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 :پىخخە    

ەهگیی    ئەرکیی. ئەم جیۆرییە یەکێکە لە -ئەم جىێژیىەوەیە بخایبەجە بە جیۆریی ڕێشماوی فەَر

جیۆرییە ضیيخاکطییەکان، کە لە دروضخە ضیيخاکطیی و ئەرکییەکاوی سمان دەکۆڵێخەوە. 

ه ماماوى ڕێشماوى فه بىه . ٍ ولزاو  یٍڕ هدیین سماهدا په چه  لى مۆدێلێهى ڕێشمان له رلیی ٍو ئه-هگیی َر

و   هىاهدهیان بۆ لزاٍو  م جیۆرییه پێی ئه هدیین سمان به ماوى چه ضیيخالطییه  دروضخه

مى  یه و جا ڕادٍ  َێنراٍو مارهه به  م جیۆرییه ماماوى ئه سماوى لىردییدا بىه  اڵم له ڕوو. به جه خزاوهه

  م جیۆرییه پێی ئه و به  م جیۆرییه ر ئه ضه یان له ٍو راوى سماوى لىردیى لێنۆلیىه سۆر لێنۆڵه

 .  لزدووٍ هه

بۆ   ضخپێنێنه جا و دٍ ٍر وڵێهى ضه لى َه ئەوەیە، کە ٍو  یه ٍو م لێنۆڵیىه ئاماهجى ئه    

ه ڕێشماوى فه  ئاغىابىون به و  ڕووي ئه بۆ خطدىه  وڵداهێنه َا َه روٍ رلیی. َه ئه-هگیی َر

ی لی ٍر یػدا ئاماهجى ضه ٍو ڵ ئه گه ڕواث. له ري دٍ ضه له  م ڕێشماهه ئه  ي، له مایاهه بىه

ماماوى  پێی بىه سماوى لىردییدا به  ڕووي هىاهدوى دروضخەی ڕضخەیە له خطدىه  له ٍو لێنۆڵیىه

 و جیۆرییە.  ئه

 : ع پێنهاجىوٍ دوو به  مان؛ له رچاٍو هجام و لیطتی ضه لیی و ئه پێػه  له  جگه  له ٍو لێنۆلێىه

ۆرییەکە خزاوهەجەڕوو. مدا، بىەمای جیۆریی و چەمکە بىچیىەییەکاوی جی لهه ش ی یه به  له 

ەڵدان وئاماهجی جیۆرییەکە لەم بەغدا باضکزاوە. پەیىەضذ بە چەمکە  َەروەَا ضەَر

ەهگ  و وەچەپێکهاجە و ئەرکیی کزاوە.  بىچیىەییەکاوی جیۆرییەکەوە باس ی دروضخەکاوی فەَر

ی لە بەش ی دووَەمی جىێژیىەوەکەدا باس ی ئەرکە ڕێشماهییەکان و دروضخەی ڕضخە بەپێی جیۆری

ەهگیی  لە  ɸئەرکیی کزاوە. لە جەوەرێکی دیکەدا باس ی ڕۆلی ئەرکی فای  –ڕێشماوی فەَر

 پێکەوەبەضخنی دروضخەی وەچەپێکهاجە و دروضخەی ئەرکییدا کزاوە.
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 :لیی پێػه

ەهگیی  کاهەوە )0971(ئەرکیی لە کۆجایی ضااڵوی  –جیۆریی ڕێشماوی فەَر

ضەریهەڵداوە. وەکى جیۆرییەکی ضیيخاکطیی چەهدیین جىێژیىەوە و کخێبی 

َەر لە  جایبەث بە جیۆرییەکە هىضزاوە و باڵوکزاوهەجەوە. جیۆرییەکە

ضەرەجاوە کاری بە چەهد چەمک و بىەمایەک کزدووە، کە َەهدێکیان 

َاوبەغەن لەگەڵ جیۆرییە ضیيخاکطییە هىێیەکاوی وەکى )جیۆریی 

ەمهێىان، دروضخەی ئاڕگىمێيذ،..َخد(، بەاڵم َەهدێکیان جیاواسجز  بەَر

ێنراون.  بەکاَر

غیهاریى(  –یی ضف ڕێباسي )ٍو  م جىێژیىەوەیە به ڕێباسي جىێژیىەوەکە: ئه

ه ماماوى ڕێشماوى فه . جیۆریی و بىه هجامدراٍو ئه رلیی بۆ  ئه-هگیی َر

 . رگیراٍو مان ٍو ضیيخالطییه  ڕووي هىاهدوى دروضخه خطدىه

گزفتی جىێژیىەوەکە: دیاریکزدوی دروضخەی وەچەپێکهاجە و دروضخەی 

ئەرکیی ڕضخە گزفخێکی جىێژیىەوەکەیە. َەروەَا گزفتی ضەرەکیی 

یىەوەکە دیاریکزدوی دروضخەی ڕضخەیە لە سماوی کىردییدا بە پێی جىێژ 

ەهگیی   ئەرکیی. –جیۆریی ڕیشماوی فەَر

 بەش ی یەکەم:

 مان پێىیطخه  منه ماي جیۆریى و چه بىه .0

 

ه . ضه0.0 ه ڵداوى ڕێشماوى فه َر  Lexical Functionalرلیی  ئه –هگیی  َر

Grammar / LFG0 

ه جیۆریی ڕێشماوى فه      مى  مى  جیۆرییه رلیی جیۆرییه ئه –هگیی  َر

جیی  مان و چۆهیه واهییه سماهه  ماوى دروضخه جیاواٍس  هه الیه  ، له واهییه سماهه

لۆجایى ضااڵوى   جا له ٍر ضه  ڕوو.  له خاجه دٍ  ٍو له یه  هدییان به یىٍ په

  ٍو (Ronald Kaplanٌ( و )Joan Bresnanن ) الیه (مان له0971)

و دوو  ماوى ئه ٍو لێنۆڵیىه  له  م جیۆرییه ماوى ئه ییه ما بىچییىه . بىه ٍو باڵولزایه

