
 

  Morphological Proses: ۆرفۆلۆژییەکانم ۆسەپر  : ێشەكىپ

 ەردووگػتى َ ەغێوەیەکىسماهدا ب ەل ۆرفۆلۆژییەکانم ۆضەپز 

)و compounding and derivation( ەدروضخکزدنوغ ۆضەىپز 

 ۆضە" پز  ە. واجەگزێخەوە) دInflection( ەدروضخکزدنوغ ۆڕمەف

 ەک ەداڕغتن،وغ ۆضەىپز  ەل یخینسماهدا بز  ەل ۆرفۆلۆژییەکانم

َ ەگزێخەوەد ەیەکدانو ل ەڵگواضتنَ  ۆرفۆلۆژییم ەروەَا،

 ەر ).  ٣٠َ: ٠٢٠٢:ەرعوم ەرمین. (هیيخاکطدانض ەل ەک ەوە،غکاهده

 ۆضەپز  ێڵکارییەکَ ە)، بەول ع ەر عوم ەمەد(مد ەمبارەیەوەل

 :ەجەوەڕووخطخوو ۆرفۆلۆژییەکاوىم
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 لە نواندنى  ی کەتیگۆریی ناو چاالکیی و سستیی مۆرفیمە بەندە ڕێسمانییەکان

 ئەرکە سینتاکسییەکانياندا

 

 

 

    2 مستەفا ڕەزا مستەفا ,1فاروق عومەر صدیق  

زانکۆى سلێمانىبەش ی زمانى کوردی, کۆلێژى زمان,1    

ى پەروەردەوزمان, زانکۆى چەرمووبەش ی زمانى کوردی, کۆلێژ  2 

  

          

ەپوخت    

 ۆرفیمەم ەل یاریکزاو،د ەچەپۆلێکىو  یىو ضطخ یىچاالک ەڕووى خطدى ۆ ب ەوڵێکەَ ێژیىەوەیەجو  ەمئ

وى کورد یکییەکاوىگزاماج فیمە(م ەواهیؼئ ەک یی،سما  ۆکارى َ ەهاو)ن، ب ەجیگۆرییک یکییەکاوىگزاماج ۆر

 ەماهویطخووەو ه ەردووەڵبژاَ یاریکزاوماند ەچەپۆلێکىو  ەنهاج ۆیەب ێژیىەواهە،جو  ەمجۆرەضىورى ئ ەرجەضکىب

فیمەم ەرحەمض وىگزاماج ۆر  ەوڵەماهداَ ەمل ەڵکو ب یىەوەوە،ێکۆڵو ل ەرباصب ەیىەبخ ییسماوى کورد یکییەکا

فیمەم ەو ل ەنهاج ەکەمانکار  ۆحێکخەرى و پز  یػکج ەماهەوێذد  ەگەڵل ەک ەیً،بد یکییاهەگزاماج ۆر

وى کورد ەکەرى و كط ەکەنهاودا کارد ەجیگۆرییک  ڕضخەى ێشوفز  ڕێشماهیى یاواسى ح ڵەحىخا ڕینىبەر د ۆ ب ییسما

 ێژیىەوەیەداجو  ەمل یىو ضطخ یىچاالک ەل ػمانەبەضخیَاوکاث م ەکاریاهدەَێىێذ،ب ییسماوى کورد

ان(ب ەمکىچ ۆ ب ەکزدهەئاماژ  ێى  یکییەکانگزاماج ەهدەب ۆرفیمەم ەک ڕووهە، ەوەئ ە) چوهکەکاَر

هیاهدا،ض ڕۆڵە یيینىب ەل ەکخیڤًئ ۆرفیمگەلێکىم  ێوەرى ئاخ ۆ ب ەکارَێىاهەوەب ڕووى  ەل ەاڵمب یيخاکطییەکا

بوووى  یڤبوون و پاض ەکخیڤئ ۆ و گزهگً ب ەڕەجیىبى ەمکىچ دوو ێًکاث و غو  ەرى فاکخ ەردووسمان َ

 ەل ێواسیىو غ ڕێشماوىو  ۆهۆلۆژییف ەرى فاکخ ەل ەحگ ەواجە. کەکارَێىاهەوەب ەڕووى ل ۆرفیمەکانم

وىدروضدبوووى ئ چاالکبوون و  ەىپل یاریکزدوىد ەل ەرەکیىض یەوىال  یاواسەکاهدا،ح ۆرفیمەم ەلۆمۆرفەکا

ێىان(ب ەرى فاکخ ییدا،سماه ىەرەضەیەکهاچاالکبوووى ک  ڕێژەى ەواج یىدا،و هووض ەکزدنكط ەل ە)ەکاَر

ێىاوىضىورفزاواوى ب ەهدبارەبووهەوەو چ  ەکخیڤبوونئ ێىاس ىپ ێوەراهەوەئاخ ۆمەڵىک یەنال  ەل ۆرفیمێکم ەکاَر

ه ەرەضەیەکىک یڤبوووىو پاض  یکییەکانگزاماج ۆرفیمەم ۆ ب ەماهەغدائ ەپاڵل ەردەخاث،د ۆ ب یمانسما

 ۆرفیمەم یڤبوووىو پاض ەکخیڤبوونئ ەىپل ەرخەرى د ەحاریؼو فز  ڕووهیىو  ەوبەهدییێڕ پ

اسى  ێژیىەوەکەغمان،جو  ڕێباسى .َاوکاث یکییەکاهًگزاماج  ەو كط ەوڵماهداوەَ ییە،ئامار  یکارییغ ەضنىپ ڕێب

ان(ب یخۆدىم ێژیىەوەیەداجو  ەمل ەروەَا. َیخەیىەڕووب یبکەیىەوەو ئامار غ ەو ژمار  ەب ەڵگەکاهمانب ەمهێى ) ەَر

 ەهدچ ەماىبى ەضەر ل ەکەمانسماه ۆن چ ەک ەیىەڕوو،بخ ەوەئ یطخووماهەو  ەچوهک ەرگیراوە،و  ەمابى ەب

و ەب ەثبیجا ڕێشماوى یاواسى ح ڵەحىخا ێطىورب ەجواهێذد یکیىگزاماج ەهدیب ۆرفیمێکىم ) دروضذ Noun–(ها

ێىاوىو ب ەکزدنکاحى كط ەبکاث، ل  یًگزهگتر  ۆجاییػداک ە. لوەراهەوەێئاخ ەالیەنل ۆرفیماهەم ەمئ ەکاَر

 .ەجەڕووخزاو  ێکۆڵیىەوەکەل ەىو پوخخ ەرچاوەکانض یطتىو ل ەهجامئ
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 مۆرفۆلۆژی

 ۆضەپز  ەردەکەوێذ،د ێڵکارییەکەوەَ ەل ەکو  ەواجەک    

 ۆرمەدروضخکزدن) و (ف ە(وغ ۆضەىپز  ەردووَ ۆ ب ۆرفۆلۆژییەکانم

 ە(وغ یەکەمیان یاکزاوهەجەوە،دروضخکزدن)، ح ەوغ –

) و ەڵگواضتن/َڕغتندا ە(وغ ۆضەىپز  ەردوودروضخکزدن)، َ

 .              ەگزێخەوە)، دەیەکدان(ل

 ە): لderivational proses( ەداڕغتنوغ ۆضەى/ پز یەکەم

 یادکزدوىس  ەب ێ هو  ەىدروضخکزدوى وغ ەل یخییەبز  ۆرفۆلۆژیدام

 ەل یەوا ی جز، َاوکاث حار  ەکاوىو بىاػ ەوغ ۆضەر ب یرەکەکانگ

 ەکانوغ ۆلەڕەگەسیىئاخاوجً/پ ۆلىپ ۆضەیەداپز  ەمئ امىەهجئ

"  ە. واجەگۆڕێذه ەکەئاخاوجنى وغ ۆلىپ ەوەغەل یاخود ەگۆڕێذ،د

 ەو ئ ەک ەوەیە،ئ ەڵگواضتن،َ ەوغ ۆضەکاوىپز  ەرەکیىض ەرکىئ

ێىەراوىب ەب یەجواها ەمبهێنن،ب ێ هو  ێکطێمىسمان بداث، ل ەکاَر  ەَر

ەهگییەکانف ڕەگەسە ۆلەپ ۆ ب ەک هاو، کزدار،  ەک. و ەگەڕێىەوەد ەَر

 ۆضەیەپز  ەمئ ە). واج٣٣: ٠٢٠٢: ەرعوم ەرمین." (هەڵىاوئاو 

 یىسماه ێیداجاى هو  ڕغخنىو دا ڕۆهان ەل یخییەگػتى بز  ەغێوەیەکىب

ەهگیىف ەى(وغ  ەىو دروضخکزدوى وغ ڕغتندا یارە)، دەَر

ەهگیؼف  ەکاهەوە)Affixes – یرەک(گ ڕێگەى ەل ۆضەیەداپز  ەمل ەَر

)، suffix –)، (پاغگز prefix – ێػگز(پ ێوەىغ ەل ەک ەبێذ،د

 .ەبێذ)....دا دinfix –(هاوگز 

 ێوەىغ ەمانَ ەب ۆضەیەعپز  ەم: ئەیەکدانل ۆضەى/ پز دووەم

 ۆرفۆلۆژییم ۆضەىپز  ەب ەر ض ەڵگواضتن،/َڕغتندا ۆضەىپز 

 ەچێخەد ۆضەیەعپز  ەمئ ەرکزدەىد ەدروضخکزدهەو وغ

ەهگەوەو ف ەهگىف وڵەمەهدکزدوىەد ۆ ب ەگزهگ ەرێکىفاکخ ەَر  ەَر

جزى  ڕێگەکاوى/ۆضەپز  ەگەڵل ەراوردب ەو ب یسماوى کورد

ەهگىف ۆ ب ێ هو  ەىوغ کزدوىدروضخ  ەموویانَ ەسمان ل ەَر

 ەفزاواوى ل ەودایەکىم ۆضەیە،پز  ەمئ ەرکزدەىد ەو وغ ەو چاالکتر 

 ۆضەىپز  ەربۆیەَ یرکزدووە،داگ یداسماوى کورد ەکاوىوغ ەهجىگ

 ۆ ب ەیەکوغ ەىبىاػ یادکزدوىس  ۆضەىپز  ەل یخییە" بز  ەیەکدانل

ن و دروضخکزدوى یىاکزدب ۆ ب یاجز س  یانجز  ەیەکىوغ ەىالى بىاػ

 ە)، واج٠٣٠: ٠٢٢٦فارغ ...&: ە." (شحدەیەکدراول ێىهو  ەیەکىوغ

 ڕووى  ەل یاواس ح یان یەک ەکو  ەىدوو بىاػ ەیەکداوىل ۆضەىپز 

ەهگىف ەجیگۆرییک + هاو =  : (هاو ەکو  ەگزێخەوە،د ەکاهییەوەوغ ەَر

 ەمانَ ەکان....&)، وغەڕوو= دارجوو، دارب ێکدراو ل ەیەکىوغ

 ەڵىاو + هاو/ ئاو  ەڵىاو (ئاو  ەجیگۆرییەوە،ک ڕووى  ەل ەیەَ ەیانبىاػ

....&)،  ەماس ى،ضور ڕەغماڵ،=  ێکدراول ەیەکى+هاو = وغەهد+هاوب

......&)،  ێىمژ،خو  ەرجاع،= ض ێکدراو ل ەیکزدار = وغ ڕەگى(هاو + 

 ۆضەىپز  ەل ەروەَا. َەیەَ یاواسیانح ەجیگۆرییک کانەوغ ەىبىاػ

 ڕەچاوى گػتى  بەغێوەیەکى ەکانوغ ەىدروضخ ەداوغ ێکداوىل

 :ەکەند ەڕەحىبى یاضایدوو 

 یاضای.............................. ێکدراول ەیەکى= وغ ە+ بىاػ بىاػە

 ەغبین،گ ەرجاع،ض ەمار،غاد ەهگ،غاَ ڕەغماڵ، داربەڕوو،٠

 .....&... ڕووخۆع،

  ٠ یاضای................  ێکدراول ەی= وغ ە+ بىاػ ەهد+ م.هاوب بىاػە

 ەضدبەضەر،د ڕووبەڕوو، ەرسوجا،ل ى،ضوروضپ ڵەباخ،گو  گوڵەگەهم،

 پػخاوپػذ....& ەدەر،چاول

سماوى  ە) لێکدانو ل ڕغتن(دا ەدروضخکزدنوغ ۆضەىپز  َەربۆیە

ەهگیىف ۆرفۆلۆژییگزهگى م ۆضەىدوو پز  یداکورد سماوى  ەَر

 ەوەخوار  ێڵکارییەىَ ەمئ ڕێگەى ەگػتى ل ەغێوەیەکىو ب یینکورد

 :ەیخەیىەڕوود

 
 ەم): ئەوەدروضخکزدن (غکاه ەوغ– ۆڕمەف ۆضەى/ پز سێیەم

 ۆضەیەکىجز، پز  ۆضەکەىدوو پز  ەل یاواس ح ۆضەیەیانپز 

(هاو،  ەجیگۆرییەکاوىک ەوەىغکاه ەل یخییەبز  یيخاکطییەو،ض

 ەواج ڕێشماهییەکاهەوە، ەهدەب ۆرفیمەم ەىڕێگ ەکزدار)، ل ەڵىاو،ئاو 

 ەوغاه – ەمۆرف ەو ئ ەرکزدەکەش ىد یيخاکطییەو ض ۆضەیەکىپز 

 ەهاول یيخاکطیینض یاواسى ح اڵحىخا ەربڕى د ەک ەگزێخەوە،د

"  ەواج ێنراون،هو  یکییەکاهەوەگزاماج ۆرفیمەم ڕێگەى ەل ڕضخەداو 

 ەب ۆرفۆلۆژییەوەم ڕووى  ەل ەوغ ۆرىح ەهدێکَ ەىوغ – ەدەك

 ۆکزدوىگ یاضابەهداهە ەک ەرحەضخەدەکزێً،ب ۆراوحۆرەوەح ۆرمىف

 ەمەدى." (مدێدەردەبڕدرێذپ حیاواسیان یماهدیکىض – یيخاکطیىض

و  یاریکزدن(د ۆضەکاوىپز  ەهمووه ۆ ). ب٠٤٠: ٠٢٠٢:ەخوى م

 ۆضەىپز  ڕێگەى ە(هاو) ل ەجیگۆریی)ى کۆکزدهەوەو ک یاریىەکزدند

 ەب یبەثجا یکییەکاوىاجگزام ەهدەب ۆرفیمەم ە)و بەوە(غکاه

 :ەک. و ێبەحێدەکزێًهاو ح ەجیگۆرییک
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 ەکە،-/ ەهدىب ۆرفیمىم ڕێگەى ەئاغکزاکزدن/هاضزاوکزدوى هاو ل -أ

 ەوە/ەکە-/ ەلۆمۆرفەکاوی/ و ئە-

 ێکە،د ییەکە،کاه ۆضخاکە،مام ەکە،ژه ڕە،کو  ڕەکە،کو  یاوەکە،پ

&....... 

