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 ثوختة
زمان بة تايبةتى زمانى منالَ, بوة بة خولياى دةرونناسةكانى سةردةم, ئةمةش تا رادةيةك جيَطةى سةرسورِمانة, لة بةر ئةوةى 

 هةموو كةس ئاطادارى ئةو ئالَوَزيية زوَرةية كة لة بةكارهيَنان و طةشةى زمانى منالَدا هةية.
لة دوو بةشدا خراوةتةرِو, لة بةشى يةكةمدا: باس لةو قوَناغانة ئةكات كة منالَ لة رِيَطةيانةوة فيَرى زمان  ئةم ليّكوَلَينةوةية

ئةبيَت, واتة لة دةوروبةرييةوة  وةريدةطريَت, ديارة مةبةست زمانى دايكة. هةروةها باس لةو هوَكارانة دةكريَن كة كاريطةرييان 
ضى بةشى دوةمة, هةولَدراوة لة ضةند خالَيَكدا ضوَنيَتى ثةيوةستكردنى زمان, يان دانة لة سةر طةشةى زمانى منالَ هةية. هةر

 فةرهةنطييةكان بة واتاوة,  لة ريَطةى بوارة واتاييةكانى تايبةت بة خوَيةوة, خبريَتة رِو.

 زمانى دايك، طةشةى زمان، سيمانتيكي زمان، منالَ :كليلي ووشةكان

 شةكيثيَ

هستدةكةيت زؤر اليةني هةية, كة جيهاني سيمانتيك , جيهانيَكي بيَكؤتايية,هةرضةند تيايدا قولَببيتةوة, هيَشتا 
 وردبوونةوةي زياتري ثيَويستة.

: 1989سيمانتيك ئةو زانستةيةو كةلةواتا دةكؤلَيَتوة, واتة ثةيوةنديية سيَطؤشةكةي )ئؤطدن و ريضاردز( )تارا عبداللة:     

رةضاو دةكريَت لة فيَربووني زماني   (, زمان فيَربوون لةسةر بنةماي تيَطةيشتنةواتة لة ريَطاي واتاوة , ئةمة راستييةكةو100
دايكدا, كةواتة كاري تيَطةيشنت لةساكارترين شيَوةيدا دةطةرِيَتةوة بؤ يةكةمني قؤناغي فيَربووني زمان ,ئةويش سالَةكاني 

بةناوي سةرةتاي ذياني مرظ دةطريَتةوة , كة منالَيية, بؤية بة ثيَويستمان زاني ليَكؤلَينةوةيةك لةسةر ئةم بابةتة بكةين 
 )سيمانتيكي زماني منالَ(.

سيمانتيكي زماني طةورةو سيمانتيكي زماني منالَ جياوازي لةنيَوانياندا هةية , تةنانةت لة قؤناغة سةرةتاييةكاني زماني     
 منالَدا, بوارة واتاييةكان زياتر ئةم جياوازيية دةخةنة روو.

mailto:Arya.yasin@gamrian.edu.krd
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شيت خؤش و سةيرو سةمةرة  ئةهيَنيَتة كايةوة  , شيت جوان , ثرخوشي و منالَ لةطةلَ دةستكردني بة بةكارهيَناني زمان , زؤر 
هةنديَك جاريش شيت سةرسورِهيَنةر, كةوامان ليَدةكات تا رادةيةك رامبيَنني, ئةم رامانة لةو رووةوةية , كة ئايا ئةو منالَة 

ئايا منالَ هةر لةسةرةتاي بةكارهيَناني  بةض ريَطايةك لةشتةكاني دةوروبةري تيَدةطات و شيياندةكاتةوة, بة واتايةكي تر,
 زمانةوة و وةك كةساني ثيَطةشتوو تيَدةكات يان نا؟ ئةطةر نا كةواتة ضؤن؟

 وةالَمي ئةم ثرسيارانة لة هةردوو بةشةكةي ئةم ليَكؤلَينةوةيةدا دةدريَنةوة.

و لةوكاتةوة كة زماني دةثذيَت, هةتا تةمةني لةبةشي يةكةمدا هةولَدراوة قؤناغةكاني فيَربووني زمان الي منالَ خبريَتة رو   
 شةش سالَ كة تواناي فيَربووني زماني خؤي و جياكردنةوةي لة زماناني تردا, ثةيدا دةكات.

منالَ لة ضوارضيَوةيةكي دياركراودا دةست بة بةكارهيناني وشة دةكات  و ثاشرت لة نيَتؤركيَكي)تؤرِ(  سيمانتيكي طةورةتردا    
 نيَت , دواتريش فيَردةبيَت كة ضؤن لةوبارة جياييبكاتةوة و كة ئةم زانينةي ليَوة بةدةستهيَناوة.بةكاريياندةهيَ

لةبةشي دووةميشدا هةولَدراوة ضؤنييَت بةستنةوةي وشة لة سيَطؤشةكةي واتادا)بري, ناونراو, ناو( لةاليةن منالَةوة خبريَتة    
(  فيَربووني زانياري سيمانتيكي الي منالَ شيكردووةتةوة لة Jean piaget—1928 رووو هةروةك ضؤن زانا )جان ثياجيَ 

ريَطاي دياريكردني سيَ قؤناغةوة )قؤناغي ثيَناسة,  ناسينةوة, بنةماي ثةيوةندي نيَوان شتةكان( ئةم سيَ قؤناغةي )ثياجيَ( 
سيمانتيكي ئاوةلَناو, ضةنديَيت,  لة دووتويَي  ضةند خالَيَكدا)السايكردنةوةي لؤجيكي و ثراطماتيكو ئامرازي ناساندن, 

 هةلَويَستة تةواوكارييةكان و دةق( روونكراوةتةوة.

 بةشي يةكةم  :  وةرطرتن و طةشة سةندني زمان الي منالَ

 سةرةتايةك لةسةر زمان و واتا

خات,  ثيَوانةيةكة  كة زمان ثيَويستييةكي كؤمةالَيةتي و شارستانيَتيية ,  ئةو ضاالكييةية كة ذياني هةموو مرؤظ  ريَكدة     
ئةبيَتة هؤي جياكدنةوةي مرؤظ لة هةموو طيانلةبةراني دي,  ئةو توانايةي مؤرظة كة وةك تواناي هةناسةدان  و شريخواردن و 
رؤيشنت , لةطةلَ لةدايكبووندا درووست نابيَت, بةلَكو هةموو مرؤظيَك ثيَويستة بة ئةزموني بةدةستهيَناني زمانةكةي خؤيدا 

 بيَت , لة ريَطةي ئةنداماني كؤمةلَةيةوة , جا لةو راستيية  ئاطادار بيَت يان بيَئاطا بيَت. تيَثةرِ

فيَربووني زمان  لةاليةن هةر مرؤظيَكةوة , كاريَكي ئاسان نيية و سالَةكاني سةرةتاي ذياني منالَ هةموو بريوهؤشي خؤي بؤ      
ةني شةش سالَيدا زماني دايكي خؤي فيَردةبيَت و هةر بةهؤي ئةم ئةم مةبةستة تةرخان دةكات هةتا وايليَديَت  لة تةم

فيَربوونةشةوة لةناو كؤمةلَدا هةست بة بووني خؤي دةكات , لةو رؤذةوة منالَ يةكةم دةنطي سروشيت دةردةكات بةمةبةسيت 
 ةلَيَك قؤناغدا تيَثةر دةبيَت. طةياندني كورترتين ثةيام بة دةوروبةرةكةي, هةتا ئةو رؤذةي بةتةواوي زمان فيَردةبيَت, بةكؤم
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واتاش لةطةل زمان دوو ديوي دراويَكن, (, 51,  1990) حممد معروف فةتاح,  زمان طةياندني ثةيامة لة دةرةوةي زمان     
تاكو واتاي شتيَك نةطاتة الي طويَطر , كاري تيطةيشنت رونادات, واتا ثؤرسةيةكي هؤشةكييةو لة ريَطاي زمانةوة دةطةيةنريَتة 

بريدؤزي هةلَسوكةوتي منالَ بةثيَي تيَطةيشتنيان , واتاية بةثيَي (, 11,  1998امحد خمتار عمر,   دةرةوةي ميَشكي مرؤظ)
  (.59:   1986:  املاشطة)جميد رةوشتييةكانيش, رةوشت ئةو كاردانةوةية كة بةرانبةر هؤشيار كةرةوةكان دةنويَنريَن

 وةرطرتين زمان الي منالَ 1\1

تةواو,  ئةجناميَكي بة لةثاش ئةوةي  زمانةوانان لةسةر ضؤنيَيت سةرهةلَدان و دروست بووني زمان الي مرؤظ نةطةيةشنت     
ئاراستةي ليَكؤلَينةوةكانيان طؤرِي بؤ ليَكؤلَينةوة لة ضؤنيَيت وةرطرتين زمان الي منالَ , بؤ ئةوةي لةرِيَطايةوة زانياريان لةسةر 

