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هاوهیغان و بىاری تىێژیىەوەكە :
تىێژیىەوەكە تایبەتە بە ( ڕۆڵی تەواوكەر لە پێكهاتەی ڕصتەدا ) ،لە زماوی كىردیدا – عێىەزاری صلێماوی،
بىاری تىێژیىەوەكەیػ لە ئاصتی ڕصتەصازیدایە ،كە لێكۆڵیىەوە لەم ئاصتەی زماهدا ،بەبێ واتا هابێت،
چىهكە ڕصتە وەك كەرەصتە و داهەیەكی زماوی ،دوو دیىی هەیە ،یەكێكیان فۆڕمەكەیەتی و ئەوی
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تریغیان هاوەرۆك  ،یان واتاكەیەتی.
گرهكیی تىێژیىەوەكە :تىێژیىەوەكاوی پێغتر  ،كە لەبارەی تەواوكەرەوە ئەهجامدراون ،یان ئاماژەیان بۆ
تەواوكەر تێدایە ،زیاتر گرهگییان بەو تەواوكەراهە داوە ،كە لەهاو فرێسی كرداریدان ،بەبێ ئەوەی باش لەو
جۆراهە بكەن ،كە دەكەوهە هاو فرێسی هاوییەوە .لەم تىێژیىەوەیەدا ،تەواوكەرەكاوی هەردوو پێكهاتەكەی
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ڕصتە ( فرێسی هاوی و فرێسی كرداری ) عیكراوهەتەوە و خراوهەتەڕوو .لە الیەكی ترەوە ،لە صەرچاوە
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ڕێسماهییە كىردییەكاهدا ،تەهیا ئاماژە بۆ ئەو تەواوكەراهە كراوە ،كە پەیىەهدییان بە الیەوی ڕۆهان و واتای
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ڕصتەوە هەیە ،واتە بە البردهیان الیەوی ڕێسماوی و واتایی ڕصتە دەعێىێت .لەم تىێژیىەوەیەدا ،باش لەو
تەواوكەراهەیػ كراوە ،كە كاریگەرییان لەصەر بیر هەیە ،بەبێ ئەوەی هیچ پەیىەهدییەكیان بە الیەوی
ڕێسمان و واتای ڕصتەوە هەبێت.
واتە ئەو ڕاصتییە خراوەتەڕوو ،كە تەواوكەر مەرج هییە ،هەمیغە ئەگەر لە ڕصتەدا البرا ،الیەوی ڕێسماوی و
هاوەرۆكی ڕصتە تێكبچێت ،بەڵكى هەهدێك جۆری تەواوكەر هیچ كاریگەرییەكیان لەو ڕووەوە هابێت.
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پێشەکی
گرهكیی تىێژیىەوەكە:
تىێژیىەوەكاوی پێغتر  ،كە لەبارەی تەواوكەرەوە ئەهجامدراون ،یان ئاماژەیان
بۆ تەواوكەر تێدایە ،زیاتر گرهگییان بەو تەواوكەراهە داوە ،كە لەهاو فرێسی
كرداریدان ،بەبێ ئەوەی باش لەو جۆراهە بكەن ،كە دەكەوهە هاو فرێسی
هاوییەوە .لەم تىێژیىەوەیەدا ،تەواوكەرەكاوی هەردوو پێكهاتەكەی ڕصتە (
فرێسی هاوی و فرێسی كرداری ) عیكراوهەتەوە و خراوهەتەڕوو .لە الیەكی
ترەوە ،لە صەرچاوە ڕێسماهییە كىردییەكاهدا ،تەهیا ئاماژە بۆ ئەو تەواوكەراهە
كراوە ،كە پەیىەهدییان بە الیەوی ڕۆهان و واتای ڕصتەوە هەیە ،واتە بە
البردهیان الیەوی ڕێسماوی و واتایی ڕصتە دەعێىێت .لەم تىێژیىەوەیەدا ،باش
لەو تەواوكەراهەیػ كراوە ،كە كاریگەرییان لەصەر بیر هەیە ،بەبێ ئەوەی
هیچ پەیىەهدییەكیان بە الیەوی ڕێسمان و واتای ڕصتەوە هەبێت.
واتە ئەو ڕاصتییە خراوەتەڕوو ،كە تەواوكەر مەرج هییە ،هەمیغە ئەگەر لە
ڕصتەدا البرا ،الیەوی ڕێسماوی و هاوەرۆكی ڕصتە تێكبچێت ،بەڵكى هەهدێك
جۆری تەواوكەر هیچ كاریگەرییەكیان لەو ڕووەوە هابێت.
ئاماهجی تىێژیىەوەكە :
ئەم تىێژیىەوەیە ،له الیەكەوە هەوڵداهێكە بۆ داڕعتنی پێڕەوێكی وردی كردار
بەعێىەیەكی گغتی ،لە زماوی كىردیدا -عێىەزاری صلێماوی ،پەیىەصت بە
جۆرەكاوی تەواوكەر و ڕۆڵیان لە پێكهاتەی ڕصتەدا  ،هەروەها تىێژیىەوەكە
كردار لە ڕواهگەی ئەو كرداهەوە پۆلدەكات ،كە بەهۆی تەواوكەرەكاهەوە
جێبەجێیان دەكەن ،لە الیەكی ترەوە تىێژیىەوەكە دەیەوێت ئەو ڕاصتییە
بضەملێىێت ،كە دەرخەر لە فرێسی هاویدا مەرج هییە لە هەمىو بارێكدا  ،یان
هەمیغە كەرەصتەیەكی صەربار بێت.
ڕێبازی تىێژیىەوەكە :
لەم تىێژیىەوەیەدا ،ڕێبازی عیكردهەوەی پەصىكەراهە پەیڕەوكراوە ،لە
ڕواهگەی تیۆرەكاوی ( حىكمكردن) و ( بەصتىەوە )ی چۆمضكی ،كه دوو لله
تيۆري ڕێسماوی حىكمكردن و بەصتىەوەن .
كەرەصتەی تىێژیىەوەكە :
كەرەصتەكاوی تىێژیىەوەكە ،لە ئاخاوتنی ئەمڕۆی كضەكەراوی عێىەزاری
صلێماهییەوە وەرگیراون.
دەروازە و دەصتپێك :
تەواوكەر دەبێت لە س ێ ڕەهەهدەوە لێی بكۆڵرێتەوە و تیغكی بخرێتەصەر ،كە
ئەماهەن :
 -1ئەو فرێساهە كاماهەن  ،كە ئەم ڕۆڵە دەبینن؟
 -2ئەركی صیيتاكضییان چییە؟
 -3كاریگەرییان لە صىىری ڕصتەدا ،لە چ ڕوویەكەوەیە؟
ڕصتە بە عێىەیەكی گغتی لە (هاو) و ( كردار) پێكدێت( .هاو)  ،یان
ڕاصتەوخۆ لە فەرهەهگەوە بۆ هاو دروصتەی ڕصتە دێت ،یان هاڕاصتەوخۆ
بەهۆی پریپۆزیغىەكاهەوە .هەرچی (ئاوەڵىاو)ە  ،ئەركی دەرخەری لەهاو فرێسە
هاوییەكاهدا دەبینن .ئەركە صیيتاكضییەكان لە صىىوری ڕصتەدا ،بریتین لە
(دەرخەر ،بكەر ،بەركار ،ئەدڤێربڵ ) .
