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 ثوختة
تويَذينةوةكة ة،تنى هةنديَك لة مؤرفيمة ناسةربةخؤ سينتاكسييةكانى زمانى كوردى(يوناونيشانى تويَذينةوةكة )لةرِيَزمانيكة

 تيوريية و بةشى دووةم باس لةو مؤرفيمانة كراوة كة لةرِيَزماني دةكةون.لة دو بةش ثيَكديَت،بةشى يةكةم هةنديَك بنةماى 
ئةم تويَذينةوةية دةيةويَت وةآلمى ئةو ثرسيارة بداتةوة، كة دةلَيَت: ئايا مؤرفيمة سينتاكسييةكان ديَنة ئاستى مؤرفؤلؤذييةوة و 

ئاماجنى تويَذينةوةكة  لؤذى و سينتاكسيدا نيية،يمى مؤفؤدةبنة مؤرفيمى مؤرفؤلؤذى؟ يان هيض ثةيوةندييةك لة نيَوان مؤرف
دةستنيشانكردنى ئةو مؤرفيمة سينتاكسييانةية، كة دةبنة مؤرفيمى مؤرفؤلؤذى و بةشداردةبن لة هةلَطواستنى وشةى نوىَ و 

وونى باو طرنطى تويَذينةوةكة لةوةدا خؤى دةبينيَتةوة، لة زمانى كورديدا بؤض .دةولَةمةندكردنى فةرهةنطى زمانى كوردى
ئةوةية، مؤرفيمة مؤرفؤلؤذييةكان سةربةخؤن و لة ئاستى مؤرفؤلؤذيدا بةبةرهةمن و هؤكارى دروستكردنى وشةى نويَن، بةآلم 

ة، بةآلم بة هؤى زؤر وئةم تويَذينةوةية ثيَى واية، بةبةرهةمى مؤرفؤلؤذى و وشةدروستكردن، سةرةتا لة سينتاكسدا بو
ة، ئةم مؤرفيمانة بون بة مؤرفيمى وكسييانةى، كة مؤرفيمة سينتاكسييةكانى تيَدا بوئةو دروستة سينتا بةكارهيَناني
ثةيرةوكراوة، كةرةستة و سنورى تويَذينةوةكة زمانى كوردى، دياليَكتى شيكاريى  لة تويَذينةوةكةدا رِيَبازى ثةسنيىمؤرفؤلؤذى. 

  ة.وبةستانداردبو -بةشةدياليَكتى سليَمانى–كرماجنى ناوةرِاست 

 ةوة.، ثةرِينةوة، شكيَنةرةى واتايىنيشان: لةرِيَزمانى كةوتن، بةرِيَزمانيبوون، كليلي ووشةكان

 ثيَشةكى

 ناونيشان

 -كورديى ناوةرِاست-ييةكانى زمانى كوردى سلةرِيَزمانيكةوتنى هةنديَك لة مؤرفيمة ناسةربةخؤ سينتاك   

 كيَشةى تويَذينةوة
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لة نيَوان مؤرفيمة يوةندييةك ان هيض ثة؟ يئايا مؤرفيمة سينتاكسييةكان ديَنة ئاستى مؤرفؤلؤذييةوة و لة رِيَزمانى دةكةون     
 ؟نيية هاوشيَوة و هاوبيَذةكانى مؤرفؤلؤذى و سينتاكسيدا

 طرميانة

 يَزمانى دةكةون.هةمويان ، يان زؤربةيان لة رِ -ناوةرِاست-مؤرفيمة رِيَزمانييةكانى زمانى كوردى  -1

 كةوتن ثرؤسةيةكى بةرهةمدار و بةرضاوة لة زمانى كورديدا.لة رِيَزماني -2

 زمان رِيَزمانة و كةرةستةكان لة سينتاكسةوة ديَن بؤ مؤرفؤلؤذى. -3

 ئاماجنى تويَذينةوة:

ذى و بةشدار دةبن لة دةستنيشانكردنى ئةو مؤرفيمة سينتاكسييانةى، كة لة رِيَزمانى دةكةون و دةبنة مؤرفيمى مؤرفؤلؤ     
، هةروةها بة بنةماوةرطرتنى سينتاكس لة سةرجةم ةمةندكردنى فةرهةنطى زمانى كورديداهةلَطواستنى وشةى نويَ و دةولَ

 تايبةت لة ئاستى مؤرفؤلؤذيدا، واتة سينتاكس بنةماية بؤ مؤرفؤلؤذيا. ئاستةكان، بة

 طرنطى تويَذينةوة

ةوةية، مؤرفيمة مؤرفؤلؤذييةكان سةربةخؤن و لة ئاستى مؤرفؤلؤذيدا بةبةرهةمن و هؤكارى لة زمانى كورديدا بؤضونى باو ئ     
روستكردن، سةرةتا لة سينتاكسدا بةآلم ئةم تويَذينةوةية ثيَى واية، بةبةرهةمى مؤرفؤلؤذى و وشةد دروستكردنى وشةى نويَن،

لة ة، ئةم مؤرفيمانة رفيمة سينتاكسييةكانيان تيَدا بومؤ وة، بةآلم بةهؤى زؤر بةكارهيَنانى ئةو دروستة سينتاكسييانةى، كةب
 ون.رِيَزمانى كةوت

 رِيَبازى تويَذينةوة:

 .رِيَبازى ثةسنى ثةيرِةو كراوة      

 و سنورى تويَذينةوة كةرةستة

 بةستاندةردبو كراوة بة كةرةستةى تويَذينةوةكة. -سليَمانى بةشةدياليَكتى -زمانى كوردى دياليَكتى كرماجنى ناوةرِاست     

 ةشةكانى تويَذينةوةب

دو بةش ثيَكهاتووة، بةشى يةكةم جطة لة ناونيشان و سنور و كيَشة و طرميانة و ريَبازى تويَذينةوةكة،  تويَذينةوةكةمان لة     
 .دانراونةكة يَكديَت، كة  بؤ تويَذينةوشةكييةك،  ئةو بنةما تيوريانة ثيَلة ث
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 بةشى يةكةم:

دةدات بة ئةم ثرؤسةية رِيَطة ،˂Grammaticalization -بةرِيَزمانيبون˃لة زماندا ثرؤسةيةك هةية ثيَى دةوتريَت      
لة فةرهةنطةوة بؤ مؤرفيميَكى  مؤرفيمسينتاكسى، واتة ثةرِينةوةى وشة و  مؤرفيمىو وشةفةرهةنطييةكان، بنب بة  مؤرفيم

(، بةآلم ئةوةى كةمرت باسكراوة بريتيية لة كردةى ثيَضةوانةى 136، 2016) برِوانة: شريوان حوسيَن ، .ئةبسرتاكتى ئةركبني
 بةرِيَزمانيبون، واتة ثةرِينةوة لة ئاستى سينتاكسةوة بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى، كة لةم تويَذينةوةيةدا ناويليَنراوة

