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 طظرا - (رر د َا را ( ري 

 م َ .د  

َد زام  

َدا اَ 

  زم َردي

 
 

: ر  

د َ َا و ب ت د رظَ رَا، دوو ر ر ذَ دَدان،         

            ،(ورارَي مر ،زارةو) وة وة َر و (ر ،رر ،ر) وة رة َر

      وةد ظ ،ر َ ي ذازدا ََرط م ر مر    َظر وي د ظدةر  ت

  .رازوو ب َ ار اَ   

: َ  

 َمظ و مب م ََ   ار اَ ر در–     راظَري ط -  َر

 َََر ذ ظَ طظرَي  وةرط ، رر َ ذوان ر َ د َ (مظ ،ظظ ،ري،  

م) دا  ،م م رةه ظدط، ذر ظَ د ظَََ َا  ب  َرر د       

  َ َا را وظ ،رَي زام َ َ َ و م َظدط. رظ

) َر ةك و َ ظGB    ومم  اردم رَيط ان و  (

، ذ ظ ا راظد ط  ت ب ظ  ََ      ردي َمز َ ر دي ل َ ذ

  رر د َ ما ب ظ َرةَ م َن و وظن .

  ََ ذ َ  و ن مَ  دي ظدط، ذ وان : 

  ََرري د مظرا رَم ظ و ما . -١

 رر و َا ري. -٢

٣- ) َر ةك ر ورGB) را وة ،(X.Bar  ،دو ،َدة ،وا َرو ،

. (َر 

   ََرري د مظرا رَم ظ و ما . - ١

ب  ََرري د رَم ظا  َدا ذ ََ وي د رَم ما، د رَم ظا رر 

:َد (  وريم) وم َ .انَط د (ر ،ر) َر َ رة َر ردوو -  

(( و واذة  واذامي  َ ل (ر)  َواوردم ي ،  َوَي رري ر ،  

 وةك :
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      َ ر دَي  رةي ز ((َي]    وري٤٤:  ٢٠١٤م[   

: َا در اَ ري  در رةيدةر-  دمواو َ َم ل َ و واذة ))

  ي،  َي ازي ةموة،  ي ازي ةموة، وةك : 

  .]٥٥ - ٥٤ ذَةرَي رَي :[َي ي مو  ي)) 

د رَم ظا ل ر َ وا ، َوظمَ ب ظ رةم َ رَ ََي دن د 

)دا (ز) واورَي (رة)   د رةا م واورَى ري، م (رة) ١وم ذرة (

رة ظ ذ ، ذ َ دي واور م رر، مَ َي ر ذر مََََ ر َرمد

ل دوََ  رَم مي واور رَ طم د رظََ َا و د طرَي  

دةمم راَرَي رةي د ََا، واَ  ب رازوو م ، ب َ دان، ل 

: َد (د و ) اوار د ظ رازوو ب َر رر ادة  

((...   رر و  ََرمن/  رازووامن  مَي زامري رر 

و د  [(زدة) رةت وم و ت و ...  روودام دارةََ ةن)) 

و روظذي واوري، رر د َ ذ َ، ل دةا واور ذرة در، ل  ]٣٢:  ٢٠٠٦

رر ةك زامرَ زَة و ب  [١٩٩٦:١٤٥ Cook]دو رَي رةي  مَ زَةن ن َن 

  . [١١٧ :٢٠٠٢ Carnie]رازوو ةددةت 

ةررةي ررَي ري، مظي ب ن رةم َررَي ري، ررَي ري ذي دا درن، د

(موري  )، رر ب ررَي ري ر ،ر مة ب رطَ موة ري دَدان و 

رة م ،ر َد (ي) رَي َ رة َر ب م ،رر ب ظَ رة وَ َ

 ر وةر و رة ير و ،ري َط)) َد ( ن نظ) اوار ر. د ظر م

 ((َر وةردطر ري وةو َر و طواو]  ن ن٦٥:  ٢٠٠٧ظ[ .  

    ام مََي د رم َظ ا ذَ َ  انَط َم ر و ظا مَ ب َ ر بر

اَ رر ذي ظظ و م Aarts ٢٠٠١:٩٢]  [   

ب َةَ ط ََ رري د رَم ما  َدا ذ رَم ظ و ب ت د 

  رظ َرَ دةت و َا.