, بؤ ئةم مةبةستةش لة زؤر روانطةو تيؤريَ جياوازةوة ضؤنيَيت وةرطرتين دةستكةويَت   ضؤنيَيت طةشةسةندني زمان الي مرؤظ
دةستنيشان كراوة, لةوانة اليةنطراني تيؤري  السايكردنةوة كة ثيَيان واية) منالَ لةئةجنامي السايكردنةوةي زمان الي منالَ 

ئاخاوتين ئةو كةسانةي, كةلةذينطةكةيدا هةن,فيَري زمان دةبيَت , ئةمة لةكاتيَكدا اليةنطراني تيؤري هةرةمةكي ثيان واية 
 (.43:  2018دانا حتسني حمةمةد: دايكبوونييةوة بةشيَوةيةكي خؤرسكي )مرؤظ تواناي وةرطرتين زماني هةية لةطةلَ لة 

وةرطرتين زمان دةطةرِيَننةوة بؤ فيَربووني تاك بةهؤي ذينطةي دةوروبةرييةوة, كة  لةرِيَطاي  اليةنطراني تيؤري  رةوشتيش      
دةريدةبرِيَت,  وشانةي كة منالَ بؤ يةكةجمار كرداري  ثتةوكردن)التعزيز(, دايكان و باوكان لة ريَطاي دوبارة كردنةوةي ئةو

 ( .44: 1989.)جميد  املاشطة :دةكةن   ثتةو هةروةها ثالثشتيكردني منالَةكة بؤ دوبارة كردنةوي,  ئةو وشة الي ئةو منالَة

ةموو تيؤرةكان بؤ ئةوةي قؤناغةكاني طةشةسةندني زماني منالَ بةشيَوةيةكي تةواو و زانستيرت خبريَتة رِوو, بؤضووني ه    
 تيَهةلَكيش دةكةين.

 طرتين زمان الي منالَقؤناغةكاني وةر 2\1

ئةو  ليَكؤلَينةوانةي, كة بؤ طةشةي زماني منالَ كراوة لةو راستييةنزيك بوونةتةوة, كة طةشةي زماني منالَ بة قؤناغ دةبيَت        
و هةر قؤناغةش  تايبةمتةندي خؤي هةية , هةروةها هؤكارة  ذينطةيةكاني وةكو: )دةوروبةر, ئاسيت ئابوري, باري 

 ردةوري منالَ (  وئاسيت زيرةكي و رةطةز و نةخؤشييةكاني زمان لةسةر ئةم قؤناغانةكؤمةالَيةتي خيَزان و كةساني ضوا

هةية. وةرطرتن و ثذاني زمان الي منالَ ثاشان طةشةسةندني  ئةو زمانة بةثيَي سيستةميَكي كاتيي دياريكراو  طاريطةريان
ونة خويَندنطا , ئةم ثرؤسةيةش بةهؤي توانست و دةبيَت, بةشيَوةيةكي طشيت لة لةدايك بوونةوة دةستثيَدةكات  تا تةمةني ضو

 ذينطةي زمانيي  ثيَكةوة  روودةدات.

 قؤناغةكاني وةرطرتين زمان ضةندين جؤر دابةشبووني بؤ كراوة ليَرةدا دةيكةين بة سيَ ثؤلةوة:     
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 بةثيَي سالَي تةمةن. منالَ الي زمان وةرطرتين قؤناغةكاني يةكةم:

لةمانطةكاني يةكةمي تةمةني منالَدا, طريان و قيذةي منالَ هؤكارن بؤ دةربرِين لةو بارةي    منالَ.سالَي يةكةمي تةمةني  -1
كةتيايداية, تةمةني منالَ بةرةو هةلَكشان دةضيَت و ئةنداماني خيَزانةكةي بةثةرؤشةوة ضاوةرِيَي ئةو رؤذة دةكةن , كة 

ةكةن كةلةزاري ديَتة دةريَ و تا لةكؤتايدا يةكةم وشة دةدركيَنيَت , ساواكةيان  وشةيةك بدركيَنيَت و ضاوديَري ئةو ثيتانة د
دواتر هةنديَك وشةو زاراوةي تايبةت , كة زؤر جار ئةستةمة ليَيتيَبطةيت بةكاردةهيَنيَت, بةالَم طوزارشت لةو شتانة دةكات كة 

يَك منالَ سالَي يةكةمي تةمةني  تةواو دةكات لةناخيداية.  طةشةي فةرهةنطي زماني منالَ لةم قؤناغةدا بةشيَوةيةكة , كة كات
دةطوازيَتةوة, كة تيايدا تواناي دةربرِينييةك وشةي هةية لةبري يةك رستة  تيايدا وشةكاني لة طروطالَةوة بؤ وشةيةكي تةواو

اية و بابة, دةريدةبرِيَت , ئةم وشةيةش لةهةمان ئةو ثيتانة دروسيت دةكات , كة لةكاتي  طروطالَدا دةريربِيوة وةك )د
 ( 2017:  صوي أبو ساجدة دادة...هتد(.)

لةم قؤناغةدا ثةيوةندييةكي توند وتؤلَ لة نيَوان هةردوو طةشةي  )جةستةيي و زمان( ي منالَ ثةيدا دةبيَت ,هةرسي      
ة تواناي طةشةي )جةستة, ميَشك, كؤمةالَيةتي(ي منالَ ثيَكةوة كاردةكةن و فةرهةنطي زماني بةشيَوةيك طةشةدةكات ك

دةربرِيين دوو وشةي دةبيَت ثيَكةوة لة شيَوةي رستةدا , كة زؤربةي جار جطة لة ئةنداماني خيَزانةكةي, كةساني تر لةو 
( وشةيةك دةضيَتة فةرهةنطي زمانييةوة و ئةمةش ريَذةيةكي جيَطري نية الي هةموو مناالَن , 30دةربرِينانة تيَناطةن, نزيكةي )

ؤ منالَيَكي تر دةطؤرِيَت تةنانةت هةنديَك منالَ تواناي دةربرِيين سيَ وشةي هةية. لةم قؤناغةدا منالَ واتة لة منالَيكةوة ب
هةولَي بةكارهيَناني زمان دةدات بة شيَوةي تايبةت بةخؤي تيايدا طةياندني بريؤكةكانة بة كةمرتين وشة واتة ئابوري لة 

 ة:وشةكان دةكات و بةكورتي ناويان دةهيَنيَت.بؤمنوون

 ئاو,,,,,,,,,,ياني ئاوم دةويَت.-

ئاوةكة............يان ئاوةكة بوو.........)رةنطة تةرِ بووبيَت و مةبةستييةتي بلَيَت ئاوةكة تةرِي كردم(. ئةوةي طرنكة دةبيَت -
منالَةكة لةبةر ضاو بطرييَت ئةوةية كة نابيَت دةوروبةر فةرامؤش بكةين بؤ تيَطةيشنت لة ثةيامي ئةو دةربرِينةي كة 

 دةريدةبرِيَت.

 لةدواي سالَي سيَيةمةوة  -2

لةم قؤناغةدا منالَ تواناي بةكارهيَناني نزيكةي)دةهةزار( وشةي هةية تا كؤتاي سالَي شةشةم  ذمارةي دانة       
فةرهةنطييةكاني دةطات بة نزيكةي )دوو هةزارو ثيَنجسةد( وشة, بة شيَوةيةك تواناي دروستكردني  رستةي جؤراوجؤري دةبيَت 

ئةوةي دةستكةوتة زمانييةكاني طةشة بكات لةويَدا فيَري ئةوة دةكريَت , كة ثةيوةندي ئيرت بؤ ذينطةي خويَندنطاو ئامادةية  بؤ 
دروستبكات لةنيَوان وشةكان و فؤرمةكاني و تةنة بةرجةستةكان  هةروةها شارةزاي لة بريوكةكان و بةكارهيَنانيان لة رستةدا 
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لةوةداية , كة مةرج نية هةموو منالَيَك وةكو يةك لةم  الوازي ئةم جؤرة دابةشكردنة  (2018سناء  الدويكات :.)  ثةيدادةكات
 قؤناغانة كة دياركراون طةشةي زمانيان هةبيَت و زمان وةكو يةك لةم كاتانة كة دةستنيشانكراون  , وةربطرن.

