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 َوة راوردرى ر مة رَمم زم ردىء ى

        ا ران .ى.                   ا   .ى. 

            راى رزام                      راى رزام 

  روةردةى دزىَ                روةردةى رةت       

    ى                                 ردى             

   

   

َ:  

        ىم وةن َمو ز    شو نيَ زم َا، دةمز مرة مَر

 ،ن واز  زؤر رَما،   رَى َوةى راوردرى َونء وازن دةردةون،  

زم ى، َونء َ وة راورد دةت  مَان ر مة رَمم زم ردىء 

   اوةرم  ةزارىَ وةَ ىرة ،وور ن دةمَر ازىَ وازي

  رَاوة، طلَ زم ى، َ وةدا رَزى وة رى راوردرم روة.

راورددم ر مة رَمم ردوو زم  ، روومدموةو  م  رة،     

 ر  ،نوة دةردة م ،امممَر  واز ونءَ ر  رىزام دةر

م ردى  و َى رةط و  دوو زم م ر َمى رَم وازن   ، ز

دة  ،َ زم ى  ن، رةراى م  َر رَمن زم ردى       

   َرى ر دة ر مو و ر و وةو.

  

:مرة ىءم ءر /   

١ - :ر 

      ر ن ،ي وا ))  ،َدة َ وة ءَرد نارى ز وةك زاراوة ر

((مَر )Yule,٦٨-٦٧ :٢٠١٠  ََردة  ،َدةط  امَ و نمَر ر  وا (

 ،ى وةو،.... (وم  رى ارةوةدا،     دةر)، ممن، سء ذرة، تء دة

(الَ) ر ر،     ان) َوة، ر  -ةك، -(الَ،    َ ر    وى (ان)

. ى وا  

     ر روة )-      وم ممم  ،مَر َر (ةك   ر تو ،وةر )-  (ان

      ر َر وةك () ر دان ر ،وةر وةدم  مَر َر

) ر (وةامرط) ىو  ،وةر-        ،وةر َدار و َ ةوة) وةك

  دوورةوموة  رة دةَء وى  دةوة طروة  دارَراو. رَم، واى

- ام امرط موة. 
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            ((َ ىوا  ،مى ز ))  ،اوةَ  ةَ ر روة 

)lieber,٢٠١٢:٣:وم  (  

 طلَ، ان، ت،..)  رم  ى زم وان ).َرد، 

٢ - :ر ىم 

مم رَ  زم وازةن طرامن رداد   ،َممى ارةوة        

:ر  ون ر  

 َ ن ،و ر /أ:وم .َ ىوا ،و   

 .                     (و رى وادارة)ت -

- وة) ر)                  .-( م ر ،(وة) ىو  َ (ةوة 

 دة  ن وا ،َرى دةطن وا ،وةا ك رط ،وةَم  ر /ب  ،َدة اَ دةداتء

:وم  

- .َرداد واوى امرى طوا وا (نَ)  وةَ  رط :نَار 

-     وا وا ،دة اَ مر ،وةَ  رط  ،دارةي وار َر :َدي

  دة دةدةن.

   واى مطر َ  ،واز ر ،ََوم: ج/ دة َرن  

) ، ،ون ،دن(  

)  واى مطر (رزوموة دةطمَء راى رةو رةوة)روة، َ-     ةدا ر) لَ 

  ).٨٣ :٢٠٠٠ , )Stageberg & oaksر وى واز

٣- :ر مرة 

 (م ر و (زاد) ر ر) :دووةردا دار دوو نر نواممز  

 ر ر (زاد): - ١

-             .ََردة دارى وار زادء وةك و ،وةَدةط مر رةو

)McCarthy, ٢٠٠٢:٢٠ ( ،ن ،َن، دلم ، ،و ،ر ،رد):وم (  

 :ردار دوو َش دةن دار ر  

 

:(مر) َ ر /أ  

               ن وةك وةر (..... ،دار ،روة ،ووة ،وم)   نَ ر

) ماون، وى ميَ open classدة  ،ََرة رم  و اوةن (رم زن ر

:وم ،ندة درو  

 (ط ،َرد، ان، ش، دو ، ،ََو، د،....)

:ر ر /ب  

دة ،ََش وة ر رن ورة رمن، وا رك وةردةطنء ر ر    

(..... ، ، ، )  
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٢ - :م ر 

و رة رمن،  مامَ َةى وى ر ر ،ََم  وى روة        

 رد مز م م ،ََرم ءك موا  ير وا ،َدة   ،َ) ا وة

:وم  ،ََردة نزادة ر َلط (...،  

  ،....)ا  ،َ، دانط ،را(

 :ردوو  َن دةم ر  

:َدار ى وم ر /أ  

     ز   ،رة ىى وا َمو ز ىو ةطر       َامن مو ةطر  م َم

 ،ت ن داز مَر ماوَ        امدة ، وَ ةىر دة ىو ةطر))

  )٣١: ١٩٨٧دان و درو نء دان مو دةرن)) (ورةم  رف: 

- رم =  + رم 

-  + ارار =  

:مَى رم ر /ب  

و رمن،  طلَ  وم زن ردة ،ََم ر َواز درو دةن،          

         َر داد امرن طمَر ر مَر َ ،نمَة رم ر ي وةرط 

)McCarthy, ٢٠٠٢:٣٠ :وم  .(  

 ة = ط-طلَ +  -

 دان = طان-طلَ +  -

 َ = طَ-طلَ +  -

 وممى رةوةدا موى (طلَ) مَ ة وازى وةرطوة، ى ر مة      

َ) واى ء -اوةوة، ى (ان) -ة) مَاوة، ى (-رَمن،  ى (

  مممم  موة وة.

  

   دووة /ر مة رَمم زم ردي:

زم ردي  َو زممى،   َ ر مى رَم ن،   ى زموامن َ ازي     

  ر رارو         ةمر ،مَي رم ر ر َةد اور ط  تو ،اوةَ

َةدا ر مة رَمم زم ردى راورد اوة          ١دةر مَ  وام وازء دذك،

  ر مة ررَمم زم ى.

                                              
 دا ز ر ر راى وش دةَ،، وا و رامى طء ََء مدر م  ، وةى  راوردى  -١

.ََ دة   ى ردي ء مز ممَة رم ر 
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      ر         ن مَى رم (ووة ،ر ،وم) ر نومدا َ نمَة رم

وةردةطن،  مَر و ر مة رَممى،  طلَ مو رد ،َطلَ وةو ردَء   

 َ ،َدى دة كَرَ كءو:وم ،داى رَ  وَو ر  

١.  َ ن.َ 

  .َن  َام .٢

 َ. ( امن ت.)  ن َام .٣

٤. َ َن. 

) ر ا ير - ،م    -ةو (   ويَ ،نمم) ر (ن   ر 

ررى ر  ، رى دووةا ، موى (خ)  وةوى (ان) دةراوة، وم ر  

          ،رةروة دوة ر و وااوة ر اوةروة دا مَ ىر  ،وةوة

  وةوة ووةا  مارة ىر  ) ر م  اونء-         َلط  ،اوَر   (ن

ة (رى دةَء    -  ( ر) ر (ر)ي ة،   ر مرى (     

  .)٦٣ – ٥٨: ٢٠٠٨مام َطلَ ردا ري ر  ،َم   مو (زنء دة ردى:

ر مة رَمن  زم ردا رن   (مو، وةو، ر)    مَردا       

دةطَ طرام ردا َ ء لَءطر َ  رن رووات،  ش دةطرَوة  و رة       

  ءَا دَ ية  رم ر ،نَدةط رة ؤر ر مرةََرة وم ء

:َدة َ ارةوة ىةَ نمَر  

 

:َرد ولَ مط ىممَة رم ر و /  

 ر مة رَمم ممن:  .أ 

،   دردنء ممم موةى وة، ممن   ممن   مو      

(دةم   ،ادم ،ن دةر موَ ط  مو ا) ( ر  

 ) وا دة رى موة، طرامرى  ري  موة دةت،  رووي         ٢٨: ٢٠٠٣در:

  ممموة، ردة ر رار،   م ء وا   رار.

