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 پوختە

مەبەصخە پراگماجیکییەکاوى هاوبچىککردهەوە، لە زماوى کىردیدا )هاوي جایبەحى وەک همىهە( هاوهیشاوى جىێژیىەوەکەیە،   

گرهگى جىێژیىەوەکە لەوەدایە، کە ئاشىامان دەکاث بە مەبەصخەکاوى بچىککردهەوەي هاوي جایبەحى لە بەکارهێىاهدا، کێشەي 

ا بۆ مەبەصتى بچىککردهەوەي قەبارە بچىک دەکرێخەوە؟ یان دەشێذ بۆ جیا لەو مەبەصخە جىێژیىەوەکە ئەوەیە، کە ئایا هاو جەنه

ازي پەصنى/ شیکاریى جێدا بەکارهێنراوە، ئەو همىهاهەي  بچىک بکرێخەوە؟ جىێژیىەوەکە  لە چىارچێىەي زاوضتى پراگماجیکدایە و ڕێب

لێماهین. لە جىێژیىەوەکەدا مۆرفیمەکاوى بچىککردهەوەي هاوي هێنراوهەجەوە بەهەمان شێىەي زماوى ئاخاوجنى ڕۆژاهەي شێىەزاري ص

جایبەحى دیاریکراون،  لەگەڵ گرهگتریً ئەو مەبەصخە پراگماجیکیاهەي لە دەروبەري جیاوازدا، ئەم مۆرفیماهە دەیگەیەهً.

مەکاوى بچىککردهەوە.زاراوەي کلیلى : بچىککردهەوە، هاوبچىککردهەوە، مەبەصخەپراگماجیکییەکان، مۆرفۆپراگماجیک، مۆرفی



 :  Diminutive/زاراوە, چەمک و پێناسەى بچوککردنەوە 

(ئیىگلیزي و )جێغیر(ي عەرەبى، بچىککردهەوە  Diminutiveوەک زاراوەیەکى زماهەواوى بەراهبەر بە وشەکاوى )   

زماهە و بەشێىەي جیاجیا مامەڵەي لەگەڵدا بەکاردەهێنرێذ. )بچىککردهەوە  دیاردەیەکى زماوى هاصراوە لە زۆربەي زماهەکاهدا، هەر 

(بەکاردێذ، بۆ ئەو وشاهەي، کە ماهاي Diminutive(. بچىککردهەوە بەراهبەر بە وشەي)24:، 2013دەکاث.)صەعید،صازان زاهیر ،

یاجر باش لە ( لەبەرئەوەي هاوهیشاهەکەي ئێمە جایبەجە بە هاو، بۆیە زStephouy: 1997بچىککردهەوە، یان کەمکردهەوە دەگەیەهً.)

بچىککردهەوەي هاو دەکەیً،  لە هێى هاوەکاهیشدا هاوي جایبەحى، چىهکە )لە بچىککردهەوەدا بە شێىەیەکى گشتى هاو جایبەث 

 .Mahmoud k.m،2017کرێذ، هەرچەهدە بەشەکاوى جري ئاخاوجىیش بچىکدەکرێىەوە، وەکى )جێىاو ،ئاوەڵىاو، ئاوەڵکردار()دە

خییە لە بچىککردهەوە و کرجاهدوى بەشێک لە هاوەکە، کردەي بچىککردهەوەي هاو، پێىیضتى بە هۆکار و (بچىککردهەوەي هاو، بری51

پاڵىەري جایبەث و پەیىەهدي هێىان قضەکەر و گىێگر هەیە. وەک ئەوەي ئاماژەي بۆ دەکرێذ بچىککردهەوەي هاو لە هەمى یان 

( بۆ مىدالڕ بەکاردێذ Addressingي هاو بۆ ئاماژەکردن و هیشاهەکردوى)زۆربەي کەلخىرەکاوى دهیادا بىوى هەیە.)زۆرجار بچىککردهەوە

( زماوى کىردی بە ڕێژەیەکى زۆر دیاردەي Mahmoud. k .m،2017 51ث بۆ دەربڕینى  هەصتى خۆشەویضتى بۆ مىدالڕ( .)جایبه، به

شخەوەیە. بچىککردهەوەي هاو جەنها هاوە بچىککردهەوەي هاوي جێدا دەبینرێذ،  کە هەر یەکەیان هۆکار و مەبەصتى جایبەحى لە پ

ڕەصەهەکان هاگرێخەوە، بەڵکى هەمى ئەو هاواهەش ى لە زماهەکاوى جرەوە وەرگیراون دەکەوهە بەر ئەم دیاردەی بچىککردهەوەیە.)زماوى 

( 68: 2013یر،کىردي بە جۆرێکە ڕێگە بە بچىککردهەوەي هاوي جایبەحى مرۆڤ بەپێى شێىازێکى جایبەحى دەداث.)صەعید،صازان زاه

 :Libe ،2009بچىککردهەوە،  بریخییە لەو پاشگراهەي، کە جۆرێک دەبً لە شێىەیەکى بچىکتر لە چاوگ و وشە و هاوەکان.)
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(مۆرفیمى بچىککردهەوە ،  مۆرفیمێکى هەڵگىێسەرە/ وشە دارێژە ، واجە ڕۆڵى لە دروصخکردوى وشەي هىآ و هاوي هىێى  لە زماهدا 46

ىێیەکەدا، دەکرێذ واجاي خۆشەویضتى و صۆزیش بگەیەهێذ. )کروش( صەبارەث بە پێىاصەي مۆرفیمى هەیە ، لەپالڕ وشە ه

بچىککردهەوە دەڵێذ:)گیرەکێکە ، دەبێخە هۆي بچىککردهەوەي ماها و مەبەصتى هاوێک، یان کەمکردهەوەي هرخ و بایەخى ئەو 

( هاو بچىککردهەوە لە زماوى کىردیدا   هاوي  cures،2006 :50واجایەي وشە بىەڕەجیەکە لەپێش وەرگرجنى گیرەکەکە دەیگەیەهێذ.)

ازي جایبەحى و بەپێى گرامەري  بێگاهە و خۆیی یەکجار باوە و دەروازەیەکى صەرەواڵەي هەیە لە کۆوى کىرد دا، کە بەشێىازي و ڕێب

( بچىککردهەوەي هاو 29: 2011،زمان و هەڵکەوجنى قىڕگ و مەاڵشى و ددان و لێى و فۆهەجیکیەکاوى بۆڕصکاهەوە.) زامدار،محمىد

ئاماژەیە بۆ زیادکردوى مۆرفیمە هەڵگىێسەرەوەکان،  کەبەشیىەي پاشگر دەچىە صەر هاوەکان و وشەیەکى هىآ بەرهەمدەهێنن ، واجاي 

(( واجاي چێشخخاهەي Kitchenetteگشتى ئەم پرۆصەیە )کەم،جۆزێک،بچىک،کىرث( دەگەیەهیذ بۆهمىهە لە زماوى ئیىگلیزیدا 

( . جایبەجمەهدییەکى بچىککردهەوە iman hamid،2009،2( واجاي کخێبى بچىک دەگەیەهێذ. )Bookletدەگەیەهێذ، یان)  بچىک

ە/  -ئەوەیە، ئەو مۆرفیماهەي،  کە لە زماوى کىردیدا بۆ بچىککردهەوە بەکاردێً، دەچىە صەر هاوي هێر و مێیش، بۆ همىهە مۆرفیمى/

ەش صەملاهدوى ئەو ڕاصدیەیە، کە لە زماوى کىردیدا ڕەگەز هەماوە، بۆیە ئەو مۆرفیمە هاوي دەچێخە صەر هاوي هەر دو ڕەگەز، ئەم

هێر و مێ بچىکدەکاجەوە. هاوەکان بە چەهد شێىەیەک بچىکدەکرێىەوە یەکێک لەو ڕێگایاهە بریخییە لە کرجاهدوى مۆرفیمێک یان زیاجر. 