 .جةستةي فسيؤلؤجي طؤرِاني بةثيَي منالَ الي زمان وةرطرتين قؤناغةكاني \دووةم

 قؤناغي لةدايكبوون.-1

 دانيشنت.قؤناغي -2

 قؤناغي بةسكرؤيشنت.-3

 قؤناغي رؤيشنت بة يارمةتي.  -4

 قؤناغي رؤيشنت بةبيَ يارمةتي-5

 قؤناغي ضونةدةريَ-6

 (53: 2008.)دانا حتسني حممد :قؤناغي ضوونةقوتاخبانة-7

الوازي ئةم ثؤليَنكردنةش لةوةداية كة مةرج نية طةشةي زماني منالَ لةطةلَ ئةم قؤناغانة هاوكات بن , ضونكة وةك ئةوةي     
زانراوة هةنديَك منالَ طةشةي جةستةي ثيَش طةشةي زماني دةكةويَت بؤمنوونة : هةنديَك منالَ قسةكردني ثيَش  ثيَطرتن و  

 ةويَت , سةرةرِاي هةنديَك جياوازي تري وةكو رِةطةز و ئاسيت هؤشياري خيَزان .هةنيَكجاريش دان دةرهيَنان دةك

 بةثيَي طةشةي عةقلَيي . منالَ الي زمان وةرطرتين قؤناغةكاني سيَيةم :

 قؤناغي ثيش وشةي يةكةم -1

كاتيَك ساوايةكي تازةبوو ديَتة دونياوة ئاميَري دةنطي هيَشتا تواناي دةربرِيين وشةي نية و ئةم توانايةي بؤ دروست دةبيَت     
لةثاش ثيَطةيشتين ئاميَري )عصيب( ناوةندي و لةم غؤناغةدا دةنطةكاني لةشيَوةي قيذة دةردةبرِيَت و دواتر دةطؤرِيَت و طةشة 

 دةكات بؤ طروطالَ.

 )قيذة, طريان(-ا

ئةم قؤناغة لة يةكةم ضركةي لةدايك بوونةوة دةست ثيَدةكات , لةوكاتةي كة منالَ ديَتة دونياوة جةستةي تةرِوو شيَدارة و     
طةرمة و لة  ئةجنامي بةركةوتين لةثرِي هةواي سار بؤ جةستةي  بيزاري دةكات هةروةك بؤ يةكةجمار سييةكاني ئةو ساواية 

او لةثرِ دةكريَنةوةو لةئةجنامي كشاني سييةكان منالَي تازة بوو هةست بة ئازاريَك دةكات و ئةمانة وادةكات كة ثرِ دةبن لة هةو
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( خولةكي سةرةتاي لةدايكي بووني ئةم حالَةتةش ناسراوة بة )كاردانةوةي 4-2ئةو ساواية بطرييَت لة نيَوان ماوةكاني  )
نالَا دةبينريَت لة ضةن مانطي يةكةمي تةمةني هةركاتيَك هةست بة بيَزاري و طرياني سارد( , ئةم كاردانةوةش بةردةوام لةم

 . (2014)عائشة اسامة:نائارامي بكات 

 طروطالَ-ب

كؤمةلَة دةنطيَكة لة ئةجنامي دخلؤش و ئاسودةي الي ساوا , كة لةمانطي سييةمي ياخود ناوةرِسيت مانطي دووةمةوة و بةردةوام    
 دةبيَت تا كؤتاي ساليَ يةكةمي تةمةني منالَ .

ةش كةدةريدةبرِيَت بة لةم قؤناغةدا ساواكة خؤي دةدويَت  بةبيَ ئةوةي كةسيَك هةبيَت وةالمي دةنطةكاني بداتةوة ئةو دةنطان
 شيَوازيَكي هةرةمةكييةو هيض ثةيوةنديكيش نية لة نيَوان ئةو دةنطانةدا.

ليَرةدا هةنطاوةكة بة دةنطةكاني طةروو دةست ثيَدةكات وةكو )اااااااا(, هةوا بةئاساني لة طةرو دةردةثةرِيَت و ديَتة دةر بؤ     
يين ئةم دةنطة , دواتر ثيَتة زارييةكان  دةستثيَدةكات وةكو)بببببببب( دواتريش  زاري بةبيَ هيض طريَ و بةربةستيَك  لة  دةر برِ

احلسن  هشام - النمر عصام - مسارة )عزيزثيتة زماني و ددانييةكاني وةكو )دددددد( و هةروةها ثيتة لوتيةكاني وةكو )نننن( 

دةبيَت بؤ دةربرِيين دةنطةكان و بؤ جولَةي خؤ  دوابةدواي دركاندني ئةم ثيتانة تواني جوالندني زماني الدروست (,2008:
دةبيَت, لةثاشان قؤناغي برِطة دةستثيَدةكات و دوو دوو ئةم ثيتانة ليَكدةدات بؤ دةربرِنيان بةشيَوةي  ويستانةي زماني زالَ
 (.2: 2006()حممد الزين :برِطة)دا,  با... هتد

بابابا , دادادادا( كة رِةنطة ئةنداماني 0هةرضةند لةم قؤناغةدا منالَ تواناي دةربرِيين دوبارةوة بووي برِطةكاني هةية وةك    
و  خيَزانةكةي دلَخؤش بن بةوةي منالةكةيان ناويان دةهيَنيَت و دايةوة بابة دةلَيَت , بةالَم ئةم دةربرِينانة هيض واتايةك

 .ك الي ئةو منالَة جطة لة دةربرِيين هةرةمةكي ياخود الساي كرنةوةي كةساني دةوروبةريئاماذةيةك نية بؤشتيَ

 قؤناغي وشةي يةكةم  -2

لةم قؤناغةدا منالَ تواناي دةربرِيين وشةيةكي بؤ درووست دةبيَت كة بةثيَي راي زؤرينةي ليَكؤلَةران كاتةكةي لةنيَوان     
دووسالَ( ة  هةرضةندة دياريكرني تةمةن بؤ ئةم هةنطاوانة نابيَت بةتةواوي ثيشيت تةمةني ) سالَ بؤ سالَ ونيو تا دةطاتة 

ذينطةو دةوروبةر و تايبةمتةندي فسيولؤجي لة نيَو مناالَن وةكو يةك نية , لةم قؤناغةدا  ثيَببةسرتيَت , ضونكة هؤكارةكاني
 ( وشة لة فةرهةنطي زماني كؤدةبيَتةوة.50منالَ نزيكةي)

(ي ال دروست نةبوبيَت, واتة دةوام الشىءاني بطات بةم قؤناغة ئةطةر ضةمكي )جيَطريبووني وينةي هؤشةكي()منالَ ناتو   
وينةي شتةكان لة هزريدا جيَطري بووةو دةيانناسيَتةوة ئةطةرضي بةشيَوةيةكي بةرجةستة لةثيَش ضاويشي نةبيَت,ثتةو كردني 
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ت بةو منالَة ياخود توناي تيَطةشنت وناسينةوةي دةنطةكان كة طويَبيستيان ئةم جيَطريبوونة تواناي دروستبووني واتا دةبةخشيَ
 عزيز).دةبيَت,كةواتة لةم قؤناغةدا منالَ تواناي دةربرِيين وشةو ويَناكردني شتةكاني دةوروبةري  ثيَكةوة ال دروستدةبيَت

 .(2008: احلسن هشام - النمر عصام - مسارة

لةو رووةوة كة ثةيدا بووني واتاي شتةكاني دةوروبةر الي منالَ لةم قؤناغةدا دةست  كةواتة ئةم قؤناغة طرنطرتين قؤناغة
 ثيَدةكات.

 قؤناغي رستةي يةكةم -3

لةدةستثيَكي ئةم قؤناغةدا منالَ يةك وشة بةكار دةهيَنيَت لةبري يةك رستة بؤمنوونة , كة دةلَيَت)كاكة( واتة )كاكةم دةويَت(   
..هتد ئةمةش دةكريَت هةنديَك واتاي تر لةخؤبطريَت بةثيَي ضوارضيَوةي بةكار هيَنان و دةوروبةر,  ياخود) كاكة ليَيدام( يان .

نزيكرتين كةسي خيَزانةكةي و كة زؤرجار دايكييةتي , دةزانيَت مةبةسيت ضية ياخود لة ريَطاي طؤرِيين ئاوازةكةي لةمةبةسيت 
ي )بابة( ياني دةيةويَت ناوي بيَنيَت بةالَم كة وتي )باااابة( بة تيَدةطات بؤ منوونة منالَ , كةبةهيَواشي  و كورتي وت

 بةرزكردنةوةي دةنط و دريَذكردنةوةي  ياني بابةي دةويَت و ضةندين واتاي تريش هةلَدةطريَت  .

لةثاش ئةم قؤناغة قؤناغي بةكار هيَناني دوو وشة لةرستةيةكدا دةستثيَدةكات , تيايداتةمةني منالَ نزيكةي دوو سال          
بةسةرةوةية و كؤمةلَيَ رستةو فريَزي دوو وشةيي دةتواني دروستبكات, تا سالَةكاني سيَيةم و ضوارةمي تةمةني منالَ بةتةواوي و 

رة دةتوانيَت لة رستةيةكي دوو وشةي بةسةرةوة ياسا دةنطيةكان و سينتاكسيةكان دروسيت و بةبيَ هيض هاوشيَوةي مرؤظيَكي طةو
 (.  2014.) رشا ابو ئيالن : بةربةستيَك لةدةربرِيين رستةكانيدا جيبةجيَ بكات

 منالَ الي  واتاكانيانةوة بة وشة  بةستنةوةي: 3\1

وشةكان دةربرِيَنيَكن كة واتايان هةية, هةموو وشةيةك ئاماذةية بؤ شتيَك يان دياردةيةك, منالَان فيَري دةربرِيين وشةكان      
دةبن بةالَم ضةند قؤناغيَكيان ثيَوست دةبيَت كة تيَيثةرِيَنن بؤ طةيشنت بةو ئاستةي ثةيوةسيت بكةن بة واتاكانيان, بؤئةوةي 

بزانيَت ثيَويسيت بةجيَطريبووني ويَنةي هؤشةكي هةية لة ناو ميَشكيداوة واتا شتةكاني دةوروبةري منالَ واتاي شتةكان 
 بناسيَتةوة ئةطةرضي لةثيَشضاويشي البربيَن بةناوهيَنانيان ويَنةكان لةناو ميَشكيدا جيَطري بووبيَت و ويَناي بكات.