دەعێت فرێس هەبێت ،هیچ یەكێك لەو ئەركاهەی هەبێت ،لەم بارەدا تەهیا
وەك تەواوكەرێك بەبێ ئەركی صیيتاكس ی ڕەفتار دەكات ،وەك ئەو فرێسە
هاوییاهەی ،لەگەڵ كرداری ( بىو) دا دێً ،وەك :

 دارا ئەهدازیار بىو. ئێمە خىێىدكاریً.ئەركە صیيتاكضییەكاوی ( بكەر  ،بەركار ) بە خىرتین ،واتە ئەو فرێسە
هاوییاهەی ئەو دوو ئەركە دەبینن ،تەواوكەرن ( ،ئەدڤێربڵ )ەكاهیػ ،بەپێی
چەعنی كردار ،یان صەربار دەبً ،یان تەواوكەر .ئەركی ( دەرخەر) لە
دروصتەی فرێسە هاوییەكاهدا دەعێت تەواوكەر ،یان صەرباربً.
فرێسی ئاوەڵىاوی :
وەك پێغتر ئاماژەی پێدرا ،فرێسە ئاوەڵىاوییەكان ئەركی تەواوكەر لەهاو فرێسە
هاوییەكاهدا دەبینن ،هەك لەهاو فرێسی كرداریدا  ،بۆ همىوهە لەم ڕصتەیەدا :
 ئارام زیرەك بىو .فرێسە ئاوەڵىاویی ( زیرەك) ،لە جێكەوتەی فرێسێكی هاویدا هاتىوە ،كە (
خىێىدكارێكی زیرەك)ە ،لەبەر ئەوەی دەرخراوی فرێسەكە ئاعكرایە ،بە
یاصایەكی گىاصتىەوە البراوە و ( زیرەك)  ،كە (دەرخەر)ێتی ،عىێنی فرێسە
هاوییەكەی گرتۆتەوە و ئەركەكەی ،كە (تەواوكەری ) یە ،بە
ئەهجامگەیاهدووە ،واتە لەم جۆرە ڕصتاهەدا ،هاعێت بىترێت ( :فرێسی
ئاوەڵىاوی ئەركی تەواوكەری بكەر لە گىزارەی ڕصتەدا دەبیيێت ( بۆ زاهیاری
زیاتر ،بڕواهە  :محەمەد عىمەر عەول.)50 :2008 ،
واتە فرێسی ئاوەڵىاویی ( زیرەك) ،تەواوكەری هاوێكی پێػ خۆیەتی ،كە بە
یاریدەی مۆرفیمی خضتىەصەری ( ی ) پێىەی گرێدراوە و ( فرێسێكی هاوی )
یان بەیەكەوە داڕعتىوە ،بەمجۆرە:
 ئاصۆ خىێىدكارێكی زیرەك بىو . ئاصۆ كەصێكی زیرەك بىو . ئاصۆ پیاوێكی زیرەك بىو .وەك لە ڕصتەكاهدا دیارە ،فرێسە هاوییەكان تەواوكەری بكەری ڕصتەكاهً،
هەك ئاوەڵىاوی (زیرەك) .
للكردوی كاتیگۆرییاهە :
كاتیگۆرییە فەرهەهگییەكاوی وەك ( هاو  ،كردار )  ،بە زاراوەی ڕۆهاوی ( صەر)
یان پێدەوترێت ،لە بەجێهێىاوی ئەركە صیيتاكضییەكاهیدا ،لە هەهدێك باردا
پێىیضتییان بە تەواوكەر دەبێت ،بۆ ئەوەی فرێس دابڕێژن .پڕۆصەی یەكگرتنی
صەر و تەواوكەر بۆ پێكهێىاوی فرێس ،للكردوی كاتیگۆرییاهەی پێدەوترێت
(.) .URL :http://www.Sikewp/2006/-006.html
للكردوی كاتیگۆرییاهەی كردار:
ی
مەبەصت لە واتای كردار ،ئەو كردە فیزیكییەیە ،كە بەهۆ ڕووداهەكەیەوە
ڕوودەدات ،كە لە هەر عىێً و زماهێكدا بێت ،هەمان عتن و وەك یەكً (
عىمەر مەحمىود  .)28 :2004،كردار بۆ ئەوەی ئەركی كردەیی لە ڕصتەدا
جێبەجێ بكات ،تەواوكەر لەڕووی واتاییەوە هەڵدەبژێرێت و ڕێگایان پێدەدات،
كە لە دروصتەی ڕصتەدا بىوهیان هەبێت .كردار و تەواوكەرەكاوی پێكەوە
دەروازەی فەرهەهگیی كردار دیاری دەكەن ( بۆ زاهیاری زیاتر لەبارەی
دەروازەی فەرهەهگیی كردارەوە ،بڕواهە . ) Van Valin ,2001: 160 :بۆ
همىوهە كردارێكی وەك ( تێیگرت)  ،دەروازە فەرهەهگییەكەی بەمجۆرە
دەبێت :
 -مىداڵەكە بەردی لە ماڵەكە گرت.
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تێیگرت .[ PP – NP + V [ :
دەروازەی فەرهەهگی  ( ،دەروازەی زاهیاری ) یص ی پێدەوترێت ،تەواوكەرەكاوی
كرداریػ لە عێىەی فرێس  ،یان الڕصتەدا دەبً .زاراوەی ( ئاڕگىمێيت ) ،كە
لە لۆجیكی ماتماتیكییەوە وەرگیراوە ،بەراهبەر بەو كەرەصتە صیيتاكضییاهە
بەكاردەهێنرێت ،كە لە الیەن كردارێكەوە داوادەكرێً ( Mathews ,1997
 .) :24 - 25واتە ئەو فرێسە هاوی و پریپۆزیغيیاهەن  ،كە بە پەیىەهدییەكی
صیيتاكضیی ( بكەر ،بەركار ،ئەدڤێربڵ )  ،یان واتایی ( كارا ،كارتێكراو ... ،
هتد) ،بە كردارێكەوە بەصتراون (  .)Trask(1993) :25كەواتە كردەكاوی
كردار ،بۆ ئەوەی تەواوبً ،پێىیضتیان بە تەواوكەر دەبێت ،چىهكە مەرج
هییە ،كردار بە تەهیا لە هەمىو ڕصتەیەكدا بتىاهێت (بارێك ،ڕووداوێك،
دیاردەیەك.... ،هتد) بگەیەهێت .كردار كەرەصتەیەكی ئاڕگىمێيت داواكەرە و
زاهیاری لەبارەی كەرەصتە زماهییەكاهەوە لە خۆیدا هەڵگرتىوە و پەیىەهدی
هێىان كەرەصتە زماهییەكان دیاریدەكات (. ) Cook ,1997 : 164
كردەی كردار جۆر و ژمارەی تەواوكەرەكاوی ،بەپێی صروعت و داواكارییەكاوی
خۆی دیاریدەكات ،واتە چۆهیەتی و جۆری كەرەصتە زماهییەكان ( فرێسەكان )
لە ڕصتەدا هەڵدەبژێرن.
