آذربایجان دیلی
دیلین سس قورولوشو
سس و حرف -بؤیوک و کیچیک حرفلر

اینسان اؤز فیکرلرینی ایکی جور :دیل جوابئ و یازئلئ ففرمادا ییییتِیرهر.
فیکرین دانئشئقل ی یتِیریلمهسی دیلین سس سیستِیمینه ،یازئلئ ففرماسیییئ
حرفلره اساسلنار.
دانئشئق عضولری نین )اؤفکهلر=آغ جیگرلییر ،سییس یتللییری ،بییورون
فبشییلوغو ،دیییل ،دامییاق ،دیشییلر ،آغئییز فبشییلوغو ،فدداقلر و هییایبله(
ایشلنمهسی و آلدئغئ وضعیتِدهن آسییئلئ فالُراق دیلییده آیییرئ آیییرئ
دانئشئق سسلری دوزهلر .مث ل
ل :فیلداش سییؤزونده آلییتِئ سییس وار دئییر:
ی ،فا ،ل ،د ،آ ،ش .بییوراداکئ »د« سسییی دیییل اؤنونییون اوسییت اؤن
دیشلرین دیبینه فتخُونماسئ ایله دوزهلیرسه» ،م« سسینین یارانماسیییئندا
فدداقلر داها فعال فرل فاینایار.
سسلری شرطی شکیلده ییتِیرمک ،یا گؤرستِمک اوچون هر بیر دیلییین
اؤزونه گؤره حرفلری واردئر .سسلری یدییب و یاشیدیریکسه ،حرفلری
ففاخُُویوب و یازئرئق.
سسلرین یازئداکئ ایشارهلری حرف آدلُنار.
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آذربایجان دیلینده  ۳۲سس و بیر ففا قدهر ده حرف واردئر .آمما بو یهچِ
ده فا یدمک دگیلدیرکی ،بوتون حرفلر هییر ی یییرده یازئلییدئغئ کیمییی ده
فاخُُونار ]لُتینده مث ل
ل[ًا بیر سییئرا حییاللُردا سییؤزلردهکی حرفلییر باشییقا
جور تلفوظ یادیلهر .مث ل
ل :یییازئلر باغچییا  .فاخُُونییار باخُُچییا .سسسیییزلر
)صامیتِلر( سادهجه فالُراق ب ،و ،ق ،د ...کیمی ،حرفلر ایسه ،سسلیلر

)صائیتلر( ایله بیر ییرده ،یعنی بئ ،وئ ،قئ ،دئ شکلینده تلفییوظ
یادیلهر.
ائ،بئ )الیف ببی ( یا الیفبا

سؤزلوکلرده )لغت کیتِابلرئندا( سؤزلر ائ ،بئ )الیف یبی( سئراسییئ
ایله دوزولر .لیستلر ،اوزلر ده الیف یبی ایله سئرالُنار .بونون اوچون
ده فانو ازبر بیلمک لُزئم دئر.
سؤزلوکلرده زاددا ،قاباقجا »آ« ،فسنرا ب ،حرفی ایلییه باشییلنان سییؤزلر
یوریلهر .دیلییده »آ« حرفییی ایلییه باشییلنان سییؤزلر فچییخُ فالُ بیلهر .بییس
فانلرئن ایچهریسیندهکی آلما سؤزونو تاپماق اوچون نه یاتمک لُزئییم

دئر؟ بونون اوچون سؤزلری سؤزلوکده داخُُیلی الیف یب سئراسئ ایله
دوزهرلر .یبله کی ،ا وولجه الیف بده بیرینجی ی یییرده دوران حییرف »آ«،
فسنرا ایکینجی ییرده دوران »ب« گلهر و هابله .آلما سؤزونو آل حییرف
بیرلشمهسییی ایلییه باشییلیان سییؤزلر سئراسییئندا آخُُتِارمییاق گرهکییدیر.
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یبله جه ده آشئرئم سؤزونو آلمییا سییؤزوندهن فچییخُ قابییاق ،آش حییرف
بیرلشمهلری ایچینده آخُُتِارمالئ فالُرئق.
تاپشئرئق :آشاغئداکئ سؤزلری بیرینجی حرفلرینه گؤره الیف یبی
سئراسئ ایله دفتِرینیزه یازئن:
شاه صنم ،فقناق ،یاخُُچئ ،داداش ،انیش ،آبشرون ،انگج ،میفشو ،سهند،
ولی ،طاهره ،باهادئر ،سلجوق.
تاپشئرئق -آشاغئداکئ سؤزلری بیرینجی ،ایکینجی و اوچونجو
حرفلرینه گؤره الیف یبی سئراسئ ایله دوزوب و یازئن:
رشید ،فنخُود ،شابان ،واغزال ،قاراغاج ،مارالُن ،میفشو ،یام ،یاقوت،
روخُُسارا ،نوروز ،باشچئ ،لیلآوا.
سسلیلر ،و اانُلرئن تلفوظو و یازماسئ

آغئز فبشلوغوندا یهچِ چتِینلیگه توش گلمهدهن تلفوظ فالونان سسلر
سسلی ،یا صائیت سسلر آدلُنئر.
آذربایجان دیلینده یبله سسلرین سایئ فدققوز دور .آ ،أ ،فا ،او ،یا ،اا ،ای،
اؤ ،او.
دیلین ،فدداقلرئن و آغزئن یا خُُود آلت انگین وضعیتِینه )دوروشونا(
گؤره آذربایجان دیلی
نین سسلیلری )صائیتِلری( مخُتِلف نوعلرا آیرئلئر.
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بعضی سسلیلر تلفوظ یادیلهرکن دیییل آرخُُایییا چکیلهر و افنییون آرخُُییا
پایئ )حصهسی( یوخُُارئیا -یومشاق داماغا سارئ قابارار .یبله سسییلیلر
دیییل آرخُُاسییئ یییا خُُییود قییالئن سسییلیلر آدلُنییار .دیلییین اؤن و فارتییا
حصهسینین سرت )برک( داماغا فدغییرو ترپشمهسییی )حرکییتِی( ایلییه
تلفوظ فالونان سسلیلر دیل اؤنو یا خُُود اینجه سسییلیلر آدلُنییار» .آ ،أ،
فا ،او« قالئن و »یا ،اا ،ای ،اؤ ،او« اینجه سسلیلر دیر .بعضییی سسییلیلرین
تلفوظییو زمییانئ فدداقلر داهییا فعییال افلییور و دایییرهوی شییکیل آلُراق
ایرهلییه فدغرو اوزانار ]فتیوق گؤتییو کیمییی[ًا :بعضییی سسییلیلر تلفییوظ
یادیلدیکده ایسه فدداقلرئن یدمک فالُرکیی ،یه چِ بییر فرلیو فالمیاز .بونیا

گؤره ده فدداقلرئن فعییال اشییتِراکی ایلیه دوزهلیین سسیلیلر فدداقلنییان
وآیرئ سسییلیلر ایسییه فدداقلنمایییان آدلُنییار .دیلیمییزده» فا ،او ،اؤ ،او«
فدداقلنان» ،آ ،یا ،اا ،ای« ،ایسه فدداقلنمایان سسلیلردیر.
آلت انگین آرالُنماسئ ایله تلفوظ یادیلن سسلیلر آچئق ،آرالُنمییادان
تلفوظ یادیلن سسلی لر قاپالئ سسییلیلر آدلُنییار» .آ ،فا ،یا ،اا ،اؤ« آچئییق،
»أ ،ای ،او ،او« ایسه قاپالئ دئر.
سسلیلرین تلفوظونُه گؤره بیر بنُچه قایدا:

» -۱آ ،ای ،اؤ« سسلری ،آذربایجان دیلینه باشییقا دیییل لییردهن )عییرب،
فارس( کؤچموش سؤزلرده هییردهن اوزون تلفییوظ فالونییور :مالیییک،
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عالیم ،بیوفا ،مونیس و...
 -۲الیف( »فا« سسلیسیندهن فسنرا هردهن »و« سسسیییزی دوشییهر و »فا«
سسلیسی اوزون تلفوظ فالونار:
فدوشان-فد:شان ،فدوغا -فد:غا....
 -۳اا ،یا ،اؤ سسلری »ع« حرفیندهن قاباق اوزون تلفوظ یادیلهر.
 -۴آ ای ،ای آ ،ای فا ،اا ای سسلی بیرلشمهلری تلفوظ یادیلرکن آراسئنا
»ی« سسسیزی آرتئییرئلر :دیییامتِر ،رادیییو ،بییاییث )بییاعث( ،امییشییت
)معیشت(.
 -۵فسنو آهنگلی سسله )ل ،پ ،ن ،م ( بیتِن ایکی هیجییالئ سییؤزلرین
فسن هیجاسییئنداکئ قاپییالئ سسییلیلر عمییومی آدلُردا قئسسییا تلفییوظ
یادیلهر :عؤمور )عؤمر( ،ایسیم )ایسم( ،یبیین )یبین( ،آغئل )آغل(.
همین قاپالئ سسییلر آشییاغئداکئ حییاللُردا یازئییدا دا دوشییهر :ایکییی
هیجالئ سؤزون بیرینجی هیجاسئ آچئق ایکینجیسی قاپییالئ فالدوقییدا
و سؤزون فسنونا سسلی ایلییه باشییلنان شییکیلچی آرتئرئلدئقییدا :قییبیر-
قبری ،فیکیر -فیکری ،جیسیم -جیسمی ،بورون -بورنو و...
تاپشئرئق -کؤچورون ،سییؤزلردهکی قییالئن سسییلیلرین آلتِئنییدان بیییر،
اینجییه سسییلیلرین آلتِئنییدان ایکییی خُُییط چکییین .فدداقلنییان سسییلی
سؤزلری یسچیب آیرئ یازئن.
عزیز فیلداش رادیونو قور!
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اوفوقلرده گولور سحر.
دالغا دالغا اوچوب یگدیر،
هر طرفه فخُُش خُُبرلر.
بو سس یینی دونیانئن
غالبیت سسی دیر.ی ر .رضا
طبیعت ،طبیعت گؤر نه قشنگ دیر،
هر گولو ،چیچهیی گؤر ینچه رنگ دیر،
فبم فبز تپهلرده فیوشان فکللُرئ،
اهیری جئغئرلُرئ ،اهیری فیللُرئ،
یکچیب یگتِمهسن ده بیر فدیونجا باخ،
داغلرئن باشئندا هله قار قالئر .ی ن.حسنزاده.
تاپشئرئق -کؤچورون ،آچئق سسلیلرین آلتِئندان بیر ،قاپالئ
سسلیلرین آلتِئندان ایکی خُُط چکین.
آنا! معناسئ وار بو بؤیوک آدئن،
داهیلر یارادئر بو آنا قادئن.
سودیله بسلهییر ،بؤیودور بیزی،
گؤزلریله چکیر یکشیکیمیزی.
لُکین قورتارماسا قادئن ذل لتِدهن،
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نه آزاد آنا وار ،نه آزاد وطن .ی صمد وورغون.
سس سیزلر و اانُلرئن تلفوظ و یازماسئ

آغئییز فبشییلوغوندا بیییر دوروخُُمایییا اوغرایانییدا تلفییوظ فالونییان سسییلر
سسسیز )صامیت( سسییلر آدلُنییار .آذربایجییان دیلینییده  ۲۳سسسیییز
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 سسسیزی »ه« دن باشییقا بوتییون سسسیییزلر آغئییز عضییولریندهن
ایکیسینین بیربیرینه فتخُونماسئ ایله تلفوظ یادیلهر ،مث ل
ل» :ب« سسییینین
تلفوظونده اوست و آلت فدداغئن» ،و« سسینین تلفوظونده آلت فدداق
و اوست دیشلرین» ،ت« سسیینین تلفوظونیده دییل اؤنیو ایل ه اوسیت
دیشییلرین» ،ک« سسییینین تلفوظونییده فارتییا دیییل و فارتییا دامییاغئن
فتخُونماسئنئ آسانلئقلُ گؤرمک فالُر.
بعضی سسسیزلرین دوزهلمهسییینده سیس یتللییری فچیخُ فعیال فالیوب،
بعضیلرینده آز گیریشمهسینه گؤره سسسیزلر »کار« و »جینگیلییتِیلی«
فالماق اوزره ایکی ییره آیرئلر.

تؤرهمه ییرلرینه گؤره سسسیییزلری یئغئییب قارشئلشییدئرماقل ،کییار و
جینگیلییتِیلی سسسیییزلری داهییا یییاخُُچئ یییاددا سییاخُُلماق فالُر .مث ل
ل
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»ک«» ،گ«» ،ی« سسسیزلری فارتا دیل سسسیزلری دیر .بییونلردان
ایکیسی )ک ،گ( قارشئلئقلئ سسسیییزلر دیییر».گ« جینگیلییتِیلی و
»ک« ایسه کار دئر .قارشئلئغئ فالمایان» ی« دا جینگیلتِیلی دیر.
عمومیتِله آذربایجان دیلینده  ۹کار )پ ،ت ،چ ،خ ،س ،ش ،ف ،ک،
ه( ۱۴ ،جینگیلیییتِیلی )ب ،ج ،د ،ر ،ز ،ژ ،غ ،ق ،گ ،ل ،م ،ن ،و ،ی(
سسسیز واردئر.
سسسیزلرین تلفوظو ایله باغلئ آشییاغئداکئ قایییدالُر داهییا سییجلیهلی
دیر.
 -۱آذربایجان سؤزلرینده »ک« سسیی اساسیلا یومشیاق تلفیوظ یادیلهر:
)کند ،کاغاز ،کاغئذ ،کتِان ،کیتِاب ،فکییل ،کییولش ،کؤوشیین،کییاوار،
کوللوک( .بو سسسیییز اوروپییا دیللرینییدهن گلمییه سییؤزلرده قییالئن
سسلیلردهن قاباق قالئن یدییلهر) :کارفتن ،کاپیتِییان ،کامانکییار .(...سییؤز
فسنوندا ،ایلله دا فچخُ هیجالئ سؤزلرین فسنوندا »ه« سسسیزینه یییاخُُئن
تلفوظ فالونار) :ایاپک ،چؤرهک ،کوالک].(...بو تلفوظ آلمییان دیلینییده
 ichسؤزونون فسن سسی کیمی یاشیدیلهر[ًا.
 -۲جینگیلییتِیلی سسسیییزلر فچییخُ هیجییالئ سییؤزلرین فسیینوندا و کییار
سسسیزدهن قابیاق اؤز قارشیئلئغئ فالُن کیار سسسییز کیمیی یدییلهر:
)کیتِاب= کیتِاپ ،مقصد= مقصت ،کیتِاپسئز ،مقصتسیز(.
 -۳سؤز فارتاسئندا فقشا کیار سسسییزلرین ایکینجیسیی تلفیوظ فالونیار:
سککیز= سکگیز ،دفتِر= دفدهر ،یسچکی= یسچگی....
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 -۴سؤز فارتاسئندا فقشا »ق« سسسیزینین بیرینجیسی کار تلفوظ فالونار:
فتققا= فتکقا ،ساققال= ساکقال ،آیاق قابئ= آیاک قابئ .فچییخُ هیجییالئ
سؤزلرین فسنوندا »ق« سسسیییزی »خ« کیمییی تلفییوظ فالونییار :پاپییاق=
پاپاخ ،یارپاق= یارپاخ....
 -۵بعضییی سییؤزلرده قفشییا سسسیییزلردهن بیییری ضییعیف ایشیییدیلهر:
و
خُُط= خُُط ،سسسیا= یسسیا...
سس سیزلرین املسئنا گؤره آشاغئداکئ قایدالر واردئر:

 -۱سؤز فسنوندا ایکی سسلی آراسییئندا »ک« سسییی »ی« و »ق« سسییی
»غ« ،بعضی سؤزلرده »ت« سسی »د« کیمی یدییلهر و یبلهجه ده یازئلر:
اینک= اینهیی ،پاپییاق= پاپییاغئ ،یگییت= یگییدیر ،یات= یادیییر ،یاشییات=
یاشادئر.....
 -۲ایلک سسی هم »د« ،هم ده »ت« ایله تلفوظ یادیلن سییؤزلر »د« ایلییه
یازئلر :دوکان ،دوشبهره ،دیسگینمک...
 -۳سؤز فارتاسئندا بعضلا »غ« کیمییی ایشیییدیلن سییس »ق« ایلییه یییازئلر:
عقره ب ،آقروفنم ،یپدافقژُی....
قییید -سییؤز فسیینونداکئ بعضییی سسسیییزلرین کییار یییا جینگیلییتِیلی
فالدوغونو معینلشدیرمک اوچون بو سؤزه سسلی آرتئرماق لُزئم دئر:

کند= کنده ،کیتِاب= کیتِابئ ،یکچید= یکچیدین...
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تاپشئرئق -کؤچورون ،جینگیلتِیلی سسسیییزلرین آلتِئنییدان بیییر  ،کییار
سسسیزلرین آلتِئندان ایکی خُُط چکین.
هانئ آغ سولُرئن فخُُش ترانهسی؟
بوردا نه ائلدئرئم ،نه شیمشک چاخُُئر!
یادئما دوشدوکجه دیلجان درهسی،
باشئمدان توستِولر ،دومانلر قالخُئر!
کؤلگهلی چینارلُر ،فبیلو قایالُر،
چیچکلرین عطری ،گؤیون نافسی،
ازهلدهن روحوما بونلر فالدو یار،
بیر ده دالغئن آخُُان سولُرئن سسی ی صمد وورغون.
فدلُندئ هفتِهلر ،فدلُندئ ایللر،
نبینی گؤرمهدی بیر ده کندلیلر.
یدییرلر یسودیگیم بو قهرهمانئ-
اف ایللر فاغلونو ،ساده اینسانئ،
یاتارکن اورمودا ،ییریییب یگجه،
نبی نین قلبینه خُُلوهت فیل تاپان،
بیر آلچاق یاراماز ،بیر خُُایین اینسان ی راحیم.
تاپشئرئق -ترکیبینده »ک« حرفی فالُن  ۲۵سییؤز یییازئن .بییونلردان افنییو
کارفتن سؤزوندهکی ،فان یبشی ایسه کییوالش سییؤزوندهکی »ک« سسییی
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کیمی فالسون.
تاپشئرئق -آشاغئداکئ سؤزلری جوملهده یالیه ایشیلهدین کیی ،فانلرئین
فسن سس سیزلری دهییشسین .یاناق ،االک ،یارپاق ،چیچک ،الاجییک،
فترپاق ،فتخُونماق ،ایشییلهمک ،بارمییاق ،ایناییک ،چییؤرهک ،خُُییورهک،
فقناق ،دؤاشک.
تاپشییئرئق -یوریلمیییش حرفلییردهن دوزگییون فالُنئنییئ سییؤزلرین فسیینونا

آرتئرئن )ج ،چ ،ز ،س ،د ،ت(
چکی -قئلئن -قافقا -کن -قن -ماهو -شیرزا -آغا.
تاپشییئرئق -تلفییوظ و یازئلئشییجا فرقلنیین سییؤزلری یسییچیب یییازئن،
فرقلرینی ایضاح یادین.
بیییز ماشییئندا اهیلهشییندهن فسیینرا میین اؤزومییو آزجییا شییاهلرا طییرهف
یورهرهک ،پالتِومون فبینونو قالدئردئم .ففا ،پاپروز چئخُییارئب یانییدئردئ.
میین سییورعتِله یییانئمئزدان یکچیین قییار باسییمئش آغییاجلرا ،لکللُرا،
باخُُئردئم .بعضلا بیر آن منه یبله گلیردی کی ،بو فیللُر نهایتسیز دیر و
فانلرئیین آخُُئییرئ بییارهده دوشییونمک مومکییون دگیییل .فا ،گییؤزلرینی
اوزاقلرا زیللهیییرهک ،پییاپروز چکیییردی .لُکییین میین افنییون اطییراف

محیطده یهچِ نه گؤرمهدیگینی مشاهیده یادیردیم .من بیلیردیم کی ،بیز
بیر گون آیرئلساق دا ،یکچمیش شاعیرلر یدمیشکن »آرامئزدا باد خُُییزان
اسسه ده« فیللُرئمئز یهچِ بیر زمیان آیرئلمایاجیاق .بلک ه بییر واخُُیت فا،
آیرئ بیر ماشئندا فاتوراجاق ،من ده آیرئ....لُکین فیلوموز بیر فالُجاق،
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هر احتِمالُ قارشئ بو منیم بؤیییوک تسییللیم ایدی و من خُُییش بخُییت
ایدیم .ی افندی اف.
سس اویوشماسئ یا آهنگ قانُونُو

سس اویوشماسئ بیر تیپلییی سسییلرین بیربیرینییی ایزلمهسییی دیییر .مث ل
ل:
آذربایجان دیلیندهکی آنا ،آرابا ،آچئق ،آلچا ،آلما ،قییارا سییؤزلرینده
آنجییاق قییالئن ،ننییه ،اوتییو ،اوزوم سییؤزلرینده آنجییاق اینجییه سسییلیلر
ایشلهنیبدیر .کؤکلو آذربایجان سؤزلرینده عینی جینسلی سسییلیلرین
بیربیرینی ایزلمهسی بیر قایدا کیمی اؤزونییو گؤرسییدهر .مث ل
ل :اوتونییو
سؤزونده اینجه فدداقلنان ،کیشی سؤزونده اینج ه فدداقلنماییان ،آرابیا
سؤزونده قالئن فدداقلنماییان ،قیوزو سیؤزونده ایسیه قیالئن فدداقلنیان
سسلیلر ایشلنمیشدیر.
سس اویوشماسئ تکجه سؤز کؤکلرینه دگیل ،کؤکله شییکیلچینین
سسلیلری آراسئندا دا اؤزونو گؤرسدهر .اگر سؤزون فسن هیجاسییئندا
»فا« »او« سسلیلریندهن بیری فالُرسا ،شکیلچینین ترکیبینده آنجاق »آ«
و یا »او« سسلیلری گله بیلهر؛ مث ل
ل :فاخُُفلو -فاخُُفلولُر ،فاخُُفلودان ،فاخُُل فییوو،
فاخُُفلوسوز.
قوزو -قوزولُر ،قوزودان ،قوزونو ،قوزوسوز.
سس اویوشماسئ اوزره شکیلچیلرین ینجه آرتئرئلدئغئنئ دالئدا گلن
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جدوهلده گؤرمک فالُر.
گؤروندویو کیمی شکیلچیلرین ترکیبینده »فا«» -اؤ«» -یا« سسلیلری
ایشلهدیلمیر و بو سسلیلر فچخُ هیجالئ سؤزلرین فسن هیجاسئندا آز
گؤرسنیر.

-۱
-۲
-۳
-۴

شکیلچیده فالُن سسلیلر

سؤ زون فسن هیجاسئنداکئ سسلیلر

فا -افو
آ -ائ
اؤ -او
یا -اا -ای

آ -افو
آ -ائ
اا -او
ای -اا

تاپشئرئق -کؤچورون ،قالئن سسلیلی سؤزلرین آلتِئندان بیر ،اینجه
سسلیلی سؤزلرین آلتِئندان ایکی خُُط چکین.
منیم باکئدان چئخُدئغئم آلتِئ ایل دیر .دونن گلمیشم .واغزالدان بیییر
باش یاویمیزه یگتِدیم ،آنجاق یاویمیزی ییرینده تاپمییادئم .بیزیییم همیشییه
فتزلو فترپاقلئ ،قئشدا ایسه فبغازا قدهر پییالچئق فالُن اهیییری کییوچهمیزین
ییرینده ،گنیش و یاخُُشئ دؤشنمیش بیر کییوچه گییؤردوم .شییهرین بییو
باشییئندان فا باشییئنا قییدهر گییؤز ایشییلهدیکجه گییؤرونن بیییر کییوچه.
ترامییییوایلرئن آردئ کسیییییلمیردی ،زنییییگ سسییییلری کییییوچهنی
فدلدورموشدو .ی جاببارلئ.
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تاپشییئرئق -کؤچییورون ،فدداقلنییان سسییلیلی سییؤزلرین آلتِئنییا بیییر،
فدداقلنمایییان سسییلیلرین آلتِئنییا ایکییی خُُییط چکییین .فسیینرا سییس
اویوشماسئنا تابع فالُن سؤزلری بیرینجی ،تابع سؤزلری ایسه ایکینجییی
ستِوندا یازئن.
گوندوز یاتاقدا یفرما ایشچیلرینین یانئندا فالُن ،آخُُشام بریقادییرلردهن
فپلدلُ ،سرونازلُ فترپییاق حقینییده فچییخُ دوشییونن و یهیچِ بیییر رأییه گلیه
بیلمهییین عزیییز یاوه قایئتِدئقییدا آتاسییئنئ یاوده گییؤرمهدی .آناسییئندان
اؤیرهنییدی کییی ،رایکومییا چییاغئرئبلر .یگنییه رایکییوم کییاتبی ماشییئن
گؤنیییدهریب ،میییورادئ راییییون آغ سیییاققاللُرئنئن یئغئنجاغئنیییا
چاغئرمئشدئ .ی ولیاف.
هیجا و سؤزون سطیردهن سطیره بکچمهسی

ایکی و داها آرتئق سسلی سؤزلری بیز بیردهن بیییره دگیییل ،حصییهلرله
تلفوظ یادهریک کی ،بو حصهلر هیجا آدلُنار .هر هیجییادا بیییر سسییلی
فالمالئ دئر .باشقا سؤزله ،بیر سؤزده ینجه سسلی وارسا ،اف قدهر ده هیجییا
فالُر.
آذربایجان دیلینده سییؤزو هیجییالُرا بییؤلرکن آشییاغئداکئ قایییدالُرئ
اولگو گؤتورمهلی دیر.
 -۱الیف( -سؤز فارتاسئندا گلیین تییک سسسیییز ،اؤزونییدهن فسیینراکئ
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سسلی ایله بیرلیکده بیر هیجا دوزهلدهر :آ-نا ،آ-تا.
ب( -سسسیزدهن فسنرا ع سسی یورهن فالسا ،بییو قایییدانئن ترسییینه فالُر:
یعنی تک سسسیز اؤزوندهن قاباقکئ سسلی ایله بیر هیجا دوزهلییدهر:
سور-عت ،مس-ئول.
 -۲سؤز آراسئندا ایکی سسسیز یاناشئ گلسه ،بیری قاباقکئ ،اف بیییری
فسنراکئ سسلی ایله بیر هیجایا گیرهر :آل-تئ ،سک-کیییز ،فان-سییوز،
فان-لُر.
 -۳سییؤز فارتاسییئندا اوچ سسسیییز یاناشییئ گلهرسییه ،عییادهت اوزره

ایکیسی قاباقکئ ،اوچونجوسو فسنراکئ سسلی ایله بیر هیجایییا گیییرهر:
کند-ده ،آلت-دا ،دؤرد-ده.
سییؤزلر سییطیردهن سییطیره هیجییالُرلُ یکچیریلیییر .سییطیردهن سییطیره
یکچیرمه قایدالُرئ آشاغئداکئلر دئلر:
 -۱بیرجه سسلیدهن دوزهلن هیجانئ نه یینی سییطیره کؤچورتمییک ،نییه
ده سطرین فسنوندا فقیماق فالُر :آ-نا ،اینج-ی.
 -۲رقملییه یییازئلن سییایلرلُ گلیین شییکیلچیلری و باشییقا علمتِلییری
فانلردان آیئرماق فالماز؛ مث ل
ل-۶ :جییئ-۶ ،دان۶ ،ک.م ۶ ،هییا )هکتِییار(

کیمی سؤزلرده جئ ،دان ،ک.م .حصهلرینی رقملردهن آیئرئییب یینییی
سطیره یکچمک فالماز.
 -۳آد و سیییجیللیلرین یانئنییدا فالُن قئسسییالتِمالُرئ سییطیرین فسیینوندا
فقیمییاق سییهودیر؛ مث ل
ل :م.س.اردوبییادی ،م.ف.آخُُونییدزاده سییؤزلرینده
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م.س .هایبله م.ف .قئسسالتِمالُرئنئ سطرین فسنوندا ساخُُلماق و تکجییه
سیجیللینی یینی سطره یکچیرمک فالماز.
 -۴مرکب آدلُرئیین قئسسییالتِمالُرئنئ پارچییالُیئب سییطیردهن سییطیره
یکچمک فالماز؛ مث ل
ل :یونسکو یا ب.م.ت .سؤزلرینی پارچالُماق فالماز.
 -۵مرکب سؤزلرده ،حصه سییطیردهن سییطیره یکچیریلرکیین بیرینجییی
سییؤزون فسیین سسسیییزی ایلییه ایکینجینییین ایلییک سسلیسییینی
بیرلشدیرمک سهو سایئلئر مث ل
ل :کهلی -فکتِو ،کهلیک فا-تو سهو ،که-
لیک فاتو ،کهلیک -فاتو بؤلگوسو دوزگون دور.
 -۶سؤزو هیجییالُرلُ آیئرئییب سییطیردهن سییطیره یکچیرمکییده کییؤک
وشکیلچینین فرلو فیخُدور .یبله کییی ،سییؤز هیجییالُرا بؤلییونرکن بعضییلا
کؤک و شکیلچی آیرئ آیرئ هیجالُرئ دوزهلتِدیگی حالییدا ،بعضییلا
ده کؤک و شکیلچی پارچالُنییا بیلهر :هییم قییو-زو-لُر ،قییو-زو-دان،
هم ده کیتِا-بئن ،آغییا-جئیین بؤلگوسییو دوزگییون دور .ایلییک ایکییی
سییؤزدهکی شییکیلچیلر )لُر -دان( پارچالُنمییادان بیییر هیجییا عملییه
گتِیردیگی حالدا ،فسنراکئ ایکی سؤزدهکی شکیلچیلر کؤکدهن بیییر
سسسیز آلماقل هیجا دوزهلتِمیشدیلر.
تاپشئرئق -کؤچورون ،سطیردهن سطیره یکچیریلمهسی مومکون فالمایان
سؤزلرین آلتِئندان خُُط چکین.
سانکئ فانا سئرداش فالوب
سوسموشدو داغ کولهیی ده.
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من باخُُئردئم فانا طرهف،
آلنئ قئرئش ،ساچئ آغ دئ...
ایندی فانون اوزو دوشمور،
نه واخُُتِدان دئر یجیرانلرئن
ایزلرینه ایزی دوشمور  -م.آراز.
تاپشئرئق -آشییاغئدا سییطیردهن سییطیره یکچیرمییک اوچییون آیرئلمئییش
هیجالُردا هانسئ قایدالُرئن فپزولدوغونو ایضاح یادین.
کیت-اب ،کی-تاب-ئن ،ا-نیش ،مدنلی-ت ،قولل-وق ،مالد-ارلئق.
وورغو

سؤزون ترکیبینده دانئشئق سسلریندهن بیییری آیرئسییئنا گییؤره گوجلییو
یدییلیر ،و بو وورغو آدلُنئر .وورغو سسلی سسلرین اوزهرینه دوشهر و
اف هاردا فالسا) ،هانکئ هیجادا( اف وورغولو هیجا فالُر .کؤکلو آذربایجان
سییؤزلرینده ،وورغییو عییادهت اوزره سییؤزون فسیین هیجاسییئ اوزهرینییه
دوشییهر؛ مث ل
ل :افخُُییو ،گییتِیر .سییؤزه شییکیلچی آرتئرئلدئقییدا وورغییو
شکیلچینین اوزهرینه یکچهر؛ مث ل
ل :فاخُُویور ،گتِیرمیش .آمما بو قایدانئ
آذربایجان دیلیندهکی بوتون شییکیلچیلره یایمییاق فالمییاز .آشییاغئداکئ
شکیلچیلر وورغو گؤتورمهز.
 -۱فعلییین انکییار ]دانمییا[ًا شییکیلچیلری :گییل-مییه ،فا-لمییا ،فاخُُییو-مییا
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)وورغوسییو سییؤزون فسیین هیجاسییئندا فالُن گلمییه ،فاخُُومییا ،فالمییا تیپلییی
سؤزلر فعل دگیلدیر(.
 -۲ظرف دوزهلن  -جا )جه( ،و آن )ان( شییکیلچیلری :آلمانجییا-جییا،
مضمون-جا ،بیرد-هن ،خُُافد-ان.
 -۳فعلییی باغلمییا دوزهلییدهن -مییادان )مهدن( -،کیین شییکیلچیلری:
فاخُُومادان ،گلمهدن ،گلهرکن و....
 -۴خُُبرلیک یا شخُص شکیلچیلری :من-ام ،معلم-سن ،طلبییه-دیییر ،اف

دور... -۵گیل شکیلچیسی -آنام-گیل ،باجئم-گیل
دیلیمیزده شکیلچی کیمی سؤزه بیتِیشیک یازئلن بیر سئرا کییؤمکچی
سییؤزلر مسییتِقل وورغییولُرئ فالمادئغئنییدان سییؤزدهکی وورغییو بییو
شییکیلچیلرین )شییکیلچی لشییمیش سییؤزلرین( اوزهرینییه یکچمهز .ب یلییه
سؤزلر آشاغئداکئلر دئر:
 -۱سییوآل اداتلرئ :یییازدئن-مییئ ،بیلییدین-مییی ،گییؤردون-مییو،
فاخُُودون-مو و....
 -۲ایله فقشماسئنئن شکیلچی لشمیش ففرماسئ :سنین-له ،آنام-لُ
 -۳ایییدی ،ایمیییش ،و ایسییه کییؤمکچی سیؤزلرین شیکیلچی لشیمیش
ففرماسئ :آلئییر-دئ ،آلئییر-مئییش ،آلئییر-سییا ،گلمیییش-دی ،فاخُُویییار-
مئش ،اخُُویاجاق-سا و....
سؤزدهکی هیجالُردان بیری وورغولو ،قییالُنلرئ ایسییه وورغوسییوز
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فالُر .ففرماجییا عینییی جییور یییازئلن بیییر قییروپ سییؤزلر وورغوسییونون
ییریندهن آسئلئ فالُراق آذربایجییان دیلینییده ده مخُتِلییف معنییا داشییئیار؛
مث ل
ل :بو دؤشهمه یاخُُچئ سیلینمیشدیر .بورانئ هله دؤشهمه!
بیرینجی جوملهدهکی دؤشهمه سؤزونده وورغو سؤزون فسن هیجاسییئ
)مه( ایکینجی جوملهده ایسه ایکینجی هیجاسییئ اوزره دوشموشییدور.
فانا گؤره ده همین سؤز بیرینجی جوملهده دؤشهمک )فعییل( معناسییئندا
آنلشئلئر.
تاپشییئرئق -سییؤزلرده وورغونییون ییرینییی دهییشییین ،هییر سییؤزو ایکییی
جوملهده ایشلهدیب دفتِرینیزه یازئن .سیوزمه ،سیووارما ،گلمیه ،آلمیا،
قازما ،بولُما ،اکین ،سپین ،یارمییا ،فقوورمییا ،بیچییین ،فسیییوتما .اؤرنییک،
نمونه :زمیده بیچین باشلدئ .تاخُُئلئ ایتِگیسیز بیچین!
تاپشئرئق -فاخُُویون ،وورغوسو سؤزون فسن هیجاسئندا فالمایان سؤزلری
یسچیب دفتِرینیزه یازئن و نه اوچون وورغو قبول یاتمهدیگینییی ایضییاح
یادین.
 -۱فچبانئ گتِیرین! یدیه تیمور امر یوردی.
 -۲منیم کیم فالدوغومو بیلیرسنمی؟
اوشاق جاواب یوردی:
 بیلیرهم ،سن بوتون اؤلکهلری فتِح یادهن تیمورسان. سنه هر جور جزا یورمهیه الیمده امکان فالدوغونو بیلیرسنمی؟ -۳احمد فاندان قلبلا و روحلا اینجیمیشدی.
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 -۴فانلرلُ مبارزه آپارئردئ.
 -۵قارداشئم گیل - :بیز طلبهییک یدیه اؤزلرینی تقدیم یاتدیلر.
اؤرنیییک ،نمیییونه» -بیلمهیییین« سیییؤزونده  ۷حیییرف واردئیییر .میییه
هیجاسییئنداکئ »اا« سسلیسییی »ای« کیمییی ،قییالُن سسییلیلر یازئلییدئغئ
کیمی تلفوظ فالونور .بو سؤزدهکی ۷ ،سسدهن یبشی )ب ،ل ،م ،ی ،ن(
جینگیلتِیلی سسسیز» ،ای« اینجه فدداقلنمایان ،قاپالئ سسلی» ،اا« اینجه
فدداقلنمایان ،آچئق سسلی دیر .سؤزده سسلیلرین دیل آهنگی ]سس
اویوشماسئ[ًا واردئر .یبله کی ،اینجه سسلیلربیربیرینی ایزلهمیشدیر .بو
سؤز اوچ هیجادان )بیل -میه -یین( دوزهلییب ،بیرینجییی هیجییا ،بییل
وورغولو ،فسن ایکیسی ایسییه وورغوسییوز هیجییالُر دئییر .فعلییین انکییار
شکیلچیسی وورغو قبول یاتمهمیشدیر.

قارایتل یاکرامییدان ب یلییه سییؤز ایشیییتِدیگینه تعجبلنیییب صبیرسیییزلیکله
سؤزونو کسدی - .فاخُُویا بیلمهین کوتلر بیزه گرهک دگیل ،اکییرام!
بلی ده ،یگدیب عییالمی گزهجییک آوارا -آوارا ،ال لییوت ،بییاش ب فییش
گلیب منیم اوچون ایشه جان یانییدئراجاق؟ افنییون بیییر گییؤزو قالُجییاق
شهرده ،کندده بییاردا ایشلهین کیمی ایشییلهیهجک .ی فییخُ ،یالهسیییندهن
کار آشماز .ی ابولحسن.
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سؤزتانُئما ،لغت شونُاسلئق

دیلچیلیگین سؤزلردهن بحث یادهن مستِقل بیر بؤلومو دور .آذربایجییان
دیلینین لغت تانئماسئ دا بو دیلین سؤزلریندهن ،لغت ترکیبینییدهن ،بییو
دیلیییدهکی سیییؤزلرین فدغیییرو و مجیییازی معنیییالُردا ایشلنمهسیییی
خُُصوصیتِلریندهن ،سییؤزلرین معنییا قروپلرئنییدان دانئشییار .آذربایجییان
دیلیندهکی فچخُلو سؤزلر حقیقی معنالُرئندان باشقا ،بیر فچییخُ مجییازی
معنالُردا ایشلهنر کی ،بو دا لغت ذخُُیرهسینی زنگینلشدیرمهیه امکییان
یوریر.
اچخُ معنالئ سؤزلر

سؤزلرین فچخُمعنالئلئغئ مجازئ معنالُردان تؤرهیر .سییؤزده مجییازی
معنییا ن یجییه یارانییار؟ مجییازی معنییا فچییخُ واخُُییت معییین بنزهرلیییک ،و
فاخُُشارلئق دان یارانییار .آنلیئشییئن ایکینجییی درهجهلییی علمتِلرینییدهن

بیری باشقا بیر آنلیئشئن اوزهرینییه کؤچییورولر و بونییونل دا مجییازی
لیک میدانا چئخُار.
فقل وگؤز سؤزلرینی نظردهن یکچیردهک .بییو سییؤزلر ایلکییین ،فدغییرو
معنالُرئندا اینسانئن ،حییوانئن فقلونیو و گؤزونیو بیلیدیریر .فقیل و گیؤز
آنلیئشلرئنئ سجیهلندیرهن اهمیتِلی خُُصوصیییتِلر و علمتِلییر واردئییر.
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فقلون گؤرونن علمتِلریندهن بیری فانون اینسان گؤودهسینین چئخُئنتِئ
کیمی گؤرونمهسیییندهن دیییر .گییؤزون خُُصوصیییتِلریندهن بیییری ایسییه
گییؤز قاپییاقلرئنئن آچئلئییب یومولمییاق باشییاراجاغئ دئییر .بییو جییور
ایکینجی درهجهلی علمتِلرین نظره آلئنماسئ ایله اینسییانلر :آغییاجئن
ق فلییو ،چییایئن ق فلییو ،داسییتِانئن قفلییو ،ایشییقابئن گییؤزو ،بییولُغئن گییؤزو،
کؤرپونون گؤزو کیمی ایفادهلر یاراتمئشلر .آذربایجییان دیلینییده ب یلییه
سؤزلر فچخُییدور و بییو جییور سییؤزلر فچییخُ معنییالئ سییؤزلر آدلُنئییر .بییو
سؤزلرین مخُتِلییف معنییالُرئ بیییر معنییادان تؤرهمیشییدیر ،افنییا گییؤره ده
همین معنالُر بیر اساس ،آنا معنا باشئندا بیرلشهر.
آذربایجان دیلی سؤزلرین فچخُ معنالئلئغئ باخُُئمدان افلییدوقجا زنگییین
دیر .اگر بیرلشمهلرده ایشلهندیگی معنالُرئ دا نظره آلساق ،بعضلا بیییر
سؤزون اللیدن فچخُ معنادا ایشلندیگینی گؤرهریک .مث ل
ل آغئز سییؤزو
یبله فچخُ معنالئ سؤزلردهن دیر .بییو سییؤزون ایشییلهندیگی آشییاغئداکئ
معنالُرا دقت یادهک.
 -۱آغئز -اینسانئن بدهن عضوو.
 -۲قابلرئن یا یشیلرین آچئق طرهفی -قازانئن آغزئ ،پتِهیین آغزئ....
 -۳فادلو سیلحلرئن لولهسینین اؤن طرهفی -توفنگین آغییزئ ،ت فپییون
آغزئ...
-۴کسیجی زادلُرئن ایتِی یانئ -پیچاغئن آغزئ ،قایچئنئن آغزئ....
 -۵بیییر ییریین گیرهجییک یییا یکچیلهجییک ی یییری -بییازار آغییزئ ،قییاپئ
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آغزئ...
 -۶بیر زادئن قئراغئ ،یانئ یا کنارئ -فیلون آغزئ...
 -۷یاخُُئنلئق ،عرهفه معناسئندا -بایرام آغزئ ،یاز آغزئ...
 -۸سایلرلُ بیرلیکده نومراتیو سییؤز آنلیئشییئندا -بیییر آغئییز شیکسییتِه
یددی ،پاپروزو بیر آغئز فسراندان فسنرا....
 -۹هویوخ قالماق معناسئندا -آغزئ آچئل )آیرئل( قالماق.
 -۱۰همرأی یاتمک ،بیرلشدیرمک معناسئندا -آغزئنئ بیر ییره یئغماق.
بییو سییؤزو آغزئنییا باخُُمییاق ،آغزئنییا سییو آلمییاق ،آغزئنییدا دیلییی ی فییخُ،
آغزئندان قاچئرماق ،آغزئنا چوللو فدوشییان ییرلشییمیر کیمییی ایفییادهلر
ترکیبینده اللیدن فچخُ معنادا ایشلتِمک فالُر.
تاپشئرئق -کؤچورون ،مجییازی معنییادا ایشییلنمیش سییؤزلرین آلتِئنییدان
خُُط چکین و هانسئ معنادان ،ینجه یاراندئغئنئ ایضاح یادین.
 -۱فانلر درسدهن فسنرا ....خُُستِه آنالُرئنا باش چکمهیه یگتِییدیلر .فانلر
آنالُرئنئن بوتون سؤزلرینه دقتله قولُق آسییئر و یددیکلرینییی ییرینییه
ی یتِیرمهیه چالئشئردئلر.
 -۲قئزلُر بولُق باشئندا دستِه دستِه دایانئب صحبت یادیردیلر.
 -۳سیز منیم مالئمئ آیاغا سالئب آلماق ایستِهییرسینیز.
 -۴اوشاقلرئن بوتون حرهکتلرینه گؤز فقیوردولُرو.
 -۵بیزدهن آیاق چکن گؤزهل ،دور گل نازلُنا نازلُنا.
تاپشئرئق -قارا حرفلرله یوریلمیش سؤزلری باشقا بیر جوملهده مجازی
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معنادا ایشلهدین.
 -۱آلما آغاجدان ییره دوشدو.

 -۲مکتِوبو پاکاتا فقیوب قوتویا سالدئ.