یاصایەکى فۆهۆلۆجیى زماهە و بریخییە لە کرجاهدن و لێکردهەوەي دەهگێک  زۆرجار مۆرفیمەکاوى کۆجایی هاوەکە دەکرجێنرێذ. کرجاهدن 

یان زیاجر. یاصاي جێچىووى دەهگ، بریخییە لە صىان یان جێچىووى یان )کرجاهدوى( دەهگێک، یان زیاجر لە مۆرفیمێک یان وشەیەک 

ۆرە گۆڕاهە، کە بەصەر وشە و ئەم جێچىوهەش کە لە وشە و مۆرفیمدا ڕوودەداث بە مەبەصتى ئاصاوى دربڕیىە ئەم ج

ا  مۆرفیمەکاهدا دێً لە ئەهجامى دەرکەوجيیان لە ژیىگەي جیاواز دێخە کایەوە. واجە وشەیەک دو فۆرم وەردەگرێ بەبێ ئەوەي لە واج

و ئەرکیان کەم بێخەوە کرجاهدهەکاهیش لە صەرەجا و هاوەڕاصذ و کۆجایى وشەدا دەبێذ. )لەم قۆهاغەدا هیچ مۆرفیمێکى 

( بۆ 69: 2013ردهەوە بە کۆجایی هاوەکەوە هالکێنرێذ جەنها مۆرفیمەکاوى کۆجایی هاوەکە دەکرجێنرێً.)صەعید، صازان زاهیر،بچىکک

همىهە:

_جرە_جرکێجریفە_جر

مۆرفیمەکاوى بچىککردهەوە ، زۆرجار  مەبەصتى خۆشەویضتى،  یاخىد پیشاوى پخەوي پەیىەهدي کۆمەاڵیەحى هێىان کەصەکان ، 

هازداریى و قەبارەي کەصەکان بەکاردێذ،  بەاڵم لەگەلڕ ئەوەشدا دەکرێذ،  مەبەصخەکان پێچەواهە ببىەوە، واجە بە یاخىد 

مەبەصتى ڕق و کەمکردهەوەي کەصایەحى کەصەکان بەکاربهێنرێذ. هۆکارە صەرەکیەکاوى پشذ ئەم دیاردەیە، بۆ ئەوە دەگەڕێخەوە،  

یاردەیەکى جري زماوى  کۆمەڵێک هۆکار لەپشذ بەکارهێىاهیەوەن، زاهینى هۆکارەکان و کە دیاردەي بچىککردهەوەي هاو  وەک هەر د

دەصدىیشاهکردوى هۆکارەکاوى پشذ ئەم دیاردەیە،  پێىیضتى بە لێکۆڵیىەوەیەکى پراگماجیکیاهە هەیە، چىهکە بەکارهێىاوى هاو 

ڕاصخەوخۆ پەیىەصخە بەکۆمەڵ و  لە چىارچێىەي کۆمەڵدا بەکاردەهێنرێً.



 راگماتیک و کردەى بچوککردنەوە:پ

   ( (ي گریکیەوە وەرگیراوە، کە بەواجاي کارکردن یاخىد پراکخیک pragmaزاراوەي پراگماجیک،  لە وشەي 

زمان لە بەکارهێىان و چىارچێىەي  ڵێکى زاوضتى زماهە و مامەڵە لەگە( پراگماجیک لق22: 2014دێذ.)دزەیی،عبدالىاحید مىشیر،

، بەو زاوضخە دەوجرێذ ، کە گرهگى بە واجاي دەوروبەري گىجىەکان دەداث. واجە مەبەصتى راگماجیکپ بەکارهێىاهەکاهدا دەکاث.

ا صەرەکى  پراگماجیک لێکۆڵیىەوەیە لە ئاخاوجنى ئاخێىەران، چىهکە هەر مرۆڤێک ڕۆژاهە زمان بەکاردەهێىێذ لە ئاخاوجىەکاهی دا  واج
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و مەبەصتى  پراگماجیکى هەیە. )پراگماجیک، جاوجىێکردوى واجایە، ئەو واجایەي لەالیەن قضەکەر یان هىصەرەوە دەگەیەهرێذ و 

;George Yule ،2016لەالیەن گىێگرەوە یان خىێىەرەوە لێکدەدرێخەوە.)  بەو واجا شاراواهەي،  پراگماجیکیش گەیشدىە ( مەبەصتى18 

مەبەصدیاهە و دەیگەیەهً. پراگماجیک بریخییە لە بەصدىەوەي هێما زماهیەکان بە  ،تى دەربڕیىەکاهیاهەوەنکە ئاخێىەران لەپش

دەوروبەري ئاخاوجىەوە. واجە بەکارهێىاوى کۆدەکاوى  زمان و لێکداهەویان  بەپێى ئەو ژیىگەیەي   ئەو کۆداهەي جێیدا بەکار هاجىە.

 ڵپێکەوە لەگەپێکهاجەي صیضخمى هێمایى و بەکارهێىاوى لە دەوروبەردا دەکاث. پراگماجیک لێکۆڵیىەوە لە پەیىەهدي هێىان 

، ( پراگماجیک داڕشخنى واجایە لە دەوروبەرداStephan c.levison ،2001:1صیماهدیکدا بەشێک لە جیۆري گشتى واجا پێکدەهێنن.)

(  بەپێى ئەو ژیىگەیەي کە دەربڕاوەکاوى 10: 2014ئیبراهیم ، هاوصەر هەوزاد، ێێىاوى زماهە لە دەوروبەردا.) فەقچۆهیەحى بەکاره واجە

ئەو واجایەي کە لە ڕیسبىن و  ڵذ ، هەر واجایەکیش جیاوازە لەگەجێدا بەکاردێذ، چەهدیً واجا بۆ دەربڕاوەکان دروصذ دەبێ

خضدىەجەکیەکى کەرەصخەکاهدا بەدەصذ دێذ.

یە و ڕاصخەوخۆ پەیىەهدي بە جىاوضتى مرۆڤەکاهەوە هەیە ، لە لێکداهەوەي دەربڕاوەکاهدا لێکداهەوەي پراگماجیک، کردەیەکى هسری

، جیکى کەصێک بۆ کەصێکى جر جیاوازەبۆیە دەبیىین لێکداهەوەي پراگما مرۆڤ پشذ بە جىاوضتى ئاوەزي خۆي دەبەصخێذ،  هەر

ەکاوى زمان دەکاث ە بۆ جىاهاي بەکارهێىاوى کۆد و صیضخم، کە جىاوضتى زماوى ئاماژەش لەصەر ئەو بىەمایە دروصخدەبێذئەم جیاوازی

پێک. ئەو جىاها و لێىەشاوەییە کۆمەڵێک زاهیاري زماهەواوى لەخۆدەگرێذ، قضەکەر ئەو زاهیارییاهە لە زمان بۆ بەشێىەیەکى ڕێکى

( هەمى قضەپێکەرێکى ئاصایى performanceپەیىەهدیکردن بەکار دەهێىێذ، ئەم جىاها و شارەزاییە پێىیضخە بۆ صەرکەوجنى چاالکی )

زمان، خاوەن جىاوضخە و ئەم جىاوضخە لە ئاوەزیدا هەیە. ئەم جىاوضخەش ئەبضتراکخە و جەهیا لە بەکارهێىان و لێکداهەوە بۆ ڕصخە و 

گىجىەکاوى زمان دەردەکەون.