شكيَنةرةوةكان و  ، كة تيَيدا رِيَطة دةدريَت بة هاتنى مؤرفيمة˂Degrammaticalization -لةرِيَزمانيكةوتن˃
، كة بة ثيَى ئةم مؤرفيمى مؤرفؤلؤذى سينتاكسةوة بؤ فةرهةنط/ئاستى مؤرفؤلؤجى و بونيان بة سينتاكسييةكان لة ئاستى

 ، رِؤلَ دةبينيَت لة هةلَطواسنت و لةيةكدانى وشةى نوىَ.<onDegrammaticalizati -لةرِيَزمانيكةوتن> تويَذينةوةية

(دا ئاماذةيثيَدراوة و وةك كردةيةك، كة ثيَضةوانةى Nurdeتازةية و لة كارةكانى ) <لةرِيَزمانى كةوتن>زاراوةى      
ئةوةى لة رِيَزمانةوة بثةرِنةوة بؤ بةرِيَزمانيبوونة، بة شيَوةيةكى طشتى ئةم ثرؤسةية رِيَطةدةدات بة كةرةستة رِيَزمانييةكان بؤ 

ئاستى فةرهةنط و بنب بة كةرةستةيةكى فةرهةنطى، واتة لة دانةيةكى ئةركييةوة بؤ دانةيةكى فةرهةنطى، زؤرجار بةو 
 (.Muriel Nurdw ,2009 ,8)برِوانة:  مؤرفيمة رِيَزمانييانة دةوتريَت، كة دةبنة مؤرفيميَكى سةربةخؤى فةرهةنطى

 )داظيَد ويَلَز( ضوار جؤر لةرِيَزمانيكةوتن دةستنيشاندةكات، كة ئةمانةن:     

 .Deflxionلةضةمانةوة كةوتن  -1

 . Lexicalization of grammatical itemبةليَكسمبوونى كةرةستة رِيَزمانييةكان  -2

 . Degrammaticalization of modalsلةرِيَزمانيكةوتنى مؤدالَةكان  -3

 (. David willis,2013,6. )برِوانة:  Syntactic lexicalizationبةليَكسيمبوونى سينتاكسى  -4

 -ونىطةرد ˃دةدريَت، بةآلم ئةم دياريدةية  لةهةنديَك زماندا رِيَطة بة هاتنى مؤرفيمة شكيَنةرةوةكان بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى     
Universal˂ رِيَطة بةم ثرؤسةية نادريَت، بؤ منونة لة زمانى كورديدا ئةم ثرؤسةية بةو ثيَيةى لة هةمو زمانةكاندا ، نيية

بةشيَوةيةكى بةرضاو دةبينريَت، كةضى لة زمانيَكى وةكو زمانى ضينيدا رِيَطة بة كةرةستة رِيَزمانييةكان نادريَت بنب بة كةرستةى 
(، ئةم بؤضونةش دةمانطةيةنيَت بةو ,268Janet zhiquan,2012)لةبارةى ثرؤسةى لةرِيَزمانيكةوتن  برِوانة:. فةرهةنطى

نيَوانياندا نيية، لة هةر دو  بنةرِةتدا يةكن و سنوريَكى دابرِاو لة رِاستييةى كة بلَيَني ثرؤسةكانى سينتاكس و مؤرفؤلؤذى لة
 ئاستدا جةخت لةسةر سيَ شت دةكريَتةوة:

 هةلَبذاردنى كةرةستةى بةجىَ. -1
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 لةيةكدانى كةرةستة بةجيَيةكان. -2

 (2010،275ينى كردنى ئةو طؤرِانانةى لة كردةى ليَكدانةكةدا رِودةدةن.) برِوانة: حمةمةد مةعروف،تيَب -3
كةواتة ثرؤسةكة دو سةرةية مؤرفيم و وشة لة مؤرفؤلؤذييةوة دةضنة نيَو سينتاكس بة ثيَضةوانةشةوة رِودةدات، لةم      

 هيَلَكارييةدا رِونى دةكةينةوة:

 

 ) 1(ذمارة هيَلَكاريى                                  

ون و لة ئاستى سينتاكسدا ئةركيان بينيوة، يان سةرةتا نة سةرةتا مؤرفيميَكى سينتاكسى بلةبارةى ئةوةى ئةم مؤرفيما     
لةكؤنةوة تا ئيَستا بؤضونى جيا هةبووة،  مؤرفيمى مؤرفؤلؤذى بوون و رِؤلَيان لة هةلَطواسنت و لةيةكدانى وشةفةرهةنطييةكان

 طرنط لةم بارةيةوة خبةينةرِو: يَكىهةبووة، دةتواين ضةند بؤضون

هةنديَك ثيَيان واية ئةم مؤرفيمانة مؤرفيمى مؤرفؤلؤذى بوون و وشةيان هةلَطواستووة، يان وشةى لةيةكدراويان  -1
، ثاشان بوون بة مؤرفيميَكى سينتاكسى و لة دروستكردووة و رِؤلَيان هةبووة لة دةولَةمةندكردنى فةرهةنطى زماندا

ة/  -تا،  -، -، بىَ-، بؤ-، بة-ضوارضيَوةى فريَز و رِستةدا ئةركيان بينيوة، بؤ منونة دةوترا ثريثؤزةيشنةكانى وةك : /لة
  ركيان بينيوة سةرةتا لة زمانى كورديدا دةورى ثيَشطريان بينيوة و لة ثيَكهيَنانى واتاى وشةى نويَ و ئيديؤمى ضةسثاودا ئة

 (124،  1993وةكو : )بةبار، لةرِوو، بةناز، بةهيَز، بيَكةس، ضاوبةكل، شةولةبان...تاد()برِوانة: هيدايةت عةبدوالَ، 
هةنديَكيش ثيَيان واية، كة مؤرفيمةكان ثيَويستة لة ئاستةكةى خؤياندا ليَيان بكؤلَريَتةوة و ليَكضونى ئةم مؤرفيمانة  -2

نيية، لةبةر ئةوة ثيَويستة لة دو ئاستى جيا و وةكو دو مؤرفيم مامةلَةيان لةطةلَدا بكريَت، دةتوانيني تةنها رِيَككةوتى زما
رِيَزمانى ديَرينى كوردى و سةرجةم ئةو كتيَب و ليَكؤلَينةوانةى لةبارةى مؤرفؤلؤذى كوردييةوةن،  خبةينة خانةى ئةم 

 لةيةكرت سةيردةكرد.  بؤضونةوة، ضونكة ئةوان ئاستةكانيان بةجيا و دابرِاوى

هةنديَك ئةم دياريدةية بة ثيَى ئارِاسةى تويَذينةوةكةيان بة فرةئةركى مؤرفيمةبةندةكان ناوى دةبةن و ثيَيان واية، ئةم  -3
مؤرفيمانة فرةئةركن و لة فةرهةنط و سينتاكسيشدا ئةركيان هةية، لة ئةجنامى زؤر بةكارهيَنانيان بوون بة مؤرفيمى 

 كةرةستةى كة بةوةى، ئاماذةدان بةبيَ ،(2016،96:حةمةئةمني شادان :برِوانة)نويَيان دروستكردووة  مؤرفؤلؤذى و وشةى

 زمان

 مۆرفۆلۆژى

 سينتاكس

 مۆرفۆلۆژى

 سينتاكس
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بةهيَزن، كة بة ثيَى ئةم تويَذينةوةية سةرةتا مؤرفيمى  و كةمة زؤر لةناوضونيان و طؤرِان ئةطةرى سينتاكسى و رِيَزمانى
 رِيَزمانى بوون، ثاشان لة رِيَزمانى كةوتوون. 