 -۳ولی کندیری اؤزونه سارئ چکدی.
 -۴فانون گؤزو یهچِ کیمی گؤرموردو.
-۵فکتِونو چئخُارئب دیوارداکئ میسماردان آسدئ.
 -۶پیچاق اف قدهر کوت ایدی کی ،جیگری ده کسمیردی.
سینونُیملر

سینونیملر باشلئجا سؤز دستِهسی دئر .سینونیملر ففرماجا آیرئ ،معناجا
یاخُُئن یا نسبی هامانکئلئق )عینیت( دوزهلدهن سؤزلردیر .ففرماجا
آیرئ ،معناجا یاخُُئن و یا هامان فالُن سؤزلره سینونیم یدییرلر.
آذربایجان دیلیندهکی سینونیملری ایکی بؤلومه آیئرماق فالُر:
 -۱یاخُُئن معنالئ سینونیملر؛
 -۲بیر یا هامان معنالئ سینونیملر.
مث ل
ل :سولو ،یاش و نم سینونیملری آراسئندا معییین معنییا آیرئلئغییئ وار
دئر .ب یلییه کییی ،بییو سییؤزلردهکی معنییا بیربیرینییدهن سییولولوق ،یاشییلئق
درهجهسینه گؤره آیرئلئر .آمما هامان معنالئ سینونیملری بیربیرینییدهن
معناجییا آیئرمییاق فالمییاز؛ مث ل
ل :اورهک ،کؤنییول و قلییب سییؤزلرینین
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بیربیریندهن معنا فرقینی سؤزله ییتِیرمییک چتِینییدیر .بوجییور سییینونیملر
بیربیریندهن ایشلنمه مقامئندا و ییرینه گؤره آیرئل بیلهر.
سینونیملرین دیلده اسلوبی اهمیتِی بؤیوکدور.
یاخُُئن معنیالئ سیینونیملر بیربیرینیدهن اینجیه معنیا خُُصوصیییتِلری ایلیه
آیرئلر .سینونیملردهکی بو جهت اینجه معنالُرئ بوتون دقیقلیییک و
حس چالُرلُرئ ایله ی یتِیرمهیه فیل یورهر.
»دوستِاق فبیلنئر دوسییتِاقخُانادان «....میصیراعئندا فبیلنئیر سیؤزو بیاخُُئر
سینونیمیندهن احساسلئ فالما )گؤزهتلمهمه ،ایشئغا جییان آتمییا وسییایره(
جهتِدهن فرقلندیگینه ،ییرینده ایشلندیگینه گؤره و بیر ینچه جییومله ایلییه
یوریله بیلهجک معنانئ یئغجام شکیلده ییتِیردیگینه گییؤره دقییتِی جلییب
یادیییر .سییینونیملرین ،ایلله دا نسییبی معنییادا بیییر فالُن سییینونیملرین
دانئشییئغئن آهنگلیلیگینییی اؤدهمییک  ،دانئشییئق و یازئییدا تکییراری،
فیروجولوغو آرادان قالدئرماق باخُُئمئندان اهمیتِی فچخُدور.
فا دور! بیاباندا دایانئر قاتار....،

بو فسنسوز چؤللرده قوم تپهلری،
بو قوم دنیزینین فبز لپهلری
خُُیالئ کوسدورور ....ی صمد وورغون.
بییو پارچییادا مؤلییف »بیابییان«» ،چییؤللر« سییؤزلرینی سییینونیم کیمییی
س چیییالُرلُرئنئ آرتئرمئیییش ،شیییاعیرانه سیییؤزون
ایشیییلتِمکله حییی ل
آهنگلیلیگینین دوزهلمهسینه چاتمئشدئر.
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تاپشییئرئق -وورغونییدان یوریلمیییش آشییاغئداکئ شییعر پارچییالُرئنئ
کؤچورون و سینونیملرین آلتِئندان خُُط چکین.
 -۱فسیوق دیوارلُردا گوللیه نیشانئ،
دیدیر ،پارچالُیئر اینسان اینسانئ...
 -۲قئورئل قئورئل دهییر داشلرا،
چاخُُناشئر آرالئق ،قارئشئر آرا.
 -۳مسجیدی فدلدورور هارای قئشقئرئق،
قارقئش ،هده لمه ،سؤیوش ،فئشقئرئق...
 -۴یگجه آیدئنلئق دئر ،یگجه دوماندئر،
قاتار بو یگجهنین کؤکسونده داغدئر.
تاپشییئرئق -آشییاغئداکئ پارچییالُردا سییؤزلردهن ،فالُ بیلهن سییینونیمی
تاپئب ،جوملهلرده ایشلهدین.
 -۱آجلئغا گؤستِرهک تاب،
فتخُ زامانلر گلهجک...
 -۲سحر دیر ،گونشین رنگی ساپ سارئ،
سارئلئق چولقامئش آغ بولودلُرئ.
 -۳نه فچخُدور فقینوندا آلمالئ باغلر،
قدرهتین گؤیلرین دیلینی باغلر ...ی صمد وورغون.
 -۴فقجا شاه داغئنئن ،اولو فقشقارئن
اورهک سرینلدهن قارئ منیم دیر ...ی رسول رضا.
26

اامونُیم و پاترونُیملر

ففرماجا بیر ،معناجا آیرئ فالوب ،بیربیری ایلییه فاکتِیییک )عملییده( معنییا
ایلیشیکلیگی فالمایان سؤزلر فامونیم آدلُنار؛ مث ل
ل:
 -۱فقیونون دالئ قئچئندا آشئق فالُر.
 -۲آشئق شمشیر ،دلی داغدان یکچنده،
کهلیکلی داشلردان خُُبر آل منی! ی صمد وورغون.
بو میصراعلرداکئ آشئق سؤزلری ففرماجا بیر فالسا دا ،معنا باخُُئمئندان
تام باشقا باشقا سؤزلردیر .یبله سؤزلر دیلده فچخُدور ،بییونلرئن هانسییئ
معنادا ایشلهندیگینی آنجاق متِنده بیلمک فالُر.
فامونیملرین بدیعی سیؤزده بؤییوک اهمییتِی واردئیر .بیو جیور سیؤزلر
گولییوش یاراتماغییا امکییان یورهر .مث ل
ل س .آخُُونییدفون »شییاه صیینم و
گولپری« آدلئ کیچیک فکمدیاسئندا گولوش اساسلا فامونیم سؤزلرین
کؤمهیی ایله یارانئر» .گؤزون آیدئن« موسیقیلی فکمدیاسئندا دا فامونیم
سییؤزدهن )قهرهمییان -قهرهمییان( گولییوش یاراتمییاق اوچییون اسییتِفاده
فالونموشدور .فامونیملر شعرده جینییاس یاراتماغییا کؤمییک یاتدیگینییدهن
دیل جوابی و یازئلئ ادهبیاتییدا فانلرئیین واسطهسیییله قییوهتلی تجنیسییلر
یارانئر:
عزیزینم سالیانا،
دارا زولفون ،سال یانا
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ینجه سن بیر آه چکهم،
کور قورویا ،سال یانا!
آشئق علسگرین »نارئن اوز« تجنیسی ده بو جهتِده ن گؤراکملی دیر.
]دونیین گییؤردوم باققییال دوکانئنییدا بییال آلئردئیین )بییالُلئردئن( دا ب یلییه
حساب یادیله بیلهر[ًا.
دیلیمییزده ایلییه جییوت سییؤزلر واردئییر کییی ،فاخُُشییار فالسییالُر دا ،سییس
ترکیبینه گؤره آز فچخُ فییرق لنیییر؛ مث ل
ل :صییورهت -سییورعت ،بعضییلا-
بزهن ،محروم -مرحوم ،بوجور سییؤزلر پییارانیم آدلُنئییر .یبلیه سییؤزلری
دوزگون تلفوظ یاتمهیییی و دوزگییون یازمییاغئ باشییارماق لُزئییم دئییر.
گرهک یاددا ساخُُلماق کی ،دقیییق تلفییوظ یادیلمهدیکییده بییو سییؤزلر
فرقلنه بیلمهز.
تاپشئرئق -فامونیملری یسچیب یازئن و معنا فرقلرینی آیدئنلشدئرئن.
بیر تاخُُتِا)تخُتِه( اوستِونده بیر شعیر)شعر( یازسام،
نظامی حاکیمدی صنعت تاخُُتِئنا )تخُتِینه(،
سانارام ی یتِیرمیش بو تاخُُتِا )تخُتِه( بارئ.
کاش من ده چئخُایدئم بو تاخُُتِا )تخُتِه( بارئ.
***
فقجالمازدئم فالسام یالده باش اهیر)،اگر(
آنلر سؤزوم عارف فالسا باش اهیر.
قوللوق یاتسهن میوهلهنر ،باش اهیر،
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اسیرگمهز سندهن بو تاغ دا بارئ.
***

عجایب ،اریسن فپلد تک اری،
درد اهیر ،غم اهیر فپلد تک اری.
داغ سؤکر تانکلرئن فپلد تکهری،
دؤزهرمی ضربینه بو تاخُُتِا )تخُتِه( بارئ؟ ی ق.عجایب.
تاپشئرئق -کؤچورون ،پارونیملرین آلتِئندان خُُط چکین ،فانلرئن سس
ترکیبی اعتِباریله فرقلرینی ایضاح یادین.
 -۱قاجیییار گیییؤزهل گورجیییو قئزلُرئنیییئ اسییییر آپارانیییدا فانلرئییین
اضطرابلرئندان ذوق آلئردئ.
 -۲برتولت برشت »کوراژ آنا و اوشاقلرئ« پیییسیندهکی حادثهلری
 ۱۷نجی عصره ،فاتوز ایللیک محاربه دؤرونه کؤچورموشدو.
» -۳دومانلی تبریز« رومانئندا اساس صورهتلردهن بیری ده نینا دئر.
 -۴آذربایجان دیلینین  ۳۲حرفی وار.
 -۵بیزی حریف ییرینه فقیما.
 -۶بوتون صنعتِلر گؤزهل دیر ،آمما فانا کامیل یییهلنمک لُزئم دئر.
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فرازئولژی واحیدلر

آیییرئ دیللییرده فالییدوغو کیمییی آذربایجییان دیلییی ده فرازئییولژُی
واحیدلرله زنگین دیر .بونلر بیر سئرا خُُصوصیتِلری ایله لکزیک
]لغت[ًا واحیدلردهن و آیرئ بیرلشمهلردهن فرقلنییر .بیونلری آیئیران
اساس علمتِلر آشاغئداکئلر دئر:
 -۱بونلر تاریخُلا ایکی و داها فچخُ تام معنالئ سؤزون بیرلشمهسیییندهن
دوزهلر.
 -۲قورولوشییجا سربسییت بیرلشییمهلره و جییوملهلره فاخُُشاسییا دا ،تییک
تکینی نحو و لغت جهتِدهن آیئرماق فالماز.
 -۳دیلییده ،دانئشییئقدا حاضییئر شییکیلده فالییدوغو کیمییی و یییا معییین
قراماتیک دهییشیکلیک یادیلمکله ایشلهنر.
فراژئولژُی واحیدلر اساسلا جوملهیه ،سؤزه ،یا سیؤز بیرلشمهسیینه برابیر
فالُر .یاله بو خُُصوصیییتِلره گییؤره ده بییونلرئ فچییخُ واخُُییت باشییقا دیلییه
حرفی ترجومه یاتمک فالماز.
فقنشولُرلُ اوزبه گؤز فالما! منه آجئق یورمک ایستِهییر.
بو جوملهلرده اوزبه گؤز فالما ،و آجئق یورمک بیرلشمهلری فرازئوفلژُی

واحیدلر دیر.
تاپشئرئق -فاخُُویون ،فرازئوفلژُی واحیدلر فالُن جوملهلری یسچیب یازئن.
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 -۱اکینچی خُُانئن گلدیگینی گؤروب ی فلییدان چئخُییدئ .بییو فیخُسییول
کندلیلرین هامئسئ فیلدان چئخُئبلر.
 -۲ترلُن اؤزو ده بیلمهدهن بورایا گلیب فترا دوشموشدو .ماهیره
قارانئن فترونا دوشموشدو.
 -۳غفلتِاا آتئن آیاغئ بودرهدی ،آز قالُ باشئ آشاغئ دوشهجهکدیم.
آغئللئ آدامئن آیاغئ بودرهمز.
 -۴فا ،الینی قالدئرئب آللها یالواردئ .آخُُئ بو فانون ایلک خُُطاسئ
ایدی ،عؤمرونده یهچِ کیمه ال قالدئرمامئشدئ.
 -۵ایت یییهسینی گؤرهنده قویروغونو بولُیئر .اؤزوندهن وظیفهجه
بؤیوکلرین قاباغئندا قویروق بولُیئر.
 -۶کندیری چکدیلر ،فا یئخُئلدئ .خُُستِهیه باش چکدیلر.
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امرفوالژی
سؤزون ترکیبی

آذربایجان دیلینده سؤزلر کؤک و شکیلچی دن دوزهلر.
سییؤزون آیرئجییا ایشییلندیکده معنییا یورهن و دهییشییمهین حصهسییینه
»کؤک« یدییلهر .آذربایجان دیلینده سییؤز کییؤکلرینین همیشییه لغییوی
معناسئ وار .سییؤزلره بیتِیشییهرهک ی ینییی معنییالئ سییؤز دوزهلییدهن و یییا
سییؤزلر آراسییئندا علقییه یییارادان حصییه »شییکیلچی« آدلُنییار؛ مث ل
ل:
»ایشچیلیک« سؤزوندهکی »ایش« کؤک» ،چی -لیک« ایسه شکیلچی
دیر .یا خُُود »یازئچئنئ« سؤزوندهکی »یییاز« کییؤک» ،ئ -چییئ -نییئ«
حصهلری ایسه شکیلچی دیر.
تاپشئرئق -کؤکلرله شکیلچیلری آیئرئن.
سییودان قییالخُمئش تپهلرییین ییرینییی خُُریطهیییه یقییید یاتییدی .فانلرئیین
هوندورلویونو تخُمینی تعیییین یادیییب دفییتِره یییازدئ ،تکنیکییه طییرهف
دؤندو :بورادان نفت نمونهسی گؤتور.
تکنیک ایپییه بییاغلدئغئ یودرهنییی دنیییزه سییالئب فدلییدوردو ،یوخُُییارئ
قالدئردئ ،فسنرا اصول لوجا سویو سییوزوب یودرهنییین دیبینییده قییالُن
نفتِی قئفلُ شیشهیه تؤکییدو ،آغزئنییئ ...بییاغلدئ و اوسییتِونو یییازئب
نومرهلهدی.
زکی قایئغئ مخُتِلف ییرلرده ساخُُلتدئرئب معین یشیلر اؤیرهنیر ،دفییتِره
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ق یییید یادیییردی .تکنیییک ده نفییت نمییونه لییری گؤتییوروردو.آپییارئلن
عملیات اوزون سوردو ی م.سولیمانف.
نمونه :سو-دان ،قالخُ-مئش ،باغ-لُ-دئغئ.
شکیلچیلرین نُوعلری

شکیلچیلر وظیفهلرینه گؤره بیربیریندهن آیرئ فالُر.بیییر قیسییمی سییؤز
کؤک و یا اساسیلرئنا آرتئیرئلراق یینیی معنیالئ سیؤز دوزهلدیرسیه،
دیگر قیسییمی جییوملهدهکی سییؤزلر آراسییئندا نحییوی علقییه یییارادار،
سؤزده معنا دهییشیییکلیگی دگیییل ،ف فییرم دهییشیییکلیگی دوزهلییدهر.
محض بونا گؤره ده دیلیمیزدهکی شکیلچیلری ایکی بؤلییویه آیئرمییاق
فالُر:
 -۱سؤز دوزهلدیجی شکیلچیلر
 -۲سؤز دهییشدیریجی شکیلچیلر.
سییؤزلرین کییؤک و یییا اساسییلرئنا آرتئییرئلراق ی ینییی معنییالئ سییؤز
دوزهلییدهن شییکیلچیلره سییؤز دوزهلییدیجی شییکیلچی یدییلهر؛ مث ل
ل:
توخُُوم-لوق ،اکین-چی ،آغاج-لئ سؤزلریندهکی »لوق -چی -لییئ«
سؤز دوزه لدیجی شکیلچیلر دیر.
آذربایجیییان دیلینیییده سیییؤزدوزهلدیجی شیییکیلچیلرین فچخُیییو سیییؤز
کؤکلرینین فسنونا آرتئرئلراق یینی معنییالئ سییؤز دوزهلییدهر .بییو جییور
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شکیلچی دیلیمیزده فچخُدور.
سؤزلرین قاباغئنا آرتئرئلراق یینی معنالئ سؤز دوزهلیدهن شییکیلچیلر
ده وار دئر؛ مث ل
ل :ناکیشی ،آنتِی فاشیست ،بییی غیییرهت سییؤزلریندهکی
»نییا -آنییتِی -بییی« حصییه لییری اؤن شییکیلچیلر دیییر .ب یلییه شییکیلچیلر
دیلیمیزه اساسلا باشقا دیللردهن یکچمیشدیر و فالدوقجا آز دئر.
سؤز دوزهلدیجی شکیلچیلرین بیر قیسمی ،مث ل
ل) :لئق -لیک -لییوق-
لوک -لئ -لی -چئ -چی -چو -چو -سئز -سیز -سوز -سوز( فچخُ
سؤزه آرتئییرئلر و دیلیمیزییین اؤز ایچینییدهکی امکییانلر گوجییو ایلییه
دیلیمیزین لغت ترکیبینی داها دا زنگینلشدیرهر.
بعضی سؤز دوزهلدیجی شکیلچیلر ایسه )کم -سال -فسو -و سییایره(
یییالنئز بیییر ن یچییه سییؤزه )اؤتکییم ،قومسییال ،دلییی فسییو ،سییوزگج و(...
آرتئرئلراق ی ینییی سییؤز دوزهلییدهر و بییو جییور شییکیلچیلر آرتئمسییئز
)غیرمحصولدار( شکیلچیلر آدلُنار .بیر سؤزه آیرئ آیرئ شکیلچیلر
آرتئرئلماقل مخُتِلییف معنییالئ دوزهلتِمییه سییؤزلر دوزهلتِمییک فالُ بیلهر؛
مث ل
ل:
ایش ]له -چی -لک -جیل -سیز[ًا باش]لُ -چییئ -لئییق -لییئ -سییئز[ًا
گؤز]له -جوک -لوک -لو -سوز[ًا
بیر سؤزه هردهن بیر ،هییردهن ده بیییر ن یچییه سییؤزدوزهلدیجی شییکیلچی
آرتئییرئل بیلهر؛ مث ل
ل :دمیرچیلیییک سییؤزونده ایکییی )چییی -لیییک(
یازئچئلئق سؤزونده اوچ )ئ -چئ -لئق( سییؤزدوزهلدیجی شییکیلچی
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واردئر.
سؤزدوزهلدیجی شکیلچیلرین کؤمهیی ایلیه دوزهلین سیؤزله کیؤک
آراسییئندا معنییا اویغونلوغییو فالمییالئ دئییر .بیییر ن یچییه سییؤزدوزهلدیجی
شکیلچیسیییی فالُن سیییؤزلرده شیییکیلچی هانسیییئ حصیییه اوزهرینیییه
آرتئرئلئرسا ،یینی دوزهلن سؤزله همین سؤز آراسییئندا معنییا یییاخُُئنلئغئ
فالُر؛ مث ل
ل :یازئ سؤزو یییاز ،ییازئچئ سییؤزو یییازئ ،یییازئچئلئق سییؤزو
ایسه یازئچئ سؤزونون معناسئندان دوزهلمیشدیر.
سییؤز دگیشییدیریجی شییکیلچیلر ده سییؤز دوزهلییدیجی شییکیلچیلر
کیمی ،آیرئلئقدا ایشلندیکده معنا یورمهز .آممییا فرقییی بوراسییئندا دئییر
کی ،سؤزدوزهلدیجی شکیلچیلر سؤزلره آرتئرئلندا یینی معنالئسؤز
دوزهلدیرسه ،سؤز دگیشدیریجی شکیلچیلر یینی سؤز دوزهلتِمهز.
جوملهدهکی سؤزلر آراسئندا نحوی علقییه ییارادان شییکیلچیلر سییؤز
دگیشییدیریجی شییکیلچیلر آدلُنییار؛ مث ل
ل :یتللینییی باغچییادا گییؤردوم
جوملهسیییندهکی )ن(ی ،دا ،دو+م شییکیلچیلری اوچ سییؤز آراسییئندا
نحوی علقه یارادئب بیتِمیش بیر فیکییری ی یییتِیرمهیه کؤمییک ایتییدیگی
اوچون سؤزدگیشدیریجی شکیلچیلر دیر.
هر هانسئ بیر سؤز ،جوملهده ییتِیریلهجک فیکردهن و علقهدار فالدوغو
سؤزون ترکیبینییدهن آسییئلئ فالُراق آیییرئ آیییرئ سؤزدگیشییدیریجی
شکیلچیلر قبول یادهر؛ مث ل
ل:
یاوه یینی بیر پالتِار یویان ماشئن گتِیردیلر.
35

اوشاقلر یاودهن چئخُدئلر.
بو میثاللُردا »یاو« سؤزو مخُتِلف جوملهلرده »ه« و »دن« شییکیلچیلری
قبول یاتمیشدیر.
آشاغئداکئ یازئلردا شکیلچیلره دقت ییتِیرین.
یدیین کی ،اوچماسئن سوزهن دورنالُر،
بیزیم چایئرلُرا ،چؤللره دوشسون،
فسنام قانادلُنئب پرواز یاتمهسین،
سولُرئ دوم دورو گؤللره دوشسون،
داغلرئ عکس یادهن سسیم ایشلهسین،
چاغلیان سولُرا ،یسللره دوشسون،
کؤنول روبابئنئن شیرین خُُاللُرئ،
آزاد اؤلکهلره ،یاللره دوشسون،
ایندی کی ،آچمئشام صحبتِی سندهن،
سؤزوم آغئزلُرا ،دیللره دوشسون! ی راحیم
شکیلچیلرین یازئلئشئ

آذربایجیییان دیلینیییدهکی شیییکیلچیلر آرتئرئلیییدئغئ سیییؤزون فسییین
هیجاسئندا فالُن سسیلی ایل ه آهنگیه گیؤره اویغونلشیار؛ مث ل
ل :باشیلئق
سؤزوندهکی باش کؤکو قییالئن فدداقلنمایییان سسییلیلی فالدوغونییدان،
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لئیییق شکیلچیسیییینین ترکیبینیییده ده قیییالئن فدداقلنماییییان سسیییلی
ایشلنمیشدیر.
چاغییداش دیلیمیییزده بیییر سییئرا شییکیلچیلر واردئییر کییی ،سییس
اویوشماسئنا تابع فالمییور ]یادیلمهییییب[ًا.ب یلییه شییکیلچیلرین فچخُییو باشییقا

دیللردهن آلئنمئشدئر؛ مث ل
ل :وطنداش ]یوردداش[ ،امک دار]،امکلی[ًا
گورجوسیییتان ،حییییاتی سیییؤزلریندهکی )داش -دار -سیییتِان -ی(
شکیلچیلری آرتئرئلدئغئ سؤزلرده سس اویوشماسئنا تابع فالمایئب.
سس اویوشماسئنا تابع فالُن شکیلچیلری ایکی ییره آیئرماق فالُر:
 -۱یالنئز دیل آهنگینه تابع فالوب ایکی جور یازئلنلر.
 -۲دیل و فدداق آهنگینه تابع فالوب دؤرد جور یازئلنلر.
ایکییی واریییانتِلئ شییکیلچیلرین ترکیبینییده »آ -اا« سسییلیلری ایشییلهنر.
سؤزون فسن هیجاسییئندا »آ -ئ -فا -او« سسییلیلریندهن بیییری فالدوقییدا
ترکیبینده »آ« سسلیسی فالُن شکیلچی  ،سؤزون فسن هیجاسییئندا »یا -اا-
ای -اؤ -او« فالدوقدا ترکیبینده »فا« سسلیسی فالُن شکیلچی ایشلهنر.
فانییا گییؤره ده بییو جیور شیکیلچیلر ایکیی جییور یدییلهر و ایکیی جیور
یازئلر.
دیل آهنگینه تابع فالوب ایکی جیور ی ازئلن شیکیلچیلرین قورولوشییو
یبله دیر:
آ ]آ -ئ -فا -او[ًا
اا ]یا -اا-ای -اؤ -او[ًا
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دا )ده( ،دان (دن( ،آ )ه( ،لُر )لر( ،ایکی جور یازئلن شکیلچیلردیر؛
مث ل
ل:
آغاج دا
قاچئش دا
فقل دا
یوخُُو دا

یاو ده
کوچه ده
دیل ده
گؤز ده
گوج ده
دؤرد وارییییییانتلئ شیییییکیلچیلرین ترکیبینیییییده »ئ -ای -او -او«
سسلیلری ایشلهنر .سؤزون فسن هیجاسئندا قالئن فدداقلنمایییان »آ -ئ«
سسلیسی فالُرسا ،ترکیبینده »ئ« سسلیسی فالُن ،قییالئن فدداقلنمایییان
»فا -او« سسلیسیییییی فالُرسیییییا ،ترکیبینیییییده »او« سسلیسیییییی» ،یا،ا
ل،ای«سسییلیلردهن بیییری فالسییا ،ترکیبینییده »ای« سسلیسییی ،اینجییه
فدداقلنیییان »اؤ -او« سسیییلیلریندهن بییییری فالُرسیییا ،ترکیبینیییده »او«
سسلیسی فالُن شکیلچی ایشلهدیلر.
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هم دیل ،هم ده فدداق آهنگینه تابع افلییوب دؤرد جییور یییازئلن همییین
شکیلچیلرین قورولوشو یبله دیر:
او]اؤ -او[ًا
ای]یا -اا -ای[ًا
او]فا -او[ًا
ئ]آ -ئ[ًا
ئ)ای -او -او(- ،ئییم)ایییم -اوم -اوم(- ،سییئز)سیییز -سییوز -سییوز(،ئمئز)ایمیز -اوموز -اوموز( یبله شکیلچیلردهندیر؛ مث لل:
ئ]کیتِاب -قئز[ًا
ای]یاو -ال -دیش[ًا
او]فقل -یورد[ًا
او]سؤز -اوز[ًا

یای آزاد الهامئم نه بخُتِیارسان!
قلمیم ،هنریم گووهنیر سنه!
نه قدهر دونیادا وارامسا ،وارسان،
عؤمور فچخُ گؤرمهسین بو حلقی منه!
باشئمئن اوستِونده نه یومروق دورور،
نه هیجران سسی وار منیم سازئمدا،
نه قانون فقلوما قانداللُر وورور،
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نه گؤیلر دارئخُئر فخُُش آوازئمدا.
بو دور ،باخ ،قلبیمین آخُُار قانئنئ
ایچیردیم صنعتِه ،یددیلر :وار فال!
اف بؤیوک لنینین آل نیشانئنئ
تاخُُدئ یاخُُاسئنا شاعیر کامسومول ی صمد وورغون
تاپشئرئق -سؤزلری دفییتِرینیزه کؤچییوردوکجه قاباقجییا دئ)دی -دو-
دو( فسنرا لُر)لر(شکیلچیلرینی سس اویوشماسئنئن ایستِهیینه گییؤره
فانلرئن اوزهرینه آرتئرئن.
آل ....آپار ....گؤزله
وور ....چاغئر ....فاینا....
گؤر ...گزدیر ....اؤتور....
ایشله ....گؤتور ....اوتوله....
باشل ....ید ....قاینات....
فاخُُو ....یی ....هؤر....
قایئت ....سؤیله .....ساخُُل....
سؤزلرین قورولوشجا نُوعلری

یوخُُارئدا یدییلنلردهن آیدئن فالدو کی ،دیلیمیزده ساده سؤز کؤکلری
ایله یاناشیئ ،شیکیلچیلر واسطهسیییله دوزهلیدیلن سیؤزلر ده واردئیر
40

کی ،فانلر معنالئ حصهلره بؤلونمهین کؤکلردهن و یا بییری شیکیلچی
کییؤمهیی ایلییه دوزهلیین و اف بیییری شکیلچیسیییز فالُن ایکییی سییؤزون
بیرلشمهسیندهن دوزهلییر؛ مث ل
ل :ایسییتِی فات سییؤزو ایکییی شکیلچیسیییز
سؤزون )ایستِی و فات( فتزفسران سؤزو ایسه بیری شکیلچیسیز )ت فییز( و اف
بیییییری شیییکیلچیلی )فسییییران( ایکییییی سییییؤزون بیرلشمهسیییییندهن
دوزهلمیشدیر.
یبلهلیکله دیلیمیزده فالُن سؤزلر قورولوشجا ساده ،دوزهلتِمه و مرکب
فالماقل اوچ بؤلومه آیرئلئر.

تکجه بیر کؤکدهن و یا کؤکله سؤز دگیشدیریجی شکیلچیدهن
دوزهلن سؤزلر ساده سؤزلر آدلُنار؛ مث ل
ل:
قارشئدا خُُریطه وار:
یوردومون خُُریطهسی.
نه فدغما دئر ،آ فدستِلر،
بیزیم فسیوت اؤلکهسی ی ضیاتای
بو پارچاداکئ قارشئ ،خُُریطه ،وار ،یورد ،نه ،فدست ،بیز ،فسیوت و
اؤلکه سؤزلری ساده سؤزلردیر.

سؤز کؤکلرینه سؤز دوزهلدیجی شکیلچیلرین آرتئرئلماسئ فیلو ایله
دوزهلن سؤزلر دوزهلتِمه سؤزلر آدلُنار؛ مث ل
ل:
قوزوچو ،دمیرچی ،قورغو ،صفالئ و سایره
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ایکییی و داهییا آرتئییق سییؤزون بیرلشمهسیییندهن دوزهلیین سییؤزلر ایسییه
مرکب سؤزلر آدلُنییار؛مث ل
ل :آغ سییاققال سییؤزو ایکییی سییاده سییؤزون
)آغ +ساققال( ،گونهباخُُیان سیؤزو بییر سیاده )گیون( و بییر دوزهلتِمیه
سؤزون )باخُُان( ،ال اوزیویان سؤزو ایسه ایکی سییاده )ال +اوز( و بیییر
دوزهلتِمه سؤزون )یویان( بیرلشمهسیندهن دوزهلیب بیر معنییا یوردیگییی
اوچون مرکب سؤزلردیر.
مرکب سؤزلر بیر ینچه فیللُ دوزهلهر ،و مخُتِلف شکیلده یازئلر:
مرکب سؤزلر ایکی و داها آرتئق مخُتِلف معنالئ سؤزون بیرلشمهسی
فیلو ایله دوزهلهر.یبله مرکب سؤزلر بیر وورغو ایلییه تلفییوظ یادیلدیکییده
بیتِیشیک یازئلر؛ مث ل
ل :ال اوزیویان .گؤردویوموز کیمی بو سییؤزلرده
الاوزیویان بیر وورغو ایله تلفوظ یادیلدیکدهن بیتِیشیک یازئلمئشدئر.
مرکییب سییؤزلر یییاخُُئن و عکییس معنییالئ سییؤزلرین بیرلشمهسیییندهن
دوزهلدیکده تیرهلی یازئلر؛ مث ل
ل :ننه-باجئ ،آتییا-بییالُ ،بییاش-آیییاق،
فیرقان -دؤشک و باشقا سؤزلر.
عینی معنالئ سؤزلرین تکراری ایله دوزهلن مرکب سؤزلر ده تیره ایله
یازئلر؛ مث ل
ل :یتز-یتز ،یاواش-یاواش ،بالُ-بالُ .هیردهن ب یلییه سییؤزلر بییا،
بییه ،هییا کیمییی کلمهلرلییه بیرلشییدیریلهر و بیتِیشیییک یییازئلر؛ مث ل
ل:
یانبایان ،وورهاوور ،توتاتوت.
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تاپشئرئق -۱ -ساده سؤزلرین آلتِئنا خُُط چکین -۲ .دوزهلتِمه سؤزلری
یسچیب یازئن ،کؤک و شکیلچیلری آیئرئن.
قاتار-قاتار فالوب قالخُئب هاوایا،
نه چئخُئبسئز آسیمانه،دورنالُر!
غریب-غریب غمگین-غمگین اؤتهرسیز،
اوز توتوبسوز نه مکانه دورنالُر

عرض یالهییم ،بو سؤزومون ساغئدئر،
فیللُرئنئز حرامئ دئر ،یاغئ دئر،
شاهین فشنقار سوربهنیزی داغئدئر،
فبیانارسئز قئزئل قانا دورنالُر! )ودادی(.
بیز یبش آلتِئ اوشاقدئق ،سحردهن آخُُشاماجان،
گزهردیک آیاق یالئن چئلپاق قایالئقلرئ.
باشقا نشئه دویاردئق ساحیله دؤنن زامان،
آغ ییلکن لی خُُئرداجا بالئقچئ قایئقلرئ.
آچئلردئ قلبیمیز فخُُش اوزلو سحر کیمی؛
یبله فالور عادهتلا بالئقچئ اوشاقلرئ.
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بیر پارئلتِئ ساچاراق سییریلمیش خُُنجر کیمی.
گوموش پوللو بالئقلر سئچرایئردئ یوخُُارئ )علیبگلی(.
دانُئشئق )نُطق( حصهلری

سییؤزلرین لغییت -قرامییر باخُُئمئنییدان بیییر ییییره یئغئشماسییئ دانئشییئق
حصهلرینی یارادئر .آذربایجان دیلینده  ۱۱دانئشئق حصهسی واردئر.
دانئشییئق حصییهلرینین اساسییلا مسییتِقل معناسییئ افلییوب ،معییین سییوآلُ
جاواب یورمهسینه ،سؤزتانئما علمتِینه و جومله عضوو فالوب فالماماسئنا
گؤره بؤلونر .دانئشئق حصهلری ایکییی ی یییره آیییرئلر :مسییتِقل معناسییئ
فالوب معین سییوآلُ جییاواب یوریییب و سییوآلُ جییاواب یورهن و جییومله

عضوو وظیفهسینده چئخُئش یاده بیلهن سؤزلر اساس دانئشئق حصهلری
سییایئلر .ب یلییه دانئشییئق حصییهلری دیلیمیییزده آلییتِئ دئییر :آد -صییفت-
سای -عوهضلیک -فعل -ظرف.
مستِقل معناسئ فالمایان ،معین سوآلُ جاواب یوره بیلمهییین و جییومله
عضوو فالمایییان سییؤزلر ایسییه کییؤمکچی دانئشییئق حصییهلری سییایئلر.
کؤمکچی دانئشئق حصهلری دیلیمیزده یبش دیر :ق فشییما -بییاغلیئجئ-
ادات -فمدال سؤز -نیدا )ندا(.
نیییدالُر معییین خُُصوصیییتِلری ایلییه کییؤمکچی دانئشییئق حصییهلریندهن
فرقلندیگیندهن آیرئجا بیر دانئشئق حصهسی کیمی ده سایئل بیلهر.
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آد

چیمناز قار،کولهییندهن فقرخُُوردو .بییو جییوملهده نییه؟ سییوآلئنا جییاواب
یورهن قار و کوالک سؤزو طبیعی حادثه آدلُرئنئ بیلدیریر.
یاسییمنین حدسیییز گؤزهللیییک یوردیگییی باغچییادا بولبییوللر جهجییه
ووروردو .بو جوملهده نه؟ سوآلئنا جاواب یورهن یاسمن سؤزو جانسئز
اشیییا ،گؤزهللیییک سییؤزو کیفیییت ،بولبییوللر ایسییه جییانلئ وارلئییق
بیلدیریر .هارا؟ سوآلئنا جاواب یورهن باغچییا سییؤزو ده اشیییا ،ی یییر آدئ
بیلدیریر .بیرینجییی جییوملهدهکی چیمنییاز سییؤزو ایسییه کیییم؟ سییوآلئنا
جاواب فالور.
مخُتِلف آدلُر بیلدیرمهسینه باخُُمایاراق قرامرده عمومیتله کیم؟ نییه؟
سوآللُرئنا جاواب فالُن بییو جییور سییؤزلر اشیییا بیلییدیرهر و آد)ایسییم(
مخُتِلییف اشیییالُرئن آدلُرئنییئ بیلییدیرهن دانئشییئق حصهسییی کیمییی
ففرمالُشار.
دیلیمییییزده اینسیییان آنلیئشیییئ بیلیییدیرهن بوتیییون آدلُر آیرئلئقیییدا
گؤتورولدوکده کیم؟ سوآلئنا جاواب یورهر؛ مث ل
ل :آتییاملُ گولنییاز یاوه
گلدی .بو جوملهده فقهوملوق مناسبتِی بیلدیرهن آتام و خُُصوصی آد
بیلدیرهن گولناز سؤزلری کیم؟ سوآلئنا جاواب یوریر.
اینسییاندان باشییقا ،آیییرئ جییانلئ و جانسییئز وارلئقلرئیین و مجییرد
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آنلیئشلرین آدلُرئنییئ بیلییدیرهن آدلُر اساسییلا نییه؟ هییردهن ده هییارا؟
سوآلئنا جاواب یورهر .آذربایجان دیلینییده باشییقا جییانلئلر )حیییوانلر،
قوشلر( کیم؟ سوآلئنا جاواب یوره بیلمهز.
آدلُر آشاغئداکئ جانسئز وارلئقلرئن و مجرد آنلیئشلرئن آدلُرئنئ
بیلدیرهر.
 -۱جانسئز جیسملرین آدلُرئنییئ بیلییدیرهر -قییاپئ کیتِییاب ،تراکتِییور،
چؤرهک ،نفت و هایبله.
-۲طبیعت حادثهلرینین آدلُرئنئ بیلدیرهر -ائلییدئرئم ،قییار ،یییاغئش،
دومان ،فدلو وهایبله.
اجتِماعی حادثهلرین آدلُرئنئ بیلدیرهر -ایش ،صلح ،انقلب ،مقاوله،
مبارزه و هایبله.
 -۴علمت و خُُصوصیت آدلُرئنییئ بیلییدیرهر -یاخُُشییئلئق ،پیسییلیک،
وطنیسوهرلیک و هایبله.
حس آدلُرئنئ بیلدیرهر -سوینج ،غصه ،یاس ،دارئخُمییا و
 -۵داخُُیلی و
هایبله.
 -۶زمان و واخُُت آدئ بیلدیرهر -یگجه ،گوندوز ،آخُُشام ،ایکیندی و
هایبله.
دیلیمیییزده ففرمجییا بیییر فالُن تییوت ،یییاز ،فقرخُُمییاز و سییایره سییؤزلر.
جوملهدهکی معناسئندان آسئلئ فالُراق هردهن باشقا دانئشئق حصهسی
فالُ بیلهر؛ مث ل
ل :فقرخُُماز تییوت ییییییر جوملهسییینده فقرخُُمییاز و تییوت
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سؤزلری آد دئر» .توت!« یدمکله ایگییید فقرخُُمییاز! جوملهسییینده ایسییه
توت و فقرخُُماز سؤزلری فعل دیر.
هردهن ایسه مخُتِلف سؤزلر بیر و یا فاخُُشار معنییالُرئ ی یییتِیرهر و بییونلر
سییینونیم آدلُر آدلُنییدئرئلر؛ مث ل
ل :جاهییان ،دونیییا ،عییالم ،آچییون؛
اورهک ،کؤنول ،قلب و سایره.
بیز یوخُُارئدا آدلُرئن لغت معنا نوعلری ایلییه تییانئش افلییدوق .بونییدان
باشقا ،آدلُرئن بیر سئرا قراماتیییک معنییا دسییتِهلری ده واردئییر .بییورادا
آدلُرئن بللی و مجرد ،خُُصوصی و عمومی فالماسئ گؤزده توتولییور.
بوندان باشقا آدلُرئن بییر سیئرا قراماتییک معنیا دسییتِهلری ده واردئیر.
بورایا آدلُرئن بللی و مجرد ،خُُصوصی و عمومی فالماسئ داخُُیل دیر.
عمیییومیتله میییالدی وارلئقلرئییین آدلُرئنیییئ بیلیییدیرهن آدلُر بللیییی
)فکنکرت( آدلُر دئییر؛ مث ل
ل :میییز ،کارانییداش ،میییداد ،کیتِییاب ،احمیید
سییؤزلری بللییی آدلُرا میثییال فالُ بیلهر .خُُیییال ،انقلب ،ملاییک و سییایر
معنوی و مجرد آنلیئشلرئن آدلُرئنییئ بیلییدیرهن آدلُر ایسییه مجییرد
آدلُر یدییلیر.
آدلُرئیین وارلئغییئ تییک فالُن اشیییالُرئن خُُصوصییی آدئنییئ و عینییی
جینسلی اشیالُرئن عمومی آدئنئ بیلدیرهر .بونا گؤره ده خُُصوصییی و
عمومی فالماقل ایکی نوعا آیرئلر.
آذربایجان دیلینده آدلُرئن کمیت ،حال ،منسوبیت و خُُییبر بییؤلمهلری
واردئر.
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خصوصی و عمومی آدلر

آدلُرئن بیر پاراسئنئن توتومونا )حجمینییه( ،معنییا دایرهسییینه مخُتِلییف
آدلئ بیر فچخُ آدلُر )ایسملر( قاتئلر .بعضییی آدلُر ایسییه همییین معنییا
دایرهسینده فالُن آدلُرئ بیربیریندهن فرق لنییدیریر؛ مث ل
ل :آدام ،شییهر،
ژورنال و سایره سؤزلرین معنییا توتومونییا عینییی تیپلییی بیییر فچییخُ آدلُر
داخُُیلدیر.بونو آشاغئداکئ یشمادان آیدئن گؤرمک فالُر:
آدام ]قولو -منظر -علی -آیدئن -یاشار -سارا[ًا
شهر ]اورمو -باکئ -تبریز -دهلی -توکیو -برلن[ًا
ژورنال ]ماللنصرالدین -آذربایجان -کیرپی -توفیق -آچئق سؤز[ًا
گؤردویوموز کیمی آدام سؤزونون ترکیبینده فالُن خُُصوصی شییخُص
آدلُر ،شهر سؤزونون ترکیبیندهکی شهر آدلُرئ ،ژورنال سییؤزونون
ترکیبیندهکی ژورنال آدلُرئ عینی ترکیبدهن فرقلنییدیرمک اوچییون
یوریلمیش شخُصی آدلُر دئر.
یددیکلریمیزدهن آشاغئداکئ نتِیجهیه گله بیلهریک.
اشیانئن عمومی آدئنئ بیلدیرهن آدلُرا عمومی آد یدییلیییر؛ مث ل
ل :آدام،
شهر ،ژورنال ،فقرخُُو ،یوخُُو ،توفان و سایره.
عینی جینسییلی اشییالُرئن بیرینیی آیرئسییئندان فرقلنیدیرمک اوچیون
یوریلمیش آدلُرا ایسه خُُصوصی آدلُر یدییلیییر؛ مث ل
ل :منظییر ،داشییکند،
اولدوز ،و سایره.
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خُُصوصی آدلُرئن باش حرفی جوملهنین هر ییرینده بؤیوک یییازئلر.
]ساغدان یییازئلن و حرفلییری یاپئشییان الیییف ب یییی ده ی فییخُ![ًا خُُصوصییی
آدلُردان کیتِاب ،ژورنال ،مقاله ،ادهبی -بیدیعی جمعییت ،فابرییک و
سایر آدلُرئ دئرناق ایچهریسینده بؤیوک حرفله یازئلر] .ایضلا[ًا
تاپشئرئق -آشاغئداکئ یازئدا خُُصوصی و عمومی آدلُرئ یسچین.
 - ۱۹۱۶ -۱نجیییی ایلیییین آوریلیییین -۱۹نیییدا م.عزییییزبگاف آدئنیییا
آذربایجان دؤلت درام تئاترئنئن بیناسئندا )حاضئردا ش.قوربانف آدئنا
موسیییقیلی فکمییدیا تئیاترئ( ج .محمییدقولوزادهنین »اؤلیولر« پیییسیی
ایلک دفعه تاماشایا فقیولدو.
 -۲اویزییرحییاجئ بگافییون »آرشییئن مییال آلُن« و »مشییهدی عبییاد«
موسیقیلی کمدیالُرئنئن موفقیتِیندهن فسنراهر اؤتن افپ ییرتتِا یییازئب فارتایییا
آتمئشدئ .صییحنه »خُُئییرداوات آلُن«» ،وورهییاوور«» ،داشییئم داشییئم«
کیمی موسیقیلی فودفوویللرله ]یونگول ،بازارئ ،نه یوریم[ًا فدلموشدو.
آدئن قورولوشو

آدئن قورولوشجا اوچ نوعو واردئر:

 -۱ساده آدلر.
 -۲دوزه لتمه آدلر.
 -۳مرکب آدلر.