،  لە زاوضتى پراگماجیکدا چىار بىەما دەکرێذ بە پێىەر )ئاخێىەر، گىێگر، دەوروبەر، بابەث( مەبەصذ لە دەوروبەر  ئەو ژیىگەیەیە 

کە ئاخاوجىەکەي جێدا بەکاردێذ، یەکێک لە پێىاصەکاوى پراگماجیک ، بریخییە لە بەکارهێىان گىهجاوي زمان لە دەوروبەرە 

ئەواهیش بریدیین لە )بەکارهێىاوى زمان بۆ ئەرکێکى  ،شارەزاییە ێىاوى گىهجاوي زمان پێىیضتى بە کۆمەاڵیەجیەکاهدا و بەکاره

کۆمەاڵیەحى، شێىازي قضەکردن بەپێى پێىیضتى گىێگر و دەوروبەر، بەکارهێىاوى هىهەري گفخىگۆ.) دزەیی ، عبدلىاحید 

(33: 2014مىشیر،

اوە زماهیەکاهە. زمان لەچىارچێىەي /صیاق( بىەماي صەرەکى بەدەصتهێىاوى واجا شاراوەکاوى  پشذ دەربڕ context )کەواجە دەوروبەر 

ەیىەهدیاهە دەکاث، کە )واجا( دەکاث .)پراگماجیک لێکۆڵیىەوە لەو پ ێێذ و کۆمەڵێک ئەرکى جیاواز جێبەجکۆمەڵدا بەکارد

بەبارودۆخەوە دەبەصخێذ. ئەو شخاهەش کە دەچىە هاو بارودۆخەوە بریخین  لە: )هاوبەش ى ئاخاوجً، دەوروبەري گىجً، ئاماهج لە 

(16: 2014گىجً() عەلى ، شێرزاد صەبري،

زۆرجار وشە و ڕصخەکاوى زمان لە واجاي صیماهدیکى خۆیان الدەدەن و دەبەصترێىەوە بەکۆهدێکضخەوە ، بۆ ئەوەي لە واجاي 

سمکردوى ڕصخە لە دەوروبەرێکى دیاریکراودا، یان بەهۆي هێز و ئاواز و بەرزکردن و ه ێکاوى بگەیً )پاملەر( دەڵێذ: هەهددەربڕاوە

( زۆرجار واجاي Palmer  ، 41 ,1981دەهگ و گۆڕینى ڕەوحى دەهگ دەکرێذ واجاي پێچەواهەي ڕصخە دەربڕاوەکە بگەیەهێذ.) 

صیماهدیکیەکان هاجىاهً مەبەصذ و واجاي دەربڕاوەکان ، ڕوهبکەهەوە بەڵکى)  هێز و ئاواز ، دەوروبەر ، کاث ، شىێً،  پەیىەهدي 

ئەو مەبەصخاهە دەگرێخەوە،  پراگماجیکى، هێىان قضەکەر و گىێگر،( کاریگەرییان لەصەر واجا و مەبەصتى دەربڕیىەکان دەبێذ.  واجاي 

ەیىەصتن بە ڕێکار و لێکداهەوەي گىجىەکان لە ڕوي پراگماجیکەوە. واجە چۆهیەحى بەکارهێىان و بەرجەصخەکردوى یاصا و بىەما کە پ

(229: 2014پراگماجیکیەکان لە گىجىدا .) عەلى ، جالیب حىصین ،
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 مەبەستەکانى ناو بچوککردنەوە:

، یان و دۆصخە هسیکەکاهیان ێهاوڕ ڵبەکاردەهێنن، لەگەککردهەوە گەهجان و هەزەکاران ، بە زۆري لە کاحى قضەکردهیاهدا بچى-1

)ڕەصمى(بەکار هاهێنن لە ئاخاوجىدا. ڵیان بەو واجایەي، کە دۆخى فۆرماخێزاه

، بەمەبەصتى ئابىریکردن لە بەکارهێىاوى وشەکاهدا بەکاردەهێنن.اوى بىاري زماهەواوى بچىککردهەوەلەجىێژەر ێهەهد-2

 مۆرفۆپراگماتیکی بچوککردنەوە لەم خااڵنەدا دیاریدەکەن:توێژەران 

بچىککردهەوە بۆ گشخگیرکردن بەکاردێذ، بەاڵم دەبێذ لە صىىري ماهاي گەورەکردهدا بێذ. هەر زماهێک یاصاي جایبەحى خۆي -1

شە پێشبینى ئەوەي جێدابێذ، هەیە لە بەکارهێىاوى پراگماجیکى بچىککردهەوە . بۆ همىهە لە زماوى ئیخالیدا دەبێذ بەشێکى بچىکى و

کە ئەم وشەیە بچىککراوەیە بەاڵم بۆ گشخگیري بەکارهاجىە.

دەکرێذ بچىککردهەوە پاڵىەري کۆمەاڵیەحى لە پشخەوە بێذ، وەک: ) حەزلێکردن ، دروصخکردوى هەصذ ، پەیىەصدبىن ، -2

بەرزهرخاهدن ، گاڵخەپێکردن ، ڕق لێبىهەوە...جاد(.

(barbaresi ،L and Dresslerw،1994: 116-148دوژمً یان کەس ى بەراهبەر بەکاردێذ.) بۆ بچىککردهەوەي پایەي-3

هازهاو دروصخکردن_هەصذ و صۆز_خێرایی قضەکردن و ئابىري.-4

بچىککردهەوەي کەس ى بەراهبەر _صىىري هاوچەیی.-5

(91_55:، 2014ئیبراهیم ، هاوصەر هەوازد، ێىڕەبىن_گاڵخەپێکردن.)بڕواهە: فەقهیگەجیڤى_ج-6

بچىککردهەوە و هۆکارەکاوى:

هۆکاري زماوى کە خۆي لەماهەي خىارەوە دەبیيێخەوە: -1

ئـ: ئاصاوى لە دەربڕیىدا:  هێلیىا ، هێلین، هێلى

ب:ئابىریکردن لە زماهدا : صاریىا ، صاري ، کاریىا ، کاریً

پ: کىرداهدوى هاوەکە: عەبدولڕەحمان، ڕەحمان_ئەوڕە

ئاهیا، ئاهە،  هاوژیً، هاژە،  ئاشىا، ئاهەث: ئاخاوجنى مىداڵ: 

هۆکارە هازماهییەکاهیش دابەش دەبً بەصەر دو جۆر هۆکاردا کە ئەواهیش بریخین لە :-2

هۆکارە ئەرێيیەکان -ئـ 

ب: هۆکارە هەرێيیەکان

دەکرێذ لە ئەهجامى یاصا فۆهۆلۆجییەکاهەوە دەصدىیشان بکرێً، بەاڵم هۆکارە هازماهییەکاوى پشذ  ەکان،يهۆکارە زماهی

بچىککردهەوە پەیىەهدییان بە بارودرخى قضەکردهەوە هەیە، بۆیە ئەم جۆرە واجایە لە ئاصتى پراگماجیکەوە لێکدەدرێخەوە دەجىاهین 

گرهگتریً ئەو هۆکاراهە لەم هێڵکارییەدا بخەیىەڕو:
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هۆکارەکاوى هاو بچىککردهەوە



هۆکارە هازماهیەکان                                                                                           هۆکارە زماهیەکان                   



ئاصاوى دەربڕیً      ئابىریکردن       کىرداهدوى هاوەکە    ئاخاوجنى مىداڵ



هەرێنى                                                                                                               ئەرێنى           



جێخۆشکردن          هسیکبىهەوە          هاوڕێیەحى         خۆشەویضتى              هاز و هاصکى جىاوى     



گاڵخەپێکردن              بچىککردهەوەي کەصایەحى                 صىکایەحى و بێڕێسي                       ڕقلێبىهەوە                     

(1)

، لەم ڕواهگەیەشەوە، دەکرێذ چەهدیً مەبەصذ لە جا و مەبەصتى پراگماجیکى بگەیەهًدەکرێذ هاوە بچىکراوەکان ، وا

بچىککردهەوەي هاوەکاهدا بەدەصذ بهێنرێً،  کە هەمىیان لە چىارچێىەي ئەو گىجىاهەدا واجا و مەبەصخەکەي ڕوهدەبێخەوە. 

، Amahda cunnigghamپراگماجیکیاهە بەکاربێذ، لەم بارەدا گریماهکارییەکە صیماهدیکى هیە.))بچىککردهەوە ، دەکرێذ بەشێىاي 

ئەوا واجاي وشە بچىکراوەکە گۆڕاوى بەصەردا دێذ، کە دەکرێذ بۆ ر گۆڕاهکارییەکە صیماهدیکى بێذ، ( چىهکە ئەگە2008:71

واجاي ( genetic meaningبچىککردهەوەي قەبارە ) (small size( بچىککردهەوەي ڕێژە )mitigationمەبەصتى هێىرکردهەوە )

بەکاردێذ.ڕەگەزً

( 65: 2013بە پشدبەصتن بە هەصتى قضەکەر و دەوروبەر و بەکارهێىاهە جیاوازەکاهدا بەرجەصخە دەبێذ.) صەعید،  صازان زاهیر، 

ون ببێخەوە، کە مەبەصتى لە ، دەکرێذ واجا و مەبەصتى قضەکەر ڕخ و هەلىمەرجەکاوى دەربڕاوەکاهداواجە لە ڕێى بارودۆ

