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 رێزمانی بنچینەیی کوردیی

 
بەشەکان یەک لە دوای یەک بە . ئەمە کتێبێکە لە پێنج بەرگدا دەربارەی زمان و رێزمانی کوردیی 

کەسێک هەیە بۆ هەموو سایتەکان و . تەنیا لە وتاریکوردا باڵو دەکەینەوە [ ئێف . دی . پی ] شێوەی 
وەریانگرێ و سوودیان لێ وەربگرێت ، بەر مەرجەی ئاماژە بە وتاریکورد وەک سەرچاوەی یەکەمی 

 .وتاریکورد . باسەکان بکات 

 
 میتۆدو دەروازە : سەرەتای دووەم 
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 ؟’’ رێزمانی بنچینەیی کوردیی ‘’  بۆچی 

 
 .'رێزمانی بنچینەیی کوردیی ' ئەم ڕێزمانەم ناو ناوە 

 

پێوەندی بنەکان . پێك دێن ( بنە ) زمان لە : واتە . انەدا میتۆدی بنەسازیی بەکاردێنم لەم رێزم
 .وشەیەکی گرنگە لە زمانی کوردییدا( بن. ) بەیەکەوە بنەسازیی زمان ، یان رێزمان دروست دەکەن

وشەی ..  ژێری ژێرەوە دگرێتەوە بەم مانایە دەڵێن بێبن ، بنی نایە ، بنی دەریا ، ئاگری بن کایە: بن 
دا هەیە ، ئەو گایەی لە گێرەدا لە شوێنی خۆی دەچەقێ و ( گا بنە)  -فرەیزی -بنەشمان لە پێریزەی  

دەردەخا ، وەک لە ( بنە) ئەوانی دی بە دەوریدا دەسووڕێنەوە ، ئەمەش دەوری نێوەندیی چەمکی 
دا  -ە ، بنکڕ ، بنگە ، بنبەست وشەکانی بنچینە ، بناغە ، بنەما ، بناوان ،  بنج و بناوان ، بنکار ، بنک

هەموویان ئاماژە بە بوونی بنێك دەکەن کە لە ژێرەوە بێ ، شتی تر لەسەری یان . روون دەبێتەوە 
 .دەوری بنیاتنرابێ ، واتە مەبەستی بنەسازیی دەردەبڕن 

 

 :هەموو شتێ بنەسازیی هەیە 

 

بنەکانن کە بریتین لە چینەکانی بەرد و بناغە : بناغە دەستپێدەکا / خانوو دروست کردن بە بنڕێژیی
 .خشت و بنکاریی و نێوکاریی چەو و چیمەنتۆ و لم 

. بەپێی ئەم میتۆدی بنەسازیییە ، زمان لە کۆمەڵە بنەیەك پێك دێ لە هەرە بچووکەوە بۆ هەرە گەورە
 .پێوەندی پیکەوە بەستنی ئەو بنانە بنەسازیی زمان یان ڕێزمان پێك دێنن 

 .زمان رستەیە بەرزترین بنەی 

 .بچووك ترین بنەی زمان دەنگە 

 :خۆی لەبنە دەنگەکانی (  زمان) وشەی 

 .ن پێك دێ -ا -م -ز

یە جیاوازیی پێك دێنێ و   جیایی هەریەك لەمانە دەنگێکی جیایان لە ئەوی تر و ئەوانی تر هەیە ، ئەم
واتە دەنگ بەو شیوە ساز دەکەن  ئەم بنە دەنگییە جیاوازانە دەنگسازن. دەنگەکان لەیەکتر جیادەکاتەوە 

یان قسەدەنگ ، برەدەنگ . فۆن بەمە دەوترێ . و سازو ئاوازیان دەدەنێ کە لە یەکتر جیایان  دەکاتەوە 
 .segment, speech-sound, phone. 