یالنئز بیر کؤکدهن ،یا خُُود کؤکله سؤز دگیشدیریجی شییکیلچیدهن
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دوزهلن آدلُر ساده آدلُنئر؛ مث ل
ل :ولی سارانئن کیتِابئنئ گؤتوردو .بییو
جوملهده ولی ،سارا ،و کیتِاب ساده آدلُردئر.
سؤزدوزهلدیجی شکیلچیلر واسطهسیییله دوزهلیین آدلُرا دوزهلتِمییه آد
یدییلهر؛ مث ل
ل :بیچینچیلییر تاپشییئرئغئ ،ییرینییه یییتِیردیلر .بییو جییوملهده
بیچینچییی ،و تاپشییئرئق آدلُرئ چییی و ئییق شییکیلچی واسییطه سیییله
دوزهلدیگینه گؤره دوزهلتِمه آد یدییلهر.
ایکی و داها آرتئق سؤزون بیرلشمهسییندهن دوزهلین بییر معنیا یییتِیرهن
آدلُرا مرکب آد یدییلهر .مث ل
ل آغدام سؤزو ایکی ساده کؤکییون )آغ+
دام( ،گونه باخُُان آدئ ایسه بیر ساده کییؤکله )گییون( بیییر دوزهلتِمییه
سؤزون )باخُُان( بیرلشمهسیندهن دوزهلیب بیر معنییا ی یییتِیردیگی اوچییون
مرکب آدلُردئر.
دوزهلتِمیییه آدلُر هیییم فعللریییین ،هیییم ده آد ،صیییفت ،سیییای و
عوهضییلیکلرین اوزهرینییه مخُتِلییف سییؤزدوزهلدیجی شییکیلچیلرین
آرتئرئلماسئ ایله دوزهلهر.
فعللییردهن آد دوزهلتِمییک اوچییون ،اساسییلا ،فعییل کییؤکلرینین فسیینونا
آشاغئداکئ سؤز دوزهلدیجی شکیلچیلر آرتئرئلر.
 -۱ئق)ایک -اوک -اوک( -تاپشئرئق ،بیلیک ،فقروق ،بؤلوک.
بییو شییکیلچیلرین فسیینونداکئ »ق« سسسیییزی »غ« سسسیییزینه» ،ک«
سس سیزی »ی« سسسیزینه یاخُُئن بیر تهرده تلفوظ فالونار.
 -۲ائیییش)اییییش -اوش -اوش( -چیییاغئرئش ،گلییییش ،دوروش،
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گؤروش.
 -۳ما)مه( -ووروشما ،بؤلمه).ووروشما ییری دگیل .بییؤلمه باشچئسییئ
بوردا دئر(.
قید -آد دوزهلدهن ما) -مه( شکیلچیسی وورغو قبول یادهر .افنییا گییؤره
ده یبله سؤزلری فاخُُویارکن دقتلی فالمالئیئق .آشییاغئداکئ سییؤزلرین
وورغوسونا دقت ی یتِیرین.
سوزمه ییمهلی ایدی .منه چای سوزمه!
 -۴آق)اک( ،ق ،ک -سانجاق ،کسسهک ،داراق ،االک  .سایره.
 -۵ئم)ایم -اوم -اوم( -یئغئم ،یگییم ،قوروم ،گؤروم.
 -۶قئ)قو( ،کی)کو( ،غئ )غو( ،گی)گو( -بئچقئ ،دورغو ،پوسییقو،
فسرغو ،بؤلگو.
 -۷ئ)ی -و -و( -یازئ ،چکی ،وورغو ،اؤلچو.
 -۸ائجئ)ایجی -اوجو -اوجو( -آلئجئ ،بیلیجی ،قوروجو،گؤروجو.
بونلردان باشیقا فعییل کؤکلرینیدهن آد دولزلیدهن آر)ار( -اییید)اود(-
ایجی ،آجاق ۰ایجک( ،که ،ایر ،ائنتِئ)اینتِی ،اونتِییو ،یونتِییو( و سییایره
شکیلچیلر وار دئر :مث ل
ل :یکچید ،چاپاجاق ،چئخُئنتِئ ،چئخُار ،قاخُُئنج،
آچار و سایره.
آد ،صیییفت ،سیییای ،و عوهضیییلیکلردهن آد دوزهلتِمیییک اوچیییون
آشاغئداکئ سؤزدوزهلدیجی شکیلچیلردهن استِفاده یادیلهر.
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 -۱لئق)لیک -لوق ،لوک( -آداملئق ،گؤزهللیک ،فچخُلوق ،منلیک.
بو شکیلچیلرین فسنونداکئ »ق« سییس سیییزی »غ«» ،ک« سییس سیییزی
ایسه »ی« کیمی تلفوظ فالونار.
 -۲چا)چه( -باغچا ،دؤشکچه.
باغ سؤزونه »چا« شکیلچیسی آرتئرئلدئقدا سؤز کؤکونون فسنونداک
غ سسسیز خ کیمی تلفوظ یادیلهر.
 -۳چئ)چی -چو -چو( -آراباچئ ، ،فادونچو ،گمیچی ،گؤنچو.
 -۴لئ)لی ،لو ،لو( داغلئ ،شهرلی ،فقبولو ،کؤنوللو.
دوزهلتِمه آدلُر تؤرهتمییک اوچییون لُق -داش -ییییت -ییییات -دار-
کیییش -ات -سیییتِان -ییییزم -یسیییت سیییؤزدوزهلدیجی شیییکیلچیلر
ایشلهدیلهر .مث ل
ل :چایلق ،یییوردداش ،حییاکمیت ،عملیییات ،امکییدار،
زحمتِکش ،مهاجرت ،داغئستِان ،ایمپریالیزم ،کمونیست.
سؤزلر:

فایون ،ییللن
باجار ،مین ،بور ،هؤر
آچ ،چئخُ
یان ،چاپ ،گل
چئخُ ،دوزهل ،گول ،دؤن ،فاتور
قئز ،چئخُ گز ،فاو ،چؤک،

شکیلچیلر:

جاق،جک
ئق)یک -وق -وک(
ار
اجاق -هجک
ئ ش)یش -وش -وش(
ئنتِئ)ینتِی -ونتِو -ونتِو(
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ئجئ)یجی -وجو -وجو(
ما -مه.
اق -ق -ک.
تئ -تی ،تو
قئ -غئ -غو -کی -گی
ئن ،ین

سات ،آت،دید ،قور ،سور
فدندور ،دؤی ،سووار ،قئزدئر
یات ،دایا ،اله ،بزه
باغئر ،گؤیر ،بؤیور
آس ،چال ،وور ،سپ ،سو
آخ ،بیچِ

شکیلچیلر
لئق -لیک -لوق
لُق
چا -چه
چئ -چی -چ.
لئ -لئ
لیت -لیات
دار -یکش
ات -آت

سؤزلر
اینسان ،دنیز ،فاغول
چای ،فات ،یای ،قئش
یمیدان ،کیتِاب
یازئ ،دیل ،فقروق
کند ،داغ
حکم ،شخُص ،کلل ،عمل
یاو ،هاوا ،امک ،زحمت ،دم
تبلیغ ،تشویق ،مهاجر
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مرکب آدلرئن دوزهلمهسی و

یازئلئشئ

مرکب آدلُر بیر ینچه فیللُ دوزهلر .دوزهلمه ینجهلیگیندهن بیر و ایکییی
وورغییو ایلییه تلفییوظ یادیلمهسیییندهن آسییئلئ فالُراق ،مرکییب آدلُر
بیتِیشیک و تیرهلی یازئلر.
آ( بیتِیشیک یازئلنلر:
ایکی و داها آرتئق سؤزون بیرلشمهسیندهن دوزهلیب ،بیر وورغو ایلییه
تلفوظ یادیلن مرکب آدلُر آشاغئداکئ حاللُردا بیتِیشیک یازئلر:
 -۱ایکی و داها آرتئق کؤکدهن و یا بیر دوزهلتِمه سؤزله ،بیر یا ایکی
سییییاده کؤکییییدهن دوزهلیییین آدلُرمث ل
ل :سییییاجآیاق ،آرپاچییییای،
سییارئکؤیانک ،آغییداش ،گونهباخُُییان ،ال اوزیویییان ،تییاخُُئلبیچن،
آیاققابئ ،یسچگی قاباغئ.
-۲لقب و روتبه معناسئ فالمایان ایکی سؤزون بیرلشمهسیندهن دوزهلن
خُُصوصیییی آدلُر؛ حسیییینقولو ،گولباهیییار ،شاهصییینم ،سیییلطانقولو،
باجئخُُانئم ،احمدآقا ،خُُانکرهم.
بقییید -یبلییه مرکییب سییؤزلرین دوزهلمهسییینده بعضییلا سییس دوشییومو
حادثهسی باش یورهر؛ مث ل
ل :میرزاغا )میرزه آقا( ،آغاممد )آغامحمد(.
 -۳سیجیللی دوزهلدهن ،فاغلو ،زاده سییؤزلری ده آرتئرئلییدئغئ سییؤزله
بیرلیکده یازئلر؛ مث ل
ل :فکرفاغلو ،آذرفاغلو ،علیزاده ،محمدقولوزاده.
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ب( تیرهلی یازئلنلر.
مرکب آدلُر آشاغئداکئ حاللُردا تیره ایله یازئلر:
 -۱عینی ساده آدئین تکیراری فیلیو ایلییه دوزهلیین مرکیب آدلُر؛ مث ل
ل:
فهپ-فهپ ،اوزوک-اوزوک ،داش -داش.
 -۲یاخُُئن و ترسه معنالئ سییؤزلرین بیرلشمهسیییندهن دوزهلیین مرکییب
آدلُر؛ مث ل
ل :ال-فقل ،فاغول-اوشاق ،قاش-گؤز.
 -۳بیری معنییالئ ،اف بیرینییین مسییتِقل معناسییئ فالمایییان ایکییی سییؤزون
بیرلشمهسیندهن دوزهلن مرکییب آدلُر؛ مث ل
ل :آغییاج-اوغییاج ،چییؤر-
چؤپ ،فکل-فکس ،اوشاق-موشاق.
 -۴جهتِلر آراسییئنداکئ علقهنییی )آرانییئ( و ایکییی مسییتِقل سییؤزدهن
دوزهلیب بیر جغرافی آد بیلدیرهن مرکب آدلُر؛ مث ل
ل :شومال-شییرق،
جنوب-غرب ،ماهاچ-قالُ.
***
مرکب آدلُر بیر سئرا خُُاصیتِلرینه گؤره بیربیریندهن فرقلنهر .بییونلر
ایکی اوچ سؤزدهن دوزهلسه ده ،بیر سؤز کیمییی ففرمالُشییار .آممییا بییو
بیریلیییر اؤز لغیییت مسیییتِقللیگینی سیییاخُُلیار و اصیییلینده سیییؤز
بیرلشمهسیندهن فرقلییی یییازئلئش خُُصوصیییتِلری واردئییر کییی ،فانلرئ
بیلمک لُزئم دئر .آشاغئداکئ حاللُردا تیره ایله یازئلر:
 -۱تییاریخُی حییادثهنی ،علمییی نظریییه و .قییانونو بوتؤولوکییده ی یییتِیرهن
خُُصوصی آدلُر؛ مث ل
ل :مارکس -انگلس نظریهسییی ،کییانت -لُپلس
55

قانونو ،خُُیام-پاسکال اوچ بوجاغئ.
 -۲ایکی حد آراسئنئ بیلدیرهن مرکب آدلُر؛ مث ل
ل :فولقا-فدن کانییالئ.
تبریز-جولفا قاتارئ.
آشاغئداکئ حاللُردا آیرئ یازئلر:
 -۱روتبه یا لقب بیلدیرهن ایکی ساده آدئن بیرلشمهسی ایلییه دوزهلیین
مرکب آدلُر؛ مث ل
ل :میرزه شفیع ،حاجئ رسول.
-۲متِفییق و مخُتِییار جمهییورولُرئن آدئ ،دؤلییت ادارهلییری حییزب
تشیییکیلتلرئ ،هیییایبله ولُییییت خُُاصییییتِلی ادارهلریییین آدئ؛ مث ل
ل:
آذربایجییان جمهوریییتِی ،آذربایجییان دؤلییت یونیورسیتِهسییی ،ژافپیین
ایمپراتورلوغو.
 -۳تاریخُی حادثه بیلدیرهن آی آدلُرئندان قاباق گلن گییون آدلُرئ
ایلییه بیرلیکییده دوزهلمیییش مرکییب آدلُر؛ مث ل
ل۱ :مییای۲۹ ،بهمیین،
سکگیزمارس ،فاتوز یانوار.
تاپشئرئق -مرکب آدلُرئن آلتِئنا خُُط چکین.
قئزئل گول فالمایایدئ،
سارالئب فسلمایایدئ،
بیر آیرئلئق ،بیر اؤلوم،
دونیادا فالمایایدئ ی )بایاتئ(.
کمییت بؤلومو
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آدلُر کمیتجه ایکی جور فالُر :تک و جمع.
یالنئز بیر یشیین آدئنئ بیلدیرهن آدلُر تک ،بیردهن آرتئق و یا بیر ینچییه
یشیین آدئنئ بیلدیرهن آدلُر ایسه جمع آدلُنار.
تک آدلُردان جمع دوزهلتِمک اوچون تک فالُرئن فسنونا  -لُر )لییر(
شکیلچیسی آرتئرئلر؛ مث ل
ل :آدام -آداملر ،کیشی -کیشیلر.
آذربایجان دیلینده فچخُلوغو یهچِ بیر مرفولژُی علمت فالمادان ییتِیرمک
افلییور.ب یلییه کییی ،فچخُلییوق بیلییدیرمک اوچییون بیییر ی یییرده  -لُر) ،لییر(
شکیلچیلرینی ایشلهدیریکسه ،باشقا بیر ییرده بیلینمهیبن سایلرئ آدئن
باشئنا یاناشدئرارئق؛ مث ل
ل :کیتِابلر بورادا ایدی .بیر ینچه کیتِاب بییورادا
ایدی .بورادا فچخُ کیتِاب وار ایدی.
شوبههسیز کی ،بونلرئن هر بیرینییین اؤزونییه مخُصییوص ایشییلهدیلمه
مقامئ واردئر .ییری گلمیشیکن یدمیک لُزئیم دئیر کیی ،ایسیتِهر بللیی
فالمایان )غیرمعین( ،ایستِهرسه ده بللییی )معییین( میقییدار سییایئندان فسیینرا
گلن آدا جمع شکیلچیسی آرتئرماق فالماز .یبله بیر قراماتیییک پییارایللیزم

آذربایجان دیلی قایدالُرئنا اویغون دگیل .بعضلا اسییلوبی حییال کیمییی
دانئشییئقدا تییک آدلُرلُ دا فچخُلییوق ییتِیرمییک ایسییتِه ییریییک.؛ مث ل
ل:
میلاچک قانا فدلُنار .بو آتالُر سؤزونده شوبههسیز سؤز بیر میلچکییدهن
دگیل ،فچخُ میلچکدهن یگدیر.
آدئن حال لرئ
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آدلُر جوملهدهکی وظیفهلریندهن ،فانا گؤره فالدوغو سؤزون ایشیییندهن
آسئلئ فالُراق ،آیییری آیییرئ سییؤز دهییشییدیریجی شییکیلچیلر قبییول
یاتمکلییه ففرمونییو دهییشییهر .بییو جییور دهییشییمه آدئیین حاللُنماسییئ
آدلُنار.
آذربایجان دیلینده آدئن آلتِئ حالئ وار:
-۱آدلئق -اشیانئن یالنئز آدئنئ بیلدیرهر و خُُصوصی حال شکیلچیسی
فالُر .کیم؟ نه؟ هارا؟ فسرقولُرئندان بیرینییه جییاواب یورهر؛ مث ل
ل :یاشییار
گلیییدی .قیییوش اوچیییدو .پیییاریس گیییؤزهل شیییهردیر .آتیییام یاوده
فاتورموشدو .بییو جییوملهلرده یاشییار ،قییوش ،پییاریس ،شییهر ،سییؤزلری

آدلئق حالئ گؤرسدیر.
هردهن دانئشئقدا آدلئق حال فالُن سؤز واسطهسیله ییرلیک و تأثیرلیک
حاللُ بیلدیریلن معنانئ ییتِیرهریک :یاز ،یای ،قئش همیشه ایشلهییر .بو
جوملهدهکی فیکری -یازدا ،یایدا ،قئشدا -همیشه ایشییلهییر کیمییی ده
یدمک فالُر.
 -۲یییهلیک -یییه ،عایدلیک ،هردهن ده بؤلگو بیلییدیرهر .کیمییین؟
نهیین؟ هارانئن؟ فسرقوسوندان بیرینه جاواب یورهر.
یییهلیک حال ئن)ین -اون -اون( شکیلچیسی ایله دوزهلییر .علینییین
فتپییو منییده دیییر .رومییون گییؤزهللیگی آدامییئ هویوخُُییدورور .بییو
جییوملهلردهکی علینییین و رومییون سییؤزلری یییهلیییک ،عایییدلیک
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بیلدیرهر.
یییهلیک حالئندا ایشلهنن سؤز غیرمعینلیک بیلدیردیکییده شییکیلچی
قبول یاتمهز؛ مث ل
ل :مدرهسه مییدیری بییوردا ایییدی جوملهسییینده مدرسییه
سییؤزو غیرمعینلیییک بیلییدیردیگی اوچییون یییهلیییک حییال قبییول
یاتمهمیشییدیر .کیتِییابلرئن اوچییو بیرلشمهسییینده ایسییه ،یییهلیییک،
عایدلیک معناسئ دگیل ،سادهجه بؤلگو بیلییدیریر .بییو بیرلشییمهدهکی
معنانئ ییتِیرمک اوچییون دیلیمیییزده پارالییل فالُراق چئخُئشییلئق حییال دا
ایشلهر .کیتِابلردان اوچو.
 -۳یؤنلوک -یؤنهلمه ،استِقامت بیلییدیرهر ،هییایبله اشیییانئن چاتاجییاغئ
نقطهنییی ده گؤرسییدهر ،کیمییه؟ نهیییه؟ هارایییا؟ فسییرقولُرئندان بیرینییه
جاواب فالُر .بو حییالئ دوزهلتِمییک اوچییون آدلُرئیین فسیینونا »آ )اا،ه(«
شکیلچیسی آرتئرئلر؛ مث ل
ل :کیتِابییا بییاخُُئرام .یاوه یگییدیرهم .گییؤزلرینی
پنجرهیه زیللمیشدی.
 -۴تأثیرلیییک -اوزهرینییه ایییش ییریییدیلن اشیییانئ بیلییدیرهر ،کیمییی؟
نه یی؟ هیارانئ؟ و نیه؟ فسیرقولُرئندان بیرینیه جییاواب فالُر .تأثیرلییک
حالدا فالُن آد معینلیک بیلدیردیکییده -ئ)-ی -او -او( شکیلچیسییی
قبییول یادهر .غیرمعینلیییک بیلدیردیکییده ایسییه شکیلچیسیییز ایشییلهنر؛
مث ل
ل :احمییدی گییؤردوم .کیتِییابئ آلییدئم .فادون فدغرایئییرام .مکتِییوب
یازئرام.
نه؟ سیوآلئنا جیاواب فالیوب ففرماجییا فرقلنمهییین آدلئیق ،یییهلیییک و
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تأثیرلیک حالدا فالُن آدلُرئ آشییاغئداکئ واسییطهلرله فرقلنییدیرمک
فالُر:
آ( یییهلیک و تأثیرلیییک حالییدا افلییوب ،شکیلچیسیزایشییلهنن و نییه؟
سییوآلئنا جییاواب یورهن آدلُر غیرمعینلیییک بیلییدیرهر .باشییئنا »بییو ،فا«
ایشییاره عوهضییلیکلرینی آرتئردئقییدا همییین سییؤزلر معییین اشیییانئ
بیلدیردیگینه گؤره یییهلیک و تأثیرلیک حییال شکیلچیسییینی قبییول
یاتمهلی فالور؛ مث ل
ل :کیتِاب دوشدو .کیتِییاب جیلییدی تییزه دیییر .میییرزه
کیتِاب آلدئ .بو کیتِاب دوشدو .بو کیتِابئن جیلدی تزه دیییر .میییرزه
بو کیتِابئ آلدئ.
یدمهلیی بیرینجیی جیوملهدهکی کیتِیاب سیؤزو آدلئیق ،ایکینجییدهکی
یییهلیک ،اوچونجودهکی ایسه تأثیرلیک حالدا دئر.
ب( بیر فچخُ حاللُردا تأثیرلیییک حالییدا فالُن آدلئییق حییاللُ یاناشییئ و
فاندان فسنرا ایشلهنر؛ مث ل
ل :علی کیتِییاب آلییدئ .بییو جییوملهده تأثیرلیییک
حالدا فالُن کیتِییاب سییؤزو ایلییه آدلئییق حالییدا فالُن علییی سییؤزلرینین

ییرینی دهییشسهک ،کیتِاب سؤزو یینه ده تأثیرلیک حال شکیلچیسییینی
قبول یادهجکدیر؛ کیتِابئ علی آلدئ.
 -۵ییرلیک -ایش ،حرکت یا اشیانئن ییرینییی ،هییردهن ده وقییت ،زمییان
بیلدیرهر ،کیمده؟ نهده؟ هارادا؟ فسییرقولُرئندان بیرینییه جییاواب یورهر،
دا)ده( شکیلچیسینی قبول یادهر؛ یاشییاردا موسیییقییه بؤیییوک مییاراقوار .فانون فیکری ماهنئدا قالمئشدئ .کندده ساغمال ایانک فچخُدور.
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یکچمیشده یبله حاللُر فچخُ فالُردئ.
 -۶چئخُئشلئییق -ایییش ،حرکییت یییا اشیییانئن چئخُئییش ،باشییلنغئج
نقطهسینی بیلدیرهر ،کیمدهن؟ ندهن؟ هییارادان؟ فسییرقولُرئندان بیرینییه
جاواب فالُر -» .دان)دن(« شکیلچیسی ایلییه دوزهلهر؛ مث ل
ل :میییرزهدهن
هر یشی گؤزلهمک فالُر .فانلر محصولدان سییؤز سالمئشییلر .نریمییان
تارلُدان گلیردی.
فسیینو ،ق ،ک ،خ سسسیییزلری ایلییه بیتِیین فچییخُ هیجییالئ سییؤزلر
حاللُنارکن آدئن یییهلیک ،یؤنلوک و تأثیرلیییک حاللُرئنییدا »ق«
سسسیییزی »غ«» ،ک« سسسیییزی »گ«» ،خ« سسسیییزی ایسییه »غ«
سسسیزینه یچوریلهر؛ مث ل
ل:
فقناق چؤرهک ییولُخ
فقناغئن چؤرهیین ییولُغئن
فقناغا چؤرهیه ییولُغا
فقناغئ چؤرهیی ییولُغئ
قید» -ق« سسسیزینین بو حاللُردا »غ« سسسیزینه یکچمهسی سییؤز
فسنوندا »ک« )قالئن( کیمی ایشییلهدیلن سییؤزلره عاییید دگیلییدیر؛ مث ل
ل:
شفق ،شفقین ،شفقه ،شفقی.
منسوبیت ]ایلیشیکلیک[ شکیلچیلری
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ایلیشیکلیک شکیلچیلری یییه فالُن شخُص ایلییه بیییر زاد آراسییئندا
ایلیشیکلیگی بیلدیرهر.
دیلیمیزده بیر زادئن هر هانسئ شخُصه و یا هر هانسییئ بیییر آیییرئ زادا
چاتدئغئنئ بیلدیرمک اوچون ایشلهنن شکیلچیلر واردئییر؛ مث ل
ل :منیییم
کیتِییابئم ،سیینین یاوییین ،افنییون دفییتِری ،امراهئیین فقیونییو بیرلشییمهلرینده
کیتِاب ،یاو ،دفتِر ،فقیون سؤزلرینین فسنونداکئ شکیلچیلر )ئم -ین-
ی -و( منسوبیت شکیلچیلریدیر.
بیر زادئن هر هانسئ شخُصه و یا زادا چاتییدئغئنئ بیلییدیرمک اوچییون
ایشله نن شکیلچیلر منسوبیت شکیلچیلری آرتئرئلر:
سؤز

۱نجی تک ۲نجی تک ۳نجو تک

میداد ئم
دیل یم
فقیون وم
کورک وم

ئن
ین
ون
ون

ئ
ی
و
و

۱نجی جمع  ۲نجی جمع

ئمئز
یمیز
وموز
وموز

ئنئز
ینیز
ونوز
ونوز

۳نجو جمع

ئ
ی
و
و

فسیینو سسییلیله بیتِیین آدلُردا بیرینجییی شخُصییین تییک و جمعینییده
شکیلچینین بیرینجی سسسیییزی دوشییهر ،اوچونجییو شخُصییده ایسییه
شکیلچینین اولینه بیر »س« سسسیزی آرتئییرئلر؛ مث ل
ل :آتییام ،آتییان،
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آتاسئ ،آتامئز ،و سایره.
جمییع شکیلچیسییی قبییول یادهن آدلُردا ایلیشیییکلیک شکیلچیسییی
جمییع شکیلچیسییینده ن فسیینرا گلهر؛ مث ل
ل :سیینین کیتِییابلرئن .منیییم
اوشاقلرئم.
ایلیشیکلیک شییکیلچیلی آدلُر دا بعضییی فونتِیییک فرقلرلییه ،آیییرئ
آدلُر کیمییی حاللُنییار؛ مث ل
ل :آنییام ،آنییامئن ،آنامییا ،آنییامئ ،آنامییدا،
آنامدان.
اوچونجو شخُص تکییین ایلیشیییکلیک شکیلچیسییینی قبییول یاتمیییش
آدلُر آیرئ آدلُردان فرقلی فالُراق یؤنلییوک حالییدا »ی« دگیییل» ،ن«
بیتِیشدیریجی سسسیز ایلییه ایشییلندیگی کیمییی ،چئخُئشییلئق حالییدا دا
مستِثنا حال کیمی »ن« بیتِیشدیریجی سسسیزینی قبول یادیر؛ مث ل
ل :فانون
اوستِونه ،فانون اوستِونده ،فانون اوستِوندهن و....
ایکینجی و اوچونجو شخُص تکین ایلیشیکلیک شکیلچیسینی عینی
ففرمالئ یییهلیک و تأثیرلیک حال شکیلچیسی ایلییه قارئشییدئرمامالئ.
بییو شییکیلچیلر ففرمجییا عینییی فالسییالُر دا ،معنییا و وظیفهجییه فرقلنیییر.
منسییوبیت شکیلچیسییی بیییر زادئیین باشییقا بیییر شخُصییه و یییا زادا عاییید
فالدوغونو بیلدیریرسه ،حال شکیلچیسی یییهلیییک و اوزهرینییده ایییش
ییرینه ییتِیرلن زاد بیلدیرهر.
اوچونجیییو شیییخُص منسیییوبیت شکیلچیسیییی ایلیییه تأثیرلییییک حیییال
شکیلچیسینی آیئرماق اوچون آشاغئداکئ اصییولو ایشییه سییالماق فالُر.
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جومله ایچینده اوچونجو شخُص منسوبیت شکیلچیسینی قبول یاتمیییش
سؤزو سسلی ایله بیتِن باشقا بیر سیؤزله عیوهض یاتدیکیده همیین سیؤز
سییئ)سییی -سییو -سییو( شکیلچیسییینی قبییول یادهجکییدیر .بییو سییؤز
تأثیرلیییک حالییدا فالدوقییدا ایسییه نییئ)نییی -نییو -نییو( شکیلچیسییی ایلییه
ایشلهنهجکدیر؛ مث ل
ل :کیتِاب آلییدئم .احمییدین کیتِییابئ یاوده دیییر .هییر
ایکی جومله ده کیتِاب سؤزونو قوزو سؤزو ایلییه دهییشییهک :قوزونییو
آلدئم .احمدین قوزوسو کؤرپه ایدی.
خبرلیک شکیلچیلری

آدلُر هر هانسئ شخُصه گؤره معین علمییتِی ،خُُصوصیییتِی ،حییادثهنی
بیر حؤکم کیمی تصدیق و انکار یاتمییک اوچییون جییوملهده بیییر سییئرا
شکیلچی قبول یادهر؛ مث ل
یین ،ا معلییم دیییر .بییو
ل :من معلمم ،سن معلمس ل
جوملهلرده من -سن -دیر شکیلچیلری آدلُرئن فسیینونا آرتئییرئلراق
فانلرئن جوملهده خُُبر فالماسئنئ فدغرولتِموشدور.
هر هانسئ حؤکمو دوز بیلیب یا دوز بیلمهمک اوچون سؤزلرین فسنونا
آرتئرئلن شکیلچیلر خُُبرلیک شکیلچیلری آدلُنار .بو شییکیلچیلر
بیرینجییی ،ایکینجییی ،اوچونجییو شخُصییین تییک و جمعینییی توتییور.
آدلُرئن خُُبرلیک شکیلچیلرینی قبول یاتمهسینی گؤرسدهن جدوهل:

سؤزلر

۱نجی تک ۲نجی تک

۳نجو تک ۱نجی جمع ۲نجی جمع ۳نجو جمع
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دئر
دئر
دیر
دیر
دور
دور
دور
دور

سان
وطنداش ام
سان
یام
آنا
سن
م
عالیم
سن
ایشچی یم
سان
فاغول ام
سان
سوچو یام
سن
گول ام
سوروجو یم سن

ئق
ئق
یک
ییک
اوق
یوق
اوک
یوک

سئنئز
سئنئز
سینیز
سینیز
سونوز
سونوز
سونوز
سونوز

دئر
دئر
دیر
دیر
دور
دور
دور
دور

قید - :دئر)دیر -دور -دور( شکیلچیلرینین فسنونداکئ »ر« سئسقا
تلفوظ یادیلهر - .سئنئز)سینیز -سونوز -سونوز( شکیلچیسی ایسه سیز
کیمی یدییله ر؛ مث ل
ل:
یازئلر

آلئرسئنئز
گلیرسینیز
فاخُُویورسونوز

فاخُُونار

آلئرسئز
گلیرسیز
فاخُُویورسوز.
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آدئن تحلیلی پلنُئ

 -۱لغوی معنا

}شخُص آدئ بیلدیرهن
}اجتِماعی حادثه بیلدیرهن
}طبیعت حادثهسی بیلدیرهن

 -۲مضمونونا گؤره
}خُُصوصی
}عمومی
 -۳قورولوشونا گؤره
}ساده
}دوزهلتِمه
}مرکب
 -۴کملیتِی
}تک
}جمع
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 -۵حاللُرئ

}آدلئق
}یییهلیک
}یؤنلوک
}تأثیرلیک
} ییرلیک
}چئخُئشلئق

 -۶ایلیشیکلیک ]منسوبیت[ًا )تک +جمع(
}-۱نجی شخُص
}-۲نجی شخُص
}-۳نجو شخُص
 -۷خُُبرلیک)تک +جمع(

}-۱نجی شخُص
}-۲نجی شخُص
}-۳نجو شخُص
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صفت

صفتلرین دانئشئقدا بؤیوک اهمیتِی وار .صفتلری دوزگون ییرینییده
ایشلتِمهیی باشارماق دانئشئغئ هیجانلئ یاده بیلهجک اهمیتلی واسییطه
دیر .صفتِی دانئشئقدا و یازئ دا دوزگون ییرینده ایشلتِمک دانئشییئغئ
تأثیرلی و آیدئن یادهر.
اشیانئن ینجهلیگینی بیلدیرهن سییؤزلر صییفت آدلُنییار .صییفتلر ن یجییه؟،
نهجور؟ ،هانسئ؟ فسرقولُرئندان بیرینه جواب فالُر.
صفتلری آشاغئداکئ معنا قروپلرئنا آیئرماق فالُر:
 -۱علمت بیلدیرهنلر؛ یبله صفتلری بو تههر بؤلمک فالُر:
آ( رنگ بیلدیرهنلر :قئرمئزئ ،قارا ،آغ ،سارئ ،یاشئل و هایبله.
ب( اؤلچو و توتوم)حجم( بیلییدیرهنلر :بؤیییوک ،کیچیییک ،قئسسییا،
درین ،دایاز و هایبله.
پ( گؤرونن اؤزونیه گیؤره علمتلییر بیلییدیرهنلر :کیار ،فکیر ،شیییل،
آخُُساق ،یکچل
ت(عمومی گؤرونن علمت بیلدیرهنلر :گؤزهل ،بزهکلی ،قشنگ،
رنگلی و هایبله.
 -۲کیفیت بیلدیرهنلر؛ یبله صفتلری بو تههر بؤلمک فالُر:
آ( عمومی کیفیت بیلدیرهلر :یاخُُچئ ،پیس ،برک ،فبش و هایبله.
ب( داد بیلدیرهنلر :شیرین ،آجئ ،تورش ،یمیخُوش و هایبله.
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پ( مخُتِلف دویقو فارقانلرئ ایلییه دویییولُن کیفیتلییری بیلییدیرهنلر:
آغئر ،یونگول ،ایستِی ،فسیوق ،اینجه ،فیغون و هایبله.
 -۳ترپنمه )حرهکی( علمت بیلدیرهنلر:قاچاغان ،فایناغییان ،گییولهین،
آغلغان و هایبله.
تاپشئرئق -صفتلرین آلتِئندان خُُط چکیب معنا نوعلرئنئ گؤرسدین.
آی کؤینهیی ایپک لُله
ظریف ،قشنگ ،گؤیچک لُله
یاناغئندا خُُالئن قارا
گن دوزلره ،شیش داغلرا،
یاماجلرا یاراشئقسان
ایلک باهارا فچخُ عاشئق سان )م.راحیم(
صفت دوزهلدهن شکیلچیلر

دوزهلتِمه صفتلر هردهن فعل کؤکلریندهن و هردهن ده آد و باشییقا
آد بیلدیرهن دانئشئق حصهلرینه مخُصوص سؤزلردهن سؤز دوزهلدهن
شکیلچیلری ایشلتِمکله دوزهلر؛ مث ل
ل:
یاغلئ )پیشمیش( ،اایناغان )قئز( .بوراداکئ یاغلئ و فایناغان صییفتلرین
بیری آد و بیری ده فعل کؤکوندهن دوزهلمیشدیر .یبلهلیکله دوزهلتِمه
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صفتلر ایکی ییره آیرئلئر:
 -۱آدلُردان دوزهلن صفتلر
 -۲فعلدن دوزهلن صفتلر.
آدلُردان وآد بیلدیرهن باشقا دانئشئق حصهلریندهن آشاغئدا گییتِیریلن
سؤز دوزهلدیجی شکیلچیلرله صفت دوزهلر.
 - (۱لئ-) ،لی- ،لو- ،لو( .بو شکیلچی ایله دوزهلیین صییفتلر ایکییی
معنییا خُُصوصیییتِی داشییئیار :هییردهن اشیییادا هییر هانسییئ بیییر علمییتِی
فالدوغونو ،هردهن ده همین بو علمتِین فچخُلوغونو بیلدیرمک اوچییون
سؤزلره آرتئرئلر؛ مث ل
ل» :تییوفنگلی آدام« دا »تییوفنگلی« سییؤزونون
فسیینوندا »لییی« شکیلچیسییی آدامدا آدئ چکیلیین زادئیین افلییدوغونو،

»عقیللی آدام« دا »عقیللی« سؤزونون فچخُلوغونو ،عادی آدامدن فچخُ
فالدوغونو بیلییدیریر .چییونکی حقیقییی معنییادا »عقیلسیییز آدام« یدمییک
دوزگون فالمادئغئ کیمی» ،عقیللی آدام« دا دوزگون دگیلدیر.
- (۲سییئز )-سیییز- ،سییوز- ،سییوز( عقیلسیییز )آدام( ،دوشونجهسیییز
)اوشاق( ،گؤیولسوز )ایش( ،یوخُُوسوز )کیشی( و هایبله.
بییو شییکیلچی ده دوزهلتِییدیگی سییؤزه ایکییی معنییا یوره بیلهر؛ مث ل
ل:
»پالتِوسوز آدام«دا» ،پالتِوسییوز« سییؤزو آدامدا بیییر زادئیین فالمییادئغئنئ،
»عقیلسیز کیشی«ده» ،عقیلسیز« سؤزوعلمتِین آزلئغئنئ بیلدیریر.
- (۳کئ )-کی- ،کو-،کو( واسطهسیله چیاغ ولُغ) ،زمییان و مکیان(
بیلییدیرهن صییفتلر دوزهلییر؛ مث ل
ل :باغییداکئ )دانئشییئق( ،بوگونکییو
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)فتققوشما( و هایبله.
- (۴جئل )-جیل- ،جول- ،جول( شکیلچیسی واسطهسیییله وضییعیت
بیلییدیرهن صییفتلر دوزهلییدهر؛ مث ل
ل :قاباقجئییل )شییایئرد( ،اؤلومجییول
)یارالئ( ،فقهومجول )آدام( ،ایشجیل )کندلی( ،و هایبله.
 - (۵للئق )-لیک- ،لوق- ،لوک( بو شکیلچی واسطهسیله هر هانسییئ
بیر زادئن فچخُ فالدوغونو و یا باشقا بیر علمت بیلدیرهر؛ مث ل
ل:
باغلئق )ییر( ،یمشهلیک )یاماج( ،پالتِولوق )پارچا( ،اوزوملوک )قانییا( و
هیییایبله .بیییو شیییکیلچیلرین فسییینونداکئ »ق« سسسییییزی »خ«» ،ک«
سسسیزی »ی« کیمی تلفوط یادیلهر.
 -۶ای ،وی – اقتِصادی ،علمی ،کیمیوی ،معنوی ،بیوفلژُی و هایبله.
بونلردان باشقا با ،نا ،بییی ،آنییتِی ،و آ اؤن شییکیلچیلری واسطهسیییله
دوزهلن صفتلر ده واردئر؛مث ل
ل :بامزه ،ناکیشی ،بیحیا ،آنتِی بیوتیک
و آفنرمال ].اوست اوستِه آیرئ دیللردهن سؤزلر[ًا.
فعلدن صفت دوزهلتِمک اوچون آشاغئداکئ شکیلچیلر ایشلهنر:
 -۱آغان- ،اهین= اگن-قاچاغان )آت( ،کوسهین )اوشاق( ،و هایبله.
 -۲ئجییئ ) -ایجییی- ،اوجییو- ،اوجییو( -یئرتئجییئ )قییوش( ،بیلیجییی
)آدام( ،سوروجو )خُُانئم( ،فقرویوجو )ایشچی(.
 -۳الئ) ،ایک ،اوق ،اوک( .آچلئق )قاپئ( ،کسیک )آغاج(  ،اوچییوق
)دام( ،سؤکوک )پالتِار( و هایبله.
بپونلردان باشقا ،فعلدهن صییفت دوزهلییدهن قییان )کیین( ،آق )اک(،
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قئیین )قییون ،کییون( ،جییاق )جییک( اونییج )اونییج( سییؤز دوزهلییدیجی
شییکیلچیلری ده واردئییر .مث ل
ل :آغلغییان اوشییاق ،دؤیوشییگن آدام،
فقرخُُاق کیشی ،هورکییک ق فیییون ،فیرغییون فاوچییو ،گرگییین احییوالُت،
اوتانجاق اوشاق ،فقرخُُونج ایش .و هایبله.

تاپشئرئق -ساده صفتلرین آلتِئنا خُُط چکین.
درهلرین یاشئل ،درین،
سویون فالور بوزدان سرین
عطیر ساچئر کولکلرین
یای هاواسئ تمیز داغلر!
عزیز داغلر ،عزیز داغلر! )ج .جاوادلئ(
مرکب صفتلرین دوزهلمهسی و یازئلئشئ

دوزهلمه خُُصوصیتلریندهن ،و وورغوسوندان آسئلئ فالُراق ،مرکییب
صفتلر ایکی جور یازئلر:
آ( بیتِیشیک یازئلنلر
بیر وورغو ایله یدییلن آشاغئداکئ مرکب صفتلر بیتِیشیک یازئلر:
 -۱بیر آدلُ ،بیر اصلی صفتِدهن و یا فعلدهن دوزهلن صفتِین بیرلشییمه-
سیییندهن دوزهلیین مرکییب صییفتلر؛ مث ل
ل :دیکبییاش )آدام( ،قییاراگؤز
)قئز( ،آچئقگؤز )اوشاق( و هایبله.
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 -۲بیرینجیسی منسوبیت شکیلچیلی آد ،ایکینجیسییی اصییلی و یییا
دوزهلتِمه صفتِدهن دوزهلن مرکب صفتلر؛ مث ل
ل:
دیلیشیییرین) ،اوشییاق( ،گؤزوفتییخُ )آدام( ،اوسییتِو اؤرتولییو )ایییش(،
گؤزوقانلئ )آدام( و هایبله.
 -۳ایکینجیسیییینده منسیییوبیت شکیلچیسیییی فالُن ،ایکیییی آدئییین
بیرلشمهسیندهن دوزهلن مرکب صفتلر؛ مث ل
ل:
بایرام قاباغئ )سازلُشییما( ،یسییچگیقاباغئ )یئغئنجییاق( ،حیهت یییانئ
)تؤله.(.
 -۴بیر سایل ،بیییر سییاده یییا دوزهلتِمییه آدئیین بیرلشمهسیییندهن دوزهلیین
مرکب صفتلر؛ مث ل
ل :یبشایللیک )پلن( ،بیرسایاق )یاشایئش(
 -۵بیر صییفتله بیییر آددان دوزهلیین مرکییب صییفتلر؛ مث ل
ل :بییدبخُت
)حادثه(.
 -۶بیر ساده صفتله بیر دوزهلتِمه صفتِدهن دوزهلن مرکییب صییفتلر؛
مث ل
ل :اوجافبیلو )آدام( ،اوزون ساچلئ )قئز( ،فسیوققانلئ )آدام( و هایبله.
ب -آیرئ ،تیرهلی یازئلنلر:
 -۱ساده و دوزهلتِمه صفتلرین تکرار فالماسییئ ایلییه دوزهلیین مرکییب
صییفتلر؛ مث ل
ل :کییؤرپه -کییؤرپه )اوشییاقلر( ،اوجییا -اوجییا )داغلر(،
قشنگ -قشیینگ )بالُجییالُر( ،گییؤزهل -گییؤزهل )قئییزلُر( ،سییرین-
سرین )بولُقلر(  ،دادلئ -دادلئ )ییمیشلر(و هایبله.
 -۲ایکیی سیؤزدهن دوزهلییب علوه علمیت  ،چیالُرلئق و ی ا رنیگ
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بیلدیرهن صفتلر؛ مث ل
ل :آل -الییوان ،آلُ-بابییات)بییابت( ،آلُ-بییزهک،
آلُ -قارانلئق ،آچئق-قئرمئزئ .و هایبله.
 -۳معناجا بیر بیرینه یاخُُئن ،اوزاق ،یا ضد فالُن صفتلردهن دوزهلنلر
مث ل
ل :آدلئ-سانلئ ،اتلی -جانلئ ،اوجسوز -بوجاقسئز و هایبله.
 -۴هییر ایکیسییی »ی« یییا »وی« شکیلچیسییی قبییول یاتمیییش صییفتِدهن
دوزهلن مرکب صفتلر ؛ مث ل
ل :تاریخُی -اجتِماعی ،علمی -کوتلوی،
تکنیکی -تیجارهتی و هایبله.
صفتین درهجهلری

علمت و کیفیت درهجهسییینی بیلییدیرمک اوچییون صییفتلر مخُتِلییف
شکیلده دهییشه بیلهر؛ مث ل
ل:
قئرمئزئ ،قئرمئزئمتِئل ،قئپ قئرمئزئ و هایبله.
علمت و کیفیتِین درهجهسینی بیلدیرمک اوچییون صییفتِین دوشییدویو
شکیللره صفتِین درهجهلری یدییلیر؛ مث ل
ل:
گؤیومتِول )پارچا( سؤزو پارچییانئن علمییتِینین عییادی گؤیییدهن آز
فالدوغونو ،گیؤی )کارانیداش( )مییداد( سییؤزو عیادی علمییتِی  ،لُپ

گؤی سؤزلری عادی علمتِدهن اوستِونلویو ،گؤم گؤی )آغاج( ایسییه
علمتِین عادی فنرمدان داها آرتئق فالدوغونو بیلدیریر.
صفتِین اوچ درهجهسی واردئر:
عادی ،آزالتما ،اچخُالتما.
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 -۱عادی درهجییه -هییر زادئیین عییادی علمییتِینی بیلییدیرهر ،و درهجییه
علمتِی فالمادان دوزهلییر؛ مث ل
ل :فبیز )شیالوار( ،شیییرین )چییای( ،گییؤزهل
)فاتاق( ،یاخُُشئ )قئز( و هایبله.
 -۲آزالتما درهجهسی-هر زادئیین عییادی درهجهییه بنییزهر ،آممییا افنییدان
آشاغئ علمتِینی بیلدیرهر .بییو درهجهنییی دوزهلتِمییک اوچییون صییفت
کؤکلرینین فسنونا ئمتِئل )-یمتِیل- ،اومتِول ،اومتِول( – متِراق- ،فسو،
راق )رهک( شئن شکیلچیلری آرتئرئلر؛ مث لل:
سارئمتِئل ،آغئمتِئل ،فبزومتِول ،گؤیومتِول ،قئرمئزئمیتِئراق ،اوزونفسیو،
قاراشئن ،آلچاقراق ،گؤدهرهک و هایبله.
آزالتِما درهجهسی صفتِین باشییئنا آلُ ،آچئییق ،فسیینونا تههر ،سییؤزونون
آرتئرئلماسئ ایله ده دوزهلر؛ مث ل
ل:
آلُ قارانلئق )فاتاق( ،آلُ یییارئمچئق )مسییئله( ،آچئییق سییارئ )رنییگ(،
آجئتههر )درمان( و هایبله.
 -۳اچخُالتمییا درهجهسییی -ایکییی فیللُ دوزهلییر و بییونلرئن آراسییئندا
درهجه حسابئنا فرق فالُر:
آ( اوستِونلوک بیلدیرهنلر -عادی درهجه ایله توتوشییدوراندا اوسییتِون
علمییت بیلییدیرهر.صییفتِین فچخُالتِمییا درهجهسییینین بییو تیییپی صییفت
کیییؤکلرینه لُپ ،ان ،فچیییخُ ،یددیکجیییه ،فالیییدوقجا ،اداتلُرئنیییئ
یاناشدئرماقل دوزهلر؛ مث ل
ل :ان گؤزهل ،لُپ گؤیچییک ،فچییخُ اوجییا،
یددیکجه قشنگ ،فالدوقجا بؤیوک ،ان دادلئ ،لُپ یاخُُچئ و هایبله.
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ب( شدهتلندیرمه بیلییدیرهنلر -هییر زادئین عیادی درهجهدهن حدسییز
اوستِون علمتِینی بیلدیرهر .صفتِین بو درهجهسینی دوزهلتِمک اوچون
هامان صفتِین سسسیزدهن فسرا پ ،م) ،هردهن ده ر ،س( آرتئرئلر و
بو فیللُدوزهلمیش حصهجیک صفتِین باشئنا بیتِیشدیریلهر؛ مث ل
ل:
قئپ قئرمئزئ ،یام یاشئل ،ترتمیز ،قئس قئوراق ،فسپ فسیوق و هایبله.
یام یاشئلدئر کؤینهییم؛
بالُجا دئر چیچهییم )-م.راحیم(
یاشلئ فالدوغو حالدا داییم آچئییق  ،گنیییش چییؤللرده یاشییامئش بییو
آدامئن اوزو اتلییی ،یانییاقلرئ قئییپ قئرمئییزئ ،جییانئ سییاپ سییاغلم
ایدی) -ع.شایق(
صفت درهجهلرینُین بیر پارا اسلوبی امکانُلرئ

صییفتِین درهجهلرینییین دانئشییئقدا دوزگییون ایشییلتِمهیی باشییارماغئ
اوسلوب باخُُئمئندان اهمیتِی بؤیوکدور.
صفتِین شدهتلندیرمه درهجهسینی همیشه یوخُُارئدا یددیگیمیز کیمی
دوزهلتِمک طییبیعی و تییأثیرلی فالمییاز .بییو فیللُ قئرمئییزئ ،آغ ،سییارئ،
یاشیییئل  ،گیییؤی کیمیییی رنیییگ بیلیییدیرهن صیییفتلردهن طیییبیعی
شدهتلندیرمه درهجهسی دوزهلدیلیر .آمما ،آجییئ ،شیییرین ،یاخُُشییئ
کیمی صفتلرین شدهتلندیرمه درهجهسینی دوزهلتِمک یا مومکییون
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دگیل ،یا دا غیر طبیعی دیر؛ مث ل
ل:
یاخُُشئ سیؤزوندهن بییو فیللُ شیدهتلندیرمه درهجهسییی دوزهلتِمیک
فالمور .آجئ ،شیرین ،فسیوق سؤزلریندهن ایسه بو فیللُ شییدهتلندیرمه

درهجهسی دوزهلتِمهیه احتِیاج فیخُدور .چونکی دیلیمیزده زهر کیمی،
آغئ کیمی ،بال کیمی ،شکر کیمی ،شاخُُتِا ،شخُتِه ،فبران کیمی طبیعی
توتوشدورمالُر داها قوهتلی دیر.
بعضی واخُُت صفتِین شدهتلندیرمه درهجهسینی دوزهلتِمک اوچییون
ایکی اسلوبو یان با یان شکیلده ایشلتِمک فالُر .لُپ قئییپ قئرمئییزئ و
دوم گؤم گؤی بیرلشمهلرینی ایشلتِمک غیییر طییبیعی و فایداسییئز دئییر.
آمما ادات تک صفتِین فیخُ ،بوتون جوملهنین معناسئنئ گوجلندیرمک
اوچون قوللوق یاتدیکده یان با یان شکیله فاخُُشار حال گؤزه گلیر کی،
بو طبیعی دیر؛ مث ل
ل:
لُپ قئپ قئرمئزئ فالدو .لُپ ساپ سارئ سارالمئشدئ.
صفتین تحلیلی پلنُئ

معنا نُوعلری:
رنگ بیلدیرهن
علمت بیلدیرهن
کیفیت بیلدیرهن
حرهکی علمت بیلدیرهن
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قورولوشو:

ساده
دوزهلتِمه
مرکب
.کی بولُر دا فعلدهن دوزهلنلر یا آدلُردان دوزهلنلر دی.