بچىککردهەوە چیە؟  ئایا مەبەصدێکى باش و ئەرێنى هەیە؟ یاخىد بەپێچەواهەوە مەبەصتى هەرێنى و ڕوشاهدوى کەصەکاهە لە 

بچىککردهەوەکەدا؟ ئەمەش لە ڕێگە لیکداهەوەي گىێگر بۆ ئەو هاوەبچىکراوەیە و بەپێى ئاواز و کۆهدێکضتى ئەو دەربڕیىە کۆمەڵێک 

، پێىیضخە بگەڕێیىەوە بۆ کۆهدێکضتى گىجىەکە و بۆهەي ە مەبەصتى هاوە بچىکراوەکاناهەوەي بۆ دەکاث. کەواجە بۆ جێگەیشذ للێکد

گىجً و کاث و شىێنى قضەکردن و پلە و پایە و جەمەوى کەصەکە و هەروەها ئەو پەیىەهدییەي هێىان قضەکەر و گىێگر و ئاوازەي 

ۆ ئەوەي بگەیً بە واجا و مەبەصتى پشذ هاوە بچىکراوەکە.دەربڕیىەکەش لەبەرچاو بگیرێذ،  ب

ئەو مەبەصخە پراگماجیکیاهەي، کە دەکرێذ لە کاحى بچىککردهەوەي هاوەکاهدا بەدەصذ بهێنرێً)جىاهجلێدان، هاز و خۆشەویضتى( لە 

مەبەصتى پۆزەجیڤ یاخىد  ڕێگەي هەلىمەرج و چىارچێىەي کۆمەاڵیەحى گىجراوەکە هیاز و مەبەصتى ئاخێىەر ڕوهدەبێخەوە،  کە

هیگەجیڤى لە بچىککردهەوەکەدا هەیە. دەکرێذ بەکارهێىاهەکە مەبەصتى ئەرێنى بێذ و بەمەبەصتى صۆز و خۆشەویضتى 

بەکارهێنرابێذ ، یاخىد مەبەصتى هەرێنى بێذ و بەمەبەصتى ڕوشاهدوى کەصایەحى بەکاربهێنرێذ. یەکێکى جر لە مەبەصخەکاوى ئەوەیە 
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ەو هاوە بێگاهاهە بێذ، کە هاجىهەجە هێى زماوى کىردي. بۆ ئەوەي صیمایەکى کىردي بەهاوەکە ببەخشێذ.)بڕواهە: بۆ کىرداهدوى ئ

(بەکارهێىاوى پراگماجیکیاهەي هاوي بچىککراوە لەصەر ئەو بىەمایە دەوەصخێذ، کە هاوەکە لەواجاي 74: 2013صەعید، صازان زاهیر،

ماجیکى واجە گىاصدىەوەي وشەیەک لە واجاي فەرهەهگى و صیماهدیکى بۆ واجایەکى فەرهەهگیەوە بگىازیىەوە بۆ واجایەکى پراگ

پراگماجیکى . ئەم کردەیەش بەوە ڕودەداث هاوەکە صیماواجاییەکاوى خۆي لەدەصخدەداث و کۆمەڵێک صیماي واجایی جر 

بىەمایاهەش بریخین لە: )کاث،  شىێً،  لەخۆدەگرێذ،  واجە بەکارهێىاوى هاوە بچىککراوەکە بۆ جیا لە واجاي بىەڕەجیەکەي،  ئەو 

کۆهدێکضذ، قضەکەر، گىێگر، بۆهەي ئاخاوجً، هێز، ئاواز(  دەجىاهین لە ڕێگاي ئەم هێڵکارییەوە گىاصدىەي واجاي هاوي بچىککراوە 

(2)لە صیماهدیکەوە بۆ پراگماجیک ڕوهبکەیىەوە


(2)

مەبەصذ  ێبە مەبەصذ یاخىد ب ێنن،  ئەم بچىککردهەوە و کرجاهدهە،لە کاحى ئاخاوجىدا،  مرۆڤەکان زۆرجار بەشێکى هاوەکان دەکرج

ىاهین ڕێگەي پراگماجیکەوە لێکدەدرێخەوە، چىهکە بەهۆي پراگماجیکەوە دەج دەبێذ . زاهینى ئەمەش)کرجاهدن(ي بەشێکى هاوەکە لە

ێىەي ئاخاوجً و ئاوازەي دەربڕیً ، ، کە لەپشذ گىجىەکاهەوە هەن. لە پراگماجیکیشدا بەهۆي چىارچبگەیەن بەو واجا شاراواهەي

هەروەها پەیىەهدي هێىان قضەکەر و گىێگر دەجىاهین لێکداهەوە بۆ واجا و مەبەصتى پشذ دەربڕیىەکان بکەیً. لەبەر ئەوەي هاوي 

یا مرۆڤ خاوەن فۆرمێکى زماهیە و دەکرێذ بەپێى ڕێککەوجنى دەهگەکان و کەلخىر لە بارودۆخى جایبەجدا  و بۆ مەبەصتى جیاج

هاوەکان بچىکبکرێىەوە هەر بۆیە کردەي بچىککردهەوەي هاوەکان پێىیضتى بە هۆکار و پاڵىەري جایبەث و پەیىەهدي هێىان قضەکەر و 

گىێگرەوە هەیە.



 بابەبەتى ناوبچوککردنەوە لە زانستى زماندا دەبێتە کەرەستەى چەند ئاستێکى زمانەوانى لەوانە :

کە  ، کە دەهگێک یان زیادجر دەکرجێنرێذ،لۆژییەوە دەبێذلەم ئاصخەدا بەهۆي گۆڕاهکاري فۆهۆ، فۆهۆلۆژي:  بچىککردهەوەي هاو-1 

، یان رایی قضەکردن و ئیکۆهۆمییەوە بێذڕەهگە)بۆ هازهاو دروصخکردن بێذ یان بەهۆي هەصذ و صۆز دەربڕیً بێذ ، یان بەهۆي خێ

(28: 204ئیبراهیم ، هاوصەر هەوازاد، ێێتى و بەو شێىازە ڕۆشخبێذ.() فەقکۆمەڵگا بەمشیىەیە صەپاهدب

، بۆیە مۆرفۆلۆژي ئەو مۆرفیماهە دیاریدەکاث ، هەر زماهە و صخەیەي هاو بچىکدەکاجەوە مۆرفیمەمۆرفۆلۆژي: بەو پێیەي ئەو کەرە-2

ا لە شێىەي ، جەنه، بە شێىەی پێشگر و پاشگریش دێً، لە زماوى کىردیدا هەڵضىکەوحى جیایە ، لەم ڕوەوە لە زماوى ئیىگلیزیدا

، لەصەر بىەماي س ێ وەزوى کردارەکان ئەم پرۆصەیە ڕودەداث .کە ئەواهیش بریخین لە: بەاڵم لە زماوى عەرەبیدا پاشگرا دەردەکەون،

                       ( 3، 2017،شمري صارة رضا  )فعیل، فعیعل، فعیعیل(.)بڕواهە

 ناوى بچوككراوه 

 واتاى سيماتيكى

ده وروبه ر، په يوه ندى نێوان قسه كه رو گوێگر، بۆنه ى ئاخاوتن، 
 كات، شوێن، ته مه ن، ڕه گه ز، كۆنتێكست

 واتاى پراگماتيكى
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هاوەکان پاش بچىککردهەوەیان واجایان دەگۆڕێذ،   صیماهدیک: لێکداهەوەي مەبەصذ و واجاي هاوە بچىکراوەکاهە، بەو پێیەي -3

(68:2013:صیماهدیک ئەو گۆڕاهاهە دیاریدەکاث، کە بەصەر صیماي واجایى هاوە بچىکراوەکاهدا هاجىوە.)صەعید،صازان زاهیر:

 Hussein Musa: 3اوەي هاوە بچىککراوەکاهە ، بەپێى دەوروبەر و بەکارهێىان. بڕواهە: )    پراگماجیک: دۆزیىەوەي واجاي شار-4

Kadhim Al – Nasrawi:2016.واجە گەڕاهەوە بۆ کۆهدێکضتى قضەکردن و گەشتن بەواجاکاوى پشذ دەربڕیىەکان)

و پراگماجیکەوە بەدەصتهاجىوە ،  دو ئاصتى مۆرفۆلۆژیمۆرفۆپراگماجیک: ئاصدێکى هىێیە، لە ئەهجاوى جێکچڕژاوى هەر -5