-/ ەهدىب ىۆرفیمم ڕێگەى ەهاو ل ەهاضزاوى /هەکزدنئاغکزاه -ب

 . ەلۆمۆرفەکاهییەوە/ و ئێک

 ...........& ێ،/ ژوێکژه ییێک،کاه ۆضخایەک،مام یاوێک،پ

 ۆضەىپز  ەک ەیىەڕوو،بخ ەوەعئ ێویطخەپ َاوکاث

ەهگیى(ف ۆضەىپز  ەب ەبەراوردب یکیى،/گزاماجەوەغکاه  – ەَر

و  ێڕەوبەهدیی: (پیبەجمەهدێخىییەکاوىجا ڕێگەى ە)، لەدروضخکزدنوغ

ەمدارییەوەەو ب ڕووهیى  ەڕووى ل ەواج ەضدىیػاهدەکزێذ،)، دَر

ەمدارییەوەب  ێذ،ػاهىاکز ەضدىید ەوەغکاه ۆضەکاوىضىورى پز  ەَر

 ەیەکىژمار  ەڕێگەى)، لۆمطکی(چ ەکەىکار  ەماىبى ەضەر ل ەچوهک

 ێ هو  یيخاکطیىض ەربڕاوى د ێطىورب ەجواهزێذد ەیاضاوە،ل یاریکزاو د

ەمبهێنرێذب ەمهێىاوىب ۆ ، َاوکاث ب ەَر  ەربڕاوەد مەئ ەَر

 ڕێشماهییەکان ڕێطا ەیاضاول ێڕەویىپ ێگومانب ێیاهەعهو  یيخاکطییەض

ەمدەَێنرێً،ب ەرکزدەکاند ەهداهێڕەوبەو پ ەکزێذد  ەمەئ ەَر

ەمیب ەک ەلەوەىحگ  یبەجمەهدییجا ەڕووى ل ەوەغکاه ۆضەکاوىپز  ەَر

 ۆن چ ەهمووه ۆ ب ڕووهً،کزاو و  ێػبینىپ ەرکزدەکاهیاند ڕووهییػەوە،

)، ٠=  ٠+  ٠: (ەکو  یاضایەکى ێڕەوکزدوىپ یدا،یرکار ب ەل

 ۆ ب ێوەعمان غەَەب ێڕەوبەهداهەیە،کزاو و پ ێػبینىپ ەرکزدەکەىد

+  ە: (بىاػەکو  ێػەیەکىَاوک ەرکزدەىد یدا،سماوى کورد ەل ەهمووه

 ەرکزدەىئاغکزاکزاو)، د یاریکزاوى د ێکى/ = هاو یاریکزدنم.د -/

 یالن(غ ەمڕوەوەل ەر . َڕووهەکزاو و  ێػبینىپ ەواهیداسماه ەل ەمیؼئ

و  ڕووىو  یبەجێتىجا ەب ەوەغکاهده ەى: " کزدیەوا ێى) پەرعوم

ەمىب ەو ب ەهدیبێڕەو پ : ٠٢٠٠." (یاکزاوهەجەوەح ەیوەهدىو َاوپ ەَر

٥٧.( 

 ناو ەتیگۆرییک ڕێسمانییەکانى ۆرفیمەم

و  ەڕەحىبى ەجیگۆرییکزداردا، دوو ک ۆلىپ ڵپا ەهاو ل ەجیگۆرییک

ەهگىف ەل یانفزاواه ەودایەکىسماهً و ضىوورو م وىەکاگزهگى وغ  ەَر

ەهگییەکانف ەوغ ۆرى س  ۆربەىس  ەواج یرکزدووە،سماهدا داگ  یان ەَر

و  ڕووداون  یاخودگػتى،  ەغێوەیەکىغذ ب ۆ ب ەنهاون و ئاماژ 

 ێکهێىەرى پ ەجیگۆرییەکەک ەردووَ َاوکاث. ۆضێظپز  ۆ ب ەنئاماژ 

 ەچەپۆلىدوو و  ەردى لسماوى کو  ڕضخەى ەمڕووەوەل ڕضخەن،بىجیى 

 ێشى هاوى و فز  ێشى فز  ەردووَ ەواهیؼئ ەک ێکهاجووە،پ ەڕەحىبى

ىپ ەردووَ ێگومانب ێشەعدوو فز  ەمهاوکى ئ ەک یً،کزدار  (هاوو  ۆل

 کزدار)ن.

ەهگیەکانف ەوغ ەرەکىض ۆلێکىپ ە"هاو ک واجە  ێکدێىێذ،پ ەَر

 ى ڕەفخار  ەجایبەثب ڕەفخارکزدهدا، ەل ەیەَ ۆى خ یبەحىجا ێواسێکىغ

هاوى  ێکهاجەىو پ ۆڕمف ەگۆڕینىب ەک یيخاکس ىو ض ۆرفۆلۆژیم

 ەر عوم ەبوبەکز ." (ئەردەکەوێذ...دڕێشماوى ەیەکىکزد ەهدگػتى، چ

 ەى،گزهگاه ەجیگۆرییەک ەو ل یەکێکەهاو  ۆلىپ ە). واج٠٨: ٠٢٢٣كادر:

 یرکزدووەو داگ ۆڤدامز  یرى و ب ەمێػکل ەرفزاواوىب ەودایەکىم ەک

 ێػهاجەو پ ۆڕانگ ەگەڵل ەڵکزدنَ ۆ بگػتى  ەغێوەیەکىب ۆڤمز 

و  ەثو حووهکزدوى غذ و باب یاردەکانو هاوهاوى د ێیەکانهو 

 ەکگزهگى و  ەجیگۆرییەکىک ەب ێویطتىپ ێیەکاهداهو  ە)یع/واكیەر(بو 

 ەل یهانجزى ح ەکاوىسماه ەکو  یؼَاوکاث سماوى کورد ەیە،هاو َ

 یکىجگزاما یػاهەیەکىه ەهدچ یيخاکطییەوەو ض ۆرفۆلۆژییم ڕووى 

 ۆڤىو مز  ێوەراوىئاخ ەردەضذب ەخاجەهاو د ۆلىپ ەىهاضىام ەکو 

ىپ ڕێشماهییاهەوە ەهدەب ۆرفیمەم ەو ئ ەڕێگەىل ەجواهێذکوردسمان د  ۆل

: ەکو  ەهمووه ۆ . بیابکاجەوەح ئاخاوجًجزى  ۆلەکاوىپ ەهاو ل

 ەمکىئاغکزاکزدن، چ ەمکى(چ :ۆرفیمەڕێشماهییەکاوىم

ێىاوىب ەن،و  ەهمووه ۆ ). ب...ڕەگەس، ە،ژمار  ەکزدن،ئاغکزاه  ەو ئ ەکاَر

 )دا.ڵ گو  ڕ،(کو  ەکاوىهاو  ەگەڵل ۆرفیماهەم

 ...ڵەکەگو  ڕەکە،ئاغکزاکزدن: کو  ەمکىچ -أ

 ....ڵێکگو  ڕێک،: کو ەکزدنئاغکزاه ەمکىچ -ب

 ڵەکان/گو اڵنگو  ڕان،): کو ۆکزدهەوە(ک ەژمار  ەمکىچ -پ

 ....ڕیىە،کو  ڕە،باهگکزدن: کو  ەمکىچ -ث

 اغکزاکزدوى هاو:  ئ ەمکىچ گیرەکەکاوى

 یاواس ح ەبەضتىم ەواجاو ب ەو فزاواه ەمکێکىچ یاریکزدن،د ەمکىچ 

اجووە،ب )، Limitation –: (ضىووردارکزدن ەکو  ەواهەل ەکاَر

)، Pointing – ەبۆکزدن)، (ئاماژ Denoting – یػاهەبۆداهان(ه

)، Determining – یاریکزدن)، (دModifying – ەرخطتن(د

 ێژیىەوەیەجو  ۆئەمب ەوەىئ ەاڵم)....&، بDefinition –(ئاغکزاکزدن 

و  یاریکزدند ەل یخییەبز  ێذ،ب ەلەضەرکزدنو كط ەضخانو  ێگەىح

 ڕێشماهییەوە ەهدیب ۆرفیمىم ەڕێگەىل ەگػخییەکانئاغکزاکزدوى هاو 

/و ە-ەکە،-/ ۆرفیمىم ەردووَ ەمڕووەغەوەل یدا،سماوى کورد ەل

هاو  یاریکزدوىد ىڕۆڵهاضاهدهً و  ۆرفیمى/ مەکە-/ ەلۆمۆرفەکاوىئ

." یاویًهاض یػاهەى) هە)و (ەکە( یداکورد ەسماوى" ل ەواج ەبینن،د

 ۆرفیمەم ەل ە). َاوکاث حگ٠٨٨: ٠٩٧٩خاجى مارف: ەوڕەخماوى(ئ

 ۆڕمێکىف ەهدچ ەڕێگەىسماوى کوردى ل ڕێشماهییەکان،

ەهگییەوەف  ەک یاهىاضێيێذ،و ب یاریبکاثد ەکانهاو  ەجواهێذد ەَر

 :ەواهیؼئ

 ).ە.....ەم................. (ئێىدکارەخو  ەم.......... ئیػاهەه حێىاوى 

 ) ە....ەو............... (ئ   ێىدکارەخو  ەو ئ                         

 ەضزیًه یکى.................................. دا ەرخزاو دواى د دەرخەرى 

 ........ باوکى مً،ەرخەرداد ەئەرکىل ۆییەکانو خ ەضیىک حێىاوە

 ییە،سماه ەیەکىهاضزاوکزدوى هاو" کزد ەىکزد ەواجەک، ۆمباوکى خ

 ەهاو گػتى ل ێکىهاو  ەرخطخنىد یانئاغکزاکزدوى،  ەل یخییەبز 

 ێػتر پ ەهاو، ک ەنخاو  یاکەرەوەىح یبەجێتىجا ەپێى. بۆلەکەیداپ
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 ە)، واج٠٨: ٠٢٢٣كادر: ەر عوم ەبوبەکز ." (ئەیشاهًد ێگز گو  ەکەروكط

) ێگزگو  ەکەروكط ێوانه یىگەى(ژ  روبەر ەو و گزهگى د ڕۆڵ ێرەدال

 ەمئ ەڕێىل ەک ێکهاو  ەر َ ەچوهک ەبەرچاوبگیرێذ،ل ێویطخەپ

 ێگز گو  ەکەروكط ێػتر پ ێویطخەپ یاریدەکزێًد ۆرفیماهەوەم

َاث.>  ڕەکە< کو  ەڕضخەىل ەهمووه ۆ ب ەبێذَ ەبارەیەوەل یارییانساه

 ر ێػتپ ێگز گو  ەگەر ئ ەردەبڕێذد ڕضخەیە ەمئ ەک ەکەر،كط ێرەدال

 ە،)ڕ(کو  ەکامل ەکەر كط ەبەضتىم ەساهێذو ه ەهاضێذ> هڕەکە<کو 

 ۆیە> بڕ؟<کام کو  ێبپرس  ەوەیەل یارەو پزض ێگەىح ێگز گو  ۆ ب ەوائ

 ێػیىەىپ یارى ساه ەوروبەرود ڕۆڵى ێذهاضزاوکزدهدا هاب ەکزدەىل

 یاوى هاض یػاهەى" ه ەچوهک ێذ،ب ێبایەخب ەال ل ێگزمانگو  ەکەروكط

 ێکغد ەبەضتىماهاو م ەجواوێد ە،وغ ەرض ەچێخەد ێک) کاجەکە(

خاجى  ەوڕەخماوى." (ئێهاوى َاجب ێػداپ ەل ەئاغکزا بکا ک

 ەَۆى " هاوى گػتى ب ەوجزێذد ە). َاوکاث ک٠٨٨: ٠٩٧٩مارف:

" ( ەکزێخە"ٌ" د یان" ەکە" ۆرفیمىم  ەریفغ یوضفهاوى هاضزاو.

 ێکىهاو  ەکزێخەد ەک ەى،هاو  ەو ئ ێویطخە). پ٠٨: ٠٢٠٣:ەعیدض

 ێرراو،: }+گػتى، +ژمیابێذج ییاهەىاواجایمض ەمهاضزاو ئ

 ۆى خ ەهاضزاو، چوهک ێخەهاکز  یبەحىهاوى جا ە. واجێذ{ بۆهکزێذ+ک

 ێماوى،ضل ەضزیً،: (ئاساد، هەکو  ە،هاضزاو  ێکىهاو  ەڕەجدابى ەل

 ەل ەوەیەل ەرچەهدەکوردضخان،...&)، َ ەمچەماڵ،چ

 انەمئاخاوجىدا همووه ەضىوورى ل ەرجەضکداو ب ێوەیەکىچوارچ

: ەکو  ەرگزجبێذ،/ى و ەکە-/ ۆرفیمىم یبەحىهاوى جا ەک ەبێذ،َ

 ەکاجێکدال ەربڕیىەد ۆرەح ەمئ ەکەر >. كطەهاضمد ەکەیان<ئاساد

 ە،هاوى (ئاساد) یەکێکیان ێکدا،هاو  ەهدچ ێوانه ەل ەک ەردەبڕێذد

اجووەب یاکزدهەوەح ەبەضتىم ۆ ب ێرەدال ەک هاوى  ەروەَا. َەکاَر

 ەک ێشاهەدا،فز  ەو ل ەرچەهدەزاو، َهاض ێخەهاکز  ەژمێرراویؼه

 ۆرفیمىم ڕووکەغدائاضتى  ەل ڕادەیەو  ەىوغ ەرخەرەکەیاند

ەهاضاهدن چوو  ەڕەجدابى ەل ەاڵمب ەژمێرراوەکە،ه ەهاو  ەر ض ەج

 :ەوەیەخوار  ەمجۆرەىب

    ەکە............. ئاو ەکەئاو  ەبە.     دەکە.......... بزهجەکەبزهج کیطە

 ەىپل ەل ەکە.         ؟ ئاو ەیبەضخێذد ەدیداضفزى ض ەىپل ەل ئاو 

 .ەیبەضخێذد ەدیداضفزى ض

/ ەکە-/ ۆرفیمى)ن مۆهکزێذک-( ەک ەى،هاواه ەو ئ َەروەَا

 :ەکو  ەرهاگزن،و 

 *یاوەتییەکە*, پەژارییەکە* هۆشەویستییەکە* خئازادییەکە

 ەچوارچێوەىل ەرجەضکداو ب ۆهدێکطتىک ەهدێَ ەل َەرچەهدە

 ەمل ەاڵمب ەربگزن،ضاهدن و ها ۆرفیمىم ەگوهجێئاخاوجىدا د

: ەکو  ەضدىیػاهکزدهە،و د یاکزدهەوەح ەبەضتىم ۆ ب یاجز س  ڵەجەداخا

 .>ەفاڵجووهییەئ ۆغەویطخییەکىخ ۆغەویطخییەکەث،< خ

 ەک ییاهەى،سماه ەو وغ ەجیگۆرىک ەو ب ەبارەثض ەر َ َاوکاث

 ێیاهوایە،پ ەواهانسماه ەل ەهدێکَ ەردەگزن،و  یاریکزدند ۆرفیمىم

 ەڵکو هاو ب ەجیگۆرىک ەب ییە،ه یبەثجا ەنهاهاضاهدن ج ۆرفیمىم ەک

 ییەوەچاالک ەڕووى ل ەاڵمب ەردەکەوێذ،د ەڵىاویػدائاو  ەگەڵل

 ەئاضتىل ەرچەهدەَ ەڕاضدیدال ە،هاودا چاالکتر  ەجیگۆرىک ەگەڵل

 ەرکەوجنىد ەڵىاویػدائاو  ەگەڵل ەک ەردەکەوێذ،واد ڕووکەغدا

 ڵدااضتى كووئ ەل ڕووکەغییەو  ەرکەوجيێکىد ەاڵمب ەیە،َ

 : ۆهەکزاوە،وەکگ ەفۆهەجیکىب ە(هاوى)، ک ەرخزاوێکىد ۆ ب ەگەڕێخەوەد

 .ەکە< حواه ەکەحواه ەکچ ۆسەکە،< ك ۆسەکەك کوڕە

 ڕ،: (کو ەکاوىهاو  ۆ ب ەگەڕێخەوەد ەکەهاضزاوکزده یػاهەىه ێرەدال واجە

 ەوائ ێشەکە،فز  ەدەرخەرى ب ەبوو ەڵىاوێکئاو  ەبەرئەوەىل ەاڵمکچ)، ب

 ۆ ب ەجەوەگواسراو  ەرخزاوەکەوەد ەضەر ل ەهدەکەب یمەۆرفم ێنىغو 

 ۆرفیمىم ەرچەهدە" َ ییػەوەچاالک ەڕووى ل ەرخەرەکە،د ەر ض

 یداهاوى گػد ەگەڵل ەاڵمب ەڵىاو،ئاو  ەر ض ەچێخە) دەکەهاضزاوى (

 ).٠٨: ٠٢٠٣:ەعیدض ەریفغ یوضف." (ەچاالکتر 

 یػدا/چاووگڕووداوهاوى  ەگەڵ/، لەکە-/ ۆرفیمىَاوکاث م 

 ەڕووى >. پاع خطدىێىدەوەخو  یىەکەجم: <هوضەک. و کەوێذەردەد

/، ەکە-/ ڕێشماوى ەمۆرفیمىب ەبارەثض ێبیىییەکج ەهدچ

 ۆرفیمەکاوىم یىو ضطخ یىچاالک ەوڵدەدەیًگػتى، َ ەغێوەیەکىب

 ەمئ ەلۆرمۆرفەکاوىو ئاغکزاکزدن) و ئ یاریکزدن(د ەمکىبوارى چ

 ەڕووى ل انڕێشماهییەک ۆرفیمەم ەرچەهدەَ ەیىەڕوو،بخ ەبوار 

ەمدارییەوەو ب یىچاالک ەمدارن ب ەَر كطعى) -ڕ(داب ێکىو ضىوور  ەَر

ەمب ڕێژەى یاریکزدوىد ۆ ب ییە،ه  ەگەڵل ەاڵمب ییان،و چاالک ەَر

 ەو ئ یبەثجا ەب یاریکزدنبوارى د ۆرفیمەکاوىم ەوەغدائ

 ۆرفیمىم ەل ڕێشماوىو  ۆهۆلۆژییف خەرى فاک ەب ەک ەلۆمۆرفاهەىئ

ەمیانو ب یىچاالک ڕێژەى ەوجووهەجەوەک ەوە/ەکە-/ یاریکزدوىد  ەَر

 یػکىوردى ج ەب ەماهەوێذد ەربۆیەَ یاواسن،ح ییەو ه یەک ەکو 

 ەمکىچ ڕێشماهییەکاوى ۆرفیمەم ۆغەیەىگ ەمل ێکۆڵیىەوەکەمانل

 :ەوەخوار  ەمػێوەیەى. بەیًو ئاغکزاکزدن) بد یاریکزدن(د

و  یاریکزدند ەرەکىض ۆڕمى/: فەکە-/ ۆرفیمى/ میەکەم

 یىچاالک ەڕووى و ل یداسماوى کورد ەل ەگػخییەکاهەکزدوى هاو ئاغکزا

ەمدارییەوەو ب  ۆیداو خ ۆلەکەیضىوورى پ ەل ەچاالک ۆرفیمێکىم ەَر

هاضزاوکزدوى  ڕۆڵىو  ێذهاوى دا د ەفزێشى گػتى " ل ەغێوەیەکىب

). ٠٩: ٠٢٢٣كادر: ەر کز عومەبوبە." (ئەبیيێذد ەگػخییەکانهاو 

و  ەرخزاو ضزوغتى د ەپێىب ەرکەوجىیػەوەد ەڕووى َاوکاث ل

 ڕووەوە ەمل ییەو ه ێگیرى ح ێيێکىغو  ییەکەهاو  ێشەفز  ەرخەرى د

 :ەکو  ەهمووه ۆ . بەکاث) دclitic – ەک(هووض ەڵەىمام

  کوڕەکە

 مً کوڕەکەى

 .ێذ* هاوجز یزەکس  ڕەکەىکو  ەاڵم، ب یزەکەکەس  کوڕە

 ەب ەک ەڵدەبژێزێذ،َ ەهاواه ەو ئ ەىبىاػ ۆرفیمەم ەمئ َەروەَا

 ەب ۆجاییک ێکهاو  ەگەر " ئ ەواج ە،َاجوو ۆجایيانک طۆهاهذۆوک ەهگىد
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." ەلکێنرێذد ێوەپ ڕەواوى ە)ى بەکە( ەوەئ ێذ،ب ۆوطۆهاهذک ەهگىد