هەمىو فرێسە كردارییەكان ڕۆهاهێكی ئاڕگىمێىتی خۆیاهیان هەیە ،واتە فرێسە
كردارییەكان بەهۆی ئەو ئاڕگىمێيتاهەوە دیاریدەكرێً ،كە كردارەكان
داوایاهدەكەن و پێىیضتییان پێیان هەیە .واتە ئاڕگىمێيتەكان بەعداریكەرن و
هاوبەش ی لە بارێك ،یان چاالكییەكدا دەكەن ،كە بە هۆی كردارێكەوە
دەردەبڕرێً ( . ) Hageman ,1998: 43
بیرۆكەی هاوبەعەكاوی كردار لە چاالكییەكدا ،لەصەر بىەمای ئەو ڕێبازەیە ،
كە بە عێىەیەكی گغتی لە لۆجیكدا پغتی پێدەبەصترێت ( Cruse ,2000: 19
)  .هىاهدوی فەرهەهگی كردارەكاهیػ ،لە واتاكاهیان و دیاریكردوی
ئاڕگىمێيتەكاهیاهەوە دادەڕێژرێت .للكردوی كاتیگۆرییاهەی كردار ،هەمىو
تەواوكەرە هاوەكییەكاوی كردار ( ئەواهەی جێكەوتەكاهیان لەهاو فرێسی
كرداریدایە) دیاریدەكات ،بەاڵم باش لە بكەر هاكات ،واتە بكەر هاچێتە هاو
چىارچێىەی للكردوی كاتیگۆرییاهەی كردارەوە ،هەرچەهدە یەكێكە لە فرێسە
تەواوكەرەكاوی كردار ،چىهكە هەمىو كردارێك بكەرێكی هەیە ،واتایی بێت،
یان ڕێسماوی .هەمىو ئەو كرداهەی ،كە كردار جێبەجێیان دەكات ،بریتین لە
گىزارعت و گەیاهدوی زاهیاری ،لەبارەی فرێسی هاویی بكەرەوە ،لەم
پێىاوەیغدا ،كردار چەهد ئاڕگىمێىتێكی پێىیضت دەبێت ،بۆ ئەوەی ڕصتەیەكی
ڕێسماهدروصت و واتادار دابڕێژێت ،بە ژمارە و صروعت و جۆری ئەو
ئاڕگىمێيتاهە ،دەوترێت (( دروصتەی ئاڕگىمێيت )) ،كە واتای كردار و
كردەكەی ،پەیىەصتە پێیاهەوە .لە ڕێسماوی بەرهەمهێىاهدا ،بە جێكەوتەی
فرێسە هاوی و پریپۆزیغىییە بەخىرتییەكان ( تەواوكەرەكان ) ی ڕصتە
دەوترێت ئاڕگىمێيت ،كە ئەركە صیيتاكضییەكاوی ( بكەر ،بەركار ،ئەدڤێربڵ)
دەبینن ( ئەم زاهیارییاهە بە دەصتكارییەوە لە – د .محەمەد مەحىی  ،د.
كاروان عىمەر كادر  ،م .عیالن عمر  - 75 :2010 ،وەرگیراوە ) .ئەو تىخمە
زماهییاهەیػ ،كە زاهیارییان دەربارەی یەكەیەك و پەیىەهدییەكاوی ئەو
یەكەیەیان تێدایە ،دەوترێت ( ئاڕگىمێيت داواكەر ) و بەراهبەر بەو یەكەیەیػ
زاراوەی (ئاڕگىمێيت) بەكاردەهێنرێت.) Cook & New son, 1997:160 ( .
ئاڕگىمێيت داواكەر ( كردار ) :

یەكەیەكی فەرهەهگییە ،زاهیاریی لەبارەی كەرەصتە زماهییەكاهەوە لەخۆیدا
هەڵگرتىوە ،پەیىەهدیی هێىان كەرەصتە زماهییەكان دیاریدەكات ( Ibid :
 .)164كردار ئاماژە بە ڕووداو یان چاالكی دەدات ( .)Radford ,1997: 127
دەتىاهرێت بۆ ئاڕگىمێيت داواكەری كرداریی یەك جێكەوتەیی ،دوو
جێكەوتەیی ... ،هتد پۆلبكرێت (  ، ) Crystal , 2003 : 367واتە كردەی
كردار ،جۆر و ژمارەی ئاڕگىمێيتەكاوی ،بەپێی صروعت و داواكارییەكاوی خۆی
دیاری دەكات.
ئاڕگىمێيت داواكراو ( تەواوكەر ) :
ئەو فرێسە هاوی و پریپۆزیغىییاهەن ،كە پەیىەصتن بە كردارەكاهەوە و بەپێی
تایبەتمەهدیی كردارەكان ڕێكدەخرێً .پەیىەهدییەكاهیان دیاریدەكرێً ( Cook
 .),1997 :164واتە ئاڕگىمێيت داواكەر بە گغتی لە ڕۆهاوی ڕصتەدا (
بەرهەمهێىاوی ڕصتەی ڕێسماهدروصت و واتادار) دا ،كەرەصتەیەكی بەخىرتی و
پێىیضتن ،جگە لەوە ،كاریگەریی ڕاصتەوخۆیان لەصەر گۆڕینی بیری كضەكەر
 ،لە ڕصتەیەكەوە بۆ ڕصتەیەكی تر هەیە ،كە لەم بارەدا هاوبەش ی ڕۆهاوی
ڕصتە هاكەن ،لە بڕگەكاوی دواتری تىێژیىەوەكەدا ،ئەم الیەهەی تەواوكەر
بەوردی تیغكی خراوەتەصەر.
كەواتە لە ڕواهگەی كردار و تەواوكەرەكاهییەوە  ،ڕصتە بریتی دەبێت لە :
فرێسی هاویی بكەر +ئاڕگىمێيت داواكراو ( تەواوكەر ) +ئاڕگىمێيت داواكەر (
كردار).
فرێسی هاویی بكەر  +ئاڕگىمێيت داواكەر ( كردار ) .
هێزی كردار :
مەبەصت لە هێزی كردار ژمارەی ئەو فرێساهەيه  ،كە كردارێك داوایان دەكات
و پێىیضتێتی ،بۆ ئەوەی لەگەڵیاهدا ڕصتەیەكی ڕێسماهدروصت و واتادار
دابڕێژێت .واتە فرێسەكان تەواوكەری كردەی كردارن و پەیىەصت پێیاهەوە
كردار پۆلدەكرێت و پێڕەوەكەی دیاری دەكرێت .فرێسی هاویی بكەر،
هەرچەهدە پێىیضتییەكی بەخىرتی ڕۆهاوی ڕصتەیە  ،بەاڵم بەدەرە لە
تەواوكەرەكاوی كردار ،چىهكە هەمىو كردارێك خاوەوی بكەرە ،واتایی بێت،
یان ڕێسماوی ،لەبەر ئەوە هاكرێت لەصەر بىەمای بكەر كردار پۆلبكرێت .
دەتىاهرێت  ،تەواوكەرەكاوی كردار بۆ دوو چەعً دابەعبكرێً :
( تەواوكەرە ڕۆهاهییەكان ) و ( تەواوكەرە بیرییەكان ) .تەواوكەرە ڕۆهاهییەكان
ئەواهەن ،كە هاوبەش ی لە داڕعتنی فرێسی كرداریدا دەكەن و بەبێ بىوهیان ،
فرێسی كرداری ڕۆهاهێكی هاتەواوی دەبێت و لە ئەهجامدا ڕصتە هاڕێسماوی و
واتا هادروصت دەبێت .هەرچی تەواوكەرە بیرییەكاهە ،كاریگەرییان لەصەر
ڕۆهاوی فرێسی كرداری هابێت ،بەڵكى بیر و مەبەصت لە ڕصتەیەكەوە بۆ
ڕصتەیەكی تر دەگۆڕن.
