةرجني تايةةت بة خوَي ئةية سةباةبيَت، كة مروَظ لة ئةر ثارضةيةك لةب دونيا فر
بوَ ئةمان  و بةرسةبارةت بة دةورو انداةكانييربةي زوَري دونيا بينينيزؤ لة دووربن، خةلَكةكان ضةندي ليَك ةي سةرجنة، يَط

وَي فوَرِمي  ياوازةوة بة ئ ةفوَرِمكردني ئةو باري سةرجنانة ضةند بةلَكو دةضنة سةريةك. لة كردةي بةدوورنني،  ليَك ئةقيقةت،
ة ئوَي وشةكاني ةكانياندا ئةمان زانياري دةخويَنينةوة. بارودوَخيَكي كورختايةن كة بيي سيمانتيكيبنيات ن، ئةوة لةبادةربرِ

لة فوَرِمدا  ياوازبن ئةوة  ةضةند لة زماني سويدي و ئينطليزيدا dog and dieوةك "مردن" لة كوردي، "موت" لة عةرةبي، 
وةك نيشانةي ثرِوَطريَسظ لة " وا، لة ...داية دياريكردني دةربرِينةكاني وةك "خةريك، سةرقالَ،ئةمان زانيارميان دةدةنيَ. 

، و "دةرياريدةكاري كةرةستةكةي تر، " و" دةبينن، دوing-و كةب ئةركي نيشانةي ثرِوَطريَسيي "زياد  يَب ،زماني كورديدا
 لةوانة دةبنة ئوَكار بوَ كنةبووني ئةردانةيةلة شيَوةي ضاوطدا لة ئةردوو زمانةكةدا وةك يةكن،  "فوَرِمي كاري سةرةكي"

رِينيَكي ربدة كة فوَرِمي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ ،زمانةكة لةوةدا ئاوبةشن ةوةي ثرِوَطريَسظ، كةواتة ئةردوودنلةدةستداني خويَن
كة لة ئينطليزي بة ئوَي ة لة بةشي بكةري رِستةكة، يلة  يةكي ترةوة، كةرةستةي ضوارةب لة ئةردوو زمانةكةدا بريتي ة.يفريَزي

.  يةني  ياواز لة نيَوان ئةو دوو زمانةدا دةطريَتةوة ني لكاو شويَين ئةوا يَناوسةربةخوَوة" و لة كورديدا   يَناوي"ناو" يان "
، ب لة كورديدا بة بيَ ئةو كةرةستانةشردوودا كروَكني بةآلبنةاكةرةستةية لة رِابردوو و رِ كة لة ئينطليزيدا ئةو سيَ ،ئةوةية
+   + دة ــ /لةب كاتةداا "وا/ ئيَستادوود+ قةد" و لة رِانةبر دوودا بة ئوَي "دة ــرلة رِاب ونة:وي تر، بوَ مني ثرِوَطريَسيتبنيا

 ونة:وبوَ من. طريَسظ دةردةبرِنرِةط" ثرِوَ
 دوو  /  رِابردوو   /   دائاتوو برسيَ خويَندنةوة، رِانة           ئازاد رِادةكات                    (.        5)

 ةي ثرِوَطريَسظ لة كاتي قسةكردندا كرد يةك خويَندنةوة،               رِادةكات/بريدةكاتةوة ئازاد وا (6)

          خويَندنةوة، كردةي يرِوَطريَسظ لة كاتي قسةكردندا يةك     ادةكات   ئيَستا ئازاد بريدةكاتةوة/ رِ (7)
"وا"  ة بة ئوَيييئةو ئالَوَز (دا،7( و )6ة لة )، ئةووةردةطريَتخويَندنةوةي ئالَوَز  زيادةي زماني (دا "رِادةكات" بي5َي )لة رِستة
كة كردةي  ثيَمان دةلَيَن:)ب(ةةستنةوة، "رِاكردن" بة كاتي قسةكردنةوة بضا كي(أتا ) وة ناميَنيَت، كة كار دةكةن"ستاو "ئيَ
ة  ةخت لةسةر خالَيَك دةكةنةو(ثسةكردنيشدا بةردةواب بووة، )و لة كاتي ق كردووةكاتي قسةكردن دةس  ثيَ اكردن" ثيَ "رِ
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 is+ رِةط" ئةمان خويَندنةوةي " ي سيمانتيكي "وا/ئيَستا + دة ــت(بنيات، )يةكردنةكةارِ تايي ضا كيتا و نة كوَةكة نة سةر

+ base + -ingي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيدا يةكدةطرنةوة.ي" وةردةطرن، ئةموو ئةوانة لةطةلَ تايةةمتةند  

 سةرنج لةو رِستانةي  ي خوارةوة بدة:      
 دروستكردندا بوو.   ئازاد لة خانوو  (9)        روستكردن بوو.  د سةرقالَي خانوو ئازاد  (8)

 ئازاد خةريكي خانوو دروستكردن دةبوو.  (11)       دروستكردن بوو.     ئازاد خةريكي خانوو ( 10)

 انطانة، سالَانة(ران، موائازاد سةرداني دايكي دةكرد. )ئيَ (13)        .           ئازاد خانووي دروست دةكرد)ن( (12)      

 .ي سةرداني دايكي بووئازاد سةرقالَ/خةريك  (14)     

يَسييانة، بة ثرِوَطر ئةو نيشانةي سيمانتيكي بنيات لةوانة،، دةكةويَت دةست  ياوازمان ييزانيار (14بوَ )ةوة (8)لة      
 ي زيادةوة، خويَندنةوةي نةريت ثوضةلَيةي زمانبةبيَ كةرةست، ةوة+ قةد"ي فوَرِمي تيَنسي رِابردوو ــ دة" ثيَضةوانةي فوَرِمي

" ئةمان (ن)كرددةدروست" و "خواردنةوة" د ئارةقي دةخواردةوة"،"ئازاو "ئازاد خانووي دروستدةكرد"،  دةكةنةوة، لة
 ية،ان لة ئاوبةشي كردني سةثاندني خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ وةك يةك نييي سيمانتيكيونكة بنياتض ،خويَندنةوة وةرناطرن

ئاسايي دةتوانريَت، كردةوةي خواردنةوةي ئارةق نيشانةي كوَ وةرناطريَت، ةوة بة ثيَضةوانةي "دروستكرد"ارةق"، ةمدا "ئلة يةك
رِيَطة بةوة نادات، دروستكردن"، ي سيمانتيكي "قخوَر" دةناسريَت، بنياتارةدا بكةر بة "ئيدووبارةبكريَتةوة، بوَية، لة كوَتاي

ي بوَ ئةوة داناوة، لةو ضارة يكورد يَتةوة،يدووبارة و سيَةارة ب ةي "خانوو دروستكردن" بة ئاسانيوكردةة ئاستةم ضونكة
بة كوَ دةنويَنريَت ئةر كات مةبةست ئةوة بوو، كة نةري  خانوو دروستكردن بدريَتة ثالَ بكةري رِستة.  "بةركار" بوارانةدا، كة

  ."نيشانةي ئيميتيَرفيَك  "دة ــواتاي كروَكي  تي نابنةةريتيتي و نةة، كةواتة، ثرِوَطريَسيييدا(12وةك لة )
 ي ثرِوَطريَسظتبنيا: 6.  2 

دةطريَت و  ةرضاو)ديوي ناوةوة( لةب ةوةيييظ لة تيَرِوانيين ناوتثيَرفيَك (1)يسةي ثرِوَطريَسظ ئةميشة ثرِوَبنيات      
ةوة بابةتي ينيين ناوةكيتةماشاكردني ثرِوَسة لة تيَرِوا ".، لةبةرئةوة دةيكات بة ئيميتيَرفيَكتيظ ..يَنيَتيدةسةنطئةلَ
ي سةرةتا كة ئةوة قوَناغةكان ،دةكاتةوة ونورِ ئةوة و داناني ويَنة و رِيَكخستنةكةيةتي بوَ زجنريةيةك لة ثيَكهيَنةرةكانبؤروسنو

، (ing–)طريَسيي ثارتيسيتلَ مي ثرِوَثيَي ئةو تيَرِوانينة واتاي موَرفيَ بة .(Langacker,1991:209) "و كوَتايي ناطريَتةوة
ر ةب كة سة ،داوانةيوو زجنرية رِودانانةكةيدا سةبارةت بةروولة سن رِينيَك دةوةستيَتةوة،كة لة كورديدا بةرانةةر ضةند دةرب

 رييَت و ليَكا قوَناغي ناوةرِاست دةطريَتةوة، بةو شيَوةية، سةر ةب ثرِوَسةكة وا لةبةرضاو دةطيتةن دةنيَت، ثرِوَسةكة بنيات
تر لة دزيا تاس  بارودوَخ دةبينيَكة قسةكةر ئةميشة ناوةرِ ،، ئةوةش لةوةوة ئاتووةبداويَكي بةردةواودريَتةوة وةك رِودة

و كوَتايي، ئةر ئةوةشة وايكردووة تا ئةب كاتانةش لة كورديدا بة ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيي رِابردوو بطوتريَت، كاري  سةرةتا

                                                           
ِرةوي بةرهةمهَيناني شتَيك و ... دَيت، ئَيةة وشةي ثِرَوسة َيَيبةجَيكردني كار، ِرةوتي كار، ثكة بةواتاي ِرَيباز، شَيوةي ج processوشةي   (1)

 ة. يدا نيو هيض سةرلَيتَيكدانَيكي تَي يةالي خوَينةرةوة ئاشنا ةكة ن يكة و بةيبةكاردةهَين  كة لة ئينط ي ي
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ة قسةكةر لة سةرةتا و كوَتايي دلَنيا نيية، سةرنج لة "باثري وا رِادةكات" و "ئازاد وا بوَيةي خانووةكةي بةردةواب، ضونك
قسةكةر  ةخت لةسةر  ا لةسةر ناوةرِاست، واتة ئةوةي لةو كاتةدا دةيةينيَت دةدات و بةس.، قسةكةر رِاثوَرت تةنيبدةدةكات"

و  دةدا لة ديوي ناوةوة سةرنج داوةكة ووخوَي دةبيَتة بةشيَك لة رِوكة  ،ةكاتةوةداوة بةردةوامة دوقوَناغي ناوةرِاس  ئةو رِو
و واتاي  دةكات، لة يةكي ترةوة لة ئةرك ئيَمة يشلة شيَوةي ثرِوَطريَسيدا ثيَشكة ةوةي وةئا دةربرِينيَكئؤ ةكةي بةيبةشداري

ودوَخ و قوناغانةي يَت وةك ئةوةي زجنريةي ئةو باردةكروا ضاوةرِوان  ئاوشيَوةكاني لة كورديدا،و (ing–)  نيشانةي ثرِ
وداوة وجنرية رِزئةو  يي بينيين بةردةواميائةوة، "وةستاني مةود وةكيةكن و دةضنةسةريةك، لةبةر ثيَشكةشي دةكةن،

 لة ةيتيريةكة بسةرةجنامي بنياتي ئةتيَميتورالَي ئالَوَز. يوةنديَة ئوَي ثكة دةبن ،( 209ةكانةية")ئةمان سةرضاوة: يوةك
ي و ئةرك وةزيفة دةتواننئةوانة لة كورديدا  "،+ بوون كارفوَرِمي +  ((ئيَستا)وا/دا، وا،  – لة، -الَة، سةرق-، خةريكة-وا")

ي طوَرِان ئةرك دةتوانن ، "ئةر دةب لة بريكردنةوةداية"، "كردةوةنامةكةي  ،بوودا يلة رِارِاي" :ونةو،  بوَ منبكةن طوَرِان  يَةة يَ
 . ة سةرةي كلوَزب ناتوانن بةنيَ بكةن، بةآل يَةة 

 لة زمانةكاندا كاني ثرِوََطريَسظيةتايةةمتةندي :7.  2
 انةي  ي خوارةوة: مربةي زوَري زمانةكان، لة زجنريةيةك تايةةمتةنديدا ئاوبةشن، كة بريتني لةزؤ
 دةنريَت. بنياتودةدات و ةكاندا رِويا لة كارة ئةوالَييفوَرِمي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ تةن (1)

داش  "لة فارسيدا  ،رِانةبردووي ئةية، و لة كارابزريشدا بةكار دةئيَنريَت و دووثرِوَطريَسظ فوَرِمي ئةردووك رِابر (2)
 ".  دةكرا دروست، "كة ضووب خانووةكة شود-ميثرثش  

 نادات )بودن و داش (و"ئةبوون"دا وةك كاري سةرةكي رِو ألرِوَطريَسظ لةطةث (3)