هد قۆهاغێندا  چه  به  له . دواجز جیۆرییه ٍو داڕێژران و باڵولزاهه  ٍو ٍر لێنۆڵه

و دوو  له  دا لزا. جگه له جیۆرییه  هدیین گۆڕاههاریى له و چه  ڕبىوٍ جێپه

  له  بىوٍ ڕۆڵیان َه  ٍو واهه دواي ئه  یؼ له رێهى دینه هد لێنۆڵه : چه ٍر لێنۆڵه

 . 2(Mary Dalrymple( و )Yehuda Falk)  واهه ؛ له له پێداوى جیۆرییه غه گه

ه جیۆریی ڕێشماوى فه  هدٍ رچه َه    مۆدێلێهى ڕێشماوى   رلیی به ئه -هگیی  َر

ه به   ٍو یدابىوهیه جاي پهەر  ضه  له  ۆرییهم جی اڵم ئه هزێذ، به مهێىان دادٍ َر

خخنزدوى جیۆریی ضخاهداردي فزاواهنزاو  جه  لى هاڕاسیبىوهێو له ٍو

Extended Standard Theory لێو  ڵدا.  یه ریهه مان ضه ٍو ر گىێشاهه ضه له

جیۆریی   ( لهRonald Kaplan( و )Joan Bresnanي ) خىاهه و ٍڕ له

مى سۆر  یه ژماٍر  یان لزد، له ٍو جێبییىیی ئه ضخاهداردي فزاواهنزاویان گزث:

ي  ماماوى دروضخه بىه  ون، له له ردٍ َا دٍ مان ٍو ضیيخالطییه  ساهیارییه  له

جیۆریی   مان له ڕێشماهییه  هدییه یىٍ په   ڕێنن. بۆ همىوهه په فزێش جێدٍ

  لزێذ، له دیارییدٍ  یه وجه و جێنه پێی ئه ضخاهداردي فزاواهنزاودا به

ي  له بطتڕالخه ئه  فۆڕمه  یگزێذ. له خخییدا دٍ َێڵهاریى دٍر  جىخمێو له

                                                     
ي وهبري ئهله كارهێنراوهبه  LFGي دا كىرتكراوهكهوهلە هەهدێک شىێنی لێكۆڵیىه -1

ركیی.ئه -هگیی رههڕێسماوى فهبىىسرێت 
2  -Broadwell (2014). The Routledge Handbook of Syntax. London: 

Routledge Taylor & Francis Group. P556. 

  رمار له و به specifierي دیاریهار  وجه جێنه  ر له خخییدا بنه َێڵهاریى دٍر

اڵم  وێذ. به له ردٍ لزداردا دٍ complementري  واوله ي جه وجه جێنه

ه جیۆریی ڕێشماوى فه  ؛ له ٍو ر به مبه َه   هدییه یىٍ رلییدا په ئه -هگیی  َر

  هدییه یىٍ په  جیی لزدارن. واجه ٍڕ رایى و بىه مان جىخمى به ڕێشماهییه

ه فه  رواٍس دٍ  مان له ڕێشماِهییه ي  ٍو ك ئه ن، هه دا َه له ماوى لزداٍر هگییه َر

  . دیارد3ٍخخییدا دیارییبنزێً َێڵهاریى دٍر  له  ٍو یاهه وجه َۆي جێنه  به

  ٍو ٍو ي یاضاماوى گىاضدىه ڕێگه  (دا  لهChomskyماوى ) ماٍر  له مان سماهییه

  دا لهLFGجیۆریی   اڵم له لزا. به یان بۆ دٍ ٍو و لێنداهه  ٍو لۆڵزایه لێیاهدٍ

ه ي فه ڕێگه  . 4لزد مان دٍ سماهییه  یان بۆ دیاردٍ ٍو لێنداهه Lexicon  ٍو هگه َر

هد  ر چه ضه بىو له ریى َه مارییگهمان  سماهییه  بۆ جىخمه  م جێڕواهییىه ئه

  واهه ، له بىوٍ ي َه ٍو هگداهه ئاغنزا ٍڕ  مى ضیيخالطیی و به جیۆریی و ڕێطایه

   .5( Valency grammarبڕغخیی  مان و ڕێشماوى به هدییه یىٍ )ڕێشماوى په

 

ەهگیی . 2.0    LFGئەرکیی  –ئاماهجی جیۆریی ڕێشماوی فەَر

  ماوى دروضخه جیاواٍس  هه الیه  ، له واهییه مى سماهه جیۆرییه  LFGجیۆریى    

جیۆریی  ڕوو. لە خاجه دٍ  ٍو له یه  هدییان به یىٍ جیی په مان و چۆهیه واهییه سماهه

ەهگیی  ئەرکییدا ئاضتی ضیيخاکظ بە ئاضدێکی ضەهخەر و  –ڕێشماوی فەَر

وەکاوی لە ئاضتی پێکهاجەیەکی ضەرەکیی دادەهزێذ. واجە هىاهدن و غیکزدهە

یؼ بۆ پەضىکزدوی دیاردە ‘ضیيخاکظ’ضیيخاکطدایە. ساراوەی 

ڕووکەغییەکان بەکاردەَێىێذ، وەکى ڕییزبىووی وغەکان، دروضخەی فزێش 

)بە غێىەی درەخخیی(، دروضخەی وەچەپێکهاجە..َخد. َەر بۆیە جیۆریی 

LFG  پێػيیاسی ئەوە دەکاث، کە هىاهدوی ضیيخاکطیی بۆ دوو ئاضذ

 constituteکجیابکزێىەوە؛ ئەواهیؼ: دروضخەی وەچەپێکهاجە لەیە

structure  و دروضخەی ئەرکییfunctional structure گزهگتریین ئاماهجی .

ئەم جیۆرییە دیاریکزدوی ئەو مۆدوى  و یەکە سماهییاهەیە، کە پێکەوە 

پەیىەضتن بۆ غیکزدهەوەی سماهەواهیی. دیاریکزدوی دروضخەی هاوەکییان و 

ەڵداوی کۆجىب ەهدەکاهیان و پەیىەهدیی هێىاهیان. َەر لە ضەرەجای ضەَر

جیۆرییەکەوە َەر دوو مۆدولی دروضخەی وەچەپێکهاجە و دروضخەی ئەرکیی 

 . 6جیۆرییەکە بىون بە ضەهخەری غیکزدهەوەی سماهەواهیی

 

 LFGماوى  ییه بىچیىه  منه چه. 3.0

ه جیۆریی ڕێشماوى فه      منێو دیاردٍ هد چه پێی چه رلیی  به ئه –هگیی  َر

س ێ   له  له . جیۆرییه ٍو ماجه یان ڕووهدٍ له و دروضخه  ٍو داجه مان لێندٍ سماهییه

                                                     
3 - Carnie (2000). Syntax. Oxford: Blackwell Publishers.P334-335 
4 - Richards & Schmidt (2002). Longman Dictionary of Language Teaching 

and Applied Linguistics. 3rd edition. Essex: Pearson Education Limited. P306. 
5
 - Matthews (2007). The Concise Oxford dictionary of Linguistics. 2

nd
 

edition. Oxford: Oxford University Press.P223 
6- Dalrymple, M. and Findlay, J. 2019. 5. Lexical Functional Grammar. In: 

Kertész, A., Moravcsik, E. and Rákosi, C. ed. Current Approaches to Syntax. 

Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, pp. 125-126. 
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ه ي فه ( دروضخه0: ) ٍو لۆڵێخه دٍ  لیی دروضخه ٍر جۆري ضه ( 2هگیی ) َر

  پێنهاجه چه ٍو ي ( دروضخه3) functionalرلیی  ي ئه دروضخه

Constituentیه و س ێ دروضخه ك ئه یه ر ڕضخه ي ضیيخالطیی َه . دروضخه  

ه فه  رواٍس ساهیاریی دٍ  له گزێذ. جیۆرییه خۆدٍ له مان بۆ هىاهدوى  هگییه َر

ي  ڕیگه  له  َێىێذ. واجه ماردٍ به  پێنهاجه چه ي ٍو رلیی و دروضخه ي ئه دروضخه

  به  هىێنرێذ. بۆیه دٍ  ڕضخه  ٍو پێنهاجه چه ي ٍو رلیی و دروضخه ي ئه دروضخه

 ڕوو. یىه خه دٍ  له ر س ێ دروضخه ماوى َه هدییه جمه ي جیا جایبه غێٍى

 

ه ي فه دروضخه. 4.0  هگیی  َر

ه وێذ )جیۆریی ڕێشماوى فه له ردٍ دٍ  ٍو له هاوي جیۆرییه  لى له ٍو       هگیی  َر

ه فه  به  خداهه بایه  له هلیی جیۆریی ٍر غێهى ضه رلیی( به ئه –   هگ. چىهنه َر

ˮ ه فه  مان له ضیيخالطیی و واجاییه  ساهیارییه یؼ  ٍو هگدا جۆمارلزاون، ئه َر

ي  ري گػذ سماهێو، دروضخه ئاخێىٍ  ماث، له دٍ  ٍو ري ئه به ضخه دٍ

ه فه  . واجه ٍو ي بىاضێخه له واهه دروضذ و واجاڕاضذ و پێچه و  هگ ئه َر

ه ر سماهێو بۆ به ري َه پێنه قطه  گزێذ، له خۆدٍ له  ساهیارییاهه مهێىاوى  َر

‘حى ي ڕاضذ و دروضذ پێىیطتی پێیه ڕضخه   .بۆ هىاهدوى دروضخه7‘

  ماوى جىخمه فۆهۆلۆژییه-ي مۆڕفۆ ر دروضخه به بزێخه هادٍ مان په ضیيخالطییه

ه فه ه فه  واهیؼ له مان، ئه هگییه َر ه فهˮ  هگدان. واجه َر ي  روضخههگ  د َر

   ٍر / فیچه  فۆهۆلۆژیى و هیػاهه-ي مۆڕفۆ ضخه رجه بطتڕالتی / هابه ئه

و  Categorial featuresمان  سییه گه ٍڕ پۆله  هیػاهه  ماوى )به ضیيخالطییه

ر جىخمێهى  ( َهContextual features  ٍو ماهیػیه رییه وروبه دٍ  هیػاهه

ه فه  . 8ماث هگیی دیارییدٍ َر

ي  ٍو یاضاماوى ڕێشماوى گىاضدىه LFGجیۆریی   ڕوو، له خزایه  ٍو پێػتر ئه  

ه فه  جىخمه  ٍو ئه  ، له ڵنى پێیىایه ، به لزدووٍ هدهه ضه په ماهً  هگییه َر

ه فه  رواٍس هىێنن. دٍ دٍ  له ي ڕضخه دروضخه  itemر جىخمێو  ماوى َه هگییه َر

 .  9بینن لیی دٍ ٍر ڕۆڵى ضه دا له دروضخه  له

ه فه  دا ساهیارییهLFGجیۆریی   له    دوو   مان له ماوى جىخمه هگییه َر

ي  ( دروضخه2رلیی و ) ي ئه ( دروضخه0هىێنرێً ) ي ضیيخالطییدا دٍ دروضخه

 .    پێنهاجه چه ٍو

 

 

 Functional Structureرلیی  ي ئه دروضخه. 5.0

                                                     
كان و زگماكییه (. هىاهدوى زاهیارییه3112عرووف )فا مهبار مستهولجهبد)أ( عه -7

(. سلێماوى. 13. ژ ) Bش ی به  -كان. گۆڤاري زاهكۆي سلێماوىگۆڕاوه ي فۆڕمهدروسته

 . 66ال 

ي دكتۆرا. زماوى كىردییدا. هامه (. هىاهدوى سیيتاكسیی له3119عید ))ب( زاهیر سه   

 .5زاهكۆي سلێماهیی. سلێماهیی. ال  –كۆلێژي زمان -كىردیىش ی زماوى به
8
 - Chomsky (1988). Lectures on Government and Binding- The Pisa 

Lectures. 5th edition. Dordrecht: Foris Publications Holland. P5. 
9 - Trask (1993). A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. London: 

Routledge Publishers. P156. 

 

ه )ڕێشماوى فه  هرلیی ئه  له ي هاوي جیۆرییه غێهى دینه َا به روٍ َه    هگیی  َر

  جىخمه  خداوى به بایه  له  جگه  م جیۆرییه ئه  واجه رلیی(، له ئه –

ه فه رلیی  ي ئه داث. دروضخه رلییؼ دٍ وى ئه الیه  خ به مان، بایه هگییه َر

  رلییه ئه  هدییه یىٍ ي په رباٍر دٍ  ، له یه و ساهیارییاهه لزدوى ئه جفٍز به

ماوى  ساهیارییه  ن. بۆ همىوهه دا َه ماوى ڕضخه غه ن بههێىا  مان له جیاواٍس

  َا ساهیارییه روٍ . َه له رماري ڕضخه ر و به لى بنه ماوى ٍو ڕێشماهییه  هدییه یىٍ په