 انيانةوة دةيانكةين بة ضةند هةنطاويَك.بؤ زياتر روونكردنةوةي ضؤنيَيت طريَداني وشة بة واتاك    

 ةبيَ ثةيوةستكردنةوةي بة واتاكانهةنطاوي يةكةم : دركاندني وشةكان ب

لةم قؤناغةدا منالَ تووتي ئاسا وشةو دةربرِينةكان دةدركيَنيَت تةنها بةهؤي كرداري الساي كردنةوة , بؤمنوونة  كةثيَي بلَيَي   
اتةوة دةيلَيَتةوة تا وايليَديَت  بةبيَ ئةوةي تؤ ثيَيي بلَيَيت لةبةرخؤيةوة ئةو وشانة دةلَيَتةوة )دادة( يان هةر وشةيةكي تر  لة دو
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, ئةنداماني خيَزانةكة بةمة خؤشحالَ دةبن بةوةي كة منالَةكةيان فيَري وشةكان بووة و هةكاتيَك منالَةكة وشةكان دةدركيَنيَت 
بةجمؤرة كرداري)التعزيز( ثتةوكردن الي ئةو منالَة بؤ ئةو وشةية دروستدةبيَت  لة ئاميَزي دةطرن و ماضي دةكةن و دلَخؤش دةبن

و دةزانيَت لةطةلَ وتين ئةوة وشةية لةباوةش دةكريَت يان خيَزانةكةي خؤشي بؤ دةكةن, ئيرت ليَرةوة ئةو منالَة بةرةو 
 ةيان بة  بة واتاكانيان .هةنطاويَكي نويَ دةضيَت , ئةوةيش دركاندني دةستةواذةكانة بةالَم بة بةستنةو

 ةنطاوي دووةم:تةسك بوونةوةي واتاه

لةسةرةتاي فيَربووني وشةدا , وشةيةك بة يةك شت يان روداو ثةيوةست دةكات,بؤ منوونة , كة دةلَيَت )ثاثة( مةبةسيت     
تر )ثاثة( نني, ئةمةش   تةنها جووتة ثيَلَاوةكاني خؤيةتي و ثيَي واية تةنها بةوة دةطوتريَت )ثاثة(  و ثيَالَوةكاني

 دةطةرِيَتةوة بؤ كةمي ئةزموون و زانيارييةكاني منالَ لةو تةمةنةيدا.

 ليَكضواندن هةنطاوي سيَيةم : قؤناغي

لةم قؤناغةدا منالَ ئةو شتانةي دةوروبةري كة شيَوةكانيان لةيةكدةضن بةيةك دةضويَنيَت و لةذيَر يةك ناو كؤياندةكاتةوة      
 بؤ منوونة بة )ثرتةقالَ , سيَو , ميزةالَن... هتد( دةلَيَت )تؤث( ضونكة هةمان شيَوةيان هةيةو خرِن . 

 ةواوهةنطاوي  ضوارةم : قؤناغي جياكردنةوةي نات

لةم قؤناغةدا منالَ درك بة ليَكضووني نيَوان شتةكان دةكات و كؤمةلَ كؤمةلَ  ئةو شتانةي دةوروبةري  كة هاوشيَوةن لة           
ذيَر يةك ناو كؤدةكاتةوة بواريَكي تايبةت بةخؤي ثيَكدةهيَنيَت بؤمنوونة بةهةموو ئاذةلَكي ضوارثيَ وةكو )سةط, مةرِ , مانطا, 

دةلَيَت )بةعة( و بةهةموو خواردنيَك دةلَيَت )حةم(, هؤكاري ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ كةمي دانة فةرهةنطييةكاني ئةو  كويَ دريَذ(
منالَة, كةلةفةرهةنطي زمانيدا وشةي نيية بؤ جياكردنةوةي ناو بؤ واتا جياوازةكان, بؤية جياكردن و ثؤليَن كردنةكةي 

 ناتةواوة.

 كردنةوةي تةواواهةنطاوي ثيَنجةم : قوناغي جي

لةم قؤناغةدا بةهؤي ئةوةي كة منالَ ضةندين واتاو وشة لة فةرهةنطي ميَشكي زياد دةكات , بةشيَوةيةكي دروست ناو لةشت و     
دياردة جياوازةكاني دةوروبةري دةنيَت, وةك ئةوةي كة لةدةوروبةرةوة وةريدةطريَت بؤمنوونة )برنج...........برنج( ة و 

 هشام - النمر عصام - مسارة عزيزعة( يةو )سةط.....كوتة( ية ئةمةش لة منالَكةوة بؤ منالَكي تر دةطؤرِيَت.))مانطا..... بة
 (.2008احلسن : 

 ان لةسةر طةشةي زماني منالَ هةيةئةو هؤكارانةي كاريطةريي

 : منالَ ضةند زيرةكرت بيَت , ئةوةندة زووتر زمان وةردةطريَت و تواناي دةربرِيين زياتر دةبيَت. ئاسيت زيرةكي-1
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: هةميشة منالَي نؤبةرة زوتر لة منالةكاني ثاش خؤي  طةشةي زماني الي ريزبةندي منالَ لة نيَوان خؤشك وبراكاني-2
 وة تةرخان دةكريَت بؤ فيَركردني يةكةم منالَ.روودةدات, ضونكة كات و توانايةكي زياتر لةاليةن دايك و باوكة

: هةرضةندة ئاسيت ئابوري و كؤمةالَيةتي خيَزان بةرز بيت, ئةوةندة ئةو ضاالكييانةي لةطةلَ ئاسيت ئابووري و كؤمةالَيةتي-3
يَك دانةي زماني منالَ ئةجنامدةردريَن  زؤر تر جؤراوجؤرتر و ريَكوثيَكرت دةبيَت, ئةمةش دةبيَتة هؤي ئةوةي منالَ كومةلَ

 لةدةوروبةر وةرطريَت و ببيَت بة خاوةني توانايةكي باش بؤ زووتر فيَربووني زمان.

هةرضةندة ذمارةي ئةنداماني خيَزان كةمرت بيَت , زياتر كات و هةلةمةرجي طؤجناو دةبيَت بؤ ذمارةي ئةنداماني خيَزان: -4
و باوك باشرت ئةتوانن لة نزيكةوة منالَ فيَري زؤر دانةي فةرهةنطي  منالَ, كة  زووتر لةكاتي خؤي فيَري زمان ببيَت, دايك

 بكةن, كة خؤي بةتةنها كاتي زؤر تر دةويَت بؤ ئةوةي فيَريان ببيَت.

هةنديَك لة ليَكؤلَينةوةكان دةرياخنستووة كة منالَي ميَ ثيَش ضوونة قوتاخباتة زووتر لةمنالَي نيَر فيَري  رةطةزي منالَ: -5
 (.   Patrick suppes , 108.)تزمان دةبيَ

ئاسيت رؤشنبريي و ئةو ثيشةيةي كة دايك و باوكي منالَ, هةيانة كاريطةري دياري هةية لةسةر ئاسيت رؤشنبريي و ثيشة: -6
 كورتكردنةوةي ماوةي فيَربووني زمان الي منالَ.

بؤ ئةم خالَة داتايةكمان لةبةردةستة لةسةر منالَيَك بةناوي )ثروشة هةظالَ( كة كضي دايك و باوكيَكي هةلَطري برِوانامةي      
دكتؤران و مامؤستاي زانكؤن, باوكي ثروشة ثيشةكةي سياسي و كارطيَرِية  و هةميشة ضاوثيَكةوتين تةلةفزوييَن لةطةلَ 

نةي كةلة ثروشة طةورةترن  وا راهيَناوة , كة ثاش هةموو ضاوثيَكةوتنيَكي تةلةفزويَين خؤي , دةكريَت , ئةم باوكة ئةو مناالَ
رايان وةربطريَت لةسةر ئةو قسانةي كة كردووني بةرَيَكةوت روذيَك لةكاتي وةرطرتين راي منالَكاني , لةثر ثروشةي تةمةن 

" باوكيشي ويسيت بزانيَت كضة تةمةن ضوارسالَةكةي دةزانيَت بوونبابةتةكانت هةمووي بيَبنةما ضوارسالَ  هاتة وةالَم و وتي "
تؤ باسي) ئةنفال و شةري برا كوذي و ...هتد( ت كرد لةكاتيَكدا منالَي تةمةني ؟ ثروشة وتي" , بؤ)بنةما( ياني ضي , ثرسي 
 من نازانيَت ئةمانة ضني!!"

