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 وەربەرە                                  

 کە ، بەتایبە پەی کەسانیٛوو ئاسان نیەن کاریٛوی سادە یزوانبابەتو  ونویستەی و لواینە دلیٛ 

ئی ویارٛی و دەسم  و، منی هەورامی وەرو چنڎە نونگیٛوە لوانینە دلیٛ جە ویارەکەنە نپسپٙورٛی نەبا

 وینو  سەدانەم، چوونکاتەی بە زوانەکەیم یکەردەو خزمەتە، تەنیا بەخاتر زوانیڕا وبە نویستەیکەرد 

جە هەریٛمو کوردەسانینە وەلێم هەاڵی  ن هەنیٛ امیٛ زوانبڕوانامٛی هەورامی  وتانیٛ و گٛیرە زیاتەریچ خ

 نییام ویارەکا  ، ویەردەییزواندەسش نەبەردەن پەی ئانەی بە زوانەکەو وێش باسو ڕا نکەسیشا

 .نتەرو زانستینە بنویسا

، یزوان نشارەزایا  ە، چبڕوانامەکیٛ  وتان، چ حکومەت، چ هەورامیە خیێالو  گٙوش نەدای هیچ کەس

دەسبارو ئی باسەیەو بە پاو تواناو ویٛم  ئەڎایم بلونە دلیٛ  زوانوپاسەش کەرد منی خەمەوەرو 

و  نزل  پاڵیٛوە ڕەخنەو سەرزەنشتو من بکەراو قسە ، ڕەنگا خەڵکانیٛوی تەمەڵەروکبش ەو ورستەیه

 دکتٙوری بەیتەری و ڕازوان کوجا مەرحەبا !!  بواچان

یام خەڵکی تەری هەکە چەم  نیەکەسا بەشکیم ئینە بٙو بە هاندەریٛوە پەی ئا اچوەو چەنی ئانەیچ  م

ینەی متاوٙو چی من چی ئاڎ ئ بواچاننە یٛ یام بەغیٛڵی پەی پاڵپەشتی هەنگامەکٛیم ەمن، چ نەبڕا

 . ەنقازانجو زوانەکەیم چەنەشاریٛنە ی بنەتاوو بکەروش؟ هەردو 

 زوانونویستەی سەرو  یکەردەهیٛقم پەی دەس پەنە ٙو بە بنەڕتیٛویبئی هەنگامٛی ب نرنائومیٛڎوا

، ئەگەر بلینە ەورامیه زوانوچەمەو سەر چٙوڕێن جە ڵبەت ئینە هەکە چی کتٛیبەنە هەن ، هەهەورامی

وەرو ئانەی ئی کتیٛبە مەنهەج نیەن یانی وانەو  ،تاوی چنڎەها کتٛیبیٛش سەر بنویسیەدلیٛش م

 تاوی دەیان کتٛیبیٛش دلٛینە هٙورگٙوزی .ەم ،سەرچەمەنمەدرەسەی نیەن، 

، ئینەیچ نو فرەو هەورامیەکایبیەبیە یاگٛی جەم نئینرتنٛیتی و تٙوڕە کٙومەاڵیەتیەکا دنیای قەسالەینەو

چەنی گردو  قڕە و مشەی، یاگٛی نەوازەنەپ یهەکە نویستەی بەزوانو ئەڎای ،بیتەر  یهاندەریٛو 

 بواچوتاوو مەئەوەجەو نویستەی بەزوانو ویاٛم وردە وردەی چەکەرەش کەرد،  نهەورامیەکا

 .نریێنەو وەڵکەوتەیش پۆوە دیارەن خاسەی هەنگامیٛو 

ئەڎاییم، ویەردەو هەورامانی، فرەم  بە هەسی لوانینە دلٛی هەورامی دٙوسی و زوانو 2016زمسانوو 

، چونکاتەی هەورامیەکٛی هەن نی هەورامیاڕازو  ئەوەجەما بەئرت کەڵکەڵەو ئانەی کەوت مەژگم  ،واناوە

، ئینەچ خەتاو نەیدەقسیٛکەر هەنٛی وەختو  نەزوانەکەیشاتەی چنڎەها  هەڵٛی دلٛی یسسەربارو نو

 .، ڕازوان منەزامنیٛ یٛ بە زوانو ویاٛم منەوامنهەکە  ،ئانەینە
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ڕٙوشن  هەورامی، هەڵبەت زوانودماو ئانەی کتیٛبەکٛی مامٙوسا جەمال بیٛداریم وانیٛوە سەرو ڕا

کەوت سەرەم، سەفەرٛی  نهٙورگیٛڵنایشا، کەڵکەڵەو و منونەکٛی بە هەورامینیٛ ن بە سورانین شایکەردە

 شیشا بە سەوقاتی پیٛشکەشجەناب، هەڵبەت اٙوسا فاتح ڕەحیمیم وینکتیٛبەکەو مامئەودیمیم کەرد 

 زوانونەوازەن کتیٛبو ڕاە، ئرت بڕیارو ئانەیم دا هەکە پکەردا، چەنی کٙوڵٛی سپاسیم، ئاڎیچم واناوە

گردو بابەتە کەرد ماوەو یەرٛی مانگا زیاتەری ، دەسم پەنە بٙونەبهەورامیام بە زوانو ئەڎایی 

بە هەورامی  زوانام ئامادەوە ڕاوێچم زیاد جە چوار بابەت، هەڵبەت یکام کەردٛی هەورامیەزوانڕا

 .ەنویستیٛو 

ئیساتٛی  ن، ئا کەسٛیچە هەکە پەنەش منویسانی ئانەیە هەکە پەنەش منەنویسیوٙ هەورامی چە زوانو

ٛی سەرو چنڎە دەنگیٛوی ڕیٛک ن" هەن  هەاڵی نەتاوامناحەرف" نامنکانویسەگرفتو تەختەکریٛڵی و 

، یانی بەکوڵی گنمیٛ بڕیٛکٛی  نسەرو هیٛامو یام ویٛنەو حەرفە هەورامیەکا ن، هەرپاسە نەتاوامناگنمیٛ ب

 یاوٙو مەنزەڵەی دمایینە .بڕانویسی یٙوگیری هەورامی هەاڵی مەنەنش 

جە گردو تەختە اک نوعامنیم بەکار ئاوردەن چوون و ئی کتیٛبەیە تەختەکرێڵو کیپەی نویستە من

، وەلٛی تەختەکریٛڵەکەو مامٙوسا سیامەندی و کاک ن، تەنیا  یەرٛی جار شفت گٛیریرەەکریٛڵەکا ئاسانتەر 

دیاری  نشانکاهەورامیە نویسەهەورامیەنٛی و بە زەریفی هیٛامو  زوانوئاکۆی هەکە هەردووی جوابگٙو 

، ئینە نیشانٛی ئانەی نیەنە هەکە من وێم یەکالی کەردەبٙووە فرەن ن، وەلٛی شفت گرتەیرەیشاکەردیٛنە

وازەن ئی ەیپکەروە هەکە مەواوەیش  اچوەو ئینە تەختە کریٛڵی هەورامین، وەلٛی چیٛگەیچەنە م بواچو

بٙو پەی  نو چنڎە هیٛامی جیاوازما کریٛڵیٛ ، چوون منەکریٙو چوار پەنج تەختە باوە یوٙ بتەختە کریٛڵٛی 

 .نویسەکان

نو دلٛی هەڵەکا ویکەردەبە هامکاریٛم پەی دیاری  نباب، هەکە قسەم ئانەن پەی هەورامی دٙوسەکا دما

 وکەر مە، ئومیٛڎ زیاتەر زەریف و پایەدارش بکەرمیٛ ، پەی ئانەی چاپی دماینەنە بتاومٛی کتیٛبەکەی

و فەرهەنگو هەورامانی بکەرٙو،  ، ڕەخنیٛوە بٙو خزمەت بە زوانهەرمانەکٛیمەرکەس ڕەخنەش هەن جە ه

 و بە بٛی کەمو کوڵی هەڵٛی نیەنە.، چوونکاتەی هیچ هەرمانیٛ ت بکەروٙ ی تەر زوانەکیام فەتوو نەک ئانڎ

 ساڵمی سەرەمڕەم پەسیندٛی               

  26/1/2018د.ناجح گوڵپی                                                                        

                                                                   n.gulpy@gmail.com 

                                                                            07501115808  
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 چاپی دووەمی وەڵینەو                                   

ئاژەو زوانو هەورامی هەاڵی نەواڕیان، بەڵێ کەمێو وەڵٛیکەوتەیش ئامان ملرە، نویستەی 

بەزوانەکەیامن و کتٛیپ چاپکەردەی بەزوانو ویاٛمن زیاڎش کەردەن، وەلێم هەاڵی گیرواردەیامن هەن 

پەی  نویسەکانە، هەاڵی تەختەکریٛڵی یوگیرما نیەن، یانی نویستەیامن بڕێ دەنگیٛنە جیاوازەن.جە 

چاپی دوەمی هەوڵم دان بە زوانێوی جیا جە وەڵینی بنیوسونە، بەزوانێوە کە سەردەمێو زوانو گورانی 

اڵن بیەن، زوانی نویسیاری بیەن جە هەوراماننە، تاریخش مەگیٛڵٙووە پەی هەزارو یەرسەد سا

چێوەڵی، هەورامی نویستەی مەشٙو سەرو ئینەی بلمٛی، یام مەشٙو کەڵک جە ویەردەیامن هور بگٛیرمٛی 

و زانستیانە سەرشەو کار بکەرمٛی تا نویستەی یوگیرما دەس بگنٙو. هەرپاسە پەی چاپی دوەمی بڕێ 

ٛی الببەرونە، باسٛی تازێ و سەردەمیانٛیم وستەن سەرش، هەوڵم دان هەڵە و کەم و کوڵیەکانو وەڵ

منونٛی تازٛی و فرەتەرٛی بوزو سەرش، یانی بە شیٛوەی گردین لواناوە پٙورەش و ئەوپەڕٙو تەقەالیم 

 کەردەن کە جە جوانرتین تەشک و دلیٛگەر بڕازنوشەو.

        

 17/9/2020د. ناجح گوڵپی                                                   
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 یوەملیٛژەی  

  Hewramy Alphabetبٛی هەورامیە و ئەلف                  

   ، ئاتەش، ئاور، ئاگر، ئاویرئاتارئادور،  ئازەر، ،ئاتر،رێئایر، ئ، ئیٛ . ئـ     .1

 ، بابائا، ئاما، ئاسامن، ماما،ا     .2

 ، بلبل، ، بەرە، کەباببـ ، بەران، ب     .3

 ، خراپ ، پاتە، خەپٙوڵە پـ،پ     .4

 ، پەتیارە تەتە، تەشت، تریت، تـ  ،ت    .5

 ، جوجەڵٛی، فڕوج، هەالج، جاجم، جوانجــ  ،ج    .6

  ە، هیچ، ماچچــ ، چەم، چەمچە، چ   .7

 )عەرەبین(، محەمەڎ ، حەسەن، فەالححـ  ،ح   .8

 ، دەماخ، پەرداخ، خەرمان، خەلەخــ ، خ   .9

 ، داریٛ ، دیٛدیٛ ەڎکەڵ، دیدو  دادە،، دڎان،  د   .10

 ، گەڎا، گەڎٛی، دیٛڎیٛ ، ، ئاڎ، باڎیە، ئەڎاڎ  .11

 ، ویەر، بەر، هەر، فروٙ  ر، مار، دەرە، .12

 ، ڕٙوڵە، ڕا، پەڕ، خڕ، ڕەمای، ڕەق، قڕەڕ .13

 ، زام، زەڵم، دزاوەر، بەزم و ڕەزم، کز، دزیە، دزڵشتتوٙ ز ، زەر  .14

 ، دژمانی، بٙوپژە، واگژە، کەڵەگژ.، دژژەرەژی، ژووژوو، ژەمەنیژ،  .15

 سەرە،  ، دەس،، ماسسیس ،ســ ، سەوای، ساوی ،س .16

  تاشتەی، شەوە، ، شیشیٛ بەالش، شــ ، شەلەمینە، ماش، ش .17

 ، باعە باع عەلی، عادل، نەعل :عەرەبیننویسە ئی ، عــ  ،ع .18

 غارغارانیعەرەبین: غەبغەبە، مەغریب،  نویسەئی  ،غــ  ،غ .19

 ، لفکە، تەڕاف، ، تفیفیکەفو، تف،  ،فەرهادفـــ ،  ،ف .20

 بڤە، گڤە ،حەڤدە ،ڤـــ  ،ڤ .21

  ، لٛوا، ٛواران ، ٛوەرٛوە، ٛو  .22

  ، قیٛڕە، ڕەق، قاڕە، قاقبەبەق ،، چەققـــ ، قاچ ،ق .23

 ، کەڵپٙوس، ڕیٛک و پٛیک، کەکەویپاک، کەل کـــ ، ،ک .24

  ، سەرنگا، هەنگوری، بارگە، گٙوران، وەرگگــــ  ،گ .25
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  ، المل زەرد، ، کەل، بلبل، لەمە، الڵ، لەتلــــ  ،ل .26

 شیٛاڵنٛی، بڵ، ، کەڵباڵ، دڵ، مڵە ڵـــــ ،، ڵ .27

  ، مەرٛی، مەمە، خەم، دەم،  مرٙوچە، ماموٙ مـــ  ،م .28

 بانگ، پاڵنگان، هەنگوری، هەنگوین.. ng. )ن( دوەدەنگە پسەوتەوەنی، نان، نــــ ، نەرم ،ن .29

 ، گوڵپ، کوڕ، الو الو، گاو، ورگو .30

 ،. شوو، سوورموو، بەلوو وو، .31

  فروٙ ، ، کٙو، شاهٙو، بوٙ ، اللوٙ دٙو، تٙو، شٙوت، لوٙ ٙو،  .32

  پۆ،  .،  بڕەشۆ، لوانۆۆ .33

  هیٛڵە. زمهاڕ، هەراڵەڕهیٛڵە، ، هەنجیر، هەنار ،هـ  .34

 ، تەتە، بەرە، سەرەدە، بەبە، مەیوٙ دلٛیڕاسەو کٙوتانە  ،ە .35

 ، یاو، یاوەر، یاردی، یاردیالی الی، میدیا، یەریٛ ، ی یـ  ـی .36

 کەرگێوە، گەرگێ، کەسێ،، وە، لوێوە، ئامێێــ  ــێ ێ  .37

  ، ئیٛگە، سیٛڵٛی، مریچڵٛی، خەنیٛ کٙوڵەکیٛ  ،،  کەرٛی، کٛی، کوولەکٛی یٛ  ،یٛ  .38

نٛی، هیچ ، دەمەوە بەرمشا، شٙوشیوە مەیا بینیدنٛینیٛ  (٩)وٙ ن vowel 1بیٛگیرەکیٛ  نویسە 

گرد پەوکی پەنەشان مەواچم)بٛیگیرەکٛی( یانی هیچ ڕاشان منەگٛیرٙو،  ڕا،وەرپەنگیٛوشان منەیٙونە

( زوانو هەورامینە دەنگێوە کوڵ هەن پیٛسەو کەرسەی مەگەر وو،ی،ێ،یٛ  ۆ، ،و، وٙ  ە، ،ا)2Voiced گڕیٛنیٛ 

، ەرسەی فرەکوڵی"یام شوەی ئینگلیزی"ڕیٛک پسەو ک کەری،مەفرە سەرنجە دەی ئیجا هەستش پەنە 

ئەچا واتانە هەن کە دوٛی یام فیٛشتەر گیرهەنٛی مەیان شٙونەو هەنرتینیرە، پسەو)مل، کتە، چڕچ، 

 .لت...(

 )رەنەنریای پە نهیٛامشا نهەنٛی وەلێ تەنیا حەوتشا ڤاوڵیٛ  -بزوێنیٛ  نویسیٛ هەشت  کوردینە زوانو  

 ".  i"التینی هەن حەرفی التینیبزرۆکەن بە  نئەوی تەرشا (ە ،ی ،ێ ا،و،ۆ،وو،

ش،  ژ، س، ز، ،ڕ ر، ،ڎ ،د ،چ خ، ح، ج، ت، پ، ب، ،)ئـ ( دنٛینیٛ 31)ویەک سی consonants گیرهەنەکیٛ  نویسە

.)و، ی 3ئی دەنگٛی، بڕیٛشان گڕیٛنٛی و بڕیٛشان کپٛینیٛ  .(، و، یع ، غ هـ ، ،ڵ، م، ن ، ل،گ ک، ق، ،وٛ  ڤ، ف،

 .نیمەڤاوڵ هەرمانەو کونسونانتی بەرٙونە( semi vowelنیمەڤاوڵ،

هیٛامو نەخش و هەورامی ئانەن کە هەردەنگیٛو دەمەوە مەیٙونە جبەر  -و زوانو گورانیتایبەمەندی نویسەکیٛ 

یزینە جیاوزەن، تەماشە لویٛش پەی مەکەری، یانی هەر دەنگێوە یەک نویسەش هەن، ئینە زوانو ئینگ

                                                             
 کەنسنانت) واتارەو دکرت سەجادی، سایتەو هەورامان نێتی، وەجەڵیٛو ئارٙوو زوانو هەورامی consonant. گیرهەن: ، ڤاوڵ vowelبیٛگیر:  1
 voicedگڕ:  2
 unvoicedکپ: 3
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نەی دەنگو)ی: پەی منو  ی تەری ڤاوڵ هیامش پەی مەکریٙونە.هەر دەنگێوە ڤاوڵ بە چنڎە دەنگێو مەکەری 

iبە ) (بەشداری ئی دەنگایچە دروس مەبٙونەee, ea, ie, ei,i+que .) هەرپاسە زوانو ئینگلیزی نویسەکٛی بە

النەمان بینە زل وگو ەو کوردی و فارسی و عەر ورامی ەمەنویسیان، وەلێم ه (small& capital)زل و گوالنە

والنە پەی ڕانویسی چنڎە ئەرکیٛو مەوینٙونە، بنەڕاو هیٛڵٛی بە نیەن، گرد یەک بیچمشان هەن، ئی زل و گ

کەپیتال  ی، سەرەتاکەش بە نویسەستەنە نامێوە دیاری کریا بەیٙونەڕ کەپیتاڵ دەس پەنەمەکەرٙون، ئەگەر 

یانی زوانو هەورامی نویسەکیٛش و دەنگەکیٛش پٛیسەنٛی یٙوی، وەلێم زوانو ئینگلیزی،  مەنویسیٙونە.

 نویسەکیٛش چەنی دەنگەکانش جیاوازێنٛی، یانی ئانە هەکە مەنویسیش، دەنگەکەش جیاواز بەر مەشٙو.

  Grammarڕازوان                                  

 و کەرٙووە، ئانزان قسەمەساش هەن کە بنەڕەتو ڕازوانەکەی ڕٙوشن یا گا وو ڕا ڕاکٙومەڵێ  وهەر زوانێ

وە " یٛ "وات ڎەجە چن ،ڕستەیچ"رستە"ینە نیشانە مڎٙو، قاڵبوش و جوڵیای ویٛ  باسو وینگاو ئاماژە

یام  نویساندوٛی  " جەهەننە"سە، هەرپاەنوٙ بمە ەوەش "نویسیٛوە" ەڎچ جە چنیٛ وەشکریان، وات

، نکەرامەوەش هەننە نویسیٛ دوٛی تا یەرٛی (ڕستە، لکە ٛی،وات، هەننە نویسە،) .بٙونەمە زیاتەری دروس

 .بە ڕستە نبامەبٙو. چن لکێوە مە، چنڎ واتیٛوە  لکە دروسە نکەرامەواتٛی وەشە هەننێوەچنڎ 

 ، وشە کلمە،  wordوات: واتیٛ 

 پیت  ،ف، حر letter: نویسە 

ماناش  هیٛام، ویٛنەش مەکیٛشی. نویسە بەر،ج مەیٙونەدەمۆ کە ن،زوانو گوالنەتەرین دەنگو  نویسە

 نکریوٙ ب" ڕ" "لەمە" ئەگەر جا نشینو(ل)پیٛسە ٛینە،"واتیٛودل ایبایسو فاڕای مان نەبوٙ مەنیەنە، وەلێ 

 ، "ماس :خاستەرێ "، منونٛی نفاڕوٙ مەئینە ماناکٛی  بەرمشٙون، ڕەمە"واتەو"

 : بە دوٛی دەسێوە نیٛ کریامەهەورامی  زوانو نویسیٛ 

نو میا ، سەرۆ نویستیٛنیٛامن.نٛینیٛ د 31 ی و یەکس گیرهەنەکیٛ  نویسە  consonant"صامت"گیرهەن یوە:

 ع، غ، ش، س، ز، ر، خ، د، ح، ج، ت، ب، ،ئـ هامبەشٛی هەنٛی) گیرهەنیٛ  نویسیٛ "22هەورامی و عەرەبی" وزوان

 ب، ،ئـ )هەنیٛ  هامبەشێگیرهەنٛی  نویسیٛ "26نو فارسی و هەورامینە "ایمی( وەلێ  ه، و، ن، م، ل، ک، ق، ف،

 ی( . ،هـ،، و ، ن ل،م، گ، ق، ک، غ، ف، ع، ش، س، ژ، ز، ر، د،، خ ح، چ، ج، ت، پ،

  درکنای گیرهەنەکان :نویسە گیرهەنەکان یواتە

 وتایبەو زوان نویسێو ڎتەنیا چن ،و عەرەبی فارسی و کوردی زوانوسەن هەر پیٛ  گیرهەنەکان نویسەو واتەی 

  نەو.ایبەرگی یەرمو ڕازوانیەن ڕٙوشن کر ( جەPronuciation)درکناینیٛ میهەورا
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گیرنی پوکو پەشتەو دڎانات و زوانت مەتەر ڎوەلێ زوانت تن ،"ر" ماچمیٛشنویسەو" هەر پیٛسەو "ڕنویسەو

 وە .وٙ لەریمەزبر تەر 

ڎانات ت و پەشتەو دیگیرنی ماڵشمەوەلێ زوانت خاستەر  ،اچیشەو ل" م"نویسەو" پێسەو "ڵنویسەو

 .عاسامنەو دەمیت 

 نوگیرنی دڎانامەکیٛشیشەرەو، لچو واری  "ف" ماچیش، وەلی کەمێ زیاتەر نویسەو"ڤ" پێسەو نویسەو

 سەریت . 

 "نویسەو ،نٙوشاچاو بهەورامینێ تەنیا هەورامی رەسەن متاوٙو و و زوان"ڎ" تایبە"ٛو" نویسیٛو دویٛ وەلٛی هەر 

ئی دەنگە  ،مەدرکنیٙونە نبە هەردوی لچا ، تایبەنی و تەختینە هەنەگاو شارێ هەورامانو لهوٙ ە دڎچن "وٛ 

زوانو فارسیچنە هەن، دەنگێوە ڕەسەنی ئیرانی کونیەن، وەلێم ئیسە بە فونیم ئەژمار منەکریٙو چون ماناو 

  واتٛی منەفاڕٙو.

کەری، هەرگیز ەمسەری  نودڎانا وچەسپ یزوانهەورامینە، پەی واتەیش نوکو  وتایبەو زوان (ڎ)نویسەو

یەرٛی نوقتیٛش "نەنویسیو ەجٙورێ م ڎبە چن نویسە، ئی مەیوٙ وەلێ دلێڕاسە و دماوە  ەیٙونە،بنەڕاو واتیٛوە من

، یاگٛی ەو هەن دماڕٙونەیکەردەیام هەشتش منیا سەرۆ"  ئینەیچ ئەوەجەش بەیەکالیی  ،، حەوتش سەرۆسەرۆ

 ئی ەنهیجرینەڕاو  قەرنەو یەکەمو بتازەنە، فارسی  ئەویٛستای و فارسی کٙونەینە هەتا سەرنج داین زوانو

 ."پەی"د یٛنەڕاش چٙوڵە کەرد ەو)ڎ( دماتەر بیێنە بە)ذ( دماتەرپٛیس یەن،بی نویسە

ەر هیچ وەربەسێ منەیٙونە جب بینیوە مەیوٙ  ندنٛینٛی، دەنگشا "9نٙو"" the vowelsبیٛگیرەکٛی دوٛی: 

 .،ی ،ێ ،ٛی" وو و، ٙو ،ۆ،"ا ،ە ،  ڕاشان

. سەرنجە مڎەیمٛی و دماتەرەودوەم نە گنوٙ مە، نەکەروٙ مندەس پەنە بیٛگیر  نویسەیواتێوە بە  یچه

 (.,is, am, are, end, appleدەسپەنە مەکەرٙونە، پیٛسەو) ی واتٛی بە نویسەی بیٛگیرزوانو ئینگلیز 

وەلتەر واتم ئی دوە  زوانو ئێمەیچنە بڕێ واتٛی هەنٛی کە بە)و، ی( دەس پەنەمەکەرانٛی، وەلێم پٛیسە

 متاوان ئەرکو کەنسنانتی"گیرهەنی" بویانان.دەنگٛی یام نویسێ 

 نپەی یەرٛی دەسا نبامەبەشٛی  دەنگە بیٛگیرەکیٛ 

 .ەیٙونواتیٛوە منرٙو، بنەڕاو گیٛ ەمبی یاگٛی ەپێسە فەتحەی عەر  ،خڕ یام کوڵ""ەخڕ بیٛگیری  –ا  

و درێژیە  ئی کوڵ وەلێم ژینٛی، هەرپاسە"و" کوڵیچ هەن.دریٛ  "، ێ، ٛی، ۆ، وٙ ، یو، وو ا،"نویسەکیٛو –ب  

 فاڕیٙونە.ەبەپاو ئەرکیٛشان دلیٛو واتٛینە م

، بە یٛ هەن کوردینە زوانو"ێ"""ۆنیا، تەبینە نیەنیٛ ەزوانو فارسی و عەر  ٛی" ، ێ،وٙ  ،" ۆنویسەکیٛو –ج 

 دریٛژ ئەژمار مەکریانٛی. بیٛگیریٛ 
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، درکنٙوشانب نەتاووٙ ەرامی رەسەن م، تەنیا هەو هەورامینیٛ  زوانو"ٛی" تایبەو "ٙو"نویسیٛووی هەرد

 چو واریتل وکەمیٛ  ،ەکەمێوە دریٛژتەرەن ەوەلێم ئیٛڎ ،عەرەبی زوانوکەسەرەو  ەن جە" نزیک"یٛ نویسەو

 بواچونە تاوومە. زوانو هەورامینە یاگێوە تایبیٛش هەنە، اچیشەو م وکەریوە وەختێمەشوڕ 

زیاتەر یچ فرە بەکار مارمٛی  " وٙ  "نویسەوفرە کەمەنە، هەرپاسە  هەورامینەیام دەنگو"ێ" "ێ"نویسەو

، رامینیٛ زوانو هەو " تایبەو  ٛی، وٙ  "نویسیٛ ئی دووە ، گنوٙ ەمفرە بەر  کوردینە زوانو" کە  "ۆنویسەوجە 

 .نبە زوانەکەیام نیٛ نەرم مڎا ئاوازیٛوە

 .کوردی زوانوجە هەنٛی  فیٛشتەر دەنگٛی، چوار نویسیٛش چوار" ٛو، ڎ ، ٙو ، ٛی " زوانو هەورامینەپاسەبٙو 

 :ەیٙونەهەکە ئەوەڵو واتیٛوە من نویسەی بیٛگیریمنونە سەرو 

 .و کوڵش چەنەن دریٛژ بیٛگیری :تاتە  :، ە "ا"

نیمە ڤاوڵەن،  نویسەی ئانە ەیئەگەریچ  ئام ،ەیوٙ هەرگیز وەڵٛی واتیٛوە من :بیٛگیر، ڤاوڵ" ی، "ونویسەو

  نویسێوە وهەروەختیٛ یانی  وریا، وەروە" .یاروٙ  ،، وەرەتاو، یانەوەرزش"هەرمانە بەرٙونە گیرهەنیپیٛسەو 

، یانی ئەرکو گیرهەنی، نیمە ڤاوڵبە نٛی بامە" ی، ، ئاوەختە "وەیانیٛ ی"ب-وەڵٛی و دماو "و بیٛگیر

و  وەڵ نویسێوە گیرهەنچەپەوانەکەیش هەروەختی  یاوەر، یانە" .ساوی، الوالو" کەنسنانتی مەوینان

یانی  ، سیروان، جواڵندٛی"." کوڕ، گوڵ، بانتلیر، وارینڤاوڵیٛ  بە نبامەئاوەختە  وٙ ی" بەی، دماو"و

 .نیٛ شٙونەو یٙوترینیرە منەیانویسٛی بٛی گیرٛی هەرگیز دوٛی 

 

  word، واتیٛ وات                                    

 : جٙوریٛنە، جە وینگاو مانێوە دوٛی مەسازیٙونەێوە نویس ڎەوٛی یام چنجە د ەواتێوەن، وشە کەلیمٛی، 

 " ، چوار، واران، ئەوساکەرگی، نزممانادارەنە پیٛسە " -1

  نەڕاو واتێوە تەری مانا مڎوٙ دلٛی ڕستەینە یام هام ێمبەخشٙو وەلەمنبەتەنیا مانا  -2

 " .، چەنی، وەلێم، هەر، ئیجا، چونوە، بیٛ  "جە،و ئامرازەکانپیٛسە 

نامٛی"  وسادە تەرین "لکە، لٛیڵەنە نماناشا اتێوەنٛی پیٛوەرەو  ەچنڎ: واتە، دەسە واچە، دەسەگرێ ،لکە

ێوە و ەو کەرد" جە ڕیٛخەو کەردەوەی وتەرین" لکەبٙونە، سادەمەوە وەشە یاگەگیرو نامیٛ جە نامێوەو 

 .کەردەوەیی، لکەو یاوەرکەردەوە، لکەو نامٛی، لکەو یاوەرنامٛی، لکەو بٙونەمەیاگە نامێوە وەشە 

سە، ، پەر ش چەنەن، چنڎ جٙورێ ڕستیٛچ هەنیٛ وەەکەردو  واتێوەنٛی پێوەرە مانا مڎا و بکەر ەچنڎ :ڕستە

 . یی، هەواڵی، داواسەرسامی
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 دیالێکت، لەهجە  ،زوان                                          

  .کەرمیٛ مەو دیالێکتی و لەهجەی  یزوان"ئەژناسەو ی،زوانوەڵٛی ئانەی بلمٛی دلٛی ڕا 

و  نکەراب کەسٛی قسیٛ  دویٛ یٙوی، یام ەیاوانە من نکەرەکیٛشایٛ هەکە قس یٛ زوانجٙورٛی  دویٛ  زوان:

یەرەم نەیاوٙونە، یانی  ن،کەرابقسٛی  نیشادو نکەسٛی پێوەرە مدرێبا ، یام یەریٛ نەیاوانە یوترینی

بە ئەژناسێوە تازە  ن سەرو ئی ئەژناسەیە  کٙوکیٛنٛی،، فرەو زوانشناسەکانکەرامەی جیا قسٛی بەزوانێو 

 مڎریٙونە قەڵەم.

دلیٛشانە وەلێ  ،یوٙ یاوانە یمە نەکیٛشاقسٛیکەر هەکە  یٛ زوانجٙورٛی  دویٛ : "دیالێکت"شیٛوە زوان

تش هەن سەربارو جیاوازی دیالێک وگرد زوانێهەنٛی،  ٛی"زوان، ڕاواتیٛ  ،نویسەی، ازیی"دەنگیجیاو 

هەورامی  چەنی  زوانو، وەلٛی ئەگەر سەرنجەو ڕانوەگٛیرامەو یوٙ  نوزیامەنە یٙو زوانیڕا زوانی، چوارچوٙ ڕا

 زوانیبتاوی چٛیرو چەترەو یەک  بدەیمٛی، مەحاڵەن و هەرگیز و کرمانجی کوردی سورانی

 بانە .ب زوانیٛ ، یانی یەک ڕابگٛیروٙ یوٙ  نڕازوانەکەشا

دلیٛشانە تەنیا جیاوازی اوانە یٙوی، وەلێ یمە نکەرەکیٛشایٛ هەکە قس یٛ زوانجٙورٛی  دویٛ  :لەهجە "زار"

پیٛسەو لەهجەو ژاوەرٙوی چەنی لەهجەو تەختی، میٛڕیای: مەڕیای،  .هەنیٛ  نویسەیو  دەنگی

مەد دبیر مقدەم، دکرت سەجادی ئینەشان واوەی دەگەی: دەگای، ئامەی: ئامای))دکرت مح

 . کەردەنوە((

چنڎ  جە نٛی.بەیەکجار دەمۆ بەرمەیا چنڎە دەنگێو، هەکە نویسێوە،چنڎ  :بڕگەهجا،   Syllable:هەننە

دوٛی جٙوریٛن، کوڵ و دریٛژ، هەننەیچ بٙونە، مە وەش نویسێوی بیٛگیریو چەنی گیرهەنی  نویسێوی

دریٛژ جە  هەننەیبٙونە، مەدروس کوڵی نویسێوی بیٛگیریو  گیرهەنی نویسێویکوڵ جە  هەننەی

چەنی  گیرهەنیٛ  نویسێ  3-2بٙونە، یام جە مەدروس دریٛژی ویبیٛگیرێ و گیرهەنی نویسێوی

 بونە.مەدروس کوڵٛی یام دریٛژی بیٛگیری نویسێوی

ڵنگ، ان، پاڵننان: پاڵن،  . کٙوسااڵن: کٙو، سا، اڵن. پاڵنگان: پا،گ، نەزەن :ەزەنگن .هەورامان : هەو_را _مان 

  گو، ڵپ. شارەزور: شا، رە،زور. گوڵپ: نان.
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 word واتیٛ                                    

و یوگیری و ویٛپایی دەسور زوانی و زوانینە، کە ماناش هەنەن، خوتانواتٛی)کەلیمٛی( گوالنەتەرین دننە

ری یام زیاتە خشش هەنەن، جە سازیٛوی"مورفیم"ەو ڕانویسی و دەنگینە، کاتو دواینە ن

 ، پیٛسەو:4مەندیش هەنیٛ مەدروسیٙونە. واتٛی بڕێ تایبە

 پەی منونەی فشار سەرو و ویٛپاو ویٛش هەنەن،  تایبە هەر واتیٛوە ئاوازە و فشار و مدرای

 نەویەردەنە مەگنونە سەرو)مە(، وەڵیٛوە. وەینامیٛوە مەگنونە سەرو دمابڕگەی، کەردە

  هەر واتیٛوی مانای ویٛسەرەو ویٛش هەنەش.)گوالنەتەرین دننەو زوانینە کە مانادارە و

 ویٛسەرەنە(.

 نە، یوٙ تەری مەنویس ەرکیٛوە ویٛسەرش هەن، هەر واتیٛو جیا چەنی واتیٛویواتٛی جە ڕانویسنە ئ

 واتیٛرە. ەلکانپیٛسەو وەرگیری و دماگیر نیەن کە م

  ،ویٛنەی بنەڕەتی  واتیٛسازی. و بنەڕەتی، ویٛنەیئەسڵی  ویٛنەیواتٛی چندە ویٛنێوەش هەنٛی

ڕیشەن، کەهەرمانەی فەرهەنگیە مەبەرٙونە، وەلٛیم وێنەی و  ، ڕیٛخەیانی ئەسڵو واتیٛ 

تیٛسازیە، تایبەمەندی ڕازوانی، گرامەریش نیشانە مەڎٙونە، پیٛسەو دەمو ویەردەی و او 

نەو ەگردی ویٛ )مەلو، مەملٛی، مەلٙو، مەلوان، منەملٛی(، بسەکان، یوەم و دەوەمی تاک و کوٙ کە

 .فاڕیانیٛ ەنٛی کٙوی ...هتد، مگیر و دماگیر و نیشاواتٛی بە هامکاری وەڵ

  ٛکەردەوە کە بە بەشەکانو دوای ناموریٛنٛی: جیاوازیٛنٛی، بە پاو نەخش و دەور ڕازاونی واتی 

 ، ئامڕاز.ژمارە ،یاوەرکەردەوە، یاوەرنامٛی، یاگەگیرو نامیٛ نامٛی،  چەمە،

  تەنیا ویٛش جٙوریٛتەر دەسەبەندی هەن پەی واتٛی: ویٛسەرە و ویٛپا، جیائەوەکریٛی، یانی

چ هەنە پیٛوەسەنە بە واتیٛ  ،)پیا، ژەنی، کوڕ، وەزی(.منویسیٙونە، چیٛوی تەرش منەلکٙو پٙورە

ەڕەتنە نیەنٛی وریتی تەشکو واتیٛنە، گیر و وەڵگیری، کە بنیٛوی تەریوە، پیٛسەو دماچ

 کتیٛبش، کتیٛبم، واردشان(.پیٛسەو)

  کە  ،ە ئانٛینەکەردەوەی، واتٛی "کەردەوەیو نا کەردەوەی"دەسبەندیێ تەریچ هەن کە واتٛی پەی

ەمەی دروسٛی مەبانٛی. پیٛسەو)بەخشندە، کوشندە، وتە، نویسار(. چ -کەردەوەیجە ڕیٛخەو 

 دروسٛی نەبینٛی، پیٛسەو: تاتە، ئەڎا، یانە. کەردەوەیٛی جە کەردەوەیواتٛی نا

 چ هەر، پەی(، واتیٛ ، چە، ن)وەنە کوڵەنە پٛیسەو ئامرازەکاواتٛی کٙوڵەو دریٛژە و میانٛی: واتٛی ه

 خانی(.(، میانٛیچ)گواڵو، قەاڵ یکەردەهەنە دریٛژەنە پٛیسەو)چەموەنەزاق
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 مەیٙونە دواینە و نویستەینە، بەکار  ٛی و مەردٛی: واتٛی هەنە زیندیٛنە، یانی فرەواتٛی زینڎ

ڕەواجش هەمیشە چاالکەنە ڕەواجش هەن، وەلێم واتٛی مەردٛی ئانیٛنە کە زوو زەمانو قەدیمی 

 ئیسەتٛی بەکار منەیٙونە، واتیٛوە تەرە یاگیٛش گیٛرتیٛنەو. بیەن و بەکار ئاومێنە،

 :واتٛی بومیە یانی بنەرەتنە ویٛامنیٛنە، هنەو ئی خاک و وەاڵتی و  واتٛی بومیە و واتٛی وامە

 دەن و ئەوەجەت پەنەش بیەن زوانێویزوانینە، وەلێم واتٛی وامە، یانی ڕوزگار پاسەشە کەر 

وام  هەنەن، ەنەفرە ئاسایین، گردو زوانەکانرۆ وامت گیٛرتیٛنە. بیەی واتٛی وامٛی کارێوە تە

پاکش مەکرمیٛوە جە واتٛی بیٛگانەی،  نچان زوانەکەمااو ەگیرانٛی، ئانٛی بە خەیاڵ مەم

مەکەرمیٛش بە زوانێوە پاک ئانە زوانێوە ناتەوان و ناتەمامەن، چون سەرزەمیننە زوانی پاک 

 ەر زوانێوە سەرەو دەسیٛش مەڕیێبان.نیەن، مەگ

  ،واتٛی جەبارو مانایوە هەمدیسان دەسەبەندیش پەی کریان، کە هەر واتێوە مانایٛی میاونٙونە

 کە نزیکەن ئەو بەشەکانو دوای.

  ناویٛسەریٛ واتٛی کاتو دواینە، قسیٛکەردینە هەم دەسبەندی کریێنە پەی واتٛی ویٛسەرٛی و. 

  واتٛی تەمامەو واتٛی نکەرامە جٙوران دەسەبەنڎیوٛی پەی دشناسٛی واتٛی ئەبڕێ زوان :

ئا واتٛینٛی هەکە ویٛڕاس و ویٛسەر ماناو بابەتێ   Autosemantic wordواتٛی تەمامە: .ناتەمامە

پیٛسەو ئەندامٛی ڕستەی ویٛشان مرمانان، وارۆ واتٛی تەمامٛی  واقیٛعی جٙوراو جٙوری بڎٙونە،

 منویسمٛی:

 نامٛی   -1

  نامیٛ یاگەگیرو  -2

 یاوەرنامٛی  -3

 چەمە  -4

 وەەکەرد  -5

  یاوەرکەردەوە -6

 ژمارە -7

، وەنن نیەن بە بابەتە واقیعیەکاواتٛینٛی هەکە وێڕاس پەیوەندیشا ئا syntactic word: واتٛی ناتەمامە

تا ن یاردیدای واتە تەمامەکان ، بەڵکو هەرمانەشانبرمانا نڕستەی ویٛشا ویسەو ئەندامیٛ پیٛ  نمنەتاوا

 :ن یٙوترینیوە)فرەیشان بٛی ماناینٛی وەلێم ئەرکداریٛنٛی( پیٛسەوو بەساشان بەخشابمانای تەمامتەرە 

 .دلٛیبەند، وەربەند و دمابەند و وەڵگٛیرو دماگٛیرو -1

  ...هتدسەرسامی و چڕیەیی و پەیوەند ئامرازو -2
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  ەسنایو واتٛی جە بارو در                                 

دوٛی جٙوریٛنە، واتٛی  ناچاەو بە یەرٛی بەشیٛوە: بڕیٛو جارێچ م وٙ کریمە وەیکەردەدروس باروواتٛی جە 

 : امیٛتیٛ ، ئەرەتاشیێ و ئوەجٙوریٛ  یٛ بە دو مەبان واتٛی ناسادٛی  سادٛی و واتٛی ناسادٛی، ئیجا

 واتٛی سادٛی   -1

 واتٛی ئەرەتاشیێ   -2

 واتٛی ئامیٛتٛی  -3

یەک سازەی یام چندە سازێوە دروسە مەبٙونە، جە  هەکە، واتٛینەئا  simple wordواتٛی سادٛی: 

، ە: ئاواز ، پیٛسەودروسەبیێنەو مانێوە تەمامەش هەنە یوەڎە نویسەچنئەڎا( یام جە  پیٛسەو)مار، کار،

 ، شاهٙو، هەوڵی، بڵ.، تەوەنی، ئاوی، گیواوکەش

)وەرەبەند، یام دماگٛیرێ وەڵگیٛرێٛی و جە واتێوە ساد  Derivational wordواتٛی ئەرەتاشیێ:

کاڵشتەی، هیتیار، مسگەر ، : هەورامان، تشینە، هٙور تازیش هەنە یو مانێو  ەوەشەکریێن (دمابەند

 ئەرەشتەی. شتەیرە.، پەیلوای، ، وەستەیرەنانەوا

مانێوە تازٛی  ،کریٙونەمەدروسە  یوٛی واتٛی سادٛی یام زیاتەر د جەCompound word واتٛی ئامیٛتٛی:

ە ولە هەنار. تٙوپقاڕ، کەڕە یەهەر، بااڵبەرز، مانگ دڵوەر، : دڵوەش،، پیٛسەووٙ ڎەی مەپەی مەبەستێوە تاز 

 ، گاوگٙوراڵ، هەراڵەبرەمی.شەوە

 "عبارە " گرێچەاو دەسە phrase لکە                             

چون کەردەشان نیەن چەنە، پسەو)کتیٛبو  مانای تەمامە منەڎا دەسۆ، ،واتێوەنٛی پیٛوەرە ەچنڎ

کاوانی(. )ئەوەڵجار مەوات کە لکە کەردەش نیەن چەنە، وەلێم ئیسە پاسە نیەن، چون لکەو 

نی و ەو کارش ئینا چچنڎ واتێوەنٛی پیٛوەرە  ،چەپەوانەو ڕستەی (.نیچامن هەنەیاوەرکەردەوە

 ماناکیٛش ڕٙوشنەنە،

اڕیٙو، مەشٙو هاگادارٛی بیمٛی، ن مەو ئامیٛتٛی وەنەما وستەی یاڎ: بڕێ جارٛی لکە چەنی نامیٛ 

  پیٛسەو)گواڵو، چوارچەم، دوەتەنگا(.

: One head phrase : لکەی یەکسەرە5ن بە دوٛی بەشیٛوەایرەیز( بەپاو ژمارەو سەرەلکی مەکرلکە)ف

، پیٛسەو: ئی کتٛیبە، ئیٛمساڵ، یەرٛی کتیٛبٛی، چیٛگەنە کتیٛب یانی جە سەرێوە وابەستێوە دروسە بییٛنە
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سەرەو لکەکیٛن و ئەوٛی تەرٛی وابەستیٛنٛی)وەڵٛی بەس(. متاومیٛنە دمابەسیچ بەکار باوەرمٛی، کتیٛبو 

 من، کتٛیبێ سەوز. 

، : دوٛی یام چنڎ سەرێوەش هەنٛی، هام ڕیٛک و هامسانٛینیٛ Multiple head phrase  لکەی فرەسەرە

پیٛسەو: کتٛیب  یانٛی واتیٛکیٛشان وابەستٛی نیەنٛی، واتٛی ویٛسەرٛی و هامشانٛی و تەریبیٛنٛی چەنی یٙوی.

کورە شاهٙو، شاهٙو، وەختو تاکیدینە مواچینەش. و دەفتەر. کتیٛب، هامڕای بٛی زیان. هانە کناچیٛو من، 

 من ویٛم، پاسەم وات..

جە باسو لکٛینە دوٛی واتٛی هەنٛی، سەرەلک، وابەستە)پەنەبەس(، پەنە بەس واتیٛوەنە پەی تەمامنای 

 کە وەڵبەس و دمابەسام هەن، سەرەلکی مەیٙونە، چەنی سەرەلکی هامشان نیەن، 

ی، یاوەرکەردەوەلکەو یاوەرنامٛی، لکەو  ،یاگەگیرو نامیٛ لکەو لکەو نامٛی،  نٛی:جٙورێوە ڎلکە چن

و ئابەشە جە دوای دیاری  رو ەستەی و پەیوسی، لکەو دەنگی، کە هەر جٙوریٛوشان، نەقش و دەلکەوب

 مەکەرٙونە.

 لکەو نامٛی                                         

ڎ نامیٛوەنٛی پیٛوەرە یام چن .ڕستەنە نویناە، گرد ئەرکو نامٛی مواتیٛوەنٛی پیٛوەرە بەسیێنیٛ  ەچنڎ

دەسورو سەرین وەلٛی بە وینگاو   ئینە هەمانکریٙو: مەدروسە ونامٛی بە چنڎ جٙوریٛ ، لکەو بەسیێنیٛ 

 .تەری نیزوانزانا

 ،یٙوترینیوە نیٛ بەسیاو بە ئامرازو وستەی سەری  نەکریوٙ مەوەشە نوٛی نامالکەو نامٛی جە د -1

ەو ، ئاو دیار وزیا(. تاتەو کاروانی ،)دیار وزنگناەمزاف و مزاف الیە بەر مئاوەختەڕستەنە پیٛسەو 

 .ساجی ، نانوهانەی، حەمەو ڕەحامنی

، بٙونە:  گیانو منمەدروسە  بە هامکاری نیشانٛی وستەی سەریوە یاگەگیرو نامیٛ  ،جە نامیٛوە -2

 یانەو ئاڎی. .تاتەو توٙ 

 .و ئەو  و تٙو ، ئیٛڎ من :یاگەگیرو نامیٛ لکەو  -3

 ندریامە)ی(بە هامکاری نیشانیٛ  نە،کەروٙ ەوەسفو نامەکٛی میاوەرنامەکٛی و یاوەرنامٛی:  نامیٛ  -4

 .اڵی بەرز، باپیای خاس، ژەنی زەریفە، ولی سوورە یٙوترینی: پاڵو

                           

 لکەو یاوەرنامٛی                        
 یاگەگیرو نامیٛ  ،وینان، وەسفو نامیٛ ەواتیٛوەنٛی پیٛوەرە ڕستەنە ئەرکو یاوەرنامٛی م ەچنڎ 

 :، پیٛسەوپاڵو یٙوترینی نیٛ دریامەی( )مکاری نیشانیٛ ە، بە هکەرانەم

 .ماریٛوی فرە زمل دی
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  .کوشیاکوڕیٛوی فرە ئازا 

  .هەنەبەرزەما  وەزێوەی فرە

، یانی لکێوە نکەراەوەسفو نامەکٛی میوترینیوە ئامێنٛی یاوەرنامٛی شٙونەو  دویٛ چیٛگەنە  

 : چمێاو ب، یام متاومٛی یاوەرنامیٛنە

بە  نکەراەهەکە وەسفو مامۆسای م ،دووە یاوەرنامەکیٛ و بەتواناما هەن،  وی زیرەکێمامٙوس 

 یٙوترینیوە . نیٛ و( بەسیایاردی نیشانٛی)

 کەران.ەم یاگەگیرو نامیٛ یاوەرنامٛی وەسفو  یٛ . دو بەجەرگ دلسٙوزٛی وەاڵتیندیٛ  و شمەی ئازا

  

  ییاوەرکەردەوەلکەو                              
، وەسفو  یاگٛی و چەنیەتی و دەم ڕستەنە م، وەلێنیەنە ن، بەتەنیا ماناشاچنڎە واتیٛوەنٛی پیٛوەرە

 :، پیٛسەوکەیوەەکەردبە تەمام کەرو  بانمە، نڎاەمڕستەکەی نیشانە ەوەو کەردقومیای 

  نەکەروٙ ەوەخت و دەم دیاری م، نەییاوەرکەردەوەلکێوە گیٛڵوە: ڕٙو جمعەی مەڕٙو جمعەی  

 کەرٙو ەنەو یاگٛی دیاری میاوەرکەردەوەلکێوە : سەرچەمەو زەڵمی سەرچەمەو زەڵمی کاوەم دی 

 ڎٙو .ەو ماشینەکەی نیشانە میچەنیەتی ئاما ە،ماشینە کە بە پڕتاف ئاما: بە پڕتاف لکەن 

 

 ڕستە                                                    

 پەوکای ڕستە، واتیٛوە، یامئانزان هەمیشە نیازو دڵیش و مەژگیش بە شیٛوە ڕستەی بەر مەوزٙونە، 

دمایی گردیوە خاڵیٛوە جە قسٛی کەریوە پەی گٙوشگٛیری، ، نبەخشامەواتێوەنٛی پیٛوەرە مانا  ەچنڎ

دماییش هەن و  ین کە ئاوازە و مدرایەنٛی، یام ویٛنەو دەنگەکانو زوانیام ڕستە چنڎ قسێو  .مرنیٙورە

: ڕیٛستە، جە چەمەو ڕیٛستەی، ڕیٛسای هورگیریێنە، ی))واتٛی ڕستەبەخشٙونە.ەمانای مشەمەرە م

ویەردەن و قەدو چەمەین، وەختیٛو مەکەرمیٛش بەنامٛی چەمەی، تەنیا  کەردەوەیڕیٛستەی: ڕیٛست: 

پیٛسەو نامٛی ئەرک  )ە( مەچەسپیٙونە دماشەوە اسم مەسدەر دروس مەبٙونە، کەبیٛگیری خڕیەک دننە 

مەوینٙونە)ڕیٛست+ە= ڕیٛستە( یانی پیٛسەو پەژمی مڕیٛسیش و بەن و دماتەر وەریٛسەش چەنە وەشە 

چنڎ دەسەبەندیێ هەنٛی پەی جٙورەکانو ڕەستەی، وارۆ باسشان  مەکەری، ڕیٛستە، ڕستە، ڕیٛسە((.

 مەکەرمٛی.
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 دروسبیەیش ڕستە بەپاو                                   

 یزوانڕا نوو بنویسای، وەلٛی بەپاو پەیلوا(ئامٛیتەو ئاڵٙوز )ناسادە، ناسادەیچڕستەی  ،ڕستەی سادە

 :    اڕیوٙ ەو م بەشکەردەیەکە گجار

   Simple sentenceیوە: ڕستەی سادە                                  

 وەێ، هەواڵویرێوە ویٛسەرەن،ش چەنەن، وەەکەردتەنیا یەک  یام ڕستەی ویٛسەر: :ڕستەی سادە ،

ڕستیٛوەن هەکە یەک  پاسە بٙو ڕستەی سادە ،ڎٙونەەنیشانە م داوایێوە، سەرسامیێوەە، ێو پەرس

ویٛسەرەن، چون  ڕستەی سادە بە ئەڎاو ڕستەکان مرنیٙورە، ،یەک  بکەریچ و ش چەنەنوەەکەرد

 : منونٛی ڕستەی سادەی مانای تەمامە مەبەخشٙونە، 

   نان پەچٙو.شیرینە 

 وەرزو وەهاری ئاماوە. 

 .دمەش دان دەسو کتٛی 

 :  6هەن نسادەما ، یەرٛی جٙورٛی ڕستەییەک بکەرش چەنەن وەەکەردڕستەی سادە یەک 

 .، ویەردیٙونە: لوا، گلٛیراکرمەڕستێوەن هەکە جە یەک واتەی دروسسادەتەرین ڕستە:  -1

 ڕستەی فشاریا، پیٛسەو: ساڵم) یانی ساڵم جەتٙو( یبنیە شتاوی نامیٛ ەیام م

ڕستەی سادەی ئاسایی: ئا ڕستەنە هەکە پەسا سەرینیەکٛی ڕستەیش چەنەنٛی  -2

 : کەش ویەر، نەویەر، ناتەمام بوٙ وەەکەرد (.کەردەوە¸وەرکار، )بکەر

 .، بکەر و وەرکارش چەنەن ویەر کەردەوەینانش وارد ... شوانە 

  .وەەکەردو  ، بکەرنەویەر کەردەوەی ...شیرینە وتیٛنە ...  شیرینە ئاما

، زیرەکەنە و گوزارەش چەنەن)شیرینە نیهادەن نیهاد ەن.ناتەمام کەردەوەی" "نەشیرینە زیرەکەنە.

  (.گوزارەن

ٛی الوەکییٛچش سڕستەی سادەی فرەکریا: ڕستێوەن بٛیژگەم پەسا سەرەکیەکان، پە -3

 : چەنەنیٛ 
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ا هیزی ویٛرەگزی ویٛرەگا شیرینە نانش پەت. هیشیرینە نانش پەت. هیزی شیرینە نانش پەت. 

ئەگەر  مٛی پەت.زەهیٛ ەگا شیرینە نانی هەورامیش بەهیزی ویٛر  مٛی پەت.زەهیٛ شیرینە نانش بە 

 .هەر ئانەن کە شیرینە نانش پەتەن دەیمٛی ماناو مەبەستو ڕستەکەیبسەرنجە 

  Compound sentence دوٛی: ڕستەی ئامیٛتە                          

 بە هامکاری ئامرازێوە وٛی ڕستٛی سادیٛ د ٛی زیاتەرش چەنەنٛی، یامەو ستەی ئامٛیتە دوٛی کەردڕ 

 ەنە.نجە بەستەی ڕستەکا ناکەر مە، ئامرازو بەستەی و پەیوەندی هامکاری وەیٙوترینی نبەسیامە

 وەلٛی گاوەکیٛش ئاوی نەڎیٛنیٛ  ،ش ئاوی داەشوانە ئەسپەک. 

  ؟یام جە شٙوتین ،تٙو حەزت جە هەنگوریٛن 

 پەوکای کیلوٛی ساویم ئەسیٛ  ،من حەزم جە پرەتەقاڵی نیەن.  

ش چەنەن، بە هامکاری و بکەریٛ یٛوە و کەردزیاتەر جە  ڕستەی ئامیٛتە ئا ڕستەنە هەکە پاسە بوٙ 

هەکە بە هامکاری یام ئادووە ڕستەنٛی  ،یٙوترینیوە نبەسیامە پەیوەندی -ئامرازو بەستەی

  . نپاریٛزنامە نویٛشا وکەوەەکەردی و هەردو  پیٛوەرە نگنامەئامرازو بەستەی 

 : ەنویٛش مرمانوٙ  چوار تەشکیٛ  بەڕستەی ئامٛیتە 

، هەمان ن ئینێ بارو ئەریٛنە، فرەو ڕستەکان هامڕێکٛینیٛ و ڕستەکاوەەکەرد: ڕستەی ئامێتەی هامڕیٛک -1

، ئیجا ، هەرپاسەشان"ویکەردەە دروسج نکەراە، ئی ئامرازٛی بەستەیە بەشداری منگیٛرامەهٙور ئاراستە 

 . "...هتدی، بەهەاڵ .

. کاوان یاوان دەگا هەاڵی گونا ، کاروان و کارزان و شادانە بەرشیٛینیٛ لوا و شازاد ئاما کاوانمنونە : 

  نەجمێنەرە.

، چی جٙورە ڕستەنە یٙو جە کریٙونەەم یام زیاتەر دروس ڕستیٛ  دویٛ جە ڕستەی ئامٛیتەی هٙورچنیا:  -2

" منونە : یام بنیرشە یام یا، چە، مەکریٙو، ئامرزو بەستەی" یامپیٛسەو هٙورچنیەی جابەجا  نکاوەەکەرد

 .بارەکەی ە، چهەرەکەی باری البارەکەی ەچەوەری یام شوتی؟ تٙو هەنگووری م ،بنیرشە یام لوە ،لوە

ن ، هەرمانان، ویراڕووەدایاندوٛی نو جٙورە ڕستە چەپەوانەو دژایەتی میا: ئی چەپەوانەڕستەی ئامٛیتەی  -3

ئاوازە زیرەکەنە، وەلٛی : نیٛ " بەکار مەیا... نیشانە مڎٙونە، ئامرازو بەستەی"وەلٛی، بەاڵم، هەرچنڎ، پەوکای

 ، هەرچنڎ کەم حەوسەڵەن .منەوانٙو. شوانە کەسێوە عاال

، نە ن، جابەجا منەکریو: نە ملوٙ هیچکامیچشا نەفی"نەرٛی" دەموڕستەی ئامٛیتەی نەرٛی: ئی ڕستە بە  -4

  .، نە مشناسوشمنیشٙورە. نە دینەم
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  Complex sentence یەرٛی: ڕستەی ئاڵٙوز                              

دروس ڕستیٛوە و پاڕستێوە ەسەر جە یام  زیاتەر دروس مەبٙونە یڕستان دویٛ جە  7ڕستەی ئاڵٙوز

، مەیوٙ  ۆدماش کینەهەکە نا سەر  یٙوتەر گوالنە .و بنەڕەتی سەرەکی ڕستە یانی ڕستەیە، سەر بٙونەمە

 :پیٛسەو

  .و گیٛڵین ، چوون فرە حەزش جە گەشتزەڵمی سەرچەمەو ملٙو پەی ێوگرد حەفت کاوان

و  وە سادەێڕست (زەڵمی سەرچەمەو ملٙو پەی ێگرد حەفت کاوان)ودەیمٛی ڕستەبئەگەر سەرنجە 

 ( .ڕستەەسەر )یٛ اچمەو مانادارەن و پەوکای پەنەش م

بە  یش چەنەن،ناڕٙوشنی و نادیار وکەمیٛ  و گٛیڵین. فرە حەزش جە گەشت .تەرو ڕستەکەیی بەشەکە

، وەرو ئانەی نمنەبەخشوٙ وە ێتەنیا ویٛش مان. ڕستەکەیۆ ەسەر بەسیان  (ینچو )هامکاری ئامرازو

پیٛوەرە  ،وە  منەڎوٙ ایێتەنیا ویٛش مان، نەیانی دماو ڕستەکەی تەریوە مەیوٙ . )پاڕستە(اچمیٛ ەو پەنەش م

 .نەبەهامکاری ئامرازو بەستەی ماناکیٛش تەمامە مەبوٙ 

 : نە میان، پیٛسەوگنوٙ مەوەڵٛی، چاوەختەنە فاریٛزە  نەگنوٙ مەپاڕستە گجار 

پاڕستەیچ   لوایمٛی پیوایشاوەن،ڕستە ەسەر چیٛگەنە  .وایشاوەیٛ هەکە میامنەکٛی یاوێ، لوایمٛی پ

 .میامنەکٛی یاوێ

جە یەک چامنەیچ هەن  بٙونە، جاریمەپاڕستیٛوە دروس ڕستیٛوە و ەسەر  ٙوز جە: ڕستەی ئاڵپاسە بوٙ 

اچمٛی ئاڵٙوز، چون ەو وەرو ئانەی پەنەش م ،هەن نزیاتەرمایەک پاڕستەی  ڕستەی و جەەسەر 

 .کەرمیٛ ەناڕەحەت سەرش چەنە بەر م

وانەکەش نەتەمامنابٛی مامٙوسای هەکە  نبٛی ئانەی گٙوش بڎا ،منونە: وەڵٛی ئانەینە زەنگ بڎٙو وەنە

، تەریچ شیٛونا نیئەو پٙولەکا نکەرڎ بە قیژە قیژو سەرشا نزیێرە جبەر و دەسشا ەنیارەکیٛ ،و 

 .و بزیارەن گیٛرابکەرڎٛی ئادیچٛی دەس هٙور  نناچاریٛشا

روئانەی متاومٛی وە ،و پاڕستە هەنیٛ  ڕستەەسەر هەنٛی، چنڎە  ە، پیٛوەر ئاڵٙوز ئامٛیتە وچاگەنە ڕستەی 

  compound – Comlpex sentenceبنیەمٛی: ڕستەی ئامیٛتەی ئاڵٙوز ننامیٛشا

 : پاسە بٙو ڕستەی ئاڵٙوز

                                                             
 د.کەمال میراودەلی سەرو ڕستەی ێویوتار  7
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مٛی  چاو بپەنەش  نکریوٙ مەوەرو ئانەی ، هەن و مانای وێسەرەش هەنە ەکیشبەشێوە سەر  -1

ڕستە  ەسەر  ناچاەو پەنەش مو ماناینە،  ، یانی وێسەرەن جە ئەرەتاشیای independentوێسەر

 . main clause، ڕستەی سەرەکی  اڕستەیام ش

نکاتەی تەنیا ویٛش ڕستەی، چو  ەبە سەر  نبەسامە ی، هەکە پەشتوە یام زیاتەرش هەنێپاڕست  -2

، وەروئانەی ڕستەینەەسەر ش نیەن، ئینا وەردەسو یزوانئەرەمتەی ڕا ،منەڎوٙ  ەوە وێسەر ێمان

 .، یام الڕستە Subordinate clauseپاڕستە  ن،اچاەو پەنەش م

 .پاڕستە ئامرازو بەستەی یام پەیوەندیش ئینا چەنی  -3

و ئیجا   ، هەکە کٙوتاش ئاما فاریزە مرنیٙورەکەروٙ مەپاڕستە وەڵیٛوە دەس پەنە ووەختیٛ  -4

 .ٙونەڕستەکە مەیەسەر 

  .ڕستەیە" ڕٙوشنکەر پەی سەر دیاروزمەبٙو بە"پاڕستە هەمیشە  -5

یام پاڕستەو  ،ییاوەرکەردەوەپاڕستەو  ،میٛ پاڕستەو یاوەرنا ،)پاڕستەو نامیٛ جٙوریٛن یەریٛ پاڕستە  -6

  .(کەردەوەی

 .کەرٛی  ، ئەڎاش نانو سەحبی حازرپرخەو وەرمیش ئیٛ  کاوان ێوەخت

 : ئامرازو بەستەیا وەختیٛ 

 پرخەو وەرمیش ئٛی : پاڕستەن  کاوان

 ڕستەنەنانو سەحبی حازر کەرٛی : سەر ئەڎاش 

 :یٛ فاڕمببە جٙوریٛو تەر  تاومٛی ڕستەکەیمهەرپاسە  

 .کەرٛی  پرخەو وەرمیش ئٛی وەختێ ئەڎاش نانو سەحبی حازر کاوان

 ڕستەن ە:  سەر پرخەو وەرمیش ئیٛ  کاوان

 : ئامرازو بەستەی وەختیٛ 

 : پاڕستە کەریٛ  ئەڎاش نانو سەحبی حازر

 وزمٛی ڕووە : مەو پاڕستەی نجٙورەکا ئیسا بە کوڵی باسو

 وسەرو نامێوە دلیٛ  نەوزوٙ مە" هەکە ڕٙوشنایی زیاتەر : ئا جٙورە پاڕستەنە "الڕستەپاڕستەو نامیٛ  -1

 : یچ بە چنڎ شیٛوەیوە ویٛش مرمانوٙ ، ئیڎنەشاڕستەکەی

  :وەروئانەی دلٛی شاڕستەکەی ئەرکو بکەریش هەن، چیٛگەنە نامٛی پاڕستەو دیاروزو بکەری

: هەورامی هەکە مەوزٙو هەکە بکەرەنو بەرش  کەرٙووەمەئەرکو نامەکٛی ڕٙوشنە  پاڕستەکە زیاتەر

ئیسا پەنەش  ،ااڵ نویستەی چێوەڵتەریش هەنهەزار س ویەردەو، ئیسا پەنەش منەنویسیو

 منەنویسو بیەن بە دیاروزو هەورامی .
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  موینونەئەرکو وەرکاری  ەڕستەکەیسەر : چیٛگەنە نامٛی دلٛی پاڕستەو دیاروزو وەرکاری ویٛڕاسی ،

. یاتەر ئەرکەکەیش ڕٙوشن مەکەرٙووە: ئارام دەرس منویسٙو، هەکە وەنیارو وەنگاینپاڕستەکەیچ ز

 .وزو دەرسیوەنیارو وەنگاین بیەن بە دیار 

  ی ئەرکو وەرکاری ڕستەکەەچیٛگەنە نامٛی دلٛی سەر ڕستەو دیاروزو وەرکاری ناویٛڕاسی: پا

بە قەڵەمەکەیش کە  ئاراماڕستەکە زیاتەر ڕٙوشنەش مکەرٙووە: وەروئانەی پ ،ناویٛڕاسی مەوینوٙ 

 .یەن بە دیاروزو وەرکاری ناویٛڕاسو" قەڵەمەکە"بی تازە ئەسابیٛشتازە ئەسابیٛش، منویسٙو، 

 وەروئانەی پاڕستەکە ەڕستەکەی ئەرکو نیهادیش هەن، : نامٛی دلٛی سەر پاڕستەو دیاروزو نیهادی

" نە، شارێوە وەشەن. چیٛگەنە:  نەوسوڎە هەکە پایتەختو لهٙونیرٙووەمەکەزیاتەر ڕٙوشنش 

 نیهادی نەوسوڎٛی. " بیەن بە دیاروزونینەو پایتەختو له

ەڕستەکەی زیاتەر و سەر وەەکەردئا جٙورە پاڕستەنە هەکە : ییاوەرکەردەوەپاڕستەو ، کەردەوەیپاڕستەو  -2

 : بەش کریانبە چنڎ جٙورێوە  کەردەوەی، پاڕستەو ڕوشن مەکەرٙووە

  :و وەەکەرد، یانی دەمو قومیای ەڕستەکەی نیشانە مڎٙونەوەختو سەر پاڕستەو وەختی

، ئاوەختە متاومٛی ەڕستەی ئاشکرانو سەر وەەکەردوەرو ئانەی کە دەمو ارەن، ڕستەی دیەسەر 

هەکە ،کە" بەکار ەستەی"، فرەوجاری ئامڕازو ببکەرمیٛ دما پەنە  و سەرڕستەو پاڕستەی وەڵ

ەڕستەن و واران وارا سەر  ، چیٛگەنە "من کەشۆ بٛینیٛ هەکە واران وارا، من کەشۆ بٛینیٛ : مەیوٙ 

 " .پاڕستەن

 نو"وەروئانەی، ، ئامڕازەکاەڕستەی نیشانە مڎوٙ و سەر وەەکەردقومیای  پاڕستەونونگەی: نونگەو

،  نمیٛ مەگنمٛی چونکاتەی یٙوگرتیٛ  : سەر، بەکارمەیانیٛ هتد، نونگە ...چونکە، چونکاتەی، چونکم

ەڕستەن، یوگرتیٛنمٛی گنمٛی سەر مە : سەرمنونەی یڤەم منازو وەروئانەی نەوەشنی، جیات

  .ڕستەن و جیات منازو پاڕستەنەسەر پاڕستەن. ڕستەی دوەمنە، نەوەشنی 

 "ەڕستەی نیشانە و سەر وەەکەردئا پاڕستەنە هەکە ئامانجو قومیای : پاڕستەو وەرپٛیکی"ئەنجام

پەی نە : هەورامی منویسو بەستەی" تا، هەتا، تاکو، پەی ئانەی" بەکارمەیانیٛ نو ، ئامڕازەکامڎوٙ 

،  ەڕستەن. هەورامی منویسو سەر تا بیاوو بە سەرکەوتەی کٙوشو، نئانەی زوانەکەم گەشە بکەروٙ 

 .پاڕستٛینیٛ  ، کٙوشوەڕستەن، زوانەکەم گەشە بکەروٙ سەرکەوتەی سەر 

 ەڕستەکەی نیشانە مڎٙو، ئامڕازو و سەر وەەکەردو قومیای پاڕستەو مەرجٛی: شەرت و مەرج

رمەیٙو"ئەگەر، ئەر، ئەرگەتەی...هتد": ئەگەر ولی نیەنی دڕەیچ منەبە، ولی نیەنی کاشەرتٛی بە

 ڕستەن .ەدڕەیچ منەبە سەر  ،الڕستەن

  :ی نیشانە ەڕستەکەو سەر وەەکەردئا پاڕستەنە هەکە نیازو مەبەستو پاڕستەو نیازو مەبەستی

ەڕستەن و ، ئامانی الت سەر ەیبڎهەکە پەنام : ئامانی الت کە، کە"بەکارمەیوٙ ئامڕازو"هەمەڎٙو: 

 ەی پاڕستەن .بڎ پەنام
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 ڎوٙ ەو شاڕستەکەی نیشانە موەەکەردو پیامنەو پاڕستەنە هەکە ڕادە : ئاپاڕستەو پیامنەی  :

ئانڎە وەشەن هەکە باسش  : ژاوەروٙ نو"تا، هەتا، هەتاکو، هەکە، ئانڎە، ڕادێوە، تا ڕادێوە"ئامڕازەکا

 .ەڕستەن، باسش منەکریٙو پاڕستەنسەر منەکریٙو. ژاوەرٙو ئانڎە وەشەن 

 

، هەکە ەڕستەکەی مەکەرٙونە: ئا کناچیٛ سەر  ونامیٛوە دلیٛ پاڕستەو یاوەرنامٛی: ئا پاڕستەنە هەکە وەسفو  -3

هەکە  ،سەرەکٛیم دییەهە کناچٛی شوش کەرد سەرڕستەن، زەریفە بٛی پاڕستەن. ئا شووش کەرد. زەریفە بیٛ 

 .ەڕستەن، شەالی شەلٛی، پاڕستەنسەر الی شەلٛی. هەسەرکیٛم دیە شە

 

  ڕستە بە پاو دلیٛگیٛرەکەیش                        

  .ستەکە دلٛی ویٛشەنە چیٛشش پەنەندەیمٛی بزامنٛی ر بسەرنجە  

   Indicative sentence ڕستەی هەواڵییوە:                                        

، ، قسیٛکەر سەرچەمەو هەواڵەکەینە ڕاس بٙو یام ناڕاس، هەواڵەککەرۆمە ون باس جە هەواڵێڕستێو 

زمسانیٛنە وەروە  .و ئازاری جەژنەو نەورۆزینە ویەک ویسو ڕٙو : مەنریٙورەخاڵێوە  دماو گرد ڕستێو

یام ڕستەی  ئەرٛی و ڕستەی هەواڵی نەریٛ ڕستەی هەواڵی دوٛی جٙوریٛن: ڕستەی هەواڵی  .نەواروٙ ەم

دروس و نادروس، منونە پەی نادروسی: ماس سیاوەن، هەنگوین تاڵەن، دروسەکەیچ ماس چەرمەن و 

 هەنگوین شیرینەن.

