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پێوانەی واتای كار بە پێی تیۆری ئۆزگۆد
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:پوختە
بەشی. ئەم باسە( پێوانەی واتای كار بە پێی تیۆری ئۆزگۆد )لە دوو بەش پێكهاتووە
،تەوەرەی یەكەم لەژێر ناونیشانی. یەكەم بە ناونیشانی پێوانەی واتا لە دوو تەوەرە پێكدێت
هەولی هەندێك زانا لەبارەی پێوانەی، تەوەرەی دووەمیش. مەبەستەكانی پێوانەی واتایە
چەند ناونیشانێك، بەشی دووەمیش لەژێر ناونیشانی پێوانەی واتای كاردا. واتا دەخاتە ڕوو
پێوانەی كار، پێوانەی واتای كار و پەیوەندییە واتاییەكان، (كە بریتین لە، لەخۆدەگرێت
،بۆچوونەكانی لێكدانەوەی ڕستە و دیاركردنی كەرەستەكانی، بەهۆی كاریگەرییەوە
ئەنجام و، )لە كۆتاییشدا. پێوانەی واتای كارهدژیهكهكان لەژێر كاریگەریی ئۆزگۆددا
.سەرچاوەكان و پوختەی توێژینەوەكە بە زمانی ئینگلیزی خراونەتەڕوو
.ئۆزگۆد,  كار,واتا,  پێوانە:وشەی كلیلی
Osgord Teorisine Göre Fiil Anlamını Ölçme
Özet
“Fiil Anlamı Ölçme” başlıklı yazı iki bölümden oluşmaktadır. “Anlamı Ölçme”
başlıklı ilk bölüm iki alt bölüme ayrılmıştır. İlk alt bölüm “Anlamı Ölçmenin
Amaçları”; ikinci alt bölüm “Bazı Akademisyenlerin Anlam Ölçme Girişimleri ve
Denemeleri” konusuna ayrılmıştır. Makalenin ikinci bölümü “Fiil Anlamı Ölçme”
ile ilgilidir, bu bölümde “Fiil Anlamı ve Anlambilimsel İlişkileri Ölçme, Etkisine
Göre Fiil Ölçümü, Cümle Analizi ve Elemanlarının Tanımlanması, Ozgo’nun
Etkisi Altında Fiil Ölçümü Üzerine Görüşler yer almaktadır. Bir sonuç ve bir
referans listesi ile sona ermektedir.
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Verb Meaning Measurement Based on Osgood’s Theory
Abstract
The paper is divided into two chapters. The first chapter entitles “Meaning
Measurement” is made up of two sections; the first section is devoted to “Objectives of Meaning Measurement” whereas the second one is about “Some Scholars
attempt to Measuring Meaning”. The second chapter is entitled” Measuring
Verb Meaning” includes several titles, namely, (Measuring Verb Meaning and
Semantic Relations, Verb Measurement through Effectiveness, Views on Sentential Analysis and Specifying its Elements, and Measuring Verb Opposites
Based on Osgood’s Effect). The paper ends with conclusion, summary and list
of references in English.
Key Words: Meaning, Measurement, Verb, Osgood

پێشەكی:
ناونیشان و بواری توێژینەوەكە :توێژینەوەكە بۆ (پێوانەی واتای كار بە پێی تیۆری
ئۆزگۆد) تەرخانكراوە .توێژینەوەكە بە پێی تیۆری ئۆزگۆد واتای كار پێوانەدەكات.
بواری توێژینەوەكە سیمانتیكە.
هۆی هەڵبژاردنی بابەتەكە :ئەوەی بووە هۆی هەڵبژاردنی بابەتەكە ئەوەیە ،كە كار
لەنێو ڕستەدا ،بە پێی تیۆری ئۆزگۆد پێوانەی بۆ بكرێت.
كەرەستەی توێژینەوەكە :كەرەستە و نموونەی ڕستەكانی توێژینەوەكە لە شێوازی
نووسینی دیالێكتی كوردیی ناوەڕاست وەرگیراوە.
ڕێبازی توێژینەوەكە :لەم توێژینەوەیەدا تیۆری ئۆزگۆد بۆ پێوانەی كار
پەیڕەوكراوە.
ناوەڕۆكی توێژینەوەكە :توێژینەوەكە ،جگە لە پێشەكی ،لە دوو بەش پێكهاتووە.