 ەب ەبارەثض ەر َ ەروەَا). ٠٨٩َ: ٠٩٧٩خاجى مارف: ەوڕەخماوى(ئ

 ەمئ ەک یە،وا ێى) پڕەضوڵ  ێنخوض ەبدوڵاڵ /، (عەکە-/ ۆڕمىف

(ک) +  ڕ هاوب ەهگێکى) + دە( یکى} هاو + م.هش  ەو ل ەیەهاضاد ۆڕمەف

 ۆچوووىب ێرەدال ەوەى)  ئ٨٣: ٠٩٩٥( ێکهاجووە،){ پە( یکىم.هش 

 ەغێکو ب ێذب ڕ /ک/ هاوب ەهگىد ەگەر ئ ەواک ەوەیە،ئ ێمەیە،ئ

 ۆڕماهەى،ف ەو ل ۆن چ ەى/، ئەکە-/ ەڕەجییەکەبى ۆرفیمەم ەل ەبێذه

-/ مىۆرفیم ەل یانوا ڕێشماوىو  ۆهۆلۆژییف ەرى فاکخ ەردووَ ەب ەک

 ێوەىغ ەک/، ل-/ ەلۆمۆرفىئ ەنهاج ەک ە،کزدوو یاریکزدن/ى دەکە

هاضاهدن و  ەمکىچ ەڵگزى َ ەجواوێد ێىێخەوەبم ەهگێکداد ەنهاج

 یاخود.>، ەبوونئاماد ەمووَ ۆضخاکان<مام ەکو  ێذ؟ب یاریکزدند

 یەکێتى> و < ۆضخایانمام یەکێتى<  ێشى فز  ەردووَ ەل ەهمووه ۆ ب

 یەکەمدا ێشى فز  ەل ەیًبد ەرهجوردى ض ەب ەگەر *>، ئۆضخاکانمام

 ەکزدن،}+ئاغکزاه یماواجاییەکاوىض ەڵگزى ان/، َ-/ ۆرفیمىم

}+ئاغکزاکزدن،  یماکاوىض ەڵگزى َ ەمیاندوو ەاڵمب یە،{ۆ+ک

ەب ەواج یە،{ۆ+ک  ۆ ب ەکەاو ڕێکخز  ەچوهک ێدەدرێ،پ ڕێى یەکەم ۆی

 ەجوا ەهاضێنراون،وه ەکزاون ئاغکزاه ەک ەبێذ،د ەضاهەک ەو ئ ەمووَ

 ەیە،َ ۆضخایانمام یػەىپ ە)، کێم ێر،(ه ەضاهەىک ەو ئ ەمووَ

 ەو ئ ەنهاج ەوائ ێىین،به ەکار کان/، ب-/ ۆڕمىف ەگەر ئ ەمدادوو ەل ەاڵمب

 ۆ ب ەمەعئ ەک یاریکزاون،ئاغکزاکزاو و د ەک ەگزێخەوە،د ەضاهەک

 ەک ێگز،گو  ەکەروكط ۆ ب ییەه ڕێپێدراو  ەواج ێذ،هاب ەزاو ڕێکخ ەوئ

. ێذالى هاضزاو و ئاغکزاکزاو ب ڕێکخزاوێک، ىەهداماوئ ەمووَ

 ەهگىد ێرەدال ۆیە. بییەه ێگزیػداگو  ەکەروجواهاى كط ەل ەهاهەثج

 ۆرفیمىم ەگەڵ/، لەکە-/ یاریکزدوىد ۆرفیمىم ەلۆمۆرفىئ ەک]ک[ و 

 .ەبەخػً{ى دیاریکزاود ۆو}+ک ەمکەکاوىچ ۆداان/ى ک-/

 ۆڕمەکەف ەهگەکەىد ەرس ێَ ییە،ه ڕ هاوب ەهگى/ک/، د کەواجە

 ەکَاوکاث و  یاریکزدهە،د ۆرفیمى/ مەکە-/ ەیەکەوەب

 ڤاوڵ  ەب ەک ەى،بىاػاه ەو ئ ەگەڵل ەگوهجێد ڕووهماهکزدەوە

 ەب ەک یؼ،ان/-/ ڕێشماوى ۆرفیمىَاجنى م ەکاحىو ل ێذد ۆجاییانک

 ۆجاییجاو کەرەض ەکەىکورج ێىەبشو ەردو َ ەضخپێدەکاث،د ڤاوڵ 

 ەوئ یاریکزدند ەلۆمۆرفىئ ەک]ک[ و  ەهگىد ەنهاج ڕواو ب ۆرفیمەکەم

 ێکان،الد ۆکان،خاه ەهجەرەکان،پ ۆضخاکان،: (مامەک. و یىێذبب ڕۆڵە

/هاضزاوکزاو، یاریکزاو/ى دەکە-کارکزدوى / یاضاى...&).   َاوکاث 

 :ەوەیەخوار  ەمػێوەیەىب

 هاضزاوکزاو ێکى/ = هاو ەکە-+ / هاو

 ەکە،ڵگو  ەردەکە،ب یکەکە،دا ەکە،باوک ەکە،ژه یاوەکە،پ کوڕەکە،

 ەرغەکە،ف ێزەکە،م ێىووضەکە،پ ێبەکە،کخ یوارەکە،د ەکە،ژوور 

 ڕووى  ەل ەروەَا....&، َ ەگەکەض ەڕەکە،م ەکە،مار  ەکە،باخ

 :یماواجاییەکاوىض ەڵگزى َ ۆرفیمەم ەمئ یماهدیکییەوەض

 یەحى،+ئاغکزاکزدن، +جاکا یاریکزدن،+د ڕێشماوى،}+

 :ەک. و ە{ۆداهان+ضىوورب

 +جاک).یاریکزاو،(+د )ڕەکە(+گػتى) = (کو  کوڕ

 ە/، لەکە-/ ەهدىب ۆرفیمىم یکییەوەگزاماج ەرکىئ ەڕووى ل َەروەَا

. ۆدەکەنگ ڕێشماوى ەرى ض ەکو و  یارخەرن د یداهاو  ێشی فز  ەىدروضخ

 :ەک).  و ٣٨: ٠٢٠٢:ەعزوفم ەفامطخ ەبدولجەبار (ع

 
 ۆ /، بەکە-/ ەرەکىض ۆرمىف ەل ەسماوى کوردى حگ َاوکاث

 ەک ەیە،َ ەلۆمۆرفێکیص ىئ ەهدهاو چ ىیاریکزدوهاضزاوکزدن و د

 ێوەیانغ ەکە،بىاػ ەهگىدواد ۆرفیمەکەو م ێىگەىغو  ەپێىب

 :ەکو  ەگۆڕێذ،د

-/ ەرەکىض ۆرفیمىم ەدواىل ۆرفیمەم ێوەغ ەم/: ئەک-/ ئەلۆمۆرفی

 ەدابىاػاه ەو ئ ەگەڵل ەرکەوجووجزیيیاهەو د ییەوەچاالک ەڕووى / لەکە

 ە،َاجوو ۆجاییان[ کێ ۆ،ا،  ە،: ]ڤاوڵەکاوى ەهگەد ەب ەک ێذ،د

/، یەکە-/ ەلۆمۆرفیئ یەئاخاوجً حارى وا ێوەىغ ەپێىب ەرچەهدەَ

 ۆڕمەکەىگػتى ف ەغێوەیەکىب ەاڵمذ، بەکاردێ/ بەک-بزى / ەل

 ەردەوامب ەک ەلەوەىحگ ەمەئ ە،/ چاالکتر ەک-/ ەواج یەکەمیان

 ەهجەرەکە( پ ەکو  ەربکەوێذ،/ دەک-/ ەغوێنىل ێذهاجواه

ێىاوىب یاضاى واجەە)، کەهجەرەیەکە*پ /، ەک-/ ەلۆمۆرفىئ ەکاَر

 :ەوەیەخوار  ەمجۆرەیەىب

 هاضزاوکزاو ێکى/ = هاو ەک-+ / بىاػە

 ێکە،د ۆکە،د ەضخاکە،و  ۆضخاکە،مام ەرخۆهەکە،د پەهجەرەکە،

 ..&ەڕەکە،ب ە،چاک ێکە،الد

 ەک ەیە،/غمان َیەکە-/ ێوەمۆرفیمىوجمان غ ەکو  َەروەَا

 ییە،ه ەوجۆیانئ یاواسییەکىح /داەک-/ ەلۆمۆرفىئ ەگەڵل ەگػتىب

 ۆجاییان[ کە] ەهگىد ەب ەىبىاػاه ەو ئ ەگەڵل ەک ەبێذ،ه ەوەئ ەنهاج

 ەغداهاواه ەو ئ ەىبىاػ ەگەڵکاجدا ل ەمانَ ەل ەاڵمب یاث،ها ەَاجوو

هاو و  ەهێوان" ل ە. واجەَاجوو ییانجاۆ [ کی] ەهگىد ەب ەک ێذ،د

 ەوڕەخماوى(ئ." ەیدادەبێذپ ێًبشو یمچە)ى هY – ی( یػاهەکەداه

 :ەک). و ٠٨٩: ٠٩٧٩خاجى مارف:

 هاضزاوکزاو ێکى/ = هاو ەکە-+ / یمچەبشوێً[ى هY – ی+ ] بىاػە

 ییەکە،کاه ێیەکە،د ڕێیەکە، ۆیەکە،د ەالیەکە،م مامۆضخایەکە،

 ەدەهگىب ەک ەى،وغاه ەو ب ەبارەثض ەاڵم...&، بۆرییەکە،ب یەکە،چا

 ی حار  ەک ەیً،بک ەوەعئ ێبینىج ێویطخەپ ەَاجوو ۆجاییان[ کی]

[ ێ] ێیەمض ەهگىو د یەکدەگزن [ ە ی،] ەهگىد ەردووَ یە،وا

 :ەکو  ەبێذدروضخد
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 ێکە~ کاه کاهییەکە

 ێکە~ غوج غوجییەکە

 ۆرێکە~ ب بۆرییەکە

 ەو ئ ەگەڵل ەلۆمۆرفەئ ەمجۆرە/: ئۆکە ەکە،و -/ ئەلۆمۆرفى

 ەمل ەواج ە،]وو[ ێنىبشو ەهگىد ەکەهاو  ۆجاییک ەک ێذ،د ەدابىاػاه

 ەکەو بىاػ ێوانه ێخەد ڤاوڵ  یمچە]و[ى ه ەهگىد اڵەجەدخا

[ ە]وو +  ەهگىد ەردووَ یەحارى وا یاخود ۆرفیمەکەوە،م

 ک:ەو  ەبێذ،[ دروضخدۆ] ێیەمض ەهگىو د یەکدەگزن 

 هاضزاوکزاو  ێکى/ = هاو ەکە-+ و + / ەبىاػ

 هاضزاوکزاو ێکى/ = هاو ە) + /کۆ=  ە+ (وو+ بىاػە

 ۆکە،~ غاج ەکەغاجوو ۆکە،اس ~ م ەکەماسوو  ۆکە،~ خاه خاهووەکە

&... 

-/ ۆرفیمىم ەڕوو،خطخماه ەک ەلۆمۆرفاهەىئ ەو ل ەحگ َاوکاث

 ەگػتى حگ ەغێوەیەکىب ەک ەیە،جزى َ ەلۆمۆرفێکىئ ەهد/ چەکە

 ەئاراىَاجى ۆ ب یارمەجیدەرە ڕێشماهیؼ ۆکارى َ ۆهۆلۆژییف ەَۆکارى ل

 ۆضەىپز  ەردووَ ێککاج یبەث،جا ەب ۆرفیماهە،م ێوەغ ۆرەح ەمئ

 ێبەحێدەکزێذ،کاجدا ح لەیەکهاو  ۆکزدهەوەىهاو، ک یاریکزدوىد

 : ەکو 

 یاریکزاود ۆى ک ێکى= هاو  ۆکزدهەوە+ ک یاریکزدن+ د بىاػە

...  ەکان،مەڕەکانژه یاوەکان،پ ڕەکان،ان/ = کو -/ + /ەکە-+ /کوڕ

 /.ەک/ ەلۆمۆرفىئ

... ۆضخایەکان/ مامۆضخاکانان/ = مام-/ + /ەکە-+ / مامۆضخا

 /.یەک/ک/ ەلۆمۆرفىئ

 /.ێک/ ەلۆمۆرفى......... ئێکانان/ = کاه-/ + /ێکە-+ / کاوى

 /.ۆک/ ەلۆمۆرفى......... ئۆکانان/ = خاه-/ + /ۆکە+ / خاهوو

و  یاریکزدند ۆرفیمىم ەلۆمۆرفەکاوىئ یًگزهگتر  کەواجە

 ە،ک-: }/ەل یخینبز  یداسماوى کورد ە/، لەکە-ئاغکزاکزدوى هاو /

 ەرس ێَ یارە/{، دێک ۆک، یەک،ک،  ەک، ێکە، ۆکە، یەکە،

 ەل ەبووَ ەرەکییانض ڕۆڵى) ێواسغ ڕێشماوى، ۆهۆلۆژیی،( ف ەرى فاکخ

 ەڕووى َاوکاث ل یاواساهەدا،ح ۆرفیمەم ێوەغ ەمدروضخکزدوى ئ

جز  ەواهەى/، ئەک- ەکە،-/ ۆڕمىف ەردوودواى َ یػەوەچاالکي

ەمیانب  ییە،ه ەهێواهیاهدال ەوجۆ ئ یاواسییەکىو ح یکەهش  ەیەکەوەل ەَر

و  ەهگئاضخ یًگزهگتر  ڕواهیىەب ەگەر گػتى ئ ەغێوەیەکىب ەاڵمب

 ەڕێگەىهاضزاوکزدوى هاو ل ۆضەىپز  ەردەمب ییەکاوىضىووردار 

 :ەگەڕێخەوەد اڵهەخا ەمئ ۆ ب ێماهوایە،پ ڕێشماهییەوە ۆرفیمىم

 ێنن،بىاض ێکهاو  ۆرەح ەمووهاجواهً َ یاریکزدند ۆرفیمەکاوىم-٠

 ەو هاو  ەبطتراکخییەکانئ ەهاو  یەکان،یبەجیجا ەهاو  ەکو  ەهمووه ۆ ب

 .ەژمێرراوەکانه

ەه ێىاوى ح ەکو  ەرخەرەکاوىبوووى د-٠ و  ەضییەکانک ێىاوەو ح یػاه

ەهگیى،ف ەرخەرى د ەکو  ەماهیؼئ ەک ۆییەکان،خ ێىاوەح هاو  ەَر

سارى کزماهجى ژوورو  ەهمووه ۆ . بەهاضێننهاو د ڕێشماوى ۆرفیمىم ەبێب

 ڤى: (ەک. و ەباثد یػاهەکانه ێىاوەح ۆ ب ەهاهاضزاوکزدوى هاو پ ۆ ب

 ).ەکچ ەم.....ئ ێکچ ڤێ، ڕەکو  ەم.... ئ ڕىکو 

 ەیەو َ ەرچاوى ب ەرکەوجيێکىد یداسماوى کورد ەل ۆڕمەف ەم/: ئە-/

و  ۆرفۆلۆژییم ەرکىئ ەمَ ەواج یاواسە،ح ەبەضتىماهاو م ەڵگزى َ

 یخییەبز  ڕێشماهییەکاوى ەرکەئ ەل یەکێک ەیە،َ یکىگزاماج ەرکىئ ەمَ

 ییەوەچاالک ەڕووى ل ەاڵمب ییەکان،گػخ ەهاو  هاضزاوکزدوىەل

ێىاوىب  ەل ەهیا" ج ەچوهک ییە،چاالک ه ڕووەوە لەم ەرجەضکەوب ەکاَر

و  ەعزوفم ەمەد." (مدەکاردێب یکیدادراماج ێڕاهەوەىگ ێواسى غ

 ەدووب ەرکەوجىیػەوەد ەڕووى ). َاوکاث ل٠٠: ٠٢٢٦:ەغیدر  ەباحض

 ەدەهگىب ەکەبىاػ ەگەر ئ یاهدا،یەکەم ەل یػاهدەداث،پ ۆى خ ێوەغ

: ەکو  ێذ،و ەردەکەد ێػەک ەبێب ەوائ ێَاجب ۆجاییک ۆوطۆهاهذک

 ۆجاییک ێکهاو  ەگەر " ئ ەمیاهدادوو ەل ەاڵم...&)، ب ە،کچ ە،ژه ڕە،(کو 

 ەم. لەرهاگزێ ) و ە( ەوکاجەئ ێذ،) بە ی، ێ، ۆ،(ا،  ێىەکاوىبشو ەب

 اوێکىێکز باضل ەبەضذم ەک ێدەگەیً،ج ەریىەك ەب ڵەجەداخا

 :ەک." و یارییەد

خاجى  ەوڕەخماوى.> (ئەماه ێداج ەوحى= چزا < چزا ه ە+  چزا

 ).٠٩٨: ٠٩٧٩مارف:

