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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٦٧                                                          )   ٢٠١٦ 

  

  رودؤ ردار و مردار ر ى وازى  مَان دةوة و َا
  

أ ا  د .د  

مَ َيزام  

  ََ زن

  

-٠  َ  

             ،َودا ري وةكَوذطر  ََ/ََ انَم وازي  رةت و رة زيَر

ةمي  طَل و وازي  مَان ي واوون ن ط ري و روداوي  

  ١٩ن و ورداموة دةطرَوة  َدةي وةرواماو  وةك  ََدة ،َو د

و روة    (١٩٤٧) Vinogradov ,(١٩٣٢) Jakobsonو زو  ،ردةما  ن   

َةاوة، زموامن وماوة  ري و  روداوي وةرواماو َر ن   ن   

(Krifka ١٩٩٨)    ي ون وواو ي َم َلط ََ ي ،اوة رَو دة

.َدة ََ و ََ وة و وةكمةط ََ 

                  نةم يمرَط و و َ  رةت يمَطو ط ي زَوريزور 

       وة "فرة  ر َدة  م وازي ر َدةم ، وةَ-  وةك  "ك

"طَرام و" و "درودم مك"  مََ وة  دوا و طممَ م ر    

ر موة طَل وةرةما طو ،َ     و طَرم دةامَ  ة واز و  زوَ  

ن م ،ر و وةرامش ورن َ اموةي  م ر و َي رةما،  دواَ ن 

  دة  َو م وة رودَو َ ن  َ دةت 

َاموةي َ َ َرَ م ردي زةَ ،اموةي   َارَةي مك     

        ،َدري دا َ مم و َم رك و امم دي، وام  او دوام

 ارة و َ رواو ن وةك ن زَور َ  َومرةوة دة  َ ، وةوَردام  نَ

ر وة  ومي    -رم ،وةَدا دة"َ" و "َ"  يَ  َ رَط

 رةش وةك وةَ و ي-   و َرط ،َ ،َ ،م َ ،زَورن َ ريَط رة

  دة َ و َ ردوو مرَط َودا ر  ،اد  روة ن وَ

         َارةدا دة  ،ندةا داطدر  َ اري ور م  وةَََذ

 ،َ شا دارَط ر دوو رد مَ    نم   يرام و ،م َ

َ  در َوةدةطن وةك َ رةردةن و وامش َ  ي وَ وة مطن، 

 .َدة َ وةك  

  دردم َ  و رودَوخ َ  ي َر َ رةن  ردا             

وةرَ، مام َم    ممن   ،َمان م دش و   
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 ٦٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

     ريَ ،ر  ،دةق وام ،رةر ارةدا      ومر مَ ،رَ و رَ وير  ر

       من طو  و ،اط وةيمَ ،امو دة ةي رَار  نرة

  َم امدة وام ك ر  ،امرةوة َلط مَ رَ و كر مط مَ

  اوةي و دوو طَر، واَ" " و " "َم َ و.ر

          ن واوةر َ ،ا ن ،وةَةدرَ نور دا  ،اَ نذة رةوة  يوام

    م اممَ ك ورراورد َ مرَط و وةيدمومر ز َ  ي وةك ممز 

     َ كَ ر    اَدر  َ ،َم  َ و ... وةك ر ،ي

ت، مي وَة  ردي دةروو، م و رَ ز رةري ردي دةردةوَ و         

 رَ و َدةدر ري زدةوةي  زام يَ  وةي ايرةر وة ،تدةط  

:َادة رَ َ ا زممان زَم  واز و َ م ،وةرراورد  

          َ و َ  َودا ١.٠

١.١ .َ و َ ريَط امر ر وَ   

ََ ،امز زام telicity   ََatelicity  وانمن ز وةرة  و ممَ زاراوةي

و َ ممموة َراوموة و رماوة. درة َ و  ََم َر و      

 ا، واممز  ر يَ " يمV  وVP        ،اوداري در  ري  رةي وةك "

   َة زارةوةط  َ رَ يَ يرودَو و   وةوة دة ر  وة

 َ َرودَو ،َدةط رودَو و ت و ،ن م َوةدةطَ و َ     ،َ

 .َ رودَو َدةط َ وة نردةةوةوة ر يوامَ  نرودَو َ وةوامَ

 َوةم َ م  ر م َ و َ وةيمَ  رةت ردان رةد

  رط انم ةداَ           و ،و رةدا و نردةةر َ َرط وةك 

      رودَو  واو رودَو  وة  و م ،َرة ردة َ وةَردةط ممَ

ت طر    ، دوا، مو  مو، ر       )١٩٧٧ Taylorو ( )١٩٦٣ Kennyمواوي دَووة، ي ( 

ََوة و ن رةت َ  و  َوازن َوة دَ، دةَ   دوا و           

          َم ر دة َ و َ  رةت نوةََ س و رةدا دوو َردة

  واز ن زاراوةي ن زاراوة  ،اس ر وةَ وة واوةر وةرَوكن م 

ةوة َاوة،  ر  ردةDahl         (١٩٧٨:١)ش  َوة و  زاراوة  ن  

   زارط  ،ون ر وةم ر ون م َو ريَوذطر دةط  وةَرة  َ 

          ارةوةدا ي يمو دةر َ َذ  نَوط َ  و زاراوام ،ن َ و

اون، وامي ذة  َرودَوَ  دةن ذِ دةر "م مك" و وامش           

   دةر َذ ندة َ رودَو َ ذة ) اطاون، دن"دا رم م" وة ١ (

  مةدات. 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٦٩                                                          )   ٢٠١٦ 

  write a lettersم مك                                            write lettersم من 

 Energeia (Aristotle)                                                   kinesis                     

      perfectiveواوو                                              imperfeciveواو مو   

  َcursive                                                    ََ terminativeوة ماو 

    رةمirresultative                                          رة resultative  

  ردةواdurative                                                      م-ردةوا non-durative    

م-م/-   وردnon-punctual                                ت/ورد punctual   

َ    ََ non-conclusive                                  رََ َconclusive   

  رَطة مَ روورnon-transformative                     رَةطَ روور  transformative  

م-   زمnon-cyclic                                                   زمcyclic   

   َatelic Garey ١٩٥٧                                                 َtelic  

او   -موردارnon-bounded (Allen ١٩٦٦)                   اوردارbounded  

  activity   Vendler ن                                 ) (١٩٦٧ََaccomplishment   

   Kenny ١٩٦٣) (    activity                                 ن performance   

Nepredel’nyj (Russian)                                                     predel’nyj     
Nicht-grenzbezogen (German)                                         grenzbezogen                            

  

  

و زاراوامي رةوة ذةن  َاوة  ردة و   َن زموان و         

 َ ،ونر َ و َ ريَط َةطمَ َو وةي دةر َ وةم

ة ، زامم اري  َر ن        و ان و َرَ  َوي و زاراوام و      

  وامَ ةدا دووَ ،وةمدة واز ين دوو دام كدام وام  وةي رةت ون مَاور

  ،Dahl (١٩٧٨:١)      دوم  نَ نَوذت. ردة َ نذة َوذو ر واَوذي  وةك ر

  رم ر وة ن نواَوذر وامَ مم ي زَوريوة و زورا دةظ

   م واممن ز وةوة وةرطَرة  نوةر و -        نة  ةدةنو  ظ

ر ز وةظ (م َ) َََ     ََ  َ .َ ر نَ يمDahil 

(١٩٧٨)         ِذ  ،َ يم ريَط دوو  ََ  دن وم    دا

 مم موممX  و Y   رط  ،وةدة داX        َ مم َ َ ذة

 X Dahilذدة َ َمم طَري  .َرةت  ممY    وة 

(١٩٧٨:٢)   رَط و دوو َ ورد َ ام وة، ودة  و ط ش ادةر 

،َرودَو ر  ،وةرت دة وة ر نة ،ت     ،ر ن ،روة ك ودةوة ،كَو

َي ري و رك و روة، دةر رودَوَ و روة ،وةن طم   طماوة 

َدةطX     ،َو  و ودَو ردةوا مَ و ردةو َوة واي وا  مي     
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 ٧٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

وامَ     َاَ  وةي َ ت َ رودَو ن َو ،دةوة  دة َ ،وة

  َدةطY  .َوة واي وا مي 

١.٢  َ و َ يَ  

وة دةردةن   ر ،و دوو و طَرم ن زَور  زموان و موة اون

طَل وةا زاراوةي واز ر ون، دة ن ر ك موةرَوك وران  رودَون  

   ي روامَ  ،نطوةمَ و َ  وا ، مطا مَ ير 

  رودَوخ ا  وةمَ .وة دة ا َلَو ط   َاودا دةوةرد 

و مي  دوام و ارةدا َن َدووة،  َن درة،    وامي   

  ي ارةوة: 

 رودَون را اون    ةوة، و وةري وا ١٩٧٢ َS. G. Andersonي   زموان  

رةو دةَم  ن ر  ا دةوةَ ي وازدةت و  َ دةروات.  (َي         

        مََ و دوا ر دةو  (َر رَوي و  َمَ  دة روو:

 َ و َ ط  طَران ر رودَودا روودةت.  رةو  رادة  ) أ(

 طََل و  موةَ  روداوةن،  وَ  دادةزرََ.  ) ب(

 دةن.-رودَوَ ن رودَوَ م  ) ت(

  َون ن مَ     .ي ري ََري ي ر وةن رةت   ) ث(

    ،"Vendlerن    complishmentزاراوةي  َ زَور ردا و  زاراوةي "ََن    

ةوة َاوة،   (١٩٥٧) Gareyةوة َاوة،  راا  زاراوة  ر َي      (١٩٦٧:١٠٢)

Comrie ر (١٩٧٦:٤٤د َ يي          روا  ،ت َ رودَو َ ذة  وةي ت وةكة

وةي و رودَوي  َ " ةمَ، وا ،و ي  ر رودَو دراودا واو 

  دة  ،"َممَ ن  وامي ي ارةوة:

 دةوة دةن.  ) أ(

 دةزامَ َ دةَة َن دةَةن  ) ب(

  موةَ َ وة مطن   ) ت(

  َ رةَ وةدةطن.  ) ث(

 دةام ر َا  َة ،دا رة ا  م.     ) ج(

    َ ر ندة َدوورودر وة َ ذة يرام و      نَ رة  ،ةا داَ و 

 " اَرةو ط ن نك دةردةدةوة" (ردارن)(Gray ١٩٥٧:١٠٦)   َر نَ

 رودَو "مم َ َونَرةو ط ََ نواموةر"  كدةوة َ نذةدة

َ ي  نComrie ١٩٧٦:٤٤)        ،وا ،"اوة َ  ا " رودَو و َدة

   رة وةي ت وةكة وا ، َودةمم رودَو  رة و َ ري- ش-  اورد

وة  َر     ن َ  مَ، "دةام َرَري َ  ََة مدراو ن    

ر وة داوة  و ري َ زَور ر       ١٩٦٣ ََKenny": (ن روة).   
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٧١                                                          )   ٢٠١٦ 

 “A is (now)ري  َ َو ت       Xدةام َو رَي ي ارةوة َوة "طر     

Xing ” َموة دةط“A has not (yet Xed),     رط X      ن ،َ َ َر“A is 

(now)  Xing     َموة دةط“A has Xed’’   

،ي دووةَ Comrie ش ١٩٧٦   وةي يَ َدة (َو)وة :- دواي  اورد

 .َ ردةوا  َامم َو وة   ) اط٢د(  

 

  
  ١.٣َردار boundness        

ك" َ ري "درودن" و "ن" َوامي "درودم مك" و    -وازي   مَان "ف 

 ي دواوام ،ََ م ةَ  اون وردارم  يوام ،م"َور َ"

ردةةر ََ يم اون و وةكردار يَ و يم َردار" .ن

ك" وة دةمََ، و ر  مطو طَل       -رودَومَ  ي م" َر" ن "ف    

ك" م دةَ وا ذةن َ َ وةك      -). و "ف١٩٨١ Dahilدةرََ ما"(ي 

َ ن لَ َم وةي   ،ن م َ نَردار يم َدة  ن شَ رودَوخ ري

  ن وةك وةر وة رودَوَ رةرن   ا روودةدةن.  

          َ ،َردةوا و رم    ، رة ر دوو ََ َ

 دم  ،َر نَ َو دة  و وةكرَوا د ر  و دوو ،اََ

        َ نوةومرةدوو  ةد وة ،رم دةر َ ََ مَر

وورةوموة، ن دوورةموموةي    مََ ، درة، َةدا وازي   مَان د     

    نوةومرةو  دوو ََ ك وةك   يمرودَو ت و و وةك  رودَوخ

َة ن و ردةوا و َر ن دوورةوموة  وة دراو روودةدةن و َموةي  

  امرن رةت  ر دةدةم ،َرم و ممي ي ارةوة ة:مر ةطن و ز

.                "ََ، دوورةوموةي َر،  رةَر    دةات رة  )١(

 دةدا ر"

 رةَر و   .           " َ ،َََوط  ،َ  دةارد رةي  )٢(

 دةدا ر" 

 رةمََ"    .، مر رداراو، م ون و س" دة َون  )٣(

)٤( "رماو و مردار  َ وةيمرةوة.           "دووارر ط   
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 ٧٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

)  كر دة ةَ و١) َ (٣ ( ةَ نرودَو م نوةردةط َ وةيمَ

) َموةي َ وةردةطَ و    ٤ردةوا و َ دردم َ  ردةوا دةَ  ،ا ( 

  س  روداوََ دةت َ   دراوةوة.