بەشی یەكەم لەژێر ناونیشانی پێوانەی واتا لە دوو تەوەرە پێكدێت .تەوەرەی
یەكەم لەژێر ناونیشانی مەبەستەكانی پێوانەی واتادا ،چەند هەولێك بۆ ڕوونكردنەوەی
مەبەستەكانی واتا خراونەتەڕوو وەكو پێوانەی واتای بنەڕەتی و وشە دژیەكەكان لە
ڕوانگەی ئۆزگۆدەوە ،پێوانەی كاردانەوەی فسیۆلۆژی ،پێوانەی جیاكاری و جیاوازی
لە واتای دەروونیی ناوەوەی تاك و پێوانەی ڕووداو .تەوەرەی دووەم هەولی هەندێك
زانا بۆ پێوانەی واتا دەخاتەڕوو  ،لەوانە كۆفەر ،ئۆزگۆد و ئاگڕادی.
بەشی دووەم لەژێر ناونیشانی پێوانەی واتای كاردا ،باسی ئەمانە كراوە{ ،بۆچوونی
بنیادگەرەكان بە پێی پهیوهندیی سینتاگماتیكی و پاڕادیگماتیكی ،پێوانەی كار بە هۆی
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كاریگەرییەوە ،هەروەها لەژێر ناونیشانی پێوانەی واتای كار و چەند بۆچوونێكی
لێكدانەوەی ڕستە و دیاركردنی كەرەستەكان باسی ئەم بۆچوونانە كراوە (فەلسەفی،
كویرك ،فیلمۆڕ ،كاتز و ڤۆدەر ،هالیدای ،ئۆزگۆد)} .لە كۆتاییشدا ،ئەو ئەنجامانەی
توێژینەوەكە پێیگەیشتووە ،لەگەڵ سەرچاوەكان و پوختەی توێژینەوەكە بە زمانی
ئینگلیزی خراونەتەڕوو.
( )1بەشی یەكەم :مەبەستەكانی پێوانەی واتا
( )1/1تەوەرەی یەكەم :مەبەستەكانی پێوانەی واتا به شێوهیهكی گشتی
زمانەوانان هەولیانداوە بۆ ڕوونكردنەوەی چەند مەبەستێك واتا پێوانەبكەن ،لەوانە:
( )1/1-1پێوانەی واتای بنەڕەتی و وشە دژیەكەكان :دانانی پێوەرێكی پلەدارە بۆ
دیاركردنی پلەكانی وشە لەنێوان دوو وشەی دژیەكدا .لەم پێوانەیە لە هەر دوو جەمسەر
پلەی دژیەك دروستدەبێت (.عمر )43: 1982 ،ئەمەش پێوانەی ئۆزگۆدە ،كە پێوانەیەكی
حەوت پلەییە و ئاوەڵناوەكان دەگرێتەوە ،بە تایبەتی ئەو ئاوەڵناوانەی بە هۆی دژیەكییەوە
بەرامبەر یەكتر جووت دەوەستن .لە كاتی دیاركردنی پێوانەی ئاوەڵناوە دژواتاكان ،وشەی
دژواتا خۆیان جەمسەرەكان دەگرن ،بەاڵم لە نێوانیاندا ،پلەی تر هەیە( .فەتاح:1990 ،
 )67نموونە بۆ پێوانەی ئۆزگۆد هەردوو ئاوەڵناوی (زیرەك – تەمبەڵ) وەردەگرین.
[زیرەك-كەمتر زیرەك-زۆركەمتر زیرەك
(زیرەك نیییە)
(تەمبەڵ نییە)
تەمبەڵ -كەمتر تەمبەڵ  -زۆر كەمتر تەمبەڵ]
لەم حەوت پلەیەی سەرەوەدا ،جیاكەرەوەی سیمانتیكی دەبینرێت.
( )1/1-2پێوانەی كاردانەوەی فسیۆلۆژی :ماكس و جاكۆبسن پێوانەكردنی
ماسوولكەییان دیاركرد ،بەو پێیەی ئەو جوالنەوەی ئاخێوەر دەیكات ،ڕەنگدانەوەی ڕاستی
و واتان( .عمر )68 :1982،ئەو كەسەی قسەی لەگەڵ دەكرێت ،كاردانەوەی دەبێت و
گۆڕانكاری لەسەری بەدیاردەكەوێت ،كە بەندە بە گۆڕانی واتاوە .ئەمەش پێوەرەكانی
هێزی كاردانەوە ،بەرەو پیرچوون و تۆماركردنی لیكی دەم دەگرێتەوە (.یوسف1990 ،
 )137:هەروەها جوالنەوەی برژانگیش دەگرێتەوە وەكو ئەو كاتەی تۆپیكی یاریكردنت
بەرەو ڕوو بێت (.بونتنج )292: 2003،دەبینین مرۆڤ لە كاتی دەربڕینی هەندێك وشە،
یا ڕستەدا ،چەند جولەیەك ئەنجامدەدات .ڕازران پێوانەی لیكی دیاركرد و تاقیكردنەوەی
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لەسەر چەند كەسێكی بە ڕەچەلەك ڕووسی كرد و چەند وشەیەكی بۆ وتن ،ئەو وشانەی كە
لە منداڵییەوە دەیانزانی لیكیان زۆر زیاتر بوو لەچاو ئەو وشانەی كە بە زمانی ئینگلیزی،
فەڕەنسی ،ئیسپانی و پۆلەندی بۆی وتن)1957:12-13,Osgood( .
