
 

 

ێشەكیپ

 فەرهەهگ: م بەش ى یەکه

 ( پۆلەڕەگەزە فەرهەهگیەکان١/١

ەهگدا   زاهیارییە صیيتاكضیی و واتاییەكاوى وعەکان لە فەَر

تۆماركراون، ئەوەیػ دەصتەبەری ئەوە دەكات، كە ئاخێىەری 

گغت زماهێك، دروصتە دروصت و واتاڕاصت و پێچەواهەكەی 

بىاصێتەوە. هىاهدوی زاهیارییە صیيتاكضییەكاوی هاو تىخمە 

ەهگیی و صیيتاكض ەهگیەكان لە دوو دیىی فەَر ییدا فەَر

ً. ئەمەظ دەریدەبڕێت، کە ئەو ڕیسبىهەی، لە  بەرجەصتە دەكرێ

ەهگدا دەصتدەكەوێت، مەرج هییە پەیكاڵی َەمان ئەو  فەَر

صەرەوڕیسبىوهە بێت، كە لە صیيتاكضدا بەرچاودەكەوێت، 

( هىاهدوی formation rulesچىهكە یاصاكاوی فۆرمداڕعتن )

ً. صیيتاكط دە رخضتن و دەرەكیی زاهیارییە صیيتاكضیەكاه

ەهگیەكاهە.   1هىاهدوی زاهیارییە فەَر

(هاوي کرداریی وەک پۆلە ڕەگەزێکی فەرهەهگیى ١-١/١

 )دەروازەي زاهیاریی(

  وٍ ڵىاوی كردارییه ئاوٍ  له  كه  یه و هاوٍ "هاوی كرداریی"، ئه

ی چاوگ  بىوی دۆخی ڕێسماهیدا جێگه هه  گىێسرێت و له ڵدٍ َه

 unpersonalش  بێ كه  به  كه كردارییه  . هاوٍ وٍ گرێته دٍ

                                                 
( و ئەو صەرچاواهەي لێىەي ٣١٠٢عەبدولجەبار مضتەفا مەعروف: )د.  - 1

 وەرگیراون.(
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ەو کرداري شکاو  ییهاوي کردار  ەيدروصت   

 

 

  

2 ەزیسع یقصد یانئار ,  1( ەحىیی)م ەعیدص ەبدولفەتاحع ەمەدمح     

  کۆلێژی زمان ,زاهکۆی صلێماهیی  1

زاهکۆی َەڵەبجە  2   

  

    

         

  ەپىخت  

وىهاوه ەب ێکۆڵەرەوەل ۆرايدکت ەيهام ەل ێکۆڵیىەوەیەل ئەم و کرداري  ەکرداري عکاو  یی،"هاوي کردار  یغا

کۆڵیىەوەیەم ل ئه ییك ٍر صه ی . كار ەرگیراوەو  ەوە" ڵۆزئا ه به ۆ ب ێ  یيتاكضداص له   عكاٍو ی كردار  ێىاویمه َر

ب هه ەرخاهکراوە،ت چ ییكردار  ی هاو  ی ٍو یكردههع ۆ ك  ه فه له صتبىویدرو ۆهێتییو    ییهكردار   هگدا. هاٍو َر

ه هاو فه ی كه ۆماركراٍوت  صپاٍو چه ت ٍو  ٍو كاهیه ۆهۆلۆژییهو ف ۆرفۆلۆژییم  ەصەگمێيتههگ ب َر  ۆ ب  ێكردٍك 

ه به ویمه َر   واو له ته  یه م هامه ئه  كه  یه، ٍو ڕوٍوم  . لهیرێًگ ردٍ ٍو یيتاكضداص له  عكاٍو ی كردار  ێىا

  وٍ  (ـه٣١٠٦) ییخى  د مه مه مده  له  كه  ۆچىوهه،م ب . ئه یاواٍزر كردار ج صه تر له یكاو و هامه ٍو ێكۆڵیىهل

ییهف ێىاژۆپ ، یراٍورگ ٍو  یباش  و به یصروعت  به ێً،كاهدا د كرداٍر ید و قه گ ٍڕر  صه  به  كه كاوی، ۆهۆلۆژ

 .ەصتىوەب ەراهەىکەصپ یکردهەوەيع ڕێبازي  ەپغتم ب ەبەصتەیػم ەو ئ ۆ . بٍو كاته ڕوهدٍ

ەهگف ەب یبەتەتا یەکهەم ەش ی: بێکهاتىوەپ ەهجامئ ەو و پىخت ەظب ێس  ەل لێکۆڵیىەوەکە  ەروازەيو د ەَر

وىص  ەب یبەتەتا ەمدَو ەش ی. بیارییزاه  ەب یبەتەتا ێهەمص ەش ی. بڵۆزکرداري ئا ەو کرداري عکاو  ەگمێيتەکا

بىردووتافى  ەوەيعکاهده ات یکردهەوەکان. عڕێژەر و ڕوکا  ەب یبەتەتا ەمچىاَر ەش ی. بڕاهەبىردووو  ڕا  ەنه

 .ەگرهەخۆد ەردیار کرداري بک
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َێىێت و  دٍ  كه وتی كردٍ َێنرێت و هاوی ٍڕ كاردٍ به

  2دات. یپێدٍ ئاماٍژ

  م هاوٍ ڵىاوی كرداریی و َه م ئاوٍ زماوی كىردییدا، َه له

فۆڕمی فرێسی   پاڵیین و له یكاڵی پێكهاتىی خضتىه په  كه كردارییه

كاوی  وٍ ڕێی ڕوهكردهه له  كهَێنرێً،  كاردٍ ڵىاویی به پێغىاوییدا ئاوٍ

كاوی <چاوی  پاڵیه خضتىه  /پیاوكىعتن/ و /هاهخىاردن/ و پێكهاتىٍ

  هجامه واوی ئه پغتگیریی ته  وٍ جىان، كىڕی پاعا> ٌ

زماوی كىردیدا   ڵێت چاوگ له دٍ  كرێً، كه کە دٍ وتىوٍ صتكه دٍ

ە کراوە، ی، ک و كرداٍر ئه –ن  هیا هاوی كرداریی َه ڵكى ته ، به هییه

 (256: 2009خىیی:  دی مه مه هاو. )مده  كرێت به یان دٍ

ەهگدا تۆمارکراوەو پێىاژۆي عکاهدهەوەي لە  هاوي کرداریی لە فەَر

ه فه  له  صیيتاکضدا ڕودەدات. كردار دروصتكردن هییه هگدا،  َر

ه ، بەم جۆرە به بەڵکى ئەوەي َەیە هاوی كردارییه مهێىاوی  َر

هها  له  كرداری عكاٍو ظ دوو  صته به و مه ؛ بۆ ئه یه و صیيتاكضداَ 

 : یه َه  ڕێگه

دی ڕابىردوو: /هىصت، گرت، خىارد،كىعت/  قه       /هىصتن/ -٠

ه صیيتاكط بۆ به  مهێىاوی كردارێكی َر

: گرتى، خىاردی،  Ø/گرتً/        ڕابىردوو:         هىصت -٣

 کىعتی

 /خىاردن/ -٢

بىردوو: پێغگري ڕاهەبىردوو + /هىش،  ڕاههدی  قه   /كىعتن/ -٤

ه گر، خىار، كىظ/  صیيتاكط بۆ به مهێىاوی كردارێكی  َر

 بىردوو ڕاهه

دەهىصێت: دەگرێت، دەخىات،                                 

 دەکىژێت

دەیىىصێت:  دەیگرێت، دەیخىات،                               

 دەیکىژێت

   

 گ مۆرفۆلۆژیی و فۆهۆلۆژیی بۆ ٍڕ وی  (پێٍڕ٠-٠خغتەي )

ێڕەوی وعەكاهە،  ەهگ      پێڕەوی دەهگەكاهە، پ زمان           فەَر

 بۆ پەیىەهدیی لەیەكگەیغتن.

،   Sound System  ،Word Systemڕێسمان                      

Communication    

 ( مۆدێلێکى زمان/ڕێسمان٣-٠خغتەي )

                                                 
 (256: 2009خىیی:  دی مه مه )مده - 2

ەهگ  فەَر

 فۆهۆلۆژیی     مۆرفۆلۆژیی          

 فۆهۆلۆژیی                                   

صیيتاكط                                    بەَەمىیاهەوە پێڕەوی 

 ڕێسماهیان َێىاوەتەئارا

 صیماهتیك

 و یەكێكە لەپێڕەوە ئاڵۆزەكاوی مێغك: و ئاڵۆزە زمان پێڕەوێكی چڕ

(. Modulمۆدوڵ )  بە َەر یەكە لەپێڕەوەكاوی مێغك دەگىترێت

ێڕەوێكی چڕ و ئاڵۆزەو صەربەخۆیە، بەاڵم  َەر یەكە لەمۆدوڵەكان پ

لەگەڵ ئەواوی تریغدا لەپەیىەهدیدایە. مادام زمان مۆدوالرییە، 

كەواتە ڕێسماهیػ مۆدوالرییە، كەرەصتەكاوی لەپەیىەهدییەكی 

مۆدوالریدان. لێكۆڵیىەوە لەمۆرفۆلۆژیی، واتا عیکردهەوەو 

مۆدولی مۆرفۆلۆژیی. ئەوەی پەیىەهدیی بەڕێسماوی تىێژیىەوە لە 

 (. كىردییەوە َەیە، )زمان بە ڕێسمان دادەهرێت

   

 (٢-٠خغتەي ) 

ەهگ  ڕێسمان        فەَر

 فۆهۆلۆژیی                                      

 مۆرفۆلۆژیی              

 صیيتاكط              

 صیماهتیك              

ەهگ و مۆرفۆلۆژیی لەگەڵ  لەزماوی كىردییدا صىىور لەهێىان فەَر

صیيتاکضدا هییە، ئەمەظ تایبەتمەهدیی زماوی كىردیی و َەهدێک 

زماوى دییکەیە، کە بە زماهە تێکەڵەکان هاصراون. 
3 

 مۆرفۆلۆژیی دوو الیەن دەگرێتەوە:

 . (، بۆ واتای هىێ Word Buldingیەكهەم: وعەدروصتكردن )

(. بۆ Word Inflection- Word Formatingكاهدهەوە )دووَەم: ع

ەمهێىاوى وعەو پێکهاتىي صیيتاکضیی  بەَر

 (:       Word Bulding: مۆرفۆلۆژیی وعەدروصتكردن )یەكهەم

 بۆ واتای هىێیە    لێكدراو: /صەرەگرتً/                                      

 َەڵگىێسراو: /گرتىەوە/                  

 داڕێژراو: /لێىەرگرتً/                  

 (: /دەصتبەصەرداگرتً/Frasal Wordوعەی فرێسی )   

                                                 
 ( و صەرچاوەکاوى.٣١٠١بڕواهە: )مدەمەدي مەخىیی:  -3
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 (:  /گرتىەبەر/Collection Words–كۆمەڵە وعە )پێكەوەَاتىو   

كەواتە مۆرفۆلۆژیی پێڕەوێكە بۆ دروصتكردوی وعەی هىێ بۆ ئەو 

 عتاهەی كە تازە دێىەئاراوە.