لٙو ەکەرٙو: وەهاریٛنە ئاوی مەتەقٙو، ساالر مەباسو قومیای هەواڵێ م Positive sentence :ڕستەی ئەریٛ 

، بکەرمٛی: ساالر پەی هەجیجی ملوٙ  ڕستەکەی وو دلیٛ نکایاگە فاڕالٛی بە پەسانە کریوٙ مە .پەی هەجیجی

، وەهاریٛنە مەتەقٙو نە بە نونگەو تیٛکدای ڕستەیبوٙ مەڕستەی  نوکاەلێ بڕێ جاریٛچ یاگە فاڕالٛی پەساو 

 ئاوی !!! 

منەتەقٙو، ساالر کەرٙو: وەهاریٛنە ئاوی ەمنەقومیای هەواڵٛی باس   Negative sentenceڕستەی نەرٛی: 

 .منەلٙو پەی هەجیجی

جە  کەردەوەی، نەرٛی مەلوٙ ، مەتەقوٙ و ڕستەکەی، وەەکەردٛی ڵنە وەێنەرٛی لو  (نە)دەیمی نیشانیٛ بەرنجە س

  ، نەلٛی.، نەلی، منەلٙو ، نەال، نەالن، نەالبیٛ نەگنوٙ مەنە بەر کەردەوەیدەمەکا  گردو 

.. یانی ئاڎ ئاما، ئاڎ لوا ... ئاڎ ئاما، ئاڎ ، ئاما .ٙونە: لوابدروسبیا جەیەک واتەی کریٙو تەنمەڕستەی هەواڵی 

وەلێ گەورەتەرین  ڕستەی هەواڵی یەک واتەن.پاسە بٙو گوالنە تەرین  هیزی ئاما، ئاڎ هیزی نیمەڕٙو ئاما.

 سٛی الوەکیٛی فرە فرە کریان دەسنیشانش بکەرمٛی چوون بە پەمنەتاومیٛ ڕستەی هەواڵی 
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دماییشان مەیو: شیالنە زەریفەنە، کاروان  وەەکەردو بە  کەرانمەبە نیهاد دەسپەنە ن هەواڵیەکافرەو ڕستە 

  نانش وارد.

هەواڵی تەشکو ئەرٛی و نەریٛش هەن: شیالنە زەرریفەنە. شیالنە زەریفە نیەنە، شەنیەر مەبٙو بە ڕستەی 

نەهی( زوانو هەورامینە)نە( هەکە  ەفی وپاسەبٙو نیشانٛی نەرٛی)ن ئەندازیار، شەنیەر منەبٙو بە ئەندازیار.

داوایینە  کەردەوەی، واتم: نەواتم، واردم: نەواردم( وەلێم )مەکەرو: منەکەروکەردەوەیمەلٙونە سەرو 

رە: مەکەرە، بنیشە: مەنیشە، بڕێام هەنٛی ملچٛیرو یاسای منەبان، اریٛونە پەی)مە(، بکەنیشانٛی نەرٛی مەو 

 .پسەو، بٙو: منٙو 

  Interrogative sentence ڕستەو پەرسیٛ دوٛی:                    

وێ منەزانٙو یام ڕٙوشن نیەن الشەو پەوکای ، چیٛ هەن زانیاریەکاشنە هاڵیگایێوکەر قسیٛ  چی ڕستەنەئە

، پەرسە بە نونگەو ئامرازو پەرسیٛوەر سەرچەمەو زانیارین، ا زانیاریش دەس بگنٙو، گٙوشگیٛ پەرسٙو، هەتمە

وزیٙو بٛی ئانەی ئامرازو پەرسٛی مەپەرسەکٛی بەر  وە ئاوازێ، بڕێ جاریٛچ بە جٙور کریٙو جە دلٛیگٛیرو ڕستەکەیمە

و دمایی رستە " ؟ "نیشانٛی پەرسیٛ  وازەشان جیاوزەن.ایانی چەنی رستەی هەواڵی تەنیا ئ ،نەبەکاربریوٙ 

جاری چامنەیچ هەن، کە قسیٛکەر پەرچەو پەرسەکیٛش ئیناالوە وەلێم گەرەکشەن فرەتەر  .نریٙورەەم پەرسیٛوە

 تاکیدەش بکەرٙووە ویاگەگیرە بٙونە، ئەپی جٙورەیە مەواچان پەرسەی تاکیدیە.

وە، ندریامەبە ئەرٛی و نا جواب  ندانێوەشا ەچنڎ کریٙو وپەرسە مەو پەرسٛی نبە هامکاری ئامرازەکا

منونە و  ،کەروٙ ەجٙورو رستەکەی دیاری م ، چون ئامڕازو پەرسیٛ ەنپەنەنی نەشائەوێ تەرێچ ئەوەج

ئی . (کٛی ،چنڎ ،چکٙو، چیٛش، چی، ئایا، چەنیٛی، ئەر  چ، کام، کەی،)هامڕازو پەرسیٛ  ،ئامڕازو پەرسیٛ 

نە ەپ نئایا" هەکە پەرسەشا ،" ئەریٛ   .پەرسٛی" بەکار ئاماینیٛ  یاگەگیرو نامیٛ هامڕازٛی یاگیٛوەتەرۆ بە "

پاسە نیەن. ئەرٛی شیرینە گاوەکیٛش  پەرچشانئەوێ تەرٛی  ،وەندریاەم پەرچبە بەڵٛی و نا  ن،کەریو مە

 . ؟ بەڵٛی گاوەکٛیش دٙوشتە، نەخێر گاوەکیٛش نەدٙوشتەئایا شیرینە گاوەکیٛش دٙوشتە؟ دٙوشتە

، بەئاوازەو ڕستەکەیرە ٛی بەکار ئاوردەی ئامرازو پەرسٛی، ڕستەو پەرسٛی دروس مەبٙونەببەبڕێ جاریچ 

ڕستەکەی هەکە  وزیٙو سەرو واتێوە دلیٛ ازەو ڕستەکەی جە نزمۆ پەی بەرزین، وشار مە، ئاو نوٙ گەمبەر 

 ئینە ڕستەی هەواڵین، ئەگەر چەوالوە کەسێ بەیٙونە بپەرسی: گٙونا ڕازێوەش واناوە.گەرەکتەن پەیش 

" پەی گٙونٛی" بیێنە ڕازەش وانێنۆ بزانٙو گٙوناپەرسٙو مەپەرسای گٙونا ڕازێوەش واناوە؟ مە :بواچوٙ 

کریٙو جە ڕستێوەنە مە، یانی ؟ چێگەنە پەی ڕازٛی پەرسوٙ انێنۆیٙوتەریچ پەرسٙو گٙونا ڕازەش و پەرسٙو . 

  .بکریوٙ بە چنڎ ئاوازێوە جیا پەرسە دروسە 

، ئاڎ ئاومان( -مانبەکار مەیٙونە، پیٛسەو)کٛی ئاو  یاگەگیرو نامیٛ جاری چامنە هەن ئامرازو پەرسٛی جیاتٛی 

 یٛ پەرسٛی. ئینە فەرنجی کیٛن: فەرنجی فەریدونین، جیاتٛی نام یاگەگیرو نامیٛ چی کاتنە پەنەش مەواچان 
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مان. جاری چامنەی هەن پەرسەکٛی وەسفێش چەنەن، پیٛسەو)کامە ڕاوە ئاومای، چ ڕیٛوە ئاومای( کە ئاو 

 امە کتیبی مەوانیوە، وەسفو کتٛیبەکەی مەکەرٙو.وەسفو ڕاکٛی مەکەرٙو، ک

 :و ئەرکشان دلیٛو ڕستەینە و پەرسیٛ ننڎ منونێوە جە هامڕازەکاچ

  بیەن بە بکەر و نیهادو ڕستەی. ؟هەنجیر چنیەیکٛی لوان : پەرسوٙ مەکٛی: پەی کەسێوە 

 بیەن بە وەرکار ؟وەریە: ئانە چیٛش مپەرسوٙ مەێ چیٛو  چیٛش: پەی. 

  ٙیاوەرکەردەوەبیەن بە؟ کٙو مەلی؟ کٙوگەیەنیچکٙو بیەنی؟ پەرسٙو: مەکٙوگە: پەی یاگٛی  ،کوٙ  ،چکو. 

  و وەختییاوەرکەردەوە؟ واروٙ مەکەی وەروە پەرسٙو: مە کاتیو  ساتکەی: پەی. 

 ؟ نگٛیرامەوەنٛی و پەرسٙو: چەنی ویٛژەن جە دار مە : پەی چەنیتٛی ئەنجامدای کارێوچەنی

 یاوەرکەدەو چەنیەتی.

 و یاوەرکەردەوە؟ رگی بەچنڎ ڕوٛی هٛیڵٛی هٙورماروٙ : کەپەرسوٙ مەازەو بڕو ژمارەی پەی عەنڎ :چنڎ

 چندیەتی.

 ؟ ەنگەرەکت ندلٛی بڕێ فرەینە: بەقەکٛی کامشا وچیٛوێ یکەردە: پەی دەسنیشان کام 

 ؟ : چی نامای پەی سەیرانیمەپەرسوٙ : پەی نونگەو سەبەبی چی 

 هەقٛی داواو بەشٛی مەکەری؟ ەڕایێوە ئامای؟ بە چ ە: چەچ 

 

  Exclamatory sentence  ڕستەو سەرسامی یەرٛی:                      

 پەشتیش وپەی وەر وزٙو مەو سٙوزێ بەر تیام ئامرازو سەرسامی هەس زو پەرسیٛ اامر هن بە هامکاری ڕستێو 

پەی لەزەت هٙورگٛیرتەی جە واردێوە،  تو سوزە پەی وەشی یام ناوەشین،ئی هەس ،تایبەوە یبە ئاوزاو دەنگێو 

ڕستەی سەرسامینە چەمەڕاو وەاڵمی  . یام نەڎامەتی و دەردو مەینەت.یکەردەیام ستایش و ئافەرین 

 نیشانٛی سەرسامی ەٙوتاو رستەکەینک چەپەوانەو ڕستەو پەرسیٛوە کە فرەیشان پەرچەش الزمەنە. ،منەکەرمیٛ 

ئەگەر ئامرازو سەرسامی بەکار بەیٙو یەکسەر دماو ئامرازەکەیوە نیشانٛی سەرسامی مەنریٙورە.  .مرنیٙورە "!"

داخەی  ،ئۆفئاخ، زو پەرسیٛچەنٛی. وەلٛی"ئای، اهەکە ئامر ، ، چنڎ، کامەەٛی: چئینٛین ئامرازەکٛی سەرسامی

، هامڕازو سەرسامیچ نەبٙو ڕستەنە کریوٙ مە، تەححا" ئامرازو سەرسامینیٛ ، ، بژیوینگرانەم، ئٙوخەی، ئافەری

ەی سەرسامینە جە جە ڕست یکەردە، هەرپاسە ئاوازەو قسیٛ مەوزیوٙ وەلێ بەئاوازەی تایبەوە سەرسامی بەر 

وەشی و ناوەشی ویٛشا تەشکٛی  دویٛ گردی کریٛڵی تەر ئانەن ڕستەو سەرسامی بە  جەنزمۆ پەی بەرزین، 

 :نڎاەنیشانە م

  وەسفو وەهاری مەکەرٙو. کە .پەی بەروستەی وەشین !وەش بیٛ وەهارو ئیٛساڵی چ ئاوادارو 

 پەی وەشین، وەسفو هەورامانی مەکەرٙونە. !هەورامان چنڎ وەشەن 

  چەمٛی ئیٛنڎەو چەمٛی تٙو جوانیٛنیٛ کامە!   
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 پەی ناوەشین ! بٛی قەزابی چی زوو دەنگت نەکەرد !ئای. 

 پەی ناوەشین.گیرێام وارد دەسو زەمانەیۆ ە! چئاخ ! 

 م فرە مئیٛشوٙ ە! سەر ئۆف! 

  هەورامانی !داخەی گرانەم پەی 

 زیرەکنی ڎچن نئافەری! 

 پەی وەشین. !رتیٛ گ نئۆخەی کابرای دزەشا 

   condition sentence ڕستەو شەرتیٛ  چوار:                        

، بەکار مەیٙونە چەنیش، ڕستەو شەرتٛی پەرچەش هەنە شەرتیٛ ئی ڕستە ئینا چوارچٙو شەرتٛینە، ئامرازو 

و  نەویەردەی کەردەوەیچەنی ڕستەو شەرتٛی  ،کە منونەکانە ڕٙوشن کریانوە پەرچەکیٛچ نەتیجەو کارەکەین،

ڕەنگا  ڕستێونەتەشکێش هەنٛی،  ەیٙونە، ڕستەو شەرتٛی چنڎئایندەی و ویەردەی سادەی و تەمامی مە

ئامرازٛی . و خەیاڵەن ەڎٙونەنیام ڕەنگا ڕوە نەڎٙونە یام هەرگیز ڕوە  هەقەتین،ی یان چیٛوەکە ڕوە بڎٙونە،

 (. منونٛی:ڎا، تا، هەکە بەشەرتٛی، پاشەرتیٛ تەی، ئنرگەتەی، مەگەر، مەر، مەرگەگەر، ئە)ئەگەر، ئەر، شەرتیٛ 

 .ەدنەویەر  ئەگەر تٙو منەلی، من مەلو. 

  .ئەگەر دیم پەنەش مەواچوReal condition, possible .پەی ئایندەی 

  .ئایندە بوانە، ئنڎا پەشیامن مەبیوە 

  هەقیقەت  ئایرەکەی گڕنی، ئاوەکٛی مەگریٙو.ئەگەرreal condition 

 کەکەیرە تەلەفزیونەکە مەگیسیٙونە. نەویەردەو هەرەقەتین.ال ئەگەر دەس بنیەی پ 

 بیٛسارانی 8مەر جە خاو وینی بااڵی نەمامان بەڎبەختین پیٛسە پٛیت ئامان      ەیە چ 

 ئاژەم خاسەتەربٛی.  ویەردە ەرمانەی فرێم کەردێبیێ،ئەگەر ه possible, probably  

 ویەردەبیێ، بیەبیێ، حاڵم پیٛسە نەبیٛ ر زەڕم ئە . ، 

  ٛبەشەرتێ مەو چەنیت، پیٛوەرە نان بوەرمی. 

 .ئەگەر نەالبیێ پەی کەشی، پاسەش سەرنٛی. ویەردە 

 هەرەقەتی. یانی چٛیوەکە ڕوەمەڎٙونە.ئەگەر بوانی، بەر مەشینە. ئایندە ، 

 .تٙو بەرمەشینە، ئەگەر بوانی 

 زەڕی فرەم دەس مەگنٙو. نەویەردە.ئەگەر هەرمانەی فرٛی بکەرو ، 

 .ئەگەر هەرمانەی فرێم کەردێ، زەڕی فرەم دەس گنٛی. ویەردە 

    دێ.زەڕەی فرەم دەس گنٛی، ئەگەر هەرمانەی فرێم کەر 
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 ئەگەر هەرمانەی فرێم کەردێنە، زەڕی فرەم دەس گنٛینە.ویەردەی تەمام. 

ڕستە سەرەکیە  مەکریٙو ئیەرتٛی ئینا چەنی ڕەستەی سەرەکی، ئەگەر سەرنجە بڎیمٛی، ئامڕازو ش

 ( کە وەرانوەرەن چەنی ئەگەری.ifئامرازو شەرتٛی زوانو ئینگلیزینە) وەرو دمایچ بکەرٙو.

 imperative sentence  یداوای پەنج: ڕستەی                                

ەکە ه تاکی و کٙوی، "کەسی دووەم" یکەرٙو ئەو کەسێوە تەریمەداوا "کەر"کەسی یوەمچی ڕستەنە قسیٛ 

 .مرنیٙورە دمایی ڕستەکەینە اڵیٛو، خنزمۆ پەی بەرزین یکەردەازەو قسیٛ ، ئاو بکەرۆ یام نەکەروٙ  هەرمانێوە

)تٙو نیهادەن و ڕستەی داوایینە هەمیشە نیهادو ڕستەکەی البریان، هەکە ماچی بنیرشە، یانی تٙو بنیرشە.

 یٙو: )سەرۆ وامتا یەک تەشکش هەن یٛش هەنیٛ تارساخ جە تەشکو داواینە دویٛ  وەدیار نیەن(. کەردە

ەسێوی جە ڕاو ک کەسەی یەرمی غایبی ئەمرە بکەریبڕێ جارێچ متاوی پەی وەلێم ( ،بنویسە، بنویسدیٛ 

 ٛی داوایی هەنٛی.  ەو ، ئاڎ بنویسٙو، بنویسان(، چیٛگەنە دوٛی کەردبنویسوٙ  بواچەش پەنەدوٛی: )میانگیریوە

 : جٙوریٛن دویٛ  ن ڕستەی داواییاچاەو م نبڕێو جەزوان ئەشناسەکا

 ملو گوشگٛیری یام هەرمانکەریرەو دەسەاڵتش هەن هازەچیٛگەنە قسیٛکەر : هازەبە یکەردەداوا،  

ئەفسەر پەی ، نشئەڎاو تاتە پەی زاڕٙوڵەکاایەی سەربازی و ئیداریوە: جە بارو عەمری و پلەو پ

 نش.، ڕاوەبەرو هەرمانگێوە پەی هەرمانبەرەکانشسەربازەکا

 نەشمیل بلوە " لوە " .

 بەرەکەی بوزەرە.

 .کتٛیبەکەی هٙوربگیٛرە  هانە بنیشەرە.

 عەمرش کەمتەرەن، یام دەسەاڵتش نیەن ملو هەرمانبەریرە چیٛگەنە قسیٛکەر ئیٛژانە:  یکەردەداوا

 : ن ڕستەکەگنامە ڎ واتێوە ئیٛژانەی، چنکٛی بە ئیٛژای و ئیحرتام بلٙو ڕاوەهەرمانە هەر گەرەکشەن

 .بیٛزەحمەت نەشمیل بلوە " لوە" 

 یٛزەحمەت بەرەکەی بوزەرە.ب

 .جامڵیٛو ئاویم پەی بئارەەرە کتٛیبەکەی هٙوربگیٛرە. خەجاڵەتنا بوی .فەرماوە بنیشەرە

"چەمەی" کەردەوەیهەورامینە جە ڕیٛخەو  زوانو، و داواییوەوەەکەردبە پەیوەسەن  کەردەوەیڕستەو داوا

 " : لکێ کەسی دووەمی تاکی و کٙوی"ە، دیٛ  یاگەگیرو نامیٛ ، هەرپاسە بــ "ٙونە بە وستەی وەڵٛی"بمەوەش

 نیشت: نیش، ڕیٛخەو چەمەین.تەی: نیش

 سادەی داوایی  کەردەوەی. بنیشە. بنیشدیٛ 

 .ئەرەتاشیا کەردەوەیبنیرشە. 
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 .پەی کەسی دەومو کٙویئەرەتاشیا  کەردەوەی .بنیشدیٛرە

 بٙو: تٙو بٙو.

 : مەگیٛرٙووە" بـمە " ی یاگٛی "ی داوایی" نیشانٛی"ڕستە یکەردەپەی نەرٛی 

 : مەنیرشە، مەنیشەرە : مەنیشە، بنیرشەبنیشە

چٛیگەنە وەرو ئاسان واتەی)ن، زیاد بیەن پەی مٙو( یانی ملچٛیرو  نەی، بازە: منازە، بارە: منارە: بٙو: منٙو،

 یاساکٛی نەبیەن.

 هٙوربگٛیرە: هٙورمەگٛیرە: مەنیشدیٛرە، بنیشدیٛرە

، دواینە سازەو)ب( بەکار منەیٙونە بەخاترەو ئاسان واتەی، وەلێم پەی ئیسە مەوینمٛی جە زوانی وچیانە

نویستەی مەشٙو سازەو)ب( بەکار بەیٙونە یاگٛی ویٛشنە، چون چەوالوە سازەو"مە" پەی نەرٛی بەئاسایی 

دی بەکار ئاومان، چیٛگەنە الرەسەنگی دیارەن، مەشٙو بارەکەی ڕاس بکەرمیٛوە. شٙونیەرە زوانە براکامنانە، کور 

دوایی و ڕستەی داوایینە یاگیٛش گٛیرتٛینە و بەکار  کەردەوەیو فارسی و گردو زوانە ئاریەکانە سازەو)ب( 

 مەیٙو، ئیمەیچ مەشٙو یاگٛی بگٛیرٙونە و بەکار بەیٙونە نویستەینە.

هەر وەلێ دلیٛشانە بٙو  یکەردەیام ڕستٛی هەنٛی بٛی ئانەی نیشانٛی یام مٙورفیمو داواواتٛی بڕێ دەسە  

 پٛیسەو: نٛی،بەخشامە یکەردەمەبەستو داوا

چٛیگەنە  . مدرای ماشینی قەڎەغەن. مدرای قەڎەغەن. ویٛنەگیٛرتەی قەڎەغەن.جگەرەکیٛشتەی قەڎەغەن

 .نە یکەردەڕستەو داوا کەردەیواتٛی قەڎەغەی ڕٙوڵی سەرەکیش هەن جە دروس

دەس پەنە مەکەرٙونە، وەلێم هیچ  وەداوایی زوانو ئینگلیزنە هەر پیٛسەو هەورامی بە کەردە کەردەوەی

دەسپەنە مەکرٙونە، کەسی یوەم ( base, infinitive)وەکە بە شیٛوەو چەمەیسازیٛوەش منەگنٙوسەر، کەردە

ش یکەردە( پەی نەرٛی open the door< you open the doorمەکەرٙو ئەو کەسی دوەمی تاکی کٙوی.) او اد

 never open( بەکار مەیٙونە)never(، بڕێ جارٛی)don’t open the doorمەگنٙونە سەرش)( dont)تەنیا

the door)(بڕێ جاریٛچ ،shouldبەکار مەیٙونەو بڕێ کەرد ) ٛی تەرێچ.ەو 
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 بنەڕەتو ڕستەی                        

 :رەانمەرزی نبنەڕەتا دویٛ  ڕستە سەرو

 (اریکەردبکەری و )ئانە بنەڕەتەکەش سەرو ،بوٙ بچەنە  تەمامش یێو ەو کەردڕستەکە ئەگەر  -1

 مەرزیانەرە .

نیهاد و گوزارەی(  )نە بٙو ئانە بنەڕەتەکەش سەروەناتەمامش چ یێو ەو کەردئەگەر ڕستەکە  -2

 مەرزیانەرە .

 .دریٙو ملشەرەمەیام  شنەکەروٙ مە، یام ەهەرمانێوەش کەردیٛنە هەکە ڕستەن ،نویەچیٛ ن یام یەکەس بکەر:  

کارێوەن جە کاتو  یام قٙومیای .ٙو پاڵو کەسێوە یام چیٛوێ ڕستەنەدریمەو کارێوەن  : هەرمانوەەکەرد

پاڵو کەسیٛو ئانە  ئەگەر بدریٛو وەکەردە هەرمانێوەنە. یکەردەنە، یام داو یویەردە و ئایندەینە ئیسەینە و

 نٛیر و مٛیڵەیچ هەن. کەردەوەیتاکەن، وەلێم ئەگەر دریٙو پاڵو کەسانیٛوی ئانە جەمەن، هەورامی  کەردەوەی

جاری چامنە هەن  ،دریٙو پاڵشمە ێیام سیفەت ێهەواڵنامێوەنە ڕستەنە  گیرویاگە ، یامنامێوەنە :نیهاد

 یام بەشیٛوەن جە ڕستەی کە دەربارەو ئاڎی هەواڵیٛوە مڎەیمٛی. .ویٛش هیچ هەرمانیٛو منەکەرٙون

 ێیام سیفەت ێهەواڵتەرٛی  یبە هامکاری واتێو ەمامەن نات یێو ەو کەرد، یام هەرمانیٛوی ناتەمامەنە :گوزارە

 یام هەواڵیٛوەن دەربارەو نیهادی، منونٛی: .وزٙونە سەرو نیهادیمە

  واران: نیهادەن، مەوارٙو گوزارەن .واروٙ ەمواران 

  مریەمە: نیهادەن، کاڵش مەچنٙو گوزارەن .چنوٙ مەمریەمە کاڵش. 

 وەروٙ ەجەبار سیٛفرمٛی م.  

 بەڕەزا سەوز بیەن. 

 ناتەمام)ەن(. کەردەوەیبیٛساران نیهادەن، دەگێوە جوانەنە گوزارەن،  جوانەنە. بیساران دەگێوە 

  ناتەمام)ن(. کەردەوەیپیێوی مانیان گوزارەن،  .مانیان یجەمال بیٛدار پیێو 

 

، جٙوریٛن دویٛ چ کەردەوەی ،کەردەوەو  ، بکەررەمەرزیان نبنەڕەتا دویٛ سەرو  سەرۆ وامتا ڕستە

 تەمام و ناتەمام  کەردەوەی
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 تەمام  کەردەوەی                                 

ی " ی مانا"بکەدریٙونە پاڵو کەسیٛوی یام چیٛوێ ، هەرمانیٛو نیشانە مڎوٙ یاردیکارێوەن بە بٛی 

  :تەمامەو وێسەرەش هەنە

  .دٙوشوٙ مەگٙوڵستانە گاوە 

  .اللٙو ڕەحامن میٛوەکیٛش کااڵ

  .منەگٛیریوٙ  ماساوی ئاوی لیٛڵەنە

 ناتەمام  کەردەوەی                                    

بڎٙونە  ێهەواڵێ یام سیفەت تەرٛی متاووٙ ی وەلێ بە یاردی واتێو  ،ڎوٙ ەهەرمانیٛوی نیشانە مکارێوەن 

 ویەردە " ڎٙو "ئیسەو  ئایندە و ە، کاری ناتەمامیچ  بە یەرٛی دەمٛی  ویٛش نیشانە مپاڵو بکەری

 " بٛی _ بی ، ەنە،ەن/ن ،ەناتەمام پیٛسە" کەردەوەی

  .ئاوەو گٙوزەکٛی سەردە بیٛ 

 .مەتیلٛی کەڕەنە کٙواڵنە پەڕەنە 

 .ٛی سەردەنو هەواو وەر 

  .خواو ئیٛمە گەڕو گول بی

 

  تەمامکەر                                         

،   کەردەوەیو  ، یانی بٛیژگەم بکەرڕستەی نو، بیٛژگەم بنچینەکانیٛ ینیاوواتٛینٛی هەکە ڕستەنە  ئا

 : جٙوریٛن دویٛ  تەمامکەر

  (.یاوەرنامیٛ  ،یاگەگیرو نامیٛ نامٛی، )پٛیسە، یام دیاروزو نامیٛ  :نامیٛ تەمامکەرو 

  . یاوەرکەردەوەبەیاردی،  کەری، تەمامر: یانی وەرکاکەردەوەیتەمامکەرو 
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 دیارخەری ناو :دیاروزو نامیٛ                             

 :(یاگەگیرو نامیٛ  ،یاوەرنامیٛ  ،)نامیٛ دیار وزیٛش هەنٛی ڕستەنە ێوجٙور  ڎنامٛی چن

  روزو نامیٛ ئەرکو نامٛی ڕستەنە پیٛسە دیایوە:                   

دیاروزێش دریا  ڎ( یام چنمزاف الیە ،دیارخەر ،) دیاروزە(مزاف، دیارخراو، )دیاروزیێئەگەر نامێوە 

،نیشانٛی وستەی "مزاف الیە"گنٙو وەڵٛی نامٛی دیاروزیٛ مە "مزاف"پاڵ، ئاوەختە نامٛی دیاروزیێ

 مەلکٙو نامٛی مزافیرە، یام بٛی هاڵیگای مەنویسیش، ،نهەردووی نامەکا میانوگنٙو مە ()وسەری  

 .یٛ ەی نامٛی دریٙو پاڵو نامیٛوی تەر کریٙو بە بٛی نیشانٛی ئیزافمە

ی و نیشانٛی ەو نەشناس یەکٙوی، ئەژناسوازی نیشانٛی پەینامٛی دیاروزیێ و نامٛی دیاروزە بەپاو 

مڵکداری ڕٙوشن  و پەیوەندی نزیکی و قەومایەتی هەورامینە، هەرپاسە زوانوگٛیرٙو مەڕەگەزی هٙور 

 ، منونٛی:بە زەریفی باس کریێنە( نیشانٛی ئیزافەی)سٛی تایبەنە جە با. ەرٙووەکەم

  .میٛڵیٛ  .نامٛی تاقەی نەشناسیێ .سازگارتەرەنە ئاوەو ڕٙوخانەیجە  ئاوەو هانەی -1

 .نامٛی کٙوی ئەژناسیێ .سەرسەوزیٛنیٛ  و هەورامانیندەگاکا -2

  .مزاف الیە دیاروزیٛ نامٛی  دویٛ  ن.کەراەخاس هەرمانە م و کارگەو ڕستەینکریٛکارەکا -3

 .لکیٛوە نامیٛ   .فرە ڕەنگەن ڕانکو هەورامانیو  چٙوخ -4

 :بەروستەیو نامٛی بە بٛی نیشانٛی نامٛی دیاروز 

  .بدە پەنە تٙوم کوولەکە: پیاڵٛی تٙوم کوولەکەم

  .: یاپراخی گەاڵمیٛوی لەزەتیێنیٛ گەاڵمیٛو

 ٛی  ڕستەنە پیٛسەو دیاروزو نامیٛ : ئەرکو یاوەرنامدویٛ               

 ( و)زافو مزاف الیەی ئەژمار منەکریٙو، چوون نیشانٛی واویسیفە پیٛسەو م، هەورامینە یاوەرنامیٛ  زوانو

بە سیفە  ئەژمار  ،  نامەکٛی، ئینەچ بە دیاروز حساب  منەکریوٙ  سەروگنوٙ مەی (ی)نیشانیٛ  منەلٙو سەرش،

: دیارخراو: لٙونە سەرو  دیاروزیاکەیەم بٛیگیری کوڵ( ە)ەیمٛی نیشانیٛ بڎوەلٛی ئەگەر سەرنجە ، مەکریوٙ 

 :منونە ن،یاوەرنامەکا بڕێوە جە ،مزاف

 چنارەبەرزەکٛی دوورۆ دیاریٛنیٛ  .چنارە بەرزەکە دوورۆ دیارەن.  

 هەسارە گەشەکە بەرکەوت.    

  متدٙووە تشەکەم.  

  تفە سوورەکٛیم واردە. 

 ەربەم کەرد و وارد.نانە چ 
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  ڕستەنە پیٛسەو دیاروزو نامٛی  یاگەگیرو نامیٛ ئەرکو  :یەریٛ           

، کەسیەی لکێ یاگەگیرو نامیٛ ،  ەویٛسەر ،کەسیەی جیا یاگەگیرو نامیٛ  ویٛ جٙورەک یاگەگیرو نامیٛ 

یاگەگیرو ،  نادیارە یاگەگیرو نامیٛ ، هینو یاگەگیرو نامیٛ  ،پەرسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ ، ویٛ  یاگەگیرو نامیٛ 

 .نیشانیٛ  نامیٛ 

گنٙو مە( و)نامەکٛی و نیشانٛی وستەی سەری گیروگنٙو وەڵٛی یاگەمەهەمیشە نامە دیاروزیێکٛی 

 ن.نشامیا

 ، دەگاو ئیٛمەیانەو من، یانەو تٙو،  -1

 .وەاڵتوو من وەشەن -2

 .ی فرە کٙونەنێو زوانئیٛمە  زوانو -3

  .. بە بٛی نیشانٛی ئیزافەیلکیێ یاگەگیرو نامیٛ  .هانە گەرمڵەیانەما ئینا   -4

  .بە بٛی نیشانٛی ئیزافەی .لکێ یاگەگیرو نامیٛ  .تاتەت شٙونیتەرە گیٛڵیٛ  -5

  .ویٛ  یاگەگیرو نامیٛ . انەکەو ویٛم خاستەرەنی -6

      ەن.ئاڎی تەمام پەرداخ باخەکەو -7

 .هامسامەن یانەو هینی  -8

  .باخو فاڵنی کەوتەن دەسە چەپاموە -9

 .الو منۆ ەنئانەی نی ،کتیٛبو ئینەی -10

 

 2018/ 14/1د.ناجح گوڵپی                     
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  کەردەوەیتەمامکەرو                                     

 : وەرکاریوە                                           

زیاد  نشاو بکەر، هەرچی چاڎی وەەکەرد، نەمەبوٙ دروس  ەکیسەر  نیبنەڕەتا دویٛ : ڕستە جە وەرکار

، چوون تەمامنوٙ مەبەشو نامٛی  و، دیاروز مزاف( و تەمامکەر: دیاروز)ناچاەو بٙونە پەنەش م

، وەلٛی یپاڵو یٙوترین نوزیامەبە نیشانٛی ئیزافەی  نامیٛنیٛ  دویٛ و مزاف الیە  هەمیشە مزاف

 .کەردەوەیو ن، وەرکار بەشیٛن یام یٙون جە تەمامکەرەکاتەمامنوٙ مە کەردەوەیشو تەمامکەر بە

تەمامنٙو، مە کەردەوەیبەشو هەرمانەو نە ڕستەنە ە، واتیٛو وەرهەرمان وەرکار یامپاسە بٙو 

 ،یام ماچی: وەرکار ئا نامیٛنە .گنٙو سەر، وەرکار هەمیشەڕستیٛوی ویەرەنە هەنمەکەکەش ئەر 

، کاریگەری تەمامنٙوشمەویەریش تەمامنێنە یام  ەیڕستەنە ماناو کەردەو  یاگەگیرو نامیٛنە

 .سەر نەگنوٙ ەکەیچش موەکەردە

  ەننەویەردەی ویەر  کەردەوەی: بریٛژنوٙ مەبریٛژنٙو: دارا بکەرەن، گوشت وەرکارەن، مەدارا گٙوشت 

 ، هەکە بریٛژنایەن، شت ئەرکو هەرمانەکیٛش تەمامنانگوٙ 

  .وانایشۆ تەمامنانن ئەرکو هەرمانەو وەرکارەسیروان کتیبەکەش واناوە: کتیٛب 

 .وەروٙ ەداڵ گٙوشتو پەلەوەری م

ی ئامرازو مزاف الیە، ، پەلەوەر:  دیاروزیا. دیاروزو  نیشانٛی ئیزافەینەن،داڵ بکەرەن، گٙوشت مزاف

شتو گوٙ گیٛڵٙووە، چٛیگەنە مەپەی بکەری  ،نەویەردەی سەرەمڕەن کەردەوەیوەرٙو ە، مپەیوەندین

 .وەرٙویەم ەوو ەکەردبیەن بە وەرکار و و مزاف الیەن و  مزاف و نامیٛنە وپەلەوەری لکە

   .وەرکارەنەئیٛمە گٙورانیێوەما واتە: ئٛیمە بکەرەن، گٙورانیێوە: نامٛینە، تاقەنە، 

 .گیٛڵٙووەمەیەکەمو کٙوی پەی ئٛیمە  یلکێ کەس یاگەگیرو نامیٛ : ما

  .نزیک و ویەرەنەی ویەرد کەردەوەی: واتە

 

 : تەمامکەری بەیاردی دویٛ                                

، چەنی مامنٙو بەیاردی ئامرازو پەیوەندیتەمە کەردەوەینە هەکە ماناو یاگەگیرو نامیٛ ، نامیٛنە ئا

 گونجیان .ی و نەویەر  ویەری کەردەوەی

  .هەواڵەکە بە شمە یاوا
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  .کەرٙووەمەمامٙوسا وانە پەی ئیٛمە شی 

  .کەنٙووەمە باخەوان ولی جە باخەکەنە

  .کەردیٛ بخەڵکی بە گیانو برایەتی پەروەرڎە 

  .ی نویستٛی بیٛ کاوانهٛیرٙو شیٛعریٛوەش پەی 

  .ئی کتٛیبەمە ئاردەن پەیتا

  یاوەرکەردەوەبە ، کەردەوەیتەمامکەرو  :یەریٛ                                 

، وەروئانەی ەکە بابەتیٛوی تایبەنە باس کریان، هنیاوەرکەردەوە، کەردەوەی ونیٙوتەر جە تەمامکەرەکا 

 چیٛگەنە دیسان باسش منەکەرمیٛوە .

 

 فاعلی، اسم فاعل()سیفت نامٛی بکەرییاوەر                             

 یاوەرنامٛی بکەری ئەرەتاشیێ یوە:                               

کریٙو بە هامکاری وەڵگٛیرو مەۆ دروسە جە چەمەی فرەتەر ئەرەتاشیێ واتێوەنە یاوەرنامٛی بکەری

 یکەردەئی واتٛی ماناو هەرمانکریٙو، مەو دماگٛیرێ وەشە  جە نامێوە ن، هەنیٛچشادماگٛیری

 .(یاوەرنامٛی بکەری ، فاعل،بکەر) ناچاەو م نشایچوەەروئانەی پەنە ن،بەخشامە

 :و یاوەرنامٛی بکەری چەمەن و نامٛی پی دەسورەیبنەڕەتو دروسکەردە

  منونە، چەنی دماگیٛریٛوی کەردەوەیڕیٛخەو : 

 ، وینەر، وانەر :وان نویسەر، :)ەر(: نویسدماگٛیرو

 مسیار. زانیار،، وانیار :وان )یار(:دماگٛیرو

 ، بەخشندە.بڕندە بڕ:،  کوشندە :)ندە(:  کوشدماگٛیرو

   .تەرسنٙوک :لەرزٙوک، تەرس :ٙوک(: لەرز)دماگٛیرو

 ، پەرس: پەرسا، نویس: نویسا، )پەرسا بەو دانا بە(.دانا :زانا، دان :)ا(: زاندماگٛیرو

 

  نکەراەئەرەتاشیێ دروسە میاوەرنامٛی نامٛی چەنی دماگٛیری: نامٛی واتاییە چەنی دماگٛیری: 

 .، دٙوڵەمەنڎهٙوشمەند، بەهەرەمەند، هونەرمەنڎ :هٙوش + مەند)مەند(: دماگٛیرو

 ،  تاوانبار، ، تازیەبارخەمبار خەم + بار:: )بار(دماگٛیرو
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 ، دەوڵەتیار.، بەختیارهٙوشیار : هٙوش+ یار:(دماگٛیرو)یار

  .، ستەمگەردادگەر  داڎ + گەر:: )گەر(دماگٛیرو

  .رسناکە، ت)ناک(: خەمناکدماگٛیرو

 

  نامٛی بەرجەستٛی چەنی دماگٛیری. 

 .)ەوا(: نانەواودماگٛیر 

 مەرزەوان.، )وان(: کەشەوان، هەردەواندماگٛیرو

 زەڕنگەر.، )گەر(: ئاسنگەر. مسگەردماگٛیرو

  ، ئاژەڵدار، زەڕدار.، بەردارزامداردماگٛیرو)دار(: 

   ، گەمنین، یەوین.، چیٛوین)ین(: ونین، چٙویندماگٛیرو

 ،یار( هیتیاردماگٛیرو)

  سازەو)ب، ن(:کەردەوەیوەڵگیٛر چەنی ڕیٛخەو ،   

، بڎی، نەدی)نەدی وبدی کوڕیٛوشان بی " نەسوچ"نەسوز، بوەر، نەوەر، بکەر، نەکەر، بنویس

 گونشا بڕی(، بکوش، نەکوش)بکوش و ببڕ ویٛشەن، ببڕ، نەبڕ، نەزا، نەمر)نەزا و نەمەرگ(.

  قەد چەنی دماگیٛری: 

 ، پەرس: پەرسە، کەرد: کەردە.مەردە :سٙوتە، مەرد :وتە، سٙوت :)ە(:  وتدماگٛیرو

 مازیوە کەردەوەی، ڕیٛخەو ی دروسە کرییٛ یاوەرنامٛی بکەری جە چەمەی ئەرەتاشیا: 

، ئەرەپاچای: ئەرەچاڎ، : هٙورکەنندەیەهٙورک، هوچنیەی: هٙورچن، : هٙوروەزهٙوروەزتەی

 .ئەرەوستەی: ئەرەوز

، و نامٛی بکەری ئەرەتاشیای جە بابەتو یاوەرنامیٛنە بە زەریفی باس کریانیئی بابەت و دروس کەردە 

 . نلٙونە سەرو گردو یاوەرنامە بکەریەکاەویرە نەشٙو هەکە م نهەڵبەت مەشٙو نیشانٛی ڕەگەزیچام

 

 : یاوەرنامٛی بکەری ئامٛیتٛی دویٛ                      
، خوتانەکەیش ڎٙو بە هٙورگیٛرەکەیشەتواناو سیفەتٛی تایبٛی م یاوەرنامٛی بکەری ئامیٛتٛی واتیٛوەنە

 :کریٙونەمە ، بە چنڎ شیٛوێ دروسە)وەی(

نامٛینە، منونە :    ن: یام جە چەمەی ئامیٛتەی هەکە بەشو یوەمیشاکەردەوەینامٛی چەنی ڕیٛخەو 

پەچ،  ە، نانهٛیزم ئاوەر، جل وراز ،پیاکوش، دەرمان ورەش، خوڎاپەرس، کتٛیب ورەش، داربڕ، سفرەدڕ

، تەوەن تاش، چٙوتاش، دەسەسڕ، اچ، مەکە چەشو ، گٙورانی نانەپەچە، جل شٙور، گاودٙوشە

 ، سواڵکەر، نانەوەر

  منونە ،وٙ بەشو یوەمیش یاوەرنامٛی بچەمیٛوە : یام کەردەوەییاوەرنامٛی چەنی ڕیٛخەو : 
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 ، بەهانە گیٛر، چاو ڕاس ، پیس وەر، سیاوپٙوش، وەش وەر

 کەردەوەیچەنی ڕیٛخەو  یاوەرکەردەوە: 

  .، سەرەتاش، سەرکیٛش، فرەڕیٛسفرە وەر، فرە دٙو، کەم وەر

 امٛی چەنی قەدو چەمەی ویەرین: 

 ، ، نان بڕیاردە، یەخەدڕیاەتاتە م رد،ەدەسک    

  ٛکەردەوەیوٛی چەنی ڕیٛخەو  یاگەگیرو نامی: 

  .، وٛی ورەشویٛکەرد ،ریٛ ، وٛی گوٛی وەر، وٛی هٙورکیٛش

، تایبە باس کریانیٛ  یاوەرنامیٛنە بە تٛیرو تەسلیشەو بەشو نکاەجٙور سەرنجە: یاوەرنامٛی بە گردو  

 . نیشانٛی ڕەگەزو نٛیرو مای و منونٛی هەمە جٙوریٛ 

هەرپاسە تاومٛی نامٛیش بنیەیمٛی)نامٛی بکەری( ەڕستەنە هەنە م هەکە، یاوەرنامٛی بکەری

 : گٛیرٙونە، منونەمەو نامٛی هٙور نتایبەمەنڎیەکا ،ونخاسیەتەکا

 .، نانەوەرٛی، سفرە دڕیٛ نلٙوسەرشاەم ()یٛ فرە بەئاسانی نیشانٛی کٙویو  وەوٙ کٙوکری -1

، کەم فرەوەرەکە، کەمدووەکەگٛیرٙو:  مەپیٛسەو نامٛی نیشانٛی ئەژناسیایی و نەژناسیایی هٙور  -2

 دوەکٛی.

)بکەر، وەرکار، نیهاد، تەمامکەری بەیاردی، دیاروزو بٙو بەمە، وینٙو ڕستەنەمەو نامٛی نئەرکەکا -3

 : ناتەمامی( منونە کەردەوەی، تەمام کەرو نامٛی، یاگە نشینو بکەری

  بکەر . قسیٛش پەی کەردیمیٛ  دویٛ  ەکچەاو ڕاس. 

 وەرکار  .کەم دادگانە دیچەاو من ڕاس. 

  ٛنیهادپیاکوشەکە نەگبەت بی  . 

 تەمامکەری بەیاردی  .ئی نامنە جە نان بڎەکەی ئەسان 

  ٛدیاروزو نامیٛ  .بو کتیٛب وەرەشەکەی تازە بیٛ کتی.  

  ناتەمامی کەردەوەیتەمامکەرو  .وٛی وەرەکەینەئینە پەنڎەو.  

  و بکەرینشینوٛی ورەشەکە گیریا.یاگە.  
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 یاوەرنامٛی کریێ                             
 ئەرەتاشیێ ێ یاوەرنامٛی کری :یوە                  

بیەن بە سیفەتٛی،  ارەک، ئی انوش سەرئامکارێهەکە ،یاوەرنامٛی کریێ ئەرەتاشیێ واتیٛوەنە

ن ملەرە، هەر ەشە ئاردار ک، کەسیچ منەزانٙو کٛی و چیٛشی ئی خاسیەتٛی هەمیشەیی پەیش

، نگیریامەویەرو نادیاریوە هٙور  کریێ و ئەرەتاشیێ جە چەمەی یٛ یاوەرناموەروئانەین فرەو 

، هەروەختێو هەکە وەڵٛیشۆ ئامیٛنە، کەروٙ ەو میاگەگیرو نامیٛ وەسفو نامیٛو یام یاوەرنامٛی کریێ 

  یٛ اچمەو ، ئاوەختە پەنەشا موەڵیٛشۆ نەیا یاگەگیرو نامیٛ نامٛی و  ،بانبجەڕستەنە تەنیا ویٛشا 

 :منونە ،)نامٛی کریێ(

 کریێ ئەرەتاشیێنە  یاوەرنامیٛ  ،کاڵیا .زەمینە کاڵیاکەم ورەت. 

   نامٛی کریێنە. کاڵیاکاڵیاکە بە پیتو فەڕەن ..  

بیەن  ا،کەرٙو، ڕستەی دووەمنە کاڵیەنامٛی مکریێ و  وەسفو  یٛ بیەن بە یاوەەرنام ا،ڕستەی یوەمنە کاڵی

 . ەنوینٙو ڕستەمەو نامٛی نو ئەرکەکا)نامٛی کریێ( بە نامیٛ 

 و یاوەرنامٛی کریێ ئەرەتاشیێ یدروس کەردە                                    

: ڕیٛخەکەش هٙورگٛیرمٛی: ورەشیا، و"یا"دماگٛیر ەمەی سادە یام ئەرەتاشیای ویەر+چ -1

 ، مەڕیا، تاشیا، سوچیا ،کاڵیا، نویسیا، بریا ،هٙورورازیا ،هٙورگیریا

ژەمنەردە،  .یٙو: سوتە، مەردە، کوشتەکرمەچەنە وەش چەمەی نەویەریچ یاوەرنامٛی کریێش -2

  .، تاتەکٙوشتەلەم سٙوتە

 یاوەرنامٛی کریێ ئامیٛتیٛ                                

و خاسیەتێ  بیەن بە سیفەتەش ئامان ملەرە، ارێو ک: واتیٛوەنە هەکە اوەرنامٛی کریێ ئامیٛتیٛ ی

، کەی دیار نیەنارەکیانی بکەرو ەرە، مل کە کٛی یام چٛیشی ئاردنارەک، منەزامنٛی ی پەیشیهەمیشە

، وەختٛی هەکە وەڵیٛشۆ ئامیٛنە ،کەروٙ ەم وەیاگەگیرو نامیٛ ، مٛی کریێ ئامیٛتٛی وەسفو نامیٛوەیاوەرنا

ئاوەختە پەنەش ، یام نامٛی نەکەروٙ  یاگەگیرو نامیٛ وەسفو ٙو ڕستەنە و ەکٛی ویٛش تەنیا بەییاوەرنام

)نامٛی کریێ اوەرنامٛی کریٛی ئامٛیتیٛ ی .گنوٙ ە، پیٛسەو نامێوە ڕستەنە  بەر م)نامٛی کریێ(یٛ اچمەو م

 ڎگٛیرٙو، جە چنمەگیریٙو، چوون ویەر وەرکار هور مەئامیٛتٛی(فرەتەر جە چەمەی ویەری ئامٛیتەی هٙور 

 .نیٛ گیریاەچەمیٛوە نەویەریچ هٙورم

 : و یاوەرنامٛی کریێ ئامیٛتیٛ یدروسکەردە

 قنگ دڕیا، لەم دڕیا.، : دەس مەڕیا، بەش وریانامٛی + ڕیٛخە + دماگٛیر 

  :سیاو پٙوش، سورکریا، زەردکریا.، ، جەرگ سٙوتە، وەش واردەژەن مەردەنامٛی، یاوەرنامٛی+ قەد 
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کەری ئامٛیتٛی و بیاوەرنامٛی  ،چەمەی ئامیٛتە، چەمەی ئامٛیتە :سەرنجە : نامٛی + چەمێ سادە

ە و ئی دو بٙونە بکام ە، جا ئەگەر گەر یٛ چەنە دروسکریان نی ئامیٛتیٛشایاوەرنامٛی کریێ

 : یاوەرنامٛی کریێ ئامٛیتٛی( جە یٙوترینی جیا بکەرمیٛوە ، )یاوەرنامٛی بکەری ئامٛیتیٛ نیاوەرناما

 نیٛ بامە نگردو واتەکا کەرمٛی، ئەگەر واتەکٛی بکەر بی ئانەەو ڕستەکەی موەەکەردواتٛی  وەڵٛی تەماشەو 

  .لەم دڕیای سەختەن ە:منون ،)یاوەرنامٛی کریێ ئامیٛتٛی(بە

) یاوەرنامٛی بکەری بە نیٛ بامە نئاوەختە گردو واتەکاکەی وەرکار بی، وەەکەرد ئەگەر واتٛی وەڵیٛ 

 .لەم دڕیا بیەن کاوانمنونە :  ،ئامیٛتٛی(

 و یاوەرنامٛی ئامٛیتٛی بە زەریفی باس کریان .یجە بەشو یاوەرنامیٛنە دروس کەردە

 سەرچەمە :

 تارٛی  د.کەمال میراودەلی سەرو ڕستەیاو 

 بنەڕەتی . یو دوانزە ، یانزە بنەڕەتییٙ نو کتیٛبو پٙولو 

  13/1/2018د. ناجح گوڵپی :   

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

 



 
49 

 لیٛژەی دووەم                                  

بە  یام مەنریوٙ  کە مەدریوٙ  نە: نامێوەبخشهای کالم اقسام کالم، parts of speechبەشەکانو دوای 

نامٛی، یاگەنامٛی، یاوەرنامٛی، یاوەرکەردەوە، چەمە، ە، پسەو)واتێوە بەپاو ئەرکەکەیش جە ڕستەن

. ئەچی کتٛیبنە باسو بەشەکانو دوای مەکرمٛی، کە بە بنەڕەتو دەسور کەردەوە، ژمارە، ئامرازەکٛی(

  A name given to a word based on its job in a sentenceزوانی مەنریارە. 

  tools, particles, Prepositionئامراز                              

انی ئینگلیزینە تاوی یەرٛی نامٛی زو  ئامراز، هامڕاز، بەعەرەبی" ادات، حرف جڕ"بە فارسی"ابزار".

 هەرپاسە بەشیٛوەن جە پەی"ئامڕازی". ئامراز بەشێوەن جە بەشەکانو دوای، بەکار باوەرینە

تەری مانا پەیدا مەکەرٙونە، پاسەبٙو  ەیبەشەکانو واتٛی، تاق ویٛش ماناش نیەنە، وەلێم چەنی واتیٛو 

ەردوی "جە، تا" هجبەر تا ششو ویٛرەگای. ٛی لوانو دوو ەئەرکش مەگنٙونە سەر، پیٛسە: جە سات

"تا" کٙوتاو وەختەکەی دیاریکەرٙون. نیشانٛی بەستەینی ڕستەکەنە"جە" بنەڕاو وەختی نیشانە مەڎٙو.

 کە هەردیشان مەالن ڕزو ئامڕازیوە.

Preposition ،ەرمٛی یانی"وەڵبەند" چوون کببەستەی، ئەگەر تەرجمەی حەرفیش  نویسەو: حرف جڕ

postposition کە پەنەش ماچم"دمابەنڎ" یچ هەن. Particles : part  یانی بەش، لت، پارتکڵ یانی

 بەشڵە، پیتڵە، بەشٛی گوالنٛی.

Toolsپەی ئا  نراوە: ئامراز، بەهەورامی یانی دەسینە، دەسکار"ابزار" وەلێم جە گرامەرنە بەکارش ما

ڕستەی و  وبەستەی و نزیکوستەیۆ  نکەلیام کە پیٛسەو دەسینێوە ئینێ وەرو دەسینەو هەرمانەشا

جیا کارەنە چون  نو ماناشان دەسەواچەکان. پاسە بٙو ئی نامٛی جە ویاری تەرنە بەکار مەیا

یام  ناوٛی ڕستپەی بەستەی د جیاوازنە، ئیجا جە ویارو ڕازوانینە بەکار مەیانیٛ  نهەرمانەکیٛشا

 وە بەلێڵی منازٙوشەوە.نزیاتەری، ماناو ڕستەکەی ڕٙوشنتەر مەکەرا

 وازیپەی بەپاو دلیٛو ڕستەی ەبەستیٛو، هەرپاسە بەستەیۆ واتیٛ پەی یاونای م ئەساسێوەن ئامراز

کریٙو جیاتی ئامرازی مەنامٛی، یاوەرنامٛی( گجار ئەرکی زیاتەریچ مەگنٙونە سەرشان. گیرو )نامٛی، یاگە

 نیشانٛی. واچمیٛ 

ئەرکشا نیەن  نوەلێم بڕێوە کەمیٛشا مەوڕان،ئەرکداریٛنٛی، یانی ماناو ڕستەی  نئامرازەکا بڕێوە جە 

 نٙووە.ماچون ئەگەر الشا بەری ماناو ڕستەکەی پیٛسەو ویٛش مە

 سینتاکسو ڕستەی:  بەشو ڕستە سازی،چیٛگەنە باسو ، یٛ کریان ئامراز چنڎە بەشیٛ 

 سادە: ئی جٙورە ئامرازٛی سادیٛنٛی و یەک بەشەنٛی. یەردەک: ئامرازو ڕستە دروسیوە
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 بەشیٛوی دروسٛی مەبانٛی.  ەجە چنڎ ،ئامٛیتە: ناسادیٛنیٛ  یکەردەدووٛی: ئامرازو ڕستە دروس

پریپۆزیشن: ڕواڵەتێوی ویٛسەرش هەن، وەلٛی ماناش چەنی واتیٛوی تەری بەرمەگنٙون. ئامرازی 

پیٛسە: کەردەوە، چامنەیچام هەن ویٛسەر نیەن، لکان واتێوەرە پیٛسەو"ی" گەنجی و جوانی، یام"وە" 

بە  نیٛ بامەهەم  نئینە یاگی تەرنە نامیٛشان" دماگیر"ەن. یانی بڕیٛوە جە ئامرازەکائاماوە. لواوە. 

 وەڵبەندٛی و دمابەندٛی، بە پاو ئەرکەکەیشان دلیٛو ڕستەینە یام دەسەواچەینە.

ەکانو ڕستەی بەسٙونە یٙوترینیوە، دەورو پریپۆزیشنی دەمو متەیرەو ڕستەینە دیارمەگنٙونە، بەش

 پیٛوەنی دروسمەکەرٙون.

ڕشان پاسنەن کە ئی ئامرازٛی، یام بەپاو ئا فاڕ و جمیە کە سەرو زوانیرە ئاومان، زوانئەشناسەکٛی باوە

پیٛسەو یاوەرکەدی بەرکەوتیٛنٛی  نحەرفٛی وەڵێنە واتٛی پەڕٛی و مانادارٛی بینٛی، دماتەر فاڕیێنٛی، بڕێشا

تاق بٛی مانا بیێنٛی، چەنی واتیٛوە تەری بەکار  نبەرکەوتیٛنٛی، چون ویٛشا کەردەوەییام چەنی یاوەر 

جەیانە، چەمە: سەرچەمە، فاڕێنە، پەی منونەی: یانە:  نئاومێنٛی و ماناو واتٛی تازەکیٛشا

 بەرە، وەش: ناوەش،  بەرە:وەر 

دمایش منەی، تەنیا وێش یەک کتیٛبش گەرەکەن سەرش بنویسی، چٛیگەنە بابەتو ئامرازی بەیەک وانە 

 ڕستەنە. ننویستێنەو چەنی هەرمانە و کارەکەیشا نتەنیا نامٛی بڕێ ئامرازاما

 و ئامڕازیجٙورەکیٛ                             

  adverb particles, tools کەردەوەیئامڕازو یاوەر  -1

  .یاگیٛ  ازارەنە بیٛنٛی ... پەی نیشاندایجە: جە ب

. نیشاندای ئاژەی، وەرپیٛکی، بە پیٛوەبە: بە پەلە لوانی. بە چیٛش ملی. بە چیٛشی یاوای. 

 .ئەنجامی

  نیشاندای جوڵیای، جامی. ەلو.پەی: پەی سەیرانی م

 .جوڵەی  ەلو.  کٙوتاونوتشە م ەلو. تاتا ئی سەرە م: هەتا تا:

 ئامرازٛی جەیٙوی ترازیێ:  -2
  .بنەڕاو جوڵەی تا دمایی . جە یانۆ تا زانستگاجە... ۆ... تا: 

  .دلٛی، چا وەختەنە. سەیارەکەم ورەتجە...نە: جە جەژنەنە 

  .دلٛی، یاگیٛ  جە...ۆ: جە کەشۆ ئاماناوە. 

  یکەردە. بەش بێ پەی تٙو و دووٛی کتیٛبٛی پەی ئاڎیکتیٛ پەی...پەی: 

 ەوەرٙو. شیٛوە، یاوەرکەردە.بە پێوە نان مبە...وە: 
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 Interrogative toolsئامرازو پەرسٛی:  -3

ە، چی، چ)نیٛ مەیاو پەرسٛی بەکار یکەردەو وەش یکەردەپەی پەرس ئامراز یام نیشانٛی پەرسٛی،

چٛیشی، پەی کٙوی،  تاکٙو، کٙوگە،  وەرو ، چنڎە، کامە، کٙون، جە کٙو، پەیچیٛش، چنڎپەی چی، کەی، 

 ئامیٛتٛینٛی . نسادیٛنٛی و بڕێشا ن( بڕٛی جە ئامرازەکاچیٛشی، ئەرٛی، ئاخٙوم، داخٙوم

 ؟ن پەی کٙویکٛی مزانٙو ئازاد لواکٛی: 

 چیٛش مەکەری؟ پەی چیٛشیتەن؟چیٛش: ئانە چیٛشەن؟ 

 وەختٛی دەس بەتاڵەنی؟ ە: چەچ

 ؟کەی: کەی مەلی کەشەنە 

 ؟ چەنی: چەنی هٙورز و نیش بکەرمٛی؟  کاکە چەنیەنی

 ؟ پەی چیٛشی نەالی کەشەنە؟ پەیچی منەوەری؟چی: چی کەس باسش منەکەروٙ  

 چی نامای پەی پەرسەی؟

 کٙو مەلی؟کٙو، کٙوگە: کٙوگەی بەوەش مزانی؟  

 ؟ کٙونکوا: کتیٛبەکەم  کٙون،

 ؟ە زوانٛی مزانی؟ شیاڵنەکیٛت بە چنڎ سانێچنڎ چنڎ، چنڎە:

 ؟ کامە ساڵە زانستگات تەمامنان؟کام: کام ساڵ زانستگات تەمامنان

 ؟  ئەرێ فاڵنەکەس ئامان دوام؟بدەیئایا : ئەرٛی متاوی یاردیم  ئەرٛی،

 : ئاخٙوم چیٛشش سەرئامابٙو؟ ، داخٙومئاخٙومئاخٙو،

 condition toolsئامرازو شەرتٛی  -4

یٙویوە. پاسەبٙو  نبەسامەئامرزاو شەرتٛی دلێو ڕستەی شەرتینە بەکار مەیانٛی، دوٛی ڕستٛی 

تاومٛی پەنەیچشا واچمٛی ئامرزو بەستەی، پەیوەندی، عەتفی، ڕەبتی. دماتەر بە درێژی مە

 مەگەرتەی،گەر، ئەگەرتەی، مەگەر، مەر، رازەکا منویسمیٛنە.)ئەگەر، ئەر، منونٛی سەرو گردو ئام

 (.بەشەرتٛی، پاشەرتیٛ ، ئنڎا، تا، هەکە مەرگەتەی،

 ئەگەر: ئەگەر تٙو  منەلی، من مەلوو. ئەگە من لوانی، تویچ بٙو.

 9مەر جە خاو وینی بااڵی نەمامان بەڎبەختین پیٛسە پٛیت ئامان    ەیە چ

 پەشیامن بیوە. بوانە ئنڎا

 هەکە وەعدت دان مەشٙو بەریش سەر.

 سەرمنەگنی.تا نەوانی 

 بەشەرتٛی مەو الت، مەشٙو داواکٛیم پەسەنڎە بکەرینە.
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 پاشەرتٛی هەکە هەنە بەینامنە، مەو پەی هەرمانەکٛیت.

 subjunctive particles, tools ئامرازو ئاوات وازتەی -5

پیٛسە وامتا وەڵتەر ئی  و دواینە. ڕستەنە بەکار مەیانیٛ  یکەردەپەی ئاوات واستەی و تەمەننا 

بٙونە، پەی مە، هەرپاسە ماناو رستەکەی جیاوازە ن مەوینانیٛ دەورو بەستەی دووٛی ڕستا ئامرازیٛ 

منونەی، بەشکیم ئامرازو بەستەی، پەیوەندین، وەلێم چیٛگەنە دەورو ئامرازو ئاوات واستەیچ 

 مەوینون.

 وەشڵەی، شەڵاڵی، بەشکیم، بەڵکوم(شڵەی گرکەس بە ئاواتو ویٛش یاوێ.)وەشڵەی: وە

 ەڵاڵی ڕەش مارٛی منش گەستایە، نەوەک چەنی تٙو بەینم بەستایە.شەڵاڵی: ش

 . بەش ئینە خوان بەساڵمەتی بێوە.بەشکیم، بەش، بەشکوم: بەشکیم وەشە سیاکش بێوە

 انیە سەر هٙوربڎٙووە .و بەڵکوو، بەڵکوم: بەڵکو پی زو 

نەویەردەی و  پەی زانیاری شەڵاڵی: پەی دەمو ویەردەی بەکار مەیٙونە، وەلێم وەشڵەی بە دەمو

 ئایندەی.

 

 tools Interjection particles , ئامرازو سەرسامی -6

، بڕێ جارٛی پەی بەروستەی پەژارەی و خەمی نپەی بەروستەی سەرسامی ناکاوێنە بەکارمەیا

وەلێم  ەو دوای. ماناش نیەننگنٙو وریتٛی واتٛی ویٛسەریٛوە، بەشێوەن جە بەشەکامەو هٙورشیەی، 

 ئەرکدارەن.

ئٙوخەی، داد، ن، ئەک، هەی، هەی هوو، ئەی هوو، ئۆ، عۆ، ئاخ، ئۆف، ئای، وای، وەی، وی، ئاما  

 نئاخٙو، حەیف، ئەیەڕۆ، وەختێوە گیاندارەکاەححا، پیٛح، بەه بەه.  ئافەریم، ئامان، ڕۆ، تاتەڕۆ، ت

ە چڕی پیٛسە، پشٛی پشٛی، گدەگدە، کوچ کوچ. نیشانٛی سەرسامی دماو ڕەستەی سەرسامینمە

 مرنیٙورە.

 ، ئۆ واڵٛیم واڵٛی!ئۆ خوا نەکوشیش

 عۆ، باخەکەش وڕان ئنڎە سەمەرش گٛیرتەن!

 ،ئاخ جە دەسو نەبیەی و نەداری

 !ئای چیٛشام سەرئامان

  .! نەکەردەبٙوتئامان

 هەی"ئەی" دادو بیٛداد جە زەمانەی، هەی هوو چەنی کەوتیمٛی گٛیجاوە. 

 10وەڵاڵ موشکیلەن دووری و جەفای یار هەی بیٛداد هەی ڕٙو هەی هاوار   هەی داد 

                                                             
 97انتشارات کوردستان الپەلو  1395دیوانو بیٛسارانی، عەبدڵاڵ حەبیبی  10



 
53 

"ئەی" یاگەفاڕالٛی )گجار"هەی"و11ئەی هٙو خەیلێوەن هام وەیاد توٙ ئەر یادت ببٙو نەونەمام نٙو     

 .نیٛ کەرامە

   تەححا: پەی سەرسامی و وەشی.

 !ڎە زەریفەنەچنتەححا 

 !ئٙوخەیی، نەمەردا دەمت ماچ کەردم

 !ەزت بٛی، وای! چی پاسەت پەنە واتبەل ڎچنوای! 

 ماش ملەرە!اوەی چا کٙوسیە ئ

 وی، چنڎ ناکڵوکارەن!

 تاتەڕٙو جە بٛی ویژدانی تٙو!

 ئافەریم پەی دەسو قەڵەمیت!

 بەه بەه چ هەنگورێوە وەشەنە!

 ئەک دەسٛیت وەشٛی بان!

 حەیف پاسەت سەرئامان!

 

 Vocative particles, tools   یکەردەئامرازو چڕیەی و هاگادار  -7
نە گنوٙ مەسەر بە واتٛی ئەرکیێن، یانی ئەرکش  یکەردەبەشەکاو دواینە ئامرازو چڕیەی و هاگادار 

: پەی چڕیەی و یکەردەسەر ڕستەنە، وەلێم تەنیاویٛش ماناش نیەنە، ئامرازو چڕیەی و ئاگادار 

رش بکەرینە، بڕٛی ئاگادواچی یام بکەسێ  گەرەکتەن هەرمانێوەش پەنە ۆ یکەردەئاگاداری و وریا

 ئا، ئەها " منونەو ئامراز یام واتٛی چڕیەی: مەکریٙو "ۆ بە جیا باس یکەردەوریاجارٛی ئامرازو 

 ئهیٛو، ئەی، کورە، ئادەی، هاوار، ە  ...(  .هەی، هێیی، هێو ) ئەرٛی، ئەها، ئا، هۆ، یا،

 .ئەرٛی کارەبا ناماوە

 .ئەها بڎیەم پەی باواچوت پەنە

 وە.ئا بٙو ئیال 

 .هۆ کابرا ئانە چی منەی چایەکەیت بوەری

 هەی خاکت بەسەر سەوقاتیم پەی چیٛش.

 هێیی، نازی گەلەکە بلٙو دلٛی خەلەکەی .

 ئەی هاوار بەیدٛی فریایاموە .

 .ئانە چیٛش کەری دلٛی ئا کیاریٛنە ئهیٛو

 .)ە( نیشانٛی چڕیەیاللوە، اللٙولە، کوڕە.
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 : نۆ بەکارمەیایکەردەئاگادار  جگەم چانیشایچ  نازنامٛی پەی چریە و

 کاکە چیٛش کەری؟    

 ئەڎا گیان داواز بارە .

 .اللٙو دا بٙوریٛ 

  .! دا بوٙ کورە

 یاخوا وەشبی...بنەرەتنە جە عەربیوە ئامان"یا".

 12ماران گەستەی من ،ئەی دەرمان زام  زامان جەستەی خەستەی من     ئەی شیفای

 

  ئامڕازو سوکایەتی و تەوەسنایوە -8

ن بەکار بٙو مەخرسە و گاڵتە بە قساو وەرانوەرەکەیت بکەری، ئی جٙورە ئامڕازابوەختیٛو گەرەکت 

 شیڕ، تڕحێو، حەی، هەی هەی(.مارینە.)

 ڕ چا قسە بٛی مەکاتە .شیڕ

 تڕحێو اللٙو عەلی . 

 .جا کٛی گوو بە کاڵوەو تٙو پیموٙ  حەی،

 هەی هەی چی ال کابرایە. 

 

  یی و نەژناسەئامرازو، نیشانیٛو ئەژناسە  -9

ڕستەنە  نفاڕیونە، یاگیٛشامەی زوانێوە پەی زوانێوە تەری ەی و نەشناسنیشانٛی ئەشناسە

گنٙو وەڵێ نامیٛوە، مەی زوانی ئینگلیزی و عەرەبینە زەنە، پەی منونەی نیشانٛی ئەشناسەجیاوا

(The book ،الکتاب الThe  وەلێم زوانی کوردی و هەورامینە )اوەرنامیٛوە) و ی وەگنٙو دماو نامیٛ مە

رو ی نیٛ ەی و نەشناسچنارەکە( هەورامی نیشانٛی ئەشناسەمەشکەکە،  هەڵیزەکٛی، چنارەکە:

 ش.میٛڵەش هەن وەلێم کوردینە نیەن

یام نەشناس، ئانە کەرمٛی ئەشناس ب ام بٙو ڕستەنە یام دواینە، کەسێو یام چیٛوێوکەئەگەر گەر 

وزمٛی سەر، هەرپاسە مەشٙو هاگادرٛی نٛیرو میٛڵەی مە نیشانیشانٛی ئەشناسەی و نەشناسە

 کریٙو.مەبیمی. ئی نیشانٛی بە دماگیٛریچ ئەژمارە 

 (  پەی نیٛر و مای ، ە) ەکە/ ەکیٛ یزوانی هەورامیەنە پەی ئەژناسە

 (  پەی نٛیر و مای ، یەێ پەی نەژناسەی: )یٛٙو: یٛٙوە،

 ، بەرانەکە، مەیەکٛی منونە: کوڕەکە، کناچەکیٛ   

 ڕیٛو، کناچیٛوە، کوڕێ، کناچێ، کوڕیە، کناچیە)گردینین نیٛر و ما دیار نیەن(.کو
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زوانی  ی"نکرە" بەتایبەئیرانیەکانە نیشانٛی نەژناسە دەیمٛی زوانە کٙونەبئەگەر سەرنجە 

 یوە( aiwa( کە جە )13یو ewفارسی میانەنە و پەهلەوینە نیشانٛی) ئاویستاینەو فارسی کونەنە

پاریٛزیان. وەلێم نیشانٛی هەاڵی دلیٛو زوانو هەورامینە مەنەن و و ئاویٛستایوە هٙورگیریان. 

ی بە کٙومەکو یاگەنامٛی نیشانٛی و یاوەرنامٛی نیشانٛی کریان ئیرانی کٙون و میانەنە)ئیم، ئەشناسە

یٙون جە  ئین، ئەو: ئیمشەو، ئیشەو، ئینە، ئەو: ئەوەساڵە( ئیرانی میانە) ئین و ئان(. ئینە

و زوانو هەورامی کە ڕیٛخەدارەن و بەرٙوشەوە پەی خویٛشی چەنیو زوانە ئیرانیە نسیفەتەکا

 کٙونەکان.

