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Abstract
The title of this thesis has been dedicated to (A new perception for adjectives in Kurdish Language). The thesis
tries to discus some aspects of adjectives, especially those aspects of adjective within (Middle Kurmanji and
Sulaimani Dialects) that haven’t been elucidated yet. So the thesis aims to illuminate (definition, types,
morphology and syntax), adjective within three sections:
In the first section we tried to show the definition and types of adjectives in traditional old grammar, then we
reviewed the definitions and types of adjective, next we determined the types.
The second section has been dedicated to adjectives and overlap phenomenon .So we explained the overlap of
adjectives with (noun, adverb and verb).
In the third section we mentioned the important aspects of adjective such as the relation of adjective with each
of (Honorifics, morphological Adjective, collocations). In the same section it has been clarified wither adjective
is an independent lexical category or it is a member of another lexical category.
Keywords: Adjective, Overlap, Honorifics, Morphological Adjective, Collocation.
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تێڕوانینێكی نوێ بۆ ئاوەڵناو لە زمانی كوردیدا
پ.ی.د .ئومێد برزان برزو

عومەر ئەحمەد عزیز

سەرەتا:
ناونیشااانت ێاانەوەكەو(تە وێەیوێنیكەواات ناان باائ واو(اكاااو مە ی ااانت تن بەااەێە بە تە (لااتە بەااامەوتت تر ااانییت
ناو(ڕێلت ـ شەن(یێ

للەمانت) ەەە تە نا ەەەتت التە ( و ێەنها بەشت بوو( ت و( گیرێو(ە ەبەلتت لە (تت

وەم مەوئایكەو(ەە هەواەوە بئ مەوئایكەو( مەو الەەنانە واو(اكاوە تە ێا وەستا و(ك پەنەست مەیان نەتئارێو(ێەو(.
ی ااانەوێنە تن ب(تااان مە تاائن و مە وەستاشااەێ مە واو(اكاوەااان تئایاان(ێەو(ە بە م تە نتاان ێت مە مەوئایكەو(تانیانااەێ
بەبەاااە(ترەتە هە و(هاااا پااائمە ەە هەنەییەتاااان تە (لاااتە لاااە (تیت ڕەد اااانڵ و مەنەنەشااایانەێ واو(اكااااو پااائمەوت
ەە هەنەت گرنەەە تە مە ڕوێنەە وەم مەوئایكەو(و( بەپەت پەنەسات هە ان الەەنەتاانت واو(اكااو مە ی اانت تن بەاەێ
نەخرێونەێەڕو.
مەم مەواائایكەو(ەەبێ ڕەزااای پەلااكیت شاایوا

بەتااا هەكرێو(ە هە و(هااا لاانب مە ب(لااتوەوێە ی انەوێنیەتااانت و(ك

وهەلوااا ەت ب (ختااتە ەرەاادە نیشااانە وێێاەتە...ێاااب) و( گیاارێو(ە بە م مەواائایكەو(تە خاائ بە هاای قنێابخااانە و
ااائبەلەوت ڕەد اااانت نەبەلاااتن(ێەو(ە بەاوااان هەوااااە ێو( بەپەااات هەاسااانتەوێت واو(اكااااو مە ی اااانت تن بەاااەێ مەااات
بوئارەتەو(.
مەم ێاانەوەكەو(ەەبێ مە لااو ێەو(

ایاااوێی(و( هەنااەەگ الەەناات گرنەاات واو(اكاااو خاارێو(ێەڕوە مە ێەو(

ەەتە ااەێ

پەكالااە و بەااا ەوربنت ائ (تااانت واو(اكاااو مە ڕەد ااانت بەرەكااەێ خاارێو(ێەڕوە پاشااان بەپەاات ەوبێ مەواائایكەو(تە
تە نتن ێت وەو بئچننانە بەا ەورێونە ائ (تانیشت مە ڕو وێێاو( بە شەن(ەەتت و ب و یێنستت پئمەكورێون.
مە ێەو(

بوو( ەێ بەا ب( پەوەێچننت واو(اكاو مەگەڵ پئمە ەە هەنەت و لیكتاتسییەتانەێ خرێو(ێەڕو.

مە ێەو(

لااەیە ەێ پەەن(نااەەت هەنااەەگ چە واات و(ك وواائنرەرەواە پەوەو(هاااێڵە واو(اكاووالااا) مەگەڵ واو(اكاااوبێ

ڕونورێو(ێەو(ە مەگەڵ ڕونوربنەو( وەو( تە واو(اكاو پئمە ەە هەنەییەتت لە بەخئەە.
 )1پێناسە و جۆرەكانی ئاوەڵناو:
 1ـ  )1چەمك و پێناسەی ئاوەڵناو لە ڕێزمانی دێریندا:
مە ڕەد ااانت بەرەكااەێە چەنااەەڵ ەاائڕم بە واو(اكاااو بێناارێون .هئتااا

وە ەە وەو( باانو(ە تە پەكالااە ڕەد ااانت

بەرەڵ بئ واو(اكاو مە ڕوێنەە وە تەو( بنو( .بئ نماننە ب(وێارێ( وواو(اكااو وشاەەەتە بائ و(لاووربن و بەاا ەوربنت
وشەەەتت ێر بەتا ب(هەكرەات ).و .)Nidham sheet (2005 (5هە وە ەە وێ ترببانە تە (لاتە ی انییەتاانت
و(ك( ووا رێی نیشانەە ژ ا (ە وا رێی نابەا ە وا رێی پرسە وا رێی هەەتە وا رێی لە لانڕ انە ...ێااب)
بە واو(اكاااو بێبكاارەڵە تە هاای پەەن(نااەەیەتیان بە واو(اكاااو(و( نیاایە و بە ەەتەااگ مەو هەاە و(لااوییانە بێب(نرەااتە تە
بەرەكەتااان مەبااا ( واو(اكاااو(و( ب(ەااانورب .باائ نمااننە مەبە وەو( تە واو(اكاااو وە تە لااە (تییەتە وبەااا خە )(ە
بئەە هە تە (لتەەەك بن بە بەا خە بە واو(اكاو بێنرێو(ە بەم شەن(ەە خنێ (و((
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وەم تنڕ( ـ بوو تنڕ
تام تنڕ ـ تنڕ(تە
تنڕەوت ێر ـ تنڕەگ

واو(اكاو مە ڕەد انت بەرەكاەێ ێەنهاا مە ی اانت تن بەاەێ نەبانو(ە بەاوان مە ی بە ی انەتاناەێ

ەرێوێنوربنت لكن

چەنااەەڵ تە (لااتە بە واو(اكاااو بێناارێونە تە پەەن(نااەەیان بە واو(اكاااو(و( نەباانو(ە باائ نمااننە مە ی ااانت ویكەلیدەااەێ بە
و )my, his, her,…etcب(وێاارێ واو(اكاااو

خاو(نااەێ ەتت )( possessive Adjectiveو)1ە تە لاایوەێەتانت

واو(اكاوەاان ێەااەێ نیاایە .بەااا ەوربنت ائ (تااانت واو(اكااو مە ڕەد ااانت بەرەكااەێ مەگەڵ وەو پەكالااانەبێ نەب(گننیااە تە
خااانب ڕەد انكنلاااە بەرەكەتاااان بااائ واو(اكاوەاااان ب(تاااربە بااائ نماااننە ب(وێااارێە واو(اكااااو وشاااەەەتە ب(بەااات وێێاااا
پەلكت/و(لااوت ێەااەێبەتە تەچاات وەو تە (لااتانە بە واو(اكاااو بێنرێبااننە وێێااا پەلااكییان ێەااەێ نەباان .باائەە وااائ (
ێەوەاییەك مەنەنێن واو(اكاو و بەشەتانت ێر واخاوێڵ ب(ترێە و(ك ووا ێیوڵەتانە وا رێی نیشانەە واا رێی پارسە
لە لنڕ ان و ژ ا ().و]Fatima Hassan( 2009: 49[ )2
بئ یەاێر ڕونوربنەو(

ەبەلتەتە انە چەنە پەكالەەەتت واو(اكاو ب(خەەكەڕو(

وو وصوت) ێلمەوە حال و شان ێلمەتە پەش خئ بیاان ب(تاا بەو ێلامە ب(ااەڵ نصان ە بە هە بوتیاان ب(ااەڵ(
ێرتیب ێنصیوت[ )).لەعیە صەقت تابان (]25 (1928
وولیوەت تەمیمەەەتە بئ ێەوێوتربنت ەعكا ناوە ەان بئ ناو بەتا ب(هەكرەت[)).ێنەیق و(هزت( ]61 (1929
ووواو(اكاو شتەوەە ێا ەوت ناوە ەان ڕێناو ب(تا [ )).حە ەب وە یڵ هەو ێ انت( ]163 (1973
وووێژ(ەەتەە ەا بئ و(لوت ناوەگە ەا ڕێناو ە ەا ەر اانەوت بەهەاد بەتاا وەهەكر [ )).نان

عەمات وە ایڵ( (2014

]120
وە ەو چەنەەڵ پەكالە ێر مە بە ب(لتاەەە ی بەەان اەخت مەلە وەو( ب(تەنەو(ە تە وواو(اكاو) وشاەەەتە ب(بەات
وێێااا وو(لاات) ێەااەێبەت بەبااو گنەااەێنە ێاااەزەێییە لیكتاتساات و ئ ەئماائژ و لاایمانتیوییەتانت واو(اكاااو .چااننوە
پەكالە پنختە ب( وەنیا ت ڕێلتت وەو چە وانەەەە تە مەوئایكەو( وەەەاێو.
 1ـ  )2جۆرەكانی ئاوەڵناو لە ڕێزمانی دێریندا:
بئ وەو( مە وەستا ی انەتە انەێ ائ (تانت واو(اكاو یێنستییانە بەا ەزوەەڵە لە (ێا بەباشت ب(یێنیڵە ێەیوێنیكت
ڕەد انت بەرەكت تن ب مەبا ( ائ (تانت واو(اكاو(و( بدێنیڵە هە و(ها تە نتن ێت وەو بئچننانە بخەەكەڕو بە
ەبەلتت بێنانت چنێ چەن(ەەتت یێنستت بئ ائ (تانت واو(اكاو مە ی انت تن بەەێ .مەبە

ەوبێ ێنەوەكەو(تە اان

ناێنێنیڵ بئچاننت هە ان ی اانەوێنە تن ب(تاانە ەاان وەو پئمەكوربناانە تە بەێەوێو مەەەتەو( نادەوڵە بخەەاكەڕوە
بئەە هەواە(ب(ەڵ مەم خشتەەەبێ بئچننت هەنەەویان مەم با (ەەو( پیشانزە(ەڵ(

ناوی نوسەر

جۆرەكانی ئاوەڵناو
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 -1لماعت

 -2قیالت

ولەعیە صەقت تابان( )27-25 (1928
 -1چئنت  -2نیشانت  -3ژ ا (ەت  -4نبهەم  -5پرلت

ێنەیق و(هزت
وێنەیق و(هزت( )81-61 (1929
نن
ونن

 -1خەبە

عەمت وە یڵ

 -1پەلكا ڕێلتت

واەە خنەڵ( )30-29 (1961

 -2ویشا

 -5پرلیا

 -4چەنە

عەمت وە یڵ( )130-120 (2013
اەە خنەڵ

 -3ەر انت

تیمالت

 -2چیوروخت

ێام

یەەێ ڕ(نگ
 -1چئنیەێت

صابق بەهابەڵ

 -4هەەت

وصابق بەهاوەبەڵ( )113-112 (1976
ك.ك .تن ب ەەت

 -2ژ ا (ەت
 -5پرلیا

 -1نیسزت

 -3نیشانە
 -6نەبەن

 -2چئنت

وك.ك.تن ب ەەت( )101 (1982
وەوڕ(حمانت حاات ا
ووەوڕ(حمااااانت حاااااات ااااا

و)3

 -1چئنیەێت
نابەا

( -119 (2014

)138

 -2نیسزت
بەا ەوربن

ڕ(نگ
ائ

 -3نابەا
ایاتربنەو( خالیەت

لیوەت

شەن(

ر ڤ

چە وت ب(و وبە
 -1لاب(  -2مەوە ێو  -3تئژ ەان ڕلتە

ێحمە حسڵ ێحمە
وێحمە حسڵ ێحمە( )129 (1976

خشتەی ژمارە ()1
 1ـ  )3كەموكورتی پێناسە و جۆرەكانی ئاوەڵناو لە ڕێزمانی دێریندا:
وەو هە ن اائ ( واو(اكااو مە ڕەد اانت بەرەكاەێ لاكن

واو(اكااو ەرێوێنورببانە بەائ ەاگ ب( بیەكات هەناەەگ

مەو بیااارێنە تە ب ێونەێە پااااڵ واو(اكااااو هە گیاااد واو(اكااااو ێنێناااا نیااایەە ب( ەانززیەااات .ەەتەاااگ مەو هئتاااا ێنە
وێەورببنە ڕەد انت بەرەڵ چەنەەڵ تە (لتە ی انت بە واو(اكاو بێبكەڵە برەتیزن مە پشتزەلتڵ بە شنەكت هاێڵە ەاان
وە تت تە (لتەتان مە ڕلتەبێ .بائەە ووبكە اا خنەكاەنەو( پەە ەاگ بەگانەر( شانەكەتە مە وگار و ڕلاتە)بێە
لكن

واو(اكاو هەكە( ەرێوێنورببنە وێەورببانە هە ەەك مە واا رێی ونەنالایڵە نالایڵە نیشاانەە هەێاا ژ اا ( و

ائ (تاااانتە ...ێااااب) بە واو(اكااااو بێبكرەااات[ )).لاااەالم نااااوخئە و نە ەماااان خئشاااكاو(  .]74 (2010تەوێێە و(ك
ب( ب(تەوەتە مە ب(لتكیشانوربنت ائ (تانت واو(اكاوبێ پشت بە بكە ا وە ك بەلترێبن .بەم پەیەە هە ەەتەەەتت
ی انت مە ڕلتەبێ وە تت بەا خە

بزیكیزاەەە بە واو(اكاو بێب(نارێ .بەاا ( وە ەە هەاەەەتات ڕەد اانت بەارەڵ بان مە
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بەا ەوربنت ائ (تانت واو(اكااوبێ .ب(ێانێنیڵە گرنەتارەڵ وەو تە نتن ێیاانە مە پەكالاە و بەاا ەوربنت ائ (تاانت
واو(اكاااوبێ مە ڕەد ااانت بەرەكااەێ هەنە مە چەنااە خااەوااەێ بخەەااكەڕوە پاشااان بەپەاات والااتەتانت ی ااان و هەاساانتەوێت
وەستا ی انەتە ان ائ (تانت واو(اكاو بەا ەزوەەڵە هە و(ها پەكالاەەەتت گننیااوێر مەوێنە پەشانێر بائ واو(اكااو
بوەەڵ(
ەەتەم /وەگە باایوێنیكە ائ (تااانت واو(اكاااو مە ڕەد ااانت بەرەكااەێە هاوبەشااییان مەگەڵ واو(اكاااوبێ ێەنهااا وەو(ەەە تە
هەنەەویان ب(ێنێنڵ بزكە بەا خە

ناوە بئ نمننە(

 واو(اكاو ژ ا (( ەەك ە ەەتەم ە ەەتلەلە بوە...ێاب  .وێێە بە هە لو ائ (تەەەو( وبكیتە پلەەتە تە ێت)
 واو(اكاو نیشانە( وە ەە وەمە وە انەە...ێاب
 واو(اكاو نابەا ( هە ە ەاڵنە هی ە...ێاب
 واو(اكاو ایاتە (و(( ێرە تەە بەوەە ب ە...ێاب
 واو(اكاو پرس( تامە تە ە چتە چئنە...ێاب.
بەا ( وە انە هی ەەتەویان هەاەر ێاەزەێەتت واو(اكاو نیڵە بەاون هە نەان وشە لاە بەخئنە پائمەوت وە تایڵ و
وا رێی پرلڵ نەك واو(اكاو پرسە بئەە پەنەستە لكن ەان مەگەڵ واو(اكاوبێ ایابورەتەو(و.)4
بوو(م /مەڕو

ئ ەئمئژەیەو( هی وەبگا ەوت واو(اكاوەان ێەەێ نییە .بئ نمننە( هە بو ئ ەیمت /ێار/ە /ێارەڵ /تە

بو ئ ەەمت بەنە ڕەد انت واو(اكاون مە ی انت تن بەەێ و( ەكاگرنە و(ك(
*وە تر ە *وە ترەڵە *بوێرە *بوێرەڵە *هیترە *هیترەڵە *واوێرە *واوێرەڵە .....ێاب.
لااەیەم /مەڕو لاایمانتیوەو( تە گرنەتاارەڵ خااااە باائ ایاااتربنەو( واو(اكاااوو )5هاای ەەتەااگ مەم تە (لااتانە تە مە
ڕەد ااانت بەرەكاااەێ بە واو(اكاااو بێنااارێونە وەو ناااوچە بیرەاااانە پیناااتەنەو(ە تە واو(اكااااو مە ی ااانت تن بەاااەێ پیەاااان
ب(تاێەو( .و(ك وبو

ە ێاەزەێت ەیدەوتە بەهاە ێە ەنە ڕ(نگە ...ێاب).

چنێ (م /مە والتت لیكتاتساەێ ی بە وەم تە (لاتانە ب(ێانێنڵ بزاكە بەاا خە

نااوە بە م ب(بەات وەو( بادێنیڵ .تە

وووە ك ـ  Functionمە لاغوربنەو( واو(اكاوبێ هئتا ەوت ەەتالتە (و( نییە[ )).لەالم ناوخئە( .]75 (2008
هە و(ها وەو تە (لتانە ناێنێنڵ بزكە ێەوێوتە

بەشەتربێ ـ  predicateوێێە ێەوێو تە

ب(ترەت و(ك وە تەوت لە (تت واو(اكاو مە والتت لیكتاتسەێ مەپاە وە تت بەاا خە

تاربێ

بیهەادە تە

بێبكرەاتە وە ەە بەااەە

وەو(ەەە تە وەم تە (لاااتانە واو(اكااااو نااایڵە بەاوااان ب(بەااات بەنااااو خئەاااانەو( نااااوبكرەڵە و(ك وواااا رێی نیشاااانەە
ژ ا (ە....ێاب).
پەكیەم /وەو تە (لتانە تە ڕەد انت بەرەڵ بە واو(اكاو بێناونە هە نەان لە بە پئمت ەە هەنەات و لیكتاتسات
ێرن .ب(ێنێنیڵە مەم خشتەەەبێ ڕونت بوەەكەو((

ئاوەڵناو لە ڕێزمانی
تەقلیدی

پۆلی فەرهەنگی

پۆلی سینتاكسی
(ئەركی)
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واو(اكاو ژ ا (
واو(اكاو نیشانە
واو(اكاو ایاتە (و(
واو(اكاو پرس
واو(اكاو نابەا
خشتەی ژمارە ()2

شەشااەم /بەرەكەتااان وێێاەااان ب(تاارب( بكە ااا باائ نالاایكەو( واو(اكاااو .و(ك وەو پەكالااانە تە اەخاات مەلااە وشااە
وو(لوییە) ب(تەنەو(ە بە م وەگە چت ووێێا) بكە اەەتە بئ نالیكەو( واو(اكاوە بە م بە ێەنهاا مەبە چااوگرێكت وێێاا
ەەتااااەوە مە لاااا یما تااااا

ڕەد ااااانت بەاااارەڵ .باااائەە پەنەسااااتە مەگەڵ مەبە چاااااوگرێكت ووێێااااا)ە هە بو بكە ااااا