     ) مَى رم ر  ار مز  ط-      اوةرن دمم ر  وة (٢ة ،

    م اوة َلط ،َدادةم رة ةىَ  ر  تو       واز ةىَ   َر

-  ،-  ،، -ة،-ةَ -،ة وازامن ( ٣ردة  ،ََن ر مممن وة،

  )٣٢: ٢٠٠٣) و ( ر در:٣٣: ٢٠١٥ةك) (روق َ-:... ، ، -ك، -ؤ، -ؤك، -ك، -

    ن ممم ر    ى وم  َمم  ،ط َوم  نمم م ، وىر م 

. ك  ي م ،تم م  َ ت وىا، م  

                                              
 )٣٦:  ٢٠١٥ و وان  : وام) روق  -٢
٣- )ر  نمم مر ر ،وةَ  ةرامَ اىر-  نءةزارةَ رير  ،اوةوةرط (ة

) ر   ةىَ نم -.وةا (ة 
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  ) ر- +  رد.َ َوم َدةم  وةم   ،َرد ط َولَ مط رط(ة -

 ة = رة-ة= دارة ،   ر +-ة =ردة   ، دار+ 

  ةَ = ة-ة= طَ ،   +-ة = ذوورة   ، طلَ+-ذوور+ 

   ) ر-ة) ى م         ،َةط ممم ر  ،َوو دةردةم َم ر م نم

  َوم َدةم  وةم  ،َ نَ ريزام َرو ط َر ،َودا دةردةر

 .َ  

-  َذم م  ،د نَ ردام نرط و،...، ذمَ ىو  .دةط  ،وذار 

ة)  وى  (ذم) ر ممم وة، واى (ذم) د ،َر َم  ر زؤر      -َةدا (

ت. ة) ى طلَ  موام رم-ك م .طر موة   دةم َو ،َ َوا (

  )١٩٨: ١٩٧٩(ورةم  رف:

 ة = *م-ة = *وة ، م + -ة= *ة ،  و + -ة = *ة،  + -ة= *د  ، َ + -ديَ +  -

  ) ر داتم َك رةَ    وا ،َ /ة/ دةم   وةر مط- ر َ  نمة) م

  : ( موام دةم  ،ََوم-م   ،َي ر ممم ( موة ،ر ممن

 رة ......≠-. رة .  -ة = *رة -رة +  -

  = -  = رة- +  ،رة +  -

    ) مر روة- ،َ- ،-  ،َوم (ؤ  ) َلط  َ َو َدةم  -   (ة

:ةَ  ،َدة درو م امرط  

-  + م- +   ، َم  = و + -ةم  ، = ة- م = ة 

 ) مر  ر روة- ،ؤك، -ك، -ةك- ،َ- رط ،م  َ  (ك ر َلط

)-  ) ر  (ا)ى ةَدر َو وا ،  (ان-) َو   (-ان)ي ر  (ة- (ة

  ) ةَ  ،اوو م َدة وةدا م  ،وةََدة- + ن):-ةان = ة

 
    ،َ َو دةم   َوم َ ةمر     وم دم ازىَ ةزاروَ وازى َ 

:َرد واز ةىَ   نوازة  

 ة = م /موة- مو +  -

-  + -/ = ة 

 ة =  دَ / دَ-ديَ +  -

-  + - /    = ة 

-  + م-م / َم = ة 
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ر  وا  ةزاروَ رىر   ،ممم مَي رم ر وازى ةيَ مر  

  من و مدن َةي وازن وةرطوة.

 َى  و موَ ط ن  ََ موى دةام   ،ََ َطر موَ ط دةرا  مو

) ر ر  ن    -ط ،اومن م ،اوم ،وةردوو م َدةط(ر) َلى)دام

.َ اومن م اون م 

    .رة رةم -١

٢- ةر رى    .ت 

٣ - ر ىرة    .ت 

٤ - ر ري .ت 

ة) داملَ، وا ((موة دراوة ك -  َوةو  َر ر) روة طر موَ دةر    

  َ ماو َ، دراوةَ  درر دةو َر َةى موَ َراو)) (زنء دة ردى 

 :دة دوازدة ٦٢: ٢٠٠٨(  

    ك دةوة.  -٥

      ر ي وةوة ،وةوة ر اوى دةو م ر وا ،ا اوةروة در مط

  )٣٢: ٢٠٠٣رَمم موة دراوة اوة ) ر در: 

 ن و ة. –ط ن و ة. -٦

 ن ان.     –َرة ن ان.        -٧

           َ َط  ،ََ وىم ََ ن ،َوم َن دةطمم مَى رم ر وا

  رم مو  َ ردا.    موةء ي وة  ى ي ، دةيَ و

  ٤ر مى رَم مممن:  .ب 

ر ممري ي َ مدريء ردموةى موة،   مماوى دةردةوَ و           

      )) تو ،وىى مَ و ءر م َا، دةط  وم وةَم      ر 

) ٢٠٣: ١٩٧٩زم ردي وة دا  ، مماوى  ن دةدات)) (ورةم  رف:   

          (َ) ط اوىمم ر ،َةط اوىمك و م ،تر ريمم ر َ ٥وا 

  َ م روة ،اوةروةك ( د - ،ك، -ةك- ،َ-  َ نر  (َي

                                              
 وةزارة روةردة، َاموةى  و (مو) َ ة ،طر (مو)ة  روةم ؤطاَ  ن -٤

 َاوة، دةم وا  م ، َة مَ ريم ر  رط  ،اوةم  َووا م  ،َ ةَ  رىم ر

َةي مَر ن َ ةَ يمم ر.  

١-ردة .  

   َى م .رد-٢

  روة طر موةَ  وة،  دموةدا  مو َي  م ماو  اوةوة. 

-  :دة  ةدوام  ردي دة ن وز) ى ززام   .نا ،ردان ،ران ، انر٧٩-  ٦٤: ٢٠٠٨ ( 
٥-  :در ر ) رى ز٣٤: ٢٠٠٣زام(  
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من (ون، دروون)ي دةم  درو ون، رة راي ررى َةزارى مو وازةنء 

  مدن  دةرا.

