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 ملخص البحث:

، ويوضح اخلصائص اآلذريةيقوم هذا البحث بدراسة األفعال البسيطة يف كل من الرتكية و   
املشرتكة بني اللغتني من خالل شواهد لغوية خمتلفة مت استخراجها من الروايتني موضوع البحث؛ ومها 

ن حليمه( للكاتب الرتكى) (Halime Kaptan)الرواية الرتكية  (،  Rıfat Ilgazأو )الُرَّبا
 Tural)  اآلذرىللكاتب  أو )واحد(  (Bir) اآلذرية كنموذج تطبيقي لـ "اللغة الرتكية"، والرواية 

Sahab وذلك للتوصل إىل مواطن التشابه واالختالف بني اآلذرية( كنموذج تطبيقي لـ "اللغة ،."
اجه اليت تو ثبات بعض الصعوَّبت لبسيطة، وبنيتها الشكلية، وكذلك إاللغتني يف موضوع األفعال ا

، واعتمدت الباحثة يف هذا البحث على املنهج التقابلى؛ ملا له من اآلذريةالرتكية و  –دارسي اللغتني 
فائدة عظيمة يف توضيح التشاهبات واالختالفات على أكمل وجه، وكذا الصعوَّبت املتوقع حدوثها 

يف  منها أن تقوم أواًل بوصف األفعال البسيطة، وبنيتها الشكلية  ما استلزموهو نتيجة االختالفات.
مث بعد ذلك توضح مواطن التشابه واالختالف بني اللغتني بشأن الفعل  اآلذريةاللغتني الرتكية و 

                                                           

 دراسة تقابلية من الفعل ومشتقاته وتصريفاته ىف الرتكية واآلذريةحبث مستل من رسالة دكتوراة بعنوان:  -( (1
    (Bir)،  (Rıfat Ilgaz)للكاتب الرتكى-( الرَّبان حليمه Halime Kaptan)   خالل روايىت

حممد عـــزت حتت إشراف األستاذ الدكتور/  (مع الرتمجةTural Sahabللكاتب اآلذرى  )-واحد
وعميد كلية اللغات والرتمجة، جامعة األزهر، القاهرة(،و أ.د عبد العزيز حممد  -)أستاذ اللغوايت الرتكية  غـــــازي

 عوض هللا )األستاذ املتفرغ بقسم اللغة الرتكية  وآداهبا بكلية الدراسات اإلنسانية بنات، جامعة األزهر، القاهرة(.

 ية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر، القاهرة.مدرس مساعد بقسم اللغة الرتكية وآداهبا، كل -(( 2
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هى األفعال املكونة  اآلذريةأن األفعال البسيطة ىف كل من الرتكية و وتوصل البحث إىل .البسيط، وبنيته
صلية وال كمكن االستغنا  عن أى حرف فيها دون فساد املع ى وهى تقابل األفعال من حروفها األ

مكونة من مقطع  اآلذريةمعظم األفعال البسيطة ىف اللغتني الرتكية و وأن   اجملردة ىف اللغة العربية،
 مقطعني. من هجائى واحد وقليل منها مكون

Abstract 
This research studies simple verbs in both Turkish and Azeri, 
and clarifies the common characteristics between the two 
languages through different linguistic evidence extracted from 
the two novels in question; They are the Turkish novel (Halime 
Kaptan) or (Halime Captain) by the Turkish writer (Rıfat Ilgaz), 
as an applied model for the "Turkish language", and the Azeri 
novel (Bir) or (One) by the Azeri writer (Tural Sahab) as an 
applied model for the "Azeri language". , in order to reach the 
points of similarity and differences between the two languages in 
the subject of simple verbs, and their formal structure, as well as 
to prove some of the difficulties facing students of the two 
languages - Turkish and Azari. In this research, the researcher 
relied on the contrastive approach; Because of its great benefit in 
clarifying the similarities and differences to the fullest, as well as 
the difficulties that are expected to occur as a result of the 
differences. Which necessitated that you first describe the simple 
verbs, and their formal structure in the Turkish and Azari 
languages, and then explain the similarities and differences 



 4العدد التاسع والثالثون  ج                                                   جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

- 264 - 

between the two languages regarding the simple verb, and its 
structure. The research concluded that the simple verbs in both 
Turkish and Azeri are the verbs made up of their original letters 
and it is not possible to dispense with any letter in them without 
corrupting the meaning. Most of the simple verbs in the 
Turkish and Azeri languages consist of one alphabetic syllable, 
and a few of them consist of two syllables.. 
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 مقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم وبه نستعني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وسيد اخللق أمجعني ورمحة 
 هللا للعاملني الذي قال فيه ربه عز وجل "وإنك لعلى خلِق عظيم" 

 وبعد،                                  

تعددت مناهج البحث اللغوي ما بني منهج مقارن ومنهج اترخيي ومنهج وصفي، فقد 
حديثاً مقارنة َّبملناهج األخرى يف علم اللغة فقد نشأ هذا املنهج  املنهج التقابلىويعد ومنهج تقابلي. 

يف الوالايت املتحدة األمريكية من خالل احلاجة امللحة  1191-1191خالل احلرب العاملية الثانية 
نذاك لتعَلم وتعليم اللغات األخرى كلغات اثنية، وهذا املنهج يقوم بعقد مقارنة بني لغتني أو أكثر أو آ

يف املستوايت  بني هلجتني خمتلفتني من لغة معينة هبدف الوقوف على أوجه التشابه واالختالف بينهما
َّبلصعوَّبت اليت كمكن أن يواجهها اللغوية الصوتية، والصرفية، والنحوية )الرتكيبية(، والداللية، والتنبؤ 

 الدارس عند تعلمه هذه اللغات.

من اللغات اليت تنتمي إىل عائلة لغوية واحدة هي  اآلذريةلغتان الرتكية )تركية تركيا( و وال
عائلة لغات أورال التاى، وتشرتكان يف العديد من اخلصائص اللغوية اليت جتعلهما يف مسار لغوي 
واحد، ومن أهم هذه اخلصائص إهنما تعتمدان على اللواحق؛ أي أهنما من اللغات االلتصاقية، إىل 

بنا  اجلملة والرتاكيب وهذا يعد مؤشرًا واضحًا على أهنما انبثقتا جانب التشابه الكبري يف املفردات و 
 . من أصل واحد

كما تستخدم  أيضًا يف عدة مناطق   آذربيجانهي اللغة السائدة يف مجهورية  اآلذريةواللغة 
إيران وخصوصاً يف مشال غرب إيران حيث تعترب اللغة املشرتكة بني سكان تلك املنطقة. وهى أقرب  يف

من ضمن  اآلذريةجم األساسي.  ولقد كانت اللغة ت لرتكية تركيا من حيث البنية النحوية، واملعاللغا
ريون جييدون العربية والفارسية، ولذا ذأدبية عديدة، كما كان األدَّب  اآلاللغات اليت كتبت هبا مؤلفات 

 ظهرت ألفاظ عربية وفارسية كثرية يف أشعارهم، وكتاَّبهتم.  
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أيًضا تكتب َّبحلروف العربية مثلها ىف ذلك مثل اللغة الرتكية،  آلذريةانت اللغة كما كا
من  اآلذريةم، مت حتويل نظام كتابة اللغة 1111السوفيتية عام  آذربيجانولكن مع إعالن مجهورية 

م. وبعد 1191م، مث إىل اخلط الكرييلي الروسي عام 1129اخلط العريب إىل اخلط الالتيين عام 
بعد االستقالل عن االحتاد السوفييت السابق إىل استخدام  آذربيجانوفييت عادت تفكك االحتاد الس

 حىت اآلن َّبخلط العريب دون أدىن تغيري. اآلذريةين. أما يف إيران فتكتب اللغة اخلط الالتي

، ويوضح اخلصائص اآلذريةبدراسة الفعل البسيط  يف كل من الرتكية و  يقوم وهذا البحث
اللغتني من خالل شواهد لغوية خمتلفة مت استخراجها من الروايتني موضوع البحث، وذلك املشرتكة بني 

للتوصل إىل مواطن التشابه واالختالف بني اللغتني يف موضوع األفعال البسيطة،  وكذلك اثبات بعض 
على وقد اعتمدت الباحثة يف هذا البحث  – اآلذريةالرتكية و  –اجه دارسي اللغتني الصعوَّبت اليت تو 

ن حليمه( للكاتب الرتكى) (Halime Kaptan)رواية  (، كنموذج تطبيقي لـ Rıfat Ilgaz)الُرَّبا
( كنموذج تطبيقي لـ Tural Sahab)  اآلذرىللكاتب  )واحد(  (Bir) "اللغة الرتكية"، ورواية 

إىل  اآلذريةكية و ".وكان الباعث على هذا البحث هو القرابة اللغوية اليت جتمع اللغتني الرت اآلذرية"اللغة 
مل أتخذ حظها من االهتمام خاصة  اآلذريةلغة واحدة، َّبإلضافة إىل أن الدراسات اللغوية حول اللغة 