 ستوفوَرِمي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ در "ن/نوس ةن/دانيش ، خابيدةستةن/وةستان، نيشة"ئيستاد ككارةكاني وة (4)
خةريك بوو ، "خابيدةن" -داش  مي": ونةودةردةبرِن، بوَ من ي وةئارِوودةدةن. واتايةك وةك كارة ستةيتييةكانناكةن، كاتيَك 

لة  ،، وةك ئةوةيبكريَن ئةو كارانة دةتوانن ثيَشكةش يرِابردوو ثرِوَطريَسيي رِانةبردوو و يان "لة خةوداية"، دةخةوت"،
بود /  ة، "خابيد,he is sleeping)است( وا دةنويَت ةخابيد"ت و ثلوثيَرفيَكت، كئوَي ثيَرفيَ ئةدةبي فارسيدا ئةية، بة

  " He was sleepingدةنوست

 toموردةن/مردن  :ونةوبوَ ئةنديَك ثرِوَسة، بوَ من "داشتةن" كاتيَك لةطةلَ ئةو كارانة بةكاردةئيَنريَت ئامااةدةكات (5)

die  شودةن/دةبيَت ،to become  وةك لة "ئاوةكة دةبيَت بة سةئوَلَ"، ئةوة ثرِوَسةيةكة وردة وردة لة ئاوةوة دةبيَتة شتيَكي
شودةن/ماندوو  ةستة"خ :ةونوربةي كارة ليَكدراوةكاندا، "شودةن" وةك "بوون"ي كوردي بةكاردةئيَنريَت، بوَ منلةطةلَ زؤ تر،
كة ئةر ئيَستا  ،ردةوةيةكئامااة دةكةن بوَ ك  "to get hungry / برسي بوون "، "طوروسنة شودةن /to get tired /بوون

 لةسةر دةستيتيَكردنة.  
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تر لة وشةيةك، لةطةلَ ئةوةشدا، كة دئوَي دانةيةك يان زيا دةشيَت لة كاري سةرةكي  يابيَتةوة بة "نةداشت" (6)
ووبدات، بوونةكةي لة سةردةمي كوَندا زوَر ري لة زماني قسةكردندا رِوداو داش  وةك ئوَطزيلةةتة ميَذووي يةكةب رِوزةمح

 نابيَتةوة, كاري  يا-ةوة لة بةشي نا""كردنلة كورديدا بة ثيَضةوانةي  "بوون"، (Farahani,1990:30-7)ثرِطومانة. 

ئةميشة  ةخت لةسةر  و نة كوَتايي بارودوَخة، بةلَكو ة نة سةرةتاك ،ثرِوَطريَسظ  ةخت لةسةر خالَيَك دةكاتةوة (7)
 ناوةرِاس  بارودوَخةكة دةكريَتةوة.   

 وةنديَكت و ئاوةلَكاري كاتي ناوبةند ثتيَن ، ئةسيتيَ :8.  2

اردةدا دةكةن، بة زوَرن و ئاوبةشي لة ليَكدانةوةي طةليَك دي انةدا،ي ياوازي لة نيَوان ئةو كاتةطوَريلة سيمانتيكدا،       
تمان دةداتيَ ي  ثيَشوةخيتايةةت لةو بارانةدا، كة نيشانةي ديار لةخوَناطرن، زانس  سيمانتيك لة طةليَك رِيَطةوة زانيار

تا ئةوة لةوةدا دةردةكةويَت، كة  بكةين، اني زماني سروش  ثيَشكةشسةبارةت بة دياريكردني ئةوةي ضوَن بتوانني ئةقيقةتةك
 دائاتوو ئةروةئا نيشانةي ثرِوَطريَسيي ديار لةخوَ-ي ئيَمة ئوَكاري تيَنسيفةرمزماني رديدا وا زانراوة، كة ئيَستا لة كو

بكريَت وةك ئةوةي تيَنسي ئايندة يان  ثيَويستة وا ثيَشكةش يخوَيدا نائيَنيَت، كة كورد دواي ئةوة بةب، آلبةناطريَت، ديارة، 
ستةي ايَر ئةنديَك نيشانة، واتاي سيمانتيكي كار و ئاوةلَكارةكان و  وَري رِ ةدا،نيشانةي ثرِوَطريَسيي نيية، لةو باران

ي سيمانتيك و ناوةروَكةكانيانةوة قسة لةبارةي ئايندة و موو ئةوانة دةتوانن بة ئوَي بنياتسادة ئة-ينةوة، سادة، يان ناتويَذ
ا يئايندةي نيية، تةنئينطليزي تيَنسي  كة دةلَيَت: ةية،كردةي ثرِوَطريَسظ بكةن، ئةروةك ضوَن لة زماني ئينطليزيشدا قسة ئ

 قسة لةسةر ئايندة دةكةن. ئةوةي، كة دةكريَت برِياري "Willونة، "وبوَ من ،، كة ناوةروَكةكانيانةوةةكانييلةريئوَي ئوَطز بة

ريَت وةك تيَن  ثيَشكةش بكريَت،  ي زوَر لة زمانةوانةكانةوة، ناتوان لة سةر بدريَت، ئةوةية، كة رِانةبردووي ثيَرفيَكت بة
تر وةك ليَكداني تيَنسي رِانةبردوو و ئةسيتيَك  ثيَرفيَكت مامةلَةي لةطةلَدا دةكريَت، دةشكريَت نةبووني نيشانةي دبةلَكو زيا

 يانة وةك  وازي بوَ زمانةكة لةقةلَةب بدريَت.ية تايةةتيديار بوَ ئةر يةك لةو كاتةطوَري
 ةوةيثيَرفيَكتيظ و ئيميتيَرفيَكتيظ لة باري سةرجني ئةسيتيَكتي ىكانبارودوَخة :1.  8.  2 

 وَري دةق و طةليَك ئوَكاري  ةت و ئارةزوي قسةكةر،ي سيمانتيكي كارةكان، نيفوَرِب و بنيات بة ئوَكاري  ياوازي لة      
 ن:نيَةئتريشةوة، بارودوَخي  ياواز بةرئةب د

دةكريَت، سةرةتا و  دةطرييَت، و بارودوَخةكة وةك خالَي سةرةتا و كوَتايي ثيَشكةش وبة تةواوي لةبةرضا بارودوَخي سادة)أ(   
 دةكريَن.  كوَتايي دةضنة ناو يةكةوة و وةك يةك دانةي يةكطرتوو مامةلَة

 .دةكريَن سادة كة قسةكةر لة ناوةوة سةيري بارودوَخةكة دةكات و وةك بارودوَخي ماوةدريَذ مامةلَة-بارودوَخي نا)ب(   

ةيي بناخ-لةسةر بةشيَكي تايةةت ئاس  تر  ةختدشكةش ناكريَن، بةلَكو زيابارودوَخانةي، كة بة تةواوي ثيَ ئةو)ث(  
 كرد"،  ةخت لةسةر سةرةتا كراوةتةوة. "ئازاد دةس  بة خويَندنةوة :نةوبارودوَخةكة دةكريَتةوة، بوَ منو
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 تر لةسةر بارودوَخي وَخانةةية و ئالَوَزن بة تايةةت كاتيَك ئةو بارودي ماوةي نيَوانيان ئ)ت(  ئةو بارودوَخانةي كة بنيات
 ليَدةنا". ، وةك ئةوةي لة رِستة ئالَوَزةكاندا دةبينريَت. "كة ضووب ئازاد ضايبةندن

ةي ناخيظ و ئيميتيَرفيَكتيظ داية، و بنيَوان ثيَرفيَكت ةيي ئةسيتيَك ، ئةوة لةي بناخي،  ياواز(Langacker) ثيَي بة       
بكريَت،  ة دةتوانريَت لةبواري شيكردنةوة و ثشكنينةوة باسية ئةسيتيَكتييسيمانتيكي بوَ ئةو  ياوازي

(Langacker,2002:86) ي ورد و طرنط سةبارةت بة كةس يبيَت، كة زانيار دةكات وةك ئةوةي "باسيَكي كورت ثرِوَسة دياري
ةنديَك شت و طرنطي ثيَداني زوَر لةسةر قةراغ، يان شيَوةي شتيَك كة لة دةكات، يان ئ ةكان، يان شويَن ثيَشكةشكو طروثي خةلَ

ك ية لة زجنريةيةيواتة ثرِوَسة بريت. بةرانةةر ثاشخانةوة دةبينريَت. ثيَداني وةسفيَكي كورت سةبارةت بة كةسيَك، يان شتيَك
 شيَوةيةكي زجنريةيي يةك كات و ثيَداطةرِان بة خةيالَدائيَناني ... ئاوبةشيكردن لة مةوداي  بةي وةسفي دياريكراويوةنديَث لة

 .دوا بةرةو
شيَوةيةكي يةكسان بوَ ثرِوَسةي  بةلَكو بة  ن،ةةكاني ئةسيتيَك  ناكيئةو ثيَناسةية وةك ئةوةي ئةية ئامااة بوَ  ياوازي      

دةكريَت، كة  ة دياريئوَي ئةو رِةفتارةو ةتي بةئةردوو ثيَرفيَكتيظ و ئيميتيَرفيَكتيظ بةكاردةئيَنريَت، ثرِوَسةي ئيميتيَرفيَكتييي
انةي نويَنةرايةتي كردةي درككردن دةكةن ئةمان ش  وةك ئةوةي ثيَ  خوَيان، بة واتاي ئةوةي، ئةو بارودوَخةي يوةندييَئةو ث
ي زجنريةي وَةوة بة دريَذايي كات. بة ثيَضةوانةوة، ثرِوَسةي ثيَرفيَكت بة ئيَت بة شيَوةيةكي  يَطري دةميَنيَتدةكر باس
واتاي ئةوةي ئةو بارودوَخةي  دةكريَت، كاتيَك ئةردانةيةك لةوانة  ياوازة لة ئةوةكةي دواي خوَي. بة ةكانةوة باسيوةندييَث

 دةكات. طورِانكاري بة دريَذايي كات وةسفكراوة ئاوبةشي لة
(Langaker,2002:86) "تي ثيَوانةيي يان ةك ثيَرفيَكتيييتيَهةلَدان"، "طةيش "، وة، "وةسفي كارةكاني وةك "بازدان

نةي يةكةمي ووةك "ليَكضوون"، "ئةبوون" و "زانني" وةك منوتري كارةكاني  بآلدةكات، بة ونةي يةكةمي تومخي خوَييومن
 وانةدا،نيَوان ئةو دو لة بيناكراو دةبةستيَت-يَزماني باشو ثشت بة تاقيكردنةوةي رِ ،تييةئيميتيَرفيَكتيي تومخي خوَيي

ب لة آلرِوبدات بة )أ( وي سادةدا ودةتوانيَت لة رِانةبرد ،تيةئيميتيَرفيَكتييي نةي يةكةمي تومخي خوَييومنو وون" وةك"ليَكض
 دا نا. )ب(ثرِوَطريَسيي 

 باثري لة دايكي دةضيَت.          ( أ)

 ؟  Lily is resembling her mother باثري )وا( لةدايكي دةضيَت. كة يةكسانة بة   ( ب)

" دةتوانيَت لة ثرِوَطريَسيدا  buildتي وةك "دروستكردنةتومخي خوَيي ثيَرفيَكتييييةكةمي نةي ومنو انةوة،ثيَضةو بة      
واتاي نةري  يان "طيَرِانةوةيي"، لة رِانةبردووي  دا)ث(لة ، ةيئاساييلةطةلَ ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسيدا  طةرضيرِووبدات، بوَية 

 سادةدا سةرئةلَدةدات. 
 ةوةيتيينةر-ئيميتيَرفيَكتيظ بة خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ و نا              ست دةكات. بةلةب درو وا( باثري ث)
 ثرِوَطريَسيةوة.  -بة خويَندنةوةي ئيميَرفيَكتيظ، نةري  و نا   دةكات.  ( باثري بةلةب دروستت)
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طوَرِيَت. ي ئةسيتيَكت ببنيات دةتوانيَت ةدةق ئةوة ة،تيدا نييةتي و ئيميتيَرفيَكتييييةن لة نيَوان ثيَرفيَكتييوةكي رِوي ياوازي     
 تي ليَكةيي، ئةر كات بارودوَخةكة وةك ئيميتيَرفيَكتييوةردةطريَت نةري  تي زوَر ار خويَندنةوةيةثيَرفيَكتييي بوَية،

