
آذربایجان دیلی

دیلین سس قورولوشو

بؤیوک و کیچیک حرفلرسس و حرف- 
 

ییییتِیره ر. ففرمادا  اینسان اؤز فیکرلرینی ایکی جور: دیل جوابئ و یازئلئ 
ففرماسیییئ ییتِیریلمه سی دیلین سس سیستِیمینه، یازئلئ  فیکرین دانئشئقل 

حرفلره اساسلنار.
یتل لییری، بییورون دانئشئق عضولری نین (اؤفکه لر=آغ جیگرلییر، سییس 
یبله) فدداقلر و هییا فبشییلوغو،  فبشییلوغو، دیییل، دامییاق، دیشییلر، آغئییز 
فالُراق دیلییده آیییرئ آیییرئ ایشلنمه سی و آلدئغئ وضعیتِده ن آسییئلئ 
فیلداش سییؤزونده آلییتِئ سییس وار دئییر: لل:  دانئشئق سسلری دوزه لر. مث
فا، ل، د، آ، ش. بییوراداکئ «د» سسییی دیییل اؤنونییون اوسییت اؤن ی، 
فتخُونماسئ ایله دوزه لیرسه، «م» سسی نین یارانماسیییئندا دیشلرین دیبینه 

فاینایار. فرل  فدداقلر داها فعال 
ییتِیرمک، یا گؤرستِمک اوچون هر بیر دیلییین سسلری شرطی شکیلده 
یاشیدیریکسه، حرفلری یدییب و  اؤزونه گؤره حرفلری واردئر. سسلری 

ففاخُُویوب و یازئرئق. 
سسلرین یازئداکئ ایشاره لری حرف آدلُنار.
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یهچ۳۲ِآذربایجان دیلینده  ففا قده ر ده حرف واردئر. آمما بو   سس و بیر 
ییییرده یازئلییدئغئ کیمییی ده یدمک دگیلدیرکی، بوتون حرفلر هییر  فا  ده 
لل]ًا بیر سییئرا حییال لُردا سییؤزلرده کی حرفلییر باشییقا فاخُُونار [لُتین ده مث
فاخُُونییار باخُُچییا. سس سیییزلر لل: یییازئلر باغچییا .  یادیله ر. مث جور تلفوظ 
فالُراق ب، و، ق، د... کیمی، حرفلر ایسه، سسلی لر (صامیتِلر) ساده جه 
ییرده، یعنی  بئ، وئ، قئ، دئ   شکلینده  تلفییوظ (صائیت لر)  ایله  بیر 

یادیله ر.

ببی )     الیفبایا ائ،بئ  (الیف 

یبی) سئراسییئ سؤزلوک لرده (لغت کیتِابلرئندا)  سؤزلر ائ، بئ (الیف 
یبی ایله  سئرالُنار. بونون  اوچون ایله دوزولر. لیست لر، اوزلر ده الیف 

فانو ازبر بیلمک لُزئم دئر. ده  
فسنرا ب، حرفی ایلییه باشییلنان سییؤزلر سؤزلوکلرده زاددا، قاباقجا «آ»، 
فالُ بیله ر. بییس فچییخُ  یوریله ر. دیلییده «آ» حرفییی ایلییه باشییلنان سییؤزلر 
یاتمک لُزئییم فانلرئن ایچه ریسینده کی آلما سؤزونو تاپماق اوچون نه 
یب سئراسئ ایله دئر؟ بونون اوچون سؤزلری سؤزلوکده داخُُیلی الیف 
ییییرده دوران حییرف «آ»، لجه الیف ب ده بیرینجی  یبله کی، اوو دوزه رلر. 
ییرده دوران «ب» گله ر و هابله. آلما سؤزونو آل حییرف فسنرا ایکینجی 
بیرلشمه سییی ایلییه باشییلیان سییؤزلر سئراسییئندا آخُُتِارمییاق گره کییدیر.
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فچییخُ قابییاق، آش حییرف یبله جه ده آشئرئم سؤزونو آلمییا سییؤزونده ن 
فالُرئق. بیرلشمه لری ایچینده آخُُتِارمالئ 

یبیتاپشئرئق : آشاغئداکئ سؤزلری بیرینجی حرفلرینه گؤره الیف 
سئراسئ ایله دفتِرینیزه یازئن:

فشو، سهند، فقناق، یاخُُچئ، داداش، انیش، آبشرون، انگج، می شاه صنم، 
ولی، طاهره، باهادئر، سلجوق.

 آشاغئداکئ سؤزلری بیرینجی، ایکینجی و اوچونجوتاپشئرئق-
یبی سئراسئ ایله دوزوب و یازئن: حرفلرینه گؤره الیف 

فشو، یام، یاقوت، فنخُود، شابان، واغزال، قاراغاج، مارالُن، می رشید، 
روخُُسارا، نوروز، باشچئ، لیل آوا.

اانُلرئن تلفوظو و یازماسئ سسلی لر، و 

فالونان سسلر یهچِ چتِینلیگه توش گلمه ده ن تلفوظ  فبشلوغوندا  آغئز 
سسلی، یا صائیت سسلر آدلُنئر.

اا، ای، یا،  فا، او،  فدققوز دور. آ، أ،  یبله سسلرین سایئ  آذربایجان دیلینده 
اؤ، او.

فدداقلرئن و آغزئن یا خُُود آلت انگین وضعیتِینه (دوروشونا) دیلین، 
گؤره آذربایجان دیلی 

نین سسلی لری (صائیتِلری) مخُتِلف نوعلرا آیرئلئر.
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فانییون آرخُُییا یادیله رکن دیییل آرخُُایییا چکیله ر و  بعضی سسلی لر تلفوظ 
یبله سسییلی لر پایئ (حصه سی) یوخُُارئیا- یومشاق داماغا سارئ قابارار. 
فارتییا دیییل آرخُُاسییئ یییا خُُییود قییالئن سسییلی لر آدلُنییار. دیلییین اؤن و 
فدغییرو ترپشمه سییی (حرکییتِی) ایلییه حصه سی نین سرت (برک) داماغا  
فالونان سسلی لر دیل اؤنو یا خُُود اینجه سسییلی لر آدلُنییار. «آ، أ، تلفوظ 
اا، ای، اؤ، او» اینجه سسلی لر دیر. بعضییی سسییلی  لرین یا،  فا، او» قالئن و «
فالییور و دایییره وی شییکیل آلُراق فدداقلر داهییا فعییال  تلفوظییو زمییانئ 
فتیوق گؤتییو کیمییی]ًا: بعضییی سسییلی لر تلفییوظ فدغرو اوزانار [ ایره لی یه 
فالمیاز. بونیا فرلیو  چِ بییر  یه فالُرکیی،   یدمک  فدداقلرئن  یادیلدیکده  ایسه 
فدداقلنییان فدداقلرئن فعییال اشییتِراکی ایلیه دوزه لیین سسیلی لر  گؤره ده 
فا، او، اؤ، او» فدداقلنمایییان آدلُنییار. دیلیمییزده«  وآیرئ سسییلی لر ایسییه 

فدداقلنمایان سسلی لردیر. اا، ای»، ایسه  یا،  فدداقلنان، «آ، 
یادیلن سسلی لر آچئق، آرالُنمییادان آلت انگین آرالُنماسئ ایله تلفوظ 

یادیلن سسلی اا، اؤ» آچئییق، تلفوظ  یا،  فا،  لر قاپالئ سسییلی لر آدلُنییار. «آ، 
«أ، ای، او، او» ایسه قاپالئ دئر.

بنُچه قایدا: سسلی لرین تلفوظونُه گؤره بیر 

لییرده ن (عییرب، - «آ، ای، اؤ» سسلری، آذربایجان دیلینه باشییقا دیییل۱
فالونییور:  مالیییک،فارس)  کؤچموش سؤزلرده هییرده ن اوزون تلفییوظ 

4



عالیم، بیوفا، مونیس و...
فا»۲ فسنرا هرده ن «و» سس سیییزی دوشییه ر و « فا» سسلی سینده ن  - الیف) «

فالونار: سسلی سی اوزون تلفوظ 
فد:غا.... فدوغا-  فد:شان،  فدوشان-

یادیله ر.۳ یا، اؤ سسلری «ع» حرفینده ن قاباق اوزون تلفوظ  اا،   -
یادیلرکن آراسئنا۴ اا ای سسلی بیرلشمه لری تلفوظ  فا،  - آ ای، ای آ، ای 

امییشییت«ی» سس سیزی آرتئییرئلر:  دیییامتِر، رادیییو، بییاییث (بییاعث)، 
(معیشت).

فسنو آهنگلی سس له (ل، پ، ن، م ) بیتِن ایکی هیجییالئ سییؤزلرین۵  -
فسن هیجاسییئنداکئ قاپییالئ سسییلی لر عمییومی آدلُردا  قئسسییا تلفییوظ

یبین)، آغئل (آغل).یادیله ر:  یبیین ( عؤمور (عؤمر)، ایسیم (ایسم)، 
همین قاپالئ سسییلر آشییاغئداکئ حییال لُردا یازئییدا دا دوشییه ر: ایکییی
فالدوقییدا هیجالئ سؤزون بیرینجی هیجاسئ آچئق ایکینجی سی قاپییالئ 

فسنونا سسلی ایلییه باشییلنان شییکیلچی آرتئرئلدئقییدا:  قییبیر-و سؤزون 
قبری، فیکیر- فیکری، جیسیم- جیسمی، بورون- بورنو و...

کؤچورون، سییؤزلرده کی قییالئن سسییلی لرین آلتِئنییدان بیییر، تاپشئرئق- 
فدداقلنییان سسییلی اینجییه سسییلی لرین آلتِئنییدان ایکییی خُُییط چکییین. 

یسچیب آیرئ یازئن. سؤزلری 
فیلداش رادیونو قور! عزیز 
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اوفوقلرده گولور سحر.
یگدیر، دالغا دالغا اوچوب 

فخُُش خُُبرلر. هر طرفه 
یینی دونیانئن بو سس 

غالبیت سسی دیر.ی ر. رضا

طبیعت، طبیعت گؤر نه قشنگ دیر، 
ینچه رنگ دیر، هر گولو، چیچه یی گؤر 

فکل لُرئ، فیوشان  فبز تپه لرده  فبم 
فیل لُرئ،  اه یری جئغئرلُرئ، اه یری 
فدیونجا باخ، یگتِمه سن ده بیر  یکچیب 

داغلرئن باشئندا هله قار قالئر. ی ن.حسن زاده.

کؤچورون، آچئق سسلی لرین آلتِئندان بیر، قاپالئتاپشئرئق- 
سسلی لرین آلتِئندان ایکی خُُط چکین. 

آنا! معناسئ وار بو بؤیوک آدئن،
داهیلر یارادئر بو آنا قادئن.

سودی له بسله ییر، بؤیودور بیزی،
یکشیکیمیزی. گؤزلری له چکیر 

للتِد ه ن، لُکین قورتارماسا قادئن ذ
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نه آزاد آنا وار، نه آزاد وطن. ی صمد وورغون.

اانُلرئن تلفوظ و یازماسئ سس سیزلر و 

فالونییان سسییلر فبشییلوغوندا بیییر دوروخُُمایییا اوغرایانییدا تلفییوظ  آغئییز 
 سس سیییز۲۳سس سیز (صامیت) سسییلر آدلُنییار. آذربایجییان دیلینییده 

واردئر: 
ب، پ، ت، ج، چ، خ، د، ر، ز، ژ، س، ش، غ، ف، ق، ک، گ، ل،

م، ن، و، ه، ی.
فبغاز سس سیزی «ه» دن باشییقا بوتییون سس سیییزلر آغئییز عضییولرینده ن
لل: «ب» سسییی نین یادیله ر، مث فتخُونماسئ ایله تلفوظ  ایکیسینین بیربیرینه 
فدداق فدداغئن، «و» سسی نین تلفوظونده آلت  تلفوظونده اوست و آلت 
ه اوسیت و اوست دیشلرین، «ت» سسیی نین تلفوظونیده دییل اؤنیو ایل
فارتییا دامییاغئن فارتییا دیییل و  دیشییلرین، «ک» سسییی نین تلفوظونییده 

فالُر. فتخُونماسئنئ آسانلئق لُ گؤرمک 
فالیوب، فچیخُ فعیال  یتل لییری  بعضی سس سیزلرین دوزه لمه سییینده سیس 
بعضیلرینده آز گیریشمه سینه گؤره سس سیزلر «کار» و «جینگیلییتِی لی»

ییره آیرئلر. فالماق اوزره ایکی 
ییرلرینه گؤره سس سیییزلری یئغئییب قارشئلشییدئرماقل، کییار و تؤره مه 
لل فالُر. مث جینگیلییتِیلی سس سیییزلری داهییا یییاخُُچئ یییاددا سییاخُُلماق 
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فارتا دیل سس سیزلری دیر. بییونلردان «ک»، «گ»، «ی» سس سیزلری 
ایکیسی (ک، گ) قارشئلئقلئ سس سیییزلر دیییر.«گ» جینگیلییتِی لی و

فالمایان« ی» دا جینگیلتِی لی دیر. «ک» ایسه کار دئر. قارشئلئغئ 
 کار (پ، ت، چ، خ، س، ش، ف، ک،۹عمومیتِله آذربایجان دیلینده 

 جینگیلیییتِی لی (ب، ج، د، ر، ز، ژ، غ، ق، گ، ل، م، ن، و، ی)۱۴ه)، 
سس سیز واردئر.

لیه لی سس سیزلرین تلفوظو ایله باغلئ آشییاغئداکئ قایییدالُر داهییا سییج
دیر.

یادیله ر:۱ لا یومشیاق تلفیوظ  - آذربایجان سؤزلرینده «ک» سسیی اساسی
فکییل، کییولش، کؤوشیین،کییاوار، (کند، کاغاز، کاغئذ، کتِان، کیتِاب، 

 بو سس سیییز اوروپییا دیل لرینییده ن گلمییه سییؤزلرده قییالئنکول لوک).
یدییله ر:  فتن، کاپیتِییان، کامانکییار...)سسلی لرده ن قاباق قالئن  . سییؤز(کار

فسنوندا «ه» سس سیزینه یییاخُُئن فچخُ هیجالئ سؤزلرین  فسنوندا، ایلله دا 
فالونار: الک...).[بو تلفوظ آلمییان دیلینییدهتلفوظ  اپک، چؤره ک، کو  (ای

ich.یاشیدیله ر]ًا فسن سسی کیمی    سؤزونون 
فسیینوندا و کییار۲ فچییخُ هیجییالئ سییؤزلرین  - جینگیلییتِیلی سس سیییزلر 

یدییله ر: فالُن کیار سس سییز کیمیی  سس سیزده ن قابیاق اؤز قارشیئلئغئ 
(کیتِاب= کیتِاپ، مقصد= مقصت، کیتِاپسئز، مقصت سیز).

فالونیار:۳ فقشا کیار سس سییزلرین ایکینجیسیی تلفیوظ  فارتاسئندا  - سؤز 
یسچگی.... یسچکی=  سککیز= سکگیز، دفتِر= دفده ر، 
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فالونار:۴ فقشا «ق» سس سیزینین بیرینجیسی کار تلفوظ  فارتاسئندا  - سؤز 
فتکقا، ساققال= ساکقال، آیاق قابئ= آیاک قابئ.  فچییخُ هیجییالئفتققا=   

فالونییار:  فسنوندا «ق» سس سیییزی «خ» کیمییی تلفییوظ  پاپییاق=سؤزلرین 
پاپاخ، یارپاق= یارپاخ....

یاشیییدیله ر:۵ فقشییا سس سیییزلرده ن بیییری ضییعیف  - بعضییی سییؤزلرده 
یسسیا... = خُُط، سسسیا=  خُُطو

:سیزلرین املسئنا گؤره آشاغئداکئ قایدالر واردئر سس

فسنوندا ایکی سسلی آراسییئندا «ک» سسییی «ی» و «ق» سسییی۱ - سؤز 
یبله جه ده یازئلر:  یدییله ر و  «غ»، بعضی سؤزلرده «ت» سسی «د» کیمی 
یادیییر، یاشییات= یات=  یگییدیر،  یگییت=  اینک= اینه یی، پاپییاق= پاپییاغئ، 

یاشادئر.....
یادیلن سییؤزلر «د» ایلییه۲ - ایلک سسی هم «د»، هم ده «ت» ایله تلفوظ 

دوکان، دوشبه ره، دیسگینمک...یازئلر: 
یاشیییدیلن سییس «ق» ایلییه یییازئلر:۳ لا «غ» کیمییی  فارتاسئندا بعض - سؤز 

فقژُی.... عقره یپدا فنم،  ب، آقرو
فسیینونداکئ بعضییی سس سیییزلرین کییار یییا جینگیلییتِیلیقییید - سییؤز 

فالدوغونو معین لشدیرمک اوچون بو سؤزه سسلی آرتئرماق لُزئم دئر:
یکچیدین... یکچید=  کند= کنده، کیتِاب= کیتِابئ، 
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- کؤچورون، جینگیلتِی لی سس سیییزلرین آلتِئنییدان بیییر ، کییارتاپشئرئق
سس سیزلرین آلتِئندان ایکی خُُط چکین.

فخُُش ترانه سی؟ هانئ آغ سولُرئن 
بوردا نه ائلدئرئم، نه شیمشک چاخُُئر!

یادئما دوشدوکجه دیلجان دره سی،
باشئمدان توستِولر، دومانلر قالخُئر!

فبیلو قایالُر، کؤلگه لی چینارلُر، 
افسی، چیچکلرین عطری، گؤیون ن

فالدو یار، ازه لده ن روحوما بونلر 
بیر ده دالغئن آخُُان سولُرئن سسی ی صمد وورغون.

فدلُندئ ایل لر، فدلُندئ هفتِه لر، 
نبی نی گؤرمه دی بیر ده کندلی لر.

یسودیگیم بو قهره مانئ- یدییرلر 
فاغلونو، ساده اینسانئ، یا ل لر  فا   

یگجه، ییری ییب  یاتارکن اورمودا، 
فیل تاپان، نبی نین قلبینه خُُلو ه ت 

بیر آلچاق یاراماز، بیر خُُایین اینسان ی راحیم.

فالُن تاپشئرئق فانییو۲۵- ترکیبینده «ک» حرفی   سییؤز یییازئن. بییونلردان 
الش سییؤزونده کی «ک» سسییی یبشی ایسه کییو فان  فتن سؤزونده کی،  کار
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فالسون. کیمی 
فانلرئینتاپشئرئق یالیه ایشیله دین کیی،  - آشاغئداکئ سؤزلری جومله ده 

اجییک،سیزلری ده ییشسین.  فسن سس الک، یارپاق، چیچک، ال یاناق، ا
انییک، چییؤره ک، خُُییوره ک، فتخُونماق، ایشییله مک، بارمییاق، ای فترپاق، 

اشک. فقناق، دؤ
فسیینوناتاپشییئرئق فالُنئنییئ سییؤزلرین  یوریلمیییش حرفلییرده ن دوزگییون   -

آرتئرئن (ج، چ، ز، س، د، ت) 
چکی- قئلئن- قافقا- کن- قن- ماهو- شیرزا- آغا.

یسییچیب یییازئن،تاپشییئرئق - تلفییوظ و یازئلئشییجا فرق لنیین سییؤزلری 
یادین. فرق لرینی ایضاح 

فسیینرا میین اؤزومییو آزجییا شییاهلرا طییره ف بیییز ماشییئندا  اه یله شیینده ن 
فا، پاپروز چئخُییارئب یانییدئردئ. ف  فبینونو قالدئردئم. یوره ره ک، پالتِومون 
لکل لُرا، یکچیین قییار باسییمئش آغییاجلرا،  میین سییورعتِله یییانئمئزدان 
فیل لُر نهایت سیز دیر و یبله گلیردی کی، بو  لا بیر آن منه  باخُُئردئم. بعض
فا، گییؤزلرینی فانلرئیین آخُُئییرئ بییاره ده دوشییونمک مومکییون دگیییل. 
فانییون اطییراف اوزاقلرا زیل له یییره ک، پییاپروز چکیییردی. لُکییین میین 
یادیردیم .من بیلیردیم کی، بیز یهچِ نه گؤرمه دیگینی مشاهیده  محیطده 
یدمیشکن «آرامئزدا باد خُُییزان یکچمیش شاعیرلر  بیر گون آیرئلساق دا، 
فا، ه بییر واخُُیت  یهچِ بیر زمیان آیرئلمایاجیاق. بلک فیل لُرئمئز  اسسه ده» 
فالُجاق، فیلوموز بیر  فاتوراجاق، من ده آیرئ....لُکین  آیرئ بیر ماشئندا 
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خُُییش بخُییت هر احتِمالُ قارشئ بو منیم بؤیییوک تسییللیم ایدی و من 
اف. ایدیم. ی افندی

آهنگ قانُونُو  یاسس اویوشماسئ

لل: سس اویوشماسئ بیر تیپلییی سسییلرین بیربیرینییی ایزلمه سییی دیییر. مث
  سییؤزلریندهآنا، آرابا، آچئق، آلچا، آلما، قییاراآذربایجان دیلینده کی 

 سییؤزلرینده آنجییاق اینجییه سسییلی لر ننییه، اوتییو، اوزومآنجییاق قییالئن،
ایشله نیبدیر.  کؤکلو آذربایجان سؤزلرینده عینی جینسلی سسییلی لرین

لل:   اوتونییوبیربیرینی ایزلمه سی بیر قایدا کیمی  اؤزونییو گؤرسیید ه ر. مث
فدداقلنان،  فدداقلنماییان، کیشیسؤزونده اینجه  ه  آرابیا سؤزونده اینج

فدداقلنماییان،  فدداقلنیان قیوزوسؤزونده قالئن   سیؤزونده ایسیه قیالئن 
سسلی لر ایشلنمیشدیر.

سس اویوشماسئ تکجه سؤز کؤکلرینه دگیل، کؤک له شییکیلچی نین
فسن هیجاسییئندا سسلی لری آراسئندا دا اؤزونو گؤرسده ر. اگر سؤزون 
فالُرسا، شکیلچی نین ترکیبینده آنجاق «آ» فا» «او» سسلی لرینده ن بیری  »

لل: فلییوو،و یا «او» سسلی لری گله بیله ر؛ مث فاخُُ فلودان،  فاخُُ فلولُر،  فاخُُ فلو-  فاخُُ  
فلوسوز. فاخُُ

قوزو- قوزولُر، قوزودان، قوزونو، قوزوسوز.
ینجه آرتئرئلدئغئنئ دالئدا گلن سس اویوشماسئ اوزره شکیلچیلرین 
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فالُر. جدوه لده گؤرمک 
یا» سسلی لری فا»- «اؤ»- « گؤروندویو کیمی شکیلچی لرین ترکیبینده «
فسن هیجاسئندا آز فچخُ هیجالئ سؤزلرین  ایشله دیلمیر و بو سسلی لر 

گؤرسنیر.

فسن هیجاسئنداکئ سسلی لر      فالُن سسلی لر                       سؤ زون                   شکیلچی ده 
فو                       ۱ فو                                        آ- ا فا- ا           -
-         آ- ائ                                      آ- ائ                    ۲
اا- او۳ -         اؤ- او                                      
اا۴ اا- ای                                   ای-  یا-           -

- کؤچورون، قالئن سسلی لی سؤزلرین آلتِئندان بیر، اینجهتاپشئرئق
سسلی لی سؤزلرین آلتِئندان ایکی خُُط چکین.

منیم باکئ دان چئخُدئغئم آلتِئ ایل دیر. دونن گلمیشم. واغزالدان بیییر
ییرینده تاپمییادئم. بیزیییم همیشییه یاویمیزی  یگتِدیم، آنجاق  یاویمیزه  باش 
فالُن اه یییری کییوچه میزین فبغازا قده ر پییالچئق  فترپاقلئ، قئشدا ایسه  فتزلو 
ییرینده، گنیش و یاخُُشئ دؤشنمیش بیر کییوچه گییؤردوم. شییهرین بییو
فا باشییئنا قییده ر گییؤز ایشییله دیکجه گییؤرونن بیییر کییوچه. باشییئندان 
ترامییییوایلرئن آردئ کسیییییلمیردی، زنییییگ سسییییلری کییییوچه نی

فدلدورموشدو. ی جاببارلئ.
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فدداقلنییان سسییلی لی سییؤزلرین آلتِئنییا بیییر،تاپشییئرئق - کؤچییورون، 
فسیینرا سییس فدداقلنمایییان سسییلی لرین آلتِئنییا ایکییی خُُییط چکییین. 
فالُن سؤزلری بیرینجی، تابع سؤزلری ایسه ایکینجییی اویوشماسئنا تابع 

ستِوندا یازئن. 
ییرلرده ن فالُن، آخُُشام بریقاد یفرما  ایشچیلری نین یانئندا  گوندوز یاتاقدا 
یهیچِ بیییر رأییه گلیه فچییخُ دوشییونن و  فترپییاق حقینییده  فپلدلُ، سرونازلُ 
یاوده گییؤرمه دی. آناسییئندان یاوه قایئتِدئقییدا آتاسییئنئ  بیلمه ییین عزیییز 
یگنییه رایکییوم کییاتبی ماشییئن اؤیره نییدی کییی، رایکومییا چییاغئرئبلر. 
گؤنیییده ریب، میییورادئ راییییون آغ سیییاققال لُرئ نئن یئغئنجاغئنیییا

چاغئرمئشدئ. ی ولی اف.

بکچمه سی هیجا و سؤزون سطیرده ن سطیره 

ایکی و داها آرتئق سسلی سؤزلری بیز بیرده ن بیییره دگیییل، حصییه لرله
یاده ریک کی، بو حصه لر هیجا آدلُنار. هر هیجییادا بیییر سسییلی تلفوظ 
فا قده ر ده هیجییا ینجه سسلی وارسا،  فالمالئ دئر. باشقا سؤزله، بیر سؤزده 

فالُر.
آذربایجان دیلینده سییؤزو هیجییالُرا بییؤلرکن آشییاغئداکئ قایییدالُرئ

اولگو گؤتورمه لی دیر.
فسیینراکئ۱ فارتاسئندا گلیین تییک سس سیییز، اؤزونییده ن  - الیف)- سؤز 
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سسلی ایله بیرلیکده بیر هیجا دوزه لده ر: آ-نا، آ-تا.
فالُر: فالسا، بییو قایییدانئن ترسییینه  یوره ن  فسنرا ع سسی  ب)- سس سیزده ن 
یعنی تک سس سیز اؤزونده ن قاباقکئ سسلی ایله بیر هیجا دوزه لییده ر:

سور- عت، مس- ئول. 
فا بیییری۲ - سؤز آراسئندا ایکی سس سیز یاناشئ گلسه، بیری قاباقکئ، 

فان- سییوز، فسنراکئ سسلی ایله بیر هیجایا گیره ر: آل- تئ، سک- کیییز، 
فان- لُر.

فارتاسییئندا اوچ سس سیییز یاناشییئ گله رسییه، عییاده ت اوزره۳ - سییؤز 
فسنراکئ سسلی ایله بیر هیجایییا گیییره ر: ایکیسی قاباقکئ، اوچونجوسو 

کند- ده، آلت- دا، دؤرد- ده.
یکچیریلیییر. سییطیرده ن سییطیره سییؤزلر سییطیرده ن سییطیره هیجییالُرلُ 

یکچیرمه  قایدالُرئ آشاغئداکئلر دئلر:
یینی سییطیره کؤچورتمییک، نییه۱ - بیرجه سسلیده ن دوزه لن هیجانئ نه 

فالُر: آ- نا، اینج-ی. فقیماق  فسنوندا  ده سطرین 
- رقم لییه یییازئلن سییایلرلُ گلیین شییکیلچیلری و باشییقا علمتِلییری۲

لل:  فالماز؛ مث    هییا (هکتِییار)۶ک.م، ۶- دان، ۶-جییئ، ۶فانلردان آیئرماق 
یینییی کیمی سؤزلرده جئ، دان، ک.م. حصه لرینی رقملرده ن آیئرئییب 

فالماز. یکچمک  سطیره 
فسیینوندا۳ فالُن قئسسییالتِمالُرئ سییطیرین  - آد و سیییجیللی لرین یانئنییدا 

لل: م.س.اردوبییادی، م.ف.آخُُونییدزاده سییؤزلرینده فقیمییاق سییهودیر؛ مث
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فسنوندا ساخُُلماق و تکجییه یبله م.ف. قئسسالتِمالُرئنئ سطرین  م.س. ها
فالماز. یکچیرمک  یینی سطره  سیجیللینی 

- مرکب آدلُرئیین قئسسییالتِمالُرئنئ پارچییالُیئب سییطیرده ن سییطیره۴
فالماز. لل: یونسکو یا ب.م.ت. سؤزلرینی پارچالُماق  فالماز؛ مث یکچمک 

یکچیریلرکیین بیرینجییی۵ - مرکب سؤزلرده، حصه سییطیرده ن سییطیره 
فسیین سس سیییزی ایلییه ایکینجی نییین ایلییک سسلی سییینی سییؤزون 
فا-تو سهو، که-  فکتِو، کهلیک  لل: کهلی-  بیرلشدیرمک سهو سایئلئر مث

فاتو بؤلگوسو دوزگون دور. فاتو، کهلیک-  لیک 
یکچیرمکییده کییؤک۶ - سؤزو هیجییالُرلُ آیئرئییب سییطیرده ن سییطیره 

لا یبله کییی، سییؤز هیجییالُرا بؤلییونرکن بعضیی فیخُدور.  فرلو  وشکیلچی نین 
لا کؤک و شکیلچی آیرئ آیرئ هیجالُرئ دوزه لتِدیگی حالییدا، بعضیی

، قییو-زو-دان،  قییو-زو-لُرده کؤک و شکیلچی پارچالُنییا بیله ر: هییم
 بؤلگوسییو  دوزگییون دور. ایلییک ایکیییکیتِا-بئن، آغییا-جئیینهم ده 

سییؤزده کی شییکیلچی لر (لُر- دان) پارچالُنمییادان بیییر هیجییا عملییه
فسنراکئ ایکی سؤزده کی شکیلچی لر کؤکده ن بیییر گتِیردیگی حالدا، 

سس سیز آلماقل هیجا دوزه لتِمیشدیلر.
فالمایانتاپشئرئق یکچیریلمه سی مومکون  - کؤچورون، سطیرده ن سطیره 

سؤزلرین آلتِئندان خُُط چکین.
فالوب فانا سئرداش  سانکئ 

سوسموشدو داغ کوله یی ده.
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فانا طره ف، من باخُُئردئم 
آلنئ قئرئش، ساچئ آغ دئ...

فانون اوزو دوشمور،  ایندی 
یجیرانلرئن نه واخُُتِدان دئر 

ایزلرینه ایزی دوشمور - م.آراز.
یکچیرمییک اوچییون آیرئلمئییشتاپشئرئق - آشییاغئدا سییطیرده ن سییطیره 

یادین. فپزولدوغونو ایضاح  هیجالُردا هانسئ قایدالُرئن 
لی-ت، قولل-وق، مالد-ارلئق. کیت-اب، کی-تاب-ئن، ا-نیش، مدن

وورغو

سؤزون ترکیبینده دانئشئق سسلرینده ن بیییری آیرئسییئنا گییؤره گوجلییو
یدییلیر، و بو وورغو آدلُنئر. وورغو سسلی سسلرین اوزه رینه دوشه ر و
فالُر. کؤکلو آذربایجان فا وورغولو هیجا  فالسا، (هانکئ هیجادا)  فا هاردا 
فسیین هیجاسییئ اوزه رینییه سییؤزلرینده، وورغییو عییاده ت اوزره سییؤزون 

لل:   فاخُُییو، گییتِیر.دوشییه ر؛ مث  سییؤزه شییکیلچی آرتئرئلدئقییدا وورغییو 
فاخُُویور، گتِیرمیش. آمما بو قایدانئ لل:  یکچه ر؛ مث شکیلچینین اوزه رینه 
فالمییاز. آشییاغئداکئ آذربایجان دیلینده کی بوتون شییکیلچیلره یایمییاق 

شکیلچیلر وورغو گؤتورمه ز.
فاخُُییو-مییا۱ فا-لمییا،  - فعلییین انکییار [دانمییا]ًا شییکیلچیلری: گییل-مییه، 
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فالمییا تیپلییی فاخُُومییا،  فالُن گلمییه،  فسیین هیجاسییئندا  (وورغوسییو سییؤزون 
سؤزلر فعل دگیلدیر).

- ظرف دوزه لن - جا (جه)، و آن (ان) شییکیلچیلری: آلمانجییا-جییا،۲
مضمون-جا، بیرد-ه ن، خُُافد-ان.

- فعلییی باغلمییا دوزه لییده ن- مییادان (مه دن)،- کیین شییکیلچیلری:۳
فاخُُومادان، گلمه دن، گله رکن و....

فا۴ - خُُبرلیک یا شخُص شکیلچیلری: من- ام، معلم- سن، طلبییه- دیییر، 
- دور...

- گیل شکیلچیسی- آنام- گیل، باجئم- گیل۵
دیلیمیزده شکیلچی کیمی سؤزه بیتِیشیک یازئلن بیر سئرا کییؤمکچی
فالمادئغئنییدان سییؤزده کی وورغییو بییو سییؤزلر مسییتِقل وورغییولُرئ 
یبلییه یکچمه ز.  شییکیلچیلرین (شییکیلچی لشییمیش سییؤزلرین) اوزه رینییه 

سؤزلر آشاغئداکئلر دئر:
- سییوآل اداتلرئ: یییازدئن- مییئ، بیلییدین- مییی، گییؤردون- مییو،۱

فاخُُودون- مو و....
ففرماسئ: سنین- له، آنام- ل۲ُ فقشماسئ نئن شکیلچی لشمیش  - ایله 
لشیمیش - ایییدی، ایمیییش، و ایسییه کییؤمکچی سیؤزلرین شیکیلچی۳

فاخُُویییار-  ففرماسئ: آلئییر-دئ، آلئییر- مئییش، آلئییر- سییا، گلمیییش- دی، 
مئش، اخُُویاجاق- سا و....

سؤزده کی هیجالُردان بیری  وورغولو، قییالُنلرئ ایسییه وورغوسییوز
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ففرماجییا عینییی جییور یییازئلن بیییر قییروپ سییؤزلر وورغوسییونون فالُر. 
فالُراق آذربایجییان دیلینییده ده مخُتِلییف معنییا داشییئیار؛ ییرینده ن آسئلئ 

لل: مه!دؤشه بورانئ هله .  سیلینمیشدیریاخُُچئ مه  دؤشه بومث
فسن هیجاسییئ بیرینجی جومله ده کی دؤشه مه سؤزونده وورغو سؤزون 
(مه) ایکینجی جومله ده ایسه ایکینجی هیجاسییئ اوزره دوشموشییدور.
فانا گؤره ده همین سؤز بیرینجی جومله ده دؤشه مک (فعییل) معناسییئندا

آنلشئلئر.
ییرینییی ده ییشییین، هییر سییؤزو ایکیییتاپشییئرئق - سییؤزلرده وورغونییون 

سیوزمه، سیووارما، گلمیه، آلمیا،جومله ده ایشله دیب دفتِرینیزه یازئن. 
فسیییوتما. فقوورمییا، بیچییین،   اؤرنییک،قازما، بولُما، اکین، سپین، یارمییا، 

زمیده بیچین باشلدئ.   تاخُُئلئ ایتِگیسیز بیچین!نمونه:   
فالمایان سؤزلریتاپشئرئق فسن هیجاسئندا  فاخُُویون، وورغوسو سؤزون   -

یاتمه دیگینییی ایضییاح یسچیب دفتِرینیزه یازئن و نه اوچون وورغو قبول 
یادین.

یوردی.۱ یدیه تیمور امر  فچبانئ گتِیرین!   -
فالدوغومو بیلیرسنمی؟۲ - منیم کیم 

یوردی: اوشاق جاواب 
یاده ن تیمورسان. - بیلیره م، سن بوتون اؤلکه لری فتِح 

فالدوغونو بیلیرسنمی؟ یورمه یه الیمده امکان  - سنه هر جور جزا 
لا اینجیمیشدی.۳ لا و روح فاندان قلب - احمد 
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فانلرلُ مبارزه آپارئردئ.۴  -
یاتدیلر.۵ یدیه اؤزلرینی تقدیم  - قارداشئم گیل: - بیز طلبه ییک 

میییه حیییرف واردئیییر. ۷اؤرنیییک، نمیییونه- «بیلمه یییین» سیییؤزونده 
اا» سسلیسییی «ای» کیمییی، قییالُن سسییلی لر یازئلییدئغئ هیجاسییئنداکئ «

فالونور. بو سؤزده کی،  یبشی (ب، ل، م، ی، ن)۷کیمی تلفوظ   سسده ن 
اا» اینجه فدداقلنمایان، قاپالئ سسلی، « جینگیلتِیلی سس سیز، «ای» اینجه 
فدداقلنمایان، آچئق سسلی دیر. سؤزده سسلی لرین دیل آهنگی [سس
یبله کی، اینجه سسلی لربیربیرینی ایزله میشدیر.  بو اویوشماسئ]ًا واردئر. 
سؤز اوچ هیجادان  (بیل- میه- یین)  دوزه لییب، بیرینجییی هیجییا، بییل
فسن ایکیسی ایسییه وورغوسییوز هیجییالُر دئییر. فعلییین انکییار وورغولو، 

یاتمه میشدیر. شکیلچیسی وورغو قبول 

یاشیییتِدیگینه تعجب لنیییب صبیرسیییزلیک له یبلییه سییؤز  یاکرامییدان  یتل  قارا
فاخُُویا بیلمه ین کوت لر بیزه گره ک دگیل، اکییرام! سؤزونو کسدی. - 
فبییش یگدیب عییالمی گزه جییک آوارا- آوارا، ال لییوت، بییاش  بلی ده، 
فانییون بیییر گییؤزو قالُجییاق گلیب منیم اوچون ایشه جان یانییدئراجاق؟ 
یاله سییینده ن فیییخُ،  شهرده، کندده بی یاردا ایشله ین کیمی ایشییله یه جک. 

کار آشماز. ی ابولحسن.

20



سؤزتانُئما، لغت شونُاسلئق

یاده ن مستِقل بیر بؤلومو دور. آذربایجییان دیلچیلیگین سؤزلرده ن بحث 
دیلینین لغت تانئماسئ دا بو دیلین سؤزلرینده ن، لغت ترکیبینییده ن، بییو
فدغیییرو و مجیییازی معنیییالُردا ایشلنمه سیییی دیلیییده کی سیییؤزلرین 
خُُصوصیتِلرینده ن، سییؤزلرین معنییا قروپلرئنییدان دانئشییار. آذربایجییان
فچییخُ مجییازی فچخُلو سؤزلر حقیقی معنالُرئندان باشقا، بیر  دیلینده کی 
معنالُردا ایشله نر کی، بو دا لغت ذخُُیره سینی زنگین لشدیرمه یه امکییان

یوریر.

اچخُ معنالئ سؤزلر 

فچخُ معنالئ لئغئ مجازئ معنالُردان تؤره یر. سییؤزده مجییازی سؤزلرین 
فچییخُ واخُُییت معییین بنزه رلیییک، و ینجییه یارانییار؟ مجییازی معنییا  معنییا 
فاخُُشارلئق دان یارانییار. آنلیئشییئن ایکینجییی دره جه لییی علمتِلرینییده ن
بیری  باشقا بیر آنلیئشئن اوزه رینییه کؤچییورولر و بونییونل دا مجییازی 

لیک میدانا چئخُار.
فدغییرو یکچیرده ک. بییو سییؤزلر  ایلکییین،  فقل وگؤز سؤزلرینی نظرده ن 
فقیل و گیؤز فقلونیو و گؤزونیو بیلیدیریر.  معنالُرئندا اینسانئن، حییوانئن 
آنلیئشلرئنئ سجیه لندیره ن اهمیتِلی خُُصوصیییتِلر و علمتِلییر واردئییر.
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فانون اینسان گؤوده سی نین چئخُئنتِئ فقلون گؤرونن علمتِلرینده ن بیری 
کیمی گؤرونمه سییینده ن دیییر. گییؤزون خُُصوصیییتِلرینده ن بیییری ایسییه
گییؤز قاپییاقلرئنئن آچئلئییب یومولمییاق باشییاراجاغئ دئییر. بییو جییور
ایکینجی دره جه لی علمتِلرین نظره آلئنماسئ ایله اینسییانلر: آغییاجئن
فقلییو، ایشییقابئن گییؤزو، بییولُغئن  گییؤزو، فقلییو، داسییتِانئن  فقلییو، چییایئن 
یبلییه کؤرپونون گؤزو کیمی ایفاده لر یاراتمئشلر. آذربایجییان دیلینییده 
فچییخُ معنییالئ سییؤزلر آدلُنئییر. بییو فچخُییدور و بییو جییور سییؤزلر  سؤزلر 
فانییا گییؤره ده سؤزلرین مخُتِلییف معنییالُرئ بیییر معنییادان تؤره میشییدیر، 

همین معنالُر بیر اساس، آنا معنا باشئندا بیرلشه ر. 
فالییدوقجا زنگییین فچخُ معنالئ لئغئ باخُُئمدان  آذربایجان دیلی سؤزلرین 
لا بیییر دیر. اگر بیرلشمه لرده ایشله ندیگی معنالُرئ دا نظره آلساق، بعض
لل آغئز سییؤزو فچخُ معنادا ایشلندیگینی گؤره ریک. مث سؤزون اللی دن 
فچخُ معنالئ سؤزلرده ن دیر. بییو سییؤزون ایشییله ندیگی آشییاغئداکئ یبله 

یاده ک.  معنالُرا دقت 
- آغئز- اینسانئن بده ن عضوو.۱
یشیلرین آچئق طره فی- قازانئن آغزئ، پتِه یین آغزئ....۲ - قابلرئن یا 
فتپییون۳ فادلو سیلحلرئن لوله سی نین اؤن طره فی- توفنگین آغییزئ،   -

آغزئ...
-کسیجی زادلُرئن ایتِی یانئ- پیچاغئن آغزئ، قایچئ نئن آغزئ....۴
ییییری- بییازار آغییزئ، قییاپئ۵ یکچیله جییک  ییریین گیره جییک یییا  - بیییر 
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آغزئ...
فیلون آغزئ...۶ - بیر زادئن قئراغئ، یانئ یا کنارئ- 
- یاخُُئنلئق، عره فه معناسئندا- بایرام آغزئ، یاز آغزئ...۷
- سایلرلُ بیرلیکده نومراتیو سییؤز آنلیئشییئندا- بیییر آغئییز شیکسییتِه۸

فسنرا.... فسراندان  یددی، پاپروزو بیر آغئز 
- هویوخ قالماق معناسئندا- آغزئ آچئل (آیرئل) قالماق.۹

ییره یئغماق.۱۰ یاتمک، بیرلشدیرمک معناسئندا- آغزئنئ بیر  - همرأی 
فیییخُ، بییو سییؤزو آغزئنییا باخُُمییاق، آغزئنییا سییو آلمییاق، آغزئنییدا دیلییی 
ییرلشییمیر کیمییی ایفییاده لر فدوشییان  آغزئندان قاچئرماق، آغزئنا چول لو 

فالُر. فچخُ معنادا ایشلتِمک  ترکیبینده اللی دن 
- کؤچورون، مجییازی معنییادا ایشییلنمیش سییؤزلرین آلتِئنییدانتاپشئرئق

یادین. ینجه یاراندئغئنئ ایضاح  خُُط چکین و هانسئ معنادان، 
فانلر۱ یگتِییدیلر.  فسنرا.... خُُستِه آنالُرئنا باش چکمه یه  فانلر درسده ن   -

ییرینییه یددیکلرینییی  آنالُرئ نئن بوتون سؤزلرینه دقت له قولُق آسییئر و 
ییتِیرمه یه چالئشئردئلر.

یادیردیلر.۲ - قئزلُر بولُق باشئندا دستِه دستِه دایانئب صحبت 
- سیز منیم مالئمئ آیاغا سالئب آلماق ایستِه ییرسینیز.۳
فقیوردولُرو.۴ - اوشاقلرئن بوتون حره کت لرینه گؤز 
- بیزده ن آیاق چکن گؤزه ل، دور گل نازلُنا نازلُنا.۵

یوریلمیش سؤزلری باشقا بیر جومله ده مجازیتاپشئرئق - قارا حرفلرله 
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معنادا ایشله دین.

ییره۱ .دوشدو - آلما آغاجدان 
فقیوب قوتویا۲ . سالدئ- مکتِوبو پاکاتا 
.چکدی - ولی کندیری اؤزونه سارئ۳
یهچِ کیمی۴ فانون گؤزو  گؤرموردو. - 

فکتِونو چئخُارئب دیوارداکئ میسماردان۵ . آسدئ-
فا قده ر کوت ایدی کی، جیگری ده ۶ .کسمیردی- پیچاق 

سینونُیم لر
ففرماجا آیرئ، معناجا سینونیم لر باشلئجا سؤز دستِه سی دئر. سینونیم لر 

ففرماجا یاخُُئن یا نسبی هامانکئلئق (عینیت) دوزه لده ن سؤزلردیر. 
یدییرلر. فالُن سؤزلره سینونیم  آیرئ، معناجا یاخُُئن و یا هامان 

فالُر: آذربایجان دیلینده کی سینونیم لری ایکی بؤلومه آیئرماق 
- یاخُُئن معنالئ سینونیم لر؛۱
- بیر یا هامان معنالئ سینونیم لر.۲

لل: سولو، یاش و نم سینونیم لری آراسئندا معییین معنییا آیرئلئغییئ وار مث
یبلییه کییی، بییو سییؤزلرده کی معنییا بیربیرینییده ن سییولولوق، یاشییلئق دئر. 
دره جه سینه گؤره آیرئلئر. آمما هامان معنالئ سینونیم لری بیربیرینییده ن
لل: اوره ک، کؤنییول و قلییب سییؤزلری نین فالمییاز؛ مث معناجییا آیئرمییاق 
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ییتِیرمییک چتِینییدیر. بوجییور سییینونیم لر بیربیرینده ن معنا فرقینی سؤزله  
ییرینه گؤره آیرئل بیله ر. بیربیرینده ن ایشلنمه مقامئندا و 

سینونیم لرین دیلده اسلوبی اهمیتِی بؤیوکدور.
یاخُُئن معنیالئ سیینونیم لر بیربیرینیده ن اینجیه معنیا خُُصوصیییتِلری ایلیه
آیرئلر. سینونیم لرده کی بو جهت اینجه معنالُرئ بوتون دقیق لیییک و

یوره ر. فیل  ییتِیرمه یه  حس چالُرلُرئ  ایله 
فبیلنئر دوسییتِاقخُانادان.... فبیلنئیر سیؤزو  بیاخُُئر«دوستِاق  » میصیراعئندا 

فالما (گؤزه تلمه مه، ایشئغا جییان آتمییا وسییایره) سینونیمینده ن احساسلئ 
ینچه جییومله ایلییه ییرینده ایشلندیگینه گؤره و بیر  جهتِده ن فرقلندیگینه، 
ییتِیردیگینه گییؤره دقییتِی جلییب یوریله بیله جک معنانئ یئغجام شکیلده 
فالُن سییینونیم لرین یادیییر. سییینونیم لرین، ایلله دا نسییبی معنییادا بیییر 
دانئشییئغئن آهنگلی لیگینییی اؤده مییک ، دانئشییئق و یازئییدا تکییراری،

فچخُدور. فیروجولوغو آرادان قالدئرماق باخُُئمئندان اهمیتِی 
فا دور! بیاباندا دایانئر قاتار،....