لە ڕواهگەی هێزەوە  ،كردار بە گغتی بۆ ( تێىەپەڕ ) و ( تێپەڕ )
جیادەكرێتەوە.
كرداری تێىەپەڕ :
دەكرێً بە دوو بەعەوە ( :بكەر دیار  ،بكەر هادیار ).
كرداری بكەر دیاریػ دوو جۆرە :
 – 1بىجی  :ئەواهەن  ،كە لە فۆرمێكی س ێ مۆرفیمی ( ڕەگ  +كات  +كەش )
پێكهاتىون و هیچ مۆرفیمێكی بەهد ،یان صەربەصتی كردار داڕێژەریان
لەگەڵدا هییە ،ئەم جۆرە كرداراهە ( یەك جێكەوتەیی ) ن ،واتە كردارەكان
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تەهیا بە یاریدەی فرێسی هاویی بكەر ڕصتە دادەڕێژن و صیماكاهیان بریتین لە :
كردار ] فرێسی هاویی [ :
 مىداڵەكە هىصت. دارا هات . – 2هابىجی  :لە تێىەپەڕە بىجییەكان ،بە یاریدەی مۆرفیمە بەهدەكان و
صەربەصتەكان صازبىون و بۆ دوو كۆمەڵ جیادەكرێىەوە،
أ – داڕێژراو  :دوو جۆرن - :
یەكەم  :ئەواهەیان ،كە هاوی ڕووداوەكاهیان لە فەرهەهگدا ،یەكێك لە
پێغگرەكاوی ( لێ ،پێ  ،تێ ) یان لەگەڵدایە  ،وەك ( لێچىون  ،تێچىون،
پێكەوتً ،لێهاتً ،پێهاتً.... ،هتد)  ،وەك :
 پارەیەكی زۆر لە كارەكە چىو. ئاصۆ لە براكەی دەچێت. خىاردهەكە بە هەخۆعەكە كەوت.ئەم كرداراهە دوو جێكەوتەیین و صیماكاهیان بریتین لە  :كردار ] فرێسی هاوی[
 ] ،فرێسی پریپۆزیغنی [ .
دووەم  :ئەو تێىەپەڕە داڕێژراواهەی ،كە بە یاریدەی پێغگرەكاوی ( هەڵ  ،دا،
ڕۆ .... ،هتد) و تێىەپەڕە بىجییەكان پێكهاتىون .ئەم چەعىە كرداراهە بۆ (
دوو جێكەوتەیی ) و ( یەك جێكەوتەیی) پۆلدەكرێً ،وەك :
 ئەو لەگەڵ ئێمەدا پێكهات. دارا لەگەڵ كاركردن ڕاهات.دوو جێكەوتەیین و صیماكاهیان بریتین لە :كردار ] فرێسی هاوی[ ] ،فرێسی
پریپۆزیغنی[.
 عیرەكە هەڵچىو. مىداڵەكە داهیغت.یەك جێكەوتەیین و صیماكاهیان بریتین لە  :كردار ] فرێسی هاوی [ .
ب – لێكدراو  :ئەواهەن ،كە لە كردارە تێىەپەڕە بىجییەكان ،بە یاریدەی
مۆرفیمی صەربەصت ڕۆهراون ( بۆ زاهیاری زیاتر بڕواهە -1 :یىصف عریف
صعید (  -2 .)1998محەمەد عىمەر عەول ( -3 ، )2002ئازاد ئەحمەد
حضەیً ( ، ))2008بۆ چىار كۆمەڵ پۆلدەكرێً:
 – 1یەك جێكەوتەیی  ،وەك :
 دوژمً لەهاوچىو. بەهدكراوەكان ئازادبىون. هەهاصەی هەخۆعەكە صىاربىو. مىداڵەكە بە چاوەوە بىو.ئەم كۆمەڵە كردارە  ،لەگەڵ فرێسی هاویی بكەردا ،بیر دەگەیەهً ،واتە
پێىیضتیان بە تەواوكەر هییە و صیماكاهیان بریتین لە كردار ] فرێسی هاوی [.
 – 2یەك جێكەوتەیی بەهۆی كەرتی یەكەمی كردارەكاهەوە  ،وەك :
 پەكی هەخۆعەكە كەوت. ڕۆحی مىداڵەكە چىو. گیاوی دەرچىو. -دڵی تێكەڵهات.

ئەم كۆمەڵە كردارە  ،كەرتەكاوی یەكەمیان ئەركی بكەر بۆ بەش ی كرداریی
كردارە لێكدراوەكە دەبینن ،واتە بە گەرداهكردوی كردارەكە ،ڕصتە
بەرهەمدێت و صیماكاهیان بریتین لە :كردار ] فرێسی هاوی [.
 - 3دوو جێكەوتەیی  ،وەك :
 چاویان بە مً كەوت. خەو لە مىداڵەكە كەوت. هەوزاد لە ئاصۆ بێزاربىو. ئاگر لە ماڵەكە بەربىو.ئەم جۆرە كرداراهە ،داوای فرێسێكی پریپۆزیغنی بۆ فرێسە كردارییەكاهیان
دەكەن و صیماكاهیان بریتین لە  :كردار ] فرێسی هاوی [ ] ،فرێسی پریپۆزیغنی
[.
ی
دوو
 – 4جێكەوتەیی ،بەهۆ الڕصتەی تەواوكەرەوە:
 ژهەكە بە ئاواتەوە بىو( ،كە) كىڕەكەی ببیىێت. پەعیمان بىوم( ،كە) یارمەتیم دان. هیازمان هەیە ( ،كە) صەرداهتان بكەیً. ئێمە ئاگاداربىویً( ،كە) هایەیت.ئەم كۆمەڵە كردارە ،پێىیضتیان بە الڕصتەیەكی تەواوكەر هەیە ،بۆ ئەوەی
لەگەڵ فرێسی هاویی بكەردا ،ڕصتەیەكی واتادار دابڕێژن ،و صیماكاهیان بریتین
لە  :كردار ]فرێسی هاوی[ ] ،الڕصتە[.
كرداری تێىەپەڕی بكەر هادیار :
ئەو كرداراهەن  ،كە خاوەوی بكەری ڕێسماهین و بكەرە واتاییەكاهیان لە عىێنی
بىجی خۆیاهدا دیارهین ،بەڵكى دەعێت لەعێىەی فرێسێكی پریپۆزیغيیدا ،لەهاو
فرێسی كرداریدا دەركەوتبن ،كە ئەركی ئەدڤێربڵ دەبینن (بۆ زاهیاری زیاتر
لەبارەی كرداری هادیار بەگغتی ،بڕواهە  :فەرەیدون عەبدول محەمەد ،
.
)2008
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ئەم كرداراهەظ  ،دوو كۆمەڵً ،كە یەك جێكەوتەیین و صیماكاهیان بریتین لە  :بكەر ] فرێسی هاوی [ .