( )1/1-3پێوانەی جیاكاری و جیاوازی لە واتای دەروونیی ناوەوەی تاك :كاتێك
مرۆڤ گوێبیستی هەندێك وشە ،یا ڕستە دەبێت ،لە ناوەوەی خۆی گۆڕانی بەسەردادێت.
(عمر )42 :1982،گرنگیی واتا لە جیاوازیی جۆراوجۆری كەسایەتیدا ،زۆر ڕوون و
ئاشكرایە ،هەروەكو لە باری مشتومڕی نێوان دوو كەس ،یا زیاتردەردەكەوێت .جاری
وا هەیە كەسێك جۆرە لێكدانەوەیەك دەكات و دانبەخۆیدادەگرێت و نایەوێت هێلی سووری
نێوان خۆی و گوێگر ببەزێنێت و حسێبی ئەوە دەكات ،كە دەبێت بگەڕێتەوە باری
ئاسایی ،بەاڵم هەندێك كەسی تر ئەم حسێبە ناكات و شێوازی توندوتیژ بەكاردێنێت وەكو
هەڕەشەكردن و....هتد .جاری وا هەیە كەسێك لە بارێكی دەروونیدا ،گوێی لە هەمان
ئەو ڕستانە دەبێت ،كە پێشتر كاریگەری زۆریان بەسەر هەبووە ،ڕەنگە ئەمجارەیان
كاریگەرییەكە كەمتر بێت ،یا بە پێچەوانەوە بێت )1957:122,Osgood( .واتا ڕۆڵێكی
یەكجار گەورە لە چارەسەركردنی دەروونیدا دەگێڕێت و ئەمڕۆ پزیشكانی دەررونی
وەكو ڕێگایەك بۆ چارەسەركردنی نەخۆشییە دەروونییەكان بەكاریدێنن.
( )1/1-4پێوانەی ڕووداو :مەبەست لە ڕووداو ،كاری ڕستەیە .هەموو ڕستەیەك
كاری هەیە و كاریش ڕۆڵێكی هەرە گرنگ لە ڕۆنان و واتای ڕستە دەبینێت .كار
سەرەیە و كەرەستەكانی تری ڕستە هەڵدەبژێرێت“ .سیمانتیكیش بایەخ بە دەستنیشانكردنی
ئەو وشانە دەدات ،كە لە سنووری ڕستە لەگەڵ یەكتر دەردەكەون ،لەبەرئەوە دەبێت
وشەكان پابەندی ئەو جۆرە دەستنیشانكردنە بن( ”.عەلی )35: 1998 ،لەو جۆرە
هەڵبژاردنەدا ،كار توانایەكی زۆری هەیە بۆ هەڵبژاردنی كەرەستەكانی تری ڕستە .بە
بۆچوونی تیسنەریش “ ،توانای كار بە هۆی ژمارەی ئەو ناوانەی بەخۆیەوە بەند دەكات،
پیوانەدەكرێ( ”.سەعید)42: 1990 ،
( )1/2تەوەرەی دووەم :هەولی هەندێك زانا لەبارەی پێوانەی واتا
( )1/2-1لە ساڵی (1951كۆفەر) ڕێگای جیاتاكی داهێنا .ئەم بیرۆكەشی لە ئەنجامی
یارییە ئەندازەییەكانی مندااڵنەوە بۆ هات  ،كە یارییەك لە چەند تەنێكی شێوە الكێشەیی
پێكهاتبوو ،بەاڵم دانەیكیان سێگۆشەبوو ،یا بەپێچەوانەوە .كۆفەر تاقیكردنەوەی لەسەر چەند
كەسێك كرد .چەند وشەیەكی بۆ ئەو كەسانە وت و داوای لێكردن ،ئەم وشەیە هەڵبژێرن،
كە لەگەڵ وشەكانی تر ناگونجێت .بۆ نموونە ئەگەر وشەكانی (قوتابخانە ،پەرستگا،
مزگەوت ،نوێژ) درا بەو كەسانە ،ئەوا دەبینین دوو وشە هەن كە ناگونجێن ،ئەو كەسەی