د رَم ما (رر زاراظ د رَمَا رد َ َذةمَ ب وان ر َوة ن ب 

) َظر ا، دََ ر د َ رازووX.Bar َ رذير ،(رانواو ،رررة، د) ا ذ (

 َ َيَ ر َر ذ وان[Crystal ١٢ – ١١ : ٢٠٠٣] )  ار ر د ظ ،Culicover (

دردت (د ر وذةا ر رَ م رة، واور، درر د رر) 

[Culicover٩٣ :١٩٩٧] .  

)Van valin:د (-  ((رازوو و ب وة َر  رر)[Van valin ٩٣: ٢٠٠١]  

وا رر د رَم ما رَ ب رازوو دَدامن، ر  ب (رة، درر، 

 ،رةي م لل ط دا ةم  م ،ر َر در ب ر َر) مواو
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م ََ رري د رَم ما  ة ك زامرَ زَة ل دور رةي ََ دت.  ب ظ رة

 ةك َ دي ددة َل رري.

  

 رر و َا ري: - ٢

ل دةَ ََظ داَ د مظرا َا ري (ت) د  َ و ما          

، د رظَ َا ت َ ا ري ظدط وا) ر ب واور و    

ظ  َت وة  َررام َ َ ،(م َ  َ دا ،م ذ 

 َمروم َك ذ ظ ر مر ،ي ت َرط مروم[Aarts ٩٣ – ٩٢ :١٩٩٧] .  

روة (د وف ح) دردت  ب ر َم ري ر واوري (رري)       

  ظد م ةم ظ َ ،َ         ريواو دام مَر َ ذ ،ا مرر ر و  را

       م ،تم درو َر َ مَرم ََر ري ضر دام َ ،َر مَررَي مط د

    رازوو ب َر رر[Fattah ١٩٩٧:٢٣٩]     ل دا ةم ري ضر رةم ل   . ب ظط

ري م واَ  ذ دااز  َري م ،دام وي ض رَم  ذ َ رَم و وا مت          

: وم َ ، و م َ ذ م رة َر ار اَ َظر د م  

  ظ ذ طمي زظي. -١

 مذ ط)  َ ذ  ذ روة ،م رة َام ،د  زارَيو َر  (ي

 َم م رط َري، م رَي (زظي) ب َ داازا ري دت، (ذ طمي) ذ       

     ام م َرظري ذ امرو َ ل دور رد امَ  وا َ  وا رة َ

) دا ذ دام رَم روة ذ َ   ٣، ٢(/َ) ر َي مت، َ د وم ذرة (   

: وة ،واو م  وا  

٢- *. وي م 

 وي  م  دا .* -٣

) ي د ر(رر) ومم َ ذي دزظظ٢) د ر ورارَي مر ذي وَي ٣)دا وظ ،دا(

 ةك د م ،رر ا مر اَ َظر د م ََ   ،تَي روومم

و ةَ دي د ررَ مراو ،روة  ران ررَي مراو رَ  )١(وزارة 

  و َ دي د رظَ َا را رووم: رري مَ ، ظ َمَي َظ دو

١-٢- :َرط مت و روم  

  ر ب ن وا مَر ةم ب َ نم و ظم ََ و َرط

 داازن، ذ ظ  ر رط َو رم  ذ  َ دَ [١٩٩٣:٢٥ Trask]طَان 

رومم  [٢٠٠١:٩٤  Aarts]ذي دَ ظ رو  ) ٢( ب َ م ت،  (مظ، ظظ، از)

 م ، ر وي مر ي ب دةروازاةم ،ري ت و ب َ ر َ َرط

 وا زام  رط وي  دا ، َش دظظ ري دوو ظ  ؟ دَي زام (م) وة َرة

 ذ َم ي بةم  م ،ظري در دي ب َ ،ري راد ذ وان ب َ ،نََ
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مَر َ دا ذ ، نظ م ب ظَ َ رةك ب ر    ،  درو َ و وا

 َ ةك ب (ت) ر ر م َد (ل/) ا بَرط مروم َظر د ظ ظ

 ََرط وان ر رَي را وَي ذم َن، ب ظ َد َرط مل رومل ط

مدة ت وةردطت [Ibid:٩٣]                            (دا) رَي :وم َ  

  مَ درك داظ وي. -٤

da (١<NP> , ٢ <NP> , ٣<PP>)  

  ،ورمد رَي (دا) وةردط ََرط را وانذ َ ا، بَرط مروم َد ظ

  رَي ر وان ذي .