هاضزاوکزدوى  ڕێشماهییەکاوى یرەکەگ یىو ضطخ یىچاالک ڕێژەى

ێنراوەکان،ب ەهمووه ەماىبى ەضەر هاو، ل ەجیگۆرىک  ەک ەکاَر

 .ە) همووه٤٥: (ەل یخینبز  ەژمار  ەب ەکانهمووه ەرحەمض

و  یىچاالک ڕێژەى ەغداربووب ەىژ.همووه رەکیگ ژ

 یىضطخ

 %٣٧.٧٧ ٠٧ /ەکە-/ ٠

 %٠٢ ٩ /ەک-/ ٠

 %٨.٨٨ ٤ /ەک-/ ٣

 %٦.٦٦ ٣ /ێکە-/ ٤

 %٦.٦٦ ٣ /ۆکە~ ەکەو -/ ٥

 %٦.٦٦ ٣ /ە-/ ٦

 %٦.٦٦ ٣ /یەکە-/ ٧

 %٠.٠٠ ٠/یەکک~-/ ٨

 %٠.٠٠ ٠ /ێک-/ ٩

 %٠.٠٠ ٠ /ۆک-/ ٠٢

 

 ناو ەکردنىشکرانئا ەمکىچ گیرەکەکانى)٠( ەژمار  خػخەى 

ژ.همووهەى  گیرەک ژ

 بەغداربوو

ڕێژەى چاالکیى 

 و ضطخیى

 %٣٧.٧٧ ٠٧ ەکە/-/ ٠

 %٠٢ ٩ کە/-/ ٠
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 %٨.٨٨ ٤ ەک/-/ ٣

 %٦.٦٦ ٣ ێکە/-/ ٤

 %٦.٦٦ ٣ وەکە~ ۆکە/-/ ٥

 %٦.٦٦ ٣ ە/-/ ٦

 %٦.٦٦ ٣ یەکە/-/ ٧

 %٠.٠٠ ٠ ک~یەک/-/ ٨

 %٠.٠٠ ٠ ێک/-/ ٩

 %٠.٠٠ ٠ ۆک/-/ ٠٢

 

 ێکىهاو  ەکزدوىئاغکزاه ەب یبەجەجا یداسماوى کورد ەل ەمکە،چ ەمئ

هاو  ڕێشماوى ڵەحىخا یکییەو گزاماج ەمکێکىچ ۆلەکەیدا،پ ەهاو گػتى ل

 یرەکىگ یبەجێتىجا ییەوەواجا ەڕووى َاوکاث ل ەگۆڕێذ،د

)، یە(مجهول ەهاضزاوى ه ەل ە" حگ ەک ەوەدایە،ل ەکزدنئاغکزاه

خاجى  ەوڕەخماوى." (ئهدەدایػا)ع هدیە(افزا یەحیجاکا ەروەَاَ

 ڕێشماوى ەمکىچ ەردووَ ەڵگزى َ ە). واج٠٢٣: ٠٩٧٩مارف:

 ەروەَاَ یدا،کورد ەسماوىل یە)ەو ژمار  ەکزاو ئاغکزاه یاریکزاوى (د

 ەغێوەیەکىو ب ەڵدەبژێزێذهاو َ ەجیگۆرىک ەوەبىاػ ەڕووى ل

ئاضتى  ەهاوى گػتى، َاوکاث ل ەکزدوىئاغکزاه ەب یبەجەجا یؼگػخ

 ەژمێرراو،هاوى ه یبەحى،هاوى جا ەڵىاو،(ئاو  ەگەڵل اڕووکەغیػد

 :ەکو  ەهمووه ۆ ب ەردەکەوێذ،د یػدا)ییهاوى واجا

 حوان ێکى...... کچحواهێک

 یىاضممً ب ەک ێک. < ئاسادێذهاوى ئاسادب ەک ڕێک..... کو ئاسادێک

 کارى واهاکاث.>

 ەریىەگزیذو  ۆثخ ەجێکۆغاوىب ەک ییەک..... <ئاسادئاسادییەک

 .>ێدبدەنپ ەکەجز م ەڵکاوىخ ەڕێىچاو 

 .ێىەب ۆ ب ەبەئاوێکمئاو/ د ەبەیەک........... دئاوێک

 ۆرفیمىم ەک ەردەکەوێذ،د ۆمانب ەکاهەوەهمووه ەل کەواجە

 ەڵگزى َ یداکورد ەسماوىل ەلۆمۆرفەکاوى/و ئێک-/ ەکزدوىئاغکزاه

{، یەحى+جاکا ەکزدن،+ئاغکزاه یکى،: } +گزاماجیماواجاییاهەیەض ەمئ

 ێویطخەپ ەردەگزن و  یرەکەگ ەمئ ەک ەىوغاه ەو ئ ەىىاػب ەروەَاَ

{ ێرراو+ژم ۆهکزێذ،: }+هاوى گػتى، +کەبێذَ یماواجاییاهەىض ەمئ

هاوى  ێشى فز  یاریخەرى د ڕۆڵى ەرکەوەئ ەڕووى ل ەروەَا. َێذب

 ڕێطاى" ەپێىب ەچوهک ێشەکە،فز  ڕێشماوى ەرى ض ەبێخەو د ەبیيێذد

 ڕێشماهییە ەرى ض ەر یارییخد ەک ەچەضپێىێذ،د ەوەئ ەرکۆجاییض

grammatical head ێذد یيخاکطیداض ەىدروضخ ەکۆجاییو ل ".

 ). ٩٣: ٠٢٠٠:ەخوى م ەدىمە(مد

 ەهدىب ۆرفیمێکى/، " مێک-/ ەکزدوىئاغکزاه ۆرفیمىم َەربۆیە

 یاریکزاوى د ەرکىئ ییەکەوە،هاو  ێشەفز  ۆجاییک ەچێخەد ڕێشماهییە،

." ەرى ض ەچێخەد ەک ییەىهاو  ێشەفز  ەو ب ەبەخػێذد ەکزاو ئاغکزاه

 ەو ل ەهاضیاوى ه یػاهەى" ه ە). واج٠٢٨: ٠٢٠٦:ۆفیممدمود ج یمۆ (ل

 ەدوێذ،د ەهاضزاو ه ەضێکىک ەیاو  دێکغ ەل ەک ەکاردێذب ەداکاجاه

 ەکو و  ۆمەڵێکىک ەهێوانل ەضێکک ەیاو  ێکغد ۆحیاکزدهەوەىب

 ەم). َاوکاث ئ٦٠: ٠٩٨٠:ۆییڤ." (ک.ک.کوردەکاردێذب ۆیداخ

 ەڕووى ل ێذ،د یداگػد ێکىهاو  ەىبىاػ ڵەگەل ەک ێککاج یرەکەگ

 یاریخەرییەکەد ێشەفز  ەوە/ێک-/ یکڵىئارج ڕێگەى ەل ڕێشماهییەوە

)DPەب ۆیەئاغکزاى هاکاث. ب ییەوەواجا ەڕووى ل ەاڵمب یاریدەکاث،) د 

 ە. کەبزێذ{ هاودەکزاوئاغکزاه یاریکزاوى )ى }دArticle – یػاهە(ه

 ەچوهک ە،/يەکە-/ اوى یاریکز د ڕێشماوى ۆرفیمىم ێچەواهەىپ ەمەعئ

 ێشەفز  یاریکارى د ەبێخەد ڕێشماهییەوە ەڕووى ل ەمَ ۆرفیمەیانم ەمئ

 ەکاث،ئاغکزاد ەکەهاو  ییػەوەواجا ەڕووى م لەَ یاریخەرییەکە،د

. ەئاغکزاکزاو{ یاریکزاوى }د ەمکىچ ەربڕى /، دەکە-/ ۆرفیمىم ۆیەب

-/ ۆرفیمىم ەردووَ ێوانه یاواسەکاوىح ەخاڵەل یەکێکە ەمەعئ ەک

 ەڕووى ل ۆرفیمەدوو م ەمئ ەک ەلەوەىحگ ەمە/، ئێک-/ و /ەکە

 ۆهییەحىچ َاوکاثو  ییەکانهاو  ێشەفز  ەهاو ل یانکارکزده ۆهییەحىچ

 ەکەن،د یاواس ح ەڵەىمام ۆکزدهەوەداک ۆرفیمىم ەگەڵل یػیانَاجى

 ۆرفیمىو م ێذب ەڵىاو ئاو  ییەکەهاو  ێشەفز  ەرخەرى د ەگەر ئ ەهمووه ۆ ب

 ۆجاییک ە/ بەکە-/ ۆرفیمىم ەوائ ێذ،/ ب-ە-/ ەپاڵیؼخطدى

 ەمەئ ەرخەرەکە،د ەر ض ەچێخەد ەواج ەلکێذ،د ێشەکەوەفز 

 ێنىو غو  ەلکێذد ەهاوەکەوەب ەر / َێک-ى /ۆرفیمم ەکاجێکدایەل

 :ەک. و ۆڕێذهاگ ۆى خ

 ۆسك ڕێکى.*.............. کو ڕەكۆسێک............................ کو کوڕەكۆسەکە

 ەیەکى*........... هامێکهوضزاو  ە.......... هام...&........ەکەهوضزاو  هامە

 هوضزاو

 ەواهاوئاضا بوو ئ یانهاو  ەر َ ییەکەهاو  ێشەفز  ەرخەرى د ەگەر ئ بەاڵم

 :ەکو  ەیە،َ ەڵەیانمام ەمانَ ۆرفیمەکەم ەردووَ

 ئاساد ڕێکىئاساد................کو  کوڕەکەى

 مً ڕێکىمً ................. کو  کوڕەکەى

 ۆمخ ڕێکى............. کو ...ۆمخ کوڕەکەى

 ەمەئ ڕێکى............. کو ەمەئ کوڕەکەى

 ۆکزدهەوەداان/ى ک-/ ۆرفیمىم ەگەڵل ۆرفیمەدوو م ەمئ َەروەَا

 :ەمػێوەیەب ەکەند یاواس ح ەڵەىمام

 ۆکزاوەک ی هاضزاو  ێکى= هاو  ۆکزدهەوە+ م.هاضاهدن + م. ک ەبىاػ -٠

 یاوەکانان/ = پ-/ + /ەکە-+ / یاوپ      

 ۆى ک ێکى= هاو  ەکزدن+ م.ئاغکزاه ۆکزدهەوە+ م.ک ەىاػب -٠

 ەهاضزاوه

 .یاواهێک/ = پێک-ان/ + /-+ / یاو پ      

 یاریکزدند ۆرفیمى)دا م٠( ەىهمووه ەل ەیًبک ێبینىج ەگەر ئ واجە

 ەىهمووه ەل ەاڵمب ەوجووە،ک ۆکزدهەوەک ۆرفیمىم ێؼ(هاضزاوى) پ
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 ۆرفیمىى م) دواەهاضزاوى (ه ەکزدنئاغکزاه ۆرفیمى)دا م٠(

 ەڕووى ل ۆرفیمم ەردووَ ەروەَا. َەَاجوو ۆکزدهەوەک

هموون  ۆ ب حیاواسن، ێىاوەکەضییەکاهیػداح ەگەڵل ەڵەکزدهیانمام

 ەاڵمب ێىاوەکەضییەکان،ح ەر ض ێخەهاضزاوکزدن هاچ ۆرفیمىم

 :ەکو  ەریانض ەچێخەد ەهاضزاوى ه ۆرفیمىم ەپێچەواهەوەب

 *ەوەکە*، ئۆیەکە*، جمىەکە

  ەوێکئ ۆیەک،ج مىێک،

 ەخەینەڕوود ەکردنئاشکران ۆرفیمەکانىم ینگرنگتر  ەربۆیەه 

 ەکزدوىئاغکزاه ەرەکىض ۆڕمى/: فێک-/ ڕێشماوى ەهدىب مۆرفیمى

 ۆرفیمێکىم ییەوەچاالک ەڕووى و ل یداکورد ەسماوىل ەهاو 

ەمداروب  ییاهەداگػخ ەهاو  ەو ئ ەىبىاػ ەرحەمض ەگەڵل ەو چاالک ەَر

 ێػتر پ ەک یبەجمەهدییاهەىاج ەو ئ ەىخاه ێز ژ  ەچىەد ەک ێذ،د

 ییاندوا ەهگىد هەعبىاػا ەو ئ ێویطخە. َاوکاث پەڕووخطخماه

 :ەکاثکارد ەوەخوار  ییەىگػخ یاضا ەمئ ەپێىب ە. کێذب ۆوطۆهاهذک

 یاریکزاوى د ێکى/ = هاو ێک-هاو / ەکزدوى+ م.ئاغکزاه بىاػە

 ەکزاوئاغکزاه

 ەردێک،ب ێک،دار  ڵێک،مىا ێک،ژه یاوێک،پ ێک،کچ کوڕێک،

 ەروێػکێک،ک ەڕێک،م ەوێک،ک ۆڤێک،مز  ێبێک،کخ یاهدارێک،گ

 ...& ڕووەکێک، ەرخێک،ب

 یخییەبز  ۆهۆلۆژییەکانف یاردەد ەل یەکێک یداکورد ەسماوىل َاوکاث

/، ێک-/ ۆرفیمىم ەربۆیەَ ەهگ،د ۆرکزدوىو کل ەوجًک یاردەىد ەل

 ەر و َ ەکزحێد ەکەى]ک[ ەهگىئاخاوجىدا د ەکزدەىل یبەثجا ەب

 ەرى فاکخ یاجز س  یاردەیەعد ەمئ ەک ەمێىێخەوە،د /ێ/ ۆڕمىف

 ەرى فاکخ ەکه ەداث،د ەضەر ل ڕیارى ب ڵەو سا ەضەریداب یکزدنئابوور 

 ە: " لەڵێذ) دۆییڤ(ک.ک.کورد ڕووە ەرلەم. َۆهۆلۆژییو ف ڕێشماوى

 ەل ەک ەیە) َێک-( ەهاضیاوى ه یػاهەىخواروودا ه یالێکتىد

). ٦٠: ٠٩٨٠).". (ێ-( ەب ەبێد ەکزێخەوەو کورجد ەداهاوچ ێىدێکَ

 :ەکو 

 ڵێ،~ مىا ڵێکمىا ێ،~ ژو ێکژه یاوێ،~ پ یاوێکپ ڕێ،~ کو  کوڕێک

&... 