د ، له لى: دۆخ، ژماٍر ماوى ٍو مۆڕفۆضیيخالطییه . 01ص، جاف،..َخ

ضنن /  پهمان  مۆڕفۆضیيخالطییه  مان و ساهیارییه ڕێشماهییه  هدییه یىٍ په

م  ئه  له ضىه َاي په رلیی. بۆ هىاهدوى به ي ئه بۆ دروضخه  attributeضفً  ٍو

ربڕدراوێهى پزیدیهاحى  (، دٍ↑↓جۆمیی ) مى ئه َێنرێً: َێمایه ماردٍ به  َێمایاهه

وخۆ،..(، یان  رماري هاڕاضخه وخۆ، به رماري ڕاضخه ر، به ضیماهدینیی )بنه

رلییدا،  ي ئه دروضخه  +، ..(. له ،-، )±یى  مى هیػاهه یه دروضخه

؛  ٍو ٍر ي دایو/ضه پێنهاجه چه گىجزێذ ٍو پێیدٍ  ، له ٍو ٍر ي ضه پێنهاجه چه ٍو

  ، له ٍو ي خىاٍر پێنهاجه چه اڵم ٍو لزێذ، به ( دیارییدٍ↑َێماي )  به

( ↓َێماي )  ؛ به ٍو ي لچ/خىاٍر پێنهاجه چه گىجزێذ ٍو پێیدٍ

 .00لزێذ دیارییدٍ

ه فه  رواٍس دٍ  له  غێنه ي ئاڕگىمێيذ به ي دروضخه ٍو ر ئه به له   ماوى  هگییه َر

ي ئاڕگىمێىتی پزیدیهاث خاڵى  یػدا دروضخهLFGجیۆریی   پزیدیهاث. له

ي  دروضخه  . بۆ همىوهه یه رلیی ڕضخه ي ئه جاي پێنهێىاوى دروضخه ٍر ضه

ه فه  ئاڕگىمێيذ و ساهیارییه   َێىێذ( له )دٍ لى  ماوى لزدارێهى ٍو هگییه َر

 : 02هىێنرێذ دٍ  ٍو ي خىاٍر یه م غێٍى دا بهLFGجیۆریی 

 
   

ه فه  رواٍس (دا، د0ٍي ) همىوهه  له َێىێذ  دٍ  خاث، له ردٍ دٍ  ٍو ئه  له هگییه َر

لى پزیدیهاجێو داواي دوو ئاڕگىمێىتی  َێىێذ( ٍو . لزداري )دٍ لزداٍر

دا > <  هێىان دوو َێماله  رمارن و له بهر و  واهیؼ بنه ئه  ماث، له خىرجیی دٍ

مان  خىرجییه  بۆ هىاهدوى ئاڕگىمێيخه  و َێمایاهه . ئه یان پێنزاٍو ئاماٍژ

ه فه  رواٍس دٍ  َا له روٍ َێنرێً. َه ماردٍ به   یؼ به له دا جافى لزداٍر له هگییه َر

  . له ودایهبىردو  فۆڕمى ڕاهه  له  له لزداٍر  ، چىهنه بىردوو دیاریینزاٍو ڕاهه

-ي / ڕێگه  له  له ٍر س ی بنه و له  له ٍر ي بنه دا ژماٍر له ي لزداٍر دروضخه

                                                     
10

 - (a) Sells (1985). Lectures on contemporary syntactic theories. California: 

Center for the study of Language and Information. P144. 

(b) Broadwell (2014: 557). 
11 - Bussmann (2006). Routledge Dictionary of Language and Linguistics. 

London: Routledge. P676. 
12 : یهرچاوهم سهئه بڕواهه -  Carnie (2000: 338) 
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س ی  ي له له ضه و له  ي )جاك(ٌ له ژماٍر  ، له دیاریینزاٍو  ٍو ێذ/ٌ

 . 03 م(ٌ )ضێهه

دا بە س ێ کۆجىبەهدي LFGپێىیطخە یاضاکاوى دروضخەي فزێش لە    

 :04دەبینن ڕۆڵێىەر/فلخەر فۆڕمدروضخییدا جێبپەڕن، کە وەکى پاڵ

)ا( ڕێطای یەکاهگیری ئەرکیی: پێىیطخە لە دروضخەی ئەرکییدا َەمىو  

جەنها یەک بەَای َەبێذ. واجە لە دروضخەی ئەرکیی و  attributeپەضيێک 

 لە دروضخەی وەچەپێکهاجەکەیدا یەک بەَای َەبێذ.

)ب( ڕێطای جەواوکەری ئەرکیی: دروضخەی ئەرکیی کاجێک جەواو و پڕاوپڕ  

دەبێذ، ئەگەر َەمىو ئەو ئەرکە ڕێشماهییاهەی لەخۆگزجبێذ، کە پزیدیکاث 

 َەڵگزیەحی. 

دروضخەیەکی  -)پ( ڕێطای پەیىەضدبىووی ئەرکیی: لە َەمىو وەچە

هزێذ دروضخەی ئەرکییدا، َەمىو ئەو ئەرکە ڕێشماهییاهەی، کە دەجىا

 دروضخەکەوە حىکمدەکزێً.-حىکمبکزێً، لەالیەن پزیدیکاحی وەچە

 

ضەرەوە، بڕواهە  یبۆ خطدىەڕوو و بەجێهێىاوی ئەو س ێ کۆجىبەهدە 

 (:5-2همىوهەی )

 پیاوەکە ماضخاوەکەی خىاردەوە. .2

 *پیاوەکە خىاردەوە. .3

 ماضخاوەکە خىاردەوە.*  .4

 ماضخاوەکەی ئاوەکەی خىاردەوە.*پیاوەکە  .5

 

(دا، کزداری خىاردەوەو َەڵگزی دوو ئەرکی ڕێشماهییە، بکەر 2لە ڕضخەی )

و بەرکار، کە ئەواهیؼ لە دروضخەی ڕضخەکەدا لە ڕێگەی )پیاوەکە = 

بکەر( و )ماضخاوەکە = بەرکار( هىێنراون. واجە دروضخەکە پاڵێىەری ڕێطای 

(دا بەراوردیبکە(. َەر یەکێک لە 5-3)ب(ی جێپەڕاهدووە )لەگەڵ ڕضخەی )

هاوییەکاوی )پیاوەکە( و )ماضخاوەکە( وەکى دوو پەضنی دروضخەکە فزێشە 

دوو بەَایان َەیە، َەر پەضيێک جەنها یەک بەَای َەیە )پاڵێىەری ا(. 

َەر دوو ئەرکە ڕێشماهییەکەی بکەر و بەرکار لەالیەن پزیدیکاحی ڕضخەکەوە 

 خىاردەوە حىکمدەکزێً )پاڵێىەری پ(. 

 

ەخەن، کە دروضخەی ئەرکیی ڕضخەیەک، ئەوە دەرد (5-2همىوهەکاوی )   

پزیدیکاث بە جایبەجیی بەَای پەضنی پزیدیکاجەکە بۆ لێکداهەوەی 

ضیماهدیکیی دەبىە بىەما. واجە پزیدیکاث وەکى بىەما ئەوە دیاریدەکاث، کە 

چیی ئەرکێک لە دروضخەکەدا ڕێگەپێدراوە. چیی جۆرە فزێشێکیؼ 

 دەجىاهێذ ئەو ئەرکە ببیىێذ.