جایاهە مۆرفیمەکاوى بچىککردهەوە واجاي پراگماجیکیان هەیە ، بە پێى دەوروبەري بەکارهێىان، بۆیە مۆرفۆپراگماجیک دەیەوێذ ئەو وا

(   2014ئیبراهیم، هاوصەر هەوزاد: ێبدۆزێخەوە. )بڕواهە : فەق

ایەدا گرهگى پێدراوە ، بریتى بىە لە بچىککردهەوەي هاو الي مىداڵدا بەجایبەحى زماهەواوى دەرووى: یەکێک لەو بابەجاهەي لەم دو-6

(Ineta Savickiene ،Wolfgang U. Dressler: 2007) بڕواهە:   Language acquisitionلەصەرەجاي زمان بەدەصتهێىاهدا /



 مۆرفیمەکانى ناوبچوککردنەوە لە زمانى کوردیدا:

، کرجاهدوى فۆهیمى کۆجایی هاوەکە لەم بارەدا جەنها فۆهیمەکاوى کۆجایی ردهەوەي هاودا بەکاردێذلە بچىکک یەکێک لەو شێىاهەي   

مەبەصخە و جەنها بۆ ئاصاوى دەربڕیىە. هدەکرجێنرێً، لەم جۆرەدا زیاجر ب هاوەکە

ئەوا  کۆوضىاهذ کۆجایی هاجبىلەم شێىازەدا دەکرێذ فۆرمى جەواوي هاوەکان بڕگەبڕگە بکرێذ، ئەگەر هاجى بڕگەي یەکەم بە دەهگى 

(ي بۆ زیاد دەکرێذ وەک، ڵڕاصخەوخۆ مۆرفیمەکاوى)ە،ۆ

ۆڵفاجمە_فاجە_فاج

ەم دەخرێخە بڕگەي یەکەم پاشان و، ئەوا دەهگى یەکەمى بڕگەي دوکۆجایی هاجبى ڵر هاجى بڕگەي یەکەم بەدەهگى ڤاوبەاڵم ئەگە

(71: 2013یر،، صازان زاهزیاد دەکرێذ.) صەعیدمۆرفیمەکاوى )ە،ۆي(بۆ 

، ي.../ێ، ۆک، ک، ڵ، مۆرفیمەکاوى بچىککردهەوەي هاو لە زماوى کىردیدا بریخین لە:/ە، ۆ

/ە/: ئەم مۆرفیمە بەشێىەیەکى بەرچاو لە بچىککردهەوەي هاودا لە زماوى کىردیدا بەکاردەهێنرێذ ، بەشێکى زۆري هاوەکان بەهۆي 

ئەم مۆرفیمە بەو هاواهەوە دەلکێذ کە بە هەبسوێً کۆجاییان هاجىە.ئەم مۆرفیمەوە بچىکدەکرێىەوە. بەشێىەیەکى گشتى 

هاز/هازە

هەصریً/هەصە

بەشدار/بەشە

ڕێبەر/ڕێبە

ئەویً/ئەوە

 /کەژەڵکەژا

ً یاخىد هەبسوێً ، لە زماوى کىردیدا ئەگەر چى هاوەکان بە بسوێچاوي لە بچىککردهەوەي هاودا هەیە/ک/: ئەم مۆرفیمە ڕۆڵێکى بەر

، ئەم مۆرفیمە لە بچىککردهەوەي هاوەکاهدا بەکاردێذ.اجبێذکۆجاییان ه

جىاها/جىاهک

کاروان/کارک

ماریا/مارک
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زاهیار/زاهک

 هاوژیً/هاوژک

/: ئەم مۆرفیمە لە بچىککردهەوەي بەشێک لە هاوەکاوى زماوى کىردیدا بەکاردێذ ، ڕادەي چاالکى لەو دو مۆرفیمەي پێشتر ڵ/ۆ

کەمترە: 

ڵئاصکە/ئاصکۆ

ڵڕەشید/ڕەشۆ

ڵهاصکە/هاصکۆ

ئەمجۆرە   ەکە دەبەخشێذ.و/ي/: یەکێکى جرە لەو مۆرفیماهەي کە لە بچىککردهەوەي هاودا بەکاردێذ ، جۆرێک لە هاصکى بەها

مۆرفیمە زیاجر لەهێى گەهجان بەکاردێذ.

/کەژيڵکەژا

ئەڤین/ئەڤى

الهە/الوى

ڕادەي  هجاهدا بەکاردێذ،گه مۆرفیمەزیاجر لەهێى گ، ئەم لە بچىککردهەوەي هاودا بەکاردێذ ،  کە/: یەکێکى جرە لەو مۆرفیماهەيێ/

چاالکى ئەم مۆرفیمە لە مۆرفیمەکاوى جر کەمترە.

ێهاز/هاز

ێجریفە/جر

چىهکە ، مەبەصتى جیاواز دەگەیەهً، دەکرێذ بەچەهدیً شێىە بچىکبکرێىەوە لە هەر جۆرێکیشیاهدا واجا و بەشێکى زۆري هاوەکان

، ەبەصتى هاز و خۆشەویضتى بەکاردێذم بەشێک لە مۆرفیمەکان لە خىدي خۆیاهدا واجاي هاصکردهەوە دەگەیەهً، کە زیاجر بە

وجىەکان لە مەبەصخەکان بگەیً. بە گشتى  Intonation/هەهدێکى جریان دەکرێذ بگەڕێیىەوە بۆ دەوروبەر و بەپێى دەوروبەر و ئاوازەي

هاز و خۆشەویضتى و هاصکردهەوەي هاوەکان بەکاردێذ. مۆرفیمى /ي/ بە مەبەصتى

صۆما/صۆمک/صۆمى

/جرک/ جرە/جريێجریفە/جر

کەژي/کەژک ێ//کەژە/کەژڵکەژا

پێز و بەرهەمیان لەیەک جیاوازە ، ئەمەش  ێمۆرفیمەکاوى بچىککردهەوە، وەک گروپێک مۆرفیمى داڕێژراو، بۆ صازکردوى وشەي هى

ە مۆرفیمەکاوى ( ئەم جیاوازییەي کە ل16: 2013بە پێىیضتى و بیرکردهەوەي مرۆڤەوە پەیىەصذ دەبێذ.) صەعید ، صازان زاهیر،

و لە هەمى  ەکان، بەهۆي دیاریکردوى صیما واجاییەکان دیاریدەکرێذ. دیاردەي بچىککردهەوەي هاو لەهەمى زماهبچىککردهەوەدا هەن

، بەاڵم جیاوازي لەبەکارهێىاهیاهدا هەیە، ئەویش بەهۆي کۆمەڵێک هۆکار و دابىهەریخەوە کە لەو کۆمەڵگایەدا کلخىرەکاهدا هەیە

، لقێکە لە یاردەیە دەبێذ .زماهەواوى دەرووىهەن. هەروەها الیەوى دەرووى کاریگەري لەصەر بچىککردهەوە و شێىازەکاوى ئەم د

زمان و گرهگى بە وەرگرجً و بەکارهێىاوى زمان دەداث. زماهەواوى دەرووى بە یەکێک لە پضپۆرییە هىێیەکاوى زمان و لقەکاوى زاوضتى 

دادەهرێذ، کە لێکۆڵیىەوە لە وەرگرجً و جێگەیشنى زمان دەکاث.) دزەیی   Applied Linguisticلقەکاوى زماهەواوى پراکخیکى دادەهرێذ،

ئەم لقەي زماهەواوى گرهگى بە زماهەواوى دەرووى جاک دەداث، چىهکە ڕەهگداهەوەو (  13: 2014، عبدالىاحید مىشیر،

اري دەرووى کەصەکان دەگۆڕێذ. هەر بۆیە لە کاحى بچىککردهەوەي هاوي جایبەجیدا پێىیضخە الیەوى  بەکارهێىاهەکاوى زمان بەپێى ب
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صەکە بخىاهین لێکداهەوە بۆ هۆکاري بچىککردهەوەي دەرووى ئاخێىەري زمان لەبەرچاو بگیرێذ بۆ ئەوەي بەپێى باري دەرووى کە