 

 ئامراز، نیشانٛی کٙوی، جەم  -10

و  نلٙونە سەرو گردو نامەکاەهەکە مزوانی هەورامینە سەرەکی تەرین نیشانٛی کٙوی)ٛی، ان( 

 بە کٙو. نیشانٛی)ان( وەڵتەر زوانی نویسیاری هەورامینە/ گٙوراننە بەکار ئامێنە، دلیٛو نکەرٙوشامە

بیەن، بەپاو یاگٛی و وەختو و شاعیرەکامانە پی جۆرە جەمع کریان، باسێوە جە )ٛی( نەنشیٛعرەکا

" کا باردیٛوە، یانی "نەهۆ کوڕا ، هۆ کناچا، وەر فاڕیٙو بٙو بە  _ا _ (  کوڕان، مە)ان  ڕستەی

 .منەدرکنیوٙ 

 کەسان: کەسانٛی، چیٛوانٛی.باوە. مە ێ، ٛی( کوٙ ( دمایشا مەینە بە)نبڕێ نامٛی هەنٛی هەکە بە)ا 

 .ات" ئامان دلیٛو کوردی و هەورامیات، وات، جگٛیرتەن" کە جەعەرەبیشا ،هەرپاسە دلیٛو فارسیوە

 بە جەم: نکەرۆشامە"گەل": ملٙونە سەرو فرەو واتا و نیشانیٛ 

 .، پااڵ: پاڵێ: پااڵیٛی، کەوا: کەوێ: کەواییٛ زانێ: زانایٛی، شنیا: شنیێزانا: 

 .مەکەراوەبڕێ نامٛی جەمٛی نیشانٛی)ات( و)وات( و )جات(

 دیٛهات، سەوزەوات، میوەجات، ئاغەوات. 

 کوڕگەل، گاوگەل، مەی گەل، بزەگەلە، وەرەگەلەنیشانٛی)گەل(: 

   ئامرازو نەریٛ  -11

پەی  کەنا، نەخەیر، مە، منە(،نهەنٛی)نە،امیکەردەنەرٛی یٛویزوانی هەورامیەنەچنڎ نیشان

"نەفی" ڕستەی بەکار مەیٙونە. نەفیەو واتٛی، دەسەواچەی، ڕستەی، جاری چامنە یکەردەنەریٛ 

 هەن پٛیسەو پەرچو پەرسێوە دەیوە، یانی دووٛی ڕستٛی جیاوازٛی بەسٙو هەنرتینیوە.

 نەواردم و سٙوتا.

 نەواتەن.پەنەت وات، نا پەنەم 

  .لوای ئاوەو باخەکەی بداری، نەخێر جارێ نەالنا

  .من نان مەوەرو نەوەشنا. من ماس منەوەرو
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 14نە جە بەدی الڵ، نە جەخٙوراک تیٛرەن فیٛر    لیٛوت وە لوقمەی حەرام کەرد

 یکەردەئامرازو بەراورڎ   -12

ێ زوانشناسٛی بە کریێنٛی، بڕ ئی نیشانٛی جە باسو یاوەرنامٛی پلەو بەراوردینە باس )تەر، تەرین(  

 ە .ئامراز منەنیاش 

  .پاسە بزانو هەر ئی دووە نیشانەما هەنٛی پەی الڵیایەو)تکا، ڕجا( ئامرازو الڵیایەو:  -13

 چەنەش وەش ببە. تکات وەنەمەکەرو .تکات وەنە کەرو چەنەش وەشبە

 .مەکەرو ئرت واز بارە جە خراپەکاریڕجات وەنە 

  

 Preposition tools, particlesئامرازو پەیوەندی   -14
 گنٙو وریتٛی واتٛی ویٛسەریٛوە، سەربە واتیٛ مە ،بەخشوٙ مە ی(ئی ئامرازە ماناو)وەڵبەند، وەربەس

تەرینە بەرمەگنونە، پەیوەنی میانو نامٛی  ی، ماناکیٛش پاڵو واتائەرکیێن، بەشیٛوی وێسەرو دوایەن

پیٛسەو کەرەسێوە ویٛسەری بەر  ینە، یانیاو ڕستە دروسنەکەرٙون، وەختم و هاوەڵەکاشنە دروس

وٛی واتٛی ڕستەی دو ڕستەکەی دروسنانە، وەختێوە ن ستەینە، مانا پەی ویٛشامەگانٛی دلیٛو ڕ 

ەی پ ، ژمارە،کەردەوەیگنٙو وەڵٛی نامیٛوە یام یاگەنامیٛوە، یاوەرنامیٛوە، یاوەر مەبەسٙو یٙوترینیوە، 

دلٛی ڕستەکەی، یام چنڎ  یاگەنامەکٛی چەنی نامیٛوە تەریو نامەکٛی  میانونیشاندای پەیوەندی 

 ڕستێوە، بەشە دوایٛی، بەسٙو هەنرتینیوە.

ەوەیرە، بڕێ جاریٛچ یوە مەیٙونە، لکان کەردەوئانەن کە دماو کەرد  postpositionوەلێم دمابەند

( phrasal verb)گلیزینە فرە هەرمانەش قورسەنە کەئامرازەکانوە مەیانٛی. زوانی ئین دماو

دروسمەکەرانٛی، مانای ئیدیۆمیەشان هەنە، وەلێم زوانو هەورامینە ئەرکش پاسنە نیەن و 

 بەخشان. مە کەمەکیٛوەشان مانای جیاوازە

شٙونیەرە بڕێ پریپۆزیشنٛی هەنٛی زوانو ئینگلیزینە دوٛی ئەرکٛی مەویانان، پیٛسەو ئامرازو 

 preposition of theئامرازو پەیوەندی کاتی)(، preposition of the locationپەیوەندی یاگٛی)

time(پیٛسەو ،)at, on, in(.کە هەردوە ئەرکەکەی مەوینان )on:سەرو، منونٛی:  ( ئۆنon the 

street .سەرو جادەکەیوە On a ship یوە. سەرو بەلەمOn a bus ینە،دلیٛو پاس on Sunday  جە

ەعات چوارنە(، جا هەریٙوشان بە دیاری جە س at 4:00جە نەورٙوزنە() in marchیەکشەمەنە. )

 وەکریای پەی جٙورە وەختیٛوی و جٙورە یاگیٛوی بەکار مەیٙونە. زوانو ویاٛمنە  پٛیسەو یاوەرکەردە

 ئەرک مەوینانٛی.

                                                             
 انتشارات سنە 31لەپەلو  1396دیوانو میرزاعەبدولقادری پاوەیی، محمەد ڕەشید ئەمینی  14
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یام  ن پەی یاگیٛ یکەردەئامرازو پەیوەندی تاق ویٛش ماناش نیەنە، بنەڕەتنە هەرمانەش ئانارە       

کەرٙو، پیٛسەو ئاراستەی، ئانارەی. ئامرازی ەئاراستەی، یانی کەوت دلٛی ڕستەی مانیٛوە پەیڎا م

ەنە پەی، چەنی، تەک، جە،  ۆ، وە، ەرە،نو پەیوەندی)پەیوەندی ئامیٛتەیچ هەن، منونەو ئامرازەکا

 ژە، بە، نە، و، بەبٛی، نەوەک(:

 ئاڎ جە هیچۆ دەسش پەنە کەرد.

 .وە ئاومان(کەردەوەیدمابەند، دماو )پەی واوەی   لواوە،ئاماوە وەهار، 

 .یوە و ئامرازیوە ئاومان(ەوەدماو کەرد.)وێیٛش دان هیچەرە

 .دماو یاگەنامیٛوە ئاومان(. )یاگٛی ویٛتنە چەقانیتٙو 

 .)وەربەند وەڵٛی نامیٛوە ئامان، پریپۆزیشن( .پلەو بەراورڎی  ئازاد جە نەوزادی گەورەتەرەن.

 .)وەربەند، وەڵیٛو نامیٛوە ئاومان( ڕادەش بەر وستەنوارڎەن.  نگیٛالسەکاکوچێوەم جە 

 )وەڵٛی نامیٛوە ئاومان. پریپۆزیشن(یٙو. بەروستەیو کەرەسەی خامیکرمەەش ماس جە شٙوتی و 

  .پەی الڵیایەوجە خوڎای الڵیەوە،هەکە واران بوارٙو. 

 .ینیشاندای وەخت ەگنا.جە شەویٛنە بەر مهەسارٛی 

 .نیشاندای قەومایەتی کابرا جە ویاٛمنە. 

 .شٛیر جە ڕواسٛی منەتەرسٙو ...  نیشاندای ئازایەتی

  .کەرتی بەر نەشیٛی.  نیشاندای ژمارەی لتی، جە مسیارەکاندە 

)پەی وەربەندەن وەڵیٛو و  لوانٛی و  کەشیەنە وەش کەردەنبەینمن لوانٛی پەی کەشی. پەیوەندیش 

 ئاومان(.نامٛی کەشیوە 

تەک، جە ژاوەرٙونە رو تەکو هانەی ئاومێوەپەی یانەی)یٛ پەی ئٛیگەی. ه هٛیرٙو چەنی هانەی ئامێوٙ  

 بەکار مەیٙونە، زوانی کوردیچنە بەکار مەیٙونە( کە ماناو چەنی، لەگەڵ، تەک.

 شیٛعرەو شاعیرانە بەکار ئامان "نە". ئەوسا جە گیٛج مڎٙو نە تٙوی دەروندا. زوخاو

 ەوە سەر بەرزەنان.من بە شم

 کتیٛبەکەم دا بە براکەیت.

  .شٛیاڵنٛی و هەشتاڵوی وەشیٛنیٛ  

 .من و تٙو برێنمیٛ 

 و پاڵنگان و ڕەوەنی، نٙوتشە هیٛڵەدووٛی واتٛی بەسٙو یٙوترینیوە:  

  .دووٛی دەسە واچٛی _فرەیز _ بەسٙو یٙوترین یوە:  گاو دٙوشتەی و وەن تەقنایشا نەواتەن

 .مەکەروٙ : ئاساوەنە دیٛرش پەنە بیەن و ڕانە پەلە بەسٙو یٙوترینیوەدووٛی رستٛی 
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 بەبٛی تٙو تیکەم مەلٙورە.

 گیریٙو.ببا بلمیٛوە نەوەک ڕا 

 particles Conjunction tool,بەستەی  ئامرازو -15

و دوای، کەوتەن وریتیو نبەشێوەن جە بەشەکا عطف(ئامرازو پیٛوەرە بەستەی، بەعەرەبی)حرف 

وە، بەسٙو یٙوترینیمە، دووٛی ڕستٛی  واتٛی یام دووٛی لکٛی"دەسەواچیٛ  ویٛسەریٛوە، ئەرکدارەنە، دووواتٛی 

ئامرازو بەستەی کەرەسەکان و نیازیٛوی جیاوازی بەکار مەیٙو، )هەر ئامرازێوە پەی مەبەستو 

، جەو، )جەو پیٛوەرە بەستەی:نبەشەکانو ڕستەی، جٙورەکانو ڕستەی بەسٙو یٙوتریوە(. ئامرازەکا

وەلێم،  ، هەرتاکو، یام، نام، یا، یاخود، وەلێ،کە، هەکە، و، نە، تا، هەتا، تاکو، هەتاکو ژە، ژەو، ژەی،جەی، 

کەچی، جگە، جگەم، بیٛجگە، بٛیجەگەم، بیٛژگە، پٛیژگەم، بیٛژ، چەنی، نەک، نەوەک، نەوا، مەگەر، مەر، 

امن، ، ە، یچ، خٙو، هیشتا، هەاڵی، چونکاتەی، ی، مەرگەتەی، هەم، دمایی، چون، چونکە، چمەرگە

 (....هتدهەڵبەت، ڕەنگا، تەک، تا خایتێ

 گنٙوسەرو شانەیش: مەهەرجاریٛو ئەرکیٛوە و پیٛوەرەبەستەی جیاوازەن، ئەرکو ئامراز       

 بە نیهادو ڕستەی: نبامەبەسٙو یٙوترینیوە: پەی منونەی لکەو نامەکٛی نیهاد و ڕستەی   -1

ئاشتی و دٙوسایەتیش  نجو مەردمین: )و( واو ئامرازو پیٛوەرەبەستەین وئاما ئاشتی و دٙوسایەتی

 ، بەستەن یٙوترینیوە .

 کەردەوەیلکٛی یاوەر دووٛی  واو ەدەگانە جوانەی پٛیسەو تٙو نیەنە: هەمدیساننەشارەنە و ن -2

بەکار ، یاوەرکەردەو یاگیٛنٛی. پەی ئامرازو"نە"یچ نەشارەنە و نەدەگانە، بەسٙو یٙوترینیوە

 مەیٙونە.

 م .ئیدیم یام ئەودی کەردەوەیٛ لکەی یاوەر  ینیوە: ژەرەژێوە یام کاوەتریٛوە،لکەو نامٛی بەسٙو یٙوتر -3

لکەونامٛینە"دەسەواچەن" ر گرد ڕازیانەو بە گوڵو گوڵزار، کەش و کٙو، دار و دیوار، دەشت و دە  -4

 بە واو پیٛوەرە بەسیێنٛی .

من و تٙو لوایمٛی پەی هەورامانی. گوڵپ و نارنجڵە و یاگە نامٛی بەسو هەنرتینیوە:  ٛی نامٛی،و د -5

 بیارٛی و هانەگەرمڵە. وەهار و جوانی.

، ماناکیٛشان"و" بەکار مەیوٙ  یکەردەبڕێ واتیٛام هەنٛی کە پەی تەشکو تاکیدی، یام تاکید  -6

 ی و پەتی، وشک و برگ، تەڕ و تڵیس، مانیا و مەکەتە، مت و مورە.پیٛسە: نەرم و نٙوڵ، هاڵ

  .وٛی ڕستٛی بەسٙو یٙوترینیوەنەپەردەچیام: د 15ننەپەردەچیام، چو  نکاتەیچو نامانٛی الت   -7

 .دوٛی کیلوا هەنگوریٛ  چەنیکیلوٛی مرویٛم سانٛی   -8

                                                             
 چون: زوانی هەورامینە چوونێوەتەرماهەن کە نیشانٛی یٙوشیەینە. عەرق چون شەونم نیشتەن نەڕووی گوڵ 15
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 .16کەس نیەن وەفاشان چەنیسەر  تاتٙو بکیٛشی سەد ساڵ جەفاشان ئەر  -9

 ش هەن.دٙوڵەمەنتەرین فەرهەنگهەکە/ کە   هەورامان،  -10

 ویرت نەشٙو کتیٛبەکەی بسانە.  وەلێبلوە بازار،   -11

  .کەروگلەیێت وەنەمە دمایی ئەگەر نەی پەی یانەیام -12

  .تەتە وەروٛی گٛیرتەن هەتا/ تاکەلو ژاڵاڵنەی   -13

 واناینە سەرکەوتەن جە وانکاری ژیر   -14

 خەیاری وەشتەرەنە  جەهەنگووری    -15

 17کەم کەم مروٙ  ژەفرە فرە  ژەمەردی ئارٙووەن بٛی داواو درٙو     -16

 الوە سپای گوربەی زەربەدەستژەوجانب سوپای مووشان تیپش بەست    ژەی -17

  .تٙو لوابیٛنی کەچیکرژ ئامانی   -18

 بگیریٙو.ڕا نەک/ نەوەک  زوو بلمیٛوە   -19

  .یانەو ڕەسوڵیبٛیژگەم/ جگە  بواچە بەیان پەی زەماونڎەکٛی، نپەنەشا  -20

 و.ر کەب. مەر منیچ بەو، مەرگەتەی تەڕش یٙوما نەلوٙ  مەگەرکەرمٛی بچیٛش  -21

  .هانە هەم ژیرەنە و هەم زیرەکەنە   -22

 .یتەڵخەن.   یخراپی خەڵک یهامسای -23

 .ە   چی ئاقڵ منە بٙو. ەئی خەڵک -24

  .نیکەردەپەی تاکید ئامانی پەی الیتا. منیچ و شاهٙویچ ئامایمٛی.   چمنی  -25

 قڕٙوڵەنە نەڎیەنۆ . هەنگمخٙو ، واز بارە خان نیەنخٙو ، کافرسانی نیوٙ خٙو  -26

ئیسە ئی واتٛی  دیارەن 18ئەندامت بەتیٛخ شکاوان چامن  نە چە حاڵەن تٙو پەنەت یاوان   ئی -27

چی ئامرازو بەستەی بیەن. کە ماناو) دلیٛو هەورامینە بەکار منەیٙو وەلێم زووتەر بیێنە، کە

دیوانو بیٛسارانینە بەخشٙون. دیوانەکەو سەیدینە چوار یاگیٛوە هەنە. هەرپاسە مەمەگەر(. 

چەمم دا بە سەد نیٛشەڎا(  چامنشیام هورم گٛیرت دیام پیٛشەڎا    ەکارش ئاوردەن)ب

 بیٛسارانی.

 کەرٙو، هەڵبەت گالراویشەنە.مە هەڵبەت: کناچەزاکەت هاربیانی -28

تەک هەورامانو ژاوەرٙوینە بەکار مەیٙونە، وەلٛیم ئازاد تەکو تٙو مەیٙو پەی کەشی) تەک:  -29

"چەنی" بەخشٙونە. تەک ژنەویەنم بەکار بەیٙو( تەک ماناوتەختی و لهٙونینە نەهەورامانو 

 مانێوە تەرەش هەنەن)تەکو ئیالیۆ بنیرشە( چیٛگەنە تەک یاوەرکەردەو یاگیٛن)قید مکان(.

                                                             
 یەرٛی ئامرازٛی بەستەیش چەنەنیٛ   1385:74دیوانو سەیدی هەورامی   16
 440سنە:  1397ئەڵامس خانو کەنٙوڵەی، کەشکۆڵی شاعیرانی هەورامان  17
 (1385:82دیوانو سەیدی) 18
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وستەی سەری دوٛی نامٛی یام نامیٛوە ئامرازو : ئامرازو ئزافەی، نیشانیٛو وستەی سەری -16

ڎٙو یام دووە ەم و خویٛشی یٙوترینی، فرەتەر ماناو هنو وٛی و مڵکداریوزٙو پاڵو مە یاگەنامێوە،

هامشانو هام شیٛوەنٛی، جە بەشێ تایبەنە بە تٛیرو تەسەلی باسو  ن،وەرامەنامەکٛی فرە بەیٙوترینی 

نیشانٛی ئیزافەیام کەردیٛنە زوانی هەورامینە وەروئانەی چیٛگەنە تەنیا پەی ویر وستەیۆ  

 نویستەمنا.

یام هەن مەشٙو جە)و( واو بەستەی جیاش بکەرمیٛوە، واو ی هەورامینە)و( واو ئیزافەزوان  

نامٛی پیٛوەرە بەسٙو،  لکو واتٛی یەکەمٛیرە، ئەگەر نەلکٙو فرە نزیکەن چەنەش، ماناو  ئیزافەی دویٛ 

منونە سەرو واو ئیزافەی: هنو من. یانەو  ڎٙونە:ەم و خویٛشیهنو وٛی و مڵکایەتی و قەومایەتی

منونە سەرو واو بەستەی: پاوە و نٙوتشە، سەوز و  و مزگی.نا. بان. دەگاو گوڵپی. هانەو ژەاجیٛحین

 دووری و دٙوسی، ویٛم و ویٛت. سوور،

ەرنامٛی و یاو  ئامرازە یاگەنامٛی نیشانێنەئی Demonstrative tools, particles   ئامرازو نیشاندای  -17

 ناچاەو ئامرازٛی نیەنٛی و بڕێچ م ناچاەو م زوانئەشناسیٛ نیشانێنە باس کریانٛی، چون بڕێ 

جٙوراو جٙور هەن .)ئینە، ئانە،  پەی لوای نئامرازێنٛی، یانی بەگردینی سەرو ڕیزبەندی ئامرازەکا

ومنە، پیٛسنە، ئەچانە، ئەچونە، چیمنە، چامنە، چنە، ئەچینە، ئا، ئو، چینە، چانە، چو ،  ونە، ئیئ

اجەالن، شیٛخانی، ..هتد( گورانی رەسەنینە)زەنگنە، کاکەیی، شەبەک، ب دیالێکتو پاسنە، پٙوسنە(.

وٛی ئامرازٛی ئیشارەی هەنٛی، پٛیسەو زوانو کوردی، وەلێم هەورامینە یەرٛی تەشکیٛش تەنیا د

مەنیٛنٛی. هەرپاسە یاگەنامٛی نیشاندای)ئیم( پیٛسەو ئیمشەو ئیسەیچ هەنە دلیٛو بڕێ دەگایانو 

خەرپانی، شیٛعرەکانو شاعرەکامنان کە بەزوانی گوران وەرتەر نویستەنشان، هەورامانینە پیٛسەو 

مٛی نیشانٛی، وەلێم گجار بە )ئٛی: ئٛیشەو( مەنویسیٙونە، یانی ئٛی: ئیم، هەر پەڕەن چی یاگەنا

بەخشٙونە. چوون "ئیم" ڕیٛخێوە کٙونەش هەن مەگٛیڵٙووەپەی زوانە ئٛیرانیەکانو  وەرپڕی، مەماناێوە 

یانەی پیٛسە)پەهلەوی ئەشکانی، فارسی میانە(ی. وەزوانی گورانیچەنە تائیسە مەنەن. دەورەو م

 ئیمشەو ئامانی تەوافی خاڵت.

 گرد کوشتەو ئا دیدەیتەنٛی، تە دیدەت جادووکارەنیٛ  ەڤە هەزارێو دەردە داریٛنٛی  ڕیٙون داخو بااڵ ت
 سەیدی(. )

دەسە مەحتاج و ئادەسیە نەبٙو.  . ئینە بەر ماروا دڕەیٛی چٛیرو پایتەئی تڕکەڵەکە سەر منەگٛیرٙو. ئ

 . چەنەن. پیای چامنە سەرزەمینەن نیەنئی ماسە مووێوەش 

ئانە ملو من و ئانە تیخ و تٙو. ئانە دەردەت بٙو، دەی بوەرەو بلە"بلوە". ئانە وەرمێو بی دیت، ئیرت 

 منەوینیش.
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  :و زیاتەر ڕٙوشنکەردیوە یکەردەتاکید یام ئامرازو  یکەردە"ئە" ئامرازو دیاری  -18

، زیاتەر ڕٙوشنکەردیوەو یاگێوە، یکەردەزوانو هەورامینە"ئە" هەن پیٛسەو ئامرازێوە پەی تاکید 

، فرەتەر ملٙونە سەرو یاوەرنامٛی نیشانٛی و یاگەنامٛی نیشانٛی، کە یکەردەشونیٛوە، چیٛوێوە، ئانارە

ونە: ئەئونە، چی: ئەچی، ئەئینە، ئانە: ئەئانە، ئئینە: و دەورپیٛچشا مدٙونە، پیٛسە: کەروە مەتاکید 

 چینە: ئەچینە، چامنە: ئەچامنە، پیٛسنە: ئەپیٛسنە.

 .چی جەژنیٛنە ملو سەردای قەومام. ئەچی جەژنیٛنە ملو سەردای قەومام

 .پیای چیمنەم نەدیەن. پیای ئەچیمنەم نەدیەن

 .منەم نەدیەنکاڵەکی چومنەم نەدیەن، کاڵەکی ئەچو 

 پٛیسنیٛم نەدیێنە. ماساوی ئەپیٛسنٛیم نەدیٛینە.ماساوی 

 منونەی چامنە بارەوە، پیٛسە. منونەی ئەچامنە بارەوە، ئەپیٛسە.

 هۆو ئەئونە جلٛی جوانیٛش پٙورەنٛی. 

 

 ئامرازو جیاتی :ئەو -19
بەپاو یاگەکیٛش نە بەکارش مارمٛی، یکەردەئەو پٛیسەو ئامرازێوە دلیٛو زوانی هەورامینە وەختو قسیٛ  -1

مەیو وەروئانەی نامیٛش ەکە جیاتی کەسێو یام چیٛویٛوی بەکار فاڕیٙو، بەرکەوتەن همەماناکیٛچش 

 نامٛی)ئەو(. گیرو واچمٛی یاگەبتاومٛی مەمنەیمٛی ئامرازو جیاتی، 

 (  قەزاش گنٙو من .  ش گنٙو ئەو من) قەزا

 ینە ئەوەجەش گنٙو بەرەچوینەی. . بەرەئاسننە ئەوەجەش گنٙو ئەو بەرە چوینەیبەرە ئاسنی 

 ساڵمم کەرد تٙو جوابت نەڎاوە.  وابت نەڎاوە.ساڵمم کەرد ئەو تٙو ج 

  .ئەرٛی هۆ بای شەماڵ هەر پیٛسەو گوڵی  عەرزەکەیم بەری ئەو هانەو قوڵی

 ئانەی مشٙو  ئەو ئانەی مشٙو.

پاسەبٙو ئی ئامرازە نەنویسیچش هیچ گرفتێوەش نیەن و ماناو ڕستەکەی منەفاڕٙو ، وەلێ هەست 

 ئامان دلیٛوە.   پەی ڕیٛکوستەی یام بەستەی ڕستەی کەری ڕستەکەنە، یانی مەبە هاڵیگایێوە 

ئەگەر  " ماناو چیٛویٛوی یام نیازیٛوی، خەیاڵیٛوی مڎٙو.( چیٛگەنە "ئەوئی ئاماو لوایە بٛی ئەو نیا) 

 بٙو.مەڕستەکەنە الش ببەری، ماناو ڕستەکەی لیٛڵە 

 .بەرە چوینەی ئەوگنٙو مە، بەرەئاسنینە ئەوەجەش توٙ  ەو، قەزاش گنٙو ئنیەن ئەوبٛی 

گنٙو بگٙوچانێم دا ئەو بزەکٛی: گۆچانێکم دا لە بزنەکە، ئەو وەرانوەرو"لە"ی زوانی کوردینە، قەزاش 

تاومٛی"ئەو" ی البەرمٛی و مەێک. چی ڕستانە فرە بە ئاسانی سەگ ی بکەوێت لەائەو توتێوە، قەز 
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یٙو یەکسەر ڕستەکە الرە سەنگ  ربماناو ڕستەکەی نەفاڕیٙون، وەلێم زوانی کوردینە ئەگەر"لە" الب

امیچەنە بٙون)گۆچانێکم دا بزنەکە(. وەلێم بڕێ ڕستێ هەنٛی هەور مەبٙون، ماناش لیٛڵە مە

 نیا(. نیا: بٛی منەتاومٛی"ئەو" البەرمٛی)بێ ئەو 

 (193پەی وایەی نوراد دەس بە دوعا کەین) سەیدی:   بانی ئەو تەخت حاجەت مناکەین    وە

( : ئوڎئەویٛ ی تاکی نیٛری دووری)ئەو، ئەوە،ئەو: یاگەنامٛی کەسیەی ویٛسەرە پەی کەسی یەرەم -2

ڕستەنە یاگٛی  کەسی یەرەمی کٙوی دوور. ئەوسا واچیٛنٛی) ئیڎ، ئاڎ، ئووڎ( یانی ئووڎ بڕێ جاریٛ 

ون یاگیٛشا ەنەما نەفاڕیٙو چەنی ئامرازەکەی"ئامرازو جیاتی"، چنمەشٙو و گٛیرٙو. مەئەوی هٙور 

 .ڕستەنە و ماناکیٛشارە دیارەنە

 : ئەو لوان پەی باخی ئاودارای و ئەوەش بەردیٛنە چەنی ویٛش. ، ئوڎئەو

 ئوڎ وتەن. .ئەو وتەن، ئەوە وتیٛنە

 باخەکەی ئاوی بڎا . ئەویشا نەزانان

 ئەویٛتا بەیدیٛوە نان واردەی .

 ئەویاٛم هەرزوو لوێوە .

 ئەوٛی لوێنیٛوە پەی یانەی .

ەش مەگیٛڵوە " ساڵمم کەرد ئۆ تٙو . ئینە هوکارەکی" ئۆپە مەفاڕیوٙ ئەو لەهجەو چنڎ دەگێوە لهٙونینە 

دەنگداریٛش هەنٛی"ڤاوڵ"  بدەیمٛی)ئەو. دوٛی نویسێن ئەگەر سەرنجە پەی فۆنەتیکی، درکنای، چو 

 بە نیمە ڤاوڵ و پیٛسەو کەنسناتێوی بوٙ مە"و" واوەکە م بە پاو یاساو فۆنەتیکی چیٛگەنەکە "ە،و" وەلێ

کەرٙو ە"ئۆ" چونکاتەی ویٛش ڕٙوزگار ممەبٙو بەوینٙو. جا وەرو ئاسان واتەی لەهجەو لهٙونینە مەئەرک 

 .ڵەنجە هٙوشە ڤاوڵی"ە، و" فاڕٙوش پەی"ۆ"ی کە یەک ڤاو 

 

بنیەمٛی  نتاومٛی نامٛیشامەئی ئامرازٛی هەرچند بە ئامرازو بەستەیچ مرنیارە وەلێم  ئامڕازو گامنٛی: -20

گیٛرە، ، گیرام، ومانەشان ئینا چەنە، پیٛسە)کە گ ن،ئامرازو گومانٛی، چون ڕستێوەنە بەکار مەیا

)مەگیرەی( چەپەوانو ئامرازوباسامن کەردیٛنٛی. وەلێم ڕەنگای، ڕەنگەتەی( کە الی واریوە دریٛژتەر 

 ن، یکەردەئیڎیشاوە مەتاومٛی واچمٛینە ئامرازو تاکید 

بەکار مەیٙو، گلەیی و بناشتی ئامرازێوە تەرو بەستەین، پەی )گٙویا، گوایا(،  :یکەردەئامڕازو گلەیی  -21

 دوٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە: 

 گلەیێم وەنە کەرٛی، گوایا پەی زەماوندەکٛی پەنەم نەواتەن.
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 مەولەوی ٙویا جەالو ویٛت دەرونت ئیٛشان()یا پەی هەناسەی سوب دوعاو الڵەت    گ

 مەولەوی ەشتەن() اللە گەردەن کەچ تٙوی دیدە ڕەشتەن      گٙویا عەکس یار وەڕوشدا و 

 

 بەپاو تاوای باسو ئامرازەکان مەکەرمیٛ                              

 پەیوەندی)جە( یو ئامرازو بەستەی، ماناکیٛ        

 نە زوانوپەیوەندی)جە(ی نیشانٛی بەستەی و نیشانیٛ  دەیمٛی سەرو ئامرازو،بئەگەر سەرنجە 

ەنە فرە کەم بەکار مەیٙو، وەلێم پەی نویستەی کەردەیجە قسە  ەهەورامیەنە، ئی نیشانٛی هەرچنڎ

جٙورٛی ڕستەنە ئەرکش مەگنٙونە سەر، یانی تەنیا هەرمانەو  ەبەخشٙو و بە چنڎمەچنڎە مانیٛوە 

چەنە نامیٛش ئامێنە، ماناو یاگٛی و وەختی کەردەوەیبەستەی و پەیوەندی منەکەرٙو، ئامرازو یاوەر 

)نامٛی و یاگەنامٛی و بڎٙو ... هەمیشە ئەرکش بەستەی و بەراوردی، گیٛرە ماناو  ئامرازی تەریچ

دٛی، قەڎیمچنە)جە( بە ن( یانی کەوتەن وەڵیٛو ئا واتاوە کە نامیٛام بەر ەیکەردەو یاوەرنامٛی و یاوەر 

"جە"ی بە گورانینە، چەنی ئانەیچە ئامرازو ، بەتایبە دلیٛو نویستە قەدیمەکانو)ژە( دەرکنیان

جەو، جەی( کانو شاعرەکامنانە بەکار ئاومان)تەشکی ناسادەیچ هەمنا، ئەوسا دلێو شیٛعرە

 نە: دیمیەکاو هەورامانینە ئامان، منو یارسانینەو شاعیرە قە منونٛی جە دەسنویسەکاو

 ٛی یاگانە. میانو دو  یکەردەبەراورد هەورامان جە لوبنانی وەشتەرن.  -1

  ن.میٛوا دویٛ  نوهەنگووری جە خەیاری وەشتەرەنە. بەراوردو میا -2

  ن.بەینو دووٛی وەرزا ەهار جە زمسانٛی ڕەنگین تەرەن.و  -3

  .و وەختییکەردەدیاری  ئیسەتیٛوە ویٛت حازر کەردەن. جە  -4

 .وەخت رەگاوە تا ئیسە تەماڎارتەنان.جە ویٛ   -5

  .سیفەتیٛوە. بەراوردو ؟نمن کەی واتەنم جە تٙو زیرەکتەرەنا  -6

 .یاگیٛوە بلی یاگٛیوتەر وەشەن. هەر پات جە زەمین بڕیوٙ   -7

 .حاڵەتیٛوەچی جە من عادزەنی؟ بەروستەیو  ئانە -8

 یاوەرنامٛی نسبیە و من جە گجیەکەو تٙو پیایانەتەرەن. ەگجەیەک -9

              کابرا جە خراپە کاری منەگنٙو.  -10

 وزٙو چەنی گردی .مەپلٛی بااڵی بەر ن. من جە گردیتا پیرتەرنا -11

 .نیشاندای یاگیٛ  دار کنیاوە. گەاڵو جوانیەکەیم جە -12

 .ئاژەو بٛی هاگاییبٛی خەبەران  کەشکەک سەاڵوات.  جە  -13

 .ئاژەو بٛی کەسی کەسی ویٛم تٙوم کەردی بەکەس. جە بیٛ   -14
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 .. ئاژەو یاگیٛ ە نیشیرە جە چوار مشقەی خاستەرەنسەرو کورسیو   -15

 .سەرسامی تەححا جەجوانی ئا کناچٛی.   -16

 .سەرسامی نا جە هەرمانانو خوای گەورەی. سەرسامە -17

 .یکەردەخاڵەو دەس پەنەجە دڵەمەرزۆ ئامان.   -18

 .یاگیٛوە نیشانە مڎوٙ  جە زانستگانە موانٙو. -19

 .چەنیەتی نیشانە مڎوٙ جە جوانیەنە ئەجٙو ولینە.  -20

 .چەنیەتی حاڵەتی جە واردەی کەوتەن. -21

 .پلەو بەراورڎیتەرەن. ئازاد جە نەوزادی گەورە -22

 .ڕادەش بەر وستەن کوچێوەم جە  گیٛالسەکا وارڎەن. -23

  .بەروستەیو کەرەسەی خامی ماس جە شٙوتی وەش مەکریٙو. -24

 یەوەهەکە واران بوارٙو ... پەی الڵیایەو جە خوڎای الڵ -25

 .نیشاندای وەختی   جە شەویٛنە بەرمەگنانٛی.هەساریٛ  -26

 .نیشاندای قەومایەتی کابرا جە ویاٛمنە. -27

 .نیشاندای ئازایەتی شٛیر جە ڕواسٛی منەتەرسٙو. -28

 کەرتی دە جە وانکارەکا بەر نەشیٛی. نیشاندای ژمارەی لت، -29

 .نیشاندای لتی جە گردی جە هەرمەلٛی هەر یٙو پەلێ. -30

پەڕەن  زوانی گٙوران 19ئی گفتو گٙو بی بەین شاە چەنی پیران   ناگا ڕستاخیز، خیٛزا ژە مەیدان -31

 یچ هەن"ژەو" جەو.چی منونا، تەنانەت بە ناسادە

    20سا جە دیڎەی وێت توخوا الش دەرە      پەی الی دیڎەی من ڕەوانەش کەرە -32

مەست بٙو جەو بادەی کەس نە چەشیدەت     نەک ڕەقیب شاڎ بٙو وەئٛیشی دیڎەت   

ەیمٛی مەتاومٛی بڕێوەشانە"جە" البەرمٛی و ماناو ڕستەکەی بڎئەگەر سەرنجەو ئی ڕستا سەریە 

نەفاڕیونە، پیٛسە)هەسارٛی شەویٛنە بەرمەگنانٛی، دڵەمەرزۆ ئامان، زانستگانە موانٙو، کابرا 

 جە+ئەو( شا بەکار ئاوردەن، )جەو:ەو، جەی" ویاٛمنەن(. یام جیاتی"جە"ی شاعیرەکٛی "ج

 .یکەردەجەئی( بە مەبەستو تاکید  )جەی:

 بەی تەور جەی نیگای نیان کیٛشانم      هیچ ناواک نەڎان جەفای ئیٛشانم

 پەی ئاه سەرد، زاری و شینمەن ئیسە لیٛاڵوی ئەو نەدینمەن       جەو

                                                             
 40: 3971رزم نامە کنیزک، حامسەی بەزبان گوران، ڕوایتی از یادگاری زریران، ویراست دووەم بە کوشش ارش اکربی مفاخر  19 19
انتشارات سنە. جاران "جەو" بە کار ئامان جیاتی "جە"ی کە  20لەپەلو  1396دیوانو میرزاعەبدولقادری پاوەیی، محمەد ڕەشید ئەمینی  20

 کٙوڵکریاو"جە+ ئەو= جەو(
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 قەرارەنانساوە جٙویای ئەو تەتارەنان      جەوپەی سەراویٛز بٛی  جەو

 

                  

 بە، وە"یئامرازو"                          

"بە" زوانو گورانینە بیەن بە"وە" زانستو فنەتیکی نونگەو ئی فاڕایشە ڕٙوشن کەردەنوە، هەرپاسە 

ئی" منونەو شیٛعرێوە  ەشکی ناسادەیچ بەکار ئاومان" بەی: بە+و شاعیرەکامنانە بە تنشیٛعرەکا

 بیٛسارانی مارمیٛوە:

 کەس پەی قیبلەیش یەند ژیانش بٙو     پەیش کەمەن بەی تەور ئەر سەد گیانش بوٙ 

 من زەڕێ دەردم ها نە دەرووندا      وەختەن نەجد بڎٙو وە بٛیستونندا)بیٛسارانی(

 دەروون غەمبار خەم بە بادەوە)سەیدی( بە دڵەی خەمناک نامرادەوە     بە

 (190وە یادی سااڵن وە یادی سااڵن      دڵە تٙو بە یاڎ ویەردەی سااڵن)سەیدی: 

پەی پٙوڕنای  پەی منونەی بٙو ئەساسە فاڕیٙو،مەبەپاو یاگیٛش دلیٛو ڕستەینە ئەرکش و ماناش 

 هەرمانەکٛی پیٛسەو ئی منونا:

 گٙوشتەکەم بە کاردی تواکەرد.

 فیٛڵٛی چەنە ئەساوە. زەڕەکەم بە

 و.  مەکەر . گەمە بە تٙوپە مەکەروەقڵیت گەمە بە ئ

 .بە سواریو ئەسپەکەی ئامانی

 :نماناو ڕستەکەی بەسٙو بە واتٛی دماو ئامرازەکەیۆ، پیٛسەو ئی منونا

 بە شاهۆیرە کتٛیبەکەم پەی کیاست.

 .نبەخوایت مەسپارو 

 .دەسو ویٛم نیەن وەشەم مسیەی بە

 .چەنیش بەمن بٙو تا دما هەنگام ملو

 .ونویٛم قسٛی مەکەر بە زوانو 
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 پەی قەسەمواردەی: پٛیسە: 

 خوا هەورامان وەشەن. بە

 .نبە سەرو اللٙویم، بەسەرو تاتەیم منەو پەی یانەیتا

 پەی بەروستەی حاڵەتێوە بەکار مەیٙو: 

 .چاشتەکٛیم بە گەرمی واردە

 .وارد تش و مەکۆ ترٙوزیەکەم بە

 .دڵی وەش گیٛاڵوە کابرا بە

 .نەکەرینەتەڕی  سیپاڵەکات بە

 .چایەکەم بە پایوە"بە پێوە"واردەو

 شەتڵەکٛیم بە ڕیٛخەوە بەرئاوردە.

 بە بٛی تٙو منەلو سەیران.

زوانو گورانینە "وە" بەکار ئامان، وەلێم هەمیشە زوانو هەورامینە فارسینەو کوردینە"ب" و" و" 

 21چٙو مەگٛیروو گواڵو: نە قازان دڵ خەم دڵ کەردەن وە ئاو    وە درٙو مامەکەرانیاگە فاڕالٛی 

 

 "هەتاکو، هەرتاکو ،ئامرازو"تا، هەتا، هەرتا، تاکو             

سەر مانای جیاوازێ مەبەخشو، بەستەی و شەرەتە و ئامرازو  ئی هامرازە چنڎ ئەرکێش مەگنونە

 "  وەرپێک، سەرەمڕە، پیٛسە: "دمایی، دەمێوەتەرکەردەوەییاوەر 

 کیاست. بەستەی، عەتفە ئامایدٛی بارئاساوەکەم تا شم

 تا بازار ملو. تا مەتاوی، بکٙوشە. تا مەنو مەوانو. 

 تا شمەیچ نەیدٛی منەملٛی سەیران. )شەرتە(

 تا فرە بوەری، دیٛرتەر ئاورات مەبٙونە. .تا سوار نەگنٙو منەبٙو بە سوار

                                                             
 120چاپخانەو تەژنەی الپەلو  2019دیوانو شیٛخ مستەفاو تەختەی، محەمەد ڕەشید ئەمینی  21
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 .تا خایتێ.  تا ئامایوە، ئاڎٛی لوێ یەن. یاوەرکەردەو وەختی.تا تٙوم بی ئەوەجەم بە کەسی نی

 22پەڕکەر جامەکەت پەیاپەی جەمەی    پٛیم دەر تا ڕیشەی هەستیم کەرٙو پەی

 23هەرتا سەحەر بی من سوزام بە سوز      سەحەر بای شەماڵ سفتەم بەرد چوون توز

 ئامرازو"هەم"                       

 بەکارئاوردەی جوراوجٙورش هەن، پیٛسە:

هانە ژیرەنەو زیرەکە. هانە مەتاومٛی پی جٙوریچە بواچمیٛش). هانە هەم ژیرەنە، هەم زیرەکەنە

ەکەش نزیکەن ئەو"و" ژیرەیچەنە و زیرەکەیچ( ماناو پیٛوەرەی بەخشٙونە، یانی ماناکییٛش و ئەرک

تاق ویٛش کریٙو مەیٙویوە هەم تاکیدیچشا مەکەرٙووە.  مەبەسوٙ وٛی ڕستٛی "یچ". هەم دوٛی دەسەواچٛی د

 چەنی"و" هەم چەنی "یچ" پٛیسە ئی منونەو واریە.کریٙو مە، بواچینە

 الکٙو هەم برزامەن، هەم مەتیەزامەن. الکٙو هەم برزامەن و هەم مەتیەزامەن. الکٙو هەم برازیچمەن، هەم

 مەتیەزاچمەن. الکٙو هەم برازایچمەن و هەم مەتیەزایچمەن. 

کە ماناو واوەی بیەی و وە ناسادە، ەمتەر بٙو بە ئامرازێهەم ملٙونە سەرو)دیسان، تەر( هەمدیسان، ه 

 بەخشٙون. ئایرەکە کوشیاوە هەمدیسان هورگیسیاوە. لواوە هەمتەر ئاماوە.مەجارێوەتەری 

 بەندەن)سەیدی( سەرمایەی ئەفسوون، هەم جادو     دیڎەی سیات فیتنە ئەنگٛیزەن   دو 

شا پیٛسەو ئیٛڎی نیەنە، ماناو و شاعیرەکامان بە چنڎ جٙورێوی تەر ئامان کە مانانهەم دلیٛو شیٛعرەکا

 "پیٛوەرە"ی بەخشانە :  

 .  24هەمدا بە الرە و لەنجە      سەر مەودای دەرزی گرت وە سەرپەنجە وادا وە

 هەم        پەی عەیش حەزرەت جەناب ئادەم کەردش وە لەحاف سازناش وە

 )بیٛسارانی(گا گرژ و لوولەن چوون زوڵف منناک      گا باد مەکەرٙوش تاتا جە هەم تاک

بەخشٙو ،"هەم"ی عەرەبیچ هەن دلیٛوشعرەکانە وەلێم مەچیٛگەنە ماناو هەم ی "چەنی یٙوی" پیٛوەرەی 

 بەخشٙو.مەبە ماناو"خەم، خەفەت"ی 

 

                                                             
 82چاپخانەو تەژنەی الپەلو 2019تەختەی، حمەرەشیدئەمینی  دیوانو شیٛخ مسەفاو 22
 .1395.. 121دیوانو بیٛسارانی، عەبداڵ حەبیبی الپەلو 23
 انتشارات سنە  36لەپەلو  1396دیوانو میرزاعەبدولقادری پاوەیی، محمەد ڕەشید ئەمینی  24



 
68 

 رازو"یچ، چ"ئام                           

یام تەنیا  وە،وٛی نامٛی، ڕستٛی یام دەسەواچٛی بەسٙو هەنرتینیرازو"یچ. چ" یام مورفیمو"یچ.چ" دئام

دەسەواچێنە بەکار مەیٙو یام دلیٛو ڕستێوەنە بەکار مەیٙونەو باسو بەستەی نەکەرٙونە. پەی 

 بەکار مەیونە، پیٛسە: یکەردەتاکید 

ر کٙوتاش بەیٙون، ئانە"چ" لکٙو ویچ. من مەلونە تویچ بٙو چەنیم. ئەگەر واتێوە بە نویسەی بیٛگیمنیچ و ت

ئانە مەشٙوم  رە،  وەلێم ئەر واتێوە بە نویسەی گیرهەن دمایش بەیوٙ ٙوپوٙ پٙورەش، هەم کریٙو"یچ" لک

 بە نیمە ڤاوڵ(. چەنی ئامرازەکانی توچ، تویچ... چیٛگەنە "ی" بوٙ بلکٙو پٙورە. منیچ، وەلێم تٙو)"یچ"ش 

 تەرو بەستەی پیٛسەو)و، کە، وەلێم، یام، کەی( بەکار مەیو ڕستەنە.

 وانویچ و منویسویچ.  

 پاسەیچام نەوات.. ئینەیچ پەی توٙ 

 ئاڎ ناما، منیچ لوانی.

 شاهٙو لوان پەی دڵەمەرزی، ئاراسیچ گٛیاڵنوە پەی یانەی.

 یچش و ماڵیچش دلٛینە شی.ەسەر 

 کەش و کٙویچ وەهارەنە ڕەنگامەن.

 .بیٛسارانیچ و سەیدیچ شاعیٛرٛی هەورامانینیٛ 

 .منیچ و سوبحانیچ، وەرمیٛچ و لیٛسمیٛچ

 هەم هامویریچمەنکاوان هەم قەومیچمەن، 

 بە مامٙوسا. مەبوکە منیچ وانام 

 .دکتور ناجچ پزیشکەن وەلێم نویسەریچەن

 . )یام سویان بیەن بە یا(بواچمٛی یا توچ بٙو یا منیچ مەلوتاومٛی مەو. یام توچ بٙو یام منیچ منەل

 ئەگەر تویچ بەی منیچ مەو. ئەگەر ولی نیەنی دڕەیچ منەبە. کەی تٙو ئامای منیچ مەو.

 ن ئاوراشەن بەریچش کەری هەر مێوە.چو 

 من وتانی ئیجا ئاڎیچ وت.)چەنی ئامرازو ئیجای(
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 تاوو بەو سەر.بدەسم بگٛیرە بەشکیم منیچ 

 نەک من ویرم بشٙو، توچ پەنەش بواچە.

 جگەم تویچ، سەرکاویچ ئامان.

 هەرکە ئامای منیچ مەو.

ڕستەنە،)ئنڎە  رمویوٙ گنٙو و بەکامە ڕیٛک نمۆرفیمو)یچ/چ( چەنی گردو بەشە دوایەکا -پاسەبٙو ئامرازو

 شیرینەن چەنی ژەهری مەوریٙون(.

 زوانی کوردینە"یش" منیش، ئەویش، ئەوانیش، ئازادیش، وەلێم زوانی فارسینە"ش" نە. 

 

 لێ، وەلێمەکەتیوەئامرازو"وەلێم،                          

وەلێم کوردینە"بەاڵم" شا نیان یاگیٛش، ئینگلیزینە  واتێوە کٙونەنە فرەو زوانە ئیرانیەکانە بەکار مەیٙونە،

 لٙونە.ەبەکار م نوٛی ڕستاماناو د یکەردەوەئەبەخشٙون. پەی جیامە (Butماناو)

 .من ئینانٛی گوڵپ، وەلێم سوبحان ئینا هانەگەرمڵە

 ئاڎٛی مەنیٛوە، وەلێم من گیٛاڵنیوە. فەرهاد دٙوڵەمەندەن، وەلێم ڕەزیلەن.

 وەلێ فرەواردەیش خاس نیەن.گوشت فرەلەزەتین، 

  ئامڕازو"هەکە، کە"ی                     

 ئی ئەرکیٛشە مەگنانە سەر، دوٛی ڕستٛی سادٛی بەسٙو هەنرتینیوە، پیٛسە: 

 من نەژنەویەنم، هەکە تٙو نویسەر بی.

 گنی وەڵیٛشان؟مەهەکە تٙو بەڵەڎ نیەنی، چی 

 وٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە:مەڎٙون، دو وەختینە ویٛش نیشانە جە شێوەو یاوەرکەردە

 زمسانیٛنە، کە وەروە وارٙو هەوا سەرد کەرٙو.

 .پیٛسەو ئامرازو شەرتٛی ویٛش مرمانٙو: هەکە قەول مڎەی، بەرەش سەر

هەکە تٙو  ،وٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە: ئا خورماویٛ گەنامٛی بەستەی هەرمانە کەرٙو، دپیٛسەو یا

 واردیٛنە، پیٛشەکەش ئینا کیسەمەنە. دٙوس ئانەن هەکە گراونٙوت، دوژمن ئانەنە کە خٙونٙوت.
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هەکە/کە( ی ئەگەر دلیٛو رستەکەینە الش ببەرمٛی هیچ تەک و جمٛی و فاڕایش منٛی نیشانٛی)

 ملەرە، پاسە بٙو کریٙو بٛی هەکەی بنویسمیٛش. 

گنی وەڵیٛشان؟ زمسانیٛنە وەروە وارٙو، هەوا مەمن نەژنەویەنم تٙو نویسەر بی. تٙو بەڵەد نیەنی، چی 

 سەردکەرٙو. قول مڎەی بەرەش سەر.

 ، نام" یام، یا، یاخوٙ ئامڕازو"                           

ی ماچا"نام" زوانکریوە بٙو بە"یا" بڕی یاگٛی هەورامانی مەئامرازو بەستەین بڕێ جارٛی کوڵ 

، دەسەواچٛی یام ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە، امیٛ نگیرو ، یاگەکوردینە"یان" بەکار بەرانٛی. دوٛی نامیٛ 

 المشٙونە پەی ئاسان واتەی. پٛیسە: نبڕێ جارٛی یٙوشا

 .یام بٙو یانە، یام لوە جبەر. بٙویانە یام لوە جبەر، بٙو یانە نام لوە جبەر

 ، یام منەوەرمٛی یام منەملٛی.یام مەوەرمٛی، یام مەملیٛ 

 شمە. یام ئیٛمە بیمٛی، یام شمە بیدٛی. یام ئیٛمە بیمٛی یام شمە، یا ئیٛمە بیمٛی یا

 ساوەکٛی بوەرە، نام هەنارەکەی. ساوەکٛی نام هەنارەکەی بوەرە.

 تٙو گەورەنی یام گوالنەنی بە من چیٛش؟ تٙو گەورەنی یام گوالنە بە من چیٛش؟

 نی؟  تٙو کوردەنی یام هەورامەنی؟ تٙو کوردەنی یام هەورامی.یهەورامتٙو کوردنی یام 

 مەلی نام منەلی کەیفو ویٛتەن.

 یام من بوونە یام تٙو. یام من یا تٙو.

 کەمەندەن)سەیدی( یاخوٙ  ان مەندەنان     دامەن یا شامار،جەو دەستەی زوڵفان حەیر 

 

  "یءئامڕازو"نە، نا، نە                            

وزٙو  مەهەڵەی بەکار مەیٙو یام یاگەگیٛرێو  یکەردەو پاڵپەشتی  یکەردەئامڕازو نەی پەی ڕاسەو 

" بیەن، وەرو ءیاگیٛو یٙوتەری، دەسەواچٛی و یاگەنامٛی و نامٛی بەسٙو هەنرتینیوە بنەڕەتنە"نە

ن، )نیشانٛی نەرٛی "نەفی" یکەردەنەرٛی  نویسەوواتەی سوویان بیەن بە "نە"، کە  ئاسان

تاومٛی"نەخەیر" کە ئامرازێوە مە. هەرپاسە چ بە"نا" منویسیٙو و مەدرکنیوٙ ( گجارییکەردە

 "نە، نا". رش باوەرمٛی پەی پەرچدایوە جیاتیناسادەن بەکا
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 .نە ساوەکیٛم واردە، نە مروەکیٛ یٛنەش نیەن. نەهەورامانەنە نە ژاوەرٙونە و نە من نە تٙو. نەمن و نەتٙو،     

 .سااڵن و نە شاهٙو نامێنٛی الو مننە کوٙ . ئەرٛی، نەئەرٛی، نەریٛ 

 نا من نەالنی پەی هەورامانی. نەخەیر من نەالنی پەی هەورامانی. 

 ، نە، نا با گٙونا بەیٙو.با کاوان بەیوٙ 

 نە هەنجیرەکە. دنە هەنارەکەم وار 

 بەرازم کوشتەن، نە کەڵ.

 واچٙو هەی ئاو نەسیبش نەفتەن)بیٛسارانی(هەرکەس ویٛنەی من ستارەش چەفتەن  نە 

 

 ئامرازو"نەک"ی                         

یچ بەکار ملٙونە.  یٙون جە ئامارازەکانو بەستەی، ربت، عەتف، گجار بە "نەوەک، نەوا، نەکای، نەوکای"

و ۆ نونگەی یکەردەن، هەرجارٛی ئەرکیٛش مەگنٙونە سەر، پەی ڕوشنیکەردەنەرٛی  ئیڎیچ نیشانیٛ 

 چەسپنای و سەلەمنای ڕستەنە.

 نەوەک بەیا شٙونیت، هٙوربٛیزە وێت فاڕە نەک، 

 چەنی هامڕای خراپی منەگیٛڵە نەوا خڎیٛش گٛیری.

 توچ پەنەش بواچە، نەک ویرش بشٙونە.

 سەردا وەشەن نەک گەرما.

 نەک دٙوڵەمەند، فەقیریچ ملٙونە حەج.

 بەخشٙو. نەکای نەالبی پەی وەنگای! چیٛگەنە ماناو سەرسامی

شەاڵی ڕەشامریٛو منش گەستایە  نەوکای چەنەی تو بەینم بەستایە)گورانیٛی هەورامیٛی عوسامن 

 کەیمنەیی(.

 (175ڕەشتەی قٙورەتەن، جە ئەزل سیان       نەک واچی بەمٛیڵ سورمەش تٛی نیان)سەیدی:
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 ئامرازو"کەی"                              

ر منەگنٙو، کەی نیشانٛی پەرسیٛنە، وەلێم چٛیگەنە پیٛسەو نیشانٛی پەرسٛی بەبنەڕەتنەئامارازو 

ئامایۆ؟" ئینە  یوٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە. پەی منونەی کە ماچمٛی" کەئەرکێوەتەرش هەن کە د

انٛی پەرسٛی زو بەستەین، نیشاپەیش، وەلٛی وەختێو ئامار  ڕستەو پەرسیٛن و نیشانٛی پەرسٛی منیەمێرە

 فاڕیٙونە.مەهٙورمنەگٛیرٙون، جٙورو ڕستەکەی 

 هەرکەی من مەردا بٙورێ سەرینم. کەی ئازاد ئاما، توچ بٙو چەنیش. کەی پەنەت کریا سەرێوەما بڎە.

 ئامرازو"ئەگەر، ئەگە، ئەر، ئەرگەتەی، ئەگەرەکو"                       

 یکەردەوازو قسیٛ بە چنڎ تەشکیٛو مەدرکنیٙونە بە پاو پەی ئامرازو بەستەین، بنەڕەتنە ئامرازو شەرتیٛن.

 و ڕستەی، پیٛسە:

 مەبە، ئەر ولی نیەنی دڕەیچ مەبە. ئەگەر ولی نیەنی، دڕەیچ

 ئەگەر زوان بازٙوم، سەرەم ساڵمەتەن، ئەرگەتەی زوان بازٙوم سەرەم ساڵمەتەن.

 پەی بٛیسارانی پەنەت ماچو،  ئەر لوانیٛ 

 25ویاران      بە ویٛنەی ئەحواڵ مەردەی مەزارانئەر پەرسی عومرم چەنی 

 کەسێ پەی قیبلەیش یەند ژیانش بٙو     پەیش کەمەن بەی تەور ئەر سەد گیانش بٙو)بیٛسارانی(

ئەر حەکیمەنی تیامرو سەرو ویٛت کەری. ئەر خاس منەواچی، خراپیچ منەواچە. ئەگەر الیٛی ڕیشت 

نەبیێ بنیادەم بنیادەمی وەرٛی. ئەگەر گەلەما نەدیەن خٙو  تاشتەن، ئەوالکەیش بازە و بٙو. ئەر مەردەی

 دیەن.  گەلەڕاما

 ، مەگەرتەی"مەرگە، مەگە، مەرگەتەی مەگەر، مەر،ئامڕازو"           

 "نیکەردە"ئەگەر"و شەرتیٛن وەلێم بە تەشکو"نەرٛی، نەفیئامرزو بەستەین، ویٛنەو

 ماڵو دزیەی مەگەر شەویٛنە کریٙو ویٛرە.

 پەشتەو برای بٙو، مەگەر قەزا الو خوای بٙو.برا 

 مەگەر میٛامنەکیٛم بال، جا مەو.

                                                             
 انتشارات سنە 12لەپەلو  1396دیوانو میرزاعەبدولقادری پاوەیی، محمەد ڕەشید ئەمینی    25
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 مەگەر نەواتیم پەنە، من ئانڎە وەشم منەیٙو جە فاڵنە کەسی.

 مەرگەتەی نازمٛی بلٙو کەشەنە.

 مەر بلوو چەنیش، ئنڎا تەنیا ویٛش منەتاوٙو  بێوە. 

 

 ئامرازو" ئنڎا"ی                          

ئامڕازو" ئەگەرنا، ئەرنا"ین ، ئیرت کوڵبیەنۆ و بیەن بە "ئنڎا" جٙورەها  یکەردەئامرازو ئنڎای ویٛنەو نەریٛ 

وٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە، ڕستەی ئەریٛنی و نەریٛنٛی، یام ەکار مەیٙو، دنە بیکەردەڕستٛینە و قسیٛ 

 یٙوشا ئەریٛنی بٙو ئەویتەر نەریٛنی.

 هٙورزە کیٛشیە، ئنڎا توتیٛت منیەو پۆ. 

 بەر منەشی. وانەکەیت خاس بوانە، ئنڎا

 کابرام نەڎی، ئنڎا پیسش پەنە کەریٛنٛی.

 خاسبی زوو لوانی، ئنڎا نەیاویٛنٛی دەوامی.

 ئامڕازو"ئیجا، جا"ی                             

و کوڵ بیەنوە، ئیجا کوڵتەریچ بیەنۆ  ئامرزو ئیجای بنەڕەتنە "ئی+جار" ئیجارە بیەن وەلێم سوویان

وٛی ڕستا کەوتەنەنەکار، ختین، وەلێم پەی پیٛوەرەبەستەی دبیەن بە"جا" بنەڕەتنە یاوەرکەردەو وە

 کوردینە "ئینجا" بەکار مەیٙو پیٛسە:

 ئیجا تٙومش شانوو پٙورە. اڵوزەمینەکەی مەک

 ئیجا بٙو شٛیت و هار منەبە، جا بٙو شٛیتو هار مەبە

 کەری چەنی مەردەی، دەس بٛی دەسەاڵتەن جا چیٛش

 سە.بکەرە، جا بو سە. ڕازێوەما پەی ڕازێوەما پەی بکەرە، ئیجا بو  
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  ئامرازو"بەڵ، بەڵکوو"ی                              

. پەی ڕجا بەڵکوم(کانە بەکار ئامان)بەڵ، بەڵکوو، و شاعرەنئی ئامرازە زوانو گورانینەو دلیٛو شیٛعرەکا

 .کیم، وەشڵەی، ئیحتامل و گامنی( ن)بەشەشڵەی بەکار ئامان. ماناش نزیکەوو تکای و تەمەنای و و 

 ملو پەی سەیرانی، بەڵ یاریٛم وینونە.

 .کەرٙو(ببەشکیم خوا رەحمش پەنە بکەرٙو) بەش، بەڵکو خوا رەحمش پەنە  بەڵ،

 بٙونە.بپی وارانیە سەوز  ، بەڵکوتومەکەم شانان

 26بەڵکوم تالیقەی عەفوەت باوەرٙو    وە زومرەی ئومەت قەبوڵت کەروٙ 

 27بەڵ ساقی بەیٙو ناکا جەالوە      وە جام مەعجوون خەمان فەرساوە

  

 و"بەشکیم، بەشکەم، بەشکووم، بەش"ئامراز                           

"ی ، مەتاومٛی یاگٛی بەڵکوینە بنیەیمیٛرشە ڕستەکانە. وەلٛی بەشکیمنە ماناش فرە نزیکەنە جە"بەڵکو

بٙووە و دیارەن. بەشکیم و بەش هەورامینە فرەتەر بەکار مەیٙو تا مەفرەتەر زەق  یکەردەالڵیاو ڕجا 

 بەشکووم و بەشکەم.

 بەشکیم ئینە خواڎن بێ سەرو داری ڕاسەی، بەش ئینە خوڎان بێ سەرو داری ڕاسەی.

 بونە.بکەری، کەمێو ئاقڵ بمنیچ بەو چەنیتا. بەشکیم مٙوچیاریش بەشکیم 

 

 ئامڕازو" جگە، جگەم، بیٛجگە، بیٛژ، بیٛژگە، بیٛجگەم"                            

مەبریٙو، هەرپاسە پٛیسەو ئامرازو نامیٛش  وەنیشانٛی بەستەینە، بڕێ جارٛی بە یاوەرنامٛی و یاورکەردە

 یاشو ج ئەژمار مەکریٙون، گەرەکت بٙو تاقێوە جە تاقمێنە بەرباریاستثناء( -چەنە بەرئاوردەی)

 .و)هەر، تەنیا، بٛیجگە، بیٛژگە( ئەرکشا پیٛسەن یٙوینبکەریوە. ئامرازەکا

 ورکڵە نەوتەن، گردکەس وتەن، بیٛجگە وڵکڵەی،  گردکەس وتەن، هەر وڵکڵە،

                                                             
 انتشارات سنە 32لەپەلو  1396دیوانو میرزاعەبدولقادری پاوەیی، محمەد ڕەشید ئەمینی  26
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 .گردکەس وتەن تەنیا ورلکڵە نەوتەن

 .بٛیجگە هەردەوانی زیرەکٛینٛی جگەم، بیجگەم، جگە،وەنیارەکٛی 

 .جگە هەورامیەکا کەسی تەر ناما بٛی پەی زەماوندەکیٛ 

 مەتاوی دماو"جگە"ی ئامرازو جەی بنیەیرە، هەرپاسە ئەگەر نەبٙویچش هیچ گرفتە نیەنە،

 .گردکەس وتەن جگەم جە وڵکڵەی

 .جگەمە جە هەورامیەکا کەسی تەر نامابٛی پەی زەماوندەکیٛ 

 "هەر"ی بەکار ئامان.جگەم من هەر تٙو ئامای. چەنی

 .بیٛجگەم من تویچ ئامای. چەنی"یچ" بەکار ئامان

 

                                           

 ئامرازو"هەر"ی                                      

 .نەفتەن)بیٛسارانی(هەرکەس ویٛنەی من ستارەش چەفتەن  نەواچٙو هەی ئاو نەسیبش 

دلیٛو ڕستەینە، ئەگەر چەنی  مەفاڕان ئامرازو بەستەین، بڕێ ئەرکٛی مەگنانە سەرش و ماناکٛیش

 ظرف"بەیٙو یام چەنی یاوەرکەردەو وەختی و یاگٛی بەیٙو،  ئانە ئەرکو یاوەرکەدەی"قید،  کەردەوەی

 مەوینونە. ئەگەر چەنی ئامرازەکانی نامٛی بەیٙو ڕستەنە ئانە ئەرکو یاوەرنامیٛ  مەوینٙونە، ئەگەر چەنیو

ش نیەنە، تا ئا کەردەوەیتەری بەیٙو ئانە)هەر ئەرەتاشیان(. ئامرازو هەری ماناو وەسفی و یاوەر 

 بەخشٙونە .مە کەردەوەیوەختەئەرکش مەگنٙونە سەر ئرت ماناو وەسفی و یاوەر 

پاسە، بەخشٙو:)هەردەم، هەرهیزی، هەرسەوای، هەرمە Only, just کە ماناو کەردەوەیمنونەو یاوەر  

  .(هەر بژیوی، هەر تفی مەوەرو

بەخشٙو)هەردوی، هەرکەسێ، مە Any, Every, Eachنامٛی، یاگەنامٛی، کە ماناو  منونەو یاوەرنامٛی،

 هەرچیٛوێ، هەرپیٛسە(.

ەکەی دیاری مەکەرٙونە ئایا تاکەن یام بەخشٙو، یانی چٛیو مەبڕێ یاگٛیتەرنە)هەر( ماناو تاکی 

جەمعەن، تایبە وەختیٛو چەنی ژمارەی بەکار بەیٙو بە جوانی نیشانەش مەڎٙونە)هەریٙو، هەردوٛی، هەر 

 یەرٛی، هەرچوار(.
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هەریاگێ: هەج یاگێ، جکەس، فاڕیٙونە پەی)هەج(، منونە: هەرکەس: هەەم هەر بڕێ جارٛی درکنایش

 .هەجکەسی بوینی هەنا شٙونیتەوەهەجکام، هەج یاگٛی بلی و 

 منونەو"هەر"ی ئەرەتاشیای: 

هەرچنڎ، هەرچی، هەرکام، هەرلەونٛی، هەرجٙورٛی، هەرجارٛی، هەروەختێ، هەرتا، هەرکە، هەرکەی 

 پٙوڕنا. کەردەوەیهەرگیز، ئی ئامرازە ئەرەتاشیێ بە پاو ڕستەی ئەرکو یاوەرنامٛی و یاووەر 

نادیارٛی، نەپیٛویا"مبهم"  گیرونامیٛ وێ، هەرکەس...هتد( پٛیسەو یاگەهەر یٙو، هەرچیٛ شٙونەو ئانەیرە)

 ئەرکش مەگنٙونە سەر، کە جیاتی نامێوە یام چیٛوێوە بەکار مەیٙو ڕستەنە.

 :کەردەوەیمنونە سەرو یاوەر 

 گرەوا هەر گرەوا تا ڕٙوش کەردەوە.زاڕٙوڵەکە هەر 

 تٙو بلوە، من هەر مەو.

 ڕوێ ئامای پەنەم بواچە.هەر

 دەمێو ئینا سەرو بارێوەهەر 

 منەنو سەرو یاوەرنامٛی:

 .هەورامی منویسون هەر من

 28هەر من زایفم هەر من ڕەنگ زەردم     هەر من گرفتار ئٛیش سەد دەردم

 .هەر گلەیێت بان تا ڕوێوە هەنی

 .هەر کەس بە دەردێوە گرفتارەن، هەرکەسێوە بەدەردێوە گرفتارەن

 .گیسنەنەبهەر چراوەو دیواخانەکەی 

 .هەر فاسولیا بنیەسەر

 .هەردووە ساوەکیٛم واردیٛ 

 .من هەر سەرو بانیوە موسو

 .هەر ئی باخە وەزی فریٛش چەنەنیٛ 
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 من هەر دٙوسەکەو جارانینا.

 .تٙو هەر خواجەنی، من غواڵمەنان)سەیدی(جە شیرزا من جە شامەنان        ئەر توٙ 

پلەو بااڵی بەکار مەیٙونە، کە بنەڕەتنە  دەیمٛی واتیٛو"هەرە" کە پەی یاوەرنامیٛ بئەگەر سەرنجە 

 جە"هەر+ە" دروسیان پیٛسە: هەرەجوان، هەرەبااڵبەرز، هەرەقەتین.

 منونٛی سەرو"هەر"ی ئەرەتاشیای

  .هەرپاسە بنیرشە، مامٙوسا هەر پیٛسەن تاتەی

 .کەریوەبهەرجٙورێت کەردەن مەگەر ئاشتش 

 من مەردا بٙورٛی سەرینم. کەرٙون. هەرکەیمەهەرکە نامٛی تٙو بەرا دڵم خورپە 

 .هەرتا مەنەنا منەدٙونوت

 .هەرجارٛی من مەو تٙو نیەنی

 .هەر وەختێوە ئامای پەنەم بواچە

 سەحەر بای شەماڵ سفتەم بەرد چوون توز)بیٛسارانی( تا سەحەر بی من سوزام بە سوز   هەر 

" و بیٛجگەی و دیاری حرصپەی"دەورپیٛچ/ نوینمٛی ماناکیٛشامەەیمٛی بڎئەگەر سەرنجەو ئی منونا  

و هاندای بەکار  یکەردەبیە سەرو هەرمانٛی و تەئکید اکی یام جەمی و سەرەمڕەیی و سوور ت یکەردە

 بەخشٙونە، پیٛسە: مەمەیٙونە، یانی ماناو "هەر"ی جە گردو ئەرکەکاشنە ئی مانایا 

 تاکی و جەمی( یکەردە)دیاری .هەر مەلێ پەلێ، هەردوٛی بارە

 ونە.)دەورپیٛچ(مەوەرونە، هەر چٙوخ و ڕانک مەکەر هەر هەنگوری  

 پەی استثنای /بیٛجگەی:

 .گرد کەس وتەن هەر ورکڵە نەوتەن

  پەی سەرەمڕەیی:

 هەر وەرونەو تٛیر منەبو.

 .هەر مەلونەو منەیاونە پەنەش

  .هەر داواکەریٛ 
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 .هەرلوە

  بیە سەرو هەمانٛی، سەرش بلینە، پەی تاکیدی و هاندای، پیٛسە:پەی سوور 

 )سەرش بلینە(جە ئی هەرمانیٛمە تا یاوو یاوگە.من هەر وازمنارو 

 من هەر مەو پەی الیت خەمت نەبٙو.)تاکید(.

 تٙو بوانە هەر بەرمشینە) هاندای(.

 جیاتی یاگەنامٛی نادیارٛی بەکار مەیٙو: 

وەرمیٛش. مەهەرچیٛوێ بٙو دەوەو ویٛش. . هەرکەس بەپاو کەر کامتا بێو پیٛگەرە قاچیٛش مەماڕوهەر 

 هەرچی بٙو با بٙو.