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كە چەمكی ئایینی ال بەهێزە ،ئەوا وشەی (قوتابخانە)هەڵدەبژێرێت ،بەاڵم ئەو كەسەی كە
چەمكی ساختمانی الزاڵە ،ئەوا وشەی نوێژهەڵدەبژێرێت( .الحمدانی)176:1982:
( )1/2-2ئۆزگۆد لە ساڵی  1952هەوڵیداوە ،كە پێوانەیەك بۆ واتا دیاربكات و
چەندین نووسینی لەم بوارەدا هەیە .ئۆزگۆد جیاكەرەوەی سیمانتیكی دانا .پێوانەی ئۆزگۆد
دەربارەی ئاوەڵناوە دژ واتاكان بوو .ئەم زانایە سەرەڕای ئەوەی ڕێگەی بۆ توێژەران
خۆشكرد دەربارەی پێوانەی هێماكانی وشە و واتا دەروونییەكان الی تاك ،لە بوارەكانی
ڕەوشتی جوداش دواوە وەكو ئاماژە و پەیوەندی ،زمانەوانی ،جوانی ،ڕاگەیاندن،
كەسایەتی و چارەسەری دەروونی( .عطیة) 89:1975:
( )3-2/1ویلیام اگرادی لە كتێبەكەی ،لە ڕووی فۆنۆلۆجی و مۆڕفۆلۆجی و
سینتاكسەوە باسی ڕێگای بانگەشەی وشەیی دەكات .لە ڕووی سینتاكسەوە باسی ڕیزبوونی
كەرەستەكانی ڕستە دەكات (.اگرادی )715: 1380،بۆ نموونە ،كە ئەزموونكار
لە بەرامبەر شاشەی كۆمپیوتەر دانیشتووە و ڕستەی دەدرێتێ ،كە سەیر دەكات ئەو
ڕستەیە بە پێی سیستەمێكی سینتاكسی بۆ نموونە (بكەر -بەركار -كار) ڕیزبووە ،ئەگەر
ئەزموونكار كورد بێت ،یەكسەر بیری بۆ كاری تێپەڕ دەچێت ،كە بەشداری ئەم جۆرە
ڕیزبوونە دەكات و وای كردووە دوو چاڵەكەی تر (بكەر و بەركار) هەڵبژێرێت .هەروەها
ئەو ڕستانەی دێتەوە یاد ،كە بە هەمان سیستەم ڕیزبوون.
( )2بەشی دووەم :پێوانەی واتای كار
( )1/2پێوانەی واتای كار و پەیوەندییە واتاییەكان
بنیادگەرەكان لە لێكدانەوەكانیاندا بۆ دەستنیشانكردنی واتای ڕستە ،دوو جۆر پەیوەندی
لە نێوان توخمە پێكهێنەرەكاندا دیاردەكەن ،كە بریتین لە پەیوەندیی سینتاگماتیكی
(هاونشینی) و پەیوەندی پاڕادیگماتیكی (جێنشینی) ،بەم شێوەیە:
أ -پەیوەندیی سینتاگماتیكی :پەیوەندییەكی ئاسۆییە لە نێوان كەرەستەكانی ڕستە .ئەم
كەرەستانە كاریگەرییان بەسەریەكەوە هەیە .كار دەسەاڵتێكی فراوانی هەیە و بە وێنەی
زنجیرە كەرەستەكانی ناو ڕستەی بەخۆیەوە بەستووەتەوە و هەڵیبژاردوون .بۆ نموونە
كاری (دوورییەوە) گەنمەكە بۆ كارتێكراو و جووتیارەكە بۆ كارا هەڵدەبژێرێت.
ب -پەیوەندیی پاڕادیگماتیكی :پەیوەندییەكی ستوونییە ،لە نێوان ئەو وشانەدا
دروستدەبێت ،كە دەتوانین لەناو ڕستەیەكی دیاریكراودا لەجیاتی یەكتر بەكاریان بێنین.