ر واو، ر  َوم َدةم  رط ،وة طم) -.َوةردةط (َ  

 َا رةو طمة ت.  َو -

 يَ) ت َ ةزارى َم دةَ-.َ ) دةطرن   -) مَر  مدن ( 

 َة. َ-  َا رةو طمة ت.                   يَو -

   َت دةطو: 

 ممك َ – .ا رةو طمة ت.ةو -

         ) مر وا ،و  َو َدةم  وةطر مط روة- ،ك- (َ

وةردةطَ، دةم (ي، م َر (و)) وةك دةمَ مو  َدموةى دةم و َ موةو    

 ةم وَى ر ممر.د

- ك .وةوة. –دةدة َ 

- َومة.       ٦ َي–  .ة َي  وةكم 

      ر ورى مدةر َدة َ ووة ر َ نمم ر ن، وةكممم ر ََدة

   ا َ.ى) ر، موة-(

 َرَ زةك ا. -١

 زة َا. -٢

 رى ا (رَ) مو َ مماوة،  وةوي (زةك) دةراوة،  رى دووةا موى       

    َ  ، وةطر م يَ رىزام  ،اوة (رَ)     وا (َةز) َدةط

            ر   ،وةوة ر و ،اوة وةطم  اوىمء م 

) ر َلط كةَ-          ر وا ،وةَ اوىمم ر َور مط ت، وام ، (ان

.َطوةرم  

-  + َر-ن انَر* = 

-  + َو-نَو* = ان  

 ر مى رَم ك:  .ج 

     ر َلط  ،َ  يى وا م   ،ت م ىم َر ارد مز

               َ ن َ م  وةو م ك وىم)) ،َوراوة، دةردةَ ذةى َ  ،ارمم

 ) ١٤٠: ١٩٧٩دةطَوة)) (ورةم  رف: 

  

                                              
٦-   ،َدة  وةم (وو) َ  ،َ ا دواي (ووو) َ َطم ( َ +(َوم)و+وم)َوم

  َمدام َم  (وو)دوو  ، َواز دة ايور ،وامَ  ايرةر  ار  رط ،ار مز

 : ر )وام رى ززام  َن دةز(ووو) دةرَ ي  ١٨- ٧: ٢٠٠٥( 
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  ََة. -١

 موَ درو د. -٢

زؤرر مو َ دةَ درر  مو َك،  دا موة  رووى روة   ، رووى           

 وة دة  شاوةوة دةرو م َمدةط  وة٧وا.(وَ وةىر ن)  

١- ارط نة رى دةن. 

٢-  و ظ وة.م 

    ،وةَالَ دةط ك  وة، زاوة  (نةرط) ي  ، (َال) ،ا ىر 

ي    ن) ى  َ ، وا   -رى دووةا (، ظلَ)    ،ي َوى (        

  دةطمَ، وا  ك زة.

  ر مي رَم :  .د 

          وة وادم ،َا دةممي ززؤر   ،وةدم  ،وم  ىمَرةر و َ

: ١٩٧٩م  رف:   موَ دةط   ،َك ز  َ ن رةطزو ى ا (ورة     

١٤٣)    ممَة رم ر  .(- ،ن، -ان- ،ل، -ات، -واتت،  -ط-  ،ة-    (ت

رم رن  َ  و طلَ مى موةن ردَء ن دةوة، رن    

  ٨من   دموةى موةن وازة.امء ء رؤَا

       ) ر  نا زؤررد مز موةن/ -ان/-م-  ) ر .وةَدة (وان-  َرد (ان

.َدة وةم  ورا ،َم َوم دةم ىوامو م َلط  

-  + ر-  + رد ، انر = ردان -ان = ان 

- + - + ر ، ن = ران-ان = ان 

    ) ر-  )  دةم  ،َور م َ(  -ان) دة  ،َ (ة-  ) ن ،َدة (ان) -ة

.َوةردةط  

 ٩ان = ران-رة +  -

- + م-نم = ان  

) ر-ن) وةردة:ةَ   ،و (ا، ؤ، يَ، ي) َو دةم  وةر مط ،َط  

                                              
٧- .وةم َ َ (ك)وىوة ،َرد رةذ َووة ى  َدة  

١-  ام ك.ؤ ير 

٢-  رةَر(  / /) .َدةر ةر  رىَ  

    .وة موةَ مومم  يواى رةم ش ،اوةَط   ؤر ر َر دامر   
٨-  :  وان ،  روق) وام٤٢: ٢٠١٥ ( 
٩-  . ... ن ء وة. ةرو و َ ةزارىَ  ،َدة اوةرم   واز ةزارىَ  اوةدةر 

 )٣٨: َ ٢٠٠٣ة رد َ   ،َةزارى َما، رم.ََ زامرى ز وام  ) ر در:
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  ت، وا َ ة ردَ: ١٠روة طر موة ى  دةم وَ (/ وو /، / و/ )

 
      ،ََردة ولَ مط وةَ اوء م ر روة    ر دواى َدة  ر

  ) َودةردة ةَ  ،اوم-  +(ة) دواى (  -ان = -ة َو (نة-     ةَ  .َدة (ة

:َرد  

 ةن = مرةن-مر +  -

 ةن = ن-خ +  -

 ةن = وةن-و + -

 ةن = ؤن / ؤن-ؤ +  -

 ١١= دَن / دَنةن  -ديَ +  -

   ) ر روة-  )  رف َدة (ة-       َدة  ،َرد ووة وءم َم َلط (ان

: َى طةَ ردوو  

   =     ن -

 دة  =    دان -

 دة     =  دةن -

  رة  =    ران -

  )  ر تو- ،ت، -ات- ،وات-(ت١٢ )   وةودم ر و دةر م ان) -دة

:َرد 

  

                                              
١٠-    و َدادةم م  ارد مز  (وو) نًم (وو، و) مَر ر موامما، زرد مز

 : ر )  وام رى ززام ،وةم َ ار  واوى َ  ،َ (وو) زامم َ٢٠٠٥ :

٧-١٨(. 
١١-) و وان مَم  ىمدةم رامرو ط  ةَر- ىم ر   ،اوة وَ  ،وودةداتر (ة

  رَم ممن.
١٢-) ر مري زر روة ،وة م نةَ نو- ،ت - ردي ء  دواى مو زم  (ت

 امرةى (طَ ء َ ردا م- ،رف: -ات  مور) وام ر ززام  ،َن وةرط (١٩٧٩وات :

  )٥٥-٥١: ٢٠١٥) و ( روق   و.....:٣٧: ٢٠٠٣) و ( ر در: ٢٠٣
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 ت -

 رةزات -

 دَت -

 ةت -

 وات -

 وزةوات -

َةدا طر وردوة، دة ،  موام  ر رَممموة، دة َر َر و        

  ):٣٧: ٢٠٠٣ماون  َر ( ر در: 

 ن -

 رةزان -

 دَن -

 ةن -

 وان -

 وزةوان -

  م وا          َ  ،ارد مز  َم ََ وةدم ر ك و  ك

.َةر نز رامَ  ،م  

  ر مى رَم رةطزى:  .ه 

    ر ،اوةرم  ىويَ مم دن ةزارىَ ارد مز زةطر     مَى رم

            ت ،َون دةوم رةو ط  ،َرد وم َم َ وَزى مةطوةى ردم

موى َمء ميَ  َدا، َ ة رةطزةم مو دةورن موة، رمة  موى َء      

: ١٩٧٩.. ت   داملَء مدنء دؤا (ورةم  رف:    ةرو  َنء ..

). مو  زم ردا ار ري  (م ،ََ، دوون، َن)  م مَو  َدةَوة،    ١٦٧

 ،م َر  ننء دووَ وىم ،  ر  نمَر َ.وةَ  

:َودةردة ةَ م   

  دؤ ما: -١

    ) ر ، ارام ةرء ءَ نء ىوم دم ازىَ -) وَزى مةطر  (ى-   ( َي

 :م نرد) ََردة ،َ زىةط٨٢- ٧٩: ١٩٨٤ر.(  

 ١٣.ىردةك و ر ىزاد  -١

٢-  َام م  دن دةَم. 

