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 ليستى زاراوةكان

 
Adverbial complement ئاوةَلطوزارة

طريَيةكى ئاوةلَكاريية كة تةنها لةطةلَ ذمارةيةكى كةم لة كارةكانى زمانى كورديدا وةكوو       
لَطوزارة لووةرِيزى ئووةو كارانةيووة كووة ئوواوة   )هيَنووان تةواوكووةر بووةكارديَؤ. بووؤ كوونووة كووارى   

 .دةهيَنىَزؤرئةم خانووة  _           وةردةطرن:
 Valency بارطةخسنت

بريتيية لة تواناى هوةر سوةرةيةل لوة كيَدوكردنى ذمارةيوةكى ديواريكراو لوة تةواوكوةرة              
خووورتى و سةرثدووكييةكان. هةريةكووة لووة كووار، نوواو و ئاوةلَناوةكووان لووةرِيزى ئووةو بةشووة      

ان هةية. هةريةكة لةم بةشة ئاخاوتنانة هةر لةو كاتةوة، كة لوة  ئاخاوتنانةن كة بارطةخستني
 فةرهةنطدان، بارطةخستنةكةيان ديارى كراوة.

 Syntactic valence ستةسازىِربارطةخستنى 
بارطةخستنى رِستةسازيى كار، ناو و ئاوةلَناو بريتيية لة ذمارةى ئةو تةواوكةرانةى، كة      

 .يانةوة تايبةت دةبنثيَ مؤرِفؤسينتاكسى بة شيَوةى
 Semantic valence بارطةخستنى واتايى

كار،  بريتيية لة سيما واتاييةكانى تةواوكةرةكانى هةريةكة لة بةشة ئاخاوتنةكانى     
دواى دةسؤ نيدانكردنى بارطةخستنى  بارطةخستنى واتاييش. ناو و ئاوةلَناو

 رِستةسازى ئةجنام دةدريَؤ.
Dependent بةند
ة لة سةرة هةموو كةرةسةكانى ترى نيَو طرآ و رِستةكان بةندن. بةندةكانيش جط     

دةبن بة ضوارجؤرةوة: تةواوكةرى خورتى، تةواوكةرى سةرثدكى، سةربارى تايبةتى و 
 سةربارى طدتى.
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 Bilateral Dependency بةندَيتيى دووال
يووان سوةربةخؤ نوو  و  بريتييوة لوة ثةيوةنووديى نيَووان دوو توووىى زموانى، كووة هوي  كام          

لوةم جوؤرة بةنديَتييوةدا، نوة      ، بةلَكو هةر دووكيان ثيَويستييان بةيةكرت هةيوة. بةتةنيا نايةن
سةرة و نة بةندةكة، هي  كاميان ناتوانن بىَ ئةوى تر دةركوةون، بوؤ كوونوة لوة ثةيوةنوديى      

 .نيَوان بكةر و كاردا ئةم جؤرة بةنديَتيية دةبينرآ
 Coordinate Dependency بةندَيتيى هاوال

شودارى لوة رِؤنانيانودا دةكوةن، تيَيودا      بة لة بةنديَتيى هاوالدا، كة ئامرازةكانى بةستنةوة     
هووةر دوو كةرةسووةكة دةبوون بووة سووةرة و هووي  كاميووان نابيَووؤ بووة بةنوودى ئووةوى تريووان ، بووؤ 

 .هةية دا ثةيوةنديى بةنديَتيى هاوال >>من و تؤ<<كوونةلة نيَوان هةر يةكة لةم طريَى
 Unilateral Dependency بةندَيتيى يةكال

لةطوةلَ تووىيَكى توورى   سووةربةخؤية نيىنوا نيَووان توووىيَكى زموا   بةنوديَتيى  ثةيوةنوديى      
لةم جؤرة بةنديَتييةدا سةرة دةتوانآ بةبىَ بةندةكةى دةركوةويَؤ، بوة م    .زمانيى سةربةخؤ

 .>>كضى برام<<لة طريَى ناوى  بةندةكة ناتوانآ بةبىَ سةرة دةركةويَؤ، بؤ كوونة

 Subject clause بكةرى ثاِرستةيى

هةندىَ لة كارةكانى زمانى كوردى، بةتايبةتى كارى ثةيوةنوديى )بووون  بكةرةكوةى بوة          
 بؤ كوونة لة رِستةى: .شيَوةى ثارِستة و لة دواى كارةكةوة دةردةكةويَؤ

 .بطةرِيَيتةوةة باشرت
 بكةرى ثارِستةيية.ثارِستةى )بطةرِيَيتةوة  

 Clause complement/ complement Clause ثاِرستةى تةواوكةرى
هةنوودىَ لووة كارةكووانى كوووردى تووةنيا لةطووةلَ ثارِسووتةى تةواوكةريوودا بووةكارديَن، واتووة          

 لوة بورى ئوةو    هوةروةها رِستةكة دةبآ بة فؤرِم نادروسؤ، يوان ناتوةواو،   بةكرتاندنى ثارِستة، 
 ناتوان  سوود لة هي  تةواوكةريَكى تر وةربطرين. ييةثارِستة تةواوكةر

 ثيَدنياز دةكةم، كة باسةكةت لة طؤظاريَكى زانستيدا بآلوبكةيتةوة. _أ _1
 .ثيَدنياز دةكةم* _ب   
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Relative clause ثاِرستةى ديارخةرى
ا ثارِسووتةى ديارخووةرى، بووةو ثارِسووتةية دةطوووترىَ، كووة وةسووفى ناويَوو  لووة شارِسووتةكةد     

. واتة ثارِستةى ديارخةرى هي  كاتيَ  بةندى رِاستةوخؤى كار نييوة، بوةلَكو هةميدوة    دةكات
 .نارِاستةوخؤكانى كارةكةيةبةندى يةكيَ  لة بةندة رِاستةوخؤ، يان 

ئةو ناوةى، كة لةاليةن ثارِستةوة وةسف دةكرآ، دةشىَ يةكىَ لة ئةركوة رِستةسوازييةكانى   
 :بكةر و بةركارى خستنةسةرى هةبآ وةكو بةركار، بكةر، تةواوكةرى

 .) بكةر ى، كة يةكةم بوون، ئيَستا لة دةرةوة دةخويَننئةو قوتابيانة _1
 .) ديارخةرى بكةر م ئاشكراكرد، كة دويَنىَ ليَرةبووئةو قوتابيةكرةى  _2
 .)بةركار ى درِاند، كة من دةخمويَندةوةئةو كتيَبةمنالَةكة  _3
 .)بةركارى نارِاستةوخؤ كرد، كة ئيَمة ناردبوومان ةلةو كورِئارام ثريؤزبايى  _4
 .)بةركارى خستنةسةر دةكةم، كة هاورِيَكةم بؤى هيَناوم ئةو طولَةسةيرى  _5
 .)تةواوكةرى بكةر ية، كة تؤ باسؤ دةكردئةو كضةئةوة  _6

Adverbial subordinate clause ثاِرستةى ئاوةَلكارى
 :هةموو رِستةكة دةكاتى وةسف ، بةمةشاوةلَكار دةبينىَهةندىَ جار ثارِستة ئةركى ئ     

 .هةركة ئةوم بينى، هةموو شتيَكم لة بريم ضووةوة _1
 .كة ئةو هات، من رِؤيدم _2

 :كرتاندنى ثارِستةى ئاوةلَكارىكار ناكاتة سةر رِؤنانى رِستةكة
 / لةطةلَ بينينى ئةو، هةموو شتيَكم لة بري ضووةوة.أ _1
 لة بري ضووةوة. / هةموو شتيَكمب  

Dependency relations ثةيوةنديية بةندَيتييةكان
بةنوود دةكووات لووةرِيَزمانى  يةكووةوةبةنوودةكان بة سووةرة و بريتييووة لووةو ثةيوةندييووةى كووة     

ن، كوة سوةرةتاكةى لوة بةندةكوةوة     يَو رئةم ثةيوةندييانةش بة ترييَو  نيدوان دةد   بةنديَتيدا.
 .كؤتايى دآ دةسؤ ثيَدةكات، نووكةكةى بة سةرة

Complement تةواوكةر
كاريَو ، يوان ناويَو ، يوان ئاوةلَناويَو ، يوان       )، كوة لةطوةلَ سوةرة   ئةو كةرةسوة زمانييةيوة       

و ثيَكهاتةيووةكى طووةورةتر لووة هووةمان جووؤرى سووةرة ديَنيَتووة   ليَكوودةدرىَ دا ئووامرازيَكى بةنوود
 .بةشيَ  لة بارطةى سةرةدةبن بة  كايةوة.
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Obligatory complement كانتةواوكةرة خورتيية
و لةاليوةن   خورتييوة ن، كة بوونيوان لوة رِسوتةدا    انةتةواوكةرة خورتييةكان ئةو تةواوكةر     

 :كة دةكةن بة نارِيَزمانىآ يا رستةطر يانكرتاندن .سةرةوة هةلَدةبذيَردريَن
 .ذيلة دةبآ بةمامؤستا _
 *ذيلة دةبآ. _

 Object complement تةواوكةرى بةركار
ئةم تةواوكةرة ثةيوةندييةكى بوةتينى لةطوةلَ بوةركاردا هةيوة، هوةر بؤيوةش ثَيوى دةطووترىَ              

 :ةخورتيى هةندىَ لة كارة تيَثةرِةكان. ئةم تةواوكةرة، تةواوكةرى تةواوكةرى بةركار
 . )زةويةكة = قوتاخبانة [قوتاخبانة]ئةوان زةويةكةيان كرد بة  _

Subject complement تةواوكةرى بكةر
تةواوكةرى بكةر، كة بة فؤرِمة جؤراوجؤرةكوانى وةكوو طريَوى نواوى، طريَوى ئاوةلَنواوى،            

طريَووى بةنوود و طريَووى ئاوةلَكووارى و رِادة و كووار دةردةكووةويَؤ، تةواوكووةرى خووورتيى كووارى     
 :يةيثةيوةند

 .نكريَكارئةوان   : طريَى ناوى
 .وةوزيرةكئةو   : طريَى ئاوةلَناوى

 .ةزؤر دوورتاقيكردنةوةكة  : كارىطريَى ئاوةلَ
 .ةو121تا  99لةالثةرِة تاقيكردنةوةكة   :طريَى بةند

 .بوو كةميَ ئاوةكة    :رادة
 .ى بوووهات هاتكةمن ضووم ئةو هةر    : كار

Facultative/Optional complement سةرثشكىتةواوكةرى
و رِسوتة، بووةو   زموانى بووونى طور َ   نابيَتوة هووؤى نارِيَ  يانكرتانودن ئوةو تةواوكةرانوةن، كوة         

لوة خوودى خؤيودا ئامواذة بوة بووونى تةواوكوةرة         سوةرةكة دواى كرتاندنيديان، واتايةى، كة 
 :ميَنيَيَتةوةهةر دة ضةمكةكةىو  سةرثدكييةكة دةكات

 .ئاكام لةطةلَ ذيلةدا هاوسةرطرييى ثيَكهيَنا _
 .ئاكام هاوسةرطرييى ثيَكهيَنا _
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 Valency theory تيؤرى بارطةخسنت
. بوؤ ئوةم مةبةسوتةش ثدوؤ بوةرؤلَى      تيؤرى بارطةخسنت هةولَيَكوة بوؤ شويكردنةوةى رِسوتة         

بةم ثيَيوة رِسوتة    هةندىَ وشة لة رِستةدا، دةبةستىَ، كة ثيَويستييان بة بوونى توىى تر هةية.
   و ذمارةيةل توىى بةند.طدتى كارة)كة بة بريتيية لة توىيَكى بناغةيى

Autonomous phrases theory ئؤتؤنؤمييةكان تيؤرى طرآ
تيؤرى طرآ ئؤتؤنؤمييةكان، يةكيَكوة لوة تيؤرةكوانى نَيوو رِيَزموانى بةنوديَتى و مةبةسوؤ لَيوى              

كوة   . بوة ثَيوى ئوةم تيوؤرة هوةر طريَيَيو  لوة و تَيو  دةضوآ،         شيكردنةوةى رِؤنانى ناوةوةى طريَية
)سوةرة  و ضوةند هوةريَميَكى    لة حوكمةتيَكى ناوةنودى  سيستةميَكى سياسيى فيدرِالَى هةية، واتة 

ئؤتؤنؤمى )بةندةكان  ثيَكهاتووة. طةورةترين طرآ، كة لة رِيَزمانى بةنديَتيودا، ليَوى دةكؤلَريَتوةوة    
ؤميوةكانيش، طورآ   رِستةية و حكومةتى ناوةنديش لة رِستةدا كارةكةية، هةريَم)وياليةت وة ئؤتوؤن 

كوةر و سوةربارةكان ن. كوار وةكوو سوةرةى رِسوتة، كةرةسوةيةكى        )تةواوثيَكهيَنةرةكانى رِستةكة
حوكمكووةرة و ثةيوةندييووة دةرةكييووةكانى نيَوووان طريَكووان بووةوةوة ثةيوةسووتة. واتووة بةرثرسووى   

بووة م ثةيوةندييووة ناوةكييووةكانى هووةر طريَييَوو      ؛ثةيوةندييووة دةرةكييووةكانى نيَوووان طريَكانووة  
 .ثةيوةسؤ نيية بة كارةوة

Valency structure of verb تنييةكانى كاررؤنانة بارطةخس
رِؤنانة بارطةخستنييةكانى كار بابةتيَكى زةينيية و ئةوة ثيَدوان دةدات كوة كاريَو  لةطوةلَ          

بةو واتايةى، كة بوؤ هوةر    .ضةند تةواوكةردا و لةطةلَ ض تةواوكةريَكيددا لةرستةدا دةردةكةويَؤ
نرآ ويَنةيةكى زةينى خبريَتة رِوو كة تيايدا ضوؤنيةتيى  كاريَ  لة فةرهةنطى زمانى كورديدا دةتوا

دةركووةوتنى ئووةم كووارة لةرسووتة جؤراوجؤرةكانوودا ثيَدوواندةدات، ئووةم ويَنووة زةينييووةش ثيَووى   
 .دةوترآ رِؤنانى بارطةخستنيى كار

 Clefted structures رؤنانة بةئيسنادى بووةكان
ةوة ثرؤسةى بةئيسونادى بوونو   لةرِيَطةى ئةو رِؤنانانة، كة رِؤنانة بةئيسنادى بووةكان     

، كوة بةهؤيوةوة رِؤنانوة    نيزى ئةو ثرؤسوة رِستةسوازييانةدا  لةرِ ديَنة كاية، ئةوانيش خؤيان
 بنجيية سةرةكييةكان دةطؤرِيَؤ بؤ رِؤنانة بنجيية دارِيَذراوةكان.
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Deraved basic structure رؤنانة بنجيية داِرَيذراوةكان
لوة هوةموو    يوان . ذمارةرِستةسوازييةكانن -دارِيَذراوةكان رِؤنانوة ليَكسويكى  رِؤنانة بنجيية      
نة بةهؤى هةندآ ثرؤسةى رِستةسازييةوة كة بةسوةر رِؤنانوة   نارِؤنائةم  .ةكدا سنوورداريَزمان

 .ييةكاندا ديَؤ ديَنة كايةوةسةرةكبنجيية 

Lexical basic structure رؤنانة بنجيية سةرةكييةكان
بنجيوى سوةرةكيى هوةر ِرسوتةيةل بريتييوة لوة كوارى سوةرةكيى ئوةو ِرسوتةية و            رِؤنانى     

رِؤنوانى بنجيوى سوةرةكيش بوةثيَى رِؤنوانى      . تةواوكةرة خوورتى و سةرثدوكييةكانى كارةكوة   
بارطةخستنيى كارى سةرةكيى هةمان ِرسوتةية، لوة فةرهةنطودا، واتوة بوةر لوةوةى بَيتوة نواو         

دةطةيووةنيَؤ كووة رِؤنووانى بنجيووى سووةرةكى هووةر   . ئةمووةش ئووةوةرِسووتةوة، ديووارى دةكريَووؤ
 رِستةيةل ضةمكيَكى فةرهةنطيية.

Basic structure رؤنانة بنجييةكان
. رِؤنانة بنجييةكان ئةركى رِيَزمانيى تةواوكةرةكانى كارى سةرةكيى رِستة ثيَدواندةدةن      

جييوووة ئوووةم رِؤنانوووة بنجييانوووةش بوووة شووويَوةيةكى طدوووتى بةسوووةر دوو جوووؤرى رِؤنانوووة بن  
رستةسازى ووةكاندا  -)فةرهوةنطى نانة بنجيية دارِيَذراوسةرةكييةكان)يا فةرهةنطييةكان  و رِؤ

 .دابةش دةبن

 Valency structure ِرؤنانى بارطةخستنى
 ئاوةلَنواو  يا ناو و يا كار)جا كؤى تةواوكةرة خورتى و سةرثدكييةكانى هةر سةرةيةلبة     
 .ئةو سةرةية رِؤنانى بارطةخستنى دةوترآ ،بيَؤ 

Adjunct سةربار
سةربار توىيَكى كةم بايةخ، يان سةرثدكيية و كرتاندنىلة رِؤنانة رِيَزمانيةكانودا، كوار        

ئامادةبوون و ئامادةنةبوونيان لة رِؤنوانى   ناكاتة سةر ناسنامةى رِؤنانيى رِؤنانة رِيَزمانيةكة و
كو ئةركيان تةنيا دةرخسوتنى زانيواريى   بةلَ، ، هي  طرفتيَ  دروسؤ ناكاتكيدارِستةى سةرة

 .زيادةية دةربارةى اليةنةكانى رِووداو
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Specific adjunct تايبةتى سةربارى
بوةهي    و سةربارى تايبةتى ئةو بةندةية، كة ناكةويَتة نيَو رِؤنانى بارطةخستنى سةرةوة     

كووات، بووةلَكو  كووؤنرتِؤليَكى شوويَوة و ذمووارةى سووةربارة تايبةتووةكان نا     سووةرة شوويَوةيةل
قسةكةرانى زمان بة طويَرةى باسةكة هةر ذمارة و فؤرِميَكى سةربارى تايبةتى، كوة بيانوةوىَ   

. هةلَبةتة سةرة لوة رِووى واتواوة ثةيوةنوديى تايبوةتى بوة سوةربارة       بؤ سةرةى زياد دةكةن
ى هوةر سوةرباريَك  تايبةتييةكانى خؤيةوة هةية بةجؤريَ ، كة هةر قسةكةريَكى زموان ناتوانوآ   

 .تايبةتى لةطةلَ هةموو سةرةيةكدا بةكاربيَنيَؤ
 General adjunct طشتى سةربارى

. طريَكةيووةرِسووتة يوا  بةنوودى هوةموو   ، بوةلَكو نوةل تووةنيا بةنودى سووةرة   ئوةو سوةربارةية، كووة  
لةطوةلَ   ، كوة بيانوةوىَ  زمان دةتوانن بة طويَرةى ثيَويسؤ هةر سةرباريَكى طدتىقسةكةرانى 

 ؤلَىسةرة بضووكرتين رِكة يبيَنن، ئةمةش بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة، كدا بةكارهةر سةرة و طريَييَ
 .لة دياريكردنى فؤرِم و ذمارةى سةربارة طدتييةكاندا نيية

Head سةرة
هةموو توىةكانى ترى طريَكوة جؤريَو  لوة ثةيوةنوديى      يَية وسةرة، بةشى ناوةنديى طر     

 ،كوة طرنطرتينيوان  تايبةمتةندييةكىضوةند  سوةرة   ة.رِيَزمانى، يان واتاييوان بوة سوةرةوة هةيو    
 :ئةمانةن

 .هةلَطرى طرنطرتين زانياريى سيمانتيكيية لة طريَدا _1
 .سةرةكان هةميدة خورت  _2
ى خؤيوان رِيَكدةكوةون لوة سوةر هةنودىَ، يوان هوةموو نيدوانة رِيَزمانييوةكانى          بةندةكانلةطةلَ  _3

 .هةمان سةرة
 .ىيَكة، كة هةموو طريَكة بةهؤى جؤرى ئةوةوة ناودةنريَؤسةرةى هةموو طريَييَ ، تو _4
سةرة فؤرِم و ذمارةى تةواوكوةرة خوورتى و سةرثدوكييةكانى لوة خوؤ دةطريَوؤ،        _5

هووةر بؤيووة لووةو كاتووةوة، كووة سووةرة وةكووو توووىيَكى ليَكسوويكى لووة فةرهووةنطى         
رِؤنوانى  قسةكةرانى زمانةكةدا هةية، فؤرِم و ذمارةى تةواوكوةرةكانى ئوةو وشوةية لوة     

 .بارطةخستنى سةرةدا دياريكراوة
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 Null-valent verbs /avalent يى/بَى بارطةكانكارة سفر بارطة
ئةو كارانةن، كة هي  بارطةيةل ناخةن؛ بة واتايةكى تر، هي  كةرةسةيةل وةل بارطة بوؤ       

نةش بة طدتى خؤى هةلَنابذيَرآ، بةلَكو خؤى بةتةنيا دةتوانىَ رِستةيةل ثيَكبهيَنآ. ئةم كارا
 بةوة وةسف دةكريَن، كة طوزارشؤ لة كةشوهةوا دةكةن.

Linking verb كارى ثةيوةندى
ئةم كارانة طرووثيَكى بضوول دروسؤ دةكةن، كة بة مةبةستى دروستكردنى ثةيوةنوديى       

دا بوةكارديَن. هوةر بؤيوةش ثيَيوان دةوتورىَ كوارى       ئيسنادى لة نيَوان بكةر و تةواوكةرى بكةر
 طرنطرتين كارى ثةيوةندى لةزمانى كورديدا كارى )بوون وة.. وةندىثةي

Quadrivalent verbs بارطةيىكارى ضوار 
ئةو كارانةن، كة ضوار بارطة دةخةن. بةو واتايوةى، كوة ئوةو كارانوةن سوةرةرِاى بكوةرى            

 ناوى ثيَويستييان بة سآ تةواوكةرى تر هةية.

Bivalent verbs بارطةيىكارى دوو 
ئةو كارانةن، كة دوو بارطة دةخةن. بة واتايةكى تر، سوةرةرِاى بكوةر)جا ض نواوى بوىَ ض          

 ثارِستةيى  تةواوكةريَكى تريدى ثيَويستة.
Modal verb كارى رَيذةيى

ئةو كارانةن، كة لة ثيَش كارى ترةوة ديَن و تيَرِوانينى قسةكةر لة بوارةى ئوةو كوارةى،         
وادةكةن كوة لوة رِسوتةدا،    لةبةرئةوةى كارة رِيَذةييةكان  .ثيدان دةدات كة لة دوايانةوة دآ

رِيَوووذةى كوووارى ثارِسوووتة هوووةروةها لوووة دواى خؤيانوووةوة ثارِسوووتةيةكى تةواوكوووةرى بيَوووؤ، 
دةبوآ  بؤيوة  رِؤنانى طدتيى رِستةكة ديوارى دةكوات،    ، هةروةهاتةواوكةرييةكة ديارى دةكات

 .تة دابنيَ كان بة كارى سةرةكى رِسييةكارة رِيَذة

Trivalent verbs بارطةيىكارى سَى 
ئةو كارانوةن، كوة سوآ بارطوة دةخوةن. بوة واتايوةكى تور، ئوةو كارانوةن، كوة سوةرةرِاى                  

 بكةر)جا ناوى بىَ ، يان ثارِستةيى  ثيَويستييان بة دوو تةواوكةرى تر هةية.
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Phrasal verb فرَيزىكارى 
. ئوةم كوارةش ضوةند    لوة رِووى رِؤنانوةوة، كوارى ئوالَؤزة     يةكيَكى تر لوة جؤرةكوانى كوار        

 تايبةمتةندييةكى هةية، كة طرنطرتينيان ئةمانةن:
رِؤنانى كارى ئالَؤز بريتيية لة: كاريَ  و النى كةم يةكىَ لة دوو توىى رِستةسازيى )بكوةر   _أ

 .و بةركار ى تيَداية. هةروةها واتاى ئةم جؤرة كارانة، ليَكدراو نيية
 :كارة ليَكدراوةكان ييان هةية لةطةلَدوو جياوازارانة ئةم ك
 زؤربةى كات لة دوو بةش زياتر ثيكهاتوون. فريَزييةكانكارة  /يةكةم
بة م ثةيوةنوديى  ثةيوةندى نيَوان بةشةكان لة جؤرى ثةيوةنديية رِستةسازييةكانة،  /دووةم

 .نيَوان بةشةكانى كارى ليَكدراو لة جؤرى فةرهةنطيية
Helping verb ريدةدةركارى يا

رِستة و هي  تةواوكوةريَ    سةرةكيىكارة ياريدةدةرةكان ئةو كارانةن، كة نابن بة كارى      
 .لة خؤناطرن، بةمةش هي  رِؤلَيَ  لة رِؤنانى بنضينةيى رِستةدا نابينن

 و زؤربةى كات، كارى ياريدةدةر بة شيَوةى سةربةخؤ و واتاى سةربةخؤى خؤيوان بةكارنايوةت  
تةنيا بؤ طوةردانكردنى هةنودىَ كوات، رِووكوار، رِيَوذة و رِووى      و  ةلَطرى تايبةمتةنديى رِيَزمان ه

بة شويَوةيةكى طدوتى لةطوةلَ كوارى     ... هتد، ى كار، لة رِستةدا بةكارديَن و ديار و ناديارى و
 تردا بةكارديَن، كة ثيَيان دةوترىَ كارى سةرةكى.

Mono-/One-valent verbs يىكارى يةك بارطة
ئةو كارانةن، كة يوةل بارطوة دةخوةن. بوة واتايوةكى تور، ئوةو كارانوةن، كوة توةنيا يوةل                 

 كةرةسة وةل تةواوكةر بؤ خؤيان هةلَدةبذيَرن.
Language corpus كؤرثةى زمانى

 ئاموادةكراوةو  بةشويَوةى نووسوينى فؤنوةتيكى    ة كوة كؤمةلَيَ  دةقوى نوسوراو و طووتراو        
 .فكردن و شيكردنةوةى زماندا سوودى ليَوةربطريآدةتوانرآ لة وةس
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 كورتكراوة و هيَماكان

Adj  ئاوةَلناو 
Det  دياريكةر 
 N  ناو 

NP  طرَيى ناوى 
Obj  بةركار 

P Obj بةركارى ناِرستةوخؤ 
 PP  طرَيى بةند 

S  ِرستة 
Subj          بكةر 

V  كار 

VP  طرَيى كارى 
 بكةر  ب 

 بةركار  بةر 
 ركارى خستنةسةربة  بةرخ 
 بةركارى ناِراستةوخؤ  بةرنا 

 بكةرى ثاِرستةيى  بثا 
 بكةرى ناوى  بن 
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 تةواوكةرى سةرثشكى  تس
 تةواوكةرى بكةر  تب 

 تةواوكةرى بةركار  تبةر 
 تةواوكةرى ثاِرستةيى  تثا 
 تةواوكةرى خورتى  تخ 

 تةواوكةرى خستنةسةر  ختس 
 ثاِرستةى تةواوكةرى  ثات 
 تايبةتىسةربارى   ست

 سةربارى طشتى  سط 
 طرآ  ط 
 طرَيى بةند  طب

 طرَيى ناوى  طن 
 ئاوةَلطوزارة  ئا 
  دةبَيت بة/ ثَيكهاتووة لة 

 سةرثشكىتومخى   )...( 
 ِرستةى ناِرَيزمانى  * 

 يا ئةمة، يا ئةوة .../... 
 سةرة  ]...[
 سةربارى طشتى ]-...-[
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 طرآ  ]...[
 سةربارى تايبةتى ]/.../[

 طرآ ئؤتؤنؤمييةكان ]]...[[

 ِرؤنانى بنجى    ||...||
 سنوورى نَيوان دوو توخم  ، 
 ِرستةى نيشاندار  ؟

 ِرستةى بةند بة دةوروبةر  ؟؟

 ِرؤنانى بارطةخستنى >...<
 )وشة، طرآ، ِرستة(تومخةكان >>...<<



17 

 

 ثيَرستى هيَلكارييةكان
 الثةرِة هيَلكارى ذ
 33 سةكانى ِرستة لة ِروانطةى ِرَيزمانى بةرهةمهَينانةوةثةيوةنديى طشت و ثاذ لة نَيوان كةرة 1
 34 ثةيوةنديى بةندَيتيى نَيوان كةرةسةكانى ِرستة لة ِروانطةى ِرَيزمانى بةندَيتييةوة 2
 36 نواندنى ِرستة بةثَيى ِرَيزمانى بةرهةمهَينان و طوَيزانةوة 3
 38 نواندنى ِرستة بةثَيى ِرَيزمانى بةندَيتى 4
 47 بةندةكان لةِرَيزمانى بةندَيتيداجؤرى  5
 105 جؤرةكانى كار لة ِرووى وةرطرتنى تةواوكةرةوة 6
 119 جؤرةكانى بكةر لةزمانى كورديدا 7
 162 ثؤلَينكردنى كارةكانى زمانى كوردى بة ثَيى ذمارة و جؤرى بارطةكانيان 8
 195 ديداِرَيذةى هةريةكة لة ِرؤنانة بنجيية سةرةكييةكان لة زمانى كور 9
 196 رؤنانة بنجييةكان لةزمانى كورديدا لةزمانى كورديدا 10
 197 رؤنانة بنجيية بنةِرةتييةكان لةزمانى كورديدا لةزمانى كورديدا 11
 198 لةزمانى كورديدا يةك بارطةييةكان رؤنانة بنجيية بنةِرةتيية بكةرديارة 12
 199 لةزمانى كورديدا ةييةكاندوو بارط رؤنانة بنجيية بنةِرةتيية بكةرديارة 13
 200 لةزمانى كورديدا سآ بارطةييةكان رؤنانة بنجيية بنةِرةتيية بكةرديارة 14
 201 لةزمانى كورديدا ضواربارطةييةكان رؤنانة بنجيية بنةِرةتيية بكةرديارة 15
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 ثيَشةكى

وةك لة ناونيشانى ئةم كتيَبة دةردةكةةوآ دوو ييةةن لةةخؤدةطرآ يةكةةميان )تيةؤرى      
ى تريان )رِؤنانى رِسةتة(ية  تيةؤرى بارطةخسةنت يةكيَلةة لةةتيؤرةكانى نيَةو       بارطةخسنت( و ئةو

رِيَزمانى بةنديَتى  هةرضى رِؤنانى رِستةشة دوو ييةن لةخؤ دةطرآ  يةكةميان ييةنى تيؤرييةة   
كة بريتيية لة دةستنيشانلردنى تةواوكةرةكانى كار لةزمانى كورديةدا و دووةميشةيان ييةةنى    

 دا رِؤنانة بنجييةكانى رِستة لة زمانى كوردى ديارى دةكات كارةكية  كة تياي
ََ دةدات ضةةند ثةر  و طرَتَيةخ سةاخ بلاتةةوة  كةة طرن  ينيةان          ئةم كتَيبة هةةو
دةستنيشانلردنى تةواوكةرةكانى كار لةزمانى كورديدا و ذمارةيان  ذمارةى بارطةكانى كار  

َلى لة رِؤنانى رِؤنانة بنجييةة جياوازةكةان    ئةطةرة جياوازةكانى رِؤنانى بارطةخستين كار و رِؤ
ثؤليَنلردنى كارةكانى زمانى كوردى بةطويَرةى جؤر و ذمارةى تةواوكةرةكانيان  دياريلردنى 

 ذمارةى رِؤنانة بنجييةكان   توانا و دةسةآلتى كار لةزمانى كورديدا 
و جياواز لةةوةى  طرن يى ئةك كتيَبة لةرِووى تيؤرييةوة لةوةداية  كة رِوانينيَلى نوآ 

كة رِيَزمانى ديَرين و رِيَزمانى دةسةآلت و بةستنةوة خستويةتية رِوو  دةخاتةة رِوو و لةةرِووى   
 كارةكيشةوة ضةند سوود و طرن ييةكى هةية  كة طرن  ينيان ئةمانةن:

 ئامادة كردنى َةرهةن ى بارطةخستنى زمانى كوردى  _1
 بوارى رِيَزمانى بةراوردكاريدا  _2
 ارهيَنانى داتا و ئةجنامةكانى لة بوارى ئةندازياريى زمانةوانيى كؤمثيوتةرى بةك _3
 ئامادةكردنى َةرهةن ى ئةليل ِؤني  _4
 ئامادةكردنى كؤرثةى زمانى كوردى  _5
 بوارى َيَركردنى ئاميَرى بةطشتى و َيَربوونى زمان  _6

يؤرية  لةسآ بةند ئةم كتيَبة لة سىَ بةش ثيَلهاتووة  بةشى يةكةمى  كة بةشيَلى ت
ثيَلهاتووة: لةبةندى يةكةمدا باسى )زاراوة و ضةملى بةنديَتى  ميَذووى رِيَزمانى بةنةديَتى   
بةراوردى رِيَزمانى بةنديَتى و بةرهةمهيَنان و ئامانج و بنةماكانى رِيَزمانى بةنديَتى  تيةؤرى  
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ردنى ضةةؤنيةتيى َرَيةزة ئؤتؤنؤمييةةكان( كةراوة  بةنةدى دووةمةةية تايبةةتلراوة بةة باسةل       
شيلردنةوةى رِستة لةرِيَزمانةكةدا  بةندى سيَيةمية تايبةتة بة تيؤرى بارطةخسنت كة تيايدا 
بةطشتى با  لةة تيةؤر  زاراوة  داهَينةان و سةنوور  جؤرةكةانى بارطةخسةنت و َةرهةةن ى        

 بارطةخسنت سوودى تيؤرةكة كراوة 
هاتووة: بةنةدى يةكةةمى باسةى    بةشى دووةم بةشيَلى ثرِاكتيليية و لة سىَ بةند ثيَل

رِؤنانى ناوةوةى كار كراوة و كارةكانى زمانى كوردى بةسةر ضةوار جةؤرى بنجةى  دارِيَةذراو      
ليَلدراو و كارى َريَزي دابةشلراوة و بةندى دووةمشى باسى جؤرةكانى كار لةزمانى كورديدا 

دوو جةؤرى كةارى    لةرِووى وةرطرتنى تةواوكةرةوة كراوة و كارةكانى زمةانى كةوردى بةسةةر   
ياريدةدةر و كارى تةواو  كارة تةواوةكانية بةسةر دوو جةؤرى كةارى ريَةذةيى و نارِيَةذةيى و     
كارة نارِيَذةييةكانية بةسةر دوو جؤرى كةارى بنيةينةيى و كةارى ثةيوةنديةدا دابةشةلراوة       
ةر هةروةها بةندى سيَيةمى با  لة تةواوكةرةكانى كار كراوة و بةمةش هةشت جةؤر تةواوكة  

 كارةكةانى زمةانى كةوردى بةةثيَى ذمةارة و جةؤرى بارطةةكانيان       دةستنيشان كراوة  دواتةر  
اوة  بةم ثيَيةش دوو جؤر كارى يةك بارطةيى  يانزة جؤر كارى دوو بارطةيى  حةظةدة  ثؤليَنلر

 جؤر كارى سآ بارطةيى و دوو جؤر كارى ضوار بارطةيى دةست نيشانلراوة 
كتيليية  لة دوو بةند ثيَلهاتووة: لة بةندى يةكةمدا بةشى سيَيةمة كة بةشيَلى ثرِا

رِؤنانى بارطةخستنى ذمارةيةك كارى زمانى كوردى دةستنيشان كراوة و لة بةندى دووةميشدا 
 ضل و شةش رِؤنانى بنجيى سةرةكى و دوو جؤر رِؤنانى بنجيى دارِيَذراو دةستنيشان كراوة 

اشلؤشدا  ليستيَخ لةو كارانةى كة لةم لة كؤتاييشدا  ئةجنامةكان خراوةتة روو  لة ث
نامةيةدا سووديان ليَوةرطرياوة خراوةتةةرِوو  دواتةرش ليسةتى سةرضةاوةكان بةة زمانةةكانى       

 كوردى  عةرةبى  َارسى و ئين ليزى خراونةتة رِوو 
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 تيؤرى بارطةخسنت و رِيَزمانى بةنديَتى -1
تايبةتة بة رِيَزمةانى بةنةديَتى و    ئةم بةشة لة سآ تةوةرة ثيَلهاتووة  تةوةرةى يةكةم

هةر يةكة لة تةوةرةى دووةم و سةَييةمية  يةةك لةة دواى يةةك تايبةةتن بةة تيةؤرى طةرآ         
 ئؤتؤنؤمييةكان و تيؤرى بارطةخستنةوة 

 رِيَزمانى بةنديَتى -1-1

لةم تةوةرةى يةكةمدا  با  لةم سةرة بابةتانةة كةراوة: زاراوةى بةنةديَتى   ضةةملى     
تة ميَذوويةكى رِيَزمانى بةنديَتى  بةراوردكردنى رِيَزمةانى بةنةديَتى و رِيَزمةانى    بةنديَتى  كور

ضةةةند و  ى بةنةةديَتى  بنةةةماكانى رِيَزمةةان ى بةنةةديَتىبةرهةةةمهيَنان  ئامةةاجنى رِيَزمةةان  
  تايبةمتةندييةكى رِيَزمانى بةنديَتى

 زاراوةى بةندَيتى -1-1-1
ةَلمانيةةدا  هةةةر يةكةةة لةةة زاراوةكةةانى بةةؤ زاراوةى رِيَزمةةانى بةنةةديَتى  لةةةزمانى ئ

(Abhängigkeitsgrammatik))و  )٢٠٢: ١٣٨٨ الب������������رزی(Dependenzgrammatik) 
 (Van Valin 2004) (dependency grammar)و لة ئين ليزيةدا   )٢٢٨: ٢٠١٠(ب�ونتنج  

حنووالتعبتي ووحنل لحنووالل ل)٢٢٨ :٢٠١٠ تنجنب��و( )حنووالتعليق،ووو لحنووالتعل ي،وو للو لةةة عةرةبيةةدا  
تتر وابس��تگگ و لةةة َارسيشةةدا   )٢١٧: ٢٠٠٨(جمع��ةة)قئيووحنتعيال و  )١٣٩٠رس��ولی()(دس��

زز( )(دس��تور تابعي��ت و لةةة كورديشةةدا هةةةر دوو زاراوةى )رِيَزمةةانى   )٢٠٢ :١٣٨٨ الب��ر
)سواجيدة ةةبودولَآل فوةرهادى    و )رِيَزمانى بةنديَتى(  305: 2009)كؤمةلَيَ  زمانةوان وابةستةطيَتى(

موو زاراوةكاندا بريى شويَنلةوتن  يان بةندبوون دةبينريَةت  واتةة    بةكارهاتووة  لة هة  2010
هةر هةموويان ئةوةيان ليَدةكةويَتةوة  كة ينى كةم دوو كةرةسةة هةةن  يةةكيَليان سةةرة و     
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ئةوى تريةان بةنةدة  ثةسةةندكردن زاراوةى )رِيَزمةانى بةنةديَتى( و ثةسةةندنةكردنى زاراوةى       
نامةيةدا  بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة  كة ئيَمة ثيَمان واية يةكةةميان  )رِيَزمانى وابةستةطيَتى( لةم 

 كورديية و دووةميان زياتر لةَارسى نزيلة نةك كوردى 

 ضةمكى بةندَيتى -1-1-2

بةندَيتى بريتييةة لةة ثةيوةنةديى نَيةوان تومةة زمانييةةكان لةة رِووى توانايةان لةة          
واتة هةر كةرةسةيةكى  )١٤٢ :١٩٩٠بك�ى بعل(سةربةخؤبوون و سةربةخؤنةبوونيان لة رِؤناندا 

زمانى تواناى ئةوةى تيَدا هةية  كةة كةرةسةةيةكى تةرى زمةانى لةة رِووى رِؤنةان و واتةاوة        
 بةخؤيةوة بةند بلات  يان خؤى ببىَ بة بةندى كةرةسةيةكى ترى زمانى 

 كورتة مَيذويةكى ِرَيزمانى بةندَيتى -1-1-3

 سةرهةَلدانى ِرَيزمانةكة -1-1-3-1

بنةةما   )Lucien Tesnière(يةكةمني جار زمانةوانى َةرِةنسى  لوسةيان تينيَةر  بؤ 
تيؤريةكةى ئةم بؤضوونةى لة كتيَبة قةبارة بيووكةكةيدا  بةناونيشانى ضةند وتاريَخ لة بارةى 

ˊEsqisse d(رِستةسازيى رِؤنانلةارى   une syntaxe structural, 1953(  ؛خسةتة رِوو 
و لة دواى مردنى تينيَر  لة كتيَبيَلى  1959ى ئةم تيؤرة لة ساَلى بةآلم ليَلدانةوة َراوانةكة

 Eléments de syntaxe(تةةردا  بةةة ناونيشةةانى بنةةةماكانى رِستةسةةازيى رِؤنانلةةارى 

structurale( بآلوبووةوة )كة داتاكانى دةطةرِيَتةوة بةؤ سةاَلى   )٤٣ب: ١٣٨٠ طبيب  اده  
١٩٣٩ (Kruijff 2006, 447).    تاى سةةرهةَلدانى رِيَزمةانى بةنةديَتى    بةةم ثيَيةة سةةرة

  بةآلم هةندىَ لة زمانةوانان واى بؤ دةضن  كة يةكةمني بؤضوونى 1953دةطةرِيَتةوة بؤ ساَلى 
بةنةةديَتى لةةة زمانةةدا  ثةيوةسةةتة بةةة بةةريورِا زمانةوانييةةةكانى ثةةانينى لةةة بةةارةى زمةةانى  

ر  لة زمانةوانيى نويَدا  سةةرةتاى  سانسلريتييةوة  بةآلم دةبىَ ئةوة بزانني  كة كارةكةى تينيَ
 )٥ :١٣٩٠رسولیی(ئةم رِيَبازةية 
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 طةشةكردنى ِرَيزمانةكة -1-1-3-2

ئةو كاتةى ئةم تيةؤرة رَِيزمانييةة سةةرهةَلدةدات  تيةؤريَلى بةةهَيزى وةكةو تيةؤرة        
ة بةآلم ئةم تيؤرة)تيؤرى بةنديَتى(  نةك تةنيا بوو ؛ئةركييةكةى مارتينى  لة َةرِةنسا باوبووة

بنةماى كارى ذمارةيةكى زؤر زمانةوان لة َةرِةنسا  بةَللو سنوورى َةرِةنساى تيَثةرِاند و لة 
هةندىَ لة وآلتانى ئةورِوثاش  بؤ منوونة ئةَلمانيا  بؤ زؤربةى ئةوانةى  كة خةريلى نووسةينى  

 دهطبي�ب زا (رَِيزمان و كتَيبة ََيركارييةةكانى زمةان بةوون بةؤ بيَ انةان  بةوو بةة تيؤرَيةخ         
ئةوة بوو  ئةم تيؤرة لةة ئةةوروثا  بةتايبةةتية لةة َةرِةنسةا و ئةةَلمانيا و        )٤٣ ب:١٣٨٠

رِووسيا  بووة جيَ ةى ثيَشوازيى زمانةةوانان و وردة وردة  بةؤ يةةكىَ لةة طةرن  ين تيةؤرة       
رِستةسازييةكان لة دانانى رِيَزمانى زمانة جؤراوجؤرةكةان و َيَركردنةى زمةان بةؤ بيانييةان       

بييياده(طؤرِا   )٢٤ أ:١٣٨٥ طب
 & Helbig(دواى تينيَةةر  دوو زمانةةةوانى ئةةةَلمانى بةةة نةةاوى هيلبةةي  و شةةينلل  

schenkel(      بايةخيان بةم رِيَزمانة دا  ئةم دوو زمانةوانة بة ثيَةى تيةؤرى بارطةخسةنت  يةكةةمني
كةةمني  بةةم شةيَوةية ية   بآلوكةردةوة   1968َةرهةن ى بارطةخستنيى كارى ئةَلمانييان لة سةاَلى  

هةن اويان لة بوارى ئامادةكردن و دانانى َةرهةن ى ليَلسيلى لة زمةانى ئةَلمانيةدا هةةَليَنا  دواى    
ئين لَ لة رِووى تيؤرييةوة هةوَليةدا  )) )٧ :١٣٨٥(کبيری دآ  )U. Engel(ئةوانية  ئؤَلريض ئين لَ

دوا  )٢٤ :أ١٣٨٥ ي�ب زاده طب(((ئةم رِيَزمانة وةكةو رِكابةةريَلى رِيَزمةانى بةرهةةمهيَنان راتةةروو      
 .H - J(يةؤرطن هيَرين ةةر    -بةدواى ئةمانية هةندىَ زمانةوانى ترى ئةةَلمانى لةوانةةش: هةانز   

Heringer( يؤهانس ئيَربن  )U. Erben( بو ديَن)٢٢٩-٢٢٨ :٢٠١٠ تنجن( 
دواتر ضةند جؤريَلى ترى رِستةسازيى بةنديَتى لة وآلتانى ئةن لؤساكسةؤندا طةشةةى   

هةةيس سةةرةرِاى   . بوو (Hays)ش لة سةر دةستى زمانةوانى ئةمريليى هةيسسةند  ئةمة
ئةةةوةى طةشةةةى بةةة بةنةةديَتيى تايبةةةتى مامتةةاتيلى دا  لةطةةةََ رِستةسةةازيى ثيَلهاتةةة     

بايةةخيَلى زؤرى بةة    )paduceva(رِاستةوخؤكانيشدا بةراوردى كرد  دواى ئةوية ثدوضةياا 
 )٣٧١ :٢٠٠٣ (هلبشهيَللاريى درةختيى بةنديَتى دا 

لة يةكيَتيى سؤظيةتيدا  رِستةسةازيى بةنةديَتى بةة شةيَوةيةكى َةراوان بآلوبةووةوة        
يةكيَخ بوو لة نويَنةرة هةرة طرن ةكان  كةة لةة نةاو زمانةةوانيى      )Meltschuk(مةَليوك 
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 سؤظيةتيدا طةشةى بة ضةند جؤريَلى جياواز لة هيَللاريى درةختيى تايبةت بة بةنةديَتى دا  
ية هيَللارييةكى درةختيى تايبةت بة ثةيوةنديية ئيسنادييةكان  )Rewsin(زنهةروةها رِيف

 )٣٧٢-٣٧١ :٢٠٠٣ (هلبشلة رِيَزمانى بةنديَتيدا  داهيَنا 
هةرضةندة لة بةريتانيا و ئةمريلا ضةملى بارطةخسنت  وةك تيؤرييةةك لةة رِيَزمةانى    

زةمينةى بؤ  (Leech, Matthews, Somers)بةنديَتى  لة ييةن هةر يةكة لة زمانةوانان 
سازكرابوو  بةتايبةتية لةو كاتةوة  كة طومان لة بارةى زمانةوانيى بةرهةمهيَنانةوة سةةرى  

بةآلم رِيَزمانى بةنديَتى ثيَشوازييةكى ئةوةندةى ليَنةكرا  تةنانةةت ئةةو كارانةةى لةة      ؛هةَلدا
يَتى ئةةجنام دراون وةكةو   بارةى بارطةخستنى كارى زمانى ئين ليزيشةوة بة ثيَى رِيَزمانى بةند

(Herbst, Allerton, Emons)،    لةةة زانلؤكةةانى ئةةةورِوثا  بةتايبةةةتي لةةة ئةةةَلمانيا
 (Herbst 2000)نووسراون 

 بةراوردكردنى ِرَيزمانى بةندَيتى و ِرَيزمانى بةرهةمهَينان -1-1-4
و لقةى  سةرةرِاى ئةوةى رِيَزمانى بةنديَتية وةكو رِيَزمةانى بةرهةةمهيَنان قوتارانةة    

جؤراوجؤرى هةية  بةآلم بة طشةتى دةتةوانرآ جياوازييةكةةيان لةة دوو خاَلةدا كؤبلريَنةةوة:       
يةكةميان ئةوةية  كة ذمارةى لقةكانى رِيَزمانى بةنديَتى زؤر كةم ة لة لقةةكانى رِيَزمةانى   ))

يَتى بةرهةمهيَنان  دووةميشيان بريتيية لةوةى  كة جياوازيى نيَوان لقةةكانى رِيَزمةانى بةنةد   
 )١٤ :١٣٨٣ طبي�ب  اده (((زؤر كةم ة لة جياوازيى نيَوان لقةكانى رِيَزمانى بةرهةةمهيَنان  

جياوازييةكانيشيان زياتر دةضيَتة قاَلبى وردةكارى و ثاذييةوة و بةهيض شيَوةييَخ ناشآ لةطةََ 
ناندا  بوونيان ئةو جياوازيية طةورانةى  كة لة نيَوان هةندىَ لة رِيَبازةكانى رِيَزمانى بةرهةمهيَ

 هةية  بةراوردبلريَن 
بةر لةوةى بيينة سةر جياوازييةكانى نيَوان ئةم دوو رِيَزمانة  بة ثيَويسةتى دةزانةني    
سةرةتا باسى ئةوة بلةين  كة بؤضى بة ثيَى تيؤر كةاردةكرآ و دواتةرية هةؤى هةَلبةذاردنى     

  ةرة طةورةكانى رِيَزمةانى ديَةرين  يةكيَخ لة كةموكورِيية هرِيَزمانى بةنديَتى رِووندةكةينةوة  
كيَشةابوو    داماوةيةكى زؤر و تا هاتنى زمانةوانيى نوىَ باَلى بة سةر نامة رِيَزمانييةكانة كة 

لةة نووسةينى رِيَزمانةدا ثشةتى      و لةة نامةة رِيَزمانييةةكان     كة نةبوونى هيض تيؤرييةك بوو
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هةر جارة و شتيَخ بلةةن بةةثيَوةر   رِيَزماننووسانى ديَرين   كة ثيَببةسنت  ئةمةش واى كردبوو
هةندىَ جار واتا  هةندىَ جار َؤرِم و تةنانةت هةندىَ جار هةست   نى رِيَزمانةكانيانيبؤ نووس
 دةكرد بةثيَوةر  يشيانو سؤز

دنى   يةان دروسةتلر  لةة رِيَ ةةى دؤزينةةوة     كةة  يةكىَ لة ئاماجنةكانى تيؤر ئةوةيةة 
 بؤ نامة  تيَ ةيشنت لةةو دياردةيةة سةادةتر    دياريلراوى يةكثةيوةنديى نيَوان ثاذةكانى دياردة

بيييادهئاراستة بلات  ةَتارى دياردةكةرِبلات  يان   )٣: ١٣٩٠(طب
بة واتايةكى تةر  ئةةوةى ثةيوةنةديى نَيةوان تةوخن  يةان كةرةسةةكانى دياردةيةةكى         

وونة دياريلراو ثيشان دةدات و روون دةكاتةوة تيةؤرة  هةةر تيؤريشةة نيَواندذييةةكانى بؤضة     
 زانستييةكان لة نيَو دةبات و يةك ئاراستةيى دةدات بة بابةتة زانستييةكان 

طويَرةى جؤرى  ثةيوةنديى نيَوان ثاذةكانى دياردةيةك بة  لة زانستة مرؤظايةتييةكاندا
بؤ كةموكورِيى  دةبآ بة نة ش ئةمة  ى ئيَمة دةطؤرِآ  يان طؤشةني ا  يان ليَلدانةوةتيَرِوانني

و  ةدياردةكةية  يةةكى تايبةمتةنديتةةنيا    بةةَللو  بةؤى  ضةاكي بة ييةنى  دةبآ نة  ئةم زانستة
 )٣: ١٣٩٠(طبيب  اده هييى تر

 ليَرةدا سوود و بايةخى رِيَزمانى بةنديَتى لة ضةند خاَليَلدا دةخةينة رِوو:
ريَيلةيةكى رِستةسازيية  كة شويَنثيَيةكى طةةورةى لةة رِيَيةلة    ))ئةم رِيَزمانة   _1
 )٢١٧ :٢٠٠٨ (جمعة((زييةكانى تردا  جيَهيَشتووة رِستةسا

يةكيَلة ))لة ئيَستادا  رِستةسازيى بةنديَتى هاوشانى رِستةسازيى بةرهةمهيَنان   _2
 )٣٧٢ :٢٠٠٣ (هلبش((لة طرن  ين تيؤرة رِستةسازييةكان 

ئةم جؤرة لة ثيشاندانى رِؤنانى رِستةسةازيى زمةانى سروشةتى  بةةكارهيَنانيَلى      _3
لةو بةرنامانةى  كة ثةيوةسنت بة ضةملى زمةانى سروشةتييةوة  لةوانةةش وةرطيَرِانةى     زؤرى 

 )٤: ١٣٩٠(رسولیئاميَرى و دةرهيَنانى زانيارييةكان  هةية 
بنةمان)لةة   -دواى ئةوةى كة ئةم جؤرة رِيَزمانة لةطةََ ئةو رِيَزمانةى  كةة طةرآ   _4

وة  كةة ئةةم جةؤرة رِيَزمانةة  زيةاتر      سةر بنةماى طرآ دامةزراون( بةراورد كراون  دةركةوتو
لةطةََ سروشتى ئةو زمانانةى  كة لة رِووى رِيزبةنديى تومةكانةوة ئازادن  يان تومةةكانيان  
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ثةيرِةوى رِيزبةندى ناكةن  لةوانةش زمانى توركى  ضيلى  ئةةَلمانى  دانيمةاركى  عةةرةبى     
ة نواندنة بةنديَتييةكاندا تواناى بة واتايةكى تر  ل )٤: ١٣٩٠رسولی(يتينى يةكدةكةويَتةوة 

ََ نوانةدنى         ثيشاندانى ئةو رِستانةى  كة ثةةيرِةوى سةةرةوريزبوون ناكةةن  بةة بةةراورد لةطةة
بةرهةمهيَنان هةم زياترة و هةم طوجناوتريشة  هةر ئةمةشة واى كردووة  كة ئةةو زمانانةةى   

اشة  دابنةرآ  بةهةةمان شةيَوة     ةة بةنديَتييةكانيان بة ب(1)ثةيرِةوى رِيزبةندى ناكةن  ثةيلةر
 زمانى كوردية ثةيرِةوى سةرةوريزبوون ناكات 

يةكيَخ لة كؤن رة طرن ةكان  كؤن رةى دووةمى جيهانى))نيشانة زمانييةةكان و   _5
لة مةجدبؤرط( بوو  كة لة ذيَر ئاآلى مشةتومرِى نةاوخؤيى    1964سيستةمى زمان(( ساَلى 

 )٣٧٣ :٢٠٠٣ (هلبشتةسازيى بةنديَتيدا بةس ا نيَوان رِستةسازيى بةرهةمهيَنان و رِس
طةةرن  ين بةَل ةةة بةةؤ ثةسةةةندكردنى رِيَزمةةانى بةنةةديَتى  ئةةةو ئةجنامةةة        _6

ثةسةندكراوانةية  كة بةرهةمى بةكارهيَنانى ئةم رِيَبازةية لة هةندىَ زماندا  ئةوية بة سوود 
 )٥ :١٣٨٩(رسولیوةرطرتن لة رِيَبازى َيَربوونى ئاميَرى  بووة 

رِستةسازى بةنديَتى طوجناوة بؤ هةموو شةيلردنةوة رِستةسةازيية كارةكييةةكان      _7
ضونلة ويَنةى رِستة لة رِوان ةى دةرخستنى سروشةتى كةار و ذمةارةى ئةةو تومانةةى  كةة       

 )٢٢٢: ٢٠٠٨ (جمعةثيَيةوة بةندن  ض تةواوكةر  بآ ض سةربار  ثيشاندةدات 
ريتيية لةوةى  كة ئةو ثةيلةرانةى بةة ثيَةى   طرن ييةكى ترى رِيَزمانى بةنديَتى ب _8

نواندنى رِيَزمانى بةنديَتى ئامادةكراون دةشىَ بة ثةيلةرةى بةرهةمهيَنان ئالوطؤرِ بلريَن بةآلم 
 ثيَيةوانةى ئةمة بة شيَوةيةكى سةداسةد رِيَى تيَناضيَت 

ى بةنديَتيدا  يةكيَلى تر لة طرن ييةكانى رِيَزمانى بةنديَتى ئةوةية  كة لة رِيَزمان _9
دةتوانرىَ زؤربةى زانياريية ليَلسيلييةكان )وةكةو بارطةخسةتنى رِستةسةازى و واتةايى( بةة      

 شيَوةيةكى رِوون لة نيَو كةوانة بةنديَتييةكاندا  ثيشانبدريَن 
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 ثَيطةى بكةر لة هةر دوو ِرَيزمانةكةدا -1-1-4-1
و بةرهةةمهيَنان بةؤ ثيَ ةةى     يةكىَ لة طرن  ين جياوازيى نيَوان قوتارانةى بةنديَتى

بلةر لة هةر يةكة لةم دوو رِيَزمانةة  دةطةرِيَتةةوة  رِيَزمةانى بةرهةةمهيَنان  لةة سةةرةتاى       
ثةيدابوونيةوة  بة شويَنلةوتن و ثشتبةسنت بة رِيَبازى لؤذيلى ئةرستؤيى  كة رِسةتة بةؤ دوو   

ةر وةكةو يةةكىَ لةة دوو    بةشى نيهاد)بنة( و طوزارة)بار( دابةش دةكات  لة ثةاََ كةاردا  بلة   
كؤَلةطةى سةرةكيى رِستة دانراوة و لة يةكةمني هةن اوى شيلردنةوةى رِستةسازيدا  رِستة بؤ 

 :دوو بةشى سةرةكيى طريَى ناوى و طريَى كارى دابةش كراوة
 طريَى ناوى + طريَى كارى رِستة 

زؤربةةى هةةرة زؤرى    بةآلم رِيَزمانى بةنديَتى  بة ثيَيةوانةى رِيَزمانى بةرهةمهيَنان و
ضةاوى لةة دوو تةومى كةؤنى     ))رِيَزمانةكانى تر  وازى لةم دابةشلردنة دوانيية هيَنا  واتةة   

طةوزارة(ى رِسةتة  هةةروةها ثيَ ةةى تايبةةتيى بلةةةر       -رِستةسةازيى ديَةرين  واتةة )بلةةر    
زز   ((ثؤشى بةة واتايةةكى تةر  لةةم رَِيزمانةةدا  بلةةرية لةة رِيةزى          )٢٠٣ :١٣٨٨(الب�ر
اوكةرةكانى كار دةذميَردرآ و لة شيلردنةوةى رِستةسازيى ئةم تيةؤرةدا  تةةواو جيةاوازة    تةو

رِيَزمانى بةنديَتى هةر زوو  واتة لة يةكةةمني رِؤذةكةانى   ))لةطةََ شيلردنةوة باو و ديَرينةكة  
طريَى ناوى  يان نيهاد لة خوار كار و وةكةو يةةكىَ لةة تةواوكةةرةكانى كةار       ،هاتنة ئارايةوة

بييياده(((تؤتة رِوو خس  )٧٠ب:  ١٣٨٤ طب
هةَلبةتة لة لؤذيلى كؤندا  بنةيان بة سةرةكى و باريان بة يوةكى لة بةرضةاوطرتووة   
بةآلم رِيَزمانى بةرهةمهيَنان بةها و ثيَ ةيةكى كةم تا زؤر يةكسةانيان بةؤ ئةةم دوو ضةةملة     

ادةيةكى زؤر بةهيَزتر بوونى بةوارى  داناوة و دواترين طؤرِانلاريى رِيَزمانى بةرهةمهيَنان  تا رِ
  بةة رِادةيةةك  كةة لةة هةنةدىَ لةة        112-110: 2009)سةباح رِةشيد قوادر  طوزارة ثيشاندةدات

لقةةةكانى رِيَزمةةانى بةرهةمهيَنانةةدا  بةئاشةةلرا قسةةة لةةة بةةارةى وةيوةنةةانى شةةيلردنةوةى 
(محم�د ابراهيم�یی  ئةرةستؤيى دةكةن و طرميانةى )بلةر لة نيَةو طريَةى كةارى بةوون( دةكةةن      

 )١٣٨٢) (عليزاده ١٣٨٢
رِيَزمانى بةنديَتى ثيَى واية  كةة دابةشةلردنى رِسةتة بةؤ بةشةى نيهةاد و طةوزارة        
دابةشلردنيَلى رِستةسازى نيية  بةَللو دابةشلردنى زانياريية  ئين ل لةو باوةرِةداية  كة 
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انى زانيةةارى و دابةشةةلردنى رِسةةتة بةةؤ نيهةةاد و طةةوزارة  ئةوةنةةدةى رِوونلةةةرةوةى رِؤنةة 
دابةشلردنى زانياريى كؤن و نويَيةة  ئةوةنةدة رِوونلةةرةوةى رِؤنةانى رِستةسةازيى رِسةتة       

هةروةها يى واية  كة دابةشلردنى رِستة بؤ دوو بةشى نيهاد و  .)٦: ١٣٨٩(رسولینيية 
ؤنانى طوزارة  شيَوةيةكى طوجناوة بؤ نامة لة رِؤنانى زانياريى رِستة  بةآلم بؤ دابةشلردنى رِ

رِستةسازيى رِستة  دةبىَ شيلردنةوة لةة كةارةوة  كةة ضةةقة قورسةايى رِسةتةية  دةسةت        
 )١٥-١٤ :١٣٨٣طبيب زاده (ثيَبلرىَ 

 شيكردنةوةى زجنريةى هةِرةميى ِرستة لة هةر دوو ِرَيزمانةكةدا -1-1-4-2
ةوةى سةرةرِاى ئةوةى  كة هةر يةكة لة رِيَزمانى بةرهةمهيَنان و بةنديَتى لة شةيلردن 

رِستةسازيدا ثةيرِةوى شيلردنةوةى زجنريةى هةرِةميى رِؤنانةكانى رِستة دةكةن  يان هةةر دوو  
ََ دةدةن رِؤنانى زجنريةى هةةرِةميى رِسةتة لةة سةةر بنةةماى ئةةو ثةيوةندييةة         تيؤريةكة هةو

بةةآلم بةة شةيَوةى جيةاواز      ؛جؤراوجؤرانةى  كة لة نيَوان ثاذةكانى رِستةدا هةية ثيشةانبدةن 
ؤدةنريَن)دروستدةبن(: لة رِيَزمةانى بةرهةمهيَنانةدا  سةةرةى زجنةرية هةرِمييةكةة  هةةموو       رِ

ثيَلى دةهيَنىَ  كة سةرةتا بة شيَوةى دوانى بةة سةةر هةةر دوو طريَةدا       )S(رِستةكة  واتة 
(  كة لة رِووى زجنريةى هةرِةمييةكةوة هاوبةهان  VP( و طريَى كارى)NPواتة  طريَى ناوى)