 Word Inflection- Word) : مۆرفۆلۆژیی عكاهدهەوەدوهەم

Formating:) 

ەهگدا گەهجی وعەكان َەیە، مۆرفۆلۆژیی ئەو پێىاژۆ و  لەفەَر

یاصایاهەی تێدایە، كە ئەو وعە هىێیاهەیان لە مۆرفۆلۆژیی 

ً. لەبەرئەوەی لەزماوی  وعەدروصتكردهدا پێدروصتدەکرێ

و صیيتاكط چىوهەتە هاو یەكەوە، دەعێت  كىردییدا مۆرفۆلۆژیی

ەم هاوی ك ەهگدا، كە وەك كرداری عكاوەَ  رداریی َەبً لەفەَر

و َەم لەمۆرفۆصیيتاكضیغدا َەبً، ئەمە بۆ  لەصیيتاكط

و بكەرهادیاریػ دەخىات، بەاڵم دەعێت  كرداری بكەردیار

ً. بەدەر  ەهگدا هەب بكەرهادیاری عكاوە وەك هاوی كرداریی لەفەَر

گەڵ لەماهە، كرداری تەواو وەك /گرتً، خىاردن، مردن/ لە

كرداری الوازدا /بىون/، كۆپىالظ َەیە، كە /ە/ـەو لەگەڵ 

 (دا گفتىگۆ لەصەر ئەم بابەتە دەکرێت.٣-٠/٠كلیتیكەكاهدا. لە )

 ( کرداري الواز و کۆپىال٢-١/١

 كرداری الواز و کۆپىال بىون/صەوزبىون/  -٥

ا( /چیمەهەکە صەوزبىو/. )کردەیی( پێغتر صەوزهەبىو، ئێضتا -٥

 صەوزە.

 /چیمەهەکە صەوز بى/. )خاڵەتیی(ب( -٥

پ( /صەوزە/. كۆپىالیە. دروصتەی ئەم كردارە ئاوەڵىاوێكی -٥

ڕەهگە لەگەڵ كۆپىال.
4 

  5/صەوزە/ )هاوە(. -٦

   6ە، ب، بىو/ ي بە کۆپىال داهاوە. -)وریا عىمەر ئەمیین( تەنها /

 

 ( دروصتەي هاوەوەي هاوي کرداریی١/٢

 رداری تافی ڕابىردوو + تافەكەی(هاوی كرداریی بریتییە لە )ڕەگی ك

                                                 
و ئەو  ٨٤١، ٤٠٠: ٣١٠٦و  ٣٤٠-٣٤١، ٣١١٩ :مدەمەدي مەخىیی(  - 4

و  ٠٩٩٧صەرچاواهەي، کە لێیىەرگیراون، لەگەڵ )مدەمەد مەعروف فەتاح: 

٠٩٨٩) 
ئەوڕەخماوى خاجى مارف، زماوى کىردي لەبەر ڕۆعىایی فۆهەتیکدا،  - 5

 (٣١٠٦، )مدەمەدي مەخىیی: ٠٩٧١چاپخاهەي کۆڕی زاهیاریی کىرد، 

6 - (2011: 97-109) 

بەعێىەیەکی صەرەکیی صەگمێيتە کردارییەکەي لە ڕەگی کردار + 

مۆرفێمی/ئەلەمۆرفی تافی ڕابىردوو + پاعگري لە چاالکیخضتنی 

 کردار پێکدێت.

ڕەگى کردار کرۆکی کردارەو َەڵگري واتاو داواکارییە صێماهتیکیی و 

وصتەیەوە بىوە بە ڕێسماهیەکاهیەتیی. هاوي کرداریی بەو در 

لێکضیمی صەربەخۆ. دروصتەو صەگمێيتەکاوى هاوەوەي هاوە 

کردارییەکە )ڕەگ و تاف( بۆ دروصتکردوى وعەي هىێ و بۆ 

ً )عەفافً(. ەمهێىاوى ڕصتە و دەربڕدراوي صیيتاکضیی ڕووه  بەَر

 /    ڕەگکىژ/پیاو -7

 /  قەدکەوت/دەصت -8

سماوى کىردیین، کە ئەمەیػ دەرەهجامى تێکەڵبىوى پێکهاتەکاوى ڕێ

.ً  مۆرفۆلۆژیی و صیيتاکض

عیکردهەوەکان دەریدەخەن، کە دروصتەي هاوەوەي هاوە 

کردارییەکان بۆ دابەعبىوى کلیتیک )بکەریی و بەرکاریی( و جێىاوە 

.ً  لکاوەکان لە هاو کرداري ئاڵۆزدا گرهگ

 /گرتً/            گر + ت  -9       

 /هىصتن/           هىش + ت  -10       

 /گرتىەوە/         گرەوە + ت  -٠1       

پاعگري صضتکردوى چاالکیی کردار )ن(: بە /ن/ دەگىترێت 

 و كردن بەهاو. پاعگری لەكردارخضتن

 

 ا( دروصتەي هاوي کرداریى صادە:

 ن/ ي بەهاوکردن و لەکارخضتن -قەدي تافیی )ڕەگ + تاف( + /

-٣٤: ٣١١٩ً/،   / گر + ت + ن/ )مدەمەدي مەخىیی: /گرت -٠2

٣٥) 

 ب( دروصتەي هاوي کرداریى لێکدراو: وعە + هاوی کرداریی صادە

 /صەرەگرتً/،  /صەرە + گرتً/، /صەرە + گر + ت + ن/ -٠3

پ( دروصتەي هاوي کرداریى داڕێژراو: مۆرفێمی وعەداڕێژ )یان 

 زیاتر(+  هاوي کرداریى

 ا( /لێىەرگرتً/، /لێ + وەر + گرتً/  -٠4

 پ( /ڕالێىەرگرتً/    -٠٤ب( /ڕاوەرگرتً/        -٠٤

 

دروصتەي هاوي کرداریى هەڵگىێسراو: هاوي کرداریی +  -ت

 پاشگر

 /، /گرتً + ەوە/ گرتىەوە / -٠5
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دروصتەي هاوي کرداریى فرێسیی: ئەم دروصتەیە لە دروصتەي  -ح

 فرێسەوە هسیکە.

ب( /دەصت + بە+صەر + ئەو + -16صتبەصەرداگرتً/، /دەا( -٠6

 دا + گرتً/ 

 پ( /دەصتی بەصەر ئەودا گرت./-16

(: هاوي Collection Words–كۆمەڵە وعە:)پێكەوەَاتىو -ج

 كرداریی+مۆرفێمی خضتىەصەر + وعە:

 ا(  /گرتىەبەر/، /گرتً + ە + بەر/-17

 7َاتً-پ( /قاصپەي کەو-٠٧َاتً/    -ب( /خىڕەي ئاو-٠٧ 

 

 صەگمێنتەکاوى کرداري شکاوەو کرداري ئاڵۆز: م بەش ى دوه

 ( مۆرفیم و ئەلەمۆرفەکاوى تافى ڕابىردووي کردار١-٢/١

قەدی تافیی هاوە کردارییەکە )ڕەگ + مۆرفێمی تاف( لە 

ەهگەوە دەَێنرێتە هاو صیيتاکضەوە. )بڕواهە بەش ی صێهەم(  فەَر

ي/، -ا/، /-د/، /-ت/، /-مۆرفێمەکاوى تافى ڕابىردوو بریتین لە )/

و/(، کە لە ڕووي لێکچىوى فۆهۆلۆژیی و بڕعتیی کردارەوە، -/

)ئەلۆمۆرفی تەواوکەراهە(.  َەهدێکیان دەبً بە ئەلۆمۆڕفی یەکتر 

پەیىەصت بە لێکچىوى فۆهۆلۆژیی و بڕعتیی کردارەوە، مدەمەدي 

( وەَاي داهاوە، کە ٣٠: ٣١٠١مەخىیی )مۆرفۆلۆژیی و ...، 

مۆڕفێمی تافی ڕابىردوی َەهدێك كرداری تێىەپەڕ /_ا/ ){َات}(، “

كە لەگەڵ مۆڕفێمی تافی ڕابىردوی بكەرهادیاردا یەكدەگرێتەوە، 

مۆڕفێكی َەیە، كە ئەلەمۆڕفی تەواوكەراهەیەو َەر بۆ ئەلە

كرداری تێىەپەڕەو /_و/ ە ){چىو، بىو}(. )ا( ئەو كردارە 

تێىەپەڕاهەی، كە /_اهد/ وەردەگرن و دەبً بە تێپەڕ، پاعگری 

ڕابىردووی /_ا/ وەردەگرن ){خەوت} : {خەواهدی}( و )ب( ئەو 

ە تێپەڕ، مۆڕفێمی كرداراهەیان، كە /_اهد/ وەرهاگرن و هاكرێً، ب

تافی ڕابىردوویان /_و/ ە ){چىو} : *{چىواهد}(. بەاڵم ئەو كردارە 

تێپەڕاهەی، كە بڕگەییەکى /ی/ یان تێدایەو كۆتاییان بە 

زرهگدەرەوەی /ن، ڕ/ َاتىوە، پاعگری ڕابىردوی /یی/ وەردەگرن 

){كڕیی، بیىیی}( هەك /_ت/ )*{كڕتی، بیيت}(.   كەواتە ئەلەمۆڕفە 

ە ){بیىیی، هىصیی}(. /ڕێسماهی -یەكەی /_ا/ بۆ كرداری تێپەڕ /_ی/ ی

لەیەكچىووی فۆهۆلۆژییان َەیە ] “د/ ئەلۆمۆرفی یەکترن، -ت/ و /

+گییراو، +پىكیی، +/_دەهگدار [ و /_د/ ەكە ئەلەمۆڕفی 

                                                 
 (.٣١٠٠( و )بێضتىون خەصەن: ٣١٠١واهە )مدەمەدي مەخىیی: بڕ /  - 7

 

تەواوكەراهەی /_ت/ ەكەیە. /_ت/ مۆڕفێمی صەرەكیی تافی 

ڕابىردووی كردارە ڕابىردووە.  بەواتا، كە /_د/ پاعگری تافی 

تێىەپەڕو كردارە تێپەڕەكان تەواودەكات، كە /_ت/ ە، )بڕواهە 

بەاڵم لەڕوی   ”{هىصت، كىعتی} َەمبەر بە{مرد، خىاردی}!(.