و ئ ەئمئژ و لیكتاتا)ەش مەبە چاوبەیرەتە هە و(ها ی بە وەو پەكالانە مە ڕەد انت بەرەكەێ بئ واو(اكااو
ترێونە گشتەیر نیڵ و ناێنێنڵ هە ن الەەنەتانت واو(اكااو بكالاەكڵ .بەاوان یەااێر اەخات مەلاە وەو( ب(تەنەو(ە تە
واو(اكاو وێێا پەلكت/و(لوت ێەەێبەتە تەوێێە ێەنها الەەنات وێێااەت واو(اكااو ب( ب(خەن بەباو وا ااژ(بێن بە وە ك و
شاانەكت هاااێڵ و ...ێاااب ە وێێە پەكالااەتانت ڕەد ااانت بەاارەڵ گشااتەیر ناایڵ و ێەنهااا اەخاات مەلااە وێێااا واو(اكاااو
ب(تەنەو(.
حەوێەم /هەنەەگ ی انەوێن مە بالت ائ (تانت واو(اكاوبێە بالیان مە ائ (تانت واو(اكاو مەڕو بێڕشتكەو( تربو(ە
تە بێبەشاااە(بكە لاااە و -1لااااب(ە  -2بێڕەاااو ێوە  -3مەواااە ێو)و)6ە بە م و(ك ب(یێنااایڵە ی بە وشاااەتانت ی اااان
ب(ترەاات بەم شااەن(ەە بێبەشاازورەڵ .باائەە ناترەااتە ێەنهااا ەاائ ت وشااەتان بزااكە پەاان( باائ بەااا تربنت ائ (ت اانت
وشااەەەكە بەپااەنەوێنەو( ب(بەاات باائ بەااا ەوربنت ائ (تااانت وشااەەەك هە اان الەەنەتااانت وشااەتە و ەاائڕمە وە كە
وێێاە...ێاب) مەبە چاوبەرەڵ.
هەشتەم /مە بێبەشوربنت ائ (تانت واو(اكااوبێە ێەوەایایەك ب(بیكرەات .بائ نماننە( واو(اكااو مە هە ان ی انەتاناەێ لاو
پاالە هەەەە تە باارەتیڵ مە( و-1پاالە چەل ا ینە -2پاالە بە ێو بە  -3پاالە بااا ) .پلەتااانت واو(اكاااو پەەن(نااەەیان بە
ااائ
ااائ

واو(اكاااو(و( نیاایەە وێێە هە بو اائ ەەمت /ێاار/ە /ێاارەڵ /بو اائ ەەمت ڕەد ااانیڵ و ب(چااكە لااە واو(اكاااو و
ایاااوێی ب ولااتكاتەنە بەاواان ێەنهااا بااا

هەنەەگ ی انەوێن پلەتانت واو(اكاو بەائ

ڕەد ااانت واو(اكاااو(تە ب(گاائڕن .بە م مە ڕەد ااانت بەرەك اەێ ال

واو(اكاو بێنرێونە و(ك ال ولابق بەهابەڵە نەلرەڵ ەەخار ە نان

عەمت وە یڵ) ب(بیكرەت .بئەە ووڕێلت نیایەە و(ك وشاە ایاایاا ێە اشاابورەڵە وێێە وشاە نان ڕ ناانەڵە بەاوان
ەئ ت ائ بەائ

ەەك وشە ب( ب(بین[ )).وەوڕ(حمانت حاات ا

( .]107(2014

ناائەەم /تە ب(اەاایڵ ائ (تااانت واو(اكاااوە ەبەلااتەتە ان ڕون نیاایە و ااائ ( مەڵیاایەك ب ولااتە(بەتە تە نایێنرەاات
ەبەلااتمان مە ااائ

واو(اكاااو( مە چاات ڕوەەتەو( .باائەە باائ ڕ(وەااكەو( وەم مەڵیاایە مە ب(لتكیشااانوربنت ائ (تااانت

واو(اكاااوبێە بە باشاات ب(یێناایڵ واو(اكاااو مە لااو ڕوو(و( بێبەشاازوەەڵە تە وەوێناایش بەپەاات هە لااو والااتت ی ااان
و ئ ەئمئژ ە لیكتاتاە لیمانتیگ) ب(بەت.
ب(ەەم /مە ڕەد اااانت بەرەكاااەێ چەناااەەڵ اااائ

واو(اكااااو بەاااا ەورێونە وێێە پااائمیكەوت ەەتەرێااان ال ی انەوێنەتاااان

نابیكرەتە مەگەڵ وەو(شەێ بە شەن(ەەتت و ب ائ (تاانت واو(اكاوەاان پائمەڵ نەتاربو(ە بائ نماننە ب(وێارێ وواو(اكااو
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چئنیەێت)ە بەا ( ی بە ائ (تانت واو(اكاو مەخئەە(گرەتە و(ك وبەهاە ڕ(نگە ڕوێاەێات شاتە...ێاب) .بائەە وەو
بێبەشاااوربنانە و بنەبااانن .بااائ وەو( یێنساااتیتر و والاااانتر ائ (تاااانت واو(اكااااو ب(لتكیشاااانزوەەڵە پەنەساااتە وەو
واو(اكاوێنە وێێا هاوبەشیان هەەەە مەژەر ناوەوەێ پئمەكزورەڵ.
 1ـ  )4جۆرەكانی ئاوەڵناو الی دیكسۆن:
وبەوسئن) ەەتەوە مەو ی انەوێنە هاوچە خانە تە مەوئایكەو( ی

مەباا ( واو(اكااو(و( تاربو( .هەوایاەێو(

مە ڕو وێێاو( پئمەكت واو(اكاو بوات .مە پئمەكوربنەتەشەێ وەستنەەێت گشتەیر بەاتە وێێە ێنەوەكەو(تاانت ێیائ ەڵ و
مەبا ( واو(اكاون مە هە ن ی انەتانەێ .بئ ەەتە یا مە لاات و )1977مە تتەزت و Where have all adjective
) goneبێە بێبەشوربنەوت گشتت وێێاەت بئ ائ (تانت واو(اكاو تربو( و پەات وێبانو(ە تە حەوت نااوچە بیرەات مە
هە ن ی انەتانەێ هەنە تە واو(اكاو پیەان ب(تاێەو(ە وەوێنیش برەتیڵ مە ]: [R.M.W. Dixon: 1977: 31
 .1بوو

-Dimension -

 .2ێاەزەێت ەیدەوت - PHESICAL PROPERTY -
 .3ڕ(نگ - Color -
 .4ێاەزەێت تەلت - Human propensity -
 .5ێە ەن -Age -
 .6بەها - Value -
 .7خەرێەت - Speed -
پاشااان مە تتەزاات و)Adjective classes in typological perspectiveبێ بە پاائمەكوربنەتە بێ چاانو(ێەو( و
هەشاات ااائ

ێاار ب(لتكیشااانوربو(ە تە باارەتییڵ مە( و-1بو

ە -2بەهاااە -3چەنااەەتتە -4ژ ااا (ە -5شاانەڵە -6

ڕوێاەێت شتە -7تاتە -8خەرێەت .]R.M.W. Dixon: 2004: 30[).هە و(هاا بێبەشاوربنەوت ێار وبەوسائن)
بئ واو(اكاو مەڕو وێێاو( برەتییە مەو بێبەشوربنە تە واو(اكاو بێبەشە(تاێە لاە لاو تائ ەاە وێێااەیەو(ە پاشاان
هە ەەك مەو لو تئ ەاەەەە مە چەنە ائ ەگ واو(اكاو پەوەەڵە تە برەتیڵ مە انە ال خنێ (و((
وـ( ائ

ناو(ڕ تت وێێاەت- Core Semantic Type -

 -1با لتاەتە  -2ێە ەنە  -3بەهاە  -4ڕ(نگ.
ب( ائ

الەەنەیر وێێاەت - Peripheral Semantic Type -

 -1ێاەزەێت ەیدەوتە  -2ێاەزەێت ر ەتە  -3خەرێەت.
پ( ائ

وێێاەت مە گروپەوت گەو ( مە واو(اكاو-Semantic Type In Large Adjective Classes -

 -1لاااەختتە  -2چاااننیەتتە  -3چااائنیەێتە  -4ژ اااا بنە  -5شااانەڵە  -6ژ اااا (وپلەەتە بكیااات) [2004: 3-4
 .]R.M.W. Dixon:وەو( ااااەەە لاااە نیە هە ااان وەو اااائ ێنە بەوسااائن ایااااەوربونەێەو(ە مە ی اااانت
تن بەشەێ هەنە بە م وەو( ی انت تن ب ێاەزەێمەنەب(تاتە وەو(ەە تە اائ

وژ اا بن) مە ی اانت تن بەاەێ بە

واو(اكاو ب( نابیب ەتە بەاون ژ ا ( مە ی انت تن بەاەێ پائمەوت لاە بەخئ ەە هەنەیایە .بائ ەەتە یاا مە ی اانت
تن بەاااەێ و اااحە ەب ەعااارو

ەەێااااك) مەژەااار تاااا ەەە ەت بئچننەتاااانت وبەوسااائن)بێ بە ب(لاااتوا ەیەتت تە ەو(

ائ (تااانت واو(اكاااو مە ی ااانت تن بەااەێ پاائمەكوربو( .ی بە وەو ێاانەوەكەوێنە مە پاااە وەو مەلااە واو(اكاااو
تاارێونە هە ااان بێبەشااوربنیان بەبااو ب(لااتوا

و( گرێاان( .وەو( شاااەەنت بالااە وەو(ەەە تە هە اان وەو ێیاان (
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ی انیانە ب(ەانەوەت الەەنت گشتەتت بخەنەڕوە ڕ(خكە وەو(ەان مەە(گیرەتە تە ە ج نییەە هە ن ی انەتان بناكە
ژەاار بااا

وەو ێیاان (و( .باائەە مە بێبەشااوربنەتە بەوساائنەێ ب(بیكاایڵە تە نتاان ێت لااە (تت وەو(ەەە ە ج نیاایەە

هە اان ی انەتااان وەو بیر تااانە بە واو(اك ااو ب( بزااینە باائ نمااننە ی ااانت تاان ب بیاار تە وژ ااا () بە واو(اكاااو
ب( نابیەااتە ەااان وێە ەن) وەگە بە ژ ااا ( ب( باایب ێە وەوێ نااابەتە واو(اكاااوە و(ك وبیساات لاااڵە شااەە انااگە بو
ڕ ژە...ێاب)ە هە وە ەە وێ ان مەە(تاتە بڵەیڵ پەنەستە بەپەات هەاسانتەوێت ی اانت تان ب و ێااەزەێەتت واو(اكااو
مە ی انەتەبێ مە واو(اكاو بوئایكەو( و پئمەكت بوەەڵ.
 1ـ  )5چەمك و پێناسەی ئاوەڵناو:
مەبا ( چە وت واو(اكاو(و(ە ی انەوێنت ونلاتن ێات وبەوسائن) پەات وێەەە لاو چە وات گرناگ هەنە تە هە ان
ی انەتان پەنەستیان بەو( هەەەە وەم لو چە وە ب( بزینە وەوێنیش برەتیڵ مە(
.1بەشەێ  ( -Participant -ر ڤە واژ(ڵ ە شت ە...ێاب.
.2ێاەزەێەتت بەشەێ  ( -Properties -ب ەوە باەە ێای(ە...ێاب.
.3چاالتت ( - Activities -ب(با

ە بەتە ب(خنێێەو(ە...ێاب [. ]Pernilla Hallonsten: 2009: 8

بەپەت وەم بئچاننە بەاتە چە وات وواو(اكااو) چە وەوات گە بونیایە - Universal-هە ان ی انەاگ و(ك چائن نااو مە
شتە وبە اەلتەە وێێاەت)تان ب(نەت و نااو بائ ڕوبێن و تاربێ بێب(نەاتە پەنەساتە وشاە هەبەات بائ و(لاووربن و
ب( خستكت ێاەزەێەتت ناو(تان .بە م وووالاەیە بیر چوەەەك مە ی انەوەێ بەهئ بەشەوت واخاوێكەو( ب( بزایب
ی ااانەوت ێااربێ بەهاائ بەشااەوت ێاار(و( [)).حە ەب ەعاارو
وشەەە

ەەێاااك(  .]309 (2010وشااە ناااومەكە

ە مە

شااتەە وەو

ناو شتەتان ب(نەت ونااو)(ە هەو(هاا وەو وشاەەە نااو مە ڕوبێن و تربێ (تاان ب(نەات وتاربێ )( .بەاا (

شااتیش خاااو(نت خالاایەێەە وەو وشااەەە ناااو مە خالاایەێت وشااەتان ب(نەاات وواو(اكاااو)(ە بەم پەاایە خالاایەت مە شاات
ایانابەتەو(ە بئەە هە یشە واو(اكاو مە ناو ایانابەتەو( .تەوێێە واو(اكاو ووشاەەەتە بەێااەزەێت مەگەڵ نااوبێ بەتا بەاتە
بائ پەاەێنت یێنیاا ەت یەااێر مەباا ( وەو شاتە تە ب(گەڕەاتەو( بائ  .]Gorge Yule: 1979: 88[ ).بەەن اان
پەكالااەتە وەاائل) لیكتاتسااییە و ە ااات لاایمانتیوت نەخسااتن(ێەڕوە تە باارەتییە مە بااننت وێێااا پەلااكت مە هە
وشەەەتەێ بئ وەو( بە واو(اكاو بێبكرەت .بەم پەیەە واو(اكاو چە وەوە مە هە ان ی انەواەێ هەەە و ی انەتاان وشاە
ێاەزەێیااان باائ ب( بیەكاات چە واات خالاایەت و ێاااەزەێەتت شااتەتانت ب(و وبە هەەەە بە م وەو( ی انەتااان مە ەەتتاار
ایاب(تاااێەو(ە وەو(ەە ە ج نیاایەە هەاساانتەوێت ی انەتااان مەگەڵ چاائنیەێت ب( بیەكاات وەو چە وااانە و(تاایەك بەاات.
بەا ( هە ی انەوێنەو مە ڕوێنەە ڕەزای ێنەوەكەو(تەەەو( پەكالە بئ واو(اكاو تربو(ە بئ نمننە(
وەوێنە مە ڕوێنەە لیكتاتسەو( مە واو(اكاوەان ڕوێنین(ە ب(اەڵ( وواو(اكاو وشاەەەتەە تە یەااێر ڕ اەوات لیكتاتسات
هەەەە برەتییە مە بەا ەوربنت ناوەگ ەان اەكاوەگ و بێنت یێنیا ەت یەاێر مەبا ( وناو و اەكاو) پەشنRoger [).
.]stone: 2010: 107
واو(اكاااو مە ڕوێنااەە وێێاااو( ب(ترەااتە بەم شااەنێیێنە پەكالااەبورەت( وواو(اكاااو بەشااەوت لااە (تت پاائمە وشااەتانە.
پەوهاێە وەم وشەەە و(لوت و ب(تا

و چئنیەێت ب(تات]Pernilla Hallonsten: 2009: 8 [).

ەاان وواو(اكااو پاائمەوت تارێو(ەە .مە ڕو وێێاااو( ب(بەات بە چەنااە گاروپەوەو(ە و(ك( ڕ(نااگە قەباا (ە ێە ەنە تااەشە
بەها) []Gramley & kurt-michael: 1992: 132
مەژەااار ڕ شاااكاەت وەو پەكالاااانە مەبە ب(لاااتمانەێن و بەپەااات واڕێلاااتە ێنەوەكەو(تە اااان ب(ێااانێنیڵە بەشاااەن(ەەك
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پەكالە واو(اكاو بوەەڵە تە الەەنت تەم مەو پەكالانە پەلەنەێربەتە تە پەشتر بئ واو(اكاو ترێونە بەشاەن(ەەك تە مە
پەكالاااەتانت ێااار گشاااتەیرێر بەاااتە وێێە ێەنهاااا ەەك الەەن نەتااارەتە بكە اااا بااائ پەكالاااە واو(اكااااو( واو(اكااااو پااائمەوت
لە بەخئ ەە هەنەییەو)7ە مە ڕلتەبێ بەێەنها ناەەتە ەان شنەكت وناو و اەكاو) ب(تەوەت و ێاەزەێەتت وەو ناو( ەان
اەكاو( ان بئ ڕونە(تاێەو(ە ەان ب(چەتە چنێ چەن( بەشەتربێ (و( بئ ێەوێوتربنت وێێاتە  .مە ڕوێنەە وشنەكت
هاێڵە ڕوخسا ە وێێا)و( بێبەشە(بەتە لە چەنە ائ ەوەو(.
 1ـ  )6جۆرەكانی ئاوەڵناو:
تە ب(اەایڵ وائ (تاانت واو(اكااو) ب( بیەكەواات گشاتییە و نایێنرەاتە ەبەلاتمان مە تااام اائ

واو(اكااو(ە چااننوە

ب(ترەاات واو(اكاااو مە چەنااە ڕوەەتەو( ایااابورەتەو( .باائەە پەنەسااتە مە تاااێت ایاااتربنەو( ااائ

واو(اكاااوبێ وەو(

ب(لتكیشانزورەتە تە مە چت ڕوەەتەو( ایاب(ترەتەو( .مەر(بێ چەنە ائ ەگ ب(لتكیشانە(تەەڵ(
وـ /واو(اكاو مە ڕو ڕ(لەناەەێییەو(و()8
 -1واو(اكاااو ڕ(لااەن( وەو واو(اكاااوێنەنە تە مە ەە هەنەااەێ و(ك وشااە و اائ ەەد) لااە بەخئ ب( ب(تەون .وێێە مە
ڕەەە پر لە ئ ەئمئژەیەتانەو( نەترێون بە واو(اكاوە و(ك( لن ە پیرە باەە...ێاب.
ئ ەئمئژەیەو( ب ولاتزنن .وێێە و(ك ائ ەەمت

 -2واو(اكاو ناڕ(لەن( وەو واو(اكاوێنەنە تە مە ڕەەە پر لە

لااە بەخئ مە ەە هەنەااەێ ب( ناااتەونە بەاواان مە پاائمە ەە هەنەاات و لیكتاتسااییەتانت ێاار(و( هەاەاانەد ێونە و(ك(
ەەلزایە ب(لتزیە خە كاكە...ێاب.
بـ /واو(اكاو مە ڕو

ئ ەئمئژەیەو((

 .1واو(اكاو لاب(( مە ئ ەیمەوت لە بەخئ پەوەەت( انێنە ێاڵە گەو (ە....ێاب.
 .2واو(اكاااو بێڕەااو ێو( مە اائ ەەمەوت لااە بەخئ و اائ ەەمەوت بێڕەااو( بە شااەن( پەشااەر ەااان پاشااەر پەوااەەت(
ەەڵزایە بەوەاگە..ێاب.
 .3واو(اكاو مەوە ێو( وەو واو(اكاو(ەە تە مە بو ئ ەەمت لە بەخئە ەان بو ئ ەەمت لە بەخئ و ئ ەەمەوت بەناە
ەان یەاێر پەوەەت( گەو (ت ە پیر(پیاوە ب( زەخەرە چاومەب( ە...ێاب.
پـ /واو(اكاو مە ڕو لیكتاتسەو((
 .1واو(اكاو بەا خە
 .2واو(اكاو بەشەتربێ

( وەو واو(اكاوێنەن مە چنێ چەن( ەرەد ناوەەێن و ب(بكە بەا خە بئ وناو و اەكاو).
( وەو واو(اكاوێنەن تە مەگەڵ تربێ

وبنن) بەهەدبێ بەڵ.

ێـ /واو(اكاو مە ڕو لیمانتیوەو((
بێبەشە(بەتە لە چەنە ائ ەگە و(ك( وڕ(نگە بەهاە ێە ەنە ێامە تەشە بو

ە ڕوێاەێت شتە...ێاب).

ب(ێنێنیڵ ائ (تانت واو(اكاو مە شەن( هەلوا ەیەتەێ بخەەكەڕو(

اؤ ةتانى واوةمَكاو
ؤ ەؤمؤذى

لیكتاتا

لابة بێ ِەَذ ێو میَوە ێو
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خشتەی ژمارە ()3
 1ـ  )7جۆرەكانی ئاوەڵناو لە ڕوی واتاوە:
 )1-7-1ئاوەڵناوی ڕەنگ (Color -
وەو واو(اكاوێنەن تە ڕ(نەت تە (لتەەەكە شتەگە گیانەێ ەگە...ێاب بەا ەاە(تەن .ڕ(نەەتاان هە نەاان تە (لاتە
مەڵڵ و)Ambiguityە وێێە مە ڕلتەبێ ڕونە(بەتەو(ە تە ڕ(نەەتان و(ك ناو ەاان و(ك واو(اكااو بەتا هااێننە وە ەە
بەو وێێاەە بەت .تە ووڕ(نەەتان واو(اكاونە بە م مە هە انواێیشاەێ نااون بائ ڕ(نەەتانیان[)).