نالَةكةم رةخنةي ئةوةي ليَطرتووم, كة طواية و ئيَمةي طةورة :"مدكتؤر هةظالَ لة ضاوثيَكةوتين تةلةفزويَنيي داهاتودا وتي
 بةزماني نةوةي نويَ قسةناكةينو بؤية تيَطةيشنت روونادات."

بابة من ئةو رةخنةيةم ليَطرتيت كة لةنيَوان هةردووكمان بيَت نةك بؤ  د يسان لةسةر ئةمة رةخنةي هةبووو وتي:"ثروشة 
 بالَوكردنةوة."
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سةرةوة رووني دةكاتةوة كة تاضةن ثيشةي دايك و باوك و ئاسيت رؤشنبريييان كاريطةرييان لةسةر زووتر ئةم زانيارييةي     
 فيَربووني منالَ هةية, بةتايبةت ئةو دانة فةرهةنطيانةي كة تيَطةيشتنيان تةنانةت الي طةورةش ئاسان نية

 بةشي دووةم:واتاسازيي زماني منداالَن

خولياي زمان بةالي منالَةوة بووةتة يةكيَك لة بابةتة سةرةكيةكاني دةروونناسيي سةردةم، بةهؤي ئالَؤزيي وثةرةسةندني      
زمانةوة لةالي منالَن لة بوارةكاني فؤنؤلؤجي وتيَطةيشتين سيمانتيكيانة وثةرةسةندني سينتاكتيكي وريَزمانيي. بةهؤي 

م بوارةدا هةست دةكةين بايةخيَكي ئيَجطار زؤر بة سينتاكس يان ريَزمان، و زؤر ئةزمومنان لة ضةند ليَكؤلَينةوةيةكي ئة
كةمرتيش طرنطيي بة سيمانتيك دراوة. بؤية دةمانةويَت هاوسةنطيي بطيَرِينةوة لةرِيَي ليَكؤلَينةوةيةكي ضرِوثرِ لة سيمانتيكي 

ةي سينتاكسةوة لةاليةن زمانةوانانةوة دةوتريَت، وئةمة ئاخاوتين منَالَدا, دةروونناسان زؤر طويَبيسيت ئةوة دةبن كة لة بار
طوازراوةتةوة بؤ سيمانتيكيش. لة كاتيَكدا كة زمانةوانان خوليايةكي كةمي قسةكردنيان لةبارةي سيمانتيكةوة هةية، بةالَم لة 

اوتين مندالَدا بةكار ذيربيَذيي وفةلسةفةدا ترادسيؤنيَكي دةولَةمةند هةية كة دةكريَت لة شيكردنةوةي سيمانتيكي ئاخ
 بهيَنريَت. 

 لؤجيكييانة السايكردنةوةي  1\2

ةوة دةست ثيَدةكات ميَذوويةكي نافةرمي هةية كة دةطةريَتةوة بؤ  (80:  1879)فريَج:لة  يكردنةوةية هةرضةندة ئةو السا
ئةرستؤ، وةك باسكردن وشيكردنةوةي واتايي بؤ طوتراويَك، بةالَم ليَرةدا باس لة ميَذووي ئةو ثةرةسةندنة ناكةين. يةكيَك لة 

ودؤخيَكدا ئةو طوتراوة رةزامةنديي ريَطةكاني شيكردنةوةي واتايي بؤ طوتراويَك ئةوةية باس لةوة بكريَت كة لةذيَر ض بار
وةردةطريَت. لة رستة هةوالَيةكاندا، ئةمة دةبيَتة لة خستنةرووي مةرجةكاني بةراستطةرِان )راست كةوتنةوة(، لة حالَةتي 

كات. ثرسياردا مةرجةكاني وةالَمي راست، ولةحالَةتي فةرماندا مةرجةكاني وةالَمدانةوةية بةشيَوةيةك كة فةرمانةكة رِازيي دة
 ( Patrick Suppes  :1974  .:103()1935-)تارسكيرةنطة دواي )فريَج( طرنطرتيني هةنطاو برييت بوو بيَت لةوةي 

شيكاري تارسكي بؤ ضةمكي راستيي تايبةت بووة بة زماني فةرميي. ئةوةي ثيَي دةوترا تيؤري منونةكان )مؤديلةكان( لة 
لؤجيكدا، كة برييت بوو لة تيؤري سيمانتيكي زماني فةرميي، كةساني دةرةوةي زمانةكةوة تارِاددةيةك هةتا ئةم دواييانة 

فيكرييانةي ديَنة رِيَي تيؤريَكي شياو بؤ سيمانتيكي زماني منالَ ناكريَت بة  دةستيان ثيَي نةدةطةشت. هةموو ئةو كيَشة
 بةكارهيَناني ئةو ضةمكانة ضارةسةر بكريَت كة لة تيؤري ذيربيَذيي وةرطرياون. دواتر لةسةر ئةم خالَة زياتر دةدوينَي.

زامةندبكريَن لة منوونةيةك )مؤديَليَك(دا. بريؤكةي سيمانتيكيي سةرةتايي ئةوةيةكة رستةيةك يان كؤمةلَة رستةيةك رة    
بريؤكةي ثيَشبينيكراوي ئةو رةزامةنديية نزيكة لة ضةمكي ثيشبينيكراوي راستيةوة. رستةيةكي زمانيَك برييت دةبيَت لة 

ايدا سةرةجناميَكي ذيربيَذيي بؤ رستةي دووهةم تةنها كاتيَك كة رستةي يةكةم رةزامةنكرابيَت لة هةر مؤديَليَكدا كة تي
 دووهةميش رةزامةند دةكريَت. جيَبةجيَكردني ئةم بريؤكانة بةسةر زماني منالَدا سيَ جؤر طرانيي ديَتة رِيَطةي.
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 سينتاكسي زماني مندالَ ئالَؤزترة لة زماني فةرميي سةرةتايي.-1

وبريؤكةيةك لةبارةي سةرةجنامةوة بريؤكةي بةهةندطرتين هةر مؤديَليَكي طؤكردني منالَ وادةردةكةويَت كة زؤر بةربالَو بيَت  -2
 دةخاتةوة كة زؤر طشتيي ديارة.

رستةكاني زماني فةرميي سةرةتايي لةواتاكةياندا لةخؤطرتوون كة ثةيوةنديدارة لةطةلَ مؤديَليَكدا كة دةكريَت بة ئاسانيي  -3
بةستنيَكي زؤريش هةية بة سياق كة وةسف بكريَت. لة حالَةتي ئاخاوتين منَالَدا، ليَلَييةك لة سياقدا هةية و هاوكات ثشت

 ئاسان نية بة هيض بريؤكةيةكي رووني مؤديَل مامةلَةي لةطةلَ بكريَت.

 (ثراطماتيك)  سيمانتيكي دةوروبةر 3\2

رووبةرووبوونةوةي يةكةم كيَشةي سينتاكس بةوة دةبيَت كة شيكردنةوةي سةرةتايي سنووردار بكريَت بؤ ئةو بةشةي زماني     
 كريَت ريَزمانيَكي ئازاد لة سياقي تيَدا بنووسريَت. ئةو سيمانتيكة لة دوو بةش ثيَكديَت:منالَ كة دة

ثيَداني واتايةكي فةرهةنطيي بةو وشة تاكانة يان طريَيانةي لة ئاخاوتين مندالَدا روو دةدةن، كة ئةطؤريَت بةثيَي -1
 جيادا.سياقةكان بةشيَوةيةك كة يةكديَتةوة لةطةلَ مؤديَلي جيا لة بؤنةي 

دةستةبةركردني ياسا بؤ ئةوةي واتا فةرهةنطيية تاكةكان خبريَنة ثالَ يةكرت بةشيَوةيةك كة طوجناو بيَت لةطةلَ -2 
ثيَكهاتةي سينتاكتيكي طوزارشتةكة بةوةي ئةركيَكي سيمانتيكي بدريَت بة كؤكراوةي واتا فةرهةنطييةكان لة هةر ياسايةكي 

يَنانةوةي منونةي شيكاريي، ضوار بابةت بةهةند دةطرين: ئامرازي ناساندن، وئاوةلَناو، بةرهةمهيَنان لة ريَزماندا. بؤ ه
 وبرِدةرخةرةكان، وطوزارشت لة هةلَويَسيت تةواوكارييانة لة ئاخاوتين مندالَدا. 

 ئامرازي ناساندن 4\2

لةكورديدا ئامرازي ناساندن لة سةرةتايةكي زووي ئاخاوتين ثيَكةوةبةسرتاودا لةاليةن مندالَي طةجنةوة بةكارنايةت ، بةالَم 
زووتر دةردةكةويَت. لةالي منالَيَك بةناوي ) ئاطا( هةر زوو كة ئةو طةيشتة تةمةني دوو ساالَن ئةم بةكارهيَنانة بة ضةندبارةيي 

 دةبينرا. 