بٙو بە"حەر". زوانی هەورامینە جیا چانەی مەبڕێ جاریٛچ "هەر"  گڵوینە قایم دەمواچش مەکەرمیٛن 

ئامڕازو هەری ئەنەیاوای تەرش هەن ئاڎی)هەر، خەر، کەر( مەشٙو هاگاداریٛبیمٛی. ئی هەرە هنو کیٛن. 

 وەرٙو. زەڕ کیسەنەو هەر بازاڕەنە. هەر بە پٛیخام ئاوی منە

 

 ئامرازو"چونکە، چونکاتەی، چون"ی                               

مەوزٙو، پٛیسە:  نٛی ڕستٛی جیاوازٛی بەسٙو هەنرتینیوە، جە بارو مانایوە یٙوشائامرازو بەستەین، دو 

زەڕی بٛی، ئی ئامرازە ناسادەن، چون+ کە= چونکە، ن ئەوەجەم بە ماشینەکەم ورەت چونکە، چو 

 ون"ەن. = چونکاتەی، یانی بنەڕەتنە "چن+کاتەیچو 

 ون" ێوە تەرما هەن کە ئامرازو"یوشیەی"ن، کە هام ماناو"پٛیسە"ین، یام "ویٛنەو":زوانو هەورامینە"چ

 29عەرەق چوون شەونم نیشتەن نە ڕووی گوڵ      تەڕ کەردەن تاتای توغراکەی سونبوڵ

 سفتەم بەرد چوون توز)بیٛسارانی(هەرتا سەحەر بی من سوزام بە سوز      سەحەر بای شەماڵ 

 گا گرژ و لوولەن چوون زوڵف منناک      گا باد مەکەرٙوش تاتا جە هەم تاک)بیٛسارانی(

 

                                                             
ۆ . تا ئیسە ئی شیٛعرٛی بە هنەو مەولوی ئەژمار کریێنە، وەلێم ئیسە ساقە بی120لەپەلو  2019انو شیٛخ مسەفاو تەختەی، محمەد ڕەشید ئەمینی دیو  29

 کەهنەو شیٛخ مستەفاو تەختەینە.
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 "ئاخٙور"یئامرازو                                         

 نماناشاٛی ڕستٛی جیاوازٛی بەسٙو هەنرتینیوە، کە )ئاخٙور،ئاخر( دو نیدەقسیٛکەر ئامرازیٛوە تەرو 

 جیاوازەنە، هەریٙوشا باسو چیٛوێوە مەکرونە.

 .بنیشەرە؟  بٛی قەزابیر چنڎ جار پەنەم واتی بیٛدەنگ وٙ ئاخ

 ر بەگٙوشو کەسی منەکەری، پەوکای پاسەت سەرئامان. وٙ ئاخ

وە، ئەگەر الیچ بشٙو هەر جەماناو یکەردەچی رستانە بەکار ئامان پەی ویروستەیوەو هاگادار 

 بٙونە.مەکەمیٛوە لیٛڵە  نەفاڕٙو وەلٛی ماناکیٛشامن نرستەکا

 بڕێ یاگٛینە ماناو  ئاخٙوری فاڕیٙو، ماناو ئەرێ یام بەڵٛی و مل تەکنای، ڕازی بیەی نیشانە مڎٙو: 

ناو  ئەرٛی و بەڵٛی اللٙو نەرسەدین فرە عالبٛی ، گرد وەخت یاردیام دٛی، ئەرٛی، ئاخر. چیٛگەنە  وەختێ ما

 کەسٛی پیٛوەرە قسٛی بکەرا ،پەرچو هەنرتینی مڎاوە .وٛی مڎٙو  هەکە د

ەی زوو ملت گنٙو  و پەی ئان  نوٛی کەسٛی قسٛی بکەراورەکە فرە وەش بٛی، ئاخر  وەشبٛی. دنانو هەنگ

 .ئاخرش پەی کەری

یام دووٛی کەسٛی  پیٛوەرە واتو واچ کەرا، یوشا یەکسەر ماچٙو :  ئاخر. یانی حەزکەرٙو وەڵٛی ئەوی 

، گەرەکشا نیشانە بڎٙو کە قسەکیٛش بٛی سەمەریٛنٛی و دەردواردٛی نیەنٛی ، دەوەیقسٛیکەر نەمٙو تەرینە 

 ئرت بە ئاخریٛوە بڕٙوشەو.  

یام گەرەکتا قسٛی وەرانوەرەکەیت بڕی، چوون قسەکٛیش بەدڵٛیت نیەنٛی پەرچش مڎەیوە، یانی 

 ەوەشەنا منەتاوو بەونە."ئاخور" چیٛگەنە بەماناو نەخەیر مێو: بلمٛی وەرزش، ئاخر من ن

 پاسە نیەن. یەن جە سوچنای گەمنەکانە، ئاخٙورئارٙو واتشا فاڵنە کەس دەسش ب

 و ڕازی بیەی و پەرچدایۆ بە نەرٛی. یکەردەیانی ئاخٙور چنڎ ئەرکیٛوەش مەگنانٛی سەر، هاگادار 

گنو مەئاخر  جاریٛوەەنە بەتایبە میانو دوٛی کەسانە چنڎە یدەقسیٛکەر وەختو  بدەیمیٛ ئەگەر سەرنجە  

 ....  ئاخور نشاندلٛی قسەکا

  11/2/2018د.ناجح گوڵپی                     
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 "یخوٙ ئامرازو"                              

بەکار ئاوردەیش: )خٙو ماس نیەن لچیٛتۆ نە فرە بەکار مەیٙو، منونەو یکەردەئامرازو خٙوی، وەختو قسیٛ 

( ی کەوتیٛنە وەڵٛی هەردووە خوٙ )ەیمٛی نیشانیٛ بڎدیار بٙو(، )خٙو نانش نەسٙوتەن ساجەرە(. سەرنجە 

ی (خوٙ ر ئاوردەیو )بە بٛی بەکا ن، ئەگەر ڕستەکانڕستەکەیوە، مانێوە تەمامەش دێنە پەنەشا

حەر مەنێنە وەلێم هەست کەری کە مانای پەڕە منەڎان،  نواچمٛی، ماناکٛیشاببنویسمٛی یام 

پاسە بٙو)خٙو( ئامرازو بەستەین ئەرکو بەستەی دوٛی هەن و مانای ڕازوانیە منەدان،  ێوەیالرەسەنگ

 گٛیرٙو گەردەن، ماناکیٛچش ویٛش جە گلەیی و بناشتینە نیشانە مەڎٙونە.ن مەڕستا

 خۆ تٙو جە گرد کەسی خراپتەرنی.

 (183زمسان تەرشیف نەبەردەن     نەورٙوز گوڵ موژدەی وەهار ئاوردەن)سەیدی:هیٛامی خٙو 

  .کەوتەن وەڵٛی ڕستەیوە چی ویٛم سەخڵەت کەرو سەرو ئاڎیشا؟خٙو ویٛم نەدیەنۆ 

ن و بەستیٛنێش ٛی ڕستامیانو دو . چیٛگەنە کەوتەن خٙو هەنگم قڕٙوڵەنە نەڎیەنۆوازم چەنە بارە 

 .یوترینیوە

 ئامرازو"ئاخٙوم، داخٙوم، داخٙو "                                

 پیٛسەو ئامرازو پەرسٛی بەکار مەیٙونە، دوٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە. 

 کاوان لوان پەی ژنیٛنی داخٙوم کەی بەیٙووە.

حەرسەتیٛش بەرشان سەمەر    بولبولو تاسەی جەدەورش م بەی داخٙو واچی ڕوێ بەی باخو وال 

 جەسەر.

 چیٛشی لوابٙو؟ پاسە کوڵەوار بیەن. ئاخٙوم پەی

 هاکا، هاک"یئامرازو"                                 

بکەری، کە هەاڵی نەکەردیٛنەت، ئامرازێوەن پەی حاڵەتو ئیسەتی بەکار مەیو گەرەکتەن هەرمانیٛوە 

 پیٛسە: ڕەنگایچ نەکەریش یام ڕووە نەڎٙونە، 

 .ئامانی پەی الیتهاکا هاکا یوەم دا چٙور، هاکا ویەردۆ، 

 30دڵە هاک ویەرد دڵە هاک ویەرد     فام ئەوە کەرە  دنیا هاک ویەرد

                                                             
 200الپەلو  2019دیوانو شیٛخ مستەفاو تەختەی، محمەد رەشید ئەمینی،  30
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 هاک ئەجەل یاوا شی وە سەرینت    هاک جە دەس شی وەشی وەرینت

 

 "ی، گاهەزئامرازو"گاهەن                     

جیاوازٛی بەسٙو اهەز" .گاهەن ئامرازو بەستەین، دوٛی تا یەرٛی ڕستٛی بڕێ جاریٛچ ماچم"گ

 وزٙوشا یٙو.مەهەنرتینیوە

 لوانی شونیش، واتم گاهەن هور نەئیٛستەبٙو پەی دەوامی.

 گاهەن دڵش نەبٙو پۆ، گاهەز دڵش ئیٛشا بٙو چەنەت.

، جا، کوڵکریاو جارهەن، جاهەن، گاهەناسادەن، جە)گا+ هەن( دروسیان، گا:گاهەن ئامرازێوە ن

 کەماناو)ڕەنگا(ی مەبەخشٙو.

 ئامڕازو"هەاڵی"                                 

چەنی ئانەیچ  زیاتەرٛی بەسٙو هەنرتینیوە،کریٙو بواچمٛی ئامرزوبەستەین، دوٛی ڕستٛی یام 

یاوەرکەردەو وەختین. یانی ماناو وەختی نیشانە مڎٙو. بڕێ جاریٛچ ئەگەر"هەاڵی" البەرم ڕستەنە، 

لوا پەی هەورامانی، نەیاوان  .نەیاوان بیٛساران هەاڵی ماناو ڕستەکەی منەفاڕیو) لوا پەی هەورامانی،

گنٙو وەروچەمی و مەژگی جە ماناکیٛشنە، ماناو هەاڵی نزیکەنە مە( وەلێم کەمێوە لٛیڵی بیٛساران

جە)هیشتای( پەی خواینای و چەمەڕاکەری بەکار مەیٙو(. چەنی ئانەیچ شیٛعرەکاو سەیدینە 

 بەخشٙونە.مەو هیشتای )هیٛامی( بەکار ئامان کە ماناو هەاڵی 

 (183هیٛامی خٙو زمسان تەرشیف نەبەردەن     نەورٙوز گوڵ موژدەی وەهار ئاوردەن)سەیدی:

 .لوان پەی هەورامانی، هەاڵی نەیاوان بیٛساران

 .هەاڵی مەنەنش هەنجیری یاوا

 مریچڵەکٛی نیشتۆ سەرو لەقو تفەکیٛوە، هەاڵی ئیناچاگە نەپڕێنە.

 

 ئامرازو"ئەک"ی                               

 ،پیٛسە:واستەی خاسەی و خراپەی بەکار مەیوٙ  ئامرازو سەرسامین، پەی ئاوات
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ئەوسا گوڵپەنە وەختو ، ئەک دەسێت نەنااڵن، ئەک دەس و قەلەمت وەشٛی بان،  ئەک باوانت شیٛویوٙ 

ن کە شانەشا نقەڵەوشا کەردەن پەی ئا کەساهٙورپڕاینە واچیٛنٛی) عەک، عەک( ڕەنگا ئی ئەکە بیەبٙو 

 تەکنان چەنی دەسامڵ وادای.هٙور 

 ئامرازو"ئرت"ی                                   

یانی باسو چیٛوێ دیاری کریای  وٛی ڕستان، کە پیٛوەزٛی با هەنرتینیوە،ئیرت،ئامرازێوتەرو بەسەتەی د

واڵەکەین، جاری چامنەیچ هەن ئرت پەی کٙوتا پەی دریٛژەدادی بە قسیٛکەردەی یام هە کەرانە،مە

کەرمٛی، مەتاومٛی ئامرازو ئرتی البەرمٛی ڕستەکانە، وەلێم هەست بە هاڵیگای مە ئاردەین بە قسان.

 پیٛسە:

 هەواڵەکە وەاڵو بیەنۆ، ئرت بیەن بە ویژەنە وەشەو بنەو دڎانا.

 دماو مەردەی تٙو، ئرت من دنیام پەی چیٛشی.

 چیٛش؟ ئرتیانی  ئرت ئەپاسەن،

 چاوەختەوە هیلیانەکیٛاشا تیٛکە شیە، ئرت مریچڵەکٛی نامیٛوە پی هەویٛڵەرە.

ەکات و سقسٛی فرێم پەی کەرد، چیٛشت پەنە وات؟ ئرت... جاری چامنە هەن گەرەکتا کٙوتا باری بە ق

 فرە دریٛژەشا نەدەی پەن و قەڵس بیەنی، بە ئیرت کٙوتاش پەنە ماری.

 

 ، پەوکی"یپەوکەئامرازو"                                     

وٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە، پەوکە ماناو) بٙونەو، وەروئانەی( ئامرازو پیٛوەنی و بەستەین، د

 .پەوکی، پەوکەتەی. پەوکی پەنەت ماچوو اللٙو مریچڵٛیم پەی گٛیریبەخشٙون. مە

 31) مەگەر نەئیشەاڵ ئیٛشێ ها تیٛشدا    پەوکەی شەوبەندت ئاوردەن پیٛشدا(   

 کەروە.بپەوکە پاسەم کەرد کە تٙو پەشیامنە 

 

                              

                                                             
 1395عەبداڵ حەبیبی ،  99دیوانو بیٛسارانی الپەلو  31
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 ئامرازو"بٙونەو"                              

بەخشٙونە، مەوٛی ڕستٛی لکە مدٙو یوتریوە، ماناو"وەرو ئانەی" تەین، دئامراێوەتەرو پەیوەندی و بەس

 پیٛسە: 

 ئامانی پەی الیت. بٙونەو پٛیرٙوزبایوە

 بٙونەو چیٛشیوە لوتەالنی چەنەما؟

 

 یئامرازاو"مەگیرە"                                      

ی ڕستەکان وەختو دواینە، پیٛسە: ئارٙو لوانی پەی ەترازێوەتەرەن پەی ڕێکوسەتەی و بەسئام

 .یکەردەتاومٛی نامیٛش بنیەیمٛی ئامرازو تاکید مەیانەیشان، مەگیرە ویٛش شارتەنەو تا من نەوینوش. 

 

 یئامرازو"گیٛرە"                                     

دوٛی رستٛی بەسٙو یوترینیوە، فرەوجاری پیٛسەو پەرچی"وەرام" ملٙونە دلیٛو ڕستەی،  ئامرازوبەستەین،

 و تاکیدنەبیەی جە هەواڵێوە یام ڕستەنە ماناو گومانی یاونٙون.  یکەردەپەی گومان 

کە ماناو ڕەنگا، گاهەزی  گیٛرە ئاڎ خاستەر بزانٙونە تامن. با دەوامو وەنگای تەمامیٙو، گیٛرە منیچ بەو. 

 بەخشٙونە، مە

 یئامرازو"گیرام"                                       

تاومٛی نامیٛچش بنیەمٛی ئامرازو گومان مەبەکار مەیٙو ڕستەنە،  یکەردەئامرازو بەستەین، پەی گومان 

دەی گیرام واتەبٙوش من نەبیەنا، فاڵنەکەس  ماناشان نزیکەنە.، چەنی)گٛیرە، ڕەنگا، گیرام(یکەردە

 بیەن.

 ئامرازو"ڕەنگا، ڕەنگەتەی"                          

، پیٛسەو یشە جە پەرچو ڕستێوەن کە شاڕستەنتاومٛی نامیٛش بنیەمٛی ئامرازو گامنٛی"شکە" هەممە

بٙو جە ئەنجامدای هەرمانێوە، پیٛسە: هەور ئاوردش، ڕەنگا ب نپارستەی مەیو، وەختێوە کە گومانەما

 ڕەنگاشا نیا سەوزنەبی. ای، ڕەنگا هەرمانێوەش بیٛیبٙو. وارٙو. نامان پەی وەنگبواران 

                                      



 
84 

 ئامرازو"پەیاپەی"                 

پەیاپەی" پەی سەرەمڕەی بە ئامرازێوە ناسادە" بنەڕەتنە ئامرزاو "پەی" ن وەلێم هوربەسیانو بیەن

 کەردەوەیواچمٛی یاوەر بتاومٛی ەبکەریش، یام بکەرانش، مبەکار مەیٙو، هەرمانیٛوە گەرەکتەن ئیسە 

فەرماوٙونە)دەروون جە مەوەختین، پەی واوەی و سەرمڕەی هەرمانێوە بەکار مەیٙونە، پیٛسە بیٛسارانی 

 پەیاپەی هوناو(. مەگریا بە تاو     جە چەم مەتکیادووری 

                  

 یئامڕازو"هەڵبەتە"                      

و پاڕستە، پیٛسە:  وٛی ڕستێ بەسو یٙوترینیوە، شاڕستەتە، هەڵبەت ئامرازێوە بەستەین، دهەڵبە

 زاڕٙوڵەکٛی هاربیانی کەرانٛی، هەڵبەتە گالراویشانە.

 کتیٛبەکەم چاپ کەردەن، هەڵبەتە ویٛم بەخشنوشەوە.

 یئامڕازو" گٙویا، گوایا"                            

ئامرازێوە تەرو  نە.ەی پەی گومانٛی و ورکەی بەکارمەیهەرپاس، نیکەردەویٛنائامرازو خەیاڵی و  

ی فارسیوە ئاومان کە چەمەو)گفنت( ین، دوٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە، بنەڕەتو ئی واتٛی جەبەستە

، بیەن بە گویا، ئی واتٛی کارایێش سەرئامان جە ڕیٛخەو چەمەیوە بیێنە بە 32ڕیٛخەو چەمەکەین)گو(

  .جە وەرپێکو فاڕیای زوانیوە ڕوەش دێنەئامراز، 

 یاڵو ویٛش نیشانە مەڎٙونە.مەولەوینٛی، بە جوانی ویٛناو خەئەچی منونانە کە شیٛعرٛی 

 )یا پەی هەناسەی سوب دوعاو الڵەت    گٙویا جەالو ویٛت دەرونت ئیٛشان(.. مەولەوی

 ا وەشتەن(.. مەولەوی)اللە گەردەن کەچ تٙوی دیدە ڕەشتەن      گٙویا عەکس یار وە ڕوشد

 ئامڕازو خایتێ. تا خایتێ                          

یٙوتەرەن جە هامرازەکانو بەستەی، دوٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە. پەی بەروستەی گلەیی و 

 .سەرسامی بەکار مەیٙونە. ئامرازێوە ناسادەن

 زوانو هەورامی تا خایتێ نارەحەتەن پەی فیٛربیەی.

                                                             
 1396:169دستور زبان فارسی، دکرت پرویز ناتل خانلری، چاپ بیست و ششم  32
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 ئامرازە سادەکٛی و ئامرازە ناسادەکیٛ                      

، وەلێم ئامرازە ناسادەکٛی جە مەبانیٛ ئامرازە سادەکٛی: ئی ئامڕازێ جە یەک مٙورفیم زیاتەری دروسٛی 

 زیاتەری. ندوٛی مۆرفیام

گەر، خٙو، جگە، ئە هەر، تا، یام، نام، هەم، پیٛسە)و، جە، ژە، نە، بە، وە، ئە، کەی، کە، ئامرازە سادەکٛی:

 (.، چونئەر، مەر

هەرتا، هەکە، چونکە، هەاڵی، هاکا، ئنڎا، ئیجا، بەشکیم، بەڵکو، گاهەز، هەکە، ئامرازە ناسادەکٛی)

ئاخٙوم،  ئاخٙور، بیٛجگە، ئەرگەتەی، مەرگەتەی، نەک، نەوەک، نەوا، وەلٛی، وەلێم، ئرت، جەو، جەی، 

  . سەرۆ باسام کەردیٛنٛی.اپەی، چامن، هەڵبەتە، تا خایتٛی(پەیپەوکەی، گٛیرە، مەگیرە، گیرام، بٙونەو، 

 سەرنجێوە کریٛڵیە و هەمیەتدارە: 

فرەو زوانئەشناسانو و بنویسانو زوانی و ڕازوانی پەی)ئامرازو بەستەی، ئامرازو پەیوەندی، ئامرازو 

امرازٛی هەر یەک چ یەک ماناشان هەنەن، ئی گردە ئعەتفی، ئامرازو ڕەبتی( بەکار ماوەرانە و گردی

ئامرازو بەستەی، پیٛوەز،  چ مەشٙو نامێوەش پەی بنیەیمٛیرە:ئامرازەن. جا ئیٛمەی هەورامی

 لکنای....هتد.

وٛی ڕستان پیٛوەرە وەلێم ماناشا ن بەستەی دبەستەی، پەیوەندی ئەرکشاهەرپاسە فرەو ئامرازەکانو 

ڕیٛشا ماناکیٛشان پیٛسەو ئانەیچ بچەنی  بٙو بایسو فاڕیای نامەکیٛشان.مەفاڕیونە، ئینەیچ مە

 هام ماناینٛی( یام نزیکیٛنٛی ئەو یٙویوە.یٙوینە)

ظرف زمان و  )قەید،تەی و ئیزافەی و پەیوەندی پیٛسەوشٙونەو ئانەیچرە بڕێ جە حەرفەکانو بەس

وٛی ئەرکٛی مەوینان. ئی سیفەتە جە زوانە ئیرانیە نٛی، یانی د( ، یاوەرکەردەو یاگٛی و وەختیمكان

 ی و پەیوەندی.ەتکە قەید بیەن بە ئامرازو بەس 33ٙونەکاوە مەنەن پیٛسەو زوانی ئاویستاییک

 سەرچەمەکٛی : 

 ئامراز لە زمانی کوردیدا : دکتور ئیرباهیم عەزیز -1

 و زمانو ئەدەبی کوردی پٙولو دەیکتیٛب  -2

 مشیر  دزەییکتیٛبو وشەسازی زمانی کوردی  پرۆفیسۆری یاریدەدەر  د. عەبدولواحد   -3

 1396ڕێزمانی ئاخاوتنی کوردی. دانانی: کۆڕی زانیاری کورد، انتشارات کوردستان  -4

 .د. محسن ابولقاسمی 1395ڕهنامی زبانهای باستانی ئیران، جلد دوم، چاپ هفتم،  -5

                                                             
 د. محسن ابولقاسمی 1395: 37: ڕهنامی زبانهای باستانی ئیران، جلد دوم، چاپ هفتم،  33
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رزم نامە کنیزک، حامسەی بەزبان گوران، ڕوایتی از یادگاری زریران، ویراست دووەم بە کوشش ارش اکربی  -6

 1397مفاخر 

 سنە، محمەدڕەشید ئەمینی. 1397اس خانو کەنٙوڵەی، کەشکۆڵی شاعیرانی هەورامان ئەڵم -7

  1396ستور زبان فارسی، دکتر پرویز ناتل خانلری، چاپ بیست و ششم د -8

 هەورامان   12/1/2017د. ناجح گوڵپی  

 ی 2019تازەکەردیوە: مانگەو هەشتو 

 ی یەرەشەممە  ویسو ڕەمەزانی  5/6/2018د.ناجح گوڵپی 

 هەورامان   12/1/8201ناجح گوڵپی  د.
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  لیٛژەی یەرەم                 

 Infinitiveچەمە                                         

 ەیٙونەچەنە مهەمیشە ئاویش  کە ،اچمیٛ ەو فەرهەنگیەنە زیاتەر بە هاناوێ گەورەی م یچەمە واتێو 

ئامێنە مەیڎان   یٛ یزوانئیسە پیٛسەو واتێوە ڕا لێموە .پیٛسەو چەمەو زەڵمی، چەمەو بڵی، بەرج

، کتٛیبە ناچاەو چاوگش مکوردی  بە "ififinitive, baseبە ئنگلیزی" و بەعەرەبیمصدر

 :چەمەی کریێنٛی پەی ێوچنڎ ئەژناسنەەکانەیزوانڕا

، یٛسەو نامێوە ڕستەنە بەکار بریوٙ ، پیکەسیٛو پاڵو هیچ  بەخشٙو هەکە نەوزیێنەمە کەردەوێوماناو  -1

 . ێپەی واتە گەل بە سەرچەمە نەبوٙ مە، گٛیروٙ مەهٙور و نامٛی نگردو تایبەمەنڎیەکا

بٙو بە سەرچەمە پەی مە، تەشکو تایبەمەندیەکاشنە ەجهامبەشەو نامیٛنە  یچەمە واتێو  -2

  ەوەیکەرد، پیٛسەو بانمەواتەگەلێ فرێش چەنە وەشٛی  ش،ندەمەکای و وەەکەردهٙورگٛیرتەی 

تایبەو چەمەی دماییش  نویسێوی ، بەنیەن پۆوە کات و ساتش، چون ەکریوٙ من رصيف""تگەردان

 .یوٙ مە

، کەس یام ژمارە دەم ت،و وەخ سات " وmood"شیٛوەڎٙو بٛی ئانەی ڕیٛژەەقومیای م ماناو چەمە -3

، چەمە حاڵەتو ەهەرمانەن"مەعنەویە"و ئینا ماناییەنەیانی نامێوە . کەروٙ بدەسنیشان 

 مارٙو .بەگا سازیوەلێ گرڎ ئەرکێوە رستە ەنش نیکەردەوەی

 . مەکریٙونەسەرۆ وەش وەکانشەکەرد گردو ،ڎوٙ ەتەنیا قٙومیای نیشانە مچەمە نامێوەنە  -4

 نەرە .یاو وەختی و ژمارەی ماڵ سات ، جە کەسی وانئاوەڕووت کری چەمە قومیایێوە -5

یاگەگٛیرو   یئەژناسێو  ن کەگنوٙ مەبەر  نەیمٛی پەیامبڎ سەری یال و نئەگەر سەرنجەو ئەژناسەکا

ش کەردەوەی، حاڵەتو ڎوٙ ە، ماناو قومیای مگنٙو چەمە جٙورە نامێوەنەمە، وەلٛی بەر پەیشەن نی چەسپیا

فرەو  .وینوٙ مە، ڕستەنە ئەرکو نامٛی چەنە ەننی شیٛوە، ڕێژەشکەس، ژمارە،  ، دەم.ساتەوەخت، ەننی

 .ەک دەنگٛینٛی پەی ئەژناسەو چەمەیی نسەرو ئی قسا نناسەکاشزوان

 ننە مەیاەواتیٛش چ جیاتی ئانەی ئاوی بێ بەرەو، ەنهەن نئاویاٛم وچەمێهەورامینە پاسە مزامنٛی 

یام  ( ن، بن پەرگ و گەڕە کٛی و سەراچن و گرڎ و وەچەکاش سەرۆ چنیابەرەو، یام چەمە)پەرگەمانە

 ، واچان.، ئەپاسە چەمە کانو واتاننکەناتەوەنیش چەنە  نچەنی کانو تەوەنا
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 نشانو چەمەی بەپاو نیشانەکایٛ جٙورەک                        

."ی" چەمەی ی چەمەی()ناچاەو م)ی(ە اپ ،ەیوٙ دماییش م( یهەورامینە گرد چەمێوبە) زوانو

، نیمە ڤاوڵ ئەچێگەنە ئەرکو semi vowelبەپاو بیەیش دلیٛو واتەکێنە دەنگێوە نیمە ڤاوڵەن 

، یانی )ا، ت، د، ی(نیٛ مەیا نویسەیە چوار چیئەیٙو  وەئی)ی(ی چەمەی ویٛ ڵوە کەنسنانتی مەوینٙونە.

نو)ی( .میایائی( ،دالی ،تائی ،بەشیٛوە)ئەلفی چواربە  نەکریوٙ مەچەمە واچمٛی بوازەن یەپوە یٛ چی ڕو

یانی  ،یەی(، ش)ە(ی هەن، پیٛسە: )شتەی، کەرڎەینویسەی ڤاوڵ کەینە، ی(د ،ت)چەمەینەو

ی، دە، مەنەنیشانٛی چەمەی: ئارڎەی، نویستەی، بەرڎەی میٛ اچەو م( ەی)بە چەمەی ئەلفینە نیەن.

 .  ، ڕنیەی، شیەیچنیەی

 : چوار دەسانپەی مەبٙونە  پاسەبٙو چەمە بەش

چەمەی نەویەری و ویەری ئی دەسە جە  چەمەی ئەلفی، ئامان: ن( دماییشابە)ای دەسێو -1

 : نکریامەوەشیٛ 

A. وڕای ،پیٛویای ،واڵویای ،خوای، دوای، ڕەمای، گەنای ،خزای ،لوای، نەویەرەکٛی:)ئامای ،

، ایویس ،شەقای ،تەقای ،لەقای ،شیٛویای ،دژیای ،گژیای ،بەزیای، کزیای، گلیٛرای

 ئەچی پیٛڕەنە. چەمەی نادیار هەن سەرەمڕە وچەمەی  (.پویای

B. :وڕنای، گراونای ،خٙونای ،ئەرمانای ،زانای ،وانای ،سانای ،شانای ی،)کیانا ویەرەکٛی، 

                                                                              چەمەی سەرەمڕەو چەمەی ویەر هەن ئەچی پٛیڕنە.. بەزنای(، کزنای ،وسنای

 نیشاایدمن ، فرەو نەویەرەکامینە فرە فریٛنٛی و چاالکیٛچنیٛ هەورا زوانوچەمٛی ئەلفیێ 

پەی ویەری: منونە:  نفاڕیامە ئرت نەویەرەکیٛ  ،)نای(پەی نفاڕیوٙ مەیا کە  ئامان( یبە)یا

گراونای،  :رەوای، گدژنای :بەزنای، دژیای: کزنای، بەزیای: واڵونای، کزیای: )واڵویای

 .(وڕنای، پڕای: پڕنای، وڕای: شیٛونای :شیٛویای

و  ، نەویەردەسەی یوەمیدماو  ن: دووەمەنٛی پەی فرەییشامانو ئا ن( دماییشادەسێو بە)تەی -2

                                               :                                                                                                                            ەنهەن نویەرشا

                                                                                               ...رسەوتەی، سٙوتەی، کەوتەی ،* نەویەرەکٛی: وتەی

 ،کیاستەی ،گٛیرتەی ،ڕەشتەی ،وەزتەی ،کوشتەی ،شتەی ،بەستەی ،: گەستەیکیٛ * ویەرە

 کاڵشتەی ... 

ویەریٛنٛی و  ن، فریٛشانئی دەسە پلەی یەرەمەنە مەیامان: و ئا ن( دماییشابە)یەی دەسێو -3

 : نەویەریٛنیٛ  نکەمیٛوشا

 شییەی ،نەویەرەکٛی: بیەی. 

 ئەنجەنیەی...دییەی ،ئەژنیەی، ەیچنی ،ڕنیەی ،ڕیەیەس ،بڕیەی ،ویەرەکٛی: دڕیەی ،                                                               
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، ە، چ بارو ژمارەیەو چ بارو چاالکیو ننە مەیا)دەی( دماییشا ئامان: پلەی چوارەمەب دەسێو  -4

                                                                                                                                                                   :ەنهەن نویەرشاو  نەویەر

 :مەنڎەی ،ویەردەی ،ڎەیمەر  نەویەرەکٛی.     

  :کەنڎەی ،مەڕدەی ،بەردەی ،وارڎەی، یردەو ئا ،یکەردەویەرەکٛی..                                 

                            

 و چەمەی    هازە                                               

و  ویەر کەردەوەیجە ، یانی ئا چەمٛی نەگنوٙ مەویەرو نەویەرینە بەر  و قەوەتو چەمەی جە هازە

گیٛریٙو، مەو نەویەرشا چەنە هٙور  ویەر کەردەوەیئا چەمٛی هەکە یام  یٛ نەویەریوە هٙورگیٛریێن

 :    لزگیٛوە دویٛ چەمە کریان بە  ەوەچی بار  وەروئانەی

، یانی کەردەوەکەش ەنرش گەرەک نیوەرکا یوە: چەمەی نەویەر: تایبەمەنڎی ئی چەمەیە ئانەن

، وتەی ،کەوتەی ،پژمای ،نەویەری: سڵەمای کەردەوەیمنونەو چەمەی یام  وەرکار هٙومنەگٛیرٙو.

                                                                          .ەیدمەن ،بییەی ،شییەی ،ڎەیویەر  ،مەردەی

 :   پەلیٛوە دویٛ کریٙو بە مەو نەویەریچ هازە    

  هەرمانەکیٛشەنە  ودلیٛ  ،و هەوەس بە مەیلئیرادی: هەوەسدار، چیٛگەنە بکەر  ینەویەر

 ،شیەی ،بیەی ،تەیەو ک ،وتەی ،خوای ،ئامای ،کریٙو: گیٛاڵیمەیام هەسش پەنە  گنوٙ مەبەر 

 .ویەردەی

  هەرمانەکیٛشەنە  ودلیٛ  بٛی ئیرادەو ویٛشگەنە بکەر بە زٙور یام بە چیٛ ناچاری:  ینەویەر

شیٛت  ،سوت، : مەردکەردیٛنەو ساواش سەرو بکەریرە ن، کەسانیٛوی تەر هەرمانەکیٛشاگنوٙ مەبەر 

ەڕیٙو، وەرو مب، یام بوٙ بسوچٙو یام شٛیت ب، روٙ مب، یٛو حەز منەکەروٙ رمەڕیا، یانی هیچ گیاندا، بی

نامٛی منیەیمٛی چەمٛی  .مەڕیای ،شٛیت بییەی ،سٙوتەی ،مەرڎەین: ئانەی ئی جٙورە چەما

 .ناچاریٛی"چەمەی ناچاری"

جە ی ویەریچ وەەکەردش، ماناکیٛ  یری هەن پەی تەمامناوەرکا: ئەوەجەش بە ویەر: چەمەی دویٛ 

 : جٙوریٛن دویٛ و قەوەتیەو  هازەبارو 

  یستەون ڕازێوەشدارا  :یستەیو: نەلٙو پەی دووەمیتینیش منرین و وەرکائەوەجەش بەیەک.  

 ومڎە وقڵێتامن ن :ری: دایوەرکا یەک رهەنئەوەجەش زیاتە.                                                            

ۆ چەمەی ویەری یکەردەچەماموە پەی جیا ەنیەنە وەر ە یزوانڕا یاچمٛی نیشانێو بو دماجار متاومٛی 

گیٛڵمٛی ب، یام مەشٙو کەرمیٛوەب، گیٛرە ئیسیەچ هەر بە ماناکیٛشارە جە یٙویشا جیا جە چەمەی نەویەری
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ەورامی نەبٙو یام هەورامی کەسیٛو ه، ەرمیٛوەکبجیا  نیشاوٙ بەرۆ بارمیٛش تا جە یرە ێشٙونەو چیٛو 

 کەرٙووە .بجیا  نجە یٙویشا ەننە ئاما نەبٙو زەحمەتەچ ی"زوانئەشناسی هەورامی"زانیٛو 

  یکەردەویەر بە و (دماگیٛرو)نای                                     

 نکەرمیٛشابکریٙو مە، ئامان نەویەریٛنیٛ  ن( دماییشایای، ای)هەورامی بە زوانو نفرٛی چەمەکا یبڕێو 

، پەی چەمە یای ووزیٙو یاگیٛ مەنای بە ویەر، ئانەیچ بە یاگە فاڕالٛی)یا ی(ی بە)نای(، 

  ئەلفیەکان)یای( مەوزیٙونە سەرو ڕیٛخەو چەمەکەی.

 :شیٛویای .سڵەمنای، چەقای: چەقنای، سڵەمای: تەقنای :ڕەمنای، تەقای: گٛیڵنای، ڕەمای: گیٛاڵی 

   ، پەنڎەمیای: پەنڎەمنای، کولیای: کولنای، فڕیای: فڕنای.نایسو  :یایپونای، سو :شیٛونای، پویای

 وەەکەردسەرو بڕێوە جە  نەلوٙ ەن م، چو ش وەرپانەنەیکەردەمەوداو هەرمان (یی)نادماگٛیرو

گٛیرٙووە بٛی ئانەی ماناو مەرد( ی ەک)و یاگیٛ  یٛ بانمەرد( ی وەشٛی ەکبە یاردی)هەکە  ،نئامیٛتەکا

دگنا، دگ دگ :رڎە،دگ دگ کخرابنای :خرابنا، خراپکەرڎەی :: خراپ کەرڎپسەوفاڕیٙو، بکەی وەەکەرد

بیٛزارنا، بٛیزار  :رکەرڎبیٛزا حەپنای،: یکەردەحەپ  ە، حەپحەپنا :حەپ حەپ کەرڎ ،دگنای :کەرڎەی

 .: شٛیتنای..یکەردەشیٛتنا، شٛیت  :شٛیت کەرڎ بیٛزارنای، :یکەردە

 ، چەمەو دەنگە رسوشتیەکانیٛ دووەالی چەمە                                  

 ەزانیمن، چوون نشٛیوناکەری سەرەت وەنەمە ن تەماشەشاوٛ وەختیچەمٛی هەنٛی هەورامینە، بڕٛی 

وقنای، و قیٛڕنای، قیژنای، قباعنای، بٙوڕنای، باڕنای، : منونە،)ویەریٛنٛی یام نەویەرٛی(بواچی

جوکنای، چریکنای، قریونای، گرمنای، قرمنای، پرمنای، بٙوڵنای، دگنای، پیٛقنای، زریکنای، قیٛقنای، 

میاونای،  ،وزنای، فیشکنای، نەڕنای، فیٛڕنای، دەڵنای، مڕنای، حەپنایو لنای، قو ویٛقنای، حیلنای، قو 

 .          پشقنای ..شقنای، پووکنای، گیزنای، و شکنای، تو و مشنای، لو 

، چوون نەویەریٛنیٛ  چمیٛ او ب، مەشٙو نماناو ڕستەکەی تەمامناوە نو بکەرەکەیشان بە ویٛشا ئی چەمیٛ  

و ماناو یکەردەری نیەن پەی تەماموەرکای نەویەری ئانەن ئەوەجەش بە وەەکەردو دیارتەرین خاسیەت

 :  نڎاەماناو ڕستەکەی م و بکەرەکەش ڕستەکەی، چونکاتەی تەنیا ویٛش

 . کەڵەشیٛرەکە قووقناش .ژەنەکٛی قیژناش .پیاکە قیٛڕناش. گاوەکٛی بٙوڕناش .کاوڕەکە باعناش

بە ویەری،  نبامەئاوەختە بە)نا(  نەکریوٙ مە نکەشانەویەرٛی هەنٛی)یا(  ا بڕێ چەمیٛ وەڵتەر واتەمن

، پەی ەندیار نی ، وەلٛی چیٛگەنەەنگەرەک وەرکارشی ویەریچ وەەکەرد .خرابنای :پیٛسە: خراپیای

ەمانەی گمٛی وەلٛی بە وەرۆ لوای ز  ،بییٛنیٛ  نیٛشاوەرکار ،)بیٛداری(یبە پەیلوا و ئی پەرسیٛ چەپەر 
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ژەنەکٛی قیژێوەش  .ڵەشیٛرەکە قووقێوەش قووقنانکەبیێنٛی و نەمەنٛینٛی، بنەڕەتەنە پٛیسنٛی بیێنٛی: 

 قیژنان . 

ێ دەسەو یوەمی لک یاگەگیرو نامیٛ  ویەری، قەدەکەش وەیەکەردو نجە تایبەمەندیەکا یٙوتەر

ئینٛی گرد ویەریٛنٛی، وەلێ ئەی  ن.قیٛڕناشا ن،قیٛڕناتان، قٛیڕناما ،قٛیڕنام گٛیرٙو: قٛیڕنای:مەهٙور 

ماچم  و، وەختێرە پەنەش بزامنیٛ نمەشٙو ماناکیٛشان، وەرکارەکەش کٙون؟ یانی وەرکارو ئی چەمە ویەرا

 ن. قیژێوەش قیژناکناچەکیٛ  .بٙو بە وەرکارمەئاوەختە قیژە  ،کناچەکٛی قیژناش

گاوەکٛی الیەن، گنٙو هەکە دووەمەوزمٛی سەر ئانە بەر ب( یش وە، ۆ)واوەی بیەیۆخٙو ئەگەر مٙورفیمو 

،  ئینەیچ کەسێوە گاوەکیٛش بٙوڕنێنۆ، یانی بٙوڕنای ویەرا .یام بٙوڕناشۆ. گاوەکیٛش بٙوڕناوە .بٙوڕیاوە

 نوی الیاخاسیەتو هەردیانی  ،دووەالیەن ە:دووە ڕیٛخ بواچوردا پی چەما کەپاسەش پەنە 

 .نەویەر(. مەشٙو وانەر بیاوٙونە هەکە دووە ڕیٛخە مەبەست دووەالیەن ،گٛیرٙو)ویەرومەهٙور 

 لکٙو پٙورە: قوولنٙوش، بٙوڕنٙوش ...مە )ش(تاقی ییەرەم یێ کەسلک یاگەگیرو نامیٛ هەرپاسە 

  چەمەی دروسنەو                        

 ئامٛیتە ،ئەرەتاشیا ،سادە: چەمەی یەرٛی جٙوریٛن دروسنە، ساختارو

 Simple infinitive, base یوە: چەمەی سادە 

، پڕای ،ڕەمای ،ئامای ،لوای: کریٙونەمەوەش رٛی و وێسەریٛ اچەمێوەن تەنیا جە واتێوە سادٛی ماناد

 ، سیەی،یکەردە ،بەردەی ،ویەرڎەی، مەرڎەی ، پیٛتەی، قوتەی،متەی، وتەی ،ورەتەی ،شتەی ،گیٛرتەی

 ...ڕیەیەس، ژنیەی، چنیەی، دییەی ،شییەی ،بییەی

 Derivational base, infinitive: چەمەی ئەرەتاشیا دویٛ 

ئەرە  مەدروسیٙونە:یام دماگٛیریٛو یام زیاتەری  و وەڵگیٛریٛو یسادە یچەمەی ئەرەتاشیا جە چەمێو 

پەرسای، چەنە ،نەواتەیۆەپ وە،یکەردە، کەرڎەیۆ،وزتەینە، ئەوەکەرڎەی ،کەوتەیرە، ئەنەوزتەی ،کەوتەی

هٙورمااڵیۆ  ،ئەوەمااڵی، هٙور نیشتەیراوە ،ئەرەنیشتەی ،دای وەنە، نیشتەیرە ،وەنەدای، پەرسایۆچەنە

 ،هٙورمااڵیوە...

 compound infinitive, base : چەمەی ئامٛیتە یەریٛ 

مانادارٛی  یچەنی واتێو  یئەرەتاشیا ییام چەمێو ی سادە یچەمەی ئامیٛتە جە چەمێو 

 ،ۆیکەردەشل  ،یکەردەکرژ ئەوە ،یکەردەخاوۆ  ،نەدایەدەس و  ،نانپەتەی ،: ئاودایمەدروسیٙونە

 ، چەموەنە هٙورتەکنای.ەیزٙور پەی ئاورڎ ،نەورەتەیەجەنگ پ
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 Derivational base, infinitive: چەمەی ئەرەتاشیا دویٛ                              

    کەرمٛی مەچەمەی ئەرتاشیای  دروسنای باسو

چەمەی  :+ چەمەی سادە ، وەڵوەچوەڵگٛیر: کریانەمەیوەم: ئا چەمٛی هەکە بە وەڵگٛیر وەشٛی 

 .شیائەرەتا

                                ڎٙو:  ەمینە ماناو جوڵیای سەرۆ پەی واری هەورام زوانوڵگٛیرە ئی وەوەڵگٛیرو)ئەرە( ی:  -1

، ئەرەپڕای، یکەردە، ئەرەئەرەوەزنای ،ئەرەمتەی ،ماڕایەئەر  ،ئەرەنیشتەی ،ئەرەوەزتەی

 ئەرەشیٛلتەی، ئەرەپیٛتەی، ئەرەچنیەی... 

، ئەنەئامای ،ئەنەکەرڎەی ،ئەنەیاوایڎٙو: ەدلٛی م جوڵیای پەی(ی: ئی وەڵگیٛرە ماناو وەڵگٛیرو)ئەنە -2

 ، ئەنەکەوتەی، ئەنەبەردەی، ئەنەچەقای، ئەنەدای...ئەنەگٛیرتەی ،ئەنەئارڎەی

، ئەوەڕیٛزای ،ڎٙو: ئەوە جوڵیایەهەرمانێوە م ۆیکەردەواوەیوەڵگٛیرو)ئەوە(ی: ماناو دیسان و  -3

 ئەوەپڕای...، ئەوەپیٛتەی، ئەوەکەندەی ،ئەوەدییەی ،ئەوەچنیەی ،ئەوە وانای ،تەیەو ئەوەک

 ،نەیاوایەپ، نەواتەیەپ وتو لوای و ڕوەدای پەی وەرکارێوە:ڕە پەنە(ی: ماناو)وەڵگٛیرو -4

 ، پەنەکەوتەی، پەنەدٙوشتەی، پەنەماشتەی...نەورەتەیەپ ،پەنەئەسای ،پەنەکەرڎەی، نەشیەیەپ

 ،پۆگٛیرتەی ،پۆلوای ،پۆبیەی ،ڎٙو: پۆئامایەڕەوتو جوڵیای ڕووەو وەرکارێوە موەڵگٛیرو)پۆ(ی:  -5

 پۆدای، پۆتلیای، پۆزیای...پۆڕنیەی، ویستەی، پۆن، پۆوراستەی، یکەردەپۆ  ،یەپۆشی ،ایپۆلک

، پەیلوای ،پەی نیای ،دیای پەیڎٙو: ەجوڵیای ڕووەو وەرکارێوە نیشانە مماناو وەڵگٛیرو)پەی(ی:  -6

خشنای، ، پەی متەی، پەی تەقای، پەی یپەی گرەوا، پەی لیٛویای ،پەی شیای، پەی بییەی

 پەی ورەتەی، پەی تەکنای، پەی تەپای، پەی وەزنای، پەیوازتەی، پەی ئاڵٙوچنای...

ڎٙو، یام ماناوجیا بیەیۆ جە ەڕوەو کەسێ یام چٛیوێ نیشانە م قٙومیایوەڵگٛیرو)چەنە(ی: ڕەوتو  -7

، نەویەردەیەچ ،چەنەبڕیەی ،چەنەسانای ،یکەردەنەەچ ،نەبیەیەچیٙوی، چەنە ئەسای مڎٙو: 

 ی، چەنەکەوتەی، چەنەلوای، چەنەپڕچنای، چەنەواردەی...نەدزیەەچ، چەنەگٛیرتەی

 ،نەدایەو  ،وەنەخوڕیەی ،وەنەپەرسایڕەوە کەسێ یام چیٛوێ:  قومیایڕەوتو : وەڵگٛیرو)وەنە(ی -8

 ، وەنەکەوتەی، وەنەشیەی، وەنەفاڕیای، وەنەگٛیرتەی...وەنەوانای، نەدوایوە ،وەنەنیای

  ، چٙوتەقیای، چۆچەقنای... چۆتلیای، چۆئامای ،چۆشیەی ،چۆبیەیوەڵگٛیرو)چۆ(ی:  -9

هەرپاسە ماناو   ،ۆ، بەرز بیەیڎٙو، وارۆ پەی سەریەماناو جوڵیای سەرەوکوی موەڵگٛیرو)هٙور(ی:  -10

 ،هٙورشیەی ،یەربیهوٙ  ،هٙورزیای ،ڎٙو: هٙورئامایە، هٙوروێاڵنای و فاڕایەو مەو، گیٛاڵیەویکەردەپیٛچ 

، هٙورتوتیای، هٙورخزنای، یارایوهٙور ، هٙورپیٛتەی، هٙورپاتەی ،هٙورنیای ،روەزتەیهوٙ  ،رگێرتەیهوٙ 

 ، هٙورگیٛاڵی...یکەردەهٙور  هٙورپیٛکای، هٙورتەکنای، هٙورویٛڵنای، هٙورگیٛڵنای، هٙوروراستەی،
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، وەڵگٛیرو)پٙورە(ی: ئاراستەو جوڵیای پەی سەرو چیٛوێ یام پەی دلیٛش: پٙورەچەقنای -11

، پٙورەکەوتەی، پٙورەمجیای ،پٙورەئامای، پٙورەلوای ،پٙورەوستەی ،پٙورەکەرڎەی ،پٙورەبەرڎەی

 پۆرەتەقای، پٙورەشیەی، پٙورەوراستەی، پٙورەمتەی، پٙورەچەقای، پٙورەپڕای، پٙورەچنیەی...

 ،پۆوەپیٛچیای ،پۆوەتلیای ،پۆوەئامایڕوەو وەرکاری:  یجوڵیا یام)پۆ( وەڵگٛیرو)پۆوە(ی: -12

..من ئەرەجیٙوم پۆ+ئەوە= پۆوەبیەی  ،پۆوەشیەی ،پۆوەبەستەی ،پۆوەلکای ،پۆوەدای، پۆوەنیای

 nپۆوە. 

، پٙونەگیٛاڵی ،پٙونەلوای ،یکەردەڎٙو: پٙونەەڕووەو دلٛی موەڵگٛیرو)پٙونە(ی: ماناو جوڵیای   -13

 پٙونەچەقنای...، پٙونەئامای، پٙونەپڕای، پٙونەدیای

 .کدایتیٛ  ،وەڵگٛیرو)تٛیک(ی: تیٛکشیەی -14

 ، ڕیٛکنیای.تەی، ڕیٛکوسیکەوتەڕیٛک ،یکەردەوەڵگٛیرو)ڕیٛک(ی: ماناکیٛش چەپەوانەو تیٛکینە: ڕیٛک -15

ڕوەو سەر:  وجووڵە کەرڎەی واوەی ناسادەن، دیسان ی(ی: وەڵگٛیرێو روەڵگٛیرو)ئەوە هوٙ   -16

، ئەوەهٙورکەندەی، ئەوەهٙورمااڵی، ئەوەهٙورکٛیشتەی ،ورکەرڎەیهئەوە ،ئەوەهٙورشیەی

  ئەوەهٙورچنیەی، ئەوەهٙوربیەی، ئەوەهٙورتەکنای، ئەوەهٙورنیای، ئەوەهٙورشیٛلتەی...

 ، هٙورئەوەبەستەی ،ورئەوەگیٛاڵیه ،هٙورئەوەئارڎەی ڎٙو:ەوەڵگٛیرو)هٙورئەوە(ی: ڕێک ماناو وەڵینی م -17

 ، هٙورئەوەپیٛکای، هٙورئەوەگیٛڵنای...هٙورئەوەتەکیای

نەئەوە ەچ ،چەنەئەوەئامای ،نەئەوەپەرسایەچ وەڵگٛیرو)چەنەئەوە(ی: وەڵگٛیریٛوی ناسادەن:  -18

 ، چەنەئەوەبیەی، چەنەئەوەلوای.نەئەوەگٛیرتەیەچ ،ئەوەشارایچەنە ،چەنەئەوەدیەی ،واستەی

 :ڎوٙ ەوەڵگٛیرو)چەنەئەرە(ی: جوڵەش ڕووە و کەسێوەن یام چیٛوێوە، پەی واریچ مانا م  -19

 .، چەنەئەرەکیٛشتەینەئەرەماڕایەچ ،چەنەئەرەیاوای ،نەئەرەکیٛشتەیەچ ،تەیو ەچەنەئەرەک

، چەنەئەنەسەیای ،یەچەنەئەنەمەن ،نەئەنەگٛیاڵیەچ ،نەئەنەیاوایەچ وەڵگٛیرو)چەنە ئەنە(ی: -20

 چەنەئەنەگیٛاڵی، چەنەئەنەواردەی.

، وەنەئەوە الڵیای ،نەئەوەجامیەو  ،وەنەئەوەگٛیڵنای ،وەڵگٛیرو)وەنەئەوە(ی: وەنەئەوەپەرسای -21

 وەنەئەوەپەرسای، وەنەئەوەوانای، وەنەئەوەچڕیەی...

 ،ورۆسوڕیایه ،ورۆگیٛرتەیه ،هٙورۆئیٛزتەی ڎٙو:ەم یوەڵگٛیرو)هٙورۆ(ی: ماناو  هٙورئەوە  -22

 ، هٙورۆکەوتەی، هٙورۆشٛیلتەی...یکەردە، هٙورۆ هٙورۆمااڵی

 ،نەفاڕیایەئەوەو  ،ئەوەوەنەپەرسای ،نەدایەئەوەو ڎٙو: ەوەی مەئنەەو وەڵگٛیرو)ئەوەوەنە(ی: ماناو  -23

 ئەوەوەنەتەرسای، ئەوەوەنەشیەی، ئەوەوەنەچەقنای...

، هٙورۆوەنەوستەی، نەکەوتەیەهٙورۆو  ،هٙورۆوەنەگیٛاڵی ،نەدایەهٙورۆو  :وەڵگٛیرو)هٙورۆ وەنە(ی  -24

 هٙورۆوەنەبەستەی...

 ..شیەیبەر  بەرپڕای، ،ردەی، بەرپڕنایو ، بەرئایکەردە، بەر : بەروستەیی)بەر(وەڵگٛیرو  -25
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 ، وەردای، وەربیەی، وەرگٛیرتەی، وەرلوای، وەرکەوتەی، وەرگیریای.یکەردەوەڵگیرو)وەر(ی: وەر  -26

            .چەمەی ئەرەتاشیا :ەشیٛکریان: چەمەی سادە + دماگیٛر: ئا چەمٛی هەکە بە دماگٛیر و دویٛ  

فاڕاش پەی چەمەی مەسەرو چەمەی سادەی و  نال ەهەورامینە بڕێ دماگیٛرٛی هەنٛی م زوانو

 :ئەرەتاشیای

¸                   )ئەرە( یش هەنە، ژڵیٛویای سەرۆ پەی واریوەڵگٛیروماناو دماگٛیرو)رە(ی: ئی دماگٛیرە  -1

، کەوتەیرە، پڕایرە، وەستەیرە، لوایرە، پاتەیرە ،نیشتەیرە ،چنیەیرە ،شتەیرە ،وزتەیرە ،پۆژنایرە

 رە، چەقنایرە، بڕیەیرە، ڕنیەیرە، بەستەیرە...یکەردەئامایرە، بەردەیرە، وتەیرە، 

، ئاماینە، نیشتەینە ،خزاینە ،ڎٙو: چەقناینەەمجوڵەی بە ئاراستەو دلٛی  دماگٛیرو)نە(ی: ماناو -2

 گٛیرتەینە، بەستەینە، تکناینە، بڕیەینە... نە، کەوتەینە، یکەردەلواینە، بەردەینە، 

 : وتەیەو،وتەیوە :: وتەیۆواوەی یانی ڎٙو:ەی م(ئەوە)(ی: ماناو وەڵگٛیروەو ،وە ،دماگٛیرو)ۆ -3

 :، گیٛاڵیۆ: سەڕیەیەوڕیەیوەەس: ڕیەیۆە، س: دیەیەودیەیوە ۆ:، دیەی: کەوتەیەوکەوتەیوە :کەوتەیۆ

 : نویستەیوە...یستەیوەوٛ ن: یستەیۆنو، تاویایەو :تاویایوە: تاویایۆ : گیٛاڵیەو،گیٛاڵیوە

، ئینەیچ هەرمانێوە یڕوەو قٙومیاهەن، هام مانانٛی، جوڵەن  ندماگٛیرو)پەنە(ی: وەڵگیٛریٛچام -4

: واتەی وٙ کەر مەپیٛسەو دماگیٛری هەرمانە  هەورامی هەکە وەڵگٛیر زوانوو نخاسیەتەکان جە ەیۆتەر 

 ، وانای پەنە، وراستەی پەنە...دای پەنە ،نەەکەرڎەی پ ،یاوای پەنە ،ئەسای پەنە ،پەنە

 ،بیەی پۆ ،شیەی پۆ ،لوای پۆ، پۆ کەردەوەی ،(ی: ئینەیچ بە وەڵگیٛر هەمنا: دای پۆدماگٛیرو)پۆ -5

 ، نیای پۆ، گیٛاڵی پۆ، واردەی پۆ، ئامای پۆ، گٛیرتەی پۆ، پیٛچای پۆ، قەمچنای پۆ...تلیای پۆ

 ، چەقنای چۆ...ئامای چۆ، یەی چۆیش ،تلیای چۆ: ەندماگٛیرو)چۆ(ی: وەڵگٛیریچ -6

، تەرسای چەنە، پەرسای چەنە، نەەئەسای چ ،ی چەنەدا: وەچیچەن: وەڵدماگٛیرو)چەنە(ی -7

 ، واردەی چەنە، گٛیرتەی چەنە...نەەسڵەمای چ، ڕەمای چەنە

، وەنەوانای وەنە، کەرڎەی  ،نەەی و اوەن ،نەوەدوای ، دای وەنە: ەندماگٛیرو)وەنە(ی: وەڵگٛیریچ -8

 چڕیەی وەنە.

بەردەی  :پٙوری، بەردەی پٙورە یەردەک :کەرڎەی پٙورە ەن:پٙوری(ی: وەڵگٛیریچ ،دماگٛیرو)پٙورە -9

پٙوری، دای  : ئاردەیپٙوری، ئارڎەی پٙورە: ئامای پٙوری، ئامای پٙورە: وستەی پٙوری، وستەی پٙورە

 ، کەوتەی پٙورە...پٙوری: دای پٙورە

 ، پڕای پٙونە...ئامای پٙونە، دیای پٙونە، لوای پٙونە ەن:وەڵگٛیریچدماگٛیرو)پٙونە(ی:  -10

، یەی پۆیش ،کەرڎەی پۆ ،دای پۆ ،لوای پۆ :وەڵگیٛرەنە باسام کەردەن: ئامای پۆ: ٛیرو)پۆ(یدماگ -11

 ، تلیای پۆ، ڕەمای پۆ، گیٛرتەی پۆ، شەالی پۆ، ژاوای پۆ، پڕای پۆ، نااڵی پۆ، نیای پۆ...بییەی پۆ
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کە  ،ماناو جوڵیای سەرۆ پەی واری (را) یٛن:بەش دویٛ : ئی دماگیٛرە جە دماگٛیرو)راوە(ی -12

، پڕایراوە ،: وەستەیراوەبەخشٙونە)ئەوە( وەیوا (وە).بیەن بەدریٛژ هەر)رە( ڤاولە خڕەکە

 پٙوژنایراوە...، لوایراوە، ڕیٛزایراوە، ماڕایراوە، بەستەیراوە ،ەو خزایرا ،کٛیشتەیراوە، تەیراوەەو ک

 ،تەیناوەەو : ک)ئەنە(.)وە( واوەیجوڵیای پەی دلیٛ  ا(ن)بەشیٛن دویٛ : دماگٛیرو)ناوە(ی -13

 ، نیشتەیناوە، گٛیرتەیناوە، بڕیەیناوە، جەنیەیناوە...یناوەناچەقا، وزتەیناوە

بان                                           مەی دروسٛی (هەنٛی بە هامکاری)وەڵگٛیر و دماگیٛر نٙونەو ئانەیەرە بڕێوە تەر چەمیٛامش

 .چەمەی ئەرەتاشیا :وەڵگیٛر + چەمەی سادە + دماگیٛر

، هٙورڕوشکنایٙو، یۆناهٙورشا ،هٙورکەندەیۆ ،هٙورئامایۆ ،رسوڕیایۆهوٙ  ،هٙورگیٛاڵیۆ(: ، ەو، وە) هٙور + ۆ -1

 هٙورگیٛاڵیەو، هٙورگیٛاڵیوە... هٙورلوشتەیۆ...ۆ، یکەردەهٙورگٛیرتەیٙو، هٙورئامایٙو، هٙورئاردەیۆ، هٙور 

 ،نەدزیەیۆەچ ،چەنەشارایۆ، گیٛرتەیۆەنەچ، چەنەئەسایۆ ،نەئامایۆەچ(: ، ەو، وە)چەنە+ ۆ -2

چەنەبڕیەیۆ، چەنە ئەڕفایۆ، چەنە سڵەمایۆ، چەنەتٙوقایۆ، چەنەڕیٛزایۆ. چەنەهاڕایۆ، 

 چەنەئەسایەو، چەنە ئەسایوە... چەنەقرتنایۆ...

، پەنەوانایۆ، پەنەواتەیۆ ،پەنەبەردەیۆ ،نەشارایۆەپ ۆ،نەکیاستەیەپ ،نەفاڕایۆەپ(: ، ەو، وە)پەنە+ ۆ -3

 ۆ...یکەردەپەنەواردەیۆ، پەنەگٛیرتەیۆ، پەنەئامایۆ، پەنەچنیەیۆ، پەنەتاوانایۆ، پەنەژمارایۆ، پەنە

  پەنە کیاستەیەو: پەنەکیاستەیوە، پەنە کەردەیەو: پەنەکەردەیوە...

وەنەبەستەیۆ،  ،تەیۆسوەنەو  ،وەنەالڵیایۆ ،تەیۆەو وەنەک ،نەپەرسایۆوە(: وە،ەو، ۆ +)وەنە  -4

 سایوە، وەنەپەرسایەو..ر : وەنەپەوەنەشارتەیەو: وەنەشارتەیوە وەنەشارتەیۆ...

  ، پۆجەنایۆ، پۆشیەیۆ...تەیۆسپۆئی ،پۆگیریایۆ ،پۆتلیایۆ ،(: پۆئامایۆ، ەو، وە)پۆ+ ۆ -5

 : چۆئاردەیەو: چۆئاردەیوە...چۆئاردەیۆ ،چۆدیەیۆ ،چۆئامایۆ ،(: چۆبیەیۆ، ەو، وە)چۆ+ ۆ -6

 پەنەچەقناینە... ،نەیکەردەپەنە ،پەنەکیٛشتەینە ،تەینەسپەنەو  ،نەخزناینەەپنە +نە(: ەپ)  -7

  .نەتەکیایراوەەپ ،نەنامایراوەەپ ،پەنەبەستەیراوە، پەنەشتەیراوە ،تەیراوەەو نەکەپرا + وە(:  +نەەپ) -8

 ..نەشتەیناوەەپ ،نەوزتەیناوەەپ ،ناوەیکەردەپەنە ،پەنەئارڎەیناوە+ نا+ وە(: نەەپ) -9

 ۆ، وەنەهٙورمااڵیۆ...یکەردە، وەنەهٙور وەنەهٙوردایۆ ،نەهٙورگیٛاڵیۆوە)وەنە+ هٙور+ ۆ(:   -10

  )وەڵوەچ+ ۆ، هەمان ماناو وەڵوەچ + وە، ەو( متاومٛی منونەکا سەرو ئی دوەیچە چەسپنمٛی. -11
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 وەڵگیٛر و دماگیٛری  گرنگی                         

جە بارو  نوینامەڕٙوڵٛیوەی وەرپان و کریٛڵی دماگٛیر  و وەڵگیٛرتەری  نیهەورامی پٛیسەو زوانەکا

هەرمانەو   ن، بٛیئاڎیشانیٛ کریامەوەشٛی  نواتٛی بە یاردی ئاڎیشا هەزارانواتەسازیوە، چوونکاتەی 

ەورامینە بڕێ فرٛی چەمیٛام هەنٛی، ئەگەر همدرٙو، مە نزوانەکەیام ودلیٛ و ئەرەتاشای  ئەرەمتەی

 ،شیایرەو د: ، پیٛسەونەڎامنبەتەنیا مانای تیٛرەو پەڕە  نویٛشان، نی نەباەچن وەڵگٛیرو دماگٛیرشا

، ڕووتیای، سەینای، سەیای ،شارای، کولنای ،کولیای ی،ڵناویٛ  ،ویٛڵیای، پووڵیای ،الڵیای ،برووسکیای

ئی چەمٛی . تاویای ،تاونای ،چڕچنای ،چڕچیای، اینقیژ  ،زرنگیای، زرنگنای، کوشنای ،ڕووتنای

وەڵگٛیرو دماگٛیرشا ە با ئیس .نەبٙو چەنی شائەگەر وەڵگٛیرو دماگیٛر  ن،ڎاەم ی لێڵە، ناڕٙوشنەبەتەنیا مانا

، دەروشیایۆ وە،درەوشیای ،ئەوەدرەوشیای: وٙ چیٛشش سەر مەی نوزمٛی سەر بزامنٛی ماناکیٛشاب

ۆ، ویٛڵیای ،ئەوەویٛڵیای ،الڵیایۆ، وەنەپووڵیایۆ، ئەوەالڵیایبروسکیایەو، ، بروسکیایۆ ،ئەوەبروسکیای

 ،، ئەوەسەیای، شارایەوشارایۆ ،ئەوە شارای ،ۆکولنای ،ئەوەکولنای ،کولیایۆ ،ئەوەکولیای ویٛڵیایەو،

 ،ئەوەزرنگیای ،ئەوەزرنگنای ،پەنەکوشنایۆڕووتنایۆ،  ،سەینایۆ، ئەوەڕووتنای ،سەیایۆ، ئەوەسەینای

، ئەوەتاونای، شٙورتەیۆ، شٙورتەیەو، تاونایۆ ،هٙورچڕچنای، تاویایۆ، ایننەقیژ ەو  زرنگیایەو،

، وەڵگٛیرو دماگٛیر یاردی وزوٙ مەهەم مانا فاڕیا هەم دٙوڵەمەندی زوانەکەی بەر چیٛگەنە .. .ئەوەشٙورتەی

 .گنوٙ مەەڵٛی و زوان و  نڎاەو واتەسازی م کەردەیوەش

                                         

  compound infinitive, base: چەمەی ئامیٛتەیەریٛ                          

مانادارٛی  یچەنی واتێو  ییام چەمێوە ئەرەتاشیا یسادە یچەمەی ئامیٛتە جە چەمێو 

، یکەردەکرژئەوە ،یکەردە، خاوۆ یکەردەئەوەخاو  ،نەدایەدەس و  ،نانپەتەی ،اودایئ: مەدروسیٙونە

دیوارنیای، دەرس واتەی، گواڵوپژگنای،  .پەی ئاورڎەیرزوٙ  ،نەورەتەیەجەنگ پ ،ۆیکەردەشل

 ئایرکوشنای.