  8تافەوە، َەمىیان ئەلۆمۆرفی یەکترن.

 

 ( مۆرفیم و ئەلەمۆرفی تافى ڕاهەبىردووي کردار٢-٢/١

ەهگەوە َێنر  ایە هاو چۆن قەدي تافیی ڕابىردوو لە فەَر

صیيتاکط، ڕەگی تافی ڕابىردوو بە تەنها دەَێنرێتە هاو 

صیيتاکضەوەو مۆرفیمی تافی ڕاهەبىردوو )دە(ي بۆ زیاددەکرێت و 

پاعان کەصێکی لکاوي گىهجاویػ دەخرێتە کۆتاییەکەي بە 

 مەبەصتی چاالککردوى قەدە تافییەکە و ڕێککەوتنی بکەر _ کردار.

ربڕینی ئازادی ئەو پێغگرە، کە /دە/  /ئە/، /تێ/  جۆرێکە لە دە

گیراوە گەروییەکەي مضۆگەریکردووە و ئەلەمۆرف هییە. بڕواهە 

(٤/٠.) 

 

 ( صەگمێنتەکاوى کرداري شکاوەو کرداري ئاڵۆز٢/٢

 ( ئەبىبەکر عىمەر قادر١-٢/٢

الي ئەم زماهەواهە و ئەو صەرچاواهەي وەریگرتىون، 

تایبەتمەهدییە مۆرفۆصیيتاکط ئاماژەکردهە بۆ پۆل و 

ڕێسماهییەکان، کە بە خضتىەڕووي َەردو پێىەري مۆرفۆلۆژیی و 

ەمى ئەو فۆرمە   َ صیيتاکط جێبەجێدەکرێت. مۆرفۆصیيتاکط

مۆرفۆلۆژییاهە دەگرێتەوە، کە ئەرکی صیيتاکتیکییان َەیە و 

تاک و کۆ، تىخم، دۆخ، -چەمکەکاوى هاصراویی، هەهاصراویی، ژمارە

و پۆلەڕەگەزەکاوى عکاهدهەوە کەش و دەمکات دەگرێتەوە

دەیاهىىێنن. بەم پێیە، کەرەصتەکاوى مۆرفۆصیيتاکس ی زماوى 

مۆرفۆصیيتاکضەکاوى هاو   -کىردیی بۆ دوو جۆر دابەعکردووە؛ ا

مۆرفۆصیيتاکضەکاوى کردار. پەیىەصت بە  -ب

 Aspect-و ئەصپێکت Tense-مۆرفۆصیيتاکضەکاوى کردارەوە، تاف

ي  Conjugations-و گەرداوى کردار Mood-و ڕوکار

  9دەصتىیغاهکردووە.

                                                 
 (.٢١، ٣٣-٣٠: ٣١٠١)مدەمەدي مەخىیی:  -8

 
َەمبەر بە  )کات(ي لەم دابەعکردهەیدا (٦١: ٣١١٢ئەبىبەکر عىمەر قادر ) - 9

)تاف( داهاوە، بەاڵم بە تاف دەڵێت: کاتى ڕودان و بە کاتیػ دەڵێت: کاتى 
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  ( تاف١-١-٢/٢

و/( وەکى مۆرفۆصیيتاکضەکاوى تافى -ی/، /-ا/، /-ت/، /-د/، /-)/

 ڕابىردوي بکەردیار دیاریکردووە.

 ب( مردم-٠  ا( خىاردم -٠

 ب( کەوتم-٣  ا( فرۆعتم-٣

 ب( گەڕام-٢  ا( کێاڵم-٢

 ب( تەزیم-٤  ا( کڕیم-٤

 ب( چىوم-٥   ما( چىو-٥

بەاڵم وەَاي داهاوە، بۆ ڕاهەبىردوو تاف لە ڕەگى کاردا تىاوەتەوە. 

ێ/ دەردەکەوێت، لە بکەردیاردا -تەنها لە بکەرهادیاردا تاف /

 10فۆرمێکی صەربەخۆی هابێت و لە َەصتی قضەکەردا تىاوەتەوە.

 .  دەفرۆعرێت.ێدە + فرۆظ + ر +  -٦

 

 ( ڕوکار٢-١-٢/٢

لە ئێضتا و ڕابىردوو و ڕاهەبىردودا دەخەهەڕوو، ماوەي ڕوداوى کار 

مەبەصت لە ماوە: صەرەتا و کۆتایی، تەواوبىون و تەواوهەبىون 

 یان درێژەکغان دەگرێتەوە.

لێکۆڵەر ئەم ڕوکاراهەي دەصتىیغاهکردوون ]دە، ووە/وە، ە، 

 ەوە/وە[

 ڕۆم )صەرەتاي دەصتپێکردن(دەا( -٧

 و گێڕاهەوە( گەڕایەوە )صەرەتاي دەصتپێکردندەب( -٧

)ئەم ڕوکارە ڕابىردووي تەواو  وەب( کێاڵ -٨           ىوەا( کەوت-٨

دادەڕێژێت. واتاي تەواوبىون/ ماهەوەي کاریگەریی ڕودان 

 دەگەیەهێت.(

.  )درێژەکێغان و ئێضتایی_بىووى ڕوودان. ەا( زصتان صارد-٩

 َەمیغەیی/ ڕاصتیی بێ_کات(

 صىىردار(ب( َەوا ئەمڕۆ صاردە. )ماوە -٩

)دەمکاتى ئێضتایی کار، دڵىیایی_بەخغیین بە  ەوەمەتىوا( َات-٠١

 ڕودان یان تەواوبىهیی(.

 )ئایىدە( ەوەب( دێم-٠١

 ( ڕێژە٣-١-٢/٢

ڕێژە بریتییە لە َەصتی قضەکەر بەراهبەر بە ڕاصتیی ڕوداو یان 

کردار، لە ڕواهگەي ئەهجامدان و جێبەجێبىون، یان 

                                                                   
ە و ڕێژەیػ  (Aspectڕێژەي تێکەڵکردوە. چىهکە ڕوکار )ئاصایی. َەروەَا ڕوکارو 

(Mood.ە ) 

 لەم لێکۆڵینەوەیەدا کار بەم بۆچوونە ناکرێت. - 10

ێىەیەکی گغتییػ بریتیین لە: جێبەجێىەبىوى کارەوە. بە ع

َەواڵیی و پرصیاریی، مەرج و خۆزگەو داهاهیی، فەرمان و 

داخىازیی، کە لە زماوى کىردییدا پۆلەڕەگەزەکاوى عکاهدهەوە 

دەیاهىىێنن، کە دابەعیکردوون بۆ: َەواڵە ڕوکار، مەرج و 

 خۆزگەو داهاهە ڕوکار، فەرماهە ڕوکار.

ب( -٠٠  )؟( ىوەا( هىصت-٠٠

 وە)؟(          َەواڵیی هىصتى هە

      کرا)؟(ىەب( وێراه-٠٣  ا)؟(ر ا( وێراهک-٠٣

 پرصیاریی

ێت بهىصراهەب( ئەگەر -٠٢  ێتبا( ئەگەر هىصرا-٠٢

 )مەرجیی(

م باهىصراهەب( خۆزگە -٠٤  مباا( خۆزگە هىصرا-٠٤

 )ئارەزوو(

 )داهاهیی( باَاتهەب( -٠٥  دەماهبینی باهاتبا( -٠٥

یىىصە مەهىصە/ مەب( -٠٦  یىىصەبىىصە/ با( -٠٦

 )فەرمان(

 ( گەرداهکردوى کردار٤-١-٢/٢

جێىاوە لکاوەکان بە پێی عىێً و ئەو ڕۆاڵهەي دەیاهبینن )بە 

مۆرفێمەکاوى کات و کەصیػ هاویبردوون(، دەکرێً بە کۆمەڵەوە، 

یان[ لە دروصتەي  -تان، ی  -مان، ت  -کۆمەڵەي یەکهەم ]م 

ي تێپەڕی بکەردیار. کۆمەڵەي کرداردا تەنها دەچىەصەر ڕابىردوو

ەم ]م  ن[  - Øن، ات/ێت/ـە/ – Øیً، ی/یت/ـە/ –دَو

دەچىەصەر ڕابىردوو و ڕاهەبىردووي بکەرهادیار، ڕابىردوو و 

 ڕاهەبىردووي تێىەپەڕ، ڕاهەبىردووي تێىەپەڕ.

ــیــت )بەرکار کۆتایی دروصتەکە دەگرێت.(  -٠٧ ــ ــ ــ ـ ـمـ ـ ـ  گرتـ

 کەش)بەرکار( تاف      کەش)بکەر(       

 کۆمەڵەي یەکهەم دەچێىەصەر پێػ، یان پاظ ڕەگى کار:

ــمان-٠٨ ـ ـ ـ ـ ب( -٠٨   ا( گرتـ

ــگرت  ـ ـ ـ  دەماهـ
                        تاف      کەش)بکەر(            

 کەش)بکەر(     تاف

ەم عىێيیان جێگیرە و لە پێػ ڕەگەوە هایەن.  کۆمەڵەي دَو
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ەکێکی ترە لە کەرەصتەکاوى مۆرفێمی گۆڕینی تىاهاي کار ی

مۆرفۆصیيتاکط، کە کردار لە تێىەپەڕەوە دەکات بە تێپەڕ، 

 11اهد/ ەوە. -بەَۆي مۆرفێمی /

ب( ژهەکە -19   ا( مىداڵەکە گەڕا.-19

 مىداڵەکەي گەڕاهد.

ێً/ وەک ڕەفتارێکى -ان/ دەبێت بە /-بەاڵم لە ڕاهەبىردوودا /

 فۆهۆلۆژیی.