-هةنديَكى تر لة ضوارضيَوةى فرةواتايي و هاوواتاييةوة لة مؤرفيمة بةندةكان دةرِوانن، واتة كاتيَك مؤرفيميَكى وةكو / -4
ةكة/ وشةى نويَ دروستدةكات و ئةركى سينتاكسى دةبينيَت، بة مؤرفيميَكى فرةواتاى دةزانن، بةبيَ ئاماذةدان بةوةى 

 (2000،87ؤرفؤلؤذيية. )برِوانة: سةباح رِةشيد قادر،مؤرفيمةكة لة بنةرِةتدا سينتاكسيية يان م

بؤضونيَكى تر هةية، ثيَى واية، مؤرفيمةكان هةيانة لة بنةرِةتدا مؤرفيمى سينتاكسني و هةنديَكى تريان، فةرهةنطني و  -5
/ -تيَ، -، ليَ-هةنديَكيشان مؤرفيمي مؤرفؤسينتاكسيني ، وةك دةوتريَت: هةر يةك لة ثريثؤزةيشنةكانى وةك : /ثيَ

ة/ بةشدارى هةر سيَ -/ سينتاكسني و ثيَشناوى /-، لة -،بؤ -فةرهةنطي و مؤرفؤسينتاكسني، ثيَشناوةكانى وةك: /بة
، هةروةها برِوانة : 49، 2015ئاستى فةرهةنط و مؤرفؤسينتاكس و سينتاكس دةكات.) برِوانة: هيَمن سةالَحدين، 

 (208، 2010حمةمةد مةحوى  ، 

ةوةية جةخت لةوة دةكات، كة زؤربةى مؤرفيمة شكيَنةرةوةكان، دةثةرِنةوة بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى  دةبنة ئةم ليَكؤلَين     
مؤفيمى بةستيَنةر و هةلَطويَزةر و بةشدارى لة وشة ليَكدراو و هةلَطويَزراوةكاندا دةكةن، واتة سةرةتا مؤرفيمى سينتاكسني، 

 ؤذى:ثاشان لةبةر دو هؤكار دةثةرِنةوة بؤ ئاستى مؤرفؤل

 ثيَويستى فةرهةنطى زمان، بةم مؤرفيمة سينتاكسيانة بؤ هةلَطواسنت و لةيةكدانى وشةى نويَ. -1

زؤر بةكارهيَنانى مؤرفيمة سينتاكسييةكان واى كردووة جطة لة ئةركةسينتاكسييةكة، ئةركى مؤرفؤلؤذيانةشيان ثيَ  -2
 بسثيَردريَت. 

 بةلَطةمشان بؤ ئةم بؤضونة ئةوةية :

، كة بايةخ دةدات بة ئةو ˂ Language change-زمان طؤرِان ˃لة كؤزمانةوانيدا دياريدةيةك هةية ثيَى دةوتريَت   -1
طؤرِانانةى بةسةر زمانةكاندا لة سةرجةم كةرةستة و ئاستةكاندا ديَن، ئةم زانستة ئةوةى سةملاندووة، كة بة ثلةى يةكةم 

لة ئاستى مؤرفيمة بةندةكانداية، لة نيَو مؤرفيمةكانيشدا ئةوةى، كة حالَةتى )دةنط و وشة(كان دةطؤرِيَن، كةمرتين طؤرِان 
رِيَزمانى دةردةبرِن وةكو: )كؤييَتى، تاكيَتى، ناساندن، نةناساندن، رِةطةز، دؤخى رِيَزمانى، ئةسثيَكت )سةرجةم 

مؤرفيمانة بةواتاى تيَكضونى زمانةكة  مؤرفيمةكانى كردار(...تاد( كةمرتين طؤرِانيان بةردةكةويَت، ضونكة طؤرِانى زؤر لةم
ديَت، بؤية مؤرفيمة سينتاكسييةكان كةرةستةيةكى ثتةون و كةمرت طؤرِانيان بةسةردا ديَت و دةميَننةوة.) لةبارةى طؤرِانى 

 .(100 -1987،91زمانةوة برِوانة: حمةمةد مةعروف،

نيَ ضةند وشةيةك)ناو، ئاوةلَناو، كردار( بةكارنةهيَنيَت مؤرفيمة سينتاكسييةكان رِيَذةى بةكارهيَنانيان زؤرة، مرؤظ دةتوا -2
لةكاتى قسةكردندا، بةآلم بةبيَ مؤرفيمة سينتاكسييةكان قسةكردن زةمحةت دةبيَت، هةر بؤية زؤرى رِيَذةى بةكارهيَنانيان 
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ى رِيَذةى بةكارهيَنانى وا دةكات بثةرِنةوة و بةهةمان واتا، يان بة طؤرِينى واتاكانيان لة ئاستى مؤرفؤلؤذيدا.)لة بارة
 (.249-245، 2016مؤرفيمة رِيَزمانييةكانةوة برِوانة: شريوان حوسيَن، 

 بةشى دووةم:

 ثةرِينةوةى  هةنديَك لة مؤرفيمة سينتاكسييةكان بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذيا:

مؤرفيميَكى سينتاكسيية و تايبةتة بة كردار و وةكو ئةسثيَكت ئةركى ئاماذةكردنى دةمكات لة دووبارةبوونةوةى  ةوة/: -يةكةم: /
 (66: 2003)برِوانة ئةبوبةكر عومةر قادر:  .رِوودان لة رِابردوو, رِانةبردوودا, لةخؤدةطريَت

  ت+ثيشاندانى كا          

 +دووبارةبوونةوةى رِووداو         

 

 رة.ئيَبؤ ةوةهامت -

 .ةرئيَ ؤب هامت -

ئةم مؤرفيمة ئةثةرِيَتةوة بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى و دةبيَتة مؤرفيمى هةلَطويَزةر و وشةى نوىَ بة واتاى نويَوة      
بةرهةمدةهيَنيَت, وةكو: )كردنةوة, بريكردنةوة, خواردنةوة، ...هتد(, هةروةها دةضيَتة سةر كؤمةلَيَك ضاوط، كة بةبىَ 

)برِوانة: شادان حةمةئةمني:  ة, خوالنةوة, بوذانةوة, شاردنةوة، ...تاد(ئةم ثاشطرة واتا نابةخشن, وةكو: )رِشانةو
2016 ،96.) 