آ  سةرةرِاى ئةو سوودانةى  كة ئةم جؤرة دابةشلردنة هةيةتى)لةوانة بةةكارهيَنانى  دابةشدةب
لةييةن زمانةوان و رَِيزماننووسانةوة هةر لةة كؤنةةوة تةا ئةةمرِؤ و بةةكارهَينانى لةة بةوارة        

هةةةيض ))كارةكيةةةةكانى وةكةةةو َيَركردنةةةى زمةةةان و زمانةةةةوانيى كؤمثيوتةرييةةةةوة(    
تةسازى( ى دياريلراو بؤ بةكارهيَنانى نةبووة  رِةط و رِيشةى ئةم بةَل ةيةكى)رِؤنانى  يان رِس

بؤضوونة بؤ يةكةمني رِوانينى َةيلةسووَة يؤنانييةكان لة بوارى كاتي ؤرييةة لؤذيلييةةكان و   
بةةآلم لةة رِيَزمةانى بةنديَتيةدا  كارةكةة       )۵٢ب: ١٣٨٠بي�ب  اده  (ط((رِيَزمان دةطةرِيَتةوة 

واتةةة رِيَزمةةانى بةنةةديَتى  )٢١٧ :٢٠٠٨(جمع��ةةثيَلةةدةهيَنىَسةةةرةى زجنةةرية هةرِةمييةكةةة 
شيلردنةوةى خؤى لة ثةاذةوة دةسةت ثَيةدةكات و ئةطةةر و مةةرجى ئامةادةبوونى كةرةسةة        

زز  بةشداربووةكانى ترى رِستة  تةنيا ئةوةية  كةة بةنةدى سةةرة    يةان   ،)٢٠٣: ١٣٨٨(الب�ر
نى بةنديَتى يةكةمني تيؤرة  كة ئةم بةندى بةندى سةرةبآ  ئةمةش ئةوة دةطةيةنىَ  كة رِيَزما
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بؤضوونة)دابةشلردنى دوانيى رِستة بؤ طريَى نةاوى و كةارى (ى خسةتؤتة ذيَةر ثرسةيارةوة و      
بييياده (شيَوةيةكى ترى لة شويَنى ئةو ثيَشنيازكردووة   )۵١ب: ١٣٨٠طب

ى )رِؤنةان  دياردةيةةكى نةةطؤرِ  ةوة با  لة جياواز طؤشةني اى ئةم دوو رِيَزمانة بة دوو
ةوة لةة  ثةيوةنديى نيَةوان طشةت و ثةاذ    لة طؤشةني اىى بةرهةمهيَنان  رِستة(دةكةن  رِيَزمان

ثةيوةنديى نيَوان كةرةسةكانى نيَو رِستة دةرِوانآ  بةو واتايةى  كة ئةو كةرةسةيةى دةكةويَتة 
 سةرةوة طشتة)بؤ منوونة رِستة( و دوو كةرةسةى تر دةكةونة خوارةوةى ئةوةوة  ئةةمانية دوو 

 ثاذى ئةو طشتةن)بؤ منوونة طريَى ناوى و طريَى كارى(:
  ةكةى بة من دائازاد دياريي _1

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1هيَللاريى ذمارة 
 ةوةى بةرهةمهيَنانلة نيَوان كةرةسةكانى رِستة لة رِوان ةى رِيَزمان طشت و ثاذ ثةيوةنديى
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ة طؤشةةني اى بةنديَتيةة   لة طؤشةني ايةكى ترةوة  كة ئةويى بةنديَتى  بةآلم رِيَزمان
 :(  لة ثةيوةنديى نيَوان كةرةسةكانى نيَو رِستة دةرِوانآثةيوةنديى نيَوان سةرة و بةند)

 
 
 

  

 
 2هيَللاريى ذمارة 

 ثةيوةنديى بةنديَتيى نيَوان كةرةسةكانى رِستة لة رِوان ةى رِيَزمانى بةنديَتييةوة
 

لردنةوةى رِستةسةازى لةة رِيَ ةةى    لة رِيَزمانى بةنديَتيدا  سةرةى رِسةتة كةارة  شةي   
ناسةةينةوةى كةةارى بنيينةيى)ضةةةق(ى رِسةةتة و دوابةةةدواى ئةةةوية دةستنيشةةانلردنى      
تةواوكةرةكانى كارةكةوة دةست ثىَ دةكات  واتة لةم رِيَزمانةدا سةرةتا كارى بنيةينةيى لةة   
رِسةةتةكةدا دةناسةةريَتةوة  ثاشةةان تةواوكةةةرةكانى كارةكةةة دةستنيشةةاندةكرآ  ئينجةةا      

بةم شيَوةية بةشةى هةةرة طةةورةى    ))تةواوكةرةكانى  تةواوكةرةكان و     تاد ديارى دةكريَن  
بييياده ((شيلردنةوةى رِستةسازى كؤتايى دآ   )٦٩ب:  ١٣٨٤(طب

بة شَيوةيةكى تر بَلةَيني  بةةطوَيرةى ثةيوةنةديى نَيةوان سةةرة و بةنةد  هةةر هةةموو         
ثيَيةةة يةكةةةمني و طةةرن  ين هةةةن او لةةة  بةةةم))ثاذةكةةانى رِسةةتةكة دةستنيشةةان دةكةةريَن  

بييياده ((شيلردنةوةى رِستةسازيى رِستة جيَبةجىَ دةكرىَ   )٧٠ب:  ١٣٨٤(طب

 ضؤنييةتيى نواندنى ِرؤنانى ِرستة لة هةر دوو ِرَيزمانةكةدا -1-1-4-3
نواندنى رِؤنانى رِستة بةشةيَلى طرن ةى شةيلردنةوةى رِستةسةازيية طرن ييةكةشةى      

 Van Valin(((ئةجنامةةكانى ئةةو شةيلردنةوة رِستةسةازيية ثيشةاندةدات     ))لةوةداية  كةة  
هةر دوو رِيَزمانةكة بؤ ثيشاندانى رِؤنانى رِستة  سوود لة هيَللةارى وةردةطةرن  بةة     )2004

 بةراوردكردنى هيَللاريى درةختى و درةختى بةنديَتى بؤ ئةم رِستةيةى خوارةوة:
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  ئامانج كتيَبيَلى طةورةى بؤ من نارد _2
 بةضاكى جياوازييةكانى ئةم دوو تيؤريية لة نامةى رِؤنانى رِستةكان ثيشان دةدرآ 
( 1هةر وةكو دةبينرىَ  لة هيَللاريى ثةيوةست بة رِيَزمانى بةرهةمهيَنان )هيَللاريى 

لة رِستةوة دةست ثيَدةكةين و دابةشيدةكةين بة سةر طريَلةان  بةةم شةيَوةية بةةردةوام     ))دا  
لةم هيَللارييةدا شةش ثةيوةنةدى هةيةة    ) ٧ :١٣٩٠رس�ولی (((ين بة وشةكاندةبني  تا دةطة
 كة بريتني لة:

 يةكةم/ ثةيوةنديى رِستة بة هةر يةكة لة طريَى ناوى و طريَى كارييةوة 
 دووةم/ ثةيوةنديى طريَى كارى بة هةر يةكة لة طريَى ناوى و طريَى كارييةوة 

 كة لة طريَى بةند و طريَى كارييةوة سيَيةم/ ثةيوةنديى طريَى كارى بة هةر ية
 ضوارةم/  ثةيوةنديى طريَى بةند بة هةر يةكة لة ئامرازى بةند و ناوةوة 

 ثيَنجةم ثةيوةنديى طريَى ناوية بة ناو و ئاوةَلناوةوة 
 شةشةم ثةيوةنديى طريَى ناوية بة ناو و نيشانة نةناسياوييةوة 

 
(الب�رززز ((ى ثةيوةنديى طشت بةة ثةاذن  هةموو ثةيوةندييةكان لة جؤر))وةك دةبينرآ 

  بة شةَيوةييَخ  ئةطةةر ئةةم ثةيوةندييانةة  هةةر وةكةو لةة رَِيزمةانى         )٢٠٤-٢٠٢: ١٣٨٨
بةرهةمهيَناندا باوة  بة شيَوةى ئةم ياسا هيََلييانةى خوارةوة بنووسني  هةميشةة تةومى يى   

 رِاسنت  ثيَلهاتووة:رِاست طشتة و لة دوو تومى يى ضةث  كة ثاذى تومة طشتةكةى يى 
 

 طريَى ناوى + طريَى كارى رِستة 
 طريَى بةند + طريَى كارى طريَى كارى 
 ئامرازى بةند + ناو طريَى بةند 
 ناو + ئاوةَلناو طريَى ناوى 
 ناو + نيشانةى نةناسياوى طريَى ناوى 
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 3هيَللاريى ذمارة 
 (2)رهةمهيَنان و طويَزانةوةنواندنى رِستة بةثيَى رِيَزمانى بة
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بةآلم لة رِيَزمانى بةنديَتيدا  بؤ نواندنى رِسةتة سةوود لةة ضةةند هيَللاريةةك  كةة ثيَيةان        
كةةار دةكةويَتةةة بةةةرزترين ئاسةةتى ))  وةردةطةةريآ  لةةةم هيَللارييانةةةدا  (stemma)دةطةةوترىَ 

يَللاريى ثةيوةست بةة  وةك لة ه )٢٠٤-٢٠٢: ١٣٨٨(الب�رزی  ((ثةيوةنديى زجنريةى رِيزبةندييةوة 
لةشةيَوةى ثةيوةنةديى   ))( دةردةكةةوىَ  هةةموو ثةيوةندييةةكان     2رِيَزمانى بةنديَتى )هيَللةاريى  
بةطشتية ثةيوةندييةةكانى نيَةو رِيَزمةانى     )١٤٢: ١٩٩٠(بعلبك�ى ((زاََ)سةرة( و بةند دةردةكةون 

قة قورسةايى رِسةتةكة  سةىَ    بةنديَتى لة شيَوةى ثةيوةنديى ثاذ بؤ ثاذن  كارى )ناردن(  وةكو ضةة 
بةندى بلةر  بةركار و بةركارى نارِاستةوخؤ لةة خةؤدةطرآ  هةةروةها نةاوى )كتيَةئ( و ئةامرازى       
بةندى )بؤ( وةكو حوكملةريَخ دةردةكةةون  كةة يةكةةميان)كتيَئ( بةنةديَلى ئاوةَلناو)طةةورة( و      

يَتيةدا  هةةر وةكةو لةة دوو     دووةميان )بؤ( بةنديَلى جيَناو)من( لة خةؤدةطرن  لةة رِيَزمةانى بةند   
هيَللارييةكةدا دةردةكةوآ  هةر توميَخ دةتوانآ تةنيا بةندى يةك سةرة بآ  بةآلم هةةر توميَةخ   

لة رِستةكةى سةروو  هةر يةكة لةة سةىَ    ؛دةتوانآ لة هةمان كاتدا بة سةر ضةند توميَلدا زاََ بآ
يةك تةومن  واتةة كةار  بةةآلم كارةكةة      بةندى بلةر و بةركار و بةركارى نارِاستةوخؤ تةنيا بةندى 

هاوكات حوكمى سىَ بةند دةكات  لة هةةر يةكةة لةةو ثةيوةندييانةةى  كةة لةة هيَللارييةةكانى        
رِيَزمانى بةنديَتى دةبينريَت  هةميشة تومى سةروو  تومى سةرة و تومى خواروو  تومى بةندة  

 :١٣٨٣طبي�ب زاده  (((سةرة  هةم بةنةدبآ  هةندىَ جار وا ديَتة ثيَة  كة توميَخ هاوكات  هةم ))

(دا ناوى )كتيَئ( 2دةردةكةوآ لة رِستةى ) (3)  وةك لة هيَللاريية بةنديَتييةكةى خواروو)١٧-١٥
 بةندى كارى )ناردن(ةة  و بة سةر ئاوةَلناوى )طةورة(دا زاَلة:
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 4هيَللاريى ذمارة 
 نواندنى رِستة بةثيَى رِيَزمانى بةنديَتى

 ضةمك و زاراوة سةرةكييةكانى هةر دوو ِرَيزمانةكة -1-1-4-4
رِيَزمانى بةرهةمهيَنان لة هةن اوةكانى شيلردنةوةى رِستةدا  بةؤ ناونةانى ثارضةة و    
ثاذة جؤراوجؤرةكانى رِستة  سوود لة كؤمةَليَخ زاراوةى وةكو طريَى ناوى  طريَى كارى  طريَى 

ئةةم زاراوانةة بةةهيض جؤريَةخ رِوونلةةرةوةى رِؤَلةى       ))بةند  ئاوةَلناو و    هتد وةردةطريَةت   
رِستةسازيى ثارضة و ثاذةكانى رِستة نني  بةَللو ئاماذة بة كاتي ؤريى وشةسازى  يان بةشةى  

زاراوةكانى ناو  ئامرازى بةند  ئاوةَلنةاو   )١٨-١٧ :١٣٨٣طبي�ب  اده  (((ئاخاوتنيان دةكات 
يةكان  زاراوةى تةم ومذ و لةيََلن  ضةونلة بةؤ    و كار  بؤ وةسفلردنى تايبةمتةنديية رِستةسازي
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منوونة طريَى ناوى دةتوانآ هةم بلةر و هةم بةركاربآ  هةروةها طريَى بةند دةتوانآ بةةركارى  
سوودوةرطرتن لة زاراوة وشةسةازييةكان  ))نارِاستةوخؤ  يان ئاوةَل وزارة بآ  لة ييةكى ترةوة  

ة هةؤى ئةةوةى  كةة هةةر زاراوةيةةك  لةة       بؤ وةسفلردنى ضةةملة رِستةسةازييةكان دةبيَتة   
طبي�ب  اده  (((وةسفلردنى رِستةسازيى رِستةدا  هةندىَ جار زيةاتر لةة جاريَةخ دةربلةةويَت     

(  2بؤ منوونة لةة شةيلردنةوةى رِيَزمةانى بةرهةمهيَنانةدا  بةؤ رِسةتةى )       )١٨-١٧ :١٣٨٣
يَةى بةنةدية يةةك جةار     زاراوةكانى طريَى ناوى و طريَى كارى هةر يةكةيان ضةند جاريَخ و طر

بةكارهاتووة  بةآلم لة رِيَزمانى بةنديَتيدا  لة تةواوى شيلردنةوةى رِستةسازيى رِستةدا  هيض 
( يةةك  S(  بةتايبةةتى هةيض رِسةتةيةك)   VP( و هيض طريَييَلى كةارى) NPطريَييَلى ناوى)

زمةةانى تةنانةةةت ئةطةةةر هةشةةبىَ لةةةوةى  كةةة لةةة رِيَ   307: 2009)كؤمووةلَيَ  زمانووةوان نييةةة
بةرهةمهيَناندا بةكارديَت  جياوازة  لة رِيَزمانى بةنديَتيدا  هةميشة سوود لة زاراوةى وةكةو  
كار  بلةر  بةركار  بةركارى نارِاستةوخؤ  ئاوةَلناو و    وةردةطريآ  واتة سوود لةو زاراوانةة  

ة ثةيوةسنت  وةردةطريآ  كة بة شيَوةيةكى تايبةت بة كاتي ؤريى رِستةسازيى ثاذةكانى رِستةو
هةر بؤيةش  لة هيَللارييةكانى ئةم رِيَزمانةدا  هةر زاراوةيةك تةنيا يةةك جةار   ))وةردةطريآ  
دةبىَ سةرجنى ئةوة بدةين  كة زاراوةى وةكو كار و  )١٨-١٧ :١٣٨٣طبيب  اده ( ((بةكاردآ 

ئامةاذة بةة   ئاوةَلناو لة زمانى كورديدا بةكارهيَنانى دوانييان هةية  بةو واتايةةى  كةة هةةم    
كاتي ؤريى وشةسازى و هةم بةة رِؤَلةى رِستةسةازيى ثةاذ و ثارضةةكانى رِسةتة دةكةات  بةة         
واتايةكى تر  هةر دوو ضةملى َؤرِمى رِيَزمانى و ئةركى رِيَزمانى تيَلةَللراوة  بؤ منوونة لةة  

(  هةةر يةكةة لةة ئامةانج و كتَيةئ لةة رِووى َةؤِرمى        2رِستةكةى ثيَشوو   واتةة رِسةتةى)  
زمانييةوة ناون  بةآلم لة رِووى ئةركى رِيَزمانييةوة يةكةميان بلةر و دووةميةان بةةركارة    رِيَ

ئةم تيَلةَللردنى َؤرِمى رِيَزمانى و ئةركى رِيَزمانيية زياتر لة كاردا  دةردةكةوآ  كة بؤ هةر 
ارهاتووة  دووكيان  واتة َؤرِمى رِيَزمانيى كار و ئةركى رِيَزمانيى كار  هةر زاراوةى كار بةةك 

لة هَيللارييةةكانى رَِيزمةانى بةرهةمهَينانةدا  هةميشةة بةة واتةا وشةسةازييةكةى)َؤِرمى        
رِيَزمانى( سوود لةم زاراوانة وةردةطرييَةت  بةةآلم لةة هيَللارييةةكانى رِيَزمةانى بةنديَتيةدا        

بييياده (مةبةست ضةملة رِستةسازييةكة)ئةركى رِيَزمانى(يانة   )١٨-١٧ :١٣٨٣طب
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 سةرةبوونى كارى ناوك لة ِرستةدا -1-1-4-5
جؤرى ))يةكيَلى تر لة جياوازيية طةورةكانى نيَوان ئةم دوو قوتارانةية  ثةيوةستة بة 

ب�  اده  (((تيَ ةيشنت و ثيَناسةيان بؤ كارى سةرةى رِستة  كارى سةرة   )١٩ -١٨ :١٣٨٣طبي
ةى طريَةى كةارى  واتةة ئةةو     لة رِيَزمانى بةرهةمهيَناندا  بريتيية لة سةرةى طوزارة  يان سةر

كارةى  كة لةطةََ بلةر رِيَلدةكةويَت  بةآلم كارى سةرة  يان كارى بنيينةيى  لةة رِيَزمةانى   
بةنديَتيدا  بريتيية لة كاريَخ  كة تايبةمتةنديى ئةوةى هةية رِيَ ة بة بوونى ضةند يةكةيةةكى  

ةند يةكةيةةكى نةاويى   داواى ضة ))ناوى لة دةورووبةرى خؤى بةدات  يةان دةتةوانرآ ب ةوترآ     
بةو واتايةى  كة كةار     307: 2009)كؤمةلَيَ  زمانوةوان  ((دياريلراو لة دةورووبةرى خؤى بلات 

جؤر و ذمارةى بةندةكانى رِستة)واتة كةرةسة رِستةسةازييةكانى وةكةو بلةةر  بةةركار و         
يى رِيَزمةانى  هتد( ديارى دةكات  ئةمةش يةكيَلة لة طرن  ين و دةركةةوتوترين تايبةمتةنةد  

كة ئةم جياوازيية  زياتر لةو رِستانةدا طرن ييةكةةى    ،306: 2009)كؤمةلَيَ  زمانوةوان  بةنديَتى 
و  >>بةوون <<دةردةكةوآ  كة لة رِيَ ةى كارى رِيَذةيييةةوة )بةؤ منوونةة كارةكةانى وةكةو      

بييياده ((  رِؤدةنراون>>توانني<<    بؤ منوونة:)١٩ -١٨ :١٣٨٣طب
 كتيَبةكة رويَنيَتةوة  ئةو دةتوانآ _3
 دةبآ كتيَبةكة رويَنينةوة  _4

رِيَزمانى بةرهةمهيَنان  هةميشة لة شيلردنةوةى ئةم جؤرة رِسةتانةدا  ئةةو كةارةى    
 -١٨ :١٣٨٣طبي�ب  اده  (لةطةََ بلةردا  رِيَلدةكةوآ وةكو سةرةى كارى رِستة هةَلدةبذيَريَت

ةى سةروو بة ثيَةى رِيَزمةانى بةرهةةمهيَنان    بؤ منوونة سةرةى كارى لة هةر دوو رِستةك ؛)١٩
  بةآلم رِيَزمانى بةنديَتى بؤ دوو رِستةكةى سةروو بة رِيز كارى >>خويَندنةوة<<بريتيية لة 

ضةونلة كةارى رِيَةذةيى     ؛وةكو كارى سةرة هةَلدةبذيَرن >>بوون<<و  >>توانني<<رِيَذةيى 
كةاريَلى ترة)ثارِسةتةى تةواوكةةرى( و    ئةوة ديارى دةكات  كة رِستة بةناضارى ثيَويستيى بة 

 ئةو كارةى نيَو ثارِستةى تةواوكةرية بةدَلنياييةوة دةبىَ بة رِيَذةى ئيلتيزامى بآ 
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 جؤر و ذمارةى بةندةكانى كار لة هةر دوو ِرَيزمانةكةدا -1-1-4-6
جياوازييةكى ترى ئةم دوو قوتارانةية ثةيوةستة بة جؤر و ذمارةى ئةو بةندانةى  كة 

يةكةيان بؤ كار  لة رِستةدا  لة بةرضاوى دةطرن  رِيَزمانى بةرهةمهيَنان بة طشتى تةةنيا   هةر
باوةرِى بة بوونى دوو بةند  واتة تةواوكةةر و سةةربار  هةيةة  بةةو واتايةةى  كةة رَِيزمةانى        

هيض قسةيةك لة بارةى تةواوكةرة سةرثشليةكانةوة ناكات و هيض باسةيَلية  ))بةرهةمهيَنان 
بنةماكانى جياوازيلردن لة نيَةوان تةواوكةةرة خةورتى و سةرثشةليةكانةوة نةادات       لة بارةى

ب�  اده (((بةدةسةةتةوة  ئةةةم رِيَزمانةةة هةميشةةة هةةةوََ دةدات جيةةاوازيى   )١٠: ١٣٩٠طبي�
تومةكانى وةكو تةواوكةرةكان و سةربارةكان  بة شيَوةيةكى ورد و ياسةابةند  لةة ياسةاكانى    

ارييةةة درةختييةةةكانى خؤيةةدا ثيشةةان بةةدات  رِيَزماننووسةةانى طةةرىَ ثيَلهيَنةةان  يةةان هيَلل
بةرهةمهيَنان هةوَليَلى زؤريان داوة بؤ خستنةرووى ضةندين تيَست بؤ ثيشةاندانى جياوازييةة   
رِؤنانييةكانى تةواوكةر و سةربارةكان لة رِيَ ةى هيَللاريية درةختييةكانةوة  لةوانةية هؤى لة 

ليةكان لة رِيَزمانى بةرهةمهيَناندا  ئةو طرَتارى و كيَشانة بةرضاونةطرتنى تةواوكةرة سةرثش
بآ  كة لة ئاراستةكردنى جياوازيية رِؤنانيةكانى لةطةََ تةواوكةرة خورتييةكان لةة سةةريَخ و   
لةطةََ سةربارةكان لة سةريَلى ترةوة بوونى هةية  كاريَلى سروشتيية  كة زيادكردنى تومى 

ب: ١٣٨٠طبي�ب  اده  (ؤر زةمحةت  دةكات لةوةى  كةة هةيةة   سيَيةم بؤ ئةم باسة  كارةكة ز
لة كاتيَلدا رِيَزمانى بةنديَتى ئةم دابةشلردنة دوانيية بة تةواو نازانآ و بةندةكانى كار  ؛)٤٩

بة سةر ضوار دةستةدا دابةش دةكات  بة ثيَى رِيَزمانى بةنديَتى  بةندةكانى كةار سةةرةتا بةة    
ةكان و سةربارةكان و دواتةر تةواوكةةرةكانية خؤيةان بةة     سةر دوو دةستةى طشتيى تةواوكةر

سةر دوو دةستةى تةواوكةرة خورتييةكان و تةواوكةرة سةرثشةليةكان و سةةربارةكانية بةة    
 سةر دوو جؤرى سةربارى طشتى و تايبةتيدا دابةش دةبن 

 ئاماجنى ِرَيزمان و ِرستةسازيى بةندَيتى -1-1-5
ية لة دةرهيَنانى تةواوكةرةكانى كار و بةدواى ئةوةوة ئاماجنى رِيَزمانى بةنديَتى بريتي

دةسةةت نيشةةانلردنى رِؤنانةةة بارطةخسةةتنييةكانى كةةار و رِؤنانةةة بنجييةةةكانى رِسةةتة  ئةةةم 
شةيلردنةوةى  ى ئامةاجن  رِؤنانانةش هةم بؤ رِستةسةازى  هةةم بةؤ َيَركردنةى زمةان طةرن ن       
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ى ديةار  يةكةة ليَلسةيلييةكان  ان   يئةركى هةموو َؤرِمةكانى وشةية ئةوةية  كة رِستةساز
 )٤٤-٤٣ ب:١٣٨٠بيب  اده (طات لب

 بنةماكانى ِرَيزمانةكة -1-1-6
بة طشتى رِيَزماننوسانى بةنديَتى لة بارةى سةربةخؤبوون و سةربةخؤنةبوونى رِيَزمانى 

 & Helbig)هيَلبي  و شنلل ))بةنديَتييةوة دةبن بة دوو طرووثةوة  هةنديَليان  لةوانةش 
schenkel)    ثيَيةةةان وايةةةة  كةةةة ئةةةةم رِيَزمانةةةة لقيَلةةةة لةةةة لقةةةةكانى رِيَزمةةةانى  

هةةةةروةها لةةةة ذيَةةةر كاري ةةةةرى رِيَزمةةةانى    )٢٠٢: ١٣٨٨(الب���رززز((بةرهةةةةمهيَنان 
بةرهةمهيَنانةوة  هةوَليانداوة ثةيوةندى لة نيَوان ئةم تيؤرة و تيؤرى بةرهةمهيَناندا بدؤزنةوة 

 وةى يةكىَ لة لقةكانى رِيَزمانى بةرهةمهيَنان بناسيَنن و تةنانةت رِيَزمانى بةنديَتى بة شيَ
هةندىَ زمانةوانى تر ئةم رِيَزمانة بة رِيَزمانيَلى سةربةخؤ دادةنةيَن و لةةوةش زيةاتر    

 سةيرى دةكةن   305: 2009)كؤمةلَيَ  زمانةوان وةكو رِيَزمانيَلى رِكابةرى رِيَزمانى بةرهةمهيَنان
نديَتى ثيَيان وايةة  كةة رِؤنةانى رِستةسةازى  كؤمةَلةة      هةموو جؤرةكانى رِيَزمانى بة

وشةيةك لة خؤدةطرآ  كة ثةيوةندى دوودوويى نابةرانبةرى لة نيَوانيانداية  بةم ثةيوةندييانةة  
 دةطوترىَ ثةيوةنديى بةنديَتى 

با  لة ثةيوةندييةة بةنديَتييةةكانى نيَةوان    ))رِيَزمانى بةنديَتى لة بنةرِةتدا لة رِيَ ةى 
سةةةرة و بةندةكانةةدا  وةسةةفى رِؤنانةةة رِستةسةةازييةكانى زمانةةة جؤراوجؤرةكانةةدا    تةةومى
رر  ((دةكات  بةو واتايةى  كة هةموو ثةيوةندييةكانى نيَو ئةم رِيَزمانةة لةة    )٧: ١٣٨٥(کبي�

رِيَ ةى ثةيوةنديى بةنديَتييةوة شيدةكريَنةوة  بةنديَتية بريتيية لة ثةيوةنديى نيَةوان تومةة   
 رِؤناندا  ئةوية لة رِووى سةربةخؤبوون و سةربةخؤنةبوونى تواناكةيان  زمانييةكان لة

رِسةتة لةة ثلةيةةكى قووضةةكى)هةرِةمى(ى ثةيوةنةدى      ))بة ثيَةى رِيَزمةانى بةنةديَتى    
بةنديَتييةوة دروست دةبىَ  بةو واتايةى  كة رِيَزمانى بةنديَتى  بايةخ بة ثةيوةنديى بةنديَتيى 

ب�  اده  (((ةكان دةدةن دوانيى نيَوان سةرة و بةند بة جؤريَلى تر بَليَني لةم  )۵٣ب: ١٣٨٠طبي
رِيَزمانةدا  لة هةر رِستةيةكدا تةنيا يةك كةرةسة سةربةخؤية و كةرةسةةكانى تةرى رِسةتةكة    
ِراستةوخؤ  يان ناِراستةوخؤ بةندن بةمةةوة  واتةة هةةموو كةرةسةةكانى تةرى نةاو رِسةتةكة        
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بةمةش هيض كةرةسةيةكى   13: 2002دة ةةبدولَآل فةرهادى )ساجيثةيوةندييان بةيةك ةوة هةية 
 نيَو رِستة لة بؤشاييدا ناميَنيَتةوة 

لةم تيؤرةدا كار ئةركى تومى ضةقى)بنلة يى(  يان سةرةى رِسةتةى هةيةة  كةة لةة     
شيلردنةوةى زجنريةى ثلةبةندييدا لة جيَلةوتةيةكى بةرزترداية بة طةويَرةى تومةةكانى تةرى    

 :١٣٨٩کرباس�چي  (ةجنامدا  شيلردنةوةى رِؤنانى رِستة لةوةوة دةست ثيَدةكات رِستة و لة ئ
تةوةربوونيةةوة لةة زؤربةةى     -هةر ئةمةشة واى كردووة  كة ئةةم رِيَزمانةة بةةهؤى كةار     )٣

 )١٥٦: ١٣٨٤(چنگگگ رِيَزمانانى تر جيابيَتةوة 
ةميان تيؤرى بةنديَتى بة طشتى لةة سةةر دوو طرميانةةى سةةرةكى دامةةزراوة  يةكة      

ئةوةية  كة هةر رِستةيةك كاريَلى ضةقى)بنلةيى(ى هةية و دووةميان ئةوةية  كة بةة ثيَةى   
جؤر و ذمارةى تةواوكةرة خورتى و سةرثشليةكانى  دةتوانرىَ رِؤنانى بنجيى ئةو رِسةتانةى   
كة كاريان تيَدا بةكارهاتووة  ديارى بلةين  لة هةموو ئةم ثةيوةنديانةةدا  وشةةيةك بةنةد و    

 )٦-٥: ١٣٩٠ رسولی(.ية(4)ةيةكى تر سةرةوش

 ضةند تايبةمتةندييةكى ِرَيزمانى بةندَيتى -1-1-7
سةرةرِاى ئةوةى  كة هةندىَ زمانةوان ثيَيان وايةة ثيَويسةتة وا سةةيرى رِستةسةازيى     
بةنديَتى بلرىَ  كة شيَوةيةكى جياوازة لة شيَوةكانى رِستةسازيى رِؤنانلارى  بةَل ةشةيان بةؤ   

 :٢٠٠٣هل�بش  (ا ئةوةية  كة ئةم تيؤرة لة َةرِةنسا و وآلتانى تر ثةةرةى سةةندووة  ئةمة تةني
بةةةآلم تيةةؤرى رِيَزمةةانى بةنةةديَتى  يةكيَلةةة لةةة تيؤرةكةةانى رِيَزمانةةة رِؤنانلةةارى و  ؛)٣٦١

بىَ ))ة ئةوةية  كة ى َؤرِميمةبةست لة رِيَزمان )٢٥-٢٣ أ:١٣٨٥ طبيب  اده(َؤرِمييةكان 
و  )٥٥: ١٣٨٥(گلف�ام  ((يى سةةروودةق)دةوروبةرى زمةانى و نازمةانى(   ثشت بةسنت بة زانيار

مةوداى با  لةة  ))تةنيا بة ثيَى رِؤنانى رِستة لة رِؤنانى زمان دةكؤَلريََتةوة  بةو واتايةى  كة 
رر ((سنوورى رِستة ناضيَتة سةرةوة رِيَزمانى  يةكة كة طةورةترين  كةواتة )٧،  ٣ :١٣٨٥(کبي

  بة واتايةكى تر  لة رِيَزمانة َؤرِمييةكان (5)ى رِؤنان دروستةيَتةوة  رِستةبةنديَتى ليَى دةكؤَل
تا بلرىَ ئةو يةكانةى  كة لة رِستة طةورةترن) وةكو دةق و ثةرةطراف و     هتةد(  يةان لةة    
وشة  يان يةكةى ليَلسيلى بيةووك ن)وةكو مةؤرَِين و     هتةد(  ناخةنةة نيَةو باسةلانى       
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بتةوانرىَ بةة   ))يا دان بةو طروثة ئةركةة رِستةسةازييانةدا دةنةآ  كةة     هةروةها تةن خؤيانةوة 
بييياده(ط((سوودوةرطرتن لة شيلردنةوة َؤرِمييةكان بوونيان بسةمليَنريَت   )٢٨: ١٣٩١ ب

رِيَزمانة َؤرِمييةكان  طرميانةى ئةةوة دةكةةن  كةة زمةان سيسةتةميَلى رِؤنانييةة و       
واتةة زمانةوانةة    )٨٠: ١٣٨٤(عل�وی مق�دد     بايةخيَلى تايبةةت بةة رِؤنةانى زمةان دةدةن    

َؤرِمييةكان زمان بةسيستةميَخ  كة لة سةر بنةماى )رِؤنان(ى شةيَوة بريكةارى و هاوكيَشةة    
 بونياد نرابىَ  دةزانن 

ج ة لة رِيَزمانى بةنديَتى  ذمارةيةك تيؤرى َؤرِماليستيى ترى وةكو )رِيَزمةانى  
(عل�وی مق�دم   بةرهةمهيَنان( و     هتةد هةيةة    مؤنتاطيؤ(  )رِيَزمانى وشة(  )رِيَزمانى

٨٠: ١٣٨٤( 
بة شَيوةيةكى طشتى ئةةم رَِيزمانةة لةة دوو تيةؤرى طةرآ ئؤتؤنؤمييةةكان و تيةؤرى        

  (6)بارطةخسنت  ثيَلهاتووة
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 تيؤرى طرآ ئؤتؤنؤمييةكان -1-2

ت تيؤرى طرآ ئؤتؤنؤمييةكان  يةكيَلة لة تيؤرةكانى نيَو رِيَزمانى بةنديَتى و مةبةسة 
هةر طريَييَخ لة وآلتيَةخ دةضةآ    ليَى شيلردنةوةى رِؤنانى ناوةوةى طريَية  بة ثيَى ئةم تيؤرة 

  واتة لةة حوكمةةتيَلى ناوةنةدى )سةةرة( و ضةةند      يةكة سيستةميَلى سياسيى َيدرِاَلى هة
 يةدا  طةورةترين طرآ  كة لةة رِيَزمةانى بةنديَت    ووةهةريَميَلى ئؤتؤنؤمى )بةندةكان( ثيَلهات

هةريَن)وياليةت(ةةة    يةة لة رِسةتةدا كارةكة  يةحلومةتى ناوةند و ى دةكؤَلريَتةوة رِستةيةليَ
سةرةى  وةكوكار  ن (تةواوكةر و سةربارةكانكة)طرآ ثيَلهيَنةرةكانى رِستة  ئؤتؤنؤميةكانية

  ثةيوةستةوة ةوةب حوكملةرة و ثةيوةنديية دةرةكييةكانى نيَوان طريَلانكةرةسةيةكى رِستة  
بةآلم ثةيوةنديية ناوةكييةكانى هةةر   ؛ةثةيوةنديية دةرةكييةكانى نيَوان طريَلانبةرثرسى  واتة

 بة ثةيوةنديية ناوةكييةكانى هةر طريَييَخبة واتايةكى تر   ؛طريَييَخ ثةيوةست نيية بة كارةوة
طوَيرةى زجنريةيةةك لةة ثةيوةندييةة بةندَيتييةةكانى نَيةوان سةةرة و بةنةدةكانى نَيةو خةودى          

ش رِسةتة  هةر يةكة لةو طريَيانةى  كة لةة كةواتة دةتوانرآ ب وترآ  يَوةدةبرىَ لانةوة بةرِيَطر
لةة    كةة  وةكو سيسةتةميَلى َيةدرِاك كاردةكةةن   لة خودى خؤياندا  يانهةر يةكةبيووك ن 

ؤ منوونةة:    بة ةسةةرة و ضةةند هةةريَميَلى ئؤتؤنةؤمى ثيَلهةاتوو       يان حلومةتيَلى ناوةندى
ى لةة طرَيةى ناويةدا  نةاو و لةة طرَيةى ئاوةَلناويةدا ئاوةَلنةاوة     و بةةم          حلومةتى ناوةنةد 

 )٢١-٢٠: ١٣٩١ (طبيب  ادهشيَوةية 
بةيةكةةوة ثةيوةسةتى   و كانى زمان لة دوو كيََل ةى جيةاواز  بة ثيَى ئةم تيؤرة  رِستة

 :َةرهةن  و رِستةسازى ديَنة بةرهةم
بةؤ   لسيلييةكان تؤمار كراوة دا  بارطةخستنى هةموو كةرةسة ليَبةشى َةرهةن لة 
سةةةرةرِاى ئةةةوةى  كةةة رِؤنةةانى  بلةةرآ  كةةوردى زمةةانى كارةكةةانىئةطةةةر سةةةيرى منوونةةة 

كاريَخ بؤ رِؤنانى  ى كوردىزمان تؤماردةكريَت  لةو كاتةوةى  كة قسةكةريَلىبارطةخستنيان 
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بةؤ منوونةة ئةطةةر      يَتش هةَلدةبةذيَر كةى بنجيى رِستةهاوكات رِؤنان  يَترِستةيةك هةَلدةبذيَر
وةكو كارى ناوةنديى رِسةتة هةَلبةذيَردرىَ  لةة خةؤوة بلةةر و بةةركارى        »ةوةخواردن«كارى 

 ىَ ررِاستةوخؤش وةكو ئةو تومانةى ترى  كة لة رِؤنانى ئةو رِستةيةدا هةن هةَلدةبذيَرد
ئةو ياسا رِستةسازييانة لة خؤدةطرآ  كة بة سةر رِؤنانةة   يشةبةشى رِستةسازهةرضى 

 يية دارِيَذراوةكان ديَننة بةرهةم ججيَبةجىَ دةكريَن و رِؤنانة بن  نجيية سةرةكييةكانداب
  تةنيا بة ثيَى بةشى )رِؤنانة بنجييةكانى رِستة(تايبةمتةندييةكانى ئةم دةستة رِؤنانانة

َةرهةةةن  نةةاتوانرىَ رِوونبلريَنةةةوة  بةةةَللو بةةؤ رِوونلردنةةةوةيان دةبةةىَ بةةؤ ئةةةو ياسةةا    
دا هةن  ب ةرِيَينةوة  بؤ منوونة بةهؤى كاري ةةريى  شيانةى  كة لة بةشى رِستةسازيرِستةسازي

 (دا:5)بة سةر رِستةى بةئيسنادى كردنرِستةسازيى  ثرؤسةىبةكارهيَنانى 
 هؤشيار هات  _5

   رِستةى دارِيَذراوىةوة(||ب|| بة)رِؤنانى بنجيى سةرةكيى
 ئةوة هؤشيار بوو  كة هات  _6
 ةةةوة (||بةئيسةنادى كةردن  ئةوة+ تةواوكةرى بلةر + ثارِستة ||داريَذراوى  )رِؤنانى بنجيىبة

سةةةرةكيةكانى زمةةان رِؤنانةةة   ييةةةرِؤنانةةة بنج دةتةةوانرآ ب ةةوترآ كةواتةةة بةرهةةةم دآ 
-دارِيَةةذراوةكانى زمةةان رِؤنانةةة ليَلسةةيلى   ييةةة ليَلسةةيلييةكانن  بةةةآلم رِؤنانةةة بنج  

ةرةكى و رِؤنانة بنجيية داريَذراوةكان لةة هةةموو   ذمارةى رِؤنانة بنجيية س  رِستةسازييةكانن
بييياده نزمانةكاندا سنووردار  )٢١-٢٠ :١٣٩١ (طب

 لة بارةى هةموو طرَيكاندوو طرميانة  -1-2-1

 بة شيَوةيةكى طشتى تيؤرى طرآ ئؤتؤنؤمييةكان لة سةر دوو طرميانة رِؤنراوة:
ى لة رِسةتة  بيووك  ترى يَلىطريَي هةررِستة بآ  يان  ئةطةرطريَييَخ   موويةكةم: هة

  ؤ ب ريَتلة ثيَنج جؤر توخن زياتر لة خناتوانآ تد    يا    هوةكو طريَى ناوى  يان ئاوةَلناوى
دووةم: تةنيا لة رِيَ ةى رِوونلردنةوةى ثةيوةنديية بةنديَتييةكانى نيَةوان هةةمان ئةةو    

بييياده رآدرِؤنانى هةر طريَييَخ نيشان ب رآدةتوان  ثيَنج تومةى ثيَشوو  )٨: ١٣٩٠ (طب
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 طرَيكان ةثَيكهَينةرةكانىثَينج جؤر تومخ -1-2-2
 دةتةوانن  سةازيدا رِستة طريَييَلةى  هةةر  لةة   كةة  تومانةةى  طشتى ئةو بة شيَوةيةكى

: دةبينن جؤردا دوو لة خؤيان بةندةكانية  بةندةكان و سةرة: ةوةجؤر دوو بة دةبن  دةربلةون
لةة   يةةك  سةةربارةكانية  و تةواوكةةرةكان  لة يةكة هةر ساندي  سةربارةكان و تةواوكةرةكان

سةةربارى   سةرثشليةكان  تةواوكةرة و خورتييةكان تةواوكةرة: ةوةدووجؤر بة دةبن يةك واىد
  ىطشت سةربارى و تايبةتى

 ئةةو  لةن ب بةشدارى ياندارِؤنان لةدةتوانن  توخنجؤر  ثيَنج تةنيادا طريَلان هةموولة 
 :خوارةوةن ةمانةىئ تومةشجؤر  ثيَنج

   سةرة1
   تةواوكةرى خورتيى سةرة2
 ى سةرةسةرثشلي  تةواوكةرى 3
 (كة سةربارى سةرةية)  سةربارى تايبةتى 4
  (لةيةطريَكة سةربارى هةموو )  سةربارى طشتى 5

 
 
 
 
 

 

 

 5هيَللاريى ذمارة 
 جؤرى بةندةكان لةرِيَزمانى بةنديَتيدا
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 بةة  و كةيةرِسةتة  سةرةى يةكةم تومى  لراوةتةوةوونسةروو رِ ىكةهيَللاريية لةوةك 
 بةنةدى  نارِاسةتةوخؤ   يةان  استةوخؤرِ تر تومةكانى هةموو بةَللو بةندنيية  توميَلةوة هيض
لةخوارةوة   هةيةوة بوونى بةند جؤر ضوار تةنيا سازيدارِستة طريَييَلى هةر لة ثيَية بةم ن ئةو
 ةكة دةكةين:دريَذى با  لة هةر يةكة لة ثيَنج توم بة

 سةرة -1-2-2-1

سةرة  بةشى ناوةنديى طرآ  هةموو تومةكانى ترى طريَلةة جؤريَةخ لةة ثةيوةنةديى     
بةو واتايةى  كة سةرة بةشى  )٢٤٨ :١٣٨٤ (چگن�ی رِيَزمانى  يان واتاييان بة سةرةوة هةية 

وةوة تةوةرةيى طريَلانة و هةةموو كةرةسةةكانى تةر لةة رِووى رَِيزمةانى  يةان واتاييةةوة بةة        
 .ثةيوةسنت و لة دةورى ئةودا  خوَ دةخؤن

تاليَرمان  سةرة بةطرن  ين وشةية دةزانيَت لةة طريَةدا  ئةمةةش بةؤ ضةةند هؤيةةك       
دةطةرِيَنيَتةوة: يةكةم/ زانياريى واتايى طرن  دةطوازيَتةوة  واتة واتاى تةواوى طريَلة لةييةن 

نآ شةويَنى هةةموو طريَلةة ب ريَتةةوة      ئةوةوة ديارى دةكريَت  دووةم/ تاكة وشةية  كة بتوا
سيَيةم/ ناتوانرىَ بلرتيَنريَت  )دةبىَ سةرجنى ئةوة بدةين  كة لة هةنةدىَ شةويَندا  بةرِواَلةةت    
سةرة دةكرتآ  ضونلة بةجؤريَخ لة جؤرةكان باسةلراوة  بةة واتايةةكى تةر  بَلةيَني بةقةرينةة       

 (Tallerman 1998: 90-91)كرتاوة( ضوارةم/ دةشىَ بةنديَلى خورتى وةرب ريَت 
 بةم جؤرة دةتوانرآ ب وترآ تايبةمتةندييةكانى سةرة ئةمانةن:

 هةَل رى طرن  ين زانياريى سيمانتيليية لة طريَدا  _1
 سةرةكان هةميشة خورتني  _2
لةطةََ كةرةسة شويَنلةوتووةكانى خؤيان رِيَلدةكةون لة سةر هةندىَ  يان هةموو  _3

بة واتايةكى تر  دةتوانرآ   15: 2011 ئوميَد بةرزان برزؤ )هةمان سةرة نيشانة رِيَزمانييةكانى 
ب وترآ  سةرة ئةو كةرةسةية  كة بةندةكانى خؤيان ديارى دةكةن  تةنانةت برِيةار لةة سةةر    

 شيَوة رِستةسازيةكةشيان بدات 
ةوة ئةةو طريَلةة بةةهؤى جةؤرى       كةة هةةموو  توميَلة  سةرةى هةموو طريَييَخ _4
 لةييةةن طريَلةة   َةؤرِمى واتة ناونانى طريَلة ثةيوةستة بةة جةؤرى سةةرةكةوة و      ناودةنريَت
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هةر طريَييَخ بةهؤى جؤرى سةرةكةيةوة ناودةنريَت  بؤ   بة واتايةكى تر  ئةوةوة ديارى دةكرىَ
ة  سةةرةى طريَةى ئاوةَلنةاوى    ئامرازى بةندمنوونة سةرةى طريَى ناوى ناوة  سةرةى طريَى بةند 

 و سةرةى طريَى ئاوةَللارية ئاوةَللارة ئاوةَلناوة  
  هةةر  تيَدةطر سةرة َؤرِم و ذمارةى تةواوكةرة خورتى و سةرثشليةكانى لة خؤ _5
دا كةة سةرة وةكو توميَلى ليَلسيلى لة َةرهةن ى قسةةكةرانى زمانة   كة كاتةوة بؤية لةو

 داى سةةةرةهةيةةة  َةةؤرِم و ذمةةارةى تةواوكةةةرةكانى ئةةةو وشةةةية لةةة رِؤنةةانى بارطةخسةةتن 
 )١٢: ١٣٩١(طبيب  اده دياريلراوة 

دوابةدواى سةرة  بةندةكان دآ  بةنةدةكانية ئةةو كةرةسةانةن  كةة لةة طريَلانةدا        
بوونيان سةربةخؤ نيية و وةك لة ناوةكةشيانةوة ديارة  بةندن بة كةرةسةى ترةوة  لة خوارةوة 

 وازييةكانيان دةخريَتة رِوو با  لة هةر يةكة لةم ضوار بةندة دةكرآ و خاَلى هاوبةش و جيا

 بةندةكان -2-2-2 -1
بةندةكان ئةةو كةرةسةانةى نَيةو طريَلةانن  كةة بوونيةان سةةربةخؤ نييةة و وةك لةة          
ناوةكةشيانةوة دةردةكةوآ بةندن بة كةرةسةى ترةوة  دابةش كردنةى بةنةدةكان بةة سةةر دوو     

ةنةديَتيى نيَةوان سةةرة و    جؤرى تةواوكةر و سةربارةكان  ثةيوةستة بةة تونةديى ثةيوةنةديى ب   
بةندةكانةةةوة و بةةة طةةويَرةى تونةةديى ثةيوةنةةديى بةنةةديَتيى نيَةةوان تةواوكةةةر و سةةةرةوة     
تةواوكةرةكانية دةبن بة دوو جؤرى تةواوكةةرى خةورتى و سةرثشةلى  سةةربارةكانية بةة      

تى و طويَرةى تونديى ثةيوةنديى بةنديَتيى نيَوان سةربار و سةرةوة  دةبن بةة سةةربارى تايبةة   
بة واتايةكى تر  دابةشلردنى بةنةدةكان بةؤ    )٣١-٣٠: ١٣٩١ (طبي�ب  اده سةربارى طشتى 

ضوار جؤرى )تةواوكةرى خةورتى  تةواوكةةرى سةرثشةلى  سةةربارى تايبةةتى و سةةربارى       
طشتى(  ئةو شةبةن ة رِوون دةكاتةةوة  كةة لةة نةزيل ين بةنةدى كارةوة)واتةة تةواوكةةرى        

دوورترين بةندى )واتة سةربارى طشتى( كؤتايى ديَت  تةواوكةرة  خورتى(دةست ثيَدةكات و بة
سةرثشليةكان  دواى تةواوكةرة خورتييةكان نزيل ين كةرةسةن لةة سةةرةوة و دواى ئةةوان    
سةربارة تايبةتةكان دَينلة هةةر دووكيةان يةةك بةة دواى يةةك كةتوونةتةة ناوةِراسةتى ئةةم         

هةندىَ لة رِيَزماننوسان  لةوانةش تويبيَرت   هةر بؤية )٢٥ :١٣٨٣ (طبيب  ادهشةبةن ةوة 
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هيَربست  بيوسييَرت  ماتيؤز و َاتةر جياوازيى نيَوان تةواوكةر و سةربارةكان لة ذيَر باسةى  
ثلةبةندى لة بةندةكان دةكؤَلنةوة  بؤ منوونة هيَربست ثةيوةستبوونى بةندة جؤراوجؤرةكةان بةة   

لةة دةستنيشةانلردن و ديةاريلردنى َةؤرِمى     سةرةكانيانةوة  لة سةر بنةماى ئةركى سةةرة  
بيييادهبةندةكانيانةوة  بة سةر ضوار جؤردا دابةشدةكات   )١٣٨٣:٣١ (طب

 تةواوكةرةكان -1-2-2-2-1
تةواوكةر ئاماذة بةو رِستة  يان دةربرِينة  دةكات  كة لةطةةََ سةةرةدا ليَلةدةدرىَ و    

بةة   )١٠١ :١٣٨٤ چگن�ی .(يةةوة ثيَلهاتةيةكى طةورةتر لة هةمان جةؤرى سةةرة ديَنيَتةة كا   
واتايةكى تر  دةتوانرآ ب وترآ  توميَلة  كة بوونى بة كاريَخ  يان ناويَخ  يان ئاوةَلناويَةخ   

هةةروةها   )١٦٠: ١٣٨٥(گلف�ام  يان ئامرازيَلى بةندةوة ثةيوةسةتة لةة رِؤنةانيَلى زمانيةدا     
لسةيلييةكاندان  وةك  بةشيَلن لة بارطةى سةرة  بةو واتايةةى  كةة لةة رِيةزى زانيارييةة ليَ     

َؤرِم و ذمارةى تةواوكةرةكانى ئةةو وشةةية لةة    ثيَش ية ئاماذةمان ثيَلرد  ئةو زانيارييانة)
سةةرة وةكةو تةوميَلى ليَلسةيلى لةة        كةة  كاتةةوة  هةةر لةةو  (رِؤنانى بارطةخستنى سةرة

بيييادهَةرهةن ى قسةكةرانى زماندا هةية  دياريلراوة   )١٢-١١ :١٣٩١ (طب

 سةربارةكان -1-2-2-2-2
لة رِؤنانة رِيَزمانيةكاندا  سةربار توميَلى كةم بايةخ  يان سةرثشلية و كرتاندنى كار 

بةةو واتايةةى  كةة     )١٣ :١٣٨٢ (چگن�ی ناكاتة سةر ناسنامةى رِؤنانيى رِؤنانة رِيَزمانيةكة 
كةواتةة   بوون و نةبوونى سةربار هيض لة ضيةتيى رِؤنانة رِيَزمانيةكة )طريَلة( كةةم ناكاتةةوة   

ئامادةبوون و ئامادةنةبوونيان لة رِؤنانى رِسةتةى سةةرةكى)يا هةةر طريَييَلةى تةر(دا  هةيض       
ييعمادییطرَتيَخ دروست ناكات   )١٤٢-١٤١: ١٣٧٩(م

  يةان يوةكةى و   )٦: ١٩٩١(الخ�ولى  بة طشةتى سةةربار ثيَلهاتةيةةكى ناسةةرةكى    
ى زيادة و ناسةرةكى لة خؤدةطرن سةرثشليى رِؤنان)طريَلان(ةة و بة شيَوةيةكى طشتى زانياري

و كرتاندنيان هيض خةوشيَخ ناخاتة نيَو رِؤنانى رِستةوة  بة واتايةكى تر  دةتوانرىَ سةربارةكان 
بلرتيَنريَن بىَ ئةوةى رِؤنان و كرؤكى رِستةكة)يا هةر طريَييَلى تر( بشيَويَنيَت  واتة كرتاندنى 

كان كةمدةكاتةوة  بةةآلم كارناكاتةة سةةر َةؤرِم     سةربارةكان لة دةوَلةمةنديى زانياريية دراوة
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بة واتايةكى تر  كرتاندنيان هيض كاريَخ  )٢٥: ١٣٨٥(گلف�ام  دروستيى رِستة)طرآ بة طشتى( 
  بةَللو ئةركيان تةنيا  13: 1988)مةمحود فةحتولَآل ئةمحةد ناكاتة سةر ييةنى رِيَزمانيى رِستة

   88: 2011 ئوميَد بةةرزان بةرزؤ  )ةكانى رِووداو  دةرخستنى زانياريى زيادةية دةربارةى ييةن
و   130-129: 2010)سواجيدة ةةبودولَآل فوةرهادى    يان تةنيا بار و مةرجى رِووداوةكة دةردةخةات 
 بةهيض شيَوةيةك نابنة بةشيَخ لة بارطةى سةرة 

 جياوازيى نَيوان بةندةكان -1-2-2-2-3
بريتى بووة لة دؤزينةةوةى بنةةما بةؤ    يةكىَ لة طرن  ين باسةكانى رِيَزمانى بةنديَتى 

جياوازى كردن لة نيَوان جؤرى بةندةكان)واتة تةواوكةةرى خةورتى و سةرثشةلى و سةةربارى     
طشتى و تايبةت(  تا ئيَستا ضةندين ئةزموونى جؤراوجؤر بؤ جياوازى كةردن لةة نيَةوان ئةةم     

وةى بةنةدةكان  دوو  بةندانة ثيَشنيازكراوة  بةآلم بة طشتى دةتةوانرآ ب ةوترآ بةؤ جياكردنةة    
بيييادهئةزموونى كرتاندن و تايبةتلردن لة هةموو ئةزموونةكانى تر سةركةوتووتر بووة   (طب

٢٢ :١٣٨٣( 

 يةكةم: جياوازيى نَيوان تةواوكةرة خورتى و سةرثشكيةكان
تةواوكةرة خورتييةكان ئةو دةستة تةواوكةرةن  كة بوونيةان لةة رِسةتةدا ثيَويسةتة و     

بةةةو واتايةةةى  كةةة تةواوكةةةرة   )٧ :١٣٨٩(کرباس�چ�ييةَلدةبةةذيَردريَن لةييةةةن سةةةرةوة ه
خورتييةكان بوونيان خورتيية لة رِستةدا بؤ ئةةوةى رِسةتةكة بلةنةة رِسةتةيةكى رِيَزمةانى و      

كةواتة بة ثيَةى ئةةزموونى كرتانةدن  ئةطةةر      )Herbst2000(ناكرآ لة رِستةدا بلرتيَنريَن 
تة  بوة هؤى ئةوةى  كة رِسةتةكة ببيَتةة نارِيَزمةانى  يةان     بةكرتاندنى يةكىَ لة ثاذةكانى رِس

 ؛)٢٢ :١٣٨٣ (طبي�ب  اده ناتةواو  ئةوا ثيَلهاتة كرتاوةكة بة تةواو كةرى خورتى دادةنرىَ 
هةرضى تةواوكةرة سةرثشليةكانة  ئةو تومانةن  كة لة رِووى شةيَوةوة بةة كار)دروسةت تةر     

  كة لةييةن سةرةوة هةَلدةبذيَردريَن  بةآلم هةرطيز لة بَليَني بة سةرة(ةةوة بةندة  بةو واتايةى
 )Herbst2000(رِوان ةى رِستةسازييةوة ثيَويست نيية دةربربِيَت 

 كرتاندنى تةواوكةرة خورتييةكان طريَلة دةكةن بة نارِيَزمانى:بةم ثيَية 
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  دةبآ بةمامؤستا ذيلة _7
 دةبآ  *ذيلة _8

 ان نابيَتة هؤى نارِيَزمانى بوونى طريَلان:بةآلم كرتاندنى تةواوكةرة سةرثشليةك
  ثيَلهيَناى هاوسةرطرييدا ذيلةلةطةََ  ئاكام _9
  ثيَلهيَناى ئاكام هاوسةرطريي _10

كةواتة دةتوانرآ ب ةوترآ  تاكةة جيةاوازيى نَيةوان تةواوكةةرى خةورتى و تةواوكةةرى        
نارِيَزمةانى  بةةآلم   سةرثشلى لةوةداية  كة كرتاندنى تةواوكةةرى خةورتى طريَلةة دةكةات بةة      

 )١٢ :١٣٩١طبيب زاده (كرتاندنى تةواوكةرى سةرثشلى نابيَتة هؤى نارِيَزمانى بوونى طريَلة 

 دووةم: جياوازيى نَيوان تةواوكةر و سةربار
دةبىَ سةرجنى ئةوة بدةين  كة هةميشة جياكردنةوةى تةواوكةر و سةربار بة ثيَى ئةةو  

ة  نةك بة ثيَى َؤرِميان واتةة هةيض كاتيَةخ لةة دةرةوةى     رِستةية دةبآ  كة تيَيدا بةكارهاتوو
رِستة ناتوانرآ بة بةنديَخ ب وترآ تةواوكةر  يةان سةةربار  بةةَللو سةةرةتا دةبةىَ رِسةتةكة       

بيييادهببينرآ  كة بةندةكةى تيَدا بةكارهاتووة  ئينجا جؤرةكةى ديارى بلةين  : ١٣٨٣ (طب

ةميان ئةوةيةة  كةة ئةةو كةرةسةةيةى لةة      ئةمةش بؤ دوو هةؤ دةطةرِيَتةةوة: يةكة    )٢٤-٢٣
رِستةيةكدا تةواوكةرة  دةشىَ لة رِستةيةكى تردا سةرة  يان سةةربار بةآ  بةؤ منوونةة وشةةى      

(دا سةربار و لة 12(دا تةواوكةرة  بةآلم هةمان وشة لة رِستةى)11لة رِستةى) >>جوان<<
 (دا سةرةية:13طريَى ئاوةَلناويى)

 طوَلةكة جوانة  _11
 ةكة جوان دةرِوات مناَل _12
 زؤر جوان _13

وةك ثيَش  ئاماذةمان ثيَلرد سةرة َؤرِمى تةواوكةرةكانى خؤى ديةارى دةكةات  بةؤ    
داواى تةواوكةريَخ دةكات  كة لة شةيَوةى طريَةى بةنةدى     >>خؤثاراسنت<<منوونة ناوةكانى 

ى ية داواى تةواوكةريَخ دةكات  كة لة شيَوةى طريَة >>ثشت بةسنت<<بآ و  >>لةيى<<
أ(  سوود وةرطرتن لة تةواوكةرى تر  يان تةنانةت _15أ( و )_14بآ  ) >>بةيى<<بةندى 



53 

سوود وةرطرتن لة طريَى بةندى ترية  دةبةآ بةة هةؤى َةؤرِم نادروسةت بةوونى ئةةو طرَييةة         
ث(  ئةم تةواوكةرانةش تةواوكةرى خورتني و لة شيَوةى _15ب  _15ث( و)_14ب  _14)

 ئامرازى بةندن 
14 _  

 ثشت بةسنت بة ياسا نيَودةوَلةتييةكان _أ
 * ثشت بةسنت ياسا نيَودةوَلةتييةكان _ب
 * ثشت بةسنت لة ياسا نيَودةوَلةتييةكان _ث

15_  
 دووركةوتنةوة لة كارى ناياسايى _أ
 * دووركةوتنةوة كارى ناياسايى _ب
 * دووركةوتنةوة بؤ كارى ناياسايى _ث

ةبنةوة  كة سةربارةكان هةميشةة سةرثشةلني   سةربارةكان بةوة لة تةواوكةرةكان جياد
لة كاتيَلدا  كة تةواوكةرةكان بةزؤرى خورتيني  جياوازيى نيَةوان ئةةم دوانةة لةوةدايةة  كةة      
تةواوكةر كةرةسةيةكة  لةييةن سةرةوة هةَلدةبذيَردرآ بةم ثيَية ثةيوةندييةكى نزيلى لةطةةََ  

ةطرآ و ثةيوةندييةةكى نزيلةى لةطةةََ    سةرةدا هةية  بةآلم سةربار زانياريى زيةادة لةة خةؤد   
 )٦ :١٣٨٩(چسابرکررسةرةدا نيية 

لَيرةدا بة طشتى ضةةند جياوازييةةكى نَيةوان سةةربار و تةواوكةةرةكان لةة خةوارةوة        
 دةخةينةروو:

هاتنى تةواوكةر لةة رِسةتةدا بةةهاتنى سةةرةوة )كةار  يةان ئةةو ئاوةَلنةاوةى  كةة          
اتيَلدا ئةم سةنوورداريية وةك ثيَوانةيةةك بةؤ هةاتنى     لةوةضةثؤليَلى طوجناوداية( بةندة  لة ك

و بة طويَرةى ثيَويست دةتوانرآ ضةندين سةةربار    26: 2008)حمةمةد ةومةر ةةول سةربار نيية 
 )٢٥: ١٣٨٥(گلفامملة قاَلبى ثيَلهاتة جياوازةكاندا  بؤ رِستة زيادبلةين 

ة يبردنى سةةربار نابيَتةة   سةربار لة رِووى سينتاكسةوة يدةبريَت)دةكرتيَنرآ(  ضونل
هؤى نارِيَزمانى بوون  بةآلم تةواوكةر بةثيَيةوانةى سةربارةوة خورتيية  يبردنى  يان دةبآ بة 
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)حمةموةد ةوموةر   هؤى نارِيَزمانى بوونى رِستةكة  يان واتاى كار)سةرة( و رِسةتةكة دةطؤرِيَةت   
  27: 2008ةةول 

رى ئةةةو كةةار )سةةةرة(يةى لةةة هةةةروةها ذمةةارةى تةواوكةةةر سةةنووردارة و بةةة جةةؤ 
بةآلم ئةم سنوورداريية بؤ سةةربار   ؛وةضةثؤليَلى طوجناوداية و داواى تةواوكةر دةكات  بةندة