 ب( دەهێرم-٣١    ا( هاردم-٣١

الوازکردوى تىاهاي کاریػ بە کەرەصتەي مۆرفۆصیيتاکط و بە 

 ر/  ەوە لە تێپەڕەوە بۆ تێىەپەڕ ئەهجامدەدرێت.-َۆي مۆرفێمی /

-٣٠   ا( پۆلیط دزەکەي گرت.-٣٠

 ب( دزەکە گیرا.

ب( هەمام -٣٣  ا( عارەواهیی هەمام دەهێژێت-٣٣

 (٨٣-٣٨: ٣١١٢ێت  )ئەبىبەکر عىمەر قادر ردەهێژ

 

 کىرتەوپىختە

: پەیىەصت بە تافەوە، )ئەبىبەکر عىمەر قادر( وەَایداهاوە، تاف

کە تاف کاتى ڕودان دەگرێتەوە. بۆ تافی ڕابىردوو پێىج مۆڕفێمی 

ە بێ ئەوەي پەیىەهدیی هێىاهیان ڕوهبکاتەوە و  دیاریکردوون، ب

ئەلەمۆرفەکان دیاریبکات. بۆ تافی ڕاهەبىردویػ پێیىایە، کە 

ت لە ڕەگدا تىاوەتەوە، َەرچەهدە فۆڕمی صەربەخۆی هییە و کا

/ داوە وەک ڕوکار، بەاڵم بە مۆڕفێمی تافی -ئاماژەي بە /دە

 / ي َەیە. -داهەهاوە، کە ئەلەمۆرفی /ئە

ڕوکار: ماوەي ڕوداوى کار )صەرەتا و کۆتایی، تەواوبىون و 

تەواوهەبىون یان درێژەکێغان( دەگرێتەوە، لەگەڵ ئەوەي 

بەاڵم جیایىەکردوهەتەوە و بە  ڕوکارەکاوى دەصتىیغاهکردووە،

                                                 
11

ان/ -لەَەمان الپەڕەدا ئەبىبەکر عىمەر قادر دەڵێت بە َۆی مۆرفێمی / - 

 ەوەیە و کاریپێکردووە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عێىەیەکى وردو پێڕەوبەهداهە دابەعیىەکردوون. )بڕواهە بەش ی 

ەم(.  صێهەم و چىاَر

کەش: کەصەکان لە عکاهدهەوەي کرداردا ڕۆڵی ڕێکەوتً دەبینن 

 و جێىاو هین، بەاڵم ئەم زماهەواهە بە جێىاوي داهاون.

ێىاوە، لە دیاری کردوى ڕێژە: وعەي ڕوکاري بۆ ڕێژە بەکاَر

ڕێژەکاهیغدا )َەواڵیی و پرصیاریی، مەرج و خۆزگەو داهاهیی، 

فەرمان و داخىازیی( ی دیاریکردوون، بەاڵم دابەعکردهەکەي 

تەواوکەراهە و پێڕەوبەهداهە هییە. )بڕواهە بەش ی صێهەم و 

ەم(.  چىاَر

 

 ( وریا عىمەر ئەمیین٣-٣/٣

تىخمەکاوى پەیىەصت بە کرداري ئاڵۆزەوە، ئەم زماهەواهە 

مۆرفۆصیيتاکس ی بە جۆر و تافى کردارەوە بەصتىەتەوە، کە چ 

جۆرە جێىاوێک )وەک فرێسي هاویی، یان بەرکاري ڕاصتەوخۆ و 

بەرکاري هاڕاصتەوخۆ( دەچێتە هاو دروصتەي کردارەوە 

)گىاصتىەوە و بە جێىاوکردن(. ئەم زماهەواهە تافی ڕابىردوو و 

کردهەوەکاهیدا مۆرفێمەکاوى ڕاهەبىردووي جیاکردووەتەوە، لە عی

ێ/ -ا/ بۆ ڕابىردوو دەبینرێً، بۆ ڕاهەبىردویػ /-ت/، /-د/، /-/

 دیاریکراوە.

 د/-/خىاردم/  / -٣٢

 ت/-/َاتم/ / -٣٤

 ا/-/کىژرا/   / -٣٥

 ێ/-/ئەوترێ/ / -٣٦

لەصەر بىەماي تێپەڕیی و تێىەپەڕیی، ڕابىردوو و داَاتىو، س ێ 

 کردوەتەوە:کۆمەڵە جێىاوی جیاوازی لەیەکجیا

( جێىاوە لکاوەکان )لە جێىاو دەدوێت، هەک ٤-٠خغتەي )  

).ً  کەس ی لکاوي ڕێکەوت

ەم کۆمەڵەي یەکهەم  کۆمەڵەي صێهەم کۆمەڵەي دَو

 م - م - م -

 ی)ت( - ی)ت( - ت -

 ا)ت(، ێ)ت( - Ø - ی -

 یً - یً - مان -

 ن - ن - یان -
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ەم و صێهەم لە کەس ی صێهەمى  جیاوازیی هێىان کۆمەڵەي دَو

 Concordتاکدایە. لەگەڵ ئەوەیغدا، هىاهدوى ڕێککەوتً 

کێغەیەکى گرهگە لە زماوى کىردییدا. زیاتر لە کۆمەڵە پاعگرێکى 

عکاهدهەوە، هەک َەر دەتىاهً لەگەڵ تایبەتمەهدیی صیيتاکضیی 

گەڵ تاف )ڕابىردوو و ڕاهەبىردوو( بکەر  )ف ن( دا بێن، بەڵکى لە

ً. دەتىاهرێت  و جۆري کردار لە ڕووي )تێپەڕ و تێىەپەڕ(یغەوە دێ

 ڕۆڵى س ێ کۆمەڵەکە لەم خغتەیەدا وێىەبکێغرێت: 

 (٥-٠خغتەي ژمارە )

کردار لەگەڵ بکەر )ف ن( دا لە ڕووي ژمارە )تاک و  

ەم وصێهەم( ەوە ڕێکدەکەوێت.  کۆ( و کەش )یەکهەم و دَو

ڕێکەوتً لە َەمى فۆڕمەکاهدا َەیە. ڕێککەوتنی بکەر و کردار لە 

ئاصتی قىوڵدا هییە. ڕێککەوتنی کەش و کردار خىرتییە، کاتێک 

)فرێسە هاویی( ئەم جێىاوە کەصییە لەگەڵ کرداردا دێت، َێىاوى 

 ەکە صەرپغکییە، بەپێی یاصاکاوى گىێساهەوە. 

 ب( خىاردم.-٣٧ م . –ا( مً خىارد -٣٧

ئەو جێىاوەي لەگەڵ بەرکاري ڕاصتەوخۆدا  

ڕێکدەکەوێت، بەپێی تاف دەگۆڕێت. لە ڕابىردوودا کۆمەڵەي 

ە ڕاهەبىردوودا کۆمەڵەي یەکهەم دەبً  ە بەکار. ل دووَەم دەبً ب

َۆکاري َاتنی کۆمەڵەي یەکهەم و دووَەم بەو  بە بەرکار. بەاڵم

یاصایەي، کە ئاماژەیپێداوە، ڕوهەکردوەتەوە. )باس ی ڕێکەوتنی 

 ئەرگەتیڤیی هاکات.(

ب( مً ئەمىاردیت. )بەکلیتیککردوى -٣٨ا( مً تۆم ئەهارد.    -٣٨

  Complex Cliticization)-ئاڵۆز

 ب( مً ئەتىێرم-٣٩ا( مً تۆ ئەهێرم.     -٣٩

رکاري هاڕاصتەوخۆدا جێىاوي لکاو دەگۆڕێت بە پێی تافى لەگەڵ بە

 کردار و عىێنی جێىاوەکە:

 _ مً بۆتان ئەهىصم.٢١

 _ تۆ بۆماهت هىس ی.٢٠

 خىا بۆ منی هاردیت.               _ا(٢٣

 _ب( خىا تۆي بۆ هاردم.             ٢٣

 Complex)-_پ( خىا بۆي هاردمیت. )بەکلیتیککردوى ئاڵۆز٢٣

Cliticization 

 _ا( خىا ئەومان بۆ ئەهێرێت.٢٢

 _ب( خىا بۆ ئێمەي ئەهێرێت.٢٢

 _پ( خىا بۆماوى ئەهێرێت. ٢٢

ڕوکار: لە زماوى کىردییدا س ێ جۆر ڕوکار صەملێنراون: تەواوبىو، 

 تەواوهەبىو، تەواو.

تەواوبىیی َیچ تىخمێکى ڕێسماهیی لە ڕوکەعدا هییە. کردار  -ا

یە، لەگەڵ ئەو کرداراهەیغدا ڕوکاري تەوابىویى لە ڕابىردوودا َە

 دێً کە ڕوکاری هاتەواوبىیی و تەواویان پێىە هییە.

ــىار  د        -٢٤ ـ ـ  I ate      م>    –<خـ

          eat  past  I  

فۆرم و پێغگري /ئە_/ بۆ تەواوهەبىیی دەبێت. لە زماوى  -ب

 کىردییدا تەواوهەبىیی لە ڕابىردوو و ڕاهەبىردوویغدا دەبینرێت.

 We eat  (impf  eat     we)/ئەخۆیً/        -٢٥

 we were sleeping (impf  sleep  past   we)/ئەهىصتین/   -٢٦

زماوى کىردیی )تەواو(ي لە ڕابىردوو و ڕاهەبىردوودا َەیە.  -پ

ڕابىردووي تەواو تىخمێکى فۆهۆلۆژیی دروصتیدەکات لە 

 .12ڕوکەعدا، کە بریتییە لە /بىو/

 /هىصتبىون/ -٢٧

بۆ ڕاهەبىردووي تەواویػ بریتییە لە /وە/، کە پێکهاتىوە لە  

مۆرفێمی /وو/ي ڕابىردووي دوور لەگەڵ کۆپىال /ە/. 

بەگىاصتىەوەي عىێنی تافەکان و ڕوکارەکان دەڵێت یاصای 

بەاڵم َیچ همىهەیەکى بۆ ئەم  .(permutation rules -عىێىگۆڕکێ 

 وصتەیە بێت:بابەتە هەَێىاوەتەوە. دەعێت مەبەصتی لەم در 

 /هىصتىوە/ -٢٨

(: ئیلسامیی بە زیادکردوى مۆرفێمی Subjunctiveرێژە: ا( ئیلسامیی )

/ب/ بۆ صەر ڕەگى کردار دروصتدەبێت. لەگەڵ ڕەگى ڕاهەبىردودا 

 /بـ_/ دەبێت بە پێغگر و ڕاهەبىردووي ئیلسامیی دروصتدەکات.