اطوت حماە تارەد(

 . ]26 (2001وەگە چااات مە ەە هەنەاااەێ نااااون بااائ ڕ(نەەتاااانت لروشاااتە بە م مە والاااتت لیكتاتساااەێ وەگە مە
ەرەدەوەێ بنن بە بەا خە و(ك واو(اكاو ڕ(ەتا ب(تەن .هە و(ها ئ ەەمەتانت /ێر /و /ێارەڵ /و( ب(گارنە بە م مە
ی ااانت تن بەااەێ ڕ(نەەتااان یەاااێر مە تەێیەاائ ەت واو(اكاااو ندەوااە(بكەو(ە تە تاار بەێەنهااا بەتااا ب(هەكرەڵە بەاواان
ی ااااا و(ك بەاااا خە ڕ(نەااات شاااتەومان بااائ ب( ب(خەنە وێێە پیشاااانەێنت چااائنەتت شاااتەتانە وە ەە وە تەوااات
لە (تت واو(اكاو( .و(ك ب(بیكیڵ وشە [لەوی] مەم بو ڕلتەەەبێ بنو(ێە واو(اكاو و ناوە بئ نمننە(
و )1ترێلەوت لەویم تی  .وواو(اكاو)
و )2لەوی ڕ(نەەوت انێنە .وناو)
ڕ(نەەتان مە ی اانت تن بەاەێ ی نە ڕ(ناەە بەا (تاان وە اانەن ولاەویە لان ە ی( بە ڕ(ەە لا تە ائ ە شایڵە
پرێەقااتە...ێاب)و )9ە و(ك وێمان اەە مەو وشانە لە (و(ە ڕ(نەەتان مە ەە هەنەەێ ژ ا (ەاان یەااێر( و چاالتاانە
و(ك واو(اكاو ڕ اە(بیكڵ .مە ڕو وێێاو( واو(اكاو( ڕ(نەەتاان بوێنیاان مە ەرەدەواەێ ەاان ڕلاتەەەتەێ بەەەتەو( نااەەنە
هئتا (تەشا ت وەو(ەە ڕ(نەەتااان مە ەەتتاار ایاااوێینە تە شااتەومان بە لااەوی بێناااە ویتاار وەو شااتە ڕ(ە نیاایەە ەااان
هە ڕ(نەەوت ێر نییەە بئ نمننە(
و )3ترێلەوت لەویم تی .
و* )4ترێلەوت لەوی و ڕ(شد تی
بە م وەو ڕ(نەاااااانە و(ك وشاااااەەەتت ەە هەنەاااااات و )Lexemeاااااا ەاەب(تەنە وێێە قاازەویاااااان و( گرێاااااان( و
تە ێەتانیان پەش و پاە ناخرەڵە ب(ێنێنڵ بەەەتەو( بەڵە بئ نمننە(
و )5ێەمەەدەئنەوت ڕ(شن ل ید تی .
و )6نایێبێ تنەوت لن و ل ییە.
بە م ناێنێنیڵ بڵەیڵ(
و*)7نایبێ تنەوت لەویو لن (.
ڕ(نەەتااان نااابكە بژوێێاااە وێێە گە م و لااا بەان نیاایە و هاای ەەتەااگ مە ڕ(نەەتااان نااابكە بژ ڕ(نەەواات ێاارە بەاواان
ڕ(نەەتان هە ەەتەەان ب(گەڕەكەو( بائ ڕ(نەات شاتەتان مە لروشاتەێە تە چااو

ار ڤ مەویاان ایاب(تااێەو(ە بائەە

بە ێ زە ەەتتر ناو(لتڵە هەنەەگ اا ێەیوێنیكت تئ ەاەا وێ تربو(ە هەنەەگ مە ڕ(نەەتاان و(ك بژ ب( باوەونە
وەو(ە ب(ترەااتە مە چنێ چەاان( تئی انەوێنیااەێ مەوزااە ەتەو( .مەگەڵ وەو( ڕ(نەەتااان ب(بااكە بەااا خە

ناااوە
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ڕ(نەەتاان بەێااەزەێت وەو وشاانە ڕێب( ێائخت و تااات و چائنەتت

ڕ(نەەتان ب( ب(خەن( شیكت تاڵە لەوی ێئخە شیكت والامانتە...ێابە ێااەزەێییەتت ێار واو(اكااو ڕ(ناگ وەو(ەە
مە با

چ ەل ینبێ ب(تەوەتە بوێ ناو(و(ە بە م مە با

پلە با بێ ب(تەوەتە پەش ناو( چاو لاەویە لاەویێرەڵ

چاوە...ێاااب .هەنااەەگ مە ڕ(نەەتااان مەگەڵ چەنااە چاااوگەوت بەااا ەورێوبێ تااربێ

مەوااە ێو ب ولااتە(تەنە بە م مە

ڕلاااااتەبێ و(ك ێەوێوتە ب( ب(تەون .مە ڕێلاااااتیەێ ووڕ(نەەتاااااان مەگەڵ هە ااااان چاوگەواااااەێ ڕەدناااااابڵ و الەەنااااات
هەازوێ بنیان مەژەر ب(لە ێت خنب وشەتانەێەە[ )).

طوت حمە تارەد(  .]43 (2001هە ەەك مە چاوگەتاانت

وچااننەو(ە تااربنە بااننەو(ە هەاااەەڕێنە باانن) مەگەڵ هەنااەەگ ڕ(نەااەێ وشااە مەوااە ێو ب ولااتە(تەن( ی( بتااربنە
لاان بننەو(ە ی( بهەاااەەڕێنە لااەویبننە...ێاب .ێاااەزەێییەتت ێاار واو(اكاااو ڕ(نااگ وەو(ەەە ێەنهااا مەگەڵ ناااو
بە اەلتەبێ بەت و+بە اەلتە) وێێە نابەتە شتەگ بننت ەیدەوت نەبەت و ڕ(نەت هەبەت(
*خەونت لەویە *خئشەوەستت قاو(ەتە *هەمكت ل تە...ێاب.
 )2-7-1ئاوەڵناوی تەمەن:- Age -
وەو واو(اكاااوێنەن تە ێە ەنە ەااان تاائن و ێااای(ەت شااتەگە گیانلەبە ەااگ ب( ب(خەن .هە اان لاایوەێەوت واو(اكاوەااان
ێەەێەەە بئ نمننە هە لو پلە وچەل ینە بە ێو بە با ) و( ب(گرن(
پیرێر

ەر

پیرێرەڵ

واو(اكاو ێە ەن ەەتەوە مەو واو(اكاوێنە تە ب(چكە چنێ چەن( وەو حەوت بیر( تە مە هە ن ی انەتانت ایهانەێ
لااە چاو( واو(اكاااونە وێێە واو(اكاااو ب( ەانااە(بیەتو .)10واو(اكاو(تااانت ێە ەن مە ی ااانت تن بەااەێ ژ ا (ەااان ی
نییەە بە م مەگەڵ وەو(شەێ وەگە بیوێنیكە وشاەتانت وپیارە گەناتە ێای(پەەەەشاتنە تەنەەاتە بەلاا چنە...ێاب) و(ك
واو(اكاااو ب(بااكە بەااا خە

ناااو( پیاااو پیاارە ژناات بەلااا چنە تاانڕ گەنتە...ێاااب .هە ەەك مەو وشااانە ل اە (و(

الەەنەوت ناو(تە ان بائ ب( ب(خەنە تە وەوەاش ێە ەنە .بائەە ب(ێانێنیڵ بڵەایڵ( وەو وشاانە و(ك واو(اكااو ب( ب(تەون.
وەگە چت وەم وشانە مە ڕو ەە هەنەەو( بە تە (لتەەەتت مەڵ ب(ژ ەرب ەڵە چننوە مە ڕلتەبێ هەنەەگ اا و(ك
ناو ب( ب(تەونە ەان ب(ترەت بڵەیڵە مە ڕ نانت ژەر(و(بێ ناوەگ هەبنو( و مە ڕ نانت لاە (و(بێ ب( نەتەوێان(ە و(ك
مەم ڕلتانە بێ ب( ب(تەوەت(
و )8پیاو پیر ب(بەت ڕەد مەزەیرەت .وواو(اكاو)
و )9پیر ب(بەت ڕەد مەزەیرەت .وناو)
مە ی ااانت تن بەااەێ وەگە ێە ەن بە ژ ااا ( ب( باایێە نااابەتە واو(اكاااو( بیساات لاااڵە بو ڕ ژە هەشاات انگە...ێاااب.
واو(اكاو(تاااانت ێە ەن بە ێ ااازە بەەەك ب(و(لاااتڵە وێێە بێنەەەتیاااان گە ە و وەوەترەاااان لاااا ب(ە بااائەە مە ڕو
پەەن(نە وێێاەیەو( بژوێێا پەوە(هەكڵ(
پیر × گەنت
بەلا چن × ێای(پەەەەشتن
ێای( × تئن
مەگەڵ تااااربێ

وباااانن)بێ هەنااااەەویان وشااااە مەوااااە ێو ب ولااااتە(تەنە مەم بااااا (بێ و(ك ێەوێوتە

ب( ب(تەونە بە م مە ڕێلاااتیەێ تاااربێ

تااااربێ (تە

مەواااە ێونە و(ك( پیرباااننە ننەزاااننە تئنزننە...ێااااب .ێااااەزەێییەتت ێااار

واو(اكاو ێە ەن وەو(ەەە تە پەوەو( ناەەنە چننوە مە ڕو مئژەوەو( نابەتە شتەگ تئن بەت و ننەش بەتە ەان پیار
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بەت و گەنییش بەتە بە پەنەوێنەو( وەو پەوهاێەەە ناڕێلت ب(بەت(
*تاانڕەوت پیاار و گەنااتە *وئێاائ زیلەوت تاائن و ناان ە...ێااابە بە م ب(ترەاات مە لاایاقەوەێ بوێنیااان بااەڵ بە ە اەااگ
بژوێێا ەەتتر نەبڵ( پیاوەوت پیر بەلا چن ە...ێاب.
 )3-7-1ئاوەڵناوی بەها:- Value -
وبەوسئن) بە ەەتەگ مەو حەوت بیر( بێب(نەتە تە ب( بیەكیان مە ی انەتانت ایهانەێ ب(خرەتە وەلتئ واو(اكاوە
بە ە اەااگ وەو ی ااانە واو(اكاااو هەبەاات .مە ی ااانت تن بەااەێ تئ ەاەااگ وشااە بەهااا ب( ب(بااین و و(ك واو(اكاااو
ب( ب(تەونە و(ك( وگاارێنە هە یێنە بەناارخە بەكااارخە باااەە خااارێپە ناەااابە پەلااەنەە چااااكە گرنااگە بەوەااااگە
بەتەاگە...ێاااااب)ە هەنااااەەگ مەو واو(اكاااااوێنە بە واو(اكاااااو چاااائنیەێیش ناااااوب(برەڵە و(ك وباااااەە خرێپە...ێاااااب).
واو(اكاو(تانت بەها هە ن ێاەزەێییەتت واو(اكاوەان ێەەێەەە و(ك و( گرێكت ئ ەەمت /ێر /و /ێرەڵ/ە وێێە پلەبێ ن(
گرێنتر

گرێن

گرێنترەڵ

وولیماەەتت وەم واو(اكاوێنە وەو(ەەە تە مەگەڵ هە ن ناوەوەێ بەڵ و ±بە اەلاتە) ))[ڤیاان ویزارێهید عەمات( (2008
 .] 36باائ نمااننە( لااەەە ەوت گرنااگە ێاااقیوربنەو(ەەتت گاارێنە پرلاایا ەوت والااانە...ێاب .هەنااەەگ مەم واو(اكاااوێنە
مەگەڵ تربێ

بیهەدبێ بەڵ بئ ێەوێوتربنت بەشەتربێ ە وێێە ڕ ات ێەوێوتە ب(بیكڵ(

و )10وئێئ زیلەتە هە یێنە.
و )11خانن(تە گرێنە.
و )12هینێ تنڕەوت باشە.
هە و(ها مەگەڵ تربێ

وبنن)بێ تربێ

مەوە ێو ب ولتە(تەن( باشزننە خرێپزاننە گرێنزاننە بەوەاوزننە...ێاابە

ی بەەان لا ب و گە یان هەەەە بەم شەن(ەە(
گرێن × هە یێن
خرێپ × باە
چاك × خرێپ
ناەاب × خرێپ
بەتەاگ × بەوەاگ
وەگە هە ااان وەو وشاااانە تە وێێاااا

هەاساااەنەانەن و نرخاناااەنیان ێەاااەێەەە بە واو(اكااااو بەهاااا بێبكەااایڵە وەوێ بە

بە ێو ب بە ائ (تانت ێر واو(اكاو ژ ا (ەان مە ی انت تن بەەێ ی ( .وبەوسئن) هە بو وشە [باەە خارێپ]
و وەو وشااانە ێاارە تە ب(بااكە هاااە ئنیمت وەو بو وشااەەە بە واو(اكاااو بەهااا بێب(نەاات[بیوێنە( ڤیااان ویزارێهید عەماات(
 .] 36 (2008واو(اكاااو بەهااا و(تاان ی بە واو(اكاو(تااان ب(تەوەااتە بوێ لااە ( ەرەااد ناااو و(ك( وشااتت
بەتەاااگە تتەزااات بەلاانبە بە ب بەنرخە...ێااااب) .هە و(هاااا وەو وشااانە بەهاااا ب( ب(بااین مە ەە هەنەااات ی اااانت
تن بەەێە هە نەان واو(اكاونە بە پەنەوێنە ائ (تاانت ێار واو(اكااو(و( تە تار بە تە (لاتە مەاڵ ب(ژ ەارب ەڵە
چننوە هە گید وەم واو(اكاوێنە ناێنێنڵ بە ێەنها مە ڕلتەبێ بەڵ بەبو ەا ەە( ناوەگ ەان تربێ ەگ.
 )4-7-1تایبەتیی كەسی :- Human propensity -
وەو واو(اكاوێنەن تە ێاەزەێت ر ڤ ب( ب(بین و و(لوت الەەنەوت ەیدەوتە ەاان الەەنەوات وێێااەت ار ڤ ب(تەنە
208
) International Journal of Kurdish Studies Vol.4/1 ( January 2018

A new perception for adjectives in Kurdish Language

BRZOO & EZIZ

ب(ترەت وەم واو(اكاوێنە بوەەڵ بە بو بەشەو((
 -1ێاەزەێت ەیدەوت.
 -2ێاەزەێت وێێاەت.
 )1-4-7-1تایبەتیی فیزیكیی مرۆڤ:
وەو واو(اكاااوێنەنە تە و(لااوت الەەنەواات ەیساائمئژ
ەیسئمئژ

اار ڤ ب(تەن .وێێە ووچاائنیەێت هەاوەوێكاات مەە و ال و

ر ڤ ب( ب(بین[)).شكە اەبا ەەێاك(  .]14 (2006هە ەەك مەم وشانە الەەنەوات ەیسائمئژ

ار ڤ

ب( ب(خەن( و با بە یە قەاەوە الوێیە ێنتڵە و گڵە قوبوە قەی(مە تن ێەبا ە حئلە تەچەڵە تئلاەە چاولاەویە
قوی( بە قەببا ەگە...ێاب) هە نەان پلەبێ نە وێێە ب(ێنێنڵ ئ ەەمت /ێر /و /ێرەڵ /و( بەرن(
قەاەوێر

قەاەو

قەاەوێرەڵ

مە ەە هەنەەێ و(ك واو(اكاو ێئ ا ب(ترەڵە وێێە تە (لتەەەتت مەڵ نیڵە بەاون هە ن لایوەێەوت واو(اكاوەاان ێەاەێەە و
ب(ێنێنڵ وە تەتانت واو(اكاو بزیكڵ .ب(ێنێنڵ بەەەتەو( مە لایاقەوەێ باەڵە بە ە اەاگ ولاا ب و گە م) نەباڵ( پیااوەوت
قەاەو با بە یە *پیااوەوت قەاەو الوێیە بە هە اان شاەن( ائ (تاانت ێار واو(اكااو مەگەڵ تاربێ
هەنااەەویان تااربێ
تربێ

وبانن)بێ

مەوااە ێو ب ولااتە(تەن( قەاەوبااننە الوێیبااننە تەچەازننە...ێاااب .هە و(هااا ب(بااكە ێەوێوتە

بەهەد(

و )13پیاو(تە تەچەاە.
و )14تنڕ(تە الوێی(.
و )15ژنەتە با بە ی(.
ێاااەزەێییەتت وەم پااائمە واو(اكااااو( وەو(ەەە تە ێەنهاااا مەگەڵ ناوەواااەێ بەااڵە بە اەلاااتە بەااات .وێێە نیشاااانە وێێااااەت -
 - Semantic futureوەو نااو( ]+بە اەلاتە[ بەاتە چاننوە و(لاوت الەەنات ەیدەوات نااو ب(تااتە بە پاەنەوێنەو(
مەگەڵ ناااو( وێێاەیەتانااەێ پەوهاااێە

انااابێ ب ولااتكاتات( *خئشەوەسااتت قەاەوە *خەوناات الوێیە *واشااتت تاانەرە

*بەی(ەت ب ەوە...ێابە هە و(ها مە والتت پەەن(ناەەیە وێێاەیەتاناەێ بژوێێاا پەواە(هەكڵە وێێە گە م و لاا بەان هەەە و
بە ێنزە بەەەك ب(و(لتڵ(
قەاەو × الوێی
تن ت × ب ەو
ێنتڵ × تئلە وبەتنك)
ێنتڵ × تئلە
قەی(م × ب ەو
بەشەێ

پەوهاێە ەرەد ناو ب(تەن و و(ك هە ن واو(اكاوەوت ێر ی انت تن ب ڕ(ەتا ب(تەنە وێێە مە پالە

با بێ ب(تەونە پەش لە ( ەرەاد( نااوەیەتەە بە م مە پالە وچەلا ین و بە ێو ب)بێ ب(تەونە بوێ لاە (و(ە و(ك(
قەاەوێرەڵ كەێڵە كەێاەوت قەاەوە كەێاەوت قەاەوێرە....ێاب.
 )2-4-7-1ئاوەڵناوی تایبەتیی واتایی مرۆڤ(:)11
وەم ااائ ( واو(اكاااوێنە ێەنهااا ێاااەزەێڵ بە اار ڤەو( و و(لااوت الەەنەواات وێێاااەت -Abstract-اار ڤ ب(تەنە و(ك(
هئشیا

ە ب( ونتە هئەە ڕ(ەتاا ە چااالتت و ژەر ە...ێااب .وێێە وەم اائ ( واو(اكااوێنە بە پاەنەوێنە واو(اكااو
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ێااەزەێیت ەیدەوات اار ڤەو(ە ێەنهاا الەەنات وێێاااەت ار ڤ ب( ب(خەن .نماننە وەم ااائ ( واو(اكااوێنەە و(ك( وژەاارە
هااەمڵە وااا ێمە ڕەونپەااگە بەشااە مە بەشااە مە تە ەقااڵە شااەتە یێناااە بێناااە یەاار(كە ێە اازەڵە مەلااە خئە شااەڕ(تە
خئشەوەستە با اكە با یاە باسئیە خە خئ ە بەخەمە ێەوە( ە...ێاب).
ێاااەزەێییەتت وەم ااائ ( واو(اكاااوێنە وەو(ەەە تە خئەااان هەاەاار نیشااانە
ناوەااگ تە هەاەاار

] -بە اەلااتە[ نە بە م ب(گەڕەااكەو( باائ

نیشااانە ]+بە اەلااتە[ بەااتە هە گی اد نااابكە ب( خە

ناااوەوت وێێاااەت و(ك مەم نمننااانەبێ

ب( ب(تەوەت( *خەونت شەتە *خئشەوەستتە *واشتت با اكە *نیشتیمان ە و(
بە هە انشااەن( واو(اكاو(تااانت ێاار بەشااەێ

وا ێمە...ێاب.