کاتێ هەر دەنگێ لەمانە بەرامبەر کۆمەلە دەنگێکی تر لە یەک دەنگدا جیاوازیی دروست دەکات، وشە 
 . ئەم دەنگە جیاکارە فۆنیمی پێ دەوترێ .  دروست دەکات

 .ئەو دەنگەیە بە جیاوازبوونی لە دەنگێکی تر دەشێ وشەی جیاواز دروست بکا فۆنیم کەواتە 

ئەوان ئەو جیاوازییە دروست دەکەن کە وشەکان وەك . فۆنیمن ( پ) و ( ن) دا ( پان) و ( نان) لە 
 .دوو وشەی مانا جیاواز دروست دەکەن 

 
 :دووەم مۆرفیم ـــە بنەی 
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 .مۆرفیم ئەو بنەیە لەدەنگ کەجیاوازیی مانایی یان ڕێزمانیی یان هەردووکیان دروست دەکا 

 .بچووکترین یەکەی زمانە کە مانای هەبێ و مانای جیاواز لە بنەیەکی تر دروست بکات : مۆرفیم 

 .دەشێ تەنیا پیتێك بێ یان وشەیەك : مۆرفیم 

 
 :دا ( قژن ) لە وشەی ( : ١) نموونە 

 
واتە بنەیەکی مۆرفیمیی سەربەخۆیە پێویستی بەوە نییە بە دەنگی ترەوە . مۆرفیمی سەربەخۆیە : قژ 

 .مۆرفیمێکی ماناداری سەربەخۆیە / بۆ خۆی وشەیەکی. بلکێ تا وشەی مانادار دروست بکات 

ترەوە بنووسێ تا مانا مۆرفیمی یا بنەیەکی مۆرفیمیی بەندە ، واتە دەبێ وەك پاشگر بە وشەیەکی : ن 
ئەو مووەیە بەسەری : قژ: وشەیەکی تەواو و نوێ دروست دەکا. بەاڵم مانای گرنگی هەیە . ببەخشێ

لە [ ن] واتە راستی لێرەدا مانای  . ئەمە ئاوەڵناوە . مانای کەسێکە قژی زۆر بێ: قژن . مرۆڤەوە هەیە 
 !!پەیدا کرد [ قژ ] مرۆڤێک و قژی زیاتریشی بۆ [ ن . ] مانای وشەکە زیاترە 

 
، وەک بنەیەکی زمان، دەوری ڕێزمانیی مۆرفیمیی هەیە چونکە وشەکەی لە ناوەوە ( ن ) کەوایە پاشگر 
شی هەیە چونکە مانایەکی نوێی دا بە وشەکە یان [ ماناسازیی ] دەوری سیمانتیکی . کرد بە ئاوەڵناو

 ..مۆرفە سەربەخۆک 

 
 . ژنانە -ژن( :  ٢) نموونە 

 

پیتە ، بەاڵم یەك مۆرفیمە ، شێوە مۆرفیمییەکەی ماناسازییەکی نوێ  دروست دەکا / سێ دەنگە [انە] 
 . بە مانای وەك 

. پیکەنینی ژنانە ، بەرگی ژنانە : ژنانە ، واتە وەك ژن : لە رووی رێزمانییشەوە ناوەکە دەکاتە ئاوەڵناو 
 .مۆرفیمە : کەوایە دەوری لە بنەسازیی و بیناسازیی زماندا 

واتە وشە لە مۆرفیمێکی سەربەخۆ و مۆرفیمێکی بەند یان زیاتر . مۆرفیمەکان بنەسازیی وشە پێك دێنن 
 . پێک دێ 

 .قژ ، ژن : مۆرفیمی سەربەخۆ بۆخۆی وشەیە وەک 

] و [ ن  -]  وەک . بەالم مۆرفیمی بەند ، بەندە مۆرفیم، بەندە بنەی مۆرفیمیی ، بە تەنیا نابێ بە وشە 
 .نموونەی سەرەوەدا  لە دوو[ انە –

واتە هەموو . هەیە ( وشەسازیی ) و بنەسازیی مۆرفیم ( دەنگسازیی ) هەموو وشەیەك بنەسازیی دەنگ 
بنەسازیی ناوەوەی وشە بریتییە لە جیاکردنەوەی وشە سەربەخۆکە . وشەیەك بنەسازیی ناوەوەی هەیە 