٣ - َ  ،َ .ةر 

٤ - .ََويَ دةر وردى م ،َ َوي 

                                              
١٣-.َرد ةر ءَ  دم ازةَ   
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   :م نرد)َودةردة ؤذامر دم  ازة دةرَ ١٧٨-١٧٥، ١٣٨: ١٩٨٤.( 

  دؤ مدما: -٢

   ) ر ،امَر دنم مَى رم ر-ر  (ة  ) ر ءَزى مزى   -ةطةطر  (َي

     وم َ ةمر ،وةدة  َ وَزى مةطوة، ردمم ىَر ،دادؤ ،َ

:َرداد امرن طوازة  

-  ، ، ،ة-.ةَ  و وةرةر ، 

 ، طت  ات َ.يَر - ،َ ،ََ، مميَر -

 

  دؤ داما: - ٣

ر مى داملَ (ر) َ رةطز َازى ت وةردةط ،َرمة ش َ ةزارى    

  ر ،ََردة دا(ن دؤ) ةىَ ن ط  ،وازة  وم  كوم)-

) ر ءَزى مةطر  (ن      -ىرد) رةرد  ،ََدة اوةروة دم ،َ زىطر  (َي

 :م٩٦- ٨٩: ١٩٨٤.(  

١- ر ت.ي  

٢- َ ى .ََدة  

 رؤذان رم مران.ى رد - ٣

٤ -  َر ،َو. ي  

٥- َ .ةر رَ 

      ىدا واو رم   َر  ،َدة ودا درووة وَ و وان مَم  َل ازى دامَ

) ر ،َت وةردةط ةىَ ذووروودا   ،وةدة-  ) ر وَزى مةطر  (َي-   (ا

 َء زيطر) ر- ،َ- ،َ-. َ ءَم  (َ  

  دووة / و ر مة رَممى دة ر ر

  طمن:  .أ 

ر    َون، زم ردا رؤَ زؤر ت دةط  ،ََدموةى تء ري     

رَون طلَ َوة  رء وةن،  َ َوم رو ء م رو ررء 

  راورد  نر َوزؤري دة ر ارد مز  ر  ،اموازة ر   نءوة وةَ

 م رَو َ رك ء   )  زم ا، َوةم  زم ردا ر verbَر(

 :ح رة وفء د)ونرة دةردةسء ذ٤٩: ٢٠٠٦.(  

 دامو.              وامن .١

 رىواو               ر  وةَرر    دةطر    رةر 

٢.     ن   ودام. 

 ت. رة         ر                         رر          
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٣-َ   اوةةمَ وةردةط.وة  

 ت.رة       دةطرَوة  ر         ر             

  

٤ -َن وةردةط.وة  

 ت.رة                ر

  

َةدا َوة  وةن  َركء سء ذرةء ري ر ى (موء َوى       

َر َ ،ََردة(ر) ىر  .وةمدة نَ و٢، ١ ى دووةر  ، دا دة (

: وم .تدة  ىر وَر دام  

ن) -     وان: َوى  ر ، َ   رة،   َوى وى (      -

 ،  َرة َ طوة.

- َ :) وى وىَ  ،رةر ،ك دووة   ر  وى- دووة   (

 ك َ طوة،  ررة.

َ :-   (وى  ر    ك، واو رى رةَ ،وى وى (   -

.ةر ريواو ، ك   

ن) رَو ، طلَ     -روة طر  ،َ َ مو رى ا، َوى وى (  -

.رى ر 

        مَري ر  ،َدة وَادةى را رر مز   ،ىاو ر ةدا دةطَ

.َرى دةَ مرة١٤  

  ى رَم ر مدرى:ر م  .ب 

ط ر  زم ردا، رى ر درن،  دةَ ر ر درةن  ر مدر، ي     

ي وة،  مش دةطر َ َرو  رودام رة ،ر رة رمدرى           

:َ  

١-  .رَ  َ ن،َر وةرر وا ،َ (رَ) رة 

 رى ر دة ،َو مى  رَوان  طلَ ر. -٢

٣ - ) ر ،ودووار رة رط- ) ر ودووامر رط ،(ار-  /َر-  ،َد دةيَ) ز١٥ر 

) ر- (ا) ر ،دووار- : ر ور)ََردة  دووامر   (َ٢٠٠٤ي :

٢٧٥- ٢٧١.( 

 . (رادووى ر مدر)ازةو- َ ر زةوى َ. (رادووى ر در)      -١

                                              
  )٢٢٠- ٢١٧: ١٩٨٤)، (ردن م: ١٠٣-٩١: ٢٠٠٤ز رَة  (ور ر   : زامرى-١٤
١٥-  :رز ول ونرة)وام ري ززام ١٩٦: ٢٠٠٨(، :در ر )َل: ٨١: ٢٠٠٣رة َ و) ،(

١٦٩: ١٩٩٥ م ردي دة نءز) ،( :ةر ٧٨- ٧٥: ٢٠١٢م( 
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 دووى ر مدر)وة. (رارا  - اردةوة. (رادووى ر در)     -٢

 . (رامدووى رمدر)َوةت  دة-َوةت  دةََ. (رامدووى ردر) - ٣

 . (رامدووى رمدر)َدارةن دةؤ-زاد دارةن دةؤَ. (رامدووى ردر) - ٤

) مر ى وا- ،ار-/َرو -ريَ) در رى ر دووىامدووىء راريء ر رىدم

  روومةوة.

  ر مى رم ت:   .ج 

      ،َلَ دط وازى مَر  َر نر ،اوةرد َ ى ،اوام  ،َر و

:ز رو)ر  ٩٦: ١٩٩٠.(  

١-  :دووار 

ن) ووطَ ةَوة، دة َد، د-      ورَ رادوو،  َموى رووداو (وو)ةوة (      

)  ردى مز مووط وة دةر وردط ،دوواري ر  - ،دن-  ،- ،وون-  ،

و، ي، ا) رمش  رادوو دةطم(د وف ان) َ  (ن) وو دةَ، (د، ت، و-

 :ةح ر ٥٦: ٢٠٠٦ء   م ، وم  دوواى رمى ممر  ،رج م  .(

   ووى ( مر  دووار وودامر  ن وة ءومرةى دوو و وىَ رَم ،واو ، 

:ةَ  ، ن ر نر  ،دوورى)ةوة ،ردةوا  

وو  (دووارى ر) د  

  

  

  

ََدو  

ر  

  ري رةى ى د. -  د  دن

ت  طت. -  طى ط   

  ا ى راَ. -  راَ  راَن

  َرةن ون  ل. -  و  ون

  ي  - .ي ىةر زاد  

    َدوواي روا   تن م  ،َ (ََدو)  رىوة ءَ رَ  ،رَ رةَةدا دةَ

ر دوو ر رَةدا، رن     رى رادوو داش دةَ     ١٦مطر َم  روودان دري دةت.  

: ن ر  

-     ردةوا دووىار  م د + دة) ،(و ،َ ، ،و،د +ووة)) دوورى ر ي

 راطمن))

 
 
 
 
 

                                              
 )١٠٤: ٢٠١٣)  ، (ا  دزة: ٨١- ٧٦: ٢٠٠٢ زامرى ز وام َ )در:  -١٦
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(وا) نماطدووى رارى ر  مدووى دامارى ر١٧  

ر   ر

  ت

ر  ر   ر

  ت

ر  

م    .د مم ذم  م    .د مم ذم زط  

  زط ذم مم د  َ  .َواو  ذم مم دووة.  ووة  واو

ردةوا  د.  دةدة مم دوور  ذم  و  .ود مم ذم زط  

        ذم مم دو.  و  دوور

     وودامر ومرَ  دوو دوورىء مارى ر ىى وا ،رةوة ىمر  ت مر

 :دة ةدوام  ردى دة نءز) رة٢١ – ١٨: ٢٠٠٨.(  

 ر رامدوو: -٢

) ر ، ى(ودا ،َ) وة ووىر نماطدوو راملَ      -رط ، َر د َ   (ة

  َ ة: ١٨اوى َا دةرمووة،رك ري و

- ةز . 