 ەو ئ ەر ض ەچێخەد ڕێشماهییە، یرەکەگ ەم/:  ئیەک-/ ئەلۆمۆرفى

[ ی ێ، ۆ، ە،] ا،  ێىەکاوىبشو ەهگەد ەب ۆجاییانک ەک ەى،هاواه

 ەمل ەحگ ەروەَا). ٨٣َ: ٠٩٩٢:ەخمەدئ ەسیش ع ەوضەر . (کەَاجوو

 ۆجایی]وو[ع ک ێنىبشو ەهگىد ەب ەکەبىاػ ەگەر ئ ەهاهەثج ەهگاهەد

 ەر َ ەوەئاضاوى درکاهده بەَۆى  ەکەداسماه ێطخاىئ ەَاجبوو ل

 ەڕووى ل ڵێینب ەجواهیند ە. واجەکزێذد یاضا ەَەمانل ەیڕەوى پ

/ یەک-/ ەلۆمۆرفى/، ئێک-/ ەرەکىض ۆرفیمىم ەدواىل ییەوەچاالک

 یدا،کورد ەسماوىهاو ل ەکزدوىهئاغکزا ۆ ب ێذد ەمدادوو ەىپل ەل

ێىاوىوجمان ب ەکَاوکاث و  /، ێک-/ ەبزى /، لیەک-/ ەلۆمۆرفىئ ەکاَر

 ە/ بڕگەییب ەگمێىدێکىض ەب ەرەهاوەکەض ەگەر " ئ ەوەىب ەیوەضخەپ

 ەلۆمۆرفێک/ ئێک-بزى / ەل ەهاچارى ب ەواَاجبوو، ئ ۆجاییک ڤاوڵێک

. ........ ەچێذ' دیەک' ەییەکەىژمار  ەهاو  ەل ەغێوەدال ەک ەهزێذ،داد

 ەرى ض ەهاضیارییه ۆرفیمى" م ەوەدایەل یاواسییەکەیانح ەاڵمب

>>و ڕادەیە<< ەییژمار -ەوغ ەاڵمب ەدایە،دروضخ ەکۆجاییل ڕێشماهییەو 

 ەمەدى." (مدێذد یيخاکطییداض ەىدروضخ ەرەجاىض ەل

 :ەک). و ٠٢٠: ٠٢٠٠:ەخوى م

 یاوپ یەک=       ەییژمار  – وغە

 یاوێکپ =  ەهاضیارییه مۆرفیمى

/ یەک-/ ەلۆمۆرفىئ ەب ەهاضزاو هاوى ه ڕۆهاوى یاضاى کەواجە

 :ەمػێوەیەیەب

 یاریکزاوى د ێکى/ = هاو یەک-/ ەکزدوىئاغکزاه ەلۆمۆرفى+ ئ بىاػە

 ەکزاوئاغکزاه

 ەهجەرەیەک،پ یایەک،چ ەضخایەک،و  ەالیەک،م مامۆضخایەک،

  ێیەک،د ەڕەیەک،ب

 ...& وویەک،ێػجو  ێػوویەک،َ ەغییەک،ج ەڵۆیەک،َ کاهییەک،

سارى  یکورد ەسماوىل ۆڕمەف ەم/:  ئەک-/ ڕێشماوى ەهدىب مۆرفیمى

 ەَاوکاث ل ە،هاو  ەکزدوىئاغکزاه ەرەکىض ۆڕمىکزماهجى ژورودا ف

بوووى  ۆڕمەف ەمئ ەر َ ەڕاضخیػداسارى کزماهجى هاو  ەىهاوچ ەهدێَ

 ۆراهداض ەىهاوچ ەلێککزماهجى ژووروو گ یالێکتىد ە" ل ەواج ەیە،َ

: ٠٩٧٩خاجى مارف: ەوڕەخماوى." (ئییەاو ەهاضیه ػاهەىی) هەک(

) یبراَیمئ ەسیش ع یبراَیم(ئ ەوە/ەک-/ ۆڕمىف ەبارەىل ەر ). ٠٢٣َ

 ەب ۆجاییانک ەک ەلکێد ەوەهاواه ەو ب ەهاضزاوە،ه ێکى: " ئامزاس ەڵێذد

کزماهجى  ۆڤەکارەکاوىگ  ەولێروو َ یانموکز  ە... لێذد ەبشوێًه یتىپ

 ەکاجێکدال ۆڕمەعف ەمئ ەاجەو )،  ک٠٢: ٠٣٦٧." (ەکاردێذژووروو ب

. ێذَاجب ۆجاییانک ۆوطۆهاهذک ەدەهگىب ەکانبىاػ ەک ەکاردێذ،ب

 :ەل یخییەبز  یرەکەگ ەمکارکزدوى ئ یاضاى ەربۆیەَ

 یاریکزاوى د ێکى/ = هاو ەک-هاو / ەکزدوى+ م.ئاغکزاه بىاػە

 ەکزاوئاغکزاه

 ەسەک،کاػ یزەک،ك ەالجەک،خ ەفخەرەک،د ڕەک،کو  کخێبەک،

 ەو ئ ەگەر ئ ەروەَا...& َ یژەک،ک ڕەمشەک، ەبەرەک،خ ەالمەک،س 

 ۆجاییانک ڤاوڵ  ەهگىد ەب ەردەگزن / و ەک-/ ۆرفیمىم ەک ەى،بىاػاه

. یادەچێذج یە[ە] ەک ۆرفیمەکەم ەرەجاىض ەهگىد ەواَاجبوو، ئ

 :ەکو 

 / = ئاػاکەک-+/ ئاػا

 یک/ = خاهەک-+ / خاوى

 ەرەکىض ڕمىۆ /، فەک-/، /ێک-/ ۆڕمەکاوىف ەواجەک     

سماوى  ەرەکییەکەىض ەسار  ەردووَ ەهاون، ل ەکزدوىئاغکزاه

 ەسماوى، ل یاردەیەکىد ەکو  ەهاضزاوکزدنه ەى" کزد ەواج یداکورد

 ە) کەک/ێک( ڕێشماوى ۆرفیمىم ەب ەضخووەساردا پػدب ەردووَ

 ەر عوم ەبوبەکز دو ئەمەمد ەبدول ع ەرەیدون ." (فەگزێذهاود ۆجاییک
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 ۆڕمەدوو ف ەمئ ەک ەوەیە،ئ ەڵگەىب ەعەم). ئ٠٤٥: ٠٢٠٢كادر:

 ەک ڕادەپەڕێنن، یيخاکطیؼض ەرکىئ ەمانَ ەیەو َ ەیانبىاػ ەمانَ

گػتى.  ەغێوەیەکىب ەهاو  ەکزدوىئاغکزاه ەىکزد ەویؼئ

 .ەضەملێىێذد ەکەسار  ەردووَ ەییبىاػ یەک ەک ەمەحگەلەوەى،ئ

 ەکزدوىئاغکزاه ڕێشماهییەکاوى یرەکەگ یىو ضطخ یىچاالک ڕێژەى

ێنراوەکان،ب ەهمووه ەماىبى ەضەر هاو، ل یگۆرىەجک  ەک ەکاَر

 .ە) همووه٤٠: (ەل یخینبز  ەژمار  ەب ەکانهمووه ەرحەمض

 

 )٠( ەژمار  خػخەى

 

 ناو کردنەوەىۆ ک ەمکىچ گیرەکەکانى

 یاواسەکاهداح ەسماهەگػتى ل ەغێوەیەکىهاو ب ەوەىۆکزدهک ەمکىچ

 ۆهییەحىچ ەاڵمب ییە،گػخ ڕادەیەکجا یاردەیەکىد ەیەو بوووى َ

 یاریکزاو د ێکىسماه ێوەراوىئاخ ەڵەکزدوىمام ەمکەو چ ەمئ ەربڕینىد

 ەوەژمار  ەڕووى ل ەکانهاو   یػاهداوىو پ یىینب ۆهییەحىچ ەضەر ل

 ەمئ ەربڕینىد ەل ەیەَ ۆى خ یبەجمەهدییجا ماهەس  ەر َ ەجوا یاواسە،ح

 ەمئ یػاهداوىپ ۆ ب ەک ۆرفیماهەى،م ەو وغ ەو ئ ەهاهەثج ەمکەو چ

 یىگلیزى سماوى ئ ەمڕووەوەل ەهمووه ۆ ب یاواسن،ح ەکاردێذب ەمکەعچ

ەپ ەغێوەیەکىب  ۆکزدهەوە/ى ک-s/ ڕێشماوى ۆرفیمىم ێڕەوبەهداه

)، cats ،dogs ،horses: (ەکو  هاو  ۆى ک یػاهداوىپ ۆ ب ەکاردەَێىێذب

، ox > oxen: (ەکو  ەیە،جزى َ ێوەیەکىغ ەهدچ ەوەغدائ ەگەڵل

mouse > mice....&). (Aronoff&Fudeman:2011: 227 َاوکاث  .(

 ۆکزدهەوەىک ەگەڵل ەڵەمام یاواسجز ح ەغێوەیەکىب ەرەبىسماوى ع

 –(مفزد  ۆ ب ەوەژمار  ەڕووى هاو ل ەداسماه ەمل ەچوهک ەکاث،هاودا د

 ەلەوەى،حگ ەمەئ ۆلێىکزاوە،) پۆک –حووث، حمع  – ثنىجاک، م

 ەڵەى) مامێرومێى(ه ەکەهاو  ڕەگەسى  ەپێىهاودا ب ەکۆکزدهەوەىل ەک

(حمع مذکز ضالم)  ێریىەه ۆى هاوى ک ۆ ب ەهمووه ۆ ب ەکاث،د یاواس ح

 ە/ لیً-(رفع)دا و / ەریىبک ڕێشماوى ۆخىد ەون/ ل-/ ڕێشماوى ۆرفیمىم

(هصب، حز)دا  ڕاضخەخۆ ها بەرکارى و  کاریىەرب ڕێشماوى ۆخىد

 ۆ ب ەاڵم)،  بیًالصابز  ین،: (املهىدضون، املدطىەک. و ەکاردەَێىێذب

اث/ -/ ڕێشماوى ۆرفیمى(حمع مؤهث ضالم) م ێیىەهاوى م ۆى ک

معلمت < معلماث، فاطمت <  یيباث،< س  یيب: (س ەک. و ەکاردەَێىێذب

:ً م ەاوکاث ل). ٠٤٥،٠٤٨َ: ٠٩٩٠فاطماث). (خاجم صالح الضام

 ۆرفیمىم -أ ەڕێگەىهاو ل ۆکزدهەوەىک یدافارض ەسماوىل ڕووەوە

 ەو ژمار  ەوغ -ب ەڕێگەىل یانان/، -َا/، /-: /ەکو  ڕێشماوى ەهدىب

: ( کخابها، درخخان، چىد ەکو  ەبێذ،د ەوە(مبهم) یار هاد ێىاوى ح

ضاداث  ە). (فاطمیامبرو چهار َشار پ یطذکخاب، صدو ب

 ). ٥٥: ٠٣٩٣جاالرى:

 ۆب ەوەمانئ ەکورج ێػەکییەپ ەو ئ ەماىبى ەضەر ل جەکەوا

 ێژەر جو  ەک ێىەى،غو  ەو هاو جا ئ ۆکزدهەوەىک ەمکىچ ەک ڕووهبووەوە،

 یبەجمەهدێدیانجا ەپێىب ەکاهیؼسماه یرەو گػخگ ەمکێکىچ ێذئاگادارب

 ێمەئ ەربۆیە. َەکەند ۆضەیەداپز  ەمئ ەگەڵل یاواس ح ەڵەىمام

 ۆرفیمەم ەو هاو و ئ ەوەىکزدهۆ ک ەمکىچ ەمڕووەوەل ەوڵدەدەیًَ

 ەکەنکارد ەدابوار  ەمل یداسماوى کورد ەل ڕێشماهییاهەى،

 ەمکىچ یداکورد ەسماوىگػتى ل ەغێوەیەکى. بیاهخەیىەڕووب

 :ەردەبڕرێذد ڕێگەدوو  ەب ۆکزدهەوەک

 ڕان،< کو  ڕ: کو ەکو  ڕێشماهییەوە، ەهدىب ۆرفیمىم ەڕێگەىل-أ

 ەرەضەىک ەڕێگەىل-ب  ەڕووان،< ب ەڕوو ب ۆضخایان،< مام ۆضخامام

ەهگییەوە،ف واجاى  ەک یار،هاد ێىاوى ح ەژمارەو وغ ەواهیؼئ ەک ەَر

 ەڕواڵەجدال ەک ەى،هاواه ەو ئ ەڕێگەىَاوکاث ل ێدایە،ج ڕادەیان ڕوب

 :ەک. و ۆن ک ەهاوەڕۆکداجاکً و ل

. ۆک ۆ ب ەنجز ئاماژ  ەکاوىژمار  ەمووَ یەک ەژمار  ەل ە: حگوغەژمارە

 ....&ەصک ەسار َ یىار،د ەدض یاو،: دوو پەکو 

 گػذ ....& ەموو،َ ۆر،س  ڕێک،ب ەلێک،: گڕوڕادەب وغەى

 ڕان، ێڵ،خ ەغکز،ل ۆس،َ ەضخە،جاكم، د ڕەوە، ۆل،: پۆمەڵک هاوى 

 ...& یپ،ج

 یداکورد ەسماوىل ەک ەیىەڕوو،بخ ەوەعئ ێویطخەپ َاوکاث

 ەهاو  ەکو  ەهمووه ۆ ب  ۆ،ک ێىەبکز  ێذهاجواهز  ەک ەیە،هاو َ ەهدێکَ

(بزهج، ئارد،  ەژمێرراو ...&)، هاوى هەضزیً،(ئاساد، ه یبەجییەکانجا

 ەمە...&)، ئ ڕق، ۆغەویطتى،(خ ەبطتراکذ...&)، هاوى ئ ەهم،گ

 ۆڕمىو ف ۆدانک ۆڕمىف ەل جەنها ەیەهاومان َ ەک ەوەىل ەحگ

 ەهداسیاران،: (ئیػەپ ەهدێ: هاوى َەکو  ەهمووه ۆ ب ییە،ه یانجاک

 ەهدێهاوى َ ەروەَا&)، َکاضبکاران، ... یػەوەران،پ ۆضخایان،مام

 ەهدێ...&)، هاوى َ ەوجىان،خ ەیاهیان،ب یوەڕوان،ه ێواران،کاث: (ئ

بابان، هاوغاخان، ماخ و بشهان،  ۆران،: (هاوگزدان، ضێًغو 

 ێژى هو  ێوان،: (باهگى غەکو  ێشەکاوىفز  یاخودپػدئاغان، ....&)، 

 ەگەر ).  ئ٦٥: ٠٢٠٠:ەخوى م ەمەدى:مدڕواهە...&) (ب ەوجىان،خ

 ڕۆهزاون،ان/، -/ ۆرفیمىم ەب ەک ێشاهەى،فز  ەو وغ ەو ئ ەیًبک ینىێبج

ەهگىف ۆرفیمێکىم ەجەبوو ەکەداسماه ێطخاىئ ەل ۆرفیمەکەم و  ەَر

 ەڕەجدابى ەل ەرچەهدەَ ەواج ڵە،سا ەضەرداب ڕێژییواجاى دا یاجز س 

 ەمان/ ل-/ ۆرفیمىم ەاڵمب ەیە،َ ۆیانواجاى ک ەڕۆهزاوەکانوغ

 ۆ ب ێىهو  ەرەضەىک ەکەو وغ ێکهاجەىپ ەل ەغێکب ەجەبوو ەداوغاه

ەهگىف  ەربۆیەَ ەداڕێژ وغ ۆرفیمێکىم ەب ەبوو ڕۆهاوەو سمان  ەَر

ژ.همووهەى  گیرەک ژ

 بەغداربوو

ڕێژەى چاالکیى 

 و ضطخیى

 %٣٦.٥٨ ٠٥ ێک/-/ ٠

 %٠٩.٠٦ ٠٠ یەک/-/ ٠

 %٠٤.٣٩ ٠٢ ەک/-/ ٣

 %٩.٧٥ ٤ ێ/-/ ٤
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 ۆرفیمێکىان/ م-/ ۆرفیمىم ەک یە،وا ێى) پەخوى م ەمەدى(مد