، هذا إىل جانب اإلكمان أبمهية دور اللغات الرتكية ىف التواصل مع الشعوب الناطقة يف اجملال التقابلى
 .هبا

 ومراحل تطورها اآلذريةنبذة عن اللغة   

واحدة من ست دول تركية مستقلة يف منطقة القوقاز يف أوراسيا.   آذربيجانتعد مجهورية 
تقع يف مفرتق الطرق بني أوروَّب الشرقية وآسيا الغربية، وحيدها من الشرق حبر قزوين ، ومن الشمال 
  روسيا،  ومن الشمال الغريب جورجيا، ومن الغرب أرمينيا، ومن  اجلنوب إيران، تبلغ مساحتها

 18111،  1(2882مليون نسمة طبقًا لتعداد ) 12821888، ويبلغ عدد سكاهنا:²كم  1,6,88
للميالد. ويُعّد نظام احُلكم   1111(، أعلنت الّدولة عن استقالهلا عام 2811مليون طبقًا لتعداد )

دن فيها. وتُعترب "اللغة 
ُ
" اللغة اآلذريةفيها "مجهورّي". كما تُعّد "مدينة َّبكو" عاصمتها وأكرب امل

                                                           

1- BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. , a.g.e, s. 173 
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"، َّبإلضافة إلی األرمنّية والروسّية. وتُعّد "الّداينة اإلسالمّية" الّداينة الرمسّية آذربيجانالرمسّية ىف دولة "
ستخدمة فيها  هى"املاانت". 

ُ
 يف البالد، .والُعملة امل

 :آذربيجانسبب تسمية 
أو  آذربيجاناسم  " روايتان؛ الرواية األوىل تذكر أنآذربيجانورد ىف أصل تسمية "

Azərbaycan  " مأخوذ من كلمةAtrapatesالذى  1" وهو اسم جنرال اإلسكندر املقدوىن
"، Atropateneقبل امليالد، فأطلقوا عليها ىف البداية " 921سيطر على هذه املنطقة   ىف عام 

عليها العرب  " مث أطلقAzurbazagaanواعتباراً من القرن الثالث امليالدى بدأت املنطقة تعرف بـ"
خاص َّبلداينة   آذربيجان"؛   أما الرواية األخرى فتذكر  أن اسم Azerbeycanفيما بعد كلمة  "

" الىت تع ى " النار" ىف اللغة الفارسية وطبقاً هلذا االعتقاد AZERالزرادشتية وأنه مأخوذ من كلمة "
 .2" تع ى "بالد النار"Azerbeycanفإن كلمة "
 آذربيجاناستقالل 

طبقًا ملعاهدة "تركمانتشاى" إىل قسمني يفصل بينهما 1121ىف عام   آذربيجانمت تقسيم 
هنر "أراس" ، ودخل القسم الشماىل منها حتت السيطرة الروسية، أما القسم اجلنوىب فقد دخل حتت 

" استقالل 9وبعد نزاعات طويلة أعلن "حممد رسول زاده 1111مايو من عام 21احلكم اإليراىن، وىف 
م، 1128الشمالية لكنها مالبثت أن وقعت حتت اإلحتالل الروسى من جديد ىف عام  ذربيجانآ

الشمالية على استقالهلا مرة أخرى ىف  آذربيجانحصلت  1118وبعد احنالل اإلحتاد السوفيىت عام 
 9اجلنوبية حتت السيادة اإليرانية آذربيجانم؛ بينما ظلت 1111أغسطس من عام  98

                                                           

اإلسكندر الثالث املقدوين، املعروف أبمسا  عديدة أخرى أبرزها: اإلسكندر األكرب، واإلسكندر الكبري،  - 1
ريق، ومن أشهر القادة العسكريني واإلسكندر املقدوين، واإلسكندر ذو القرنني  هو أحد ملوك مقدونيا اإلغ

 والفاحتني عرب التاريخ
2 - BKZ. Bozkurt, Fuat, Türklerin Dili, 5. Baskı, Eğitim Yayınevi, 

Ağustos – 2012, s. 280 
 6أحد مؤسسي مجهورية آذربيجان الدكمقراطية  6، سياسي وصحفي ورجل دولة آذربيجاين حممد أمني رسول زاده  - 9

رََأَس حركة االستقالل  6اهلجرة السياسية اآلذربيجانية. هو من أكرب وأبرز شخصيات اتريخ آذربيجانأحد زعما  
 «الَعَلُم الذي ارتفع مرة واحدة لن ينزل أبدا!»الوطين اآلذربيجاين. ومن كالمه: 

4 - BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. , a.g.e, s. 173 
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  Azərbaycan dili ،Azərbaycanca  ، türkcəsiية ذربيجانو اآلأ اآلذريةاللغة 
Azərbaycan  

يني الذين يعيشون ىف ذربيجان، وهى اللغة األم لآل1آذربيجانهى اللغة الرمسية جلمهورية 
 آذربيجانيني الذين يعيشون ىف ذربيجانويزيد عددهم على مثانية مليون نسمة، واآل آذربيجانمجهورية 

يني آذربيجانوهؤال  يقارب عددهم الثالثني مليون نسمة. وعالوة على هذا فإن هناك  2اجلنوبية
كلغة أم يعيشون ىف كل من تركيا، أملانيا، وأمريكا، وفرنسا، واجنلرتا، والنرويج،   اآلذريةيستخدمون اللغة 

حتاد السوفييىت والدينمارك، وهولندا، واهلند، وَّبكستان، واسرتاليا، والياَّبن، َّبإلضافة إىل دول اال
  9السابق. حيث يبلغ عدد املتحدثني هبا ىف العامل حواىل أربعني مليون شخص ىف الوقت احلاىل.

 تصنيفها: 

إحدى اللغات الرتكية الىت تنتمى إىل اجملموعة األوغوزية أو جمموعة اللغات  اآلذريةتعد اللغة 
. 9، وتركية تركمانستان، والرتكية الغاغاوزيةآذربيجانالرتكية اجلنوبية الغربية والىت تضم تركية تركيا، وتركية 

ا حيقق وتتقارب هذه اللغات من بعضها من حيث البنية النحوية ، والصرفية وكذلك املعجمية مم
إىل جمموعة  اآلذريةكما تنتمى  اللغة التواصل بشكل جيد بني األفراد املنتسبني إىل تلك اللغات.  

تشرتك مع )تركية تركيا( يف العديد من اخلصائص اللغوية هى جمموعة لغات أورال التاى. و  لغوية أكرب 

                                                           

1 - BKZ. Bozkurt, Fuat,  A.g.e, s. 280 
2 - BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. , a.g.e, s. 173 

م كان عدد املتحدثني َّبللغة اآلذرية دون مثانية مليون شخص، 1111طبقاً إلحصاء  ذكر مصدر آخر أنه  -2
م بلغ عددهم حنو ثالثني مليون شخص يعيش اجلزء األكرب منهم ىف مجهورية 2001وىف إحصاء عام 

 آذربيجان.
   BKZ.Bozkurt, Fuat. a.g.e , s. 280  
4 - BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. , a.g.e, s. 174 ؛Solmaz Zülfüqarlı 

Hüseynova, Azərbaycan Dili, İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 
Bakı, 2009 , s.11 
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هذا إىل جانب التشابه الكبري  ؛ أمهها أهنما تعتمدان على اللواحق؛ أي أهنما من اللغات االلتصاقية،
 يف املفردات، وبنا  اجلمل، والرتاكيب.  

 :اآلذريةمراحل تطور اللغة 

ىف  آذربيجانإىل ماقبل امليالد إثر جمى  القبائل الرتكية إىل أراضى دولة  اآلذريةيرجع اتريخ نشأة اللغة  
واحدة من  اآلذريةبداية امليالد؛  ومن بعدها فتوحات السالجقة ىف القرن احلادى عشر، كما أن اللغة 

 اللغات األدبية القدكمة حيث وجدت ىف القرن احلادى عشر أعمال مكتوبة هبذه اللغة.