)هوةمان  نيية  ضونلة هيض سنووريَلى رِيَزمانى بؤ ذمارةى سةربار لة دروستةى رِستةدا نييةة  
  28سةرضاوة: 

باردا لةوةدايةة  كةة يةكةةميان    لة رِاستيدا تاكة جياوازى لة نيَوان تةواوكةةر و سةةر  
بةآلم دووةميةان كةرةسةةيةكى    ؛بةشيَلى طرن ى رِستةية و خورتيية و دةستى كَ هةَلناطريىَ

ناطرن ى رِستةية و زانيارييةكمان لة بةارةى سةةرة)يا هةةموو طريَلان(ةةةوة ثيَةدةدرآ  كةة       
)موةمحود فوةحتولَآل   شلية دةتوانرآ وازى كَ بهيَنرآ  بة واتايةكى تر  هاتنى لة رِستةدا سةرث

  14: 1988ئةمحةد 
لة رِاستيدا ئةم ضةند جياوازييةى نيَوان تةواوكةر و سةربار  بة  نيية بؤ ديارى كردن 
و جياكردنةوةى نيَوان تةواوكةر و سةربارةكان  بةَللو دةبىَ جياكردنةوةكة هةموو جؤرةكةانى  

ربارةكان)سةةربارى تايبةةتى و   تةواوكةر)تةواوكةرى خورتى و تةواوكةةرى سةرثشةلى( و سة  
سةربارى طشتى( ب ريَتةوة  بؤية سةرةتا جياوازيى نيَوان تةواوكةرى خورتى لةطةََ هةر يةكة 
لة تةواوكةرى سةرثشلى و سةةربارةكان دةكةةين و دواتةرية جيةاوازيى نيَةوان تةواوكةةرى       

جيةاوازيى نيَةوان   سةرثشلى و سةربارةكان ئينجا جياوازيى نيَوان جؤرةكانى سةربار دةكةين  
تةواوكةرى خورتى لةطةََ هةر يةكة لة تةواوكةرى سةرثشةلى و سةةربارةكان لةوةدايةة  كةة     
كرتاندنى تةواوكةةرى خةورتى رِسةتةكة دةكةات بةة نارَِيزمةانى بةةآلم ئةةو بةندانةةى  كةة           
بةكرتاندنيان رِستةكة)يا هةر طرَيييَلى تةرى رِستةسةازى( نابةآ بةة نارَِيزمةانى  ئةةوا  يةان        

ب�  اده (تةواوكةةةرى سةرثشةةلني  يةةان سةةةربارن     وةك دةبينةةرآ بةةؤ   )٢٢ :١٣٨٣طبي�
جياكردنةوةى تةواوكةرى خورتى لةطةََ هةر يةكة لة تةواوكةرى سةرثشةلى و سةةربارةكان    
سوودمان لة ئةزموونى كرتاندن وةرطرت و رِيَزمانى بوون و نارِيَزمانى بوونى طريَلةمان كةرد  

  بةآلم بؤ جياكردنةوةى تةواوكةرى سةرثشلى لة سةربار  سوود لةة  بةثيَوةر بؤ جياكردنةوةى
ئةزموونى تايبةتلردن وةردةطرييَت  بة ثيَى ئةزموونى تايبةتلردن  ئةو بةندةى  كةة لةطةةََ   
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هةموو كاريَلدا بةكاربآ سةربارة و ئةو بةندةى  كةة تةةنيا لةطةةََ هةنةدىَ كةارى تايبةتةدا       
 بةكارديَت  تةواوكةرى سةرثشلية 

خاَليَلى تر  كة بةدواى ئةزموونى تايبةتلردن جيَ ةى باسة ئةوةية  كة تةواوكةرة بة 
ئارةزووةكان لة رِستةدا تةنانةت دواى كرتاندنيشيان  كارى رِستةكة لة خودى خؤيةدا ئامةاذة   

بييياده (بة بوونى تةواوكةرة سةرثشليةكة دةكات   )٢٣ :١٣٨٣طب
 ودة طفتوطؤكردن لةطةََ ئةواندا بيَسو _16
 طفتوطؤكردن بيَسوودة  _17

يةة   >>لةطةةََ ئةوانةدا  <<وةك دةبينرآ دواى كرتاندنى تةواوكةةرى سةرثشةليى   
رِستةكة نةبؤتة نارِيَزمانى  بةآلم وةكو ضةمخ هةر بوونى هةية دركى ثيَدةكرآ  بة واتايةةكى  

  يان دةربلةوآ)بوونى رِستةسازيى هةبآ( >>لةطةََ ئةواندا<<تر  تةواوكةرى سةرثشليى 
دةرنةكةوآ)بوونى رِستةسازيى نةبآ( هةميشة طفتوطركردن لةطةََ كةسيَخ  يان ضينيَخ  يةان  

 ييةنيَلدا دةكرآ  بةمةش ضةملةكةى بوونى هةر دةميَنآ 

 سَييةم: جياوازيى نَيوان سةربارى تايبةتى و سةربارى طشتى

سةتنى سةةرةوة  بةةم    سةربارى تايبةتى ئةو بةندةية  كة ناكةويَتة نيَو رِؤنانى بارطةخ
ثيَية سةرة بةهيض شيَوةيةك كؤن ِؤليَلى شيَوة و ذمارةى سةربارة تايبةتةكان ناكات  بةةَللو  

بيانةةوىَ    كة هةر ذمارة و َؤرِميَلى سةربارى تايبةتى باسةكةقسةكةرانى زمان بة طويَرةى 
بةة سةةربارة    بؤ سةرةى زياد دةكةن  هةَلبةتة سةةرة لةة رِووى واتةاوة ثةيوةنةديى تايبةةتى     

تايبةتييةكانى خؤيةوة هةية بةجؤريَخ  كة هةر قسةكةريَلى زمان ناتوانآ هةةر سةةرباريَلى   
بييياده (تايبةتى لةطةََ هةموو سةرةيةكدا بةكاربيَنيَت  بؤ منوونة: )١٢ :١٣٩١طب

 تيلة تيلة نانةكةى دةخوارد  ئامانج _18
 ؟ ذيلة تيلة تيلة كتيَبةكةى دةخويَندةوة  _19

يية سةرةرِاى ئةوةى  كة وةكو سةربارى تايبةتى ناكةويَتة نيَةو  سةربارى طشت هةرضى
رِؤنانى بارطةخستنى سةرةوة  بةةآلم جياوازييةكةةى لةوةدايةة  كةة بةثيَيةةوانةى سةةربارى       

سةةرة  سةرةرِاى ئةوةى  كة بةندى هةموو طريَلةية     بةَللونةك تةنيا بةندى سةرة تايبةتى 
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 شبؤيةة هةةر  ياريلردنى َؤرِم و ذمارةى سةربارة طشةتييةكاندا نييةة    لة د ؤَلىبيووك ين رِ
لةطةةََ     كةة بيانةةوىَ  قسةكةرانى زمان دةتوانن بة طويَرةى ثيَويست هةر سةرباريَلى طشتى

بييياده (هةر سةرة و طريَييَلدا بةكاربيَنن  بؤ منوونة: )١٢ :١٣٩١طب
 خوارد  نانةكةى نةخؤشةكةخؤشبةختانة  _20
 كتيَبةكةى خويَندةوة  ووبارتانة رِخؤشبةخ _21
 خؤشبةختانة مناَلةكة نةمرد  _21

 جؤرةكانى بةندَيتى -1-2-3
بة شيَوةيةكى طشتى زمانةوانان لة بارةى جؤرةكانى بةنديَتييةوة دةبن بة دوو بةشةةوة   

ديَتيى بةشيَليان ثيَيان واية  كة بةنديَتى بة طويَرةى بوونى ثةيوةنديى بةيكانييةوة  بة سةر بةنة 
كؤمةَلةةى دووةميةان واى بةؤ     )١٤٢: ١٩٩٠(بعلبك�ى يةكال و بةنديَتى دوويوة دابةةش دةبةآ   

دةضن  كة بةنديَتى بة شيَوةيةكى طشتى بة سةر سىَ جةؤردا دابةةش دةبةآ: بةنةديَتيى يةةكال       
لةة بةنةديَتيى يةةكالدا سةةرة دةتوانةآ بةةبىَ        (Van Valin 2004: 101)دووي و هةاوي   

ركةويَت  بةآلم بةندةكة ناتوانآ بةبىَ سةرة دةركةويَت  بؤ منوونةة لةة طريَةى نةاوى     بةندةكةى دة
  بةمةش دةتوانرآ ب ةوترآ بةنةديَتيى يةةكال ثةيوةنةديى نيَةوان تةوميَلى       >>كيى برام<<

 )٥١٨: ١٩٩٠(بعلبكىزمانيية  كة سةربةخؤ نيية لةطةََ توميَلى ترى زمانيى سةربةخؤ 
دا  نة سةرة و نة بةندةكة  هيض كاميان ناتوانن بىَ ئةةوى تةر   بةآلم لة بةنديَتى دووي

دةركةون  هةر وةكو لة ثةيوةنديى نيَوان بلةر و كاردا)ج ةة لةةو كارانةةى  كةة كةشةوهةوا      
دةطةيةنن(  ئةم جؤرة بةنديَتييةش بريتيية لة ثةيوةنديى نيَوان دوو تومى زمانى  كةة هةيض   

دةرناكةون(  بةَللو هةر دووكيان ثيَويسةتييان بةيةةك    كاميان سةربةخؤ نني و بةتةنيا نايةن)
 )٣٢٢: ١٩٩٠(بعلبكىهةية 

 ئيَمة كتيَبةكامنان هيَنا  _22
 *ئيَمة كتيَبةكامنان _23
 *كتيَبةكان هيَنا  _24
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هةرضى جؤرى سيَيةمى بةنديَتيية  كة ثيَى دةطوترآ بةنةديَتى هةاوي و ئامرازةكةانى    
بةشدارى لة رِؤنانيدا دةكةن  تيَيدا هةر دوو كةرةسةكة دةبةن   بةستنةوة)بؤ منوونة: و  لةطةََ(

بة سةرة و هيض كاميان بةندى ئةوى تريان نيية  بؤ منوونة لةة نيَةوان هةةر يةكةة لةةم طةرآ       
و  >>بةةرا و خوشةةلةكةم<<  >>هةةات و رِؤيشةةت<<  >>مةةن و تةةؤ<<هاوتايانةةةدا: 

 ثةيوةنديى بةنديَتيى هاوي هةية  >>دَلتةن  و بيَزار<<

 ِريزبةندى تومخةكان، ئاستةكانى بةندَيتى -1-2-4
يزبةنةدى    رِثةيوةندييةة بةنديَتييةةكان  لةم تةوةرةيةدا بةا  لةةم بابةتانةة دةكريَةت:     

   ثةيوةنديية بةنديَتييةكان و رِيزبوونى تومةكان ئاستةكانى بةنديَتى  تومةكان

 يانكانةيزبةندو ِر ثةيوةنديية بةندَيتييةكان -1-2-4-1
ردنةوةى رِستةسازى بة ناسينةوةى بةندةكانى كار دةسةت ثيَةدةكات  واتةة لةةم     شيل

رَِيزمانةدا سةرةتا كارى سةرةكى لةة رِسةتةدا ديةارى دةكرَيةت  دواتةر بةنةدة ِراسةتةوخؤكان        
دةردةهيَنريَن و دواى ئةوةش دةضينة سةر بةنةدى بةنةدةكان و     تةاد  بةةم شةيَوةية بةشةة       

بييياده ةسازى كؤتايى دآ طةورةكةى شيلردنةوةى رِست  )٧٠ب: ١٣٨٤(طب
كةم تةا زؤر نةةطؤر    بةندبوونى تومةكان لة طريَلاندا بة ثيَى رِيزبةنديَلى دياريلراو و

 ئةوية خؤى لة سىَ هةن اودا دةبينيَتةوة: دةبآ 
تةواوكةرة سةرثشلى و خورتييةكان هاوكات و بة ثيَةى يةةك   دا  هةن اوى يةكةملة 

  ثةيوةندييةة  سةةرةتا و كؤتةايى سةةربةخؤ  بةة سةةرةوة بةنةد دةكةريَن       بةآلم بة دوو   بنلة
بةندَيتييةكان بة ترييَخ نيشان دةدةيةن  كةة سةةرةتاكةى لةة بةندةكةةوة دةسةت ثَيةدةكات         
نووكةكةى بة سةرة كؤتايى دآ  بةندةكان بة طشتى دةخةينة نيَو جووت كةوانةى شلاوةوة و 

 :(7)ا بة كؤما ديارى دةكةينمةوداى نيَوان تومةكانية لة طريَلاند
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دوو  وهاوكات و بةيةك بنلةة  ليَرةدا هةر يةكة لة تةواوكةرة خورتى و سةرثشليةكة 
و سةرةرِاى ئةوةى  كة هةةر يةكةةيان لةة     ناوسةرةتا و كؤتايى سةربةخؤ  بة سةرةوة بةند كر

 نةتةوة نيَو جووتيَخ كةوانةى شلاوةدان  بةكؤمايةكية لة يةك مان جياكردوو
 سةربارى تايبةتى بة كؤى تةواوكةرةكان و سةرةوة بةند دةبآ:دا  هةن اوى دووةملة 
 
 
 
 



59 

)واتةة كةؤى   سةةربارى طشةتى بةة هةةموو طريَلةوة    و كؤتاييدا   سيَيةملة هةن اوى 
 بةند دةبآ: سةربارى تايبةتى و تةواوكةرةكان و سةرةوة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يزبةندى تومخةكانِر -2-4-2 -1

ةندى تومةكان  لة منوونةكةى سةروودا  رِيزبةنديَلى ئايدياك  يان طرميانةةكراوة   ريزب
ضونلة رِيزبةندى بةنديَتى و رِيزبةندى توخةمةكان تيَيدا يةكلةوتوونةتةوة  واتة هةر توميَخ  

ب�  اده كة لة رِووى مةوداوة لة سةرة نةزيل ة  لةة رِووى بةنديَتييشةةوة نةزيل ة ليَةى       (طبي

١٤ :١٣٩١(: 
 ]] سةرة]، [خت١)]، [تا(١/]، [ست/٢] ،[-س -٣[[

واتة زؤربةةى   ى سةروو لة كرداردا بة شيَوةى تر دةردةكةويَت ةكةطرميانةكراو ةريزبةند
كات ئةو تومانةى  كة لة رِووى بةنديَتييةوة لةة سةةرة نزيل ن)تةواوكةةرةكان(  لةة سةةرة      

ة رِووى بةنديَتييةةةوة لةةة سةةةرة  دوورتةةرن و بةةة ثيَيةوانةشةةةوة ئةةةو تومانةةةى  كةةة لةة   
هةر  نةطؤرِن و هةرضؤنيَخ بآ ثةيوةنديية بةنديَتييةكان ؛دوورترن)سةربارةكان(لة سةرة نزيل ن

لة رِسةتةدا هةميشةة سةةرةتا تةواوكةةرة      بؤ منوونةواتة    كة لة سةرةوة نيشامنان دا يةئةوة
بن و دواتر سةربارة تايبةتةكان خورتى و سةرثشليةكان  بة ثيَى يةك بنلة بة سةرةوة بةند دة
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بةبنلةى هاوبةشى سةرة و تةواوكةرةكانيةوة بةند دةبآ  ئينجا سةربارى طشتى بةة هةةموو   
 :طريَلةوة بةند دةبآ  هةر وةكو لةم هيَللارييةى خوارةوةدا رِوونلراوةتةوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ياوازة  بةآلم هةر وةكو دةبينرآ دوو هيَللارييةكةى سةروو رِيزبةندى كةرةسةكانيان ج

هةر دووكيةان سةَى ئاسةتى بةنةدَيتييان هةيةة  هةةر وةكةو لةة دوو هَيللاريةكةةى سةةروو           
  تومةكانى نزيل نسةرةوة  لة رِووى بةنديَتييةوة لة تومةكانى ئاستى سةرووتردةردةكةوآ  

 بةةكورتى هةرضةةندة   بواريَلى َراوان يان هةيةة    لة سةرة دوورترنية  كة ئاستى خوارووتر
رِيزبةندى تومةكانى ئةم دوو هيَللارييةة جيةاوازة  بةةآلم رِيزبةنةدى بةنةديَتييان يةكسةانة        
ََ هةر توميَلى منوونةةى سةةروو ئاسةتى ئةةو تومةة لةة ثةيوةنةديى بةندَيتييةدا          ذمارةى ثا

 )١٥-١٣: ١٣٩١ طبيب  اده(رِووندةكاتةوة 

 رِوون ةوةزبةنةدى ثةيوةندييةكانة  ي  لةييةةن رِ ى طريَلةان رِؤنةان  لة رِيَزمانى بةنديَتيةدا 
ب�  اده .ةوةتومةكانةةة يزبةنةةةدىلةييةةةةن رِ نةةةةك يَتةةةةوةكردة ئةةةةم  )٢١: ١٣٩٠(طبي��

( يةكناكةونةةةوة  هةةةر بؤيةةةش  يزبةنةةدى تومةةةكانو رِ ريزبةنةةدى ثةيوةندييةةةكاندوانةش)
 لةة ئاسةتةكانى بةنةديَتيى هيَللاريةكانةدا    ثيَويستيمان بة ئاستةكانى بةنةديَتى دةبةآ  كةة    

  بلرآ يزبةندى ثةيوةندييةكانرآ درك بة رِدةتوان
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 ئاستةكانى بةندَيتى -2-4-3 -1
لة رِيزبةندى تومةكانةوة درك بة ثيَوانةةى   رآناتوانهةر وةكو ثيَش  ئاماذةى ثيَلرا  

 بةندبوونى تومةكان بة سةرةوة بلةين  بةَللو ئاستةكانى بةنديَتى رِوونلةرةوةى ئةم كارةية 
رِووى ثيَوانةى بةنديَتييان بة سةرةوة  هةمان ئةو رِيزبوونةيان هةية  كةة   بةندةكان لة

لة هيَللاريى جؤرةكانى بةندةكاندا خستمانة رِوو  واتة سةرةتا تةواوكةرة خورتييةكان ئاستى 
 بةنديَتييان بة سةرةوة لة زؤرترين ثلةداية  ضونلة:

 دا هةيةة  تةواوكةةرة  سةةرة لةة َةرهةةن ى قسةةكةرانى زمانة     يةكةم: لةو كاتةةوة   
  ى لة رِؤنانى بارطةخستنى سةرة دياريلراوةيشكانخورتيية

دووةم: كرتانةدنى دةبةةآ بةةة هةةؤى رِؤنةةان نادروسةةتيى طريَلةةة  لةةة دواى تةواوكةةةرة  
خورتييةكان تةواوكةرة سةرثشليةكان ثلةى بةنديَتييان بة سةةرةوة لةة زؤرتةرين ئاسةتداية      

دا لة َةرهةن ى زماندا هةن و لة ئةجنامدا لةة  تنى سةرةلة رِؤنانى بارطةخسضونلة ئةوانية 
رِيزى زانياريية َةرهةن يةكانى سةرة دةذميَةردريَن  بةةآلم كرتانةدنيان نابيَتةة هةؤى رِؤنةان       
ى نادروستيى طريَلة  دواتةر سةةرةى سةةربارة تايبةتةةكان دآ  كةة بةشةيَخ نةني لةة رِؤنةان         

ةنةديى واتاييةةوة تةةنيا لةطةةََ هةنةدىَ لةة         بةآلم بةهؤى هةندىَ تايبةمتبارطةخستنى سةرة
سةرةدا ديَن  نةك لةطةََ هةموو سةرةيةكدا  لة كؤتاييدا سةربارة طشتييةكان ديَن  كة نة لة 

دا هةن و نة لة رِووى واتاييةوة بة هةندىَ سةرةى تايبةتةوة بةندن  ى بارطةخستنى سةرةرِؤنان
سةةرةيةكدا ديَةن نةةك تةةنيا سةةرة  بةةَللو        هةموو لة رِاستيدا سةربارة طشتييةكان لةطةََ

بييياده (هةموو طريَلة وةسف دةكةن   )١٢: ١٣٩١طب
)سةرةتا خورتييةةكان و دواتةر   تةواوكةرةكانواتة   تومةكانى ئاستى سةرووتركةواتة 

واتةةة زيةةاتر بةةة سةةةرةوة بةنةةدن  و تومةةةكانى ئاسةةتى خةةوارووتر       سةرثشةةلييةكان(
وة دوورتةرن  بةواريَلى   (لة)سةةرة ان  ئينجا طشتييةكان(  كة )سةرةتا تايبةتييةكسةربارةكان

 (دا:25بؤ منوونة لة رِستةى ) َراوان يان هةية 

 من ثيَرىَ كتيَبةكةم بة تامةزرؤييةوة بؤ ئاواز نارد  _25
ةةة  ئةةم كةارة لةة رِؤنةانى بارطةخسةتنى خؤيةدا سةىَ         >>نةاردن <<سةرة  كارى 

  >>مةةةن<<ةرة خورتييةةةكانى بلةةةةر تةواوكةةةرى هةيةةةة  كةةةة بةةريتيني لةةةة تةواوكةةة  
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بةةؤ <<و تةواوكةةةرى سةرثشةةليى بةةةركارى نارِاسةةتةوخؤى بةةؤيى  >>كتيَبةكةةة<<بةةةركار
و سةرباريَلى طشةتى   >>بةتامةزرؤييةوة<<  هةروةها رِستةكة سةرباريَلى تايبةت>>ئاواز
بآ  وةرطريا >>ناردن<<ى هةية  لة هةر رِستةيةكدا  كة تيَيدا سوود لة كارى  >>ثيَرىَ<<

سةةىَ تةواوكةرةكةشةةى بوونيةةان هةيةةة  ضةةونلة ئةةةم تةواوكةرانةةة لةةة رِيةةزى زانيارييةةة     
ن  بةمةش هةر بةو َؤرِمةى  كة هةيانة لةطةَليدا ديَن  >>ناردن<<َةرهةن ييةكانى كارى 

بلةر و بةركار  تةواوكةرة خورتييةكانى ئةم كارةن  ضونلة بةة كرتانةدنيان لةةم رِسةتةيةدا      
نارِيَزمةةانى  بةةةآلم بةةةركارة نارِاسةةتةخؤية )بؤيى(يةكةةة تةواوكةةةريَلى  رِسةةتةكة دةبةةآ بةةة

سةرثشليية  ضونلة بةكرتانةدنى رِسةتةكة نابةآ بةة رِؤنةان نادروسةت  بةةآلم واتاكةةى بةة          
 :شيَوةيةكى شاراوة لة نيَو خودى كارةكةدا هةر دةميَنىَ  بؤ منوونة رِستةى

 من كتيَبةكةم نارد  _26
ى ئةوة دآ  كةة مةن كتَيبةكةةم بةؤ كةسةيَخ  يةان شةوَينيَخ        خؤى لة خؤيدا بة واتا

ةةة  ضةونلة   >>ناردن<<سةربارى تايبةتيى كارى  >>بةتامةزرؤييةوة<<ناردووة  طريَى بةندى 
 لةطةََ هةموو كاريَلدا بةكارنايةت  بؤ منوونة ناتوانرآ ب وترآ

  ؟خانووةكة بة تامةزرؤييةوة ئاطرى طرت_27
طشةةتيى هةةةموو رِسةةتةكةية  ضةةونلة لةطةةةََ هةةةموو  سةةةربارى >>ثيَةةرىَ<<بةةةآلم 

 رِستةيةكى تريشدا بةكاردآ بؤ منوونة

  خانووةكة ثيَرىَ ئاطرى طرت _28

 ثةيوةنديية بةندَيتييةكان و ِريزبوونى تومخةكان -1-2-4-4
ثةيوةنديية بةنديَتييةكان لةو طرآ ئؤتؤنؤمييانةى  كة رِيزبوونى وشة  يان تومةةكان  

دة  ئةو طريَيانةى طؤرِان لة رِيزبوونى وشةكانيان نابيَتة هؤى نارِيَزمانى بوونيةان   تياياندا ئازا
شيَوةيةكى جياوازى هةية لةطةََ هةمان ثةيوةندى لةو طريَيانةى رِيزبوونى وشة تياياندا ئةازاد  

-٢١: ١٣٩١(طبي�ب  اده  نيية  لةو طرآ ئؤتؤنؤمييانةى  كة رِيزبوونى وشة تياياندا ئةازادة 
 ؤ منوونة لة رِستةى)ب )٢٣

 نازدار قسةكانى بؤ زريان طيَرِايةوة  _29
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سةرةتا تةواوكةرةكانى سةرة بةيةةك بنلةة و دوو سةةرةتا و كؤتةايى جيةاوازةوة بةة       
 سةرةوة بةند دةبن:

 
 
 
 
 

دواى تةواوكةرةكان  سةربارة تايبةتةكانية هاوكات بة بنلةى هاوبةش بةآلم بة دوو 
ة كؤمةَلةى سةرة و تةواوكةرةكانييةوة بةند دةبةن  بةؤ منووونةة    سةرةتا و كؤتايى سةربةخؤ ب

 رِستةى 
 نازدار بةتامةزرؤيييةوة قسةكانى وشة بة وشة بؤ زريان طيَرِايةوة  _30

هاوكةات   >>وشةة بةة وشةة   <<و  >>بةتامةزرؤيييةةوة <<سةربارة تايبةتةكاتى 
 كةرةكانييةوة بةند دةبن:بةيةكةوة و بة دوو سةرةتا و كؤتايى سةربةخؤوة بة سةرة و تةواو

 
 
 
 

 

لةكؤتاييدا  سةرةى سةةربارة طشةتييةكان دآ  كةة ئةةوانية هاوكةات بةة بنلةةى        
هاوبةش  بةآلم بة سةرةتا و كؤتايى سةربةخؤ بة كؤمةَلةى سةرةى طرآ  تةواوكةر و سةربارة 

 تايبةتةكانييةوة بةند دةبن  بؤ منوونة لة رِستةى
بةتامةزرؤيييةوة قسةكانى وشة بة وشةة بةؤ زريةان     خؤشبةختانة دويَنىَ نازدار _31
 طيَرِايةوة 

هاوكةات بةة    >>بةتامةزرؤيييةوة<<و  >>خؤشبةختانة<<سةربارة طشتييةكانى 
 بنلةى هاوبةش  بةآلم بة دوو سةرةتا و كؤتايى سةربةخؤوة بة هةموو رِستةكةوة بةند دةبن:
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تومةكان تياياندا ئازاد نيية و طؤرِان لةة   بةآلم لةو طريَيانةى  كة رِيزبوونى وشة  يان
رِيزبوونيان دةبآ بة هؤى نارَِيزمانى بوونى طريَلة )بةؤ منوونةة لةة طرَيةى نةاويى لةة زمةانى        
كورديدا(  سةرةتا تةواوكةرة خورتى و سةرثشلييةكان هاوكات و بةيةك بنلة و بة سةرةتا و 

دةبن  واتة لة رِووى شيَوةى بةنةدبوونى  كؤتايى سةربةخؤوة بة سةرةى طريَلةى خؤيانةوة بةند 
تةواوكةرةكان بة سةرةوة لةم طريَيانةدا  هةر وةكةو شةيَوةى بةنةدبوونى تةواوكةرةكانةة لةةو      

 طريَيانةى  كة رِيزبوونى تومةكان تياياندا ئازادة  بؤ منوونة لة طريَى ناويى
 تيَرِوانينى ئةو بؤ قسةكانى مامؤستا _32

بةيةكةةوة بةة سةةرةى     >>بؤ قسةكانى مامؤستا<<و  >>ئةو<<تةواوكةرةكانى 
 ةةوة بةنددةبن:>>تيَرِوانني<<طريَلةوة واتة ناوى

 
 
 
 
 

هةرضى سةبارةت بةة سةةربارة تايبةتةكانةة  لةةم طرَييانةةدا سةةرةتا ئةةو سةةربارة         
تايبةتةى  كة كةوتؤتة نزيخ سةرةوة بة بنلةيةكى سةربةخؤ بة سةرةوة بةنةد دةبةىَ  ئينجةا    

بارة تايبةتةى  بةة طةوَيرةى سةةربارة تايبةتةكةةى يةكةةم  دوورتةرة لةة سةةرة بةة          ئةو سةر
بنلةيةكى سةربةخؤ بة كؤى سةرة و سةربارة تايبةتةكةى يةكةمةوة بةند دةبىَ  ئةم شيَوازة  
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تا ئةو رِادةية بةردةوام دةبىَ  كة بارى بةنديَتيى هةموو سةربارة تايبةتةةكان رِووندةبيَتةةوة    
ى سةرةتا سةربارة تايبةتة نزيلةكةى سةرة بة سةرةوة بةند دةبةىَ  دواتةر ئةةو    هؤكارى ئةوة

سةربارةى  كة دوورتر لة سةرةوة بة كؤى سةرة و سةربارى يةكةمةوة بةند دةبىَ  ئةوةية  كة 
طرتنةوة و رِيزبوونيان ضةسثاوة و هةر طؤرِانيَخ لةم رِيزبوونةدا  دةبآ بة هؤى َؤرِم نادروسةت  

 ناوضوونى طريَلة  بؤ منوونة لة طريَى ناوى بوون  يان لة
 ميَزة دارييةكةى ذيلة  كة دويَنىَ بينيمان _33

بة سةرةوة بةند دةبىَ و دواتر سةةربارى   >>دارييةكة<<سةرةتا سةربارى تايبةتيى 
بة كؤى سةرة و سةربارى تايبةتيى يةكةمةوة بةند دةبىَ و دواى ئةوة  >>ذيلة<<تايبةتيى 

بةةة كةةؤى سةةةرة و هةةةر دوو سةةةربارة   >>كةةة دويَنةةىَ بينيمةةان<<يى سةةةربارى تايبةةةت
 تايبةتييةكةى ثيَة خؤيةوة بةند دةبىَ و بةم شيَوةية:

 
 
 
 
 
 
 
 

سةربارة طشتييةكانية  دوا بةندةكانن  لةم جةؤرة طريَيانةةدا  يةةك بةة يةةك و بةة       
سةةربارة   بنلةى سةربةخؤوة بةة سةةرةكانى خؤيانةةوة بةنةد دةبةن  لَيرةشةدا سةةرةتا ئةةو        

طشةةتييةى  كةةة لةةة سةةةرة نةةزيل ة  بةبنلةيةةةكى سةةةربةخؤ بةةة كةةؤى سةةةرة و سةةةربارة  
تايبةتةكانيةوة بةند دةبىَ  دواتر سةربارة طشتييةكةى ترية بة بنلةيةكى سةربةخؤ  بة كؤى 
سةرة و سةربارة تايبةتةكانى و سةربارة طشتيةكةى يةكةمةوة بةند دةبىَ  ئةم شيَوازةش  تةا  

ية بةردةوام دةبىَ  كة بارى بةنديَتيى هةموو سةربارة طشتييةكانية  رِوون دةبيَتةوة  ئةو رِادة
 بؤ منوونة بارى ثةيوةنديية بةنديَتييةكان لة طريَى ناويى
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 ئةو تاكة ميَزة دارييةى ذيلة _34
 بةم شيَوةية:

 

 
 
 
 
 
 
 

خ نزيل  بىَ لةة  ئيَستا ئةطةر لة طريَييَلى ناوييدا  سةرباريَلى تايبةتى لة تةواوكةريَ
سةرة  بةهؤى زاَلبوونى رِيزبوونى وشةكان بة سةر ثةيوةنديى بةنديَتييةةوة  سةةرةتا سةةربارة    
تايبةتةكة بة سةرةوة بةند دةبةَى  دواتةر تةواوكةةرةكان بةة كةؤى ئةةو سةةربارة تايبةتةة و         

بييياده سةرةكةيةوة بةند دةبن   بؤ منوونة لة طريَى ناويى )٢٣-٢١: ١٣٩١(طب
 

 تيَرِوانينة دروستةكةى ئةو بؤ قسةكانى مامؤستا _35
نزيل ة  ثيَيةةوة   >>تيَرِوانني<<  كة لة سةرة >>دروست<<سةرةتا سةربارى تايبةتيى 
بةيةك بنلة  بةةآلم بةة    >>بؤ قسةكانى مامؤستا<<و  >>ئةو<<بةند دةبىَ  دواتر تةواوكةرةكانى

 تايبةتةكةيةوة بةند دةبن: سةرةتا و كؤتايى سةربةخؤوة  بةكؤى سةرة و سةربارة
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 ئيَستا دةتوانرآ كؤى ثةيوةنديية بةنديَتييةكان لة طريَى ناويى
 

 ئةم دوا تيَرِوانينة دروستةى ئةو بؤ قسةكانى مامؤستا _36
 كة هةموو بةند)تةواوكةر و سةربار(ةة رِيَتيَيووةكانى تيَداية  رِوون بلةينةوة:

 
 
 
 

 

 

 داطرَيييةكان لة جؤرةكانى ثةيوةنديية بةندَيت -1-2-5
شيلردنةوةى رِؤنانى هةر طريَييَخ بريتييةة لةة رِوونلردنةةوةى ثةيوةنةديى بةنةديَتيى      
نَيوان تومةكانى ئةو طرَييةة  رِيزبةوونى ثةيوةندييةة بةندَيتييةةكانى نَيةو هةةموو طريَلةان         

ى هةةموو  ثةيرِةويى بنةمايةكى هاوبةةش و ديةاريلراو دةكةةن  بةؤ منوونةة لةة شةيلردنةوة       
طريَييَلدا  سةرةتا تةواوكةرة خورتى و سةرثشلييةكان  هاوكات و بةيةكةوة بة سةرةوة بةند 
دةبن  دواى ئةوة سةربارة تايبةتةكان بة كؤى سةرة و تةواوكةرةكانيةوة بةنةد دةبةآ  ئينجةا    

 سةربارة طشتييةكان بة هةموو طريَلةوة بةند دةبن 
 يانة  سوود لة كؤمةَليَخ نيشانة و هيَما وةردةطرين:بؤ نواندنى ئةم ثةيوةنديية بةنديَتي

توخن/ طرآ= هةر يةكة لة تومةكانى طريَييَخ و هةروةها هةر طريَييَلى رِستةسازية 
 [توخن/طرآ]دةخةينة نيَو جووتة كةوانةيةكى شلاوةوة:

سةرة= سةرةى هةةر طرَييَيةخ بةةثيتى رِةش)بؤَلةد( و لةة نَيةو جووتةة كةوانةيةةكى         
 نيشان دةدرآ  [ةرةس]شلاوةوة
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تةواوكةرى خورتى= تةواوكةرة خورتييةكانى هةر سةرةيةك لة نيَو جووتة كةوانةيةكى 
 نيشان دةدةين  [تخ]شلاوةوة بة شيَوةى كورتلراوة 

تةواوكةرى سةرثشلى= تةواوكةرة سةرثشلييةكانى هةر سةةرةيةك لةة نيَةو جةووت     
ةكى شةةلاوةداية  بةةة شةةيَوةى كةوانةيةكةةدا  كةةة ئةةةوية خةةؤى لةةة نيَةةو جووتةةة كةوانةيةة 

 نيشان دةدةين  [)تا(]كورتلراوة
سةربارى تايبةتى= سةربارة تايبةتةكانى هةر سةرةيةك لة نيَو جووتيَةخ هيََلةى يردا  كةة    

 نيشان دةدةين  [/ست/]ئةوية خؤى لة نيَو جووتة كةوانةيةكى شلاوةداية  بة شيَوةى كورتلراوة
هةر سةرةيةك لة نيَو جووتيَخ تةقةَلةدا  كةة   سةربارى طشتى= سةربارة طشتييةكانى 

 [-سة  -]ئةوية خؤى لة نَيةو جووتةة كةوانةيةةكى شةلاوةداية  بةة شةَيوةى كةورتلراوة        
 نيشاندةدةين 

 (  بةم شيَوةيةى خوارةوة نيشان دةدةين:25بةم ثيَية رِستةى )
 

  ]تةا  از()بؤ ئةاو [  ]ست /بةتامةزرؤيةوة/[ ]تخ كتيَبةكة[  ]س  -دويَنىَ-[  ]تخمن [[
 ]رِستة]سةرةناردم[

  هةندىَ جار طريَييَخ تةواوى ثيَنج تومةكةى سةروو لة خةؤ ناطريَةت  لةةم بارةشةدا    
 ثةيوةنديية بةنديَتييةكان بةهةمان ئةو رِيزبةند و رِوونلردنةوةيةى  كة طومتان بةكار ديَت:

 
 
 
 

 

 

م بارةدا تةنيا ذمارةى زياتر لة ثيَنج توخن لة خؤدةطريَت  لة  طريَييَخ يةهةندىَ جار
تومةكانى ئةو طرآ دةتوانآ لةة ثَيةنج زيةاتر بةآ بةةآلم ذمةارةى جؤرةكةانى ئةةو تومانةة          

 هةرضؤنيَخ بآ لة ثيَنج زياترنابيَت:
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لةة    رِيزبةنةديَلى طرميانةةكراوة   دا ريزبةندى ئاسؤيى تومةةكان لةة منوونةةى ثيَشةوو    

يزبةنةدة بةة شةَيوةيةكى تةر دةردةكةةويَت  بةةآلم رِيزبةنةدى        ئةم رِ دا باريَلدا  كة لة طريَلان
( هةميشة هةر بةو شةيَوةية دةميَنيَتةةوة و   ى بةنديَتىثةيوةنديية بةنديَتييةكان )يا ئاستةكان

 دا نايةتة كايةوة:هيض طؤرِانيَلى تيَ
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ةو يةك زيةاتر بةآ  سةةرةتا ئة     ذمارةى سةربارة تايبةتييةكان لةية  كة كاتيَلهةر 
سةربارةى  كة لة سةرة نزيل ة  بة سةرةوة بةند دةبآ و دواتر سةربارة دوورترةكة  بةة كةؤى   

 سةرة و سةربارى يةكةمةوة بةند دةبآ:
 

 
 
 
 
 
 

واتةة ئةةو سةةربارة      بارةكة بةهةةمان شةيَوةية    لة بارةى سةربارة طشتييةكانيشةوة
طشةتييانةى  كةة لة)سةةرة(وة     طشتييانةى  كة لة)سةرة(وة دوورترن  سةرة و ئةةو سةةربارة  

 نزيل ن وةسف دةكةن:
 

 
 
 
 

بة طشتى هةر طريَييَخ  ضةند توميَخ لة خؤدةطرن  كة هةر يةكة لةو تومانة خؤيةان  
بة شيَوةى طريَى بيووك   كة لة ضةند توميَلى تايبةت بةةخؤيان ثيَلهةاتوون  دةردةكةةون     

ة طرآ طةورةكة ثيشان دةدةين  كاتيَةخ ئةةركى   لةم بارةدا سةرةتا ثةيوةنديية بةنديَتييةكان ل
رِيَزمانى هةر يةكة لة تومةكانى نيَو طرآ بنةرِةتييةكة رِوون بةووةوة  ئينجةا دةضةينة سةةر     
ثةيوةنديية بةنديَتييةكانى نيَو هةر يةكة لة طرآ رِستةسازيية بيووكةكانى تر  بةةم شةيَوةية   

ى يةكةة ليَلسةيلييةكان ديةارى دةكةرآ و     بةردةوام دةبني  تا ئةركى رِستةسازيى يةكةيةكةة 
بييياده (شيلردنةوةى رِستةسازى كؤتايى دآ   )١٥: ١٣٩١طب
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 لَيكضوونى طرآ جؤراوجؤرةكان -1-2-5-1

ةوة  ضةةند رِوويَلةى   لة رِووى جؤرى تومةكان و ثةيوةنديية بةنديَتييةكانيانة  طريَلان
 ا بياخنةينة رِوو:ليَليوونيان هةية  كة بة طشتى دةتوانرآ لة ضةند خاَليَلد

 ى هةية يةكسةرة ناضارىبة  هةر طريَييَخ  1
 بةنديَلى هةبىَ زياتر لة هةمووياندا  دةشىَ سةرة لة  2
دوو جؤر تةواوكةر و دوو جؤر)ناطاتة زياتر لة ضوار   ان لة هةموو طريَلانداةكبةند جؤرى  3

  (جؤر سةربار

 طرآ جؤراوجؤرةكان نَيوان جياوازيى -1-2-5-2

ئةةو   يان وثةيوةندييةة بةنديَتييةةكان    كان لة رِووى جؤرى تومةةكان طرآ جؤراوجؤرة
  ضةندين جياوازى لة نيَوانيانداهةية  ليَرةدا ئيَمة خؤى دةطرن تةواوكةر و سةربارانةى  كة لة

 طرن  ينيان دةخةينة رِوو:
سةةرةى  سةرةى هةر طريَييَخ لة رِووى َؤرِمةوة لة طريَلانى تر جيةاوازة  بةؤ منوونةة    

 بةم شيَوةية     ة وئامرازى بةند  سةرةى طريَى بةند و كار  ناو  سةرةى رِستة  يَى ناوىطر
بؤ هةَلبذاردنى تةواوكةرةكان  بةو واتايةى  كة  تايبةمتةنديى خؤى هةيةهةر سةرةيةك 

 ذمارة و جؤرى تةواوكةةرةكانى ية لةطةََ ذمارة و جؤرى تةواوكةرةكانى هةر سةرةيةكدةشىَ 
لةة   تا هةشت تةواوكةرى جيةاواز ية  دةتوانآ كار  كة سةرةى رِستة :جياوازبآسةرةيةكى تر 

خةةؤب رآ  كةةة بةةريتني لةةة: بلةةةر  بةةةركار  بةةةركارى ناراسةةتةوخؤ  تةواوكةةةرى ئةةامرازى  
خستنةسةر  تةواوكةرى بلةر  تةواوكةةرى بةةركار  تةواوكةةرى ثارِسةتةيى و ئةاوةَل وزارة       

يَن رناودةن يةسةربارى طشتيى كار و يَن ئاوةَللارى كاررنناودة يةكار يةكانىتايبةتي ةسةربار
  هةر يةكة لةة نةاو و ئاوةَلنةاو  كةة بةةريز سةةرةى طرَيةى نةاوى و طرَيةى          ئاوةَللارى رِستة

ئاوةَلناوين  سَى جؤر تةواوكةر زياتر لةة خؤنةاطرن  كةة بةريتني لةة تةواوكةةرى ثةيوةنةدى         
ناو ثيَنج بةندى ثيَشةةوة لةة   ثارِستةيى  بةآلم تةواوكةرى ئامرازى خستنة سةر و تةواوكةرى 

: كةة بةريتني لةة    طشتى بؤ هةموو طريَلة دةذميَردريَن ىهةموويان بة سةربار  كة خؤ دةطرآ
ثيَةنج  ئةمةو سةةرةرِاى ئةةوةى  كةة     ناوى ئاماذة  ذمارة  جياكةرةوة و دياريلةر جيَرِادة  
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سةةر    خسةتنة  ت: ئاوةَلنةاو  سةةربارى  بةندى دواوة لة ئةركى سةربارى تايبةتى لة خؤدةطريَ
هةروةها ئامرازى بةندية وةكو سةةرةيةك تةةنيا يةةك تةواوكةةرى خةورتى لةة           و بريتى

 )١٦-١٥ :١٣٩١طبيب زاده (خؤدةطرآ  ئةوية طريَى ناويية 
طةةةورةترين جيةةاوازيى نيَةةوان طريَلةةان بةةة ضةةؤنييةتى رِيزبةةوون  يةةان رِيزبةنةةدى     

منوونة رِيزبوونى كةرةسةكان لة رِسةتةدا )تارادةيةةك( ئةازادة  بةةو     تومةكانيانةوة بةندة  بؤ 
واتايةى  كة دةتوانرآ شويَنى تومة ثيَلهيَنةرةكانى رِستةى كوردى ب ؤرِدرآ بىَ ئةوةى  كة 

 رِستةكة ببيَتة نارِيَزمانى  يان واتاكةى ب ؤرِيَت:
 ةوة ثيَرىَ من كتيَبةكةم بة تامةزرؤييةوة بؤ ئاواز خويَند _أ _37

 من ثيَرىَ بة تامةزرؤييةوة كتيَبةكةم بؤ ئاواز خويَندةوة  _ب
بةآلم رِيزبوونى كةرةسةكانى طريَى ناوى لة زمانى كورديدا ئازاد نيية  بةةو  
واتايةى  كة بيووك ين شويَن ؤرِكىَ  يان طةؤرِانى رِيزبةوونى كةرةسةةكانى طريَةى     

ة  يةان دةبيَتةة هةؤى طةؤرِانى     ناوى دةبيَتة هؤى نارِيَزمانى بةوونى طةرآ ناوييةكة   
 واتاكةى  بؤ منوونة:

 أ/ زيرةك ين قوتابيانى ئةم ثؤلة  _38
 * قوتابيانى زيرةك ين ئةم ثؤلة_ب
 * قوتابيانى ئةم ثؤلة زيرةك ين _ث
 * ئةم ثؤلة زيرةك ين قوتابيانى _ت

دنةةبوونى  كةواتة رِستة و طرآ ناوييةكان لة زمانى كورديدا لة رِووى ئازادبوون و ئازا
رِيزبةةوونى كةرةسةةةكانيانةوة جياوازييةةةكى زؤر لةةة نيَوانيانةةدا هةيةةة  دواتةةر دةبيةةنني  كةةة 
ثةيوةنديية بةنديَتييةكان بةهؤى هةمان ئةو ئازادبوون و ئازادنةبوونةى رِيزبوونى كةرةسةةكان  

بييياده لة طريَلاندا  شيَوةى جياواز بةخؤيانةوة دةبينن   )١٧-١٦ :١٣٩١(طب
لةةة بةشةةةكانى داهةةاتوودا  باسةةى هةةةموو طريَلةةانى زمةةانى كةةوردى و هةرضةةةندة 

تايبةمتةندييةةةكانيان دةكةةةين  بةةةآلم ليَرةشةةدا بةمةبةسةةتى رِوون كردنةةةوةى ثةيوةندييةةة   
بةنديَتييةكانى نيَوان هةر ثيَنج تومةكةى نيَو طريَلان  بةهيَنانةوةى منوونةيةةك نيشةاندراوة    

بة ثيَى تؤرِيَخ لة ثةيوةنديى  لة تيؤرى رِيَزمانى بةنديَتى  و كة ضؤن دةتوانرآ بةسوودوةرطرتن
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ى يةكةة ليَلسةيلييةكان لةة    ةبةة يةكة   ة  ئةركى رِيَزمانيى يةكدازجنريةى بةدواى يةكداهاتن
 :رآثيشان دةد ةوةرِستةيةكى وةكو ئةم رِستةيةى خوار

ةوة بةة  خؤشبةختانة ذيلة  كيى سامان  ئةو كتيَبة سوورةى خؤى بةتامةزرؤيي _39
 ا دؤستة كؤنةكةى د

بةة طةةورةترين    سةةرةتا رِستةسازيى هةموو وشةكانى ئةم رِسةتةية    شيلردنةوةىبؤ 
طرآ  واتة خودى رِستةكة دةست ثيَدةكةرآ و تومةكانى  واتة سةرة و بةندةكانى دةستنيشان 

ةة  كةة رِؤنةانى بارطةخسةتنيى لةة َةرهةةن ى      »دان«سةرةى ئةم رِستةية  كارى دةكةين  
 زةينى كوردزماناندا بةم شيَوةيةى خوارةوةية:

 >]بةيى بةرنا[  ]بةر[  ]ب[<دان: 
  كة بةريتني لةة بلةةر  بةةركار و     واتة ئةم كارة سىَ تةواوكةرى خورتى لة خؤدةطرآ

 رآئةةةم رِؤنانةةة بارطةخسةةتنيية دةتةةوان    بةةة طةةويَرةى»بةةةيى«بةةةركارى ناراسةةتةوخؤى 
 :رآديارى بل ةوةتةواوكةرةكانى سةرة لة رِستةى سةر

 ]بةةةرئةةةو كتيَبةةة سةةوورةى خةةؤى   ]، [بذيلةةة  كيةةى سةةامان  [ خؤشةةبةختانة[
 ]]سةرةدا]، [بةرناكؤنةكةى هاورِآبة [بةتامةزرؤييةوة
و  »خؤشةةةبةختانة«ى ةكةةةانئاوةَللاردوو تةةةوخن دةميَنيَتةةةةوة ئةةةةوانية  ئيَسةةةتا

 لةةارى  يةةان ئاوةَلسةةةربارى طشةةتيى »خؤشةةبةختانة«  ئاوةَللةةارى»بةتامةزرؤييةةةوة«
دا انرِسةةتةك زؤربةةةى هةةةرةزؤرى   ضةةونلة لةطةةةََ  بةةؤ هةةةموو رِسةةتةكة   ية)ئار(رِسةةتة
)خؤشبةختانة باران بارى/ خؤشبةختانة جةن ةَلةكةة ئةاطرى نةةطرت/ خؤشةبةختانة     آبةكارد

  يان ئاوةَللار)ئاك(ةةة بةؤ كةارى    سةربارى تايبةتى» بةتامةزرؤييةوة«و هةواكة سارد بوو(
 :ةََ هةندىَ كاردا بةكارديَت  ضونلة تةنيا لةط»دان«

  * بةتامةزرؤييةوة باران بارى _40
  بةتامةزرؤييةوة جةن ةَلةكة ئاطرى نةطرت * _41
  * بةتامةزرؤييةوة هةوا سارد بوو _42

 :لرآب تةواوى ديارى بة بارى تومةكانى رِستةى سةروو رآكةواتة ئيَستا دةتوان
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، ]بكتيَبةةة سةةوورةى خةةؤى ئةةةو]، [بذيلةةة  كيةةى سةةامان[]، -خؤشةةبةختانة-[[
 ]]سةرةدا]، [بةرنابة دؤستة كؤنةكةى[]، /بةتامةزرؤييةوة/[

ثةيوةندييةةة رآ دةتةةوان بةدةستنيشةةانلردنى بةةارى هةةةموو كةرةسةةةكانى رِسةةتة   
 ةين:دب ئاسانى ثيشانبة رِستةى سةروو بةنديَتييةكانى نيَو

 
 

 
 
 
 

دةبةآ ثةيوةندييةة   ضةونلة    بةآلم هيَشتا شيلردنةوةى رِستةسازى كؤتايى نةةهاتووة 
 بة  كة شيبلريَتةوة تا ئةو رِادةيةبةنديَتييةكان لة يةكة يةكةى ئةو طريَيانةى  كة ماونةتةوة 

  واتة يةكةةكانى كؤتةايى لةة شةيلردنةوةى رِستةسةازيدا       يةكة ليَلسيلييةكان بيووك ين
ايبةةت نييةة    ثيَويستيى بةة شةيلردنةوةيةكى ت   »خؤشبةختانة«  طريَى ئاوةَللاريى  ةينب

ضونلة تةنيا لة يةك وشة ثيَلهاتووة  كةة ئةركةكةشةى سةةربارى طشةتى  يةان ئاوةَللةارى       
  كة لة رِستةى سةروودا »ذيلة  كيى سامان«ريَى ناويى رِستةية  كةواتة كارى خؤمان لة ط

يةة  ئةةم سةةرةية     »ذيلةة « يَيةة  ئةركى بلةرى هةية  دةست ثيَدةكةةين  سةةرةى ئةةم طر   
بريتى  كةواتةة ثةيوةندييةة بةنديَتييةةكان لةةم      رآتايبةتيى هةية  كة ناوى دةنسةرباريَلى 

 دا بةم شيَوةية:يَيةطر
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ثيشةان   دا »كيةى سةامان  «ثةيوةنديية بةنديَتييةكان لة طريَةى نةاويى    دةبآئيَستا 
لة رِسةتةى سةةروو كؤتةايى     ىتاكو كارى شيلردنةوةى رِستةسازيى طريَى ناويى بلةر  بدةين
تومةكانى ئةةم   ئةركى ئةم طرآ ناويية لة رِستةكةى سةروو بريتيية لة بريتى بؤ بلةر و بآ 
 وتةرآ (  كة ثيَةى دة »سامان«(  و سةرباريَلى تايبةتى )»كض«بريتني لة سةرةيةك ) يَيةطر

 سةربارى خستنةسةر )سخ(:
 
 
 
 
 
 

يى بلةةرى لةة   ئيَستا ئةركى رِيَزمانيى يةكةيةكةى يةكة ليَلسيلييةكان لة طريَى ناو
 رِستةكةى سةروو دياريلراوة:

 

 
 
 
 

 

 
 ذيلة: سةرةية لة طريَى بلةر
 كض: سةرةية لة طريَى بريتى

 سامان: سةربارى تايبةتيية لة طريَى بريتى
سةرةرِاى ئةمانة  ئةركى ئةو طريَيانةش  كة بيووك ن ديارى كراوة  بؤ منوونة طريَةى  

 ةرة لةم طرآدا بريتيى بل »كيى سامان«ناويى 
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  يةة »ىبة سوورةى خؤيَئةو كت«طريَى ناويى    كة دةبىَ شيبلريَتةوة طريَلةى دواتر
ئةةم    وةك ئةركى تةواوكةرى رِاستةوخؤ لةة رِسةتةكةدا دةركةةوتووة    كة هةموويان بةيةكةوة

سةةربارى  دووةم   ةةة )»ئيَة كت«ية  كة ناو)سةرة : يةكةميانثيَلهاتووة سىَ توخن لة يَيةطر
   واتةة »ئيَة كت«دوو سةةربارى تايبةةتى بةؤ     سةيَيةم    و»ئةةو «طريَلةة بؤ هةموو  طشتى

 :»خؤ«و ناوى  »سوور«ئاوةَلناوى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

طريَةى نةاويى سةةروودا لةة      سةىَ ئةةركى يةكةة ليَلسةيلييةكان لةة هةةر       رآدةتوان
 :رآضوارضيَوةى ثةيوةنديية بةنديَتييةكاندا ديارى بل
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زةدا  هةر وشة  يان يةكةيةكى ليَلسةيلى لةة كؤتاييةدا    هةر وةكو دةبينني  لةم رِيَبا
خؤى طريَييَلة و لة نيَو جووتيَخ كةوانةى شلاوةى سةربةخؤداية  بةةآلم كةرةسةةكانى وةكةو    
نيشانةى خستنةسةر و ئامرازى ليَلدةرى )كة( ناخريَنة نيَو كةوانةى شةلاوةى سةةربةخؤوة    

ردريَن  بةةَللو ضةةند مةؤرَِيميَلن  كةة     ضونلة ئةم كةرةسانة بة كةرةسةى ليَلسيلى ناذميَ
ئةركى تايبةت بة هةندىَ لة طريَلان دةدةن  ئةم شيَوة شيلردنةوةية هةر بةم جؤرة بةةردةوام  
دةبآ تاكو ئةةركى رَِيزمةانيى هةةموو يةكةة ليَلسةيلييةكان لةة رِسةتةى مةبةسةتدا  لةة          

ييةكانى هةموو رِستةكة و طرآ ضوارضيَوةى ثةيوةنديى بةنديَتيى نيَوان سةرة و تومة رِستةساز
جؤراوجؤرةكةةانى رِوون دةبيَتةةةوة  ثةيوةندييةةة بةنديَتييةةةكانى رِؤنةةانى رِسةةتة بةةةوردى رِوون 
دةكاتةوة بةآلم نواندنى تةواوى ئةم ثةيوةندييانة لة هةموو طريَلانى رِستةيةكدا رِوو بةةرِووى  

بةؤ دووركةوتنةةوة لةة نوانةدنى     تؤرِيَلى زؤر ئاَلؤزمان دةكاتةوة  هةةر بؤيةة لةةم نامةيةةدا     
رِاستةوخؤى ثةيوةنديية بةنديَتييةكان  كة لة رِادةبةدةر ئاَلؤز و تيَليرِذاوة  سوود لة رِيَبةازى  
ثلةبةثلة و وةسفى  بؤ نواندنى ئةم ثةيوةندييانة  وةردةطرين  لةم نامةيةدا بةدريَذى با  لةةم  

ةرطرتن لة كورتلراوةكان  رِستةكةى سةةروو  رِيَبازة دةكةين  بةآلم ليَرةدا بةكورتى و بةسوودو
بة طويَرةى ثةيوةنديى بةنديَتييةكانى شيدةكةينةوة  بؤ ئةم كارة سةةرةتا رِسةتةكة بةؤ بةشةة     

 ثيَلهيَنةرة سةرةكييةكانى شى دةكةينةوة:
، ]بةةةرئةةةو كتيَبةةة سةةوورةى خةةؤى]، [بذيلةةة  كيةةى سةةامان[]، -خؤشةةبةختانة-[[

 ]]سةرةدا]، [بةرناكؤنةكةى بة دؤستة[]، /بةتامةزرؤييةوة/[
دواتر يةكةيةكةى ئةو طريَيانةى  كة لة يةةك وشةة زيةاتر ثيَلهةاتوون  بةة طةويَرةى       
ثةيوةنديى بةنديَتيى تومة ثيَلهيَنةرةكانيان  تا ئةةو رِادةيةة شةى دةكةينةةوة  كةة َةؤرِم و       

 ئةركى بيووك ين تومى ليَلسيلييان ديارى دةكرىَ:
 

 ]طن]/سامان كيى/[  ]ذيلة[[  بلةر: 
 ]طن]/سامان/[  ]كض[[

 ]طن]/خؤى/[ ]/سوور/[  ]كتيَئ[ ]-ئةو-[[  بةركار: 
 ]طئ]ى/تامةزرؤي/[  ]ةوة -بة[[ سةربارى تايبةتى:
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 ]طئ ]دؤستة كؤنةكةى[ ]بة[[ بةركارى نارِاستةوخؤ:
 ]طن ]/كؤنةكةى/[ ]دؤست[[   

 ماركةلَيدانى سةرة و بةندةكان -1-2-6
يَ ايةكى باوة بؤ ئاماذةكردن بة ثةيوةنديية رِيَزمانييةكان  بةآلم ريزبوونى تومةكان رِ

ئةمة هةميشة بةو شيَوةية نيية  بة تايبةتى لةو زمانانةى  كة رِيزبوونى ئازاديان هةية  هةر 
بؤيةش لة زؤربةى زمانةكاندا يةكىَ لة رِيَ اكانى نواندنى ثةيوةنديى بةنديَتيى نيَوان سةةرة و  

ماركةليَدانةوة دةبىَ  ئةمةش بة دوو جةؤر دةبةآ  يةكةةميان ماركةليَةدانى     بةند لة رِيَ ةى 
زمانةةكان بةة ثيَةى     )Van Valin 2004: 99(بةندةكان و دووةميان ماركةليَدانى سةرةية 

سروشتى خؤيان  يةكيَخ لةم دوانة  يان هةر دووكيان)هةنديَخ جار ماركةليَةدانى بةنةدةكان و   
ة( هةَلدةبذيَرن  بؤ منوونة لة زمانى كورديدا هةنديَخ جار سةةرة  هةندىَ جار ماركةليَدانى سةر

 ماركةى ليَدراوة وةكو
 براى من _43
 كتيَبةكةى رِادةستى من كرد  _44
 من هامت  _45

خستنةسةرةوة و لة دووةمياندا بةشيَلى  >>ى<<ئةوية لة يةكةمياندا لة رِيَ ةى 
راوة  هةةروةها لةة سيَيةميشةدا     ماركةةى ليَةد   >>رادةسةت <<سةرة)كة كارةكةية( واتة 

لة رِيَ ةى جيَناوى رِيَلةوتنةوة ماركةى ليَدراوة  هةنةدىَ   >>هات<<سةرة)كارةكة(  واتة 
ئةمةش لة رِيَ ةةى ثاشةلؤى    >>لة هةوليَرةوة <<جار بةندةكة ماركةى ليَدةدرآ بؤ منوونة

 ماركةى ليَدراوة  >>ةوة-<<ئامرازى بةند
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 تيؤرى بارطةخسنت -1-3

رى بارطةخسنت هةوَليَلة بؤ شيلردنةوةى رِستة  بؤ ئةم مةبةستةش ثشت بةةرؤَلى  تيؤ
 Van Valin)هةندىَ وشة لة رِستةدا  دةبةستىَ  كة ثيَويستييان بة بوونى تومى تر هةية 

بةم ثيَية رِستة بريتيية لة توميَلى بناغةيى)كة بة طشتى كةارة( و ذمارةيةةك    (92 :2004
 )٤٧٣ :١٣٨٢ (چگنگتومى بةند 

 داهَينانى بارطةخسنت -1-3-1
هةموو زمانةوانان و ليَلؤلةرِانى زمانةوانى  كؤكن لة سةر ئةوةى  كة داهيَنانى ضةةملى  

و هيَنانى بؤ نيَةو زمانةةوانى  بةؤ زمانةةوانى َةرِةنسةيى       (8)بارطةخسنت  يان وةرطرتنى لة كيميا
 )٢١ :١٣٨٥ (ح�ق ب�ين   )١٢٣ -١٢٢ :١٣٨٣ور پ(حي�در .( دةطةرِيَتةةوة 1956لوسيان تينيَةر) 

(Herbst 2000) 308: 2009 )كؤمةلَيَ  زمانةوان 129: 2010)ساجيدة ةةبدولآَل فةرهادى  

 زاراوةى بارطةخسنت -1-3-2
و لةة ئين ليزيةدا     )٢٢٨: ٢٠١٠ تنجنب�و )(Valenz(ئةم زاراوةية لةة ئةَلمانيةدا    

)Valency((Allerton 2006: 301)   ة زاراوةكةةانى و لةةة عةرةبيةةدا  هةةةر يةكةةة لةة
)، (ق�وةكاالالععل)(مبرا�كك  ٣٧٤: ٢٠٠٣ هلبش)، (قوة الكلمة)(١٥١: ٢٠١٢(التكافؤ)(مونان 

تتك�����ل)(المحّالتي�����ة)، (٢٩٨: ١٩٩٥ ) و ٢٢١: ٢٠٠٨ جمع�����ة)، (التعدية)(٣٥: ١٩٨٨ الم
و لةةة زمةةانى  )٩((ظرفي��ت) لةةة زمةةانى َارسةةيدا و  )٢١٧: ٢٠٠٨ جمع��ة(تعةي�ةةاالالععل)( 

  )توانةةاى  181: 2002)جووةمال ةةبوودول لةةة زاراوةكانى)هةةاوهيَزى(كورديشةةدا  هةةةر يةكةةة  
 ، 308: 2009)كؤموةلَيَ  زمانوةوان     )بةبرِشتى كةردار(  129: 2010)ساجيدة ةةبدولَآل فةرهادى كار(

)حمةمةد مةةروف فةتاح: و )بارطةخسنت(  308: 2009)كؤمةلَيَ  زمانةوان )هيَزى داواكاريى كردار(
هاتووة  ئيَمةش لةم نامةيةدا لة بةر ضةةند هؤيةةك )بارطةخسةنت(مان    ى بؤ بةكار 2010-2011