 derivational ەڵگوێشەرییَ ۆرفێمێکىم ۆرجز س  ەڵکو ب ییە،ه ەوەغکاه

morpheme ٦٩: ێػووپ ەرچاوەى. (ضەرەدروضخک ەوغ .(

 ەمەدى(د.مد ۆچووهەکەىب یرى پػخگ ێمەئ ەمڕووەوەل دەەرچەهَ

 ۆرفیمێکىان/ م-/ ەکانضزوغتى همووه ەپێىب ەک ەکەیً،) دەخوى م

 ەڕەجیىبى ۆرفیمێکىم ەبىەڕەجدال ێماهوایە،پ ەاڵمب ڕێژەرەییە،دا

 ەپێچەواهەىب ەواج یدا،کورد ەسماوىل ەهاو  ۆکزدهەوەىک ەمکىچ

چاالکى  ۆرفیمێکىان/ م-: " /ەڵێند ەک ۆچووهەکەیاهەوەب

 ەمەدى." (مدیيخاکطەض یچاالک ەمتر ک ێکىجوخم ەدروضخکزدهەو وغ

 ەئێطخاىل ەىوغاه ەو ئ ەک ەوەى،ئ ەبەڵگەى). ب٦٩: ٠٢٠٠:ەخوى م

ەهگیینف ەىوغ هەکەداسما  ەکو  یؼان/-/ ۆرفیمىو م ەَر

 یماهدیکییەوەض ەڕووى ل ەاڵمب ەردەکەوێذ،د ڕێژەرییدا ۆرفیمێکىم

 ەگەر ئ ەهمووه ۆ جاک، ب ەکه ۆن،ک ىەژمار  ەڵگزى َ ەموویانَ

 ۆڕمىف ەَەردووب ەک ەیذ،بک ەوەخوار  ڕضخاهەى ەمئ ەکاوىهاو  ێبینىج

 :ەَێىیند ەکاریانب ۆ جاک و ک

 .ەضەرکزدچار  ێػەکەیانک ەکەمانگوهد یاوماكواڵوىپ -٠

 .ێذبگز  ەڵکىخ ەڕێشى ک ەضەیە،ک ەو ئ ڵ ماكو  یاو پ -٠

 ۆ ب ەچیند وارەیەکێئ ەموو./ َۆغاه ەیزى ض ۆ ب ەچیند ێوارانئ -٣

 .ۆغاه ەیزى ض

 .ۆغاه ەیزى ض ۆ ب ەچمد ێوارەئ -٤

: (هاوگزدان، هاوغاخان، بابان، ەکو  ەکاوىوغ ەل ەهمووه ۆ ب یاخود

 یەکیان یایدا)، جێً+غو  ۆرى،(+س  یماىض ەردووَ ە...&)، ک ۆرانض

 ۆ ب ەیەجز ئاماژ  ێکىحار  ڕادە ەیەکىوغ ەکو  یؼ)ۆر(س  ۆیەب ە،گزجوو

 ۆن،ک ەمکىچ ەڵگزى َ ەڕەجدابى ەل ەماهیؼئ ەواجەک ۆ،ک ەمکىچ

 ێکەوە،غاخ ەهدهاو چ ەوجبێخەک ەک وێيێکغ ە(هاوغاخان) واج ەواج

) ۆران(ض ێکەوە،گزد ەهدهاو چ ەوجبێخەک ەک ێيێک(هاوگزدان) غو 

خاکى  ڕەهگى ییەوەضزوغخ ڕووى  ەل ەک ەوجزێذ،د ێىەغو  ەو ب

 ەوەئ ەمانكطاه ەمئ ەواجە. کێذ/ضوور) بۆر(ض ەکەىهاوچ

 ەمەدى(د.مد ۆچووهەکەىب ەپێچەواهەىب ەضەملێىێذد

 یىچاالک ۆرفیمێکىان/ م-/ ۆرفیمىم ێماهوایەپ ێمەئ یەوە)ەخوی م

 ەمکێکىو چ یداکورد ەسماوىل ۆ ک ەمکىچ ەربڕینىد ۆ ب یيخاکطییەض

ەهگییە،ف ەمتر ک  ەمکەچ ەربڕینىد ەَاوکاث ل ەَر

ەهگییەکەغداف  ووهەو ڕ  ەرَ ەرەوەداض ەىهمووهاه ەو ل ۆ واجاى ک ەَر

 ۆضەیەکىپز  ەب ەعوغاه ەو ئ ڵێینب ەجواهیند ەواج یارە،د

ەهگهاوف ەڕاوهەجەوەجز گ ێکىحار  یدايخاکطیض  ەىوغ ەب ەو بووه ەَر

ەهگىف ەهگەوەف ەل ێچەواهەوەپ ەب ەکه ەَر هاو  ێخىەَاجب ەَر

-/ ۆرفیمىم ەگەڵل یاردەیەد ەمئ ۆن چ ەروەکَ یيخاکطەوە،ض

: ەکاوىوغ ەکو  ەهمووه ۆ ب ث،ڕوودەدا یػدا/ى ئاغکزاکزدوى هاو ەکە

 ەمەئ ە...&)، ک رەضووجاوەکە،دا ەریدەکە،ب ەَۆڵەکە،ض ەباکە،(کار 

ەهگف ەوڵەمەهدکزدوىد ۆى َ ەجەبوو یيخاکطەض ەرى فاکخ  ەکه ەَر

ەهگەوەف ەل ەپێچەواهەوەب  . یيخاکطەوەهاو ض ێخىەَاجب ەَر

 ەهاو  ۆکزدهەوەىک ەرەکیض ۆڕمىان/: ف-/ ڕێشماوى ەهدیب مۆرفیمى

 ەرى ض ەچێخەد ەک ەى،هاو  ەو و ئ یداکورد ەسماوىل ییەکاهەگػخ

: }+گػتى، یماواجاییەکاوىض ەڵگزى گػتى َ ەغێوەیەکىب ێویطخەپ

"  ەواج ێذ،{ بۆوطۆهاهذک ەهگى+ دواد ێرراو،+ژم ۆهکزێذ،+ک

خاجى  ەوڕەخماوى." (ئەان)-هاو ( ۆى ک ەرەکیىو ض ڕەضەن یػاهەىه

 : ەوەوار خ یاضایەى ەمئ ەپێى). ب٠٤٧: ٠٩٧٩مارف:

 ۆان/ = هاوى ک-+ / بىاػە

کچان، خوغکان، غاران، مػکان،  ڕان،کو  اڵن،ژهان، مىا پیاوان،

 ەوان،غ ۆاڵهان،ک اڵن،باخان، ما یران،چاوان، غاع ەوان،ک ێوان،ک

 ەغێوەیەکىان/، ب-/ ڕێشماوى ۆرفیمىم ەروەَا....& َ ڕۆژان،

 ێذ،د ەهێدیداخاو  ەضخەىد ێىاوەکاوىح ەگەڵل ڕێکوپێک

 :ەجەڕوو)دا خزاو ٠( ەژمار  ەىخػخ ەل ەک ەوە،خوار  ػێوەیەىەمب

 

 ۆک جاک کەص

 م+ان = مان م یەکەم

 ث+ان = جان ث دووەم

 یان+ان = ی ی ضێیەم

 ەهێتىخاو  ەضخەىد ێىاوەکاوى) ح٣( ەژمار  خػخەى

 کۆ جاک کەص

 م+ان = مان م یەکەم

 ث+ان = جان ث دووەم

 ی+ان = یان ی ضێیەم

 

 ەپێىب ۆداک ێیەمىض ەس ىک ەربەخۆى ض ێىاوى ح ەگەڵل ەروەَاَ 

و  یەکەم ەس ىک ەگەڵل مەاڵ ب ەیە،َ ێکىو پ ڕێک ەرکەوجيێکىد یاضا

 ەگەڵان/ هاکاث، َاوکاث ل-/ ۆى ک یاضاى ەل ێڕەویىپ ەمدادوو

 ێڕەوبەهداهەىپ ەرکەوجيێکىد ەَەماوػێوەب یػاهەکاهیػداه ێىاوەح

 ).٣، ٠( ەژمار  ەى: خػخەک. و ەیەَ

 ەرەبەخۆکانض ێىاوە) ح٤( ەمار ژ  خػخەى

 کۆ جاک کەص

 مىان* (ئێمە) مً یەکەم

 جۆیان* (ئێوە) جۆ دووەم

 ئەو+ان = ئەوان ئەو ضێیەم

 

  یػاهەه ێىاوەکاوى) ح٥( ەژمار  خػخەى

 دوور هشیک ژمارە

 ئەوە ئەمە جاک
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 ئەو+ان+ە = ئەواهە ئەم+ان+ە = ئەماهە کۆ

 

 ەهاو ل ەهدێ" َ ەک ەیً،بک ەوەعئ ێبینىج ێویطخەپ َاوکاث

 ەر عوم ەبوبەکز ." (ئۆهاکزێىەوەهاضزاوکزدن ک ێب ێماهیداضل ەڤەرى د

 :ە). واج٣٨ :٠٢٢٣كادر:

 هاضزاو ۆى ک ێکىان/ = هاو -/ ۆ / + م.کەکە-+ م.هاضزاوکزدن / بىاػە

 ێبەکان،کخ یوارەکان،د ەرغەکان،ف ەهجەرەکان،پ مەڕەکان،

ەپ ڵەداخا ەم....&، لەکان،بشه ۆڵەکان،َ  ەب ێویطخمانپ ێماهوای

 ەب ەبارەثض یيیمانو وردب ێبیيیکزدنج ەل ەبێذ،د ەڵوەضخەیەکَ

 ۆ،ان/ى ک-/ى ئاغکزاکزدن و /ەکە-/ ۆرفیمىم ەردووَ یەکگزجنى

 ەکەهاو  ەهاضزاو{ ب ۆى و واجاى }ک ێً/دا دەکان-/ ۆڕمىف ەل ەک

 ەل ەڵکو هاودا، ب ەَەهدێل ەکه ۆڕمەف ەمئ ێمەئ ەڕاىب ەبەخػً،د

 ۆر س  ۆڕمێکىف ەوروبەریداو د ێماویضل ێوەىسماوى کوردى غ ێطخاىئ

ەمدارە،چاالک و ب  ەرەکىض ۆرفیمىم ەب ێنىغو  ەوەغدائ ەگەڵل ەَر

ەمدارییەوەو ب یىچاالک ەڕووى ان/ ل-/  ەچوهک ەكکزدووە،ل ەَر

 ۆى ک ۆڕمىف ەب ەڕاضدیدال ەڤەرەد ەمل یاواس هاوى ح ەل ۆر س  ارەیەکىژم

هاضزاوى  ۆى ک ۆڕمىف ەڕێىل ەر َ ەڵکو ب ەرهابڕرێذ،ان/ د-/ یارییهاد

 :ێرەکارەباییەکانهاوى ئام ەکو  ەهمووه ۆ . بەردەبڕرێذد ەوە/ەکان-/

 ەجەالیخەکان،ض ۆمپیوجەرەکان،ک ەلەفشیۆهەکان،*، جەلەفشیۆهان(ج

 یخەکان،ال  ڵۆپەکان،گ ەمیدەکان،موح ەکان،فزگز ەب ەالحەکان،ض

ى...&)، هاوى ک ەکان،پاهک ەریدەکان،موب  ەرغەکان،: (فڵهاوما ەلوپەل

 ەهجەڵەکان،م ێػەکان،الک ەڕەکان،ب ۆغەکەکان،د ەریىەکان،ض

...&)، هاوى  یاڵەکان،پ ەکان،كاپ ەوگیرەکان،ک ەوچکەکان،ک

 ەکان،حل ۆڵەکان،پاهخ ەکان،: (کزاضەبەرکزدنل ەلوپەلىک

 ەوەئ ەمانهمووهاه ەمئ ە...&). واج ەکان،بلوس ەمیطەکان،ك

هاوى  ەک ە،چوو ەوەئ ەرەو ب ێماوىضل ێوەسارى غ ەک ەضەملێىێذ،د

 ە. کێذهاضزاو بکز  ێویطخەپ ەرەجاض ۆبکزێخەوەک ێػئەوەىگػتى پ

 .ێوەسارەیەغ ەمئ یبەجمەهدییەکىجا ەضخدەکەیًوا َ ەمەعئ

 ەدواىل ییەوەچاالک ەڕووى ل ۆڕمەف ەم/:  ئیان-/ ئەلۆمۆرفى

 ۆجاییک ەکەهاو  ەک ەردەکەوێذ،د ەکاجێکدا. لێذد ەوەان/-/ ۆرفیمىم

 ێوەى"غ ە. واجێذ[ َاجبی ێ، ۆ،] ا،  ڤاوڵەکاوى ەهگەد ەب

 ەهێوان) لی( یوەدەهگدارى ه ەچوهک ەبێذ،) دیان-( ۆرفیمەکەم

و کوردضخان  ەخزى ف یًضز ە." (هەبێد ەیداپ ەهگدارداد ەردووَ

 ).٥٦: ٠٩٨٠:یاوىموکز 

 ۆ/ = هاوى کیان-/ ەلۆمۆرفى+ ئ بىاػە

 ەژهۆیان،ئ ێیان،پ ۆفییان،ض ییان،کاه ەكۆیان،چ مامۆضخایان،

 ...& ەغییان،ج ییان،غوج ۆیان،د ەضخایان،و  یان،بزا ەڕۆیان،پ

ەمدار ب ۆر س  ییەوەچاالک ەڕووى ل ۆڕمەف مەوان/: ئ-/ ئەلۆمۆرفى  ەَر

 ەکەهاو  ەک ەردەکەوێذ،د ەلۆمۆرفەئ ەمئ ەکاجێکدال ەچوهک ییە،ه

 ەهگەعد ەمب ەىهاواه ەو ئ ێ،َاجب ێژ ]وو[ى در  ڤاوڵى ەهگىد ەب ۆجاییک

 :ەک. و ییەچاالک ه ۆیەب ەمًک ەژمار  ەب ە،َاجوو ۆجاییانک

 ۆوان/ = هاوى ک-/ ەلۆمۆرفى+ ئ بىاػە

 ....& ڕەژووان،ماسووان، مووررووان،  ،بەڕووان

 ۆجاییان[ى کورث کە] ڤاوڵى ەدەهگىب ەک ەى،هاواه ەو ئ َاوکاث

 ێکەوەپ یداکورد ەسماوىل ڤاوڵ دوو  ەک ەوەى،ئ ەَۆى ب ە،َاجوو

ان/ -/ ۆرفیمىم ڕاضخەوخۆ و  یادەچێذ[ جە] ەهگىد ۆیەب یەنها

 ەکەهاو  ەرەجاض ێماوىضل ەهاوچەىل ەاڵمب ەردەگزێذ،و 

 ەردووَ ەهێواندا لێرەل ەواج ۆدەکزێخەوە،پاغان ک ەکزێذاودهاضز 

/ى هاضاهدهدا ەکە-/ ۆڕمىف ەرەجاىض ەکەو بىاػ ۆجایی[ى کە] ەهگىد

 :ەک. و یادەچێذج یەکێکیان

 ...& ەضخێران،ئ ەهجەران،پ ەڕان،[: بە] ەهگىد جیاچوووى

: ێماهیداضل ەىهاوچ ە[ لە] ەهگىد ەردووَ یەکگزجنى جواهەوەو

  ڕگەکان،ب ەضخێرەکان،ئ ەڕەکان،ب ،ەهجەرەکانپ

 ۆ ب ەلۆمۆرفەکاوىان/و ئ-/ ڕێشماوى ۆرفیمىم ەل ەحگ َاوکاث

 ۆکزدهەوەىک ەىوغ یدا،کورد ەسماوىهاو ل ۆکزدهەوەىک

 ۆڕمىف ەردووَ ەو ل ۆیەک ەمکىچ ەربڕى د ەک ەیە،َ یػمان)ەل(گ

 ەک ێککاج ەهمووه ۆ ب یػاهدەداث،پ ۆی ئاضادا خ یرەکگ ەو وغ

 ەضەریداب ۆ خەربەض ەىوغ ەمکىچ یاجز س  ێذ،د ەوەاػبى ەضەرەجاىل

 ەلە(گ ەىوغ ە: لەکو  ەڵەدەکاث،مام ۆمەڵک ێکىهاو  ەکو  ڵەو سا

 ڕەوە، ڕان،( ۆمەڵىواجاى هاوى ک ەمانَ ەک ەردەکەوێذ،گورگ)دا د

 ێػمەرگە،پ ۆلێکپ ەراس،ب ڕەوە ەڕ،م ڕاهە: ەک. و ەبەخػێذ)، دۆل پ

&... 

و  ەکاثد ڕەفخار ئاضا  یرەکگ ،ێذد ەوەبىاػ ەدواىل ەک ێککاج بەاڵم

 ەڕووى ل ەرچەهدەَ ەبەخػێذ،د ەهاوەکەب ۆ ک ەمکىچ

 ییە،ان/ ه-/ ۆکزدهەوەىک ۆرفیمىم ەلۆمۆرفىئ ۆرفۆرلۆژییەوەم

 ۆڕمەعف ەمئ ەچوهک یبيێین،دا ەرکیىئ ەئەلۆمۆرفىب ەجواهیند ەاڵمب

 ییەوەچاالک ەڕووى ل ەاڵم. بەگەیەهێذد ۆ ک ەمکىچ ەرکەوەئ ەڕووى ل

ەمێکىب ەێماهوایپ  ۆڕمىف ەب ەراوردب ەب ەیەو َ یاریکزاوى د ەَر

 :ەک. و ییەچاالک ه ۆر س  ۆکزدهەوەک ەرەکىض

 

 ۆ/ = هاوى کەلگ-+ / بىاػە

 ەگەل،کار  ەل،بشهگ ەگگەل،ض ەل،کچگ ەل،گاگ ێگەل،م کوڕگەل،

 ...&  ەالمگەل،س  ۆلکگەل،گ

 یداسماوى کورد ەهاو ل ۆى ک ەرەکییەکاوىض ۆڕمەف ەل ەحگ َاوکاث

 ەواهیؼئ ەک ەیە،جزى هاچاالکمان َ ڕێشماوى ۆرفیمێکىم ەهدچ

 .ەیەهاودا َ ۆى ک ەمکىچ ەگەیاهدوىل ڕۆڵیان

 ەرەکىض ۆڕمىف ۆرفیمەم ەماث/:  ئ-/ ڕێشماوى ەهدیب مۆرفیمى

 ەهدچ ەل ەاڵم.  ، بەرەبییەسماوى ع ێیىەىهاوى م ۆکزدهەوەىک

واجاى  ەیەو َ ەرکەوجنىد یػداسماوى کورد ەمىک ەیەکىوغ
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جزى  ەیەکىوغ ەهدچ ەگەڵل ێطخادائ ەَاوکاث ل یەهێذ،ۆدەگەک