وتشري بعض املصادر إىل أن اللغة الرتكية األم كانت عبارة عن فرع واحد، ولغة مكتوبة 
حدة حىت القرن الثالث عشر. واعتبارا من القرنني العاشر واحلادى عشر ونظرًا لبعض األسباب وا

بدأت طائفة كبرية غالبيتهم العظمى من األتراك األوغوز ىف النزوح إىل الغرب. وكان من بينهم األتراك 
نزوح َّبللغة الرتكية يني، ومسيت لغة الكتابة الىت ظهرت ىف القرن الثالث عشر نتيجة هلذا الذربيجاناآل

الغربية. ومبرور الزمن ظهرت بداخل اللغة الرتكية الغربية  دائرتني، مها الدائرة الشرقية والدائرة الغربية   
هى جمموعة اللهجات الىت تنتمى إىل الدائرة الشرقية، وفرع من فروع لغة الكتابة  اآلذريةوتعد الرتكية 

، كما تنتمى الرتكية العثمانية إىل الدائرة الغربية  ومل يكن هناك فارق  1الىت تطورت بداخل هذه الدائرة 
 والرتكية العثمانية، وإمنا بدأ يتضح الفرق بينهما شيئاً فشيئاً ىف العهد العثماىن    اآلذريةكبري بني الرتكية 

الشمالية بدأ من القرن  آذربيجانأن ترتيك :" cevat heyet "" 2ويزعم "جواد هيئت
اجلنوبية بدأ من القرن احلادى عشر مستمراً إىل  آذربيجانالسابع وحىت القرن الرابع عشر بينما ترتيك 

تشكلت ىف جمال األدب الشعىب ىف القرن  آذربيجانالقرن الرابع عشر أيضاً، وبنا  عليه فإن تركية 
 9لث عشر امليالدىاحلادى عشر، وىف جمال األدب املكتوب ىف القرن الثا

                                                           

1- BKZ.   a.e, s. 173  
 جواد هيئت هو طبيب جراح وكاتب وصحفي إيراين أذربيجاين ومؤسس جملة فارليك.  2

3 - BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. , a.g.e, s. 174 
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فمنهم من ذكر أهنا بدأت منذ  اآلذريةواختلف املؤرخون حول ظهور أوىل األعمال َّبلرتكية 
" أهنا بدأت منذ القرن الرابع آذربيجانالقرن الثالث عشر بينما ذكر "حمرم أرجني" ىف كتابه تركية 

املكتوبة تشكلت ىف  آذربيجانية" أن لغة ذربيجانعشر، وذكر "كاظموف" ىف كتابه "اتريخ اللغة اآل
 .1الفرتة مابني القرنني التاسع والثاىن عشر امليالدى

 األجبدايت:

م، واعتبارًا من هذا التاريخ 1121تكتب َّبألجبدية العربية حىت عام  اآلذريةكانت اللغة 
اً من م أصبحت تكتب َّبألجبدية الالتينية، مث بدأت تكتب َّبألجبدية الكريلية اعتبار 1191وحىت عام 

م قرر املؤمتر الذى عقد ىف 1118ديسمرب من عام  21م وحىت عهد االستقالل، وىف 1191عام 
م العودة إىل استخدام األجبدية 1118جامعة )مرمره(  ىف العشرين من شهر نوفمرب من عام  

 92من حىت اآلن؛ وتتكون األجبدية الالتينية  آذربيجان، وهذه األجبدية هى املستخدمة ىف 2الالتينية
 ,b, c, ç, d, fحرفًا صامتاً هم 29، و a,e,ə,ı,i,o,ö,u,üأحرف متحركة هى  1حرفاً؛ منها 

g, ğ, q, h, x, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z.  9   

 اللهجات:

 أربع هلجات هى:  آذربيجانيوجد ىف   

 ،   "موغان"Lənkəranاللهجة الشرقية: ويتحدث هبا سكان مدن "لنكران"  .1
Muğan "َّبكو" ،Bakı"مشاخى" ، Şamaxı "قوَّب " ،Qube. 

 واألقاليم الىت حوهلا. Qarabağ  ويتحدث هبا سكان مدينة "قره َّبغ"   اللهجة الغربية: .2
، Zaqatala ، "زاقااتال"Qaxاللهجة الشمالية: ويتحدث هبا سكان مدن: "قاخ"  .9

 Şəkiشكى 
                                                           

1 - BKZ.   a. e, s. 174   
2- BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. a.g.e, s. 174 ؛ Bozkurt, Fuat, a.g.e, s. 

287  
3- BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. , a.g.e, s. 176,177. 
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"  ، "أوردوَّبدNaxçıvan" اللهجة اجلنوبية: ويتحدث هبا سكان مدن "انخجوان .9
Ordubad"إيروان" ، irəvan. 

 :اآلذريةأبرز خصائص اللغة 

أهنا لغة التصاقية تعتمد على إضافة اللواحق إىل أصول  اآلذريةمن أبرز خصائص اللغة  -1
الكلمات من أجل التعبري عن املعاىن املختلفة، وهى تشرتك مع اللغة الرتكية ىف هذه 

 الصفة. 
من اثنني وثالثني حرفًا يقابلها ىف الرتكية تسعة وعشرين حرفاً؛  اآلذريةتتكون األجبدية  -2

 .ə, x, qهى 1على الرتكية ثالثة أحرف  اآلذريةحيث تزيد 
تسعة حروف صوتية يقابلها مثانية حروف صوتية ىف الرتكية  اآلذريةيوجد َّبألجبدية  -9

 الذى يقابل حركة الفتح. (ə)بزايدة حرف 
يقابل األلف  (a)هى احلرف  اآلذريةوجود ثالثة أحرف صوتية مستوية مبسوطة ىف  -9

حركة الكسر يقابل (e) يقابل األلف وحركة الفتح، واحلرف  (ə)العادية، وحرف 
الذى يقابل األلف العادية،  (a)يقابلها اثنان فقط ىف الرتكية هى احلرف املائل، 

 حركة الفتح.يقابل (e) وحرف  
توافق صوتى قوى من حيث  اآلذريةلصوتى بني مقاطع الكلمة: يوجد ىف اللغة التوافق ا -1

اخلفة والثقل )التوافق الصوتى الكبري(،  واالستدارة واالستقامة ) التوافق الصوتى 
. ويعتمد 2الصغري( مثلها مثل اللغة الرتكية، ويشذ عن هذا التوافق الكلمات األجنبية

على تسعة أحرف هى احلروف املتحركة مخسة أحرف  اآلذريةالتوافق الصوتى ىف اللغة 
 o,ö,u,üوأربعة مستديرة وهى  a,e,ə,ı,iمنها مستوية وهى 

                                                           

1 - Bkz.Əliyəv, Kamran, Azərbaycan Dili, Elm, Bakı – 2011,s. 3 
2-  BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. a.g.e, s. 178 
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ىف هذه الصفة عن اللغة الرتكية حيث ال يوجد  اآلذريةتوافق الصوامت: ختتلف اللغة  -,
 d,c,gالىت تقضى بتحويل حروف  1قاعدة توافق احلروف الصامتة اآلذريةىف اللغة 

إذا أضيفت إىل كلمات تنتهى أبحد األحرف  t,ç,kالىت تبدأ هبا بعض اللواحق إىل 
 مثال f,s,t,k,ç,ş,h,pاخلشنة 

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
ütÖp üdÖp قبال 

en sonratbitirdik n sonraədbitirdik بعد أن أهنى 
işten işdən من العمل 

ütşünmüşDü üdşünmüşDü كان قد فكر 
  

 التبديالت الصوتية:  -7
عن اللغة الرتكية التبديالت الصوتية حيث  اآلذريةمن اخلصائص الصوتية الىت متيز اللغة 

العديد من التبديالت الصوتية مثل ترقيق الصائت املفخم وتفخيم  اآلذريةيوجد ىف اللغة 
 املرقق، وبسط املقبوض، وقبض املبسوط ، ونذكر فيما يلى أهم هذه التبديالت:

 :يتم ترقيق احلروف الصائتة الثقيلة املوجودة ببعض الكلمات الىت دخلت    الرتقيق
 من العربية والفارسية مثل اآلذرية

 املرقق  əيل واستبداله حبرف الثق aترقيق حرف  -

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
lpaK lbəq قلب 
kşA qşə العشق -احلب 

                                                           

1 -  BKZ.   a. e, s. 178, Hengirmen Mehmet, Türkçe Temel 
DilBilgisi, V. Baskı, Engin Yayın Evi, Ankara, 2006, s. 78, 79 
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faraT fərət انحية -طرف 
maG məq حزن 

nataV nətəv وطن 
  

  ترقيق حرفı  الثقيل واستبداله حبرفi  املرقق 
 ı، وغالبًا يقلب حرف  اآلذريةىف أول الكلمة ىف اللغة  ıال يوجد احلرف الصائت 

املوجود ىف بداية  yكما يسقط ايضاً حرف   iاملوجود ىف بداية الكلمات الرتكية إىل 
 1الكلمة وبعده حرف صائت مقبوض

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
lıkI lıqI  فاتر -داىف 

l Yı l i عام -سنة 
ldırımYı ldırımI صاعقة 

lanYı lanI ثعبان 
 

 التفخيم:  

 تفخم أحياانً احلروف املتحركة املرققة املوجودة ىف الكلمات املقتبسة مثل:

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Cevap Cavab جواب -إجابة 
Selam Salam سالم 
Kale Qala قلعة 

 

                                                           

1 - BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. a.g.e, s. 179 
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 البسط 
ىف بعض الكلمات  اآلذريةيقصد به بسط األحرف الصائتة املقبوضة وهذا يظهر ىف اللغة 