درهجهسی:

آزالتِما،
عادی،
فچخُالتِما
کی بولُر دا اوستِونلوک یا شدهتلندیرمه اوچون دور.

صفتین آزالتما و اچخُالتما درهجهسینُین دوزهلتمه ایلُلرئ

آزالتِما درهجهسی
شکیلچیلرله
باشئنا سؤز آرتئرماقل
متِراق- ،راق ،رهکآلُ ،آچئق
-فسو- ،متِئل- ،ئمتِئل
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شکیلچی ایله
-جا-) ،جه(

فچخُالما درهجهسی
باشئنا ادات آرتئرماقل خُُصوصی فیللُ
ایلک سسلیدن فسنرا
ان ،لُپ ،فچخُ ،داها
م ،پ ،ر ،س

سای

یشیییلرین )اشیییانئن( آز فچخُلوغونییو ،و سئراسییئنئ بیلییدیرهن دانئشییئق
حصهسییینه سییای یدییلهر .سییایلُر ینچییه؟ نییه قییدهر؟ و ینچهنجییی؟
فسرقولُرئندان بیرینه جواب فالُر.
باغ ۱۷۸۷جی ایلده سییالئنمئش و  ۱۱۰هکتِییاردان آرتئییق بیییر اراضییی
توتور .باغئ گزمک اوچون بیر گون فیخُ ،بیر ن یچییه گییون لُزئییم دئییر.
باغدا ان فچخُ نظری جلب یادهن بانان آغاجئ دئر .بییو آغییاجئن ایکییی
یییوزه یییاخُُئن یاشییئ واردئییر .آغییاجئن هونییدورلویو ۲۹/۵مییتِر ،و
گؤودهسیییینین دایرهسیییی  ۶میییتِردیر .آغیییاجئن  ۹۴۷کؤکیییو وار.
)خ.وزیروف(
بییو پارچییادا فالُن ۱۷۸۷جییی ،۱۱۰ ،بیییر ن یچییه۹۴۷ ، ۶ ، ۲۹/۵ ،۲۰۰ ،
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سؤزلری سای دئر.
سایلُرئن دا آد وصفتلر کیمی ،قورولوشجا اوچ نوعو واردئر:
ساده ،دوزهلتمه ،مرکب

یالنئز بیر کؤکدن فالُن سایلرا ساده سای یدییلهر؛ مث ل
ل :دؤرد ،آلییتِئ،
فان ،یوز ،مین...
سؤز دوزهلریجی شکیلچیلر واسطهسیله دوزهلن سییایلرا دوزهلتِمییه
سییای یدییلهر .بییو سییایلرئ دوزهلتِمییک اوچییون سییایلرئن فسیینونا
سسسیزله بیتِن لرده -ئنجئ )-اینجی- ،اونجو- ،اونجو( سسلی ایلییه
بیتِنلرده نجئ )-نجی- ،نجو- ،نجو( شکیلچی لری آرتئرئلر؛ مث ل
ل:
آلتِئنجئ ،بیرینجی ،فدققوزونجو ،اوچونجو.
ایکی و داها آرتئیق سیایئن بیرلشمهسییندهن دوزهلین سیایلرا مرکیب
سای یدییلهر؛ مث ل
ل :ایگیرمی اوچ ،فاتوز فدققوز ،یوز اللی سکگیز ،فدققوز
یوز اللی ییددی .مرکب سایلرئن ترکیبینده فالُن سؤزلر آیرئ یازئلر.
بو دور بو گون کیمی یسیر یادیرهم من
ایگیرمینجی عصرین آلتِئنجئ ایلی
فسیوق قئش آخُُشامئ ،بایکال ساحیلی....
..................
بیرینجی آددئملُ فلوغالُنانلُر
ایکینجی آددئملُ یئخُئلجاقلر ) -ص.ورغون(
قاضئ شیکایتِه قولُق آسئر .بو اوچ نفییر شییریکلی ۱۷دانییا یاششییهک
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آلئبلر ،ایندی بؤله بیلمیرلر .فانا گؤرهکی ،شریکلردهن بیییری پولییون
یارئسئنئ ،بیری اوچدهن بیرینی یوریب ،اوچونجو ده فدققوزدان بیرینی
یوریب) -ماللنصرالدین لطیفهلری(
سایلرئن .معناجا بؤلونُمهسی

سایلر معناجا ایکییه بؤلونر:
 -۱میقدار سایلُرئ
 -۲سئرا سایلُرئ
یشیلرین میقدارئنئ بیلدیرهن سایلُرا میقدار سایئ یدییلهر .بو سایلُر
ینچه؟ نهقدهر؟ فسرقوسونا جواب فالُر؛ مث ل
ل :هیندیستِان فیلم استِحصالئ
اوزره دونیادا ایکینجی ییری توتور .بوردا ایلده اوچ یوز فیلم دوزهلیر.
بو فیلملردهن  ۷۵ -۷۱فاییزی بامبایداکی استِودیولُر .....
بو پارچاداکئ  ۷۵ ،۷۱ ،۳۰۰سؤزلری میقدار سایئ دئر .میقیدار سیایئ
یشیییلرین تییام و کنکییرت میقییدارئنئ بیلییدیردیگی کیمییی ،کسییرلی
میقدارئنئ دا بیلدیرهر؛ مث ل
ل:
کلسئمئزدا فالُن  ۲۴نفییر شییایئردئن )اوچییده ایکییی( ایکییی اوچییدهن
بیری فاغلن) ،اوچده بیر( بیر اوچدهن بیری ایسه قئزدئر .بو جییوملهده
 ۲۴سایئ تام میقدارئ  ،اوچده ایکی ،و اوچده بیر ایسه ،یشیین تییام
فالمایان ،کسرلی میقدارئنئ بیلدیرهر.
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میقدار سایلُرئ بیر زادئن غیرمعین ،یانئ دقیق فالمایییان میقییدارئنئ دا
بیلدیرهر .یبله سایلُر دا نه قییدهر؟ فسرقوسییونا جییواب فالُر.آز ،فچییخُ،
خُُیلی ،بیر فچخُ ،فیلن قدهر ،بیر عالم ،بیرجه عالم ،بیرب یلییه ،میفنوقییا،
نمنهقدهر سؤزلری غیرمعین سایلُردئر.
غیرمعین آدلُندئردئغئمئز بو سؤزلر جومله ایچینده یشیلرین غیرمعییین
میقدارئنئ بیلدیردیگی کیمی ،باشقا معنالُردا دا ایشلهنر:
 -۱ایش و حرهکت بیلدیرهن سؤزلرین باشئندا دا ایشلهنیب ایشییین آز
– فچخُلوغونو بیلدیرهر؛ مث ل
ل :فچخُ دانئشدئ ،آز ایشلهمیشدی و هایبله.
 -۲بو سؤزلر صفتِین اولینده ایشلهنیب فانلرئن درهجهسینی آزالدئب یا
آرتئرا بیلهر؛ مث ل
ل :فچخُ یاخُُشئ ،فچخُ ماراقلئ و هایبله.
 -۳بییونلر فچییخُ و آز سییؤزونون اولینییده ایشییلهنیب فانییون غیرمعییین
کمیییتِینی آرتئییرار ،یییا آزالییدار؛ مثل :فچییخُ فچییخُ ،یبلهنچییی فالُنییدا ،بییو
سییؤزلری سییای ی فییخُ ،ظییرف )فچییخُ دانئشییدئ( ،حییتِی ادات دا )فچییخُ
یاخُُچئ( حساب یادیرلر.
فچخُ ،آز کیمی سؤزلرین سای فالماسئ آنجاق جوملهنین ایچینده ده
هر هانسئ بیر زادئن غیرمعین میقدارئنئ بیلدیرمهسیندهن آسییئلئ دئییر؛
مث ل
ل :آخُُشامکئ دانئشئغا فچخُ آدام یئغئلمئشدئ .ماغازایا فچخُ کیتِییاب
گتِیردیلر .بو جوملهلرده شخُصین و زادئن)یشیین( میقدارئنئ بیلدیرهن
فچخُ سؤزو غیر معین سای دئر.
سئرا سایلُرئ معین میقدار سایلُرئنئن فسنونا -ئنجییئ )-ینجییی- ،
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اونجو- ،اونجو- ،نجئ- ،نجی( شکیلچیلری آرتئرمییاقلُ دوزهلییر؛
مث ل
ل :آلتِئنجئ ،ییددینجی ،بیرینجی ،فانونجو ،اوچونجو ،سییکگیزینجی،
فاتوزونجو و هایبله.

قید -:فان ،یوز ،مین ،یوزمین ،میلیون کیمی سایلُرئن فسنونا -لُرجییا،
)-لرجییه(- ،لُرلُ )-لرلییه( شییکیلچیلرینی آرتئرمییاقلُدا غیرمعییین
سییایلُر دوزهلییر؛ مث ل
ل :فانلُرجییا ،یییوزلرجه ،مینلرلییه ،میلیییونلُرلُ و
هایبله.
سایلُر آیرئلدئقدا ایشلندیکده ،و یا اشیالُشدئقدا آد کیمی حاللُنار
و منسییوبیت شکیلچیسییینی ]ایلیشیییکلیک[ًا قبییول یادهر؛ مث ل
ل :ب یییش،
یبشین ،یبشه ،یبشی ،یبشده ،یبشدهن ؛ یبش اوچدهن اچخُدور .اوشاق اانُا جان
سایا بیلیر .قلملرین ببشی احمدده قالمئشدئ.
سایلرئن یازماسئ و تلفوظونُه گؤره بعضی قایدالرئ

سایلُرئ یازارکن سییهوه یفییل یورمهمییک اوچییون بعضییی قایییدالُرئ
بیلمک گرهک دیر .میقدار سایلُرئ رقمله یازاندا افنییدان فسییرا گلیین
حال ،جمع شکیلچیلریندهن و »دک« سؤزوندهن قاباق تیییره چکیلهر؛
مث ل
ل :آیئیییین -۹دان -۱۵دک کلییییوبدا آرا سییییئرا یئغئنجییییاقلر
یگچیریلیردی.
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گؤردویونوز کیمی منسوبیت و حال شکیلچیسی فالُن سایلُر رقمله
یازئلندا فانون منسییوبیت شکیلچیسییی یازئلمییاز آممییا تلفییوظ یادیلهر؛
مث ل
ل :آیئن -۹دان آیئن فدققوزوندان.
سئرا سایلُرئ رقمله گؤرسدیلنده سایدان فسرا تیره فقیولُر؛ مث ل
ل:
-۳جو-۵ ،جی-۱۰ ،جو ،بییونلر اوچونجییو ،ب یشییینجی ،فانونجییو کیمییی
فاخُُونار.
سئرا سایلُری رومی رقمله یازئلندا یهچِ بیر شکیلچی ایشارهسییی یییا
تیره فقیولماز؛ مث ل
لxx :یوزایللیک xxx ،ایللرده.
سئرا سایلُرئ مادهلری گؤرستِدیگی زمان شییکیلچی آتئلر ،رقمدن
فسرا نقطه ،یا تیره ،و یا دئرناق یازئلر؛ مث ل
ل:
قطعنامهنین بیرینجی بندینده اوچ شرط فقیولوب:
(۱یسچیلنلر
(۲سچگی گونو
بونلر بیر ایکی ،یا بیرینجی ،ایکینجی فاخُُونار.
سای آددان قاباق گلهرکیین یشیییلرین فکنکیییرت میقییدارئنئ بیلییدیرهر.
آدئن جمع ففرماسئندا ایشلنمهسی ایسه ،فانون کمیتجییه غیرمعییین
فچخُلوغونییو بیلییدیرهر .بونییا گییؤره ده سییایدان فسییرا گلیین آد جمییع
شکیلچیسییی قبییول یاده بیلمهز؛ مث ل
ل ۵ :کیتِییاب ۱۲ ،قلییم ییرینییه ،ب یییش
کیتِابلر  ،فان ایکی قلملر یدمک فالماز.
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عوهضلیک

بوراجان اؤرگندیگیمیز دانئشئق حصهلریندهن آد ،زادلُرئن یا اشیانئن
آدئنییئ ،صییفت ،علمییتِینی ،سییای ،میقییدار و سئراسییئنئ بیلییدیرهر.
عوهضلیکلر ایسه دانئشئقدا آدئ ،صفتِی ،سایئ و هییردهن ده ظرفییی
عوهض یاتمک اوچون ایشلهدیلر؛ مث ل
ل:
 -۱قانبای فچخُ چالئشقان شایئرد دئییر .اف همیشییه درسلرینییده ایگیرمییی
آلئر.
 -۲باجئن هانسئ پارچانئ بهیهنر؟ -باجئم قئرمئییزئ گوللییو پارچییانئ
فچخُ ایستِهیر.
-۳کندده ینچه ساغمال اینک وار؟ -کندده یبش ساغمال اینک وار.
 -۴قاتار ینجه یگدیردی؟  -قاتار یییین یگدیردی.
بیرینجی جوملهده »اف« سییؤزو قانبییای آدئنییئ ،ایکینجییی جییوملهده کیی
هانسئ سؤزو قئرمئزئ و گوللو صفتلرینی ،اوچونجو جوملهده ینچییه
سؤزو ،یبش میقدار سییایئنئ ،دؤردونجییو جییوملهده ،ن یجییه سییؤزو یییییین
ظرفینین ییرینه ایشلهنیبدیر .بو جوملهلردهکی فا ،هانسئ ،ن یچییه ،و ن یجییه
سؤزلری عوهضلیک دیر].یانئ فالُرئن ییرینه یا عوهضینه گلیر[ًا.
عوهضلیگین دانئشئقدا بؤیوک اهمیتِی واردئیر .عوهضلییک هیر
هانسئ دانئشئق حصهسیندهن فالُن سؤزون ییریندهن چئخُئییش یاتمکلییه
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تکییرارئ و فیروجولوغییو آرادان قالییدئرار .آشییاغئداکئ یازئیییا بیییر
باخُُاق:

میرزه صفری هامئ تانئیئردئ .هر گؤرهن

اانُا

سییلم یورهردی .هییر بیییر

ضیییافتده میییرزه صییفر اثبییات وجییود یادهردی .میییرزه صییفرین
صحبتلرینه هامئ عاشیق ایدی .گییؤزهل دانئشییاردئ .فچییخُ شییاعیرین
اشییعارئ اانُیون سییینه دفییتِرینه ثبییت فالونموشییدو .شییعرلر فاخُُویییاردئ و
فاخُُویاندان فسرا دا اانُلرئ اهیییری اویییرو روس دیلینییه ترجییومه یادهردی.

)ع .حقوردیف(.
بو یازئدا اانُا و اانُون عوهضلیکلری میرزه صفر سؤزونون ،اانُلرئ ایسییه
شعرلر سوزونون تکرارئنییئ آرادان قالیدئرماغا کؤمییک یاتمکلییه
دانئشئغئ سلیسلشدیرمیشدیر.

قید -استِثنا فالُراق بیر پارا غیرمعین عوهضلیکلر ،دوزهلتِمه و مرکب
فالُر؛ مث ل
ل :کیمیسی ،بیریسی ،یهچِ کیم ،یهچِ کس و هایبله.
عوهضلیک معناجا دؤرده بولونر:
 -۱شخُص عوهضلیکلری -من ،سن ،فا ،بیز ،سیز ،فانلر  ،اؤز
 -۲ایشاره عوهضلیکلری -بو ،فا ،یاله ،یبله ،همین و هایبله.
 -۳سوآل عوهضلیکلری -کیم؟ نه؟ هارا؟ هانسئ؟ ینجه؟ و هایبله.
 -۴غیرمعین عوهضلیکلر -بیریسی ،کیم ایسه ،یهچِ کیم و هایبله.
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شخُص عوهضلیکلری

جوملهده شخُصین ییرینی توتان عییوهضلیکلر شییخُص عییوهضلیگی
آدلُنار و بونلردئر :من -بیز ،سن -سیز ،فا -فانلر ،اؤز.
شخُص عوهضلیکلری عمومیلشمیش شکیلده شخُص بیلییدیرهر.
کیییم؟ فسرقوسییونا جییواب یورهر و آدلُر کیمییی حاللُنییار؛ مث ل
ل :میین،
منیم ،منه ،منی ،منده ،مندهن؛ سن ،سنین ،سنه ،سیینی ،سیینده ،سییندهن؛
بیز ،بیزیم ،بیزه ،بییزی ،بییزده ،بییزدهن؛ سیییز ،سییزین ،سییزه ،سییزی،
سیزده ،سیزدهن؛ فا ،فانون ،فانا ،فانو ،فاندا ،فاندان.
تاپشئرئق -شخُص عوهضلیکلری آلتِئندان خُُط چکین.
...بیزه یدییر کی ،بیزیم کندیمیز ان بیرینجی کند فالسون .هامئ کنییدلره
ییتِهک ،اؤتهک .فارتاقلئ فالُق .ماشئنآلُت ...ماشئن فالسییون...هییر یشییی
فالسییون ...اؤزو ده ایلییه یدییییر کییی ،آدامئیین تییوکلری بیزبیییز دورور....
)ج.جاببارلئ(

ایشاره عوهضلیکلری

فرقلندیرهن و تعیین یادیجییی خُُصوصیییتِی فالُن عییوهضلیکلر ایشییاره
عوهضلیگی آدلُنار؛ مث ل
ل:
آیدئن فچخُ چالئشقان اوشاق دئر .یاشار دا باله فالمالئ دئر .بو اوشییاقلر
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سؤزه باخُُاندئلر .همین آداملر دونن ده بوراگلمیشدیلر.
بو جوملهلردهکی بو ،یاله ،همین سؤزلری ایشاره عوهضلیگلری دیر.
تعیین یادیجیلیک خُُصوصیتلرینه گؤره ایشاره عییوهضلیکلری بیییر
ینچه جهتِدهن صفتِی یادا سالئر .آمما فرق بوراسیئندا دئیر کیی ،ایشیاره
عوهضلیکلری ایشییاره معناسیئندا ایشیلهنیب ،تعییین یاتیدیگی سییؤزو
باشقالُرئندان فرقلنمهیییه و یسییچمهیه آپییارار .صییفتلر ایسییه اشیییانئن
علمت و کیفیتِینی بیلدیرهر.
اا و بو سؤزو ییرینه گؤره شخُص و ایشاره عوهضلیگی فالُ بیلهر .اف
سؤزو شخُص عوهضلیگی فالدوقدا :کیم؟ نه؟ سوآلئنا جییواب یورهر و
فاندان فسرا ویرقول یازئلماز؛ مث ل
ل:
فا ،قهرهمییان کیمییی چالئشییئر .اف قهرهمییان هامئییدان جسییارهتلی دیییر.
بیرینجییی جییوملهدهکی فا ،شییخُص ،ایکینجییی جییوملهدهکی اف ایشییاره
عوهضلیگی دیر.

سوآل عوهضلیکلری

سوآل عوهضلیکلری فسرقو ،فسروشما اوچون ایشلهنر؛ مث ل
ل:
سیزین یاوه کیم گلدی؟ اینگلیسی درسلرینه بنُجه سازلُشئسان؟
بو جوملهلرده کیم و ینجه سؤزلری سوآل عوهضلیکلری دیر.
آذربایجان دیلیندهکی سوآل عوهضلیکلری بونلردئر:
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کیم؟ نه؟ هارا؟ ینجه؟ ،ینچه؟ نییه؟ ،نهیه؟ ،هانسئ؟ ،هاچان؟ و هایبله.
سوآل عوهضلیکلرینین فچخُو ،آدلُر کیمی حاللُنار و منسوبیت
شکیلچیسینی قبول یادهر؛ مث ل
ل:

احمدین نُهیی یاوده قالمئشدئ؟ هییارالر

کیمین آرزئسئ ییرینه ی یتِدی؟
گؤزهل گؤرونور؟ بو جوملهلردهکی کیمین ،عوهضلیگی یییهلیک
حییال ،نهیییی؟ عییوهضلیگی اوچونجییو شییخُص منسییوبیت ،هییارالُر
عوهضلیگی ایسه جمع شکیلچیسی قبول یاتمیشدیر.
غیر معین عوهضلیکلر

جوملهده بللی فالمایان شخُص یا بیر زادئن ییرینی توتان عییوهضلیکلر
غیرمعین عوهضلیک آدلُنار ،و بونلر آشاغئداکئلُر دان دوزهلهر:
کیمی ،کیمیسی ،کیمسه ،کیم ایسه ،هر کیم ،نییه ایسییه ،یهییچِ نییه ،یهییچِ
کیم ،یهچِ کس و هایبله؛ مث ل
ل:
آخُُشییام بیریسییی منییی چییاغئردئ ،آممییا قییاپئنئ آچانییدا یهییچِ کیمییی
گؤرمهدیم .فقیون سورولرینین هرهسی بیر یاندا فاتلیئییردئ .هییر کیییم
فچخُ چالئشارسا ،یارئشدا اوستِونلوک قازانا بیلهر.
بو چوملهلردهکی بیریسیی ،یهیچِ کیمییی ،هرهسییی ،هیر کییم سییؤزلری
غیرمعین عوهضلیکلر دیر.
غیرمعییین عییوهضلیکلر ده آدلُر کیمییی اساسییلا حییال ،منسییوبیت و
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خُُبرلیک شکیلچیلری قبول یادهر؛ مث ل
ل:
کیمیسییییی ،کیمیسییییینین ،کیمیسییییینه ،کیمیسییییینی ،کیمیسییییینده،
کیمیسیندهن احمدین یهچِ کسی فیخُدور.گلیین یهییچِ کییس دگیلییدیر و
هایبله
عوهضلیکلرین بعضی اوسلوبی امکانلرئ

بیییز یوخُُارئییدا گؤرسییتِدیک کییی ،دانئشییئقداکئ تکییراری آرادان
قالدئرماقیییدا عیییوهضلیکلرین بؤییییوک فرلیییو واردئیییر .لُکیییین
عوهضلیکلری ییرینده ایشلتِمهمک هردهن دانئشئقدا ایکی معنالئلئق
فدغورار .آشاغئداکئ جوملهلر بونو یاخُُچئ گؤرسدهر.
 -۱علی کاتبین یانئنا یگدهجکدیر .اا ،ساعات اوچده تاریخُ کلسئندا
فالمالئ دئر.

 -۲آنا قئزئنئ اؤزونُه چای تؤکمهیه وادار یاتدی.
 -۳ببله بیر گؤزهل ال ایشی ب یشییینجی کلس شییایئردئ دوزهلییدیب .اانُیو
منه ادارهده گؤرستِدلر.
بو میثاللُردا اولجه ایکی شخُص یا زادا گؤره دانئشئلماق اوچون ،
ایکینجی حصهده عوهضلیگی بونلردان هانسییئنا گییؤره افلییدوغونو
بللندیرمک چتِین فالور ،و بونا گؤره ده ایکی معنالئلئق یارانئر.
یبله جوملهلر ایشلتِمکدن ،فالُبیلدیکجه چکینمک لُزیم دئر .بو تههر
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جیییوملهلرده ایکیییی معنیییالئلئغئ آرادان آپارمیییاق اوچیییون بعضیییی
آیدئنلشدئران سؤزلر ایشلتِمهلی فالُرئق.
سییؤزون تییأثیرینی آرتئرمییاق اوچییون هییردهن دانئشییان آدام اؤزونییه
اوچونجو شخُص کیمی مراجعت یادهر؛ مث ل
ل:
سن احمد فالُسان ،بو ایشین عؤهدهسیندهن گله بیلمهیهسن؟ یددیییم-،
نوروزعلی هله اؤلمهییبییدیر کییی ،سیین افنییون آغاسییئنئن کاغییازئنئ
آپاراسان) .ج.محمدقولوزاده(
هر ایکی جوملهده دانئشان شخُص اؤزونییو اوچونجییو شییخُص کیمییی
بحث یاتمیشدیر کی ،بو دا سؤزون احساسلئلئغئنئ آرتئییران اوسییلوبی
ماینور دیر.
هییردهن ایکینجیی شخُصییین تکییی افنییون جمعییی ایلیه گؤرسیدیلهر.
بیلییدیگیمیز کیمییی یییاخُُئن فدسییت و فامیلییدهن باشییقا بیرینییه حییؤرمت
یاتمک اوچون ،بیر تک آداما سیز خُُطاب یالهریییک .آممییا معناسییئزلئق
تؤرهتمهییب ،و دقیق فالماق اوچون بییو ی فلییدان همیشییه اسییتِفاده یاتمییک
فالماز .فانا گؤره کی ،بیر سییؤزدهن قاباقجییا دقیقلیییک ایسییتِهنر و افنییدان
فسنرا باشقا زادلُر گؤزلهمک فالُر؛مث ل
ل:
نغمهنله دیندیریرسن ،سنی دویان قلبی سن؛
سن بیزیم شعریمیزین جانئ ،ووران قلبی سن.
بو بیتده سولیمان روستِم میرزه علی اکبر صییابره »سیییز« لیه مراجعیت
یاتسهیدی ،شاعیرین کیمه مراجعت یاتدیگی آنلشئلمازدئ.
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دیلیمیییزده خُُبرلیییک ،منسییوبیت ،و شییخُص شییکیلچیلری شییخُص
عیییوهضلیکلرینین معناسیییئنئ یییییتِیره بیلدیگینیییدهن )منطیقیییی
وورغوشییخُص عییوهضلیگینین اوزهرینییه دوشییمهمک شییرطی ایلییه(
سییؤزون یئغجییاملئغئ اصییلینه اویقییون فالُراق فچییخُ واخُُییت شییخُص
عوهضلیکلرینی ایشلتِمهیه احتِیاج قالمئر؛ مث ل
ل:
گونُدوز .باخ ،بیبی ،بیییز دونیین مکتِبییده اوشییاقلرلُ دونیییا سیییاحتِینه
چئخُمئشییدئق .هییر بیییر هییدهفیمیز بیییر دیلهک آداسییئ ایییدی .بییاخ،
اوروپانئن ساحیلینه کیمی گلمیشم .ایندی اصل هدهفه قئسسییا بیییر ی فییل
آخُُتِارئرام.
گولوش .دونن یگتِدیگیمیز فیللُر یارامازمئ ،گوندوز؟ )ج.جاببارلئ(
سؤزون یئغجالئغئندان اؤترو ،بو یازئدا »بیزیم هدهفیمیز« سؤزو ییرینییه
هدهفیمیز ،گلمیشم ،آخُُتِارئرام ،و یگتِدیگیمیز سؤزلری ایشلهدیلمکله
ایکی ییرده »من« ،بیر ییرده »بیز« و بییر یییرده سییزین سیؤزلری اخُُتِصیار
یادیلمیشدی .چونکی بو عیوهضلیکلری ایشیلتِمهدن ده هیدهفیمیز،
گلمیشم ،آخُُتِارئرام ،یگتِدیگیمیز سییؤزلرینین فسیینونداکئ منسییوبیت
شییکیلچیلری ) ایمیییز( ،نیییز و شییخُص فسیینلوقلُرئ ) آم ،ام( بییو
سؤزلرین ینچهنجی شخُصه گؤره فالدوغونو بیلدیریر.
آمما ،بو جور اخُُتِصار همیشه مومکون فالماز؛ مث ل
ل :بییاخ ،آی آنییا ،میین
سنه یدییرهم کییی ،قاسییئمعلییه یفییخُ جییوابئ یورسیین ،میین ایلییه بییو گییون
آیرئلئب یگدهجهیم قاینآتام گیلده قالُجاغام )ج.محمدقولوزاده(.
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بو پارچاداکی یدییرهم ،یگدهجهیم سؤزلری حرهکتِین بیرینجی شخُصییه
گؤره فالدوغونو عوهضلیکسیییز ،یییانئ شییخُص فسیینلوغو واسطهسیییله
بیلدیریرسه ده ،بوراداکی شخُص عییوهضلیکلرینی اخُُتِصییار یاتمییک
فالمییاز .فانییا گییؤره کییی ،همییین پارچییادا دانئشییان )ولیقولییو( اؤزونییو
خُُصوصی فالُراق نظره چارپدئرماق  ،بیر نوع مصاحبینه اؤزونو قابارئق
شکیلده گؤرستِمک ایستِهییر.
یوخُُارئدا یددیگیمیز کیمی ،منطیقی وورغییو شییخُص عییوهضلیگینین
اوزهرینه دوشنده یبله اخُُتِصییارا ی فییل یورمییک فالمییاز .عییوهضلیکلردهن
دوزگییون اسییتِفاده یاتمهمهیییین اؤزو ده بعضییلا فیروجولییوق گییتِیرهر ،و
دانئشئغئن تأثیرینی آزالدار .بو حال ان فچخُ معین بیر عوهضلیگین هییر
هانسئ پارچادا دالبادال تکرارئندا قاباغا گلهر.
عییوهضلیکلرین سییینونیملیگینی معینلشییدیرمک ،فانلرئ ییرینییده
ایشلتِمهیی باشارماق لُزئم دئر .بو -همین ،بهچِ کیم -بهچِ کس سییینونیم
عوهضلیکلردیر.
آممییا عییوهضلیگین ییرسیییز تکییراری ایلییه فانییون بییدیعی دیلییدهکی
تکرارئنییئ -تکریییری قارئشییدئرماق فالمییاز .بوجییور تکییرار دانئشییئغئ
تأثیرلی و احساسلئ یادهر .بو جهتِدهن اؤرنک کیمی فالُن آشییاغئداکئ
پارچایا باخُُاق:
بالُش .سن...سن! بولییودلُر اوزلهشییرکن سن فانلرئ چاخُُناشییدئردئن.
گؤیلرین قوهلرینی بیییر ائلییدئرئم کیمییی باشییئمدا پارتلتییدئن .منیییم
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آتامئ قئشئن فسیوق یگجهلرینده سن بایئرا آتدئن .سن منیییم عییایلهمی
داغئتِدئن) .ج.جاببارلئ(
بورادا ج.جاببارلئ سییؤزون تییأثیرلیلیگینی آرتئرمییاق اوچییون »سیین«
عوهضلیکینین تکرارئندان اوستِالئقلُ استِفاده یاتمیشدیر.
بیر زامان هاوادا قاناد ساخُُلیئن،
سؤزوم واردئر منیم سیزه دورنالُر،
قاتارلُشئب نه دیاردان گلیرسیز،
بیر خُُبر یورسهنیز بیزه دورنالُر )م.پ.واقف(
یوریملی فترپاغئ ،گنیش چؤللری،
چالئشقان ارلری ،ایگید یاللری،
بؤیوک گمیلری ،دمیر فیللُرئ،
یگچیدلری ،ریزلری وار اؤلکهمین )ج.جاببارلئ(

94

فعلُ

آذربایجان دیلینده ،ایستِهر لغت ،ایستِهرسه ده قرامر جهتِییدهن زنگییین
فالُن دانئشئق حصهلریندهن بیری فعل دیر.
ایش ،حال ،حرهکت بیلدیرهن دانئشئق حصهسینه فعل یدییلهر.
فعللر نه یادیر؟ نییه اتییدی؟نییه یادهجییک؟ نییه افلییدو؟ و باشییقا فسییرقولُرا
جواب فالُر؛ مث ل
ل :آیدئن قاپئنئ آچدئ .نریمییان یاوه یگتِییدی .سییارانئن
رنگی سارالدئ.
فا ،سسلر باشیدیر آرخُُا طرهفدهن
جوانلر مشقدهن دؤنُورلر یگری
یاشارئن جانئنا اوشوتمه سالئر
شیرین صحبتلری ،فادلو سؤزلری )ف .مهدی(
بو جومله لرده نیه ایتییدی فسرقوسییونا جییواب یورهن آچییدئ ،نییه یادیرلییر
فسرقوسونا جییواب یورهن دؤنییورلر سیؤزلری ایییش بیلییدیریر .نیه یاتیدی
فسرقوسونا جواب فالُن یگتِدی ،نه یادیر سوآلئنا جواب یاشیدیر سؤزلری
حرهکت بیلدیریر.
فانییا گییؤره ده آچییدئ ،دؤنییورلر ،یگتِییدی ،ایشیییدیر ،اوشییوتمه سییالئر
سییؤزلری فعییل دیییر .یدمییک لُزئییم دئییر کییی ،فعللییرده ایییش ،حییال،
حرهکت معنالُرئ قارئشئق فالُر ،عینی بیر فعل هم حال ،هم ایش ،هم
ده حرهکت بیلدیره بیلهر.
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مصدهر

مصییدهر فعلییین ایلییه بیییر شییکلی دیییر کییی ،آنجییاق حرهکییتِین آدئنییئ
بیلدیرهر .زمییان ،شییخُص ،کمیییت معنییالُرئ ایلییه ایشییی ی فخُییدور .بییو
نقطهی نظردهن مصدر آدا فاخُُشایار
مصدر ففرماسییئنئ دوزهلتِمییک اوچییون فعییل کییؤکلرینین اوزهرینییه
ماق ،مک شکیلچیسی آرتئرئلر .مصدرلر ده آد کیمی حاللُنییار ،و
منسییوبیت یییا ایلیشییکلیک شکیلچیسییی قبییول یادهر ،مث ل
ل :باخُُمییاق،
باخُُماغئن ،باخُُماغییا ،باخُُمییاغئ ،باخُُماقییدا ،باخُُماقییدان .اؤیرهنمییک،
اؤیرهنمهیییه ،اؤیرهنمهیییی ،اؤیرنمکییده ،اؤیرهنمکییدهن .گؤردویومییوز
کیمییی مصییدرلر حاللُنییارکن یییهلیییک ،یؤنلییوک ،و تأثیرلیییک
حییییاللُردا »ق« سسسیییییزی »غ« و »ک« سسسیییییزی ایسییییه» ،ی«
سسسیزینه یچوریلهر.
مصدهرلرین منسوبیت و خبرلیک شکیلچیسی قبول باتمهسینه نُمونُه

باخُُماغئمئز ،گلمهییمیز
باخُُماغئنئز ،گلمهیینیز
باخُُماقلری ،گلمکلری

باخُُماغئم ،گلمهییم
باخُُماغئن ،گلمهیین
باخُُماغی ،گلمهیی
فیکریم یاوه بگتمک دیر.
مصییدر شکیلچیسییینین فسیینونداکئ »ق« سسسیییزی »گ« و »ک«
سسسیزی »ی« سسسیزی کیمی تلفوظ یادیلهر.
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فعلُلرین قورولوشجا نُوعلرئ

آد ،صییفت ،و سییایلر کیمییی ،فعللرییین ده قورولوشییجا اوچ نوعییو
واردئر :ساده ،دوزهلتِمه ،مرکب.
یییالنئز بیییر کؤکییده ن و یییا بیییر سییاده کییؤکله سییؤز دهییشییدیریجی
شکیلچیدن دوزهلن فعللره ساده فعل یدییلهر؛ مث ل
ل:
فایان! شانلئ قهرهمان!
فایان ،دور قالخُ آیاغا

باخ اؤنونده باشئنئ
ساللیان آل بایراغا! )م.راحیم(
بو پارچادا فایان ،دور ،باخ فعللری ساده فعللردیر.
سییؤز دوزهلییدیجی شییکیلچیلر ایلییه دوزهلیین فعللییر دوزهلتِمییه فعییل
آدلُنییار؛ مث ل
ل :آرتئییق یییارئش مقاولهسییی ده قصییورلو گییؤرونمهیه
باشلدئ) .م.ابراهیماف(
بییوراداکئ باشییلدئ فعلییی »لُ« شکیلچیسییی واسطهسیییله سییاده آد
کؤکوندهن دوزهلمیشدی .فانا گؤره ده باشلدئ فعلی دوزهلتِمه دیر.
دوزهلتِمه فعللر ان فچخُ آشاغئداکئ شکیلچیلر ایله دوزهلر:
- .۱لُ) ،له( -باشل ،ایشله ،فبشل ،تمیزله ،یارالُ ،اوچله و هایبله.
قییید :ایشییه باشییل سییؤزوندهکی لُ شکیلچیسییی ایلییه باشییل ووردو
بیرلشمهسییییندهکی سیییؤزه بیتِیشییییک ییییازئلمئش »لُ« فقشماسیییئنئ
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قارئشدئرمامالئ .یبله کی ،ایشه باشل سییؤزوندهکی »لُ« شکیلچیسییی
سییؤز دوزهلییدیجی شییکیلچی فالییدوغو اوچییون آددان )بییاش( فعییل
دوزهلتِمیشییدیر .باشییل ووردو بیرلشمهسیییندهکی» لُ« ایسییه سییؤزون
معناسئنئ دهییشمهمیشدی.
 -.۲لُش)-لییش( یییاخُُچئلش ،یاخُُشییئلش ،سییؤزلش ،اویغییونلش،
گؤزهللش و هایبله
- .۳لُن-) ،لن( نفوذلُن ،دیللن ،خُُومارلُن ،گوجلن ،و هایبله
- .۴آل-) ،ال(-ل -فقجییال ،دوزهل ،دینجهل ،خُُومییارلُن ،گییوجلن و
هایبله.
- .۵آر )-ار( -ففاتار ،گؤیر و هایبله.
 .۶ائلدا )ایلده ،اولدا ،اولده( -خُُئرئلدا ،جینگیلیده ،فخُُرولیدا ،اینیلیده و
هایبله.
ایکی ،و داها آرتئییق سییؤزدهن دوزهلیین فعللییره مرکییب فعییل یدییلهر؛
مث ل
ل:
اوشاقلر فچخُ گؤزلهدیلر ،لُکین معلم گلیب چئخُمادئ .درنک دونُن
تشکیلُ االونُمالئ ایدی .بییو جییوملهدهکی گلیییب چئخُمییادئ ،تشییکیل
فالونمالئ ایدی مرکب فعللردیر.
تأثیرلی وتأثیرسیز فعلُلر

فعللر جوملهده چاتدئغئ زادلُرا )اشیا( ایلیشیکلیگینه گؤره ایکی
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جور فالُر:
 -۱تأثیرلی فعللر
 -۲تأثیرسیز فعللر
مث ل
ل :علی کیتِاب آلدئ .نرگیس هدهدهن اقرخدو.
بو جوملهلرده آلدئ سؤزو تأثیرلی ،و فقرخُُدو سؤزو تأثیرسیز فعلدیر.
مستِقل فابژُکت ایستِهین فعللر تأثیرلی فعل آدلُنار .یبله فعللر کیمییی؟
نهیه؟ ،نه؟ ؛ فسرقوسونا جواب یورهن سؤز ایستِهیر؛ مث ل
ل:
بیر وطن عشقیله میلده ،موغاندا
مین بیر فابا قوروب ،قئشلق سالدئلر
آت سوروب ،فاخ آتئب ،قئلئج چالدئلر )ص.ورغون(
بو پارچاداکئ قوروب ،سوروب ،آتئب فعللری تأثیرلی دیر.
مستِقل فابژُکت ایستِهمهین فعللر تأثیرسیز فعل آدلُنار؛ مث ل
ل:
اوزاق -اوزاق جبههلرده بیر گنج حکیم چالئشئر
یگجه گوندوز اف یاتمایئب هر زحمتِه آلئشئر )م.راحیم(
بو میصراعلرداکئ چالئشئر ،یاتمایئب ،آلئشئر فعللری تأثیرسیزدیر.
تییأثیرلی فعللییر شییکیلچیلرله ده یارانییار .تییأثیرلی فعییل دوزهلییدهن
شکیلچیلر بونلردئر:
 ت- ،دار)در(- ،ائییر )-ایییر- ،اور- ،اور( ؛ -آر- ،ار- ،دئییر)-دیییر،دور- ،دور( مث لل:
اسنهت ،چوروت ،آزالت ،فقندار ،دؤنییدهر ،باخُُییدئر ،یانییدئر ،چئخُییار،
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اؤلدور ،قاچئر هایبله.
بیلیرسینیزمی؟ مالل فخُُشبخُت آدام دئر ،همیشه عادهت اوزره یگجهلر
یالقئز پیرین زیارهتینه یگدهردی .بو یگجه ده یگتِمیشدی .بیرده گؤردوم
اورهیییی آغزئنییدان چئخُمئییش ،سییارالمئش یاوه قایئتِییدئ .احییوالُتئ
فسروشدوقدا یددی »آرواد ،باشقا بیییر ایییش گلیییب .زیییارهت یادیردیییم،
بیییردهن پیییردهن سییس ایشیییتِدیم» :آخُُئییر مکییانئن بییورادئر« یددی .بییو
سییؤزلری یددی ،الیمییده بیییر آز چابییالُیئب جییانئنئ تاپشییئردئ ...بییو
سؤزلری یدییب آروادلُرئیین اوزلرینییه بییاخُُئردئ گؤرسییون سییؤزلرین
تأثیری وار مئ؟ )ن.نریمانف(
فعلین معناجا نُوعلرئ

فعللر ایش گؤرهنی آیرئ آیرئ شکیلده اوزه چئخُاردار؛ مث ل
ل:
قئز پالتِارئ سردی جوملهسینده ایش گؤرهن بللی دیر .بو جوملهده قئز
سؤزو فالماسا دا سردی سؤزونون اؤزو ایش گؤرهنی بیلدیرهر.
حیهتده پالتِار سریلمیشدی جوملهسینده ایش گییؤرهن بللییی دگیلییدیر،
ایشلک دگیل )فعال دگیییل( .علییی ی یییره سییریلدی جوملهسییینده ایییش
گؤرهن بللی دیر .آمما فا ایشی اؤز اوزهرینده ،اوستِونده گؤرور .علییی
پالتِارئ سردیردی جوملهسینده ایش گؤرهن یینه ده معلییوم دور ،آممییا
بییورادا ایشییی علییی بلواسییطه گؤرمهمیشییدی .فا ،بییو ایشییی باشقاسییئنا
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گؤردورموشدو. .فانلر گؤروشدولر جوملهسینده یینه ده ایییش گییؤرهن
بللی دیر .آمما فعلین اؤزو ایشین قارشئلئقلئ و فارتییاق گؤرولییدویونو
بیلدیریر.
یبلهلیکله سوژه )ایش گؤرهن( و فابژُکتدن )اوزهرینده ایش گؤرولن
زاددان ]اشیادان[ًا آسئلئ فالُراق فعلین یبش نوعو وار:
 -(۱معلوم
 -(۲مجهول
 -(۳قایئدئش
 -(۴اجبار
 -(۵قارشئلئقلئ

معلوم فعلُ

بلواسطه ایش گؤرهن بللی فالُن فعللر معلوم فعل آدلُنار؛ مث ل
ل:
علی گلدی .کیتِاب فاخُُودوم .بو جوملهلرده گلدی و فاخُُودوم فعللری

معلوم فعللر دیییر .بیرینجییی جییوملهده ایییش گییؤرهنی بیلییدیرهن سییؤز
)علی( بلواسطه ایشی گؤرور .ایکینجییی جییوملهده بیییر مسییتِقل سییؤز
کیمی اشتِراک یاتمهسه ده ،فعل )فاخُُودوم( اؤزو ایش گییؤرهنین »میین«
فالدوغونو بیلدیریر.
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مجهول فعلُ