   
          Tense                                  Aspect                    Mood          

 

  ر        م     ََوط       وا-دوو                     مار   ََوط-                                                                                       دووار

    ،اَ و َ انَم ر مدام َ  َََ و ََ م َط 

وة َزة، َةدا ذة  َمَ  َري  دة  و رةوة ورن، وا ردان    

           َرودَو  م َ َر  و ،َ ن َ اورد َر  وةي رةت

  وة ،ن م تدة َ     وةيمَ ،رر ،ر  ر َن دةَرط و 

اط و روة َ ،م ،طَل وةا "  طَرام دة "َس  رودَوَ  دةت، 

  رري در  َودةردة َ نوة "ك دةدةامرَط " يي     رَ  َ تمم او

ر َوة  َرودَو رداردةت و َموةي َ دةدا ،َي  و 

.َ   ي طوة وا وةَ  رامَط  

-    (ط َ و م َ )  ر و يم  

ران  رودَو" دن" و "" دة رودَو رة و موةرا و  َوة      

 ك و رَ ط َو دوو َرَ  دةَ، وةك ك ر ن دةت و ي وة         

        م "دن" و "ط" رودَو وةوةيم    وندا   م ردوو   وة و

رودَو دة" َمي وة درَاوةي  ،"و دوو َر وةن َة  َر       

َرَ دراو  َو  مما م َو وة درةن  ا روودةدةن،   

 َردةوا    وةي وةك ََك درادةر  ََردة َرودَو َ ،ةوة 

 .َ ونرةوةن دو ردةوا وةيمَ  

)١(      .َدة َرَ ،رط موة وةوةيمComrie (١٩٧٩:٣١) 

َ ة مر، مر وا دةَ وةك وةي زةك  روداوي ك دواي ك َ، و   

ون رودَوََ َ، دامم و زة ،ر وةك  م و رَم و دوو    

       ،ممز  ا وةك زَوررد  ،زراوندا ردةو    د ََ َ انَم  وازي

 ََComrieا دةَوة  وازي  مَان رادووي دة و رادووي َوط  ،َي    

(١٩٧٦:٣١)   َ ام وةي وةك و يوا ز ََ  َدن وا دةدا و

  وازي     َ َةدة ي َم امظ مز  موامامَ و ،اَ

   و م رر م َم ََوط و َردةوا-       َ َلط م كون مط َََوط

    َََطَل ََ َا. 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٧٣                                                          )   ٢٠١٦ 

    رط             وة ،اََوط َ وا ،ََ رَ َلط وطن م

    َا دةرة دمرد  َ ،اوةردار م وا ،رمد ا و ارد

 يَ وةي .وةَ او وور َو ت" وةو دورم زاد"  ر

        رة و َ  ط رودَو و دوو ي "َذدا دة وم  َ"

             ذام" ن "وم دمدرو"  كَر ر دةم ،رة وة ،دة  راوَ

 وةَوة. َ  ،"َوامي  دة

Allen (١٩٦٦:١٩٩)     وةي و وةكرَوا د  َرودَو َ نذة دة نم رت رة" َدة

  رودَو َلط ا، ز  و ،ةنووا ر ك و وةي وةك ،"َن موةدور

  ََا طون. 

  َ َ٠وة،  طر    Aوة دةطم ،َ َ A is (now) ing   ،َرَ ٠طر 

 َ موة.   Aوة دةطمing  َِ ٠ A is (now)ر َ َو ن 

 ١.٤رة م- ن ودة ََ وةيمَ     

  ن، وةكدةرة م  رةت   ن وةك دا َدة دة ي َر و

ري م  وة امدة رة َلط وام وازي ،ََر-   ر دوو َدة  نوام دة

   ن م دة و دا ري ن وةكر    وة دة  يوام ،ا داوط ،

زدان، رادن، َردن، ن  وةك زدن، وةردن، ون، وامي طَل         

ََري ري رةردةن، و  َو و رودَوي ي رةوة دةَ، وةك    

 ،َا دََوط َلط وام ،م َ) ،نردة دةن).  داوما رََوط َلط شوام

 رة م  مي ط َ-            رةَ  َو   وة وةدة ندة رة  ندة

م وةك، َري رر، َري وةر، مم دررةن، ممي َ و روة َ ر دوو        

 ،رَط  َ رودَو  وة َدة  ،ندةر وةرَوم دمرا  رَ دة 

ن  َن، وة َ ر َ رة مدةن وي رداردم رودَوخ مَ ي            

      ،م َ ،َدررم ري وةَ رَ ري        ةر ري دن" وةك"  رم

   َ   ة- "َدررَن دةطوةمَ وةرم  

 زةم(ا) م     .د      ."َ ، َر دن"  

  "درودن رََ َمَ ،".       درود.(ب)  موي 

  "وةمدن ر َدةَمَ ،".      ةمد.) مزةم ي و(ت

  "وةردن رَ ، َ.        (ث) مزةم وةري  ي  د.

  " َ موةي ََا-رَو ممي "دة١.٥ 

 َوةك "دة َر  رم رطis burning     و َ َر َ ذة  دة ة  "

دة َ َوة درَِوة و َ ي دري م، و دةر "ممن دةارد" ... ر دووك َوة     

   وةَرش دةطوةمَ و ،َ َََ َ وةك َي   دةمم َور َ
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 ٧٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

" " ََ يمم  رام  "دة" َََو  ١ ،وةَا دةوةر 

+ د" روةي وة،   مَ َموة و        -+ رة" و "دة -َموة  "دة 

  َاموةي وازةوة،  روي: 

ر (ا).وودةدةنا رط  دةدةن َر ر  ردةوا يدا وامردوو ز  وة، وا  

  (ب) َ روودان،  وةك  َدةَ، و دةوم َ د ن رةط رةموة  

دوو و مار َ رَ ردوو َلط  امو-(ج)  دةدوودا راةن. رو  

رادوو(َ و ة) َة   ،ََري -" دة َر رةَ ،رَ  م-(د) َ "دة 

  ،َوةردةط ري م و ،َدة ََ وةك رَ وةَ ر

و ... " َر-    َ ر-  دة  وَي "واَموة ،طَل م َرةي زم ز

       َ وة ،د ر  تر ،رم َ ت ذة وةيَ ََةَ ََوط

    روةي ممَ  رةي مر ومم   و ََةَ دووداار  ََوط

  ةط  َوة وةك   َمم ردي دةَ.وةرد

" طَل ردوو و رامي  س  رودَو رن ن       -(ه) ممي ََ"دة 

دةط َ   + رة" وةر -درَن دةن َدةَوة،  رادوودا َر "دة + د" و  رامدوو "دة  

          رة ريَ َََ و َ  ،تدة َردةوا َ ذة ار ردوو

" وةك دةر ردةواَ َري و رودَوي -َر دةن،  ممي ََ "دة

 َ ذة وةي ي اوةَ ذةي .اََوط  ت رودَو  

 يرة   (ه)-م َ رَ  ري-ري" ،م َ ،وودةداتدةدا ر- ت"، ودة

" ذة َ ردةوا و    -روة .رة وةي  روم دةردةو َوة  واي َو "دة  

 َوو م ي دووةوا  (ةَل رط ردةوا ن) تدة ََوط وةيمَ امَ  شو وةك

       م َ َلط َ وةيدمَ ان وَ وة وا ،وودةداتا رط يَ و رَ -

ردام  مر وازي زاراوةي واز وا رط دوو وات   ردة َرودَو َ ذة ك

    ا درَ دةَوة.

"دا وة   م ر رة در َمما روودةدات           -ط  َطَل ممي "دة      

 وة  ،ةوة ي ،وة َ  َ رودَو وةَ  ررة    دوا  

            رةت ،وودةداتن ر و دا َ رَ ردوو َلط  ن ندا

دموةي روداوي درَن،  رت ن و  ططَي زَوري رة،  َوامي          

 و  ر وة دةوة َ ر ممي      (١٩٧٦:٤٣) Comrieوري و  داوةوة، وة 

                                                
-" َ  زدو رامر " -م َ زموام ردةن،  مي ر و دوَرا و ََوةمَ ما ممي ََ "دة  ١

 م  َ ،َرودَوخ دادةم يرة َ رذة وةك َر و َ  رَي وةَدةوة ر " وة  دووة وة نذة َ

 ونواوو م ردةوا    ،دراوةَ مو م ارد   ير و ،وةىار  و دوورة   يَ و رَ

 ،م َ ،وودةداتري ر )١٩٩٠:٢٤٠Fasrahani ( " َدةis consistemtly the  -mitheimperfective marker  the meaning of

indication of the situation as continous”  وةي رودَوخ وةك َ دمذة  و ردةوا "" يمم ََ يوا

.َردةوا 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٧٥                                                          )   ٢٠١٦ 

 م ََ رَ ،وةي موا وةم  نم رت رة ََ- دوو " واار

َدةhe is sneezing-  م ،  كةز َ ت ذة وةي وةك َوة وا وةردةط ،"

 م   ي    كةز َدة َ ،َطوةرم ََوط يمم رط  ك 

  مو ط ةداَ ،َوةر ََوط وةيمَ و َ ك دواي ك َ

ر روودةدات، وة  ا ز (-  "     رط َوطَ م ، "دة -دة ََ واي (دة

روا  زةرورةت دةَ وا وة  وة ز ك  ك             "ing-درة  رت "   

دةطم ،َوا  ذ َرودَوَ دراودا وة َموةي دوورةوموة وةردةط ،َطَل        

   ا، دةوة     يمي موا  َ َم  َور وا َوة دةومرةدوو"

 را، ممت وةك دامك  واي دووة" ، وةك رَدن  ’’mi’‘" و -ََ "دة

  (َمر) و َََ يي واةم موو م "َدة(Farahani 

  و دوو  َ وة َةت: " (١٩٩٠:٢٤٠

،  ،ر يَ رة ،وةَ نَ نمرة دوور  نم رت رة رط

       َردةوا ،ت روةي ممَ َ ذة  َم  ريوة  ت    م 

َدةم وا م " ت، وةكةراو درد رودَوis writing- ،"  

،دووة م ََ تمم-   َ ،اودارد َرودَو َذ  َن دةمر رة دوويار

   مَ ر ،مcommentary usde   م َ-ر        كم َ تذة دة ،دووا

          َن دة" ،م َ ،اوةوةر  وداويت رمم ن ك ريةرsneezes- "

(Farahani ٤١-١٩٩٠٢٤٠)     اََوط َ َلط تمم َدة ََ وةيمَ وا .

 رم ،م َ تووة:ر ارةوة يمم و  

.َدة رامَوا ط  (ا)  

.َدة رامَط َ وا  (ب)  

     ،َا دةط ي َ وة وةكوامَ و َطوةرم َ وةيمَ (ا)

َةط   ذةك م رةت  َرةش  َوة دةطرَوة َ  ي واي روة وة 

       ةَ اويرد  َي  و ََي دةوة  ومن ر َ ض   وةي

          و رامَط  رط َ وةَ ر  َ وة دة ز ،َد َ اورةوة

 َة          وة ض ام  َدان مرةوة زام ي وة ووم رامَط َ اموة م

.َواو رامَط ر  وة يم و رامَط  

          وة وةدة (ا)  (ب) وةي  ،انََوط َ   (ب) ردووك (ا) و

َرَ        تر (ب)دا   وة دة َ وةوة َ ،(ا)دا م  و (ب)دا  (َ) 

        ي و ر دةط اَو   َ  وة َيت دةط و دواو يرامَ َ

  رة دةد ،َم ردةوا  وة ودامَ م َ         ا(ب) (ا) و   َ وة رةدا و َ

               َ  َ   ندة ََوط َ  و رامط رودَو وةي وة ر
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 ٧٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

ردةوا َ ،طر و رَ و ر َوة  ََو ة ،َو ت َموةي    

  ت  (ب)ا وازدة َ      .َمم

رةت  رودَو رن و وردةن، Copmrie    م وةرواماوي دري      

"َن ط ي  ،"وَي َ  مَ  َ ن مط َ و           

َطم  َ َ  و دوو انَم  وة ،دار  مَر  ،

       " ،َ وةطم  ،َ  َدة (طو م ط)John is 

reaching the summit         زيَ  َرَ رةدوو " ن (وا) دةطَ" ارد  اَ  "

َةد  دة"  ََوة دة و ،-     َر َلط َدة م ،م ََوط يمم "