مە پەوهاااێە ەرەااد ناااو ب(تەن و ب(تەونە بوێ ناااو لااە (و(ە

وەگە مە پلە وچەل ین و بە ێو ب)بێ بڵە وەگە مە پلە با شەێ بڵە ب(تەونە پەش ناو لە (و(( ر ڤت با ااكە
ر ڤااات با ااااتترە با ااااتترەڵ ر ڤە...ێااااب .وە یااائ ( واو(اكااااوێنە مەگەڵ تاااربێ

و بااانن)بێ تاااربێ

ب ولتە(تەنە و(ك( ژەربننە ێە زەازننە یەر(تزننە واقڵزننە...ێاب .هە و(ها ب(بكە ێەوێوتە

تربێ

مەواااە ێو
بەهەد(

و )16خنەكەتا (تە یەر(تە.
و )17كەێاەتە ژەر(.
و )18پیاو(تە تە ەوو(.
وەم واو(اكاوێنە مە ەە هەنەەێ و(ك واو(اكااو ێئ اا ب(ترەڵ و تە (لاتە مەاڵ نایڵ .هە ان ی انەتاانت بنیاا وەو اائ (
وشانەەان هەەەە تە و(لوت الەەنت وێێاەت ر ڤت پەزوەنە بە م ە ج نیایەە مە هە ان ی انەواەێ واو(اكااو بەم وە تە
هەازسااەتە بە م مە ی ااانت تن بەااەێ و(ك ب(ەزیكاایڵە وەم وە تە مە وەلااتئ واو(اكاااوبێەە .وەم واو(اكاااوێنە ێاتەویااان
گە ە و وەوەترەان لا ب( و بە ێ زە بەەەك ب(و(لتڵە و(ك مەم نمننانە خنێ (و(بێ ب( ب(تەوەت(
یەر(ك × ێە زەڵ
واقڵ × بە ەقڵ
ەر(وەو × تە ەو
و ەا × گەل
با اك × با یا
خە خئ × بەزاك وبەخەم)
بە هە ااان شااەن( واو(اكاااو ێاااەزەێت ەیدەواات ب(ێاانێنڵە بوێنیااان مە لاایاقەوەێ بااەڵە بە ە اەااگ وەو بو واو(اكاااو(
گە نلا ب نەبڵە بئ نمننە(
و )19تئلا تنڕەوت خنەكەە م و مەلە خئەە.
و* )20نایبێ تنەوت ی بڵەت تە ەو(.
 )5-7-1بارستایی و قەبارە :- Size -
واو(اكاو با لتاەت وەو واو(اكاونەنە تە با لتاەت و قەباا ( شاتەتانمان بائ ب( ب(خەنە وێێە واو(اكااو قەباا (
ب( خە

لاایما قەبااا ( و با لااتاەت شااتەتانڵ .نمااننە وەم واو(اكاااوێنە و(ك( وپااان ە ب ەااو ە بە ەااڵ ە ەاارێوێن ە

ێەلااگ ە با ەااگ ە تاان ت ە گەو ( ە بناانك ە بە ی ە ناادم ە ێەنااگ ە قاانڵ ە وەلااتن ە قەبە ە گنااوە ە ...ێاااب) .و(ك
ب( ب(تەوەااتە ژ ا (ەااان ی ( و مە ەە هەنەاات ی ااانت تن بەااەێ هەن و و(ك واو(اكاااو ێئ ااا ترێونە وێێە نااابكە
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تەێیەئ ەیەتت ێر و تە (لتەەەتت مەڵ نیڵ.
ووەەتو مە واو(اكاو(تان گە ە و ووییابییە)ە وەوەترەان لاا ب()) [ احە ەب ەعارو

ەەێااك( .]311 ( 2010و(ك

مەم نمننانەبێ ب( ب(تەون(
وەلتن × با ەگ
تن ت × ب ەو
بننك × گەو (
قنڵ × ێەنگ
قەبە × گنوە
بە ی × ندم
پاننپئڕ × ێەلونێرولگ
بە ەڵ × ێەلگ
ب(ێنێنڵ پلە ب( بزین و بە ێو ب مە نەنێن بو شتەێ وەنیا زە(ن(
ەرێوێن
ب(بكە ێەوێوتە

تربێ

ەرێوێنتر

ەرێوێنترەڵ

بەهەد مە ڕلتەبێە بئ نمننە(

و )21شەقا ەتە پانە.
و )22تئ نەتە ێەلوە.
ەرەد ناو ەرێوێنە(تەن و مە پلە با بێ ب(تەونە پەش لە ( و مەو بو پلەتە ێربێ ب(تەونە پاە ناو لە (و(ە
و(ك( شەقا ت ەارێوێنە شاەقا ت ەرێوێنتارە ەرێوێنتارەڵ شاەقام .بە هە اان شاەن( ائ (تاانت ێار واو(اكااو مەگەڵ
تربێ

وبنن)بێ تربێ

مەوە ێو ب ولتە(تەنە و(ك( ب ەوبننە پانزننە وەلاتن بننە قنازاننە ...ێااب .هە و(هاا

ب(ێنێنڵ مە لیاقەوەێ بەەەتەو( بەڵە بە ە اەگ گە نلا ب نەبڵە بئ نمننە(
و )23ب( ەاچەتە پان و قناە.
و* )24ب( ەاچەتە پان و ێەلوە.
و* )25ب( ەاچەتە قنڵ و ێەنوە.
ێەنهااا مەگەڵ ناوەوااەێ بەااڵە هەاەاار نیشااانە ]+بە اەلااتە[ بەااتە وێێە شااتەگ بااننت نەبەااتە ناترەاات قەبااا ( و
با لااتاەت هەبەااتە بە م بەهاائ ی

بەتا هەكااانت وەم واو(اكاااوێنە مەالەەن تاائ ەاەو( ب(خاانێی ەڵ و مەگەڵ ناااو

وێێاەشاااەێ بەتاااا بەڵە تەوێێە ب(ترەااات بڵەااایڵە مەگەڵ هە بو نااااو وبە اەلاااتە و وێێاەت)ەشاااەێ ] ±بە اەلاااتە[
بەتاا بەڵە بەم شاەن(ەە( نااو بە اەلاتە /شاەقا ت ب ەاوە تئشاوت بە یە تائ نت ێەلاگە ب( ەااچە قنڵە...ێااب.
ناو وێێاەت /خەونت تن تە خەەاات ەرێوێنە وەنەەشە قنڵە ب

گەو (ە...ێاب.

 )6-7-1دوری – :- Dimension
و ندەواات شااتەگ ب( ب(بااین .وبەوساائن) واو(اكاو(تااانت و(ك وبناانكە

باارەتیڵ مەو ااائ ( واو(اكاااوێنە تە بو
گەو (ە قنڵە ەرێوێنە...ێاب) بە واو(اكاو بو
واو(اكاو بو

بێب(نەاتو .)12بە م ب(ترەاتە هە بو واو(اكااو وبو ە ندەاگ) بە

بێبكەیڵ و وەوێنە لە (و( بە واو(اكاو با لتاەت و قەبا ( بێبكەیڵە بەپەت وەم ایاتربنەو( وەمە

ژ ا ( واو(اكاو بو

تە ە و بەی

وەو بو وشەەە ب(گرەتەو( .وەم واو(اكاوێنە هەاەر هە ان ێاەزەێییەتاانت
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واو(اكاونە و(ك ئ ەەمت  /ێر /و  /ێرەڵ /و( ب(گرن(
بو
تربێ

ب(بكە ێەوێوتە

بو ێر

بو ێرەڵ

بەهەدە بئ نمننە(

و )26ڕەەاتە بو (.
و )27اات وەن( ندەوە.
مە ەرێوێنوربناات ەرەااد ناوەااەێ بەشااەێ ب(بڵ و و(ك واو(اكاو(تااانت ێاار ڕ(ەتااا ب(تەنە و(ك( ڕەەااا بو ە ڕەەااا
بو ێرە بو ێرەڵ ڕەەا.
مەگەڵ ناوەوەێ بەڵە هەاەر نیشانە وێێاەت ]+بە اەلتە[ بەتە هە چەنە( مە چەنە با ەوت تە ەێ ب(خانێی ەڵ و
مەگەڵ ناااو وێێاەشااەێ بەااڵە بە م بە شااەن(ەەتت ەاارێوێن هە مەگەڵ ناااو( بە اەلااتەتانەێ بەااڵە و(ك( شااا

بو ە

وەستەە ندەگە خەونت ندەگە خەونت بو ە *خئشەوەستت ندەگە *برێەەێت بو ە...ێاب.
مەگەڵ تااربێ

وباانن)بێ تااربێ

مەوااە ێو ب ولاات ناااتەنە بەو پەاایە ( بو بااننە ندەوزننە...ێاااب ناااێنێنڵ و(ك

تربێ ەوات مەواە ێو مە ڕلاتەبێ بەەەتەو( باەڵە بەاوان مە ڕلاتەبێ ب(باكە ێەوێوتە

تاربێ

وبانن) تااێەویش ب(بااكە

ێەوێوتە وشە نیڵە بەاوان ەرەادن .وێێە و(ك وشاەەەتت مەواە ێو قاازیاان و( نەگرێان(ە بەاوان چااوگت وبانن) مەم
با (بێ مەگەڵ بوە

تەلت لەیە ت تائ ڕەواە(تەوەتە ننلاەتت /ن /بائ باوە

وبو و ندەااگ)ەش و(ك بو واو(اكاااو ب(بااكە ێەوێوتە

تەلات لاەیە ت تائ ب(گەڕەاتەو(ە

تااربێ (تەە و(ك( وەوێن بو بااننە وەوێن ندەوزننە...ێااااب.

هە و(ها وەم بو واو(اكاو( ب(بكە بژوێێا ەەتتر( بو × ندەگ.
 )7-7-1تام – :- Taste
باارەتیڵ مەو ااائ ( واو(اكاااوێنە تە ێااام و چەااو خاانێ بن و خاانێ بنەو( ب( ب(خەن .وەو ێا ااانە تە مە ڕەااەە
ی انەو( مەوییاب(ترەكەو(ە هە نەان ب(چكە نەن واو(اكاو ێا ەو(ە و(ك ولنەرە ێرەە ێاڵە شیرەڵە ێننە ەی(بێ ە
بەمەی(ە ێننەە ێیوە د ە بەێامە بەتامە ...ێاب).
وەم ائ ( واو(اكاوێنە تە (لتە مەڵ نیڵە مە ەە هەنەەێ و(ك واو(اكااو ێئ اا ترێونە مە ی اانت تن بەاەێ ژ ا (ەاان
ی

نییە .وووەم پئمە واو(اكاو( چەوەیە لروشتیانە مەگەڵ وەو نااوێنەبێ ڕەواە(تەونە تە واشاكاەەێییان مەگەڵ هەلاتت

چەوتربنەێ پتەو([ )).هیەێەەت عەبەوااڵ احە ەب(  .]113 (2003ااەە مەو( وەو نااو( ب(بەات هەاەار نیشاانە
]+بە اەلاااتە[ بەاااتە النااات تەم ب(بەاااتە وەم نیشاااانانە مەخااائ بەرەاااتە بە پاااەنەوێنەو( پەوهااااێەەەتت وێێاااابێ
ب ولتكاتاتە بیوێنە وەم نمننانە خنێ (و((
چا شیرەڵە چەشتت لنەرە بیزە

ێننەە *والكت لنەرە *خئشەوەستت شیرەڵە ....ێاب.

]  ±بە اەلتەە  ±خنێ بنە  +خنێ بنەو(ە +چەشتڵ [
وێێە وەم واو(اكاااوێنە بەپەاات نیشااانە وێێاەیەتااانت خئەااان چەنااە ناااوەوت بەااا ەورێو هەاااە(بوەرن ە بە پەنەوێنەشااەو(
هە گید ب ولتەەەتت خاو(ن وێێا پەوكاەەت .وەم پئمە واو(اكاو( پلەبێ نە ب(ێنێنڵ هەاوەوێكت شتەگ مە نەان تئ ەاەاگ
شتەێ ب( بخەن و بە ێو بەش مەنەنێن شتەتانەێ بوەن(
لنەر

لنەرێر

لنەرێرەڵ

بە هە ااان شااەن( واو(اكاو(تااانت ێاارە ەرەااد ناااو ەرێوێنااە(تەنە و(ك( چااا گە مە چااا گە تاارە گە تاارەڵ
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چاە...ێاب.
مەگەڵ تربێ

بەهەدبێ بەڵ و ب(بكە ێەوێوتە

تربێ مە بەشەتربێ بێە بئ نمننە(

و )28شنێییەتە شیرەكە.
و )29بیزە (تە ێننە.
مەگەڵ تااربێ

مەوااە ێو ب ولااتە(تەنە باائ نمااننە( شاایرەڵ بااننە ێاااازننە لاانەربننە...ێاب.

وباانن)بێ تااربێ

هەنەەوت تە یان ب(بكە بژوێێاە وێێا تە تار گە نلاا بەان ێەاەێەەە و(ك( ێااڵ × شایرەڵ .هە چەناە( ی

بەتە ات

بژوێێااا پەوااە(هەكڵە بە م هە نەااان ناااێنێنڵ بە ااانت بااەڵە چااننوە مە ڕو ماائژەوەو( ناترەاات بەەەتەو( ب اەڵە بەو
پەیە وەگە شتەگ ێا ەوت هەبنە ناترەت مە هە اان تاێاەێ ێاا ەوت ێرەشات هەبەاتە ااەە مەو واو(اكااو( ێا اانە تە
ویەەە ڵە و(ك وێرە و ێاڵ ە ێرە و لنەرە....ێاب)ە بئ نمننە(
و* )30چاەەتت شیرن و لنەرم خنێ ب.
لنەر و شیرن بن.

و* )31چەشتەتە ی

هە و(ها بەپەت نیشانە وێێاەت خئەان چەنە ناوەوت بەا ەورێو هەاە(بوەرن و مەگەایانەێ ڕەوە(تەونە بئ نمننە(
ێنن بن.

و* )32چاەەتت ی

و* )33ی(البەیەتت ێاڵ بن.
مەبە وەو( چاااو(ڕوێن ناترەااتە چااا وێاانن) بەااتە بەاواان چاااو(ڕوێن ب(ترەااتە تە چااا وشاایرەڵ ) ەااان وێاااڵ) بەاات.
هە و(ها وێ چاو(ڕوێن ب(ترەتە ی(البو شیرەڵ بەتە هە گید ی(البو ێاڵ نییە.
 )8-7-1ڕواڵەتی شت : - Physical properties -
وەو پاائمە واو(اكاااو(نە تە لاایما و خەلااڵەێت ب( (و( شااتمان باائ ب( ب(خەن .وێێە وەو الەەنااانە ە تە ب(بیكاارەڵ و
ب(لاااتیان مەاااە(ب ەت .وووە اااانە بەی

خالااایەێت شااات ب( ب(خەنە بە م و(ك خااانێی( بااائ بالاااوربن مە تەس و

گیااانلەبە ەش بەتا بەاات [ )).ااحە ەب ەعاارو

ەەێاااك(  .] 314 (2010وبەوساائن) و وەو ی ااانەوێنە تاان بێنە

بێبەشوربنت واو(اكاوەان مەو(و( و( گرێن( پئمت وێام ە بەها ە ێە ەن ە تەش ە...ێاب)ە ەاان مە چنێ چەان( ڕوێاەێات
شاات بێناااو(و)13ە بە م وااەمە ێەنهااا وەو وشااانە ێاااەزەێت ب( (و( شاات ب( ب(خەنە بە واو(اكاااو ڕوێاەێاات شاات
بێب(نەاااایڵە وە ەە وێب(تاااااتە تە ائ (تااااانت واو(اكاااااو و بێاااار بێبەشاااازوەەڵە چااااننوە وەگە هە اااان وەو ااااائ (
ایاااوێیێنە واو(اكاااو بخەەااكە چنێ چەاان( ڕوێاەێاات شااتەو(ە وێ ب(تااات بێبەشااوربنەتە ان و ب نەبااو .نمااننە وەم
ااااائ ( واو(اكاااااوێنە و(ك( ونە مە ڕ(قە شاااالە ێننااااەە یباااارە خەلااااتە لااااا ە ال ە ڕێلااااتە تااااننە ێەڕە وشااااگە
منسە...ێاب).
هە و(ها ئ ەەمت /ێر /و /ێرەڵ /و( ب(گرن(
نە م
ب(بكە ێەوێوتە

تربێ

نە تر

نە ترەڵ

بەهەدە بئ نمننە(

و )34شلەتە خەلتە.
و )35تەوەتە نە ە .
ب(باكە بەاا خە

ەرەاد نااو و و(ك هە واو(اكااوەوت ێاار ڕ(ەتاا ب(تەن( بێ ەوات ێەڕە بێ ەوات ێەڕێارە ێەڕێاایڵ

بێ ە ...ێاب.
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مەوە ێو ب ولتە(تەن( ێەڕبننە ال بننە ڕ(قزننە...ێاب.

مەگەڵ ناوەوەێ بەاڵە تە هەاەار نیشاانە وێێااەت و +بە اەلاتە) بەاتە هەناەەگ ااا ب(خانێی ەڵ و مەگەڵ نااو
وێێاەشااەێ بەااڵە بە م مەگەڵ هە اان ناااوەوت وێێاەااەێ ناااەەنە بەاواان ێەنهااا مەگەڵ هەنەەویانااەێ ڕەوااە(تەونە و(ك مەم
نمننانەبێ ب( ب(تەوەت مەگەڵ هە بو ائ

ناو وێێاەت و بە اەلتەشەێ بەڵ( شلە خەلتە ب

ێەڕە اەەە

یبرە بات لا ە ی انت یبرە قسە ڕ(قە *خئشەوەستت نە مە *وایێەەێت لا ە *تن بێەەێت وشگە...ێاب.
و(تاان پەشااتر وێماان مەگەڵ ناااو و +شاات)بێ بەااڵە بە م و(ك خاانێی( مەگەڵ ناااو

ر ڤیشااەێ بەااڵ( ر ڤاات وشاگە

كەێات ال ە پیاو ڕێلتە...ێاب .هە و(ها بە ێ زە بەەەك ب(و(لتڵ وێێە بژوێێا پەوە(هەكڵ(
لا

× یبر

ێەڕ × وشگ
شل × ێننەوڕ(ق)
ڕ(ق × نە م
ب(ێانێنڵ بە ااانت بااەڵە بە ە اەاگ وەو بو واو(اكاااو( بەەەتەو( بەااڵە بژوێێااا ەەتتار نەبااڵ( ێەختەەەتاات لااا

و

ڕ(قە چیمەنەوت نە ت ێەڕە *ێەختەەەتت نە ت ڕ(قە...ێاب.
 )9-7-1كێش : - weight -
وەو پاائمە واو(اكاااو(نە تە تەشاات شاات بەا ەااە(تەن .وێێە هە شااتەگ قن لاااەت هەبەااتە وەم پاائمە واو(اكاااو( وەو
قن لاەیە بەا ەە(تەن .ژ ا ( وەو وشانە بئ ب( بیەكت قن لت بەتا بەڵە لكن بێ نە بەی

هە بو وشاە

وقاان سە لاانك ) و(ك واو(اكاااو تااەش ڕ(ەتااا ب(تەن .ی انەوێنەتااان پاائمت وواو(اكاااو تەش)ەااان مە چنێ چەاان(
واو(اكاااو ڕوێاەێاات شااتەێ بێناااو(و)14ە بە م ڕوێاەت ێەنهااا بەاان ب( (و( شاات ب(گاارەتەو(ە باائەە وەگە بنێرەاات
ێاەزەێت شت پەلەنەێر( .وەمە بە باشامان یێنات پائمت تاەش ایاابوەەكەو(ە چاننوە مە ڕو وێێااو( ێەوێو ایااوێین مە
پئمت وڕوێاەتە بەهاە ێە ەنە...ێاب) .وەم بو واو(اكاو( هە بو ئ ەەمت پلە بە ێو ب و با و( ب(گرن(
قن س
و(ك ێەوێوتە

تربێ

قن لتر

قن لترەڵ

بەهەد ب( ب(تەونە بئ نمننە(

و )36تەشت وئێئ زیلەتە قن لە.
و )37تەشت پنە لنتە .
بە هە ان شەن( واو(اكاو(تانت ێر ب(بكە بەا خە

لاە ( ەرەاد نااو و مە پالە باا بێ پاەش لاە ( ەرەاد

ناو ب(تەونە بە م مە بو پلەتە ێر پاشت ب(تەونە بئ نمننە(
و )38شنێییەتت قن لد بئ بوەشە .
و )39شنێییەتت قن لترم بئ بوەشە.
و )40قن لترەڵ شنێید بئ بوەشە.
مەگەڵ و بنن)بێ تربێ