ئەو كارەی كە لە جیاتی كارێكی تر بەكاردێنین ،هەمان ڕۆڵ لە هەڵبژاردنی كەرەستەكانی
تری ڕستە دەگێڕێت .بۆ نموونە لە ڕستەی:
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باخەوانەكە نەمامەكەی چاند.ئەگەر لە جیاتی كاری (چاند) ،كاری (ڕواند) ،یا كاری (ناشت) بەكاربێنین ،ئەوا
هەمان ڕۆڵی كاری (چاند) دەبینن ،كەواتە كار كەرەستەیەكی سەرەكیی ڕستەیە و
ناتوانرێت الببرێت ،چونكە واتای ڕستە بریتییە لە» كۆی واتای وشەكان  +كاریگەریی
ڕێزمانی)( .دزەیی )94 :2005 ،بەم پێیە كار بە هەڵبژاردنی كەرەستەكانی تری
ڕستەش پێوانەدەكرێت.
( )2/2پێوانەی كار بەهۆی كاریگەرییەوە :كار لە ڕووی كاریگەرییەوە ،دوو
جۆرە ،كە بریتین لە:
أ -كاری تێنەپەڕ :كاری تێنەپەڕ دوو چاڵ پڕدەكاتەوە .واتە دوو كەرەستە بەشداری
لە ڕۆنانی ڕستە دەكات .ئەوانیش بریتین ،لە بكەر و كار .بە واتایەكی تر ،كاری تێنەپەڕ
یەك كەرەستەی دەوێت.
ێ كەرەستە بەشداری لە
ب -كاری تێپەڕ :كاری تێپەڕ سێ چاڵ پڕدەكاتەوە .واتە س 
ڕۆنانی ڕستە دەكات .ئەوانیش بریتین ،لە بكەر ،بەركار و كار .بە واتایەكی تر ،كاری
تێنەپەڕ دوو كەرەستەی دەوێت.
ئەو كەرەستانەی بەشداری لە ڕۆنانی ڕستەی كار تێنەپەڕ ،یا كار تێپەڕ دەكەن
لەخۆوە نییە ،بەڵكو لە كاتی بەكارهێنانیان لە ڕستەدا ،دەكەونە بەر دوو كۆت ،كە
بریتین لە «پەسندی ڕێزمانی و پەسندی واتا»( .سەرچاوەی پێشوو )94 :نموونە بۆ
كاری تێنەپەڕ:
 كاری (تۆراوە) كارێكە لە ڕووی كاریگەرییەوە تێنەپەڕە و بكەرێك هەڵدەبژێریت،كە كارا بێت و لەگەڵیدا بگونجێت .كاری ( تۆراوە) لە ( ژنەكە ،كچەكە ،پیاوەكە،
فیلەكە) ،كامەیان هەڵدەبژێرێت؟ بە پێی پەسندی واتایی ،ژنەكە هەڵدەبژێرێت و ئەوانی
تر دەكەون.
 كاری (زەڕی) پەسندی واتایی لەگەڵ كام لەمانە هەیە؟ (كەر ،ئەسپ ،پیاو ،شێر).كاری زەڕی ڕێككەوتنی واتایی لەگەڵ كەر هەیە.
 كاری (هەاڵت) دوو واتای هەیە ،ئەگەر بە واتای ( ڕاكردن) بێت ،بە پێی پەسندیواتایی لە (مەلۆتكەكە ،منداڵەكە ،هەنگەكە) ،منداڵەكە هەڵدەبژێرێت ،بەاڵم ئەگەر
بە واتای (دەركەوتن) بێت ،بە پێی پەسندی واتایی لە (خۆر ،پێاڵو ،كراس) ،خۆر
هەڵدەبژێرێت.
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نموونە بۆ كاری تێپەڕ:
كاری (هاڕی) بەركارێك هەڵدەبژێرێت ،كە ئەو كارەی بەسەردا جێبەجێ بكرێت و
لە (كۆمپیوتەر ،ئاو ،گەنم) دا ،بە پێی پەسندی واتایی (گەنم) هەڵدەبژێرێت .هەروەها
بكەرێك هەڵدەبژێریت ،كە كارا بێت و سیمای (+مرۆڤ +نێر  +هەراش  +شارەزایی
لە هاڕین) ی تێدابێت و لە (ئاشەوان ،دارەوان ،گاوان) دا ،ئاشەوان هەڵدەبژێرێت.
نموونەیەكی تر :كاری (موتوربەدەكات) بەركارێك هەڵدەبژێرێت ،كە ئەو كارەی
ێ بكرێت و لە (دارەكە ،دەرگاكە ،پانكەكە) دا ،بە پێی پەسندی واتایی
بەسەردا جێبەج 
(دارەكە) هەڵدەبژێرێت .هەروەها بكەرێك هەڵدەبژێریت ،كە كارا بێت و سیمای (+مرۆڤ
+نێر  +هەراش  +شارەزایی لە موتوربەكردنی) ی تێدابێت و لە (باخەوان ،ئاسنگەر،
بۆیاغچی) دا ،باخەوان هەڵدەبژێرێت.