رم وةك "ط"ا روودةدات، َ دة َ طمم  وا دوورةوةو       

.َدةرم دة" ََ يمم -    ردةوا اَ وة  "   َمدةط َردةوا ي

    ...َ وة وة ،َم رت ،م َ ،َ وةمَ و  َين دة

مComrie (١٩٧٦:٢٢)  وة داوة ر      واي ،ي وردي ووا  ،نمر رودَو" 

رن م  ،رودَو َر  وا دَ زام وةك وةي رت م و دةَ وةك      

  درَن  ،َ ذ ِرودَوَ دراودا"، 

ر وة رَم طَل رة ن، َ  "         َي  -  َرَمم "دة   

م، "دةزا َ "طَل ََ ََ َوة امي َ ورد َوةدرطَ و واي     

رودَو " ذة  َ   -ط وا  زام دةدات، "ر   َ َةطون رة "، "دة       

     مَ ،"... َو، دةدة" ،َاد "ون" ةدةرير ري َلط ارد  ،تدة 

"  ردا وةدا  مك م طَل  و رة دورمما         -ممي "دة

و مَ   ٢ةَوة، و مَما رة رمن َة زادام طَل و رة داما َد

    رودَو وةي وةك َوة وا دة  ،َ اََوط  وةي ت وةك وا رودَو

 .َدةر ردةوا او وةكرد  

ََري َر ري دراو      واي َو ودة دةَ وةك ر رَدم واي دوو          

 ،َواي وةي ممي ََ و رةط ري رم ي و زامري  ن    

  م َ يَ يوا وا .َموة دةطوام كر-  ر  وةَةدرَ دوو واار

ي م(ا) وا دمَردة ََ يم-  رودَو َ تذةدة َ ةَ  

      م  مر ري َ ةطو (ب) ر ،ردةوا او وةكرد-  َnon-anteriority    ي

  ،م َ .َ مرة رةََ و دوو ك ر ي دووةوة وةك وا  

  وةك  َ  ري َ َ دة   م  ) أ(

  م دةمو َري ََل    ) ب(

                                                
وة درةت  ر وةي  رودَو رمن   (١٩٧٦:٥٠) Comrieي زوري زَوري زموامموة، ت زموان    ٢

مر رة وا ،دا ََ ةَ وام ،نرودَوخ دة امرَط  و ََ ةَ ري و ن

 "دا  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٧٧                                                          )   ٢٠١٦ 

         .ودااو و دارد   اوَذة وداوير َردةوا َ تذة دة " " ريوة

 وةََوط يَ  ةدا  وداوةر ردةوا وة".       (ب) دا " يَ كاوة مَ ذةي

م َ َلط  ريوة  وا- .ةدا  دةوة وداو ور ردةوا يدوو واار  

  ١.٦ :َ ر ريviewpoint aspect   

وي  َAة مردار،  َم، "وةك َ رةر دةت دةام َردةوا gaze   َ ري

 وة وة"، وة َ وامي ري"درودن"ة، َي "  "ردا دوو َموة            

 ََوط َ ن وةك ،م َ ،َةطhe is snizin  ت ذة وةي و وةكر َد "

  ز َ َ "" ،م َ ،تدة  دةوة  َ ذة وة ن ،ك َ

ََ "دةَ" وةك  ََ َ دةَ   َدا، وا  دن            

و ن َموةي ""   روةات ن   ةدا، دةر"  دةرطدان" مة  

وةردةط .َوة را رودَو  ذ ِر رودَو َا، و روةك َن واي مان          

  دةوةي " "ن " دةرطدان"دةدات. 

     " ن "َردةوا" ،م َ ، و دوو   اوة  َ َو يوا "َََوط

" َةَ، و ط و مي  ردةواَ مك َوطََ -ممي ََ "دة

"  ردةَا روات،  دا ط  َرةدات، َ   -وا و ر َو ممي "دة

    ،م   وةومرةدةي دوو ر  و ارد iterativeity    يوا  َ

وةك  " ن م ، دوة،  مام َََ-     َن م ،ن روم َ  واي ممي "دة  

       و م َََ يمم ي دووةن وا َو يوا َي "دةوة    -م و ،َ "

ز رةَ ون (و رَدن)ي واي َََ و رودَو (ري) ورد      

punctuality    .َدة  

              وةي َل ،ري درو و و ط دمرة َ وة، وَردة  وةي ز

دةط      (ير)  رودَو و ََ يوا دمَر ون ووَ ر وة َ

وردي ام ،َوة  مَ رَ  دراو و و رةرةي َ دة  ََذة          

        َ ،َ  رودَوخ ز  َرَ َ ت       " وةك َرَ يرودَو و و َ ،م

دةرطدان" و "" زَور وازة  "درودن"، رت ط َ دةَ وةك "دةرطدان" و  

" دة َت َ زةك " دةرطدان" و "" دة ،َوة، وةن َة  َزوري  

ورةوموة   َ موة رودَو رمن، ت وامي َموةي     ا دو

 وةردةطن،  ن ا َموةي دوورةوموة  رودَو َرم وَةدا   

      روةش دةط ،روة دن، وري، وم وةيدم" ،م َ ،ي      مَ مرودَو  و َ وةَ

َرَ  َرَ  وةةَ   َوامَ َ ن دةط ،َرة دةن ن       

      وة وةَر رَ يَ   َطا م"نَل "دروط وة رةد .روة ن وَدة

 َ  َن. دةََ َدةط  
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 ٧٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

                   ردةوا دارام رةَ و   َََ يمي موا   وةدا ر

            وة ،مر ورد و ،م َ ، َم ن َمدةط ردةوا ي و وا دةر

ي مرك و  وةز وة ر َ و ردةوا   َََ يم  ،َردةوا

ذةي َ دةت، زوري زَوري رودَو رمن  واي وComrie    ،م ر وةك 

    و وةكر َوا د  ،ر وة َرودَو ز  ،ن مر َرَ  ،مر وةي

وا ورد ،و َرة دةَ وا روَ وةك ردةوا  ذ َرودَو َا رو         

 .َ  

 . دو وة (ش) دةزا  وةاموةت  )١(

) ١     َ دووياري ر  ،وةمَ  ريَط  ر ري    )دا دوو ون"، ود " َ

     زام " و "َ" يام َةط ََ َلط َ ،"دةزا"  دوويامر

       وا "........  زام َ ر" م َ ،َمري دةط وةوة وموم وةيمَ دةدات  و"

َي "    دوم وة "رودَو  مطَرة و ردوو  وم مو رودَو م

ي  دا درَدةَوة و َي دةوة درةَ، "زامَ  " م   طَل      

      نرد  رة و ،وةَدةَ اََ يمت   ممم ، نام و

َ  وةك وةي ري رةدةري "ون"  ردي و را  طَل ممي "دة"دا     

  روودةدةن.

     ،َودة وداوةر  َ  َزروة دادةرة ري يَ  دمذة  

 ََ  اَ دة" ََ يمم ومدة يَ دووامر - وا رودَو ةوة"

دةَ وةك ردةوا، وةك و ارَة َ ،م، دة َوت  َطَل  دراو  ن 

  ة ة ن دووار  َ ن دم  وة    ،م َ ،دن  

  َ َازةن رةن ر ذارةما داةد. 

دوو رةطز  ردا "رَاوة َازةن" و "رَ "ن دة  َرةن وةك دادن    

   َاوَر م َدة ردةوا وةَ  دواي دوودا   زَورور  ك و َ َ م

         َ َدة وا ،وةَدة َو درر ادةير   ي ردوو َ َزراوة، دةدام

        وةدا  رَط رتط  .َدةم َ وةك  ، دممم َ

 او دةطَوة،  َم  ،وداي ططَري رودَو دا   موي رودَو

َر  رودَوخ  َ َ وازي دووام وةك وةي ارةوة دةموة: وةدرَي/رن:            

   وةك وةي دوا ،ةوة/رةوة ،ريم /ري  رةوة و

رةوة وةك َ و  َدة" ،َوام ََ رةوة و واز مَان و    

      (١٩٨٥L٢٠٧ Quirk )رودَومدا دادةم َ دةَ َي طَرام ودَوخ و وامش  و رة من"
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٧٩                                                          )   ٢٠١٦ 

  رَو مم رَمن  طَر طَري َ َ َ  و َ واموة  ١.٦.١

وة َ نرودَو ريَط دمر     -دا ن دةوة و ،وداور ،َو ،َ ،وةك َ

َمَو  ر روداو و َوما    ن ر وةك رة دةَ و -  وةي ر   ف

    َدة  رير وةَ ك و وير  ت  ،َ ردا رامرَر ط َ ،رةودوا

،م َ :رر ةَ ن ، ََ ن َ وةيمَ ر  

)١( رَار  َم.ن م َم ة ون م 

)٢( .َن دةمزاد م 

)٣(  .َك دةمزاد م 

)٤(  ."َن دةرامَزاد (وا) ط" يوامَ  "ك دةرامَزاد (وا) ط" 

   َر مم   وة ،وةوامَ و َ  َدررَ َ رودَو َدة   و ام

  َ َارةدا م و ري ر و ،رةد ،َن دةمر ةم ر َم

 راوةوة، و وةري وا"  ري َي       Comrieوة، ، و َة ،وة  ي    

       م َ رودَو و  َماو، وا دةطرد١٩٧٦:٤٧ ("مComrie: (   ) ير  وة (١ (

    َم َ ،اوةم ََ واوي "رَار م"   دة َ ،وةاوةر 

 )  ،َ اط ي َ رودَو ي "٢وةكَ يمو -)دا م رةيذ َن مَ "ان

َي دةمم        )  "كا "مَ  ،َوةردةط َ وةيمَ َ ،نم َ دا ٣(

َن دة َر ت  م و مَ وة وة طةَ   دراو و   دةوةي 

      )  "ك" ةَ ن  ،َم ردةوا ٤م مَ دا(     رط ،ر  دةدات َ وةي

"طَرام و َ   "َوطَاَ ،ا،  دووة ر ن َة     

   " َ يمم   ،اوة وةََوط َ يَ  رودَو-    َ ةرَي طرودَو "ان

 .َ  

و مي X    َامَ دوو مي وة،  مي   َ دة

Y            ارد َ رَ انَم واو رةوةي َ وةك َاموة م  ،اوة َ نذة

 َرَ ا رةوة وةك م ،ََ َةوة دةمدةي زز  اوداردة  او ورد

           َدة ،وا  ،ت َ َودَو وة َر و َ َرودَو وة َر

           َدة  وةََ َرودَو ن دةوة َردا دة َم  ،كَو ،َرودَو

       م  وةمواممي زي زور وام و ،ََ رَط ردوو يم

وة   (١٩٧٨:٢) Dahlدةي وةك (ا) روماوةوة،  َم، دة َر م زموان،       

  رومَوة. 

   ر درود.  ) أ(

  درو دةد. دةرطي   ) ب(

 ن. دةرطي دروةد  ) ت(

   ردام دا دةد.  ) ث(
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 ٨٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

م راوَ و مراو َذةدةت َ Y  َدةطَ مك X مي   ) أ(

(طََل)  َر روة مَ  داماوة، و ي  دةت،  دةوةي          

    وة ،َم ردةوا دندرو      َ ةوةيمَ رة َ رَ   اَ 

          َ  وة (ب)دا  وةك رة َ رَ رط  ،َوةر ََ

 َوطَاو، م َن َوام و َموةن َي  َم و َر ددات  

 ن م موة م ََ  و َدة ردةوا  مَدة  دةوة وةي رةت٣ .