 ثيَباش ة و هةر بؤيةش ئةومان هةَلبذارد:
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 ئةم زاراوةية تةنيا كار ناطريَتةوة  بةَللو ناو  ئاوةَلناو و     دةطريَتةوة   1
طةردان دةكريَت  بؤ منوونة دةوترآ ئةم كارة دوو بارطة دةخات  يان ئةم ناوة   2

 ة دةخاتيةك بارط
لةكاتى جياكردنةوةى وشة ليَلسيلييةكانيشةدا  دةتةوانرآ ب ةوترآ كةارة       3

 يةك/دوو/سىَ و    بارطةييةكان 

 سنوورى بارطةخسنت -1-3-3
لة بارةى سنوورى بارطةخستنةوة زمانةوانان هاورِانني  بؤية لةم تةوةرةدا  زؤربةى ئةو 

بارةى سنوورى بارطةخستنةوة خستوويانةتة بريورِا جياوازانة خراونةتة رِوو  كة زمانةوانان لة 
رِوو  بؤ ئةو مةبةستةش لة سىَ ييةنةوة باسى سنوورى بارطةخسنت دةكةين  يةكةميان  لةةو  
ييةنةوة  كة ئايا بارطةخسنت تةنيا تايبةتة بةة كارةكانةةوة و هةيض بةشةة ئاخةاوتنيَلى تةر       

نت تةنيا تايبةتةة بةة رِيَزمةانى    ناتوانآ بارطةى هةبآ؟ و دووةمية ئةوةية  كة ئايا بارطةخس
بةنديَتييةوة  يان رِيَزمانانى ترية باسى ليَوة دةكةن؟ سيَيةميان ثةيوةستة بةوةوة  كةة ئايةا   
بارطةخسنت تةنيا لة ئاستى رِستةسازى و َةرهةن دا هةية  يةان لةة ئاسةتةكانى تةرى وةكةو      

 دةن سازى و وشةسازيشدا دةبينرىَ؟
ة بةةةوةوة  كةةة ئايةةا بارطةخسةةنت تةةةنيا تايبةتةةة ييةةةنى يةكةةةم: ئةةةوية ثةيوةسةةت

بةكارةكانةوة  يان بةشة ئاخاوتنةكانى ترى وةكو ناو  ئاوةَلناو و ئامرازى بةند و     هتدية 
دةطريَتةوة  يان دةتوانن بارطةخستنيان هةبيت  ئةةوا زمانةةوانان و ليَلؤلةةرانى زمانةةوانى     

 دةبن بة دوو طرووثةوة:
بةوارى بارطةخسةنت ئةوةنةدة تةسةخ دةكةنةةوة  كةة تةةنيا         طرووثى يةكةم  سنوور و
بارطةخسنت بة بوار و ذمارةى ئةةو   (Mathews 1997: 291)كارةكان دةطريَتةوة  لةوانةش

تومة رِستةسازييانةى  كة كار ثيَويستى ثيَةتى لة رِؤنةانى بابةةتيى ئةةو كةارةدا دةزانيَةت       
بارطةخسنت زاراوةيةكة بةكاردآ بؤ ديارى (يشدا هاتووة  كة 151: 2012مونان )هةروةها لة 

كردنى ذمارةى ئةو تةواوكةرانةى  كة كار دةتوانآ دةسةآلتى بة سةةرياندا هةةبآ  هةةروةها    
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-375: 2003 هلةبة ) هةندىَ لة زمانةوانةكانى ترى وةكو)تينيَر  برينلمان  ئيَربن و    هتد(
 ة ية هةمان بريورِايان هةي (Lyons 1977: 496)و يينز (377

طرووثى دووةم هةنةدَى زمانةةوانى تةر  لةوانةةش  كةارَِ بوهلةةر ثَييةان وايةة  كةة          
بارطةخسنت تايبةت نيية بة كارةكانةوة  بةَللو ليَلسيمةكانى ترية بارطةيان هةية  هةروةها 

دةرى دةخات  كة سةرةرِاى كارةكان  هةندىَ لة ليَلسيمةكانى ترى وةكةو نةاوية لةة ثةاََ     ))
بةتاََ دةكةنةوة  كة دةبآ بة وشةةطةليَخ لةة طريَةى ليَلسةيليى تايبةةت       خؤيانةوة جيَ ةى

سةةنوورى بريؤكةةةى بارطةخسةةنت لةييةةةن    بةمةةةش )٢١: ١٣٨٥.(ح��ققب��ينن ))ثرِبلريَنةةةوة
 (Allerton 2006: 311) رِيَزماننووسةكانةوة َراوانلرا بؤ ئاوةَلناو و ناو 

ى يةكيَتيى سؤظييةتى كؤن  وا لة هةندىَ لة زمانةوانانى ترية  بةتايبةتى زمانةوانان
ضةةةملى بارطةخسةةنت دةطةةةن  كةةة تايبةمتةنةةديى هةةةموو بةشةةةكانى ئاخاوتنةةة  لةوانةةةش 

 )٣٧٨-٣٧٧: ٢٠٠٣(هلبش .)ئةدمؤنى  لؤمتيظ  ليلينا  مةَليووك و    هتد(
ييةنى دووةم بةنةدة بةة تايبةةتبوون و تايبةةت نةةبوونى بارطةخسةنت بةة رَِيزمةانى         

بؤ ئةمةش زمانةوانان دةبن بة سىَ ثؤلةوة  ثةؤك يةكةةمى زمانةةوانان ثيَيةان     بةنديَتييةوة  
واية  كة بارطةخسنت تةنيا ثةيوةستة بة رِيَزمانى بةنديَتييةوة  جيَرهةارد هلبشةى زمانةةوانى    
ئةَلمانى لةو باوةرِةداية  كة ثيَويستة وا سةةيرى تيةؤرى بارطةخسةنت بلةةين  كةة بةشةيَلى       

 )٣٧٤: ٢٠٠٣ هلبش(تةسازيى بةنديَتيية تيَهةَلليَشراوى رِس
هةرضى ثؤك دووةمة لةو باوةرِةداية  كة سةرةرِاى ئةةوةى بارطةخسةنت دراوةتةة ثةاََ     

ى ئةةَلمانية  )Leipzig school(تيؤرى بةنديَتى بةآلم بؤ وةسةفى قوتارانةةى ليةي زية     
 (Allerton 2006: 302)بةكاردةهيَنريَت 

اية  كة ئةم ضةملة تةنيا بة رِيَزمانى بةنديَتييةوة ثؤك سيَةمى زمانةوانان ثيَيان و
ثةيوةست نيية  بةَللو لة ضةندين رِيَزمانى ترى وةكو هةندىَ لة جؤرةكانى رِيَزمانى ئةركى 

(ح�ق  لةوانةش زمانةوانانى ئةركيى  هاليداى (Allerton 2006: 301)ليَى كؤَلراوةتةوة 
 -٢٦١ :١٣٨٦رض�ايی  (ني و يثةوي   ديلسؤن و ئاخين ظالةد  ظةان ظةال   )٢١: ١٣٨٥ب�ين  
لةةةة رِوان ةةةةى ئةركييةةةةوة باسةةةى   )،٣٥٠: ١٣٨٦(کش���ميری و جاكندؤَةةةةوة )٢٦٢

 بارطةخستنيان كردووة 
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لةسةةةاَلةكانى دواييشةةةدا  لةةةة ئةجنوومةنةةةة زمانةوانييةكانةةةدا  بةتايبةةةةتية    
ب�  اده(تايثؤلؤجيسةةتةكان  بةجةةددى بةبارطةخسةةتنةوة خةةةريخ بةةوون  )٧٣ب: ١٣٨٠ طبي�

اى ئةمانةش ثيَويستة نلوَلى لةوة نةكرىَ  كة بارطةخسنت سةرجنى زؤر لة رِيَزمانةكانى سةرةرِ
 )Herbst 2000(ئةركى( رِاكيَشاوة  -ترى وةكو )رِيَزمانى وشة  رِيَزمانى ليَلسيلى

ييةنى سَييةم: ئةمةش ثةيوةستة بةةوةوة  كةة ئايةا بارطةخسةنت تةةنيا لةة ئاسةتى        
يان لة ئاستةكانى ترى وةكو دةن سازى و وشةسازيشدا هةية؟  رِستةسازى و َةرهةن دا هةية 

لةم بارةيةةوةش بةة طشةتى دوو بؤضةوونى جيةاواز هةيةة: يةكةةميان ثَيةى وايةة  كةة ئةةم            
بريؤكةية)بارطةخسنت( تةنيا لة ئاستى رِستةسازى و َةرهةن دا بوونى هةية و لة ئاسةتةكانى  

ر لةةةو زمانةةةوان و ليَلؤَلةةةرة  تةةرى وةكةةو دةن سةةازى و وشةسةةازيدا بةةوونى نييةةة  زؤ   
كة تةنيا زمانةوانييانةى  كة ثيَناسةى بارطةخستنيان كردووة و ليَيان كؤَليوةتةوة ييان واية  

لة ئاسةتى َةرهةةن  و رِستةسةازيدا كاردةكةات  ئةاليَرتؤن واى بةؤ دةضةآ  كةة بارطةخسةنت          
ثةيوةندييةك لة خؤدةطرآ  ليَلسيليية و لة هةمان كات كؤمةَلة  -تايبةمتةندييةكى رِستةسازى

كة لةييةكةوة لة نيَوان بةشةكؤمةَلة جياوازةكةانى هةنةدىَ وشةة )بةؤ منوونةة كةار( دا هةيةة         
لةييةكى ترةوة ئةو ضوارضيَوة رِؤنانيية جياوازانةى  كة بؤ ئةم بةشة كؤمةَلةية ثيَويسةتة  ئةةم   

ومانةى  كة لة ثةاََ ئةةم كةارةدا    ضوارضيَوانة هةم لة رِووى جؤرةوة  هةم لة رِووى ذمارةى ئةو ت
هةن )يا ناو     هتد( جياوازن  بةم ثيَية  بارطةخسنت توانايةكة  كة كار)يا ناو و     هتد( بةؤ  

 (Allerton 2006: 301)ليَلدانيان لةطةََ قاَلبة تايبةتةكانى ترى ثيَلهاتةكانى رِستة هةيانة 
و ثةيوةندييانةيةةة  كةةة تومةةة    يةةان دةتةةوانرآ ب ةةوترآ بارطةخسةةنت ذمةةارة و جةةؤرى ئةةة  

 )٤٧٣ :١٣٨٢چگنی (رِستةسازييةكان دةتوانن بةيةكةوة دروستى بلةن 
دووةميان: هةروةها يى هةندىَ زمانةوانى تر  كة ضةملى بارطةخسنت تةنيا بة سةةر  
كار و بةشةكانى ئاخاوتن جيَبةجىَ ناكةن  بةَللو بة شيَوةيةكى طشتى بة سةر هةموو رِةطةزة 

زمانةوانة سؤظييةتييةكان وا لة ضةملى بارطةخسنت دةطةن  اندا  جيَبةجيَى دةكةن  زمانييةك
كة نةك تةنيا بة كارةكانةوة ثةيوةستة و نة تةنياشبة بةشةكانى ئاخاوتنةوة  بةَللو بةهةموو 
و  رِةطةةةزة زمانييةةةكانى ئاسةةتة جياوازةكانةةةوة ثةيوةسةةتة  لةوانةةةش سةةورينا  بةةةركؤف  

 )٣٧٩: ٢٠٠٣(هلبش رطةخستنيان بة واتا َراوانةكةى بةكارهيَنا ستيثانؤظا  ضةملى با
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 بارطةخسنت لة ِرَيزمانى بةندَيتيدا -1-3-4
لة رِيَزمانى بةنديَتيدا  بة طشتى دوو تيؤر هةية  كة لةة دووتةويَى ئةةم رِيَزمانةةدا      

ب�  اده  (بايةخيان ثيَدراوة  يةكىَ لةو تيؤرانة تيؤرى طةرآ ئؤتؤنؤمييةكانةة   ، )٨ :١٣٩٠طبي
كة لة بةشى ثيَشوودا  بةدريَذى باسى ليَوةكرا و ئةوى تريان تيؤرى بارطةخستنة  ئةم تيؤرةش 

 )٨ :١٣٨٥(کبيررربة طرن  ين بةش لة رِيَزمانى بةنديَتى دادةنريَت 

 جؤرةكانى بارطةخسنت -1-3-4-1
ةرى لة رِاستيدا بارطةخسنت ئاماذة بة ذمارةى ئةو تةواوكةرانة دةدات  كة وشةةيةك و 

دةطريَت  بؤ منوونة بة ثيَى تيؤرى بارطةخسنت  ضةقى قورِسايى رِؤنانى رِسةتة  كةارة  ضةونلة    
كار ئةوة ديارى دةكات  كة ض ذمارةيةك تةواوكةر دةتوانآ  يان دةبىَ لة رِستةدا دةربلةوىَ  

رن  واتة لة هةر رِستةيةكدا  كار سةرةية و ئةو تومانةى تر  كة دةميَننةوة  يان بةنةدى كةا  
 يان بةندى بةندى كارن 

بة شَيوةيةكى طشةتى بارطةخسةنت دةبةَى بةة دوو جةؤرةوة  ئةةوانية بارطةخسةتنى        
 رِستةسازى و بارطةخستنى واتايني 

 يةكةم/ بارطةخستنى ِرستةسازى
بارطةخستنى رِستةسازيى كار)يا وشة( بريتيية لة ذمارةى ئةو تةواوكةرانةى  كة بةة  

 )٢٦٦ :١٣٨٦رض�ايی  (ةت دةبةن بةة كار)يةا وشة(ةةةكةوة     شيَوةى مؤرَِؤسينتاكسى تايب
بةجؤريَلى تر دةتوانني بَلَيني مةبةسةت لةة بارطةخسةتنى رِستةسةازيى هةةر وشةةيةك  ئةةو        

 تةواوكةرانةية  كة وشةكة وةرى دةطرآ و بة شيَوةيةكى كردارى لة رِستةدا دةردةكةون 

 دووةم/ بارطةخستنى واتايى
طةخستنى رِستةسازيى وشة ليَلسيلييةكان بة شيَوةيةكى لة رِاستيدا تاكو با  لة بار

تةواو ئةجنام نةةدرَى  نةاتوانني بيةينة سةةر بارطةخسةتنى واتاييةان  واتةة بةةدواى دةسةت          
نيشانلردنى بارطةخستنى رِستةسةازى  دةتةوانني لةة بارطةخسةتنى واتةايى وشةةكان  واتةة        
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بلؤَلينةةوة  دةسةت نيشةانلردنى    تايبةمتةنديية)سيما( واتاييةكانى تةواوكةةرةكانى وشةةكة   
تةواوكةرة رِستةسازييةكان  بةزؤرى بة ثيَى ثيَوةرة َؤرِمييةكان ئةجنام دةدريَةت  لةةم رِووةوة   
ينةةى كةةةم لةةة بةةارةى جةةؤرة بنةرِةتييةةةكانى تةواوكةةةرةكان  بلةةةر و بةةةركار و بةةةركارى  

ة  بةةةآلم لةةة بةةارةى نارِاسةةتةوخؤ  جياوازييةةةكى ئةوةنةةدة لةةة نيَةةوان راى زمانةوانانةةدا نييةة
دةستنيشانلردنى سيما واتاييةكان بؤ تةواوكةرةكان  هةلومةرجةكة بةجؤريَلى تةرة  دةسةت   
نيشان كردنى سيما واتاييةكان لة زمانةوانيَلةوة بؤ زمانةوانيَلى تر دةطؤرِيَةت  لةةم رِووةوة   

 ضةند ثيَرستيَخ لةم جؤرة سيمايانة هةية 

 ستنى ِرستةسازىنواندنى ِرؤنانى بارطةخ -1-3-4-2
بةسةةوودوةرطرتن لةةة ذمارةيةةةك نيشةةانةى كةةورتلراوة و هيَمةةا دةتةةوانني رِؤنةةانى    

بييياده بارطةخستنى كارةكان بةسادةيى و بةكورتى ثيشان بدةين   )٣٨ أ:١٣٨٥(طب
بة طشةتى كةار  نةاو و ئاوةَلناوةكةان  ئةةو سةةرانةن  كةة تةواوكةةرى خةورتى و          

ةرة خةورتى و سةرثشةلييةكانى هةةر سةةرةيةك      سةرثشلى لة خؤ دةطرن و كؤى تةواوكة 
رِؤنانى بارطةخستنى ئةو سةرةية ديَننة كايةةوة  بةؤ منوونةة هةةموو قسةةكةريَلى كةورد       

لةطةةةََ سةةىَ تةواوكةةةرى بلةةةرى خةةورتى  بةةةركارى »بةةةكرىَ دان«دةزانةةآ  كةةة كةةارى 
م سةرثشةليدا بةةكاردآ  ئةة    >>بةةيى <<رِاستةوخؤى خةورتى و بةةركارى نارِاسةتةوخؤى    

واتة  ؛زانياريية رِستةسازيية لة بارةى هةر كاريَخ  لة َةرهةن ى قسةكةرانى زماندا هةية
بؤ منوونة لة َةرهةن ى زةينيى هةر قسةةكةريَلى كةورددا  رِؤنةانى بارطةخسةتنى كةارى      

 بةم شيَوةيةى خوارةوة تؤماركراوة: »بةكرىَ دان«
 >]>>بةيى<<بةرنا[(  ]بةر[  ]ب[<: »بةكرىَ دان«

  »ئاطةادار «بؤ ئاوةَلناو و ناوةكانية بةهةمان شيَوةية  بؤ منوونةة ئاوةَلنةاوى    ئةمة
 ى سةرثشلى: >>لةيى<<يان لةطةََ تةواوكةريَلى نارِاستةوخؤى 

 سؤران لة هاتنى تؤ ئاطادارة  _46
 يا تةواوكةريَلى ثارِستةيى سةرثشلى:

 سؤران ئاطادارة  كة تؤ هاتووى  _47
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 بةم شيَوةية دةبآ: »ئاطادار«انى بارطةخستنى ئاوةَلناوى لةخؤدةطريَت  بةمةش رِؤن
 >])تثا)]/ [(تخ لةيى[(<: »ئاطادار«

هةميشةةة لةطةةةََ تةواوكةةةريَلى نارِاسةةتةوخؤى   »ثشةةت بةسةةنت«هةةةروةها نةةاوى
خورتى و تةواوكةريَلى خستنةسةرى سةرثشلى بةكاردآ  بؤ منوونة لةةم طةرآ    >>بةيى<<

 ناوييةى خوارةوةدا ديارة:
 ثشت بةستنى دادوةر بة ياساكانى وآلت _48

 بةم شيَوةيةى خوارةوة دةبآ: »ثشت بةسنت«بةم ثيَية رِؤنانى بارطةخستنى ناوى 
 >])ختس[(  ]تخ بةيى[<: »ثشت بةسنت«

 فةرهةنطى بارطةخسنت -1-3-4-3
بةسةةوود وةرطةةرتن لةةة دؤزينةةةوةى بارطةةة  دةتةةوانني َةرهةةةن يَلى بارطةخسةةنت     

دا رِؤنةانى بارطةخسةتنى رِستةسةازى و واتايى)تةواوكةةرة خةورتى و      ئامادةبلةين  كةة تيَية  
سةرثشليية رِستةسازى و واتايييةكان(ى ناو  كار  ئاوةَلناو )و ئامرازى بةند( ةةكان ديةارى   

بةةة واتايةةةكى تةةر  بةسةةوود وةرطةةرتن لةةة َةرهةن ةةة     )١٣: ١٣٩٠ (رس��ولیدةكريَةةت 
ى تةواوكةرةكانى هةموو وشةيةك و رِؤنةانى  بارطةخستنييةكان  دةتوانني ثةى بة جؤر و ذمارة

 )١٣: ١٣٩٠ (رسولیبارطةخستنى رِستة ببةين 
تاكو ئيَستا ينى كةم لة نؤ زمانى زينةدووى جيهةان َةرهةةن ى لةةم جةؤرة هةيةة        
 ئةمانية زمانى ئين ليزى  َةرِةنسى  ئيتاَلى  رِووسى  عةرةبى  رِؤمانى  يابةانى و ضةيلى  

 (Herbst 2000)  يتيننيو  )١٤: ١٣٩٠(رسولی
 wÖrterbuch)بةة نةاوى    1968يةكةمني َةرهةن ى بارطةخستنى كار لة سةاَلى  

zur Valenz und Distribution deutscher Verben)  لةييةةةن دوو زمانةةةوانى
ئةَلمانياى رِؤذهةآلت بةناوى هيَلبي  و شينلل بآلوكرايةوة  بةبآلوبوونةوةى ئةةم َةرهةن ةة   

ارى ئةو َةرهةن انةى ثةيوةسةنت بةة بارطةخسةتنى ليَلسةيلى نةرا و      يةكةمني هةن او لة بو
بةدواى ئةوةوة َةرهةن ة يةك زمانة و دووزمانة)بةراوردكارى(ى تر بؤ زمانةكانى ئةةَلمانى   

 (Herbst 2000) َةرِةنسى  ئيتاَلى  رِؤمانى و رِووسى بآلوكرانةوة
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بة بارطةخسةتنى كةار و   لةزمانى ئين ليزيدا  هيض َةرهةن يَلى سةربةخؤ سةبارةت 
ئاوةَلنةةاو نةةةبينراوة  ثيَدةضةةىَ ئةمةةةش بةةؤ ئةةةوة ب ةرِيَتةةةوة  كةةة هةةةموو َةرهةن ةةة     
بةناوبان ةكانى زمانى ئين ليزى كاتي ؤريى بارطةخستنيان لة كار و ئاوةَلناودا خستؤتةروو  

 (دا لةة بةرانبةةر هةةر دةروازةيةكةدا  رِؤنةانى     1996بؤ منوونةة لةة َةرهةةن ى ئؤكسةفؤرد)    
  بةةآلم لةة ئةةَلمانى و    )٥٠: ١٣٨٩(کرباس�چي  بارطةخستنى ئةو وشةيةشى ديارى كةردووة 

 )٤٩: ١٣٨٩چسابرکرر(َةرِنسيدا َةرهةن ى بارطةخسنت هةية 
(Herbst 2000)    لة بارةى هؤكارى بايةخ نةدان بةم تيؤرة لةو وآلتانةةى ئين ليةزى

ى زمانةكاندا  بة طشتى بايةةخيَلى  زمانن  ئاماذة بة ضةند خاَليَخ دةكات: لة وآلتة ئين ليز
ئةوةندة بةو تيؤرانةى  كة ثةيوةسنت بةةو وآلتانةةى ئين ليةزى زمةان نةني  نةادةن  دةتةوانني        
بةجؤريَلى تر بَليَني ئةو تيؤرانةى  كة لة زمانى ئين ليزييةوة سةرضاوةيان نةطرتبوو  سةرجنى 

ثرسى َيَركردنةى زمانيشةةوة   لةة    زمانةوانة ئين ليزةكانى رِانةدةكيَشا  هةروةها لة بارةى 
 زمانى ئين ليزيدا  بريؤكةيةكى لة ميَذيينةى َيَركردنى زمان و َةرهةن نووسى لة ئارادايةة  
هةروةها ضةملى بارطةخسنت)يى هيَربست( بؤ وةسف كردنةى زمانةةكانى وةكةو ئةةَلمانى و     

تيؤرة لة ساآلنى دواييدا  رِووسى  كة دؤخى رِيَزمانييان هةية زؤر طوجناوة  هةرضؤنيَخ بآ ئةم 
بةتايبةتى دواى ئةو طومانانةى سةبارةت بة بنةماكانى تيؤرى بةرهةمهيَنان هاتة كايةوة  لة 
بةريتانيا و ئةمريلاش لةييةةن )ئةةليَرتؤن  هيَربسةت و هؤدسةن( خرايةة رِوو و كاري ةةرى       

بييياده هةبووة لة ثيَلهاتنى تيؤرة نويَلان   )٢٥-٢٣ أ:١٣٨٥(طب
ى ئةمانة بة سوود وةرطرتن لة رِيَبازة ئامارييةكان  لة ثيَنج ثةيلةةرةى زمةانى   سةرةرِا

-٧ :١٣٩٠(رس�ولی ئين ليزى  هةوَلى دانانى َةرهةن ى لقلردنى كاتي ؤرييانةى كارى دراوة 
هةر وةكو بالدوين و هاوكارانى هةوَلى خستنةرووى َةرهةن يَلى بارطةخستنى دوو زمانةى  )٨

 داوة  كة لة سىَ ئاستى وشة  ضةمخ و ضوارضيَوةى واتايى ثيَلهاتووة ئين ليزييان -يابانى
لةزمانى َةرِةنسيشدا كاريَلى نزيخ لةمةى ثيَشوو  واتة هةةوَلى دانةانى َةرهةةن ى    

 )٨ :١٣٩٠(رسولیلقلردنى كاتي ؤرييانةى كار  دراوة و ئةجنام دراوة 
يية  كةةة داتةةا يةةةكىَ لةةة بةةةناوبان  ين َةرهةةةن ى بارطةخسةةنت لةةة زمةةانى ضةةيل

بةنديَتييةكانى ثرِاطية لة سةر بنةماى ئةوةوة دروستلراوة  كة تيَيةدا دةتةوانني ئامةاذة بةة     
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َةرهةةةن ى بارطةخسةةتنى كةةارى عةةةرةبى بلةةةين  بةةة ثَيةةى داتةةا بةندَيتييةةةكانى         
هةةةروةها لةةة زمةةانى رِووسيشةةدا َةرهةةةن ى ليَلسةةيليى     )٧: ١٣٩٠(رس��ولیثةةرِاط 

 واتايى دانراوة بارطةخستنى رِستةسازيى و 

 تيؤرى بارطةخسنت و زمانةوانيى كارةكى -1-3-4-4
تيؤرى بارطةخسنت ثةيوةندييةةكى بةةتينى بةة ََيركردنةى زمةانى بيانييةةوة هةيةة         

  لةييةةن  1968بآلوكردنةوةى َةرهةن ى بارطةخستنى كارةكانى زمانى ئةَلمانى لةة سةاَلى   
هةن اويَلى طرن  بوو ) Helbigm, Schenkel(هةر دوو زمانةوانى ئةَلمانياى رِؤذهةآلت 

 (Herbst 2000)لة بةرةوة ثيَشيوونى ئةو تيؤرة 
يةكيَخ لة طرن  ين بةكارهيَنانةكانى رِيَزمانى بةنديَتى و تيؤرى بارطةخسنت  بة كارى 
َيَركردنى زمانةوة ثةيوةستة  بةكارهيَنانى ئةم تيؤرة لة كةارى َيَركردنةى زمانةدا  تةا ئةةو      

دمةندبووة  كة هةموو ئةو كتَيبانةةى لةة دةزطةاى طؤتةة بةؤ ََيركردنةى زمةانى        رِادةية سوو
ئةَلمانى نووسراون  بة ثيَى ئةم تيؤرةن  سوودى ئةم تيؤرة  بة تايبةتى كاتيَةخ دةردةكةةوىَ    
كة ييةنى بةراوردكارى بيَتة طؤرِىَ  ضونلة ضةملى تيَثةرِ و تيَنةثةرِ بؤ نوانةدنى جيةاوازيى   

ب�  اده(لةةة دوو زمةةانى جيةةاوازدا  بةةةهيض شةةيَوةيةك بةةة  نييةةة  بارطةخسةةتنى كةةار  طبي�
 )٧٣ب: ١٣٨٠

ئةو قوتابيانةى  كة دةيانةوىَ َيَرى زمان بن  بة ثيَى ثيَوانةةى رِسةتةى زمةانى دايةخ      
ََ دةدةن رِسةتةى زمةانى تةر رِؤبنةيَن  ئاسةايية كاتَيةخ  كةة رِؤنةانى رِسةتةى دوو زمةان            هةو

 )٧٣ب: ١٣٨٠ طبيب زاده(رِؤنراوةكانية َؤرِم نادروست دةردةضن يةكنةكةونةوة  ئةوا رِستة 
بة سوودوةرطرتن لةو ئامراز و توانايانةى  كة رِيَزمانى بةنديَتى و تيؤرى بارطةخستنى 
ليَلسيلى دةخيةنة بةردةست  دةتوانرىَ تةواوى ئةم جياوازييانة بةسةادةيى ثيشةان بةدريَن و    

وىَ َيَةةرى زمةةان بةةن لةةة بةةوونى ئةةةم جياوازييانةةة وردةوردة ئةةةو قوتابيانةةةى  كةةة دةيانةةة
بييياده(ئاطاداربلريَنةوة   )٧٥ب: ١٣٨٠ طب
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يةكيَلى تر لة سوودة طرن ةكانى تيؤرى بارطةخستنى ليَلسيلى بةكارهيَنانيةتى لةة  
 طبي�ب  اده (بةشى ئةنةدازياريى زمانةةوانيى كؤمثيوتةرى)َةرهةةن ى ئةةليل ِؤنى و    (     

 )٤٥ب: ١٣٨٠
رى ئةم تيؤرة و بةتايبةتى بارطةخستنى واتايى بؤ نيشةاندانى جيةاوازيى   سووديَلى ت

واتايى نَيوان كارةكانى زمانة جياجياكةان  و لةة ئةجنامةدا لةة كةارى ََيركردنةى زمةان بةؤ         
 بيانييةكان سوودى زؤرى ليَوةر دةطرييَت 

هةر يةكة لة هيَلبي  و شةينلل سةةرةرِاى ئةةوةى  كةة بةا  لةة طرن يةى َةرهةن ةة         
رطةخستنييةكانيان لة َيَركردنى زمانةدا دةكةةن  تيشةليان خسةتؤتة سةةر بةرةوثيَشةةوةبردنى       با

 )٤٤ ب:١٣٨٠ (طبيب زادهييةنة تيؤريةكانى بوارى َةرهةن  و ثةيوةنديى بة رِستةسازييةوة 
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 ثةراوَيزةكانى بةشى يةكةم

ةى نووسوينى  كؤرثةى زمانى بريتيية لة كؤمةلَيَ  دةقوى نوسوراو و طووتراوى بةشويَو     -
فؤنوووةتيكى كوووة دةتووووانرآ لوووة وةسوووفكردن و شووويكردنةوةى زمانووودا سووووودى     

  484: 1381ی)ةاصليَوةربطريآ.

ئةم هَيلكارييوة بوؤ تيؤرةكوةى ضؤمسوكى )ضوةند اليوةنيَ  لوة تيوؤرى رِستةسوازى،           -2
   دةطةرِيَتةوة.1965

ش هووةن، جطووة لووةم شوويَوة نواندنووة لووةرِيَزمانى بةنديَتيوودا ضووةند شوويَوةيةكى تووري   -3
 لةوانةش:
 Alfred repeatedly offered that)تينيَور رِسوتةيةكى لوةم شويَوة     -1

Bible to charles in strasbourg on Tuesday.)    بةم جوؤرة نيدوان دةدات
(Allerton 2006: 303): 

 
 
 
 

هوةموويان رةطوةزى    Alfred, (that) Bible, to charlesلةم رِستةيةدا، وشةكانى 
 repeatedly, inيوا ثيَودةدات. لةكاتيَكودا ، كوة      3و  2، 1ةريز ذموارةى  بنضينةي ، كوة بو  

strasbourg, on Tuesday. هةموويان رةطةزى نابنضينةي 
هةلَبةتة، بةو طؤرِانانةى، كة دواتر بةسةر باسى بارطةخسوتنةوة هوات ئيَسوتا     -2

 ئةم رِستةية بةشيَوةى هيَلَى نيدان دةدةن، بةم شيَوةيةى خوارةوة:
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هوةموو   in strasbourg, on Tuesdayكوة نيدوانى دةدات طورىَ ئاوةلَكارييوةكانى     
 رِستةكة وةسف دةكةن.

 هيسيش بةم شيَوةية رِستة ثيدان دةدات: -3
Children eat candy neatly 
Va(Np1,x,NDb) 

بةشوويَكة لووة مؤرِفيمووةكانى نوواو و     Np1بةشوويَكة لووة مؤرِفيمووة كارييووةكان و     Vaكووة 
بةشيَكة لة ئاوةلَكارة ضؤنييةتييةكان و ئةستيَرةكةش  Dbبةشى ناويَكة و  Nكؤكردنةوة، و 

وة  ثيَطةى بةهاى زالَ لة نيَو بوةهاى    x)لةبنضينةدا ئةستيَرة نيية، بةلَكو دوو كةوانة و هيَماى 
 شويَنكةوتوودا دياريدةكات.

هيَلكارييةكى درةختيى تايبةتى لةم شويَوةيةى خووارةوة    )Rewsin(رِيفزن -4
 ؤ ثةيوةنديية ئيسنادييةكان داناوة:ب
 
 
 
 
 
 
 
 

ى بووؤ ثةيوةنوودى ى بووؤ ثةيوةنوودى ئيسوونادى )واتووة دوو سووةرة ،  ئووةم هيَمايووة
شويَنكةوتةيى )واتة يةل سةرة  داناوة. وا تيَدةطات، كة شويَنكةوتن بوةواتا فراوانةكوةى   

دريَن. لوة هوةر   ئةو ثةيوةندييانةش لةخؤ دةطريَؤ، كة بة ثةيوةنديى نائيسونادى دةذميَور  
رِستةيةكدا، تةنها يةل ثةيوةنديى ئيسنادى دةبينريَوؤ، كوة بوة شوةقلَ)هيَما ى رِسوتةكة      

 دادةنريَؤ.
سةرةرِاى ئةمانةش ضةند زمانةوانيَكى ترى وةكو ثدوضوياا، مةلَضوول و هتود،     _5

 )٣٧٢ -٣٧١ :٢٠٠٣هلبش (هيَلكارى تايبةت بةخؤيان داناوة.
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كوة )توةبيز زادة  بوةكارى هيَنواوة. ئيَموةش وةل      هةروةها ئةو هيَلكارييةى،  _6
 لةبةشةكانى داهاتوودا دةبينرآ، ثةيرِةوى هةمان شيَوازمان كردووة.

 
 )Child(منالَ[، زاراوةكانى )Head(و سةرة )Depended(جطة لة زاراوةى بةند -4

، )Governor(حوكمكووةر[يووش بووؤ بةنوود و زاراوةكووانى  )]Modifier(و مؤديفايووةر
 بؤ سةرة بةكارديَن. )]Parent(و داي / داي  و باول  )Regent(سةرؤل

مةبةسؤ لة رِستةى رِؤنان دروسؤ ئةوةية، كة رِستةكة هةم رِيَزمانى بوآ و هوةم توةواو.     -5
رِسووتةى رِيَزمانيش)لووةرِيَزمانى بةنديَتيوودا  ئووةو رِسووتةيةية، كووة خةوشوويَ  لووة رِؤنووانى      

يش ئوةو رِسوتةيةية، كوة بوؤ تيَطةيدوتنى      رِستةسازيى ئةو رِستةيةدا نةبآ. رِستةى تةواو
 )٢٩-٢٨ :١٣٩١ (طبيب زادهثيَويستيمان بة ئاطاداربوون لة دةوروبةر نةبىَ.

 دووتةوةرةى داهاتوودا بةدريَذى با  لةم دوو تيؤرة دةكةين  لة -٦

 )١٤: ١٣٩١(طبيب زاده : زياتر بروانة بؤ زانياريى -7
ى يوةكطرتنى طةرديلةيوةل، يوا كؤمةلَوة     لةكيميادا، بريتيية لوة توانوا   بارطةخسنت -8

طةرديلةيووةل بووةثيَى طةرديلووةكانى هايوودرؤج ، يووا هاوتاكةى.)جووةمال ةةبوودول 
 ، يووووا بووووةذمارةى شويَن)وةبةتالَ وووووةكانى ئووووةتؤميَكى تايبووووةت 377: 1998

دةطوترىَ، كة دةبآ لةاليةن ئوةتؤمى تورةوة ثرِبكريَتوةوة، تواكو ثيَكهاتةيوةكى      
 )٢٦١: ١٣٨٦(رضايی جيَطري بيَننة كايةوة.

 ئةو سةرضاوة فارسيانةى باسى بارطةخستنيان كردووة. هةموو -9
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 كار و بارطةكانى -2

 تايبةمتةندييةكانى كار -2-1

كار لة زمانى كورديدا  بة دوو ضةملى جياواز بةةكارهاتووة  كةة زؤر جةار تيَلةةََ     
ر و ئامرازى بةنددا  وةكةو بةشةيَلى   بةيةك  دةبن  لةييةكةوة لة ثاََ ناو  ئاوةَلناو  ئاوةَللا

دةخريَتة رِوو و لةييةكى ترةوة لة ثاََ بلةر  بةةركار  بةةركارى بةنةد و         (verb)ئاخاوتن
سةةوودى   5: 1990)فووتا امحوود حسوون فووتا ا     (predicate)وةكةةو تةةوميَلى رِستةسةةازى  

 ليَوةردةطرييَت 
دين تايبةمتةنديى هةيةة  كةة   كار وةك طرن ين بةشى ئاخاوتن لة زمانى كورديدا ضةن

 بةهؤيانةوة لة بةشة ئاخاوتنةكانى تر جيا دةبيَتةوة 
 

كار تاكة بةشى ئاخاوتنة  كة يةكىَ لةم ضةملانةى خوارةوة بة شيَوةى ئةةرىَ    _أ
يةةان نةةةرىَ: ئةجنامةةدانى كاريَةةخ  رِوودانةةى كاريَةةخ بةةة سةةةر كةسةةيَخ  يةةان      

  وةرطرتن)قةبوَللردن(ى باريَةخ    20-19: 1988)مةمحود فةحتولَآل ئةمحةد شتيَلةوة
يان سيفةتيَخ  خستنةثاَلى باريَخ  يان سيفةتيَخ بؤ كةسةيَخ  هةةبوون  هةةبوونى    

 شتيَخ لة خؤدةطريَت  بةمةش ئةركى طوزارة دةبينيَت 
 كاري ةرى)تيَنةثةرِ و تيَثةرِ( تيَداية  _ب
 بلةرديار و ناديارى هةية  _ث
 انةبردوو(ى تيَداية كاتى)رابردوو  ئيَستا و رِ _ت
 رِووكارى)بةردةوامى  تةواو و دوور(ى هةية  _ج
 رِيَذةى)هةواَلدان  َةرماندان  داخوازى(ى هةية  _ض
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 كةسى)يةكةم  دووةم وسيَيةم(ى تيَداية  _ح
 ذمارةى تاك و كؤ )كةسةكان(تيَداية  _خ
 نيشانةى كؤ وةرناطريَت  _د
ةتوانن بنب بة بلةر  يان بةةركار بةؤى و   بةنديَخ  يان زياتر لة خؤ دةطرىَ  كة د _ر

 هةروةها ئاوةَلناو و ئاوةَللارية دةتوانن بنب بة بةند بؤى 
 ئامرازى خستنةسةر وةرناطريَت  _ز
 يةكناطرن بؤ دروستلردنى كارى ليَلدراو  _ذ
 ئاوةَللار وةسفى دةكات  _ 
 لة دواى ئاوةَلناوى ثلةى باآلدا نايةت  _ش
 ستةدا ديَن بة طشتى لة كؤتايى رِ _ع
 كؤمةَلةيةكى كراوة ثيَلديَنن  _غ
 نيشانةكانى ناسياوى و نةناسياوى وةرناطريَت  _ف
 نيشانةى نةرىَ وةردةطريَت  _ظ
 ى َةرماندان و داخوازى وةردةطريَت >>ب<<نيشانةى  _ق
 ية وةردةطريَت >>دة<<نيشانةى رِووكارى بةردةوامى _ك
 طةردان دةكرىَ  _ط

بةة سةةريةكةوة لةة هةيض كةام لةة بةشةةكانى تةرى ئاخاوتنةدا            ئةم تايبتمةندييانة
   (1)نابينريَت
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 جؤرةكانى كار -2-2

لةم تةوةرةيةدا  سةرةتا لة رِووى رِؤنان  ئينجا لة رِووى وةرطرتنى تةواوكةر  ثاشان لة 
 رِووى بارطةخستنةوة با  لة جؤرةكانى كار دةكةين 

 جؤرةكانى كار لة ِرووى ِرؤنانةوة -2-2-1
  (3)لة زمانى كورديةدا بايةةخيَلى زؤرى ثيَةدراوة    (2)سةرةرِاى ئةوةى  كة رِؤنانى كار

  رِيَزماننوو  و زمانةوانان لة سةر ذمارة و (4)بةآلم هيَشتا هةر بابةتيَلى جيَ ةى مشتومرِة
  بة طشتى ئةةوةى سةةرجنى ئيَمةةى رِاكيَشةاوة و بةؤ      (5)جؤرى كار لة رِووى رِؤنانةوة كؤك نني

ةمشان بايةخيَلى زؤرى هةية و طرن ة دوو ييةنة: يةكةميان كارى ليَلدراو)بةتايبةةتى  نامةك
ةةة  ئةمةةش لةة بةةر     (6)تايبةمتةندييةكانى و ضؤنيةتى جياكردنةوة و دةسةت نيشةانلردنى(  

ئةوةية  كة جؤيَخ لة تةواوكةرى كارمان هةية تةنيا لةطةََ كةارة ليَلدراوةكانةدا بةةكاردآ و    
ية  كةة هةنةديَخ كةار لةة زمةانى كورديةدا هةةن  نةخراونةتةة نَيةو ئةةم           دووةميشيان ئةوة

دابةشلردنانةوة  كة زمانةوان و رِيَزماننووسانى زمانى كوردى بؤ جؤرةكةانى كةار لةة رِووى    
 رِؤنانى كردوويانة 
كار لة رِووى رِؤنانةوة  دةبآ بة ضوار جؤرةوة: كارى بنجى  كةارى دارِيَةذراو    بة طشتى 

 و و كارى َريَزى كارى ليَلدرا
 يةكةم/ كارى بنجى

كارى بنجى ئةو كارةية  كة تةنيا لة قةدى كار و مؤرَِيمى لة كارخسنت  يةان كةردن   
 بةناوةوة ثيَلهاتووة 

 دووةم/ كارى داِرَيذراو
كارى دارِيَذراو ئةو كارةية  كة لة كاريَلى بنجةى و يطريَلةى دارِشةنت  يةان زيةاتر       

 يَلى نوىَ بة واتايةكى تازةوة ثيَلديَنن دروستبووة و بة يةكةوة كار
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 سَييةم/ كارى لَيكدراو
كارى ليَلدراو ئةو كارةية ينى كةم لة دوو بةش ثيَلهاتووة  كة بريتني لة بةشى كارى 
و بةشى ناكارى  ئةوانية هةر دووكيان)واتة بةشى كارى و بةشى ناكارى( بةيةكةوة هةم لةة  

تاسةازييةوة وةكةو وشةةيةكى نةوىَ رِةَتاردةكةةن  بةشةة       رِووى رِستةسازى و هةم لة رِووى وا
كارييةكةيان لة شيَوةى كارى بنجى  يان دارِيَذراو  يان ليَلدراودا دةبآ و ئةوى تريشيان ينى 

)حمةمةد ةومةر ةةول كةم بريتيية لة كةرةسةيةكى َةرهةن ى )ناو / ئاوةَلناو / ئاوةَللار    ( 
2010 :353  

زانرآ  ئايا ض كةرةسةيةك دةبآ بة كارى ليَلدراو؟ و ض كةرةسةيةك ليَرةدا هةوَلدراوة ب
نابآ بة كارى ليَلدراو؟ وةك ثيَش  ئاماذةمان ثيَلرد كارى ليَلدراو ينى كةةم لةة دوو بةةش    
ثيَلهاتووة  بةشى يةكةممان ناونا بةشى كارى و بة بةشى دووةميشةمان وت بةشةى ناكةارى     

يةكةى خؤى  يان لة دةست دةدات  يان كةاََ دةبيَتةةوة و   بةشة كارييةكة بة طشتى واتا بنجي
(طباطبئا�یی وةكو توميَلى طةردانى ناسةنامةى كةارى بةة كةرةسةة زمانييةكةة دةبةخشةىَ       

هةرضةةى بةشةةة ناكارييةكةيةةةتى لةةة ناو/ئاوةَلنةةاو/ ئاوةَللةةار/    يَةةخ    )٢٧-٢٦: ١٣٨٤
ةرةسةةى ليَلسةيلى لةة شةيَوةى     ثيَلهاتووة  بةآلم دةبىَ ئةوة بزانني  كةة هةةر زجنريةيةةك ك   

)ناو/ئاوةَلناو/ ئاوةَللار/   +كار( بآ نابيَتة كارى ليَلدراو  هةر بؤية ثيَويستة ضةند ثيَوةريَخ 
رريَتة رِوو بؤ جياكردنةوةى ئةو كةرةسانةى  كة كارى ليَلةدراون و ئةوانةةى  كةة لةة رِووى     

نةني  ليَةرةدا ضةةند ثيَوةريَةخ بةؤ      َؤرِمةوة لة كارى ليَلدراو دةضةن  بةةآلم كةارى ليَلةدراو     
 ناسينةوةى كارى ليَلدراو دةخريَتة رِوو:

 

كارى ليَلدراو وةك يةك يةكةى واتايى سةيردةكرىَ  بةةو واتايةةى    ثيَوةرى يةكةم: 
كة بةشة ثيَلهيَنةرةكانى كارى ليَلدراو بةيةكةوة وةك كةرةسةةيةكى َةرهةةن يى هةةَل رى    

و بةشةةة كاريةكةةةى ناوةرؤكةةة    364 -360: 2010ول )حمةمووةد ةومووةر ةووة واتةةا دةردةكةةةون 
واتاييةكةى نةماوة و بةشة هةرة طةورةكةى واتاى كارى ليَلدراو  بةشة ناكارييةكةةى هةةَلى   
دةطرىَ)ثيَلى دةهيَنىَ(  بؤ ئةوةى بزانني ض كةرةسةيةك وةك يةكةيةكى واتايى سةةيردةكرىَ و  

ة ئةةزموونى جيَنشةينى)لةبرى دانةان(    ض كةرةسةيةك واتايةكى ليَلدراويى هةيةة  سةوود لة   
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بةثيَى ئةم ئةزموونة ئةةو كةرةسةانةى  كةة واتايةةكى      )٢٨: ١٣٨٤(طباطب�ائی  وةردةطريآ 
ليَلدراوييان هةية  واتة ثةيوةنديى نيَوان بةشة كارييةكة و بةشة ناكارييةكةى بة شيَوةيةكة  

تةر و هةةمان ثةيوةنةديى    بةشة ناكارييةكةى بةئاسانى دةتوانرآ ب ؤرِدرآ بةة وشةةيةكى   كة 
بةؤ منوونةة ئةطةةر سةةيرى       32: 1998)يوسف شريف سعيد واتايى لةطةََ كارةكة دةميَنيَتةوة 

بةئاسانى دةتوانرآ ب ؤرِدرآ بةة وشةة    )كتيَئ خويَندنةوة( و )نامة نووسني( بلةين  دةبينني 
 يان طريَييَلى تر و هةمان ثةيوةنديى واتايى لةطةََ كارةكة مبيَنيَتةوة:

 رؤذنامة/طؤظار/    خويَندنةوة
 ضريؤك/رؤمان/شيعر    نووسني 

هةر بة ثيَى ئةم ثيَوةرة زؤربةى ئةو ئاوةَلناوانةى  كة لةطةََ كارى بوونى بوونايةةتى   
و كارى كردندا ديَن واتايةكى ليَلدراوييان هةية  بةمةش نةابن بةة    (7)بوونى طؤرِان)ئةجنامى(

نرآ زؤربةى هةرة زؤرى ئاوةَلناوةكان لة برى ئاوةَلنةاوى)بيَزار(  كارى ليَلدراو  بؤ منوونة دةتوا
 لة )بيَزاربوون(دا دابنرآ:

 بيَزار كردن  بيَزار بوون
 رازى كردن  رازى بوون

 غةمبار كردن غةمبار بوون
 توورِة كردن  تورِة بوون
 طيَذ كردن  طيَذ بوون

 ماندوو كردن  ماندوو بوون
             

ةم كةرةسانة برِوانني  دةبينني هةر يةكة لة ئاوةَلناو و كارةكة واتةاى  ئةطةر لة واتاى ئ
تايبةتى خؤيان هةية و بةيةكةوة واتايةكى يةك رتوويان نيية  بة واتايةكى تر  ناتوانني وةكةو  

 يةك يةكةى واتايى سةيريان بلةين 
طةيةةنىَ   كارى بوونى طؤرِان/ئةجنامى)صريورة( طؤرِان لة باريَلةوة بؤ بةاريَلى تةر دة  

 كاتيَخ ئةم كارة لةطةََ ناويَلدا دآ هةمان واتاى خؤى دةثاريَزيَت 



98 

هةروةها كاتيَخ كارى )كردن( لةطةََ ئاوةَلناويَلةدا ديَةت  طةؤرِين لةة باريَلةةوة بةؤ       
باريَلى تر دةطةيةنىَ  بؤ منوونة: جوان كردن  بيَزار كردن  طيَذ كردن  هةر دوو كارى بةوون)ى  

وشان/هاوتةريبى يةك كاردةكةن  واتة هةر دووكيان طؤرِانى بار دةطةيةةنن   طؤرِان( و كردن ها
 تاكة جياوازييان لةوةداية  كة يةكةميان تيَنةثةرِ و ئةوى تريان تيَثةرِة:

 منداَلةكة طةورة بووة  _49
 ذيلة منداَلةكةى طةورة كرد  _50

لةة ثةاََ يةكةدا ديَةن       بةآلم لة هةموو ئةو بارانةدا  كة تيايدا ئاوةَلناو و كارى كردن
واتايةكى ليَلدراو دروست نابىَ  بة واتايةكى تر  لة هةندآ بةاردا هةاتنى ئاوةَلنةاو و كةارى     
كردن بةيةكةوة واتايةكى ناليَلدراو دروست دةكات  بةمةش كارى ليَلدراو دروست دةبىَ  بؤ 

 منوونة )تيذكردن( كارى ليَلدراوة 
 

لة ناويَخ و كاريَلى تيَثةرِ ثيَلهاتبوو و ئةم دوانة ئةطةر دةربرِينيَخ  ثيَوةرى دووةم:
بةيةكةوة ثيَويستيان بة بةركاريَلى رِاستةوخؤ هةبوو  ئةوا ئةم دوانة بةيةكةوة دةبن بة كارى 

 ليَلدراو  بؤ منوونة:
 مان بؤية كرد ذوورةكةئيَمة  _51
 ى ثيَشلةش كرد بةرنامةكةرووناك  _52

يَخ لةة ناويَةخ و كةاريَلى تيَثةةرِ ثيَلهةاتبىَ و ئةةم       ئةطةر دةربرِين ثيَوةرى سيَيةم:
دوانةش بةيةكةوة وةكو كاريَلى تيَنةثةرِ رِةَتار بلةن واتة ثيَويستيان بة بةركار نةبآ  ئةةوا  

بةةثيَى ئةةم ثيَةوةرة  كارةكةانى      )٣١: ١٣٨٤(طباطبئا�یی بةيةكةوة دةبن بة كارى ليَلةدراو  
لةدراون  ضةونلة سةةرةرِاى ئةةوةى  كةة كةارى       )زةمحةت كيَشان( و )يارى كةردن( كةارى ليَ  

 تيَثةرِيان تيَداية  هةموو دةربرِينةكة بةيةكةوة وةكو كاريَلى تيَنةثةرِ هةَلسوكةوت دةكةن:
 مامؤستاكان هةميشة زةمحةت دةكيَشن  _53
 مناَلةكان لة طؤرِةثانةكةدا  يارى دةكةن  _54

هةةرطيز ناتوانةآ نيشةانةى    بةشة ناكارييةكةةى كةارى ليَلةدراو      ثيَوةرى ضوارةم:
بةآلم هةر كاتيَخ   32: 1998)يوسف شريف سعيد ناسراوى و نةناسراوى و تاك و كؤ وةرب ريَت 
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بةشة ناكارييةكةيان)ناوةكة(  نيشانةى ناسراوى  يان نةناسراوى  يان تاك  يان كؤ و  يان هةر 
و كارةكةةش لةة بةرى    ديارخةريَليَلى ترى وةرطرت ئةوا بةشة ناكارييةكة دةبآ بةة بةةركار   

 ئةوةى ببآ بة تيَنةثةرِ دةبآ بة تيَثةرِ:
 مامؤستاكةمان زةمحةتيَلى زؤرى كيَشاوة  _55
 مناَلةكان ئةم ياريية لة طؤرِةثانةكةدا دةكةن  _56
 هةموو رِؤذيَخ دة ج ةرة دةكيَشن  _57

 

 هةةرطيز كةرةسةةى هةاوثؤك    بةشة ناكارييةكةى كارى ليَلدراو ثيَوةرى ثيَنجةم: 
خؤى لةطةََ نايةت  بة واتايةكى تر  نةاتوانني بةةهؤى ئةامرازى بةسةتنى )و(ةةةوة َراوانةى       

  364 -360: 2010)حمةمةد ةومةر ةةول بلةين 
 *ئةوان سويَند و خةم دةخؤن  _58
   بؤ منوونة:بةثيَيةوانةوة دةبآ بة طريَى ناوى _59
 من نان و ماست و ضاى دةخؤم  _60
 

توانرىَ تةنيا تومى ناو لةو زجنريانةى  كة لة ليَلدانى ناويَخ ئةطةر ب ثيَوةرى شةشةم:
و كاريَخ هاتوونةتة كايةوة  بة ديارخةريَلى ثيَشةوة وةسف بلةين  ئةوا بةة ئةطةةريَلى زؤرةوة   
ئةو زجنريةية كارى ليَلدراو نيية  بةَللو تةنيا ناويَلة  كة لةطةََ كاريَلةدا هةاتووة و دةبةآ بةة     

  >>ضةةند <<ؤ منوونة ئةطةر بتوانرىَ ناوةكةى ئةم جؤرة زجنريانة بةة رِادةى بةركارى كارةكة  ب
وةسف بلةين  ئةو زجنريانة كارى ليَلدراو نني و بةثيَيةوانةشةوة  بؤ  >>ضةند دانةيةك<<يان 

كارى ليَلدراو نني  ضونلة دةتوانرىَ  >>ج ةرة كيَشان  طؤَ كردن<<منوونة ليَرةدا زجنريةكانى 
 وةسفيان بلةين: >>ضةند دانةيةك<<  يان >>ندضة<<بة رِادةى

 شوانة طؤك كرد: شوانة ضةند طؤليَلى كردووة  _61
 ئاريَز ج ةرةى كيَشاوة: ئاريَز ضةند ج ةرةيةكى كيَشاوة  _62

  بةنةدةكانى ثيَشةةوةى   >>ضةند دانةيةةك <<و  >>ضةند<<ئاشلراية  كة رِادةى 
ةكى تر  ئةم بةندانة ناتوانن كارى ليَلدراو  يةان  ناون و تةنيا ناوةكان وةسف دةكةن  بة واتاي
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بةشة ناكارييةكة)ليَرةدا بةشة ناوييةكة(ى كارى ليَلدراو وةسف بلةن  بةم ثيَيةة زجنريةكةانى   
كةارى ليَلةدراون  ضةونلة لةطةةََ      >>ئوتوو كردن  هةرِةشةة كةردن  طةسةخ دان   <<وةكو 
 دا بةكارنايةن:>>ضةند دانةيةك<<  يان >>ضةند<<

 جلةكةم ضةند دانةيةك ئوتوو كردووة * _63
 * هةرِةشةت ضةند دانةيةك لة ئازاد كردووة  _64
 * ذوورةكةم ضةند دانةيةك طةسخ ليَداوة  _65

  هةم لةطةةََ زجنةريةى   >>ضةندين جار<<دةبىَ سةرجنى ئةوة بدةين  كة ئاوةَللارى 
 يةكةم  هةم لةطةََ زجنريةى دووةمدا  دآ  بؤ منوونة:

 ةندين جار طؤك كردووة شوانة ض _66
 جلةكةم ضةندين جار ئوتوو كردووة  _67
 

زؤربةى كات دةتوانني ئةو زجنريانةى  كة لة بةركارى رِاسةتةوخؤ و   ثيَوةرى حةوتةم:
كار ثيَلهاتوون  ب ؤرِين بةطريَى ضاوطيى هةَل ةرِاوة)ناوى ليَلدراوى تيَئةاخنراو(  بةةآلم بةة    
طشتى ناتوانرىَ ئةو زجنريانةى  كة لة ناويَةخ و كاريَةخ ثيَلهةاتوون  واتةة كةارى ليَلةدراو        

 بؤ منوونة: ى هةَل ةرِاوة ب ؤرِين بة طريَى ضاوطي
 ئةو ج ةرة دةكيَشىَ : كيَشانى ج ةرة زيان بة مرؤظ دةطةيةنىَ  _68
ريَذنة طؤليَلى لة نةورؤزكرد : كردنى طؤليَلى جوان لة نةورؤز منةى ني ةةران    _69

 كرد 
تةنانةت دةتوانرىَ ناوةكةى ئةم زجنريانةش بة بةندى جؤراوجةؤرى ثيَشةةوة و دواوةش   

 :وةسف بلريَت
 تةنانةت كيَشانى يةك دانة ج ةرةش زيان بة مرؤظ دةطةيةنىَ  _70
كردنى يةك دانة طؤَ لة نةورؤز  هةر ضةندة كة جوانية بةوو  منةى ني ةةران     _71

 كرد 
كارى ليَلدراو نني  بةآلم نةاتوانرىَ كةارى    >>ج ةرة كيَشان و طؤَ كردن<<كةواتة 

 ليَلدراو بلرآ بة طريَى ضاوطيى هةَل ةرِاوة:
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 نيَرطز ذوورةكةى طةسخ دا: _72
 *دانى طةسخ بةوشلى تؤز و خؤََ دروست دةكات  _73
 ئةذين جلةكانى ئوتوو كرد: _74
 *كردنى ئوتوو جلةكان جوان دةكات  _75
 شازاد هةرِةشةى لة برام كرد: _76
 *كردنى هةرِةشة لة برام باوكمى ني ةران كردووة  _77

ةرة بؤ جياكردنةوةى كارى ليَلةدراو لةة طريَةى    سةرةرِاى خستنة رِووى ئةم حةوت ثيَو
كارى  دةبينني هةندآ كار هةن  كة هةم بة شيَوةى كارى ليَلدراو دةردةكةون هةم بة شةيَوةى  

 طريَى كارى 
 من ج ةرة ناكيَشن  _78

لةم منوونةيةى سةرةوة كارى )ج ةرة كيَشان( كاريَلى ليَلدراوةى تيَنةثةةرِة  ضةونلة   
واتة ج ةرة  هيض ديارخةريَلى وةرنةطرتووة و ناويَلى طشتيية و ئاماذة بةشة ناكارييةكةى  

بة هيض تةنيَلى دياريلراو ناكات  ئةمةو سةرةرِاى ئةوةى كة )ج ةرة كيَشان( بةسةر يةكةوة 
وةكو ضاوطية دةردةكةويَت  ئةمةش بةَل ةيةكى ترة بؤ ئةوةى كة )ج ةرة كيَشان( بة كارى 

 ونة:ليَلدراو دابنيَني  بؤ منو
 ج ةرة كيَشان قةدةغةية  _79
 ج ةرة كيَشان دةبيَتة هؤى توش بوون بة شيَرثةجنة  _80
 ئةم ج ةرة كيَشانة تاكةى! _81

ئةمةو ج ة لةوةى كة لةم ضةاوطة ليَلدراوانةةوة وشةةى تةرى وةكةو )ج ةةرةكيَة(       
 رؤدةنريَن 

 رانةن كارةكانى )نان خواردن  يارى كردن  طؤَ كردن      هتد( لةم جؤرة كا
بةآلم لةم منوونانةى خةوارةوةدا كارةكةة )كيَشان(ةةة و )ج ةةرة( بةةركارة  ئةمةةش       

 بةهؤى ئةوةوة  كة )ج ةرة( ديارخةرى وةرطرتووة:
 ئةم ج ةرةية ناكيَشن  _82
 ج ةرةيةكن كيَشا  _82



102 

 ج ةرةكةت كيَشا؟ _83
 ضةندين ج ةرةمان كيَشا  _84
 هةموو ج ةرةيةك ناكيَشن  _85
  ةرةيةكى ضرووتت كيَشاوةضةند ج _86
 هةر تةنيا دوو دانة ج ةرةى كؤمن كيَشاوة  _87

وةك دةبينني ناوى )ج ةرة( زؤربةى ديارخةرةكانى ثيَشةوة و دواوةى ناو وةردةطريَةت   
 بةمةش دةبيَت بة بةركارى كارى )كيَشان( 

بةةثيَى  بة برِواى ئيَمة جؤرى يةكةمى كارةكان)ج ةرة كيَشان وةك كاريَلى ليَلدراو( 
لة جةؤرى دووةمةى كارةكان)ج ةةرة     (8)رِستةسازى بة ناوى تيَئاخنني -ثرؤسةيةكى وشةسازى

وةك بةةةركار و كةةارى كَيشةةان وةك كةةاريَلى سةةادةى تَيثةةةِر( رؤنةةراون  بةةةثيَى ئةةةم        
ثرؤسةية)تيَئاخنني(  كاريَلى تيَثةرِ لةطةةََ بةركارةكةةى دةطؤرِيَةت بةؤ كةاريَلى ليَلةدراوى       

 تيَثةرِ  تيَنةثةرِ يان

 ضوارةم/ كارى فرَيزى

يةكيَلى تر لة جؤرةكانى كار لة رِووى رِؤنانةوة  كارى َريَزييةة  ئةةم كةارةش ضةةند     
 تايبةمتةندييةكى هةية  كة طرن  ينيان ئةمانةن:

رِؤنانى كارى َريَزى بريتيية لة: كاريَخ)ى بنجى  يان داريَذراو  يان ليَلدراو  يةان   _أ
رى ثةيوةندى( و ينى كةم يةكىَ لة دوو تومى رِستةسةازيى )بلةةر و   تةواوكةرى بةركار+ كا

بةركار(ى تيَداية  بةو واتايةى  كة )بلةر  بةركار  كار و تةواوكةةرى بةةركار( لةة رِؤنانيةدا     
بةشدارى دةكةن  هةروةها واتةاى ئةةم جةؤرة كارانةة  ليَلةدراو نيية)لةةكؤى واتةاى بةشةة         

واتة  واتاى كارةكةة يةكسةان نييةة بةة كةؤى واتةاى بةشةة        ثيَلهيَنةرةكانى ثيَلنةهاتووة(  
ثيَلهيَنةرةكانى كارةكة  بةجؤريَلى تر دةتوانني بَليَني ئةم جؤرة كارانةة هةرضةةندة  كةة وةك    
يةك يةكةى سةربةخؤ لة بةرضاو دةطرييَن  بةآلم ثةيوةنةدى نيَوانيةان لةة جةؤرى ثةيوةندييةة      

