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 :ۆپێطکەضە ث

 ثبٚک ٚ دایکُ، کە ٘ەسدەَ ٘بٚکبس ٚ پطزیٛأُ ثْٛٚ. -
 ثشا ٚ خٛضک ٚ ٘بٚڕێیبُٔ. -

 

 :ثۆ پبسسٛ

ٚ ثە  ەسزۆ٘ێّٓ ػِٛەس خۆضٕبٚ، کە سەسپەسضزی ٔبِەکەِی گشرە ئد. -
 پێطٕیبس ٚ ڕێّٕبییەکبٔی ٘بٚکبسی کشدَ ثۆ رەٚاٚ کشدٔی.

ٚ د.ضێشٚاْ زٛسێٓ خۆضٕبٚ، کە ٌە ٔٛٚسیٕی پالْ ٚ پێذأی سەسچبٚە  -
 ٘بٚکبسَ ثٛٚ ثۆ رەٚاٚکشدٔی ٔبِەکە. ڕەخٕە ٚ پێطٕبسەکبٔی،

 .(ازّذ ِسّذاِیٓ ،ِبِۆسزبیبْ)٘بٚسەس ٔەٚصاد -
 ەدەثی کٛسدی دەکەْ.٘ەِٛٚ ئەٚ کەسبٔەی کە خصِەری صِبْ ٚ ئ -
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 پٛخزە
 

ئەَ ٔبِەیە ثە ٔبٚٔیطبٔی)گیشەکە ڕێصِبٔی ٚ فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە      
ٚ فبسسیذا(یە، ٌێکۆڵیٕەٚەیەکی  ٔدی ٔبٚەڕاسذ(کشِب(صِبٔی کٛسدی

ثەساٚسدکبسی ٚەسفی ضیکبسییە، ٌە ٔێٛاْ ٘ەسدٚٚ صِبٔی کٛسدی)کشِبٔدی 
٘ەڵجژاسدٔی ئەَ ثبثەرە دەگەڕێزەٚە ثۆ گشٔگی ٚ  ٔبٚەڕاسذ( ٚ صِبٔی فبسسیذا.

چبالکی گیشەکە ڕێصِبٔی ٚ فەس٘ۀگییەکبْ ٚ کبسیگەسییبْ ٌە دسٚسزجٛٚٔی 
ثەضە ئبخبٚرٕەکبٔذا.  ثەربیجەد ثەضە ئبخبٚرٕی کبس ٚەک  ٚضەی ٔٛێ، ٌە

دأەیەکی سەسەکیی صِبْ، کە ڕۆڵی گەٚسە دەثیٕێذ ثۆ خیبکشدٔەٚەی ٚضە ٚ 
ئەَ رٛێژیٕەٚەیە خگە ٌە پێطەکی ٚ ئۀدبَ،  کەسەسەی صِبٔەکبْ ٌە یەکزش.

ثەضی یەکەَ: ثە ٔبٚٔیطبٔی)گیشەک ٚ کبس،  ٌە سێ ثەش پێکٙبرٛٚە:
کی ریۆسی(یە، ثە ضێٛەیەکی ریۆسی گیشەک ٌەسٚٚی چەِک ٚ ٌێکذأەٚەیە

صاساٚەٚە ٚ چۀذ پێٕبسەیەک خشاٚٔەرەڕٚٚ. ٘ەسٚە٘ب پەیٛۀذی گیشەک ٌەگەڵ 
ثەضە ئبخبٚرٕی کبس ٚ  شەک ٔیطبٔذساٚە. ٘ەسٚە٘بٔٛٚسەک. دٚارش ثە ٚێٕە گی

 ثەضەکبٔی خشاٚەرەڕٚٚ. ثەضی دٚٚەَ: ٌەژێش ٔبٚٔیطبٔی)گیشەکە ڕێصِبٔییەکبٔی
کبس ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا(یە، کە ٘ەسیەک ٌە گیشەکەکبٔی)کبد، دەِکبد، 
ٔبدیبسی، رێپەڕأذْ، ٔبکشدْ( ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔەکەدا ٚەسگیشاْٚ ٌەگەڵ خبڵە 

ثەضی سێیەَ: ثە ٔبٚٔیطبٔی)گیشەکە  ٘بٚثەش ٚ خیبٚاصییەکبٔی ٔێٛأیبْ.
پێطگش ٚ پبضگشەکبْ فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا(یە، کە 

ثەپێی گشٔگی ٚ چبالکی، ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا ثە ٘ەِبْ ضێٛەی 
پێص کۆربیی، ثە چۀذ خبڵێک ئۀدبِەکبْ  ثەضی دٚٚەَ ٔیطبْ دساْٚ.

خشاٚٔەرەڕٚٚ، دٚارش سەسچبٚە ثەکبس٘برٛٚەکبْ ڕێکخشاْٚ، ٘ەسٚە٘ب ثبسەکە ثە 
 ئیٕگٍیصی( خشاٚەرەڕٚٚ. ٘ەس چٛاس صِبٔی)کٛسدی ٚ رٛسکی ٚ ػەسەثی ٚ

ێطگش، پٚضە سەسەکییەکبْ: گیشەک، ٔٛٚسەک، کبس، فەس٘ۀگی، ڕێصِبٔی، 
 پبضگش.
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ÖZET 

 

Fiillerin Kürtçe ve Farsça’da Aldığı Ekler  adlı bu tez, Kürtçe ve 

Farsça’da fiillerin dilbilim ve sözlük bilim kurallarına gore aldığı ekleri 

karşılaştırmayı amaçlayan mukayeseli bir araştırmadır.  

     Dilin temel birimi olan fiilin dilbilim ve sözlük bilim kuralları 

çerçevesinde aldığı eklerin, dile ve dildeki yeni kelimelerin oluşum 

süreçlerine etkisi, bu konuyu çalışmamızın esas nedenini teşkil etmektedir. 

Araştırmamız, giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir. “Ekler ve fiil: 

Teorik Çerçeve” adlı birinci bölümde muhtelif yönlerden “ekler” tartışılmış 

ve ıstalahi manaları ele alınmıştır.   

  Bu bağlamda  ek çeşitleri, fiillerin diksiyonu ve kısımları ayrıntılı 

biçimde ele alınarak incelenmiştir. “Fillerin Kürtçe ve Farsça’da Aldığı 

Ekler” adlı ikinci bölümde Kürtçe ve Farsça’daki fillerin; zaman, mekan, 

belirlilik, belirsizlik, olumluluk, olumsuzluk gibi açılardan aldığı ekler 

mukayese edilmiş, ortak ve farklı yönleri tesbit edilmiştir. “Sözlükbilime 

Göre Kürtçe ve Farsça’da Fiile Getirilen Ekler” isimli üçüncü bölümde ise 

Kürtçe ve Farsça’daki fiillere yapılan ekler sözlükbilim bağlamında 

mukayeseli bir biçimde incelenmiştir.  Sonuç bölümünde ise tezde ele 

alınan konularla ilgili bazı değerlendirmeler yapılmış ve tez sonucunda 

elede edilen bulgulara yer verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Ek, Fiil, Dilbilim, Sözlükbilim, Önek, Sonek.  
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 ِخزػش

 

ْ ایٓ ٔبِٗ ثب ٔبَ ٚ ٔطبْ )ٚٔذ لٛاػذی ٚ فشٕ٘گیٗ کبس دس دسزٛس صثب      
ٚ فبسسی (اسذ، رسمیمی ِمبیسٗ ی رٛغیفی ردصیٗ ٚ  کشِبٔدی ٔبٚەساسذ((کشدی

ساسذ( ٚ صثبْ فبسسی. ەٓ ٘ش دٚ صثبْ کشدی )کشِبٔدی ٔبٚرسٍیٍی اسذ ِبثی
ٚٔذ دس دسزٛس صثبْ ٚ  أزخبة کشدْ ایٓ ِطٍت ثش ِیگشدٖ ثٗ اٌصاِی ثٛدْ 

ذ ٚ گٛ ِخػٛغب لسّذ گف  دس لسّذ فشٕ٘گٙب ٚ ربثیش اْ دس ثٛخٛد اِذْ کٍّٗ ٔٛ،
کٗ ٔمص اغٍی سا ایفب ِی کٕذ ثشای  ،گٛی کبسی ِثً ّٔٛٔٗ ی اثبثی صثبْگفذ ٚ 

ٚٔذ٘ب دس ٘ش دٚ صثبْ کشدی ٚ فبسسی کٍّٗ ٔٛ  اثصاس اص یکذیگش.  خذا کشدْ کٍّٗ ٚ
ِی سبصٔذ کٗ ٔصدیکی صیبدی دس ثیٕطبْ ٘سذ، ُ٘ دس ٚٔذ٘بی دسزٛس صثبْ ٚ ُ٘ 

سیٕزبکس  کبس ِی کٕٕذ   ٚٔذ٘بی دسزٛسی دس چٙبس چٛةدس  . دس ٚٔذ٘بی فشٕ٘گی
اِب ٚٔذ٘بی فشٕ٘گی ِثً  .ْ ِی کٕٕذٚ اسرجبط ِب ثیٓ سیٕزبکسٙب ٚ کٍّٗ ٘ب سا ثیب

ثذْٚ ضک   .پیطٛٔذ ٚ پسٛٔذ ثٗ کٍّٗ ِی پیٛٔذٔذ ٚ ّٔیزٛاْ ِشصی ثشایطبْ گزاضذ
ا اص یکذیگش ثب ٚخٛد ٔمطٗ ِطزشک دس ثیٕطبْ چٕذ ٔمطٗ ی ِزفبٚد ایٓ دٚ صثبْ س

دس کً اص  ضٛدە أذ. رسمیك ایٕٙب  ثٗ ٚضٛذ رٛضیر دادٖ   دس ایٓ ە خذا ِی کٕذ، ک
ٚ  ەسٗ لسّذ رطکیً ضذٖ أذ ،دس لسّذ اٚي دس ِٛسد ٚٔذ ٚ کبس رٛضیر داد

اخصایص سا ِطخع ضذٖ أذ، دس لسّذ دَٚ دس چٕذ ِشزٍٗ دس ِٛسد ٚٔذ دس دسزٛس 
س ٘ش دٚ صثبْ کشدی ٚ فبسسی ّ٘شاٖ ٔمطٗ د ضٛدە صثبْ کبس غسجذ )ثسث( کشدٖ 
ثؼذا دس لسّذ سَٛ دس ِٛسد ٚٔذ٘بی فشٕ٘گی کبس  . اضزشاک ٚ رفبٚرٙبی ِب ثیٕطبْ

ایٓ ثٗ . دس ایٓ دٚ صثبْ ّ٘شاٖ اضزشاک ٚ رفبٚرٙبی ِبثیٕطبْ ضٛدە ثسث کشدٖ 
غیش اص ِمذِٗ لجً اص ارّبَ دس چٕذ ٔمطٗ سشأدبَ ٘ب پیص سٚ لشاس گشفزٗ أذ، 

 ا فٙشسزٙبی ثٗ کبس ثشدٖ ضذٖ سدیف ضذٔذ ّ٘چٕیٓ ثسث ثٗ پٕح صثبْ )کشدی،ثؼذ
 . فبسسی، ػشثی ٚ أگٍیسی ( پیص سٚ لشاس گشفزٗ أذ رشکی،

پیطٛٔذ،  دسزٛسی یب لٛاػذی، فشٕ٘گی ،  کبس،  )ٚٔذ، ٚاژٖ ثسزٙب،  :کٍّٗ ٘بی اثبثی
 .(پسٛٔذ
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ABSTRACT 
 

     This paper is an attempt to study “Verb’s Grammatical and Lexical Affixes in 

Kurdish and Persian”. The paper is comparative, descriptive, and analytic between 

Central Kurdish and Persian. The reason for choosing the topic is the important role that 

the grammatical and the lexical Affixes play and their productivity in forming new 

words in terms of parts of speech, especially with the verb, which is very crucial in 

making distinctions between languages. Affixes in both languages constitute new words, 

which are very close to each other. Grammatical affixes, which are a close group, work 

in syntax framework and they determine the syntactic relations between words. Lexical 

affixes are attached in the form of prefixes and suffixes, and we cannot limit them. In 

addition to some similarities between the two languages, there exist some differences 

which are shown in the present paper. The paper consists of three chapters: Chapter one 

is devoted to discuss the affix and verb and their parts are shown. In chapter two, 

grammatical affixes are dealt with in both languages with reference to the common as 

well as different points in the two languages. In chapter three, lexical affixes are 

observed in both languages with differences and similarities. The paper ends with some 

conclusions arrived at throughout the study. Furthermore, the abstract of the work is 

presented in Kurdish, Turkish, Persian, Arabic, and English.  

 

     Key Words: Affixes, Clitics, Verb, Lexical, Grammatical, Prefix, Suffix. 
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 اٌٍّخع
 

اٌصيبدح اٌمٛاػذيخ في اٌٍغخ اٌىشديخ ٚاٌفبسسيخ رػٛؽ اٌىٍّبد اٌدذيذح زيث    
سٛاء في اٌصٚائذ اٌمٛاػذيخ ٚاٌّؼدّيخ، اٌصيبدح اٌٍغٛيخ  ردذ رمبسثب وثيشا ثيّٕٙب،

ٚرظٙش اٌؼاللخ اٌزشويجيخ ثيٓ اٌىٍّبد زيث ٘ي ( رؼًّ في اطبس )ثٕبء اٌدٍّخ
ّؼدّيخ ثطىٍيٙب اٌسبثمخ ٚاٌّالزمخ رٍسك ثبٌىٍّخ ِدّٛػخ ِغٍمخ أِب اٌصٚائذ اٌ

ال ضه ثأٔٗ ِغ ٚخٛدإٌمبط اٌّطزشوخ ثيٓ اٌٍغزيٓ إال  ، ٚال يّىٓ ٚضغ اٌسذٚد ٌٙب
  .أْ ٕ٘بن فٛاسق رّيص ثيّٕٙب زيث رُ ػشؼ ٘زا األِش ثطىً ٚاضر في ٘زا اٌجسث

ػشؼ ِٛضٛع  ففي اٌفػً االٚي رُ زىْٛ ٘زااٌجسث ثطىً ػبَ ِٓ ثالثخ فػٛي ،ی    
ٚفي اٌفػً اٌثبٔي رُ ثيبْ اٌصٚائذ اٌٍغٛيخ في اٌٍغزيٓ  اٌصيبدح ٚاٌفؼً ٚألسبِّٙب،

ٚثُ في اٌفػً  اٌىشديخ ٚاٌفبسسيخ،ِغ روش إٌمبط اٌّطزشوخ ٚاٌّخزٍفخ ثيّٕٙب،
اٌثبٌث رُ ثيبْ اٌصٚائذ اٌّؼدّيخ ٌٍفؼً في اٌٍغزيٓ اٌىشديخ ٚاٌفبسسيخ ِغ روش 

ٚلجً ٔٙبيخ اٌجسث رُ  ٘زا ِبػذا اٌّمذِخ، زٍفخ ثيّٕٙب،إٌمبط اٌّطزشوخ ٚاٌّخ
ٚوزاٌه ػشؼ ٍِخع  ػشؼ إٌزبئح في ػذح ٔمبط ثُ ٔظّذ اٌّػبدس اٌّسزؼٍّخ،

 .االٔدٍيصيخ (، اٌؼشثيخ، اٌفبسسيخ، اٌزشويخ، يخاٌجسث ثبٌٍغبد ) اٌىشد

 
 اٌسبثمخ، اٌمٛاػذيخ، اٌّؼدّي، اٌفؼً، اٌىٍّخ اٌّميذح، اٌصيبدح،: اٌىٍّبد اٌشئيسيخ

 اٌالزمخ.
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 دەثێزە
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 ٌیسزی صاساٚەکبْ
 

 ئیٕگٍیصی فبسسی کٛسدی
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 Suffix پسٛٔذ پبضگش

 Perfix پیطٛٔذ پێطگش

 Transfix دسْٚ ٚٔذ ----------

 Base سیطە ثٕکە -ڕەگ

 Affix ٚٔذ گیشەک

 Circum fixes پیشاٚٔذ گیشەکی الگش

 Transfix ---------- ٔبٚثۀذ
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 پێطەکی 
 

 ٔبٚٔیطبٔی ٔبِەکە:

گیشەکە ڕێصِبٔی ٚ فەس٘ۀگییەکبٔی کبس، ٌە  ی )ئەَ ٔبِەیە ثە ٔبٚٔیطبٔ     
(یە، ثە گطزی ِەثەسزی سەسەکی ٔبِەکە دەسخسزٕی صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا

گیشەکەکبٔە ٌە ثٛاسی ڕێصِبٔی ٚ فەس٘ۀگی ٚ ثەساٚسدکشدٔی ئەٚ گیشەکبٔە 
ٌەگەڵ یەکزشی، ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، ثە ضیکشدٔەٚەی ّٔٛٔەی 

 ٚضە ٚ ڕسزە.

 

 :٘ۆی ٘ەڵجژاسدٔی ثبثەرەکە

٘ەسیەک ٌە گیشەکە ڕێصِبٔی ٚ فەس٘ۀگییەکبْ، گشٔگییەکی ثەسچبٚ ٚ     
ثباڵیبْ ٘ەیە ٌە دسٚٚسزجٛٚٔی ٚضەی ٔٛێ ٚ ٚاربداس، کە دەچٕە سەس ٘ۀذێ ٌە 
ثەضە ئبخبٚرٕەکبْ، ئێّە ٌێشەدا کبسِبْ ٚەسگشرٛٚە، ثێگِٛبْ ئەِیص یەکێکە 

سەکییەکبٔی صِبْ، کە ٘یچ ڕسزەیەک ثەثێ کبس ٌە ثەضە ئبخبٚرٕە گشٔگ ٚ سە
ٔبثێذ ٚ ٚاربی رەٚاٚ ٔبداد ثەدەسزەٚە، ئەِە خگە ٌەٚ ٔصیکییەی کە ٌە ٔێٛاْ 
صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا ٘ەیە، ٘ەَ ٌەڕٚٚی صِبْ ٚ ٘ەِیص ٌەڕٚٚی 

 خٛگشافییەٚە، ٘ۆکبسی ٘ەڵجژاسدٔی ئەَ ثبثەرە ثْٛٚ.

 

 کەسەسزە ٚ سەسچبٚە ثەکبس٘برٛٚەکبْ:

ٌە ٔٛٚسیٕی ئەَ ٔبِەیەدا، کە ٌێکۆڵیٕەٚەیەکی ثەساٚسدکبسییە، کەسەسزەی      
دیبٌێکزی کشِبٔدی ٔبٚەڕاسذ ثەگطزی ٚ ضێٛەصاسی سٍێّبٔی ثەربیجەری، ثۆ 
کٛسدی ٚ صِبٔی سزبٔذاسد ثۆ فبسسی، ثەکبس٘برٛٚە، کە ّٔٛٔە کٛسدییەکبْ صیبرش 
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س٘ێٕشاْٚ ٚ ّٔٛٔە ٚ ٌە فەس٘ۀگەکبْ دە  صِبٔی ئبخبٚرٕی ڕۆژأەی خەڵک
فبسسییەکبٔیص صۆسثەیبْ ٌە سەسچبٚە فبسسییەکبْ ٚ فەس٘ۀگە فبسسییەکبْ 

ەثی ٚەسگیشاْٚ، سەسچبٚەکبٔیص ثە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی ٚ ئیٕگٍیصی ٚ ػەس
، ئەٚ سەسچبٚأەی کە صیبرش پطزّبْ پێ ثەسزٓ رٛسکی ثە ڕیصثۀذی ٚەسگیشاْٚ

کی ئەٚڕەزّبٔی زبخی ِبسف ٚ ٚ سٛدِبْ ٌێیبْ ٚەسگشد، چۀذ سەسچبٚەیە
ڕێصِبٔی کٛسدی ػەثذٌٚٛازیذ ِٛضیش دصەیی، ٘ەسٚە٘ب رٛأبی ِۆڕفیّی ثۀذ ٌە 
دەٚڵەِۀذکشدٔی فەس٘ۀگ ٚ ڕاپەڕأذٔی ئەسکی سیٕزبکسیذا کە ٔٛٚسیٕی 

 ضێشٚاْ زٛسێٓ زەِەدە، ٌەگەڵ چۀذ سەسچبٚەیەکی رش.

 

 ڕێجبصی ٌێکۆڵیٕەٚەی رٛێژیٕەٚەکە:

ٕەٚەیەدا ڕێجبصی ثەساٚسدکبسی ٚەسفی، پەیڕەٚ کشاٚە، کە ریبیذا ٌەَ ٌێکۆڵی     
رٛأب ٚ چبالکی گیشەکەکبْ ثە ڕێصِبٔی ٚ فەس٘ۀگییەٚە، ثە ّٔٛٔە ٚ داربی 

، ٚارب سدی ٚ فبسسی خشاٚەرەڕٚٚ٘ەسدٚٚ صِبٔی لسەکشدٔی ئێسزبی کٛ
ضیکشدٔەٚەیەکی ٚەسفی ثەساٚسدکبسی ٌۀێٛاْ گیشەکەکبٔی ئەٚ دٚٚ صِبٔە 

 ڕەٚ کشاٚە.پەی

  

 گشفزی ٔبِەکە:

یەکەَ گشفذ ٌەَ ٔبِەیەدا ٔەثٛٚٔی صِبٔێکی سزبٔذاسد ٚ یەکگشرٛٚە، کە      
ثە٘ۆی ئەِەٚە چۀذیٓ  ڕای خیبٚاص ٘ەیە ٌەسەس گیشەک ٚ چۆٔیەری 
دسٚٚسزجٛٚٔی ٚضەکبْ، ٘ەسٚە٘ب ثٛٚٔی چۀذاْ ضێٛەصاس، کە ٔەِبٔزٛأی 

ئەِە خگە ٌە خیبٚاصی ڕاٚثۆچٛٚٔی ٘ەِٛٚیبْ ضیجکەیٕەٚە ٚ ٚەسیبْ ثگشیٓ، 
پسپۆڕأی صِبْ، کە سەسچبٚەکبْ خیبٚاصییەکی صۆسیبْ ٘ەیە سەثبسەد ثە 

 یبْ ٌەڕٚٚی ثْٛٚ ٚ ٔەثٛٚٔیبٔەٚە.گیشەک ٚ ٚ ٔبسبٔذٔ



 
 

4 
 

 گشٔگیی ٚ ثبیەخی رٛێژیٕەٚەکە: 

گشٔگی کبس ٚەک دأەیەکی سەسەکی صِبْ، کە ثەضێکە ٌە ثەضەکبٔی     
ِبٔی ٚ فەس٘ۀگییەکبٔی کبس، کە ڕۆڵێکی گەٚسەیبْ ئبخبٚرٓ ٚ گیشەکە ڕێص

٘ەیە ثۆ خیبکشدٔەٚەی ٚضە ٚ کەسەسەی صِبٔەکبْ ٌەیەکزش، گشٔگی ٚ ثبیەخی 
رٛێژیٕەٚەکەیە، ٘ەسٚە٘ب دیبسیکشدٔی ٘بٚثەضی ٚ خیبٚاصی گیشەکەکبْ ٌە 
صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، ٚەکٛ ئبسبٔکبسییەک ٚ ٘ۆکبسێک ثۆ خیبکشدٔەٚەی 

ی ٔێٛاْ ئەَ دٚٚ صِبٔە ٚ صأیٕی یەکسبٔی ٔێٛأیبْ ٌەَ ڕٚٚەٚە، چۀذ الیۀێک
ثجێزە ڕێگەیەکیص ثۆ فێشثٛٚٔی صِبٔەکە، کە ثەساٚسد کشدْ ٚ ثەساِجەسی 

 ٘ۆکبسێکی گشٔگٓ ثۆ صیبرش ضبسەصا ثْٛٚ ٌە صِبْ.

 

 ٔبٚەڕۆکی رٛێژیٕەٚەکە:

ک ٚ ٚ کشۆئەَ رٛێژیٕەٚەیە خگە ٌە پێطەکی ٚ ئۀدبَ ٚ ٌیسزی سەسچبٚەکبْ 
رٛسکی ٚ ػەسەثی ٚ ئیٕگٍیصی، کٛسدی ٚ صِبٔی چٛاس  پٛخزەی ثبسەکە ثە ٘ەس
 ٌە سێ ثەش پێکٙبرٛٚە:

ثەضی یەکەَ: ثە ٔبٚٔیطبٔی)گیشەک ٚ کبس، ٌێکذأەٚەیەکی ریۆسی(یە، ثە 
ضێٛەیەکی ریۆسی گیشەک ٌەسٚٚی چەِک ٚ صاساٚەٚە ٚ چۀذ پێٕبسەیەکی دیبس 

ۀذی گیشەک ٌەگەڵ ٔٛٚسەک ثبسکشاٚە ٚ ٚ گشٔگ خشاٚٔەرەڕٚٚ. ٘ەسٚە٘ب پەیٛ
دیبسرشیٓ ئەٚ سیّبیبٔەی کە ٔٛٚسەکی پێ ٌە گیشەک خیب دەکشێزەٚە. دٚارش ثە 
ٚێٕە گیشەک ٌۀبٚ خۆسەکبٔی ِۆڕفیّی ثۀذ، خۆسەکبٔی گیشەک ٘ەَ ٌەڕٚٚی 
چەِک ٚ ٚاربٚە ٚ ٘ەَ ٌەڕٚٚی دەسکەٚرٕەٚە ٔیطبٔذساٚە، خگە ٌە ثبسکشدٔی 

ک، کە کەِزش ثبسیبْ ٌێٛە کشاٚە. ٌە رەٚەسەیەکی رش چۀذ خۆسێک ٌە گیشە
ثەضە ئبخبٚرٕی کبس ٌەڕٚٚی چەِک ٚ صاساٚەٚە ٌەگەڵ چۀذ پێٕبسەیەک، 

 ٘ەسٚە٘ب کبس ٌۀبٚ پۆٌەکبٔی ٚضەدا دیبسیکشاٚە ٚ ثەضەکبٔی خشاٚەرەڕٚٚ.
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ثەضی دٚٚەَ: ٌەژێش ٔبٚٔیطبٔی)گیشەکە ڕێصِبٔییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ 
یە، کە ٘ەسیەک ٌە گیشەکەکبٔی)کبد، دەِکبد، ٔبدیبسی، رێپەڕأذْ، فبسسیذا(

ٔبکشدْ( ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔەکەدا ٚەسگیشاْٚ ٚ خبڵە ٘بٚثەش ٚ خیبٚاصییەکبٔی 
 ٔێٛأیبْ ثە ڕٚٚٔی خشاٚٔەرەڕٚٚ.

ثەضی سێیەَ: ثە ٔبٚٔیطبٔی)گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ 
ەکبْ ثەپێی گشٔگی ٚ چبالکی، ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔی فبسسیذا(یە، کە پێطگش ٚ پبضگش

کٛسدی ٚ فبسسیذا ثبسکشاْٚ، ٘ەسٚە٘ب ثە٘ەِبْ ضێٛەی ثەضی دٚٚەَ، خبڵە 
 ٘بٚثەش ٚ خیبٚاصەکبْ ٔیطبْ دساْٚ. 
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 ثەضی یەکەَ

 گیشەک ٚ کبس، ٌێکذأەٚەیەکی ریۆسی

 : گیشەک:٠-٠
سبصییە ٌە صِبٔذا، یەکێک ٌە ثبسە گشٔگەکبٔی صِبٕٔبسی، ضێٛەکبٔی ٚضە     

ثێگِٛبْ ٘ەس صِبٔێک ثە چۀذ ڕێگەیەکی دیبسیکشاٚ ٌەَ ضێٛأە دەرٛأێذ 
ٚضەی ٔٛێی پێ دسٚسذ ثکشێذ، یەکێک ٌەَ ضێٛاصأەی ٚضەسبصیص ٌە صِبٔذا 
،کە ٚضە دسٚسذ ثکبد )گیشەک(ەکبٔٓ، کە ثە٘ۆی یەکێک ٌەٚ گیشەکبٔە ٚ 

ثێذ، کە ٌێشەدا ثە ٌکبٔیبْ ثە ٚضەٚە ٚضەی ٔٛێ ٚ ڕێصِبٔی دسٚسذ دە
 ضێٛەیەکی فشاٚاْ ثبسی گیشەکەکبْ دەکەیٓ :

 :ە: گیشەک چەِک ٚ صاسا٧ٚ-٠
ٌە ڕٚی چەِک ٚ صاساٚەٚە، ٌیکۆڵەس ٚ صِبٕٔبسبْ ثە ضێٛەیەکی گطزی       

(ی الریٕیەٚە Affixus. )اٌالغمە(، ٌە ٚضەی )(Affix))گیشەک ) پێیبْ ٚایە،
 . 1( دێذ((…ٔٛٚسبٚ، بٚ،ٌک چەسپبٚ، ٚەسگیشاٚە. ثە ِبٔبی )گیش،

(ی صِبٔی ئیٕگٍیصی Affixeکەٚارە صاساٚەی گیشەک ٌە کٛسدیذا ثەساِجەس )     
کە ئەٚ پێطگش ٚ ٔبٚگش ٚ پبضگشأە دەگشێزەٚە کە ثەسزشاثٓ ثە  ثەکبس٘برٛٚە،

فیّی ثۀشخٓ، کەٚارە ثە ضێٛەیەکی سّێک، ٚارە سەسربپبی گیشەکەکبْ ِۆفیسِۆ
ە ِۆسفیّی ثۀذ، کە ثۆ دٚٚ خۆس ٌە گیشەکی گطزی گیشەکەکبْ ثەضێکٓ ٌ

  2ٚضەداسێژ ٚ گیشەکی ڕێصِبٔی ثەپێی ئەسک ٚ ٚاربکبٔیبْ داثەضکشاْٚ.

                                                           
ئەٚڕەزّبٔی زبخی ِبسف، فەس٘ۀگی صاساٚەی صِبٕٔبسی)کٛسدی،ػەسەثی،ئیٕگٍیصی(، سٍێّبٔی،  1

 . ٣٣١ص، ي ٧١١٤

 ثبصیبْ یٛٔس ِسێذیٓ، پەیٛۀذی ئبسزی ِۆسفۆٌۆخی ثە ئبسزی فۆٔۆٌۆخی ٚ سیٕزبکسەٚە، ٔبِەی 2
 .٠٤ص، ي ٧١١٨ِبسزەس، صأکۆی سەالزەدیٓ، 
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ثۆ ّٔٛٔە: ٚضەی )ٚسد+یٍە( یبْ )ٚسد+یٍە+ەکە( کە ٌە )ٚسد(، )یٍە(، )ەکە(      
پێکذێذ، کە ٘ەِٛٚیبْ گیشەکی ثۀذْ، ٌەگەي ئەٚەی کە ڕەگ ثەضێکی 

ٔی خۆی چ صِبٔێک ٔبرٛأێذ ثە رۀیب ثە ڕەگ ِەثەسزەکبسەسەکییە، ثەاڵَ ٘ی
ثۆیە صِبْ ثۆ ئەَ ِەثەسزە پۀب  ،ثذاد ثەدەسزەٚە ثپێکێذ ٚ ِبٔبی رەٚاٚ

(ٚ ثۆ دسٚٚسزکشدٔی ژِبسەیەکی صۆس ٌە Affixesدەثبرەثەس ٘بٚکبسی گیشەکەکبْ)
 سٛٚدیبْ ٌێٛەسدەگشێذ. ٚضەی پڕ ِبٔبٚ پێٛیسذ

ٔذ ضێٛەیەک دەسدەکەْٚ ٚ ئەسکی خۆیبْ ثێگِٛبْ گیشەکەکبْ ثە چە    
دەگێڕْ، ثە ضێٛەیەک )ئەگەس ٘برٛٚ گیشەکەکە ٌە سەسەربی ٚضە ٘بد، ٚارە ثە 

(، ئەگەس ٌە ٔبٚەڕاسزی Perfixسەسەربی ٚضەٚە ثٍکێ پێی دەٚرشێ، پێطگش)
ئەگەس ٌە کۆربیی ٚضەضذا ٘بد پێی (، Infixٚضەدا ٘بد پێی دەٚرشێ، ٔبٚگش)

یبرش ئەگەس دٚٚ ٚضە یبْ ٚضەیەک ٚ گیشەکێک یبْ ص، (Suffixدەٚرشێ پبضگش)
 1( .(Interfixٔبٚثۀذ) پێکەٚە گشێ ثذاد پێی دەٚرشێ

 پێٕبسەی گیشەک:
ی ثۆکشاٚە ٚ ٌە صِبٔی کٛسدیذا چەِکی گیشەک ثە ضێٛاصی خیب خیب پێٕبسە     

رێڕٚأیٕی خیبٚاصیبْ ٘ەثٛٚە سەثبسەد ثەَ  پسپۆڕأی صِبْ،ٌێکۆڵەس ٚ 
 ش ٌێشەدا ثە پێی گشٔگی چۀذ دأەیەکیبْ دەخەیٕەڕٚٚ :چەِکە، ئێّە

دەگٛٚرشێذ گیشەک))یەکێکە ٌە خۆسەکبٔی ِۆڕفیّی ثۀذ، کە ثە رۀیب ٚ ثە     
ضێٛەیەکی سەسثەخۆ ثەکبس ٔبیەد، ئەٚثەضەضی کە گیشەکی پێٛەدەٌکێ، پێی 

  2دەٚرشێ)ثٕکە(.((

یّی ثۀذ ٘ەژِبس ٌێشەدا ٔٛٚسەس گیشەکی ثە یەکێک ٌە خۆسەکبٔی ِۆسف     
کشدٚٚە ٚ دەسزەٚاژەیەکی گٛٔدبٚی ثۆ ئەٚ ثەضە ٘ەٌجژاسدٚٚە، کە گیشەکی 

                                                           
 ٧١١٥فبضً ػِٛەس، گیشەکێٓ صِبٔێ کٛسدی، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی ٚەصاسەری پەسٚەسدە، ٘ەٌٚێش،  1

 .٦ي ص،
ػبرفە سبداد ِیش سؼیذی، ٚٔذافصایی دسصثبْ فبسسی، ٚٔذ ثٕیبد یبپبیە ثٕیبد، ِدٍە صثبٔطٕبسی 2

 .٦ظ٘ـ . ش،  ٠٣٩٠، ٧پژٚ٘ص، ضّبسە پیبپی -طٙذ ػٍّیٚگٛیص ٘بی خشاسبْ، دأطگبٖ فشدٚسی ِ
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کە ثە  ،پێٛە دەٌکێ، ئەٚیص)ثٕکە(یە چٛٔکە ثٕکە ثەضێکی سەسەکی ٚضەکەیە
 یبسِەری گیشەکەکە ٚضەیەکی ربصە ٚ ٚاربداس ٚ ڕێصِبٔی ثٛٚٔیبد دۀێذ.

بی ڕێصِبٔی رەِبضبی گیشەک ثۆچٛٚٔێکی دیکە ٌە چٛاسچێٛەی ٘ەثٛٚٔی ٚار    
دەکبد ٚ پێی ٚایە))ثەسەسپبکی ئەٚسێ صاساٚەیە، ٚارە)پێطگش ٚ پبضگش ٚ 

(، ئەفێکس : ئەٚ ِۆڕفیّەیە، کە ٚاربی ڕێصِبٔی  Affix-ٔیطبٔە( دەٚرشێ)گیشەک
  1٘ەیە.((

ئەگەس ٌە ڕٚأگەی ئەَ ڕٚأیٕەٚە سەیشی گیشەک ثکەیٓ، دەثیٕیٓ کە      
کشاٚە، ٔٛٚسەس دٚٚثبسە ثەثێ ئبِبژەداْ ثە فەس٘ۀگی ٚ داثەضکشدْ ثۆ گیشەک 

ڕێصِبٔی، ثەڵکٛ ریطکی خسزۆرەسەس خۆسەکبٔی گیشەک ٚ خگە ٌەِەش 
پێٕبسەیەکی کٛسری ثۆ کشدٚٚە، کە ئەٚیطی ثە خبٚەْ ئەسکێکی ڕێصِبٔی 

 ٌێکیذاٚەرەٚە ٚ ئەِەش دەثێزە ٘ۆی ثٛٚٔی ٚاربی ڕێصِبٔی.

، ٚایذەثیٕێذ، کە))ئەفێکس، ئەٚ ٚضە ٘ەسچی ٌیژٔەی کۆڕی صأیبسییە    
ثەسزشاٚەیە، کە ٌەگەڵ ٚضەیەکی رش ثە سەسثەخۆیی یبْ ثەسزشاٚ ٚضەیەکی 
ٔٛێ پێکذە٘ێٕٓ، ٘ەسیەکەضیبْ دەثێزە پێکٙێٕەسی ٚضە ربصەکە ٚ ثە خێگیشی 

 2)چەسپبٚ( دەسدەکەٚێذ.((

ٌێشەضذا ئەٚە ثەدی دەکشێذ کە ٘ەِبْ دەسزەٚاژە الریٕییەکە      
ی دڵٕیب ضئەٚە شەک، ثە٘ەِبْ ضێٛەی ئەٚأی رش،ێٕشاٚە ٌەثشی گیثەکبس٘

کشدۆرەٚە کە ثەرۀٙب ٔبرٛأێ ٚاربی رەٚاٚ ثذاد ثە دەسزەٚە ٚ پێٛیسزی ثە 
٘بٚکبسی ثەضەکبٔی رشی ٚضە ٘ەیە، ٌەگەڵ ئەٚەضذا ثە ثەضێکی پێٛیسزی 

 ٚضەکەی دأبٚە.
                                                           

ئەٚڕەزّبٔی زبخی ِبسف، ٚضە ٚ ڕۆٔبْ ٌە صِبٔی کٛسدی دا، چبپخبٔەی کۆڕی صأیبسی کٛسد،  1
 .٥٣،يص ٠٩٧٧ثەغذا،

ص،  ٧١٠٠کۆڕی صأیبسی کٛسد، ڕێصِبٔی ئبخبٚرٕی کٛسدی، چبپی دٚٚەَ، چبپخبٔەی ئبساس، ٘ەٌٚێش، 2
 .٣٩٧ي
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دأە دەگشێزەٚە، کە ٌەالیەکی رش دەگٛٚرشێذ: گیشەک))٘ەِٛٚ ئەٚ فۆڕِە صیب  
ثە پێطەٚە ٚ دٚاٚەٚەی ثٕکەٚە دەٌکێذ، ئەسکیبْ ٘ەیە ٚ پۆي دسٚسذ دەکەْ. 

))1      

ئەٚەی ٌەَ ٔبسبٔذٔەدا ثەدی دەکشێذ، ضیکشدٔەٚەیەکی ٚسدی گیشەکە      
ثەگطزی ثەثێ خیبکشدٔەٚەی ڕێصِبٔی ٚ فەس٘ۀگی، ٘ەسٚە٘ب ئبِبژەداْ ثە 

 یبٚاصدا. ئەسکیبْ ٚ ئیطکشدٔیبْ ٌە پۆٌی خ

 : پەیٛۀذی گیشەک ٚ ٔٛٚسەک :٣-٠
٘ەس یەکێک ٌە گیشەک ٚ ٔٛٚسەک، ثەضێکی گشیٕگ ٚ سەسەکی ِۆسفیّی      

ثۀذْ ٚ ٘ەس یەکەیبْ ئەسک ٚ ربیجەرّۀذی خۆی ٘ەیە، کە ڕۆڵی خۆیبْ 
ٛ یەکٓ ٚ رب ڵ ئەٚەش کە ٌە چۀذ الیەکەٚە ٚەکدەثیٕٓ ٌۀبٚ صِبٔذا، ٌەگە
دٔەٚەیبْ ٚسد ثٛٚٔەٚەی پێٛیسزە، ثەاڵَ چۀذ ڕادەیەک ٌەیەک خیب کش

خیبٚاصییەکیص ٌە ٔێٛأیبْ ثەدی دەکشێذ، کە دەگٛٔدێذ ثە٘ۆی ئەَ 
خیبٚاصیبٔەٚە ٌە ڕٚٚی چۆٔیەری ٚ ضٛێٓ ٚ دەسکەٚرٕیبْ ٌە یەکزشی خیب 

 ثکشێٕەٚە.

٘ەسٚەکٛ پێطزش ئبِبژەِبْ پێذا ثەضێٛەیەکی گطزی گیشەکەکبْ ثۆ گێڕأی      
س٘ۀگی )داڕضزٕی ٚضەی ٔٛێ(، یبْ ئەسکێکی ڕێصِبٔی دەچٕە سەس ئەسکێکی فە

پێکٙبرەی ثٕدی ٚضە ٚ ڕەگی کبس، ثەَ پێیە گیشەک ٌە صِبٔذا ثە رۀٙب 
ثبیەخی ٔییە، ثەڵکٛ کە دەچێزە سەس ٚضە دەرٛأێ دەٚسی دسٚسزکشدٔی ٚضە 

 ثجیٕێذ ٚ ٚارب ثجەخطێ.

ەکە ٌە صِبٔەٚأیذا ٌەثبسەی)ٔٛٚسەک(ەٚە دەگٛٔدێ ثڵێیٓ:))صاساٚەی     
ثەکبسدێذ، ثۆ ئبِبژەکشدْ ثە فۆڕِێک، کە ٌە ٚضە دەچێذ، ثەاڵَ ٔبرٛأێذ ثە 

  1((.ضێٛەیەکی سەسثەخۆ پطذ ثەخۆی ثجەسزێذ

                                                           
 .٥٣ص، ي ٧١٠٤ِٛضیش دصەیی، ڕێصِبٔی کٛسدی، چبپی یەکەَ، ٘ەٌٚێش، ػجذاٌٛازیذ  1
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ٌەَ ٔبسبٔذٔەدا صاساٚەی ٔٛٚسەکی ثە ضێٛەیەک ئبِبژە پێکشدٚٚە، کە ٌە      
َ ٌە ٚضە دەچێذ، ٚارە ٌە ڕٚٚی فۆڕِەٚە ٚەکٛ ٚضە دەسی خسزٛٚە، ثەاڵ

ٔبٚەڕۆک ٚ ٚاربدا ٔبرٛأێذ ثە رۀیبٚ ثە ضێٛەیەکی سەسثەخۆ ٚارب ثگەیۀێذ ٚ 
پطذ ثە ٚضە دەثەسزێذ، کە ٌە پبڵی دێذ ٚ ٌەگەڵ ئەٚ ٚارب ٚ ئەسکی رەٚاٚی 

 دەثێذ.

٘ەسٚە٘ب دەگٛٚرشێذ: ٔٛٚسەک))ئەٚ ثەضەیە، کە دەدسێزە پبڵ ٚضە ٚ پێکەٚە 
زیکیەٚە ثەخیب ِبِەڵەیبْ ٌەگەڵ دەسدەثڕدسێٓ، ثەاڵَ ٌە ڕٚأگەی سیٕزبک

 2دەکشێذ.((

ٌێشەدا ئبِبژە ثەٚە کشاٚە کە ٚضە ٚ ٔٛٚسەک ٌەپبڵ یەکزش دێٓ، ثەاڵَ     
 .٘ەسیەکە ٚ ثەضێٛەیەکی خیب ِبِەڵەی ٌەگەڵذا دەکشێذ

کە ٌە الیەکی رش دەگٛٚرشێذ: ))ڕأبٚە ٌکبٚەکبْ ٚ ٘ۀذێ گیشە      
 3....٘زذ.((َ،د،ْ، ڕێصِبٔییەکبْ دەگشێزەٚە، ٚەک:

کەٚارە ٌێشەدا ٘ۀذێ ٌە گیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ ثەربیجەد ڕأبٚە ٌکبٚەکبْ،      
 ثە ٔٛٚسەک ٔبٚثشاْٚ ٚ ٘ەڵە دەثێذ گەس پێیبْ ثٛٚرشێذ گیشەک.

ٔٛٚسەک ٘ەسٚەک ٌە ٔبٚەکەیەٚە دەسدەکەٚێذ، کە ٔٛٚسبٚە ثە خٛدی      
ٚثەضی ٚضەیەکی ثە ٘ب کە ثەیەکەٚە دێٓ ٚٚضەکەٚە، ٌەگەڵ ٚ ٌەپبڵ ٚضە

ثەاڵَ ٔبثێ ئەٚە ٌەیبدثکشێذ، کە ٌەڕٚٚی  ٚاربداس ٚ ڕێصِبٔی دسٚٚسذ دەکەْ،
 سیٕزبکزیکییەٚە ٘ەسیەکەیبْ ڕۆڵی خۆی ٘ەیە ٚ ثە خیب ثبسیبْ ٌێٛە دەکشێذ.

ضبسەصا ٚ ْ ٘ەِٛٚیبْ ٔٛٚسەکٓ ٚ ثەَ پێیە ثێذ، ڕأبٚە ٌکبٚەکب       
خٛد ثە ٚضەیەکی گشیٕگ ٘ەژِبس ٔٛٚسەکیبْ ثە ثەضێک یبٌێکۆڵەسأی صِبْ، 

                                                                                                                                                                           
1 Crystal David, Adidionery, Black well publishing, United Kingdom, 2003, p402. 
2 Trask, R.L, Language and linguistics, Canada, 2008, p38. 
 .٥٤ػجذاٌٛازیذ ِٛضیش دصەیی، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي)  3
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کە ثەرۀٙب ٚ ثەثێ یبسِەری ثەضەکبٔی  ثەٚە داٚەئبِبژەضیبْ کشدٚٚە، ثەاڵَ 
رشی ٚضە ٔبرٛأێذ ِبٔبی خۆی ثگەیۀێذ، یبخٛد ئەسکەکەی، چٛٔکە ثە 
٘بٚکبسی کەسەسزەکبٔی رشی ٚضە دەرٛأێذ ثە دأەیەکی گشیٕگ داثٕشێذ ٚ 

 ئەسکەکەی رەٚاٚ ثکبد.