       مرةط  َ وةش ،وةََاوي دةا وة اومواو م ون وواو انَم  َ

َوةدةطن   Xري زمما و رمي مي    ََوط َ رادوودا،  زوري زَو

َوةدةطن   ََ Y و م َرَ  ََ ا وامي مي    

َموةي   ،َن َََ وةردةطن، َ دةَ (ب) ََموةي   

وامَ     مم او و دووةممم   وة ان (ا) و (ب)داَم  وازي ،م َ ،َ ي

         ،َوة وةرمَ ن َا مدووة  و َ  مَدة ا  ،اوةم

ان)   دي َا ذة) َ-      َ وازي  مَان (ب) و (ت)   ةوة وة  ممي 

دوورةوموةي دةوةي درودن و دموة ر َموةي مر  ، (ب) و         

َوام ،َ م  زدة وةك " "واوي َموةي مر  (ب)دا         

ري ر (ت)دا م ،َوازي  مَان (ب) و (ت)  ك و (ث)     وازدةت، َ ا و ر

   َ َطوةرم َواري رر ارد  "ردان" َ رَ (ث)دا   وة ةوة ي

    ،توازدة اَدةر وة روةي ممَ  مدةي زز  دموةي ز ي

دةرَ وةك "َ اران" وةمةي  طمي َموةي مر  (ت) و (ث) دا َدةت         

    وام ي وةكَي "ب، ت، و ث" و ور  توة وا دة .َر (ب) دام يرر و 

و واو وةك  (ا)دا دة َمَ اموة و  ممت  زم ا طَ َز 

  .َط وةي زمَ 

 طن  ١.٦.٢  

  طن طَل َ ا ١.٦.٢.١     

     مم دمرو د َ ر ط دمرد  رةتX،Dahl (٤-٣ :١٩٧٨)  

ذرةك ط درةت   ن َة زورن طَل  َ َرة َم ردا     

       اوة  يرة  "ي دةمزاد م" وةك ر َور ر ،م َ ،َدةط

   ،َ وة م ادة  ة و دة ،اوةَ        رودَوخ و ،ر رَ ،ري، ر يَ ،ر

 Aر رك داموة، طر رَ وةك " Aَون ردة َ ،ََمَ ، وةك 

 :َ ارةوةي ي يوام وةك َوة َوة دةَودةرةور ت"يدة   

 

                                                
َر َ   ىا رةت  َوط َ زم ردا َ ري وة دةدوَ  َض رة رودَوَ  َي  ٣

  .ََةَ اوة  َاوة وةََوط  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٨١                                                          )   ٢٠١٦ 

  letters                  He is writ وا من دةم؟  =   ) أ(

            He is writing a letterوا (ر) مك دةمَ.   ) ب(

 ،ََ دويامر ر َ ن، وةرودَوخ وة ن ردوو ر َووةك دةردة

، مي رودَوخ ن َو م ،َX      ، (ب) م ،مم وةردةطX (ب) مي 

 َم  َ َةوة دة .رودَو رة وة وة ز X   َ

دردن رةت َ امي    َو  ،ن َن ردة ،ََذةدن   َن ر   

       "م"  وةي رةت تردةد ر َ ي َ و مام يم

َموةي َ وةردةط َن َ ،َةدا دة َرم  رر ة ،و دة "من"  

 اوردو مَ ةيَ            ر م يرة  ر ر َن مَ وة، وا دار

     َ ،وةن رةذ َ  َ َدة َ يم َ ،وةَرت دةدام م

         ،اوة َ ََوط  رودَوخ (ب) دا وة  وةوامَ  ،َ   رر م 

م م دةوةي مَ  دَ َ ،َموةي  دراوة، دة وةن َة َ دواي

           ،رة ،"  نةم  مدة دوو ط امدة وا ،َوةردةط َ

َ و َ  ،دنررد-وةرودَو-مم يَ   و  "    ردووX  وY 

 دا دةردةون. 

  : ََون ١.٦.٢.٢

      َ  و . نَ  ،وا ،َ َد  كَو و  ،َ وة َيدة

رَ، وةك وةي َ دة  َر ن دةرط ،و        دةَ َي رودَوَ دراوةوة د

   يَر   دمردن. درد َد ر دمدرو َ  ،َ  ت

 ،م َ ،َةردDahl ١٩٧٨:٤)    ،وام ،تةك دةدام م  

"م َ وةي  َت". ( دةَم          ي َو: )دن  َوة(درَ َي ذة  ) أ(

( 

 رَووة". (وةمة   َ٢٠٠٠٠ي ذةدن  َمَ َامي " :و وَ      ) ب(

 روة) 

وةمة  وَا      ذةدن  َوةي َو: "م َ َ ت" (م   ) ت(

(َدة 

 َ وةرواماو ر دوو مدا، (ار  َطَل و ر      ) ث(

       رة دمواو)  (ََر دة َ)  اوواموةر ن َلَرةو . ط َوةَر

(َ 

 دةو، وا َ ر وَ ي دةطت و  دومي ون و            َ   ) ج(

 وةرواماوي دةردةَ و ةطت. "رةو و َو رَي"     َ وَة"

 دة   ذةدن َ  َ َ دراودا: "م  ت َ". (وَا         ) ح(

     (َد 
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 ٨٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

َ" دام و-  وة ن ،َروة ددةوة دي  َر ةَ  "رودَوخ

َةطن و دةزام  م ت َ َ درودم رك ن م مك  دومي    

 ن ووةر  َوم  ا  َ ذة وةي َ ،ََر ا ةَ

            رة مَر  رةت  ،دو َد ر و ن مَ  وةيDahil :١٩٧٨:٥) 

اوي وةري واَ"   مام و َط وة  دةطم َ َوَ  ََ در  

  رَو َ ،َ وةي ذة  َ َوي رَن و رَوي". 

١.٦.٢.٣  : َ  و  َ   

ر رَو و ممي رةوة (ا َ ح) دةام دوو َر  َ  وة، دامن      

  َ ن وةروامدم وةي دةو َدة  َةدا، و َ         وةك 

  مرةذة" ،م َ ،ن ا دووممز ان دةرَم  ،َ و ،و دة 

َ  مرةذة" او" وواموةر َ ،م َ .َوةر م َدة " Dahl 

  و مي ي ارةوة َش دةت:  (١٩٧٨:٤)

)٥  مَ ر  (ا          (اوو رة َ ،اوواموةر) .ََدة سَر ي

 َل ر ،ن م َ دة َوةي دةو .(رة و و َ  ر مَ دة 

)٥ َرَ ي  (د.بواو               (وةدة  رة) completed   

)٦   ةمر َ ر ر (ا  م دوو َ             (دارم  اوواموةر وة دووري )for 

two month 

   I traveledب) رد  َرةمَ  دوو م           (وة دوري  موة رت) ٦(

)٧ (َ   وةيامراو، طواموةر َ دمرد)   وةَردةط   ا)  دةوةI am 

staying  

  مَ).   (دردم  ، َ  وةن ردةوا       ب) وة   ت.      ٧(

١.٦.٢.٤ :َ   رةت داممز  م  

 ن زرةرري در امز َم  ،ا وةممو ز  رودَوخ َ دمرد

 ن وةك و مَر  َ   و  يَ  مرةرد  رةت وة ،َمز 

وةرواماو،  َم ، زم ا مَ ز َردة  ََ رادةك وةك درري 

 امَوةرط ،َدة  ك٦ا و ٦:َوا دةردة ب Dahil (١٩٧٨:٥)   

"َ دوو م ردةmanader  åtv åpjag reser till Frankrike        َ    ) أ(

 رةم"وةرواماو

" دوو ما رد  َرةمmanader  åtv Ijag reste I Frankrike               "(ب)    

َ 

َري ذةرةم     .ََ َ  ا، دةَ رك   َردوو

م وةك ر َامم  كةَ دة-ََ ري م  

  han har suttit inne på två år I sex veckor(ت) 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٨٣                                                          )   ٢٠١٦ 

 ‘he has been serving for two-years sentence for six weeks.     

  َل وةي دوو َ" ،"دا ش  ذورةوة دام  

          و  َ  او وواموةر َ  دمذة انَم وازي  دة

 مم انَم  نرودَوX  وY     و كدام َك دةر  اوة َلط) دا

 َ يمم    َر واز و .(َ  ريذة وم َ

   َور كوةومرةن و دوورةوةي ردم ةَ .َدا دةم

مم َ x      وةك َ َ وةَرم  وامدم و ،اونرَ   ،

ةوة دوو و موام زَور طن و َ ة ردةوا دوورةاوموة و     (١٩٧٨:٥)  Dahlي

  اون  

  زةك دموة ١.٦.٣ 

١.٦.٣.١  وةيدم  

دةطن و ذة " وةرfor-phrasesةن -وةك  وة َX َ" ي رن  َمي 

        َ ،(َدة ردةوا و ،َمدة َو ي ) وةَدةَدر َو م   نوة دة َ

 ،م  

دةمَ.  "من وا مةدات  ر مطةَ           من) َ  (وةي) دوو ت ٩(

  دراو"

  ري يَ يمX  َلط زادام ةَ  وةر ،َ اََ َل وةط امةوة م

"- نةَin-phrases-      وة  دةوة   نوة دة َ ذة) َدا دةط ،"

   .(َةََ اوداردDahil (٧-١٩٨٥:٦) 

)١٠ دوو   ("َ  وة ،ا دوو  كم م َ)  .م ا م    

 واطمن   ٢دموةي  ١.٦.٣.٢

َوةردةط رَ  وةش دوو ، ََ   م َDihil (١٢-١٩٨٧:٩) دا  

 ) NP is v-ingن + َي ري (ََ موةي َوطَوة -ف  ) أ(

  NP will have v-d)ن  + َي ري (ََ موةي داوةوة  -ف  ) ب(

  ،  َمX  ، دا دةطَ، مك طَل َي ري  َ- Xي ري  م  وام  طَل       

   (ت)وا   َن دةممletters ingis writ    َن دةمم  (دوا/م)---have will    

 (ث) وا كم َدةمletter  a ingis writ    َك دةمم  دوا)...  will have     

written a          ردة  اوةن  َةوة وةََوط َ يَ يمرودَو و

 َ   طم  ،وةدامَ وةوة و         دوومَ َ َدا دةرام و وةي ر

      وةي طمَ ن َ   وةي َ َر ا و ََة دةوة

 َطر ََ  مَ وة.  ر َم ،و َة رمي   طَل   

 يم يَX و  دا رم .َا دةطرةوةي ردم َلط روة ،َدةط

    رمي ي ارةوة ة 
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 ٨٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 روام رةو ري ر .    ) ج(

 (ج) وة ودةت، وا" ن رةو ري ر"، َ ة راو َرا رةو    

دراوي وةرواماو دة ،َر     -  ري رة،  َوة وةك  َ ش   

ت روام (طر ََ م ر َوة) َ   دةطت َ  دراودا، و ي              

   دوا  ،َوردة َو وَي ،و  ط را رةو و   َةواموةر

َوةدةط ،َ ،َطر مو ََX   َمو ،َ ."َدةوة مي  

َ"  َامدة ر ،َوةَ ريةوةي ردم- َfor-phrase ي  َاوام "

" يَ—  َ‘’in-phrase  . 

( َ طم  و دوو َدة)   ، ر ري رة و روام ت دوو َ (ح)  

َمي (د) دةطة (خ) رَ ن   

روام (وا) رةو طدةم ر دةَ.  (اوة مَان ط و مط             ) خ(

(َ 

روام رةو دة ر دةَ          (ةَ ،موةي ود ز را             ) د(

 .(زا  

دةََ  َ و َز، و مي طو و         و ممي  رةوة مران رون و ان،     

َدا طوة،  طَل دموةي رةري    روومَ ي ري(ر) دم  َطلَ  

و  دموةدا وةك    -----روو م ، واي وةي (ذ) ي وةرواماوي X  مي 

ي مم-X  َ ت وردةةر-: ام(ر)دا دة  وةي وةك ،َوةردةط َ  

"زامرن مدا َرةت وةي واودووة       ي َرَس دوو َل َي.     َ    ) ذ(

 ."ن م 

 َ ي َرَس دوو َل دةَ"   .ََموةي ود وةردةطَ و رج م              ) ر(

 دةََت"

 دمواو َلط وة وامَ وة امدة"  ،سَرَ ي- ،َوةردةط "َ  

  دوو ا ي َر َواود   (َ  در َوة دةطَ).   ) ز(

  (وا) ي َرَس واودةت.   (اوة  مَان دوو َموةدا).   ) س(

  ة و م   ردا  .(ي َرَس واو دةت.    (   ) ش(

درودم ر" دةامَ    -ك-زوري زوري ذةرةم َ ،َ  م ،ر  "ف        

وةك ذةري  َ  و  َ وةرواماو رن. و َي ر ت و  

 َ ،داممان   زَم وازي َامم  ردي مز ،م        ت، دة اََوط دة و َ

Y  و  َXزي و مدرك  دةرموة درة  دوا دةَ ر َردة دموةي  

َوزموة  دوا  وة امَ       ةَ . زموامن  ط وماوة  و ة     

ك" م و مي وةك وان َوة و دا ،ََ دوة، وام-         رَم و و "ف  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٨٥                                                          )   ٢٠١٦ 

روومون   و دمواممي راون، وة دةروي ي داوة، و    

   َ وةرواماوي در ن،  َم ،مدا  ذةري

  (ق)  َ ي َرَس دةََ (وةرواماو  َم ،رة واو)

 ر مرةو دة ت دوو َ روام (ك)  

 ،م َ ،ن امَ  زي زَ ةداَ      ،(َ  ك دةطَو) ،َدةط َ

ن " َ دا ةمَ"، دةَ وا َرَوة وةك وةي و دامك ن زي و    

      َ   وة دة يما طمرة و  ت، و ارةوةدا ي يمرt     َ ،

 ،م  

   If t is reachedت، َو مام   َردةواt .َ ر    ) أ(

 t will be reachedدةطت (= طر َ موةرواماو م رَ)،   t    ) ب(

 دةطت،  و را  وةرواماوي روداوةن.  t   ) ت(

) دمt مم توا دة ( X وY  .َرَ و ََو  

  ) وة،  َم،٢) و (١ر (ب) دةَ ر وةك (

  (وا) مو درو دةت.   )١(

  وةدات  مو دروت.  )٢(

) ٢وةدات  (   َ Xمم) دموةي رةرم ة ٢) مك (١ر وةي (

َ  ََدم و مدا. دة َوة رو   ،َو موة طن     

   َووي وا دةردةط م م  وة و ،اوةم دام   تر مرة

 (ب) ر رط" ،م َ .َمَa   رةوb   ،َa       تدةط َ  ي َ

 b "َدرَ وةي دةرةَ ريَ يَ م رط ن درةم زوو Dahil (١٩٨٧:١٣) .  