 ن بة منوونة هيَناوةتةوة و رِؤنانةكةيان خراوةتة رِوو:رِستةسازييةكانة  ليَرةدا ضةند كاريَلما
 كارى َريَزيى )لة دةست نان( رِؤنانةكةى بة شيَوةى )بةركارى نارِاستةوخؤ+ كار(ةة 
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هةرضى كارى َرَيزيى )ئةاو لةة دةسةتى كةسةيَخ كردن(ةةة رِؤنانةكةةى بةة شةَيوةى         
 خؤ + كار(ةة )بةركار+ بةركارى نارِاستةوخؤ+ ديارخةرى بةركارى نارِاستةو

هةروةها كارى َريَزيى )بةخويَنى كةسيَخ تينووبوون( رِؤنانةكةى بة شيَوةى )بةركارى 
 نارِاستةوخؤ+ ديارخةرى بةركارى نارِاستةوخؤ + كار(ةة 

زؤربةى كارة َريَزييةكان ينى كةم يةكىَ لةم تةواوكةرانةى تيَدايةة: تةواوكةةرى    _ب
تةواوكةةرى بةةركار  تةواوكةةرى كةار  تةواوكةةرى      بلةر  تةواوكةرى بةةركار  تةواوكةةرى   

 تةواوكةرى كار 
هةر يةكة لة سىَ تومة رِستةسازى و ثيَةنج تةواوكةرةكةةى ثيَشةوو  بةشةيَلى      _ث

رِؤنانى كارى َرَيزي ثيَلدةهَينن  بةةجؤريَخ  كةة بةةكرتانيان  يةان واتاكةةى دةطةؤرَِى  يةان        
 واتاكةى ناميَنىَ 

ارى َريَزيى)ئاسةنى سةةارد كوتةةان( بلةةةين  دةبيةةنني  بةؤ منوونةةة: ئةطةةةر سةةةيرى كةة 
كارةكة)ئةو بةشةى  كة طةردان دةكرىَ(ى لة رِووى رِؤنانةوة بنجييةوة و بةركارآ لةة رِؤنةانى   
كارة َريَزييةكةدا بةشدارى كردووة  بةكرتاندنى كارةكة  يان بةركارةكة  تةنانةت بةكرتاندنى 

 يةكة لة ناو دةضىَ:ديارخةرى بةركارةكةش  واتاى كارة َريَزي
 كوتان)؟( _88
 ئاسنى سارد)؟( _89
 ئاسن كوتان)؟( _90
 كارةكانيان ينى كةم بة دوو شيَوة طةردان دةكريَت  _ت

بؤ جياكردنةوةى كارة ليَلدراوةكان و كارة َريَزييةةكان دوو جيةاوازى دةخةينةة رِوو:    
ون  دووةم ثةيوةنةدى نيَةوان   يةكةم كارة َريَزييةكان زؤربةى كات لة دوو بةش زياتر ثيلهةاتو 

بةشةكان لة جؤرى ثةيوةنديية رِستةسازييةكانة  بةةآلم ثةيوةنةديى نيَةوان بةشةةكانى كةارى      
 ليَلدراو لة جؤرى َةرهةن يية  بؤ منوونة:
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 ئاو لة ئاوندا كوتان _91
 ئاو= بةركار   
 لة ئاوندا= بةركارى نارِاستةوخؤ   
 دةم زةدكردنةوة _92

 دةم= بةركار    

 جؤرةكانى كار لة ِرووى وةرطرتنى تةواوكةرةوة -2-2-2
 كار لة رِووى وةرطرتن و وةرنةطرتنى تةواوكةرةوة بة سةر دوو دةستةدا دابةش دةبآ 

جؤرى يةكةميان ئةو كارانةن كة ثيَيان دةوترىَ كارى ياريدةدةر  ئةم كارانة بة طشتى 
دييانةةوة لةة كارةكةانى تةر جيةا      ضةند تايبةمتةندييةكييان هةيةة كةة بةةهؤى ئةةم تايبةمتةن    

 :)٦٩أ:١٣٨٥(طبيب  اده دةبنةوة
 هيض كاتيَخ نابن بة كارى سةرةكى)ضةقى(ى رِستة  _1
 واتاى ليَلسيلييان نيية  _2
 هيض رِؤَليَليان لة ديارى كردنى رِؤنانى بنيينةيى رِستةدا نيية  _3
 هيض كاتيَخ ذمارة و جؤرى تةواوكةرةكان دةستنيشان ناكةن  _4
رى دووةميشيان  ثيَيان دةطوترىَ كارة تةواوةكان  كةارة تةةواوكانية بةة طشةتى     جؤ

بييياده (ضةند تايبةمتةندييةكيان هةية  :)٦٩أ:١٣٨٥طب
 دةتوانن بنب بة كارى بنيينةيى لة رِستةدا  _1
 كةم تا زؤر خاوةن واتايةكى ليَلسيلني  _2
 تةواوكةرة تايبةتةكانى خؤيان لة خؤدةطرن  _3
 ن رِؤنانى بنيينةيى رِستة دةستنيشان بلةن دةتوان _4

كارة تةواوةكانية بة طويَرةى ئةوةى  ئايا بوونيان لة رِستةدا بةندة بة بوونى كاريَلى 
تةةرةوة  يةةان نةةا  بةةة سةةةر دوو جةةؤرى كةةارى رِيَةةذةيى و ناريَذةييةةدا دابةةةش دةبةةن  كةةارة  

ينةيى  كارة ثةيوةندييةةكان   ناريَذةييةكانية دةبن بة دوو جؤرى كارى ثةيوةندى و كارى بني
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ئةةةو كارانةةةن  كةةة سةةةرةِراى بلةةةر)نيهاد( تةواوكةةةريَلى تةةرى خورتى)تةواوكةةةرى        
بلةر/تةواوكةرى بةركار( لة خؤدةطرن  بةآلم كارة بنيينةييةكان  ئةم جؤرة تةواوكةرانةة لةة   

 خؤدةطرن خؤناطرن  بةَللو تةواوكةرةكانى ترى وةكو بةركار  بةركارى نارِاستةوخؤ و    لة 
بةم ثَيية دةتةوانني جؤرةكةانى كةار بةة ثَيةى تايبةمتةندييةة رِستةسةازييةكانيان لةةم         

 هيَللارييةدا رِوونبلةينةوة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6هيَللاريى ذمارة 
 جؤرةكانى كار لة رِووى وةرطرتنى تةواوكةرةوة

 
 -2ياريدةدةر  كارى  -1كةواتة  كار لة رِووى رِستةسازييةوة دةبىَ بة ضوار جؤرةوة: 

 كارى بنيينةيى: -4كارى ثةيوةندى و  -3كارى رِيَذةيى  
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 يةكةم/ كارى ياريدةدةر

كارة ياريةدةدةرةكان ئةةو كارانةةن  كةة نةابن بةة كةارى بنيةينةيى رِسةتة و هةيض           
 تةواوكةريَخ لة خؤناطرن  بةمةش هيض رِؤَليَخ لة رِؤنانى بنيينةيى رِستةدا نابينن 

بةة شةيَوةى سةةربةخؤ و واتةاى سةةربةخؤى خؤيةان       يةدةدةر  زؤربةى كات  كارى يار
و بةة   ةسةت داوة ليَلسيلييان كةم بؤتةوة  يان لة دواتة  واتاى بنيينةيى  يان  بةكارنايةت 

  يان بة شةيَوةيةكى تةر بَلةيَني    (Bussmann 1996: 45)ثرؤسةى رِيَزمانى بووندا تيَثةرِيون
 هةَل رى تايبةمتةنديى رِيَزمانني 

يدةدةرةكان تةنيا بؤ طةردانلردنى هةندىَ كات  رِووكار  رِيَذة و رِووى ديةار و  كارة يار
بة شيَوةيةكى طشتى لةطةََ كةارى تةردا   و    هتد  ى كار  لة رِستةدا بةكارديَن و  (9)ناديارى

 .بةكارديَن  كة ثيَيان دةوترىَ كارى سةرةكى
  >>خةريخ بوون بوون و<<كارة ياريدةدةرةكان لة زمانى كورديدا ئةمانةن: 

  بووئةو رِؤيشتة _93
 دةرِوات  خةريلةئامانج  _94

 دةبىَ سةرجنى ئةوة بدةين  كة كارى ياريدةدةرى بوو  وةكو كارى تةواوية بةكارديَت:
  بووضنار جوانة _95

 جؤرةكانى كارة ياريدةدةرةكان -1
نةى  كة لة رِستةدا كارة ياريدةدةرةكان بة ثيَى ئةو تايبةمتةنديية رِيَزمانييانى و ئةركا

هةيانة  دةكريَن بة ضوار طرووثةوة: كارى ياريدةدةرى كاتساز  كارى ياريدةدةرى رِووكارسةاز   
 كارى ياريدةدةرى رِيَذةساز و كارى ياريدةدةرى ناديارساز 

 أ/ كارى ياريدةدةرى كاتساز
 ات كارى بوون يةكيَلة لة طرن  ين كار  كة كارى ياريدةدةرى كاتساز دروست دةك

 ب/ كارى ياريدةدةرى ِرووكارساز

  كةة شةيَوةى ئةجنامةدانى    )٣٧ :١٣٨٢چگن�یی (رِووكار ئةو كاتي ؤريية رِيَزمانييةية
دةردةبرِىَ  شيَوةى ئةجنامدانى كارية بريتيية لةوةى  كةة   )٥٥: ١٣٨٦(وحيييان كامياريكار
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ر كارةكة هيَشتا لة بارى ئايا كردةكة لة بارى ئةجنامدانداية  يان ئةجنامةكةى تةواوبووة  ئةطة
ئةجنامدان بىَ  رِووكارى بةردةوامى و ئةطةر بة شةيَوةيةكى تةةواو ئةةجنام درابةآ  رِووكةارى      

 تةواوويى لة خؤطرتووة 
 ( كارى ياريدةدةرى ِرووكارساز بؤ ِرووكارى دوور1

 كارى ياريدةدةرى بوون  رِووكارى دوور لة كارى رِابردوودا دروست دةكات  وةك/
  بوواَلةكة خةوتةمن _96

لةة   رِووكارساز بةؤ رِووكةارى دوور   ثيَوةرةكانى جياكردنةوةى كارى بوونى ياريدةدةرى
 كارة ليَلسيلييةكان:

 لة رِستةى بلةر دياردا  هةميشة لة دواى كارى سةرةكييةوة دآ  _أ
 م بووهاتة _97
ة سةةر  بؤ كة  ذمارة طةرداندةكرىَ  بة واتايةكى تر  جيَنةاوة للاوةكةان دةضةن    _ب

 كارى بوونى ياريدةدةرةوة 
 م بووهاتة _98
 ى بووهاتة _99
  Øبووهات _100
 ين بووهات _101
 ن بووهات _102
 ن بووهات _103
هيض كاتيَخ نيشانةى نةرىَ وةرناطرىَ  بةَللو نيشانةى نةرىَ دةضيَتة ثةيَة كةارة    _ث

 ليَلسيلييةكةوة 
 م بووهاتةنة _104

 بؤ ِرووكارى بةردةوامى ( كارى ياريدةدةرى ِرووكارساز2
كارى ياريدةدةرى خةريلبوونية يةكيَلة لة كارة ياريدةدةرة رِووكارسةازةكان  بةةآلم   
جياوازيى ئةم كارة لةطةََ كارى ياريدةدةرى بوون لةوةداية  كة ئةم كارة ياريدةدةرة رِووكةارى  
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رِانةةبردوودا   بةردةواميى دروست دةكات  نةك دوور  هةروةها لة هةةر دوو كةاتى رِابةردوو و   
بةكاردآ  ئةم كارة لة رِووى كة  و ذمارةوة شويَنلةوتةى كارى سةرةكى نيية و بة شةيَوةى  
رِابةةردوو و رِانةبردوو)ئيَسةةتا( تةةةنيا لةطةةةََ كةسةةى سةةيَيةمى تاكةةدا بةةةكارديَت جةةا كةةارة  

 سةرةكييةكة بؤ هةر كةسيَخ بةكارهاتبآ و تاك بآ  يان كؤ:
 + رِابردوو:

 دةرؤيشتن  ووخةريلبمن  _105
 دةرؤيشتى  خةريلبووتؤ  _106
 دةرؤيشت  خةريلبووئةو  _107
 دةرؤيشتني  خةريلبووئيَمة  _108
 دةرؤيشنت  خةريلبووئيَوة  _109
 دةرؤيشنت  خةريلبووئةوان  _110

 + رِانةبردوو)ئيَستا(:
 دةرؤم  خةريلةمن  _111
 دةرؤى  خةريلةتؤ  _112
 دةروات  خةريلةئةو  _113
 دةرؤين  خةريلةمة ئيَ _114
 دةرؤن  خةريلةئيَوة  _115
 دةرؤن  خةريلةئةوان  _116

 ئةم كارة لة دوو رِووةوة لة كارى بنيينةيى جيادةبيَتةوة:
 

// هةميشة لةطةََ َؤرِمى بةردةواميدا  بةكاردآ و لةطةةََ رِووكارةكةانى تةرى كةاردا     1
 بةكار نايةت:

 دةرِؤيشتن  خةريلبووممن  _117
 دةرؤم لنخةريمن  _118
 رِؤيشتن  خةريلن* من  _119
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 رِؤيشتوومة  خةريلن* من  _120
 رِؤيشت بووم  خةريلن* من  _121

 

 // ئةم كارة نةخؤى  نة ئةو كارةى  كة لةطةَليدا دآ  ناكريَن بة نةرىَ:2
 دةرِؤم  خةريخ نين* من  _122
 نارِؤم  نخةريل* من  _123

 كارى ياريدةدةرى ِرَيذةساز -ث
تاكة كاريَلة  كة وةكو كارى ياريدةدةرى رِيَذةساز لةة زمةانى كورديةدا      كارى بوون 

 بةكاردآ و ضةندين رِيَذةى جياواز دروست دةكات 
 رِيَذةى مةرجى:

 رِيَذةى مةرجى لة رِابردوودا:
 رِيَذةى مةرجى لة رِابردووى سادة: 

 ام بةخةوت _124 
 رِيَذةى مةرجى لة رِابردووى تةواو:  

 ة بةخةومتاي _125
 رِيَذةى مةرجى لة رِابردووى بةردةوام: 

 م بةخةوت _126
 رِيَذةى مةرجى لة رِابردووى دوور: 

 ماية بةخةوت _127
 رِيَذةى مةرجى لة رِانةبردوودا:

 خةوم ب _128
 رِيَذةى َةرماندان:

 بةخةوة  _129
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 دووةم/ كارة ِرَيذةييةكان

رؤكى ئةوةى  كة دةيَلآ  نيشان رِيَذة  هةَلويَست و بؤضوونى قسةكةر سةبارةت بة ناوة
  يان بريتيية لةة هةَلويَسةتى قسةةكةر بةرانبةةر ئةةوةى  كةة       )٨٣: ١٣٨٦(اخالق�ی  دةدات
  3: 2005)بائيز ةومةر ئةمحةد دةيَلىَ 

كارى رِيَذةيية ئةو كارانةن  كة لة ثيَة كارى ترةوة ديَن و تيَرِوانينةى قسةةكةر لةة    
 ثيشان دةدات  بارةى ئةو كارةى  كة لة دوايانةوة دآ

لةبةرئةوةى كارة رِيَذةييةكان يةكةم: وادةكةةن كةة لةة رِسةتةدا  لةة دواى خؤيانةةوة       
ثارِستةيةكى تةواوكةرى بيَت  دووةم: تةنانةت رِيَذةى كارى نيَو ئةو ثارِستة تةواوكةرةى  كةة  

اتايةى كةارة  لة دواى ئةو كارة رِيَذةييةوة ديَت  هةميشة دةبىَ لة رِيَذةى ئيلزاميدا بآ  بةو و
رِيَذةييةكة رِيَذةى كارى ثارِستة تةواوكةرييةكة ديارى دةكات؛ سيَيةم: رِؤنانى طشتيى رِستةكة 

 ديارى دةكات  دةبآ كارة رِيَذةييةكان بة كارى سةرةكى رِستة دابنيَني  
طرن  ين ئةو كارة رِيَذةييانةى  كة لة زمانى كورديدا  بةكارديَن بريتني لةة: تةوانني    

 )دةكرىَ(  شيان  بوون)دةبآ(     هتد -بة شيَوةى نةرىَ -كردن

 تايبةمتةندييةكانى كارة ِرَيذةييةكان -1
كارة ريَذةييةكان بة شيَوةيةكى طشتى لة زمةانى كورديةدا ضةةند تايبةمتةندييةةكيان     

 هةية:
كارى رِيَذةيى لة زمانى كورديدا  هةميشة لة ثيَة كارى ليَلسيليدا ديَت  بةآلم  _أ
هةموو كةرةسةكانى ترى رِستة لة نيَوان كارة رِيَذةييةكة و كارة ليَلسيلييةكةدا بةآ    دةشىَ

بة واتايةكى تر  زؤر جار لة نيَوان كارى رِيَذةيى و كارى سةرةكيدا  يةكةى رِستةسازيى تر دآ 
 )٢١١-٢١٠: ١٣٧٩(رخزادییو مةودا دروست دةبآ 

 برؤيت  دةبآ _130
 برِؤم  دةتوامن _131
 نانةكةت رؤى  تتوانىدة _132
 ئةوان هةموويان ب ةرِيَنةوة  دةبىَ _133
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  يةان بةة شةيَوةيةكى تةر بَلةيَني رِيَةذةى       ؛رِيَذةى كارةكةى دواى خؤيةان دةطةؤرِن   _ب
 كارةكةى دواى خؤيان ديارى دةكةن 

  بهاتيتايةدةبو  _134
  دةهاتى*دةبو  _135
  رةويتدةتوانى  _136
  دةخةويت*دةتوانى  _137
ة تةنيا وةكو كارى ليَلسةيلى بةكارنايةةت و هةميشةة كةاريَلى ليَلسةيلى      ب _ث

 لةطةَلدا دآ 
 *دةبو  _138
 *دةشآ  _139
 )٢١١-٢١٠ :١٣٧٩ (رخزادیواتا بنيينةييةكةيان ناطؤرِيَت  _ت
 :)٢١١-٢١٠ :١٣٧٩ (رخزادیلة رِووى طةردانلردنةوة دوو َؤرِميان هةية _ج

رةةوى  بةةو    دةبةىَ رةوم  دةبىَشيَوةيان هةية: لةطةََ هةموو رِيَذةكاندا يةك  _1
واتايةةةى  كةةة لةةة كةةاتى طةردانلردنةةدا  تةةةنيا كةةارة ليَلسةةييةكة بةةؤ هةةةموو كةسةةةكان 

 طةرداندةكرىَ  هةرضى كارة رِيَذةييةكةية تةنيا بؤ كةسى سيَيةمى تاك طةرداندةكرىَ 
و ذمةارةوة  لة طةردانلردندا لةطةََ كارة ليَلسةيلييةكاندا لةة رِووى كةة      _2
 بنوسى  دةتوانىبنووسن   دةتوامن _140رِيَلدةكةويَت: 

كارة رِيَذةييةكان تةنيا يةك تةواوكةرى خورتى لة خؤدةطرن  كة ئةوية ثارِستةى  _ض
 تةواوكةريية  ئةو تةواوكةرةش  لةطةََ هيض تةواوكةريَلى تر ئالوطؤرِى ثىَ ناكريَت:

 دةبآ برِؤم  _141
 ؟؟ من دةمب      
 *من ئةمة دةمب      
 دةتوانن قسة بلةن _142
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 ؟؟ دةتوانن    
 *قسةكردن دةتوانن       
 دةتوانني ثةجنةرةكة دارةين؟ _143
 ؟؟ دةتوانني؟    
 *ئةوة دةتوانني؟    

كارى ثارِستةى تةواوكةرى لة كارة رِيَذةييةكاندا  زؤربةى كات لة رِووى كةة  و   _ح
رِيَلدةكةةويَت  واتةة  بلةةرى ثارِسةتةى تةواوكةةرى و      ذمارةوة لةطةََ بلةرى شارِسةتةكةدا  

 بلةرى شارِستةكة يةكيَلن  بة لة ناوضوونى ئةو رِيَلةوتنة  رِستةكة دةبيَتة نارِيَزمانى:
 دةتوانني قسة بلةين  -أ _144
 *دةتوانني قسة بلةن  -ب   
دا  هةميشةة  كارى ثارِستةى تةواوكةرى لة كارة رِيَذةييةكاندا  لة كاتى رِانةبردوو _خ

 كارى ئيلزاميية و طؤرِينى رِيَذةكةى دةبيَتة هؤى َؤرِم نادروستبوونى رِستةكة:
 دةبآ ئيستا برِؤم  _145
 *دةبآ ئيَستا دةرِؤم     
 دةتوانني قسة بلةين  _146
 *دةتوانني قسة دةكةين     
 دةبآ ثةجنةرةكة دارةين! _147
 *دةبآ ثةجنةرةكة دادةخةين!    

 ذةييةكان رِيَذةى َةرماندان و رِووكارى بةردةوامييان نية كارة رِيَ _د
 *دةبآ برِؤ! -أ _148

 *دةبآ دةرِؤم  -ب     
كةةارة رِيَذةييةةةكان بةةة مةبةسةةتى دةربةةرِين و ثيشةةاندانى شايسةةتةيى  ناضةةارى   _ر

 )مةحةموةدى ثيَويستى  ئةطةر  رِيَ ةثيَدان  توانا/توانني/ لة بةاردابوون و     هتةد بةةكارديَن    
  213-209: 2011مةحويى 
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 جياوازيى نَيوان كارة ياريدةدةر و كارة ِرَيذةييةكان -2
كارة رِيَذةييةكان هةَلويَستى قسةكةر سةبارةت بة كارةكةى دواى خؤيان دةردةبرِن  لة 
كاتيَلدا  كة ئةركى سةرةكيى كارة ياريدةدةرةكان يارمةتى دانى طةردانلردن و هيَنانة ئاراى 

 )٨١ :١٣٧٩ (يوسفیيَى كارةكانى ترة رِؤنانيَلى نو
 كارة رِيَذةييةكان واتاى بنيينةيى خؤيان دةثاريَزن وةكو )بوون( لة:

 برؤم  دةتوامن _149
بةآلم كارة ياريدةدةرةكان واتاى بنيينةيى خؤيان لة دةست دةدةن  وةكو كارى )بوون( 

 لةم رِستةيةى خوارةوةدا:
 م بوومن هات _150

 دىسَييةم/ كارى ثةيوةن
جؤريَلى ترى كارةكان كة لة رِووى رِستةسةازييةوة تايبةمتةنةديى خةؤى هةيةة  ثيَةى      

  ئةم كارانةش طرووثيَلى بيووك دروست دةكةن  كة بة مةبةستى (10)دةوترىَ كارى ثةيوةندى
هةر بؤيةش  .دروستلردنى ثةيوةنديى ئيسنادى لة نيَوان بلةر و تةواوكةرى بلةردا بةكارديَن

كةارى ثةيوةنةدى  ئةةو رِسةتانةى  كةة تَييانةدا سةوود لةة كةارى ثةيوةنةدى            ثيَيان دةوترىَ
 ئةم رِستانةش ضةند تايبةمتةندييةكيان هةية: .وةردةطرييَت  ثيَياندةوترآ رِستةى ئيسنادى

رِستة ئيسنادييةكان لة سىَ بةش ثيَلهاتوون ئةوانية )بلةر  تةواوكةرى بلةر و  _1
 كارى ثةيوةندى(ن 

 )تةواوكةرى بلةر( بة مامؤستا)كارى ثةيوةندى( بوو)بلةر( ئاواز _
 بلةر لةم جؤرة رِستانة دةتوانآ ئاماذةيى  يان نائاماذةيى بآ  _2

 زيرةكة )ئاماذةيى( ئازاد _151
 ذيرة )نائاماذةيى( مرؤظ _152
زؤربةى رِستة ئيسنادييةكان  بةتايبةتى  ئةطةر تةواوكةةرى بلةرةكةة ئاوةَلنةاو     _3

 ؤرِدرآ بؤ رِستةيةكى كؤزةتياى  واتة لة زؤربةى شويَندا  بة سوود وةرطةرتن  بآ  دةتوانرىَ ب
( ى 1لة ثرؤسةيةكى طشتيى رِستةسازى  واتة ثرؤسةى بةكؤزةتيالردن  دةتةوانرىَ زجنةريةى )  
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( رِؤنةانى  1دةبةىَ سةةرجنى ئةةوة بةدةين  كةة زجنةريةى )       ؛(2خوارةوة  ب ؤرِرآ بؤ زجنريةى )
رِؤنةانيَلى يوةكى)دارِيَذراو(ةةة  كةة لةة رِؤنانةة بنيةينةييةكةوة       ( 2بنيينةيى و زجنةريةى ) 

 :)٧٨-٧٥ب:  ١٣٨٥(طبيب  اده دارِيَذراوة
 بلةر + تةواوكةرى بلةر + كارى ثةيوةندى (1)

 مناَلةكة طةورة بووة  _153
( بلةر )كة لة دةرةوة ديَت( + بةركار)كةة هةةمان بلةةرى رِؤنةانى سةةرووة( +      2)

 كؤزةتيايى )كردن(تةواوكةرى بلةر + كارى 
 دايلةكة مناَلةكةى طةورة كردووة  _154

هةندىَ جار بلةر  يان تةواوكةرى بلةر لة رِسةتة ئيسةنادييةكاندا  بةةهؤى زؤر     _4
بةكارهيَنانةوة دةكرتآ لة ئةجنامدا رِستةيةك دروست دةبآ  كة لة دوو ثاذ ثيَلهةاتووة  ئةةم   

سيَيةمى تاكة)تةنيا بؤ كةسى سيَيةمى تاك  رِستانة  كة كارةكةيان بةزؤرى بة شيَوةى كةسى
 طةردان دةكرىَ(  ناوى دةنيَني رِستة ئيسناديية ناتةواوةكان:

 بؤ منوونة: )هةوا( ساردة  ؛: كرتاندنى بلةرساردة _155
 بؤ منوونة: )جةوةكة( بووة هةتاو  ؛: كرتاندنى بلةربووة هةتاو _156
 )ئامسان( بووة هةور بؤ منوونة:  ؛: كرتاندنى بلةربووة هةور _157
بةؤ منوونةة: )رووداوةكةة(     ؛: كرتاندنى بلةةر بةو شيَوةية/ئةوها بوو  كة طومت _158

 بةوشيَوةية/ئةوها بوو  كة طومت 
 بؤ منوونة: ئيشةكة )جيَبةجىَ( بوو  ؛: كرتاندنى تةواوكةرى بلةرئيشةكة بوو _159

نيَوان بلةر و تةواوكةةرى  كارة ثةيوةندييةكان  لة رِووى جؤرى ئةو ئيسنادةى  كة لة 
بلةردا  دروستى دةكةةن بةة سةةر دوو جةؤرى كةارى ثةيوةنةديى رِؤيشةتوو)رِةوان( و كةارى         

 :(Quirk 1985: 1171)ثةيوةنديى ئةجناميدا  دابةش دةبن
يةكةم// كارى ثةيوةنديى رِؤيشتوو رِوونلةرةوةى ثةيوةنديى ئيسناديى نيَوان بلةةر و  

ى  كة هةية  ئةم كارة طوزارشت لة بارودؤخ و هةلومةةرجيَلى  تةواوكةرى بلةرة بةو شيَوةية
: ١٣٨٥(�حققب�ينن  وةستاو دةكات و بةهيض جؤريَخ جووَلة و طؤرِان و شويَن ؤرِكىَ ناطةيةنيَت 

   كاريَلى ثةيوةنديى رِؤيشتووة:>>بوون<<لة زمانى كورديدا كارى  )٢٦-٢٥
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 ئةو نيَرة )و هةميشة نيَرة( _160
 تليَشة مةبةست زةمحة _161
 من زيرةك بووم  )رابردوو( _162
 من زيرةكن  )ئيَستا( _163
 من زيرةك دةمب )داهاتوو( _164
 ئيَمة طةرمامان بوو  )رابردوو( _165
 ئيَمة طةرمامانة )ئيَستا( _166
 ئيَمة طةرمامان دةبيَن  )داهاتوو( _167

يى نيَوان بلةةر و  دووةم// كارى ثةيوةنديى ئةجنامى  رِوونلةرةوةى ثةيوةنديى ئيسناد
كاريَلى  >>بوون<<ة  بة شيَوةيةك كة طةيشتووةتة ئةجنام  كارى تةواوكةرى كارى ثةيوةندي

 ثةيوةنديى ئةجناميية:
 ئاشتى بوو بة ئةندازيار)رابردوو( _168
 ئاشتى دةبآ بة ئةندازيار)رانةبردوو( _169
 مناَلةكة طةورةبووة )رابردوو( _170
 )رانةبردوو(مناَلةكة طةورة دةبآ  _171

 

 ئةم دوو كارة ضةند جياوازييةكيان هةية  كة طرن  ينيان ئةمانةن:
يةكآ لة جياوازييةكانى نيَوان كارى ثةيوةنديى ئةجنامى لةطةََ كارى ثةيوةنةديى   _1

رِؤيشتوودا لةوةداية  كة كارى ثةيوةنديى ئةةجنامى دةكةرآ بةة َةرمانةدان و كارةكةةش لةة       
 ةرى كارى ثةيوةنديدا دآ  وةكو:سةرةتادا و لة ثيَة تةواوك

 ببة بة ئةندازيار)َةرماندان( _172
بةآلم بؤ ئةوةى  كة كارى ثةيوةنديى رِؤيشتوو بلةين بة َةرمان زؤربةى كةات دةبةىَ   
كاريَلى ترى لةطةَلدابآ  كة لة ريَذةى َةرماندا بآ و كارة ثةيوةنديية رِؤيشتووةكةش خؤى لة 

رة ثةيوةندييةكةةش دةكةويَتةة كؤتةايى و دواى تةواوكةةرى     ريَذةى ئيلزاميدابآ  هةروةها كةا 
 كارى ثةيوةندييةوة  وةكو:
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 هةوَلدة زيرةك بيت  _173
 يا دةبىَ لةطةََ كاريَلى رِيَذةييدا بآ  وةكو:

 دةبىَ زيرةك بيت  _174
 هةر كاتيَلية بوو بة َةرماندان  بؤ منوونة:

 زيرةك بة! _175
ةك رؤيشتوو  ريَذة هةواَليلةشى لة كاتى رابردوودا ئةوا كارةكة كاريَلى ئةجناميية  ن

 بريتيية لة:
 زيرةك بووة  _176

 كاريَلى ئةجناميية  نةك كاريَلى رؤيشتوو  وةك لة: >>بوون<<كة تيايدا كارى 
 زيرةك بوو  _177
جياوازييةكى ترى نيَوان كارى ثةيوةنديى رِؤيشتوو و كارى ثةيوةنةديى ئةةجنامى    _2

ثةيوةنةةديى ئةةةجنامى بةةؤ هةةةر ضةةوار رِووكارةكةةةى رِابةةردووى هةةةواَلى ئةوةيةةة  كةةة كةةارى 
 طةرداندةكريَت:
 ئاشتى بوو بة ئةندازيار)رابردووى نزيخ( _178
 ئاشتى دةبوو بة ئةندازيار)رابردووى بةردةوام( _179
 ئاشتى بووبوو بة ئةندازيار)رابردووى دوور( _180
 (ئاشتى بووة بة ئةندازيار)رابردووى تةواو _181

 

 بةآلم ئةمة سةبارةت بة كارى ثةيوةنديى رِؤيشتوو وانيية:
 من زيرةك بووم  )رابردووى نزيخ( _182
 ؟من زيرةك دةبووم  )رابردووى تةواو( _183
 ؟من زيرةك بووبووم  )رابردووى دوور( _184
 *من زيرةك بووووم  )رابردووى تةواو( _185
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ةيوةندى لة زمانى كورديدا ئةوةية  كة يةكيَخ لة طرن  ين تايبةمتةندييةكانى كارى ث
زؤربةى كات دةتوانرآ كارى ثةيوةنديى رِؤيشتوو ب ؤرِدرآ بؤ كةارى ثةيوةنةديى ئةةجنامى و    

 :بةثيَيةوانةوةش
 نةوزاد يةكةمة  )كارى ثةيوةنديى رِؤيشتوو( _186
 نةوزاد بوو بة يةكةم  )كارى ثةيوةنديى ئةجنامى( _187
 )كارى ثةيوةنديى ئةجنامى(شرياز بوو بة مامؤستا  _188
 شرياز مامؤستاية )كارى ثةيوةنديى رِؤيشتوو( _189

ى رؤيشةتوو ب ةؤرِين بةؤ    >>بةوون <<لة زؤربةى ئةو شويَنانةى  كة ناتوانني كةارى  
ى رؤيشةتوو  >>بةوون <<ى ئةةجنامى بةؤ   >>بوون<<ى ئةجنامى  يان كارى >>بوون<<

يةكيَلةة لةة ثيَةوةرة طرن ةةكان بةؤ       ب ؤرِين  ئةوا كارةكة كارى ثةيوةنةدى نييةة  ئةمةةش   
 ناسينةوةى كارى ثةيوةندى لة زمانى كورديدا 

 ضوارةم/ كارى بنضينةيى
جؤرى ضوارةم كارى بنيينةيية  كارى بنيينةيية ئةو كارانةن  كة دةتوانن بة تةةنيا  

ةند(يَلى بةبىَ يارمةتى كار)يا ناو  ئاوةَلناو و طريَى ببة واتايةكى تر   لة رِستةدا بةكار بيَن 
تةةر دةتةةوانن طةةوزارة دروسةةت بلةةةن  واتةةة ثيَويسةةتييان بةةة يارمةةةتيى كةرةسةةةى تةةر    

هةروةها ج ةة لةة بلةةر تةواوكةةرةكانى تةرى وةكةو         163: 2011)مةحةمةدى مةحويى نيية 
كردةوةيةةك  يةان   بةركار  بةركارى نارِاستةوخؤ و    هتد  لة خؤدةطرن  هةروةها ئةم كارانة 

بؤ منوونة كارةكانى )هاتن  ضوون  بةردن  خةواردن  نوسةنت      ريَخ دةردةبرِن دياردةيةك  يان با
     هتد( لةم جؤرة كارانةن 

 جؤرةكانى كار لة ِرووى بارطةخستنةوة -2-2-3

بةرلةوةى كارةكانى زمانى كوردى لة رِووى بارطةخستنةوة ثؤليَنبلةةين بةثيَويسةتى   
زمانى كورديدا بلةين  كةة ذمارةيةان هةشةت    دةزانني سةرةتا با  لة تةواوكةرةكانى كار لة 

دانةية  ئةوانية )بلةر)بلةرى ناوى و بلةرى ثارِستةيى(  بةةركار  بةةركارى نارِاسةتةوخؤ     
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بةةةركارى خستنةسةةةر  ثارِسةةتةى تةواوكةةةرى  تةواوكةةةرى بلةةةر  تةواوكةةةرى بةةةركار و   
 ئاوةَل وزارة(ن 

 تةواوكةرةكانى كار -2-2-3-1
مة رِستةسازييانةن  كة لةييةن كةارةوة هةَلدةبةذيَردريَن  بةةو    تةواوكةرى كار ئةو تو

واتايةى  كة بوونيان بة كارى سةرةكيى رِستةوة بةندة و بةشيَلن لةة بارطةةى كارةكةة و بةة     
 بةشيَخ لة زانياريية ليَلسيلييةكانى كارةكة دةذميَردريَن 

ةى رِسةتةوة   تةواوكةرةكانى كار بة طشةتى لةة ذيَةر كاري ةةريى كةارة سةةرةكييةك      
َؤرِميَلى تايبةتى وةردةطرن و هةر جؤرة طؤرِانلارييةك لة َؤرِمةكةياندا  رِستةكة دةكات بة 

ثيَويسةةتيى بةةة تةواوكةةةريَلى   >>مؤَلةةةت ثيَةةدان <<نارِيَزمةةانى  بةةؤ منوونةةة كةةارى   
خورتى)طريَييَلى بةندى بةيى(ى هةية و هةر جؤرة طؤرِانلارييةك لة َؤرِمى ئةم تةواوكةةرة   

 ةبيَتة هؤى ئةوةى رِستةكة ببيَتة َؤرِم نادروست:د
 ئاكام مؤَلةتى بةمن دا  _190
 *ئاكام مؤَلةتى لة من دا  _191
 *ئاكام مؤَلةتى بؤمن دا  _192

ية  ثيَويستيى بةطريَييَلى بةندى بةةيى هةيةة  و   >>بةكرىَ دان<<هةروةها كارى 
ةبيَتةة هةؤى َةؤرِم نادروسةت بةوونى      هةر جؤرة طؤرِانلارييةك لة َؤرِمى ئةم تةواوكةرةش  د

 رِستةكة  بؤ منوونة:
 هةذير خانووةكةى بةكرىَ دا بة شادان  _193
 *هةذير خانووةكةى بةكرىَ دا لة شادان  _194
 *هةذير خانووةكةى بةكرىَ دا شادان  _195

 يةكةم/ بكةر

يَليان بةة  يةك ؛بلةر لة زمانى كورديدا  لة رِووى رِؤنانةوة بة دوو شيَوة دةردةكةويَت
شيَوةى ناو)طريَى ناوى( و ئةوى تريان بة شيَوةى ثارِستةية  بلةةرى نةاوية خةؤى لةة رِووى     
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سةربةخؤبوون و خورتييةوة بة دوو شيَوة دةردةكةويَت  يةكيَليان بة شيَوةى بلةرى ئاشةلرا   
كة سةرثشليية و ئةوى تريان بة شيَوةى جيَنةاو/كليتيلى بلةةرى  كةة خورتييةة  كةواتةة      

 وانني جؤرةكانى بلةر لة زمانى كورديدا لةم هيَللارييةى خوارةوةدا رِوونبلةينةوة:دةت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7هيَللاريى ذمارة 
 جؤرةكانى بلةر لةزمانى كورديدا

 بكةرى ناوى -1
بلةرى ناوى وةكو يةكيَخ لة تةواوكةرةكانى كار لة رِسةتةدا لةة زؤربةةى رِسةتةكانى     

ةوية دوو شيَوى هةيةة  يةةكيَليان بةة شةيَوةى ئاشةلرا  كةة       زمانى كورديدا  دةبينريَن  ئ
)برِوانةة منوونةةكانى )أ( لةة     .بريتيية لة وشةيةك  يةان طريَييَةخ  كةة بةوونى خةورتى نييةة      

و بةوونى   (11)خوارةوة(  ئةوى تريان بة شيَوةى كليتيلى بلةةرى  كةة بةكارةكةةوة دةلليَةت    
 :خورتيية )برِوانة منوونةكانى )ب( لة خوارةوة(
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 لة طةشتةكة طةرِانةوة  منداَلةكان _أ _196
 ةوة نلة طةشتةكة طةرِا _ب  

 دةضن بؤ بينينى دايليان  ئةوان _أ _197
 بؤ بينينى دايليان  ندةض _ب   

 بةبيستنى ئةم قسانة بيَزاربووين  ئيَمة _أ _198
  ينبةبيستنى ئةم قسانة بيَزاربوو _ب   

را لة زمانى كورديةدا  سةرثشةليية  بةةآلم    هةرضةندة دةركةوتنى بلةرى ناوى ئاشل
لةطةََ هةندىَ كاردا  بةتايبةتيى لة هةندىَ لةو كارانةدا  كة بةارودؤخى سروشةت دةردةبةرِن     

 :(12)ناكرآ بلةر لةطةََ ئةو جؤرة كارانة دةربلةوآ
 طةرماية _199
 زووة  _200
 رِةشةباية  _201
 سةرماية  _202
 هةورةتريشقةية  _203
 رمةية هةورةط _204
 هةورة  _205
 هةتاوة  _206

بلةرى ناوى لة رِيزى تةواوكةرى خورتيى زؤربةى كارةكانى زمانى كورديية  كة دةبىَ 
 لة رِؤنانى بارطةخستنيياندا ثيشان بدريَن:

 >بلةر<مردن: 
 >بلةر  )بةرنا لةيى(  )بةرنا بةيى(<طةرِانةوة: 

تةواوكةريَلى خورتى)بلةةر(  كاريَلة   >>طةرِانةوة<<ئةمةش ئةوة دةطةيةنآ  كة 
و دوو تةواوكةرى سةرثشلى)بةركارى نارِاستةوخؤى لةيى و بةركارى نارِاستةوخؤى بةيى( لةة  

 خؤ دةطريَت 
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لةزمانى كورديدا  بلةرى ناوى لةطةََ هيض كام لة تةواوكةرةكانى تةرى كةار تيَلةةََ    
  نابآ  بةآلم بؤ ناسينةوةى دةتوانني سوود لة دوو ثيَوةر وةرب رين

 لة سةرةتاى رِستةدا دآ  (13)/ لة رِستةى بيَنيشاندا1

/ بلةر تاكة تةواوكةرة لة رِستةدا  كةة لةة رِووى كةة  و ذمةارةوة لةطةةََ كةارة       2
 بنيينةييةكة رِيَخ دةكةويَت 

 .ثرسيارى لة بارةوة بلريَت >>ض؟<</ هةميشة دةتوانني بة ئامرازى ثرسى وةكو 3
ني سوود لة ثرسيارى )ض كةسيَخ/شتيَخ كارةكةى ئةجنامدا؟(  يان بة شيَوةيةكى تر دةتوانني بَليَ

 )رِستةكة لة بارةى كىَ/ضيةوةية؟( وةردةطرين: 
 نةوزاد هات  _207
 من و شيَرزاد كتيَبةكامنان خويَندةوة  _208
 ضيَشتةكة خؤشة  _209

 بكةرى ثاِرستةيى -2
ئوميَةد   )دةردةكةةويَت  بلةرى هةندىَ كار بة شيَوةى ثارِسةتة و لةة دواى كارةكةةوة    

ئةمةش كاتيَخ رِوو دةدات  كة هةندآ وشةى وةكو )باش   ثيَويسةت     82 :2011 بةرزان برزؤ
ديار و ئاشلرا( وةكو تةواوكةرى بلةر لةة رِسةتةدا دةردةكةةون ئةةم جةؤرة كارانةة بلةةرى        

 ثارِستةيى لة خؤدةطرن:
 باش ة  كة بآ  _أ _210
 ]]بثاآ كة ب[  ]ةة[  ]تئباش  [[ _ب  

 ثيَويستة  كة بؤ ئةوىَ بيني  _أ _211
 ]]بثاكة بؤ ئةوىَ بيني [  ]ةة[  ]تئثيَويست [[ _ب  

دةتوانني ئةو رِستانةى  كة بلةرى ثارِستةييان تيَداية  ب ؤرِين بة رِسةتةى ئيسةناديى   
  يةان هةية)برِوانةة   >ب  تةئ <ئاسايى  واتة ئةةو رِسةتانةى  كةة رِؤنةانى بارطةخسةتنيى      

 كانى )ب( لة خوارةوة(:منوونة
 باش ة  كة بآ  _أ _212
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 هاتنى ئةو باش ة  _ب  
 ثيَويستة  كة بؤ ئةوىَ بيني  _أ _213
 ضوومنان بؤ ئةوىَ ثيَويستة  _ب  

بلةرى ثارِستةيى بة شيَوةى ترية لةطةََ كارى ثةيوةندييدا بةكاردآ  بؤ منوونةة لةةم   
و  >>ئوميَةةد<<تةواوكةةةرى بلةةةرى رِسةةتانةى خةةوارةوةدا بلةةةرى ثارِسةةتةيى لةطةةةََ   

 بةكارهاتووة: >>برِيار<<
 ]كة بيَن[ئوميَد واية  _214
 ]كة بيَن[برِيار واية  _215

ناتوانني ئةم جؤرة رِستانة ب ؤرِين بة رِستةى ئيسناديى ئاسايى)برِوانة منوونةكانى )ب( 
 لة خوارةوة(:
 ئوميَد واية  كة بيَن  _أ _216
 ة *هاتنى ئةوان ئوميَد _ب  

 برِيار واية  كة بيَن  _أ _217
 *هاتنى ئةوان برِيارة  _ب  

دةركةوتن  جيَ ةةى  <<بلةرى ثارِستةيى لةطةََ كارة دارِيَذراو و ليَلدراوةكانى وةكو 
 ية دةردةكةويَت:>>خؤ بوون  ثيَيوون

  ]كة نةخؤشة[لة قسةكانى وادةردةكةوآ  _218
  ]كة تؤش بيَيت[جيَ اى خؤيةتى  _219
  ]كة ساردبآ[دةضآ ثيَ _220

دةركةةةوتن  جيَ ةةةى خةةؤ بةةوون  <<بةةةم ثيَيةةة رِؤنةةانى بارطةخسةةتنيى كارةكةةانى 
 بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخةينة رِوو: >>ثيَيوون
 >بثا  بةرنا لةيى<دةركةوتن:  _أ
 >بثا<جيَ ةى خؤ بوون:  _ب
 >بثا<ثيَيوون:  _ث
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ةم كارانةى سةروو  ناو  يةان  دةبىَ سةرجنى ئةوة بدةين  كة هةندىَ جار لة سةرةتاى ئ
 لةم رِستةيةى خوارةوة: >>ئيَوة<<جيَناويَخ دآ  بؤ منوونة 

 ئيَوة ثيَدةضآ كوردبن  _221
بةآلم دةبىَ بزانني ئةم ناو  يان جيَناوة بةهيض شيَوةيةك بلةرى كارى ناوةنديى رِستةكة 

رِستةى سةروودا  بلةرى لة  >>ئيَوة<<نيية  بةَللو بلةرى ثارِستةكةية  بةدةربرِينيَلى تر 
 ةة:>>بوون<<كارى ثيَيوون نيية  بةَللو بلةرى كارى ثارِستةكة  واتة بلةرى كارى 

 ثيَدةضآ ئيَوة كوردبن  _222

 دووةم/ بةركار

بةركار يةكيَلة لة تةواوكةرةكانى كار  كة بة شيَوةى وشة  يان طريَييَلى سةربةخؤ لة 
 بوونى هيض ئامرازى بةنديَخ دةكةويَتة سةر كارةكة  رِستةدا دةردةكةوآ  كردةى كارةكة بةبىَ

لة رِيَزمانى ديَريندا بةو كارانةى  كة بةركار وةردةطرن دةطوترىَ كارى تيَثةرِ  بةركار لة رِيزى 
 تةواوكةرة خورتييةكانى ئةم جؤرة كارانة دةذميَردآ :

 

 م بينى ذنةكة _223
 م خويَندةوة كتيَبةكة _224
 ن خراثلرد ياخانوةكةى ئةو _225
 ى خوارد سيَوكاك كامةران دويَنىَ شةو لة ماَلى هاورِيَلةى  _226
 ى لة بريناضيَت يادى لة دايلبوونى دؤست و ئاشناكانئازاد  _227
 ى هةية يةك كورِطوآلن  _228
 دةزانيَت  هةموو شتيَخسةركار  _229

 

ثيشةان   >>بةة <<ىبةركار لة رِؤنانى بارطةخستنيى كارة تيَثةرِةكاندا بة كورتلراوة
 دةدةين:
 ثؤليسةكان دزةكةيان طرت >ب  بة<طرتن:  _أ
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ثؤليسةكانى هاتوضؤ شةؤَيَرةكان لةة    >ب  بةر  )بةنا لةيى(<ئاطاداركردنةوة:  _ب
 تيَليوونى رِيَ اكة ئاطاداردةكةنةوة 

دةشىَ بةركار لةطةََ بةركارى خستنةسةر  يان تةواوكةرى بةركار تيَلةََ بلريَةت  بةؤ   
جياكردنةوةى ئةمانة لة يةك ى  دواى ناساندنى بةركارى خستنةسةر و تةواوكةةرى   ضؤنيةتى

  (14)بةركار بةدريَذى ليَى دةدويَني

 سَييةم/ بةركارى ناِراستةوخؤ

بةركارى نارِاستةوخؤ يةكيَلة لةو تةواوكةرة سةرثشلييانةى كار  كة بةكارهيَنانيَلى 
طريَييَلةى بةنةددا   استةوخؤ هةميشة لة شةيَوةى  زؤرى هةية لة زمانى كورديدا  بةركارى نارِ

و كاري ةرى كارةكة بةهؤى ئامرازيَلى بةنةدةوة دةكةويَتةة سةةرى  كارةكةانى      دةردةكةويَت
وةكةةو )هةةاتن  باوةرِهةةةبوون  قسةةةكردن  بةةردن  جةةةن ان  هيَةةرش بةةردن  وانةةة وتنةةةوة و 

  ليَهةاتن  ليَيةوون  كةةوتن     ثيَدان  ليَدان  زانني  خسنت  هةَل ةةرِان  للةان  خووثيَوةطرتن  
طوىَ طرتن و رِزطاركردن  دةعوةت كردن  طةةرِان  كةرِين و وةرطةرتن     (      خسنت  تيَ رتن 

 بةركارى نارِاستةوخؤ وةردةطرن 
  بؤ سليَمانىضوو  لة هةوليَرةوةئةو  _230
 هيَنا  بةخوائةو باوةرِى  _231
 كةم دة تؤدا قسة لةطةََ لة بارةى وانةكانةوةمن  _232
 نارد  بؤ تؤكتيَبةكامن  _233
 جةن اين  دوذمندا لةطةََ _234
  بؤ دوذمنهيَرمشان برد  _235
 دةَليَتةوة  بة ئيَمةمامؤستا رِووناك وانةى كوردي  _236
 طرتووة  بةم دةرمانةوةخووى  _237

بةآلم دةبىَ ئةوة  طريَييَلى بةندة هةرضةندة بةركارى نارِاستةوخؤ هةميشة بة شيَوةى 
بزانني  كة هةموو طريَييَلى بةند بةركارى نارِاستةوخؤ نيية  بةَللو لةوانةية طريَى بةند ئةركى 

 ية ببينيَت (15)ترى وةكو ئاوةَللار
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هةاتن  بةردن    <<ثيَويستة هةَلوةستةيةك لة سةةر كةارة جوآلنةوةييةةكانى )وةكةو     
كؤتةايى هةيةة و    و     هتد( بلةين  هةةموو كةاريَلى جوآلنةةوةيى سةةرةتا و     >>رِؤيشنت

ثيَويستة ئةمةش لة رِؤنانى بارطةخستنيياندا رِةن بداتةوة  لة رِؤنانى بارطةخستنيى هةةموو  
  كةة رِوونلةةرةوةى سةةرةتاى    >>لةيى<<كاريَلى جوآلنةوةييدا بةركاريَلى نارِاستةوخؤى 
تةةر  كةةة كؤتايى)مةبةسةةت(ى   >>بةةؤيى<<جوآلنةوةكةةة و بةةةركاريَلى نارِاسةةتةوخؤى  

كةية  هةية  ئةوةى ثيَويستة بزانني ئةوةية  كة ئايا دةتوانني ئةم طرآ بةندانةة وةكةو   جوآلنةوة
سةربار  يان ئاوةَللارى شويَنى لة بةرضاوب رين؟  يان دةبن بةة تةواوكةةرى كةار؟ بيَ ومةان     
وةآلمدانةوةى ئةم ثرسيارة ثيَويستيى بة بةَل ة هةية  هةر وةكةو ثيَشة  ئاماذةمةان ثيَلةرد     

تايبةمتةندييةكانى تةواوكةر ئةوةية  كة َؤرِمةكانيان لةييةن سةرةكانيانةوة ديارى  يةكيَخ لة
دةكريَت  لة كاتيَلدا  كة ئةم مةرجة بؤ سةربارةكان لة ئارادا نيية و سةةربارةكان بةةَؤرِمى   
جؤراوجؤر لة رِستةدا دةردةكةون  بة ثيَى ئةةم تايبةمتةندييةة  دةتةوانني بَلةيَني طريَةى بةنةدى       

لة كارة جوآلنةوةييةكاندا  هةميشة تةواوكةرة  ضونلة ج ة لةم َؤرِمة بةهيض  >>ةيىل<<
 َؤرِميَلى تر دةرناكةويَت:

 ئةو لة هةوليَرةوة هات بؤ سليَمانى  _238
 *ئةو كوآ هات بؤ سليَمانى  _239
 * ئةو هةوليَر هات بؤ سليَمانى  _240

يةة هةةر   >>بةؤيى <<ةنةدى  طوترا بؤ طريَى ب >>لةيى<<ئةوةى بؤ طريَى بةندى 
 رِاستة:

 ئةو لة هةوليَرةوة هات بؤ سليَمانى  _241
 *ئةو لة هةوليَرةوة هات كوآ  _242
 * ئةو لة هةوليَرةوة هات سليَمانى  _243

لةة كةارة    >>بةؤيى <<و طريَى بةندى  >>لةيى<<بةم ثيَية هةر دوو طريَى بةندى 
ارانة دةذميَردريَن  بةمةش دةبىَ بة بةشةيَخ  جوآلنةوةييةكاندا  لة رِيزى تةواوكةرةكانى ئةم ك

 لة رِؤنانى بارطةخستنيى كارةكانيان بزانني 
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 >بةةرنا <بةركارى نارِاستةوخؤ لة رِؤنانى بارطةخستنيى كاردا  بة شيَوةى كوتلراوةى
ثيشان دةدةين  هةروةها ثيَويستة جةؤرى ئةامرازى بةندةكةةش  لةة رِؤنةانى بارطةخسةتنيى       

 و    هتد >بةرنا بؤيى<  >بةرنا بةيى<  >بةرنا لةيى<ةين  بؤ منوونة كارةكةدا  ثيشان بد
 >ب  )بةرنا لةيى(  )بةرنا بؤيى(<هاتن:  _أ

 ئةو لة هةوليَرةوة هاتبوو بؤ سليَمانى  _244
 >ب  )بةرنا بةيى(<باوةرِهةبوون:  _ب

 ئةو باوةرِى بةخوا هةية  _245
 >ارةيى(ب  بةرنا لةطةَليى  )بةرنا لة ب<قسةكردن:  _ث

 من لة بارةى وانةكانةوة قسةم لةطةََ تؤدا كرد  _246
 >ب  بةر  بةرنا بةيى<ثيَدان:  _ت

 كتيَبةكانى بة تؤ دا  _247
 >ب  بةرنا لةطةَليى<جةن ان:  _ج

 ئيَمة هةميشة لةطةََ ئةم ديَوةزمةيةدا جةن اوين  _248
 >ب  )بةرنا بؤيى(<هيَرش بردن:  _ض

 رد هيَرمشان بؤ دوذمن ب _249
هةموو طريَييَلى بةندى خورتى نابيَتة بةركارى نارِاستةوخؤ  بؤيةة ثيَويسةتة ضةةند     

بنةمايةكمان لة بةردةستدابآ بؤ جياكردنةوةى بةركارى نارِاستةوخؤ لةو طرآ بةندانةةى  كةة   
تةواوكةرى كار  يان بةركار نني  بة واتايةكى تةر  دةبةن بةة سةةربار  بةة طشةتى بةةركارى        

ةطةََ ئاوةَللارة تةواوكةرييةكان و ناتةواوكةرةكانيشةدا  تيَلةةََ دةبةآ  ليَةرةدا     نارِاستةوخؤ ل
تةةنيا بةا  لةةة جياكردنةةوةى بةةةركارى نارِاسةتةوخؤ و ناتةواوكةةرةكان  يةةان طةرآ بةنةةدة       

 ئاوةَللارييةكان دةكةين:
/ لة شويَنى طريَى ناويى بةركارى نارِاستةوخؤ  دةتوانني سوود لة وشة ثرسيارةكانى 1

بةةآلم لةة شةويَنى طةرآ بةنةدة       ؛وةرب ةرين  >>ض كةسيَخ  كىَ  ضى و لة كةوىَ  <<وةكو 
بؤضى  ضؤن  بةض شةيَوةيةك    <<ئاوةَللارييةكان  دةتوانني سوود لة وشةى ثرسى ترى وةكو 
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وةرب رين  لةم بارةدا وشة ثرسةكة زؤربةى كات شةويَنى هةةموو طةرآ     >>كةى و ض كاتيَخ
 بةندةكة دةطريَتةوة:

ةطةر بةركارة نارِاستةوخؤكة تةواوكةريَلى خورتى بآ  ئةوا كرتانةدنى رِسةتةكة   / ئ2
 دةكاتة رِؤنان نادروست  يان ناتةواو:

 رِةن  لة رِوويدا نةماوة  _250
 كارةكة دةخةينة هةَتةى داهاتوو  _251

بةآلم ئةطةر بةركارة نارِاستةوخؤكة  سةرثشلى بوو  ئةوا كرتاندنى رِستةكة ناكات بة 
نان نادروست  يان ناتةواو  بةآلم خودى كارةكة طوزارشت لة بوونى بةركارة نارِاسةتةوخؤكة  رِؤ

 دةكات و جؤرى ئامرازة بةندةكةشى ديارى دةكات:
 من لة بارةى وانةكانةوة قسةم لةطةََ تؤدا كرد  _252
 من قسةم لةطةََ تؤدا كرد  _253

خ رِستةكة ناكاتةة ناتةةواو  يةان    بةآلم كرتاندنى طرآ بةندة ئاوةَللارييةكان هيض كاتيَ
نارِيَزمانى  هةروةها خودى كارةكةش هيض كاتيَخ طوزارشت لة طريَييَلى بةنةدى ئاوةَللةاريى   

 تايبةت ناكات:
 من لة دويَنيَوة هاتووم بؤ ئيَرة  _254
 من هاتووم بؤ ئيَرة  _255

لةم كاتةدا ناويان  جارى وا هةية  كاريَخ زياتر لة بةركاريَلى نارِاستةوخؤ وةردةطريَت 
 دةنيَني بةركارى نارِاستةوخؤى يةكةم  دووةم  سيَيةم:

  ]بةمن وت][لة بارةى تؤوة[ئازاد بريورِاى خؤى  _256
بةة نووسةين ةى   ][بةة ئيمةةيل  ][لة بارةى دواكةوتنى كارةكةان [رِاثؤرتةكةى  _257
  طةياند ]رِؤذنامةكة

 ضوارةم/ بةركارى خستنةسةر

تةواوكةرة لة زمانى كورديدا  كة لةطةََ كارى بنيةينةييدا   بةركارى خستنةسةر تاكة
بةكارنايةت  بةَللو تةنيا لةطةََ هةندىَ لة كارة ليَلدراوةكاندا  لة زمانى كورديدا بةكارديَت  
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ئةم بةركارة بة يارمةتى ئامرازيَلى خستنةسةرةوة بة بةشة ناكارييةكةى كارة ليَلدراوةكانى 
 ةرى كارةكةى دةكةويَتة سةر زمانى كوردى دةللآ و كاري 

ئةم تةواوكةرةى كار  تاكو ئيَستا  وةكو تةواوكةريَلى سةربةخؤى كارةكةانى زمةانى   
 كوردى ئاماذةى ثآ نةكراوة 

بةةا  كةةردن  وةآلمدانةةةوة  مةةةدح كةةردن  مؤَلةتةةدان  جورئةةةت    <<كارةكةةانى 
َيَركةةردن و  هةةةبوون/كردن  داواكةةردن  برِيةةاردان  َةرمانةةدان/كردن  َةةةرمان دةركةةردن    

طفتثيَةةدان  بريكردنةةةوة  ئارةزوو/حةةةزكردن  سةةوثا  كةةردن        يادكردنةةةوة  ثرِكةةردن   
ثَيشلةشلردن  ثشت ريى كةردن  بةرثةةض دانةةوة  ثريؤزبةايى َك كةردن  ثَيشةبينى كةردن         
ثيَشةةنيازكردن  ئيزن/رووخسةةةت/مؤَلةت هةةةبوون  َةرمانثيَةةدان  ئامؤذطةةارى كةةردن       

   كة بةركارى خستنةسةر وةردةطرن:لةو كارانةن >>سةيركردن
 ى بةئيَمة دا  ]بةرخقسةكردن [ئاراز مؤَلةتى  _258
 ى نةبوو/نةكرد ]بةرخقسةكردن [نةوزاد جورئةتى  _259
 ى لة مامؤستا كرد  ]بةرخيارمةتى [قوتابيةكة داواى  _260
 ى بؤ سةربازةكان دةركرد ]بةرخهيَرشلردن [وةزيرى بةرطرى َةرمانى  _261
 ى دا ]بةرخدةست لة كاركيَشانةوة [ةرِيَوبةرةكة برِيارى ب _262
 يان كردةوة ]بةرخكيميابارنلردنى هةَلبجة [دايلةكان يادى  _263

بؤ ثيشاندانى بةركارى خستنةسةةر لةة رِؤنةانى بارطةخسةتنيى كارةكةان سةوود لةة        
 وةردةطرين: >>بةرخ<<كورتلراوةى 
 >ب  بةر  بةرخ/ثات<مؤَلةتدان:  _1

 ى بةئيَمة دا  ]بةرخقسةكردن [ز مؤَلةتى ئارا _264
 ئاراز مؤَلةتى بةئيَمة دا  كة قسةبلةين  _265
 >ب  بةرخ/ثات  )بةرنا(<داواكردن:  _2

 ى لة مامؤستا كرد  ]بةرخيارمةتى [قوتابيةكة داواى  _266
 قوتابيةكة داواى لة مامؤستا كرد  كة يارمةتيى بدات  _267
 >تب  بةر  بةرخ/ثا<َيَركردن: _3
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 كرد  ]بةرخنووسينى دارِشنت [مامؤستا قوتابيةكةى َيَرى  _268
  ]ثاتكة دارِشنت بنوسيَت [مامؤستا قوتابيةكةى َيَركرد  _269

 ئالوطؤِركردنى بةركارى خستنةسةر لةطةَل تةواوكةرةكانى ترى كار -1
يةكيَخ لة تايبةمتةندييةكانى بةركارى خستنةسةر ئةوةيةة  كةة هةنةدىَ جةار لةطةةََ      
تةواوكةريَلى تردائالوطؤرِدةبآ و ئةمةش يةكيَلة لةو بةَل انةى  كةة دةيسةةمليَنآ بةةركارى    
خستنةسةر يةكيَلة لة تةواوكةرةكانى كارى كوردى  نةك ديارخةرى بةشة ناكارييةكةى كارى 

 ليَلدراو 

 أ/ ئالوطؤِركردنى بةركارى خستنةسةر لةطةَل بةركار
 ئةو بان يَشتى منى كرد  -أ _270
 ئةو منى بان يَشت كرد  -ب       

بةآلم كاتيَخ  كة سوود لة دوو تةواوكةر  كة لة برى يةك  بةكارديَن  يان ئالوطؤرِيان 
 ثيَدةكرآ  وةردةطرين رِستةكة دةبآ بة نارِيَزمانى:

 *ئةو منى بان يَشتى منى كرد  _271

 ئالوطؤِركردنى بةركارى خستنةسةر لةطةَل بةركارى ناِراستةوخؤ -ب
 ئةو قوتابييةكةى رِةوانى يى من كرد  -أ _272
 ئةو قوتابييةكةى بؤ يى من رِةوان كرد  -ب       

 ئالوطؤِركردنى بةركارى خستنةسةر لةطةَل ثاِرستةى تةواوكةرى -ث
 من داواى هيَنانى كةبامب كردبوو  -أ _273
 من داوام كردبوو  كة كةباب بهيَنن  _ب       

لةة دوو تةواوكةةر  كةة لةة بةرى يةةك  بةةكارديَن  يةان          ديسان كاتيَخ  كة سةوود 
 ئالوطؤرِيان ثيَدةكرآ  وةردةطرين رِستةكة دةبآ بة نارِيَزمانى:

 *من داواى هيَنانى كةبامب كردبوو  كة كةباب بهيَنن  _274
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هةةةروةها وةك تةواوكةةةرة رِستةسةةازييةكانى تةةر هةةةم دةتوانةةآ خةةورتى بةةآ  هةةةم  
 سةرثشلى:
 ارى تؤم من قةرز -أ _275
 من قةرزارم  -ب       
 نةوزاد جورئةتى قسةكردنى نةكرد  -أ _276
 *نةوزاد جورئةتى نةكرد  -ب       

 جياوازيى بةركارى خستنةسةر لةطةَل تةواوةكةرةكانى ترى كار -2

 أ/ جياوازيى نَيوان بةركارى خستنةسةر و بةركار
بةركار لةوةداية  كة بةئاسةانى  طرن  ين جياوازيى نيَوان بةركارى خستنةسةر لةطةََ 

 دةتوانني شويَنى بةركار ب ؤرِين:
 ى بةمن دا ]بةركتيَبةكة [ئةو  -أ _277
 ئةو بةمنى دا  ]بةركتيَبةكة [ -ب       
  ]بةركتيَبةكة [ئةو بةمنى دا -ث       
 م خويَندوةتةوة ]بةررؤمانى زؤربا [من دوو جار  -أ _278
 من دوو جار خويَندومةتةوة  ]بةررؤمانى زؤربا [ _ب       
 م دوو جار خويَندوةتةوة ]بةررؤمانى زؤربا [من  -ث       

بةآلم طؤرِينى شويَنى بةركارى خستنةسةر لة رِستةدا رِيَ ةى ثىَ نادرآ و دةبيَتة هؤى 
 َؤرِم نادروست بوونى رِستةكة:

 ئاراز مؤَلةتى قسةكردنى بةئيَمة دا  -أ _279
 از مؤَلةتى بةئيَمة دا *قسةكردن ئار -ب      
 *ئاراز قسةكردن مؤَلةتى بةئيَمة دا  -ث      
 قوتابيةكة داواى يارمةتيى لة مامؤستا كرد  -أ _280
 *يارمةتى قوتابيةكة داواى لة مامؤستا كرد  -ب       
 *قوتابيةكة يارمةتى داواى لة مامؤستا كرد  -ث       
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كيَى بةركارى خستنةسةر دةدرآ  كة بةة تومةة   بةآلم تةنيا ئةو كاتة رِيَ ة بة جيَ ؤرِ
ناكارييةكةى كارة ليَلدراوةكةوة للابآ  بةةو واتايةةى  كةة بةة تةةنيا رِيَ ةةى جيَ ةؤرِكيَى        
ثيَنادرىَ  بةَللو بةيةكةوة لةطةََ بةشة ناكارييةكةى كارة ليَلدراوةكة جيَ ؤرِكيَيان ثيَدةكرىَ  

رِكيَى ثيَدةدرىَ  كة كارةكة بةة طشةتى و بةةركارى    هةروةها لة كاتيَلى تريشدا رِيَ ةى جيَ ؤ
 خستنةسةرةكة بةيةكةوة جيَ ؤرِكيَيان ثيَبلرىَ:

 بةئيَمة دا  ]شؤَيَرى[ئةَسةرةكة مؤَلةتى  -أ _281
 ئةَسةرةكة بةئيَمةى دا  ]شؤَيَرى[مؤَلةتى  -ب       
 ى لة مامؤستا كرد ]يارمةتي[قوتابيةكة داواى  -أ _282
 ى لة مامؤستا كردقوتابيةكة ]يارمةتي[ داواى -ب       

ب/ جيااااوازيى نَياااوان باااةركارى خستنةساااةر و ديارخاااةرى بةشاااى ناكااااريى كاااارة 
 فرَيزييةكان

 بؤ جياكردنةوةى ئةم دوانة دةبىَ سةرجنى ئةوة بدةين  كة:
يةكةم: بةةركارى خستنةسةةر بةةزؤرى سةرثشةليية و دةشةىَ بلرتةَى  دووةم: لةةو         

بةركارى خستنةسةرة خورتيية  هةميشة دةتوانني لة برى ئةو سوود لةة   شويَنانةشدا  كة ئةم
تةواوكةريَلى تر وةرب رين  هيض كام لةم دوو تايبةمتةندييانةة لةة بةارةى ديارخةةرى بةشةى      

 ناكاريى كارة َريَزييةكان رِاست نيية 
 لةم منوونانةى خوارةوةدا  بةركارى خستنةسةر سةرثشليية و دةشىَ بلرتىَ:

 ى دايةوة ]من[ئةو وةآلمى  -أ _283
 ئةو وةآلمى دايةوة  -ب      
 كرد  ]بةرخنووسينى دارِشنت [مامؤستا ئازاد قوتابيةكةى َيَرى  -أ _284
 مامؤستا ئازاد قوتابيةكةى َيَركرد  -ب      

لةم منوونانةى خوارةوةشدا  بةركارى خستنةسةر خورتةكيية  بةآلم دةتوانني لة برى ئةو 
 وكةريَلى تر وةرب رين:سوود لة تةوا

 >ب  بةخ/ثات</ جورئةت هةبوون: 1
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 م نةبوو ]قسةكردن[من جورئةتى  _285
  ]كة قسةبلةم[من جورئةمت نةبوو _286
 >ب  بةر  بةخ/بةنا</ رِةوانلردن: 2

 كرد  ]يى من[ئةو قوتابييةكةى رِةوانى  _287
 رِةوان كرد  ]بؤ يى من[ئةو قوتابييةكةى  _288

وونانةى خوارةوةدا  نة دةتوانرآ ديارخةرى بةشى ناكاريى كارة َريَزييةكان بةآلم لةم من
 بلرتيَنرآ  نةدةتوانرآ لة برى ئةو سوود لة تةواوكةريَلى تر وةرب رين:

 / ئاسنى سارد كوتان1
 وةستامان ئاسنى سارد دةكوتىَ  _289
 *وةستامان دةكوتىَ  _290
 *وةستامان ئاسن بة سارد دةكوتىَ  _291
 *وةستامان ئاسن دةكوتىَ  كة ساردة  _292
 بةخويَنى كةسيَخ تينووبوون/ 2

 بةخويَنى باوكى نةوزاد تينووة شيَرزاد  _293
 *شيَرزاد بةخويَن تينووة  _294
 بةخويَن بةباوكى نةوزاد تينووة *شيَرزاد  _295  
 بةخويَن باوكى نةزاد تينووة *شيَرزاد  _296  

 و تةواوكةرى خستنةسةرى ئاوةَلناو و ناو ث/ جياوازيى بةركارى خستنةسةر
وةك ومتان  دةشىَ ئاوةَلناوةكان و ناوةكانية وةك كارةكان تةواوكةةريَلى خستنةسةةر   
وةرب رن  بؤية ثَيويستة جيةاوازى لةة نَيةوان بةةركارى خستنةسةةر لةييةةك و تةواوكةةرى        

نةش بةتايبةتى لة رِؤنانة خستنةسةرى ئاوةَلناو و ناو لةييةكى تردا بلةين  ئةم جياوازى كرد
 ئيسنادييةكاندا زياتر ثيَويست دةبآ 

طرن  ين جياوازيى نيَوان بةركارى خستنةسةةر و تةواوكةةرى بلةةر لةوةدايةة  كةة      
 هةميشة دةتوانني لة برى بةركارى خستنةسةر سوود لة ثارِستةى تةواوكةرى وةرب رين:
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 من داواى هيَنانةوةى كتيَبةكامن كردبوو  -أ _297
 من داوام كردبوو  كة كتيَبةكان بهيَننةوة  -ب       
 من جورئةتى قسةكردمن نةبوو  -أ _298
 من جورئةمت نةبوو  كة قسةبلةم  -ب       

 بةآلم لة برى تةواوكةرى بلةر  ناتوانني ثارِستةى تةواوكةرى بةكاربيَنني:
 

 ئةو هةَل رى تاوانةكةية  -أ _299
 اوانةكة كراوة *ئةو هةَل رة  كة ت -ب      
 ئةوان طةواهيدةرى تاوانةكةن  -أ _300
 *ئةوان طةواهيدةرن  كة تاوانةكة كراوة  -ب       

لةةة رِاسةةتيدا دوو رِسةةتةى كؤتةةايى رِسةةتةى ئيسةةنادين و تةواوكةةةرى بلةرةكةةةيان  
و  >>تاوان<<( تةواوكةريَلى خستنةسةرى خورتيى )>>طةواهيدةر<<و  >>هةَل ر<<)

 ةطرن ( وةرد>>كوشتار<<

 ثَينجةم/ ثاِرستةى تةواوكةرى
زؤربةى رِيَزماننووسان باوةرِيان بة بوونى تةواوكةريَلى سةةربةخؤى كةار بةةناوى    
ثارِستةى تةواوكةرى نيية  ئةمةةش بةؤ دوو هةؤ دةطةرِيَتةةوة يةكةةميان ئةوةيةة  كةة        
و  بةشيَليان ثارِستةى تةواوكةرى بة بريتيى تةواوكةرةكانى تةرى وةكةو بلةةر  بةةركار    

  بةةبرِواى ئةةوان لةة هةةموو رِسةتةكانى خةوارةووةدا        (16)بةركارى نارِاستةوخؤ دةزانن
ثارِستةى تةواوكةرى بةرِيز شويَنى تةواوكةرى جياواز لة ئةركدا  بؤ منوونة بلةر  بةركار  

 بةركارى نارِاستةوخؤ  ى طرتؤتةوة:
 برِؤم= بلةر( ثيَويست بوو لةطةََ ئةواندا برِؤم )لةطةََ ئةواندا _أ  _301
 ئةوة)لةطةََ ئةواندا برِؤم( ثيَويستة  _ب    

 دةزامن  كة رِؤشنا ئةمرِؤ نايةت )كة رِؤشنا ئةمرِؤ نايةت= بةركار( _أ  _302
 ئةوة)كة رِؤشنا ئةمرِؤ نايةت(دةزامن  _ب      
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دةترسةةاين بيةةينة يى ثةجنةرة )كةةة بيةةينة يى ثةجنةرة=بةةةركارى   _أ  _303
 نارِاستةوخؤ(

 لةوة)بيينة يى ثةجنةرة( دةترساين _ب      
دووةميشيان ئةوةية  كة بةشيَلى تريان هةموو ثارِستةيةك تةنيا دةبيَتة ديارخةر بةؤ  

)قوةيس  سةرةى طريَى ناوى و هةر بؤيةش هةموو ثارِستةيةك بة ثارِستةى ديارخةرى ناودةبةن 
  76-69 :2011ةةبدولآل حوسيَن رِةسول ) 27-22:  2004كاكل توفيق 

بةآلم ئيَمة ثارِستةى تةواوكةرى بة تةواوكةريَلى سةربةخؤ لة رِؤنةانى بارطةخسةتنيى   
 هةندىَ كار دةزانني  بؤ ئةمةش ضةند بةَل ةيةكمان هةية:

يةكةم/ هةندىَ كارى وةكو )داواكردن  ي/ثيَوابوون  وازانني  واتيَ ةيشنت  جيَ اى خةؤ  
مةبةست)مةبةستن واية/مةبةسةتمة/    دوودََى وةكو )بوون  و    ( و هةندىَ لة ئاوةَلناوةكان

مةبةستن ئةوةية(  سوور  خؤشحاََ  ثةشيمان  خورت  ئوميَةدةوار  ئوميَد)ئوميَةدم وابةوو(     
( كاتيَخ  كة ئةركى تةواوكةرى بلةرى دةبينن  ثارِستةيةكى تةواوكةريى خورتيى لة ضاوةرِوان

 يَنيان ب ريَتةوة:خؤدةطرن و ناشىَ هيض تةواوكةريَلى ترى كار شو
  ]كة بيني بؤ ئةوىَ ثات[داواى لة ئيَمة كرد  _أ  _304
 *داواى بةضوون لة ئيَمة كرد _ب      
 *ضوونى داوا لة ئيَمة كرد  _ث     
  ]كة ئازاد مردووة[ثيَموابوو  _أ  _305
 *مردنى ئازادم ثيَوابوو _ب      
 *بةمردنى ئازادم ثيَوابوو  _ث     
  ]كة برِؤم[ويستة لة سةرم ثيَ _أ  _306
 *رؤيشنت ثيَويستة لة سةرم _ب      
 *ثيَويستة لة سةرم بةرؤيشنت  _ث     

دووةم/ لة برى يةك دانانى تةواوكةةرةكان لةة تايبةمتةندييةة جيهانييةةكانى زؤربةةى      
زمانةكانى جيهانة دةتوانني لة برى ئةم تةواوكةرةى كار سوود لة تةواوكةةرةكانى تةرى وةكةو    

 بةركار  بةكارى خستنةسةر     ( وةرب رين:)
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  ]كة رِيزى دايخ و باوكمان ب رين[ذيان َيَرى كردين  -أ  _307
 ى كردين )بةركارى خستنةسةر(]ريزطرتنى دايخ و باوك[ذيان َيَرى  -ب        
 ى َيَركردين  )بةركار(]ريزطرتنى دايخ و باوك[ذيان  -ث        
 قوتابيانى ئةم ثؤلة يةك ب رن  باوةرِمان نةدةكرد  -أ _308
 باوةرِمان بةيةك رتنى قوتابيانى ئةم ثؤلة نةدةكرد )بةركارى نارِاستةوخؤ( -ب       

سيَيةم/ بةبىَ هيض قةرينةيةكى َؤرِمى و دياريلراو  ناتوانني ثيَشبينى ئةوة بلةةين   
رى وةردةطةرن و  يان ئةوة ديارى بلةين  كة ئايا كام دةستة لةة كارةكةان ثارِسةتةى تةواوكةة    

هةروةها هيض ثيَوةريَخ لة بةردةستدا نيية  كة نيشانى بدات بؤضى لةة   ؛كاميان وةرى ناطرن؟
هةندىَ كاردا ثارِستةى تةواوكةرى شويَنى بةركار دةطريَتةوة و لة هةندىَ كارى تةردا شةويَنى   

 بةركارى نارِاستةوخؤ  يان بةركارى خستنةسةر و هةروةها 
بةمتةندييانة  ج ة لةة رِؤنةانى بارطةخسةتنيى كةار  ئةةوية لةة       لة رِاستيدا ئةم تاي

ب�  اده  (َةرهةن دا  لة هيض شويَنيَلى تةردا نةاتوانني نيشةانيان بةدةين      -١١١ :١٣٩١طبي
 ئةمةش خؤى بةَل ةية بؤ ئةوةى  كة ثارِستةى تةواوكةرى  تةواوكةريَلى سةربةخؤية  )١١٣

بارطةخستنيدا سةوود لةة كةورتلراوةى     بؤ ثيشاندانى ثارِستةى تةواوكةرى لة رِؤنانى
 وةردةطرين: >>ثات<<

 >ب  بةرنا بةيى  بةرخ/ثات<مؤَلةت دان:  _1
  ]كة برِؤم[ئةو مؤَلةتى بةمن دا  _309
 ى بةمن دا ]رؤيشنت[ئةو مؤَلةتى  _310
 >ب  )بةرنا لةيى(  ثات<واتيَ ةيشنت:  _2

  ]وةكة ئاواز ناطةرِيَتة[لة قسةكانى تؤ واتيَ ةيشتن  _311
 >ب  بةرنا لةيى  ثات<داواكردن:  _3

  ]كة نةرِؤين[ئةو داواى لة ئيَمةكرد  _312
بةشيَخ لةو كارانةى ثارِستةى تةواوكةرى وةردةطرن )زانني  وتن/ثيَةوتن  بةرِوا كةردن     
حةزكردن  حةزثيَلردن  ويسنت  ثةميانثيَدان  داواكةردن  زؤرليَلةردن  قةناعةةت ثةىَ كةردن       

يَت(  سويَندخواردن  سوثا  كردن  برِيةاردان  ئاطاداركردنةةوة  ئيةزن دان     ليَيوون)لةوةدةض
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َةرماندان  َةرمان ثيَدان  ئامؤذطارى كردن  تلاكردن  رِاطةياندن  ثيَرِاطةياندن  طفت ثيَدان  
هاوبةشى كردن  ليَبوردن  وادانةان  بةبريهيَنانةةوة  ترسةان  ثيَشةنيازكردن  طومةان كةردن        

ريى كردن  لةطةَلدابوون  ثيَشبينى كةردن  ثارِانةةوة  طرةوكةردن  رِيَثيَةدان      ثيَداطرتن  ثشت 
ثيَزانني)بةةةوةت زانيةةوة(  هةستثيَلردن)هةسةةتن بةةةوة كةةرد/وام هةسةةت كةةرد(  برِواهيَنةةان   
بةبريداهاتن)وام هات بةبريدا(  ويَران  شيان  جةخت كردنةوة  مؤَلةةت ثيَةدان  واكَ كةردن     

  هاتنةبةرضةاو  تةوانني  بةَليَن/ثةميان/قةولةدان  طرةوكةردن  َيَربةوون       بينني  ثيَشبينى كردن
مؤَلةتدان  هاندان  بان يَشتلردن  تواناهةبوون  يارمةتيدان  ثيَوابوون  خةياََ كردن  بيسنت  
هةستلردن  مؤَلةت هةبوون  مؤَلةةت دان  ئامةاذةكردن  تةوانني  رِوونلردنةةوة  سةةملاندن       

 ن  واتيَ ةيشنت و وادانان  خؤدةرخسنت(داواكردن  َةرمانلرد
ثارِستةى دوابةدواى ئةوةى  كة ضةند بةَل ةيةكمان هيَنايةوة بؤ ئةوةى  كة بيسةمليَنني 

تةواوكةرى  تةواوكةريَلى سةربةخؤى كارة  نةك شيَوةيةكى طؤرِاوى تةواوكةريَلى تر  ئيَستا 
 ياوازييان رةينة رِوو كاتى ئةوة هاتووة  كة باسى جؤرةكانى ثارِستة بلةين و ج

 جؤرةكانى ثاِرستة -1
ثارِستة لة بنيينةدا دةبىَ بة سىَ جؤرةوة: يةكيَليان بةنةدى دواوةى نةاوة  كةة ثيَةى     
دةوترىَ ثارِستةى ديارخةرى  ئةوى تريان ثيَى دةوترآ ثارِسةتةى ئاوةَللةارى و دواهةةمينيان    

 ثارِستةى تةواوكةريية 

 أ/ ثاِرستةى ديارخةرى
ديارخةرى  بةو ثارِستةية دةطةوترىَ  كةة وةسةفى ناويَةخ لةة شارِسةتةكةدا        ثارِستةى

دةكات  واتة ثارِستةى ديارخةرى هيض كاتيَخ بةندى رِاستةوخؤى كار نيية  بةةَللو هةميشةة   
 بةندى يةكيَخ لة بةندة رِاستةوخؤ  يان نارِاستةوخؤكانى كارةكةية 
ةشةةىَ يةةةكىَ لةةة ئةركةةة  ئةةةو نةةاوةى  كةةة لةييةةةن ثارِسةةتةوة وةسةةف دةكةةرآ  د 

 رِستةسازييةكانى وةكو بةركار  بلةر  تةواوكةرى بلةر و بةركارى خستنةسةرى هةبآ:
 ى  كة يةكةم بوون  ئيَستا لة دةرةوة دةخويَنن ) بلةر(ئةو قوتابيانة _313
 م ئاشلراكرد  كة دويَنىَ ليَرةبوو ) ديارخةرى بلةر(ئةو قوتابيةمنرةى  _314
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 ى درِاند  كة من دةخمويَندةوة )بةركار(كتيَبةئةو مناَلةكة  _315
 كرد  كة ئيَمة ناردبوومان )بةركارى نارِاستةوخؤ( لةو كورِةئارام ثريؤزبايى  _316
 دةكةم  كة هاورِيَلةم بؤى هيَناوم )بةركارى خستنةسةر( ئةو طوَلةسةيرى  _317
 ية  كة تؤ باست دةكرد )تةواوكةرى بلةر(ئةو كيةئةوة  _318

 ستةى ئاوةَلكارىب/ ثاِر
 هةندىَ جار ثارِستة ئةركى ئاوةَللار دةبينىَ و هةموو رِستةكة وةسف دةكات:

 هةركة ئةوم بينى  هةموو شتيَلن لة بريم ضووةوة  _319
 كة ئةو هات  من رِؤيشن  _320

طرن  ين خاََ لة بارةى ثارِستةى ئاوةَللارى ئةوةية  كة كرتاندنى كةار ناكاتةة سةةر    
 تةكة:رِؤنانى رِس

 لةطةََ بينينى ئةو  هةموو شتيَلن لة بري ضووةوة  -أ _321
 هةموو شتيَلن لة بري ضووةوة  -ب      
 كة ئةو هات من دةرِؤم  -أ _322
 من دةرِؤم  -ب      

 ث/ ثاِرستةى تةواوكةرى
ََ ثارِسةتةى تةواوكةريةدا بةةكارديَن  واتةة         هةندَى لة كارةكانى كةوردى تةةنيا لةطةة

ثارِستة  يةكةم: رِستةكة دةبآ بة َؤرِم نادروست  يان ناتةواو  دووةم: لة برى ئةةو  بةكرتاندنى 
ناتوانني سوود لة هيض تةواوكةريَلى تر وةرب رين  ئةمة ئةوة ثيشةان دةدات  كةة ثارِسةتةى    
تةواوكةرى وةكو هةموو ئةو تةواوكةرانةى تر  كة تاكو ئيَستا ليَيان دواويةن  تةواوكةةريَلى   

نابآ ئةو بة شةَيوةى طةؤِراوى تةواوكةةرةكانى تةرى وةكةو بةةركار و بةةركارى         سةربةخؤية و
 خستنةسةر لة بةرضاوب رين:

 ئةو طوتى بةيانى ديَن  _323
 وادةزانىَ  كة ئاطاى لة هةموو شتيَخ هةية  _324
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/ جياوازيى نَيوان ثاِرستةى ديارخةرى لةطةَل هةر يةكة لة ثاِرستةى ئاوةَلكاارى و  1
 تةواوكةريدا

جيةةاوازيى ثارِسةةتة ديارخةرييةةةكان لةطةةةََ ثارِسةةتة ئاوةَللةةارى و تةواوكةرييةةةكان  
لةوةداية  كة ثارِستةى ديارخةرى بةندى يةكيَخ لة طرآ ناوييةةكانى نيَةو شارِسةتةية  بةةآلم     
ثارِستةى ئاوةَللارى بةندى رِستة و ثارِستةى تةواوكةرى بةندى كارة  هةربؤيةش زؤربةى كات 

 ستة ديارخةرييةكان ب ؤرِين بة بريتى  يان ئاوةَلناويَخ:دةتوانني ثارِ
 مامؤستاكة  كة زؤر جدى بوو هةموو كتيَبةكةى ثىَ وتينةوة  -أ _325
 مامؤستا جدييةكة هةموو كتيَبةكةى ثىَ وتينةوة  -ب      
 ئةو قوتابييةى  كة يةكةم بوو ليَرةية  -أ _326
 قوتابيية يةكةمةكة ليَرةية  -ب       
 ئازاد  كة ثار دووةم بوو دامةزراوة  -أ _327
 ئازاد  دووةمةكةى ثار  دامةزراوة  -ب       

بةآلم طؤرِينى ثارِستةى ئاوةَللارى و ثارِستةى تةواوكةةرى بةة ئاوةَلنةاو  يةان بريتةى      
 بةهيض شيَوةيةك نابآ 

ى جياوازييةكى ترى ثارِستةى ديارخةرى و ثارِستةى تةواوكةرى ئةوةية  كةة ثارِسةتة  
 ديارخةرى بىَ ئةوةى كار لة رِؤنانى رِيَزمانيى رِستة بلات  دةتوانني لة رِستةدا بيلرتيَنني:

 مامؤستاكة  كة زؤر جدى بوو هةموو كتيَبةكةى ثىَ وتينةوة  -أ _328
 مامؤستاكة هةموو كتيَبةكةى ثىَ وتينةوة  -ب       
 ئازاد  كة ثار دووةم بوو  دامةزراوة  -أ _329
 ئازاد دامةزراوة  -ب       

بةآلم كرتاندنى ثارِستةى تةواوكةرى لة رِسةتةدا  زؤربةةى كةات دةبيَتةة هةؤى َةؤرِم       
 نادروست بوون  يان ناتةواوبوونى رِستةكة:

 شرياز وتى ديَمةوة  -أ _330
 ؟؟شرياز وتى  -ب       
 واديَتة بةرضاو  كة نةخؤش بىَ  -أ _331
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 *واديَتة بةرضاو  -ب       
 ثيَشنياز دةكةم  كة باسةكةت لة طؤظاريَلى زانستيدا بآلوبلةيتةوة  -أ _332
 *ثيَشنياز دةكةم  -ب       

 جياوازيى نَيوان ثاِرستةى ئاوةَلكارى لةطةَل ثاِرستةى تةواوكةرى /2
ثارِستةى ئاوةَللارى هةموو رِستةكة وةسف دةكات بةو واتايةى  كة سةربارى طشتني  

لةة رِيةزى تةواوكةةرةكانى كةار دةذمَيردرَيةت  يةةكيَلى تةر لةة         بةآلم ثارِستةى تةواوكةةرى  
جياوازييةكانى ئةم دوو جؤرة ثارِستةية لةوةداية  كة ثارِستةى ئاوةَللارى بىَ هيض كيَشةةيةك  

 دةتوانني لة رِستةدا بيلرتيَنني:
 بةرلةوةى بةيانى دابآ ديَمةوة  -أ _333
 ديَمةوة  -ب       
 ة دَلمةوة هةركة بينين  كةوت -أ _334
 كةوتة دَلمةوة  -ب       

بةآلم ثارِستةى تةواوكةرى بةزؤرى بة شيَوةى تةواوكةريَلى خةورتى كةار لةة رِسةتةدا     
و كرتاندنى لة رِستة  دةبَيتةة هةؤى َةؤرِم نادروسةت بةوون  يةان ناتةةواوبوونى         دةردةكةويَت

 رِستةكة:
 شرياز وتى ديَمةوة  -أ _335
 ؟؟شرياز وتى  -ب       
 واديَتة بةرضاو  كة نةخؤش بىَ  -أ _336
 *واديَتة بةرضاو  -ب       
 ثيَشنياز دةكةم  كة باسةكةت لة طؤظاريَلى زانستيدا بآلوبلةيتةوة  -أ _337
 *ثيَشنياز دةكةم  -ب       

دووةمني جياوازييان ئةوةية  كة هةميشة دةتوانني لة برى ثارِستةى ئاوةَللارى سةوود  
 ان طريَيةكى ئاوةَللارى وةرب رين:لة ئاوةَللاريَخ  ي
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 بةرلةوةى بةيانى دابآ ديَمةوة  -أ _338
 بةيانى ديَمةوة  -ب       
 هةركة بينين  كةوتة دَلمةوة  -أ _339
 زوو كةوتة دَلمةوة  -ب       

 بةآلم لة برى ثارِستةى تةواوكةرى كاريَلى لةم جؤرة ناكرىَ:
 واديَتة بةرضاو  كة نةخؤش بىَ  -أ _340
 *واديَتة بةرضاو بةيانى  -ب       
 ثيَشنياز دةكةم  كة باسةكةت لة طؤظاريَلى زانستيدا بآلوبلةيتةوة  -أ _341
 ؟؟ئيَستا ثيَشنياز دةكةم  -ب      

لة كؤتاييدا ثارِستةى ئاوةَللارى  بة لةة بةرضةاونةطرتنى هةنةدىَ تيَبينيةى واتةايى       
 لةطةََ زؤربةى رِستةكاندا بةكارديَت:

 بةرلةوةى بةيانى دابآ ديَمةوة  _342
 بةرلةوةى بةيانى دابآ خؤت بشؤ  _343
 بةرلةوةى بةيانى دابآ طلؤثةكان هةَلدةكةم  _344
 بةرلةوةى بةيانى دابآ نانةكةت رؤ  _345
 بةرلةوةى بةيانى دابآ لة خةو هةَلدةستن  _346

ةكارديَت  بةكارهيَنانى بةآلم ثارِستةى تةواوكةرى تةنيا لةطةََ هةندىَ كارى تايبةتدا ب
 لةطةََ كارةكانى تردا  دةبيَتة هؤى هاتنة ئاراى رِستةى َؤرِم نادروست:

 ثيَشنياز دةكةم  كة باسةكةت لة طؤظاريَلى زانستيدا بآلوبلةيتةوة  _347
 *بان ت دةكةم  كة باسةكةت لة طؤظاريَلى زانستيدا بآلوبلةيتةوة  _348
 ة طؤظاريَلى زانستيدا بآلوبلةيتةوة *دةستن دةشؤم  كة باسةكةت ل _349
 *رادةكةم  كة باسةكةت لة طؤظاريَلى زانستيدا بآلوبلةيتةوة  _350
 *نويَذ دةكةم  كة باسةكةت لة طؤظاريَلى زانستيدا بآلوبلةيتةوة  _351
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 شةشةم/ تةواوكةرى بكةر
نةاوى   تةواوكةرى بلةر  كة بة َؤرِمة جؤراوجؤرةكانى وةكو طريَى ناوى  طريَةى ئاوةلَ 

ةةبدوجلوةبار مسوتةفا   )طريَةى ئاوةَللةارى و رِادة   و  52 :2007خةسرؤ ئةمحةد رِةسول )طريَى بةند
 ية:(17)ةكةويَت  تةواوكةرى خورتيى كارى ثةيوةندىدةرد كارو   77 :2010مةةرووف 

 طريَى ناوى:
 ن ]تئكريَلار [ئةوان  _352
  ]بة دار[هةر دةوةنة دةبىَ  _353
  ]بة ئةوان[ئيَوةش بوون _354
 بوو ]ئةوة[ئةو كورِةى دويَنىَ بةدواتدا ناردبوو   _355
 بوو ]خويَندنةوة[براكةم هةموو ذيانى _356

 طريَى ئاوةَلناوى:
 ةة ]تئزيرةك [ئةو  _357
  ]بة كؤنة[جلةكان بوون  _358
  ]بة كةيوة[ماَلةكة بوة  _359

 طريَى ئاوةَللارى:
 ةة ]تئزؤر دوور[تاقيلردنةوةكة _360
 بوو  ]بةيانى[كةمن ضووم  _361
 بوون  ]دوودوو[هةموو قوتابيةكان  _362
  ]بة شةو[بوو  _363

 طريَى بةند:
 ةة ]تئ121تا  99لةيثةرِة [تاقيلردنةوةكة  _364
 رادة:
 بوو  ]كةميَخ[ئاوةكة  _365
 بوو  ]زؤر[ئاوةكة  _366
 كار:
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 ى بوو ]هات هات[كةمن ضووم ئةو هةر  _367
ة لة بلةةريَخ و تةواوكةةرى بلةةر و كةارى ثةيوةنةدى ثيَلهةاتوون       ئةو رِستانةى  ك

 ثيَياندةطوترىَ رِستةى ئيسنادى 
كارى ثةيوةندى بة شيَوةيةك ثةيوةندى لة نيَوان بلةر و تةواوكةةرى بلةةردا دروسةت    
دةكات  كة دةبيَتة هؤى ئةوةى تةواوكةرى بلةر و بلةر لة رِستة ئيسةنادييةكاندا يةكسةان    

 يةكنب  هةر ئةمةشة واى كردووة  كة ثيَى بوترىَ تةواوكةرى بلةر:يان هاوتاى 
 ةة  )مناَلةكة= طرينؤك(]تئطرينؤك [مناَلةكة  _368
 بوو  )كامةران= ئازاد( ]تئئازاد [كامةران  _369

هةندىَ رِستة لة زمانى كورديدا هةن  سةرةرِاى ئةوةى  كة كةارى ثةيوةنةدييان تيَةدا    
يسناديني  ئةمةش بؤ بوونى ئةةو ثةيوةندييةة يةكسةان بةوون  يةان      نيية  بةآلم هةر رِستةى ئ

 هاوتابوونةى  كة لة نيَوان بلةر و تةواوكةرى بلةردا هةية  دةطةرِيَتةوة:
 شري واتة مششيَر  )شري = مششيَر( _370
 كيذ واتة كض  )كيذ = كض( _371

ةكةات و  هةر وةكو كارى ثةيوةنةدى كارد  >>واتة<<لة رِستةكانى سةروودا  وشةى 
 >>شري<<ثةيوةندى لة نيوان بلةر و تةواوكةرى بلةردا دروست دةكات  واتة لةم رِستانةدا 

 تةواوكةرى بلةرن: >>كض<<و  >>مششيَر<<بلةر   >>كيذ<<و 
  ]]مششيَر][واتة][شري[[
  ]]كض][واتة][كيذ[[

ى >>بةوون <<ى رؤيشةتوو و   >>بةوون <<ئةمرِؤ لة زمانى كورديةدا كارةكةانى   
 لة باوترين كارة ثةيوةندييةكانى زمانى كوردين ئةجنامى 

ج ة لةم دوو كارة  كاريَلى ترية لة زمانى كورديدا هةية  كة وةكو كارى ثةيوةندى 
ةة  ئةم كةارة  >>هاتنة بةرضاو<<بةكاردآ و تةواوكةرى بلةر دةطريَتة خؤى  ئةوية كارى 

 كارديَ:ى رِؤيشتوو( بة>>بوون<<وةكو كارى ثةيوةنديى رِؤيشتوو)وةكو 
 ئةو ماندوو ديَتة بةرضاو  _372
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  وةكو ئةو كارانةةش  كةة   >>هاتنة بةرضاو<<دةبىَ سةرجنى ئةوة بدةين  كة كارى 
 ثيَويستيان بة ثارِستةيةكى تةواوكةرى هةية بةكارديَت:

 وا ديَتة بةرضاو  كة بآ  _373
يَخ وةكو كةارى  بؤ جياكردنةوةى ئةم دوو كارة لة يةك   ئةوةندة بةسة  كة بزانني كات

 وةرب رين: >>بوون<<ثةيوةندى بةكارديَن  دةتوانني لة برى ئةوان سوود لة كارى ثةيوةنديى 
 ئةو ماندوو ديَتة بةرضاو  _374
 ئةو ماندووة  _375

بةآلم لة كاتى تردا  وةكو ئةو كارانةش  كة ثيَويستيان بةة ثارِسةتةيةكى تةواوكةةرى    
 هةية بةكارديَت:
 ضاو  كة بآ وا ديَتة بةر _376
 *كة بآ واديَتة بةرضاو  _377

 >تةئ <لة رِؤنانى بارطةخستنيى كاردا  تةواوكةرى بلةر بةة هيَمةاى كةورتلراوةى    
 نيشان دةدةين:

 : >ب  تئ<)بوون( ى رِؤيشتوو:  _أ
 ئةو زيرةك بوو  _378
 :>ب  تئ<)بوون(ى ئةجنامى:  _ب

 ئةو بوو بة ئةندازيار  _379
رِسةةةتة ئيسةةةنادييانةى  كةةةة بةةةة وشةةةةى      رِؤنةةةانى بارطةخسةةةتنيى ئةةةةو  

 رِؤدةنريَن بةم شيَوةيةى خوارةوة نيشان دةدةين: >>واتا/واتة/يةعنى<<
 >ب  واتة  تئ<واتة: 
 دليَر واتة ئازا  _380

 تةواوكةرى بلةر بةطشتى ضةند تايبةمتةندييةكى هةية كة طرن  ينيان ئةمانةن:
ثةيوةندييةة و كرتانةدنى دةبيَتةة     يةكةم: تةواوكةرى بلةر  تةواوكةرى خورتيى كارى

 هؤى َؤرِم نادروستبوون  يان ناتةواوبوونى رِستةكة:
 نةورؤز جوانة  _381
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 نةورؤزة  _382
 نازدار خؤشحاََ بوو  _383
 (18)*نازدار بوو _384
 ئارام دةبآ بة مامؤستا  _385
 *ئارام دةبآ  _386

ة زؤربةةى كةات نةاو  يةان     دووةم: تةواوكةرى بلةر لة رِووى كاتي ؤريى ليَلسيليةو
طريَى ناوى  يان ئاوةَلناو  يان طريَى ئاوةَلناوى  يان ئاوةَللار  يان طريَةى كةارى  يةان طريَةى     

 بةندة:
 ة ذاكاوئةوة  _387
 ةة  زيرةكئةو كورِة  _388
 ة دوورتاقيلردنةوةكة  _389
 ية بؤ تؤئةم كتيَبة  _390

بؤ بلةر  بةجؤريَخ  كةة دةتةوانني بةة    سيَيةم: تةواوكةرى بلةر هةميشة دةطةرِيَتةوة 
 يةكسان  هاوتايان بزانني)بةتايبةتى كاتيَخ تةواوكةرى بلةر ناو  يان ئاوةَلناوبآ(:

 ئةو جوانة )ئةو= جوان( _391
 ئازاد دةبآ بة دكتؤر )ئازاد= دكتؤر( _392
 نازدار خؤشحاَلة )نازدار= خؤشحاََ( _393

تةواوكةةرى بلةةر هةةر بةة شةيَوةى تةاك       ضوارةم: بلةرى رِستة  ض تاك بآ  ض كؤ  
 بةكاردآ و ئةطةر بة شيَوةى كؤ بةكاربهيَنريَت  رِستةكة دةبيَتة َؤرِم نادروست:

 مناَلةكة)تاك( زيرةك)تاك( بوو  -أ _394
 مناَلةكان)كؤ( زيرةك)تاك( بوون  -ب      
 *مناَلةكان)كؤ( زيرةكان)كؤ( بوون  -ث      
 مؤستا)تاك( كيةكة)تاك( بوو بةما -أ _395
 كيةكان)كؤ( بوون بةمامؤستا)تاك(  -ب      
 *كيةكان)كؤ( بوون بةمامؤستاكان)كؤ(  -ث      
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بةهةمان شيَوة كاتيَخ بلةرى رِستةكة كؤ بآ و بة ئاوةَلناو  يان ناويَةخ وةسةفلرابآ    
 تةواوكةرى بلةرةكة ديسان هةر تاك دةبآ:

 وو هاورِيَلة)تاك(ى ئيَمة ضايك)تاك( ب -أ _396
 هاورِيَلان)كؤ(ى ئيَمة ضايك)تاك( بوون  -ب       
 *هاورِيَلان)كؤ(ى ئيَمة ضايكةكان)كؤ( بوون  -ث       
 قوتابيةكة)تاك( دةستلورت)تاك( بوو  -أ _397
 قوتابيةكان)كؤ( دةستلورت)تاك( بوون  -ب      
 *قوتابيةكان)كؤ( دةستلورتةكان)كؤ( بوون  -ث      

طةر بلةرى رِسةتةكة كةؤ بةآ و خةودى تةواوكةةرى بلةرةكةة بةة        بةهةمان شيَوة ئة
 ئاوةَلناويَخ وةسفلرابآ  بةناضارى دةبىَ تةواوكةرى بلةرةكة تاك بآ:

 ساَلى رِابردوو ئةمانة)كؤ( قوتابى)تاك(ى زيرةك بوون  -أ _398
 *ساَلى رِابردوو ئةمانة)كؤ( قوتابيان)تاك(ى زيرةك بوون  -ب      

رِستةكة كؤ بآ و تةواوكةرى بلةرةكة بة ثارِستةييَخ وةسفلرابآ   بةآلم ئةطةر بلةرى
 دةبىَ تةواوكةرى بلةرةكة كؤ بآ:

 ئةوانة)كؤ( قوتابييةكان)كؤ(ن  كة بامسان دةكردن  -أ _399
 *ئةوانة)كؤ( قوتابييةكة)تاك(ن  كة بامسان دةكردن  -ب       

وةسةفلرابآ  تةواوكةةرى    كةضى كاتيَخ  كة بلةرى رِستةكة كؤ بآ و بةة ثارِسةتةيَخ  
 بلةرةكة  هةم دةتوانىَ تاك بآ  هةم كؤ:

 ئةوانة)كؤ(ى رِيَ ا سةرةكييةكةيان طرتبوو خؤثيشاندةر)تاك(بوون  -أ _400
 ئةوانة)كؤ(ى رِيَ ا سةرةكييةكةيان طرتبوو خؤثيشاندةرةكان)كؤ( بوون  -ب      

بة ناويَخ وةسةفلرابآ    هةروةها ئةطةر بلةرى رِستةكة كؤ بآ و تةواوكةرى بلةرةكة
 ئةوا ديسان تةواوكةرى بلةرةكة  هةم دةتوانىَ تاك بآ  هةم دةتوانىَ كؤ بآ:

 ئةوانة)كؤ( مامؤستا)تاك(ى ئيَمةن  -أ _401
 ئةوانة)كؤ( مامؤستاكان)كؤ(ى ئيَمةن  -ب      
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 حةفتةم/ تةواوكةرى بةركار
رى بةةركارة  ئةةم   يةكيَلى تر لةة تةواوكةةرةكانى كةارى زمةانى كةوردى  تةواوكةة      

تةواوكةرة ثةيوةندييةكى بةتينى لةطةََ بةركاردا هةية  هةر بؤيةش ثيَى دةطوترىَ تةواوكةرى 
بةركار  بةجؤريَلى تر بَليَني ثةيوةنديى ئةم تةواوكةرة لةطةََ بةةركاردا  بةة شةيَوةييَلة  كةة     

عةةك  (انةوان لةوانةةش دةتوانني بَليَني لةطةَليدا هاوتاية  هةر ئةمةشة واى كردووة هةندآ زم
ثيَيان وابآ كة تةواوكةرى بةركار بريتى بةآ لةة طريَةى نةاوى  يةان       )١٢٦: ١٣٨٩ روخزادى

ئاوةَلناوى  يان بةند  كة دراوةتة ثاََ بةركار لة رِستةى كردارى تيَثةرِدا  تةنانةت يشيان وابآ 
هةروةها وابزانن كة بىَ كة ئةم تةواوكةرة واتاى بةركار)نةك كار(ى ئةو رِستةية تةواودةكات  

ئةو وشةية ثةيوةنديى كارةكة بؤ يى بةركارةكة  دروست نابىَ  هةر بؤيةش رِستةكة ناتةةواو  
دةميَنيَتةةةوة  ئةةةم تةواوكةةةرة  تةواوكةةةرى خةةورتيى هةنةةدىَ لةةة كةةارة تيَثةةةرِةكانى وةكةةو 

تنةبةرضةةاو  )زانني/ثيَةةزانني  ذمةةاردن  تيَ ةيشةةنت  ويَنةةاكردن  حيسةةابلردن  بةةان لردن  ها
طوتن/ثيَ وتن   طومةانربدن/كردن  ناساندن/ثيَناسةاندن  ناونةان  نيشةاندان  طؤرِينةةوة  لةة       

يةكى دةكرد بةة  [  كردن]يةكى بة دوو دةبينى[قةَلةمدان  ثيَوابوون  بان لردن  ناونان  بينني
نيشةان    ثيشةاندان  ناسةني  ديارى/دةست  ]بةنةةبووم دانةابوو  [  دانان  تؤماركردن  دانان]دوو

 ةة:>>كردن  هةَلبذاردن  نرخاندن  ثةروةردةكردن  رِاهيَنان  كردن)ى كؤزةتياى
   )زةويةكة = قوتارانة(]قوتارانة[ئةوان زةويةكةيان كرد بة  _402
 تيَدةطةيشت  )مناَلةكة = بليمةت( ]بة بليمةت[ئةو مناَلةكة  _403
 كرد  )هةواكة = سارد(]سارد[ئةو بارانة هةواكةى  _404
 ثةروةردةكردووة  )مناَلةكة= باش( ]باش[دايلةكة مناَلةكةى  _405
 بان  دةكرد  )ئةو= ئازاد( ]ئازاد[ئةويان بة  _406

ََ بةةركاردا  بةةكاردآ  بةةآلم لةطةةََ          هةر وةكو بينيمةان تةواوكةةرى بةةركار لةطةة
ََ بةةرك        ارى ذمارةيةك كارى ديارى كةراوى وةكةو )ثَيةوتن/وتن( داتةواوكةةرى بةةركار لةطةة

 نارِاستةوخؤدا بةكارديَت:
 ]هةريَمى كوردستانى عريِاق[دةَليَن  ]بة باشوورى كوردستان بةرنا[ _407
   )هةوليَر= ئةرِبيل(]ئةرِبيل[يان دةوت ]بةهةوليَر[لة ثيَشدا  _408
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 >تبةةر <لة رِؤنانى بارطةخستنيى كاردا  تةواوكةرى بةركار بة هيَماى كةورتلراوةى  
 نيشان دةدةين:
 :>ب  بةر  تبةر<يشنت: تيَ ة
 ئةو مناَلةكة بة بليمةت تيَدةطةيشت  _409
 :>ب  بةر  تبةر<وتن: 
 لةثيَشدا بةهةوليَريان دةوت ئةرِبيل  _410

 تةواوكةرى بةركارية بةطشتى ضةند تايبةمتةندييةكى هةية كة طرن  ينيان ئةمانةن:
ةركاريَلية لةة  زؤربةى ئةو كارانةى  كة تةواوكةةرى بةةركار لةة خةؤدةطرن  بة      _1
 خؤدةطرن:

 تيَ ةيشتن  ]بةئازاد تبةر][مناَلةكة بةر[من  _411
  ]قوتارانة تبةر[يان كرد بة ]زةويةكة بةر[ئةوان  _412
بةركارى رِستةكة  ض تاك بآ  ض كؤ زؤربةى كات تةواوكةرى بةركار بةة شةيَوةى    _2

 تاك لة رِستةدا دةردةكةويَت:
 )تاك( ]قوتارانة[بة ئةوان زةويةكان)كؤ(يان كرد  _413
 )تاك( تيَدةطةيشت ]بة بليمةت[ئةو مناَلةكان)كؤ( _414

 هةشتةم/ ئاوةَلطوزارة
يةةةكيَخ لةةةو تةواوكةرانةةةى كةةار  كةةة زؤر كةةةم بةةةكار دآ لةةة زمةةانى كورديةةدا   
ئاوةَل وزارةية  ئاوةَل وزارة بةو ئاوةَللارة  يان طرآ ئاوةَللاريية دةطةوترىَ  كةة لةة رِؤنةانى     

ستنيى كاردا وةكو يةكيَخ لة تةواوكةرةكانى كار دةربلةويَت  وا باش ة  كة تةنيا ئةو بارطةخ
كاتة باوةرِمان بة ئاوةَل وزارة هةبآ  كة تةواوكةريَلى خورتى بآ  بةةم ثيَيةة ذمةارةى ئةةو     
كارانةى  كة ئاوةَل وزارة لة خؤدةطرن سنووردار)تايبةت( دةبآ بة كارةكانى وةكةو )هيَنةان    

 كردن  وةستان(: رِةَتار
 دةهيَنىَ  ]زؤر[ئةم خانووة  -أ _415
 ؟؟ئةم خانووة دةهيَنىَ  -ب      
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 رِةَتارى دةكرد  ]عاقآلنة[ئاكام  -أ _416
 *ئاكام رِةَتارى دةكرد  -ب      
 رِاوةستاوة  ]باش[ثرضت  -أ _417
 *ثرضت رِاوةستاوة  -ب      

سةةتنيى كةةاردا  سةةوود لةةة    بةةؤ ثيشةةاندانى ئةةاوةَل وزارة لةةة رِؤنةةانى بارطةخ    
 وةردةطرين:>ئاط<كورتلراوةى

 :>ب  ئاط<هيَنان: 
 ئةم خانووة زؤر دةهيَنىَ  _418

 :>ب  ئاط<رةَتار كردن:
 ئاكام عاقآلنة رِةَتارى دةكرد  _419

 :>ب  ئاط<راوةستان: 
 ثرضت باش رِاوةستاوة  _420

 جؤرى بارطةكانيانثؤلَينكردنى كارةكانى زمانى كوردى بة ثَيى ذمارة و  -2-2-3-2
هةنةديَليان سةىَ جؤر)بةةو      زمانةوانان كؤك نني لة سةةر ذمةارةى بارطةةكانى كةار    

 :2009)كؤمةلَيَ  زمانوةوان  ديارى دةكةن  لةوانةش يةك  دوو و سىَ بارطةيى(كارى واتايةى  كة 
   20) 2009 طالب حسني على)   19) 2010)ساجيدة ةةبدولَآل فةرهادى    308

 سةفر  يةةك  دوو و سةىَ بارطةةيى(     كةارى  ضوار جؤر كار ديارى دةكةن)واتة هةنديَلى تر
: ٢٠٠٣(هل�بش    تينيَر 21) 114 أ: 2011مةحةمةدى مةحويى، كاروان ةومةر قادر، شيالن ةومةر حسيَن )

 )٤٧٣ :١٣٨٢چگنی (ض نى )٣٧٦ -٣٧٥: ٢٠٠٣(هلبش برينكمان  )٣٧٠ -٣٦٨
سفر  يةك  دوو  سىَ و ضوار  كارة )واتةثيَنج جؤر دةستنيشان دةكةن ةيى ترهةنديَل

  151 :2011مةحةمةدى مةحويى )لةوانةش حمةمةدى مةحوى(يةكانبارطةي
ئةو كارانةى  كة  بة طشتى كارةكان بة ثيَى ذمارةى بارطةكانيان ثيَنج جؤريان هةية و

بةة    ثةيوةسةنت  )لةبارطةةدا جيةاوازن(  لةم رِيَ ةيةوة جياوازى لةطةََ يةةك دا دروسةت دةكةن  
 :جؤراوجؤرةكانةوة كؤمةَلة بارطةخستنية
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 كانبَى بارطة /سفر بارطة ةكاريةكةم/ 
ئةو كارانةن  كة هيض بارطةيةك ناخةن؛ بة واتايةكى تر  هيض كةرةسةيةك وةك بارطة 
بؤ خؤى هةَلنابذيَرآ  بةَللو خؤى بةتةنيا دةتوانىَ رِسةتةيةك ثيَلبهيَنةآ  ئةةم كارانةةش بةة      

طشتى بلةةرى  يةكى   بة شيَوةدةكةن يَن  كة طوزارشت لة كةشوهةواطشتى بةوة وةسف دةكر
ئةم كارانة تةنيا لة شيَوةى كةسى سيَيةمى تاك دةردةكةويَت  لة زمانى ئين ليزيةدا بلةةرى   

دةردةكةةويَت    (it)واتةة    ئةم كارانة بة شيَوةى جيَناوى كةسى سةيَيةمى تةاك بةؤ بيَ يةان    
ئةو كارانةةن  كةة    كارة بيَبارطةكاننةش تينيَر ثيَيان واية هةربؤية هةندىَ لة زمانةوانان لةوا
 )٣٧٠-٣٦٨ :٢٠٠٣هلبش (ثيَيان دةوترآ كارة ناكةسيةكان 

لةطةََ ئةوةشدا  كة هةندىَ زمانةوانان ثيَيان واية ئةم جؤرة كارانة لة زمانى كورديدا 
جؤرة كارانةة لةة      بةآلم وةك دواتر بؤمان دةردةكةوآ ئةم 151 :2011مةحةمةدى مةحويى )هةن

نيية و لة برى ئةو كارانةى  كة كةشوهةوا دةطةيةنن و لة هةندىَ زماندا )بؤ   زمانى كورديدا
منوونة ئين ليزى( دةردةكةون  لة زمانى كورديدا بةهؤى كةارى ثةيوةندييةةوة طوزارشةتى كَ    

كةر)بلةةر و  ينى كةم ثيَويستيى بة دوو تةواو لة زمانى كورديدا  دةكرآ و كارى ثةيوةندية
 تةواوكةرى بلةر( هةية 

 كيةكة ذيرة  _421
 ئاكام بوو بة مامؤستا  _422

 يىكارى يةك بارطة دووةم/
  بة واتايةكى تر  ئةو كارانةةن  كةة تةةنيا يةةك     ئةو كارانةن  كة يةك بارطة دةخةن

ةى بةة طةويَر   مةانى كورديةدا  كةرةسة وةك تةواوكةر بؤ خؤيان هةَلدةبذيَرن  ئةم كارانةش لة ز
 جؤرى تةواوكةرةكانةوة دةبن بة دوو جؤرةوة:

 يةى هةبكةرى ناو ييانةى، كة تةنيا ثَيويستيان بةبارطةي كارة يةك ئةو _أ
 كارى تيَنةثةرِ  وةك/ آثيَيان دةوتر  ئةم جؤرة كارانة لة رِيَزمانى ديَريندا

 مناَلةكة دةطريا  _423
 كيةكة خةوت  _424
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 دارةكة شلا _425
 ةكة مرد ثريةميَرد _426
 دةرطاكة كرايةوة  _427
 قوتابييةكان دانيشنت  _428
 كؤترةكة َرِى  _429

نوسةنت   : )  كة ثيَويستييان تةنيا بةبلةرى ناوى هةيةة لةو كارانةى هةنديَخ كارى تر
كةوتن  هاتن  هةَلهاتن/دةركةوتن  وةستان  رِؤيشنت  بارين  هةَلسةان  درةوشةانةوة  تةةقني     

انةوة  تلان  هاواركردن  خزين  هةناسةدان  سةماكردن  رِوان  نةرِانةدن   جوآلن  كوآلن  سورِ
تيَ ةيشنت  تيَلؤشان  طةنني  لة رِزين  خليسلان  مردن  دانيشنت  )مان /رؤذ(طريان  ثاريَزى 
كردن  ثشةلوت  ثشةوودان  سةيس هةَل ةةِران  ذاكةان  لةة ناوضةوون  ليَقةةومان  رِوودان          

  (اَلدان  باََ ليَلدان  كؤتايى هاتن  دريَذةهةبوون  هةَليوو     دريَذةكيَشان  لة شةقةى ب

 ئةو كارة يةك بارطةييانةى، كة تةنيا ثَيويستييان بة بكةرى ثاِرستةيى هةية _ب
بةشيَلى ترى كارة يةك بارطةييةكان ئةو كارانةن  كة تةنيا ثيَويسةتييان بةة بلةةرى    

 ؤ كةسى سيَيةمى تاك طةردان دةكريَن  وةك/ثارِستةيى هةية  ئةم كارانة بة طشتى تةنيا ب
 ب ةرِيَنةوة  دةبآ _430
 آ بينة ذوورةوة شدة _431

)هاتنةبةرضةاو   ثارِسةتةيى دةكةةن:   بلةرى داواى  ى  كة تةنياانةكاربةشيَلى تر لةو 
   دةركةوتن)وادةردةكةويَت(     (لةوة/ثيَيوون

 بارطةيىكارى دوو  سَييةم/
بة واتايةكى تر  سةرةرِاى بلةر)جا ض ناوى بىَ ض ة دةخةن  ئةو كارانةن  كة دوو بارط

بةة ثيَةى جةؤرى    ئةم كارانةش لة زمانى كورديدا ثارِستةيى( تةواوكةريَلى تريشى ثيَويستة  
 ة:وضةند جؤريَلةتةواوكةرةكانى كار دةبن بة
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 ئةو كارة دوو بارطةييانةى، كة ثَيويستييان بة بكةرى ناوى و بةركار هةية _أ
ناوى خ لة كارةكانى زمانى كوردى لة رِيزى ئةو كارانةداية  كة ج ة لة بلةرى هةنديَ

يَلية دةكةن  ذمارةيةكى زؤرى كارةكانى زمانى كوردى لةة رِيةزى ئةةم جةؤرة     بةركار داواى
 وةك/كارانةن  

 من دةرطاكةم كردةوة  _432
 ئيَمة ئاوةكةمان طرتةوة  _433
 شلاند  بةندخيانةكةيان ىبةندييةكان دةرطا _434
 بيَرى مان اكةى دؤشى  _435
 ئاواز كتيَبيَلى دةويَت  _436
 كريَلارةكان هةموو كارةكانيان كرد  _437
 ثؤليسةكة تؤماتبارةكةى طرت  _438
 دايلن جلةكةى ضنى  _439
 رِووناك ثةجنةرةكةى داخست  _450
 طةشتةكةمان دوو رِؤذى دةوىَ  _451

تةاقى كردنةةوة    ) :لةرى ناوى و بةةركار هةيةة  هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييانبة ب
نؤشني  خولقاندن  دروستلردن  ثيَلهيَنةان  هانةدان  وةطةرِخسةنت  خسةتنةكار  ئةجنامةدان       
خؤشويسنت  بةرزكردنةوة  بَلندكردن  ماضلردن  رِذاندن  ثةرسنت  ثةسةندكردن  ثؤشني  ثيَوان  

خواردن  هةةبوون  زانةني  دوورينةةوة     تاشني  تةكاندن  جوين  ضةشنت  تاملردن  داواكردن  
درِين  دروون  بينني  دةركردن  شوشنت  ناسني  َريودان  ضاندن  كيَشان  ليَسةتنةوة  مةذين    
نوسني  دؤزينةوة  رِازاندنةوة  ثيَيانةوة  هةَلبذاردن  دؤزينةوة  وةدةستهيَنان  رِؤيشنت  ماَلني  

نةةةوة  رِشةةنت  يبةةردن  خويَنةةدن  خويَندنةةةوة  دةردان  رِامةةاَلني  هةَللةنةةدن  رِسةةنت  ثانلرد
بآلوكردنةوة  رِنني  )طوََ(ضنينةوة  وةدةرنان  لة خؤدوورخسةتنةوة  نووسةني  لةة دةسةتدان      
دؤرِان  خواردن  خواردنةوة  طرتن  ناسني  دروسةتلردن  ثيَلهيَنةان  َرؤشةنت  دةسةتلةوتن      

  (    لة بارضوون  دزين  كرِين  بةكرىَ طرتن 
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و كااارة دوو بارطةييانااةى، كااة ثَيويسااتييان بااة بكااةرى ناااوى و بااةركارى      ئااة _ب
 ناِراستةوخؤ هةية

طروثيَلى ترى كارةكةانى زمةانى كةوردى سةةرةِراى بلةةرى نةاوى ثَيويسةتييان بةة         
بةركاريَلى نارِاستةوخؤ هةية  ئةم كارانةش ذمارةيةةكى زؤر لةة كارةكةانى زمةانى كةوردى      

ئةةةو ئةةامرازة بةنةدةى لةةة رِؤنةةانى بةةةركارة  جةةؤرى ويَرةى انةةة بةةة طة كار ئةةةمثيَلةدةهيَنن   
 بةشدارى دةكات  دةبن بة ضةند جؤريَلةوة:  نارِاستةوخؤكاندا

 / ئةو كارانةى، كة ثَيويستييان بة بكةرى ناوى و بةركارى نارِاستةوخؤ)ى بةيى( هةية1
نةاوى  بةشيَلى كارةكانى زمانى كوردى لة رِيزى ئةو كارانةن  كة سةةرةرِاى بلةةرى   

 وةك/ داواى بةركاريَلى نارِاستةوخؤ )ى بةيى( دةكةن  
 ئةوان شانازييان بةخؤيانةوة دةكرد  _452
 قوتابييةكان بة وانةكانيانةوة خةريلبوون  _453
 كيةكة هةميشة نازى بة سةر دؤستةكةيدا دةكرد  _454
سةتةوخؤ)ى  ى  كة ثيَويستييانبة بلةرى ناوى و بةركارى نارِاانةكار ى ترى ئةويَلبةش

باوةرِهيَنان  سةيرثيَهاتن  دريَذةثيَدان  نازثىَ َرؤشتنن  طةيشنت  طةشةةثيَدان   )بةيى( هةية: 
 ( ثةى ثىَ بردن  نازين  ثياهةَلدان  ثيَداهةَل وتن     

 / ئةو كارانةى، كة ثَيويستييان بة بكةرى ناوى و بةركارى نارِاستةوخؤ)ى لةيى( هةية2
ى يَلبةةركار مانى كوردى  ج ةة لةة بلةةرى نةاوى داواى     هةندآ لة كارةكانى ترى ز

 وةك/دةكةن   نارِاستةوخؤ)ى لةيى(
 ئيَمة بريمان لة خؤمان دةكردةوة  _455
 ئةوان خؤيان لة شةرِ دةثاراست  _456
 هةموو كورِةكان لة تابلؤكةيان دةرِوانى  _457
 هاورِيَلةم لة من رِةجناوة  _458
 رِايانلرد بةندييةكان لة بةندخيانة  _459
 هةموان خؤيان لة بةرثرسياريَتى دةدزيةوة  _460
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بة بلةرى ناوى و بةركارى نارِاسةتةوخؤ)ى لةةيى(    هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان
مانةوة  رِاكردن  خؤراثسلاندن  خؤثاراسنت  ترسان  ليَخؤشبوون  بريكردنةوة  رِامان  ) هةية:

 (    ؤيشنت  يى كردن  رِبةرطرى كردن  خواحاَيزى كردن  ماَلئاوا

 / ئةو كارانةى، كة ثَيويستييان بة بكةرى ناوى و بةركارى نارِاستةوخؤ)ى بؤيى( هةية3
بلةرى ناوى و بةةركارى نارِاسةتةوخؤ)ى   بةشيَلى ترى كارةكانى زمانى كوردى داواى 

 ةك/ دةكةن  و بؤيى(
 مناَلةكان رِايانلرد بؤ ماَلةوة  _461
 وونى بؤ دزيةكة كرد ليَذنةكة بةدواداض _462

/ ئااةو كارانااةى، كااة ثَيويسااتييان بااة بكااةرى ناااوى و بااةركارى ناِراسااتةوخؤ)ى       4
 لةطةَلى( هةية

بلةرى ناوى و بةةركارى نارِاسةتةوخؤ)ى   بةشيَلى ترى كارةكانى زمانى كوردى داواى 
 /ةكدةكةن  و لةطةَلى(

 سةربازةكامنان لةطةََ دوذمندا دةجةن ان  _463
 ةََ جةنابى بةرِيَوةبةردا قسةمان كرد ئيَمة لةط _464