 

 Constitute Structureی وەچەپێکهاجە دروضخە. 6.0

      

دروضخەی وەچەپێکهاجە )َەروەَا دروضخەی پۆلەڕگەسییش ی    

پێدەگىجزێذ( لە ڕێگەی دروضخەی فزێش )درەخخیی(، ڕییزبىووی وغە، 

وەچەپێکهاجە و پۆلەڕەگەسی ضیيخاکطییدا بە غێىەی کۆهکزیخکزاویی و لە 

                                                     
 .وهكرێته( دواتر ڕووهده↑) كهكارهێىان و واتاي هێماي تیشكهبه -  12
 ( 677سەرچاوەی پێشىو )ل 14

جە لە هێى سماهەکاهدا جیاواسە، ڕووکەغدا دەهىێنرێذ. دروضخەی وەچەپێکها

بە َۆی جیاواسیی دروضخە ضیيخاکطییەکان لە سماهەکاهدا. ئەرکی 

دروضخەی وەچەپێکهاجە خطدىەڕووی ساهیاریی ڕووکەغیاهەی سیادجزە 

 .05ضەبارەث بە چۆهیەجیی بەجفزەکزدوی ئەرکەکان لە سماهێکی دیاریکزاودا

‘ لێکطیکیی یەکپارچەیی’دروضخەی وەچەپێکهاجە بە ڕێطای    

الییدا )ئەو /کۆجىبەهدکزاوە. بەپێی ڕێطاکە لە َەر گزێیەکی جێرمیىاڵییدا

( گزێیەی، کە لە َێڵکاریی درەخخییدا بە گزێی خىارەوە هەبەضتراوە

پێىیطخە وغەیەک َەبێذ، کە لە ڕووی مۆرفۆلۆژییەوە وغەیەکی 

 جەواوبێذ. ئەمەیؼ دوو ئەهجامی ڕاضخەوخۆی َەیە:

 

ێرمیىاڵیی دروضخەی وەچەپێکهاجەدا مۆڕفێم یان هابێذ لە گزێی ج .１

 دروضخەیەکی مۆرفۆلۆژیی بچىوکتر لە وغە َەبێذ.

هابێذ لە گزێی جێرمىاڵیی دروضخەی وەچەپێکهاجەدا یەکەیەکی  .２

 ضیيخاکطیی گەورەجز لە وغەی مۆرفۆلۆژییاهە َەبێذ.

 

ەهگییەکان، بەبێ  پىخخەی ئەو دوو ئەهجامە ئەوەیە، کە جىخمە فەَر

فۆڕمەکەیان بچىوکتر یان گەورەجز بکزێذ، لە دروضخەی ئەوەی 

 .06وەچەپێکهاجەدا بەکاربهێنرێً

ه فه  ماجێو جىخمه    ،  ٍو پێنهاجه چه ي ٍو هێى دروضخه  مان دخزێىه هگییه َر

ه فه  ڵ جىخمه گه ماوى له هدییه جمه مان و جایبه رلییه ئه  ساهیارییه ماهدا  هگییه َر

  رواٍس ساهیاریى دٍ  پێنهاجه چه ي ٍو دروضخه  واجه . له07 دێً ٍو پێنه

ه فه ه فه  ماوى جىخمه هگییه َر   هىێىێذ. بڕواهه ضیيخالطدا دٍ  مان له هگییه َر

خخیی  َێڵهاریى دٍر  ي له له پێنهاجه چه ي ٍو ( و هىاهدوى دروضخه6ي ) همىوهه

 (دا.0)

 .َێىێذ دٍ  له هامه  له چییه پۆضخه -6

 

 .08  پێنهاجه چه ي ٍو پێی دروضخه  ( به6ي ) ی بۆ ڕضخهخخی ( َێڵهاریى دٍر0)

                                                     
15 Ash Asudeh & Ida Toivonen  (2009:3) 

 (4ي پێشىو )لرچاوهسه 16
17 - Carnie (2000:338). 

 (a2014) رگیراوهوه یهرچاوهم سهسىود له كهختییهدره )ا( بۆ هێڵكارییه -  18

Miriam Butt  

)ب( بەپێی ڕێسای یەکپارچەیی لێکسیکیی تیۆرییەکە هابێت لە گرێی تێرمیىاڵیی       

دروستەی وەچەپێکهاتەدا مۆڕفێم یان دروستەیەکی مۆرفۆلۆژیی بچىوکتر لە وشە 

(، هەربۆیە هاوەکان دەبىە پرۆژەی فرێسی هاویی لە هێڵکاریی 7ت )بڕواهە الپەڕە هەبێ

ەکە/ ببێتە پرۆژەی فرێسی دیارخەریی -(دا، هەک هیشاهەی هاسراویی /1درەختیی )

DP/ ەکە/ مۆڕفێمێکی بەهدە و بە -، چىهکە لە زماوی کىردییدا هیشاهەی هاسراویی

هاوەکەوە دەلکێنرێت.
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ەم:  بەش ی دَو

ەهگیی . 2  ئەرکییدا –ئەرکە ڕێشماهییەکان لە ڕێشماوی فەَر

   

ەهگیی    ضێخا لە  ϴضێخا / هاڕاضخەوخۆ(..َخد. مەبەضذ لە  ϴ-ئەرکییدا ئەم ئەرکە ڕێشماهییاهە َەیە: بکەر، بەرکار )ڕاضخەوخۆ(، بەرکار –لە ڕێشماوی فەَر

 (:7، 6زێذ. بڕواهە همىوهەکاوی )بەرکارەکاهدا، واجە ئەو ضێخا ڕۆڵەیە، کە بەرکارەکە لە ڕضخەکەدا وەریدەگزێذ. ضێخا ڕۆڵەکە لەگەڵ ئەرکە ڕێشماهییەکەدا دەهىض

 

 کۆجزەکە گەهمەکەی خىارد. .6

 بکەر –کۆجزەکە   

 بەرکاری ڕاضخەوخۆ –گەهمەکە   

 

 باوکەکە دیارییەکەی پێػکەش ی کچەکەی کزد. .7

 بکەر –باوکەکە   

 بەرکاری ڕاضخەوخۆ –دیارییەکە   

 بەرکار )ضىودمەهد( –کچەکە   

ەهگیی     ئەرکییدا چەهد ئەرکێکی ڕێشماهیی َەیە، کە دەجىاهزێذ  لەالیەن َەهدێک جۆری پزیدیکاجەوە حىکمبکزێً. لەواهە  –َەروەَا لە جێۆریی ڕێشماوی فەَر

(COMP  جەواوکەر وXCOMP  ( بۆ خطدىەڕووی َەردوو پەیىەهدییەکە، بڕواهە همىوهەکاوی .)00-8جەواوکەری کزاو .) 