أ – تێپەڕە ئەلفییەكان :
 عىعەكە عكا. ئاوەكە ڕژا. خاهىوەكان ڕووخان.ب – هەهدێك كرداری تێىەپەڕی تر  ،وەك  ( :مرد  ،كەوت .... ،هتد) :
 هەخۆعەكە مرد. مىداڵەكە كەوت .لەم هێڵكارییاهەدا ،پێڕەوی كردارە تێىەپەڕەكان ،پەیىەصت بە تەواوكەرەكاهیاهەوە هیغاهدراون :

كرداری تێپەڕ :
بۆ دوو كۆمەڵ پۆلدەكرێت :
ی
( )1بىجی  :تەهیا لە ڕەگی كردار و مۆرفیمە صیيتاكضییەكاوی كردار پێكهاتىون ،واتە هیچ مۆرفیمێكی داڕێژەر لەگەڵدا هییە ،دەكرێً بە دوو بەعەوە:
أ – ڕێژەیەكی زۆریان بە یاریدەی دوو فرێسی هاویی ،كە یەكەمیان ئەركی بكەر و دووەمیان ئەركی بەركار دەبیيێت ،دروصتەی ڕصتە پێكدەهێنن ،واتە دوو جێكەوتەیین و
صیماكاهیان بریتین لە  :كردار ] فرێسی هاوی [  ] ،فرێسی هاوی [  ،وەك :
 مىداڵەكە صێىی خىارد. خىێىدكارەكان واهە دەخىێنن .Page 17
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ب – ژمارەیەكی كەم لە كردارە تێپەڕە بىجییەكان ،دەتىاهً بەركار لەعێىەی الڕصتەدا وەربگرن ،واتە دوو جێكەوتەیین و صیماكاهیان بریتی دەبً لە :كردار ] فرێسی
هاوی [ ] ،الڕصتە[ ،وەك :
ئێمە زاهیمان ( ،كە)  Proهایەیت.
 Proبیضتم ( ،كە) ،بە یەكەم دەرچىویت.
كردارە تێپەڕە هەصتییەكان ،وەك ( زاهیم ،بیضتم ،بیيیم ) ،یان كرداری ( ویضتم ) ،تەواوكەرەكاهیان لەهێىان ( فرێسی هاوی ) و ( الڕصتە) دا هاوبەعً ،واتە تىاهای
وەرگرتنی هەر دوو جۆرە تەواوكەرەكەیان هەیە.
( )2هابىجی  :بۆ دوو كۆمەڵ دابەعدەكرێً  ( :داڕێژراو ،لێكدراو) ،داڕێژراوەكان دوو چەعنن:
أ – كۆمەڵێكیان تەواوكەرەكاهیان لەعێىەی فرێسی پریپۆزیغيیدا دەبێت ،ئەماهەیػ ئەواهەن ،كە هاوی ڕووداوەكاهیان لە فەرهەهگدا ،یەكێك لە پێغگرەكاوی ( لێ  ،پێ
 ،تێ ) یان لەگەڵدان ،وەك  ( :لێضەهدن  ،پێدان ،پێزاهین  ،تێگرتً  .... ،هتد)  .ئەم كرداراهە س ێ جێكەوتەیین و صیماكاهیان بریتین لە :كردار ] فرێسی هاوی[ ] ،فرێسی
پریپۆزیغنی[ ،وەك:
 كامەران كتێبەكاوی بە مً دا . مً تۆ بە زیرەك دەزاهم . مىداڵەكە بەردی لە ماڵەكە گرت .ب  -هەهدێكی تر لە كردارە تێپەڕە بىجییەكان ،بە یاریدەی پێغگرەكاوی ( هەڵ  ،دا ،ڕۆ ...،هتد)  ،صازبىون .ئەم كرداراهەیػ دوو جێكەوتەیً و صیماكاهیان بریتین
لە  :كردار ]فرێسی هاوی [  ] ،فرێسی هاوی [  ،وەك :
 ئەوان پەهجەرەكەیان داخضت. پۆلیط تاواهبارەكەی هەڵبڕی. ژهەكە جلەكاوی هەڵخضت.هەرچی لێكدراوەكاهیغە  ،بۆ چىار كۆمەڵ پۆلدەكرێً :
أ – هەهدێكیان س ێ جێكەوتەیین و صیماكاهیان بریتین لە :كردار ] فرێسی هاوی[ ] ،فرێسی هاوی[  ] ،فرێسی پریپۆزیغنی[  ،وەك :
 مً تۆم بە زیرەك لەكەڵەمدا. دارا ئاصۆی لە خاهەی خىێىدكارە صەركەوتىوەكاهدا ئەژماركرد.ب – كۆمەڵێكی تریان دوو جێكەوتەیین و صیماكاهیان بریتین لە  :كردار ] فرێسی هاوی[  ] ،فرێسی هاوی[  ،وەك :
 جىتیارەكان زەوییەكاهیان ئاودا. ژهەكە ژوورەكەی پاككردەوە. كرێكارەكان خاهىوەكەیان بۆیەكرد.پ– ژمارەیەكی تریان دوو جێكەوتەیین بەهۆی كەرتەكاوی یەكەمیاهەوە ،كە ڕۆڵی تەواوكەر دەبینن و صیماكاهیان بریتیدەبً لە :كردار] فرێسی هاوی[ ] ،فرێسی هاوی[،
وەك:
 پیاوخراپەكە صىێىدی خىارد. مىداڵەكە كضەی كرد. دوژمً هێرش ی هێىا.ت – هەهدێكی تریان س ێ جێكەوتەیین و داوای الڕصتەیەكی تەواوكەر دەكەن و صیماكاهیان بریتی دەبً لە  :كردار ] فرێسی هاوی [  ] ،الڕصتە[  ،وەك :
دارا هەصتی كرد( ،كە)  Proدەرهاچێت.
عیالن پێغيیاز دەكات ( ،كە)  Proڕۆژی هەینی بچین بۆ صەیران.
ئەوان حەز دەكەن ( ،كە) لەگەڵماهدا بً.
لەم هێڵكارییەدا ،پێڕەوی كردارە تێپەڕەكان پەیىەصت بە تەواوكەرەكاهیاهەوە ،خراوهەتەڕوو :
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(كە) بچین بۆ صەیران.
تەواوكەرە بیرییەكان :
ئەواهەن  ،كە هاوبەش ی ڕۆهاوی ڕصتە ،یان فرێسی كرداری هاكەن ،واتە بەبێ ئەم چەعىە تەواوكەرە ،فرێسی كرداری دادەڕێژێت .ئەماهە كاریگەرییان لەصەر گۆڕینی بیر
لە ڕصتەیەكەوە بۆ ڕصتەیەكی تر هەیە ،هەروەها واتا جۆراوجۆرەكاوی كردارە فرەواتاكان ڕووهدەكەهەوە ،واتە دوو ئەرك لە صىىوری ڕصتەدا جێبەجێ دەكەن :
أ – گۆڕینی بیر :
لە دروصتەی ئەو ڕصتاهەی  ،كە كردارەكاهیان هەرێً ،بە داهاوی ئەدڤێربڵێك لەعێىەی ( فرێسی هاوی ،یان پریپۆزیغنی ) دا  ،بیری ڕصتەكە دەگۆڕێت  ،وەك لەم
جىوتە ڕصتاهەدا ڕووهكراوهەتەوە:
← واهەكە بەدەصت هاهىصم.
