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 ) د طوظةرا بةهدينيدا( ''كارىَ بيَهيَزىَ هةبونا هةبونيىَ "وجود

 ث.د.بائيز عمر امحد   و  ث.ه.د.ظيان ابراهيم على

 زانكويا دهوكىَ/كوليذا زمانان

 :ملخص البحث

إن فعل ) هةبون ( في اللغة الكوردية له شكل مشترك لمعاني عدة و كٌل لة خصائصه ، هذا البحث الموسوم ) فعل     
هةبون  بمعنى الوجود( يبحث و يحدد السمات النحوية للفعل هةبون بمعنى)الوجود( باالعتماد على  دراسة و تحليل سلوك  

يغ و االزمنة . اضافة الى دراسة جميع انواع  الفاعل المستخدمة مع هذا هذا الفعل من حيث التركيب و دراسة مختلف الص
الفعل و توصلت الدراسة اعتمادا على التحليل الوصفي  الى ان الفعل )هةبون بمعنى الوجود( هو فعل ناقص النه ال  

 يمتلك جميع الصيغ و االزمنة و يتصرف كفعل الزم  ومن حيث التركيب فهو فعل غير مركب. 

 

 ثوختة:

( فورمةكىَ هةظثشكة بو ضةند واتايان كو هةر ئيَك ذ وان  تايبةمتةندييَن خوة هةنة. مةئةظ بابةتة هةلبذارتية بو نكارىَ )هةبو    
د طوظةرا بةهدينيدا(. مة هةولداية كارآ )هةبونا هةبونيىَ( دةستنيشانبكةين و ذ اليىَ ثيَكهاتنيَظة  -ظةكولينا )كارىَ هةبونا هةبونيىَ 

هورى تايبةمتةندييَن كارىَ هةبونا هةبونيىَ دةستنيشاندكةت و تاف و جوريَن ئةوان هاتينةشروظةكرن. د  ثولني بكةين. ظةكولني ب
كارةكآ  ئةجنامآ ظةكولينيَدا دياردبيت كو كارىَ هةبونا هةبونيىَ كارةكىَ سادةية ذاليآ ثيَكهاتنيَظة و كارةكىَ بيَهيَزة ذاليىَ هةبونيَظة و

 تيَنةثةرة ذاليىَ شيانيَظة. 

 ليستا هيَما و كورتكريان :     

 ئة            ئةسثيَكت         

 تا             تاف         

 هن           هةظالناظ        

 ن             ناظ               

 نف            نفش        

 نى            نيشانة        

 

 

 ثيَشةكى:     
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د طوظةرا بةهدينيدا(ية. منوونيَن ثيَدظى ذ ئاخظتنا رِوذانة و ذ هندةك  -ىَ هةبونا هةبونيىَ ئةظ ظةكولينة ب ناظىَ ) كار    
 ذيَدةران ل سةر طوظةرا بةهديين هاتينةوةرطرتن. مة ئةظ ظةكولينة ل دوظ بنةماييَن رِيَبازا وةسفى ئةجنامداية.

امدان  ب بوضونا مة هةمى اليةنيَن ظى بابةتى نةهاتينةليَكولني  بابةتى هاتينةئةجن ضةندين ظةكولني د ذيَدةريَن كورديدا ل سةر ظى    
تى سةربارى هةبونا هندةك كيَماسيان  ذبةر ئةظى ئةطةرى مة ئةظ بابةتة هةلبذارتية   ب ئةوىَ هيظييَ طةلةك اليةن و هوَكارييَن ئةظى بابة

 ظةكولني.

سةر )كارآ هةبونىَ ذاليىَ ثيَكهاتنيَظة(ية و تيَددا بوضدونيَن جدودا ل سدةر      ئةظ بابةتة ل سةر سىَ تةوةران هاتيةدابةشكرن: بةندآ ئيَكآ ل
ثيَكهاتنددا ئددةظى كددارى هاتينددة ئيَكبكددرن. د بةندددىَ دويَدددا )تايبةمتةندددييَن كددارىَ هددةبونا هددةبونييَ( هاتينددةدياركرن.  بةندددىَ سدديَيآ       

 دوظ مود و ئةسثيَكتان هاتينةدياركرن. هاتيةتةرخانكرن بو تافيَن ئةظى كارى و ب دريَذى تافيَن ئةظى كارى ل

 ل  دوماهيىَ ئةجناميَن ظةكولينىَ د ضةند خاالندا هاتينةدياركرن.   

 :كارىَ )هةبون(ىَ ذ اليىَ ثيَكهاتنيَظة:1

ب  د ذيَدةريَن كورديدا ب شيَويَن جوداجودا بةحسىَ كارىَ هةبونا هةبونيىَ ذ اليدىَ ثيَكهاتنيَظدة هاتيدةكرن. زوربدةيا ريَزمدانزانيَن كدورد          
 كارةكىَ نةسادة ل قةلةمداية. 

منونة )مةكنزى( دياركرية كو  ديَ هةولدةين بوضونيَن هندةك زمانزانان دةربارةى كارىَ هةبونىَ ذاليىَ ثيَكهاتنيَظة دياربكةين  بو    
( ثيَكهيناية  وةكو: هةمة  هةيى  هةية  هةنة. existمورفيما)هة( ل طةل كارىَ )بون(  كارىَ هةبون)

{D.N.Mackenzie,1961:190} 

بنيَدرة: ئدةورةمحان    }( يَدا هةبون ب كارةكىَ ليَكداى ل قةلدة  دايدة  6)توفيق وةهبى( د كتيَبا )دةستورى زمانى كوردى(دا  د بةرثةرىَ)
 {272: 2000حاجى مارف 

( )هدة( و  Root morpheme)ئةورِةمحانى حاجى مارف( دياردكةت كو: ")هةبون( ضاوطيَكى ليَكدراوة و لة دوو مدورفيمى رِيشدةيي)   
ضدونكى ل طدةل    و بةلطةذى بو ئاخظتنا خو هيناية كو )هة( ثيَشدطر نييدة    {272:2000ئةورةمحانى حاجى مارف   })بوون( ثيَكهاتووة."

 .{272  2000ئةورةمحانى حاجى مارف  }جهناظيَن لكاو دهيَت و واتايىَ ددةن  وةكى) هة ...هةية...هةين...هةتة...هةمانة...هةيانة..(

 . {134: 2000عةبدولوةهاب خالد })عبدالوهاب خالد( د ناما دكتوراييَدا دياركرية كو )هة( ل دةستثيَكا)هةبون(آ ثيَشطرة   

 {20:2000شيَركو بابان }ركو بابان( دبيَذت:" ...)هةبون( بريتى بيَت لة رِوخساريَكى دارِيَذراو لة كارى )بون( و لة كةرةسةى)هة(.")شيَ   

د ئةجنامآ ظآ ثَيداضونَيدا ل سدةر كدارَين ظةكولدةرَين بدةرى مدة دياردبدت كدو زوربدةيا ئدةوان كدارآ )هدةبون( ب كدارةكَى نةسدادة              
 دايةنياسني. 