 بدريَتةوة. بةراوردي ئةوانةي  ي خوارةوة بكة:
 ( باثري ضي دةكةيت؟ج)

 ثرِتةقالَ دةخوَب. باثري: -
 ؟ةوَن قةت سةرمات نةبوو( باثري ضض)

 .: من ئةموو رِوَايَك يةك ثرتةقالَ دةخوَبباثري -
(دا وا دةكات ضةك" لة )ي( دةقي دةربرِينةكةي باثري لةطةلَ بةكارئيَناني دةربرِيين "ئةموو بةيانيجونةي )ومن       

وان ثرِوَسةي ثيَرفيَكتيظ و نيَ ليَكدانةوةي نةري  سةرئةلَةدات. بة ضاوثوَشني لة دابةشكردني بارودوَخةكان لة
ئيميتيَرفيَركتييدا، ئةنديَكجار ئاسايي دةتوانن لة ئةردوو رِانةبردووي سادة و ثرِوَطريَسيدا رِووبدةن، بة خويَندنةوةي 

  ياوازةوة:  
 ئيميتيَرفيَكتيظ و نةريت.   دةكات. ( باثري حةز لة ناني  وَح)
 نةريت. -ئيميتيَرفيَكتيظ، ثروَطريَسظ و نا   ( مندالَة خةريكة حةز لة ناني  وَ بكات.    خ)

لة سةرةتاداية، بوَية، ثيَشةيين ئةوة  دا(خوَسةكة لة )ثرِ ي دةميَنيَتةوة، بة ثيَضةوانةوة،بة  يَطري (داحبارودوَخةكة لة )       
يَردريَن( ماناقةبارةوة )كة ي بة ناوي يوةنديَثرِوَسةي ئيميتيَرفيَكتيييةتي ث .يان نا طاتة ئةجنابوَسةكة بكة ثرِ ناكريَت،
ضونكة وةضة  جناوة لةطةلَ رِانةبردووي سادةدا،تي طويةفيَكتييرتومخي خوَيي ئيميتيَيةكةمي ونةي وثرِوَسةي من ئةية،

نكردنةوةي وثيَكةوةديَن و لة كاتي قسةكردندا دريَذدةبنةوة، بوَية دةتوانن لة خزمةتي ثيَشكةشكردن و رِو بةشةكان
ونةي يةكةمي تومخي خوَيي ثرِوَسةي ثيَرفيَكتيظ لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا وي. بة ثيَضةوانةوة منيك ئةمووثرِوَسةكةدابن وة

 داويَكة وةك ئيميتيَرفيَكتيظ. وضونكة ئةرك و وةزيفةي ثرِوَطريَسظ ليَكدانةوةي رِو ،ناطوجنيَت
 دةزانيَت.  كانتاقيكردنةوة خشتةي( باثري د)
 تاقيكردنةوةكان دةزانيَت. خشتةية ( باثري وا، سةرقالَة/ خةريك)رِ
خويَندنةوةي  دا "زانني")د(ن، لة دةربرِينةكة دةطوَرِ واتاي ،وةك نيشانةي ثرِوَطريَسظسةرقالَة" و "، "خةريكة""وا"،     

 ئةر بة كوَتايي بارودوَخةكة نيية، واتايو "سةرقالَةوون"  "خةريكةوون"، و "ئةولَدان" دا نا،(رِ)ستةيتيظ وةردةطريَت، لة 
-ي نايوةنديَي ثرِوَطريَسظ ثيَويست دةكةن و ثويَندنةوةئةريةك لةو نيشانانة خ وةستيَت،وَسةكة بدةشيَت ثرِئوَكاريَكةوة بيَت 

  .يَنجنةئكاتي ئةلَد

ةي نومنوناكات،  الَي كوَتايي سروش  دياريخدةدات و  وري ثيشانودوةما ضونكة يكة،ئةتيَل يثرِوَسةي ئيميتيَرفيَكتيي      
 و "ليَكضوون"، "زانني" دا ناكات.ستةتييية، بوَية ئاوبةشي لة طوَرِاني ناوةكي تيي ئيميتيَرفيَكتيييةيةكةمي تومخي خوَي
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دةتوانريَت  ةوة،Taylor (2002:402)بة  ي باسيان ليَوةدةكات.  Vendlerبارودوَخانةي  وئاوتان بة "،"ئةبوون
 :نةوئاوبةشي لة طوَرِاني ناوةكيدا دةكةن، بوَ منو ، ضونكة،بكريَن ةتي ثوَلكتيييةكان وةك  وَري ثرِوَسةي ئيميتيَرفيَيضا كي

 لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا طوجناون.  ناسنوردارة، و و دريَذ، ئةتيَليكماوة دايناميك ضا كي و "ضاوةكاني باثري دةبريسكيَنةوة"،
 بةكار ئيَناني ثرِوَطريَسظ: 2.  8.  2 

وو بواري سيمانتيكي تةواو  ياوازدا بةكاردةئيَنريَت، و لةنزيكةوة لةطةلَ قوناغي ثرِوَسةي يةك لةدواي ثرِوَطريَسظ لة د       
، كة دةبيَتة بكةري ئةقيقي و وا "ناوي باي"وابةستةن واتة  agentivityب لةطةلَ بريي آل، بةتيةك لة كاتدا دةطوجنيَ

يةك  ثةيوةسته يان نا. دةكريَت  ةخت لةسةر ئةوة بكريَتةوة، كة  ةوة بةئةو دوو ئوَكارة لة نزيكدةبيَت دةكريَت، كة  زثيَشنيا
بةكارئيَناني فوَرِمي نني و )ب( ةوة ثةيوةستييَناني فوَرِمي ثرِوَطريَسيوَكي بة بةكارئبة شيَوةيةكي كر agentivity (برييأ)

كة لة  ،لةطةلَ ئةوةشدا ،نيية لة كاتي دياريكراوداي بة ثيَوانةي ثرِوَطريَسيةوة يوةنديَشيَوةيةكي  ةوئةري ث ثرِوَطريَسظ بة
 بة كاتةوة ئةية.  يوةندينزيكةوة ثيَ

دوَخي لة بارو تةكان، كة شوةوة ئةيةئة ي بةيوةنديَث دا،يةوة، لة ضريوَكي فوَرِمي ثرِوَطريَسي(Emmon Bach)بة ي         
( وا Dawty 1979 and Galton 1984وون دةكريَن. )ئةزم ئوَي طيَرِةرةوةوة بة دياريكراودا بة شيَوةيةكي كاتي بة

دةكة لة دوَلَةكةدا ثالَ = طون The village was lying in the Vally بريدةكةنةوة، كة لة رِستةيةكي وةك "
ة دانة لةسةر بارودوَخي طوندةكة، وةك لة طيَرِةرةوةو "، ناوةروَكةكة رِاثوَرتتة ناو دوَلَةكةوةووةكةوتةوو/طوندةكة كةوت

دةكريَت، و وا ديَتة بةرضاو وةك ئةوةي ئيَستا ضووبيَتة ناو طوندةكةوة. بةكارئيَناني فوَرِمي ثرِوَطريَسظ مةيلي بة  ي  ضاوةرِوان
دةكريَت. دةكريَت بلَيَي  دا ئةية، كة لة تيَرِوانيين قسةكةرةكةوة ثيَشكةشيبة ئةقيقةتكردني كةمكردنةوةي سروش  خيَراي

lying-state كراوة. بارودوَخي ثالَكةوتين طوندةكة، وةك رِانةبردووي كاتي ثيَشكةش ،بارودوَخ-كةوتينVendler  
 يان يَةة يَكردنةكان  ياكةوت و تمةكة ئةوةية تا لة دةسآلريدا داناون، وةلة يةك كاتةطوَ ضا كي ئةردوو بارودوَخ و

 :(4)ياطرامي اد بارودوَخي ئةية. ييتةمتةنديةيةكة يةكةميان تا ،ي ئةوة دةكاتطفتوطؤبكاتةوة، و لةئةمان كاتدا 
 + ثرِوَسة       -ثرِوَسة                                  -                            

 بارودوَخ                                    ضا كي                  دياريكراو  -
 تةواوكردن                          بةدةستهيَنان                     دياريكراو +

ثرِوَطريَسية، كارةكاني  بةردةواميدا-سي بةردةوامي و ناننيَوان تيَ لةيةكيَك لة كانديدة طرنطةكان سةبارةت بة  ياوازي       
 Vendler ي  .  بةضا كي و  يَةة يَكردن فوَرِمي ثرِوَطريَسييان ئةية، لة كاتيَكدا كارةكاني بارودوَخ و بةدةستهيَنان نيانة

 دةكةن:  ئةو كارانة بةو شيَوةيةي خوارةوة رِةفتار
  طوجناو(-)نة       بارودوَخ     .   ةكةبوتي خانوةخةريكي خاوةنداري ،متآلخةريكي خوَشةويس  و من لة زانينداب، وا)أ(  

  (طوجناوة)ضا كي                   نة. يسووة دةنيَت، سةرقالَي نامة نووا مةلةدةكات، خةريكة ثالَ بة ئؤتؤمةيَلةكة)ب(  
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       (ةطوجناو)    يَةة يَكردن  باثري "وا ويَنةي بازنةيةك دةكيَشيَت، وا ميليَك دةرِوات،  خةريكي ناخنواردنة"           )ث(  
  ة(نةطوجناو)   كةوت   تدةس باثري "لة ناسينةوةي مندالَةكةداية، دةطةيشتة لوتكةي ضيايةكة".                         )ت(  

 نيَوان تيَن  و ئةسيتيَكت     ياوازي لة: 3. 8.  2 

دةكةن، بوَ  زمانةوانةكان خالَي سيمانتيكي بوَ دةستيتيَكردن دةستنيشان دانيَوان تيَن ، مود و ئةسيتيَكت بوَ  ياوازي لة       
بازنةي ديوي ناوةوةي ثيَكهاتةي كاتي بارودوَخةكان. لة كاتيَكدا ة لة رِيَةازي  ياواز بوَ تيَرِوانني لة ينة ئةسيتيَكت بريتيومنو

ئوَي واتاي وشةكانةوة  جار بةئةسيتيَكت ئةنديَك (1)ة لة بةرِيَزمانكردني داناني بارودوَخةكان لة كاتدا.يتيَن  بريتي
 "مردن و نوس "كاري  ونة:ا"، بوَ منوئوَي ليَكسيمي  ياواز لة "ئةسيتيَك  ناديار و شاراوةد تر بة دةردةبرِدريَت و ئةنديَكجاري

ونة، "نوس " ويدا رِودةدةن، بوَ منشيَوةيةكي سروش  تيَ كة بة كة مةبةست ئةو دةقانة بيَت، ،بة تةواوي  ياوازن وةك ئةوةي
ب "دوو آلطوجناوة بة نوست" كاايَرونة، "دوو وب "مردن" نا، بوَ مندا بةكاربهيَنريَت، بةآلدريَذ دةتوانريَت لةطةلَ ئاوةلَكاري ماوة

 مرد" نةطوجناوة.   كاايَر
 ئيَناني نيشانةكاني ثرِوَطريَسظبةكار: 4.  8.  2 

 ةخت لةسةر ئةو ئةقيقةتة  ديدا، ئةنديَك بةلَطة دةبينني،ربة سةرجندانيَكي ورد و ئةلَسةنطاندني ثرِوَطريَسظ لة كو      
نسي رِمي تيَرِوودةدات، يةكةب لة بازنةي موَرِفوَلوَ يكةلَي )لةطةلَ فوَ باردادةكةنةوة، كة لة كورديدا ثرِوَطريَسظ لة دوو 

ي (،  دواتر ئةوة دةبينني، كة بنيات، ئةروةئا رِابردووشرِانةبردوودا-رِابردوو( و لة بازنةي دةقي )لة طةلَ فوَرِمي تيَنسي نا
ةكراو واتاي كاركردنة لةبواري دةقيدا، نرِيَزماني بة بكريَت، ت بوَ ضةندان ضيين  ياواز ثوَلوكةيي ثرِوَطريَسظ دةتوانريَوئةن

 بكريَت، سظ دةتوانريَت وا دياريتة. ثرِوَطريَككاندا لة بةكارئيَناني سيمانتيكيدا وةك سةرةتاي خالَي ئيميتيَرفيَبارةلة ئةموو 
ةوة لة كاتيَكدا نةريت باسي كاتي ئامااةكردندا. لة  يةكي تر رِوانيَت وةك ئةوةي بةردةواب بيَت لةلة كردةوةيةك دة كة
 .ي ماوةيةكي كاتةيداويَك دةكات كة تايةةمتةندورِو

مي ئةو ثرسيارة لة آلضي دةكات" وة  Xكاتةدا نةوةي ثرسياريَكي وةك "ئيَستا/لةبداآلمتاقيكردنةوة: بوَ وة باري      
  :زمانةكاندا  ياوازة

 ديدا لة سوي
      Hon       håller      på att arbeta            تردا  لة تيَنسي Hon    hå ller   på   och  arbetar       

 She   holds     on   and      works                               she  holds    on   and  works ( أ)

 كضةكة بةردةوامة لةسةر كاركردن. لة كورديدا

                                                           
(1)   Aspect are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation, and tense is 

a Grammaticalized location in time. Comrie (1976)                                                                                                        
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يان  ،بوونةوةونةكراوي نةري ، دووبارةمنو رِستةكاندا بةكارنايةت، بة  يوَطريَسظ لة تاقيكردنةوةي نةروةك ياسا، ثرِ      
نادات، بة ثيَضةوانةي زماني وتييةكاندا رِواندا ثرِوَطريَسظ لةطةلَ كارة ستةيربةي زوَري زمانةكؤلة ز .داداوةكانوزجنريةي رِو
يَنريَت تا بارودوَخي كاتي دةربنِيَت، ئةر لةبةر ئةوةية، و ضاوةرِوانكراو نيية ثرِوَطريَسظ بةكاربهةوة، كاريَكي طوجنايئينطليزي
اني رِستةيةكي  وةك ثرِوَطريَسييان ئةبيَت لة وةرطيَرِ تر ناتوانن نيشانةي ةكانييئةلَماني ةرمةنييةكان/كاب لة زمانة  كة ئي 

(Ebert,2000:609)، كة دةلَيَت: 
 she is sitting in the kitchen, the shirt is hanging on the nail, you are being rude this 

evening.   