  َر رةك ذرة در رطَن َ ل دوَ  وي ذرظَ دَي 

د دةروازا رما و ل دو زامرَ وة (اردن، م ري، ر َ). د ظ را 

َ ازادا م ،م َد  َ  رَي (دا) وة  د  َ ت، وان دَرط

  ر وَا م َ  رطَن  رمن، َ د ومَ ل ارَا :

  دد ت . -٥

٦- .  َو روام  

رَي (ت)  ،()  َ م ب َ داازا رط َراي  ،رَي 

 () ظَ رة ظ َ ب  نرد ددة مر دةروازا َ م ، دوو 

  يرد رةت و ذ وي د و و رةك ر رةم ب ظ .مَرط دوو

  .)٣(رطَن داازدت

رة َر و ب (َر، َر، َرَي دوو رري) ذ َ رَم ر ك ذ ظن 

  دَ مظن.

ةم وا د مظرا ت و رطَن د رظَ دةروازا رما درد ، ر 

وا َرو  ، َي م ظَ ، يازي دا(ر)  َرط. َ   

طوةرم وا َرو  رر[Culicover١٩٩٧:٩٣]  مد روم ر مر وا ،

رطَا ، م رطَ ذي ذر ظَ (رر) م َر ذ وان ر َ د دةروازا 

ازن، ل ر ظ ي رر ذ  َرم را ، ذ  َم مَ دا

  َ ،َم َو د َ َة ، دمرازوو َ  ب و وا ب ط مَر

: وم َ ، ت َر مَو ر َرط مل روم َمَر  

٧- . َمَ و َيَو ذ َو ب   

  ب و َو .  - أ

  ذ وََي و .  - ب

  وَ مَ .  - ت

  و .  - ث
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ل دو َ اردم ري و م ر (ث)  رَ َام ذ َ رَم و 

مَ ،َيَو ذ ،َو ب) َم ََ َ ر  َ ،دا وا وا رة َ  (َ

: وة َر رط َ ،نرري د امرو َدة  و وا  

٨- *.م رة  

٩-  *.مم   

 ،ا مََ د ر(ر) م ، واوم د و وا مَر َ ذ ردوو ر ظ

 َرط مروم وةم َرط ري ذ م ،واوم  وا َ ذ (م) َ

(رر) روة رطَ دةرة (ر) ذي دظَ، ب ن َةي ر دووَي ذي م (رر) 

ذ واوم  وَي َرط مرة ، رومَ رَي و ا مَ. وةم َرط ومر م  

ب ظ رةم درد  رر م رَ (ماَ) رةَ رَ ب ط و َا 

 ر امت ب رو َم ةك ن ل دوررزام  وا َ ذ رادة َ ، ري ب

ي ...) درت، د ظ وارا (د. ح رة در) دَ ((رومم وة ،) وام، دة ،م

 مروم  ،مَي رر ََ َرةذ دم ريد َ نةط دار لط َرط

 رط   َ وة نةي رَار واوي َامم مَرط وا وَيم

ن   واوي م، دة َمر َررة ررةن َ دةمدمَ  و 

 ((رووداوة ] در ح رة٨٤:  ٢٠٠٧[    

  رر و واور: -٢-٢

دة َر دراو ََري ب رواو ر ور راظد م دا ظَ َ ،نم

 ََ  َواوري ََي مامم (رر) ي  و ةك ران (ررَي مراو)ذى دت و 

 َدا َن ظ م ب َ  دَي رةم ن، ب ظاز دران دار دوو َر َ ت ب

: رد  

وممَ ان و ةم رن ل طل َ وةرط ،رر و طر ل دوَ  ر -١

 رةم ب ظ ،دام َك د ذر طواو[Carnie ١١٨ -١١٧ :٢٠٠٢]     ر در

 ري، ب ظ َ َ رةي و  ر دواو َ ،ري َ َ  ن

 رةمَ ل ارَي:

      X¯                  X¯(zp)   رير مروم َ  

      X¯                  X (wp)  ريواو مروم َ 
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٢-   ا رر ر رَي َر  - ذ م َ–  ،دام ةَ َيَ د

:وة ،اظم ةَ َيَ د  ا رواو َ 

١٠- .مط را   

١١- را ََو ب . مط 

  واور    رر                            

٣- َرَي داط م ،ظا دةردمظم وَ َ د م رر  ،َيَ 

) مرةدوو َا ب رََ مةوام د  زن َر رور ،ذيروظV¯ َ ،(

 :٢٠٠٢ [Carnieواور  م َرة، وا واورة د طرَي داَ ََي 

١١٩] . 