 .ط ام -

-  را . 
  

 + رةط ر) -درة  َ  ،َ:  (دة١٩) -روة  داو  ى ر (دة   

-  مدةم. 

-  نةة.َ 

مَر  رَى ةرةموة،   ء داوى  واوى  درة  ،َطر           

              وومر  وودامر  م ،َم دوو درووامر  َط  ،دا مر  نرةوة

رة  ودادا  ن ،َ  َووودةدات. دةرمر  

  زارَ.دة -

  ان.داودادة -

   زامَ.دة -

  + رةط ر)-) رى رامدووى دامم   َ  ردةت:  (ب -وت ر (ب 

-  مم َدة. 

 .َزط دةر -

                                              
١٧-.َاَ مو طزط  .َ ةدةرىر َر  مرى دام 
١٨- س  واورى م  نَ اؤط .اوة 
)  ري رادوو دة َر د، واى ردوو،  ر  (- رى رادة، رامدوو وة ، (دة -وازى (دة  -١٩

 دى دة  ،َرى رامدوو دة َر  رةط ر ، واى رامدووى ن دةدات.

) ر-   (ةر.َد َ  ىوا  ،ن   وا

َدا و  دراوة لَ و موة. رمة ى مىَ 

 زموان َ وى و  َ  ك، مواوة .
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-  وام.رازم َ  

٣ - َى رم ر:ازىري دا م 

ري داازي َاز َت ي   ، رووى َروم وة، رة  مدراوة،            

) وةك ر مى رَم دةردةو  َ ،َ    -داواى ام رَ دة ،َر (ب 

َةةط-: (ب٢٠درووى (+ ر وىَ + ر - ،ن))-ة  

- .دةر  ،َ 

-    ى.َ و  َ  ، ة 

- َ  

 ر مى رَم مرَدن:  .د 

و ر ريَ  زم ردا، رادوو، رامدوو، داازى ، دةامَ مريَ َ، وا و         

 دامم  دن ءََ ىوا  دنَروة، موةرى وةرا َريم ريَ، ر ر

 ى  نزة ر  ،رة:ةَ  ،َدة َم  وةدمَرم مر  

١- م) ر ىَر  دووار َر و-:َريَ دةوة م( 

 رى مريَ                                               رى ريَ

-     .دؤ مةر م                                  -  مر مم. دؤ 

-                                 .َ ط َ زاد-  َ  زادم.َ ط 

-                                        . زاد زط–  زاد زطم. 

 م) ر ى  دووامر  مازى دامَ روة-ريَ دةم (:َ  

-                    .َدةر موام  زاد زط- دةر موام  زاد زطم .َ 

-                                      .زار   َدة– َدة م     .زار    

٢- م) ر ى  نماطدووى رمواوى  ر َر و- َريم (:َدة 

-                   .َدةردة  زاد– دةر  زادم.َ 

-                            .دة اردم–  اردمم. 

    :َةَرة م(م) ر ى ،َ   واورى م روة  

-                    .ةز َ زةمةك  –  مز َ زةممم. 

-                                 .ام ان  -ط طم. 

-        را-   رام :دة ةدوام  ردى دة نءز)٢٣: ٢٠٠٨.( 

٣ - :َريَ دةم () ر ى ط ازىرى دا 

- وةم                  .ؤ – .ؤ وةم 

 ٢١ان رى ن. -ان ري ن.                -

                                              
د ،َ داازى درو دة  َ دةردةَ، ( وةرة،..) َةدا ى  رى داازى َةي ت ر -٢٠

.ؤردامدةر   زنء  ىرام  
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  َ م ،نر  ى رَم ،ََردة دن َريم  ىمر و َم َدة

  ت ،وةمدةط  ر.اازدوو و داامر 

  : /َ٢٢و ر مة رَممى دة ر وةو

وةو  زم رد و (ومى واى دن  دةطن زامرن  رةى ر ،رة،           

و ماون، وا وةوةن َ    رةمَ ،ة، رواوة دةدةن،  َ مون  وة

) مر و ى وةون و واوةوة مم- ، - :در ر ) (نوةردةط (٣٨: ٢٠٠٣.( 

وةو زؤرر  رواا وة مو دةردةوَ ،َى موَ دةراو دةطَوة،  وة دةت،            

َم    و اار  وا ،اوة اوةروة دم   ،َاوى وةردةطء م كء مر ر

 :ر )نوةم  ووة ر ومى دةمر٤٦: ٢٠١٣.(  

          )ر وةرط  ووة رةوةى  روة-  ،-   ر  ()-  (

      ) ر ،تودا دةن م ،دوو  ان دووَم  راوردى-         وم َ وم  َوم (

 .(- ،وت  زم ردا، طر   َرم (٣٩، ٣٨: ٢٠٠٣( ر در: ٢٣دةوة،

- ت، وار م و تر (        وف و د) ووة ك ر وة م نردوو

  ).٥٥، ٥١: ٢٠٠٦ح...:

 ى راورد:  .أ 

  ط .ة ط ام -

 َ  طورةة َ  ة. -

  ).٣٩: ٢٠٠٣ر: روة طلَ َى موى ر  ،ََوةوة دةَ دةرر( ر د   

  .َا طورة -

-  ردى .ة 

 

 ى :  .ب 

 ام طلَ َن. -

- .َت دة نز 

       َووةى مدم وا ،َةط ( ) ىوا ،َدة درو ةَ   ى ازىَ رَم

وةو م وم  ى ،ارةوة ى  ىر  ،َدة درو  ةوة ىى و  ، م

 (ى  درو وة،   رى دووةا ى (رة) ى ى    -(  وان........

 درودوة.

 ة.َا ان روان  ١

                                                                                                                                             
  مَي  َةزارى وةك  دةطَ( ان رى من.)-٢١
 َء  وازن م.زاراوةى وةو  = وةو  ، ردوو ن وا دةطم -٢٢
  (رد .َ زامرى ز وام(ور - ) ن (وان........ -مَر ى َ  ة)رة......... -٢٣

 :ز١٤١: ١٩٩٠ :ر )و(٤٦،٤٧: ٢٠١٣ :دزة  ا) ٧٦-٧٣: ٢٠١٣) و( 
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  ا.زة ت  رةَرة  ٢

) ر و ووة َ وم َدة روة- ،-    وةوة وة وةووى وار   ،َوةرط (

  ):٣٢٢: ٢٠١٠رؤلَ دةط) ََد وف: 

١- وام رةةَر   رةمر ى .و 

 رى ان ت. وام -٢

  

 /َ  مز  نمَة رم ر:ا 

ر رَمن زم ا دامن،  َة ى ر دَ و ون ن،       

  َرد نوةوة ن دار و ولَ مط  ،وةى َ وازن ر مرة )Yule, ٦٩ :٢٠١٠( .

