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 پوخته

 
ئةم تويَذينةوةية مةبةستيةتى ليَكؤلَينةوة بكات لة طواستنةوةى نةريَنى ِريزمانى لة  

زمانى ئينطليزي، وةك زمانيَكى بيانى لة ثِرؤسةى فيَربوونى زمانى كوردي بؤ نيَو 

زمانةكةدا. كاتيَك كة فيَري زمانيَكى بيانى دةبين، هةولَدةدةين زانياري زمانى دايك 

بةكاربهيَنين لة بنياتنانى زمانة بيانيةكةدا، كة بة شيَوةيةكى ئاسايي هةردوو ِروانطةى 

ويَذينةوةية بة شيَوةى تيَكةلَة لة زانياري شيكاركراو ئةريَنى و نةريَنى هةية. ديزاينى ئةم ت

كة هةنطاو دةنيَت بةرةو دةرخستنى كؤمةلَيَك داتاي ذمارةيي. ئةمة ِريَطايةكة لة 

ضؤنايةتى جياوازية ِريَزمانيةكان و شيكاركردنيان دةكؤلَيَتةوة، كة ضؤن ِريَطرة لة 

لة دةست نيشانكردنى ذمارةى  بةردةم ثِرؤسةى فيَربوونى زماندا. هةورةها هاريكارة

هةلَةكان لة ثؤليَن كردنى بوارة جيا جيا و جياوازة ِريَزمانيةكان لة نيَوان زمانى ئينطليزي 

 و كوردى دا. 

دواى كؤكردنةوةى زانياري لةسةر جياوازية ِريَزمانيةكانى هةردوو زمانى ئينطليزي و 

بةكارهيَنانى ِريَطايةكى زانستى بؤ كورديدا لة سةرضاوة باوةِرثيَكراوةكان، هةستاين بة 

قوتابي قؤناغي يةكةم  60كؤكردنةوةى زانياري بة داواكردنى نووسينى داِرشتن لة اليةن 

لة زانكؤي سؤران. تويَذينةوةكة دةكؤلَيَتةوة  لةو هةلَة ِريزمانيانةى كة بةشداربووان 

ناتةواويانةى كة ِروودةدةن  دةيكةن لةكاتى نووسيني داِرشتةكانياندا. بة تايبةت ئةو هةلَة و

بةهؤي جياوازى ِريَزمانى لة نيَوان هةردوو زمانةكةدا. ثاش بةدواداضوونيَكى زانستى، 

%ي كؤي 65هةلَة كة دةكاتة  214هةلَةيان كردووة كة لةم ِريَذةية  331بةشدار بووان 

كوردى و  طشتى هةلَةكان دةطةِرينةوة بؤ ئةو بةشة ِريَزمانيانةى كة لة نيَوانى زمانى

%ي كؤي طشتى 35هةلَة كة دةكاتة  117ئينطليزيدا جياوان. لة بةرامبةر ئةوةدا، 

ناطةِريَنةوة بؤ جياوازية ِريَزمانيةكان، بةلَكو وةك بةشيَك لة ثِرؤسةى فيَربوونى زماندا 

قوتابي ئةو هةالَنةى كردوون، يان دةكريَت بلَيَين كة لةم بةشة ِريَزمانيانةدا ليَكضوون 

 نةك جياوازي.  هةية

ئةم تويَذينةوةية ئةوة دةردةخات كة يةكيَك لة بنضينةكانى ِريَكخستنى زماني بيانى، خودى زمانى 

يةكةمى قسةكةرة. هةروةها طرنطى و كاريطةرى زمانى يةكةم دةردةخات لةسةر فيَربوونى 

، زؤر جار فيَرخواز زمانى بيانى دا. كاتيَك فرةيز و ِرستةكانى زمانى يةكةم و دووةم جياواز بوون

بة هةلَة قالَب و داِرشتةى زمانى خؤي دةطوازيَتةوة بؤ بنيات نانى زمانى دووةم و تووشى هةلَة 

دةبيَت و بةربةست لةبةردةم فيَربونيَكى دروستدا دروست دةكةن. زؤر جياوازي ِريَزمانى لة نيَوان 

رى فيَرخوازان بة طشتى و كوردى و ئينطليزي دا دةست كةوتن، ئةمة دةتوانيَت يارمةتى دة

مامؤستايانى زمانى ئينطليزي بة تايبةت بدات تا ئاشنا بن بةم جياوازيانةو كةمترين بة هةلَة 

فيَربوون ِرووبدات لة ثِرؤسةى فيَربوونى زماني بيانى دا، ئةطةرضي ليَكضوونةكانيش ئاسانكاري 

 دةكةن لة وةرطرتنى زماندا.
 