٤-  اَمرم َ َظر ر درم [Fattah ١٩٩٧:٢٣٩]  ر لر وا ،

 ةم ر بواو َ ،امر دةروازا َ د ر م اَ َرة لط

وا  طم ب رة د ، َم ب  َمري د َاردن و 

 ب َ ذ ن دَدامن . د رظَ دةروازا رم را

٣ - ) َر ةك ر ورGB( 

١- ٣ - ) و رير مرومX.Bar:َي ( 

 ةَ ب ظ   ت َ رير اامَ مروم َ د[Carnie ١٢٨ :٢٠٠٢]  

XP                    (yp) X¯ 
X¯                     X (zp) 
X                       X (wp) 

: رةم دا ب ظدار َظر د  

 
 

 مرا ظ َ ،ةمظم وَ  ا رير َ اََ مروم َ َظر د

 را ل وا َ َرَي ر ري َ م ، َدي م َ  ل  دةتَي م و َر

: وة َ ري اَ  َر ل دو َ  

   طك ل  .   َظو -١٢

١٣-   دو ظوة .  

:  رةم دَي ب ظ  ن دةر َيَ ر بط  
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XP                        Specifier (X¯) 
X¯                         adjunct X¯ 
X¯                          X Complement 

 َظ رام َي مدةت  ظَ  َ  دةرظ رري، م د َا را 

 ظدةر َ رةي رَيَرا َر ظذ  َ و َ َيَ َرة ري َ رر

 ر ب ظر: رةم  

١-  V¯                     adjunct V¯ 
٢-  V¯                      V¯ adjunct 

) ، ظذي ٢) طك رظة و  ردَ ذ َ ذرة (َ١ظَ  َ  ذرة ( 

 د (زارةو ،ورارَي مر)  ا م ،رر د  َيَ رَي وَي َ دزظ

َ َرة ري َرر و ََ َرظر، ذر  رةرَي دووط د ظ ،ن َري د ا

) ومةَا و زََ ران درV¯: ذي َمروم َ ظ رير َر ظا، ذر اَ مان د روم (  

VP                    Spec, V¯               

V¯                     adjunct  ,  V¯               

 V¯                     adjunct, V¯ 

V¯                      adjunct  ,  V¯ 

V¯                    Complement , V 

          : وم َ١٤-   َظل د َيَز ل ظ ََ ري.  

  و ب رَ دار ب ظ رةم دَ مامن 

  
 

 م)  ر در ، نرد ة امَ ةم َر ب رطX¯)  ،(X¯ م (

  دةر دوورةومَ د رَا  ي، ب ظ رةمَ  روممَ ان  َرري دردت :

  . [١١٧ :٢٠٠٢ Carnie]) ن  َ َ ري ¯X) د َ َ  ري (XP  ) ،XPرر = 

د ر زم َردا َا ري دَ ذرة زور  رران وةرط ،م ذ  َر ذرا 

 م َ ر اَران د رر[Ibid:١٢١]   :وة  
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١٥-   رومظ  رذ  ب د   وَي  .  

  رر   رر    رر           رر        

 : رةم ران ب ظر  مَو ر ظدةر  ا  

                  زارَيو ،وا زارَيو ،زارَي دةو ،ورارَي مر  

 وان ذي ل دو ظدةر  م َ ذ ري در َر اَ .َمَر

:  انَ ب دوو َ َوم  

١-  ، ظان دةردَ َ ب ،زارةي دو َر ََ رةو ،اَزارو اَ َيَ د

 وذي :

 د ََي َة مظا، وة :     - أ

  ل   . دووَي 

 وظ                                . م                         AdvP          NP 

 د ََي َة مدا، وة :  - ب

 َل زام          .   مام                          AdvP             P+NP 

 َ وذ م رموي .د  

  د ََي َة رادَا، وة : -ج             

                                          AdvP            QPم َري .    دوو روذَ ديظ 

٢-  َ َر وان َ د ورارَي مر َر َت دة دا، بم ةَ َيَ د

 داازدن، وة: رري 

                                               PP             P+NPو .             ذرز         

٢- ٣ - : وا َرا رو ر ور  

 وا َذ وان رو َر و َ نَرط ر ت دوو اوا َرا رو د

  ،وةم َرط دي  ،ي د (را) َرو  ،ة(ر)دةرة َرط ذ وان َ ،وةردط

 وم ةَ) ذي وةرطورارَي مر َ ،د (رير)(ريواو)(يَر) َرو

رَ ، روَ وا َدا ذ ررَي ) ظذي ر ب رطَ موة دَ ٤ذرة 

 َ ،نري وةردط ذ وا َرو ورا َةَ ب (يَر ،را) ذ َر . وةردط ورا

 مد روم ار َ رط ظ .ري وةردط ذ ورام َةَ ب ورارَي مر

َرط ك د ظَرط م ،ا مَرط ماري د روم ورارَي مر رط .ا

: وم َ نَل درا ل طر رةر ا وةر  

١٦-  َذ م . م  

ي داازدت َ (م)،  َ  وا ب  َرطَ دةرة (ر) 