دةكةن ئةقيقةتةكةش  ردار دياريولةطةلَ ئةو ئاوةلَكارانةدا يةكناطريَت، كة ماوةيةكي سنو ثيَية، ثرِوَطريَسظ وبة      
ئةلَويَس   ي بارودوَخ وزن لة زمانة  ياوازةكاندا ثيَشنيالةوةداية، كة ئةو كةسانةي زانياري لةسةر زماني زطماكي خوَيان دةدة

 ة دةكةن.  ياواز بوَ ئةو بنيات
 ثرِوَطريَسظ - ياوازي لة نيَوان ثرِوَطريَسظ و نا: 5.  8.  2

تا  ياوازي لة  ،ثيَشكةش دةكات definite vs. Indefiniteدوو زاراوة بوَ  (Ota,1963:99لة ) Sweet زمانةوان       
 :و دةلَيَتي سادةدا بكات، وَطريَسظ و فوَرِمفوَرِمي ثرِ نيَوان

 I am writing a letter.    .وسمووا  نامةيةك دةن)ا(  ( أ)

 "I write letters in the eveningسم و" من لة ئيَواراندا نامان دةنو               I write سمومن دةنو)ب(    ( ب)

ي سيمانتيكي بنيات(دا )ب، لة ودةداترِو ثةيوةستة بة كاتي قسةكردنةوة كردةوةكة لة كاتي رِانةبردوو ودا )أ(لة      
 وان بةكاربهيَنريَت، لةةكاتي فر-كة ثةيوةست نيية بة كاتي قسةكردنةوة، بوَية دةتوانريَت بوَ ماوة :دةربرِينةكة ثيَمان دةلَيَت

ئامااة، بوَ نةريت  تا ،دةئيَنريَتبةكار رِانةبردووي سادةدياريكراوة. زوَر ار -(دا نابدا كاتي ئامااةكردن دياريكراوة لة ))أ(
يان ةوةنوبودووبارة دا ديَن، كة سروش ةكارانثيَرفيَكتي  لةطةلَ ئةو ئاوةلَ طريَسظ ويان دووبارةكردنةوة بكات. فوَرِمي ثرِوَ

ب ناكريَت بطوتريَت، كة ئةوة بكات، بةآل "نةريت" ي ئةوةداية، كة ئامااة بوَ  داية، طةرضي تيَنسي رِانةبردوو مةيلي بةتيَ
ربةي زوَري فوَرِمي ثرِوَطريَسيةكان لة رِابردوودا، نةريت دةطةيةنن،  طة لةوانةي رِستةي ية، زؤفوَرِمة ي دياري ئةوييةةمتةندتا

، ةدةندطريَسظ لة رِابردوودا ثيشان ي دياري ئةسيتيَك  ثرِوَيو دوو تايةةمتةند بارداية، كة كلوَزيان" تيَ-ناسةرةكي "كة
 ةوة، كة لة فوَرِمي ثرِوَطريَسيداية، )ب(خويَندنةوةي نةريت، كة بةيئوَي كاري رِستةي سةرةكي يةي بةي ئةو ثرِوَسةيكاريطةر()أ

 وة ثيَشكةش دةكريَت ثوضةلَ دةكريَتةوة. ى وةئائوَي دةربرِينيَك
 باران   "نةريت"               بةآلبة ئيَو                     .( ئازاد بريةي دةخواردةوة ث)

 "ثوضةلَكردنةوةي نةريت"     "بة ئيَواران"         .وب ئازاد بريةي دةخواردةوة( كة ضو)ت
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 لة كورديدا، نيية "ــ "دة فيَكتيييروَكي نيشانةي ئيميتيَكرواتاي (دا نةريت ثوضةلَكراوةتةوة، كةواتة، نةريت لة )ت    
تا  ياوازي لة نيَوان فوَرِمي ثرِوَطريَسظ و  ،بندةردةكةويَت وةك ئةوةي ثيَوانة  وا رِوودان، "ئاودةمي" و "بة زجنريةيي"

 ةوة "لة كاتيَكدا تيَنسة سادةكان بة(Ota,1963:101) لة  Brusendorffبدةن. و بة ي  ثيشان دارِانةبردوي سادة
 بة وبةلَكتي ناكةن، يان بةردةوامية -دريَذبووةكان ئامااة بوَ ماوة ةشيَوةيةكي طش  زجنريةي يةك بةرةودوا دةردةبرِن، كات

                  دةدةن.      " يان "رِيَذةيي" ثيشانيشيَوةيةكي كردةوةيي ئةميشة "ئاودةم
 ورةكةوة،        ئةو دواب دةكةوت.  وومة اوكاتيَك دةض( ج)      .ورةكةوة،     ئةو دواب كةوتوكاتيَك ضوومة ا ( د)(    1)

( ئامااة بوَ جدةكات و )ئاتن ي يةك بةدواييةكدا ةئامااة بوَ زجنري( دةوة لة كاتيَكدا )Brusendorff ي  بة      
 (1)ريَت ئاورِ لة نيشانةكاني رِابردوو يان ثيَرفيَكتييي نادريَتةوة، ئةو نيشانانةان دةكات، كة باس لة كات دةكييييةتئاوكات

ةوة"، يكاتي-ي "ضوارضيَوةيي بة ئوَي تيوَرينةوة لة ض فوَرِميَكي تيَنسداية، وةك ئةوةكة كاري ايَر تويَذ :ثيَمان دةلَيَن
"ئاودةمي" بكات، بةآلب "ئاودةمي"، وا ليَكدةدريَتةوة وةك ئةوةي ئامااة بوَ  ثرِوَطريَسظ ئةية، باريةدا ، ليَرةكراوثيَشنياز

 ي  . بةكاتطريَسظ لة فوَرِمة سادةكان كاربكي كروَكي ثرِوَطريَسظ نيية، كة بوَ  ياكردنةوةي ثرِوَتايةةمتةنديية
(Jespersen)ا يةكةيان تةنيردووي سادة و رِانةبردووي ثرِوَطريَسظ فوَرِمي تيَنسي رِانةبردوون، و  ياوازيبةوة ئةردوو رِانة

 يك، كروَكرـ ميزاج، لوَ تة سةر ئامااةكردني كات، بةلَكو لةو ئةقيقةتةوةية، كة رِانةبردوي سادة ئامااة بوَ دةستوووةنةكةوت
دان دةكات، كةواتة، ثرِوَطريَسظ بة بةراورد بة تيَنسي وا ئامااة بوَ رِوين دةكات. رِانةبردووي ثرِوَطريَسظ تةني شتةكاو بنيات

  رِانةبردووي سادةوة، وةسفي ئةقيقةتي بةردةواب ناكات. 
-ثيَضةوانةي "نا" ةوة  ياوازي لة نيَوان رِانةبردووي "سادة" و "ثرِوَطريَسظ" بريتيية لة "نةري (Hill) ي  بة       

واتة دةشيَت  ،تةواوبوون" داية-نةري "، لة كاتيَكدا  ياوازي لةنيَوان رِابردووي سادة و ثرِوَطريَسظ لة نيَوان "تةواوبوون و نا
ية نةريت  يةنة ثيَويست ني-ة  ووتيواتاي سيمانتيكي ثرِوَطريَسظ ئةنديَكجار دواي كاتي ئيَستاش بكةويَت. ئةو دوو  ياوازي

بكريَتةوة، تةواو ثيَضةوانةي  كروَكي بيَت، كة رِانةبردووي سادة لة ثرِوَطريَسيةكةي ثيَ  يا يتينةريت تايةةمتةندية-و نا
  بةكاربهيَنريَت.  باربوَ زوَر  ناتةواو بيَت، دةشيَت

 وكدا اياب. ويةكي بضوكدا دةاياب.                   لةو رِوَاانةدا لة خانوولةو رِوَاانةدا لة خانوويةكي بضو -

 بةردةواب بوو. اركردنئيَشتا  لةك                     .           بةردةواب دةبوو ئيَشتا لة كاركردن -

     (Hill,1958:210)  كاايَر"باثري بوَ ماوةي نيو  ونة:وويَت، بوَ منوش ئةنديَك كاتي بدةشيَت كاري رِابردووي سادة :دةلَيَت 
ةكة لةوةداية، كة ي ياوازي ثرِوَطريَسظ"دان،-ثيَرفيَك  نا بارية ئةوليَر ايا"، دووبارة لة ياريكرد"، و "ئةو سيَ سالَ ل

                                                           
ــةو ني  (1) ــة ئ ــاوةرَوكي          شــانانةي ب ــة ن ــة ئَيةــة ســةرن  ل ــر ئــةوة دةســةجَينن، ك ــةوةكاني ت ــةوة و لَيكدان ــةم لَيكدان ــراون ل ــات" دان ــة بــة "ك هةَل

ســــةرةتاي  كــــات دةخايــــةنَيت هــــةر لــــة َينج ، كــــة كردةوةكــــة ضــــةند لــــةةهدســــيةانتيكي كارةكــــة دةدةيــــن، كــــة بةهَويــــةوة ئــــةوة هةَلــــ
ــايي    ــة كَوت ــا دةطات ــت َيكردنيةوة، ت ــا   دةس ــتةي ن ــة ِرس ــان ل ــة   -، ي ــةي ب ــةو كاتان ــادةدا ئ ــةوة دة   س ــارة جياوازةكان ــَوي ك ــَيش   ه ــان ث ــِردرَين كامي ردةب

 ... دةبيين هةندَيكجار كارةكة لة تَينسي ِرابردووداية،  كةضي كاتةكة دةخاتة دواي كاتي قسةكردنةوة و هةروةها... .  كاميانة
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بوَ دياريكردني  ثيَويستة يماوةةردةوامي دةدريَت بة دةربرِينةكة، بة ئيزافةي ب ةوةبوونــ"دا  وَريَك لة دووبارة لةطةلَ "دة
ةوة"، ــنــوتـةطــوانةوة"، "ــنــارةكاني وةك "دامةزراندن" و "دوَزيك :ان، دةلَيَتناواتاي ثرِوطريَسظ. سةبارةت بة سنورد

و كارةكاني  دياريكردن، تا" واbe + ingةكاني "رِاني سيَيةب بنياتاي فةرئةنطي ماوةيان ئةية، طوَـةوة"، واتــكردنـوَاةنــ"ن
ئةنطي ماوة دريَذيان ئةية، و لةطةلَ وةك، "ئاوسان"، "زانني"، "لةخوَطرتن"، "تيَدابوون"، "رِقليَةوون"، واتاي فةر

 "ثرِوَطريَسف"دا بةينيان نيية:
 رِةمسي شيَوازي دانةنانة، لةبةرفةرمي/ةي لةسةر ئي  نيشانةيةكي ةي كردةوة بناخغوان ئةسيتيَكت و سي ياوازي لة نيَ      
رد"، ــكسيغةي ثرِوَطريَسظ، "وا ســارديـ بةرد. يان ــكـارديـــة، ســنوموـوَ نــات: بــاري دروست دةكـة مـةوةي سيغةي ثـئ