 . وشەسازیی  و پاشگر و نێوگر و پێشگرەکانی و دۆزینەوەی یاساکانی ناوەوەی
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خۆشی ( ناو ، ئاوەڵناو ، کردار ، ئاوەڵکردار ، ناوی لێکدراو ، ناوی ئالۆز ) وشە هەر شێوەیەك وەرگرێ 
بنەیەکی تری زمانە ئەویش لە ئاستێکی بااڵ تردا لە بنەسازیی زماندا بەشداری دەکا کە ئەویش 

 .بنەسازیی رستەیە واتە رستەسازیی 

گرامەر یان ) بەشیکی بنسازیی گرنگی رستەسازیی یان رێزمانە ( مۆرفۆلۆجی ) واتە وشەسازیی 
 ( .سینتاکس

شتێک نییە بڵێین ئەوە : ئەمەش ئەوە دەردەخات راستیی ئێمە چەمکی وشەمان وەک ئەبستراکت نییە 
ئێمە تەنیا شێوەی جیاوازی وشەمان هەن ، بۆیە ئێستا رێزمانی نوێ لە جیاتی . فۆرمی تەواوی وشەیە 

 parts ofبەکاردێنێ و لە جیاتی بەشەکانی ئاخاوتن  word-form(   وشە -شێوە) ەی وشە ، زاراو
speech وشە  -زاراوەی  پۆلەword class  بەکاردێنێت. 

 
 . پێوەندیی وشەکان بەیەکەوە رستە پێك دێنێ 

 

 .بۆیە بابەتی سەرەکیی رێزمان رستەسازیی یە . رستە بنەی هەرە گەورەی باڵەخانەی رێزمانە

پێوەندیی رستەکانیش بە یەکەوە بەشداریی دەکا لە ماناسازییدا یان . زمانی ئاخاوتن لە رستە پێك دێ 
 .لە دروستکردنی ئاخاوتندا 

 :کەوایە ، پێویستە لە سەرەتاوە ئەوەمان ال روون بێ کە بنە و بنەسازیی لە چوار ئاستدا بەکاردەهێنین 

 
 phonetics( . دەنگسازیی )  و بنەسازیی دەنگ( فۆنیم ) بنەی دەنگیی  -0

 morphology(. وشەسازیی ) و بنەسازیی وشە ( مۆرفیم ) بنەی مۆرفیمی  -4

  Syntax( . ڕستەسازیی ) و بنەسازیی رستە ( وشەسازیی ) بنەی وشە  -3

  Semantics(. ماناسازیی ، ئاخاوتن ، سیمانتیکس ) بنەسازیی مانا ( رستەسازیی ) بنەی رستە  -2

 
 :ە بەراوەژووکەینەوە بەم جۆرەی لێ دێ گەر ئەم

 
 زمان[ ستراکتوری ] بنەسازیی 

 .پێوەندیی هۆشیاریی پراگماتیکی  مرۆڤ بە جیهانەوە 

 [دسیکۆرس ، سیمانتیکس ] بنەسازیی ئاخاوتن 

 [رستەسازیی ] بنەسازیی رستە  

 [وشەسازیی ، مۆرفۆلۆجی ] بنەسازیی وشە 

 [فۆنیم دەنگسازیی ، ] بنەسازیی مۆرفیم  

 [دەنگ ] بنەسازیی فۆنیم 

 
 . واتە ئێمە بنە بە مانای دەنگ ، فۆنیم ، مۆرفیم ، وشە ، رستە ، ئاخاوتن بەکاردێنین 
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واتە پێوەندی دەنگیی و ناوەوەیی و مانایی و لۆجیکی هەموو ئەو ( ستراکتۆرالیزم ) بنەسازیی بە مانای 
بەشدار دەبێ لە سازاندنی یا : ە خۆیدا بنسازە واتە هەموو بنەیەک خۆی ل. بنانە بەیەکەوە بەکاردێنین 

 .دەنگ ، فۆنیم ، مۆرفیم ، وشە و رستە : دروستکردن و داڕشتنی وشە و رستەدا 

دیراسەکردنی پێوەندی بنەکانی زمان و رێزمانە بە یەکەوە بۆ دروست کردنی رستە : کەواتە بنەسازیی 
 .  و ئاخاوتن 