 . کە سوو کارەکەی جەواوکزدبىو ێکارەیان پاداغخکزد، ئەوان ئەو کز  .8

 . َەجا سوو کارەکەی جەواوکزدبىو *ئەوان ئەو کزێکارەیان پاداغخکزد،  .9

 .جۆ پاداغدبکەممً دەمەوێذ،  .01

 .ئەو/ کاوە پاداغدبکەممً دەمەوێذ،  .00

 

ەیان ، ڕضدیلەی الوەکیی/ کڵۆسی )کە سوو کارەکەی جەواوکزدبىو( ڕضدیلەیەکی ئاڕگىمێىدییە و ڕضدیلەی ضەرەکیی داوایکزدووە )ئەوان کام کزێکار دا(8لە ڕضخەی )

ەوە و لێکدەری َەیە. یەکێک لە جایبەجمەهدییەکاوی ڕضدیلە ئاڕگىمێىدییەکە ئەوەیە، کە بە وغەی بەضدى COMPپاداغخکزد؟(. پەیىەهدیی ڕێشماهیی جەواوکەری 

(دا ڕضدیلەی )جۆ 01لە ڕضخەی )( بۆ هەبىووی ئەو جایبەجمەهدییە دەگەڕێخەوە.  9)کە( دەضخپێبکاث، بۆیە هاوهزاوە ڕضدیلەی )کە(. هاڕیشماهیبىووی ڕضخەی )

ە ضەربەخۆکەی ڕضدیلەکە )جۆ( جێىاوی َەیە. واجە دەجىاهزێذ لە جێگەی جێىاو  XCOMPپاداغدبکەم( ڕضدیلەیەکی ئاڕگىمێىدییە و ئەرکی جەواوکەری کزاوەی 

 (.00دیکە یان هاو بەکاربهێنرێذ، بڕواهە ڕضخەی )

NP 

 V  

   

 پۆستەچییەکە
 

S 

VP 

NP 

 دەهێنێت
 

 نامەکە
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( ئەوەیە، کە ئەرکە COMP, XCOMPجیاواسیی ئەرکە ڕێشماهییەکاوی )بکەر، بەرکار،..َخد( لەو پەیىەهدییە ڕێشماهییاهەی، کە دەجىاهزێذ حىکمبکزێً )  

لدیاریکزدهیان بۆ دەکزێذ و لە غێىەی فزێشێکدا دەبً، بەاڵم پەیىەهدییە ڕێشماهییە حىکمکزاوەکان لەالیەن جۆرێک ڕێشماهیییەکان لە الیەن پزیدیکاجەوە وەچەپۆ 

 . 09لە پزیدیکاجەوە حىکمدەکزێً، َەروەَا سۆر جاریؼ لە غیىەی ڕضدیلەدا / کڵۆسدا دەردەکەون 

 :21ەدایەلەم چەهد خاڵ XCOMPو جەواوکەری کزاوە  COMPجیاواسیی هێىان جەواوکەر   

 هییە، بەاڵم لە جەواوکەری کزاوەدا جێىاو َەیە. لە جەواوکەردا جێىاو -１

 لە جەواوکەردا وغەی بەضدىەوە )کە( لە ضەرەجای ڕضدیلەکدا َەیە، بۆیە پێیدەگىجزێذ ڕضدیلەی )کە(، بەاڵم لە جەواوکەری کزاوەدا هییە. -２

ڕێگەی ڕضدیلەی ضەرەکیی یان کزدارەکەوە    دەرکەوجنی جۆری ڕضدیلەی جز داخزاوە. بەاڵم لە لە جەواوکەردا حىکمکزدهەکە داخزاوە و ضىىوردارە، واجە لە  -３

 ((.00-8جەواوکەری کزاوەدا وەکى لە هاوەکەیەوە دیارە، دەرکەوجنی ڕضدیلەکان کزاوەیە )بڕواهە همىوهەکاوی )

 ((.00-01)بڕواهە ) لە جەواوکەردا بکەری ڕضدیلەی ضەەرکیی کۆهترۆڵی بکەری ڕضدیلەی الوەکیی دەکاث -４

 

ەربار وەردەگزن جگە لەو ئەرکە ڕێشماهیی و پەیىەهدییە ڕێشماهییاهەی، کە دەجىاهزێذ حىکمبکزێً، َەر فزێش و ڕضدیلەیەکی جز لە ڕضخەدا دەربکەون ئەرکی ض

 ((.02)بڕواهە )

 دیارییەکەی بە کچەکەی بەخػیی. دوێنێباوکەکە   -02

 

 LFG. هىاهدوی ڕضخە بەپێی جیۆریی 0.2

 

دا بۆ LFGباڕ دەبێذ، بەاڵم بە َۆی ڕێطای یەکپارچەیی لێکطیکییەوە َەهدێک جیاواسیی دەهىێىێذ. لە -Xدا هىاهدوی ڕضخە بەپێی یاضاکاوی LFGلە جیۆریی    

بە ( T  ،AGRغکاهدهەوە )فزێشی غکاهدهەوە/جاف و ڕێککەوجً( داهزاوە، واجە هاجىاهزێذ َیچ جىخمێکی ضەربەخۆی فزێشی  -IPضەری ڕضخە پۆلەڕەگەسی ئەرکیی )

ڕفێم یان غێىەیەکی ضەربەخۆ بە ضەری ڕضخە دابنرێذ، چىهکە بەپێی ڕێطای یەکپارچەیی لێکطیکیی هابێذ لەو جۆرە گزێیاهەی دروضخەی وەچەپێکهاجەدا مۆ 

 .22((2و لێی جیاهاکزێىەوە )بڕواهە ). جىخمی جاف و ڕێککەوجىەکە َەر لەگەڵ کزدارەکەدا دەهىضزێً 20دروضخەیەکی مۆرفۆلۆژیی بچىوکتر لە وغە َەبێذ

 داLFGلە جیۆریی ( 02( هىاهدوی ڕضخەی )2)

 
 

                                                     
(Miriam Butt:2014-aبڕواهە )  19
(Miriam Butt: 2014-bبڕواهە )  31
31  Miriam Butt: 2014-b  وDalrymple (2019:133)

و بە گریماهەی شەقبىووی  ًلە تیۆریی حىکمکردن و بەستىەوەدا فرێسی شکاهدهەوە تىخمەکاوی تاف و ڕێککەوتً لەخۆدەگرێت و هەردوو تىخمەکە بە مۆڕفێمی بەهد دەهىێنرێ 33  