 املقتبسة مثل
 حتويل الصائت املقبوض :i   إىل الصائت املبسوطe  

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Hiç Heç  ًأبداً  -مطلقا 
İhsan ehsan إحسان 
İhtiyaç ehtiyac احتياج -حاجة 

 
  حتويل الصائت املقبوضi    إىل الصائت املبسوطə 

 َّبلعربيةاملعىن  اآلذرية الرتكية
Çimen çəmən عشب 
Zincir zəncir سلسلة 
İlaç əlac عالج 

 
 حتويل الصائتني املقبوضني  u,ü  إىل الصائتني املبسوطنيO,ö 

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Hükm Hökm حكم 
Mühür Möhür ختم 
Rüya Röya رؤاي 

 
  القبض 

ىف بعض الكلمات  اآلذريةيقصد به قبض األحرف الصائتة املبسوطة وهذا يظهر ىف اللغة 
 الرتكية، والكلمات املقتبسة مثل
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 حتويل الصائت املبسوطo    إىل الصائت املقبوض  u 

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Boğa Buğa ثور 

Bostan Bustan بستان 
Horoz Xoruz ديك 
Sofra Süfra مائدة 

 
 حتويل الصائت املبسوطe   إىل الصائت املقبوضi  

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Cep Cib جيب 

Nefret nifrət كراهية  -نفور 
Fetva Fitva فتوى 

 تبديل الصوامت -1

 :qبـ    kإبدال 

ىف  (k)إىل جانب حرف  (q)عن الرتكية وجود حرف  اآلذريةمن اخلصائص الىت متيز 
الثقيل املوجود ىف بداية الكلمات الرتكية  kحرف وعدم وجوده ىف الرتكية، وكذلك  اآلذرية

 .1اآلذريةىف الكلمات الىت تقابلها ىف  qيتم إبداله حبرف 

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Kadın Qadın مرأة 

Kız Qız فتاة 
Kardeş Qardaş أخ 

Kuş   Quş طائر 

                                                           

 21، ص 2012حممد عزت سعيد غازى، اللهجات الرتكية دراسة صوتية مقارنة، القاهرة،   - 1
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ىف الكلمات الىت  qالثقيل املوجود ىف هناية الكلمات الرتكية حبرف  kوكذلك يتم إبدال حرف  
 كما ىف الكلمات التالية:.1اآلذريةتقابلها ىف 

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Uzak uzaq   بعيد 

Toprak Torpaq أرض 
  

  َّبألصوات اآلذريةكمكن أن تنتهى الكلمات  ىف  b, c, d, g  ىف الرتكية فتنتهى َّبألصوات أما
t, k, ç, p2  :كما ىف الكلمات التالية 
 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Süt Süd حليب 

Dört Dörd أربعة 
Renk Reng لون 

  إبدالg   بـk  : 
 .آذربيجانىف تركية  k ىف تركية تركيا جندها تبدأ بـ  gبعض الكلمات الىت تبدأ حبرف 

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Geç Keç اعرب 

Geçit Keçid ممر 
  حتول احلرفk    إىلy  : 

إذا وقع بني صائتني ىف اللغة ğ  املوجود ىف هناية الكلمات الذى يتحول إىل  kحرف 
إذا  ğ.إذا وقع بني صائتني خفيفني، وحيول إىل اآلذريةىف اللغة   yالرتكية ؛ يتم حتويله إىل 
 وقع بني صائتني ثقيلني.

                                                           

 21حممد عزت سعيد غازى،  املصدر السابق، ص    - 1
 21انظر.  حممد عزت سعيد غازى،  املصدر السابق، ص   - 2
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 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Geldiğimde gəldiyimdə عندما أتيت 

 işaret parmağı  şəhadət barmağı إصبع السبابة 
Yüzüğü Üzüyü خامتها 

çay kaşığı çay qaşığı ملعقة الشااى 
 : mإىل    bحتول احلرف 

كما ىف   1اآلذريةىف اللغة   mاملوجود ىف بداية الكلمات الرتكية إىل  bحرف يتحول 
 الكلمات التالية:

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Boynuz Moynuz قرن 

Ben Men أان 
 القلب املكاىن أو الرتحيل.   -1

   كما ىف الكلمات التالية:2ويقصد به تغيري مكان احلرف بتقدكمه أو أتخريه
 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية

Çıplak Çılpaq   عارى -َعار 
İleri irəli  إىل األمام 

Köprü Körpü جسر 
Yaprak Yarpaq ورقة شجر 

 :  التضعيف -7 
3تضعيف بعض الصوامت املوجودة َّبلكلمة  

                                                           

  20حممد عزت سعيد غازى،  املصدر السابق ، ص     -11
2-  BKZ. Bozkurt, Fuat, a.g.e, s. 290  
3 - BKZ. Bozkurt, Fuat, a.g.e, s. 290 
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 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Adım Addım خطوة 
Yedi Yeddi سبعة 
Sakız Saqqız علكة 

Dokuz Doqquz تسعة 
 الضمائر الشخصية: -2

الذى يقابله ىف  ben   خالفًا للضمري اآلذريةتتطابق الضمائر الشخصية بني الرتكية و 
 mən.الضمري  اآلذرية

 :ismin halları -ad durumuأحوال االسم   -1
 .عدا بعض الفوارق البسيطة اآلذريةأحوال االسم متطابقة بني الرتكية و 

 حالة التجريدadlıq hal  -adlık hal : 

وال يرتبط بكلمة أخرى داخل  وهى احلالة الىت يكون فيها االسم خاليًا من أى الحقة 
اجلملة بعالقة معنوية، ومن املمكن أن تلحق به ىف هذه احلالة الحقة اجلمع والحقة 

 1امللكية فقط

  حالة املفعول بهsirlik halət -belirtme durumu 
(  وتلحق طبقاً للتوافق i-ı- u- üولواحقها ) اآلذريةاملفعول به بني الرتكية و تتطابق حالة 

الصوتى آبخر الكلمات املنتهية بصامت، والفرق بني اللغتني إمنا يظهر  ىف الكلمات املنتهية 
فيتم الفصل بني  اآلذرية؛ أما ىف  (y ) الوقاية بصائت ففى اللغة الرتكية يتم وضع حرف

فيتم الفصل بيا  الوقاية كما هو احلال ىف الرتكية su, nəعدا كلمىت  2(n)الصائتني حبرف 
 :suyu, nəyiفتصبح 

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
Kapıyı Qapını الباب 

                                                           

1-  BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. a.g.e, s. 194 
2 - BKZ. A.e, s. 195 
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Sevgiyi Sevgini احلب 
 

  حالة  املفعول إليهyönlük hal -yönelme durumu 
مع الكلمات املنتهية   ya, yəمع الكلمات املنتهية بصامت،  a, əولواحقها 

 وتتبع هذه الالحقة التوافق الصوتى الكبري.1بصائت

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية 
eve   evə   إىل املنزل 
suya   suya    إىل املا 

mektebe   məktəbə   إىل املدرسة 
 حالة املفعول منهlıq halşçıxı -çıkma durumu  

عن الرتكية ىف عدم اتباع  اآلذريةطبقاً للتوافق الصوتى، وتفرتق dan-dən ولواحقها 
 tإىل Dال تقلب هذه الالحقة لقاعدة متاثل الصوامت املوجودة ىف اللغة الرتكية أى 

   2إذا كانت الكلمة منتهية حبرف خشن

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
evden evdən من املنزل 

Köyden kənddən من القرية 
Kapıdan Qapıdan من الباب 

işten işdən من العمل 
 حالة املفعول فيهyerlik hal  -kalma durumu   
  ولواحقها da- də  وال تقلب D إىلt  إذا كانت الكلمة منتهية حبرف

 1خشن كما هو احلال ىف الحقة املفعول منه

                                                           

1- BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. a.g.e, s. 195  
2 -  BKZ. Ercilasun,  Ahmet_B. a.g.e, s. 196 
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 حالة االضافةlik hal  əyiy -tamlayan durumu   
إذا كانت الكلمة منتهية بصامت ،  (n) وهى اآلذريةمتطابقة بني الرتكية و ولواحقها

nın 2إذا كانت الكلمة منتهية بصائت   

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
evin evin خاصة َّبملنزل 

Köyün kəndin خاصة َّبلقرية 
Kapının Qapının خاصة َّبلباب 

işin işin خاصة َّبلعمل 
   

 وموقعه ىف اجلملة: مفهوم الفعل 

الفعل هو املسند ىف اجلملة الفعلية، وهو عبارة عن كل لفظ يدل على حدث يف زمن 
معنّي، وتقسم األفعال لعدة أنواع َّبختالف نوع التصنيف، ويدل الفعل على أمرين مهمني مها؛ املع ى 
العقلي للكلمة وهو احلدث الذي وقع، والزمن الذي مت فيه احلدث، ففي حال وقع احلدث قبل النطق 

، أما إذا وقع أثنا  احلديث عنه فقد مت َّبلوقت احلايل، ويف  به واإلخبار عنه، فهو قد مت يف زمن ماض 
 حال  طلب وقوعه من املتحدث فهو مل يتم بعد. 