 /:-/ و رِانةبردو/نا-دووةم: مؤرفيمى نةريَكردنى رِابردو /نة

 دةكريَت تيَبينى ئةوةى بةآلم رِودةدات، كورديدا زمانى لة كردار شكاندنةوةى بة و سينتاكسيية ثرؤسةيةكى نةريَكردن          
 واتاى هةمان دةكةون، رِيَزمانى لة و هةلَدةطويَزن نويَ وشةى و فةرهةنط ئاستى بؤ دةثةرِنةوة كاتيَك مؤرفيمانة ئةم ئةوةية

 مؤرفيمانة ئةم جياوازى طؤرِاوةخالَى ئةركةكةيان بةآلم وننةكردووة، نةريَكردنةكةيان واتاى لة هيض و هةية سينتاكسييةكةيان
 نيشانة دروستدةكةن، هةلَطويَزراو ئاوةلَناوى مؤرفؤلؤذيدا ئاستى لة بةآلم دةشكيَننةوة، كردار سينتاكسدا لة ئةوةية

)مةسعود حمةمةد( ثيَى واية  ثيَشطرى /نة/  لة رِوى نةريَكردنةوة لة /نا/ بةهيَزترة ، بةو  :نزيكن لةيةكةوة واتاييةكايشيان
ني  دو شتيَكة دةيزانم /نا/ رِانةبردو نةرىَ دةكات، بةلَطةشى ئةوةية، كة رِابرثيَيةى ،  كة /نة/ كردارى رِابردو نةرىَ دةكات، بةآل

و بةسةرضووة، بةآلم رِانةبردو رِون نيية : نةسرين نةضو. )زانيومانة، كةنةسرين نةضوة.(  بةآلم،  كة دةلَيَني :  نةسرين 
 (31: 2011ناضيَت. ) لةوانةية بشضيَت، ضونكة جارى َ رِوى نةداوة.( )برِوانة : مةسعود حمةمةد: 
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 نةكولَ، نةترس، نةبرِ، نةسوت، نةناس، نةطؤرِ، ... تاد .نةمر، نةبةز، نةزان، 

                             

نارِيَك، ناثاك، نارِاست، نادروست، ناساغ، ناشريين، ...  ناخؤش، نالةبار، ناقوآل، 
 تاد .

 مؤرفؤلؤذى                     سينتاكس 

  +هةلَطواسنت           +شكاندنةوة       

 +نةريَكردن                    +نةريَكردن

 + تايةبةت بة ئاوةلَناو  كردار        +تايبةت بة 

 ئاوةلَناو                      + ئاوةلَناو-

 ن/-سيَيةم: كليتيكى /

كليتيكةكان ئةو مؤرفيمة بةندة سينتاكسييانةن، كة دو فؤرميان هةية فؤرمى ثرِ و كورتراوة، دةنوسيَن بة وشةكانى ترةوة و      
رِادةثةرِيَنن، لة زمانى كورديدا بؤضونى جيا لةبارةى ذمارةى   -Agreement>ككةوتنرِيَ<مؤرفيمى سينتاكسيني و رِؤلَى 

ان/  و جيَناوةلكاوةكان )برِوانة: شريوان حسيَن محد،  -يَك/ ، / -ةكة/، /-كانى /ةفيمرهةنديَك مؤ ،كليتيكةكان هةية
 (.2004) برِوانة: تارا موحسن قادر،  .(، هةنديَكيش تةنها جيَناوة لكاوةكان بة كليتيك دادةنيَن2014

ن/ كليتيكة و لة زمانى كوريدا جطة لةوةى فرةئةركة، واتة دو ئةرك دةبينيَت كة ئةوانيش بريتني لة كةسى -مؤرفيمى /     
 يةمى كؤ و دووةمى كؤ: سيَ

.ئةوان هاتن -
 .ئيَوةهاتن -

ني هةمان كليتيكة لة هةمان كاتيشدا لة رِيَزمانى دةكةون و ئةركة سينتاكسيةكةيان وندةكةن، بةآلم  ئةوةى وا دةكات بلَيَ 
لة سينتاكسةوة ثةرِيوةتةوة بؤ مؤرفؤلؤذى ئةوةية، لة رِوى سيمانتيكييةوة واتا بنةرِةتييةكةى ون نةكردووة جطة لة واتا 

 رِيَزمانييةكانى، با برِوانينة نيشانةواتاييةكانى ئةم مؤرفيمة ثيَش و ثاش لةرِيَزمانيكةوتنى:

 / +  رِةط  -/  نة     

 / +   ئاوةلَناو  -/ نا     
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 مؤرفؤلؤذى              سينتاكس 

 + شكاندنةوة                 + هةلَطواسنت

 +كةس                          +كةس

 ذمارة -+ذمارة                         

 رِيَككةوتن -+رِيَككةوتن                   

 

ر تيَداماوة، ئةطةر ن/ لة منوونةكانى سةرةوةدا، دواى لةرِيَزمانيكةوتنى واتاى كةسى هة-بة ثيَى نيشانة واتاييةكانى /     
ضى هةنديَك زمانةوان بةتةواوةتى لةيةكضونى ئةم دو مؤفيمة بة رِيَككةوت دةزانن و سنوريَكى دابرِاو لةنيَوان مؤرفؤلؤى و 
سينتاكسدا دادةنيَن، بةآلم لة بنةرِةتدا ئةم مؤرفيمة سينتاكسيية و دةبيَتة مؤرفؤلؤذى )برِوانة ئةو هؤكارانةى ثيَشرت لةبارةى 

 فيمة شكيَنةرةكانةوة خرانةرِو(، بؤ منونة:مؤر

.شةرمن، ضلَكن ، طؤشنت ، خرثن ، ليكن،ترِكن، ...تادورطن، توكن ، ضلَمن،      

 

ن

 

 سينتاكس                                                                                        مؤرفؤلؤذى 



سيَيةمى كؤ كةسى                                   كؤ دووةمى كةسى 



 ( 2هيَلَكارى ذمارة ) 

 / و/ مؤرفيمى ليَكدةرى سينتاكسى ضوارةم:

دروستدةكات، ئةم جؤرة دروستانة بة ثيَضةوانةى   -cor-ordinate structureمؤرفيمى / و/، دروستةى هاوثةيوةند
دو كةرتى فريَزةكة وةكو  دروستةى ديارخةريي، يان رِستة، سةرةى نيية هةمو كةرةستةكانى لة هةمان ئاستى ثةيوةنديدان، هةر

 سةرةن و سةربةخؤن، هيضيان لةذيَر دةسةآلتى ئةوى تردا هةلَنةبذيَردراون: يةك
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 فريَز                                          رِستة          