           ةد وة رد ةَ   اوة َلط    يَ يَ  

َزوة  ردةَوة و ذةي َ دة  ،َوةي زَور روم وة  و          

رةي مواوة دام وا َردة َوة(ي وااوة) َمَ  .َي مي ةوة وة   

َ ،وةةومر   ،م 

 ةوة.  Dahil زم ا  lit”. ett hus åpArbetarna byggde            “  ) أ(

     on a house= the workers worked  at a houseThe workers were building   ) ب(

 موك رن دةد.  ر َرةن    ) ت(

  َزامدوورم دمواموةر و (ا)  دة    َو دة َو  ةَ  نرةَ

  )١٩٨٥:٢٠ َDahi زودا َي َري ةوة َن َوة.  (

        م  ،ردي ي وةك َمز  ة وةكرد َ و َ انَم  ر دا مز َم 

   كمVerkuly (١٩٩٣:١٢)  وو.وةرطراوة، دة  

- an/the article (and I  wroteACC “I -ISG article-Wrote .inlKirjoitin artikke

finished it  .(د واو و) م رةو /َرو  
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 ٨٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

- PART ‘I wrote/was writing the/an -ISG article-wrote liaKirjoitin artikke

article (but did not necessarily finish it”)   ) دة/م رةو/َرو 

 ( واو وزةرورم 

          ، رةو دمواو  َ زةروري ةَ  َ يي رممlin   وة

دةردة ،َ ري َا وة دةرماوة   دةَ ورة واوو َن م؟ وةش َي 

lia    دذي َ ،م َ ،َدان دةردة مط وا ،َ َ رَ ،اوة َ ذةي

 م َi’ ja sain sen valmiiks liaKirjoitin artikke دةم َرد. -و واو ش و دوا

     َ .َردةدر ري وةي دةَ وةَةدرَ رة و م و  وةك  وةي ار

 ،م  

- I shot the bear (succeeded)  i.e. “I shot the bear  --- umAmmuin karh

dead’’ implicit purpose    م" ةم َ (ور) وة مور  م

 وروة م د"   راوة.

- I shot (towars) the bear ‘’ i.e. “ I shot at the bear (but it  ----  uaMuin karh
did not die) 

  َوةش دةوة ََ ك و م   ر    يرام و ،نوةي مر وا

partative verbs  يَ  ،َ واو ةَ Garey    مَر ةَ دا، و

             َ ،وةم ةَ مَ رة تمم ،َ نا داَ َ   واونم

  ،مrakastaa “to live’’            َ ،َ م م م ةَ َامدة

 .َ  َت، دةةو رة  َرَ  

Han rakastaa. S(he) love-٣SG me-PATR “she/he loves me’.                                      

         –   

- Han rakastaa Minut kuliaaksi. He /she love-٣SG me-ACC dead-TRANSL 

-  ‘’he/she loves me to death’’  

                 ."َش دةوَ  دن "  

 ََ يوامَ ،وة ز    رَوة ط ر ،ترةر ر  وةك َامدة

واوي وا رَي طَ َدة  ،م َ .nain hanet (I saw him-ACC) “I     " يوا

  "و دة nain hanta (I saw him-PART    َ وةَ ) و و  " يوا 

 .(َرواوي م وة (... و َِ ،رَم ، َ  

َ  َدة َ رير مَر     ،وودةداتودا ردا  وداوةر  توة دةر راوة ة

 ،م َ  

- Luen kirjan. ‘’I will read the book’’       .َ واو ودادا  م َامدة وداوةر

  (دوا) َ دةَوة". 

- Luin kirjan. :I am reading a book’’.   دة ََ       ت َ كذة  ،وةَ

  مدراوة. 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٨٧                                                          )   ٢٠١٦ 

١.٦.٣.٣ َ وةيدم  

    وط رَ ن داوةو دا ،"َ و َ" ري يَ انَم   وة دةوام و َ

َََfinish    ن و َ completeي ري رَ وةك رري راوَي واودن       

ذة دةت   َو َ واووم دةوةك/ وة   رة َن و     

   وةم   َويرو"  "د؟ دوواوي ر" دة .ََردة وةَر

" وةمواممي ز وة ."دواو    ،"وةم  دمَوروVP       اَ ،َ

 .َ "وةدمذةمَم"  دة ،" وةيدمذةمَم"  

 .       واود َ  و .َواود راَرت دة و َ م   ) أ(

 .      واودةد َ  م         َ َ ،واودةدت دة و م    ) ب(

" مطوة، َوطَ واي طَ   مدات،  "م"was finishing-  واودةد 

           ،رَار َواو دة  وةي ،تدة م  دنواو م َ "رتار  

  .َ "م" 

 ٢.٠َ و َ   َ و 

 ٢  ١. َ و ََ  :وةرودَو ريَ يوامر   

 َ دوو موة رَ ةدر  ،َ طَمي ري ر رةوة،  وة  زَور 

َر  ار  ت اماو  ز مةGramaticalized  ،       وةرودَو ريَ ووير  دووة

وة ز   ،اوةزاراوة lexicalized        ياطو د وةك ،َدة مر مزاراوة   و

  )٤دطا ) ارةوةدا مراوة، 

                                                                           َ  

  

  

  ري ر ر                                             َري رودَوخ                                      

  

  

 نََ                                  وتدة            و               مواو-وواو  
Imperfectivity    perfectivity                stative     achievement     accomplishment    activity  

 
     َ               َ                      َ                َ  

  

و دوو طَي َا وة  روةي َري رودَوخ         طم وازي  مَان

         َذ ر زَور ادةر  َ ،رم ري  وةك  و َ ز َدة مر

:اَم م رير  
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 ٨٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

   م مة زمن وةك وةي  رما َي دراوة،  َم،    ) أ(

 م   ادا  )١(

) ن   ١ َوظ كم َذة َدة  تدة َر زةرورةت داواي ارد  "انَ" داري دا(

ردي َة زَور ذام  زمم ي وةك ي و ا (      َ َن، و رةوة،

ردة َ ََوظ و ذةم (رودَوsparkade         و  دووةا    kickedا 

         وة ،دةَ رَ و م   نرة ت ودا دةموا را

  وة رودَوَ دةت   رادة زَور طَل وا ا م دةَوة، 

)٢(  ر    تة            )و ٣م  (ت دروة 

م َ رَ -  وةي رةت َورة دةط َري" دةور" ريم  ،"در" دةي

مدة رةو وة ت  دةَ وةك  َ َن م؟ ر       -َموةي رة رة

و ر "ري" وة"دنر"  ري َ  َ كذة  دووروم  دا )  ،ت٣م (

م  وةي       -دامَ او رودَو  وةي رةت ردان ر  رةر "ري "درو

 ر َموةي ََ    َ وةردةط َن م؟ وةي وا رةت  رري َري رودَو

،دووة  ،ََ ن        ر ري ،ََر دة اَ ممة زم يو دة ،ةوة 

 و ر رَو رة دة َ مردمَ   ر ََ َ ن     

ي" َمةَ  َر دراو    –وو، و -د، -ت، -ا، -، -مم "بََا، و رووةوة م

َرََ َ ا َ ،و َر ز ي َموةي ََما دةت، َ ا        

 ََدةدةت و )  طر ر د ن رة روات َرَ      -ممي (دة 

         َن دةرودَو وداو ور رة  وةي رةت ََ اوة شوةمََ

رودَو َ ن  َرََ. درة  و رةما، دةَ دةق، َري ََري  

  ،نمن، ردةر :َور  .. ر و  

  ر درود. )١(

  ر دروةد. )٢(

  رك دروةت.  )٣(

)٤(  .ةك درور م 

) ١)  ر         ٤) ةوةَ دوو   ،ندن"دةدرو ر" رودَوخ، وا ن  س نو (

)  ،واز رودَووة   ١ "ددرو" ََ َ رَ  ك" ور" رر  دا(

      ر م ،اوةوةرد َ   تدة َ رودَو وة ر  مدةط

       َ  َ و اوةرم ،رة  و دن" وةك دامدرو" رودَو   وةم 

     )  ،َ  ةط رودَو  َةمَ راوة ومَ٢   رَ  "دةدا "درو(

 ) ،ََةَ اوة طو م َ  ط َ ،اََوط َوةك ٣ (

  ،تت دة دوو وةامر َ   وةوةم و رودَو دي  َ ر

   )  ،ن م َ دة ر  َدة َ َدةط َ  ،ةداتَذة   ٤ "م" (
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٨٩                                                          )   ٢٠١٦ 

َ و و ا ر  ةدا دةت، َ دة  َري َل و دموةي ردا            

َدال            دةرمَ وةك وة ز ؟ن م َدة  َدة  وازةوة َدمواموةر 

 رط َ َ وةي ة وةك دوو زار؟ من م م  روداوة َو دة َدة 

َ رداريدة َا زةرورة و ممز  َ  ة: ، ٤وةك ارةوة ي يمو ر رم  

                was arrivingمَل روام دةط  ) أ(

 was running راةد                           ) ب(

 Is running to home راد  َوة.              ) ت(

      ةَووةي ممَ  َرَ َ ،دا ََوط رَ  وتري دة وةك "(ا)دا "ط 

دةدات  دةر ،م  م و َرة رامَ   ر َوطَا دةردةون، و 

ةون زَور رةَوة َةك   طَل      وداك  َرة، موةرا و  َرة د

            ،َلم َط روام  َمطوة م رة و ،َطا مََوط َ دي

(ب)دا  م "راةد" م و َ زدةي زم  ردا  ذةك مدات           

          ن رة م  َ وة  ،؟ن م َاَ  َدة  وةي رةت

َ موةي َ وةردةطن، (ت) وةك (ب)  ن رودَوخ دةت،  وةي          

     ،وم َ  (ب)دا   وة وةةم      "وة َ" ريوة يَ (ت) دا 

َموةي َ دةدات  ر ،م ط وة  دةطَ   دراو،    

    َر ط َ َ(ا) م  وة وةدة ةوة ك و (ب) و (ت) دا (ا)

 ،َ  م  ،َ   َ  (ب) و (ت)دا طر         مَل طر

ر م وة  رادَ، م ََ رادووة، وا رةن َل واي      

     َم  ريةوةي رامَ َ َوة دةممرَ يَور      م   ور ر

  وة وة. زة مدةي زو ز (ز) نمممودةدات.   -واطا ررم 

٢.٢  مة َور ر َ و َVendlerدا  

           دا   رةت َدة َ و َ ريَط رَس د َوانمي زدم 

Vendler   ،ة نرودَو م م  رم وردي  و َ نرةزا

[   . -[ن  ]+ وةدرَن[واي وةي روداوةن َةَ َ دوو َر، ، وةك وةي 

و َدمم  رةَ دمَ موة ر ارَردا،  َم ،وةي  

Vendler  نودة َدة َachievements         اَ ،نن دةر وداوير  س 

َةَ   ،"َوةدر +" ي" واَوةدر"  وةك موة َ رودَو   و ،statives ،

 activity  ندمََ  وacomplishments مم رةور .]/+- َ[ 

ة م  روداوةن، م وام طَل رودَو  طموة، روةي روداوةن 

 نوةي مد  .دا"َ" ن "َ" انَم وةَ َامدة    

                                                
٤   َدورودر  ا َ  ارد  َ   رةت وةَر امدة وة، دوااوم ن َوة ط  رين م  ي

  .وةدادمو رةي َ  م و ر  
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 ٩٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

               َ   نط  َ ،ندةطَ وةم و  نَ وداوةر

     مو م  رودَوخ و َ  ةداَ ،م ردةوا ي و ردةوة  ر

دةرك و مَرا ن  دةن. وة َوامي رودَوخ و روداوي       

َموةَ    دراو َوة مطن و  َوةي  و م ر   

 و دووام كر يم َدة ون. دواردة  ديَ  :َ 

 ن،  َ  و و زَ مطن , .َ  ن  -

 ََن، دةون َ و  َوَ دةطن.  -

دطا   ةوة طَراوة، و وةرطاوة     (١٩٧٩:٥٤)   Dowtyن  ََ Vendlerدمي 

  ) مراوة.  ٥(

  
       Rothstein (٢٠٠٤)  ريوت وةك ردة مم و َ ذة] وم± [      ا ن 

Verkuyl (١٩٩٣)  ت وةكدة مم و َ ذة]ََو ±  [   رودَو ا 

ًََ نوو دة وة ر وةش .م نمََ و  اَ ،ن مَو ري

 ن  موةن مَ ا دةون وا دةَ وةك وةي   ا  

      ارةوة ياطو د .ةنوور Rothstein (١٢ :٢٠٠٤)       مم  َم اوةوةرط

  وور دةVendler ) اطدوون. دَ ذةي٦(  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٩١                                                          )   ٢٠١٦ 

   ومرك و ون و  مازة  دردن ٢.٣

وةك ر َك َ دردة دراو، دة  مَ طَرامري ر َي وي        

 ََ َ رَوذطري َودا وة،  وة وةَ   زَ رَ          َاو

 ،َادةط ي وة زام ر ري  وة، وا وةرط ةيَار  َ

دا  دةرَ َ  .Krifka راوة  .Manfred Krifkaو موة زام  ن 

َن دامَ      ن وا درةت وةك وةي دام  ،مازةن دراوة، و      

دةامp’’    َ’‘دةامَ در  َاري ذةدم  وةوة. وَ، دةرَ وةك      

 َ َ        وارةوةدا ط ي يمممو واط َلط رط م ر وط ،اوةرازة دم

  كاردة ر مَدة َ ،م َ ،َX  وY  .داKrifka    ياردة ر ةَ و

 دةروات:

  xوة وة ،ن   ’َ ‘pي   yة ام وة وةَ و  ن َ ‘p’ َي  Xطر       

  وةط َy .  