)سةرضاوةي ثيَشوو(, نووسينيَكي بةناوبانطي هةية دةربارةي وةسفة ناسيَنةرةكان كة تيايدا ئةوة  (1905-اند رةسلَ)بيَرتر    
دةردةخات كة ضؤن ئةو وةسفانة دةكريَت البربيَن لةبةر خاتري ضةند ضةمكيَكي لؤجيكييانةي  سةرةتاييرت. منونةكةي بريتية 

ةررِووتاوةية.( بؤ شيكردنةوةي ئاخاوتين مندالَ يان طوتةي نافةرميي ثيَطةيشتوان، لة )دوكاندارةكةي ئيَستاي طةرِةكةكةمان س
ئةوةي رةسلَ وئةدةبة لؤجيكية هاوتاكاني دةربارةي وةسفة ناسيَنةرةكان رةنطة نةتوانن ريَبازيَكي دروست خبةنة روو، ضونكة 

ةكات ئةوةية كة سيمانتيكيَك خباتةروو كة تةواو ئاماجني ئةو شيكردنةوةيةي راستةوخؤ مامةلَة لةطةلَ زماني طوتراودا د
طوجناو بيَت لةطةلَ سينتاكس. دةمةويَت ئاماذة بةوة بكةم كة لة حالَةتي ئامرازي ناساندندا ئةركي دروسيت سيمانتيك بؤ 



 جملة جامعة كرميان                              Journal of Garmian University                      طؤظاري زانكؤي طةرميان      

376 |                                  acadj@garmian.edu.krd                         Vol.5, No.3 (July, 2018) 

يَك ئاسايي بيَت. ياساي بةرهةمهيَنان برييت نية لة يةكرتبرِيني، بةلَكو تةنها ئةو كاتة بريتية لة يةكرتبرِيني كة هةموو شت
ثيَويستة شيكارةكة بطؤرِيَت كاتيَك ئامرازي ناساندن لةطةلَ طريَيةكي ناويي كؤدا بةكارديَت. ئاطا دةلَيَت: من سندوقة 
طةورةكامن دةويَت.( لةم حالَةتةدا، ئةركي سيمانتيكيي داواكارييةكي سةرةكيي جياواز دةخاتةروو. لة بري بةركاريَكي تاك 

 برِينةكةدا، ثيَويستة بةاليةني كةمةوة دوو بةركار هةبيَت بؤ واتايةكي ئاسايي بؤ ئةوةي ثيَيدا تيَثةرِيَت. وتةنها لة يةكرت

 بؤ ئةوةي ئاسيت دووبارةبوونةوةي هاتين ئامرازي ناساندنتان لةالي حالَةتي ئاطا  بؤ بةرجةستة بكةين، ئاخاوتين ئاطا     
 4,144طوتراو، كة  102,230مانطيي، بة كؤكراوةي  39مانطييةوة بؤ  23ةمةني بةشيَوةيةكي دةوريي تؤمار كراوة هةر لة ت

دا كة شيكاريَك  ئاطاي تيَدا بووة. بؤية ئةوة داواكراوة لة هةر سيمانتيكيَكي سيستةماتيك لة ئاخاوتين  (حالَةتي هاتين)ةكة
نواندن زؤر نزيكة لة سيمانتيكي ئامرازي ناساندن. خباتة بةردةست بؤ ئامرازي ناساندن. بةدلَنياييةوة، سيمانتيكي ئاوةلَناوي 
جار  1,497و(، thatحالَةتي هاتين ) 2,075لة حالَةتي نينا, كة منالَيَكي ترةو  ليَكؤلَينةوة لةسةر ئاخاوتين كراوة، 

(thisو ،)246 ( جارtheseو ،)341 ( جارthose .هةبووة ) 

 سيمانتيكي ئاوةلَناو 5\2

قسةثيَكةراني زماني دايكي كورد هةموو دةلَيَن )كتيَبيَكي سووري طةورة( يان )سندوقيَكي شيين بضوك(. روونكردنةوةيكي     
سيمانتيكي هةية بؤ ئةم ريزكردنة جيَطيرية، وئةم ريزكردنة لة ئاخاوتين مندالَي الويشدا هةمان شتة بةبيَ هةلَةكردن هةرلةو 

داية، سةرباري ئاوةلَناوي رِةنط و هةنديَ ئاوةلَناوي تر كة تايبةتن نن كة ئاوةلَناوي قةبارةي تيَكاتةوةي طريَيةك بةرهةم ديَ
 جار ) بضوك(  هةية. 674و (طةورةجار هاتين ) 370بة ثؤليَنكردني ئاسانةوة. لة حالَةتي نينادا 

ئاوةلَناوي تونديي يان ضرِيي جؤراوجؤر لةثيَش ئاوةلَناوي ثؤليَنكردنةوة ديَت. لةم هيَلَكارييةي خوارةوةدا كؤمةلَيَك خالَ     
( بؤ سوور ئاماذة كراوة. ئةطةر ثرسيار بكةين لةبارةي واتاي فةرهةنطيي R( بؤ سةوز و)Gدةبينني لة ريزي سةرةوةدا كة )

ريزي داهاتوومان دةبيَت، كة خالَيَكي تةنهاي طةورةية. ئةطةر ثرسيار بكةين لةبارةي واتاي )خالَيَكي طةورة(وة، ئةوا 
فةرهةنطيي )خالَة طةورة سوورةكة(وة، ئةوا واتايةكي فةرهةنطيي نةبوومان دةبيَت، ضونكة سةرةتا ئيَمة بة )خالَيَكي طةروة( 

ض خالَيَكي طةورة نية كة سوور بيَت.   دةست ثيَدةكةين، كة سةوزة، دواتريش داواي سوور دةكات كة هي
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       ريزي خالَةكان              

 خالَي طةورة   

 خالَيَكي طةورةي سوور

 خالَي سوور

 خالَيَكي طةورةي سوور

 Laura)هيَألكاريي )واتاي فةرهةنطيي ضةند طريَيةكي ناويي كة ريزبووني ئاوةلَناوةكاني وةسفكردن روون دةكاتةوة( 

Wagner :2010 20) 

لةاليةكي تريشةوة، ئةطةر بثرسني كامةية )خالَي سوور(، دوو خالَي سوورمان دةبيَت. دواتر ئةطةر بثرسني كامةية )خالَة     
سوورة طةورةكة(، ئةوا ئاوةلَناوي تونديي يان ضرِكردنةوةي )طةورة( جيَبةجيَ دةكةين وئةو خالَةيان كة طةورةترة هةلَي 

ئةو حالَةتةي كة جياكاريي دةكات لة نيَوان ئةركيَكي سيمانتيكيي كة ثةيوةنديي بة  دةبذيَرين. من ثيَم واية شيكردنةوةي
ئاوةلَناويَكي وةك )سوور(ةوة هةية لةبةرامبةر ئاوةلَناويَكي وةك )طةورة(دا، لة نزيككردنةوةكةيدا راستة وتيَطةشتنيَكي 

 . وردى داكبةسوود دةخاتةروو لةبارةي وردةكاريي بةكارهيَناني ئاوةلَناوةوة لة 

 ( :Quantifiersبرِدةرخةرةكان،ضةنديَيت ) 6\2

بؤ ئاسانكاريي تةنها برِدةرخةرة كالسيكيةكان باس دةكةم، )هةموو( و)هةنديَك(. ئةرستؤ منونة ديَنيَتةوة ودةلَيَت: هةموو     
( predicationدةلَيَت تريؤي ) مرؤظةكان دةمرن )مردوون(، هةنديَك لة مرؤظةكان باالَبةرزن. فةيلةسووفيَك لة نووسينيَكيدا

وبرِدةرخةرةكان وةك ديارتريني تايبةمتةنديي مرؤظ لةبةرامبةر بريكردنةوةي بوونةوةرة نامرؤييةكاندا دادةنريَت. من دلَخؤشم 
لة بة طةياندني ئةوةي كة نينا ومندالَةكاني تري وةك ئةو وادةردةكةون كة ئةم بابةتانة بةباشيي لةذيَر كؤنرتؤلَيانداية 

 تةمةنيَكي زؤر زووةوة.

دوو اليةن لة بةكارهيَناني نينادا هةية بؤ برِدةرخةرةكان كة منونةي ئةو بةكارهيَنانةية لةالي ذمارةيةكي زؤري منداالَن، كة    
 هيض ضارةسةر نةكراوة لةالي ئةرستؤ وزؤر كةميش باسكراوة لة ترادسيؤني ذيربيَذيي )لؤجيكي(دا الي فريَج هةتا ئةمرؤ. 