 واهەكە هاهىصم .← چێغتەكە بە گەرمی مەخۆ.
 چێغتەكە مەخۆ .← ئەم كارە بە مً هاكرێت.
 ئەم كارە هاكرێت .← عەو هاچم بۆ بازاڕ.
 هاچم بۆ بازاڕ.بە بەراوردكردوی ئەو جىوتە ڕصتاهە  ،ئەو ڕاصتییاهە دەردەكەون ،كە لە هەر یەكەیاهدا واتا و مەبەصتێكی جیاواز گەیەهراوە ،لە ڕصتەكاوی الی ڕاصتدا كردارەكان
جێبەجێ هاكرێً  ،بەاڵم لە ڕصتەكاوی الی چەپدا بەهۆی فرێسە ئەدڤێربڵەكاهەوە ،كە ئاماژەیان بۆ مەرج كردووە ،كردارەكان جێبەجێ دەكرێً ،بۆ همىوهە لە ڕصتەی
یەكەمدا  ،كضەكەر ( واهەكە) هاهىصێت  ،بەاڵم لە ڕصتەی هاوعاهیدا ( واهەكە) دەهىصێت ،بەاڵم (بەدەصت ) ها ،بەڵكى بە ئامڕازێكی تر .لە ڕصتەی دووەمدا ،
كضەكەر داوا لە گىێگر دەكات ( ،چێغتەكە ) هەخىات ،لە ڕصتەی بەراهبەریدا ،داوای لێدەكات (چێغتەكە) بخىات ،بەاڵم ( بەگەرمی ) ها ،بە هەمان عێىە لە
ڕصتەی صێیەمدا  ( ،كارەكە) هاكرێت ،لە ڕصتەی بەراهبەریدا  ( ،كارەكە) بە مً هاكرێت  ،بەڵكى دەعێت بە كەصاوی تر بكرێت .لە ڕصتەی چىارەمدا كضەكەر هاچێت
بۆ بازاڕ ،لە ڕصتەكەی هاوعاهیدا دەچێت بۆ بازاڕ بەاڵم بە (عەو ) ها  .واتە لە هەر یەك لەو جىوتە ڕصتاهەدا دوو مەبەصت و بیری جیاواز دەبینرێت.
ب  -خضتىەڕووی واتا جۆراوجۆرەكاوی كردارە فرە واتاكان :
كردارە فرەواتاكان بۆ دیاریكردوی واتا هەمە جۆرەكاهیان ،پێىیضتە فرێسێكی پریپۆزیغنی وەك تەواوكەر لەهاو دروصتەی فرێسە كردارییەكاهياهدا هەبً ،چىهكە بە تەهیا
لەگەڵ فرێسە هاوییە بكەرەكاهیاهدا  ،ڕصتەی لێڵ و ها ڕوون دادەڕێژن ،وەك لەم ڕصتاهەدا ڕووهكراوەتەوە :
كردارەكاوی هاوی ڕووداوی ( دەرچىون ) :
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( ڕصتەیەكی لێڵە )
 دارا دەرچىو . -1دارا لە تاكیكردهەوەكاهدا دەرچىو.
( ڕصتەی ڕووهً )
 -2دارا لە پێغبڕكێكەدا دەرچىو .
 -3دارا لە هەخۆشخاهە دەرچىو .
 -4دارا لە زیىدان دەرچىو.
لە ڕصتەكاوی ( )4-1دا ،هەریەك لە فرێسە پریپۆزیغىەكاوی ( لە تاكیكردهەوەكاهدا ،لە پێغبڕكێكەدا ،لە هەخۆشخاهە ،لە زیىدان) ،كەرەصتەیەكی تەواوكەرن ،چىهكە
كرداری (دەرچىو) ،بۆ ئەوەی لەگەڵ بكەرەكاهیدا ،ڕصتەی ڕوون و ئاعكرا دابڕێژێت ،پێىیضتی پێیاهە.
كردارەكاوی هاوی ڕووداوی ( صەركەوتً ) :
( لێڵ )
 ئاصۆ صەركەوت . -1ئاصۆ بەصەر عاخەكەدا صەركەوت.
( ڕصتەی ڕوون )
 -2ئاصۆ لە تاكیكردهەوەكەدا صەركەوت.
 -3ئاصۆ لە چاوپێكەوتىەكەدا صەركەوت.
ئەو كرداراهەیػ  ،كە واتای جىڵەیان تێدایە ،وەك ( چىو  ،ڕۆیغت ،بردی ،هێىای )  ،داوای فرێسێكی پریپۆزیغنی دەكەن ،كە ئەركی ئەدڤێربڵی عىێً ببیىێت ،بۆ
ئەوەی ڕصتەیەكی ڕوون و بی تەمىمژی و لێڵی دابڕێژن ،وەك :
( لەهگە )
 كىڕەكە چىو . كىڕەكە بۆ بازاڕ چىو ( .ڕووهە )( لەهگە )
 مىداڵەكاوی برد . مىداڵەكاوی بۆ عاهۆگەرییەكە برد ( .ڕووهە )( لەهگە )
 كتێبەكاوی هێىا . كتێبەكاوی بۆ كتێبخاهەی زاهكۆ هێىا ( .ڕووهە )تەواوكەر لە دروصتەی فرێسی هاویدا :
هاو ،كە لە فەرهەهگەوە بۆ دروصتەی فرێسەكاوی ڕصتە دێت ،یان بە تەهیا دەبێت ،یان كەرەصتەی فەرهەهگیی تری لەگەڵدا دەبێت ،كە پێػ  ،یان دوای هاوەكە
دەگرن و زاهیاری هەمە جۆر لەبارەی هاوەكەوە دەخەهەڕوو ،لەبارەی ( ژمارە ،صیفەت ،خاوەهێتی ،ڕەگەز ،عىێً .... ،هتد) ،بەو كەرەصتاهە دەوترێت ( دەرخەر ) ،واتە
دەرخەر یەكەیەكی زاهیاری گەیاهدهً لە دروصتەی فرێسە هاوییەكاهدا .هاوكات لە ڕواهگەی ڕۆهاوی فرێسیغەوە ،ڕۆڵی دیار و بەرچاویان دەبێت و دەبىە كەرەصتەیەكی
پێكهێىەر.
دەرخەر لە هەهدێك فرێسی هاویدا ،كاریگەرییان لەصەر بیر دەبێت و لە هەهدێك فرێسی تریغدا ،هاوبەش ی لە ڕۆهان و واتای فرێسەكاهدا دەكەن ،لەبەر ئەوە بۆ دوو
كۆمەڵ پۆلدەكرێً :
یەكەم  :دەرخەرەكاوی پێػ هاو ( دەرخراو ) :
بەعێىەیەكی گغتی ،زاهیاری لەبارەی ژمارەی هاوەكەوە دەخەهە ڕوو ،ڕاصتەوخۆ ،بەبێ ئامڕازی خضتىەصەر ،دەچىە پێػ هاوەوە  ،وەك :
 - 1وعەكاوی دەرهاویغتن و جەختكردن ( هەر  ،تەهیا ) :
 هەر  /تەهیا هەوزاد دەرچىوە. هەوزاد دەرچىوە .لە ڕصتەی یەكەمدا ،هیچ خىێىدكارێك دەرهەچىوە ،تەهیا ( هەوزاد) هەبێت ،بەاڵم لە ڕصتەی دووەمدا ،بیرێكی جیاوازتر گەیەهراوە ،چىهكە لەگەڵ ( دەرچىووی هەوزاد
) دا ،دەعێت خىێىدكارەكاوی تریػ دەرچىوبً .واتە بە البردوی وعەكاوی ( هەر  ،تەهیا ) ،دوو بیری جیاواز خرایەڕوو.