، گرنگەنکریٛڵی و  یواتٛی تازٛی ئەرکێو دروسنایو  و نواتەکا ویکەردەهەرمانەو واتەسازی و ئامیٛتە 

کەرٙو هەکە وامەو جیهانگیری پاسە دا دنیاو تەکنەلۆجیای، رەیزواننەوازو ژیوای ئینەی سەپنٙو ملو ەپ

، نزوانەکەیامیٛو وە بارمٛینە دلٛ نبیمٛی پەی ئانەی واتٛی تازٛی بە گردو شیٛوەکاو سازٛی هەمیشە ئامادە 

شەوە واتٛی تازٛی نو فرە بە خاسی متاوٙو سەرو بنجەو واتەکا ەنو نیان نەرم ویهەورامی زوانێ

 .  نکەروٙ بدروس
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 نیٛ هەم وەڵگیٛرو هەم دماگٛیر با نمتاواهەکە بڕێ وەڵگٛیرٛی خاسیەتێوی تایبەش هەن ی هەورام زوانو

، ٙون، ئینە خاسیەتو زوانە پەیرەکان پەی هەورامی مەنەنوە و پاریٛزنانشماناو واتەکٛیچ منەفاڕیو 

 .وەڵٛینە باس کەردیٛنیٛ  نونەکیٛاممن

 نوەلٛی ماناشاٛی، بانمەچەمٛی پەیدا  ٛی، تەشکیٛ شیٛو  ڎەچن یو دماگٛیر  هامکاری وەڵگٛیرهەر بە

 ە، نیکەردەئاو  ،یکەردەئاوئەنە: پیٛسەنە یٙوی

، بٛی ئانەی کەرمیٛ بشیٛوێ چەمە ساز  چوارتاومٛی بە مە، پەی یاونای مانێوە نحاڵەتی چامنەما

، نرخ هٙورئیٛزنایۆ ،نرخ هٙورئەوە ئٛیزنای، نرخ ئەوەهٙورزنای ی:فاڕیٙو: نرخ ئەوەهٙورزتەبماناکیٛش 

 نرخ هٙورئٛیزنایەو، نرخ هٙورئٛیزنایوە. .نرخۆهٙورئیٛزنای

 

 چەمەی ئامیٛتەی  وینادروسیاساو                                    

کریٙو، واتەکٛی  مەچەنی واتێوە مانادارٛی یام زیاتەرٛی ساز ئەرەتاشیا  یسادە یام چەمێو  یچەمیٛو 

یام ی، یاوەرکەردەوە، لکەو ئەرەتاشیا، لکەو نامٛی، لکەو یاوەرنامیٛ نامٛی، یاوەرنامٛی، چەمەی 

 : نەبوٙ  یاوەرکەردەوە

وەرم ، لەق شانای ،دەس گیٛرتەی، چەمەی ئامیٛتە: چەم بەستەی :ٛی + چەمەی سادەنامٛی ساد -1

 ، بانتلنای، لووتفشیای، جل شتەی، بەرگ گیٛرتەی، قسٛی کٙورنای.باروستەی ،بارکەوتەی ،ئامای

دەسەک ، دەمەک گٛیرتەی ،یکەردەنەکٙوڵە یا چەمەی ئامٛیتە: :نامٛی ئەرەتاشیێ + چەمەی سادە -2

 .یکەردە، برایەتی فامای، قازانچە شتەی، هەنگەالن بڕیەی، چەمڎاریپووشانەدای ،ئەسای

 ،یکەردەماساو  ،گواڵوسانای ،واردەی چڵکاو: چەمەی ئامیٛتە : + چەمەی سادەنامٛی ئامٛیتیٛ  -3

 ، زەردەبەی واردەی، مرٙوکویلە ئاردەی.سوورپیاز کوشتەی ،سوورەتف کەندەی

، نەیەکەردئاو  ،یانەئەوە فاڕای، تەیبارئەرەگٛیر  چەمەی ئامیٛتە:: چەمەی ئەرەتاشیانامٛی سادٛی +  -4

 ، دەس ئەوەگیٛرتەی.نەهٙورتەکنایوە چەم، چەم پەنەکەوتەی، یکەردەگل هٙور 

 ،داینەەجەژنانە پ، کارگەئەرەمەرزنای :چەمەی ئامٛیتە: ئەرەتاشیاەمەی نامٛی ئەرەتاشیێ + چ -5

 ، زەڕپەنەئەژمارای.یکەردەپاکانەپەنە ،جمعانەبەخشنایۆ ،نەئەسایەمڵکانەچ

، سوورەساوچنیەی ،گوڵەگەنم ئەرەپرونای: چەمەی ئامٛیتە :ەتاشیانامٛی ئامٛیتٛی + چەمەی ئەر  -6

 ،  گواڵوچەنەگیٛرتەی.ئەنەچەقنای نووکەچەن ، الرەمل کەوتەی،ئەوەوانای سەرباس

زل  ،لەڕبیەی ،سوورکەرڎەی ،چەمەی ئامیٛتە: ژیربیەی :ٛی + چەمەی سادەیاوەرنامٛی ساد -7

 شەق بەردەی.، یکەردەتەی، خاس بەرزپڕای، کەمواردەی، دیٛرو  ،یەیشل ب ،یکەردە
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 ،نەوەش کەوتەی ،ەییبٛی خەم بیچەمەی ئامٛیتە:  :سادە یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ + چەمەی -8

 ، نەکڵٙوک گرینای، ناڕێکبەستەی..یکەردەناشیرین  ،ناساخ وستەی ،یکەردەزامڎار 

دڵ ، یکەردەدڵوەش ،سەروەش بییەی: چەمەی ئامیٛتە :اوەرنامٛی ئامیٛتٛی+ چەمەی سادەی  -9

 .یکەردە، چەمسیاو یکەردە، بٙووەش ەییبیر هەڕبەسە ،بٛی هەپوگٙوکەوتەی، یکەردەپیس

 ،ڕەق ئەرەگٛیرتەی ،چەمەی ئامٛیتە: دریٛژئەوەکەرڎەی :سادٛی + چەمەی ئەرەتاشیا یاوەرنامیٛ   -10

 .یردەکەڕٙوشن ئەوە، جوان پەنەکەوتەی، کەرڎەیۆ قیت ،تاڵ بییەیۆ ،هەس بییەیۆ

خٛیزاندار ، کوایرە شەڕانی :چەمەی ئامیٛتە :مەی ئەرەتاشیا+ چەیاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ  -11

 .یکەردە، بٛی ڕەوشت بەر قەرزار چاڵکنایرە ،ونایۆال بیٛناز  ،جەنگەران زنیەیرە ،ئەرەمەرزنای

دەسڕەنگین  ،ڕووتەوەسنایۆدووچەمەی ئامٛیتە:  :+ چەمەی ئەرەتاشیا امٛی ئامٛیتیٛ یاوەرن -12

 .، زەردەبەی ئیستەیۆدەنگوەش دییەیۆ ،دریٛژکوایرە زوان ،هٙورئیٛزنای دەم پیس ،هٙورنیای

، تەیسسەرو  ،فرە وتەی ،چەمەی ئامیٛتە: کەم دوای :چەمەی سادە ی سادە +یاوەرکەردەوە -13

 ی، البەردەی، فرەواردەی، فرەدوای، سەرپڕای.، البڕیەچیٛرکەوتەیسەرکەوتەی، 

ڕٙونە  ،دیٛرێوەزانای ،بەپەلەلوای چەمەی ئامیٛتە: :یا + چەمەی سادەی ئەرەتاشیاوەرکەردەوە -14

 چیٛرەرەلوای، پاینۆ تەقای.، سەرەرە ئامای، سەعبەنەزیای ،شیٛرانەجامی ،وتەی

 ،چوارچوار ویەردەی ،تاقم تاقم مدرای چەمەی ئامٛیتە: :تە + چەمەی سادەی ئامیٛ یاوەرکەردەوە -15

 .یکەردە، البال لوای، لٙوژەلٙوژ سەرو بانیۆ وتەی ،زوو زوو چڕیەی ،هەیتاهەیتا دوای

  ،خیٛراهٙورئٛیزتەی، تەینەەو زووک چەمەی ئامیٛتە: :چەمەی ئەرەتاشیای سادە + یاوەرکەردەوە  -16

 ۆ، بن کەوتەیرە.یکەردە، خاو وزتەیرەڎتن ،نەدایەیەواش و  ،گیٛاڵیۆ سەبای

، وارۆ مدرایۆ ،چەمەی ئامٛیتە: هامنەنە مەنەیۆ :ەی ئەرەتاشیای ئەرەتاشیا + چەمیاوەرکەردەوە -17

 ، چٛیرەنە ئامایۆ، سەرەرە وستەیرە.بە سووک الڵیایۆ، سەرۆکەوتەیرە

تەمام کەم  ،چەمەی ئامیٛتە: فرەفرە زەریف نیشتەیرە ا:ئامیٛتە + چەمەی ئەرەتاشیی یاوەرکەردەوە -18

  .دنڎە دنڎە دانەدای ،دیٛرگیٛاڵیۆ شەویٛ  ،دلٛی یانەینە کیٛشیایرە ،مەنەیۆ

 ،یکەردەقیژە قیژ : چەمەی ئامیٛتە :بییەی(و)وەەکەردیاوەرنامٛی +  ،ۆ نامیٛ کەردەوەیواوەی   -19

 .یکەردەخاوەخاو ، پارچە پارچە بییەی ،وڵ وڵ بییەی ،کەرڎەیلت لت ، یکەردەتەقەتەق 

 .دەئاردەی ،یٙوشییەی ،یٙوکەوتەی ،بیەییوٙ ، رتەییٛ چەمەی ئامٛیتە: یٙوگ :ژمارە + چەمەی سادە -20

، یٙودیەیۆ ،یٙوکەوتەیۆ ،یٙوئەوەبیەی ،رتەییٛ ئەوەگچەمەی ئامیٛتە: یوٙ  :ژمارە + چەمەی ئەرەتاشیا  -21

 .دەئاردەیۆ

، وستەی دووەزوان ،چەمەی ئامیٛتە: دووەهەواکەوتەی :ئەرەتاشیا ،نامٛی + چەمەی سادەژمارە +  -22

 .تەیەو یەرەتەاڵق ئەوەک ،یکەردەچەم  حەوت ،چوارچەم بییەی
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ئاخ  ،چەمەی ئامٛیتە: ئاخ چەشتەی :ئەرەتاشیا ،اتێوە هەس بەروزە + چەمەی سادەو  -23

 .ئاوات واستەی، یکەردە ئۆف ،داخ وارڎەی، هٙورکیٛشتەی

، چنیەی ویٛ  ،تەیسوٛی و  ،ٛی ورەتەیو امیٛتە: چەمەی ئ :+ چەمەی سادە (ویٛ )یاگەگیرو نامیٛ  -24

 ، وٛی واردەی، وٛی گٛیرتەی، وٛی بەستەی، وٛی ئەرمانای.وٛی ورنای ،کاڵشتەی ویٛ ، وٛی ڕازنای

وٛی  ،وٛی ئەرەشانای ،ٛی شانایرەو چەمەی ئامیٛتە:  :+ چەمەی ئەرەتاشیا(ویٛ )یاگەگیرو نامیٛ  -25

 . ، ئامای ویٛرەوٛی هٙورکیٛشتەی ،وٛی ئەنە وزتەی، ئەوەکوشتەی

وٛی  ،وٛی بەرز گیٛرتەی ،یکەردەچەمەی ئامیٛتە: وٛی گیٛل  :میٛتە+ چەمەی ئا(ویٛ )یاگەگیرو نامیٛ  -26

 .، وٛی بەزل زانایوٛی دوور وستەیۆ ،وٛی سەروستەی، یکەردەوەش 

 ،وازئاوردەی، چەمەی ئامیٛتە: تووش ئامای :+چەمە ەننی ن واتٛی بەکار ئاردەی وێسەرشابڕیٛ  -27

 .، فیٛربییەی یکەردەوەی  ،پەک کەوتەی، هان دای

چەمەی ئامیٛتە: پەرس  :ئەرەتاشیا ،+ چەمەی سادە کەردەوەی نامٛی چەمەی یام ڕیٛخەو -28

 .ردەیو وازئا ،یکەردەپاریٛز  ،نە بیەیەتەرس چ ،یکەردەلەرز ئەوە ،یکەردەقیژە ، یکەردە

دڵ چەنە  ،یکەردەە زاق ئەوە نوەچەم چەمەی ئامٛیتە ی ئالٙوز:  :امیٛتە+ چەمەی ئنامٛی سادٛی  -29

 هنٛی تەریٛچ ... .یکەردەنەپان ئەوەەدەس و  ،ۆیکەردەپاک 

                            

 هەورامینە  زوانوچنڎ شێوە و یەک مانایی چەمەی                     

چەمەی چامنە ، ەنویٛنٛی وەلٛی یەک ماناشا هەنهەورامینە فرە شیٛ  زوانوو ئامٛیتە  چەمەی ئەرەتاشیا

، وەلٛی وەرو وەڵیٛنە باسام کەردەن ڎ، هەرچنشیٛویٛش هەنٛی و یەک مانایچش هەنهەن چوار تا پەنج 

  :واریوە یەیمٛی ال ڎمەئی باسیە سەرنجەو ئی خااڵ و گرنگی کریٛڵی 

یام دماگٛیر وەشیٛکریانٛی، جە هەردوی باریٛنە یەک ەڵگٛیر بڕێوە چەمٛی ئەرەتاشیێ هەنٛی کە بە و  -1

شتەیۆ،  :کەرڎەینە، ئەوەشتەی :کەوتەیرە، ئەنەکەرڎەی :ئەرەکەوتەی هەنە:ن ماناشا

 .هٙورۆبەستەی :هٙوربەستەیۆ :بەستەیۆ، هٙورئەوەبەستەی: ئەوەبەستەی

، نو دماگٛیریٛچ با نبابوەڵگٛیرٛی ن کریوٙ مەهەورامینە  زوانوهەنٛی و دماگیٛر(  وەڵگٛیربڕێ گٛیرٛی) -2

 ڎٙو: ەکریا هەر یەک مانایچ مچەمەی وەش

  :نەەزانای پ: نەزانایەپ ،کەرڎەی پەنە :پەنەکەرڎەی ،واتەی پەنە: نەواتەیەپپەنە. 

  :یەی ب :نە بیەیەچ، واستەی چەنە :چەنە واستەی، نەەئەسای چ :نە ئەسایەچچەنە

 .نەەچ

 وەنە کەوتەی ،نەەپەرسایۆ و  :نەپەرسایۆەو  ،نەەدوای و  :نەدوایەو  ،نەەدای و : نەدایە: و وەنە :

 نیای: نیای وەنە، وەنەوستەی: وستەیوەنە.، وەنەتەی وەنەەو ک
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 ئەوەهٙورئامای :هٙورئەوەئامای ،ئەوەهٙوردای ی:ئەوەهٙور: هٙورئەوەدا :هٙورئەوە ،

 ، هٙورئەوەمااڵی، ئەوەهٙورمااڵی.رگٛیرتەیوٙ ئەوەه :هٙورئەوەگٛیرتەی

بە چوار  ،ڎوٙ ەم )واوەی(کەردٛی هەنشا ماناو نهەکە باسام حەر ئی جٙورە چەمە ئەرەتاشیێ  -3

: هٙوردایۆ: هٙورئەوەدای :: ئەوەهٙورداینڎاەو یەک مانایچ م نمرمانا نویٛشا ، ساختاریٛ تەشکیٛ 

 .هٙورۆدای

، نبەخشامە واوەی هەمتەریبانە و ماناو مەو دماگیٛر وەشٛی  بە وەڵگٛیر نفرەو چەمە ئامیٛتەکا -4

 : نبەر و یەک مانایچ مڎا نگنامەتەشکٛی  بە چوار نبەفاڕای یاگٛی گیٛرەکا

 .دەنگۆبەرزبیەی :دەنگ بەرزۆبیەی :دەنگ بەرزبیەیۆ: دەنگ بەرزئەوە بیەی

 .یڎەکەر دەنگۆبەرز  :یڎەکەر دەنگ بەرزۆ  :ۆیڎەکەر رز دەنگ بە :دەنگ بەرزئەوەکەرڎەی

 .یڎەکەر قژۆکوڵ  :یڎەیکەر قژکٙوڵۆ  :ۆیڎەکەر قژکوڵ :قژکٙوڵ ئەوەکەرڎەی

                                     

 ەیو نیشانٛی نەژناس چەمە                           

، پەوکای  ئا نیشانٛی نامیٛن جە تایبەمەندی و شیٛوەنە واتەمنا چەمە جٙورێن جە نامٛی یام هامبەشو وەڵتەر

هەورامی  زوانو ەیگٛیرٙونە، ئینەیچ چوار نیشانٛی نەشناسمە نهٙورشا، چەمەیچ گٛیروٙ مە نهەکە نامٛی هٙورشا

 : پەی سەرو چەمەی

تەرۆ  وەڕەنگا یاگێ نەیوەرو ئا ٙو،و مای پیٛسەو یٙوی بەکار مەی ڕەگەزو نٛیر دویٛ پەی هەر  :(ێ)یٙو:

 :رەیێینیشتە :ئەرەنیشتەیێ: نیشتەیێ :ئامێبٙو دلٛی زوانەکەیام چون چەنی ڕەگەزی وەشش منەی

  .تەیێەو سەرک

بەکار بریٙو، لکٙو نامیٛرە و  ن پیٛسەو یٙویوی ڕەگەزەکا(: لەهجەو ژاوەرٙوینەبەکار مەی، پەی هەردیە)

یە یوٛی گەرمۆ کەردە شقارتەیەبە دنڎە  .یەیسەربەرزۆ کەردە، ەیەوەنویستەیئ ،ەیەینویست: چەمەیرە

                                   .درٙوس منەبوٙ 

، چەمە وێش نامێوە نٛیرەنەهەورامی، زوانوچەنی ڕا وە(ئی نیشانٛی زیاتەر گونجیٛو،ێوێ:)دویٛ 

 :گنوٙ مەهەکە پی تەشکە بەر ، لٙو سەرو چەمەیەم" وێ"وە( تەنیا ێ، وێو)نجە دوە نیشانەکا وەروئانەی

نەیاونٙو و قازانج ێنیشتەیرەی ،وێئەرەنیشتەی. وێتەیەو سەرک ،وێنیشتەیری ،وێئەرەنیشتەی ،وێنیشتەی

. بڕێ یاگٛی هەورامانی سەرەتاشیێوە ،نیشتەیرێوە ،ئەرەنیشتەیێوە، نیشتەیێوە؟ پەی چیٛشی

 بەکار مارانٛی، ئینە ڕاستەرەن پەی نیٛری: ئەرەنیشتیٛو. ،جیاتی)ێو(، یٛو
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  ەیو نیشانٛی ئەشناس چەمە               

       :                                                  گٛیروٙ مەهٙور ە(  ،ە نامێوە نٛیرەنە و دووە نیشانٛی)ەکە، چەمگٛیروٙ مەهٙور ی ەچەمە نیشانٛی ئەژناس

 .نویستەیە :نویستەی +ە. نویستەیەکە :ە+ەکنویستەی .وتەیە :وتەی +ە .وتەیەکە :وتەی + ەکە

   .شیٛویا، بەتەقەکەی وتەیە وەش وتیمیٛ . ەما وەنە شیٛویاوتەیەک

سەرو چەمەی بەتاکی، هەرپاسە وەختو کٙوینە نیشانٛی ن ال ەی مەو نەژناس ەینیشانەکٛی ئەژناس

 :                                                        (، انبٙو بە )امە، بڕێ جارٛی نیشانەکٛی نپەی هەردوی ڕەگەزا فاڕیٙو پەی)ٛی(مەکەی ەئەژناس

 .ەکیٛ یکەردەوٛی گیٛل  :ەکەیکەردەهورستەیەکٛی، وٛی گیٛل  :وتەیەکٛی، هٙورستەیەکە :وتەیەکە + ە+یٛ 

ەکان ئەو کٙو یکەردەوٛی گیٛل؟ کٙو بەری ئەوەکا کەردەیوٛی گیٛل  .ەکٛی وەشٛی نەبٛینیٛ یکەردەل وٛی گیٛ 

 بەری؟ 

                                 

 "ئیزافەی"وستەی سەری وو نیشانیٛ  چەمە                          

، یاگەگیرو لٙو سەرو نامیٛ ەهەکە م ام کەردەنئیزافەی و ( واو)ووەڵتەر باسوچەمە و سازەو ئیزافەی، 

وەرو نامٛی ئەرک مەوینو ڕستەنە،  واتیچام چەمە پسەوسەرو یٙوی،  نامٛی، مەوزٙوشان

مەوینٙونە، هەرچنڎە )و(ئیزافەی مەلٙونە سەرو چەمەی، وەختێنە چەمەکە ئەرکو نامێ ئینەی

 .سەخت مەیٙونە سەرو زوانی

رەن سەرو افەی، دیارەخەری ناو فرە جوان دیادەیمی)ی(ئیز بئەگەر سەرنجەو زوانو کوردی  

چەمەیوە، هەرپاسە زوانی فارسیچنە فرە بە ئاشکرا کەرسەو ئیزافەی دیارەن، وەختێوە چەمە ئەرکو 

 :نامێ مەوینو، سەرنجەو ئی منونان بڎەیمیٛ 

 سەختەن.سەختەن: نویستەیو پەخشانٛی بەزوانو عەرەبی عەرەبی  زوانوبە  پەخشانیٛ نویستەی 

 نویستەو پەخشانٛی بەزوانو عەرەبی سەختەن.

. پاریٛزنایو زوانی یانەی ئەرکو سەرو شانەیامنە وگزیدای .ەنەسەوزەی ئاویش گەرەک وشتەیئەوە 

ئاویش گەرکەنە. گزیداو یانەی ئەرکو سەرو ئەوەشتەو سەوزەی  ئەرکو ڕٙوشنویرانو هەورامانین.

 شانەیامنە. پاریٛزناو زوانی ئەرکو ڕٙوشنویرانو هەورامانین.

. باسەرنجەو کوردی بدەیمٛی بزامنٛی چنڎ جوان)ی( وارانی و، وارایشمە وئامای ،ئیٛمە ونویستەی

بەرمەگنو سەرشەوە)نوسینی ئێمە، هاتنی ئێوە، بارینی باران(. وەلێم جەڕاسینە زوانو هەورامینە 
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یام ویاٛم ناردەنەرە، چون نویستەیامن کەم بیەن، میدیای هەورامیامن  سەختەن منەیٙونە سەو زوانی،

  silentحەرفەکە)نویسە( بنویسیٙونە وەلێم نەدرکنیٙو، یانی نتم تاومٛی ەچیٛگەنە م نەبیەن...هتد.

 ئاوەختە سیستەمی دەنگی زوانو هەورامی لەنگیش مەگنٙونە. ٙونە، پسەو زوانو فارسی و ئینگلیزی.بب

، ئاماو شمە ،نویستەو ئیٛمە :شنەاچاەو پٛیسە مو ن بەرامەی( چەمەی ال هەورامانی) مەوینمٛی فرەو

نویستەی ئیٛمە، ئامای  میٛ وەلکە زوانی وچیان، یام زوانو قسیٛکەردەین.  پاریٛزناو زوانی،، واراو وارانی

ئینە سەلەمنٙوش هەکە  .، ئی جٙورەشان مەلٙونە یانەو زوانو نویستەیوەشمە، پاریٛزنای زوانی

واتەی)ی( منەدرکنیٙو، واوەکەی  بنەڕەتنە)و( ئیزافەی هەن سەرو چەمەیوە، وەلێم وەرو ئاسان

دوٛی دەنگٛی بیٛگیرٛی شٙونەو یٙویرە ناڕەحەتەن، یٙوشا ئەویشا ال  چٙون درکنانە و پیٛسەش سەرمەیٙو.

 مەبەرٙو.

، ئەرکو ئەرەوەزنای، کارو نویستەی، پسەو: بە مزاف الیە نەبوٙ پیٛسەو نامێوە مە چەمەهەر پاسە 

ئەسای، هەرپاسە دوٛی چەمٛی ، کتٛیبو ورەتەی، چیٛوو ئاقیبەتو دماکەوتەیئەنجامو سەرکەوتەی، 

 زانای ویەردەی. زانینی ڕابردوو. مەیان دماو یٙویرەو پسەو مزاف و مزاف الیە: زانایو ویەردەی،

 چەمە و حاڵەتو وەسفی                                     

 یسفکەردە، چوون وەنامیٛش هەنٛی، نامیٛچ منەبٙو بە وەسف یٛ تایبەمەندی نەوامتا چەمە جٙورە نامێو 

مەشٙو ەن ە چەمە نیٛر هەورامین زوانو، وەروئانەی بٙو بە مەوسوفبکریٙو مە، وەلٛی هەرمانەو یاوەرنامیٛنە

 ، چینچەمەیچ  هەر )ی(نویسەو  دما .هەورامینە)ی( زوانو، نیشانٛی سیفەی نسیفەکیٛچ نیٛرٛی با

تەی سو ، لکای تنڎ ،ناڕەحەت: خزای بوٙ مەگم  ن، یٙوشایزوانسەرو  نمەیا سەخت (ی)دویٛ نە وەخت

، واردەی وەش، نویستەی جوان. نویستەی ڕاس یکەردەبەرزۆ ، هٙوردای ژیرانە ،وتەی قووڵ ،ئاسان

هٙوردای . ڎٙو بە الشەیەوتەی قووڵ ئیرساحەت مجوان ئاسان مەوانیٙووە. واردەی وەش مەنیٙوسەر. 

دەسەواتان، سیفەکەی بوزمێ سەرو ئی ڕستان، یام بدەیمی . ئەگەر سەرنجە ژیرانە سودمەنڎەن

       وەلێوە)وەشواردەی، قووڵ وتەی، جوان نویستەی( ئاوەختی مەبانٛی بە چەمەی ئامێتە.

 و نیشانٛی ڕەگەزی  چەمە                                  

نە، یەو ئەژناس ەیوەختو نەژناس .ڎوٙ ە، وەرو ئانەی تەنیا ڕەگەزو نٛیری نیشانە مچەمە نامێوە نیٛرەنە

سەروەتی  یکەردەپەیڎا .ڕای تەختەی سووکەنا م، تەنسەخشی فرە تلنای تا: تاق و کٙونە

ئەگەر  .ی نیٛرەنیٛ مەوسوف ،یکەردەڕای، پەیڎاا م، تلنای :ونچەمەکا، چا ڕستانە .ناڕەحەتەن

ئینەیچ   ،ناڕەحەتەنە ،سووکەنە ،زەحمەتەنە تلنای تاشی فرە :چمیٛ او بمیٛڵٛی مەشٙو  نکەرمیٛشاب

 .منەکریوٙ 
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 چەمە و وەربەند و دمابەند                                 

 : گونجنٙو بە ئاسانیمە نو دمابەندەکا بەندچەمە ویٛش چەنی وەر 

  .وانٙووەەموانای نەریامن بە پیٛوە  .نەکەروٙ مەوارڎەینە پەلە پەل  زارا جە .ڕەماینە خاوەن دارا جە

 پەیوەسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ و  چەمە                                     

یوەمی وەشش  ی، چەمە تەنیا چەنی دەسەلکێام هەنیٛ  یاگەگیرو نامیٛ هەورامینە پەنج دەسٛی  زوانو

 :(. مان، تان، شانشا ،تا، ما، ش، ت، گٛیرٙو)ممە نو هٙورشا وٙ مەی

 دیارەن نیشتەیت خاستەرەن .شتەیم خاستەرەن، نیدیارەن. 

  نامایش جە ئامایش خاستەرەن. 

 وانایامن پەی ئاسان بیەن.وانایتا پەی ئاسان بیەن ،وەنەیام پەی ئاسان بیەن .  

  شان هیٛمنانەن.یکەردە. قسیٛ شا هیٛمنانەنیکەردەقسە  

  و نیشانٛی کٙوی چەمە                                            

امای + ٛی = ئ ی:سەرو چەمە نال ەی مهەردو   (ا ،هەورامینە)یٛ  زوانونیشانٛی کٙویام هەنٛی  دویٛ 

   .بەرڎەییٛ  :شتەیٛی، بەرڎەی+ یٛ  :ئامایٛی، شتەی + یٛ 

                                                                      .ئا سەرکەوتەییا جە دەس نەڎەیدیٛ  .بەدەس ئاورڎیٛ  نسەرکەوتەییٛام

 .سەرکەوتەییەکا جە دەس نەڎەیدیٛ  .کیٛام بەدەس ئاوردیٛ سەرکەوتەیە

 و یاوەرنامٛی نیشانٛی  چەمە                                      

هەردووە بەشو یاوەرنامەکیٛوە،   میانوگنٙو مە ، نامەکیٛ کەروٙ مە ێووەسفو نامٛی کەسیاوەرنامٛی نیشانٛی 

 : یاوەرنامەکیٛوە نوبەشا وەهەردو  میانوگنٙو مە، یانی چەمە چەمەیەچ وامتا نامٛینە

 نٛیر ..تاک .. نزیک .  ...ە: ئی نویستەیە پاکەنئی  -1

 نٛیر... تاک ... دوور  .ئا مەرڎەیە ساڵمەتین :ە ئا ... -2

 نیٛر ... تاک ... دوورتەر  .ئوو ڕەمایە ئازایەتین ئوو ... ە:  -3

 :   گنٙو سەرو یاوەرنامٛی نیشانیٛ بنیشانٛی کٙوی  وٙ کریمە   

   .ئوو نویستەیٛی پوختیٛنیٛ  .ئا نویستەیٛی پوختٛینیٛ  .ئی نویستەیٛی پوختٛینیٛ 
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 و یاوەرنامٛی نادیارە چەمە                            

 :گٛیروٙ مەهٙور  وەشنکاشەوی بەچەمە یاوەرنامٛی نادیارە بە هەرد

ەرە(، چەمە ت)ۆ: پەی ڕەگەزو نٛیری)تەر( و پەی ڕەگەزو ماییکەردەیاوەرنامٛی نادیارەو جیا :یوە

 :  سەرش نەلوٙ ەم(تەرەن)نیٛر 

  .هەنگورەکٛی ئەوەشتەی تەرش گەرەکەن .ەکەردٛی ڕیشۆمنمانیای تەرم  -1

گاوەکٛی دٙوشتەی تەرش . ئیٛمە لکنای تەرمان گەرەکەن. کەنەتەی تەرش گەر ەو میللەت سەرک -2

 تەرش گەرەکەن. یکەردەگەرەکەن. بارەکە تنڎ 

: چامنە: چیمنە :پٙوسنە :پاسنە :پٛیسنە :اوەرنامٛی نادیارەو دیاری کەرڎەی: یەرٛی جٙوریٛنیٛ ی :دویٛ 

 : ەنهەرمانەما بە میٛڵٛی نیەنە، چونکاتەی چەمە نیٛر  ن،بامەو نیٛری  کپەی تا .چوومنە

  .کەسی نەڎیەنچیمنە ، گرەوای پیٛسنە -1

 .کەسی نەڎیەنچامنە  ،گرەوای پاسنە -2

 .چوومنە کەسی نەڎیەن، گرەوای پٙوسنە -3

 سٙوتەی چینە، چانە، نسیبو کەسی نەبٙونە. -4

  یاونٙوما سەرکەوتەی.ەوانای پیٛسنە، پاسنە، پٙوسنە م -5

 

 یچ  و چەمە                                

 :گٛیروٙ مە)یچ(ی هٙور مٙورفیموچەمە 

  .شتەیچ تاقەتش گەرەکەن ویٛ  .هٙورپڕایچ گر وەخت وەش نیەن .کەنەواتەیچ دەلیلش گەر 

 

  (ناینیشانٛی) و چەمە                                

 : وینوٙ مەئەرکٛی  دویٛ نیشانٛی ئی 

 نکەرٙوشابئامان  ن( دماییشاتەی، دەی ،یای ،هەکە بە)ای نچەمە نەویەرکافرٛی  ییوە: متاوٙو بڕیٛو 

  .ڕیٛخە + نای چەمەی ویەر:بە 

 (دماییشائا چەمە نەویەرٛی هەکە بە )نای( منیەیمٛی بەرمٛی و)مەای( ەکەی ال )ئامان نای

وڕای . ڕەمنای :ای + نای –ڕەمای  :بٙو بە چەمەی ویەر: ڕیٛخە + نایمە، ئرت یەکسەر اگیٛشی
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ای + -جامی . تەپنای :ای + نای –تەپای  .خزنای :ای + نای –خزای  .وڕنای :ای + نای –

 لەقنای ... :ای + نای-لەقای  .جمنای :نای

 (دمایشا ئامانییائا چەمە نەویەرٛی هەکە بە ) ٛمٛی و  بەر مەال  (یای): ، کە چەمەی نادیارەنی

شیٛونای : یای + نای -شیٛویای .خراپنای :یای+ نای –خراپیای مٛی یاگیٛش:منیەی –نای  -

 .پوونای :یای + نای-پوویای .ورنای :یای+ نای –وریای . سوونای :یای+ نای –سوویای 

 .پژگنای :پژگیای .کزنای :کزیای

 بەرمٛی مەپۆ ال  نئی دماییەشائامان:  ن( دمایشاتەی ،ئا چەمە نەویەرٛی هەکە بە)دەی

ویەرنای،  :دەی+ نای –رنای، ویەرڎەی م :دەی+ نای –مەرڎەی  ن:وزمٛی یاگیٛشامە( نای)و

 :+ نای تەی –، وەزتەی نیشنای :تەی+ نای-رسەونای، نیشتەی :تەی + نای –رسەوتەی

 .وەزنای

کەرٙو مەکەرٙو، چەمەی نەویەرما پەی وەشمەپەی  ن( هەرمانیٛوی تەرەی کریٛڵیەماو)ناینیشانیٛ : دویٛ 

 :بٙوڕنای، باعە + نای :باڕنای، بٙوڕە + نای :ڕە + نای، با میاونای :میاو + نای ن:جە دەنگە رسوشتیەکا

شیٛخنای،  :قیژنای، شیٛخە+ نای :قیژە + نای ،ناڵنای :نای، ناڵە + نایقاڕ  :، قاڕە + نایباعنای

چریکنای، : قرخنای، چریکە + نای :پرخنای، قرخە + نای :مرخنای، پرخە+ نای :مرخە + نای

، ، رسمە: رسمنای، جوکە: جوکنای، قوزە: قوزنایگرمنای :گرمە + نای لوشکنای، :لووشکە + نای

 گراسکە: گراسکنای، ویٛقە: ویٛقنای، پیٛقە: پیٛقنای، لرفە: لرفنای، هاژە: هاژنای، گڤە: گڤنای.

  دمابەندو  چەمە                                     
مانایێوە تازٛی  وە(، ەو، ۆ ،نە ،)رەنگیٛرامەهٙور  ابەندیٛ و چەمەی ئامیٛتە بڕێ دم چەمەی سادە

کریٛڵین پەی دیسان ویر  ەفرە باسو دماگٛیرو وەڵگیٛریام کەردەن وەلٛی ئین، وەڵتەر نکەرامەپەیڎا 

 ، چون بڕێ جارٛی نامیٛشان پسەو وەڵگیری، دماگیری ئاومێنە.تەیۆوس

 متەیرە . :متەی +رە، وڕایرە :نیشتەیرە، وڕای +رە :رە: نیشتەی + رە 

  یانە تەپایرە :+ رەدەم بەستەیرە، یانە تەپای :دەم بەستەی + رە: رە.  

  مەڕیاینە :چەقناینە، مەڕیای + نە :: چەقنای+ نەنە.  

  میٛخ بڕیەینە :یٛخ بڕیە + نە، مدەس شتەینە :نە: دەس شتەی+ نە.   

  ماڕایوە ،ماڕایۆ :ەو ،وە،، مارای+ ۆ، ئامایەوئامایوە ،ئامایۆ :ەو ،وە ،: ئامای + ۆ،ەووە ،ۆ ،

 ماشتەیۆ، ماشتەیوە، ماشتەیەو.ماڕایەو.

  هەق ئەسای گیٛڵنایەو، وەرم ،وەرم گیٛڵنایوە ،وەرم گیٛڵنایۆ :، ەووە ،: وەرم گیٛڵنای+ ۆەو ،وە ،ۆ: 

 .، هەقئەسایەوهەق ئەسایوە، هەق ئەسایۆ
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 چەمەی ڕستەنە  وئەرک                          

گردو پاسەبوٙ گٛیرٙو، مەنامٛی هٙور  نو، گردو تایبەمتەندیەکاچەمە جٙورێوەن جە نامیٛ  نامنزانا

 : ڕستەنە نەگٛیروٙ مەنامٛی هٙور  نوئەرکەکا

سیاوای تەپوتٙوز  یکەردە. هٙور سیاوای تەپوتٙوز ماروٙ  وٙورکەرڎەیهبٙو بە بکەر: مەچەمە    -1

 . وارای وەروٛی سەرداش ئینا دەمۆ.وەروٛی سەرڎاش ئینا دەمۆ ووارای ماوەرٙو.

 .قژەکٛی وەش ئامێرە .ەبٙو بە یاگەنشینو بکەری: نویستەیەکە وانیاو مەچەمە  -2

 .م نیەنیکەردەکەلوپەلو کاڵش  .بٙو بە تەمامکەرو نامٛی: هەرمانەو ڕیٛستەی وردەنەمەچەمە  -3

  .هٙومەر وانایۆش ویرشی .بٙو بە وەرکار: نەریامن بازدایەکەیش تەمامنامەچەمە  -4

                                                    .کەروٙ ەمنهیوا ڕەماینە پەلە : تەمامی کەردەوەیبەیاردی  یتەمامکەر  بٙو بەمەچەمە  -5

 .ژیوٙونەەمئاری بەکاڵش چنیەی 

                                                     .ڕاو ئامایەنناتەمامی: هیٛمن چەمە کەردەوەیوێڕاسو  یبٙو بە تەمەماکەر مەچەمە  -6

 .بوٙ مەفاتٛی فیٛرەو لەتەرە ڕیٛستەی 

                                                     .نیکەردە: باخ ئەوەجەش بە بژار کەردەوەیبەیاردی  یتەمامکەر  بٙو بەمەچەمە   -7

 .بوٙ مە یکەردەئی مانگە دماینٛی پەی هیت 

  .ی دڵ تاوناوەو مەولە و: ئەوەالونایەکیٛ بوٙ مەمزافی ڕستەنە  وچەمەی ئەشناسیا و کٙو پیٛسە  -8

 .ەسای بٛی فیٛڵ عیبادەتەن: ورەتەی و ئگنٙو ڕستەنەمەمەوسوفێوە بەر  وچەمە پیٛسە -9

    

 ئەرەچنیەی چەمەی                                        

 ن، وەڵتەر چەمەمانچەمەی یهٙورچنیەانەو هەرمانیٛوەنە چەپەو چەمەی،  یچنیەیرە یام ئەرەچنیە

 وە. وردش کەرمیٛ رەش چنمیٛشەراوەوٙ ملیٛوە پەم، ئیجار و دماگیٛری وەشکەردەن بە هامکاری وەڵگیٛر

 دویٛ  ی:ئەرەچنیە *دیواری: هٙورچنیەی ەن و هٙورماچنیەن پیٛسەودبزامنٛی جە چٛیشی وەشامکەر 

 : کەرمیٛ مەنە ەبنەڕا الوچەپو چەماکاوە دەسپکەرمٛی بنەە، با دەس پهەرمانٛی چەپەوانٛی یٙوترینی

  ئەلفیەکٛی و هەرمانەو ئەرەچنیەی : چەمە یوە                              

چیٛویام دەس  دویٛ ( چەمەکەی )ییام البەردەی یبە ئەرەچنیەچەمە ئەلفیە نەویەرەکٛی:  -ا

 :                       نگنامە

نەویەر و هەواڵی  و ی نزیکوەەکەرد :ی  –چەمەی ئەلفی نەویەر ی: وەەکەرد قەدو -1

، گرەوا: ی –، گرەوای گەنا :ی –،  گەنای ئاما :ی –ئامای  . قەد :ڕەما :ی_. ڕەمای ویەردە



 
107 

کفا،  :ی –،  کفای رساتە :ی –، تەرسای وڕا :ی –وڕای خزا،  :ی -خوا، خزای :ی –خوای 

 :ی –، تشیای چیا :ی -،  چیایترەکا :ی –یاوا، ترەکای  :ی –گەفا، یاوای : ی -گەفای

: ی –، خنیکیای دیٛویا :ی –، دیٛویای شیٛویا :ی –خرابیا،  شیٛویای  :ی –، خرابیای تشیا

... ئەگەر تەماشەو سوڕیا :ی –سوڕیای گیٛاڵ،  :ی –، گیٛاڵی پوویا :ی –، پوویای خنیکیا

ئی قەڎان بکەرمٛی، فرێوەشان ماناو یاوەنامٛی بکەری سادەی مەبەخشان)پوویا، گەنا، 

  تەرسا، چیا...(.

یاوەرنامٛی : ی  -چەمەی ئەلفی نەویەر : گنوٙ مەامٛی بکەری ئەرەتاشیاما دەس یاوەرن -2

هەر یاوەرنامیٛو بکەری نٛیری، یاوەرنامیٛوی  و، بەڵگەیچ ئانەن وەرانوەر ێبکەری ئەرەتاشی

    :(ێ :)اوەرو میٛڵٛی پیٛسەنەنورا، نیشانٛی ڕەگەزو نٛیری ەهەنبکەری میٛڵٛی 

. گرەوێ: گرەوا :ی –گرەوای. گەنیٛ  :گەنا :ی -گەنای. ئامێ  :ئاما :ی –ئامای . ڕەمێ :ڕەما :ی –ڕەمای  

 .یاوێ :یاوا :ی -یاوای .گەفێ :گەفا :ی–گەفای . وڕێ: وڕا ی: -وڕای. بەزیێ: بەزیا :ی -بەزیای

 .تشیێ :تشیا ی:–تشیای  .ێترەک: ترەکا :ی –ترەکای 

 - چەمە)وەنئەلفیە نەویەرەکا ەمەپۆ چ( ای)نیشانٛی چەمەی"البەردەیی"بە ئەرەچنیە  -3

 –ناڵ، گەنای  :ای –نااڵی ڕەم،  :ای –: ڕەمای گنوٙ مەام دەس کەردەوەی( ڕیٛخەو ڕیٛخەای= 

 ، زای: ز...زی :ای –، زیای خز :ای –گرەو، خزای  :ای –،  گرەوای گەن :ای

، چەمەی  اوەەگٛیر من ن، چەمە دووە ڕیٛخەکارەت بە چەمە ئەلفیە نەویەرەکانیٛ ئی  یاسێ سەبا

بانە: باڕنای، باعنای، بٙوڕنای، قیژنای، مە، یام هنو حەیوانی پەیڎا نرسوشتیەکابە دەنگە  ،دووەالیەن

 ، قیقنای، قوولنای، میزنای، شیڕنای.حیلنای، پرمنای، میاونای، گیزنای

:  گنوٙ مەبەر  یٛ یاوەرنامٛی بکەری سادنیشانٛی چەمەی پۆ چەمە دووەالیەکاوە  وبە البەردەی -4

 –باعنای باڕنە، : باڕن :ای –باڕنای : یٛ یاوەرنامٛی بکەری ساد :ای –چەمەی دووەڕیٛخە 

: ای –، حیلنای قیژنە :قیژن :ای -قیژنایبٙوڕنە، : بٙوڕن: ای –، بٙوڕنای باعنە: باعن :ای

، قیقنای: قیقن: گیزنە :گیزن :ای -میاونە، گیزنای :میاون :ای –، میاوانای حیلنە: حیلن

 ڤاوڵی یکەردەئینە بە زیاد  ...میزنای: میزن: میزنە قیقنە، قوولنای: قوولن: قوولنە،

و نیشانٛی چەمەی  بڕێ یبەال بەردە ان،هەر جە ڕیٛخەو بڕێ چەمدروس بیەن،  )ە(یخڕ 

)ە( پەی دمایی ڤاوڵی ویکەردەبە زیاد  ن،کریامەوەش )اسم مەسدەر(تەر نامٛی چەمەی

 -، لکای سەڕە :ای + ە - ، سەڕایگەفە :ای +ە-ترەکە، گەفای  :ای +ە -ڕیٛخەکەی: ترەکای 

 .لکە: ای +ە
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بیٛژگەم چەمە دووە  ن( چەمە ئەلفیە ویەرەکای)چەمە ئەلفیە ویەرەکٛی: بە ئەرەچنیەی  -ب 

 :ی –ڕەمنا، گرەونای  :ی –ڕەمنای  گنٙو:مەدەس  نویەری هەواڵی ویەردەما کەردەوەی، نالیەکا

 .ڕووشنا :ی -، ڕووشنایاتەرسن :ی -، تەرسنایخزنا :ی –، خزنای خٙونا :ی –خٙونای گرەونا، 

، نگنامەچیٛویٛام دەس  دویٛ ( پۆ چەمە ویەرە ئەلفیەکاوە هەرپاسە بەال بەردەی نیشانٛی)ای

 : کەردەوەییاوەرنامٛی بکەری و ڕیٛخەو 

 :پڕن :ای–ڕنای پخزنە،  :خزن :ای – یگراونە، خزنا :گراون :ی –گراونای یاوەرنامٛی بکەری:  -1

 .وسنە :وسن :ای -پڕنە، وسنای

 ئانە ئاشکران هەکە مەنٙووە ای(ن)ویەری چەمەینیشانٛی  یبەالبەردە: یوەەکەردخەو ڕیٛ  -2

ای ن -وسنای پڕ،  :این –خز، پڕنای  :این –، خزنای وەگر  :این -ونایەگر : ەوەینکەردخەو ڕیٛ 

 . چەق :این –تەرس، چەقنای  :این –پژگ، تەرسنای  :این –، پژگنای = وس

ئینە جٙورێنە جەچەمەی کە تایبەن بەزوانو  :نادیارەکیٛ بکەر چەمە ئەلفیە   - ت

ێوە بکەر نادیارٛی وەشٛی کریێنٛی:  ئی چەمٛی جە هەرمان هەورامی)چەمەی نادیار، مەجهول(

 .شیای، وریای، بڕیای، کریای، دریای، نریای، نویسیای، ژنیای، دزیایو ک :پیٛسە

کوشیێ،   :کوشیا :ی -مەنٙووە: کوشیایام پەی یٛ کرییاوەرنامێوە ، )ی( چەمەیبەالبەردەی

 :دریا :ی -کریێ، دریای :کریا :ی –، کریای بریێ: بریا :ی -وریێ، بریای :وریا: ی –وریای 

ژنیێ، : ژنیا: ی –، ژنیای یسیێوٛ ن :یسیاون :ی –یسیای و، ننریێ :نریا :ی -، نریایدریێ

ڕیٛخەو وە نبە ئەرەچنیەی)ای( پۆ چەمە ئەلفیە بکەر نادیارەکا .دزیێ: دزیا :ی -دزیای

 :ای –، کریای وری :ای –، وریای کوشی :ای –کوشیای  گنٙو:مەنادیاریام دەس  کەردەوەی

، وەلێم ئینە ڕیٛخەی ژنی :ای –، ژنیای ییسون :ای –یسیای و، ندری :ای –، دریای کری

نیشانٛی نادیاریش پۆنە، بنەرەتنە نیشانٛی ئەسڵی و بنەرەتی چەمەکەی نیەن، چون هەاڵی 

 نادیاری مەلٙونە سەرو ڕیٛخەو چەمەی)کوش، ور، کەر، د، نویس، ژن(.

( )ای: بە البەردەی نیشانٛی چەمەی، دەنگە رسوشتیەکیٛ چەمە ئەلفیە دووەالیەکیٛ  -پ 

ینەیچ چەپەوانەو چەمە . ئەگنوٙ مدەس ەردەوەیامنی یام ڕیٛخەو کیاوەرنامٛی بکەر 

پۆشاوە و نیشانٛی چەمەی ی، گٛیرە بەالبەردەنەویەرەکان، یانی ئی چەمٛی نەویەرٛی نیەنیٛ 

رسوشتو چەمە یانی جە  .یاوەرنامٛی بکەری: ای –چەمە : گنوٙ مەبەر یاوەرنامٛی بکەری تەنیا 

 :ای– یبٙوڕنە، میاونا :بٙوڕن ی:ا–، بٙوڕنای باڕنە: باڕن :ای –باڕنای  .ویەرەکاوە نزیکەن

سام ەو نیشانٛی چەمەی دیئینە هەکە بەالبەردە .نەڕنە :نەڕن :ای –نەڕنای  ،میاونە :میاون

  -باڕنای :چوون ڕاسینە ڕیٛخەو کارین کەردەوەی، کریٙو نامیٛش بنیەمٛی  ڕیٛخەومەکەوتەن 
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ئیٛمە منونەما پەی یاوەەرنامەکٛی  .میاون :ای –، میاونای ای = باعن -ای= باڕن، باعنای

 : ەکەیپەی ڕیٛخەو کار  ئینەیچ ،و ماوە بە نٛیر ەردەنو و سەرۆ ئا

 ؟کتەکٛی پەی چیٛشی میاونٙونە .باعنوٙ ەوەرلەکە فرە وەش م .باڕنوٙ ەبزەکٛی دەمیٛوەن م  

ی( چەمەی )پیٛسەو چەمە ئەلفیەکا تەری بە البەرڎەی ناسەیر ئانەن قەدو ئی چەمە دووە الی

تاقی  یکێو کەسو یەرەمل یاگەگیرو نامیٛ بەری و بچەمەی ال  (ی)دەس مەگنٙو، بەڵکوم مشیٙوم

 : ی +ش –وزی یاگیٛش: چەمەی دووەالیەن 

 .نەڕناش :شی + -نەڕنای .مڕناش :ی + ش –مڕنای  .باڕناش: بزەکٛی باڕناش :ی +ش -باڕنای 

، دوشتەی، ماشتەی، گەستەی، متەی ،کوشتەی ،نویستەی، تەیەو ک ،ائیەکٛی: سٙوتەی: چەمە ت دویٛ 

 کرٙوتەی، قٙوتەی، پاتەی، پیٛتەی، شیٛلتەی، لٛیستەی، چەشتەی.ورەتەی، 

 ،تەیئیٛسهٙور  ،نیشتەی، رسەوتەی، وتەی: چەمە تائیە نەویەرەکٛی: ژماریٛوی کەمیٛنٛی پیٛسەو  -1

: وتەی گنوٙ مەیاوەرنامٛی بکەریام دەس )ی( چەمەی یبە ئەرەچنیە .ستەی، سٙوتەییٛ ڕ، کەوتەی

 :ی -تەیئیٛسنیشتٛی، هٙور : نیشتە :ی -رسەوتٛی، نیشتەی: رسەوتە :ی -وتٛی، رسەوتەی: وتە :ی –

                                                                                                  ، چەشتە: چەشتٛی.سٙوتیٛ : سٙوتە :ی -، سٙوتەی، هٙورستە: هورستیٛ تیٛ ئیٛسهوٙ  :تەئیٛسهٙور 

گنٙو  مەکاری ویەردە و نزیکو نەویەری هەواڵیام دەس ەرٛی بە البەردەی)ەی( ویهەر ئی چەمە نە

 :ەی –تەی سکەوت، هٙور  :ەی -رسەوت، کەوتەی :ەی -ت، رسەوتەیو  :ەی –وتەی یام قەد: 

 ، شیٛلتەی: شیٛلت، گەستەی: گەست، پاتەی: پات، لیٛستەی: لیٛست.هٙورست

 :تەی -گنٙو: نیشتەیمەدەس  نیاموەەکەردچەمە نەویەرە تائیەکانە ڕیٛخەو  بە ئەرەچنیەی)تەی(

 سەرنجە بڎەیمیٛ ز، هٙور  :تەی -تەیسس، هٙور یٛ ڕ :تەی –ستەی یٛ ، ڕ رسە :تەی –، رسەوتەی نیش

سەرو  تائیەکانەوەلٛی  ،گنوٙ مەدەس  نڕیٛخەما چەمەی (یا)جە چەمە ئەلفیەکانە بە البەرڎەی

 وٙ مەی ن، یامچەنە قرتیا نیٛشانویس، چون زامنیٛشابەگٙوش گٛیرتەی ب ، مەگەرنئی یاسٛی منەال 

 ، گن  :تەی + ن-، کەوتەی سٙوچ :تەی +چ –سٙوتەی  وس، :و + س :تەی –وتەی ن: سەرشا

ی، ورازتە ی،وازتە ،ئاستەی، زیاتەرەن: کیاستەی نجە نەویەرکا نژمارەشا چەمە تائیە ویەرەکٛی: -2

 ،متەی، وستەی ،ڕەژتەی ،بەستەی ،گەستەی ،کرٙوتەی ،شتەی، ەیورەت ،وەتەی، پەتەی ،واتەی

(: بە ئەرەچنیەی)ەی .پاتەی ،پیٛتەی ،ویٛتەی، گٛیرتەی ،گٙوزتەی ،کیٛشتەی ،کوشتەی، ڕیٛستەی

 نویەرو هەواڵیام و نزیک ویەردەی یێو ەو کەردیانی ، یوەەکەردقەدو  :ەی –چەمەی تائی ویەر

دٙوشت،  :ەی –دٙوشتەی قٙوت : ەی -پات، قٙوتەی ی:ە -بەست، پاتەی :ەی-بەستەی :گنوٙ مەدەس 

نیشانٛی  یوەختێوەیچ دەس پەی البەردە. چەشت :ەی -نویست، چەشتەی :ەی -نویستەی

 :نیشانٛی چەمەی –چەمە : گنٙو، سەرو یاساومە، ئاوەختە ڕیٛخەما دەس بەرمیٛ مەچەمەی)تەی( 
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ڕەژ،  :تەی –تەیشگەز، ڕە :تەی -تەیسوراز، گە :تەی -واز، ورازتەی :تەی -پٛیسە: وازتەی، ڕیٛخە

 هەرپاسە .کاڵش :تەی -گٛیر، کاڵشتەی :تەی -کوش، گٛیرتەی :تەی -وز، کوشتەی :تەی -تەیسو 

، ێیاوەەرنامٛی کری :ی –: چەمەی تائی ویەر وەنی( چەمەی پۆ چەمە تائیە ویەرەکا)یبە البەردە

 :کوشتە :ی –، کوشتەی بەستیٛ  :بەستە :ی -نویستٛی، بەستەی :نویستە :ی -نویستەی پسەو:

مەترا زەمینینا()ئی قەولە  من کوشتەو دووسەد)یٛ اچمەو ئیٛمە م. واتیٛ : واتە :ی -کوشتٛی، واتەی

 ( . و تٙونەیٛ ئی شیٛعرٛی وات .واتەو تٙون

                       

 : چەمە دالیەکٛی یەریٛ                               

  نهەنە نویسەو)د( ،چەمەینیشانٛی ی( ەئی چەمٛی وەڵٛی)

( بە ال ، مەندەیویەردەی ،)مەرڎەیدننیٛنیٛ  یەریٛ من بزانوو : چەمە دالیە نەویەرەکیٛ  -1

 :مەرڎە :ی -مەرڎەیدەس مەگنٙونە:  )سیفت فاعلی(، یاوەرنامٛی بکەریامنچەمەی(ی)بەردەی

وەلٛی بە  ی: مەندە، مەندٛی: مەنە: مەنٛی. -مەندەی .ویەردیٛ  :ویەردە :ی -مەرڎٛی، ویەردەی

 .ویەر :دەی –، ویەرڎەی رمە :دەی -بەرمشٙو: مەرڎەی کەردەوەی ڕیٛخەوئەرەچنیەی)دەی(، 

 مەنە، ئەرەمەنڎە، ئەرامەنڎە. مەندە:فاڕیٙونە)ەمێو ممە درکنایش کەەمەندەی: مەند، مەن، ئی چ

 ،کەرڎەی ،سەندەی ،ئاوردەی ،: ئاردەیننەویەرەکاێ فرەتەریٛنٛی جە کەمویەرکٛی: چەمە دالیە  -2

امن)سیفت ( یاوەرنامٛی کریێبە ئەرەچنیە)ی کەندەی، وەندەی، ،وەردەی، واردەی ،بەردەی

 -سەندەیئاوردە، هاوردە،  ،ئاردیٛ  :ردەئا :ی –ئاردەی یام نامٛی کریێ: ) گنوٙ مەدەس  مەفعولی(

قەدو  پۆ چەمەکەیۆ بەردٛی، هەرپاسە بە البەردەی)ەی( :بەردە :ی -سەندٛی، بەردەی :سەندە :ی

 -بەندەی کەرد، :ەی – یکەردەبەرڎ،  :ەی -وەرڎ، بەرڎەی :ەی -گنٙو: وەرڎەیمەدەس  نامکەردەوەی

دەس  نیاموەەکەردڕیٛخەو نیشانٛی چەمەی)دەی(  یشٙونەو ئانەیچەرە بە ئەرەچنیەبەند،  :یە

وەن، پەی  :دەی –کەر، وەندەی  :دەی – یکەردە، بەر: دەی -وەر، بەردەی :دەی -گنٙو: وەردەیمە

 .نەشامنچەمٛی دەقاو دەق چەنی سورانی پیٛسە یٙوی بەر زانیاری ئی 
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 چەمە یائیەکٛی  :چوار                            

 جٙوریٛنٛی  دویٛ   

دەس  نیاوەرنامٛی بکەریام (ی)بیەی، شیەی، بە ئەرچنیە: یٛنیٛ ڎدن دویٛ چەمە یائیە نەویەرەکٛی:  -1

 نامکەردەوەیقەدو شیٛی، بە البەردەی)ەی(  :شیە :ی -بیٛی، شیەی، بیە: ی -بیەی :گنوٙ مە

 –بیەی ، گنوٙ مەڕیٛخەما دەس  (شی، بە البەردەی)یەی ی:ە –ەی شی¸بیی :ەی -بیەی :گنوٙ مەسدە

 .ش :یەی –ب، شیەی  :یەی

 ،بڕیەی ،یدڕیە ،ئەنجنیەی، ئەژنیەی ،ئەسەڕیەی، دییەی، زنیەیچەمە یائیە ویەرەکٛی:  -2

ی ویەردەی نزیکو وەەکەردئەرەچنیەی)ەی( بە ،سیەیم ،ڕنیەی، چنیەی، ئەژنەویەی ،چڕیەی

 –، ڕنیەی ژنی: ەی -مسی، ژنیەی :ەی -زنی، مسیەی :ەی –زنیە  :کەروٙ مە پەی وەش هەواڵیام

 ڕیٛخە وەش)یەی( یهەرپاسە بە البەردە ،ئەژنی :ەی -چنی، ئەژنیەی :ەی -ڕنی، چنیەی: ەی

 –ڕن، چنیەی  :یەی –ڕنیەی  ژن، :یەی –مس، ژنیەی  :یەی –، مسیەی زن :یەی –بٙونە: زنیەی مە

 ، ژن.)ئەژنەوتەی: ژنەوت: ژنەو(.ئەژن :یەی –، ئەژنیەی چن :یەی

                                            

     ، اسم مەسدەرنامٛی چەمەی                                

مٛی چەمەینە، نامٛی چەمەی گنٙو نامە نهەکە جە ئەرەچنیەی چەمەینە دەسام نیٙو تەر چا چیٛوا

بکەرش دیار نیەن، بڕێوە  و یوەکەردەو وەخت و  ڎٙو هەکە ساتەێ نیشانە میداەچەمەی ڕو پیٛسە 

نامٛی  :نیشانٛی چەمەی – چەمە: نکریامەە وەشٛی یزوانپی یاسٛی ڕا نجە نامٛی چەمەکافرٛی 

وی ، هەردڕیٛخە ی:نیشانٛی چەمە –چەمە  :وە تەرەنە واتەمنابٙو یاسێب نیرمام ویو مش .چەمەی

پەی  نچیٛوێام( ای)چوون چەمە ئەلفیەکٛی بە البەردەی و ئەرەچنیە نیشانٛی چەمەیڕاسیٛنٛی، 

 :ای –، ئیٛشای پەرس :ای –لەرز، پەرسای  :ای –: لەرزای نامٛی چەمەیهەم ڕیٛخەن و هەم ، بەرمشوٙ 

 ، دزیەی: دز.جم :ای–بەن، جامی : دەی –کیٛش، بەندەی  :تەی -کیٛشتەی .ئیٛش

وزمٛی سەر  ب( )ەبیٛگیرو)ڤاوڵ( نامٛی چەمەی هەمان یاسٛی بەکار بارمٛی وتەی ەو دەسکهەرپاسە پەی 

خوە،  :ای + ە –خوای ، گرەوە :ای + ە -نامٛی چەمەی: گرەوای :نیشانٛی چەمەی + ە –: چەمە 

 .لکە :ای + ە-تەقە، لکای  :ای + ە –کیٛشە، تەقای  :ای + ە -پەرسە، کٛیشای  :ای + ە –پەرسای 

                                    

 



 
112 

 یاوەرنامٛی کریێ                             

 .چنڎە منونٛینە وەڵتەر باسکریێنە ،مەگنوٙ جە ئەرەچنیەی چەمەی دەسام چەمەی  پیٛسەو نامیٛ 

 ئەرەچنیەی چەمەی ناسادەی                                      

 نچەمەی سادەیام ی، وەڵتەر باسو ئەرەچنیەیانی چەمەی ئەرەتاشیا و ئامٛیتە چەمەی ناسادە

 : کەرمیٛ مەهەنگامٛی باسش  دویٛ بە  ەنز ئاڵوٙ  ێو، باسو چەمەی ناسادەی کەمکەردەن

کەرمیٛوە بە مە، بنەڕاوە چەمە ئەرەتاشیاکەی هەنگامەی یوەمە: ئەرەچنیەی چەمەی ئەرەتاشیای

وەڵٛی نی ەختە چەمە سادەکەی پیٛسەو هینەکا، ئاو البەردەی وەڵگیٛر و دماگٛیرەکەی ، بەچەمەی سادە

یٛرتەی ئەوە هٙورگ .چەمەی سادە :دماگٛیر وەڵگیٛر و -ا چەمەی ئەرەتاشی :کەرمیٛ مەئەرەچنیەیش پەی 

قەدما . گیٛرت :ەی –نە. گٛیرتەی یێیاوەرنامٛی کر. گٛیرتیٛ : گٛیرتە :ی –. گٛیرتەی گٛیرتەی :ئەوە هٙور –

 نچەمە ئەرەتاشیێکا . ئی یاسٛی چەنی گردڕیٛخەما دەس کەوت. گیٛر :تەی –گٛیرتەی . دەس کەوت

 . ەنیاساکٛی نەبٙو  ئانە شاز ملچٛیرو چەمٛی  ، هەربەکار مارمیٛ 

جە چەمە سادەکەی گردی  هەرچی زیادەش هەنچەمەی ئامٛیتەی: ی : ئەرەچنیەهەنگامەی دووەمە

 ،ستەبە ی: –. بەستەی(و)رە(ییٛ البەردەی)و  یمەنٙووە بەستەی دما :وٛی بەستەیرە :بەرمیٛ مە ال

ڕیٛخەو  ، بەس :تەی –بەستەی  .بەست  قەدو چەمەین :ەی –ی بەستە، نەێ یاوەرنامٛی کری

 .نکەردەوەی

 مٙوسا جەمال بێداری هورگێرتەناپەی منونەکان کەلکم جە کتبو لەبابەت ڕێزمانی هەورامی م

 23/12/17:  د. ناجح گوڵپی ..... شەوەو پەی هەورامی ی و ستەی سەرشهٙورگیٛڵنا

 سەردەمو کرونای 29/6/2020لویۆپۆرە: 
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 لیٛژەی چوارەم    

  Verbهەرمانە ،کار وە،ەکەرد                             

 : یوەەکەرد پەی ئەژناسێو ەڎچن

بٙو مە ،دیاریکریانە مێویدە نە،کەروٙ مەباس  واتێوەنە کارێو یام حاڵەتو کەسێو یام چیٛوێو وەەکەرد -1

 .(ەدەبی کوردی پۆلو یەرەمی ناوەندیزوانو ئ)کریٛڵی ڕستەنەبە بەشیٛوی 

زوانو )دیاری کریانەمێوی دە ڎوٙ ەنیشانە م یەیام چیٛو یەواتێوەنە کارێو یام بارو کەس وەەکەرد -2

 .(بی کوردی پٙولو چوارەمو ئامادەییئەدە

 .بوٙ بکارێوەش چەنە ەن نەواز ەپ ،ڎوٙ ەهەکە هەواڵێ دەربارەو بکەرەکەی م بەشێوەن جە ڕستەی -3

 .(لو پەنجەمی ئامادەییپوٙ کتیٛبو زوانو ئەدەبی کوردی )

هەکە بکەرێ هەرمانێوەش کەردیٛنە یام  ،ڎوٙ ەواتێوەنە نیشانەما م وەەکەرد تەنشاو " "بیٛدار  -4

ێوە ەو کەردهەورامینە گرد  زوانو، دیاری کریانە دەمێویگنٙو سەر مەهەرمانەکیٛش  میا کەرٙوش،مە

 .ینوٙ وبٙو ئەرکو بکەری تاو ەکە مە، نیٛ ش چەنی ویٛش هٙورگیٛرتەیام نادیار  ەدیار  لکێ،ی نامێو  یاگە

نوری عەلی )کەروٙ مەو حاڵەتو کەسێ یام چیٛوێ جە وەختێنە باس  کارفیعل کەلیمێوەنە   -5

 .(ئەمین

. کەرٙونەمەیام چیٛش  اچٙو ڕستەنە بکەر چیٛشش کەردەنەو نەما مەپ هەکە ئا واتٛینە وەەکەرد   -6

 .(نوری عەلی ئەمین)

 .(نو زانستەکا زوانلیژنەو )چەنەن واتیٛوەنە قومیای و ساتە وەختش وەەکەرد  -7

ەردەوێو واتێونە وەسفو کارێوی مەکەرٙو، یام ک34ئینگلیزینە پیٛسە ئەژناسەو کەردەوەی مەکریٙونە)  -8

بنەرەتی زوانو ئینگلیزینە مەبٙونە بە  کەردەوەیکەردەوش چەنەن،  نیشانە مەڎٙو، گرد ڕستێو

زوانو ئینگلیزنە هەمان کاتنە چەمەیچەن، وەلێم زوانو  verb، یانی کەردەوە  infinitiveسەرچەمە

زوانو ئینگلیزینە کەردەوە فرە  هەورامینە پیٛسنە نیەن، جە چەمەی کەردەوە هٙورمەگیریٙونە،

 ەن، چندە پەلو پۆش چەنە مەبٙونوە.ئاڵوز 

جە  نیشانە مەڎٙونە واتێونە قومیای کارێوی دیاریکریای35پٛیسە ئەژناسەش کریان) عەرەبینە -9

 .(دەمێوی دیاریکریانە

                                                             
34 1-webster.com/dictionary/verb#note-https://www.merriam 
35 9%84D9%B8%D9%81%D9%84%D7%A8%_%D9%81A%D9%8D1%B8%D9%B8%AA%D8%.com/%D3https://mawdoo 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/verb#note-1
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84
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نە، هەکە هەرمانێ یام حاڵەتێ نیشانە مەڎٙو، ماناو کەردەوەکەی ەکەردەوە واتێو 36فارسینە،   -10

بە ڕستە  ش نەبٙو چەنەوەکەردە وەش چەنەبٙو، هەر ڕستێوبەسیێنە بە کاتیوە. مەشٙو ڕستە کەردە

 .ڕستەن ئەژمار منەکریٙو، نیمە

 ی وەەکەرد یٛوتایبەمەندیەک                              

 نجیاشا دوایتەرو نی بڕیٛو تایبەمەندیێش هەنٛی کە پەنەش مژناسیٙووە و جە بەشەکا وەەکەرد 

 : کەرٙووەمە

 .هەرمانیٛوە نیشانە مڎوٙ  وەەکەرد  -1

  .، ملشکەردەبٙو یام وزیابٙو گەردەنشکەسیٛو یام چیٛویٛو کارەکەش  -2

  .ڎوٙ ەکریا نیشانە مدیاری ویساتە وەختێ  -3

فاڕیٙو پەی وەختێ تەری مەوەختێوەنە  مەگیٛڵٙو، ، هٙورچەرخیٙو،کریوٙ مەگەردان وە ەکەرد -4

  ترصيف(.)

  .وەنفاڕیامەویەرو نەویەرش هەن، پەی یوترینیچ  وەەکەرد -5

 .بکەری دیار و نادیارش هەن وەەکەرد -6

   .ی هەرگیز ڕستەی مانادار دروس منەبوٙ وەەکەردبە بٛی  -7

 

 ەوەی کەردو دەمەکیٛ                        

 . دەمٛیوەکریٙو بە یەرٛی مەقومیایش  ووەختبەپاو  وەەکەرد

 past tense- moodفعل املاضی  .(وەی ویەردەەکەرددەمو ویەردەی)  -1

 present tense-moodفعل املضارع  ، (نەویەردە کەردەوەیدەمو نەویەردەی) -2

 imperative tense- mood فعل االمر ، (داوایی کەردەوەیدەمو داوای)  -3

 

 :وەیی ویەردەەکەرد: یوە 

 : نەڕووەش دێنە، یام دەمو ویەردەینە قومیان، چوار لزگیٛنیدەقسیٛکەر وەڵٛی ،کاریٛوەن، هەکە 

 ماىض بسيط ،ڕووت، سادە، ویەردەی نزیک 

  ,ماىض بعيدویەردەی دوور 

                                                             
 1396:18د. پرویز ناتل خانلری، چاپ بیست و ششم  دستور زبان فارسی، 36
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 ماىض استمرارى, ویەردەی سەرەمڕە 

  ,كامل -ماىض نقىلویەردەی تەمام 

 : وەی ویەردەی نزیکی: یانی هەرمانەکٛی پی نزیکانە ڕووەش دێنەەکەردمنونٛی سەرو 

   ڕوجیار زیا، مانگە نیشتە. .نانش وارد کاوان، ئاما کاوان، تو  کاوان

؟  بگٛیرمٛی، چەنیچەمەی هور تاومٛی کەلک جە ثویەردەی نزیکی م یوەەکەردو یکەردەیانی پەی دروس

 : گنوٙ مەویەردەی نزیکام دەس  کەردەوەی( )ەییو نیشانٛی چەمەیبە البەردە

 ڕەما ، ڕەمای _ ی:وانا وتەی _ ەی: وت، واردەی _ ەی: وارد، وانای _ ی:

ئامابٛی، نانش واردەبٛی، مانگە نیشتٛی بٛی، ڕٙوجیار  کاوان، وتەبیٛ  کاوان: منونە سەرو ویەردەی دووری

 زیابٛی.

 ."بیٛ "سازەو ویەردەی سادە + کەردەوەی وەی ویەردەی دووری:ەکەردو یکەردەپەی دروس

جٙورٛی: ویەردەی سەرەمڕەی سادە، ویەردەی  دویٛ بە  نبوٙ مەهەورامینە  زوانو: ویەردەی سەرمڕە

 .ەنیا ویەردەی سەرەمڕەی سادەش هەنتسەرەمڕەی تاکیدی، وەلٛی فارسی و کوردیەن 

 .  یچم دی لوای لوٛی پەی دەگیٛ شوان ای.لوٛی پەی دەگکاوان 

 لوٛی پەی کەشی. لوای لوٛی پەی کەشی. .ڕەمای ڕەمیٛ  ە، شوانشوانە ڕەمیٛ 

 .وتەن، نانش واردەن، شەنیەرەکە هٙوروەستەن وەزەکیٛ  کاوان، ویٛرەگاوەن وتەن کاوانویەردەی تەمام: 

و زوانو  present perfectیام ئیسەتٛی تەمامیان، پسەن کەردەوەییانی کەردەوەکە کریان و تەمامیان، 

 ئینگلیزی.

چەمە پۆ )ی( چەمەی گیٛرمٛی دماو ئانەیمەویەردەی تەمامی کەلک جە چەمەی و یکەردەپەی دروس

)ەی( پۆ چەمە تائی و یائی و دالیوە ال مەبەرمٛی ئیجا)ەن( مەگنٙونە سەرو ئەلفیەکاوە ال مەبەرمٛی،

. کەوتەی: کەوت: کەوتەن، بەردەی: بەردەن، ڕنیەی: وتەن ەن:+ وت ەی:وتەی _ قەدو چەمەکەی:

دمایی)ن( ەبەرمٛی و ا)ی( المڕنیەن، شیەی: شیەن. مەتاومێ بواچمٛی پەی ئی جٙورە چەمان تەنی

 مەوزمٛی یاگیٛش و کەردەوەی ویەردەی تەمام بەرمەشٙونە.

 ئامای: ئامان، لوای: لوان، گرسای: گرسان،

 .تەرەنە باس کریان یوەلٛی یاگێهەواڵی و ئەرەنیاما هەن، ی ویەردەی وەەکەرد

 ی نەویەردە وەەکەرد: دویٛ 
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 جٙوریٛن  دویٛ پاسەبٙو  ڎٙو:ەڕووە م یکەردەنە یام دماو قسە یدەقسیٛکەر ن وەختو ەوێو کەرد

 نە ڕووە مڎوٙ یکەردە: وەختو قسە ویەردەی دەمو ئیسەیی نەوەەکەرد 

 بە  وەەکەرد، ئی جٙورە ەڎوٙ ڕووە م یکەردەدماو قسە وەی نەویەردەی دەمو ئایندەی ەکەرد

زوانو  .کریٛوە چەنوو دەمو ئیسەیەجیا موەختی  ویاوەرکەردەوە ینونگەو بەکارئاردە

 ش سەرکریان، اسئینگلیزینە فرە بە چڕی ب

 :جٙوریٛ  دویٛ بٙو بە مە ەوەی نەویەردەی دەمو ئیسەی،کەرد

" مەهەورامینە بە" زوانونەویەردە وەی ەکەرد وەی نەویەردەی سەرەمڕەی سادە: دیارەنەکەرد -1

نویسەرٛی هەورامییٛی گوش منەدان پینەی چون ئیسەتٛی  ڎ، هەرچنکەروٙ مەدەس پەنە 

ان بە زوانی وچیاو نابەڵەدٛی دەسور زوانینٛی و هاگادارٛی ئی دەسوریە نیەنٛی و گرنگی مەد

، بەحسابو نپنادیارەن، خەریکەن زوانەکەی بخرا ش پۆبٛیسەرەو بەرەی فرە دەگاو ویٛشان،

وسٙو، گٙونا مدانەو گٙوش منەڎا: زاڕٙوڵەکە م میمەکەی" قوت"ویٛشان خزمەتیچ مەکەران، چوون 

ەکەی وەرٙو، ئٙوسا دیوارو یانەکەی مەنیٙو، کتٛیبەکەی ماوەرو، من و کاوان وانەم ریەنگو ه

 مەنویسمٛی. ئادٛی مەڕەمانٛی، وەرمم مەیٙو.

، نیەن کوردی و فارسینە زوانو وەەکەردئی جٙورە یەردەی سەرەمڕەی تاکیدی: نەو کەردەوەی -2

 : بەکارئامانوە جە هەرمانەکٛی یەو پیٛسەو تاکید کەرد وەلٛی هەورامینە هەن

وەرٙو.  گٙونا نان وەرای ەوەرٙو. گٙونا نان واردی مەوەرای مەگٙونا نان مزاڕٙوڵەکە موسای موسٙو، 

 وەرٙو. گٙونا نان مەوارای مەوەرٙو.