ئەرکییدا تىخمەکاوی تاف و ڕێککەوتً لە فرێسی شکاهدهەوەدا بەشێىەی سەربەخۆ -(، بەاڵم لە ڕێسماوی لێکسیکییCook and Newson (2007:109)شکاهدهەوە دادەهرێت )بڕواهە: 

مەکاوی تاف و ڕێککەوتً لە فرێسی شکاهدهەوەدا بۆ ئابىوریکردهە، بەاڵم لە تیۆرییەکەدا (ەوە هۆکاری ئاماژەهەکردن بە تىخ94 :2013هاهىێنرێً، بە الی )شێرزاد سەعید سەددیق )

خماهە لە وشە بچىوکترن بۆیە هاتىاهرێت بىەمای ئابىوریکردن بە پاساو داهەهراوە و ئاماژەی پێىەکراوە، بەڵکى بەپێی ڕێسای یەکپارچەیی لێکسیکیی تیۆرییەکە لەبەر ئەوەی ئەو تى

 خۆ هىاهدهیان بۆ بکرێت، بەڵکى لە شێىەی مۆڕفێمی بەهد بە کردارەکەوە دەلکێنرێً. بەشێىەی سەربە

NP 

 V  

   

 پۆستەچییەکە
 

V''  

IP 

VP 

NP 

 دەهێنێت
 

 نامەکە
 

 

I' 
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 . پێکەوەبەضخنی دروضخەی وەچەپێکهاجە و دروضخەی ئەرکیی2.2

 

ɸئەرکی فای ’دا بە َۆی LFGلە جیۆریی     ɸوە گزێیەکاوی دروضخەی وەچەپێکهاجە بە دروضخەی ئەرکییەوە دەبەضترێىەوە. لە ئەرکی فایدا ‘  چەهد گزێیەکی  

 .23وەچەپێکهاجە دەجىاهً لەگەڵ َەمان دروضخەی ئەرکییدا پەیکاڵببن

 

 

ɸ( ئەرکی فای 3)  لە هێىان دروضخەی وەچەپێکهاجە و دروضخەی ئەرکییدا 

 

 

 

یؼ لەگەڵ N( لەگەڵ یەک دروضخەی ئەرکییدا پەیکاڵً، َەروەَا پڕۆژەی DP, D', Dدا دەردەکەوێذ، کە َەر یەک لە )(3)وەکى لە َێڵکارییەکە دەرخخییەکەی 

 دا َاوبەغً. DPلە دروضخەی ئەرکیی  DPو  NPَەمان دروەضخەی ئەرکییدا پەیکاڵً، بۆیە دەڵێین 

 

دروضخەی وەچەپێکهاجەی ڕضخە بە دروضخەی ئەرکیی دەبەضترێخەوە، بەاڵم  ɸ( لە ڕێگەی ئەرکی فای 3بە َەمان غیىەی َێڵکارییە درەخخییەکەی )  

لەم پێکەوەبەضدىەوەیەدا ئەوەیە، کە سۆرجار َەر گزێیەکی دروضخەی وەچەپێکهاجە لەگەڵ جاکە یەک دروضخەی ئەرکییدا پەیکاڵ  ɸکۆجىبەهدی ئەرکی 

ەر دروضخەیەکی وەچەپێکهاجەی ڕضخەکە بە یەک دروضخەی ئەرکیی ڕضخەکەوە . واجە بۆ ئەوەی ڕضخەیەکی ڕیشماهدروضذ دروضخببێذ، مەرجە 24َدەبێذ

 ببەضترێخەوە، پێچەواهەکەیش ی مەرجە.

 

                                                     
 23  Dalrymple (2019:136-137) 

 .(138سەرچاوەی پێشىو )ل  34



 

 

 D  

   

NP  

N  
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ɸ( ئەرکی فای 4)  لە ڕضخەدا 

 

 

 
 

 

بە دروضخەی ئەرکیی بکەرەوە و دروضخەی  )پۆضخەچییەکە -(NP(دا دەردەکەوێذ، َەردوو دروضخەی وەچەپێکهاجەی 4وەکى لە َێڵکاریی درەخخیی )

بە دروضخەی ئەرکیی بەرکارەوە بەضتراوەهەجەوە، چىهکە َەر پەضيێک لە دروضخەی ئەرکیی بکەر لەگەڵ دروضخەی  )هامەکە -(NPوەچەپێکهاجەی 

دا پەیکاڵً. بەاڵم )هامەکە -(NPدا، َەروەَا َەر پەضيێک لە دروضخەی ئەرکیی بەرکار لەگەڵ دروضخەی وەچەپێکهاجەی )پۆضخەچییەکە -(NPوەچەپێکهاجەی 

بە کۆی ڕضخەکە بەضتراوەجەوە، چىهکە َەمىو ئەو پەضىاهەی لە دروضخەی ئەرکیی ڕضخەکەدا َەیە، لەگەڵ دروضخەی  VPزدارەکە دروضخەی وەچەپێکهاجەی ک

 ، کە ضەری ڕضخەکەیە، بە َەمىو پەضىەکاوی دروضخەی ئەرکیی ڕضخەکەوە دەبەضترێخەوە.IPدا پەیکاڵً. دروضخەی VPوەچەپێکهاجەی 

 ((.5خەی وەچەپێکهاجەی ڕضخە و دروضخەی ئەرکیی ڕضخە، هىاهدوی َەردوو دروضخەکە پێکەو دەهىضزێً )بڕواهە )لە هەهجامی پێکەوەبەضخنی دروض   

 

 (02ي ) رلیی ڕضخه ي ئه و دروضخه  پێنهاجه چه ي ٍو خخیی بۆ هىاهدوى دروضخه ( َێڵهاریى دٍر5)   

NP 

 V  

   

 ۆستەچییەکەپ

 

 

IP 

VP 

NP 

 دەهێنێت

 نامەکە 

 

  

I' 

 

OBJ 

ɸ     هێنان’پریدیکات ̔̔̔̔̔̔̔̔̔ ' 

<SUB,OBJ>  
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 ‘پۆستەچیی’پریدیکات 
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 3کەس                

ژمارە                

 تاک

 تاف        ڕانەبوردوو

 



 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 90 

 
  

 
 

یهاڵً.  دا په پێنهاجه چه ي ٍو ڵ یاضاماوى دروضخنزدوى گزێى دروضخه گه له  ن، له له دٍ  رلییاهه ئه  و دروضخه به  ( ئاماٍژ↑↓(دا، َێماماوى )5خخیی ) َێڵهاریى دٍر  له