فسن سوز چؤل لرده قوم تپه لری، بو 
فبز لپه لری بو قوم دنیزی نین 

 ی صمد وورغون.خُُیالئ کوسدورور....
بییو پارچییادا مؤلییف «بیابییان»، «چییؤل لر» سییؤزلرینی سییینونیم کیمییی
لس چیییالُرلُرئنئ آرتئرمئیییش، شیییاعیرانه سیییؤزون ایشیییلتِمک له حییی

آهنگلی لیگی نین دوزه لمه سینه چاتمئشدئر.
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یوریلمیییش آشییاغئداکئ شییعر پارچییالُرئنئتاپشییئرئق - وورغونییدان 
کؤچورون و سینونیم لرین آلتِئندان خُُط چکین.

فسیوق دیوارلُردا گوللیه نیشانئ،۱  -
دیدیر، پارچالُیئر اینسان اینسانئ...

- قئورئل قئورئل ده ییر داشلرا، ۲
چاخُُناشئر آرالئق، قارئشئر آرا.

فدلدورور هارای قئشقئرئق، ۳ - مسجیدی 
قارقئش، هده لمه، سؤیوش، فئشقئرئق...

یگجه دوماندئر،۴ یگجه آیدئنلئق دئر،   -
یگجه نین کؤکسونده داغدئر. قاتار بو 

فالُ بیله ن سییینونیمیتاپشییئرئق - آشییاغئداکئ پارچییالُردا سییؤزلرده ن، 
تاپئب، جومله لرده ایشله دین.

- آجلئغا گؤستِره ک تاب،۱
فتخُ زامانلر گله جک...

- سحر دیر، گونشین رنگی ساپ سارئ،۲
سارئلئق چولقامئش آغ بولودلُرئ.

فقینوندا آلمالئ باغلر،۳ فچخُدور  - نه 
صمد وورغون.قدره تین گؤیلرین دیلینی باغلر... ی 

فقشقارئن۴ فقجا شاه داغئ نئن، اولو   -
اوره ک سرینلده ن قارئ منیم دیر... ی رسول رضا.
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اامونُیم و پاترونُیم لر

فالوب، بیربیری ایلییه فاکتِیییک (عملییده) معنییا ففرماجا بیر، معناجا آیرئ 
لل:  فامونیم آدلُنار؛ مث فالمایان سؤزلر  ایلیشیک لیگی 

فالُر.۱ فقیونون دالئ قئچئندا آشئق   -
یکچنده، ۲ - آشئق شمشیر، دلی داغدان 

 صمد وورغون.کهلیک لی داشلردان خُُبر آل منی! ی
فالسا دا، معنا باخُُئمئندان ففرماجا بیر  بو میصراعلرداکئ آشئق سؤزلری 
فچخُدور، بییونلرئن هانسییئ یبله سؤزلر دیلده  تام باشقا باشقا سؤزلردیر. 

فالُر. معنادا ایشله ندیگینی آنجاق متِن ده بیلمک 
فامونیم لرین بدیعی سیؤزده بؤییوک اهمییتِی واردئیر. بیو جیور سیؤزلر
لل س. آخُُونییدفون «شییاه صیینم و یوره ر. مث گولییوش یاراتماغییا امکییان 
فامونیم سؤزلرین لا  فکمدیاسئندا گولوش اساس گول پری» آدلئ کیچیک 
فامونیم فکمدیاسئندا دا  کؤمه یی ایله یارانئر. «گؤزون آیدئن» موسیقیلی 
سییؤزده ن (قهره مییان- قهره مییان) گولییوش یاراتمییاق اوچییون اسییتِفاده
یاتدیگینییده ن فامونیم لر شعرده جینییاس یاراتماغییا کؤمییک  فالونموشدور. 
فانلرئیین واسطه سیییله قییوه تلی تجنیسییلر دیل جوابی و یازئلئ اده بیاتییدا 

یارانئر:
عزیزینم سالیانا،

دارا زولفون، سال یانا
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ینجه سن بیر آه چکه م، 
کور قورویا، سال یانا!

اکملی دیر. آشئق علسگرین «نارئن اوز» تجنیسی ده بو جهتِده ن گؤر
یبلییه[دونیین گییؤردوم باققییال دوکانئنییدا بییال آلئردئیین (بییالُلئردئن)  دا 

یادیله بیله ر]ًا. حساب 
فالسییالُر دا، سییس فاخُُشییار  یالییه جییوت سییؤزلر واردئییر کییی،  دیلیمییزده 

فچخُ فییرق لا- ترکیبینه گؤره آز  لل: صییوره ت- سییورعت، بعضیی لنیییر؛ مث
یبلیه سییؤزلری بزه ن، محروم- مرحوم، بوجور سییؤزلر پییارانیم آدلُنئییر. 
یاتمه یییی و دوزگییون یازمییاغئ باشییارماق لُزئییم دئییر. دوزگون تلفوظ 
یادیلمه دیکییده بییو سییؤزلر گره ک یاددا ساخُُلماق کی، دقیییق تلفییوظ 

فرق لنه بیلمه ز.
یسچیب یازئن و معنا فرق لرینی آیدئنلشدئرئن.تاپشئرئق فامونیم لری   -

بیر تاخُُتِا(تخُتِه) اوستِونده بیر شعیر(شعر) یازسام،
نظامی حاکیمدی صنعت تاخُُتِئنا (تخُتِینه)،

ییتِیرمیش بو تاخُُتِا (تخُتِه) بارئ. سانارام 
کاش من ده چئخُایدئم بو تاخُُتِا (تخُتِه) بارئ.
***                      

یالده باش فالسام  ،(اگر) اه یرفقجالمازدئم 
فالسا باش اه یر. آنلر سؤزوم عارف 
یاتسه ن میوه له نر، باش اه یر، قوللوق 
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اسیرگمه ز سنده ن بو تاغ  دا بارئ.

***                    

فپلد تک اری، عجایب، اریسن 
فپلد تک اری. درد اه یر، غم اه یر 

فپلد تکه ری، داغ سؤکر تانکلرئن 
دؤزه رمی ضربینه بو تاخُُتِا (تخُتِه)  بارئ؟ ی ق.عجایب.

 
فانلرئن سستاپشئرئق - کؤچورون، پارونیم لرین آلتِئندان خُُط چکین، 

یادین. ترکیبی اعتِباریله فرقلرینی ایضاح 
فانلرئییین۱ - قاجیییار گیییؤزه ل گورجیییو قئزلُرئنیییئ اسییییر آپارانیییدا  

اضطرابلرئندان ذوق آلئردئ.
ییسینده کی حادثه لری۲ - برتولت برشت «کوراژ آنا و اوشاقلرئ» پی 

فاتوز ایل لیک محاربه دؤرونه کؤچورموشدو.۱۷  نجی عصره، 
- «دومانلی تبریز» رومانئندا اساس صوره تلرده ن بیری ده نینا دئر.۳
 حرفی وار.۳۲- آذربایجان دیلینین ۴
فقیما.۵ ییرینه  - بیزی حریف 
فانا کامیل یی یه لنمک لُزئم دئر.۶ - بوتون صنعتِلر گؤزه ل دیر، آمما 
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فرازئولژی واحیدلر

فالییدوغو کیمییی آذربایجییان دیلییی ده فرازئییولژُی آیییرئ دیل لییرده 
واحیدلرله زنگین دیر. بونلر بیر سئرا خُُصوصیتِلری ایله لکزیک 

[لغت]ًا  واحیدلرده ن و آیرئ بیرلشمه لرده ن فرق لنییر. بیونلری آیئیران
اساس علمتِلر آشاغئداکئلر دئر:

فچخُ تام معنالئ سؤزون بیرلشمه سییینده ن۱ لا ایکی و داها  - بونلر تاریخُ
دوزه لر.

فاخُُشاسییا دا، تییک۲ - قورولوشییجا سربسییت بیرلشییمه لره و جییومله لره 
فالماز. تکینی نحو و لغت جهتِده ن آیئرماق 

فالییدوغو کیمییی و یییا معییین۳ - دیلییده، دانئشییئقدا حاضییئر شییکیلده 
یادیلمک له ایشله نر. قراماتیک ده ییشیکلیک 

لا جومله یه، سؤزه، یا سیؤز بیرلشمه سیینه برابیر فراژئولژُی واحیدلر اساس
فچییخُ واخُُییت باشییقا دیلییه یاله بو خُُصوصیییتِلره گییؤره ده بییونلرئ  فالُر. 

فالماز. یاتمک  حرفی ترجومه 
یورمک ایستِه ییر.   فالما!  منه آجئق  فقنشولُرلُ اوزبه گؤز 

فلژُیب یورمک بیرلشمه لری فرازئو فالما، و آجئق  و جومله لرده اوزبه گؤز 
واحیدلر دیر.

یسچیب یازئن.تاپشئرئق فالُن جومله لری  فلژُی واحیدلر  فاخُُویون، فرازئو  -
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فیخُسییول۱ فیلییدان چئخُییدئ. بییو  - اکینچی خُُانئن گلدیگینی گؤروب 
فیلدان چئخُئبلر. کندلی لرین هامئسئ 

فترا دوشموشدو. ماهیره۲ - ترلُن اؤزو ده بیلمه ده ن بورایا گلیب 
فترونا دوشموشدو. قارانئن 

اا آتئن آیاغئ بودره دی، آز قالُ باشئ آشاغئ دوشه جه کدیم.۳ - غفلتِ
آغئل لئ آدامئن آیاغئ بودره مز.

فانون ایلک خُُطاسئ۴ فا، الینی قالدئرئب آللها یالواردئ. آخُُئ بو   -
یهچِ کیمه ال قالدئرمامئشدئ. ایدی، عؤمرونده 

- ایت یی یه سینی گؤره نده قویروغونو بولُیئر. اؤزونده ن وظیفه جه۵
بؤیوکلرین قاباغئندا قویروق بولُیئر.

فا یئخُئلدئ. خُُستِه یه باش چکدیلر.۶ - کندیری چکدیلر، 
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الژی امرفو
سؤزون ترکیبی

 دن دوزه لر. شکیلچی  وکؤک آذربایجان دیلینده سؤزلر
یوره ن و ده ییشییمه ین حصه سییینه سییؤزون آیرئجییا ایشییلندیکده معنییا 
یدییله ر. آذربایجان دیلینده سییؤز کییؤکلری نین همیشییه لغییوی «کؤک» 
یینییی معنییالئ سییؤز دوزه لییده ن و یییا معناسئ وار. سییؤزلره بیتِیشییه ره ک 
لل: سییؤزلر آراسییئندا علقییه یییارادان حصییه «شییکیلچی» آدلُنییار؛ مث
«ایشچیلیک» سؤزونده کی «ایش» کؤک، «چی- لیک» ایسه شکیلچی
دیر. یا خُُود «یازئچئنئ» سؤزونده کی «یییاز» کییؤک، «ئ- چییئ- نییئ»

حصه لری ایسه شکیلچی دیر.
- کؤک لرله شکیلچیلری آیئرئن.تاپشئرئق

فانلرئیین یاتییدی.  یقییید  ییرینییی خُُریطه یییه  سییودان قییالخُمئش تپه لرییین 
یادیییب دفییتِره یییازدئ، تکنیکییه طییره ف هوندورلویونو تخُمینی تعیییین 

دؤندو: بورادان نفت نمونه سی گؤتور. 
فدلییدوردو، یوخُُییارئ یودره نییی دنیییزه سییالئب  تکنیک ایپییه بییاغلدئغئ 

فسنرا اصول یودره نییین دیبینییده قییالُن قالدئردئ،  لوجا سویو  سییوزوب 
نفتِی قئف لُ شیشه یه تؤکییدو، آغزئنییئ ...بییاغلدئ و اوسییتِونو یییازئب

نومره له دی.
یشیلر اؤیره نیر، دفییتِره ییرلرده ساخُُلتدئرئب معین  زکی قایئغئ مخُتِلف 
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یادیییردی. تکنیییک ده نفییت نمییونه لییری گؤتییوروردو.آپییارئلن یقییید 
عملیات اوزون سوردو ی م.سولیمانف.

نمونه: سو-دان، قالخُ- مئش، باغ-لُ-دئغئ.

شکیلچیلرین نُوع لری

فالُر.بیییر قیسییمی سییؤز شکیلچی لر وظیفه لرینه گؤره بیربیرینده ن آیرئ 
یینیی معنیالئ سیؤز دوزه لدیرسیه، کؤک و یا اساسیلرئنا آرتئیرئلراق 
دیگر قیسییمی جییومله ده کی سییؤزلر آراسییئندا نحییوی علقییه یییارادار،
ففییرم ده ییشیییک لیگی دوزه لییده ر. سؤزده معنا ده ییشیییک لیگی دگیییل، 
محض بونا گؤره ده دیلیمیزده کی شکیلچیلری ایکی بؤلییویه آیئرمییاق

فالُر:
- سؤز دوزه لدیجی شکیلچیلر۱
- سؤز ده ییشدیریجی شکیلچیلر.۲

یینییی معنییالئ سییؤز سییؤزلرین کییؤک و یییا اساسییلرئنا آرتئییرئلراق 
لل: یدییله ر؛ مث دوزه لییده ن شییکیلچیلره سییؤز دوزه لییدیجی شییکیلچی 
توخُُوم-لوق، اکین-چی، آغاج-لئ سؤزلرینده کی «لوق- چی- لییئ»

لدیجی شکیلچی لر دیر. سؤز دوزه
فچخُیییو سیییؤز آذربایجیییان دیلینیییده سیییؤزدوزه لدیجی شیییکیلچیلرین 
یینی معنییالئ سییؤز دوزه لییده ر. بییو جییور فسنونا آرتئرئلراق  کؤکلرینین 
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فچخُدور.  شکیلچی دیلیمیزده 
یینی معنالئ سؤز دوزه لیده ن شییکیلچی لر سؤزلرین قاباغئنا آرتئرئلراق 
لل: ناکیشی، آنتِی فاشیست، بییی غیییره ت سییؤزلرینده کی ده وار دئر؛ مث

یبلییه شییکیلچی لر «نییا- آنییتِی- بییی» حصییه لییری اؤن شییکیلچی لر دیییر. 
فالدوقجا آز دئر. یکچمیشدیر و  لا باشقا دیل لرده ن  دیلیمیزه اساس

لل: (لئق- لیک- لییوق- سؤز دوزه لدیجی شکیلچی لرین بیر قیسمی، مث
فچخُ لوک- لئ- لی- چئ- چی- چو- چو- سئز- سیز- سوز- سوز) 
سؤزه آرتئییرئلر و دیلیمیزییین اؤز ایچینییده کی امکییانلر گوجییو ایلییه

دیلیمیزین لغت ترکیبینی داها دا زنگین لشدیره ر.
فسو- و سییایره) بعضی سؤز دوزه لدیجی شکیلچی لر ایسه (کم- سال- 
فسییو، سییوزگج و...) ینچییه سییؤزه (اؤتکییم، قومسییال، دلییی  یییالنئز بیییر 
یینییی سییؤز دوزه لییده ر و بییو جییور شییکیلچی لر آرتئم سییئز آرتئرئلراق 
(غیرمحصولدار) شکیلچیلر آدلُنار. بیر سؤزه آیرئ آیرئ شکیلچی لر
فالُ بیله ر؛ آرتئرئلماقل مخُتِلییف معنییالئ دوزه لتِمییه سییؤزلر دوزه لتِمییک 

لل:  مث
ایش [له- چی- لک- جیل- سیز]ًا   باش[لُ- چییئ- لئییق- لییئ- سییئز]ًا

گؤز[له- جوک- لوک- لو- سوز]ًا 
ینچییه سییؤزدوزه لدیجی شییکیلچی بیر سؤزه هرده ن بیر، هییرده ن ده بیییر 
لل: دمیرچی لیییک سییؤزونده ایکییی (چییی- لیییک) آرتئییرئل بیله ر؛ مث
یازئچئلئق سؤزونده اوچ (ئ- چئ- لئق) سییؤزدوزه لدیجی شییکیلچی
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واردئر.
سؤزدوزه لدیجی شکیلچی لرین کؤمه یی ایلیه دوزه لین سیؤزله کیؤک
ینچییه سییؤزدوزه لدیجی فالمییالئ دئییر. بیییر  آراسییئندا معنییا اویغونلوغییو 
فالُن سیییؤزلرده شیییکیلچی هانسیییئ حصیییه اوزه رینیییه شکیلچی سیییی 
یینی دوزه لن سؤزله همین سؤز آراسییئندا معنییا یییاخُُئنلئغئ آرتئرئلئرسا، 
لل: یازئ سؤزو یییاز، ییازئچئ سییؤزو یییازئ، یییازئچئلئق سییؤزو فالُر؛ مث

ایسه یازئچئ سؤزونون معناسئندان دوزه لمیشدیر.
سییؤز دگیشییدیریجی شییکیلچی لر ده سییؤز  دوزه لییدیجی شییکیلچی لر
یورمه ز. آممییا فرقییی بوراسییئندا دئییر کیمی، آیرئلئقدا ایشلندیکده معنا 
یینی معنالئ سؤز کی، سؤزدوزه لدیجی شکیلچی لر سؤزلره آرتئرئلندا 

یینی سؤز دوزه لتِمه ز. دوزه لدیرسه، سؤز دگیشدیریجی شکیلچی لر 
جومله ده کی سؤزلر آراسئندا نحوی علقییه ییارادان شییکیلچی لر سییؤز

لل:  یتللی نییی باغچییادا گییؤردومدگیشییدیریجی شییکیلچیلر آدلُنییار؛ مث
شییکیلچیلری اوچ سییؤز آراسییئندا(ن)ی، دا، دو+م جومله سییینده کی 

یاتییدیگی ییییتِیرمه یه کؤمییک  نحوی علقه یارادئب بیتِمیش بیر فیکییری 
اوچون سؤزدگیشدیریجی شکیلچی لر دیر.

فالدوغو ییتِیریله جک فیکرده ن و علقه دار  هر هانسئ بیر سؤز، جومله ده 
فالُراق آیییرئ آیییرئ سؤزدگیشییدیریجی سؤزون ترکیبینییده ن آسییئلئ 

لل: یاده ر؛ مث شکیلچی لر قبول 
یینی بیر پالتِار یویان ماشئن گتِیردیلر.   یاوه 
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یاوده ن چئخُدئلر. اوشاقلر 
یاو» سؤزو مخُتِلف جومله لرده «ه» و «دن» شییکیلچی لری بو میثال لُردا «

یاتمیشدیر. قبول 
ییتِیرین. آشاغئداکئ یازئلردا شکیلچی لره دقت 

یدیین کی، اوچماسئن سوزه ن دورنالُر،
بیزیم چایئرلُرا، چؤل لره دوشسون،

یاتمه سین، فسنام قانادلُنئب پرواز 
سولُرئ دوم دورو گؤل لره دوشسون،
یاده ن سسیم ایشله سین، داغلرئ عکس 

یسل لره دوشسون، چاغلیان سولُرا، 
کؤنول روبابئ نئن شیرین خُُال لُرئ،

یال لره دوشسون، آزاد اؤلکه لره، 
ایندی کی، آچمئشام صحبتِی سنده ن،

سؤزوم آغئزلُرا، دیل لره دوشسون! ی راحیم

شکیلچی لرین یازئلئشئ

فسییین آذربایجیییان دیلینیییده کی شیییکیلچی لر آرتئرئلیییدئغئ سیییؤزون 
لل: باشیلئق ه آهنگیه گیؤره اویغونلشیار؛ مث فالُن سسیلی ایل هیجاسئندا 
فالدوغونییدان، فدداقلنمایییان سسییلی لی  سؤزونده کی باش کؤکو قییالئن 
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فدداقلنماییییان سسیییلی لئیییق شکیلچیسیییی نین ترکیبینیییده ده قیییالئن 
ایشلنمیشدیر.

چاغییداش دیلیمیییزده بیییر سییئرا شییکیلچی لر واردئییر کییی، سییس
فچخُییو باشییقا یبلییه شییکیلچی لرین  یادیلمه ییییب]ًا. فالمییور [ اویوشماسئنا تابع 

لل: وطن  ،[امک لی]ًا دار، امک]یوردداش[داش دیل لرده ن آلئنمئشدئر؛ مث
)داش- دار- سیییتِان- ی سیییؤزلرینده کی (ی، حییییات سیییتانگورجو

فالمایئب. شکیلچیلری آرتئرئلدئغئ سؤزلرده سس اویوشماسئنا تابع 
فالُر:  ییره آیئرماق  فالُن شکیلچیلری ایکی  سس اویوشماسئنا تابع 

فالوب ایکی جور یازئلنلر.۱ - یالنئز دیل آهنگینه تابع 
فالوب دؤرد جور یازئلنلر.۲ فدداق آهنگینه تابع  - دیل و 

اا» سسییلی لری ایشییله نر. ایکییی واریییانتِلئ شییکیلچیلرین ترکیبینییده «آ- 
فالدوقییدا فا- او» سسییلی لرینده ن بیییری  فسن هیجاسییئندا «آ- ئ-  سؤزون 
اا- یا-  فسن هیجاسییئندا « فالُن شکیلچی ، سؤزون  ترکیبینده «آ» سسلیسی 

فالُن شکیلچی ایشله نر. فا» سسلیسی  فالدوقدا ترکیبینده « ای- اؤ- او» 
یدییله ر و ایکیی جیور فانییا گییؤره ده بییو جیور شیکیلچی لر ایکیی جییور 

یازئلر.
ازئلن شیکیلچیلرین قورولوشییو فالوب ایکی جیور ی دیل آهنگینه تابع 

یبله دیر:
فا- او]ًا آ [آ- ئ- 

اا-ای- اؤ- او]ًا یا-  اا [
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 دا (ده)، دان )دن)، آ (ه)، لُر (لر)، ایکی جور یازئلن شکیلچیلردیر؛
لل:  مث

آغاج    دا
قاچئش    دا

فقل     دا
یوخُُو    دا

یاو    ده
کوچه    ده

دیل    ده
گؤز    ده

گوج    ده
 

دؤرد وارییییییانت لئ شیییییکیلچی لرین ترکیبینیییییده «ئ- ای- او- او»
فدداقلنمایییان «آ- ئ» فسن هیجاسئندا قالئن  سسلی لری ایشله نر. سؤزون 
فدداقلنمایییان فالُن، قییالئن  فالُرسا، ترکیبینده «ئ» سسلی سی  سسلی سی 
یا،ا فالُرسیییییا، ترکیبینیییییده «او» سسلی سیییییی، « فا- او» سسلی سیییییی  »
فالسییا، ترکیبینییده «ای» سسلی سییی، اینجییه ل،ای»سسییلی لرده ن بیییری 
فالُرسیییا، ترکیبینیییده «او» فدداقلنیییان «اؤ- او» سسیییلی لرینده ن بییییری 

فالُن شکیلچی ایشله دیلر. سسلی سی 
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فالییوب دؤرد جییور یییازئلن همییین فدداق آهنگینه تابع  هم دیل، هم ده 
یبله دیر: شکیلچیلرین قورولوشو 

او[اؤ- او]ًا
اا- ای]ًا یا-  ای[

فا- او]ًا او[
ئ[آ- ئ]ًا

-ئ(ای- او- او)، -ئییم(ایییم- اوم- اوم)، -سییئز(سیییز- سییوز- سییوز)،
لل: یبله شکیلچی لرده ن دیر؛ مث -ئمئز(ایمیز- اوموز- اوموز) 

ئ[کیتِاب- قئز]ًا
یاو- ال- دیش]ًا ای[

فقل- یورد]ًا او[
او[سؤز- اوز]ًا

یای آزاد الهامئم نه بخُتِیارسان!
قلمیم، هنریم گووه نیر سنه!

نه قده ر دونیادا وارامسا، وارسان،
لقی منه! فچخُ گؤرمه سین بو ح عؤمور 

باشئمئن اوستِونده نه یومروق دورور،
نه هیجران سسی وار منیم سازئمدا،

فقلوما قاندال لُر وورور، نه قانون 
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فخُُش آوازئمدا. نه گؤیلر دارئخُئر 
بو دور، باخ، قلبیمین آخُُار قانئنئ

فال! یددیلر: وار  ایچیردیم صنعتِه، 
فا بؤیوک لنین ین آل نیشانئنئ

تاخُُدئ یاخُُاسئنا شاعیر کامسومول ی صمد وورغون
دئ(دی- دو-- سؤزلری دفییتِرینیزه کؤچییوردوکجه قاباقجییا  تاپشئرئق

فسنرا  دو شکیلچی لرینی سس اویوشماسئ نئن ایستِه یینه گییؤرهلُر(لر)) 
فانلرئن اوزه رینه آرتئرئن.

آل.... آپار.... گؤزله
فاینا.... وور.... چاغئر.... 

گؤر... گزدیر.... اؤتور....
ایشله.... گؤتور.... اوتوله....

ید.... قاینات.... باشل.... 
یی.... هؤر.... فاخُُو.... 

قایئت.... سؤیله..... ساخُُل....

سؤزلرین قورولوشجا نُوع لری

فالدو کی، دیلیمیزده ساده سؤز کؤکلری یدییلن لرده ن آیدئن  یوخُُارئدا 
ایله یاناشیئ، شیکیلچی لر واسطه سییی له دوزه لیدیلن سیؤزلر ده واردئیر
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فانلر معنالئ حصه لره بؤلونمه ین کؤکلرده ن و یا بییری شیکیلچی کی، 
فالُن ایکییی سییؤزون فا بیییری شکیلچی سیییز  کییؤمه یی ایلییه دوزه لیین و 
فات سییؤزو ایکییی شکیلچی سیییز لل: ایسییتِی  بیرلشمه سینده ن دوزه لییر؛ مث
فا فتییز) و  فسران سؤزو ایسه بیری شکیلچی سیز ( فتز فات)  سؤزون (ایستِی و 
فسییییران) ایکییییی سییییؤزون بیرلشمه سییییینده ن بیییییری شیییکیلچی لی (

دوزه لمیشدیر.
فالُن سؤزلر قورولوشجا ساده، دوزه لتِمه و مرکب یبله لیک له دیلیمیزده 

فالماقل اوچ بؤلومه آیرئلئر.
تکجه بیر کؤکده ن و یا کؤک له سؤز دگیشدیریجی شکیلچیده ن

لل:  دوزه لن سؤزلر ساده سؤزلر آدلُنار؛ مث
قارشئدا خُُریطه وار:

یوردومون خُُریطه سی.
فدستِلر، فدغما دئر، آ  نه 

یوت اؤلکه سی ی ضیاتای فس بیزیم 
یوت وقارشئ، بو پارچاداکئ  فس فدست، بیز،  خُُریطه، وار، یورد، نه، 

 سؤزلری ساده سؤزلردیر.اؤلکه

فیلو ایله سؤز کؤکلرینه سؤز دوزه لدیجی شکیلچیلرین آرتئرئلماسئ 
لل: دوزه لن سؤزلر دوزه لتِمه سؤزلر آدلُنار؛ مث

 و سایرهقوزوچو، دمیرچی، قورغو، صفالئ
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ایکییی و داهییا آرتئییق سییؤزون بیرلشمه سییینده ن دوزه لیین سییؤزلر ایسییه
لل:   سییؤزو ایکییی سییاده سییؤزونآغ سییاققالمرکب سؤزلر آدلُنییار؛مث

 سیؤزو بییر سیاده (گیون) و بییر دوزه لتِمیهگونه باخُُیان)، آغ+ ساققال(
 سؤزو ایسه ایکی سییاده (ال+ اوز) و بیییر ال اوزیویانسؤزون (باخُُان)،

یوردیگییی دوزه لتِمه سؤزون (یویان) بیرلشمه سینده ن دوزه لیب بیر معنییا 
اوچون مرکب سؤزلردیر.

فیل لُ دوزه له ر، و مخُتِلف شکیلده یازئلر: ینچه  مرکب سؤزلر بیر 
مرکب سؤزلر ایکی و داها آرتئق مخُتِلف معنالئ سؤزون بیرلشمه سی
یادیلدیکییده یبله مرکب سؤزلر بیر وورغو ایلییه تلفییوظ  فیلو ایله دوزه له ر.

لل:  . گؤردویوموز کیمی بو سییؤزلردهال اوزیویانبیتِیشیک یازئلر؛ مث
یادیلدیکده ن بیتِیشیک یازئلمئشدئر. ال اوزیویان بیر وورغو ایله تلفوظ 

مرکییب سییؤزلر یییاخُُئن و عکییس معنییالئ سییؤزلرین بیرلشمه سییینده ن
لل:  ننه-باجئ، آتییا-بییالُ، بییاش-آیییاق،دوزه لدیکده تیره لی یازئلر؛ مث

 و باشقا سؤزلر.فیرقان -دؤشک

عینی معنالئ سؤزلرین تکراری ایله دوزه لن مرکب سؤزلر ده تیره ایله
لل:  یتز، یاواش-یاواش، بالُ-بالُ.یازئلر؛ مث یبلییه سییؤزلر یتز- بییا، هیرده ن 

لل:بییه، هییا  کیمییی کلمه لرلییه بیرلشییدیریله ر و بیتِیشیییک یییازئلر؛ مث
یا ن بایان، وورهاوور، توتاتوت.
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- دوزه لتِمه سؤزلری۲- ساده سؤزلرین آلتِئنا خُُط چکین. ۱- تاپشئرئق
یسچیب یازئن، کؤک و شکیلچیلری آیئرئن.

فالوب قالخُئب هاوایا، قاتار-قاتار 
نه چئخُئب سئز آسیمانه،دورنالُر!

غریب-غریب غمگین-غمگین اؤته رسیز،
اوز توتوبسوز نه مکانه دورنالُر

یاله ییم، بو سؤزومون ساغئدئر، عرض 
فیل لُرئنئز حرامئ دئر، یاغئ دئر،

فشنقار سوربه نیزی داغئدئر، شاهین 
ودادی).فبیانارسئز قئزئل قانا دورنالُر!   (

یبش آلتِئ اوشاق دئق، سحرده ن آخُُشاماجان، بیز 
گزه ردیک آیاق یالئن چئلپاق قایالئقلرئ.

باشقا نشئه دویاردئق ساحیله دؤنن زامان،
ییلکن لی خُُئرداجا بالئقچئ قایئقلرئ. آغ 

فخُُش اوزلو سحر کیمی؛ آچئلردئ قلبیمیز 
لا بالئقچئ اوشاقلرئ. فالور عاده ت یبله 
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بیر پارئلتِئ ساچاراق سی یریلمیش خُُنجر کیمی.
 (علی بگلی).گوموش پول لو بالئقلر سئچرایئردئ یوخُُارئ  

دانُئشئق (نُطق) حصه لری

ییییره یئغئشماسییئ دانئشییئق سییؤزلرین لغییت- قرامییر باخُُئمئنییدان بیییر 
 دانئشئق حصه سی واردئر.۱۱حصه لرینی یارادئر. آذربایجان دیلینده 

فالییوب، معییین سییوآلُ لا مسییتِقل معناسییئ  دانئشییئق حصییه لری نین اساسیی
فالماماسئنا فالوب  یورمه سینه، سؤزتانئما علمتِینه و جومله عضوو  جاواب 
ییییره آیییرئلر: مسییتِقل معناسییئ گؤره بؤلونر. دانئشئق حصه لری ایکییی 
یوره ن و جییومله یوریییب و سییوآلُ جییاواب  فالوب معین سییوآلُ جییاواب 
یاده بیله ن سؤزلر اساس دانئشئق حصه لری عضوو وظیفه سینده چئخُئش 
یبلییه دانئشییئق حصییه لری دیلیمیییزده آلییتِئ دئییر: آد- صییفت- سییایئلر. 

سای- عوه ضلیک- فعل- ظرف.
یوره بیلمه ییین  و  جییومله فالمایان،  معین سوآلُ جاواب  مستِقل  معناسئ 
فالمایییان سییؤزلر ایسییه کییؤمکچی دانئشییئق حصییه لری سییایئلر. عضوو 
فقشییما- بییاغلیئجئ- یبش دیر:  کؤمکچی دانئشئق حصه لری دیلیمیزده 

فمدال سؤز- نیدا (ندا). ادات- 
نیییدالُر معییین خُُصوصیییتِلری ایلییه کییؤمکچی دانئشییئق حصییه لرینده ن

فرقلندیگینده ن آیرئجا بیر دانئشئق حصه سی کیمی ده سایئل بیله ر.
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آد 

فقرخُُوردو.  بییو جییومله ده نییه؟ سییوآلئنا جییاوابچیمناز قار،کوله یینده ن 
الک سؤزو طبیعی حادثه آدلُرئنئ بیلدیریر. یوره ن قار و کو

یوردیگییی باغچییادا بولبییول لر جهجییه یاسییمنین حدسیییز گؤزه ل لیییک 
یوره ن نهبو جومله ده ووروردو.   سؤزو جانسئزیاسمن؟ سوآلئنا جاواب 

 ایسییه جییانلئ وارلئییقبولبییول لر سییؤزو کیفیییت، گؤزه ل لیییکاشیییا، 
یوره ن  هارا؟بیلدیریر. ییییر آدئباغچییا سوآلئنا جاواب   سییؤزو ده اشیییا، 

سییوآلئناکیییم؟  سییؤزو ایسییه چیمنییازبیلدیریر. بیرینجییی جییومله ده کی 
فالور.  جاواب 

کیم؟ نییه؟مخُتِلف آدلُر بیلدیرمه سینه باخُُمایاراق قرامرده عمومیت له 
فالُن بییو جییور سییؤزلر اشیییا بیلییدیره ر و آد(ایسییم) سوآل لُرئنا جاواب 
مخُتِلییف اشیییالُرئن آدلُرئنییئ بیلییدیره ن دانئشییئق حصه سییی کیمییی

ففرمالُشار.
دیلیمییییزده اینسیییان آنلیئشیییئ بیلیییدیره ن بوتیییون آدلُر آیرئلئقیییدا

لل: کیم؟گؤتورولدوکده  یوره ر؛ مث یاوه سوآلئنا جاواب  آتییام لُ گولنییاز 
فقهوملوق مناسبتِی بیلدیره ن  گلدی.   و  خُُصوصی آدآتامبو جومله ده  

یوریر.کیم؟ سؤزلری گولنازبیلدیره ن   سوآلئنا جاواب 
اینسییاندان باشییقا، آیییرئ جییانلئ و جانسییئز وارلئقلرئیین و مجییرد
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لا   هییارا؟ هییرده ن ده نییه؟آنلیئشلرین آدلُرئنییئ بیلییدیره ن آدلُر اساسیی
یوره ر. آذربایجان دیلینییده باشییقا جییانلئلر (حیییوانلر، سوآلئنا جاواب 

یوره بیلمه ز. قوشلر) کیم؟ سوآلئنا جاواب 
آدلُر آشاغئداکئ جانسئز وارلئقلرئن و مجرد آنلیئشلرئن آدلُرئنئ

بیلدیره ر. 
- جانسئز جیسملرین آدلُرئنییئ بیلییدیره ر- قییاپئ کیتِییاب، تراکتِییور،۱

یبله. چؤره ک، نفت و ها
-طبیعت حادثه لری نین آدلُرئنئ بیلدیره ر- ائلییدئرئم، قییار، یییاغئش،۲

یبله. فدلو وها دومان، 
اجتِماعی حادثه لرین آدلُرئنئ بیلدیره ر- ایش، صلح، انقلب، مقاوله،

یبله. مبارزه و ها
- علمت و خُُصوصیت آدلُرئنییئ بیلییدیره ر- یاخُُشییئلئق، پیسییلیک،۴

یبله. یسوه رلیک و ها وطن 
- داخُُیلی حسو آدلُرئنئ بیلدیره ر- سوینج، غصه، یاس، دارئخُمییا و۵

یبله. ها
یگجه، گوندوز، آخُُشام، ایکیندی و۶ - زمان و واخُُت آدئ بیلدیره ر- 

یبله. ها
فقرخُُمییاز و سییایره سییؤزلر. فالُن تییوت، یییاز،  ففرم جییا بیییر  دیلیمیییزده 
فالُراق هرده ن باشقا دانئشئق حصه سی جومله ده کی معناسئندان آسئلئ 

لل:   ییییییر فالُ بیله ر؛ مث تییوت و  فقرخُُمییاز  جومله سییینده   فقرخُُماز تییوت  
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فقرخُُمییاز! جومله سییینده ایسییه یدمک له ایگییید  سؤزلری آد دئر. «توت!» 
 سؤزلری فعل دیر.فقرخُُماز و توت

ییییتِیره ر و بییونلر فاخُُشار معنییالُرئ  هرده ن ایسه مخُتِلف سؤزلر بیر و یا 
لل: جاهییان، دونیییا، عییالم، آچییون؛ سییینونیم آدلُر آدلُنییدئرئلر؛ مث

اوره ک، کؤنول، قلب و سایره.
فالییدوق.  بونییدان بیز یوخُُارئدا آدلُرئن لغت معنا نوعلری ایلییه تییانئش 
باشقا، آدلُرئن بیر سئرا قراماتیییک معنییا دسییتِه لری ده واردئییر. بییورادا
فالماسئ گؤزده توتولییور. آدلُرئن  بللی و مجرد، خُُصوصی و عمومی 
بوندان باشقا آدلُرئن بییر سیئرا قراماتییک معنیا دسییتِه لری ده واردئیر.
فالماسئ داخُُیل دیر. بورایا آدلُرئن بللی و مجرد، خُُصوصی و عمومی 
لدی وارلئقلرئییین آدلُرئنیییئ بیلیییدیره ن آدلُر بللیییی عمیییومیت له میییا

لل:  فکنکرت) آدلُر دئییر؛ مث میییز، کارانییداش، میییداد، کیتِییاب، احمیید(
فالُ بیله ر.  الییکسییؤزلری بللییی آدلُرا میثییال   و سییایرخُُیییال، انقلب، م

معنوی و مجرد آنلیئشلرئن آدلُرئنییئ بیلییدیره ن آدلُر ایسییه مجییرد
یدییلیر.  آدلُر 

فالُن اشیییالُرئن خُُصوصییی آدئنییئ و عینییی آدلُرئیین وارلئغییئ تییک 
جینسلی اشیالُرئن عمومی آدئنئ بیلدیره ر. بونا گؤره ده خُُصوصییی و

فالماقل ایکی نوعا آیرئلر. عمومی 
آذربایجان دیلینده آدلُرئن کمیت، حال، منسوبیت و خُُییبر بییؤلمه لری

واردئر.
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خصوصی و عمومی آدلر

آدلُرئن بیر پاراسئ نئن توتومونا (حجمینییه)، معنییا دایره سییینه مخُتِلییف
فچخُ آدلُر (ایسم لر) قاتئلر. بعضییی آدلُر ایسییه همییین معنییا آدلئ بیر 

فالُن آدلُرئ بیربیرینده ن فرق لل: آدام، شییهر، دایره سینده   لنییدیریر؛ مث
فچییخُ آدلُر ژورنال و سایره سؤزلرین معنییا توتومونییا عینییی تیپلییی بیییر 

فالُر: یشمادان آیدئن گؤرمک  داخُُیلدیر.بونو آشاغئداکئ 
آدام [قولو- منظر- علی- آیدئن- یاشار- سارا]ًا

شهر [اورمو- باکئ- تبریز- دهلی- توکیو- برلن]ًا
ژورنال [ماللنصرالدین- آذربایجان- کیرپی- توفیق- آچئق سؤز]ًا

فالُن خُُصوصی شییخُصآدامگؤردویوموز کیمی   سؤزونون ترکیبینده 
 سؤزونون ترکیبینده کی شهر آدلُرئ، ژورنال  سییؤزونونشهرآدلُر، 

ترکیبینده کی ژورنال آدلُرئ عینی ترکیبده ن فرق لنییدیرمک اوچییون
یوریلمیش شخُصی آدلُر دئر.

یددیکلریمیزده ن آشاغئداکئ نتِیجه یه گله بیله ریک.
لل:  یدییلیییر؛ مث آدام،اشیانئن عمومی آدئنئ بیلدیره ن آدلُرا عمومی آد 

فقرخُُو، یوخُُو، توفان و  سایره.شهر، ژورنال، 
عینی جینسییلی اشییالُرئن بیرینیی آیرئسییئندان فرق لنیدیرمک اوچیون

لل:  یدییلیییر؛ مث منظییر، داشییکند،یوریلمیش آدلُرا ایسه خُُصوصی آدلُر 
و سایره.اولدوز، 
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ییرینده بؤیوک یییازئلر. خُُصوصی آدلُرئن باش حرفی جومله نین هر 
فیییخُ!]ًا خُُصوصییی یبییی ده  [ساغدان یییازئلن و حرفلییری یاپئشییان الیییف 
آدلُردان کیتِاب، ژورنال، مقاله، اده بی- بیدیعی جمعییت، فابرییک و

لا]ًا سایر آدلُرئ دئرناق ایچه ریسینده بؤیوک حرفله یازئلر. [ایض
یسچین.تاپشئرئق - آشاغئداکئ یازئدا خُُصوصی و عمومی آدلُرئ 

-نیییدا م.عزییییزبگ اف آدئنیییا۱۹ - نجیییی ایلیییین آوریلیییین ۱۹۱۶- ۱
آذربایجان دؤلت درام تئاترئنئن بیناسئندا (حاضئردا ش.قوربانف آدئنا
ییسیی فکمییدیا تئیاترئ) ج. محمییدقولوزاده نین «اؤلیولر» پی  موسیییقی لی 

فقیولدو. ایلک دفعه تاماشایا 
یزییرحییاجئ بگ افییون  «۲ »«مشییهدی عبییاد» و آرشییئن مییال آلُن- او

فارتایییا یرتتِا یییازئب  یپ فا فسنراهر اؤتن  موسیقیلی کمدیالُرئنئن موفقیتِینده ن 
»داشییئم داشییئم»، «وورهییاوور»، «خُُئییرداوات آلُنآتمئشدئ. صییحنه «

فدلموشدو. یوریم]ًا  فوویل لرله [یونگول، بازارئ، نه  فود کیمی موسیقیلی 

آدئن قورولوشو

آدئن قورولوشجا اوچ نوعو واردئر:
- ساده آدلر.۱
لتمه آدلر. - دوزه۲
- مرکب آدلر.۳

یالنئز بیر کؤکده ن، یا خُُود کؤک له سؤز دگیشدیریجی شییکیلچیده ن
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لل:  . بییوولی سارانئن کیتِابئنئ گؤتوردودوزه لن آدلُر ساده آدلُنئر؛ مث
جومله ده ولی، سارا، و کیتِاب ساده آدلُردئر.