وەلٛی  نٙو بەئاسانیگەڵی و ئەرەنیایچنە بەر ماهەو  نودەمەکاسەرەمڕەی تاکیدی  کەردەوەی

هەواڵی و ئەرەنیانە  کەردەوەیو  ویٛشنەجە یاگٛی چیٛگەنە باسش منەکەرمٛی چوونکوم 

 کریان . نباسشا

زەمینەکەی ، من ، من نیمەڕٙو نان موەرون موەرودەمو ئایندەی: دماتەر من نانەویەردە  کەردەوەی

اچی من سەوای و بتاویچ ە، مکاڵوەاچی زەمینەکەی مو بتاوی تەنیا ە، چیٛگەنە مەکاڵوم

 و.کاڵەزەمینەکەی م

 

  future tenseدەمو ئایندەی                                    

تەر، زوانی کوردی و  دەمنە، کە هەرمانەکیٛش دماو ئیسەتٛی قٙومیٙونە، کوچیٛ  نە، یام ئاوەئا کەردە

نەویەردەی  کەردەوەینەویەردەی باسکریان، کە واتەنش  کەردەوەیهەورامینە ئی دەمە تەنیا چەنی 

کەردێوی یام دەمیٛوی ویٛسەرمان نیەن پی  ئایندە، وەختیٛونە یاوەرکەردەو وەختیش مەلٙونە سەر.
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نامیٛوە، تەنیا ئانەن ماناکیٛش ئایندەمان نیشانە مەڎٙونە. زوانە کٙونە ئاریەکان هەم دەمو ئایندەی 

 بەکار باوەرمٛی. "چیٛودمای نامٛی "ئایندە، دماڕٙو،هەر ئەپی جٙورە گوزەریان. کریٙونە  .نەبیەن

نە کە ملمٛی ڕوەشۆ، یام دماو ئیسەتٛی مەکەرمیٛنەش، یام دماڕٙونە وەئایندە ئا کەردە کەردەوەی

نەویەردەی سادە  یێو ەو مەکریٙونە و ڕووە مەڎٙونە، دماو ماویٛوی کوڵی یام فرەی، منونە: وەختیٛو کەرد

مەواچینە ماناو ئایندەی بەخشٙونە: تٙو مەبی بە مامٙوسا. ماناکیٛش ئانیٛنە کە تٙو دماڕٙونە مەبی 

بەخشٙونە. منونٛی زیاتەرٛی پەی دەمو مەنەویەردەی سادە ئی مانٛی  کەردەوەیبەمامٙوسا، یانی 

ت چوار مەملیٛنە پەی ئایندەی)نەویەردەی سادە(: سەوای مەلونە سەرو هەرمانە تازەکێم. سا

تەر نەرسینٛی  ەکەشی. ئی ویٛرەگا چیٛش مەکەری؟ مانگەی دماینە نەرسینە شوو مەکەرٙونە. ساڵێو 

( زوانو هەورامینە وەڵیٛو ڕستەیوە Adverb of timeمەبەران. سەرنجە مڎەیمٛی یاوەرکەردەو وەختی)

 مەیٙونە، وەلێم زوانو ئینگیزینە مەگنٙونە دماو ڕستەیوە.

 ،ەیڎهەرمانٛی ڕیٛک مەوزینە، بڕیارە م بواچمٛی پەی دەمو ئایندەی، بڕێ جارٛی ویٛت بەرنامەو متاومیٛ 

. هەرمانەکیٛ  ویدەکەر کە فاڵنە وەختەنە بکەرینەش. یام نیازو مەبەستو دڵیت پاسە ڕیٛک مەوزینە پەی 

ٛی. بڕێ هەرمانەک ویکەردەیام خشتێوە دیاریە منەکەری پەی  جاری چامنەیچ هەن هیچ بەرنامێو

جارێچ بەدەسو ویٛت نیەن مەلینە ڕووە هەرمانەکیٛوە مەشٙو بکەرینەش، یام ویٛش مەیٙونە وەرۆ. 

 هەوریوی سیاو وەرو ئاسامنیش گیٛرتەن، واران مەوارٙونە.

بەخشٙونە: من مالی ملو پەی مەنەویەردەی سەرەمڕە بە هەمان شیٛوە ئی مانٛی  کەردەوەیهەرپاسە 

هەرچنڎە  .ن ڕا، ئینانی ڕاوە، هەاڵی نەیاوانا، ڕەنگا کوچیٛوی تەر بیاوو بازار(بازاری.) یانی کەوتەنا

سەرەمڕەن وەلێم ماناو ئانەیش چەنە هٙورکڕمنٛی کە هەاڵی نەیاوانی بازار ئایندەی  یێو ەو کەرد

نەویەردەی سادە و سەرەمڕە ئی مانٛی  کەردەوەی نزیکەنە میاوی. زوانی ئینگلیزینە بەهەمان شیٛوە

(. منونٛی تەرٛی: مالی ملو هەنار ڕنیەی. present simple, present continuousبەخشٙونە)مە

 ن.مەکەرو  پەنە کەوتەنان ڕا وەلێم هەاڵی نەیاوانا دلیٛو باخەکەی، هەکە یاوانی دەس

( بەکار ماوەران پەی ئایندەی، شونیەرە will, shall, going toیاردیدەرو) کەردەوەیزوانی ئینگلیزینە 

وەرکەردەو وەختیچ، فرە بە جوانی و وردەکاریوە باس سەرو ئایندەی مەکریٙونە. هەرپاسە ئا دوە یا

 نەویەردەی سادە و نەویەردەی سەرەمڕە هەمان ماناو ئایندەی بەخشانٛی. کەردەوەیدەمٛی 

بەخشٙونە، مەزوانو فارسیە چەمە یام کەردەو)خواسنت، خواهیم( بەکار مەیونە کە ماناو ئایندەی 

بەخشٙونە مە)موازو سەرکەوتە ببی( هەمان مانا ەنتاومٛینە بواچمٛی کە زوانو هەورامیچەم ەنیەر شو 

 نەویەردەن سەرکەوتەببی ئیلتزامین.  کەردەوەیهەرچندە موازو 
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بەخشٙونە) گەرەکمەن بلو پەی مەئەرەنیا)التزامی/ انشائی( ماناو ئایندەی  کەردەوەیپاسەبٙو 

لو پەی بازاری، هەرچندە نەوەشی کرٙونای کەردیٛنمٛی ەپەیم لیٛویا م بازاری( یانی کوچێ تەر ئەگەر

ئامٛی سەرو دەوری  کەرمٛی پەی چیٛوێ مەواچمٛی) وەشڵەی دەسەاڵتێوەەوڵە. بڕێ جاریٛچ تەمەننا م

منونٛی تەرٛی ئیلتزامی/ئەرەنیای کە ماناو ئایندەی  بەخشٙونە.مەکە ماناو ئایندەی ، گەندەڵ نەبیێ(

ی . نەکای نەلوابی( ئی جٙورە وەلێم جە دەمو ویەردەینە)ئەشیا لوابیێنی. نەکای نەالب. یٛ بەخشانمە

ئانەی مەکەرٙونە کە ئەشیا هیزی لوابیێنی پەی وەنگای، کەنەالن، یانی بەرنامەشنە بٛی هەکە  وباس

ن، بلٙو، منونەکەی تەرنە"نەکای نەلوابی" ئینەیچ هیزی خەیاڵش بٛی بلٙو پەی کەشی بەڕەزا باوەروٙ 

کریٙو دەمی ویەردەی ئەرەنیانە ، مەارٙو من دی پاسەم پەنە وات. یانیوەلێم پەیش ڕیٛک نەکەوت، ئ

 بەخشٙونە.ببٙونەو ماناو ئایندەی بڕستەما 

وەلیٛم  ،هیزی لوای لویٛنٛی پە ئیمتحانی، وەلێم دماشان وست. یانی بەرنامەمەن بٛی هەکە بلونە

اخی، چریاش وەنە، گیٛاڵنیوە. دەمو ویەردەی سەرەمڕەینە و ب نەالنی. دەمو ڕیٛوە بٛینی پەی دلیٛو

 بەخشٙونە هەر پیٛسەو زوانو ئینگلیزی. مەە ماناو ئایندەی نسادەی

نەویەردەی سادەو سەرەمڕە و ویەردەی سادەو  کەردەوەیپاسەبٙو زوانی هەورامینە متاومٛی بواچمٛی 

 و ئاوات واستەیوەویەردە وکەردە ئەرەنیا"التزامی/ انشائی( نەویەردەو کەردەوەیسەرەمڕە، 

هەکە یاوەرکەردەو  ،یام دەمو دماڕٙوی و ئایندەیوە، بەتایبە وەختێنە کەردەوەینە چٛیرو مال "تەمەنا"

چەنی ڕستەکەی بەکار باوەرمٛی، پیٛسە: سەوای، پیٛرٛی، پەروەنٛی، ساڵٛیتەر، مانگٛی تەر، هەفتٛی  یوەخت

گونجیٙو پەی یاوەرکەرەدەو مەۆ بەیٙونە یکەردەتەر، ئی دوەشەمەیۆ، یام هەروەختیٛوە کەدماو قسیٛ 

 وەختو ئایندەی.

 تەر باسو کرٙونای کولەکٛی تەڕەنە منەمەنٙو. ساڵێ

 هەورامانی. هامنٛی ملو پەی

 سەوای مالی ملو پەی دلٛی باخی. مالی ملو پەی کەشی.

 کاوان مەرزیٙورە فەرمانگەو گیٛاڵو ویارینە.

مو ڕێوە بٛینٛی پەی دلیٛو باخی، چڕیاش ەهیزی لوای لویٛنٛی پەئ ئیمتحانی، وەلێم دماشان وست. د

 وەنە، گیٛاڵنیوە.

  key wordsواتٛی کریٛڵیٛی:  

ئایندە: پەیلوای ویٛم مەواچو ئایندە، جە چەمەو)ئامای، امدن( هورگیریان، ڕیٛخەو  چیٛودمای، دماڕٙو، 

چەمەکەی)ئ( نە. )ئای ئٛی، مای مٛی( یانی ئانە کە مەیٙونە، کریو بواچمٛی زەمەنٛی ئینا وەردەمامنە 
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کو ڵتە زەریفٛی مئایندە، یانی ئی وا :ام ئاڎ مەیٙو ڕووەماوە) ئای+ندە(کە مەالی مەملٛی ڕوەشۆ ی

 چەمەو ئامای و ئامدەنینە. 

 چوار ڕوێن نەزیانارە وێم پاریٛزنو جە کرٙونای  14/3/2020د. ناجح گوڵپی 

                     

 imperative verbداوایی  کەردەوەی: یەریٛ               

، یەکسەر دماو دووەمی تاک و کٙوی هەرمانێوە جە کەسی یکەردەیام نە یکەردەداواکەری  پەی  

 : مەشٙو بپٙوڕنینەەرمانەیکٛی ه یدەقسیٛکەر 

بنەڕەتنە کەردەوەی داوایی ،  کەروٙ مە) بـ(  دەس پەنە سازەوداوایی  بە  کەردەوەیهەورامینە  زوانو

ەشٙو منوەلٛی داخەم ، جە ڕیٛخەو چەمەی مەسازیٙو دماو ئانەی سازە"مٙورفیم"و)ب( مەگنٙونە وەڵیٛش

 بەکار منەیٙو:  ) بـ(سازەونو هەورامانی ئیساتٛی فرەو یاگا

  .، فەرماوە نامنا چەنی وەرەبفەرماوە نامنان چەنی بوەرە

 .،  گم بە وەرەچەمامۆ گم ببە وەرەچەمامەو

  .، کرژ بلوە پەی وانگایکرژ لوە پەی وانگای

  .کەسی دووەمو کٙوی. بلدیٛوە پەی یانەی... ، لٙودیٛوە پەی یانەیبفەرماودٛی نامنا چەنی بوەردیٛ 

 کەی .وەەکەردگنٙو سەرو مەو دووەمی  یەکەم )ە(و)دٛی( کەسیپەیوەسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ 

 نە بەدریٛژی باسشا سەرکریان .کەردەوەیزیاتەر دریٛژە پی بابەتیە منەڎەو چوونکوم جە بەشو  

  30/1/2018د. ناجح گوڵپی   

                      

 ؟ جە کامیشانە ن، کامشاوەەکەردچەمە و                  
ی ویەردە جە وەەکەرد، ینزوانو نواتەکا ویکەردەهەکە چەمە بە سەرچەمەو وەش نوەڵتەر زاناما

پەی مەنٙووە، ئیجا جە  چەمەیامن و، قەدیٛ بەرمبچەمەی ال  نوئەگەر نیشانەکا ،گیٛریوٙ مەچەمەی هٙور 

ئەگەر وەڵگیٛر یام  نکریامە وەشیٛ  چنڎەها واتیٛ  چەمەی، ڕیٛخەو چەمەیام دەس مەگنٙونە کەقەدو 

 .سەر نەگنوٙ ب ندماگیٛرشا
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من  ؟جە کامیشانە نی پیٛسەنە کەرگٛی و هیٛڵەی کامشاوەەکەردبەهەرحاڵ مەسەلٛی چەمەی و  

 مەواچو کەردەوە جە چەمەی بەر مەیٙو. ڕەنگا یٙوتەریچ بواچٙو جە کەردوەی چەمە وەش مەکریٙونە.

                          

 ی وەەکەرد بنەڕەتو                      

نەویەردەی، بە ویەردەی  : بنەڕەتو وەختی ویەردەی، وەختینوەشکریا نبنەڕەتا دویٛ سەرو  وەەکەرد

 :ا بزامنٛی قەد و ڕیٛخە چیٛشٛینیٛ ، ب)ڕیٛخە(یٛ چمیەردەی مابە نەو ،قەد()یٛ ماچم

 بنەڕەتو چەمەی مەواچانپەنەیچش stem ، یوە: قەد                      

( پەی دمایی )ەیکەردەوەیبە زیاد  ن،( پەی دمایی قەدە ئەلفیەکا)ییکەردەبە زیاد  منیٛ مزا 

 .فاڕای :ئامای،  فاڕا +ی :کریٙونە، پیٛسە: ئاما+ یمەچەمە دروس یەکسەر ،تەری نیقەدەکا

کەند+ چنیەی،  :شیەی، چنی+ ەی :نٛویستەی، شی+ ەی :نویست+ ەی ،کەوتەی :وت+ ەیکە

 .یکەردە ئەسپەرد+ەی: ئەسپەردەی، کەرد+ەی:، کەندەی ەی:

( )ەیالبەردەی ن وچەمە ئەلفیەکا( چمٛی قەد بە البەردەی)یاو بتاومٛی مە تەر وبە جٙوریٛ  

ی: گرسا،  -گرسای .گیٛڵنا :ی –گیٛاڵ، گیٛڵنای  :ی –گیٛاڵی  کریٙونە:مەتەرینە دروس ەکانیچەم

 :ەی -مەرد، کەرڎەی :ەی -مەرڎەی .کوشت :ەی -کوشتەی، سٙوت :ەی -سٙوتەیوانا،  ی: -وانای

-ئەسپەرد، واردەی ەی: -ەی: کەند، ئەسپەردەی-کەندەی .دی: ەی-بی، دیەی :ەی -بیەی .کەرد

 ەی: وارد

 : پٛیسە، ردەینی ویەوەەکەردو نو گرد جٙورەکایدروسبیە بنەڕەتو ،هەرپاسە قەد

  .بیێجامبییە ،جامبیێ ،جامبوٙ  ،جامبٛی،  جمێ یٛ جم ،جامن ،جام 

 .بیێگٛیرتەبییە ،گیٛرتەبیێ  ،گٛیرتەبوٙ  ،گٛیرتەبٛی، گٛیرتیٛ  ،گٛیریٛ  ،گٛیرتەن ت،گیٛر  

      دڕی، دڕیەن، دڕیێ، دڕیەبٛی، دڕیٛی، دڕیەبٙو، دڕیەبیێ، دڕیەبیەبیێ.

 : نامٛی بکەری و وەرکاری ویکەردەپەی دروس پەساکریٙو بە مەقەد 

چەمەی  ( بەالبەردەی)ی (ی)سیفەت فاعلیاوەرنامٛی بکەری: یانی )اسم فاعل(بکەری نامیٛ  -1

 .یاوەرنامٛی بکەری :ی -چەمەی نەویەر: جە گرد چەمە نەویەرەکانە

   ئامێ :ئاما :ی –ئامای. 

 ی: کەردە.-کەردەی .مەردیٛ  :مەردە :ی –سٙوتٛی، مەرڎەی :سٙوتە :ی –سٙوتەی 
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 مەنٛی.، مەنە: یٛ ڎمەن: ەڎمەن :ی -ەیدمەن یٛی، ش :شیە: ی-شیەی     

 گنوٙ مەبەپاو ئی یاسێ نامٛی بکەریام دەس  ،الیەکانە کە وەڵتەر باسام کەردیٛنیٛ وەهەرپاسە چەمە دو 

 :میاون :ای -منونٛی: میاونای ،نامٛی بکەری :نیشانٛی چەمەی –دووەالیە  ،چەمەی دووە ڕیٛخە

-باعنای بٙوڕنە، :بٙوڕن :یا –یقیژنە، بٙوڕنا :قیژن :ای-نەڕنە، قیژنای: نەڕن :یا –میاونە، نەڕنای

هەکە وەڵٛی ، سەرو چەمە ئەلفیە نەویەرکایچەنە سەپنمیٛ  باعنە، ئی یاسێ :باعن :ای

گرەونە،   :گرەون: ای –سڵەمنە، گرەونای :سڵەمن :ای –سڵەمنایئەلفەکەیشانە)ن( ئامان: 

-الونای ،وڕنە :وڕن :ای –یپەشٙوکنە، وڕنا :پەشٙوکن :ای-خزنە، پەشٙوکنای :خزن :ای –خزنای

 فیڕن: فیڕنە. ای:-ای: زیٛڕن: زیٛڕنە، فٛیڕنای-الونە، زیٛڕنای الون: ای:

و بکەری  انامٛی بکەری ئەرەتاشی کریوٙ مە وەشە کەردە نهەکە یاوەرنامٛی بکەریام، هەر پا دەسورە

سٙوراخو یاوەرنامٛی بکەری بە چەمەی ئەرەتاشیا  کەرمٛی، ئیسەب نە وەشەچ نئامیتەشا

 : ەرمیٛ کمەئەرەتاشیێ 

 هٙورکەندە: هٙورکەندٛی. ی:-هٙورکەندەی .هٙورخزێ :هٙورخزا :ی –هٙورخزای 

 ئەرەکەوتە: ئەرەکەوتٛی. ی:-، ئەرەکەوتەیچەنەکۆتیٛ  :تەەو چەنەک: ی-تەیەو چەنەک  

 ئەرەکەردە: ئەرەکەردٛی. ی:-یکەردە. ئەرەپەنەکەوتیٛ  :پەنەکەوتە :ی-پەنەکەوتەی 

 چەنەگیٛرتە: چەنەگیٛرتیٛ  ی:-. چەنەگیٛرتەیئەرەمەنیٛ  :ئەرەمەنە :ی –ئەرەمەنەی 

 ئەرەنیشتە: ئەرەنیشتٛی. ی:-ئەرەنیشتەی ئەنەنیشتیٛ  ە:ئەنەنیشت :ی-ئەنەنیشتەی 

 ئەوەمەنە: ئەوەمەنیٛ یٛ ڎئەوەمەن :ەڎئەوەمەن: ی–یەڎئەوەمەن :.  

 وەنەشییٛ  :وەنەشیە :ی-وەنەشیەی.  

 -ی-بکەری ئامٛیتٛی"نامٛی بکەری"پی دەسورە: چەمەی ئامٛیتە یاوەرنامیٛ  ویکەردەپەی دروس

 : یاوەرنامٛی بکەری ئامٛیتیٛ : چەمەی

 ی: سەرکەوتە: سەرکەوتٛی.-، سەرکەوتەیوڕێیانە :یانەوڕا :ی –وڕاییانە  

 تیٛ ەو دوورئەوەک :تەەو دوورئەوەک :ی-تەیکەو دوورئەوە.  

 دەسویەردیٛ  :ویەردە دەس :ی –دەسویەردەی. 

  ئاوەڕووشییٛ  :ئاوڕووشیە :ی-یەیشیئاوەڕوو.  

 قەوەت نەمەنیٛ   :نەمەنە قەوەت :ی -قەوەت نەمەنەی. 

 بەستە: دەم بەستٛی.م دەی: -دەم بەستەی 

 ئەوەالکەوتە: ئەوەالکەوتٛی. ی:-ئەوەالکەوتەی 
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، چ یاوەرنامٛی مەیٙونەبەر  نجە چەمە نەویەرەکادا سەرۆ هەکە یاوەرنامٛی بکەری  نو نیشانەمان وامتا

بەرکەوتەی  مٛی بکەرییاوەرنا ون، یٙو جە تایبەمەندیەکابکەری سادٛی یام ئەرەتاشیێ یام ئامٛیتیٛ 

" قەد یشٙونەو ئانەیچەرە پەی ئیستەیەو نامٛی بکەری"یاوەرنامٛی بکەر  .نەشەچ نو مای ڕەگەزو نیٛر

 : ئەوەجەش بە دماگٛیری هەن

 مدرێرە  :مدرارە :لوێرە، مدرا+ رە :لوارە :دماگٛیرو)رە(: لوا+رە.    

  ٛشیێوە :شیەوە :شٙوکیێوە، شی+ ەوە :شٙوکیاوە :رو)ەوە(:  شٙوکیا+ ەوەدماگی.  

 )چەقێنە :چەقانە :تیٛنە، چەقا+ەنەەو ک :تەنەەو ک: ەنەت +ەو : کدماگٛیرو)ەنە.  

 کەردیٛ  :کەردە :رسەوتٛی، کەرد+ە :رسەوتە :دماگٛیرو)ە(: رسەوت+ ە. 

 کەرڎگارە :دگارکەر  :دماگٛیرو)گار (: کەرڎ+ گار.  

  هەرچندە ئی چەمە منەلٙونە چٛیرو خونڎەوارە :خونڎەوار :ر)ەوار(: خونڎ+ ەواودماگٛیر .

 یاسای، وەلێم هەورامینە بەکار مەیٙونە)وەندەوار(.

 تلیێ چۆ  :تلیا چۆ :دماگٛیرو)چۆ(: تلیا+چۆ. 

 پۆبیە :بی پۆ :دماگٛیرو)پۆ(: بی+ پۆ.  

                                      

 )اسم مەفعول، سیفت مەفعول(یاوەرنامٛی کریێ ،: نامٛی وەرکاریدویٛ           

 یاوەرنامٛی کریێ :پەی کریان نپیٛسە ئەژناسەشا ئی یاوەرنامٛی یام ئەرەتاشیێنە یام ئامٛیتٛی،

 بیەن بە سیفەتێ هەمیشەیی پەیش، ئانە هەکە ئامان ملەرە گردینیەنە، کارێوەش ی: نامێو ئەرەتاشیێ

یاوەرنامٛی . کریٙونەمەسادەی یام ئەرەتاشیای وەشە ، جە چەمەیەنردیٛنە دیار نیپاسەش پەنە کە

بە سیفەتی هەمیشەیی پەیش،  یەنهەکە ب، ێوەش ئامان ملەرەەو کەردکریێ ئامیٛتٛی: نامێوە گردینیەنە 

 ،کوشیێ :کوشیا ":یا+یێ"دماگٛیرو و چەمەی ئامیٛتەی+جە ڕیٛخەەن. کەیش دیار نیوەەکەردبکەرو 

 ٙو،گیریمەویەری هٙور  کەردەوەینامٛی وەرکاری تەنیا جە  .، سٙوچیا: سوچیێسنیێ :نیا، سبریێ: بریا

مەشٙو ڕستێوە بٙو هەکە وەرکارش  .نە هٙورمنەگٛیریوٙ ەیاوەرنامٛی کریێش چنەویەر  کەردەوەییانی 

 چەنەبٙو.

، بکەر نادیاریی وەەکەردسازەو  ی()سەرو ڕیٛخەی بنڕەتنە جە نال ەهەکە م( یێ :نیشانٛی)یا

)ا( نیشانٛینە پەی ڕەگەزو  .جٙورو یاوەرنامەکیٛ  ٛیچەنە پەینیشان نیشانٛی مەجهولینە، هەرپاسە

پڕچیێ  ،  :پڕچیا ،یسیێنو :یسیانو :پیٛسە ،وەختێچ نیشانٛی)ێ( میٛڵٛی وەرانوەرش هەنە د، گر نیٛری

، سٙوچیا: سٙوچیێ، خنیکیا: خنیکیێ، وەرزیا: وەرزیێ. دڕیا: دڕیێ، تورییٛ  :پەشٙوکیێ، تٙوریا :پەشٙوکیا

 دزیا: دزیێ، کریا: کریێ.
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کەڵک جە ڕیٛخەو چەمەی هٙورمەگیرمٛی، ئیجا نیشانٛی مەجهولی)ی(  پەی ئیستەیۆ یاوەرنامیٛ 

 ،د، ت ،ا)رفیمو ویەردەیموٙ  -قەد  :ەی، ی –: چەمە نیشانٛی ڕەگەزی مەوزمٛی سەرو ڕیٛخەی چەنی

 .+ نیشانٛی ڕەگەزی(ی)ڕیٛخە + نیشانٛی یاوەرنامٛی کریێ :ی(

 :ا-هٙورمااڵ :ی-هٙورمااڵی، ماڵیێ :ماڵیا :ڵ +ی +اما :ا –مااڵ  :ی –مااڵی :ندەسەو ئەلفیەکا -1

، ڕووهٙورماڵ+ ی+ ا :ا –ڕووهٙورمااڵ  :ی –ڕووهٙورمااڵی ،هٙورماڵیێ :هورماڵیا :ێ ،هٙورماڵ +ی +ا

 ، وڵک پڕچیای: وڵک پڕچیا: وڵک پڕچیێ.ڕووهٙورماڵیێ :ڕووهٙورماڵیا :ێ

 :ەی –گیٛرتەینەەچ .گیریێ :گیٛریا :ێ ،+ی + اگیٛر :ت–گیٛرت  :ەی–: گٛیرتەینتائیەکا دەسەو  -2

 :ت –دەسگیٛرت  :ەی –دەسگٛیرتەی، نەگیریێەچ :نەگٛیریاەچ :ێ ،نەگیٛر+ی+ اەچ :ت-نەگیٛرتەچ

 دەسگٛیریێ  . :دەسگیٛریا :ێ، دەسگیٛر +ی+ ا

 :ەی – یهٙورئارڎە ،ئاریێ :ئاریا :ێ :ڎ= ئار + ی + ا –ئارد :ەی –: ئارڎەی ندەسەو دالیەکا -3

 :د –ردو بەرهەم ئا :ەی –ردەیو بەرهەم ئا، هٙورئاریێ :ێ = هٙورئاریا :هٙورئار+ی+ ا :ڎ –هٙورئارڎ 

 . ریێوەبەرهەم ئا :ریاوەبەرهەم ئا :ێ،ر+ی+ اوەبەرهەم ئا

 :ەی –نەچڕیەیەو  ،چڕیێ :چڕیا :ێ، چڕ+ ی +ا :ی -چڕی :ەی -: چڕیەیندەسەو یائیەکا -4

 :ی –دەس بڕی :ەی –دەسبڕیەی ،نەچڕیێەو  :نەچڕیاەو  :ێ، نەچڕ+ ی +اەو  :ی –نەچڕیەو 

 .دەس بڕیێ :دەس بڕیا :ێ، بڕ+ی+ ا دەس

 : دەیمیٛ ب ننیشانەشاکێ کوڵتەر تاومٛی بە تەشەم پەنەکەردیٛ  نئا یاسێ سەرۆ کارما 

 یاوەرنامٛی کریێ  : + نیشانٛی ڕەگەزی(ی)قەد+ مۆرفیمو ویەردەی+ نیشانیٛ  

  :ێ، هٙورماڵ+ی +ا: ا –هٙورمااڵ  ، ماڵیێ: ماڵیا :ێ، ماڵ+ی+ا :ا –: مااڵندەسەو ئەلفیەکا  -1

یا: چەقیا: چەقیێ، مەڕیا: مەڕیێ. چۆتل.ماڵیێقٙوڵ هٙور  :قٙوڵ هٙورماڵیا، هٙورماڵیێ :هٙورماڵیا

 چۆتلیێ، هٙورترەکیا: هٙورترەکێ، ئەوەکٙوشیا: ئەوەکٙوشیێ، ئەرەکٙویا: ئەرەکٙویێ

 :ێ، هٙورگٙوز+ی+ا :ت –هٙورگٙوزت، گوزیێ :گٙوزیا :ێ ،گٙوز+ ی+ا :ت –: گٙوزتندەسەو تائیەکا -2

هٙورکیٛشتەی:  .سەرگیٛریێ :سەرگٛیریا :ێ ،سەرگیٛر+ ی+ا: ت–سەرگیٛرت ،هٙورگٙوزیێ :هٙورگٙوزیا

 هٙورکیٛشیا: هٙورکێشیێ، هوروەستەی: هٙوروەزیا: هٙوروەزیێ، شٙورتەی: شٙوریا: شٙوریێ.

 :ێ، وەنەبەر+ی+ا :د-وەنەبەرد، بەریێ :ێ= بەریا، بەر+ی +ا :د–: بەردندەسەو دالیەکا -3

 ئەرەکریا: ئەرەکریێ،  چەنەکریا: چەنەکریێ، وەنەبڕیا: وەنەبڕیێ. .وەنەبەریێ :وەنەبەریا

 :ێ، نەبڕ+ی+اەپ: ی-نەبڕیەپ ، دڕیا: دڕیێ،بڕیێ :بڕیا :ێ، بڕ+ی+ا :ی -: بڕیندەسەو یائیەکا -4

جەرگ  :جەرگ بڕیا :ێ، جەرگ بڕ+ ی+ا: ی -یجەرگبڕ  ، وەنەبڕیا: وەنەبڕیێ.بڕیێنەەپ :نەبڕیاەپ

 .بڕیێ
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پی دەسورە:  "،نا"بە ەن،مەبەس قەدی ویەر  ئامان: ن( دماییشاهەکە بە)نا ەکان،دەسەو ئەلفی  -5

 :دیٛونیا: ێا، دیٛون+ی+ :ا -ونادیٛ  ێ.یاوەرنامٛی کری :ێ، ا+ ی+ا –دمایی ئاما  "نا"بە قەدی

: ێ، ا+ی+ا-پژگنا ،کڕنیێ :کڕنیا :ێ، ا +ی+ا-کڕنا، شیٛونیێ ا:شیٛونی :ێ،ی+ا،+ا -شیٛونا، دیٛونیێ

))سەرنجە: من د. ناجح نیەنان چەنی خجڵنیێ :خجڵنیا :ێ،ا+ی+ا -خجڵنا، پژگنیێ :پژگنیا

هەم نارەحەت مەیٙو سەرو زوانی و هەم بە بێ)ن(ەکەی ئی جٙورە یاوەرنامٛی کریێ، چوون 

بەئاسانی دروسە مەبٙونە و ماناو ویٛچیٛش بەخشٙو)دیٛویا، شیٛویا، کڕیا، خجڵیا، پژگیا( 

ئانە جە نویستەی  کەوەختێوە مەواچی دیٛونیا، بکەرەکەش دیارەن، کەسێوە دیٛونێنە((.

 مامٙوساجەمالین، کە من پا جٙورە ماچونەش.

                                    

  "اسم مصدر"چەمەی یەرٛی: نامیٛ                         

 ڎکەرٙو وەلٛی جە سنوریٛوی تەسکەنە، چنمەچەمەی هامکاری  و نامیٛ کەردەوەیقەد پەی وەش

 : هەرمانیٛنە چی نکەرامەدماگٛیرێ بەشداری 

 تار= گوفنامٛی چەمەی: کوشت+ار = کوشتار، گوفت +ار ر:دماگٛیرو)ار(: یانی قەد+ ا ،

 .کەردار ر:کەرد +ا گرفت: گرفتار"هەرچنڎ بنەرەت فارسین، وەلێم بیەن بە ویاٛمنە"

. مسیەی: مسی+ار: مسیار، ئەژنیەی: ژنیەی: ژنی+ار: ژنیار، بڕیەی: بڕی+ار: بڕیار

 ار، مەردەی: مەرد: مردار، واتەی: وات: وات

  ،دماگیرو)ار( چەنی ڕیٛخەو چەمەی: پیٛویای: پیٛو: پیٛوار، نویستەی: نویس: نویسار

 ژیوای: ژیو: ژیوار، 

 (کەردە+وە= کەردەوە، کەندە+وە: کەندەوە: کەنەوە :)وە(دماگیروn.) 

  ،تەقا+ەمەنی= دماگٛیرو)ەمەنی(: وازت +ەمەنی= وازتەمەنی، وارڎ+ەمەنی= واردەمەنی

 = سٙوتەمەنی .سٙوت+ەمەنی ،تەقەمەنی

 واردە،  +ە دماگٛیرو )ە(: کوشت+ە= کوشتە، کیٛشت+ە = کیٛشتە، مسی+ ە = مسیە، وارد =

گیٛرت: گٛیرتە، بەرد: بەردە، کەرد: کەردە،  .ئارد+ە = ئاردە، مااڵ+ ە = ماڵە، کیٛشا+ ە = کیٛشە

فەت فاعلی مەباوە کە سەرۆ باسام پٙوشت: پٙوشتە، وت: وتە)چیٛگەنە تێکەڵو سی

 کەردێنٛی(، 
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 : نامٛی یاگٛی چوارەم                     

 :  کەرٙو بە یاردی دماگٛیریمەهامکاری و نامٛی یاگیٛنە یکەردەقەد جە وەش

 ،زان+ گا= زانگاشٙورگا، ا+ گا= زاگا،  شٙورد+ گا = شٙوردگا، ز  ،وانگا :گە(: وەن+ گا = وەنگا ،دماگٛیرو)گا

پاسە دیارەن ڕیٛخەیچ نامیٛو یاگٛی وەشە مەکەرٙو پیٛسەو: جامی: جم: جمگە، پەرسای: پەرس: پەرسگا، 

 ژیوگە.، وینگە، وینگا، ژیوای: ژیو: ژیوگا نای:گا، گلیٛرای: گلٛیر: گلٛیرگە، ویپەرسگە، زای: زایگا. زا

یانی چەمەو فرێوە جەواتەکانو زوانی، جە چەمەوە سەرچەمە مەگٛیران، پسەو نامٛی چەمە 

 دەسینەی، نامٛی واردەی، نامٛی نەوەشی...هتد.

              
  rootڕیٛخە  :دویٛ        

چەنە کەم  یٛوەشنویسمنەبٙو  ن،گٛیروٙ مەئا بەشەنە هەکە ماناو چەمەی هٙور  ڕیٛخە، ڕیٛشە، ڕەگ،

 ویکەردەبٙو بە سەرچەمە پەی وەشمە یوەەکەرد، ڕیٛخەو فاڕوٙ مە، چوونکاتەی ماناکیٛش کریۆوەب

 .واتەگەلێوە تەریچ "امر" ووایی، دای نەویەردەیوەەکەرد

 : هەنیٛ  نڕێام دویٛ  کەردەوەیڕیٛخەو  ەوپەی ئیزتەی

 : : هٙورگیٛرتەی ڕیٛخەی جە چەمەی، پی دەسورەیوەم

  کەردەوەیڕیٛخەو : نیشانٛی چەمەی -چەمە 

 گیٛڵ، گەنای  :ای –جم، گیٛاڵ  :یا –پڕ، جامی :ای –وڕ، پڕای :ای –: وڕایکیٛ چەمە ئەلفیە– 

 :این –خزنای وەلێم چەمە ویەرەکانە مەشٙو)نای( البشٙو: ماڵ،  :ای -گەن، مااڵی :ای

 پڕنای: پڕ، سوچنای: سوچ، ڕینگنای: ڕینگ، زیٛڕنای: زیٛڕ. .کڕ: ای -خز، کڕنای

 سٙوچ، رسەوتەی :تەی –وس، سٙوتەی :تەی –گن، وتەی :تەی -کەوتەی :یٛ چەمە تائیەک– 

، گیر، گٛیر :تەی –گٙوز، گٛیرتەی :تەی –کیٛش، گٙوزتەی: تەی –رسەو، کیٛشتەی :تەی

 ماشتەی: ماش، لیٛستەی: لیٛس، تاشتتەی: تاش، واستەی: واز، چەشتەی: چەش.

 بەر،  :دەی-ویەر، بەردەی :دەی –مر، ویەردەی ر،مە :دەی –: مەردەییٛ چەمە دالیەک

 ، ژماردەی: ژمار،وەر ،وار :دەی–ر، واردەیوەئا: دەی–ردەیوەئاکەر، : دەی –کەردەوەی

 وجاردەی: وجار، سپەردەی: سپەر، کەندەی: کەن، مەندەی: مەن، وەندەی: وەن.

 ڕن،  :یەی –دز، ڕنیەی :یە –ی، دزیەش :یەی–ب، شیەی :یەی –: بیەییٛ چەمە یائیەک

، دڕیەی: دڕ، خوڕیەی: خوڕ، تەنیەی: تەن، زنیەی: دڕ :یەی–مس، دڕیەی :یەی–یمسیە

 زن، ژنەویەی: ژنەو، چڕیەی: چڕ، سمیەی: سم، چنیەی: چن.
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پی  ،و ڕیٛخەییپەی بەرئاردە دووەم: هٙورگٛیرتەی ڕیٛخەی جە قەد یوە: ئی ڕا کوڵتەرو ئاسان تەرەنە

 .ڕیٛخە :"ویەردەیی ،د ،ت، مورفیمو"ا -ەد قخە: ڕیٛ  :مٙورفیمو ویەردەی –دەسورە: قەد

 گەن، مااڵ  :ا –گیٛڵ، گەنا  :ا –جم، گیٛاڵ :ا –پڕ، جام :ا –، پڕاوڕ :ا-وە: وڕانجە قەدە ئەلفیەکا– 

 .کڕ :ان –خز، کڕنا  :ان –خزنا ماڵ،  :ا

  رسەو،  :ت –سٙوچ، رسەوت :ت –وس، سٙوت :ت –گن، وت :ت–جە قەدە تائیەکاوە: کەوت

 مت: مج، ویٛت: ویٛچ، قٙوت: قٙوچ،  .گیٛر: ت –گٙوز،  گٛیرت  :ت –کیٛش، گٙوزت :ت–کیٛشت

 د –ئار، وارد :ڎ –بەر، ئارڎ د: –ر، بەردویە :د–مر، ویەرد: مەر: د-: مەردنوەجە قەدە دالیەکا: 

 ، وجاردەی: وجار، مەڕدەی: مەڕ، ماڕ، وەندەی: وەن، کەندەی: کەن، گەندەی: گەن.رەو 

 مس،   :ی-ڕن، مسی :ی –دز، ڕنی :ی-دزیش،  :ی-ب، شی ی: -وە: بینجە قەدە یائیەکا

 : چن، ئەنجەنیەی: ئەنجەنی: ئەنجن، جن.ی -چنی ،دڕ :ی–دڕی

 نمنەبا نملچٛیرو یاساکا نچوون بڕیٛوشاشاز بیەی جە چەمە تائیەکانە هەن  ەوگرفت  

 ،پٛیت، ٙوتکر  ،پەت :نڎاەهەکە جە یاسێ الم نچەماهەکە سەرۆ نویستیٛنیٛام، منونەو ئا 

 –: قەد ەسورە ڕیٛخەکەیشا بەر بارمیٛ مەشٙو پی د، ویٛت، مت، کیاست، قٙوت ،وات ،پات

: ت +چ –کرٙوچ، پٛیت :ت + چ-پەچ، کرٙوت :ت + چ- پەت ،ڕیٛخە :چ+ -ت -مورفیمو ویەردەی

چکٙووە  "چی"ماییۆ ماچم ئد ،قٙوچ :ت+ چ-چ،  قٙوتاو  :ت + چ–پاچ، وات :ت +چ–پیٛچ، پات

-: مت "ج"فاڕیا پەیمە "چ"، هەنیٛچام جیاتی نکەرامەهەورامیەکٛی پاسە قسٛی  ،ئاما

کەی  "ت" وەڵیٛ  نویسەو ن، هەنیچاموەژ :ت+ژ-، وەت"ژ"بٙو بەمە نهەنیچام ،مج :ت+ج

بٙو و مەدەکەی گم گردو قە  ن، هەنیچامکیان :ست +ن-: کیاست "ن"فاڕیٙو بەمەملۆ و 

یرانیەکان گرد ئ، ئینە حاڵو زوانە ئانە چی؟ پەوچی .گن :کەوت–کەوت: یاگیٛش وٙ یٙوتەر مەی

   ئەچی واڕیایشان چەنەن.

 ەی،تشٙور ەی، تسئا ەی،رسەوت: النە چٛیرو یاساکٛی: پەی منونەی نیانیٛامرەەئی چەمە تائیٛی وارۆ م

ەی، نیشت ەی،تسوە ەی،تسگوٙ  ەی،لٛیست ەی،کیٛشت ەی،کٙوشتەی، ڕیٛست ەی،تسو  ەی،ڕەژت ەی،تسگە

 ەی،نویست ەی،ورەت ەی،کاڵشتەی، دٙوشتەی، تسورا ەی،تسوا ەی، ئیٛستەی،بەست ەی،رتگیٛ 

ەی، شیٛلتەی، بریٛشتەی، تاشتەی، شارتەی، ماشتەی، پٙوشتەی، لوشتەی، ژەنتەی، چەشت

  .37وەشتەی

 ڎچنڕیٛخە(  ی:چەمە نیشانیٛ  –)چەمەیٛ بانمەملچٛیرو یاساکٛی  نچەمە دالیەکٛی بەشیٛوی فرەشا

 .ا +ە = وەر –وار ی:دە -، واردەیمەر،)مر(ی: دە –: مەردەینڎاەدانیٛوی هەنٛی جە یاسٛی الم

-ردەیوە:  ئابانیٛ مەمنونٛی چەمەی دالی هەکە ملچٛیرو یاساکٛی  .بنەرەتەنە واردەی  وەردەی بیەن
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دەی بەر ،  –کەر، بەردەی :دەی –یکەردەکەن،  :دەی –مەن، کەندەی: دەی –ر، مەندەیوەئا: دەی

 ئەسپەر، ژماردەی: ژمار. ، ئەسپەردەی:ویەر :دەی –ماڕ، ویەردەی: دەی -ماڕدەی

  یزیاتەر گوالنە منەکریٙووە، مانا ، چانەیکورەکو واتٛی مرنیٙورە، بە نەیزوان وڕیٛخە فرە کریٛڵین دلیٛ 

واتیٛنە دماو پۆوە البەردەو  ئەوامەنەوواچمٛی ڕیٛخە بکریٙو مە، گٛیروٙ مەڕیٛخە هٙورش واتٛی  ەکیەوسەر 

 دماگٛیرو وەڵگٛیری .  

 :بەندی وشیٛوەیام بە . کیٛش ،ئیٛش ،پەرس ،لەرز :پیٛسە ،ڕیٛخە بە تەشکیٛوی وێسەر هەورامینە زوانو

بٛیجگە ڕیٛخەو بڕێ جە چەمە تائیەکان، کە وەڵێنە نیشانەمان  گنٙو.مەبەر  ،نویس ،ڕەس ،کوش ،بڕ

  دێنٛی.

 ڕیٛخەی  کوئەر                                                    

، ن، چیٛوالی گەرەکامنە بە وەرپانی وزمیٛش وەرەچەماکەرد نو ڕیٛخەیام و هەرمان وەڵتەر باسو ئەرک

بکەر، نامٛی وەرکاری و  نامیٛ  و دماگٛیری یام واتٛی مانادارٛی، ، بەهامکاری وەڵگیٛرڕیٛخە کورەکو واتیٛن

 بە بنەڕەتو نەبوٙ مە، هەرپاسە ڕیٛخە کەروٙ مەدرٙوسە، نامٛی دەسینەی نامٛی چەمەی، نامٛی یاگیٛ 

 :و داوای ی نەویەردەیوەەکەرد

ی ەسادە، نەویەردبەشیٛن: نەویەردەی  یەرێی نەویەردە وەەکەردی نەویەردەی: وەەکەرد: ڕیٛخەو یوە

 : ئایندە نەویەردەیو  ەی تاکیدیسەرەمڕ 

نەویەردەی سادە: مە + ڕیٛخەو چەمەی+ یاگەگیرونامٛی لکێ دەسەی پەنجەم: مەگیٛڵو،  .1

 مەوەرو، مەلو، مەکەرو، مەشانو، مەتەکنو، مەمامنو، مەماڵو، مەکاڵشو.

، کریوٙ مەنە یدەقسٛیکەر ێوەن ئیساتٛی یام وەختو ەو کەرد: تاکیدی نەویەردەی سەرەمڕە .2

(+ ای) + ڕیٛخە+ دماگٛیرو (مە)نیشانٛی نەویەردەی: ئاڵوزەن، ئینە یاساکیٛشەنە یێو ەو کەرد

گیٛاڵی ە: م)گیٛڵ(: ێ دەسەو پەنجەمیلک یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە + (ەم )نیشانٛی نەویەردەی

 کشو، چن:ەکوشای مەوس: موسای موسو، کوش: م )نویس(: منویسای منویسو،.وگیٛڵو ەم

بەجٙورێ تەر مەتاومٛی بواچمٛی)چەمەی . ویەروەویەرای مەچنو، ویەر: مەچنای مەم

 نامٛی لکێ دەسەو پەنجەمی(. سەرەمڕە+ کەردەوەی نەویەردە+ یاگەگیرو

بٙو مە، ڕیٛخە کەرٙو(مەنە ە)دەسپنەمٙو وەنە یدەقسیٛکەر ێوەن دماو ەو کەرد: نەویەردەی ئایندە .3

                  بەواتارێوە تایبە باسام کەردەن وەڵٛینە. :بە بنەڕەتش، ئینە یاساکیٛشنە

: مەکاڵو، ورەش :لکێ دەسەو پەنجەمی: کاڵ یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە + (مە)نیشانٛی نەویەردەی

 ش: مەشو، ژەن: مەژەنو: شان: مەشانو. ،بوەم: ، بدڕوەم: گرەو، دڕەم :رەشو، گرەوەو م
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 :منەلو :مەلوئی کەردەوەیە)ن( مەگنٙونە وەڵیٛشان و نەریٛشان مەکەرٙو) یکەردەپەی نەرٛی  

 .ومنەکیانو  :، مەکیانو، مەشٙو: منەشوٙ منەبو :مەویەرو، منەویەرو، مەبو و:منەوس :مەوسو

 

 داوایی کەردەوەی: ڕیٛخەو دویٛ                          

 : پی دەسورە:  داوایی کەردەوەیو یکەردەبٙو بە بنەڕەت پەی وەشمەڕیٛخە 

 .و کٙوی تاک یلکێ کەسی دووەم یاگەگیرو نامیٛ + +ڕیٛخە(ب)داوایی سازەو

بلٙودٛی، ب: ببە، بیدٛی  ، لٙو: بلوە،بشدیٛ  :بشە :ش ،برسەودیٛ  :برسەوە :رسەو .بگیٛڵدیٛ  :بگیٛڵە :گیٛڵ

 .بنٛویسدیٛ  ە:بنٛویس :نویس ،مباڕدیٛ  :مباڕ :ماڕکیان: بکیانە، بکیاندٛی، 

 

                       
 "اسم فاعل"و نامٛی بکەری یەرٛی: ڕیٛخە                       

 نبامە بە بٛی یاردی وەڵگٛیرو دماگٛیری یەکسەر نکاوەەکەردیٛستەیۆ بڕٛی جە ڕیٛخەو ەر بە وه  -ا 

یاوەرنامٛی بکەرینٛی،  نویٛشاهەورامینە بڕێ ڕیٛخٛی  زوانویانی  "وەرنامٛی بکەرییا"بە نامٛی بکەری

و مورفیمو  یحەر بە البەردەو)نا( ی دمایشا ئامان، سازەهەکە بە  نو قەدە ئەلفیەکاپیٛسەو سەراپا

 : بکەریەنە یام نامیٛ  یٛخەیچە ویٛش یاوەرنامٛی بکەرینەئی ڕگنٙو، مە، ڕیٛخە بەر )ا(  ویەردەی

  .پەشٙوکنە :نامٛی بکەریچش هەر پەشٙوکن ،پەشٙوکن :ا -پەشٙوکنا 

 .وسنە  :نامٛی بکەریش هەر وسن ،وسن :ا –وسنا

  .مشنە :مشن ،نامٛی بکەریش :مشن :ا –مشنا

 .بەزنە :بەزن ،نامٛی بکەریش، بەزن :بەزنا_ ا

  ، ئیٛشنا: ئیٛشنە، تٙوقنا: توقنە، تڕنا: تڕنە، نەگراو  :نامٛی بکەریش گراون ،گراون :گراونا_ ا

منەگٛیرٙووە  ن، یانی ئی یاسێ قەدە ئەلفیەکاگٛیرٙووەمە نئەلفیە ویەرەکاچەمە تەنیا  ئینە واتەمنا 

چون بنەرەتنە ئینە سازەو)نا( نیەن پۆشاوە هنو ئامان  ندمایشا (نا)هەکە نەویەریٛنٛی و بە

 .، وەنا، کەنا، زاناگەنا :پیٛسە قەدوواتەکٛی ویٛشەن، 

نامٛی بکەری ، ڕیٛخەی سەرون ال ەم هەورامینە زوانوبڕٛی وەڵگٛیریاٛم هەنٛی  و وەڵگٛیر: ڕیٛخە  -ب 

 منونە:  ،نکەرامەدروسە "ئەرەتاشیێ یاوەرنامٛی بکەری"ئەرەتاشیێ

  کەر چەاو ب :چاو ب: چاو ، ب+ بکوشە :بکوش :ببڕە، ب + کوش :ببڕ :: ب+ بڕ(ب)وەڵگٛیرو ،

بژیٛوە، بنویس: ، بژیٛو: ، بدی: بدیە، بیار: بیارەبسٛینە ، سان + ب: بسان:بکەرە :بکەر :+ب

 بنویسە.

 نەوەرە :نەوەر :نەسانە، نە+وەر :نەسان :، نە+ سانچەاو نە :چاو نە :چاو نە+: (نە)وەڵگٛیرو .

 نەیار: نەیارە، نەز: نەزێ)نەزا و نەمەرگ(، نەمر: نەمرەنەدی: نەدیە، 
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 ئەرەتاشە، ئەرە+ : ئەرەتاش :ئەرەپاچە، ئەرە+ تاش :ئەرەپاچ :: ئەرە+ پاچ(ئەرە)وەڵگٛیرو

 ، ئەرەوز: ئەرەوزە، ئەرەکەر: ئەرەکەرە، ئەرەئەژمار: ئەرەئەژمارە.ئەرەماڵە :ئەرەماڵ :ماڵ

 ئەنە چەقنە،  :ئەنە چەقن :ئەنەگیرە، ئەنە+چەقن :ئەنەگیر :: ئەنە+ گیر(ئەنە)وەڵگٛیرو

 ، ئەنەکەرە :ئەنەکەر :ئەنە+ کەر

 ئەوەبەسە، ئەوە+  :ئەوەبەس :ئەوەوانە، ئەوە+ بەس: ئەوەوان :: ئەوە+ وان(ئەوە)وەڵگٛیرو

 ،ئەوەلیٛس: ئەوەلیٛسە، ەئەوەکولن :ئەوەکولن: کولن

 پۆتلنە :پۆتلن :پۆلکنە، پۆ+ تلن :پۆلکن :پۆ+ لکن پۆکەرە، :پۆکەر :: پۆ+ کەر(پۆ)وەڵگٛیرو. 

 پەنەبەرە، پەنە :پەنەبەر :پەنەزانە، پەنە+ بەر :پەنەزان :: پەنە+ زان(پەنە)وەڵگٛیرو +

 ، پەنەوان: پەنەوانە، پەنەماڕ: پەنەماڕە.ەهٙورکەر پەنە :ٙورکەرپەنەه :هٙورکەر

 چەنەزانە،  :چەنەزان :چەنەسانە، چەنە+زان :چەنەسان :: چەنە+ سان(چەنە)وەڵگٛیرو

 ، چەنەگیر: چەنەگیر، چەنەکیٛش: چەنەکیٛشە.چەنەپەرسە :چەنەپەرس :چەنە+ پەرس

 وەنەوانە، وەنە+ شان :وەنەوان :ە+وانوەنەفاڕە، وەن :وەنەفاڕ: : وەنە+ فاڕ(وەنە)وەڵگٛیرو :

 وەنەدٙو: وەنەدووە.، وەنەپەرس: وەنەپەرسە، وەنە شانە: انوەنە ش

  پٙورەساوە، پٙورە  :پٙورەساو :رە، پٙورە+ساوەپٙورەئاو  :رەئاو پٙورە :رە: پٙورە+ ئاو (پٙورە)وەڵگٛیرو

 پٙورەوەژە.، پٙورەکەر: پٙورەکەرە، پٙورەوەژ: پٙورەلکنە :پٙورە لکن :+لکن

 ە، هٙور+خزنهٙورشان :هٙورشان: هٙورپاچە، هٙور+شان: هٙورپاچ: : هٙور+پاچ(هٙور)وەڵگٛیرو: 

هٙوربڕ: هٙوربڕە، هٙورکەن: هٙورکەنە، هٙورکەر: هٙورکەرە، هٙوربەس:  .هٙورخزنە :هٙورخزن

 هٙوربەسە. 

 فنچۆژەنە، چۆ+ چ :چۆژەن :چۆ تلنە، چۆ+ژەن :چۆتلن :: چۆ+ تلن(چۆ)وەڵگٛیرو: 

 .چۆچفنە :چۆچفن

 : یاوەرنامٛی بکەری وکەردەوەیپەی وەش رەنو دماگیٛر: دماگٛیریچ بەشدا ڕیٛخە  -پ 

 لەرزنٙوکە :لەرزنٙوک ک:تەرسنٙوکە، لەرز+ نوٙ  :تەرسنٙوک: :  تەرس+ نٙوک(نٙوک)دماگٛیرو، 

 .لەرزٙوکە

 خشٙوکە،  :خشٙوک :ٙوک+ ، خش)چەم چنٙوکە(چنٙوکە :چنٙوک :: چن +ٙوک(ٙوک)دماگٛیرو

 .لەرزٙوکە :لەرزٙوک :لەرز+ ٙوک

 کوشندٛی، بڕ+ ندە :کوشندە :گەزندٛی، کوش+ ندە :گەزندە :: گەز+ ندە(ندە)دماگٛیرو: 

 ، ئایندە: ئایندٛی.، بەخش: بەخشندە: بەخشندیٛ بڕندیٛ  :بڕندە

 یارا.، یار+ا: تاوێ :تاوا :ژیوێ، تاو+ ا :ژیوا :+اژیوزانێ، :زانا ا:: زان+ (ا)دماگٛیرو 

 ازڵٙوک: کەسێوە کەنارەگیرو شەرمن، )و وازڵٙوکە :وازڵٙوک :: واز+ ڵٙوک(ڵٙوک)دماگٛیرا

 کەنارواز(.
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 ماڵ+ە: ماڵە، چەرخ+ە: چەرخە، گڕە :گیرە، گڕ+ ە :: گیر+ ە(ە)دماگٛیرو ، 

  :ڕیٛخەو چەمەی چەنی دماگیرو)ش(: کٙوشای: کٙوش+ش: کٙوشش، وەرزنای: وەرز+ش

 وەرزش.

  :ڕیٛخەو چەمەی چەنی دماگیرو)ست، شت(: زانای: زان+ست: زانست، زانشت، بریەی

 بڕ+شت: بڕشت، بڕست، 

و گەلیٛو یاوەرنامٛی  ەنچی بارەنە ڕیٛخە چاالک یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی بکەری: :واتێوە ماناڎارە+ڕیٛخە  -ت 

 : منونە، یاوەرکەردەوە، نامٛی، یاوەرنامیٛ )واتٛی مانادارەن:کەروٙ ەمپەی درٙوس نئامیٛتیٛام

 چەم  :چەمبەس :یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی بکەری: چەم+ بەس :نامٛی+ڕیٛخە+نیشانٛی ڕەگەزی

ەنڎماڕ: قەنڎماڕە، دڵبەر: دڵبەرە، لٙوکەن: لٙوکەنە. ، قدەس بڕە :دەس بڕ :بەسە، دەس+ بڕ

 هٛیزم ئاوەر: هٛیزم ئاوەرە.

 ر:یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی بکەری: بار+ە + بە :+ ڕیٛخە+ نیشانٛی ڕەگەزی(ە)نامٛی+ دلیٛبەندو 

 .کارەکەرە :کارەکەر :بارەبەرە، کار+ە+ کەر :بارەبەر

  +بکەرییاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ  :+ڕیٛخە+ نیشانٛی ڕەگەزی(رەئەو)ٛیر وەڵگنامٛی                             

 :رەبەسئەەچەم :رە +بەسئەرەوزە، چەم+ئەسەرە :رەوزئەسەرە +رە+ وز = سەرە

 .رە بەسە ئەچەمە

 یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی بکەری: ئاو+ هٙور+ کەر :نامٛی+ وەڵگیٛر+ ڕیٛخە+ نیشانٛی ڕەگەزی: 

، بیرهٙورکەن: چەم ئەرەگیرە :چەم ئەرەگیر :ر+ ئەرە + گیئاوهٙورکەرە، چەم :ئاوهٙورکەر

 بیرهٙورکەنە،

 ر:منا نەکە :یاوەرنامٛی ئامٛیتٛی بکەری: منا+نە+ کەر :+ڕیٛخە+ ڕەگەز(نە)نامٛی+ مٙورفیمو 

 ، گٙوشت نەوەرە ر:گٙوشت نەوە :منانەکەرە، گٙوشت+نە+ وەر

 سەرە+ سواڵ+ کەریاوەرنامٛی ئامٛیتٛی بکەری:  :نامٛی+ نامٛی+ڕیٛخە+ ڕەگەز :

 .دەم تڕکەنە :دەم تڕکەن: سەرەسواڵکەرە، دەم+تڕ+کەن :سەرەسواڵکەر

    ٛدەم  :دەم+ چەرب+ کەریاوەرنامٛی ئامٛیتٛی بکەری:  :+ڕیٛخە+ڕەگەزنامٛی+یاوەرنامی

 .چەم کٙورکەرە :چەم کٙورکەر :دەم چەرب کەرە، چەم+ کٙور+ کەر :چەرب کەر

  یاوەرنامٛی  :وٛی+ڕەگەز یاگەگیرو نامیٛ + یاگەگیرو نامیٛ + ر(، ە)نامٛی+ڕیٛخە+دماگٛیرو

 : گوکەرەویٛر.گمیٛزکەرەویٛرە :گمٛیزکەرەویٛر :ئامیٛتٛی بکەری: گمٛیز+ کەر+ە +وٛی+ر

 پٙوش +یاوەرنامٛی ئامٛیتٛی بکەری: سیاو :یاوەرنامٛی سادٛی+ڕیٛخە+نیٛشانٛی ڕەگەزی: 

 ،چەاو ڕاس   :چاو ڕاس  :چاو سیاوپٙوشە، ڕاس+ :سیاوپٙوش

 سەروز :یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی بکەری: سەر+ وز :+ڕیٛخە+ نیشانٛی ڕەگەزییاوەرکەردەوە: 

 .کەم وەرە :کەم وەر :فرەزانە، کەم+ وەر :فرەزان :سەروزە، فرە+ زان
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 یاوەرنامٛی ئامٛیتٛی بکەری: پاڵ+ ۆ +  :ڕیٛخە+ نیشانٛی ڕەگەزی(+ۆ)+دلٛیبەندیاوەرکەردەوە

 .سەرۆکەرە :سەرۆکەر :پاڵۆپاچە، سەر+ ۆ+ کەر :پاڵۆپاچ :پاچ

  ٛوٛی پەرس :پەرس :یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی بکەری: ویٛ  :+ڕیٛخە+ ڕەگەز(ویٛ )یاگەگیرو نامی: 

 ، وٛی گیر: ویٛگیرە.وٛی خەڵەتنە :یٛخەڵەتنو :وێ پەرسە، وٛی+خەڵەتن

  ٛیاوەرنامٛی ئامٛیتٛی بکەری: وٛی+ ئەوە+  ز:گٛیر+ ڕیٛخە+ڕەگەوەڵ+(ویٛ )یاگەگیرو نامی

 .وٛی ئەرەگٛیرە :وٛی ئەرەگٛیر :، وٛی+ ئەرە+گٛیرەوٛی ئەوەکوش: وٛی ئەوە کوش :کوش

  ٛوەرنامٛی ئامٛیتٛی بکەری: وٛی+ فەقیر+ یا :+ یاوەرنامٛی+ ڕیٛخە+ڕەگەز(ویٛ )یاگەگیرو نامی

، ویٛوەشکەرە: وٛی وٛی کزکەرە :وٛی کزکەر :وٛی فەقیرکەرە، وٛی+ کز+ کەر :وٛی فەقیرکەر :کەر

 وەشکەرە، 

  ٛیاوەرنامٛی ئامٛیتٛی  :+یاوەرنامٛی+ڕیٛخە+ڕەگەز)بە(ی+ ئامرازو پیٛوەن(ویٛ )یاگەگیرو نامی

، وٛی وٛی بەقٙوزگٛیرە :وٛی بەزل زانە، وٛی بە قٙوز گٛیر :ەزل زانوٛی ب :بکەری:وٛی+بە+زل+زان

 بەکەم زان: ویٛبەکەم زانە.

، ٙونکەر مەپەی وەش نڕیٛخە سەدان یاوەرنامٛی کریێام (:ٛی وەرکارینام)ڕیٛخەو یاوەرنامٛی کریێ –ج 

ورەش+  :یاوەرنامٛی کریێ :+ نیشانٛی ڕەگەزی(ی)نادیاری یدەسورە: ڕیٛخە+ دماگٛیرو بکەر پی 

، نویسیێ :نویسیا :ێ: کوشیێ، نویس+ی+ا :کٙوشیا :ێ، ورەشیێ، کوش+ی+ا :ورەشیا :ێ ،ی+ ا

 خنیکیا، خنیکیێ، مەڕیا: مەڕیێ، سنیا: سنیێ، گونجیا: گونجیێ.

مەڵاڵ وەرە،  :مەڵاڵوەر :مەڵاڵ+ وەر: یاوەرنامٛی کریێ :مانادارە+ڕیٛخە+ ڕەگەزواتێوە  هەرپاسە بە یاساو

 ، بەچەتەرسن: بەچەتەرسنە.چەم تەرسنە :چەم تەرسن :چەم+ تەرسن

باسام  ،بوٙ مەزاناما چەنی نامٛی چەمەی درٙوسەو نامٛی چەمەی: وەڵتەر جە باسو قەدیەنە  ڕیٛخە –چ 

 –قەد هەرپاسە ، ڕیخە :نیشانٛی چەمەی –ڕاییٛام هەنٛی"چەمە  دویٛ کەرد پەی ویٛستەیۆ ڕیٛخەی 

ئیٛش، : ای –تە پەی ویٛشا با بە نامٛی چەمەی: ئٛیشایحاڵەڕیٛخە، ئی دووە  :ەیمورفیمو ویەرد

 ، دزیەی: دز، پاچای: پاچ.فشار :لەرز، فشارای _ای :پەرس، لەرزای _ای :پەرسای _ای

لەرزە  :ە+کیٛشە، لەرز ە:کەرمٛی: کیٛش+بدرٙوسە  ە+ دماگٛیر()ڕیٛختاومٛی نامٛی چەمەی بەەهەرپاسە م

دزیەی:دز: دزە، ماشتە: ماش: ماشە، لیٛست: لیٛس: لیٛسە، کیٛشتەی:  ،قٙوزە :کفە، قٙوز+ ە :، کف+ە

 کیٛش: کیٛشە. لەرزای: لەرزە، خوای: خوە، گرەوای: گرەوە.

وەنگا، ورەش+  :وەن+ گا دماگیٛری نامٛی یاگٛی وەشەکەرٙو: ڕیٛخە بەهامکاری ڕیٛخەو نامٛی یاگٛی: –ح 

 بڕگە . :شٙورگە، بڕ+ گە :پەرسگا، شٙور+ گە :پەرس+ گاا، خزگ :ورەشگا، خز+ گا: گا
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 نایوەدروس جەبارو یوەەکەردو یٛ جٙورەک                           

  .ئامٛیتە ،شیائەرەتا ،سادە بە یەرٛی جٙوریٛوە: نکریامە نشایکەردەدروسبە پاو  وەەکەرد

کریٙو، ویەردە مەجە چەمیٛوی سادەی دروسSimple verb : ڕەتیبنە کەردەوەی، سادە کەردەوەی -1

ە و ئەرەتاشتەی بەشداری منەکەرٙو جە ەنە هەکە گیٛر کەردئا  یام ،بٙو یام نەویەردە

کەرٙو جە مەبەشداری  یکەردەهەکە گیٛرەو گەردان  کەردەوەی، بیٛژگە ڕیٛخەو شنەیکەردەدروس

ویەرٙو، ەم ،وەروٙ ەم ،گیٛرت ،مت ،شت ،دی ،بی ،شی ،لوا ،ئاما ،ویەرد ،. منونە: وارڎدروس بیەیشنە

 ، مەکەرو، مسی، مسو، ژمارد.وینوٙ ەم ،وٙ بە، ممشوٙ مەو،مەیٙو، 

 ،وەریٛ   ن،واردە ،گٛیرٙووە: وارد، ئەرەنیا"ئینشائی" مەسەرەمڕە، دووریڕووت، تەمام، : سادە وەەکەردئی 

 .واردە بییەبیێ ،واردەبوٙ  ،واردەبیێ ،واردێ ،لوابیٛ  ،لویٛ ، لوان ،لوا، واردەبیٛ 

 کەوەەکەرد، کریٙونەمەدروسجە چەمیٛوی ئەرەتاشیای  Derivational verb کەردەوەی ئەرەتاشیا -2

، وەزنارە ،هٙورکەرڎ ، لوایوە،لوایۆ ە،لوایر  ،کەردەیەو،کەردەیۆ ،ویەردەبٙو یام نەویەردە: هٙورگیٛرت

کەرمٛی مزامنٛی مەە ئەرەتاشیایا  تەماشە کەردهەرکام چا  ، بەرٙووە، ئەوەئاردەی، ئەوەونای.وەرٙووە

، هەواڵی و ئینشائی دەموبە  نکریامە، بە ئاسانی و بەیاسا نیٛ یٛ ویەردەی هەواڵی نزیکهەکە 

: وەزنابیێرە :وەزنٙورە، وەزنٛیرەەم :وەزنابیٛرە :وەزنیٛرە :وەزنانەرە :وەزنارە ئەرەنیای و داوایی:

جە  کەردەوەی ئەرەتاشیایئەژناسەو  تەر بوەزنەرە. بە جٙوریٛوی :وەزنابییەبیێرە :وەزنابٙورە

یام جە مەدروسیٙونە اتەری زیاتەری و وەڵگٛیرێ یام زییٛوی سادە و دماگیٛرێ یام ەوکەرد

 : کریٙونەمەوەڵگیٛری دروسو دماگٛیرو  یی سادەێو ەو کەرد

 :ئەرەتاشیا کەردەوەی :سادە کەردەوەی+ وەڵگیٛر یوە.  

 .پەنەویارێ :پەنەگٛیرتە، پەنەویارا :پەنە واتە، پەنەگٛیرت :: پەنەوات(پەنە)وەڵگٛیرو –ا 

 .پۆلوا، پۆکەردە، پۆ ئاما، پۆ بی ،پۆ(: پۆ شی)وەڵگٛیرو -ب

پەی  :پەی بەردە،  پەی کەرد :پەی ئاوردە،  پەی بەرد :)پەی(: پەی ئاورڎووەڵگٛیر   -پ  

 ، پەی لوا.کەردە

  .ئەساچەنە ،چەنەئاوردە :، چەنەئاوردا)چەنە(: چەنە پەرسوەڵگٛیرو –ت  

 ، وەنەکەوت.وەنەوست ،وەنە شانا ا،وەڵگٛیرو)وەنە(: وەنەپەرس –چ 

 ، پۆئاما،پۆوەئاما ٛی، پۆنیا،پٙوٛوەنی، پۆشی، : پۆوەشی(، پۆپۆوەوەڵگٛیرو) –ح 

 ، پٙونەبەرد، پٙونەویەرد ،پٙونەکەرد ،وەڵگٛیرو)پٙونە(: پٙونەگیٛاڵ –خ 

 ، هٙورتوتیا، هٙورئٛیزتە ،هٙورئیٛزت ،هٙورپیٛکا ،(: هٙورلواوەڵگٛیرو)هٙور –د 

 دا .تٛیک :تیٛکشیە :وەڵگٛیرو)تٛیک(: تٛیک شی –ر 

  ، پٙورەبەرد، پٙورەساوا.پٙورەلکا :پٙورەکەردە، پٙورەلوا :وەڵگٛیرو)پٙور(: پٙورەکەرد –ز 
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  وەردا وەڵگیرو)وەر(: وەرکەرد، وەرگیٛرت، -ژ

 وەڵگیرو)بە(: بەرکەرد، بەرشی،  -گ

  تاشیائەرە کەردەوەی :سادە+ دماگیٛر کەردەوەی: دویٛ 

                                                                                                     ، پڕارە، لوارە، نیشتەرە، بەردەرە، یاونارە، یاوارە.                                                                     ئامارە ،وەزترە ،(: کەوتەرە، ەرە)رەدماگٛیرو –ا 

  ، پڕانە، کەردنە، وستەنە، لوانە، خزانە، ٛیرتەنەگ ،گیٛرتنە ،دماگٛیرو)نە(: چەقانە –ب 

ر دماو ئەلفیوە بەیٙو ئانە)وە(، ئەگەر دماو : ئەگەۆ( ، ەو،دماگٛیرو)وە –پ 

، کەردەو، کەردۆ ،سەیاوە لواوە، ،گیٛاڵوە ،(ن: ئاماوە، ەو، وەبەیٙو ئانە)ۆ کەنسنانتیوە)گیرهەن(

 .بەردەوە، بەردەو، بەردۆ: شتەو، شتەوە، شتۆ کەردەوە،

 ، چەنەکەرد.چەنەویەرد :چەنە شی :چەنە ئامێ :دماگٛیرو)چەنە(: چەنەئاما –ت 

 ە، داوەن ،ەنەپەرساو  ە،دماگٛیرو)وەنە(: چڕی وەن –ج 

 ، لواپۆ، ئاماپٙو، ڕنی پۆ. بی پۆ.تەقیاپۆ ،کەرڎپۆ ،دماگٛیرو)پۆ(: تلیاپۆ –چ 

 ، تەقیا چۆ، تلیاچۆ  ،شی چۆ ،دماگٛیرو)چۆ(: ئاماچۆ –ح 

: تەیناوەەو ک :مڎٙو، ژڵیٛویای ڕووەو دلیٛ واوەی دماگٛیرو)ناوە(: ئی دماگیٛرە ماناو  –د 

 ، بەردەیناوە، گٛیرتەیناوە.خزایناوە :ناوەکەردەوەی

 ، داپٙورە. ، گٛیرتپٙورە، لواپٙورە، ئاماپٙورە، بەردپٙورەپٙورەلکا ،رو)پٙورە(: ساواپٙورەدماگیٛ  –ر 

  ، دیاپٙونە ،ئاماپٙونە ،کەردەپٙونە ە:ندماگٛیرو)پٙونە(: کەردپوٙ  -ز

، لکناراوە، تەراوەەو ک ،تراوەەو ک،دماگٛیرو)راوە(: جوڵیای سەرۆ پەی واری: وەزتەراوە -ژ 

 گیٛرتەراوە، پڕاراوە، یاواراوە، ئاستەراوە، بەستەراوە، نیشتەراوە.