هاوەکە بکەیً و لە مەبەصتى بچىککردهەوەکە جێبگەیً. )کۆهلەر( صەبارەث بەم بابەجە دەڵێذ: زماهەواوى دەرووى بىارێکى 

بەري دەرووى و ڕۆڵى بۆ لێکۆڵیىەوە لەبەکارهێىاوى زمان و لێکۆڵیىەوە لە دەورو ثدەکا پضپۆرییە، کە زماهەواوى و دەروهىاس ى جێکەڵ

کەواجە باري دەرووى ئاخێىەر و ، (17: 2014لەبەرهەمهێىاوى زمان و جێگەیشتن و هاصاهدوى.) دزەیی ، عبدلىاحید  مىشیر، 

جۆر و شێىازي دەربڕیً دیاریدەکەن.   و دەوروبەري ئاخاوجً

ً بە هاخى م لەهەمى بارێکدا ئاصان هیە بگەی، بەاڵکاوى بچىککردهەوە دەصدىیشاهکراونهەرچەهدە زۆرجار مەبەصخە پراگماجیکییە

بۆیە دیاریکردوى مەبەصخە پراگماجیکییەکاوى بچىککردهەوە جەنها بۆ دەصدىیشاهکردوى ئەرکە جۆراو  ، هەربیرکردهەوەي کەصاوى جر

، بەکاردەهێنرێذگفخىگۆي هافەرمیدا بچىککردهەوە لە  ( کاجێکk.m mahmoud 2017:57جۆرەکاوى بچىککردهەوەیە لە ئاخاوجىدا. )

دروصخکردوى پەیىەهدي هاوڕێیەحى و کەمکردهەوەي مەوداي دەرووى  وى هسیکدا ئەوا زیاجر بەمەبەصتى لەهێىان خسم و کەصا

ئەمجۆرە زیاجر بەمەبەصتى خۆ هسیکردهەوە و هەهێشخنى ئەو بەربەصخەیە واجە ، ( k.m. mahmood, 2017 :58هێىاهیاهە. )،

بۆ همىهە  شێىازي فەرمى لەهێىاهیاهدا بەکاربهێنرێذ. کە وایکردوە ،لەهێىاهیاهدا

ێبىار کخیبەکەم بۆ دەهێنى؟ڕ-

ڕێبە/ڕێبک کخێبەکەم بۆ دەهێنى؟-

، بەاڵم پیاواهیش لەباري دەربڕینى خۆشەویضتى بۆ خێزان ەن ڕەگەزي مێیىەوە بەکاردەهێنرێذهەرچەهدە بچىککردهەوە بەزۆري لەالی

 (mahmood،k.m.2017 :54(و هاوڕێکاهیان بەکاریدەهێنن ، کاجێک هاوەکاهیان بچىکدەکەهەوە. 

گەالوێژ گیان چایەکم بۆ جێدەکەیذ؟-

گەلە گیان چایەکم بۆ جێدەکەیذ؟-

بەکاریهێىاوە. )گەلە( بەهایەکى پراگماجیکى هەیە و بە مەبەصتى خۆشەویضتى

ً. ینى هەصتى ئیرۆجیکى بەکاربهێنرێذدەکرێذ بچىککردهەوە بۆ دەربڕ (، k.m. mahmood, 2017 :53)، بەمەرجێک جەنها دو کەش ب

وەکى بچىککردهەوەي هاوي کارزان کاجێک خێزاوى پێى دەڵێذ : 

کاري گیان چى دەخۆیخەوە؟



 مەبەستە پراگماتیکییەکانى بچوککردنەوە:

 یەکەم/ئەرێنى:

، ئەمەش بەهۆي بىوى هەهدێک گرفذ لە مرۆڤەکان قىرش دەبێذ ێكزۆر جار درکاهدوى هەهدێک دەهگ بۆ هەهد ئاصاوى دەربڕیً:

، بۆ ئەوەي کردەي ە دەهگەکان دەکرجێنرێذ، بۆیە لەکاحى باهگکردن یان هاوهێىاهدا بەشێک لهدامەکاوى ئاخاوجنى ئەو کەصاهەدالە ئە

دەربڕینى بۆ ئاصان بێذ.  

ژاوەرۆ خىاردهەکەم بۆ داهاوي.

ژاوە خىاردهەکەم بۆ داهاوي.

( بۆ همىهە مێ، زۆرجار ئەو دو کەصە لە دو ڕەگەزن)هێر،ىەهدي کە لە هێىان دو کەصدا هەیەبریخییە لەجۆرێک پەی :خۆشەویستى

بە کچەکە دەڵێذ:، پێکەوە گفخىگۆ دەکەن کىڕەکە کاجێک کىڕ و کچێک

ژیىۆ گیان گىڵێکم بۆ هێىاوي. -
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ژیىە گیان گىڵێکم بۆ هێىاوي. -

، جۆرێک خۆشەویضتى جێدایە. بەمەبەصتى خۆشەویضتى هاوەکە بچىککراوەجەوە.لێرەدا کىرجکردهەوەي هاوي ژیىۆ بۆ ژیىە

ە کاجێک مرۆڤ کەصێکى زۆر چىهک ،، لە مرۆڤەکاهداچاوپۆشیکردن لە کۆمەڵێک شذبریخییە لەپێداوى کۆمەڵێک شذ و  ناز:

، کە مەرج هیە هەمى خۆشەویضتى لەوەدایە ڵ، جیاوازي لەگە ێەصتى پی بکاث کۆمەڵێک هازي دەداحئەوەي ه ێخۆشىیضذ، بەب

پێدان جەنها لەهێىان کەصاوى زۆر هسیک ڕودەداث. لەکاحى باهگکردهدا هاوەکان هاز ،خۆشەویضخییەک هازپیداوى لەگەڵدا بێذ

وە.بچىکدەکەهە

ڕەهگە هیچ کەصێک بە ئەهدازەي دایک و باوک بۆ ئەم مەبەصخە هاو بچىک هەکاجەوە، کاجێک دایکێک باهگى مىداڵەکەي دەکاث و  

(ە دەڵێذ:ئازادبۆ همىهە کىڕەکەي هاوي )

ئازە گیان وەرە هاهەکەث بخۆ.-

ئازي گیان وەرە هاهەکەث بخۆ.-

، کە ئەویش بە پێى ئەم بارودۆخەي ئێمە باصماهکرد بۆ بەهایەکى پراگماجیکیان هەیەوە و )ئازە ، ئازي( دو هاون بچىکراوهەجە

هازپێدان بچىکراوەجەوە.

دەڵێن: ، کاجێک دو هاوڕێى زۆر هسیک لەیەک یان کىڕ و کچێک کە خۆشەویضتى یەکتر پێکەوە گفخىگۆ دەکەنیان بۆ همىهە

صاکار گیان بچیىە دەرەوە؟-

؟ صاکى گیان بچیىە دەرەوە-

، لەکاحى باهگکردهدا خۆشەویضتى یەکترندەبیىین جۆرێک لەهاز لە کاحى بچىککردهەوەکەدا هەصذ پێدەکرێذ. یان کاجێک دو کەش 

جۆرێک لەهازپێدان لەڕێگەي دەربڕینى هاوەکەي دەردەبڕدرێذ. بۆ همىهە کاجێک کچێک باهگى خۆشەویضخەکەي دەکاث و دەڵێذ:

کارە گیان دیاریم بۆ کڕیىي.-

دیاردەي  مرۆڤ زمان بە مەبەصتى جێخۆشکردن بەکاردەهێىێذ. لە ، بریخییە لەوەي: یەکێکە لە ئەرکەکان زمانۆشکردنجێخ

 ڵاهداوى جۆرێک لە هسیکایەحى لەگە، بەمەبەصتى جێخۆشکردن و پیشکان زۆرجار هاوەکان بچىکدەکەهەوەبچىککردهەوەدا مرۆڤە

، کەس ى دوەم بە کێک لەو کەصاهە پلەیەک وەردەگرێذێک کاردەکەن یەگىێگردا. بۆ همىهە کاجێک دوکەش پێکەوە لە شىێي

مەبەصتى جێخۆشکردوى خۆي لەالي کەس ى یەکەم زۆرجار پەها بۆ بچىککردهەوەي هاوەکە دەباث.