  ئاماٍژ (OBJ↑)  دا له هخخیی دٍر  َێڵهارییه  له  ماث. بۆ همىوهه لیی( دٍ ٍر رلیی گزێى )دایو/ضه ي ئه بۆ دروضخه  ( ئاماٍژ↑(  یه ٍو ٍر ي بۆ ضه له ي ئاڕاضخه و َێمایه ئه

رلیی گزێى  ي ئه بۆ دروضخه  ( ئاماٍژ↓(  یه ٍو ي بۆ خىاٍر له ي ئاڕاضخه و َێمایه حى. ئه ی خۆیه ٍو ٍر ضه  له  داث، له دٍ VP رلیی فزێشي لزداریی ي ئه دروضخه  به

 .NP هاوییەفزێشي   داث، له خۆي دٍ  له رلیی گزێیه ي ئه دروضخه  ئاماژە به  ↓ =(OBJ↑)   دا له خخییه دٍر  َێڵهارییه  له ،ماث ( دٍ ٍو )لچ/خىاٍر

 ی خىارەوە دەبێذ: یه م غێىٍ (دا بهLFGجیۆریى )  بە َەردوو دروضخەی وەچەپێکهاجە و دروضخەی ئەرکییەوە له  ي ڕضخه ( دروضخه5بەپێی َێڵکاریی )

 

   IP   ←             NP              VP 

                 (↑SUBJ)= ↓           ↑=↓ 

 

 ئەهجام

ەهگیی  .0 ەهگ دەدرێذ، وردجز بایەخ بە پێکهاجەی  –لەبەر ئەوەی لە جیۆریی ڕێشماوی فەَر ئەرکییدا بۆ هىاهدهە ضیيخاکطییەکان بایەخ بە فەَر

ەهگیی وغەکان دەدرێذ، بۆیە لە سماوی کىردییدا جىخمەکاوی جاف و ڕێککەوجً، کە لەگەڵ کزداردا دێً، لە ه ىاهدوی دروضخەی ڕضخەدا َەر فەَر

ەهگیی  ئەرکیی، بەجایبەجیی ڕێطای یەکپارچەیی  –وەکى بەغێک لە پێکهاجەی کزدارەکەدا دەمێيىەوە. ئەمەیؼ لەگەڵ ڕێطاکاوی ڕیشماوی فەَر

 لێکطیکییدا، پەیکاڵً.

ەی ڕضخەیەک َەیەحی. واجە پەضىەکاوی فزێشی پەضىەکاوی فزێشی کزداریی ڕضخە لە سماوی کىردییدا، َەمان ئەو پەضىاهە لەخۆدەگزێذ، کە دروضخ .2

 لە سماوی کىردییدا َاوبەغً. VPو فزێشی کزداریی  IPغکاهدهەوە 

 

 

 ضەرچاوەکان

 بە سماوی کىردیی:

ژ  . B ش ی به  -مان. گۆڤاري ساهنۆي ضلێماوى گۆڕاٍو  ي فۆڕمه مان و دروضخه سگمالییه  (. هىاهدوى ساهیارییه2103عزووف ) فا مه بار مطخه بدولجه عه .0

 (. ضلێماوى. 02)

ساهنۆي ضلێماهیی.  –لۆلێژي سمان -ش ی سماوى لىردیى ي دلخۆرا. به سماوى لىردییدا. هامه  (. هىاهدوى ضیيخالطیی له2109عید ) ضاسان ساَیر ضه .2

 ضلێماهیی. 
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 ت:خالصال

يفيت(. یهدف البحث الى دراضت جمثيل بييت الجملت في اللغت الىظ-حطب هظزيت القىاعد املعجميت -البحث بعىىان )جمثيل بييت الجملت في اللغت النىردًت    

الىظيفيت احدي الىظزياث املعاصزة في اللطاهياث و خاصت في مجاى علم الىحى التي جزجنش على املعجم لمبدأ جمهيدي لخحدًد -القىاعد املعجميت. النىردًت

 بييت الجملت مً حيث الىظائف و الػهل.

على جحدًد منىهین اضاضيین للجملت )أ( بييت العبارة )ب( بييت الىظيفت. فهل جملت في لغت ما جخنىن مً جلو املنىهین. و في َذٍ  حطخمد الىظزيت مً املعجم   

 البحث حددها بييت العبارة و بييت الىظيفت في جملت اللغت النىردًت.

اضيت للىظزيت. ولذلو ًخضمً أَداف الىظزيت. و مً حيث املبادي و املفاَيم ًىقطم البحث الى قطمین، القطم ألاوى ًخضمً املبدأ الىظزي و املفاَيم الاض   

 ألاضاضيت للىظزيت، جىاوى البحث بييت املعجم و بييت العبارة وبييت الىظيفت.

عزَض الىظائف القىاعدًت و بييت الجملت حطب هظزيت القىاعد املعجميت   
َ
نىردًت. و أورَد البحث ِعدة الىظيفيت في اللغت ال-أما القطم الثاوي مً البحث ف

ɸامثلت مً اللغت النىردًت لأمثلت لخلو املفاَيم. ولذلو جىاوى البحث مبدأ )وظيفت   - function ɸ ( لخىصيل و ربط بييت العبارة ببييت الىظيفت في ألابييت  

 الىحىيت و خاصت في بييت الجملت في اللغت النىردًت.

 

Abstract  

 The research is entitled (Representing the sentence structure in the Kurdish language - according to the theory of lexical-

functional grammar). The research aims to study the representation of sentence structure in the Kurdish language.  

   The theory is derived from the lexicon on identifying two basic components of the sentence (a) constitute structure (b) 

functional structure. Every sentence in a language is made up of these two components. In this research, we determined the 

constitute structure and functional structure in the Kurdish language sentence. 

   The research is divided into two parts; the first part includes the theoretical principle and the basic concepts of the theory. 

It also includes the objectives of the theory. In terms of the basic principles and concepts of the theory, the research dealt 

with the lexicon structure, constitute structure and functional structure. 

https://www.youtube.com/watch?v=0zcRNx0ILA4&list=RDLVEoCLhS_0cmE&index=2&ab_channel=KonstanzLinguistics
https://www.youtube.com/watch?v=EoCLhS_0cmE&ab_channel=KonstanzLinguistics


 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 92 

 
  

   The second part of the research presented the grammatical functions and sentence structure according to the lexical-

functional grammar theory in the Kurdish language. The research also dealt with the principle (function ɸ) to connect and 

link the constitute structure with the function structure in grammatical structures, especially in the sentence structure in the 

Kurdish language. 

 