واجاى  ردییەوەو هاو سماوى کو  ەجەَاجوو ەرەبیداسماوى ع ەمىک

 ۆرفیمەم ەمئ یەوا ێىپ ەک ەیە،َ ۆچوونب ەروەَاَ ۆدەگەیەهێذ،ک

.  ییەوەهاو سماوى کورد ێخەَاجب ییەوەسماوى فارض ەڕێگەىل ەش ێد

ٌ)  ەهگىد اهەکەدایػهاوو ه ەهێوانل ەهدێجاریؼَاوکاث "َ (و، ج، 

." ێَاجب ێًبشو ەهگىد ەب ۆجاییک ەکەهاو  ەگەر ئ ەجایبەحىب ەیدادەبێ،پ

 ).٠٥٢: ٠٩٧٩خاجى مارف: ئەوڕەخاماوى(

 ۆاث/ = هاوى ک-+ / بىاػە

 ێهاث،د یوەحاث،م ەواث،غوغ یوەَاث،م ەیااڵث،خ باخاث،

...&  ەباییاث،کار  اڵث،خاض ەوسەواث،ئاػاواث، ض ەلەباث،موع

 ەوەدایە،ل یرەکەگ ەمئ یبەجمەهدییەکاوىجا ەل یەکێکاث َاوک

 ەل ییەهاو ه ۆکزدهەوەىک ەرەکىض ۆرفیمىم ەک ەوەىئ ەخوکمىب

 ەیەکىوغ ەهدچ ەڵگەل ەر َ ەرەجاض ەگوهجێد ۆیەب یدا،سماوى کورد

 ەوغ ەوغاه ەم)ى ئیاصك – ێواهە(پ ەضەر و دواجز ل ێَاجب ێگاهەداب

 ێکىحار  یداسماوى کورد ەل ۆیەب ڕۆهزابێتن ۆڕمەف ەمب ییەکاهیؼکورد

 ەهاواه ەو ئ ەدووبار  ەجواهیند ەکانجز دواى هاضزاوکزدوى هاو 

<  ێهاث: (دەکو  ۆکزابێدىەوە،ک ۆرفیمەم ەمب ەک ۆبکەیىەوەک

 ...&). یوەَاجەکان،م یوەَاث،ان، مێهاجەکد

 یەکێکە ۆرفیمەعم ەم/:  ئیەَا ەَا،-/ ڕێشماوى ەهدىب مۆرفیمى

 ەجواوێد ەهیاج ەاڵمب ێکدێنێ،پ ۆ ک یدااوى کوردسم ەل یػاهاهەىه ەو ل

: ٠٩٧٩خاجى مارف: ەوڕەخاماوى(ئ ەهاو ل ەمک ەیەکىژمار  ەر ض ێخەبچ

ەمدارهییەو ب ییەوەچاالک ەڕووى ل ە). واج٠٥٠ ەمىب ەَر  ەَر

 ەهاو  ۆکزدهەوەىک ەرەکىض ۆڕمىجدا فەڕەبى ەل ەچوهک ە،ضىووردار 

 ەب ەیەو َ ەرچاوى ب ەرکەوجيێکىد ەداسماه ەلەمک یدا،فارض ەسماوىل

 ەر ض ەچێخەد یاجز س  یداکورد ەسماوىل ەاڵم. بەلکێد یاواسەوەح ەىبىاػ

کارکزدوى  یاضاى)، ەهد(چ ڕادەى ەىو هاوى کاث و وغ ەهاوى ژمار 

 :ەوەیەخوار  ەمػێوەیەىب ۆرفیمەعم ەمئ

 ۆ/ = هاوى کیەَا ەَا،-+ / بىاػە

 یۆهەَا،لم ڕۆژەَا، ڵەَا،ضا ەهدەَا،چ ەدەَا،ض ەسارەَا،َ دەیەَا،

 ...& یارەَا،مل

هاو،  ۆى ک ەمکىچ ڕێشماهییەکاوى یرەکەگ یىو ضطخ یىچاالک ڕێژەى

ێنراوەکان،ب ەهمووه ەماىبى ەضەر ل  ەب ەکانهمووه ەرحەمض ەک ەکاَر

 .ە) همووه٠٢٠: (ەل یخینبز  ەژمار 

 )٦( ەژمار  خػخەى

 

 بانگکرد مۆرفیمەکانى

 ەغێوەیەکىب ەواج ە،هاو  ەجیگۆرىک یبەجمەهدییەکىباهگکزدن، جا

 ۆڤ،مز  یو باهگکزدو یاکزدهەوەور  ەوەو ئاگادارکزده ۆ ب ییئاضا

سماوى  ەل ەهمووه ۆ ب ەکاردێذ،ب ۆ ب یاواسى ح یىماهس  ەرەضەىک

 ەو وغ ەهدچ ەڕێگەىگػتى ل ەغێوەیەکىباهگکزدوى هاو ب ۆ ب یداکورد

 ەڕێش،ب ەضخا،کاک، و  ۆضخا،: (مامەکو  ەربەخۆوە،ض یىاوێکىبز 

 ە....&)، ک ەى،ئ ەى،ئاد ەى،....، دیا ێى،َ ۆ،بزا، َ ەر،بزاد

 یاخود....)،  ێى،َ ەى،ادئ ەى،د ۆ،(َ ەواهەل یکڵً،پارج ەهدێکیانَ

 ەک ەکزێً،باهگد ەکانهاو  ڕێشماهییەوە ەهدیب ۆرفیمىم ڕێگەى ەل

 یارەد ڕێشماهییەکاهە، ەهدەب ۆرفیمەم ێمەئ ێژیىەوەکەىجو  ەبەضتىم

 ەهاو  ەىژمار  ەب ەیوەضتنپ ۆرفیماهەع،م ەمکارکزدوى ئ ۆهییەحىچ

 ێر،: (هەکەباهگکزاو  ەهاو  ڕەگەسى  ەروەَا)، َۆ: (جاک، کەکەباهگکزاو 

 ڕێشماهییەوە ەهدىب ۆرفیمىم ەڕێگەىل ەک ەىهاواه ەو ). َاوکاث ئێم

: یماواجاییەکاوىض ەڵگزى گػتى َ ەغێوەیەکىب ەکزێً،باهگد

 ەڕێگەىل یبەحىهاوى جا ە{ن، واجۆڤ+مز  یاهلەبەر،}+گػتى، +گ

 ەکزدهەوەكط ەىئاواس  ەڕێگەىل یاخود ەوە،باهگکزده ەىوغ

ئاساد،  ۆضخامام ڕسگار، ەضخاو  ەوساد،: (کاک هەکو  ەکزێذ،باهگد

هاوى  ەڵێیند ەخاجوو کوردضخان، ...&)، َاوکاث ک یار،وغ ۆردکخ

: ەکو  ێذ،هاکز  اهگ{ بیاهلەبەرگ-هاوى گػتى } ە{ واجیاهلەبەر}+گ

 ەک ەىهاو  ەو ئ ەروەَا*، ...). َیىە*، دار ێ *، دار ە(دار 

 ەهدێو َ ەڵئاژ  ەچوهک ێذ،{ بۆڤ}+مز  ێویطخەپ یػدەکزێذ،باهگ

 ەڕێگەىل ەکه ەکاث،د یانباهگ ۆی خ ێواسى غ ەب ۆڤمز  دە،ڵىبا

: (گدى گدى ..... ەکو  ەوە،باهگکزده ەب یبەثجا ەهدەکاوىب ۆرفیمەم

) ەگض ۆ )، (کوث کوث ..... بیػکمز  ۆ ..... ب کذبشن و کار، (کذ  ۆ ب

 ڵەجێکىخا ەک ێػتن" باهگه ەربۆیە)، َیلەپػ ۆ ، (پؼ پؼ ...... ب

 یاکەرەوەىح ڵەجێکىخا ەکاهدا، و سم ەهدێَ ەل ە،هاو  یبەحىجا

 ەربڕیيێکد ۆهێتىو چ ەدیدەکزێذب ۆرفۆلۆژیاهەم

 یًگزهگتر  ەربۆیە)  Trask:1993: 299َ." ( ەضدىیػاهدەکاثد

 :ەل یخینباهگکزدوى هاو بز  ڕێشماهییەکاوى یمەرفۆ م

 ەل ەئەرکەو فز  ۆرفیمێکىم یداکورد ەسماوىل ۆرفیمەم ەم/: ئە-/

 ەرکەوجنى)دا، دڕضخەضاسیی ەضاسیی،وغ ەهگطاسیی،: (دەکاوىئاضخ

 یەکێک. َاوکاث ەبیيێذد یاواس ح ەرکىو ئ ڕۆڵ ە. واجەیەَ یاواسى ح

باهگکزدن و  ەل یخییەبز  یيخاکطدائاضتى ض ەل ەرکەکاوىئ ەل

 ەحگ یداسماوى کورد ێطخاىئ ەل بەاڵم ێر،هاوى جاکى ه یاکزدهەوەىور 

ێىاوىب ەل باهگکزدوى هاوى  ۆَاوکاث ب ێردا،هاوى جاکى ه ەگەڵل ەکاَر

ژ.همووهەى  گیرەک ژ

 بەغداربوو

 ڕێژەى چاالکیى و ضطخیى

 %٥٥,٤٤ ٥٦ ان/-/ ٠

 %٠٠,٨٨ ٠٠ یان/-/ ٠

 %٠٢,٨٩ ٠٠ گەل/-/ ٣

اث/ و -/  ٤

 ئەلۆمۆرفەکاوى

٩,٩٢ ٠٢% 

 %٧,٩٠ ٨ ەَا، یەَا/-/ ٥

 %٣,٩٦ ٤ وان/-/ ٦



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 335 

 
  

 ەک یکزدووە،وا ەرئەمەغەَ ەکاردەَێنرێذ،ب ێیىەعم ڕەگەسى جاکى 

ەمدار چاالک و ب ۆرفیمێکىم ییەوەچاالک ەڕووى ل  :ەکو  ێذ،ب ەَر

 /  = هاوى باهگکزاوە-+ / ێرجاکى ه هاوى 

 ...& ڕە،کو  ە،باوک ە،باو  ە،مام ڵە،خا کاکە،

 / = هاوى باهگکزاوە-+ / ێجاکى م هاوى 

 ....& ە،داد یکە،دا ە،خوغک ەهە،ه دایە،

 ێى) پێنخوض یروان/، (غە-/ ۆرفیمىم ەب ەبارەثض ەر َ َاوکاث

 ەکاحىل ە،َاجوو ۆجاییانک ڤاوڵ  ەدەهگىب ەىهاواه ەو ئ ەک یە،وا

: ەک)، و Ø –(ضفز  ەب ەبێذو د ەرهاکەوێذد ۆڕمەکەىباهگکزدهدا ف

 ).٠٩٩: ٠٢٠٤>. (ەپػوو بد ەضخا>. < و ەیەَ یارێکمپزض ۆضخا< مام

و  یىاون )، بز ەضخاو  ۆضخا،(مام فۆڕمى ەردووَ ەک ێماهوایە،پ ێمەئ

 ەرخزاوەکەیانو د ەرکەوجووند ەرەض ێؼپ ەرخەرى د ەکو 

 ەبینن،د ڕۆڵباهگکزدن  ەىوغ ەکو  ۆیانخ ۆیەب ەرهەکەوجووە،د

 ێىاوى ح ۆن چ ەروەکَ یىێذ،بب ڕۆڵە ەوئ ڕێشماوى ۆرفیمىم ەکه

 ەو (ئ یەنها ەکەوەەیب یاریکزدن/ى دەکە-/ ۆرفیمىم یػاهەو ه

 ەگەڵَاجً ل یىاوەکانبز  ەک ێککاج ێوەعغ ەمانَ ە*)، بیاوەکەپ

 ەىوغ ەبىەد ۆیانخ ەکەردائاواسى كط ەگەڵل ەوائ یبەجیداهاوى جا

 هاکاث.  ڕێشماوى ۆرفیمىم ەب ێوضذپ ەوکاجەداباهگکزدن و ل

سارى  ەل ێر باهگکزدوى هاوى جاکى ه ەب یبەجەجا ۆرفیمەم ەم/: ئۆ-/

 یػاهەىبوو، ه ێر ه ىحيس  ەل ەگەر " هاو ئ ەژووروودا، واجکزماهجى 

). َاوکاث ٠٨٥: ٠٩٧٩خاجى مارف:  ەوڕەخماوى." (ئێوەدەلکێ)ى پۆ(

) ەرسىجاَز گَو ەمەد(مد ێر باهگکزدوى هاوى جاکى ه ەب ەبارەثض ەر َ

چوهکى  ێنجاک دَ ێروو ه ێزیکه ۆ ب ڤاهەئاال  ەڤ: " (ا، و) ئەڵێذد

 یابو گاس  ێژن،(و) دب یخاپ ەکَىد ێژن ا) دب( یخاپ ەهگێد ەر ل ض ەکَىد

 یاخود ێڤاها،م ڤاها،گا ڤاها،: (غەکگػتى، و  ڤێنها یبەثب جا ێرانه

 ەالىب ەوەىئ ەاڵم). ب٠٦٣: ٠٩٩٩...&)" ( ێڤاهو،م ڤاهو،گا ڤاهو،غ

 ەب ەڕاضخیػداکزماهجى هاو  ەسارى ل ەک ەوەیە،ئ ەبەضخەم ێمەوەئ

 ەکاردەَێنرێذ،ک بهاچاال ەغێوەیەکىب ەبەضذو م ەرکئ ەمانَ

 :ەکو 

 / = هاوى باهگکزاوۆ-+ / ێرجاکى ه هاوى 

 ....&ۆ،کاک ۆ،الل ۆ،مام خاڵۆ،

 ەکاردەَێنرێذ،ب ێباهگکزدوى هاوى جاکى م ۆ ب ۆرفیمەم ەم/: ئێ-/

 :ەک. و ێذد ەوە،/ە-/ ۆرفیىم ەدواىل ییػەوەچاالک ەڕووى ل

 / = هاوى باهگکزاوێ-+ / ێجاکى م هاوى 

 ەر َ ەروەَا...&، َ ێ،بوک یکێ،دا ەوێ،ه ێ،کچ ێ،ژو ێ،خوغک پورێ،

 ەر (د.فاروق عوم ۆچوووىب ێىپ ە/، بێ-/ ۆرفیمىم ەب ەبارەثض

 ەسماوى کوردى ل ەبەش ىل یبەجداجا ەچاوپێکەوجيێکىل ە)، کیمصد

 ێوەرگیراوە،ل یارییەکاوىساه ەکىسار  ە)دا ب٤/٠٢/٠٢٠٧( ڕێکەوحى

 ەوێ،غ ،ێوارێ : (ئەکاوىوغ ە/، لێ-/ ۆرفیمەم ەم: "ئەڵێذد

 ەر ض ەجەچووه ە...&)دا، ک ێ،ژور  ەرێ،د یشێ،پا ێ،سضخاو ەَارێ،ب

 ەک ێیىەن،م ىحيس  ۆرفیمىم ەمانَ ێً،غو  ی هاوى کاث و هاو 

هاوى کاث  ەچوهک ەڕاضخدا،سارى کزماهجى هاو  ەل ۆخًد ەىپاغماو 

 ەکزێذ،د ەگەڵدال ەڵەىمام ێیىەم ێکىهاو  ەکگػتى و  ەغێوەیەکىب

 ێیىە،جاکى م ۆ باهگکزدن ب ۆخىد ەل ەحگ/، ێ-/ ۆرفیمەم ەمئ ەواج

 ". ێهاوى جاکى م ۆ ب ڕێشماهیػە ۆخىد ەربڕى َاوکاث د

 ....&ێ،کچ ێ،خوغک ێ،...&    پورەوێ غ ێ،سضخاو ێ،فاجم یص ێ،عا 

 ۆداک ۆخىد ەباهگکزدوى هاو، ل ۆ ب ۆرفیمەم ەم/: ئیىە-/

"  ەواج ەکە،باهگکزاو  ەهاو  ڕەگەسى  ڕەچاوکزدوى ەبێب َێنرێذ،ەکاردەب

حيظ،  یاواسییح ێب ەمەد ەو ئ ێ،ب ۆداک ڵەحىخا ەل ێػتنباهگه ەگەر ئ

: ٠٩٧٩خاجى مارف: ەوڕەخماوى." (ئەلکێد ەوەهاو  ە) بیىە( یػاهەىه

 ەبەرئەوەىل ۆرفیمەم ەمئ چاالکییەوە ەڕووى ل ەروەَا). ٠٨٢َ

 ێ،م ێر،(ه ڕەگەسەکاوى ۆب ە،اهگکزاو ب ۆى هاوى ک ۆرفیمىم ەنهاج

ەب ەکاردەَێنرێذ)، بیەندووال  باهگکزدوى هاوى  ۆ ب ڵێینب ەجواهیند ۆی

ەمداروب ۆ ک  ێذبخواه ییە،جز ه ەهدىب ۆرفیمێکىم یچَ ەو چاالک ەَر

ەمب ەل  ەمئ ەک ەوەىل ەحگ ەمە. ئەمبکاجەوەک یىو چاالک ەَر

 ڕووکەغداضتى ئا ەل ەڵىاویػدائاو  ەهدێکَ ەگەڵ/ لیىە-/ ۆرفیمەم

 ەجکاریىە،خشم ێریىە،دل ەردیىە،م ەڕێشیىە،: (بەک. و ێذد

 ...&).ەوحیىە،گ

  ۆ/ = هاوى باهگکزاوى کیىە-) + /یەندووال  ێ،م ێر،: (هۆى ک هاوى 

 یىە،خشم ڵکیىە،خا ەریىە،بزاد یىە،خوغک ییىە،بزا یىە،کچ کوڕیىە،

&... 