  َا (ذ مَ) م د رومم رطََا ذرظَ م رطَك .

 َرو  ،َرط وم رذ َ ،ري وةرطر َا رور د ر (َذ م)

 طذي وةرم وا[Culicover ١٩٩٧:١٥٨]وا ر رو م .  ر ،ََرط دان بَد

ر ر  
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 وةردط وا َرو َ ك بَرط]  ا نر  ]١٧:  ٢٠١٥ظر وا

 َ وا َ  م ،طوةرم  َدو م ،وةردط وا َرو و م َرطم

 َرط[Cook ١٧٩ :١٩٩٦]  َظر د َ ،ري در َر اَ وَي َ ر ل ظ

 (َذ م) وة م دي َر ةك اََ َظ  

PP                P + NP 

)PP) َ ،َرط م  (NP/از) َب ر م ،َ َد (P وا َي رو(

)، ر (وةردط م ، َدو  ،ةري وةرطَذ َوا َدا روَ وم د (َمNP (

)  دَي و دوخ م  م وم NP مَر م  ([Chomsky ١٩٨٠:٢٥] .  

 اا وَ َََ و  ي (رر) راظد م دا مط ط َ ذ م ،نَ

  مَر اذدار َظر د  .ترَي درة ةَ ذ وان ب َر وا َرا رو

: وم َ ،  

                           . م َذ م   

 
) َPP وا َ ب م َرطم َ ( َرو  م ،ر َذي م

) َ َ ، َم َ ر َ ذ واNP َ ذ  و وا َرط َ (َم/

)P/ Ji: م ا ؟رو  يم َظ .  َ ظ (  

١- ب (م   (ذ) ظ َ ةري ذَذ َرو. (َ 

٢-  و َا . ب رَرط مد روم  ريواو ازا ظك دا (ذ) وة

. َمر 

 َواورَي (ذ)  َرط ،َم ذ دو َ، دو رومم ذي  -٣

.زة َوذي دو ،وةرط 

٤-  َد َ ب مروم َدو.  (َي) دو ظ مم ، َرط َ ب  

(ذ مَ) َ  م رطَ و  روَ وا م ،م رو َرري د  -٥

. ا دَر 
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٦-  َر َارر  رج م  تردد  َ ذيظ ، َرط ر مر

رط  َ[Aarts ٩٧ :٢٠٠١]  و مَر مروم َ ذ  تردد  َ رر م

 م َ ررا َ ةم وا[Ibid:٩٧] . 

٣-٣- :َرا دة ر ور  

 رَير ،َدة ام َ م دا دا ََ اَرا دة ري د د اَ

رظَ روممَ ا را دةردظ ،مَ  امن ل دور دة و  و وا رووام ري 

 ب  –دردت ،  َظ رام َي مدةت،  رر ذ  َرَ َا ر د َن 

م دة ري ل ر م ،ر مة د–   رَ (وةران، رة ران) 

)  / V¯) ذ م ظا دةردمظم وَ و د (Spec) ة و ذي م (Complement ي (

  .  َظذي رام دة ري ل ر رري م ، م : [٢٠٠٢:١٢٠ Carnie]ة 

١-   رير ري َ ذ وا ،ري م اَ َرة لل ط وا اردم رة

 م رادن، دا دو َ و روَ وا ذ َ دةار (ر)َ َ دان.

 ذر رر م رط، َظَ وة  ذ َ دة َ َزاد  ر -٢

 ذرظ َمَي ذي  رادة ل رَا زادة ذ رطَن .

٣-  َدو   ا وةر اَ َر ر ور راظري د م اردم ومم

 َ َا ب دورر دوخ د َرظري، ذر ب  َم ر َ ذي ذ مروم

 دَ م . )٤(مخ 

٤-  ر َر ا وار مر دةروازا َ ت دم َار رر رذ

  رىر دام  وة ذي ر م ل َدة َ ر و م

 رَمَ ل  َ و مَ رَ مت .