 ئةو نةما.و  تؤ                      من هامت ومن  -

 دةستةكانت بشؤ. و ئازاد              نان خبؤ ونةسرين  -

ليَرةدا مؤرفيمى / و/ مؤرفيميَكى سينتاكسيية و رِؤلَيبينيوة لة بةستنةوةى دو فريَز، يان دو رِستة. بةهةمان فؤرِمةوة دةبيَتة      
مؤرفيميَكى مؤرفؤلؤذى و لة رِيَزمانى دةكةويَت،  وةكو ناوبةند رِؤلَيَكى طرنط دةبينيَت لة ثرؤسةى وشةدروستكردن و لةيةكدانى  

ان بؤ دروستكردنى وشةى ليَكدراوى بةسرتاو، لةم بارةشدا طويَ ناداتة دو كةرتةكة، كة سةر بة ضى ثؤلة رِةطةزيَكن. ثؤلةرِطةزةك
 بؤ منونة:

 )ناو و كار( دةستوبرد             )ئاوةلَناو و ئاوةلَناو (  ثاكوخاويَن

 )كار و كار( هاتوضؤ              )ناو و ناو(   مالَومنالَ...تاد

 / دةخةينةرِو:-و -طةى ئةم هيَلَكارييةوة ئةركةكانى  مؤرفيم /لة رِيَ

 /-و-/

 

 مؤرفيمى ناوبةندى مؤرفؤلؤذى                                                                                                     مؤرفيمى ليَكدةرى سينتاكسى 

 

 ( 3هيَلَكارى ذمارة ) 

بة برِواى هةنديَك زمانةوان هةمو وشة ليَكدراوةكان سةرةتا فريَزن، ثاشان دةبنة وشةى ليَكدراو، وشة ليَكدراوةبةسرتاوةكان      
زؤربةيان دةضنة ذيَر رِؤشنايى ئةو بؤضونةوة، كة سةرةتا فريَز بوون، دواتر بةهؤى ثيَويستى فةرهةنط و لة ئةجنامى زؤر 

وشةى ليَكدراو، كةواتة ئةم بؤضونانةش ثشرتِاستكردنةوةى بؤضونى ئةم تويَذينةوةيةية، كة ثيَى واية بةكارهيَنانيان  بوون بة 
 مؤرفيمى / و/ سينتاكسيية و ثاشان ئةبيَتة مؤرفؤلؤذى.

 ةكة/:-ثيَنجةم: مؤرفيمى ناساندن: /

رتيكلَيان ثيَدةوتريَت، ضونكة دةضنةسةر ان/ دا ئا -يَك / و / -مؤرفيميَكى سينتاكسيية و تايبةتة بةناوةوة، لةطةلَ /      
سةرةى فريَزى ناوى و رِؤلَى دياريكةر دةبني و سةرةى فريَزة ناوييةكة لة ناوةوة فراوان دةكةن،) هةنديَكيش ثيَيانواية ئةم 

 (  46،.2016،مؤرفيمة نوسةكة ) برِوانة: شيَروان حوسيَن
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 ةكة ثياو -

 ...تادةكةكض -

لة زمانى كورديدا، واتة بةشيَوةيةكى فراوان بةكاردةهيَنريَت، هةر ئةم هؤكارةشة واى كردوة، كة ئةم مؤرفيمة زؤر ضاالكة      
و وشةى نويَ لة زمانةكةدا دروستبكات، بة برِواى ئةم تويَذينةوةية هةمو ئةو وشة هةلَطويَزراو و  ببيَتة مؤرفيمى مؤرفؤلؤذى

يَك لة ثيَكهاتةكةيان، سةرةتا فريَزيَكى ناوى بون و لة ئةجنامى زؤر ةكة/ بووة بة بةش-ليَكدراوانةى لة ئيَستادا مؤرفيمى/
بةلَطةمشان ئةوةية، كة ثاش ئةوةى ثةرِيوةتةوة بؤ  ˂ Lexeme -ليَكسيم˃بةكارهيَنان ئيَستا بون بة وشةيةكى فةرهةنطى 

ئاستى مؤرفؤلؤذى و ئةركى وشةدروستكردنى بينيوة، واتاى ناساندنةكةى ون نةكردووة،  ئةمةش وةآلمى ئةو بؤضونةية، كة ثيَى 
 واية ليَكضونى ئةم دوانة رِيَككةوتة و ثةيوةندييان بةيةكةوة نيية: 

 لؤذىمؤرفؤ                 سينتاكس 

 +شكاندنةوة                     + هةلَطواسنت

 ناساندن -+ناساندن                        

 +كؤتايى ناو و                  + كؤتايى ناو

 ئاوةلَناو   



 كةواتة ئةم مؤرفيمة لة ئيَستاى زمانةكةدا دو ئةركى هةية بةم شيَوية:     

 ةكة/-/ 

 

                                            مؤرفيمى فةرهةنطى وشةدارِيَذ                                                                     ˂ئارتيكلَ˃مؤرفيمى رِيَزمانى 

 شةكرةكة، بةريدةكة، ثياوةكة، كضةكة،                                                                                    

 فلكةكة، بةستةنةكة،                                                                        فلكةكة، بةستةنةكة، 

 دارةسوتاوةكة، تاوسةكة،                                                                    دارةسوتاوةكة، تاوسةكة،

 ةكة                                                                           ئاسكةكة، ثاركةكةئاسكةكة، ثارك

 ( 4هيَلَكارى ذمارة )                                       

 ة/:-شةشةم: مؤرفيمى /

 مؤرفيميَكى سينتاكسيية و ضةندين ئةركى جياجيا دةبينيَت لة ئاستى سينتاكسدا، لةوانة: 
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بيَكؤتا  ˃دةبيَتة ئامرازى خستنةسةر بؤ فراوانكردنى سةرةى فريَزى ناوى بة ئاوةلَناو، دةشيَت بة ذمارةيةكى  -1
˂INFINITE- انبكريَت لةم بارةدا:وئاوةلَناو سةرةى فريَزة ناوييةكة فرا 

 جوانة باالَبةرزةرِيَكثؤشةكة....تادكضة 
 مؤرفيمى كاتى ئيَستاية: هيَناومة -2

 مؤرفيمى ناساندنة:كورِة هات. -3

 ثاشبةندى نيشانةية: ئةو كورِة -4

 تاد. ...، مؤرفيمى بانطكردنة بؤ نيَر و ميَ: دايكة، باوكة -5

نيية، بؤية ناكريَت بوتريَت ئةمانة يةك ئةوةى جيَطةى سةرجنة ئةم ئةركانة هيض ثةيوةندييةكى واتايى لة نيَوانياندا      
 (97-2000،96مؤرفيمن، ضونكة شيَوةيان يةكة، بةآلم ئةركةكانيان تةواو جياوازة و هاوبيَذن )برِوانة: سةباح رِةشيد، 

ؤرفؤلؤذى و ة/ لة سينتاكسدا ئةركى خستنثالَ دةبينيَت، لةبةر ضاالكي لة زمانى كورديدا دةثةرِيَتةوة بؤ ئاستى م-مؤرفيمى /     
دةبيَتة مؤرفيميَكى وشةدروستكةر/هةلَطويَزةر، وةكو ومتان ئامرازى خستنةسةرة و ناو و ئاوةلَناو بةيةكةوة دةبةستيَتةوة 
بؤئةوةى سةرةى فريَزةكة فراوانبكات، بةهةمان ئةرك لة ئاستى مؤرفؤلؤذيدا دةضيَتة نيَوان ثؤلة رِةطةزةكان و وشةى ليَكدراو 