ە ٔٛٚسەک ٌە ٘ۀذێ ربیجەرّۀذیذا ٌە ٚضە دەچێذ، چٛٔکە کەٚار     
 دەرٛأێذ ئەسکی خیبٚاص ٌە ڕسزەدا ثجیٕێذ، ثۆ ّٔٛٔە :

 پێٕٛٚسەکەَ ثشدەٚە.            َ)ثکەسە(.  -
 ثشدِی ثۆ الدێ.                  َ)ثەسکبسە(. -
 ڕۆژٔبِەکەی پێذاَ.              َ)رەٚاٚکەسە(.  -

ە خێٕبٚی ٌکبٚە ٚ دەثێزە )ٔٛٚسەک(، رٛأیٛیەری ئەسکی ٌەَ ڕسزبٔەدا )َ( ک    
خیبٚاص ٌەَ ڕسزبٔەدا ثجیٕێذ. ئەِەش یەکێکە ٌە ربیجەرّۀذیەکبٔی ٚضە، 
٘ەسٚە٘ب ٔٛٚسەک ٌە ٘ۀذێ ربیجەرّۀذیذا ٌە ِۆڕفیّی ثۀذ دەچێذ، چٛٔکە 

 1ٔبرٛأێذ ثە ضێٛای سەسثەخۆ ثەکبس ثٙێٕشێذ ٚ ٚاربی رەٚاٚ ثجەخطێذ.

ْ گیشەک ٚ ٔٛٚسەک چۀذ ٘بٚثەضیەکیبْ ٘ەیە پێٛیسزە ٌێشەدا ثێگِٛب  
 ئبِبژەیبْ ثۆ ثکەیٓ:

ٚ ثە ثەضێک ٌە دأەکبٔی ِۆسفۆٌۆژی  ەسدٚکیبْ ثەضێکٓ ٌە ِۆسفیّی ثۀذ٘ -٠
 ٘ەژِبس دەکشێٓ.

ٚ رٛأبی گۆڕیٕی ٚضەیبْ  یبْ دەرٛأٓ ئەسکی ڕێصِبٔی ثجیٕٓ٘ەس یەکێک -٧
 ٘ەیە.

ە ثٕکە دەثێذ، ثەاڵَ ثٕکەی گیشەک ٔەگۆڕە ٚ ٘ەسدٚکیبْ پێٛیسزیبْ ث -٣
 ٔبرٛأێذ ٌێی خیب ثێزەٚە، ٘ەسچی ثٕکەی ٔٛٚسەکە دەضێذ ثگۆڕێذ.

                                                           
زەِە ئەِیٓ ِسەِەد، پەیٛۀذییە ٚاربییەکبٔی ٔبٚ ِۆڕفیّە ثۀذەکبْ ٌە صِبٔی کٛسدیذا، ضبداْ  1

 .٠٣ي ص، ٧١٠٦ٔبِەی دکزۆسا، صأکۆی سٍێّبٔی،
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: دیبسرشیٓ ئەٚ سیّبیبٔەی کە ٔٛٚسەکی پێ ٌە گیشەک خیبدەکشێزەٚە ٠-٣-٠ 
 ثشیزیٓ ٌە:

دیبسرشیٓ ٘ۆکبسی خیبکشدٔەٚەیبْ ثشیزییە ٌە ))خٛٚڵە، چٛٔکە گیشەکەکبْ  -٠
چٕە سەس ِۆڕفیّی ثٕکە، ثەاڵَ ٔٛٚسەک دەرٛأێذ ثە گشێ یبْ ٘ەس ٘ەِیطە دە

 ، ٚەکٛ:1کەسرێکی رشی ڕسزەٚە ثٍکێذ((

 ٚسدیٍەکەَ :   ٚسد)َ.ثٕکە( -
 یٍە)گیشەک(                           
 کە)ٔٛٚسەک(                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                َ)ٔٛٚسەک(                                                    

سیّبیەکی رشی خیبکەسەٚە ئەٚەیە کە ٔٛٚسەک ثە ضێٛەیەکی گطزی  -٧
خبٚۀی دٚٚ ِۆڕفیّە یبْ صیبرش، ٚەک خێٕبٚە سەسثەخۆ ٚ ٌکبٚەکبْ، کە 
سەسثەخۆکە ثۆ خەخزکشدْ ٚ ثەساٚسدکشدْ ثەکبسدێذ، ثە پێچەٚأەٚە 

 گیشەکەکبْ صیبرش یەک  ضێٛەیبْ ٘ەیە، ثۆ ّٔٛٔە:

 ئێّە ٘بریٓ، ئەٚاْ ٔبیەْ. -

)ەکە( چۀذیٓ  ،2گیشەکی )ٔۀبسیبٚی( دٚٚ فۆڕِی ٘ەیە)ێک،ێ( ٘ەسٚە٘ب   
 فۆڕِی ٘ەیە، ٚەکٛ:

 سێکبک -
 کبسێ -
 کبسەکە -
 ثەسخۆٌەکە -

                                                           
ِسەِەد ِەػشٚف فەربذ ٚ سەثبذ ڕەضیذ، چۀذ الیۀێکی ِۆڕفۆٌۆخی کٛسدی، ثەضی ڕٚٔبکجیشی،  1

 .٣٧ص، ي ٧١١٦چبپخبٔەی ڕْٚٚ، سٍێّبٔی، 

 .٥٩ِٛضیش دصەیی، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي ػجذاٌٛازیذ 2
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کەٚارە صاساٚەی ٔٛٚسەک ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثەساِجەس ٘ەسیەک ٌە      
ٚ ثە٘ەِبْ  صی ٚ)ٚاژەثسزٙبی(فبسسی دەٚەسزێذ(ی ئیٕگٍیCliticsصاساٚەی)

 ، کەّب ٚ ئەسکی خۆیەریٌە ِۆسفیّی ثۀذ ٚ خبٚۀی سی ضێٛەی گیشەک خۆسێکە
ثە٘ۆی ئەٚ ربیجەرّۀذییبٔە ٌە گیشەک خیب دەکشێزەٚە، ثە خۆسێک 
ٔٛٚسەکەکبْ ثەٚ فۆڕِبٔەٚە دۀٛٚسێٓ، کە ٔٛٚسەک یبْ گیشەکیبْ پێٛەیە ٚ ثە 
ضێٛەی سەسثەخۆ دەسٔبکەْٚ، ٘ەِێطە ثە ٚضەی پێص ٚ دٚای خۆیبْ دەٌکێٓ، 

 ٛٚسەکەکبٔی صِبٔی کٛسدی ئەِبٔەْ :کە دیبسریٓ ٔ

 یبْ،....(. -ربْ،ی -ِبْ،د -خێٕبٚە ٌکبٚەکبْ.)َ -
 1ەکە/ ٚئەٌۆ ِۆڕفەکبٔی. -ٔیطبٔەی ٔبسیبٚی / -

ٌەِەٚە دەسدەکەٚێذ کە، ٔٛٚسەک ٚ گیشەک ٘ەسیەکەیبْ ئەسک ٚ      
ربیجەرّۀذی خۆیبْ ٘ەیە ٚ گشیٕگٓ، ٘ەسٚە٘ب ٚضەکبْ پۀبیبْ ثۆ دەثەْ ثۆ 

 ێٚەکەیبْ پێ رەٚاٚ ثکەْ ٚ ٚضەی ٔٛسکە ڕێصِبٔیەکە ٚ ٚاربیە ٔبرەٚائەٚەی ئە
 ٚ ٚاربداس ثێٕٕە ٔبٚ صِبٔەٚە ٚ صِبٔێکی پٛخذ ٚ ثێ کەِٛ کٛڕی ثەکبس ثٙێٕشێذ.

 

 فیّی ثۀذ:سسیکشدٔی گیشەک ٌۀبٚ خۆسەکبٔی ِۆ: دیب٤-٠
ٚ  ِۆسفیّە ثۀذەکبْ ٔبرٛأٓ ثەرۀیب ٚ ثەضێٛەیەکی سەسثەخۆ دەسثکەْٚ      

ٚارب ثجەخطٓ، ثەڵکٛ ))دەچٕە سەس ٚضە ٚ ڕۆٔبٔی ٚضەی ٔٛێ ٚ ٚاربی ٔٛێ 
ثەضە ئەٚەیە  پێکذە٘ێٕٓ، یەکێک ٌەربیجەرّۀذیەی ٘ەسە سەسەکیەکبٔی ئەَ

ە ٚ ٌەڕێگەی ڕیصثٛٔیبْ یٚ ٌەفەس٘ۀگذا ضٛێٕیبْ ٔی ثەرۀٙب دەسٔبکەْٚ کە
 2ٌەگەڵ ِۆسفیّی رشدا دەکشێ دەسثکەْٚ یبْ ثخشێٕە ڕٚٚ((.

                                                           
 .٧٦ثبصیبْ یٛٔس ِسێذیٓ، پەیٛۀذی ئبسزی ِۆڕفۆٌۆخی ثە ئبسزی فۆٔۆٌۆخی ٚ سیٕزبکسەٚە، ي 1
،٘ەٌٚێش، ٠٤ٕبسی، ثەضی دٚٚەَ، ژ.ٔضە٘بة رەیت، ٌەٚێسزگەکبٔی ٚضەسبصی کٛسدی، گۆڤبسی صِب 2

 .٠٩٦ص، ي ٧١٠٧
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ثەَ پێیە ثێذ، گیشەکەکبْ ڕۆڵی گشیٕگ ٚ کبسیگەسیبْ ٘ەیە ٌە         
دسٚسزکشدٔی ٚضەی ٔٛێ ٚ دەٚڵەِۀذکشدٔی فەس٘ۀگ، ثە٘ۆی ئەِبٔەٚە ٚضە 
دەِشێ ٚ ٚضەی ٔٛێ ٌەدایک دەثێ، ثە٘ۆی ثەکبس٘ێٕبْ ٚ ٔە٘ێٕبْ ٚ ثە گٛێشەی 

ە )) دەثٓ ِۆسفیّبٔ پێٛیسزی صِبْ یبخٛد ئەسکی ڕێصِبٔی دەثیٕٓ، چٛٔکە ئەَ
، کە٘ۀذێکیبْ ئەسکی ڕێصِبٔی دەگەیۀٓ ٚ ٘ۀذێکی رشیبْ ثەدٚٚ خۆسەٚە

ثەپێی ئەٚ ٚاربیەی ٘ەڵیبٔگشرٛٚە ٚضەی ٔٛێ سبصدەکەْ، ٌە٘ەسدٚٚ 
ئەٚەی  1خۆسەکەیبٔذا خبڵی ٘بٚثەضی ئەٚەیە کەٌەثەکبس٘ێٕبٔذا سەسثەخۆْ.((

٘ەسدٚٚ خۆسی ٌێشەدا خشاٚەرە ڕٚٚ، ِەثەسذ ٌە دەسخسزٓ ٚ ئبِبژەدأە ثە 
 فەس٘ۀگی ٚ ڕێصِبٔی.

 

کەٚارە گیشەک خۆسێکە ٌە ِۆسفیّی ثۀذ، ثۆ ئەٚەی گیشەک ٌۀێٛ     
خۆسەکبٔی ِۆسفیّی ثۀذ ثەٚسدی دیبسی ثکەیٓ ٚ ڕٚٚٔی ثکەیٕەٚە، ٌێشەدا 

 یەی الی خٛاسەٚە:ٛەپۆٌێٕکشدٔێک دەخەیٕە ڕٚٚ، ثەَ ضێ

                                                           
یٕۆٔیُ ٌەصِبٔی کٛسدیذا ، چبپخبٔەی دیالْ، سٍێّبٔی، ، رێڕٚأیٕێکی ٔٛێ ثۆ سزّذضێشٚاْ زٛسێٓ  1

 ١٠٠٦ص ، ي ٧١٠٠
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 .1یُ ٚ خێگەی گیشەک ریبیذا( پۆٌێٕکشدٔی ِۆسف٠ٚێٕەی ژِبسە)              

ئەگەس ٌەَ پۆٌێٕە ثڕٚأیٓ دەثیٕیٓ، کە )گیشەک( ثەضێکە ٌە ِۆسفیُ ٚ       
خێگەی  ثۀذ ٌەگەڵ)ثٕکە( ٚ )ٔٛٚسەک(، خۆسێکە ٌە خۆسەکبٔی ِۆسفیّی

ربیجەری خۆی ٘ەیە ٚ گشیٕگی ٚ ڕۆڵی رەٚاٚی ٚەک دأەیەکی صِبٔی ٘ەیە، 
دٚٚ خۆس، ئەِبٔیص: ڕێصِبٔی ٚ خگە ٌەِەش گیشەک داثەش دەثێزە سەس 

فەس٘ۀگیٓ، کە ثە٘ۆی )پێطگش ٚ پبضگش ٚ ٔبٚگش،..( ئەسکی خۆیبْ دەگێڕْ، 
ثڵێیٓ ربیجەرّۀذی ٘ەسە دیبسی ئەَ خۆسە گیشەکبٔە ئەٚەیە، کە ثە  ذدەکشێ

ثەضێک ٌەثەضەکبٔی ِۆسفیُ دادۀشێٓ، ٘ەسکبرێک ثە ڕەگ ٚ ثٕکە ٚ ٚضەی 
ەی خۆیبْ دەگۆڕْ رۀٙب چۀذ ِۆسفیّێکی رشەٚە ثٍکێٓ، صۆس ثەدەگّەْ خێگ

ئەسکی ٔەثێذ، دەضێ گیشەک ٌەربکە فۆٔیّێک پێکٙبرجێذ ٚەک ٘ۀذێ خێٕبٚ، 

                                                           
، رٛأبی ِۆڕفێّی ثۀذ ٌە دەٚڵەِۀذکشدٔی فەس٘ۀگ ٚ ڕاپەڕأذٔی ئەسکی زّذضێشٚاْ زٛسێٓ 1

، )سیٕزبکسیذا)ٌێکۆڵیٕەٚەیەکی ثەساٚسدکبسییە ٌە ٔێٛاْ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی، ٔبِەی دکزۆسا
 .٣٦، يص ٧١٠٤صأکۆی سٍێّبٔی، 
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کەٌۀبٚ فەس٘ۀگذا ثە رۀٙب ٚ ثە ضێٛەیەکی سەسثەخۆ دەسٔبکەْٚ ثەڵکٛ 
 ٌەگەڵ ِۆسفیّە سەسثەخۆکبْ ثەکبسدە٘ێٕشێٓ ٚ ٚارب دەثەخطٓ، ثۆّٔٛٔە:

 ذ(                    کٛسدسزبْثۀ کٛسد + / سزبْ/  )گ. -
 خٛێٕذ + / ەٚاس/  )گ.ثۀذ(                   خٛێٕذەٚاس -
 / ٔب/ )گ.ثۀذ( + ثیٓ + / ا/ )گ.ثۀذ(       ٔبثیٕب -
 ەٚە/ )گ.ثۀذ(                      ثشدٔەٚە-ثشدْ+ / -
 / )گ.ثۀذ(+ کەٚرٓ                ٘ەڵکەٚرٓ-/ ٘ەڵ -

سەسەٚەدا ٘ەسیەک ٌە )سزبْ، ەٚاس، )ٔب،ا(، ەٚە، ٘ەڵ(،  ٌەَ ڕسزبٔەی       
ٚ ثە رۀٙب ٘یچ ٚاربٚ  یبْ ٘ەیەیگیشەکی ثۀذْ ٚ ئەسکی ڕێصِبٔی ٚ فەس٘ۀگ

ئەسکێکیبْ ٔییە، ثەڵکٛ ثٛٚٔەرە ٘ۆی دسٚٚسزجٛٚٔی ٚضەی ٔٛێ ٚ گۆڕیٕی ٚضە 
 ثٕەڕەریەکە. 

 

 : ڕێگەکبٔی پۆٌێٕکشدٔی گیشەک٥-٠
ٛەی ثبثەد ٚ الیۀەکبٔی رشی سێصِبْ یبخٛد ٘ەس گیشەک ثە٘ەِبْ ضێ      

ثبثەرێکی رش چۀذیٓ خۆسی ٘ەیە، صۆسێک ٌە داثەضکشدٔی ثەخۆیەٚە ثیٕیٛە 
٘ەس صِبٔەٚأە ٚ ثە سێگەیەک پۆٌێٕی کشدٚە، ثەالَ ئێّە ٘ەٚڵ دەدەیٓ 

 ثبضزشیٕیبْ ثخەیٕە ڕٚٚ: 

 :  ٌە ڕٚٚی چەِک ٚ ٚاربٚە٠-٥-٠

 : گیشەکی فەس٘ۀگی: ٠-٠-٥-٠
ضزٕی ٘ەیە، ثەَ ڕسەکی گیشەکەکبٔە ٚ))ئەسکی ٚضە داەضێکی گشیٕگ ٚ سەث

ٚاربیەی کە رٛأبی داڕضزٕی ٚضەی ٔٛێیبْ ٘ەیە ٚ ژِبسەیبْ ٌە ژِبسەی 
گیشەکی ڕێصِبٔی یبْ گیشەکی گەسدأکشدْ صیبرشە، ٌێشەدا ِەسج ٔییە ٌەگەڵ 

، ٔییەگیشەکبٔە چەسپبٚ  ٘ەِٛٚ ٚضەکبٔی پۆٌێک ثەکبس ثٙێٕشێٓ، ضٛێٕی ئەَ
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، ٌەَ ّٔٛٔبٔەدا ئەِە 1دەکشێذ ٌە پێص یبخٛد ٌە دٚای ٚضەی سبدە ثٍکێٓ((
 ثەدی دەکشێذ:

 گەس/               ئبسٕگەس، ِسگەس. -/ -

 ٔبک/              خەِٕبک، رشسٕبک. -/ -

 ەٚاس/               کۆڵەٚاس، ضٛێٕەٚاس. -/  -

 گە/              ضەرڵگە، ٔەِبِگە. -/ -

 ثبس/                خەِجبس. -/  - 

گیشەکە فەس٘ۀگییەکبْ ثە چۀذ ربیجەرّۀذییەک دۀبسشێٕەٚە، ثۆیە      
 پێٛیسزە ٌێشەدا ئەٚ ربیجەرّۀذییبٔە ثخەیٕە ڕٚٚ:

گیشەکە فەس٘ۀگییەکبْ کە ٌە پیطگش ٚ پبضگشەکبْ پێکذێٓ، ٚضە دادەسێژْ  -٠
 ثۆ ّٔٛٔە: رشە،گەڵ سەگ صیبٚ ٘ۀذێ کبد پۆي دەگۆڕْ، ٚ ئبضٕبیەریبْ ٌە

 أە/ )َ.ثۀذ(             کچبٔە)٘بٚەڵکبس(.  -کچ)ٔبٚ(+ / -

پێٛیسزە ئبِبژە ثەٚ ڕاسزییە ثکەیٓ کە، ِەسج ٔییە ٘ەِٛٚ کبرێکیص پۆٌی   
ٚضە ثگۆڕْ، ٚارە ٘ۀذێ ٚضەی ٔٛێ دسٚسذ دەکەْ ثە ثێ ئەٚەی ثەضە 

 ئبخبٚرٕەکە گۆڕأی ثەسەسدا ثێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 سزبْ/ )َ.ثۀذ(           کٛسدسزبْ)ٔبٚ(. -سد)ٔبٚ(+ /کٛ  -

٘ەسٚە٘ب ئەَ خۆسە گیشەکبٔە )ٚضە ٌۆک ٔبکەْ، ثەڵکٛ ثە ئبسبٔی گیشەکی   -٧
دەچٕە ٔبٚ پێکٙبرەی ٚضەٚە ٚ دەثٕە ثەضێک ٌە ٚضەکە ٚ  ،ٚەسدەگشْ رش

ٚەک یەکەیەکی صِبٔەٚأی  س٘ۀگی ٔٛێ دێٕٕە ٔبٚ صِبٔەٚە ٚٚضەیەکی فە

                                                           
 .٠١ص، ي ٧١٠٣یٛسف ضەسیف سەػیذ، ٚضەسبصی، چبپخبٔەی زبخی ٘بضُ، ٘ەٌٚێش،  1
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، کەٚارە)) ئەَ ِۆسفیّبٔە ٌە ئبسزی ٚضەسبصیذا دەٚسیبْ 1ەکشێٓ(٘ەژِبس د
، ثە ضێٛەیەک کە کبس ٌەسەس ٚضەکبْ دەکەْ، ئەِە ثەٚ ٚاربیەی، کە)) 2٘ەیە((

٘ەس کبرێک ئەَ گیشەکبٔە، ثچٕە سەس ثٕکەیەک، یبْ ڕەگێک، ٚاربکەی دەگۆڕْ 
بْ ٚ ٌەَ ڕٚٚەضەٚە دەثٓ ثە ثەضێک ٌە ٚضەکە ٚ پێکەٚە یەک چەِک پیط

 ، ثۆ ّٔٛٔە:3دەدەْ((

 =  کٛسدسزبْسزبْ/  -کٛسد+ / -
 ەٚاسی/ =  کٛسدەٚاسی -+ /      
 ی/ =  کٛسدی -+ /      
 أە/ = کٛسدأە. -+ /      

 

 کەٚارە گیشەکە فەس٘ۀگییەکبْ، ثەضذاسی ڕۆٔبٔی ٚاربیی دەکەْ.     

ش ٌە ثێگِٛبْ)) ٘ەس گیشەکێکی ٚضە داڕێژ، پێٛیسزە ٌە ّٔٛٔەیەک صیبر -٣
، 4ٚضەیەک دسٚٚسذ ثکبد، ئەگەس ٚا ٔەثێذ ثە گیشەکی ٚضەداڕێژ دأبٔذسێذ((

کەٚارە ربیجەرّۀذیەکی گشیٕگی رشی گیشەکە فەس٘ۀگییەکبْ ئەٚەیە کە، 
 رۀیب گیشەکێک دەرٛأێذ چۀذیٓ ٚضەی ربصە دسٚٚسذ ثکبد.

 ربیجەرّۀذیەکی رشی ٘ەسە دیبسی ئەَ گیشەکبٔە ئەٚەیە کە، ژِبسەیبْ -٤
ٚ ثەسدەٚاَ ٌە گۆڕاْ ٚ  ذا ٚ سٕٛسێکی دیبسیکشاٚیبْ ٔییەیەکدبس صۆسە ٌە صِبٔ

 صیبد ثٛٚٔذاْ.

                                                           
ص،  ٧١٠٠سەفیك ضٛأی، ٚضەسبصی صِبٔی کٛسدی، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێش،  1
 .٨٧ي
 .٨٧سەسچبٚەی پێطٛٚ، ي 2
ڕاپەڕأذٔی ئەسکی ضێشٚاْ زسێٓ زّذ، رٛأبی ِۆسفیّی ثۀذ ٌە دەٚڵەِۀذ کشدٔی فەس٘ۀگ ٚ  3

 .٣٨ص، ي ٧١٠٤سیٕزبکسذا، 
 .٩١ڕەفیك ضٛأی، ٚضەسبصی صِبٔی کٛسدی، ي 4
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 : گیشەکی ڕێصِبٔی:٧-٠-٥-٠
گیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ ثە٘ەِبْ ضێٛەی گیشەکی فەس٘ۀگی خۆسێکٓ ٌە  

ِۆڕفیّی ثۀذ، ثەاڵَ))ٌە چٛاسچێٛەی سیٕزبکسیذا کبس دەکەْ ٚ پەیٛۀذییە 
ٔێٛاْ ٚضەکبْ دەسدەثڕْ، ثێدگە ٌە صِبٔە داثڕاٚەکبْ،  سیٕزبکسییەکبٔی

٘ەِٛٚ صِبٔەکبٔی دیکە، ٚەک )ٔٛسبٚ(، ئەسکی رێکچڕژاٚ ٚ ٔبٚگشییەکبْ، ئەَ 
 1خۆسە گیشەکە ثۆ پەیٛۀذییە سیٕزبکسییەکبْ ثەکبس دە٘ێٕٓ.((

ئەَ خۆسە گیشەکەش چۀذ سیّبیەکی ربیجەد ٚ خیبکەسەٚە ٌەخۆ دەگشێذ، کە 
 ەیبٔخەیٕە ڕٚٚ: ئێّە ٌێشەدا د

گیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ ثە پێچەٚأەی گیشەکە فەس٘ۀگییەکبْ، ئەسکی  -ا
 ڕێصِبٔییبْ ٘ەیە، ٚەک:

پۆي ٔەگۆڕْ ٚارە ثخشێٕە سەس  کۀذْ ٚ کۆ ٚ ربک،......(، )ٔبسبٔذْ ٚ رێپەڕا
( ٚەسٔبگشْ، ٘ۀذێک خبسیص Stressٚضەی رش پۆٌەکەی ٔبگۆڕْ، صۆس خبس ٘ێص )

 ٛٔە:ٚەسدەگشْ، ثۆ ّٔ

 ٘برٕەکە)کبس(               ٘برٓ)کبس( -
 ضکبْ)کبس(              ضکبٔذْ)کبس( -

٘ەسٚە٘ب ئەَ خۆسە گیشەکبٔە، ))ٔبٚێصەییبْ کەِە، ثۆ ّٔٛٔە)رش، رشیٓ(،   -٧
 ، ثۆ ّٔٛٔە:2دەچٕە سەس ٘ەِٛ ئبٚەٌٕبٚێکی سبدە. ((

 سبدە+ )رش،رشیٓ(= سبدەرش، سبدەرشیٓ. -
 ضزشیٓ.ثبش+ )رش، رشیٓ(= ثبش، ثب -

                                                           
زەیذەس زبخی خذس، ربیجەرّۀذیە ِۆسفۆٌۆژیەکبٔی صِبٔی کٛسدی ٌە ڕٚأگەی پۆٌێٕی  1

 .٥٧ص، ي ٧١٠١ِپشفۆٌۆژیبٔەی صِبٔەکبٔەٚە، ٔبِەی ِبسزەس، صأکۆی سەالزەدیٓ، ٘ەٌٚێش، 
 .٥٧یش دصەیی، ڕێصِبٔی کٛسدی، يػەثذٌٚٛازیذ ِٛض 2
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 خٛاْ+ )رش،رشیٓ(= خٛأزش، خٛأزشیٓ. -

 )خٛسرەکی(یبْ ٘ەیە، ٚارە ئەَگیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ، ثٛٚٔێکی ٔبچبسی -٣
ِۆسفیّبٔە دەثٕە پێٛیسزی ٔبچبسی، ثە خۆسێک کە ٘یچ ڕسزەیەک ٔییە 
ِۆڕفیّێکی ڕێصِبٔی رێذا ٔەثێذ ٚ کبسیگەسیبْ ٌەسەس ٚضەکبٔی رشیص دەثێذ، 

بک یبْ کۆ(، کە ربیجەرٓ ثە )ٔبٚ(، کبسیگەسی ٌەسەس ثۆ ّٔٛٔە ِۆسفیّی )ر
فۆڕِی کبسەکەش دەثێذ، خۆ ئەگەس ئەَ کبسیگەسی ٚ ٘ێصەش ثە ضێٛەیەکی 
دسٚسذ ثەکبس ٔە٘ێٕشێذ، ئەٚا ٔبڕێصِبٔی دسٚسذ دەثێذ، ئەِەش ٌە ثٛاسی 
سیٕزبکسذا ثە ڕێککەٚرٓ ٔبسشاٚە، ئەَ چطٕە کبسیگەسییە ٌە ِۆسفیّە 

 ، ثۆ ّٔٛٔە:1ثیٕشێذفەس٘ۀگییەکبٔذا ٔب

 ِٕذاڵێک خٛاسدْ دەخٛاد. –ِٕذاڵەکبْ خٛاسدْ دەخۆْ.     -
 ِٕذاڵێک خٛاسدْ دەخۆْ.  -* ِٕذاڵەکبْ خٛاسدْ دەخٛاد.     

ٌێشەدا ٘ەسیەکە ٌە ڕسزەکبٔی )خٛێٕذکبساْ یبسی دەکبد، خٛێٕذکبسێک      
یبسی دەکەْ.(، دٚٚ ڕسزەی ٔبڕێصِبٔی ٚ ٘ەڵەْ، ئەِەش ثە٘ۆی 

 ٕبٔێکی ٘ەڵەی ِۆسفیّە ڕێصِبٔیەکبٔی)ربک ٚ کۆ(.ثەکبس٘ێ

 

 :  ٌە ڕٚٚی دەسکەٚرٓ:٧-٥-٠

ٌە ڕٚٚی ضٛێٕی دەسکەٚرٕی گیشەکەکبٔەٚە ٚارە )) ٘ەسدٚٚ خۆسەکەی       
ِۆسفیّی ثۀذ ثٛٚ ثە دٚٚ ضێٛەی سەسەکی دەسدەکەْٚ کە ئەٚأیص)پێطگش ٚ 

بس دەکشێٓ، ثەاڵَ پبضگشْ(، ٌە ٘ۀذێ صِبٔیطذا، ٔبٚگش ٚ چۀذ خۆسێکی رش ث
ئەَ داثەضجٛٚٔە ٌە ٘ەِٛٚ صِبٔێکذا ٚەکٛ یەک ٔییە، ثۆ ّٔٛٔە ٌە صِبٔی 
ئیٕگٍیصیذا ِۆسفیّی ثۀذی ڕێصِبٔی رۀیب ثە ضێٛەی پبضگش دەسدەکەٚێذ، 

                                                           
 .٤٧-٤١، رٛأبی ِۆسفیّی ثۀذ، يزّذ ضێشٚاْ زٛسێٓ 1
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ثەاڵَ ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، ٘ەسدٚٚ خۆسەکەی ٘ەیەَ ٚەکٛ : ٔەسێ سبص 
، ٘ەسٚە٘ب ِەسەٌەی ٔبٚگش ٌە ثە ضێٛەی پێطگشٚ ٔبدیبسی ثە ضێٛەی پێطگش

٘ۀذێ صِبٔذا صۆس ثە ڕٚٚٔی ٘ەسزی پێذەکشێذ، ٚەکٛ صِبٔی ئیٕگٍیصی، ثەاڵَ 
1ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، ثیش ٚ ثۆچٛٚٔی خیبٚاص ٚ دژ یەکی ٌەسەسە.(( 

 

ئێّەش ٌێشەدا ثەَ ضێٛەیە پۆٌێٕیبْ دەکەیٓ ٚ ڕای چۀذ پسپۆڕێکی صِبْ 
 ٚەسدەگشیٓ:

 : پێطگش:٠-٧-٥-٠
))  گی گیشەکە ٌەڕٚٚی دەسکەٚرٕەٚە،ئەَ خۆسەیبْ دأەیەکی گشیٕ     

گیشەکێکە یبْ صیبرش، کە ثە پێطی ٚضەٚە یبْ سەگەٚە دەٌکێٓ ٚ ِبٔبیەکی رش ٚ 
ٚضەیەکی  ی ٚ دەثێزە ٘ۆی داڕضزٕ ذِۆسفیّێکی رش ثە ٚضەکە دەثەخطێ

کە ثە ، ثەضێٛەیەکی گطزی )پێطگش، ٘ەس ثە ٔبٚەکەیذا دەسدەکەٚێذ 2ٔٛێ((
ێذ، ٚەکٛ ٔیطبٔەی: ثەسدەٚاَ، ٕسەسەربی ثٕبغەٚە دەٌکێذ ٚ ئەسکێک ثەخێذە٘ێ

 ، ثۆ ّٔٛٔە:3داخٛاصی ٚ ڕأەثشدٚٚ، ...(

 ٘یٛا دەڕٚاد ثۆ صأکۆ. -
 ٘یٛا ثڕۆ ثۆ صأکۆ.  -

 / ( گیشەکی ڕێصِبٔیٓ، ٌە ضێٛەی) پێطگش (.-/ ، / ة-ٌێشەدا ٘ەسیەکە ٌە ) / دە

ەکەٚٔە پێص )ڕەگ( ٚ ٚضەی ٔٛێ ٚ ٚاربی ربصە ثٕیبد ٘ەسٚە٘ب پێطگشەکبْ د     
 دۀێٓ، ئەِەش ثە ِەسخێک صِبٔی ٔەثٓ، ثەڵکٛ فەس٘ۀگی ثٓ، ثۆ ّٔٛٔە:

 /                دا٘ێٕبْ. -/ دا -
 /                ثە٘ێص. -/ ثە -

                                                           
 .٤٧سەسچبٚەی پێطٛٚ، يرٛأبی ِۆسفیّی ثۀذ، ، زّذضێشٚاْ زٛسێٓ  1
 .٨گیشەکێٓ صِبٔێ کٛسدی، ي فبضً ػِٛەس، 2
 .٠١ضبداْ زەِەئەِیٓ ِسەِّەد، پەیٛۀذییە ٚاربییەکبْ، ي 3
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 /               ثێ ٘ێص. -/ ثێ -
 /                ٔبثیٕب. -/ ٔب -
 ٔەخۆس.                / -/ ٔە -
 /               ٌێذاْ. -/ ٌێ -
 /                ٘ەڵّبڵیٓ. -/ ٘ەڵ -
 /               ڕاچڵەکیٓ. -/ ڕا -

ژِبسەی پێطگشەکبْ ٌە پبضگشەکبْ کەِزشە، چٛٔکە ثە ضێٛەیەکی گطزی     
 صۆسثەی ئەسکە ڕێصِبٔییەکبْ ثە پبضگش دسٚسذ دەکشێٓ.

 

 :: ٔبٚگش٧-٧-٥-٠
ئبضکشایە ثْٛٚ یبْ ٔەثٛٚٔی ٔبٚگش ٌە صِبٔی کٛسدیذا کێطەیەکە خێی      

گشیٕگی پێذأی صۆسی صِبٕٔبسبٔی کٛسدە، ثەاڵَ صۆسثەیبْ گەیطزٛٚٔەرە ئەٚ 
ثبٚەڕەی کە لسەکشدْ ٚگەڕاْ ٌەٚ ئبلبسە ئۀدبِێکی ئەٚرۆ ٚ ٔٛێی ٔییە ٚ 

 ٔبثێذ ٚ ٚەکٛ زەضبسگەیەکی صِبْ ٔبٚیبْ ٘ێٕبٚە.

گەڵ ئەٚەضذا کەسبٔێک ٘ەٚڵ ٚ کۆضص ٚ ثیش ٚ ثۆچٛٚٔی خۆیبْ ٌە     
سەثبسەد ثە ثٛٚٔی ) ٔبٚگش( دەسثڕیٛە ٚ چۀذیٓ ٌێکۆڵیٕەٚەیبْ سەثبسەد 
ثەِە ئۀدبَ داٚە ٚ دٚارش ثۆچٛٚٔەکبٔیبْ پطزڕاسذ کشاٚٔەرەٚە، ئەٚەی کە 
ئەسکی صِبٔەٚأبٔی کٛسدی لٛسس کشدٚە ٚ رب ڕادەیەکیص ثەسەٚ ئبلبسێکی ثێ 
٘یٛایی ثشدْٚٚ، ٌە ثٛٚٔی ٔبٚگش ٌە صِبٔی کٛسدیذا، کبسکشدْ ٌەسەس یبسب 
ڕێصِبٔییەکبْ ٌەٚ صِبٔەدا کە ٔبٚگشیبْ ٘ەیە، ٌە سٕٛسی ئەٚ یبسبیبٔە کە 

، ِەسؼٛد ِسەِەد 1ِبِەڵە ٌەگەڵ ڕەگی کبس ٚ ٚضەٚ ثەضەکبٔی رش کشاٚە
ی ڕێصِبْ دەڵێذ:))ِٓ ٌەَ ٔٛٚسیٕەدا ثبسی ٔبٚگشی کٛسدی، ٚەک زەضبسگەیەک

                                                           
 ٧١٠٣، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی ِٕبسە، ٘ەٌٚێش، ، ٚ، ٔبٚگش ٌە صِبٔی کٛسدیذاخۆضٕبِەخیذ سەسثبص  1

 .٠٨ي ص،
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دەخەِە ثەس چبٚی صِبٕٔبسبٔی کٛسدەٚە ثۆ ئەٚەی ٌێی ٚسد ثجٕەٚە ٚ ثە دٚای 
ڕاسزی پشسیبسەکە ثگەڕێیٓ ثەڵکٛ ثەالیەکذا ثخەْ، چ ثە ثْٛٚ چ ثە ٔەثْٛٚ(( 

، ٌە الیەکی رشەٚە، ثە ڕای دکزۆس ضێشکۆ ثبثبْ: )) ٔبٚگش ٘ەِیطە ثۆ ئەٚە 1
، ٘ەسچۆْ ثێذ ئەِیص ئەسکی 2ە((پەیذا دەثێذ، کە خبٔەی ثەسایی پڕ ثکبرەٚ

خۆی ٘ەیە ٚ ثۆضبییەکی پێٛیسذ پڕ دەکبرەٚە، ثە ضێٛەیەکی گطزی ٚ ثەڕای 
صۆسثەی صِبٔەٚأبْ)) ٔبٚگش ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثٛٚٔی ٔییە، ثەڵگەضّبْ ثۆ 
ئەِە ئەٚ ّٔٛٔبٔەیە کە خسزٛیبٔەرە ڕٚٚ ثە ٘ەڵەیبْ صأیٛە کە ثە ٔبٚگش 

ە(  -ەس ٘ۀذێک ٌە صِبٕٔبسبْ پێیبْ ٚاثٛٚثێذ کە)٘ەژِبس ثکشێٓ، ثۆ ّٔٛٔە ئەگ
سەس(،  -رب -ثبص(، یبْ )سەس  -ە  -ضەٚ(، )ثەسد  -ە -ٌەَ ٚضبٔەدا ٔبٚگشە: )ِبٔگ

ە کە ئەِبٔە ٔبٚگشی ی........، ٚ چۀذیٓ ّٔٛٔەی رش ٌەَ ضێٛەیە ِبٔبی ئەٚە ٔی
یە ٔبٚگش ثە ضێٛەیەکی گطزی ٘ۀذێک ٌە پسپۆڕأی صِبْ، پێیبْ ٚا ، 3کٛسدیٓ((

٘ەیە ٚ ٘ۀذێ کبد ثەکبسدە٘ێٕشێذ ٚ پێٛیسزە ٚ ثەڕای صۆسثەی پسپۆڕأی 
رشیص ئەَ خۆسە ٔییە ٚ ثە٘ەڵە ئەَ ٔبٚەی ثۆ دأشاٚە، ثەڵکٛ ٌە صِبٔذا ضٛێٕی 
ٔییە، کەٚارە رب ئێسزبش گِٛبٔی ٌەسەسەٚ پشسیبس ٌەسەس ثْٛٚ ٚ 

ا ثڕیبس ٔەدساٚە ٚ ٔەثٛٚٔی)ٔبٚگش( دەکشێذ ٚ ثە ڕاضکبٚأە ٌە صِبٔی کٛسدیذ
 .یەکالیی ٔەثۆرەٚە کە ئبیب ٔبٚگش ثٛٚٔی ٘ەیە یبْ ٔب

ثەڕای ئێّە ٔبگٛٔدێذ ثڵێیٓ ٔبٚگش ثە٘یچ خۆسێک ٔییە ٚ صیبدەیەکە،       
یبخٛد ثە٘ەڵە ٘برۆرە ٔبٚ صِبٔەکەِبٔەٚە، ثێگِٛبْ ئەگەس صۆس دەگّۀیص ثێذ 

زە ٚ ئەگەس ٔبٚگشەکە ئەٚا چۀذ ثۆضبییەک ٌە صِبٔذا پڕ دەکبرەٚە، کە پێٛیس
الثەیٓ ٚضەیەکی ثێ ٚارب دەِێٕێزەٚە، خٛدی ٚضەکەش ثە٘ۆی ئەٚ ٔبٚگشەٚە 

 پەیذا ثٛٚە ٚ ثەکبس دە٘ێٕشێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

                                                           
، ص ٠٩٧٦ِەسؼٛد ِسەِەد، چۀذ زەضبسگەیەکی ڕێصِبٔی کٛسدی، کۆڕی صأیبسی کٛسد، ثەغذا،  1
 .٨٣ي
ضێشکۆ ثبثبْ، دۀگسبصی ٚ ثڕگەسبصی ٌە ڕێصِبٔی کٛسدیذا، چبپخبٔەی ٚەصاسەری پەسٚەسدە،  2

 .٠٨٩ص، ي ٧١١٥ ٘ەٌٚیش،
 .٠٦ي، سەسثبص خۆضٕبٚ، ٔبٚگش ٌە صِبٔی کٛسدی دا 3
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 ثٛاس -
 رٕۆک -
 رەْٚ -
 ڕێژ -
 ڕیس -

ئەگەس ثێزٛ ٌەَ ّٔٛٔبٔە ثڕٚأیٓ دەثیٕیٓ، کە ٘ەسیەکەیبْ ٌە ڕەگی      
رشیبْ ٌێ ثەس٘ەَ ٘برٛٚە، ثۆ کبسێک ٚەسگیشاْٚ ٚ ثە٘ۆی ٔبٚگشەٚە ٚضەیەکی 

 -ّٔٛٔە ٚضەی )ثٛاس(، ٌە چبٚگی )ثٛسیٓ، ثٛسدْ(ەٚە ٘برٛٚە ٚ ثە٘ۆی ٔبٚگشی )/
/( دسٚٚسزجٛٚە، ٚەکٛ پێطگش ٚ پبضگش ثەضذاسی ٌە ڕۆٔبٔی ٚضەی ربصەدا -ا

 دەکبد، ثۆ ّٔٛٔە:

 ڕێجٛاس -
 ڕاثٛاسدْ -
 ثٛاسدْ -

بٚگشی )ۆک( ٚضەی ٘ەسٚە٘ب ٚضەی )رٕۆک( ٌە )رکبْ، رک(ەٚە ٘برٛٚە ٚ ٔ    
ربصەی ٌێ دسٚٚسذ کشدٚٚە، ٚضەی )رەْٚ( ٌە )رۀیٓ، رەْ( پەیذا ثٛٚە ٚ 
ٔبٚگشی )ٚ(ی ثۆ صیبد کشاٚە، ٘ەسٚە٘ب )ڕێژ( ثە ٘بٚکبسی ٔبٚگشی)ێ(ٚ )ڕیس( 

ٚ چۀذ ّٔٛٔەی رشیطّبْ ٘ەیە کە  1ثە٘بٚکبسی ٔبٚگشی)ی(، دسٚٚسزجٛٚە
کشێ ثڵێیٓ ٔبٚگش ٘برۆرە ٔبٚ پسپۆڕاْ ٚەکٛ ٔبٚگش ثبسیبْ کشدٚٚە، کەٚارە دە

صِبٔەٚە ثۆ پڕکشدٔەٚەی چۀذ کەٌێٕێکی کەَ ٌە صِبٔەکە ٚ دسٚٚسزجٛٚٔی 
چۀذ ٚضەیەکی ٔٛێ ٌۀبٚ صِبْ کە پێٛیسزٓ، ثەاڵَ ثە ڕێژەیەکی یەکدبس 

 کەَ.

                                                           
 .٤١-٣٧سەسثبص ِەخیذ خۆضٕبٚ، ٔبٚگش ٌە صِبٔی کٛسدیذا، ي 1
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 : پبضگش:٣-٧-٥-٠
خۆسێکی رشی گیشەکەکبٔە ٚ ثە پێچەٚأەی پێطگشەکبْ ثە کۆربیی ثٕبغەٚە      

کە ٚضەی ٔٛێ سبص دەکەْ ئەِە خگە ٌەٚەی پبضگشەکبْ ژِبسەیبْ ٌە دەٌکێٓ، 
پێطگشەکبْ صیبرشە، پبضگشە فەس٘ۀگییەکبٔی صِبٔی کٛسدیص ثە ثەساٚسد ثە 
پبضگشە ڕێصِبٔیەکبْ صۆس چبالکزشْ ٌە سبصکشدٔی ٚضەی ٔٛێ، ٌەَ ڕٚٚەضەٚە 

 1)ٔبٚی داڕێژساٚ(، ثەصۆسی ثە یبسِەری ئەَ خۆسە پبضگشە پێکذێذ.