( )3/2پێوانەی واتای كار و چەند بۆچوونێكی لێكدانەوەی ڕستە و دیاركردنی
كەرەستەكان
( )1-3/2بۆچوونی فەلسەفییانە :ئەم بۆچوونە كەرەستە سەرەكییەكان دیاردەكات و
لۆجیكییانە ناویان لێدەنێت .كەرەستەكانیش بریتین لە بنە و بار( .سەعید )25: 1990 ،بۆ
نموونە :نەوزاد ڕۆیشت.
ڕۆیشت<نەوزاد>
بار

بنە

لەم ڕستەیەی سەرەوەدا ،ڕۆیشت بارێكە بەسەر نەوزاددا ،هاتووە.
نموونەیەكی تر :ئەنەس سێو دەخوات.
دەخوات< ئەنەس سێو>
بار

بنە 1بنە2

لەم ڕستەیەی سەرەوەدا ،دەخوات بارێكە بەسەر هەردوو بنەی (1ئەنەس) و بنەی
(2سێو) دا ،هاتووە.
( )2-3/2بۆچوونی كویرك :كویرك چەند كەرەستەیەك بۆ ڕستە دیاردەكات ،كە بریتین
لە كارا ،كارتێكراو ،بەرهەم ،ئامێر ،هێز ،كات ،شوێن ،كار/بار () 1997:48,Fodar
بۆ نموونە :بایەكە گەاڵكانی هەڵوەراند.
هەڵوەراند< بایەكە گەاڵكان>
كار

هێز كارتێكراو
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لەم ڕستەیەی سەرەوەدا ،كاری هەڵوەراند هێز و كارتێكراوی هەڵبژاردووە.
نموونەیەكی تر :ئێمە دووسبەی دەچینە سەرچیاكە.
دەچین < ئێمە ،دووسبەی ،ە سەرچیاكە>
كار

كارا كات

شوێن

لەم ڕستەیەی سەرەوەدا ،كاری دەچین كارا و كات و شوێنی هەڵبژاردووە.
پ -بۆچوونی فیلمۆڕ :فیلمۆڕ لە سەرەتادا چەند كەرەستەیەكی دیاركرد ،دواتریش
هەندێك كەرەستەی تری زیادكرد ،كە بریتین لە (كارا ،ئامێر /هۆ ،ئەزموونكار ،كار،
شوێن ،بەركار ،كەسی بەرامبەر ،سەرچاوە ،ئامانج) ( ».سەعید )62: 1990 ،بۆ نموونە:
من گۆڤارەكەم خستە جانتاكە.
خست <من  ،گۆڤارەكە ،جانتاكە>
كار كارا بەركار

شوێن

لەم ڕستەیەی سەرەوەدا ،كاری خست كارا و بەركار و شوێنی هەڵبژاردووە.
( )3-3/2بۆچوونی كاتز و ڤۆدەر :ئەم بۆچوونە لە ساڵی  1963لەالیەن كاتز و
ڤۆدەرەوە هاتەكایەوە ،كە بووە یاسای سیمانتیكیی گوێزانەوە ،چونكە لەسەر بناغەی
یاساكانی گوێزانەوەی چۆمسكی دامەزراوە( .الینز)166:1987:
لەم بۆ چوونەدا ئەگەر ڕستەیەك لەگەڵ واقیعدا نەگونجا ،دەڵێت ناوێزەیە و ئەو ڕستەیە
هەڵدەبژێرێت ،كە لە هەموویان گونجاوترە .لەم بۆ چوونەدا وشە چەند واتای هەبێت،
لێكیدەداتەوە ،واتە چەند واتا هەبێت ،ئەوەندە ڕستەمان دەبێت و بە پێی یاسای كەوتن
هەندێك لەو وشانە دەكەون ،بۆ نموونە :نەسرین شیری فرۆشت.
كاری فرۆشت شیری هەڵبژاردووە ،كە بەركارە .شیر دوو واتای هەیە ،یەكیان شیری
خواردنەوە و ئەوی تریان شمشێرە ،بەاڵم شمشێر دەكەوێ ،چونكە نازدار ناوی كچان و
گەنجانەیە و سیمای (+مرۆڤ +هەراش +مێ) یە .كاری فرۆشت نازداری هەڵبژاردووە،
كە كارایە.