 .شدارە لە بنەسازیی زماندا لە دەنگەوە بۆ دەق هەر یەکەیەکی زمانە کە بە: بنە 

 ( .بنە ) دەنگ ، مۆرفیم ، وشە ، رستە دەڵێین : واتە ئێمە بە هەموو ئەم رەگەزانەی زمان 

  .رێزمان زانستیی لیکۆڵینەوەی دەوری ئەو بنانەیە لە بنسازیی زماندا 

 .رێزمانی بنچینەیی کوردیی : بۆیە ئەم کتێبەم ناوناوە 

واتە وەک : بەکار ناهێنم ( ترادیشنەڵەکەی ) ەم کتێبەدا رێزمان بە مانا کۆنەوارییەکەی واتە من ل
 .رێوشوێن و رێساکانی گرامەر و رستەسازیی جیاکراوە لە بنەکانی دەنگسازیی و وشەسازیی 

بوون کە ( prescriptive پریسکریپتیڤ ) رێزمانی کۆن مەبەستی بەرهەمهێنانی یاسای پێشنووسیی 
 .خوێنەران گوایە بۆ زامنکردنی دروستی بەکارهێنانی زمان دەبێ پابەندبن پێیانەوە شاگردو 

وەسفی بنەسازیی زمان :  descriptiveبەپێچەوانەوە رێزمانی نوێ رێزمانیكی پێناسەیی یا وەسفی یە 
 .دەکا وەک هەیە لە دەنگەوە بۆ دەق 

باس و لێکدانەوەی بابەتی زمانەوانی دەست بۆیە زمانەوانی لە رێزمان جیا نەکراوەتەوەو کتێبەکە بە 
زمانی کوردیی و دوایی دێتە سەر ( مۆرفۆلۆجی ) پێدەکات، ئەوسا زمانەوانی کوردیی و وشەسازیی 

 .رستەسازیی یان رێزمان بە مانا کالسییکییەکەی 

 
 باڵەخانەی بنەسازیی زمان

 

 کەخشتەیەکی باڵەخانەی بنەسازیی زمان و ئەو بەشانەی زانستی زمان 

 :تایبەتن بە دیراسەکردنی هەر الیەنێک 

 و( الی چەپ ) لە سەرەوە بۆ خوارەوە ، یان لە درشتەوە بۆ ورد ، 

 (الی راست ) لە وردەوە بۆ درشت،  . لە خوارەوە بۆ سەرەوە
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Phonetics پێوەندییەکانی دەنگی خاو دەنگەوانی 

 هۆشیاری مرۆڤ

شی دەکرێنەوە 
 بۆ

 
 پراگماتیکس

Phonetics قسەدەنگ   دەنگەوانی
 (فۆنیم)

دروست 
 دەکات

ئاخاوتن /زمان
 شیدەکرێتەوە بۆ

 ماناسازیی

Phonemics (مۆرفیم) دەنگسازیی 

دروست 
 دەکات

 رستە

 شیدەکرێتەوە بۆ

 

 
 رستەسازیی

Morphology 
morphomics 

 وشە وشەسازیی

دروست 
 دەکات

 پێڕستە

 شیدەکرێتەوە بۆ

 

 
 رستەسازیی

Morphology پێڕیزە رستەسازیی 

دروست 
 دەکات

 پێڕیزە

 
 شیدەکرێتەوە بۆ

 

 
 رستەسازیی

Morphology پێڕستە رستەسازیی 

دروست 
 دەکات

 وشە

 شیدەکرێتەوە بۆ

 

 
 وشەسازیی

Morphology رستە رستەسازیی 

دروست 
 دەکات

 مۆرفیم

 شیدەکرێتەوە بۆ

 

 
 وشەسازیی

Semantics ئاخاوتن ماناسازیی 

دروست 
 دەکات

 فۆنیم

 بۆشیدەکرێتەوە 

 

 دەنگسازیی

Pragmatics ئەرکی  پراگماتیکس
کۆمەاڵیەتی 

زمان  ئەنجام 
 دەدات

 دەنگەوانی قسەدەنگ

 
باڵەخانەی بنەسازیی زمان( :  ١) خشتەی    
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