مەوە ێو ب ولتە(تەنە و(ك( قن لازننە لانتزننە...ێاب .ب(باكە بژوێێاا ەەتتار( لانك ×

قن س .هە گید مە ەەك لیاقەێ بە ەەتەو( تئنابكەو( بئ گنیێ شت مە شتەگە چننوە شتەگ وەگە قان س بەاتە وەوێ
نابەت لنك بەتە بئ نمننە(
و* )41شنێییەتت قن س و لنتد بئ بوەشە.
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مەگەڵ ناوەوەێ بەاڵە تە خااو(نت وەم بو نیشاانەەە و +بە اەلاتەە  +شات) بەاتە بە م و(ك خانێی( مەگەڵ
ر ڤاەێ بەاڵە بە ە اەاگ ب(بەات ڕەووەوێكات تائ ەات مەلاە

ناو وێێاەیەێ بەڵ و مە چەنە با ەویشەێ مەگەڵ نااو

هەبەتە ەان بئ ەبەلتت خنێی( بەتە وەگیكا ب ولتەتە انابێ نابەت( ر ڤت قن س وبەڕەدە لاەنەیڵ)ە ر ڤات
لنك وبەیەدە تەلاەەێت الوێی)ە شەڕەوت قن سە شەڕەوت لنكە *هەمكیت لنكە *وا ێ یت قن سە...ێاب.
 )10-7-1خێرایی : -Speed -
پئمەوت واو(اكاونە تە پەنێنە و ڕێب( ڕ شتڵ و بەلە چنن و خەرێەت تەلەگە ەان شتەگە ەان بەا ب(ەەتمان بائ
ب( ب(خەن .وێێە وووەو واو(اكااااااوێنەنە تە خەرێەااااات ب( ب(باااااین [)).ڤیاااااان ویزااااارێهید عەمااااات(  .]37 (2008و(ك
ب( ب(تەوەتە ی انت تن ب مە والت ب( بیەكت چە وت خەرێەت ی

ب(واە ەنە نییە مە ەە هەنەاەێە وەو وشاانە

یەكااەون و باائ وەم ەبەلااتە بەتااا ب(هەكرەڵە وە ااانەن( وهەااە ە مەلااە خئە خەاارێە پەمەە یوە ێیااوڕ(وە ێننااەە ێیااوە
هەانێەە خاوە...ێااب) .و(ك ب(بیكاایڵ مەنەان وەو واو(اكاااوێنەبێە واو(اكاو(تاانت لااە بە پائمت وێاااەزەێت وێێااەت اار ڤە
ڕوێاەێاات شااتە...ێاب) ب(بیكاارەڵە وە ەە باائ وەو( ب(گەڕەااتەو(ە تە واو(اكاو(تااان یەاااب مە وێێاااەەك ب(گەەەنااڵە وەگە
چت هە ن وێێاتان ەە هەنەت نیڵە هەناەەویان وێێاا باا ترێونە بە م یەااب مە وێێاەەتیاان هەەە و ەر(وێێاان .بائەە
وەر(وێێاەت ب(ترەات بەو( پەكالاەبورەتە تە بارەتییە مە وشاەەەك وێێاا ائ ێواائ

هەبەاتGorge Yule: [).

 .]1979: 121بئ نمننە( وشە [ێننە] مە پئمت ڕوێاەێت شتەێ بەشاەێ ەە(تاتە و(ك( پەێات ێنناەە هەو(هاا مە پائمت
واو(اكاو ێا ەێ بەشەێ ب(بەتە و(ك( چەشتت ێننە مەگەڵ پئمت خەرێەیشەێ وێێا خەرێ ب(گەەەنەتە و(ك(
ڕێتربنت ێننە.
ئ ەەمت پلە بە ێو ب و با و( ب(گرن(
مەگەڵ تربێ

ێننە

ێننەێر

ێننە ێرەڵ

بەهەدبێ و(ك ێەوێوتە ب( ب(تەونە بئ نمننە(

و )42وئێئ زیلەتە خەرێەە.
و )43ەا ەدێنەتە مەلە خئ بن.
ب(بااكە بەااا خە

ەرەااد ناااو ە وێێە مە ەرێوێنوربناات لااە ( ەرەااد ناوەااەێ بەشااەێ

ەا ەدێنت خەرێێرە خەرێێرەڵ ەا ەدێنە...ێااب .مەگەڵ تاربێ

وبانن)بێ تاربێ

ب(تەن( ەااا ەدێنت خە ارێە

مەواە ێو ب ولاتە(تەن( خەرێباننە

ێننەبننە ێیوبننە...ێاب.
ب(بكە بژوێێا ەەتتر(
ێننە × مەلە خئ
خەرێ × هەنێە
مەگەڵ ناوەوەێ بەڵ ەتە هەاەر نیشانە وێێاەت و +بە اەلتە) بەتە ب(ترەت بەم ەالاەە نیشانت بە(ەڵ(
ناو

ر ڤ ە گیانەێ ە بەا ب( لروشتییەتان  +واو(اكاو خەرێەت

وێێە النت تەم وەو ناوێنە ب(بەتە هەاەر وەم نیشانانە بڵ(
و ±بیكییڵ ە  ±گیانەێ ە  +بەا ب( ە  +هەلتت بە تەوێڵ ە  +اناە ە  ±ر ڤ )
و(ك مەم نمننانەبێ ب( ب(تەوەت( وئێئ زیلت خەرێە ڕ(شەبا ێننەە ەا ەدێنت خاوە...ێاب.
بە م و(تن ی بە واو(اكاو(تانت ێرە وە انیش ب(خنێی ەڵ و مەگەڵ ناو وێێاەشەێ بەتا ب(هەكرەڵە بەاا ( وە ەە
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ب(گەڕەتەو( بئ خنێلتكت وەم واو(اكاوێنە مەالەەن تئ ەاەو(ە و(ك( پەەن(نەەت بەهەدە ڕ(ەتا

مەلە خئە ...ێاب.

ی بەەان ب(بكە هاووێێا ەەتترە چننوە چە وات خەرێەات مە ی اناەێ بە چەناە وشاەەەك ب( ب(بیب ەات .هە چەناە(
بەپەت ی انەتان ب(گئڕەتە مە ی اانت تن بەاەێ یەااێر هە بو وشاە [خەارێ ە ێنناە] گنیێ شات مە بیار خەرێەات
ب(تەن و وشااەتانت ێاار ب(بااكە هاووێێاااە ەااان وەگە چااات هاووێێااا ێەوێوەااش نەبااڵە بە م وێێااا وەم واو(اكااااوێنە
مەەەتتر(و( ی

ندەوڵ(
خەرێ = ێیو = ێیوڕ(و ە پەمە = یوە ...ێاب.
مەلە خئ = هەە = هەنێە = خاوە ...ێاب.

 )8-1هەندێك پۆلی نابنجی ئاوەڵناو:
 )1-8-1پۆلە ئاوەڵناوی كراو و كردو : - Verbal Adjective -
وەم ائ ( واو(اكااوێنە بە ناابكیت و ناڕ(لاەن بێب(نارەڵە هە نەاان مە تاربێ (و( هەااە(گنەد ەڵ- Derivation -
وێێە لااە

بەو و )9ااائ ( بكەڕ(ێیاایە ناایڵە تە پەشااتر ایا ااانوربونەێەو(ە مە ڕەد ااانت بەرەكااەێ بە تاائ ەاە ەەتەم

ب(وێرێ ناو بوە  -ێلد ەاعل  -و بە تئ ەاە بوو( یش ب(وێارێ نااو بە تاا  -ێلاد وعانل -ە بەو پەایە پائمت
ەەتەم هەاەر لیوەێت بوە ەڵە بئ نمننە( ربوە ننلتنە هاێنە ڕ شتنە...ێابە هە و(ها پئمت بوو( یان هەاەار
لاایوەێت بە تااا ەڵ( لاانێاوە ننلاارێوە لوساانێاوە ب(لااتزیێوە گیرێوە...ێاااب .وناان
واو(اكاااو ەر ااانت( وووەسااوەوت ەر ااانە و ێااام و باائ ناااو وەبێ[ )).ناان

عەماات وە اایڵ) پەاات وێەەە تە

عەماات وە اایڵ(  .]124 (2014هە و(هااا

وڕ(ەیق شنێنت) مەبا ( ناو بوە ەیەو( ب(اەت( ووناو بوە بەو وشانە ب(وێرەاتە تە مە چااوگەو( و( ب(گیارەڵ.
وێێااااا ڕوبێوەااااگ مەالەەن ویشااااوە (و( ب(گەەەنااااڵ و ێنێنااااا ێاەزەێییەتەەااااان لاااایوەێەوت بە ب(وێم و هە یشااااەەیان
پەە(بەخشەت[)).ڕ(ەیق شنێنت(  .]74 (2008هە و(ها هە ان بئچنن بئ پئمت تارێوەش ڕێلاتەە وێێە مە تاربێ (و(
هەاەنەد ێون و لیوەێت بە تا ەان ێەەێەەە بەو شەن(ەە ب( ب(تەونە و(ك وەو( ڕوبێنت تربێ ەان تەوێزەتە لە .
مەبااا ( ێاااەزەێەتت وەم بو پاائمە ێاااتە لاایوەێەگ تە ێەیانااەێ هەبەااتە مە واو(اكاااو بنااڵە وەو(ەە و(لااوت الەەنەواات ناااو(
بەا خرێو(تە ان بئ ب(تەن( بێەوت لوسنێاوە نا ە هاێنە پیاو

ربوە تەلت گیرێوە...ێابە بە م های لایوەێەوت

ێر واو(اكاوەان ێەەێ نییەە و(ك( ناێنێنڵ بە ێو ب مەنەنێن بو شتەێ بوەنە هە و(ها ناێنێنڵ هەاوەوێكت شتەومان بائ
ب( باااخەن مەنەااان هاوپئمەتانیاناااەێە تە بو وە تااات لاااە (تت واو(اكااااون .بە وێێااااەەتت ێااار هە بو ااائ ەەمت پااالە
بە ێو ب  /ێر /و ئ ەەمت پلە با  /ێرەڵ /و( ناگرنە ەگە بەشەن(

یتااەئ بەاتە وەوەاش بائ چەناە باا ەوت

تەم ب(خنێی ەڵ .و(ك مەم نمننانەبێ ب( ب(تەوەت(

وەگە مەگەڵ تاااربێ

* ربو

ربوێر

ربوێرەڵ

*گیرێو

گیرێوێر

گیرێوێرەڵ

بەهەااادبێ بەتا اااان هەكاااانە وەوێ ب(باااكەو( بە تاااربێ و ڕەاااو( تاااربێ

و( ب(گرنە وێێە ناێنێنڵ بزكە ێەوێوتە

تربێ

هەوێاااات ێەوێو

بەهەدە بئ نمننە(

و )44وایێب مە بوەكەن( ننلتن(.
و )45نا ەەەتمان بئ هاێن( .
و )46پیاو(تە مەشت هە ن لنێاو(.
و )47بی(تە گیرێو(.
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مەوااە ێو ب ولااتزوەنە و(ك( *هاااێنبننە * ربوبااننە *خەوێنبااننە

*لوسنێاوبننە *اە گزیێوبننە *گیرێوبننە...ێاب.
خااااەوت ی

گرنەاات ێاار وەو(ەەە ی بەەااان نااابكە بژوێێااا ەەتتاارە وێێە بوێنیااان بەشااەن( بو وشااە ایاااوێی

ناب یەكەو(ە تە بژوێێا بڵە چەنە بێنەەەتت تە یان نەبەت .تاێەویش ب(ەانوەەڵ بە بژوێێا مە ڕەەە

ئ ەەمت /نە/

نە ەوربنت تربێ (و( وێێاتانیان پەنەوێنەب(بكەو((
ربو × نە ربو ویەكەو)
لنێاو × نەلنێاو
ننلتن × نەننلتن وبەەێ )
بیێو × نەبیێو
تەوێن × نەتەوێن
گیرێو × نەگیرێو
مە ەە هەنەاااەێ هە ەەك مە وهااااێڵە گااارێڵە لااانێانە...ێاب) و(ك تاااربێ ێئ اااا ب(ترەڵ .وێێە مە ەە هەنەاااەێ هەن و
وێێاەااان بە ێ اازە بێناارێو(ە بە م پئمەواو(اكاااو وتاارێو و تااربو) مە ەە هەنەااەێ بە شااەن(ەەتت بكەڕ(ێاات ولاااب()
نابیكرەڵە چننوە هە نەان هەاًەنەد ێون.
 )2-8-1ئاوەڵناوی ڕێژەیی  -نیسبی : -
وەو واو(اكااوێنەنە تە مە ڕەااەە پەەن(نااە بە شاتەوەو( لاایوەێەگ ب(گەەەنااڵ .وێێە( ووڕێلاتەوخئ ب(المەێاات شااتەگ
ڕێناگەەەنەت)) [وەوڕ(حمانت حاات اا

(  .]125 (2014هە ان واو(اكااو( نیسازییەتان نالااب(نە وێێە مە ڕەاەە

هەاەنێلتكەو( ب ولتە(بڵە وەم واو(اكاوێنە مە ناوەگ و پاشەرەگ ب ولتە(بڵە بەم شەن(ەە(
ناو / +
تن ب ە ویكەلید ە بەهاێتە شا

ە ەڵ ە ێنە ە (تت ە ( = /واو(اكاو ڕەو(ەت

و)15ە خنەكیڵە والكییڵە پیااوێنەە ژناانەە تان بێنەە ب(شاتەتتە خەڵەتاتە بەهاا (ە

یلتانەە هاوەكەە ...ێاب .وەم وشانە ب(ێنێنڵ و(تن واو(اكاو( بكیییەتان بزكە بەا خە
پیاو شا

ناوەگە و(ك( ی اانت تان ب ە

و)16ە اب( والكییڵە الت ژنانەە خەڵت ب(شتەتتە پئشاتت یلتانەە...ێاب .هە و(هاا نااێنێنڵ ائ ەەمت

/ێر /و /ێرەڵ /و( بەرن( *تن بەترەڵە *والكیكترەڵە ...ێابو .)17واو(اكاو( ڕەو(ەیەتاان ب(باكە ێەوێوتە

تاربێ

بەهەدە بەم شەن(ەە(
و )48وەو پیاو( ب(شتەتییە.
و )49وەو الە یلتانەەە.
و )50ی انت ڵ تن بەیە.
بە م ناێنێنڵ مەگەڵ تربێ

وبنن)بێ و(ك واو(اكاو( بكەڕ(ێییەتان تاربێ

مەواە ێو ب ولاتزوەن( *والاكییڵ باننە

* یلتانەبننە *تن بێنەبننە...ێاب .هە و(ها هە نەان بژوێێاا پەوكااهەكڵە بائ نماننە وەم وشاانە های بژوێێاەەتیاان
نییە( والكییڵە شا

ە بەها (ە تن بێنەە...ێاب .هەنەەویشیان ب(بكە بژوێێا ەەتتر(
ژنانە × پیاوێنە
یلتانە × هاوەكە
البەیت × شا
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وەگە بژوێێاااا ەەتتااار نەباااڵە مەچنێ چەااان(ەەتت ی انیاااەێ بە والاااانت ب(ێااانێنڵ بەەەتەو( باااەڵە و(ك مەم ڕلاااتانەبێ
ب( ب(تەوەتە بئ نمننە(
و )51قاێەوت تن بەت پیاوێنەم تی .
و )52پئشاتت پیاوێنە یلتانە بایێڕ گە ە.
و* )53پیاوەوت شا ەت البەیید بیكت.
وەم واو(اكاوێنە مە ەە هەنەەێ بەبو پاشەر(تانیان و(ك نااو ێئ اا ترێونە واو(اكااو ڕەو(ەات و(ك مەوسایمەوت لااب(
نابیكرەاااتە چاااننوە هە نەاااان نالااااب(ن .تەوێێە وەم اااائ ( واو(اكااااوێنە مە ڕەاااەە نااااو(و( هەااااە(گنەد ەڵە بااائەە
ڕێلااتەوخئ ناااێنێنڵ لاایوەت و چاائنەتت شااتەگ ب( بااخەن .هە وەم هئتااا (ە وێ تااربە بەەەتەااگ مەو و )10بیاار(
بكەڕ(ێییە بێنەنرەتە تە ی انت تن ب مە ڕەەە واو(اكاو(و( ب( ەانە(بیەت.
 )9-1بەكارهێنانی ئاوەڵناویی هەندێك ناو:
هەنەەگ ناو مە ی انت تن بەەێ بەتا هەكانەوت پەلكوە ێنەەان هەەەە هە چەنە( مە ەە هەنەت ی انەتەبێ و(ك نااو
ێئ ااا ب(ترەڵ .ێاااتە لاایوەێەوت واو(اكاااو تە مەم وشااانەبێ هەبەااتە وەوەااش پیشااانەێنت چاائنەتییە .چااننوە وپیشااانەێنت
چئنیەێت وە تەوت واو(اكاو()[ .]David Crystal: 2004: 199هە ەەك مەم وشانە ب(ێنێنڵ چئنییەێت ب( بزین(
• ب(نەت واژ(ڵ( ایوە ە گمە ە حیلە ە یەوە ە ایی( ە...ێاب.
• ب(نەت ر ڤ( و ێە ە چ ە ە بئاە ە خشە ە...ێاب.
• وەنەێی(( چنێ گئشە ە لەەئشە ە التەشە ە باینە ە...ێاب.
• ێاەزەێت گیانلەبە ( خشئك ە واو ە گئشتخئ ە شیرب( ە...ێاب.
• ناو واژ(ڵ( تە ە شەر ە حنشتر ە ا ە انەا ە بە ێی ە...ێاب.
وەگە هە ەەك مەم وشااانە و(ك واو(اكاااو ێاااقیزوەەكەو(ە ب(بیكاایڵە ێەنهااا ەەك ێاااەزەێیت واو(اكاوەااان ێەااەێەەە تە وەوەااش
برەتییە مە بێنت یێنیا ەت یەاێر مە با ( ناوەوەو( .چننوە وواو(اكاو وشەەەتە بەێاەزەێت مەگەڵ ناوبێ بەتا بەتە بائ
پەاەێنت یێنیاا ەت یەااێر مەباا ( وەو شاتە تە بائ ب(گەڕەاتەو()[ .]Gorge Yule: 1979: 118بائ نماننە وەم
پئمەوشانە مەم نمننانە خنێ (و( الەەنەوت ناو ان بئ ب( ب(خەن(
• وەنەێی(( خانن چنێ گئشەە پاتەێت التەشەە ڕێلتە لەەئشەە...ێاب.
• ب(نەت گیانلەبە ( حیلە وەلپ ە ایوە بااكە( ە ی(ڕ( تە ە...ێاب.
• ب(نەت ر ڤ ( و ێە

ر ڤ ە بئاە پیر(ژنە ...ێاب.