محمد گیان ئەو واژۆیەم بۆ دەکەي؟-

حەمە گیان ئەو واژۆیەم بۆ دەکەی؟-

ک دو کەش لەصەر شێىازي باهگکردوى هاوەکان دەبێذ . بۆ همىهە کاجێ، کاریگەري ێ: کاجێک دو کەش دەبىە هاوڕهاوڕێیەتى

یەجییەکەیان ، لە کاحى باهگکردوى یەکتردا بە شێىەیەکى فەرمى هاوەکە باهگدەکەن، بەاڵم کاجێک هاوڕێلەصەرەجاي هاوڕێیەجیدان

بۆیە ئەم گۆڕاهە لە کاحى باهگکردوى  یەکتردا گۆڕاوى زۆري بەصەردا دێذ. هەرڵ ە ، ئەوا شێىازي قضەکردهیان لەگەدەبێخەو ڵقى

پێکەوە  اي پەیىەهدي هاوڕێیەحى دەیاهەوێذلەصەرەج ێەکەهەوە. بۆ همىهە کاجێک دو هاوڕیەکتردا ڕەهگدەداجەوە و هاوەکان بچىکد

بچىە دەرەوە ئەوا بەمشێىە گفخۆگۆدەکەن:

ئارام دێیذ بۆ بازاڕ؟-

دروصخدەبێذ:بەاڵم کاجێک پەیىەهدییەکى بەهێزي هاوڕێیەحى 

ئارە دێیذ بۆ بازار؟-
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 دووەم/نەرێنى:

، ڕەهگە بەهۆي ئەوەي کەس ى یەکەم)باهگکراو( بێڕێسي بەراهبەر بە کەس ى دووەم ئەمجۆرە لە بچىککردهەوە شکاندنەوە:

اري ئابىري جۆرێک لە ڕق لە بەراهبەر کەس ى الي کەس ى دووەم  )قضەکەر(کردبێذ ، یان ڕەهگە بەهۆي جیاوازي لە پلەوپایە و ب

یەکەم دروصدبىبێذ . هەر بۆیە لە کاحى باهگکردهدا بە مەبەصتى شکاهدهەوە هاوەکە بچىکدەکاجەوە. بۆ همىهە کاجێک کەصێک لە هێى 

کۆمەڵێک خەڵکدایە و کەصێک باهگى دەکاث.

بلە ئۆجۆمبێلەکەث هافرۆش ى؟ -   

ها ئەحە خۆث گۆڕیىە. -   

هیاهدا چىهکە کاجێک کۆمەڵێک کەش پێکەوەن و هاوڕێیەجیەکى پخەو لەهێىا، وەکان بەکارهاجىەتى شکاهدهەوە هاجۆرەدا بەمەص لەم

، ئەوا بەمەبەصتى شکاهدهەوە بچىککردهەوەکە بەکاردەهێىێذ.هیە و بەوجۆرە باهگدەکرێذ

بەجۆرێک کەصێک لەکاحى باهگکردهدا هاوەکە ، ئەمجۆرە کاجێک بەکارێذ بچوککردنەوەى کەسایەتى)سوکایەتى پێکردن(:

و کەمکردهەوەي کەصایەحى مەبەصتى بچىککردهەوەي ئەو کەصە بگەیەهێذ. واجە قضەکەر بە مەبەصتى صىکایەحى  ،بچىکدەکاجەوە

، جاهەوجەشەر هاوەکان بچىکدەکاجەوە.باهگکراو

صاالر ئۆجۆمبێەکەث جىاهە.-

صالە ئۆجۆمبێلەکەث جىاهە.-

ارداهەدا )ئەرێنى،هەرێنى( هێز و ڕۆڵێکى صەرەکى لە دەصدىیشاهکردوى مەبەصخەکاوى بچىککردهەوەدا  Intonationئاوازە/ لەهەمى ئەم ب

دەبیيێذ . هەر بۆیە دەکرێذ ئامرازێک)مۆرفیمێکى بچىککردهەوە(، کە واجاي هازو خۆشەویضتى دەگەیەهێذ ، لەکاحى 

باهگکردهەکەدا بەهۆي ئاوازەي دەربڕیىەکە واجاي پێچەواهە بداث بە دەصخەوە.

. ئەمەش پەیىەصخە بە کۆمەڵێک هۆکار، کە جار مرۆڤ بە مەبەصتى گاڵخەپێکردن، هاو بچىکدەکاجەوە: هەهدێک ێکردنگاڵتەپ

، بىوى صەرمایەي زۆر، بىوى ک بکاجەوە . وەک)خۆ بەگەورەزاهین، پلەوپایەوادەکاث قضەکەر بۆ مەبەصتى گاڵخەپێکردن ئەو هاوە بچى

، کاجێک لێى دەپرصێذ جۆرێک کە قضەکەر پێشبینى بۆ ئەوە هەبىەپۆصدێک وەردەگرێذ،  بڕواهامەي بەرز...جاد(بۆ همىهەوە: کەصێک

لە گاڵخەپێکردن لە دەربڕیىەکە هەصخپێدەکرێذ.

صاالر ئەڵین بىي بە صەرۆک.-

صالە ئەڵێن بىي بەصەرۆک.-

عەبدوڵاڵ بیضخم خاهىث کڕیىە.-

عەبە بیضخىمە خاهىث کڕیىە.-

، کە جۆ شیاوي ئەو پۆصذ ڕصخاهە بسەیەکیش ئەخاجە صەرلێىي، واجە وەک ئەوەي بڵێذ ڕینى ئەمجۆرەقضەکەر زۆرجار لەکاحى دەرب

و صەرمایە هیذ.

پرۆصەکاوى بچىککردهەوە: بچىککردهەوەي هاو بەچەهد ڕێگایەک دەبێذ لەواهە:

پێکهاجەي هاوەوەي هاوەکەدا دێذ ئەویش : بریخییە لە کرجاهدوى مۆرفیمیک یان زیاجر لەهاوەکە، )ئەو گۆڕاهەیە، کە بەصەر کرتاندن

(جا مۆرفیمەکە لە کۆجایی هاوەکە بێذ یان لەهاوەڕاصتى 69: 2013بەالبردوى دەهگێک یان زیاجري هاوەکە.() صەعید ، صازان زاهیر،

 .لەم پرۆصەیەدا هاوەکە مۆرفیمى بۆ زیاد هاکرێذ، بەڵکى جەنها البردن و کرجاهدوى مۆرفیمێک یان زیاجري. هاوەکە
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 2007هاوەکەیە.)مەبەصذ لە کرجاهدن ئەوەیە، کە فۆهیمێک یان چەهد فۆهیمێک لە وشەکە کەمبکرێخەوە.) واحد ، صاکار کەمال،

کرجاهدیش زۆرجار بەمەبەصتى ئابىریکردن و ئاصاهکردوى کردەي دەربڕیىە لە زماهدا.  (110:

صیڤەر ئەو مۆبایلەکەم پێبدە.-

صیڤە ئەو مۆبایلەم پێبدە.-

دەخۆیذ؟ هیا هانئا-

دەخۆیذ؟ ئاهە هان-

جۆرە بە ، ئەواهیش بریدیین لە:)کرجاهدن( و)زیادکردن( ئەما دو دیاردەي دەهگى جێبەجێدەکرێذلەم پرۆصەیەد کرتاندن+زیادکردن:

، بەراورد بە پرۆصەکاوى دیکە.ڕێژەیەکى زۆرجر بەکاردێذ

شەرمین کخێبەکەم بۆ هێىاوي.-

هێىاوي.شەرە/شەري کخێبەکەم بۆ -

کاروان چا دەخۆیخەوە؟-

کارە چا دەخۆیخەوە؟-

، لەهەمان کاجدا مۆرفیمى/ە/،/ي/ بچىککردهەوە بۆ هاوەکە ک یان زیاجر لە هاوەکە کرجێنراون، کە مۆرفیمێئەوەي ڵدەبیىین لەگە

زیاد کراوە.