دەکشێ ثڵێیٓ، ثەضێٛەیەکی گطزی ٘ەسدٚٚ چەضٕی گیشەکی فەس٘ۀگی ٚ      
ڕێصِبٔی، ٘ەسٚە٘ب ٔٛٚسەکەکبٔیص ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا ثەضێٛەی پبضگش 

ایەری،....(،  -دەسدەکەْٚ، ثە ّٔٛٔە پبضگشی ٔبٚی)گەس، ەٚاس، ۆچکە، ی، ایی
 سێ،...(: -پبضگشەکبٔی کبسیص ٚەکٛ)أذْ، ەٚە، سا

 ێٕەٚاس، ِبڵۆچکە، خٛأی، ئبصایەری، .....ِسگەس، ضٛ -
 ضکبٔذْ، گەڕأەٚە، ثشدسا، دەضۆسێذ،.... -

ٔذە(، ٌە صِبٔی فبسسیذا دیبسرشیٓ گیشەکە ٚ کبسیگەسی ٌە  -٘ەسٚە٘ب )     
 ٘ەِٛاْ صیبرشە، ثۆ ّٔٛٔە:

 ٔذە/               سإٔذە. -ساْ+ /  -       

  2ٛیٕذە.ٔذە/              گ -گٛی+ /  -       

 

                                                           
ئەٚڕەزّبٔی زبخی ِبسف، ڕێصِبٔی کٛسدی، ٚضەٚ ڕۆٔبْ ٌە صِبٔی کٛسدیذا، ڕێکخسزٓ ٚ  1

 .٠٠٧ص، ي ٧١٠٤ەٌٚێش، پێذاچٛٚٔەٚەی: ٔەسیّبْ ػەثذٚڵاڵ خۆضٕبٚ، ثاڵٚکشاٚەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘
ِسّذ ِٙذی ٚ ٚازذی ٌٕگشٚدی_ ِٙذی لبدسی، سبخذ ِٛضٛع کٍّبد ِطزك دس صثبْ فبسسی،  2

 .٦٥ظ، ٘ـ . ش ٠٣٨٩سبخذ اٚي، ضّبسە اٚي،  ،صثبْ فشٕ٘گی ؼبدپژٚ٘طگبٖ ػٍَٛ أسبٔی ٚ ِطبٌ
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 : چۀذ خۆسێکی رشی گیشەک:٣-٥-٠
چۀذ خۆسێکی رشی گیشەک ثٛٚٔیبْ ٘ەیە کە دەچٕە سەس ٚضە ٚ کبسیگەسی      

خۆیبْ ٘ەیە، ثەاڵَ صۆس ثە کەِی ثبسیبْ ٌێٛە کشاٚە ٚ گشٔگیبْ پێٕەدساٚە، 
ثۆیە ئێّەش ثە پێٛیسزّبْ صأی ثە خیب ثبسیبْ ثکەیٓ ٚ ثە پێی گشٔگی 

 ٔەیەکیبْ ثخەیٕە ڕٚٚ، کە ئەِبٔیص ثشیزیٓ ٌە:خۆسەکەی چۀذ دا

  circum fixes ::  گیشەکی الگش ) پیشاٚٔذ( ٠-٣-٥-٠
ئەَ گیشەکە خۆسێکە ٌە خۆسەکبٔی گیشەک، کە))ِەثەسذ ٌەٚ گیشەکبٔەیە      

ثە پێص ٚ دٚاٚەی ٚضەٚە دۀٛٚسێٓ ٚ ٘ۀذێ خبسیص ثە ِۆسفیّی پچڕاٚ یبْ 
ثە دٚٚ ضێٛە ٚ ٌەیەک کبرذا ئەَ ئەسکە  ، کەٚارە1پچڕ پچڕ ٔبٚ دەثشێٓ(( 

دەثیٕٓ، ٚارە پێطگش ٚ پبضگشێک ثە ٚضەیەکەٚە ثٍکێٓ ٚ ئەسکی ٚاربیی ٚ 
ڕێصِبٔیبْ ٘ەثێذ، ثەَ پێیە ثێذ ئەَ گیشەکە ثە٘ەِبْ ضێٛەی گیشەکەکبٔی 
رش))ثە ضێٛەیەکی سەسثەسذ دەسٔبکەٚێذ ٚ ثەرۀیب ٚارب ٔبثەخطێذ، ثەڵکٛ ثە 

، 2ٚ ٌەگەڵ ئەٚاْ ثەکبسدەێٕشێذ(( )ڕەگ، ثٕبغە(ٚە ثۀذەِۆسفیُ خۆسەکبٔی رشی
 ثۆ ّٔٛٔە:

 ٔە)پێطگش(+ ثْٛٚ+ ی)پبضگش( = ٔەثٛٚٔی -
 پێ)پێطگش(+ ٘ەسزبْ+ ەٚە)پبضگش(= پێٙەسزبٔەٚە -
 ٔب)پێطگش(+ ثیٓ+ ا)پبضگش(= ٔبثیٕب       -

ثە ضێٛەیەکی گطزی ئەَ گیشەکە ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثەٚە ٔبسشاٚ،       
ێذ بٔی پێطگشێک ٚ پبضگشێک ٌەیەک ٚضەدا، پێی دەٚرشکە))ثەکبس٘ێٕ

، 3یبْ ثٕکەیەک پێطگش ٚ پبضگش پێکەٚە ٚەسثگشێذ(( کۆٔفێکس، ٚارە ڕەگێک

                                                           
 .٤٧ضێشٚاْ زسێٓ زّذ، رٛأبی ِۆسفیّی ثۀذ، ي 1
ٌە کشِبٔدی  -ٔی کشداسی ٌێکذساٚ ٌە ڕٚٚی داڕضزٓ ٚ ئەسکەٚەِسەِەد ػِٛەس ػەٚي، داثەضجٛٚ 2

 .٨ص، ي ٧١١٠خٛاسٚٚدا، ٔبِەی ِبسزەس، صأکۆی سٍێّبٔی، 
ضێشٚاْ زسێٓ زّذ، رٛأبی ِۆسفیّی ثۀذ ٌە دەٚڵەِٛٔذکشدٔی فەس٘ۀگ ٚ ڕاپەڕأذٔی ئەسکی  3

 .٤٨سیٕزبکسذا، ي
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کەٚارە ِەسخە دٚٚ گیشەک ٌەیەک ٚضەدا دەسثکەْٚ، ثەاڵَ ثە ضێٛەی پێطگش ٚ 
پبضگش ثێٓ ٚ ٚضەیەکی ٔٛێ ٚ ٚاربداس ثێٕٕە ئبساٚە، ثۆ ئەٚەی ثە گیشەکی الگش 

 ِبس ثکشێٓ. ٘ەژ

 گیشەکی ٌێکذەس: :٧-٣-٥-٠
ئەَ گیشەکە، دۀگێکە یبْ ِۆسفیّێکە صیبرش ٌە دٚٚ ٚضە یبْ ٚضەیەک ٚ      

 گیشەکێک، یبْ صیبرش پێکەٚە دەثەسزێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 ثە/:  دەسثەدەس -/ -
 اْ/: سەسأسەس -/ -
 ە/:  صۀگەصۀگ -/ -
 1 سۆس ٚ گٛڵ -ٚ/: ضێش ٚ ژْ -/ -

/ (، گیشەکی -ٚ -ە/، / -/، /-اْ -/، /-ثە -گیشەکەکبٔی) /ٌێشەدا ٘ەسیەک ٌە       
ٌێکذەسْ ٚ دٚٚ ٚضەیبْ ثەیەکەٚە گشێ داٚە، ٌە ئۀدبِذا ٚضەیەکی ٌێکذساٚ ثە 

 ٚاربیەکی ٔٛێٛە دسٚٚسذ ثٛٚە.

کەٚارە گیشەکە ٌێکذساٚەکبْ دەکەٚٔە ٔێٛاْ دٚٚ ِۆسفیّی سەسثەخۆ ٚ       
کەْ، کە صیبرش ثە )ئبِڕاص( ٔبٚ دەثشێٓ، ٚضەیەکی ربصە ٌەٚ دٚٚ ِۆسفیّە سبص دە

 دەکشێ ٘ۀذێ کبریص ثە ِۆسفیّی سفش دەسکەْٚ، ٚەکٛ:

 گٛڵ.    سۆس ٚ گٛڵ                سۆس  -

ئەِە یەکێکە ٌەٚ ّٔٛٔبٔەی، کە گیشەکە ٌێکذەسەکە ٚەکٛ گیشەکێکی سفش      
ٕذا ثە دەسکەٚرٛٚە، ٚارە خۆی ٌە ثٕەڕەرذا ثٛٚٔی ٘ەیە، ثەاڵَ ٌە دەسثڕی

خۆسێکی رش دەسدەثڕدسێذ، ڕۀگە ئەِە ثە٘ۆی ئبسبٔزش دەسثڕیٕی ٚضەکەٚە 
ثێذ یبخٛد صۆس پێٛیسذ ٔەثێذ ئەَ)ٚ(ە ثەکبس ثٙێٕشێذ ٚ ئەگەس ٔەضگٛرشێذ 

ٚ ثەپێی ضٛێٕیص ئەَ زبڵەرە  ی ثەساِجەس ٌە ِەثەسزەکە رێذەگبدئەٚا کەس
                                                           

 .٠١فبضً ػِٛەس، گیشەکێٓ صِبٔێ کٛسدی، ي 1
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ٚچەیەکی رش یبٚاصی دەگۆڕێذ، ٚارە ئەِبٔەش ٘ەِٛٚیبْ ٌە ٔبٚچەیەکەٚە ثۆ ٔب
 رەٚاٚ ٌە ٔێٛأیبْ ثەدی دەکشێذ.

 ( :Transfix: دسْٚ ٚٔذ)٣-٣-٥-٠
ئەَ خۆسە گیشەکە ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثەدی ٔبکشێذ ٚ ٔییە، ثەاڵَ ٌە صِبٔی      

فبسسیذا صۆس ثە دەگّەْ دەثیٕشێذ، ثە ضێٛەیەکی گطزی، ئەَ خۆسە گیشەکە 
ثصٚێٓ دەسدەکەٚێذ، ٌەثەس ئەٚەی ٌە )گیشەکێکی ثصٚێٕییە، کە ٌۀبٚ ڕەگێکی ٔە

 دٚٚ ثەش پێکذێذ ٚ دەکەٚێزە ٔبٚەٚە، ثۆ ّٔٛٔە:

 

              Rsm                    ُسسRosum                 َٛسس      
                                    

                      Drs      دسس                      Dorus دسٚس           
                                                      

                  Rmz                   سِص  Romus          سِٛص 
                                                                                                
         Sdr        غذس                Sodur           غذٚس           

                   

/(، ٌە ربکەٚە o/ ،/u٘ەس یەکێک ٌەَ ٚضە ػەسەثیبٔە ثە٘ۆی فۆٔیّەکبٔی )/      
، کە ٌە صِبٔی ػەسەثیذا ثە رێکطکبٚ ئبِبژەی پێذساٚە، چٛٔکە 1ثٛٚٔەرە کۆ

ە، ٚضەکە دەرٛێزەٚە ٚ گیشەکەکە دەچێزە ٔبٚ دەسْٚ ٚ ٔبٚۀذی ٚضەکەٚ
ثەاڵَ))ٚضە ٔٛێیەکە ثەرەٚاٚی ٌە فۆڕِە ثٕەڕەرییەکەی دأبثڕێ، ٚارب ٚضە 

                                                           
 .٤٩زسێٓ زّذ، رٛأبی ِۆسفیّی ثۀذ، يضێشٚاْ  1
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ٚ ئەسک ٚ  1ربکەکەی سەسەرب ثە فۆڕِێکی ٔٛێٛە دەسدەکەٚێذ ٚ دەثێزە کۆ((
، کەٚارە ئەَ خۆسە گیشەکە ٌە صِبٔی کٛسدیذا ٔییە، ذٚاربیەکی رشیص دەثەخطێ

ی ػەسەثییەٚە ٘برۆرە ئەگەس ٌە صِبٔی فبسسیطذا ثٛٚٔی ٘ەثێذ ئەٚا ٌە صِبٔ
ٔبٚ صِبٔەکەٚە، ثە٘ۆی ئەَ خۆسە گیشەکەٚە ٌە ربکەٚە کشاٚٔەرە کۆ، ثێگِٛبْ 

 ە ڕێژەیەکی صۆس کەَ ثەدی دەکشێذ.ئەِەش ث

 

 : کبس :٦-٠
))ثەضێکە ٌە ثەضەکبٔی ئبخبٚرٕی صِبٔی کٛسدی، کەسەسزەیەکی کبس     

ثکەس أیص )ذ ئەٚسەسەکییە ٌۀبٚ ڕسزەدا، ڕسزە ٌە دٚٚ ثەضی سەسەکی پێکذێ
، کەٚارە ڕسزە ٌە صِبٔی کٛسدی دا پێی ٔبٚرشێذ ڕسزە ٚ ٌەڕٚٚی 2ٚکبس(ْ((
ٛ کبسێک ثٛٚٔی ٔەثێ، کە ڕٚٚداْ ٚ ٚاربٚە ٔبرەٚاٚ دەثێذ، ئەگەس ثێزئەسک ٚ 

 کبری رێذا ثەسخەسزەیە. 

 : کبس، چەِک ٚ صاساٚە:٧-٠
کبٔی صِبٔەٚأی، سەثبسەد ثە ٔبسیٕەٚەی کبس ٚ ٔیطبٔذأی ربیجەرّۀذییە     

صِبٔەٚأبْ رب ئێسزب چۀذیٓ پێٕبسەی خۆساٚ خۆسیبْ ثۆ کبس کشدٚٚە، ٌێشەدا 
 گشٔگزشیٕیبْ دەخەیٕە ڕٚٚ:

دەگٛٚرشێذ: کبس)) ڕەگەصی سەسەکی دٚٚەِە ٌە ڕسزەی کشداسیذا، کە ڕسزە 
پطزی پێ دەثەسزێ، ٘ەسٚە٘ب ِبٔبی ڕٚٚداٚەکە دەخبرە پبڵ ثکەس ٌە کبرێکی 

                                                           
1

ص،  ٠٩٩٦دیشیصە سمبي، اٌػشف ٚ ػٍُ االغٛاد، ِطجؼخ داس اٌػذالخ اٌؼشثیخ، اٌطجؼخ االٌٚی، ثیشٚد،  
 .٨٣ظ

 .٠١٩، يص ٠٩٧٦ئەزّەد زەسەْ، ڕێصِبٔی کٛسدی) ثە کٛسدی ٚ ػەسەثی(، چبپخبٔەی داساٌدبزظ،  2
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ثە ضێٛەیەک ئەٚ ڕۆڵەی کبس دەیجیٕێذ ٌە پێکٙبرەی ڕسزەکەدا دیبسیکشاٚدا، 
 .1ثەڵگەیە ثۆ ئەٚەی کە ٔبٚ ثەرۀٙب ٔبرٛأێذ ٚاربی ڕسزە رەٚاٚ ثکبد((

ٌیژٔەی صِبْ ٚ صأسزەکبْ، ثەَ ضێٛەیە پێٕبسەی کبسیبْ خسزۆرەڕٚٚ:      
))کبس ٚضەیەکە ڕٚٚداْ ٚ کبری رێذایە، ٚەک: خٛاسدی، دادەثەصێ، 

 .2..((ڕاٚەسزە.

ثێگِٛبْ ئەگەس ڕٚدأێک ٔەثێذ، یبخٛد کبری ڕٚٚدأەکەش دیبسی     
ٔەکشاثێذ، ئەٚا ثە کبس ٘ەژِبس ٔبکشێذ، کەٚارە کبس ثشیزییە ٌە دەسخسزٕی 

 کبد ٚ ڕٚٚدأێک.

)) کەٌیّەیەکە، ە دەسزٛٚسی صِبٔی کٛسدیذا دەڵێذ:٘ەسٚە٘ب رۆفیك ٚە٘جی ٌ    
ذا ثبس دەکبد، ٚەک )ئەخٛا، کبس ٚ زبڵی کەسێ یبْ ضزێک ٌە دەِێک

 .3دأیطزٛٚە،(..((

ٌەَ ٔبسبٔذٔە دەسدەکەٚێذ، کە کبس ثۆ گەیبٔذٔی ٘ەٚاڵ ٚ ثبسٚدۆخێکە، ٌە      
کبرێکی دیبسی کشاٚدا، ٘ەس ثەِەش ڕسزەکە رەٚاٚ ٚاربداس دەثێذ ٚ کەسی 
ثەساِجەس ثە٘ۆی کبسەکەٚە ثۆی ڕْٚٚ دەثێزەٚە، کە چی ڕٚٚیذاٚە ٚ ٌە چ 

 َ کبسە ئۀدبَ دساٚە، یبخٛد ئۀدبَ ٔەدساٚە.کبرێکذا ئە

کبس )) ثشیزییە ٌەٚ کەسەسزە سەسەکییەی ڕسزە، کە سەسەی گشێ کبسییە ٚ      
 4ڕٚٚداْ ٚ کبری رێذایە.((

                                                           
1

اٌػشفیخ فی ٚغف اٌضب٘شح إٌسٛیخ ٚ رمؼیذ٘ب، داساٌجطیش، ٌطیفخ اثشا٘یُ إٌدبس، دٚس اٌجٕیخ ا  
 .٠٦٠ظ ،ص٠٩٩٤، االسدْطجؼخ االٌٚی، اٌ

   ٌیژٔەی صِبْ ٚ صأسزەکبْ، ڕێصِبٔی ئبخبٚرٕی کٛسدی، چبپخبٔەی کۆڕی صأیبسی کٛسد، ثەغذا،  2
 .٩٤،يص ٠٩٧٦

 .٩٧يسەسچبٚەی پێطٛٚ،  3
ی دا، چبپخبٔەی ٚەصاسەری ڕۆضٕجیشی، ٘ەٌٚێش، خەسشۆ ئەزّەد خۆضٕبٚ، ثەسکبس ٌە صِبٔی کٛسد 4

 .٤٦ص، ي ٧١١٨
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ٌێشەدا کبس، ٚەکٛ کەسەسزەیەکی سەسەکی ڕسزە ئبِبژەی پێکشاٚە ٚ ٚەک      
ڕٚٚداْ ٚ کبری  ثەضێکی گشیٕگ ثبسی ٌێٛە کشاٚە، ٚ ثە٘ۆی ئەٚەی کە کبد

رێذایە کەٚارە رەٚاٚکەسی ٚاربیی ٚ ڕێصِبٔی ڕسزەکەیە، ثۆیە ِەسخە ٌۀبٚ 
 ٘ەس ڕسزەیەکذا ثٛٚٔی ٘ەثێذ.

))ئەٚ ٚضبٔەی، کە ثبس ٌە ئۀدبِی کبسێک، زبڵەرێک ٘ەسٚە٘ب دەگٛٚرشێذ:    
 1یبْ چٍۆٔبیەرییەک ٌە کبرێکی) ڕاثشدٚٚ، ئێسزب، دا٘برٛ( دا دەکەْ.(( 

ٕبسەیە صیبرش ئبِبژەیە ثۆ کبسەکە ٌەکبری خۆیذا، ٚارە زبڵەرەکە ئەَ پێ     
چۆْ ڕٚٚیذاٚە ثەاڵَ ٌەکبری)ڕاثشدٚٚ یبخٛد ڕأەثشدٚٚ( ثٛٚە، ئەِەش ثۆ 

 ڕٚٚٔکشدٔەٚەی کبری ڕٚٚدأی کبسەکە.

ثۆ پۆٌی یەکەِی لٛربثخبٔە ٔبٚۀذییەکبْ،  یٌە دەسزٛٚسی صِبٔی فبسس     

د ٌەسەس کشدٔی کبسێک یبْ ڕٚٚداٚێک یبْ دەڵێذ: ))فؼً ٚضەیەکە، دەالٌە

ثٛٚٔی زبڵەرێک، کە ٌە صِبٔی ڕاثشدٚٚ یبْ ئێسزب یبْ ئبیٕذەدا ثێذ، ٚەک: 

 2دەچُ، دێُ،...((

ٔٛٚسەس ٌەِەضیبٔذا کبسی ٚەکٛ ٚضەیەک ٔیطبْ داٚە، کە ڕٚٚداٚێک ٚ      

ێ ثبسٚدۆخێک دەخبرەڕٚٚ ٌە کبرەکبٔی ڕاثشدٚٚ ٚ ئێسزب ٚ دا٘برٛٚ، ٚارە ٘ەسس

ٚ ثە  ٔیەری کبسەکەٚە دەسزٕیطبْ دەکشێٓکبرەکە ٌە ڕێگەی ٔٛٚسیٕی چۆ

ضێٛەیەک دەسدەثڕدسێذ کە کەسی ثەساِجەس ٌە کبری ڕٚٚدأی کبسەکە دڵٕیب 

 ثێذ، کە ّٔٛٚٔەی رۀیب ثۆ کبرەکبٔی ئێسزب ٚ ڕأەثشدٚٚ خسزۆرەڕٚٚ. 

                                                           
 .٠٤٧ي ص، ٧١١٣ئەزّەد کبکە ِەِی، گٛڵجە٘بس، ثەسگی دٚٚەَ، چبپخبٔەی ڕۆضٕجیشی، ٘ەٌٚێش،  1
 .٣٥ص، ي ٧١٠٧ٔٛٚسی ػەٌی ئەِیٓ، ڕێصِبٔی کٛسدی، چبپی دٚٚەَ،چبپخبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێش،  2
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بٔی ٘ەسٚە٘ب ٔەسیّبْ ػەثذٚڵاڵ خۆضٕبٚ دەڵێذ: ))ثەضێکە ٌە ثەضەک     

ئبخبٚرٓ، کە ڕٚٚدەداد ٚ کبری رێذایە، ِەثەسذ ٌە ڕٚٚداٚەکە ئەٚەیە کە 

ضزێک ڕٚٚی داثێذ یبْ ئۀدبَ دساثێذ، ِەثەسزیص ٌە کبد، ئەٚا کبری 

 1ڕاثشدٚٚ ٚە ڕأەثشدٚٚ دەگشێزەٚە.((

ئبضکشایە کە کبس ثەضێکە ٌە ثەضەکبٔی ئبخبٚرٓ، ٌەَ پێٕبسەیەضذا      

دەکبد ٚ ڕٚٚداْ ٚ کبری ٚەک الیۀێکی سەسەکی  ٔٛٚسەس ئبِبژە ثەٚ ڕاسزیە

کبس دأبٚە، صیبرش ِەثەسزی پێ ٌە ئۀدبِذأی کبسەکەیە ٌە 

 کبرەکبٔی)ڕاثشدٚٚ، ڕأەثشدٚٚ(دا.

کەٚارە ٌەَ ٔبسبٔذٔبٔەی سەسەٚە دەسدەکەٚێذ، کە کبس کشدەٚەیەک      

ٚ سێ  ٌەالیەْ کەسێک یبْ گیبٔذاسێک ٌە کبرێکی دیبسیکشاٚدا ئۀدبَ دەداد

 ربیجەرّۀذی دیبسی ٘ەیە، ئەِبٔیص ثشیزیٓ ٌە:

 کبس)ٚارە ڕٚٚداٚەکە(. -٠
 کبد)کبری ڕٚٚدأی کبسەکە(. -٧
 .کەس ٚ ژِبسە) خێٕبٚەکبْ( -٣

                                                           
ص،  ٧١٠٤بٔی کٛسدی،چبپی ضەضەَ، چبپخبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێش، ٔەسیّبْ ػەثذٚڵاڵ خۆضٕبٚ، ڕێصِ 1
 .٨٠ي
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 کبس ٌە ڕٚٚی چەِکەٚە: -

ٚ چۀذ دأەیەک ئەَ  ْ ٌە الیەْ کبسەکەٚە دەسدەثڕدسێذچەِکی ڕٚٚدا     
یەکزشی داثجڕێٓ، کە ثە))کبرەکبٔی  ثبسٚ دۆخە دسٚٚسذ دەکەْ ثێ ئەٚەی ٌە

ِۆسفۆٌۆژی گطزی ٔبٚدەثشێذ ٚ ِۆسفیّە ٚضە گۆڕەکبْ دەیبٕٔٛێٕٓ، کە ثشیزیٓ 
 ٌە:

 ) ربف، دۆش، ضێٛە، ڕێژە، گەسدأی کبس (.

ٚارە: ٘ەِٛٚ ئەٚ ِۆسفیّە ٚضە گۆڕأەی کە ٌە ڕٚٚی فۆڕِەٚە خۆسی کبس      
ی کبسەکە ٚ داڕضزٕی کبسەکە خیبدەکۀەٚە ٌە ڕٚٚی کبری دیبسیکشاٚی ڕٚٚدأ

دە(ی ئەسپێکذ ٚ ٘ەسٚە٘ب دیبسیکشدٔی  -ثە ٘ۆی پبضگشەکبٔەٚە، ٚەک )
ڕٚٚکبسەکبْ)ڕێژە، ڕاثشدٚٚ، دا٘برٛٚ، سبدە، رەٚاٚ، ثەسدەٚاَ، ِەسخی ٚ 
خۆصگەیی ٚ گەسداْ کشدٔی کبس(، ٚارە گۆڕیٕی ڕەگەصەکبٔی کەس ٚ ژِبسە ٌە 

سفیّە ٚضە گۆڕەکبٔەٚە ڕٚٚدەداد، کە ەکبْ ٚ ِۆیڕێی کەسەسزە ِۆسفۆسیٕزبکسی
 ، ثۆ ّٔٛٔە:1ٌەگەڵ ڕأبٚەکبْ ڕێکذەکەْٚ.((

 فشۆضذ -
 دەد فشۆضذ -
 فشۆضزجٛٚد -
 ثذ فشۆضزبیە -

ثە ضێٛەیەکی گطزی دەکشێ ثگٛرشێ، کبس ئەٚ چەِکەیە ٌە ڕسزەدا کە      
 کبسی )ثکەس( ڕادەگەیۀێذ، ثۆ کبرەکبٔی ڕاثشدٚٚ ٚ ئێسزب ٚ دا٘برٛٚ، ٚەک:

 ٘یٛا چٛٚ ثۆ صأکۆ. -
 ٘یٛا ٌە صأکۆیە. -

                                                           
 .٣٧ص، ي ٧١١٨یبسا لبدس ِسەِەد، ِۆسفۆسیٕزبکس ٌە صاسی کۆیە، ٔبِەی ِبسزەس، صأکۆی کۆیە،  1
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 ٘یٛا دەچێذ ثۆ صأکۆ. -

ثێگِٛبْ ئەَ ڕسزبٔە ٌە چۀذ ٚضەیەک پێکٙبرْٛٚ، ثەاڵَ ئەٚەی کە ثبسی      
ٌێٛە دەکشێذ ٚ گشیٕگە ٚ ٘ەٚاڵەکەی ٌە ثبسەٚە ڕادەگەیۀشێذ، ثکەسەکەیە کە 

ێذ ٚ پێّبْ ٚضەی )٘یٛا(یە، ئەٚ ٚضەیەی کە ئەَ کبسە گشیٕگە ڕادەگەیۀ
ئۀدبَ دەداد کبسەکەیە، کە دەڵێذ ٘یٛا چی دەکبد ٚ کەی ئەٚ کبسە 

ەکبٔی)ڕاثشدٚٚ، ئێسزب، رِیص ثە سێ ضێٛە دەسکەٚرٛٚە ثۆ کبْٛٚ(ە، ئەچٚضەی)
 دا٘برٛٚ(:

 چٛٚ )ڕاثشدٚٚ(. -
 ە )ئێسزب(. -
 دەچێذ )ڕأەثشدٚٚ(. -

کشێذ، ٘ەسچۀذ ٌە کبسی ئێسزبی)ە(، ثشٚأشێذ ٘یچ ٚاربیەک ثەدی ٔب     
یذا ئەسکێکی زی کٛسد دەسدەکەٚێذ، ثەاڵَ ٌە ڕاسثەڵکٛ رۀٙب ٚەکٛ ثصٚێٕێک

کە کبری ئێسزب دیبسی دەکبد، ٘ەڵجەرە ثە یبسیذەی  ،گشیٕگی ٘ەیە
ٌەَ ڕٚأگەیەٚە کبس ٌەڕٚٚی ٘ێصەٚە خیب دەکشێزەٚە، ثەَ  رەٚاٚکەسێک،

 ضێٛەیە:

 کبسی ثە٘ێص. -٠

 1کبسی ثێ ٘ێص. -٧

ثێ ٘بٚکبسی رەٚاٚکەسێک کە ثە کبسەکەٚە ثٍکێذ  کبسی ثە٘ێص، ثە     
دەرٛأێذ ٚاربی رەٚاٚ ثذاد ثەدەسزەٚە، ٘ەسٚەک ٌە ڕسزەکبٔی)٘یٛا چٛٚ ثۆ 
صأکۆ، ٘یٛا دەچێذ ثۆ صأکۆ( ئەِە ثەدی دەکشێذ، ثەاڵَ کبسی ثێ ٘ێص ثە ثێ 
یبسِەری رەٚاٚکەس ٔبرٛأێ ئەسک ٚ ِەثەسزی خۆی ثگەیۀێذ کە پێی 

                                                           
 .٥١ٔٛٚسی ػەٌی ئەِیٓ، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 1
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کەسی کبسی ٔبرەٚاٚ(، ثەگطزی کبسی ٔبرەٚاٚ ٌە دەگٛرشێذ)رەٚاٚ
 چبٚٚگی)ثْٛٚ(ەٚ ٚەسگیشاٚە، ثەَ ضێٛەیە:

 ثٛٚ)ڕاثشدٚٚ(. -٠

 دەثێذ)ڕأەثشدٚٚ(. -٧

 ە)ئێسزب(. -٣

 سدیذا ٌەَ سێ دأەیە رێٕبپەڕْ،کەٚارە کبسە ٔبرەٚاٚەکبْ ٌە صِبٔی کٛ     
زی خۆی ئەَ چەِکە ثە ٘ۆی کبسە رەٚاٚ ٚ ٔبرەٚاٚەکبْ ئەسک ٚ ِەثەس

کە گشیٕگزشیٓ الیەْ ڕٚٚدأی کبسەکەیە ٌە ڕٚٚی کبد ٚ  ،دەگەیۀێذ
 چۆٔیەرییەٚە.

 : دیبسیکشدٔی کبس ٌۀبٚ پۆٌەکبٔی ٚضەدا:٨-٠
کبس ثەضێکی گشیٕگە ٌە ثەضەکبٔی ئبخبٚرٓ، کە ڕٚٚداْ ٚ کبری رێذایە ٚ      

َ، چۀذ ربیجەرّۀذییەک ٌەخۆ دەگشێذ، ٚەک: ))زبڵەری کەسی)یەکەَ، دٚٚە
سێیەَ(، ژِبسە )ربک ٚ کۆ(، کبد )ڕاثشدٚٚ: ٔصیک، ثەسدەٚاَ، رەٚاٚ، دٚٚس(، 
)ڕأەثشدٚٚ: ) ئێسزب، ئبیٕذە(، ڕێژە: )ڕاگەیبٔذْ، دأبٔی، داخٛاصی )ئەسێٕی ٚ 
ٔەسێٕی(، )رێپەڕ، رێٕەپەڕ(، )کبسا دیبس ٚ کبسا ٔبدیبس)ثصس( (، سبدەیی ٚ 

 1.د(،.....((ٔبسبدەیی، )داڕێژساٚ، ٌێکذساٚ(، )ڕەگ ٚ لە

      

گِٛبٔی رێذا ٔییە ئەٚ ٚضبٔەی کە ٌە صِبٔذا ثەکبسدە٘ێٕشێٓ ٚ ڕسزەیەکی     
ڕێصِبٔی ٚ رەٚاٚ ٚ ٚاربداسیبْ ٌێ دسٚسذ دەثێذ ٚ ٌەالیەْ لسە پێکەسأەٚە 
ثەکبس دە٘ێٕشێٓ ٘ەِٛٚیبْ ٌەچۀذ ثەضە ئبخبٚرٕێک پێکذێٓ، )ڕێصِبٔە 

بٔی ٚضە( یبْ ثە گٛرٕێکی رەلٍیذییەکبْ سەسثبسی خۆیبْ ثە)خۆسەک
                                                           

ێٕدەَ)کشداس(، ئەٚڕەزّبٔی زبخی ِبسف، ڕێصِبٔی کٛسدی، ثەسگی یەکەَ)ٚضەسبصی(، ثەضی پ 1
 .٤ص، ي ٧١١١سٍێّبٔی، 
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( دەسزپێذەکەْ، کە ئەٚ  PARTS OF SPEECH-دی)ثەضەکبٔی ئبخبفزٓ
داثەضکشدٔە دەگەڕێزەٚە ثۆ سەسدەِی دیٛٔی سیٛس رشاکس، ئەٚ ٌە ڕێصِبٔێکذا 
کە ٔصیکەی سەد سبڵ ثەس ٌە صاییٓ ثۆ صِبٔی یۆٔبٔی دأب، خۆسەکبٔی ٚضەی ثە 

داثەضکشدٔەیبْ ثەسەس صِبٔی الریٓ دا ٘ەضذ دأب، دٚای ئەٚە ڕۆِییەکبْ ئەٚ 
داثەصأذ ٚ ثە پێڕەٚی ٌەٚاْ ڕێصِبْ ٔٛٚسەکبٔی ڕۆژئبٚایی کە گٛرەکبٔی 
الریٕیبْ ثە خیٙبٔی دٔیبگش ٚ کبِڵ دەصأی ، ئەٚ داثەضکشدٔەیبْ ثە ٘ۀذێک 
ئبڵٛگۆڕی ثچٛٚک ثۆ صِبٔەکبٔی خۆیبْ ٘ەڵجژاسد، ثۆ ّٔٛٔە ئەِڕۆ ٌەصۆسثەی 

 دا خۆسەکبٔی ٚضە ثە ٘ەضذ دادۀێٓ: یصییٕگٍکبٔی ئڕێصِبٔە رەلٍیذییە
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 1( پۆٌێٕکشدٔی ثەضە ئبخبٚرٕەکب٧ْٚێٕەی ژِبسە)                    

ٌە دٚای یۆٔبٔییەکبْ صیبرش ثبس ٌە ثەضەکبٔی ئبخبٚرٓ کشاٚە ٚ چۀذیٓ      
ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ثبسیبْ ثۆ رەسخبْ کشدٚٚە، ّٔٛٚٔەی ئەِبٔەضی کە 

سەس کشدٚٚە، لٛربثخبٔە صِبٔەٚأیەکبٔی)ڕٚٚسی، ئیٕگٍیصی، ٌێکۆڵیٕەٚەیبْ ٌە
، ثێگِٛبْ ٘ەسیەک ٌە ثەضەکبٔی ئبخبٚرٓ ٚ 2ئەِەسیکی، پڕاگ، خٕێف،...(ثْٛٚ

ڕۆڵ ٚ گشیٕگی خۆیبْ ٘ەیە، کبسیص ٚەک دأەیەکی سەسەکی ٌەَ داثەضجٛٚٔە 

                                                           
ِسّذ ڕەصای ثبریٕی، ئبٚڕێکی ربصە ثۆ سەس ڕێصِبْ، ٚ: زەسۀی لبصی، ثٕکەی چبپەِۀی ئبصاد،  1

 .٧١-٦٩ص، ي ٠٩٩٣چبپ ٚ ثاڵٚکشدٔەٚەی سٛیذ، 
ٔەسیّبْ خۆضٕبٚ، ڕێصِبٔی کٛسدی، کشِبٔدی ٔبٚەڕاسذ، کشِبٔدی سەسٚٚ، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی  2

 .٠٥ص، ي ٧١٠٧د، ٘ەٌٚێش، ڕۆژ٘ەاڵ
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ثەسچبٚ دەکەٚێذ، کە)) ِشۆڤ یەکەَ خبس ٌەثەس ِەرشسی ڕٚٚداٚەکبْ ٚ 
گبس ثٛٚٔەٚەی سشٚضذ ثۆ ثەڕێٛەثشدٔی ژیبْ، کۆِەڵ ٚ سیسزّی صِبٔی ثەسۀ

پێکٙێٕب، ثە دڵٕیبییەٚە ٘ەسیەک ٌەِبٔەش ثۀذْ ثە کبرەٚە کە کبریص ٌە 
، ٘ەسٚە٘ب پێکٙبرەی 1ڕێگەی کبرەٚە دەسذ ٔیطبْ دەکشێذ ٚ دەسدەکەٚێذ((

ڕسزەسبصی صِبٔی کٛسدی ٚەک ٘ەس صِبٔێکی رش ٌەسەس )کبس( داِەصساٚەٚ 
ەسەاڵرێکی سیٕزبکسی ٚاربیی ٘ەیە ٚ کبسیگەسی رەٚاٚی ثەسەس ٘ەسیەک ٌە د

ٚضە ٚ ثەضە ئبخبٚرٕەکبْ ٘ەیە، ثۆ ّٔٛٔە: ئەگەس کبسەکەِبْ )کۆ( ثێذ، ئەٚا 
پێٛیسزە ٔبٚ ٚ خێٕبٚ ٚ ئبِڕاصەکبْ یبخٛد ٘ەس دأەیەکی رشی ٚضەکبْ ثە پێی 

ۆ ئەگەس کبسەکە ثە پێچەٚأەضەٚە، خ یسزی ٚ ٚەسگشرٕی ئبِڕاص کۆ ثٓ،پێٛ
ثەضێٛەیەکی دسٚسذ ثەکبس ٔە٘ێٕشێذ، ئەٚا ٘ەَ ٚارب ٚ ٘ەَ الیۀی 

))ئەگەس ئێّە ٌەخیبری  ٔیطی ٔبدسٚسذ دەثێذ، ثۆ ّٔٛٔە:ڕێصِب
کشداسی)ثەخێٙێطذ(، ٚضەیەکی ٔصیک ٌە ٚاربی خۆی کە فۆڕِە ٔبٚیەکەیەری 

ٚ ٔبرەٚاٚ ٚەکٛ)ثەخێٙێطزٓ( داثٕێٓ، ٘ێٕذەی پێٕبچێذ کە ٚضەیەکی ٔبڕێصِبٔی 
 2دەسدەچێذ.((

 

 ثەَ ضێٛەیە:

 ئبصاد ثە خێشایی ژٚسەکەی ثەخێٙێطذ. -
 * ئبصاد ثە خێشایی ژٚسەکەی ثەخێٙێطزٓ.

کەٚارە ٌەَ ڕسزبٔە ڕسزەیەکیبْ ٘ەڵەیە، ئەِیص سسزەی دٚٚەِە چٛٔکە      
کبسەکە کە)ثەخێٙێطزٓ(ە، ٘ەڵە ثەکبس٘ێٕشاٚە ثەِەش ثٛٚەرە ڕسزەیەکی 

                                                           
ص،  ٧١١٩سەفیك ضٛأی، صِبٔەٚأی) کۆِەڵە ٚربسێک (، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی خبٔی، د٘ۆک،  1
 .٩٠ي
زبرەَ ٌٚیب ِسەِەد، پەیٛۀذیە ڕۆٔبٔیەکبٔی ٔٛأذٔە سیٕزبکسیەکبْ، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی  2

 .٧٧ص، ي ٧١١٩خبٔی، د٘ۆک، 
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سذ،  ثەاڵَ ڕسزەی یەکەَ کبسێکی دسٚسزی رێذا ثەکبس ٔبڕێصِبٔی ٚ ٔبدسٚ
 ٘برٛٚە، ثەِەش ڕسزەیەکی ڕێصِبٔی ٚ پڕ ٚارب دسٚٚسذ ثٛٚە.

، کبس دەسەاڵری فشاٚاْ ٚ فشە ڕە٘ۀذی ذٌەالیەکی رشەٚە دەکشێذ ثگٛرشێ      
٘ەیە )) ئەٚ دەسەاڵرە رۀٙب ٘ەس ٌە پێکٙبرە سیٕزبکسیەکەدا دەسٔبکەٚێذ، 

ٚ دەسەاڵری فشِبْ ٘ەس خۆسی ثکەس  ی ٚاربییطذا دەسدەکەٚێذەثەڵکٛ ٌە پێکٙبر
، 1ٚ ثەسکبسٔبکبد، ثەڵکٛ دەسەاڵری ثەسەس خۆسی ثکەس ٚ ثەسکبسەکبٔیص ٘ەیە((

 ثۆ ّٔٛٚٔە:

 دۀٛٚسێذ. -
 دەخٛێٕێذ. -
 دەڕٚاد. -
 دەضٛاد. -

ئەگەس ٌەَ کبسأە ثڕٚأیٓ دەثیٕیٓ کە، ٘ەسیەک ٌەِبٔە کبسی)رێپەڕ(ْ ٚ       
سزەدا پێٛیسزیبْ ثە )ثکەس ٚ ثەسکبس( ٘ەیە، ثۆ ئەٚەی ٚاربیەکی رەٚاٚ ٌە ڕ

 ڕێصِبٔی ثجەخطٓ، ثۆ ّٔٛٔە:

 دەضٛاد            کٛڕەکە)ثکەس(  ئۆرۆِجێً)ثەسکبس(  دەضٛاد. -
 دۀٛٚسێذ         دەضٕێ)ثکەس(  ٔبِە)ثەسکبس(  دۀٛٚسێذ. -

ک ٌە ڕسزەکەدا ٘ەثێذ کەٚارە ثە٘ۆی کبسەکەٚە ثڕیبس دەدسێذ چ ٚضەیە     
یبخٛد ٔەثێذ، کە ئەگەس ثە ضێٛەیەکی ٘ەڵە ٚضەکە ثەکبس٘بد، 
ِەثەسزەکبٔیص ٘ەڵە ٚ کەَ ٚ کٛسریبْ دەثێذ ٚ ٌە ئۀدبِذا دەثێزە ٘ۆی ٌێک 

 رێٕەگەیطزٓ.

                                                           
صِبٔەٚأی، ثەسگی)یەکەَ، دٚٚەَ، سێیەَ(، چبپی دٚٚەَ،  سەالَ ٔبٚخۆش، ٔەسیّبْ خۆضٕبٚ، 1

 .٧٠ص، ي ٧١١٨٘ەٌٚێش،  چبپخبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد،
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 : کبس ٌە ڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە:٩-٠
صۆسثەی صِبٔەٚأبْ کبس ٌە ڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە داثەش دەکەْ ثەسەس دٚٚ      
ذا) کبسی سبدە، کبسی ٔبسبدە، کبسی ٔبسبدەش داثەضکشاٚەرە سەس دٚٚ خۆس: ثەض
 ی داڕژاٚ، ٌێکذساٚ(( ثەَ ضێٛەیە:)کبس

 : کبسی سبدە:٠-٩-٠
، ذخۆسێکە ٌە خۆسەکبٔی کبس ٌە ڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە، دەکشێ ثگٛٚرشێ      

ثەضێکی سەسەکی ٚ گشیٕگی کبسە، ٘ەس ٌەثەس ئەِە صِبٔەٚأبْ ٚ ٌێکۆڵەساْ 
ذیٓ پێٕبسەیبْ ثۆ کشدٚٚە، کە ٘ەسیەکە ٚ ثەضێٛاصێک ٔبسبٔذٚٚیبٔە چۀ

 ئێّەش ٌێشەدا چۀذ دأەیەکیبْ دەخەیٕەڕٚٚ:

زەسەْ ئۀٛەسی ٌە دەسزٛٚسی صِبٔی فبسسیذا ثەَ ضێٛەیە پێٕبسەی کبسی     
سبدە دەکبد:  ))کبسێکە کە چبٚٚگەکەی صیبرش ٌە یەک ٚضە ٔەثێذ، ثۆ ّٔٛٔە: 

 .1یذْ،....((گشفزٓ، اٌٛدْ، طٍج

ٌەَ پێٕبسەیەدا خەخذ ٌەسەس ئەٚە کشاٚەرەٚە کە ٔبثێذ چبٚٚگ ٌە یەک       
ٚضە صیبرش ثێذ رب کبسێکی سبدەی ٌێ ثەس٘ەَ ثێذ، کەٚارە پێٛیسزە ئەٚ 

 چبٚٚگەی ٚەسدەگیشێذ پێٛیسزە سبدە ثێذ.

ثە پێی ٌیژٔەی صِبْ ٚ صأسزەکبٔی کۆڕی صأیبسی کٛسد، کبسی سبدە))ٌە     
 .2یەک ٚضە پێکٙبرٛە ٚ ٔبضێذ کەسد ثکشێذ(( ربکە

 ٚسبدە رۀیب یەک ٚضەیە  ٌەَ ٔبسبٔذٔەضذا دەسدەکەٚێذ، کە کبسی      
بْ دڵٕیب کشدۆرەٚە کە گٛٔدبٚ ٔییە کەسد ثکشێذ، ثێگِٛبْ ٌەثەسئەٚەی ئەٚەضی

 یەک ٚضەیە ٚ ثچٛکزش ٔبکشێزەٚە.

                                                           
 .٧٠ظ، ٠٣٩١زسٓ أٛسی، دسزٛس صثبْ فبسسی، چبپ اٚي، اغفٙبْ، آثبْ 1

 .٠٩٣ٌیژٔەی صِبْ ٚ صأسزەکبٔی کۆڕی صأیبسی کٛسد، ڕێصِبٔی ئبخبٚرٕی کٛسدی، ي 2
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ێذ: کبسی سبدە ))ثەٚ ٌە ڕێصِبٔی کٛسدیذا دەڵ ٔەسیّبْ ػەثذٚڵاڵ خۆضٕبٚ    
کبسأە دەٚرشێذ کە ٌە یەک ٚضەی ٚاربداسی سەسثەخۆ پێکذێٓ ٚەک: ثشد، 

 1ڕۆیطذ، ضکب،....(( 

ٚ ثە ثێ ٘یچ  کبسی سبدە ٘ەس ٌە ٔبٚەکەیەٚە دیبسە، کە ثە رۀٙب      
صیبدەیەک ئەسکی خۆی دەثیٕێذ، ٚەکٛ ٌەَ پێٕبسەیەی سەسەٚەضذا ئبِبژەی ثە 

 کبسە کشدٚٚە ثە ّٔٛٚٔەٚە.سەسثەخۆیی ئەَ خۆسە 

٘ەسٚە٘ب دەگٛٚرشێذ: کبسی سبدە))ٌە یەک ٚضە پێکٙبرٛٚە، ثە ثێ ٘یچ       
 2صیبدەیەک، ٚەک: گشرٓ، خبسدْ، ثڕیٓ، ضشدْ،...((

ثە٘ەِبْ ضێٛە ٌێشەضذا دەگٛٚرشێذ، ٌە یەک ٚضە پێکٙبرٛٚە چٛٔکە گەس       
صیبدەیەکی پێٛە  دأەیەک ٚ ٚ ٘یچ ەک ٚضە ٔەثێذ ٌە سبدەیی دەسدەچێذی

 ٔییە.