• ێاەزەێت گیانلەبە ( گیانلەبە ( خشئتەتان ە واوەیەتان ە شیرب( (تان ە...ێاب.
• ناو واژ(ڵ( پیاو تە ە كەێات لەگ ە تنڕ بە ێی ە...ێاب
بەم اائ ( نااوێنە ب(وێرەات نااو نیشاانەترێو  . - Marked Nouns -وێێە وووشاەەەك تە لاە بە پائمەڕ(گەی
ناااو( ب(شااەتە وەبگااا

واو(اكاااوەت هەبەاات و مە بەتا هەكااانت واو(اكاوەااەێ وەو وەبگااا ( ب( بوەوەاات [)).حە ەب

عەبەوموەێاك لەعیە( ]110 (2014
هی

ائ ەویان ئ ەەمت بە ێو ب و با

و( ناگرن( *چنێ گئشەێر /گئشەێرەڵە *و ێەێرە *شیرب( ێرە

*ی(ڕ(ێرە...ێاب .وە ە مە تاێەوەێ ووبئ ایاتربنەو( ناو مە واو(اكاو ب(ێنێنیڵ پشت بە پاشەر بە ێو بتربن /ێر/
ە /ێرن /بزەلتیڵ)) [ حە ەب ەعرو

ەەێاك(  .] 301 (2010هە و(ها ووی ەكە واو(اكاو بژوێێا هەەە و
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خەلڵەێەتانیان مە ەەتەو( ندەوە و مەوێنەەە ەەك بو خەلڵەت مەەەتیان بترێیەكو و

پەنەوێنە ەەتتر بن(لتڵ)) [هیەێەەت عەبەوااڵ حە ەب(  .]96 (2003بە م وەم وشانە مەنەن خئەانەێ هە گید
نابكە بژوێێا ەەتتر .مەگەڵ تربێ
ی

وبنن)بێ تربێ

مەوە ێو ب ولت ناتەن .مە تاێەوەێ ووواو(اكاو چئنەتت

چاالتە مەم بنێ (بێ و ڕ اەوت گرنگ ب(بیكەتە بەێاەزەێت مەگەڵ تربێ

وبنن) و وتربن)بێ)) [ەنلت

شە ەت لەعیە(  .]40 (2013و(ك(
*ی(ڕ(بننە *لەەئشەبننە *خشئتزننە *و ێەبننە ...ێاب.
هە و(ها ناێنێنڵ بزكە ێەوێوتە

تربێ

بەهەد مە هە ن ب( ەوەێە بئ نمننە(

و* )54وەو( ب(نەت و ێەەە.
و )55ا گیانلەبە ەوت خشئتە.
و * )56ا گیانلەبە ەوت خشئتزن.
و * )57ا گیانلەبە ەوت خشئك ب(بەت.
و )58وەو ەا ەەاەە التەشەەە.
مە نمننەتااانت لااە (و( بئ ااان ڕونااە(بەتەو(ە تە وەو وشااانە ێەنهااا ب(ێاانێنڵ بزااكە ێەوێوتە
تااربێ

بەهەااد باائ ب( اات وەسااتاە بە م باائ ب( ەتااانت ێاار ب(بەاات بزااكە بەااا خە

تربێ

تاربێ

بەهەدە وێێە مە چنێ چەن( ەرەد( ناوەیەتەبێ ب(بكە ێەوێوتە

تااربێ

بەهەااد مەگەڵ

ناوەااگ و پاشااان بزااكە ێەوێوتە
بەهەاد .مە ڕو نیشاانە وێێااەت

و ڕەووەوێكیان مەگەڵ ناوبێ و(ك واو(اكاو(تان ڕ(ەتا ناتەنە بائ نماننە نااو ب(نەات گیاانلەبە ێەنهاا مەگەڵ ناوەواەێ
بەااڵ و ناااێنێنڵ مەگەڵ ناااو ێااربێ بااەڵە هە چەنااە( نەبااننەێە مەوسااید و مە ەە هەنەااەێ و(ك پەوهاااێەەەتت وێێااابێ
ێئ ااا نەترێونە بە م هە گیااد مەگەڵ ناااو ێااربێ ناااەەن و و(ك تئ ەاەوشااە - Collocation -ب( ب(تەونە و(ك
مەم نمننانەبێ ب( ب(تەوەت( حیلە وەلپە گمە تئێرە باعە

ەڕە ی(ڕ( تە ە....ێاب.

هە گیااد وەو وشااانە ب(نااگ ب( ب(بااینە ناترەااتە مەگەڵ ناااوەوت ێااربێ بااەڵە وێێە پەەن(نااەەیەتت وێاااەت ناچا ەیااان
مەگەڵ ەەتتربێ هەەەە بەپەنەوێنەو( پەوهاێەتە وێێابێ نابەتە و(ك( *ی(ڕ( چئمەتەە *باعە بە ێیە ....ێاب.
مە ەە هەنەەێ وەم وشانە تە (لتەەەتت مەڵڵە بئ نمننە ناو ب(نەت گیانلەبە ێن بەوالانت ب(باكە تاربێ ( ب(حیلەكاوە
ب(ایوەكااوە ب(ی(ڕەكااوە ...ێااابە بە م مە ەە هەنەااەێ و(ك ناااو ێئ ااا ب(ترەڵە باائەە وەم وشااانە ێەنهااا ەەك لاایوەێت
واو(اكاوەان ێەەێەەە تە وەوەش ب( خستكت وب(نگە شەن(ە ێاەزەێتە ...ێاب)ەەە بە م هی ێاەزەێییەتت ێر واو(اكاوەاان
ێەەێ نییە و(ك مە ێاەزەێیت ائ (تانت واو(اكاوبێ خستمانەڕو.
 )2ئاوەڵناو و دیاردەی پێكداچونی پۆلەوشەكان:
 )1-2دیاردەی پێكداچونی پۆلەوشەكان :- Overlap -
بەا ب( پەوەێچنن و ێەوەازننت وشەتان برەتییە مەو( وشاەەەك مەەەك تاێاەێ بتنێنەات لاە بە بو ەاان یەااێر مە
پئمەەە هەنەت و لیكتاتسییەتان بەت .وەم بەا ب(ەە بە ڕێ ی انەوێنەتان بەا ب(ەەتت گشتییە  -Universal -و مە
هە ان ەاان ی بە ی انەتاانت ایهاناەێ ب(بیكرەاتو .)18بائ نماننە مە ی اانت عە (بیاەێ هە ەەك مە وشاەتانت وقاوالە
لااا ە ااذە ە...ێاااب) مە هە انواێااەێ وناااو و تااربێ )نە ەااان ناو(تااانت و(ك وێحمااەە ەثااربە ەدەااەە...ێاب) ڕەااو(
ڕ نانەتەەان مەلە ڕەو( وتربێ )(و .)19مە ی انت ویكەلیدەاەێ تربێ (تاانت و(ك و)Open, Fast,…etcو .)20مەم
بو ڕلتەەەبێ و(ك وواو(اكاو) ڕ(ەتا ب(تەن(
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و He left the door open. (Adjectiveو)59
و He made the machine fast. (Adjectiveو)60
هە بئەە ووگنەدێنەو( و گئڕێنت وشە مە بەشەوت واخاوێكەو( بئ بەشاەوت بەاوە واخااوێڵە بەاا ب(ەەتت هە یشاەەیە
مە ی انەێ .مەبە وەو( بێبەشوربنت وشە بەلە بەشەتانت واخاوێكاەێ تاا ەوت گرێنە[)).وەوڕ(حماانت حااات اا

(

.]69 (2014
بەپەت لروشاتت ی اانت تان ب مە وەساتابێ بەاا ب( پەواەێچنن ب(بیكرەات و واو(اكااوەش مەم بانێ (بێ بەشاەێ ەیەتت
چاااالك ب(تاااتە واو(اكاااو ب(بەاات بە ناااوە هە و(هااا ب(بەاات بە واااو(اوربێ ە هەنااەەگ اااا ەش ب(بەاات بە تااربێ ە بە م
پئمەئڕەكت واو(اكاو بئ هە ن پئمە ەە هەنەییەتانت ێر و(تن ەەك نییەە بەاوان مەگەڵ هەنەەویاناەێ یەااێر پەواەێب(چڵ.
ە ج نییەە بەا ب( پەوەێچنن ێەنها مەنەانێن بو تائ ەاە لاە بە هە اان پئماەێ ڕوباەێتە و(ك ونااو و واو(اكااو)ە
بەاوان ب(ترەاات مەنەاانێن پئمەلیكتاتسات و ەە هەنەییەتانیشااەێ ڕوبااەێتە باائ نماننە پرە ئی(ەشااڵ ب(بەاات بە پەشااەر
ئ ەئمئژ ە ەان ەرەد پەشكاو ب(بەت بە پرە ئی(ەشڵە بەەن ان وەم بەاا ب( پەواەێچننە ێە ان و ەە هەنەات
ب ولااتە(تات .باائەە وومەم ااائ ( ێە اان وەیەبێ یەاااێر اەخاات مەلااە بەشااەتانت واخاااوێڵ ب(تاارەتەو( .وشااە هەەەە
ب(ترەات مە ڕلاتەەەتەێ وناااو) بەاتە مە ڕلااتەەەتت ێاربێ ووااو(اوربێ ) بەااتە مە ڕلاتەەەتت ێااربێ وواو(اكااو) بەاات)).
[همد( حسیڵ حمە(  . ] 45 (2011مەگەڵ وەو(شەێ هە وشەەەك مە تەڵەەوێێاەیەتەەەێ لاە بە پائمەوت بەاا ەورێو(ە
بە م مەبە

پەنەستت وشەتان مە تەڵەە خئەاانەو( ب(پەڕنەو( بائ تەڵەەەەتات ێار .وێێە بە بئچاننت واەمە هە ەەك

مە واااو(اوربێ ( چئنەتییەتااانت و(ك وااانێنە پەمەە خەرێە...ێاااب) مە ەە هەنەااەێ واو(اكاااونە بە م مە ڕلااتەبێ و(ل اوت
تااربێ ب(تەن و ب(بااكە واااو(اوربێ ە ەااان وشااەتانت و(ك ویێناااە بێناااە یەر(كە...ێاااب) مە بكەڕ(ێااەێ واو(اكاااونە بە م
تئ ەڵ بەتا ەهەكاون بئ ناو ێاەزەێتە بئەە مە وەستابێ و(ك نااو ێااەزەێیش ب( ب(تەون .هە و(هاا تربێ ەوات و(ك
ووەژ ) و(ك ناو ێاەزەێت بەتا ب(هەكرەتە بە م و(ك ب(یێنیڵ وەم وشەەە مە تاەڵەە وێێااەت خئەاەێ لاە بە پائمە
ەە هەنەت تربێ ( .و(ك پەشترەش خستمانەڕوە وەم بەا ب(ەە ێەنها ێاەزەت نییە بە ی انەوت بەا ەورێو(و(ە بەاون مە
ی بە ی انەتانەێ ب(بیكرەتە بە م هە ی انەو بەپەات ێااەزەێەتت خائ بەاا ب( پئمەائڕەكەتە وەنیا اە(بێت .بائ
نمااننە وشااەتانت و(ك ولااە ە بااڵە پااەشە الە بە ە...ێاااب) مە بكەڕ(ێااەێ ناااون و باائ وەو شاانەكانە ب(گەڕەااكەو(ە تە مە
وێێاتانیانااەێ ڕ(نەاات بێو(ێەو(ە بە م مە ڕلااتەبێ وەگە شاانەكت ڕوبێناات تااربێ (تە ڕوناازوەنەو( ب(بااكە و ااو(اوربێ .
هە و(هااا هەنااەەگ اااا ب(بااكە پەشااەرەش و(ك مەم وشااانەبێ ب(بیكرەاات( بە اا نە بە چاااوە بە گن ە...ێااابو .)21مە
ڕو ێاە ئمئژەیەو( ووی انت تان ب ێاەزەێمەناە ی اانت ننلااو و ێەونایژێو هەااە(گرەت)) [ احە ەب ەعارو
ەەێاك و صزاك ڕ(شیە(  .] 90 (2006هە بائەە وشاە لااب( مە ی اانت تن بەاەێ بە بە ێو ب بە وشاە بێڕەاو ێو و
مەوە ێو(تان ی
بەهئ

تە تر( .بئ نمننە ووب(وێرەات( ی اانت تان ب نادەوە و )6000تاربێ

لااب( ێەاەێەەە بە م

ئ ەەمە بێڕەو( (تانەو( وەم ژ ا (ەە بە یب(بەاتەو( بائ نادەوە و )70000-60000تاربێ )) [ەە (ەاەون

عەبەول بە ینیتە چاوپەوەوێڵە  .]2015/12/20وەم ڕێلتییە وێ ان مەە(تات بڵەایڵە تە وشاەتانت ی اان مە ڕو
بێڕشتكەو( پەەن(نەەیەتت بەهەدەان بە ەەتەو( هەەە .وێێە وواو(اكاو) مە وناوە تربێ ە...ێااب) ب ولاتە(بەتە هە و(هاا
بە پەنەوێنەشەو( ڕێلتەە بئ لەممانەنت وەم ڕێلتییەە بیوێنە وەم نمننانە خنێ (و((
ناو = ناو  +واو(اكاو /ڕ(گ (/وباەەەە برێیێە بێ ێاەە...ێاب).
واو(اكاو = ژ ا (  +ناو( وبووبڵە چنێ چاوە...ێاب).
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تربێ = واو(اكاو  +چاوگ( ولەویبننە شیكزننە...ێاب).
وبەوسئن) پەت وێەەە تە بەا ب( پەوەێچننت هە لاو پائمت ەە هەنەات ونااوە واو(اكااوە تاربێ ) بەپەات ی انەتاان
ب(گئڕەت .ی اانت تان ب مەم ڕوو(و( مە ی اانت ویكەلیادەیەو( نادەوەە بەو پەایە تە پەواەێچننت وواو(اكااو) مەگەڵ
وناو)بێ ەرێوێنتر( بە بە ێو ب بە پەوەێچننت وواو(اكاو) مەگەڵ وتاربێ )بێە بەو پەایە تە هااوڕەیەێت واو(اكااو و نااو
ەرێوێنتاااار( بە بە ێو ب بە هاااااوڕەیەێت واو(اكاااااو مەگەڵ پئمەەە هەنەییەتااااانت ێاااار .ب(ێاااانێنیڵ وەم پەەن(نااااەەیە مەم
هەڵوا ەیەبێ ڕونزوەەكەو(و()22

تربێ
واوهاكاو

نـاو

 )2-2ئاوەڵناو و ناو:
خنێلتكت واو(اكاو بئ نااو ێااەزەێت مە ی اانت تن بەاەێ بە شاەن(ەەتت ەارێوێن ب(بیكرەاتە وەم بەاا ب(ەەە ڕێلاتت
بەاااا ب( پەواااەێچننت وەم بو پااائمە ەە هەنەییە اااان بااائ ڕوناااە(تاێەو(ە بااائ نماااننە( بێنااااە یێنااااە یەااار(كە باسااائیە
ڕوخئەە وایێبە...ێاب .مە ەەك تاێەێ وواو(اكاو و ناو)نە بئەە بائ ڕ(وەاكەو( وەم مەڵیایە ب(بەاتە وشاەتان مە ڕلاتەبێ
بەتا بهەكرەتە وەو تات ڕونە(بەتەو(ە تە و(تن ناو ەان واو(اكاو بەتاهەكرێونە بئ نمننە(
و )61بێنا هات .وناو)
و )62هینێ تنڕەوت بێنابن .وواو(اكاو)
و )63ر ڤت بێنا لنب بە ب(و وبە (تە ب(گەەەنەت.وواو(اكاو)
وەو وشانە مە ەە هەنەەێ بە واو(اكاو بێب(نرەڵە بە م تائ ەڵ بائ نااو ێااەزەێت بەتا ەاان ب(هەكەاتە بائەە مە هە اان
تاێەێ بننەێە ناو ێاەزەێیش.
الەەنەوت ێر پەوەێچننت واو(اكاو و ناوە برەتییە مە بابەێت و یتاەئ )ە ی اا ناو و(تان واو(اكااو بەتا بەاتە وێێە
هەنااەەگ ناااو ب(خاانێی ەڵ و و(تاان واو(اكاااو بەتااا ب(هەكرەڵ .باائ نمااننە هە ەەك مە وشااەتانت وپیاااوە تاانڕە تاا ە
ر ڤە...ێاب) ب(ترەت و(ك ناو و واو(اكاوەش ب( بوەونە و(ك مەم بو ڕلتەەە خنێ (و( وشە وپیااو) مە هە اان
تاێەێ وواو(اكاو و ناو)ەشە بئ نمننەو()23
و )64پیاو تا
و )65ێئ ی

وێ ناتات.
پیاوەت.

م ەگەڵ وەو( وشەتان پەوەێب(چڵە بە م مە تەڵەە وێێاەت خئەانەێ لە بە پئمەوت بەاا ەورێونە قساەتە

هە

ی انەگ بەوالانت ب(ێنێنەت وشەتان بكالەتەو(.
 )3-2ئاوەڵناو و ئاوەڵكردار:
پەەن(نە وواو(اكاو و واو(اوربێ ) مەو(بێ ب( ب(تەوەتە تە تاێەگ واو(اكاو(تان مە ڕلتەبێ پەلكت تاربێ ب(تەن و
ب(بكە واو(اوربێ  .مەم تاێەشەێ وشاەتان مە هە اان باا

وڕ(گ)بێ ب(باكە واو(اكااو مە والاتت ەە هەنەاەێە بائ نماننە(
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وباەە خەرێە انێنە خرێپە...ێاب) مە ەە هەنەت ی انت تن بەەێ واو(اكاونە بە م مەم ڕلاتانەبێ ب(باكە وااو(اوربێ ە
بئ نمننە(
و )66وایێب باە ەا ەە(تات.
و )67وئێئ زیلەتە خەرێ ب(ڕ شت.
و )68ڵ انێن ب(ننلد.
هە و(ها وەو واو(اكاوێنە تە مە ڕەد انت بەرەكەێ پەیان ب(وێرێ وواو(اكاو چئنیەێت) ب(باكە وااو(اوربێ ە وەوەاش بە
یەابتربنت ئ ەەمت /بە /ڕەد انت و ئ ەەمت  / /وشەبێڕەو وێێااەتە تە مە ڕلاتەبێ ەرەاد وااو(اوربێ
ب ولتە(تەن .بەم شەن(ەە خنێ (و((
واو(اكاو

ااائ

ەرەد واو(اوربێ

خەرێ

بە خەرێەت

انێن

بە انێنت

ێننە

بە ێننە

پاك

بە پاتت

وەو واااو(اوربێ ێنەە تە بەم شااەن(ەە ب ولااتە(بڵە واااو(اوربێ

چاائنیەێیڵە وێێە چاائنیەێت ڕوبێناات تاربێ

ڕونە(تەنەو(.
 )4-2ئاوەڵناو و كردار :
تربێ و واو(اكاو و(ك بو پئمت لە بەخئ ەە هەنەات پەەن(ناە مە نەنێنیاناەێ هەەە .مە تئناەێ وواو(اكااو مەالەەن
ووە لاااتئ) و وپرێااائ)(و( بە بەشاااەگ مە تاااربێ بێنااارێو(ە پەیاااان وێبااانو(ە تە واو(اكااااو و تاااربێ لاااە بە پااائمەوت
ەە هەنەیڵە تە پەت ب(وێرەت پئمت تاربێ )[ .]Nidham sheet: 2005: 81بە م ی انەوێنەتاان مە وەساتابێ و(ك
بو پاائمت ەە هەنەاات ایااا بێەانااە(نەڵ .وااائن میاائند) پەاات وێەە تە( وواو(اكاااو و تااربێ بو پاائمت ەە هەنە ات ایااانە
چننوە واو(اكاو(تان ب(تەونە نااو بەشاەتربێ (و(ە هە و(هاا ئ ەەمەتاانت تاربێ و( نااگرن .ااەە مەو(ە وتااتە
وەل ەوتە ب( وات)ەان ێەەێنییە)[.]Jon Lyons: 1968: 324
مە ی ان ت تن بەاەێ هەناەەگ وشاە هەنە مە ەەك تاێاەێ وواو(اكااو و تاربێ )نە وەگە بزاكە بەاا خە

وناو)ەاگە وەوێ

ب(بكە واو(اكااوە بە م وەگە وە تات بەا خە ەاان نەبیكاتە وەوێ ااەوەوێە تاربێ پایب(تەنەو( و ب(باكە تاربێ ە بەم
شەن(ەە(
و )69خئ

ب (وشاو( هەاهات .وواو(اكاو)

و )70خئ ب(ب (وشەتەو( .وتربێ )
و )71ەر ەسوت برەسواو( چاو(تانید بیكت .وواو(اكاو)
و )72ەر ەسوت چاو(تانت ب(برەسواەەو( .وتربێ )
و )73گناەوت گەشاو(م بە بەا

و( گرت .وواو(اكاو)

و )74گنات باخەتە ان گەشاەەو( وب(گەشەتەو() .وتربێ )
وە ە و چەنااەەڵ وشااە ێاار هەن مە ی ااانت تن بەااەێە تە ب(ێاانێنڵ بە هە بو پاائمەەە هەنەت وواو(اكاااو و تااربێ )
باوەونە ایاتربنەو(شایان ێەنهاا مە ڕلااتەبێ ب(بەاتە بە لاە نیەێن مە وەساتا ی ااانت تان ب ب(بیكایڵە پەوااەێچننت
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وواو(اكاو) مەگەڵ وناو)بێ ەرێوێنتر( بە بە ێو ب بە پەوەێچننت وواو(اكاو و تربێ ).
 )1-3ئاوەڵناو و چەمكی ئۆنریفكس :- Honorifics -