و دردةَ ةوة،  َمKripka       ،دةَ  َي م وةك وَةي مي          

ةك َ،   واام   َر َرةن "دوومي درودن". دوا دة  ر َامو     

" --built a houseر دامك و دوو مام روداو َ دةامَ وةك "مو درون    

وة  ،َطر وردي رم و دةوام ة ،وةن َ دةردةو َ دةَ وةك  

 وا  امم و دوو كر دام دمدرو      وة وَ وا َاما م 

َ ا َ وةك وةي َ طوي درودم مي دووة ،َ ر دامك      

          مََ ري "دنوةي "در ر .َم  ك و وةك وة  َر

طَ وةك َاموة َ دة ،َ مام َن     َموةي (+ وةدرَ) وةردة

 رةت  رودَوَ ةن َ  ،َة  رةت  ري ََن ا،              

دواKripka      " ،م َ ،وةة وة م  ،ة دمواو    دن

دا"، ر رَو  دةرx   ،دا"،  واي "موة َ م و ا  دةوري     xدةوري  

          َ وةَ  رط   وة يمط َدة دوا   وة ر  َدة

ان وةم ر ةَذ و دوو ن ،َذ وةي دوو َ ا و م-  ،َو داط 

 ةيَار          َ ر َدة ،م َ ،ار رت وداي  وةدةَدا در ١٠و دوو 

            َامدة م و كر دام   َوة دة ري دوا ، ن ز ،َ دة

 َ وةك وا ." و مَ وةم"  َ وةك َ وة    وةم ر

 ٢     ،م َ ،ا  ر  ن ةَ  ةَذ و دوو دا ،؟َةردةوا ِذ١٠ 

 دااوة، دة ََ ون  ون و وة و َة ر ت      ٢٠ن 

م وا دة َن دةَ وا وةَ وةك وةي         َموةا،  َر ك و دام   

دا"، و َرة، " َموة     َxموةوة "  َموة  َاو و م دةوري        

زوو و َ، وا ام  َرة yو   َxةَ دة ،"و رامدا دة َاردم زَوري 
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 ٩٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

،ِ مدوو دام          وا ،َوة "م َ وةم" ن وةكردوو َامدة ،م َ

 ٢ردام  و م دام واوري ر  رودَو راموةن و  ون       

 و دام َ رط و َةَ ةَذ   َواو دةري م وةم وةي ر  م

َ ،ةوة، "مو درودن" َةَy   طوي  xذِة واو مت، و دا   ٢و 

َ و َور ر َ ا" وةكَ وةم" و َةرد َ ةوان وةكو ر اي  ر

ا. ر ت دةوةي درودن ط  َ  رودَو ردةوا مَ  ،َا             

       َامدن دةرازة دم وا ،َطوة مَ َ  "مَ  دة و َ وةم"

َدرَي دةوامو "م دمَ  روة .ََر دا "  

وا دةط َن رودةطَ وةك وةي ذةدم ومن p’   َ‘دةرَ وةك     

 َاردم ر َ ،رط م ر وطx   وy   َ  :ََ ي ةَ  ارةوة يوام

،م 

وة ،َن ر رp’     ‘وةك  yوةَ و روةp’  ‘امَ وةك  : x  طر

 موةطx  وy   وةك َامدة‘p’  .َةوة  

مي و َرة زَورن:  َم ،طر َةدا روداوَ وةك (ا) " دةَوة ن رادةت"      

ي دووامرَو (وةك  ) و روداوَ وةك (ب)       ٢دوواي مةرَووة َ   ي ١وةر " ،ت 

  "يدمان ر يوةم"٢ َ َووةةر٣ي دوام    ،ةداَ ن (دووة  وةك) ،َوةري دووام

موة و رادمن، وة َ     زةرورةت، َ روداو َ   ي روداوي (ا) و (ب)،  روداوي      

   تك درووم  رط ،َطك" موم دموةك "درو َ١دةر   َ٢ ،

   ت درو  وم ن ٢و  َوداوة   ٣و دوو ر يَ ن ،       ) ََ ١   َ

 ٣ َوداوون      ) ر .َوةوة" وةم دمي "دروَ  َام  م

Cumulativity      و .ََر دا(!َدرَم ) نرة وةم دمرد  روة َامدة

"، X = X  toward  َ" و "رةو =    َX to X دردم وازي  مَان َزم وةك "   

ي َ  رَز و رَن َ ا " "َو    -cumulativeم" ،رةو" ذةدم ون

 .ي مم  

 ٢.٤ َ و َ َ وةيمَ  ون و ن ودةر َوط 

 

       َ وةي  َ َارد.       ) أ(

  َ  ا  ََارد.      ) ب(

   َ وةي َ َي اردن.         ) ت(

  َ  ا َي اردن.              ) ث(

    َ  وةي َ مم ارد         ) ج(

    َ  ا مم ارد              ) ح(
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٩٣                                                          )   ٢٠١٦ 

     اَدر   ن ،اردووة يَ و رةوةدوو ةَ  ،َةط وةامَ (ا)دا دوو 

              توة وادة ،َطوةرم  وةيمَ (ا) وا ،اردووة يَ ك َ

ة وموة ن درَدموةي َوة، َةدا، َ ي رةَ وةك "ا + ا"  "ت، ج، ح"       دوور

ر وة دةَوة َ موةي  طوة، (ت) و  ر وةك " مةون    

     وةك  ،ةداترَار َاردم  رةت ات"، وادة   ،َدة ردةوا ردارم َو

مَ مدرة، دة َن َ  "ج" َ ،َا "ح" راَرت رةت  رودَوخ            

دةدات م وةك " من دةات". دةَ واَوة  ر وةك " ََ ارد"،          

" َوة طون،  ةوة،"ث، ج، و ح" ممي ر َوةدةطن    طَل "َا

  ام رادةي اردن طة َي. 

٢.٤.١  و دةرة وةم َ  

  مةو َارد  )١(

  مةون دةارد )٢(

  مةو مارد )٣(

واَterminative   ةطَ   ١ري  "دا وة٣ -٢" و "١" طم وازي  َمَان

َن دةو َوةدرَي و ردةوا .طر  مَ        ٣-َ َ٢و، َا 

طم َم رَوََ    دراو  دي َا واي وةدرَي طو، دوا ،وةدرَي م

 Verkuly    (١٩٧٦:١٥٠)  Vetم وةرةم   رَو َ  وازن.         

"دا ٤" و " َ٣ت(ََ)" دة َ "    -ةوة،  َم ،وةي دردووة " دموةي       (١٩٩٣:١٢)

 .َ ردةوا  

  او ( َمَ ). مةو اردن. ) رَوذ َو٣(

  ) رَوذ َواو ( َمَ )  مةو َارد. ٤(

) َاوة، وة  ٣) دوورةوموةي َ دةردة ،َطر َ مراَ ري (    ٣( 

  و  وةي َ َ  َرداردة    وةي م َم ت، و ار-      ت م َ ةز

)دا وا دةردةو َ روداو ٤درَدةَوة. و َرة رري رَم َ" م ،"َ  طَل (

           َ اتن دةةوم " ،م َ ،َر ردار و  رة يامَ يام  م

ةوة وةي َةدا  Vetوةروامدم وم وة روداوَ م  .ََي  َ  َ٤"، ري 

  َدة وا ،"َ م َ اتن دةةوم " ير  ةداتم وة َودةردة

  َواو"، دة ََوذر" ،َارَ وةي وةك       .ََردة وة ر و َوةدر ريوة  

             َ م َ " اردن"، و ةوم َ وةي َ  " انَم  وازي

) "  ٢) " مةو َارد"، و (   ١مةو َارد"، م وةك و وازي  مَان (    

م م   زازي َدة َ ريَ  وة َ ريَ ،َواردن"،دا دةردة َةو

) َ  :اَ م انَم ت١ .مر َ   وازة (  
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 ٩٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 ٢.٤.٢َ ط ومواو  ارةم ي دمرد   

 زوري ططَم رةت  َ ة  م طَرن   رةما               

ري" دي وةك -ري وةك " م م" و "ف -"ف  ََة ،َو م  ر  

َردةط م و ويَ ،وةَرت دة ك"دام ن "م  وة وَر ردة َ وة

دةَ َةوة  َو ةي دَل م َ دام  (وم)             (ات) وة اوة،

ََ  َ و موم و ََ  وة زَور طو ،َروة زَور  زموامن وا   

دة        َ َلط و ،ن مَ   ندة مرودَو و َ ذة ن   وةم

        ةي رَ وة م ،َق وةر َ وةك َوة م .َطا مََوط

َ و َ و ر ةر رو د ،ر ط  ون و ر   ،وة ،مم

مومَ   دةموة، وةي  وة  ر روداو ن رودَو َممت            

        ََ َ واش ،دووةَمن دةَ وةي وةك َا وا دة يدوم  مةَ

  ا، و َم     ر   يم و َ ،اودارد َروزرو    وم وم

the existence of the universe" ،م َ ،ة رودَو  يوام وة، وامدة

   رودَو  ،"ونطة يَ رزي" و ،"م ام" ن، وردي ز" ،"ا  ونوةر" 

     رودَو َم ةوة، دة  ،َ َ نمَ  زة ،وم 

 و َموة دةرن،  َم" ،زاد رةو" م" َرةوم زاد"  وةك     

  َرودَو وةك ،َدة  رودَو      يزور وا ،َ اط ي 

زَوري رودَوَ ةن، ر وةك َن َر و رةي دراون  ،واش دة  َت و         

رودَوَ دراودا َن  ،َن ط رةدات طَل ي و موة رةمي   

mass noun           وم امو ،رةَ و ،"َدرَ َامي مم و َ نذة دة

رةت  ردن  ة ا  َر وة رَ دةوة  دةرَ ن            

َ َ ،َن، دةَ وداورودَوح و ر ن ،ندة َ ذةي نر يَ و َ رة ي

     وةي اون وةكَ ن وا اون  ندة وداوامو ر َ ذة وةي وةك 

مَاون و َ   ن َ، و رة َن و َي رن وةك وةي اون ن

و َرة  راَم دةامَ وةك َرةوةي  ََوان رةت َ َ    وةمطن.

وةي زام م زم  دومي ت ر ت،  َوةي موطي َزام(زامري)   

 .َور ردو (ري)يَ 

 ٢.٤.٣  َ وةك َ Telicity as an aspect    

         ومواو ن ودة  َ تذةدة ،َودةطر مَر َ وةك ََ

      و م َ وداويوازي ر نز َم .،اوةدام َ م وةي ك وةكدةوة-   وةك ، نَ

 ، ،ا ممز م َ  نََ يَ وام روة ... و ،مَ ي ومpre- 

and meg-         ،رر ر ،ر مم ََ ا دام مز  .دةز َ 

َ، زَور د     ،ردةََ  ََ دةر partative    رري َ و 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٩٥                                                          )   ٢٠١٦ 

       َ َي و وةكر رير رةوة ن  واوي   ََردة رير

،َدة           ،وار رير رةوة ن ر ةَ  رر رط اَ 

  ن ،ََ َ ذة وة     اةَار رودَو  َis framed     رةر رةَ و

دةرةوةي َوة. زاراوةي َ و َ  َة ي affected          ردةوا رَاوة

   َ ردراور ةَ ،وة ي ،وةرم اوة مَر  ام دم

رة  رةو م       َام  مدةي زز َ ََ َ ،ارد  .مر

      ،ََةدة َ رودَو ر وة ،تدرو ََ َ وة وةمَ

 ز َََ َ اَ       وا َامدة َ ،ََ  وةك اري دةرَذ

) اطن.   دومَ ردوو ردة َاوة وة وةك ََ٧ (  

  

  

  

 
                                                                      ََ  

  

                                          َ                                              َ  

  
    َ  وم                  رة دمذة     َ  ومون           م دمذة  

                                                                     َ وةك  

  

                    َ                                                                           "َ"  

  
     ط َ دنذة           َ  ََ                      ََ َ        َ  ومم  

  

  

 دةوة ن    

 َ  و وةكواو  

  

  

٢.٤.٤  ََ ن ومر رة يواverb meaning and telicity  

  ، ،َن دة دوو   ََ    ةداَ ،زةَ زيةطر ،و دووة ،رة م

دة َري وة    ،َو  واوي(راوَ و مراَ) واي رةدا     

    َ رَ ري دووةو ر م يَ انَم  ورد َراورد  و َ .اوةَ 
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 ٩٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

، وةك ط ، وةدا   رةطزeat    َ و اردن   /watchدة َ ،م ،دن

.رة وة تدا دةو دوو ر انَم  وازي  

) َ و  ٦ي  د          "دن" َ زدةي زمي وةك ( ت       )١(

 

 ارد            م" ارد" رري راوَ دةازَ َ ،َ و     )٢(

 مََ 

 ردوو رم رةوةدا َ ة  َ م رةم" ودَدن و            

َ ،ون َ ن َ   ر "اردن  ريََ ت و َ  "دنَود"

  ك ي ن رم م َ .تةَ َ رودَو يم و وا

         َر ،ةوة   ،مدةي زز َ وة رةد ،رة َ اورد  َ

 واوي و         وة ي دةررََ  زَور ،رة م  َل م ،ق م

     ،م َ ،َ َ َ وةيمَ رَط  رنَ رةر دوو  ت وم

    َ  وةي دا ةَ ،"وة دا  د ا يَود"  رط دمَود

  َ ة واز، م  َوا رة طَل َي َموةي  َوة. 