سؤزدوزه لدیجی شکیلچیلر واسطه سیییله دوزه لیین آدلُرا دوزه لتِمییه آد
لل:  ییییتِیردیلریدییله ر؛ مث ییرینییه  . بییو جییومله دهبیچین چی لییر تاپشییئرئغئ،  

سیییله  شییکیلچی واسییطه ئییق وچییی آدلُرئ بیچین چییی، و تاپشییئرئق
یدییله ر. دوزه لدیگینه گؤره دوزه لتِمه آد 

یییتِیره ن ایکی و داها آرتئق سؤزون بیرلشمه سیینده ن دوزه لین بییر معنیا 
لل  یدییله ر. مث  سؤزو ایکی ساده کؤکییون (آغ+آغدامآدلُرا مرکب آد 

 آدئ ایسه بیر ساده کییؤک له (گییون) بیییر دوزه لتِمییهگونه باخُُاندام)، 
ییییتِیردیگی اوچییون سؤزون (باخُُان) بیرلشمه سینده ن دوزه لیب بیر معنییا 

مرکب آدلُردئر.
دوزه لتِمیییه آدلُر هیییم فعل لریییین، هیییم ده آد، صیییفت، سیییای و
عوه ضییلیک لرین اوزه رینییه مخُتِلییف سییؤزدوزه لدیجی شییکیلچیلرین

آرتئرئلماسئ ایله دوزه له ر.
فسیینونا لا، فعییل کییؤکلرینین  فعل لییرده ن آد دوز ه لتِمییک اوچییون، اساسیی

آشاغئداکئ سؤز دوزه لدیجی شکیلچیلر آرتئرئلر.
فقروق، بؤلوک.- ۱ ئق(ایک- اوک- اوک)- تاپشئرئق، بیلیک، 

فسیینونداکئ «ق» سس سیییزی «غ» سس سیییزینه، «ک» بییو شییکیلچیلرین 
فالونار. سس سیزی «ی» سس سیزینه یاخُُئن بیر تهرده تلفوظ 

ائیییش(اییییش- اوش- اوش)- چیییاغئرئش، گلییییش، دوروش،- ۲
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گؤروش.
ییری دگیل.  بییؤلمه باشچئسییئما(مه)- ووروشما، بؤلمه.- ۳ (ووروشما 

بوردا دئر.)
فانییا گییؤرهقید یاده ر.  - آد دوزه لده ن ما- (مه) شکیلچیسی وورغو قبول  

فالمالئ یئق. آشییاغئداکئ سییؤزلرین فاخُُویارکن دقت لی  یبله سؤزلری  ده 
ییتِیرین. وورغوسونا دقت 

ییمه لی ایدی. منه چای سوزمه! سوزمه 
الک -۴ . سایره. آق(اک)، ق، ک- سانجاق، کسسه ک، داراق، ا
یگییم، قوروم، گؤروم. - ۵ ئم(ایم- اوم- اوم)- یئغئم، 
 قئ(قو)، کی(کو)، غئ (غو)، گی(گو)- بئچقئ، دورغو، پوسییقو،-۶

فسرغو، بؤلگو.
ئ(ی- و- و)- یازئ، چکی، وورغو، اؤلچو.- ۷
 ائجئ(ایجی- اوجو- اوجو)- آلئجئ، بیلیجی، قوروجو،گؤروجو.-۸

لزلیده ن  آر(ار)- اییید(اود)-بونلردان باشیقا فعییل کؤکلرینیده ن آد دو
 و سییایرهایجک)، که، ایر، ائنتِئ(اینتِی، اونتِییو، یونتِییو)۰ایجی، آجاق

لل:  یکچید، چاپاجاق، چئخُئنتِئ، چئخُار، قاخُُئنج،شکیلچیلر وار دئر: مث
 و سایره.آچار

آد، صیییفت، سیییای، و عوه ضیییلیکلرده ن آد دوزه لتِمیییک اوچیییون
یادیله ر. آشاغئداکئ سؤزدوزه لدیجی شکیلچیلرده ن استِفاده 
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فچخُلوق، منلیک.-۱  لئق(لیک- لوق، لوک)- آداملئق، گؤزه ل لیک، 
فسنونداکئ «ق» سییس سیییزی سیییزی «غ»، «ک» سییس بو شکیلچیلرین 

فالونار.  ایسه «ی» کیمی تلفوظ 
چا(چه)- باغچا، دؤشکچه.- ۲

فسنونداک باغ سؤزونه «چا» شکیلچی سی آرتئرئلدئقدا سؤز کؤکونون 
یادیله ر.   غ سس سیز خ کیمی تلفوظ 

فادونچو، گمیچی، گؤنچو.- ۳ چئ(چی- چو- چو)- آراباچئ، ، 
فقبولو، کؤنول لو.- ۴ لئ(لی، لو، لو) داغلئ، شهرلی، 

لُق- داش- ییییت- ییییات- دار-دوزه لتِمه آدلُر تؤره تمییک اوچییون 
 سیییؤزدوزه لدیجی شیییکیلچی لرکیییش- ات- سیییتِان- ییییزم- یسیییت

لل:  چایلق، یییوردداش، حییاکمیت، عملیییات، امکییدار،ایشله دیله ر. مث
زحمتِکش، مهاجرت، داغئستِان، ایمپریالیزم، کمونیست.

شکیلچیلر:                                                سؤزلر:
ییللن                                           جاق،جکفایون، 
ئق(یک- وق- وک)باجار، مین، بور، هؤر                           

ار                                             آچ، چئخُ
 اجاق- ه جکیان، چاپ، گل                                

فاتور       ئ  ش(یش- وش- وش)چئخُ، دوزه ل، گول، دؤن، 
فاو، چؤک،                         ئنتِئ(ینتِی- ونتِو- ونتِو)قئز، چئخُ گز، 
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ئجئ(یجی- وجو- وجو)سات، آت،دید،  قور، سور                     
ما- مه.فدندور، دؤی، سووار، قئزدئر                    
اق- ق- ک.یات، دایا، اله، بزه                                    
تئ- تی، توباغئر، گؤیر، بؤیور                                  
قئ- غئ- غو- کی- گیآس، چال، وور، سپ، سو                       
ئن، ینآخ، بیچِ                                                 

سؤزلر                                                شکیلچیلر
فاغول                                لئق- لیک- لوقاینسان، دنیز، 
فات، یای، قئش                            لُقچای، 
چا- چهیمیدان، کیتِاب                                     
فقروق                                چئ- چی- چ.یازئ، دیل، 

لئ- لئکند، داغ                                             
لل، عمل                    لیاتحکم، شخُص، ک لیت-   

یکشیاو، هاوا، امک، زحمت، دم                   دار- 
 ات- آتتبلیغ، تشویق، مهاجر                            
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مرکب آدلرئن دوزه لمه سی و 
ئیازئلئش

ینجه لیگینده ن بیر و ایکییی فیل لُ دوزه لر. دوزه لمه  ینچه  مرکب آدلُر بیر 
فالُراق، مرکییب آدلُر یادیلمه سییینده ن آسییئلئ  وورغییو ایلییه تلفییوظ 

بیتِیشیک و تیره لی یازئلر.
آ) بیتِیشیک یازئلنلر:

ایکی و داها آرتئق سؤزون بیرلشمه سینده ن دوزه لیب، بیر وورغو ایلییه
یادیلن مرکب آدلُر آشاغئداکئ حال لُردا بیتِیشیک یازئلر: تلفوظ 

- ایکی و داها آرتئق کؤکده ن و یا بیر دوزه لتِمه سؤزله، بیر یا ایکی۱
لل:  سییییاج آیاق، آرپاچییییای،سییییاده کؤکییییده ن دوزه لیییین آدلُرمث

انک، آغییداش، گونه باخُُییان، ال اوزیویییان، تییاخُُئل بیچن، سییارئ کؤی
یسچگی قاباغئ. آیاق قابئ، 

فالمایان ایکی سؤزون بیرلشمه سینده ن دوزه لن۲ -لقب و روتبه معناسئ 
حسیییینقولو، گولباهیییار، شاه صییینم، سیییلطانقولو،خُُصوصیییی آدلُر؛ 

باجئ خُُانئم، احمدآقا، خُُان کر ه م.
لا سییس دوشییوموبقییید یبلییه مرکییب سییؤزلرین دوزه لمه سییینده بعضیی  -

لل:  یوره ر؛ مث میرزاغا (میرزه آقا)، آغاممد (آغامحمد).حادثه سی باش 
فاغلو، زاده سییؤزلری ده آرتئرئلییدئغئ سییؤزله۳ - سیجیللی دوزه لده ن، 

لل:  فاغلو، علیزاده، محمدقولوزاده.بیرلیکده یازئلر؛ مث فاغلو، آذر فکر
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ب) تیره لی یازئلنلر.
مرکب آدلُر آشاغئداکئ حال لُردا تیره ایله یازئلر:

لل:۱ فیلیو ایلییه دوزه لیین مرکیب آدلُر؛ مث - عینی ساده آدئین تکیراری 
فهپ، اوزوک-اوزوک، داش- داش. فهپ-

- یاخُُئن و ترسه معنالئ سییؤزلرین بیرلشمه سییینده ن دوزه لیین مرکییب۲
لل:  فاغول-اوشاق، قاش-گؤز.آدلُر؛ مث فقل،  ال-

فالمایییان ایکییی سییؤزون۳ فا بیری نییین مسییتِقل معناسییئ  - بیری معنییالئ، 
لل:  آغییاج-اوغییاج،  چییؤر-بیرلشمه سینده ن دوزه لن مرکییب آدلُر؛ مث

فکس، اوشاق-موشاق. فکل- چؤپ، 
- جهتِلر آراسییئنداکئ علقه نییی (آرانییئ) و ایکییی مسییتِقل سییؤزده ن۴

لل:  شومال-شییرق،دوزه لیب بیر جغرافی آد بیلدیره ن مرکب آدلُر؛ مث
جنوب-غرب، ماهاچ-قالُ.

***
مرکب آدلُر بیر سئرا خُُاصیتِلرینه گؤره بیربیرینده ن فرق لنه ر.  بییونلر
ففرمالُشییار. آممییا بییو ایکی اوچ سؤزده ن دوزه لسه ده، بیر سؤز کیمییی 
بیری لیییر اؤز لغیییت مسیییتِقل لیگینی سیییاخُُلیار و اصیییلینده سیییؤز
فانلرئ بیرلشمه سینده ن فرقلییی یییازئلئش خُُصوصیییتِلری واردئییر کییی، 

بیلمک لُزئم دئر. آشاغئداکئ حال لُردا تیره ایله یازئلر:
ییییتِیره ن۱ - تییاریخُی حییادثه نی، علمییی نظریییه و. قییانونو بوتؤولوکییده 

لل:  مارکس- انگلس نظریه سییی، کییانت- لُپلسخُُصوصی آدلُر؛ مث
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قانونو،  خُُیام-پاسکال اوچ بوجاغئ.
لل:۲ فدن کانییالئ.- ایکی حد آراسئنئ بیلدیره ن مرکب آدلُر؛ مث فولقا-  

تبریز-جولفا قاتارئ.
آشاغئداکئ حال لُردا آیرئ یازئلر:

- روتبه یا لقب بیلدیره ن ایکی ساده آدئن بیرلشمه سی ایلییه دوزه لیین۱
لل:  میرزه شفیع، حاجئ رسول.مرکب آدلُر؛ مث

-متِفییق و مخُتِییار جمهییورولُرئن آدئ، دؤلییت اداره لییری حییزب۲
لل: یبله ولُییییت خُُاصییییتِلی اداره لریییین آدئ؛ مث تشیییکیلتلرئ، هیییا
فپیین آذربایجییان جمهوریییتِی، آذربایجییان دؤلییت یونیورسیتِه سییی، ژا

ایمپراتورلوغو.
- تاریخُی حادثه بیلدیره ن آی آدلُرئندان قاباق گلن گییون آدلُرئ۳

لل:  بهمیین،۲۹مییای، ۱ایلییه بیرلیکییده دوزه لمیییش مرکییب آدلُر؛ مث
فاتوز یانوار. سکگیزمارس، 

- مرکب آدلُرئن آلتِئنا خُُط چکین.تاپشئرئق
فالمایایدئ، قئزئل گول 
فسلمایایدئ،  سارالئب 
بیر آیرئلئق، بیر اؤلوم،

فالمایایدئ ی  (بایاتئ.)دونیادا 

ییت بؤلومو کم
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فالُر: تک و جمع. آدلُر کمیت جه ایکی جور 
ینچییه یشیین آدئنئ بیلدیره ن آدلُر تک، بیرده ن آرتئق و یا بیر  یالنئز بیر 

یشیین آدئنئ بیلدیره ن آدلُر ایسه جمع آدلُنار.
فسنونا  -  فالُرئن  لُر (لییر)تک آدلُردان جمع دوزه لتِمک اوچون تک 
لل: آدام- آداملر، کیشی- کیشی لر. شکیلچیسی آرتئرئلر؛ مث

ییتِیرمک فالمادان  یهچِ بیر مرفولژُی علمت  فچخُلوغو  آذربایجان دیلینده 
ییییرده  -  فچخُلییوق بیلییدیرمک اوچییون بیییر  یبلییه کییی،  لُر، (لییر)فالییور.

ییرده بیلینمه یبن سایلرئ آدئن شکیلچیلرینی ایشله دیریکسه، باشقا بیر 
لل:  ینچه کیتِاب بییوراداباشئنا یاناشدئرارئق؛ مث کیتِابلر بورادا ایدی. بیر 

فچخُ کیتِاب وار ایدی.  ایدی. بورادا 
شوبهه سیز کی، بونلرئن هر بیری نییین اؤزونییه مخُصییوص ایشییله دیلمه
یدمیک لُزئیم دئیر کیی، ایسیتِه ر بللیی ییری گلمیشیکن  مقامئ واردئر. 
فسیینرا فالمایان (غیرمعین)، ایستِه رسه ده بللییی (معییین) میقییدار سییایئندان 
یللیزم یبله بیر قراماتیییک پییارا فالماز.  گلن آدا جمع شکیلچیسی آرتئرماق 
لا اسییلوبی حییال کیمییی آذربایجان دیلی قایدالُرئنا اویغون دگیل. بعض

ییتِیرمییک ایسییتِه فچخُلییوق  لل: دانئشییئقدا تییک آدلُرلُ دا  ییریییک.؛ مث
فدلُنار.  اچک قانا  بو آتالُر سؤزونده شوبهه سیز سؤز بیر میلچکییده نمیل

یگدیر. فچخُ میلچکده ن  دگیل، 
لرئ آدئن حال
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فالدوغو سؤزون ایشییینده ن فانا گؤره  آدلُر جومله ده کی وظیفه لرینده ن، 
فالُراق، آیییری آیییرئ سییؤز ده ییشییدیریجی شییکیلچی لر قبییول آسئلئ 
ففرمونییو ده ییشییه ر. بییو جییور ده ییشییمه آدئیین حال لُنما سییئ یاتمک لییه 

آدلُنار.
آذربایجان دیلینده آدئن آلتِئ حالئ وار:

-آدلئق- اشیانئن یالنئز آدئنئ بیلدیره ر و خُُصوصی حال شکیلچیسی۱
لل: کیم؟ نه؟ هارا؟فالُر.  یوره ر؛ مث فسرقولُرئندان بیرینییه جییاواب  یاشییار 

یاوده گلیییدی.  قیییوش اوچیییدو.  پیییاریس گیییؤزه ل شیییهردیر.  آتیییام 
 سییؤزلرییاشییار، قییوش، پییاریس، شییهر،بییو جییومله لرده فاتورموشدو.  

آدلئق حالئ گؤرسدیر.
ییرلیک و تأثیرلیک فالُن سؤز واسطه سیله  هرده ن دانئشئقدا آدلئق حال 

ییتِیره ریک:   بویاز، یای، قئش همیشه ایشله ییر.حال لُ بیلدیریلن معنانئ 
کیمییی دهیازدا، یایدا، قئشدا- همیشه ایشییله ییر جومله ده کی فیکری- 

فالُر. یدمک 
کیمییین؟- یی یه لیک- یی یه، عایدلیک، هرده ن ده بؤلگو بیلییدیره ر. ۲

یوره ر.نه یین؟ هارانئن؟ فسرقوسوندان بیرینه جاواب   
علی نییین شکیلچیسی ایله دوزه لییر. ئن(ین- اون- اون)یی یه لیک حال 

بییوفتپییو منییده دیییر.  رومییون گییؤزه ل لیگی آدامییئ هویوخُُییدورور. 
 سییؤزلری یی یه لیییک، عایییدلیکعلی نییین و رومییونجییومله لرده کی 
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بیلدیره ر.
یی یه لیک حالئندا ایشله نن سؤز غیرمعین لیک بیلدیردیکییده شییکیلچی

لل:  یاتمه ز؛ مث  جومله سییینده مدرسییهمدره سه مییدیری بییوردا ایییدیقبول 
سییؤزو غیرمعین لیییک بیلییدیردیگی اوچییون یی یه لیییک حییال قبییول
یاتمه میشییدیر. کیتِییابلرئن اوچییو بیرلشمه سییینده ایسییه، یی یه لیییک،
عایدلیک معناسئ دگیل، ساده جه بؤلگو بیلییدیریر. بییو بیرلشییمه ده کی
فالُراق چئخُئشییلئق حییال دا ییتِیرمک اوچییون دیلیمیییزده پارالییل  معنانئ 

کیتِابلردان اوچو.ایشله ر. 
یبله اشیییانئن چاتاجییاغئ۳ - یؤنلوک- یؤنه لمه، استِقامت بیلییدیره ر، هییا

فسییرقولُرئندان بیرینییهکیمییه؟ نه یییه؟ هارایییا؟نقطه نییی ده گؤرسییده ر،   
فسیینونا  فالُر. بو حییالئ دوزه لتِمییک اوچییون آدلُرئیین  اا،ه)»جاواب  «آ (

لل:  یگییدیره م. گییؤزلرینیشکیلچیسی آرتئرئلر؛ مث یاوه  کیتِابییا بییاخُُئرام. 
پنجره یه زیل لمیشدی.

ییریییدیلن اشیییانئ بیلییدیره ر، ۴ کیمییی؟- تأثیرلیییک- اوزه رینییه ایییش 
فالُر. تأثیرلییکیی؟ هیارانئ؟ و نیه؟ نه فسیرقولُرئندان بیرینیه جییاواب   

فالُن آد معین لیک بیلدیردیکییده -  شکیلچیسیییئ(-ی- او- او)حالدا 
یاده ر. غیرمعین لیییک بیلدیردیکییده ایسییه شکیلچی سیییز ایشییله نر؛ قبییول 

لل: فدغرایئییرام.  مکتِییوبمث فادون   احمییدی گییؤردوم.  کیتِییابئ آلییدئم.  
یازئرام. 

ففرماجییا فرق لنمه ییین آدلئیق، یی یه لیییک ونه؟ فالیوب   سیوآلئنا جیاواب 
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فالُن آدلُرئ آشییاغئداکئ واسییطه لرله فرق لنییدیرمک تأثیرلیک حالدا 
فالُر:

فالییوب، شکیلچی سیزایشییله نن و  نییه؟آ) یی یه لیک و تأثیرلیییک حالییدا 
فا» یوره ن آدلُر غیرمعین لیییک بیلییدیره ر. باشییئنا «بییو،  سییوآلئنا جییاواب 
ایشییاره عوه ضییلیک لرینی آرتئردئقییدا همییین سییؤزلر معییین اشیییانئ
بیلدیردیگینه گؤره یی یه لیک و تأثیرلیک حییال شکیلچی سییینی قبییول

لل:  فالور؛ مث کیتِاب دوشدو.  کیتِییاب جیلییدی تییزه دیییر.  میییرزهیاتمه لی 
کیتِاب آلدئ.  بو کیتِاب دوشدو.  بو کیتِابئن جیلدی تزه دیییر. میییرزه

بو کیتِابئ آلدئ. 
، ایکینجییده کیآدلئیق سیؤزو کیتِیابیدمه لیی بیرینجیی جیومله ده کی 

 حالدا دئر.تأثیرلیک، اوچونجوده کی ایسه یی یه لیک
فالُن آدلئییق حییال لُ یاناشییئ و فچخُ حال لُردا تأثیرلیییک حالییدا  ب) بیر 

لل:  فسنرا ایشله نر؛ مث . بییو جییومله ده تأثیرلیییکعلی کیتِییاب آلییدئفاندان 
فالُن  فالُن علییی سییؤزلری نین آدلئییق سییؤزو ایلییهکیتِییابحالدا    حالییدا 

یینه ده کیتِابییرینی ده ییشسه ک،   حال شکیلچیسییینیتأثیرلیک سؤزو 
یاده جکدیر؛  کیتِابئ علی آلدئ.قبول 

ییرینییی، هییرده ن ده وقییت، زمییان۵ ییرلیک- ایش، حرکت یا اشیانئن   -
یوره ر،کیمده؟ نه ده؟ هارادا؟بیلدیره ر،  فسییرقولُرئندان بیرینییه جییاواب   

یاده ر؛ دا(ده)- یاشییاردا موسیییقی یه بؤیییوک مییاراق شکیلچیسینی قبول 
فچخُدور. انک  فانون فیکری ماهنئ دا قالمئشدئ. کندده ساغمال ای وار.  
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فالُردئ. فچخُ  یبله حال لُر  یکچمیشده 
- چئخُئش لئییق- ایییش، حرکییت یییا اشیییانئن چئخُئییش، باشییلنغئج۶

فسییرقولُرئندان بیرینییهکیمده ن؟ نده ن؟ هییارادان؟ نقطه سینی بیلدیره ر، 
لل: فالُر. «- دان(دن)» شکیلچیسی ایلییه دوزه له ر؛  مث  میییرزه ده نجاواب 

فانلر محصولدان سییؤز سالمئشییلر.  نریمییان فالُر.   یشی گؤزله مک  هر 
تارلُدان گلیردی.

فچییخُ هیجییالئ سییؤزلرق، ک، خفسیینو،    سس سیییزلری ایلییه بیتِیین 
»«قحال لُنارکن آدئن یی یه لیک، یؤنلوک و تأثیرلیییک حال لُرئنییدا 

»غ» سس سیییزی ایسییه «خ»، «گ» سس سیییزی «ک، «غ»سس سیییزی «
لل:  یچوریله ر؛ مث سس سیزینه 
ییولُخ فقناق       چؤره ک    

ییولُغئن فقناغئن    چؤره یین    
ییولُغا فقناغا      چؤره یه      

ییولُغئ فقناغئ    چؤره یی     
یکچمه سی سییؤزقید - «ق» سس سیزی نین بو حال لُردا «غ» سس سیزینه 

لل: فسنوندا «ک» (قالئن) کیمی ایشییله دیلن سییؤزلره عاییید دگیلییدیر؛ مث
شفق، شفقین، شفقه، شفقی.

منسوبیت [ایلیشیک لیک] شکیلچیلری
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فالُن شخُص ایلییه بیییر زاد آراسییئندا ایلیشیک لیک شکیلچی لری یی یه 
ایلیشیک لیگی بیلدیره ر.

دیلیمیزده بیر زادئن هر هانسئ شخُصه و یا هر هانسییئ بیییر آیییرئ زادا
لل:  منیییمچاتدئغئنئ بیلدیرمک اوچون ایشله نن شکیلچی لر واردئییر؛ مث

فقیونییو فانییون دفییتِری، امراهئیین  یاوییین،   بیرلشییمه لریندهکیتِییابئم، سیینین 
فقیون یاو، دفتِر،  فسنونداکئ شکیلچی لر (کیتِاب،   ئم- ین- سؤزلری نین 

) منسوبیت شکیلچی لری دیر.ی- و
بیر زادئن هر هانسئ شخُصه و یا  زادا چاتییدئغئنئ بیلییدیرمک اوچییون

نن شکیلچیلر منسوبیت شکیلچیلری آرتئرئلر: ایشله

نجو جمع۳    نجی جمع      ۲نجی جمع  ۱نجو تک      ۳نجی تک  ۲نجی تک     ۱سؤز       
میداد     ئم           ئن           ئ           ئمئز             ئنئز           ئ
دیل      یم           ین           ی           یمیز             ینیز           ی
فقیون     وم          ون            و           وموز            ونوز          و
کورک   وم       ون            و           وموز            ونوز          و

فسیینو سسییلی له بیتِیین آدلُردا بیرینجییی شخُصییین تییک و جمعینییده
شکیلچی نین بیرینجی سس سیییزی دوشییه ر، اوچونجییو شخُصییده ایسییه
لل: آتییام، آتییان، شکیلچی نین اولینه بیر «س» سس سیزی آرتئییرئلر؛ مث
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آتاسئ، آتامئز، و سایره.
یاده ن آدلُردا ایلیشیییک لیک  شکیلچی سییی جمییع شکیلچیسییی قبییول 

لل:  جمییع شکیلچی سییینده فسیینرا گله ر؛ مث سیینین کیتِییابلرئن.  منیییمن 
اوشاقلرئم.

ایلیشیک لیک شییکیلچی لی آدلُر دا بعضییی فونتِیییک فرقلرلییه، آیییرئ
لل:  آنییام، آنییامئن، آنامییا، آنییامئ، آنامییدا،آدلُر کیمییی حال لُنییار؛ مث

آنامدان.
یاتمیییش اوچونجو شخُص تکییین ایلیشیییک لیک  شکیلچیسییینی قبییول 

فالُراق یؤنلییوک حالییدا « »ن» دگیییل، «یآدلُر آیرئ آدلُردان فرقلی 
بیتِیشدیریجی سس سیز ایلییه ایشییلندیگی کیمییی، چئخُئشییلئق حالییدا دا

فانوننمستِثنا حال کیمی « لل:  یادیر؛ مث » بیتِیشدیریجی سس سیزینی قبول 
فانون اوستِونده ن و.... فانون اوستِونده،  اوستِونه، 

ایکینجی و اوچونجو شخُص تکین ایلیشیک لیک  شکیلچیسینی عینی
ففرمالئ یی یه لیک و تأثیرلیک حال شکیلچیسی ایلییه قارئشییدئرمامالئ.
فالسییالُر دا، معنییا و وظیفه جییه فرق لنیییر. ففرمجییا عینییی  بییو شییکیلچیلر 
منسییوبیت شکیلچیسییی بیییر زادئیین باشییقا بیییر شخُصییه و یییا زادا عاییید
فالدوغونو بیلدیریرسه، حال شکیلچیسی یی یه لیییک و اوزه رینییده ایییش

ییتِیرلن زاد بیلدیره ر. ییرینه 
اوچونجیییو شیییخُص منسیییوبیت شکیلچیسیییی ایلیییه تأثیرلییییک حیییال
فالُر. شکیلچیسینی آیئرماق اوچون آشاغئداکئ اصییولو ایشییه سییالماق 
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یاتمیییش جومله ایچینده اوچونجو شخُص منسوبیت شکیلچیسینی قبول 
یاتدیکیده همیین سیؤز سؤزو سسلی ایله بیتِن باشقا بیر سیؤزله عیوه ض 

یاده جکییدیر. بییو سییؤزسییئ(سییی- سییو- سییو)  شکیلچی سییینی قبییول 
فالدوقییدا ایسییه نییئ(نییی- نییو- نییو) شکیلچیسییی ایلییه تأثیرلیییک حالییدا 

لل:  یاوده دیییرایشله نه جکدیر؛ مث . هییرکیتِاب آلییدئم.  احمییدین کیتِییابئ 
قوزونییوده کیتِاب سؤزونو قوزو سؤزو ایلییه ده ییشییه ک:  ایکی جومله

آلدئم.  احمدین قوزوسو کؤرپه ایدی.

خبرلیک شکیلچیلری

آدلُر هر هانسئ شخُصه گؤره معین علمییتِی، خُُصوصیییتِی، حییادثه نی
یاتمییک اوچییون جییومله ده بیییر سییئرا بیر حؤکم کیمی تصدیق و انکار 

لل:  یاده ر؛ مث ، ا معلییم دیییر. شکیلچی قبول   بییومن معلمم، سن معلم سیینل
فسیینونا آرتئییرئلراقمن- سن- دیرجومله لرده   شکیلچی لری آدلُرئن 

فدغرولتِموشدور. فالماسئنئ  فانلرئن جومله ده خُُبر 
فسنونا هر هانسئ حؤکمو دوز بیلیب یا دوز بیلمه مک اوچون سؤزلرین 
آرتئرئلن شکیلچی لر خُُبرلیک شکیلچی لری آدلُنار.  بو شییکیلچی لر
بیرینجییی، ایکینجییی، اوچونجییو شخُصییین تییک و جمعینییی توتییور.

یاتمه سینی گؤرسده ن جدوه ل: آدلُرئن خُُبرلیک شکیلچیلرینی قبول 
نجو جمع۳نجی جمع   ۲نجی جمع   ۱نجو تک   ۳نجی تک        ۲نجی تک   ۱سؤزلر          
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وطنداش    ام          سان            دئر           ئق         سئنئز           دئر
آنا            یام         سان            دئر            ئق         سئنئز          دئر
عالیم        م           سن             دیر           یک       سینیز          دیر
ایشچی    یم          سن             دیر          ییک        سینیز         دیر
فاغول       ام          سان             دور          اوق        سونوز        دور
سوچو    یام         سان             دور          یوق        سونوز        دور
گول       ام          سن              دور          اوک       سونوز       دور
سوروجو  یم      سن                دور         یوک       سونوز        دور

فسنونداکئ « دئر(دیر- دور- دور)قید:   - » سئسقار شکیلچیلرینین 
یادیله ر. - سئنئز(سینیز- سونوز- سونوز) شکیلچیسی ایسه سیز تلفوظ 

یدییله لل:  کیمی  ر؛ مث

فاخُُونار                             یازئلر  
آلئرسئنئز                     آلئرسئز
گلیرسینیز                    گلیرسیز

فاخُُویورسوز. فاخُُویورسونوز                  
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آدئن تحلیلی پلنُئ

- لغوی معنا۱
                     {شخُص آدئ بیلدیره ن

                    {اجتِماعی حادثه بیلدیره ن
                    {طبیعت حادثه سی بیلدیره ن

- مضمونونا گؤره۲
                            {خُُصوصی

                            {عمومی

- قورولوشونا گؤره۳
                    {ساده

                    {دوزه لتِمه
                    {مرکب

لیتِی۴ - کم
             {تک
             {جمع

66



- حال لُرئ۵
                     {آدلئق

                     {یی یه لیک
                     {یؤنلوک

                     {تأثیرلیک
ییرلیک  }                     

                     {چئخُئشلئق

- ایلیشیک لیک [منسوبیت]ًا (تک+ جمع)۶
-نجی شخُص۱                                     {
-نجی شخُص۲                                     {
-نجو شخُص۳                                     {

- خُُبرلیک(تک+ جمع)۷
-نجی شخُص۱                                      {
-نجی شخُص۲                                      {
-نجو شخُص۳                                      {
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صفت 

ییرینییده صفت لرین دانئشئقدا بؤیوک اهمیتِی وار. صفت لری دوزگون 
یاده بیله جک اهمیت لی واسییطه ایشلتِمه یی باشارماق دانئشئغئ هیجانلئ 
ییرینده ایشلتِمک دانئشییئغئ دیر. صفتِی  دانئشئقدا و یازئ دا دوزگون 

یاده ر. تأثیرلی و آیدئن 
ینجه لیگینی بیلدیره ن سییؤزلر صییفت آدلُنییار. صییفت لر  ؟،ینجییهاشیانئن 

فالُر. هانسئ؟،نه جور فسرقولُرئندان بیرینه جواب  ؟ 
فالُر: صفت لری آشاغئداکئ معنا قروپلرئنا آیئرماق 

فالُر:۱ یبله صفت لری بو تهه ر بؤلمک  - علمت بیلدیره ن لر؛ 
یبله. قئرمئزئ، قارا، آغ، سارئ، یاشئلآ) رنگ بیلدیره ن لر:  و ها

بؤیییوک، کیچیییک، قئسسییا،ب) اؤلچو  و توتوم(حجم) بیلییدیره ن لر: 
یبله.درین، دایاز  و ها

فکیر، شیییل،پ) گؤرونن اؤزونیه گیؤره علمت لییر بیلییدیره ن لر:  کیار، 
یکچل آخُُساق، 

گؤزه ل،  بزه ک لی، قشنگ،ت)عمومی گؤرونن علمت بیلدیره ن لر: 
یبله.رنگ لی  و ها

فالُر:۲ یبله صفت لری بو تهه ر بؤلمک  - کیفیت بیلدیره ن لر؛ 
فبشآ) عمومی کیفیت بیلدیره لر:  یبله.یاخُُچئ، پیس، برک،   و ها

یمیخُوشب) داد بیلدیره ن لر:   یبله.شیرین، آجئ، تورش،   و ها
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فارقانلرئ ایلییه دویییولُن کیفیت لییری بیلییدیره ن لر: پ) مخُتِلف دویقو 
فیغون فسیوق، اینجه،  یبله.آغئر، یونگول، ایستِی،   و ها

فایناغییان، گییوله ین،- ترپنمه (حره کی) علمت بیلدیره ن لر:۳ قاچاغان، 
یبله.آغلغان  و ها

- صفت لرین آلتِئندان خُُط چکیب معنا نوعلرئنئ گؤرسدین.تاپشئرئق
آی کؤینه یی ایپک لُله

ظریف، قشنگ، گؤیچک لُله
یاناغئندا خُُالئن قارا

گن دوزلره، شیش داغلرا، 
یاماجلرا یاراشئق سان

فچخُ عاشئق سان    (م.راحیم) ایلک باهارا 

صفت دوزه لده ن شکیلچی لر

دوزه لتِمه صفت لر هرده ن فعل کؤک لرینده ن و هرده ن ده آد و باشییقا
آد بیلدیره ن دانئشئق حصه لرینه مخُصوص سؤزلرده ن سؤز دوزه لده ن

لل: شکیلچی لری ایشلتِمک له دوزه لر؛ مث
اایناغان (پیشمیش)،یاغلئ فایناغان صییفت لرین   (قئز). بوراداکئ یاغلئ و 

یبله لیک له دوزه لتِمه بیری آد و بیری ده فعل کؤکونده ن دوزه لمیشدیر. 
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ییره آیرئلئر: صفت لر ایکی 
- آدلُردان دوزه لن صفت لر۱
- فعل دن دوزه لن صفت لر.۲

آدلُردان وآد بیلدیره ن باشقا دانئشئق حصه لرینده ن آشاغئدا گییتِیریلن
سؤز دوزه لدیجی شکیلچی لرله صفت دوزه لر.

بو شکیلچی ایله  دوزه لیین صییفت لر ایکیییلئ، (-لی، -لو، -لو). ) - ۱
معنییا خُُصوصیییتِی داشییئیار: هییرده ن اشیییادا هییر هانسییئ بیییر علمییتِی
فچخُلوغونو بیلدیرمک اوچییون فالدوغونو، هرده ن ده همین بو علمتِین 
لل: «تییوفنگ لی آدام» دا «تییوفنگ لی» سییؤزونون سؤزلره آرتئرئلر؛ مث
فالییدوغونو، فسیینوندا «لییی» شکیلچی سییی آدام دا آدئ چکیلیین  زادئیین  
فچخُ فچخُلوغونو، عادی آدام دن  «عقیل لی آدام» دا «عقیل لی» سؤزونون 
یدمییک فالدوغونو بیلییدیریر. چییونکی  حقیقییی معنییادا «عقیل سیییز آدام» 

فالمادئغئ کیمی، «عقیل لی آدام» دا دوزگون دگیلدیر. دوزگون 
دوشونجه سیییز (آدام)، عقیل سیییز سییئز (-سیییز، -سییوز، -سییوز)) -۲

یبله.یوخُُوسوز (ایش)، گؤیول سوز(اوشاق)،   (کیشی) و ها
لل: یوره بیله ر؛ مث بییو شییکیلچی ده دوزه لتِییدیگی سییؤزه ایکییی معنییا 
فالمییادئغئنئ، «پالتِوسوز آدام»دا،  «پالتِوسییوز» سییؤزو آدام دا بیییر زادئیین 

«عقیل سیز کیشی»ده، «عقیل سیز»  سؤزوعلمتِین آزلئغئنئ بیلدیریر.
واسطه سیله  چیاغ ولُغ، (زمییان و مکیان)کئ (-کی، -کو،-کو) ) -۳

لل:  بوگونکییو (دانئشییئق)، باغییداکئبیلییدیره ن صییفت لر دوزه لییر؛ مث
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یبله. فتققوشما) و ها )
) شکیلچی سی واسطه سیییله وضییعیتجیل، -جول، -جول (-جئل) -۴

لل:  اؤلومجییول (شییایئرد)، قاباقجئییلبیلییدیره ن صییفت لر دوزه لییده ر؛ مث
یبله. ایشجیل (آدام)،فقهومجول(یارالئ)،   (کندلی)، و ها

لئق)  -۵ ) بو شکیلچی واسطه سیله هر هانسییئلیک، -لوق، -لوک (- ل
لل:  فالدوغونو  و یا باشقا بیر علمت بیلدیره ر؛ مث فچخُ  بیر زادئن 

ییر)، باغلئق  (قانییا) واوزوملوک (پارچا)، پالتِولوق (یاماج)، یمشه لیک (
فسییینونداکئ «ق» سس سییییزی «خ»، «ک» یبله. بیییو شیییکیلچی لرین  هیییا

یادیله ر. سس سیزی «ی» کیمی تلفوط 
یبله.۶ فلژُی و ها –- ای، وی  اقتِصادی، علمی، کیمیوی، معنوی، بیو

 اؤن  شییکیلچی لری واسطه سیییله با، نا، بییی، آنییتِی، و آبونلردان باشقا
لل:  بامزه، ناکیشی، بی حیا، آنتِی بیوتیکدوزه لن صفت لر ده واردئر؛مث

فنرمال  .[اوست اوستِه آیرئ دیل لرده ن سؤزلر]ًا.و آ
فعل دن صفت دوزه لتِمک اوچون آشاغئداکئ شکیلچی لر ایشله نر:

یبله.کوسه ین (آت)، قاچاغان- آغان، -اه ین= اگن-۱  (اوشاق)، و ها
یلیجییی (قییوش)، ب یئرتئجییئ- ئجییئ (- ایجییی، -اوجییو، -اوجییو)-۲

فقرویوجو (خُُانئم)،سوروجو(آدام)،   (ایشچی). 
لئ، (ایک، اوق، اوک- ۳ لئق). ا اوچییوق (آغاج) ، کسیک (قاپئ)، آچ

یبله.سؤکوک(دام)،   (پالتِار) و ها
قییان (کیین)، آق (اک)،بپونلردان باشقا، فعلده ن صییفت دوزه لییده ن  
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 سییؤز دوزه لییدیجیقئیین (قییون، کییون)، جییاق (جییک) اونییج (اونییج)
لل:  آغلغییان اوشییاق، دؤیوشییگن آدام،شییکیلچی لری ده واردئییر. مث

فاوچییو، گرگییین احییوالُت، فیرغییون  فقیییون،  فقرخُُاق کیشی، هورکییک 
فقرخُُونج ایش.  یبله.اوتانجاق اوشاق،  و ها

- ساده صفت لرین آلتِئنا خُُط چکین.تاپشئرئق
دره لرین یاشئل، درین،

فالور بوزدان سرین سویون 
عطیر ساچئر کولک لرین
یای هاواسئ تمیز داغلر!

    (ج. جاوادلئ)عزیز داغلر، عزیز داغلر!
 

مرکب صفت لرین دوزه لمه سی و یازئلئشئ

فالُراق، مرکییب دوزه لمه خُُصوصیت لرینده ن، و وورغوسوندان آسئلئ 
صفت لر ایکی جور یازئلر:

آ) بیتِیشیک یازئلنلر
یدییلن آشاغئداکئ مرکب صفت لر بیتِیشیک یازئلر: بیر وورغو ایله 

- بیر آدلُ، بیر اصلی صفتِده ن و یا فعلده ن دوزه لن صفتِین بیرلشییمه -۱
لل:  قییاراگؤز (آدام)، دیکبییاشسییینده ن دوزه لیین مرکییب صییفت لر؛ مث

یبله.آچئق گؤز(قئز)،   (اوشاق) و ها
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- بیرینجی سی منسوبیت  شکیلچی لی آد، ایکینجی سییی اصییلی  و یییا۲
لل: دوزه لتِمه صفتِده ن دوزه لن مرکب صفت لر؛ مث

فتییخُ، (اوشییاق)، دیلی شیییرین  (ایییش)، اوسییتِو اؤرتولییو (آدام)،گؤزو
یبله.گؤزوقانلئ  (آدام) و ها

فالُن، ایکیییی آدئییین۳ - ایکینجی سیییینده منسیییوبیت  شکیلچی سیییی 
لل: بیرلشمه سینده ن دوزه لن مرکب صفت لر؛ مث

حیه ت  یییانئ (یئغئنجییاق)، یسییچگی قاباغئ  (سازلُشییما)، بایرام قاباغئ
).(تؤله.

- بیر سایل، بیییر سییاده یییا دوزه لتِمییه آدئیین بیرلشمه سییینده ن دوزه لیین۴
لل:   (یاشایئش)بیرسایاق (پلن)، یبش ایل لیکمرکب صفت لر؛ مث

لل: ۵  بییدبخُت- بیر صییفت له بیییر آددان دوزه لیین مرکییب صییفت لر؛ مث
(حادثه).

- بیر ساده صفت له بیر دوزه لتِمه صفتِده ن دوزه لن مرکییب صییفت لر؛۶
لل: فبیلومث یبله.فسیوق قانلئ (قئز)، اوزون ساچلئ (آدام)،  اوجا  (آدام) و ها

ب- آیرئ، تیره لی یازئلنلر:
فالماسییئ ایلییه دوزه لیین مرکییب۱ - ساده و دوزه لتِمه صفت لرین تکرار 

لل:   (داغلر)،اوجییا- اوجییا (اوشییاقلر)، کییؤرپه- کییؤرپهصییفت لر؛ مث
 سییرین- (قئییزلُر)،گییؤزه ل -گییؤزه ل (بالُجییالُر)،  قشنگ- قشیینگ

یبله.دادلئ- دادلئ (بولُقلر) ، سرین ییمیشلر)و ها ) 
ا رنیگ۲ - ایکیی سیؤزده ن دوزه لییب علوه علمیت ، چیالُرلئق و ی
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لل: آل-  الییوان، آلُ-بابییات(بییابت)، آلُ-بییزه ک،بیلدیره ن صفت لر؛ مث
یبله.آلُ- قارانلئق، آچئق-قئرمئزئ.  و ها

فالُن صفت لرده ن دوزه لن لر۳ - معناجا بیر بیرینه یاخُُئن، اوزاق، یا ضد 
لل:  یبله.آدلئ-سانلئ، اتلی- جانلئ، اوجسوز- بوجاقسئز مث و ها

یاتمیییش صییفتِده ن۴ - هییر ایکیسییی «ی» یییا «وی» شکیلچی سییی قبییول 
لل:  تاریخُی- اجتِماعی، علمی- کوتلوی،دوزه لن مرکب صفت لر ؛ مث

یبله.تکنیکی- تیجاره تی  و ها

صفتین دره جه لری

علمت و کیفیت دره جه سییینی بیلییدیرمک اوچییون صییفت لر مخُتِلییف
لل:  شکیلده ده ییشه بیله ر؛ مث

یبله.قئرمئزئ، قئرمئزئمتِئل، قئپ قئرمئزئ  و ها
علمت و کیفیتِین دره جه سینی بیلدیرمک اوچییون صییفتِین دوشییدویو

لل:  یدییلیر؛ مث شکیل لره صفتِین دره جه لری 
 (پارچا) سؤزو  پارچییانئن علمییتِی نین  عییادی گؤیییده ن آزگؤیومتِول
لُپ (کارانیداش) (مییداد) سییؤزو عیادی علمییتِی ، گیؤیفالدوغونو، 

 (آغاج) ایسییهگؤم گؤی سؤزلری عادی علمتِده ن اوستِونلویو، گؤی
فالدوغونو بیلدیریر. فنرم دان داها آرتئق  علمتِین عادی 

صفتِین اوچ دره جه سی واردئر: 
اچخُالتما. عادی، آزالتما، 
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 دره جییه- هییر زادئیین عییادی علمییتِینی بیلییدیره ر، و دره جییهعادی- ۱
فبیز (شیالوار)، شیییرین (چییای)، گییؤزه ل لل:  فالمادان دوزه لییر؛ مث علمتِی 

یبله. فاتاق)، یاخُُشئ (قئز) و ها )
فانییدانآزالتما- ۲  دره جه سی-هر زادئیین عییادی دره جه ییه بنییزه ر، آممییا 

آشاغئ علمتِینی بیلدیره ر. بییو دره جه نییی دوزه لتِمییک اوچییون صییفت
فسنونا   فسو،کؤکلری نین  –ئمتِئل (-یمتِیل، -اومتِول، اومتِول)  متِراق، -
لل: -راق (ره ک) شئن  شکیلچی لری آرتئرئلر؛ مث

فسیو، فبزومتِول، گؤیومتِول، قئرمئزئمیتِئراق، اوزون  سارئمتِئل، آغئمتِئل، 
یبله.قاراشئن، آلچاق راق، گؤده ره ک  و ها
فسیینونا آلُ، آچئییقآزالتِما دره جه سی صفتِین باشییئنا   ، سییؤزونونتهه ر، 
لل: آرتئرئلماسئ ایله ده دوزه لر؛ مث

فاتاق)، آلُ قارانلئق (رنییگ)،آچئییق  سییارئ  (مسییئله)، آلُ یییارئمچئق (
یبله.آجئ تهه ر  (درمان) و ها

فیل لُ دوزه لییر و بییونلرئن آراسییئندااچخُالتمییا- ۳  دره جه سییی- ایکییی 
فالُر: دره جه حسابئنا فرق 

) اوستِونلوک بیلدیره ن لر- عادی دره جه ایله توتوشییدوراندا اوسییتِونآ
فچخُالتِمییا دره جه سییی  نین  بییو تیییپی صییفت علمییت بیلییدیره ر.صییفتِین 

فالیییدوقجاکیییؤک لرینه  یددیکجیییه،  فچیییخُ،  ، ادات لُرئنیییئ لُپ، ان، 
لل:  فچییخُ اوجییا،یاناشدئرماقل دوزه لر؛ مث  ان گؤزه ل، لُپ گؤیچییک، 

فالدوقجا بؤیوک، ان دادلئ، لُپ یاخُُچئ یبله.یددیکجه قشنگ،   و ها
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) شده ت لندیرمه بیلییدیره نلر- هییر زادئین عیادی دره جه ده ن حدسییزب
اوستِون علمتِینی بیلدیره ر. صفتِین بو دره جه سینی دوزه لتِمک اوچون

فسرا   ) آرتئرئلر ور، س،  (هرده ن ده پ، مهامان صفتِین سس سیزده ن 
لل: فیل لُدوزه لمیش حصه جیک صفتِین باشئنا بیتِیشدیریله ر؛ مث بو 

فسیوق  قئپ قئرمئزئ، یام یاشئل، ترتمیز، قئس قئوراق، یبله.فسپ   و ها
یام یاشئل دئر کؤینه ییم؛

-(م.راحیم)بالُجا دئر چیچه ییم 
فالدوغو حالدا داییم آچئییق ، گنیییش  چییؤل لرده یاشییامئش  بییوی اشلئ 

آدامئن اوزو  اتلییی، یانییاقلرئ قئییپ قئرمئییزئ، جییانئ سییاپ سییاغلم
- (ع.شایق)ایدی

صفت دره جه لری نُین بیر پارا اسلوبی امکانُلرئ

صییفتِین دره جه لری نییین  دانئشییئقدا دوزگییون ایشییلتِمه یی باشییارماغئ
اوسلوب باخُُئمئندان اهمیتِی بؤیوکدور. 