وەو وشە و ەرەد و پا چە وڕلتیلە)  - Clause -و ڕلتانەنە تە چە وت ڕەد مە ی انەێ ب( ب(بینە ندەواەەێییان
مەگەڵ واو(اكاااوبێ هەەە .بەو پەاایە واو(اكاااو وشااەەەتە پەلااكت شااتەگ ب(تاااتە وااننرەووا ەااان ڕەدگاارێڵ مە هە اان
ی انەوەێ ب( بیەكات ێااەزەت بە خائ هەەە .وەم ندەوااەەێییە نەانێن چە وات واو(اكااو و وائنرەووا وێ مە هەناەەگ
ی انەوێن تربو(ە تە وەم بو بابەێە ێەوەڵ بەەەك بوەن .وب .باوید) لو ائ واو(اكااو ب(لتكیشاانە(تاتە تە وەوێنایش
برەتیڵ مە(  -1واو(اكاو ڕەدگرێڵە  -2واو(اكاو پیشەە  -3واو(اكاو مەقەب [بیوێنە( باوید عان ە وەحامەب( -42
 .])44هە ەەك مە وشااەتانت وخاااێننە تاااكە هەااوێە بەڕەاادە ێەنەتنااتە بوتانااەێ ە ا ئلااتاە وەنااەێیەا ە...ێاب) بە
واو(اكاو بێب(نەتە بە م هی ەەتەگ مەو وشانە واو(اكاو نیڵە بەاون ونااوە ناینااوە برەكااو)ن و چە وات وائنرەووا مە
ی انااەێ ب( ب(بااین .مەم ڕوو(شااەو( ب(ترەاات مە چنێ چەاان( ویێنسااتت ی ااانت تاائ ە ەەێت)بێ مەواائایكەو( مەلااە
چە وااات ڕەدگااارێڵو )24مە ی اااانت تن بەاااەێ بورەاااتە بەپاااەنەوێنەو( وواو(اكااااو) پااائمەوت ەە هەنەیااایەە ب(ترەااات مە
چنێ چەن( والتەتانت ی انەو( مەوئایكەو( مەلە بورەتە وێێە و(ك بابەێت مەوئایكەو( ب(تەوەتە ناو(و( ی انە
بە م مەوئایكەو( مەلە ڕەدگارێڵ مە ی اناەێ ووو(ك لئلایئپرێگماێیگ شر ڤەب(ترەت[)).لاەالم نااوخئە( (2008
 .] 80وەو وشانە تە بە وواو(اكاو پیشە) ناوب(برەڵە هی ێاەزەێمەنەەیەتت واو(اكاوەاان ێەاەێنییەە بەاوان بەو وشاانە
ب(وێرەتە ناو پیشە .هە و(ها وەوێنەشت وواو(اكاو مەقەب)ەان پەە(وێرەتە بەسانەو( واو(اكاو نیڵە بەاون وەوێنە
پەیان ب(وێرەت ونایناو )Nick Name -ە ناینااوەش وونااوەوت نااەە ییەە تە والااەت مەایااێت نااو ڕێلاتەقیكە
خئ مەالەەن هاوڕ و خەدێنەو( بەتا بەت[)).وا ێم عەبەومنێحیە حە ەڕ(شیە( .]239 (2013
 )2-3ئاوەڵناو و چەمكی ئاوەڵناوئاسا :- Morphological Adjective -
مەم لااا نە بوێەیااەێە وەم چە ااوە هاااێە نەاان ی ااانەوێنت تاان بەیەو(ە ەبەلاات مە چە واات واو(اكاووالااا بەپەاات
بئچااااننت ی انەوێنەتااااان ب(گئڕەااااتە هەنااااەەویان پەیاااااننێەەە تە واو(اكاااااو( بێڕەااااو ێو و مەوااااە ێو(تان هە نەااااان
وواو(اكاووالااا)نو)25ە ێەنهااا واو(اكاااو( لاااب(تان واو(اكاااو بكەڕ(ێاایڵ .بە م هەنااەەوت ێرەااان لااكن
ەرێوێنتر ب(یێنڵ و هە وشەەەك مە چنێ چەن( ەرەد ناوەاەێ وە تات بەاا خە

واو(اكاووالااا بە

بیكاتە وەوێ بە وواو(اكاووالاا)

بێب(نەڵو . )26ەبەلت مە ووواواكاووالا وەو تە (لتە و وشانەنە تە مە اەت واو(اكاو بەاڵە ەاان وەو تە (لاتانەن تە
مە ڕلتەبێ وە تت واو(اكاو ب(بیكڵ[)).ڤیان ویزرێهید عەمت(  .]37 (2008بە بئچننت وەمە وەم یێ ێو(ەە پەلەنە نییەە
چااننوە ناترەاات مە ی انااەێ بو تە (لااتە ەەك وە تیااان بیكااتە ویتاار بە بو تە (لااتە هاااوپئل ەااان ندەااگ مە ەەك
وەژ ا بورەڵ .بە بئچننت واەمە یێ ێو( وواو(اكاووالاا) بوباا (تربنەو( هە اان هەاە بەرەكەتاانەە تە هەوایاان
ب(بێە مەلااە بكە ااا وە ك وشااەتان پاائمەكزوەن .وەگە بەپەاات وەم بئچااننە بەااتە هە اان وەو تە (لااتانە ڕ ااات
بەاااا خە ب(بیاااكڵە ب(باااكە وواو(اكاووالاااا) .وەو ی انەوێناااانە وەم یێ ێو(ەە بەتاااا بەكڵ بااائ نەهەشاااتكت ێەوەازاااننت
بەشااەتانت واخاااوێكە .باائ وەم ەبەلااتەە وواا ەااگ مە وشااەتە ب(بوەااڵ و(ك ومەوسااید)ە اااا

بوو(م مە ەاائ ەوت

ایاوێی وشەتە وشەن(تانت وشە)ە وێێە وەگە وشە مە شاەن( ایاوێی(تاانت ایاابوەەكەو(ە ویتار ێنشات وەم ێەناگ و
چەاە ە و ێەوناایژێنە نااابیڵ مە بێبەشااوربن و ایاااتربنەو( بەشااەتانت واخاااوێڵ .هە مەوساایمەگ ب(چەااتە بەشااەوت
بەا ەورێو(و( و بنێ

ێەوەازنن نا ەكەت [ )).احە ەب ەعارو

ەەێااك(  .]304 (2010بەپەات وەم بئچاننە بەات ە
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هە اان واو(اكاااو( لاااب(تان بە واو(اكاااو بێبكاارەڵ و بێڕەااو ێو و مەوااە ێو(تانیش بە واو(اكاووالااا بێبكاارەڵە بە م ب(بااو
وەو(ە مەبە چاوبەرەڵە تە بەا ب( پەوەێچننت بەشەتانت واخاوێڵ بەم ڕەەەەە چا (لە ناترەتە چننوە مە وشاە
لاب(تانیشااەێ پەوااەێچنن ڕوب(بێتە و(ك خنێلااتكت واو(اكاو(تااان باائ نااااو ێاااەزەێت .باائەە هاای ەالاااەەتت ی اااانت
ناێنێنەاات بە بە ێەونیژێناات وشااەتان بەرەااتە چااننوە مەالەەن تاائ ەاەو( وەم تااا ( وەنیا ااە(ب ەت و وشااەتانیش
هە اەر وەم ێاەزەێە ەنەەیەن .بەپەت بئچننت وواو(اكاووالا) مە ی اانت تن بەاەێ هە ەەك مەم وشاانە بە واو(اكاووالاا
بێب(نرەڵ(
 -1ناو( تنڕ لیروێن ە بێ

ێر ە...ێاب.

 -2برەكاو( ا ئلتا وایێب ە ەال وەحمەبە...ێاب.
 -3ژ ا (( بوو تنڕ ە لو مەلە چنێ

تتەزەتانە...ێاب.

 -4وا رێی نابەا ( تنڕەوت ێر ە تتەزەوت بەوەە...ێاب.
 -5وا رێی نیشانە( وەم تنڕ(ە وەو تنڕێنەە...ێاب.
وەگە بەپەاات وەم بئچااننە بەااتە ب(بەاات واەكاااو) بە وناووالااا) ناااوەزەەڵە چااننوە واەكاااو) ی بە وە تەتااانت ناااو
ب(بیكەت .بئەە بەڕێ وەمە پەنەستە وەو تە (لتە ی انییانە مە پەش ەاان پااە لاە ( ەرەاد نااو بەاڵە بەنااو
خئەاااانەو( نااااوبكرەڵە و(ك وژ اااا (ە ناینااااوە برەكااااوە واااا رێی نیشاااانەە واااا رێی نابەا ە...ێااااب)ە بەپاااەنەوێنەو(
یێ ێو( وواو(اكاووالاااا) یێ ێو(ەەتااات پەلاااەنە نیااایەە چاااننوە وەو وشاااانە بە واو(اكاووالاااا بێنااارێونە وەگە ەەك
وەبگا

واو(اكاوەاا ن ێەاەێبەتە تە وەوەاش وەبگاا

وبەاا خە

)ەەە وەوێ چەناە وەبگاا ەوت ێار واو(اكاوەاان ێەاەێ

نییەە و(ك(
 -1ئ ەەمت  /ێر /و  /ێرەڵ /و( ناگرن.
 -2مە ڕو لیمانتیوەو( نیشانە وێێاەیەتانت واو(اكاوەان ێەەێ نییە.
 -3مە ڕو لیكتاتسیشەو( هە ن وە تەتانت واو(اكاو ناابیكڵە و(ك وە تات ێەوێوتە

تاربێ

بەهەاد .بائەە ب(بەات

وەم وشااانە بەپەاات ێاەزەێییەتااانت خئەااان ناوەااان باائ بێبكرەاات و ایااابورەكەو(ە چااننوە وەم وشااانە ێاااەەێت و وەبگااا
واو(اكاوەان ێەەێنییە.
 )3-3ئایا ئاوەڵناو پۆلەفەرهەنگییەكی سەربەخۆیە؟
ی انەوێنەتااان بئچااننت ایاەااان هەەە مەبااا ( وەو( ە تە واەااا واو(اكاااو پاائمەەە هەنەییەتت لااە بەخئەە؟ ەااان
بەشااەوە مە پاائمەەە هەنەت ناااو؟ ومە ڕەد ااانت بەرەكاات عە (بیااەێ واو(اكاااو بەشااەگ باانو( مە ناااوە چااننوە ی ااانەوێنە
عە (بەتااان پەیااان وێباانو(ە واو(اكاااو هە اان ئ ەەمەتااانت ناااو و( ب(گرەااتە وێێە واو(اكاااو بەشااەوە مە ناااو)]باایوێنە(
حمە حت ێمەەڵ (  .[167 (2008مە ی اانت ویكەلیدەاەێ هە یشاە واو(اكااو بە پائمەوت لاە بەخئ بێنارێو(ە مە بوێەاڵ
وەو ێنەوەكەوێنە مەلە واو(اكاو ترێونە بە پئمەوت لە بەخئ بێنرێون .ێەنانەت وبەوسئن بێن بە هە لاو پائمت
وناوە واو(اكاوە تاربێ )بێ بێب(نەات و(ك لاو پائمت ەە هەنەات)]بایوێنە .[ )R.M.W. Dixon( 2004 :مە ی اانت
تن بەااەێ بو بئچااننت ایاوێی ااان هەەەە بئچننەویااان پەاات وێەەە واو(اكاااو بەشااەوە مە ناااوە بئچااننەوت ێاار پەاات وێەەە
واو(اكاو پئمەوت لە بەخئەەو.)27
بە بئچننت وەمە وواو(اكاو) مە ی اانت تن بەاەێ پائمەەە هەنەییەتت لاە بەخئەەە بەاەەشامان بائ بئچننەتە اان مەم
خا نە خنێ (و(بێ ب(خەەكەڕو(
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 .1مە ەە هەنەت ی انت تن بەەێ واو(اكاو هەەەە وەگە چت ژ ا (ەاان مە ونااو و تاربێ ) تە تار(ە بە م واو(اكاو(تاان
مە ەە هەنەەێ و(ك پئمەوت لە بەخئ ێئ ا ترێون.
 .2واو(اكاو خاو(نت وپلە)ەەە تە ناو هەاەر وەم ێاەزەێمەنەەیە نییە.
 .3واو(اكاااااو وە تاااات بە ێو بتااااربن مەوەلااااتئب(گرەتە تە بەااااا ب(ەەتت ی ااااانیت گشااااتییە و مە هە اااان ی انەتانااااەێ
بە ێو بتربن هەەەە بە م ە ج نییەە واو(اكاو مە هە ن ی انەوەێ بەم وە تە هەازسەت.
 .4ئ ەەمە ڕەد انییەتانت وناو و تربێ ) و(ك (/تەە ەگە ێن /ە /باـە ب(ە ێە
لااە واو(اكاااوە وەگە

ە و(ە نەە ناە...ێااب /هە گیاد نااچكە

ئ ەەمەتااانت ناااو بنااكە لااە واو(اكاااوەویش ڕێلااتەوخئ ب(گەڕەااكەو( باائ ناوەااگە تە ب(ترەاات

ب( نەبیێبەتە ەان قرێەكرێبەتە بئ نمننە تە ب(اەیڵ( وانێنەگ هاات ).مە بكەڕ(ێاەێ ناوەاگ پاەش واو(اكااو واانێن) مە
ب ولتە ژەر(و( ەرەد( ناوەیەتە هەبنو(ە بە م قرێەكرێو(ە وێێە بەم شەن(ەە بنو( وتنەوت انێن هات).
 .5هەنەەگ ئ ەەمت وشەبێڕەو واو(اكاو لایب(تەنە ناو لایناتەن بە پەنەوێنەشەو(.
 .6ناو مە ڕو ووێێا)و( ب(گەڕەتەو( بئ شتەگ ەان بەا ب(ەەكە...ێاابە بە م واو(اكااو ێااەزەێەتت وەو نااو و بەا ب(ەە اان
بئ ب(لتكیشانە(تاتە بئەە وپیشانەێنت چائنەتت مەگەڵ بە ێو بتربنات چائنەتت شاتەتان وە تات واو(اكااو(David [).
]Crystal: 2004: 199
 .7وەو ناااوچە بیرەااانە تە واو(اكاو(تااان پیەااان ب(تەنەو(ە و(ك وبەهاااە با لااتاەتە ێە ەنە ڕ(نااگە ێاااەزەێت ەیدەواات
شتە ێاەزەێت تەلتە...ێاب)ە ناو(تان ناێنێنڵ پیەان بوەنەو(.
 .8واو(اكاو(تان تەڵەە وێێاەت خئەان هەەە و پەەن(نەەیەتت بیر هاوبەە تئەان ب(تاێەو(ە تە ایاوێی( مە تاەڵەە
وێێاەت ناو(تان.
 .9شاایوربنەو( پەوهاااێە وێێاااەت واو(اكاو(تااانە وەو ڕێلااتییە پیشااانە(بێتە تە واو(اكاااو خاااو(نت تئ ەاەااگ نیشااانە
وێێاااەیەە تە ناااو هەاەاار وەو نیشااانانە نیاایەە بە پەنەوێنەشااەو( ناو(تااان خاااو(نت تئ ەاەااگ نیشااانە وێێاااەیڵە تە
واو(اكاو(تان هەاەر وەو نیشانانە نیڵ.
 )4-3ئاوەڵناو و پێكەوەهاتن (هاوڕێیەتی زمانی) – :- Collocation
وپەوەو(هاێڵ) بەا ب(ەەتت ی انییەە تە مە هە بو والتت ووێێاا و ب(ق)بێ گرنەات پەاە(ب ەت .پەوەو(هااێڵ بارەتییە
مەو( تە بو وشە پەەن(نەەیەتت بەهەدەان بەەەتەو( هەبەتە مە وەنیا ت وەو پەەن(نەەیە ی ( وشاەتان بە بیكیكات
ەەتەگ مەو وشانە ڕێلتەوخئ بیر ان بئ ال وشەتە ێر بنەت .وەو( وێب(تاتە بیر ان بائ وشاەتە ێار بنەاتە
وەو(ەە تە مە ی ااااانەتەبێ وشااااەتان ی

مەگەڵ ەەتااااەێ بەتااااا ب(هەكرەڵ .باااائەە ووهەنااااەەگ مە وشااااەتان وەو(نااااە(

هاوڕەیەێییااان بەهەااد( مە تاااێت بەتا هەكانااەێ بە ناوهەكااانت ەەتەویااان وەو ێاار بەااتەو( ەاب))[ێابااان ااحە ەب لااەعیە(
.]59 (2014
وبەزنگرێنە) مە یێنستت ی انت ب(قەێ  -Discourse analyses -پەوەو(هاێكت مە بەشات ڕەوخساتڵ  Cohesion -و
مە ڕەوخستكیشەێ مە بەشت ڕەوخستكت ەە هەنەت بێەكاو(ە بەم شەن(ەە( [ وبرت ب بنارێنە( ]103 (1998

ڕەوخستڵ
ڕەد انى
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خشتەی ژمارە ()4

گرنەاات پەوەو(هاااێڵ مە ی انااەێ مەو(بێ ب( ب(تەوەااتە تە وێێااا هەنااەەگ مە وشااەتانت ی ااان بەهاائ وەو وشااانەو(
ڕونە(بەتەو(ە تە ی

مەگەایەێ بەڵە وەم بەا ب(ەە مە ی بە وشەتانەێ بەبەە(ترەتە بەباو مەبە چااوگرێكت وەو(

تە وشااەتە لااە بە چاات پاائمەوت ەە هەنەاات و لیكتاتسااییە .ب(بەاات وەو(ە باادێنیڵە تە پەوەو(هاااێڵ مە وویاااەەەم)
ایاااوێی(ە بەو پەاایە ویااەەە ەتان و(ك وشااەەەتت لااە بەخئ ااا ەاەب(تەنە بە م وپەوەو(هاااێڵ) ێەنهااا باارەتییە مە
پەەن(نااەەت بەهەااد بو وشااە تە مە وەنیااا ت ی
پەوەو(هاێكیااان مەگەڵ ناااوبێ ی

بەەەتەو(هاێكیانااەێ ب ولااتزنو( .مە ی ااانت تن بەااەێ واو(اكاو(تااان

بەهەااد(ە بەشااەن(ەەك هەنااەەگ واو(اكاااو وەو(نااە( پەەن(نااەەیان مەگەڵ چەنااە ناوەوااەێ

بەهەاااد(ە بە ناوهەكاااانت واو(اكااااو(تە ڕێلاااتەوخئ پەشااازیكت نااااو(تە ب(ترەااات .هئتاااا
ب(گەڕەتەو(ە تە واو(اكاو(تان بەی

وەم پەەن(ناااەەیەە بااائ وەو(

و(لوت الەەنەوت وەو ناو(ەان تربو(ە تە مەگەایەێ هاێنن.