ارىَ هةبون وةك كارةكآ ليَكداى ل قةلةمبدةين )وةكو بوضونا ئةورةمحانى حاجى مارفى(  نابيت ل دوظ ريَبدازا وةسدفى يدا    ئةطةر ك
زمانى  ظةطةرين بو ذَيدةرآ ديروكى يَى ثةيظَين زمدانى  ئةطدةر مورفيما)هدة( ريشدةيى بدت  واتدا ئدةوَى ضديةئ ئدةرَى ئدةو واتدا د يةكدةيا             

 ةئ ئةظ ضةندة نةهاتية دياركرن  لةورا نابت وةك كارةكىَ ليَكداى بدةينةنياسني.)هةبون(يَدا ديار دبت يان ن

ئةطةر كارآ هةبونآ وةك كارةكآ داريَذتى ل قةلةمبدةين ل سةر بنةمايآ ئةوىَ كو )هة( ثيَشطرة  ئانكو مورفيمةكا بةندا 
د داريَذتنا ضةند ثةيظيَن ديدا بكةت هةر وةكو ثيَشطريَن دى )  داريَذتنيَية  طةرةكة د ظى باريدا ل دوظ ثةيوةنديا ثاراديطماتيكي ثشكداريىَ
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 ...هتد.( د زمانىَ كورديدا. )هة( بتنىَ ل طةل ئةظى كارى دهيَت. لةورا ب بوضونا مة ل دوظ ظىَ شلوظةكرنىَ كارىَ -  را-  دا-هةل
 هةبون كارةكىَ سادةية.

 : تايبةمتةندييَن كارىَ هةبونا  هةبونييَ: 2

آ هةبونا  هةبونييَ كارةكىَ بيَهيَزة  ضونكى ئيَك ذ تايبةمتةندييَن كارىَ هةبونىَ ئةوة كو ب ضةند بنياتيَن جودا خوة كار -1   
   وةكو:{99: 1999بائيز عومةر   & 129: 2006بنيَرة: صبح حويَز  }ثيشانددةت

 

 بنيات منونة

 ) هةب( كاوة هةبو. -

 

 )ب( كاوة هينطى نةبو.   -

 

 )هة( فروتنىَ هةنةئ خانييَن -

 (Ø) .خانييَن فروتنىَ نينن -

 

  

و د رِستيَدا بتنىَ ئارطيوميَنتا بكةرى وةردطريت   { Ibrahim Ramazan,1998:148}كارىَ هةبونا هةبونيىَ يىَ تيَنةثةرِة  -2 
تشتان  ناظآ دةمى  ناظآ جهى(  ناظآ بكةرذى طريَيا ناظية  ئةظجا سةرةيىَ وىَ هةر جورةكىَ ناظى بيت)ناظآ بونةوةران ) ناظآ 

 هةظالناظى  ناظآ كارى  ناظآ كةسى  ناظآ ذيَدةرى)ضاوطى(  ناظآ بكةرى  ناظآ بةركارى(.بو منونة:

 وى دةمى هةبو.       )ناظآ بونةوةرى( ثارة -

  وىَ ساىلَ هةبو .          )ناظآكةسى( شرين -

 هةبو.                 )ناظآ جهى( ئةو طوند  -

 بو سةرةدانآ هةنةئ   )ناظآ دةمى( ضةند سةعةت-

 هةبوئ       )ناظآ هةظالناظى( سورآسورما     -

 هةبو.   ) ناظآ كارى( سيَدارةدانهينطىَ ذى   -

 ل ويَرىَ هةبون.          ) ناظآ ذيَدةرى( دز  -

 هةمى جاران ييَن هةين.  )ناظآ بكةرى(  بكوذ  -
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 )ناظآ بةركارى(  ل ويَرىَ هةبون.       كوذتى -

 : تافيَن كارآ هةبونا هةبونيآ :3

 :  تافآ بورى  :3-1

 د تافآ بوريدا دو موديَن راطةهاندن و مةرجى هةنة:    

 -: موديَ راطةهاندنآ:3-1-1

 ضوار جوريَن كارآ بورى د موديَ رِاطةهاندنيَدا هةنة  دىَ ب دريَذى كارىَ هةبونا هةبونيىَ ل دوظ ظان جوران دياركةين:   

 : تافآ بوريآ نيَزيك:3-1-1-1 

بنياتآ كارىَ هةبون د تافآ بوريآ نيَزيكدا  ب دو شيَوان دةردكةظيت  )هةب( و )ب(. دىَ ل طةل هةمى جوريَن بكةرى تاقيكةين  ب     
 ظى رةنطى: 

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيآ ناظةكآ بونةوةران بت  رِيَزبونا كةرةستان دآ ب ظى  رِةنطى بت: -1

 بو منونة :   {ت)هةب(+ نى. تا.بورى+ نى.ريَككةظتنآبنيا}بكةر + كارآ هةبونآ-    
 ل وان دران هةبون.                قوتاخبانة  -

كارآ بوريآ نيَزيك ب نيشانا )نة( دهيَتةنةريَكرن و  ل بةرى بنياتآ كارى دهيَت  بةىلَ ل طةل ظى جورى دةمىَ نيشانا)نة( دهيَت   
 بنياتىَ كارىَ هةبون دبتة)ب(  بو منونة :

 قوتاخبانة ل وان درا نةبون. -
 ناظيَن بونةوةران دةمآ دبنة بكةر د دوخآ رِاستةوخودا دةردكةظن وةكو رِستا سةرى.  

 ناظيَن بونةوةران ض طشتى بن يان تايبةتى يانذى ناظيَ كومةل  ل طةل كارىَ هةبونا هةبونيىَ دهيَن  بو منونة:  

 ل وى طوندى هةبون.  ن.طشتى نوشدار -

 هينطىَ هةبو.  ن. تايبةتى  شةرمني -

 ل باذيَرانذى هةبو.  ن.كومةل خةلك -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية:

 ل وى طوندى نةبون.  ن.طشتى نوشدار -

 هينطىَ نةبو.      ن. تايبةتى شةرمني -

 ل باذيَرِانذى نةبو.    ن.كومةل  خةلك -

 ديسا ناظيَن مادى و ناظيَن مةعنةويذى دبنة بكةر بو كارآ هةبونا هةبونيىَ  وةكو:  

 ل وان دةولةتا هةبو.  ن.مةعنةوى ئيَمناهى -

 نةريَكرن ب ظى شيَوةية:
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 ل وان دةولةتا نةبو.    ئيَمناهى -

 هةروةسا ناظيَن دةمى يان جهى دبنة بكةر بو ظى كارى  بو منونة:     

 و بو ئةظان هةمى شوالئ  )ن.دةمى(هةب دة ما   -

 ل ويَرىَ  هةبونئ               )ن.جهى(   موتيَل -

 نةريَكرن ب ظى شيَوةية:

 نةبو بو ئةظان هةمى شوالئ  دة ما   - 

 ل ويَرىَ نةبونئ موتيَل -

 ئةطةر ناظيَن كارى ببنة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيآ  دىَ ب ظى رِةنطى بت:  -2

 وى سةردةمى هةبو. نظيَسني -  

 نةريَكرنا ظىَ رستىَ ب ظى شيَوةية:

 وى سةردةمى نةبو. نظيَسني -

 ئةطةر ناظيَن كةسان  ببنة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيآ  دىَ ب ظى رِةنطى بت: -3 

 وىَ ساىلَ هةبو ئ   ئةزما  -بو منونة:  

 وىَ ساىلَ نةبو ئ ئةزما  -بو نةريَذى:  

 ونا هةبونيآ ناظآ هةظالناظى بيت  دآ ب ظى رِةنطى بيت:ئةطةر بكةرآ كارآ هةب -4

 هةبوئ سثى -
 هةبونئ زيرةك -

هةمى جوريَن هةظالناظىَ ضةوايى دبنة بكةرآ هةبونا هةبونيىَ وةكو هةظالناظيَن رةنطى  هةظالناظيَن تايبةتيا كةسى  هةظالناظيَن     
 تايبةتيا فيزيكى  هةظالناظيَن ذى)تةمةن(  ... هتد. بو منونة:

 هةبوئ )هةظالناظيَ رةنطى( سوورما   -

 ةسى(هةبونئ )هن. تايبةتيا ك بةذنكورتما   -

 هةبوئ     )هةظالناظيَ تايبةتيا فيزيكى(          تيذما   -

 هةبونئ    )هن. ذى( ب عةمرما    -

 هةبونئ      )هن. بهاى( طرانما   -

 هةبوئ       )هن. لةزآ(          هيَدىما  -
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 نةريَكرنا ئةظان رستان ب ظى شيَوةية: 

 نةبو.       )هةظالناظيَ رةنطى( سوورما   -

 نةبون. )هن. تايبةتيا كةسى( بةذنكورت  ما -

 نةبو.     )هةظالناظيَ تايبةتيا فيزيكى(          تيذما   -

 نةبون.        )هن. ذى( ب عةمرما    -

 نةبون.         )هن. بهاى( طرانما   -

 نةبو.          )هن. لةزآ(         هيَدىما   -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيآ ناظآ بكةرى يان بةركارى بت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -5   

 هةبونئ   كوذةكما  -

 هةبونئ كوشتىما  -

 نةريَكرن ب ظى شيَوةية: 

 نةبونئ كوذةكما  -

 نةبونئ كوشتىما  -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظآ ذيَدةرى بت  وةكو )ترس   ثرس   لةرز  دز   بةز ...هتد.(   دآ ب ظى رةنطى بت: -6 

 هةبونئ  دزما   -
 هةبوئ ثرسض -

 بو نةرىَ:
 نةبونئ دزما   -
 نةبونئ ثرسض  -

 : تافآ بوريآ دوور:3-1-1-2  

 ئةسثيَكتا دوريآ ل طةل ظى كارى ناهيَتة ليَظكرن. 
 
 :  تافآ بوريآ بةردةوا  :3-1-1-3 

نيشانا بةردةواميىَ د تافىَ بوريدا )د(ة و دكةظيتة بةرى بنياتىَ كارى  بةىلَ د شيَوىَ ئةريَدا ل  طةل كارىَ هةبونا هةبونيىَ        
 دا دياردبت. ب ظى رةنطى:دةرناكةظيت و ناهيَتةليَظكرن  بتنآ د شيَوىَ نةريَ

 دةمىَ بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيآ ناظةكآ بونةوةران بت  د شيَوىَ نةريَدا دآ ريَزبونا كةرةستان ب ظى  رةنطى بت: -1 
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 {نى.نةرىَ +  ئة.بةردةواميآ + بنيات)ب( + نى. تا.بورى+ نى.ريَككةظتنآ }بكةر + كارآ هةبونآ-
 بو منونة :    

 نةدبون. دةرمان  ئةطةر ذ وة نةبا -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظةكآ دةمى يان جهى بيت  بو منونة:   

 )ن.دةمى  (نةدبو  هون ئةوى ببينن.  وةختئةطةر هون زو نةهاتبان    -

 )ن.جهى(        نةدبو  ليَ مبينت.  جهئةطةر وى ب يامة نةكربا   -

 هةروةسا ناظيَ مةعنةويذى دبتة بكةر بو ظى كارى  وةكو:    

 ل وىَ درىَ نةدبو. ئاشتىئةطةر هةمى ييَن باش نةبان   -

 ئةطةر ناظيَ كارى ببتة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيآ  دىَ ب ظى رةنطى بت : -2

 نةدبو . كوذتنئةطةر ياسا سةروةر با   -

 {7: 2010حتسني ناظشكى  }"ل ظىَ دةرآ نةدبووئ ضارةكرنا وىَما  -"

 ئةطةر ناظيَ كةسى ببتة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيآ  دىَ ب  ظى رةنطى بت: -3

 نةدبو. ئةوئةطةر حةزكرنا خودىَ نةبا   -

 ئةطةر ناظىَ هةظالناظى ببتة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ  ب ظى رةنطية: -4

 نةدبون. قةلةوذىئةطةر ييَ فةقري با  -

 نةدبون.  ئةزماندريَذذىترس هةبا   ئةطةر-

 ناظىَ بكةرى و ناظىَ بةركارى دبنة بكةر بو كارىَ هةبونا هةبونيىَ   ب ظى رةنطى :   -5  

 نةدبون.   بكوذئةطةر ترس هةبا  -

 نةدبون.  كوشتىئةطةر وان خوة ثارازتبا كربا   -

 ناظآ ذيَدةرى ذي دبتة بكةرىَ كارىَ هةبونا هةبونيىَ  ب ظى رةنطى : -6  

 ىلَ  نةدبون. دةرزئةطةر وان ديوار دروست ضيَكربا   - 

  : تافآ بوريآ تةواو:3-1-1-4 

 د تافآ بوريآ تةواودا  هةر دو بنياتيَن)هةب( و )ب( دهيَنةبكارهينان و ريَزبونا كةرةستان  ب ظى شيَوةية:  

 بو منونة: {بنيات+ نى. تا.بورى+ ئة. تةواويآ+ نى.ريَككةظتنآ}بكةر + كارآ هةبونآ -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيآ ناظةكآ بونةوةران بت  دآ  ب رةنطى بت:-1 
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 هةبوينةئ    ن.طشتى قوتاخبانةديارة  وى دةمى  -    