لەم ڕستەدا نەسرین یەك واتای هەیە.
شیر دوو واتای هەیە.
فرۆشت یەك واتای هەیە.
كەواتە 2=1×2×1ڕستە.
واته دەبێت دوو ڕستە هەبێت.
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( )4-3/2بۆچوونی هالیدای :هالیدای چوار جۆر كار دەستنیشاندەكات كە بریتین لە:
 1كاری ڕووداو  2-كاری بارگەیەن  3-كاری ڕەوشتی  4-كاری دەروونی(دزەیی:)،2005: 93- 94
 1كاری ڕووداو:-ئەو جۆرە كارەیە ،كە جووڵەی تێدایە و خۆكردە و لە ژێركاریگەری بكەر دایە ،تێپەڕن و بكەرەكەی دەبێت كارابێت و دەستی لە ڕوودانی كارەكە
هەبێت (.سەرچاوەی پێشوو):92
بۆ نموونە :نەوزاد شووشەكەی شكاند.
ڕووداوی شكاند بەركارێكی هەڵبژاردووە ،كە كارەكەی بەسەر جێبەجێبكرێت ،كە
(شووشەكە) یە و كارایەكیشی هەڵبژاردووە ،كە نەوزادە.
 -2كاری بارگەیەن :ئەو جۆرە كارە جووڵەی تێدا بێت ،یان نەبێت ئەوا خۆنەكردە
و لە ژێر دەسەاڵتی بكەردا نییە و لە دوو لەت پێكهاتووە ،لەتێكی بەزۆری (ئاوەڵناو
ئاوەڵكار،یان ناوی بكەرە )......لەتەكەی تری كاری داڕێژراوە ،بە تایبەتی كاری بوون.
( سەرچاوەی پێشوو ،)93:یان ئەو كارانەی وەك كاری بوون ڕەفتار دەكەن.
بۆ نموونە :كوڕەكە قەڵەوە.
كوڕەكە (بارمەند) ەو قەڵەوە (بار) ە.
بكەرەكە هەڵگری سیفەتەكەیە و پێی دەووترێ بارمەند و كارەكە پێی دەوترێ بار.
بارەكە بارمەندەكەی هەڵبژاردووە.
 -3كاری ڕەوشتی :ئەم جۆرە كارە پەیوەندی بە دەروون و هەست و پەیبردن و
بیركردنەوە هەیە و ڕووداوی تێناكەوێ( .سەرچاوەی پێشوو .)93:دەبێت بكەر مرۆڤ بێت.
لێرەدا بكەر(ئەزموونكارە) و كار (دیاردە) یە .دیاردەش لە نێو مێشكی مرۆڤ دایە.
بۆ نموونە :ئەو حەزی لە قسەیە.
ئەو(ئەزموونكارە) و حەزی لە قسەیە (دیاردە) یە.
لەم ڕستەدا دیاردە ئەزموونكاری هەڵبژاردووە.
 -4كاری دەروونی :ئەو جۆرە كارە وەسفی ڕووداوێكی فیزیكی دەكات ،كە جووڵەی
تێدایە و ڕووداوەكەش بەسەر كەس تێناپەرێ( .سەرچاوەی پێشوو)93-94:
لێرەدا بكەر (ڕەوشتكار) ەو كاریش(ڕەوشتە) .
بۆ نموونە لە ڕستەی :كوڕەكە پێكەنی.
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كوڕەكە(ڕەوشتكار) ەو پێكەنی (ڕەوشتە).
لەم ڕستەدا ڕەوشتی (پێكەنی) ،ڕەوشتكار (كوڕەكە) ی هەڵبژارووە.
( )2-4پێوانەی واتای كارە دژیەكەكان
ئۆزگۆد لە ساڵی  1957كتێبێكی بە ناوی Meaning of Measurment The
(پێوانەی واتا) باڵوكردەوە ،كە تیایدا باسی كاریگەری واتا لەسەر چارەسەری دەروونی
دەكات(  )1957:122 ,Osgoodئۆزگۆد لە باسەكەیدا ،باسی ئاوەڵناوە دژیەكەكان دەكات
و حەوت پلەیان بۆ دیاردەكات ،من لەژێر كاریگەری ئۆزگۆددا ،پیوانەیەكم بۆ كارە
دژیەكەكان داناوە و بە هۆی مۆڕفیمی ڕادە و نەرێ دە پلەم بۆ دیاركردوون .ئەم بۆچوونە
چەندین كاری زمانی كوردی دەگرێتەوە بەتایبەتی ئەو كارە لێكدراوانەی كە ئاوەڵناو
بەشداری ڕۆنانیان دەكات ،واتە لە دوو كاری لێكدراودا ،دوو ئاوەڵناوی دژبەیەك بەشداری
ڕۆنانی كارەكانیان كردبێت .هەروەها ڕادە و مۆڕفیمی نەرێش ڕۆڵێكی بەرچاو لەم كردەیە
دەبینن .بۆ نموونە ،دوو بەرگدرووی پەردە ،یەكێكیان كارامەیە لە كارەكەیدا و ئەوی
تر تازە فێربووە و هەریەكەیان دەیەوێت چەند نەخشێك لەسەر پەردەكان ئەنجامبدەن.