 13بـ  + خۆ -٢٩

و ئیلسامیی تەواوبىو لەگەڵ ڕەگى ڕابىردودا /_بـ/ دەبێتە پاعگر 

 دروصتدەکات.

                                                 
هەداوە، کە بۆچی بە وریا عىمەر ئەمیین َیچ ڕوهکردهەوەي لەصەر ئەوە  - 12

 بىو/ ي گىتىوە فۆهۆلۆژیی. -تىخمێکى مۆرفۆلۆژیی وەک /
 بەم دروصتەیە، کردارەکە فرماهە، هەک ئیلسامیی. - 13

Intransitive Transitive  

2 1 Past 

3 3 Present 
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 خىارد + بـ  -٤١

َەمى ڕێسماهەواهە کىردەکان ئەم  :(Imperativeب( فرمان )

ەم )تاک و کۆ(. لە ڕوي  ڕێژەیەیان داوەتەپاڵ کەس ی دَو

مۆرفۆلۆژییەوە، فرمان لە ڕەگى ڕاهەبىردوو و پێغگري /بـ _/ 

 دروصتدەبێت.

    Øا( بـ + خۆ + -٤٠

   14ب( ب + خۆ + ن-٤٠

 

 کىرتەو پىختە

: لە دیاریکردوى تافەکاهدا )ڕابىردوو و ڕاهەبىردوو(ي تاف

دیاریکردووە، ئاماژەي بە ئەلۆمۆرفەکاوى تاف هەکردووە و بە 

عێىەیەکی ورد لەصەر مۆرفێمەکان هەوەصتاوە، تەهاهەت بۆ 

/ بە مۆرفێمی ڕاهەبىردوو داهەهاوە بە ڕوکاري -ڕاهەبىردوو /ئە

 ێ/ ی بە مۆرفێمی ڕاهەبىردوو داهاوە.-ئەوە /داهاوە، لە بریی 

: وەک لە همىهەکاهدا دەردەکەوێت، زیاتر لە جێىاو دەدوێت، کەش

ە ئەرگەتیڤیی  هەک کەس ی لکاوي ڕێکەوتً. لە ڕێکەوتىیغدا ل

 هەدواوە.

: س ێ جۆر ڕوکاري دەصتىیغاهکردووە؛ تەواوبىو، ڕوکار

هەو ئاماهجپێک تەواوهەبىو، تەواو، کە ئەم دابەعکردهە تەواوکەرا

ەم.(  هییە. )بڕواهە بەش ی صێهەم و چىاَر

ڕێژە: دوو ڕێژەي جیاکردوهەتەوە؛ )صەبیىهتیڤ و فەرمان( و 

 ئاماژەي بە َەواڵیی هەداوە.

 

 ( مەحمىود فەتحىاڵ٣-٢/٢

ئەم زماهەواهە لە پەیىەهدیی هێىان هاوي کرداریی و عکاهەوە و 

ڕەگەزەکاوى ئەو  عکاهدهەوەي کردار هەدواوە، بەاڵم لەصەر پۆلە

 دواهە گفتىگۆدەکات.

کاتیگۆرییەکى ڕێسماهییە، بە َۆي مۆرفیمێکی دیاریکراوەوە  تاف

دروصتدەبێت، کە دەچێتە هاو کردار. تاف کاتیگۆرییەکى 

فەرمییە، کە کاتە پەیىەهدیدارەکاوى ڕابىردوو و ئێضتا و داَاتىو 

دەصتىیغاهدەکات. لە زماوى کىردیدا جیاکردهەوەي تافە 

ەڕەتییەکە  لەصەر دوو بىەما جیاکراوەتەوە، کە پێیدەگىترێت بى

 تافى ڕابىردوو و ڕاهەبىردوو.

                                                 
 ٦٩-٥٤: ٣١٢٢وریا عومەر ئەمیین:  - 14

تاف تایبەتمەهدیی و ئەدگاری صروعتیی کردارە،  

َەرچەهدە تایبەتمەهدیی و ئەدگاری ڕصتەیغە هەک تەنها کردار. 

لە زماوى کىردییدا کردار دوو کاتى صادەي َەیە، ڕابىردوو، 

ً. ڕاهەبىردوو پەیىەهدیدارە بە ڕاهەبىردوو، کە ل ەگەڵ ڕەگدا دێ

بارودۆخێکەوە کە بەَۆي تىخمە کردارییەکاهەوە وەصفی دەمی 

ئاخاوتً دەکات. ڕابىردوویػ پەیىەهدیدارە بە بارودۆخێکەوە کە 

بەَۆي تىخمە کردارییەکاهەوە وەصفی چەهد کاتێکی جیاواز 

 دەکات لە ڕابىردوودا.

-چەهد مۆرفیمێکى بەهدي َەیە )/تافی ڕابىردوو: زماوى کىردیی 

و/(، کە بۆ ئاماژەدان بە تافی ڕابىردوو -ی/،/-د/،/-ت/، /-ا/، /

 دەچىە صەر ڕەگى ڕابىردوو. بەڕوکاریػ هاویاهدەبات.

-٤٣مان/   دپ( /بر -٤٣م/    تب( /کىع-٤٣/    Øا( /صىتــ٠-٤٣

 یً/ى ح( /چ-٤٣/  ی ج( /صەریبڕ 

ڕەگى ڕاهەبىردوو و جێىاوي /، -تافی ڕاهەبىردوو: لە پێغگري /دە

 کەصیی دروصتدەبێت.

کڕم/ )لێرەدا بە پێغگر هاویهێىاوە، بەاڵم لە بابەتى ڕوکاردا دە/ -٤٢

 پێیدەڵێت ڕوکار.(

: لە زماوى کىردیدا دەتىاهرێت دوو دەصتەي صەرەکیی کەش

جێىاوي لکاو لەیەکجیابکرێىەوە؛ کە َەردوو دەصتەکە وەکى الگر 

 .ً لەگەڵ ڕابىردوو و ڕاهەبىردودا لەعىێنی جیاوازدا دێ

دەصتەیەکیان لەگەڵ کرداري ڕابىردووي تێپەڕدا دێً، 

. دەصتەکەي تریان لەگەڵ َەمىو جۆرەکاوى تري کرداردا دێً

ئەم بۆچىهەي لە مەکاریۆصەوە وەرگرتىوە، بەبێ ئەوەي 

 ئاماژەیپێبدات. 

ەهدێکیان  ڕوکار  َ پۆلەڕەگەزێکی ڕێسماهیی دروصتەي کردارە، کە

/( لە هاو کرداردا -/، /دە-و/، /ب-ا/، /-ی/، /-د/، /-ت/ /-)/

دەعکێىەوە و وەکى الگر دەردەکەون، َەهدێکغیان )/وا/، 

ەهگیین و لە هاو /خەریکە/، /صەرقاڵە/(، ک ەرەصتەي فەَر

 کرداردا هاعکێىەوە. زماوى کىردیی س ێ جۆر ڕوکاري َەیە:

ا( ڕوکاري تەواوبىویی دوو فۆرمى َەیە، یەکێکیان بۆ ڕابىردووەو 

ەمیان؛ لە  -ا،  -یـ،  -د،  -ت، -ئەم هیغاهاهەي َەیە / و /. دَو

 بـ/ خۆی دەهىێىێت. -ڕاهەبىردووی مەرجیدا وەکى پێغگري /

 ا -صىت  -٤٤

 م -ت  –کىظ  -٤٥

 مان -د  –بر  -٤٦
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 ي -صەریبڕ  -٤٧

 ن -ی  –چى  -٤٨

 ە –کڕ  –بـ  -٤٩

 م -چـ  -بـ  -٥١

ب( ڕوکاري هاتەواوبىیی،  کە ڕابىردوو و ڕاهەبىردویص ی َەیە. 

/ـەیە، کە بۆ بەردەوامیی، -ئەویػ ڕوکاري هاتەواوبىویی /دە

 تەواوهەبىویی و خىیػ دەبێت.

 م –کڕ  –دە  -٥٠

 م –کەو  –دە  -٥٣

ەهگیین، (Progressive)( ڕوکاري بەرەوپێػ ٢ ، کە ڕوکاری فەَر

چەهد عێىەیەکی جیاجیان َەیە، وەک /خەریکە، وا، صەرقاڵە، 

 َەر/. 

َەرچەهدە لە هامەي دکتۆراکەیدا مەخمىود فەتدىاڵ رێژە: 

بەعێىەیەکی صەربەخۆ و تایبەت گفتىگۆي لەصەر ڕێژە 

هاو بابەتى ڕوکاردا، پەیىەصت بە هەکردووە، بەاڵم لە 

پۆلەڕەگەزەکاوى عکاهدهەوەي )تاف و ڕوکار( ەوە ئاماژەي بە 

ڕێژەکان داوە و همىهەي لە ڕێژەکاوی ڕاصتیی و صەبیىهتیڤ و 

(ي ئەم ٥٠، ٥١، ٤٩بڕواهە همىهەکاوى ). فرماهدا َێىاوەتەوە

  15بەعە.

 

 کىرتە و پىختە

ە و عیکردهەوەکاوى پێىاصەکاوى بۆ پۆلەڕەگەزەکاوى عکاهدهەو 

لەصەر بىەمای زاوضتیی هىێ و داتاکاوى زماهەکە داهاون، لەم 

ڕوەوە مۆرفێمەکاوى تاف و ئەصپێکتەکاوى دەصتىیغاهکردوون. 

بەاڵم کاتێک مۆرفێمەکاوى تافی دیاریکردووە، لە َەمان کاتدا بە 

ڕوکاریػ هاویبردوون، بە بێ ئەوەي ڕوهکردهەوە لە پەیىەهدیی 

( دا ڕوهکراوەتەوە. پەیىەصت بە ٤/٠ت، وەک لە )هێىاهیان بدا

بردووە )الگري ڕێکەوتً، جێىاو،  )کەش(ەوە بە س ێ جۆر هاوی

کەس ی لکاو(، َەرچەهدە وەکى پۆلەڕەگەزي عکاهدهەوە گفتىگۆي 

لەصەرکردوون، بەاڵم پێیىەگىتىون پۆلەڕەگەزي عکاهدهەوە، بە 

هدهەوە تەنها واتا؛ بۆ ئەم زماهەواهە لە لێکۆڵیىەوەکەیدا بۆ عکا

.ً   16)تاف و ڕوکار و ڕێژە( گرهگ

                                                 
 ٦٦-٥٦، ٤٦ -٢٥، xvi: ٣١١٤مەخمىود فەتدىاڵ  - 15

 ٤٦َەمان صەرچاوە، ال  - 16

س ێ جۆر ڕوکاري دەصتىیغاهکردووە )تەواوبىیی، هاتەواوبىیی، 

بەرەوپێشچىیی(، کە لە ڕاصتیدا بەرەوپێشچىییػ َەر 

 هاتەواوبىییە.