برِدةرخةرة )بونطريي/وجوديي( و)جيهاني/طةردووني(يةكان هةردووكيان، بةتايبةت وجوديةكان، زياتر لة حالَةتي -1
بةركاردا دةردةكون وةك لة حالَةتي بكةر. ئةم حالَةتة سروشتية بةتايبةت لة وتين فةرمان ودةربرِيين ويست وثيَويستيدا، 

 خراون هةتا ئةم دواييانة لةثةرةسةندني تيؤري لؤجيكيي ئاشكرادا. وبريتية لة لؤجيكي ئةو دةربرِينانةي ثشتطويَ

G R R G R 

R R 

R 

G 
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برِدةرخةري جيهانيي بةزؤري ثيَكبةسرتاو بةكارديَت لةطةلَ ئامرازي ناساندندا، نةك ئةوةي بةشيَوةيةكي بيَسنوور بةكار -2
ذةلَةكاني ياري منداالَن دةكات لة سياقة ان وةهايان كرد( ئاماذة بةو ئاةكئاذةلَ هةمووبهيَنريَت. بؤ منونة كة نينا دةلَيَت )

هةنووكةييةكةي الي خؤيدا. هيَزي ئامرازي ناساندنةكةي يان ئاوةلَناوة دةرخراوةكة ئةوةية كة برِدةرخستنة جيهانييةكة 
ؤي سنووردار بكات بةو برِةي لة سياقةكةدا لةبةردةستيداية، ئةمةش ئةو شويَنةية كة سنوورداركردن بةشيَوةيةكي  شياو ب

دةطةريَتةوة. هةربؤية بةكارهيَناني كرداريي برِدةرخةر بريتية لة )هةموو .......ةكة( نةك )هةموو ......يَك(. ئةمة زؤر 
بةكةميي ئاماذةي ثيَكراوة لة تيؤري لؤجيكييدا بةالَم بةباشيي ئاشكراية لة ئاخاوتين نينادا. من ثيَم واية سيمانتيك لة 

دةرخةرةكان بضنة ئاسيت باالَوة لة درةخيت داتاشيندا، نةك لة ئاسيت ئةو ئاوةلَناوانةدا كة ئاسانرتيني بارداية ئةطةر برِ
 بةشيَكن لة طريَي ناويي.   

 هةلَويَستة تةواوكارييةكان  7\2

ةي زمان لة جياكاريي هةية لة نيَوان زمانيَكي دريَذكراوة لةطةلَ زمانيَكي مةبةستدارانة. روونرتيني بةكارهيَناني مةبةستداران   
منونةي دةربرِيين ثيَويستبوون ومومكينبوون وهةلَويَسيت تةواوكارييدا دةبينريَت. لةو هةلَويَستانة وةك طوزارشت لة بريوباوةرِ 
وثيَويستيي وخواستةكان وضاوةرِوانيةكان وترسةكان، كة بة كؤمةلَيَك فرماني جؤراوجؤر دةردةبرِريَن لة هةر زمانيَكي 

كيَك لة فؤرمي فرماني برِوا يان ناوي بريوباوةرِ يان مومكينبوون يان ثيَويستبوون لة منونةكاني نينادا سروشتيدا. هيض ية
نةهاتؤتة ئاراوة. بةالَم منونةي زؤري دةربرِيين هةلَويَسيت تةواوكاريي بةتايبةت وةك خواست وثيَويستيي هةية سةرباري زؤر 

( attributiveليَلَيي هةية لة نيَوان بةكارهيَناني طريَي ناويي ثيَبةخشراو )(. هةنديَك -طوزارشيت )لةبةرئةوةي، يان لةبةر
(، كة لة منونةكاني نينادا ليَلَي هةية لة بةكارهيَنايين طريَي ناوي لةطةلَ referentialلةطةلَ طريَي ناويي سةرضاوةيي )

 ئامرازي نةناسدا، بةالَم لةطةلَ ئامرازي ناسيَنةردا نية. 

دةلَيَت )نامةويَت بلوزيَك لةبةر بكةم( راظةيةكي سيمانتيكي ئةم دةربرِينة ئةوةي كة مومكينة جيهانيَك هةبيَت  ەشكاتيَك ثرو   
كة تيايدا ثروشة بلوز لةبةر ناكات وئةو دةيةويَت لةو جيهانةدا بيَت. بةطشتيي كة نينا دةلَيَت )من ....م دةويَت(، دةكريَت ئةو 

ؤ بكريَت لةسةر بنةماي خواسيت ئةو بؤ جيهانيَكي راستةقينة كة داتاشرابيَت لة ضةند سيمانتيكة راظةيةكي دياريكراوي ب
جيهانيَكي مومكينةوة، و ئةو داواي ئةو كردارانة دةكات كة وا دةكةن ئةو جيهانة بيَتةدي. واتة ئةو داوايةي نينا بريتية لة 

كراوة بة بةهاكاني راستةقينةيي. بةالَم من ئةم ئةركيَك لة ضةند جيهانيَكي مومكيندا كة تيايدا ئةو ويستة رازيي 
شيكردنةوةيم بةالوة ثةسةند نية كة بةالي شيكردنةوةي )ريضارد مؤتاط(ةوة ثةسةندة. من ثيَم باشرتة تايبةمتةندية 

ني ثيَكهاتةييةكاني رستةيةك بةشيَكي تةواوكاريي بن لة طوزارشيت واتاي رستةكة. ضونكة ئةو راظةكردنةي ثيَشرت ريَزما
طوزارشتة طوتراوةكة ثشتطويَ دةخات وتريؤيَكي ئالَؤزتري بنيادنراو لةسةر تيؤريي جيهانة مومكينةكامنان ثيَويستة. ضونكة 
هةر ئةوةندةي لة يةك جيهانةوة هةنطاومان ناية جيهانيَكي تر، ئيرت ئاوةلَناوي سادةي وةك )سوور( ضيرت واتاي فةرهةنطيي 

 كو هي جيهاني دووةم دةدات، وةك ئةو شتانةي كة لةو جيهانةي دووةمدا سوورن. ئةو جيهانةي يةكةم نادات، بةلَ
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رةنطة زؤربةتان هةست بكةن لة ثرسيارة دةروونيةكانةوة بةرةو فةسلةفيةكان رامكيَشاون كة ثةيوةندييةكي كةمي بة بري    
. دةروونناسان بةزؤريي ئالَؤزيي ووردةكارييةكاني وكردار وزماني نيناوة هةبيَت، بةالَم ئوميَدةوارم حالَةتةكة ئةمة نةبووبيَت

دةربرِيين هةلَويَستة تةواوكارييةكاني طةنج ومنداالَن ثشتطويَ دةخةن. ئةوةي من ويستم بؤ ئيَوةي دةربربِم ئةوةية كة كؤمةلَيَك 
رتي سيمانتيكي ئاشكراي تيؤر وجياكاريي ورد هةية كة دةكريَت بةشيَوةيةكي كاريطةر بةكاريان بهيَنني بؤ تيَطةشتين باش

ئاخاوتين مندالَ. تةنانةت لة تةمةني دوو بؤ سيَ سالَييشةوة، هةموو كيَشة سيمانتيكية ثةيوةنديدارةكان لةطةلَ هةلَويسيت 
 تةواوكارييدا سةرهةلَدةدةن، كة بةمةش تيؤريَكي دريَذةدار ووردةكار دةستةبةر دةكةن بؤ ئاخاوتين مندالَ.

 ةوة سةرةجنام ودارِشتن 8\2

ئيَستا ئاماذةكامنان لةبارةي سةرةجنامة لؤجيكيةكان بة طفتوطؤيةكي سايكؤلينطويستيكي)زمانةوانيي دةروونيي(ةوة      
دةبةستينةوة دةربارةي )دارِشتنةوة( وئةوةي كة ضؤن كيَشةكاني دارشتنةوة سةرهةلَدةدةن لة  شيكردنةوةي سيمانتيك ئاخاوتين 

تاقيطةييةكاندا دةربارةي تواناي دارِشتنةوة بةكار ديَت، بريتية لة ثيَوةريَكي سيمانتيكي نةك مندالَدا. ئةوةي لة ئةزموونة 
سينتاكتيكي. كاتيَك نينا شتيَك دةلَيَت كة بة طويَي ئيَمةي ثيَطةيشتوو ناريَزمانيية، هةميشة ئاسانة بؤمان كة داي برِيَذينةوة 

شةوة، رةنطة تةنانةت لةناو سياقيشدا ئةم رستةيةي تري نينا طرانييمان ئةطةرضي لة سياقةكةشي بيَئاطا بني. لةاليةكي تري
 بؤ دروست بكات: )من دةمةويَت ئةمة ثاشةكةوت بكةم بة هةمان كات(. 