 : کبسی ٔبسبدە:٧-٩-٠
ثەضێکی رشی سەسەکی کبسە، کە چۀذیٓ پێٕبسە ٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی ٌەسەس       

کشاٚە، ثە گطزی ٔبسبٔذٔەکبْ ٌەیەکەٚە ٔصیکٓ، ئەِبٔەی خٛاسەٚە چۀذ 
 دأەیەکٓ ٌەَ ٔبسبٔذٔبٔە:

یەکەِی ٔەسشیٓ فەخشی ٚ کٛسدسزبْ ِٛکشیبٔی ٌە ڕێصِبٔی کٛسدی ثۆ پۆٌی 
ثەضی صِبٔی کٛسدی صأکۆی سەاڵزەدیٓ، ثەَ ضێٛەیە پێٕبسەیبْ کشدٚە: ))ٌە 
یبسیذەی فشِبٔێک یەکێک یبْ صیبرش ٌە ٚضەکبٔی رش دسٚٚسذ دەثێذ، ٚضەش 

 ئەِبٔەْ:

 ٔبٚ -٠

 ئبٚەڵٕبٚ -٧
                                                           

 .٩٧ص، ي ٧١٠٣، ڕێصِبٔی کٛسدی، چبپی پێٕدەَ، ٔەسیّبْ ػەثذٚڵاڵ خۆضٕبٚ 1
 .٣٠ص، ي ٧١٠٤ سٍێّبٔی، ٔیؼّەد ػەٌی سبیە، ڕێصِبٔی کٛسدی، صاسی کەڵٙٛڕی، چبپخبٔەی ضڤبْ، 2
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 ڕأبٚ -٣

 فشِبْ -٤

 ئبٚەٌکبس -٥

 ٔبٚی ژِبسە -٦

 .1ئبِڕاص(( -٧

اٚەرەٚە، کە کبس ثە یبسِەری کبسەکە خۆی ٚ ثە ٌەَ ٔبسبٔذٔەدا ئەٚە ڕٚٚٔکش    
یبسیذەی ٚضەیەکی رش دسٚٚسذ دەثێذ، کە ٚضەکبٔیبْ دیبسی کشدٚٚە ٚ رۀٙب 
ئەَ زەٚد دأەیەی سەسەٚەیبْ ٚەکٛ ٚضە ٚ ٘بٚکبسی ثۆ دسٚٚسذ ثٛٚٔی 

ئەِبٔیص، ٔبٚ ٚ ئبٚەڵٕبٚ ٚ ڕأبٚ ٚ فشِبْ ٚ ئبٚەڵکبس ٚ  کبسەکە ثبسکشدٚٚە، 
 ئبِڕاصْ.  ٔبٚی ژِبسە ٚ

ە کبسێک ٚ صیبدەیەک ))ئەٚ کبسەیە، کە ٌٌە الیەکی رشەٚە دەگٛرشێذ:     
 ٘ەٚداْ، ٘ەٌکەفزٓ)٘ەٌکەٚرٓ(، دەسذ گشرٓ، ڤەکٛضزٓ پێکذێذ، ٚەک:

 .2)چبٚپۆضیٓ(..(( )سەسثڕیٓ(، چبڤ گشرٓ

ئەَ ٔبسبٔذٔەی سبدق ثە٘بئەدیٕیص ثە٘ەِبْ ضێٛەی ٔبسبٔذٔەکەی      
دسزبٔە، کە چۀذ ّٔۀەیەکی دیبسی ثۆ پێٕبسەکە دکزۆسە ٔەسشیٓ ٚ کٛس

 خسزۆرەڕٚٚ.

)) ئەٚ کبسەیە ٚڵاڵ خۆضٕبٚ ثە٘ەِبْ ضێٛە دەڵێذ:دیسبٔەٚە ٔەسیّبْ ػەثذ      
 3کە ٌە کبسێک ٚ صیبدەیەک پەیذا ثٛٚثێذ((.

                                                           
سدسزبْ ِٛکشیبٔی، ڕێصِبٔی کٛسدی ثۆ پۆٌی یەکەِی ثەضی صِبٔی کٛسدی ٛک -ٔەسشیٓ فەخشی  1

 .٠٣١-٠٧٩، يص ٠٩٨٧ ٘ەٌٚێش، صأکۆی سەاڵزەدیٓ، کۆٌێژی ئبداة،
سبدق ثە٘بئەدیٓ ئبِێذی، ڕێصِبٔب کٛسدی )کشِبٔدی یب ژۆسی ٚ ژێشی یب ٘ەڤجەسکشی(، چبپب یەکێ،  2

 .٧٩٥-٧٩٤، يص ٠٩٨٧ثەغذاد، 
 .٠١٣ٔەسیّبْ ػەثذٚڵاڵ خۆضٕبٚ، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 3



 
 

21 
 

ارە ثە پێچەٚأەی کبسی سبدە، ئەَ خۆسەیبْ صیبرش ٌە یەک ٚضە ٚ کبس ٚکە     
 ٚ دەثێزە دٚٚ ثەش، کە ثشیزیٓ ٌە:ٚ صیبدەیەک پێکذێذ ٘ەیە، کە ٌە کبسێک 

 

 : کبسی داڕژاٚ:٠-٧-٩-٠
خۆسێکە ٌە خۆسەکبٔی کبسی ٔبسبدە، ))ثەٚ فشِبٔبٔە دەٚرشێذ کە ٌەگەڵ      

 1ئبڤێکس) پێطگش، پبضگش (، پێکذێٓ.((

ٚارە ٘ەِٛٚ ئەٚ کبسأە دەگشێزەٚە، کە پێطگش ٚ پبضگشیبْ ٌەگەڵذا دێذ ٚ      
 دەکە دەگۆڕْ ثۆ کبسێکی داڕژاٚ.کبسە سب

٘ەسٚە٘ب دەگٛٚرشێذ:)) ئەٚ کبسەیە، کە ٌە گیشەک ٚ ڕەگێک پێک دێذ ٚ       
ٚەکٛ یەکەیەکی ڕێصِبٔی کبس دەکبد، ٚارە گیشەک ٚ پێطگش ٚ پبضگش دەگشێزەٚە، 

 2کە دەچٕە سەس کبسی سبدە ٚ دەیکەْ ثە کبسی داڕژاٚ.((

کی سبدەیە، ثەاڵَ ٘ەس ئەَ کبسە سبدە کەٚارە کبسەکە ٌە ثٕەڕەرذا کبسێ     
ثە٘ۆی گیشەکی ثۀذەٚە، ئیٕدب پێطگش ثێذ یبْ پبضگش، کبسێکی ٔبسبدە 
دسٚٚسذ دەثێذ ٚارە ٘ەِبْ کبسە سبدەکەیە ثەاڵَ ثە ثەسگ ٚ ٚاربیەکی ٔٛێٛە 

 ٚ ئەسک ٚ ِەثەسزی خۆی دەگەیۀێذ.دێزە ٔبٚ صِبْ 

 شەکبْ دسٚٚسذ دەکشێذ:کبسی داڕژاٚ ثەَ ضێٛەیە ٌەگەڵ پێطگش ٚ پبضگ -

 ٘ۀذێ ٌەٚ پێطگشأەی کە ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثەکبس دێٓ ثشیزیٓ ٌە:

 

 

                                                           
 .٠٧٨کٛسدسزبْ ِٛکشیبٔی، سێصِبٔی کٛسدی، ي -ٔەسشیٓ فەخشی 1
 ٧١٠٣ٌێکذساٚ ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، چبپخبٔەی ٘بضُ، ٘ەٌٚێش،  یٛسف ضەسیف سەػیذ، کبسی 2

 .٣٣ص، ي
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 /             ٘ەڵجْٛٚ، ٘ەڵٛەسیٓ،...-/ ٘ەڵ -
 /                داڕٚٚخبْ، داثەصیٓ،   -/ دا -
 /               پێکشدْ، پێچْٛٚ،...-/ پێ -
 ْ،.../               رێچْٛٚ، رێکشد-/ رێ -

/(، گیشەکٓ ٚ ثە ضێٛەی پێطگش -/، / رێ-/، /پێ-/، /دا-ٌێشەدا )/٘ەڵ     
 دەسکەٚرْٛٚ، کە ٘ەسیەک ٌەَ ٚضە سبدأەیبْ گۆڕیٛە ثۆ ٚضەیەکی داڕژاٚ.

ثێگِٛبْ پێطگشەکبْ ژِبسەیبْ صیبرشە ٚەک ٌە پبضگشەکبْ، ثە ضێٛەیەکی      
 أذْ/(ْ، ٚەک: -ٚە/، / -ەٚە،  -گطزی پبضگشەکبْ)/

 ڕۆیطزٕەٚە، خٛالٔەٚە، ... -
 خٛاڵٚە، گیشاٚە،.... -
 کشربٔذْ، ثشژأذْ،... -

کەٚارە ژِبسەی گیشەکەکبٔی کبسی داڕژاٚ خیبٚاصْ، کە رۀٙب خیبٚاصی       
ٌەگەڵ کبسی سبدە ئەٚەیە کە پێطگش یبخٛد پبضگشی ٘ەیە ٚ پێٛەی ٌکبٚە، ثۆ 

 ّٔٛٔە:

 ثشخٛا٘ذ              خٛاٖ )ٚضەی سبدە( -
 1ثشگطزُ               گطذ )ٚضەی سبدە(  -
 ٘ەڵچْٛٚ            چْٛٚ )ٚضەی سبدە( -
 پێکشدْ               کشدْ )ٚضەی سبدە( -
 
 

                                                           
ِسّذ اِیٓ ضّسی ٔیب، رکٛاژ دس گشٖٚ فؼٍی، اِٛصش صثبْ ٚ ادة فبسسی، ضّبسە چٙبسَ، پیشأطٙش،  1

 .٥٩ظ٘ـ . ش،  ٠٣٩٠
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 : کبسی ٌێکذساٚ: ٧-٧-٩-٠
 ثە چۀذ ضێٛەیەک ٔبسێٕشاٚە، کە ٌێشەدا چۀذ دأەیەکیبْ دەخەیٕە ڕٚٚ:

ەیە، ٚارە: ٌە دٚٚ ٚاژە )) دٚٚ ڕیطە یبْ پزشی ٘ٔٛسی ػەٌی ئەِیٓ دەڵێذ:     
 1یبْ پزش پێکٙبرٛٚە((.

ٌەَ پێٕبسەیەدا ئبِبژە ثەٚە کشاٚە کە، پێچەٚأەی کبسی سبدەیە ٚ      
کبسی ٌێکذساٚ ٌە دٚٚ ٚضەی  ٌە کبسی داڕێژساٚ، ثە ضێٛەیەک کەخیبٚاصیطە 

 ٚاربداسی سەسثەخۆ یبْ صیبرشیص پێکذێذ.

دٚٚ کەسد، یبْ صیبرش پێکذێذ ٘ەسٚە٘ب یٛسف ضەسیف سەػیذ دەڵێذ:))ٌە      
کە کەسری یەکەَ ئبسبیی ٌە ضێٛەی کۆِەڵەیەکی ٔبٚی یبْ ئبٚەڵٕبٚی، یبْ 
ئبٚەڵکبسی، یبْ ثەسٔبٚیذادەثێذ، کەسری دٚٚەِیص ثشیزی دەثێذ ٌەٚ کبسأەی 

 2کە ثۆ ڕۆٔبٔی کبسی ٌێکذساٚ ثەکبسدێذ((.

زی ثە خۀذ ثەضە ٚارە ٌە دٚٚ ثەش یبْ صیبرش پێکذێذ، کە سەسەرب پێٛیس      
ئبخبٚرٕێک ٘ەیە، ئیٕدب) ٔبٚی، ئبٚەڵٕبٚی، ئبٚەڵکبسی،...(، ٘ەسکبِیبْ ثێذ 
ثێگِٛبْ ئەِەش ٌەگەڵ کبسەکە خۆی، ثەاڵَ ٌێشەدا دەگٛٚرشێذ ئەٚ کبسە 

 ٔی کبسە ٌێکذساٚەکە ئبِبدەکشاٚە.گٛٔدبٚە کە ثۆ ڕۆٔب

 

ساٚ، ٌە دٚٚ ٚضەی ٌە ئۀدبِی ئەَ پێٕبسبٔەٚە دەسدەکەٚێذ کە کبسی ٌێکذ      
ٚاربداسی سەسثەخۆ یبْ صیبرش پێکذێذ، ئەِیص ثە دٚٚ ثەش، کە ثەضێکیبْ 
کبسەکە خۆیەری ٚ ثەضەکەی رشیص، ٘ەسیەک ٌە ثەضە ئبخبٚرٕەکبٔی)ٔبٚ، 
ئبٚەڵٕبٚ، ئبٚەڵکبس( دەگشێزەٚە، ٚارە کبسێک ٌەگەڵ ئەَ سێ ثەضە ئبخبٚرٕە، 

                                                           
 .٠٥٦، ي٠٩٦١ٔٛسی ػەٌی ئەِیٓ، ڕێصِبٔی کٛسدی، چبپخبٔەی کبِەساْ،  1
 .٧٥٧ەػیذ، کبسی ٌێکذساٚ ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، يیٛسف ضەسیف س 2
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٘ەیە، ثە ّٔٛٔە دەیبٔخە یٕەڕٚٚ، کە ٘ەسیەکەیبْ سبدە ٚ داڕژاٚ ٚ ٌێکذساٚیبْ 
 کەٚارە کبسی ٌێکذساٚ ثەَ ضێٛەیەی خٛاسەٚە دسٚٚسذ دەثێذ:

 

  ( چۆٔیەری دسٚٚسذ کشدٔی کبسی ٌێکذساٚ.٣ٚێٕەی ژِبسە )                   

 

کەٚارە ثۆِبْ دەسکەٚد کە گیشەک ثەضێکی گشٔگی ِۆسفۆٌۆژییەٚ پۆٌێٓ       
، ئەِە خگە ٌە ٔبسبٔذْ ٚ ثۆچٛٔە خیبٚاصەکبْ کشاٚە ثۆ فەس٘ۀگی ٚ ڕێصِبٔی

ٌە سەسی. ٘ەسچۀذە رێکەڵییەک ثەدیذەکشێذ ٌۀێٛاْ گیشەک ٌە الیەک ٚ 
ٔٛسەک ٌەالیەکی رشەٚە، ثەاڵَ ثە دۆصیٕەٚەی دیبسرشیٓ ئەٚ سیّبیبٔەی کە 

 ئەَ دٚأە ٌێکدیبدەکبرەٚە ئەَ کێطەیەش چبسە کشا.
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ەضە ئبخبٚرٕێکی گشٔگ ٚ کەسەسزەیەکی دەرٛأشێذ ثگٛرشێذ، کە کبس ٚەکٛ ث    
سەسەکی ڕسزە یەکبٔگیشثٛٔێکیبْ ٘ەیە ٌەگەڵ گیشەک، چٛٔکە کبس ثە خۆسە 
خیبٚاصەکبٔییەٚە گیشەکەکبْ دەگشێزە خۆی، ٚارە ئەٚەی ٌێشەدا ِەثەسزە 
ضیکشدٔەٚەی گیشەکە ڕێصِبٔییەکبٔی کبس ٚ گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی کبسە ٌە 

 ْ ئیطی ثەضەکبٔی دا٘برٛی ئەَ رٛێژیٕەٚەِبٔە.صِبٔی کٛسدیذا، کە ئەِەیب
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 ثەضی دٚٚەَ

 گیشەکە ڕێصِبٔییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا:
٘ەس ٚەکٛ پێطزش ئبِبژەِبْ ثۆ کشد، گیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ ِۆسفیّی        

ثۀذْ ٚ ٌە چٛاسچێٛەی سیٕزبکسذا کبس دەکەْ ٚ پەیٛۀذییە سیٕزبکسییەکبٔی 
ْ دەسدەثڕْ، کە ثە ضێٛەیەکی گطزی گیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ ٌە ٔێٛاْ ٚضەکب

٘ەسدٚ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی دا رب ڕادەیەک ٚەک ٚ یەکٓ ٚ دیبسی کشاْٚ، 
 ٌێشەدا ثە ٚسدی ثبسیبْ ٌێٛە دەکەیٓ:

 : گیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ ٌە صِبٔی کٛسدیذا٠-٧
شاٚە، ئێّەش گیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ پۆٌێکی داخشاْٚ ٚ ژِبسەیبْ دیبسیک      

گٛێشەی گشیٕگیبْ ٘ەسیەک ٌە گیشەکەکبٔی)کبد، دەِکبد، ٔبدیبسی،  ٌێشەدا ثە
 رێپەڕأذْ، ٔبکشدْ(، دەخەیٕەڕٚٚ:

 : گیشەکەکبٔی کبد:٠-٠-٧
کبد ثە کەسەسزەی سەسەکی)کبس( دادۀشیذ، چٛٔکە یەکەیەکی ٚاربیی      

ٚ ڕسزەکە رەٚاٚکشدٔی ڕسزەیە، کە ٘ەِیطە ٚاربیەکی ڕٚٚٔزش ثە کبسی ٔب
دەداد، خب کبسەکە رەٚاٚ ثێذ یبْ ٔبرەٚاٚ، کەٚارە کبد ٚ کبس ٚەکٛ صٔدیشەیەک 
ثەیەکەٚە ثۀذْ ٚ ٔبکشێذ ٌە یەکزش داثجڕێٓ ٚ ٌێک خیب ثکشێٕەٚە، ٘ەِیطە 

 ٌۀبٚ ڕسزەدا ثەیەکەٚە دێٓ.

ئبضکشایە چەِکی کبد ثۆ سێ ثەضی سەسەکی داثەش دەثێذ، ئەِبٔیص ثشیزیٓ 
 ٌە: 

شدٚٚ، ئێسزب، دا٘برٛٚ(، ثێگِٛبْ صِبٔی کٛسدی ٌە الیۀی ٚارب )ڕاث      
گەیبٔذٔەٚە ٘ەسیەکە ٚ ئەسک ٚ ربیجەرّۀذی خۆی ٘ەیە، ِشۆڤیص ثەسدەٚاَ 
٘ەٚي دەداد ٌە دەسثڕیٕی ٚارب ٚ ِەثەسزذا، کەسەسەکبٔی صِبْ کٛسد ثکبرەٚە، 
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ٚ ٘ەس ٌەثەس ئەِەیەکە چەِکی کبد صیبرش ثە گیشەکی کٛسد دەسدەثڕدسێذ 
 .1ئەگەسیص پێٛیسذ ثکبد ئەٚا ثە ٘بٚەڵکبس صیبرش ٚ دٚٚس ٚ ٔصیک دەکشێزەٚە

 گیشەکەکبٔی کبد ثشیزیٓ ٌە:

 ڕاثشدٚٚ: -٠

کبسی ڕاثشدٚٚ)) کشدەیەکە ٌە سەسچبٚە داربضشاٚە، ڕٚٚدأێک دەگەیۀێذ،      
 .2کە ثەس ٌە ئێسزب ڕٚٚیذاٚە ٚ رەٚاٚ ثٛٚە((

شێذ ٚ ثە٘ۆی الدأی)ْ( ی چبٚگ ئەَ خۆسە کبسە ٌە چبٚگ ٚەسدەگی     
دسٚٚسذ دەثێذ، ٚارە ثە٘ۆی داربضیٕی ٚضە ثٕەڕەرییەکە، ڕٚٚدأێک 
ٔیطبٔذەداد ٚ دێزە ئبساٚە، کە ڕٚٚدأەکە ثۆ کبری ڕاثشدٚٚە ٚ پێطزش ئۀدبَ 

 دساٚە.

یبْ))ئەٚ کبسەیە کە ثکەسەکەی ٌە ڕاثشدٚٚیەکی دیبسیکشاٚدا کبسێکی      
 .3ئۀدبَ داثێذ((

ٌێشەدا ئەٚە دەسدەکەٚێذ کە، خٛدی کبسەکە ثۆ ڕٚٚٔکشدٔەٚەی ئەٚ کبسەیە      
کە ثکەسەکە ئۀدبِی دەداد، ثێگِٛبْ ئەٚیص ٌە کبری ڕاثشدٚٚدا، کەٚارە کبس 

 ثۆ ٔیطبٔذأی کبسی ثکەس ثەکبسدە٘ێٕشێذ.

 ٘ەسیەک ٌەِبٔەی خٛاسەٚە گیشەکەکبٔی کبرٓ: -

 سٛرب              ا/  -/ -
 کەٚد              د/ -/ -
 ِشد               د/ -/ -

                                                           
ضێشکۆ زەِە ئەِیٓ لبدس، ِۆسفیّە ثۀذە ٌێکسیکی ٚ ڕێصِبٔیەکبْ ٚ ئەسکیبْ ٌە دیبٌێکزی گۆسأذا،  1

 .٧٩ص، ي ٧١١٧ٔبِەی ِبسزەس، صأکۆی سٍێّبٔی، 
 .٧٠٤ئەزّەد زەسەْ، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 2
 .٤٨پەسٚیٓ ػٛسّبْ ِٛسزەفب ػەٌالف، ي 3



 
 

29 
 

 چٛٚ             ٚٚ/  -/ -
 1فڕی              ی/  -/ -
 

 ڕأەثشدٚٚ: -٠

کبسی ڕأەثشدٚٚ )) ئەٚ کبسەیە، کە ڕٚٚدأەکەی دەکەٚێزە دٚای ئبخبٚرٓ،        
 2ٚارە ئێسزب ڕٚٚدەداد یبْ ٌە دا٘برٛٚ ((.

کە ئێسزب ئۀدبَ ٔەدساٚە یبخٛد  ،٘ەٚاڵێکە ئەَ خۆسە کبسە ثۆ گەیبٔذٔی     
ٌەکبری ئبخبٚرٕەکە ئۀدبَ دەدسێذ، کەٚارە ثۆ گەیبٔذٔی ٘ەٚاڵێکە کە 

 یبخٛد رەٚاٚ ٔەثٛٚە. ٔەکشاٚەێٕەپەڕیٛە ٚ ٘ێطزب ر

 

 /(، ثەَ ضێٛەیە:-گیشەکی کبسی ڕأەثشدٚٚ ثشیزییە ٌە: )/ دە -

ْ( =  کبسی  -ْ، اد/ ێذ -ییٓ،یذ/ -/ + ڕەگی کبس+ خێٕبٚی ٌکبٚ) َ-دە      
 ڕأەثشدٚٚ

 دە + ڕۆ + َ = دەڕۆَ  -
 دە + خۆ + اد = دەخٛاد -

چٛٔکە ٌە صِبٔی کٛسدی دا دٚٚ ثصٚێٓ ثە  ٌێشەدا پیزی ثصٚێٕی)ۆ( رێچٛٚە،        
 دٚای یەکزشدا ٔبیەْ، کە ٘ەسیەکە ٌە )ۆ، ا( پیزی ثصٚێٕٓ.

 

 

                                                           
 .٠١٧ػجذاٌٛازیذ ِٛضیش دصەیی، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 1

 .٨٧ٔەسیّبْ ػەثذٚڵاڵ خۆضٕبٚ، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 2
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 دٚژِٕی ثێکبسە داٚای خبک ٚ ئبٚی رۆ دەکب

 ثە خٛێٓ سێژیی ِٕبڵ ٚ پیش ٚ الٚی رۆ دەکبخٛٚ 

 زەص ثە فەٚربٔی صِبْ ٚ ٔبْ ٚ ئبٚی رۆ دەکب

 1سێٛیە رۆ ثەچکەضێشی یبدی ساٚی رۆ دەکب

 

 : گیشەکەکبٔی دەِکبد:٧-٠-٧
ثە ٘ەثٛٚٔی کبرێک ٌۀبٚ کبرێکی رشدا دەگٛرشێذ) دەِکبد(، دەِکبرەکبٔیص     

 ثۆ کبری ڕاثشدٚٚ پێکذێٓ ٌەِبٔە:

 :رەکبٔی ڕاثشدٚٚدەِکب -٠

)) ئەٚ کبسەیە کە ڕٚٚیذا ٚ رەٚاٚ ثٛٚ ثێ ئەٚەی ٘یچ  ڕاثشدٚٚی ٔصیک)سبدە(: -٠
 2پەیٛۀذیەکی ثە ٘یچ ڕٚٚداٚێکی رشەٚە ٘ەثێذ((.

ثێگِٛبْ ئەَ کبسە ڕاثشدٚٚە ٚ ڕٚٚیذاٚە رەٚاٚثٛٚە، سەسثەخۆیە ٚ       
یکذا کبسەکە ٚ ٌە کبرێکی صۆس ٔص ذی ثە کبسٚ ڕٚٚدأێکی رشەٚە ٔییەپەیٛۀ

 ئۀدبَ دساٚە.

ئەَ دەِکبرە ٘یچ گیشەکێکی ٔییە ثەڵکٛ ثە ٌێکشدٔەٚەی )ْ( ی چبٚگ       
 دسٚٚسذ دەثێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 ْ/ = ثشد ) ڕاثشدٚٚی ٔصیک(. -/  -ثشدْ  -
 ْ/ = داخسذ )کبسی ڕاثشدٚٚی ٔصیک(. -/ -داخسزٓ -

                                                           
1

دیٛأی فبٔی، ثەسگی یەکەَ ٚ دٚٚەَ، چبپخبٔەی ضڤبْ، چبپی دٚٚەَ، سٍێّبٔی،  کەِبي ِیشاٚدەٌی، 
 .٤٦٧ص، ي ٧١١٦

 .٨٧یبسا لبدس ِسەِەد، ِۆسفۆسیٕزبکس ٌە صاسی کۆیە، ي 2
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دأی کبسێک، ٌە )) ئەٚ کبسەیە کە دەالٌەد ٌەسەس ڕٚٚ ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ: -٧
 1ڕاثشدٚٚیەکی ٔە صۆس دٚٚس ٚ ٔە صۆس ٔصیک دا دەکبد((. 

 گیشەکی ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ ثشیزیە ٌە )ەٚە(، ثەَ ضێٛەیە:

 ٚە/ =  کبسی ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ -ەٚە،  -ڕاثشدٚٚی ٔصیک + /
 ثشژا + ٚە =  ثشژاٚە 
 ثشد + ەٚە =  ثشدەٚە

 

ٚٚدأێک ڕادەگەیۀێذ، کە )) فۆڕِی ڕاثشدٚٚی دٚٚس، ڕ ڕاثشدٚٚی دٚٚس: -٣
 2ڕٚٚدأەکە پێص ڕٚٚدأی کبسێکی دیکە ثکەٚێذ((.

کەٚارە، ئەَ خۆسە کبسەش پێطزش ڕٚٚیذاٚە ٚ رەٚاٚ ثٛٚە، ثەاڵَ ٌە      
ڕاثشدٚٚیەکی ِبِٕبٚۀذ، ٚارە صۆس دەِێک ٔییە کە ڕٚٚیذاٚە ٚ ٌە ئێسزبضذا 

 ٔییە.

 

 گیشەکی ڕاثشدٚٚی دٚٚس ثشیزیە ٌە )ثٛٚ( : -

 ثٛٚ/ =  کبسی ڕاثشدٚٚی دٚٚس. -اثشدٚٚی ٔصیک + /ڕ   

 ِشد+ ثٛٚ =  ِشدثٛٚ. -
 خٛاسد+ ثٛٚ =  خٛاسدثٛٚ. -
 ڕۆیطذ + ثٛٚ= ڕۆیطزجٛٚ. -

 

                                                           
 .٥٥ەسیّبْ خۆضٕبٚ، کشِبٔدی ٔبٚەڕاسذ، ئ 1
 .٧٣٧ئەٚسەزّبٔی زبخی ِبسف، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 2
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))ئەَ خۆسە فۆڕِە ڕٚٚدأێکی ٚا دەگەیۀێذ، کە  ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ: -٤
 1.((ذٚ کۆربیی دیبس ٔەثێ ذپڕۆرێسەکەی ثەسدەٚاَ ثێ

ە ڕٚٚدأێک ٔیطبٔذەداد، کە ئێسزبش ثەسدەٚاِە ٚ کەٚارە ئەَ خۆسە کبس   
 کبری رەٚاٚثٛٚٔی دیبس ٔییە.

 گیشەکی ئەِەش ثشیزیە ٌە پێطگشی )دە( :

 / + ڕاثشدٚٚی ٔصیک =  ) ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ (.-/ دە

 دە + ڕۆیطذ = دەڕۆیطذ. -
 دە + ٘بد   =  دە٘بد. -

 

 ٓ ٌە:ثشدٚٚ( دا ثشیزیٔەگیشەکەکبٔی دەِکبد ٌە کبری ) ڕا -٧

ئەٚ کبرەیە کە ڕٚٚدأەکەی ئێسزبیە ٚ ٌەکبری  ڕأەثشدٚٚی ئێسزبیی: -٠
 لسەکشدٔذایە.

 ە/، گیشەکی ئەَ دەِکبرەیە، ثۆ ّٔٛٔە: -پبضگشی/
 ە/ =  خٛأە. -خٛاْ + / -
 2ە/ = ِبِۆسزبیە. -ِبِۆسزب + / -

)) کشدەٚەیەک پیطبْ دەداد، کە ٌەدٚای ئبخبٚرٓ ٚ  ڕأەثشدٚٚی دا٘برٛٚ: -٧
سە کشدْ یەکسەس دەسذ پێ ٔبکبد، ثەڵکٛ ٌە ئبیٕذەیەکی دٚٚس دەسذ پێ ل

 .3دەکبد((

                                                           
 .٧٣١سەسچبٚەی پێطٛٚ، يئەٚسەزّبٔی زبخی ِبسف، ڕێصِبٔی کٛسدی،   1
 .٧٣٤سەسچبٚەی پێطٛٚ، ي 2
 .٠١٨ػجذاٌٛازیذ ِٛضیش دصەیی، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 3
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دەگٛٔدێ ثگٛرشێذ ئەَ خۆسە کبسە ڕاسزەٚخۆ پێچەٚأەی کبسی ڕاثشدٚٚی       
دٚٚسە، چٛٔکە کبسێک ڕادەگەیۀێذ کە صۆس ٌەدٚای ڕاگەیبٔذٔی ٘ەٚاڵەکەٚە 

صۆس دٚٚس کبسەکە  ئۀدبَ ثذسێذ ٚ دەسذ پێجکبد، ٚارە ٌە دا٘برٛٚیەکی
 ڕٚٚدەداد.

 ێ/، ثۆ ّٔٛٔە: -گیشەکی ئەَ خۆسەیبْ ثشیزیە ٌە /
 ێ/ = دە٘ێٕێ. -دە٘ێٓ + / -
 ێ/ = دەچێٕێ. -دەچێٓ + / -
 

 : گیشەکەکبٔی ٔبدیبسی:٣-٠-٧
ٔبدیبسیص ٚەکٛ ٘ەسیەک ٌە الیۀە ڕێصِبٔیەکبٔی رش، گیشەکی ربیجەد ثە       

یۀێذ، ثێگِٛبْ)) ٌە ٔبٚ ٘ەِٛٚ خۆی ٘ەیە ٚ ئەسک ٚ ٚاربی خۆی دەگە
صِبٔێکذا ٔبدیبسی ئەٚەیە کە، ثکەس دەضبسدسێزەٚە یبْ الدەدسێذ، ٚارە 
پباڵٚگەی ِێطک ٌەثەس ٘ۀذێ ٘ۆی ربیجەد ٚەک: )رشس، ٌێپشسیٕەٚە، 

 ، ٘ەٚاڵەکە ڕادەگەیۀشێذ.1خۆضەٚیسزی، یبخٛد خۆ ثە دٚٚس گشرٓ ٌە کێطە((

س/، گیشەکی ٔبدیبسییە، کە دەچێزە سەس  -ٌە صِبٔی کٛسدیذا گیشەکی /      
زە سەس ْ ئەِەش ثە پێی کەس ٚ ژِبسە، ثۆ ڕاثشدٚٚ )ا( دەخشێبکبسەکە، ثێگِٛ

ٚ )ێ( ثۆ کبری ڕأەثشدٚٚ ثەکبس دە٘ێٕشێذ، کە ))  کبسەکە ٌە دٚای گیشەکی)س(
 2گیشەکی )س( رۀیب دەچێزە سەس ڕەگێک کە کبسەکەی)رێپەڕ( ثێذ.((

 ثۆ ّٔٛٔە:

 دەثیٕشێٓ.            دەثیٕٓ  -
 لشرێٕشاثْٛٚ.            لشربثْٛٚ  -

                                                           
 .٧١٨سەسچبٚەی پێطٛٚ، يػجذاٌٛازیذ ِٛضیش دصەیی، ڕێصِبٔی کٛسدی، 1
زەیذەس زبخی خذس، ربیجەرّۀذیە ِۆسفۆٌۆژیەکبٔی صِبٔی کٛسدی ٌە ڕٚأگەی پۆٌێٕی 2

 .٥٩ِۆسفۆٌۆژیبٔەی صِبٔەکبٔەٚە، ي
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ٌێشەدا ٘ەسیەک ٌەَ دٚٚ کبسە کبسی ثکەس ٔبدیبسْ، چٛٔکە ٔبصأشێذ کێ       
ْ، ئەِەش ثە یبسِەری گیشەکی کبسەکەی ئۀدبَ داٚە ٚ ثە ٔبدیبسی ڕاگەیۀشاٚ

 )س(.

 : گیشەکەکبٔی رێپەڕأذْ: ٤-٠-٧
، ئەٚ گیشەکەی کە کبسێک ٌە)رێٕەپەس(ەٚە دەکبد ثە ٌە صِبٔی کٛسدیذا      

 )رێپەس(، گیشەکی )أذْ(ە.

: ))کبسێکە، کە ٘ێصی کبسیگەسیەکەی ٌە ثکەسەٚە رێذەپەڕێذ ثۆ کبسی رێپەس
 1سەس کەسەسەیەکی رش، ئەٚیص ثەسکبسی ڕاسزەٚخۆیە.((

 ەکەی خگە ٌە ثکەسیکبسەکە کبسیگەسی کە ،٘ەس ٌە ٔبٚەکەیذا دەسدەکەٚێذ     
ئەٚیص ثەسکبسی ڕاسزەٚخۆیە، ٚارە ٘ەس کبسێک  ،ەکی رشدەچێزە سەس کەسەسەی

٘ەثێذ ٚ رێپەڕ ثێذ، ئەٚا خگە ٌە ثکەس پێٛیسزی ثە ثەسکبسیص  ٌەڕسزەدا
٘ەیە، یبخٛد ٌە٘ەس ڕسزەیەکذا ثەسکبس ٘ەثێذ، ئەٚا ِەسخە کبسەکەی کبسێکی 

 رێپەڕ ثێذ.

ڕسزەدا پڕ دەکبرەٚە، ئەٚ  : ))ئەٚ کبسەیە، کە یەک ثۆضبیی ٌەکبسی رێٕەپەس
 .2٘بد(( -ثۆضبییەش ثکەسە ٚ ثکەس ٔبدیبسی ٌێ دسٚسذ ٔبکشێذ، ٚەک: 

ڕاسزەٚخۆ پێچەٚأەی کبسی رێپەسە، کە یەک ثۆضبیی ٌە ڕسزەدا پڕ       
ٚ ٌێشەضذا ئبِبژە ثەٚە دەکبد کە ثکەس  کبرەٚە ٚ رۀٙب پێٛیسزی ثە ثکەسەدە

 ٔبدیبسی ٌێ دسٚٚسذ ٔبکشێذ.

                                                           
خۆضٕبٚ، ثکەس ٔبدیبس، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی ضە٘بة، سۀزەسی ڕٚٚٔبکجیشی ػەثذٚڵاڵ ٔەسیّبْ  1

 .٠٠٩ص، ي ٧١١٧٘ەربٚ، ٘ەٌٚێش ،
 .٤٧زّەد خۆضٕبٚ، ثەسکبس ٌە صِبٔی کٛسدیذا، يخەسشۆ ئە 2



 
 

55 
 

أذْ(ەٚە، کبسێکی رێٕەپەس  -سٚەکٛ ئبِبژەِبْ ثۆ کشد ثە٘ۆی گیشەکی)٘ە      
دەکشێزە رێپەڕ، کە ثەَ ضێٛەیە ئەَ چٛاس ِۆسفیّە ئەسکی رێپەڕأذْ دەگشٔە 

 ئەسزۆ:

 )ثۆ کبری ڕاثشدٚٚ(           ا/  / -
 ) ثۆ رێپەڕأذْ(          ْ/  / -
 ) ثۆ کبری ڕاثشدٚٚ(           / د/  -
 1)ٔیطبٔەی چبٚٚگ(          / ْ/  -
 

 ثۆ ّٔٛٔە:

 سٛٚربٔذْ         أذْ/ -سٛٚربْ + / -
 گشِبٔذْ             أذْ/-گشِە + / -
 کشربٔذْ            أذْ-کشربْ + / -

ئەگەس ٌەَ کبسأە ثڕٚأیٓ دەثیٕیٓ، کە ٘ەس یەک ٌە کبسەکبٔی )سٛٚرب،     
ی رێٕەپەڕْ، ثەاڵَ ثە٘ۆی پبضگشی گشِە، کشربْ(، ٌە ثٕەڕەرذا چۀذ کبسێک

 أذْ/(ەٚە گۆڕاْٚ ثۆ کبسێکی رێپەڕ. -رێپەڕی)/

 

                                                           
کشِبٔدی خٛاسٚٚ، ٔبِەی  -ػِٛەس ِەزّٛد کەسیُ، کبسی رێپەس ٚ رێٕەپەس ٌە صِبٔی کٛسدی دا 1

 .٥٥ص، ي ٧١١٤ِبسزەس، 
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 : گیشەکەکبٔی ٔبکشدْ:٥-٠-٧

 
                           

 1( پۆٌێٕکشدٔی گیشەکە ٔەسێکبٔی صِبٔی کٛسدی٤ٚێٕەی ژِبسە )           

٘ەَ ئەسکی  گیشەکەکبٔی ٔبکشدْ پێکذێٓ ٌەَ پێٕح گیشەکەی سەسەٚە، کە      
فەس٘ۀگییبْ ٘ەیە ٚ ٘ەِیص ڕێصِبٔی، ٘ەس یەک ٌەَ دأبٔەش ئەسکی خۆی 
٘ەیە ٚ ٌە ضٛێٕی ربیجەد ٚ گٛٔدبٚ ثەکبس دێٓ، ٌێشەدا ٘ەسیەکەیبْ ثبس 

 دەکەیٓ:

 

 /:-گیشەکی /ٔە -٠

ئەَ گیشەکە ٚەکٛ پێطگش دەسدەکەٚێذ ٚ دەچێزە سەس کبسی ڕاثشدٚٚ ثە      
اگەیبٔذْ ٚ دأبٔیص ە٘ب ٌەگەڵ کبسی ڕأەثشدٚٚی ڕ٘ەِٛٚ دەِەکبٔیەٚە، ٘ەسٚ

 ٌە ٘ۀذێ زبڵەریطذا دەچێزە سەس کبسی داخٛاصی. ثەکبس دێذ،

 ثۆ ّٔٛٔە:

 ئبصاد کەٚد             ئبصاد ٔەکەٚد ) ڕاثشدٚٚی ساگەیبٔذْ( -
 ثشیب کەٚرجب             ثشیب ٔەکەٚرجب ) ساثشدٚٚی دأبٔی( -

                                                           
ضێشٚاْ زسێٓ زّذ، رٛأبی ِۆسفیّی ثۀذ ٌە دەٚڵەِۀذکشدٔی فەس٘ۀگ ٚ ڕاپەڕأذٔی ئەسکی  1

 .٠٦٧سیٕزبکسیذا، ي
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پێٛیسزە سەسٔەکەٚێذ ) سأەثشدٚٚی      پێٛیسزە سەسثکەٚێذ     -
 دأبٔی(

   

ٌە ڕسزەی کۆربییذا)ٔە(، چۆرە سەس ثەضی دٚٚەِی کبسەکە ٚ کەٚرۆرە      
 ، چٛٔکە کبسەکە کبسێکی ٌێکذساٚە.ٔبٚەڕاسذ

 کبسە داخٛاصیەکبٔیص ثەَ ضێٛەیە ٔەسێ دەکشێٓ: -

 ەی.کبسە ِەرشسیذاسەکە ثکەی.          کبسە ِەرشسیذاسەکە ٔەک -
 ثەخێشایی ثڕۆی.                      ثەخێشایی ٔەڕۆی. -
 دەسذ ثۆ ئبگش ثجەی.                 دەسذ ثۆ ئبگش ٔەثەی. -

 /:-/ ٔب -٧

 ئەَ گیشەکە ٌەگەڵ کبسی ڕأەثشدٚٚی ڕاگەیبٔذْ ثەکبس دێذ، ثۆ ّٔٛٔە:     

 پبسەکە دەثبد.                پبسەکە ٔبثبد. -
 سٛٚد دەخٛاد.              خٛاسدٔی ثەسٛٚد ٔبخٛاد.خٛاسدٔی ثە -
 سەیبسەکە دەضٛاد.              سەیبسەکە ٔبضٛاد. -
 

 ٔبثڕێخۀدەسی ِٓ ثیٛەضێُٕ  ٔەصأیٚا    

 ڕأبگشێ خەٚ٘ەسی پۆاڵیە کێٛیص خۆی ٌەثۆ    

 خٛسێٔب خبک ٚ ئبٚی ثێچٛەضێشاْ ٚا ثەسەٍ٘ی                                        

 1ٔبِشێسۆزی زسی ئیٕزیمبِی ثەضخٛساٚاْ                                          

                                                           
1
 .٣١٩دیٛأی فبٔی،ي ي ِیشاٚدەٌی،کەِب 
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 /:-/ ِە -٣

ئەَ گیشەکە رۀٙب ثۆ ٔەسێ کشدٔی کبسی فەسِبٔذاْ ثەکبسدێذ، ٚارە      
کبسێکی فەسِبٔذأی ئەسی، دەگۆڕێذ ثۆ کبسێکی فەسِبٔذأی ٔەسێ، کە گیشەکی 

 ثۆ ّٔٛٔە: ی گیشەکی ئەسێ،)ِە(ی ٔەسێ دەچێزە ضٛێٕی )ة(

 کبس ثکە.                کبس ِەکە. -
 ثە ٚسدی ٌێی ثڕٚأە.                ثەٚسدی ٌێی ِەڕٚأە. -

 

٤- ْ /-:/ 

ئەَ خۆسە گیشەکە صۆس ثە کەِی ثەکبس دێذ، ئەِیص ٌە ٘ۀذێک ٌە٘دە ٚ      
ٚچەی سەس ثە ضێٛەصاسدا، کە ئەٚأیص) دیبٌێکزی کشِبٔدی ژٚٚسٚٚ ٚ ٘ۀذێ ٔب

 کشِبٔدی ٔبٚەڕاسزٓ(، ثۆ ّٔٛٔە:

 دەصأُ                  ٔصأُ -
 

 /:-/ ٔی -٥

ئەَ گیشەکە) کبسی ٔبرەٚاٚ( ٔەسێ دەکبد، کە ٚاربی خبٚۀێزی ثگەیۀێذ ٚ     
 ثۆ کبری ئێسزب ثێذ، ٚەکٛ:

 1ِٓ پبسەَ ٘ەیە.                  ِٓ پبسەَ ٔییە. -
 کبسٚاْ صیشەک ٔییە.              کبسٚاْ صیشەکە.      -

 

                                                           
ضێشکۆ زەِە ئەِیٓ لبدس، ِۆسفیّە ثۀذە ٌێکسیکی ٚ ڕێصِبٔیەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ  1

 .٧٩فبسسیذا، ي
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 ەکبٔی کبس ٌە صِبٔی فبسسیذای: گیشەکە ڕێصِبٔی٧-٧
ثە ٘ەِبْ ضێٛەی صِبٔی کٛسدی، ٌە صِبٔی فبسسیطذا، ٘ەسیەکە ٌە      

گیشەکەکبٔی) کبد، دەِکبد، ٔبدیبسی، رێپەڕأذْ، ٔەسێ(، کە دەچٕە سەس ثەضە 
ئبِبژەیبْ ثۆ ثکەیٓ ٚ ثیبٔخەیٕە ئبخبٚرٕی )کبس( ثٛٚٔیبْ ٘ەیە، ثۆیە پێٛیسزە 

 ڕٚٚ، ٌێشەدا ثەٚسدی ثبسیبْ دەکەیٓ:

 : گیشەکەکبٔی کبد ) صِبْ( :٠-٧-٧
کبری ڕٚٚدأی کبس ٌە صِبٔی فبسسیذا ثە )صِبْ( ئبِبژەی ثۆ کشاٚە، کە      

 ثشیزیٓ ٌەِبٔەی خٛاسەٚە:

 

 کبری ڕاثشدٚٚ ) صِبْ گصضزە(: -٠

لسە کشدْ ٚ گەیبٔذٔی ٘ەٚاڵەکە، ٌە صِبٔی  ٚارە کبسەکە ڕٚٚی داٚە ثەس ٌە     
فبسسیذا ٘ەسیەک ٌەِبٔە کبری ڕاثشدٚٚ دسٚٚسذ دەکەْ، کە پێکذێٓ ٌە 

 1یذ/.( -، idاد/، / – ad /د/،  -،t د/، / -، dگیشەکەکبٔی )/

  ثۆ ّٔٛٔە:

 دٚ + یذ                 دٚیذ -
 سٚ + د                  سفذ -
 2ضٕیذ    ضٓ+ یذ              -
 خٛاْ + د               خٛأذ -
 افذ + اد                افزبد -

                                                           
شیە گطزیبسی، أزطبساد دأطگبٖ، فشدٚسی ظِٙذی ِطکٖٛ اٌذیٕی، دسزٛس صثبْ فبسسی پشپبیە، ٔ 1

 .٠٤ظ ، ٘ـ . ش٠٣٧٣)ِطٙذ(، چبپ سَٛ، 
 ، ٘ـ . ش٠٣٨٠، دسزٛس صثبْ سٚاْ ٚ سبخذ صثبْ فبسسی اِشٚصی، چبپخبٔە ثّٙٓ، ٔٛسٚصی خصخٙبٔج 2

 .٠٠٧ظ
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 کبری ڕأەثشدٚٚ ) صِبْ زبي، ِضبسع(: -٧

 ڕۆٔبٔی کبسێکی ڕأەثشدٚٚ ٌە صِبٔی فبسسیذا ثەَ خۆسەیە:

 1/ + ثٓ ِضبسع + ضٕبسە              ِضبسع اخجبسی.-/ ِی

ثشدٚٚی کبس + خێٕبٚی ٌکبٚ        کبسی ٔیطبٔەی ڕأەثشدٚٚ)ِی( + ڕەگی ڕأە
 ڕأەثشدٚٚی ڕاگەیبٔذْ.