ري دةت ل ر رري ، دا رر وة رط ََرت و   َطر -٥

) َ  دا َرط  َل دة ،َرط َ  وي داTrace( )٥ (  و

. ََ 

رر  ) دا ، مَV¯)،(V° ظ ذ َ دة َداَ ن د مظرا ( -٦

)V¯ َ .طوةرم َوا َدوخ و رو م ،اَمر م و د م  وا(

)  رواوV° اردن  رواو َمر َ ر ل وا (

) َرظذV°. د َ وا َدوخ و رو ( 

٧-  َةم َظر وذي ب د ،ري اَ مةوام رَيط ر در امروم

) ومرةدووV¯ رير م ،ري اَ َرَي داط ر مر ، (

 ،َري دا اَ َر دواو َ ،ري م لل ط َا دةَ ةم

 Carnie]ا واوري و را ذ َ دةَ طَ ة م ةمي د مظر

٢٠٠٢:١٢٠] . 
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٨-  ةَ ددة دو  (َر) زَيوي رةط ممب دة راد َدة ةم

 ر ظَ  ،يرد] اد  ا  ]١٥٥:  ٢٠٠٢رر د دو ومم َ ،

 ذ دةر رةم دا ب ظري. د دارر ري ل دة ومم َ  

  َرري دَن .

 
  

٤- ٣ -  : را دو ر ور  

   َي ، دو (نروم ،) َن دومدة َر دوخ د ا دوورا دو د

ظا و طَاي دوَ وا، ذرظَ () ب ظ رةم  ظ دو ةمارة ل طل َ ذ م

  دت :

)a( ) َ  دو ةردو دNP) رط َ ر و بط (a وَي ة وا َرو  (

)NP َي ([Chomsky ١٩٣ :١٩٨٦] . 

 م ،م  َرو رة دو ظ ،ََ َ وة َ رير اَ َ ر ل

 ظَ ، وا َرو ةَ ر ، وا َرو ظَ ،َرط  ةَ ر

  كدو[Culicover ٣٧ :١٩٩٧]   

ددةت، َ ا دان روَ وا ،ذة َ وم دو َ د وَي ظ رام وَي مَي 

ََا،  َرر مَ ظ دو وةرط ،م مد رطَ و مَ روَ وا ذي 

 َا درر اَ َظر د ،م اَ َرة رَيواو َ ،ب وةرط وةرط  َدو

  ر َازي.

ظ رة  [١٩٣ :١٩٨٦ Chomsky]دةررةي دوَ رومم َ  ةمارة د طل روَ ذ رظدا

 َمو م ظدةرد (ازي) وا م اَ َرة رَيواو لا ل ط َةَ ب دو

 َب دو م ذير َ ،طذي وةرم رَي دو ظ   رر م ، زة

: رذ  
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دوخ د َا مدا دوَ رومم ،م ةمي ب رطَم ، و دوَ ل طل  -١

.زة َدو ،ظري دةردر اَ َََ 

٢- َ وة (رير) م اَ رط َدو وم مرا ظ ،توةرط وا َرو َ 

 ددةت، وا و َا م د  َرطَ، د ظ را م  َرر، 

.  َرط ر مر م 

٣-  م اَ ا د(رواو) ،ة(ر) راظن د مَ دا ظَ د م ،ا (رير) 

 ) ا ب ظ رةمNP: ) ، (P) و (PPمظرا (

   PP                             P    ,   NP 

                                                       َرط                     َرطم  

                                                                          (مروم ،وا) دوخ  

 ري  وةرطر َر  م اَ َََ راظد م  دو ر وةط  ردَي د  

دوَ رومم زة، ذ  َاز د َ ب واوري، م ب ) َر،  -١

َاز) د  دو ]  ن ن١٠٦:  ٢٠٠٧ظ[. 

ةمي د مظرا َ َََا مدا  ر َرري د ،ةم وا و  -٢

.  اََ وَي َظر ذي د وا َدو روة مروم َدو ذ م ،مَر 

 ََما ذ ث رةظ را (طر ب   َ) .راَ دو د مظرا  -٣

ل ذ َرََ ،َ َ دةَ د رظَ َا مدا  ر َرري  -٤

 د ،ردت ب ظ رةم دوخ د َ ب واورَي رةي.