پێوانەكان بەم شێوەیە دەبێت:
 -1پەردەكەی زۆر زۆر جوانكرد.
 -2پەردەكەی زۆر جوانكرد.
 -3پەردەكەی كەمێك جوانكرد.
 -4پەردەكەی جوانكرد.
 -5پەردەكەی جوان نەكرد.
-6پەردەكەی زۆر زۆر ناشیرینكرد.
 -7پەردەكەی زۆر ناشیرینكرد.
 -8پەردەكەی كەمێك ناشیرینكرد.
 -9پەردەكەی ناشیرینكرد.
 -10پەردەكەی ناشیرین نەكرد.
نموونەیەكی تر:
 -1چایەكە زۆر زۆر شیرین بوو.
 -2چایەكە زۆر شیرین بوو.
 -3چایەكە كەمێك شیرین بوو.
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 - 4چایەكە شیرین بوو.
 -5چایەكە شیرین نەبوو.
-6چایەكە زۆر زۆر تاڵ بوو.
 -7چایەكە زۆر تاڵ بوو.
 -8چایەكە كەمێك تاڵ بوو.
 -9چایەكە تاڵ بوو.
 -10چایەكە تاڵ نەبوو.
نموونەیەكی تر:
-1ژوورەكەی زۆر زۆر پاككردەوە.
 -2ژوورەكەی زۆر پاككردەوە.
 -3ژوورەكەی كەمێك پاككردەوە.
 - 4ژوورەكەی پاككردەوە.
 -5ژوورەكەی پاك نەكردەوە.
 -6ژوورەكەی زۆر زۆرپیسكردەوە.
 -7ژوورەكەی زۆر پیسكردەوە.
 -8ژوورەكەی كەمێك پیسكردەوە.
 -9ژوورەكەی پیسكردەوە.
 -10ژوورەكەی پیس نەكردەوە.
لەم نموونانەی سەرەوەدا ،ئەم ڕستانە دژبەیەك دەوەستن:
أ-

ڕستەی یەكەم و شەشەم.

ب -ڕستەی دووەم و حەوتەم.
ت -ڕستەی سێیەم و هەشتەم.
ج -ڕستەی چوارەم و نۆیەم.
ح -ڕستەی پێنجەم و دەیەم.
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ئەنجامەكان:
 -1لە زمانی كوردیدا ،كارە دژیەكەكان ،ئەو كارە لێكدراوانەن ،كە لە ڕستەدا ئاوەڵناو
بەشداری ڕۆنانیان دەكات.
 -2ڕادە بەشداری ڕۆنانی ڕستەكان دەكات و بە هۆیەوە ڕستەی دژیەك دروستدەبێت.
 -3مۆڕفیمی نەرێ بەشداری ڕۆنانی ڕستەكان دەكات و بە هۆیەوە ڕستەی دژیەك
دروستدەبێت.
 -4ڕستە دژیەكەكان بریتین لە:
ئەو دوو ڕستەیەی كە دوو مۆڕفیمی ڕادەی تێدایە.ئەو دوو ڕستەیەی كە مۆڕفیمێكی ڕادەی تێدایە.ئەو دوو ڕستەیەی كە مۆڕفیمێكی نەرێی تێدایە.ئەو دوو ڕستەیەی كە پلەی ئەو ئاوەڵناوەی بەشداری ڕۆنانەكەی كردووە ،چەسپیوە.سەرچاوەكان:
أ-بە زمانی كوردی
 -1دزەیی ،عەبدولواحید موشیر ( ،)2005ڕەهەندی دەروونی لە بواری ڕاگەیاندندا،
هەولێر.
ێ الیەنی
 -2سەعید ،یوسف شەریف ( ،)1990دۆخەكانی ژێرەوە الی فیلمۆڕ و هەند 
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