 .کەردەپەنە ،نەپەکەرد ،داپەنە ،نەە: وات پدماگٛیرو)پەنە( -س 

 ، شی پۆ، بیپۆ.تلیاپۆوە ،گیٛرت پۆوە ،بی پۆوە ،(: دی پۆوە ، پۆ)پۆوەدماگٛیرو -ش 

 دماگیرو)وەنە(: پەرساوەنە، داوەنە، کەردوەنە، گٛیرتوەنە،  -گ

 چەشت پەی، ئاماپەی، دماگیرو)پەی(: لواپەی،  -ک

 

 ئەرەتاشیا  کەردەوەیسادە + دماگیٛر =  کەردەوەی+یەرٛی: وەڵگیٛر
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هورمتەو،  .، هٙورپیٛکاوەهٙورئاردۆ ،هٙورکەردۆ ،هٙورماساوە، هٙورئاماوە ، (: هٙورگیٛاڵوەۆ  ەو،، هٙور+وە)  -ا

 هورمتەوە، هوررلوشت: هورلوشتەو.

 .پەنەبەخشاوە ،پەنەتاوناوە،پەنەگیٛاڵوە ،وە(: پەنەداوە پەنە +)  -ب

 .چەنەپەرساوە ،چەنەگرتۆ ،چەنەگیٛاڵوە ،)چەنە + وە(: چەنەئەساوە -پ 

 وەنەگەفاوە . ،وەنەالڵیاوە ،)وەنە+ وە(: وەنەپەرساوە -ت 

 پکااڵوە . ،پۆئاستۆ پۆئاردەو، پۆئاردەوە،پۆئاردۆ ،ۆ(: پۆئاماوە ،وە ەو،)پۆ + -ج 

 .چۆتلیاوە ،چۆئەژنیۆ ،چۆژەناوە ،چۆئاردۆ ، چۆبیەو، چۆبیەوە،چۆبیۆ :ۆ( ە،و ەو، )چۆ +  -چ 

 .پەنەکیٛشتەنە :ردەنە، پەنەکیٛشتنەەپەنەک :ردنەەپەنەک ،پەنەوزتەنە :نەوزتنەەپنە+ نە(: ە) پ -ح 

، وەنەهٙورکەردەوە، وەنەهٙورکەردۆ ،وەنەهٙورداوە ،وە: وەنەهٙورگیٛاڵ وە(،ۆ +ەو،هٙوروەنە+) -خ 

  وەنەهٙورکەردەو.

 

 Compound verb ئامیٛتە کەردەوەی                                  

نان کەش ویەردە یام نەویەردە بٙو: وەەکەرد، کریٙونەمەئامیٛتە جە چەمێوە ئامیٛتەی دروس  کەردەوەی 

، یام نانش پەتەن، نانش پەتەبٛی، نانش پەتەبیێ نان پەچٛی، نان پەچای پەچو، نانش پەت، پەچو،

، نامیٛ  .ێوە بنەڕەتی و وەرکاریٛوەو کەردکریٙو جە مەئامیٛتە دروس کەردەوەیاچمٛی و بتاومٛی ەم

کەرٙو مەرە بەشداری گی هەرپاسە بڕێ جارێچیشەنە، دروسبیە جە نیٛ بامەبەشدارٛی  چیاوەرنامیٛ 

 جە چەمەو نان پەتەی، هٙورگیریان.نان ئەوەپەتەی، شەنە منونە: یکەردەجە دروس

ئامیٛتەی  کەردەوەی" کریٙو نامیٛشا بنییەمیٛ مە ڵٙوزتەریٛنیٛ بڕێام هەنٛی ئا ئامیٛتەکانە وەەکەرد ودلیٛ 

نە زاق ەچەمیٛش و  ،کەرٙووەمەدەس پان  ،ئینا چەنی: ویٛش بەخت کەرڎ ن"  جارو بار گٛیرەیچشائاڵٙوز

 .کەرٙووەمە

 : ئامیٛتەی کەردەوەیمنونٛی سەرو 

 .پەت نانشنازەنینە  -1

  .زاڕٙوڵەکە تەقە تەق مەکەروٙ  -2

  .زەمینەکە چاڵ چاڵ بیەن -3

  .نەوەشەکە جە هٙوشو ویٛش شی -4
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  .جە باڵ شانای کەوتەترەکٛی ەکاو  -5

  .رتیٛ کابرای دەس سەرەرە گ نزەمینەکەما -6

  .ەنکەوت جە گوٙ  نکاوە پاسەش سەرئاما -7

  .کەروٙ مەنەرمینە ڕەسمەکەی ناشیرین  -8

                                  

 مانایوە  جە بارو وەەکەرد                              

 نجیاشا بە وەرکاریوە ن، هەکە پەیوەندیشانەویەر :ویەر: بەشیٛن دویٛ جە ڕووەو مانێوە  وەەکەرد

 .کەرٙووەمە

ێوەن باسو کارێوە یام حاڵو کەسێ ،چیٛوێ ەو کەرد ،الزمفعل ،  Intransitive verb:نەویەر کەردەوەی

پەیوەندیش بە  نای تەمامە مڎٙو دەسۆ و ئەرکەکەشبەتەنیا ما تێ دیاری کریانە،وەخکەرٙو ساتەمە

ێوەن بە تەنیا متاوٙو ماناو ڕستەکەی ەو کەردیام  .ی تەریمنەویەرٙو پەی سەرو کەسێو بکەریوە هەن و 

 .ەویەرٙو پەی کەسێ یام چیٛوێ تەریکەی منوەو کەردە ، ئەرکو بکەرتەمامنوٙ 

چیٛوێ  ،یام حاڵو کەسێ ن باسو کارێوەەێو ەو کەرد، متعدیفعل ،  Transitive verbویەر: کەردەوەی

سەرو کەسێو یام  پەی ویەروٙ مەکەی جە بکەری وەەکەردئەرکو  کریانە،کەرٙو ساتەوەختێ دیاریەم

، چوون تەمامنوٙ بی کەٙو ماناو ڕستەوە تەنیا منەتاو  ێوەنەو کەردیام  .وەرکار ناچاەو پەنەش م چیٛوێ

گنٙو مەکەی وە، واتەکیٛچ ئەرکو کەردەهەنە پەی تەمامنای ماناو ڕستەکەیئەوەجەش بە واتێوەتەری 

وەرکارش گەرەک  )کەردەوەی نەویەرگردو ئا قسا ئینەبوٙ  وڕەنگا کوٙ ر(. وەرکا)یٛ اچمەو سەرش پەنەش م

 .منەکریٙوش(بٛی وەرکاری بە، کەردەوەی ویەر وەرکارش گەرەکەن، وەلٛی نیەن

 ،فلیٛقیا، ڕیٛزاوە ،گەنا ا،پووی ،سووڕیا ا،دیٛوی ،شٛیویا ،ڕەما ا،خو  ،گرەوا ،لوا، ئاما: پیٛسە،نەویەر کەردەوەی

ویەری وە  کەردەوەی نەویەر وهەورامینە  .شی ،بی ،ویەرد ،مەرڎ ،سٙوت ،رسەوت، تەو ک ،وت ،وارا

 ،فرە کەمٛینیٛ  "ی ،د ،ت"وەلێ نەویەری دمایی ئاما بە ،مایی ئاما فرە فریٛنیٛ " د"الف

 ،ئارڎ .گیٛرت ویٛ  ،سەرگیٛرت ،هٙورگٛیرت ،گٛیرتۆ ،گیٛرتەرە ،ویەری: گٛیرت کەردەوەیچنڎ منونێ جە 

 ،چنی ،دیۆ ،دی ،ژنی ،نویست ،کیانا ،اوان ،سانا ،بەردەنە ،بەرد سەر ،بەرڎ ،ئاردملەرە ،ئاردەرە

 .ئەسەڕی
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 ویەری  کەردەوەیجە  نەویەری کەردەوەی ئەوەکەردەیجیا      

و ئاسانە نیەنە، چوون نیشانیٛوە ە یرە هەرمانیٛوی سوک ر"ویەر و نەویە"سەرو کەردەوەیبەش بیەی 

 ن، وەروئانەی فرەو   بنویساٙووەنکەر بجە یٙوی جیا  ناەو کەردئی دووە نە نیە مٙورفۆلۆجی یام سازێوە

نەویەری  کەردەوەیو ن، یٙو جە تایبەمەندیەکاسەرو بنەڕەتو مانێ باسو ئی گرفتەیشا کەرڎەن

ەی سەرو هیچ واتێوە تەری  جبەرو لٙو پمنەوەرکارش گەرەک نیەن، بە مانێوە تەر تینەو بکەری 

وەکەردەیو پەی جیاجٛی و هەنگامٛی هەنٛی وەردەسەنە ، سەربارو ئانەیچە بڕێ سەرنەکەیشەوەکەرد

 : ڕووە نوزمٛیشا، بفەرماودٛی مەنەویەری و ویەری کەردەوەی

 .  ویەر  ئەوەجەٙو هەن بە وەرکارینەویەر ئەوەجەش بە وەرکاری نیەن  ، وەلیٛ  کەردەوەی -1

  

 ج                    ب ا      

 هٙومەر نانەکەش ئارد  هٙومەر ئارڎ دارا وت

 شیرینە مەرەز مڕیٛسٙو  شیرینە مڕیٛسوٙ  نەریامن خووٙ 

 شمە ڕازە منویسدٛی  شمە منویسدیٛ  ئیٛمە گیٛڵمیٛوە

بە واتێوە  نئەوەجەما، و بکەر تەمامیێنە وەەکەردماناو ڕستەکەی بە  "ا"پٛیڕەو ئەلفی دەیمیٛ بسەرنجە 

و بکەر هەن وەلێ  ماناو  وەەکەردهەرچنڎ "ب" ڕەوپیٛ  ەلێو . تا ماناو ڕستەکەی تەمامنوٙ  تەرٛی نیەنە

کەرمٛی ب  "ج"هٙومەر چٛیشش ئارڎ؟ شٙونەو ئانەیرە تەماشەو پٛیڕەو وٙ ڕستەکەی تەمامە نیەنە، پەرس

 .تەمامەنە نڕستەکٛی ماناشا

و تەمام و سەرەمڕەو دووری  یام نزیک، تەمام و دووری هەواڵی و ێوە حاڵەتو نزیکیەو کەردهەر  -2

تان،   ،مان، ت ،ملکێ دەسەو یوەمیش هٙورگیٛرت) یاگەگیرو نامیٛ بٙو ئەگەر ب(ئەرەنیایئینشائی)

  ەن:نەویەر  ئانە تەریٛش هٙورگێرتیٛ  انیکیاگەگیرو نامە، ئەگەر ەنویەر  وەیەکەردئا  (نشا ،ش

 .ماڕابٙوم، ماڕێم، ماڕا بییەبیێم ،ماڕا بیێم ،ماڕابیٛم ،ماڕانم ،ویەر: ماڕام کەردەوەی

 ،یٛ  ،یدیٛ  ،ی. یمیٛ  ،انیٛ  ،ا "سەر نال ەایەکاش ملکنامە  گیرویاگەدووەمو  ینەویەر: دەسە کەردەوەی

 _ سٙوتیٛنیٛ  :سٙوتەبوو :سٙوتەبیێنیٛ  :سٙوتەبٛینیٛ  :سٙوچٛینیٛ : سٙوتەنانیٛ  :سٙوتەنا :سٙوتانیٛ  :: سٙوتا"ێ

 .سٙوتەبی یەبیێنیٛ 

 ییەرەم یلکێ و کەس یاگەگیرو نامیٛ بتاوٙو  و نەویەردەی هەواڵی و ئینشائی ویەردەێوە ەکەرد هەر -3

: پیٛسەو: بەردش، بەردەنش، بەریٛش  ەنێوە ویەر ەو کەردئانە  ،وەرکاری پیٛسەو "ش"گٛیروٙ بتاکی هٙور 

کە نەویەر وەەکەردئەگەر بەرٙوش، ببەرٙوش. ەم ،بییەبیێش، بەردەشیٛ ، بەردەبیٛش، بەردەبٙوش، بەرد
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: وٙ نویس، هەرگیز هەورامی منەگلٛیرا ،منونە: ڕەما ەگٛیرٙو،منهٙور  "ش"یاگەگیرو نامیٛ بٙو هەرگیز 

 .ون رسوشتو ڕازوانەکەیش ڕا منەڎوٙ ، چو ڕەماش، گلیٛراش

 .بزەکیٛش دٙوشتەر نادیاری نەویەری: مەنیجٛی فاڕیٙو پەی بکەمەویەری بکەر دیار  کەردەوەی -4

 .بزەکٛی دٙوشیا

جە   گٛیرٙو، وەڵیٛنە باسام کەردەن، ڕستێوە تەماممەهٙور  "ش"یاگەگیرو نامیٛ ویەر  کەردەوەی -5

 ە:ش()م ++ نویس+و ەنٛویسوش()مە)میٛ اچمەو ، هەکە م، بکەر، وەرکاری وەش بیەنکەردەوەی

 یاگەگیرو نامیٛ  :، شەنبکەر  ،ێلک یاگەگیرو نامیٛ : و ،ڕیٛخە :نەویەردەی+ نویسمورفیمو ساتو 

 .(وەرکارەن :لکێ کەسی یەرمی تاک

 جٙوریٛن  دویٛ  ەو یٛ هازنەویەر جە ڕووەو  کەردەوەی                  

و وەرکاریچ یو وازتەادەو بکەری هەرمانەکیٛنە ئاشکران یانی ئیر رادی: : ئیوازیا نەویەری -1

بە زٙور  نەڕستانە کەس دیار نی یچ ،لٙو، کاوەتری پڕوٙ ەگنٙو: نازارە ئاما، کوڕەکە ممنەبەر 

، تاویٛنیٛچ کەردیٛنە نهەرمانەکیٛشا نوازتەو ویٛشاکەرٙو، گرد بە ئیرادەو بهەرمانەکیٛشا پەنە 

 . نهەرمانەکٛی نەکەرا

و بکەری یوازتە و ، یانی بەبٛی حەزەنرش نیو نەویەری نەواز: نائیرادی: چی هەرمانٛینە بکەر دە -2

: کوڕەکە ، پسەحەزو بکەرین یهەرمانەکٛی دژ بە وازتە، جاری چامنەیچ هەن ۆلٙو وەر ەکارەکە م

، و ویٛش نەمەردەنیو وازتە بە حەز دەیمٛی چی ڕستانە کوڕەکەبسەرنجە  .مەرد، نەوەشەکە گلیٛرا

 .نەوەشەکەش گلیٛرنان مێنەێوە بەرۆ ئاهازەرٙو، یام نەوەشەکە مبکەرٙو مە کٛی حەز

 

 جٙوریٛن  دویٛ  یٛوەهازجە ڕووەو  ویەر کەردەوەی                      

هٛیرٙو  :الو یٙوتەری و تاوش مەیاووٙ  هەن و تین ویەرە هەکە ئەوەجەش بە یەک وەرکاری وەەکەردئا  -1

 .یەک وەرکاریش هەنی ردەو ئا تەنیا تواناو یوانٙووەەمو وەەکەرد .وانٙووەەم کتٛیب

ی سدەر داراش فٛیرو سا موٙ ما ویەرە هەکە ئەوەجەش بە یەک وەرکاری زیاتەری هەن: وەەکەردئا   -2

 .کیٛشومەمن ویٛنەت  .کەرد

 نەویەری پەی ویەری و چەپەوانەیچ  کەردەوەیفاڕای                    

 : بە ویەر نکریامەوی کەم و بە یاسا یٛ دەسکاری بە ننەویەرەکا وەەکەردبڕیٛوە فرٛی جە 

ئامان،  ن( دماییشا-ا -)ئەلفبە نکە قەدەکەشا نەویەریٛ  وەەکەرد: یانی ئا ئەلفیەکیٛ نەویەرە  -1

وەڵٛی  "نویسەو"وبەتایبە وەختێچی جٙورەنٛی ئەهەورامی  زوانوو نکاوەەکەرد وفرە یبەش
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 و ئەلفەکەینو میائەلفەکەی،  ووزمٛی وەڵیٛ مەی و)ن(ەیسون .بوٙ کەنسنانت( -گیرهەنی)ئەلفەکە

 :گرسنا، تەرسا :وڕنا، گرسا :تەپنا، وڕا :ویەری: تەپا فاڕیٙو پەیمەنەویەرکە ، ئرت وەڵیٛش نویسەکە

 :شەقنا، لەقا :جمنا، شەقا :هٙورگڕنا، جام :تەزنا، هٙورگڕا :لەرزنا، تەزا :خزنا، لەرزا :تەرسنا، خزا

  .         لکنا :ڕیٛزنا، لکا :ماسنا، ڕیٛزا :گیٛڵنا، ماسا :گلیٛرنا، گیٛاڵ :وارنا، گلیٛرا :تەقنا، وارا :لەقنا، تەقا

 ."زا، لوا: "و شازیٛنیٛ  نٛی ملچٛیرو یاساکٛی منەباڎدووە دن ئی

نەویەرەکە   وەەکەرد، ئرت کەرمٛی بە)ن(مە، یاکەی )ی( یا بٙو ئانەوەڵٛی ئەلفەکەی نویسەوئەگەر 

تٙورنا،  :چەرخنا، تٙوریا :فلیٛقنا، چەرخیا :پڕووکنا، فلیٛقیا :خشنا، پڕووکیا :فاڕیٙو پەی ویەری: خشیامە

چیٛگەیچ چنڎ . دیٛونا :شیٛونا، دیٛویا :گژنا، شیٛویا :پڕچنا، گژیا :سووڕنا، پڕچیا :بریٛژنا، سووڕیا :بریٛژیا

، پەی فاڕایشا بە ویەر دڕیا، بڕیا، زیا، مەڕیا، چیا، بیا، دیا: نە چٛیرو یاساکٛی و شازیٛنیٛ دانیٛو منەال 

 مەبەرمٛی و مەواڕیان: دڕیا:دڕی، بڕیا: بڕی، مەڕیا: مەڕد، زیا: زنی، چیا: چی، بیا:بی، تەنیا)ا( ال

 دیا:دی، یانی مەگیٛڵنمیٛشەوە سەرو قەدو کەردەوەکەی.

 نکریامەنە  بە پاو ئی یاسێ "تن"و قەدەکەیشانویسەٛی هەکە دما ەو کەردئا نەویەرە تائیەکٛی:  -2

رسەونا،  ا:وسنا، رسەوت: رسەو+ ن :: وت: وس+ نا"نا"کەی+ دماگٛیرووەەکەردڕیٛخەو بە ویەر: 

 .: هٙورزنازنائیٛ هٙور  :ز+نائیٛ : هٙور تئٛیسهٙور نیشنا،  :نیشت: نیش+نا

" دن"و مورفیمو وەختەکەیشای، بە البەردەویەرد ،مەرڎ: ام کەوتێ ٛویریٛ ڎدن دویٛ نەویەرە دالیەکٛی:  -3

: مەرنا :مەر+ناد: -بە ویەر: مەرد نبامەیەکسەر  نزمٛی سەرشاو مەی "ناسازەو"بەڕیٛخە،  نبامە

 .ویەرنا :ویەر+نا :د-مرنا، ویەرد

ام  یٛ هەن ن، وەلٛی هام ماناکیٛشابە ویەر نمنەکریا .شی ،بی: دننیٛام هەنیٛ  ویٛ نەویەرە یائیەکٛی: د -4

 .ئارد ،کەرڎ: بە ویەری

، وە هٙورماگٛیرتٛینیٛ  نەنەجە دەنگە رسوشتیەکا وەەکەرد: ئی تاقمە ننەویەرٛی دەنگە رسوشتیەکا -5

باڕناش، باعناش، میاوناش،  :وٙ مەی ندماییشا(ش)تاقی ییەرەم یلکێ کەس یاگەگیرو نامیٛ 

ئی . جریوناش، نەڕناش، قوولناش، بٙوڕناش، زریکناش، لوورناش، پیٛقناش، شیڕناش، قریوناش

، باڕناشۆ :ربە ویە نبامە، ەوە (کە ماناو واوەی مڎوٙ ، ەو، و)ۆیٛی بە زیاد کەردەنەویەر  وەەکەرد

 .باعناشەوە ، باعناشەو،باڕناشەوە، باعناشۆ باڕناشەو

                               
 فاڕای ویەری پەی نەویەری                                

 ن، ئەگەر ڕیٛخەکەشاویٛزمیٛوەب نو هەواڵی نزیک و ویەردەی سادەشادمبٙو ەم ویەرە ئەلفیەکٛی: -1

 :تکا، لکنا_ ن: ن-قەدی نەویەری ئەلفی: تکنا :قەد _ ن: بەرمیٛ مە، الش ئامابوٙ )ن( دماییش بە

 نن( دماییشاهەر بە نون) نڕیٛخەکەشا نجٙورێ تەرشا .جام :ن _ڕیٛزا، جمنا :لکا، ڕیٛزنا_ن
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ڕەتیا،  :فاڕیٙو پەی نەویەری: ڕەتنا_ ن+یمەکە وەەکەرد( ئرت کەرمٛی بە)یمەنونەکەی ، ئامان

 دٙوڕیا . :ژاکیا، دٙوڕنا_ ن+ی :ی_ن +ژاکنا

پەی نەویەری، مەگەر  ن: منەفاڕیائامان"ی ،د ،ت"بە نهەکە دمایشاویەرکٛی  وەەکەرد -2

 کەردیٛنٛی . ن، وەڵتەر باسامبە ویەریٛ  نو کریێبا نوەڵتەر نەویەرٛی بییٛبا نئانیٛشا

کەردیٛنٛی بنەڕەتەنە  نخاڵەو پەنجینە باسام: نویەرکٛی دەنگە رسوشتیەکا وەەکەرد -3

ی ەوە( ،ەو،و)ۆیدەی بەالبەردەبە ویەرٛی،  نکریامە( ەوە، ەو، )ۆویبە زیادکەردەنەویەریٛنٛی، 

 ، باڕناشەو: باڕناش.باڕناش ە:باڕناشەوە _ ەو  باڕناش، :باڕناشۆ_ ۆ :ویەریٛ وە بە نەنبامە

 

 (mood, tense)دەم، و وەخت شیٛوە                       

یانی  شیٛوەبا بزامنٛی سیغە یانی شیٛوە شکڵ و بیچم کەردەوەین، سەرو چ زەمنێوە دروس بیەن؟ 

کە ، نیزوانحاڵەتیٛوی ڕا شیٛوە  Aspect (mood ) .Derived from صیغە()38یانی شیٛوەچیٛش؟: 

کەحاڵەتو ، سیغە واتێوەنە شیٛوەیام  ،و مەرج بە واقیعیوە نیشانە مڎوٙ  هەل و پەیوەندی قومیای

 دەموجە بارەو  .داوایی ،ئەرەنیای، هەواڵی :هەنیٛ  شیەرێ سیغیٛ  کەردەوەی نیشانە مەدٙونە.

 .گٛیروٙ مەرش هوٙ و کەسەکەی  ئا شیٛوەنە هەکە بە پاو وەختی و کەسو ژمارەکەردەوەیوە 

گٛیرٙو، شش مەهٙورش  ترصیف()نەیەردەکو ژمارەی هەکە گەردان  بەپاو وەختی و کەس -1

 :                             هەنیٛ  صیغیش

 کٙو  تاک کەس         

 ئامایمٛی    ئامانی یوەم        

 ئامایدٛی  ئامای دووەم       

 ئامێ  ئاما یەرەم       

چیٛوالی دەم بەکار  :هەکە ڕستەنە پەیش بەکارمەیٙو چوار شیٛویٛش هەنیٛ  یبەپاو ئا دلیٛگٛیر   -2

   ماوەرمٛی جیاتی سیغەی وشیٛوەی و موودی وتێنسی.

  ئیخباری"" هەواڵی دەمو. 

   التزامی". ،ئینشائی"ئەرەنیای دەمو  

  ئەمر"داوایی دەمو." 

  مەرج"شەرتیٛ  دەمو" .  

                                                             
 کەردەوەی بەکار ماوەرمٛی، چون هەورامینە هەاڵی بارمتێوی پەڕەماناما نیەن پەیش  mood, formulaشیٛوە، پەی  صيغة,  38
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 واقیٛعیوەندی قومیای بە کە پەیوە، نیزوانحاڵەتێوە ڕا شیٛوە: ی، شیٛوەیدەمتەریچ پەی  یئەژناسێو 

ی جە بارو واتەسازیوە یەرٛی ڎٙو. وەروئانەەواقیٛعی نیشانە می ئاژە ،پەیوەندی قٙومیای نیشانە مەڎٙو،

وشکنە ر ، فرەو هوٙ ەئەمر ، داوایی ،ئینشائی ،ئەرەنیای .ئیخباری ،ڵیاهەو  هەنٛی: شیٛویٛ 

، ڎوٙ ەجە ڕاسیەنە ڕووە م یاونٙو هەکەمەئانەی  ئیخباری ی،هەواڵ یشیٛوە: ناچاەو م ئەشناسەکانزوان

 . ێئەشیا جە ئاژێوە زانیانە ڕووەش د، یام ە، وەلێ مەشٙو چیٛوێ ڕووە بڎوٙ یام هەاڵی ڕووەش نەڎێن

یاونٙوش، کە واقیٛعەنە  مە، کەروٙ مەباس  یەداەنە ئا ڕوو ئینشائی: وەڵٛی گرچیٛوی ،ئەرەنیای دەمو

( کریٛڵی تەرین ب)،ابەجا بٙونە یام بە گا بێکریٛی ج، وەلٛی جە ئاژێوە ئەژناسیانە جابەجا منەبٙونە

 . ئەرەنیاینە دەمونیشانٛی 

  ، دەمیوەختیو  صیغەسەرو بنەڕەتو  کەردەوەیو یٛ شیٛوەک            

دای یام خەبەر پەی هەواڵ کەردەوەی دەموجە  بڕێ Indicative mood: خباریئی، هەواڵی دەمو یوە:

، کە یاوان بە ئەنجاموەەکەردگامنەییچ نیەنە هەکە ، چیٛویٛوە کارو حاڵو کەسیٛو یام دای وێڕاسین ج

 . ئیخباری ،هەواڵی شیٛوەی ناچاەو م نوەرو ئانەی پەنەشا

تەری جیا  نیکاشیٛوە، وەلێ جە نیەنە ی هەواڵی جە بارو واتسازیوە هیچ نیشانیٛوی تایبیٛششیٛوە

 :دەیمیٛ ب نمنونا ، سەرنجەو ئیفاڕیوٙ مەبەڕیکو پیٛکی کریٙووە چوون بەپاو وەختی مە

 ئیٛساڵ وارانی فرە وارا. 

 ئیساڵ وارانی فرە واران.  

  ٛئیٛساڵ وارانی فرە واری.  

  ٛئیٛساڵ وارانی فرە وارابی.  

یچەنە کورد"جە بارو وەختینە چوار جٙوریٛن ،هەواڵینە دەموجە  وەەکەردچی منونانە وینمٛی 

 دیٛنە. ڕووەش نەیدەقسیٛکەر ئانەن هەکە وەڵٛی ویەردە  کەردەوەی مزامنیٛ  "هەرپاسەن

 نیچەمە ئەلفیەکانە بە البەردەی)ی( چەمەی، چەمەکا شیٛوەو نزیکی هەواڵی: ئی  ی ویەردەشیٛوەیوە: 

سٙوت،  :کااڵ، سٙوتەی_ ەی: ئاما، کااڵی_ی :کریٙونە: ئامای _یمەتەرینە بە البەردەی)ەی( چەمەی دروس

 . دی :شی، دیەی_ ەی :کەرد، شیەی _ەی :_ ەییکەردە، مەرد :مەرڎەی _ەیشت، : شتەی_ەی

یاگەگیرو و  ەنکەردەوەی، قەدو تویەردەی ڕوو ، و وەختو ویەردەی نزیکی بنەڕەتی پەی شیٛوە پەسای

کە ویەر بٙو  ئانە دەسەو یوەمو یاگە وەەکەردنە ئەگەر شیٛوە، چی و کەس و وەخت ڕیٛخە کێ یامل نامیٛ 

 :، پیٛسە: کااڵم، تاشامرە، سەرم وزتاش ،ش ،تا، ت ا،م ،م"گٛیروٙ مەاکا  هٙور نامە لک

  م زەمینەکەتا کااڵ 
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  ما زەمینەکەتا کااڵ 

  تزەمینەکەما کااڵ  

  نتازەمینەکەما کااڵ  

  شزەمینەکەما کااڵ  

  نشازەمیەنەکەما کااڵ  

، ی ،یمیٛ  ،نیٛ ،ا"گٛیروٙ مەهٙور  ناکااگە نامە لککە نەویەر بٙو ئانە دەسەو دووەمو یوەەکەردوەلێ ئەگەر 

 .ێ، یٛ  ،یدیٛ 

  وتانیٛ  ،وتاهیزی سٛیر.  

  وتیمیٛ هیزی سٛیر.  

  وتیهیزی سٛیر. 

  وتیدیٛ هیزی سٛیر.  

 وتە ، هیزی سٛیر وت 

  وتیٛ هیزی سٛیر.  

 هیزی کارگەنە مەرزیانٛیرە.  

 بیانیٛوە ئازادی دیسان ز یه. 

قەدو  دماو نگنامەاکٛی ٛی ویەردەی نزیکەنە یاگە نامە لکینمومە کەرمیٛ ب نئەگەر تەماشەو منونەکا

ردەی ەجە وی ،تەسادەبٙو یام ئەرتاشیا، یام ئامیٛ  ،ویەربوٙ نە ،کە ویەر بوٙ وەەکەرد، ئرت کەیوەەکەرد

ڵیٛو وە، ێنەئام نزیکەنە ڕوەش دێنەو دمایش ێوە جە ویەردەیداوەیانی ڕو نزیکی هەواڵینە، 

ویەردەی ڕووتی  موفٙور منیٙو سەرو شٙونەما ، نکەرامە، واتٛی هەکە باسو وەختی کەردەینەقسیٛ 

و یەکیەنە، هەزارو نٙوسەدو نەوەدئینا ساڵەو  : منونە:نەنە بەخشوٙ ەئایندەیش پ هەواڵی و ماناو

مەیمٛی و چەنی کٙومەڵیٛو قەوما جادەکەنە  کەرومە پیاسە، پەی ویٛم پاوەنە ڕەمێنمٛی پەی ئیٛرانی

، نەەبیاوە پ، تاتە ئاما واتش و پڕ نەوزادی کوڕم کوت ،منێوە ویرمەرە، هەراو هٙوریاو ڕەمای ملمیٛ 

 ویەردەی نیشانە مڎانەوەختو  هەکە هیٛڵەشا ئامیٛنە چیٛرەرە گرد . ئی واتیٛ (هیالکەنەئەڎام فرە 

 .بەپاو سیغەکەیشان

 ندمایشا نبە یٙو چی نیشاناڵی، چ ویەر، چ نەویەر هەوا یویەردەی ڕووت دەموو نکاوەەکەردو گرد

 . نیشت، نویست، ویەرد، بەرد، بی، ئەسەڕیئاما، گیٛاڵ، " ی ،د ،ت ،ا"ئامان

 :و نەویەرەکەیچش ، ویەرو ڕووتی هەواڵی ئەرتاشیا و ئامٛیتەیچش هەن ویەردە کەردەوەی

 سادە                                    ئەرەتاشیا                                  ئامٛیتە  

 سەرشی                  زت                   ئیٛ ر و ه                              ا        خو 

 بی  پیس                 ڵیا                    هٙورویٛ                                شیٛویا   
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 سەرگیٛرت                                       شتەرە  شت                                     

 ویٛران کەرد                                        دڕیەرە                     دڕی                

 

کەرٙو کە مەێوە باس داەێوە ویەردەن، بە فرەیی ئەنجامو ڕوو ەو کەرد: هەواڵی یتەمام یی ویەردەشیٛوە: دویٛ 

هەواڵەکە، کارەکە تازە زٙو ئنڎە میٛ یانی تاحاڵی حازر هەڵمیش چەنە هٙور ئیساتٛی بٙو،  )ئەنجام(وەرپیٛکەکەش

 : زوانو ئینگلیزی present perfect، پٛیسەن ڕووەش دێنە

  ؟ سٙوتەنشە چەنی ئەها! بڎیە ئی پو 

  ورەتشا، ئانا یانەکەش نەڎانۆو قەرزەکەش  قەرزار بیەنئاڎ.  

و )ن( می، قەد و نیشانٛی ڕەگەزی و نیشانٛی جٙورو کارینبنەڕەتوو ویەردەی تەما دەموکەرەسەو 

یاگەگیرو + + نیشانٛی ڕەگەزی"ن"کەردەوەی+ نیشانٛی لکێ: قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی یاگەگیرو نامیٛ 

 .لکێ نامیٛ 

 کااڵنم نباخەکەتا. 

 کاڵێنەم نحەوشەکٛیتا.  

  ئی قاڵیٛی تازە ئەسێنەم. 

 ئی منەڎە تازە ئەسانم.  

 ورەتەنم نکەڵەشٛیرەکەتا.  

 ورەتٛینەم نکەرگەکیٛتا.  

 : ویەری ئەرەتاشیا بٙو یاساکٛی پٛیسەش سەرمەیوٙ  کەردەوەیخٙو ئەگەر 

 + نیشانیٛ (ن)قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی کاری یوەمی+ یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ وەڵگیٛر+

  .چەنەم ئەسێنە :چەنەم ئەسان .تیٛنەهٙورم گیٛر  :گٛیرتەن هٙورمڕەگەزی: 

یاگەگیرو +  "ن"کەردەوەی+ نیشانٛی قەد+نیشانٛی ڕەگەزی ٙو:ر ئەرەتاشیا و دماگٛیرش پۆوە بئەگە

   .رەەئاردیٛنم :ئاردەمنرە، رەەوزتیٛنەم :یوەم+ دماگٛیر:  وزتەمنرە یلکێ دەسە نامیٛ 

 یدەسە یاگەگیرو نامیٛ + واتیٛوی مانادارە: وٙ کەش ئامیتە بٙو یاساکٛی پیٛسەش سەرمەیوەەکەردئەگەر 

ڕام گیٛرتیٛنە،  :نیشانٛی ڕەگەزی: ڕام گٛیرتەن+ "ن"کەردەوەی+ نیشانٛی یوەم+قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی

 .وەیم کەردیٛنە :وەیم کەردەن

 : بٙو یاساکٛی پیٛسەش سەر مەیوٙ بنە ویەر  ،تەمام، ویەردەی هەواڵی کەردەوەیئەگەر 
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قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو  هەواڵی: ،تەمام ،ویەردەی نزیکی سادە کەردەوەی -ا

 : چوارەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + " ن"کاری

 ڕەمێنمٛی   :ڕەمیٛنا :ڕەمانا : وتەنان: وتیٛنان،وتیٛنا: وتەنا        

 : "بە وەڵگٛیر"هەواڵی نەویەر ،ئەرەتاشیا ویەردەی کەردەوەی –ب 

 :                                        چوارەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ن"وەڵگیٛر+ قەد + نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی کاری

  ن.نەکەوتیٛناەچ ن،انەکەوتەنەچ ،تیٛنیسهٙوروە :تەنیسهٙوروە

 :  هەواڵی نەویەربە دماگیٛر ،ئەرەتاشیا ییەردە کەردەوەی -ج

  .چوارەم+دماگٛیر یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ن"قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری

  .تٛینمٛیرەەو ک: ەتیٛنار ەو ک :تەنارەەو ک .وەزتٛینمیٛرە :تیٛنارەسوە :تەنارەسوە

 : ڵی نەویەر و ئامٛیتەهەوا ،تەمام ،ویەردە کەردەوەی –د 

 : چوارەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ن"قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری  

  ، سەرفرازٛی بینمٛی.سەرفرازە بییٛنا :نسەرفراز بیەنا .تٛینمیٛ ەو سەرکن: تیٛناەو سەرک ن:تەناەو سەرک

  

 سەرەمڕەی هەواڵی یویەردە دەمو: یەرەم                     

یاگەگیرو و "یٛ "کەردەوەیڕیٛخە و نیشانٛی جٙورو  وەختو سەرەمڕەی هەواڵی: دەموتو کەرەسەو بنەڕە

 یاگەگیرو نامیٛ ، نیٛ ، ندیٛ  ،منیٛ  .نی ،نیٛ  پەیوەسەکان: نامە گیرویەرمو یاگە یلکێ دەسە نامیٛ 

 کە سەرەمڕٛی بٙونەو، کەروٙ مەباس  داێوە ویەردەیەڕوو  دەموگنٙو دماو ڕیٛخەکەی، ئی جٙورە مەهەمیشە 

 . ەیوٙ دماییش ن

 لوا پەی کاوان لوٛی پەی کەشی. کاوان مە .هەرکە لویٛنٛی پەی کەشی تەرسی گێرێمرە

 کەشی. هەکە مەلوام پەی کەشی تەرسی مەگٛیریٛمرە.

  زمسانێنە وەروە وارٛی. هەروەروە مەوارا، هەوا سەرد وارٛی هەوا سەرد کەریٛ هەر وەروە .

 مەکەرد. زمسانێنە وەروە مەوارا.

 ئینەیچ دەسورو یاساکیٛشەنە: 

 : ەر پی جٙورەنەوینەویەر و  ،ئەگەر سادە بوٙ  -ا



 
144 

 .یەرەم یدەسە ،لکێ یاگەگیرو نامیٛ + "یٛ "کەردەوەی+ نیشانٛی جٙورو ڕیٛخە 

  ٛنەویەر. وسٛینیٛ  :وسیٛ  :وسیٛندیٛ  :وسٛینی :وسٛینمیٛ  :وسٛینی 

  ٛویەر  .سڵەمنیٛنیٛ  ٛی:سڵەمن :سڵەمنیٛندیٛ : سڵەمنٛینی :سڵەمنٛینمیٛ  :سڵەمنٛینی 

 :   و نەویەر، وەڵگٛیرش پۆوە بٙو، ویەر و سەرەمڕەئەرەتاشیای ویەردەی  -ب

 : یەرەم یدەسە ،کێل یاگەگیرو نامیٛ + "یٛ "وەڵگٛیر+ ڕیٛخە+ نیشانٛی کاری 

  ٛهٙورپڕیٛنیٛ  ،هٙورپڕیٛندٛی، هٙورپڕیٛ  ،هٙورپڕیٛنمٛی، هٙورپڕیٛنی :هٙورپڕیٛنی.  

 : و نەویەر، دماگیٛرش پۆوە بوٙ  ویەر سەرەمڕە و ئەرەتاشیای ویەردەی - -ج

    .یەرەم+ دماگیٛر یدەسە ،لکێ یاگەگیرو نامیٛ + "یٛ "ڕیٛخە+ نیشانٛی کاری        

 وەزیٛنیٛرە ،وەزیٛندیٛرە، وەزیرە ،وەزیٛنمٛیرە، وەزیٛنیرە :وەزیٛنیٛرە.  

 : رو ویە سەرەمڕەی نەویەر ئامیٛتەی ویەردەی  –د 

دەسەی یەرمو یاگەگیرو نامە : یەرەم یدەسە ،لکێ یاگەگیرو نامیٛ +"یٛ "ڕیٛخە نیشانٛی کاری +وەرکار

   لکاکان.

ئاڎٛی  :ئاڎە سەرگنیٛ ، سەرگنیٛندٛی، ئاڎ شمە ،ئیٛمە سەرگنٛینمٛی، تٙو سەرگنیٛنی: من سەرگنٛینیٛ 

  .سەرگنیٛنیٛ 

  .ٛی ڕا گیٛریٛنیٛ ئەو  ،ە ڕاگیٛریٛ ڎو و ئ ،وڎو شمە ڕا گٛیریٛندٛی، ئ ،تٙو ڕاگیٛریٛنی ،ئیٛمە ڕاگیٛریٛنمیٛ  :من ڕاگیٛریٛنیٛ 

 یٛنٛی .رئی منونٛی گرد ویە

 

  تاکیدیسەرەمڕەی  یویەردە دەمو                                  

جە بارو  ن، وەلێ ئینەشایەردەی سەرەمڕەی سادەنئانە و وەڵتەر، ئا ویەردە هەکە باسام کەرد

ویەردەی سەرمڕەی  یٛ نەش ماچمە، پەوکی پواوەی مەبٙووە شیٛوە تاکیدی هٙورمەگیرٙونەدروسبیەشەو 

 :ەن، ئینەچ یاساو دەسورەکەشتاکیدی

 : ر"بوٙ و ویە نەویەرتاکیدی سادە" سەرەمڕەی یویەردە کەردەوەیئەگەر   -1
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لکێ  یاگەگیرو نامیٛ + "یٛ "کەردەوەی+ ڕیٛخە + نیشانٛی  (39")چەمەی سەرمڕەای"ڕیٛخە+ نیشانیٛ 

 : یەرەم یدەسە

  ٛسادە  تاکیدی نەویەری .ڕەمای ڕەمیٛنمیٛ  ،ڕەمای ڕەمیٛنی. 

 سادە تاکیدی ویەری . گنای گنٛیندیٛ  ،گنای گنیٛنی. 

  ٛسادە  تاکیدی نەویەری .وسیٛنیٛ وسای  ،وسای وسی. 

  ٛسادە تاکیدی ویەری. نویسای نویسیٛنمیٛ ، نویسای نویسیٛنی.  

 سادە تاکیدی ویەری .گیٛرای گیٛریٛندیٛ  ،گیٛرای گیٛریٛنی.  

  ٛسادە تاکیدی ویەری .گیٛرای گٛیریٛنیٛ  ،گیٛرای گیٛری.  

  ٛدارا هەرمانەکٛینە هەر گنای گنی.  

 نٛویسیٛ  بە دریٛژای سەفەرەکەی نٛویسای کاوان. 

یاساکٛی پیٛسە  "نەویەر و ویەر"ئەرەتاشیا و وەڵگیٛر دار بوٙ  سەرەمڕەی ویەردە و کەردەوەیئەگەر  -2

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ + "ای"کەردەوەی+ نیشانٛی "چەمەی سەرەمڕە"بٙو: وەڵگٛیر+ڕیٛخە+ای

  :یەرەم یدەسە

  ٛهٙورپیٛکای پیٛکٛی، هٙورپیٛکای پیٛکیٛنمیٛ  .هٙورپڕای پڕیٛنیٛ  ،هٙورپڕای پڕی. 

 هٙوروەزای وەزٛی، هٙوروەزای وەزیٛنمٛی. .هٙورپڕای پڕیٛندیٛ  ،هٙورپڕای پڕیٛنی 

  ٛهٙورشانای شانٛی، هٙورشانای شانٛینمٛی. .هٙورئٛیزای ئیٛزیٛنمیٛ  ،هٙورئیٛزای ئیٛزیٛنی 

  ٛهٙورکەرای کەریٛنمیٛ  ،هٙورکەرای کەریٛنی.  

  سەرو دووەم ڕیٛخەی  نگنامە لکێ یاگەگیرو نامیٛ  .هٙورکەرای کەریٛندیٛ  ،کەریٛنیٛ هٙورکەرای

بڕیٛچشا سەرو کەردەوەکەی)هەمل  سەرو وەڵگیٛرەکەی نال ەم کوردینە بڕیٛشان ، وەلیٛ 

 دەکرد، هەڵدەپەریم(.

  ":ویەرنەویەرو "بە دماگٛیرۆ  بیەبٙو ئەرەتاشیا ،بوٙ بسەرەمڕەی ئاڵٙوز ی ویەردە کەردەوەیئەگەر  -3

    :یەرەم یدەسە ،لکێ یاگەگیرو نامیٛ + "یٛ "+ ڕیٛخە + نیشانٛی کاری"ای"ڕیٛخە+ نیشانیٛ 

 جامی جمٛینمیٛرە ،جامی جمیٛنٛیرە.  

 گیٛاڵی گیٛڵٛینیٛوە  ،گیٛاڵی گیٛڵیٛوە. 

 بەرای بەریٛندیٛوە ،بەرای بەریٛنیٛوە. 

 بەرای بەریٛندیٛوە ،بەرای بەریٛنیۆ.  

 :    "و ویەر نەویەر"ئامیٛتە بوٙ  تاکیدی سەرەمڕەی یویەردە کەردەوەیئەگەر  -4

 : یەرەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "یٛ "+ڕیٛخە+ نیشانٛی کاری"ای"وەرکار+ ڕیٛخە+ نیشانیٛ 

   ٛسەرگنای گنیٛنمیٛ  ،سەرگنای گنٛینی.  

                                                             
 continous infinitive ڕیٛخە چەنی نیشانٛی)ای( مەبٙونە بە چەمەی سەرەمڕە  39



 
146 

 سەرگنای گنٛیندیٛ  ،سەرگنای گنیٛنی.  

 سەرگنای گنٛینیٛ  ،ەرگنای گنیٛ س.  

  ٛمناکەرای کەریٛنمیٛ  ،مناکەرای کەریٛنی.  

 مناکەرای کەریٛندیٛ  ،مناکەرای کەریٛنی.  

  ٛمناکەرای کەریٛنیٛ  ،مناکەرای کەری.  

 ویەردەی دووری هەواڵی  دەمو: چوار                              

ێوەتەری و ەکەرد گنٙو وەڵیٛ ب یکەرٙو هەکە قومیامەێوە داەڕوو  اسوب ،دووری یویەردە کەردەوەی دەمو

بٙو، چی بدیاری کریایەوە  و وەختیٛوی کریٙو پەیوەندیش بە ساتمەەکٛی یهەرپاسە قٙومیای ڕووەدا

، پٛیرار ،پار ، پەراوەرٛی،پەریٛ  ،هیزی باوەرمٛی:بەکار  ننە ئی واتاکریٙو وەڵٛی قٙومیاکەیمەئاژەنە 

 کٙوسار پیٛرار لوابٛی پەی پاوەی، کاوان ئامبٛی پەی پاوەی.  .ر ئامابٛی پەی پاوەیپا کاوان پەرەویٛرار.

 : لکێ پی جٙورە یاگەگیرو نامیٛ چەنی "، بیٛ چەنی" ،ەنویەردەی دووری: قەد دەموکەرەسەو بنەڕەتو 

 :    پیٛسنیٛنە ن، یاساکایٛشائەلفین، نەویەریٛنیٛ  نٛی قەدەکەشاەو کەردئا  -1

: میەرە ەیدەس ،کێل یاگەگیرو نامیٛ  "بیٛ "قەد+نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی کاری  

  ٛنەویەر  .چەقێبیٛنیٛ  ،چەقێ بیٛ  ،چەقابی 

  ٛنەویەر  .چەقێ بیٛنمیٛ ، چەقێبیٛنیٛ  ،چەقابیٛنی 

 نەویەر  .چەقێ بیٛندیٛ  ،چەقێ بٛینی ،چەقابیٛنی 

 ویەر   .ماڕێ بیٛام ،ماڕابیٛام  ،ماڕێ بیٛم ،ماڕابیٛم 

 ویەر  .ماڕێبٛیتا ا،ماڕابیٛت ،ٛیتماڕێب، ماڕابیٛت 

 ویەر  .ماڕێبیٛشا ،ماڕابیٛشا ،ماڕێبش، ماڕابیٛش 

هەورامینە نیشانٛی  زوانو ەردەی ڕووت و تەمام دووری هەواڵیێوەی ویەو کەردگرد سەرنجیٛوە: 

بەردیٛنە،  :کوشتە، بەردەن :وشت، کشیە :مەرڎە، شی: سٙوتە، مەرڎ :تنە:سوٙ گنوٙ مەڕەگەزیشا چەنە بەر 

 .وستەن: وستٛینە، وتەن: وتٛینە، گٛیرتٛی بیٛ  :بیٛ ەگیٛرت

، ەنئەلف ن، نیشانٛی ویەردەیشائامان نبە ئەلف دمایشا نقەدەکەشانە، کە کانەوەەکەردجە  وەلٛیم

 دنگٛی ڤاوڵیٛ ارٛی نیشانٛی ڕەگەزی بەرمنەگنٙو چوون دووی بڕێ ج ، گرسا،مەڕیا ،گەنا ،لوا:پیٛسە

ئەلفو وەلێم بڕێ حاڵەتٛی تەرنە  .ا، گرسا"مەڕی ا،گەن ،لوا"لٙو کٙوتاوەمچەنی "ەدەنگو" ،نەکریٙوشامن

لوا: : نٙووەاممە و هنو نٛیری پیٛسەو ویٛش"ێ"فاڕیٙو پەیمەجە مٛیڵیٛنە یاوەرنامەکٛی  کەی یاموەکەردە

 ماڕابیٛم: ماڕێبیٛم. ماڕا: ماڕانم،  دیارەن، ، منونەکەنەکەنٛی، گرسا: گرسێ، مەڕیا: مەڕیێلوٛی، گەنا: 

 : گیٛرش پۆوە بوٙ ، وەڵئەرەتاشیا هەواڵی یدوور  کەردەوەی -2
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:یەرەم یدەسە ،ێلک یاگەگیرو نامیٛ + کەردەوەی+ نیشانٛی قەد+نیشانٛی ڕەگەزی+ەڵگیٛرو   

  ٛنەویەر  .هٙورلوێبٛینیٛ  ،هٙورلوێبیٛ  ،هٙورلوابی 

 نەویەر . هٙورلوێ بیٛندیٛ  ،هٙورلوێ بٛینی ،هٙورلوابیٛنی 

  ٛنەویەر  .هٙورلوێ بیٛنمیٛ ، هٙورلوێ بٛینیٛ  ،هٙورلوابیٛنی 

 ویەر     .رڎیٛبنیٛ و هٙورئا، رڎٛی بیٛ و هٙورئا ،رڎەبیٛ و اهٙورئ 

 : ر"و ویە نەویەر"دماگیٛر بیەبٙو بە ئەرەتاشیا ئەگەر بە -3

 : یەرەم+دماگٛیر یدەسە، لکێ یاگەگیرو نامیٛ +"بیٛ "ەگەزی+ نیشانٛی کاریڕ + نیشانٛی قەد

 مردا، مدرا، مندرا(.نەویەر  .بٛینمٛیرەمدرێ  ،مدرێ بیٛنیٛرە ،مدرابیٛنیٛرە( 

 نەویەر  .مدرێ بٛیندیٛرە ،مدرێ بیٛنیرە ،مدرابیٛنیرە 

 نەویەر  .مدرێبیٛنیٛرە  ،مدرێ بٛیرە ،مدرابیٛرە 

 ویەر  .مدرنێ بٛینمٛیرە ،مدرنێ بیٛنٛیرە ،مدرنابیٛنیٛرە 

 ویەر  .مدرنێ بٛیندیٛرە ،مدرنێ بیٛنیرە ،مدرنابیٛنیرە 

 ویەر   .مدرنێ بٛینیٛرە  ،مدرنێبیٛرە ،مدرنابیٛرە 

 :  ەواڵی ئەگەر ئامیٛتەو نەویەر بوٙ ویەردەی دووری ه کەردەوەی -4

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ " بیٛ "+ نیشانٛی جٙورو کاری قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی + واتێوی مانادارە

  :یەرەم یدەسە

  شیٛی بیٛنمیٛ ئابڕوو  ،یٛی بیٛنیٛ شئابڕوو  ،یەبیٛنیٛ شئابڕوو.  

  شیٛی بیٛنمیٛ ئابڕوو  ،شیٛی بیٛنیئابڕوو  ی،شیەبیٛنئابڕوو. 

  شیٛی بٛینیٛ ئابڕوو  ،شیٛی بیٛ ئابڕوو  ،شیەبیٛ ئابڕوو.  

 : ویەر بوٙ  دەی دووری هەواڵی ئەگەر ئامیٛتەوویەر  کەردەوەی -5

 کەردەوەینیشانٛی +نیشانٛی ڕەگەزی++قەد+ەمدەسەی یو ێ لک یاگەگیرو نامیٛ +واتیٛوە مانادارە 

 : "بیٛ "دووری

  ڕام گٛیرتٛیبٛی _ ڕاما گٛیرتەبٛی  ،گیٛرتەبیٛ ڕام 

  ٛڕاتا گیٛرتە بیٛ  ،ڕات گٛیرتٛی بیٛ  ،ڕات گیٛرتەبی. 

  ٛڕاشا گٛیرتەبیٛ  یٛ ڕاش گیٛرتیٛب ،ڕاش گیٛرتەبی. 

نادیارەن  گرد بە قوەتیٛنٛی و بییٛنٛی بە بکەر، وەرکار، )ڕا( یهەکە لوێنٛی سەرو یاگەگیرو نامیٛ ئا 

 .ەنو کەسی یەرەمی تاک

سەرو نیشانٛی  نوزمیٛشابگیٛرمٛی و بیوەمی هٙور  یو دەسەپەیوەسەکانیاگەگیرو نامەکریٙو مە

 یو دەسەیٛ کپەیوەسە یاگەگیرو نامە ن، جیاتیشا، ئرت ئاوەختە بکەرٛی نیەنیٛ ٛی"بی"ویەردەی

 : شانە، یاساکٛی پیٛسەش سەر مەیورمٛی یاگیٛ وەما یەرەمی بەکار
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 یدەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیٛ "ویەردەی دووری کەردەوەینیشانٛی  + نیشانٛی ڕەگەزیقەد+

 :یەرەمی

 ڕاگیٛرتٛی بیٛنیٛ ، گرتەبٛینیٛ  ئاڎی ڕا.  

 گیٛرتٛی بیٛنیڕا، گرتەبٛینی ئاڎی ڕا.  

 ڕاگیٛرتٛی بٛی  ،گیٛرتەبیٛ  ئاڎی ڕا 

  ٛئاڎی ڕا گیٛرتٛیبٛینمی.   

 گیٛرتٛی بیٛندیٛ  ئاڎی ڕا. 

 گیٛرتٛی بیٛنیٛ  ئاڎی ڕا.  

               سەردەمو کرٙونای. 4/7/2020لوایۆپورە:                                                      

                          

 )مضارع اخبارى( هەواڵی نەویەردەی دەمو              

 ،ەویەردەویەردەو نکریٙو بە دووێ بەشیٛوە مە ،خەبەرینە ،جە بارو هەواڵینە وەەکەردهەورامینە 

، ئیسەچ باسو ىباس کەردە نوەڵتەر ویەردەی هەواڵیام هەردوی هەواڵەکان،هەرپاسە نەرێ کەردەی 

 : کەرمیٛ مەنەویەردەی هەواڵی 

 یام دماو نەیدەقسٛیکەر کەرو وەختو مەنەویەردە باسو قومیای کارێوە  کەردەوەی ،

 ڎٙو .مەنیشانە  یدەقسیٛکەر 

 نە یدەقسیٛکەر نە یام دماو یکەردەئا کارەنە هەکە وەختو قسە نەویەردە  کەردەوەی

بە هامکاری  ئایندەنە ، وەختو قٙومیای کارەکەیڎوٙ ەڕووە م)ئیسە و ئایندەنە( 

 .بٙونەمە ەوەو وەختیکەردیاوەر 

  وەختو  کەروٙ مەهەکە حاڵ یام کارو کەسێوە یام چیٛوێوە باس  نەوەەکەردئا

وەختەکەش  ظرف زمان(کەردەوێوی)هامکاری یاوەر نە یام ئایندەنە، بە یدەقسیٛکەر 

 .گنوٙ ەمبەر 

و نەویەر، سادەو ئەرتاشیا و ئامیٛتە، پەی  ویەرنەویەردەی هەواڵی  کەردەوەیهەورامینە  زوانو

یاگەگیرو و هەرپاسە   کەیوەەکەردیٛخەو گنٙو وەڵٛی ڕب)مە( سازەو"مٙورفیمو"مەشٙو  کەردەیشدروس

 : لکٙو دمایی ڕیٛخەکەیرەبێ دەسەو پەنجەمی لک نامیٛ 

 ن.ال ەم، لدیٛ ەم، ملیٛ ەم ،لوٙ ەم، لیەم ،لوەم 

 :نەبەکار بریوٙ  نمەبەستا دویٛ و وەختو نەویەردەی پەی  شیٛوە
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 نەیدەقسیٛکەر قٙومیای وەختو  پرٙوسەو -1

 و من گەرەکمەن ئاوی بوەر  .من گەرەکمەن دەسودیم بگٛیرو. 

کریٙو حەر مە، رتەکەییٛ دەسودیم گوینمٛی: هەرمانەو مەەیمٛی ڎب نئەگەر سەرنجەو هەردوی ڕستەکا

دەسودیم  چەاو برتەیۆ قسێچ کەری یٛ ، دەمو دەسودیمگچیشاو برتەکەیەنە یٛ وەختو دەسودیم گ

سەرمڕەی ئینگلیزی  کەردەوەیجە ، تایبەو ویٛش هەن دەمو سیغە گٛیروو، هەورامینە ئی جۆرەمە

 .وەرووەمن ئاوی موەرای م .گٛیرووەگٛیرای مەمن دەسودیم م: چیاو ب، پیٛسەنە شوٙ ەم

کەری، بکریٙو تەنیا هەرمانەکٛی باس مەچی جٙورەشانە پڕٙوسەو قٙومیای وەختو ئایندەینە:  -2

 :چیوٙ او مەفٙورمٛی  دویٛ ، یانی بە ریوەکەیچش چەنی بەکار بایاوەرکەردەوەتاویچ ەمهەرپاسە 

 لوو پەی بڵبەریەمن م.  

 لوو پەی بڵبەریەمن ساڵیٛوتەر م.     

 ڎیەو، مهەکە ویەردەنە قومیێ بٙو: چنڎ ساڵیٛو چیٛوەڵتەر کەشۆ لٙو پیٛچیٛنیٛ ە یٛو داەڕوو گیٛڵنایەو  -3

ەکٛی هەکە هیٛڵەشا ئامێنە چاو دەسە  ،نەەهەڵمەتەم بڎٙو و  ەنگەرەکش،  بٙووەمەوەرگیٛو نزیکم 

ساڵێ چیٛوڵتەری  ڎچنێ یداە، کەچی باسو ڕوو ویەردەینەفۆرمو نە دەموچیٛرەنە گرد ئینای 

زوانو ئینگلیزینە ئی جورە ئایندە فرە بەجوانی باس کریان، وەلێم زوانو ئیمەنە هەاڵی  .کەروٙ ەم

 . future pastکەمتەرین باسش سەرکریان، پیٛسەن 

 : بیەیۆ واوەینەدای سەرەمڕەی و ەپرٙوسەو دریٛژە پ -4

  کەرٙو ەچاڵو چڵ مهەر وەهار ئاما ئرت بڵبڵ. 

  ئەرکەکەیش منٛویسٙووە ئانەینە بوسوٙ ڕٙوزگار وەڵٛی ،. 

هەمیشەیی بٙو و هەریەرە کریٙو مەئا ڕاسیە ارێوە هەکە ڕاسیێوە نیشانە بڎٙو ک یقٙومیاپرٙوسەو  -5

 گٛیرٙووە . مە( پیٛسەو یٙوی ویەردە ،ئایندە، وەختەکەی)ئیسە

  نٛی.مرامەمرٙو هەزار جوانٛی مەتا پیریٛو  

 کەروٙ ەزاڕٙوڵە حەز جە گەمەی م. 

ئانەن هەمیشە نەویەردەی هەورامینە  کەردەوەیهەواڵی  دەموو نیٙو جە خاسیەتە بنەڕەتیە کریٛڵیەکا

، هەرپاسە نە چن شیٛعریٛو هەورامینە دیارەن، منو کەردەوەیگنٙو وەڵٛی ڕیٛخەو مەنیشانٛی نەویەردەی 

 ،بەکار بەرا: مەلووی جە حاڵەتو ئەریٛنە ( ناوچێوە هەورامانو ژاوەرٙوی مٙورفیمو)مە ڎئیسەیچ چن

 ،)مە( کەی :  منەلوووزیٙو وەڵیٛ و مەن( ئەگەر کریا بە نەرٛی، نونٛیو)( مەنویسوو ،مەبوٙ  ،ووچاو مە

 . منەنویسوو، منەبوٙ  ،ووچاو منە

. منٛویسوو ،مبوٙ  ،ووچاو م ،تەرو هەورامانیەنە سویانو بیەن بە)م(: ملوو ی( بڕێ یاگیٛ وەلێ ئی)مە

نەو ئانەیچەرە بڕێ یاگٛی تەرو هەورامانی نەک دەنگدارە شوٙ خڕەکە)ە( قووت دریان،  نویسەیانی 
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  و،کیانو  ،ورەشوو ،منونە: سانوو، وەنکاوەەکەرد( قووت دریان و نەمەنەن سەرو فرەو م، خڕەکە)مە

ویٙو نویسیێ بٙو سەرش وەنە نەشیٛ واتیٛوەش دیە بەیەرٛی فٙورمٛی  جا ئەگەر وانەر .ڕەموٙ  ،خووٙ  ،سٙوچوٙ 

نویستەینە  . وەلێم مەشٙو جەونویس ،منویسو ،ومەنویس: چوون هینو سویای و قووتداین

وەرمٛی یانی کەردەوەی نەویەردە مەشٙو چەنی مۆرفیمو)مە( بەکار باوەرمٛی، بنەڕەتیەکەی بەکار با

وەڵیٛو هەرپیٛسەو زوانو فارسی کە)می( مەوزان وەڵێوەش یام زوانو کوردی هەکە سازەو)دە( مەوزان 

 کاری ڕانەبردوی.

                       

 دەمو ئیسەی و دەمو ئایندەی               

یٛوە و وەختو ئیسەی و هەن جە ش نجهانی جیاوازیشا نوفرەو زوانەکا ناچاەو م شناسەکیٛ ئەزوان 

یاوازییٛو ، تەنیا جەنەنە نی، وەلێ سورانیەت کرمانجی سەرینەنە جیاوازی هەن، تەنانئایندەیەنە

 .گنوٙ مەجیاوازیەکە بەر ئیجا  ،پەیش نی تایبە بەکار بەرایاوەرکەردەوە نە هینو ئانەینوٙ ببهەکە 

 ،ئیستا ،وا، )ئەوا نبەراەواتیٛو بەکار م ڎچن کاریٛو سورانینە یکەردەی و جابەجا اجا پەی نیشاند

ئامانٛی، ئینا مەو، عەلعان مەو، ەورامیچنە هەنٛی پیٛسەو)ئینا ههە ئئا(  ،ئەلعان ،هەنووکە ،هەر ئیٛستا

، گوایا دەمو دەسو کرژ  چیوٙ او مەبە دەمو ویەردەی کە وەجاری چامنەیچ هەن کەردە .ئانا مەو ..

اچٙو: ەو نە مەچڕٙوما و مەمنونەی کەسیٛو ەی نیشانە مڎٙو پەی وەختو ئیسەی،  پەی و کارەکوەکەردە

 .نیشتارە .. ،لٛوانیٛ  ،اچمٛی بەڵٛی: ئامانیٛ ەو م ، نیشەرە، ئیمەیچەلو  ،بوٙ 

هەکە بە یاساو  ،و نٛویستەیام هەن یدەقسیٛکەر شیٛوازیٛو تەرو گەم ئانەی باسام کەرد هەورامینە بیٛژ 

، بٛی ئانەی ئەوەجەش بە نیشانە مڎوٙ  یدەقسٛیکەر دەمو  ،لٙو ڕاوە، کتو مت وەختو ئیسەتیٛ ەدەسور م

ەرە : منونە وەختیٛو گەرەکامنە بهەرمانەکیٛنە ماچمیٛشو ی، وەختو جابەجا کەردەبوٙ بی یاوەرکەردەوە

 Iam ی ەڕیٛک پیٛسەنە ئینگلیزیەک .کەروەەکەرای مە: بەرەکەی مکەرمیٛوە و دەسام پەی بەردەنب

opening the door  یام ی تاکیدی،سەرەمڕە یویەردەنە کەردەوەی :کریٙو ئینەی نامٛی بنیەیمیٛ مە 

 : یاساکیٛش پی جٙورەنە ئیسەتیٛ یام دەمو  ،نەیدەقسیٛکەر دەمو 

وی ڕیٛخەکٛی هەرد ،پەنجەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + + ڕیٛخە"چەمەی سەرەمڕە"ڕیٛخە + ای  

فاڕای ەویٛت م .پڕیەپڕای مەهٙورم ،جمووەجامی مە: منگنٙو وەڵیٛشامە( ەم)ینیشانٛی نەویەردە

 . نگیٛراەگٛیرای مەم رهوٙ  نسەرەو ویٛشا ،مفاڕی

بڕٛی واتٛی یام  "ئایندەنە"یدەقسیٛکەر دماو و هەرمانٛیوە یۆ و جابەجا کەردەیکەردەپەی زیاتەر ڕٙوشن 

، هەکە دماو دیارەن نشایکەردەدەمو جابەجا کەی، ئرت وەەکەردوەڵٛی  نگنامەدەسە واتٛی هەنٛی 

 .ساڵێ تەر ،مانگێ تەر ،پەروەنیٛ  ،پیٛریٛ  ،سەوای ،دیەنە: سەبایقسیٛکەر دەمو ن نەک یدەقسیٛکەر 
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. ئی واتٛی کە چەنی کەردوەی ساڵٛی تەر مەکتەب تەمامنمیٛ  دویٛ  ن.سەبای شەوٛی مەیمٛی پەی الیتا

  adverb of time یتئایندەی بەکار مەیان پەنەشان مەواچان یاوەرکەردەوەو وەخ

 

 ی"نە"دماگیٛرو                                          

( ی بەکار دماگٛیرو)نە ، کەوینمٛی و مژنەومیٛ مەنە یکەردەیٛ وەختو قسهەورامانی  نوکەراسیٛ فرەو ق

لٙو ە، ئی دماگٛیرە مو کٙو بٙو فەرق منەکەروٙ  ، ئرت بکەر تاقنەویەردەی کەردەوەیسەرو  نەلوٙ ەرانە و موەما

، فاڕینە ، مارینە ،مدروونە ،یچەو: مژماروونەنکاپەیوەسە نامە گیرو، یانی دماو یاگەدماو دمایۆ

 ...ملٙونە ،سەرەتاشینە، هٙورگیٛرٙونە ،شٙوردیٛنە، شامنٛینە ،کاڵمیٛنەەم ،مکیانٙونە ،مسانٙونە

  (، التزامیئینشائی و ئیخباری)نەویەردەی هەواڵی و ئەرەنیای کەردەوەیلٙونە سەرو ەئی دماگٛیرە م

، تاکی ییەرەم ،دووەم ،پەی کەسی یوەم "و نەویەر ویەر"، ئامٛیتە بوٙ ، ئەرەتاشیاسادە ئرت کارەکە

 ە،ڕەمدیٛنەم ،چمٛینەاو ەم ،نویسمٛینەەم دووەمیچ: ،یوەم یکەس ،هەرپاسە کۆ مەنویسٙونە، مەنویسٙون،

   ە، شاندیٛنەم

 ،نیٛ مڕەما ،نیٛ اچاو ەم ،فاڕیٙو پەی)نٛی(: منویسانیٛ مە نەکوٙ  ییەرەم یوەلێم ئی دماگیٛرە کەس

 ئاشکرا نیشانٛی)ٛی( کٙوی مەلٙونە سەرش. .شانانیٛ ەم

ن اچاەو بڕێ م ڎ، هەرچنرەکەیوەەکەردمنارٙو ملو ماناو  اڕایو هەکە ئی دماگٛیرە هیچ  شیاوو واتەین،

مێو . ئەگەر کەبونەمەهەرمانەکٛی ئەنجام دای پەی  ێوەیپیٛسەو تاکید کەردیام  ،ڎوٙ ەماناو ئیساتٛی م

یانی فاڕیای ئامان  ،شعرەکانو شاعرەکامنانە تەنیا)ن( بەکار ئاومانبگیٛڵمێوە دماوە مەوینمٛی جە 

 ملرشە و ئەچی زەمانەنە بیەن بە)نە(. منونٛی چی بارەوە:

 ٙوش کەروون"مەولەوی"ەبوون      کەی مەبٙو مەیلت فەرامزەلیل دەس بٛی شەرتان ن ئەر

 جە دەس تٙو بیٛداد وەالی کٛی بەروون   یاگێو تەر نیەن داد ویٛم کەروون            

 خەمە فرسەتٛی ساتێ وەبٛیخەم               گەردٛی پااڵکەش بگٛیروون وەچەم

ئیمشەو وەهەر حاڵ شەو وەڕٙو بەروون   ئەی خوا سامەرگێ، سەحەر چیٛش کەروون)چێگەنە"ن" 

 . ، بگٛیروونلوان سەرو کەردەوەی ئەرەنیای"التزامی" بەروون، بکەروون

    کان هەن ئەوسا بەربشیم جە دڵ     پەی چی؟چەنی دەرد ویٛم مەبوون خجڵ"بیٛسارانی"ئیم

)نٛی( پەی جەمی، من وێم ەرمٛی و)نە( پەی میٛڵٛی ودما قسیٛم مەواچو کە)ن( پەی نێری بەکار باو 

کەردەوەی  ئیجا ئیسە ئی)ن، نە( گم بیەن پۆ ستەکامنەنە ئینەمە وەرەچەم گٛیرتەن.یجە نو
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  pronunciation ، فرەکەم بەکار مەیٙونە، بەخاترەو ئاسانکاری جە درکناینەنەویەردەی و ئەرەنیایۆ

جیاتی کەروونە، کەروون: کەروو، بەروونە، بەروون: بەروو، نەک هەر ئینە کەردەوە ئەرەنیاکەیچ 

ئی)ن، نە( جە  و زوانی زیانبارەن.ەسازەو)ب( وەڵیٛوە نەمەن، کە ئی جٙورە پەی شیٛونای ڕیٛساو قاعد

ژاوەرٙونە، هەم جە لهٙونیچنە، بە جٙوریە تەر درکناش، مەواچان)نٛی(، کەروونٛی بەروونٛی. جا ئی 

تەشکە مەشٙو یەکالی بکریٙووە جەالو زوانئەشناسانو هەورامانیوە، من پەیلوایو وێم واتەنم، چەمەڕاو 

                                               شمەنان.

                           

 "ریٛ  ،رە"گیٛرودما                           

یام  نویستەینە نە،یکەردەیٛ وەختو قس نراوەجە هەورامانەنە ئی دماگیٛرەیە بەکار ما نکەساو فرە

، ماناکیٛش ٙونە)ا( الف یوە مەی"ناتەمام"وهاز بٛی  وەیەکەرد، ئی دماگٛیرە دماو نو ژنەویەمنا ندیەمنا

ی بڕێ واتا تەریرە مەیٙونە کە بە)ا( مەبٙونە بە کەردەی ە، یانی دماو یاوەرنامٛی و یاوەرکەردەو منەفاڕوٙ 

 بیٛهاز، دمایاشان ئامان، حەیفارٛی، وەشارٛی، گوالرٛی، ئامارٛی، ئانارٛی.