رة مَََ  وَي رة ري  – ،ردة رة طر رر د ََى َا مدا   -٥

. َري دواو 

واور) دوخ د َ ب واورَي رةي د رظَ َا  –ب م) رة  -٦

 مدا  ر َرري د .ظ دار  دَي ظن ن روومت.

١٧-   زاري وان ل. د 

 
 



 م َ .د 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٢٩٥ 

 َظ ل دو ظَ ،م ارر ام  اَ َََ راظدم دو وم  رط

.  ري ل موظ  

 وا دَي ،م ( ،مروم) َري دور رط ،وة َيَل ظ مرا ط َ

ََ و م ،مَر َر و مَرم ََ  دَي و دوخ م  دي وم 

: وم َ ، ظا مَ ت ب  

١٨- َ ز)٦( . ط  

 م ،ط  و مروم َدو َمم  َ،رةر ار د ر(َ)

  ا دةرز ؟مرط  َظ وا دَي د رزَرَي دو

دو رَ دةت و روَ وا درو،  رر ب ط و ب ت َ د ََي  ل

 ،َدة َ َل ذ ،م ر دة د م ،َرط  َا، مظم ََ

ذرظَ دَ ط)  و ََ مظ  -رومم ن    ظَ َ -دوخ مَدان ب َا رري 

روة  [٤٧ :١٩٩٧ Culicover]َ ل  َ دةت ل ر م ،ظ دوَ َ مخ وةردطن 

دا ذ خ وةرطم َ َو دَي دو َرط م  (ظم) ةَ ر  ط َرَي دَرز

 زدةر دو[Ibid:٣٦].  

ب ظ رةم (َ)  د دة ر م و  روَ وا ذي وةرمط ،دان 

) ظ رَي دو د  ََ ررا default  caseدو َ، دَمَ دوَ َ مخ (

 رر م رطَ َ ،َظ  َ و رر ( َا، مNP   م ب َ د (

د ََي  ََمدا ظن رة ََن د رظ َررا وة َََ دان دةت و دوخ 

  ردن وة وم َري م  ذة َي .

 رةم و ب ظ  

Advp                        P    +        NP 

  رط            َرةَ          دوَ َ مخ

َرطت     مدان دة    ن َدو  

  

٥- ٣ -  : َر را ر ور  

: م ر ر ت دوود َ َر ر َ ل دو  

١- : َرط ر 

 َ  ذ ر ر ذ   ،اَر َظر د َر رَي ظ

وة ر رري َ َ  ]١٠٤: ٢٠٠٧ح رة در [َ دي ر د رَي رَا 

)Spec:IP. اردر م د ر (  

َر َظ َر ذ وان َ رر  دو َ ن ر ظ م ،دةتم 

ن وةرط روَ وا و رر ذي ذ ظ  مرطَ، دا دو وةرط و  روَ وا ذي 

  دةتَي مم وَي مرا ظ َ ،َرط  دَي وةرط وا رو ر مط ،طوةرم
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 (رر ،ر) وة ََرط ذ  رر ،ت َر اَر َظر د َر مر

: ت، وة َر َد  

  ز ذر َ َي زوي  . -أ -١٩

  ز ََي زوي ذر   .  - ب

   و ز ب وََ طمة ممَ . -أ -٢٠

  وََ طمة مم . َز و ب   - ب

٢- :َرطم ر  

 ذ ر رَ  دةظري ري ر َ ،َوم ر و رَي 

[Chomsky ٨٩ :١٩٨٦]   

: وة  

   روو ب وََ دَ َي . -أ -٢١

  روو  ب وََ دَ َي .  - ب

 َرذي ب (ظظ تَ َ َد ََرطم ر  ،َر ذ وان َ رر

- Operators ،رير ،ريرد) َ ذ ر ر ذ   ،م َد (

 َر را َ (ريواو] اد  ٢٢٥:  ٢٠٠٢[ : وم َ  

         : ورارَي مرأ  -٢٢-  .  رذ   

 ذر   .  - ب

                        وا زارَيوي . -أ    -٢٣زظ رووم َظ ر ب 

 ب ظَ رووم ر زظي .  - ب

                            زارَي دةوو -أ -٢٤ظ ذ ظ. ت نم دَي َ 

 ذ ظو َظ دَي من ت .  - ب

                              زارَيوو . -أ -٢٥ َيَ َ رم 

  مر و َ ََي.  - ب
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) ر د رر٢٢) َم و ب داورارَي مر َيَ د  دا(Topicalization (