 ِی + سٚ + َ           ِی سَٚ.
 
 

 ّٔٛٔە: ١(دەثێزە گیشەکی کبسی سأەثشدٚٚ، ة -کەٚارە پێطگشی) ِی

 ِی صُٔ. -
 ِی خٛسَ. -
 2أچە ِی گٛیی ثکٓ ٚ أچە ِی کٕی ثگٛ. -

یب دەکۀەٚە، ثە ضێٛەیەک، فبسسەکبْ ثە خۆسێکی رشیص ئەَ خۆسە کبسە خ     
))ئەگەس کبسێک گیشەکی کبری ڕاثشدٚٚی رێذا ٔەثێ، ئەٚا کبسەکە 

، ٚارە ئەگەس گیشەکەکبٔی )د، د، اد، یذ(ٔەثٛٚ ئەٚا کبسەکە 3ڕأەثشدٚٚە.((
 ڕأەثشدٚٚە، ثۆ ّٔٛٔە:

 ِی خٛسَ -
                                                           

 .٤٧ظزسٓ أٛسی، دسزٛسی صثبْ فبسسی،  1
2 k), Erzurum, 2013, üzlös -metin -a Grameri (gramerçfars ı, UygulamalÎFTÇÎHasan Ç

S69.  

 .٣٧ظ ِٙذی ِطکٖٛ اٌذیٕی، دسزٛس صثبْ فبسسی پشپبیە، 3
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ئەگەس ثێزٛ گیشەکێکی کبری ڕاثشدٚٚ ثۆ ئەَ ٚضەیە صیبد ثکشێذ، ئەٚا ٌە     
 ە ڕأەثشدٚٚەکەٚە دەثێزە کبسێکی ڕاثشدٚٚ، ثۆ ّٔٛٔە:کبس

 ِی خٛسدَ -

 ئەِە کبسێکی ڕأەثشدٚٚە، رۀٙب ثە٘ۆی گیشەکی )د(، گۆڕأکبسی ثەسەسدا ٘بد.

 

 : گیشەکەکبٔی دەِکبد:٧-٧-٧
گیشەکەکبٔی دەِکبد صۆسْ، رۀٙب ثۆ کبری ڕاثشدٚٚ  ٌە صِبٔی فبسسیذا     

رش ئەٚأە دەخەیٕە ڕٚٚ کە ثە یبسِەری ئێّە ٌێشەداصیب چۀذ خۆسێک ٘ەیە،
 گیشەکەکبْ دسٚٚسذ دەثٓ،  ئەٚأیص ثشیزیٓ ٌە:

ئەَ خۆسە کبسە سبدەرشیٓ کبسی ڕاثشدٚٚە، کە  ِبضی ِطٍك) ڕاثشدٚٚی سبدە(: -٠
ْ( ی  -ڕاثشدٚٚی سبدە گیشەکێکی دیبسیکشاٚی ٔییە، ثەڵکٛ ثە ٌێکشدٔەٚەی )

 ٓ، ثۆ ّٔٛٔە:چبٚٚگ، کبسێکی ڕاثشدٚٚی سبدە دسٚٚسذ دەث

 ْ                  صد ) ڕاثشدٚٚی سبدە( –صدْ  -
 سفزُ(          ْ                 ) سفذ +َ  –سفزٓ  -
 1خٛسدی(             ْ                )خٛسد + ی -خٛسدْ -

 

 ِبضی ٔمٍی کبًِ ) ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ(: -٧

سدەٚاِی ٌە کبد ٚ ڕٚٚدأی ٌە ) ثەٚ کبسە دەگٛرشێذ کە ٌە ٚاربی دیبسیکشاٚ، ثە
، ئەِە 2ڕاثشدٚٚدا دەسزی پێکشدٚٚە ٚ رب ئێسزبش ِبٚەرەٚە ٚ ثەسدەٚاِی ٘ەیە(

                                                           
 .٣٨ظ ،٘ـ . ش٠٣٨٧پشٚیٓ ِضبٔی ِٛالٔب، دسزٛس صثبْ فبسسی ٔٛ، چبپ دَٚ،   1
 ،٘ـ . ش٠٣٩١یٛسف ػبٌی، دسزٛس صثبْ فبسسی، چبپ دَٚ، چبپ دأطگبٖ پیبَ ٔٛس، –أٛسی زسٓ  2

 .٦٩ظ
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ە(،  -گیشەکێکی ربیجەری ٘ەیە، ئەٚیص گیشەکی ) کە ،ٚاربی کبسێک دەگەیۀێذ
دسٚٚسذ دەثێذ، 1أذ/(  -ایذ/، / -ایُ/، / -سذ/، / -ای/، / -َ/، / -کە ثە یبسِەری)/

 ە:ثەَ ضێٛەی

ە/= یەکێک ٌە گیشەکەکبٔی:) اَ، ایُ، ای، ایذ،  -کبسێکی ڕاثشدٚٚی سبدە+ /
 اسذ، أذ( = کبسی ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ.

 ثۆ ّٔٛٔە:

 خٛسد + ە + اَ              خٛسدە اَ. -

 خٛسد + ە + ایُ              خٛسدە ایُ. -

 خٛسد + ە + ای               خٛسدە ای. -

 خٛسد + ە + ایذ              خٛسدە ایذ. -

 خٛسد + ە + اسذ            خٛسدە اسذ. -

 ە + أذ              خٛسدە أذ.خٛسد +  -

 

 فؼً ِبضی اسزّشاسی ) ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ (: -٣

ئەَ خۆسە کبسە ثە ضێٛەیەک کبسە ڕاثشدٚٚەکە پیطبْ دەداد، کە) ڕٚٚدأی      
 ەٚاِی ٘ەیە ٚ ِبٚەکەی دسێژە.ٚ ئۀدبِذأی ثەسد

ٔیطبٔەی ربیجەد ثە ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ، گیشەکی ) ِی(یە، کە دەکەٚێزە      
، کەٚارە ٌێشەضذا رۀٙب یەک  پێص کبسەکە ٚارب ٚەکٛ پێطگش دەسدەکەٚێذ

 گیشەکّبْ ٘ەیە کە ڕۆڵی کبسی ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ دەثیٕێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

                                                           
 .٥٨ظ ِسّذ اِیٓ ضّسی ٔیب، رکٛاژ دس گشٖٚ فؼٍی، 1
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 ی دٚیذَ ) ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ (.ِی + دٚیذَ                 ِ -
 ِی + اِذیُ               ِی اِذیُ ) ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ (.  -
 ) ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ (. 1( ِی+ گفزُ                 ِی گفزُ  -

 

 ِبضی ٔمٍی اسزّشاسی )ڕاثشدٚٚی رەٚاٚی ثەسدەٚاَ( : -٤

کشێذ، کە ثە ٘ەِبْ ئەَ ضێٛە دەِکبرە، رۀٙب ٌە صِبٔی فبسسیذا ثەدی دە     
(، سٛٚدی ٌێ ٚەسدەگیشێذ، ٌەگەڵ -ضێٛەی ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ گیشەکی )ِی

 کبسێکی ڕاثشدٚٚ ثەکبسدێ، ثەَ ضێٛەیە:

ِی + کبسێکی ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ + خێٕبٚەکبْ              ڕاثشدٚٚی رەٚاٚی 
 ثەسدەٚاَ.

 ِی + ضٕیذە + اَ               ِی ضٕیذەاَ. -
 ِی سفزەأذ.                 ِی+ سفزە+ أذ  -
 .2ِی+ خٛسدە+ ایُ                ِی خٛسدەایُ -

 

 ِبضی ثؼیذ )ڕاثشدٚٚی دٚٚس( : -٤

کە ٌە ڕاثشدٚٚیەک ٌە پێص کبسێکی رش  ،ڕاثشدٚٚی دٚٚس ٚارە کبسێکە     
بسە کبسی یبسیذەدەسی ڕٚٚیذاٚە، ثە ڕٚٚٔی دیبسە کە گیشەکی ئەَ خۆسە ک

 ثەکبسدێ: ثەَ ضێٛەیە )ثٛدْ(ە،

                                                           
٘ـ . ٠٣٦٨ رٙشاْ، چبپ چٙبسَ، چبپخبٔە زیذسی، ػٍی سٍطبٔی کشد فشاِشصی، دسزٛس صثبْ فبسسی، 1

                                                                                                                                                                     .٠١٧ظ ،ش
 .٨٨ظ، ٘ـ . ش٠٣٧١ضشکذ أزطبساد ػٍّی،  سَٛ، پزسٓ أصاٌی، دسزٛس صثبْ فبسسی، چب 2
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)کبسی ڕاثشدٚٚی سبدە+ ە(+ )ثٛدْ(+ خێٕبٚەکبْ                کبسی ڕاثشدٚٚی 
 دٚٚس.

 اٚسد+ ە+ ثٛد+ َ                 اٚسدە ثٛدَ. -
 اٚسد+ ە+ ثٛد+ ٔذ                اٚسدە ثٛدٔذ. -

ئەَ کبسە، ثە صۆسی ٌە سەدەکبٔی)چٛاس ٚ پێٕح( ٚ ٘ەرب ضەضیص ثەکبس      
دٚارش ثەکبس ٘ێٕبٔەکەی کەَ ثۆرەٚە ثە٘ۆی دسێژی ٚ لٛسسی ثەکبس ٘ێٕشاٚە، 

٘ێٕبٔی، پبضبْ ٌەالیەْ)لەصٚیٕی( ٚ ئەدیجە صأب ٚ ثۀبٚثبٔگەکبٔی ئەٚ 
سەسدەِە ٚ دٚای ئەٚ سەسدەِەش دیسبْ دەسکەٚرۆرەٚە، ٘ەرب ئێسزبش 

 1ٌەگەڵذاثێ ثەکبس٘ێٕبٔی ثەسدەٚاِە.

 ِبضی اثؼذ)ڕاثشدٚٚی دٚٚسرش(: -٥

ێڕأەٚەی ڕٚٚدأی دٚٚسرش دەگەیۀێ، کە گیشەکی)ثٛدە( ئەَ دەِکبرە ٚارە گ
 دسٚٚسذ دەکبد:

غفذ ِفؼٌٛی)ثٓ+ ە(+ )ثٛدە(+ )پی ثٕذ ساثظ، ضٕبسە(                ِبضی 
 2اثؼذ.

 ضٕیذ+ ە+ ثٛدە+ اَ                    ضٕیذەثٛدەاَ. -
 ضٕیذ+ە+ ثٛدە+ اسذ                 ضٕیذەثٛدەاسذ. -
 3ذ+ ە+ ثٛدە+ أذ                  ضٕیذەثٛدەأذ.ضٕی -

 

 فؼً ِبضی اٌزصاِی)ڕاثشدٚٚی ِەسج ٚ دأبٔی(: -٦

                                                           
 .٥٤ظزسٓ أٛسی، دسزٛس صثبْ فبسسی،  1
ئەثٛثەکش ػِٛەس لبدس، ثەساٚسدێکی ِۆسفۆسیٕزبکسی ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی دا، ٔبِەی دکزۆسا،  2

 .٠١١ص، ي ٧١١٣صأکۆی سٍێّبٔی، 
 .٥٦ظ، ٘ـ . ش٠٣٧٥ٔبدس ٚ صیٓ پٛس، دسزٛس صثبْ فبسسی، چبپ سَٛ، چبپخبٔە ِٙبسد،  3
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) ئەَ خۆسە کبسە کبرێک ثەکبسدێذ، کە ضک ٚ گِٛبْ ٌە ڕٚٚدأی کبسەکە     
 .1٘ەثێذ(

ٚارە کبسەکە ڕدەگەیۀشێذ، ثەاڵَ ثە ضک ٚ گِٛبْ ٚ دٚٚدڵیەٚە، کە دڵٕیب       
 ەکە ڕٚٚیذاٚە یبْ ٔب.ٔیە ئبخۆ کبس

ئەَ ڕێژەیە ٌە ڕێگەی گیشەکی)ثبش(، کە ٌە چبٚگی)ثٛدْ( ٚەسگیشاٚە دسٚٚسذ 
 دەثێذ:

)کبسێکی ڕاثشدٚی سبدە+ە(+ ثبش+ خێٕبٚە ٌکبٚەکبْ             ڕاثشدٚٚی 
 اٌزصاِی.

 سفذ+ ە+ثبش+ َ               سفزەثبضُ. -
 کشد+ ە+ ثبش+ ٔذ              کشدەثبضٕذ.  -

 ِکبرەکبٔی ڕأەثشدٚٚ)فؼً ِضبسع(یص ثە ضێٛەیەکی گطزی پێکذێٓ ٌە:دە

 ِضبسع سبدە)ڕأەثشدٚٚی سبدە(:  -٠

٘ەسٚەک ٌە ٔبٚەکەی دیبسە کبسێکی سبدەیە ٚ ٘یچ گیشەکێک ثۆ لەدە     
ڕأەثشدٚٚەکە صیبد ٔبکشێذ، ٘ەس خۆی دەالٌەد ٌە کبری ئێسزب ٚ دٚارش دەکبد، 

 ٚ ڕأەثشدٚٚە، ثۆ ّٔٛٔە: کە ٘ێطزب کبسەکە ثەسەسٔەچٛٚە

 خٛسَ -

 گٛییُ -

 2گٛیٕذ -

                                                           
 .٨٤ظ، ٘ـ . ش٠٣٨٧ػجذاٌشسٛي خیبَ پٛس، دسزٛس صثبْ فبسسی، چبپ یبصدُ٘، چبپ خّبٌی،  1
 .٤٣ظپشٚیٓ ِضبٔی ِٛالٔب، دسزٛس صثبْ فبسسی ٔٛ،  2
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ٌەَ کبسأەدا دەسدەکەٚێذ، کە ثە سبدەیی ٚ ثەثێ ٌکبْ ٚ خسزٕەسەسی     
 ٘یچ گیشەکێک ئەسکی خۆیبْ ثیٕیٛە، کە کبری ڕأەثشدٚٚی سبدەیە.

 ِضبسع اخجبسی ) ڕأەثشدٚٚی ڕاگەیبٔذْ(:  -٧

ی ئەَ خۆسە کبسە دەگەیۀێ، ثەَ (، ڕۆڵی ثٕیبد ٔبٔ-ٌێشەضذا پێطگشی )ِی    
 خۆسە:

ٔیطبٔەی ڕأەثشدٚٚی)ِی(+ ڕەگی ڕأەثشدٚٚ+ خێٕبٚە ٌکبٚەکبْ         ِضبسع 
 اخجبسی.

 ِی+ کٓ+ د                ِی کٕذ. -
 ِی+ خٛس+ٔذ              ِی خٛسٔذ. -

 

 ِضبسع اٌزصاِی)ڕأەثشدٚٚی دأبٔی(: -٣

ٚ ڕادەگەیۀێذ ثۆ کبرێکی ٔصیک ٌە ئێسزب ئەَ خۆسە کبسە، کبرێکی ڕأەثشدٚ    
ٚ دا٘برٛٚ، یبْ گِٛبْ یبخٛد ٚیسذ، کە چۆْ ڕٚٚیبٔذاٚە ٚ گٛٔدبْٚ یبخٛد کبسە 

( یە، ثەَ ةە پێطگشی )پێٛیسزەکە ڕادەگەیۀشێذ، کە گیشەکی ئەَ دەِکبر
 ضێٛەیە:

  ة+ ڕەگی کبسی ڕأەثشدٚٚ+ خێٕبٚی ٌکبٚ         ڕأەثشدٚٚی دأبٔی.

 َ             ثشَٚ.ة+ سٚ+  -
 ة+ ضٛس+ یذ          ثطٛسیذ. -
 .1ة+ ضٕٛ+ ی          ثطٕٛی  -

 ٍِّٛس )ڕأەثشدٚٚی ثەسدەٚاَ(: -ِضبسع اسزّشاس -٤

                                                           
 .٤٩ظٔبدس ٚ صیٓ پٛس، دسزٛس صثبْ فبسسی،  1
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ٚارە کە لسەکە دەکشێذ ٚ کبسەکە ڕادەگەیۀشێذ ٘ێطزب رەٚاٚ ٔەثٛٚە ٚ 
ری ثەسدەٚاِە، گیشەکی )ِی(، کە ٚەک ٚ پێطگش دەچێزە سەس کبسەکە ٚ ثە یبسِە

کبسی یبسیذەدەسی )داضزٓ(، کبسێکی ڕأەثشدٚٚی ثەسدەٚاَ دسٚٚسذ دەثێذ، ثۆ 
 ّٔٛٔە:

 داسَ ِی سَٚ. -

 داسی ِی ثیٕی. -

 1داسیذ ِی گٛییذ. -

 داسٔذ ِی پٛضٕذ. -

 

 ِسزمجً )کبری دا٘برٛٚ(: -ایٕذە -٥

ٌێشەدا ٘یچ گیشەکێکی ڕێصِبٔیّبْ ٔییە رب کبری دا٘برٛٚی پێ دیبسی ثکەیٓ،     
ڵکٛ ٌە ڕێگەی کبسی یبسیذەدەسی) خٛاسذ(ەٚە، ئەَ دیبسدە ڕێصِبٔیە دسٚٚسذ ثە

 -د -یذ -ی -یُ -خێٕبٚەکبٔی ) َ ٌە دەثێذ، ثە ضێٛەی) خٛاٖ ( ٌەگەڵ یەکێک
 :ٔذ(، ثەَ ضێٛەیە

 :ٔذ( + ثٕبغەی کبسی ڕاثشدٚٚ -د -یذ -ی -یُ -خٛاٖ( + )َ -ڕەگی کبسی ) خٛاسذ 

 خٛاُ٘                                       
 خٛا٘ی                                   

   2ٚارە فۆڕِی: ایٕذە                         خٛا٘ذ   +  ثٓ ِبضی/ ِػذس کٛربٖ

 خٛا٘یُ                                  
                                                           

 .٠٠٤ظػٍی سٍطبٔی کشد فشاِشصی، دسزٛس صثبْ فبسسی،  1
 .٩٦يثەساٚسدێکی ِۆسفۆسیٕزبکسی ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی دا، ئەثٛثەکش ػِٛەس لبدس،  2
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 خٛا٘یذ                                   
 ٕذخٛا٘                                   

 ثۆ ّٔٛٔە:

 خٛاُ٘ ثشد. -
 خٛا٘یُ ِشد. -
 خٛا٘ی صد.  -
 خٛا٘یذ کشد.  -
 خٛا٘ذ ضذ.  -
 خٛإ٘ذ سفذ.  -

 

 : گیشەکەکبٔی ٔبدیبسی:٣-٧-٧

ە(، ثە یبسِەری کبسی یبسیذەدەسی)ضذْ(، ئەسکی  -ٌەَ خۆسەیبٔذا گیشەکی)    
 ٔبدیبسی دەثیٕێذ، ٌێشەدا یبسبی دسٚٚسزکشدٔی دەخەیٕە ڕٚٚ:

 ضذْ+ خێٕبٚە ٌکبٚەکبْ           کبسی ٔبدیبس. )ڕەگی ڕاثشدٚٚ+ ە(+

 .1خٛاة دیذ+ ە+ ضذ+ َ               خٛاة دیذە ضذَ

 کطزە ضذە ثٛد. -

 ٔٛضزە ضذە ثبضذ. -

کەٚارە گیشەکی )ە(، رۀٙب گیشەکی ٔبدیبسییە ٌە صِبٔی فبسسیذا کە ئەَ ڕۆڵەی 
 ٘ەیە.

 
                                                           

 .٧٨٩یٛسف ضەسیف سەػیذ، کبسی ٌێکذساٚ ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، ي 1
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 : گیشەکی رێپەڕأذْ:٤-٧-٧
ْ گۆڕیٕی رٛأبی کبسە، ٌە ثێٙێصەٚە ثۆ کبسێکی ِەثەسذ ٌە رێپەڕأذ     

ثە٘ێص، ٚارە ٌە رێپٕەپەڕەٚە ثۆ رێپەڕ، ٌە صِبٔی فبسسیذا ڕای خیبٚاص ٌەسەس 
 دیبسیکشدٔی گیشەکی رێپەڕأذْ ٘ەیە، کە صیبرش ثەَ ضێٛەیە دیبسی دەکشێذ:

 اْ/  -/ -٠

 أیذ/ -/ -٧

 ثۆ ّٔٛٔە:

 خٛسدْ         خٛاسأذْ. -
 خٛاثبٔذْ.خٛاثیذْ        -
 .1دٚیذ            دٚأذْ -

أیذ/(  -اْ/، / -ثە ضێٛەیەکی گطزی دەکشێ ثڵێیٓ، ٘ەسیەک ٌە گیشەکەکبٔی)/
أیذْ/(  -أذْ/، / -ْ(ی چبٚٚگ، کە دەثٕە )/ -ٌەگەڵ ِۆسفیّی)کبد(ٚ )

 دەچٕەسەس کبسێکی رێٕەپەڕ ٚ دەیکەْ ثە رێپەڕ، ثۆ ّٔٛٔە:

 2یذْ.خٛاة            خٛاثبٔذْ/ خٛاثبٔ -

 ایٓ ارص ػطك ِی پصأذ ِبسا         ٘شضت ثە خشاثبد کطبٔذ ِبسا

  3ثب اً٘ خشاثبد ٔیطبٔذ ِبسا          رب غیش خشاثبد ٔذأذ ِبسا

 

                                                           
ضێشٚاْ زسێٓ زّذ، رٛأبی ِۆسفیّی ثۀذ ٌە دەٚڵەِۀذکشدٔی فەس٘ۀگ ٚ ڕاپەڕأذٔی ئەسکی  1

 .٠٧٥سیٕزبکسذا، ي
 .٦٥ظزسٓ أٛسی، دسزٛس صثبْ فبسسی،  2
3 a Grameri, S 117.çfars ı, UygulamalÎFTÇÎHasan Ç 
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ٌەالیەکی رشەٚە ئەَ گیشەکبٔە رٛأبی دٚٚثبسە رێپەڕأذٔی کبسێکی رشی      
ٚە، ثەِەش رێپەڕیبْ ٘ەیە، ٚارە خبسێکی رش کبسە رێپەڕەکە رێپەڕ دەکشێزە

 پێٛیسزی ثە دٚٚ)ثەسکبس( دەثێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 1پٛضبٔذ. ثچەسا ثە  ٌجبسسا پٛضیذ.          اٚ  ٌجبس اٚ -

 

 : گیشەکەکبٔی ٔبکشدْ:٥-٧-٧
ٌە صِبٔی فبسسیذا ثۆ ٔەسێ کشدٔی کبس، چۀذ گیشەکێک ٘ەْ کە ٌەضێٛەی     

 :پێطگش دەچٕە سەس کبسەکە ٚ ٔەفی دەکەْ، ئەِبٔیص ثشیزیٓ ٌە

 

 2( پۆٌێٕکشدٔی گیشەکە ٔەسێکبٔی صِبٔی فبسسی٥ٚێٕەی ژِبسە )         

 3)) ئەَ پێطگشە ٚاربی ٔەسێ دەگەیۀێذ، ثۆ ّٔٛٔە:  ٔطکٓ.(( /:-َ/ ْ -٠

 /، دسٚسزکەسی ٔەفیە، ثۆ ّٔٛٔە:-َکەٚارە / ْ

 .نَرو  -
                                                           

 .٠٠٧ئەثٛثەکش ػِٛەس لبدس، ثەساٚسدێکی ِۆسفۆسیٕزبکسی ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی دا، ي 1
 .٠٦٦، رٛأبی ِۆسفیّی ثۀذ، يزّذضێشٚاْ زٛسێٓ  2

ٖ غشف خسشٚ غالِؼٍی صادە، ثشسسی الیە٘بٚ سطٛع ٚاژگبٔی دس ٚٔذ٘بی صثبْ فبسسی اص ٔگب 3
 .٧٥ظ ،٘ـ . ش٠٣٩١ٚاژگبٔی، ضّبسە دَٚ، 
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 نطو.  -
 1ثخٛسد. نَبايد  -

 

ی گۆڕاٚە، کە ثۆ دەِەکبٔی) / یە، ثەاڵَ ضێٛەکە-َ/: ٘ەِبْ گیشەکی / ْ-ِ/ ْ  -
ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ، ڕأەثشدٚٚی ڕاگەیبٔذْ(، ثەکبس دێذ ٚ دەچێزە سەس 

 کبسەکەٚ دەیکبد ثە ٔەسێ، ثۆ ّٔٛٔە:

 خٛأذَ )ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ(.  نِمى  -

 . 2خٛأُ )ڕأەثشدٚٚی ڕاگەیبٔذْ(  نِمى -

ەکبس ٘ێٕبٔەٚە صۆس ( دەسدەکەٚێذ، ٚە ٌە ڕٚٚی ثِٚارە ٌەَ دٚٚ زبڵەرەدا ثە )ْ
 کەَ ثەدی دەکشێذ.

ئەَ خۆسە گیشەکە ثۆ کبسی داخٛاصی ثەکبسدێذ، ٚەکٛ پێطگش  /:-َ/ َ -
 دەسدەکەٚێذ ٚ کبسەکە دەثێزە)داخٛاصی ٔەسێ(:

 )کبسی داخٛاصی ٔەسێ(. مَكنثکٓ           -

 ) کبسی داخٛاصی ٔەسێ(. ثگشداْ           ِگشداْ -

 

 ِبسا             ٘شچٕذ کە ٘سذ خشَ ٚ ػیػیبْ ِبسا اص ٌطف پشیطبْ ٔکٓیب سة 

 ِبسا ِگشداْیش خٛد غِب ِسزبخیُ            ِسزبج ثە راد رٛ غٕی ثٛدە ٚ 
                                                           

ِسّذ سضب ثبطٕی، رٛغیف سبخزّبْ دسزٛس صثبْ فبسسی، ثش ثٕیبد ٔضشیە ػِّٛی صثبْ، ِٛسسە  1
 .٠٧٧ظ ،٘ـ . ش٠٣٦٤أزطبساد، اِیش کجیش)سپٙش(، رٙشاْ، 

 .٠٦٧، يی ثۀذ، رٛأبی ِۆسفیّزّذضێشٚاْ زٛسێٓ  2
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 ِطٍتثی خبرُ دیٓ ٍِک سٍیّبْ        ِطٍتثش طبػذ زك ثٙطذ ٚ سضٛاْ 

 ِطٍتٚ خٙبْ ِی خٛا٘ی         اصاس دي ٘یچ ِسٍّبْ گش ِٕصٌذ ٘شد

 1)اثٛسؼیذ اثٛاٌخیش(                                                                 

ئەَ گیشەکە صۆس ٔبچبالکە ٚ ثە کەِزشیٓ ضێٛە دەسدەکەٚێذ، رۀٙب ثۆ  /:-/ ٔي -
 ٘سذ( ثۆ کبری ئێسزب ثەکبسدێ: -اسذ،  -ٔەسێکشدٔی کبسی ٔبرەٚاٚی )

 اسذ/ ٘بسذ              ٔیسذ )ٔەسێ(.

 فذ سفزٕی اسذ.            اْ کسی کە سفذ سفزٕی ٔیسذ.اْ کسی کە س  -
 ضّب اص ِب ٘سزیذ.                  ضّب اص ِب ٔیسزیذ.   -

                                                           
1 a Grameri, S 120.çs, farı, UygulamalÎFTÇÎHasan Ç 
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 : ثەساٚسدی گیشەکە ڕێصِبٔیەکبٔی کبس ٌە کٛسدی ٚ فبسسیذا٣-٧
ثەگٛێشەی ثبسکشدٔی پێطٛٚرشی گیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ ٌە ٘ەسدٚٚ      

ەیەکی گطزی خسزِٛٚبٔەرە ڕٚٚ چۀذ صِبٔەکەدا، کە ٌە سەسەٚە ثەضێٛ
خبڵێکی ٘بٚثەش ٚ خیبٚاصیّبْ ثۆ دەسدەکەٚێذ، کە ٌێشەدا ئەَ خباڵٔە ٔیطبْ 

 دەدەیٓ:

 : ٘بٚثەضی ٔێٛاْ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی ٠-٣-٧

 : گیشەکەکبٔی کبد:٠-٠-٣-٧
ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، کبری )ڕاثشدٚٚ، ڕأەثشدٚٚ( ٘ەیە ٚ  -٠

 د ثەخۆیبْ ٘ەیە، ثۆ ّٔٛٔە:گشیٕگی ربیجە

 ڕۆیطزُ، سفزُ )ڕاثشدٚٚ(. -
 )ڕأەثشدٚٚ(. دەڕۆَ، ِی سَٚ -

ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔذا، کبری ڕاثشدٚٚ: کبسێکە کە کبسەکە ٌە پێطزش ئۀدبَ  -٧
دساٚە ٚ ڕاثشدٚٚە، ٚارە دٚای ڕٚٚداْ ٚ ئۀدبِذأی کبسەکە لسەکەس ٘ەٚاڵەکە 

 دەگەیۀێذ. 

کە ٘ێطزب ڕٚٚی ٔەداٚە ٚ ٘ەٚاڵەکەثەس ٌە کبری ڕأەثشدٚٚ: کبسێکە،     
ڕٚٚدأی کبسەکە یبخٛد ٌەکبری ڕٚٚدأەکە ڕادەگەیۀشێذ، ٚارە ثۆ ئێسزب ٚ 
ئبیٕذەیە، کەٚارە لسەکەس ٌەکبری ئۀدبِذأی کبسەکە یبخٛد ثەس ٌە ڕٚٚدأی 

 کبسەکە، ٘ەٚاڵەکە دەگەیۀێذ.
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 گیشەکی کبری)د، د(، ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔذا ٚەکٛ یەکٓ. -٣

 کەٚد، سفذ. -
 ِشد، خٛأذ.  -

ثە٘ەِبْ ضێٛەی یەکزش دەکشێ ثە ٘بٚەڵکبسێکی کبری، کبرە)ڕاثشدٚٚ،  -٤
 ڕأەثشدٚٚ(ەکە، رەٚاٚ دەسزٕیطبْ ثکشێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 فشدا ِی سَٚ.           )ڕأەثشدٚٚ(.  -ثەیبٔی دەڕۆَ -
  دیشٚص اِذَ.                )ڕاثشدٚٚ(. -دٚێٕێ ٘برُ  -

ەدا دەسدەکەٚێذ، کە ثە٘ۆی ٘بٚەڵکبسە کبرییەکبٔی) ٌە٘ەسدٚٚ ّٔٛٔەک
ثەیبٔی ٚ فشدا( ثۆ کبری ڕأەثشدٚٚ، )دٚێٕێ ٚ دیشٚص( ثۆ کبری ڕاثشدٚٚ، 

 کبرەکە دەسخشاٚە.

یبسبی دسٚٚسزجٛٚٔی کبری ڕأەثشدٚٚ ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔذا ثە ٘ەِبْ ضێٛەی  -٥
 یەکزشە:

  ٚ.دە+ ڕەگی کبس+خێٕبٚی ٌکبٚ           کبسی ڕأەثشدٚ

 دە+ خۆ+ َ             دەخۆَ. -
 ِی+ ڕەگی کبس+ خێٕبٚی ٌکبٚ           کبسی ڕأەثشدٚٚ. -
 ِی+ خٛس+ َ          ِی خٛسَ. -

 ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔذا) ڕەگی کبس( ثۆ کبری ڕأەثشدٚٚ ٚەسدەگیشێذ، ٚەک: -٦

 دەضۆَ، ضۆ )ڕەگی کبس(. -
 ِی ضٛسَ، ضٛس )ڕەگی کبس(.  -
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 کبد::  گیشەکەکبٔی دە٧ِ-٠-٣-٧
٘ەسیەکە ٌە دەِکبرەکبٔی) ڕاثشدٚٚی ٔصیک، ڕاثشدٚٚی دٚٚس، ڕاثشدٚٚی  -٠

 رەٚاٚ، ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ(، ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔذا ثەدی دەکشێٓ ٚ ٘بٚثەضٓ.

 دػٛا کشدَ.              )ڕاثشدٚٚی ٔصیک( -دەسزُ گشد -
 دػٛا کشدە ثٛدَ          )ڕاثشدٚٚی دٚٚس( -دەسزُ گشرجٛٚ -
 دػٛا کشدە اَ.        )ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ( -دەسزُ گشرٛٚە -
 1دػٛا ِی کشدَ.        ) ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ( -دەسزُ دەگشد -

 

ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔذا)ئێسزب ٚ دا٘برٛٚ( ٘ەیە ٚ ثە پێی دەِکبرەکە خیب  -٧
 دەکشێٕەٚە.

ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔذا)ڕاثشدٚٚی ٔصیک(، رۀٙب ثە ٌێکشدٔەٚەی )ْ(ی چبٚٚگ  -٣
 دسٚٚسذ دەثێذ.

 ْ           کەٚد )ڕاثشدٚٚی ٔصیک(. -ٚرٓکە -
 ْ           افزبد )ڕاثشدٚٚی ٔصیک(. -افزبدْ -

ٌەکبری ڕاثشدٚٚی دٚٚسدا، کەسەسەیەکی رب ڕادەیەک ٘بٚثەش ثەدی  -٤
 ْ( ٌە فبسسیذا.دبسیذەدەسی)ثْٛٚ( ٌە کٛسدیذا ٚ)ثٛدەکشێذ، ئەٚیص کبسی ی

  ثْٛٚ            ڕۆیطزجْٛٚ.  -
 سفزەثٛدْ.   ثٛدْ           -

 

                                                           
 .٧٨٧-٧٧٩ەسیف سەػیذ، کبسی ٌێکذساٚ ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی دا، يضیٛسف  1
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٘ەسٚە٘ب ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔذا ثۆ ڕۆٔبٔی کبسی ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ، لەدی  -٥
 چبٚٚگ ٚەسدەگیشێذ.

 دەڕۆیطزُ           ڕۆیطذ)لەدی چبٚگ(  -
 ِی سفزُ             سفذ)لەدی چبٚگ(  -

 

 :  گیشەکەکبٔی ٔبدیبسی:٣-٠-٣-٧
 ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا:

٘ەیە، کە ٌە صِبٔی کٛسدیذا )س(یە ٚ ٌە صِبٔی رۀیب گیشەکێکی ٔبدیبسی  -٠
 فبسسیذا )ە(یە.

 رۀٙب کبسی رێپەڕ ڕێژەی ٔبدیبسی ثەسەسدا دێذ. -٧

 ثیٕشا_ دەثیٕشێذ .. -
 دیذە ضٛد_ دیذە ِی ضٛد ... -

٘ۀذێ کبسی ٌێکذساٚ ٘ەْ، کە ٘ەسچۀذە ٌە ڕٚٚی ٚارب ٚ ڕٚٚکبسەٚە  -٣
رٓ، ڕێکشدْ، ئبصاسچەضزٓ، رێپەڕْ، ثەالَ ٔبکشێٓ ثە ٔبدیبس، ٚەک )گٛێگش

 ێطبْ،صِیٓ خٛسدْ، زسشد ثشدْ،...(صەزّەرک

 : گیشەکەکبٔی رێپەڕأذْ:٤-٠-٣-٧
 ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔذا:

 -أذْ/، / -گیشەکی رێپەڕأذْ ثەیەک ضێٛە دەسدەکەٚێذ، کە ثشیزیٓ ٌە)/ -٠
 اْ/(، کە ثە گیشەکی ثۀذی رێپەڕأذْ ئبِبژەیبْ پێذساٚە، ثۆ ّٔٛٔە: -أذ/، /

 ٚرٓ           خەٚأذْ )کٛسدی(خە -
 خٛاثیذْ          خٛاثبٔذْ )فبسسی( -
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 گیشەکی ثۀذی رێپەڕأذْ چبالکزشیٓ ڕێگەیە، ثۆ ثە٘ێصکشدی رٛأبی کبس. -٧

 :  گیشەکەکبٔی ٔبکشدْ:٥-٠-٣-٧
 ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔذا:

 ، ِە، ٔی(، ٘بٚثەضٓ.َ٘ەسیەک ٌە گیشەکەکبٔی )ْ، َ  -٠

 ٔصأُ، ٔگٛ...  -
 ..ِکٓ، ِەکە. -
 ٔییە، ٔیسذ...  -

 ٌە ٔەسێ کشدٔی کبسی ڕاثشدٚٚدا ٘بٚثەضٓ ٚ ثە گیشەکی)ٔە( ٔەسێ دەکشێٓ. -٧

 ڕۆیطزٓ            ٔەڕۆیطذ. -
 سفذ              ٔشفذ.  -

 

 کبسی داخٛاصی ثە)ِە( ٔەسێ دەکشێذ. -٣

 ثخۆ                ِەخۆ. -
 ثخٛس              ِخٛس.  -

 

( فبسسی، ثە ڕێژەیەکی کەَ ثەدی ِی کٛسدی ٚ )ْ٘ەسیەک ٌە گیشەکەکبٔی)ْ( -٤
 دەکشێٓ ٚ صیبرش گیشەکەکبٔی رشی ٔبکشدْ چبالکٓ.
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 : خیبٚاصی ٔێٛاْ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی٧-٣-٧

 : گیشەکەکبٔی کبد:٠-٧-٣-٧
 -ٌە صِبٔی کٛسدیذا گیشەکەکبٔی کبد پێٕح دأەْ، ئەٚأیص)د، د، ا، ٚ -٠

کەکبٔی )د،د( گیشەکی کبریٓ، کەٚارە ٚٚ،ی(، ثەاڵَ ٌە صِبٔی فبسسیذا گیشە
 ٚٚ، ی( ٌە کٛسدیذا ٘ەْ ثەاڵَ ٌە فبسسیذا ٔیٓ. -گیشەکەکبٔی)ا، ٚ

 

(، ثەاڵَ -گیشەکی کبری ڕأەثشدٚٚ ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثشیزییە ٌە گیشەکی)دە -٧
 (، گیشەکی کبسی ڕأەثشدٚٚە.-ٌە صِبٔی فبسسیذا پێطگشی )ِی

 دەڕۆَ. -
 ِی سَٚ.  -

 

ی) کشِبٔدی ٔبٚەڕاسذ(دا ٘یچ گیشەک ٚ ٚضەیەکی ربیجەد ٌە صِبٔی کٛسد -٣
ٔییە ثۆ کبری ئێسزب ٚ دا٘برٛٚ، رۀٙب ثە ٘بٚەڵکبسەکبْ کبد دیبسی دەکشێذ، 
ثەاڵَ ٌە صِبٔی فبسسیذا کەسەسەیەکی ربیجەد ٘ەیە، ئەٚیص ثشیزییە ٌە 

 ٚضەی )خٛاٖ(، ثۆ ّٔٛٔە:

 خٛاُ٘ سافذ -
 خٛاُ٘ ثشد -
                                                                              خٛا٘ذ ثٛٚد                   -

ٌە صِبٔی فبسسیذا دەگٛٔدێ ٘ەس کبسێک ئەگەس گیشەکی کبری ڕاثشدٚٚی رێذا  -٤
ٔەثێ، ئەٚا کبسەکە کبسێکی ڕأەثشدٚٚ ثێذ ٚ ثە پێچەٚأەضەٚە، ٚارە دەکشێ 

ێکی ڕأەثشدٚٚەٚە ثگۆڕێذ ثۆ ثە٘ۆی گیشەکە کبرییەکبٔەٚە کبسەکە ٌە کبس
 ڕاثشدٚٚ، کە ئەِە ثۆ صِبٔی کٛسدی ٔبگٛٔدێذ، ثۆ ّٔٛٔە:
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 ِی خٛسدَ )ڕاثشٚٚ(.          .ِی خٛسَ )ڕأەثشدٚٚ( -
  ِی سفزُ )ڕاثشدٚٚ(.           .ِی سَٚ )ڕأٛثشدٚٚ( -

ٌە ّٔٛٔەی یەکەِیبٔذا کبسەکبْ ڕأەثشدْٚٚ، ثەاڵَ ثە٘ۆی صیبدکشدٔی 
 د/(، کبسەکە گۆڕاٚە ثۆ ڕاثشدٚٚ. -د/، / -ٔی)/گیشەکە کبرییەکب

 

 : گیشەکەکبٔی دەِکبد:٧-٧-٣-٧
دەِکبرەکۀی صِبٔی کٛسدی ٌە کبری ڕاثشدٚٚدا چٛاس خۆسْ کە ثشیزیٓ  -٠

ساثشدٚٚی دٚٚس، ڕاثشدٚٚی ثەسدەٚاَ(، ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ، ٌە)ڕاثشدٚٚی ٔصیک، 
ە ثەاڵَ ٌە صِبٔی فبسسیذا خگە ٌەَ چٛاس خۆسە ٘ەسیەک ٌ

دەِکبرەکۀی)ڕاثشدٚٚی صۆس دٚٚس، ڕاثشدٚٚی رەٚاٚی ثەسدەٚاَ، ڕاثشدٚٚی 
دأبٔی ٚ ِەٌّٛسی، ڕاثشدٚٚی رەٚاٚی دٚٚس ٚ ِەٌّٛسی، ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ ٚ 

 ثەسدەٚاِی ِەٌّٛسی( ٘ەْ.

ثۆ کبری ڕأەثشدٚٚ ٌە صِبٔی کٛسدیذا رۀٙب کبری)ئێسزب ٚ دا٘برٛٚ(ِبْ  -٧
)ڕأەثشدٚٚی سبدە ٚ ثەسدەٚاَ ٚ ڕاگەیۀذْ ٚ ٘ەیە، ثەاڵَ ٌە صِبٔی فبسسیذا
 دأبی ٚ ئێسزب ٚ دا٘برٛٚ( ٘ەْ.

ٌە صِبٔی فبسسیذا ٘ۀذێ ٌە دەِکبرەکبْ ثە یبسِەری گیشەکەکبْ ٚ کبسێکی  -٣
یبسیذەدەس دسٚٚسذ دەثٓ، ثەاڵَ ٌە صِبٔی کٛسدیذا ئەِە ٔییە ٚ ٔبگٛٔدێذ، ثۆ 

دٚٚس، کە ثە ٘بٚکبسی کبسی ّٔٛٔە ثۆ کبرەکبٔی)ِبضی ثؼیذ( ٚارە ڕاثشدٚٚی 
یبسیذەدەسی )ثٛدْ(، )ِبضی اٌزصاِی( ٚارە ڕاثشدٚٚی ِەسج ٚ دأبٔی ثە٘ۆی 
کبسی یبسیذەدەسی )ثبش(، )ِضبسع اسزّشاس( ٚارە ڕأەثشدٚٚی ثەسدەٚاَ ثە 

 یبسِەری)داضزٓ( ٚ کبسی )ِسزمجً( ثە٘ۆی )خٛاٖ(ەٚە دسٚٚسذ دەثٓ، ثۆ ّٔٛٔە:
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 اٚسدە ثٛدَ. -
 سفزە ثبضُ. -
 اسَ ِٛ سَٚ.د -
 خٛاُ٘ سفذ. -

ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثۆ کبسی ڕأەثشدٚٚی ثەسدەٚاَ پێطگشی )دە(  -٤
 ثەکبسدە٘ێٕیٓ، ٚە ٌە صِبٔی فبسسیذاپێطگشی )ِی(.