                                                                                                                                              

1 - BKZ . A.E,s.196 
2 BKZ.  Ercilasun,  Ahmet_B. a.g.e,  s. 195 

 املعىن َّبلعربية اآلذرية الرتكية
evde evdə ىف املنزل 

Köyde kənddə ىف القرية 
Kapıda Qapıda عند الباب 

işte işdə ىف العمل 
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والفعل ىف اللغة الرتكية هو الكلمة الىت تدل على فعل أو حدث أو حال مقرتنة بزمان 
أو فعل أو حال متضمنة زمان ومكان وحركة  أو هو   الكلمة الىت تعرب عن أى حدث1وأشخاض.

 .2تعرب عنها، ومقرتنة مبفهوم ومفعول حسى أو معنوى

Lodos  dirisa etti) .HK. /S.7 (                   .غريت رايح "لودوس" اجتاهها  

Temel Reis'in  uykusu adamakıllı kaçmıştı.  ) HK. / S.7  (  

    فرا  نوم الرَّبن )متل(  متاًما.

هو  اآلذريةفالفعل ىف اللغة  اآلذريةهذا وال خيتلف مفهوم الفعل ىف اللغة الرتكية عنه ىف 
 .9، أو هو الكلمة الىت توضح حركة وعمل وحال األشيا 9الكلمة الىت تدل على حركة وعمل األشيا 

Kənanın  Çay şəhərində  ömrünün  ən gözəl dörd ili keçmişdi. 
)Bir  : S.7( 

اى شهرى".ݘأمجل أربع سنوات من عمره ىف مدينة "كنان( قضى )  

وهذا هو القياس  اآلذريةوأيتى الفعل ىف هناية اجلملة الفعلية ىف كل من اللغة الرتكية واللغة 
تبدأ َّبلفاعل وتنتهى َّبلفعل ومابني الفاعل والفعل أتتى بقية  اآلذريةبكلتيهما؛ فاجلملة سوا  الرتكية أو 

                                                           

1 -  BKZ. Bilgin, Muhittin, Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, 
Ankara Kültür  Bakanlığı,  2002, s. 366  

2 - BKZ. Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, 3. Baskı, 
Ankara, 2009, s. 527. 

3 - BKZ. Abdullayeva ,Gülarə,  Müasir Azərbaycan Dili, II Hissə, 
Elm və Təhsil, Bakı, 2013, s. 72 

4 - BKZ. Kazımov, Qəzənfər Şirin,  Müasir Azərbaycan Dili, Elm 
və Təhsil, Bakı, 2010, s.159 
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به وظرف وغريها؛  لكن ىف بعض األحيان يغري الفعل موقعه القياسى و  مكمالت اجلملة من مفعول
 .  1أيتى ىف بداية اجلملة أو منتصفها لتوضيح املع ى أو أتكيده أو للضرورة الشعرية

 مناذج من الرتكية:

(T.T) Getir  şu  adamı  da görelim  yarasını.  ) HK. / S.196  (  

 أحضر ذاك الرجل لنرى إصابته.
موقعهما القياسى ىف هناية    görelim،  Getir ىف النموذج السابق، غري كل من الفعلني 

 اجلملة وتقدما على مفعوليهما، والقياس أن أيتيان بعده. 

 Temel  Reis  uyuyamamıştı  bütün  gece. .  ) HK. / S.1  (  

طوال الليل. النوم)متل(  الرَّبن مل يستطع  

الظرف موقعه ىف اجلملة وتقدم على     tışuyuyamamı    الفعلىف النموذج السابق، غري 
  والقياس أن يكون ىف آخر اجلملة.

Memiş  hemen fırladı  yataktan. .  ) HK. / S.1  (  

)مميش( من السرير على الفور. وثب   

  .موقعه القياسى ىف اجلملة وتقدم على املفعول منه     fırladı    ىف النموذج السابق، غري الفعل

  Çabuk  da  kızardı  bu  ihtiyarcık. .  ) HK. / S.3  (  

 كان  هذا العجوز املسكني سريع الغضب كذلك.

  .موقعه القياسى ىف اجلملة وتقدم على فاعله  kızardı    ىف النموذج السابق، غري الفعل
                                                           

1- BKZ. Karahan Leyla-Türkçede Söz Dizimi- 14. Baskı-Akçağ 
Yayınları- Ankara 2009, .14   
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 :اآلذريةمناذج من 

(Az.T) İndi ürəyindən silinmişdi bu duyğu.  ) Bir  : S. 16  (  

   اآلن  حُمى هذا الشعور من قلبه.

  .موقعه القياسى ىف اجلملة وتقدم على فاعله   silinmişdi ىف النموذج السابق، غري الفعل

Oktyabr öz kövrək küləkləri ilə gətirdi son baharı Çay 
şəhərinə. 

 اخلفيفة.  "ى شهرى" برايحه اݘشهر أكتوبر َّبخلريف إىل مدينة " أتى

 sonموقعه القياسى ىف اجلملة وتقدم على املفعول به  tirdiəg ىف النموذج السابق، غري الفعل
baharı  واملفعول إليهÇay şəhərinə 

Ağaclar yarpaqlarını gəlin köçürürdü torpağın evinə. 

 الشجر إىل املنازل الطينية.  أبوراق أيتىفكان 

موقعه القياسى ىف اجلملة وتقدم على املفعول    köçürürdü   ىف النموذج السابق، غري الفعل
 . torpağın evinəإليه 

slinin qorxusundan.əayrılıq f duşsolmungi çoxdan əOtların r 

 .لون احلشائش منذ فرتة طويلة بسبب خوفها من فصل الفراق ذبل

موقعه القياسى ىف اجلملة وتقدم على املفعول     duşsolmu  النموذج السابق، غري الفعلىف 
 .slinin qorxusundanəayrılıq fمنه 
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Felin  -yapı açısından fiil اآلذريةالفعل من حيث البنية ىف الرتكية و   
riəca növlşqurulu 

؛ حيث  تقسيم الفعل من حيث البنيةذريني حول تصنيفات علما  اللغة األتراك واآلمل ختتلف 
 إىل أن الفعل ثالثة أنواع هى:  1يتفق النحاة بكلتا اللغتني

 Basit filler,  Sadə Fellər األفعال البسيطة  -1
 Düzəltmə  fellər  Türemiş filler,األفعال املشتقة  -2
 Birleşik filler, Mürəkkəb fellər  األفعال املركبة. -9

  ,rəFell əSad  Basit fillerأواًل: األفعال البسيطة

ذريون الضو  كثريًا على األفعال البسيطة نظراً لبساطة سلط اللغويون سوا  األتراك أو اآلمل ي
تركيبها من حيث بنيتها حيث إن معظمها يتكون من مقطع هجائى واحد، ومفهوم األفعال البسيطة 

( ىف اللغة الرتكية  هى Basit filler؛ فاألفعال البسيطة ) اآلذريةىف اللغة الرتكية يتفق مع نظريه ىف 
، أو هى األفعال الىت ىف 9، وال كمكن تقسيمها إىل ماهو أصغر منه2األفعال الىت توجد ىف حالة اجلذر

أو األفعال ذات املقطع الواحد أو  .9حالة اجلذر ومل تتصل بكلمة أخرى أو أتخذ الحقة اشتقاق
 . 1 كمكن جتزئتها دون فساد بنيتها ومعناهامتعددة املقاطع الىت ال

                                                           

1- BKZ.  Korkmaz Zeynep, a.g.e,  s. 528  ,Xəlilov.Buludxan ؛
Azarbaycan Dilində Feil, Adiloğlu Nəşriyyatı, Bakı, 2018, s.49  

2- BKZ. Özkan. Mustafa, Esin .Osman, Tören. Hatice, Türk Dili, 
Filiz kitabevi,  İstanbul, 2001.s533 

3- BKZ. Korkmaz Zeynep, a.g.e, s. 528 
4 - BKZ. Uslu Mustaafa-Ansiklopedik Türk Dili ve Edebiyatı 

Terimleri Sözlüğü, Yağmur Yayınları –İstanbul 2007, s 43 
5- BKZ. Ediksun,Haydar, TürkDilBilgisi, İstanbul, 1988, s.224 
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، أو هى 1هى األفعال املكونة من اجلذر Sadə Fellər األفعال البسيطة اآلذريةوىف اللغة 
 2األفعال الىت تعرب عن الفعل دون أن أتخذ الحقة اشتقاق