بلواسطه ایش گؤرهنی بیلدیرمهین فعللر مجهول فعل آدلُنار؛ مث ل
ل:
شعارلُر یازئلمئش بوتون کییوچهلر بزهنمیشییدی .بییو جییوملهلردهکی
یازئلمئش و بزهنمیشدی فعللری مجهول فعل دیر .البتِییه بییو فعللرییین
ده ایش گؤرهنی واردئر .آمما ایییش گییؤرهن بییو جییوملهلرده ایشییلک
دگیل )فعال دگیییل( .بییورادا سییوبژُکتِی بللنییدیرمک اوچییون کیییم؟
دگیل ،کیم طرهفیندهن؟ فسرقوسونو فسرماق لُزئم فالُر.
مجهول فعللییر تأثیرسیییز فالُر .مجهییول فعللییری دوزهلتِمییک اوچییون
ساده یا دوزهلتِمه تأثیرلی فعللرین اوزهرینه -ئل )-ایییل- ،اول- ،اول(
؛-ئیین)اییین -،اون- ،اون( هییردهن ده »-ن« شییکیلچیلریندهن بیییری
آرتئرئلر؛ مث ل
ل:
یییازدئ ،یازئلییدئ ،باخُُییدئ ،باخُُئلییدئ ،یوردی ،یوریلییدی ،گییؤردو،
گؤرولدو ،قییوردو ،قورولییدو ،ی یییدی ،ییییلییدی ،یییاتئردئ ،یاتئرئلییدئ،
قییاچئردئ ،قاچئرئلییدئ ،گییؤزلهدی ،گؤزلهنیلییدی ،آلییدئ ،آلئنییدئ،
بیلدی ،بیلیندی ،فاخُُودو ،فاخُُوندو،
لُ-) ،له( شکیلچیسی ایله دوزهلیین دوزهلتِمییه فعللییردهن مجهییولیاراتماق اوچون یالنئز »-ن« شکیلچیسی بعضلا ده هیم »-ن« هییم –
ئل)-ایل-،اول-،اول( شکیلچیلری آرتئرئلر؛ مث ل
ل:
باشلندئ ،باشلنئلدئ ،فیخُلندئ ،فیخُلنئلدئ ،ایشلهندی ،ایشلهنیلدی
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و هایبله.
قایئدئش فعلُ

ایشین ایش گؤرهن اوستِه ییرینه ییتِیرهن فعل لر قایئدئش فعللر آدلُنار.
قایئدئش فعللری دوزهلتِمک اوچون مجهییول فعلییده افلییدوغو کیمییی
تأثیرلی فعللرین اوزهرینه -ئن)-ییین- ،اون- ،اون( -ن ،؛-ئییل)-یییل،
اول- ،اول( شکیلچیلریندهن بیریآرتئرئلر؛ مث لل:
یسویندی ،یویوندو ،گؤرونییدو ،سییؤیلهندی ،آچئلییدئ )آرا( اوزولییدو
)کفسیز( ،دورولدو )سو( هایبله.
شییکیلچیلرین هامییان )عینییی( افلییدوغونا باحمایییارق ،مجهییول فعللییه
قایئدئش فعلی قارئشدئرماق فالماز .بونلر مضمونجا بیربیریندهن فرقلی
دیر .یبله کی ،قایئدئش نوع فعللرده ایش گؤرهن ایشی اؤز اوستِونده،
اوزهرینده گؤرهر ،فانون باشقا بیییر اشیییاء اوزهرینییده ایییش گؤرمهسییینه
احتِیاج قالماز؛ قایئدئش فعللر تأثیرسیز فالُر.
اجبار فعلُ

ایشین بیر اؤزگهسی ایله گؤرولییدویونو بیلییدیرهن فعللییر اجبییار فعلییی
آدلُنییار .اجبییار فعللییر تییأثیرلی فعللرییین فسیینونا -دئییر)-دیییر- ،دور،
دور( شکیلچیلرین آرتئرئلماسئ ایله دوزهلییر .اجبییار نییوع دا بوتییون103

فعللییر تییأثیرلی فعییل دیرلییر؛ مث ل
ل :یاشییار مکتِییوب یییازدئردئ .بییو
جوملهدهکی یازدئردئ فعلی اجبار فعلی دیییر .بییورادا یازمییاق ایشییینی
یاشار بلواسطه اؤزو گؤرمهمیشدی .فا ،بو ایشی باشقاسییئ ،اؤزگییه بیییر
شخُص الی ایله ییرینه ی یتِیرمیشدی.
اجبییار فعلییی دوزهلتِمییک اوچییون بعضییلا یوخُُارئییداکئ شییکیلچینین

اوزهرینه »-ت« شکیلچیسی ده آرتئرئلر؛ بونا قاباقلر اجباردا اجبییار

یدییلهردی .یانئ باشقاسئ الی ایله ،بیر اؤزگهسینه )اوچونجو آداما( بیر
ایشی گؤردورمک؛ مث ل
ل:
یازدئردئم یازدئرتدئم
ایچدیردیم ایچدیرتدیم
آلدئردئم آلدئرتدئم
یودوردوم .یودورتدوم
قارشئلئق فعلُ

ایشین قارشئلئلقلئ یا فارتاق ،شریکلی ییرینه ی یتِیریلمهسییینی بیلییدیرهن
فعللر قارشئلئق فعل آدلُنار .بو تهر فعلی دوزهلتِمک اوچون تییأثیرلی
فعللرین فسنونا -ئش)-ایش- ،اوش ،اوش(؛ -آش -۰اش( شییکیلچی
لریندهن بیییری آرتئییرئلر؛ مث ل
ل :یازئشییماق ،ووروشییماق ،توتوشییماق،
ییدییشمک ،ملهشمک ،آغلشماق و هایبله
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بیر ینچه نفرین الی ایله پارایلل ییرینه ی یییتِیریلمیش فعللییر قارشییئلئق فعییل
حساب فالونماز؛ مث ل
ل :گلدیلر ،گؤردولر و هایبله.
قارشئلئق فعللییرده ان آزئ ایکیی اییش گیؤرهنین بیرگیه و فارتیاق و
قارشئلئقلئ ایشی نظرده توتولُر.
لُ-۰،لش( شکیلچیسی واسطهسیله آدلُردان دوزهلن فعللرین بیربؤلومو مضمونجا قارشئلئق معناسئ یتِیریر؛ مث ل
ل:
دیللشمک ،آغئزلُشماق ،مصلحتلشمک و هایبله.
قییید- .ئییش- ،ایییش ،اوش- ،اوش( شییکیلچیلری ایلییه دوزهلمیییش
قیییاچئش ،گلییییش ،ووروش ،گیییؤروش کیمیییی دوزهلتِمیییه آدلُرئ
قارشئلئق نوع دا فالُن فعللرله قارئشدئرمامالئ .یبله سییؤزلری جییوملهده
فرقلنییدیرمک فالییدوقجا آسییان دئییر؛ مث ل
ل :ووروش یییاخُُچئ باشییا
چاتدئرئلدئ .بو جوملهدهکی ووروش سؤزو آددئر .آیییرئ طرهفییدهن
یبله سؤزلر آد فالدوغوندان حال و منسییوبیت شکیلچیسییی قبییول یادهر،
قارشئلئق نوع فعللر ایسه ،یهچِ واخُُت حیال و منسیوبیت شکیلچیسیی
قبول یاتمهز.
بیر فعل عینی زماندا بیر ینچه نوع شکیلچی قبول یاده بیلهر؛ مث ل
ل:
یازدئرئلدئ )اجبار و مجهول( ،ووروشییدوردو )قارشییئلئق و اجبییار( و
هایبله
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فعلُ نُوعلرئنُئن جدوهلی

فعل نوعو
معلوم
مجهول
قایئدئش
اجبا
قارشئلئق

شکیلچیلر تأثیرلی +تأثیرسیز
ایشیه ایش گؤرهن مناسبتِی
تأثیرلی +تأثیرسیز
ایش گؤرهن بللی
ئل)یل ،اول ،اول(؛ ئن)ین،اون،اون(
ایش گؤرهن بیلینمیر
تأثیرسیز
ئن)ین ،اون ،اون(؛ ئل)یل ،اول ،اول(
ایش ایشگؤرهن اوستِه
تأثیرسیز
دئر)دیر ،دور ،دور( تأثیرلی
ایش باشقاسئ الی ایله
ایش فارتاق و قارشئلئقلئ ئش)یش ،اوش ،اوش(؛آش)اش(
تأثیرسیز

فعلده انُکارلئق بابئ

ایشین گؤرولوب گؤرولمهدیگینی بیلدیرمهسینه گؤره فعللری ایکییی
ییره بؤلمک فالُر:
 -۱تصدیق فعللر
 -۲انکار فعللر
ایییش ،حییال و حرهکییتِین گؤرولمهسییینی بیلییدیرهن فعللییر تصییدیق،
گؤرولمهدیگینی بیلدیرهن فعللر ایسه انکار فعل آدلُنار.
انکییار فعللییری دوزهلتِمییک اوچییون فعللرییین فسیینونا -مییا)-مییه(
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شکیلچیسییی آرتئییرئلر امث ل
ل :ایشییلهدی ،گلیییر ،فاخُُویاجییاق فعللییری
تصدیق؛ ایشلهمهدی ،گلمیر ،فاخُُومایاجاق فعللر ایسه انکار فعللییر
دیر .انکارلئغئ ی یتِیرمک اوچون باشقا واسییطهلردهن ده اسییتِفاده یادیلهر.
بونون اوچون فعلین باشییئنا »نییه« بییاغلیئجئ سییئ دا ایشییلهنر؛ مث ل
ل :نییه
یازئر ،نه فاخُُویور ،نه بیلیر ،نه دانئشئر و هایبله.
فعللییردهن آد دوزهلییدهن -مییا-)،مییه( شکیلچیسییی ایلییه انکییارلئق
شکیلچیسیییینی قارئشیییدئرمامالئ .آد دوزهلیییدهن شکیلچیسیییینین
اوزهرینه وورغو دوشهر؛ مث ل
ل :قازما ایشی یاخُُچئ قاباغا یگدیر .سوزمه
فچییخُ دادلییئ دئییر .بییو جییوملهلردهکی» ،قازمییا« »سییوزمه« سییؤزلرینین
فسنونداکئ -ما-،مه شکیلچیلری فعلدهن آد دوزهلتِدیگینه گؤره سؤز
دوزهلدیجی وورغولو شکیلچی دیرلر.
فعلین افرمالرئ

ففرما ،زمان وشخُص شکیلچیلرینی قبول یاتمه خُُصوصیتلرینه گؤره
دیلیمیزدهکی بوتون فعللری اوچ بؤلویه آیئرماق فالُر:
 -۱زمییان شکیلچیسییی و خُُصوصییی ففرمییا علمییتِی فالمییایئب ،یییالنئز
شخُص شکیلچیسی قبول یادهن فعللر )امر ففرماسئ(.
 -۲زمان و شخُص شکیلچیسی قبول یادیب ،خُُصوصی ففرمییا علمییتِی
فالمایان فعللر )خُُبر ففرماسئ(.
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 -۳خُُصوصی علمتِی فالماقلُ ،شخُصییه گییؤره دهییشیین ،آممییا زمییان
شکیلچیسیی قبیول یاتمهیین فعللیر )لُزئیم ،واجییب ،آرزئ و شییرط
ففرمالُرئ(.
امر افرماسئ

فعلین امر ،خُُاهیش وایستِهک بیلدیرهن ففرماسئ امییر ففرماسییئ دئییر .بییو
ففرمادا فالُن فعللر زمانا گؤره دهییشییمهز ،آممییا اؤز معنییا خُُصوصیییتِینه
گؤره گلهجیک زمیان اوچیون فالُر ،چیونکی امیر آنجیاق گلهجک ده
ییرینه ییتِیریلهجک ایش اوچون یوریله بیلهر.
امر ،تأکید فچخُییو دا بیرینجییی شییخُص طرهفینییدهن ایکینجییی شخُصییه
قارشییئ یییؤنهلمیش فالُر .دیییل جییوابئ دانئشییئقدا امییر و خُُاهیشییین
درهجهسی سسین هنگی ایله بللندیریلهر .یازئلئ دانئشییئقدا ایسییه ،ب یلییه
امکانلرئن فالمادئغئندان مؤلفلر تلفوظون هنگینه گؤره آیرئ -آیرئ
قیدلردهن استِفاده یادهرلر؛ مث ل
ل:
آسیا)نصیحت یانا( سن ییکه قئزسان ،یاله یشیلری باشئندان چئخُارت...
سولتِان بگ)ملیم ( باخ ،آخُُماقلُما! من یالچییه سؤز یوردیم یگتِدی.
سولتِان بگ)لُپ برکدهن( سن آلله قودورغان فالما! )آجئقلئ( آتییان
سنه بویورور یگت ،یگت! )اوزییر حاجئبگاف(
بو پارچاداکئ نصیحتیانا ،ملیم ،لُپ برکدهن ،و آجئقلئ سییؤزلری
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سؤزون هنگینه گؤره مؤلف قیدلری دیر کی ،فاخُُویان و یا یازان )البتِه
اساسییلا یییازان( امییر و خُُاهیشییین درهجهسییینی بییو سییؤزلرله باشقاسییئنا
چاتدئرئر.
امرییین درهجه سییی دانئشییئقدا آیییرئ فیللُرلُ دا فرقلنییدیریله بیلهر.
قطعییی امییر شییکلی فچییخُ واخُُییت عوهضلیکسیییز ایشییلهنر .امییر
نصیحتیانا ،و یا ملیم کاراکتِر داشئدئقدا فعل شخُص عییوهضلیگی
ایله بیرلیکده ایشلهنر؛ مث ل
ل :یوخُُارئدا گؤستِردیگیمیز میثاللُردا »سیین
ییکه قئزسان ،ایلییه یشیییلری باشییئندان چئخُییارت« جوملهسییی دوزگییون
فالدوغو کیمی ،فسن جومله ده دوزگونییدور .بییو جییوملهنی »آتییان سیینه

بویییورور یگییت ،سیین ده یگییت« ایشلهتسییک ،داهییا فچییخُ نصیییحت
کاراکتِری داشئدئغئندان ،همییین ایفییادهنین اولینییدهکی مؤلییف قیییدی
)آجئقلئ( ییرسیز گؤرونر .مؤلف قیدی )آجئقلییئ( فالماسییایدئ دا ،بییو
ایفییادهدهکی ،امرییین قطعیلیگینییی فعلییین شییخُص عییوهضلیگی ایلییه
بیرگه ایشلهمهسیندهن بیلمک فالُردئ.
امر و خُُاهیشین آیییرئ-آیییرئ درهجهلرینییی ییتِیرمییک اوچییون عییادی
دانئشیئغئمئزدا لغیوی واحیییدلردهن ده اسییتِفاده یادیرییک .بیو واحیییدلر
خُُییاهیش یادیییرهم ،مصییلحت بیلیییرهم ،یییالوارئرام و یبلییه سییؤزلری ده
ایشلتِمک فالُر؛ مث ل
ل:
بیییگ ،توقیییع یادییییرهم کییی ،بیییو بیادهب سیییؤزلری باغئشلیاسیییئنئز
)حاجئبگاف(.
109

هامان مقصدله ،دی ،ید ،باخ ،گل ،آخُُئ ،ده ،فقی کیمی اداتلُرئ دا
ایشلتِمک فالُر .دی ،ید اداتئ امر ففرماسئندا ایشلهنن هییر هانسیئ فعلیین
اولینده ،ها و ده اداتلُرئ ایسیه فسیینوندا ایشییلهنیب مخُتِلییف مناسییبت
بیلدیرهر:
 -۱مرجان بگ .دی گؤرون! اف فخُُش بخُت آدام منم!
 -۲مشدی عباد) .فقرخُُو ایله( ید فقی تاپئم ده!
-۳سولتِان بگ .هه ،ید یورسین ده!
-۴منت خُُانئم .سوس!..آنجاق من فالدوغومو یدمه ها! )حاجئبگاف(
فقی ،باخ ،گل اداتلُرئ امر ففرماسئندا ایشیلهنمیش فعللریین اولینیه

آرتئرئلراق مخُتِلییف مناسییبتلری بیلییدیرهر» .بییاخ« اداتییئ داهییا فچیخُ
خُُبردارلئق ییتِیرسه ده» ،فقی« »گل« اداتلُرئ ایسه امییردهن داهییا فچییخُ
مصییلحت اوسییتِون فالدوقییدا ،هییردهن کینییایه مقصییدی ایزلهنیلدیکییده
ایشلهدیلیر؛ مث ل
ل:
حامبال .آ مشیدی ،یبلییم سیئنئبدئر ،سین گیل بییر عباسیئ دا یور گیلین
)حاجئبگاف(
عباد .فقی بورایا سنین کیمی قئسسا تومانلئلُر گلسینلر )جاببارلئ(
باخ ،سن اؤزووو یئغئشدئر و هایبله.
نوش یادین بادهنی آلئن ساقئدان
چکینمهیین حرامئدان ،یاغئدان
صفلر فپزان ،فاردولُرئ داغئدان
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اهیری قئلئج غلفئندا مار فالسون )فکرفاغلودان(
خبر افرماسئ

خُُییبر ففرماسییئ خُُصوصییی شکیلچیسییی فالماماسییئ ایلییه امییر ففرماسییئنا
فاخُُشییایئر ،آممییا زمانییا گییؤره دهییشییه بیلمهسییی ایلییه امییر ففرماسییئندان
فرقلنیییر .خُُییبر ففرماسییئ فعللرییین هییم زمییان ،هییم ده شخُصییه گییؤره
دهییشلمهسی ایله یییارانئر .خُُییبر ففرماسییئ برابییر دیییر :فعییل کؤکییو و ییا
اساسییلرئ ،اوسییتِه گییل )(+شکیلچیسییی ،اوسییتِه گییل ) (+شییخُص
شکیلچیسی.
فعلین خُُبر ففرماسئ اوچ زمانا :ایندیکی ،یکچمیییش ،و گلهجییک زمانییا
گؤره دهییشهر.
یکچمیییش زمییان اؤزونییو شییهودی ،و نقلییی فالمییاقلُ ایکییی ففرمییادا
گؤرسیییدهر- :دئ )-دی- ،دو- ،دو( شکیلچیسیییی ایلیییه شیییهودی،
مئش )-میش- ،موش- ،موش( شکیلچیسییی ایلییه نقلییی یکچمیییشزمان فعللری ففرمالُشئر.
ئییب)یییب- ،اوب- ،اوب( شکیلچیسییی ایلییه ده یکچمیییش زمییانففرمییالُرئ دوزهلییه بیلهر؛ مث ل
ل :احیید دونیین ماغییازادان کیتِییاب آلئییب.
قئزئ باغدا گؤروبسوز؟ اف درسینی فاخُُویوب و هایبله.
ئییر)-ایییر- ،اور- ،اور( شکیلچیسییی ایلییه دوزهلیین اینییدیکی زمییان111

فعللری ایش و حرهکییتِین اینییدیکی زمانییدا ،یییانی دانئشییئلن وقتده
گؤرولدویونو بیلدیرهر .ایندیکی زمانئن انکارئنئ دوزهلتِمک اوچییون
زمان شکیلچیسیندهن قاباق بیر »م« سسسیزی آرتئرئلر؛ مث ل
ل:
آچئیییرام ،آچمئیییرام ،گلییییرهم ،گلمییییرهم ،فاخُُوییییورام ،فاخُُومیییورام،
دینلهییرهم ،دینلهمیرهم .و هاییبله.
فعلین گلهجک زمانئ دا یکچمیش زمان کیمی ایکی ففرمادا فالُر:
 -۱بللی یا قطعی گلهجک زمان
مضارع یا خُُود قطعی فالمایان گلهجک زمان
آجاق )-اجک( شکیلچیسی ایله دوزهلن قطعی یا بللی گلهجییکزمان ایشین گلهجکده گؤرولمهسینی قطعیتله بیلدیرهر.
بو زمانئن انکارئنئ دوزهلتِمک اوچون زمییان شکیلچیسیییندهن قابییاق
ما)-مه( شکیلچیسی آرتئرئلر ،آمما -مئ )-می( فاخُُونار؛ مث لل:
فاخُُونار
یازئلر
گلهجهی ،گلمهیهجهی
گلهجک ،گلمهیهجک
فاخُُویاجاخ ،فاخُُومویاجاخ
فاخُُویاجاق ،فاخُُومایاجاق
آر-) ،ار( شکیلچیسی ایله ایشین گلهجکییده گییؤرولهجهیی قطعیییفالمایان شکیلده بیلدیرهر.
بو زمانئن انکارئنئ دوزهلییدهرکن خُُصوصییی ف فینتِیییک دهییشیییکلیک
بییاش یورهر .ب یلییه کییی ،زمییان شکیلچیسیییندهن قابییاق »م« سسسیییزی
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آرتئرمیییاقلُ برابیییر ،ایکینجیییی و اوچونجیییو شیییخُصلرده زمیییان
شکیلچیسینین فسنونداکئ »ر« سسسیزی »ز« سسسیزینه یچییوریلهر.
مث ل
ل :فاخُُویارسان  -فاخُُومازسان ،گلهر  -گلمهز ،باشلیار – باشلماز.
س

قید .یات ،یگت کیمی تک هیجالئ و فایات ،آخُُئت ،ب فشییالت ،افخُُییوت،
اؤیرهت ،اؤرگیت ،آزالیت ،دوزهلیت کیمیی فچیخُ هیجیالئ فعللریین
فسنونا ایندیکی ،قطعی ،و مضارع زمان شکیلچیلری آرتئرئلدئقدا  ،بو
سؤزلرین فسن »ت« سسسیزی »د« سسسیزینه یچوریلهر؛ مث ل
ل:
یگت -یگدیر ،یگدهجک -یگدهر ،یات -یادیییر ،یادهجییک -یادهر ،افیییات-
فایادئر ،فایاداجاق ،فایادار و هایبله.
من سنین فترپاغئنئ گزمیشم قارئش قارئش
آیاغئم فیللُرئندان قات قات قابار باغلمئش
سینهنده دینجهلمیشم فدست کیمی ،فقناق کیمی
سن دوشمن لر الینده قالُندا دوستِاق کیمی )رسول رضا(
فعلُ زمانلرئنُئن بدیبیلمهسیندهکی بیر پارا اوسلوبی حاللر

فعییل زمییانلُرئنئن مخُتِلییف معنییا اینجهلیکلییری وار کییی ،فانلرئ
بیلمک اوسلوب باخُُئمئنیدان اهمیتِلیی دییر .هیردهن یکچمیشیده ییرینییه
ییتِیریلمیش حرهکت ایندیکی زمان شکیلچیلی فعللرلییه یوریلییه بیلهر.
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آشاغئداکئ سینونیم جوملهلری توتوشدورماقلُ بونلرئن ایشییلنمهلی
فالدوغو ییرلری تخُمینی شکیلده بللندیرمک فالُ بیلهر:
 -۱فا دونن یگدیب گؤرورکی ،هامئ فاردادئر.
 =۲احمد قاپئدان گیرهن کیمی یددی :یهی ،کیم وار بورادا؟
احمد قاپئدان گیرهن کیمی یدییر...
گؤردویوموز کیمی ،ایندیکی زمان شکیلچیسی ایله یدییلمیش ،آمما
یگچمیشده ییرینه ی یییتِیریلمیش ایشییی بیلییدیرهن یوخُُارئییداکئ فعللرییین
ایشلهندیگی جوملهلرده بیر نوع روایت معناسئ واردئر .بییو ففرمییالُرئن
ییتِیردیگی معنالُر آراسئندا معین فرق گؤزه چارپئر.
مسییتِثنا حییاللُردا عمییومی لشییمیش فیکییری بیلییدیرمک مقصییدیله
یگچمیشه گؤره فالُن ایش و حرهکت ،قطعی فالمایییان گلهجییک زمییان
شکیلچیسی ایله یوریله بیلهر؛ مث ل
ل:
حاج احمد ،میرزه سمندهره گؤندهردیگی یاغا ایشاره ایله :ی قازانئبلر
ییمیشهم ،قازانئرام یییهجکلر .آدام دئر ،اینسان دئر ،بو گون من سیینه
ال توتارام ،ساباح سن منه)...جاببارلئ(
بو جوملهدهکی »ال توتارام« فعلی بیر نوع عمییومی لشییمیش ،هامئیییا
گؤره یادیلمهلی فالُن معنانئ بیلدیرهر .اگر بللی بیییر معنییانئ بیلییدیرمک
لُزئم فالسا دا ،فاندا سادهجه فالُراق» :بو گون من سنه ال توتدوم ،ساباح
دا سن منه ال توتاجاقسان« ففرماسئندا ایشلهنردی.
فعلین ایندیکی زمانئ بیر فچخُ حاللُردا یگچمیشده ییرینه ی یتِیریلن ،یانئ
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گؤرولمهسی دانئشئلن واخُُتِدان قاباق باشلنان ایشین دوامئنییئ ،یییا دا
نتِیجهسینی بیلدیرهر .بییو نقطهی نظییردهن بعضییلا نقلییی یگچمیییش زمییان
شکیلچیسی ایله ییتِیریلمیش فعل ایندیکی زمان شکیلچیسی ایلییه ده
یوریلدیکده فانا یاخُُئن معنانئ بیلییدیرهر» .علییی فچییخُ یییاخُُچئ فاخُُویییور«
»قارداشئم تارئ اوستِالئقلُ چالئر« دستِه باشچئسئ اوشییاقلرئن ایشییینه
نظارهت یادیر« جوملهلرینده فاخُُوماق ،چالماق ،نظارهت یاتمییک کیمییی
فعللردهکی دانئشئلن وقتِده ییرینه ییتِیریلمهیه ده بیلهر.بورادا هر حالییدا
دانئشئلن وقتِدهن قاباق باشلنمئش ایشین نتِیجهسینی بیلدیرهر.
گلهجکده گؤرولهجک ایش و حرهکتِین ییتِیرمهسی بعضلا یگچمیش یا
ایندیکی زمانا مخُصوص ففرما ایله یوریلهر:
فادویوی ،عباد داغئن بؤیرو ایله دؤرد آیاق سورور) .جاببارلئ(

بو جوملهدهکی »سورور« فعلی ایشین دانئشئلن وقتِییده گؤرولییدویونو
بیلیییدیرهر .آشیییاغئداکئ جیییوملهلرده ایسیییه هامیییان )عینیییی( زمیییان
شکیلچیسییی ایلییه ایشییلهنن فعللییر ایشییین دانئشییئلن واخُُتِییدان فسییرا
گؤرولهجهیینی و یا دانئشئلن وقتِدهن فسرا باش یورهجهیینی بیلدیرهر:
 -۱باشا دوشورهم ،خُُالُن سنه قوربان،یگدیرهم.
 -۲بس یاله ایسه دوروست قولُق آس،گؤر نه یدییرهم ،آ دیل بیلمهز!
 -۳مشدی عباد .یازئرام ،یازئرام ،فسنرا؟
سییروهر .و فانییون عوهضییینه قوللوقچییو صیینمی آلئییرام ،یییازدئنمئ!
)حاجئبگاف(
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بو جوملهلردهکی»یگدیرهم ،یدییرهم ،یازئرام ،آلئرام« فعللری اینییدیکی
زمان شکیلچیسی ایله ایشلهنسه ده ،بورادا ی یتِیریلن ایش و یا حرهکت
دانئشئلن وقتده باش یورمیر ،معلییوم افلییور کییی ،بییو ایشییلر دانئشییئلن
وقتِدهن فسنرا مطلق گؤرولهجکدیر.
واجیب افرماسئ

گؤرولمهسی واجیب سایئلن حرهکتِی بیلدیرمک اوچون فعل کؤک
و اساسلرئنئن فسنونا -مییالئ)-مهلیی( شکیلچیسیی آرتئییرئلر؛ مث ل
ل:
آلمالئیام ،گلمهلیسن و هایبله.
حرهکتِین واجیبلیگینی بیلدیرمک اوچون دیلیمیزده باشییقا واسییطهلر
ده ایشه سالئنار...مصدهرلره لُزئم دئر ،واجیب دیییر ،فالمییاز ،مومکییون
دگیلییدیر کیمییی سییؤزلرین آرتئرماسییئ ایلییه ده ایشییین واجیبلیگییی
معناسئ چاتدئرئل بیلهر .آشاغئداکئ جوملهلری توتوشدوراق:
 -۱درجلییییره مکمییییل حاضئرلُشییییمالئیئق – درجلییییره مکمییییل
حاضئلشماغئمئز واجیب دیر.
 -۲بیز بو تصادوفو اونوتمامالئیئق – بیزیم بو تصییادوفو اونوتمییاغئمئز
مومکون دگیلدیر.
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آرزو افرماسئ

گؤرولمهسی آرزئ فالونان حرهکتِی ییتِیرمییک اوچییون فعییل کییؤک و
اساسییییلرئنئن فسیییینونا -آ)-ا( شییییکیلچیلری آرتئییییرئلر؛ مث ل
ل:
اساسلرئنئن فسنونا -آ)-ا( شکیلچیلری آرتئرئلر؛ مث ل
ل:
گرهک آلُ ،گرهک گله ،گییرهک فاخُُویییا ،گییرهک ایشییلهیه و هییایبله.
بعضی فعللری آنجاق اوچونجو شخُص شکیلچیسی ایشییلتِمکله ده
آرزئ فالونان حرهکتِی ی یتِیرهریک؛ مث ل
ل:
بیزیم آدام اؤز یخُُیرینی بیلمهز ،فانونکو اف دور کی ،یازدا تاخُُئل اکسین،
یایدا بیچسین ،قئشدا ییرینی ایستِی یالهییب یاتسئن )ن.نریمانف(
بو پارچاداکی فعللری اکه ،بیچه ،یاتییا شییکلینده ایشلهتسییک ،معنایییا
اساسلئ خُُلل گلمهز .یا دا بیر آیرئ میثال:
بیز یاله بیر توخُُوم اکمهلیییک کی ،یتز ی یتِیشسین ،یانئ یییوز اللییی ب یییش
گونده دگیل ،یوز ایگیرمی یبش گونده آچئلسییئن فقزاسییئ بؤیییوک و
فچخُ فالسون ،ماشئنلُ یئغماق اوچون الیوریشلی فالسون )ولیاف(
بییو پارچییاداکئ فعللییری ده ی یتِیشییه ،آچئل ،فالُ شییکلینده ایشییلتِمک
مومکییون دور.یییانئ یبلییه ده ایشللهتسییک نظییرده توتییدوغوموز معنییا
ییتِیریلمیش فالُجاقدئر .یالنئز بو پارچانئن اولیندهکی »بیز یاله بیر توخُُییوم
اکمهلیییک کی «...سؤزونو »بیز گرهک یاله بیر توخُُوم اکهک کییی«
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سؤزو ایله عوهض یاتمک لُزئم گلهجکدیر.
گؤرولمهسییی آرزو فالونییان حرهکییتِی بیلییدیرمک اوچییون کییؤمکچی
واسییطه فالُراق ایسییتِهمک ،آرزئ یاتمییک کیمییی سییؤزلر ده گنیییش
ایشلهنر؛ مث ل
ل:
 -۱سیز ایستِهییرسینیز منیم قاتئرئمئ آیاغا سالئب آلُسئنئز )جاببارلئ(
 -۲آرزو یادیرهم کی ،تاردان فچخُ سینهنه ،سیملردهن فچییخُ بارماقلرئنییا
فیکیر یورهسن.
 -۳سرونازئن آرزوسو بودور کی ،من قهرهمان فالُم )ولیاف(
 -۴گرهک من ده بوتون درسلریمده ایگیرمی)نومره( آلُم
 -۵شیکایتِه یگتِمهزدهن قاباق گرهک بیزیمله مصلحتلشه ایدی.
لزئم افرماسئ

لُزئم ففرماسئندا فالُن فعللر حال و حرهکییتِین گؤرولمهسییینین لُزئییم
فالیدوغونو بیلیدیرهر .بیو ففرمیانئ دوزهلتِمیک اوچیون فعیل کیؤک ییا
اساسلرئنئن فسنونا -آسئ-)،اسی( شکیلچیسی آرتئرئلر؛مث ل
ل:
کیتِییاب آلُسییئیام .فانییو گؤرهسیییییک .روزنییامه فاخُُویاسییئ دئییر.
فیلداشیییلرئنئ گؤزلهیهسیییی دییییر .بیییو جیییوملهلرده آلُسیییئیام،
گؤرهسیییییک ،فاخُُویاسییئدئر ،و گؤزلهیهسییی دیییر فعللرییین لُزئییم
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ففرماسئندا دئر.
شرط افرماسئ

شرط ففرماسئندا فالُن فعللر باشقا بیر حرهکتِین گؤرولمهسییینین معییین
بیر شرطله باغلئ فالدوغونو بیلدیرهر .بییو ففرمییانئ دوزهلتِمییک اوچییون
فعل کؤک و اساسلرئنئن فسنونا -سا )-سه( شکیلچیسی آرتئرئلر؛
مث ل
ل :آلسییا گلهر ،بیلسییه دییهر ،فاخُُوسییا اؤرگنهر ،و هییایبله .بییو
جییوملهلردهکی آلسییا ،بیلسییه ،فاخُُوسییا فعللییری شییرط ففرماسییئندادئر.
چونکی آلسا سؤزو گلهر فعلینین گؤرستِدیگی ایشین ،فاخُُوسا سؤزو
دییهر فعلینیییین گؤرسیییتِدیگی ایشیییین بیییاغلئ افلیییدوغو شیییرطی
بیلدیرمیشدیر.
فعلُ افرماتلرئنُئن مرکبی

فعییل ففرمییالُرئ ترکیییبینه گییؤره سییاده و مرکبییه بؤلییونر .بوراجییان
اؤرگندیگیمیز ،و گتِیردیگیمیز میثاللُر فعییل ففرمییالُرئنئن سادهسییینه
گؤره ایدی .مرکب فعل ففرمییالُرئنئ دوزهلتِمییک اوچییون ففرمییالُرئن
فسنونا ایدی ،ایمیییش کییؤمکچی سییؤزلری آرتئییرئلر .بییو کییؤمکچی
سییؤزلر بعضییلا شییکیلچی کیمییی-دئ )-دی- ،دو- ،دو(- -مئییش)-
میش- ،موش- ،موش( سؤزه بیتِیشیک یازئلر.
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ایدی کؤمکچی سؤزو آرتئرئلدئغئ ففرمانئن حرهکتِینی ،ایمیییش ایسییه
روایییتِینی دوزهلییدهر .ایییدی ،ایمیییش کییؤمکچی سییؤزلرینین امییر
ففرماسئندان و خُُبر ففرماسئنئن شهودی یکچمیش زماندانئنییدان باشییقا،
بوتون ففرمالُرئ آرتئرماق فالُر؛ مث ل
ل:
یازمئش ایدی)یازمئشدئ( یازمئش ایمیییش )یازمئشییمئش( یییازئردئ،
یییازئرمئش ،یازاجییاقمئش ،یییازاردئ ،یییازارمئش ،یازمییالئ ایییدی،
یازمالئ ایمیش ،یازاسئ ایدی ،یازاسئ ایمیییش ،گییرهک یییازایمئش،
یازسا ایدی ،یازسا ایمیش و هایبله.
قید .فعل کؤکلرینه آرتئرئلن شهودی یکچمیش زمان شکیلچیسییی
ایله ،ایدی کؤمکچی سؤزون اخُُتِصار ففرماسئنئ قارئشدئرمامالئ.
یاددا ساخُُلماق لُزئم دئر کی ،ایدی ،ایمیییش کییؤمکچی سییؤزلری
شکیلچیلشمیش ففرمادا سؤزه بیتِیشیک یازئلسا دا ،ففرمییا علمتِینییدهن
)شکیلچیسیندهن( و یا زمان شکیلچیسیندهن فسرا ایشلهدیگی حالییدا،
زمان شکیلچیسی بلواسطه سؤز کؤکلرینین اوزه رینه آرتئرئلر.
شخُص شکیلچیلری

آذربایجییان دیلینییده بوتییون فعللییر ایسییتِهنیلن شییکیلچیلر قبییول
ییادهرهک شخُصه گؤره دهییشیلهر .بو شکیلچیلر شخُص شکیلچیسی
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آدلُنار .معین فرقلر دوزهلتِدیگیندهن شخُص شییکیلچیلرینین قبییول
یاتمهسینه گؤره فعللری آشاغئداکئ قروپلُرا آیئرماق فالُر:
 -۱امر ففرماسئ
 -۲خُُبر ففرماسئنئن شهودی یکچمیش زمانئ و شرط ففرماسئ
 -۳خُُبر ففرماسئنئن نقلی یکچمیش  ،ایندیکی ،و هییر ایکییی گلهجییک
زمانئ
 -۴لُزئم و واجیب ففرمالُرئ.
 -۵آرزو ففرماسئ
بییو قروپلُرداکییی فعللییرده شییخُص شکیلچیسییی قبییول یاتمکییده
عمومی جهییت فانییدان عبییارهت دیییر کییی ،بوتییون فعللییر بیییر ،ایکییی،
اوچونجو شخُصین تک و جمعینییده مخُتِلییف شییخُص شییکیلچیلری
قبول یادهر .آمما بونلر بعضی شخُصلرده فرقلنهر.
 -۱قروپ -یانئ امر ففرماسئندا فالُن فعللر بیرینجی شخُصین تکینییده
ئییم)-ام- ،اوم- ،اوم( جمعینییده ایسییه -آق)-اک( شییکیلچی -سیییقبول یادهر.
بو قروپ فعللییر ایکینجییی شییخُص تکینییده یهییچِ بیییر شییکیلچی قبییول
یاتمهز ،ایکینجییی شخُصییین جمعینییده ایسییه -ئیین)-اییین- ،اون- ،اون(
شکیلچیسی قبییول یادهر .آیییرئ فعللییردهن فرقلییی فالُراق بییو قروپییدا
فعللر اوچونجو شخُصین جمعینده ده خُُصوصی شخُص شکیلچیسی
قبول یادهر .یبله فعللرین اوچونجو شخُص تکینیی دوزهلتِمیک اوچیون
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سییئن)-سییین- ،سییون- ،سییون( شییکیلچیلری ایشییلهنر  ،اوچونجییوشخُص جمعینده ایسه همین شخُص شکیلچیسیندهن فسرا- ،لُر)-لییر(
جمع شکیلچیسی ایشلهنر.
امر افرماسسندا االن فعلُلرین شخُص شکیلچیلرین قبولونُا گؤره نُمونُه

جمعلر
تک
شخُصلر
قعل
یازار ،فاخُُویار
یازئم ،فاخُُویوم
بیرینجی
یاز
یازئن ،فاخُُویون
یاز ،فاخُُو
فاخُُو ایکینجی
اوچونجو یازسئن ،فاخُُوسون یازسئنلر ،فاخُُوسونلر
خُُبر ففرماسئنئن شییهودی یکچمیییش زمییانئنئن شییخُص شیکیلچیلری
ایله شرط ففرماسئنئن شخُص شکیلچیلری بیربیرینه تای دئر .یبله کی،
ایستِهر شهودی یکچمیش زماندا ،ایستِه رسییه ده شییرط ففرماسییئندا فالُن
فعللییر بیرینجییی شییخُص تکینییده » م« ،جمعینییده » ق،ک« ،ایکینجییی
شخُصیییین تکینیییده » ن« جمعینیییده -نئیییز)-نییییز- ،نیییوز- ،نیییوز(
شکیلچیلرینی قبول یادهر .اوچونجو شخُصین تکینده و جمعینده ایسه،
اساسلا شخُص شکیلچیسییی قبییول یاتمهز) .بعضییلا جمعینییده -لُر- ،لییر
شکیلچیلری ایشلهنر(.
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شهودی بکچمیش زمانُئن و شرط افرماسئندا االن فعلُلرین شخُص
شکیلچیسی گؤتورمهسی

تک
فعللر شخُصلر
آلدئم ،آلسام
آلدئ بیرینجی
آلسا ایکینجی آلدئن ،آلسان
اوچونجو آلدئ ،آلسا

جمع
آلدئق ،آلساق
آلدئنئز ،آلسانئز
آلدئلر ،آلسالُر

نقلی یکچمیش ایندیکی ،قطعی ،و مضیارع گلهجیک زمیانئ شیخُص
شییکیلچیلری ده عینییی دیییر .ب یلییه فعللییر بیرینجییی شخُصییین تکینییده
آم)-ام( ،جمعینده -ئق)-یییک- ،اوق- ،اوک( ،ایکینجییی شخُصییینتکینده -سان)-سیین( جمعینییده -سییئنئز)-سییینیز- ،سییونوز- ،سییونوز(
شکیلچیلرینی قبییول یادهر .اوچونجییو شییخُص تییک و جمعییی ایسییه،
یدمک فالُر کی شکیلچیسی فیخُدور.
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نُقلی بکچمیش ،ایندیکی ،قطعی و مضارع گلهجک زمان فعلُلرینُین
شخُص شکیلچیسی گؤتورمهسی

فعللر شخُصلر

آلمئش

بیرینجی

تک

آلمئشام ،یگدیرهم،
باخُُاجاغام ،گؤرهرهم

یگدیر ایکینجی آلمئشسان ،یگدیرسن
باخُُاجاقسان ،گؤرهرسن
باخُُاجاق
گؤرهر

اوچونجو

آلمئشدئر ،یگدیر
باخُُاجاق ،گؤرهر

جمع

آلمئشئق ،یگدیریک
باخُُاجاغئق ،گؤرهریک
آلمئشسئنئز ،یگدیرسینیز
باخُُاجاقسئنئز ،گؤرهرسینیز
آلمئشلر ،یگدیرلر،
باخُُاجاقلر ،گؤره رلر

گؤردویومیییوز کیمیییی قطعیییی گلهجیییک زمیییان فعللیییری شیییخُص
شکیلچلیلری قبول یادهرکن ایکی سسلی آراسئندا دوشییدویو اوچیون
گلهجییک زمییان شکیلچیسییینین فسیینونداکی »ق« سسییی »غ«» ،ک«
سسی ایسه »ی« کیمی یدییلیر.
لُزئم ،واجیب و دوام ففرماسئندا فالُن فعللرین شخُص شکیلچیلرینی
قبول یاتمهسی ده هامان تههر و فانا تایدئر .یبله فعللر بیرینجی شخُصین
تکینده -یام)-یم( جمعینده -یئق-) ،ییک( ،ایکینجی شخُص تکینییده
سان)-سن( ،جمعینده -سئنئز)-سیینیز( ،اوچونجییو شخُصییین تکینییدهدئر)-دیر- ،دور-،دور( شکیلچیلری قبول یادیر .اوچونجو شخُصین124

جمعینده بیر قایدا فالُراق -لُر)-لر( آرتئرئلئر.