م لة ئاستى مؤرفؤلؤذيدا وةكو ناوةبةند، دةشيَت ئةو دو ثؤلةرِةطةزة جياواز بن، بة ثيَضةوانةى فريَزةكانةوة، دروستدةكات، بةآل
 كة تةنها ناو و ئاوةلَناو بة يةكةوة دةبةستيَتةوة:

 /+ناو= طولَةطةمن، دةستةخوشك، طولَةباخ، كلكةبيَلَ، ضةثكةطولَ، ... تاد-ة-ناو+/ -1

 ثى، بةردةرِةش، بةردةسور، بزنةكيَوى، ... تاد/+ئاوةلَناو= كيَلةس-ة-ناو+/ -2

 /+ناو=  رِةشةبا، سورةطولَ، شةكرةسيَو، تاريكةشةو، ... تاد-ة-ئاوةلَناو+/ -3

/+ناو=  ثشتةسةر، ثاشةرِؤذ، ثشتةمل، ... تاد)بؤ زانياري لةسةر ئةو وشانة بة ياريدةى -ة-ناوى شويَن)ئاوةلَكار(+/ -4
 .(106-2004،105نازةنني جةالل، )/ دروستبوون، برِوانة:-ة-مؤرفيمى/

باوةرِ واية ئةم وشانة فريَز بوون و بوون بة وشة، واتة ئةو وشانةى سةرةوة لة )طولَى باخ و ضةثكى طولَ و بةردى رِةش و      
... تاد(ةوة هاتنب، بؤية بةم جؤرة وشانة دةوتريَت وشةى سينتاكسى، لة ئيَستادا برِوا واية، كة ئةم وشانة بة ثرؤسةى 

بوون بة وشة، ئةمةش ثشرتِاستكردنةوةى بؤضونى تويَذينةوةكةمانة، كة ثيَى واية -Lexicalization˂ بةليَكسيمبوون˃
/ سينتاكسى بووة، ثاشان هاتووةتة ئاستى مؤرفؤلؤذييةوة.) بؤ زانياري لة بارةى ثرؤسةى بة -ة-سةرةتا مؤرفيمى /

ة/ جياوازة  لةو مؤرفيمة -/ ىناوبةند(، مؤرفيمى 85-83: 2015حمةمةد مةجيد:  ليَكسيمبون و بةوشةبون برِوانة: )
ة/ وشةى نويَ هةلَدةطويَزيَت: )زستانة، هاوينة، بةهارة،كردة، -هةلَطويَزةرةى /

كوشتة،بردة،شةوة،ضاكة،خراثة،باشة،...تاد(. لة يةكةمياندا وةكو ناوبةند وشةى ليَكدراو دروستدةكات، لة دوةمياندا 
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(، يان ليَكدراو تاد ، ...ة، هاوينة، هةلَطويَزراو بيَت )برِوانة: زستانثاشطرة، دةكةويَتة كؤتايى وشة ناسادة نويَيةكةوة
 ( .ةبيَت )برِوانة: هةرمىَ السوور

ئةم مؤرفيمة لة فريَزدا ناو و ئاوةلَناو بةيةكةوة دةبةستيَتةوة، كةضى لة ئاستى مؤرفؤلؤذيشدا ئةركةكةى خؤى وننةكردووة و      
ا لة زؤربةى ثؤلة رِةطةزةكانى وةكو )ناو،ئاوةلَناو،كردار( ئاوةلَناو دروستدةكات، واتة هةمان ئةركى بةسنت دةبينيَت، هةروةه

ة/ مؤرفيميَكى سينتاكسيية و -لة مؤرفؤلؤذيشدا هاورِيَيةتى ئاوةلَناوى وننةكردووة، هةر ئةمةش وامان ىلَ دةكات بلَيَني /
 تة بةآلم ئةرك و واتاى سينتاكسى هةر تيَدا دةميَنيَت:ثةرِيوةتةوة بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى، سةرةرِاى جياوازى ئةم دو ئاس

 مؤرفؤلؤذىة/        -/       سينتاكس 

 + هةلَطواسنت                      + شكاندنةوة

 ند(ة)ناوب+ بةسنت            ةثالَ()دان+ بةسنت  

 + هاورِيَيةتى ئاوةلَناو                  هاورِيَيةتى ئاوةلَناو      + 

 + هاورِيَيةتى ناو هاورِيَيةتى ناو                -

 حةوتةم: ثريثؤزةيشنةكان

طروثيَكى سينتاكسى بضوكن/داخراون، لةثيَش ناو و جيَناوةوة ديَن و بةشةكانى رِستة بة يةكةوة دةبةستنةوة و فريَزى      
(، لة زؤربةى زمانةكاندا طروثيَكى داخراون. لة Dived cristal, 383,2008)برِوانة:دروست دةكةن.   p.pثيَشناوى

/ -، ليَ-، تيَ-ة/ هةرةها هةريةك لة / ثيَ-،-، تا-، بيَ-، بة-، بؤ-لةزمانى كورديشدا  ثريثؤزةيشنةكان بريتني لة: / 
 (.125-124، 1993طؤرِاوى فؤرمى شةش ثريثؤزةيشنة سةرةكييةكةن )برِوانة: هيدايةت عةبدوآل، 

 نامةكةم لة تؤ وةرطت.      )ليَوةرطرتن( -

 نامةكةم بؤ نارد.  -

 نامةكةم بة تؤ دا.          )ثيَدان(     -

 نامةكةم بيَ تؤ خؤيَندةوة. -

 نامةكةم تا سبيةيينَ دةطات. -

 نامةكةم دةطاتة دةستت. -
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 ةرديَكم لة ضؤلةكةكة طرت. )تيَطرتن(ب-

ت، ئةم مؤرفيمانة سينتاكسني و رِؤلَى بةيةكةوة بةستنى بةشةكانى رِستة دةبينن و فريَزى ثيَشناوى وةكو دةردةكةويَ     
دروستدةكةن، هةمويان دةثةرِنةوة بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى و لة رِيَزمانى دةكةون و بة هةر دو رِيَطاى )هةلَطواسنت و لةيةكدان( 

 ربةى ثؤلةرِةطةزةكان:فةرهةنطى زمانةكة دةولَةمةند دةكةن، دةضنة سةر زؤ

ضاولةدةر، داخلةدلَ، جامانةلةسةر، خالَلةرِو، سةرلةبةيانى، سةرلةئيَوارة، لةيةككردن، لةئيشكردن، ... /:  قسةلةرِو، -/ لة
 .تاد

بيَدةنط،  بيَويذدان، بيَغريةت، بيَناز، بيَكةلَك، بيَكةس، بيَوةفا، بيَدين، بيَتام، بيَسنو، بيَنرخ، بيَميَشك، بيَناو،/ : -/بيَ
 بيَكار، بيَتاوان، بيَهؤش، ... تاد.