بة بلةرى ناوى و بةركارى نارِاستةوخؤ)ى لةطةَلى(  هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان
 ( تيَلةَللردن  سازان  شةرِكردن  حةوانةوة  دوذمنايةتى كردن  دةن ةدةن لردن     )هةية: 

ناِراسااتةوخؤ)ى / ئااةو كارانااةى، كااة ثَيويسااتييان بااة بكااةرى ناااوى و بااةركارى      5
 )اة(يى( هةية

بلةرى ناوى و بةةركارى نارِاسةتةوخؤ)ى   بةشيَلى ترى كارةكانى زمانى كوردى داواى 
 ةك/ دةكةن  و يى()ةة(

 مناَلةكة تاوى داية بةردةكة  _465
 وةَدةكة طةيشتة هةوليَر  _466
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 ةر هةيةئةو كارة دوو بارطةييانةى، كة ثَيويستييان بة بكةرى ناوى و تةواوكةرى بك _ث
 تةواوكةرى بلةةر  داواىبلةرى ناوى بةشيَلى ترى كارةكانى زمانى كوردى سةرةرِاى 

 وةكو/ دةكةن  
 قوتابييةكة زيرةكة  _467
 ذنةكة لة ماَلةوةية  _468
 ة ؤمانئةوةش لة خ _469
 ئةوان كريَلارن  _470
 تؤشبووى بة ئةو  _471
  بؤتةوةتاقيلردنةوةكةنزيل _472
 بوو ئاوةكة زؤرنة _473
 كيةكة بوو بة ثةرستار  _474

بة طشتى كارى بوونى رِؤيشتوو و بوونى ئةجنامى لة رِيزى ئةو كارة دوو بارطةييانةن  
 كة ثيَويستييان بة بلةرى ناوى و تةواوكةرى بلةر هةية 

 ئةو كارة دوو بارطةييانةى، كة ثَيويستييان بة بكةرى ناوى و ئاوةَلطوزارةيةك هةية _ت
بةةركارى   داواىبلةةرى نةاوى   كارةكةانى زمةانى كةوردى  ج ةة لةة      بةشيَلى ترى 
 ةك/دةكةن  و نارِاستةوخؤ)ى بؤيى(

 ئاكار لة سليَمانى دةذيى  _475
 ئيَمة لة هةوليَر دادةنيشني  _476
 طفتوطؤكة دوو كاتذميَر دريَذةدةكيَشىَ  _477
 سيمينارةكة سىَ كاتذميَر دةخايةنىَ  _478

)رِةَتةار   بة بلةرى ناوى وئاوةَل وزارةيةةك هةيةة:   يستييانهةنديَخ كارى تر  كة ثيَو
   َرؤشنت     ( هيَنان  وةستانكردن  
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ئااةو كااارة دوو بارطةييانااةى، كااة ثَيويسااتييان بااة بكااةرى ناااوى و بااةركارَيكى     _ج
 خستنةسةر هةية

هةنديَخ لة كارةكانى زمانى كوردى  كة ئةةوانية بةة طشةتى كةارة ليَلةدراوةكانن       
 وةك/بلةرى ناوى داواى بةركاريَلى خستنةسةرية دةكةن  سةرةرِاى 

 ئيَمة باسى ئةوامنان دةكرد  _479
 قوتابيةكان وةآلمى ثرسيارةكانى مامؤستايان دايةوة  _480
 ذنةكة هةر مةدحى ميَردةكةى خؤى دةكرد  _481
 رِيَلار بةدواى شيَرزاددا ضوو  _482

اوى و بةةركاريَلى خستنةسةةر هةيةة:    بة بلةرى ن هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان
مؤَلةتدان  جورئةت هةبوون/كردن  داواكردن  برِياردان  َةرماندان/كردن  َةةرمان  )كارةكانى 

دةركردن  َيَركردن  يادكردنةوة  ثرِكردن  طفتثيَدان  بريكردنةوة  ئارةزوو/حةزكردن  سةوثا   
بايى كَ كردن  ثيَشبينى كةردن   كردن  ثيَشلةشلردن  ثشت ريى كردن  بةرثةض دانةوة  ثريؤز

 ( ثيَشنيازكردن  ئيزن/رووخسةت/مؤَلةت هةبوون  ئامؤذطارى كردن     

ثاِرسااتةى  ئااةو كااارة دوو بارطةييانااةى، كااة ثَيويسااتييان بااة بكااةرى ناااوى و      _ض
 تةواوكةرى هةية

طروثيَلى ترى كارةكانى زمانى كوردى لة رِيزى ئةو كارانةدان  كة سةةرةرِاى بلةةرى   
 وى داواى ثارِستةيةكى تةواوكةرى دةكةن  وةكو/ نا

 من طومت وةرنةوة  _483
 ئةو دةتوانآ برِوات  _484

 هةيةة:  ثارِسةتةى تةواوكةةرى  بة بلةةرى نةاوى و    هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان
زانني  برِوا كردن  حةزكردن  ويسنت  سويَندخواردن  برِياردان  وادانان  ترسان  طومان كردن  )
دانةان     واتيَ ةيشةنت  بةوون  تةوانني   ثيَواداهاتن  ويَران  بري شبينى كردن  هةستلردن  بةثيَ

 (     خؤدةرخسنت
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ئةو كارة دوو بارطةييانةى، كة ثَيويستييان بة بكةرى ثاِرساتةيى و تةواوكاةرى    _ح
 بكةر هةية

ةرى بلة ضينيَلى ترى كارةكانى زمانى كوردى لة رِيزى ئةو كارانةدان  كة سةةرةرِاى  
 / وةكية دةكةن  وتةواوكةرى بلةرداواى ثارِستةيى 

 

 ثيَويستة برِؤين  _485
 ئوميَدواية  كة ب ةرِيَتةوة  _486
 باش ة ئيَرة ضؤلبلةين  _487
 ديارة  كة نايةيتةوة  _488
 ئاشلراية  كة ناطةرِيَتةوة  _489

كة ثيَويستيى بة كارى ثةيوةنديى )بوون(ى رِؤيشتوو لةم جؤرةكارة دوو بارطةييانةية  
 بلةرى ثارِستةيى و تةواوكةرى بلةر هةية 

 بارطةيىكارى سَى  ضوارةم/
ئةو كارانةن  كة سآ بارطة دةخةن  بة واتايةةكى تةر  ئةةو كارانةةن  كةة سةةرةرِاى       

 بلةر)جا ناوى بىَ   يان ثارِستةيى( ثيَويستييان بة دوو تةواوكةرى تر هةية 
 وكةرةكانى بة سةر ضةند طروثيَلدا دابةش دةبن:ئةم كارانة بة طويَرةى جؤرى تةوا

 ئةو كارانةى، كة داواى بكةرى ناوى، بةركار و بةركارى ناِراستةوخؤ دةكةن: _أ
  دايلةكة رِؤذانةى بةمنداَلةكةدا _490
 ئةوان ئيَمةيان لة شةرِةكة ئاطاداركردةوة  _491

تةوخؤكةيان دةبةن بةة   ئةم كارانةش بة طويَرةى جؤرى ئامرازى بةندى بةةركارة نارِاسة  
 ضةند جؤريَلةوة:

 دةكةن )ى لةيى( ئةو كارانةى، كة داواى بكةرى ناوى، بةركار و بةركارى نارِاستةوخؤ// 1
 ئازاد هةواَلى تؤى لة من ثرسى  _492
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)ى  هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان بة بلةرى ناوى  بةركار و بةركارى نارِاستةوخؤ
وةرطرتن  رِاثؤرت ليَدان  تيَرِاكردن  تيَرِاضوون  تيَخسنت  تىَ  دنةوة ليَلر بيسنت ) هةية: لةيى(

 َيَربوون  ئاطاداركردنةوة     (  هةَلسوون  ثرسني  ترساندن  كرِين  دزين  بيسنت 

)ى  ئااةو كارانااةى، كااة داواى بكااةرى ناااوى، بااةركار و بااةركارى ناِراسااتةوخؤ // 2
 دةكةن بةيى(

 وارةكةوة هةَلواسى ئيَمة تابلؤكةمان بة دي _493
)ى  هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان بة بلةرى ناوى  بةركار و بةركارى نارِاستةوخؤ

 بايةخةدان    طةوتن  ثيشةاندان  دانةان  ثيَةداكردن     بةخشني  ثيَدانةوة  ثيَةدان  ) هةية: بةيى(
      ( للان  نوساندن  ثىَ سثاردن  َرؤشنت  طوتن  ثيَدان ةسنت ضةسثاندن  ب

)ى  ئااةو كارانااةى، كااة داواى بكااةرى ناااوى، بااةركار و بااةركارى ناِراسااتةوخؤ  / /3
 دةكةن بؤيى(

 باوكةكة هةزار دينارى بؤ رِؤذانةى مناَلةكة زيادكرد  _494
 دةتوانآ ثيَآلوةكة بلرآ  سةردوو هةزارى بؤ رةيتة  _495

)ى  ئااةو كارانااةى، كااة داواى بكااةرى ناااوى، بااةركار و بااةركارى ناِراسااتةوخؤ      // 4
 دةكةن لةطةَلى(

 ووة تيَلةَللردمناَلةكان ئاوةكةيان لةطةََ نةَتةكةدا  _496

 ئةو كارانةى، كة داواى بكةرى ناوى، بةركار و تةواوكةرى بةركار دةكةن _ب
 من َةرهاد بةزيرةك دةزامن  _497
 ئةوان تؤيان بةعاقلَ دادةنا  _498
 من تؤ لة لوتلةى داهيَنان دةبينن  _499

 ارى تر  كة ثيَويستييان بة بلةرى ناوى  بةركار و تةواوكةرى بةركار هةية:هةنديَخ ك
 انةةني ناونةةان  وتةةن  بةةان لردن  ذمةةاردن  حيسةةابلردن  لةةة قةَلةمةةدان  تيَ ةيشةةنت  ز  )

َلةمةدان  ثيَوابةوون    قةنيشةاندان  طؤرِينةةوة  لةة      هاتنةبةرضاو  طومانربدن/كردن  ناساندن
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  ]بةنةةةبووم دانةةابوو[  دانةةان  تؤمةةاركردن  دانةةان]وويةةةكى دةكةةرد بةةة د[بيةةنني  كةةردن
  ( نرخاندن  ثةروةردةكردن  رِاهيَنان    ديارى/دةستنيشان كردن  هةَلبذاردن  

 داواى بكةرى ناوى، بةركار و ئاوةَلطوزارة دةكةن وائةو كارانةى كة _ث
 من تؤ لة تاران جيَديََلن  _500

 هةيةة:  ئةاوةَل وزارة ةرى نةاوى  بةةركار و   هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان بة بلة 
هيَنان  هاويشنت  هةَلدان  بردن  ثةروةردةكردن  ليَةدان  نةاردن  دانةان  رِاخسةنت  َريَةدان       )

 دواخسنت     ( كرِين  َرؤشنت  دَلدانةوة 

 بكةرى ناوى، بةركار و ثاِرستةى تةواوكةرى دةكةن ئةو كارانةى، كة داواى _ت
 ة  كة نةهاتنى كؤتاييتان بؤ هاتووة ئاطادارتان دةكةمةو _

ثارِسةتةى تةواوكةةرى   هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان بة بلةرى نةاوى  بةةركار و   
هاندان  بان يَشتلردن  بيةنني  هاتنةبةرضةاو  تةوانني  َيَربةوون  بيسةنت        ئيزن دان ) هةية:

      ( هةستلردن  سةملاندن

 دوو بةركار دةكةن وبكةرى ناوى  ئةو كارانةى، كة داواى _ج
 دايلةكة جلةكانى لة بةر مناَلةكة كرد  _

)لةضاوكردن   بةركار هةية:ودوو  هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان بة بلةرى ناوى
لةة   ةرداكةندن/لةبةركردنةوة  لة سةركردن  لة مللردن  لة دةسةتلردن  لةة ثيَلةردن    لة ب

 (     ئاوكردن 

ثاِرسااتةى و بااةركارى ناِراسااتةوخؤ و   ى ناااوىرئااةو كارانااةى، كااة داواى بكااة    _ض
 تةواوكةرى دةكةن

 وتةبيَذى حلومةت بة هاوآلتيانى رِاطةياند  كة بةيانى ثشووى َةرميية  _
ثارِسةتةى  و  ى نارِاستةوخؤهةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان بة بلةرى ناوى  بةركار

اواكةردن   ثيَةدان  ليَبةوردن  د   طفتتلاكردن   قةناعةت ثىَ كردن  وتن )ط هةية:تةواوكةرى 
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 َةرمانةدان  ثيَشةنيازكردن  ثارِانةةوة     قةولدان  طرةوكردن  ثةمياندان  زؤرليَلردن دان  بةَليَن
  مؤَلةةت  ئامةاذةكردن  َةةرمانلردن    جةةخت كردنةةوة   واكَ كةردن   يَثيَةدان  رِ طرةوكردن 

    (  وةرطرتن  مؤَلةت دان  ثارِانةوة  سويَندخواردن  يارمةتى دان 

و بااةركارى ناِراسااتةوخؤ و تةواوكااةرى   ى ناااوىئااةو كارانااةى، كااة داواى بكااةر  _ح
 بةركار دةكةن
 من هةميشة بةئازادم دةطوت ئازا  _501

 بكةرى ناوى، دوو بةركارى ناِراستةوخؤ دةكةن ئةو كارانةى، كة داواى _خ
 من لة هةوليَرةوة ضووم بؤ سؤران  _502
 تبوون بؤ هةوليَر ئةوان لة كةركوكةوة ها _503
 من بؤ تةواوكردنى خانوةكة ثيَويستن بة تؤ هةية   _504
 ئيَمة بؤ طةشتةكةمان ثيَويستمان بة شةش رِؤذ هةية  _505

 زؤربةى ئةو كارانةى  كة جوآلنةوة)رؤيشنت(يان تيَداية لةم جؤرة كارانةن 

ارى بكاااةرى نااااوى، باااةركارى ناِراساااتةوخؤ و باااةرك  ئاااةو كاراناااةى، كاااة داواى _د
 خستنةسةر دةكةن

 ئةوان لة شةرِةكةدا يارمةتى ئيَمةيان دا  _506
 ئيَوة هةواَلى ئةوتان بةمندا  _507

بةةركارى  و  ى نارِاسةتةوخؤ هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان بة بلةرى ناوى  بةركار
 )مؤَلةت دان  داواكردن  َةرماندان     (  هةية:خستنةسةر 

كاااةرى نااااوى، باااةركارى خستنةساااةر، ثاِرساااتةى    ب ئاااةو كاراناااةى، كاااة داواى   _ر
 تةواوكةرى دةكةن

 ئيَمة سوثاسى ئيَوة دةكةين  كة هاوكاريتان كردين  _508
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 يارمةتيةدان   ن يَشةتلردن  بائامؤذطارى كردن  بةبريهيَنانةةوة  ثشةت ريى كةردن     )
  ( مؤَلةت دان    

 ر دةكةنبكةرى ناوى، بةركار، تةواوكةرى بكة ئةو كارانةى، كة داواى _ز
 طةشتةكةمان شةش كاتذميَرى ثيَويستة  _509

 دةكةن خستنةسةرئةو كارانةى، كة داواى بكةرى ناوى، بةركار و بةركارى  _ذ
 مامؤستاكة قوتابييةكانى َيَرى رِيَزطرتن كردووة  _510

و باةركارى   ىيثاِرساتة ى بارطةييانةى، كة ثَيويساتييان باة بكاةر    سَى ئةو كارة _س
 هةية تةواوكةرى بكةرناِراستةوخؤ و 
 بؤ ئيَمة شةرمة  كة بيني بؤ ئةم جؤرة شويَنانة  _511
 لة ضاوةكان ِا ديارة  كة درؤ دةكةى  _512
 يتان ئاشلراية  كة ئيَمة ضيمان بؤ كردوون  _513

و دوو  ىيثاِرسااتة ىبارطةييانااةى، كااة ثَيويسااتييان بااة بكااةر   سااَىئااةو كااارة   _ش
 هةيةبةركارى ناِراستةوخؤ 

 بة ثيَى ئةم بةَل انة بؤمان دةردةكةوآ  كة ثياوةكة تاوانبارة  _514
 لةم بةَل انةوة بؤمان دةردةكةوآ  كة ضيت كردووة  _515

 بارطةيىكارى ضوار  ثَينجةم/
ئةو كارانةن  كة ضوار بارطة دةخةن  بةو واتايةى  كة ئةو كارانةن سةةرةرِاى بلةةرى   

ية  ئةمانةش بة ثيَى جؤرى تةواوكةرةكانيان دةبن ناوى ثيَويستييان بة سآ تةواوكةرى تر هة
 بةضةند جؤريَلةوة:

 بكةر، بةركار، دوو بةركارى ناِراستةوخؤ دةكةن ئةو كارانةى، كة داواى _أ
 ئازاد كتيَبةكانى لة هةوليَرةوة برد بؤ هةَلةجبة  _516
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استةوخؤ ى نارِبةركاربةركار  دوو هةنديَخ كارى تر  كة ثيَويستييان بة بلةرى ناوى  
 )رةوانلردن  ناردن  وةرطيَرِان(  هةية:

بكاااةر، دوو بااااةركارى ناِراساااتةوخؤ و ثاِرسااااتةى    ئاااةو كاراناااةى، كااااة داواى   _ب
 تةواوكةرى دةكةن

ََ تؤدا لةة سةةر دوو مليةؤن مةةرج دةكةةم  كةة بةةيانى ياريةكةة          _517 من لةطة
 دةبةينةوة 

كةة بةةيانى ياريةكةة    من لةطةََ تةؤدا لةة سةةر دوو مليةؤن طةرةو دةكةةم         _518
 دةبةينةوة 
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 8 هيَللاريى ذمارة
 ثؤليَنلردنى كارةكانى زمانى كوردى بة ثيَى ذمارة و جؤرى بارطةكانيان
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 ثةراوَيزةكانى بةشى دووةم

 
وحي�ديان  ( ؛ 51-50: 2011)رةفيق شوانى بؤ تايبةمتةندييةكانى كار برِوانة ئةم سةرضاوانة:  -1

دد ( ؛ 330: 2010ةومةر ةةول حمةمةد ( ؛)٣٢: ١٣٨٦ كاميار  ؛)٤-٢: ١٣٨٤ ي�وى گاحم
ب�  اده ( ؛ 54-53: 2011أ  2011مةحةمووةدى مووةحويى  ( مةحةمووةدى ( ؛)٦٧أ: ١٣٨٥طبي�

: 2000)ئوةورِةمحان حواجى موارف     ؛)٨٣: ١٣٨٩ ةةىل روخزادى( ؛ 255-254: 2010مةحويى 
  )١٢٩: ١٣٨٤ماهوتيان ( ؛)٤٧٥: ١٣٨٢چنگگگ( ؛ 20-19: 1988ئةمحةد ) ؛ 14

ليَرةدا كار  بةواتاى ئةو ناوة كارييةكةى ناو َةرهةن  واتة كارى َةرهةن ي يا كارى بىَ  -2
 كات و كةسةة ديَت  نةك كارة كات و كةسدارةكان  كة طةردانلراون 

هةموو يا زؤربةى ئةو زمانةوان و رِيَزماننووسانةى  كة باسى كاريان لة زمانى كورديةدا   -3
 كاريشيان كردووة  كردووة  باسى رِؤنانى

 (16-1: 1998)يوسف شريف سعيد بؤ ئاطاداربوون لةثيَشينةى نامة لة كارى ليَلدراو برِوانة: -4
: 2004 ، )ةوموةر موةمحوود كوةريم    16-1: 1998يوسف شريف سعيد )بؤ ئةم مةبةستة برِوانة: -5

  364 -360: 2010  و )حمةمةد ةومةر ةةول 47-51
  364 -360: 2010)حمةمةد ةومةر ةةول  ؛ 33-17: 1998)يوسف شريف سعيد  -6
لةتةوةرةى جؤرةكانى كار لةرووى رِستةسازييةوة)و بةتايبةتى كارى ثةيوةندى( بةدريَةذى   -7

 با  لة كارى بوون دةكةين 
 بؤ زانيارى زياتر لةبارةى ئةم ثرؤسةية برِوانة ئةم سةرضاوانةى خوارةوة: -8

)، ١٣٨٦ش��قاقیی()، ١٣٧٦دبي��ررمق��ددد (، )١٣٩٠حي��درییتبري��زیی ()، ١٣٨٥(ارک��ان 

،  (Marianne 1986)، (Marianne 1984)، (Baker1988))، ١٣٨٦منص��وریی(

(Rosen 1989). 

 ئةمة لةزمانى كوردى)كرماجنى خواروو(دا نيية  -9
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  214-213: 2011أ  2011)مةحةمةدى مةحويى ئةم جؤرة كارة  كارى بةستيَنةريشى ثيَدةطوترىَ -10
  كة شويَنى ئةم كليتيلة لةكاتى بوونى بةركار  بةركارى نارِاستةوخؤ و      ئاشلراية -11

 دةطؤرِيَت 
لةزمانى ئيسثانى و هةموو ئةو زمانانةى  كة بلةرةكةةيان دةكرتيَةت  نةاكرآ بلةةر      -12

 (Allerton 2006:307)لةطةََ ئةو جؤرة كارانة دةربلةوآ 

ة شويَن ؤرِكآ بةكةرةسةةكانى نةةكراوة    مةبةست لة رِستةى بآ نيشان ئةو رِستةية  ك -13
بة واتايةكى تر  بةثرؤسةى بةلوتلةكردن) و ئةو ثرؤسةة رِستةسةازييانةى تةر  كةة دواى     

 جيَبةجيَلردنيان( دا تيَنةثةرِيون 

  104-99بؤ جياكردنةوةى بةركار لة بةركارى خستنةسةر برِوانة بةركارى خستنةسةر َ  -14
-117تةواوكةرى بةةركار برِوانةة تةواوكةةرى بةةركار َ     و بؤ جياكردنةوةى بةركار لة  ؛

 ى ئةم نامةية 118

هةرضةندة يى هةندآ زمانةوان و رِيَزماننووسى كورد  هةر ئاوةَللاريَخ  كة بييَتة نيَو  -15
رِستةوة  ثيَى دةَليَن ئاوةَل وزارة  بةآلم ئيَمة بؤ ئةو ئاوةَللارانةى  كة دةبن بةة سةةربار    

ةَللار بةكارديَنني و زاراوةى ئاوةَل وزارة بةؤ ئةةو ئاوةَللةارة خورتييانةة     هةر زاراوةى ئاو
 بةكارديَنني  كة تةواوكةرى كارن 

 (22: 2004)قةةيس كاكةل توَيةق    منوونة برِوانة ئةو سةرضاوانةى لةثةراويَزى يةكةةمى   بؤ -16
 دراون 

ةكانةدا  زاراوةى كةارى   ئةم كارة لةكتيَبةكانى رِيَزمةان و نامةة زمانةةوانى و رِيَزمانيي    -17
ناتةواو  بيَهيَز  ياريدةدةريشى ثيَوتراوة  بةآلم ئيَمة لةبةر دوو هؤ زاراوةى كارى ثةيوةندى 

 بةدروست  دةزانني:
كارى ثةيوةنةدى  ثةيوةنةدى لةة نيَةوان بلةةر و تةواوكةةرى بلةةردا دروسةت          -أ

 دةكات)كة ئةمة لةجؤرةكانى ترى كاردا بوونى نيية( 
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( ئاماذةى بؤ كرا كارى ياريةدةدةر تايبةمتةنةدى خةؤى هةيةة و     ٣-٢-٢-١وةك لة) -ب
 جياية لةكارى ثةيوةندى 

ئةةو   ؛ئةةو ئةازادة   ؛دةبآ ئاطادارى ئةوة بني  كةة ئةةم رِسةتانة بةةواتاى )ئةةوة ئةةوة       -18
 ئةو نازدار بوو ( نايةن  ؛مةبةستة

ةَل وزارة  بلةر + بةركار  بلةر + ئةاو  دوو بارطةيى:بلةر   بارطةيى: يةك -19
  بلةر + تةواوكةر 

بلةر + بةركار + تةواوكةر  بلةر + بةركار + ئةاوةَل وزارة  بلةةر + بةةركار +     سآ بارطةيى:
 (163-162: 2010بةركار)ساجيدة عةبدوَلآل َةرهادى 

+  1بلةةر + بةةركار   سةآ بارطةةيى:  بلةةر + بةةركار     دوو بارطةيى:كارا   بارطةيى: يةك  -20
 (24-23: 2009ني على طالب حس)2بةركار

 بلةر وةك بارطةى كار رِةضاونةكراوة  ليَرةدا -21
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 رِؤنانة بنجييةكان لة زمانى كورديدا -3
دوابةدواى ئةوةى  كة لة بةشى رابردوودا جؤرى كارةكانى زمةانى كوردميةان لةةرووى    

كةرد    رِستةسازيييةوة  واتة لةرووى توانةاى وةرطةرتن و وةرنةةطرتنى تةواوكةةرةوة  ديةارى     
هةروةها جؤر و ذمارةى تةواوكةرةكانى كةارى زمةانى كورديشةمان دةستنيشةانلرد  ئيَسةتا      
دةتوانرآ رِؤنانة بارطةخستنييةكانى كارى زمةانى كةوردى ديةارى بلةرآ  دواتةرية رِؤنانةة       

 بنجييةكانى زمانى كوردى دةستنيشان بلرآ 
ةرةكيى رِستة ثيَشاندةدةن  رِؤنانة بنجييةكان ئةركى رِيَزمانيى تةواوكةرةكانى كارى س

ئةم رِؤنانة بنجييانةش بة شيَوةيةكى طشتى بةسةر دوو جؤرى رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكان)يا 
رستةسازى(ةةةكاندا دابةةش دةبةن     -َةرهةن ييةكان( و رِؤنانة بنجيية دارِيَذراو)َةرهةةن ى 

رِسةتةية و   رِؤنانى بنجيى سةرةكيى هةةر رِسةتةيةكية بريتييةة لةة كةارى سةةرةكيى ئةةو       
تةواوكةرة خورتى و سةرثشلييةكانى كارةكةة  رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكية بةةثيَى رِؤنةانى       
بارطةخستنيى كارى سةرةكيى هةمان رِستةية  لة َةرهةن دا  واتةة بةةر لةةوةى بيَتةة نةاو      
رِستةوة  ديارى دةكريَت  ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة رِؤنانى بنجيى سةرةكى هةر رِسةتةيةك  

لى َةرهةن يية  بؤ ئةوةى رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكانى هةر رِستةيةكية لةةزمانى  ضةمليَ
كورديدا ديارى بلرآ  سةرةتا ثيَويستة رِؤنانة بارطةخستنييةكانى كارة سةةرةكييةكةى ئةةو   
رِستةية دةستنيشان بلرآ  بةواتايةكى تر تةاكو رِؤنانةة بارطةخسةتنييةكانى كةار لةةزمانى      

ناتوانرآ رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكان لةزمانى كورديدا ديارى بلةرآ    كورديدا ديارى نةكرآ
هةروةها تاكو رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكانى زمانى كوردى ديةارى نةةكرآ نةاتوانرآ رِؤنانةة     

 بنجيية دارِيَذراوةكان دةست نيشان بلرآ 
ذمةةارةى رِؤنةةانى بنجييةةة سةةةرةكييةكان لةةة هةةةر زمانيَلةةدا ديةةاريلراوة و هةةةر   

سةةتةيةكية لةةة هةةةر زمانيَلةةدا ب رييةةن دةضةةيَتةوة سةةةر يةةةكيَخ لةةة رِؤنةةانى بنجييةةة   رِ
سةرةكييةكانى ئةم زمانة  لةبةرئةةوةى كةة رِؤنانةة بنجييةة دارَِيذراوةكانةة بةةهؤى هةنةدآ        
ثرؤسةى رِستةسازييةوة كة بةسةر رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكاندا ديَت ديَنة كايةوة و هةروةها 
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تةسازييةكانى هةر زمانيَلية دياريلراوة بؤية ذمةارةى رِؤنةانى بنجييةة    ذمارةى ثرؤسة رِس
دارِيَةةذراوةكانية هةةةروةكو رِؤنانةةة بنجييةةة سةةةرةكييةكان دياريلراودةبيَةةت  بةةةهؤى ئةةةو  
سنووردارييةى كة هةريةكة لة رِؤنانة بنجيية سةرةكى و رِؤنانة بنجيية دارِيَذراوةكان لة هةةر  

لةماوةيةكى كورتدا دةتوانآ َيَرى ئةو زمانة بيَت كة دةوروبةرةكةى  زمانيَلدا هةيانة  منداََ
 قسةى ثيَدةكةن  

سةرةتا رِؤنانة بارطةخستنييةكانى كار لةزمانى كورديدا خراونةتة رِوو و ثاشان رِؤنانة 
بنجيية سةرةكييةكانى زمانى كوردى و دواتر رِؤنانة بنجيية دارِيَةذراوةكانى زمةانى كةوردى    

  ديارى كراون
رِؤنانة بارطةخستنييةكانى كار بابةتيَلى زةينيية و ئةوة ثيَشان دةدات كة كاريَخ لةطةََ 

 أ:١٣٨٥ طبي�ب زاده (ضةند تةواوكةردا و لةطةةََ ض تةواوكةريَليشةدا لةرسةتةدا دةردةكةةويَت     
بةو واتايةى  كة بؤ هةر كاريَخ لة َةرهةن ى زمانى كورديدا دةتوانرآ ويَنةيةكى زةينى  )٢٠٠

ريَتة رِوو كة تيايدا ضؤنيةتيى دةركةوتنى ئةم كارة لةرستة جؤراوجؤرةكاندا ثيَشاندةدات  ئةةم  ر
ويَنةةة زةينييةةةش ثيَةةى دةوتةةرآ رِؤنةةانى بارطةخسةةتنيى كةةار  رِؤنةةانى بارطةخسةةتنى كةةار    
لةَةرهةن دا)جا َةرهةن ةكة زةينى يان َةرهةن ى نوسراو و يان َةرهةن ى ئةليل ِؤنى بيَةت(  

رةكةدا دةردةكةويَت و زانياريية رِستةسازييةكانى ئةو كارة لةرووى ذمارة و جؤرى ئةو لةتةك كا
تةواوكةرانةى كةة دةتوانَيةت يةان خةود دةبَيةت لةة رِسةتة جؤراوجؤرةكانةدا بيخةات  نيشةان           

بةو واتايةى كة كؤى تةواوكةرة خورتى و سةرثشلييةكانى  )٢٠١ أ:١٣٨٥ طبيب زاده(دةدات 
ى بارطةخستنى ئةو كارة ثيَلديَنن  دةتوانرآ لةريَ ةةى ذمارةيةةك نيشةانةى    هةر كاريَخ  رِؤنان

 كورتلراوة و هيَماوة رِؤنانة بارطةخستنيةكان ثيَشان بدرآ:
كةة      > <رِؤنانى بارطةخستنيى هةر كاريَةخ لةةنيَو جةووت كةوانةيةكةدا        _1

 كريَت  ثيَشان دةدرآ:تيايدا هةموو زانياريية رِستةسازيية ثيَويستةكانى كارةكة تؤماردة
 >ب <نوسنت: 
 مناَلةكة نوست  _519

رِؤنانى بارطةخستنيى كارى )نوسنت( ثيَمان دةَليَةت كةارى )نوسةنت( تةةنها ثيَويسةتى      
 بةبلةريَلى ناوى هةية 
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بؤ جياكردنةوةى تةواوكةرة سةرثشلى و خورتييةكان  تةواوكةرة سةرثشلييةكان  _2
 دةخريَنة نيَو كةوانةوة   ) (  :

 >  ثات>>ى بةيى<<ب  )بةرنا <بةَليَندان: 
 من بةَليَنن بةتؤ داوة كة داتبمةزريَنن  _520

رِؤنانى بارطةخستنيى كارى )بةَليَندان( دةرى دةخات كة كارى )بةَليَنةدان( ثيَويسةتى   
بةبلةريَلى ناوى و بةركاريَلى نارِاستةوخؤى سةرثشلى و ثارِسةتةيةكى تةواوكةةرى هةيةة     

وو كةوانةةى بةةركارة ناِراسةتةوخؤكةش ئةةوة دةطةيةةنآ كةة تةواوكةةريَلى        خستؤتة نيَةو د 
 سةرثشليية 
 تةواوكةرةكانى كار بة شيَوةى هيَماى كورتلراوة تؤماردةكريَن  _3
ئةطة كاريَخ زياتر لة تةواوكةريَلى ثيَويست بآ ئةوا تةواوكةرةكان بة كؤما      _4

   لةيةك  جيادةكريَنةوة:
 >رب  بة <: ةوةنكرد
 سازان دةرطاكةى كردةوة  _521
هةنديَخ جار كاريَخ لةنيَوان دوو تةواوكةردا دةبيَت يةكيَليان هةَلبذيَرآ  بؤ ئةةم   _5

 مةبةستةش سوود لة هيََليَلى ير واتة   /   وةردةطريآ:
 >ب  بةر/ ب  بةرخ <وةآلم دانةوة: 

 سؤزان ثرسيارةكانى وةآلم دايةوة  _522
 سيارةكانى دايةوة سؤزان وةآلمى ثر _523
بؤ ديارى كردنى جؤرى بةركارة نارِاسةتةوخؤكانية سةوود لةة جةووت كةوانةةى       _6
   وةردةطريآ: >> <<بيووك   

 > >>ى لةيى<<ب  بةر  )بةرنا <ثاراسنت: 
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 رِؤنانة بارطةخستنييةكانى كار لة زمانى كورديدا -3-1

جيةاواز لةةرووى رِؤنةانى    ليَرةدا هةوَلةدةدةين رِؤنةانى بارطةخسةتنيى هةنةدآ كةارى      
بارطةخستنييةوة لة زمانى كورديدا رةينة روو و دواى ئةةوية رِؤنانةة بنجييةةكانى زمةانى     

 كوردى دةستنيشان بلةين:
o  :ب <نوسنت< 

 مناَلةكة نوست  _524
o  :بثا <بوون< 

 دةبيَت برِؤين  _525
o  :ب  بةر/ ب  بةرخ <وةآلم دانةوة< 

  من ثرسيارةكامن وةآلم دايةوة _526
 من وةآلمى تؤم دايةوة  _527
o  :ب  بةر/ ب  بةر  تبةر <هةَلبذاردن< 

 ئاريَز تةماتةكانى هةَلبذاردووة  _528
 ئةوان تؤيان بة مامؤستا هةَلبذارد  _529
o  :ى بةيى<<ب  بةر  )بةرنا <َرؤشنت<<< 

 دوكاندارةكة ضثسةكانى بةمناَلةكة َرؤشت  _530
o  :ب  بةر/ ب  ثات <ويسنت< 

 ان ماندووبوونيان دةوآ كارةك _531
 ئاكام دةيةويَت ذنبيَنيَت  _532
o  :ى بؤيى<<ب  بةر/ ب  بةر  تبةر/ ب  بةرخ  بةرنا <حيسابلردن<< < 

 بازرطانةكة هةموو شةويَخ ثارةكانى حيسابدةكات  _533
 سةرؤك بةش تؤى بةقوتابى حيسابلردبوو  _534
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 من حيسابى ثياوم بؤ تؤ كردبوو  _535
o  :ب  بةر  ثات>>ى لةيى<<ر  )بةرناب  بة <بيسنت /< 

 ئارةزوو قسةكانى لةتؤ بيستبوو  _536
 هاوذين لةتؤى بيستووة كة باوكى كوذراوة  _537
o ى بؤيى<<  )بةرنا>>ى بةيى<<ب  بةر  )بةرنا <: ناردن<<< 

 هونةر كتيَبةكانى بةشريازدا نارد بؤ سلاآل  _538
o  :ب  ثات>>ى لةيى<<ب  )بةرنا <ترسان /< 

 سةربازةكان لةشةرِ نةدةترسان  _539
 نةخؤشةكة دةترسا مبريَت  _540
o ى بةةيى <</ ب  بةر  بةرنا>>ى لةطةَلى<<ب  بةر  بةرنا <لردن: تيَلةَل<< 

< 
 هاورِآ نانةكة لةطةََ سةموونةكاندا تيَلةََ ناكات  _541
 هاورِآ قسةكانى منى تيَلةََ بة قسةكانى ئازاد ناكات  _542
o ى بةيى<<  ثات/ ب  بةرخ  )بةرنا>>ى بةيى<<رناب  )بة <: طفتثيَدان<<< 

 باوكت طفتى بةتؤ دابوو كة ثايسللةكةت بؤ بلرِآ  _543
 هاورِيَلةى باوكت طفتى دامةزراندنى بةتؤ دابوو  _544
o ب  بةرخ/ ب  بةرخ  ثات <: ئامؤذطارى كردن< 

 كامةران ئامؤذطارى براكانى دةكرد  _545
 نى دةكرد كة باش رويَنن كامةران ئامؤذطارى براكا _546
o ب  بةرخ/ ب  ثات<: برِياردان< 

 هاوسةر برِيارى دةستلةكاركيَشانةوةى دا  _547
 هاوسةر برِيارى دا كة دةستلةكاربليَشيَتةوة  _548
o  :بةرخ>>ى لةيى<<  ثات/ ب  )بةرنا>>ى لةيى<<ب  )بةرنا <َيَربوون  < 

 من لةئيَوةوة َيَربووم كة ليَبوردةمب  _549
 من لةئيَوةوة َيَرى ليَبوردةيى بووم  _550
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o ب  ثات/ ب  بةر  تبةر <: تيَ ةيشنت< 
 تيَ ةيشتن كة نابآ باوةرِت ثيَبلةم  _551
 مامؤستا تؤ بةزيرةك تيَ ةيشتبوو  _552
o  :بةيى<</ ب  )بةرنا>>لةيى<<ب  ثات/ ب  )بةرنا <حةزكردن<<< 

 حةزناكةم برِؤم  _553
 حةز لةم كارانة ناكةم  _554
 حةز بةم كارانة ناكةم  _555
o ب  ثات>>ى بةيى<<ب  بةرنا <: هةستلردن /< 

 من هةست بةطةرمى دةكةم  _556
 من هةست دةكةم كة لةشن طةرمة  _557
o ثات>>ى بةيى<<ب  )بةرنا <: سويَندخواردن  < 

 سويَند بةقورئان دةخؤم كة من ئةم كارةم نةكردووة  _558
o  :ثاتبثا/ ب  تئ/ ب  بةر <هاتنةبةرضاو  < 

 واديَتةبةرضاو كة هةرطيز نةخؤش نةبوبآ  _559
 تؤ نةخؤش ديَيتةرضاو  _560
 واديَيتة بةرضاوم كة هةرطيز نةمبينيبيت  _561
o ب  بةر/ ب  ثات/ ب  بةر  تبةر <: زانني< 

 ئةو ثياوة هةموو شتيَخ دةزانآ  _562
 وامزانى نةخؤشبووى  _563
 نى مامؤستا ئيَوةى بةمنوونةى ثؤَ دةزا _564
o ب  بةر/ ب  بةر  تبةر/ ب  ثات <: يننيب< 

 ئةوان تؤيان بينيوة  _565
 من تؤ باش دةبينن  _566
 دةبينن كة نةخؤشى  _567
o ب  بةر  بةرخ>>ى بةيى<<ب  بةر  تبةر/ ب  بةر  بةرنا <: نيشاندان /< 
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 شاناز خؤى بةثياو نيشاندابوو  _568
 نيشاندا ئةوان بةشة ناوخؤييةكةيان بةقوتابييةكة  _569
 ئةوان بةشة ناوخؤييةكةيان نيشانى قوتابييةكة دا  _570
o  :ب  بةرخ/ ب  بةر/ ب  بةر  تبةر <بان لردن< 

 باوكت بان ى تؤى دةكرد  _571
 باوكت تؤى بان  دةكرد  _572
 باوكت تؤى بةطيانة بان  دةكرد  _573
o ب  بةرخ  ثات>>ى لةيى<<ب  بةرخ/ ب  )بةرنا <: ثشت ريى كردن /< 

 ئيَمة ثشت رييى تؤ دةكةين  _574
 ئيَمة ثشت ريى لةتؤ دةكةين  _575
 ئيَمة ثشت رييى تؤ دةكةين كة خؤت هةَلبذيَرى  _576
o  ى بةةةيى<<  ثةةات/ ب  )بةةةرنا>>ى بةةةيى<<ب  )بةةةرنا <: َةرمانةدان<<  

 >بةرخ
 بةريَوةبةر َةرمانى بة سلرتيَرةكى دا كة هةموو َةرمانبةرةكان بان  بلات  _577
 سةرؤكى وآلت َةرمانى هيَرشلردنى بة سةربازةكان دا  _578
o ب  بةرخ/ ب  بةرخ  ثات <: يارمةتيدان< 

 من يارمةتى تؤم دا  _579
 براكةت يارمةتيى ئيَوة دةدات كة برِؤن بؤ دةرةوة  _580
o  :ى بؤيى<<  )بةرنا>>ى لةيى<<بثا  ئا/ ب  ئا/ ب  )بةرنا <هاتن<<< 

 دايخ و باوكتان ب رن  لةقورئاندا هاتووة كة ريزى _581
 ئةم وتةية لةَةرموودةدا هاتووة  _582
 ئةوان لةهةوليَرةوة بؤ سليَمانى هاتوون  _583
o ى <<  ثةةات/ ب  )بةةةرنا>>ى لةةةيى<<ب  بةةةر/ ب  )بةةةرنا <: داواكةةردن

 >  بةرخ>>لةيى
 من ثيتزام داوا كردبوو  _584
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 من داوام لةتؤ كردبوو كة ثيتزام بؤبيَنى  _585
 داواى ثيتزام لةتؤ كردبوو من  _586
o ب  بةر  تبةر >>ى لةيى<<ب  ثات/ ب  بةر  )بةرنا <ن: دانا /< 

 وام داناوة كة هةموو قوتابيةكان بؤ ئاهةن ةكة بان يَشت بلةين  _587
 من طوَلدانةكةم لةسةر ميَزةكةدا دانابوو  _588
 ئةوان تؤيان بة زيرةك دانابوو  _589
o ب  بةر  ثات/ ب  بةرخ  ثات/ >>ى بؤيى<<رناب  بةر  )بة <: بان يَشتلردن /

 >>>ى بؤيى<<ب  بةرخ  )بةرنا
 سازطار ئيَوةى بؤ ئاهةن ةكة بان يَشلردووة  _590
 سازطار ئيَوةى بان يَشلردووة كة بؤ ئاهةن ةكة بين  _591
 سازطار بان يَشتى ئيَوةى كردووة كة بؤ ئاهةن ةكة بين  _592
 كردووة بؤ ئاهةن ةكة  سازطار بان يَشتى ئيَوةى  _593
o  :بثةةا  >>ى بةةؤيى<<)بةةةرنا  >>ى لةةةيى<<)بةةةرنابثةةا  ب/  <دةركةةةوتن /

 >>>ى بؤيى<<)بةرنا  >>ى بةيى<<)بةرنا
 مان  دةركةوت  _594
 لةم بةَل انةوة بؤمان دةردةكةويَت كة كآ تاوانبارة  _595
 بةثيَى ئةم بةَل انة بؤمان دةردةكةويَت كة كآ تاوانبارة  _596
o ى بةةيى <<)بةرنا/ ب  >>ى بةيى<<)بةرناب  ثات/ ب  بةر   <ن: طوت<<  

 >  تبةر>>ى بةيى<<)بةرناثات/ ب  
 طومت كة ناطةرِيَنةوة  _597
 ئةوان هةموو قسةكانيان بةتؤ طوت  _598
 ئيَمةش بة ئةوامنان طوتن كة نايةينةوة  _599
 هةموو قوتابييةكان بة بةرِيَوةبةريان دةطوت مامؤستا  _600
o ب  >>ى بؤيى<<)بةرنا/ ب  بةرخ  >>ى بؤيى<<)بةرناب  بةر   <: اندانه /

 >بةرخ  ثات/ ب  بةر  ثات
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 ئةوان مناَلةكانيان هانداوة بؤ ئةم جؤرة كارانة  _601
 ئةوان هانى مناَلةكانيان داوة بؤ ئةم جؤرة كارانة  _602
 ئةوان هانى مناَلةكانيان داوة كة ئةم جؤرة كارانة بلةن  _603
 ئةوان مناَلةكانيان هانداوة كة ئةم جؤرة كارانة بلةن  _604

رِؤنانى بارطةخستنيى كارةكانى سةروو بؤمان دةردةخات  كة زؤربةى زؤرى كارةكةان  
زياتر لة دةركةوتةيةكى هةية  ئةمةش بؤ ئةوة دةطةرِيَتةةوة كةة هةنةدىَ لةة تةواوكةةرةكان      

 دةطرنةوة: سةرثشليني  و هةنديَلى تر تةواوكةرى تر شويَنيان
o ب  >>ى بؤيى<<)بةرنا/ ب  بةرخ  >>ى بؤيى<<)بةرناب  بةر   <: هاندان /

 >بةر  ثات/ ب  بةرخ  ثات
 رِؤنانى بارطةخستنيى كارى )هاندان( شةش رِستةى ريَتيَيوو روون دةكاتةوة:

 ئةوان مناَلةكانيان هانداوة  _605
 ئةوان هانى مناَلةكانيان داوة  _606
 كانيان هانداوة بؤ ئةم جؤرة كارانة ئةوان مناَلة _607
 ئةوان هانى مناَلةكانيان داوة بؤ ئةم جؤرة كارانة  _608
 ئةوان هانى مناَلةكانيان داوة كة ئةم جؤرة كارانة بلةن  _609
 ئةوان مناَلةكانيان هانداوة كة ئةم جؤرة كارانة بلةن  _610

رطةخسةتنيى كةاردا بوونيةان    بة هةريةكة لةو ئةطةرة جؤراوجؤرانةى كة لة رِؤنةانى با 
( دا ثيَشانى ||رِؤنانى بنجى||هةية  دةَليَني رِؤنانى بنجيى سةرةكى و لةنيَو دوو هيََلى ستوونى)

 دةدةين  كةواتة ئةم رِؤنانة بارطةخستنيةى خواروو شةش رِؤنانى بنجيى سةرةكيى هةية:
o ب  >>ى بؤيى<<)بةرنا/ ب  بةرخ  >>ى بؤيى<<)بةرناب  بةر   <: هاندان /

 >بةر  ثات/ ب  بةرخ  ثات
 ||ب  بةر || _أ 

 >>||ى بؤيى<<ب  بةر  )بةرنا || _ب
 ||   بةرخب || _ث
 ||>>ى بؤيى<<)بةرناب  بةرخ   || _ت
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 || ب  بةر  ثات || _ج
 || ب  بةرخ  ثات || _ض

( رِؤنةةةانى ٣٣( كةةةار )٣٨٣رِؤنةةةانى بارطةخسةةةتنيى ) دةستنيشةةةانلردنىبةةةة 
 كة بريتني لةمانةى خوارةوة:بارطةخستنيمان دؤزيةوة  

 >ب < -1
 >بثا < -2
 >ب  بةر/ ب  ثات < -3
 >ب  بةر/ ب  بةرخ < -4
 >ب  بةرخ/ ب  ثات < -5
 >ب  بةر/ ب  بةر  تبةر < -6
 >ب  ثات/ ب  بةر  تبةر < -7
 >ب  بةرخ/ ب  بةرخ  ثات < -8
 >بثا/ ب  تئ/ ب  بةر  ثات < -9
 >>>بةيى <<ب  بةر  )بةرنا < -10
 >  ثات>>بةيى <<ب  )بةرنا < -11
 >/ ب  ثات>>بةيى <<رناب  بة < -12
 >ب  بةر/ ب  بةر  تبةر/ ب  ثات < -13
 >ب  بةر/ ب  ثات/ ب  بةر  تبةر < -14
 >/ ب  ثات>>لةيى <<ب  )بةرنا < -15
 >ب  بةرخ/ ب  بةر/ ب  بةر  تبةر < -16
 >/ ب  بةر  ثات>>لةيى <<ب  بةر  )بةرنا < -17
 >/ ب  بةرخ  ثات>>لةيى <<ب  بةرخ/ ب  )بةرنا < -18
 >>>بؤيى <<  )بةرنا>>ىبةي <<ب  بةر  )بةرنا < -19
 >/ ب  بةر  تبةر >>لةيى <<ب  ثات/ ب  بةر  )بةرنا < -20
 > >>بؤيى <<ب  بةر/ ب  بةر  تبةر/ ب  بةرخ  بةرنا < -21
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 >/ ب  بةر  بةرخ>>بةيى <<ب  بةر  تبةر/ ب  بةر  بةرنا < -22
 >>>بةيى <</ ب  )بةرنا>>لةيى <<ب  ثات/ ب  )بةرنا <-23
 > >>بةيى <<  بةر  بةرنا/ ب>>لةطةَلى <<ب  بةر  بةرنا <-24
 >>>بؤيى <<  )بةرنا>>لةيى <<بثا  ئا/ ب  ئا/ ب  )بةرنا <-25
 >  بةرخ>>لةيى <<  ثات/ ب  )بةرنا>>لةيى <<ب  )بةرنا <-26
 >  بةرخ>>بةيى <<  ثات/ ب  )بةرنا>>بةيى <<ب  )بةرنا <-27
 >>>بةيى <<  ثات/ ب  بةرخ  )بةرنا>>بةيى <<ب  )بةرنا <-28
 >  بةرخ>>لةيى <<  ثات/ ب  )بةرنا>>لةيى <<اب  بةر/ ب  )بةرن <-29
/ ب  بةةر  ثةات/ ب  بةةرخ  ثةات/ ب  بةةرخ       >>بؤيى <<ب  بةر  )بةرنا <-30

 >>>بؤيى <<)بةرنا
/ ب  بةةرخ   >>بةؤيى  <</ ب  بةةرخ  )بةةرنا  >>بؤيى <<ب  بةر  )بةرنا <-31

 >ثات/ ب  بةر  ثات
  >>بةيى <<نا/ بثا  )بةر>>بؤيى <<  )بةرنا>>لةيى <<ب/ بثا  )بةرنا <-32

 >>>بؤيى <<)بةرنا
  ثةات/ ب   >>بةيى <</ ب  )بةرنا>>بةيى <<ب  ثات/ ب  بةر  )بةرنا <-33

 >  تبةر>>بةيى <<)بةرنا
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 جؤرةكانى رِؤنانة بنجييةكان لة زمانى كورديدا -3-2

دوابةةةدواى دةستنيشةةانلردنى رِؤنانةةة بارطةخسةةتنييةكان ئيَسةةتا دةتةةوانرآ رِؤنانةةة  
كانى دةستنيشان بلرآ  سةةرةتا رِؤنانةة بنجييةة سةةرةكييةكان و دواتةر      بنجييةكان و جؤرة

 رِؤنانة بنجيية دارِيَذراوةكان دةستنيشان دةكرآ 

 ِرؤنانة بنجيية سةرةكييةكان لة زمانى كورديدا -3-2-1
رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكان لة هةر زمانيَلدا ذمارةيان سنووردارة  ليَرةشدا  لةةذيَر  

نى بارطةخسةةتنيى كارةكةةانى ثيَشةةوو  بةشةةيَلى زؤرى رِؤنانةةة بنجييةةة    رِؤشةةنايى رِؤنةةا 
سةرةكييةكانى زمانى كوردى ديارى كراون  طومان لةوةدا نييةة  كةة بةة دةستنيشةانلردنى     
رِؤنانى بارطةخستنيى كارى ترى زمانى كوردى رِؤنانى بنجيى سةرةكيى ترية دةدؤزريَتةةوة   

 زمانى كورديدا دةبن بة دوو طروثةوة:بةطشتى رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكان لة

ئةو ِرؤنانة بنجيية سةرةكييانةى، كة بةهؤى كاارى بكاةرديارةوة    -3-2-1-1
 دروست دةبن

 يةكةم/ ِرؤنانة بنجيية سةرةكيية يةك بارطةييةكان
 (1)||ب|| / 1

 مناَلةكة نوست  _611
 ||بثا||  /2

 دةبيَت برِؤين  _612
                                      

ت يةا دارِيَةذراو    لةبةرئةوةى بوونى كار لة رؤنةانى بنجيةى هةةر ِرسةتةيةكدا  جةا سةةرةكى بيَة        -1
 خورتيية  بةثيَويستى نازانرآ لة نيَو رؤنانة بنجييةكاندا بنووسريَت 
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 دوو بارطةييةكان  دووةم/ ِرؤنانة بنجيية سةرةكيية 
 ||ب  بةر||  /1

 من ثرسيارةكامن وةآلم دايةوة  _613
 ||>>ى بؤيى<<ب  بةرنا ||  /2

 ئةوان بؤ سليَمانى هاتوون  _614
 ||ب  بةرخ||  /3

 من وةآلمى تؤم دايةوة  _615
 >>||ى لةيى<<ب  بةرنا||  /4

 سةربازةكان لة دوذمن نةدةترسان  _616
 |>>|ى بةيى<<ب  بةرنا||  /5

 حةز بةم كارانة ناكةم  _617
 ||ب  ثات||  /6

 ئاكام دةيةويَت ذن بيَنيَت  _618
 ||ب  تئ||  /7

 سازان زيرةكة  _619
 ||ب  ئا||  /8

 ئةم وتةية لة َةرموودةدا هاتووة  _620
 ||بثا  ئا||  /9

 لةقورئاندا هاتووة كة ريزى دايخ و باوكتان ب رن  _621

 رطةييةكانسَييةم/ ِرؤنانة بنجيية سآ با
 ||ب  بةر  بةر ||  /1

 دايلةكة جلةكانى لةبةر مناَلةكة كرد  _622
 >>||ى بةيى<<ب  بةر  بةرنا||  /2

 ئةوان هةموو قسةكانيان بةتؤ طوت  _623
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 >>||ى لةيى<<ب  بةر  بةرنا||  /3
 ئارةزوو قسةكانى لةتؤ بيستبوو  _624
 >>||ى لةطةَلى<<ب  بةر  بةرنا||  /4

 انةكة لةطةََ سةموونةكاندا تيَلةََ ناكات هاورِآ ن _625
 ||ب  بةر  ثات||  /5

 ئةوان مناَلةكانيان هانداوة كة ئةم جؤرة كارانة بلةن  _626
 ||  ثات>>ى بةيى<<ب  )بةرنا||  /6

 باوكت طفتى بةتؤ دابوو كة ثايسللةكةت بؤ بلرِآ  _627
 ||  ثات>>ى لةيى<<ب  بةرنا||  /7

 بووم كة ليَبوردةمب من لةئيَوةوة َيَر _628
 >>||ى بةيى<<ب  بةر  بةرنا||  /8

 ئةوان مناَلةكانيان بةثشيلة دةترساند  _629
 >>||ى بؤيى<<ب  بةرخ  بةرنا ||  /9

 سازطار بان يَشتى ئيَوةى كردووة بؤ ئاهةن ةكة  _630
 >>||ى بةيى<<ب  بةرخ  بةرنا ||  /10
 دابوو  هاورِيَلةى باوكت طفتى دامةزراندنى بةتؤ _631
 ||ب  بةرخ  ثات ||  /11
 كامةران ئامؤذطارى براكانى دةكرد كة باش رويَنن  _632
 || ب  بةر  بةرخ ||  /12
 ئةوان بةشة ناوخؤييةكةيان نيشانى قوتابييةكة دا  _633
 ||>>ى بؤيى<<  بةرنا>>ى لةيى<<ب  بةرنا ||  /13
 ئةوان لةهةوليَرةوة بؤ سليَمانى هاتوون  _634
 ||>>ى بؤيى<<  بةرنا>>ى بةيى<<بةرنا بثا ||  /14
 بةثيَى ئةم بةَل انة بؤمان دةردةكةويَت كة كآ تاوانبارة  _635
 ||>>ى بؤيى<<  بةرنا>>ةيىلى <<بثا  بةرنا||  /15
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 لةم بةَل انةوة بؤمان دةردةكةويَت كة كآ تاوانبارة  _636
 ||  تبةر>>ى بةيى<<ب  بةرنا||  /16
 كان بة بةرِيَوةبةريان دةطوت مامؤستا هةموو قوتابيية _637
 ||ب  تئ  تئ||  /17
 كارةكة باش ديارة  _638
 ||ب  بةر  تبةر||  /18
 ئةوان تؤيان بة زيرةك دانابوو  _639

 ضوارةم/ ِرؤنانة بنجيية ضوار بارطةييةكان
 ||>>ى بؤيى<<  بةرنا>>ى بةيى<<ب  بةر  بةرنا||  /1

 نارد بؤ سلاآل  هونةر كتيَبةكانى بةشريازدا _640
 ||  ثات>>ى بؤيى<<  بةرنا>>ى بةيى<<بةرنا ب ||  /2

 ئيَمة بةثيَى ئةم بةَل انة بؤ ئيَوةى دةردةخةين كة كآ تاوانبارة  _641

ئةو ِرؤنانة بنجيياة ساةرةكييانةى، كاة باةهؤى كاارى بكاةرناديارةوة        -3-2-1-2
 دروست دةبن

ى بةكؤزةتيظ كردن  كة دةبيَتة هةؤى  بةثيَيةوانةى ثرؤسةثرؤسةى بةبلةرنادياركردن 
يةكيَلةة لةة    ٢يدازمانى كوردلة  بةبلةرنادياركردن  زمانى كوردىكارى  يزياد كردنى بارطة

بةواتايةةكى تةر بةةطؤرِينى كةارى بلةةر ديةار بةؤ كةارى          كةملردنةوةى بارطة  كانىثرؤسة
حةموةدى موةحويى   مة )كارةكة بارطةيةكى لة دةست دةدات يةاخود كةمدةبيَتةةوة    بلةرناديار

كةواتة دةتوانرآ ثةيوةنديى ذمارةى بارطةكانى كارى بلةرديار و بلةةرناديار لةة     229 :2001
 هاوكيَشةيةكى لةم جؤرةدا روون بلةينةوة:

 

                                      
 لة شيَوةزارى كرماجنى خواروو  -٢

 1 -ذمارةى بارطةكانى بلةرديارى هةمان كار  =ذمارةى بارطةكانى كاريَلى بلةرناديار
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ئيَمة بةثيَيةوانةى ئةو زمانةوانانةةى  كةة ثيَيةان وايةة ثرؤسةةى بةبلةةرنادياركردن       
ؤسةةةى بةبلةةةرنادياركردن  ثرؤسةةةيةكى ثرؤسةةةيةكى رِستةسةةازيية  واى بةةؤ دةضةةني  كةةة ثر

وشةسازيية  بةو واتايةى  كة كارة ناويية بلةرناديارةكان)ضاوطة بلةرناديارةكان( تةوميَلى  
و رؤَلى هةية لةةرِؤنانى    93 :2001مةحةمةدى موةحويى  )بةليَلسيمبووى ناو َةرهةن ى كوردين

ناديارى لةةزمانى كورديةدا     هةر بؤيةةش بلةةر   279 :2009 وريا عومةر ئةمني )وشةى تازة 
رِؤنانةةة بنجييةةة سةةةرةكييةكان ثيَلةةديَنآ نةةةك رِؤنةةانى بنجيةةى دارِيَةةذراو  بةةةآلم لةةة كةةارة 

 بلةرناديارةكاندا ئاماذة بة بلةرناديارييةكةيان دةكةين:
 ||ناديارب||وةآلمدرانةوة: 

 ثرسيارةكان وةآلم دراونةتةوة  _642
 ة دوو جؤرةوة:ئةو رِؤنانة بنجيية سةرةكييانةش دةبن ب

يةكةم/ ئةو ِرؤنانة بنجيية سةرةكييانةى، كة بةهؤى كارى تَيثاةِرى بكاةرناديارةوة   
 دروست دةبن

بؤ ئامادةكردنى رةن ى خؤَلةميَشى رةن ى سةثى لةطةةََ رةن ةى رةشةدا تيَلةةََ       _
 دةكريَت 

انى وةك باوة ثرؤسةى بةبلةرنادياركردن تايبةتة بة كارة تيَثةرِةكانةةوة  بةةآلم لةةزم   
 كورديدا دوو كؤمةَلة كار هةن سةرةرِاى ئةوةى  كة تيَنةثةرِن بةآلم دةكريَن بةبلةرناديار 

دووةم/ ئااااةو ِرؤنانااااة بنجييااااة سااااةرةكييانةى، كااااة بااااةهؤى كااااارى تَينةثااااةِرى 
 بكةرناديارةوة دروست دةبن

 كارة تَينةثةِرةكان -1
  بةرطرى كةردن ينى كردن  ئةو كارانةن  كة هةميشة تيَنةثةرِن  وةكو )ريَ ةدان  تيَب

  برِيةةاردان  مؤَلةتةةدان  بايةخةةدان  ثرسةةياركردن  برِيةةاردانطفتةةدان  بةدواداضةةوون كةةردن  
ثشت ريى   مؤَلةت وةرطرتن  َةرمانلردن  ئاماذةكردن  يادكردنةوة  مةدح كردن  َةرماندان
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ا تيَدةثةرِن  بةو    ( هةن  كة بةم ثرؤسةيةدمؤَلةت دان  يارمةتيدان  ثيَشبينى كردن    كردن
 واتايةى  كة دةكريَن بةبلةرناديار 

 شانازى بةم شتانةوة ناكرآ  _643
  تةوةوةاكرنة ةلةمان بري _644
  اباسى ئةوان دةكر _645
 آ كردة لةتؤ طومان _646
 ليَرةدا هةست بةطةرمى ناكرآ  _647

 ئةم كؤمةَلة كارةى سةرةوة ضةند تايبةمتةندييةكيان هةية:
 ةكان كارى ليَلدراون أ/ هةمووكار

ب/ هةر هةموويان لةكاريَلى سةرةكييةوة)دان  كردن  وةرطرتن( دروسةتلراون  كةة   
 تيَثةرِة 

ث/ ئةم كارانة دوو جؤر رِستةى بلةرناديار دروست دةكةن  كة لة يةكةميانةدا هةيض   
بلةريَخ بوونى نيية و كارةكة هةميشة بة شيَوةى كةسى سيَةمى تاك دةبيَةت  ئةمةةش بةؤ    

ةوة دةطةرِيَتةوة  كة هةريةكة لة بةركارة نارِاستةوخؤ و بةركارة خستنةسةرةكة َريَزى نةاوى  ئ
نني بؤيةش ناتوانن لةرووى كة  و ذمارةوة لةطةََ كارةكةدا ريَخ بلةون بةمةش نةاتوانن بةنب   
بةبلةر  بةآلم لة دووةمياندا دواى كرتانى ئةامرازى بةندةكةةى بةةركارة نارِاسةتةوخؤكة)لةو     