كة  كة كاتيَك،باريَضاوةرِوانكردن ب لة واتاي فةرئةنطي كارةكةدا ئةية. آلبة ،ية ئةوة ثرِوَطريَسظ نييةيسيغةيةكي ثة مار
 ظ ئامااة بوَ ئايندة دةكات. تيَنسي ثرِوَطريَس

       (Bodelsen:دةلَيَت ) وانكراو ئةوةية، كة فوَرِمي سادة يان ئةوةتا وةسفي ةة و فر ياوازي لة نيَوان فوَرِمي ساد
داو و سةرةجنامي كردةوةكان(دةكات يان )ب(ئةوةية، كة وةسفي سروش  يان رِاس  طشي دةكات، و(ئةقيقةتي طوتنةكان )رِوأ)

داوةكان"، زوَر ار وي"، "رِوجنامةداو يان "سةرووانكردن وةسفي خودي كردةوةكان دةكات، ئةقيقةتي رِوةلة كاتيَكدا فوَرِمي فر
لة رِابردووي سادةدا دةبينريَن، بة ثيَضةوانةوة، نةري  رِاس  طش  زوَر ار لة رِانةبردووي سادةدا دةبينريَت، لةبةرئةوة 

ضةوانةي  ياوازي لةنيَوان رِانةبردووي سادة و رِانةبردووي ثرِوَطريَسظ ئاسايي لةوة ثيَكديَت، كة نةريت يان رِاس  طش  بة ثيَ
تر لةوةي، كة "ئةو دزياو ئةقيقةتي رِاكردن لة اياني واقي دا، كردةوةوةية، دةربرِيين "ئةو رِادةكات" ئامااةية بوَ كردةوة 

لة يةكةب وةسفي ئةقيقةت و دووةب وةسفي خودي كردةوةي رِاكردن دةكات لة ماوةيةكي رِايدةكرد" ئامااةي بوَ دةكات، 
 ةدةنطيَكة"، سةرجنةكان لةسةر ضا كي ضةقرِستةيةكي وةك "من طويَم لة دةنط لة( Bodelsen)بة ي دياريكراودا، 

ويَليَةوون" ئامااة بوَ "ط نايةت.دا ثرِوَطريَسظ بةكاريةية، ئةربوَيةية، ليَرةيناكريَنةوة، بةلَكو لةسةر سةرةجنامي ئةو ضا ك
  .نتييي.. كاري ستةكردةوة ناكات. بةلَكو بوَ بارودوَخ. ئةستكردن و تيَطةيش  و.

 ي ثرِوَطريَسظ و ئيميتيَرفيَكتيظيكاتةطوَر :1.  5.  8.  2

ي سيمانتيكي ثرِوَطريَسظ و ئيميتيَرفيَكتيظ ئةو ئةقيقةتة دةسةَيَنيَت، كة كوردي وةك ئةر  ياوازي لة نيَوان بنيات      
 يييةتي ئيميتيَرفيَكتييا و ديار لة كاتةطوَري ثرِوَطريَسيي  ييفارسي و ئينطليزي كاتةطوَرونة، وزمانيَكي تر، بوَ من

 :بة ثيَي ئةو بةلَطانةي  ي خوارةوة ،لةخوَدةطريَت

 بة مةبةس  وةسـفي بـارودوَخي نـةري  و بارودوَخـة كورختايةنـةكاني       "ئيميتيَرفيَكتيظ" و ،"ثرِوَطريَسظ"ي يكاتةطوَر)أ(  
نييـة، بوَيـة، وةك بـةردةواب     ثيَويسـت  تاك داوي نةري ورِو نةيومنو دا"ئيميتيَرفيَكتيظ كاري"بةكاردةئيَنريَن، لة طةلَ فوَرِمي 

شـيَوةيةكي   بـة تـاك  داوي نـةري   وونةيـةكي رِو ولةطةلَ فوَرِمي كـاري ثرِوَطريَسـيدا رِوودانـي ئـةر من    ب بةآللةبةرضاو دةطرييَت، 
 ةكردندا بيَت. وةك ئةوةي لة طةش دةدريَت، وا ثيشان دةطرييَت، و ي لةبةرضاوتئيميتيَرفيَكتييية
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تي ةشــيَوةيةكي ئيميتيَرفيَكتيييــ وة بــةبــارودوَخي ديــاريكراو ئــةموو ثيَكــةتي"دا كتيييــة"كــاري ئيميتيَرفيَلةطــةلَ فــوَرِمي )ب(  
ــت، لةطــةلَ  ضــاولةبةر وةك  ايبــة تــةن بــارودوَخي ديــاريكراو ،نةيــةكي تــاكيوئــةر منو "فــوَرِمي كــاري ثرِوَطريَســظ"دةطرييَ

 بيَت.   ة دةكريَت، وةك ئةوةي لة ثرِوَطريَسيدائيميتيَرفيَكتيظ مامةلَ

    .Ali is writing a letter to his father                   .ي نامةيةك بوَ باوكي دةنووسيَتعةل

Li be pedær.æsh name mi.nevis.ædæ(Farahani:1990:285-9)           

       .Ali writes a letter to his father every day .سيَتوعةلي ئةر رِوَايَك نامةيةك بوَ باوكي دةنو

Li hær.ruz be pedær.æsh yek name mi.nevis.ædæ 

     (1976:33)  Comrie  تايةـةتي   بـاريَكي تي ةكـة "ئيميتيَرفيَكتيييـ  ، لةوةدا دةبينيَتـةوة   و دووانةدائة ياوازي لة نيَوان
فـوَرِمي  ب بـةآل نةري  بكات.  بارودوَخيَكي تاك يان تي دةشيَت ئامااة بوَكتيييةرفيَدةطريَت" واتة فوَرِمي ئيميتيَ تي لةخوَةنةريتي

ركةكةدا دان دةدات بة دةكات. "ثياوة ثريةكة ئةميشة لة ثا  semelfactiveا ئامااة بوَ بارودوَخة تاكةكانثرِوَطريَسظ تةني
 . ةوة (Farahani,1990:259)لة  كوَترةكان"،

 يشدا رِوودةدات،وون""ب لة طةلَتةنانةت  دوو كارة ستةيتيظ و دايناميكةكان، و" لة طةلَ ئةردة ــ)ث(  نيشانةي ثرِوَطريَسظ "
 I ب ــتيَدةطة" بةآلب يية،طريَسيوَثرِ بارودوَخي "I am understanding ــ تيَدةطةبخةريكة " : ونةوبوَ من

understandثيَشكةش  يشانةي ئيميتيَرفيَكتيظ بارودوَخيَكئةركي سةرةكي ن ، كةواتة،دةنويَنيَترودوَخي ستةيتييي " با 
 بيَت. دةكات، وةك ئةوةي بةردةواب

ةكريَت،  طة رفيَكتييةوة ئامااةي بوَ دئةميشة بة ئوَي فوَرِمي ئيميتيَ ، لة زماني كوردي و فارسيدا،واتاي ثرِوَطريَسظ(  )ت
بطةيةنن،  يدامواتاي ثرِوَطريَسظ لة زماني فةر دةتوانن كة لة بري فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتيظ ،ي تر ئةنطةللةوانة ئةنديَك بنيات

بيَت، ئةو ئوَكارة  ي دياريكراودا لة طةشةكردنداوةك ئةوةي لة خالَي كاتيَك ضاو بطرييَتبارودوَخي ضاوةرِوانكراو وا لةبةر تا
 بريتني لة: ،انةيزماني

و بوون دا"  لة كردةي .."نة، ئاوةلَكاري كاتي ووفارسي و كوردي، لة دوو نيشانةي ثرِوَطريَسيدا، ئاوبةشن، بوَ من  (1)
و لةشويَين فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتيظ  مي ضاوطي كاري سةرةكي يةكةطريَتكاري بة ياريدةي "بوون"، دةشيَت لةطةلَ فوَرِ

 دابيَت. ريَسيتا بارودوَخةكة وا لةبةرضاو بطرييَت وةك ئةوةي لة خالَي كاتيَكي دياريكراودا لة ثرِوَط ،بةكاربهيَنريَت
 dar hal.e –in" process-ضاوط + بوون+  "لة لة ئةر سيَ زمانةكةدا دةكريَت فوَرِمي ئاوةلَكاري فريَزي كاتي (2)

of’  دةطةيةنن:دا " لة ثرِوَسةي ... بوون" كة لة ئةمووياندا واتاي    

 .Ali was eating (lit. was in process of eating) food“ )أ( 
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  .Ali dar hale qaza xor.d.an (inf) bu.d              )ب(

 عةلي لة ناخنواردندا بوو كة ...  )ث(  

دةشيَت لةطةلَ فوَرِمي  "سةر قالَ" لة كوردي و فارسيدا (e)و نيشانةي  " mashqul = busy"سةرقالَئاوةلَناوي  (3)
 وونة:دندا بيَت، بوَ من، وةك ئةوةي لة طةشةكريَنريَن، تا وةسفي كردةوةيةك بكاتضاوطي كاري سةرةكي بةكار به

 Ali mashqul.e nevesh.tan.e bu.d.o )أ( 

 .Ali was writing (busy of writing of) the letter)ب(  

 سيين نامةكة بوو.وعةلي سةرقالَي نو  )ث( 

 لة ثرِوَطريَسيدا بيَت. ي لة كورديدا ئاوةلَناوي "خةريك + ضاوط + بوون" وةسفي كردةوةيةك دةكات وةك ئةوة (4)

دةتوانن و  دةئيَنريَن،ردوو"دا بةكاربرِا-ايانة، لة طةلَ ئةردوو فوَرِمي تيَنسي "رِابردوو" و "نيئةو نيشانةي ثرِوَطريَس (5)
 ،كةيندةئةوة ويس " ثيَشةيين  ــ wantــ  xas.t.an"ي و فارسيشدا،دنة لة كورولةطةلَ كارة موَدالةكاني  رِووبدةن، بوَ منو

  يَةة يَكردني كردةوةيةك قسةكةر دةيةويَت لة بارودوَخي ا دةبيَت، يانلة طةشةد داكاتيَكي دائاتوو كة بارودوَخي دياريكراو لة
  ةدا.دابيَت لة ئايند

كة بة سةرةتايةك دةست ثيَدةكات، وردة وردة بةرةو ئةلَكشان  ،ةكيكردةوة و ضا كي داو،وثرِوَطريَسظ بة واتاي رِو (6)
لة  :ونةوبوَ من تا دةطاتة خالَي كوَتايي، ،وردة وردة بةرةو خوار دةبيَتةوة ،  اداناوةرِاست ي لوتكة لةتا دةطاتة خالَيَك ،دةضيَت
يةكةب ثيَمان  " .is smokes  . ــكيَشيَتةرة دةــ طياية لة "ئازاد ـ"  .Azad is smoking كيَشيَت ــدة ةرةــوا  ط د"ئازا

خواربوونةوة و رةوبة سةرةتا، ناوةرِاست و دواتر بة داية،كيَشان كة لة كاتي قسةكردندا ئازاد لة كردةوةي  طةرة دةلَيَت:
ي ثرِوَطريَسية، بوَية نابيَتة  طةرةكيَ  و نةري  يبة تةواوبووني  طةرةكة، تا خالَي كوَتايي، ئةوة تايةةمتةند ،تةواوبوون

ةكمان ناداتيَ، كةي دةس  ثيَكردووة يانياري، سةبارةت بة سةرةتا و كوَتايي ئي  زكيَشةئازاد  طةرة :ئةو، دووةب ثيَمان دةلَيَت
كة دانةكان ئةموو ثيَكةوة  ،ي ئيَميتيَرفيَكتةيةندةلَي بةردةواب بيَت، ئةوة تايةةمت، دةشيَت تا مردن لة طتيَنيَةئو كةي  وازد

( 5) ياطرامي اد  ،لة وةكاست بةردةواب دةبيَت، و بة ئيَلَيَكي رِ ايدةدات و بري لة تاكة  طةرةيةك ناكريَتةوة بة تةن طريَ
 دةيةينني: 
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 دوو ئيَلَي رِاست كة دةشيَت بةيةكو كوَتايي)خويَندنةوةي ئيميتيَرفيَكتييي(  دياريكردني سةرةتا  بة بيَكيَشان كردةوةي  طةرة 
 نةطةن. 