 پراگماتیکى مۆرفیمەکانى بچوککردنەوە:

، واجە جگە لە واجاي ەصتى پراگماجیکى بدەن بە دەصخەوەواجا و مەب کرێذدە، هدێک لە مۆرفیمەکاوى بچىککردهەوەهە   

، کۆمەڵێک واجاي پراگماجیکى ي هێىان قضەکەر و گىێگرصیماهدیکى بە پێى کۆهدێکضذ و هێز و ئاوازە و شێىازي دەربڕیً و پەیىەهد

بگەیەهً. لەخىارەوە ئاماژە بەو مۆرفیماهە دەکەیً:

، جاڕدەیەک دەجىاهین بڵێین مۆرفیمێکى چاالکە ، لەم بىارەدا بەزۆري مۆرفیمەکاوى بچىککردهەوەرێکە لە ئەم مۆرفیمە جۆ /ى/

، ێئەم مۆرفیمە بەمەصتى هاصکردهەوەي هاوەکە بەکاردێذ. زیاجریش لەهێىان ئەو کەصاهەدا بەکاردێذ ، کە خۆشەویضذ، هاوڕ

هاوي ئافرەث زیاجر بەکاردێذ. خسمایەحی، لەهێىاهیاهدا هەیە. ئەمجۆرە مۆرفیمە لە بچىککردهەوەي

(ێاهەم بۆ هێىاوي.)لەهێىان دو هاوڕباخى ئەو ڕۆم همىهە:

بەمەصتى کەمکردهەوەي کەصایەحى، یان  جۆرێکى جري مۆرفیمى بچىککردهەوەیە، ئەمجۆرە مۆرفیمە دەجىاهین بڵێن زیاجر/ک/

ڕقێک بەراهبەر بەگىێگر بەمجۆرە هاوەکەي  زۆر جار وەک لەکاحى هەڵچىن و هاجەبایی هێىان قضەکەر و گىێگر بەکاردێذ.

بچىکدەکرێخەوە بۆ همىهە:

کارک واز بهێىە.-

شەیدک بۆ ئەو کارەث کردوە.-

زۆرجار ئەم مۆرفیمە بەمەبەصتى  ، لەبىاري بچىککردهەوەدا . هترمى جۆرەکاوى جري مۆرفیم چاالک، لە هەئەمجۆرە مۆرفیمە/ە/

همىهە کاجێک قضەکەر لەکاحى  شکرێذ هەهدێک جار بەمەبەصتى پراگماجیکى بەکاربهێنرێذ. بۆئابىریکردن بەکاردەهێنرێذ، بەاڵم دە

، جىڕەیی و هەڵچىهدا هاوەکە بەهۆي ئەم مۆرفیمەوە بچىکدەکاجەوە،  زیاجر مەبەصتى دەرخضخنى ڕق و جىڕەییە لەکاحى باهگکردهەکەدا

مەبەصخەکان دیاریدەکاث. كهئاوازەي دەربڕیىە  دیارە 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 224 

 
  

ئەڵێى خىاردهذ ئامادە هەکردوە.کەژە -

ئارە ئەڵیى جۆ واز لەو کارە هاهێنى.-

مە بەزۆري دەچىە صەر ئەو ، کە لەبىاري بچىککردهەوەي هاوي جایبەجیدا بەکاردیذ. ئەمجۆرە مۆرفیجۆرێکى جري مۆرفیمە/ێ/

 ،اهەدا کە خۆشەویضتن، یان هاوڕێًص، کە بە هەبسوێً کۆجاییان هاجىە. ئەم جۆرە بچىککردهەوەزیاجر لەهێىان ئەو کەهاواهەي

ژمارەیەکى کەمى هاوەکان بەکاردێذ. ڵىاهەوە بەکارهێىاوى کەمترە لەگەبەکاردێذ. ئەمجۆرە لەڕوي بەکارهێ

دێیذ بۆ زاهکۆ. ێکەژ-

کخێبەکەث هێىا؟ ێجر-

، بەصتى گاڵخەپێکردن بەکاریدەهیىێذ، ڕێژەي بەکارهێىاوى لەهەمى مۆرفیمەکاوى جر کەمترە، قضەکەر زیاجر بە مەئەم مۆرفیمە/ڵ /ۆ 

، یان بەپێکەهیىەوە باهگى گىێگر بکاث و بڵێذ: باهگکردهەکەدا بسە بخاجە صەرلێىيبە جایبەث ئەگەر لە کاحى 

خىاردهذ ئامادە هەکردوە. ڵئاصکۆ-

بۆ درەهگ هاحى؟ ڵهاصکۆ-



 ئەنجام:

زماهەکاوى دهیادا بەکاردەهێنرێذ، هەر زماهەو یاصاي زماهیى جایبەحى ، لە هەمى یان زۆربەي بچىککردهەوە پرۆصەیەکى زماهییە -1

هەیە، بۆ ئەم مەبەصخە، لەزماوى کىردیدا بە شێىەیەکى فراوان هاو بچىکدەکرێخەوە و بچىککردهەوەکەش لە ڕێگەي مۆرفیمى 

دەبێذ. Suffixes morphemeپاشگرەوە/

/ۆ/.،  / ە/ ، ێ //لە: / ی/ ،/ۆل/ ،/ ول/ ،/ ک/  کىردیدا بریخینمۆرفیمەکاوى بچىککردهەوەي هاوي جایبەحى لەزماوى  -2

، لە بچىککردهەوەي قەبارە، واجا و مەبەصتى جا صیماهدیکییەکاهیان کە بریخییە، جگە لە وامۆرفیمەکاوى بچىککردهەوە -3

لەوپایەي کۆمەاڵیەحى...جاد( ڕەگەز، پپراگماجیکیشیان هەیە، بە پێى) دەوروبەري زماهیى، پەیىەهدي هێىان قضەکەر و گىێگر، جەمەن، 

، دەکرێذ بچىککردهەوە لە بەکارهێىاهدا بۆ جیا لە واجاي بچىککردهەوە بەکاربهێنرێذ.واجە

، ً، چىهکە چەهد دەوروبەرمان هەبێذمەبەصخە پراگماجیکییەکاوى هاوبچىککردهەوە زۆرن و هاجىاهین هەمىیان دیاریى بکەی -4

، بەڵکى جەنها لە هەوڵى ازمان دەبێذ و پراگماجیکیش هاجىاهێذ بگاث بە هاخ و بیرکردهەوەي مرۆڤئەوەهەش واجا و مەبەصتى جیاو

، ئەو واجایاهە بدۆزێخەوە،  کە لە ئەهجامى بەکارهێىاهەوە بەدەصذ دێً، گرهگتریً ئەو مەبەصخاهەي لەم جىێژیىەوەیە ئەوەدایە

ەوە ، هاوڕێیەحى ، جێخۆشکردن ،  شکادهصایەحى)صىکایەحى پێکردن( ، ەي کەجیاکراوهەجەوە، ئەماهەن : گاڵخەپێکردن، بچىککردهەو

هاز، خۆشەویضتى.

دەبیىین هاوي کۆصار کە هاوێکى  کۆصار/کۆصە،دیار/دیکە.:بچىککردهەوەدا ، لەکاحىنۆڕ جار هاوەکان پۆلى فەرهەهگیان دەگزۆر-5

، کە کەم جىکً، هەروەها صە بۆ ڕەگەزي هێر)پیاو( بەکاردێذکۆ  جایبەجیە لەکاحى بچىککردهەوەکەدا پۆلى خۆي گۆڕیىە بۆ ئاوەڵىاو

دیار، هاوێکى جایبەجیە و لەکاحى بچىککردهەوەکەدا بىە بە دیکە ،یان ئەویً،ئەوە،کە پۆلى ئاوەڵىاوي هیشاهەن.

(زیاجر لەهێى گەهجاهدا بەکاردەهێنرێذ.ێکە بۆ بچىککردهەوە بەکاردێً وەک)ي، ،کۆمەڵێک لەو مۆرفیماهەي-6
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 کۆ:پاش

 لیستى ناوى بچوکراوە 

 

بچىککردهەوەهاو

بەشک،بەشەبەشدار

ک،هەرمەمهەرێهەرم

ئاري،ئارک،ئارەئاریان

ئازک،ئازە،ئازيئازاد

کارە،کارک،کاريکاروان

،جرە،جرک،جريێجرجریفە

ڵئاشە،ئاشۆئاشىا

صەیرکصەیران

ئەژە،ئەژيئەژیً

هاوژە،هاوژکهاوژیً

چرکچرۆ

ئارە،ئارائاران

ئاوک،ئاوەئاواز

بەرزە،بەرزک،بەرزيبەرزان
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