) را ومIP  و َ  و  َرط َ امَ وان َ ن م ،(

 َر را ل َ ل دا ،َم  و َ  و م َرط رر َ ،َ

ظ، ذرظَ درري َا واوري َ  َ َ  ظَ  مرطَ و 

: رةم ي، ب ظر رَي ظ 

 

  
 
 

 )jiber te) َ د َرطم ةَ م (Spec:CP َرو ذي م  وي ،(

 َ ر رازوو و  ،داروي م ر ب َر َظ ، دوخ و م وا

  و نَ   تد َر رر َدة ،َ  م اَ َم 

 ارة رى در م ،َم م  م ري و اردم[Culicover ١٨١ :١٩٩٧] 

  : [٣٤٢ :١٩٨٦ Chomsky]روة َ  م رك م ذوان 

 ََ  َ ن . -١

٢- .طوةرم وا َرو  َ  َذة 

٣-  و َ  راظد م ظَ ََر نروم َر. يذة  
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:   

 ََرري د رَم ظا رار واوري رادوةَ ، د رَم ما ر  -١

 رَ م (واور، رة، درر) و ب رر دَدامن . 

٢-  مر روم ت لم َمَر  وي دام ،اَرط مد روم ري رول مر رذ

 . ب ط وا مو روم  ب مَر 

٣-  ،م وا َ وي ذي َ م ،طوةرم وا َرو  و َرط ر مر

 َذي دة َر ظر ذ . َم  و َ  تد َر 

٤-   و وا مَر َدو م ،ري مر ر ك لدة  ري َدة َ ذ

. م َخ دم َ َا ب دورر اَ د  كر دوط ،م َ 

٥-   ر َر ذر. ظدا دةرم و رادَي و ظم ََ َيَ د َ ، 

  

: َراو  

 د ظََ َا زاراظَ (وزارة) وة رارةَ ر  َر ،راري وي   )١

 . ر َ ()  ر وةظ 

  .  ] ٢٠٠٦ و د [َ  َامن َة  )٢

  .   [٩٣ – ٢٠٠١:٩١ Aarts]َ  َامن َة  )٣

  ل طل  َرر و را دو ب درَي  ن .  )٤

٥(  َر را ر ور ةَ . 

ةك ران  مم  دو َن ل طل ظ رَي ََي دةردظ وةك ران ذي  )٦

 :وم َ ، ظدةرم 

ةَدة َ .    ل  

.    ة لَ / وظ / دو / َ / م  

  ذَةر :

١- مرَوم ةم ،د و  ىرا، زامى دن، م مامم م

 ،و ،دد٢٠٠٦ . 

٢-  ،َدا اَ ،َراد م ،( راظط) ارد َمدوخ د ز ،   ا نظ

 .٢٠١٥زام دك ، دك ،

ظن ن  ،رة ن روامى رى دةت ووة (ةزارى  -٣

 ،د ىن، زامى زَ ،راى دروو)، م ٢٠٠٧  . 

زم ردا، مى  ) GBح رة در، مى م رَم دةت ووة ( -٤

 . ٢٠٠٧ردى، ى زن، زامى م ،م ، زم  –درا 

موري  ، رَم ردي، رَ و  اموةي د. مرن و و،  -٥

 ،َو ،تي روذم ،ارة ٢٠١٤. 
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:ا 

 ا ا ا (رة اا  ا)  ا راا –    ا

  ان ،و و (ا وا ا) م و راا  ،رع ال ا ور ر

  ا ،ه ا  ،ا اا و   ا  رةا ا  ا

  واي   (رأس،  ،) م .  مي    ارة 

  ك ا ،  رة او رة ظ   ن دة ن ا رال ا  

) و  اي دور argument) وا    ات (Predicate ا ا ل (

. (د) ري  

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 The study entitled (Adjunct in Verb phrase) (Northern Kurmanji - Al 
Bahdini sub - dialect))) can be summarized in three major themes on the subject 
mentioned, has the study according to theory (Government and Binding Theory) 
and some of its branches, that the concept of Adjunct according to the theory 
mentioned much different than previously, especially traditional grammar, 
according to this theory, Adjunct is a secondary element in the installation of 
phrase structure something isn’t  (Head, Complement, Specifier) it Adjuncts. 
  During the study found that the Adjunct is usually in the form of Adverb 
phrase or as Prepositional phrase, Adjunct isn’t took part in the argument 
structure of the Predicate,  therefore its be non-argument  and hasn’t  theta roles 
. 

 