 

 شکاهدهەوەي تافى ڕابىردوو و ڕاهەبىردووي کردار: بەش ى صێهەم

وعەی بۆ عكاهدهەوەی كردار: واتای هىێمان هییە تا 

دروصتبكەیً، وەك لە وعە دروصتكردهەكەدا َەیە. 

دروصتىاكرێت، بەاڵم   لەعكاهدهەوەدا وعەی هىێ بۆ واتای هىێ 

لێرەعدا َەهدێك واتای هىێ دێىەهاوەوە، كە بە عێىەیەکی گغتیی 

) و ڕوكار پەیىەهدییان بە كات  ,Tens, Aspectو رێژەوە َەیە 

Mood.)17  

 عكاهدهەوە = كات + كەش

 18داهكردن = كەشگەر 

 تافی ڕابىردوو:

 عكاهدهەوە بریتییە لە َێىاوى قەدی تافیی + گەرداهكردن

 گرتم  /گرتً/  گرت + م -٠

 دەبم  /بىون/ بىو + م -٣

 گیرام  /گیران/ گیرا + م -٢

 تافی ڕاهەبىردوو:

 عكاهدهەوە= َێىاوی تاف + گەرداهكردن

 دەگر + م                دە + گر + م -٤

 دەگرم 

 دەبم  دەب + م             دە + ب + م -٥

 دەگیرێ+م     دە+گیر+ێ+م -٦

 دەگیرێم 

 کەواتە گەرداهكردن = چاالككردوی تاف

تەهاهەت یەكێك لەتایبەتمەهدیەكاوی زماوی كىردییە، كە 

ەهگدا تۆماركراو َەیە. َەرچەهدە  بكەردیار و بكەرهادیاری لەفەَر

ً، َەهدێك كرداری بكەرهادیاریػ  ەمدەَێنرێ لەصیيتاكضدا بەَر

 وەك /َاتىەكىڵ/.

لەكرماهجی هاوەڕاصتدا قەد یان ڕەگى هاوە كردارییەكە دەَێىیىەهاو 

ەمبهێىین.  صیيتاكط بۆ ئەوەی ڕصتە بەَر

ەهگدا )كىعتن( هاوی كرداریمان َەیە٠-٣خغتەي )  ( لەفەَر

                                                 
 (٩٥-٤٣: ٣١٠٠( و وریا عىمەر ئەمیین )٤١-٢٥: ٣١١٤مەخمىود فەتدىاڵ ) - 17

 ٣١٠٦-٣١٠٥واهەکاوى )پ.د. مدەمەدي مەخىیی( کۆرس ی پرۆژەي دکتۆرا،  - 18
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 ڕابىردوو             ڕاهەبىردوو                  

 تافیی ڕابىردوو           ڕەگ )ڕەگی هاوە كردارییەكە( قەدی       

و كەس ی  و صضتن، َەتا كات )كىعت، كىظ( لەكاركەوتىون -٧

 لكاوی بدرێتێ.

 قەدی تافی    ڕەگ      

 ا( دەكىظ   قەدی تافی ڕاهەبىردوو-٧

ب( كىعت        كىعتی                   كىعتی     َێزو    -٧

 فۆهەیتییک

 دەكىژێت    ئاواز    دەكىعێت             پ( دەكىظ-٧

عكاهدهەوەكە لەصیيتاكضدایە، بەكاركردن لەگەڵ مۆرفۆلۆژیی 

صیيتاكضدا. كەواتە عكاهدهەوە مۆرفۆلۆژیی صیيتاكضییە لەهاو 

 صیيتاكضدا.

 ( َەهگاوەکاوى عکاهدهەوە٣-٣خغتەي )                         

 پێداوی تاف )َەهگاوی یەكهەمە(                         

عكاهدهەوە              پێىەلكاوی كەس ی لكاو )گەرداهكردن(   

ەمە(  )َەهگاوي دَو

 كرداری عكاوە لەدوو عىێىدا َەیە     فرێسی كرداریی

 مۆرفۆصیيتاكط 

لەفرێسە كردارییەكەدا، كردارەكە )كەوتەخىارەوە( لەكۆتاییدا بێت 

ەمان یاصایا  َ و مەرجە بە َەمان  ن هاوەوە، عكاهەوەكە بەپێی

 مۆرفیمەکاوى.

 

( شکاهدهەوەي کردار بە گەرداهکردن )لکاهدوى کەش و ٣/١

 ژمارە/ کلیتیکەکاوى ڕێککەوتن(

صیيتاكضدا گفتىگۆ  و له صیيتاكضدایه  صدار له كرداری كات و كه

ەمهێىاو  له  كرێت، كه دٍ  لەصەر ئەو مۆرفیماهه ى كرداری كات بەَر

مۆرفیمیػ )ڕەگ +   ن. كرداری فٍر كه عداریدٍ صداردا به و كه

كرداری فرێسیی  ی له وٍ هێین، بۆ ئه دادٍ  كرداری صادٍ  تاف( به

زماوی   بدوێین له  و هاصادٍ كرداری صادٍ . هاتىاهین له وٍ یىه جیابكه

ۆ _مۆرفێمییه، بەاڵم کاتێک ئەم کارە دەکەیً، ب فٍر  لكاودا، كه

 جیاکردهەوەي عکاهدهەوەکاهە.

 یە. ی کرداري صادٍ وٍ /گرتم/        عكاهدهه -٨

 . ی کرداري لێكدراوٍ وٍ مگرت/   عكاهدهه ٍر /صه -٩

دا گرت/    عکاهدهەوەي كرداری  كه ر عاٍر صه صتی به /دٍ -٠١

 فرێسییە.

ه هاو فه  یػ له كه كردارییه  هاوٍ  ، َەڵگىێسراو و  هگدا صادٍ َر

 : یه لێكدراوی َه

  /گرتً/               صادٍ -٠٠

 /گرتىەوە/            َەڵگىێسراو -٠٣

 گرتً/         لێكدراو ٍر /صه -٠٢

ـــەی گرتەوە. -٠٤ ـــەكــ ــ ــۆپـ ــە تـ ــەـكــ ـ ــداڵـ ـىـ  مـ
 ەر          جێكەوتەی بەرکارجێكەوتەی بک         

 عكاهدهەوەكە بریتییە لەوەی، کە كەس ی پێىە دەلكێنرێت: 

 /گرتی/. -٠٥

و پاعگری تافی  بۆ عكاهدهەوەی كردار لەتافی ڕابىردوودا، ڕەگ

ەهگەوە دەَێنرێت، جێىاوی دەخرێتەصەر. ئەم  ڕابىردوو لەفەَر

جۆري عكاهدهەوەیەیان بە گەرداهكردن جێبەجێدەکرێت 

 اهكردن = لكاهدوی كەس ی ڕێکەوتً بەبىاغەوە(.)گەرد

 ێتی –كىرد -٠٦تێبیىیی: قەد بۆ وعەدروصتكردهە:   

 قەد                                              

 + ی  گـرت -٠٧:  بىاغە بۆ عكاهدهەوە بەكاردێ

 بىاغە                                        

 کەواتە: 

عکاهدهەوەي ڕابىردوو، بىاغەی تافیی بەم پێیە بۆ  -٠

ەهگەوە دەَێنرێت.  لەفەَر

ەهگ -٣ و مۆرفۆلۆژیی وعەدروصتكردن لەگەڵ صیيتاكضدا  فەَر

 ڕژاوهەتەهاویەك.

 

( عکاهدهەوەي کردار بە گەرداهکردن و لکاهدوى کەس ی ٢/٣

 ڕێککەوتً

ەهگدایە لەهاو هاوە كردارییەكەدا  بىاغەی تافی ڕابىردوو لەفەَر

ەمدەَێنرێت )گرت(. بىا غەی تافی ڕاهەبىردوو لەصیيتاكضدا بەَر

ەمهێىاهە صیيتاکضییە ئەو مۆرفێماهەیػ  )دە + گر(، بۆ ئەم بەَر

ەهگەوە دەَێنرێً بۆ هاو صیيتاکط. بۆ ئەوەي  لە فەَر

ەهگەوە دەَێنرێت و  عکاهدهەوەکە تەواوببێت، كەس ی لكاو لەفەَر

گەرداهكردهەكە بە بىاغە تافییەکەي ڕاهەبىردووەوە دەلکێنرێت. بە

)لكاهدوی كەس ی لكاو بەبىاغەكەوە لەگەڵ دروصتكردوی بىاغە 

تافییەكە، پێىاژۆی عكاهدهەوە لەصیيتاكضدا تەواودەبێت(. ئەمە 
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ەهگ و صیيتاكضدا دەخاتەڕوو،  جۆری پەیىەهدیی لەهێىان فەَر

 19پەیىەصت بەكرداری عكاوەوە.

َەهگاوی یەكهەمی عكاهدهەوەي ڕاهەبىردووي /گرتً/، 

ەڵگرتً/، /َەڵڕعتن/ بە داهاوى مۆرفێمی /َ ەڵگرتىەوە/، /صەَر

ەمدا  تافى ڕاهەبىردوو دەصتپێدەکات. لە َەهگاوی دَو

 گەرداهكردهەكە عکاهدهەوەکە تەواودەکات.