 
 
 

 الملخص

 
إلى البحث في التدخالت اللغة  الكردية في تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية، تهدف هذه الدراسة 

خاص على التأثير النحوي.  عادة ما ينطوي تعلم لغة ثانية على استخدام  مع التركيز بشكل

مفردات لغة األم و ممارستها في اللغة األجنبية، مما قد يكون له آثار إيجابية وسلبية.  يعتمد 

الدراسة على تصميم استكشافي متعدد األساليب من أجل معرفة كيف تعيق تصميم هذه 

االختالفات النحوية في عملية تعلم اللغة اإلنجليزية، ولتحديد عدد األخطاء النحوية المصنفة في 

اللغتين الكردية واإلنجليزية.  وكذلك تهدي الدراسة الي تقليل عدد األخطاء النحوية المتداخلة بين 

 ما يساعد في تطوير الية التعلم. اللغتين م

بعد تجميع البيانات حول االختالفات النحوية بين اللغتين الكردية واإلنجليزية من مصادر مختلفة، 

قمنا بتكليف ستين طالبًا في الصف األول كمشاركين لكتابة مقاطع لغوية. أثناء عملية البحث عن 

المشاركين.  ضمن األخطاء، اذ تم اعتبار  خطأ نحوًي في تراكيب 331األخطاء تم العثور على 

%( من األخطاء اللغوية بسبب تدخالت بين اللغة األم واللغة األنجليزية، وتم 65) 214نسبة 

 ٪( خطأ على أنها غير مرتبطة بتدخالت لغة األم. 35) 117احتساب 

دام الطالب للغة األم.  تُظهر هذه الدراسة أن أحد أصول األخطاء في إنتاج الكالم ال يزال مرتبط باستخ

يواجه الطالب مشكلة في استخدام اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية، ألنه من الواضح أن لغتهم األم تستمر في 

التدخل في تعلمهم ، مما يؤدي إلى "نقل سلبي" وأخطاء نحوية بسبب االختالفات بين اللغتين.  تم العثور 

غتين الكردية واإلنجليزية. يمكن ان تساعد هذة الدراسة مدرسي على العديد من التناقضات النحوية بين الل

 اللعة األنجليزية فى مساعدة الطالب على التعرف عن االختالفات والتشابهات بين اللغة االم واللغة االجنبية.
 



 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 

 
This study investigates Kurdish interference in learning English as a foreign language, 
focusing on grammatical influence. Learning a second language usually involves the 
transfer of one's native language to the foreign language, which can have both 
positive and negative effects. The design of this study is based on an exploratory 
mixed-method design to find how grammatical differences obstruct the learning 
process and determine the number of categorized grammatical errors in the Kurdish 
and English languages. It refers to the analysis of the achieved data from the written 
texts in a qualitative way that can help develop or inform the quantitative findings. 
After accumulating data about grammatical differences between Kurdish and English 
from various sources, sixty first-grade students participated in writing compositions. 
The study focuses on students’ written texts and the errors they make. In detecting 
them, 331 grammatical errors were found in the participants’ compositions. Of the 
errors, 214 (65%) are considered NL interferences because the errors belong to 
several incongruent aspects of grammar between the English and Kurdish languages, 
and 117 (35% of the errors) are counted as non-related errors to NL. 
This study shows that one of the origins of errors in speech production is still students' 
use of their native language (NL). Students have a problem using English as a foreign 
language as it is evident that their native language continues to interfere in their 
learning, which results in "negative transfer" and grammatical errors due to the 
differences between the two languages. Many grammatical incongruities are found 
between the Kurdish and English languages. This can support EFL teachers in 
helping their learners become familiar with the differences and even similarities 
between their native and foreign languages. 
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