انةى  كة بةركارى نارِاستةوخؤ وةردةطرن( يان كرتانى ئامرازة خستنةسةةرةكةى بةةركارة   كار
خستنةسةرةكة)لةو كارانةى  كة بةركارى خستنةسةر وةردةطرن(  بةركارة نارِاستةوخؤكة يان 

 بةركارة خستنةسةرةكة لةطةََ كارةكةدا لة رووى كة  و ذمارةوة ريَلدةكةويَت:
 ناكرآ  شانازى بةم شتانةوة _648
 ئةم شتانة شانازييان ثيَوةناكرآ  _649
  تةوةوةاكرنة ةلةمان بري _650
  تةوةوةاكرليَنة يانبريئةمانة  _651
  اباسى ئةوان دةكر _652
  اان دةكريباسئةوان  _653
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 آ كردة لةتؤ طومان _654
 آ كردة ت كَطومانتؤ  _655
 ليَرةدا هةست بةطةرمى ناكرآ  _656
  ى هةستى ثيَناكرآليَرةدا طةرم _657

 تَيثةِرةكان-كارة تَينةثةِر -2
ئةو كارانةن  كة هةندآ جار وةكو كارى تيَثةرِ و هةندآ جةار وةكةو كةارى تيَنةثةةرِ     

 مامةَلة دةكةن  بةو واتايةى  كة هةندآ جار بةركار وةردةطرن و هةندآ جار وةرى ناطرن 
 + وةآلم دانةوة

 من ثرسيارةكامن وةآلم دايةوة  _658
 من وةآلمى تؤم دايةوة  _659

 + ويسنت
 كارةكان ماندووبوونيان دةوآ  _660
 ئاكام دةيةويَت ذنبيَنيَت  _661

 + حيسابلردن
 بازرطانةكة هةموو شةويَخ ثارةكانى حيسابدةكات  _662
 من حيسابى ثياوم بؤ تؤ كردبوو  _663

  دانان  طوتن  ردنداواكزانني   راطةياندن ئةم كارانةش بةشيَليان ) وةكو كارةكانى )
ثرسةةني     (( كاتيَةةخ  كةةة وةكةةو تيَنةثةةةرِ مامةَلةةة دةكةن)بةةةركار وةرنةةاطرن( دةكةةريَن   

 بةبلةرناديار 
ئةم كارانةش كاتيَخ  كة وةكو تيَنةثةرِ هةَلسوكةوت دةكةن  وةكو كؤمةَلةةى يةكةةم   

ونى نييةة و  دوو جؤر رِستةى بلةرناديار دروست دةكةن  كة لة يةكةمياندا هيض بلةةريَخ بةو  
كارةكة هةميشة بة شيَوةى كةسى سيَةمى تاك دةبيَت  ئةمةش بةؤ ئةةوة دةطةرِيَتةةوة  كةة     
هةريةكة لة بةركارة نارِاستةوخؤ و بةركارة خستنةسةرةكة َريَزى نةاوى نةني بؤيةةش نةاتوانن     
لةرووى كة  و ذمارةوة لةطةََ كارةكةدا ريَخ بلةون بةمةش ناتوانن بنب بةبلةةر  بةةآلم لةة    
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دووةمياندا دواى كرتانى ئامرازى بةندةكةى بةركارة نارِاستةوخؤكة)لةو كارانةى  كة بةركارى 
نارِاستةوخؤ وةردةطرن( يان كرتةانى ئةامرازة خستنةسةةرةكةى بةةركارة خستنةسةةرةكة)لةو      
كارانةةةى  كةةة بةةةركارى خستنةسةةةر وةردةطةةرن(  بةةةركارة نارِاسةةتةوخؤكة يةةان بةةةركارة   

 كارةكةدا لة رووى كة  و ذمارةوة ريَلدةكةويَت: خستنةسةرةكة لةطةََ
 + وةآلمدانةوة

 وةآلمى ثرسيارةكان دراوةتةوة  _664
 ثرسيارةكان وةآلم دراونةتةوة  _665

 + طوتن
 لةكؤندا هةوليَر ثيَيدةطوترا ئةرِبائيلؤ  _666
 لةكؤندا بة هةوليَر دةطوترا ئةرِبائيلؤ  _667

ةكان و نةبوونى بلةر لةو كارة بلةرناديارانةةى  كةة   نةبوونى بةركار لة كارة تيَنةثةرِ
تيَنةثةرِن  رِستةسازى بوونى ثرؤسةةى بةبلةةرنادياركردن لةةزمانى كورديةدا رةتدةكاتةةوة و      

 وشةسازى بوونى ثرؤسةكة دةسةمليَنآ 
لة رِؤنانى بنجيى ئةم جؤرةكارانةدا  لةكؤتايى دوا تةواوكةرى كارةكةةدا ئامةاذةكردن   

 ونى كارةكة دةكةين:بةبلةرنادياربو
 ||نادياربةرخ||وةآلمدرانةوة: 

 وةآلمى ئيَوة دراوةتةوة  _668
 ||   بةرخناديارب ||  /1

 بةشة ناوخؤييةكة نيشانى قوتابييةكة دراوة  _669
 >>||ى لةطةَلى<<  بةرناناديارب||  /2

 بؤ ئامادةكردنى رةن ى خؤَلةميَشى رةن ى سثى لةطةََ رةن ى رةشدا تيَلةةََ  _670
 دةكريَت 
 ||ناديار>>ى بةيى<<بةرنا||  /3

 ريَ ة بةم كارانة نادرآ  _671
 ||ناديار  بثا>>ى بةيى<<بةرنا ||  /4
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 طفت بةتؤ درابوو  كة ثايسللةكةت بؤ بلرِدرآ  _672
 ||ناديار  بثا>>ى بؤيى<<بةرنا ||  /5

 بةدواداضوون بؤ دزيةكة كراوة  _673
 ||رناديا>>ى بةيى<<بةرخ  بةرنا ||  /6

 طفتى دامةزراندن بةتؤ درابوو  _674
 ||ناديارب||  /7

 ثرسيارةكان وةآلم دراونةتةوة  _675
 ||  ثاتناديارب||  /8

 مناَلةكان هاندراون  كة ئةم جؤرة كارانة بلةن  _676
 ||  تئناديارب||  /9

 تؤ بةزيرةك دانرابووى  _677
 >>||ى بةيى<<  بةرناناديارب||  /10
 ن بةتؤ طوتراوة هةموو قسةكا _678
 >>||ى لةيى<<  بةرناناديارب||  /11
 قسةكان لةتؤ بيس ابوون  _679
 ||نادياربةرخ||  /12
 وةآلمى ئيَوة دراوةتةوة  _680
 ||ناديار  بثا>>ى بةيى<<بةرنا||  /13
 بةئيَوة طوتراوة برؤن  _681
 ||ناديار  تبةر>>ى بةيى<<بةرنا ||  /14
 وترا ئةرِبيل لةكؤندا بة هةوليَر دةط _682
 ||>>ى بؤيى<<  بةرنا>>ى بةيى<<بةرنا  ناديارب||  /15
 كتيَبةكان بةشريازدا نيَردراون بؤ سلاآل  _683
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 ِرؤنانة بنجيية داِرَيذراوةكان لةزمانى كورديدا -3-2-2
لةم تةوةرةيةدا سةرةتا با  لةهةندآ لةو ثرؤسة رِستة سازييانة دةكرآ  كةة رؤَليةان   

رِؤنانة بنجيية دارِيَذراوةكانى زمانى كورديدا  ئةم رِؤنانانةش بةة طشةتى لةة    هةية لة رِؤنانى 
ئةجنامى ئةو ثرؤسة رِستةسازييانة ديَنة كايةوة  كة لة بنةرِةتدا ثشةت بةة طةؤرِينى ذمةارةى     

 بارطةكانى كار دةبةسنت 

 ثرؤسةى بةئيسنادى بوون/كردن -3-2-2-1
ومةةكانى زمةانى كةوردى ضةةندين     بؤ بةرجةستةكردن و جةختلردنةوة لةهةندآ لةت

ثرؤسةى رِستةسازى هةن  وةك بةلووتلةكردن)رستةى بامسةند(  هةَل ةرِانةةوةى رِستةسةازى    
بةئيسنادى كردن و      بةآلم ئةوةى ثةيوةستة بة بابةتةكةةى ئيَمةةوة ئةةو ثرؤسةانةن  كةة      

ةكييةكان  هةريةكة لةة  ثةيوةسنت بة طؤرِانى بارطةوة و دةبنة هؤى طؤرِانى رِؤنانة بنجيية سةر
 ثرؤسةى بةئيسنادى بوون/كردن لةريزى ئةم ثرؤسانةداية 

ثرؤسةى بةئيسنادى بوون/كردن لةريزى ئةو ثرؤسة رِستةسازييانةداية  كةة بةهؤيةةوة   
رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكان دةطؤرِيَت بؤ رِؤنانة بنجيية دارِيَذراوةكان  ئةةم ثرؤسةةية رِؤنانةة    

رؤدةنيَت  ئةم ثرؤسةيةش نةك تةنها لة زمانى كورديدا بةَللو لةزؤربةةى  بةئيسنادى بووةكان 
(احم��ییخ�نا�ییزمانةةة هيندؤئةورووثييةةةكان  ضةةينى و سةةامى)عةرةبى و عيربى(يشةةدا هةةةن 

١٣: ١٣٧٩( 
بةثيَى ثرؤسةى بةئيسنادى كردن  يةكآ لة تومةكانى رِستة)بؤ منوونة بلةر  بةركار  

شةةيةى خةوارةوة دةطؤرَِيةت بةؤ تةواوكةةرى بلةةر بةمةةش        يان سةربار( بةثيَى ئةةم هاوكيَ 
 بةرجةستة دةبيَت:

 ثارِستة +كارى بوو  +تةواوكةرى بلةر)يةكآ لة تومةكانى رِستةى سةرةكى( + ئةوة 
 ئةوةى لة رِستة سةرةكييةكةوة ماوةتةوة( +)كة 
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 هؤشيار هات  -أ _684
 ئةوة هؤشيار بوو  كة هات  -ب      

 لدارةكةمان بينى ئيَمة كل -أ _685
 ئةوة كللدارةكة بوو  كة ئيَمة بينيمان  -ب      

 ئةوان ثيَرآ لة سليَمانى هاتنةوة  -أ _686
 ئةوة ثيَرآ بوو  كة ئةوان لة سليَمانى هاتنةوة  -ب      

لةرستة بةئيسنادى بووةكاندا  سةرضاوةى ئةو ثارِستةيةية  كة  >>ئةوة<<جيَناوى 
و ثارِسةتةكةى   >>ئةةوة <<ت  بة دةربرِينيَلةى تةر كةؤى جيَنةاوى     لةكؤتايى رِستةكةدا ديَ

 كؤتايى رِستةكة  بةيةكةوة دةبن بة بلةرى رِستة ئيسنادى بووةكة: 
 ئةو)كة (ةةى  كة هات هؤشياربوو      ئةوة هؤشيار بوو  كة هات   _687
ن ئةوة كللدارةكة بوو  كة ئيَمة بينيمان    ئةو)شت(ةةى  كة ئيَمةة بينيمةا   _688
 كللدارةكةبوو 
ئةوة ثيَرآ بوو  كة ئةوان هاتنةوة     ئةو)كات(ةةى  كةة ئةةوان هاتنةةوة      _689
 ثيَرآ بوو 

 بةنزيلةيى هةموو رِستة بةئيسنادى بووةكان  ئةم دوو تايبةمتةندييةيان تيَداية:
 ى طةيةنةر بلرتيَنريَت:>>كة<<و  >>ئةوة<<دةشآ جيَناوى  _يةكةم
 وو  كة هات ئةوة هؤشيار ب -أ _690
 هؤشيار بوو هات  -ب       
 ئةوة كللدارةكة بوو  كة ئيَمة بينيمان  -أ _691
 كللدارةكة بوو ئيَمة بينيمان  -ب      
 ئةوة ثيَرآ بوو  كة ئةوان لة سليَمانى هاتنةوة  -أ _692
 ثيَرآ بوو ئةوان لة سليَمانى هاتنةوة  -ب       

 رى ثارِستةيى رِستة داريَذراوةكة:لةم بارةشدا ثارِستةكة دةبيَتة بلة
 ]]بثاهات [  ]بوو[  ]تئهؤشيار[[ _
 ]]بثائيَمة بينيمان [  ]بوو[  ]تئكللدارةكة [[ _
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 ]]بثائةوان هاتنةوة [  ]بوو[  ]تئثيَرآ [[ _
  كارى ثةيوةندى و ئةامرازى  >>ئةوة<<بةكرتاندنى هةرسآ تومى جيَناوى _دووةم

 دارِيَذراوةكة دةطؤرِيَت بؤ رِستةيةكى بنجيى سةرةكى  ى طةيةنةر  رِستة بنجيية>>كة<<
 ئةوة هؤشيار بوو  كة هات  -أ _693

 هؤشيار هات  -ب      
 ئةوة كللدارةكة بوو  كة ئيَمة بينيمان  -أ _694

 ئيَمة كللدارةكةمان بينى  -ب      
 ئةوة ثيَرآ بوو  كة ئةوان لة سليَمانى هاتنةوة  -أ _695

 يَرآ لة سليَمانى هاتنةوة ئةوان ث -ب      
رستة بةئيسنادى بووةكان هةموويان تةةنها يةةك رِؤنةانى بنجيةى داريَةذراو دروسةت       

 دةكةن  ئةوية بريتيية لة: 
 ||بةئيسنادى كردنئةوة+ تةواوكةرى بلةر + ثارِستة ||

ةةةكانيان(  كةة رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكييان      >>أ<<بؤ منوونة ئةم رستانةى خوارةوة) 
 ةةكانيان(:>>ب<<هةموويان يةك رِؤنانى بنجيى دارِيَذراوةيان هةيةجياوازة 

 ||ب||   :شاباز رؤيشت _696
بةئيسةنادى  ئةوة+ تةواوكةرى بلة + ثارِستة || ئةوة شاباز بوو  كة رؤيشت:)داريَذراو( 

 ||كردن
 ||ب  بةر||  :ئيَمة ساردييةكةمان خواردةوة _697

ئةةوة+ تةواوكةةرى بلةة +    ||مانةوة: )داريَذراو(ئةوة ساردييةكة بوو  كة ئيَمة خوارد
 ||بةئيسنادى كردنثارِستة 

 >>||ى بةيى<<ب  بةر  بةرنا||  : رؤذطار نامةكةى بةمندا نارد _698
ئةوة+ تةواوكةرى بلةة  ||ئةوة ثيَرآ بوو  كة ئةوان لة سليَمانى هاتنةوة: )داريَذراو(   
 ||بةئيسنادى كردن+ ثارِستة 

 ووةكانية بةم شيَوةيةى خوارةوة شى دةكةينةوة:رستة بةئيسنادى ب
 ئةوة شاباز بوو  كة رؤيشت  _699
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 ]رستةى داريَذراوى بةئيسنادى بوو]بكة رؤيشت[ة ]بوو[  ]تئشاباز[ئةوةة [[
 ئةوة كللدارةكة بوو  كة ئيَمة بينيمان  _700

 ]يسنادى بوورستةى داريَذراوى بةئ]بكة ئيَمة بينيمان[ة ]بوو[  ]تئكللدارةكة[ئةوةة [[
 ئةوة ثيَرآ بوو  كة ئةوان لة سليَمانى هاتنةوة  _701

 ]رستةى داريَذراوى بةئيسنادى بوو]بكة ئةوان لة سليَمانى هاتنةوة[ة ]بوو[  ]تئثيَرآ[ئةوةة [[ 
ةةةكانيان(   >>أ<<لةم رستانةى خوارةوةدا كاتيَخ  كة بةركارى رِستة بنةرِةتييةكةة )  

دنةةوة بةرجةسةتة دةبَيةت و دةبَيةت بةة تةواوكةةرى بلةةر)        بةهؤى ثرؤسةى بةئيسةنادى كر 
ةةكانيان(  لةبرى ئةودا جيَناويَلى للةاو  كةة هةاو سةرضةاوةن لةطةةََ تةواوكةةرى       >>ب<<

 بلةرةكةدا  دةضيَتة سةر كارى بلةرة ثارِستةييةكة:
 ئيَمة ساردييةكةمان خواردةوة -أ _702
 Øمانةوةئةوة ساردييةكة بوو  كة ئيَمة خوارد -ب       
 ئةوان مناَلةكانيان هاندا  -أ _703
  نئةوة مناَلةكان بوون  كة ئةوان هانيان دابوو -ب       

 كؤزةتيظى كردن-ثرؤسةى بةئيسنادى -3-2-2-2
كؤزةتياى كردن ثرؤسةةيةكى رِستةسةازيية  كةة بةسةةر رِسةتة      -ثرؤسةى بةئيسنادى

كؤزةتياى كراو/بوو  بةواتايةكى تةر  -ىئيسنادييةكاندا ديَت و دةيانلات بة رِؤنانى بةئيسناد
 رِؤنانى:

 ||بلةر + تةواوكةرى بلةر||
 كة رِؤنانيَلى بنجيى سةرةكيية دةي ؤرِيَت بؤ رِؤنانى:

بلةر)كةةة لةةة دةرةوة ديَةةت( + بةركار)هةةةمان بلةةةرى رِسةةتة ئيسةةنادييةكة( +   ||
 ||تةواوكةرى بلةر

رسةتانةى خةوارةوة رِسةتةى    كة رِؤنةانيَلى بنجيةى دارِيَةذراوة  طرووثةى )ب(ى ئةةم      
-كؤزةتياني و رِؤنانيَلى بنجيى داريَذراويان هةية و بةةهؤى ثرؤسةةى بةئيسةنادى    -ئيسنادى

كؤزةتياى كردةوة لةرستةكانى طروثى)أ(  كة رِستةى ئيسناديني و رِؤنانيَلى بنجى سةرةكييان 
 هةية  داريَذراون:
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 ||ب  تئ||ديوارةكة ثيس بووة  -أ  _704
 ||كؤزةتياى-ئيسنادىب  بةر  تئ ||نداَلةكة ديواةكةى ثيسلردووة م -ب        
 ||ب  تئ|| ضيَشتةكة كوآلوة  -أ _705
 ||كؤزةتياى-ئيسنادىب  بةر  تئ ||دايلن ضيَشتةكةى كوآلند   -ب       
 ||ب  تئ|| ئاريَز خؤشحاََ بوو  -أ _706
 ||زةتياىكؤ-ئيسنادىب  بةر  تئ || من ئاريَزم خؤشحاََ كرد  -ب       

دةبآ سةرجنى ئةوة بدةين  كةة هةةر رِؤنةانيَلى ئيسةنادى كةؤزةتياى لةة رِؤنةانيَلى        
ئيسنادى دارَِيةذراوة  بةةآلم هةنةديَخ لةة رِؤنانةة ئيسةنادييةكان بةةهؤى تايبةمتةنةديى ئةةو          

 كؤزةتياى -)تةواوكةرى بلةر(ةى  كة هةيانة نابن بة رِؤنانيَلى ئيسنادى
 من سوثا  طوزارم  -أ _707
 * ئةو منى سوثا  طوزاركرد  -ب      
 دويَنآ شةو ذوورةكة رووناك بوو  -أ _708
 * من دويَنآ شةو ذوورةكةم رووناك كرد  -ب     
 ئةم بابةتة بةخاَلى سيَيةمةوة بةندة  -أ _709
 *ئةوان ئةم بابةتةيان بةخاَلى سيَيةمةوة بةند كرد  -ب     
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 ةكان لة زمانى كورديدائامارى رِؤنانة بنجيية سةرةكيي -3-3

ضل و شةش رِؤنانى بنجيى سةرةكى لة زمانى كورديدا   توانراوة( كار  383لة كؤى )
وةك لة هيَللارييةكةشدا رِوونلراوةتةوة  رِؤبنرآ و ذمةارة و رِيَةذةى كارةكةانية بةؤ رِؤنةانى      

 هةريةكة لة رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكان بةم شيَوةية بووة:
 رؤدةنيَن  |بن|(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى %13.05ة رِيَذةى )كاتكار  كة دة  50
 رؤدةنيَن  |بثا |%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 1.31كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 5
 رؤدةنيَن  |بن+بةر |%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 20.10كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 77
 |بةن+ بةةرنا بةةيى    |جيةى سةةرةكيى   %(  رِؤنةانى بن 3.39كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 13

 رؤدةنيَن 
 |بةن+ بةةرنا لةةيى    |%(  رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكيى    4.17كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 18

 رؤدةنيَن 
 |بةن+ بةةرنا بةؤيى    |%(  رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكيى    0.52كار  كة دة كاتةة رِيَةذةى )   2

 رؤدةنيَن 
 |بةن+ بةةرنا لةطةةَلى   |جيةى سةةرةكيى   %(  رِؤنةانى بن 2.09كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 8

 رؤدةنيَن 
 |بةن+ بةةرنا )ةةة(يى    |%(  رِؤنانى بنجيةى سةةرةكيى   0.52كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 2

 رؤدةنيَن 
 رؤدةنيَن  |بن+ تئ|%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 0.52كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 2
 رؤدةنيَن  |بن+ ئا|رةكيى %(  رِؤنانى بنجيى سة2.09كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 8
 رؤدةنيَن  |بن+ بةرخ|%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 7.83كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 30
 رؤدةنيَن  |بن+ ثات|%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 5.22كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 20
 رؤدةنآ  |بثا+ تئ|%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 0.26كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 1
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 | بن+ بةر+ بةرنا لةةيى |%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 4.44كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 17
 رؤدةنيَن 
 | بن+ بةر+ بةرنا بةةيى |%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 4.44كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 17

 رؤدةنيَن 
 | بةؤيى بن+ بةر+ بةةرنا  |%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 0.52كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 2

 رؤدةنيَن 
 | بن+ بةر+ بةرنا لةطةَلى|%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 0.26كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 1

 رؤدةنآ 
 | بةن+ بةةر+ تبةةر    |%(  رِؤنانى بنجيةى سةةرةكيى   6.79كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 26

 رؤدةنيَن 
 | + بةةر+ ئةا  بةن  |%(  رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكيى    3.92كار  كة دة كاتةة رِيَةذةى )   15

 رؤدةنيَن 
 | بةن+ بةةر+ ثةات    |%(  رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكيى    2.87كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 11

 رؤدةنيَن 
 رؤدةنيَن  | بن+ بةر+ بةر |%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 0.78كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 3
 | ةرنا+ ثةات بةن+ بة   |%(  رِؤنانى بنجيى سةةرةكيى  6.79كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 26

 رؤدةنيَن 
 | بةن+ بةةرنا+ تبةةر    |%(  رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكيى    0.26كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 1

 رؤدةنآ 
 | بةن+ بةةرنا+ بةةرنا    |%(  رِؤنانى بنجيةى سةةرةكيى   1.04كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 4

 رؤدةنيَن 
 | + بةةرنا+ بةةرخ  بةن  |%(  رِؤنانى بنجيةى سةةرةكيى   1.31كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 5

 رؤدةنيَن 
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 |بةن+ بةةرخ+ ثةات    |%(  رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكيى    1.83كار  كة دة كاتة رِيَةذةى )  7
 رؤدةنيَن 

 رؤدةنآ  | بن+ بةر+ تئ |%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 0.26كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 1
 | ر+ بةةرخ بةن+ بةة   |%(  رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكيى    0.26كار  كة دة كاتة رِيَةذةى )  1

 رؤدةنآ 
 | بثةا+ بةةرنا+ تةئ    |%(  رِؤنةانى بنجيةى سةةرةكيى    0.26كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 1

 رؤدةنآ 
 | بثةا+ بةةرنا+ بةةرنا    |%(  رِؤنانى بنجيةى سةةرةكيى   0.52كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 2

 رؤدةنيَن 
 | ر+ بةرنا+ بةرنابن+ بة |%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 1.31كار  كة دة كاتة رِيَذةى ) 5

 رؤدةنيَن 
 بن+ بةرنا+ بةرنا+ ثةات  |%(  رِؤنانى بنجيى سةرةكيى 0.52) كار  كة دة كاتة رِيَذةى 2

 رؤدةنيَن  |
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 9هيَللاريى ذمارة 
 رِيَذةى هةريةكة لة رِؤنانة بنجيية سةرةكييةكان لة زمانى كورديدا
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 10هيَللاريى ذمارة 
 ؤنانة بنجييةكان لةزمانى كورديدا لةزمانى كورديدار
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 11هيَللاريى ذمارة 
 رؤنانة بنجيية بنةرِةتييةكان لةزمانى كورديدا لةزمانى كورديدا
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 12هيَللاريى ذمارة 
  لةزمانى كورديدا يةك بارطةييةكان رؤنانة بنجيية بنةرِةتيية بلةرديارة
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 13هيَللاريى ذمارة 
 لةزمانى كورديدا دوو بارطةييةكان رؤنانة بنجيية بنةرِةتيية بلةرديارة
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 14هيَللاريى ذمارة 
 لةزمانى كورديدا سآ بارطةييةكان رؤنانة بنجيية بنةرِةتيية بلةرديارة
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 15هيَللاريى ذمارة 

 لةزمانى كورديدا ضواربارطةييةكان ة بلةرديارةرؤنانة بنجيية بنةرِةتيي
 

 

 

 

 

 

 

 

 16هيَللاريى ذمارة 
 لةزمانى كورديدا يةك بارطةييةكان رؤنانة بنجيية بنةرِةتيية بلةرناديارة
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 17هيَللاريى ذمارة 
 لةزمانى كورديدا دوو بارطةييةكان رؤنانة بنجيية بنةرِةتيية بلةرناديارة
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 18هيَللاريى ذمارة 
 رؤنانة بنجيية دارِيَذراوةكان لةزمانى كورديدا
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 ئةجنام

 لةم نامةيةدا طةيشتيينة ضةند ئةجناميَخ لةوانةش:

كةارى يةةك   )جؤر ضوار دةبن بة بةثيَى ذمارةى بارطةكانيان لةزمانى كورديدا كارةكانيةكةم/ 
 (بارطةيى ارضوكارى   بارطةيى سآكارى   بارطةيى دووكارى   بارطةيى

دةبةن بةة سةى و دوو     ى بةطويَرةى جؤر و ذمارةى بارطةكانةةوة زمانى كورددووةم/ كارةكانى 
 جؤرةوة 

 سيَيةم/ ذمارةى رِؤنانى بارطةخستنييةكانى كار لة زمانى كورديدا سى و سآ دانةية 

لةة   ضوارةم/ لةبةرئةوةى ذمارة و جؤرى بارطةكانى كار لةزمانى كورديدا ضةسثاو نيية  بؤيةة 
رِؤنةةةانى بارطةخسةةةتنيى زؤربةةةةى كارةكةةةانى زمةةةانى كورديةةةدا زيةةةاتر لةةةة 
 دةركةوتةيةك)ئةطةريَخ(ى هةية  رِؤنانى بنجيى سةرةكى جياواز دروست دةكةن 

ثَينجةم/ ذمارةى رِؤنانةة بنجييةة دارَِيةذراوةكان لةة زمةانى كورديةدا دوو دانةيةة ئةةوانية         
 ئةمانةن:

 ||ستة بةئيسنادى كردنئةوة+ تةواوكةرى بلةر + ثارِ|| _1

 ||كؤزةتياى-ب  بةر  تئ ئيسنادى|| _2

شةشةم/ بلةر ناديار تايبةت نيية بة كارة تيَثةرِةكان بةَللو هةنديَخ لة كارة تيَنةثةرِةكانية 
 دةكريَن بة بلةرناديار 
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كار   حةَتةم/ هيََليَلى جياكةرةوةى تةواو لةنيَوان كارة تيَثةرِ و تيَنةثةرِةكاندا نيية و هةندآ
 هةندآ جار وةكو تيَثةرِ و هةندآ جار وةكو تيَنةثةرِ هةَلسوكةوت دةكةن 

هةشتةم/ هةندآ كار دوو جؤر رِستةى بلةرناديار دروست دةكةن  كةة لةة يةكةميانةدا هةيض     
بلةريَخ بوونى نيية و كارةكة هةميشة بةشيَوةى كةسةى سةيَةمى تةاك دةبيَةت      

ازى بةندةكةى بةركارة نارِاسةتةوخؤكة)لةو  بةآلم لة دووةمياندا دواى كرتانى ئامر
كارانةى  كة بةركارى نارِاستةوخؤ وةردةطرن( يان كرتانى ئامرازة خستنةسةرةكةى 
بةركارة خستنةسةرةكة)لةو كارانةى  كة بةركارى خستنةسةر وةردةطرن(  بةركارة 
نارِاستةوخؤكة يان بةركارة خستنةسةةرةكة لةطةةََ كارةكةةدا لةة رووى كةة  و      

 رةوة ريَلدةكةويَت ذما

كؤزةتياى كردن ئةو دوو ثرؤسة -نؤيةم/ ثرؤسةى بةئيسنادى بوون/كردن و ثرؤسةى بةئيسنادى
رِستةسازييانةن لة زمانى كورديدا  كة بةهؤيةةوة رِؤنانةة بنجييةة سةةرةكييةكان     

 دةطؤرِيَت بؤ رِؤنانة بنجيية دارِيَذراوةكان 

 ر و بةشى ناكاريى كارى ليَلدراودا دانراوة دةيةم/ هيََليلى جياكةرةوة لةنيَوان بةركا

يازدةم/ ئةم تيؤرة تيؤريَلى زؤر طوجناوة بةؤ شةيلردنةوةى رِستةسةازييانةى رِسةتةى زمةانى      
 كوردى 

دوازدةم/ تةواوكةرةكانى كار لة زمةانى كورديةدا ذمارةيةان هةشةت دانةية)بلةةر  بةةركار        
ى بلةر  تةواوكةرى بةركار  بةركارى نارِاستةوخؤ  بةركارى خستنةسةر  تةواوكةر

 ثارِستةى تةواوكةرى  ئاوةَل وزارة( 
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 ثيَشنياز
 

بؤ هةموو ئةو دةزطا و ثةميان ايانةى  كة هةوََ دةدةن بيانييةةكان َيَةرى زمةانى كةوردى      -
 بلةن  دةتوانن سوود لةم رِؤنانة بنجييانة وةرب رن 

نةديَتى ثيَشةنياز دةكةةم بةة مةبةسةتى      بؤ خويَندنى باآل و ليَلؤَلةرانى بوارى رِيَزمةانى بة  -
تةواوكردنى ئةم ثرِؤذةيةة لةة هةةر سةآ بةوارى )بارطةخسةتنى واتةايى كةار( و         
)بارطةخستنى رِستةسازى و واتايى نةاو( و )بارطةخسةتنى رِستةسةازى و واتةايى     

 ئاوةَلناو(دا نامةى ئةكادميى بنووسن بؤئةوةى ثرِؤذةكة تةواوتربيَت 
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 ليستى سةرضاوةكان
 م: سةرضاوة كوردييةكانيةكة

 أ/ كتَيب
بةرطى يةكةم  هةةوليَر    -(  ئاسؤيةكى ترى زمانةوانى2009ئةمني  وريا عومةر) .1

 دةزطاى ئارا  
(  رِسةتةى ليَلةدراوى شةويَنلةوتووخواز لةطةةََ     1980ئيرباهين  ئيرباهين عةزيز) .2

دا  رِستةى شويَنلةوتووى ديارخةرى لة دياليَلتة ناوةنةدى يةةكانى زمةانى كوردية    
 بةغدا  دةزطاى رِؤشنبريى و بآلوكردنةوةى كوردى 

(  دروستةى َريَز و رِستة لةزمانى كورديدا  سةليَمانى   2011برزؤ  ئوميَد بةرزان) .3
 ضاثخانةى طةنج 

 -بةةرطى يةكةةم وشةسةازى   -(  رِيَزمةانى كةوردى  2000حاجى مارف  ئةورِةمحان) .4
 سةردةم  بةشى ثيَنجةم: كردار  سليَمانى  دةزطاى ضاث و ثةخشى

(  رِيَزمانى كوردى سؤرانى  سةنة  بآلوكردنةةوةى   1389روخزادى   دوكتؤر عةك) .5
 كوردستان 

 (  وشةسازى زمانى كوردى  هةوليَر  رؤذهةآلت 2011شوانى  رةَيق) .6
(  َةرهةةةن ى كيميةةا  سةةليَمانى  ضةةاثخانةى ئؤَيسةةى 1998عةبةةدوَ  جةةةماَ) .7

 بيَسارانى 
ى شةةيلارى  سةةليَمانى  دةزطةةاى (  َةرهةةةن ى كيميةةا2002) _________ .8

 سةردةم 
(  رِيَزمانى بةنديَتى و هةندىَ ييةةنى رِسةتةى   2010َةرهادى  ساجيدة عةبدوَلآل) .9

 كوردى  هةوليَر  ضاثخانةى رؤشنبريى 
( GB(  هةندآ ييةنى رِيَزمانى دةسةآلت و بةستنةوة)2009قادر  سةباح رِةشيد) .10

 هاشن  لةزمانى كورديدا  هةوليَر  ضاثخانةى حاجى
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(  مؤديَل و مؤديَلةكانى رِيَزمان  و: حمةمةدى مةحويى  2009كؤمةَليَخ زمانةوان) .11
 سليَمانى  مةَلبةندى كوردؤلؤجى 

(  2011مةحويى  مةحةمةدى  كةاروان عومةةر قةادر  شةيالن عومةةر حسةيَن)       .12
 بنةما و دياردة  زانلؤى سليَمانى  –دروستةى كردار لة زمانى كوردييدا 

 (   رِستةسازيى كورديى  سليَمانيى  زانلؤى سليَمانى 2001دى)مةحويى  حمةمة .13
 -(  مؤرَِؤلةةؤذيى و بةيةكداضةةوونى ثيَلهاتةةةكان 2010) ____________ .14

 مؤرَِؤلؤذيى كورديى  بةرطى يةكهةم  سليَمانيى  زانلؤى سليَمانى 
(  بنةماكانى سينتاكسى كورديى  بةرطى يةكهةم  2011) ____________ .15

 نلؤى سليَمانى سليَمانيى  زا

(  دروسةتةى َريَةز لةة زمةانى كورديةدا       2010مةعرووف  عةبدوجلةبار مستةَا) .16
 سليَمانى  مةَلبةندى كوردؤلؤجى 

 ب/ نامة ئةكادميييةكان
(  دةربرِينى ريَذة لة دياليَلتى ذورووى زمانى كورديدا 2005ئةمحةد  بائيز عومةر) .17

 ددين ))طؤظةرى بادينى(( كؤليجى زمان  زانلؤى سةيحة
(  كارتةواوكردن لةكورديةدا  نامةةى ماجسةتيَر     1988ئةمحةد  مةمحود َةحتوَلآل) .18

 زانلؤى سةآلحةددين  –كؤليَجى ئاداب 
(  بةركار لة زمانى كورديدا بة ثيَى رِيَبازى َؤرِمى  2007رِةسوَ  خةسرؤ ئةمحةد) .19

 نامةى ماجستيَر  كؤليَذى زمان  زانلؤى سةآلحةدين 
نامةيةةكى   -(  كارى ليَلدراو لةة كةوردى و َارسةيدا   1998سعيد  يوسف شريف) .20

 بةراوردكارى  نامةى دكتؤرا  كؤليذى ئاداب  زانلؤى سةيحةددين 

(  كةردةى تةةواوكردن لةةزمانى كورديةدا  نامةةى      2008عةوَ  حمةمةد عومةةر)  .21
 زانلؤى سليَمانى  -دكتؤرا  كؤليجى زمان 

ةرةكى ى رِسةتة لةة زمةانى    (  بلةر وةك بةشةيَلى سة  1990َتح اهلل  امحد حسن) .22
 كوردى دا  نامةى ماجستيَر  كؤليجى ئاداب  زانلؤى سةيحةددين 
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كرماجنيى  -(  كارى تيَثةرِ و تيَنةثةرِ لة زمانى كورديدا2004كةرين  عومةر مةمحوود) .23
 ئينب روشد  زانلؤى بةغدا  -خواروو  نامةى ماجستيَر  كؤليجى ثةروةردة

 ث/ طؤظار
(  بؤضةوونيَلى ثرِاطمةاتيلى بةؤ يرِسةتةى ديارخةةرى      2004توَيق  قةيس كاكل) .24

   27-22  2  ذمارة 7لةزمانى كورديدا  طؤظارا زانلؤيا دهؤك  ثةربةندا 

(  ثؤلينلردنى رِستةى كوردى  ئةةكادميى   2011رةسوَ  دكتؤر عةبدولآل حوسيَن) .25
  108-41  17ذمارة 

و لةةرِووى دارِشةنت و   (  دابةشبوونى كةردارى ليَلةدرا  2010عةوَ  حمةمةد عومةر) .26
  سةليَمانى  مةَلبةنةدى   3  كوردؤلةؤجى  ذمةارة   -لةكرماجنيى خواروودا-ئةركةوة

  433-310كوردؤلؤجى  

(  كارى تيَثةرِ لةزمانى كورديدا)تيَرِوانينيَلى واتةايى(   2009حسني) طاعبعلى   .27
  40-17  هةوليَر  ئةكادميياى كوردى  12ئةكادميى  ذمارة 

(  ثةيوةندى واتايى نيَوان كار و بةشةكانى ترى 2002ةبدوَلآل)َةرهادى  ساجيدة ع .28
 20-4  9  ذمارة Bرِستة  طؤظارى زانلؤى سليَمانى  بةشى 

 دووةم/ سةرضاوة فارسييةكان

 أ/ كتَيب
سااف�ى فع�ل، ته�ران،      )١٣٨٤/٢٠٠۵(احمدى گيوى، دكتر حس�ن  .29 ، دس�تور زب�ان 

 نشر قطره.
پر ي��ز  .30 ن  ن)١٣٨٨/٢٠٠٩(الب��رزى، دکت��ر  �اای ج�م �  ب��هه  -اس��ی جم ��ه، زب��ا نگ�

ييه.  لس يل زب پ ،ن 
زب   ن نه�ا،      )١٣٨٢/٢٠٠٣(چگنی، دکتر اارا يم .31 �  فی زب�ا ففهن�گگدائ�ره المع  ،

 تهران، بهننم.
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ففهن�گ توص�ي ی آم�آزز زب�ان   زب�ان      )١٣٨٤/٢٠٠۵ابراهيم( دکتر ی،چگن .32  ،

 ششسیشکشششبردی، تهران،  اهنما.

هوي  ���ای تغي)١٣٨٣/٢٠٠٤(حي��درپوش، تهمين���ه  .33 ي��ر ظرري���ت فع���ل در زب���ان  ،  ���

 سااف��ی، مجموع��هءهمقال��   �� ش  ی��ميننکنف��رانس زب نشننس��ی دانش��گاه ع م��هء   

ااسی   زب نهای ج  خی،  )، ب�هه ١٣٨٣آذر  ٧وو ٦طباطبايی(دانشکدهء ادبيات ف

 .١٣٢ -١٢١کوشش دکتر ابراهيم کاظمی، تهران، دانشگاه ع مهءهطباطبايی، 

يي( .34 ممموع�ه مق�االت دوم�ينن     )، پ ي�ده ١٣٩٠/٢٠١١حييری تبريزی، ثم انض�مام، 

وشش ويدا شقاقی، تهران، انجمنننب�ان   کارگاه آمویشی و پژوهشی صرف، به ک

 .١٤٤-١٢١شناس  ايران، آورا، 

، آشاشششسی   دستور زب ن ککدی، ته�ران،  )١٣٧٩/٢٠٠٠(دکتر علی ،یرخراد .35

 تررند. انتشارات

�ادایرس��ول .36 از دس��تورر، تج ي��هءهنح��وی ب��ا اس��تفادها )أ١٣٨٩/٢٠١٠(، محم��د ص�

،  احد تهران س می  وابستگی، ژپووشکدهء مرکززتحقيققت کامپيوتری علوم ا

شااک ظرري�ت فع�ل در زب�ان    )١٣٨٦/٢٠٠٧(رضايی،  الی .37 ، تح يل نقشگرا از 

ساافی، مجموعه مققالت  فتمين  مايش زب نشننس�ی ايران)ج �د ا ل)ل (دانش�گاها   

محم�د دبي�ر مق�دم،    )، ب�ه کوش�ش دکت�ر    ١٣٨٦آذر  ٢١وو ٢٠عالمالء طباطبايی، 

م   يحي��ی مدرس��ی، ته��ران، دانش��گاه ع م��هءه       مص��طفی عاص��ی، ارس��الن گ ف��ا

 .٢٧٣-٢٦١طباطبايی، 

 س�وم  س�ال  دس�تور  )،١٣۵٩/١٩٨٠رض�ا ارژن�گ(   اش�رفف غ�الم   علی ی،صادق .38

موزز .هه...  وزارت تهران، عمومی، متوسطهء آ ..و.ههه  آ

د   ن��وععب   )١٣٨٤/٢٠٠٦(، امي��دزء.. ي��بطب .39 ن��د متمم��ی درر ب، بن��دووی پي�ر�ووو

ساافی، مجموعهءهمققالت نخس�تينننم�ايش انجم�ننزبننشننس�ی اي�ران،        ٢٣زبان 

، ب����ههکوش����ش دکت����ر مص����طفی عاص����ی، ته����ران، انجم����نن١٣٨۴اس���فند   ٢٣وو

 .٧٩-٦٩زبننسیننش ايران، 
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ظ ،أرريت فعس خ   لتنننی بنياديننجمن�ه درر  )١٣٨٥/٢٠٠٦(_________ .40
ورررابس��تگی، ته��ران، نش��ر  سااف��ی ام��روز؛ پژووش��ی ب��ر اس��اسانظري��هء دس��ت   

 مرکز.
ااسی بر اس�اسا )١٣٩١/٢٠١٢(_________ .41 نظري�وءوگ�روهو  ، دستور زب ن ف

 تهران، نشر مرکز. ههی خودگردان در دستورررابستگی،
)، از پيک��رهء زب��انی ت�زباا�انشننس��ی پيک��ره ای ١٣٨١/٢٠٠٣عاص��ی، مص��ط ی( .42

�اابردی،      ی   ک� الال پنجم��يننکنف��رانس زب نشننس��ی نظ��ر  ٢٣-٢١مجموع��هءهمق��ا
، ، با همکاری محم�د دبي�ر مق�دم و اب�راهيم ک�اظمی، ته�ران، آروي�جججججججج١٣٧٩اسففد 
٤٩٤-٤٨٤. 

سااف���ی؛ )١٣٨١/٢٠٠٣(علي���زاده، عل���ی .43 ، ج يگ���اهرفرع���ل جمرردر���ههه���ای زب���ان 
ففض���يه ف ع���لدووون گ��روهور�وو���ی، مجموع���هءهمق���االت پنجم���ينن    ب���ازنگری درر

�اابردی،   ی   ک� �اای  ، ب��ا١٣٧٩اس��فند  ٢٣-٢١کنف��رانس زب نشننس��ی نظ��ر همک�
آ   يج،  مد   ابراهيم کاظمی، تهران،  .۵٢٠-۵٠٩محمد دبير مق

ی   تح��ول آن درر  )١٣٨٣/٢٠٠٤(، دکت��ر خس��رو يدوردففش�� .44 ، فع��هوووگ�روهور�وو��
سر ش ،ن.  زبان ف  سی، تهرا

معنیاا� افع�ال ح�رف اض�افهه     -بررسی نحوی، )١٣٨٦/٢٠٠٧کشميری، نوشين( .45
ااام�شاا�ا  دار تال  فتم��ي سااف��ی، مجموع��ههمق��ا زبانشننس��ی ايران)جل��د در زب��ان 

)، ب��ههکوش��ش دکت��ر   ١٣٨٦آذرر ٢١وو ٢٠اول)لو(دانش��گاه ع م��هء طباطب�یاا�،   
م   يحي��ی مدرس��ی، ته��ران،     محم��د دبي��ر مق��دم، مص��طفی عاص��ی، ارس��الن گ ف��ا

 .٣٦٦-٣٤٧دانشگاه ع مهءهطباطبايی، 
 ، اصولردسزبرروترن، تهراس ،نمت.)١٣٨۵/٢٠٠٦(گ   م، دکتر ا س ن .46
سااف���ى  )١٣٨٤/٢٠٠۵(دواامتي���ان ،  ���هرزا  .47 از دي���دگاهاردهر -، دس���تور زب���ان 

اام، تهران، نشر مركز.  شششسى، ت: مهدى سم ئى، چ پ چه
اجاازات�جماا�ا��ه: ففگن��گگزبگنشننس��ی)١٣٨٦/٢٠٠٧(مدرسّ��ی، دکت��رشفشطم��ه .48  -، ا

 دستوری، تهراچاپا،نار.
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و نا  ب��ان   ،رد  ب��ان فارس��ی  انض��مام)، ١٣٨٦/٢٠٠٧منص��وری،یمه��رزاد(  .49 زب��
ياپي٢ ، ش٣س ، سانش   .١٤٠-١٢٥، ٦ ، پ

سااف�ی   انگليس�ی در قال�بب      )،١٣٧٩/٢٠٠٠عل�ی(  س�يد  يرعمادی،م .50 نحنو زب�ان 
ففهيخته.  برنامههکمينگی، تهران، نشر 

اا، دكت�ر تق�ى، غ مرض�ا    .51 ، دس�تور زب�ان   )١٣٨٦/٢٠٠٧(عمران�ى  وحدييين كامي
.ا.١سىااف(  )، تهراس ،ن

سااف�ی    )١٣٧٩/٢٠٠٠(يوسفی، دکت�ر حس�ين عل�ی    .52 ب�رای   ٢وو ١، دس�تور زب�ان 
ز   ن، نشرگار. د م، تهرا  دوودتودر دهوکوووووننسی ادبيات ف  سی، چ پ 

ابراس�ی زخاانشنابیت)، ت:      )١٣٧٩/٢٠٠٠جتووج(  يولل .53 اای ب�هازبان(ي�ک ، نگ�
اام، تهراس ،نمت.  نسري  حيدری، چ پ چه

 ب/ نامة ئةكادميييةكان
سااف�ی )١٣٨٥/٢٠٠٦(، لعيعيریکب .54 ففهنگ ظرريت افععل  ررب�ر اس�اس دس�تو    -، 

�ا�ی دانش�گاه ب�و       وابستگی،  سالهکششششششسی اررد، دانشکده ادبي�ات   عل�وم انس
 علیلسينا.

ففهن��گگظرري��تتص��ففتفسيير��ييبربس��اسا )١٣٨٩/٢٠١٠(ککباس��چي، نس��رين .55  ،
تا�اااعل��وم انس��انی        ااا��د، دانش��کدهاادبي� دس��تورررابس��تگي،ههس��الكهههههننس��يي

 دانشگاهاپيام نوررمرکززتهران.
سااف�ی  )١٣٨٢/٢٠٠٣(محمد ابراهيمی، زينب .56 ر سیس خت    گروه فعلی در  ، ب

،  س��اله دکت��ری،        �اا ت�اای معي� سااف��ی نوش� �اا دررمققيس��ههب��ا زب��ان  �اای معي� گفت�
 تهران، دانشگاهاتربيت مدرس.

 طؤظارث/ 
هاتتخاسییاسناشیهییدیو شبه اسنادیی، )١٣٧٩/٢٠٠٠احمددخانی،یمحمددرضا( .57

ی     مجموعهء مق�االت پنجم�ين کنف�رانس    ، شده در  بان فارست زبانشننس�ی نظ�ر
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�اابردی،  مد   اب���راهيم   ١٣٧٩اس���فند  ٢٣-٢١ک�� �اای محم���د دبي���ر مق��� ااامک�� ، ب���
آ   يج  .١٩-١٣، کاظمی، تهران،

�اایاخالق�� .58 ففي� ج  له��ی درر   )١٣٨٦/٢٠٠٧(،  ن   توانس��تننس��ه فع�� ، ب يس��تننن��د
 .١٣٢-٨٢، ٣، بهمن، مسلسل ٣، ش٣ج زبان فووسی امروز، دسوتر،

انضمام اسم: رويکرد نحوی ي�ا ص�رفیب(رر   )، فرايند١٣٨۵/٢٠٠٦ارکان، فائزه( .59
، ٢، ش ٢مبنای نمونه ای از داده هایییبان سرافی)،  بان و  ب�ان شناسسم،م�م  

ياپي  .١١٠-٩۵، ٤ پ
ففي��دهينح��ق ب��  .60 خا�ااا��ای اس��نادی در زب��ان     )١٣٨٥/٢٠٠٦(،  سااد� ، ظرري��تت

زب   ن نش  س��مج ،ی ��نب انجم��ننزبننشننس��س ،ی ، ٤، پي��اپی ٢، ش٢س  ف��ی، زب��ا
 .٣٨-٢١ستان، پاييز   زم

، فع�ل  �ای مع�ين درر   )١٣٨٨/٢٠٠٩(فض�لی  منص�وره س�ادات   ففي�ده،  ين،حق ب�  .61
، د  فص�لللمهءهعلم�ی     ففضيهء فعل معينندن ج ئ�ی پژووش�ی   –زبان فههسی   

 .۵٠-٣۵، پ ييززز زمستان، ١، ش ١زبان ژپووی دانشگزه اراززل(س)، س ل 
يي مقدم، محمد( .62 ه  ب�ان   )، ((فعل مرکب با  ردن فارس�ی) ١٣٧٦/٢٠٠٧دب )، ممل�

 .٤٦-٢، ٢و١، ش١٢س ، سانش
رتت، جرد  ب���ان فارس���ی انض���مام)، ١٣٨٦/٢٠٠٧ش���قاوی،یقي���دا( .63 ، ٣، ش٣، دس���

ياپيبهمن،   .٣٩-٣، ٣ پ
يي( ی،طباطب��ائ .64 � ،ی� م��هءه    )١٣٨٤/٢٠٠۵عالءال��د س  ف� ، فع��ل مرک��ببدر زب��ان 

يوي، مسلسل٢، ش٧ففهنگستان، د  .٣٤-٢٦، ٢٦،  هر
لي�ل  ابس�ته  �ای نح�وی فع�ل در زب�ان       ، تح) ب١٣٨٠/٢٠٠١(، امي�د زاده يبطب .65

، ش ١٦ فارسی بر اس�اس نظري�هء ظرفي�ت واژگ�انی، مجل�هء زبانشناس�ی، س�ال       
 ٧٧-٤٣، ٣١، بهاررووتوبستان، پياپی ١

ااسی بر اس�اسا )١٣٨٣/٢٠٠٤__________( .66 ،  ابسته  ای فعل در زب ن ف
 .٢٨-١٣، ١، اسففد، مسلسل ١، ش١نهريهءههءبستگی، دستور، ج
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�اخت�ه��ای اس� وادی و س��ببی در زب��ان    ب،  )١٣٨٥/٢٠٠٦(__________ .67 س�
 .٦٨-٦١، ٣٢، زمستان، مسلسل ٤،وش٨، دووهءونامهء فرهنگستتن، فاخسی

�لل ام��روز،   )،١٣٨٤/٢٠٠۵بهن��ام( س��يد مق��دم، یعل��و .68 ن  ننس��ی مس� مکات��ب زب��ا
ن   ادب فششسی، تش،ششمششهشبستان  موزز زب   .٨٣-٨٠آ

 ت/ سايتى ئةليكرِتؤنى

صادای سول .69  -، پيکرۀ مت ی بر اس س دستورررابس�تگی )١٣٩٠/٢٠١١(، محمد 
 .١٣٩٠-٣-٣ ،هه راهکاررررررچالش

http://dadegan.ir/sites/default/files/articles/Steps%20Towar
d%20Persian%20Linguistic%20Dataset.pdf 

ی   نظري���وءوگ��هور�وو���ای   ، )١٣٩٠/٢٠١١(امي���د ،زاده ي���بطب .70 دس���تورررابس���تگ
 ١٣٩٠-١٠-٢ ،خودگردان

http://www.lingoistica.com/articles/487/%D8%AF%D8%B3
%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%  

 سَييةم/ سةرضاوة عةرةبييةكان

 أ/ كتَيب
يي( .71 تتر رمزى من ص�للحات اللغوي�ة،  )، ١٩٩٠بعلبكى، الدك بي�روت، دار   معمم الم

 العلم للماليين.
وةجموةة�ة  لثاني�ة، اللبع�ةةا  الم�دخل ال�ىىعل�م اللغ�ة،     )،٢٠١٠(ديتر –كارل ، تنجنبو .72

رر تتر سعيي حسننبحي  ، ةرهاقلا،رمؤسسةةالمختار.تعل  : الدك
تتر خالد محم�وق  ،جمعة .73 ، ومقارن�ة>> اللس�انيات الحديث�ة <<م�دخل     )،٢٠٠٨(الدك

تتزيع.  الكويت، مكتبة دار العروبةةللوررشنال
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تتر محمد عل�ى(  .74 )، معج�م عل�م اللغ�ة النظ�رى، بي�رتو، مكتب�ةة      ١٩٩١الخولى، الدك
 لبنان.

تتر مبارك( .75 المصللحات االلسنية)، ١٩٩٥رابمك، الدك ييوت، دار الكفررمعمم  ، ب
 اللبنانى.

تتك��ل،ىأحم��د .76 ، قض��ايا معجمي��ة،ةالش��ركةةالعربي��ةةللناش��ريننالمتح��دين،ن  )١٩٨٨(الم
 الرباط.

ممد.٢٠١٢منناجنر ،نج( .77 ييتو،   )، معجم اللسان اج :، تتمال الحضري، ب
��ريخ عل�م اللغ�ةة    ،)٢٠٠٣(جره�ارد ، هلبش .78 وةجموةة�ة اللبع�ةةالخامس�ة،ة  الح�ديثث  ت

رر تتر سعيي حسننبحي  ، ةرهاقلا،رمكتبرررهراء الشرق.تعل  : الدك

 ضوارةم/ سةرضاوة ئينطليزييةكان

 أ/ كتَيب

79. Allerton D J(1982) Valency and the English Verb, London: 

Academic press. 

80. Allerton D J(2006), Valency Grammar, Encyclopedia of Language 

and Linguistics, 2nd Edition, Vol XIV, Amsterdam: Elsevier, 301-

314 

81. Baker, Mark C. (1988), Incorporation, A Theory of Grammatical 

Function Changing, The University of Chicago Press. 

82. Bussmann, H.(1996), Routledge Dictionary of Language and 

Linguistic, London, Routledge.

83. Kruijff, G-J M(2006), Dependency Grammar, Encyclopedia of 

Language and Linguistics, Vol III, 2nd Edition, Amsterdam: 

Elsevier, 444-450. 
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84. Lyons, John (1977), semantics, Vol. 2, Cambridge university press. 

85. Mathews, P.H.(1997), The Concise Oxford Dictionary of 

Linguistics, Oxford University Press. 

86. Quirk, R. et al.(1985), A Comprehensive Grammar of the English 

Language, London and New York, Longman. 

87. Rosen, Sara Tomas (1989), Two Types of Noun Incorporation: A 

lexical analysis, Language 65: 294-317. 

88. Tallerman, Maggie(1998), Understanding Syntax, London by 

arnoldm. 

89. Van Valin, Robert D. , Jr.(2004), An Introduction to Syntax, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 ب/ طؤظار

90. Mithun, Marianne (1984), The evolution of Noun 
Incorporation, Language 60: 847-894. 

91. Mithun, Marianne (1986), On Nature of Noun Incorporation, 
Language 62: 32-37 

 ث/ سايتى ئةليكرِتؤنى

92. Herbst, T.(2000), English Valency Structure: A first sketch: 
(1-2-2011) 
 http:// www.ph-erfurt. De/~neumann/ eese / artic99 / herbst 
/ main1.html. 

http://www.ph-erfurt/
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 1ثاشكؤى ذمارة 
 ليستى ضاووطةكان

 
 حةزكردنئارةزوو/

 ئاطاداركردنةوة
 ئاماذةكردن

 ئامؤذطارى كردن
 ئةجنامدان
 ئيزن دان

 ئيزن هةبوون
 بارين
 نكرد با 

 باََ ليَلدان
 بان لردن

 بان يَشت كردن
 باوةرِهيَنان
 بايةخدان

 بردن
 برِوا كردن

 دانبرِيار
 بآلوكردنةوة

 بوون
 بؤ هةبوون

 داهاتنبريبة
 بةبريهيَنانةوة

 بةخشني
 نبةدوادا ضوو

 بةدواداضوون كردن

 بةراوردكردن
 بةرثةض دانةوة
 بةرزكردنةوة
 بةرطرى كردن

 بةسنت
 بةكرىَ طرتن

 دانبةَليَن
 بريكردنةوة

 بيسنت
 بينني

 ثاراسنت
 ثارِانةوة

 ثاريَزى كردن
 ثانلردنةوة
 ثرسياركردن

 ثرسني
 ثشت ريى كردن

 ثشلوت
 ثشوودان
 ثؤشني
 ثةرسنت

 ثةروةردةكردن
 ثةسةندكردن
 ثةى ثىَ بردن

 ثةمياندان

 ثياهةَلدان
 ثريؤزبايى كَ كردن

 ثيَيانةوة
 ثيَيوون
 ثيَداكردن

 ثيَدان
 ثيَدانةوة

 ثيَداهةَل وتن
 سثاردنيَث
 شاندانثيَ

 ثيَشبينى كردن
 ثيَشلةشلردن
 ثيَشنيازكردن
 ثيَلهيَنان
 ثيَوابوون
 ثيَوان

 ثيَويست بوون
 تاشني

 تاقى كردنةوة
 تاملردن

 نتاودا
 ترسان

 ترساندن
 تلا كردن

 تلان
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 توانني
 تؤماركردن

 تةقني
 تةكاندن

 تىَ هةَلسوون
 تيَبينى كردن

 تيَخسنت
 تيَرِاضوون
 تيَرِاكردن
 تيَ ةيشنت

 لردنتيَلةَل
 تيَلؤشان

 جورئةت كردن
 جورئةت هةبوون

 جوآلن
 جوين

 جةخت كردنةوة
 جةن ان

 شنتيَهجيَ
 ضاندن

 ضةسثاندن
 ضةشنت

 نيضن
 ضوون

 حةز كردن
 حةوانةوة

 حيسابلردن
 خاياندن
 خزين

 سةرخستنة 
 كار خستنة

 خليسلان
 خواحاَيزى كردن

 خواردن
 خواردنةوة
 خولقاندن
 خويَندن

 خؤثاراسنت
 خؤدةرخسنت

 خؤراثسلاندن
 خؤشوسنت
 خويَندنةوة

 خةريخ بوون
 نخةوت

 داخسنت
 دادةنيشنت

 ندا
 دانان

 انيشنتد
 دانيشنت
 داواكردن

 درةوشانةوة
 دروون

 دريَذة كيَشان
 هةبوون دريَذة

 دريَذةثيَدان
 درِين
 دزين

 ةوةندزي
 دَلدانةوة
 دواخسنت
 دواكةوتن
 دوورينةوة

 دوذمنايةتى كردن
 دؤرِان

 دؤزينةوة
 نيدؤش

 دةرخسنت
 دةردان

 دةركةوتن
 دةركردن

 دةستلةوتن
 دةن ةدةن لردن

 ديارى كردن
 ناثؤرت ليَدارِ
 اخسنترِ
 ازاندنةوةرِ

 رِاطةياندن
 ناكردرِ
 اماَلنيرِ
 امانرِ
 اهيَنانرِ
 ذاندنرِ
 سنترِ
 شنترِ
 ننيرِ
 وانرِ
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 نيوانرِ
 وودانرِ
 ؤيشنترِ
 نةجنارِ

 رِةوانلردن
 يَثيَدانرِ

 رِيَ ةدان
 زانني

 زؤرليَلردن
 زيادكردن

 ذاكان
 ذماردن

 انذي
 سازان

 سةملاندن
 سةماكردن
 سةيرثيَهاتن
 سوثا  كردن

 ورِانةوةس
 سويَندخواردن

 سيس هةَل ةرِان
 نكردى شاناز
 نشلا

 نشلاند
 شوشنت

 شةرِكردن
 شيان

 َةرمان دةركردن
 َةرماندان

 َرؤشنت
 َريَدان

 ينَرِ
 َريودان
 َيَر كردن
 َيَربوون
 َيَركردن

 قةناعةت ثىَ كردن
 قةولدان

 قسة كردن
 كةوتن
 نةوةكرا
 نكرد
 ةوةنكرد
 كرِين

 كؤتايى هاتن
 كوآلن

 كوآلندن
 كيَشان

 طةرِانةوة
 طرةوكردن

 نطرت
 ةوةنطرت
 نطريا

 طفت ثيَدان
 طوتن

 طؤرِينةوة
 طوَلينينةوة
 طومانربدن

 طةشةثيَدان
 طةنني

 طةيشنت
 يبردن 
 للان

 لةبارضوون
 نلةبةر كرد

 لةبةرداكةندن
 لةثيَلردن

 لةخؤدوورخستنةوة
 لةدةستدان

 لةدةستلردن
 لةرزين

 لةسةركردن
 لةشةقةى باَلدان

 لةضاوكردن
 قةَلةمدانلة

 لةمللردن
 لةناوضوون
 لةئاوكردن
 ليَبوردن

 ليَخؤشبوون
 ليَدان

 ليَستنةوة
 ليَقةومان
 ليَلردنةوة
 ماضلردن

 ماَلئاوايى كردن
 ماَلني
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 مان /رؤذطريان
 مانةوة
 نمرد
 مذين

 مؤَلةت دان
 مؤَلةت وةرطرتن

 مؤَلةتدان
 نكرد مةدح

 مةرج كردن
 ناردن
 ثىَ َرؤشتنن ناز

 ننازكرد
 نازين
 دنناسان
 ناسني
 ناونان
 نةرِاندن
 نرخاندن
 نوساندن
 نوسنت

 نؤشني
 نووسني

 نيشاندان
 هاتن

 هاتنةبةرضاو
 هاتنةوة
 هاندان

 هاواركردن
 هاويشنت
 هةبوون

 هةستلردن
 هةَلبذاردن
 هةَلدان
 هةَلسان

 هةَلسوكةوت كردن
 نهةَليوو

 هةَللةندن
 هةَلهاتن/دةركةوتن

 هةَلواسني
 هةناسةدان

 هةواََ ثرسني
 انهةواََ د
 هيَنان

 واتيَ ةيشنت
 واثيَيوون/ لةوةضوون

 وادانان
 واكردن

 واكَ كردن
 وتن

 وةدةرنان
 وةدةستهيَنان

 وةرطرتن
 وةرطيَرِان
 وةستان

 وةطةرِخسنت
 ةوةنوةآلم دا
 ويسنت
 ويَران

 يادكردنةوة
 يارمةتيدان
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