/ : ذنبةذن، كوليَرةبةقيمة، دةمبةثيَكةنني، ليَوبةبار، بةناز، بةهؤش، بةجةرط، بةسؤز، بةطورِ، بةبرِشت، ساتبةسات، -/بة
 رِؤذبةرِؤذ، سالَبةساألَ، مالَبةمالَ، ذوربةذور، شاربةشار، ... تاد.

 ، ... تاد./ : بؤضون، بؤهاتن، بؤطةرِان-/ بؤ

 / : سةرتاثا/ سةرتاثيَ ، سةرتاسةر، ... تاد.-/تا

/ : كردنةبةر، كردنةرسةر، بردنةسةر،... تاد.  هةروةها سيَ شيَوة طؤرِاوةكةى ثريثؤزةيشنةكانيش بة هةمان شيَوة و بة -ة-/
 هةمان فؤرِمةوة دةثةرِنةوة بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى:

 ضاوثيَهةلَهيَنان، سكثيَسوتان، قسةثيَكردن، ... تاد./ : ثيَخؤر، ثيَناس، ثيَشؤر، -/ثيَ

 / : ليَزان، ليَخورِ، ليَضون، ليَبون، ليَدةرضون، ليَطرتن، ... تاد.-/ليَ

 / : تيَرِامان، تيَكردن، تيَخزان، تيَكرِاهاتن، تيَكضرِذان، ... تاد.-/تيَ

، بؤية ناتوانني، واتاى هةمو ئةو مؤرفيمانة ليَكبدةينةوة تايبةتيَتى و شيَوازى كاركردنى سينتاكس و مؤرفؤلؤذى جياوازن     
ثاش ثةرِينةوةيان بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى، ضونكة طؤرِان لة ئةرك و واتايان دروستدةبيَت، بةآلم هةنديَكيان بة ئاشكرا ئةركة 

 ماوة: داتيَ سينتاكسييةكةيان
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 ؤرفؤلؤذى/       م-/ تا                تاكسسين                   مؤرفؤلؤذى/    -/ بيَ       سينتاكس

 + مؤرفؤلؤذى          + سينتاكسى                                            + هةلَطواسنت     + شكاندنةوة                  

 + لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى تر           + لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى تر           (سلبى)  نةريَنى +                (سلبى)  نةريَنى +

 + لةكاتيَكةوة بؤ كاتيَكى تر + لة كاتيَكةوة بؤ كاتيَكى تر + نةبونى شتيَك                  + نةبونى شتيَك 

 + هاوواتاى هةتا )هةتاوةكو(    هاوواتاى هةتا )هةتاوةكو(           +            + لةطةلَدا نةبون                  + لةطةلَدا نةبون

 

 مؤرفؤلؤذى/       -/ لة           سينتاكس   مؤرفؤلؤذى /      -/ بة       سينتاكس

+ مؤرفؤلؤذى  + سينتاكسى                    + مؤرفؤلؤذى             + سينتاكسى                  

+ دياريكردنى شويَن + دياريكردنى شويَن             + ئةريَنى                            + ئةريَنى                   

+ دياركردنى كات + دياركردنى كات             + نةبونى شتَيك                  نةبونى شتَيك           ±

 + دياريكردنى هؤ + دياريكردنى هؤ            طةلَدابون            +لة         لةطةَلدا بون              ±

 بةراورد - + بةراورد      

               

 مؤرفؤلؤذى/      -/ تا            سينتاكس    

 + مؤرفؤلؤذى + سينتاكسى

 + دياريكردنى شويَن            + دياريكردنى شوَين              

 + دياريكردنى كات            + دياريكردنى كات                

 + دانى سيفةت            + دانى سيفةت                      
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ة، ضونكة سيفاتى كؤيةتى <دياريكةر>ان/ ئةم مؤرفيمة شكيَنةرةوةية، ئةركى كؤكردنةوة دةبينيَت، وةكو ئارتيكلَ -هةشتةم: /
نتاكسدا فريَزى ديارخةرى دروستدةكات و وةكو ثاشبةند دةكةويَتة كؤتايى ناوةكانةوة لة دروستةى )ناو دةداتة ناوةكان، لة سي

+ ديارخةر(، بة هةمان و فؤرم و تايبةمتةنديَتى ثاشطرةوة دةكةويَتة كؤتايى ناوةكان و ناوى هةلَطويَزراو دروستدةكات 
: )بةيانيان، ئيَواران، خويَندكاران، مامؤستايان، ...(، بشرِوانة (، بؤ منوونة برِوانة78، 2015)برِوانة: حمةمةد مةجيد، 

 ان/ لة سينتاكس و مؤرفؤلؤذيدا:-نيشانة واتاييةكانى /

 ان/-/                                

 مؤرفؤلؤذى                                       سينتاكس   

 + هةلَطواسنت + شكاندنةوة                              

 + ذمارة                                       + ذمارة

 +كؤ/ لةيةك زياتر                    + كؤ/ لة يةك زياتر 

 اندن/-نؤيةم: /

اندن/ دةضيَتة كؤتايى كردار و ئةركى طؤرِينى توناى كردار دةطيَرِيَت لة تيَنةثةرِةوة بؤ تيَثةر. -لة سينتاكسدا مؤرفيمى /     
(، بةآلم ئةم مؤرفيمة بة هةمان فؤرم و تايبةتيَتى ثاشطرةوة لة مؤرفؤلؤذيدا 239، 2010)برِوانة: حمةمةد مةعروف فةتاح، 

(، بؤ 25، 2015دةبينيَت لة ناوى دةنط و هةنديَك ئاوةلَناوةوة )برِوانة: هيَمن سةالحةدين،  ئةركى هةلَطواستنى كردار
 منوونة برِوانة منوونةكانى خوارةوة:

 خانوةكة سوتا.                             )كردارى تيَنةثةرِ( -أ -1

 ئاطرةكة خانوةكةى سوتاند.         )كردارى تيَثةرِ( -ب   

 اندن/                    /قيذاندن/-/)ناوى دةنط( + //قيذة -أ -2

 اندن/                      /طةوجاندن/-/طةوج/)ئاوةلَناو( + / -ب    

اندن/ لة هةردوو ئاستى سينتاكس و مؤرفؤلؤذيدا بةم -بة ثيَى شيكردنةوة و منوونةكانى سةرةوة، نيشانة واتاييةكانى /     
 شيَوةية دةخريَنةرِو:
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 اندن/-/                                     

 مؤفؤلؤذى                                            سينتاكس         

 + شكيَنةر                                        + هةلَطويَزةر      

 طؤرِينى تواناى كردار -+ طؤرِينى تواناى كردار                          

 كؤتايى كردار -+ كؤتايى كردار                                     

 كؤتايى ناو و ئاوةلَناو                 + كؤتايى ناو و ئاوةلَناو _       

 + ثاشطر                                         + ثاشطر      

 ئةجنامةكان

شكيَنةرةوةكان و مؤرفيمة رِيَزمانييةكان لة ئاستى رِستةدا ئةركى سينتاكسى لة زمانى كورديدا، زؤربةى مؤرفيمة  -1
 بةجيَدةطةيةنن، ثاشان دةثةرِنةوة بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى و بةشدارى ثرؤسةى وشةدروستكردن دةكةن.