لزئم و واجیب افرمالرئنُئن شخُصه گؤره دهییشمهسی نُمونُهلری

فعللر شخُصلر

آلُسئ بیرینجی
گلمهلی ایکینجی
اوچونجو

جمع

تک

آلُسئیئق ،گلمهلیییک
آلُسئیام ،گلمهلییم
آلُسئسان ،گلمهلیسن آلُسئسئنئز ،گلمهلیسینیز
آلُسئدئر ،گلمهلیدیر آلُسئدئرلُر ،گلمهلیدیرلر

نهایت ،شخُص شکیلچیسی قبول یاتمهسییینه گییؤره فرقلنیین ب یشییینجی
قییروپ فعللییر ،آرزو ففرماسییئندا فالُن فعللییر دیییر .بییو فعللییر شییخُص
شکیلچیسیییی قبیییول یاتمهسیییینه گیییؤره بوتیییون فعللیییردهن معیییین
خُُصوصیتلرینه گؤره فرقلنیر .آرزو ففرماسئندا فالُن فعللییر بیرینجییی
شخُصییین تکینییه »م« ،جمعینییه »ق ،ک« ،ایکینجییی شخُصییین تکینییه
سییان)-سیین( ،جمعینییه -سییئنئز)سییینیز( شییکیلچیلری قبییول یادهر.اوچونجو شخُصییین تکینییه شکیلچیسییی ی فخُییدور ،جمعده -لُر)-لییر(
آرتئرئلر.
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آرزو افرماسئنُئن شخُصه گؤره دهییشمهسینه نُمونُهلر

فعللر شخُصلر
آلُ بیرینجی
گله ایکینجی
اوچونجو

تک
آلُم ،گلهم
آلُسان ،گلهسن
آلُ ،گله

جمع
آلُق ،گلهک
آلُسئنئز ،گلهسینیز
آلُلُر ،گلهلر

شخُص شکیلچیلرینُین بعضی اوسلوبی حاللرئ

آیییرئ-آیییرئ شییخُصلره گییؤره ایییش و حرهکییتِین مخُتِلییف ففرمییادا
ییتِیریلمهسینی بیلمک اوسلوبی جهتدن بؤیوک اهمیتِی وار.
بوتون بونلرئ بللندیرمک اوچون بیرینجی ،ایکینجی ،اوچونجو
شیییخُصده حرهکیییتِین بعضییی اوسییلوبی ییییتِیرمه امکانلرئنییا گییؤز
فدلُندئراق.
دانُئشانُئن حرهکتینُین بیتیرمهسی -بیرینجییی شخُصییه گییؤره حرهکییت
بعضییلا دانئشییئغئن تییأثیرینی آرتئرمییاق اوچییون ،ایکینجییی ،اوچونجییو
شخُصه ی یتِیشن ایش کیمی یدییلهر؛ مث ل
ل:
 نه یادیم ،نه چاره قئلئم؟هر گاه اوزونه عیاق فالُرسیان ،دییهرلیر کیی،عؤمر دلی فالوبدور ،فالمازسان ،قالُرسان یانا-یانا )ن .نریمانف(
ساباحدان آخُُشییامادهک ،آخُُشییامدان سییاباحا دهک آرواد کیمییی
گرهک آلُچئغئن ایچینده فاتوراسان! اگر فقشونا یگتِمک ایستِهسیین ده
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گرهک آنجاق چئلپاق لزگیلرین اوستِونه یگدهسن )م.ف.آخُُوندف(
بو پارچالُردا دانئشان )بیرینجییی شییخُص عییؤمر و حیییدربگ( اؤزونییه
گییؤره فالُن ایشییی ایکینجییی شخُصییه مخُصییوص حرهکییت ففرماسییئندا
ییتِیریر .البتِه ،بورادا بیرینجی شخُصه ییتِیشن حرهکییت همییین شخُصییین
اؤز ففرماسئ ایله یوریلیین حرهکتلییه عینییی معنییا خُُصوصیییتِی ی فخُییدور.
بورادا اؤزلرینییه گییؤره دانئشییان عییؤمر و حیییدربگ بیرینجییی شخُصییه
مخُصییوص حرهکتِییدهن عمومیلشییمیش بیییر شییکیلده سییانکئ بوتییون
بیرینجی شخُصلره مخُصوص شکیلده بحث یاتمیشلر.
بعض لا ده دانئشانئن شخُص اؤزو بارهده کنار آدام کیمی چئخُئش یادیر،
بیرینجییی شییخُص عوهضییینه اوچونجییو شخُصییه خُُییاص فالُن شییکلی
علمتلردهن استِفاده یادیر؛ مث ل
ل:
سیزه آنا دیلینده یدییرلر! سیییزدهن خُُییاهیش یادیرلییر! )یدییییرهم ،خُُییاهیش
یادیرهم عوهضینه(
یا» ،من هله اؤلمهمیشم« عوهضینده:
یددیم نوروزعلی هله اؤلمهییبدیر کی ،سن فانون آقاسئنئن کاغازئنئآپاراسان )ج.محمدقولوزده(
بو جوملهلردهکی ایش و حرهکتِین بیرینجی شخُصه چاتدئغئ آیییدئن
دئر .آمما بو ففرما اؤز فتنو ،معنا کسگینلیگی ایله یسچیلیر.
مصاحیبین حرهکتینُین بیتیرمهسی .ایکینجی شخُصه گؤره حرهکییتِین
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یدییلیشینده مخُتِلفلیک نسبتِلا آزدئییر .اوسییلوبون ایسییتِهییندهن آسییئلئ
فالُراق بورادا دا مستِثنالئقلُرا فیل یوریلیر.
عییوهضلیکلرده افلییدوغو کیمییی ،حرهکییت نیشانهسییی فالُراق ،تییک
مصییاحیبین حرهکییتِی یییا ایشییینی ی یتِیرمییک اوچییون ایکینجییی شییخُص
جمعینییییین شییییکیلچیلری ایشییییلهنیر؛ مث ل
ل :ی فلییییداش علیاف ،نییییه
بویورورسونوز؟
اوشاغا انتِیم معنادا ،یکفسیزه اوز توتاندا یا مراجعتله ،تییک مصییاحیبه
گؤره ایش و حرهکتِین بیرینجی شییخُص جمییع ففرماسییئندا یدییلمهسییی
حاللُرئ دا گؤزه دهییر .مث ل
س
ل بعضی یکفسیزه » اؤزومییوزو ن یجییه حیی ل
یادیریییک؟« یدییریییک .هامییان مناسییبتله بعضییلا مصییاحیبین حرهکییتِی
اوچون شخُصه گؤره فالُن ففرمادا ایشلهدیلیر:
عجب دی! ایندی قئزئم مکتِب شرقیسینی فاخُُوسون ،بیز ده یاشیدهک!
»انتِیق« اوتاندئ بندالئنئن اووزونه باخُُدئ )میرجلل(
کنار شخُصییه مخُصییوص ایشییین بیتیرمهسییی .فانییا گییؤره دانئشییانا ،یییانئ
اوچونجو شخُصه گؤره حرهکت بعضلا معین اوسلوبی مقاملُ علقهلییی
بیرینجییی شییخُص ففرماسییئندا ایشییلهدیلهر .بییو جهتِییدهن آشییاغئداکئ
فعللره باخُُماق کیفایت یادهر.
آخ ،تاریوردی ،تاریودی! گومان یادیرسن کی ،پییرزادئ فقیاجاغییام سیینه
یگده؟ بو گده غریبه آخُُماقدئر! بیر فیکیر یالهمیییر کییی ،نییه هنریییم وار
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کی ،میین بییایرام ایلییه میییدانا گیییرهم؟ افنییون کیمییی آتییا بیلمهنییم ،وورا
بیلمهنییم ،آدئییم یهییچِ فقچاقلئقییدا سییؤیلهنمهییب ،بیییر قولدورلوقییدا
چکیلمهیییییب ،عؤمرومیییده بییییر آت فاغورلُمامئشیییام ،بییییر اؤکیییوز
فقومامئشام)...م.ف.آخُُوندف(
دانئشئغئن تأثیرینی آرتئرماق اوچون بو پارچییادا ایکینجییی شخُصییدهن
باشییلیاراق ،بییایرام اؤزونییه اوچونجییو شییخُص کیمییی یاناشییمئش و
تاریوردییه مخُصوص حرهکتِی بیرینجی شخُص ففرماسئندا یورمیشدیر.
بایرام بو سییؤزلرله اؤزونییه فالُن حرهکییت و علمتلرییین تییاریوردیده
فالمادئغئنئ بیلدیرمک ایستِهمیشدی .فا ،عینی زماندا هم اؤزونییو اؤیییور،
هم ده تاریوردینی لُغا فقیور .البتِه بو اوسلوب ماینوریندهن باشقا بیر یشی
دگیلدیر.
فعلی صفتلر

دیلیمیزده ایلییه سییؤز قروپییو دا وار کییی ،هییم فعییل و هییم ده صییفتلره
فاخُُشار خُُصوصیتلری وار .فانلرا ن ه صیفتِین ،نیه ده فعلیین قراماتییک
علمتلری تام ی یتِیشه بیلمهز؛ مث ل
ل :یازئلمئش مکتِوب میزین اوستِونده
قالمئشدئ جوملهسیندهکی یازئلمئش سؤزو فعل کیمی مجهییول نییوع
شکیلچیسینی )ئل( قبول یاتمیشییدیر ،تأثیرسیییز دیییر ،بییو سییؤزه انکییار
شکیلچیسینی ده آرتئرماق فالُر.
آمما ،بو جور سؤزلره ففرما علمتِی آرتئرئل بیلمهز .بو جور سییؤزلر نییه
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یاتدی؟ فسرقوسونا دگیل ،صفت کیمی هانسئ؟ فسرقوسونا جواب فالُر.
محض یبله شکلی خُُصوصیتلرینه گؤره بو تهییر سییؤزلر فعلییی صییفت
یدییلهر .گؤروندویو کیمی ،فعلی صفتلر هییم فعلییین هییم ده صییفتِین
خُُصوصیییتلرینی اؤزونییده گؤرسییدیر .فعلییی صییفتلرین فعللرلییه
عمومی فالُن خُُصوصیتلری آشاغئداکئلُر دئر:
 -۱فعلیییی صیییفتلر زمیییان بیلیییدیرهر؛ مث ل
ل :فاخُُونمیییوش محاضیییره،
)یکچمیش زمان( ،یازئلسئ مکتِوب )گلهجک زمان( ،فاخُُویان اوشاق
)ایندیکی زمان(
-۲تیییأثیرلی و تأثیرسییییز فالُ بیلهر؛ مث ل
ل :بیلهن آدام )تیییأثیرلی( ،گلهن
اوشاق )تأثیرسیز(
 -۳نییوعلُرا گییؤره دهییشیییله بیلهر؛ مث ل
ل :فاخُُویییان اوشییاق )معلییوم(،
فاخُُونموش محاضییره )مجهییول( ،یویونییان قئییز ))قایئییدئش( ،یییازدئران

آدام) ،اجبار( ،یدییشن اوشاقلر )قارشئلئق(
-۴تصییدیق و انکییارلئق بیلییدیرهر؛ مث ل
ل :یدییلمیییش سییؤز) ،تصییدیق(،
یدییلمهمیش سؤز)انکار(
فعلی صفتلرین صفتلره فاخُُشار خُُصوصیتلری آشاغئداکئلُر دئر:
 -۱صفت کیمییی ،ینجهلیگینییی بیلییدیرهن آدئیین اولینیده ایشیلهنر و فانیو
بللندیرهر؛ مث ل
ل :دانئشان آدام ،فاخُُونموش کیتِابلر.
 -۲اشیانئن علمتِینی بیلدیرهر و هانسئ؟ فسرقوسونا جواب فالُر.
یقید یاتمک ایستِهرکی ،بعضلا بونلرا فاخُُشار سییؤزلر آد وصییفت کیمییی
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ایشلهنرهک فعل خُُصوصیتلری داشئماز؛ مث ل
ل :یکچمیش ایشلری یادا
سالما .گونلریمیز بوندان یاخُُچئ فالُجاقدئر.
یکچمیشی خُُاطئرلُما ،گلهجهیه اومیدله باخ! بو جییوملهلرده یکچمیییش
و گلهجک سؤزلری صفت ،یکچمیشی و گلهجهیه سییؤزلری ایسییه آد
دئلر .بونییا گییؤره ده همییین سییؤزلرده فعلییه مخُصییوص یهییچِ بیییر
خُُصوصیت تاپئلمئر.
فعلی صفتلر فعل کؤکلرینه مخُتِلف شکیلچیلرین آرتئرماسئ ایله
دوزهلر .فعلی صفت دوزهلدهن شییکیلچیلر حرهکییی علمییتِین زمییانل
باغلندئغئنئ بیلدیرهر .بو جهتِدهن فعلی صفتلری اوچ ییییره آیئرمییاق
فالُر:
 -۱ایندیکی زمان فعلی صفتلری
 -۲یکچمیش زمان فعلی صفتلری
 -۳گلهجک زمان فعلی صفتلری
آن)-ان( شکیلچیسی ایله دوزهلن فعلی صفتلر حرهکییی علمییتِیناساسلا ایندیکی زمانل باغلئیلئغئنئ بیلدیرهر؛ مث ل
ل:
دینلهین آدام ،باخُُان اوشاق ،گولن قئز ،فاخُُویان فاغلن و هایبله.
یکچمیش زمان فعلی صفتلری آشاغئداکئ شکیلچیلرله دوزهلر:
 -۱منسییوبیت شکیلچیسییی ایلییه ایشییلهین -دئییق)-دیییک- ،دوق،
دوک( شکیلچیلرینین فعل کؤکلرینه آرتئرئلماسئ ایله؛ مث لل:
فاخُُودوغیییو کیتِیییاب ،فاخُُودوغیییون کیتِیییاب ،فاخُُودوغومیییوز کیتِیییاب،
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فاخُُودوقلرئ کیتِاب و هایبله.
 -۲فعل کؤکلرینه -مئش)-میش- ،موش- ،موش( شکیلچیسینین
آرتئرئلماسییئ ایلییه؛ مث ل
ل :یییازئلمئش مکتِییوب ،دینلهنمیییش محاضییره،
فاخُُونموش کیتِاب ،گؤرونموش ایش و هایبله.

فعلیییی صیییفت دوزهلیییدهن -مئیییش)-مییییش- ،میییوش- ،میییوش(
شکیلچیسینی عینی ففرمالئ نقلی یکچمیییش زمییان شکیلچیسییی ایلییه
قارئشدئرمامالئ .یاددا ساخُُلماق ایستِهر کیی ،نقلیی یکچمیییش زمانییدا
فالُن فعللر آدئن اولینده ایشییلهنر ،هانسییئ فسرقوسییونا جییواب یورمهز و
عادهت اوزره جوملهنین فسنوندا گلهر؛ مث ل
ل:
 -۱مکتِوب یازئلمئش ،کیتِاب فاخُُونموشدو.
 -۲یازئلمئش مکتِوب و فاخُُونموش کیتِاب بورادادئر.
بیرینجی جوملهده یازئلمئش و فاخُُونموش سییؤزلری یکچمیییش زمانییدا
فالُن فعل ،ایکینجی جییوملهدهکی ،یییازئلمئش و فاخُُونمییوش سییؤزلری
ایسه یکچمیش زمان فعلی صفتلری دیر.
گلهجییک زمییان فعلییی صییفتلری ایسییه ،اساسییلا آشییاغئداکئ اوچ
شکیلچینی فعل کؤک و اساسلرئنا آرتئرئلماسئ ایله دوزهلهر:
- -۱آجاق)-اجهک( یازئلجاق اثر ،گؤرولهجک ایش و هایبله.
- -۲آسئ)-اسی( یازئلسئ اثر ،گورولهسی ایش و هایبله.
- -۳مالئ)-مهلی( یازئلمالئ اثر ،گؤرولمهلی ایش و هایبله
بو شییکیلچیلری ده گلهجییک زمییانئ دوزهلییدهن -آجییاق )-اجهک(
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لُزئم و واجیب ففرماسئنئ دوزهلدهن شکیلچیلرله قارئشدئرماق فالماز.
یاددا سییاخُُلماق ایسییتِهر کییی ،فعلییی صییفتلر آدئیین اولینییده گلهر و
صفت کیمی هانسئ؟ فسرقوسونا جواب فالُر؛ مث ل
ل:
اثر یازئلجاق -یازئلجاق اثر
ایش گؤرولهجک -گؤرولهجک ایش
اثر یازئلسئ دئر -یازئلسئ اثر
ایش گؤرولهسی دیر -گؤرولهسی ایش
اثر یازئلمالئ دئر -یازئلمالئ اثر
ایش گؤرولمهلی دیر -گؤرولمهلی ایش
گؤردویومییوز کیمییی ،ایکینجییی سییتِونداکئ فعللرییین فسیینوندا فالُن
شییکیلچیلر فعلییی صییفت دوزهلتِییدیگی حالییدا ،بیرینجییی سییتِونداکئ
فعللرین فسنوندا ایشلهنن شکیلچیلر باشقا وظیفهلر داشئیئر.
فعلی باغلیئجئلر

زمان ،شخُص و کمیت بیلدیرمهین و دانئشییئقدا باشییقا فعلییه بییاغلنئب
فانون یییتِیردیگی حرهکییتِی ایضییاح یادهن فعللیره قعلیی باغلمیا یدییلهر؛
مث ل
ل :اف یازئ تاخُُتِاسئنا ]فدسییقایا[ًا باخُُییاراق یییازئردئ .اف یییازئ تاخُُتِاسییئنا
]فدسییقایا[ًا بییاخُُئب یییازئردئ .بییو جییوملهلردهکی باخُُییاراق و بییاخُُئب
سؤزلری یازئردئ فعلینین »ینجه یازما تهری« ایله ایضاح یاتدیگی و فانا
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باغلندئغئ اوچون فعلی باغلما دئر.
فعلییی باغلمییا دوزهلییدهن شییکیلچیلر دیلیمیییزده فچخُییدور .فعلییی
باغلمانئن بوتون نوعلُرئ حرهکتِی ایضییاح یاتمییک خُُصوصیییتلرینه
گؤره شرطی فالُراق ایکی قروپا آیرئل بیلهر:
 -۱اساس حرهکتِی تهر )طرز( له باغلیانلُر
 -۲حرهکتِی زمانلُ باغلیانلُر
بیرینجی قییروپ فعلییی باغلمییالُر ،اساسییلا آشییاغئداکئ شییکیلچیلرله
دوزهلر.
- -۱ئییپ)-ایییب- ،اوب- ،اوب( بییاخُُئب )گییؤردو( ،بیلیییب )یددی(،
دوروب )باخُُیییدئ( ،گیییؤروب )آنلدئ( ،باشیییلیئب )گیییؤزلهدی(،
ایشییلهییب )ایسییتِهدی( ،فاخُُویییوب )بیلییدی( ،سییورویوب )آپییاردئ( و
هایبله.
قید .باشل ،باغل ،ایشله کیمی فعللره -یئب)-ییب- ،یوب- ،یوب(
یانییدا )-ینییده(- ،یئنجییا)-یینجییه- ،یونجییا- ،یییونجه( فعلییی باغلمییاشکیلچیلری آرتئرئلدئقدا سؤزون فسنونداکئ »آ« سسییی »ائ« کیمییی
یدییلهر؛ مث ل
ل:
یازئلر

فاخُُونار

باشلیئب
باشلیاندا
باشلیئنجا

باشلئیئب
باشلئیاندا
باشلئیئنجا
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ایشلیییب
ایشلهییب
ایشلیینده
ایشلهینده
ایشلییینجه
ایشلهیینجه
آغلئیئب
آغلیئب
آغلئیاندا
آغلیاندا
آغلئیئنجا
آغلیئنجا
- -۲آراق-،ارهک(؛ مث ل
ل :باخُُییییییاراق ،دوراراق ،گییییییؤرهرهک،

ایشلهیرهک ،سورویرهک و هایبله.
بو سؤزلرین فسنونداکئ »ق« سسی »خ« و»ک« سسی »ی« یدییلهر
- -۳مادان)-مهدن( مث ل
ل :باخُُمادان ،فاخُُومادان ،بیلمهدهن ،ایشییلهمهدهن
و هایبله .بوفعلی باغلما شکیلچیسی وورغو قبول یاتمهز .فانا گییؤره ده،
وورغو ،سؤزون کؤک یا اساسلرئنئن اوزهرینده قالُر؛ مث ل
ل:
ایشله—ایشلهمهدهن
باشل—باشلمادان
فیخُل--فیخُلمادان
ایکینجی قروپ فعلی باغلمالُر آشاغئداکئ شکیلچیلرله دوزهلر:
- -۱آندا)-انده( مث ل
ل :باخُُاندا ،بیلهنده ،گؤرهنده ،فاخُُویاندا ،دینلهینییده
و هایبله.
- -۲دئقدا)-دیکده- ،دوقییدا- ،دوکییده( مث ل
ل :باخُُدئقییدا ،بیلدیکییده،
ایشلهدیکده ،فاخُُودوقدا ،گؤردوکده و هایبله.
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- -۳دئقجا)-دیکجه- ،دوقجا- ،دوکجه( مث ل
ل :باخُُدئقجا ،بیلدیکجه،
فاخُُودوقجا ،گؤردوکجه و هایبله.
- -۴ئنجیییا-) ،اینجیییه- ،اونجیییا- ،اونجیییه( مث ل
ل :باخُُئنجیییا ،بیلینجیییه،
ایشلهیینجه ،فاخُُویونجا ،سورونجه و هایبله.
- -۵جاق)-جک( باخُُاجاق ،گؤرهجک ،بیلهجک و هایبله.
- -۶آر-ماز- ،ارمهز -باخُُار-باخُُماز ،گلهر-گلمهز ،یگدهر -گلمهز و
هایبله.
دیلیمیزده بوندان باشقا دا فعلی باغلما شکیلچیلری واردئر.
ظرف

ایش ،حال و حرهکییتِین ینجهلیگینییی ،ییرینییی و میقییدارئنئ بیلییدیرهن
دانئشئق حصهسینه ظرف یدییلهر .مثالل :آت یییین چاپئردئ .بو جوملهده
یییین سؤزو چاپئردئ فعلی ایله یدییلمیش ایشییین ینجهلیگینییی بیلییدیریر.
فسنرا علی آشییاغئ انییدی .بییو جییوملهده فسیینرا سییؤزو انمییک ایشییینین
زمییانئنئ  ،آشییاغئ سییؤزو ایسییه ییرینییی بیلییدیریر .اوشییاقلر فچییخُ
دانئشدئلر .بو جوملهده فچخُ سییؤزو دانئشییدئلر فعلییی ایلییه یدییلمیییش
ایشین کمیتِینی بیلدیریر.
یدمهلی ،یییییین ،فسیینرا ،آشییاغئ و فچییخُ سییؤزلری ظییرف دیییر .ظرفلییر
فعللرین تایئ ،فعلی صفت و فعلی باغلمالُردان دا فالُ بیلهرلییر .مث ل
ل:
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شاپپادان آتئلن کولیییله سسییی هییامئنئ دیسییگیندیردی .بییو جییوملهده
شاپپادان سؤزو ،آتئلن فعلی صفتِین ینجهلیگینی بیلدیردیگینه گؤره
ظرف دیر .یا ،فا ،ییریندهن یاواش-یاواش قالخُاندا بیر آغرئ دویدو .بو
جوملهده یاواش-یاواش ظرفی ایسه ،قالخُاندا فعلی باغلماسئنا گؤره
دیر.
ظرفین قورولوشجا نُوعلرئ

باشقا دانئشئق حصهلری کیمی ظرفلرییین ده قورولوشییجا اوچ نوعییو
واردئر:
 -۱ساده ظرفلر
 -۲دوزهلتِمه ظرفلر
 -۳مرکب ظرفلر
یالنئز بیر کؤکدهن و یا بیر کییؤکله سییؤز دهییشییدیرهن شییکیلچیدن
دوزهلن ظرفه ساده ظرف یدییلهر .مث ل
ل :ایازئن ایشی گتِیرهنده همیشییه
کؤکلنمیش تار کیمی ال دهیمهمیش سسلنهردی .بییو جییوملهدهکی
همیشه سؤزوساده ظرف دیر.
سؤز دوزهلییدهن شییکیلچیلرله دوزهلیین ظرفلییره دوزهلتِمییه ظییرف
یدییلهر .مث ل
ل :آت سیییورعتله ایرهلیلهیییییردی .فا ،فچیییخُ اوجیییادان
دانئشئردئ .بو جوملهلرده سؤز دوزهلییدیجی شییکیلچیلر )-لُ- ،دان(
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واسطهسیله دوزهلیین سییورعتله و اوجییادان ظرفلییری دوزهلتِمییه
ظرفلردیر.
دزهلتِمه ظرفلری قایئرماق اوچون آشاغئداکئ شکیلچیلر ایشلهنر:
- -۱جا-) ،جه( یاواشجا ،ایندیجه
- -۲لُ-)،له( اینامل ،احتِیاطلُ ،سورعتله
بو سؤز دوزهلدیجی شکیلچیلر وورغو گؤتورمز.
- -۳ان -غفلتِلا ،قصدلا
- -۴دان)-دن( اوجادان ،آزجادان ،بیردهن
- -۵جاسئنا-) ،جهسینه( آلچاقجاسئنا ،بوتپرهستجهسینه و هایبله.
ایکی و داها آرتئق سؤزون بیرلشمهسیندهن دوزهلیییب بیییر معنییا یورهن
ظرفلره مرکب ظرف یدییلهر .مث ل
ل:بیردهن-بیره ،آغئر-آغئر ،یتز-یتز
مرکب ظرفلرین فچخُو هامان سؤزون تکرارئ ایله دوزهلر و تیره ایله
یازئلر .مث ل
ل :بالُ -بالُ ،قاچا-قاچا ،یاواش-یاواش ،اوچ-اوچ ،ب یییش-
یبش.
ظرفین معناجا نُوعلرئ

ظرفلر حرهکتِی آیییرئ-آیییرئ جهتِییدهن بللنییدیرهر .بونییا گییؤره ده
ظرفلر معناجا دؤرد ییره بؤلونر:
 -۱حرهکت تهری ظرفلری
 -۲زمان ]چاغ[ًا ظرفلری
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 -۳ییر ]لُغ[ًا ظرفلری
 -۴میقدار ظرفلری
حرهکییت تهییری ظرفلییری ایییش ،حییال و حرهکییتِین ینجییه ییرینییه
ییتِیریلدیگینی بیلدیرهر و ینجه؟ نه جور؟ نه تههر؟ فسرقولُرا جواب فالُر
مث ل
ل :قاتارئن یاواش-یاواش یاخُُئنلشدئغئنئ گؤردوکده یتز سککییه
چئخُدئ .بو جییوملهدهکی یییاواش-یییاواش و ت یییز سییؤزلری حرهکییت
تهری ظرف دیر.
قید -دیلیمیزده یاخُُچئ ،پیس ،تمیز ،دقتِه لُییق کیمی سؤزلر واردئییر
کی ،بونلر عادهتلا اشیاء مضمونلو سؤزلردهن قابییاق گلهرهک فالُرئیین
علمت و کیفیتِینی بیلدیرهر .هردهن ده بو سؤزلر فعلدهن قابییاق گلهر
و حرهکتِین گلهجهیینی بیلدیرهر .ب یلییه سییؤزلر جییوملهده آدا یقییدهنییده
صفت ،قعله یقییدهنده ظرف سایئلر .مث ل
ل :روقیه یاخُُچئ قئزدئ .روقیه
یاخُُچئ فاخُُویییور .بیرینجییی یییاخُُچئ سییؤزو صییفت ،ایکینجییییاخُُچئ
سؤزو ظرف )حرهکت تهری( دیر.
ایش ،حال ،حرهکتِین گؤرولمه وقتِینی بیلدیرهن نه وقت ،نییاواخُُت،
هییاواخُُت ،نییه زمییان فسییرقولُرئنا جییواب فالُن ظرفلییر زمییان ظرفییی
آدلُنار .مث ل
ل :کندده ایندی بیر پارا ایشلر گؤرولوبدور .دونیین بوتییون
کند اهلی میداندا ایدی .بو جوملهدهکی ایندی و دونن سؤزلری زمان
ظرفی دیر.
ایش ،حال ،و حرهکتِین ییرینه ییتِیردیگینی بیلدیرهن هارایییا؟ هییارادان؟
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کیمی فسرقولُرا جییواب یورهن سییؤزلره ی یییر ظرفییی یدییلهر .مث ل
ل :زنییگ
وورولدو و هامئ ایچهری گیردی .یگری دؤنمک امکانئ فالمادئغئندان
هامئ ایرهلی یگتِمهیی مصییلحت بیلییدی .بییو جییوملهلردهکی ایچهری،
یگری سؤزلری ییر ظرفلری دیر.
آدئیین یؤنلییوک ،ییرلیییک ،و چئخُئشلئییق حاللُرئنییدا فالُن بوتییون
سؤزلری ییر ظرفی سایماق فالماز .یییاددا سییاخُُلماق گییرهک کییی ،ب یلییه
آدلُرا ییر معناسئ یورهن فانلرئن فسنونداکئ حال شکیلچیلری دیرلییر.
یبله سییؤزلر آد فالُر و اشیییایا قفیییولُر .ظرفلییر ایسییه )ی یییر ،مکییان ،لُغ (
ییتِیریر.
ایش ،حال ،و حرهکییتِین کمیییتِینی بیلییدیرهن نییه قییدهر؟ فسرقوسییونا
جیییواب فالُن ظرفلیییره میقیییدار ظرفلیییری یدییلهر .مث ل
ل :فانلر فچیییخُ
ایشلهییب ،آز قازانئردئلر .بو ایل بوغدامئز بیره ایکی آرتسییا یییاخُُچئ
فالُر .بو جوملهلردهکی فچخُ ،آز ،بیییره ایکییی سییؤزلری میقییدار ظرفییی
دیر.

قید -فچخُ ،آز ،نم نهقدهر کیمی سؤزلر جوملهده هم معییین فالمییامئش
سای ،هم ده میقدار ظرفی فالُ بیلهر .بو سؤزلرین میقدار ظرفی فالماسئ
اوچون اساس شرط ،فالُرئیین حرهکتِییه یقییییدهن میقییدارئ دئییر .بونییدان
باشقا بو سؤزلر میقییدار ظرفییی فالدوقییدا ،ن یجییه؟ سییؤزونه جییواب یوره
بیلمهدیگی حالدا  ،میقدار سایئ فالدوقدا نه قدهر؟ سوآلئ ایله یاناشئ،
ینجه سوآلئنا دا جواب یورهر .مث ل
ل:
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ماغازادان فچخُلو کیتِاب آلدئم – ینچه؟ نهقدهر؟ )سییای( آخُُشییام فچییخُ
چالئشدئم -نه قدهر؟ -فچخُ )میقدار سایئ(
کؤمکچی دانُئشئق حصهلری

کؤمکچی دانئشئق حصهلرینین اسیاس خُُصوصییتِی ،فالُرئین باشیلئجا
ومستِقل لغت کیمی معنالُرئ فالماماسئ دئر .یبله سؤزلر معیبن سییوآلُ
جییواب یورمهز و جییومله عضییوو فالمییاز .آذربایجییان دیلینییده بییو جییور
دائشئق حصهلری آشاغئداکئلر دئر:
فقشما ،باغلیئجئ ،ادات و فمدال سؤزلر.
اقشما

بوتییون باشییقا کییؤمکچی دانئشییئق حصییهلری کیمییی ،ق فشییمالُرئن دا
خُُصوصی لغت معناسئ فیخُدور .فقشمالُر فقشولدوغو سییؤزله بیرلیکییده
بللی بیر معنییا یورسییه ده ،فچییخُ زمییان یییارئم مسییتِقل وورغوسییو افلییوب،
آیرئلئقدا یازئلسییا دا ،مسییتِقل لغییت واحیییدی سییایئل بیلمهز .ق فشییمالُر
حاللُنا بیلن سؤزلرله ایشلهنرهک فقشولدوغو سؤزلرله بیرلیکییده بللییی
بیر معنا بیلدیرهر.
بعضی سؤزلر بوتون جوملهلرده ،یا بوتون شرایطده آنجاق فقشما کیمی
چئخُئش یادهر :دک ،اوچون ،اؤترو ،عاید ،دایر ،مخُصییوص سییؤزلری
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یبله فقشمالُردئر .یدمهلی بو سؤزلره هانسئ جییوملهده راسییت گلسییهک،
فالُرئ آنجاق فقشما آدلُندئرا بیلهریک .آمما بو دیلده بعضی مسییتِقل،
لغتِی معنالئ سؤز ده فقشما کیمی ایشلهنه بیلهر؛ مث ل
ل:
 -۱یئغئناقدا باشقا آداملر دا دانئشدئلر.
 -۲بو ایشی سندهن باشقا یهچِ کیم بیلمیر
بیرینجی جوملهده صفت فالُن باشقا سییؤزو ،ایکینجییی جییوملهده ق فشییما
کیمی ایشلهنمیشدیر.
آذربایجان دیلینده باشقا ،فسنرا ،بری ،قارشئ ،غیری ،طیرهف ،فدغیرو،
قاباق ،اول ،یوخُُارئ ،اشاغئ ،ایرهلییی سییؤزلری ق فشییما کیمییی ایشییلهنه
بیلهر.
فچخُ فقشمالُر سؤزدهن آیرئ یازئلدئغئ حالدا ،بعضییی ق فشییمالُر سییؤزه
بیتِیشیک یازئلر ،حتِا شییکیلچی کیمییی سییؤزلرین آهنگینیه تیابع فالُر.
آذربایجان دیلیده آز دا فالسا ،یبله فقشمالُر واردئر- .جییان )-جیین-دک
فقشمالُرئ یبله فقشمالُر دئر .مث ل
ل :فانلرئ یاوهجان اؤتوردوک .فقشونلر
سییرحددهدهک گلمیشییدیلر .بییوراداکی -جیین ،دهک فقشییمالُرئ
فقشولدوغو سؤزلره بیتِیشیک یازئلمئشدئر.
ایله فقشماسییئ سییؤزدهن آیییرئ یازئلییدئغئ کیمییی بعضییلا ده شییکیلچی
ففرماسئندا سؤزون آهنگینه تابع فالماقل فانا بیتِیشیک یازئلر؛ مث ل
ل:
من قلمله یازئرام،جوملهسیندهکی -لییه حصییهجیکی ایلییه فقشماسییئنئن
شکیلچیلشمیش ففرماسئ دئر.
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ایله فقشماسییئنئ بییاغلیئجئ ایلییه قارئشییدئرماق فالمییاز .ایلییه فقشماسییئ
فقشولدوغو سؤزله بیرلیکده بیر سیوآلُ جیواب یورهر و نحیوی تحلیلیی
زمیانئ فقشیولدوغو سیؤزله بیرلیکیده جیومله عضیوو فالُر؛ آممییا ایلیه
باغلیئجئسئنا فاندان قاباقکئ سؤزله بیرلیکییده سییوآل یورمییک فالمییاز؛
مث ل
ل :علی ایله ولی مکتِبه یگدیر جومله سییینده ایلییه سییؤزو بییاغلیئجئ
فالدوغو اوچون ،بو ایکی سؤز بیرلیکده جومله عضوو فالُ بیلمهز.
ایله باغلیئجئسئنئن ییرینه فانون سینونیمی فالُن» و« سؤزونو ایشلتِمک
مومکون فالدوغو حالدا ،فقشما عوهضینده بو سؤزو ایشلتِمک فالماز.
اقشمالرئن معناجا نُوعلرئ

فقشمالُر آدئن مخُتِلف حاللُرئندا فالُن سؤزلرله بیرلشیهرهک آییرئ-
آیرئ معنالُر ی یتِیرهر .بو جهتِییه اساسییلا ق فشییمالُرئ آشییاغئداکی کیمییی
قروپلشدئرماق فالُر:
 -۱استِقامت بیلدیرهن فقشمالُر -سالرئ ،طرهف ،فدغییرو کیمییی ،دهک
و هایبله .بو فقشمالُرئ معییین معنییادا سییینونیم ق فشییمالُر دا سییایماق فالُر.
بونلردان طرهف ،سارئ ،فدغرو سؤزلری تییام نحییوی سییینونیم سییایئل
بیلهر .چییونکی » یاوه طرهفییه یگییدیرهم ییرینییه« » یاوه سییارئ ،یاوه فدغییرو«
یدمییک ده دوزگییون سییایئلر.گؤسییتِردیگیمیز فقشییمالُر اسییتِقامت
بیلدیردیگی زمان آدئن یؤنلییوک حالئنییدا فالُن سییؤزلرله ایشییلهنر .بییو
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فقشمالُر آدئن یؤنلوک حالئندا فالُن سؤزلرله ایشلنمیشدیر؛ مث ل
ل:
یاوه سارئ ،یاوه فدغیرو ،مکتِبیه طیرهف ،کیتِابخُانیا کیمییی ،بییزهدهک و
هایبله.
 -۲سییبب و مقصیید بیلییدیرهن ق فشییمالُر -اوچییون ،اؤتییرو ،ق فشییمالُرئ
دیلیمیزده سبب و مقصد معناسئنئ آیئرد یادهن فقشمالُردئر .بو فقشمالُر
دا سینونیم فقشما فالدوغوندان دانئشقدا تکرارئن قارشئسییئنئ آلُر .ب یلییه
کی ،متِنین ایچینده تکرار یادیلمهمهسییی اوچییون ،اؤتییرو فقشماسییئنئ
ایشلتِمکله دانئشییئقداکئ آهنگلیلیییک فدغرولییور .اوچییون فقشماسییئ
یییهلیییک حالییدا فالُن عوهضییلیکلرله ایشییلهنر؛ مث ل
ل :میین ده فانییون
اوچون چالئشئرام .فالُرئ منیم اوچون آلمئشلر .اؤترو فقشماسئ ایسییه،
چئخُئشلئق حالدا فالُن سؤزله ایشلهنر؛ مث ل
ل:
امتِحانئ یاخُُچئ یگچیرتمکدهن اؤترو فچخُ چالئشیدئم .سیییزدهن اؤتیرو
هر تهر چتِینلیگه قاتناشماق فالُر.
 -۳زمان و مکان)چییاغ ولُغ( بیلییدیرهن ق فشییمالُر -اول ،بییری ،قابییاق،
فسیینرا سییؤزلری ب یلییه قفشییمالُردئر.یییانئ بییو سییؤزلر ق فشییولدوغو سییؤزله
بیرلیکده مکان و زمییان معناسییئ بیلییدیرهر .بییو سییؤزلر ق فشییما کیمییی
ایشلهندیکده چئخُئشلئق حالدا فالُن سؤزلره فقشولور .مث ل
ل :مسمه خُُانئم
گیلدهن قاباق بوردا یهچِ کیم اهیلهشمیردی .سیزدهن فسییرا آممیید گیییل
گلدیلر .بو جوملهلردهکی قاباق و فسییرا ق فشییمالُرئ چئخُئشییلئق حالییدا
فالُن سییؤزلره فقشییولُراق زمییان و ییییر معناسییئنئ ییییتِیرهر .یوخُُارئییدا
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یددیگیمیییز کیمییی بییو سییؤزلر هییر ی یییرده ق فشییما فالمییااز .ب یلییه کییی ،اول،
ایچهری ،یوخُُارئ ،آشاغئ ،ایرهلی ،بییری ،قابییاق ،و فسیینرا سییؤزلری
جوملهده بعضلا ظرف کیمی چئخُئش یاده بیلهر .یدمهلی جومله تحلیلییی
زمییانئ ،بییو سییؤزلره مکییانیکی یاناشییماق فالمییاز .همییین سییؤزلرین
جوملهدهکی معناسئنا و ییرینه یاخُُچئ دوشییونمک گییرهک .اگییر بییو
سؤزلر مستِقل لغت واحیدی کیمی چئخُئش یاده ،و حرهکییتِین ییرینییی،
زمانئنئ بیلدیره ظییرف ،معییین سییؤزلره ق فشییولوب هییر هانسییئ معنییانئ
ییتِیرمهیه کؤمک یادیرسه ،فقشما سایئلمالئ دئر.
 -۴اسییتِثناء و مسییتِثنالئق بیلییدیرهنلر -باشییقا و غیییری فقشییمالُرئنئن
فقشولدوغو سؤزلرله بیرلیکده یاراتدئغئ معنالُر بونا میثال فالُ بیلهر.
باشقا و غیری فقشمالُرئ دا چئخُئشلئق حالداکئ سؤزلرله ایشلهنر .بو
فقشییمالُر دا نحییوی سییینونیم سییایئل بیلهر .باشییقا و غیییری سییؤزلری
جوملهده بعضلا صفت کمی چئخُئش یادهر.
-۵عییادی لیییک بیلییدیرهنلر -عییادی ،دایییر ،مخُصییوص سییؤزلری
فقشولدوغو سؤزله بیرلیکده عادی لیک معناسئ ی یتِیرهر :هییر اوچ ق فشییما
یؤنلوک حالداکئ سؤزلره فقشولُر؛ مث ل
ل :بیزه عاید قوللوق؟کتِابخُانایییا
مخُصوص کیتِابلرئ یاوده ساخُُلماق فالماز .بو جوملهلردهکی عاییید و
مخُصوص فقشمالُرئ یؤنلوک حالدا فالُن سؤزلرله ایشلهنر.
 -۶استِناد بیلییدیرهنلر -گییؤره فقشماسییئ ق فشییولدوغو سییؤزله بیرلیکییده
استِناد معناسئ بیلییدیرهر .عاییید ،مخُصییوص ،دایییر ق فشییمالُرئ کیمییی،
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گؤره فقشماسئ د اآدئن یؤنلیوک حالئنیداکئ سیؤزلرله ایشیلهنر ،مث ل
ل:
یاخُُچئ ایشلهدیگینه گؤره تعریفلهدیلر.
بو جوملهدهکی گؤره فقشماسئنئن فقشولدوغو سؤز یؤنلوک حالدادئر.
بعضی فقشمالُر فقشولدوغو سؤزلرله بیرلیکده مخُتِلییف معنییالُر ی یییتِیرهر.
مث ل
ل بیییز یوخُُارئییداکئ کیمییی ،تییک- ،دهک ،ق فشییمالُرئنئ اسییتِقامت
بیلدیرهن فقشمالُر کیمی یدمیشدیک .همین ق فشییمالُر یؤنلییوک حالییدا
فالُن سؤزلرله ایشلهنرهک استِقامت معناسییئ بیلیدیرهر .آممییا بعضییلا بییو
ق فشیییمالُر آدلئیییق و یییهلییییک حالیییدا فالُن سیییؤزلرله ایشیییلهءنیب،
توتوشییدورما ،مقایسییه ،بنزهتمییه معناسییئ بیلییدیرهر .مث ل
ل سیینین کیمییی
طلبهلیییر بیییورادا فچخُیییدور .درس کیمیییی میییاراقلئ زاد ی فخُیییدور .بیییو
جییییوملهلردهکی کیمییییی فقشماسییییئ آدلئییییق )درس( و یییهلیییییک
)سییینین(حالیییدا فالُن سیییؤزلرله ایشیییلهنرهک توتوشیییدورما معناسیییئ
بیلدیرمیشدیر.
باغلیئجئ

باشقا کؤمکچی دانئشئق حصهسی کیمییی ،بییاغلیئجئلُر دا مسییتِقل
لغت معناسئ فالمایان دئر .اگر فقشما فقشولدوغو سؤزله بیرلیکده جییومله
عضوو فالورسا ،باغلیئجئ باشقا سؤزلرله بیرلیکییده ده جییومله عضییوو
فالُ بیلمهز .بییاغلیئجئنئن نحییوی وظیفهسییی.سییؤزلر ،بیرلشییمهلر ،و
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جوملهلر آراسئندا علقه یاراتمیاق دئیر .بییو ایسیه ،بیلیدیگیمیز کیمییی
دیلیییده ،دانئشیییئقدا بؤییییوک اهمیییتِی وار ،چییونکی سییؤزلر ،سییؤز
بیرلشمهلری و جوملهلر ی علقهلندیرهن بیر زاد فالماسا ،هر هانسئ بیر
فیکری ی یتِیرمک فالماز .البتِه سؤزلری و جییوملهلری بیربیرینییه باغلیییان
یگانه واسطه دگیلدیر .آمما باغلیئجئلُر یبله اهمیتلی واسییطهلردهن
بیری دیر.
باغلیئجئلرئن نُوعلرئ

باغلیئجئلُر هم تییابعلی لیییک ،هییم ده تابعسیییزلیک مناسییبتِینده فالُن
سؤزلری و جوملهلری بیربیرینه باغلیا بیلهر .اگر بیر قروپ باغلیئجئ
تابعسیزلیک مناسبتِده فالُن سییؤزلری و جییوملهلری بیربیرینییه باغلسییا،
آیرئ بیر قروپ تابعسیزلیک مناسبتِینده فالُن سییؤز و جییوملهلری بیییر-
بیری ایله نحییوی باخُُئمییدان باغلیییار .بییو نقطهی نظییردهن بییاغلیئجئ
لُرئ ایکی قروپا بؤلمک فالُر:
 -۱تابعسیزلیک باغلیئجئلُرئ
 -۲تابعلیلیک باغلیئجئلُرئ
تابعسیزلیک باغلیئجئلُرئ تابعسیزلیک مناسبتِینده فالُن ،و بیر-بیری
ایله آسئلئلئق درهجهسی ایله فرقلنمهین برابر حقوقلییو سییؤزلری و
جیییوملهلری بیرلشیییدیر هر .بیییو بیییاغلیئجئلُرئ آشیییاغئداکئ معنیییا
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قروپلرئنا آیئرماق فالُر:
 -۱بیتِیشدیرمه باغلیئجئلُرئ :و ،هییم ،همده ،دا)-ده( ،همچنییین،
نه ،نهده ،نهدهکی ،و هایبله.
بو باغلیئجئلُر تابعسیزلیک مناسییبتِینده فالُن سییؤزلری و جییوملهلری
سادهجه فالُراق نحوی باخُُئمدان بیر-بیرینه باغلیار؛ مث ل
ل:
علی و ولی درسه هامئدان یتز گلمیشدیلر .بورادا »و« باغلیئجئسییئ
تابعسیییزلیک مناسییبتِینده فالُن علییی »و« ولییی سییؤزلرینی بیییر-بیرینییه
باغلمئشیییدئ .گولییییله آچئلیییدئ و عسیییگرلردهن بییییری دؤشیییونو
قامییارلُیئب ییییره سییریلدی جوملهسییینده ایسییه » و« باغلیئجئسییی
تابعسیزلیک مناسبتِینده فالُن ایکی ساده جوملهنی بیر-بیرینه باغلیاراق
مرکب جومله دوزهلتِمهسینه کؤمک یاتمیشدیر.
 -۲قارشئلئق بیلدیرهن باغلیئجئلُر :آمما ،لُکییین ،آنجییاق سییؤزلری
قارشئلئق بیلدیرهن بییاغلیئجئلُردئ .بییو بییاغلیئجئلُر تابعسیییزلیک
مناسییبتِینده فالُن جییوملهلری بیییر-بیرینییه باغلیییار؛ امث ل
ل :احمیید فچییخُ
چالئشیییدئ ،لُکیییین روسیییتِم راضیییئ فالمیییادئ .بیییوراداکئ لُکیییین
باغلیئجئسئ تابعسیزلیک مناسبتِینده فالُن ایکی جوملهنی بیییر-بیرینییه
باغلماغا کؤمک اادیبدی .قارشئلئق بیلدیرهن آمما ،لُکین ،آنجییاق
باغلیئجئلُرئنئ سینونیم باغلیئجئلُر دا سایماق فالُر.
 -۳بؤلوشییدورمه بییاغلیئجئلُرئ :یییا ،یییاخُُود ،یییادا ،گییاه .بییو
باغلیئجئلُر دا هم سؤزلری ،هم ده جوملهلری نحوی باخُُئمدان بیر-
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بیرینه باغلیا بیلهر؛ مث ل
ل :بو ایشییی یییا سیین ،یییادا فیلداشییلرئندان بیییری
گؤرمهلی دیر .آتلر اؤکوزلر فکتِانییا گییوج یوریییر؛ گییاه ییریییییر ،گییاه
یئخُئلئییر ،گییاه دورور) -م.ع.صییابر( .بییو جییوملهلردهکی یییا ،و گییاه
سؤزلری بؤلوشدورمه باغلیئجئلُرئ دئر.
 -۴آیدئنلشدئرما باغلیئجئلُرئ :یانئ ،یعنی ،مث ل
ل :بو باغلیئجئلُر
دا آنجییاق تییام تابعسیییزلیک مناسییبتِینده فالُن جییوملهلری بیییر-بیرینییه
باغلماغییا قوللییوق یادیییر .یییانئ باغلیئجئسییئ بعضییلا ایضییاح یادیجییی
سؤزلری ده بیر-بیرینه باغلیا بیلهر .مث ل
ل :مکتِبلیلر ،یانی بییورادا فالُن
اوشاقلر ایشه داها جییدی گیریشییمهلی دیرلییر .بییو جییوملهدهکی یییانئ
سؤزومعین باخُُئمدان تابعسیزلیک مناسبتِینده فالُن سؤزلری بیییر-بیرینییه
باغلمئشدئر.
تابعسیزلیک باغلیئجئلُرئنئن تابعلیلیک بییاغلیئجئلُردان اسییاس
فرقییی فا دور کییی ،تابعلیلیییک بییاغلیئجئلُرئ یییالنئز تابعلیلیییک
مناسبتِینده فالُن جوملهلری بیر-بیرینه باغلیار.
تابعلیلیک باغلیئجئلُرئنئن آشاغئداکئ نوعلُرئ واردئر:
-۱سییبب بیلییدیرهن بییاغلیئجئ :چییونکی .بییو بییاغلیئجئ تابعلیلیییک
مناسبتِینده فالوب ،سبب و نتِیجه بیلدیرهن جییوملهلری نحییوی جهتِییدهن
بیر-بیرینه باغلیار .مث ل
ل :ماشئن فیلیدا ایشیدهن دوشیدو ،چیونکی فانیون
یاغئنا باخُُئلمامئشدئ .بییوراداکئ چییونکی باغلیئجئسییئ تابعلیلیییک
مناسیییبتِینده فالُن ایکیییی جیییوملهنی نحیییوی جهتِیییدهن بییییر-بیرینیییه
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باغلمئشدئ .همین جوملهلردهن ایکینجیسی ،بیرینجی جومله اوچییون
سبب دیییر .چونکییو فالییدون دهییرمییانچئ ،چییاغئر گلسییین دن فکرفاغلییو
ی)کراغلو(
 -۲شرط بیلدیرهن باغلیئجئلُر :اگر ،هرگاه ،فیخُسا سؤزلری شییرط
باغلیئجئلُرئ دئییر .باشییقا سییؤزله ،بییو بییاغلیئجئلُرئن بیییر-بیرینییه
باغلدئغئ حصهلر آراسئندا معنا باخُُئمئندان شرط باغلئلئغئ فالُر .اگر
و هرگاه باغلیئجئسئ بیر-بیرینه باغلنان ایکی جییوملهنین فارتاسییئندا
فیخُ ،اولینده ایشلهنر مث ل
ل :هرگاه آتانئن سؤزونه باخُُئلسییا ،ب یلییه هاچییالُ
دوشولمهز .بورادا هرگاه سؤزو ایکی جوملهنی نحوی باخُُئمدان بیییر-
بیرینه باغلمئش ،و گؤرونییدویو کیمییی ،بیرینجییی جییوملهنین اولینییده
فقیولموشدور.