نستطيع أن نقول أبن  اآلذريةوىف ضو  التعريف السابق لألفعال البسيطة ىف كل من الرتكية و 
الفعل البسيط هو الفعل األصلى املكون من حروفه األصلية ومل تلحق به أى الحقة من لواحق 

مكونة  اآلذريةاالشتقاق وهو يقابل ىف العربية الفعل اجملرد.  ومعظم األفعال البسيطة ىف اللغتني الرتكية و 
 9من مقطع واحد، وقليل منها مكون من مقطعني

Tek Heceli Basit Fiiller- بسيطة املكونة من مقطع واحداألفعال ال  (أ 
rəfeill əkhecalı sadəT 

كمكن تقسيم األفعال البسيطة املكونة من مقطع واحد من حيث بنيتها الشكلية بكلتا اللغتني إىل 
 مايلى: 

 :4حرف صامت ىف البداية يليه أفعال بسيطة مكونة من حرف صائت -1
 مناذج من الرتكية:

Kaşıklıktan  küçük  bir  tahta  kaşık  aldı.  .) HK. /S.9(  

 ملعقة خشبية صغرية من حاوية املالعق. أخذ

Annesi duymamıştı,  ama  oğlu  açmıştı  gözlerini  .  ) HK. / S.1 (  
                                                           

1- BKZ. Möhsün, Nağısoylu, Zeynallı, Mehman, Azərbaycan Dili, 
Araz Kursları Yayınları, 2009,s.74 

2- BKZ. Hüseynzadə, Muxtar , Müasir Azərbaycan 
Dili,3.Hissə,3.Nəşr, Şərq-Qərb, Bakı,2007. S.119 

3  BKZ. Koç ,Nurettin, Yeni Dil Bilgisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 
1990, s.272  ؛ Abdullayeva,Gularə, a.g.e, s. 73 

4- BKZ.  Korkmaz Zeynep, a.g.e, 3. Baskı, Ankara, 2009, s. 528  ؛
Xəlilov.Buludxan, a.g.e, s.51  
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 مل َتسمع األم لكن ابنها فتح عينيه.

Sakalını,  bıyığını  körpe  yanaklarına  sürte  sürte öptü  
torununu. .  ) HK. / S. 34  (  

 قبال حفيده وهو حيك حليته، وشاربه بوجنىت الصيب.

Kendini  birden  attı  yere.  .  ) HK. / S.64  (  
 طرح نفسه فجأة على األرض.

Rüzgar  karşıdan esti  mi ne  romatizmam  kalır  ne  
tıknefesliğim ..  ) HK. / S.8  (  

 عندما هتب الرايح من األمام ال يبقى عندى روماتيزًما أو ضيق نفس.
هى أفعال بسيطة أحادية املقطع  al, aç, öp, at, esاألفعال  ىف النماذج الرتكية السابقة

 ومكونة من حرف صائت وحرف صامت.
 :اآلذريةمناذج من 

 Bu düşüncələrlə  çayını içdi ..   ) Bir / S.11  (  
 شايه مع هذه األفكار. شرب

Bu an xəfif bir rüzgar  əsdi.  )Bir  : S.14  (  
 ىف تلك اللحظة هبت رايح لطيفة.

 Tarixdə çox yazıçılar intihar etmişdi, çoxu edam olunmuşd. 
Neçəsi səfil kimi küçədə ölmüşdü.  )Bir  : S.122  (  

إن كثري من الكتاب ىف التاريخ قد انتحروا، وكثري منهم مت إعدامه، والعديد منهم مات ىف 
  الشوارع مثل البؤسا 

Əyilib qızın alnından öpdü.  )Bir  : S.19  (  
 مال وقبال الفتاة من جبينها.
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Kağızı parçalara ayırıb, külqabına atdı.  )Bir  : S.12  (  
 مزاق الورقة، وألقى هبا يف مطفأة السجائر.

Qapını orta yaşlı bir qadın açdı )Bir  : S.142  (  
 فتحت الباب امرأة متوسطة العمر.

هى أفعال بسيطة أحادية   ,s, öl, öp, at, açəiçاألفعال  السابقة اآلذريةىف النماذج 
 املقطع ومكونة من حرف صائت وحرف صامت.

 .البداية يليه حرف صائتأفعال بسيطة مكونة من حرف صامت أيتى ىف  -2
 مناذج من الرتكية:

Beni başka bir  yere  verdiler  de  geçerken bir iki saatliğine  
uğrayayım dedim.  .  ) HK. / S.47  (  

 ألمر  ساعتني وأان ذاهب. فقلتلقد أرسلوين إىل مكان آخر؛ 

Bu  bayram  şölenlerine  kasabanın  memurları  bile  katılırlar, 
yer,  içerlerdi.      .  ) HK. / S.102  (  

 .يشربونو  يأكلونفإىل والئم هذا العيد  ينضمون موظفو القرية كان 

هى أفعال بسيطة أحادية املقطع ومكونة من حرف   de, yeاألفعال  ىف النماذج الرتكية السابقة
 صامت وحرف صائت.
 : اآلذريةمناذج من 

İş yerinə  çatanda Həvva müsahibəni özü yazıya köçürəcəyini 
dedi.  )Bir  : S.38  (  

 له حوا  أهنا ستكتب احلوار يف شكل مقال. قالتحينما وصال إىل حمل العمل 
Tələsik yataqdan qalxıb əl-üzünü yudu və evdən çıxdı. )Bir 
:S.31  (  
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 هنض من الفراش مسرًعا وغسل وجهه ويديه، مث خرج من املنزل
On dəqiqə sonra Şəhlanın hazırladığı yeməyi birlikdə, deyə-
gülə yeyirdilər.  ) Bir  : S.52  (  

 بعد عشرة دقائق تناولوا الطعام الذي أعدته "شهال" مًعا، وهم يتحدثون ويضحكون.
بسيطة أحادية املقطع ومكونة من هى أفعال  de, yu, ye  األفعال  السابقة اآلذريةىف النماذج 

 حرف صامت وحرف صائت.
    أفعال بسيطة مكونة من حرف صائت أيتى ىف البداية يليه حرفني صامتني. -2

 مناذج من الرتكية:
 Memiş,  dedesinin  üstünü  sıkıca  örttü . .  ) HK. / S.8  (  

 .جده جيًدا" مميش" غطى

Gidecekleri  yönü  bu  dalgalara  göre  ölçüp  biçerek  bir  süre 
Boğaz'a  doğru  yol  aldılar. .  ) HK. / S.176  (  

اإلجتاه الذي سيسريون فيه طبًقا هلذه  حيسبونمث سلكوا الطريق إىل "بوغاز" قلياًل وهم 
 األمواج.

هى أفعال بسيطة أحادية املقطع ومكونة من   ,örtölç  األفعال  ىف النماذج الرتكية السابقة
 وحرفني صامتني. حرف صائت

 :اآلذريةمناذج من 
    yüz ölçüb-bir biçir.  )Bir  : S.35  (  

 مائة مرة واقطع مرة واحدة. )فكر جيداً قبل أخذ القرار(. قس
 

Bu tələdən nəinki qorxmurdu, əksinə, bir ipucu tapa biləcəyinə 
olan ümidi artmışdı. )Bir  : S.143  (  
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كان "كورشاد" ال خيشى هذا الفخ بل على العكس لقد زاد من أمله يف إمكانية العثور  
 على طرف خيط.

Vüsalə bir kölgə kimi onun arxasınca içəri keçib qapını örtdü. 
)Bir  : S.60  (  

الباب. وأغلقتدخلت "وصالة" خلفه مثل الظل   

هى أفعال بسيطة أحادية املقطع ومكونة   ,örtölç, artاألفعال  السابقة اآلذريةىف النماذج  
 من حرف صائت وحرفني صامتني.

 أفعال بسيطة مكونة من حرف صامت + حرف صائت+ حرف صامت. -4
حادية ويعد هذا النوع من األفعال البسيطة هو األكثر شيوعاً بني أنواع األفعال البسيطة أ

 .اآلذريةاملقطع ىف كل من الرتكية و 
 مناذج من الرتكية: 

Gelin  dışarda,  sofada  yatıyordu. .  ) HK. / S.8  (  
 ىف البهو َّبخلارج.  تنامكانت الكنة 

  

Bunu Temel  Reis kadar  Halime de biliyordu . .  ) HK. / S. 9( 

 ."متل" هذا مثل الرَّبن تعلم "حليمة"كانت   
Sıyırdı  perdeyi  yattığı yerden, gökyüzüne  baktı . .  ) HK. / S.9  (  

 إىل السما . ونظر، من املكان الذى يرقد فيه  الستارأزاح 
 
Kahve  kaşığını  bulamıyordu  Memiş  .  .  ) HK. / S.3  (  

 مل يستطع "مميش" العثور على ملعقة القهوة.
 

Temel Reis'in  uykusu  adamakıllı  kaçmıştı.  .) HK. /S.7(  
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 فر نوم الرَّبن "متل" متاماً.
 