ك لة نيشانة واتايى ثاش ثةرِينةوةى مؤرفيمةكان بؤ ئاستى مؤرفؤلؤذى، زؤربةى مؤرفيمة شكيَنةرةوة و رِيَزمانييةكان هةنديَ -2
و ئةركييةكانيان ونناكةن، سةرةرِاى جياوازى و تايبةتيَتى هةر دو ئاستةكة )مؤرفؤلؤذى و سينتاكس(، ئةمةش بةلَطةى ئةوةية، 

 . <مؤرفؤلؤذى>بؤ ئاستيَكى تر  <سينتاكس>هةمان مؤرفيمن و ثةرِيونةتةوة لة ئاستةكةى خؤيانةوة 

ة، لة يةكةمياندا رِيَطةدةدريَت بة )مؤرفيمة رِيَزمانييةكان و <بةرِيَزمانيبوون>ةوانةى كردةى ثيَض <لةرِيَزمانيكةوتن> -3
مؤرفيمى سةربةخؤ و فريَز( لة ئاستى سينتاكسةوة بؤ ئاستى مؤرفؤلؤضى بثةرِنةوة و ببنة كةرةستةيةكى فةرهةنطى، لة 

 ى سينتاكسى.دووةميشدا بة ثيَضةوانةوة، كةرةستة فةرهةنطييةكان دةبن بة كةرةستةيةك

ئةو مؤرفيمة رِيَزمانييانةى لة زمانى كورديدا لةرِيَزمانيدةكةون، تايبةتيتيية سينتاكسييةكانيان ونناكةن و هةمان  -4
 تايبةتيَتى ثيَشطر/ثاشطر دةثاريَزن.

 سةرضاوةكان

ةى دكتؤرا(، كؤليَذى زمان، (، بةراورديَكى مؤرفؤسينتاكسى لة زمانى كوردى و فارسي دا )نام2003ئةبوبةكر عومةر قادر ) -1
 زانكؤى سليَمانى.

 (، هاوبيَذى و فرةواتايى لة طريةكدا )نامةى ماستةر(، كؤليَذى زمان، زانكؤى سليَمانى.2000سةباح رِةشيد قادر ) -2
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تةر(، (، ثةيوةنديية واتاييةكانى ناو مؤرفيمة بةندةكان لة زمانى كورديدا )نامةى ماس2016شادان حمةمةد حةمةئةمني ) -3
 كؤليَذى زمان،زانكؤى سليَمانى.

(، تواناى مؤرفيمى بةند لة دةولَةمةندكردنى فةرهةنط و رِاثةرِاندنى ئةركى 2016شريوان حوسيَن حمةمةد ) -4
 سينتاكسيدا،ضاثى يةكةم،دةزطاى نارين.

كؤليَذى زمان، زانكؤى (، ثرؤسةى بةليَكسيمبوون لة زمانى كورديدا )نامةى ماستةر(، 2015حمةمةد مةجيد سةعيد ) -5
 سليَمانى.

 (، زمانةوانى، ضاثى سيَيةم، ضاثخانةى هاشم، هةوليَر.2011حمةمةد مةعروف فةتاح ) -6

 (، ليَكؤلَينةوة زمانةوانييةكان، ضاثخانةى موكريان، هةوليَر.2010حمةمةد مةعروف فةتاح) -7

 كان، بةرطى يةكهةم، زانكؤى سليَمانى، سليَمانى.(، مؤرفؤلؤذيى و بةيةكداضوونى ثيَكهاتة2010حمةمةدى مةحويى ) -8

 (، زاراوةسازى ثيَوانة، ضاثى دووةم، دةزطاى ئاراس، هةوليَر.2011مةسعود حمةمةد ) -9

(، وشةى ليَكدراو لة دياليَكتى كرماجنى خوارووى زمانى كورديدا )نامةى دكتؤرا(، 2004نازةنني جةالل ئةمحةد ) -10
 وشد(، زانكؤى بةغدا.كؤليذى ثةروةردة )ئينب رِ

(، ثيَشثرتك و ثاشثرتك لة زمانى كورديدا )نامةى ماستةر(، كؤليَذى زمان، زانكؤى 1993هيدايةت عةبدوآل حمةمةد ) -11
 سةآلحةدين.

(، ثرؤسة و ياساكانى وشةدروستكردن لة زمانى كورديدا )نامةى ماستةر(، كؤليَذى 2015هيَمن سةالحةدين رِةمةزان ) -12
 زانكؤى سليَمانى.زمان، 

13- David Crystal (2008), Dictionary of the Linguistics and Phonetics. 

14- David Willis, (2013) Syntactic lexicalization as a new type of degrammaticalization 

(Department of Linguistics, University of Cambridge). 

15- Nurde Murile (2009), Degrammaticalization. Oxford: Oxford University Press. 

16-Janet zhiquan (2012) Newest  trends in the study of grammaticalization and 

lexicalization in Chinese, Germany . 
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 خلص امل

ات النحوية غري مستقخلة فى الخلغة لبعض املورفيم (degrammaticalization -ديكراماتيكاليزيشنيتناول حبثنااملوسوم )
الكردية(،ينعقد هذا البحث عخلى قسمني، تطرقنا فى قسم االول اىل بعض جوانب النضرية، فى حني يتضمن القسم االخر دراسة 
ت حتول بعض املورفيمات الخلغوية. اذ يهدف البحث احلاىل اىل اجابة عن السؤال هل متكن حتول املورفيمات النحوية اىل املورفيما
املورفولوجية؟ ام  ال ميكن اجياد  عالقة بينهما؟ تكمن اهمية البحث فى انه اغخلب املورفيمات النحوية فى الخلغة الكردية، تتحول 
اىل مورفيمات مورفولوجية.اعتمد الباحثان  املنهج الوصفى التحخليخلى فى هذه الدراسة. وتشمل  حدود البحث الخلهجة الكرماجنية 

 الوسطى)السخليمانية(.

Abstract: 

The research is entitled (degrammaticalization of some syntactic morpheme in Kurdish) 

the research consists of two sections, we dealt in the first section to some aspects of 

maturity, and the second section includes the study of the degrammaticalization of the 

syntactic morpheme. The current research aims to answer the question: Can grammatical 

morpheme be transformed into lexical morpheme? Or do not they have a relationship? 

The importance of research is that the majority of grammatical morpheme becomes to 

lexical morpheme. The researcher followed the analytical descriptive method. The 

borders of the research include the central Kurdish dialect (Sulaymaniyah sub-dialect) 

 

 