 دەَ ٘ێٕب. -
 ِی اٚسدَ.  -

 

ٌە صِبٔی کٛسدیذا گیشەکی دەِکبری ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ، پبضگشی)ٚە(یە، ثەاڵَ  -٥
 ٌە فبسسیذا)ە(. 

 پەسرٛکەکەَ ٘ێٕبٚە. -
 کزبة سا اٚسدە اَ. -

 :  گیشەکەکبٔی ٔبدیبسی:٣-٧-٣-٧
ٌە صِبٔی کٛسدیذا ٘یچ کبسێکی یبسیذەدەسِبْ ٔییە، ثەڵکٛ رۀٙب  -٠

گیشەکی)س(، ڕۆڵی سەسەکی ٔبدیبسی دەثیٕێذ، ثەاڵَ ٌە صِبٔی فبسسیذا 
سەڕەڕای ثٛٚٔی گیشەکی)ە(، کبسی یبسیذەدەسی )ضٛدْ( سٛٚدی ٌێ ٚەسدەگیشێذ 

 بسی، ثۆ ّٔٛٔە:ثۆ ڕۆٔبٔی ٔبدی

 ٌە خەٚدا ثیٕشا، ٌە خەٚدا دەثیٕشێذ. )کٛسدی(. -
 خٛاة دیذە ضٛدَ، خٛاة دیذە ِی ضَٛ. )فبسسی(. -
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ٌەَ ّٔٛٔبٔەدا ئەِە ثەدی دەکشێذ، کە ٌە کٛسدیذا رۀٙب ثە٘ۆی گیشەکی      
)سا، سێ(ٚە کبسێکی ٔبدیبس دسٚٚسذ دەثێذ، ثەاڵَ ٌە فبسسیذا خگە ٌە گیشەکی 

 سی یبسیذەدەسی )ضذْ( ئەَ خۆسە کبسە دسٚٚسذ دەثێذ.ٔبدیبسی)ە(، کب

ٌە صِبٔی کٛسدیذا گیشەکی ربیجەری کبد دەچێزە سەس گیشەکی ٔبدیبسی )س(،  -٧
کە )ا( ثۆ کبری ڕاثشدٚٚ،)ێ( ش ثۆ کبری ڕأەثشدٚٚ، ٚارە ثە ضێٛەی)سا، سێ( 

 دەسدەکەْٚ، ثەاڵَ ٌە صِبٔی فبسسیذا ئەِە ثەدی ٔبکشێذ.

 ضکێٕشا. -)سا( -
 دەضکێٕشێذ. -ێ()س -

 

 : گیشەکەکبٔی رێپەڕأذْ:٤-٧-٣-٧
ٌە صِبٔی فبسسیذا گیشەکێکی خیبٚاص ٘ەیە ئەٚیص پبضگشی )أیذْ(ە، کە  -٠

 ٘ەِبْ ئەسکی )أذْ،اْ( دەثیٕێذ، ثەاڵَ ٌە کٛسدیذا ئەَ گیشەکەِبْ ٔییە.

خبڵێکی رشی ثەسچبٚ کە ٌە کٛسدیذا ثە ٘یچ ضێٛەیەک ٔییە، دٚٚ خبس  -٧
، کە ٌە فبسسیذا کبسێکی رێپەڕ دٚٚثبسە رێپەڕ دەکشێزەٚە ٚ دٚٚ رێپەڕأذٔە

 ثەسکبسی پێٛیسذ دەثێذ.

 پٛضیذ                 پٛضبٔذ.  -
  ٌەثەسکشدْ           ٌەثەسی کشدأذ.  -

 

 : گیشەکەکبٔی ٔبکشدْ:٥-٧-٣-٧
ٌە صِبٔی کٛسدیذا گیشەکی)ٔب( ثۆ ٔەسێ کشدْ ٘ەیە، کە ثۆ ٔەسێ کشدٔی  -٠

ثشدٚٚیە، ٚارە دەچێزە ضٛێٕی گیشەکی ڕأەثشدٚٚی)دە(، ثەاڵَ ٌە کبری ڕأە
 فبسسیذا ئەَ گیشەکە ٔییە ٚ گیشەکەکبٔی رش ئەَ ئەسکە دەثیٕٓ، ثۆ ّٔٛٔە:
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 دەڕۆَ             ٔبڕۆَ. -
 دەخۆَ            ٔبخۆَ. -
  دەخٛێُٕ           ٔبخٛێُٕ. -

 

ٔەثشدٚٚ ثە)ٔە( ٔەسێ ٌە صِبٔی فبسسیذا ٌە ئێسزبدا کبسی ڕاثشدٚٚ ٚ ڕا -٧
دەکشێٓ، ثەاڵَ ٌە صِبٔی کٛسدیذا کبسی ڕأەثشدٚٚ ثە )ٔب( ٔەسێ دەکشێذ، ثۆ 

 ّٔٛٔە:

 دەخٛاد           ٔبخٛاد.  -
 خٛسد                ٔخٛسد. -
 ِی خٛسد           ّٔی خٛسد. -
 ثخٛس               ٔخٛس.  -

 

الکە، ثە پێچەٚأەی ٌە صِبٔی کٛسدیذا گیشەکی )ِە( گیشەکێکی صۆس چب -٣
ضٛێٕی (،  َْصِبٔی فبسسی کە ٌە ئێسزبدا صۆس ثە کەِی ثەکبسدێذ ٚ گیشەکی )

ئەٚیطی گشرۆرەٚە ٚ ثە ضێٛەیەکی صۆس چبالک دەثیٕشێذ ٚ ئەسکی صۆسی ٘ەیە 
ٌە ٔبکشدٔی کبسدا، ٘ەسچۀذە ٌە کٛسدیطذا ٌە ضێٛەصاسی ٔبٚەڕاسزذا ٘ۀذێ 

 بسدێذ، ثۆ ّٔٛٔە:خبس ٌەخیبری )ِە(، گیشەکی )ٔە( ثەک

 ٔەخۆ -
 ٔەکە -
 ٔەڕۆ -
 ٔەثە -
 ٔەضۆ -
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 ، ثۆ ّٔٛٔە دەگٛٚرشێذ: کە ثۆ زبڵەری فەسِبٔذاْ ئەِە صۆس ثەکبسدێذ

 ٔەڕۆی -
 ٔەخۆی -

کە ثە٘ەِبْ ٚاربی )ِەڕۆ، ِەخۆ( دێذ، ثەاڵَ ٌە ئێسزبدا ٌە صِبٔی سزبٔذاسدا 
 کبڵ ثۆرەٚە ٚ کەِزش ثەکبس دێذ.

 

زی ِۆسفیّی ثۀذْ ٌە صِبٔی کٛسدیذا، کەٚارە گیشەکە ڕێصِبٔییەکبْ ثە گط     
ثبسّبْ  کە ژِبسەیبْ دیبسیکشاٚ ٚ پۆٌێٕییبْ داخشاٚە، کە ئەٚأەی ئێّە ٌێشەدا

، ٔبدیبسی، رێپەڕأذْ ٚ ٔبکشدْ( کشدْٚٚ ٘ەسیەکە ٌە ) کبد، دەِکبد
دەگشێزەٚە، ٘ەِبْ ئەٚ گیشەکبٔەش ٌە صِبٔی فبسسیذا ٘ەْ ثە الیۀە ٘بٚثەش 

ٚە، ئەِەش ٔصیکی ٚ کبسیگەسی ئەَ دٚٚ صِبٔە ثەسەسیەکەٚە ٚ خیبٚاصەکبٔییبٔە
 دەسەٌّێٕێ. 

ئەٚەی خێگبی سەسٔدە کە ئەَ خۆسە گیشەکبٔە ٌە ٘ەسدٚ صِبٔەکەدا      
، ثەاڵَ ئەَ چبالکییە رب بییەکی فشاٚاْ ٌە کبسدا دەگشٔەٚەچبالکٓ ٚ پبٔز

سێیەِذا  ڕاددەیەک خیبٚاصە ٌە گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی کبسدا، کە ٌە ثەضی
کە ربیجەرە ثەِدۆسە گیشەکبٔە ثەٚسدی ٚ ّٔٛٔەی ضیکبسی ٚ ثەساٚسدی ٔێٛاْ 

 ٘ەسدٚٚ صِبٔەکە ٘ەژِبس دەکشێٓ.
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 ثەضی سێیەَ:

 گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا
 

ثە ضێٛەیەکی گطزی، ٌە ٘ەِٛٚ صِبٔێکذا گیشەکە فەس٘ۀگییەکبْ ژِبسەیبْ      
صیبرشە ٚ ٔبرٛأیٓ سٕٛسێکیبْ ثۆ دیبسی ثکەیٓ ٚ ثە  ێصِبٔییەکبٌْە گیشەکە ڕ

رەٚاٚی ٘ەژِبسیبْ ثکەیٓ، ثەڵکٛ ثەگٛێشەی کبد ٚ ضێٛەصاسی لسەپێکەساْ ٚ 
ٔبٚچەکبْ، کە گۆڕاْ ثەسەس ژِبسە ٚ چۆٔیەریبٔذا دێذ ٚ ٘ەسدەَ ٚەک خۆیبْ 

ٌەدایک ثٛٚٔی ٚضەٚ  ٔبِێٕٕەٚە، ئەِەش ثە گٛێشەی گەضە ٚ ِشدْ ٚ
صیبرش ٌە ڕێگەی گیشەکەکبٔەٚە ڕٚٚدەداد،  ، کە ثێگِٛبْ ئەِەسزەٚاژەکبْدە

ٚضەی کۆْ دەِشێذ ٚ ٚضەی ٔٛێ دێزە سەسصاسی لسەپێکەساْ، کە ٘ەسیەک 
ٌەصِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیص ٌەَ ربیجەرّۀذییەی صِبْ ثەدەس ٔیٓ، ئێّە ٌێشەدا 

ەکەیٓ ٌە ثەگٛێشەی سٕٛٚسی ثبسەکەِبْ رۀٙب ئبِبژە ثە گیشەکەکبٔی کبس د
 ٘ەسدٚٚ صِبٔذا.

 : گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدیذا٠-٣
٘ەسٚەکٛ پێطزش ثبسّبْ کشد گیشەکەکبٔی کبس ثە ضێٛەی پێطگش یبْ پبضگش       

ثە ٚضەکەٚە دەٌکێٓ، کە صیبرش ئبضٕبیەرییبْ ٌەگەڵ ڕەگ ٘ەیە، ئێّە ٌێشەدا 
 دەخەیٕە ڕٚٚ:٘ەسیەکە ٌە پێطگشٚ پبضگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس 

 : پێطگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدیذا٠-٠-٣
ثێگِٛبْ پێطگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ژِبسەیبْ صیبرشە ٚەک ٌە     

پبضگشەکبْ، پێٛیسزە ئبِبژە ثەٚە ثکەیٓ، کە پێطگشەکبْ صیبرش ٚاربیبْ ٌەگەڵ 
ْ ٘ەیە ٚ ٚاربی ثٕکەدا دەرٛێزەٚە، ثۆیە صۆسخبس ٚاربیەکی ٌێڵ یبْ ٔبڕٚٚٔیب

صۆسخبسیص ٚاربکەیبْ ٌە ثٕکەیەکەٚە ثۆ ثٕکەیەکی رش دەگۆڕێذ، کە ٌەَ 
ّٔٛٔبٔەی خٛاسەٚەدا ئەِە ڕْٚٚ دەثێزەٚە ٚ ثە ضێٛەیەکی گطزی پێطگشە 

 ّۀذییەکبٔیبْ دەخەیٕەڕٚٚ:دیبسەکبٔی کبس، ثەپێی گشٔگی ٚ چبالکیبْ ٚ ربیجەر
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 /:-پێطگشی /دا -٠

یبخٛد داثەصأذٔی ضزێک ثەسەٚ خٛاس دێذ،  ئەَ پێطگشە ثەٚاربی گۆڕاْ     
، کە چۀذ ّٔٛٔەیەکی ٔٛێ 1ٚارە ثەصۆسی ثصٚٚرٕەٚەی ثەسەٚ خٛاس ٔیطبْ دەداد

 دە٘ێٕێزە ٔبٚ صِبٔەٚە، ٌەضێٛەی داڕژاٚ ٚ ٌێکذساٚ، ثۆ ّٔٛٔە:

داڕژاٚ: ئەَ پێطگشە صیبرش دەچێزە سەس چبٚگ ٚ ٚضەی فەس٘ۀگی ٔٛێ سبص  -٠
 دەکبد، ثۆ ّٔٛٔە:

 /(+چبٚگی سبدە) کبسی ڕٚٚداْ(= کبسی داڕژاٚ-ا)/ د

 داگشرٓ -
 داثبسیٓ -
 داثەسزٓ -
 داثڕاْ -
 داثڕیٓ -
 داپەسزبٚرٓ -
 داپەسزشاْ -
 داچڵەکیٓ -
 داچێٕشاْ -
 داچْٛٚ -
 داخصاْ -
 2داخصیٓ -
 1داکەٚرٓ -

                                                           
 .٩٠ي ئەٚسەزّبٔی زبخی ِبسف، ٚضەٚ ڕۆٔبْ ٌە صِبٔی کٛسدیذا، 1
گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد)فەس٘ۀگێکی لٛربثخبٔەیی کٛسدی ٚ ئبسەٚییە(، چبپی دٚٚەَ،  2

 .٧٠١-٧١٩ص، ي ٧١٠٧ٌێش، چبپخبٔەی ئبساس، ٘ەٚ
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 داچەکبْ -
 داثڕسکبْ -
 2داثەصیٓ -
 داخٛساْ -
 داضۆسیٓ -
 داضڵەلبْ -
 داڕٚٚخبْ -
 دا٘ێٕبْ -

ذێکبد ٌە چبٚگی )٘ێٕبْ(  پێٛیسزە رێجیٕی ئەٚەش ثکەیٓ، کە ٘ۀ    
ٚاربیەکی رشی خگە ٌە ٚاربی ثەسەٚ خٛاس دەداد ثەدەسزەٚە، ثە 
خسزٕەسەسی ئەَ پێطگشە ثۆسەس کبرەکبٔی ڕاثشدٚٚ یبْ ڕأەثشدٚٚی ٘ەِبْ 
کبس، کە کبسی )٘برٛٚ( خۆی ڕاثشدٚٚە ثەاڵَ کە پێطگشی )دا(ی ثخشێزە سەس 

ڕاثشدٚٚیی دەِێٕێزەٚە ٚ دەثێزە ڕأەثشدٚٚ ٚ )دێذ( یص ٘ەس ٚەک خۆی ثە 
 ثە ثەسگێکی ٔٛێٛە دەسدەکەٚێذ، ثەَ ضێٛەیە:

 دا٘برٛٚ -
 دادێذ -

٘ەسٚە٘ب پێطگشی)دا(، دەچێزە سەس کبسێکی ثٕەڕەری ٚ کبسێکی ٔٛێی      
 داڕژاٚ دسٚٚسذ دەکبد، ثۆ ّٔٛٔە:

 دەگشَ         )دا+ دەگشَ(              دادەگشَ. -

 یبخٛد دەچێزە سەس کبسی رێپەڕ:  

                                                                                                                                                                           
کٛسدی(، ثەسگی دٚٚەَ، چبپی دٚٚەَ، چبپخبٔەی  -ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ػەسەثی 1

 .٨٤٣ص، ي ٧١١٧ِە٘بسەد، ربساْ، 
ٔگی ڕاِبْ)ئێزیّۆٌۆژیی صِبٔی کٛسدی(، ثەسگی یەکەَ، ەػەثذٚڵاڵ ئیجشا٘یُ صادە، فەس2٘

 .٣٦٧ص،  ٧١٠٤، ( ثاڵٚدەثێزەٚە(ebook)ثەضێٛەیەکی ئەٌیکزشۆٔی )
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 پێطگشی)دا(+ کبسی رێپەڕ= کبسی داڕژاٚ:   

 داپەڕأذْ -
 داپڵۆخبٔذْ -
 داپڵۆسکبٔذْ -
 داچبٔذْ -
 داچەلبٔذْ -
 داچەِبٔذْ -
 داخشِبٔذْ -
 داخٛسپبٔذْ -
 داڕٚضبٔذْ -
 1داضکبٔذْ -
 داپچڕأذْ -
 دارشٚسکبٔذْ -

 ٌێکذساٚ:  -٧

 دەچێزە سەس کبسە ٌێکذساٚەکبْ کە خۆیبْ چبٚگی ٌێکذساْٚ، ثۆ ّٔٛٔە:

 ثەضکشدْ: -

 ا(+ ثەضکشدْ= داثەضکشدْپێطگشی)د

 داثەش دەکەَ. -
 داثەضّبْ کشد. -
 داثەضیبْ کشدثب. -

 1پێطگشی)دا(+ گیشکشدْ= داگیشکشدْ

                                                           
 .٧٠٣ -٧١٩گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد، ي 1
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 داگیش دەکەَ. -
 داگیشِبْ کشد. -
 داگیشیبْ کشدثب. -

 

 / :-پێطگشی /٘ەڵ -٧

/(، ئەَ پێطگشە صیبرش ثصٚٚرٕەٚەی ثەسەٚ سەس -ثە پێچەٚأەی پێطگشی)/دا     
چبٚگێکی سبدە ٚ ٌێکذساٚ کبسێکی  ەسدەچێزە س ٔیطبْ دەداد، کە ئەِەضیبْ

 ٔٛێی داڕژاٚ یبخٛد ٌێکذساٚ دێٕێزە ٔبٚ صِبْ، ثەَ ضێٛەیە:

 داڕژاٚ: -٠

 پێطگشی)دا(+ اٚگی سبدە= کبسی داڕژاٚ 

 ٘ەڵچْٛٚ -
 ٘ەڵگەڕاْ  -
 ٘ەڵٙێٕبْ -
 ٘ەڵخسزٓ -
 ٘ەڵذاْ -
 ٘ەڵّبڵیٓ -
 ٘ەڵکٛربْ -
 ٘ەڵکۀذْ -
 ٘ەڵجەصیٓ -
 ٘ەڵئبٚێژرٓ)٘ەڵٙبٚیطزٓ( -
 ٘ەڵجڕاْ -
 جڕیٓ٘ەڵ -

                                                                                                                                                                           
 .٧٠٤سەسچبٚەی پێطٛٚ، ي گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد،  1
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 ٘ەڵپبچیٓ -
 ٘ەڵپڕٚٚکبْ -
 ٘ەڵپێچشاٚ -
 ٘ەڵزەکبْ -
 ٘ەڵچٕیٓ -
 ٘ەڵذاضزٓ -
 ٘ەڵذاْ -
 ٘ەڵسٛڕاْ -
 ٘ەڵپبچیٓ -
 ٘ەڵخصیٓ -
 ٘ەڵطێالْ -
 ٘ەڵمٛاڵْ -
 ٘ەڵکەٚرٓ -
 ٘ەڵٕیطزٓ -
 ٘ەڵّبضزٓ -
 ٘ەڵّژیٓ -
 ٘ەڵٕشاٚ -
 ٘ەڵکشدْ -
 ٘ەڵگیشسبْ -
 1٘ەڵٙێٕبْ -
 ٘ەڵزۆصیٓ)رٛڕەثْٛٚ( -
 ٘ەڵزۆلیٓ -
 2٘ەڵزەلیٓ -
 ٘ەڵکۀذْ -

                                                           
 .٥١٩ -٥١٦سەسچبٚەی پێطٛٚ، ي 1
 .٠٧٨٩دکزۆس ػەثذٚڵاڵ ئیجشا٘یُ صادە، فەس٘ۀگی ڕاِبْ، ي  2
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 1٘ەڵکصاْ -
 ٘ەڵجەسزٓ -
 ْ٘ەڵجٛاسد -
 ٘ەڵجەصیٓ -
 ٘ەڵپشٚصکبْ -
 ٘ەڵپەسربٚرٓ -
 ٘ەڵزشٚضکبْ -
 ٘ەڵخٍیسکبْ -
 ٘ەڵخەڵەربْ -
 ٘ەڵپەسداٚرٓ -

، 2دەکشێ ثڵێیٓ))فۆڕِە ٔٛێیەکە دٚای ڕۆٔبٔی، ڕۀگە ثچێزە فەس٘ۀگەٚە.((     
چٛٔکە ئەگەس ٌەَ ّٔٛٔبٔەی سەسەٚە ثڕٚأیٓ، ٘ەسیەک ٌە ٚضەکبٔی)چْٛٚ، 

کۀذْ،........(، چبٚگ یبخٛد کبسێکی گەڕاْ، ٘ێٕبْ، خسزٓ، داْ، ِبڵیٓ، کٛربْ، 
ثٕەڕەریٓ ٚ ئەسک ٚ ٚاربی خۆیبْ ٘ەیە، ثە صیبد ثٛٚٔی)٘ەڵ(، کە چۆرە پێص 
کبسەکە یبخٛد چبٚگەکە، دٚٚثبسە کبسێکی ٔٛێی ٌەضێٛەی کبسی داڕژاٚ دسٚٚسذ 
کشدٚٚە، کە ٚاربیەکی رشی ٘ەیە ٚ لسە پێکەساْ ثەکبسی دە٘ێٕٓ، ٚەکٛ 

سی ڕۆژأە ٚ خێگەیەکی پڕکشدۆرەٚە ٌەپبڵ ئەٚ ٚضبٔەی پێٛیسزییەکە ثۆ کبسٚثب
 کە ثەکبسدە٘ێٕشێٓ ثۆ ٌەیەک رێگەیطزٓ.

 ٘ۀذێ کبد ئەَ پێطگشەش ٚاربی سەسثەسەٚ خٛاس ٔیطبْ دەداد ثۆ ّٔٛٔە:     

 ٘ەٌٛەضبْ  -
                                                           

یەکەَ، چبپی دٚٚەَ، چبپخبٔەی کٛسدی(، ثەسگی  -ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ػەسەثی 1
 .٤٧٠ -٧٠ص، ي ٧١١٧ِە٘بسەد، ربساْ، 

2 Fromkin, An introduction to language, Holt, Rinejart and inston Ius, U.S.A, 1988, 
p132 
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 ٘ەڵٙبرٓ -
 ٘ەڵٙبٚسدْ -
  ٘ەڵٛەسیٓ -

 

 ٘ەسٚە٘ب دەچێزە سەس کبسە رێپەڕەکبْ:     

 کبسی داڕژاٚ/(+ کبسی رێپەڕ= -)/ ٘ەڵ

 ٘ەڵجەصأذْ -
 ٘ەڵجژاسدْ -
 ٘ەڵپچڕأذْ -
 ٘ەڵپڕٚصأذْ -
 ٘ەڵکشٚصأذْ -
 ٘ەڵسبٔذْ -
 ٘ەڵچەلبٔذْ -
 ٘ەڵچۆڕأذْ -
 ٘ەڵسۀگبٔذْ -
 ٘ەڵمشچبٔذْ -
 ٘ەڵٛەضبٔذْ -
 ٘ەڵگیشسبٔذْ -
 ٘ەڵزۆرشەلبٔذْ -
 1٘ەڵچەسخبٔذْ -
 2٘ەڵخەڵەربٔذْ -

 
                                                           

 .٥١٩ -٥١٦گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد، ي 1
 .٧٠ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ثەسگی دٚٚەَ(، ي 2



 
 

91 
 

 ٌێکذساٚ: -٧

 پێطگشی)٘ەڵ(+ کبسی ٌێکذساٚ  

 ٘ەڵذەسزکەٚرٓ -

ەکە دەکەٚێزە سەس ثەضی دٚٚەِی کبسە ٌێکذساٚەکە، ثۆ صۆسثەی کبد پێطگش
 ّٔٛٔە:

 ئبٚ ٘ەڵکێطبْ -
 خۆ ٘ەڵکێطبْ -
 1سٛٚس٘ەڵگەڕاْ -

 

 /: -پێطگشی/ پێ -٣

ئەَ پێطگشەش ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثەَ ضێٛەیە ٚضەی فەس٘ۀگی سبص     
 دەکبد:

 داڕژاٚ: -٠

 )چبٚگی سبدە(= کبسی داڕژاٚپێطگشی)پێ(+ 

 پێکۀیٓ -
 پێٕبسبٔذْ -
 پێگشرٓ -
 پێ ئەسپبسدْ -
 پێ سپبسدْ -
 پێجڕاْ -

                                                           
 .٥٠٠ -٤٩٧ەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ثەسگی یەکەَ(، يڕصگبس ک 1
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 کبسێکی رێپەڕە( -پێچْٛٚ)پێچٛأذْ -
 پێگەییٓ -
 پێخٛڕیٓ)ضبٔبصی ثەخۆٚە کشدْ( -
 پێخٛاسدْ -
 پێصأیٓ -
 1پێگەیطزٓ -
 پێکەٚرٓ -
 پێصأیٓ -
 ٌە چبٚگی کۀذْ ٚەسگیشاٚە( -)کب2ْپێکبْ -
 3پێٍێٓ -

 

ثەضێٛەیەکی رش ثە ٘بٚکبسی گیشەکەکبٔی)دا، ڕا، ٚە، ٚەس(، ٚضەی رش دسٚسذ 
 ەکبد، ثۆ ّٔٛٔە:د

 پێ + دا+ داْ= پێذاداْ -
 پێ+ دا+ ثشدْ= پێذاثشدْ -
 پێ + دا+ چْٛٚ= پێذاچْٛٚ -
 پێ+ دا+ ٔٛٚسبْ= پێذأٛٚسبْ -
 پێ+ دا+ خٛڕیٓ= پێذاخٛڕیٓ -
 پێ+ دا+ گشرٓ= پێذاگشرٓ -
 پێ+ دا+ ِبڵیٓ= پێذاِبڵیٓ -
 پێ+ دا+ ٘برٓ= پێذا٘برٓ -
 پێ+ دا+ کشدْ= پێذا کشدْ -

                                                           
 .٠٤٧ -٠٤٠گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد،  1
 .٠٨٣ -٠٨٧ػەثذٚڵاڵ ئیجشا٘یُ صادە، فەس٘ۀگی ڕاِبْ، ي 2
 .٠٧٦٩ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ثەسگی دٚٚەَ(، ي 3



 
 

92 
 

 زٓپێ+ ڕا+ گەیطزٓ= پێڕاگەیط -
 پێ+ ڕا+ گەیبٔذْ= پێڕاگەیبٔذْ -
 پێ+ ڕا+ ٘برٓ= پێڕا٘برٓ -
 پێ+ ڕا+ ٘ێٕبْ= پێڕا٘ێٕبْ -
 پێ+ ڕا+ گەیێٓ= پێڕاگەیێٓ -
 پێ+ ڕا+ گەیبٔذْ= پێڕاگەیبٔذْ -
 پێ + دا+ ٔبسدْ= پێذأبسدْ -
 پێ+ ٚە+ داْ= پێٛەداْ -
 پێ+ ٚە+ خسزٓ= پێٛەخسزٓ -
 پێ+ ٚە+ ٔٛٚسبْ= پێٛۀٛٚسبْ -
 پێ+ ٚە+ کشدْ= پێٛەکشدْ -
 + ٚەس + ثْٛٚ= پێٛەسثْٛٚپێ -

 

 ٌێکذساٚ: -٧

 پێطگشی)پێ(+ کبسی ٌێکذساٚ

 1پێ+ خۆضجْٛٚ= پێخۆضجْٛٚ -
 2پێ+ ثەخزکشدْ= پێ ثەخزکشدْ -

ثچێزە سەس  ێذێطگشی)٘ەڵ(، ئەَ پێطگشەش دەگٛٔدثە٘ەِبْ ضێٛەی پ      
 ثەضی دٚٚەِی کبسە ٌێکذساٚەکە، ثەَ ضێٛەیە:

 1ْثبٚەڕکشدْ: ثبٚەڕ+ پێ+ کشدْ= ثبٚەڕپێکشد -
                                                           

 .٠٤٧گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد، ي 1
ەیی، گبڵە ٚ ڕێصِبٔی کٛسدی، سبغکشدٔەٚە ٚ ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ئبِبدەکشدٔی: د. ِەال ػەٌی ِبِەخەٌک 2

 خەسشۆ ئەزّەد خۆضٕبٚ، د. ٘ێّٓ ػِٛەس خۆضٕبٚ، ٌە ثاڵٚکشاٚەکبٔی دەسزٕٛسخبٔەی صأکۆی سۆساْ،
 .٤٤ص، ي ٧١٠٦ سۆساْ،
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 2سەسضۆڕکشدْ: سەس+ پێ+ ضۆڕکشدْ= سەس پێ ضۆڕکشدْ -
 
 

 /: -پێطگشی/ رێ -٤

ئەَ پێطگشەش ٚەکٛ پێطگشێکی کبس دەٚس دەثیٕێذ، کە ثە٘ۆی ئەِەٚە       
 چۀذ ٚضەیەک دێٕە ٔبٚ فەس٘ۀگەٚە، ٚەکٛ:

 داڕژاٚ: -٠

 پێطگشی)رێ(+ کبسی سبدە= کبسی داڕژاٚ

 رێگەیطزٓ -
 رێخصاْ -
 رێخصیٓ -
 رێخسزٓ -
 ْرێچٛٚ  -
 رێپەڕیٓ -
 رێکشدْ -
 3رێکۆضیٓ -
 رێ ثەسداْ -
 رێ چەسپبْ -
 رێ ڕژاْ -
 رێکەٚرٓ -
 رێکۆضبْ -

                                                                                                                                                                           
 .٣٤٣ػەثذٚڵاڵ ئیجشا٘یُ صادە، فەس٘ۀگی ڕاِبْ، ي 1
 .٠١٧سگی یەکەَ(، يڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ثە 2
 .٧٦١ػەثذٚڵاڵ ئیجشا٘یُ صادە، فەس٘ۀگی ڕاِبْ، ي 3
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 1رێگشرٓ -

 ثەَ ضێٛەیەش دەچێزە سەس کبسی رێپەڕ:

 پێطگشی)رێ(+ کبسی رێپەڕ= کبسی رێپەڕی داڕژاٚ

 رێپەسزبٔذْ -
 رێخصأذْ -
 رێ رٛٚڕأذْ)ثچٛککشدٔەٚە( -
 رێ چبٔذْ -
 2رێطکبٔذْ -

ٌە پێطٛٚرش)رێکطکبٔذْ( ثٛٚە، ثەاڵَ ثۆ  ٌێشەدا ّٔٛٔەی )رێطکبٔذْ( ٘ەیە، کە   
ئبسبٔزش دەڕثڕیٓ ٚ گٛٔدبْ پیزی)ک( رێچٛٚە ٚ )رێ( ِبٚەرەٚە، ٚارە ثە گٛێشەی 
ثەکبس٘ێٕبْ ٚ رێپەڕثٛٚٔی کبد )رێکطکبٔذْ( ثٛٚەرە )رێطکبٔذْ(، رێطکبْ، 

رێخصیٓ( ثە٘ەِبْ ضێٛە  -یبخٛد ٚضەکبٔی)رێخسزٓ، رێجەسداْ، رێخصاْ
جەسداْ، رێکخصاْ( ثْٛٚ، کەٚارە دەکشێ ثڵێیٓ ئەَ پێطگشە پێطزش)رێکخسزٓ، رێک

سەسەرب ٌە ٘ۀذێ ٌە ٚضەکبْ ثە ضێٛەی)رێک( ثەکبس٘ێٕشاٚە ٚ دٚارش فۆڕِی 
 گۆڕاٚە.

 ٌێکذساٚ: -٧

 ری ٘ەڵچْٛٚ -
 رێ ٘ەڵێٕبْ)رێ ٘ەڵٙێٕبْ( -
 3ئبٚس رێ ثەسداْ -
 ڕٚٚ رێ کشدْ -

                                                           
 .٠٦٧ -٠٦٥گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد، ي 1
 ..٠٦٦سەسچبٚەی پێطٛٚ، ي 2
 .٠٦٧ -٠٦٥ -٠٨سەسچبٚەی پێطٛٚ، ي 3
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 1رێ گیش کشدْ -

 

چبالکی کبسە، کە دەچێزە سەس ئەَ پێطگشەش پێطگشێکی  /: -پێطگشی/ ٌێ -٥
ٚضەی سبدە ٚ ٌێکذساٚ ٚ ٚضەی راڕژاٚ ٚ ٌێکذساٚی ٔٛێ سبص دەکبد، ثەَ 

 ضێٛەیە:

 داڕژاٚ: -٠

 پێطگشی)ٌێ(+ چبٚگی سبدە= کبسی داڕژاٚ

 ٌێپۆضیٓ -
 ٌێکشدْ -
 ٌێمەِٚبْ -
 ٌێمەِٚیٓ -
 ٌێٕبْ -
 ٌێخسزٓ -
 ٌێکەٚرٓ -
 2ٌێ ٘ەسزبْ -
 ثٛٚسدْ ٌێ -
 ٌێ ثڕیٓ -
 ٌێ ثٛٚسیٓ -
 ٌێ چْٛٚ -
 ٌێ خەفزبْ -
 ٌێ لەِٚبْ -

                                                           
 .٠٧٦ظ ، ٘ـ . ش٠٣٨٠فبسسی(، چبپ سَٛ، سشٚش، رٙشاْ،  -٘ەژاس، ٘ۀجبٔەثۆسیٕە)فشٕ٘گ کشدی 1
 .٧٠٨ػەثذٚڵاڵ ئیجشا٘یُ صادە، فەس٘ۀگی ڕاَ،اْ، ي 2
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 ٌێ گەڕاْ -
 ٌێ گشرٓ -
 ٌێ گۆڕاْ -
 ٌێ ٚەسزبْ -
 ٌێ ٚەسگشرٓ -
 ٌێ گەڕاْ -
 ٌێ دٚاْ -
 1ٌێ دساْ -
 ٌێ ثڕاْ -
 ٌێ ٘برٓ -
 2ٌێ خٛڕیٓ -
 ٌێ گشێذاْ -
 ٌێ ڕٚأیٓ -
 ٌێ ٘ەسزبْ -
 ٌێ ٘باڵٔذْ -
 ٌێ ٘ەاڵرٓ -
 ٌێ ٘ەڵذاْ -
 ٌێ ٘بٔذاْ -

 ٌێکذساٚ: -٧

 ٌێ دسٚٚسذ ثْٛٚ -
 ڕێگە ٌێ گشرٓ -
 3ٌێ پەیذاثْٛٚ -

                                                           
 .٤٧٦ -٤٧٣گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی دەسیب، ي 1
 .٣٦٠ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب، ثەسگی یەکەَ، ي 2
 .٠٠١سەسچبٚەی پێطٛٚ، ي 3
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 ٌێ پیسکشدْ -
 ٌێ رێکچْٛٚ -
 1ڕٚ ٌێ ٚەسگێڕاْ -
 ٌێ خۆضجْٛٚ -
 2ڕق ٌێ ثْٛٚ -
 چبٚ ٌێ لٛچبٔذْ -
 چبٚ ٌێ سٛڕأذْ -
 ڕٚٚ ٌێ ٔبْ -
 سەس ٌێ ضێٛأذْ -
 سەس ٌێ ثبداْ -
 فەسِٛ ٌێ کشدْ -
 3ڕێص ٌێ ٔبْ -

 

 /:-پێطگشی/ ڕا -٦

ئەَ پێطگشەش ثە ٘ەِبْ ضێٛە ثە چۀذ خۆسێک ٚضەی ٔٛێی فەس٘ۀگی     
 ثۆ ّٔٛٔە:سبص دەکبد، کە صیبرش ٚاربی خٛڵەی رێذایە، 

 داڕژاٚ: -٠

 پێطگشی)ڕا(+ چبٚگی سبدە= کبسی داڕژاٚ  

 ڕاگشرٓ  -
 ڕا٘ێٕبْ  -

                                                           
 .٤٧٣ -٧٥٣گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد، ي 1
 .٨ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ثەسگی یەکەَ(، ي 2
 .٦٣ -٤٣ِەال ػەٌی ِبِەخەٌکەیی، گبڵە ٚ ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 3
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 ڕاِبڵیٓ  -
 ڕاپەڕیٓ  -
 1ڕاثٛسد -
 ڕاکشدْ -
 ڕاثٛاسدْ -
 ڕاثیٕیٓ -
 ڕأەسپێشساٚ -
 ڕاپسکبْ -
 ڕاِٛٚسبْ -
 ڕاگەیطزٓ -
 ڕاکەرٓ -
 ڕاٚەسزێٕشاٚ)ڕاٚەسزبْ( -
 2ڕا٘ێطزٓ -
 ڕاچڵەکیٓ -
 3ڕاچۀیٓ -

 ٌێکذساٚ: -٧

 = کبسێکی ٌێکذساٚی ٔٛێپێطگشی)ڕا(+ کبسی ٌێکذساٚ

 ڕاسەسکشدْ -
 ڕاگیش کشدْ -
 4ڕاگیشاٚ کشدْ -

 

                                                           
 .٨٤٠ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ثەسگی دٚٚەَ(، ي 1
 .٧٤٥ -٧٤٠گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد، ي 2
 .٤٠١ -٤١٩ەثذٚڵاڵ ئیجشا٘یُ صادە، فەس٘ۀگی ڕاِبْ، يػ 3
 .٧٤٤ -٧٤٣گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد، ي 4
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 /:-پێطگشی/ دەس -٧

ئەَ پێطگشەش ٌە صِبٔی کٛسدیذا پێطگشێکی چبالکە، چٛٔکە صۆسثەی     
چبٚگەکبْ ثە٘ۆی خسزٕەسەسی ئەَ پێطگشەٚە ٚضەی ٔٛێیبْ ٌێ دسٚٚسذ 

ٌە  دەثێذ، ئەسکی ئەَ پێطگشەش ٌەٚەدایە کە یبْ ِبٔبیەکی ربیجەری
، ثۆ 1چٛاسچێٛەی ِبٔب گطزییەکەدا یبْ ِبٔبیەکی ربصە ثە ٚضەکە دەثەخطێذ

  ّٔٛٔە:

 داڕژاٚ: -٠

 دەسخسزٓ -
 دەسپەڕیٓ -
 دەس٘ێٕبْ -
 دەسکشدْ -
 دەسثڕیٓ -
 دەس٘بٚیطزٓ -
 دەس٘برٓ -
 دەسکەٚرٓ -
 دەسچْٛٚ -
 2دەسکشاْ -

 ٌێکذساٚ: -٧

 دەس ثبص ثْٛٚ)ٌە چبٚگی ثصٚرٓ ٚەسگیشاٚە( -
 دەس خٛاسد داْ -
 3دەس ٔخٛٔکشدْ -

                                                           
 .٤١٨ػەثذٚڵاڵ ئیجشا٘یُ صادە، فەس٘ۀگی ڕاِبْ، ي 1
 .٧٠٩ -٧٠٨گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد،  2
 ٧٠٩١ -٣٩سەسچبٚەی پێطٛٚ، ي 3
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 /:-پێطگشی/ ٚەس -٨

ئەَ پێطگشەی کبسیص چەْ ٚضەیەکی ٔٛێی فەس٘ۀگی ثٕیبد دۀێذ، ثۆ  
 ّٔٛٔە:

 ٚەسگشرٓ -
 ٚەسچەسخبْ -
 ٚەسگێڕا -
 ٚەسگەڕاْ -
 ٚەسپێچبْ -
 ٚەسگیشاْ -
 ٚەسخسزٓ -
 ٚەسسٛڕاْ -
 ٚەسکەٚرٓ -
 ٚەسکشدْ -
 ٚەسچەپیٓ -
 ٚەسسبٔذْ -
 ٚەسسٛڕاْ -
 1ٚەسلالْ -

 

 /:-پێطگشی/ ڕۆ -٩

ی پێطگشی)دا(، صیبرش ثۆ ِەثەسزی ثصٚٚرٕەٚە ئەَ پێطگشە ثە٘ەِبْ ضێٛە     
 ثەسەٚ ژێشە یبخٛد ڕێکخسزٓ ٚ ثاڵٚکشدٔەٚەیە، ثۆ ّٔٛٔە:

                                                           
 .٩٧١ -٩٠٩ظ٘ەژاس، ٘ۀجبٔەثۆسیٕە،  1
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 ڕۆچْٛٚ  -
 ڕۆکشدْ  -
 ڕۆرەفزبْ)ڕۆرەفزبٔذْ( ٚارە)داِشکبٔذْ( -
 ڕۆکەٚرٓ -
 1ڕۆ٘ێطزٓ -
 ڕۆٔیطزٓ -

 /:-پێطگشی / ثێ -٠١

ئەَ پێطگشە ثێ ثەضجْٛٚ یبخٛد ٔەثْٛٚ ٚ ٔەِبٔی ضزێکە، کە ثۆ      
 ٔەکەی دەگەڕێزەٚە، ئیٕدب ثەسخەسزە ثێذ یبخٛد ٚاربیی، ثۆ ّٔٛٔە:خبٚە

 ثێ رٛأب ثْٛٚ -
 ثێ ڕێصی کشدْ -
 ثێ ٘ۆش ثْٛٚ -
 ثێ ٘ۆش کشدْ -
 ثێ ثەش ثْٛٚ -
 ثێ ثەش کشدْ -
 ثێ کەس ثْٛٚ -
 ثێ کەس کشدْ -
 ثێ سبِبْ ثْٛٚ -
 ثێ ٔبص ثْٛٚ -
 ثێ ٔبص کەٚرٓ  -
 ثێ ئبگب ثْٛٚ -
 ثێ ٚەی ثْٛٚ -
 ثێ ٚاس ثْٛٚ -

                                                           
 .٧٥٣ -٧٥٧گیٛی ِٛکشیبٕٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد، ي 1
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 ثێ ٘یٛا ثْٛٚ -
 ص ثْٛٚثێ ٔیب -
 ثێ دۀگ ثْٛٚ -
 ثێ دۀگ کشدْ -

 

 : چۀذ ربیجەرّۀذییەکی پێطگشەکب٠ْ-٠-٠-٣
/(، ثەثێ گۆڕأکبسی -/، / ٌێ-/، / رێ-( ٌێشەدا ٘ەسیەک ٌە پێطگشەکبٔی)/ پێ٠

ٚضەی ٔٛێیبْ دسٚسزکشدٚٚە ٚ ٚەکٛ خۆیبْ ثە پێطی ٚضەکەٚە ٌکبْٚ، ثەاڵَ 
ٚ پێطگشەکبْ ضێٛەیبْ  دێذئەِە ٘ۀذێ خبس ٌە سیٕزبکسذا گۆڕأی ثەسەسدا

 ڕێذ، ثۆ ّٔٛٔە:ۆدەگ

 خٛا ثەسزٓ. ثەپطذ+ پێ+ ثەسذ         پطذ  -
 ئەٚدا. ثەپێ          پێذاْ           دیبسیەکەَ  -
 ربٔکیەکە کشد. ٌەرێ          رێکشدْ         ئبٚەکەَ  -
 دەسگبَ دا. ٌەٌێ          ٌێذاْ            -
 پێ کەٚرٓ. ٌە      ٌێ+ پێ          کەٚرٓ     -
 ڕٚٚ ٘ەڵٙبرٓ. ٌەٌێ+ ڕٚٚ+ ٘ەڵ+ ٘برٓ           -
 صِبْ کەٚرٓ. ٌەٌێ+ کەٚرٓ           -
 1داس ثڕیٓ. ٌەٌێ+ ثڕیٓ          ٌك  -

   

ئەگەس ٌەَ ّٔٛٔبٔە ثڕٚأیٓ دەثیٕیٓ کە )پێ( دەگۆڕێذ ثۆ )ثە( ٚ ٘ەسیەکە      
طگشە فۆڕِیبْ صۆس خێگیش ٌە )رێ، ٌێ( دەگۆڕێٓ ثۆ )ٌە(، کەٚارە ئەَ سێ پێ

 ٔییە ٚ گۆڕأکبسییبْ ثەسەسدا دێذ.

                                                           
 .٤٤ -٤٣ِەال ػەٌی ِبِەخەٌکەیی، گبڵە ٚ ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 1
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( ٘ۀذێ کبد ثە یبسِەری یەکزشی، ٚضە دسٚٚسذ دەکەْ، ئەِیص ثە ٧
 ی)پێ، رێ، ٌێ( ٌەگەڵ )دا، ڕا، ٚەس(:رێکەڵجٛٚٔی پێطگش

 

( ٘ۀذێک ٌە ٚضەکبْ صیبرش ٌە پێطگشێک ٚەسدەگشْ ٚ ٚاربی خیبٚاص دەثەخطٓ ٣
 ٚ ٚضەیەکی فەس٘ۀگی ٔٛێ پێکذە٘ێٕٓ:

 گشرٓ:

 دا+ گشرٓ          داگشرٓ -
 ڕا+ گشرٓ          ڕاگشرٓ -
 ٘ەڵ+ گشرٓ         ٘ەڵگشرٓ -

 +ٚەس: + ڕا: :+ دا 

 پێذاکشدْ، پێذاداْ، پێذاچْٛٚ پێ:      
 پێذاگشرٓ، پێذاثشدْ، پێذاڕۆیطزٓ

 پێذاڕضزٓ، پێذأبسدْ....

 پێڕاگەیطزٓ، 
پێڕاگەیبٔذْ، 

پێڕا٘برٓ، 
 پێڕاگشرٓ...

 پێٛەسثْٛٚ،
 پێٛەسکشدْ...

 

 ْ، رێذاچٛأذْ،رێذاچٛٚ رێ:
 رێذاثْٛٚ...