Ne çare  ki  karşısına  bu Karadeniz çıkmış,  bütün  sevgilerinin  
yerini  o  almıştı.  .  ) HK. / S.151  (  

 لكن ما َّبليد حيلة، فقد ظهر أمامها هذا البحر األسود وحل هو  حمل كل شئ حتبه .
İkimiz  mi  gideceğiz  sanıyordun  İnebolu'ya? .  ) HK. / S.18  (  

 ؟ "إينه بولو"من سيذهب إىل  كالان أن تعتقدوهل كنت 

هى أفعال  bak, bul, kaç, çık, sanyat, bil ,األفعال  ىف النماذج الرتكية السابقة
 بسيطة أحادية املقطع ومكونة من حرف صامت يليه حرف صائت مث حرف صامت.

 مناذج من اآلذرية:
 Yarım saat  sonra Fatma xalanın açıq darvazasından həyətə 
girdi.  )Bir  : S.9  (  

 بعد نصف ساعة دخل فنا  منزل اخلالة "فاطمة" من البوابة املفتوحة
 

Deyəsən, onu açıq pəncərədən görmüşdülər. )Bir  : S.9  (  
 وكأهنم قد رأوه من النافذة املفتوحة.

 
Vüsalə  qəhvəyi fincanda onun üçün də  çay süzmüşdü . )Bir 
:S.9  (  

 صبت "وصالة" الشاي من أجل "كنان" يف الفنجان الب ى اللون.
 

Ölməmək üçün, savaşmaq, qalib gələ bilmək üçün gülməlisən. 
)Bir  : S. 11( 

  عليك أن تضحك حىت ال متوت، وحىت تستطيع أن حتارب وتنتصر.
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Bir dəfə  də  düşmən tərəfdən atılan güllə  yağışına düşdülər. 
)Bir  : S.11  (  

 ذات مرة وقعوا حتت وابل من رصاص العدو.  
 

bəlkə  də sevdiyi çayın sahilində  gəzəcəkdi.  )Bir  : S.93  (  
 ورمبا سيتجول أيضاً على ساحل النهر الذي حيبه.

 
Ucuz otellərdən birində  özünə otaq tutdu.  )Bir  : S.159  (  

 استأجر له غرفة أبحد الفنادق الزهيدة.
هى أفعال  z, tutə, gşgir, gör, süz, gül, dü األفعال  السابقة اآلذريةىف النماذج 

 بسيطة أحادية املقطع ومكونة من حرف صامت يليه حرف صائت مث حرف صامت.
 

 أفعال بسيطة مكونة من حرف صامت يليه حرف صائت مث حرفني صامتني: -1
 مناذج من الرتكية 

   s.8) /(HK..çarptırapaya şElim ma 

 اصطدمت يدى َّبلكأس.
Doymadıysa  gene  de kalkacaktı eninde  sonunda . .  ) HK. / 
S.38  (  

 إن مل يكن شبع كان سينهض أيًضا عاجاًل أو آجاًل.
Gemici  dediğin  denizin  oyunundan  korkmalı .  ) HK. / S.17  (  

 على البحار أن خيشى غدر البحر.

kadını  kolundan  tutup  sarsmıştı. .  ) HK. / S.40  (  
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  أمسك املرأة من ذراعها، وهزها. 
هى أفعال بسيطة أحادية  çarp, kalk, kork, sarsاألفعال  ىف النماذج الرتكية السابقة

 املقطع ومكونة من حرف صامت يليه حرف صائت مث حرفني صامتني.
 مناذج من اآلذرية:

Səni sevirəm!-pıçıldayıb oturacaqdan qalxdı, iti addımlarla 
universitetə tərəf addımladı. )Bir  : S.94  (  

اجلامعة خبطوات   مهست يف أذن "كنان" قائلة: " أان أحبك" مث هنضت من املقعد، وسارت حنو
 سريعة.

Qabil o qədər qorxmuşdu ki, qulağının ağrısını  da 
unutmuşdu.  )Bir  : S.106  (  

  فزع "قابيل" بشدة؛ حىت أنه نسي أمل أذنه.

هى أفعال بسيطة أحادية املقطع ومكونة   qalx, qorx األفعال  السابقة اآلذريةىف النماذج  
 من حرف صامت يليه حرف صائت مث حرفني صامتني.

 أفعال بسيطة ذات مقطعني:: اثنياً 
 مناذج من الرتكية:

(T.T) Gelini Halime gürültüye  uyanmış.  .  ) HK. / S.8  (  

 كنته حليمة" على الضجة.  استيقظت
 

 Nuri  Efendi'nin  yumurta tabutlarını  bıraktı  iskelede  de.  
)HK. / S.32( 

 ترك صناديق البيض التابعة لـ "نورى أفندى" ىف املرفأ.
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Uzun  zamandır,  olup  bitenler  yüzünden  sevinci  de  
mutluluğu  da  unutmuştu. .  ) HK. / S.96  (  

 كانت قد نسيت الفرح، والسعادة منذ وقت طويل بسبب ماحيدث.
 

Tut  şu  yanımdan  da  çevir  beni!  .  ) HK. / S.1  (  

 .وأدرىنأمِسك ىب من ذاك اجلانب، 

Eğer  beni  çok  düşünüyorsan  yarın  gider ,  şubeye teslim  
olursun.  .  ) HK. / S.79  (  

 .وتسلم نفسك إىل اجليش غداً  يب كثرياً تذهب تعبألو أنك 
Getir  şu  adamı  da görelim  yarasını ..  ) HK. / S.196  (  

  أحضر ذاك الرجل حىت نرى إصابته. 

  Zeynel  kollarını  aça  aça  iki  küreği  birden  kullanmaya  
çalışıyordu.  .  ) HK. / S.30  (  

 كان)زينل( حياول  استخدام اجملدافني مًعا فاحًتا ذراعيه.
Annesi  geceleri  kapıya  onu  gönderirdi.  .  ) HK. / S.80  (  

 كانت أمه ترسله إىل الباب لياًل.
 

Bir  gün  tutup  karakola  götürdüler  bizi.  .  ) HK. / S.144  (  

 وذات يوم أمسكوا بنا وذهبوا بنا إىل املخفر.
 

Beni  mi  tanıdın,  yoksa Reşit'i mi?"  .  ) HK. / S.85  (  
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   أعرفتين أم عرفت رشيد؟
 

Reşit,  Sabri'nin  namlusunun  ucuna  çivilenmiş bir  kalas  
parçası  gibi  yürüyordu  karanlıkta.  .  ) HK. / S.82  (  

 كان )رشيد( يسري يف الظالم مثل لوح خشيب مثبات على حافة سبطانة )صربي( مبسمار.
ün, şdüçevir, unut, bırak, , uyanاألفعال  النماذج الرتكية السابقة ىف

yürütanı, götür, gönder, , şGetir, çalı   .هى أفعال بسيطة ثنائية املقطع 
 

 مناذج من اآلذرية:
(Az.T)    O, mesajı açıb oxudu. )Bir: S.118(  

 فتح الرسالة، وقرأها.                               
 Kürşad geri dönüb çantanı götürdü və bu dəfə daha inamlı 
addımlarla irəlilədi. )Bir  : S.140  (  

 احلقيبة مث تقدم هذه املرة خبطى واثقة. وأخذعاد "كورشاد" 

Qabil o qədər qorxmuşdu ki, qulağının ağrısını  da 
unutmuşdu.  )Bir  : S.106  (                                           

 لقد فزع  "قابيل" بشدة؛ حىت أنه نسي أمل أذنه.

 
Lakin min illər sonra yenə  dumanlı bir gecədə  Tanrı bu dəfə  
öz  
Kürşadını qorudu. )Bir  : S.89  (  

 . لكن بعد مرور ألف عام ويف ليلة ما محى هللا عبده "كورشاد".
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Bu hadisəni kameraya çəkib bütün dünyaya göstərdilər. )Bir 
:S.87  (  

 قاموا بتصوير هذه احلادثة وعرضوها جلميع العامل.
 