باائ ب( تەوێكاات وەم ڕێلااتییەە چەنااە نمااننەەەك ب(هەكیااكەو(ە تە پەوەو(هاااێكت واو(اكاو(تانمااان مەگەڵ ناو(تانااەێ باائ
ڕونە(تاێەو((
گە

بێ

ی نەت ی( ب

ڕ ژ ڕوناك
ئباەلت هئشمەنە ویەر(ك)

پەستت وەلمە
ب( نچاو انێن
ناوچە خئاە ەشت
واو قنڵ وێەنگ)
با ێنت بەخنڕ

با

بە ی

ڕەەا بو وندەگ)
ب(نەت خئە وبە ی ...ێاب)
چا شیرەڵ وێاڵ)
پیاو وژن) پیر

ەا ەدێنت گئاوا

تنت انێن

شەو ێا ەگ

تنڕ قئی

و(ك ب( ب(تەوەتە واو(اكاو(تان خنێلتت هاوڕەیەێییان مەگەڵ ناو(تانەێ یەاێر( و(ك مە تربێ (تاان .مە نمننەتاانەو(
وەو ان بئ ڕونە(بەتەو(ە مە وەنیا ت ی
واخەن(

پەوەو(هاێكت وەو واو(اكااوێنە مەگەڵ ناو(تاناەێە بە ناوهەكاانت واو(اكاو(تاان

ی انت تن ب ڕێلتەخئ پەشزیكت ناو(تان ب(تات.
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ئەنجامەكان
 .1واو(اكاو پئمەەە هەنەییەتت لە بەخئەە و لە بە هی پئمەوت ێار نیایەە چاننوە مە ەە هەنەات ی اانت تن بەاەێ
واو(اكاو(تان ێئ ا ب(ترەڵ و وێێاتانیان مەوە(ب ەتەو(ە وەگە چت ژ ا (ەان مە وناو ە تربێ ) تە تر(.
 .2مە ڕەد ااانت بەرەكاات تاان ب و ی انااانت ێرەشااەێ چەنااەەڵ تە (لااتە بە واو(اكاااو بێناارێونە تە هاای ێاااەزەێییەتت
واو(اكاوەاااان ێەاااەێ نیااایەە و(ك وواو(اكااااو نابەاااا

ە نیشاااانەە خاو(ناااەێ ەتتە ژ اااا (ە مەقەبە پیشاااەە ایااااتربنەو(ە

پرسە...ێاب) .بەاون وە انە لە بە پئمت ێرن.
 .3مە ی انت تن بەەێ و )9ائ

واو(اكاو مە ڕو وێێااو( هەەەە تە هە ەەتەەاان ێااەزەێەتت خئەاان هەەەە هە و(هاا

هەنااەەگ پاائمت نااابكیت واو(اكاااو هەنە تە هە اان ێاەزەێییەتااانت واو(اكاوەااان ێەااەێ نیاایەە باائەە مە چنێ چە ان( وەو و)9
ااائ ( بكەڕ(ێیاایە بێنەناارێونە تە وەوێناایش باارەتیڵ مە وواو(اكاااو تاارێو و تااربوە واو(اكاااو ڕەو(ەاات)ە ب ائ نمااننە(
واو(اكاااو تاارێو و تااربو هە اان پەشااەر و پاشااەر(تانت تااربێ و( ب(گاارنە وە ەە ب(گەڕەااتەو( باائ وەو( تە مە
بكەڕ(ێەێ مە تربێ (و( هەاەنەد ێون.
 .4هەنەەگ ناو هەنە تە نیشانەترێون مەالەەن تئ ەاەو(ە بە هەنەەگ مە نیشانە وێێاەیەتانت واو(اكاوە وەم ناوێنە ناابكە
واو(اكاااا وە چاااننوە هااای ێااااەزەێییەتت واو(اكاوەاااان ێەاااەێنییەە ااااەە مەو( بەتا هەكاااانەوت پەلاااكوە ێنەەان هەەەە تە
وە تەوت لە (تت واو(اكاو(.
 .5واو(اكاو(تان مەگەڵ پئمە ەە هەنەت و لیكتاتسییەتانەێ پەوەێب(چڵە هە و(هاا مەگەڵ نااوبێ یەااێر پەواەێب(چڵ و(ك
مە تربێ و واو(اوربێ .

پەراوێزەكان
 .1مەبا ( ائ (تانت واو(اكاو مە ڕەد انت بەرەكت ویكەلیدەەێە بیوێنە( ].[Nidham sheet( 2005: 6
 .2و ەلااعنب ااحە ەب) وا اااژ( بە وەو( بێو(ە تە ناترەااتە وااا رێی نیشااانە بە واو(اكاااو بێبكرەااتە چااننوە وێێااا
پەلااااكت ێەااااەێ نیاااایە و مەگەڵ پەكالااااەتانت واو(اكاااااوبێ ناگننیەااااتە بە م بە مەواااائایكەو( لااااە بەخئ وەم بااااابەێە
نەخستن(ێەڕوە بەاوان و(تان ب( یێلاتت ومیاونە ی اان و یێنساتەتانت) مە وتائڕ یێنیاا

تان ب) مە پە ێوەدەواەێ

وە ە ڕونوربو(ێەو(.
 .3بەا ( ووەوڕ(حمانت حاات ا

) ائ (تانت واو(اكااو مە ڕو ووێێاا و ڕ ناان) ایااتربو(ێەو(ە بە م وەو(

مەنەن خشتەتەبێەەە ائ (تانت واو(اكاون مە ڕو ووێێا)و(.
 .4مە ی انت ویكەلیدەەێ چەنە ائ ەوت واو(اكااو بەاا ەورێو(ە تە مە ڕەد اانت بەرەكات تن بەاەێ نایڵە و(ك وواو(اكااو
خئەت ـ intensifyingە واو(اكاو لە لنڕ ان ـ  .)Exclamatoryبیوێنە( ].[Nidham sheet: 2005: 7-8
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 .5و بێرەڵ بێبەشوربنت واو(اكاوە بێبەشوربنت واو(اكاو( مەڕو ووێێاا)و(ە تە وبەوسائن) ی اانەوێنت ونلاتن ێمت
ەەتە یا وەم تا ( تربە وەم ی انەوێنە مەلاات و )1979تتەزەوات بەنااو ووەو هە ان واو(اكااو( بائ تان چانن؟)
ب(ننلەتە مە بێبەشوربنەتەبێ پەكت ائ واو(اكااو مەڕو وێێااو( ب(لتكیشاانە(تاتە و(ك بەاا ب(ەەتت ەنن ەرلااڵ تە
باارەتیڵ مە(  -1بوو

 -2 .ێاااەزەێت ەیدەواات -3 .بەهااا -4 .ێە ەن -5 .خەرێەاات .باائ یێنیااا ەت یەاااێر مەم بااا (ەەو(

بیوێنە(
A. [FATIMA Hassan: 2009: 4].
B. [R.M.W. Dixon: 1979: 31].
 .6ووەحمەب حەلەن) مە بالت ائ (تانت واو(اكاوبێ ە واو(اكاو بێبەشە(تاێە لە ولاب(ە مەوە ێوە تئژ ەاان ڕلاتە)ە
باایوێنە( ووەحاامەب حەلااەن(  .)129 (1976بە م ووەوڕ(حمااانت حاااات ااا

) مە بالاات ائ (تااانت واو(اكاااوبێ مە

ڕوێنەە ووێێا و ڕ ناان)(و( ائ (تاانت واو(اكااو ایااتربو(ێەو(ە بایوێنە( ووەوڕ(حماانت حااات اا

( (2014

.)140-119
 .7هەنەەگ ی انەوێن وواو(اكاو) بە پئمەوت لە بەخئ ەە هەنەت بێنانەڵە وە ە مە تاێەوەێ تە مە ەە هەنەت ی انت
تن بەەێ وواو(اكاو) و(ك وناوە تاربێ ە ژ اا () بە لاە بەخئەت مە ەە هەنەاەێ ب(بیكرەات و بە لاە نیەێن مە ی اانت
تن ب ب( ب(تەوەاتە تە واو(اكااو مە ی اانەتەبێ هەەە و مەبوێ ونااو و تاربێ ) مە پالە لاەیەم مە ڕو

ژ اا (و(

بەت .بئ یێنیا ەت یەاێر مەم با (ەەو(ە بیوێنە(
وـ( و حە ەب ەعرو

ەەێاك( .)303 (2010

بـ( وهیەێەەت عەبەوااڵ نحە ەب( .)96 (2003
 .8هیااەێەەت عەبااەوااڵ یێ ێو( وواو(اكاااو ڕ(لااەن) و وواو(اكاااو ناڕ(لااەن ە واو(اكاووالااا) بەتا هەكاااو(ە بە م
شكە اەبا هە بو یێ ێو( وبكیت و نابكیت) بەتا هەكاو(ە بیوێنە(
وـ( وهیەێەەت عەبەوااڵ حە ەب( .)123-104 (2003
بـ( وشكە اەبا ەەێاك( .)17-5 (2006
 .9ب(وێرەت ڕ(نەە لە (تییەتان ێەنها لیانڵە تە برەتیڵ مە(  -1شیڵە  -2ی( بە  -3لن  .هە ن ڕ(نەەتانت ێر بە
ێەوەازااننت وەو لاایانە ب ولااتزنن .باائ یێنیااا ەت ب( بااا ( ژ ااا ( ڕ(نەەتااانە باایوێنە( و

اطوت حمااە تاارەد(

.)26 (2001
 .10وبەوسئن) پەت وێەەە تە حەوت بیر مە هە ن ی انەتانت ایهانەێ لە چاو( واو(اًكااونە تە بارەتیڵ مە( وبەهاا ە
ێە ەن ە ڕ(نگ ە ێاەزەێت تەلت ە ێاەزەێت ر ڤ ە با لتاەت ە خەرێەت).
 .11وەو لە چاوێنە

تە بالیان مە ائ (تانت واو(اكاو تربو(ە بەم شەن(ەە ایاەان نەتربو(ێەو(ە بەاوان بە ێَەوەاات

بالیان مە واو(اكاو ێاەزەێت تەلت تربو(.
 .12بئ یێنیا

مەبا ( پئمەكوربنەتە بەوسائن بائ ائ (تاانت واو(اكااوە بایوێنە( [R.M.W. Dixon: 2004:

4].
 .13بئ یێنیا ەت یەاێرە بیوێنە(
وـ( [R.M.W. Dixon: 2004: 4].
بـ( و حە ەب ەعرو

ەەێاك( .)314 (2010
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ی بە ی انەوێنە تن ب(تانیش مە و حە ەب ەعرو
ب(لتوا

BRZOO & EZIZ

ەەێاك)(و( و( ەانەرێن(ە بئەە و( گرێكەتە ی

اا بەباو

بنو(.

 .15وەو واو(اكاااو( ڕەو(ەیااانە تە مە ڕەااەە پاشااەر  / /ڕەااو(ەیەو( بێڕەااو ێونە وێێااا وەلااڵ و بااكت و بكاااوێن
ب(گەەەنڵ .بئ یێنیا ەت یەاێر بیوێنە( وك.ك .تن ب ەت( .)108 (1986
 .16پەنەسااات ە ایااااوێی مەنەااانێن ااائ ەەمت  / /وێێااااەت و  / /ڕەو(ەیاااەێ بورەاااتە ەەتە یاااان نااااو وێێااااەت
ب ولتە(تات و بوو( یان واو(اكاو ڕەو(ەت.
 .17مە ی
ا

ی انەێ واو(اكاو ڕەو(ەت پلە بە ێو ب و با و( ناگرەتە مەم با (ەەو( بیوێنە( ووەوڕ(حمانت حاات

( .)128 (2014

 .18بئ یێنیا ەت یەاێر مەم با (ەەو(ە بیوێنە( ][Pernilla Hallonsten: 2009
 .19بئ یێنیا ەت یەاێر بیوێنە( وێبرێهید ێنیا( .)195 -193 (1957
 .20بیوێنە وەم لە چاوێنە خنێ (و((
a- (Nidham sheet: 2005: 6).
b- (FATIMA Hassan: 2009: 8).
 .21بئ یێنیا ەت یەاێر مەبا ( پئمەئڕەكت وشەتانە بیوێنە( ووەوڕ(حمانت حاات ا

( .)9 -8 (1979

 .22هەڵوا ەیەتە بە ب(لتوا ەیەو( مەم لە چاو(ەەو( و( گیرێو(( ][R.M.W. Dixon: 2004: 39
 .23بئ یێنیا ەت یەاێر مەم با (ەەو(ە بیوێنە( ووەوڕ(حمانت حاات ا

( .)216 (2014

 .24بائ یێنیاا ەت مەبااا ( چە وات ڕەدگاارێڵ مە ی اانت تن بەااەێە بایوێنە( وعەبەومنێحیااە نشایر بی(ەاات( (2009
.)132-121
 .25حە ەب ەعرو

ەەێاك مەگەڵ وەو بئچننەبێەەە تە واو(اكاو( بێڕەو ێو و مەوە ێو(تان وواو(اكاووالا)نە ێەنهاا

وشەلاب(تان بە واو(اكاو بێب(نەت .بیوێنە( و حە ەب ەعرو

ەەێاك( .)307 (2010

 .26ڤیااان ویزاارێهید هە اان وەو تە (لااتانە مە شاانەكت واو(اكاااو بەتااا بەڵە بە واو(اكاووالااا بێب(نەاات .باایوێنە( وڤیااان
ویزرێهید عەمت( .)37 (2008
 .27وەوڕ(حمانت حاات ا

پەت وێەە واو(اكاو بەشاەواخاوێكەوت لاە بەخئەەە مەم ڕوو(شاەو( پەات وێەەە واو(اكااو

وەگە چاات مە ڕو ژ ااا (و( مە ناااو تە تاار( مە ی ااانت تن بەااەێە بە م مە ناااوەش ااانبێب(بەتەو(ە چااننوە واو(اكاااو
خاو(نت پلەەەە هە و(ها هەنەەگ ئ ەەمت وشەبێڕەو واو(اكاو لایب(تەنە تەچت ناو لاایناتەنە مە ڕو وێێاشاەو(
ناااو و واو(اكاااو بو بەشااەواخاوێكت ایاااوێینە ناااو باائ شااتەگ ب(گەڕەااتەو(ە بە م واو(اكاااو باائ ناوەااگ ب(گەڕەااتەو( .مە
بە ێ زە وەم بئچننەبێ و حە ەب ەعرو

ەەێاك) پەت وێەەە تە واو(اكاو بەشەواخاوێكەوت لە بەخئ نییە و بەشاەوە

مە ناوە چننوە ژ ا ( واو(اكاو مە ی انت تن بەەێ ی

تە ەە اەە مەو(ە وناو) هە ان ێاەزەێمەناەەیەتانت واو(اكااو

و( ب(گرەت و(ك وپالە) .پەشات وێەە هەناەەگ بیار هەن مە ی اانت تن بەاەێ واو(اكااو ب( ەاناە(بیەتە و(ك وبا لاتاەتە
بەهاە ڕ(نگە ێاەزەێت ەیدەوت شتە خەرێەتە ێە ەنە بەها) .بئ یێنیا ەت مەم با (ەەو( بیوێنە(
وـ( ووەوڕ(حمانت حاات ا
بـ( و حە ەب ەعرو

( .)139-138 (1988

ەەێاك( .)1990
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هە و(ها و حە ەب ەحن ) مەم با (ەەو( پەت وێەەە واو(اكاو پئمەڕ(گەیەوت لە بەخئەە و بە های ائ ەاگ بكە اا
بننت وشە بە شاەن(

ائ ەەمت لاە بەخئ مە ەە هەنەاەێ ناترەاتە مەبە چااو بەیرەاتە چاننوە ی بە وشاەتانت

ی انت تن ب هەاەنەد ێو و مەوە ێونە بە یئ (ە ژ ا ( واو(اكاو(تاان بە ڕێب(ەەك تە اە(بكەو( مە ەە هەنەات
ی انت تن بەەێە ڕ(نەە هەنەەگ مەو بیر و ناو(ڕ تانەە ب( نەبینە تە پەنەستە واو(اكاو ب( ەانززیەت .بائ یێنیاا ەت
یەاێر مەم با (ەەو( بیوێنە( و حە ەب عەبەوموەێاك لەعیە( .)2014

سەرچاوەكان
ا -بە زمانی كوردی:
 .1ێحمە حسڵ ێحمە و)1976ە ڕەد انت تن ب ە بە گت ەەتەمە بێ ێمیاحظە بەغەێ.
 .2وا ێم عەبەومنێحیە حە ەڕ(شیە و)2013ە ڕەدگرێڵ مە ی انت تن بەەێە للەمانت.
 .3وەوڕ(حمانت حاات ا

و)2014ە واو(اكاوە چاپت بوو(مە هەومەر.

 .............................. 81و)1988ە واو(اكاااو بەشااەواخاوێكەوت لااە بەخئەەە گئڤااا

ڕ شااكزیر ن ان ە ژ ااا (

و.)118
 ................................. .5و)1979ە ڕەد اااانت تااان ب ە بە گااات ەەتەم ووشەلاااای )ە بەشااات ەەتەم ـ نـاااـاوە
چاپخانە تئڕ یێنیا

عەرێقە بەغەێ.

 .6باوید عان ە وەحامەبە ێەوەاات ب نااڤزە ێ هاڤەمكااڤەڵە ڕەدگارێڵ و پیشاە و مەقەب ب ی اانت تن بەاەێ ـ تر انییاا
لە

ە گئڤا

پەەڤە ژ ا ( و.)46

 .7ێابان حە ەب لەعیە و)2014ە تەڵەەوێێاەیەتان مە ڕتەوە ەوبێ تئ ەاەو(ە نا ە بتتئ ێە یێنوائ لالەمانتە
للەمانت.
 .8ێنەیق و(هزت و)1929ە ب(لتن

ی انت تن ب ەاد ت ەەتەمە بەغەێ.

 .9اەە خنەڵ و)1961ە ێوێ ێ بلتن ێ ی انت تن ب ە بەغەێب.
 .10ڕ(ەیق شنێنت و)2008ە وەو وشانە مە چاوگەو( و( ب(گیرەڵە چاپخانە وخانت)ە بهئك.
 .11لەعیە صەقت تابان و)1928ە خت ر صر

و نحن تن ب ە بەغەێ.

 .12لەالم ناوخئە و)2005ە پنختەەەك ب( با ( ی انكالتە چاپخانە چنێ چرێە چاپت ەەتەمە هەومەر.
 .13لەالم ناوخئە و نە ەمان خئشكاو و) 2010ە ی انكالتە بە گەتانت و)1-2-3ە هەومەر.
 .14صابق بەهابەڵ و)1976ە ڕەد انا تر انیتە بەغەێ.
 .15شااكە اەبااا ەەێاااك و)2006ە واو(اكاااو و(ك تە (لااتە ەە هەنەاات و لیكتاتساات مە شااەن(یێ
نا ە

هەو ێ یااەێە

التە ە تئمەیت ی انە یێنوئ للەمانتە للەمانت.

 .16عەبەومنێحیە نشیر بی(ەت و)2009ە وێێالای ە هەومەر.
 .17ەە (ەەون عەبەول بە ینیت و)2015/12/20ە چاوپەوەوێڵ.
 .18ڤیان ویزرێهید عەمت و)2008ە ێاەزەێەڵ هەڤامكاڤت ب ی انو تن بەەێە نا ە

التە ە یێنوئ بهئكە بهئك.

 .19ك.ك .تن ب ەەااااڤ و)1982ە ڕەد ااااانت تاااان ب وبە تە (لااااتە بەااااامەوتت تر ااااانیت و لاااائ ێنت)ە و /مە
ڕولییەو(( ب .تن بلتان نترەانتە هەومەر.
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 .20حە ەب وە یڵ هەو ێ انت و)1973ە لە (ێاەەك مە ەیلئمئژ ی انت تن ب ە بەغەێ .
 512حە ەب ەعرو

ەەێاك و)1990ە هەنەەگ ێەزیكت ب( با ( واو(اكاو مە تن بەاەێە گئڤاا

ڕ شاكزیر نان ە

ژو.)125
 .22حە ەب ەعرو
 .23ااحە ەب ەعاارو

ەەێاك و)2010ە مەوئایكەو( ی انەوێنییەتانە چاپت ەەتەمە چاپخانە ڕ ژهە تە هەومەر.
ەەێاااك و صاازاك ڕ(شاایە و)2006ە چەنااە الەەنەواات ئ ەئماائات تاان ب ە چاااپت ەەتەمە

هەومەر.
 .24حە ەب عەبەوموەێاك لەعیە و)2014ە واو(اكاو تن بەت مەنەنێن ێیئ

یێنوائ

و ێاەزەێییەتانیەێە گئڤاا

للەمانت و.)B
.25

ەوت حمە ترەد ی(نەەنە و)2001ە ڕ(نگ مە ی انت تن بەاەێە ناا ە بتتائ ێە تائمەیت واابێبە یێنوائ

لەالحەبەڵە هەومەر.
 .26نن

عەمت وە یڵ و)2014ە ڕەد انت تن ب ە چاپت لەیەمە چاپخانە

 .27همد( حسیڵ حمە و)2011ە ێە ن و مە ی انت تن بەەێە نا ە

كا (ە هەومەر.

التە ە یێنوئ تئەە.

 .28هیەێەەت عەبەوااڵ احە ەب و)2003ە ڕەووەوێكات وێێااەت نااو و واو(اكااو مە ی اانت تن بەاەێە ناا ە بتتائ ێە
تئمەیت ی انە یێنوئ للەمانتە للەمانت.
 .29ەنلت شە ەت لەعیە و)2013ە تربێ

مەوە ێوە چاپخانە حاات هاشدە هەومەر.
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