یددیگیمیز کیمی  صفتِین شده ت لندیرمه دره جه سینی همیشه یوخُُارئدا 
فیل لُ  فالمییاز. بییو  قئرمئییزئ، آغ، سییارئ،دوزه لتِمک طییبیعی و تییأثیرلی 

 کیمیییی رنیییگ بیلیییدیره ن صیییفت لرده ن طیییبیعییاشیییئل ، گیییؤی
آجییئ، شیییرین، یاخُُشییئشده ت لندیرمه دره جه سی دوزه لدیلیر. آمما، 

کیمی صفت لرین شده ت لندیرمه دره جه سینی دوزه لتِمک یا مومکییون
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لل: دگیل، یا دا غیر طبیعی دیر؛ مث
فیل لُ  شیده ت لندیرمه دره جه سییی دوزه لتِمیک یاخُُشئ سیؤزونده ن بییو 

فسیوقفالمور.  فیل لُ شییده ت لندیرمهآجئ، شیرین،   سؤزلرینده ن ایسه بو 
فیخُدور. چونکی دیلیمیزده  زهر کیمی،دره جه سی دوزه لتِمه یه احتِیاج 
فبران  کیمی طبیعیآغئ کیمی، بال کیمی، شکر کیمی، شاخُُتِا، شخُتِه، 

توتوشدورمالُر داها قوه ت لی دیر.
بعضی واخُُت صفتِین شده ت لندیرمه دره جه سینی دوزه لتِمک اوچییون
فالُر. لُپ قئییپ قئرمئییزئ و ایکی اسلوبو یان با یان شکیلده ایشلتِمک 
دوم گؤم گؤی بیرلشمه لرینی ایشلتِمک غیییر طییبیعی و فایداسییئز دئییر.
فیخُ، بوتون جومله نین معناسئنئ گوجلندیرمک آمما ادات تک صفتِین 
فاخُُشار حال گؤزه گلیر کی، یاتدیکده یان با یان شکیله  اوچون قوللوق 

لل:  بو طبیعی دیر؛ مث
فالدو.  لُپ ساپ سارئ سارالمئشدئ. لُپ قئپ قئرمئزئ 

صفتین تحلیلی پلنُئ
:معنا نُوع لری

رنگ بیلدیره ن
علمت بیلدیره ن
کیفیت بیلدیره ن

حره کی علمت بیلدیره ن
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قورولوشو:
ساده

دوزه لتِمه 
مرکب

.کی بولُر دا فعلده ن دوزه لن لر یا  آدلُردان دوزه لن  لر دی.

دره جه سی:
آزالتِما،
عادی،

فچخُالتِما
کی بولُر دا اوستِونلوک یا شده ت لندیرمه اوچون دور.

ایلُ لرئ اچخُالتما دره جه سی نُین دوزه لتمه  صفتین آزالتما و 

آزالتِما دره جه سی
         باشئنا سؤز آرتئرماقل                        شکیلچی لرله

           آلُ، آچئق                             -متِراق، -راق، ره ک
فسو، -متِئل، -ئمتِئل -                                                       
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فچخُالما دره جه سی
فیل لُ شکیلچی ایله            باشئنا ادات آرتئرماقل       خُُصوصی 

فسنرا فچخُ، داها        ایلک سسلی دن  -جا، (-جه)              ان، لُپ، 
                                                                       م، پ، ر، س

سای

فچخُلوغونییو، و سئراسییئنئ بیلییدیره ن دانئشییئق یشییی لرین (اشیییانئن) آز 
یدییله ر.   سییای لُر  ینچه نجییی؟حصه سییینه سییای  ینچییه؟ نییه قییده ر؟  و   

فالُر. فسرقولُرئندان بیرینه جواب 
 هکتِییاردان آرتئییق بیییر اراضییی۱۱۰جی ایلده سییالئنمئش و ۱۷۸۷باغ 

ینچییه گییون لُزئییم دئییر. فیخُ، بیر  توتور. باغئ گزمک اوچون بیر گون 
یاده ن بانان آغاجئ دئر. بییو آغییاجئن ایکییی فچخُ نظری جلب  باغدا  ان 

مییتِر، و۲۹/۵یییوزه یییاخُُئن یاشییئ واردئییر. آغییاجئن هونییدورلویو 
. کؤکیییو وار۹۴۷ میییتِردیر. آغیییاجئن ۶گؤوده سیییی نین دایره سیییی 

(خ.وزیروف)
فالُن   ینچییه، ۱۱۰جییی، ۱۷۸۷بییو  پارچییادا   ۹۴۷ ، ۶ ، ۲۹/۵، ۲۰۰، بیییر 
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سؤزلری سای دئر.
سای لُرئن دا آد وصفت لر کیمی، قورولوشجا اوچ نوعو واردئر: 

ساده، دوزه لتمه، مرکب
لل: دؤرد، آلییتِئ، یدییله ر؛ مث فالُن سایلرا ساده سای  یالنئز بیر  کؤک دن 

فان، یوز، مین...
سؤز دوزه لریجی شکیلچی لر  واسطه سیله  دوزه لن سییایلرا دوزه لتِمییه
فسیینونا یدییله ر. بییو سییایلرئ دوزه لتِمییک اوچییون سییایلرئن  سییای 

 سسلی ایلییهئنجئ (-اینجی، -اونجو، -اونجو)سس سیزله بیتِن  لرده   -
لل:نجئ (-نجی، -نجو، -نجوبیتِن لرده    ) شکیلچی لری آرتئرئلر؛ مث

فدققوزونجو، اوچونجو. آلتِئنجئ، بیرینجی، 
ایکی و داها آرتئیق سیایئن بیرلشمه سیینده ن دوزه لین سیایلرا مرکیب

لل:  یدییله ر؛ مث فدققوزسای  فدققوز، یوز اللی سکگیز،  فاتوز  ایگیرمی اوچ، 
ییددی.  فالُن سؤزلر آیرئ یازئلر.یوز اللی  مرکب سایلرئن ترکیبینده 

یادیره م من یسیر  بو دور بو گون کیمی 
ایگیرمینجی عصرین آلتِئنجئ ایلی

فسیوق قئش آخُُشامئ، بایکال ساحیلی....
..................

فلوغالُنان لُر بیرینجی آددئم لُ 
 (ص.ورغون)ایکینجی آددئم لُ یئخُئلجاقلر   -

یاششییه ک۱۷قاضئ شیکایتِه قولُق آسئر. بو اوچ نفییر شییریک لی  دانییا 
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فانا گؤره کی، شریک لرده ن بیییری پولییون آلئبلر، ایندی بؤله بیلمیرلر. 
یوریب، فدققوزدان بیرینی یارئسئنئ، بیری اوچده ن بیرینی  اوچونجو ده 

- (ماللنصرالدین لطیفه  لری)یوریب

 سای لرئن .معناجا بؤلونُمه سی 

سایلر معناجا ایکی یه بؤلونر:
- میقدار سای لُرئ۱
- سئرا سای لُرئ۲

یدییله ر. بو سای لُر یشی لرین میقدارئنئ بیلدیره ن سای لُرا میقدار سایئ 
فالُر؛ ینچه؟ نه قده ر؟ فسرقوسونا جواب  لل: هیندیستِان فیلم استِحصالئ  مث

ییری توتور. بوردا ایلده اوچ یوز فیلم دوزه لیر. اوزره دونیادا ایکینجی 
 فاییزی بامبای داکی استِودیولُر .....۷۵-۷۱بو فیلم لرده ن 

 سؤزلری میقدار سایئ دئر. میقیدار سیایئ۷۵، ۷۱، ۳۰۰بو پارچاداکئ 
یشییی لرین تییام و کنکییرت میقییدارئنئ بیلییدیردیگی کیمییی، کسییرلی

لل:  میقدارئنئ دا بیلدیره ر؛ مث
فالُن   نفییر شییایئردئن (اوچییده ایکییی) ایکییی اوچییده ن۲۴کلسئمئزدا  

فاغلن، (اوچده بیر) بیر اوچده ن بیری   ایسه قئزدئر. بو جییومله ده بیری 
یشیین  تییام۲۴  سایئ تام میقدارئ ، اوچده ایکی،  و  اوچده  بیر ایسه،  

فالمایان، کسرلی میقدارئنئ بیلدیره ر.
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فالمایییان میقییدارئنئ دا میقدار سای لُرئ بیر زادئن غیرمعین، یانئ دقیق 
یبله سای لُر دا    فالُر.نه قییده ر؟بیلدیره ر.  فسرقوسییونا جییواب  فچییخُ،  آز، 

فنوقییا، یبلییه،  می فچخُ،  فیلن  قده ر،  بیر عالم، بیرجه عالم،   بیر خُُیلی، بیر 
 سؤزلری غیرمعین سای لُردئر.نم نه قده ر

یشی لرین غیرمعییین غیرمعین آدلُندئردئغئمئز بو سؤزلر جومله  ایچینده 
میقدارئنئ بیلدیردیگی کیمی،  باشقا معنالُردا  دا ایشله نر:

- ایش و حره کت بیلدیره ن سؤزلرین باشئندا دا ایشله نیب ایشییین آز۱
لل:  فچخُلوغونو بیلدیره ر؛ مث یبله.فچخُ دانئشدئ، آز ایشله میشدی–   و ها

فانلرئن دره جه سینی آزالدئب یا۲ - بو سؤزلر صفتِین اولینده ایشله نیب 
لل:  آرتئرا بیله ر؛ فچخُ ماراقلئمث یبله.فچخُ یاخُُشئ،   و ها

فانییون غیرمعییین۳ فچییخُ و آز سییؤزونون اولینییده ایشییله نیب  - بییونلر 
فچییخُکمیییتِی نی آرتئییرار، یییا آزالییدار؛ مثل:  فالُنییدا، بییوفچییخُ  یبله نچییی   ،

فیییخُ، ظییرف ( فچییخُ)، حییتِی ادات دا فچییخُ دانئشییدئسییؤزلری سییای  )
یادیرلر. یاخُُچئ) حساب 

فالماسئ آنجاق  جومله نین  ایچینده  دهفچخُ، آز  کیمی سؤزلرین سای  
هر هانسئ بیر زادئن غیرمعین میقدارئنئ بیلدیرمه سینده ن آسییئلئ دئییر؛

لل:   فچخُ کیتِییابمث فچخُ آدام یئغئلمئشدئ. ماغازایا  آخُُشامکئ دانئشئغا 
یشیین) میقدارئنئ بیلدیره نگتِیردیلر.   بو جومله لرده شخُصین و زادئن(

فچخُ سؤزو غیر معین سای دئر.
فسنونا  - ئنجییئ (-ینجییی، -سئرا سای لُرئ معین میقدار سای لُرئ نئن 
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)  شکیلچی لری  آرتئرمییاق لُ  دوزه لییر؛اونجو، -اونجو، -نجئ، -نجی
لل:  فانونجو، اوچونجو، سییکگیزینجی،مث ییددینجی، بیرینجی،  آلتِئنجئ، 

یبله.فاتوزونجو  و ها

فان، یوز، مین، یوزمین، میلیون:-قید فسنونا   -لُرجییا، کیمی سای لُرئن 
 شییکیلچی لرینی آرتئرمییاق لُدا غیرمعییین(-لرجییه)، -لُرلُ (-لرلییه)

لل: فان لُرجییا، یییوزلرجه، مین لرلییه، میلیییون لُرلُسییای لُر دوزه لییر؛ مث  و 
یبله. ها

سای لُر آیرئلدئقدا ایشلندیکده، و یا اشیالُشدئقدا آد کیمی حال لُنار
لل: یاده ر؛ مث یبییش،و منسییوبیت شکیلچی سییینی [ایلیشیییک لیک]ًا قبییول   

یبش  یبشده ن ؛   یبشده،  یبشی،  یبشه،  اچخُدویبشین،  جان اانُا اوشاقر. اوچده ن 
ببشیسایا بیلیر. قلم لرین  احمدده قالمئشدئ. 

سای لرئن یازماسئ و تلفوظونُه گؤره بعضی قایدالرئ

یورمه مییک اوچییون بعضییی قایییدالُرئ فیییل  سای لُرئ یازارکن سییهوه 
فسییرا گلیین فانییدان  بیلمک گره ک دیر. میقدار سای لُرئ رقم له یازاندا 
حال، جمع شکیلچی لرینده ن و «دک» سؤزونده ن قاباق تیییره چکیله ر؛

لل:   -دک کلییییوب دا آرا سییییئرا یئغئنجییییاقلر۱۵-دان ۹آیئیییین مث
یگچیریلیردی.

83



فالُن سای لُر رقم له گؤردویونوز کیمی منسوبیت و حال شکیلچی سی 
یادیله ر؛ فانون منسییوبیت شکیلچی سییی یازئلمییاز آممییا تلفییوظ  یازئلندا 

لل: آیئن  فدققوزوندان.۹مث -دان آیئن 
لل: فقیولُر؛ مث ف سرا تیره  سئرا سای لُرئ رقم له گؤرسدیلنده سای دان

فانونجییو کیمییی۱۰-جی، ۵-جو، ۳ یبشییینجی،  -جو، بییونلر اوچونجییو، 
فاخُُونار.

یهچِ بیر شکیلچی ایشاره سییی یییا سئرا سای لُری رومی رقم له یازئلندا  
لل:  فقیولماز؛ مث  ایل لرده.xxxیوزایل لیک، xxتیره 

سئرا سای لُرئ ماده لری گؤرستِدیگی زمان شییکیلچی آتئلر، رقم دن
لل: فسرا نقطه، یا تیره، و یا دئرناق یازئلر؛ مث

فقیولوب: قطعنامه نین بیرینجی بندینده اوچ شرط 
یسچیلن لر۱ (
)سچگی گونو۲

فاخُُونار. بونلر بیر ایکی، یا بیرینجی، ایکینجی 
یرت میقییدارئنئ بیلییدیره ر. فکنکیی یشییی لرین  سای آددان قاباق گله رکیین 
فانون  کمیت جییه  غیرمعییین ففرماسئندا  ایشلنمه سی  ایسه،   آدئن  جمع  
فسییرا گلیین آد جمییع فچخُلوغونییو  بیلییدیره ر. بونییا گییؤره ده سییای دان 

لل:  یاده بیلمه ز؛ مث یبییش۱۲ کیتِییاب، ۵شکیلچی سییی قبییول  ییرینییه،   قلییم 
فالماز. یدمک  فان ایکی قلم لر  کیتِابلر ، 
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عوه ض لیک

بوراجان اؤرگندیگیمیز دانئشئق حصه لرینده ن آد، زادلُرئن یا اشیانئن
آدئنییئ، صییفت، علمییتِینی، سییای، میقییدار و سئراسییئنئ بیلییدیره ر.
عوه ض لیک لر ایسه دانئشئقدا آدئ، صفتِی، سایئ و هییرده ن ده ظرفییی

لل:  یاتمک اوچون ایشله دیلر؛ مث عوه ض 
فا همیشییه درس لرینییده ایگیرمییی۱ فچخُ چالئشقان شایئرد دئییر.  - قانبای 

آلئر.
- باجئن هانسئ پارچانئ به یه نر؟ -باجئم قئرمئییزئ گول لییو پارچییانئ۲

فچخُ ایستِه یر.
یبش ساغمال اینک وار.۳ ینچه ساغمال اینک وار؟ -کندده  -کندده 
یگدیردی.۴ یییین  یگدیردی؟ - قاتار  ینجه  - قاتار 

فابیرینجی جومله ده  » سییؤزو قانبییای آدئنییئ، ایکینجییی جییومله ده کیی«
ینچییه سؤزو قئرمئزئ و گول لو صفت لرینی، اوچونجو جومله ده هانسئ

یبش میقدار سییایئنئ،  دؤردونجییو جییومله ده، ینجییهسؤزو،  یییییین   سییؤزو 
ییرینه ایشله نیبدیر. بو جومله لرده کی  ینجییهظرفی نین  ینچییه، و  فا، هانسئ،   

ییرینه یا عوه ضینه گلیر]ًا.سؤزلری  فالُرئن  عوه ض لیک دیر.[یانئ 
عوه ض لیگین  دانئشئقدا  بؤیوک  اهمیتِی  واردئیر.  عوه ض لییک  هیر
یاتمک لییه ییرینده ن چئخُئییش  فالُن سؤزون  هانسئ دانئشئق حصه سینده ن 
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فیروجولوغییو آرادان قالییدئرار. آشییاغئداکئ یازئ یییا بیییر تکییرارئ و 
باخُُاق: 

یوره ردی. هییر بیییر اانُا  گؤره نمیرزه صفری هامئ تانئیئردئ. هر  سییلم 
یاده ردی.  میییرزه صییفرین ضیییافت ده  میییرزه صییفر اثبییات  وجییود   
فچییخُ شییاعیرین صحبت لرینه هامئ عاشیق ایدی. گییؤزه ل دانئشییاردئ. 

اانُیوناشییعارئ فاخُُویییاردئ و  فالونموشییدو. شییعرلر   سییینه دفییتِرینه ثبییت 
فسرا دا اانُلرئفاخُُویاندان  یاده ردی.   اه یییری اویییرو روس دیلینییه ترجییومه 
(ع. حق وردیف.)

اانُابو یازئدا اانُون و   ایسییهاانُلرئ عوه ض لیک لری میرزه صفر سؤزونون،  
یاتمک لییه شعرلر سوزونون  تکرارئنییئ  آرادان   قالیدئرماغا  کؤمییک   

دانئشئغئ سلیس لشدیرمیشدیر.

فالُراق بیر پارا غیرمعین عوه ض لیک لر، دوزه لتِمه و مرکبقید - استِثنا  
لل:  یهچِ کسفالُر؛ مث یهچِ کیم،  یبله.کیمیسی، بیریسی،   و ها

عوه ض لیک معناجا دؤرده بولونر:
فانلر ، اؤز - شخُص عوه ض لیک لری- ۱ فا، بیز، سیز،  من، سن، 
یبله، همین- ایشاره عوه ض لیک لری- ۲ یاله،  فا،  یبله.بو،   و ها
ینجه؟- سوآل عوه ض لیک لری- ۳ یبله.کیم؟ نه؟ هارا؟ هانسئ؟   و ها
یهچِ کیم- غیرمعین عوه ض لیک لر-۴ یبله. بیریسی، کیم ایسه،   و ها
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شخُص عوه ض لیک لری

ییرینی توتان عییوه ض لیک لر شییخُص عییوه ض لیگی جومله ده شخُصین 
فانلر، اؤز.آدلُنار و بونلردئر:  فا-  من- بیز، سن- سیز، 

شخُص  عوه ض لیک لری  عمومی لشمیش  شکیلده  شخُص بیلییدیره ر.
لل: کیییم؟ یوره ر و آدلُر کیمییی حال لُنییار؛ مث فسرقوسییونا جییواب  میین، 

منیم، منه، منی، منده، منده ن؛ سن، سنین، سنه، سیینی، سیینده، سیینده ن؛
بیز، بیزیم، بیزه، بییزی، بییزده، بییزده ن؛ سیییز، سییزین، سییزه، سییزی،

فاندان. فاندا،  فانو،  فانا،  فانون،  فا،  سیزده، سیزده ن؛ 
- شخُص عوه ض لیک لری آلتِئندان خُُط چکین.تاپشئرئق

فالسون. هامئ کنییدلره یدییر کی، بیزیم کندیمیز ان بیرینجی کند  ...بیزه 
یشییی فالسییون...هییر  فالُق. ماشئن آلُت ...ماشئن  فارتاقلئ  ییتِه ک، اؤته ک. 
یدییییر کییی، آدامئیین تییوک لری بیزبیییز دورور.... یالییه  فالسییون... اؤزو ده 

(ج.جاببارلئ)

ایشاره عوه ض لیک لری

فالُن عییوه ض لیک لر ایشییاره یادیجییی خُُصوصیییتِی  فرق لندیره ن و تعیین 
لل: عوه ض لیگی آدلُنار؛ مث

فچخُ چالئشقان اوشاق دئر. یاشار دا  فالمالئ دئر.  بالهآیدئن   اوشییاقلربو 

87



 آداملر دونن ده بوراگلمیشدیلر.همینسؤزه باخُُان دئلر. 
یاله، همینبو جومله لرده کی  ب  سؤزلری ایشاره عوه ض لیگ لری دیر.و، 

یادیجی لیک خُُصوصیت لرینه گؤره ایشاره عییوه ض لیک لری بیییر تعیین 
ینچه جهتِده ن صفتِی یادا سالئر. آمما فرق بوراسیئندا دئیر کیی، ایشیاره
یاتیدیگی سییؤزو عوه ض لیک لری ایشییاره معناسیئندا ایشیله نیب، تعییین 
یسییچمه یه آپییارار. صییفت لر ایسییه اشیییانئن باشقالُرئندان فرق لنمه یییه و 

علمت و کیفیتِینی بیلدیره ر.
اا       فابو و    فالُ بیله ر.  ییرینه گؤره شخُص و ایشاره عوه ض لیگی    سؤزو 

فالدوقدا : یوره ر وکیم؟ نه؟ سؤزو شخُص عوه ض لیگی  سوآلئنا جییواب 
لل:  فسرا ویرقول یازئلماز؛ مث فاندان 

فا قهره مییان هامئییدان جسییاره ت لی دیییر. فا،  قهره مییان کیمییی چالئشییئر.  
فا  ایشییاره فا، شییخُص، ایکینجییی جییومله ده کی  بیرینجییی جییومله ده کی 

عوه ض لیگی دیر.

سوآل عوه ض لیک لری

لل:  فسروشما اوچون ایشله نر؛ مث فسرقو،  سوآل عوه ض لیک لری 
یاوه   سازلُشئسان؟بنُجه گلدی؟  اینگلیسی درسلرینه کیمسیزین 

ینجه وکیمبو جومله لرده   سؤزلری سوآل عوه ض لیکلری دیر. 
آذربایجان دیلینده کی سوآل عوه ض لیک لری بونلردئر:
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ینچه؟ نی یه؟، نه یه؟، هانسئ؟، هاچان؟  ینجه؟،  یبله.کیم؟ نه؟ هارا؟  و ها
فچخُو،  آدلُر کیمی  حال لُنار و  منسوبیت سوآل عوه ض لیک لرینین  

لل: یاده ر؛ مث شکیلچی سینی قبول 
ییتِدی؟  احمدینکیمین ییرینه  یاوده قالمئشدئ؟ نُه یی  آرزئ سئ  هییارالر 

 بو جومله لرده کی کیمین، عوه ض لیگی یی یه لیکگؤزه ل گؤرونور؟ 
حییال، نه یییی؟ عییوه ض لیگی اوچونجییو شییخُص منسییوبیت، هییارالُر

یاتمیشدیر. عوه ض لیگی ایسه جمع شکیلچی سی قبول 

غیر معین عوه ض لیک لر

ییرینی توتان عییوه ض لیک لر فالمایان شخُص یا بیر زادئن  جومله ده بللی 
غیرمعین عوه ض لیک آدلُنار، و بونلر آشاغئداکئ لُر دان دوزه له ر:

یهییچِ یهییچِ نییه،  کیمی، کیمیسی، کیمسه، کیم ایسه، هر کیم، نییه ایسییه، 
یهچِ کس لل:کیم،  یبله؛ مث  و ها

یهییچِ کیمییی آخُُشییام بیریسییی منییی چییاغئردئ، آممییا قییاپئنئ آچانییدا 
فاتلیئییردئ.  هییر کیییم فقیون سورولری نین هره سی بیر یاندا  گؤرمه دیم. 

فچخُ چالئشارسا، یارئشدا اوستِونلوک قازانا بیله ر.
یهیچِ کیمییی، هره سییی، هیر کییمبو چومله لرده کی  سییؤزلری بیریسیی، 

غیرمعین عوه ض لیک لر دیر.
لا حییال، منسییوبیت و غیرمعییین عییوه ض لیک لر ده آدلُر کیمییی اساسیی
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لل: یاده ر؛ مث خُُبرلیک شکیلچی لری قبول 
کیمیسییییی، کیمیسییییی نین، کیمیسییییینه، کیمیسییییینی، کیمیسییییینده،

فیخُدور.گلیین یهچِ کسی  احمدین کیمیسینده  ن  دگیلییدیر ویهییچِ کییس 
یبله ها

عوه ض لیک لرین بعضی اوسلوبی امکان لرئ

بیییز یوخُُارئییدا گؤرسییتِدیک کییی، دانئشییئقداکئ تکییراری آرادان
فرلیییو  واردئیییر.  لُکیییین قالدئرماقیییدا  عیییوه ض لیک لرین  بؤییییوک  
ییرینده ایشلتِمه مک هرده ن دانئشئقدا ایکی معنالئ لئق عوه ض لیک لری 

فدغورار. آشاغئداکئ جومله لر  بونو یاخُُچئ گؤرسده ر.
یگده جک دیر.۱ اا،- علی کاتبین یانئنا    ساعات اوچده تاریخُ کلسئندا 

فالمالئ دئر.
یاتدی.اؤزونُه- آنا قئزئنئ ۲  چای تؤکمه یه وادار 
یبشییینجی کلس شییایئردئ دوزه لییدیب.ببله- ۳ اانُیو بیر گؤزه ل ال ایشی   

منه اداره ده گؤرستِدلر.
بو میثال لُردا اول جه ایکی  شخُص یا زادا گؤره دانئشئلماق اوچون ،

فالییدوغونو ایکینجی حصه ده  عوه ض لیگی بونلردان  هانسییئنا  گییؤره  
فالور، و بونا گؤره  ده ایکی معنالئ لئق یارانئر. بل لندیرمک چتِین 

فالُبیلدیکجه  چکینمک لُزیم دئر. بو تهه ر یبله جومله لر ایشلتِمک دن، 
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جیییومله لرده ایکیییی معنیییالئ لئغئ آرادان آپارمیییاق اوچیییون بعضیییی
فالُرئق. آیدئنلشدئران سؤزلر ایشلتِمه لی 

سییؤزون تییأثیرینی آرتئرمییاق اوچییون هییرده ن دانئشییان آدام اؤزونییه
لل: یاده ر؛ مث اوچونجو شخُص کیمی مراجعت 

یددیییم،- فالُسان، بو ایشین عؤهده سینده ن گله بیلمه یه سن؟    سن احمد 
فانییون آغاسییئ نئن کاغییازئنئ نوروزعلی  هله  اؤلمه ییبییدیر کییی، سیین  

آپاراسان. (ج.محمدقولوزاده)
هر ایکی جومله ده دانئشان شخُص اؤزونییو اوچونجییو شییخُص کیمییی
یاتمیشدیر کی، بو دا سؤزون احساسلئ لئغئنئ آرتئییران اوسییلوبی بحث 

ینور دیر. ما
فانییون  جمعییی  ایلیه گؤرسیدیله ر. هییرده ن ایکینجیی شخُصییین  تکییی  
فدسییت و فامیلییده ن باشییقا بیرینییه حییؤرمت بیلییدیگیمیز کیمییی یییاخُُئن 
یاله ریییک. آممییا معناسییئزلئق یاتمک اوچون، بیر تک آداما سیز خُُطاب 
یاتمییک فیلییدان همیشییه اسییتِفاده  فالماق اوچون بییو  تؤره تمه ییب، و دقیق 
فانییدان فانا گؤره کی، بیر سییؤزده ن قاباقجییا دقیق لیییک ایسییتِه نر و  فالماز. 

لل:  فالُر؛مث فسنرا باشقا زادلُر گؤزله مک 
نغمه ن له دیندیریرسن، سنی دویان قلبی سن؛  
سن بیزیم شعریمیزین جانئ، ووران قلبی سن.

بو بیت ده سولیمان روستِم میرزه علی اکبر صییابره «سیییز» لیه مراجعیت
یاتدیگی آنلشئلمازدئ. یاتسه یدی، شاعیرین کیمه مراجعت 
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دیلیمیییزده خُُبرلیییک، منسییوبیت، و شییخُص شییکیلچی لری شییخُص
یییییتِیره  بیلدیگینیییده ن  (منطیقیییی عیییوه ض لیک لری نین  معناسیییئنئ  
وورغوشییخُص عییوه ض لیگی نین اوزه رینییه دوشییمه مک شییرطی ایلییه)
فچییخُ واخُُییت شییخُص فالُراق  سییؤزون یئغجییاملئغئ اصییلینه اویقییون 

لل:  عوه ض لیک لرینی ایشلتِمه یه احتِیاج قالمئر؛ مث
  باخ،  بیبی، بیییز دونیین مکتِبییده  اوشییاقلرلُ دونیییا  سیییاحتِینهگونُدوز.

چئخُمئشییدئق. هییر بیییر هییده فیمیز بیییر دیله ک آداسییئ ایییدی. بییاخ،
فیییل اوروپانئن ساحیلینه کیمی گلمیشم. ایندی اصل هده فه قئسسییا بیییر 

آخُُتِارئرام. 
فیل لُر یارامازمئ، گوندوز؟ (ج.جاببارلئ)گولوش یگتِدیگیمیز  . دونن 

ییرینییه سؤزون یئغجالئغئندان اؤترو، بو یازئ دا «بیزیم هده فیمیز» سؤزو 
یگتِدیگیمیز  سؤزلری ایشله دیلمک لههده فیمیز، گلمیشم، آخُُتِارئرام، و 

یییرده سییزین سیؤزلری اخُُتِصیار ییرده «بیز» و بییر  ییرده «من»، بیر  ایکی 
هیده فیمیز،یادیلمیشدی. چونکی   بو عیوه ض لیک لری ایشیلتِمه دن ده  

یگتِدیگیمیز فسیینونداکئ منسییوبیتگلمیشم، آخُُتِارئرام،    سییؤزلری نین  
فسیینلوق لُرئ (نیییز)،  ایمیییزشییکیلچی لری (  ) بییو آم، ام و شییخُص 

فالدوغونو بیلدیریر. ینچه نجی شخُصه گؤره  سؤزلرین 
لل: بییاخ ،آی آنییا، میین فالماز؛ مث آمما، بو جور اخُُتِصار همیشه مومکون 
یالییه بییو گییون یورسیین، میین  فیییخُ جییوابئ  یدییره م کییی، قاسییئمعلی یه  سنه 

یگده جه یم قاین آتام گیلده قالُجاغام (ج.محمدقولوزاده). آیرئلئب 
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یگده جه یم بو پارچاداکی  سؤزلری حره کتِین بیرینجی شخُصییهیدییره م، 
فسیینلوغو واسطه سیییله فالدوغونو عوه ض لیک سیییز، یییانئ شییخُص  گؤره 
یاتمییک بیلدیریرسه ده، بوراداکی شخُص عییوه ض لیک لرینی اخُُتِصییار 
فانییا گییؤره کییی، همییین پارچییادا دانئشییان (ولی قولییو) اؤزونییو فالمییاز. 
فالُراق نظره چارپدئرماق ، بیر نوع مصاحبینه اؤزونو قابارئق خُُصوصی 

شکیلده گؤرستِمک ایستِه ییر. 
یددیگیمیز کیمی، منطیقی وورغییو شییخُص عییوه ض لیگی نین یوخُُارئدا 
فالمییاز. عییوه ض لیک لرده ن یورمییک  فیییل  یبله اخُُتِصییارا  اوزه رینه دوشنده 
فیروجولییوق گییتِیره ر، و لا  یاتمه مه یییین اؤزو ده بعضیی دوزگییون اسییتِفاده 
فچخُ معین بیر عوه ض لیگین هییر دانئشئغئن تأثیرینی آزالدار. بو حال ان 

هانسئ پارچادا دالبادال تکرارئندا قاباغا گله ر.
ییرینییده فانلرئ  عییوه ض لیک لرین سییینونیم لیگینی معین لشییدیرمک، 

بهچِ کس ایشلتِمه یی  باشارماق لُزئم دئر.  بهچِ کیم-    سییینونیمبو- همین، 
عوه ض لیک لردیر.

فانییون بییدیعی دیلییده کی ییرسیییز تکییراری ایلییه  آممییا عییوه ض لیگین 
فالمییاز. بوجییور تکییرار دانئشییئغئ تکرارئنییئ- تکریییری قارئشییدئرماق 
فالُن آشییاغئداکئ یاده ر. بو جهتِده ن اؤرنک کیمی  تأثیرلی و احساسلئ 

پارچایا باخُُاق:
فانلرئ چاخُُناشییدئردئن.سن بولییودلُر اوزله شییرکن  سن...سن!.بالُش  

گؤی لرین قوه لرینی بیییر ائلییدئرئم کیمییی باشییئمدا  پارتلتییدئن. منیییم
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یگجه لرینده   فسیوق   منیییم عییایله می سن بایئرا آتدئن.سنآتامئ قئشئن 
داغئتِدئن. (ج.جاببارلئ)

بورادا ج.جاببارلئ  سییؤزون تییأثیرلی لیگینی آرتئرمییاق اوچییون «سیین»
یاتمیشدیر.  عوه ض لیکی نین تکرارئندان اوستِالئق لُ استِفاده 

بیر زامان هاوادا قاناد ساخُُلیئن،
سؤزوم واردئر منیم سیزه دورنالُر،

قاتارلُشئب نه دیاردان گلیرسیز،
یورسه نیز بیزه دورنالُر  (م.پ.واقف) بیر خُُبر 

فترپاغئ، گنیش چؤل لری، یوریملی 
یال لری، چالئشقان ارلری، ایگید 

فیل لُرئ، بؤیوک گمی لری، دمیر 
یگچیدلری، ریزلری وار اؤلکه مین (ج.جاببارلئ)
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فعلُ

آذربایجان دیلینده، ایستِه ر لغت،  ایستِه رسه ده قرامر جهتِییده ن زنگییین
فالُن دانئشئق حصه لرینده ن بیری فعل دیر.

یدییله ر. ایش، حال، حره کت بیلدیره ن دانئشئق حصه سینه فعل 
فالییدو؟ فعل لر  یاده جییک؟  نییه  یادیر؟ نییه اتییدی؟نییه  فسییرقولُرانه  و باشییقا 

یگتِییدی. سییارانئن یاوه  لل: آیدئن قاپئنئ آچدئ.  نریمییان  فالُر؛ مث جواب 
رنگی سارالدئ.

 آرخُُا طره فده نباشیدیر فا، سس لر
یگری دؤنُورلرجوانلر مشقده ن  

 اوشوتمه سالئریاشارئن جانئنا 

فادلو سؤزلری (ف. مهدی) شیرین صحبت لری، 
فسرقوسییونا یاتییدی  یوره ن آچییدئبو جومله لرده نیه  یادیرلییر جییواب  ، نییه 

یوره ن  یاتیدیدؤنییورلرفسرقوسونا جییواب   سیؤزلری ایییش بیلییدیریر. نیه 
فالُن  یادیر سوآلئنا جواب یگتِدیفسرقوسونا جواب  یاشیدیر، نه   سؤزلری 

حره کت بیلدیریر.
یاشیییدیر، اوشییوتمه سییالئرفانییا گییؤره ده  یگتِییدی،  آچییدئ، دؤنییورلر، 

یدمییک لُزئییم دئییر کییی، فعل لییرده ایییش، حییال، سییؤزلری فعییل دیییر. 
فالُر، عینی بیر فعل هم حال، هم ایش، هم حره کت معنالُرئ قارئشئق 

ده حره کت بیلدیره بیله ر.
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مصده ر
یالییه بیییر شییکلی دیییر کییی، آنجییاق حره کییتِین آدئنییئ مصییده ر فعلییین 
فیخُییدور. بییو بیلدیره ر. زمییان، شییخُص، کمیییت  معنییالُرئ ایلییه ایشییی 

فاخُُشایار نقطه ی نظرده ن مصدر آدا 
ففرماسییئنئ دوزه لتِمییک اوچییون فعییل کییؤک لری نین اوزه رینییه مصدر 

 شکیلچی سی آرتئرئلر. مصدرلر ده آد کیمی حال لُنییار، وماق، مک
لل:  یاده ر، مث باخُُمییاق،منسییوبیت یییا ایلیشییک لیک شکیلچی سییی قبییول 

باخُُماغئن،  باخُُماغییا، باخُُمییاغئ، باخُُماقییدا، باخُُماقییدان. اؤیره نمییک،
. گؤردویومییوزاؤیره نمه یییه، اؤیره نمه یییی، اؤیرنمکییده، اؤیره نمکییده ن

کیمییی مصییدرلر حال  لُنییارکن یی یه لیییک، یؤنلییوک، و تأثیرلیییک
»ی» سس سیییییزی ایسییییه، «ک و «غ»» سس سیییییزی «قحییییال لُردا «

یچوریله ر. سس سیزینه 
باتمه سینه نُمونُه مصده رلرین منسوبیت و خبرلیک شکیلچی سی قبول 

باخُُماغئم،  گلمه ییم                              باخُُماغئمئز، گلمه ییمیز
باخُُماغئن،  گلمه یین                             باخُُماغئنئز، گلمه یینیز

باخُُماغی،  گلمه یی                              باخُُماقلری، گلمک لری
یاوه  .بگتمک دیرفیکریم 

فسیینونداکئ «ق» سس سیییزی  «گ» و «ک» مصییدر شکیلچی سییی نین 
یادیله ر. سس سیزی «ی» سس سیزی کیمی تلفوظ 
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فعلُ لرین قورولوشجا نُوع لرئ

آد، صییفت، و سییایلر کیمییی، فعل لرییین ده قورولوشییجا اوچ نوعییو
 ساده، دوزه لتِمه، مرکب.واردئر:

یییالنئز بیییر کؤکییده ن و یییا بیییر سییاده کییؤک له سییؤز ده ییشییدیریجی
لل: یدییله ر؛ مث شکیلچی دن دوزه لن فعل لره ساده فعل 

فایان! شانلئ قهره مان!
 قالخُ آیاغادورفایان، 

باخ اؤنونده باشئنئ
ساللیان آل بایراغا!  (م.راحیم)

   فعل لری ساده فعل لردیر.فایان، دور، باخبو پارچادا   
سییؤز دوزه لییدیجی شییکیلچی لر ایلییه دوزه لیین فعل لییر دوزه لتِمییه فعییل
لل: آرتئییق یییارئش مقاوله سییی ده قصییورلو گییؤرونمه یه آدلُنییار؛ مث

 (م.ابراهیم اف)باشلدئ.
 فعلییی «لُ» شکیلچی سییی واسطه سیییله سییاده آدباشییلدئبییوراداکئ 

فانا گؤره ده باشلدئ فعلی دوزه لتِمه دیر. کؤکونده ن دوزه لمیشدی. 
فچخُ آشاغئداکئ شکیلچی لر ایله دوزه لر: دوزه لتِمه فعل لر ان 

فبشل، تمیزله، یارالُ، اوچله . -۱ یبله.لُ، (له)- باشل، ایشله،  و ها
باشییل ووردو سییؤزونده کی لُ شکیلچی سییی ایلییه  ایشییه باشییل:قییید

فقشماسیییئنئ بیرلشمه سیییینده کی سیییؤزه بیتِیشییییک ییییازئلمئش «لُ» 
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یبله کی،   سییؤزونده کی «لُ» شکیلچی سیییایشه باشلقارئشدئرمامالئ.  
فالییدوغو اوچییون آددان (بییاش) فعییل سییؤز دوزه لییدیجی شییکیلچی 

 بیرلشمه سییینده کی« لُ» ایسییه سییؤزون باشییل ووردودوزه لتِمیشییدیر.
معناسئنئ ده ییشمه میشدی.

یییاخُُچئلش، یاخُُشییئلش، سییؤزلش، اویغییونلش،) -لییش( لُش.-۲
یبلهگؤزه ل لش  و ها

یبله نفوذلُن، دیل لن، خُُومارلُن، گوج لن)-لن، (لُن. -۳ ، و ها
فقجییال، دوزه ل، دینجه ل، خُُومییارلُن، گییوج لن. -۴  وآل، (-ال)-ل- 

یبله. ها
فاتار، گؤیر. -۵ ف  یبله.آر (-ار)-  و ها
فخُُرولیدا، اینیلیده.۶  و ائلدا (ایلده، اولدا، اولده)- خُُئرئلدا، جینگیلیده، 

یبله. ها
یدییله ر؛ ایکی، و داها آرتئییق سییؤزده ن دوزه لیین فعل لییره مرکییب فعییل 

لل: مث
فچخُ گؤزله دیلر، لُکین معلم  دونُن درنک گلیب چئخُمادئ.اوشاقلر 

االونُمالئ ایدی.  گلیییب چئخُمییادئ، تشییکیلبییو جییومله ده کی تشکیلُ 
مرکب فعل لردیر.فالونمالئ ایدی 

تأثیرلی وتأثیرسیز فعلُ لر
فعل لر  جومله ده چاتدئغئ زادلُرا (اشیا) ایلیشیک لیگینه گؤره ایکی

98



فالُر: جور 
- تأثیرلی فعل لر ۱
- تأثیرسیز فعل لر۲

لل: علی کیتِاب  اقرخدو.. نرگیس هده ده ن آلدئمث
 سؤزو تأثیرسیز فعل دیر.فقرخُُدو، و تأثیرلیبو جومله لرده آلدئ سؤزو 

یبله فعل لر  فابژُکت ایستِه ین فعل لر تأثیرلی فعل آدلُنار.  کیمییی؟مستِقل 
لل: نه یه؟ ،نه؟ یوره ن سؤز ایستِه یر؛ مث فسرقوسونا جواب  ؛ 

بیر وطن عشقی له میل ده، موغان دا
فابا   ، قئشلق سالدئلرقوروبمین بیر 

فاخ سوروبآت  ، قئلئج چالدئلر (ص.ورغون)آتئب، 
 فعل لری تأثیرلی دیر.قوروب، سوروب، آتئببو پارچاداکئ 

لل: فابژُکت ایستِه مه ین فعل لر تأثیرسیز فعل آدلُنار؛ مث مستِقل 
چالئشئراوزاق- اوزاق جبهه لرده بیر گنج حکیم 

فا  (م.راحیم)آلئشئر  هر زحمتِه یاتمایئبیگجه گوندوز 
 فعل لری تأثیرسیزدیر.چالئشئر، یاتمایئب، آلئشئربو میصراعلرداکئ 

تییأثیرلی فعل لییر شییکیلچی لرله ده یارانییار. تییأثیرلی فعییل دوزه لییده ن
شکیلچی لر بونلردئر:

 ت، -دار(در)، -ائییر (-ایییر، -اور، -اور) ؛ -آر، -ار، -دئییر(-دیییر،-
لل:-دور، -دور)  مث

فقندار، دؤنییده ر، باخُُییدئر، یانییدئر، چئخُییار، اسنه ت، چوروت، آزالت، 
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یبله.اؤلدور، قاچئر  ها
یگجه لر فخُُش بخُت آدام دئر، همیشه عاده ت اوزره  بیلیرسینیزمی؟ مالل 
یگتِمیشدی. بیرده گؤردوم یگجه ده  یگده ردی. بو  یالقئز پیرین زیاره تینه 
یاوه قایئتِییدئ. احییوالُتئ اوره یییی آغزئنییدان چئخُمئییش، سییارالمئش 
یادیردیییم، یددی «آرواد، باشقا بیییر ایییش گلیییب. زیییاره ت  فسروشدوقدا 
یددی. بییو یاشیییتِدیم: «آخُُئییر مکییانئن بییورادئر»  بیییرده ن پیییرده ن سییس 
یددی، الیمییده بیییر آز چابییالُیئب جییانئنئ تاپشییئردئ... بییو سییؤزلری 
یدییب آروادلُرئیین اوزلرینییه بییاخُُئردئ گؤرسییون سییؤزلرین سؤزلری 

تأثیری وار مئ؟ (ن.نریمانف)

فعلین معناجا نُوع لرئ

لل: فعل لر ایش گؤره نی آیرئ آیرئ شکیلده اوزه چئخُاردار؛ مث
 جومله سینده ایش گؤره ن بللی دیر. بو جومله ده قئزقئز پالتِارئ سردی

فالماسا دا سردی سؤزونون اؤزو ایش گؤره نی بیلدیره ر.  سؤزو 
 جومله سینده ایش گییؤره ن بللییی دگیلییدیر،حیه تده پالتِار سریلمیشدی

ییییره سییریلدیایشلک دگیل (فعال دگیییل).   جومله سییینده ایییشعلییی 
فا ایشی اؤز اوزه رینده، اوستِونده گؤرور.  علیییگؤره ن بللی دیر. آمما 

یینه ده معلییوم دور، آممییاپالتِارئ سردیردی  جومله سینده ایش گؤره ن 
فا، بییو ایشییی باشقاسییئنا بییورادا ایشییی علییی بلواسییطه گؤرمه میشییدی. 
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یینه ده ایییش گییؤره نفانلر گؤروشدولر گؤردورموشدو. . جومله سینده 
فارتییاق گؤرولییدویونو بللی دیر. آمما فعلین اؤزو ایشین قارشئلئق لئ  و 

بیلدیریر.
فابژُکت دن (اوزه رینده ایش گؤرولن یبله لیک له سوژه (ایش گؤره ن) و 

یبش نوعو وار: فالُراق فعلین  زاددان [اشیادان]ًا آسئلئ 
)- معلوم۱
)- مجهول۲
)- قایئدئش۳
)- اجبار۴
)- قارشئلئق لئ۵

معلوم فعلُ

لل: فالُن فعل لر معلوم فعل آدلُنار؛ مث بلواسطه ایش گؤره ن بللی 
فاخُُودوم فاخُُودوم فعل لریعلی گلدی. کیتِاب  . بو جومله لرده گلدی و 

معلوم فعل لر دیییر. بیرینجییی جییومله ده ایییش گییؤره نی بیلییدیره ن سییؤز
(علی) بلواسطه ایشی گؤرور. ایکینجییی جییومله ده بیییر مسییتِقل سییؤز
فاخُُودوم) اؤزو  ایش گییؤره نین «میین» یاتمه سه ده، فعل ( کیمی اشتِراک 

فالدوغونو بیلدیریر.

101



 مجهول فعلُ

لل: بلواسطه ایش گؤره نی بیلدیرمه ین فعل لر مجهول فعل آدلُنار؛ مث
بییو  جییومله لرده کیشعارلُر یازئلمئش بوتون کییوچه لر بزه نمیشییدی.  