دةكريَت بلَينَي دوو رستة لة رووي )دارشتنةوة(وة ثةيوةنديدارن بة كةمكردنةوةي مؤديَلةكانةوة ئةطةر هةردووكيان بةتةواويي    
( ناودةبةين. R-consequenceن لة هةمان مؤديَلي كةمكراوةي خوارووتردا، كة ئةمش بة سةرةجنامي كةمكراوة )رازي كرا

ئةمةش سةرباري دارشتنةوة، لة شيكردنةوةي ثرسيار ووةالَم لة ئاخاوتين مندالَيشدا دةكريَت بةكار بهيَنريَت، بؤ وةسفكردني 
يمانتيكييةوة. ئةم نووسينة بة دةرةجنام ئةطةيةنني بة طفتوطؤيةك دةربارةي سيَ كؤمةلَة وةالَميَكي راسيت ثرسياريَك لةرووي س

 (.    verificationكيَشةكاني راستطةريي ) -3كيَشةكاني ثرؤسة،  -2كيَشةكاني سياق،  -1جؤر لة كيَشةكان: 

 سياق(  )كيَشةكاني دةق  8\2

(، ئةذماري سيمانتيكيي ئةم طوتراوانة ثشت منيش تؤزيَكم دةويَتيان ) (من هةنديَكي تريشم دةويَتكاتيَك ئاطا  دةلَيَت )    
دةبةستيَت بة سياقي طوتنةكة. ئةم ثشتبةستنةش بة سياق تةنها تايبةمتةنديي طوتةي مندالَ نية، بةلَكو هي ئاخاوتين 

تايبةمتةندييان لةخؤطرتوو لةخؤوةيي خةلَكاني ثيَطةيشتووشة، كة دذ دةستنةوة لةطةلَ طوتراوةكاني زماني فةرمييدا كة 
وناكاتيية. لةاليةكي تريشةوة، دريَذةدان لةسةر باسي سياق بؤ ئةوةي ئةذماري ئةوة بكةين كة نينا ويَناي دةكرد يان يادي 
دةكةوتةوة لةو كاتةدا كة قسةي دةكرد، دةكاتة ئةوةي كة ضوارضيَوةي سيمانتيكي كالسيكيي فراوان بكةين بؤ ئةوةي كة ئةو 

اخوازييانة لةخؤ بطريَت كة بؤ ساالَنيَكي زؤر لةاليةن دةروونناسانةوة ثشكنيين تيَدا كراوة. خستنةثالَ يةكي ئةوةي ضةمك ود
لةبارةي يادكةوتنةوة وئيدراكةوة دةيزانني لةطةلَ ئةو ثيَكهاتة سيمانتيكيةي زماندا كة ئيمة هيَلَة طشتيةكانيم خستةروو، 

G 
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يةية كة هيَشتا دةسيت ثيَ نةكراوة، كة مؤديَليَكي دةروونناسيي دةولَةمةندتر بنيات بنريَت ئةمة ئةو ئةركة تيؤريية هةرة طةورة
 (  Patrick Suppes : 2002 :85.)ومنداالَني تر لةسةر كردةي زمانيي ئاطا

 ( ئةجنامدان)  كيَشةكاني ثرؤسةي  9\2

بنياتناني ئةو مؤديَلةي باسكرا، دةمانباتة سةر بةهةندطرتين ثرؤسة. رةخنةيةكي طوجناومان لة تيؤري سيمانتيكي بريتية    
لةوةي بةهةندطرتنيَكي جددي نية بؤ ثرؤسيَسكردن. لة هةولَي تيَطةيشنت لةو كيَشةية وئةوةش كة ضؤن سيمانتيكي تيؤري 

هيَناني راستةقينةي ئاخاوتندا، روومانكردة كيَشةي جيَبةجيَ كردني سيستمي بةردةوامي مؤديَل جيَبةجيَ بكريَت بةسةر بةرهةم
ثرسيار لة سيستمي كؤمثيوتةرةكةماندا. ريَطةيةكي وةسفكردني ئةمة بريتية لةوةي كة بلَيَم سيمانتيكي تيؤريي  -وةالَمدانةوةي

ليَكي كارا وةربطريَت، بؤ بريؤكة جيَطري وبطرة ديناميكيةكان مؤديَل هةلَة نية، بةلَكؤ دةبيَت فراوان بكريَت بؤ ئةوةي مؤديَ
 دةربارةي ئةو ريزبوونةي ئةركةكاني ثيَ داوا دةكريَت، ورةهةندي تر لة بنياتناني راظةكةري زماني كؤمثيوتةردا.  

  (ثشرتِاستكردنةوةverificationكيَشةكاني راستطةريي ) 10\2

كي دةطمةنة بتوانني تيؤرييةك بنيات بنيَني كة بؤ هةموو اليةنةكاني ثرؤسة وةك لة دةروونناسييشدا وةهاية، شتيَ   
دةروونييةكة طوجناو بيَت. ئةم ناتةواووي وطرانيية بؤ زمانيش هةرواية. راستطةريي لة تيؤريَكي سيمانتيكييدا زؤر طرانرتة لة 

 ةدريَت بة ياساكاني بةرهةمهيَناني ريَزمان ئةوةندةراستطةريي لة تيؤريَكي ريَزمانييدا. راستطةريي ئةو ئةركة سيمانتيكيةي د

ملكةض نية بؤ ئةو راستةوخؤبوونة. لة ثشكنني هةر تيؤرييةكدا هةنديَك رووبةر هةية بؤ حوكمداني ثيَشبينيكراو كة ناكريَت 
كورتبكريَتةوة لة هيَلَكاريي )خواريزميي(ةكي راستطةريي فةرمييدا، سيمانتيكي ئاخاوتين مندالَيش ئةم شيكردنةوةيةي 

 يَشةي سةرةكيي راستطةريي كيَشةيةكي وردة وبةئاسانيي مامةلَةي لةطةلَ ناكريَت. بةسةردا دةطوجنيَت. بةهةمان شيَوة، ك

لةبةر ئةو طرانيية بوو كة ئيَمة ثرؤطراميَكي كؤمثيوتةريي وةالَمدانةوةي ثرسيارمان بؤ ثرسيار و داخوازيية مامتاتيكيةكاني     
شنت لةو ثرسيار وداخوازييانة تايبةمتةندييان روون قؤناغي سةرةتايي نووسي، ضونكة رةزامةنديي ثيَشبينيكراو وتيَطةي

 وبةئاماجنكراو بوو، هةروةها راستكةوتنةوةي سيمانتيكة ذيَربةذيَرةكةشي شياوي ثشكنينيَكة كة هاورِايي جيهانيي لةسةر بيَت.   

 ئةجنام

سيؤلؤجي جةستةيي ناتةواو دةبيَت , دابةشكردني قؤناغةكاني وةرطرتن و فيَربووني زمان الي منالَ بةثيَي سالَ و طؤرِاني ف-1
ضونكة طةشةي زماني منالَيَك جياوازة لةطةشةي زماني منالَيَكي تري هاوتةمةني , هةروةها مةرج نية كةشةي زمان و طةشةي 
جةستةي هاوكات بيَكةوة رووبدةن, جاري واهةية منالَ ثيش ثيطرتن و طاطؤلَكيَ ياخود داندةرهيَناني فيَري زمان دةبيَت و 

 هةنديَ جاريش ثرؤسةكة بة ثيَضةوانةية .
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باشرتين دابةشكردن بؤ غؤناغةكاني وةرطرتين زمان الي منالَ , ئةودابةشكردنةية كةبةثيَي طةشةي تواناي عةقلَي منالَ  -2
 كراوة, لةو ماوة ئاساييةي كةبؤي دياريكراوة.

نائارام لة رووي  سياسيةوة, بذي ئةوا فةرهةنطي زماني  زؤر لة داتاي)ثروشة( دا, دةردةكةويَت كة منالَ ئةطةر لة كؤمةلَيَكي -3
دةولَةمةند دةبيَت لة وشةي سياسي و كؤمةالَيةتي و هةزاران زاراوةي كارطيَرِي و ضينايةتي, كةلةوانةية منالَيَكي هاوتةمةني و 

, بةلَكو فيَري وتنيشيان و ببيَت, وشةي  لة كؤمةلَيَكي تردا طةورة ببيَت بة دةسالَيش دواي ئةو اتةمةنة تواناي نةك تيَطةيشتين
بنةما الي ثروشة تةنها لةبةر كردن نيية و بةلَكو تيَطةيشتنة بة شيَوةيةكي تةواو لة واتاي تةواوةتي وشةكة, ئةمةش لة 

 (.  up normalزانستدا بة نائاسايي دادةنريَت)
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 املستخلص
 

 اليت الكلمات و االالف من املفردات على للغــــة حتتوى كل  الكلمات،حيث هي للمعنى اللغة لنقل وضوحا الطرق اكثر من لعل                   
 علم يف مركزيا ،شغال االطفال لغة ،خاصة باللغة االهتمام اصبح.العادية و مابني امللموسة ترتاوح مفاهيم و معاني اىل تشري

 اللغة تطور و اللغة الستخدام الكثرية التعقيدات متاما اجلميع يدرك ،الن ما حد اىل الدهشة يثري  االهتمام هذا.  املعاصر النفس
 .االطفال عند

 على ءثر تو اليت اليت العوامل و االطفال عند( االم لغة)اللغة تعلم مراحل االول: يتضمن ،الفصل فصلني من البحث يتكون
 .االطفال عند تطوراللغة

  بهم اخلاصة الداللية احلقول طريقة االطفال،عن قبل من  مبعانيها املفردات ربط كيفية : يتضمن  الثـــاني الفــصل             

 

The Semantics ۆf Children Language 

 

Abstract 

     Interest in language, especially that of children, has become a central concern of 

contemporary psychology. This interest is somewhat surprising, because everyone 

recognizes the enormous complexity of language use and language development in the 

Child                                                                                                

This research deals with the semantics of children s speech in terms of the stages of 

learning language (mothers tongue), and the factors which affect the development of 

children s language, in the first part. how they join the words with the meaning throw 

their own semantics fields, in the second part.    
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