 رێڕاچْٛٚ، رێڕاِبْ،
 رێڕاثیٕیٓ...

رێٛەسداْ، رێٛەسگشرٓ،  
 رێٛەسپێچبْ...  

 ٌێڕاگشرٓ، ٌێذاگشرٓ... ٌێ:
 ڕا ٌێجْٛٚ،.... 

ٌێٛەسگشرٓ، 
ٌێٛەسگێڕاْ، 

 ٌێٛەسپێچبْ...   
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 ٚەس+ گشرٓ          ٚەسگشرٓ -
 گشرٓ          پێگشرٓ پێ+ -
 ٌێ+ گشرٓ          ٌێگشرٓ -

 

 ٘ێٕبْ:

 دا+ ٘ێٕبْ             دا٘ێٕبْ -
 ڕا+ ٘ێٕبْ             دا٘ێٕبْ -
 ٘ەڵ+ ٘ێٕبْ          ٘ەڵٙێٕبْ -
 دەس+ ٘ێٕبْ          دەس٘ێٕبْ -

 پەڕیٓ:

دا+ پەڕیٓ          داپەڕیٓ)ٚضەیەکە ٌەگەڵ ٚضەی ٘ەڵپەڕیٓ ثەکبس  -
 ثۆ ّٔٛٔە دەگٛٚرشێذ)٘ەڵپەڕیٓ ٚ داپەڕیٓ(. دە٘ێٕشێذ،

 ڕا+ پەڕیٓ            ڕاپەڕیٓ -
 ٘ەڵ+ پەڕیٓ         ٘ەڵپەڕیٓ -
 دەس+ پەڕیٓ          دسپەڕیٓ -

 کشدْ:

 دا+ کشدْ          داکشدْ -
 ڕا+ کشدْ          ڕاکشدْ -
 ٘ەڵ+ کشدْ          ٘ەڵکشدْ -
 دەس+ کشدْ          دەسکشدْ -

 ِبڵیٓ:

 بڵیٓ           داِبڵیٓدا+ ِ -
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 ڕا+ ِبڵیٓ           ڕاِبڵیٓ -
 ٘ەڵ+ ِبڵیٓ         ٘ەڵّبڵیٓ -

 
 

 : پبضگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدیذا٧-٠-٣
ٌە ئێسزبی صِبٔی کٛسدیذا چۀذ پبضگشێک ٘ەْ، کە ڕۆڵێکی فەس٘ۀگی       

 دەگێڕْ، ئەِبٔیص ثشیزیٓ ٌە:

  ەٚە/: -پبضگشی/ -٠

چبالکزشیٓ پبضگشە، دەٚسێکی ثباڵی ٘ەیە ٚ چۀذ ٚاربیەک  ئەَ پبضگشە
ضێشکۆ ثبثبْ دەڵێذ: ))سەگەصی  دەگەیۀێذ ٚ دەیبْ ٚضەی ٔٛێ پێکذە٘ێٕێذ،

)ەٚە( ٚەک پسٌٛٚەی ثڕیٛە، کە ثچێزە سەس ٘ەس ڕێژەیەک کە ٌە چبٚگەٚە 
 ، کە ٚارب سەسەکییەکبٔی ثشیزیٓ ٌە:1گەسداْ کشاثێذ((

 گۆڕیٕی ٚاربی ٚضە: -٠

 ثەسثْٛٚ           ثەسثٛٚٔەٚە -
 ٌێکذاْ           ٌێکذأەٚە -
 سڕیٓ          سڕیٕەٚە -

 گەڕأەٚە: -٧

 ڕۆیطزٓ           ڕۆیطزٕەٚە -
 چْٛٚ             چٛٚٔەٚە -

 دٚٚثبسە ثٛٚٔەٚە: -٣

                                                           
ضێشکۆ ثبثبْ، سێصِبٔی پبضگشی دٚٚپبریی))ەٚە((، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی ٚەصاسەری پەسٚەسدە،  1

 .٩ص، ي ٧١١٠٘ەٌٚێش، 
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 ٘ەسزبْ         ٘ەسزبٔەٚە -
 1ٔٛٚسزٓ          ٔٛٚسزٕەٚە -
 ٘ۆٔیٓ          ٘ۆٔیٕەٚە -
 دسەٚضبٔەٚ)دسەخطبٔەٚە(          سەخطبْ(دسەٚضبْ)د -

 

ئەَ پبضگشە چۀذ ئەٌۆِۆسفێکی ٘ەیە ٚ ثە چۀذ دأەیەکی خیبٚاص      
 پێٛیسزی ٚ چۆٔیەری ٚضەکە، کە ثشیزیٓ ٌە: ثەگٛێشەی دەسدەکەٚێذ، ئەِەش

 یەٚە/:  -ئەٌۆِۆسفی/ -٠

کبسە  ئەِەضیبْ ثۆ دٚٚثبسەکشدٔەٚە ثەکبسدێذ کە دەٌکێ ثە کۆربیی ئەٚ     
 ڕاثشدٚٚأەی کە کۆربییبْ ثە پیزی ثصٚێٕی)ا( دێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 کێاڵ              کێاڵ+ یەٚە              کێاڵیەٚە. -
 2خٛسێٕشا         خٛسێٕشا+ یەٚە         خٛسێٕشایەٚە. -

  ٚە/: -ئەٌۆِۆسفی/ -٧

ۆربیی ثە٘ەِبْ ضێٛە ئەِەضیبْ ثە کۆربیی کبسێکەٚە دەٌکێذ، کە ثە )ا( ک    
 ٘برجێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 فشۆضشاٚە -
 گیشاٚە -
 ثشدساٚە -
 خٛساٚە -

                                                           
 .٩٩ٚضەٚ ڕۆٔبْ ٌە صِبٔی کٛسدیذا، ي ئەٚڕەزّبٔی زبخی ِبسف، 1

 .٠٨٥ٔٛٚسی ػەٌی ئەِیٓ، ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 2
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 ضۆساٚە -

ٌێشەدا پێٛیسزە ئبِبژە ثەٚە ثکەیٓ، کە ئەَ پبضگشە صیبرش ٌە )ٚە(ی  کبسی      
ڕاثشدٚٚی رەٚاٚ ٔصیک دەثێزەٚە، ثە ضێٛەیەک کە ثە کۆٔزێکسذ ٔەثێ ٌە 

 یەکزشی خیب ٔبکشێٕەٚە.

 

 رەٚە/: -ئەٌۆِۆسفی/  -٣

٘ەس ثۆ دٚٚثبسە کشدٔەٚەیە، ٌەگەڵ کبسێکذا دێذ کە کۆربیی ثە) ا، ئەِەضیبْ  
 ، ٚەکٛ:1ی، ێ(٘برجێذ

 دەڕٚارەٚە -
 ثخٌٛێزەٚە -
 دەڕٚێزەٚە -
 ثٕٛێزەٚە -

     

 ۆرەٚە/:  -ئەٌۆِۆسفی/   -٤

ٌەگەڵ کبسێکذا دێذ، کە ٌە چبٚگی)ربئی ٚ داٌی(ٚەسگیشاثێذ ٚارە ٌەگەڵ 
٘برجێذ ثە)د، د( ٚ ِبٔبی  کبسێکی سبدەی ڕاثشدٚٚ ثەکبس دێذ کە کۆربیی
 دٚٚثبسەثٛٚٔەٚەی کبسەکە دەگەیۀێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 چبٔذ             چبٔذۆرەٚە -
 ڕسذ             ڕسزۆرەٚە -
 ثشد               ثشدۆرەٚە -
 ضٛضذ           ضٛضزۆرەٚە -

                                                           
 .٠٨٦يسەسچبٚەی پێطٛٚ، ٔٛسی ػەٌی ئەِیٓ، ڕێصِبٔی کٛسدی، 1
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 أذْ/: -پبضگشی/  -٧

د ٚ ٌە ثەضی پێطٛٚرش ئەَ پبضگشەِبْ ٚەکٛ دأەیەکی ڕێصِبٔی ثبس کش
خسزّبٔەڕٚٚ، ٌێشەضذا ٚەکٛ پبضگشێکی فەس٘ۀگی دەسدەکەٚێذ ٚ ئەَ ئەسکەش 
دەگێڕێذ، ٚارە ٚضەی ٔٛێ دە٘ێٕێزە ٔبٚ صِبٔەٚە، چٛٔکە سشٚضزی ئەَ پبضگشە 
ٚایە، کە ٘ێص دەگۆڕێذ ٚارە الٚاصی ٘ێص)رێٕەپەڕ( دەکبد ثە ثە٘ێص)رێپەڕ(، 

ثەسئەٚەی ٘ێصی کبس ثە ثۆیە پسپۆڕأی صِبْ ثە ڕێصِبٔی دادۀێٓ، ثەاڵَ ٌە
أذْ/( ٘ەَ  -چبٚگەٚە پەیٛەسزە، ثۆیە دەثێزە فەس٘ۀگی، کەٚارە پبضگشی )/

 ئەسکی ڕێصِبٔی ٚ ٘ەَ ئەسکی فەس٘ۀگیطی ٘ەیە، ثۆ ّٔٛٔە:

 ثشژأذْ -
 کشربٔذْ -
 ڕژأذْ -
 خەٚأذْ -
 کەٚأذْ -
 خصأذْ -
 ڕٚأذْ -
 ثڕأذْ -

ژ، کشد، ڕژ، خەٚ(، أذْ/(، ٌەگەڵ ٘ەسیەک ٌە )ثش -ٌەَ ّٔٛٚٔبٔەدا پبضگشی )/
 کە ڕەگی کبسْ، ٘برٛٚە ٚ کبسێکی ٔٛێ ٚ فەس٘ۀگی ثٕیبرٕبٚە.

ٌێشەدا چۀذ کبسێک یبخٛد چبٚگێکی ٌێکذساٚ دەخەیٕەڕٚٚ، کە پبضگشی)ەٚە( 
 ٚەسدەگشْ:

 ٌێک کشدٔەٚە -
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 1ڕٚٚ ثەڕٚٚ ثٛٚٔەٚە -
 ربصەثٛٚٔەٚە -
 ٔصیککشدٔەٚە -
 2دٚٚپبرکشدٔەٚە)دٚٚثبسەکشدٔەٚە( -
 ثاڵٚثٛٚٔەٚە -
 3ثٛٚەٚەخەثەسی  -
 کۆثٛٚٔەٚە -
 ثاڵٚثٛٚەٚە -
 صیٕذٚ ثٛٚٔەٚە -
 ثەسص کشدٔەٚە -
 ڕٚٚٔبک کشدٔەٚە -
 ڕۆضٕکشدٔەٚە -
 ڕۆکشدٔەٚە -
 دٚٚسخسزٕەٚە -
 خبڵی کشدٔەٚە -
 ٌێک ثٛٚٔەٚە -
 ربلیکشدٔەٚە -
 پٛٚچکشایەٚە -
 ثەربڵکشایەٚە -
 خۆڕاصأذٔەٚە -
 ڕٚٚٔبکی دأەٚە -
 ڕْٚٚ کشدٔەٚە -
 ڕێک کەٚرٕەٚە -

                                                           
 .٠٣٨ -٤٣ِەال ػەٌی ِبِەخەٌکەیی، گبڵە ٚ ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 1
 .٨٩-٠٨ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ثەسگی یەکەَ(، ي 2
 .٠٦٥٥ -٠٥٦٦ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ثەسگی دٚٚەَ(، ي  3
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 خٛاسکشدٔەٚە -
 کەَ ثٛٚٔەٚە -
 ەٚەثیبٔٛ ٘ێٕبٔ -
 ئبضذ کشدٔەٚە -
 یەک گشرٕەٚە -
 ٘ێٛاش کشدٔەٚە -
 ٌەثەس گشرٕەٚە -
 1دٚٚسکەٚرٕەٚە -
 2کۆکشدٔەٚە -
 دٚٚسخسزٕەٚە -
 کٛژأەٚە -
 ثەربڵکشدٔەٚە -
 ٌەثەسگشەٚە -
 3پٛچەڵکشدٔەٚە -

 

 : پێطگش ٚ پبضگشەکبْ ثەیەکەٚە:٣-٠-٣
٘ۀذێ کبد دەگٛٔدێذ، پێطگش ٚ پبضگشەکبْ ثەیەکەٚە ٚضەیەکی ٔٛێی 

 ٚەکٛ:فەس٘ۀگی سبص ثکەْ، 

 ەٚە/= -/+ /-/ دا

 داکەٚرٕەٚە -

                                                           
 .٦٣٨ -٥ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ثەسگی یەکەَ(،  1
 -٠٠٦ص،  ي ٧١١٧یٓ، چبپی چٛاسەَ، چبپخبٔەی ضڤبْ، سٍێّبٔی، ً ٔظبَ اٌذیٓ، فەس٘ۀگی ضیشضفب 2

٧٧٥. 
 .٧٣٤گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد، ي 3
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 داچەِیٕەٚە -
 داگشرٕەٚە -

 ەٚە/ = -/+ /-/ ٘ەڵ

 ٘ەڵکەٚرٕەٚە  -
 ٘ەڵگشرٕەٚە -
 ٘ەڵکشدٔەٚە -
 ٘ەڵجژاسدٔەٚە -
 ٘ەڵجەصیٕەٚە -
 ٘ەڵصەلیٕەٚە -
 ٘ەڵذأەٚە -
 ٘ەڵٛەسطبٔەٚە -
 داکەٚرٕەٚە  -

 ەٚە/=  -/+ / -/ ٌێ

 ٌێکۆڵیٕەٚە -
 ٌێپشسیٕەٚە -
 ٌێجٛٚٔەٚە  -
 ٌێکشدٔەٚە -
 ٌێٛەضبٔەٚە -
 جشدٔەٚەٌێ -
 ٌێگشرٕەٚە -

 

 ەٚە/= -/+ /-/ پێ

 پێٛە کشدْ -
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 دەسذ پێکشدٔەٚە -
 پێٛە ٔٛٚسبْ -
 پێکەٚە -

 ەٚە/= -/+ / -/ رێ

 رێٛەگالْ -

 ەٚە/= -/+ /-/ ٚەس

 ٚەسسٛٚڕأەٚە -

 /=-/+ / ەٚە-/+ / دا-/ پێ

 پێذاچٛٚٔەٚە -
 پێذاچٛٚٔەخٛاسەٚە -

 /=-/+ / ەٚە-/+ / ٘ەڵ-/ رێ

 رێٙەڵچٛٚٔەٚە -
 رێٙەڵێٕبٔەٚە -
 ەرێٙەڵٙێٕبٔەٚ -

 /=-ٚە/+ / ڕا -/+ / -/ رێ

 رێٛەڕاِبْ -

 ەٚە/= -/+ / -/+ / ٌێ-/ پێ

 پێ ٌێکشدٔەٚە -
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٘ەسٚە٘ب چۀذ ّٔٛٔەیەکی رشیص دەخەیٕەڕٚٚ، کە ثشیزیٓ ٌە رێکەڵجْٛٚ ٚ      
 ثەیەکەٚە ٘برٕی پێطگشەکبْ، ثەَ ضێٛەیە:

 /=-/+ / ٘ەڵ-/ رێ

 رێٙەڵکێطبْ -
 رێٙەڵکێص -
 رێٙەڵکێطکشدْ -
 رێٙەڵچْٛٚ -
 رێٙەڵٙێٕبْ -
 رێٙەڵسْٛٚ -

 /=-/+ / ٘ەڵ-/ پێ

 پێٙەڵگشرٓ -
 پێٙەڵجژاسدْ -
 پێٙەڵێٕبْ -
 پێٙەڵگیشسبٔذْ -
 پێٙەڵپەسبسرٓ -
 پێٙەڵکباڵْ -
 پێٙەڵکبڵیٓ -
 1پێٙەڵگەڕاْ -

 /=-/+ / ٘ەڵ-/ ٌێ

 ٌێ ٘ەڵخسزٓ -
 ٌێٙەڵسْٛٚ -
 ٌێٙەڵّبڵیٓ -

                                                           
 .٠٣٧ظ٘ەژاس، ٘ۀجبٔەثۆسیٕە،  1
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 ٌێٙەڵێٕبْ -
 1چبٚ ٌێ ٘ەڵزەکبٔذْ -

 /=-/+ / ٌێ-/ پێ

 پێ ٌێٕبْ -
 پێ ٌێخطبٔذْ -
 پێ ٌێ گشأکشْ -
 ٛککشدْپێ ٌێ س -
 2پێ ٌێخطبٔذْ -

 /=-/+ / ٘ەڵ-/+ / ٌێ-/ پێ

 پێ ٌێٙەڵجڕیٓ -
 دەسذ پێ ٌێ ٘ەڵگشرٓ -

 /=-/+ / ٘ەڵ-/+ / دا-/ پێ

 پێذا ٘ەڵچْٛٚ -
 پێذا ٘ەڵٛاسیٓ -
 پێذا ٘ەڵخٛضبْ -
 پێذا ٘ەڵڕٚأیٓ -
 پێذا ٘ەڵطبخیٓ -
 3پێذا ٘ەڵطبخبْ -

 /=-/+ / دا-/+ / ٌێ-/ پێ

                                                           
 .٤٣ِەال ػەٌی ِبِەخەٌکەیی، گبڵە ٚ ڕێصِبٔی کٛسدی، ي 1
 .٤٣سەسچبٚەی پێطٛ، ي 2
 .٠٣٠ -٠٣١ظ٘ەژاس، ٘ۀجبٔەثۆسیٕە،  3
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 پێ ٌێ داگشرٓ -

ٔگییەکبٔی کبس، کە ثەضێکی سەسەکیٓ ٌە کەٚارە پێطگش ٚ پبضگشە فەس٘ە     
گیشەک، ڕۆڵێکی گشٔگ ٚ ثەسچبٚیبْ ٘ەیە ٌە صِبٔی کٛسدیذا ٌە ڕێگەی ڕۆٔبٔی 

ٚ ثبسی ڕۆژأە ٚ دەٚڵەِۀذ کشدٔی  ٚ صیبرش، ثۆ ئبسبٔزش کشدٔی کبس کبسی ٔٛێزش
ٚ پبضگشەکبٔەٚە ثەگٛێشەی گشٔگی ٚ  فەس٘ۀگی صِبٔەکەِبْ، کە ثە٘ۆی پێطگش

ەی ٔٛێ ٌەدایک دەثێذ ٚ ٚضەی ثەکبسٔە٘برٛٚ ٚ کۆْ یبخٛد ئەٚ پێٛیسزی ٚض
ٚضبٔەی کە پێٛیسذ ٔیٓ ٚ صیبدەْ، ٌۀبٚ دەچٓ ٚ دەِشْ یبخٛد ٚاربیبْ 
دەگۆڕێذ ٚ ثە ثەسگێکی ٔٛێٛە دێٕەٚ ٔبٚ صِبْ، ٌە گەضە ٚ گۆڕاْ ٚ صیبد کشدْ 

 ٔبٚەسزٓ.

 

 : گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی فبسسیذا٧-٣
َ رەٚەسەدا ثبس ٌە گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس دەکەیٓ ٌە صِبٔی ٌە     

 ٚە:فبسسی دا، ثەَ ضێٛەیەی الی خٛاسە

 : پێطگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی فبسسیذا٠-٧-٣
ئەٚ پێطگشأەی کە صیبرش ثبسیبْ کشاٚە ٚ گشٔگییبْ پێذساٚە، ٚارە صیبرش     

 ثەکبسدێٓ ٚ ڕْٚٚ ٚ ئبضکشاْ ، ثشیزیٓ ٌە:

 : 1/-پێطگشی/ ثش -٠

 ئەَ پێطگشە صیبرش چۀذ ٚاربیەکی ٘ەیە: 

 ٘ەڵ، ثەسەٚ ثبْ، ثەسەٚسەسەٚە)ثشفشاضزٓ(. -

 ٌەسەس ضزێ)ثشأذخزٓ(. -دا، ثەسەٚژێش -

                                                           
 .٤١ظ ،٘ـ . ش٠٣٦٩ٕگ ػّیذ، چبپ سَٛ، چبپخبٔە سپٙش، رٙشاْ،فش٘ زسٓ ػّیذ، 1
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  1پێٛە، پێکەٚە)ثشثسزٓ(. -

 ٌێشەدا چۀذ ّٔٛٔەیەکی صیبرش دەخەیٕەڕٚٚ:

 )گەڕأەٚە( ثشگطزٓ -
 ثە کۆربیی گەیطزٓ، خۆس ٘ەاڵرٓ() ثشآِذْ  -
 )ربٚرٛێ کشدْ( ثشسسیذْ  -
 )٘ەڵپچڕیٓ( ثشکٕذْ -
 )ئبسٛدەثْٛٚ( ثشاسٛدْ -
 )ٌێک ئباڵْ( ثشپچیذْ -
 )ٌێکذاْ( ثشصدْ -
 )ٌێکذساٚ( 2) صۆس کشدْ(ثشافصْٚ کشدْ -
 )٘ەڵسۀگبٔذْ( ثشاٚسدْ -
 )ٌۀبٚچْٛٚ( ثشافزبدْ -
 )داپۆضیٓ، ضبسدٔەٚە( ثشافکٕذْ -
 )ٌۀبٚثشدْ( ثشأذخزٓ -
 )٘بٔذاْ( ثشأگیخزٓ -
 گشرٕەٚە()٘ەڵ ثشچیذْ -
 )ڕاثْٛٚ( ثشخبسزٓ -
 )ٚسٚژأذْ( ثشأگیصأذْ -
 )ثەسزٕەٚە( ثشثسزٓ -
 )ڕٚٚ ٚەسگێڕاْ( ثشربفزٓ -
 )٘ەڵجەصیٕەٚە( ثشخسزٓ -

                                                           
کٛسدی(، ِیبٔی)یک خٍذی(، چبپ اٚي،  -ِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فشٕ٘گ  دأطگبٖ کشدسزبْ)فبسسی 1

 .٠٧٨ظ ،٘ـ . ش٠٣٨٨
کٛسدی(، ثەسگی یەکەَ، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی  -٘ەژیش ػەثذٚڵاڵپٛٚس، فەس٘شٔگی ٘ەژیش)فبسسی 2

 .٠٩٨ص، ي ٧١١٨خبٔی، د٘ۆک، 
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 ثەسکەٚرٓ() ثشخٛسدْ -
 )٘ەڵسۀگبٔذْ( ثشخیصأذْ -
 )٘ەڵگشرٓ( ثشداضزٓ -
 )٘ەاڵرٕی ئەسزێشەکبْ( ثشدِیذْ -
 )٘ەژِبسکشدْ( ثشضّشدْ -
 )دەسکێطبْ( ثشکطیذْ -
 ە()چٕیٕەٚ ثشگشفزٓ -
 )ٌێکذساٚ(1)ٌە لەڵەَ داْ(  ثشچسپ صدْ -

 

 /:-پێطگشی/ سش -٧

دێذ، ٚارب صیبرش ثۆ  2ئەَ پێطگشە ثەٚاربی)سەس، سەسٚٚی ٘ەِٛٚ ضزێک( 
 ثصٚٚرٕەٚە ثەسەٚ سەس ثەکبس دێذ:

 )کۆربیی ٘برٓ( سشسفزٓ -
 )رەٚاٚ ثْٛٚ( سشاِذْ -
 )گەیطزٓ( سشسسیذْ -
 )ثە کۆربیی گەیبٔذْ( سشاٚسدْ -
 )خٍیسکبْ( سشخٛسدْ -
 )سەسٌێذاْ( سشصدْ -
 3)رٛأح ٌێذاْ( سشکٛفزٓ -

 

                                                           
 .٠٩١ -٠٧٨ظکشدی(،  -ِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فەس٘ۀگی دأطگبٖ کشدسزبْ)فبسسی 1
 .٧٨٤ظسەسچبٚەی پێطٛٚ،  2
کٛسدی(، ثەسگی دٚٚەَ، چبپی یەکەَ، ٘ەٌٚێش،  -٘ەژیش ػەثذٚڵاڵپٛٚس، فەس٘ۀگی ٘ەژیش)فبسسی 3

 .٧٥٧ -٧٤١ظص،  ٧١١٨
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 /:-پێطگشی/ دس -٣

 ئەَ پێطگشە دٚٚ ٚاربی ٘ەیە:     

 سۆیطزٕە دەسەٚە یبْ کشدٔەدەسەٚە. -

 ثبس ٚ چۆٔب ٚ چۆٔی)دس ضذْ، دس ُ٘ ضذْ(. -

 ٌێشەدا چۀذ ّٔٛٔەیەک دەخەیٕەڕٚٚ:

 )٘برٕەدەسەٚە( دسآِذْ -
 )دەس٘ێٕبْ( دسکطیذْ -
 ()چٛٚٔەدەسەٚە دسسفزٓ -
 )دەسزەٚەسزبْ ثْٛٚ( دسِبٔذْ -
 )دەس٘یٕبْ( دساٚسدْ -
 )٘ەڵٛاسشاْ( دساٚیخزٓ -
 )رێٙەڵچْٛٚ( دسافزبدْ -
 )دەس٘بٚسدْ( دسکشدْ -
 1)رێکەڵکشدْ( دساِیخزٓ -
 )پێذاگشی کشدْ( دسایسزبدْ -
 )گشفزبسکشدْ( دسافکٕذْ -
 )٘بٚیطزٓ( دسأذخزٓ -
 )دۆڕاْ( دسثبخزٓ -
 )لجٛڵکشدْ( دسپزیشفزٓ -
 )ٌێکذساٚ(ە( )خسزٕەپێطەٚ دسپیص کشدْ -
 )فٛرێکشدْ( دسدِیذْ -
 )ثڕیٕی ڕێگەیەک رب کۆربیی( دسسپشدْ -

                                                           
 .٥٨٣ظ ِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فشٕ٘گ دأطگبٖ کشدسزبْ، 1
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 )ٌۀبٚثشدْ( دسضکسزٓ -
 1)کبسیگەسی دأبْ( دسگشفزٓ -

 

 /:-پێطگشی/ فشا -٤

، ٚارە دەچێزە سەس  2ئەَ پێطگشە ٚارب)سەسرش، ثەسەٚ ژٚٚس، ثەسەٚ سەسرش(      
 چبٚگێک ٚ سیفەری ثەسەٚ سەسی دەدارێ، ، ٚەکٛ:

 ڕاکشدْ()فشاسفزٓ  -
 )ٌەخۆ دٚٚسخسزٕەٚە( فشا افکٕذْ -
 )چٕیٕەٚە، رۀیٕەٚە( زٓبففشاث -
 )ثەدٚاداچْٛٚ( فشاثشیذْ -
 )چٕیٕەٚە( فشاچیذْ -
 )ثیٕیٓ( فشادیذْ -
 )سبصاْ( فشاسبخزٓ -
  3)ٔبچبسکشدْ( فشاکشدْ -
 )ثبٔگٙێطذ کشدْ( فشاخٛأذْ -
 فشا گزضزٓ )رێپەڕیٓ( -

 
ٚاربیەکی رشی ٘ەیە فشادادْ، ٘ۀذێ کبریص دەگٛٚرشێذ)فشدادْ(، ثەاڵَ  -

ثەَ ضێٛەیە: فشادادْ، ٚارە)٘ەڵخسزٓ(، ثەاڵَ)فشدادْ( ٚارە ٌٌٛکشدْ، 
کەٚارە)فش(یص ثە٘ەِبْ ضێٛەی )فشا( پێطگشە، ثەاڵَ ٔبچبالکە ٚ صۆس کەَ 

 دەسدەکەٚێذ.
 ڕاگشرٓ() فشاداضزٓ -

                                                           
 .٥٧٧ -٥٦٣٘ەژیش ػەثذٚڵاڵپٛٚس، فەس٘ۀگی ٘ەژیش)ثەسگی یەکەَ(، ي 1
 .٩٩٥ظِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فەس٘ۀگی کشدسزبْ،  2
 .٩٤٠ -٩٣٦ٔگی ٘ەژیش)ثەسگی دٚٚەَ(، يە٘ەژیش ػەثذٚڵاڵپٛٚس، فەس٘ 3



 
 

111 
 

 )گەیطزٓ( فشاسسیذْ -
 1)ٚەثەس٘برٓ( فشاگشفزٓ -

 

 /: -پێطگشی/ فشٚ -٥

ێطگشە ثشیزیٓ ٌە: )ژێش، خٛاس، ثەسەٚ خٛاس، ثۆ ٔبٚەٚە، ثەسەٚ ٚاربکبٔی ئەَ پ    
 ، ثۆ ّٔٛٔە:2ٔبش، ٔصَ یبخٛد خبٚەْ ثبسٚدۆخی ژێشدەسذ ثْٛٚ(

 )ڕۆچْٛٚ( فشٚسفزٓ  -
 )ٔبٔە سەس صەٚی( فشٚٔٙبدْ -
 )خۆ خٛاسدٔەٚە، پیص خٛاسدٔەٚە ٌە خەَ ٚ خەفەد( فشٚخٛسدْ -
 )کٛژأەٚەی ئبگش یبْ چشا( فشِٚشدْ -
 ٚاکەٚرٓ()د فشٚاسزبدْ -
 )٘ەڵٛاسیٓ( فشٚافکٕذْ -
 ) ڕژاْ( فشٚثبسیذْ -
 ) ٘ێٕبٔەخٛاس( فشٚداضزٓ -
 )خۆڕاگشیکشدْ( فشٚایسزبدْ -
 )ثەڕێکشدْ( فشٚفشسزبدْ -
  3فشٚ سیخزٓ )ڕۆکشدْ(  -
 )کەٚرٕە خٛاسەٚە( فشٚافزبدْ -
 )ثشدٔە خٛاسەٚە( فشٚثشدْ -
 )لەپبد کشدْ( فشٚثسزٓ -
 )ضبسدٔەٚە( ضیذْٛفشٚپ -
 )رێکخسزٓ( فشٚکشدْ -

                                                           
 .٩٩٥ظِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فەس٘ۀگی دأطگبٖ کشدسزبْ، ، 1
 .٠١١٤ظسەسچبٚەی پێطٛٚ،  2
 .٩٥٥ -٩٥٠٘ەژیش ػەثذٚڵاڵپٛٚس، فەس٘ۀگی ٘ەژیش)ثەسگی دٚٚەَ(، ي 3
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 )خسزٕە پطذ گٛێ( اضزٓفشٚگز -
 )رێذا ِبْ( فشِٚبٔذْ -
 )داِشکبٔذْ( فشٚٔطبٔذْ -
  1)خسزٕە خٛاسەٚە( فشٚ٘طزٓ -

 

 /: -پێطگشی/ ٚس -٦

، ثە٘ەِبْ ضێٛەی پێطگشی)فشا(، صۆسثەی 2ئەَ پێطگشە ثەٚاربی)٘ەڵ( دێذ      
کبد ثۆ ثصٚٚرٕەٚە ثەسەٚ سەس ثەکبس دێذ، کە پێطگشێکی چبالکە ٚ ٌە صۆسثەی 

 ثەکبس دە٘ێٕشێذ، ثۆ ّٔٛٔە:ٌە٘دەکبْ 

 سەسلبڵ ثْٛٚ() ٚسسفزٓ -
 ) ٌێ ثٛٚٔەٚە( ٚساِذْ -
 )خۆ ڕاگشرٓ( ٚسداضزٓ -
 )ٌۀبٚخْٛٚ( ٚسافزبدْ -
 )دەس٘ێٕبْ( ٚساٚسدْ -
  3)پبڵ پێٛەداْ( ٚسخسجیذْ -
 )ِشدْ ثە ضێٛەی کزٛ پڕٚ چبٚەڕٚاْ ٔەکشاٚ( ٚسپشیذْ -
 چیذْ )کۆکشدٔەٚە(ٚس -
 )ٌۀبٚثشدْ( ٚسأذاخزٓ -
 )ٌێکذساٚ(4داسایی کەٚرٓ(  )ٌە ٚسضکسذ ضذْ -

 

                                                           
 .٠١١٦ -٠١١٤ظِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فەس٘ۀگ دأطگبٖ کشدسزبْ،  1
 .٠٤١٩ظ سەسچبٚەی پێطٛٚ، 2
 .٠٣٥١٘ەژیش ػەثذٚڵاڵپٛٚس، فەس٘شٔگی ٘ەژیش)ثەسگی دٚٚەَ(، ي 3
 .٠٤٠٠ -٠٤١٩ظِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فەس٘ۀگ دأطگبٖ کشدسزبْ،  4
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 /: -پێطگشی/ ٚا -٧

دێذ، ٚارە ثەسەٚ دٚاٚە ٚ ٔیطبٔی ثەسەٚ  ە، ەٚە، ئەٚە(پێطگشە ثەٚاربی)ٚ ئەَ
پبش چْٛٚ یبخٛد پێذاگشی ٚ دٚٚثبسە ثٛٚٔەٚە، ٚارە دیسبْ ٚ ٘ەِذیسبْ، کە 

 ، ثۆ ّٔٛٔە:1دەچێزە سەس چبٚگێک ٚ چبٚگێکی رش دسٚٚسذ دەکبد

 ەٚە، ثەسەٚ دٚاٚەچْٛٚ()سسذ ثٛٚٔ ٚاسفزٓ -
 )دٚاکەٚرٓ( ٚاِبٔذْ  -
 )ٔبچبسکشدْ( ٚاداضزٓ -
 )کبسدأەٚە( ٚاکٕص -
 )ربٚرٛێ کشدْ( ٚاسسیذْ -
 )ڕادەسزکشدْ( ٚا گزاضزٓ -
 )ڕاٚەسزبْ( ٚا ایسزبدْ -
 افزبدْ )کەِجٛٚٔەٚە( ٚا -
 )ٔبسیٕەٚە( ٚادأسزٓ -
  )ٌێکذساٚ()داڕژاْ( ، ٚا سیص کشدْ -
 ساٚ()ٌێکذ)ٔٛٚژۀکشدٔەٚە(،  ٚا سبصکشدْ -
 ٚاکطیذْ )٘ەڵکێطبْ( -
 )رێڕٚأیٓ( ٚأگشیسزٓ -
  2)خبِۆضکشدْ( ٚأطبٔذْ -

 

  /:-َ نپێطگشی/  -٨

                                                           
 .٠٣٩٨ظسەسچبٚەی پێطٛٚ،  1
 .٠٣٤٤ -٠٣٣٣٘ەژیش ػەثذٚڵاڵ، فەس٘ۀگی ٘ەژیش)ثەسگی دٚٚەَ(، ي 2
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پێطزش ئەَ  ثە پێچەٚأەی پێطگشی)فشا(، ثصٚٚرٕەٚەی ثەسەٚ خٛاسە،      
پێطگشەِبْ ٚەکٛ دأەیەک خسزەڕٚٚ، کە ئەسکی ڕێصِبٔی ٘ەیە، ٌێشەضذا 

ثبسی ٌێٛە ثکەیٓ، چٛٔکە ٚضەی دٚٚثبسە پێٛیسزە ٚەکٛ دأەیەکی فەس٘ۀگی 
/( ٘ەسیەک ٌە -َ ن فەس٘ۀگی ٔٛێ دێٕێزە ٔبٚ صِبٔەٚە، کەٚارە پێطگشی ٔەسێی)/

 ئەسکەکبٔی فەس٘ۀگی ٚ ڕێصِبٔی دەثیٕێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 داِشکبٔذْ() نَشسنت -
 )رێڕاِبْ( ٔگشیسزٓ -
 )ٔەثیٕیٓ( ٔپب٘یذْ -
 1)پەسٕذ ٔەکشدْ( ٔپسٕذیذْ -

 

 

 

 /: -پێطگشی/ ثبص -٩

ەَ پێطگشە ٔیطبٔەی دٚپبرکشدٔەٚە یبْ ربصەکشدٔەٚەیە، ٚارە ئ     
دیسبٔەٚە)ثبصضٕبخزٓ، ثبصیبفزٓ(، ٘ەسٚە٘ب ٔیطبٔەی گەڕأەٚە یبْ ثەسەٚ 

، ٚارە دٚٚثبسەثٛٚٔەٚەی سەسٌۀٛێ ثٛٚٔەٚەی ضزێک، ثۆ 2دٚاچٛٚٔە)ثبصاٚسدْ(
 ّٔٛٔە:

 )گەڕأەٚە( ثبصگطزٓ -
 )گەڕأەٚە( ثبصگشدیذْ -
 ەٚە()گەڕأذٔ ثبصگشدأذْ -
 )٘برٕەٚە( ثبصاِذْ -

                                                           
 .٠٧٧٤٘ەژیش ػەثذٚڵاڵ، فەس٘ۀگی ٘ەژیش)ثەسگی یەکەَ(، ي 1
 .٠٥٦ظِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فەسٕ٘گ دأطگبٖ کشدسزبْ،  2
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 )گٛرٕەٚە( ثبصگفزٓ -
 )٘ێٕبٔەٚە( ثبصاٚسدْ -
 )دیسبْ کەٚرٓ، کەٚرٕەٚە( ثبصافزبدْ -
 )ڕاٚەسزبْ( ثبصایسزبدْ -
 )گەڕأذٔەٚە( ثبصثشدْ -
 )خیبکشدٔەٚە( ثبصثشیذْ -
 )ثە ئۀدبِگەیبٔذٔی کبسێک( ثبصپشداخزٓ -
 )ٌێپشسیٕەٚە( ثبصپشسی -
 )سەس ٌۀٛێ پشسیٕەٚە( ثبصخٛاسزٓ -
 خٛاسدٔەٚە() ْثبصخٛسد -
 )گەڕأذٔەٚە( ثبصدادْ -
 )ڕۆیسزٕەٚە(  ثبصسفزٓ -
 )ٔبسیٕەٚە( ثبصضٕبخزٓ -
 )ٔبسدٔەٚە( ثبصفشسزبدْ -
 )گشرٕەٚە( ثبصگشفزٓ -
 )کٛربٔەٚە( ثبصکٛثیذْ -
 )خێ ٘ێطزٕەٚە( ثبصگزاضزٓ -
 )دأیطزٕەٚە( ثبصٔطسزٓ -
 )ٌێکذساٚ(1)ثیٕیٕەٚە(  ثبصدیذکشدْ -

 

 /:-پێطگشی/ پس -٠١

سەکە دێذ، ٚارە)دٚارش، دٚا ثەدٚای ضزێک، یبخٛد ثەسەٚ کە ثەٚاربی دٚای کب 
 ، ثۆ ّٔٛٔە:1دٚا(

                                                           
 .٠٧٧ -٠٧٣٘ەژیش ػەثذٚڵاڵپٛٚس، فەس٘ۀگی ٘ەژیش)ثەسگی یەکەَ(، ي 1
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 )ثەسەٚ دٚاٚەچْٛٚ( پس سفزٓ  -
 )دٚاکەٚرٓ( پس ِبٔذْ -
 )ثشدٔەٚە( پس ثشدْ -
 )٘ێٕبٔەٚە( پس اٚسدْ -
 )٘برٕەٚە( پس اِذْ -
 )دٚا خسزٓ( پس افکٕذْ -
 )ثبٔگٙێطذ کشدٔەٚە( پس خٛأذْ -
 )پێذأەٚە( پس دادْ -
 ەٚد کشدْ()پبضەک پس گزاضزٓ -
 پس افزبدْ ) دٚاکەٚرٓ( -
 پس سأذْ )ثەسەٚ دٚاٚە ثشدْ( -
 پس گشفزٓ ) سۀذٔەٚە( -
 پس ٔطبٔذْ )پبضەکطە کشدْ( -
 پس فشسزبدْ )گەڕأذٔەٚە( -
 گفزٓ )ٚاڵِذأەٚە(پس  -
 2پس أذاخزٓ )پبضەکەٚد کشدْ( -

 ئەَ پێطگشە ٘ۀذێ کبد ٌەگەڵ پێطگشی)ثبص( ٚضەی ٔٛێ سبص دەکەْ، ثۆ ّٔٛٔە:

 )ثۆ گەڕأذٔەٚە( ادْثبص پس د -
 )ثۆ دٚاٚە چْٛٚ( ثبص پس سفزٓ -
 )ٚەسگشرٕەٚە( ثبص پس گشفزٓ -
 3)ثەخێّبْ( ثبص پس ِبٔذْ -

 

                                                                                                                                                                           
 .٧٦٣ظِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فشٕ٘گ دأطگبٖ کشدسزبْ،  1
 .٧٦٤ظسەسچبٚەی پێطٛٚ، ِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فشٕ٘گ دأطگبٖ کشدسزبْ،  2
 .٠٧٤٘ەژیش ػەثذٚڵاڵپٛٚس، فەس٘ۀگی ٘ەژیش)ثەسگی یەکەَ(، ي 3
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 /: -پێطگشی/ پسب -٠٠

 ئەِەش ثە٘ەِبْ ضێٛە ثە ٚاربی دٚای ضزێک دێذ، ٚەکٛ:

 )دٚای ٔٛێگەسی( پسبٔٛگشایی -
 )دٚای ٔٛٚسیٓ( پسبٔٛیس -
 پسب پیس )ثەسەٚ دٚا( -

 

ثەٚ خبڵە ثذەیٓ، کە ٌە صِبٔی فبسسی دا دەگٛٔدێ، چۀذ پێٛیسزە ئبِبژە     
 پێطگشێک ٌەگەڵ یەک کبس ثێٓ ٚ ٚاربی ٔٛێ سبص ثکەْ، ثۆ ّٔٛٔە:

 /+ گطزٓ  = ثبصگطزٓ، ثشگطزٓ.-/، / ثش-/ ثبص -
 سفزٓ: )دسسفزٓ، فشٚسفزٓ، ٚاسفزٓ، پسشفزٓ، ٚسسفزٓ( -
 افزبدْ: )دس افزبدْ، فشٚ افزبدْ، ثش افزبدْ، ٚس افزبدْ( -
 ضزٓ: )فشٚ گزاضزٓ، ٚا گزاضزٓ، ثبص گزاضزٓ، پس گزاضزٓ(گزا -
 افکٕذْ: )فشا افکٕذْ، ثش افکٕذْ، فشٚ افکٕذْ( -
 ایسزبدْ: )فشٚ ایسزبدْ، ٚا ایسزبدْ، ثبص ایسزبدْ( -
 چیذْ: )فشا چیذْ، ثش چیذْ( -

ٌێشەدا کبسی)گطزٓ، افزبدْ، گزاضزٓ، افکٕذْ، ایسزبدْ، چیذْ(، صیبرش ٌە یەک   
 ڵذا ثەکبس٘برٛٚە ٚ ٚضەی ٔٛێی فەس٘ۀگییبْ دسٚسذ کشدٚٚە.پێطگشیبْ ٌەگە

 

 : پبضگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی فبسسیذا٧-٧-٣
أذْ/( ثکەیٓ، کە پێطزش ٚەکٛ  -ٌێشەدا پێٛیسزە ئبِبژە ثە پبضگشی)/     

پبضگشێکی ڕێصِبٔی خسزّبٔەڕٚٚ، ثە٘ۆی ئەٚەی کە ثخشێزە سەس کبسێکی 
اربیەکی ٔٛێ ٚەسدەگشێذ ٚ دەثێزە ٘ۆی گۆڕأی فۆڕَ ٚ گٛٔدبٚ، ئەٚا کبسەکە ٚ
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ٚاربکەی، کەٚارە دەکشێذ ثڵێیٓ ئەَ پبضگشە ثە ٘ەِبْ ضێٛەی صِبٔی کٛسدی 
 دٚٚ ئەسک دەثیٕێذ، ٘ەَ ڕێصِبٔی ٚ ٘ەَ فەس٘ۀگی، ثۆ ّٔٛٔە:

 خٛاثبٔذْ -
 دٚأذْ -

ئەگەس ٌەَ دٚٚ کبسە ثڕٚأیٓ، دەثیٕیٓ کە ثە٘ۆی ئەَ پبضگشەٚە کبسە      
ثٕەڕەرییەکە ٚاربٚ فۆڕِی ثٕەڕەری ٌەدەسزذاٚە ٚ کبسێکی ٔٛێ دسٚٚسذ ثٛٚە، 

 ڕێصِبٔی ٔییە ثەڵکٛ فەس٘ۀگیطە. کەٚارە ئەَ پبضگشە رۀٙب ئەسکی

 : ثەساٚسدی گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا٣-٣
ٚ ثە گٛێشەی ثبسکشدٔی پێطٛٚرش کە گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی ٘ەسدٚ    

صِبّٔبْ خسزەڕٚٚ، چۀذ خبڵێکی ٘بٚثەش ٚ خیبٚاصِبْ ثۆ دەسدەکەٚێذ، کە ٌە 
 خٛاسەٚە ٘ەسیەکەیبْ ثە ڕٚٚٔی ثبس دەکەیٓ، ئەٚأیص ثشیزیٓ ٌە:

 : ٘بٚثەضی ٚ خیبٚاصی ٔێٛاْ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی٠-٣-٣

 : ٘بٚثەضی ٔێٛاْ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی٠-٠-٣-٣

 کبس: : پێطگشە فەس٘ۀگییەکبٔی٠-٠-٠-٣-٣
ثە ضێٛەیەکی گطزی ئەٚ خبڵە ٘بٚثەضبٔەی کە پێطگشە فەس٘ۀگییەکبٔی      

 صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی ٘ەیبٔە، ثشیزیٓ ٌە:

ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔذا پێطگش ٘ەیە ٚ ٚضەی ٔٛێی پێ سبص دەکشێذ، ڕۆژأە  -٠
 گۆڕأیبْ ثەسەسدا دێذ ٚ دەچٕە ٔبٚ فەس٘ۀگەٚە.