 فعل لری مجهول فعل دیر. البتِییه بییو فعل لرییینیازئلمئش و بزه نمیشدی
ده ایش گؤره نی واردئر. آمما ایییش گییؤره ن بییو جییومله لرده ایشییلک

کیییم؟دگیل (فعال دگیییل).  بییورادا سییوبژُکتِی بل لنییدیرمک اوچییون 
فالُر.کیم طره فینده ن؟دگیل،  فسرماق لُزئم  فسرقوسونو   

فالُر. مجهییول فعل لییری دوزه لتِمییک اوچییون مجهول فعل لییر تأثیرسیییز 
-ئل (-ایییل، -اول، -اول)ساده یا دوزه لتِمه تأثیرلی فعل لرین اوزه رینه 

» شییکیلچی لرینده ن بیییرین؛-ئیین(اییین،- اون، -اون) هییرده ن ده «-
لل: آرتئرئلر؛ مث

یوریلییدی، گییؤردو، یوردی،  یییازدئ، یازئلییدئ، باخُُییدئ، باخُُئلییدئ، 
ییییلییدی، یییاتئردئ، یاتئرئلییدئ، ییییدی،  گؤرولدو، قییوردو، قورولییدو، 
قییاچئردئ، قاچئرئلییدئ، گییؤزله دی، گؤزله نیلییدی، آلییدئ، آلئنییدئ،

فاخُُوندو،  فاخُُودو،  بیلدی، بیلیندی، 
  شکیلچی سی ایله دوزه لیین دوزه لتِمییه فعل لییرده ن  مجهییول-لُ، (-له)

لا   ده هیم   «-نیاراتماق اوچون یالنئز « –-ن» هییم » شکیلچی سی بعض
لل: ئل(-ایل،-اول،-اول )  شکیلچی لری آرتئرئلر؛ مث

فیخُلنئلدئ، ایشله ندی، ایشله نیلدی فیخُلندئ،  باشلندئ، باشلنئلدئ، 
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یبله. و ها

قایئدئش فعلُ

ییتِیره ن فعل  لر قایئدئش فعل لر آدلُنار. ییرینه  ایشین ایش گؤره ن اوستِه 
فالییدوغو کیمییی قایئدئش فعل لری دوزه لتِمک اوچون مجهییول فعلییده 
تأثیرلی فعل لرین اوزه رینه -ئن(-ییین، -اون، -اون) -ن، ؛-ئییل(-یییل،

لل: -اول، -اول) شکیلچی لرینده ن بیریآرتئرئلر؛ مث
یسویندی، یویوندو، گؤرونییدو، سییؤیله ندی، آچئلییدئ (آرا) اوزولییدو

یبله.(کفسیز)، دورولدو (سو ) ها
فالییدوغونا باحمایییارق، مجهییول فعل لییه شییکیلچی لرین هامییان (عینییی) 
فالماز. بونلر مضمو نجا بیربیرینده ن فرقلی قایئدئش فعلی قارئشدئرماق 
یبله کی، قایئدئش نوع فعل لرده ایش گؤره ن ایشی اؤز اوستِونده، دیر. 
فانون باشقا بیییر اشیییاء اوزه رینییده ایییش گؤرمه سییینه اوزه رینده گؤره ر، 

فالُر. احتِیاج قالماز؛ قایئدئش فعل لر تأثیرسیز 

اجبار فعلُ

ایشین بیر اؤزگه سی ایله گؤرولییدویونو بیلییدیره ن فعل لییر اجبییار فعلییی
فسیینونا -دئییر(-دیییر، -دور، آدلُنییار. اجبییار فعل لییر تییأثیرلی فعل لرییین 
-دور) شکیلچی لرین آرتئرئلماسئ ایله دوزه لییر. اجبییار نییوع  دا بوتییون
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لل:  . بییویاشییار مکتِییوب یییازدئردئفعل لییر تییأثیرلی فعییل دیرلییر؛ مث
 فعلی اجبار فعلی دیییر. بییورادا یازمییاق ایشییینییازدئردئجومله ده کی 

فا، بو ایشی باشقاسییئ، اؤزگییه بیییر یاشار بلواسطه اؤزو گؤرمه میشدی. 
ییتِیرمیشدی. ییرینه  شخُص الی ایله 

لا یوخُُارئییداکئ شییکیلچی نین اجبییار فعلییی دوزه لتِمییک اوچییون بعضیی
اجباردا اجبییار » شکیلچی سی ده آرتئرئلر؛ بونا قاباقلر-تاوزه رینه «

یدییله ردی. یانئ باشقاسئ الی ایله، بیر اؤزگه سینه (اوچونجو آداما) بیر
لل: ایشی گؤردورمک؛ مث

یازدئردئم    یازدئرتدئم
ایچدیردیم   ایچدیرتدیم

آلدئردئم     آلدئرتدئم
یودوردوم.    یودورتدوم

قارشئلئق فعلُ

ییتِیریلمه سییینی بیلییدیره ن ییرینه  فارتاق، شریک لی  ایشین قارشئلئلق لئ یا 
فعل لر قارشئلئق فعل آدلُنار. بو تهر فعلی دوزه لتِمک اوچون تییأثیرلی

فسنونا   شییکیلچی-اش)۰-ئش(-ایش، -اوش، اوش)؛ -آشفعل لرین 
لل: یازئشییماق، ووروشییماق، توتوشییماق، لرینده ن بیییری آرتئییرئلر؛ مث

یبله ییدییشمک، مله شمک، آغلشماق و ها
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ییییتِیریلمیش فعل لییر قارشییئلئق فعییل ییرینه  یلل  ینچه نفرین الی ایله پارا بیر 
لل:  فالونماز؛ مث یبله. گلدیلر، گؤردولرحساب   و ها

فارتیاق و قارشئلئق فعل لییرده ان آزئ ایکیی  اییش  گیؤره نین بیرگیه و 
قارشئلئق لئ ایشی نظرده توتولُر.

-لش) شکیلچی سی واسطه سی له آدلُردان دوزه لن فعل لرین بیر۰-لُ،
لل: بؤلومو مضمونجا قارشئلئق معناسئ یتِیریر؛ مث

یبله.دیل لشمک، آغئزلُشماق، مصلحت لشمک  و ها

) شییکیلچی لری ایلییه دوزه لمیییشئییش، -ایییش، اوش، -اوش. -قییید
 کیمیییی دوزه لتِمیییه آدلُرئقیییاچئش، گلییییش، ووروش، گیییؤروش

یبله سییؤزلری جییومله ده فالُن فعل لرله قارئشدئرمامالئ.  قارشئلئق نوع دا 
لل:  فالییدوقجا آسییان دئییر؛ مث ووروش یییاخُُچئ باشییافرق لنییدیرمک 

 سؤزو آددئر. آیییرئ طره فییده نووروشبو جومله ده کی چاتدئرئلدئ. 
یاده ر، فالدوغوندان حال و منسییوبیت شکیلچی سییی قبییول  یبله سؤزلر آد 
یهچِ واخُُت حیال و منسیوبیت شکیلچی سیی قارشئلئق نوع فعل لر ایسه، 

یاتمه ز. قبول 
لل: یاده بیله ر؛ مث ینچه نوع شکیلچی قبول  بیر فعل عینی زماندا بیر 

 (قارشییئلئق و اجبییار) و ووروشییدوردو (اجبار و مجهول)،یازدئرئلدئ
یبله ها
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فعلُ نُوع لرئ نُئن جدوه لی

فعل نوعو        ایشیه ایش گؤره ن مناسبتِی        شکیلچی لر تأثیرلی+ تأثیرسیز
معلوم             ایش گؤره ن بللی                  تأثیرلی+ تأثیرسیز

مجهول         ایش گؤره ن بیلینمیر              ئل(یل، اول، اول)؛ ئن(ین،اون،اون)
                                                                       تأثیرسیز

قایئدئش       ایش ایش گؤره ن اوستِه        ئن(ین، اون، اون)؛ ئل(یل، اول، اول)
                                                                       تأثیرسیز

اجبا                  ایش باشقاسئ الی ایله           دئر(دیر، دور، دور) تأثیرلی
فارتاق و قارشئلئق لئ     ئش(یش، اوش، اوش)؛آش(اش) قارشئلئق          ایش 

                                                                        تأثیرسیز

فعلده انُکارلئق بابئ

ایشین گؤرولوب گؤرولمه دیگینی بیلدیرمه سینه گؤره فعل لری ایکییی
فالُر: ییره بؤلمک 

- تصدیق فعل لر۱
- انکار فعل لر۲

ایییش، حییال و حره کییتِین گؤرولمه سییینی بیلییدیره ن فعل لییر تصییدیق،
گؤرولمه دیگینی بیلدیره ن فعل لر ایسه انکار فعل آدلُنار.

فسیینونا  -مییا(-مییه)انکییار فعل لییری دوزه لتِمییک اوچییون فعل لرییین 
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فاخُُویاجییاق فعل لییری لل: ایشییله دی، گلیییر،  امث شکیلچی سییی آرتئییرئلر 
فاخُُومایاجاق  فعل لر  ایسه  انکار  فعل لییر تصدیق؛ ایشله مه دی، گلمیر،  
یادیله ر. ییتِیرمک اوچون باشقا واسییطه لرده ن ده اسییتِفاده  دیر. انکارلئغئ 

لل:نییهبونون اوچون فعلین باشییئنا «  نییه» بییاغلیئجئ  سییئ دا ایشییله نر؛ مث
فاخُُویور، نه بیلیر، نه دانئشئر یبله.یازئر، نه   و ها

) شکیلچی سییی ایلییه انکییارلئق-مییا،(-مییهفعل لییرده ن آد دوزه لییده ن 
شکیلچی سیییینی قارئشیییدئرمامالئ. آد دوزه لیییده ن شکیلچی سیییی نین

لل:  یگدیر. سوزمهاوزه رینه وورغو دوشه ر؛ مث قازما ایشی یاخُُچئ قاباغا 
» سییؤزلرینینسییوزمه» «قازمییابییو جییومله لرده کی، «فچییخُ دادلییئ دئییر. 

 شکیلچی لری فعلده ن آد دوزه لتِدیگینه گؤره سؤز-ما،-مهفسنونداکئ 
دوزه لدیجی وورغولو شکیلچی دیرلر.

افرمالرئ فعلین 

یاتمه خُُصوصیت لرینه گؤره  ففرما، زمان وشخُص شکیلچی لرینی قبول 
فالُر: دیلیمیزده کی بوتون فعل لری اوچ بؤلویه آیئرماق 

فالمییایئب، یییالنئز۱ ففرمییا علمییتِی  - زمییان شکیلچی سییی و خُُصوصییی 
ففرماسئ). یاده ن فعل لر (امر  شخُص شکیلچی سی قبول 

ففرمییا علمییتِی۲ یادیب، خُُصوصی  - زمان و شخُص شکیلچی سی قبول 
ففرماسئ). فالمایان فعل لر (خُُبر 
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فالماق لُ، شخُصییه  گییؤره ده ییشیین، آممییا زمییان۳ - خُُصوصی علمتِی 
یاتمه یین فعل لیر (لُزئیم، واجییب، آرزئ و شییرط شکیلچی سیی قبیول 

ففرمالُرئ).

افرماسئ امر 

ففرماسییئ دئییر. بییو ففرماسئ امییر  فعلین امر، خُُاهیش وایستِه ک بیلدیره ن 
فالُن فعل لر زمانا گؤره ده ییشییمه ز، آممییا اؤز معنییا خُُصوصیییتِینه ففرمادا 
ده فالُر، چیونکی امیر آنجیاق گله جک گؤره گله جیک زمیان اوچیون 

یوریله بیله ر. ییتِیریله جک ایش اوچون  ییرینه 
فچخُییو دا بیرینجییی شییخُص طره فینییده ن ایکینجییی شخُصییه امر، تأکید 
فالُر. دیییل جییوابئ دانئشییئقدا امییر و خُُاهیشییین قارشییئ یییؤنه لمیش 
یبلییه دره جه سی سسین هنگی ایله بل لندیریله ر. یازئلئ دانئشییئقدا ایسییه، 
فالمادئغئندان مؤلف لر تلفوظون هنگینه گؤره آیرئ -آیرئ امکانلرئن 

لل:  یاده رلر؛ مث قیدلرده ن استِفاده 
یشی لری باشئندان چئخُارت...نصیحت یانا)آسیا( یاله  ییکه قئزسان،   سن 

یگتِدی.ملیمسولتِان بگ( یوردیم  یالچی یه سؤز  ) باخ، آخُُماق لُما! من 
فالما! (آلُپ برکده نسولتِان بگ( ) آتییانجئقلئ) سن آلله قودورغان 

یگت! (اوزییر حاجئ بگ اف) یگت،  سنه بویورور 
 سییؤزلری نصیحت یانا، ملیم، لُپ برکده ن، و آجئقلئبو پارچاداکئ
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فاخُُویان و یا یازان (البتِه سؤزون هنگینه گؤره مؤلف قیدلری دیر کی، 
لا یییازان) امییر و خُُاهیشییین دره جه سییینی بییو سییؤزلرله باشقاسییئنا اساسیی

چاتدئرئر.
فیل لُرلُ دا فرق لنییدیریله بیله ر. امرییین دره جه  سییی دانئشییئقدا آیییرئ 
فچییخُ واخُُییت عوه ض لیک سیییز ایشییله نر. امییر قطعییی امییر شییکلی 
نصیحت یانا، و یا ملیم کاراکتِر داشئدئقدا فعل شخُص عییوه ض لیگی

لل: یوخُُارئدا گؤستِردیگیمیز میثال لُردا  «سیینایله بیرلیکده ایشله نر؛ مث
یشییی لری باشییئندان چئخُییارت یالییه  » جومله سییی دوزگییونییکه قئزسان، 

فسن جومله ده دوزگونییدور. بییو جییومله نی «آتییان سیینه فالدوغو کیمی، 
فچییخُ نصیییحت یگییت» ایشله تسییک، داهییا  یگییت، سیین ده  بویییورور 
کاراکتِری داشئدئغئندان، همییین ایفییاده نین اولینییده کی مؤلییف قیییدی

ییرسیز گؤرونر. مؤلف قیدی (آجئقلئ( فالماسییایدئ دا، بییوآجئقلییئ)   (
ایفییاده ده کی، امرییین قطعی لیگینییی فعلییین شییخُص عییوه ض لیگی ایلییه

فالُردئ. بیرگه ایشله مه سینده ن بیلمک 
ییتِیرمییک اوچییون عییادی امر و خُُاهیشین آیییرئ-آیییرئ دره جه لرینییی 
یادیرییک. بیو واحیییدلر دانئشیئغئمئزدا لغیوی واحیییدلرده ن ده اسییتِفاده 

یادیییره م، مصییلحت بیلیییره م، یییالوارئرام  یبلییه سییؤزلری دهخُُییاهیش  و 
لل: فالُر؛ مث ایشلتِمک 

یادییییره م کییی، بیییو بی اده ب سیییؤزلری باغئشلیاسیییئنئز بیییگ، توقیییع 
(حاجئ بگ اف).
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فقیهامان مقصد له،   ید، باخ، گل، آخُُئ، ده،   کیمی ادات لُرئ دادی، 
فالُر.  یدایشلتِمک  ففرماسئندا ایشله نن هییر هانسیئ فعلیین دی،   اداتئ امر 

فسیینوندا ایشییله نیب مخُتِلییف مناسییبتده و هااولینده،   ادات لُرئ ایسیه 
بیلدیره ر:

فخُُش بخُت آدام منم!۱ فا  - مرجان بگ.  دی گؤرون! 
فقی تاپئم ده!فقرخُُو ایله- مشدی عباد.  (۲ ید   (
یورسین ده!۳ ید  -سولتِان بگ.  هه، 
یدمه ها! (حاجئ بگ اف)۴ فالدوغومو  -منت خُُانئم.  سوس!..آنجاق من 

ففرماسئندا ایشیله نمیش فعل لریین اولینیهفقی،  باخ،  گل   ادات لُرئ امر 
فچیخُبییاخآرتئرئلراق مخُتِلییف مناسییبت لری بیلییدیره ر. « » اداتییئ داهییا 

فچییخُ فقی» «گل»  ادات لُرئ ایسه امییرده ن داهییا  ییتِیرسه ده، « خُُبردارلئق 
فالدوقییدا، هییرده ن کینییایه مقصییدی ایزله نیلدیکییده مصییلحت اوسییتِون 

لل:  ایشله دیلیر؛ مث
یور گیلین یبلییم سیئنئبدئر، سین گیل بییر عباسیئ دا  حامبال. آ مشیدی، 

)حاجئ بگ اف(
فقی بورایا سنین کیمی قئسسا تومانلئ لُر گلسین لر ( )جاببارلئعباد. 

یبله.باخ ، سن اؤزووو یئغئشدئر و ها
یادین باده نی آلئن ساقئ دان نوش 
چکینمه یین حرامئ دان، یاغئ دان
فاردولُرئ داغئدان فپزان،  صف لر 
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فالسون ( فاغلودان)اه یری قئلئج غلفئندا مار  فکر

افرماسئ خبر 

ففرماسییئنا فالماماسییئ ایلییه امییر  ففرماسییئ خُُصوصییی شکیلچی سییی  خُُییبر 
ففرماسییئندان فاخُُشییایئر، آممییا زمانییا  گییؤره ده ییشییه بیلمه سییی ایلییه امییر 
ففرماسییئ فعل لرییین هییم زمییان، هییم ده شخُصییه گییؤره فرق لنیییر. خُُییبر 
ففرماسییئ برابییر دیییر: فعییل کؤکییو و ییا ده ییشلمه سی ایله یییارانئر. خُُییبر 
اساسییلرئ، اوسییتِه گییل (+)شکیلچی سییی، اوسییتِه گییل (+) شییخُص

شکیلچی سی.
یکچمیییش، و گله جییک زمانییا ففرماسئ اوچ زمانا: ایندیکی،  فعلین خُُبر 

گؤره ده ییشه ر.
ففرمییادا فالمییاق لُ ایکییی  یکچمیییش زمییان اؤزونییو شییهودی، و نقلییی 
گؤرسیییده ر: -دئ (-دی، -دو، -دو) شکیلچی سیییی ایلیییه شیییهودی،
یکچمیییش -مئش  (-میش، -موش، -موش) شکیلچی سییی ایلییه نقلییی 

ففرمالُشئر. زمان فعل لری 
یکچمیییش زمییان -ئییب(یییب، -اوب، -اوب) شکیلچی سییی ایلییه ده 

لل:  احیید دونیین ماغییازادان کیتِییاب  .آلئییبففرمییالُرئ دوزه لییه بیله ر؛ مث
فا درسینیگؤروبسوزقئزئ باغدا  فاخُُویوب؟  یبله.   و ها

-ئییر(-ایییر، -اور، -اور) شکیلچی سییی ایلییه دوزه لیین اینییدیکی زمییان
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فعل لری ایش و حره  کییتِین اینییدیکی زمانییدا، یییانی دانئشییئلن وقت ده
گؤرولدویونو بیلدیره ر. ایندیکی زمانئن انکارئنئ دوزه لتِمک اوچییون

لل: زمان شکیلچی سینده ن قاباق بیر «م» سس سیزی آرتئرئلر؛ مث
فاخُُومیییورام، فاخُُوییییورام،  آچئیییرام، آچمئیییرام، گلییییره م، گلمییییره م، 

ییبله. دینله ییره م، دینله میره م. و ها
فالُر: ففرمادا  یکچمیش زمان کیمی ایکی  فعلین گله جک زمانئ دا 

للی یا قطعی گله جک زمان- ب۱
فالمایان گله جک زمان مضارع یا خُُود قطعی 

)  شکیلچی سی ایله دوزه لن قطعی یا  بللی گله جییک-آجاق (-اجک
زمان ایشین گله جکده گؤرولمه سینی قطعیت له بیلدیره ر. 

بو زمانئن انکارئنئ دوزه لتِمک اوچون زمییان شکیلچی سییینده ن قابییاق
لل:مئ (-می) شکیلچی سی آرتئرئلر، آمما -ما(-مه- فاخُُونار؛ مث  (

فاخُُونار یازئلر                                                          
گله جک، گلمه یه جک                   گله جه ی، گلمه یه جه ی

فاخُُومویاجاخ فاخُُویاجاخ،  فاخُُومایاجاق                    فاخُُویاجاق، 

) شکیلچی سی ایله ایشین گله جکییده گییؤروله جه یی قطعییی-آر، (-ار
فالمایان شکیلده بیلدیره ر.

ینتِیییک ده ییشیییک لیک فف بو زمانئن انکارئنئ دوزه لییده رکن خُُصوصییی 
یبلییه کییی، زمییان شکیلچی سییینده ن قابییاق یوره ر.    سس سیییزی «م»بییاش 
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آرتئرمیییاق لُ برابیییر، ایکینجیییی و اوچونجیییو شیییخُص لرده زمیییان
فسنونداکئ  یچییوریله ر. «ز» سس سیزی«ر»شکیلچی سی نین   سس سیزینه 

لل: فاخُُومازسان، گله ر - گلمه ز، باشلیار  باشلماز.مث فاخُُویارسان -   –
س
یگت . قید فاخُُییوت، کیمی تک هیجالئ ویات،  فبشییالت،  فایات، آخُُئت،   

فچیخُ هیجیالئ فعل لرییناؤیره ت، اؤرگیت، آزالیت، دوزه لیت  کیمیی 
فسنونا ایندیکی، قطعی، و مضارع زمان شکیلچی لری آرتئرئلدئقدا ، بو

فسن لل:«د» سس سیزی  «ت»سؤزلرین  یچوریله ر؛ مث  سس سیزینه 
فایییات- یاده ر،  یاده جییک-  یادیییر،  یات-  یگده ر،  یگده جک-  یگدیر،  یگت- 

فایادار  فایاداجاق،  یبله.فایادئر،  و ها
فترپاغئنئ گزمیشم قارئش قارئش من سنین 

فیل لُرئندان قات قات قابار باغلمئش آیاغئم 
فقناق کیمی فدست کیمی،  سینه نده دینجه لمیشم 

   (رسول رضا)سن  دوشمن لر  الینده  قالُندا  دوستِاق    کیمی

بیلمه  سینده کی بیر پارا اوسلوبی حال لر بدی فعلُ زمان لرئ نُئن 

فانلرئ فعییل زمییان لُرئ نئن مخُتِلییف معنییا اینجه لیک لییری وار کییی، 
ییرینییه یکچمیشیده  بیلمک اوسلوب باخُُئمئنیدان اهمیتِلیی دییر. هیرده ن 
یوریلییه بیله ر. ییتِیریلمیش حره کت ایندیکی زمان شکیلچی لی فعل لرلییه 
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آشاغئداکئ سینونیم جومله لری توتوشدورماق لُ بونلرئن ایشییلنمه لی
فالُ بیله ر: ییرلری تخُمینی شکیلده بل لندیرمک  فالدوغو 

فاردادئر.۱ یگدیب گؤرورکی، هامئ  فا دونن   -
یهی، کیم وار بورادا؟۲ یددی:  = احمد قاپئدان گیره ن کیمی 

یدییر... احمد قاپئدان گیره ن کیمی 
یدییلمیش، آمما گؤردویوموز کیمی، ایندیکی زمان شکیلچی سی ایله 
ییییتِیریلمیش ایشییی بیلییدیره ن یوخُُارئییداکئ فعل لرییین ییرینه  یگچمیشده 
ففرمییالُرئن ایشله ندیگی جومله لرده بیر نوع روایت معناسئ واردئر. بییو 

ییتِیردیگی معنالُر آراسئندا معین فرق گؤزه چارپئر.
مسییتِثنا حییال لُردا عمییومی لشییمیش فیکییری بیلییدیرمک مقصییدی له
فالمایییان گله جییک زمییان فالُن ایش و حره کت، قطعی  یگچمیشه گؤره 

لل:  یوریله بیله ر؛ مث شکیلچی سی ایله 
حاج احمد، میرزه سمنده ره گؤنده ردیگی یاغا ایشاره ایله: ی قازانئبلر
ییمیشه م، قازانئرام یی یه جک لر. آدام دئر، اینسان دئر، بو گون من سیینه

، ساباح سن منه...(جاببارلئ) ال توتارام
» فعلی بیر نوع عمییومی لشییمیش، هامئ یییا«ال توتارام بو جومله ده کی 

فالُن معنانئ بیلدیره ر. اگر بللی بیییر معنییانئ بیلییدیرمک یادیلمه لی  گؤره 
فالُراق: « فاندا ساده جه  فالسا دا،  بو گون من سنه ال توتدوم، ساباحلُزئم 

ففرماسئندا ایشله نردی.دا سن منه ال توتاجاقسان  «
ییتِیریلن، یانئ ییرینه  یگچمیشده  فچخُ حال لُردا  فعلین ایندیکی زمانئ بیر 
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گؤرولمه سی دانئشئلن واخُُتِدان قاباق باشلنان ایشین دوامئنییئ، یییا دا
یگچمیییش زمییان لا نقلییی  نتِیجه سینی بیلدیره ر. بییو نقطه ی نظییرده ن بعضیی
ییتِیریلمیش فعل ایندیکی زمان شکیلچی سی ایلییه ده شکیلچی سی ایله 

فانا یاخُُئن معنانئ بیلییدیره ر. « فاخُُویییور»یوریلدیکده  فچییخُ یییاخُُچئ  علییی 
«قارداشئم تارئ اوستِالئق لُ چالئر» دستِه باشچئسئ اوشییاقلرئن ایشییینه

یاتمییک فاخُُوماق، چالماق، نظاره ت  یادیر» جومله لرینده   کیمییینظاره ت 
ییتِیریلمه یه ده بیله ر.بورادا هر حالییدا ییرینه  فعل لرده کی دانئشئلن وقتِده 

دانئشئلن وقتِده ن قاباق باشلنمئش ایشین نتِیجه سینی بیلدیره ر.
یگچمیش یا لا  ییتِیرمه سی بعض گله جکده گؤروله جک ایش و حره کتِین 

یوریله ر: ففرما ایله  ایندیکی زمانا مخُصوص 
یوی، عباد داغئن بؤیرو ایله دؤرد آیاق سورور. (جاببارلئ) فادو

بو جومله ده کی «سورور» فعلی ایشین دانئشئلن وقتِییده گؤرولییدویونو
بیلیییدیره ر. آشیییاغئداکئ جیییومله لرده ایسیییه هامیییان (عینیییی) زمیییان
فسییرا شکیلچی سییی ایلییه ایشییله نن فعل لییر ایشییین دانئشییئلن واخُُتِییدان 

یوره جه یینی بیلدیره ر: فسرا باش  گؤروله جه یینی و یا دانئشئلن وقتِده ن 
یگدیره م.- باشا دوشوره م، خُُالُن سنه قوربان،۱
یاله ایسه دوروست قولُق آس،گؤر نه۲ یدییره م- بس  ، آ دیل بیلمه ز! 
فسنرا؟یازئرام، یازئرام،- مشدی عباد. ۳  

فانییون عوه ضییینه قوللوقچییو صیینمی ، یییازدئن مئ! آلئییرامسییروه ر. و 
(حاجئ بگ اف)
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یدییره م، یازئرام، آلئرام»بو جومله لرده کی یگدیره م،   فعل لری اینییدیکی«
ییتِیریلن  ایش و یا حره کت زمان شکیلچی سی ایله ایشله نسه ده، بورادا 
فالییور کییی، بییو ایشییلر دانئشییئلن یورمیر، معلییوم  دانئشئلن وقت ده باش 

فسنرا مطلق گؤروله جکدیر. وقتِده ن 

افرماسئ واجیب 

گؤرولمه سی واجیب سایئلن حره کتِی بیلدیرمک اوچون فعل کؤک
لل: فسنونا -مییالئ(-مه لیی) شکیلچی سیی آرتئییرئلر؛ مث و اساسلرئ نئن 

یبله.آلمالئ یام، گلمه لی سن  و ها
حره کتِین واجیب لیگینی بیلدیرمک اوچون دیلیمیزده باشییقا واسییطه لر

فالمییاز، مومکییونده  ایشه سالئنار...مصده رلره  لُزئم دئر، واجیب دیییر، 
 کیمییی سییؤزلرین آرتئرماسییئ ایلییه ده ایشییین واجیب لیگیییدگیلییدیر

معناسئ چاتدئرئل بیله ر. آشاغئداکئ جومله لری توتوشدوراق:

–- درج لییییره مکمییییل حاضئرلُشییییمالئ یئق  درج لییییره مکمییییل۱

حاضئلشماغئمئز واجیب دیر.
–- بیز بو تصادوفو اونوتمامالئ یئق  بیزیم بو تصییادوفو اونوتمییاغئمئز۲

مومکون دگیلدیر.
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افرماسئ آرزو 

ییتِیرمییک اوچییون فعییل کییؤک و فالونان حره کتِی  گؤرولمه سی آرزئ 
لل: فسیییینونا -آ(-ا) شییییکیلچی لری آرتئییییرئلر؛ مث اساسییییلرئ نئن 

لل:  فسنونا -آ(-ا) شکیلچی لری آرتئرئلر؛ مث اساسلرئ نئن 

فاخُُویییا، گییره ک ایشییله یه  یبله.گره ک آلُ، گره ک گله، گییره ک  و هییا
بعضی فعل لری آنجاق اوچونجو شخُص شکیلچی سی ایشییلتِمک  له ده

لل: ییتِیره ریک؛ مث فالونان حره کتِی  آرزئ 
فا دور کی، یازدا تاخُُئل  فانونکو  یخُُیرینی بیلمه ز،  ،اکسینبیزیم آدام اؤز 

یاله ییب یایدا بیچسین ییرینی ایستِی   (ن.نریمانف)یاتسئن، قئشدا 
 شییکلینده ایشله تسییک، معنایییااکه، بیچه، یاتییابو پارچاداکی فعل لری  

اساسلئ خُُلل گلمه ز. یا دا بیر آیرئ میثال:
یبییش ییتِیشسین، یانئ یییوز اللییی  یتز  یاله بیر توخُُوم اکمه لی ییک کی،  بیز 

یبش گونده   فقزاسییئ بؤیییوک وآچئلسییئن گونده دگیل، یوز ایگیرمی 
فالسون،فچخُ یوریشلی  فالسون ماشئن لُ یئغماق اوچون ال   (ولی اف) 

فالُ شییکلینده ایشییلتِمک ییتِیشییه، آچئل،  بییو پارچییاداکئ فعل لییری ده 
لله تسییک نظییرده توتییدوغوموز معنییا یبلییه ده ایش مومکییون دور.یییانئ 
یاله بیر توخُُییوم فالُجاقدئر. یالنئز بو پارچانئن اولینده کی «بیز  ییتِیریلمیش 
یاله بیر توخُُوم اکه ک کییی» اکمه لی ییک کی...» سؤزونو  «بیز گره ک 
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یاتمک لُزئم گله جکدیر. سؤزو ایله عوه ض 

فالونییان حره کییتِی بیلییدیرمک اوچییون کییؤمکچی گؤرولمه سییی آرزو 
یاتمییک کیمییی سییؤزلر  ده  گنیییش فالُراق  ایسییتِه مک، آرزئ  واسییطه 

لل:  ایشله نر؛ مث
 منیم قاتئرئمئ آیاغا سالئب آلُسئنئز (جاببارلئ) ایستِه ییرسینیز- سیز۱
یادیره م کی-۲ فچییخُ بارماقلرئنییا آرزو  فچخُ سینه نه، سیم لرده ن  ، تاردان 

یوره سن. فیکیر 
فالُم  (ولی اف)بودور- سرونازئن آرزوسو ۳  کی، من قهره مان 
 من ده بوتون درس لریمده ایگیرمی(نومره) آلُمگره ک- ۴
یگتِمه زده ن قاباق گره ک بیزیمله مصلحت لشه ایدی.۵ - شیکایتِه 

افرماسئ لزئم 

فالُن فعل لر حال و حره کییتِین گؤرولمه سییی نین لُزئییم ففرماسئندا  لُزئم 
ففرمیانئ دوزه لتِمیک اوچیون فعیل کیؤک ییا فالیدوغونو بیلیدیره ر. بیو 

لل: فسنونا -آسئ،(-اسی) شکیلچی سی آرتئرئلر؛مث اساسلرئ نئن 
فانییو  آلُسییئ یامکیتِییاب فاخُُویاسییئ. روزنییامهگؤره سییی ییک.   دئییر. 

 آلُسیییئ یام،. بیییو جیییومله لرده گؤزله یه سیییی دییییرفیلداشیییلرئنئ
فاخُُویاسییئ دئر، و گؤزله یه سییی دیییر  فعل لرییین لُزئییمگؤره سییی ییک، 
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ففرماسئندا دئر.

افرماسئ شرط 

فالُن فعل لر باشقا بیر حره کتِین گؤرولمه سییی نین معییین ففرماسئندا  شرط 
ففرمییانئ دوزه لتِمییک اوچییون فالدوغونو بیلدیره ر. بییو  بیر شرط له باغلئ 
فسنونا -سا (-سه) شکیلچی سی آرتئرئلر؛ فعل کؤک و اساسلرئ نئن 

لل:   یبله.  بییو بیلسییه   گله ر، آلسییامث فاخُُوسییا  اؤرگنه ر،  و هییا  دییه ر،  
فاخُُوسییاجییومله لرده کی ففرماسییئندادئر. آلسییا، بیلسییه،   فعل لییری شییرط 

فاخُُوساسؤزو گله ر فعلی نین گؤرستِدیگی ایشین، آلسا چونکی   سؤزو 
فالیییدوغو  شیییرطی دییه ر  فعلی نیییین گؤرسیییتِدیگی  ایشیییین  بیییاغلئ  

بیلدیرمیشدیر.

افرماتلرئ نُئن مرکبی فعلُ 

ففرمییالُرئ ترکیییبینه گییؤره سییاده و مرکبییه بؤلییونر. بوراجییان فعییل 
ففرمییالُرئ نئن ساده سییینه اؤرگندیگیمیز، و گتِیردیگیمیز میثال لُر فعییل 
ففرمییالُرئن ففرمییالُرئنئ دوزه لتِمییک اوچییون  گؤره ایدی. مرکب فعل 

 کییؤمکچی سییؤزلری آرتئییرئلر. بییو کییؤمکچیایدی، ایمیییشفسنونا  
لا شییکیلچی کیمییی -دئ (-دی، -دو، -دو)- -مئییش(-سییؤزلر بعضیی

 سؤزه بیتِیشیک یازئلر.میش، -موش، -موش)
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ففرمانئن حره کتِینی، ایمیییش ایسییهایدی  کؤمکچی سؤزو آرتئرئلدئغئ 
 کییؤمکچی سییؤزلری نین امییر ایییدی،  ایمیییشروایییتِینی دوزه لییده ر. 

یکچمیش زماندانئنییدان  باشییقا، ففرماسئ نئن شهودی  ففرماسئندان و خُُبر 
لل:  فالُر؛ مث ففرمالُرئ آرتئرماق  بوتون 

یازمئش ایمیییش (یازمئشییمئش) یییازئردئ،(یازمئشدئ) یازمئش ایدی
یییازئرمئش، یازاجییاق مئش، یییازاردئ، یییازارمئش، یازمییالئ ایییدی،
یازمالئ ایمیش، یازاسئ ایدی، یازاسئ ایمیییش، گییره ک یییازایمئش،

یبله.یازسا ایدی، یازسا ایمیش  و ها

یکچمیش زمان شکیلچی سیییقید . فعل کؤک لرینه آرتئرئلن شهودی 
ففرماسئنئ قارئشدئرمامالئ. ایدیایله،   کؤمکچی سؤزون اخُُتِصار 

 کییؤمک چی سییؤزلریایدی، ایمیییشیاددا ساخُُلماق لُزئم دئر کی، 
ففرمییا علمتِینییده  ن ففرمادا سؤزه بیتِیشیک یازئلسا  دا،  شکیلچی لشمیش  
فسرا ایشله دیگی حالییدا، (شکیلچی سینده ن) و یا زمان شکیلچی سینده ن 

زمان شکیلچی سی بلواسطه سؤز کؤ ک لرینین اوزه رینه آرتئرئلر.

شخُص شکیلچی لری

آذربایجییان دیلینییده  بوتییون  فعل لییر ایسییتِه نیلن شییکیلچی لر قبییول
یاده ره ک شخُصه گؤره ده ییشیله ر. بو شکیلچی لر شخُص شکیلچی سی ی
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آدلُنار. معین فرق لر دوزه لتِدیگینده ن شخُص شییکیلچی لری نین قبییول
فالُر: یاتمه سینه گؤره فعل لری آشاغئداکئ قروپ لُرا آیئرماق 

ففرماسئ۱ - امر 
ففرماسئ۲ یکچمیش زمانئ و شرط  ففرماسئ نئن شهودی  - خُُبر 
یکچمیش ، ایندیکی، و هییر ایکییی گله جییک۳ ففرماسئ نئن نقلی  - خُُبر 

زمانئ
ففرمالُرئ.۴ - لُزئم و واجیب 
ففرماسئ۵ - آرزو 

یاتمکییده بییو قروپ لُرداکییی فعل لییرده شییخُص شکیلچی سییی قبییول 
فانییدان عبییاره ت دیییر کییی، بوتییون فعل لییر بیییر، ایکییی، عمومی جهییت 
اوچونجو شخُصین تک و جمعینییده مخُتِلییف شییخُص  شییکیلچی لری

یاده ر. آمما بونلر بعضی شخُص لرده فرق لنه ر. قبول 
فالُن  فعل لر بیرینجی شخُصین تکینییده۱ ففرماسئندا   - قروپ- یانئ امر 

 شییکیلچی - سییی-آق(-اک) جمعینییده ایسییه -ئییم(-ام، -اوم، -اوم)
یاده ر. قبول 

یهییچِ بیییر شییکیلچی قبییول بو قروپ فعل لییر ایکینجییی شییخُص تکینییده 
-ئیین(-اییین، -اون، -اون)یاتمه ز، ایکینجییی شخُصییین جمعینییده ایسییه 

فالُراق بییو قروپییدا یاده ر. آیییرئ فعل لییرده ن فرقلییی  شکیلچی سی قبییول 
فعل لر اوچونجو شخُصین جمعینده ده خُُصوصی شخُص شکیلچی سی
یبله فعل لرین اوچونجو شخُص تکینیی دوزه لتِمیک اوچیون یاده ر.  قبول 
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 شییکیلچی لری ایشییله نر ، اوچونجییو-سییئن(-سییین، -سییون، -سییون)
فسرا،  -لُر(-لییر)شخُص جمعینده ایسه همین شخُص شکیلچی سینده ن 

جمع شکیلچی سی ایشله نر.

االن فعلُ لرین شخُص شکیلچی  لرین قبولونُا گؤره نُمونُه افرماسسندا  امر 

قعل        شخُص لر               تک                         جمع لر
فاخُُویار فاخُُویوم           یازار،  یاز         بیرینجی         یازئم، 

فاخُُویون فاخُُو                   یازئن،  فاخُُو       ایکینجی        یاز، 
فاخُُوسونلر فاخُُوسون       یازسئنلر،             اوچونجو       یازسئن، 

یکچمیییش زمییانئ نئن شییخُص شیکیلچی لری ففرماسئ نئن شییهودی  خُُبر 
یبله کی، ففرماسئ نئن شخُص شکیلچی لری بیربیرینه تای دئر.  ایله شرط 
فالُن ففرماسییئندا  یکچمیش زماندا، ایستِه رسییه ده شییرط  ایستِه ر شهودی 

»، ایکینجیییق،ک»، جمعینییده « مفعل لییر بیرینجییی شییخُص تکینییده « 
» جمعینیییده -نئیییز(-نییییز، -نیییوز، -نیییوز)نشخُصیییین تکینیییده  « 

یاده ر. اوچونجو شخُصین تکینده و جمعینده ایسه، شکیلچی لرینی قبول 
لا جمعینییده  یاتمه ز. (بعضیی لا شخُص شکیلچی سییی قبییول  -لُر، -لییراساس

شکیلچی لری ایشله نر).
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االن فعلُ لرین شخُص افرماسئندا  بکچمیش زمانُئن و شرط  شهودی 
شکیلچی سی گؤتورمه سی

فعل لر      شخُص لر           تک                        جمع
آلدئ     بیرینجی        آلدئم، آلسام          آلدئق، آلساق

آلسا       ایکینجی      آلدئن، آلسان          آلدئنئز، آلسانئز
             اوچونجو      آلدئ، آلسا             آلدئلر، آلسالُر

یکچمیش ایندیکی، قطعی، و مضیارع گله جیک زمیانئ شیخُص  نقلی 
یبلییه فعل لییر بیرینجییی شخُصییین تکینییده شییکیلچی لری ده عینییی دیییر. 

، ایکینجییی شخُصییین-ئق(-یییک، -اوق، -اوک)، جمعینده -آم(-ام)
-سییئنئز(-سییینیز، -سییونوز، -سییونوز) جمعینییده -سان(-سیین)تکینده 

یاده ر. اوچونجییو  شییخُص تییک و جمعییی ایسییه، شکیلچی لرینی قبییول 
فیخُدور. فالُر کی شکیلچی سی  یدمک 
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بکچمیش، ایندیکی، قطعی و مضارع گله جک زمان فعلُ لری نُین نُقلی 
شخُص شکیلچی سی گؤتورمه سی

فعل لر    شخُص لر               تک                          جمع 
یگدیریک یگدیره م،                    آلمئشئق،  آلمئش      بیرینجی           آلمئشام، 
                                     باخُُاجاغام، گؤره ره م             باخُُاجاغئق، گؤره ریک

یگدیرسینیز یگدیرسن                آلمئش سئنئز،  یگدیر      ایکینجی      آلمئشسان، 
باخُُاجاق                 باخُُاجاقسان، گؤره رسن          باخُُاجاق سئنئز، گؤره رسینیز

یگدیرلر،  یگدیر                     آلمئشلر،  گؤره ر      اوچونجو         آلمئشدئر، 
                                     باخُُاجاق، گؤره ر                  باخُُاجاقلر، گؤره رلر

گؤردویومیییوز کیمیییی قطعیییی گله جیییک زمیییان فعل لیییری شیییخُص
یاده رکن ایکی سسلی آراسئندا دوشییدویو اوچیون شکیلچلی لری قبول 

فسیینونداکی « »ک»، ««غ» سسییی قگله جییک زمییان شکیلچی سییی نین 
یدییلیر.یسسی ایسه « » کیمی 

فالُن فعل لرین شخُص شکیلچی لرینی ففرماسئندا  لُزئم، واجیب و دوام 
یبله فعل لر بیرینجی شخُصین فانا تای دئر.  یاتمه سی ده هامان تهه ر و  قبول 

، ایکینجی شخُص تکینییده-یئق، (-ییک) جمعینده -یام(-یم)تکینده 
، اوچونجییو شخُصییین تکینییده-سئنئز(-سیینیز) جمعینده -سان(-سن)،

یادیر. اوچونجو شخُصین-دئر(-دیر، -دور،-دور)  شکیلچی لری قبول 
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فالُراق   آرتئرئلئر.-لُر(-لر)جمعینده بیر قایدا 

افرمالرئ نُئن شخُصه گؤره ده ییشمه سی نُمونُه لری لزئم و واجیب 

فعل لر    شخُص لر             تک                          جمع
آلُسئ      بیرینجی        آلُسئ یام، گلمه لی یم        آلُسئ یئق، گلمه لی ییک

گلمه لی    ایکینجی       آلُسئ سان، گلمه لی سن    آلُسئ سئنئز، گلمه لی سینیز
             اوچونجو        آلُسئ دئر، گلمه لی دیر      آلُسئ دئرلُر، گلمه لی دیرلر

یبشییینجی یاتمه سییینه گییؤره فرق لنیین  نهایت، شخُص شکیلچی سی قبول 
فالُن فعل لییر دیییر. بییو فعل لییر شییخُص ففرماسییئندا  قییروپ فعل لییر، آرزو 
یاتمه سیییینه گیییؤره بوتیییون فعل لیییرده ن معیییین شکیلچی سیییی قبیییول 
فالُن فعل لییر بیرینجییی ففرماسئندا  خُُصوصیت لرینه گؤره فرق لنیر. آرزو 

»، ایکینجییی شخُصییین تکینییه«ق، ک»، جمعینییه مشخُصییین تکینییه «
یاده ر.-سییئنئز(سییینیز)، جمعینییه -سییان(-سیین)  شییکیلچی لری قبییول 

فیخُییدور، جمع ده  -لُر(-لییر)اوچونجو شخُصییین تکینییه شکیلچی سییی 
آرتئرئلر.
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افرماسئ نُئن شخُصه گؤره ده ییشمه سینه نُمونُه لر آرزو 

فعل لر    شخُص لر                  تک                        جمع 
آلُ       بیرینجی              آلُم، گله م              آلُق، گله ک

گله      ایکینجی          آلُسان، گله سن      آلُسئنئز، گله سینیز
          اوچونجو           آلُ، گله                    آلُلُر، گله لر

شخُص شکیلچی لری نُین بعضی اوسلوبی حال لرئ

ففرمییادا آیییرئ-آیییرئ شییخُص لره گییؤره ایییش و حره کییتِین مخُتِلییف 
ییتِیریلمه سینی بیلمک اوسلوبی جهت دن بؤیوک اهمیتِی وار.