 هينطى هةبويةئ  ن. تايبةتى ئارىوة ديارة   -    

 هةبويةئ  ن.كومةل خةلك  وى وةختى هةضكو -   
 نةريَكرنا كارآ بوريآ تةواو ب رِيَيا نيشانا نةريَكرنآ )نة( دهيَتةنةريَكرن و ل جهىَ )هة(  ل بةرى بنياتآ  كارى دهيَتةدانان  ب ظى    

 شيَوةي:

 نةبوينةئ    قوتاخبانةديارة  وى دةمى  -    

 هينطى نةبويةئ  ئارىوة ديارة   -    

 نةبويةئ   خةلكهةضكو  وى وةختى  -   

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيآ ناظةكآ دةمى يان جهى بت  ب ظى رةنطى  دةردكةظن:   

 هةبوينةئ       موتيَلهةر وةكو  وى دةمى  -

 نةريَكرن ب ظى رةنطية: 

 نةبوينةئ موتيَلهةر وةكو  وى دةمى  -

 ناظيَن مةعنةويذى دبنة بكةر بو ظى كارى  وةكو:      

 بو سةركةظتنىَ هةبويةئ ئوميَدةكئةرىَ ما   -

 نةريَكرن:

 بو سةركةظتنىَ نةبوية ئ ئوميَدةكئةرىَ ما   - 

 ناظيَن كارى دبنة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ   ب ظى رةنطى : -2

 هةبويةئ نظيَسنيديارة  وى دةمى  -
 ى شيَوةية:نةريَكرن ب ظ

 نةبويةئ نظيَسنيديارة  وى دةمى  -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظيَ كةسى بت  دىَ ب ظى شيَوةى بت: -3

 هةبويةئ ئةوما  هينطى  -

 نةريَكرنذى :

 نةبوية. ئةوما  هينطى  -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظآ هةظالناظى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -4 
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 هةبوينةئ  )هن. رةنطى( سورذىديارة   -

 هةبوينةئ )هن.تايبةتياكةسى( ترسنوكديارة  ل ويَريَذى  -

 نةرآ:

 نةبوينةئ  )هن. رةنطى( سورذىديارة   -

 نةبوينةئ )هن.تايبةتياكةسى ترسنوكديارة  ل ويَريَذى  -

 ظى رةنطى بيت:ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظآ بكةرى يان بةركارى بيت  دآ ب  -5

 هةبوينة. وةلَاتثاريَزهينطى ذى  -
 هةبوينةئ طرتىما كةنطى  -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية: 

 نةبوينة. وةلَاتثاريَزهينطىَ  -
 نةبوينةئ طرتىما كةنطى  -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظآ ذيَدةرى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -6

 هةبوينة. دزهةمى طاظا  -
 نةريَكرنذى ب ظى رةنطية:

 نةبوينة. دزهةمى طاظا  -     

 : مودآ مةرجى 3-1-2  

 : تافآ بوريآ مةرجيآ نيَزيك:3-1-2-1

 نيشانا مةرجيآ نيَزيك )با(ية دظى جورىَ تافيدا  ريَزبونا كةرةستان دآ ب ظى  رةنطى بيت:   

 ب ظى رةنطى:{+ نى.ريَككةظتنآبنيات+ نى. تا.بورى+ نى.مةرجيآ نيَزيك)با( }بكةر + كارآ هةبونآ
 ئةطةر بكةرىَ كارىَ هةبونا هةبونيىَ ناظىَ بونةوةران بيت  دىَ ب ظى رةنطى بت: -1

 هةبوبان)هةبان(  دا رةوشا مللةتى باشرت بيت. قوتاخبانةئةطةر  -    

 و ل جهىَ )هة(  ل بةرى بنياتآ  كارى دهيَتةدانان:نةريَكرنا كارآ بوريآ مةرجيىَ نيَزيك ب ريَيا نيشانا نةريَكرنآ )نة( دهيَتةنةريَكرن     

 نةبوبان)نةبان(  دا رةوشا مللةتى ضةوا بيت.  قوتاخبانة ئةطةر  -

 ئةطةر بكةر ناظةكىَ تايبةتى يان ناظيَ كومةىلَ بت  دىَ  ب ظى شيَوةى بت: 

 هةبوبا)هةبا(  دا ئاريَشة بو وة ثةيدابن.   ئازادئةطةر هينطىَ  -
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 ل ظيَرىَ هةبوبا)هةبا(  وةسا ضيَنةدبو.  ثيَشمةرطةئةطةر  -

د تافآ بوريآ مةرجيآ نيَزيكدا زوربةى جاران د ئاخظتنا روذانةدا كارىَ )هةبوبا( ب شديَوىَ )هدةبا( دهيَتدةليَظكرن هدةر وةكدو د رسدتيَن          
 الدان. ئةظةذى بتنىَ بو سظككرنيَية.سةريدا د شيَويَن  د ناظبةرا كظاناندا دهيَتةدينت   ئانكو نيشانا تافىَ بورى دهيَتة

 نةريَكرن ب ظى شيَوةية:  

 نةبوبا)نةبا(  دا ئاريَشة بو وة ثةيدابن. ئازادئةطةر هينطىَ  -

 ل ظيَرىَ نةبوبا)نةبا(  وةسا ضيَنةدبو.  ثيَشمةرطةئةطةر  - 

كارآ هةبونا هةبونيىَ د ظى تافيدا د شيَوىَ نةريَدا ذبةر الدانا )هة( وةكو كارىَ بيَهيَزىَ )بون( ديار دبت  هةر وةكو د رستيَن       
 سةريدا ب شيَويَن )نةبوبا/نةبا( دهيَتةدينت  بو سظككرنيَ دئاخظتنا روذانةدا ثرت شيَوىَ )نةبا( يىَ بةربةالظة. 

 نة بكةر بو ظى كارى  بو منونة:ناظيَن مةعنةويذى دب  

 د ذيانا ويدا هةبوبان)هةبان(  دا بوضى وةكةت.  خوشىئةطةر  -   

 بو نةريَكرنىَ :  

 د ذيانا ويدا نةبوبان)هةبان(  دا بوضى وةكةت.  خوشىئةطةر  -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظةكآ دةمى يان جهى بيت  دآ ب ظى رةنطى بت:

 هةبوبان)هةبان(  دا باذيَر جوانرت بت. ثاركئةطةر  -

 هةبوبا)هةبا( دا سةرةدانا وان كة . وةختئةطةر  -

 نةريَكرن:  

 نةبوبان)نةبان(  باذيَر جوانرت نةدبو. ثاركئةطةر  -

 نةبوبا)نةبا(  من سةرةدانا وان نةدكر. وةختئةطةر  -

 ئةطةر بكةرىَ هةبونا هةبونيىَ ناظيَ كاري بت  دآ ب ظى رةنطى بت: -2   

 هةبوبا)هةبا(  دا د قوناغةكا ديدا بني. خاندنئةطةر ل وى دةمى  -    

 نةريَكرن ب ظى شيَوةية:

 نةبوبا)نةبا(  دا د قوناغةكا ديدا بني. خاندنئةطةر ل وى دةمى  -     

 رآ كارآ هةبونا هةبونيىَ  دآ ب ظى رةنطى بت:ئةطةر ناظيَن كةسى ببنة بكة -3   

 هةبوبان)هةبان(  دا زوتر ضنة قوتاخبانىَ. ئةوئةطةر وىَ ساىلَ  -

 نةريَكرن:
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 نةبوبان)نةبان(  زو نةدضونة قوتاخبانىَ. ئةوئةطةر وىَ ساىلَ   -   

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظآ هةظالناظى بيت  دآ ب ظى رةنطى بت: -4

 هةبوبان)هةبان(.)هن. رةنطى( ئةمسةرخوزى   -

 هةبوبان)هةبان(  دنيا هو ىلَ نةدهات.)هن. تايبةتيا كةسى( باشئةطةر  -

 هةبوبان)هةبان(  دا كةظنان فروشني.     )هن. تايبةتيا فيزيكى(          نوىئةطةر  -

 هةبوبان)هةبان(  ما دا ضةوا وةكةنئ               )هن. ذى( مةزنئةطةر  -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية: 

 نةبوبان)نةبان(.)هن. رةنطى( ئةمسةرخوزى    -  

 نةبوبان)نةبان(  دنيا هو ىلَ نةدهات.)هن. تايبةتيا كةسى( باشئةطةر  -  

 )هن. تايبةتيا فيزيكى(           نةبوبان)نةبان(  دا كةظنان هيَلني.    نوىئةطةر  - 

 نةبوبان)نةبان(  ما دا ضةوا وةكةنئ               )هن. ذى( مةزنئةطةر  -  

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظآ بكةرى يان بةركارى بيت  دآ ب ظى رةنطى بت: -5     

 هةبوبان)هةبان(. طرتىضيَدبيت   -    

 بان(. هةبوبان)هة شولكةرخوزى   -   

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية:

 نةبوبان)نةبان(. طرتىضيَدبيت   -    

 نةبوبان)نةبان(.  شولكةرخوزى   -   

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ ناظآ ذيَدةرى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -6

 هةبوبا)هةبا(  ثاشى بب وان وةكربا. ترسخوزى  -

 ت:نةريَكرن دآ ب ظى رةنطى بي

 نةبوبا)نةبا(  ثاشى بب وان وةكربا. ترسخوزى  -

 : تافآ بوريآ مةرجيآ تةواو:3-1-2-2 

 د تافآ بوريآ مةرجيآ تةواودا  كارآ هةبونا  هةبونيىَ دةرناكةظت.       

 : تافآ نهو:   3-2

 تافآ نهو د طوظةرا بةهدينيدا سيَ شيَوةييَن هةين  دىَ هةولدةين كارىَ هةبونا هةبونيىَ ل دوظ  ظان جوران بدةينة دياركرن:   
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 :  تافآ نهويآ نيَزيك:3-2-1

 ئةظ كارة ذ بنياتى و نيشانا تافىَ نهو)د( ل ثيَشيا بنياتى ثيَكدهيَت  ب ظى رةنطى:

 { + بنيات+ نى. ريَككةظتنآ نى. تا.نهو}بكةر + كارآ هةبونآ -

 ئةظ جورىَ كارى د بةهدينييَدا ناهيَتة دةربرين.

 : تافآ نهويآ بةردةوا :3-2-2-2 

 د تافآ نهويآ بةردةوامدا ريَزبونا كةرةستيَن كارى ب ظى رةنطية: 

 {+  بنيات+ نى. ريَككةظتنآ  نى. تا. نهو }بكةر+ نى.نف. نيَر و مآ )آ / ا ( يان نى. كومآ) يَن/يَد)د(/يَت( + كارآ هةبونآ -

 كارآ هةبونا هةبونيىَ د ظى شيَوىَ تافىَ كاريدا ناهيَتة دةربرين.

 : تافآ نهويآ تةواو: 3-2-2-3

بنياتيَ كارىَ هةبونا    {136:  2017بائيز عومةر و ظيان ئيرباهيم  }ئةسثيَكتا تةواويآ د تافآ نهودا ب تنآ تايبةتة ب كارىَ بيهيَزظة.   
 ييَ د ظى تافيدا دبتة )هة( و ثيَكهيَنيَن كارى ب ظى  رةنطى ريَزدبن:هةبونةت

 )  بنيات+ نى. تةواويآ+ نى. ريَككةظتنآ( 

 نيشانا تافىَ نهو د ظى جوريدا ناهيَتةدةربرين  ضونكى كارىَ بيَهيَزة. ب ظى رةنطى:  

 هة     +     يد...ة    +    /ى/ة /ين/ن/ن             بو منونة:  

 ئة  هةينة. -ئةز هةمية.        -    

 هوين هةينة )هةنة(. –تو هةيى.        -    

 ئةو هةينة )هةنة(.  -ئةو هةية.         -  

( د ظان رستاندا زور جاران د ئاخظتنا روذانةدا ل جهىَ ثاشثرتكا ئةسثيَكتا تةواويآ )ة( مورفيمةكا نفشى) ىَ  ا( يان نيشانا كومىَ )يَن   
 رى دهيَت و ذ نيشانا تةواوييَ بتنىَ )يد( دمينت  ب ظى رةنطى:ل ثشتى بكة

 ئةزا هةيم. -

 تو يىَ هةى. -

 ئةوىَ هةى. -

 ئة  ييَن هةين. -

 هوين ييَن هةين. -

 ئةو يَن هةين.  -
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طةل ظى  نيشانا نةرىَ د تافىَ نهوذيدا )نة(ية و ل طةل نيشانا تافى دحةلييَت و دبتة)نا(  بةىلَ ذبةركو نيشانا تافىَ نهو د شيَوىَ ئةريَدا ل  
ىَ كارى نينة ل دةمىَ نةريَكرنا كارىَ هةبونا هةبونيىَ  نيشانا نةرآ )نة( وةكى خوة دمينت و ل بةرى بنياتى دةردكةظيت  بةىلَ بنيات

 (  ريَزبونا ثيَكهيَنانذى ب ظى رةنطية: Øكارى د ظى باريدا دبتة)

 {نى.نةرىَ + بنيات+ نى. تةواويىَ+ نى. ريَككةظتنىَ}

 +  /ى/ة /ين/ن/ن  + يد...ة  Øنة + -

 ئةز نةمية)نيمة/نيم/نينم(.بو منونة:

 تو نةيى)نينى(. -

 ئةو نةية)نينة(. -

 ئة  نةينة)نينني(. -

 هوين نةينة)نني/نينن(. -

 ئةو  نةينة)نني/نينن(.  -

 .{8: 2010حتسني ناظشكى   } ..."نةيىهةر وةكى ل ظآ دنيايآ  -بو منونة: "

 .{7:  2010حتسني ناظشكى  }ئةرآ دآ  كى دبيَذت دةستآ ظان د طةل نينةئ" -"