دن باهگکز  ەمکىچ ەهدەکاوىب ۆرفیمەم ەڕووى پاشخطدى کەواجە

جز  ەواوى/، لە-/ ۆرفیمىباهگکزدوى هاوى جاک، م ۆ ب ڵێینب ەجواهیند

ەمدارجزە،چاالکترو ب  ڕەگەسى  ەردووَ ەگەڵل ەجواهێذد ەچوهک ەَر

/، ێ-/ ۆرفیمىم ۆرفیمە،م ەمئ ەدواىَاوکاث ل ێذ،)دا بێم ێرو(ه

 ەاڵم/، بۆ-/ ۆرفیمىپاغان م ێذ،د ێباهگکزدوى هاوى جاکى م ۆ ب

 ییەوەچاالک ڕووى  ەل ۆداک ڵەحىخا ەاهگکزدن لب ۆرفیمىم ینهاجواه

 ۆرفیمىم ەجاک، چوهک ڵەحىخا ۆرفیمەىم ێس  ەو ب ەیًبک ەراوردب

 ەروەَاَ ۆیەو باهگکزدوى ک ەىجاكاه ۆرفیمێکىم ۆخۆى ب ۆ ک

 ەهاوەل ەهدێکَ ەک ەوەیە،ئ ەویؼئ ەیە،َ یبەجمەهدییەکیص ىجا

 مەاڵ ب ەردەگزێذ،باهگکزدن و  ۆى ک ۆرفیمىم ەک هگکزاوەکان،با

 ەڕوووىب ڕەگەسەکەى ەچوهک ەرهاگزێذ،جاکى باهگکزدن و  ۆرفیمىم

ئاضا  ۆمەڵهاوى ک ەغەوەژمار  ەڕووى ل ەهدێکیانَ یاخود ییە،ه یار د

 ۆرفیمىئاضاوى م ەب ۆیەب ەیە،َ ۆیانک ەڕۆکێکىو هاو  ەکەند ڕەفخار 

 ەبێذَ ەوەوەب ەیوەهدىپ ەوەیەان لی  ەردەگزن،باهگکزدن و  ۆى ک

کورد،  ەوڵەمەهد،د ەژار،(َ ەىهمووه ەل نەهاوەکال ەهدێکَ ەک
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 ڕەگەسەوە ەڕووى ل ەبەرئەوەى....&)، ل ێىدکار،خو  ۆضخا،مام

/ یىە-/ ۆک ڵەحىباهگکزدوى خا ۆرفیمىم ەنهاج ۆیەب یەهً،دووال 

و  یىچاالک ەئەمەعجاک. ک ڵەحىخا ۆرفیمەکاوىم ەکه ەردەگزن،و 

ەمىب  ە،یى: (کوردەکو  یاددەکاث،/، س یىە-/ ۆرفیمەم ەمئ ەَر

 ەژاریىە،َ ەلیىە،کچگ ڕگەلیىە،کو  یىە،خشم یاویىە،پ ەردیىە،م

 ێکاریىە،کز  ۆضخاییىە،مام ێىدکاریىە،خو  ەوڵەمەهدیىە،د

ێىاوىب ەروەَا...&). َ ەرپزضیىە،ب ەرماهبەریىە،ف -/ ۆرفیمىم ەکاَر

: ەک. و ەوەغەو ئاگادارکزده یاکزدهەوەور  ۆ باهگکزدن ب ەل ە/، حگیىە

 یەجکا ەڕێشیىەب ێنن،باع بخو  ێىدکاریىەخو .، ەڵمەجبەرن َ ڕیىە<کو 

ً.> ێدەهگب  ب

باهگکزدوى  ەمکىچ ڕێشماهییەکاوى یرەکەگ یىو ضطخ یىچاالک ڕێژەى

نراوەکان،ب ەهمووه ەماىبى ەضەر هاوى جاک، ل ێ  ەرحەمض ەک ەکاَر

 .ە) همووه٠٠: (ەل یخینبز  ەژمار  ەب ەکانهمووه

 )٧( ەژمار  خػخەى

 

 ئەنجام

 ڕێگەى ەل ییەکانگزاماجک ۆرفیمەم یىو ضطخ یىچاالک -٠

ێىانب  ێوەراوىئاخ ەکزدوىو كط ەربڕاو د ەل ەغداریکزدهیانو ب ەکاَر

 .ەردەکەوێذد ەوەسماه

 ەل یانگزهگ یەکجار  ۆڵێکىڕ سمان،  یکییەکاوىگزاماج ۆرفیمەم -٠

 ەمڕووەوەل ەیە،َ ڕضخەکاهدا ێشوفز  ۆغاییەکاوىب ڕکزدهەوەىپ

و  ەکزدنكط ەل ەرفزاوانب ەغێوەیەکىب ییسماوى کورد ەکەراوىكط

 .یاهلێوەردەگزن ضوود ییەکاهیاهداسماه ییەچاالک

 ۆرفیمەم ەب ەراوردب ەهاو ب ەجیگۆرییک یکییەکاوىگزاماج ۆرفیمەم -٣

 ەیە،َ ەڕەجییانبى یاواسییەکىکزدار، ح ەجیکۆرییک وىیکییەکاگزاماج

دواى  ەموویانَ ێىەوەغو  ڕووى  ەهاو ل ەجیگۆرییک ەواهەىئ ەچوهک

 ەمکزدار َ ەجیگۆرییک ەواهەىئ ەاڵمو پاغگزن، ب ەگزن د ەبىاػ

 ۆڕمىف ەردووَ ەل ەواج ەگزن،د ەعبىاػ واید ەمَ ەو بىاػ ێص ىپ

 .ەیەَ یانپاغگزدا وحود ێػگزوپ

: ڕووەکاوى ەهاو ل یبەجمەهدییهاو، جا یکییەکاوىگزاماج مەۆرفیم -٤

...َخد) ۆخ،د ە،ژمار  یی،و هائاغکزاکزاو  ییئاغکزاکزاو  ڕەگەس،(

 ەهاو  ەجیگۆرییک ەڕەجییەحىبى یاواسییح ەمەعئ ەک ەخەهەڕوو،د

 کزدار)دا. ەڵىاو،(ئاو  ەجیگۆرییەکاوىک ەگەڵل

 مەۆرفیم ێذهاجواهز  ییەوە،و ضطخ یىچاالک ڕووى  ەل -٥

 ەگەڵل ەریەکەیانَ ەاڵمب ڕابگیرێً، ەیەکب ەرامبەر ب ییەکانگزاماجک

 ڕێژەى ەجواهزێذد ەلۆمۆرفەکەیداو ئ ەرکَاوئ ەرەضەک

ێىاهیانب  ەراوردب یاواسداح ەىبىاػ یاواسى ح ەىژمار  ەگەڵل ەکاَر

 .ەردەکەوێذد ییانو ضطخ یىچاالک ەمڕووەغەوەل ێذ،بکز 

 ییەوەو ضطخ یىاالکچ ەڕووى ل یکییەکان،گزاماج ۆرفیمەم -٦

 یکییەکانگزاماج ۆرفیمەم ەچوهک ێً،بکز  ەراوردب ێذهاجواهز 

ێىاوىب ڕێژەى ەضخاوهەجەضەرچاالکً و و  ێطىوور ب  ەکاَر

و  ەربزیًد ۆ ب ەکەسماه ێوەرى ئاخ ێداویطتىپ ەپێىب ەریەکێکیانَ

 ەکەر كط ەوەوو ەمڕ و ل ڕێشماهییەکان یاواسەح ڵەجەخا ەخػینىب

 .ێذبب ۆرفیمەم ەمجۆرەئ ەضدبەردارى د ێذهاجواه

     

 ضەرچاوەکان

 ەرگىکوردى، ب ڕێشماوى)، ٠٩٧٩خاجى مارف: ( ەوڕەخماوىئ -٠

 یارى ساه ۆڕىک ەىهاو، چاپخاه – یەکەم ەش ى) بۆرفۆلۆژى(م یەکەم

 .ەػداب – ێراقع

 یدا،سماوى کورد ە)، ئامزاس ل٠٣٦٧: (یبراَیمئ ەسیش ع یبراَیمئ -٠

ەهگف اڵوکزدهەوەىب ەهدىاو ه یەکەم، یچاپ  کوردى. ەدەبىو ئ ەَر

 اڵوکزاوەکاوىب ەل ەضاسی،)، وغ٠٢٠٣: (ەعیدض ەریفغ یوضف -٣

 .ەولێرَ –خاجى َاغم  ەىکوردى، چاپخاه ەکادیمیاىئ

کزماهجى  یالێکتىد ەکوردى ب ڕێشماوى)، ٠٩٨٠: (ۆییڤک.ک.کورد -٤

 .ػداەب – یبالاد ەىچاپخاه یاوى،و:کوردضخان موکز  ۆراوى،و ض

 یچاپ ەواهییەکان،سماه ێکۆڵیىەوە)، ل٠٢٠٢مدمد معزوف فخاح: ( -٥

 .ەولێرَ – یاوىموکز  اڵوکزدهەوەىب ێژیىەوەو جو  ەسگاىد یەکەم،

 ەهد)، چ٠٢٢٦كادر: ( ڕەغید ەباحو ض ەعزوفم ەمەدمد -٦

 . ەولێرَ – ڕوون  ەىکوردى، چاپخاه ۆرفۆلۆحیىم یەهێکىال 

کوردى،  یيخاکس ىض کاوىەما)، بى٠٢٠٠: (ەخوى م ەمەدىمدم -٧

 ێماوىضل ۆى ساهک ەرکىئ ەضەر ل – ەیوەهدپ ەىچاپخاه یەکهەم، ەرگىب

 .ێماوىضل – ەچاپکزاو 

 .ێماوىضل ۆى ساهک یی،کورد ڕضخەضاسیی)، ٠٢٢٠: (---------------- -٨

 ەیەکداچوووىو ب ۆرفۆلۆژیى)، م٠٢٠٢: (--------------- -٩

 ۆى ساهک – یەکهەم ەرگی)، بییکورد ۆرفۆلۆژیی(م ێکهاجەکانپ

 .ێماوىضل

 ی،کزماهج ێ کوردى سار  ێشماها)، ر ٠٩٩٩: (ەرسىمدمد طاَز گَو-٠٢

 .ۆکدَ – ەباثچاپخاها خ ێکێ،چاپا ئ ەجین،م ڤاراکو  ەالڤۆکێذب

 ڕێشماوى)، ٠٩٨٠: (یاوىو کوردضخاوى موکز  ەخزى ف ەضزیًه -٠٠

 .ێماوىضل ۆى کوردى، ساهک

 ەل ێش فز  ەىدروضخ )،٠٢٠٢: (ەعزوفم ەفامطخ ەبدولجەبار ع -٠٠

 .ێماوىضل – ۆلۆجىکورد ەڵبەهدىم یدا،سماوى کورد

ژ.همووهەى  گیرەک ژ

 بەغداربوو

 ڕێژەى چاالکیى و ضطخیى

 %٥٢ ٠٠ ە/-/ ٠

 %٣٠.٨٠ ٧ ێ/-/ ٠

 %٠٨.٠٨ ٤ ۆ/-/ ٣
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 ەلهاویػخنى،پ ەو وغ ڕەچەڵەکى)، ٠٢٠٥: (یمصد ەر فاروق عوم -٠٣

 .ێماوىضل – یًهار  ەخص ىچاپ و پ ەسگاىد یەکەم، یچاپ

 - یادگەرى بوه – ێژوویی(م ى)، سماهىاس ٠٢٢٨: (ۆعهاوخ ەالمض -٠٤

 .ەولێرَ –کاروان  ەىچاپخاه ەم،دوو ی)، چاپۆمطکىچ

و  یيخاکظض ەیوەهدى)، پ٠٢٠٠: (ەیًخط ەر عوم یالنغ -٠٥

 اڵوکزدهەوەىچاپ و ب ەڕێوەبەرێخیىب یدا،کورد ڕێشماوى ەل یماهدیکض

 .ێماوىضل – ۆکار  ەىچاپخاه ێماوی،ضل

 ڕۆهاهییەکاوى ەیوەهدییە)، پ٠٢٢٩: (ەمەدمد یاول ەمخاج -٠٦

 .ۆکدَ –خاوى  ەىخاهچاپ یەکەم،چاپى  یيخاکطییەکان،ض ەهواهده

71- Mark Aronoff, (2011), what is morphology, second 

edition, Wiley Blackwell . 

71- Chalak Ali Mohammed & Mustafa Raza Mustafa: 

(2015), Inflectional Morpheme in English and Kurdish A 

Comparative Study, Journal of Koya University, N.(36.( 

)، ضاخذ سبان فاس ى، گزداوردى ٠٣٩٣ضاداث جاالرى: ( یمەفاج -٠٩

 ).یدداوػگاٍ مف –وجىظيم (ضاب سا 

٠٢- ) :ً  )، الصزف، حامعت بؼداد.٠٩٩٠خاجم صالح ضام

املعاصزة،  یاث) ملدمت فى اللؼو ٠٢٢٦فارغ و أخزون: ( ەشحد -٠٠

 الاردن. –الطبعت الثالثت، داروائل لليػز، عمان 

 :ۆییساهک ەىهام -ب

 ۆرفۆضیيخاکس ىم ەراوردێکى)، ب٠٢٢٣كادر: ( ەر عوم ەبوبەکز ئ -٠٠

 ۆى ساهک –سمان  ۆلێژى ک ۆرا،دکخ ەىهام یدا،سماوى کوردى و فارض ەل

 .ێماوىضل

 ەل ەهدپاغب ێػبەهدو )، پ٠٢٢٣: (ەوانباخ ەرەجف ەمینئاساد ئ -٠٣

 ەىهام یدا،کزماهجى خواروو ژوورووى سماوى کورد یالێکتىد ەردووَ

 .ەػداب ۆى ساهک – ڕوغد یبنئ ەروەردەىپ ۆلێژى ک را،ۆ دکخ

سماوى  ە) لی( ۆرفێمەکاوى)، م٠٢٢٠ئاساد اخمد مدمود: ( -٠٤

خواروو ژووروو)،  یىکزماهج یالێکتىد ەرەضخەىک ە(ب یداکورد

 .ەػداب ۆى ساهک – ڕوغدا یبنئ ەروەردەىپ ۆلێژى ک ەر،ماضخ ەىهام

و  یاریکزدند مکىەچ ەربڕینى)، د٠٢٠٠: (ۆفیممدمود ج یمۆ ل -٠٥

و  ۆى خ یَاوگزوپ ێکىسماه ەهدکوردى و چ ەهاو ل ەکزدوىئاغکزاه

 .ێماوىضل ۆى ساهک –سمان  ڵىضکو ەر،ماضخ ەىهام ێوەى،دوور ل

 ەل ەواوکزدنج ەى)، کزد٠٢٢٨: (ەول ع ەر عوم ەمەدمد -٠٦

 ۆى ساهک –سمان  ۆلێژى ک ۆرا،دکخ ەىکزماهجى خواروودا، هام

 .ێماوىضل

ەمى)، ب٠٢٠٢: (ەخمەدئ ەرعوم ەرمینه ٠٧  ۆرفۆلۆژییم ەل ەبەَر

 .ێماوىضل ۆى ساهک –سمان  ۆلێژى ک ەر،ماضخ ەىهام یدا،کورد

 ڕێشماهیەکاوى ۆرفیمە)، م٠٩٩٥: (ڕەضوڵ  ێنخوض ەبدوڵاڵ ع -٠٨

 .ەػداب ۆى ساهک -ڕوغد یبنئ -ەرەوەردەپ ۆلێژى ک ۆرا،دکخ ەىکار، هام

 ەل ەهدب ۆرفێمى)، جواهاى م٠٢٠٤: (ەمەدخ ێنخوض یروانغ -٠٩

ەهگف ەوڵەمەهدکزدوىد  یيخاکطیدا،ض ەرکىئ ڕاپەڕاهدوىو  ەَر

 .ێماوىضل ۆى ساهک –سمان  ڵىضکو ۆرا،دکخ ەىهام

 ەهدێو َ ۆرفیمم یردۆسى)، ب٠٩٩٢: (ەخمەدئ ەسیش ع ەوضەر ک -٣٢

 ۆى ساهک –ئاداب  ۆلێژى ک ەر،ماضخ ەىکوردى، هام ەضاسی وغ یەوىال 

 .ەاڵحەدیًض

 یيیماڵو م یی)، سماوى کورد٠٢٠٠كادر: ( ینجارا موخط -٣٠

 .ێماوىضل ۆى ساهک–سمان  ڵىضکو ۆرا،دکخ ەىهام ۆگزام،پز 

 :ۆڤارگ -پ

)، ٠٢٠٢مدمد و ابوبکز عمز كادر: ( ەبدول ع ەرەیدون ف -٣٠ 

و  ەڕاضذهاو  یىکزماهج ەل ۆرفۆضیيخاکطییەکانم ەرەضخەک

 ەش ى)، ب٠٧( ەژمار  ێماوى،ضل ۆى ساهک ۆڤارى ژووروودا، گ یىکزماهج

)B.( 

 ێکدراو کزدارى ل ەغبوووى)، داب٠٢٠٢: (ەول ع ەر عوم ەمەدمد -٣٣

 .ێماوى، ضل٣ژ: ۆلۆجی،کورد ۆڤارى گ ەرکەوە،و ئ ەغبوونداب ەڕووى ل

 :ێکەوجًچاوپ -ث

 ڕێکەوحى ۆرفۆلۆژیی،م ۆڕىپطپ یم،صد ەر پ.د.فاروق عوم -٣٤

 ڵى/ ضکوێماوىضل ۆى ساهک ێػيیوەڕۆ،)ى پ٠٠( ێز)، کاژ ٤/٠٢/٠٢٠٧(

 .ییوردک ەش ىب –سمان 

 

 

 

 

 

 