بوتون بونلرئ  بل لندیرمک  اوچون  بیرینجی،   ایکینجی،  اوچونجو
ییییتِیرمه امکانلرئنییا گییؤز شیییخُص ده حره کیییتِین بعضییی اوسییلوبی 

فدلُندئراق.
بیتیرمه سی - بیرینجییی شخُصییه گییؤره حره کییتدانُئشانُئن حره کتی نُین 

لا دانئشییئغئن تییأثیرینی آرتئرمییاق اوچییون، ایکینجییی، اوچونجییو بعضیی
لل: یدییله ر؛ مث ییتِیشن ایش کیمی  شخُصه 

یادیم، نه چاره قئلئم؟هر گاه اوزونه عیاق  ، دییه رلیر کیی،فالُرسیان- نه 
فالوبدور،  ن. نریمانف) یانا-یانا (فالمازسان، قالُرسانعؤمر دلی 

ساباحدان  آخُُشییاماده ک،  آخُُشییامدان  سییاباحا ده ک  آرواد  کیمییی
فاتوراسانگره ک آلُچئغئن ایچینده  یگتِمک   فقشونا   ده ایستِه سیین! اگر 
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 (م.ف.آخُُوندف)یگده سنگره ک آنجاق چئلپاق لزگی لرین اوستِونه  
بو پارچالُردا دانئشان (بیرینجییی شییخُص عییؤمر و حیییدربگ) اؤزونییه
ففرماسییئندا فالُن ایشییی ایکینجییی شخُصییه مخُصییوص حره کییت  گییؤره 
ییتِیشن حره کییت همییین شخُصییین ییتِیریر. البتِه، بورادا بیرینجی شخُصه 
فیخُییدور. یوریلیین حره کت لییه عینییی معنییا خُُصوصیییتِی  ففرماسئ ایله  اؤز 
بورادا اؤزلرینییه گییؤره دانئشییان عییؤمر و حیییدربگ بیرینجییی شخُصییه
مخُصییوص حره کتِییده ن عمومی لشییمیش بیییر شییکیلده سییانکئ بوتییون

یاتمیشلر. بیرینجی شخُص لره مخُصوص شکیلده بحث 
یادیر، لا ده دانئشانئن شخُص اؤزو باره ده کنار آدام کیمی چئخُئش  بعض
فالُن شییکلی بیرینجییی شییخُص عوه ضییینه اوچونجییو شخُصییه خُُییاص 

لل: یادیر؛ مث علمت لرده ن استِفاده 
یادیرلییر یدییرلر! سیییزده ن خُُییاهیش  یدییییره م، خُُییاهیش! (سیزه آنا دیلینده 

یادیره م عوه ضینه)
یا، «من هله اؤلمه میشم» عوه ضینده:

یددیم نوروزعلی هله  فانون آقاسئ نئن کاغازئنئاؤلمه ییبدیر-  کی، سن 
)ج.محمدقولوزدهآپاراسان (

بو جومله لرده کی ایش و حره کتِین بیرینجی شخُصه چاتدئغئ  آیییدئن
یسچیلیر. فتنو، معنا کسگین لیگی ایله  ففرما اؤز  دئر. آمما بو 

بیتیرمه سی ایکینجی شخُصه گؤره حره کییتِین. مصاحیب ین حره کتی نُین 
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لا آزدئییر. اوسییلوبون ایسییتِه یینده ن آسییئلئ یدییلیشینده مخُتِلف لیک نسبتِ
یوریلیر. فیل  فالُراق بورادا دا مستِثنالئق لُرا 

فالُراق، تییک فالییدوغو کیمییی، حره کییت نیشانه سییی  عییوه ض لیک لرده 
ییتِیرمییک اوچییون ایکینجییی شییخُص مصییاحیبین حره کییتِی یییا ایشییینی 
فیلییییداش علی اف، نییییه لل:  جمعی نییییین شییییکیلچی لری ایشییییله نیر؛ مث

بویورورسونوز؟
یکفسیزه اوز توتاندا یا مراجعت له، تییک  مصییاحیبه اوشاغا انتِیم معنادا، 
یدییلمه سییی ففرماسییئندا  گؤره ایش و حره کتِین بیرینجی شییخُص جمییع 
لس ینجییه حیی یکفسیزه « اؤزومییوزو  لل بعضی  حال لُرئ دا گؤزه ده ییر. مث
لا مصییاحیبین حره کییتِی یدییریییک. هامییان مناسییبت له بعضیی یادیریییک؟» 

ففرمادا ایشله دیلیر: فالُن  اوچون شخُصه گؤره 
یاشیده ک! فاخُُوسون، بیز ده  عجب دی! ایندی قئزئم مکتِب شرقی سینی 

«انتِیق» اوتاندئ بندالئ نئن اووزونه باخُُدئ (میرجلل)

بیتیرمه سییی.  فانییا گییؤره دانئشییانا، یییانئکنار شخُصییه مخُصییوص ایشییین 
لا معین اوسلوبی مقام لُ علقه لییی اوچونجو شخُصه گؤره حره کت بعض
ففرماسییئندا ایشییله دیله ر. بییو جهتِییده ن آشییاغئداکئ بیرینجییی شییخُص 

یاده ر. فعل لره باخُُماق کیفایت 
فقیاجاغییام سیینه یادیرسن کی، پییرزادئ  یودی! گومان  یوردی، تار آخ، تار
یاله میییر کییی، نییه هنریییم وار یگده؟ بو گده غریبه آخُُماق دئر! بیر فیکیر 
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فانییون کیمییی  آتییا بیلمه نییم، ووراکی، میین بییایرام ایلییه میییدانا گیییره م؟ 
فقچاقلئقییدا سییؤیله نمه ییب، بیییر قولدورلوقییدابیلمه نییم، یهییچِ   آدئییم 

فاغورلُمامئشیییامچکیلمه یییییب، عؤمرومیییده بییییر آت ، بییییر اؤکیییوز 
..(م.ف.آخُُوندف)فقومامئشام.

دانئشئغئن تأثیرینی آرتئرماق اوچون بو پارچییادا ایکینجییی شخُصییده  ن
باشییلیاراق، بییایرام اؤزونییه اوچونجییو شییخُص کیمییی یاناشییمئش و
یورمیشدیر. ففرماسئندا  یوردی یه مخُصوص حره کتِی بیرینجی شخُص  تار
یوردی ده فالُن حره کییت و علمت لرییین تییار بایرام بو سییؤزلرله اؤزونییه 
فا، عینی زماندا هم اؤزونییو اؤیییور، فالمادئغئنئ بیلدیرمک ایستِه میشدی. 
یشی ینورینده ن باشقا بیر  فقیور. البتِه بو اوسلوب ما یوردینی لُغا  هم ده تار

دگیلدیر.

فعلی صفت لر
یالییه سییؤز قروپییو دا وار کییی، هییم فعییل و هییم ده صییفت لره دیلیمیزده 
ه صیفتِین، نیه ده فعلیین قراماتییک فانلرا ن فاخُُشار خُُصوصیت لری وار. 

لل:  ییتِیشه بیلمه ز؛ مث یازئلمئش مکتِوب میزین اوستِوندهعلمت لری تام 
 سؤزو فعل کیمی مجهییول نییوعیازئلمئش جومله سینده کی قالمئشدئ

یاتمیشییدیر، تأثیرسیییز دیییر، بییو سییؤزه انکییار شکیلچی سینی (ئل) قبول 
فالُر. شکیلچی سینی ده آرتئرماق 

ففرما علمتِی آرتئرئل بیلمه ز. بو جور سییؤزلر نییه آمما، بو جور سؤزلره 

129



فالُر. فسرقوسونا جواب  فسرقوسونا دگیل، صفت کیمی هانسئ؟  یاتدی؟ 
یبله شکلی خُُصوصیت لرینه گؤره بو تهییر سییؤزلر فعلییی صییفت محض 
یدییله ر.  گؤروندویو کیمی، فعلی صفت لر هییم فعلییین هییم ده صییفتِین
خُُصوصیییت لرینی اؤزونییده گؤرسییدیر. فعلییی صییفت لرین فعل لرلییه

فالُن خُُصوصیت لری آشاغئداکئ لُر دئر: عمومی 
لل: ۱ فاخُُونمیییوش- فعلیییی صیییفت لر زمیییان بیلیییدیره ر؛ مث  محاضیییره، 

یکچمیش زمان)،  فاخُُویان مکتِوب (گله جک زمان)،یازئلسئ(  اوشاق 
(ایندیکی زمان)

لل:۲ فالُ بیله ر؛ مث گله ن آدام (تیییأثیرلی)،  بیله ن-تیییأثیرلی و تأثیرسییییز 
اوشاق (تأثیرسیز)

لل:۳ فاخُُویییان- نییوع لُرا گییؤره ده ییشیییله بیله ر؛ مث  اوشییاق (معلییوم)، 
 یییازدئران قئییز ((قایئییدئش)،یویونییان محاضییره (مجهییول)، فاخُُونموش

 اوشاقلر (قارشئلئق)یدییشنآدام، (اجبار)، 
لل: ۴  سییؤز، (تصییدیق)،یدییلمیییش-تصییدیق و انکییارلئق بیلییدیره ر؛ مث

 سؤز(انکار)یدییلمه میش
فاخُُشار خُُصوصیت لری آشاغئداکئ لُر دئر: فعلی صفت لرین صفت لره 

فانیو۱ ینجه لیگینییی بیلییدیره ن آدئیین اولینیده ایشیله نر و  - صفت کیمییی، 
لل: فاخُُونموش کیتِابلر.بل لندیره ر؛ مث  دانئشان آدام، 

فالُر. ۲ فسرقوسونا جواب  - اشیانئن علمتِینی بیلدیره ر و هانسئ؟ 
فاخُُشار سییؤزلر آد وصییفت کیمییی لا بونلرا  یاتمک ایستِه رکی، بعض یقید 
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یکچمیش ایشلری یادا لل:  ایشله نره ک فعل خُُصوصیت لری داشئماز؛ مث
فالُجاقدئر. سالما. گونلریمیز بوندان یاخُُچئ 

یکچمیییش اومیدله باخ!  بو جییومله لرده گله جه یه خُُاطئرلُما، یکچمیشی
یکچمیشی سؤزلری صفت،گله جکو   سییؤزلری ایسییه آدگله جه یه و  

یهییچِ بیییر دئلر. بونییا گییؤره ده همییین سییؤزلرده فعلییه مخُصییوص 
خُُصوصیت تاپئلمئر.

فعلی صفت لر فعل کؤک لرینه مخُتِلف  شکیلچی لرین آرتئرماسئ ایله
دوزه لر. فعلی صفت دوزه لده ن شییکیلچی لر حره کییی علمییتِین زمییانل
ییییره آیئرمییاق باغلندئغئنئ بیلدیره ر. بو جهتِده ن فعلی صفت لری اوچ 

فالُر:
- ایندیکی زمان فعلی صفت لری۱
یکچمیش زمان فعلی صفت لری۲  -
- گله جک زمان فعلی صفت لری۳

 شکیلچی سی ایله دوزه لن فعلی صفت لر حره کییی علمییتِین-آن(-ان)
لل: یلئغئنئ بیلدیره ر؛ مث لا ایندیکی زمانل باغلئ  اساس

فاغلن فاخُُویان  یبله.دینله ین آدام، باخُُان اوشاق، گولن قئز،   و ها
یکچمیش زمان فعلی صفت لری آشاغئداکئ شکیلچی لرله دوزه لر:

 -دئییق(-دیییک، -دوق،- منسییوبیت شکیلچی سییی ایلییه ایشییله ین۱
لل: -دوک)  شکیلچی لری نین فعل کؤک لرینه آرتئرئلماسئ ایله؛ مث

فاخُُودوغومیییوز کیتِیییاب، فاخُُودوغیییون کیتِیییاب،  فاخُُودوغیییو کیتِیییاب، 
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یبله.فاخُُودوقلرئ کیتِاب  و ها
 شکیلچی سی نین-مئش(-میش، -موش، -موش)- فعل کؤک لرینه ۲

لل:  یییازئلمئش مکتِییوب، دینله نمیییش محاضییره،آرتئرئلماسییئ ایلییه؛ مث
یبله.فاخُُونموش کیتِاب، گؤرونموش ایش  و ها

-مئیییش(-مییییش، -میییوش، -میییوش)فعلیییی صیییفت دوزه لیییده ن 
یکچمیییش زمییان  شکیلچی سییی ایلییه ففرمالئ نقلی  شکیلچی سینی عینی 
یکچمیییش زمانییدا قارئشدئرمامالئ. یاددا ساخُُلماق ایستِه ر کیی، نقلیی 
یورمه ز و فسرقوسییونا جییواب  فالُن فعل لر آدئن اولینده ایشییله نر، هانسییئ 

لل: فسنوندا گله ر؛ مث عاده ت اوزره جومله نین 
فاخُُونموشدو.۱ - مکتِوب یازئلمئش، کیتِاب 
فاخُُونموش کیتِاب بورادادئر.۲ - یازئلمئش مکتِوب و 

یکچمیییش زمانییدا فاخُُونموش سییؤزلری  بیرینجی جومله ده یازئلمئش و 
فاخُُونمییوش سییؤزلری فالُن فعل، ایکینجی جییومله ده کی، یییازئلمئش و 

یکچمیش زمان فعلی صفت لری دیر. ایسه 
لا آشییاغئداکئ اوچ گله جییک زمییان فعلییی صییفت لری ایسییه، اساسیی

شکیلچی نی فعل کؤک و اساسلرئنا آرتئرئلماسئ ایله دوزه له ر:
یبله.یازئلجاق اثر، گؤروله جک ایش)  آجاق(-اجه ک- -۱  و ها
یبله.یازئلسئ اثر، گوروله سی ایش   آسئ(-اسی)- -۲ و ها
یبلهمالئ(-مه لی) یازئلمالئ اثر، گؤرولمه لی ایش- -۳  و ها

-آجییاق (-اجه ک)بو شییکیلچی لری ده گله جییک زمییانئ دوزه لییده ن 
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فالماز. ففرماسئنئ دوزه لده ن شکیلچی لرله قارئشدئرماق  لُزئم و واجیب 
یاددا سییاخُُلماق ایسییتِه ر کییی، فعلییی صییفت لر آدئیین اولینییده گله ر و

لل:هانسئ؟صفت کیمی  فالُر؛ مث فسرقوسونا جواب   
اثر یازئلجاق- یازئلجاق اثر

ایش گؤروله جک- گؤروله جک ایش
اثر یازئلسئ دئر- یازئلسئ اثر

ایش گؤروله سی دیر- گؤروله سی ایش
اثر یازئلمالئ دئر- یازئلمالئ اثر

ایش گؤرولمه لی دیر- گؤرولمه لی ایش
فالُن فسیینوندا  گؤردویومییوز کیمییی، ایکینجییی سییتِونداکئ فعل لرییین 
شییکیلچی لر فعلییی صییفت دوزه لتِییدیگی حالییدا، بیرینجییی سییتِونداکئ

فسنوندا ایشله نن شکیلچی لر باشقا وظیفه لر داشئ یئر. فعل لرین 

 فعلی باغلیئجئ لر

زمان، شخُص و کمیت بیلدیرمه ین و دانئشییئقدا باشییقا فعلییه بییاغلنئب
یدییله ر؛ یاده ن فعل لیره قعلیی باغلمیا  یییتِیردیگی حره کییتِی ایضییاح  فانون 

فدسییقایا]ًا  فا یازئ تاخُُتِاسئنا [ لل:  فا یییازئ تاخُُتِاسییئناباخُُییاراقمث  یییازئردئ. 
فدسییقایا]ًا بییاخُُئب یییازئردئ. بییو جییومله لرده کی  باخُُییاراق و بییاخُُئب[

فانا یاتدیگی و  ینجه یازما تهری» ایله ایضاح  سؤزلری یازئردئ فعلی نین «
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باغلندئغئ اوچون فعلی باغلما دئر.
فچخُییدور. فعلییی فعلییی باغلمییا دوزه لییده ن شییکیلچی لر دیلیمیییزده 
یاتمییک خُُصوصیییت لرینه باغلمانئن بوتون نوع لُرئ حره کتِی ایضییاح 

فالُراق ایکی قروپا آیرئل بیله ر: گؤره شرطی 
- اساس حره کتِی تهر (طرز) له باغلیان لُر۱
- حره کتِی زمان لُ باغلیان لُر۲

لا آشییاغئداکئ شییکیلچی لرله بیرینجی قییروپ فعلییی باغلمییالُر، اساسیی
دوزه لر.

یددی)،بیلیییب (گییؤردو)، ئییپ(-ایییب، -اوب، -اوب)  بییاخُُئب- -۱ ) 
 (گیییؤزله دی)،باشیییلیئب (آنلدئ)، گیییؤروب (باخُُیییدئ)، دوروب

فاخُُویییوب (ایسییتِه دی)،ایشییله ییب  (آپییاردئ) وسییورویوب (بیلییدی)،  
یبله.  ها

 -یئب(-ییب، -یوب، -یوب)  کیمی فعل لرهباشل، باغل، ایشله قید.
) فعلییی باغلمییا-یانییدا (-ینییده)، -یئنجییا(-یینجییه، -یونجییا، -یییونجه

فسنونداکئ «آ» سسییی «ائ» کیمییی شکیلچی لری آرتئرئلدئقدا سؤزون 
لل: یدییله ر؛ مث

فاخُُونار                                  یازئلر       
باشلیئب                             باشلئ یئب

باشلیاندا                            باشلئیاندا
باشلیئنجا                           باشلئیئنجا
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ایشله ییب                           ایشلی ییب
ایشله ینده                        ایشلی ینده
ایشله یینجه                     ایشلی یینجه

آغلیئب                      آغلئ یئب
آغلیاندا                     آغلئیاندا
آغلیئنجا                    آغلئیئنجا

لل:   ۲  باخُُییییییاراق، دوراراق، گییییییؤره ره ک،- -آراق،-اره ک)؛ مث
یبله.ایشله یره ک، سورویره ک   و ها

یدییله ر فسنونداکئ «ق» سسی «خ» و«ک» سسی «ی»  بو سؤزلرین 
لل: -مادان(-مه دن)- ۳ فاخُُومادان، بیلمه  ده ن، ایشییله مه ده ن مث باخُُمادان، 

فانا گییؤره ده، یاتمه ز.  یبله. بوفعلی باغلما شکیلچی سی وورغو قبول  و ها
لل: وورغو، سؤزون کؤک یا اساسلرئ نئن اوزه رینده قالُر؛ مث

ایشله مه ده ن —ایشله

باشلمادان —باشل

فیخُلمادان فیخُل--
ایکینجی قروپ فعلی باغلمالُر آشاغئداکئ شکیلچی لرله دوزه لر:

فاخُُویاندا، دینله ینییده- -۱ لل: باخُُاندا، بیله نده، گؤره نده،  آندا(-انده) مث
یبله. و ها

لل: باخُُدئقییدا، بیلدیکییده،- ۲ -دئقدا(-دیکده، -دوقییدا، -دوکییده) مث
فاخُُودوقدا، گؤردوکده یبله.ایشله دیکده،   و ها
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لل: باخُُدئقجا، بیلدیکجه،- ۳ -دئقجا(-دیکجه، -دوقجا، -دوکجه) مث
یبله.فاخُُودوقجا، گؤردوکجه  و ها

لل :-ئنجیییا، (-اینجیییه، -اونجیییا، -اونجیییه) - ۴  باخُُئنجیییا، بیلینجیییه،مث
فاخُُویونجا، سورونجه یبله.ایشله یینجه،   و ها

یبله.-جاق(-جک) باخُُاجاق، گؤره جک، بیله جک- ۵  و ها
یگده ر- گلمه ز- ۶  و-آر-ماز، -ارمه ز- باخُُار-باخُُماز، گله ر-گلمه ز، 

یبله. ها
دیلیمیزده بوندان باشقا دا فعلی باغلما شکیلچی لری واردئر.

ظرف

ییرینییی و  میقییدارئنئ  بیلییدیره ن ینجه لیگینییی،  ایش،  حال و حره کییتِین 
لل:  یدییله ر. مثا یییین چاپئردئدانئشئق حصه سینه ظرف  . بو جومله دهآت 

ینجه لیگینییی بیلییدیریر.یییین یدییلمیش ایشییین   سؤزو چاپئردئ فعلی ایله 
 سییؤزو انمییک ایشییی نینفسیینرا. بییو جییومله ده فسنرا علی آشییاغئ انییدی

ییرینییی  بیلییدیریر.  آشییاغئزمییانئ نئ ،  فچییخُ سییؤزو  ایسییه    اوشییاقلر 
فچخُ. بو جومله دهدانئشدئلر یدییلمیییش   سییؤزو دانئشییدئلر فعلییی ایلییه 

ایشین کمیتِی نی بیلدیریر.
فچییخُیدمه لی،  فسیینرا، آشییاغئ و  یییییین،   سییؤزلری ظییرف دیییر. ظرف لییر 

لل: فالُ بیله رلییر. مث فعل لرین تایئ،  فعلی صفت و فعلی باغلمالُردان دا 
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. بییو جییومله دهشاپپادان آتئلن کولیییله سسییی هییامئنئ دیسییگیندیردی
ینجه لیگینی  بیلدیردیگینه  گؤرهآتئلن سؤزو،  شاپپادان  فعلی صفتِین  

ییرینده ن یاواش-یاواش قالخُاندا بیر آغرئ دویدو.ظرف دیر. یا، فا،   بو 
 ظرفی ایسه،  قالخُاندا  فعلی باغلماسئنا گؤرهیاواش-یاواشجومله ده 

دیر.

ظرفین قورولوشجا نُوع لرئ 

باشقا دانئشئق حصه لری کیمی ظرف لرییین ده قورولوشییجا اوچ نوعییو
واردئر:

- ساده ظرف لر۱
- دوزه لتِمه ظرف لر۲
- مرکب ظرف لر۳

یالنئز بیر کؤکده ن و یا بیر کییؤک له سییؤز ده ییشییدیره ن  شییکیلچی دن
لل: ایازئن ایشی گتِیره نده یدییله ر. مث   همیشییهدوزه لن ظرفه ساده ظرف 

کؤ ک لنمیش تار کیمی ال ده یمه میش  سسلنه ردی.  بییو جییومله ده کی
 سؤزوساده ظرف دیر.همیشه

سؤز دوزه لییده ن  شییکیلچی لر له  دوزه لیین ظرف لییره  دوزه لتِمییه ظییرف
لل:  آت   فچیییخُ سیییورعت له یدییله ر. مث فا،  اوجیییادان ایره لی له یییییردی.  

)-لُ، -داندانئشئردئ.  بو جومله لرده سؤز دوزه لییدیجی شییکیلچی لر (
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 ظرف لییری دوزه لتِمییهسییورعت له  و اوجییادان واسطه سی له  دوزه لیین  
ظرف لردیر.

دزه لتِمه ظرف لری قایئرماق اوچون آشاغئداکئ شکیلچی لر ایشله نر:
) یاواشجا، ایندیجه-جا، (-جه- ۱
 اینامل، احتِیاط لُ، سورعت له-لُ،(-له)- ۲

بو سؤز دوزه لدیجی شکیلچی لر وورغو گؤتورمز.
لا -ان-۳ لا، قصد - غفلتِ
 اوجادان، آزجادان، بیرده ن -دان(-دن)-۴
یبله.-جاسئنا، (-جه سینه)- ۵  آلچاقجاسئنا، بوت پره ست جه سینه و ها

یوره ن ایکی و داها آرتئق سؤزون بیرلشمه سینده ن دوزه لیییب بیییر معنییا  
لل: یدییله ر.  مث یتزظرف لره مرکب ظرف  یتز- بیرده ن-بیره، آغئر-آغئر، 

فچخُو هامان سؤزون تکرارئ ایله دوزه لر و تیره ایله مرکب ظرف لرین 
لل:  یبییش-یازئلر.  مث بالُ -بالُ، قاچا-قاچا، یاواش-یاواش، اوچ-اوچ، 

یبش.

ظرفین معناجا نُوع لرئ
ظرف لر حره کتِی آیییرئ-آیییرئ جهتِییده ن بل لنییدیره ر. بونییا گییؤره ده

ییره بؤلونر: ظرف لر معناجا دؤرد 
- حره کت تهری ظرف لری۱
- زمان [چاغ]ًا ظرف لری۲
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ییر [لُغ]ًا ظرف لری۳  -
- میقدار ظرف لری۴

ییرینییه ینجییه  حره کییت تهییری ظرف لییری ایییش، حییال و حره کییتِین 
ینجه؟ نه جور؟ نه تهه ر؟ییتِیریلدیگینی بیلدیره ر و فالُر  فسرقولُرا جواب   

یتز سککی یه لل: قاتارئن یاواش-یاواش یاخُُئنلشدئغئنئ گؤردوکده  مث
یتییز سییؤزلری حره کییت چئخُدئ.  بو جییومله ده کی یییاواش-یییاواش و 

تهری ظرف دیر.
 دیلیمیزده یاخُُچئ، پیس، تمیز، دقتِه لُییق کیمی سؤزلر واردئییر قید-

فالُرئیین لا اشیاء مضمونلو سؤزلرده ن قابییاق گله ره ک  کی، بونلر عاده ت
علمت و کیفیتِی نی بیلدیره ر. هرده ن ده بو سؤزلر فعلده ن قابییاق گله ر
یقییده نییده یبلییه سییؤزلر جییومله ده آدا  و  حره کتِین گله جه یینی بیلدیره ر. 

لل: روقیه یقییده نده ظرف سایئلر. مث  قئزدئ. روقیه یاخُُچئصفت، قعله 
فاخُُویییور. بیرینجییی یاخُُچئ  سییؤزو صییفت، ایکینجی یییاخُُچئیییاخُُچئ 

سؤزو ظرف (حره کت تهری) دیر.
 نه وقت،  نییاواخُُت،ایش، حال، حره کتِین گؤرولمه  وقتِینی بیلدیره ن 

فالُن  ظرف لییر زمییان ظرفیییهییاواخُُت، نییه زمییا فسییرقولُرئنا جییواب  ن 
لل: کندده    بوتییوندونیین بیر پارا  ایشلر گؤرولوبدور. ایندیآدلُنار. مث

 سؤزلری زمان ایندی و دوننکند اهلی میداندا ایدی. بو جومله ده کی
ظرفی دیر.

ییتِیردیگینی بیلدیره ن  ییرینه  هارایییا؟ هییارادان؟ایش، حال، و حره کتِین 
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لل: زنییگ یدییله ر. مث ییییر ظرفییی  یوره ن سییؤزلره  فسرقولُرا جییواب  کیمی 
فالمادئغئندانیگری گیردی.  ایچه ریوورولدو و هامئ  دؤنمک امکانئ 

یگتِمه یی مصییلحت بیلییدی. بییو جییومله لرده کی ا یچه ری،هامئ ایره لی 
ییر ظرف لری دیر.یگری  سؤزلری 

فالُن بوتییون ییرلیییک، و چئخُئش لئییق حال لُرئنییدا   آدئیین یؤنلییوک، 
یبلییه فالماز. یییاددا سییاخُُلماق گییره ک کییی،  ییر ظرفی سایماق  سؤزلری 
فسنونداکئ حال شکیلچی لری  دیرلییر. فانلرئن  یوره ن  ییر معناسئ  آدلُرا 
ییییر، مکییان، لُغ ) فقیییولُر. ظرف لییر ایسییه ( فالُر و اشیییایا  یبله سییؤزلر آد 

ییتِیریر.
فسرقوسییونا نییه قییده ر؟ایش، حال، و  حره کییتِین کمیییتِی نی بیلییدیره ن    

فانلر  لل:  یدییله ر. مث فالُن ظرف لیییره میقیییدار ظرف لیییری  فچیییخُجیییواب 
 آرتسییا یییاخُُچئ بیره ایکی قازانئردئلر. بو ایل بوغدامئزآزایشله ییب، 

 سییؤزلری میقییدار ظرفیییفچخُ، آز، بیییره ایکیییفالُر. بو جومله لرده کی 
دیر.

فالمییامئشفچخُ، آز، نم نه قده رقید-   کیمی سؤزلر جومله ده  هم  معییین 
فالماسئ فالُ بیله ر. بو سؤزلرین میقدار ظرفی  سای، هم ده میقدار ظرفی 
یقییییده ن میقییدارئ دئییر. بونییدان فالُرئیین حره کتِییه  اوچون اساس شرط، 

فالدوقییدا، ینجییه؟باشقا  بو سؤزلر میقییدار ظرفییی  یوره    سییؤزونه جییواب 
فالدوقدا سوآلئ ایله یاناشئ، نه قده ر؟ بیلمه دیگی حالدا ، میقدار سایئ 

لل:ینجه یوره ر. مث  سوآلئنا دا جواب 
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فچخُلو کیتِاب آلدئم  ینچه؟ نه قده ر؟ (سییای) –ماغازادان  فچییخُ  آخُُشییام 
فچخُ (میقدار سایئ)چالئشدئم-  نه قده ر؟ -

کؤمکچی دانُئشئق حصه لری

فالُرئین باشیلئجا کؤمکچی دانئشئق حصه لری نین اسیاس خُُصوصییتِی، 
یبله سؤزلر معیبن سییوآلُ فالماماسئ دئر.  ومستِقل  لغت کیمی معنالُرئ 
فالمییاز. آذربایجییان دیلینییده بییو جییور یورمه ز و جییومله عضییوو  جییواب 

دائشئق حصه لری آشاغئداکئلر دئر:
فمدال سؤزلر. فقشما،  باغلیئجئ،  ادات  و  

اقشما

فقشییمالُرئن  دا بوتییون باشییقا کییؤمکچی دانئشییئق حصییه لری کیمییی، 
فقشولدوغو سییؤزله بیرلیکییده فقشمالُر  فیخُدور.  خُُصوصی لغت معناسئ 
فالییوب، فچییخُ زمییان یییارئم مسییتِقل وورغوسییو  یورسییه ده،  بللی بیر معنییا 
فقشییمالُر آیرئلئقدا یازئلسییا دا، مسییتِقل لغییت واحیییدی سییایئل بیلمه ز. 
فقشولدوغو سؤزلرله بیرلیکییده بللییی حال لُنا بیلن سؤزلرله ایشله نره ک 

بیر معنا بیلدیره ر.
فقشما کیمی بعضی سؤزلر بوتون جومله لرده، یا بوتون شرایطده آنجاق 

یاده ر:  سییؤزلری دک، اوچون، اؤترو، عاید، دایر، مخُصییوصچئخُئش 

141



یدمه لی بو سؤزلره هانسئ جییومله ده راسییت گلسییه ک، فقشمالُردئر.  یبله 
فقشما آدلُندئرا بیله ریک. آمما بو دیلده بعضی مسییتِقل، فالُرئ آنجاق 

لل:  فقشما کیمی ایشله نه بیله ر؛ مث لغتِی معنالئ سؤز ده 
 آداملر دا دانئشدئلر.باشقا- یئغئناقدا ۱
یهچِ کیم بیلمیرباشقا- بو ایشی سنده ن ۲  

فالُن  فقشییما سییؤزو، ایکینجییی جییومله دهباشقابیرینجی جومله ده صفت   
کیمی ایشله نمیشدیر.
فدغیرو،آذربایجان دیلینده   فسنرا، بری، قارشئ، غیری، طیره ف،  باشقا، 

فقشییما کیمییی ایشییله نهقاباق، اول، یوخُُارئ، اشاغئ، ایره لییی سییؤزلری  
بیله ر.

فقشییمالُر سییؤزه فقشمالُر سؤزده ن آیرئ یازئلدئغئ حالدا، بعضییی  فچخُ 
فالُر. بیتِیشیک یازئلر، حتِا شییکیلچی کیمییی سییؤزلرین آهنگینیه تیابع 
فقشمالُر واردئر. -جییان (-جیین-دک یبله  فالسا،  آذربایجان دیلیده آز دا 

فانلرئ لل:  فقشمالُر دئر. مث یبله  یاوه جانفقشمالُرئ  فقشونلر   اؤتوردوک. 
فقشییمالُرئسییرحدده ده ک  گلمیشییدیلر.  بییوراداکی -جیین، ده ک 

فقشولدوغو سؤزلره بیتِیشیک یازئلمئشدئر.
لا ده شییکیلچیایله فقشماسییئ سییؤزده ن آیییرئ یازئلییدئغئ کیمییی بعضیی  

لل:  فانا بیتِیشیک یازئلر؛ مث فالماقل  ففرماسئندا سؤزون آهنگینه تابع 
فقشماسییئ نئن ایلییه حصییه جیکی-لییه،جومله سینده کی من قلم له یازئرام  

ففرماسئ دئر.  شکیلچی لشمیش 
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فقشماسییئایله فالمییاز. ایلییه  فقشماسییئنئ بییاغلیئجئ ایلییه قارئشییدئرماق   
یوره ر و نحیوی تحلیلیی فقشولدوغو سؤزله بیرلیکده بیر سیوآلُ جیواب 

فالُر؛ آممییا   فقشیولدوغو سیؤزله بیرلیکیده جیومله عضیوو   ایلیهزمیانئ 
فالمییاز؛ یورمییک  فاندان قاباقکئ سؤزله بیرلیکییده سییوآل  باغلیئجئ سئنا 

لل: علی  یگدیر جومله سییینده ایلییه سییؤزو بییاغلیئجئایلهمث  ولی مکتِبه 
فالُ بیلمه ز.  فالدوغو اوچون، بو ایکی سؤز بیرلیکده جومله عضوو 

فالُن«  فانون سینونیمی  ییرینه   سؤزونو ایشلتِمکو»ایله باغلیئجئ سئ نئن 
فالماز. فقشما عوه ضینده بو سؤزو ایشلتِمک  فالدوغو حالدا،  مومکون 

اقشمالرئن معناجا  نُوع لرئ

فالُن سؤزلرله بیرلشیه ره ک آییرئ- فقشمالُر آدئن مخُتِلف حال لُرئندا 
فقشییمالُرئ آشییاغئداکی کیمییی لا  ییتِیره ر. بو جهتِییه اساسیی آیرئ معنالُر 

فالُر: قروپلشدئرماق 
فقشمالُر- ۱ فدغییرو کیمییی، ده ک- استِقامت بیلدیره ن  لرئ، طره ف،  سا

فالُر. فقشییمالُر دا سییایماق  فقشمالُرئ معییین معنییادا سییینونیم  یبله. بو  و ها
فدغرو بونلردان  سؤزلری تییام نحییوی سییینونیم سییایئلطره ف، سارئ، 

فدغییرو» یاوه  یاوه سییارئ،  ییرینییه» «  یگییدیره م  یاوه طره فییه  بیله ر. چییونکی « 
فقشییمالُر اسییتِقامت یدمییک ده دوزگییون سییایئلر.گؤسییتِردیگیمیز 
فالُن سییؤزلرله ایشییله نر.  بییو بیلدیردیگی زمان آدئن یؤنلییوک حالئنییدا 
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لل:  فالُن سؤزلرله ایشلنمیشدیر؛ مث فقشمالُر آدئن یؤنلوک حالئندا 
فدغیرو، مکتِبیه طیره ف، کیتِابخُانیا کیمییی، بییزه ده ک یاوه   ویاوه سارئ، 

یبله. ها
فقشییمالُر- ۲ فقشییمالُرئ اؤتییرو،اوچییون- سییبب و مقصیید بیلییدیره ن   ،

فقشمالُر فقشمالُردئر. بو  یاده ن  دیلیمیزده سبب و مقصد معناسئنئ آیئرد 
یبلییه فالدوغوندان دانئشقدا تکرارئن قارشئ سییئنئ آلُر.  فقشما  دا سینونیم 

یادیلمه مه سییی اوچییون،  فقشماسییئ نئاؤتییروکی، متِن ین ایچینده تکرار   
فدغرولییور.  فقشماسییئاوچییونایشلتِمک له دانئشییئقداکئ آهنگلی لیییک   

فانییون لل: میین ده  فالُن عوه ضییلیک لرله ایشییله نر؛ مث یی یه لیییک حالییدا 
فالُرئ منیم اوچون فقشماسئ ایسییه،اوچون چالئشئرام.   آلمئشلر. اؤترو 

لل: فالُن سؤزله ایشله نر؛ مث چئخُئشلئق حالدا 
یگچیرتمکده ن  فچخُ چالئشیدئم. سیییزده ن اؤتروامتِحانئ یاخُُچئ  واؤتیر 
فالُر. هر تهر چتِینلیگه قاتناشماق 

فقشییمالُر- ۳ اول، بییری، قابییاق،- زمان و مکان(چییاغ ولُغ) بیلییدیره ن 
فقشییولدوغو سییؤزلهفسیینرا  فقشییمالُردئر.یییانئ بییو سییؤزلر  یبلییه  سییؤزلری 

فقشییما کیمییی بیرلیکده مکان  و زمییان معناسییئ  بیلییدیره ر.  بییو سییؤزلر 
لل: مسمه خُُانئم فقشولور. مث فالُن سؤزلره  ایشله ندیکده چئخُئشلئق حالدا 

یهچِ کیم اه یله شمیردی. سیزده نقاباقگیلده ن  فسییرا بوردا   آممیید گیییل 
فسییراگلدیلر. بو جومله لرده کی  فقشییمالُرئ  چئخُئشییلئق حالییداقاباق و   

ییییتِیره ر. یوخُُارئییدا ییییر معناسییئنئ  فقشییولُراق زمییان و  فالُن سییؤزلره 

144



یبلییه کییی، فالمییااز.  فقشییما  ییییرده   اول،یددیگیمیییز کیمییی بییو سییؤزلر هییر 
فسیینرا   سییؤزلریایچه ری، یوخُُارئ، آشاغئ،  ایره لی، بییری، قابییاق، و 

یدمه لی جومله تحلیلییی یاده بیله ر.   لا ظرف کیمی چئخُئش  جومله ده بعض
فالمییاز. همییین سییؤزلرین زمییانئ، بییو سییؤزلره مکییانیکی یاناشییماق 
ییرینه  یاخُُچئ دوشییونمک گییره ک. اگییر بییو جومله ده کی معناسئنا  و 
ییرینییی، یاده، و حره کییتِین  سؤزلر مستِقل لغت واحیدی کیمی چئخُئش 
فقشییولوب هییر هانسییئ معنییانئ زمانئنئ بیلدیره ظییرف،  معییین سییؤزلره 

فقشما سایئلمالئ دئر. یادیرسه،  ییتِیرمه یه کؤمک 
فقشییمالُرئ نئن باشییقا و غیییری- اسییتِثناء و مسییتِثنالئق بیلییدیره ن لر-۴  

فالُ   بیله ر. فقشولدوغو سؤزلرله بیرلیکده  یاراتدئغئ معنالُر  بونا  میثال  
فقشمالُرئ دا  چئخُئشلئق حالداکئ سؤزلرله ایشله نر. بوباشقا و غیری   

 سییؤزلریباشییقا و غیییریفقشییمالُر دا نحییوی سییینونیم سییایئل بیله ر. 
یاده ر. لا صفت کمی چئخُئش  جومله ده بعض

-عییادی لیییک بیلییدیره ن لر- عییادی، دایییر، مخُصییوص سییؤزلری۵
فقشییما ییتِیره ر: هییر اوچ  فقشولدوغو سؤزله بیرلیکده عادی لیک معناسئ 

لل: بیزه  فقشولُر؛ مث  قوللوق؟کتِابخُانایییاعایدیؤنلوک حالداکئ سؤزلره 
فالماز. بو جومله لرده کی عاییید ومخُصوص یاوده ساخُُلماق   کیتِابلرئ 

فالُن سؤزلرله ایشله نر. فقشمالُرئ یؤنلوک حالدا  مخُصوص 
فقشییولدوغو سییؤزله بیرلیکییدهگییؤره- استِناد بیلییدیره ن لر- ۶ فقشماسییئ   

فقشییمالُرئ کیمییی، استِناد معناسئ بیلییدیره ر. عاییید، مخُصییوص، دایییر 
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لل:گؤره فقشماسئ د اآدئن یؤنلیوک حالئنیداکئ سیؤزلرله ایشیله نر، مث   
 تعریفله دیلر.گؤرهیاخُُچئ ایشله دیگینه 

فقشولدوغو سؤز یؤنلوک حالدادئر. فقشماسئ نئن  بو جومله ده کی گؤره 
ییییتِیره ر. فقشولدوغو سؤزلرله بیرلیکده مخُتِلییف معنییالُر  فقشمالُر  بعضی 

لل بیییز یوخُُارئییداکئ کیمییی،  فقشییمالُرئنئ اسییتِقامتتییک، -ده ک،مث  
فقشییمالُر  یؤنلییوک حالییدا یدمیشدیک. همین  فقشمالُر کیمی  بیلدیره ن 
لا بییو فالُن سؤزلرله ایشله نره ک استِقامت معناسییئ بیلیدیره ر. آممییا بعضیی
فالُن سیییؤزلرله ایشیییلهء نیب، فقشیییمالُر آدلئیییق و یی یه لییییک حالیییدا 

لل سیینین  کیمیییتوتوشییدورما، مقایسییه، بنزه تمییه معناسییئ بیلییدیره ر. مث
فچخُیییدور. درس  فیخُیییدور. بیییوکیمییییطلبه لیییر بیییورادا   میییاراقلئ زاد 

فقشماسییییئ آدلئییییق ( ) و یی یه لیییییکدرسجییییومله لرده کی کیمییییی 
فالُن سیییؤزلرله ایشیییله نره ک توتوشیییدورما معناسیییئسییینین( )حالیییدا 

بیلدیرمیشدیر.

باغلیئجئ

باشقا کؤمک چی دانئشئق حصه سی کیمییی، بییاغلیئجئ لُر دا مسییتِقل
فقشولدوغو سؤزله بیرلیکده جییومله فقشما  فالمایان دئر. اگر  لغت معناسئ 
فالورسا، باغلیئجئ باشقا سؤزلرله بیرلیکییده  ده جییومله عضییوو عضوو 
فالُ بیلمه ز.  بییاغلیئجئ نئن نحییوی وظیفه سییی.سییؤزلر، بیرلشییمه لر، و
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جومله لر آراسئندا  علقه یاراتمیاق دئیر. بییو ایسیه، بیلیدیگیمیز کیمییی
دیلیییده، دانئشیییئقدا بؤییییوک اهمیییتِی وار، چییونکی سییؤزلر، سییؤز
فالماسا، هر هانسئ  بیر بیرلشمه لری و جومله لر ی علقه لندیره ن بیر زاد 
فالماز. البتِه سؤزلری و جییومله لری بیربیرینییه باغلیییان ییتِیرمک  فیکری 
یبله اهمیت لی واسییطه لرده ن یگانه واسطه دگیلدیر. آمما باغلیئجئ لُر 

بیری دیر.

باغلیئجئ لرئن نُوع لرئ

فالُن باغلیئجئ لُر هم تییابعلی  لیییک، هییم ده تابعسیییزلیک مناسییبتِینده 
سؤزلری و جومله لری بیربیرینه باغلیا بیله ر. اگر بیر قروپ باغلیئجئ
فالُن سییؤزلری و جییومله لری بیربیرینییه باغلسییا، تابعسیزلیک مناسبتِده 
فالُن سییؤز و جییومله لری بیییر- آیرئ بیر قروپ تابعسیزلیک مناسبتِینده 
بیری ایله نحییوی باخُُئمییدان باغلیییار. بییو نقطه ی نظییرده ن بییاغلیئجئ

فالُر: لُرئ ایکی قروپا بؤلمک 
- تابعسیزلیک باغلیئجئ لُرئ۱
- تابعلی لیک باغلیئجئ لُرئ۲

فالُن، و بیر-بیری تابعسیزلیک باغلیئجئ لُرئ تابعسیزلیک مناسبتِینده 
ایله آسئلئ لئق دره جه سی ایله  فرق لنمه ین برابر حقوقلییو  سییؤزلری  و
جیییومله لری بیرلشیییدیر ه ر. بیییو بیییاغلیئجئ لُرئ آشیییاغئداکئ معنیییا
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فالُر: قروپلرئنا آیئرماق 
 و،  هییم،  هم ده،  دا(-ده)،  همچنییین،- بیتِیشدیرمه باغلیئجئ لُرئ:۱

یبله.نه،   نه ده ،  نه ده کی،   و ها
فالُن سییؤزلری و جییومله لری بو باغلیئجئ لُر تابعسیزلیک مناسییبتِینده 

لل: فالُراق نحوی باخُُئمدان بیر-بیرینه باغلیار؛ مث ساده جه 
یتز گلمیشدیلر. بورادا «و» باغلیئجئ سییئ علی  و  ولی درسه هامئ دان 

فالُن علییی «  ولییی سییؤزلرینی بیییر-بیرینییهو»تابعسیییزلیک مناسییبتِینده 
 عسیییگرلرده ن بییییری دؤشیییونوو باغلمئشیییدئ. گولییییله آچئلیییدئ  

ییییره سییریلدی جومله سییینده ایسییه «   باغلیئجئ سیییو»قامییارلُیئب 
فالُن ایکی ساده جومله نی بیر-بیرینه باغلیاراق تابعسیزلیک مناسبتِینده 

یاتمیشدیر. مرکب جومله دوزه لتِمه سینه کؤمک 
 سییؤزلریآمما، لُکییین، آنجییاق- قارشئلئق بیلدیره ن باغلیئجئ لُر: ۲

قارشئلئق بیلدیره ن بییاغلیئجئ لُردئ. بییو بییاغلیئجئ لُر تابعسیییزلیک
فچییخُ لل: احمیید  امث فالُن جییومله لری بیییر-بیرینییه باغلیییار؛  مناسییبتِینده 

فالمیییادئ. بیییوراداکئ  لُکیییینچالئشیییدئ،  لُکیییین روسیییتِم راضیییئ 
فالُن ایکی جومله نی بیییر-بیرینییه باغلیئجئ سئ تابعسیزلیک مناسبتِینده 

اادیبدی. قارشئلئق بیلدیره ن    آمما،  لُکین،  آنجییاقباغلماغا کؤمک 
فالُر. باغلیئجئ لُرئنئ سینونیم باغلیئجئ لُر دا سایماق 

.  بییویییا،  یییاخُُود،  یییادا،  گییاه- بؤلوشییدورمه بییاغلیئجئ لُرئ: ۳
باغلیئجئ لُر دا هم سؤزلری، هم ده جومله لری نحوی باخُُئمدان بیر-
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لل: بو ایشییی  ف یلداشییلرئندان بیییرییییا سیین، یییادابیرینه باغلیا بیله ر؛ مث
ییری ییییر، گییاهگؤرمه لی دیر. یوریییر؛ گییاه  فکتِانییا گییوج   آتلر اؤکوزلر 

 یییا، و گییاه  بییو جییومله لرده کییئخُئلئییر، گییاه دورور- (م.ع.صییابر).
سؤزلری بؤلوشدورمه باغلیئجئ لُرئ دئر.