ية( ب ظآ ضةندآ )ة( ظ بةر ياسايآ دةمآ ئةسثيَكتا تةواويآ )ية( ل دويظ نيشانا نةريَرا دهيَت)) فونيميَن )ة( و )ي( كو  دبن) نة +    
)فونولوجيىَ( الدانآ دكةظيت  هوسا ذ نيشانا نةرآ )ن( دمينيت و دبيتة ) نية(  بةىلَ نيشانيَن ريَككةظتنآ ئةسثيَكتا تةواويآ 

 . {124: 2017بائيز عومةر و ظيان ئيرباهيم   }دمسن.((
ظةرا بةهدينى )ة(يا ئةسثيَكتا تةواويآ )ية( ناهيَتةطوتن و )ن(ةكا زيَدة )) زور جاران د ئاخظتنا روذانةدا ل هندةك دةظةريَن طو    

ا دهيَتةطوتن هةر وةكو رستيَن سةرى )د ناظبةرا كظاناندا( ب شيَويَن )نينم  نينى  نينة  نينني  نينن( ب بوضونا مة ئةظة ب تنآ دياردةك
 { 136: 2017بائيز عومةر و ظيان ئيرباهيم }و دهوكآ. ((فونةتيكية و يا تايبةتة ب هندةك دةظةريَن طوظةرا بةهدينيظة وةك

 نهو دىَ هةمى جوريَن ناظى تاقيكةين بو بكةرىَ كارىَ هةبونا هةبونيىَ د ئةظى تافيدا:    

ناظيَن ناظيَن بونةوةران دبنة بكةر بو هةبونا هةبونيىَ ب جور و تايبةمتةندييَن خوةظة  بو منونة ناظيَن طشتى و ناظيَن تايبةتى و  -1
 كومةىلَ دبنة بكةر بو كارآ هةبونا هةبونيىَ  ب ئةظى رةنطى: 

 هةينةئ    ناظيَ طشتى قوتاخبانة -

 هةيةئ     ناظيَ تايبةتى نةسرين -

 هةيةئ      ناظيَ كومةل خةلك -

 دشيانداية ئةظ ناظة ذالييَ نياسينيَظة بهيَنة نياسكرن يان نةنياسكرن  بو منونة:   

 هةنةئ           ئةو قوتاخبانة -

 هةيةئ                        ئةو ئازاد -
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 هةية ل وان درانئ       ئةو لةشكةر -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية:

 نينة)نينن(ئ           ئةو قوتاخبانة -

 نية)نينة(ئ ئةو ئازاد  -

 نية)نينة( ل وان درانئ                            ئةو لةشكةر-

 ئةطةر بكةرى نةنياس بكةين  دآ ب ظى رةنطى بيت: 

 هةية ل ويَرىَئ   قوتاخبانةك -

 هةية ل ظيَرىَئ ئازادةك  -
 هةية ل وان درانئ           لةشكةرةك -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية: 

 نية)نينة( ل ويَرىَئ   قوتاخبانةك -

 نية)نينة( ل ظيَرىَئ ئازادةك  -
 نية)نينة( ل وان درانئ           لةشكةرةك -

 ناظيَن مةعنةويذى دبنة بكةر بو كارآ هةبونا هةبونييَ  وةكو:

 ل ظى وةالتى  هةيةئ ئازادىما   - 

 {7: 2010حتسني ناظشكى  }هةنةئ" تريورست"راستة  خوةنة ل خوارآ ب تنآ  -

 نةريَكرن ب ظى شيَوةية:

 ل ظى وةالتى  نةية)نية(ئ ئازادىما   -

 بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ دشيانداية ناظةكآ دةمى يان جهى بيت  ب ظى رةنطى:

 هةية ئة  بضنيئ هند وةختما  -

 هةنةئ ئوتيَلل وان درا  -

 نةريَكرن:

 نية ئة  بضنيئ هند وةختما  -

 نينةئ ئوتيَلل وان درا  -

   بو منونة:ديسا دشيانداية ناظيَن كارى ببنة بكةر بو كارآ هةبونا هةبونييَ -2   
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 هةيةئ رِةظنيما  -

 هةنةئ  تاقيكرنئةرىَ  -

 نةريَكرن ب ظى شيَوةية:
 نيةئ رِةظنيما  -

 نيةئ  تاقيكرنئةرىَ  -

 
 هةر وةسا ناظيَن كةسى دبنة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ: -3

 هةمية. ئةزئةز هزر دكم ئانكو  -

 بو نةرىَ:

 نةمية)نيمة(ئ ئةزئةطةر من هزر نةكر ئانكو  -

 بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظآ هةظالناظى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت:دةمىَ  -4

 هةيةئ        )هن. رةنطى( رةش -

 هةنةئ )هن.تايبةتيا كةسى( كورةذىما  -       

 هةنةئ )هن.تايبةتيا فيزيكى(          تةحلما كةنطى  -        

 )هن. ذى(هةنةئ     مةزنما  -  

 هةنةئ  )هن. بهاى( طرانذىما    - 

  

 هةيةئ  )هن. لةزآ(         هيَدىما  -       

 نةريَكرنا ئةظان رستان ب ظى شيَوةية: 

 نيةئ  رةش -

 نيننئ      كورةذىما  -

 نيننئ  تةحلما  -

 نيننئ مةزنما  -

 نيننئ  طرانما  -

 نينةئ    هيَدىما  -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظآ بكةرى يان بةركارى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -5   

 هةينةئ كوذتى -
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 هةيةئ بيَذةر -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية: 

 نينة)نينن(ئ كوذتى -

 نيةئ بيَذةر -

 ت:ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظآ ذيَدةرى بيت  دآ ب ظى رةنطى بي -6 

 هةنةئ دزل ظيَرىَ  -

 نةريَكرن دآ ظى رةنطى بيت:

 نيننئ دزل ظيَرىَ  - 

 

 : تافآ دهيَت:3-3  

      : مودىَ راطةهاندنىَ:3-3-1

 نيشانا تافآ دهيَت )دآ (ية كو ل بةرى بنياتى دهيَت  ب ظى رةنطى:   

 {نى. تا. دهيَت+ بنيات+ نى. ريَككةظتنآ }بكةر  + كارآ هةبونآ -

 ئةطةر بكةر ناظآ بونةوةران بت: -1  

 ناظيَن طشتى و ناظيَن تايبةتى و ناظيَن كومةل دبنة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيىَ  بو منونة:  

 دآ هةبن.      ناظيَ طشتى ثارة - 

 ذى دىَ دناظ واندا هةبن.  ناظيَ تايبةتى نةسرين -

 ل ويَرىَ هةبتئ    ناظيَ كومةل خةلكنزا  دىَ  - 

 (. ب ظى شيَوةي:بنيشانا نةريَ د تافآ دهيَتدا دبيتة )نا(. هةر وةكى تافىَ نهو  بنياتىَ كارى دظى باريدا دبيتة)  