 

 

 

 )خويَندنةوةي ثرِوَطريَسيي( يَك(خواردن) نرةكيَشاست               سةرةتاي  طةكوَتايي                     ناوةرِا                      

 (5داياطرامي )

انةبردووي سادة ئةميشـة بـاس لـةو ئةقيقةتانـة     رِ بة تيَكرِاي ئةوةي لة سةرةوة باسكرا،  ةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة، كة      
سينةوةي وميَنتةكانة، بوَية ئةميشة لة نورِانةبردووي سادة زماني ياساو دوَكيودةكات، وةك ئةوةي لة اياني واقي دا رِوودةدةن، 

بـةكاردةئيَنريَت، لـة كاتيَكـدا رِانـةبردووي ثرِوَطريَسـظ و سـةر ةب فوَِرمـة         ةةست، رِيَككةوتن و ... ةكانـدا بةندة ياسايي، طريَ
    .ليَوةدةكاتكة فوَرِمةكة باسي  دةوةية بةكاردةئيَنريَن،ا بوَ وةسفي خودي ئةو كريثرِوَطريَسية ثةراويَزةكاني تر تةن

 كاندا ةيثرِوَطريَسظ لة كوردي و زمانة ئةوروثي :9.  2
ــاري داوَطريَســظ لــة ئــةموو زمانةكانــدا لةطــةلَ ئةســيتيَك  ئيميتيَرفيَكتييــ  ئاســايي ثرِ      ــت،  دي ئــةوة  ،ةب ئةمــآلبــةدةكريَ

ــة وةك  ،ناطةيـــةنيَت ــكاتةطوَريكـ ــة تايةةمتيـ ــةربةخوَ بـ ــة كا يةنـــدةكي سـ ــا لـ ــاريكراو و  يـ ــةطوَري ديـ ــيتـ ت ي ئيَميتيَرفيَكـ
ــة ةكــة نة ســةر يــةك و لــة رِةفتاريشــدا ئةري ضــنــة بــة تــةواوي ناةئــةو دوو  يي ســيمانتيكي نــةكريَت، ضــونكة بنيــات مامةلَ
ةكانـــدا زمـــاني يلـــة نيَـــوان زمانـــة ئةوروثي .دةدةن تي ثيشـــانبةردةواميـــة  ، طةرضـــي ئـــةردووخـــوَي ئةيـــة ياســـتةو ئارِ
ــئينطل ــةمايـ ــةرةكي  زي وةك بنـ ــة  و سـ ــا لـ ــرياوة تـ ــر   ووةرطـ ــةكاني تـ ــيي زمانـ ــة ثرِوَطريَسـ ــدويَن يَوة لـ ــونكة "وةك  ،بـ ضـ

 ككةســـيَ كاتـــةوة،  ةد نورِو كراوتـــةواوي ثرِوَطريَســـيي بـــةرِيَزماني   بـــة   /زالَـــة ديارةزمـــانيَكي  ئينطليـــزي  دةردةكـــةويَت 
ــوَ باســـكردني ثرِوَطريَســـةهيـــدارةكان ئـــةلَدوةنيَيـــة ثدةتوانيَـــت ياســـاو تايةةمتةندي  تـــردا" ظ لـــة زمانـــةكانييَنجيَت بـ

(Bertinetto et el,2000:517) . كاني يـــةش ثشـــتطريي رِائيَمـــةBertinetto   لـــةب دةكـــةين، بوَيـــة
ــةداتويَذينةوة ــةوة  ي ــةختمان ل ــةوة،ووةكرد   ــةراوردكردن  ت ــة ب ــةوة،     ك ــك دةكات ــتمان نزي ــة مةبةس ــة ل ــة،  كردةوةيةك بوَي

 ،ئينطليـــزي ان كـــوردي،لـــة نيَـــو بـــةراوردبـــةردةواب  نـــةران،يَثرِوَطريَســـظ بـــة خوةســـ  ئاشـــناكرني ئةســـيتيَك  مةم بـــة
كــةويَت ئايــا كــوردي فــوَرمي تايةــةت بــة دةربــرِيين       ضــاو، تــا بوَمــان دةر   دةخةينــة ثــيَ    داتــر  و زمانــةكاني  فارســي
 كــة كــوردي ،بــاوةرِةي، لة يةكــةي تريشــةوة تــا خويَنــةري كــوردي بيَتــة ســةر ئــةو  ؟يتيَك  ثرِوَطريَســيي ئةيــة يــان نــائةســ
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ــة   ــة ضــةندان رِيَطــة و ب ــت  ئةســيتيَك  ثرِوَطريَســظ ب ــك وةك ،ئــوَي ضــةند نيشــانةيةكةوة دةردةبرِيَ ــا رِادةي ــكاتةطوَري ت  يةكي
 .دةكريَت مامةلَة دارِابردوو-نا ردووبلة رِا و، يان وةك ئةسيتيَك  فريَزيبة رِيَزمانيكراو لة رِابردو

زمانـةكان  تـا ض رِادةيـةك   بـدةين، كـة     يثيَشـكةش دةكـةين، تـا ثيشـان    زماني  ياوازدا  لة ونةيةكولةب بةشةدا ضةند من    
 ئـةمان لة  يـةكي تريشـةوة تـا بـزانني فوَرِمـةكان      ، ئةية فوَرِمي ثرِوَطريَسظ يو و  ياوازيان سةبارةت بة بنياتليَكضو يةني 
بة مةبةس  ئةوةي بزانني ئايا  .(1)نايا  نةوةكةطوزارشت لة ئةمان كردة دة دةطرن، و وةيانةبةخوَ ي ئاوبةشيي سيمانتيكبنيات

، و  ئةطةر واش نةبيَت دةكريَت بريي سـيمانتيكي ثرِوَطريَسـظ   ؟لة زماني دياريكراودا كردةي ثرِوَطريَسظ بة رِيَزمانيكراوة يان نا
ةو ــوَ ئـب نا؟ان ـــت يـــدريَرِــةــةدا دةربــةكـانـة زمـــكةليَنة لةوةي ئةو ــردنــكرِــبة فوَرِمي ثةراويَزي وةك رِيَطة ضارةيةك و ث

 وةردةطرين:ةوة (Bertinetto et el,2000:517) لة ةكــةيــنووــمـنرِوو ـةرايــتةي خـةسـةبـم

 دانةوةكة بةو  وَرةية،آلم: وةتشت بزانيَ Annسةبارةت بة ت كةسيَك لةسةر تةلةفوَنة دةيةويَ
 :وَطريَسيي يةكةبثرِ 

 is next to me Ann                 خويَندنةوةي ستةيتيظ"  .ئان لة تةنيشت منةوةية" 

She works(right now)         و " "بة ئوَي "ئيَستاوثرِوَطريَسظ    .كاردةكات)ئيَستا( ئةوright 

nowوة"ةوة 
   دووةب:ثرِوَطريَسيي 

(A: what does Ann do every Saturday morning?)        ؟اتضي دةك ةيةكئان ئةموو شةمم 
B: She CLEAN HOUSE/Read                                         تةوةنيَيَوئةو مالَ ثاك دةكاتةوة/دةخ.  

ــوان )        ــة نيَ ــار ل ــاوازي دي ــي ( 2( و )1 ي ــة ثيَ ــيي   Bertinetto et el)) ب ــة ثرِوَطريَس ــة ل ــة ك ــ ئةوةي دا يةكةم
ت لــة ســمةبةيــداردا )دوةنيَايــة لــة مــاوةي ث  د /طةشــةكردنيَسظداوةكــة وا دةبينريَــت وةك ئــةوةي ئيَشــتا لــة ثرِوَطر    ورِو

ــة ثرِوَطريَســي   ــدا ل ــة كاتيَ ــدا يكــاتي قســةكردنة( ل ــاوةي كــورت(  ــةخ   ئــي  ضركةســات دووةم لةســةر نةكراوةتــةوة،  )م
ــيَن  بــارةو)رِســتةكة بــارودوَخي نــةريت دو ثيَويســتة فــوَرِمي ثرِوَطريَســيي ئةيــة،  ، كــةلــة زمانيَكــدا :دةكاتــةوة( تــا ئــةوة بلَ

 كة: ،ضاوةرِواني ئةوة بكريَت
                                                           

(1)  (2000) Dahil نــــةي ئاســــت جيــــاواز، لــــة ثرســــيار بةســــةر ضــــةندان قوتا ا 100ن يكــــةي  لــــة توَيذينةوةيــــةكي ثِراكتيكيــــدا
ـــ هـــةموو واَلتـــ ت، تـــا بـــة ئـــارةزوي خَويـــان رطســـتةكان وةربطَيِرنـــة ســـةر  اة ئةوروثييةكانـــدا دابـــةت دةكـــات، دواتـــر، داوا لـــة قوتابييـــةكان دةك

ــةو ثرســارانة دةد         ــةي خَويــان و وةآلمــي ثرســيارةكان بدةنــةوة، ئــةوجار، وةآلمــي ئ ات بــة ضــةندان زمانــةوان و مامَوســتاي زانكــَو، تــا      زمانةك
يي ئةســــ َيكت كاتـــةطَور -ةوة و لةســـةر ضـــةندان وةضـــة   َيتــــهـــةر كةســـة و بـــة ثَيـــي ثســـ َوِري خــــَوي، لـــة وةآلمـــي ئـــةو ثرســـيارانة بتوَيذ         

ــة  ــَيت، لـ ــة ئةوروثييةكانـــ        بنووسـ ــة زمانـ ــظ لـ ــ َيكيت ثِرَوطرَيسـ ــَون ئةسـ ــ انن ضـ ــةوة دراوة بـ ــي بـ ــادتر طرنطـ ــارةدا، زيـ ــت و و كـ دا دةردةبِردرَيـ
 ئةو زمانانةدا لة ض ئاستَيك داية؟ي سيةانتيكي و فَوِرمي ثِرَوطرَيسظ  لة نَيوان َيكضوو و جياواز سةبارةت بة بنياتاليةني ل
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     (i) ( بةكارئيَناني فوَرِمي  ياواز لةو دوو رِستةيةدا، يانiiبة ) فـوَرِميَكي لـةباتي   دةبيَـت  لـة رِسـتةي يةكةمـدا      ني كةمةوة
 ة.    يكة لة دووةمدا ني ،ئةبيَت
ئاوبةشـي لـة طـوَرِان     خويَندنةوةي ستةيتيظ وةردةطريَت،تةنيشت منةوةية"  ي يةكةب "ئان بةمسةبارةت بة وةآللة كورديدا      

مي دووةب "ئيَستا كاردةكـات"  آلطريَت نابيين، وةب كوَتايي لةخوَو رةتا و ناوةرِاست كة سة ،بةشكردنيَكاو د ناكات، و طةشةطردن
سـيَ   بـةبيَ "ئيَسـتا" رِسـتةكة    ئـةوة دةسـةثيَنيَت، و   نـةري  وةردةطريَـت، ئاوةلَكـاري "ئيَسـتا"    -و ناخويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ 
، ئاوةلَكـاري كـات "ئـةموو    دادووةم لة ة واتاي كاركةر(، و ثرِوَطريَسظ.)نةريت ب دائاتوو، رِانةبردوو خويَندنةوة ئةلَدةطريَت،

 وة،ب نادريَتـة آلات وةكـة وةسـفي بـارودوَخيَكي كـاتي )ثرِوَطريَسـظ( بكـ       ،كةبة رِسـتةي و  ردوو دةسةثيَنيَتشةممةيةك"،  رِانةب
خويَندنـةوةي نـةريت   بارودوَخيَـك لـة ئاينـدةدا    وةك وةسـفي   دةكاتـةوة،"  دةخويَنيَتـةوة يـان مـالَ ثـاك      Ann( "2)مـي  آلوة

يـدا  ة تيَكـ  ت،كوردي رِستةيةك دةردةبرِيَ ،بيَت Annئةطةر مةبةست لة ثيَداني زانياري سةبارةت بة ي سيَيةب مآلةطريَت، وةوةرد
" ثاككردنةوة يـان خويَندنةوةيـة   خةريكي مالَ Ann" :ونةو، بوَ منة يَطةي باس و خواس و وةتةنابيَ خويَندنةوةي نةريت  يَي

تـر ثرِوَطريَسـظ لـة     ، كـوردي بـة ثيَضـةوانةي زمانـةكاني    ظ كاردةكـات سنيشانةي ثرِوَطريَ (ing–)وةك  ""خةريكة دةربرِيين
ب نيشـانةكان ئوَكـارن بـوَ    )دة ــ( ئاوبةشي تيَدا دةكات، بةآل ةلةو بارانةدا ك، دةطريَت وةيةةريت بةخوَخويَندنةوةي نرِابردوودا 