 – 2ئاوەڵىاوی پلەی بااڵ :
 زیرەكتریً مىداڵ هات .مىداڵ هات.لە ڕصتەی یەكەمدا  ،ئاعكرایە ،كە ( یەك مىداڵ ) هاتىوە ،بەاڵم لە ڕصتەی دووەمدا  ،دەعێت ( زیاتر لە مىداڵ ) ێك هاتبێت .
 – 3ژمارە :
 دوو خىێىدكار هاتً. خىێىدكار هاتً.لە ڕصتەی یەكەمدا ( ،ژمارەی خىێىدكارەكان ) دیار و جێگیرە ،بەاڵم لە ڕصتەی دووەمدا هادیارە و هازاهرێت ،ژمارەی خىێىدكارەكان چەهدن.
 – 4جێىاوی هەرێ ( هیچ ) :
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 هیچ كەش هەهاتىوە. كەش هەهاتىوە. واتای جەختكردن لە ڕصتەی یەكەمدا هەیە و لە ڕصتەی دووەمدا هییە . – 5ئامڕازی هیغاهە :
ئەو كىڕە هات .
كىڕ هات.
ژمارەی ( كىڕ) لە ڕصتەی یەكەمدا دیارە ،كە تاكە و هاصراوە ،بەاڵم لە ڕصتەی دووەمدا  ،ژمارەكەی هادیار و هەهاصراوە.
 – 6ڕادە :
 هەمىو مىداڵەكان هاتً. مىداڵەكان هاتً .لە ڕصتەی یەكەمدا  ( ،جەختكردن ) لەصەر ژمارەی مىداڵەكان گەیەهراوە ،بەاڵم لە ڕصتەی دووەمدا جەختكردن لەصەر ژمارەی مىداڵەكان هەكراوە.
 – 7ئامڕازی پرش :
 چەهد خىێىدكار هاتً ؟ خىێىدكار هاتً ؟لە ڕصتەی یەكەمدا  ،كضەكەر دڵىیایە و هیچ گىماوی لە هاتنی خىێىدكار هییە ،بەاڵم لە ڕصتەی دووەمدا دڵىیا هییە  ،كە ئایا خىێىدكار هاتً؟ یان ها .
دووەم  :دەرخەرەكاوی دوای هاو :
ئەو كەرەصتاهەی  ،لە فرێسی هاویدا ،ئەركی دەرخەر دەبینن و دەكەوهە دوای دەرخراوەوە و كەرەصتەیەكی تەواوكەر بً و بە البردهیان بیر  ،یان واتای جیاواز دێىە ئاراوە
 ،بریتین لە :
 – 1ئاوەڵىاو – : adjective
ئاوەڵىاو  ،یان فرێسی ئاوەڵىاوی لە ڕصتەدا  ،فرێسێكی صەربەخۆ و جیاواز هییە ،بەڵكى هەمیغە لەهاو فرێسە هاوییەكاهدایە و دەبێتە بەعێك لێیان  ،وەك :
 مىداڵی زیرەك خۆعەویضتە . مىداڵ خۆعەویضتە .بەراورد لەهێىان ئەو دوو ڕصتەیەدا ،دەردەكەوێت ،كە دوو بیری جیاواز گەیەهراون ،لە ڕصتەی یەكەمدا صىىرێك بە دەوری ئەو مىدااڵهەدا كێغراوە ،كە
خۆعەویضتن ،ئەویػ ( زیرەكی) یە ،واتە جیاكاری خراوەتە ڕوو ،بەاڵم لە ڕصتەی دووەمدا واتایەكی گغتگیری دەربڕراوە و كضەكەر مەبەصتی لە هەمىو مىداڵێكە
بەعێىەیەكی گغتی.
ی
ی
 – 2مۆرفیمەكاوی ( هاصراو  ،هەهاصراو  ،كۆ ) :
ئەم مۆرفیماهە واتای ڕێسماوی بەرهەم دەهێنن و صەرەڕای ئەو چەمكەی دەیبەخغً ،واتای ژمارەیػ دەردەبڕن  ،وەك لەم ڕصتاهەدا ڕووهكراوهەتەوە :
 كىڕەكە هات  ( .یەك كىڕ بە هاصراوی ) كىڕ هات  ( .ژمارەی هادیارە و هاصراو هییە) كىڕێك هات  ( .یەك بە هاصراوی ) كىڕ هات  ( .ژمارە هادیارە و هاصراو هییە ) . كىڕان هاتً  ( .ژمارەی كىڕەكان لە یەك زیاترە ) كىڕ هات  ( .ژمارە هادیارە )لە هەر یەك لەو جىوتە ڕصتاهەدا ،ژمارەی جیاواز بەدی دەكرێت ،واتە جیاوازی هێىاهیان لە الیەوی ژمارەی ( كىڕەكەوە ) یە .
 – 3ئەو دەرخەراهەی  ،هاوبەش ی ڕۆهاوی فرێسی هاوی دەكەن:
هاو  ،یان جێىاوە كەصییە صەربەخۆ یان  ،كاتێك ئەركی دەرخەری لە فرێسی هاویدا دەبینن ،كەرەصتەیەكی تەواوكەرن و ڕۆڵێكی دیار و بەرچاویان لە داڕعتنی فرێسە
هاوییەكاهدا دەبێت و بە البردهیان  ،دروصتەی فرێسەكان تێكدەچً ،وەك لەم ڕصتاهەدا ڕووهكراوهەتەوە :
 ماڵی ئێىە لە زاهكۆوە هسیكە.*  -ماڵ لە زاهكۆوە هسیكە .
 كىڕی تۆ هەمىو صاڵێك بە یەكەم دەردەچێت.*  -كىڕ هەمىو صاڵێك بە یەكەم دەردەچێت.
 برای ئاصۆ پارێسەرە.*  -برا پارێسەرە .
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كردەكاوی كردار :
كردار بە هاوكاریی تەواوكەرەكاوی ،كردەیەك بە ئەهجام دەگەیەهێت ،كە بۆ ئەم جۆراهەی خىارەوە پۆلدەكرێً (لە دیاریكردوی ئەو جۆراهەی كردەدا صىودم لە -
صاجیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی - 58 -57 :2008 ،وەرگرتىوە) :
 -1كردەی كردن .
 -2كردەی بیركردهەوە و پەیبردن .
 -3كردەی پێدا هەڵدان و وەصفكردن.
 -4كردەی بىون ( خاوەهداری ) .
 – 1كردەی كردن  :ئەو چاالكییاهە دەردەبڕێت ،كە مرۆڤ ئەهجامیان دەدات و بۆ دوو جۆر دابەعدەكرێً :
أ – چاالكی بە ویضت و ئارەزوو  :مەبەصت ئەو ڕووداواهەن  ،كە مرۆڤ بە ویضت و ئارەزووی خۆی دەیاهكات  ،وەك :
 واهەكە دەهىصم . زەوییەكەی ئاودا . ژوورەكەی پاككردەوە .كرداری ئەم كردەیە  ،دایىامیكییە  ،واتە چاالكی گەیەهە  ،هەك بارگەیەن.