 ( /دەگرێت/.           /دە + گر+ ێت/٠٨ 

 ( /َەڵیدەگرێت/.      /َەڵ + یـ + دە + گر + ێت/٠٩

 + یـ + َەڵ + دە + گر + ێت/( /صەریهەڵدەگرێت/.   /صەر ٣١

 ( /َەڵیدەڕژێت/.       /َەڵ + یـ + دە + ڕژ + ێت/٣٠

 

 ( گۆڕینی فۆهۆلۆژییاهەي صەگمێيتەکاوى کردار٢/٢

 فۆهۆلۆژیی  -( پەیىەهدیی مۆرفۆلۆژیی )عكاهدهەوە( ٠-٢/٢

دوو جۆر /بىون/ جیاکراوهەتەوە، کە /بىون/ي کردەیی و 

-٠/٠ەکاوى /صەوزبىون/ لە /بىون/ي خاڵەتیین. )بڕواهە همىه

 (دا(.٣

 ا( بامێکە زەرد بى.   )خاڵەتیی(-٣٣

 ب( بامێکە زەردبىو.   )کردەیی(-٣٣

کەوتنی /وو/ي /بىون/ لە تافی ڕاهەبىردووي کردارە کردەییەکە 

ڕێسماهییە و هاوابەصتەیە لە َێز، چىهکە کۆتایی کرداري 

 20لەصەرە.-ڕاهەبىردوو َێز

 ( مً دەبم بە مامۆصتا.٣٢

ا(بىوم:  مامۆصتا بىم )خاڵەتیی؛ بەفۆهۆلۆژی -٣٢                   

 لە )وو(ەوە بىوە بە )و((

ــىون              ـ  ب(  بىوم بە مامۆصتا. )کردەیی(-٣٢بـ

 پ(دەبم:    مامۆصتایە   )کرداربەهدیی(-٣٢ڕەگ  تاف            

 ب ~ە هایاصابەهدەو ڕوهكردهەوەی هییە 

 فۆهۆلۆژیی  -ۆرفۆلۆژیی  )وعەدروصتكردن(( پەیىەهدیی م٣-٢/٢

لێکۆڵیىەوەکان پەیىەهدییان بەفۆهۆلۆژییەوە َەیەو لەم 

 خاڵەتەیاهدا پەیىەصت بە مۆرفۆلۆژییەوەن.

ــ    / -٣٤ ـ  /چیىایەتیی/   -٣٥ایەتی/                        -/چیین/    ـ

      n]i:ʃt     ــ  ti:]ə                         ti:].  əyi . na .ʃ .ـ

                                                 
 ( و صەرچاوەکاوى.٣١٠٦مدەمەدي مەخىیی: ) - 19

 (.٣١٠٦بڕواهە)مدەمەدي مەخىیی  - 20

بە پێىاژۆی مۆرفۆفۆهۆلۆژیی بڕگەیی درێژ لە هەماوى َێز لەصەري، 

 کىرت دەردەبڕدرێت.

 یی              ی

 لە هاوەهدی دەهگدارییغدا، خغۆکە کپەکان دەبً بە دەهگدار:

 ژ        /كىژەر/   ظ       -٣٧ەر/                    -/كىعتن  -٣٦

         [kuʃ . tin]     ~  [ku .ʒər] 

 [دەبێت بە خغۆكێكی  ]دەهگدار  – [لەم خاڵەتەیاهدا خغۆكێكی 

 .]+دەهگدار 

/کىعىدە/دا، خغۆکە کپەکە وەک دەهگدار   ~لە /کىعتن/ 

بەرجەصتەهاکرێت و ئەم هاوازەیەیػ دەیضەملیىێت، کە پێىاژۆکان 

دابەعبىوى تەواوکەراهەي گیراو و “فۆهۆلۆژیاهەن. )بڕواهە: بڕواهە 

 ( دا.(٣١٠٦مدەمەدی مەخىیی ) لە ”خغۆکەکان

ە لەمۆرفۆلۆژیی  ئەماهە همىهە بىون بۆ پێىاژۆی فۆهۆلۆژییاه

 وعەدروصتكردهدا.

ئێضتا دەچیىەصەر پەیىەهدیی مۆرفۆلۆژیی عكاهدهەوە 

 بەفۆهۆلۆژییەوە:

تىوەكەی ژەهدرمە َەڵها            كىعت -٣٨ڕصتەی ڕابىردوو    

 یكىعت + 

 بىاغە                              

ژەهدرمە َەڵهاتىوەكە               كىظ  -٣٩ڕاهەبىردوو        

 ێتدەكىژ + 

                                            ڕەگ                               
 كەس ی لكاو

بىردویغدا َەر دەوروبەرە دەهگدارەکە لە عکاهدهەوەي تافی ڕاهە

 مەرجی بە دەهگدار بىوى خغۆکە کپەکاهە:

 [kuʃt]كىعت                 

 [də . ku .ʒe:t]دەكىژێت              

وەَاماهداهاو ئاماژەمان بەوە دا، کە بەرجەصتەبىوى  

دەهگدارییەكە پێىاژۆیەكی فۆهۆلۆژیاهەیە. ئەگەر گۆڕیىەکە 

  21پێىاژۆیەكی فۆهەتیكییاهە.لەدەربڕیىدا بىایە، دەبىو بە 

و تەرزە  فۆهۆلۆژیی لەگۆكردوی )بەجێهێىاوی( ئەركی فۆهیمەكان

و  فۆهۆلۆژییەكان دەكۆڵێتەوە، واتا لەفۆهیمەكان

خضتىەتەكیەكیان لەپێكهاتەی فۆهۆلۆژیی هاو مێغكدا تا 

                                                 
 و صەرچاوەکاوى( ٣١٠٦)مدەمەدي مەخىیی:  -21
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زهجیرەكاهیان لەعێىەی زهجیرە دەهگدا بەفۆهەیتیكیی 

.ً  بەرجەصتەدەكرێ

 ا(    ژهەکە دۆکەي ڕعت.-٢١        ( /ڕعتن/   ٢١

 ب(      ژهەکە دۆکە دەڕژێت.-٢١                    

هاوازەکان ئاماژەن بۆ ئەوەي، کە دەبێت گۆڕینی دەهگداری 

.ً  وعەدروصتکردن و عکاهدهەوەي کردار فۆهۆلۆژیاهە ب

 ی –ڕعت  -ەكە   –دۆ  -ەكە    -ژن                    

 ێت –ڕژ  –دە  –ەكە  –دۆ   -ەكە    -ژەن                     

 بەش ى چىارهەم

 ڕێژەو ڕوکار

 ڕوکار( ٤/١

ڕوکار لە زماهێکى مۆرفێمیی وەک کىردییدا دەبێت بە عێىەیەکى 

صەرەکیی بە مۆرفێم)ي لکاو( بێت. بەاڵم لە کرداري ڕابىردوي 

. ڕوکار پۆلەڕەگەزێکی عکاهدهەوەي کردارە، 22ڕوتدا دەرهاکەوێت

ڕەَەهداهە لەخۆدەگرێت؛ تەواو، هاتەواو، خىیی. کاتێک کە ئەم 

چەهد هییغاهەیەکی/مارکەیەکی جیاواز پۆلە ڕەگەزێکی عکاهدهەوە 

دەردەبڕن، لە ئەلەمۆرفیی دەدوێین. لە زماوى کىردیدا مارکەي 

/ دوو ئەلەمۆرفی جیاوازی یەک مۆرفێمی -/ و /ئە-داَاتىو /دە

 هادیارن.

ەوە ئەوەیە، کە کاتەگۆرییەکاوى ئەدگارێکی تایبەت بە عکاهده

عکاهدهەوە گەلێک جار بىون بە عاگرووپ و ئەمەیػ هاوهراوە 

<<ڕەَەهدەکاوى عکاهدهەوە>>/ هییغاهەکاوى 

عکاهدهەوە/ئەدگارەکاوى عکاهدهەوە/ پۆلەڕەگەزەکاوى عکاهدهەوە. 

بەپێی ڕەَەهدەکاوى عکاهدهەوە، دوو کاتەگۆریی صەر بە 

کی صێماهتیکیی یان گۆکردهێکیان ڕەَەهدێکً، ئەگەر ئەدگارێ

َاوبەظ بێت و یەکێکیان ئەوي تریان لە خۆیدا َەڵىەگرێت. 

َەردوو تافى ڕابىردوو لەگەڵ ڕاهەبىردودا کاریان لەگەڵ 

پەیىەهدیی کاتى ڕوودان و کاتى دەربڕدراو/دەبڕییىدا َەیەو 

 / لە-هایغتىاهً پێکەوە لە کردارێکدا ڕووبدەن. )بڕواهە چۆن /دە

/ -ن> دا /دە -ت  –گر  –م  –پێکهاتىي  <کاتێک دە لە  -٠

ت/ ەکەیػ مۆرفێمی تافە!( کەواتە ئەو  -مۆرفێمی ڕوکارە و /

                                                 
(ي ٣-٠-٣/٣( و همىهەکاوى لە )٦٢: ٣١١٣ بڕواهە: )ئەبىبەکر عىمەر قادر: - 22

بەرگى  -دروصتەي کردار ٣١٠١ئەم تىێژیىەوەیەدا. )مدەمەدي مەخىیی: 

 (.12-٠0یەکهەم: 

ً. َەبىوى ڕوکاري  دواهە صەر بە کاتەگۆریی ڕەَەهدی تاف

 دروصتەیی و مۆرفۆلۆژیی کردارە کات و کەصدارەکاهە لە ڕصتەدا.

 ییت... > و     –ت  –گر  –م  –ا( )< دە -٣

 –پ( <ئەگەر دە -2ییت> :  -ت  –گر  –م  -< ئەگەر دە   ب(-2

م>( َەر ئەو بىەمایەي َەیە. لەڕصتەدایە، کە  -گر  –ت 

/ لەگەڵ مۆرفێمی تافی ڕابىردوو لە -پێغگری تافی داَاتىو /دە

جێکەوتەي بىەڕەتیی تافدا ڕۆڵ و واتاي ڕاهەبىردووي هامێىێت و 

امیی یان بەصتىەوەي ت/ ي ڕابىردوودا ڕوکاري بەردەو  -لەگەڵ /

ڕابىردوو بە داَاتىوەوە دروصتدەکەن.
23 

 incompletiveدەبێت َەر تافێك پێغگری ڕوكاریی ها_تەواوبىیی 

aspect prefix دە_/ ~ / ؟/W َەبێت. ئەم پێغگرە تەنها /_

لەڕێژەی دڵىیایی/یەقییىدا ڕوودەدات و َەرگیز لەڕێژەیەكی تردا 

رن )داَاتىو و هاتەواو ڕوهادات. ئەو تافاهەی، كە وەریدەگ

imperfectكردەیەكی ڕوكاریی ها_تەواوبىیی ،)an action of 

incompletive aspect  هییغاهدەدەن. ئەمەیػ پێماهدەڵێت، كە

  in progressكردەكە لەو چەعىەیە، كە لەبەرەوپێشچىوهدایە 

، یەكێكە لەوەی، كە َێغتا I am eatingا( <دەخۆم> -٢ 

 I will eat, or I am going toب( <دەخۆم> -٢دەصتیپێىەكردووە 

eat یان كردەیەكی عادەتیی/خىیی_دووبارەبىوەوەیە .costomary 

or habitually  پ( <َەمىو ڕۆژێك دەخۆم> -٢I eat every day .