 نةريت.  داني
  دا:زمانةكاني ترلة 

 لة زماني ئوَلَةندي  (1)

                                                            Ze          Zit       te       werkenثرِوَطريَسيي يةكةب: (1)
  She       sits           to           work                              “she is  working”                                 

                        Dan   maakt  ze  het  huis  schoon     دووةب: ثرِوَطريَسيي (2)

             Then  makes  she  the house  clean “she is cleaning the house then”  

   

يـدا ئاوةلَكـاري "خـةريك،    كـة تيَ . ي ئةيـة بـةخوَ  ،كوردي وةك ئينطليزي و ئوَلَةندي فوَرِمي ثرِوَطريَسيي تايةـةت  بة كورتي،      
". يـدا نـاني ثرِوَطريَسـيي فريَز  تكاتانةدا، . " ئاوكارن لة بنيا لةووا، و سةرقالَ، و لة ... بوون" و ئاوةلَكاري كاتي" ئيَستا، 

 بنيات يي ثرِوَطريَسظكاتةطوَر+ قةد" ئةموو ئةوانة،  ةط" و "دة ــ+ رِ سيمانتيكي كارةكان و فوَرِمي "دة ــي بنيات طة لةوانة 
  : سةرنج لةو رِستةية  ي خوارةوة بدة دةنيَن،

 ئان ئيَشتا قاثي دةشت. ( كاتيَك/كة باثري ئات، 8 كاايَر)دويَينَ شةو  -
طـةلَ بـاري سـةرجني    ا لةيرِسـتةكة تـةن  وا  دةكـات  كـة   امـارةي تايةـةت و ديـاريكراو،   ووني ب ب، يةكةةوةبة ئوَي دوو  يةن      

ا كـاتيَكي  يدةكـات بـوَ تـةن    كردةوةكـة سـنوردار   ، كةة لة كورديدايطوجنيَت،  يةني دووةب ئةبووني رِستةي ناسةرةكيثيَرفيَكت ب
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ــاريكراو ــيَ  ،دي ــة دةش ــةوة،    تك ــارة نةكريَت ــاتوودا دووب ــة دائ ــةريت   ل ــةريَت،و ن ــة، وةك كة ب  Bertinetto et)وات

el,2000:519)   كة:دةكات   ثيَشنياز 
رِيَطـة بـة بـةكارئيَناني ثرِوَطريَسـظ لـة تيَنسـي        ائةطةر زمانيَك فوَرِمي ثرِوَطريَسيي بةكارئيَنا لة تيَنسي رِانةبردوودا ئـةروةئ  (1)

 .دةدات رِابردووشدا

 بهيَنيَت.  رِانةبردوودا نةبوو، ئةوة زمانةكة دةشيَ لة تيَنسي رِابردوودا بةكاري ئةطةر زمانيَك فوَرِمي ثرِوَطريَسيي لة تيَنسي (2)

 و ئةسيتيَكتتيَن  ثرِوَطريَسظ،  يي ياواز :1.  9.  2

  ثيَرفيَكتييدا ناطوجنيَت، بوَية كوردي ئةميشة بوَ دةربرِيين ثرِوَطريَسظ ئيميتيَرفيَكتيظ ثرِوَطريَسظ لةطةلَ ئةسيتيَك     
ردوودا. ثرِوَطريَسظ بكيَشريَت بة تايةةت لة رِاب-ناو دةتوانريَت ئيَلَي ديار لة نيَوان ثرِوَطريَسظ  ديدا،ريَنيَت، لة كوبةكاردةئ

 "ك "وا، خةريكة، ئيَستا، و ...دةربرِيين وة نمةتي ضةنداربة ياريَت دةق وةك سةنطي مةحةك و دةكب لة رِانةبردوودا بةآل
ئالَوَزة لة نيَوان رِانةبردوو و  رِانةبردووي سادة ديارينةكراو و ، لةبةر ئةوة،بكريَتةوة  يا ظسوَطريَثرِ-طريَسظ لة ناوَثرِ

رلةندي و ئينطليزي و ئيَ وَطريَسظ لة زمانةكاني وةكثرِة  دةبات ئةوة دةقة. يئةوةي ئةو ئالَوَزي و و ثرِوَطريَسيدا،دائاتو
 داية.رليَتيَكداني تيَبوَية بة بةراورد بة كوردي كةم  سة وة،بةرِيَزمانيكرا ويبة تةواثرِوَطريَسظ  دا نيشانةيتر ئةنديَك زماني

 دةربرِيين ثرِوَطريَسظبوَ  تر لة ئوَكاريَكددةبيَت زيا بةلَكو ،ةيي بة تيَنسةكاني ئيميتيَرفيَك  سادةوة نييوةندثيَ ايئةوة تةن
  وة دةربكةون، و لة بةكارئيَناني زماندا كةم  دةركةون:ي ثرِوَطريَسظ دةشيَت ثيَكةئةنديَك بنيات بطرييَن. لةبةرضاو

كة وةك  ،داويَك دةردةبرِنوبريي رِو ، واتةكوَكراوة وةك بارودوَخي Focalizedي طريَسيي ثرِوَ وَريَك لة بنيات (1)
بة يَت ية دةش، ئةو ثرِوَطريَس"Focalization point"ثيَي دةوتريَت  و يََكي تاك لة كاتداية،بةردةوامةوون لة سةر خالَ

 يان مةوداي رِستةدا وةك بابةتيَكي ثيَشةيين ثيَ  وةقت دةربكةويَت.  ني لة رِستةورِو

ري كاتيَكي ودوثةيوةست بة ماوة ئةوانةي، كة ئةلَدةسةنطيَنريَن، Durative ةماوةدوور يي ثرِوَطريَسيبنيات (2)
تةنانةت كاتيَك ئاوةلَكاري نادياريكراوي دةميَنيَتةوة.  داوةكة بةوةكي ئةقيقي رِويريوةوة، ماوةدوي. بة دلَنياييةوةطةورةتر
 . رِانةبردوو، كاتي ئيَستاي لةطةلَ رِوودةدات ووريماوةد

لة  يان بردنداويَك دةطةيةنن و دةطوازنةوة لة شويَنيَك، وبة واتاي ئةوانةي واتاي رِو Absentiveةكاني بنيات (3)
  .(ةبوونياننواتة ئامادة)، سةنتةري ئامااةكردنةوة

ضاوثوَشني لة سروش  ئةميشةيي  بة، "زةوي بةدةوري رِوَادا دةسورِيَتةوة" :نةوناو ضةقدا: بوَ منو وَطريَسيي كوَكراوة لةثرِ    
لةسةر "بارودوَخي تي لةطةلَ ئةو ئاوةلَكارانةي  ةخت ي بة طوجناويةيوةنديَوةك ئةوةي ثئةو بارودوَخةي ئامااةي بوَ دةكات. 

 كة بارودوَخةكان لة ،دةكريَت، لةطةلَ ئةوةشدا ر ثيَشكةشودوماوة ييئوَي ثرِوَطريَس بة كة ،ئةبيَت وةةدياريكراو" دةكةن
ور وكة ثرِوَطريَسيي ماوةد ،ئةقيقةتةئةوة  تر، اوةلَكاريَكيو لة ئاوةلَكاريَكةوة بوَ ئ ن لة زمانيَكةوة بوَ زمانيَكي ترطوَرِاندا
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 .ادةكات"باثري رِ...   بوَ ماوةي تةواو ،  txةوة، تا  X،  لة كاتي tyبوَ   txلة  /نةوبوَ منوقةولَ بكات،  ت ئةو ئاوةلَكارانةدةشيَ
 .دةردةبرِدريَنبة تيَنسي ثيَرفيَكتيظ بة ئاساني ثرِوَطريَسيةكة  كئيسيتانيدا ئةرسيَ لة زماني ثرِوَطريَسيي بةردةوامي،

a         todo       el     di      leyendo          Estuvo                      

Was:SP:3SG       read: GER        all       the     day        
A/he spend  the whole day reading                                      (Bertinetto et el, 2000:520)      

  ئةموو رِوَاةكةي بة خويَندنةوة بةسةربرد.                 

 يئةسيتيَك  سيمانتيك: 1.  1.  9.  2

لةسـةر   يـان خوَ ة سـيمانتيكةكان يـ كـة زوَر لـة تيوَري   ،ئةوةيـة سةبارةت بة سيمانتيكي ئةسيتيَكتةكان، بةشيَك لة طرفتةكان       
ة كـ  ،. ئةوةي تـا ئـةب كاتـة زانـراوة ئةوةيـة     خةريك دةكةن "ك.  لةسةر ئاس  "فكتة دياريكراوةكان ئةسيتيَ دياريكردني ثوَلة

 "ك"ف . ئايـا  سةبارةت بةوةي  ي ئةبيَتيتوندي كاريطةر ت بةدةتوانيَ دابةشي طوزارةلة ي "ن . "فسروش  ئةرطيوميَنتةكاني 
" بة خويَندنـةوةي ئـةتيَليكي   ضا كي"يان  يَندنةوةي تيَليكي"، بة خو" يَةة يَكردن خويَندنةوةي وةك ئةوةي تدةدريَ وا ثيشان
نـةي  ومنو لـة امارةيـةكي  يـاواز لـة     ئاوبةشـي  تي كـاري دةشـيَ  كـة بةنـديَكي فةرئـةنط    ،ةيـةنيَت ئـةوة دةط  ،ةمـ ئة. وةربطريَت

ةوة لة زماني فارسي يFarahani (1990)  ي بة ةكاني زماني كوردي،يئةوة يةكيَكة لة تايةةمتةندي ،بكات داكردنةكانلثوَ
ة بطوَرِدريَنةو يةك  بة تدان و ناتوانريَ ديَك كار لة بةكارئيَناني ئةنرِابردوو-فوَرِمي نا ىيتيَرفيَكتييموَديَرندا ثيَرفيَكتيظ و ئيم

 "،be -، كـاري "بـودن  دريَتي ئةسـيتيَك  دةقـي زمـاني نـةطوَرِ    بيَ ئةوةي باري سـةرجن  بةو ضيَت، ببيَ ئةوةي واتاكةي تيَك  بة
رِابـردوودا ئـةردوو فـوَرِمي    -لـة تيَنسـي نـا   ب ردوودا تـةنيا فـوَرِمي ثيَرفيَكتييـي ئةيـة، بـةآل     لة تيَنسي رِابـ  ، كةيةكيَكة لةوانة
 بوَ رِستةي ناسةرةكي مي ثيَرفيَكتيظ ئةوةدووةب فوَرِ)، "I am or I be "من ئةب" ئةستةب = ئةب " :ونةوبوَ من ،ثيَرفيَكتيظ
يـان  يدوايئةوةي (. mi-bash.am  =I am/will beونة، دةمب = ميةاشم وو فوَرِمي ئيميتيَرفيَكتيظ، )بوَ من. (تةرخانكراوة
ردووي رِابـ -ثيَـرفيَك  نـا  لة قسةي فوَرِمالَي و دةقـي ئةدةبيـدا رِوودةدات.  فـوَرِمي    ا يشيَوازي ئةوةي ثيَشةوةية و تةن ويَنةيةكي

ةوو، داشــتةب ئــةم" وونــة:بــوَ من ،"، و ئــةروةئا. ئــةموو ئةوانــة طوجنــاون I haveدارب = ئةمــة = ئةيــة، بــوَ منوونــة: "
dash.t.am ،I hadكة نةطوجناون.  "ئةمة يان ميدارب-دة" : تزمانةكةدا ناطوتريَ ب لة ئةردوو بةآل ،"ةمة، يان ئ  

 وونةي تومخي خوَييمن تي و ثرِوَطريَسظيةئيميتيَرفيَكتيي ،ئةسيتيَكت :2.  1.  9.  2

خم و انة ئاوتويبارةييقة ةشة ثيَكهيَنةرةكاني ئةو ناوةضونكة بي بة ناوي قةبارةوة ئةية، يوةنديَث يئيميتيَرفيَكتيي كردةي      
وةردةطـرين،   "زانـني "بـارودوَخي   :ونـة ومن ئيميتيَرفيَكتيييتيـدا وةكيـةكن، بـوَ   ونةيي تومخي خوَيي ومن ضوونيةكن، و لة كردةي

 ري ئيميتيَـرفيَكتيظ مامةلَـة  كاوةك  دةطرن و وةيانةمان تايةةمتةندي بةخوَتر لةو تومخة وةردةطرين، كة ئة يريَككا دواتر ئةر
تي طوجنـاوة لةطـةلَ   يـة فيَكتييرونـةي تـومخي يةكـةمي خـوَيي ئيميتيَ    وثرِوَسةي من يكة بوَض كةويَت،بئةوةمان بوَ دةر تا، نةدةك