ىن. َ وةدا،َة    د(stem)٢٤ر رَمن   زم ا دةر  

      ر انم اوة َلط ،َرد ى ةَ  ،َدة ممَر ر  س ط

 مز ن مَى ر:وة  رىَذ ومزن و م  ،ى دا  

:زم ا، و ر رَممى،  طلَ مو ردَ دوو         ر رَمم مو -١

  رن: 

 :plural (-s)ر    .أ 

   َ ن دوودراوةَوة ذةم     ا مز دراوَذ  وىم . ن ك ةىَ و  ن

وة. ردا،دموةى موةن     (s-)دةامىَ َ وة َة ى ى ر رَن 

) دا، ١ةى.  وم ، رى ( رووى رَموة رج دارة، دةَ طمن  َ مَان موةو ذر

 مازى م(a)دراودا  ٢٥َذ  وىلَ مط وة رcat روة ،(is)  . ك وةر

) دا ٤) و (٣رون  ز ك   .ومى ((cats) و  (are)، (two)ذرة  ،) دا٢رى (

  َ  مَان ر دةمدن و موةدا.دةَ طم

١. There is acat. (َو َ) 

٢. There are two cats. (َو  دوو) 

٣. This boy. ةر   *This boys. ر ان * 

٤. These boys. امر  * These boy.   ر م * 

    مز ، مَر ر   َىن دةم دة ر  .مَر ر رى و ،ا

(-s)  وم   دة وةم ر  ي دراو وَذ  وىر م َدة  وة:  

                                              
-٢٤-Stem )د(  ر َامدة  و و ن ،نمَر ر دام وة دواىََدة  ى و و

َدز  نممَر( Katamba and Stonham, ٤٧-٤٦ :٢٠٠٦)  ىو  :م .cats  دة(cat) ة ،

 موى رووداو(وو) دةطَ (د)، وا وازى   مَان    زم ردى وى د َ دموةى (ن)

.َى مو م وموةى درور نردوو دى  ،ا ردى و مز  زاراوة   

 
  رد .َم طَل موى  ذَدراودا (a/ an)ازى مم  زم ا -٢٥
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- Cat )( +s =cats ان) ٢٦( + (ةك)  

(Lieber, ٨٨ :٢٠١٢ & Katamba and Stonham, ٣٤ :٢٠٠٦) 

      ر(-s) : ر َ ،ا مز ،/əz/ ،/z/ ،/s،/    مر َ  كر

  َ ن دَ، وا  َ ام ةََ. ،درى دة َ ،َو دةمى

 (Stageberg and Oak, ١١٣-١١٢ :٢٠٠٠):وم   

١-دةم  َ وةر مط   مَومVoiceless consonant sound  ى

 )s-(زد ا  موة ،وا ر        )s-(و ر/s/، /t∫/، /dʒ/، /z/، / ∫ /، /ʒ/    و

دةم/əz/ وةََدة.  

٢-       َوى مط َدةم  رط،وةمVoiced consonant sound      ،و ى

 دةم/z،/ /dʒ/،/ʒ/    ر وا)-s(  دةم/z/        وةى وة دواىََدة

د دةز وةم. 

٣ -        ىمدةم   و ى رط،وة٢) و (١(م(     ر وا)-s( 

دةم/z / وةََدةَد دةز وةم  . 

 روةو ى م  َ وةر مط z}، (t)ch، x،sh، s، { ss   مَر ر وا ،

 :زد دةَ وةك   موة  دموةى َ (-es)ةى 

- Box +es= boxes  ان(ة)وق 

- Watch+es= watches  ت(ةان(  

- Bus+ es = buses  ان(ة)س 

  ى وةر مط تو)-y(   وا ،و َوم َوة دةمَ ،و)-y(   َردةط

 (i)  ةىَ  مَر ر (-es) .وةدم  َد دةز وةم  

- City+ es= cities ان(ة)رة 

- Fly+es= flies  ان(ة)َ (Al-Hamashet al, ٤٤ :٢٠٠٩) 

           مَر ر ى ى ةَ ا مز نوةى مزؤر  وةى اىرةر(-s) 

وم  .وةَدة ز ةَ  ،ن وان مم اوة َلط  ، َدة:  

. دة َ  (ø-)وا ى ر ،   مو، َةى ك و ى ن ر (َةى)م -١

،وم .وةَدة  داو رم م شوامرة م   ىر  ،ارةوةدا ىدوو ر 

)١ مازى م ،دا ((a)   وىلَ مط وة ر روة ،دراوداَذ(is)   .ر ك وةر

 رون  ز ك ر. (are)و  (two)ذرة  ،) دا٢ رى (

 

                                              
٢٦-   ،اوةمى م ا  وةم  ،َدة َردى ط  ى ى وىم امَوةرط  

وةرطَاما  زم ردى،   مماوى و  ردَ(ن) ز دةطَ(ن) م  راا 

 ر)ىر ورا    ،وة م ىو  نمى مcats  ار  ونزدةر ،ةن) درو =

  واز ردوو َة روة  مو وام ماوة.
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١- There is a sheep in the field.  َ وم َر 

٢- There are two sheep in the field.  نَ وم ردوو  

  (Stageberg and Oaks, ١١٣ ,٩٥ :٢٠٠٠)      

٢-  ر ن و   ا مز  ن وم م(-s) .ةَ ن 

- Trousers َلم 

- Scissors س 

٣ -  مَر ر رى َ ََر دة  ةىَ ا مز  ن وم م(-

s)  ،وةم  اونوملَ م وىم  ،ار مز : 

- People            

- Police   

- Team   (Lieber, ٨٩-٨٨ :٢٠١٢) 

 ر موة: (en-)زددم ى  م مو  زم ا دةَوة ى - ٤

- Child + en= children  ان(ة)َال 

- Ox+ en= oxen  ان(ة)َط 

  طرام وَ مو موة  و : ََم مو  زم ا دةَوة ى -٥

- Man (و)→ men    [a → e] 

- Woman (ذن)→ women [a → e] 

- Mouse ()→ mice       [/au/ → /ai/] 

 
 

 ٢٧:possessive(-s)ر وةمار   .ب 

 (s’-)دةمة) َما    (-s)ر رَم وةمار ،زم ا، ى        

دةمة َ َو موةى دة رى  ن ك).  ر ردَ وةك  (-s’)  ن 

َط   ىمَر ر و َولَ مط       .رى َى دةر   ،وةىو م  َ وةىام

ؤ وا ،َ ك رى َدة اروةم ر  ،وةىو م رط(’)َ 

(-s)  َدةم(-’s) ) وم ى ٥و  ٣، ١وةك ةَ وةو، وةم  وةر مط  .(

، (’s-)دةم(-s)   َدواى (’)ؤ وا م   (s-)ة، وا ى ر رَم او

)وم ٢وة اروةم ر وا ،اوة ز ةَ وةر مط .((-’s)  ر و وةَدة

 ).٦و   ٤وةماردا، وة ومى (ك  طلَ موة دة َ زددم ر

 
 
 

                                              
٢٧- ر ةىَ ن  اروةم ر(-s): ر َ /əz//s/, /z/, 
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١. Dog  ) ( →do’s tail.  ()  

٢. Dos )(ان(ة) →dos’ tail. ان(ة)    

٣. Ox (َط) →ox’s tail.  َط    

٤. Oxen طَ(ة)ان) (  →oxen’s tail. ان(ة)َط  

٥. Man (و) →man’s work.  و رى  

٦. Men (وان) →men’s work.  وان رى  

(Stageberg and Oaks, ٩٥ :٢٠٠٠ & Lieber, ٩٩ :٢٠١٢)  

 ى وةر مط روة(s)اروةم ر مدز  ،و (-s)     م ،دا

  مم .(َومs( :-(ى موة دادةم) َر وةمار(s)   دواى

- Athletics → athletics’ (Stageberg and Oaks, ٤٢٠ :٢٠٠٠) 

 
  ر رَمم دار:  - ٣

  و ر رَمم  دة ر دار دة َ  َر:

 : ر رَم٢٨Third person singular(-s)  ر رَم َ  ك  .أ 

  َن دةدة (-s)    دووىامر ر رط ،دار ر َا و دة مز

َدة(present simple)   و: َ ك  َ  شرى ر 

 He(ر ) و/ she( ) و/ it (َ َ ن وط َ ) و+ V. stem+ s/es 

- The boy (he) walks. تدة  (و) ةر  

- *The boy walk. ندة  ةر* 

- The boys (they) walk. رةن (وان)  دةن    

- * The boys walk. تدة  نةر* 

 

  طمم دارة طلَ رى ر ذرةدا.   (-s)ر رَم ر رَم َ  ك

(Haspelmath, ٦٥-٦١ :٢٠٠٢ & Haspelmath and Sims, ٨٢ :٢٠١٠ & Lieber, ٩٩ :٢٠١٢-

١٠٠) 

:  ر رَم  زم ا   )-ed( Past simpleر رَم رادووى دة  .ب 

 )-ed           ر .دة دووىار  َرداو دةر  دار ر َو دة َن دةم دة  (

 ر مَر)-ed(  دارة وودامر  دوو. واادارى ر  دارة وودامر  رط 

ر  دمدز  َدة دم  َ .دا 

 Subject  ر)( + V. stem+ed ….. 

- They played football yesterday. َ ن د دوو  ََرى وان   

                                              
٢٨-روةم و  ر ةىَ ن  ك َ  ر (-s)  : ر َ/əz//s/, /z/, 
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  (٩٤ :٢٠١٢ ,Lieber).  ط  ردا، رى   َ واو وة 

  مَر ر)-ed( :َدار  َد دةز َ 

و      َدارة ك ط َ و، وةدارة ك  مو َى و،  طر  -١

 دارة  مو)-ed ( َوا  زددم ،٢٩ موَدا م ك  وَو

:دوو دام  َدة  

- Stop+ ed = stopped 
 :دةe( َ( دارة  )ed-(و وا  زددم))eطر دارة ى  -٢

- Create+ ed = created 
٣ -      ى دارة رط)y(         وا ،و َوم  ك م وة َ و و

 دمدرز)-ed ( دارة )y(   َردةط)i(  )-ed( َد دةز  :دارة 

- Study + ed = studied.(Al-Hamash et al, ٤٤-٤٣ ,١٣ :٢٠٠٩) 

  ر)-ed(  : ر َ/t/، /d/و /əd/  

دةََوة، طر و دارةى  رى  زد دة َدةم)-ed ( /əd/  ر    .أ 

/d/  ن/t/ َ ى: 

- Add + ed = added 
- Want + ed = wanted 

دةََوة، طر و دارةى،  رى  زد دةَ دةم)-ed(  /t /    ر   .ب 

  َومVoiceless consonant sound  دةم  و ى/t/: 

- Pick + ed = picked 
- Wash + ed = washed 

دةََوة، طر و دارةى،  رى  زد دة َدةم)-ed (  /d/ ر   .ج 

 ط َومVoiced consonant sound  دةم  و ى/d/: 

- Measure + ed = measured 
- Judge + ed = judged 

-(زؤرى دارةن  زم ا َ ة ى ى ر رَم  وةى،  رةراى     

ed( :وم  .َ  رىَذ ومزن و م ،ن دار انم اوة َلط ،دووار َدة  

 (ø-)وا ى ر  ،     م دار، َةى رامدوو و رادووى ن ر (َة) ن -١

 دوو  .  رة دارامش م مو ردا  دةَوة. وم،     دة َ رادوو

ر   طtomorrow(  (و ) will(رامدووة و   (cut)) دا ١رى ارةوةدا،  رى (  

 رى دووةا   .ر وة طyesterday( (رادووة و   (cut)،) دا٢وة.  رى(

 ر ى دارة(-ø):دووار  اوة 

 
١. They will cut some trees tomorrow م وان مَ دار دةن .   

                                              
   (o, u, a, e, i)وَن  زم ا م دةطَوة: -٢٩
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٢. They cut some trees yesterday. ى ندار َم وان َدو   

 طرام وَ مو دارة  و ََ: ار  زم ا دة َ رادوو ىم د  -٢

- Sing → sang [i → a] 
- Shoot → shot [/u:/ → /o/] 

٣ - َرواوى دةط ندارة ةىَ وا ،دووار  نرط  دار َىم: 

- Go + ed = went 
- Make + ed = made 

زؤرى دارةن، زم ا،      : Past participle(-ed / -en)ر رَم    .ج 

    ر ةىَو ى ةَ)-ed(    َدة، دة دووار   Past participle   ن

           ر ى  ن ز دارى انم اوة َلط  ،ر)-en( د   َرةط Past 

participleر اَر م ،شر ر )-en( ر د )-ed(  رط  َدادةم

  دارةPast participle       ر  رة  ر ر)-en(    ةرىر ا زؤر

   ر  وةىام  َدادةم)-ed(   دة دووىار (Past simple) (Stageberg and 

Oak, ٩٥ :٢٠٠٠): 

  

- Drive → drove (past simple) → driven (past participle)  
- Eat→ ate (past simple) → eaten (past participle) 
- Write→ wrote (past simple) → written (past participle) 

 مَىر Past participle (-ed / -en) دارة َ رط ،َدار ر دة  وة

V. beن ٣٠٣١V. haveو:  

 Subject + V. be + past participle … (passive voice/ردر م) 

- The report is written.   َدةم رار   

 Subject + V. have + past participle …(perfect/ رى واو  ) 

- He has painted the house.   دووة  ىوةم (و) ةر  

(Denham and Lobeck, ١٧١-١٧٠ :٢٠١٣) 

 ر رَم ،زم ا  ر Present participle(-ing) : ر رَم-د

(-ing)     مَر ر .َن دةدة(-ing)         َدة دارة ام  ردةوا

       ر  دارةى  .َ ون دا،دووان ر ،دووامض ر دارة او رىد وة(-ing)  

  دV. be :َدة َر، َ وة 

 Subject + V. be + V. stem+ ing 
- I am mowing the lawn. (Present progressive).وةدة م (َ) 

- I was mowing the lawn. (Past progressive)  .وةدة م  

                                              
V. be -وة:٣٠ًدةط م ا مز  ،be, am, is, are, was, were, been 

-٣١ V. have، :وةَدةط م ا مز have, has, had  
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- I will be mowing the lawn.(Future progressive).وةدة م (دادا) 

(Lieber، ١٠٠ ,٢٠١٢ &Denham and Lobeck,١٧٠ :٢٠١٣) 
  ر دم دز  (-ing) :دارة   

ك  مو َى و،،   َ مو َم ك  وَ         ةطر دار -١

:َوم دوو دام  َدة َوم  دار  دمدز  وا ،و 

- Cut + ing= cutting 
٢-    ى دارة رط)e(     ر دم دز  وا ،و اوةَم (-ing)   

 دارة ر )e( :دارة َد دةز ر   َدة 

- Shake + ing = shaking 
٣ -    ى دارة رط)e(   ا  َ و و)i( وا ،و )e(  و َدة

)i(   َردةط)y(   (-ing):دارة  َد دةز 

- Lie + ing= lying 
- Die + ing = dying  (Al-Hamash et al, ٤٤-٤٣ ,١٣ :٢٠٠٩) 

 
 
 