ثە  کی صۆس ٌە پێطگش ثەدی دەکشێٓ،ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔەکەدا چۀذ دأەیە -٧
 کرب ڕادەیە گٛێشەی ئەٚ پێطگشأەی کە ئێّە ٌێشەدا خسزِٛٚبٔەرە ڕٚٚ،

کە ژِبسەیبْ ٌە یەکەٚە ٔصیکە ثەکبس٘ێٕبٔیبْ ثەسدەٚاِە، کە ٘ی  ،٘بٚثەضٓ
 ثشیزیٓ ٌە: ئەِبٔیص، ( دأە٠٠ْ٘ەسدٚٚ صِبْ)
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/، / -/، / رێ-/ پێ /،-/، / ٘ەڵ-پێطگشەکبٔی صِبٔی کٛسدی ثشیزیٓ ٌە:)/ دا -
 (./-/، / ثێ-/، / دەس-/، / ڕێ-ٚەس/، / -/، / ڕۆ-/، / ڕا-ٌێ

/، / -/، / فشا-/، / دس-/، / سش-پێطگشەکبٔی صِبٔی فبسسی ثشیزیٓ ٌە:)/ ثش -
 /(.-/، / پسا-/، / پس-/، / باز-/، / َن -/، / وا-/، / ور-فشٚ

سدە٘ێٕشێٓ، ٚارە چۀذ پێطگشێکّبْ ٘ەیە، کە ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔەکەدا ثەکب  -٣
 / ٌە فبسسیذا:-/ ٌە کٛسدیذا ٚ / دس-٘بٚثەضٓ، ثۆ ّٔٛٚٔە:  /دەس

 دەسخسزٓ -
 دسسفزٓ -

 /:-/، / ٚس-٘ەسٚە٘ب / ٚەس

 ٚەسگشرٓ -
 ٚسکطیذْ -

دەکشێ ثڵێیٓ ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔذا پێطگشەکبْ چبالکٓ ٚ ٚاربٚ ِەثەسزی خۆیبْ  -٤
ٌە /( -نَ /، / -ا ٚ )/ فشٚ/( ٌە صِبٔی کٛسدیذ-/، / دا-٘ەیە، ثۆ ّٔٛٔە پێطگشی)/ ڕۆ

صِبٔی فبسسیذا، ثە ٚاربی ) ثصٚٚرٕەٚە ثەسەٚ خٛاس( دێٓ، ٘ەسٚە٘ب پێطگشەکبٔی 
/(، ثە ٚاربی) ثصٚٚرٕەٚە ثەسەٚ سەس( دێٓ ٚ -/، / ٚس-/، / فشا-/(، )/ سش-)/ ٘ەڵ

 ئەٚأی رشیص ثە٘ەِبْ ضێٛە ٚاربی خۆیبْ ٘ەیە.

ٌەسەس یەک ثٕکە دەسثکەٚێذ،  ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔذا دەضێذ صیبرش ٌە پێطگشێک -٥
 ثۆ ّٔٛٔە:

 گشرٓ: داگشرٓ، ڕاگشرٓ، ٚەسگشرٓ، پێگشرٓ، ٌێگشرٓ،... )صِبٔی کٛسدی(. -
 سفزٓ:  دسسفزٓ، فشٚسفزٓ، ٚاسفزٓ، پسشفزٓ، ٚسسفزٓ،... )صِبٔی فبسسی(. -

صۆسثەی کبد ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔەکەدا ٘برٕی دٚٚ پێطگش ثەیەکەٚە ثۆ دسٚٚسذ  -٦
 دەکشێذ، ٚەک:کشدٔی ٚضەی ٔٛی ثەدی 
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 /= پێ ٌێ ٔبْ)کٛسدی(.-/+ / ٌێ-/ پێ -
 /= ثبص پس سفزٓ)فبسسی(. -/+ / پص-/ ثبص -

 

 
 

 : پبضگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس:٧-٠-٠-٣-٣
ثە گٛێشەی ئەٚ خباڵٔەی کە ٌە سەسەٚە ثبسّبْ کشد، ئەَ ٘بٚثەضیبٔەَ ثۆ      

 ڕْٚٚ دەثێزەٚە:

گشەکبٔی کبس صۆس الٚاصْ ٚ ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔذا پبضگشەکبٔی کبس ٌەچبٚ پێط -٠
کەِٓ، چٛٔکە ٚەکٛ پێطش ثبسّبْ کشد پێطگشەکبْ صیبرش ثەکبسدێٓ ٚ ٚضەی 

 فەس٘ۀگی ٔٛێ دسٚسذ دەکەْ.

ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔەکەدا پبضگشی رێپەڕأذٔی ڕێصِبٔی، ئەسکی فەس٘ۀگیص  -٧
دەثیٕێذ ٚ دەرٛأیٓ ٚەکٛ دأەیەکی فەس٘ۀگی داثٕێیٓ چٛٔکە کبسێکی ٔٛێ ٚ 

 سگ ٚ ٚاربیەکی ٔٛێٛە، دێٕێزە ٔبٚ فەٚس٘ۀگەٚە، ثۆ ّٔٛٔە:ثە ثە

 ڕٚأذْ -
 خٛاثبٔذْ -

 

 : خیبٚاصی ٔێٛاْ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی٧-٠-٣-٣

 :  پێطگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس:٠-٧-٠-٣-٣
 ثێگِٛبْ ٌێشەضذا چۀذ خیبٚاصییەک ثەدی دەکشێٓ، کە ثشیزیٓ ٌە:

سسیذا ٔیٓ، ثە پێچەٚأەضەٚە، ٘ۀذێ پێطگش ٌە صِبٔی کٛسدیذا ٘ەْ ٚ ٌە فب -٠
/، / -/ ڕێ/، -/، / ڕا-/، / ٌێ-/، / رێ-/، / پێ-/، / ٘ەڵ-ثۆ ّٔٛٔە: پێطگشەکبٔی )/ دا
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(، ٌە کٛسدیذا ٘ەْ، ثەاڵَ ٌە فبسسیذا ٔیٓ، ٘ەسٚە٘ب ٘ەسیەک ٌە /-ثێ
/(، ٌە صِبٔی -/، / پسب-/، / پس-/، / ثبص-/، / ٚا-/، / فشا-/، / سش-پێطگشەکبٔی )/  ثش

 سسیذا ٘ەْ ٚ ٌە کٛسدیذا ثەدی ٔبکشێٓ.فب

ٌە صِبٔی فبسسیذا دٚٚ پێطگش ٘ەْ، کە ثۆ ٚاربی دٚٚثبسە ثٛٚٔەٚە ثەکبس  -٧
 دێٓ، ثشیزیٓ ٌە:

 /: ثشگطزٓ.-/ ثش -
 /: ثبصگطزٓ.-/ ثبص -

٘ەسیەک ٌەَ دٚٚ پێطگشە ثەٚاربی دٚٚثبسە ثٛٚٔەٚە دێٓ، کە ٌە صِبٔی کٛسدیذا 
ەٚە/، ٚەکٛ  -ثەڵکٛ ثە پێچەٚأەٚە پبضگشی /پێطگشِبْ ٔییە ثەٚ ٚاربیە ثێذ، 

 ٚاربی دٚٚثبسە ثٛٚٔەٚە ثەکبس دە٘ێٕشێذ.

ٌە صِبٔی کٛسدیذا صۆسثەی کبد سێ پێطگش ثۆ دسٚسزکشدٔی ٚضەیەک ثەکبس  -٣
 دە٘ێٕشێٓ، کە ئەِە ٌە فبسسیذا ثەدی ٔبکشێذ، ثۆ ّٔٛٔە:

 /: پێ ٌێ ٘ەڵگشرٓ، پێ ٌێ ٘ەڵجڕیٓ،...-/+ / ٘ەڵ-/+ / ٌێ-/ پێ -
 /: پێذا٘ەڵچْٛٚ،...-/+ / ٘ەڵ-/+ / دا-/ پێ -

 

 : پبضگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس:٧-٧-٠-٣-٣
 خبڵە خیبٚاصەکبْ ثشیزیٓ ٌە:

ەٚە/( ٘ەیە، ثەاڵَ ٌە صِبٔی فبسسیذا ئەَ  -ٌە صِبٔی کٛسدی دا پبضگشی )/ -٠
 پبضگشە ثەدی ٔبکشێذ.

ٛد گەڕأەٚە ئەَ پبضگشە ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثە ٚاربی دٚٚثبسەثٛٚٔەٚە یبخ -٧
دێذ، کەٚارە ئەَ ٚاربیە ٌە ڕێگەی پبضگشەٚە ثەس٘ەَ دێذ، ثەاڵَ ثە 
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پێچەٚأەٚە ٌە صِبٔی فبسسیذا ٚاربی گەڕأەٚە ٚ دٚٚثبسە ثٛٚٔەٚە ٌەڕێگەی 
 /(ەٚە دسٚٚسذ دەثێذ، ثۆ ّٔٛٔە:-/، / ثش-پێطگشەکبٔی)/ ثبص

 گەڕأەٚە  -
 ثبصگطذ، ثشگطذ. -

ش ٚ ٘ەَ پبضگش، ٌەگەي یەک کبس ثێٓ ٚ ٌە صِبٔی کٛسدیذا دەضێ ٘ەَ پێطگ -٣
 ئەسکێکی فەس٘ۀگی ثجیٕٓ، ثۆ ّٔٛٔە:

 ٘ەڵگەڕأەٚە -
 ٘ەڵکەٚرٕەٚە -
 پێ ٌێ کشدٔەٚە -
 پێذا چٛٚٔەٚە -

ەٚە/( چٛٚٔە سەس کبسی )گەڕاْ ٚ  -/(، ٌەگەڵ پبضگشی )/-ٌێشەدا پێطگشی)/ ٘ەڵ
چٛٔە سەس ەٚە/(،  -/ ( ٚ پبضگشی)/ -/، / دا-/، / ٌێ-کەٚرٓ( ٚ پێطگشەکبٔی)/ پێ

کبسەکبٔی)کشدْ، چْٛٚ(، ٌە ئۀدبِذا کبسێکی ٔٛێیبْ ٘ێٕبٚەرە ٔبٚ صِبٔەٚە، 
 ثەاڵَ ئەَ خۆسە گۆڕأە ٌە صِبٔی فبسسیذا ٔبثیٕشێذ.

ثە گطزی ٌەگەڵ ئەٚەی کە پێطگشەکبْ ڕۆڵی گشٔگزش ٚ ثەسچبٚیبْ ٘ەیە  -٤
پبضگشی  ٌە٘ەسدٚٚ صِبٔذا، ٔبکشێ ئەٚە ٌەثیشکەیٓ کە ٌە صِبٔی کٛسدیذا ثە٘ۆی

ەٚە/( چۀذیٓ ٚضەی ٔٛێ سبص دەکشێذ، ثەاڵَ ٌە صِبٔی فبسسیذا ٚضەی ٔٛێ  -)/
ٌە ڕێگەی پبضگشەٚە ثەڕادەیەکی صۆس کەَ دەثیٕشێذ، دأەیەکی چبالک ٌەٚ 
صِبٔەدا ثەسچبٚ ٔبکەٚێذ، ثێگِٛبْ ئەِە رۀٙب ٌە سٕٛسی ثەضە ئبخبٚرٕی 

 کبسدا.

ضی سێیەِذا ئبِبژەی پێذسا، گیشەکە کەٚارە ٘ەسٚەکٛ پێطزشٚ ٌە کۆربیی ثە     
فەس٘ۀگییەکبٔی کبس ٌە ڕٚی ژِبسەٚ ثەکبس٘ێٕبٔەٚە خیبٚاصْ ٌە گیشەکە 
ڕێصِبٔییەکبٔی کبس ٌە ٘ەسدٚ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، چٛٔکە ٔبرٛأیٓ ئەَ 
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خۆسە گیشەکبٔە سٕٛسداس ثکەیٓ ٚ ثەرەٚاٚی ثیبٔژِێشیٓ ثە٘ۆی خیبٚاصی 
ەپێکەسأی صِبٔەکبٔەٚە ٌەڕٚی کبد ٚ ضٛێٕەٚە،  ثەکبس٘ێٕبٔییبْ ٌەالیەْ لس

 یبخٛد ثە٘ۆی ٌەدایکجْٛ ٚ ِشدٔی ٚضەکبٔەٚە.

ثەگطزی ئەَ خۆسەیبْ ٌە گیشەک ٌە پێطگش ٚ پبضگشە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس      
پێکذێذ، ٘ەسٚە٘ب پێطگشەکبْ ٌە ٘ەسدٚ صِبٔەکەدا ربڕادەیەک صیبرشٚ 

ْ) پێطگش ٚ پبضگشەکبْ( یبخٛد ٌە چبالکزشْ ٌە پبضگشەکبْ، صۆخبسیص ٘ەسدٚکیب
 پێطگشێک صیبرش ثەیەکەٚە دێٓ.

٘ەسٚەکٛ چۆْ خبڵی ٘بٚثەش ٌۀێٛاْ ئەَ دٚٚ صِبٔەدا ٘ەیە ثە٘ەِبْ      
ضێٛە ثەدەسٔیٓ ٌە خیبٚاصی، چٛٔکە ٘ۀذێ ٌە پێطگشەکبْ ٌە صِبٔی کٛسدیذا 

أشێذ ٘ەْ،  ثەاڵَ ٌە صِبٔی فبسسیذا ثەدی ٔبکشێٓ ٚە ثە پێچەٚأەٚە، دەرٛ
ئەِە ثەسەس پبضگشەکبٔیطذا ثسەپێٕشێذ، ٘ەسچۀذە پبضگشەکبْ ٌە صِبٔی 

 کٛسدیذا چبالکزشْ ٚەک ٌەصِبٔی فبسسی.

ئەٚەی ڕٚٚٔە ئەٚەیە کە گیشەکەکبْ ثە فەس٘ۀگی ٚ ڕیصِبٔییەٚە ٘بٚکبسْ      
ٌە دسٚسزکشدٔی کبس ٌە ٘ەسدٚ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا ثە کۆِەڵێ خبڵی 

ەٚە، کە یبسِەریذەسْ ثۆ دسٚسزکشدٔی ٚضە ٚ کبسی ٔٛێ ٌە ٘بٚثەش ٚ خیبٚاص
صِبٔذا ٚ پەکٕەکەٚرٕی صِبْ ثۆ ئبخبٚرٓ ٚ گفزٛگۆکشدْ، چٛٔکە صِبْ خۆی 
٘ۆکبسێکە ثۆ پەیٛۀذی، ئەَ پەیٛۀذیەش ثە٘ۆی ڕێسبٚ یبسب ڕێصِبٔییە 

 خیبخیبکبٔەٚە دسٚسزذەثٓ ٚ دێٕە ئبساٚە.

یبْ ٌە ڕسزەدا دەرٛأٓ ثجٓ ثە گیشەکەکبٔیص ٌەکبری ثەضذاسیکشدٔی     
گیشەکی کبسی خب چ فەس٘ۀگی ثٓ، یبخٛد ڕێصِبٔی. گیشەکە ڕێصِبٔییەکبٔیص 
٘ەسٚەکٛ پێطزش ئبِبژەی پێذسا ثە پێچەٚأەی گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔەٚە سٕٛس 
ٚ ژِبسەیبْ دیبسیکشاٚە ٌە ٘ەسدٚ صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسیذا، کە ئەِەش خبڵی 

ٌەچۀذ خبڵێکی رشی ٚەکٛ ثْٛٚ یبْ ٔەثٛٚٔی )ەٚە( ٘بٚثەضییبٔە، ٘ەسچۀذە 
ٚە خیبٚاصْ، ثەاڵَ ئەٚە ٌە ڕاسزی ٚ کبسیگەسی ٚ پەیٛۀذی ئەٚ دٚٚ صِبٔە کەَ 
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ٔبکبرەٚە، ثەڵکٛ گطذ ئەٚ ضزبٔەی کە ثبسکشاْ سەٌّێٕەسی ئەٚەْ کە ئەَ دٚٚ 
صِبٔە یەک سەسچبٚەی صِبٔییبْ ٘ەیە ئەِەش ثٛٚە ٘ۆکبسێکی رشی ٔٛسیٕی 

 ٛێژیٕەٚە ضیکبسییە ثەساٚسدییە.ئەَ ر

 

 

 

 



 
 

146 
 

 ئۀدبَ:
 

ٔبگٛٔدێذ خگە ٌە ڕاٚثۆچٛٚٔی خیبٚاص سەثبسەد ثە ٘ەثْٛٚ ٚ ٔەثٛٚٔی  -٠
ثڵێیٓ ٔبٚگش صیبدەیە ٚ ثە٘یچ خۆسێک ٔییە، یبخٛد ثە٘ەڵە ٘برۆرە ٔبٚ 
صِبٔەکەِبٔەٚە. ثێگِٛبْ ئەگەس صۆس دەگّۀیص ثێذ ئەٚا چۀذ ثۆضبییەک ٌە 

ەٚە، کە پێٛیسزە، چٛٔکە ئەگەس ٔبٚگشەکە الثەیٓ ٚضەیەکی ثێ صِبٔذا پڕ دەکبر
ٚارب دەِێٕێزەٚە، خٛدی ٚضەکەش ثە٘ۆی ئەٚ ٔبٚگشەٚە پەیذاثٛٚە ٚ ثەکبس 

 دە٘ێٕشێذ.

صِبٔی کٛسدی صیبرش سٛٚد ٌە گیشەک ٚەسدەگشێذ ثۆ داڕضزٕی ٚضەی ٔٛێ ٚ  -٧
ە صِبٔی گەیبٔذٔی چەِکی ڕێصِبٔی، ثەثەساٚسد ثە صِبٔی فبسسی، چٛٔکە ٌ

فبسسیذا ثۆ ٘ەسیەک ٌە چەِکەکبٔی ٔبسبٔذْ ٚ ٔبدیبسی، ٘ەسٚە٘ب ثۆ 
خیبکشدٔەٚەی کبرەکبٔی ئێسزب ٚ دا٘برٛٚ سٛٚد ٌە ِۆسفیّی سەسثەخۆ 
ٚەسدەگیشێذ، کە کبسی یبسیذەدەسە. ئەِە ٌە کٛسدیذا ثەدی ٔبکشێذ، کەٚارە 

کە ثە صِبٔی کٛسدی صیبرش دەچێزە ٔبٚ صِبٔە ٔٛٚسبٚ ٚ رێکچڕژاٚەکبْ، 
 پێچەٚأەی صِبٔی کٛسدی، صِبٔی فبسسی سیفەری داثڕاٚی ٘ەیە.

گیشەکە ڕێصِبٔییەکبٔی کبس، ٌە چٛاسچێٛەی سیٕزبکسذا کبس دەکەْ ٚ  -٣
پەیٛۀذییە سیٕزبکسییەکبٔی ٔێٛاْ ٚضەکبْ دەسدەثڕْ، کە پۆٌێکی داخشاْٚ ٚ 

 ژِبسەیبْ دیبسیکشاٚە.

ێطگش یبْ پبضگش ثە ٚضەٚە گیشەکە فەس٘ۀگییەکبٔی کبس، ثە ضێٛەی پ -٤
دەٌکێٓ ٔبرٛأیٓ سٕٛسێکیبْ ثۆ دیبسی ثکەیٓ ٚ ثە رەٚاٚی ٘ەژِبسیبْ ثکەیٓ، 
ثەڵکٛ ثەگٛێشەی کبد ٚ ضێٛەصاسی لسەپێکەساْ ٚ ٔبٚچەکبْ، گۆڕاْ ثەسەس 
ژِبسەٚ چۆٔیەرییبٔذا دێذ ٚ ٘ەسدەَ ٚەک خۆیبْ ٔبِێٕٕەٚە، ثەگطزی پێطگشە 

/، / -/، / ٌێ-/، / رێ-/، / پێ-/، / ٘ەڵ-دیذا:)/ دافەس٘ۀگییەکبْ ئەِبٔەْ: ٌە کٛس
-/، / دس-/، / سش-( ٚ ٌە فبسسیذا: )/ ثش/-/، / ثێ-دەس /، /-/، / ڕێ-/، / ٚەس-/، / ڕۆ-ڕا
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٘ەسٚە٘ب پبضگشە /(. -/، / پسا-/، / پس-/، / باز-/، / َن -/، / وا-/، / ور-/، / فشٚ-/، / فشا
أذْ/(،  -/ ، ەٚە/ ٚ ئەٌۆِۆسفەکبٔی -)/ فەس٘ۀگییەکبْ ٌە کٛسدیذا ثشیزیٓ ٌە:

 أیذْ، أذْ/(. -ٌە صِبٔی فبسسیطذا ثشیزیٓ ٌە: )/

ٌە دیبٌێکزی کشِبٔدی ٔبٚەڕاسزی صِبٔی کٛسدیذا کبسی ڕاثشدٚٚ، چٛاس  -٥
دەِکبری ٘ەیە، کە ثشیزیٓ ٌە)ڕاثشدٚٚی ٔصیک، ثەسدەٚاَ، دٚٚس، رەٚاٚ(، ثەاڵَ 

، ٔمٍی کبًِ، ە، کە ثشیزیٓ ٌە) ِطٍكٌە صِبٔی فبسسیذا ژِبسەیبْ صیبرش

اٌزصاِی(، ٘ەسٚە٘ب کبری  ،ٔمٍی اسزّشاسی، ثؼیذ،  اثؼذ، اسزّشاسی
، اٌزصاِی، اخجبسی، ڕأەثشدٚٚ)ڕاگەیبٔذْ ٚ دأبٔی(یە، ثەاڵَ ٌە فبسسیذا)سبدە

ِسزمجً(دەگشێزەٚە، ثێگِٛبْ ئەِبٔەش ٌەڕێی گیشەکەکبٔەٚە ، ٍِّٛس -اسزّشاس
 ی دەکشێٓ.خیبدەکشێٕەٚە ٚ دیبس

گیشەوی)دسْٚ ٚٔذ( وە ٌە صِبٔی فبسسیذا ئەسوی ڕێصِبٔی دەثیٕێذ، ٌە  -٦
صِبٔی ػەسثییەٚە ٘برۆرە ٔبٚ فبسسی، ئەَ خۆسە گیشەوە ٌە صِبٔی وٛسدیذا 

  ٔبثیٕشێذ.

ژِبسەی پێطگشەکبْ ٌە ٘ەسدٚٚ صِبٔذا ٘ەَ ٌەڕٚٚی فۆڕِەٚە ٘ەَ ٌە ڕٚی  -٧
ک یەکٓ ٚ ٌەیەک ٔصیکٓ، ثەاڵَ ئەٚەی چبالکی ٚ ثەکبس٘ێٕبٔەٚە ربڕادەیەک ٚە

خێی سەسٔدە ژِبسەی پبضگشەکبْ ٌەصِبٔی کٛسدیذا صیبرشْ ٚەک ٌە 
پبضگشەکبٔی صِبٔی فبسسی، چٛٔکە ٌەٚ صِبٔەدا صۆسثەی کبسەکبْ ٌە ڕێگەی 

 پێطگشەکبٔەٚە دسٚسذ دەثٓ. 

٘ەسدٚٚ صِبٔەکە ٌە ثٛاسی گۆڕیٕی رٛأبی ٘ێصی کبس ٌە رێٕەپەڕەٚە ثۆ  -٨
د/(ی کبری  -اْ/( دەخشێزە سەس ڕەگی کبسەکبٔیبْ، گیشەکی)/ -، گیشەکی)/رێپەڕ

ڕاثشدٚٚش ٘بٚثەضە ٌە ٔێٛأیبٔذا. ٘ەسٚە٘ب ٌە فبسسیذا ٘ۀذێ کبسی رێپەڕ، 
 خبسێکی رش رێپەڕ دەکشێٕەٚە.
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 سەسچبٚەکبْ:
 یەکەَ: ثە صِبٔی کٛسدی:

 :پەسرٛک 

، چبپخبٔەی ئەزّەد زەسەْ، ڕێصِبٔی کٛسدی)ثە کٛسدی ٚ ػەسەثی( -٠
 ص. ٠٩٧٦داساٌدبزظ، 

چبپخبٔەی ڕۆضٕجیشی، ئەزّەد کبکە ِەِی، گٛڵجە٘بس، ثەسگی دٚٚەَ،  -٧
 ص. ٧١١٣٘ەٌٚێش، 

ڕێصِبٔی کٛسدی، ثەسگی یەکەَ)ٚضەسبصی(،  ئەٚڕەزّبٔی زبخی ِبسف، -٣
 ص. ٧١١١ضی پێٕدەَ)کشداس(، سٍێّبٔی، ثە
سدی، ػەسەثی، ئیٕگٍیصی(، ، فەس٘ۀگی صاساٚەی صِبٕٔبسی )کٛ-------------- -٤

 ص. ٧١١٤سٍێّبٔی، 
، ڕێصِبٔی کٛسدی، ٚضەٚ ڕۆٔبْ ٌە صِبٔی کٛسدیذا، ڕێکخسزٓ ٚ ------------- -٤

ٚکشاٚەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێش، پێذاچٛٚٔەٚەی: ٔەسیّبْ ػەثذٚڵاڵ خۆضٕبٚ، ثاڵ
 ص. ٧١٠٤

ی ئەٚڕەزّبٔی زبخی ِبسف، ٚضە ٚ ڕۆٔبْ ٌە صِبٔی کٛسدی دا، چبپخبٔە -٦
 ص. ٠٩٧٧ڕی صأیبسی کٛسد، ثەغذا،کۆ

زبرەَ ٌٚیب ِسەِەد، پەیٛۀذیە ڕۆٔبٔیەکبٔی ٔٛأذٔە سیٕزبکسیەکبْ،  -٧
 ص. ٧١١٩ەکەَ، چبپخبٔەی خبٔی، د٘ۆک، چبپی ی

ٚەصاسەری خەسشۆ ئەزّەد خۆضٕبٚ، ثەسکبس ٌە صِبٔی کٛسدی دا، چبپخبٔەی  -٨
 ص. ٧١١٨ڕۆضٕجیشی، ٘ەٌٚێش، 

ەکەَ، چبپخبٔەی ی) کۆِەڵە ٚربسێک (، چبپی یسەفیك ضٛأی، صِبٔەٚأ -٩
 .ص ٧١١٩خبٔی، د٘ۆک، 

چبپخبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ، ٚضەسبصی صِبٔی کٛسدی، چبپی یەکەَ، ------------- -٠١
 ص. ٧١٠٠٘ەٌٚێش، 

سبدق ثە٘بئەدیٓ ئبِێذی، ڕێصِبٔب کٛسدی )کشِبٔدی یب ژۆسی ٚ ژێشی یب  -٠٠
 ص. ٠٩٨٧غذاد، ٘ەڤجەسکشی(، چبپب یەکێ، ثە
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َ، سەسثبص ِەخیذ خۆضٕبٚ، ٔبٚگش ٌە صِبٔی کٛسدی دا، چبپی یەکە -٠٧
 ص. ٧١٠٣چبپخبٔەی ِٕبسە، ٘ەٌٚێش، 

سەالَ ٔبٚخۆش، ٔەسیّبْ خۆضٕبٚ، صِبٔەٚأی، ثەسگی)یەکەَ، دٚٚەَ،  -٠٣
 ص. ٧١١٨چبپخبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد،٘ەٌٚێش،  سێیەَ(، چبپی دٚٚەَ،

بٔی کٛسدیذا، چبپخبٔەی ضێشکۆ ثبثبْ، دۀگسبصی ٚ ثڕگەسبصی ٌە ڕێصِ -٠٤
 ص. ٧١١٥ٚەصاسەری پەسٚەسدە، ٘ەٌٚیش، 

، سێصِبٔی پبضگشی دٚٚپبریی))ەٚە((، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی ------------ -٠٥
 ص. ٧١١٠ٚەصاسەری پەسٚەسدە، ٘ەٌٚێش، 

، رێڕٚأیٕێکی ٔٛێ ثۆ سیٕۆٔیُ ٌەصِبٔی کٛسدیذا ، زّذضێشٚاْ زٛسێٓ  -٠٦
 ص. ٧١٠٠ێّبٔی، چبپخبٔەی دیالْ، سٍ

 ٧١٠٤ػجذاٌٛازیذ ِٛضیش دصەیی، ڕێصِبٔی کٛسدی، چبپی یەکەَ، ٘ەٌٚێش،  -٠٧
 .ص

ٚەصاسەری فبضً ػِٛەس، گیشەکێٓ صِبٔێ کٛسدی، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی  -٠٨
 ص. ٧١١٦پەسٚەسدە، ٘ەٌٚێش، 

کۆڕی صأیبسی کٛسد، ڕێصِبٔی ئبخبٚرٕی کٛسدی، چبپی دٚٚەَ، چبپخبٔەی  -٠٩
 ص. ٧١٠٠ئبساس، ٘ەٌٚێش،

کۆڕی  ٌیژٔەی صِبْ ٚ صأسزەکبْ، ڕێصِبٔی ئبخبٚرٕی کٛسدی، چبپخبٔەی -٧١
 ص. ٠٩٧٦صأیبسی کٛسد، ثەغذا، 

ٌیژٔەی صِبْ ٚ صأسزەکبٔی کۆڕی صأیبسی کٛسد، ڕێصِبٔی ئبخبٚرٕی  -٧٠
 ص. ٧١٠٠بپی دٚٚەَ، چبپخبٔەی ئبساس، کٛسدی، چ

کۆڕی صأیبسی دی، ِەسؼٛد ِسەِەد، چۀذ زەضبسگەیەکی ڕێصِبٔی کٛس -٧٧
 ص. ٠٩٧٦کٛسد، ثەغذا، 

ِسەِەد ڕەصای ثبریٕی، ئبٚڕێکی ربصە ثۆ سەس ڕێصِبْ، ٚ: زەسۀی لبصی،  -٧٣
 ص. ٠٩٩٣، چبپ ٚ ثاڵٚکشدٔەٚەی سٛیذ، ثٕکەی چبپەِۀی ئبصاد

ِسەِەد ِەػشٚف فەربذ ٚ سەثبذ ڕەضیذ، چۀذ الیۀێکی ِۆڕفۆٌۆخی  -٧٤
 ص. ٧١١٦ٍێّبٔی، ڕْٚٚ، س کٛسدی، ثەضی ڕٚٔبکجیشی، چبپخبٔەی

ٔەسیّبْ ػەثذٚڵاڵ خۆضٕبٚ، ثکەس ٔبدیبس، چبپی یەکەَ، چبپخبٔەی  -٧٥
 ص. ٧١١٧ڕٚٚٔبکجیشی ٘ەربٚ، ٘ەٌٚێش ، ضە٘بة، سۀزەسی
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، ڕێصِبٔی کٛسدی، کشِبٔدی ٔبٚەڕاسذ، کشِبٔدی سەسٚٚ، -------------- -٧٦
 ص. ٧١٠٧چبپخبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێش، چبپی یەکەَ، 

 ص. ٧١٠٣ێصِبٔی کٛسدی، چبپی پێٕدەَ، ، ڕ------------ -٧٧
چبپخبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێش، ، ڕێصِبٔی کٛسدی،چبپی ضەضەَ، ------------ -٧٨

 ص. ٧١٠٤
سدسزبْ ِٛکشیبٔی، ڕێصِبٔی کٛسدی ثۆ پۆٌی یەکەِی ٛک -ٔەسشیٓ فەخشی -٧٩

 ص. ٠٩٨٧ی سەاڵزەدیٓ، کۆٌێژی ئبداة، ثەضی صِبٔی کٛسدی صأکۆ
 ص. ٠٩٦١ی کٛسدی، چبپخبٔەی کبِەساْ، ٛسی ػەٌی ئەِیٓ، ڕێصِبٔٔ -٣١
سی کەڵٙٛڕی، چبپخبٔەی ضڤبْ، ٔیؼّەد ػەٌی سبیە، ڕێصِبٔی کٛسدی، صا -٣٠

 ص. ٧١٠٤
چبپخبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٔٛٚسی ػەٌی ئەِیٓ، ڕێصِبٔی کٛسدی، چبپی دٚٚەَ، -٣٧

 ص. ٧١٠٧٘ەٌٚێش، 
 ٧١٠٣خی ٘بضُ، ٘ەٌٚێش، یٛسف ضەسیف سەػیذ، ٚضەسبصی، چبپخبٔەی زب -٣٣
 .ص

ذا، چبپخبٔەی ٘بضُ، ، کبسی ٌێکذساٚ ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی------------ -٣٤
 ص. ٧١٠٣٘ەٌٚێش، 

 
 
 
 

 :ٔبِەی صأکۆیی 

ئەثٛثەکش ػِٛەس لبدس، ثەساٚسدێکی ِۆسفۆسیٕزبکسی ٌە صِبٔی کٛسدی ٚ  -٠
 ص. ٧١١٣ەی دکزۆسا، صأکۆی سٍێّبٔی، فبسسی دا، ٔبِ

یٛٔس ِسێذیٓ، پەیٛۀذی ئبسزی ِۆسفۆٌۆخی ثە ئبسزی فۆٔۆٌۆخی ٚ ثبصیبْ  -٧
 .ص ٧١١٨ِبسزەس، صأکۆی سەالزەدیٓ،  سیٕزبکسەٚە، ٔبِەی

زەیذەس زبخی خذس، ربیجەرّۀذیە ِۆسفۆٌۆژیەکبٔی صِبٔی کٛسدی ٌە  -٣
صأکۆی  ڕٚأگەی پۆٌێٕی ِپشفۆٌۆژیبٔەی صِبٔەکبٔەٚە، ٔبِەی ِبسزەس،

 ص. ٧١٠١سەالزەدیٓ، ٘ەٌٚێش، 
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ضبداْ زەِە ئەِیٓ ِسەِەد، پەیٛۀذییە ٚاربییەکبٔی ٔبٚ ِۆڕفیّە  -٤
 ص. ٧١٠٦ِەی دکزۆسا، صأکۆی سٍێّبٔی،ثۀذەکبْ ٌە صِبٔی کٛسدیذا، ٔب

سیکی ٚ ڕێصِبٔیەکبْ ٚ ضێشکۆ زەِە ئەِیٓ لبدس، ِۆسفیّە ثۀذە ٌێک -٥
 ص. ٧١١٧ ەی ِبسزەس، صأکۆی سٍێّبٔی،دیبٌێکزی گۆسأذا، ٔبِ ئەسکیبْ ٌە

، رٛأبی ِۆڕفێّی ثۀذ ٌە دەٚڵەِۀذکشدٔی فەس٘ۀگ زّذضێشٚاْ زٛسێٓ  -٦
ٚ ڕاپەڕأذٔی ئەسکی سیٕزبکسیذا)ٌێکۆڵیٕەٚەیەکی ثەساٚسدکبسییە ٌە ٔێٛاْ 

 .ص ٧١٠٤ەی دکزۆسا، صأکۆی سٍێّبٔی، صِبٔی کٛسدی ٚ فبسسی، ٔبِ
 -کٛسدی داػِٛەس ِەزّٛد کەسیُ، کبسی رێپەس ٚ رێٕەپەس ٌە صِبٔی  -٧

 .ص ٧١١٤ کشِبٔدی خٛاسٚٚ، ٔبِەی ِبسزەس،

ِسەِەد ػِٛەس ػەٚي، داثەضجٛٚٔی کشداسی ٌێکذساٚ ٌە ڕٚٚی داڕضزٓ ٚ  -٨
 ص. ٧١١٠ەی ِبسزەس، صأکۆی سٍێّبٔی، ٌە کشِبٔدی خٛاسٚٚدا، ٔبِ -ئەسکەٚە

ٔبِەی ِبسزەس، صأکۆی یبسا لبدس ِسەِەد، ِۆسفۆسیٕزبکس ٌە صاسی کۆیە،  -٩
 ص. ٧١١٨کۆیە، 

 

 

 :گۆڤبس 

، ثەضی ضە٘بة رەیت، ٌەٚێسزگەکبٔی ٚضەسبصی کٛسدی، گۆڤبسی صِبٔبسی -٠
 ص. ٧١٠٧،٘ەٌٚێش، ٠٤دٚٚەَ، ژ.

 

 :ْدیٛا 

دیٛأی فبٔی، ثەسگی یەکەَ ٚ دٚٚەَ، چبپخبٔەی  کەِبي ِیشاٚدەٌی، -１
 ص. ٧١١٦ضڤبْ، چبپی دٚٚەَ، سٍێّبٔی، 

 

 دٚٚەَ: ثە صِبٔی فبسسی:
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 :پەسرٛک 

 ٘ـ . ش. ٠٣٨٧ٛس صثبْ فبسسی ٔٛ، چبپ دَٚ، ٔی ِٛالٔب، دسزپشٚیٓ ِضب -٠

 -٠٣٧١٠ب سَٛ، ضشکذ أزطبساد ػٍّی، زسٓ أصاٌی، دسزٛس صثبْ فبسسی، چ -٧
 ٘ـ . ش. ٠٣٨٧پشٚیٓ ِضبٔی ِٛالٔب، دسزٛس صثبْ فبسسی ٔٛ، چبپ دَٚ، 

 ٘ـ . ش. ٠٣٩١بسسی، چبپ اٚي، اغفٙبْ، آثبْزسٓ أٛسی، دسزٛس صثبْ ف -٣

َ، چبپ دأطگبٖ پیبَ یٛسف ػبٌی، دسزٛس صثبْ فبسسی، چبپ دٚ –------------٤
                                                                                                                                             ٘ـ . ش. ٠٣٩١ٚس،1ْ

بٚ سطٛع ٚاژگبٔی دس ٚٔذ٘بی صثبْ خسشٚ غالِؼٍی صادە، ثشسسی الیە٘ -٥
 ٘ـ . ش. ٠٣٩١ٖ غشف ٚاژگبٔی، ضّبسە دَٚ، فبسسی اص ٔگب

 ٠٣٨٧بپ خّبٌی، ػجذاٌشسٛي خیبَ پٛس، دسزٛس صثبْ فبسسی، چبپ یبصدُ٘، چ -٦
 ٘ـ . ش.

چبپ چٙبسَ، چبپخبٔە  ػٍی سٍطبٔی کشد فشاِشصی، دسزٛس صثبْ فبسسی، -٧
 ٘ـ . ش. ٠٣٦٨رٙشاْ، زیذسی، 

سی، ذ اِیٓ ضّسی ٔیب، رکٛاژ دس گشٖٚ فؼٍی، اِٛصش صثبْ ٚ ادة فبسِسّ -٨
 ش.٘ـ .  ٠٣٩٠ضّبسە چٙبسَ، پیشأطٙش، 

ِسّذ سضب ثبطٕی، رٛغیف سبخزّبْ دسزٛس صثبْ فبسسی، ثش ثٕیبد ٔضشیە  -٩
 ٘ـ . ش. ٠٣٦٤د، اِیش کجیش)سپٙش(، رٙشاْ، ػِّٛی صثبْ، ِٛسسە أزطبسا

ی_ ِٙذی لبدسی، سبخذ ِٛضٛع کٍّبد ِطزك ِسّذ ِٙذی ٚ ٚازذی ٌٕگشٚد -٠١
صثبْ سبخذ اٚي،  اد فشٕ٘گی، دس صثبْ فبسسی، پژٚ٘طگبٖ ػٍَٛ أسبٔی ٚ ِطبٌٗ

 ٘ـ . ش. ٠٣٨٩ضّبسە اٚي، 

ِٙذی ِطکٖٛ اٌذیٕی، دسزٛس صثبْ فبسسی پشپبیە، ٔضشیە گطزیبسی،  -٠٠
 ٘ـ . ش. ٠٣٧٣ٖ، فشدٚسی )ِطٙذ(، چبپ سَٛ، أزطبساد دأطگب

٘ـ  ٠٣٧٥ی، چبپ سَٛ، چبپخبٔە ِٙبسد، س ٚ صیٓ پٛس، دسزٛس صثبْ فبسسٔبد -٠٧
 . ش.
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بسسی اِشٚصی، ٔٛسٚصی، خٙبٔجخص، دسزٛس صثبْ سٚاْ ٚ سبخذ صثبْ ف -٠٣
 ٘ـ . ش. ٠٣٨٠چبپخبٔە ثّٙٓ، 

 
 

 :گۆڤبس 
ػبرفە سبداد ِیش سؼیذی، ٚٔذافصایی دسصثبْ فبسسی، ٚٔذ ثٕیبد یبپبیە  -٠

 -ػٍّیی ٚگٛیص ٘بی خشاسبْ، دأطگبٖ فشدٚسی ِطٙذ ثٕیبد، ، ِدٍە صثبٔطٕبس
 .٘ـ . ش ٠٣٩٠، ٧پژٚ٘ص، ضّبسە پیبپی

  
 

 سێیەَ: فەس٘ۀگەکبْ:
 
 ٘ـ . ش. ٠٣٦٩پ سَٛ، چبپخبٔە سپٙش، رٙشاْ،زسٓ ػّیذ،فشٕ٘گ ػّیذ، چب -٠

کٛسدی(، ثەسگی یەکەَ، چبپی  -ڕصگبس کەسیُ، فەس٘ۀگی دەسیب)ػەسەثی -٧
 ص. ٧١١٧ەد، ربساْ، ، چبپخبٔەی ِە٘بسدٚٚەَ

، کٛسدی(، ثەسگی دٚٚەَ، چبپی دٚٚەَ -، فەس٘ۀگی دەسیب)ػەسەثی---------- -٣
 ص. ٧١١٧چبپخبٔەی ِە٘بسەد، ربساْ، 

 
ػەثذٚڵاڵ ئیجشا٘یُ صادە، فەس٘شٔگی ڕاِبْ)ئێزیّۆٌۆژیی صِبٔی کٛسدی(،  -٤

 ص. ٧١٠٤( ثاڵٚدەثێزەٚە(، ebookثەسگی یەکەَ، )ثەضێٛەیەکی ئەٌیکزشۆٔی )
 
َ، چبپخبٔەی ضڤبْ، ً ٔظبَ اٌذیٓ، فەس٘ۀگی ضیشیٓ، چبپی چٛاسەضفب -٥

 ص. ٧١١٧سٍێّبٔی، 

گیٛی ِٛکشیبٔی، فەس٘ۀگی ِە٘بثبد)فەس٘ۀگێکی لٛربثخبٔەیی کٛسدی ٚ  -٦
 ص. ٧١٠٧َ، چبپخبٔەی ئبساس، ٘ەٌٚێش، ئبسەٚییە(، چبپی دٚٚە

، ِیبٔی)یک کٛسدی( -ِبخذ ِشدٚش سٚزبٔی، فشٕ٘گ  دأطگبٖ کشدسزبْ)فبسسی -٧
 ٘ـ . ش. ٠٣٨٨خٍذی(، چبپ اٚي، 
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ِەال ػەٌی ِبِەخەٌکەیی، گبڵە ٚ ڕێصِبٔی کٛسدی، سبغکشدٔەٚە ٚ  -٨
ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ئبِبدەکشدٔی: د. خەسشۆ ئەزّەد خۆضٕبٚ، د. ٘ێّٓ ػِٛەس 

 .ص ٧١٠٦دەسزٕٛسخبٔەی صأکۆی سۆساْ، خۆضٕبٚ، ٌە ثاڵٚکشاٚەکبٔی 

سی(، چبپ سَٛ، سشٚش، رٙشاْ، فبس -)فشٕ٘گ کشدی٘ەژاس، ٘ۀجبٔەثۆسیٕە -٩
 ٘ـ . ش. ٠٣٨٠

کٛسدی(، ثەسگی یەکەَ،  -٘ەژیش ػەثذٚڵاڵپٛٚس، فەس٘شٔگی ٘ەژیش)فبسسی -٠١
 ص. ٧١١٨ەکەَ، چبپخبٔەی خبٔی، د٘ۆک، چبپی ی

کٛسدی(، ثەسگی دٚٚەَ، چبپی  -، فەس٘ۀگی ٘ەژیش)فبسسی------------ -٠٠
 ص. ٧١١٨ێش، یەکەَ، ٘ەٌٚ

 
 

 ٛاسەَ: ثە صِبٔی رٛسکی:چ

1- Hasan ÇÎFTÇÎ, Uygulamalı, farsça Grameri (Gramer- Metin- 
Sözlük), Erzurum, 2013. 

 پێٕدەَ:  ثە صِبٔی ئیٕگٍیصی:
 

1- Crystal David, Adidionery, Black well publishing, United Kingdom, 
2003. 
2- Fromkin, And introduction to language, Holt, Rinejart and inston 
Ius, U.S.A, 1988. 
3- Trask, R.L, Language an linguistics, Canada, 2008. 
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 ثە صِبٔی ػەسەثی:ضەضەَ: 

دیشیصە سمبي، اٌػشف ٚ ػٍُ االغٛاد، ِطجؼخ داس اٌػذالخ اٌؼشثیخ، اٌطجؼخ   -٠
 ص. ٠٩٩٦االٌٚی، ثیشٚد، 

خ فی ٚغف اٌضب٘شح إٌسٛیخ ٚ ٌطیفخ اثشا٘یُ إٌدبس، دٚس اٌجٕیخ اٌػشفی -٧
 ص. ٠٩٩٤اٌجطیش، طجؼخ االٌٚی، اسدْ، رمؼیذ٘ب، داس