)٣( َ)  َ- ر(نََ 

         وة َ َ  رةت م مووة مم  ما، دوومرودَو يزَور 

َ         رير ر وَ و  ََ رَ مامم   ،َرودَو ومون و م

) ١راوَي ك و ماو،  َم" ،دن"، وةك َ و "اردن" وةك  َ ري ( 

ك، وا م ، دةَ     )دا رطَن وا دةَ وةك وةي ر   ٢)دا،  (٢و (

            ي واات، وادة َر ن  ، َ َ ،ار  َوة دوور

 "دم" يوامَ  وة ،َددا مو  راممو ط دوا  ،اتدة وام 

زروة  َردان ر رةم َ ، مي     رري َوي "دن" مطا

       "دن" م ،رة َ َو ،مدةي زز َ وةََدن در دةي

(َموةي ) و  َوري  دن رومدات، وا ري  َر    

 وةي            نوة دن م  و ،زة ،َ ن َ دن 

َة  َرط َرودَو  و  دن ون.  ََ واي وردي و و  

 ن واوي   َ م ا ون ور ةَ رة ةَ  تمم

   .م مر  

  َ و َ و وةرة ن  ٣.٠

رةري وةرةن رةت  ودمن ر ردان  رودَوَ دةَ َموةي  

   Bertinetto etوةرامَ  َ   وةر َن م ،مك م ،ر َ رَر َو 

al (٢٢٢-١٩٦ :٢٠٠٠)   .ةَ كم ارةوة  دا  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٩٧                                                          )   ٢٠١٦ 

٣.١  ريَ مرةوة 

٣.١.١  tx    =x 

    راموة رةَ و َلط يدةوام و ن، وادةطَ وةدووري يم راموة و

ط َوة دورودرَ دةم، و  و وةرامش دة َمَ ا رت َوة،   دة

       ةَ و ،َا دةطمطَ رة َلط  وا ،َ دةوة ةَ وام (ا)

رة َما رَون،  َرة ََمن   َ  ،َََ َوام طَل

   َ ذة  ةدةن، وادة ََ وةيمَ ت دةو ،َدا دراموة رةَ و َلط

      و  اوةدام َ ََ  وةي َ" وة ،نم َ رودَو     ن) ،رة

ري) وةك  طَل رة دةوم وةك "و" ،"ان"،        -َة زَور را  ف  

   " ريَ  مرةوة َلط نورة دة  ،روة و "َ دمررة"X دا "

   زاد" َطم ،م َ ،َطمx         و  وةي َ وةَروةش دةط ،"وةي دَوز

َرة رام ز طَل وةري رما دةط َ ،َ زَور ردا رة ََمن و      

       َي وا دةرام و وا ،وةَ ر ري  وة ،ن(َ +)يمن مودة

،م َ ،وندا طراموة و َلط ،ََ وةي وةك  

  "َ و ََ َ و ََ".               راد ٦(ا)   ت  

 واو  دةرطمَ دةدن   ََ َاوة رةت وةي  رة    ٦)   ت ٢(

 .ن م وة  

) ا    ٢َ وة ،وةاوة رر م  وةي يوا  ،راوةم ََ يم دا(

    ،وةموة دةومرةر دوو  ري ما وا  و َََ  وةي ذة

وة و ي و يوامَ     َ مم رة" ةوة  ،وةدةوة رام

مر ر  َوةرة ََرةن دةدات دا  وامدا ردام  روداوة ي و 

 ،"َدررَدةط وداوةر(Bertinetto et al ٢٠٠٠:١٩٦)      ر ر ر  رم  ،   ك َوداو

دةوة  دة َ َوة دورودرَ دوورةَوة،  َطَل و وةرامدا مطَ. روم واي 

  دمري د ،نوداوةرةي رذ رة ومواوم ر َودة َ رم َو

 ن) :َوداور ر يَوةدر(وةر  

  داةدا.    و ارك  ري )٤(

          ،ردةوا ر ن َ ةط "ردام" دةوةي وةي رةت ن مردا زامو ر

وة  وة دة َ ذرةي ََري و روداوة مدراون، م ذرةي  ار  

"   رم رةوةدا ذة َ روداوي ك دةموة، X رم ،وةري "  ن د

َة راو َرودَو ردةوا دة  َ دراو  ت  .و رمي             

  " َور ارةوة زx .وةمةومر "  
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 ٩٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 َ و َََر   ) أ(

  مزدار  ت ار دامد

 ََ  ،َر  ) ب(

  (؟؟) مزدار  ت ار دامةد.

 َاو، ََ َر  ) ت(

  مزدار  ت ار دارةي َد.

 َاو، ََ َر  ) ث(

 (؟؟) مزدار  ت ار دارةي َ دةد.   ) ج(

          َر  تمم ردي و ََوط َ ون ب" و "ث" دا"   نرة يمم

ََموةي  َن ذةدم  داو دةدات، وا ردةوا روداوو ن ممت دواي 

     ي وة) ،وةاوَ ذة    Bertinetto et al (٢١٢-١٩٥ :٢٠٠)    وة وةكَةدرَ ةوة وا

دا)  رن وةك رَم دة ،َوة َر   و رةزووي و           -رادوو - -داو

َ نرَدةط َ ي ون، ور يراموة  ر، واَََ“   tx َر "

ردةوا رو مدةن َ موةي ََ َ وةرن.  َو درَةَامي 

      ، وةرد مز ََوط اويري دم  يةم ،راموة و دي ت

م    ير رط ََوط ارد   وةدا وةَوة دةوة يوامَ ر َ

ةوة ن  (١٩٦ :٢٠٠)  Bertinetto et alمرة طَل مت، وة واي مر دةدات. ي      

َا دةطممَور مو ز  مز  َ و دةوة  ،دةوةز م م .

وةش وة ََ  و دةمدا طَل واي مرا دةط .َوة دةَ َوامي    

       .َرةوة و ريََ َ  وBertinetto et al (١٩٦ :٢٠٠)   وةامَ

 رةةو ر َ درو        مم رة  َ" ،م ،ا وام  وة َو دة

َ مر وة  رَََ  َري وةرةن دةدات، ر وةي َ ة دة       

        ،"وداوةو ر   ،َرَدةط وداوةر  َوداور ودامر ر     (يوا)وةرَوا موا 

رم َhabitual aspect     وةي   ،ناوةردوداوة مرةي ري ذَ ر َودة

و َروةدوري ر روداوَ مدراو" درة وةش َ َ طردم ي      

ز  كم .يرَََ    وة مBertinetto et al (١٩٦ :٢٠٠)  اوةةوة وةرط  

)١( -  رم ،َ 

Ogni        sabato              sera,      Mar        ballava        fino   a  mezzanotte 
Every     Satarday        evening    Mari     Dancd:IMP     until          midnight  

  .راو، مَ  (ََ) :تةري دام وةم  ك ارامَ و 

 Ogni      sabato       sera,      Mar       puliva      il        giardino       fino  a 
mezzanotte  
Every     satarday evening, Mary used to clean the gardin        until       
midnight. 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٩٩                                                          )   ٢٠١٦ 

  و َارام ك  مة و ري ي ةدةوة.  

 ر ك و زمم  روم وة دة  ذرةي روداوةن  و روداوة درةن        

مو ز ك ر   َووةدا دةردة وةش ،اونردر     م َ "" ر م ومدا رم

ك  "دام" و "دموة" و دةن، طَل وةا  وةَََ ري روداوة      

         ََ رَََوةوة م َوداوة درر  رم رودَو َ َدة وا" .م

) دا ذة  َراي   ٢" َََ tx) ر. وةري " -درَوووةوة-اوةيزةك  رود 

رةوَوةم روداوة ن دةت،  و َة واوي طوة طَل مي َ و  

 دا ر و ،وةَ  مرةوة َدة مر و "مَرم رة ي

(Bertinetto et al  ٢٠٠٠:١٩٥)       و َلط رد ةَ وة ،نورة دة  رةت ،

    .ا  وة راموة و َََ  

٣.١.٢   tx  َty    =x    ةوةy 

َةا ردي و  دةت و َ ة َو وةك َ رةردةت، َ ا ي   

ي مَي رم َ ،رم ت. -زدة َََ  

 ي موة  مةو دام دةد١٠ري    ) أ(

 و مزةمَ ن دةَةوة"،  راا،        َ١  ١٢"دو  ،ََ مَي مةرَودا، وا    ) ب(

 .ت دوامم و ردةوا وةمَ َ ر  َ 

و  دري   و ورة ز طَل رة َما دةط ،َرم رودَو َمَان دو         

اودا ردةواَ ، راو َذةك مت رةت وةي   دةوة ن م ، (ا)دا   

"دامدن"   وَ ا  و  َ َواوي طَل و َرة وةرامدا            

    دةي زز َ (ب)دا  ،َودةط       ،ََةَدر وةمََ دةوةي يم  ،من م ،م

        ،وةَدةوة "َ وةك "دوو دةي زوامَ وة ،داتم َ  َي طوا

   )" وةك م y     َ ةوةx        ةم اار   ."ةوةَ َ دوو زةمم ( 

مراو َ مَان وةر و ردا  ،ر َ مَ زي   ،رَدم ري             

رردن ةوة. و وةرة َ درة وةش ر رَو ري ر دةوةوة   

.َمدةط رودَو َ يوا  و   

٢.١.٣      مرةوةx .ةوة  

و وةرام  ردا طَل ردوو رةمَ  و َا روودةدةن، و ري وةك      

  .ََر َََ  

 مزدار  مةرَووة دةت. (رادووي دة)    ََ َ ،َ:   ) أ(

 مزدار  مةرَووة دام دةدة. (رادوي َوطَ)    َ َ َ   ) ب(

مزدار  مةرَوة دارةي َد (رادوي                    َََ ،َ:  ) ث(

 َوط (َي؟

 ةت. ري  مةرَووة دارةَ  د    َ او، َََ:  ) ج(
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 ١٠٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

ردي  طَل زم ي و رَومما وازة، وةش وةدا   ي رادووي دة  (ا) 

          َ  و  دن (ا) دا  .ةودوودا طار  دووامَل رط و (ج) ز

   وة َرد َ  وةيَ اودارد       َةط وة وةيمَ" (ب)دا  ،وة

دةَ دواي  دراووة ردةوا ،َ وة مي  ََوط  َذة           

مت َ  َ دراو،  (ث)دا ذة واز  َ  َرودَوَ دن     

  ،َدة        َ  ،َاوةوة وةردةطرد َ   َ وةيمَ (ج)دا

" ،م َ ،ََوط ََ دووياَل رط ووةط َل (ب) و (ث)دا زط  اMary 

had been dancing/painting the wall since noon ،"  

 ٣.٢وة ريَ موةII 

 ٣.٢.١   X  دا  

امَ رة ي ن راموة و ،      ،ا دوو  ،ام َ  ،اَ  ،م َ

       َ .تدة َََ َ َلط يةم م ن، ودة َ ري داواي وام ك ر

 ،م 

 ؟؟ زاد  دوو ا دام د.      ، طَ :ََ  ) أ(

 ؟؟ زاد  دوو ا دام دةد    َََ ،َ:    ) ب(

 مزدار  دوو ا دارةي َد.    ََ َ ،َ:  ) ت(

 د. مزدار  دوو دا دارةي َدة    َََ ،َ:  ) ث(

 ت.   َxوةي  ٣.٢.٢

،م َ ،نوةردةط َ وةيمََ  َدا دمرو دة و َلط ز راموة و 

 زاد  َوةي دوو ت دامد.    َََ ،َ:  ) أ(

 % مزدار  َوةي دوو ت دامةد.     َََ ،َ:  ) ب(

 زاد  َوةي دوو ت دارةي َد.     َاو، ََ َ:   ) ت(

 % مزدار  َوةي دوو ت داري َدةد.      َاو، َََ:   ) ث(

َ ريوة َ وام دةوة ر ري         وة دة ،ة "ت"  رم رط ،

مطم َ روداوةََ َ  اوة، و رودَومي  ةمن  ي َوة        

 وة  رادةك  ردي و ا َزن، وةش دةطرَوة  َوةي  طَل وةا و      

ة وةرام زن ز  دة َََ ، دة رم "ا" و "ب" ري َوامَ      ر

   َم ي  ،ردا  وة م  ،وةطم َووة وةك دةردة .نرةوة وةردةط يَ

    ،م َ ،وةم Mittwoch ١٩٨٨, Hstav ١٩٨٩)       َ ،وةةوة طَم ي اَ  ،(

 ،م(Vlach ١٩٨١). و ر راوردي ،  

  َ ذورةوة، ري دامة، دارةي َدةد.     ) خ(

     يَ و "ي "خر   َل "ا" و "ت"داط راورد  و ر انم  وازي زيَ

 روداوة َردةوا يادةو ر  ،تاودةردم َرودَو ريَ ،تت دة يمم 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(١٠١                                                          )   ٢٠١٦ 

           ،امي دةم و و َ ،اار  .وةدمر  يَ ارةم وةي َل

     َ دار وة و َل  َدة وداوةر        "ت" و "ث" مر ،وة دوا َن دة نر

 ةوة، َري وة دةن  ( ةماري) روداوة  واوي رداردة َ مو      

 رودَو و ، وةَ  نةم "ت" و  "ث" مرة، رَ و .اوداو  وداي ن

  َ  َوامَََ رةوة. 