 -۳گوزهشت بیلدیرهن باغلیئجئلُر مادام و  ،هرچند باغلیئجئلرئ
آرالُرئندا گوزهشت مناسبتِی فالُن جوملهلری بیر-بیرینییه بییاغلیئر .بییو
بییاغلیئجئلُر دا هرگییاه و اگییر کیمییی ایکینجییی جییوملهنین ی فییخُ،
بیرینجییی جییوملهنین اولینییده ایشییلهنیر .هرچنیید فاخُُوموشییام یدییرسیین،
دانئشییدئغئندان بونییو گؤرمییک فالمییور .مییادام کییی ،حامیییان ظییولمت؛
فخُُشلر کی دوام یاده جهالت )م.ع.صابر(
 -۴آیدئنلشدئرما باغلیئجئسئ :کییی سییؤزو تکجییه آیدئنلشییدئرما
باغلیئجئسئ دئییر .بییو بییاغلیئجئ دانئشییئقدا داهییا فچییخُ ایشییلهنر .بییو
باغلیئجئ تابعلیلیک مناسبتِینده فالُن جوملهلری نحوی باخُُئمییدان
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بیر-بیرینه باغلیار.مث ل
ل :اؤیله بدحالم کی ،احوالئم گؤرهنلر شاد افلییور
)فضولی(.

ادات

اداتلُر سؤزلره و جوملهلره معنا اینجهلیکلییری یورهر .بییونلر ق فشییولدوغو
سیییؤزون ییییا جیییوملهنین معناسیییئنئ گوجلنیییدیرهر  ،و بعضیییلا ده معنیییانئ
دقیقلندیرهر .اداتلُرئ معناجا آلتِئ بؤلومه آیئرماق فالُر:
 -۱سوآل اداتلُرئ
 -۲گوجلندیرهن اداتلُر،
 -۳تصدیق اداتلُرئ،
 -۴انکار اداتلُرئ،
 -۵سئخُئشدئران یا استِثنالُدان اداتلُر،
 -۶احساسات و معنا چالُرئ یارادان فالُن اداتلُر.
دیلیمیزده آخُُئ ،بس ،مگر ،فیخُسا -مئ)-می- ،مو- ،مو( سوآل ادات-
لُرئ دئر .بونلردان باشقا فالمایا ،و گؤرهسن سییؤزلری ده سییوآل اداتییئ
ییرینده ایشلهنه بیلهر ،مث ل
ل:
آخُُئ بورا یئغئلماقدان نه چئخُاجاقدئ؟ سیز ده یدییرسینیز کییی ،بییس یوخُُییا
آراسئندا حالوا وار؟ مگر بیر یبله آیدئنلتما سیزی فایاتمادئ؟ فیخُسا باشییچئ
فالدوغونو اونوتموشدون؟ ایستِهدیگیم کیتِیابئ گیتِیردین میی؟ فالماییا فانیونل
چایدان یکچنده گؤت گؤته دهیمیسین؟ گؤرهسین بیونلر بییر گیون باشیا
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دوشهجکلر؟
کی- ،دا)-ده( ،ها اداتلُرئ یقییتِدیگی سؤزون و یا جوملهنین معناسئنئ
گوجلنیییدیردیگی اوچیییون گوجلنیییدیرهن ییییا قوهتلنیییدیریجی اداتلُر
آدلُنار؟ مث ل
ل :من بونو سنه یدمیشدیم کی!
مشدی عباد .دی فقی تاپئم دا!
منت خُُانئم .من فالدوغومو یدمه ها! )حاجئبگاف(
لُپ ،ان ،داهییییا سییییؤزلری ده سییییؤزلرین و جییییوملهلرین معناسییییئنئ
گوجلندیردیگی اوچون گوجلندیرهن اداتلُردئر؛ مث ل
ل:
لُپ یییاخُُچئ یالهمیشییم .فاغلنئیین یکفییی لُپ سییاز ایییدی .فانلر ان اوزاق
کندلردهن گلمیشدیلر .آتاسئنئ گؤرهنده داها آرخُُایئن فالدو.
جوملهدهکی یییتِیریلمیش فیکرییین تصییدیق فالونماسییئندا راضییئلئق بیلییدیرهن
بلی ،هه ،بلیده اداتلُرئ تصدیق اداتلُرئ آدلُنار؛ مث ل
ل:
بلفی من فانو فالدوغوندان آرتئق ایستِهمیشم .هه ،آخُُشامباشییئ بییوردا ایییدی.
بلیده ،یدمه به اؤزو ده فاردادئ.
ی فییخُ ،یخُُییییر ،یهییچِ اداتلُرئ انکییار اداتلُرئ دئییر؛ مث ل
ل :ی فییخُ ،میین افنییو
تانئمئرام .یخُُییر ،فانون اؤز الیندهن بو ایش گلمهز .فانو یهچِ بیییر یانییا تییک
بوراخُُماق فالماز.
یالنئز ،آنجاق ،تکجه سؤزلری سئخُئشدئران ،یا مستِثنالُشییدئران اداتلُر
دئر .بو اداتلُر سینونیم اداتلر سایئلر .مث ل
ل:
بو ایشی آنجاق )یالنئز ،تکجه( سن ییرینه ییتِیره بیلهرسن.
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بعضی اداتلُر دانئشئغا احساسییات چییالُرلئغئ یورهر .بورایییا آشییاغئداکئ
اداتلُرئ گتِیرمک فالُر:
کاش ،کاشکی ،تکی ،ها ،مث ل
ل :کاش یاله فالُیدئ کی ،قدیم قارلُر یگنییه
ده یاغایدئ .تکی منیم ییریم فاردا فبش ایمیش .یگنه دآوا باشلناجاق ها!

مطلق و نُسبی اداتلر

یوخُُارئییدا ،ادات سییایئلن سییؤز و ترکیبلییردهن دانئشییدئق .آممییا
گؤسییتِردیگیمیز سییؤزلرین هامئسییئ همیشییه فادات فالمییاز .بییونلردان
بعضیسی آنجاق بیر سئرا جوملهلرده ادات ایشی گؤرهر .بو باخُُئمدان
شرطی فالُراق اداتلُرئ ایکی قروپا آیئرماق فالُر:
 -۱مطلق اداتلُر
 -۲نسبی اداتلُر
مطلق اداتلُر یددیکده آخُُئ ،بس ،مگر- ،مئ)-مییی- ،مییو- ،مییو(،
لُپ ،ان ،داها ،داهادا ،یهچِ ،بلی ،ها ،هه ،دی ،کاش ،سییؤزلری
نظرده توتولور .بو سؤزلر هر ییرده آنجاق ادات کیمییی چئخُئییش یادهر.
بعضلا مستِقل لغت معناسئ فالُن سییؤزلر ده ادات کیمییی ایشییلهنر کییی،
بونلر نسبی اداتلُر سایئلئر .مث ل
ل:
 -۱فالمایا -فالمایییا اف یییازئغئن یهییچِ خُُییبری ی فییخُ ایمیییش؟-سییوآل اداتییئ.
گرهک بورادا یهچِ کیم فالمایا – آرزو ففرماسئندا فالُن فعل.
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-۲گؤرهسن -گؤرهسن بو ایش باش توتاجاق؟ سوآل اداتئ.
گرهک فانلرئ گؤرهسن – آرزو ففرماسئندا فالُن فعل.
 -۳یانئ-یانئ لُپ عمللی باشییلئ بییو ایشییدهن یاپئشاجاقسییان؟ سییوآل
اداتئ.
من بونونل راضئلشا بیلمهرهم ،یعنی فارا یگتِمهیهجهیم .باغلیئجئ.
 -۴آنجییاق -بییو ایشییین گؤرولمهسییی آنجییاق سیینین الینییدهن گلهر-.
مستِثنالئق بیلدیرهن ادات .من فچخُ چالئشدئم آنجاق بیر ییره چاتمییادئم.
 باغلیئجئ -۵دا ،ده ،بیر ایشدیر فالدو دا .احساسییات بیلییدیرهن ادات .کاغییاز دا،
قلم ده قاباغئندا دئر - .باغلیئجئ.
 -۶کی -اف کییی یییاخُُچئ آدام دئ - .ادات .علییی یددی کییی ،آخُُشییام
یاوده فالُجاق – باغلیئجئ
 -۷نه -نه اورهییمدهن یددین! آمما نه یاشیتِمهلی چالدئ – ادات.
بییازاردان نییه آلییدئن؟ سییوآل عوهضییلیگی .نییه فاخُُویییور نییه قییانئر –
باغلیئجئ.
 -۸بیر .بیر بونون سؤزونه باخ ،بیر بونون فبیونا باخ -احساسییات ی یییتِیرهن
ادات.
 -۹فقی -فقی جماعت فاخُُویوب عییبرهت یالهسییین -ادات .کیتِییابئ آپییار
فقی ییرینه - .امر ففرماسئندا فعل.
بوتون بو کبمی سؤزلر آنجاق سؤز و جوملهلرین معناسئنئ بو یا آیرئ
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جهتِدهن گوجلندیردیکده ادات سایئلر.
امدال سؤزلر

فمییدال سییؤزلر دانئشییئغئن سییؤیلهدیگی فیکییره مناسییبتِینی بیلییدیرهن
کؤمکچی سؤزلردیر.
فمدال سؤزلرین آشاغئداکئ معنا نوعلری واردئر:
 -۱رأی بیلدیرهن فمدال سؤزلر .بوجییور سییؤزلر دانئشییئغئن سییؤیلهنیلن
فیکره گؤره رأیینییی بیلییدیرهر .بییو رأی اؤزونییو اوچ معنییادا گؤرسییده
بیلهر .دانئشان ،بیییر فیکییری ،یییا تصییدیق ،یییا انکییار یادهر و یییا فیکرییین
گرچکلیگه اویغون فالدوغونو گومان یادهر.
بلی ،البتِه ،حقیقتِلا ،مطلق ،یقین ،یقین کی ،فدغرودان کیمییی سییؤزلر
واسطهسیله دانئشان سؤیلهنیلن فیکرین قطعی فالدوغونو تصدیق یادهر؛
مث ل
ل :کیشی حقیقتِلا اورهکدهن بو ایشییین دالینجییا یگتِییدی .فدغییرودان دا
ایشئق گلندهن محله گؤزهللنیب.
فیخُ ،اصل ،قطعیلا کیمی فمدال سؤزلر سییؤیلهنن فیکییری انکییار یادهر.
فیخُ ،یاله فالسایدئ بیز ده یاشیدهردیک دا!
بلکه ،احتِمال ،گومان کی ،ظنیمجه کیمی سؤزلر گومان و احتِمال
ی یییتِیرهر ؛ مث ل
ل :احتِمییال کییی ،بییو دا اف اویییدورما خُُییبرلردهن بیییری فالُ.
ظنیمجه دوزهلتِمه سؤز فالُ بیلهر.
 -۲قاباقجییا سییؤیلهنمیش فیکییری عمومیلشییدیرمهیه و نتِیجهسییینی
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بیلدیرمهیه ایشلهین فمدال سییؤزلر .یدمییک ،یدمهلییی ،عمییومیتله ب یلییه
مفییدال سییؤزلردیر .مث ل
ل :یدمهلییی ،سیین فانییو اؤز گییؤزونله گؤرموسیین!
عمومیتله یبله خُُبرلر یایئلندا باخُُاسان کی ،بو کیمه قازانا بیلهر.
 -۳آردئجئل گلن فیکرلرییین سئراسییئنئ و یییا سییئرا ایلییه بییاغلئلئغئنئ
بیلییدیرهنلر :اوللُ ،ب یلییه مفییدال سییؤزلردهن دیییر؛ مث ل
ل :اوللُ منیییم آدئییم
کریم دگیل ،فیلداش کریم دیییر .ایکینجیسییی آتییامئن دهییرمییانئ وار
ایدی ،ایندی الینده دگیل.
 -۴حقیقتِه بنزهدیلن فیکری بیلییدیرهنلر :گویییا ،گویییاکی ،سییانکئ،
یالهبیل کی ،دییهسن و هییایبله گویییا کییی ،منییه جییانی یییانئر .سییانکئ،
چنگیلره ،شاعیرلره پیغام آپارئرلُر)شهریار( .ییووا ب فشییدور »،یالیه بییل
«کی قوشون اتهنهسی پرواز فالوب.
فمدال سؤزلر جوملهنین اولینده گلدیگی کیمییی ،فارتاسییئندا دا ایشییلهنه
بیلهر .جومله نین اولینده گلن فمدال سؤزلردهن فسیینرا ویرگییول ق فیییولُر.
فارتادا گلن فمدال سؤزلر هر ایکی طرهفدهن ویرگول له آیرئلر.
نُیدا

آیرئجییا دانئشییئق حصهسییی فالُن نیییدا ،حیسییس و هیجییان سییؤیلهین
سؤزلرله یدییلهر؛ مث ل
ل:
آه ،بیزلر فججوق ایکن نه قدهر )...صابر( .آه ،موغانئن یازئ ،موغییانئن
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سحرلری!
آهها! یدییب معنالئ معنالئ سؤزو اوزاتدی
فاهو ،فخُُش گؤردوک سکی عمقئزئ!
بو جوملهلردهکی آه ،آهها ،فاهو نیدا دئر.
نیدالُر قورولوشجا ساده و مرکییب فالُ بیلهر .سییاده نیییدالُر یییالقئز بیییر
سؤزدهن دوزهلهر .آه ،هورا ،آمان ،افسوس ،حییف ،فاه ،اوه ،بئی،
فبی ،بای ،یای ،یاه ،تفو ،اوف و هایبله نیدالُر ساده دیر.
مرکب نیدالُر ایکی و داها آرتئق نیدانئن بیرلشمهسیندهن دوزهلر.
آههاا ،فاهو ،هاهاها .،اف اف فا ،ینح ینح ینح ،آها ،اففهو ،فبی فبی فبی ،فای فای فای،
فاخُُای سؤزلری مرکب نیدالُردئر .بو نیییدالُرئن بعضیسییی بیتِیشیییک،
بعضیسی تیییره) (-ایلیه ییازئلر؛ مث ل
ل :پییافهو ،نییه فدلُشییئق ایشییدیر بییو.
هایهای یکچن گونلریم.
نیییدالُردان فسییرا ویرگییول ،نیییدا ایشارهسییی ،و هییردهن ده اوچ نقطییه
فقیولُر .بو جهتِدهن نیدالُرئ آشاغئداکئ قایدادا قروپلشدئرماق فالُر:
الیف -جوملهنین باشئندا نیییدالُردان فسیرا فچیخُ واخُُییت هنگییه گییؤره
ویرگول ،بعضلا نیدا ایشارهسی فقیولُر؛ مث ل
ل:
 -۱آخ ،فبیووا قوربان فالوم.
 -۲وای ،یاویم یئخُئلدئ
 -۳اوفف! جانئم گیزیلدهدی.
ب -خُُطیییابلُ بیرلیکیییده گلییین آی ،یای ،آ نیدالُرئنیییدان فسیییرا آرا
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یوریلمهسه ،ویرگول ایشارهسی فقیولُر؛ مث ل
ل:
 -۱آکیشی ،آند فالسون ایناندئغئما ،ینچه فیل گلیب یگتِمیشم.
 -۲آی بالُم ،گلین چئخُئن گؤروم
 -۳یای بیوفا دونیا ،سندهن کیم راضئ قالئب؟
پ -جوملهلرین فارتاسئندا گلن نیدالُرئن هر ایکی طرهفینده ویرگییول
فقیولُر؛ مث ل
ل :یتز گل »ای« هامئ سنی گؤزلور.
کؤمکچی دانُئشئق حصهلرینُین تحلیلی پلنُئ
فقشما

تیپلری،
معنییییا
نوعلُرئ

ادات

فمدال سؤزلر

معنآ نوعلرئ
قورولوشو

معنا نوعلُرئ
قورولوشو

باغلیئجئ

نحوی ایشه
گؤره نوعو،
قورولوشو
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نُحو
سنتاکس

جومله -دانئشییئق جییوملهدن دوزهلییر .هییر هانسییئ بیییر فیکییری ،سییؤزو
باشقالُرئنا جوملهلرله چاتدئرارئق .بونیا گیؤره ده ،جیوملهده بللیی بییر
فیکر بیتِگینلیگی فالمالئ دئر .باشقا سؤزله ،مضمون و ففرم باخُُئمئنییدان
بیرلشن سؤزلر بیتِگین بیر فیکری سؤیلهین جوملهنی یارادار.
بیتِمیش فیکری سؤیلهین بیر ینچه سؤزون بیرلشمهسینه ،و یا بیر سییؤزه
جییومله یدییلهر .مث ل
ل :فانلر یارئشییئ اوددولُر .بییو میثالییدا اوچ سییؤز:
فانلر ،یارئشئ ،اوددولُر( دیلیمیزین قراماتیک قایدالُرئنا اویقییون بیییر
شییکیلده بیرلشیییب ،بیتِمیییش بیییر فیکییر سییؤیلهدیگی اوچییون جییومله
دوزهلتِمیشدیر» .ساکیتلیک دیر« بیر سییؤز فالسییا دا ،بیتِمیییش فیکییری
سؤیلهدیگی اوچون جومله دیر.
شوبههسیز هر هانسئ تک سؤز و یا مکانیکی فالُراق یاناشئ ایشلنمیش
بیر ینچه سؤز جومله دوزهلده بیلمهز.
جوملهنُین مقصد و هنگینه گؤره نُوعلرئ

سؤزون هنگی جوملهنین ان سجیهوی علمتلریندهن بیییری دیییر .بییو
هنگ ،جوملهلری سؤز بیرلشمهسیندهن آیئرار .هییم ده هنییگ مقصییده
گؤره نوعلُرئنئ )نقلییی ،سییوآل ،امییر ،نیییدا ،جییوملهلری( بللنییدیرهر.
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مث ل
ل :احمد بورادا دئر .احمد بورادا دئر؟ احمد بورادا دئییر! بیرینجییی
جوملهنین نقلییی ،ایکینجینییین سییوآل ،اوچونجونییون نیییدا جوملهسییی
فالدوغونو آنجاق هنگ ایله بللندیریر.
نُقلی جومله  -نقلی جوملهلرده هر هانسئ حادثه ،فاکت ،سؤز ،سادهجه
فالُراق یا تصدیق یا انکار یادیلهر .نقلی جومله عادی هنگله سییؤیلهنر .
بییو عییادی هنگ جییوملهنین فسیینوندا صییعیفلمکله آشییاغئ انمهیییه
باشلیار؛ مث ل
ل :بیز پیللهلرلییه دؤردونجییو مرتبهیییه قالخُماغییا باشییلدئق.
مجید بؤیوک بیر مدرهسهنین ناظیمی ایییدی .بیرینجییی جییومله فعلییی،
ایکینجی آدئ خُُبرلی نقلی )تصدیق( جومله دیر.
یئغئنجییاقلردا دانئشییاندا یهییچِ کیییم فانییون دیلینییه دیییل ییییتِیره بیلمهز.
ایستِهمیردی فانون گؤیلونه دهیسین .هر ایکی نقلی جومله انکار فیکری
سؤیلهییر .یازئدا نقلی جوملهلرین فسنوندا نقطه فقیولُر.
سوآل جوملهسی-باشقاسییئندان معییین بیییر سییؤزو اؤرگنمییک اوچییون
ایشلهدیلن جوملهلره سوآل جوملهسی یدییلهر.
سؤیلهمک فیللُرئنا گؤره سوآل جوملهسینین آشاغئداکئ نییوعلُرئ
وار:
آ -سوآل عوهضلیگی و فسرقو هنگی ایله سؤیلهنن سوآل جوملهلری،
ب -اداتلُرئ و فسرقو هنگی ایله سؤیلهنن سوآل جوملهلری،
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پ-یالقئز سوآل هنگی ایله فسروشولُن سوآل جوملهلری.
بیرینجی قروپ سییوآل جییوملهلری بوتییون سییوآل عییوهضلیکلرینی
ایشیییلتِمکله قیییورولُ بیلهر .آلئنیییان جیییوابلر جیییوملهدهکی سیییوآل
عوهضلیگینین ییرینه ایشلهنر؛ مث ل
ل:
اف فاغلن هاردان گلیردی؟ فا کیمی گؤزلهیهجک ایدی؟ سن نه زمییان
دانشگدهیه قبول فالموشدون؟ اف هانسییئ ماشییئنل یگتِییدی؟حیهتییده ن یچییه
اوشاق فاینایئردئ؟ و هایبله.
ایکینجی قروپ سوآل جوملهلرینده اساسدا سوآل اداتلُرئ ایشلهنر
مث ل
ل :سیییز بییو خُُییبری بیلیردیزمییی؟ بیس فالُر ن یجییه گلهجکلیر؟ منیی
چاغئران فیخُدو کی؟ و هایبله
بعضی سوآل جوملهلرینده سوآل عوهضلیگی و سییوآل اداتییئ فالمییاز.
بولُر آنجاق سوآل هنگی ایله قورولُر؛ مث ل
ل:
آقاجانئن یاودهدی؟ چای ایچیرسن؟
بو جوملهلردهن سوآل هنگینی چئخُییاردئب عییادی هنگلییه یدسییهک،
نقلی جومله آلئنار.
سوآل جوملهلرینییده سییؤزون هنگییی اسییاس دئییر و سییوآلآلتِئ سییؤز
مخُصوص وورغو ایله سؤیلهنر ؛ مث ل
ل :بو ییمیشلری کیم گتِیریب؟
سییوآل جییوملهلری هییردهن جییواب آلمییاق اوچییون ایشییلنمهز .جوابییا
احتِیییاجئ فالمایییان سییوآل جییوملهلری فچییخُ واخُُییت فیکرییین تییأثیرینی
گوجلندیرمک ،دینلهییجینین یا فاخُُویانئن دقتِینی هر هانسئ بیر فیکره
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ماراقلنییدئرماق اوچییون ایشییلهدیلر کییی ،یبلییه جییوملهلره »یرفتریییک«
)آخُُارلئ دانئشئق( سوآل جوملهسی یدییلهر.
وطنسیز اینسان فالُن اینسان کیمی یاشارمئ؟ )ورغون(
سوآل جوملهلرینین فسنوندا سوآل ایشارهسی)؟( فقیولُر.
امر جوملهسی -امر جوملهسینده فچخُ واخُُت باشقا بیر شییخُص) ،اساسییلا
۲نجی و ۳نجو شخُص( بیر ایشی گؤرمهیه چاغرئلر ،بویروق یوریلهر.
امر چوملهسینین آشاغئداکئ ففرملُرئ واردئر:
 -۱خُُبری فعلین امر ففرماسئ .امر جوملهلرینین فچخُو خُُبری فعلین امر
ففرماسئ ایله سؤیلهنر؛ مث ل
ل:
گلن درس بوتون تاپشئرئقلُرئ سلقهلی یازارسان .قولُق آس بایرام،
دور اللریوی یو ،بیر آز اؤزووه گل ،فسرا دقتله منه قولُق آس.
 -۲امر ففرماسئ و امر اداتلُرئ ایشلتِمکله دوزهلن امر جوملهسییی-
ب یلیییه جیییوملهلرده ده فعللیییر امیییر ففرماسیییئندا فالُر ،آممیییا اداتلُر دا
کؤمکچی فرل فاینایار ،مث ل
ل:
فقی بو یگجه بیزیم فالسون .منیم گلدیگیمی یدمه هیا .دی یور گلسیین ده.

سن گل منی جانا فدیورما.

حیس هیجان ییتِیرمهسی ایله
نُیدا جوملهسی -نیدا جوملهلری یوکسک و
فا بیری جوملهلردهن فرقلی دیر.
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نقلی ،سوآل ،امر جوملهلرینییدهکی ،فیکیییر ،عییادی فالمایییان وضییعیتِده
همیشهکی فالمایان هنگله یدییلدیگی اوچون نیدا جوملهسی دیر.
نییییه دینمهییرسیین ،دانئییش قئزئییم! نیییدا جییوملهلرینین فسیینوندا نیییدا
ایشارهسی)!( فقیولُر.
نُحوی علقهلر )بییاغلئلئقلر( -نحییوی علقییه یددیکییده جییوملهده
سییؤزلرین بیییر-بیییری ایلییه قراماتیییک باخُُئمییدان باغلنماسییئ نظییرده
توتولور.جوملهده سؤزلر بیر-بیری ایله نحوی اویقون گلمهسه ،فیکیییر
سؤیلهنه بیلمهز.
سؤزلر هامئسئ جوملهده عینی مناسبتِده فالماز .بیر-بیرینییه بییاغلئ فالُن
ایکی سؤزآراسئندا بعضلا تابعسیزلیک ،بعضلا ایسه تابعلیلیک مناسییبتِی
فالُر؛ مث ل
ل :علی و ولیی مدرهسیهیه یگیدیرلر جوملهسیینده علیی و ولیی
تابعسیییزلیک علقهسییی ایلییه باغلنمئشییدئر .بییو جملهده مدرهسییه و
یگدیرلرسؤزلری آراسئندا دا علقه واردئر .آمما بو علقه تابعلیلیییک
علقهسی دیر .بو سؤزلردهن بیری تابع یادیجی )یگییدیرلر( اف بیییری ایسییه
تابع سؤز )مدرهسییهیه( آدلُنییار .علییی و ولییی سییؤزلری ایلییه یگییدیرلر
سییؤزو آراسییئندا تابعلیلیییک مناسییبتِی وار .بییورادا علییی و ولییی تییابع
یادیجی ،یگدیرلر تابع سؤز دور .اگر یوخُُارئداکئ جوملهده فالُن سؤزلر
آراسیییئندا علقهنیییی فاخ و تییییره ایشیییارهلری ایلیییه گؤرستسیییک،
آشاغئداکئ منظره آلئنار:
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علی --ولی؛ مدرهسهیه<----یگدیرلر
علی و ولی<----یگدیرلر.
بو ،فا یدمک دیر کی ،مدرهسه سؤزو ایسه تابع ،علییی و ولییی سییؤزلری
تابعیادیجی ،یگدیرلر تابع سؤز دور.
علقه تیپلرینی دوزگون آنلماق اوچون بیرینجی نوبهده تییابع فالُن و
تابع یادهن سؤز آنلیئشئنئ بیلمک لُزئم دئر.
تابعلیلیک علقهسینین اوچ تیپی واردئر:
-۱اوزلُشما؛ -۲اداره؛  -۳یاناشما
 -۱اوزلشما -تابع سؤزون تابع یادیجی سییؤزله شخُصییه ،و کمویتِه گییؤره
اویقونلشماسییئنا اوزلُشییما یدییلهر.اوزلُشییما شخُصییه و کمیتِییه گییؤره
فالُر؛ مث ل
ل :سیز ایشلری وقتِینده گؤرموشسونوز .بو جوملهدهکی تییابع
یادیجی سؤز )سیز( ایکینجی شخُصین جییوملهده افلییدوغو اوچییون تییابع
سییؤز ده )گؤرموشسییونوز( افنییا اویقونلشییاراق ایکینجییی شخُصییین

تکینییده ایشلهنمیشییدیر .یدمهلییی بییو ایکییی سییؤز آراسییئنداکئ علقییه
اوزلُشما علقهسی دیر ،و اوزلُشما ،یانئ تییابع سییؤزون تییابع یادیجییی
سؤزله شخُصه و کمیتِه گیؤره اویقونلشماسییئ ،باشییلئجا فالُراق مبتِییدا
ایله خُُبر آراسئندا و بعضی سؤز بیرلشمهلرینین طرهفلییری آراسییئندا
اؤزونو گؤرسدهر؛ امث ل
ل :سنین کیتِابئن بیرلشمهسینده تابع یادیجی سییؤز
)سنین( ایکینجی شخُصی بیلدیردیگی اوچون ،تابع سییؤز )کتِییابئن(ده
ایکینجییی شخُصییی بیلییدیریر .یدمهلییی بییو سییؤزلر آراسییئندا اوزلُشییما
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علقهسی واردئر.
اداره -اداره علقهسینده تابع یادهن طرهف ،تییابع طرهفییین آدئیین معییین
حالئندا فالماسئنئ ایستِهر؛ مث ل
ل:
تیمییور همیشییهکی کیمییی ،ی ینییه ده اسییتِنطاقدا اشییتِراک یادیییردی .بییو
جوملهده تابع یادیجی سؤز )اشتِراک یادیردی( تابع سؤزون )استِنطاقدا(
ییرلیک حالدا فالماسئنئ ایستِهمیشدیر .باشییقا سییؤزله اشییتِراک یادیییردی
فعلی ،اؤزوندهن قاباق ایشلهنرهک فانونل باغلی فالُن» استِنطاقدا« آدئیین
اداره یاتمیشدیر.
 -۱فیکریمیز باوه قایئتِماق دئر -۲ .بیزیم دقتیمیزی چکن بو ایشییدیر.
بو گون هامئنئز تیاتر سالونُونُا گلیب ،طنطنهلی یئغئنجاغا قاتئلئن.
بیرینجییی جییوملهده مصییدهرله ،ایکینجییی جییوملهده فعلییی صییفتله،
اوچونجو جوملهده ایسه ،فعلی باغلما ایله اداره واردئر.
بونلردان باشییقا تعیینییی سییؤز بیرلشمهسییینده و ق فشییما ایلییه ایشییلهدیلن
سؤزلره ده اداره گؤرونور؛ مث ل
ل:
 -۱بؤیوک بینانئن یانئندا فتپلشمئشدئلر -۲ .شییدهتلی گورولتِییودان
فسنرا یاغئش چیلهمهیه باشلدئ.
بیرینجی جوملهده »بینانئن یانئندا« تعیینی سؤز بیرلشمهسینده ،ایکینجی
طرهف بیرینجی طرهفی جوملهده ایسه فسیینرا فقشماسییئ »گورولتِییودان«
سؤزونو اداره یادیبدیر.
یانُاشما -یاناشما فیلو ایله علقهلنن سؤزلردهن ده بیری تابع اف بیریسی تابع
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یادیجییی فالُر .آممییا بییو سییؤزلر آراسییئندا نییه اوزلُشییما ،نییه ده اداره
علقهسی واردئر .هر جور یاناشدئرئلن سؤز معنا و منطیقییی جهتِییدهن
باغلنماز .یاناشما علقهسینده بیرینجی طیرهف تعییین یادهن ،ایکینجیی
طرهف ایسه ،تعیییین یادیلیین کیمییی چئخُئییش یادیییر و بیرینجییی طییرهف
ایکینجییه تابع فالور؛ مث ل
ل:
ماراقلئ کیتِاب ،گؤزهل قئز بیرلشمهسینده ماراقلئ ،گؤزهل سییؤزلری
تعیین یادیجی ،کیتِاب و قئز سؤزلری تعیین فالوناندئر.
ب یلییه تعیییین یادیجیلییر آد و فعییل یانئنییا گلییه بیلهر؛ مث ل
ل :داش یاو ،پیییس
اوشاق ،بیرلشمهلرینده تعیین یادیجیلییر )داش ،پیییس( آددان ،یییاخُُچئ
فاخُُوماق بیرلشمهسیندهکی تعیین یادیجیی ایسیه فعلدن ،داهیا فدغروسیو
مصدهردهن قاباق گلمیش ،مصدهره تابع فالموشدور .آد یانئنییدا تعیییین
یادیجی کیمی گلن سؤز)آد ،صفت ،سای ،عوهضلیک ،فعلییی صییفت،
فعلی آد( همیشه تعیین فرلوندا چئخُئش یادهر؛ مث ل
ل:
دمیر قاپئ قئرمئزئ بایراق ،یبش طلبه ،هر اوشییاق ،یگییدهن آدام ،ق فییروق
ساحه بیرلشمهلرینین طرهفلری جومله تحلیلی زمانئ مسییتِقل تعیییین
سایئلر.
جومله عضولری

جوملهده معین سؤزه جواب یورهن سؤزه ،یا سؤز بیرلشمهسییینه جییومله
عضوو یدییلهر .بورادا سوآل یددیکده نحوی سوآل نظرده توتولور.
نحوی سوآلُ جواب یوره بیلن سؤز و یا سؤیلهنیش جوملهدهکی آیرئ
166

سؤزلرله نحوی علقهیه گیردیگی اوچییون جییومله عضییوو فالُر .باشییقا
سؤزله ،جوملهدهکی فا بیری سؤزلرله علقهیه گیرمهین ،فانلرلُ نحییوی
باخُُئمدان باغلنمایان سؤزلر نحوی سوآلُ جواب یوره بیلمهز و جومله
عضوو فالماز؛ مث ل
ل:
کتِخُودا ،فانلر کندین قیراغئنداکئ ییرآلماسئ ب فستِانئنا یگتِییدیلر .ی یییددی
سؤزدهن دوزهلن بو جومله یه آنجاق دؤرد نحوی سوآل یورمک فالُر.
یدمهلی بورادا اوست اوستِه دؤرد جومله عضوو واردئر:
 -۱نه یاتدیلر؟  --یگتِدیلر )خُُبر(
 -۲کیم یگتِدی؟  --فانلر )مبتِدا(
 -۳هارا یگتِدیلر؟  --ییرآلماسئ فبستِانئنا ییر )ظرفلیگی(
 -۴هانسئ فبستِانا؟ --کندین قئراغئنداکی )تعیین(
مبتدا و خبر

مبتِدا و خُُبر جوملهنین باش عضولری سییایئلر.جییوملهده ایییش ،حییال،
حرهکت ،هایبله حؤکم بیلدیرهن عضو خُُبر ،جوملهدهکی ایش ،حییال،
حرهکت و حؤکمون استِناد یاتدیگی سؤز مبتِدا آدلُنار.
آذربایجان دیلینده فچخُ واخُُت مبتِدا اول ،خُُبر ایسه فاندان فسنرا ،بوتییون
جومله عضولریندهن فسنرا ایشلهنر ،آمما آیرئ-آیرئ سییببلره گییؤره
بو سئرا پوزولُ بیلهر .شعرده فچخُ زمان مبتِدا خُُبردهن فسرا گلهر؛ مث ل
ل:
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گؤیلرین آلتِئندا آجلئق چکیر ییر )ورغون(
سانیرام کی ،منیم دیر فانون یسوینجی ،یاسئ؛
منیم فدغما یارام دئ چاپاییوین یاراسئ )س.روستِم(
نیدا جوملهلرینه بیییر سییئرا حییاللُردا خُُییبر مبتِییدادان قابییاق گلهر .مث ل
ل:
یاشاسئن صلح! وار فالسون صلح یسوهر خُُلقلرین بیرلیگی
جومله عضولرینین بیر جور طبیعی ییردهییشمهسی فیکرین احساسییلئ
سؤیلهنیشینی فدغرولدار.
یاله بونا گؤرهدیر کی ،بعضلا مبتِدادان قاباغا یگچیریلن خُُبر تکرار فالونار:
یسوهنلر فالدوسا لندهنده فانو ،یسومهدی ،یسومهدی اف هر بیر کسی )ورغون(
آذربایجان دیلینده مبتِدا ایله خُُبر شخُصه و کملیتِه گؤره اوزلُشار.
فچخُ ییرلرده خُُبر مبتِدا ایله هم شخُصه ،هم کمیوتِه گؤره اوزلُشار .بییلییه
اوزلُشمانئ تام اوزلُشما دا آدلُندئرماق فالُر؛ مث ل
ل:
سیییز ده خُُلقییین فاغییوللُرئ کیمییی قابییالئ آرتئقلشاسییئ ایلییه ییرینییه
ی یتِیرمهلیسیز.
بعضلا جوملهلرده آرتئییق سییؤزلر و سییؤز بیرلشییمهلری ایشییلهدیلر کیی،
بییونلر جییومله عضییولرینی کنکرتلشییدیرهر و آیدئنلشییدئرار .ب یلییه
سؤزلر یا سؤز بیرلشمهلری علوه آدلُنار .باشقا عضولر کیمی مبتِییدا و
خُُبرین ده علوهسی فالُر؛ مث ل
ل:
 -۱بو کیشی ،یانئ اوستِا ماحمود فسنرا گلدی.
 -۲یالمیرا ایله لُچئن -ایکی باجئ هامئدان یتز گلمیشدیلر.
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 -۳آددئملرئنییئ یییینلییدیب ایرهلیلهییییردی ،سیییجیللی ادارهسییینه
سارئ یگدیردی.
 -۴خُُان چئخُدئ و گؤردو کی ،قاپئنئ دؤییین خُُییانئن اؤز کندلیسییی
دیر-ایت قاپان کندینین اهلی نوروزعلی دیر )محمدقولوزاده(
بیرینجییی و ایکینجییی جییوملهدهکی سییؤزلر مبتِییدانئ ،اوچونجییو و
دؤردونجییو سییؤزلر خُُییبری کنکرتلشییدیریب  ،آیدئنلشییدئردئغئ
اوچون بیرینجیلر مبتِدانئن ،فسنراکئلُر خُُبرین علوهسی دیر.
تاماملئق

اوزهرینییده ایییش ،حییال یییا حرهکییتِین ییریدیلییدیگی زادئ بیلییدیرهن
ایکینجییی درهجهلییی جییومله عضییوو دور .تامییاملئق جییوملهده اشیییاء
بیلدیرهر .آدئن یؤنلوک ،تأثیرلیک ،ییرلیک چئخُئشلئق حالئنییدا فالُن
سییؤزلرله و آدلُرلُ قفشییمالُرئن بیرلشمهسییی ایلییه ی یییتِیریلهر .تامییاملئق
معناجا ایکییه آیرئلئر:
 -۱واسطهسیز تاماملئق
 -۲واسطهلی تاماملئق.
واسطهسیز تاماملئق بلواسطه اوزهرینده ایش گؤرولن اشیانئ بیلدیرهر
یبله تاماملئقلُر آدئن تأثیرلیک حالئندا فالُن سؤزلرله ییتِیریلهر.
واسطهسیز تاماملئق اؤزو ده ایکی جور فالُر:
 -۱معینلیک بیلدیرهن واسطهسیز تاماملئق
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 -۲غیرمعینلیک بیلدیرهن واسطهسیز تاماملئق
بو تاماملئقلُر بیر-بیریندهن هم معنالُرئنییا  ،هییم ده ففرمییال مورفییولژُی
خُُاصیتلرینه گؤره فرقلنیر .بونلرئن آراسئندا معنا فرقی فاندادئر کی،
معین واسطهسیییز تامییاملئق دانئشییانا و دینلهیهنییه کنکییرت معلییوم فالُن
اشیانئ بیلدیرهر .بونلرئن ففرمال فرقیی ایسیه فانیدادئر کیی ،معینلییک
بیلدیرهن واسطهسیز تاماملئق آدئن تأثیرلیک حال شکیلچیسی ایلییه،
عیرمعینلیییک بیلییدیرهن واسطهسیییز تامییاملئق ایسییه تأثیرلیییک حییال
شکیلچیسی فالمادان ففرمالُشار .مثل:
عادل جیبلریندهکی پامبئغئ چئخُارتدئ .اف بو مسئلهنی ده باباسئنا خُُبر
یوردی .اوشییاقلر فچخُلییو شییینگی یئغمئشییدئلر .بییو جییوملهلردهکی
پامبئغئ ،مسئلهنی ،سییؤزلری معییین ،شییینگی سییؤزو ایسییه غیرمعییین
واسطهسیز تاماملئق دئر.
واسطهلی تاماملئق ایسه آدئن یؤنلوک ،ییرلیک ،و چئخُئشلئق حییال-
لُرئندا فالُن سؤزلرله ،هایبله » اوچون و ایلییه« قفشییمالُرئ ایلییه ایشییلهنن
سؤزلرله ی یتِیریلهر .مث ل
ل :یالنئز احمده جایزه یوردیلر .لُکین بو عملیاتدا
هامئنئن آز-فچخُ فرلو وار ایدی .فانلر نومایندهلریندهن فچخُ راضییئلئق
یاتدیلر .داروازانئ بؤیوک آچارلُ آچدئلر.
بییو جییوملهلردهکی واسییطهلی تامییاملئقلُردان بیییری ییرلیییک ،بیییری
چئخُئشلئق حالدا فالُن سؤزله ،بیری ایسه فقشمالئ سؤزله ی یتِیریلیر..
غیرمعییین واسطهسیییز تامییاملئقلُرئن ییییری جییوملهده ثییابیتدیر .یبلییه
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تاماملئقلُر همیشه تأثیرلی فعلله ییتِیریلن خُُبردهن قاباق و فانون یانئنییدا
ایشلهنر .ب یلییه تامییاملئقلُرئن ییرینییی دهییشییهن کیمییی معییین واسطهسیییز
تاماملئغییا یچییویرمهلی دیییر .مث ل
ل :علییی کیتِییاب آلییدئ .علییی دونیین
ماغازادان کیتِاب آلییدئ .کیتِییابئ علییی آلییدئ .کیتِییابئ علییی دونیین
ماغازادان آلدئ.
معینلیک بیلدیرهن واسطهسیز و بوتون واسطهلی تاماملئقلُر اساسدا
مبتِدادان فسیینرا ،خُُییبردهن قابییاق گلهر.آممییا بییو قییروپ تامییاملئقلُرئن
ییرینیییی ثیییابیت سیییایماق فالمیییاز .فیکریییین مضیییمونوندان ،ابژُکیییتِین
مقصییدیندهن ،یییادا منطیقییی وورغییودان آسییئلئ فالُراق آذربایجییان
دیلینیییدهکی بیییو قیییروپ تامیییاملئقلُرئن آشیییاغئداکئ قاییییدالُرا
سئرالُنماسئ گؤزه گؤرونور:
الیف -هم واسطهسیز ،هم واسطهلی تاماملئق فالُن جوملهلرده هر ایکی
تاماملئق مبتِییدادان فسییرا خُُییبردهن قابییاق ایشییلهنر ،هییم ده فچییخُ واخُُییت
ا لول واسطهسیز ،سنرا واسطهلی تاماملئق ایشلهنر:
مالل عباسییئنا بییرک سییارئندئقدان فسیینرا مکتِوبییو قوربانییا افخُُییودو .اؤز
تکلیفینی فزرلُ جماعتِه قبول یاتدیرمه .موراد منی بو ایشه قاتما.
یازئدا منطیقی وورغییودان آسیئلئ فالُراق بییونلر اؤز ییرلرینیی دهییشییه
بیلهر؛ مث ل
ل :مالل قوربانا نهیی فاخُُودو؟ --مالل قوربانا مکتِوبو فاخُُودو.
بیر فچخُ حاللُردا »ایله« فقشمالئ واسطهتاماملئق واسطهسیز تاماملئقدان
قاباق گلهر .مث ل
ل :فدنان و فقووشان بارماقلرئ ایله قاپئنئن دمیرینی بیییر
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ده ترپتِدی.
ب -بیلدیگیمیز کیمییی »ایلیه« فقشماسییئ فقشیولدوغو سییؤزلره مخُتِلییف
معنالُر یورهر:
 -۱واسطه آلت بیلدیره بیلهر).کاغازئ قیچی ایله کسدیم(.
 -۲بیرگهلیک بیلدیره بیلهر) .من علی ایله دانئشدئم(.
 -۳قارشئلئق بیلدیره بیلهر) .ایندی بیستِونلُ گیریرهم حربه(.
 -۴فرقلنمه ییتِیرهر )
فا اؤز باجاراغی ایله باشقالُرئندان اوستِوندور(.