Kənanla danışanda həmişə  bu iki əsərdən zövqlə və ehtirasla 
sitatlar gətirərdi.  )Bir  : S.58  (  

 دائماً هبذين العملني يف غبطة ومحاس. يستشهدكان عندما يتحدث مع "كنان" 
İsmayılov əzgin və hüznlü səslə ona yalvarırdı.  )Bir  : S.153  (  
كان "امساعيلوف" يتوسل إليه بصوت آسف و حزين.                                               

      
Hər kəs öz fikrində  haqlı olduğunu sübut etməyə  çalışırdı. 
)Bir  : S.53  (  

 أن يثبت أنه على حق يف رأيه. حياولكان اجلميع 
 
Bir anlıq  qız gözlərini yumdu, özünü çaya doğru buraxdı. )Bir 
:S.18  (  

 نفسها َّبجتاه النهر. وتركتأغمضت الفتاة عينيها للحظة، 
 
Həm iki böyük sevginin işığında, həm də  sevgisizliyin 
qaranlığında böyüdüm mən.  )Bir  : S.113  (  

  يف نور حبني عظيمني ويف ظالم الكراهية أيضاً. كربتُ لقد 
 

 ,r, əgöstqoru, unut, oxu, götür األفعال  السابقة اآلذريةىف النماذج 
, burax, böyüştir, yalvar, çalıəg .هى أفعال بسيطة ثنائية املقطع  
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 اخلامتة:

دراسة مفصلة عن األفعال البسيطة وبنيتها الشكلية ىف كل من الرتكية حاولت ىف حبثى هذا تقدمي 
، وقد توصلت من خالل دراسىت إىل إثبات العديد من أوجه الشبه واخلالف بني اللغتني، اآلذريةو 

 نعرضها فيما يلى : 

 أواًل: أوجه الشبه: 

كلتامها من اللغات اإللتصاقية ، وتنتميان إىل اجملموعة األوغوزية أو جمموعة   اآلذريةالرتكية و  .1
 اللغات الرتكية اجلنوبية الغربية.

توافق صوتى قوى من حيث اخلفة والثقل )التوافق الصوتى الكبري(،   اآلذريةيوجد ىف  .2
 .واالستدارة واالستقامة ) التوافق الصوتى الصغري( مثلها مثل اللغة الرتكية

 .  اآلذريةأحوال االسم شبه متطابقة بني الرتكية و  .9
 .  اآلذريةيتشابه مفهوم الفعل، وموقعه ووظيفته ىف كل من الرتكية و  .9
أن الفعل من حيث بنيته إما أن يكون فعالً بسيطاً أو مشتقاً، أو  اآلذريةتتفق  الرتكية و   -1

 مركباً.
ل املكونة من حروفها األصلية وال هى األفعا اآلذريةاألفعال البسيطة ىف كل من الرتكية و  -2

كمكن االستغنا  عن أى حرف فيها دون فساد املع ى وهى تقابل األفعال اجملردة ىف اللغة 
 العربية.

مكونة من مقطع هجائى واحد وقليل  اآلذريةمعظم األفعال البسيطة ىف اللغتني الرتكية و  .1
 منها مكون مقطعني.

إما أن تتكون من حرف صائت  اآلذريةمن الرتكية و  األفعال البسيطة أحادية املقطع ىف كل  .,
يليه حرف صامت، أو صامت يليه صائت، أو صائت يليه صامتني أو صامت يليه صائت 

 مث صامت وهذا هو النوع األكثر شيوعاً أو صامت يليه صائت مث صامتني.
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 اثنيًا:أوجه اخلالف:

عبارة عن اثنني وثالثني حرفًا يقابلها ىف الرتكية تسعة وعشرين   اآلذريةاألجبدية   -18
 .ə, x, qعلى الرتكية ثالثة أحرف هى  اآلذريةحرفاً؛ حيث تزيد 

يقابلها مثانية حروف صوتية  فقط  اآلذريةوجود تسعة حروف صوتية َّبألجبدية  -11
 .الذى يقابل حركة الفتح (ə)ىف الرتكية بزايدة حرف 

يقابل  (a)هى احلرف  اآلذريةوجود ثالثة أحرف صوتية مستوية مبسوطة ىف  -12
حركة يقابل (e) يقابل األلف وحركة الفتح، واحلرف  (ə)األلف العادية، وحرف 

الذى يقابل األلف  (a)يقابلها اثنان فقط ىف الرتكية هى احلرف الكسر املائل، 
 حركة الفتحيقابل (e) العادية، وحرف  

قاعدة  اآلذريةىف توافق الصوامت عن الرتكية حيث ال يوجد ىف  ريةاآلذختتلف  -19
 توافق احلروف الصامتة.

الثقيل املوجود ىف بداية الكلمات الرتكية، وكذلك ىف اللواحق الثقيلة يتم  kحرف  -19
 .اآلذريةىف الكلمات واللواحق الىت تقابلها ىف  qإبداله حبرف 

ىف   əة  ىف الرتكية، يتم إبداله حبرف املوجود ىف مجيع اللواحق اخلفيف (e)حرف  -11
 .اآلذريةاللواحق الىت تقابلها ىف 

ىف الرتكية أما  b, c, d, g  َّبألصوات اآلذريةكمكن أن تنتهى الكلمات  ىف  -,1
 t, k, ç, pفتنتهى َّبألصوات 

إذا وقع بني صائتني ىف ğ  املوجود ىف هناية الكلمات والذى يتحول إىل  kحرف  -17
.إذا وقع بني صائتني خفيفني، وحيول اآلذريةىف اللغة   yاللغة الرتكية ؛ يتم حتويله إىل 

 إذا وقع بني صائتني ثقيلني. ğإىل 
   حيث  benخالفًا للضمري  اآلذريةتتطابق الضمائر الشخصية بني الرتكية و  -11

 mən.فيصبح  اآلذريةىف     mاملوجود ىف بدايتة  إىل  bحرف يتحول 
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للفصل (y ) الوقاية الكلمات املنتهية بصائت ىف اللغة الرتكية يتم وضع حرف  -11
فيتم الفصل  اآلذريةبني الصائت املوجود ىف هنايتها وبني الحقة املفعول به ؛ أما ىف 

فيتم الفصل بيا  الوقاية كما هو احلال su, nə عدا كلمىت  (n)بني الصائتني حبرف 
 :suyu, nəyiفتصبح  ىف الرتكية
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 قائمة املصادر واملراجع 

Kaynaklar 

 :  أواًل: املصادر واملراجع العربية

الراجحى ،عبده ، علم اللغة التطبيقى وتعليم العربية، االسكندرية، دار املعرفة  -1
  م1112اجلامعية، 

  م2012غازى، حممد عزت، اللهجات الرتكية دراسة صوتية مقارنة، القاهرة،  -2
، القاهرة 1حممد عزت، ابراهيم. عبد هللا أمحد، اللغوايت الرتكية املعاصرة، ج.غازى.  -2

 م2002

  :املصادر الرتكية اثنياً: 
 

1. Bezirci, Asım, Rıfat Ilgaz,  3.Basım, Çınar 
Yayınları, İstanbul, 1992 

2. Bangu Oğlu ,Tahsin -Türkçenin Grameri-6.Baskı-
Ankara, 2000   

3. Bilgegil,- M.Kaya, Türkçe DilBilgisi-3.Basım, 
SalkımSöğüt Yayınları, Erzrum    2009 

4. Bilgin, Muhittin, Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, 
Ankara,  Kültür Bakanlığı, 2002    

5. Bozkurt, Fuat, Türklerin Dili, 5. Baskı, Eğitim 
Yayınevi, Ağustos – 2012  

6. Delice H İbrahim – Türkçe SözDizimi- 3.Baskı, 
Kitabevi İstanbul, Ağustos, 2007   

7. Ediksun,Haydar, TürkDilBilgisi, İstanbul1988 
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8. Ercilasun,  Ahmet_B. , Türk Lehçeleri Grameri, 
Akçağ Yayınları,1.Baskı-Ankara, 2007     

9. Ergin,Muharrem, Türk DilBilgisi, Bayrak Basım/ 
Yayım/ Tanıtım, İstanbul,1997 

10. Gencan,Tahir Nejat- DilBilgisi,4.Baskı, Ankara 
Üniversitesi Basım evi –Ankara 1979 

11. Ilgaz, Rıfat , Kararatma Geceler, Çınar Yayınları, 
İstanbul 

12. Ilgaz, Rıfat, Halime Kaptan,18. Baskı,Çınar 
Yayınları, İstanbul. 2009 

13. Karahan Leyla-Türkçede Söz Dizimi- 14. Baskı-
Akçağ Yayınları- Ankara 2009  

14. Koç ,Nurettin, Yeni Dil Bilgisi,Inkılap Kitabevi,1998 
15. Korkmaz Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri, 3. 

Baskı, Ankara, 2009. 
16. Mustafa Özkan,Osman Esin, Hatice Tören, Türk 

Dili, Filiz Kitaevi, İstanbul, 2001. 
17. Saydur, Mehmet, Biz de Yaşadık Dünden Bugüne 

Rıfat llgaz, 1. Basım, Çınar Yayınları, İstanbul, 
Mayıs 1998,    

18. Yavuz.Kemal, Yetiş.Kazım, Birinci.Necat, Türk 
Dili ve Kompozisyon, Beşir Kitabevi, 

19. Zülfikar, Hamza  , TürkçeDilBilgisi, 3.Baskı, 
,Ankara, 1980 

20. Yazarlar ve Şairler Sözlüğü,  Eflatun Matbaası, 
İstanbul, 2012   
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 املصادر اآلذرية:

1- A.Həsənov, Y.Seyidov, Ə.Abdullayev, Müasir 
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