 (+  /ى/ة /ين/ن/ن+ بنيات)ب (  )نى.نةرىَ)نا(

  نابن.      ناظيَ طشتى ثارة  -

 ذى  دناظ واندا نابن.  ناظيَ تايبةتى نةسرين -

 ناظيَ كومةل   ل ويَرىَ نابتئ  خةلكنزا   - 

 ناظيَن مةعنةويذى دبنة بكةر بو كارآ هةبونا هةبونييَ  وةكو:      

 دآ هةمى جاران هةبن. هيظى و ئوميَد -
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 نةريَكرنا ظىَ رستآ ب ظى شيَوةية:

 هةمى جاران نابن. هيظى و ئوميَد -

 بيت:  ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظةكآ دةمى يان جهى بيت  دآ ب ظى رةنطى    

 هةبت بو هةمى شوال.   وةختخةما نةخو  دآ  -

 هةبنئ مةلةظانطةهسةحكىَ  دىَ  -

 نةريَكرنا كارى د ظان رستاندا ب ظى شيَوآ خاريَية: 

 نابت بو هةمى شوال.   وةختخةما نةخو   -

 نابنئ مةلةظانطةهسةحكىَ   -

 رةنطى:ناظيَن كاريذى دبنة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ  ب ظى  -2

 هةبن. تاقيكرنحةفتيةكا دى دآ  -  

 نةريَكرنا ظىَ رستىَ ب ظى شيَوةية:  

 نابن. تاقيكرنحةفتيةكا دى  -

 ئةطةر ناظيَن كةسى ببنة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ  دآ ب ظى رةنطى بيت: -3
 هةبى ئ  د فيلميدا تودىَ  -

 نةريَكرنا ظىَ رستىَ ب ظى شيَوةية: 

 نابى ئ د فيلميدا تو -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظآ هةظالناظى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -4 

 هةبنئ    )هن. رةنطى( سوردىَ   -   

 هةبنئ)هن. تايبةتيا كةسى( كورةذىدىَ  -

 هةبنئ )هن. تايبةتيا فيزيكى(          تامرتشدىَ  -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية:

 رةنطى( بنئ    )هن.نا سور -   

 )هن. تايبةتيا كةسى(ئبننا كورةذى -

 )هن. تايبةتيا فيزيكى(          ئبننا تامرتش -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظآ بكةرى يان بةركارى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -5  
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 هةبنئ بينةرما دآ  -

 هةبت. طرتيةكدىَ هةر  -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية: 

 نابنئ بينةرما   - 

 نابتئ طرتيةكما  -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظآ ذيَدةرى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -6

 هةبيتئ  رةظما تو بيَذى دىَ  -

 نةريَكرن دآ ب ظى رةنطى بيت:

  بيتئ نا رةظما تو بيَذى  -

 : مودآ مةرجى: 3-3-2

هةية كو )ب(ة. دةمىَ ئةظ نيشانة ل طةل كارى دةردكةظيت  نيشانا تافىَ دهيَت مودىَ مةرجى د تافآ دهيَتدا نيشانةكا تايبةت 
 دةرناكةظيت  ب  ظى رةنطى:

 {نى.مةرجى +  بنيات + نى. ريَككةظتنآ  }

 ئةطةر بكةرىَ هةبونا هةبونييَ ناظةكآ بونةوةران بيت  ريَزبونا كةرةستان دآ ب ظى رةنطى بيت: -1

 {بنيات + نى. ريَككةظتنآ نى.مةرجى +   }بكةر + كارآ هةبونآ

 ل ظيَرىَ فةرة بيَذين كو نيشانا مةرجى ل طةل ظى كارى ناهيَتةطوتن.   

 ناظيَن طشتى و ناظيَن تايبةتى و ناظيَن كومةىلَ دبنة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ  بو منونة:                        

 ناظيَ طشتى                      بهةبن )هةبن(  تو دىَ خوينىئ           طوظارئةطةر  -

 هينطى بهةبت)هةبت(  ما ض مشكيلةيةئ                                  ناظيَ تايبةتى ئازادئةطةر -

 بهةبت )هةبت(  دىَ زامن.       ناظيَ كومةىلَ طارانئةطةر  -

 دا ب ظى شيَوةية:نيشانا نةريَ د ئةظى شيَوىَ تافآ دهيَتدا )نة(ية  بو منونة د ظان رستان   

 نةبن  تو دىَ ض خوينىئ                           ناظيَ طشتى طوظارئةطةر  -  

 هينطى نةبت  ما ض مشكيلةيةئ                                  ناظيَ تايبةتى ئازادئةطةر -

 نةبت  دىَ زامن.       ناظيَ كومةىلَ طارانئةطةر  -

 بنة بكةر بو كارآ هةبونا هةبونييَ  وةكو:  ديسا ناظيَن مةعنةويذى د    
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 هةبت  دىَ هةمى ب ئارامى ذين.                   ئاشتىئةطةر  -

 نةريَكرنا ظىَ رستآ ب ظى شيَوةية:

 هةمى ب ئارامى ذين.                   ضةوا ةبت  دىَن ئاشتىئةطةر  - 

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظةكآ دةمى يان جهى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت:    

 ل ويَرىَ بهةبن)هةبن(.   مالخوزى  - 

 بهةبت )هةبت(  سةرةدانا مة بكةن. دة هةكة  -

 نةريَكرنا كارى د ظان رستاندا ب ظى شيَوآ خاريَية:  

 ل ويَرىَ نةبن.   مالخوزى  -

 سةرةدانا مة نةكةن.نةبت   دة هةكة  -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظىَ كارى بت   دآ ب ظى رةنطى بيت: -2  

 بهةبت )هةبت(.  دامةزراندنثيَدظية   -

 نةريَكرن ب ظى شيَوةية:  

 نةبت.  دامةزراندنثيَدظية   -

 ئةطةر ناظيَن كةسى ببنة بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ  دآ ب ظى رةنطى بيت:-3
 بهةبن)هةبن(.  ئةوذى دظيَت   -

 نةريَكرنا ظىَ رستىَ ب ظى شيَوةية:  

 ةبن.ن  ئةوذىدظيَت   -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظآ هةظالناظى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -4

 هةبن.     )هن. رةنطى(   سثى ذيدظيَت   -

 ل ظيَرىَ هةبن. )هن. تايبةتيا كةسى( سةرشورنابيت   -

 هةبن.                          مةزندظيَت   -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية: 

 نةبن.     )هن. رةنطى(   سثى ذيدظيَت  -  -

 ل ظيَرىَ نةبن. )هن. تايبةتيا كةسى( سةرشوردظيَت  -

 نةبن.                مةزندظيَت  -
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 يان بةركارى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت:ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونيي َناظآ بكةرى  -5   