بونا گؤره ده بعضی »ایله« فقشمالئ واسییطهلی تامییاملئقلُرئن یؤنلییوک
حاللُ ی یتِیریلمیش واسطهلی تاماملئقییدان قابییاق ایشلنمهسییی دانئشییئقدا
ایکیییی معنیییالئلئق فدغیییورا؛ مث ل
ل :آتیییا فیلداشیییئ ایلیییه فاغلونیییا پیییول
گؤندهرمیشدی .بورادان دینلهییجی یا فاخُُویان دؤرد معنییا آنلیییا بیلهر:
 -۱آتا اؤز فاغلونا اؤزونون فیلداشئ ایلییه پییول گؤندهرمیشییدیر -۲ .آتییا
اؤز فاغلونییا فاغلونییون فیلداشییئ ایلییه پییول گؤندهرمیشییدیر -۳ .آتییا هییم
فاغلونون فیلداشئنا هم ده فاغلونا پول گؤندهرمیشدیر -۴ .آتا هم فاغلونا،

هم ده اؤزونون فیلداشئنا پول گؤندهرمیشدیر
پ. -مخُصوص هنگله یدییلن جییوملهلرده تامییاملئق اؤزونییو خُُییبردهن
فسیینرا گؤرسییده بیلهر؛ مث ل
ل :میین دوشییمنام سیییزین ایکییی باشییلئ
قارتالئنئزا! )ج.جاببارلئ(
ت -بیری چئخُئشلئق ،اف بیریسی تأثیرلیک حالدا فالُن تامییاملئقلُردان
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قاباقجا چئخُئشلئق ،فسنرا تأثیرلیک حالدا فالُن ایشلهنر؛ مث ل
ل:
اف زهرادان قدیرین هارادا افلییدوغونو فسروشییدو .فانلرا تییابع فالُنلردان
طلب یاتمهیی اؤیرهنسینلر.
منطیقی وورغودان آسئلئ فالُراق یبله تاماملئقلُر دا جییومله ده ییرینییی
دهییشه بیلهر.
جیییوملهدهکی هیییر هانسیییئ تامیییاملئغئ ایضیییاح یادهن ،افنیییو داهیییا دا
دقیقلشییدیرمک و معینلشییدیرمک اوچییون ایشییلهدیلن سییؤزلر
تاماملئغئن علوهسی آدلُنار؛ مث ل
ل:
 -۱من بو سؤزلری سیزه ،ییسویملی طلبهلریمه یدمک ایستِهییردیم.
 -۲تصییرفات مییدیری تمیزلمهیییی تکنیکییی ایشییچیلره -رخُُشیینده و
روبابا تاپشئردئ.
آیرئ جییومله عضییولرینین علوهسییی کیمییی ،تامییاملئغئن علوهسییی
تاماملئقدان ویرگول یا تیره ایله آیرئلر.
دانئشئب -یازارکن بیییز بعضییی دینلهییجییی و فاخُُوجونییون دقییتِینی هییر
هانسئ بیر عضییو اوزهرینییه چکمییک اوچییون ،بییو عضییوو مخُصییوص
هنگلییه و فاصییله ایلییه باشییقا عضییولردهن آیئرارئییق کییی ،بییونلر
خُُصوصلشیییمه آدلُنیییار .آذربایجیییان دیلنیییده اساسیییلا تامیییاملئق و
ظرفلیکلییییر خُُصوصیلشییییه بیلهر ،بعضییییلا ایسییییه علوهلییییر ده
خُُصوصیلشهر.
تاماملئقلُر ان فچخُ باشقا ،غیری ،عوهضینه ،ییرینه سییؤزلری ی فلییو ایلییه
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خُُصوصیلشیییهر .بییییر سیییئرا حیییاللُردا خُُصوصیییلا ،خُُصوصییییله،
علیالخُصوص سؤزلری ده خُُصوصیلشمهیه سبب فالُر .مث ل
ل:
 -۱آیییدئن اؤزونییه درس یورهنلییردهن باشییقا بوتییون معلملییره عینییی
حؤرمت و احتِراملُ یاناشئز  -۲بییو ایشییی سییندهن سییووای یهییچِ کیمییه
تاپشئرماق فالماز -۳ .جومله رنگلر قوتارئب ،رنگ قییارهدهن غیییری.
 -۴گونییدهلیک تاپشییئرئقلُرئ ییرینییه ی یتِیرمییک عوهضییینه ب فییش ب فییش
فدلُنئرسان .اوزانئب فخُُرنا چکیب یاتماق ییرینه بیر آز دا ایشله بالُم.
تعیین

جوملهده اشیاء مضمونلو هر هانسئ بیر عضوو آیرئ-آیرئ جهتِییدهن
و باخُُئمدان بللندیرهن ،دقیقلشدیرهن ایکینجییی درهجهعضییوه تعیییین
یدییلهر.تعیینلر ینجه؟ نهجور؟  ،نه تههر؟ هانسئ؟ ن یچییه؟ نییه قییدهر؟
فسرقولُرئنا جواب یورهر؛ مث ل
ل:
هیدرو استِانسیادا پارلُق ایشئقلر
بورادان اطرافا یایئلجاقدئر
فانون شعلهسینی یسودالئ قوشلر
سحر نورو سانئب آیئلجاقدئر )م .راحیم(
آذربایجان دیلینده تعیینلر همیشه تعیین یاتدیگی سؤزون اولینده ،فانون
یانئندا گلهر و بو سؤزه یاناشییما علقهسییی ایلییه باغلنییار .بییو جهتِییدهن
دیلیمیزدهکیییی تعیینلریییین یییییری ثیییابیت دییییر .بیییونلرئن یییییری
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دهییشذیریلدیکده بعضلا تعیین ،تعیین فالونان سؤزه و ترسینه یچییوریلهر.
مث ل
ل :معلیم احمید بیرلشمهسیی معلیم )بیرینجیی سیؤز( تعییین فالیدوغو
کیمی ،احمد معلم بیرلشمهسینده ده احمد )بیرینجی طرهف( اصییلینده
تعیین دیر.
هر هانسئ جومله عضییوونو مخُتِلییف جهتِییدهن تعیییین یادهن و چاغئرمییا
هنگی ایله ]کلسدا حاضیر غایب کیمی[ًا سؤیلهنمیشسه ،اولجییه ب یلییه
تعیین دیر ،فسنرا آیرئ تعیینلر ایشلنمهلی دیر؛ مث ل
ل:
حیهتده فاینایان ایکی اوشاق هامئنئ ماراقلندئرمئشدئ .جثهسییی ایلییه
تاراز گلمهین ایری چکمهلری پالچئقلئ ایدی.
اگر بیز ایکی و ایری تعیینلرینی فعلی صفت ترکیبی ایلییه ی یییتِیریلمیش
تعیینلردهن قاباغا یگچیرسک ،باشقا معنالُر آنلشئل بیلهر.
بعضییلا سییایلرلُ ،فچییخُ آز حییاللُردا ایسییه ،صییفتلرله ییییتِیریلمیش
)سؤیلهنمیش( تعیینلری آچئقلماق و کنکرتلشدیرمک قصدی ایله
سؤز و یا سؤز قروپوندان اسییتِفاده یادیلهرکییی ،بییو ،تعیییین علوهسییی
آدلُنار؛ مث ل
ل:
فیلنکس یگچن ایله گؤره اوچ ی فییل آرتئییق ،یییانئ ۱۳۰کیلییوقرام بارامییا
تحویل یورمیشدیر .بونلر تروپیک یادا ،ایستِی قورشاق آدلُنئر.
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ظرفلیک

ظرفلیکلر اساسلا جوملهنین فعلی خُُبرلری ایلییه نحییوی علقهده فالُر.
جوملهدهکی ایش و حرهکییتِین ن یجییه یادیلمهسییی)طییرز حرهکییت( نییی،
زمانئنئ ،اؤلچوسونو)میقدارئنئ( ،چاتاجییاغئنئ )مقصییدینی( زادئنییئ
بیلدیرهر.
ظرفلیگین معناجا اساسدا یبش نوعو واردئر:
 -۱ینجه یادیلمه )طرز حرهکت( ظرفلیگی.
 -۲ییر ظرفلیگی
 -۳زمان ظرفلیگی
 -۴سبب و مقصد ظرفلیگی
 -۵میقدار ظرفلیگی.
بنُجه بادیلمه ظرفلیگی -ایش و حرهکتِین ینجه یادیلمهسینی ،کیفیتِینی،
توتوشییدورما )مقایسییه( فیلییو ایلییه ینجهلیگینییی ،وضییعیتِینی هییایبله
درهجهسینی بیلدیرهر
بو ظرفلیگین بوتون تیپلری ینجه؟ نه تهر؟ نه طییرزده؟ نییه حالییدا؟
نه وضعیتده؟ فسرقولُرئندان بیرینه جواب فالُر.
حرهکتِین بلواسییطه ن یجییه یادیلییدیگینی بیلییدیرهن سییاده ظرفلیکلییر،
اساسدا ینجه یادیلمه ظرفلیگی ،بعضلا ده فعلیی باغلمیالُرلُ سیؤیلهنر.
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مث ل
ل :قاتار سورعتله یگییدیردی .یاشییار دانئشییا-دانئشییا کاغییازلُرئ
یئغئردئ .سکینه قالخُاراق چایا سارئ یوگوردو.
کیفیییت بیلییدیرهن ینجییه یادیلمییه ظرفلیگلییری ایشییین کیفیییتِینی
گؤستِرهر .یبله ظرفلیکلر اساسلا هم ظرف ،هییم ده صییفت فالُ بیلیین
سؤزلرله )یاخُُچئ ،پیس ،قشنگ( ییتِیریلهر .یبله سؤزلرین ظرفلیک یییا
تعیین فالماسئنئ آنجاق جوملهده بللندیرمک فالُ بیلهر .مث ل
ل:
رشییید بهبییوفدف گییؤزهل فاخُُویییور .اوشییاقلر یاخُُشییئ ایشلهمیشییدیلر.
باغچامئزدا گؤزهل گوللر آچئلمئشدئر .آیدئن یاخُُچئ فاغلندئ.
ایلک ایکی جوملهدهکی گؤزهل و یاخُُشئ سؤزلری کیفیت بیلدیرهن
ینجه یادیلمه ظرفلیگی ،فسنراکی گؤزهل و یاخُُچئ تعیین دیر.
توتوشدورما بیلدیرهن ن فیجییه ادیلمییه ظرفلیگییی کیمییی ،تییک ،تکییی،
قییدهر قفشییمالُرئنئن مخُتِلییف دانئشییئق حصییهلریندهن فالُن سییؤزلره
فقشولماسئ ایله ییتِیریلهر؛ مث ل
ل:
کلرا ایشی یبله گؤردوکده آلئجئ قوش کیمی اؤزونو چایا ییتِیردی.
سولُر بلور آینا کیمی پارئلدایئردئ.
فانلر دا سنین تک یاخُُچئ نومره آلماق ایستِهییرلر.

حیال وضیعیت بیلیدیرهن ینجیه یادیلمیه ظرفلیکلیری نیه حالیدا؟ نیه
کؤکده؟ نه وضعیتده؟ فسرقولُرئنا جواب یورهر .بو نییوع ظرفلیییک
آشاغئداکئ واسطهلرله ی یتِیریلهر.
- -۱لییئ-)،لییی- ،لییو- ،لییو( ؛ -سییئز-)،سیییز- ،سییوز- ،سییوز(
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شکیلچیلری ایله دوزهلن ینجه یادیلمه ظرف واسطهسیله :مث ل
ل:
اف کوچهده حرهکتسیز قالمئشدئ .آیدئن یاوه باشماقلئ گیرمیشدی.
 -۲شدهتلندیرمه درهجهسینده فالُن صفتلر عادهت اوزره بو فعللره
عاید فالُندا حال وضعیت بیلدیرهن ینجه یادیلمه ظرفلیگی وظیفهسینده
فالُر؛ مث ل
ل :اوشاقلر فسیوقدان قئپ قئرمئزئ قئزارمئشدئلر.

درهجه بیلدیرهن ینجه یادیلمه ظرفلیکلری ینجه؟ نهتهر؟ نه تههر؟ نه
جور؟ سوآللُرئ ایله یاناشئ ،نه درهجهده؟ سوآلئنا دا جواب یورهر؛
مث ل
ل :ماهود پاپاق تامامیله ازیلمیشدی .فانون فیکیرلری بوسبوتون آلت
اوست فالدو.
بیر ظرفلیگی -ایشین فالدوغو ییرینی ،چئخُئش و استِقامت آلدئغئ ییری
بیلدیرهر ،هاراییا؟ هیارادا؟ هیارادان؟ سییوآللُرئندان بیرینییه جییواب
فالُر .ساده ییر ظرفلیکلری چئخُئشلئق ،ییرلیک ،و یؤنلییوک حالییدا
فالُن آدلُرلُ ی یتِیریلهر؛ مث ل
ل:

 -۱اشاغئ درهده قارالُن دهییرمان آرخُُادا قالدئ.
 -۲آه نالهلری گؤیلره اوجالمئشدئر .گؤیلره آچئلماسئن اللر کییی،
دامانئندا دئر )فضولی(
 -۳ر لد ال قاپئدان ،باشلما فریاد اکینچی) .صابر(
 -۴قئزئن دفتِری یاوده قالمئشدئ.
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زمان ظرفلیگی -ایش ،حال ،حرهکتِین معین زمانل باغلئلئغئنئ
بیلدیرهر و نییه زمییان؟ نییاواخُُت؟ نییه وقییت؟ هاچییان؟ سییوآللُرئنا
جواب یورهر .ساده زمان ظرفلیکلری اسییاسدا زمییان ظرفلییری و
فعلی باغلمالُرلُ ی یییتِیریلهر ،مث ل
ل :آخُُشییام هییامئ کلسییدا قالمئشییدئ.
بوگونون ایشیینی سیاباغا سیاخُُلما .سیؤز یدیهنیده گؤروسین قاتیدئ
گولو ،پوستِهنی ،قندی )شهریار(
سبب و مقصد ظرفلیکلری -ایییش و حرهکییت تییؤرهمه سییببینی و
الدهکی مقصدی بیلدیرهر ،نه اوچییون؟ نییییه؟ سییوآللُرئنا جییواب
فالُر .سییبب و مقصیید ظرفلیکلییری ده قورولوشیجا سییاده و مرکییب
فالُر .سادهلری اساسدا سبب مقصد ظرفلری ایله ی یتِیریلهر؛ مث ل
ل:

فقرخُُودان رنگی سالدئ.

میقدار ظرفلیگی -حرهکتِین میقدارئنئ ییا کمیییتِینی بیلیدیرهر .سییاده
میقدار ظرفلیکلری اساسدا میقییدار ظرفلییری ایلییه ی یییتِیریلهر کییی،
بونلرئ اشیاء ایله سؤیلهنمیش عضوون میقییدارئنئ بیلییدیرهن تعیینلییه
قارئشدئرمامالئیئق .ظرفلیکلر آنجاق نه قدهر؟سوآلئنا ،تعیین ایسه
ینجه؟ سوآلئنا دا جواب یورهر؛ امث ل
ل:
فانلر میداندان فچخُ زومارلئق آلدئلر.

دونن ولی فچخُ چالئشدئ.
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بیرینجی جوملهدهکی فچخُ سؤزو تعیین ،و ایکینجیسییی ایسییه میقییدار
ظرفلیگی دیر.
آذربایجان دیلینیده شییرط و قارشییئلئق-گوزهشیت ظرفلیکلیری ده
ایشلهنر.شرط ظرفلیکلری اساسدا سؤز و یا بیرلشمهلرله شرط ایلییه،
تقدیرده ،ییرده سؤزلرینی علقهلندیرمکله ییتِیریلهر؛ مث ل
ل:
مدرهسهیه وقتِینده گلمک شرطی ایله سنه اجازه یوره بیلهرهم .هییاوانئن
گونش فالدوغو تقدیرده گلمک فالُر .بو جوملهلرده مدرهسهیه وقتِینده
گلمک شرطی ایله ،گونش فالدوغو تقدیرده بیرلشییمهلری ،حرهکییتِین
باغلئ فالدوغو شرطی بیلدیردیگی اوچون ،شرط ظرفلیکلری دیر.
قارشئلئق-گوزهشت ظرفلیکلری اساسییدا فعلییی خُُییبره عاییید فالُر و
خُُبرله ییتِیریلمیش ایش و حرهکت ایسه بییو شییرطه گوزهشییتِه یگییدهر؛
مث ل
ل :من درسه یگتِدیگیم حالدا ،ژورنالُ ینجییه »گلمهدی« یازمییاق فالُر.
فانلر آفلوا سو ووردوقجا یانقئن داها دا گوجلنیردی .بو جوملهلردهکی
من درسه یگتِییدیگیم حالییدا و فانلر آل فییوا سییو ووردوقجییا بیرلشییمهلری
مرکب قارشئلئق-گوزهشت ظرفلری دیر.
/

ظرفلیکلرین جوملهده سئرلنُماسئ نُئن بعضی اوسلوبی
خصوصیتلری

ییر ،کمیت و طرز-کیفیت بیلدیرهن ظرفلیکلر اساسدا عاید فالدوغو
جومله عضوونون یانئندا )فعلی خُُبرلرین اولینده( ایشییلهنر؛ مث ل
ل :عزیییز
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ایکی آی دارئ فترباسییئنئن اوسییتِونده یاتییدئ .فا ،دیلگوشییهنی فچییخُ
گؤزلهدی .فیلداش بشیرلی بیناسئنئ قشنگ سلیقهیه سالئبدئر).ولیاف(
طیییرز-کیفییییت بیلیییدیرهن ظرفلیگیییین عایییید افلیییدوغو سیییؤزدهن
اوزاقلشماسئ بعضلا ایکی معنالئلئق فدغورار .مث ل
ل:
زمییان ظرفلیگییی فچییخُ ییرلییرده جییوملهنین اولینییده ایشییلهنر .مث ل
ل:
آخُُشامدان فچخُ یکچمیش ماشئنئن گور ایشییئغئ کنیید کییوچهلرینین
قییارانلئغئنئ اریییده-اریییده چیچکلییییه گلیییردی .بییورادا زمییان
ظرفلیگینین ییرینی دهییشسهک ،سؤز آغئرلُشاجاقدئر.
آمما زمیان ظرفلیگینیین بعضیلا مبتِیدادان ،خُُصوصیلا مبتِیدانئن فعلیی
صییفت ترکیییبی ایلییه ی یییتِیریلمیش تعییندن قابییاق یکچیریلمهسییی معنییا
دهییشیکلیگی و ایکی معنالئلئق فدغورار ،مث ل
ل:
من ایشلهدیگیم مکتِب ،هله ۱۹۵۵نجی ایلییده فخُییری فرمییانل تلطیییف
یادیلمیشییدیر .هلییه ۱۹۵۵نجییی ایلییده میین ایشییلهدیگیم مکتِییب فخُییری
فرمییانل تلطیییف یادیلمیشییدیر .بییو ایکییی جییوملهده ی یییتِیریلن معنییالُرئن
مخُتِلفلیگی ۱۹۵۵نجی ایلده زمان ظرفلیگینین ییردهییشمهسی ایله
باغلئ دئر.
سبب و مقصد ظرفلیکلری بوتون جومله عضولرینده« حتِا مبتِدادان
دا قاباق ایشلهنیر .مث ل
ل :گؤیچییک حیرصیییندهن چییؤرهک ییمهدی.
گوندوز یاتئب دینجهلدیگی اوچون بییایرام فچییخُ گؤتییور-ق فییی یالهدی.
)ولیاف(
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جیییوملهدهکی ایکیییی ظرفلیکیییدهن بییییری زمیییان ،اف بیریسیییی ن یجیییه
یادیلمه)طییرز حرهکییت( ظرفلیگییی دیرسییه ،زمییان ظرفییی اول گلیییر؛
بییونلرئن ییرینییین دهییشمهسییی فچییخُ واخُُییت جییوملهنی اوسییلوبجا
آغئرلُشدئرار و هنگین ایکی معنالئلئغئ )یانئ تلفوظله باغلئ ایکی
معنییالئلئق( دوزهلییدهر .آشییاغئداکئ جییوملهلری توتوشییدورما بییو
جهتِدهن یاخُُچئ کؤمکدیر.
علی آخُُشام فچخُ چالئشدئ .علی فچخُ آخُُشام چالئشدئ .یاشار بیییر آن
فیکیرلی-فیکیرلی باخُُدئ  .یاشار فیکیرلی-فیکیرلی بیر آن باخُُدئ.
جییوملهدهکی ایکییی ظرفلیکییدهن بیییری سییبب ،اف بیریسییی زمییان
ظرفلیگی دیرسه ،زمان ظرفلیگی فسنرا ایشلهنر؛ مث ل
ل:
فیرقییون فالدوغونییدان فانییو درحییال یوخُُییو آپییاردئ .بییو جییوملهدهکی
ظرفلیکلرین ده ییرینی دهییشسهک قصور یارانار.
مرکییب ظرفلیگییین کنکرتلیییک بیلییدیرهن حصهسییی ،عمییومینی
بللندیردیگیندهن ،عمومی دن فسنرا گلهر؛ مث ل
ل:
آخُُشام اوستِو ساعات آلییتِئدا فیلداشییلرئملُ گؤروشییدوم .بییوراداکئ
آخُُشییام اوسییتِو و سییاعات آلییتِئدا سییؤزلرینین ییرینییی دهییشییمک
منطیقسیییزلیکه سییبب فالُردئ .یییالنئز عمییومی حصییه علوه کیمییی
ایشلهندیکده ییردهییشمه طبیعی فالُر :ساعات آلییتِئدا -آخُُشییام اوسییتِو
فیلداشلرئملُ گؤروشدوم.
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ظرفلیگین علوهسی و خصوصیلشمهسی

زمان و ییر ظرفلیکلری نین علوهسی داها فچخُ فالُر .مث ل
ل:
بیز فاندان داها گؤزهلینی بییورادا-حیییاتدا بییو قییارا فترپییاق اوزهرینییده
یاراداجاغئق )ج.جاببارلئ(
آخُُشام اوستِو و یا سحر یتزدهن ،داها فدغروسو نییاخُُئر گلنییده یییا نییاخُُئر
قایئداندا صالح کیشی خُُالچانئن اوستِونده بارداش قییوروب افتییوراردئ
)ممدخُُانلئ(
ظرفلیگییین خُُصوصیییتلری ایسییه افنییون آیدئنلشییدئرئجئ سییؤزلر
حسیییابئنا گنیشلنمهسیییی نتِیجهسیییینده بیییاش یورهر .ب یلیییه گنیشلنمیییه
مخُصوص هنگ و منطیقی وورغو ایستِهر.
خُُصوصیلشییمیش ظرفلیکلییر حالییدا ،باخُُمایییاراق سییؤزلرینین
فعلی صفت ترکیبلرینه فقشولماسئ ایله ییتِیریلهر .مث ل
ل:
زیبا ایچهریدهن روخُُسارانئ قئسقاندئغئ حالییدا ،هییم ده افنییو یسییویردی
)س.رحیماف(.
یاددا ساخُُلماق ایستِهرکی ،فعلی صفت ترکیییبینه ق فشییولموش حالییدا
سؤزو همیشه ظرفلیگی خُُصوصیلشدیرمهز .مث ل
ل:
فا ،اوزانمئش حالدا تاماشا یادیردی .بییو جییوملهدهکی اوزانمئییش حالییدا
بیرلشمهسییی سییادهجه حییال-وضییعیت بیلییدیرهن ن یجییه یادیلمییه )طییرز
حرهکت( ظرفلیگی دیر/.
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بعضی ظرفلیکلرله تاماملئغئن فرقی

بعضییی ییییر و زمییان ظرفلیکلییری تامییاملئقلُرلُ عینییی فمرفییوفلژُی
علمتلی سؤزلر کیمی ی یییتِیریلر .بونییا گییؤره فانلرئیین آیئییرد یاتمهسییی
چتِین فالُر.
بیلدیگیمیز کیمییی آدئیین یؤنلییوک ،ییرلیییک ،چئخُئشلئییق حییاللُرئ
قراماتیییک مکییانی حییاللُرئ آدلُنییار .و بییو دا تصییادوفی دگیلییدیر.
یبلهکی ،آدئن یؤنلوک ،ییرلیییک ،چئخُئشلئییق حالئنییدا فالُن سیؤزلرین
لغوی معناسئندا مکان آنلیئشئ واردئر.
بونو بیر آز آرتئق آیدئنلتماق اوچون بو حاللُرئ آیییرئ-آیرئلئقییدا
گؤزدهن یگچیردهک.
یؤنُلوک حالدا االن سؤزلر
 -۱اورمویا یگدیرهم.
 -۲سحر دان ییری آغاراندا یاوه چاتدئم.
 -۳سویو فدلچایا فتؤکدوم.
 -۴قلمی چانتِاما فقیدوم.
 -۵پولو جیبیمه سالدئم.
بو جوملهلردهکی اورمویا ،یاوه ،فدلچایییا ،چانتِامییا ،و جیییبیمه سییؤزلری
184

آدئن یؤنلوک حالئنییدا فالُن سییؤزلرله ی یییتِیریلمیش ییرظییرف لیکلییری
دیر .چییونکی بییو جییوملهلرده اسییتِقامت آلُن حرهکییت فسیین نییتِیجهده
اورمویییییا ،یاوه ،فدلچایییییا ،چانتِایییییا ،جیبییییه چاتمییییالئ و ایییییش فارادا
ییکونلُشمالئ دئر .هایبله بو سؤزلرله نهیییه؟ سییوآلئنئ دگیییل ،هارایییا؟
سوآلئنئ یورمک داها منطیقی و داها دوزگون فالُر.
آشیییاغئداکئ جیییوملهلرده آدئییین یؤنلیییوک حالئنیییدا فالُن سیییؤزلرله
ییییتِیریلمیش عضییولری ایسییه ظرفلیییک آدلُنییدئرماق فالمییاز :بیییز
تیکیلمیش بینایا باخُُئردئق .بیزه مکافات یوردیلر.
بیر ینجی جوملهدهکی بینایا سؤزو ییر ظرفلیگی دگیییل ،و حرهکییتِین
استِقامت آلدئغئ ییری بیلدیرمیر ،سادهجه فالُراق باخُُماق ایشییینین افنییا
سارئ چکیلدیگی اشیییانئ بیلییدیریر .بییو جییوملهدهکی همییین سییؤزه
هارایا؟سوآلئنئ یورمک بیر تهر مومکون فالسا دا ،فانون اسییاس منطیقییی
سوآلئ نهیه؟ دیر.
ایکینجی جوملهدهکی بیزه سؤزو ده ییر ظرفلیگی فالُ بیلمهز .بو سییؤز
کیمه؟ سوآلئنئ ایستِهر و واسطهلی تاماملئق کیمی چئخُئش یادهر.
بیرلیک حالدا االن سؤزلر

 -۱سن یینیه منییی هیر ییاز کیمیی چیچیک آچیان باغچییامئزدا ،آخُُییان
چایلردا ،دالغالُنان یمشهلرده گؤرهجکسن.
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 -۲ایندی شاعیر یینه همین باغچادا ،یینیه اف فقشیا سیرو آغیاجلرئنئن
آلتِئندا فاتورموشدور.
 -۳فانلر قومرونییون فتخُودوغییو خُُالچییانئ داغلرداکییئ یییایلقلُردا
ساخُُلیئردئلر.
بیرینجی جییوملهدهکی باغچییامئزدا ،چییایلردا ،میشییهلرده سییؤزلری یییر
بیلییدیریر .ییرلیییک حالییدا فالُن بییو سییؤزلر آدلُردا ییییتِیریلمیش ییییر
ظرفلیکلییری دیییر .بییو سییؤزلره آنجییاق هییارادا؟ نحییوی سییوآلئنئ
یورمک فالُر.
ایکینجییی جییوملهدهکی سییرو آعییاجلرئنئن آلتِئنییدا بیرلشمهسییی
فاتورولُن ییری ،اوچونجو جوملهدهکی یییایلقلُردا سییؤزو خُُالچییانئن
سالئندئغئ ییری بیلدیریر و بو سؤزلر ده هارادا؟ سوآلُئنا جواب یوریر.
فانا گؤره ده آدئن ییرلیییک حالئنییدا فالُن سییؤزلرله ی یییتِیریلمیش سییرو
آغاجئنئن آلتِئندا و یایلقلُردا ییر ظرفلیگی دیر.
آشاغئداکئ جوملهلرده ایسه ییرلیک حالدا فالُن سؤزلر ییر ظرفلیگییی
سایئل بیلمهز:
 -۱کیتِییاب ممییدده قالییدئ -۲ .منییده بییو آدامییا قارشییئ نیفرهتییی
شدهتلندیردی -۳ .سیزده بؤیوک هنر گؤردوم.
بو جوملهلردهکی ممدده و سیزده سؤزلری واسطهلی تامییاملئق دئییر.
ممدده سؤزوایشین گؤرولمهسییینین کنکییرت مکییانئ دگیییل ،فابیژُکییت
بیلدیریر ،و فانا گؤره ده هارادا؟ دگیل ،کیمده؟ سوآلئنا جواب فالُر.
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بو یددیگیمیییز خُُصوصیییتلر منییده و سیییزده سییؤزلرینه ده عینییی ایلییه
دوزگون دور و فانا گؤره بو سؤزلر ده واسطهلی تاماملئق دئر.
چئخُئشلئق حالدا االن سؤزلر

بیردهن قویو گورلُدئ ،قارا نفت قویودان ففنتِان ووردو ]فانتِال یالهدی[ًا
بو جییوملهده قویییودان سییؤزو ایشییین گؤرولییدویو ی یییری )نفییتِین ففنتِییان
وورماسئ( بیلدیریر .فانا گؤره ده چئخُئشلئق حالدا فالُن بیو سیؤز آدلُ
ییتِیریلمیش ییر ظرفلیگی دیر.
 -۱من بوگون قارداشئمدان مکتِوب آلدئم -۲ .من سیییزدهن خُُییاهیش
یاتمیییرهم .بییو جییوملهلرده قارداشییئمدان ،سیییزدهن سییؤزلری ایشییین
باشلندئغئ ییری بیلییدیریر .فابژُکییت بیلییدیرهن بییو سییؤزلره کیمییدهن؟
نحوی سوآلئنا جواب یورمک داها منطیقی دیر .فانا گؤره ده هر ایکییی
سؤز واسطهلی تاماملئق دئر.
***
آدئن آدلئییق ،یییهلیییک ،و تأثیرلیییک حییاللُرئ صییئرف قراماتیییک
حییاللُر حسییاب یادیلیییر .آممییا تأثیرلیییک حالییدا فالُن سییؤزلر همیشییه
تاماملئق فرلوندا چئخُئش یاتمهز .آدئیین تأثیرلیییک حالئنییدا فالُن سییؤزلر
جوملهده هم تأثیرسیز تاماملئق ،همزمان ظرفلیگییی ،هییم ده ییرلیییک
ظرفلیگی ییرینده چئخُئش یاده بیلهر.
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جوملهنُین مرکب عضولرینُین بیتیرمه واسطهلری

جوملهنین ساده عضولری یالنئز لغییت کیمییی واحیییدلرله ی یییتِیریله بیلهر.
مرکب عضولر ایسه آشاغئداکئ فیللُرلُ ی یتِیریله بیلهر:
 -۱مرکب آدلُر و فرازئولژُی ]آز -فچخُ فدنموش شییکیلده سییؤزلرین
بیرگهلیگی[ًا واحیدلر
 -۲مخُتِلف سؤزلر و سؤز بیرلشمهلری ایله فقشمالُر
 -۳تعیین سؤز بیرلشمهلری
 -۴فعلی صفت ،فعلی باغلما ،و مصدهر ترکیبلری
جوملهنین بوتون عضولری مرکب آدلُرلُ ی یتِیریله بیلهر .مث ل
ل:
آذربایجان معارف ادارهسی داش دربندده دیر.
اوسگو و شبستِر معارف رئیسلری دانئشدئلر.
بیزی معارف ادارهسینه چاغئرمئشدئلر.
ابتِدایی ایشلر بؤلومو آیرئ ییره داشئنمئشدئ.
بیرینجییی جییوملهدهکی مبتِییدا ،ایکینجییی جییوملهده تعیییین ،اوچونجییو
جوملهدهکی ظرفلیییک ،دؤردونجییو جییوملهدهکی تامییاملئق مرکییب
آدلُرلُ سؤیلهنیلمیشدی.
جوملهنُین همجینس عضولری

جوملهده عینی سؤزله باغلئ فالوب ،عینی نحوی سوآلُ جواب یورهن و
چاغئرما )حاضیر غایب( هنگی ایلییه تلفییوظ یادیلیین جییومله عضییولری
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همجینس عضو آدلُنار .همجینس عضولر آراسئندا تابعسیزلیک رابطه
فالُر.
جییییوملهنین مبتِییییدالُرئ ،خُُییییبرلری ،تامییییاملئقلُرئ ،تعیینلییییری،
ظرفلیکلری عینی زماندا بیر ینچه عضو همجینس فالُ بیلهر ،مث ل
ل:
علی ،ولی ،بایرام باشماقچئدئلر.
فاغلنلر ،قئزلُر فاینایئر ،فاخُُویور ،و ال چالئرلُر.
بیرینجی جییوملهنین مبتِداسییئ ،ایکینجییی جییوملهنین مبتِییدا و خُُییبرلری
همجینس دیرلر.
قراماتیک باخئمدان جومله عضولری ایله باغلئ االمایان سؤزلر

جوملهده هردهن یاله سؤزلر ،بیرلشمهلر ایشلهدیلر کی ،بونلر جوملهنین
آیرئ عضولری ایله قراماتیک باخُُئمدان علقهلنمهز.
بلی باکئلئیام ،اؤز شؤهرهتیم وار )ورغون(
فیخُ ،بیزیم ییرلرده بو ایشلری گؤرمک فالماز.
یخُُییر یخُُیر حسن آقا ،ایش سیز بویوران کیمی دگیل.
بو جوملهلرده بلی ،فیخُ ،خُُییر خُُییر حسنآقاسؤزلری جییوملهنین آیییرئ
عضولری ایله علقهسی فیخُدور.
خطاب -شخُصییه ،اشیییایا مراجعییت مقصییدیله ایشییلهدیلن خُُطییابلُر
فراماتیک باخُُئمدان جومله عضولری ایلییه علقهده فالمایییان اهمیتلییی
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سؤز قروپو دور.
ظرافت یالهییرهم فسلماز ،بیردهن اینجییرسن.
یبله سایمامازلئق فالماز فیلداش حتِمبگ.
آرا سؤژ ،آرا سؤز بیرلشمهلری و آرا جوملهلر

جوملهنین هر بیر یانئندا ،دانئشان فیکرینی دقیقلشدیرمک اوچییون بییو
سؤزلری ایشلهده بیلهر.
الیییف -یقییین بیلییدیرهنلر -البتِییه ،البییت کییی ،شوبههسیییز ،شکسیییز،
فدغرودان ،فدغرو ،فدغروسو ،فدغروسونا دوراندا ،فدغرودان دا ،سییؤزون
دوزو ،دوزونه دوراندا و هایبله .فدغروسو من اؤزوم ده بیلمیردیم.
ب -گومان ،شوبهه بیلدیرهنلر -بهیییه ،بهیییه ده ،بلکییه ،بلکهده ،گییؤروم،
گؤروم دا ،گؤرهسن و هییایبله .گییؤروم ن یجییه یاده بیلهرهم .بهیییه ده افنییو
اؤزومله گتِیردیم.
پ -تأسف بیلدیرهنلر -تأسف ،تأسف کی ،حییف ،حییف کی و هایبله.
حییف کی یادئمدان چئخُئب.
ت -سؤزون استناد باتدیگی قایناغئ بیلدیرهنلر-منجه ،سنجه ،بیزجه ،ظنیمییه
گؤره ،ظنیمجه ،منیم ظنیمه ،یددیگینه گؤره ،یدییلنلییره گییؤره و هییایبله.
یدییلنلره گؤره اوچ دؤرد فیلداش ایمیشلر.
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ج -نُتیجه عمومیلشدیرمه بیلدیرهنلر -یدمک ،یدمهلی ،یبلهلیکله ،یبله فالییدو
کی ،قئسساسئ ،مخُتِصر ،نهایت و هایبله .یدمک سیین افنییو ایستِهییرسیین.
یدمهلی بو ایشی قورتاردئن.
چ -دانُئشئغئن سئراسئنئ بیلدیرهنلر -بیرینجیسی ،بیری بییو کییی ،اوللُ ،و
هایبله .بیری بو کی ،دانئشاندا یتز-یتز بورنووو چکمه!
باش عضولرینُین االدوغونُا گؤره ساده جوملهنُین نُوعلرئ

بعضی ساده جوملهلرده مبتِییدا و خُُییبر افلییدوغو ،و یییا بییونلرئن قییورولُ
بیلدیگی حالدا ،بیر پارا ساده جوملهلرده باش عضولردهن آنجاق بیری
وار فالُر و ایکینجیسینی قورماق مومکون فالماز .و یاله دوز بونا گییؤره
ده ساده جومله ایکی قروپا آیرئلر:
 -۱جوت ترکیبلی جوملهلر
 -۲تک ترکیبلی جوملهلر
هم مبتِدا هم خُُبری وار فالُن جوملهلر جوت ترکیبلی ،سییاده جییومله
آدلُنار ،مث ل
ل :سن آناوئ یسویرسن .بو جوملهده سیین مبتِییدا ،یسویرسیین
خُُییبر دیییر .منییی گؤنییدهردیلر .سییانکئ باشییئما بیییر قاینییار قییازان سییو
تؤکییدولر .مبتِداسییئ فالمییادئغئ اوچییون بییو جییوملهلر تییک ترکیبلییی
جوملهلر دیر.
جوت ترکیبلی جومله ایکی جور فالُر:
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 -۱ساده مخُتِصر جوملهلر -۲.ساده گنیش جوملهلر.
آنجاق بییاش عضییولردهن دوزهلیین جییوت ترکیبلییی جییومله ،سییاده
مخُتِصر جومله آدلُنار.مث ل
ل :آت قاچدئ .پالُن دوشدو .بو جییوملهلر
یبله فالُر:
 -۱بیر ساده مبتِدا ،بیر ساده خُُبر
 -۲مرکب مبتِدا و ساده خُُبر
 -۳ساده مبتِدا و مرکب خُُبر
 -۴مرکب مبتِدا و مرکب خُُبر
تک ترکیبلی جوملهلرده باش عضولردهن یالنئز بیییری فالُر ،و فابیییری
باش عضوو قورماق یا تصور یاتمک مومکون فالماز.
خُُبری فا لُن تک ترکیبلی جوملهده منطیقی سییوژه قراماتیییک مبتِییدا
شکلینده اؤزونو گؤرسدهر .آممیا سوژهسیی مخُتِلیف شیکیلده تصیور
یادیلمهسینه گؤره خُُبری فالُن بو جومله اوچ جور فالُر:
 -۱غیر معییین شخُصییی جییوملهلر -۲ .عمییومی شخُصییی جییوملهلر-۳ .
شخُصسیز جوملهلر.
 -۱آدامئن آتاسئنئ یبله یاندئرارلُر )غیر معین شخُصلی(
 -۲نه تؤکرسن آشئوا ،فا گلهر قاشئقئوا  +جییوجهنی پییایئزدا سییایارلُر.
)عمومی شخُصلی (.
 -۳یاوده ساکیتلیک دیر .گون فارتادان اؤتوردور.
گؤروندویو کیمی بیرینجی جومله آد خُُبرلی ،ایکینجی جییومله فعلییی
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خُُبرلی شخُصسیز جوملهلردیر.

سؤز-جومله

سؤز-جومله بیرپارا خُُصوصیتلرینه گؤره تک ترکیبلی جومله نییین
هر نوعوندان فرقلی دیر .یبله جوملهلرین بو تیپلری وار:
الیف -بلی! باکئدا بایتِارلئق اینستِیتِوتو فیخُدور .بییو بلییی مفییدال سییؤز-
جومله دیر.
ب -سوآل سؤز-جوملهلر .یالهمی؟ یاخُُچئ؟ نه وجیوه؟ نه وجینه؟
پ -احسسات بیلدیرهن سؤز-جومله .اوف! اورهییم یاندئ .تو! )تفو(
اوزووه گلسین.
ت -هایدی! قورشالُیان سؤز-جومله
مرکب جومله

مرکب جومله آشاغئداکئ اوچ خُُاصیتِی اؤزونده بیرلشدیرهر:
 (۱ایکی و یا داها آرتئق جوملهنین بیرلشمهسیندهن دوزلر.
 (۲بیر مرکب فیکری ی یتِیرمهیه ایشلهنر.
 (۳اجزاسئ آراسئندا معین معنا بییاغلئلئغئ فالُر .آممییا بییو بییاغلئلئق و
علقه همیشه عینی مناسبتِده فالماز .فانا گؤره مرکب جومله ایکی قروپییا
بؤلونر:
 -۱تابعسیز مرکب جوملهلر-
 -۲تابعلی مرکب جوملهلر -تابع یادهن حصه باش ،و تابع فالُن حصه بوداق
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آدلُنار.
بو ایکیسی )تابعلی ،تابعسیز( بیییر-بیرینییدهن حصییهلرینین آسییئلئلئق
درهجهسینه گؤره فرقلنهر.
مبتدا بوداق جوملهسی -باش جوملهنین مبتِداسئ ییرینییه ایشییلهنر و کیییم؟
نه؟ فسرقولُرئنا جواب فالُر .مث ل
ل:
یبله دوشونولور کی ،بونلرئن هامئسئ تزهدیر.
خییبر بییوداق جوملهسییی -بییاش جییوملهده ایشییاره عییوهضلیکلری ایلییه
ییتِیریلمیش خُُبرلری ایضاح یادهر و خُُبرین سوآلئنا جواب یورهر.
فیکریم اف دور کی ،امتِحانلرئ یاخُُچئ نومرهلرله قورتارام.
تاماملئق بوداق جوملهسی-باش جوملهنین خُُبرینی تاماملیئب ،تاماملئغئن
سوآلئنا جواب فالُر .مث ل
ل:
رشید فچخُ ایستِهییردی کی ،علی فانون تؤهمتِه گؤره فیکرینه اعییتِراض
یاتسییین .بییو تییابعلی مرکییب جییوملهدهکی بییاش جییوملهنین خُُییبری
ایستِهییردی سییؤزودور .بییو خُُییبردهن فسیینرا فاصییله یورسییهک ،ایشیییدهن
ایستِهر ایستِهمز نهیی؟ سوآلئ یورهجکییدیر .یدمهلییی بییوراداکئ بییوداق
جومله خُُبری تاماملیئر و تاماملئق سوآلئنا جواب یوریر.
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تعیین بوداق جوملهسی-باش جوملهنین آدلُ سییؤیلهنمیش )ی یییتِیریلمیش(
هر هانسئ عضییوونو تعیییین یادهر .و تعیییین سییوآلئنا )ن یجییه؟ ،هانسییئ؟(
جواب یورهر.
ظرفلیک بوداق جییوملهلری -ظرفلیکلرییین سییوآللُرئنا جییواب فالُن
بوداق جوملهدیر ،و آشاغئداکئ نوعلُرئ وار:
 -۱طرز حرهکت )ینجه یادیلمه( بوداق جوملهسی
 -۲زمان بوداق جوملهسی
 -۳ییر بوداق جوملهسی
-۴سبب و مقصد بوداق جوملهسی
 -۵کمیت بوداق جوملهسی
شرط بییوداق جوملهسییی -بییاش جییوملهدهکی ایییش و حرهکییتِین بییاغلئ
فالدوغو شرطی ییتِیرهر .شرط جوملهلرینین فچخُونون فسنوندا
سا )-سه( شکیلچیسی فالُر ،مث لل:
اگر بو دوز فالماسا ،ان آغئر جزا یوریلهجک.
اگر بو ایش دوزهلمهسه ،بابالئ سروهرین فبینونا )حاجئبگاف(

قارشئلئقلئ بوداق جومله -یبله مرکب جوملهلرده باش جومله فاندان قابییاق
گلن بوداق جوملهدهکی فیکیرله قارشئلشدئرئلر.
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علی نه قدهر اللشسه ده ،مافترو ایشه سالُ بیلمهدی.
ولی نه قدهر چالئشسا دا ،مشدی عباددان آرتئق پول آلُ بیلمهدی.
بو جوملهلرده بیر ایشی گؤرمهیه حهیید فالونییور ،بییاش جییوملهده ،یییانئ
ایکینجی حصهده ایسه بو ایشین باش توتمادئغئ خُُبری یوریلیر.
اقشولما بوداق جومله -باش جیوملهدن فسینرا گلهرکیین ،فانیا گیؤره فالُن ییا
علوه معلومات یورهر ،و یا بوراداکئ فیکری دهیرلندیرهر .مث ل
ل:
بو آرادا فاتاغا بیریسی گلدی کی ،بو دانشگدهنین رئیسی دیر.

***
فسن
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