  :٣٢)- )er / -estر رَمم وةو-٣

زم ا م دوو ر ر رَم ن،  وة  دة ر م و وةوامى         

 :م َد َ ط ك)-er(    راورد و )-est(     ى              (Stageberg and 

Oaks, ٢٠٠٠:١٥٨).  
 )er-( ر رَم ى راورد زم ا      :) )-erر رَم ى راورد  -  أ

       راورد وا ى  وةوة رط   ر  مَر ر. َن دةدة

ر  ى )-er( :َ راورد دوو َامو دةوة ر َدة  

- Tall (َدر)+ er = taller(َدر) 

- Small (ك)+ er = smaller() 

 )est-(ر رَم ى  ،زم ا          :))-estر رَم ى      -  ب

       راوردةوة ى وةوة رط  ر  مَر ر .َن دةدة

 :ى 

- Tall (َدر) + est = tallest (َدر) 

- Small (ك)+ est = smallest () 

  مَر ر)-er( و )-est( :نوةوة  ندمدز    

                                              
٣٢- ر ى وا ،و ز ط ك  وةوة رط ،ا مز )-er(  و)-est(  ى  َرطم

مَر ىَر   ، راورد وmore  (راورد )وmost  ر وة م  ،َردةط ( )

) ،وم .وةوة َ َد ر/امmore beautiful() و/امmost beautiful.(  
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١-  مر  ،وةىوة و رط)-er(  و)-est(       ى َوم  ك َد دةز 

           َدة َوم  وا ،و َو  ك م شَوم   َ و و

 دووان:

- Big (ورةط)+ er = bigger (ورةط) 

- Big (ورةط)+ est = biggest (ورةط) 

 (y)مو ََن م مو ََو، وا      )y(،   َو ))yطر وةوة ى     -٢

  َردةط(i)  )-er( ن )-est( :َد دةز 

- Happy (دة)+ er = happier(دة) (Al-Hamash et al, ٤٤-٤٣ :٢٠٠٩) 

٣ -   ون َ ط دوو   ،ىواموة و َم)-y( ن )-ly( روة، دةط ندر  َ

  راورد ى)-er(    ى  و)-est( روة ،)y(  َردةط )i(:   

            
- Funny (رط)+ er = funnier (رط) → funniest (رط) 

- Lovely (د)+ er = lovelier (د) → loveliest (د) 

(Stageberg and Oaks, ١٥٨ :٢٠٠٠)  

٤ -  وةوة رط )e( ر دم دز  وا ،و ى )-er( ن )-est(  دا)e(  

:َد دةز ر  ،َدة 

- Close (م)+er= closer (م) → closest (م) 

- White ()+ er = whiter () → whitest () 

- Nice (ان)+er = nicer (ام) → nicest (ام) 

٥-  َرةذ : راورد و ى  َرز دةط ةَ نوةوة  

- Good (ش)+er = better () 

- Good (ش)+est = best () 

- Bad (اث)+er = worse (ا) 

- Bad (اث)+est = worst (ا) 

دةطر  َى راوردو  ،طر    )est-( و) )-erووةوامى،  دوو طَ  د َى  -٦

ََ َ  ى دووةط، :َ  ىط ر َ وا 

- Dirty ()+ er = dirtier () → dirtiest () 

- Thirsty ()+ er = thirstier () →  thirstiest () 

( Katamba,٤٠ :١٩٩٤) 
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١-            ،ةز نمَر ازىَ ةءن زرةا ذرد مز  نمَة رم ر

 راورد  زم ى.

رَمم  زم ردى َ ةى (...، ،َ)ردة   ،ََر مة  -٢

.ََردة  ى وة مز ممَة رم ر ر 

٣ -            ،َ ا دواى دان و  مَى رم َر م َا، دةرد مز  

 .ََردة ن و ر  مَر ر ك م دا مز 

 زم ردا، ر و دارَ دةطَ وة   دواى ر مة رَمن ر  - ٤

دار و ر كةَ  ا مز   ،ََ  ةم ر دواى ومن مةَ

 رَمن.

ر مة رَمم وةو  ردوو زم ردىء ا، َون  ذرةء ن        -٥

 رَما.

م ر(ممن، مممن، رةطز)  زم ردا ر مى رَم  ، ز  -٦

  ا، م ر رن.
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  روةن

  :أ/ روة ردن

)، راورد َر  زم ردي ء را، مى درا،  َى ٢٠٠٣(  ر در -١

.مَ ىن زامز 

 –مو  –)، رَم ردى، رط ، (رذي)،          ١٩٧٩( ورةم  رف    -٢

 مى رى زامرى َاق، ا.

٣ -   وان ، روق )٢٠١٥  مز   ر مامرار  م ر ىام ،(

 .٢٠١٥ى )٣( رديء را، طظرى زامى رار، ذرة

٤ - دة ةدوام   دة نء٢٠٠٨( ز وةزارة مم ءاؤط ط راَر ،(

 َاق، مى  م  وت، -.َ روةردةى  ر َردن

٥-  ر  )٢٠٠٥  مَ ىرى زامظا، طرد مز َ(و)ى در َم ،(B) رة١٥، ذ (

 طظرَ زام  زام ؤم زامى َم دةرةت.

٦- م نرد )١٩٨٤ مز   ،رام ء  َى درة  ردى مَوة )، ررو

وةرى طَاوة ر زم ردى،  واوةم ارَ ى ط رؤى ء وان موى     

 ) مى د ادز٤( ردن زة

) م م َر ردى، مى روون ٢٠٠٦( د وح، ح رة در -٧

.مَ 

٨-  ور راس، ٢٠٠٤( ر وةىدمو ثء ىدةزط ، رط ،واممى ز  م ،(

.َو 

٩- رز ول ونرة )ي        ٢٠٠٨ا، زامرد ان دوو زارىَم  راوردة وةَ رىدم ،(

.مَ 

 ر، مى درا، َى روةردة( رو) زامي )، ر رَمم١٩٩٥( اَ رل -١٠

 ا.

١١ -    ةر م   دة نء٢٠١٢( ز      وةزارة مم ءاؤط ط راَر ،(

 َاق، مى دار ن، -. روةردةى  ر َردن

)، ر مة ء رَمنء رن  دَ طراما،  مى  ٢٠٠٢( ر  َد -١٢

.مَ ير زام 

١٣- دزة  او )٢٠١٣      ،َو ىمَ ماوةو  ،ردى مزى زو ،(

.َو  

١٤-  ر و )٢٠١٣ زىى )، وم ،ردى د اوةىو ،نَى رمَ 

.َو ،  
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)، َوة زموامن، دموةو دةدمَ  وان َ  ٢٠١٠( د وف ح- ١٥

  ،  و.َو، َوان زا در،دةزطي ودموةى ن، مى رؤذت، 
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    ا   

 او         ا   ن (وةا ردا   ات ار  درا)

 أ و ،و  ادر واا. ا ك   ط اع ، و ا اول       

 را و ا – و ،و أ اأم       رداا  ات ار ما ا – 

  واا  ا ، ا وا، و ا ا وا  ا  ارت     

ا   اا  اا.و  أن ارا و اا وا  ارت ا    

. زة ا  

 
 
 
 
 
 

Abstract 

This research is under the title of (a comparative study of inflectional bound 

morphemes in Kurdish and English).It consists of an introduction, three 

sections, conclusions and a list of references. At the beginning of the research 

there is an introduction about the subject, then, the first section introduces 

morphemes, the types of morphemes and their forms. The second section is 

devoted to inflectional bound morphemes in Kurdish with their classifications 

and identifying and using them with (noun, verb and adjective). The third 

section analyses the inflectional bound morphemes in English. The research 

shows the similarities and dissimilarities of inflectional bound morphemes in 

the two languages and supports them by examples. 
 