لل:- آیدئنلشدئرما باغلیئجئ لُرئ: ۴  بو باغلیئجئ لُریانئ، یعنی، مث
فالُن جییومله لری بیییر-بیرینییه دا آنجییاق تییام  تابعسیییزلیک مناسییبتِینده 

یادیییر.  یادیجییییییانئ باغلماغییا قوللییوق  لا ایضییاح  باغلیئجئ سییئ بعضیی
لل: مکتِب لی لر،  فالُنیانیسؤزلری ده بیر-بیرینه باغلیا بیله ر. مث  بییورادا 

یییانئاوشاقلر ایشه داها جییدی گیریشییمه لی دیرلییر. بییو جییومله ده کی 
فالُن سؤزلری بیییر-بیرینییه سؤزومعین باخُُئمدان تابعسیزلیک مناسبتِینده 

باغلمئشدئر.
تابعسیزلیک باغلیئجئ لُرئ نئن تابعلی لیک بییاغلیئجئ لُردان اسییاس
فا دور کییی، تابعلی لیییک بییاغلیئجئ لُرئ یییالنئز تابعلی لیییک فرقییی 

فالُن جومله لری بیر-بیرینه باغلیار. مناسبتِینده 
تابعلی لیک باغلیئجئ لُرئ نئن آشاغئداکئ نوع لُرئ واردئر:

. بییو بییاغلیئجئ تابعلی لیییک چییونکی-سییبب بیلییدیره ن بییاغلیئجئ:۱
فالوب، سبب و نتِیجه بیلدیره ن جییومله لری نحییوی جهتِییده ن مناسبتِینده 

فیلیدا ایشیده ن دوشیدو،  لل: ماشئن  فانیونچیونکیبیر-بیرینه باغلیار. مث  
 باغلیئجئ سییئ تابعلی لیییکچییونکییاغئنا باخُُئلمامئشدئ. بییوراداکئ 

فالُن ایکیییی جیییومله نی نحیییوی جهتِیییده ن بییییر-بیرینیییه مناسیییبتِینده 
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باغلمئشدئ. همین جومله لرده ن ایکینجیسی، بیرینجی جومله اوچییون
فاغلییو چونکییوسبب دیییر. فکر فالییدون ده ییرمییانچئ، چییاغئر گلسییین دن   
ی(کراغلو)  

فیخُسا- شرط بیلدیره ن باغلیئجئ لُر: ۲  سؤزلری شییرطاگر،  هرگاه،  
باغلیئجئ لُرئ دئییر. باشییقا سییؤزله، بییو بییاغلیئجئ لُرئن بیییر-بیرینییه

فالُر.  اگرباغلدئغئ حصه لر آراسئندا معنا باخُُئمئندان شرط باغلئ لئغئ 
فارتاسییئنداو هرگاه  باغلیئجئ سئ  بیر-بیرینه باغلنان ایکی جییومله نین 

یبلییه  هاچییالُ لل: هرگاه آتانئن سؤزونه باخُُئلسییا،  فیخُ، اولینده ایشله نر  مث
دوشولمه ز. بورادا هرگاه سؤزو ایکی جومله نی نحوی باخُُئمدان بیییر-
بیرینه باغلمئش، و گؤرونییدویو کیمییی، بیرینجییی جییومله نین اولینییده

فقیولموشدور.
باغلیئجئلرئمادام و ، هرچند - گوزه شت بیلدیره ن باغلیئجئ لُر ۳

فالُن جومله لری بیر-بیرینییه بییاغلیئر. بییو آرالُرئندا گوزه شت مناسبتِی 
فیییخُ، اگییر  و هرگییاهبییاغلیئجئ لُر دا     کیمییی ایکینجییی جییومله نین 

یدییرسیین،هرچنیید بیرینجییی جییومله نین اولینییده ایشییله نیر.  فاخُُوموشییام 
فالمییور. ، حامیییان ظییولمت؛ مییادام کیییدانئشییدئغئندان بونییو گؤرمییک 

یاده جهالت (م.ع.صابر) فخُُشلر کی دوام 
 سییؤزو تکجییه آیدئنلشییدئرماکییی- آیدئنلشدئرما باغلیئجئ سئ: ۴

فچییخُ ایشییله نر. بییو باغلیئجئ سئ دئییر. بییو بییاغلیئجئ دانئشییئقدا داهییا 
فالُن  جومله لری  نحوی  باخُُئمییدان باغلیئجئ تابعلی لیک مناسبتِینده  
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لل:  اؤیله بدحالم  فالییورکیبیر-بیرینه باغلیار.مث ، احوالئم گؤره نلر شاد 
(فضولی). 

ادات
فقشییولدوغو یوره ر. بییونلر  ادات لُر سؤزلره و جومله لره معنا اینجه لیک لییری 
لا ده معنیییانئ سیییؤزون ییییا جیییومله نین معناسیییئنئ گوجلنیییدیره ر ، و بعضییی

فالُر: دقیق لندیره ر. ادات لُرئ معناجا آلتِئ بؤلومه آیئرماق 
- سوآل ادات لُرئ۱
- گوج لندیره ن ادات لُر،۲
- تصدیق ادات لُرئ،۳
- انکار ادات لُرئ،۴
- سئخُئشدئران یا استِثنالُدان ادات لُر،۵
فالُن ادات لُر.۶ - احساسات و معنا چالُرئ یارادان 

فیخُسا  -مئ(-می، -مو، -مودیلیمیزده   ) سوآل ادات-آخُُئ،  بس،  مگر،  
فالمایا،  و  گؤره سنلُرئ دئر. بونلردان باشقا   سییؤزلری ده سییوآل اداتییئ 
لل :  ییرینده ایشله نه بیله ر، مث

یدییرسینیز کییی، آخُُئ  یوخُُییابییس بورا یئغئلماقدان نه چئخُاجاقدئ؟ سیز ده 
فایاتمادئ؟مگرآراسئندا حالوا وار؟  یبله آیدئنلتما سیزی  فیخُسا بیر   باشییچئ 

فالماییا؟گیتِیردین مییفالدوغونو اونوتموشدون؟ ایستِه دیگیم کیتِیابئ  فانیونل   
یکچنده گؤت گؤته ده یمیسین؟   بیونلر بییر گیون باشیاگؤره سین چایدان  
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دوشه جک لر؟
یقییتِدیگی سؤزون و یا جومله نین معناسئنئکی،  -دا(-ده)،  ها   ادات لُرئ 

گوجلنیییدیردیگی اوچیییون گوجلنیییدیره ن ییییا قوه ت لنیییدیریجی ادات لُر
یدمیشدیم کی! لل:  من بونو سنه  آدلُنار؟ مث

فقی تاپئم    دا!مشدی عباد. دی 
یدمه  فالدوغومو    (حاجئ بگ اف)ها!منت خُُانئم. من 

 سییییؤزلری ده سییییؤزلرین و جییییومله لرین معناسییییئنئلُپ،  ان،  داهییییا 
لل: گوجلندیردیگی اوچون گوج لندیره ن ادات لُردئر؛ مث

یکفیییلُپ فاغلنئیین  یاله میشییم.   فانلر لُپ یییاخُُچئ   اوزاق ان سییاز ایییدی. 
فالدو.  داهاکندلرده ن گلمیشدیلر. آتاسئنئ گؤره نده   آرخُُایئن 

فالونماسییئندا راضییئلئق بیلییدیره ن یییتِیریلمیش فیکرییین تصییدیق  جومله ده کی 
لل: بلی،  هه،  بلی ده   ادات لُرئ تصدیق ادات لُرئ آدلُنار؛ مث

فی فالدوغوندان آرتئق ایستِه میشم.  بل فانو  ،  آخُُشام باشییئ بییوردا ایییدی.هه من 
فاردادئ.بلی ده یدمه به اؤزو ده   ،

یهییچِ یخُُییییر،  لل:فیییخُ،   فیییخُ  ادات لُرئ  انکییار ادات لُرئ دئییر؛  مث فانییو   ، میین 
فانو یخُُییرتانئمئرام.  فانون اؤز الینده ن  بو ایش گلمه ز.   یهچِ،     بیییر یانییا   تییک 

فالماز. بوراخُُماق 
  سؤزلری سئخُئشدئران، یا مستِثنالُشییدئران ادات لُریالنئز،  آنجاق،  تکجه

لل :  دئر. بو ادات لُر سینونیم اداتلر سایئلر. مث
ییتِیره بیله رسن.آنجاق (یالنئز، تکجه) بو ایشی  ییرینه  سن 
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یوره ر. بورایییا آشییاغئداکئ  بعضی ادات لُر دانئشئغا احساسییات چییالُرلئغئ 
فالُر: ادات لُرئ گتِیرمک 

لل : کاش،  کاشکی،  تکی،  ها یگنییهکاش،   مث فالُیدئ کی، قدیم قارلُر  یاله   
یگنه دآوا باشلناجاقتکیده یاغایدئ.  فبش ایمیش.  فاردا  ییریم  ! ها منیم 

مطلق و نُسبی ادات لر

یوخُُارئییدا، ادات سییایئلن سییؤز و ترکیب لییرده ن دانئشییدئق. آممییا
فالمییاز. بییونلردان فادات  گؤسییتِردیگیمیز سییؤزلرین هامئسییئ همیشییه 
بعضی سی آنجاق بیر سئرا جومله لرده ادات ایشی گؤره ر. بو باخُُئمدان

فالُر: فالُراق ادات لُرئ ایکی قروپا آیئرماق  شرطی 
- مطلق ادات لُر۱
- نسبی ادات لُر۲

یددیکده  آخُُئ،  بس،  مگر،  -مئ(-مییی، -مییو، -مییو)،مطلق ادات لُر 
یهچِ،  بلی،  ها،  هه،  دی،  کاش، لُپ،   سییؤزلری ان،  داها،  داهادا،  

یاده ر. ییرده آنجاق ادات کیمییی چئخُئییش  نظرده توتولور. بو سؤزلر هر 
فالُن سییؤزلر ده ادات کیمییی ایشییله نر کییی، لا مستِقل لغت معناسئ  بعض

لل:  بونلر نسبی ادات لُر سایئلئر. مث
فالمایا-۱ فیییخُ ایمیییش؟-سییوآل اداتییئ.  یهییچِ خُُییبری  فا یییازئغئن  فالمایییا   -

فالُن فعل.  ففرماسئندا  فالمایا  آرزو  یهچِ کیم  –گره ک بورادا 
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- گؤره سن بو ایش باش توتاجاق؟ سوآل اداتئ. گؤره سن-۲
فانلرئ  فالُن فعل.گؤره سنگره ک  ففرماسئندا  –  آرزو 

-یانئ لُپ عمللی باشییلئ بییو ایشییده ن یاپئشاجاقسییان؟ سییوآلیانئ- ۳
اداتئ. 

یگتِمه یه جه یم. باغلیئجئ. فارا  من بونونل راضئلشا بیلمه ره م، یعنی 
- بییو ایشییین گؤرولمه سییی آنجییاق سیینین الینییده ن گله ر.-آنجییاق- ۴

ییره چاتمییادئم. فچخُ چالئشدئم آنجاق بیر  مستِثنالئق بیلدیره ن ادات. من 
- باغلیئجئ

فالدو دا. احساسییات بیلییدیره ن ادات. کاغییاز دا،دا،  ده- ۵ ، بیر ایشدیر 
قلم ده قاباغئندا دئر. - باغلیئجئ.

فا کییی- ۶ یددی کییی، آخُُشییامکی-   یییاخُُچئ آدام دئ. - ادات. علییی 
فالُجاق  باغلیئجئ  –یاوده 

یاشیتِمه لی چالدئ  ادات.نه- ۷ یددین!  آمما نه  –- نه اوره ییمده ن 

فاخُُویییور نییه قییانئر  –بییازاردان نییه آلییدئن؟ سییوآل عوه ضییلیگی. نییه 

باغلیئجئ.
ییییتِیره ن بیر-۸ فبیونا باخ- احساسییات  . بیر بونون سؤزونه باخ، بیر بونون 

ادات.
فقی-۹ یاله سییین- ادات.  کیتِییابئ آپییار  فاخُُویوب عییبره ت  فقی جماعت   -

ففرماسئندا فعل. ییرینه. - امر  فقی 
بوتون بو کبمی سؤزلر آنجاق سؤز و جومله لرین معناسئنئ بو یا آیرئ
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جهتِده ن گوجلندیردیکده ادات سایئلر. 

امدال سؤزلر
فمییدال سییؤزلر دانئشییئغئن سییؤیله دیگی فیکییره  مناسییبتِی نی بیلییدیره ن

کؤمکچی سؤزلردیر. 
فمدال سؤزلرین آشاغئداکئ معنا نوع لری واردئر:

فمدال سؤزلر. بوجییور سییؤزلر دانئشییئغئن سییؤیله نیلن۱ - رأی بیلدیره ن 
فیکره گؤره رأیینییی بیلییدیره ر. بییو رأی اؤزونییو اوچ معنییادا گؤرسییده
یاده ر و یییا فیکرییین بیله ر. دانئشان، بیییر فیکییری، یییا تصییدیق، یییا انکییار 

یاده ر. فالدوغونو گومان  گرچک لیگه اویغون 
فدغرودان  کیمییی سییؤزلر لا،  مطلق، یقین، یقین کی،  بلی،  البتِه،  حقیقتِ
یاده ر؛ فالدوغونو تصدیق  واسطه سی له دانئشان سؤیله نیلن فیکرین قطعی 

لل: کیشی  لا مث یگتِییدی. حقیقتِ  دافدغییروداناوره کده ن بو ایشییین دالینجییا 
ایشئق گلنده ن محله گؤزه ل لنیب.

لا فیخُ،  یاده ر. اصل،  قطعی فمدال  سؤزلر سییؤیله نن فیکییری انکییار   کیمی  
یاشیده ردیک دا! فالسایدئ بیز ده  یاله  فیخُ، 

بلکه،  احتِمال،  گومان کی،  ظنیم جه  کیمی سؤزلر گومان و احتِمال
فالُ. فا اویییدورما خُُییبرلرده ن بیییری  لل:  احتِمییال کییی، بییو دا  ییییتِیره ر ؛ مث

فالُ بیله ر.ظنیم جه  دوزه لتِمه سؤز 
- قاباقجییا سییؤیله نمیش فیکییری عمومی لشییدیرمه یه و نتِیجه سییینی۲
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فمدال  سییؤزلر.  یدمه لییی،  عمییومیت لهبیلدیرمه یه  ایشله ین  یبلییهیدمییک،     
لل: یدمه لیییفمییدال سییؤزلردیر. مث فانییو اؤز گییؤزون له گؤرموسیین!  ، سیین 

یبله  خُُبرلر یایئلندا باخُُاسان کی، بو کیمه قازانا بیله ر.عمومیت له  
- آردئجئل  گلن فیکرلرییین سئراسییئنئ و یییا سییئرا ایلییه بییاغلئ لئغئنئ۳

للُ، بیلییدیره ن لر: لل:    او فمییدال سییؤزلرده ن دیییر؛ مث یبلییه  للُ   منیییم آدئییماو
فیلداش کریم دیییر. ایکینجی سییی آتییامئن ده ییرمییانئ وار کریم دگیل، 

ایدی، ایندی الینده دگیل.
گویییا،  گویییاکی،  سییانکئ،- حقیقتِه بنزه دیلن فیکری بیلییدیره ن لر: ۴

یبله  یاله بیل کی،  دییه سن  سییانکئ، منییه جییانی یییانئر.گویییا کییی،  و هییا
فبشییدور،« یالیه بییلچنگی لره، شاعیرلره پیغام آپارئرلُر(شهریار). ییووا   

فالوب.»کی  قوشون اته نه سی پرواز 
فارتاسییئندا دا ایشییله نه فمدال سؤزلر جومله نین اولینده گلدیگی کیمییی، 
فقیییولُر. فسیینرا ویرگییول  فمدال سؤزلرده ن  بیله ر. جومله نین اولینده گلن 

فمدال سؤزلر هر ایکی طره فده ن ویرگول  له آیرئلر. فارتادا گلن 

نُیدا

فالُن نیییدا، حیسییس و هیجییان سییؤیله ین آیرئجییا دانئشییئق حصه سییی 
لل: یدییله ر؛ مث سؤزلرله 

فججوق ایکن نه قده ر ...(صابر). آه، موغانئن یازئ، موغییانئن آه، بیزلر 
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سحرلری!
یدییب معنالئ معنالئ سؤزو اوزاتدی آهها! 

فخُُش گؤردوک سکی عمقئزئ! فاهو ،
فاهوبو جومله لرده کی  نیدا دئر. آه، آهها، 

فالُ بیله ر. سییاده نیییدالُر یییالقئز بیییر نیدالُر قورولوشجا ساده و مرکییب 
فاه،  اوه، بئی،سؤزده ن  دوزه له ر.  آه،  هورا،  آمان،  افسوس،  حییف،  

یاه،  تفو،  اوف یای،   یبله نیدالُر ساده دیر.فبی،  بای،     و ها
مرکب نیدالُر ایکی و داها آرتئق نیدانئن بیرلشمه سینده ن دوزه لر. 

فای، فای  فای  فبی،   فبی  فبی  فهو،   فا ینح، آها،  ینح  ینح  فا،  فا  فا  فاهو، هاهاها،.  آههاا، 
 سؤزلری مرکب نیدالُردئر. بو نیییدالُرئن بعضی سییی بیتِیشیییک،فاخُُای

فدلُشییئق ایشییدیر بییو. فهو، نییه  لل: پییا بعضی سی تیییره (-) ایلیه ییازئلر؛ مث
یکچن گونلریم. هایهای  

فسییرا ویرگییول، نیییدا ایشاره سییی، و هییرده ن ده اوچ نقطییه نیییدالُردان 
فالُر: فقیولُر. بو جهتِده ن نیدالُرئ آشاغئداکئ قایدادا قروپلشدئرماق 
فچیخُ واخُُییت هنگییه گییؤره فسیرا  الیف- جومله نین باشئندا  نیییدالُردان  

لل:  فقیولُر؛ مث لا نیدا ایشاره سی  ویرگول، بعض
فالوم.۱ فبیووا قوربان  - آخ، 
یاویم یئخُئلدئ۲ - وای، 
- اوفف! جانئم گیزیلده دی.۳

فسیییرا آرا یای، آ  نیدالُرئنیییدان  ب- خُُطیییاب لُ بیرلیکیییده گلییین آی، 
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لل: فقیولُر؛ مث یوریلمه سه، ویرگول ایشاره سی 
یگتِمیشم.۱ فیل گلیب  ینچه  فالسون ایناندئغئما،  - آکیشی، آند 
- آی بالُم، گلین چئخُئن گؤروم۲
یای بی وفا دونیا، سنده ن کیم راضئ قالئب؟۳  -

فارتاسئندا گلن نیدالُرئن هر ایکی طره فینده ویرگییول پ- جومله لرین 
یتز گل لل:   هامئ سنی گؤزلور. «ای»فقیولُر؛ مث

کؤمکچی دانُئشئق حصه لری نُین تحلیلی پلنُئ

فمدال سؤزلر                    ادات                            باغلیئجئ               فقشما  
تیپ لری،                نحوی ایشه                  معنآ نوعلرئ                معنا نوع لُرئ

 معنییییا                 گؤره نوعو،                    قورولوشو                    قورولوشو
 نوع لُرئ               قورولوشو                     
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 نُحو 
سنتاکس

- دانئشییئق جییومله دن دوزه لییر. هییر هانسییئ بیییر فیکییری، سییؤزوجومله
باشقالُرئنا جومله لرله چاتدئرارئق. بونیا گیؤره ده، جیومله ده بللیی بییر
ففرم باخُُئمئنییدان فالمالئ دئر. باشقا سؤزله، مضمون و  فیکر بیتِگین لیگی 

بیرلشن سؤزلر بیتِگین بیر فیکری سؤیله ین جومله نی یارادار.
ینچه  سؤزون بیرلشمه سینه، و یا بیر سییؤزه بیتِمیش فیکری سؤیله ین بیر 

لل:   یدییله ر. مث . بییو میثالییدا اوچ سییؤز:فانلر یارئشییئ اوددولُرجییومله 
) دیلیمیزین قراماتیک قایدالُرئنا اویقییون بیییرفانلر، یارئشئ، اوددولُر

شییکیلده بیرلشیییب، بیتِمیییش بیییر فیکییر سییؤیله دیگی اوچییون جییومله
فالسییا دا، بیتِمیییش فیکییریساکیت لیک دیردوزه لتِمیشدیر. « » بیر سییؤز 

سؤیله دیگی اوچون جومله دیر.
فالُراق یاناشئ ایشلنمیش شوبهه سیز هر هانسئ تک سؤز و یا مکانیکی 

ینچه سؤز جومله دوزه لده بیلمه ز. بیر 

جومله نُین مقصد و هنگینه گؤره نُوع لرئ

سؤزون هنگی جومله نین ان سجیه وی علمت لرینده ن بیییری دیییر.  بییو
هنگ، جومله لری سؤز بیرلشمه سینده ن آیئرار. هییم ده هنییگ مقصییده
گؤره نوع لُرئنئ (نقلییی، سییوآل، امییر، نیییدا، جییومله لری) بل لنییدیره ر.
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لل:  بیرینجیییاحمد بورادا دئر.  احمد بورادا دئر؟  احمد بورادا دئییر! مث
جومله نین نقلییی، ایکینجی نییین سییوآل، اوچونجونییون نیییدا جومله سییی

فالدوغونو آنجاق هنگ ایله بل لندیریر.

- نقلی جومله لرده هر هانسئ حادثه، فاکت، سؤز، ساده جهنُقلی جومله
یادیله ر. نقلی جومله عادی هنگ له سییؤیله نر . فالُراق یا تصدیق یا انکار 
فسیینوندا صییعیف لمک له آشییاغئ انمه یییه بییو عییادی هنگ  جییومله نین 

لل:  بیز پیلله لرلییه دؤردونجییو مرتبه یییه قالخُماغییا باشییلدئق.باشلیار؛ مث
بیرینجییی جییومله فعلییی،مجید بؤیوک بیر مدره سه نین ناظیمی ایییدی. 

ایکینجی آدئ خُُبرلی نقلی (تصدیق) جومله دیر. 
ییییتِیره  بیلمه ز. فانییون دیلینییه دیییل  یهییچِ کیییم  یئغئنجییاقلردا دانئشییاندا 

فانون گؤیلونه ده یسین.  هر ایکی نقلی جومله انکار فیکریایستِه میردی 
فقیولُر. فسنوندا نقطه  سؤیله ییر. یازئدا نقلی جومله لرین 

-باشقاسییئندان معییین بیییر سییؤزو اؤرگنمییک اوچییونسوآل جومله سی
یدییله ر. ایشله دیلن جومله لره سوآل جومله سی 

فیل لُرئنا گؤره سوآل جومله سی نین آشاغئداکئ نییوع لُرئ سؤیله مک 
وار:

فسرقو هنگی ایله سؤیله نن سوآل جومله لری،آ - سوآل عوه ض لیگی و 
فسرقو هنگی ایله سؤیله نن سوآل جومله لری،ب - ادات لُرئ و 
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فسروشولُن سوآل جومله لری.پ -یالقئز سوآل هنگی ایله 
بیرینجی قروپ سییوآل جییومله لری بوتییون سییوآل عییوه ض لیک لرینی
ایشیییلتِمک له قیییورولُ بیله ر. آلئنیییان جیییوابلر جیییومله ده کی سیییوآل

لل: ییرینه ایشله نر؛ مث عوه ض لیگی نین 
فا کیمی گؤزله یه جک ایدی؟  سن نه زمییان فاغلن هاردان گلیردی؟   فا 
ینچییه یگتِییدی؟حیه تییده  فا هانسییئ ماشییئنل  فالموشدون؟  دانشگده یه قبول 

فاینایئردئ؟ یبله.اوشاق   و ها
ایکینجی قروپ سوآل جومله لرینده اساسدا سوآل ادات لُرئ ایشله نر

لل: ینجییه گله جک لیر؟  منییمث فالُر   سیییز بییو خُُییبری بیلیردیزمییی؟ بیس 
فیخُدو کی؟  یبلهچاغئران  و ها

فالمییاز. بعضی سوآل جومله لرینده سوآل عوه ض لیگی و سییوآل اداتییئ 
لل: بولُر آنجاق سوآل هنگی ایله قورولُر؛ مث

یاوده دی؟ چای ایچیرسن؟ آقاجانئن 
یدسییه ک، بو جومله لرده ن سوآل هنگینی چئخُییاردئب عییادی هنگ لییه 

نقلی جومله آلئنار.
سوآل جومله لرینییده سییؤزون هنگییی اسییاس دئییر و سییوآل آلتِئ سییؤز

لل:  ییمیشلری کیم گتِیریب؟مخُصوص وورغو ایله سؤیله نر ؛ مث بو 
سییوآل جییومله لری هییرده ن جییواب آلمییاق اوچییون ایشییلنمه ز. جوابییا
فچییخُ واخُُییت فیکرییین تییأثیرینی فالمایییان سییوآل جییومله لری  احتِیییاجئ 
فاخُُویانئن دقتِینی هر هانسئ بیر فیکره گوجلندیرمک، دینله ییجی نین یا 
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فتریییک» یر یبلییه جییومله لره « ماراقلنییدئرماق اوچییون ایشییله دیلر کییی، 
یدییله ر. (آخُُارلئ دانئشئق) سوآل جومله سی 

فالُن اینسان کیمی یاشارمئ؟  (ورغون)وطن سیز اینسان 
فقیولُر. فسنوندا سوآل ایشاره سی(؟)  سوآل جومله لرینین 

لاامر جومله سی فچخُ واخُُت باشقا بیر شییخُص، (اساسیی - امر جومله سینده 
یوریله ر.۳نجی و ۲ نجو شخُص) بیر ایشی گؤرمه یه چاغرئلر، بویروق 

ففرم لُرئ واردئر: امر چومله سی نین آشاغئداکئ 
فچخُو خُُبری فعلین امر۱ ففرماسئ. امر جومله لری نین  - خُُبری فعلین امر 

لل:  ففرماسئ ایله سؤیله نر؛ مث
 بایرام،قولُق آس. یازارسانگلن درس بوتون تاپشئرئق لُرئ سلقه لی 

فسرا دقت له منه قولُق اؤزووه گل، بیر آز یو ال لریویدور . آس، 
ففرماسئ و امر ادات لُرئ ایشلتِمک له دوزه لن امر جومله سییی-۲ - امر 

فالُر، آممیییا ادات لُر دا ففرماسیییئندا  یبلیییه جیییومله لرده  ده فعل لیییر امیییر 
لل:  فاینایار، مث فرل  کؤمکچی 

یور گلسیین ده. یدمه هیا. دی  فالسون. منیم گلدیگیمی  یگجه بیزیم  فقی بو 
فدیورما. سن گل منی جانا 

ییتِیرمه سی ایله  -نُیدا جومله سی نیدا جومله لری یوکسک حیسو هیجان 
فا بیری جومله لرده ن فرقلی دیر.
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فالمایییان وضییعیتِده نقلی، سوآل، امر جومله لرینییده کی، فیکیییر، عییادی 
یدییلدیگی اوچون نیدا جومله سی دیر. فالمایان هنگ له  همیشه کی 

فسیینوندا نیییدانی یییه دینمه ییرسیین، دانئییش قئزئییم!  نیییدا جییومله لری نین 
فقیولُر. ایشاره سی(!) 

یددیکییده جییومله دهنُحوی  علقه لر   (بییاغلئ لئق لر) -  نحییوی  علقییه  
سییؤزلرین بیییر-بیییری ایلییه قراماتیییک باخُُئمییدان باغلنماسییئ نظییرده
توتولور.جومله ده سؤزلر بیر-بیری ایله نحوی اویقون گلمه سه، فیکیییر

سؤیله نه بیلمه ز.
فالُن فالماز.  بیر-بیرینییه بییاغلئ  سؤزلر هامئسئ جومله ده  عینی مناسبتِده 
لا ایسه تابعلی لیک مناسییبتِی لا تابعسیزلیک، بعض ایکی سؤزآراسئندا بعض

لل:  یگیدیرلر فالُر؛ مث جومله سیینده علیی و ولییعلی و ولیی مدره سیه یه 
تابعسیییزلیک علقه سییی ایلییه باغلنمئشییدئر. بییو جمله ده مدره سییه و
یگدیرلرسؤزلری آراسئندا  دا علقه واردئر. آمما بو علقه تابعلی لیییک

یادیجی ( فا بیییری ایسییهیگییدیرلرعلقه سی دیر. بو سؤزلرده ن بیری تابع   (
یگییدیرلرمدره سییه یهتابع سؤز ( ) آدلُنییار. علییی و ولییی سییؤزلری  ایلییه 

سییؤزو آراسییئندا تابعلی لیییک مناسییبتِی وار. بییورادا علییی و ولییی تییابع
فالُن سؤزلر یگدیرلر تابع سؤز دور. اگر یوخُُارئداکئ جومله ده  یادیجی، 
فاخ و تییییره ایشیییاره لری ایلیییه گؤرست سیییک، آراسیییئندا علقه نیییی 

آشاغئداکئ منظره آلئنار:
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یگدیرلر >علی-- ولی؛ مدره سه یه----

یگدیرلر. >علی و ولی----

یدمک دیر کی، مدره سه سؤزو ایسه تابع، علییی و ولییی سییؤزلری فا  بو، 
یگدیرلر تابع سؤز دور. یادیجی،  تابع 

فالُن و علقه تیپ لرینی دوزگون آنلماق اوچون بیرینجی نوبه ده تییابع 
یاده ن سؤز آنلیئشئنئ بیلمک لُزئم دئر.  تابع 

تابعلی لیک علقه سی نین اوچ تیپی واردئر:
- یاناشما۳-اداره؛ ۲-اوزلُشما؛ ۱
ویتِه  گییؤره اوزلشما-۱ یادیجی سییؤزله شخُصییه، و کم - تابع سؤزون تابع 

یدییله ر.اوزلُشییما شخُصییه و کمیتِییه گییؤره اویقونلشماسییئنا اوزلُشییما 
لل:  بو جومله ده کی تییابعسیز ایشلری وقتِینده گؤرموش سونوز.  فالُر؛ مث

فالییدوغو اوچییون تییابع یادیجی سؤز (سیز) ایکینجی شخُصین جییومله ده 
فانییا اویقونلشییاراق ایکینجییی شخُصییین سییؤز ده (گؤرموش سییونوز) 
یدمه لییی بییو ایکییی سییؤز آراسییئنداکئ علقییه تکینییده ایشله نمیشییدیر. 
یادیجییی اوزلُشما علقه سی دیر، و اوزلُشما، یانئ تییابع سییؤزون تییابع 
فالُراق مبتِییدا سؤزله شخُصه و کمیتِه گیؤره اویقونلشماسییئ، باشییلئجا 
ایله خُُبر آراسئندا و بعضی سؤز بیرلشمه لری نین طره ف لییری آراسییئندا

لل:  امث یادیجی سییؤزسنین کیتِابئناؤزونو گؤرسده ر؛   بیرلشمه سینده تابع 
) ایکینجی شخُصی بیلدیردیگی اوچون، تابع سییؤز (کتِییابئن) دهسنین(

یدمه لییی بییو سییؤزلر آراسییئندا اوزلُشییما ایکینجییی شخُصییی بیلییدیریر. 
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علقه سی واردئر.
یاده ن طره ف، تییابع طره فییین آدئیین معیییناداره - اداره علقه سینده تابع 

لل:  فالماسئنئ ایستِه ر؛ مث حالئندا 
یادیییردی.  یینییه ده اسییتِنطاقدا اشییتِراک  بییوتیمییور همیشییه کی کیمییی، 

یادیجی سؤز  یادیردیجومله ده تابع  ) (استِنطاقدا) تابع سؤزون(اشتِراک 
یادیییردی فالماسئنئ ایستِه میشدیر. باشییقا سییؤزله اشییتِراک  ییرلیک حالدا 
فالُن« استِنطاقدا» آدئیین فانونل باغلی  فعلی، اؤزونده ن قاباق ایشله نره ک 

یاتمیشدیر. اداره 
باوه فیکریمیز- ۱ . چکن بو ایشییدیردقتیمیزی  بیزیم  - ۲.  قایئتِماق دئر 

گلیب، طنطنه لی یئغئنجاغا قاتئلئن.  سالونُونُا گون هامئ نئز تیاتر بو 
بیرینجییی جییومله ده مصییده رله، ایکینجییی جییومله ده فعلییی صییفت له،

اوچونجو جومله ده ایسه، فعلی باغلما ایله اداره واردئر.
فقشییما ایلییه ایشییله دیلن بونلردان باشییقا تعیینییی سییؤز بیرلشمه سییینده و 

لل:  سؤزلره ده اداره گؤرونور؛ مث
فتپلشمئشدئلر- ۱  شییده ت لی گورولتِییودان-۲. بؤیوک بینانئن یانئندا 

فسنرا یاغئش چیله مه یه باشلدئ.
بیرینجی جومله ده «بینانئن یانئندا» تعیینی سؤز بیرلشمه سینده، ایکینجی
فقشماسییئ «گورولتِییودان» فسیینرا  طره ف بیرینجی طره فی جومله ده ایسه 

یادیبدیر. سؤزونو اداره 
فا بیریسی تابعیانُاشما فیلو ایله علقه لنن سؤزلرده ن ده بیری تابع  - یاناشما 
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فالُر. آممییا بییو سییؤزلر آراسییئندا نییه اوزلُشییما، نییه ده اداره یادیجییی 
علقه سی واردئر. هر جور یاناشدئرئلن سؤز معنا و منطیقییی جهتِییده ن
یاده ن، ایکینجیی باغلنماز. یاناشما علقه سینده بیرینجی طیره ف تعییین 
یادیییر و بیرینجییی طییره ف یادیلیین کیمییی چئخُئییش  طره ف ایسه، تعیییین 

لل: فالور؛ مث ایکینجی یه تابع 
  سییؤزلریماراقلئ، گؤزه ل بیرلشمه سینده ماراقلئ کیتِاب، گؤزه ل قئز

یادیجی،  فالونان دئر.کیتِاب و قئزتعیین   سؤزلری تعیین 
لل:  یادیجی لییر آد و فعییل یانئنییا گلییه بیله ر؛ مث یاو، پیییسیبلییه تعیییین  داش 

یادیجی لییر (اوشاق، ) آددان، یییاخُُچئداش، پیییس بیرلشمه لرینده تعیین 
فدغروسیو یادیجیی ایسیه فعل دن، داهیا  فاخُُوماق بیرلشمه سینده کی تعیین 
فالموشدور. آد یانئنییدا تعیییین مصده رده ن قاباق گلمیش، مصده ره تابع 
یادیجی کیمی گلن سؤز(آد، صفت، سای، عوه ضلیک، فعلییی صییفت،

لل:  یاده ر؛ مث فرلوندا چئخُئش  فعلی آد) همیشه تعیین 
فقییروق یگییده ن آدام،  یبش طلبه، هر اوشییاق،  دمیر قاپئ قئرمئزئ بایراق، 

 بیرلشمه لری نین طره ف لری جومله تحلیلی زمانئ مسییتِقل تعیییینساحه
سایئلر.

جومله عضولری
یوره ن سؤزه، یا سؤز بیرلشمه سییینه جییومله جومله ده معین سؤزه جواب 

یددیکده نحوی سوآل نظرده توتولور. یدییله ر. بورادا سوآل  عضوو 
یوره بیلن سؤز و یا سؤیله نیش جومله ده کی آیرئ نحوی سوآلُ جواب 
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فالُر. باشییقا سؤزلرله نحوی علقه یه گیردیگی اوچییون جییومله عضییوو 
فانلرلُ نحییوی فا بیری سؤزلرله علقه یه گیرمه ین،  سؤزله، جومله ده کی 
یوره بیلمه ز و جومله باخُُئمدان باغلنمایان سؤزلر نحوی سوآلُ جواب 

لل:   فالماز؛ مث عضوو 
یگتِییدیلر فبستِانئنا  ییرآلماسئ  فانلر کندین قیراغئنداکئ  ییییددیکتِخُودا،   .

فالُر. یورمک  سؤزده ن دوزه لن بو جومله یه آنجاق دؤرد نحوی سوآل 
یدمه لی بورادا اوست اوستِه دؤرد جومله عضوو واردئر:

یگتِدیلر (خُُبر)۱ یاتدیلر؟ --  - نه 
فانلر (مبتِدا)۲ یگتِدی؟ --   - کیم 
ییر (ظرف لیگی)۳ فبستِانئنا  ییرآلماسئ  یگتِدیلر؟ --   - هارا 
فبستِانا؟-- کندین قئراغئنداکی (تعیین)۴ - هانسئ 

مبتدا و خبر

مبتِدا و خُُبر جومله نین باش عضولری سییایئلر.جییومله ده ایییش، حییال،
یبله حؤکم بیلدیره ن عضو خُُبر، جومله ده کی ایش، حییال، حره کت، ها

یاتدیگی سؤز مبتِدا آدلُنار. حره کت و حؤکمون استِناد 
فسنرا، بوتییون فاندان  فچخُ واخُُت مبتِدا اول، خُُبر ایسه  آذربایجان دیلینده 
فسنرا ایشله نر، آمما آیرئ-آیرئ سییبب لره گییؤره جومله عضولرینده ن 

لل: فسرا گله ر؛ مث فچخُ زمان مبتِدا خُُبرده ن  بو سئرا پوزولُ بیله ر. شعرده 
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ییر   (ورغون)گؤیلرین آلتِئندا آجلئق چکیر 
یسوینجی، یاسئ؛ فانون  سانیرام کی، منیم دیر 

ییوین یاراسئ فدغما یارام دئ چاپا  (س.روستِم)منیم 
لل: نیدا جومله لرینه بیییر سییئرا حییال لُردا خُُییبر مبتِییدادان قابییاق گله ر. مث

یسوه ر خُُلق لرین بیرلیگی  فالسون صلح  یاشاسئن صلح! وار 
ییرده ییشمه سی فیکرین احساسییلئ جومله عضولری نین بیر جور طبیعی 

فدغرولدار. سؤیله نیشینی 
فالونار: یگچیریلن خُُبر تکرار  لا مبتِدادان قاباغا  یاله بونا گؤره دیر کی، بعض

فا هر بیر کسی یسومه دی  یسومه دی،  فانو،  فالدوسا لنده ن ده  (ورغون) یسوه نلر 
لیتِه گؤره اوزلُشار. آذربایجان دیلینده مبتِدا ایله خُُبر شخُصه و کم

ییرلرده خُُبر مبتِدا ایله هم شخُصه، هم کمیوتِه گؤره اوزلُشار. بییلییه فچخُ 
لل:  فالُر؛ مث اوزلُشمانئ تام اوزلُشما دا آدلُندئرماق 

فاغییول لُرئ کیمییی قابییالئ آرتئقلشاسییئ ایلییه سیییز  ده ییرینییه خُُلقییین 
ییتِیرمه لی سیز. 

لا جومله لرده آرتئییق سییؤزلر و سییؤز بیرلشییمه لری ایشییله دیلر کیی، بعض
یبلییه بییونلر جییومله عضییولرینی کنکرت لشییدیره ر و آیدئنلشییدئرار. 
سؤزلر یا سؤز بیرلشمه لری علوه آدلُنار. باشقا عضولر کیمی مبتِییدا و

لل: فالُر؛ مث خُُبرین ده علوه سی 
فسنرا گلدی. اوستِا ماحمود- بو کیشی، یانئ۱  
یالمیرا ایله لُچئن-۲ یتز گلمیشدیلر. ایکی باجئ-   هامئدان 
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یییین لییدیب ایره لی له ییییردی،۳  سیییجیللی اداره سییینه- آددئملرئنییئ 
یگدیردی. سارئ 

- خُُان چئخُدئ و گؤردو کی، قاپئنئ دؤییین خُُییانئن اؤز کندلی سییی۴
 (محمدقولوزاده)وزعلی دیردیر-ایت قاپان کندی نین اهلی نور

بیرینجییی و ایکینجییی جییومله ده کی سییؤزلر مبتِییدانئ، اوچونجییو و
دؤردونجییو سییؤزلر خُُییبری کنکرت لشییدیریب ، آیدئنلشییدئردئغئ

فسنراکئ لُر خُُبرین علوه سی دیر. اوچون بیرینجی لر مبتِدانئن، 

تاماملئق
ییریدیلییدیگی زادئ بیلییدیره ن اوزه رینییده ایییش، حییال یییا حره کییتِین 
ایکینجییی دره جه لییی جییومله عضییوو دور. تامییاملئق جییومله ده اشیییاء
فالُن ییرلیک چئخُئش لئق حالئنییدا  بیلدیره ر. آدئن یؤنلوک، تأثیرلیک، 
ییییتِیریله ر. تامییاملئق فقشییمالُرئن بیرلشمه سییی ایلییه  سییؤزلرله و آدلُرلُ 

معناجا ایکی یه آیرئلئر:
- واسطه سیز تاماملئق۱
- واسطه لی تاماملئق.۲

واسطه سیز تاماملئق بلواسطه اوزه رینده ایش گؤرولن اشیانئ بیلدیره ر
ییتِیریله ر. فالُن سؤزلرله  یبله تاماملئق لُر آدئن تأثیرلیک حالئندا 

فالُر: واسطه سیز تاماملئق اؤزو ده ایکی جور 
- معین لیک بیلدیره ن واسطه سیز تاماملئق۱
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- غیرمعین لیک بیلدیره ن واسطه سیز تاماملئق۲
ففرمییال مورفییولژُی بو تاماملئق لُر بیر-بیرینده ن هم معنالُرئنییا ، هییم ده 
فاندادئر کی، خُُاصیت لرینه گؤره فرق لنیر. بونلرئن آراسئندا معنا فرقی 
فالُن معین  واسطه سیییز تامییاملئق دانئشییانا و دینله یه نییه کنکییرت معلییوم 
فانیدادئر کیی، معین لییک ففرمال فرقیی ایسیه  اشیانئ بیلدیره ر. بونلرئن 
بیلدیره ن واسطه سیز تاماملئق  آدئن تأثیرلیک حال شکیلچی سی ایلییه،
عیرمعین لیییک بیلییدیره ن واسطه سیییز تامییاملئق  ایسییه تأثیرلیییک حییال

ففرمالُشار. مثل: فالمادان  شکیلچی سی 
فا بوپامبئغئعادل جیب لرینده کی   ده باباسئنا خُُبر مسئله نی چئخُارتدئ. 

فچخُلییو  یئغمئشییدئلر. بییو جییومله لرده کی شییینگییوردی. اوشییاقلر 
 سییؤزو  ایسییه غیرمعییینشییینگی ، سییؤزلری معییین،  پامبئغئ،  مسئله نی

واسطه سیز تاماملئق دئر.
ییرلیک، و چئخُئش لئق حییال - واسطه لی تاماملئق ایسه آدئن یؤنلوک، 

فالُن سؤزلرله، یبله «لُرئندا  فقشییمالُرئ ایلییه ایشییله ننایلییه» و  اوچون ها  
لل:  ییتِیریله ر. مث یوردیلر. سؤزلرله   لُکین بو عملیاتدایالنئز احمده جایزه 

فچخُ راضییئلئق فانلر نوماینده لرینده ن  فرلو وار ایدی.   فچخُ  هامئ نئن آز-
یاتدیلر.   داروازانئ بؤیوک آچارلُ آچدئلر.

ییرلیییک، بیییری بییو جییومله لرده کی واسییطه لی تامییاملئق لُردان بیییری 
ییتِیریلیر.. فقشمالئ سؤزله  فالُن سؤزله، بیری ایسه  چئخُئش لئق حالدا 

یبلییه ییییری جییومله ده ثییابیت دیر.  غیرمعییین واسطه سیییز تامییاملئق لُرئن 
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فانون یانئنییدا ییتِیریلن خُُبرده ن قاباق و  تاماملئق لُر همیشه تأثیرلی فعل له 
ییرینییی ده ییشییه ن کیمییی معییین واسطه سیییز یبلییه تامییاملئق لُرئن  ایشله نر. 