ثيَكةوةديَن و دريَذدةبنةوة لة كاتي قسةكردندا دةتوانن لة خزمةتي  بةشي ئةو ثرِوَسةية، كة-ضونكة وةضةرِانةبردووي سادةدا. 
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ونـةي يةكـةمي تـومخي    و، من"ةوةثيَـرفيَكتيظ "وةك ئةموويي. بـة ثيَضـةوانةي    ،وَسةكةدابنونكردنةوةي ثرِوثيَشكةشكردن و رِ
   داويَكة وةك ئيميتيَرفيَكتيظ:وي رِوخوَيي لةطةلَ ثرِوَطريَسيدا نةطوجناون. ضونكة ئةرك و وةزيفةي ثرِوَطريَسظ ليَكدانةوة

 .دةزانيَت كانتاقيكردنةوة خشتةيباثري  ()أ
 . تاقيكردنةوةكان دةزانيَت خشتةيخةريكة  /باثري وا/ سةرقالَ (ب)

)وا،  ي نيشـانةكاني ييَتـةوة بـوَ كاريطـةر   سـيمانتيكي )ب( نييـة، ئـةوةش دةطةرِ   ( ئـةمان نـاوةروَكي   أ) كيناوةروَكي سيمانتي     
رِوَطريَسـييةكان  كارة ستةيتيظ و ثلة ئينطليزيدا. " -ing" وَطريَسييكة ئاوتان بة رِةفتاري نيشانةي ثرِسةرقالَ و خةريكة(، 

وردارة و خـالَي  وناسـن  طش  ثرِوَسةكة ي زيادة خويَندنةوةي ئةتيَليك وةردةطرن، و بةيلةوةدا ئاوتان، كة بةبيَ كةرةستةي زمان
   ت.ناكا كوَتايي سروش  دياري

 ئةجناب : 3
)بة ي ئةوانةي لة بواري زماندا كاريان  سظبوَ ئةسيتيَك  ثروَطريَ (1)لة زماني كورديدا، لةبةر نةبووني نيشانةيةكي ديار      

ة واتاي ئةوة مئةبةآلب ةي تردا، ناونيشاني ديارد ايَر ناوناني ئةو دياردةية و دياريكردني بة نيوةضلَي لة بووةتة كردووة(
ان لة ي"سظوَطريَئةسيتيَك  ثرِ" نةيناديارة ئةو زما، ةةت بةخوَي نييةيزماني كوردي نيشانةي ثرِوَطريَسيي تا نيية، كة
ئةو ثرِوَطريَسظ  فوَرمي ئةسيتيَك بة كورتي  ةيَت،يانانةبردووشدا ئةرِ لةدةبيَت ئةمان شيَوة  بةئةبيَت،  دارِابردوو

 وة دةطريَت:يةانةي  ي خوارةوة بةخوَييتايةةمتةند
 زديي  ياوانبة َب بة تايةةمتةي ضوارضيَوةي ئةسيتيَك  ئيميتيَرفيَكتدا دةردةبرِدريَت، يلة نيَوةندةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ ئ (1)

 .دةكات ةكي سةربةخوَ رِةفتارييو وةك كاتةطوَر

 كوَتايي بارودوَخةكةية. سةرةتا و نة كة نة ةوة،اتدةك دا(لة بارودوَخي باسكراو)يَك  ةخت لةسةر خالَ (2)

 وةي دةقي". ةديَن+ رِةطي كار + خو"دة ــ بردوودا ثيَكديَت لة نةفوَرِمي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ، لة رِا (3)

لةسةر  ةي ثرِوَطريَسظ دةطةيةنيَت  ةختفوَرِمي ئةسيتيَك  ثرِوَطريَسظ لة رِابردوودا دوو  ةمسةرة، واتة لة ثالَ ئةو (4)
 .ي  دةكاتةوةنةريت

 .يت  دةباتركلَوَز" خويَندنةوةي نة-ئالَوَزدا "كة ستةيلة رِ (5)

" فارسي ــ بةرانةةر بة "ميرِةفتاردةكات، و كتيظ " لة بواري ئةسيتيَكتدا وةك نيشانةي ئيميتيَرفيَــ ثيَشطري "دة (6)
 .دةوةستيَتةوة

                                                           

شـَيك يـان ِروونـة بـة كاتـةطَوريي      ئةوةي طوترا بة تَيِروانيين ئةوانةية، كة لة بواري زمـاني كورديـدا كاريـان كـردووة و كاتـةطَوريي ثِرَوطرَيسـظيان بـة بة         (1) 
ونةي بـَو هَينراوةتـةوة(   ئية َيرفَيكتيظ، واتة بةردةوام زانيوة، ئةوانة برييان لةوة نةكردووةتةوة، كة كوردي وةك زمانةكاني تر )كة بة درَيذايي ئةم كارة منو

 برِبدرَيت.  يثارافرَي يشةوة دةر خاوةني نيشانةي ثِرَوطرَيسظي خَويةتي و دةتوانرَيت بة شَيوةي بة ِرَي مانيكراو و
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، بة بةلَطةي ئةوةي كة، يةكةب، نيية "ــ "دة تيةتي بةشيَك لة واتاي كروَكي نيشاني ئيميتيَرفيَكتيييةثرِوَطريَسييي (7)
 ثرِوَطريَسظ و ئةو ة لة طةلَ نيشانةيكارة دايناميك و ستةيتييةكانيشدا رِوودةدات، دووةب، ئةميشئةردوو لةطةلَ 

 .دةكةن ثيَويستنةوةي ثرِوَطريَسظ دةربرِينانةشدا رِوودةدات، كة خويَند

ي ئاوشيَوةي بنياتكي يبة شيَوةيةكي سيمانتكة  ،وة دةطريَتيةخوَ ابردوودا بة" لة رِ+ قةد ــ دي دةربرِينيَكي وةك "دةكور (8)
بوَ  ئاوواتا" نابيَتة ة "دة ــــة كــيةكة لةوةداياوازيـيـردةكات،  نطليزي رِةفتائيكراوي يبةرِيَزمانثرِوَطريَسيي ئةسيتيَك  

"-ing" رِابردوودا نابيَتة  يَطريةوةي.  -ي تري ناضونكة لة بنيات 

 كوردي دةتوانيَت  ياوازي لة نيَوان ثرِوَطريَسظ و ناثرِوَطريَسظ لة رِابردوودا بكات. (9)

ةو شيَوةيةي  ي دةطريَت، كة ب وةيةئينطليزي( بةخوَ  ing-تا بةوا)ئاو وةانةي  ي خوارةييئةو نيشانة ثرِوَطريَسييكوردي  (10)
 دةئيَنن: ي ثرِوَطريَسظ ثيَكخوارةوة بنيات

 "ة/نـ -"خةريكي + نانكردن +                          ي لكاو خةريك + ضاوط +  يَناو  .1

  "/ ن ةـ -ن + الَي + نانكردق"سةر                 ناوي لكاوالَ + ضاوط +  يَقسةر .2

 "لة + بريكردنةوة + داية/بوو/دةبيَت"                  لة + ناو/ضاوط + بوون .3

 خويَندنةوةي ثرِوَطريَسظ دةسةثيَنن:  خوارةوةش ئةو ئاوةلَكار و دةربرِينانةي
 "ات" وا + رِادةكة +                 (ناوي لكاو يَ)دة + رِةط + ردوو  وا + تيَنسي رِانةب .4

 "اتدةخوَ +  "ئيَستا + نان  ( ناوي لكاو يَ )دة + رِةط +ردوو + تيَنسي رِانةب ئيَستا .5

 سةرضاوةكان  :  4
 سةرضاوةكان بة زماني ئينطليزي  : 1.  4
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 ملخص
لعددخ  " يف ثللغددة ثل  كة،ددةل   لدد   ثلتطدد ك دددد progressive"لقددخ صّص ددا اددحث ثلرادد  لخكثرددة كددا   ك  ثرددري             

 نددا ه اددحس ثة دددلة يف ةكثرددة صاةددة مدده جأددةل  مدده جأددة قصددر  تددخ  نددا مددا،تعل  يأددا  دد   ندد ثن  ث رددت رثك ل  يدد    
 نددا مع ددب ثلرددا بي "ثرددري   ثةانددحت للتطدد ك"  دد   ندد ثن "ثة دداكا ثة ددت ر"  يدد  تددر  ثة   ددة ت  ددأا يف لغددا         

 قصر .
كة ل حمددا   بارددا  تددخكة ثللغددة ثل  كة،ددة  لدد  ثلتعددر   دده         ثل دد progressive،ددخكه اددحث ثلرادد  ثلتطدد ك           

 ثلتط ك  ه  خ ة طرق خمتل ةل ألت أا  ت  ه ثلع ما  ثليت  عخ قرارا للتط كل  ثليت   ه ثراه ثلتط ك كاأل حت:
 "صةك، حت + تات رةن + دد دة /ن" صةك،  + ثةصخك + ثل    ثةتصل                       .1

 "رةكتالَحت + تات رةن + دد دة /ن" ثل    ثةتصل                       رةكتاأل + ثةصخك + .2

 "لة + ي كرةتة ة + ةث،ة/ ي   / ةةييَ "لة + تا /نا ط + ي  ن                                 .3

   ل ة    ثلتط ك ق، اً:تالية  احس ثل ر ف  ثلتعاي  ثل
 "  ث + كِثةةكة + ث "ثةتصل         ث + ثلزمه ثة اكا  ةس + ثجلزك + ثل     .4

 "ئيَ تا + تان ةةص َ + ث "ئيَ تا + ثلزمه ثة اكا  ةس + ثجلزك + ثل    ثةتصل     .5

لدددحل  تدددخ رددد   طددد ك ثة ك، ردددينتاكتي لل ثلرددداكث،ر،ز   ثل دددي اتتي حت مريندددا ثلت ددداي   ث صدددت ف يدددي ثللغدددة          
 ثىل ثةقاكتة يي  ل  ثللغا . ه طر،  ل  ثل  كة،ة  غ اا كا تطليز،ة  ثل اكرية   

ل  دددد ثلدديت  عتددخ مددخص  لل لدد ح بىل ثلرادد   ددددا نددا،ة ثىل مقخمددة ي  تددخ  طلردد  طريعددة ثلرادد  ثن ،ت دد ن مدده ،صددلي      
  ددرأ قاددب ثلنتددائيت  ثللدديت   ةددل  بليأددا ثلخكثرددةل اددب ثا يددان يقائ ددة ثةصدداةك  مليددا ثلرادد  ياللغددة ثل  كة،ددة               

، دد ن لرنددة قرارددية  ث تطليز،ددةل لملددي ثن ت دد ن مدد ،قي يف  ددرأ معل مددا  جخ،ددخة  دد ه اددحث ثل ددا   ك ل  ب ل    ثلعرييددة 
 ،تح ياب منات ة   ه احث ثة ن ا ل حت ،  ل غ تا ما مل تطل لا  لي . ث 
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Abstract     

This research has been dedicated to study the category of (Progressive / development) 

aspect in Kurdish language due to the lack of a special study in this field. All most all 

the studies that have been done so far, have entitled "Progressive" as "Continuous" and 

named "Past Progressive Aspect" as "present continuous" even this is a case in other 

languages, as well. 

In this study Kurdish progressive has been investigated and it has been attempted to 

illustrate that Kurdish language is able to demonstrate progressive through different 

ways because Kurdish language has these progressive markers which form progressive 

as the following: 

1. Xarik + base +Clitic                              "xariki + Nankrdn + a / n"      
2. Sarqal + base + Clitic                           "Sarqali + Nankrdn + a / n" 
3. La + base/noun + bun (verb be)            "La + Birkrdnawa + daya/ bu / dabet" 
Additionally, these adverbs and expressions demonstrate progressive: 

4. Wa + present tense (da + root + clitic)     "wa + radaka + at" 
5. Esta + present tense (da +root + clitic)    "esta + nandaxo + at" 
 Likewise, the progressive of Morphosyntax, paraphrase and Semantics have been 

studied. In comparison with other languages such as English and Persian, similarities 

and differences of Kurdish language progressive have been indicated. 

The nature of the papers has required that with the exception of the preface which is an 

opening path to the study, the research also should consist of two chapters, result and 

bibliography. It is tempted that some new information about this category has been 

expounded or it has opened a gate to negotiate this vital subject and further researches to 

be conducted.    