ب – چاالكی بەدەر لە دەصەاڵت  :ئەو ڕەفتاراهەن  ،كە مرۆڤ ئەهجامیان دەدات ،بەبێ ویضت و ئارەزوو  ،واتە بەدەرە لە دەصەاڵت  ،وەك :
 مىداڵەكە دەكۆكێت . هەخۆعەكە هەهاصە هادات . – 2كردەی بیركردهەوە و پەیبردن  :ئەو كرداهەن  ،كە هەصت و بیر و هاصیىەوە و پەیبردن و بۆچىون دەردەبڕن و زیاتر لە ڕێگای هەصتەكاهەوە ئەهجام دەدرێً ،وەك :
 حەز دەكەم ( ،كە) لە گەڵتاهدا بێم بۆ هەولێر . زاهیم ( ،كە) بە یەكەم دەرچىویت . ئەو مً بە برای خۆی دەزاهێت . – 3كردەی پێداهەڵدان و وەصفكردن  :ئەم كرداهە  ،تایبەتییەك دەدەهە پاڵ كەصێك  ،یان عتێك  ،یان پیغەی كەصێك دیاری دەكەن ،دەكرێً بە دوو بەعەوە :
أ – هاصاهدن  :كەصێك ،یان عتێك لە ڕواهگەی صیفەتەوە دەخەهە ڕوو  ،وەك :
 خاهىوەكە كۆهە . براكەت زیرەكە . عارەكە خاوێىە .هەروەها كەصێك لە ڕواهگەی پیغەكەیەوە دەهاصێنن :
 ئەو كىڕە پسیغكە . هەوزاد پارێسەرە. براكەم خىێىدكارە.ب – پەیىەهدی  :پەیىەهدیی لەهێىان بكەر و تەواوكەرەكەیدا هیغاهدەدەن ،كاتێك تەواوكەرەكەی بكەر ،بەهۆی گۆڕاوی بكەرەوە  ،هاتۆتە ئاراوە  ،وەك :
 چیاكە صپی دەچێتەوە . كامەران زەرد هەڵگەڕا. دەعت و دەر صەوز بىو. – 4كردەی بىون  :بىووی بكەر ،وەك كەش ،یان عت هیغاهدەدەن ،هەروەها كەرەصتەیەك بە بكەرەوە دەبەصتىەوە ،كە بكەر خاوەهیەتی ،وەك :
 ئاصایػ هەیە. ئێمە هەیً.ئەوان زەوییەكی گەورەیان هەبىو .
مۆدالكاری :
هەهدێك جۆری كردار بە هاوبەش ی تەواوكەرەكاوی ،هەصت و بیر و بۆچىووی مرۆڤ صەبارەت بە ڕووداوێك ،دیاردەیەك دەردەبڕن .لە زماهەواهیدا زاراوەی ( مۆدالكاری
) بۆ ئەم بار ،یان دیاردەیە بەكاردەهێنرێت ،كە مەبەصت ئەو ڕێگایاهەیە ،كضەكەر دەتىاهێت بۆ دەربڕینی بیرو بۆچىوهەكاوی بیاهگرێتەبەر ( بۆ زاهیاريی زیاتر ،بڕواهە :
 -1جۆن الینز  -2 ، 52 :1987 ،صاجیدە عەبدوڵاڵ فەرهادی . ) 99-83 : 2008 ،
لێرەدا مۆدالكاری لە ڕواهگەی كردارە لێكدراوەكاهەوە ،عیكراوهەتەوە و خراوهەتە ڕوو ،كە بىوە بە پەیڕەوێك بۆ پۆلكردهیان :
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 – 1كردارەكاوی ویضتن :
 ئارەزوو دەكەم  ،بڕۆم . حەزی كرد ( ،كە) بماهبیىێت . – 2كردارەكاوی ڕێگە پێدان :
 دارا ڕێگەی پێدام ( ،كە) ڕاو بۆچىووی خۆمی پێ بڵێم . ماوە هەیە ( ،كە) بێیت بۆ الم. – 3كردارەكاوی هەصتكردن :
 ئەوان وایان بە بیردا هات ( ،كە) كارەكە بەجێ بهێڵً .(  ) Proهەصتی كرد ( ،كە) باس ی دەكەن.
 – 4كردارەكاوی پێىیضت و ئامۆژگاری و ئاگاداركردهەوە:
 پێىیضت بىو ( ،كە) صەرداوی بكەیً . ژهەكە ئامۆژگاری مىداڵەكەی كرد( ،كە) بخىێىێت. – 5كردارەكاوی پێغبینی كردن :
(  ) Proپێغبینی دەكەم ( ،كە) صبەی باران ببارێت .
 – 6كردارەكاوی هیاز و پێغيیاز :
(  )Proپێغيیاز دەكات( ،كە) هەفتەی داهاتىو بچین بۆ صەیران.
 – 7كردارەكاوی گفت پێدان :
ئاكۆ بەڵێنی دا ( ،كە) هاوكاریمان بكات .
ئەهجام
گرهگتریً ئەو ئەهجاماهەی لەم تىێژیىەوەیەدا بەدەصت هاتىون  ،ئەماهەن :
 -1پەیىەصت بە تەواوكەرەكاوی هاو فرێسی كردارییەوە ،تىاهرا ،پێڕەوێك بۆ كردار دابڕێژرێت ،كە هەمىو الیەهەكاوی ڕوون بكاتەوە و ببێت بە بىەمایەكی پتەو بۆ
لێكۆڵیىەوە صیيتاكضییەكان بەعێىەیەكی گغتی.
 -2هەردوو پێكهاتە صەرەكییەكەی ڕصتە ( فرێسی هاویی بكەر و فرێسی كرداری ) ،تەواوكەری تایبەت بە خۆیاهیان هەیە ،واتە تەواوكەر لە دروصتەی
ڕصتەدا ،دەبێت لەصەر ئاصتی ئەو دوو پێكهاتەیەدا عیبكرێىەوە و بخرێىە ڕوو.
 -3تەواوكەر بە گغتی بۆ دوو جۆر پۆلدەكرێً  ( :ڕۆهاوی ) و ( بیری ) .
 -4فرێسە پریپۆزیغىییەكان لەو ڕصتاهەدا ،كە كردارەكاهیان هەرێً ،ئەركی تەواوكەر دەبینن ،چىهكە دەبىە هۆی گۆڕینی بیر لەهێىان دوو ڕصتەدا و بە
للكردوی كاتیگۆریی كردارەوە پەیىەصت هین ،واتە بەعێك هین لە فرێسە داواكراوەكاوی كردار.
ی
 -5ئاوەڵىاو  ،یان فرێسی ئاوەڵىاوی هەمیغە ئەركی تەواوكەر لەهاو فرێسی هاویدا دەبیيێت ،بە پێچەواهەوە ،هاتىاهێت لەهاو فرێس كرداریدا بە تەهیا ئەركی
تەواوكەر جێبەجێ بكات.
صەرچاوەكان
بە زماوی كىردی :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
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