  IIIوةرةمَ ري ٣.٣ 

 alreadyر وة  ٣.٣.١

 ن َة، وةي َ دةو َ َاوة، واوة ن ذةي  َاوة و ... ن وةري          

  ر وة ،َةَ وة" ةوة ر/ َ"         و ، مرةوة  َرَ

طَل و دةوة وةرواماوةن و َرةم ،َ  دوورة  واي وازةوة. رودةدات.        

و  و وةرة   مَ ا  َ واي  َوة،  وَ  َري       

  رةي طا روودةدات. 

    /َََ ،َ=/ (ا)        َم ،م َ .ير َ روةو/َ زدارم

  رادوودا

(ب)  /= َََ ،َ/    مزدار  َ َةري، ( و). دة   َدن و   

  وا..    د

        /َََ ،َ/ (ت)   .دووداار   َم .دَ ارةيو د روةو/َ ري  

          زام  و  ،دارةي دةو د يَ َ زدارم ََ َ ،اوَ  =/ (ث)

ن م دووةواو  

م َ  َر  َرة،  زامرك مدات رةت  دوا، دةَ َ  "ا" وة دةط

َر  َرَ، طم وة وةن َة َ   َرَ َ وة،  "ب"  

 َرَ  و َدة  وةَوة دة ت"دا وا   دا"  ،َوةَ دوا  َردةوا 

ة  دةوةي َدن   َدن طةَ  ، و (ث) َرَ  َزي    

      ،ودةداتث"دا ر"   ري  دمَ ،َةَ َ   رةت

و     م ،اََوط َ مَر  ز  ،َم رة يَوار

   "  اوة َلط "ت" ،م َ ،نَ رة َلط ومطا مَد  رةوة

وو ي َن، وا ،و واي    َ"، دةام َر  ََمم طَل رد

 .َودةطوةك م َََ َ ارةوةدا ير  .نةطن وةرَََ ر   

  ) ؟؟  درَا وامي ، مزدار  َطَل در ري ر دةد. ١٨(

٣.٣.٢  َ  

وة و نرو زام ردةوا اوَذة رودَو  َموة دةط اَ م   رة

مدا َرةت وةي دةط َ  ن م ،رَم وةري َ، زَور ردارة، وة     
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 ١٠٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 ،َ اَََ مَ َلط َامم      .دةوة ي َ وازم وة اوة َلط

  رم و مم ة: 

(ا) /= ؟ َََ ،َ/     مزدار  َر  َري، َ دةروم)  ... َ  واي       

  دورة)

   .   دةَ دوا ر ردةواَ  (ب) /= َ، مَََ:    مزدار َ دام دةد،

  (ت) /=؟         /َََ ،َري  َو دارةي َد، َ رَوي 

    دوا َدة  .  ددةَ اريو د ر َ زدام   :َََاو، مَ  (ث)

َ ردةوا  

طا  م وةري "َ...(  ش)"  طَل ََ َا طوة  وةك

-َ موةي َ، ز ،َََ َ  رر وة  (ا) و (ت) وةك ش 

م ،ا (ب) و (ت) مَ ور َاو دم     ة ورَ "نَ"  اوة َلط (ث)دا  تم

     اوة او رودَو َ ونَ ري َ  ،تر داوادةر زةرورةت

  .ََةَ  

٣.٤  مرةوة ريَIV 

وةرامي    ن َةاوة،       ذرةك َ ري وةر ن  ررن مط و     

وامش َ ة طَ ن و وةرامي ارةوةدا دةوة،  َم" ،رة رة"، "وردة       

          وة رةةن، دور اما دةَ و َ ردوو َلط  راموة  ،" " وردة"، و

دة َ ،َ ريَ وة ،َدة اط وةيمَ ر و او، مرد 

  "ََ و ََ ، ن وتن، دةََ ،"  ك ر َدة ،م

طا مممر رودَو َلط وام ،َور :ة ارةوة ي يمو ر رم ،َ  

 "ََدن، َرَ "ََ ، و طوة    َدزاد رة رة رة   ) أ(

 .                "ري رت ن،"َ و مطوة  دة"زاد رة رة   ) ب(

 ، ََن " ط و ٥َ"َ  ََدةتزاد رةرة رةرة   ) ت(

 .         "َ ، و مطو. زام؟زاد رة رة واي   ) ث(

  رن ر دموةم رةوة: ٣.٥ 

٣.٥.١  وةامَ وة دوو ،وومرو، م يَو  يَ ا" وَ " يَ  ،م َ ،َةط

   يوا م ،"وةَ  َ" ن ،"اَ " ،م َ ،"َ وةي " وة ن

  .َي مَ ََ  رةت َ   ."َا دَ وة. "دوايط 

                                                
٥  َ ََ يوا ن م  َدة ََ   ََ يوا  ََ(Comrie ١٩٧٦:١١٣) ََ يوا ،

 روةي م وةك زام َ ةدا واَ َروةهو دة و ردةوا َ َ َدة ََ مَر ،وامَ  َ  ،

   ." َ َ زَ مَ 
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 ٣.٥.٢  رةت ،ورد وا X            "َن دةما مَ  " ا   دةق دة

         " اَ  ،ة "ت ك درووم  د م َ" وةك ر  رم ،وةط

مَا موي درودن" مطوة، رةوة وةي دةم َوة "   مان   

        "انم دمدور" ،و وا ت، ودة ا دروَم  كوم ر "تدة درو

ري"درودم مان"  ا   -ا َ، و دةام َوة مَ  َ ي

ر َردة َ ََرري َ، و     َ  َا و  َ  َدا،  ََر

  .ََردة وةَ رر ر و َ ََ  
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 ٤.٠   ي 

  ي   زم ردي ٤.١

 ََم َر و َي ر ، دةامَ وةك دةوة و روداو و  ،ََ ري   

ةك واوو و   طو ي طا دةََ    ،َا رودَو او و  

        ن وواوم ت وةكش دةَ َوداون ر دةوة  ري يَ ن ر ،وةوامَ

دةمَ، و وةك " "َي طا دةَ ،َوة دوو طَري  رر و       مطو

 وازةوة وةك وة يم-    َةطَ ،ن ،وةَدة اَ يَ  ش

       َ َا دةمز  ،"َ" َةطَ وةي دووا و "َ"    ي يمم و َ ي

    َ رَ   يةم نَ (ا) ،وةََ َ و َ ارةوة

        ،َدةم َََ و َََ يمم   نمَر م(ب) م ، اوةوةرد
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ي ر مرةََ (ج)          ريم  (د) و ،َ ك و رير ر و ،م َ ،نو دةر 

  .روة ا ومدةرة م َ رَ  

رةن  ردا ر دوو طوا داة ، ،رة دا و دووة رة ن، رة       

ي َ وةردةطن، َ ا رة دان دة َ َن      ن َ موة

   وةي وةيدم  رةت ازن  ن رةوة ،اَمر ز  ،َ

ةري  َ" وي     رودَو او  َن  َ ،َم ،رة ن طَل َي و   

 x           ،وودةدةندا رَدورودر  وة   ندة َرو  س وام م َدا دةط"

رة وام وةك ري  َ دةَ  ،َا رة دةوت و ََمن طَل          

ا  رودَوَ  دةن، ر وام طَل َر َت     وةا  ردوون َ، و

             َدا دةطم رةوة و َلط نورة دة ،م َ ،َا دةط ريوة 

  " ،م َ ،م رت x     وة و َلط نمََ رة ،"دا     َدر  َدا دةطرام

  وةي " ،م َ ،َدةم ةَار ريوة و وةك مx ."دا  

               ممي مَ تمم و زاراوة وا ،مر َ  َامدة ََ

َ ،َةدا دة َوةش َََ" ََ  َ" و " "َََوة رو 

         ةَ  َ وة َدة  ،م ري دةر يَ ر و يم م 

  َ ،رنو ارةوة و  ريََ ،ام  .مر يَ ر و يم ر  ،م

ر و رري ك و  َررن َ امَ موي  ََن   ََرودَو اوةوة، 

م  نةةط رة  َ ردي وةك-   رة م  ري-      و و ، ن َوا رمدة

رري د رَ َدة  نوةدا دة     وا ،ت َ ن َ رودَو او و وة

   م   ة او رودَو-  م َ رَ  ري-   ،م َ ،َةردةدا د

"درودن" "  ردن"   دةَ وة رودَوَ  و دووة َ ت.        

       وةيمَ رة  َواز وةر ريم  انم َامدن" دة" ريم  وا

  .روة و  "دنوةر" اَ  ودن" دةوم" ،م َ ،نوةدةطَ واز  

  

  

٤.٢ رة   ي  

ودا) telic و ا   (    ء م ودةا  ا  ت     ،رة ا

    ث او  رة او ا ا     ذ م و ، اه و  ه، وا ام

و atelic .(     م ء  ، و   و اه،  ا اع م ء (ود

:   ا و ،(ودا)  وا (ودا) ولا   ا ذ  

      ا ا اود.  ) أ(

 ف ات ا   ا ا، و  ال  ا.  ) ب(

 امت اى  و اات، : ا، و ال دا و .   ) ت(
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 و  ا  ا ا ل  ا .   ) ث(

و ال  ا اد من: ال اا  ا، وال  اا اة ا. و   

ه دو  ا ا  ال ان ا ان    ،(ودا)  

 .ا  (ودا)  او ، ا ا(ودا)  

 و  اوف ا     ا ا س (اود)و (اود)  ا. و         

     ا  ط  را  ا ا ما  ا (ودا) ء ان 

وا. ف(اود)   ت ا و ارة ا  ا ، ا ان ل رة  

 م ا و .رة او ا ا  ام         ،لا ذ   يت ام 

 دا ا  .ا (ودا) و (ودا)   نوم  دا و لو ا ا

     دا ا   رك  و ،ل اا ا  ا  ل ا دور 

ا)        (ددرو) : /ا  ا رة او ا  (ودا) و (ود

    ان  اي .(ودا)  ما  و ،(ودا)  وا  ان  و ا(دنر)

   اءات  ى، واا  ت  (دن) و      ا م (دنوم) : .يا 

    ، (وةردن) ت و اار، و ا. 

  

  

  ي   ي ٤.٣
Telicity is the property of a verb or verb phrase that can be presented as an action or an 
event. It is being completed, in contrary, a verb or verb phrase that presents an action or 
event as being incompleted is said thought to be atelic. The distinction between these two 
categories are often relevant syntactically - verbs in Kurdish can be devided in to two 
classes concerning their compatibily with time adverbials - for example, states, and 
activities are often  compatible with the prepositional ‘for-phrase’ since they are describing 
a time duration, consquently, they are atelic. In contrast, while usually achievements are 
not, acomplishents are telic, so they are compatible with a prepositional in-phrase, within 
acertain time duration. Achievements are also telic, but they can be recognized with 
accomplishments in that they are compatible with prepositional “at-phrase’. 
Telicity can be considered in its lexical aspect. Here it is not a property of a verb in 
separation, but partially a property of of a whole verb or verbs. Kurdish as one of the 
agglutinate linguages has a non-verbal element of a verb (in non-simple forms). This is the 
case whether the verb form described is within a telic or atelic situation. For example, “kird 
= do” which take various different non-verbal elements, is actually “yãri-kirdin-to play’ and 
so is an activity and atelic. In contrast, in ‘’win-kirdin-to loss’ it is an achievement so is 
described as atelic situation. And “drwst-kirdn-to make”, describes a completed situation so 
it is telic. While, statement like ‘ bãwar-irdin to truth’ describes atelic situation. 

 