 هةبن. طرتيذىثيَدظية   -

 هةبن. طوشتفروشضيَدبت   -

 نةريَكرنا ظان رستان ب ظى شيَوةية:  

 نةبن. طرتيذىثيَدظية   -

 نةبن. طوشتفروشضيَدبت   -

 ئةطةر بكةرآ كارآ هةبونا هةبونييَ ناظآ ذيَدةرى بيت  دآ ب ظى رةنطى بيت: -6

 هةبن.     دزضيَدبت   -   

 نةريَكرن:

 نةبن.     دزضيَدبت   -   

 : مودآ فةرمانآ:3-2-3-3

 نيشانا تايبةت يا مودآ فةرمانآ ) ب (ة و ل جهىَ )ني.تا.دهيَت( دهيَت   ب ظى رةنطى: 

 {نى.فةرمانآ +بنيات+ جهناظىَ لكاو) ة/ن(}

جهناظيَن لكاو د مودآ فةرمانيدا ب تنآ بو كةسيَ دوآ يآ كت و كو  دهيَن  ضونكى فةرمان بتنىَ ل كةسىَ دوىَ دهيَتةكرن  ذبةر ظى      
ئةطةرى دشياندا نية كارىَ هةبونا هةبونييَ دةربرينىَ ذ ظى مودى بكةت  ضونكى هةبوني وةك تيَطةه د دةستىَ مروظيدا نية. ئانكو ذ 

رتوال مروظية و دشياندا نية فةرمانا هةبونا كةسىَ دوىَ)كت و كو ( بكةين. ذ بةر ئةظان ئةطةريَن مة باسكرين  ئةظ رستيَن ل دةرظةى كون
 خوارىَ نة ثةسةندن د زمانيدا ذ اليىَ واتاييَظة  ىلَ ذاليىَ ريَزمانيظة دهيَنةطوتن:

 هةبة. -

 هةبن.  -

 تو ل ويَرىَ هةبة  باشرتة. -

 نةريَكرن: 

 نةبة. -

 بن.نة  -

 تو ل ويَرىَ نةبة  باشرتة. -

 ئانكو تة )هةبون( هةبت يان نةبت.   

وون و بةهرا ثرتا زمانزانيَن كورد بةحسىَ شيَوىَ فةرمانىَ نةكرية ل طةل كارىَ هةبونا هةبونيىَ  ىلَ )شيَركو بابان( د كتيَبا) ريَزمانى ب   
 ستا فةرمانى دروست دكةت  وةكو: هةبوون لة شروظةكارى زانستيدا(دا دياركرية كو كارىَ هةبون ر
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 {25: 2015شيَركو بابان }"تو هةبة  يان ئيَوة هةبن." -

 

 

 

 

 ئةجنا                 

كارىَ هةبونا هةبونيىَ ذاليآ ثيَكهاتنيَظة كارةكآ سادةية  ضونكى ل دوظ ريَبازا وةسفى دو ريشةيي نية. هةروةسا ل دوظ ثةيوةنديا  -1
طةل ضةند مورفيميَن دييَن سةربةخو ثةيظةكا نوى داريَذيت دا ببيتة ثيَشطر  ئةظ مةرجة ل سةر )هة(  ثاراديطماتيكي طةرةكة )هة( ل

 جيَبةجيَنابت  لةورا ب ثةيظةكا سادة دهيَتةهذمارتن.

يَ دور و تافىَ كارىَ هةبونا هةبونيىَ نةشيَت دةربرينىَ ذ هةمى شيَويَن تافيَن كارى بكةت بو منونة نةشيَت دةربرينىَ ذ تافىَ بوري  -2
 نهويىَ نيَزيك و بةردةوا  بكةت. هةروةسا ب ئيَك بنيات دةرناكةظيت  ئةظةذى وة دكةت كو وةكو كارةكآ بيَهيَز ل قةلةمبدةين.

 وامدا.هةروةسا د هندةك شيَويَن تافيدا بتنىَ د شيَوىَ نةريَدا دةردكةظيت و د شيَوىَ ئةريَدا دةرناكةظيت هةروةكو د تافىَ بوريىَ بةردة   

هةمى جوريَن ناظى )ناظآ بونةوةران ) ناظآ تشتان  ناظآ دةمى  ناظآ جهى(  ناظآ هةظالناظى  ناظآ كارى  ناظآ كةسى  ناظآ -3
 ذيَدةرى)ضاوطى(  ناظآ بكةرى  ناظآ بةركارى( ب تايبةمتةندييَن  خوةظة   دبنة بكةر بو كارىَ هةبونا هةبونيىَ.

 كارآ هةبونا هةبونيىَ ذاليآ شيانيَظة كارةكآ تيَنةثةرة و بتنآ ثيَدظى ب ئارطيوميَنتا بكةرى هةية. - 4

 

 ذيَدةر:        

 وشةسازى  بةرطى يةكة   بةشى ثيَنجة )كردار(. –( ريَزمانى كوردى 2000ئةورةمحانى حاجى مارف) -

( تيَنس لة داياليَكتى ذوورووى زمانى كورديدا "طؤظةرى بادينى"  نامةي ماستةر  كوليجي ئاداب زانكوي 1999بائيز عومةر ئةمحةد) -
 سةالحةددين هةوليَر.  

  20ثةند:( كارىَ بيَهيَزىَ بونةتيىَ ) د طوظةرا بةهدينيدا (  طوظارا زانكويا دهوك بةر2017بائيز عمر امحد و ظيان ابراهيم على) -
 .149-115 )زانستيَن مروظايةتى و كومةلناسى(  بث 1ذ:

 ( ئاىلَ دى يىَ ثرىَ  رومان  ذ وةشانيَن ئيَكةتيا نظيسةريَن كورد  ضاثا ئيَكىَ  ضاثخانا هاوار  دهوك. 2010حتسني ناظشكى ) -

 ردة  زانكوى كوية.( رستةسازى و واتاسازى )بوون(  نامةى ماستةر  كوليذى ثةروة2006صبح حويز رسول ) -

 ( ريَزمانى )بون و هةبون( لة كورديدا  نامةى ماجستيَر  كوليَجى ئاداب  زانكوى سةالحةدين  هةوليَر     2000عبدالوهاب خالد موسا) -

 ( لة موَركة تايبةتييةكانى زمانى كوردى  ضاثى يةكة   ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة  هةوليَر.2000شيَركو بابان ) -
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                                                           Abstract   
     In Kurdish language, the verb “habun” is apolysemous word having variety of meanings 
and has a number of defining features. The present study entitled “The Verb “habun” 
meaning Existence” explores and  examines the grammatical characteristics of the verb 
“habun” paying a special attention to the analysis of its structures, forms and tenses as well 
as studying of the types of subjects used with it. Through a descriptive  analysis of the verb, 
the study concludes that it is a modal verb that does not have various forms and tenses and 
it is an intransitive verb. Morever, it is not acompound verb. 

 
 

 

 