لل:  یچییویرمه لی دیییر. مث علییی کیتِییاب آلییدئ. علییی دونیینتاماملئغییا 
ماغازادان کیتِاب  آلییدئ.  کیتِییابئ علییی آلییدئ.  کیتِییابئ علییی دونیین

ماغازادان آلدئ.
معین لیک بیلدیره ن واسطه سیز  و بوتون واسطه لی تاماملئق لُر اساس دا
فسیینرا، خُُییبرده ن قابییاق گله ر.آممییا بییو قییروپ تامییاملئق لُرئن مبتِدادان 
فالمیییاز. فیکریییین مضیییمونوندان، ابژُکیییتِین ییرینیییی ثیییابیت سیییایماق 
فالُراق آذربایجییان مقصییدین ده ن، یییادا منطیقییی وورغییودان آسییئلئ 
دیلینیییده کی بیییو قیییروپ تامیییاملئق لُرئن آشیییاغئداکئ قاییییدالُرا

سئرالُنماسئ گؤزه گؤرونور:
فالُن جومله لرده هر ایکی الیف- هم واسطه سیز، هم واسطه لی تاماملئق 
فچییخُ واخُُییت فسییرا خُُییبرده ن قابییاق ایشییله نر، هییم ده  تاماملئق مبتِییدادان 

ل  واسطه سیز، سنرا واسطه لی تاماملئق ایشله نر: اول
فسیینرا  فاخُُییودو.  مکتِوبییو قوربانییامالل عباسییئنا بییرک سییارئندئقدان  اؤز 

یاتدیرمه.  موراد تکلیفینی فزرلُ جماعتِه قبول   قاتما.منی بو ایشه 
ییرلرینیی ده ییشییه فالُراق بییونلر اؤز  یازئدا منطیقی وورغییودان آسیئلئ 

فاخُُودو؟ --مالل لل: مالل قوربانا نه یی  فاخُُودو.  قوربانا مکتِوبوبیله ر؛ مث   
فقشمالئ واسطه تاماملئق واسطه سیز تاماملئقدان فچخُ حال لُردا «ایله»  بیر 

فقووشان  فدنان و  لل:   بیییربارماقلرئ ایله قاپئ نئن دمیرینیقاباق گله ر. مث
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ده ترپتِدی.
فقشیولدوغو سییؤزلره مخُتِلییف فقشماسییئ  ب- بیلدیگیمیز کیمییی «ایلیه» 

یوره ر: معنالُر 
).کاغازئ قیچی ایله کسدیم- واسطه آلت بیلدیره  بیله ر.(۱
).من علی ایله دانئشدئم- بیرگه لیک بیلدیره بیله ر. (۲
).ایندی بیستِون لُ گیریره م حربه- قارشئلئق بیلدیره  بیله ر. (۳
ییتِیره ر ( ۴ - فرق لنمه 
).فا  اؤز باجاراغی ایله باشقالُرئندان اوستِوندور 

فقشمالئ واسییطه لی تامییاملئق لُرئن یؤنلییوک بونا گؤره ده بعضی «ایله» 
ییتِیریلمیش واسطه لی تاماملئقییدان قابییاق ایشلنمه سییی دانئشییئقدا حال لُ 

لل: آتیییا  فدغیییورا؛ مث فیلداشیییئ ایلیییهایکیییی معنیییالئ لئق  فاغلونیییا پیییول   
فاخُُویان دؤرد معنییا آنلیییا بیله ر: گؤنده رمیشدی. بورادان دینله ییجی یا 

فیلداشئ ایلییه پییول گؤنده رمیشییدیر. ۱ فاغلونا اؤزونون  - آتییا۲- آتا اؤز 
فیلداشییئ ایلییه پییول گؤنده رمیشییدیر.  فاغلونییون  فاغلونییا  - آتییا هییم۳اؤز 

فاغلونا پول گؤنده رمیشدیر.  فیلداشئنا  هم ده  فاغلونا،۴فاغلونون  - آتا هم 
فیلداشئنا پول گؤنده رمیشدیر هم ده اؤزونون  

یدییلن جییومله لرده تامییاملئق اؤزونییو خُُییبرده ن پ- .مخُصوص هنگ له 
لل:  میین دوشییمن ام سیییزین ایکییی باشییلئفسیینرا گؤرسییده بیله ر؛ مث

 (ج.جاببارلئ)قارتالئنئزا!
فالُن تامییاملئق لُردان فا بیریسی تأثیرلیک حالدا  ت- بیری چئخُئش لئق، 
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لل: فالُن ایشله نر؛ مث فسنرا تأثیرلیک حالدا  قاباقجا چئخُئش لئق، 
فالُنلردانفا   فانلرا تییابع  فسروشییدو.   فالییدوغونو  زهرادان قدیرین هارادا 

یاتمه یی  اؤیره نسینلر.طلب 
ییرینییی یبله تاماملئق لُر  دا جییومله ده  فالُراق  منطیقی وورغودان آسئلئ 

ده ییشه بیله ر. 
فانیییو داهیییا دا یاده ن،  جیییومله ده کی هیییر هانسیییئ تامیییاملئغئ ایضیییاح  
دقیق لشییدیرمک  و  معین لشییدیرمک  اوچییون  ایشییله دیلن  سییؤزلر

لل: تاماملئغئن علوه سی آدلُنار؛ مث
یدمک ایستِه ییردیم. - ۱ یسویملی طلبه لریمه  ی  من بو سؤزلری سیزه،
- تصییرفات مییدیری تمیزلمه یییی تکنیکییی ایشییچی لره- رخُُشیینده و۲

روبابا تاپشئردئ.
آیرئ جییومله عضییولری نین علوه سییی کیمییی، تامییاملئغئن علوه سییی

تاماملئقدان ویرگول یا تیره ایله آیرئلر. 
فاخُُوجونییون دقییتِینی هییر دانئشئب- یازارکن بیییز بعضییی دینله ییجییی و 
هانسئ بیر عضییو اوزه رینییه چکمییک اوچییون، بییو عضییوو مخُصییوص
هنگ لییه و فاصییله ایلییه باشییقا عضییولرده ن آیئرارئییق کییی، بییونلر
لا تامیییاملئق و خُُصوص لشیییمه آدلُنیییار. آذربایجیییان دیلنیییده اساسییی
لا ایسییییه علوه لییییر ده ظرف لیک لییییر خُُصوصی لشییییه بیله ر، بعضیییی

خُُصوصی لشه ر.
فچخُ    ییرینهتاماملئق لُر ان  فیلییو ایلییهباشقا، غیری، عوه ضینه،   سییؤزلری 
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لا،خُُصوصی لشیییه ر. بییییر سیییئرا حیییال لُردا     خُُصوصیییی له، خُُصوصییی
لل: علی الخُصوص فالُر. مث  سؤزلری ده خُُصوصی لشمه یه سبب 

یوره نلییرده ن باشییقا- آیییدئن ۱  بوتییون معلم لییره عینیییاؤزونییه درس 
یهییچِ کیمییهسیینده ن سییووای- بییو ایشییی ۲حؤرمت و احتِرام لُ یاناشئز  

فالماز.   رنگ قییاره ده ن غیییری. - جومله رنگ لر قوتارئب،۳تاپشئرماق 
ییتِیرمییک عوه ضییینه-۴ ییرینییه  فبییش گونییده لیک تاپشییئرئق لُرئ  فبییش   

ییرینهفدلُنئرسان. فخُُرنا چکیب یاتماق   بیر آز دا ایشله بالُم. اوزانئب 

تعیین
جومله ده اشیاء مضمونلو هر هانسئ بیر عضوو  آیرئ-آیرئ جهتِییده ن
و باخُُئمدان بل لندیره ن، دقیق لشدیره ن ایکینجییی دره جه عضییوه تعیییین
ینچییه؟  نییه قییده ر؟ ینجه؟  نه جور؟  ، نه تهه ر؟  هانسئ؟   یدییله ر.تعیین لر  

لل: یوره ر؛ مث فسرقولُرئنا جواب 
هیدرو استِانسیادا پارلُق ایشئقلر

بورادان اطرافا یایئلجاقدئر
یسودالئ قوشلر فانون شعله سینی 

سحر نورو سانئب آیئلجاقدئر  (م. راحیم)
فانون یاتدیگی سؤزون اولینده،  آذربایجان دیلینده تعیین لر همیشه تعیین 
یانئندا گله ر و بو سؤزه یاناشییما علقه سییی ایلییه باغلنییار. بییو جهتِییده ن
یییییری یییییری ثیییابیت دییییر. بیییونلرئن  دیلیمیزده کیییی تعیین لریییین 
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یچییوریله ر. فالونان سؤزه و ترسینه  لا تعیین، تعیین  ده ییشذیریلدیکده بعض
لل:  فالیدوغومعلیم احمیدمث  بیرلشمه سیی معلیم (بیرینجیی سیؤز) تعییین 

 بیرلشمه سینده ده احمد (بیرینجی طره ف) اصییلیندهاحمد معلمکیمی، 
تعیین دیر.

یاده ن و چاغئرمییا هر هانسئ جومله عضییوونو مخُتِلییف جهتِییده ن تعیییین 
یبلییه هنگی ایله [کلسدا حاضیر غایب کیمی]ًا سؤیله نمیش سه، او ل جییه 

لل:  فسنرا آیرئ تعیین لر ایشلنمه لی دیر؛ مث تعیین دیر، 
فاینایان ایکی جثه سییی ایلییه اوشاق هامئنئ ماراقلندئرمئشدئ.  حیه تده 
 چکمه لری پالچئق لئ ایدی.تاراز گلمه ین ایری

ییییتِیریلمیش ایری و ایکیاگر بیز  تعیین لرینی فعلی صفت ترکیبی ایلییه 
یگچیرسک،  باشقا معنالُر آنلشئل بیله ر. تعیین لرده ن قاباغا 

ییییتِیریلمیش فچییخُ آز حییال لُردا ایسییه، صییفت لرله  لا سییایلرلُ،  بعضیی
(سؤیله نمیش) تعیین لری آچئقلماق و کنکرت لشدیرمک قصدی ایله
یادیله رکییی، بییو، تعیییین علوه سییی سؤز  و یا  سؤز قروپوندان اسییتِفاده 

لل:  آدلُنار؛ مث
فیییل آرتئییق، یگچن ایله گؤره اوچ   بارامییاکیلییوقرام۱۳۰ یییانئ فیلنکس 

یورمیشدیر. بونلر تروپیک یادا،    آدلُنئر. ایستِی قورشاقتحویل 
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ظرف لیک

فالُر. لا جومله نین فعلی خُُبرلری ایلییه نحییوی علقه ده  ظرف لیک لر اساس
یادیلمه سییی(طییرز حره کییت) نییی، ینجییه  جومله ده کی ایش و حره کییتِین 
زمانئنئ،  اؤلچوسونو(میقدارئنئ)،  چاتاجییاغئنئ (مقصییدینی)  زادئنییئ

بیلدیره ر.
یبش نوعو واردئر: ظرف لیگین معناجا اساس دا 

یادیلمه (طرز حره کت) ظرف لیگی.۱ ینجه   -
ییر ظرف لیگی ۲  -
- زمان ظرف لیگی۳
- سبب و مقصد ظرف لیگی ۴
- میقدار ظرف لیگی.۵

بادیلمه ظرف لیگی یادیلمه سینی، کیفیتِی نی،بنُجه  ینجه   - ایش و حره کتِین 
یبله ینجه لیگینییی، وضییعیتِی نی هییا فیلییو ایلییه  توتوشییدورما (مقایسییه) 

دره جه سینی بیلدیره ر
ینجه؟  نه تهر؟  نه طییرزده؟  نییه حالییدا؟ بو ظرف لیگین بوتون تیپ لری 

فالُر.  فسرقولُرئندان بیرینه جواب  نه وضعیت ده؟ 
یادیلییدیگینی بیلییدیره ن سییاده ظرف لیک لییر، ینجییه  حره کتِین بلواسییطه 
لا ده فعلیی باغلمیالُرلُ سیؤیله نر. یادیلمه ظرف لیگی، بعض ینجه  اساس دا 
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لل:  قاتار   یگییدیردی.   یاشییارسورعت لهمث  کاغییازلُرئ دانئشییا-دانئشییا 
 چایا سارئ یوگوردو.قالخُاراقیئغئردئ.  سکینه 

یادیلمییه ظرف لیگ لییری ایشییین کیفیییتِی نی ینجییه  کیفیییت بیلییدیره ن 
فالُ بیلیین لا  هم  ظرف، هییم ده صییفت  یبله  ظرف لیک لر اساس گؤستِره ر. 
یبله سؤزلرین ظرف لیک یییا ییتِیریله ر.  سؤزلرله (یاخُُچئ، پیس، قشنگ) 

لل: فالُ بیله ر. مث فالماسئنئ آنجاق جومله ده بل لندیرمک  تعیین 
فدف  فاخُُویییور.  اوشییاقلر گییؤزه لرشییید بهبییو  ایشله میشییدیلر.یاخُُشییئ 

فاغلندئ.یاخُُچئ گول لر آچئلمئشدئر. آیدئن گؤزه لباغچامئزدا   
 سؤزلری کیفیت بیلدیره نگؤزه ل و یاخُُشئایلک ایکی جومله ده کی 

فسنراکی  یادیلمه ظرف لیگی،   تعیین دیر.گؤزه ل و یاخُُچئینجه 
یفنجییه ادیلمییه ظرف لیگییی  کیمییی، تییک، تکییی،توتوشدورما بیلدیره ن 

فالُن سییؤزلرهقییده ر فقشییمالُرئ نئن مخُتِلییف دانئشییئق حصییه لرینده ن    
لل: ییتِیریله ر؛ مث فقشولماسئ ایله 

یبله گؤردوکده  ییتِیردی.آلئجئ قوش کلرا ایشی  کیمی اؤزونو چایا 
 پارئلدایئردئ. بلور آینا کیمیسولُر

 یاخُُچئ نومره آلماق ایستِه ییرلر.سنین تکفانلر دا 
یادیلمیه ظرف لیک لیری  نیه حالیدا؟ نیه ینجیه  حیال وضیعیت بیلیدیره ن 
یوره ر. بو نییوع ظرف لیییک فسرقولُرئنا جواب  کؤکده؟  نه وضعیت ده؟ 

ییتِیریله ر. آشاغئداکئ واسطه لرله 
 -لییئ،(-لییی، -لییو، -لییو) ؛   -سییئز،(-سیییز، -سییوز، -سییوز)- ۱
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لل: یادیلمه ظرف واسطه سی له: مث ینجه  شکیلچی لری ایله دوزه لن 
یاوهحره کت سیزفا کوچه ده   گیرمیشدی. باشماقلئ قالمئشدئ. آیدئن 

فالُن صفت لر عاده ت اوزره بو فعل لره۲ - شده ت لندیرمه دره جه سینده 
یادیلمه ظرف لیگی وظیفه سینده ینجه  فالُندا حال وضعیت بیلدیره ن  عاید 

فسیوقدان لل: اوشاقلر   قئزارمئشدئلر. قئپ قئرمئزئفالُر؛ مث

یادیلمه ظرف لیک لری  ینجه  ینجه؟  نه تهر؟  نه تهه ر؟  نهدره جه بیلدیره ن 
یوره ر؛ نه دره جه ده؟ سوآل لُرئ ایله یاناشئ، جور؟  سوآلئنا دا جواب 
لل:  فانون فیکیرلری تامامیلهپاپاق ماهود مث  آلت بوسبوتون ازیلمیشدی. 

فالدو. اوست 

ییریبیر ظرف لیگی ییرینی، چئخُئش و استِقامت آلدئغئ  فالدوغو  - ایشین 
  سییوآل لُرئندان بیرینییه جییواب هاراییا؟  هیارادا؟  هیارادان؟بیلدیره ر،

ییرلیک، و یؤنلییوک حالییدا ییر ظرف لیک لری چئخُئش لئق،  فالُر. ساده 
لل:  ییتِیریله ر؛ مث فالُن آدلُرلُ 

 قالدئ. رخُُادا- اشاغئ دره ده قارالُن ده ییرمان آ۱
 اوجالمئشدئر. گؤی لره آچئلماسئن ال لر کییی،گؤی لره- آه ناله لری ۲

دامانئندا دئر (فضولی)
، باشلما فریاد اکینچی. (صابر)قاپئدان- ردل ال ۳
 قالمئشدئ.یاوده- قئزئن دفتِری  ۴
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- ایش، حال، حره کتِین معین زمانل باغلئ لئغئنئزمان ظرف لیگی
 بیلدیره ر و  نییه زمییان؟  نییاواخُُت؟  نییه وقییت؟  هاچییان؟  سییوآل لُرئنا
یوره ر. ساده زمان ظرف لیک لری اسییاس دا  زمییان ظرف لییری و جواب 

لل:  ییییتِیریله ر، مث  هییامئ کلسییدا قالمئشییدئ.آخُُشییامفعلی باغلمالُرلُ 
یدیه نیده سیاخُُلما.   سیؤزسیاباغابوگونون ایشیینی    گؤروسین قاتیدئ 

گولو، پوستِه نی، قندی  (شهریار)

- ایییش  و  حره کییت تییؤره مه  سییببی نی وسبب و مقصد ظرف لیک لری
  سییوآل لُرئنا جییوابنه اوچییون؟  نی یییه؟الده کی مقصدی بیلدیره ر،  

فالُر. سییبب و مقصیید ظرف لیک لییری ده قورولوشیجا سییاده و مرکییب
لل: ییتِیریله ر؛ مث فالُر. ساده لری اساسدا سبب مقصد ظرف لری ایله 

 رنگی سالدئ.فقرخُُودان

- حره کتِین میقدارئنئ ییا کمیییتِی نی بیلیدیره ر. سییادهمیقدار ظرف لیگی
ییییتِیریله ر کییی، میقدار ظرف لیک لری اساسدا میقییدار ظرف لییری ایلییه 
بونلرئ اشیاء ایله سؤیله نمیش عضوون میقییدارئنئ بیلییدیره ن تعیین لییه

سوآلئنا، تعیین ایسه نه قده ر؟قارئشدئرمامالئ یئق. ظرف لیک لر آنجاق 
لل: ینجه؟ امث یوره ر؛   سوآلئنا دا جواب 

 زومارلئق آلدئلر.فچخُفانلر میدان دان 
 چالئشدئ. فچخُدونن ولی 
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فچخُبیرینجی جومله ده کی  سؤزو تعیین، و ایکینجی سییی ایسییه میقییدار 
ظرف لیگی دیر.

آذربایجان دیلینیده شییرط و قارشییئلئق-گوزه شیت ظرف لیک لیری ده
شرط ایلییه،ایشله نر.شرط ظرف لیک لری اساسدا سؤز و یا بیرلشمه لرله 

لل: تقدیرده، ییتِیریله ر؛ مث ییرده سؤزلرینی علقه لندیرمک له    
یوره بیله ره م. هییاوانئنشرطی ایلهمدره سه یه وقتِینده گلمک   سنه اجازه 

فالدوغو  فالُر. بو جومله لرده مدره سه یه وقتِیندهتقدیرده گونش  گلمک 
فالدوغو تقدیرده بیرلشییمه لری، حره کییتِین گلمک شرطی ایله، گونش 

فالدوغو شرطی بیلدیردیگی اوچون، شرط ظرف لیک لری دیر. باغلئ 
فالُر و قارشئلئق-گوزه شت ظرف لیک لری اساسییدا فعلییی خُُییبره عاییید 
یگییده ر؛ ییتِیریلمیش ایش و حره کت ایسه  بییو شییرطه گوزه شییتِه  خُُبرله 

لل:  یگتِدیگیم حالدامث فالُر.من درسه  ینجییه «گلمه دی» یازمییاق  ، ژورنالُ 
فلوا سو ووردوقجا  یانقئن داها دا گوج لنیردی. بو جومله لرده کیفانلر آ

فلییوا سییو ووردوقجییا بیرلشییمه لری فانلر آ یگتِییدیگیم حالییدا و  من درسه 
مرکب قارشئلئق-گوزه شت ظرف لری دیر. 

/
ظرف لیک لرین جومله ده سئرلنُماسئ نُئن  بعضی اوسلوبی

خصوصیت لری

فالدوغو ییر، کمیت و طرز-کیفیت بیلدیره ن ظرف لیک لر اساسدا عاید 
لل: عزیییز جومله عضوونون یانئندا (فعلی خُُبرلرین اولینده) ایشییله نر؛ مث
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فترباسییئ نئن اوسییتِونده یاتییدئ. ایکی آی  فا،  دیلگوشییه نیدارئ  فچییخُ   
فیلداش بشیرلی بیناسئنئ   سلیقه یه سالئبدئر.(ولی اف)قشنگگؤزله دی. 

فالیییدوغو سیییؤزده ن طیییرز-کیفییییت بیلیییدیره ن ظرف لیگیییین عایییید 
لل:  فدغورار. مث لا ایکی معنالئ لئق  اوزاقلشماسئ بعض

لل: ییرلییرده جییومله نین اولینییده ایشییله نر. مث فچییخُ  زمییان ظرف لیگییی 
یکچمیش فچخُ   ماشئن ئن گور ایشییئغئ کنیید کییوچه لری نینآخُُشامدان 

قییارانلئغئ نئ  اریییده-اریییده  چیچکلی یییه  گلیییردی.  بییورادا  زمییان
ییرینی ده ییشسه ک،  سؤز آغئرلُشاجاقدئر.  ظرف لیگی نین 

لا مبتِیدانئن فعلیی لا مبتِیدادان، خُُصوصی آمما زمیان ظرف لیگی نیین بعضی
یکچیریلمه سییی معنییا ییییتِیریلمیش تعیین دن قابییاق  صییفت ترکیییبی ایلییه 

لل:  فدغورار، مث ده ییشیک لیگی و ایکی معنالئ لئق 
 فخُییری فرمییا نل تلطیییفنجی ایلییده۱۹۵۵ هله من ایشله دیگیم مکتِب،

 میین ایشییله دیگیم مکتِییب فخُییرینجییی ایلییده۱۹۵۵هلییه یادیلمیشییدیر. 
ییییتِیریلن معنییالُرئن یادیلمیشییدیر. بییو ایکییی جییومله ده  فرمییانل تلطیییف 

ییرده ییشمه سی ایله۱۹۵۵مخُتِلف لیگی  نجی ایلده زمان ظرف لیگی نین 
باغلئ دئر.

سبب و مقصد ظرف لیک لری بوتون جومله عضولرینده » حتِا مبتِدادان
لل: گؤیچییک   ییمه دی.حیرصییینده ن دا   قاباق  ایشله  نیر. مث  چییؤره ک  
یاله دی.گوندوز یاتئب دینجه لدیگی اوچون فقییی  فچییخُ گؤتییور-  بییایرام 

(ولی اف)
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ینجیییه فا بیریسیییی  جیییومله ده کی ایکیییی ظرف لیکیییده ن بییییری زمیییان، 
یادیلمه(طییرز حره کییت) ظرف لیگییی دیرسییه، زمییان ظرفییی اول گلیییر؛
فچییخُ واخُُییت جییومله نی اوسییلوب جا ییری نییین ده ییشمه سییی  بییونلرئن 
آغئرلُشدئرار و هنگین ایکی معنالئ لئغئ  (یانئ تلفوظ له باغلئ  ایکی
معنییالئ لئق) دوزه لییده ر. آشییاغئداکئ جییومله لری  توتوشییدورما  بییو

جهتِده ن یاخُُچئ کؤمک دیر.
 آخُُشام چالئشدئ. یاشار بیییر آنفچخُ چالئشدئ. علی فچخُعلی آخُُشام 

 بیر آن باخُُدئ. فیکیرلی-فیکیرلی باخُُدئ . یاشارفیکیرلی-فیکیرلی
فا بیریسییی زمییان جییومله ده کی ایکییی ظرف لیکییده ن بیییری سییبب، 

لل:  فسنرا ایشله نر؛ مث ظرف لیگی دیرسه، زمان ظرف لیگی 
فانییو فالدوغونییدان   یوخُُییو آپییاردئ. بییو جییومله ده کی درحییالفیرقییون 

ییرینی ده ییشسه ک قصور یارانار. ظرف لیک لرین ده 
مرکییب ظرف لیگییین کنکرت لیییک بیلییدیره ن حصه سییی، عمییومی نی

لل: فسنرا گله ر؛ مث بل لندیردیگینده ن، عمومی دن 
فیلداشییلرئم لُ گؤروشییدوم. بییوراداکئآخُُشام اوستِو ساعات آلییتِئ دا  

ییرینییی ده ییشییمکسییاعات آلییتِئ دا و آخُُشییام اوسییتِو  سییؤزلری نین 
فالُردئ. یییالنئز عمییومی حصییه علوه کیمییی منطیق سیییزلیکه سییبب 

فالُر: ییرده ییشمه طبیعی   ساعات آلییتِئ دا- آخُُشییام اوسییتِوایشله ندیکده 
فیلداشلرئم لُ گؤروشدوم.
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ظرف لیگین علوه سی و خصوصی لشمه سی

لل:  فالُر. مث فچخُ  ییر ظرف لیک لری  نین علوه سی داها  زمان و 
فاندان داها گؤزه لینی بییورادا- فترپییاق اوزه رینییدهبیز  حیییات دا  بییو قییارا 

 (ج.جاببارلئ)یاراداجاغئق
فدغروسو یتزده ن، داها   نییاخُُئر گلنییده یییا نییاخُُئرآخُُشام اوستِو و یا سحر 

فاتییوراردئقایئداندا  صالح کیشی خُُالچانئن اوستِونده بارداش قییوروب 
(ممدخُُانلئ)

فانییون آیدئنلشییدئرئجئ سییؤزلر ظرف لیگییین خُُصوصیییت لری ایسییه 
یبلیییه گنیش لنمیییه یوره ر.  حسیییابئنا گنیش لنمه سیییی نتِیجه سیییینده بیییاش 

مخُصوص هنگ و منطیقی وورغو ایستِه ر.
  سییؤزلری نینحالییدا،  باخُُمایییاراقخُُصوصی لشییمیش  ظرف لیک لییر  

لل:  ییتِیریله ر. مث فقشولماسئ ایله  فعلی صفت ترکیب لرینه 
یسییویردیزیبا ایچه ریده ن روخُُسارانئ قئسقاندئغئ حالییدا، فانییو   هییم ده 

(س.رحیم اف).
فقشییولموش   حالییدایاددا ساخُُلماق ایستِه رکی، فعلی صفت ترکیییبینه  

لل: سؤزو همیشه ظرف لیگی خُُصوصی لشدیرمه ز. مث
یادیردی.  بییو جییومله ده کی اوزانمئییش حالییدافا، اوزانمئش حالدا تاماشا 

یادیلمییه (طییرز ینجییه  بیرلشمه سییی سییاده جه حییال-وضییعیت بیلییدیره ن 
حره کت) ظرف لیگی دیر./
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بعضی ظرف لیک لرله تاماملئغئن فرقی

فلژُی فمرفییو ییییر و زمییان ظرف لیک لییری تامییاملئق لُرلُ عینییی  بعضییی 
یاتمه سییی فانلرئیین آیئییرد  ییییتِیریلر. بونییا گییؤره  علمت لی سؤزلر کیمی 

فالُر. چتِین  
ییرلیییک، چئخُئش لئییق حییال لُرئ بیلدیگیمیز کیمییی آدئیین یؤنلییوک، 
قراماتیییک مکییانی حییال لُرئ آدلُنییار. و بییو دا تصییادوفی دگیلییدیر.
فالُن سیؤزلرین ییرلیییک، چئخُئش لئییق حالئنییدا  یبله کی، آدئن یؤنلوک، 

لغوی معناسئندا مکان آنلیئشئ واردئر. 
بونو بیر آز آرتئق آیدئنلتماق اوچون بو حال لُرئ آیییرئ- آیرئلئقییدا

یگچیرده ک. گؤزده ن 

االن سؤزل ریؤنُلوک حالدا 
یگدیره م.۱ - اورمویا 
یاوه چاتدئم.۲ ییری آغاراندا  - سحر دان 
فتؤکدوم.۳ فدلچایا  - سویو 
فقیدوم.۴ - قلمی چانتِاما 
- پولو جیبیمه سالدئم.۵

فدلچایییا،  چانتِامییا، و جیییبیمه سییؤزلری یاوه،  بو جومله لرده کی اورمویا، 
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ییرظییرف لیک لییری ییییتِیریلمیش  فالُن سییؤزلرله  آدئن یؤنلوک حالئنییدا 
فسیین نییتِیجه ده دیر. چییونکی بییو جییومله لرده اسییتِقامت آلُن حره کییت 
فارادا فدلچایییییا، چانتِایییییا، جیبییییه چاتمییییالئ و ایییییش  یاوه،  اورمویییییا، 

یبله بو سؤزلرله ؟ هارایییا سییوآلئنئ دگیییل، نه یییه؟ییکون لُشمالئ دئر. ها
فالُر. یورمک داها منطیقی و داها دوزگون  سوآلئنئ 

فالُن سیییؤزلرله آشیییاغئداکئ جیییومله لرده آدئییین یؤنلیییوک حالئنیییدا 
فالمییاز: بیییز ییییتِیریلمیش عضییولری ایسییه ظرف لیییک آدلُنییدئرماق 

یوردیلر.بیزه باخُُئردئق.  بینایاتیکیلمیش   مکافات 
ییر ظرف لیگی دگیییل، و حره کییتِینبینایابیر ینجی جومله ده کی   سؤزو 

فانییا فالُراق باخُُماق ایشییی نین  ییری بیلدیرمیر، ساده جه  استِقامت آلدئغئ 
سارئ چکیلدیگی اشیییانئ بیلییدیریر.  بییو جییومله ده کی همییین  سییؤزه

فانون اسییاس منطیقیییهارایا؟ فالسا دا،  یورمک بیر تهر مومکون  سوآلئنئ 
 دیر. نه یه؟سوآلئ

فالُ بیلمه ز. بو سییؤز ییر ظرف لیگی  ایکینجی جومله ده کی بیزه سؤزو ده 
یاده ر.کیمه؟  سوآلئنئ ایستِه ر و واسطه لی تاماملئق کیمی چئخُئش 

االن سؤزلر بیرلیک حالدا 

یینیه منییی هیر ییاز کیمیی چیچیک آچیان ۱  آخُُییانباغچییامئزدا،- سن 
یمشه لرده  دالغالُنانچایلردا، گؤره جک سن. 
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یینه همین ۲ فا   باغچادا- ایندی  شاعیر  یینیه   فقشیا سیرو آغیاجلرئ نئن، 
فاتورموشدور.آلتِئندا  

فتخُودوغییو خُُالچییانئ داغلرداکییئ۳ فانلر قومرونییون   یییایلق لُردا- 
ساخُُلیئردئلر.

یمشییه لرده بیرینجی جییومله ده کی یییر باغچییامئزدا، چییایلردا،  سییؤزلری 
ییییر ییییتِیریلمیش  فالُن بییو  سییؤزلر آدلُردا  ییرلیییک حالییدا  بیلییدیریر. 

 نحییوی سییوآلئنئ هییارادا؟ظرف لیک لییری دیییر. بییو سییؤزلره آنجییاق
فالُر. یورمک 

ایکینجییی جییومله ده کی  سییرو آعییاجلرئ نئن آلتِئنییدا بیرلشمه سییی
ییری، اوچونجو جومله  ده کی یییایلق لُردا سییؤزو خُُالچییانئن فاتورولُن 
یوریر. ییری بیلدیریر و بو سؤزلر ده هارادا؟ سوآلُئنا جواب  سالئندئغئ 

ییییتِیریلمیش  فالُن  سییؤزلرله   ییرلیییک حالئنییدا   سییروفانا گؤره  ده آدئن 
ییر ظرف  لیگی دیر.یایلق لُردا و آغاجئ نئن آلتِئندا  

ییر ظرف لیگییی فالُن سؤزلر  ییرلیک حالدا  آشاغئداکئ جومله لرده ایسه 
سایئل بیلمه ز:

 بییو آدامییا قارشییئ نیفره تییی منییده-۲ قالییدئ. ممییدده- کیتِییاب ۱
 بؤیوک هنر گؤردوم. سیزده-۳شده ت لندیردی. 

  سؤزلری  واسطه لی تامییاملئق دئییر. سیزده و ممددهبو جومله لرده کی 
یژُکییتممدده فاب  سؤزوایشین گؤرولمه سییینین کنکییرت مکییانئ دگیییل، 

فانا گؤره ده   فالُر.کیمده؟ دگیل، هارادا؟بیلدیریر، و   سوآلئنا جواب 
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یددیگیمیییز خُُصوصیییت لر   سییؤزلرینه ده عینییی ایلییهسیییزده  و  منییدهبو 
فانا گؤره بو سؤزلر ده واسطه لی تاماملئق دئر. دوزگون دور و 

االن سؤزلر چئخُئش لئق حالدا 

یاله دی]ًا  ففنتِان ووردو [فانتِال  بیرده ن قویو گورلُدئ، قارا نفت قویودان 
ففنتِییان ییییری (نفییتِین  بو جییومله ده قویییودان سییؤزو ایشییین گؤرولییدویو 
فالُن بیو سیؤز آدلُ فانا گؤره ده چئخُئش لئق حالدا  وورماسئ) بیلدیریر. 

ییر ظرف لیگی دیر.  ییتِیریلمیش 
 خُُییاهیشسیییزده ن- من ۲ مکتِوب آلدئم. قارداشئمدان- من بوگون ۱

 سییؤزلری ایشییینقارداشییئمدان، سیییزده نیاتمیییره م. بییو جییومله لرده  
فابژُکییت بیلییدیره ن بییو  سییؤزلره کیمییده ن؟ ییری بیلییدیریر.  باشلندئغئ 
فانا گؤره ده هر ایکییی یورمک داها منطیقی دیر.   نحوی سوآلئنا جواب 

سؤز واسطه لی تاماملئق دئر.
***

آدئن آدلئییق، یی یه لیییک، و تأثیرلیییک حییال لُرئ صییئرف قراماتیییک
فالُن سییؤزلر همیشییه یادیلیییر. آممییا تأثیرلیییک حالییدا  حییال لُر حسییاب 
فالُن سییؤزلر یاتمه ز. آدئیین تأثیرلیییک حالئنییدا  فرلوندا چئخُئش  تاماملئق 
ییرلیییک جومله ده هم تأثیرسیز تاماملئق،  هم زمان ظرف لیگییی، هییم ده 

یاده بیله ر. ییرینده چئخُئش  ظرف لیگی 
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بیتیرمه واسطه لری جومله نُین مرکب عضولری نُین 

ییییتِیریله  بیله ر. جومله نین ساده عضولری یالنئز لغییت کیمییی واحیییدلرله 
ییتِیریله بیله ر: فیل لُرلُ  مرکب عضولر ایسه آشاغئداکئ 

فدنموش شییکیلده  سییؤزلرین۱ فچخُ  - مرکب آدلُر و فرازئولژُی [آز- 
بیرگه لیگی]ًا واحیدلر

فقشمالُر۲ -  مخُتِلف سؤزلر و سؤز بیرلشمه لری ایله  
- تعیین سؤز بیرلشمه لری۳
- فعلی صفت، فعلی باغلما، و مصده ر ترکیب لری۴

لل:  ییتِیریله بیله ر. مث جومله نین بوتون عضولری مرکب آدلُرلُ 
آذربایجان معارف اداره سی داش دربندده دیر.

اوسگو و شبستِر معارف رئیسلری دانئشدئلر.
بیزی معارف اداره سینه چاغئرمئشدئلر.

ییره داشئنمئشدئ. ابتِدایی ایشلر بؤلومو آیرئ 
بیرینجییی جییومله ده کی مبتِییدا، ایکینجییی جییومله ده تعیییین، اوچونجییو
جومله ده کی ظرف لیییک، دؤردونجییو جییومله ده کی تامییاملئق مرکییب

آدلُرلُ سؤیله نیلمیشدی.

جومله نُین همجینس عضولری
یوره ن و فالوب، عینی نحوی سوآلُ جواب  جومله ده عینی سؤزله باغلئ 
یادیلیین جییومله عضییولری چاغئرما (حاضیر غایب) هنگی ایلییه تلفییوظ 
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همجینس عضو آدلُنار. همجینس عضولر آراسئندا تابعسیزلیک رابطه
فالُر.

جییییومله نین مبتِییییدالُرئ، خُُییییبرلری، تامییییاملئق لُرئ، تعیین لییییری،
لل: فالُ بیله ر، مث ینچه عضو همجینس  ظرف لیک لری عینی زماندا بیر 

 باشماقچئ دئلر. علی، ولی، بایرام
فاخُُویور، و ال چالئرلُر. فاینایئر،  فاغلنلر، قئزلُر 

بیرینجی جییومله نین مبتِداسییئ، ایکینجییی جییومله نین مبتِییدا و خُُییبرلری
همجینس دیرلر.

االمایان سؤزلر قراماتیک باخئمدان جومله عضولری ایله باغلئ 

یاله سؤزلر، بیرلشمه لر ایشله دیلر کی، بونلر جومله نین جومله ده هرده ن 
آیرئ عضولری ایله قراماتیک باخُُئمدان علقه لنمه ز.

 باکئ لئ یام، اؤز شؤهره تیم وار (ورغون)بلی
فالماز.فیخُ ییرلرده بو ایشلری گؤرمک  ، بیزیم 

یخُُیر حسن آقا ، ایش سیز بویوران کیمی دگیل.یخُُییر 
فیخُ، خُُییر خُُییر حسن آقابو جومله لرده  سؤزلری جییومله نین آیییرئبلی، 

فیخُدور. عضولری ایله علقه سی 
شخُصییه، اشیییایا مراجعییت مقصییدی له ایشییله دیلن خُُطییاب لُرخطاب- 

فالمایییان اهمیت لییی فراماتیک باخُُئمدان جومله عضولری ایلییه علقه ده 
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سؤز قروپو دور.
یاله ییره م  ، بیرده ن اینجی یرسن.فسلمازظرافت 

فالماز فیلداش حتِم بگ.یبله سایمامازلئق   

آرا سؤژ، آرا سؤز بیرلشمه لری و آرا جومله لر

 جومله نین هر بیر یانئندا، دانئشان فیکرینی دقیق لشدیرمک اوچییون بییو
سؤزلری ایشله ده بیله ر.

البتِییه، البییت کییی، شوبهه سیییز، شک سیییز، یقییین بیلییدیره ن لر-الیییف- 
فدغرودان دا، سییؤزون فدغروسونا دوراندا،  فدغروسو،   فدغرو،  فدغرودان، 

یبله. دوزو، دوزونه دوراندا  فدغروسو من اؤزوم ده بیلمیردیم.و ها
به یییه، به یییه ده، بلکییه، بلکه ده، گییؤروم،-  گومان، شوبهه بیلدیره ن لرب- 

یبله.  گؤروم دا، گؤره سن یاده بیله ره مگییؤروم  و هییا فانییو.   به یییهینجییه   ده 
اؤزوم له گتِیردیم.

یبله.تأسف، تأسف کی، حییف، حییف کی تأسف بیلدیره ن لر- پ-  و ها
یادئمدان چئخُئب.حییف کی 

باتدیگی قایناغئ بیلدیره ن لرت-  منجه، سنجه، بیزجه، ظنیمییه-سؤزون استناد 
یدییلن لییره گییؤره یددیگینه گؤره،  یبله.گؤره، ظنیم جه، منیم ظنیمه،   و هییا

فیلداش ایمیشلر.یدییلن لره  گؤره اوچ دؤرد 
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فالییدو-  نُتیجه عمومی لشدیرمه بیلدیره ن لرج- یبله  یبله لیک له،  یدمه لی،  یدمک، 
یبله. کی، قئسساسئ، مخُتِصر، نهایت فانییو ایستِه ییرسیین.یدمک و ها  سیین 

 بو ایشی قورتاردئن.یدمه لی
للُ،- دانُئشئغئن  سئراسئنئ بیلدیره ن لرچ-   وبیرینجی سی، بیری بییو کییی، او

یبله.  یتز بورنووو چکمه!بیری بو کیها یتز- ، دانئشاندا 

االدوغونُا گؤره ساده جومله نُین نُوع لرئ باش عضولری نُین 

فالییدوغو، و یییا بییونلرئن قییورولُ بعضی ساده جومله لرده مبتِییدا و خُُییبر 
بیلدیگی حالدا، بیر پارا ساده جومله لرده باش عضولرده ن آنجاق بیری
یاله دوز بونا گییؤره فالماز. و   فالُر و ایکینجی سینی قورماق مومکون  وار 

ده ساده جومله ایکی قروپا آیرئلر:
- جوت ترکیب لی جومله لر۱
- تک ترکیب لی جومله لر۲

فالُن جومله لر جوت ترکیب لی، سییاده جییومله هم مبتِدا هم خُُبری وار 
لل:  یسویرسن. بوآدلُنار، مث یسویرسیینمبتِییدا،سیین  جومله ده سن آناوئ   

منییی گؤنییده ردیلر. سییانکئ باشییئما بیییر قاینییار قییازان سییوخُُییبر دیییر. 
فالمییادئغئ اوچییون بییو جییومله لر تییک ترکیب لیییتؤکییدولر.  مبتِداسییئ 

جومله لر دیر.
فالُر: جوت ترکیب لی جومله ایکی جور 
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- ساده گنیش جومله لر. ۲- ساده مخُتِصر جومله لر.۱
آنجاق  بییاش عضییولرده ن  دوزه لیین جییوت ترکیب لییی جییومله، سییاده

لل:   بو جییومله لر آت قاچدئ.  پالُن دوشدو.مخُتِصر جومله آدلُنار.مث
فالُر: یبله 

- بیر ساده مبتِدا، بیر ساده خُُبر۱
- مرکب مبتِدا و ساده خُُبر۲
- ساده مبتِدا و مرکب خُُبر۳
- مرکب مبتِدا و مرکب خُُبر۴

فابیییری فالُر، و  تک ترکیب لی جومله لرده باش عضولرده ن یالنئز بیییری 
فالماز. یاتمک مومکون  باش عضوو قورماق یا تصور 

فا لُن تک ترکیب لی جومله ده منطیقی سییوژه قراماتیییک مبتِییدا خُُبری 
شکلینده اؤزونو گؤرسده ر. آممیا سوژه سیی مخُتِلیف شیکیلده تصیور

فالُر: فالُن بو جومله اوچ جور  یادیلمه سینه گؤره خُُبری 
-۳- عمییومی شخُصییی جییومله لر. ۲- غیر معییین شخُصییی جییومله لر. ۱

شخُص سیز جومله لر.
یبله یاندئرارلُر- ۱  (غیر معین شخُص لی)آدامئن آتاسئنئ 
فا گله ر قاشئقئوا + جییوجه نی پییایئزدا سییایارلُر.-۲  نه تؤکرسن آشئوا، 

(عمومی شخُص لی ).
فارتادان اؤتوردور-۳ یاوده ساکیت لیک دیر. گون   .

گؤروندویو کیمی بیرینجی جومله آد خُُبرلی، ایکینجی جییومله فعلییی

192



خُُبرلی شخُص سیز جومله لردیر.
سؤز-جومله

سؤز-جومله بیرپارا خُُصوصیت لرینه گؤره تک ترکیب لی جومله نییین
یبله جومله لرین بو تیپ لری وار: هر نوعوندان فرقلی دیر. 

فیخُدور. بییو بلی!الیف- فمییدال سییؤز- بلییی باکئ دا بایتِارلئق اینستِیتِوتو   
جومله دیر.

یاله می؟ یاخُُچئ؟ نه وجیوه؟ نه وجینه؟ب- سوآل سؤز-جومله لر. 
تو! (تفو)پ- احسسات بیلدیره ن سؤز-جومله. اوف! اوره ییم یاندئ.  

اوزووه گلسین. 
 قورشالُیان سؤز-جوملههایدی!ت- 

مرکب جومله
مرکب جومله آشاغئداکئ اوچ خُُاصیتِی اؤزونده بیرلشدیره ر:

) ایکی و یا داها آرتئق جومله نین بیرلشمه سینده ن دوز لر.۱
ییتِیرمه یه ایشله نر.۲ ) بیر مرکب فیکری 
فالُر. آممییا بییو بییاغلئ لئق و۳ ) اجزاسئ آراسئندا معین معنا بییاغلئ لئغئ 

فانا گؤره مرکب جومله ایکی قروپییا فالماز.  علقه همیشه عینی مناسبتِده 
بؤلونر:

-  تابعسیز مرکب جومله لر-۱
فالُن حصه بوداقتابعلی مرکب جومله لر- - ۲ یاده ن حصه باش، و تابع  تابع 

193



آدلُنار.
 بو ایکیسی (تابعلی، تابعسیز) بیییر-بیرینییده ن حصییه لری نین آسییئلئ لئق

دره جه سینه گؤره فرق لنه ر.

ییرینییه ایشییله نر و کیییم؟مبتدا بوداق جومله سی - باش جومله نین مبتِداسئ 
لل: فالُر. مث فسرقولُرئنا جواب  نه؟ 

بونلرئن هامئسئ تزه دیر.یبله دوشونولور کی، 

- بییاش جییومله ده ایشییاره عییوه ض لیک لری ایلییهخییبر بییوداق جومله سییی
یوره ر.  یاده ر و خُُبرین سوآلئنا جواب  ییتِیریلمیش خُُبرلری ایضاح 

فا دور کی،  امتِحانلرئ یاخُُچئ نومره لرله قورتارام.فیکریم 

-باش جومله نین خُُبرینی تاماملیئب، تاماملئغئنتاماملئق بوداق جومله سی
لل: فالُر. مث سوآلئنا جواب 

فانون تؤهمتِه گؤره فیکرینه اعییتِراض فچخُ ایستِه ییردی کی، علی  رشید 
بییو تییابعلی مرکییب جییومله د ه کی بییاش جییومله نین خُُییبرییاتسییین. 

یاشیییده نایستِه ییردی یورسییه ک،  فسیینرا فاصییله   سییؤزودور. بییو خُُییبرده ن 
یدمه لییی بییوراداکئ بییوداقنه یی؟ ایستِه ر ایستِه مز   یوره جکییدیر.  سوآلئ 

یوریر. جومله خُُبری تاماملیئر و تاماملئق سوآلئنا جواب 
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ییییتِیریلمیش)تعیین بوداق جومله سی -باش جومله نین آدلُ سییؤیله نمیش (
یاده ر. و تعیییین سییوآلئنا ( )ینجییه؟، هانسییئ؟هر  هانسئ عضییوونو تعیییین 

یوره ر. جواب 

فالُنظرف لیک بوداق جییومله لری - ظرف لیک لرییین سییوآل لُرئنا جییواب 
بوداق جومله دیر، و آشاغئداکئ نوع لُرئ وار:

یادیلمه) بوداق جومله سی۱ ینجه  - طرز حره کت (
- زمان بوداق جومله سی۲
ییر بوداق جومله سی۳  -
-سبب و مقصد بوداق جومله سی۴
- کمیت بوداق جومله سی۵

- بییاش جییومله ده کی ایییش و حره کییتِین بییاغلئشرط بییوداق جومله سییی
فسنوندا  فچخُونون    ییتِیره ر.  شرط  جومله لری نین   فالدوغو شرطی 

لل: فالُر، مث -سا (-سه)   شکیلچی سی 
یوریله جک. فالماسا، ان آغئر جزا  اگر بو دوز 

فبینونا (حاجئ بگ اف) اگر بو ایش دوزه لمه سه، بابالئ سروه رین 

فاندان قابییاققارشئلئق لئ بوداق جومله یبله مرکب جومله لرده باش جومله   -
گلن بوداق جومله ده کی فیکیرله قارشئلشدئرئلر.

195



فترو ایشه سالُ بیلمه دی.علی نه قده ر ال لشسه ده ، ما
، مشدی عباددان آرتئق پول آلُ بیلمه دی.ولی نه قده ر چالئشسا دا

فالونییور، بییاش جییومله ده، یییانئ بو جومله لرده بیر ایشی گؤرمه یه حهیید 
یوریلیر. ایکینجی حصه ده ایسه بو ایشین باش توتمادئغئ خُُبری 

فالُن ییااقشولما بوداق جومله فانیا گیؤره  فسینرا گله رکیین،  - باش جیومله دن 
لل: یوره ر، و یا بوراداکئ فیکری ده یرلندیره ر. مث علوه معلومات 

فاتاغا بیریسی گلدی کی،  بو دانشگده نین رئیسی دیر.بو آرادا 

***
فسن
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