دان و  completive aspectتافەكاوی تر لە ڕووكاری تەواوبىیی 

هییغاهدەدەن، وەك  completed actionك كردەی تەواوبىو یە

ڕابىردووی صاكار. لەبەرئەوەی َەر تافێك بەیەك ڕوكارەوە 

ڕودەدات، عیكردهەوەیەكی ئەڵتەرهاتیڤ ئەوەیە، دوو كاتەگۆریی 

 ڕوكاری جیا داهەهرێت، بەڵكى یەك تافە_ڕوكار بچەصپێنرێت: 

incompletive present 

completive preterite 

incompletive-imperfect 

completive present perfect 

completiv- past perfect 24 

لە ئەهجامى لێکۆڵیىەوە و خضتىەڕوي عیکردهەوەکاوى 

زماهەواهەکاهەوە بەعێىەیەکی صەرەکی س ێ جۆر ڕوکار دیاریکراون 

)تەواوبىیی، هاتەواوبىیی، بەرەوپێشچىیی(، بەاڵم بە صەرهجدان لە 

                                                 
 (٣٥٥ -٣٤٢: ٣١٠١بڕواهە: )مدەمەدي مەخىیی:  - 23

 (٠٣بەرگى یەکهەم:  -دروصتەي کردار ٣١٠١)مدەمەدي مەخىیی: - 24
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و ڕاصتییە دەگەیً، کە ڕوکاري بەرەوپێشچىییػ همىهەکان، بە

صەر بە هاتەواوبىییە، کەواتە ڕوکار لە زماوى کىردییدا دابەعبىوى 

 دوپەلکیی َەیە:

 تەواوبىیی    ڕوکار

 25هاتەواوبىیی    

ئەوەي، کە لە کارەکاوى پێغتردا لەم بىارەدا هەکراوە، ئەوەیە کە 

لەم لێکۆڵیىەوەیەدا ڕوکارەکان بەم عێىەیە کۆهەکراوهەتەوە، کە 

 ڕێکخراون.

 هاتەواوبىیی

 ئەو مامۆصتا بىو. )ئێضتا مامۆصتا هییە( -٤

 ئەو هىصتبىو، کە ئێىە گەیغتن. )هاتەواوبىیی دوور( -٥

 26بە بڕگەیی درێژیػ دەکرێت.

 27هاتەواوبىیی: بەردەوامیی و بەرەوپێشچىیی.

 

 

 ( ڕێژە٤/٣

ەهگیی  چەعىەکاوى لە صیيتاکضدا بە مۆرفێمی فەَر

ً. لێکۆڵەر وەَاي بۆدەچێت، کە مۆرفێمەکاوى  ەمدەَێنرێ بەَر

ەمهێىاوى فۆڕمە جیاوازەکاوى ڕێژەکان جۆراوجۆرن و پێىاژۆ  بەَر

 فۆهۆلۆژیەکان وەک خۆیان  لەکاردان. 

 /گرتً/   -٦

 یەح( هەمگرتا-٦پ( هاگرم   -٦ب(بمگرتایە   -٦ا( گرتم    -٦

 ڕێژەیػ بە َەمان عێىەي ڕوکار دابەعبىوى دوپەلکیی َەیە:

 ڕێژە      ڕاصتیی )یەقیین(/ َەواڵیی)ئیخباریی(

 گىمان /  ئیيغائیی، داهاهیی، فەرمان، داخىازیی....          

(دا ڕوهکرایەوە، پێکەوەَاتنی ٤/٠مۆڕفێمەکاوى ڕێژە: وەک لە )

مۆرفێمەکاوى تاف و ڕوکار و ڕێژە، ڕەَەهدي عکاهدهەوەي کردارن. 

ڕووهكردهەوەی َەڵضىكەوتە جیاوازەكاوی پێكەوەَاتنی "دۆخ + 

ژمارە" و "تاف+ڕووكار+ڕێژە" لە پەیىەهدییە واتاییەكاهیاهدا 

نی جۆراوجۆری "دۆخ و ژمارە" ڕوون جیاوازە. لەكاتێكدا پێكەوەَات

و ئاصاییە، بەاڵم ئەواهەی "تاف و ڕوكارو ڕێژە" گراهەو 

                                                 
بىردوو، ئێضتا و داَاتىو(، بەاڵم ئەوەي پێغتر بۆ تاف دەگىترا )ڕاوەک  - 25

لێکۆڵیىەوەکان ئەوەیان صەملاهد، کە دوو جۆر تاف َەیە، ئەویػ )ڕابىردوو، 

 ڕاهەبىردوو( و )ئێضتا( َەر بەعێکە لە ڕاهەبىردوو.
 (٣١٠٦بڕواهە )مدەمەدي مەخىیی:  - 26
 (٣١١٤مەخمىود فەتدىاڵ: بڕواهە ) - 27

َەهدێكیغیان صەیروصەمەڕەن. بۆ همىوهە، ڕوكاری تەواوبىیی 

perfective aspect -  كە بە خغكەیی ئەوە دەردەبڕێت، كە لە

چاك لەگەڵ  -تەواوبىوهەكەیدا/تەواویەكەیدا هییغاهدەدرێت

كە بەخغكەیی ئەوە دەردەبڕێت، كە –دا هاڕوات ڕاهەبىردوو

َێغتا لەهاو ڕووداوەكەدایە كە –. ڕێژەی فەرمان -قضەكەر 

پێكەوە بە كۆكیی و گىهجاویی لەگەاڵ  -فەرماهێك دەردەبڕێت

ێىەر هییە، كە  ڕابىردوودا هایەت. كەواتە، چغتێكی صەرصىوَڕ

زماهەكان ئەم كەڵێىەیان َەیەو َۆو ئامڕازێكیان بۆ ئەم 

ێكەوەبەهدبىون و پێكەوەَاتىەیان بە عێىەیەك هییە، كە پ

بتىاهرێت پێیان و لەڕێیاهەوە ئەو تەرزاهەی عكاهدهەوە جىان و 

(ي ئەم ٣و  ٠لەبار پەصيبكرێً )بەاڵم بڕواهە همىهەکاوى )

 28بەعە(.

 /     -ڕێژەي ڕاصتیی:                     ڕێژەي گىمان: /ب

   َەواڵیی_دەربڕ                

 

 مەرج وداخىازیی     پرصیار       داهاهیی 

 

 ئەهجام

ەهگدا تۆمارکراوەو پێىاژۆي  -٠ هاوي کرداریی لە فەَر

 عکاهدهەوەي لە صیيتاکضدا ڕودەدات.

ەمدەَێنرێت،   صدار له كرداری كات و كه -٣ صیيتاكضدا بەَر

 مۆرفۆلۆژیدا.  هەک له

و ڕوکار و  پۆلەڕەگەزەکاوى عکاهدهەوەي کردار )کەش و تاف -٢

 ڕێژە( دابەعبىوی تەواوکەراهەیان َەیە؛

 کەش: تاک، کۆ 

 تاف: ڕابىردوو، ڕاهەبىردوو 

 ڕوکار: تەواوبىیی، تەواوهەبىیی

 ڕێژە: ڕاصتیی، گىمان )ئیيغائیی، داهاهیی، فەرمان، داخىازیی....

 

 صەرچاوەکان

ئەبىبەکر عىمەر قادر، بەراوردێکی مۆرفۆصیيتاکس ی لە زماوى  -٠

و فارصیدا، هامەي دکتۆرا)باڵوهەکراوە(، زاهکۆي کىردی 

 ٣١١٢صلێماهیی، 

                                                 
و بەیەکداچىووى پێکهاتەکان: بڕواهە )مدەمەدي مەخىیی: مۆرفۆلۆژیی  -28

٣٥٨، ٣١٠١) 
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بێضتىون خەصەن ئەخمەد، کۆمەڵەوعەو پێکەوەَاتً لە  -٣

کۆلێژی زمان،  -زماوى کىردییدا، هامەي دکتۆرا، زاهکۆي صلێماهیی

٣١٠٠ 

عەبدولجەبار مضتەفا مەعروف، گۆڤاري زاهکۆي صلێماهیی،  -٢

B.(٣١٠٢) ٢٨، ژ 

ەخىیی، بىەماكاوی صیيتاكس ی كىردیی، بەرگی مدەمەدی م -٤

 ٣١٠١یەكهەم، زاهکۆی صلێماهیی، 

مدەمەدی مەخىیی، عكاهەوەی كردار،زاهکۆي صلێماهیی،  -٥

٣١٠١ 

مدەمەدی مەخىیی، كاروان عىمەر قادر، عییالن عىمەر  -٦

 ٣١٠١خضێن. دروصتەي کردار، زاهکۆي صلێماهیی، 

بەیەکداچىووى مدەمەدی مەخىیی، مۆرفۆلۆژیی و  -٧

پێکهاتەکان )مۆرفۆلۆژیی کىردیی(، بەرگی یەکهەم، زاهکۆی 

 ٣١٠١صلێماهیی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بەصتاهداردکردوى زماوى  -مدەمەدی مەخىیی، مەهامە -٨

کىردیی/ دروصتىىصیین، دەروازەي یەکهەم، ئۆرصۆگرافیی، 

٣١٠٦ 

،   مدەمەد مەعروف فەتاح، كارپۆلێىكردن بەپێی ڕۆهان -٩

 (.1989(، )121ڕۆعيبیری هىێ، ژمارە )

مدەمەد مەعروف فەتاح، دەربارەی ئەو مۆڕفێماهەی،  -٠١

 .٠٩٩٧بەعداریی پێكهێىاوی كردار دەكەن، 

11- ASPECTS OF THE VERBAL CONSTRUCTION IN 

KURDISH, WARIA OMAR AMIN, LONDON UNIVERSITY, 

HAJI HASHM PRINTING HOUSE, 2011. 

12- The Tense and Aspect system in Kurdish,  Mahmoud 

Fathulla Ahmad, A Thesis Submitted for the Degree of 

Doctor of Philosophy at The School of Oriental and African 

Studies, University of London. Linguistic Department. 

2004. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