 . کەشەکە فرە بەرزارە.رٛی کەشەکە فرە بەرزا  .ا کەشەکە فرە بەرز 

 . دوەکە وەشارە، تشارٛی  .دوەکە هەم وەشاریٛ  .اهەم تش اەکە هەم وەشدو 

جای ئی دماگٛیرە بڕێ دەگای هەورامانینە بە)رە(درکناش، چیدیم تەنیا بەڵخە پاسە مەواچٙو، 

بیٛخەبەرنان جە مەحاڵو ژاوەرٙوی، ئایا بەکار ماوەران چەودیمیچ نەوسودەو نوتشە)رە( دەرکناش، 

ناو واتٛی منەفاڕۆ، من ئەجٙوم پەی ئەرێ کەردەی و بەهەر حاڵ ئینە یەک دماگیرەن و مایام نا. 

ئەرٛی، تەکە حەیفائەوامەنەو)ئەرٛی( بیەن. شٙوتەکە حەیفارٛی مجیٙو. شوٙ  و کەلیمٛی ئاومان،ڕاسواتەی

دلٛیراسەو  واتیٛنە هەم وەڵیٛچەو منەدرکنیٙو،  ، کەشەکە بەرزائەرٛی. زوانو هەورامینە هەمزە)ئــ(مجیوٙ 

 قووتە دریٙونە.

جە قەدیمەن بە جٙورێو تەر درکنیان) کەشەکە بڕێ یاگانە ئیسەتٛی و  ەوە بیٛهازە)ا(ئی کەردجا 

بەرزەن، دوەکە وەشەن، دوەکە تشەن، شٙوتەکە حەیفەن، چی حاڵەتەنە منتاوی)رٛی، رە( بوزی 

 دماش، چون کەردەوە بیٛهازکە واڕیان پەی)ەن(.کە بنەرەتنە کوڵکریاو)هەن(ین، کەشەکە بەرز هەن، 
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 Subjunctive mood دانان( ، التزامی،ئەرەنیای)ئینشائی دەمو: دویٛ          

ەڎٙوش وێڕاس و یەکسەر منڎٙوش پاڵو کەسێو، ەهەکە م ،ە وەرپیٛکو ئا هەواڵیەکەردەوەی دەموئی 

، بڕێ جارٛی گنوٙ بئەوەجەی ماناکیٛش بەر ، ئاوات و هیوا ، مەرج،ئارەزون، گام، شیٛوەو، گٛیرە بە دەستۆ

 .نە مەیو، بڕێ جاریٛچ پاڵو چنڎ واتێوە تایبیٛنە مەیودەر یٛوی یاردیەوکەردپاڵو 

                                      ییش هەن نیشانەکیٛش:دەمو ویەردەی و نەویەردەئەرەنیای پیٛسەو هەواڵی  کەردەوەی

 :ێ، ب ، بی+ بیێ

   ٛوەشڵەی چەنی شمە ئامێنا. (.)ێوەشڵەی چەنی شمە ئامێنی 

   ێ(.شەڵاڵ بەرانەکەم ورەتێ( 

  بیێ(.ئاخ سیٛر گیٛاڵ بیێنٛی( 

  بیێ(.ئاخ ولەکٛیم کەندیٛبیێ( 

  ب(.ی ئەدەبەنە کەوتەبوچاو بتٙو( 

 ب(.دەرزەکانە بەرشیە بو ئاخٙو گردو( 

 زیرەک بیەبیێنا.)بیێ(یە بیێنیٛ وەشڵەی هەر بەگوالنەیی زیرەک ب . 

  بیەبیێنا.)بیێ(یە بیێنیٛ ب ئازادشەڵاڵ هەر بە هەرزەکاری ، 

  ٛب(جا بوسوٙوم هەرمانەکام بکەرو ئیمشی(. 

 ب(تیکە بژاویش ئەوسا قوتش بڎەی ەننەواز ەپ(. 

، یفرەتەر پەی مەبەستو نیازو داوا و هیواو ئاوات و ئارەزوو، الڵیا ئینشائی ،رەنیاییام دەمو ئەشیٛوە 

 بەکار مەیو، وەختو ی، تەسەور و پەژارەو ئەسەفو  "داخٙوم"ئیحتاملەجە، شەرت و پەرس، ئەو 

 ،بەشکو ،بەش، بەڵکو ،وەشڵەی ،بەرمٛی: ئاخمەو واتێوە تەر بەکار  ئامراز ەڎچننیای ئا واتا، ەئەر 

 .، داخٙومئاخوٙ  ،چیاو بتٙو  ،مشیوم ،ئەشیێ، ئەشیا ،ئەگەر ،بەشکوم

تەمام، سەرەمڕە، "، نزیکت"ڕوو  ٛی:هەن لزگیٛشچوار  ویەردەی، هەواڵی دەمو نیای پٛیسەوەئەر  دەمو

 :ەنیاساو دەسوری تایبەو ویٛش هەن نهەریٙوشا. دوور

 :  ویەردەی ئەرەنیای نزیک، ڕووت، سادە -1

قەد +  :: سادەکە یاساکیٛش پیٛسنیٛنەەنو ئەرەتاشیا و ئامٛیتەش هەن : سادەنەویەرەکەش –ا 

   .یەرەمی ەیلکێ دەس+ یاگەگیرو نامٛی "ێ "و کارینیشانٛی جٙور 

  ٛگیٛڵێنا. ،ئاخ سیٛر گیٛڵێنی 

  ئاخ سیٛر گیٛڵێنمٛی. 

  گٛیرتێم باوشیوە، ئاخ تیٛر یگٛیڵێنئاخ تٛیر ،   
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  :یاساکیٛش پی جٙورنە ،ئەرەتاشیاکە بە وەڵگٛیر

 یەرەمی:  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ێ"نیشانٛی جٙورو کاریقەد+ +وەڵگٛیر 

  ٛمن هورپڕێنا.. وەشڵەی فرە هٙورپڕێنی 

  ٛوەشڵەی فرە هٙور پڕێنمی. 

 وەشڵەی فرە هٙورپڕێ. 

  ٛئاڎٛی.. وەشڵەی فرە هٙورپڕێنی                                                                                           

 : ەرەتاشیا بە دماگیٛر پی جٙورنەئ

 .+ دماگیٛریەرەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  +"ێ"قەد + نیشانٛی جٙورو کاری 

   شەڵاڵ زوو وەستێنمیٛرە وەستێنارە. .وەستێنٛیرەشەڵاڵ زوو. 

  وەستێنیٛرەشەڵاڵ زوو . ەشەڵاڵ زوو وەستێنیر. 

 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ "ێ"+ قەد+ نیشانٛی کاری ەواتێوە مانادار ئامیٛتەکەش پی جٙورنە: 

 .یەرەمی

 شەڵاڵ سەرکەوتێنمیٛ  شەڵاڵی سەرکەوتێنا. ،تیٛنیٛ ەو شەڵاڵ سەر ک. 

  وەشڵەی سەرکەوتێندیٛ  .کەوتێنیوەشڵەی سەر ، 

، بڕێ جاریٛچ ای هەرمانیٛوی بٙونە جە ویەردەنەبەگردینی پەی قٙومی ،ڕووتی، ویەردەی نزیک دەمو

سەرۆ  : منونٛی پەی دەمو ویەردەیلوانو یاونای حاڵەتیٛوە جە نەویەردەنە بەکار یکەردەپەی باس

 : ئاردیٛنیٛاموە، ئینیٛچ پەی دەمو نەویەردەی

 نەمەردێنا. .وەشڵەی ئیٛنڎە نەمەردێنٛی تا حەجێم کەردێ 

  یێدوەشڵەی هەیشوورم. 

  ٛئاخ زوو گەورٛی بیێندی . 

 ویەرەکەش)سادە و ئەرەتاشیا و ئامٛیتە( –ب 

 یوەم ەیلکێ دەس یاگەگیرو نامیٛ + "ێ"سادەکەش: قەد + نیشانٛی جٙورو کاری 

 نگٛیرتێام نوەشڵەی ژەرەژەکیٛتا ،رتێمیٛ وەشڵەی ژەرەژەکٛیتا گ . 

 وەشڵەی ژەرەژەکیٛتا گٛیرتێشا .وەشڵەی ژەرەژەکٛیتا گیٛرتێش. 

 گٛیرتێش.ژەرەژەکٛیتان گٛیرتێم. وەشڵەی ژەرەژەکٛیتان  وەشڵەی 
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سەرو  پەیوەسەکیٛ  ویەردەی ئەرەنیای، یاگە نامە دەموچەنی  یەر سادەی وی کەردەوەیدەمو 

سەرو  نبال یەرەمی  ەیلکێ دەس یاگەگیرو نامیٛ ، وەلێ ئاوەختە مەشٙو بە وەرکار نبامەکەی وەەکەرد

 :  ، پی جٙورەکەیوەەکەرد

  :یەرەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ێ"قەد+ نیشانٛی جٙورو کاری

  ٛوەشڵەی ئٛیمە مامٙوسای نویستێنمیٛ  .وەشڵەی من مامٙوسای نویستێنی. 

 نویستێنا. وەشڵەی ئێمە مامٙوسای نویستێنمٛی. وەشڵەی من مامٙوسای  

 وەشڵەی ئاڎٛی مامٙوسای نویستێنیٛ   .وەشڵەی تٙو مامٙوسای نویستێنی.  

هەردوی جٙورەکٛی بەکار  ئەوێ تەریچ سەرنجەو ڕەستەکانو سەری بدەیمٛی)نویستێنٛی، نویستێنا(

کٙوی مەبٙو، جا مەشٙو ئینە یەکالی بکریٙووە چون تیٛکەڵەن، نویستێنٛی پەی مەیان هەوراماننە، 

 نویسیٛنا پەی تاکی....مەشٙو پەیلوای گردیامن بزامنٛی چیٛشەن.

 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ێ"قەد+ نیشانٛی جٙورو کاری +یەری ئەرەتاشیا بە وەڵگیٛر: وەڵگێرو

 :یەرەمی

  ٙئەگەر کٙوڵەکەش هٙورگٛیرتێنمٛی ئٛینمیٛوە  .ئٛینیٛوەڵەکەش هٙورگٛیرتێنٛی ئەگەر کو. 

 .ئەگەر کٙوڵەکەش هٙورگٛیرتێنا ئیٛنیٛوە. ئەگەر کٙوڵەکەش هٙورگٛیرتێنمٛی ئٛیناوە 

یەرەمی+  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ێ"ویەری ئەرەتاشیا بە دماگٛیر: قەد+ نیشانٛی جٙورو کاری

 : دماگیٛر

 شەڵاڵ کاکەیم بەردێنمیٛوە پەی یانەی .کاکەیم بەردێنیٛوە پەی یانەی شەڵاڵ.  

 شەڵاڵ کاکەیم بەردێنمێ پەی یانەی  .ڵاڵ کاکەیم بەردێنیۆ پەی یانەیشە. 

 .شەڵاڵی کاکەکەیم بەردێناوە پەی یانەی. شەڵاڵ کاکەیم بەردێنیەو پەی یانەی  

 :  ئینشائی،نیایەبە دەمو ویەردەی ئەر  ویەری ئامیٛتە

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ + "ێ"یوەم+قەد+نیشانٛی کاری یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + ی مانادارەواتیٛو 

 : یەرەمی یدەسە

 شەڵاڵ ڕام گیٛرتێندیٛ  ،شەڵاڵ ڕام گیٛرتێنی. 

  ٛشەڵاڵ ڕاتا گٛیرتێنمیٛ  .شەڵاڵ ڕات گیٛرتێنی.  

یاگە نامە ، یوەم یکەردەن، دەسە نبەشداریشا یاگەگیرو نامیٛ دەسٛی  دویٛ چا منونا سەرینە 

 کەی.وەکەردەیەرمینٛی لوێنٛی سەرو  یشا. دەسەکەی تەر دەسە ،ش ،تا ،ت ،ما، م: کیٛنیٛ هازەبە
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، تەنیا یاگەگیرو نامەکا نەبٙونە ویوەم یرمٛی هەکە ئەوەجەما بە دەسەوەمتاومٛی جٙورە نامێوە بەکار با

 : بەکار بەرمیٛ  نکاوەو سەرو کەردەیەرەمی  یدەسە ن،کایاگەگیرو نامە

  ٛوەشڵەی دارای ڕاگیٛرتێنمٛی ڕاگیٛرتێنا.  .وەشڵەی دارای ڕاگیٛرتێنی 

 وەشڵەی دارای ڕا گیٛرتێندیٛ  .وەشڵەی دارای ڕاگیٛرتێنی.  

 

 دەمو ویەردەی ئەرەنیای تەمامی  -2

 :ئامٛیتەش هەن ،ئەرەتاشیا، نەویەرەکەش: سادە  -ا 

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ + "ب"نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری +سادەکەش پی دەسورە: قەد

 : پەنجەم یدەسە

 ئاخٙو ئیٛمە بەزیێ بیمیٛ  .بەزیێ بوو، ئاخٙو من بەزیا بوو.  

 ئاخٙو شمە بەزیێ بیدیٛ  .بەزیێ بی ،ئاخٙو تٙو بەزیا بی.  

 :  ەرەتاشیا بە دماگٛیرنەویەری ئ

 :پەنجەم+ دماگیٛر یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ب"قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری 

 کٛی دیەنش وەزتٛی بیمٛیرە  ،وەزتٛی بوورە، کٛی دییەنش وەزتەبوورە. 

 کٛی دیەنش وەستٛی بیدیٛرە .وەزتٛی بیرە. کٛی دییەنش وەزتەبیرە.   

    نەویەری ئامیٛتە: 

 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ب"+ نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری+ قەد مانادارەواتێوە 

 : پەنجەم

 تیٛبیمیٛ ەو خەمام دما ک .تٛی بووەو دما ک ،خەمام دما کەوتەبوو.  

 تٛی باەو خەمام دما ک. تٛی بوٙ ەو دما ک ،تەبوٙ ەو خەمام دما ک.  

 :  ەشویەرەک –ب 

 :و پەنجەمیلکێ دەس یاگەگیرو نامیٛ +"ب"سادە: قەد+نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری 

 م شتٛی بیمیٛ ایڕەنگە ئەڎ .شتٛی بوو ،م شتە بووایڕەنگە ئەڎ.  

 ت شتٛی بیدیٛ ایڕەنگە ئەڎ .شتٛی بی ،ت شتەبیایڕەنگە ئەڎ.  

 ش شتٛی با ایڕەنگە ئەڎ .شتٛی بوٙ  ،ش شتەبوٙ ایڕەنگە ئەڎ. 
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 : رەتاشیا بە وەڵگیٛرویەری ئە

 پەنجەم: یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ب"ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاریوەڵگیٛر+ قەد+ نیشانٛی 

 ؟ ئاخٙو مامٙوسای هٙورچنیٛی بیمیٛ  ؟هٙورچنیٛی بوو، ئاخٙو مامٙوسای هٙورچنیەبوو 

 ؟هٙورچنیٛی بی ،بی ئاخٙو مامٙوسای هٙورچنیە 

 ؟هٙورچنیٛی بوٙ ، بوٙ ئاخٙو مامٙوسای هٙورچنیە 

 هٙورچنیٛیبان؟ ؟ئاخٙو مامٙوسای هٙورچنیٛی با 

 : رەتاشیا بە دماگٛیرویەری ئە

 + دماگیٛر:مپەنجە یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ب"ٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو کاریقەد + نیشان

 ؟ کٛی ئیٛمەش شتٛی بیمیٛرە ،شتێ بوورە ،کٛی منش شتەبوورە 

 ؟ کٛی شمەش شتٛی بیدێرە  ،شتٛی بیرە ،کٛی تٙوش شتەبیرە 

  کٛی زاراش شتٛی بٙورە. بٙورەکٛی داراش شتە.  

  ویەری ئامیتە:

 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ب"کاری جٙورو نیشانیٛ واتیٛوی مانادارە+قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+

 :پەنجەم

  ٙ؟سەرەتاشێ بٙو؟ ئاخٙو کٛی سەرەتاشێ بیمیٛ  ،ئاخٙو کٛی سەرەتاشابو 

 ؟تاشێ بیدیٛ ؟ ئاخٙو کٛی سەرە یسەرە تاشێ ب ،ئاخٙو کٛی سەرە تاشابی 

 :پەنجەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ب"+نیشانٛی جٙورو کاریییاوەرنامٛی+ قەد+نیشانٛی ڕەگەز 

  ؟ کەردٛی بوو تااڵنە ،کەردەبوو تااڵنکٛی منش 

 ؟ دڵوەشە کەردیٛبی ،کٛی تٙوش دڵوەش کەردەبی 

  نوەکاوەەکەردسەرو  پەیوەسەکیٛ  یاگەگیرو نامەنیانە ەتەمام ویەردەی ئەر  ،وەڵتەر زاناما جە نەویەری

 .بە وەرکار نبامەی ئەرەنیانە ەتەمام وەیەرد جە ویەری ێ، وەلبە بکەر نبامە

 : ، ئلتزامیئینشائی ،یئەرەنیا ەیسەرەمڕ دەمو ویەردەی  -3

: : سادەکەش پی دەسورنەەنئامیتەش هەن ،ئەرەتاشیا ،: سادەشنەویەرەکە –ا   

یەرەمی: یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +  "بیێ"و کاری+ نیشانٛی جٙور قەد + نیشانٛی ڕەگەزی   

 وەشڵەی رسەوتٛی بیێنمیٛ  .رسەوتٛی بیێنیٛ  ،)رسەوتە بیێنا(یٛ وەشڵەی رسەوتەبیێن. 

 وەشڵەی رسەوتٛی بیێندیٛ  .رسەوتٛی بیێنی ،وەشڵەی رسەوتە بیێنی.  
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 : نەویەری ئەرەتاشیا بە وەڵگیٛر

 :یەرەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"بیێ"کاری ٛی جٙورو+ نیشانوەڵگٛیر+قەد+نیشانٛی ڕەگەزی 

 شەڵاڵ هٙورداریێ بیێندیٛ  .هٙورداریێ بیێنی ،شەڵاڵ هٙورداریابیێنی.  

 شەڵاڵ هٙورداریێ بیێ ،شەڵاڵ هٙورداریابیێ.  

 هٙورداریێ بیێنیٛ  شەڵاڵ.  

 نەویەری ئەرەتاشیا بە دماگٛیر : 

 :یەرەمی+دماگٛیر یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"بیێ"ڕەگەزی+نیشانٛی جٙورو کارینیشانٛی قەد+

 دەی با زیێ بیێنمٛیرە .زیێ بییٛنێرە، )زیابیێنارە(دەی با زیابیێنٛیرە.  

 زیێ بیێنیرە، دەی با زیابیێنیرە.     

 دەی با زیێ بیێنٛیرە  .زیێ بیێرە ،دەی با زیابیێرە.  

 : نەویەری ئامیٛتە

 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"بیێ"نیشانٛی جٙورو کاریواتیٛوی مانادارە+قەد+نیشانٛی ڕەگەزی+ 

 :یەرەم

 تٛی ەو شەڵاڵ وەڵٛی ک .تٛی بیێنیٛ ەو وەڵٛی ک ، کەوتەبیێنا،تەبیێنیٛ ەو شەڵاڵ وەڵٛی ک

 .بیێنمٛی 

 شەڵاڵ وەڵٛی کەوتٛی بیێندیٛ  .وەڵٛی کەوتٛی بیێنی. شەڵاڵ وەڵٛی کەوتەبیێنی.  

 : ئامٛیتە ،ئەرەتاشیا ،سادە: ەکەش، ویەردەی سەرەمڕەی ئەرەنیایویەر   -ب

 سادەکەش: 

یاگەگیرو یەرەمی+  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"بیێ"قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری

  :یوەمی یلکیێ دەسە نامیٛ 

 دیٛمنئەسێ بیێشەڵاڵ  .ئەسێ بیێنٛیم ،میٛ شەڵاڵ ئەسابیێن. 

 شەڵاڵ  ئەسێ بیێنمٛیتا .ئەسێ بیێنٛیت ،شەڵاڵ ئەسا بیێنیٛت.  

 دەسەی یەرەم بیەن ،کەیوەەکەردلوێنٛی سەرو  یاگەگیرو نامیٛ دەسٛی  دویٛ دەیمٛی چیٛگەنە بسەرنجە 

 .بکەر دەسەی یوەم بیەن وەرکار
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 بە وەڵگٛیر :   یائەرەتەش یویەر 

 کەردەوەی+ نیشانٛی جٙورو +قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی"بکەر"یوەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + وەڵگیٛر

 : "وەرکار"یەرەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"

 ئاخ تٛیر هٙورم پڕنێ بیێندیٛ  .بیێنی، هٙورم پڕنێ ،ئاخ سیٛر هٙورم پڕنا.  

  ئاخ سٛیر هٙورتا پڕنێ بیێنمیٛ  .بیێنیٛ  ،هٙورت پڕنێ،سیٛر هٙورم پڕنائاخ. 

 : ویەری ئەرەتاشیا بە دماگٛیر

یەرەمی+نیشانٛی  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  "بیێ"کاریقەد+نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی 

  :دماگٛیرڕەگەزی+

 وەشڵەی بەستٛی بیێنمیٛتارە .بەستٛی بیێنیٛتەرە ،وەشڵەی بەستەبیێنیٛرتە. 

 وەشڵەی بەستٛی بیێنیٛامرە ،بەستٛی بیێنمٛیرە ،بیێنمیٛرەوەشڵەی بەستە.  

 :ویەری ئامیٛتە

یوەمی+قەد+نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی جٙورو کاری  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + واتیٛوی مانادارە

 :  یەرەم یێ دەسەکل یاگەگیرو نامیٛ +"بیێ"

 شەڵاڵ سەرما وزتٛی بیێندیٛ  .وزتٛی بیێنی ،شەڵاڵ سەرم وزتە.  

 شەڵاڵ سەرتا وزتٛی بیێنمیٛ  .وزتٛی بیێنیٛ  ،شەڵاڵ سەرتاوزتە. 

نیشانٛی +یوەم+قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ یاوەرنامٛی+نیشانٛی ڕەگەزی+

 : یەرەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  "بیێ"جٙورو کاری

  م کەردٛی بیێنیئازڎە ،کەردە بیێنی ئازڎمشەڵاڵ.  

 

   یدوور دەمو ویەردەی ئەرەنیای  -4

 : و ئەرەتاشیا و ئامیٛتەش هەن سادە ەکەش،نەویەر  -ا

+ لتی دووەمو نیشانٛی "بی"سادەکەش: قەد + نیشانٛی ڕەگەزی+لتی یوەمو نیشانٛی کاری 

 : یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"کاری

 شەڵاڵ لوێ بیٛی بیێنمیٛ  .لوێ بیٛی بیێنیٛ  ،ڵاڵ لوا بی یە بیێنیٛ شە.  

 شەڵاڵ لوێ بیٛی بیێندیٛ  .لوێ بیٛی بیێنی ،شەڵاڵ لوا بی یەبیێنی. 
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 شەڵاڵ لوێ بیٛی بیێنیٛ   ،لوێ بیٛی بیێ ،لوا بی یە بیێ شەڵاڵ.  

گیٛاڵوە پەی مەسەرینە دیاریٛنٛی، گرد  نوهەکە منونەکاکٛی و نیشانٛی ڕەگەزی پەیوەسە یاگەگیرو نامە

شانٛی نٛیری بە نی ویەردەن، کەردەوەیئانە دماییش ئامابٙو ( )اکە بەوەەکەردئەگەر بکەرو ڕستەکەی، 

 .( )ێبٙو بە مەمژماریٙو و نیشانٛی میٛڵەکٛی 

  ئەرەتاشیا بە وەڵگیٛر:نەویەری 

 "بیێ"+ لتی دووەمو نیشانٛی کاری"بی"وەڵگیٛر+ قەد + نیشانٛی ڕەگەزی+لتی یوەمو نیشانٛی کاری

 :یەرەمی ەیلکێ دەس یاگەگیرو نامیٛ + 

  ٛوەشڵەی هٙورخزێ بیٛی  .هٙورخزێ بیٛی بیێنیٛ  ،وەشڵەی هٙورخزا بییە بیێنی

  .بیێنمیٛ 

 وەشڵەی هٙورخزێ بییٛی  .هٙورخزێ بیٛی بیێنی ،ە بیێنییوەشڵەی هٙورخزا بی

 .بیێندیٛ 

 : نەویەری ئەرەتاشیا بە دماگٛیر

+ "بیێ"+ لتی دووەمو نیشانٛی کاری"بی"لتی یوەمو نیشانٛی کاری +قەد + نیشانٛی ڕەگەزی 

 :یەرەمی+دماگٛیر یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ 

 وەشڵەی خزێ بیٛی بیێنمیٛرە .خزێ بیٛی بیێنیٛرە ،وەشڵەی خزابیە بیێنیٛرە.  

 وەشڵەی خزا بیٛی بیێندیٛرە ،خزێ بیٛی بیێنیرە ،وەشڵەی خزابیە بیێنیرە.  

+ لتی ی"ب"+ قەد + نیشانٛی ڕەگەزی+لتی یوەمو نیشانٛی کاریی مانادارە ە: واتیٛو نەویەری ئامیٛتە

 :یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"نیشانٛی کاریدووەمو 

  ٛسەرکەوتٛی بیٛی بیێنٛی سەرکەوتە بیەبیێنا،  ،شەڵاڵ سەرکەوتە بیە بیێنی. 

  سەرکەوتٛی بیٛی بیێنی، کەوتە بیە بیێنیسەر شەڵاڵ.  

  شەڵاڵ سەرکەوتٛی بیٛی بیێندیٛ  .ڵاڵ سەرکەوتٛی بیٛی بیێنمیٛ شە.  

 

  ەکەش:ویەر  -ب

ەزی+  + لتی دووەمو نیشانٛی ڕەگ"بی"سادەکەش: قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+لتی یوەمو نیشانٛی کاری 

 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + لکێ دەسەو یەرەمی یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"لتی دووەمو نیشانٛی کاری

 یوەمی:
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 ماڕا بیٛی بیێنیم ،وەشڵەی ماڕا بیە بیێنیم.  

 ماڕا بیٛی بیێنیٛت ،وەشڵەی ماڕا بیە بیێنٛیت. 

  وەشڵەی ماڕێ بیٛی بیێندیٛم.   

  وەشڵەی ماڕێ بیٛی بیێنمٛیتا.   

 .دەسەنامٛی لکێ بەشداریشا کەردەن، دەسەی یوەم بییٛنٛی بکەر، دەسەی یەرەم بە وەرکار دویٛ 

یوەمی+قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+لتی  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ : وەڵگٛیر+رئەرتاشیا بە وەڵگیٛ 

 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"+ لتی دووەمو نیشانٛی کاری"بی"یەکەمو نیشانٛی کاری

 :یەرەمی

  ٛی بیێنییهٙورم گیٛرتٛی ب .ەشڵەی هٙورم گٛیرتە بیە بیێنیو. 

  ٛهٙورت گیٛرتٛی بیٛی بیێنیٛ  ، هٙورت گیٛریەبیەبیێنا،وەشڵەی هٙورت گیٛرتە بیە بیێنی.  

 وەشڵەی هٙورتا گٛیرتٛی بیٛی بیێنمٛی   .ی هٙورم گٛیرتٛی بیٛی بیێنیٛ وەشڵە. 

+ لتی دووەمو نیشانٛی "بی": قەد+نیشانٛی ڕەگەزی+لتی یەکەمو نیشانٛی کاریئەرەتاشیا بە دماگیٛر

 یاگەگیرو نامیٛ +یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"ڕەگەزی+ لتی دووەمو نیشانٛی کاری

 :نیشانٛی ڕەگەزی+ دماگیٛر ییوەمی+لتی یەرەم یلکێ دەسە

 گیٛرتٛی بیٛی بیێنیمەرە، ئەگەر گیٛرتە بیە بیێنیمرە.  

  گیٛرتٛی بیٛی بێنٛیتەرە .بیە بیێنیٛرتەئەگەر گیٛرتە. 

 گٛیرتٛی بیٛی بیێنمٛیتارە .ئەگەر گیٛرتٛی بیٛی بیێندیٛمرە.  

، هەرپاسە یەرەمیچ بە وەرکار یبکەر، دەسە بیٛینٛی بە پەیوەسەکانیوەمو یاگە نامە  یدەسەەن دیار 

 . نگنوٙ مەیەرٛی جار نیشانٛی ڕەگەزی بەر  ەڕستەکەن

 ئامیٛتە:

یوەم+ قەد + نیشانٛی ڕەگەزی+ لتی یوەمو نیشانٛی  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ واتیٛوی مانادارە +

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"+ لتی دووەمو نیشانٛی ڕەگەزی+ لتی دوومو نیشانٛی کاری"بی"کاری

 :یەرەمی یدەسە

 وەیم کەردٛی بیٛی بیێنی .وەیم کەردە بیە بیێنی شەڵاڵ.  

  ٛبیٛی بیێنیٛ وەیت کەردٛی وەیت کەدە بیەبیێنا.  .شەڵاڵ وەیت کەردە بیە بیێنی. 

  شەڵاڵ وەیت کەردٛی بیٛی بیێنمیٛ  .وەیم کەردٛی بیٛی بیێندیٛ شەڵاڵ.    
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 ئەرەنیاینەویەردەی  دەمو                             

فاڕیٙووە بە مە)مە(دماو ئانەی نیشانٛی  ،ئیخباری دروسکریان ،ئی شیٛوە جە نەویەردەی هەواڵی

 :ئەرەنیای دەمونیشانٛی )ب( 

 دەمو نەویەردەی ئەرەنیا _ ئینشائی  دەمو نەویەردەی هەواڵی _ ئیخباری

 بشانوو :ب+ شان +وو مەشانوو و:مە +شان+ و 

 بشامنٛی  :ب+ شان + میٛ  مەشامنیٛ : میٛ مە+شان+ 

 بشانی  :ب +شان + ی مەشانی:مە +شان+ ی 

 بشاندٛی  : ب+ شان+ دیٛ  مەشاندیٛ  :مە+شان +دیٛ 

 

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ و  کەردەوەیو ڕیٛخەو  "ب"ەی جە: نەویەرد یئەرەنیا دەموواچمٛی بکریٙو مە

 :بٙونەمەدروس پەنجەمی  یدەسە

 بشمیٛ ر ئیٛمە مشیٙوم بە ،(+ ووش+ )ببەربشووشیٙوم ەمن م.  

  شمە مشیٙوم بەربشدیٛ  .)ب+ ش+ ی(تٙو مشیٙوم بەربشی.  

 ن.ئاڎٛی مشیوم بەربشا.)ب+ ش + ٙو(ر بشوٙ بە مشیوٙ ئاڎە ، ئاڎ  

ئامیٛتە" ، ئەرەتاشیا،سادە  ،ویەر ،نەویەروە"ەکەردهەواڵینە نەویەردەی  دەمونی جە ەهەورامینە چ 

 دەمو. لکێ یاگەگیرو نامیٛ + نەویەردەی+ڕیٛخە کەردەوەی وگنٙو وەڵیٛ مە( )مەسازەو، نیشانیٛ 

 .فاڕیٙو جە)مە( پەی)ب(مەتەنیا نیشانەکٛی نە عەینو ئاڎین ئەرەنیای

و  و دٙوعاتکا ،تاوای ،هیواو ئاوات :نەویەردەی ئەرەنیای پەی نیازو مەبەستو بەروستەی دەمو

گامنەو  ،یکەردەپەسەند  ،هەڕەشیٛ  ،سوور بیەی سەرو کاریٛو، هاندای ،ڕازی بیەی، نیاز، الڵیایەو

 :مەرجە،پەرسە ،تەرسی ،دووەدڵی

  نەەو پبیاو وەشڵەی کورپەو دڵەکەیم تەمام. 

 پەی سەیرانی بلمیٛ با  وەهارەن.   

  بنویسوٙ ٙو بە ئینگلیزی متاو. 

  بە ئاواتوو ویاٛم بیاونیامخوڎا گیان.  

 گنی ئەگەر ئاقڵ بی مشیٙوم سەرب. 

  بشانیتٙومەکەی  بتاوی! ەزانوومن. 
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هەواڵینە باسام کەردەن و  دەمو، وەڵتەر وە بنیەێمٛیرەنەکاکەردنە( ی دماو )کریٙو دماگٛیروومەچیٛگەنە 

 هیچ ماناکیٛش منەفاڕٙو .

  پەی سەیرانی بلمیٛنەوەهارەن با.  

 ویسونەنمتاٛوونە بە ئینگلیزی ب.   

 

 Imperative mood  یداواکەرڎە، داوای دەمویەرٛی:                          

، ڎوٙ ەجٙورێ مانا م بە ن، ئی گرد واتٛی هەنٛی و هەرێٙوشایٛ ئەمرەیچش ماچم، ، داواییکەردەداوا

و کوڕو کناچیٛوە پەی چیٛوێ جە یپیٛسەنە داوا کەردە ەفسەرێوە خٙوڕٙو ملو سەربازیٛورە، کەیئاخور ئ

چەنی ئی گردەیە چٛیرو یەک ڵکەریٛو، االڵیایەو سو هامڕایا جە یٙوی، یام  دویٛ ، یام داواو نتاتەیشا

  کەرمیٛوە؟ بچەترینە کۆ 

هەرمانیٛوە یام  ویکەردەکەرٙو ئەو کەسی دووەمی پەی مە: کەسی یوەم داواداوای وکەردەوە

 ش .یکەردەنە

. حاڵەتیٛو وەش بکەروٙ  کەرٙو یامبەکەرٙو هەرمانیٛو مە: کەسیٛو یٙوتەری دٙونٙو داواداوای وکەردەوە

 .دووەمی یلکێ کەس یاگەگیرو نامیٛ + کەردەوەیڕیٛخەو ب+: کریوٙ مەجٙورە وەش هەمیشە پی

یام  کارێو ویکەردە، پەی کەرٙو کەسی دووەمی، تاک یام کوٙ مە: کەسی یوەم داوا داوای وکەردەوە

 . ندەکەیشاقسیٛکەر ، یەکسەر دماو  شیکەردەنە

هەرمانیٛو جە الو  ویکەردەوەن پەی جابەجا ێیکەردەو وریا  یکەردە: داوامانای گردینیەو داوای

، جە ڕووەو ەنکەش تەنیا ئیسەتٛی و ئایندەش هەن، ویەردەش نیوەختە، وەێکەسیٛو یام چن کەس

ئی جٙورە کارە   ،ەنیەرەمش نی و ەن، کەسی یەکەمتاق و کٙویش ه یدووەم یکەسیوە تەنیا کەس

+ وەڵیٛوە  "ب"دەمو نەویەردەی+نیشانیٛ  کەردەوەیڕیٛخەو : هەنش و تایبەو ویٛشینیشانٛی دروسبیە

 .کٙوی یدوەم یپەی کەس "دٛی"تاقی+ یکەسی دووەم دماوە پەی"ە"لکێ یاگەگیرو نامیٛ 

 : نیٛ بامەگرد پی دەسوریە دروسٛی  ،ئامٛیتە ،ئەرتاشیا، سادە ،نەویەر،داوایی: ویەر دەمو

  :ششەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +ڕیٛخە+"ب"داوای سازەو
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 نەویەر :  –ا 

  داوا  ێلک یاگەگیرو نامیٛ  ڕیٛخە نیشانیٛ  چەمە

 بژیودٛی   ،بژیوە دیٛ ، ە + ژیو  ب   + ژیوای

 بخزدٛی  ،بخزە دیٛ ، ە +خز    + ب   خزای

 بگندٛی    ە.بگن دیٛ  ،ە +گن   + ب    کەوتەی

 مبردٛی    مبرە.  دیٛ  ،ە +مر    + ب    مەرڎەی

 بشدٛی بشە،  دیٛ  ،ە + ش  ب    + شیەی

 هٙوربئٛیزدٛی   ە.هٙوربئٛیز  دیٛ ، ە +ئیٛز   + ب    هٙورئیٛستەی

 بوسدیٛرە   بوسە. دیٛ ، ە +وس   +  ب   وتەیرە

 وەربگندٛی  .بگنەر وە دیٛ  ،ە +  گن   +  ب    تەیەو وەرک

 : ویەر –ب 

 بکەردٛی   ،بکەرە دیٛ  ،ە کەر + + ب کەردەی

 بنویسدٛی  ،بنوویسە دیٛ  ،ە نویس + ب + نویستەی

 بواندٛی  ، بوانە دیٛ ، ە وان  + +ب   وانای

 هٙوربکٛیشدٛی   ،هٙوربکیٛشە دیٛ  ،ە + کیٛش ب هٙور + هٙورکیٛشای

 نان بوەردٛی  ،نان بوەرە دیٛ  ،ە وەر+ ب نان واردەی

مشیوم  پا جٙورە بٙو هەکە منونەکانە باسام کەردەن ،  یداوا یکەردەوەهەورامینە بنەڕەتو   زوانو

بە فاڕیٙو مەو ەن نی یەک جٙوروەلٛی زوان هەتاسەر ن. کریوٙ بنی ەئیسەتٛی مەشٙو پی جٙورە مامەڵەش چ

 بٙونە،مە، جاری چامنە هەن چیٛوی تازە پەیدا فاڕیای زەمانەی و ئاژەی، سەرو یەک شیٛوەی منەلوٙ 

بٙو و قووتە مەگمە  ەنەیدەقسیٛکەر وەختو  بنەڕاو واتەکیٛ  ینمٛی نیشانٛی داوابٙونەو ئانەیوە ئیساتٛی وی

، ئینە پی شیٛوە منەبٙو چون زوانو نویستەی مەشٙو بەپاو دەسوری بلٙونە ڕاوە، منەکریٙو بڕێ دریوٙ مە

ئەوە بواچان: بنیشەرە، بڕێ تەریچ بواچان نیشەرە، یام بوەرە، وەرە، ئینە پەی نویستەی سەر شیٛونٙو 

منەبٙو بە بٛی  ؟زوانو هەورامینە نوانەری یام ئەر کەسێوە الیڎە بپەرسٙو کەردەوەی داوا چەنینە

سازەو)ب( نیشانەش دەیمٛی، مەشٙو بەیەکدەس و یەک تەشک پەیش شی بکەرمێوە، بەڵێ زوان ئینا 

  نویسیا. فاڕیاینەو ڕوو بە ئاسان و کەم خەرج، ئینە پەی زوانی وچیاو دلٛی مەردەمی نەک زوانو

 هٙورزۆ نانەکەیت وەرە.  

 نیشەرە گٙوشم پەی گٛیرە.  

  زوو ویٛت گورج کەرۆ لوە پەی مەکتەبی.   

 :نمەشٙو بە ڕاسی و دروسی پیٛسە بنویسمیٛشا وەختەکارێنە
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 نانەکەیت بوەرە ەز ئیٛ هٙورب.  

 بنیشەرە گٙوشم پەی بگٛیرە.  

  بلوە پەی مەکتەبی ە،زوو ویٛت گورج بکەر. 

 ، یانی کەسی  یوەمو کٙویش هەن تاک یەنیا کەسی دووەمێوە تلک یاگەگیرو نامیٛ جە بارو  یداوا دەمو

، هەرپاسە جە بارو یکەرٙو کەسی دووەممە، چوون داوا یام فەرماندای هەمیشە ڕووە و یەرەمش نیەن

لو بڕێ جاریٛچ مەیان وەرەو ئەمرە مەکری م .و ئایندەش هەن، ویەردەش نیەن تەنیا ئیسە وەختیوە

 بلٙو نانکەی بارٙو(.کٙوسار بواچە بەشاهٙوی ەسەی یەرەمیچرە بە ناویٛڕاس)ک

ڎ کەردێوە هەردوی بەئاسانی و بەبٛی هیچ زیا ،بوٙ  گیرهەن)کەنسنانت(و ڕیٛخەی نویسەئەگەر دما 

 :بوسدٛی، گٛیر ،بوسە :وسبگندٛی،  ،بگنە: گنسەرو دمایی ڕیٛخەکەی:  نمال نامە لکێکٛی  گیرویاگە

، کەرەب، گەمە بکەردیٛ  :بکەرە :پڕدٛی، کەربهٙور  ،پڕەبهٙور  :بووازدٛی، هٙورپڕ ،بووازە :ازر ، و بگیٛردیٛ  ،بگیٛرە

 .یٛ کەردبگەمە 

مانەکٛی بە ئاسانی سەر منەگٛیرٙو، هەر  بیٛگیرەن)ڤاوڵ( نشایسەونوەلێ بڕێ ڕیٛخیٛام هەنٛی کە دما 

 لکیێ کەس دووەمیچ هەر یاگەگیرو نامیٛ ، چوون پیٛوەرە منەبا بیٛگیریٛ  دویٛ کەش ئانەن هەکە نونگە

لکێ کەسی دووەمی، چونکاتەی  یاگەگیرو نامیٛ  چەنی ەن، شٙونەو ئانەیچەرە ئی گرفتە نیڤاوڵەن

بٙو مەتاکی  یدووەم ی(نە، داواش پەی کەسـئ)منونە: قەدو)ئاما( ی ڕیٛخەکەش، ەنجەم ،کٙون

ە پاو یاساکٛی ئەشٙو پیٛسە بٙونە)ب + چوون بنە مەیدان، وٙ جمێ سەیر مەی تەک وبە)بٙو(، چیٛگەنە 

، ڕاس نیەن چیٛوێ سەیر بەرمەشوٙ  .بئە :+ ەب +ئ: تاکی یەمێ کەسی دوو لک یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە

بٙو مەکٙوی  یدووەم یکی) بٙو( ن ، پەی کەسمو تاەدو  یداوایی  پەی کەس کەردەوەیو چوون 

 .بە)یدٛی( نەیجە)دٛی( وە بکٛی یاگەگیرو نامە بە)بەیدٛی(

کەرٙو مەڕووە  یکەردەیام بزامنٛی ئایا داوا؟ ەنکریٙو چەنینبسەرو کەسی یەرمیەرە  ئەی ئەگەر داوا

، کەسی یوەم  داوا کەرمیٛ بتەماشەو ئی منونا مرنیٙورە؟  یکریٙو بە داوابئەی ئەگەر کەسی یەرەمی؟ 

 : تاکی هەتا هەرمانیٛوی بکەرٙو یام نەکەروٙ  ییەرەم یکەرٙو کەسب داوا ، کەتاکی یکەرٙو کەسی دووەممە

 بیٛدەنگ بە چەاو ی بکاواندارا بە.  

 بووسەبە شیرینٛی  چەاو نەرمین ب. 

 بشٙورەویٛت  چەاو هانە بە شەنیەری ب.  

 ،داوای دەموتاکی کریێنٛی، ئەر بە  ییەرەم یٛی هٛیڵەشا ئامێنە چٛیرەنە، ئاراستەو کەسەو کەردئا 

ئینە  ،کریوٙ مە پەی کەسی دووەمیجە کەسی یوەمەو  برنیارە یام نا؟ وەڵتەر واتەمنا داوا یکەردەداوا

چ زوانو ، جە بارو یاسیٛوە جە سنور الدای ڕاس نیەن. ڕامنەبٙو الدەیمٛی و جە سنورەکەیش ،یاسانە
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ی جە ئی مەسەلٛی داوا .بلمٛی ڕاوە نپەنەشا نگیریاب، مەشٙو وەرچەم سەرتاپا یاساو ڕاساو دەسورەن

کەسی یەرەمی فرەو زوانئەشناسان باس کەردیٛنەو بەچیٛوێ فرە ئاسیش منایرە، زوانی وچیاچنە هەن 

میانو مەردمینە، مادام دلیٛو مەردمینە هەن فرەئاسییەن بلٙونە دلیٛو نویستەیچ، من مەواچو الدای 

ویر و هوششان  ساکٛی ئیسە مەوزٙوش وریتی ویٛشەو، رەنگا سەردەمانیٛ انیەن جەیاسای، بەلکوم ی

 نەبیەبٙو الو ئی کەسی یەرمیوە، وەلێم ئیسە بیەن بە واقع.

                                                  

 شەرتٛی  دەموچوار:                                     

، ێوە تەریەو کەردبٙو پەی قومیای بێوە شەرتە ەو کەردنە پەی قومیای یکەردەیٛ هەر وەختێ قس

 شەرتٛی . ەوەو کەرد ،شەرتیٛ  دەمو یٛ اچمەو ە مکەردەوەیئاوەختە پا 

، دلٛی کریٙونەمەڕستٛی سادٛی یام زیاتەر دروس دویٛ جە ئی شیٛوەیە  ونەر ڕستێو جە ڕستەکاه

، ئی کەرٙووەمەمەبەستو واتٛی چاگەنە ڕٙوشن  قسیٛکەرهەن و هەمیشە  رەکیڕستیٛوی سە نەڕستەکانە

نەش ە، پماناو سەرڕستەکەی یئەو ڕستەکٛی تەرێچ پەی تەمامنا ،(ڕستە سەراچا)ەو نەش مەڕستە پ

  :)پا ڕستە(یٛ اچمەو م

 شوونەەبەرم بڎەو ەوڵیٛ ئەگەر ه. 

  تنەبخوا مەمنوون نەبی و نەی من منەدٙونوو. 

 منەکەرینە.هەتا نەمانیەی ئیرساحەت منەکەری ،  

چوونکاتەی  ەو شەرتٛی(کەردڕستەو )ڕستەو ئامرازو بەستەی(یام)ناچاەو پارستە پەنەیچش م

سەر  وەەکەرد. بە و سەر ڕستەکەیوەەکەرد پٙوڕنایرستەکەی شەرتەنە پەی  ووەەکەردبەیاگە ئامای 

" بڎەو ەوڵیٛ هشەرتٛی(، پەی منونەی ڕستەکەو سەرینە" پەرچەو )ڕستەوناچاەو ڕستەکەیچ م

، بٛی بەرشیەی هەولداینو شەرتیٛن، تا هەولٛی نەڎەی بەرشیەی ڕووە منەڎٙو، یانی شەرەتەو وەەکەرد

 ."شیوەو شەرتیٛ ن"وئانەینە ئی شیٛوە نامیٛش نریا، وەر تەی نیەنهەوڵدای بەرشیەی و سەرکەو 

گیٛرە هەر بە ، "داوای ،ئەرەنیای، هەواڵینو"کاشیٛوەپیٛسەو تایبەو ویٛش نیەنش شیٛوەی شەرتٛی  دەمو

 بابەتەکەینە هەنە و مەشٙو ئا شەرتیٛ  ، تەنیا شەرتێ دلیٛ مژناسیٙووە ،ماناکشٛیرە ،دلیٛگٛیرەکەیشەرە

 .بٙونەببیاوٙو یاگٛی و جا بە جا 

لکنٙو مەسەرڕستە(  -شەرتٛی  پەرچەوپاڕستە(و) ڕستەو  -ەو شەرتیٛ کەرد)ڕستەو پا ئامرازی هەکە

، ەکە، ئەر، هچ چنڎ دانیٛوە جە ئامرازو شەرتٛی: ئەگەر، ئینەی)ئامرازو شەرتٛی(ناچاەو یٙویرە پەنەش م

  قەسەم واردەی ... ،ئنڎا، حەتا ا،هەت ،تا ،ەیک ،هەرکەی ،هەروەخت
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گنٙو وەڵٛی مە، هەرپاسە بە فرەیی پاڕستە پاڕستەی، ەو شەرتیٛ کەردڕستەو  وگنٙو دلیٛ مە ئامرازو شەرتیٛ 

 :سەرڕستەی

 زیوٙ ەهەکە ڕٙو بیۆ ڕٙوجیار م.  

 میللەت ئازاڎبوٙ کەی زٙوردار نەمەن ،.  

 بەئاواتاومٛی هەتا یٙو نەگٛیرمٛی مەی. 

 : پاڕستە دماو سەر ڕستەیۆ مەیوٙ چ جارو باری

 تٙومەکەم شانا ئەگەر پەلەوەرٛی نەوەراش.  

  هەرکەی پا بنیەی یانەمماڕوو مەقاچت.  

 کەروونە دەست هەروەخت کارەکەت تەمامناەزەڕەکەی م.  

بٛی  بەشیٛوە بە کوڵتەرین  "سەرڕستەو پاڕستە"بەشەکاشەو دویٛ ڕستەی ئامٛیتەی مەرجی بە هەر 

ئینەیچ تەنیا بە بەکار وزیٙو ڕووە، ماناو مەبەستی تەمامیچ مڎٙو، مەئامرازو شەرتٛی  یبەکار ئاوردە

و شەرتیٛن و وەەکەرد ن، چوون هەریٙوشاو دلٛی سەرڕستەی و پاڕستەینەکاکەردو هەردووە یردەو ئا

 :منونە، دیارە نیەنەوەلٛی ، نە، یام هەلکێ ییاگەنامێو  ی، چەنی هٙورگٛیرتەشەرتیٛ  پەرچەوەو کەرد

 بلی، منەیۆ. 

 گنوورەمە، سوار بوو.  

  ٙگناشدوو ،. 

 شیٛالشاگیٛراشا ،.  

 و سەرڕستەیوەەکەردتەنیا  ن،، فرەو وەختی دەمو خەڵکیوە مژنەومیٛشائی ڕستٛی  فرە کوڵ کریێنیٛوە

 :پیٛسنٛی بیێنیٛ  ەشیا بنەڕەتنەمپیٛکان، ئی ڕستٛی  ەکیچش، مەبەستی سەر ەنو دیار  و پاڕستەی هەن

 دڵنیابە منەیۆئەگەر بلی ،.  

 گنوورە ب، ڕانە خەمام ئەگەر سوار بوو. 

  ٙمسەوگەر شەقیٛش مەگنانیٛ ئاڎ ئەگەر بدوو ،.  

 ن.، حەمتەن شیٛالشانئەگەر بێو گٛیراشا  

کریٙو چنڎ مەوەلێ  ،ڕستە هەنسەر ، تەنیا یەکشەرتینە دەمواچمٛی ڕستەی ئامیٛتە ەو دماجار م

، : ئەگەر خاس سەعیە بکەری، دەوامنە غایب نەبی، گٙوش پەی مامٙوساکات بگیٛرینەیٛ نبابپارستیٛوە 

 .شینەەبٛی شک بەر م
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  "ی"ترصیفەکەردەو  یکەردەگەردان                                

 ،نەویەردەی هەواڵی ،ویەردەی نزیک ،وزمٛی ڕووە سەرو)چەمەمە یکەردەخشتەکەو وارینە گەردان 

 : کەرمیٛ مەنەویەری دەس پەنە کەردەوەی بەداوا(، بنەڕاوە 

 نەویەر  کەردەوەی                                    

 ئەمر ،داوا نەویەردەی هەواڵی ویەردەی ڕووتی هەواڵی چەمە 

 بوٙ  یوٙ مە ی،مە ، مێو،مێ ئاما  ئامای 

 بلە  ،لوەب لوٙ ەم لوا  لوای 

 بپڕە پڕٙو ەم پڕا پڕای 

 وڕەب وڕٙو ەم وڕا وڕای 

  بلکە  لکٙو ەم لکا  لکای 

 بپوویە  پوویٙو ەم پوویا  پوویای

 بجمە  جمٙو ەم جام  جامی 

 بگەنە گەنٙو ەم گەنا گەنای 

 بخزە خزٙو ەم خزا  خزای 

 بسٙوچە  سٙوچٙو ەم سٙوت  سٙوتەی

 بگنە  گنٙو ەم کەوت  تەیەو ک

 برسەوە رسەووٙ ەم رسەوت رسەوتەی 

 سە بو  سٙو و ەم وت  وتەی 

 مبرە  مرٙو ەم مەرد  مەردەی 

 بویەرە ویەرٙو ەم ویەرڎ  ویەرڎەی 

 بە ،ببە بٙو ەم بی   بیەی

 بشە  شٙو ەم شی  شیەی 

 بگنەرە  گنٙورە ەم کەوتەرە کەوتەیرە

 بسٙوچۆ  سٙوچٙووە ەەم سٙوتۆ سٙوتەیۆ 

 هٙوربپڕە هٙورمپڕٙو  هٙورپڕا  هٙورپڕای 

 وەرببە بٙو ەوەرم وەربی  وەربیەی

 سەربشە شٙو ەسەرم سەرشی  سەرشیەی
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 مبرەرە مرٙورە ەم مەرڎەرە  مەرڎەیرە 

 بە ئازادب  بٙو ەمئازاد بی ئازاد بیەی ئازاد

 وەڵٛی بگنە  گنٙو ەم وەڵیٛ  تەو وەڵٛیک تەیەو وەڵک

 سەرەت بئٛیشٙو  ئیٛشٙو ەسەرەش م ئیٛشا سەرەش سەرەئیٛشای

 وەربگنە  گنٙو ەوەرم  وەرکەوت  وەرکەوتەی 

 بپیشیە  پیشیٙو ەم پیشیا  پیشیای

 بڕەمە ڕەمٙو ەم ڕەما   ڕەمای 

 بکفە  کفٙو ەم کفا  کفای 

  ویەر کەردەوەی                                  

  داوایکەردەوەو   نەویەردەی هەواڵی   ویەردەی ڕووتی هەواڵی  چەمە 

 بارە  مارٙو  ئارڎ  ئارڎەی 

 ببەرە بەرٙو ەم بەرڎ  بەرڎەی

 بکەرە کەرٙو ەم  کەرڎ  کەرڎەی 

 برمانە  رمانٙو ەم ئەرمانا ئەرمانای 

 بڕفانە  ڕفانٙو ەم ئەڕفانا  ئەڕفانای 

 بوانە  وانوٙ ەم وانا وانای 

 بزانە  زانٙو ەم زانا زانای 

 بژمارە ژمارٙو ەم ئەژمارا ئەژمارای 

 ئەنجەنیەی

 جنیەی

 ئەنجەنی

 جنی

 نجەنٙو ەم

 جەنٙو ەم

 بنجنە

 بجەنە

 بژنەوە ژنەوٙو ەم ئەژنی ئەژنیەی 

 بفاڕە فاڕٙو ەم فاڕا فاڕای 
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 مباڕە ماڕٙو ەم ماڕا ماڕای 

 مباڵە  ماڵٙو ەم مااڵ  مااڵی 

 بکاڵە  کاڵٙو ەم کااڵ  کااڵی 

 بگەزە  گەزٙو ەم گەست  گەستەی 

 ببەسە بەسٙو ەم بەست  بەستەی 

 بورەشە ورەشٙو ەم ورەت  ورەتەی 

 یسە بنو یسٙو نوەم یست نو یستەینو

 بپیٛچە پیٛچٙو ەم پیٛت  پیٛتەی 

 بگیٛرە گٛیرٙو ەم گیٛرت   گیٛرتەی 

 ەنبسٙوچ ٙو نمسٙوچ سٙوت ٙوچنایس

 بگیٛرەوە گٛیرٙووە ەم گیٛرتۆ  گیٛرتەیۆ 

 بگیٛرەنە گٛیرٙونە ەم گیٛرتەنە گیٛرتەینە 

 بکٙومنەوە کٙومنٙووە ەم کٙومناوە  کٙومنایۆ 

 بژڵیٛونە  ژڵیٛونٙو ەم ژڵیٛونا  ژڵیٛونای 

 بدڕە   دڕٙو ەم دڕی دڕیەی 

 بنیەرە  نیورە ەم نیارە ئەرەنیای 

 بگراونە  گراونٙو ەم گراونا گراونای 

 بخٙونە   خٙونٙو ەم خٙونا  خٙونای 

 بوینە  وینٙو ەم وینا وینای
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کریێنٛی و کەوتیٛنٛی وەرو چەما، وەلٛی باسو ڕەگەزو میٛڵٛی باس  یزوانبە پاو یاساو ڕا سەری نومنونەکا 

نە، چوونکاتەی کەرەدەییٛ وەختو قس نٛی،مٛی هەورامیەکٛی پاسە مەدٛواچاو ب، هەرپاسە ڕەنگا نەکریان

: میٛ چەاو ، منونە ئەگەر بشناچاو منەو ڎا ەقووتە م)مە( و نیشانٛی)ب( داوای نیشانٛی نەویەردەی

، ئی الشدان یوانز ئینە جە دەسورو یاساو ڕا ەندیار  .ماچم ڕەمە، یام بڕەمە ماچم ڕەموو، مڕەموو

 .ردە  فرەو زوانەکا جیهانیەنە هەندیا

 ،اسو ڕیٛخەو قەدی و چەمەینە، سوتب ،زێنٛی هەکە وەڵتەر باسام کەردەنشان هەرپاسە بڕیٛوەشا

، یوٙ رنە مەدەپ نگٙوششاو ن دریامەٛی قووتٛی یسو، ننی ئانەیچ بڕٛی دەنگیٛ ەچ ...مج ، سوچ، مت

ئینەیچ  ەنکریٙو بە هٙورزت. دیار مەمنونە: هٙورئٛیزت  یزوانجە یاساو ڕا ەندایوەختەکارێنە ئی دیاردە ال 

کٙونشا هەن و ەکٛی بنجەو بنەڕەتیٛوی یزوان، چوون یاسا یزوانو نهٙور ڕووشکنایۆ یاساکا نونگەومنەبٙو 

 ن.بە ئاسانی هٙورمنەتەکیا

 نە یکەردەئــ( وەختو گەردان و)نویسەقرتنای                      

پەی دەمو نەویەردەی  ن،کەرامەنەەدەس پ)ئــ( ونویسەهەکە بە  وەکانەکەرد یکەردەگەردان  وەختو

قرتیٙو و و)ئــ ( ەیسون ەنیدەقسیٛکەر و  ، نویستەینەیٛ و شەرت هەواڵی، یام ئەرەنیای، یام داوای

یانی دلیٛنە مشٙو، منەدرکنیٙو، ئی دیارکەوتە فرەن زوانو ئینگلیزینە، پەنەش مەواچان  ەواچیوٙ من

elision ،هەرپاسە گردو زوانەکانە هەنەن ، 

قەد ، پەی نەویەردەیچ .هەورامی ڕیٛخە یانی)قەد _ نیشانٛی ویەردەی( زوانوو ڕانبە پاو یاساکا

انە ەو کەرددەی چی  ،لکێ دەسەو پەنجەمی( یاگەگیرو نامیٛ +  نەویەردەی+ ڕیٛخەیانی)نیشانٛی 

 ،ئەجیا ،ئاورد ،ئاما ،ئاڵٙوچنارە، ئازت :، ملچٛیرو یاساکٛی منەباننکەرامە) ئــ( دەس پەنەهەکە بە

هەورامی  زوانوبەدەسورو  .هٙورئیٛست ،ئیٛشا ،ئیٛژا ،ئٛیستۆ، ئەنجەنی ،ئەژنەوی ،ئەژمارا ،ئەسائەشیا، 

 ،ئاز: الببەرمٛی و پیٛسەشان سەرمەیوە نکاوەەکەرد( پۆ دمایی ی ،ت ،د ،)انویسەکانومەشٙو  بوٙ 

 .ئیٛش ،ئٛیژ ،ئٛیزۆ ،ئەنجەن ،ئەژنەو ،ئەژمار ،ئەسا ،ئەجی ،ئاور ،ئام ،ئاڵٙوچرنە

( ب)ئەرەنیای، چەنی نیشانٛی داوای و ەید،نەویەر مە()ە نیشانٛی نەویەردەی هەواڵیدەی با ئیس

بئاری،،  ،بئارە ،بئاروو ،: مئاروونوزمٛی دماییشابێ لک یاگەگیرو نامیٛ و ن شانزمٛی وەڵٛی ڕیٛخەکاو ب

 ،بئامە و،بئامو  ،مئاموو .بئاڵٙوچنیرە ،بئاڵٙوچنەرە ،بئاڵوچنوورە ،مئاڵوچنورە. بئازی ،بئازە ،مئازوو

 .مئەسانوو .بئەجیٙوت ،بئەجیٙوت ،بئەجیٙوم ،مئەجیٙوم .بئاوری ،ەبئاور  ،بئاوروو ،مئاوروو .بئامی

 ،بئەژنەوە ،بئەژنەوو ،مئەژنەوو ،ژماریەبئ ،بئەژمارە ،مئەژماروو .بئەسانی ،بئەسانە، بئەسانوو

 ،مئیٛژوو .بئٛیزیۆوە ،بئٛیزۆ ،بئٛیزوۆ ۆ،مئٛیزو . بئەنجەنی ،بئەنجەنە و،بئەنجەن ،مئەنجەنو، بئەژنەوی
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 ،هٙوربئٛیزە ،هٙور بئٛیزوو، هٙورمئٛیزوو .بئٛیشٙوت ،بئیٛشٙوت ،بئیٛشٙوم  ،مئٛیشٙوم .بئٛیژی ،بئیٛژە و،بئیٛژو 

 .هٙوربئٛیزی

 ە،ماڵٙوچنور  .بازی ،بازە ،ومازو  .باری ،بارە ،باروو ،ماروون: چیااو مەئەپٛیسنە ٛی ەو کەردوەلێم ئیسا ئا 

 .بەجٛیت، بەجٙوت ،بەجٙوم ،ئەجٙوم ،مەجٙوم .بەی ،بوٙ  ،بەو ،مەو .بئاڵٙوچنیرە ،باڵٙوچنەرە ،باڵٙوچنورە

 .یبژنەو  ،بژنەوە ،بژنەوو و،مژنەو . بژماری، بژمارە، بژماروو ،مژماری .بسانی ،بسانە ،بسانوو ،مسانوو

 .بٛیژی ،بیٛژە ،بیٛژوو ،میٛژوو. بیٛزیۆ ،بٛیزۆ ،بئٛیزۆ ،بئٛیزوۆ ،مئٛیزوۆ .بنجەنی ،بنجەنە ،بنجەنوو ،منجەنوو

 .هٙوربٛیزی ،هٙوربٛیزە ،هٙوربٛیزوو ،هٙورمٛیزوو

 نە وەەکەردئیسەی جە  دەمو                                 

، بە نویستەی یام کەرٙووەمەجیا  تا ڕادێوە جە دەمو ئایندەی دەمو ئیسەیزوانو هەورامینە، 

چەنی دەمو  یدەمو ئیسە یکەردەام هەنٛی پەی جیااییٛ ڕ  دویٛ : کەروٙ مەحسابش پەی  یدەقسیٛکەر 

 (: ەن، )نئایندەی: ڕاو سەرەمڕەی نەویەردەی و نیشانیٛ 

 شنامیٛ قسیٛام سەرکەرڎەن،  و: ئی جٙورە جە نەویەردەی هەواڵینە کەمێ: سەرەمڕەی نەویەردەیوە

، جە بارو  وٙ مەی تاکیدیەکەییسەیچ  هەر بەنامٛی پەی حاڵو ئ بٛی، تاکیدیویەردەی سەرەمڕەی 

و هەرمانەکٛی جەیەک وەختەنە   یدەقسیٛکەر ، یانی مرمانوٙ  یردەکەیٛ دەمو قس پیٛسەووەختیوە 

کەرای ەمن بەرەکەی م و دەس: بٙو یانی دەمبمنەبٙو هیچ فاسیلێوە وەختی بەینشانە کریٙو، مە

 :ەکیٛش پی جٙورەنەیزوان، نەویەر بٙو یاسا ڕائامیٛتە، ویەر ،ئەرتاشیا ،کە سادەوەکەردە .کەروەەم

یاگەگیرو ڕیٛخە +  +ە(م)+ نیشانٛی نەویەردەی(ای)+ڕیٛخە+ نیشانیٛ ە(م)ەویەردەینیشانٛی ن

 : لکێ دەسەو پەنجەمی نامیٛ 

 وسوەوسای مەمن م. 

 وانیەوانای مەتٙو دەرسەکەی م. 

 گڕوٙ ەگڕای مەهٙورم ئیٛرەکە.  

 سامنٛی ەم سانایەئیمە خەلە م. 

  ماڕدیٛ مەماڕای مەشمە وەزەکا.  

  ٛن.دٙوشاەدٙوشای مەم ئاڎٛی گاوەکی  

و بٙو بە دەممە، ئرت ننەویەردەکا وەەکەردبلٙو سەرو دمایی ئەگەر نیشانٛی)نە(  ناچاەو مبڕێ کەسٛی 

، تائیسەتیچ فرە  وسوونەوسای مەمام نەویەردەی نزیک، وەلٛی نویسەر پاسە منەزانٙو ،ئیسەتٛی ی

 . ئینەی کریاناسو وەڵتەر بە تٛیرو تەسەلی بنٛی. تەشکەیە بەکار بەراهەورامانی ئی  نوناوچەکا
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، چوون نیەیمیٛ مە شناتەمام نامیٛ  کەردەوەیی بە  "ەن ،ن"کریٙو مٙورفیمومە :ەن( ،)ن: نیشانیٛ دویٛ 

، الکەی بەخشٙو، ئینە الیێوەشب، مەگەر بلکٙو واتێوە تەریرە هەتا مانا بەخشوٙ بٙو مانا ویٛش تاق منەتاو 

مەیٙو ناتەمامە بەکار  وەەکەرد، ئی نمنەڎامانا وەرە پیٛ  نویسێوەنیٛ  ڎو گیٛرە چن ەننی وەەکەردتەرش 

و قووتدای و پوویای پاسەش سەر کەردەن هەکە  ، سوویایبیەن "هەن"پەی دەمو ئیسەی بنەڕەتنە

بڕێ  ،)ەن( ی مەنیٛنێوەونکانویسە، تەنیا ەنێو قووت دری نیٛنەۆوە نەمەپ)هـ( نویسەو

وڕٙو میحرابش باچٙو مزگی ەو م ، ئینە پیٛسەن مەسەلە هەورامیەکٛی هەکەنەمەنحاڵەتیٛچنە)ن(

 .ڎٙو ەی م هەورامینە ماناو)هەن( زوانو( تائیسەچ ەن ،مەنٙووە، چوون ئی)ن

 ،لٙو سەرو، نامیٛ ە، وەلێ منوەەکەردڕەتنە ەچوون ویٛش بن کەردەوەیمنەلٙو سەرو  ەن( ،)ننیشانیٛ 

ی کەوەەکەردماناو  نیشانیٛ ی، بە لوای سەرو ئی یاوەرکەردەوە ،وەرنامیٛ یا "جیا و لکا"یاگەگیرو نامیٛ 

 : ئەپی یاسێ ملٙونە سەرو نامیٛ پەی دەموو ئیسەی نیشانە مڎٙو: 

 :چوارەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ ەن( +  ،)نووەەکەردنامٛی + 

 ؟ نتەوەنیەنا ،چی من تەوەنینا 

 ؟ چی تٙو تەوەنینی 

 ؟تەوەنینە ڎو و ئ، ئیڎ ،چی ئاڎ 

  ٛ؟چی ئیٛمە تەوەنینمی 

   ٛ؟ چی شمە تەوەندیندی 

  ٛ؟  چی ئاڎٛی تەوەنینی 

 : چوارەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ پی یاسێچە ملٙونە سەرو 

 : ارەمچو  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + ەن + ێجی یاگەگیرو نامیٛ 

  ئاڎیٛنان. من براو ئاڎینا ن،من براو تٙونا.  

 شمە برێ ئیٛمەندیٛ  ،راو مننیتٙو ب.  

 : یوەمی یێ دەسەلک یاگەگیرو نامیٛ پی یاسێچە ملٙونە سەرو 

 : لکێ دەسەو چوارەمی یاگەگیرو نامیٛ + یوەمی+ەن یدەسە یاگەگیرو نامیٛ 

  تٙو برامنی ،من براتنا.  

  ٛشمە برێامندیٛ  ،ئیٛمە برێتامنی.  

 :  سەرو یاوەرنامیٛ پی دەسورە ملوٙ ەن( ، )نەوەو کەرد
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 :چوارەمی یلکیێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + ەن + یاوەرنامٛی+ نیشانٛی ڕەگەزی

 تٙو ژیرەنی  ی،تٙو ژیرن ،من ژیرەنا ن،من ژیرنا. 

 ئاڎٛی ژیریٛنٛی   ،ئاڎە ژیرەنە، ئاڎ ژیرەن. 

 : ییاوەرکەردەوەهەر پا دەسورەیە ملٙو سەرو 

 نکرژەنا ن،من ڕەماینە کرژنا . 

 ەنیکرژ  ،تٙو ڕەماینە کرژنی .    

 ئاڎە ڕەماینە کرژەنە ،ئاڎ ڕەماینە کرژەن.  

  ئاڎٛی ڕەماینە کرژیٛنٛی. 

کەی، بەتایبە ئەگەر وەەکەردسەرو  نکەراەگرد یاساکٛی  بەزەریفی و ڕیٛکو پٛیکی هەرمانەو ویٛشا م 

 و یش ئامابٙو ، هەکە پەی کەسی یوەمدمای بیٛگیر)ڤاوڵی نویسە کە بەیاوەرکەردەوە. یاوەرنامەکیٛ 

کە، ەوەکەردوەلێ ئەگەر یاوەر  ،گنوٙ مەبەر  ئاوەختە تەنیا نیشانٛی)ن( ٙو،تاکی بەکار بەی یدووەم

 بٙونە،مەکەسی یەرەمی تاکی  دماییش ئامابٙو و پەی نویسە)کەنسنانت، گیرهەن( یاوەرنامەکٛی بە

 : گنوٙ ەمەن( بەر )دەموبە  

 ئاڎە زیرەکەنە. .فرە زیرەکەن اڎئ  

 ئاڎە ناگوشگیرەنە. .گیرەنئیٛڎ ناگٙوش 

یا ی، ئینە الدانە دما مەنەو)هەن().. ەن( ی فاڕیان پەی ) ا( ئارٙو بڕێ یاگٛی هەورامانیداخەم منەشوٙ 

 نویسەیتەنیا  "ەن"یجیاتجە دەسوری و کاریگەری سورانین سەرماوە، چوون بە سورانی 

دارا زیرەکا،  وەلێ  .ژیرا کاوان ئینە هەورامینە بیەن بە .دارا زیرەکە .ژیرە کاوان: منیارە، منونە"ە"خڕ

زیرەکەنە، هەکە  :زیرەکەن :ڕاسەکیٛش ئینەن .زیرەکەنە :زیرەکا :هەڵەن چون پەی نٛیرومای منەگونجیو

 شاهیٛڎی مڎٙو سەرو ڕاسیەکەیٛش .ش ویٛ  بەزوانو

و  کریٙو پەی ویەردەیمە، گەردان بیەن "هەن"ڕەتەکەشنەەن( هەکە ب ،)نەوەو کەردنیشانٛی 

پەی فاڕیای  ٛی"ب" وەلێ .بی ،بیٛ  ،مەبوٙ : کەشەنەویەرد "بییەبیٛ  ،بییەن ،بی"نەویەردەی، ویەردەکەش

 : وٙ حاڵەتی ئیشارە مڎ

  ٛوەروەوارێ بٛی.هەوا سەرڎ بی .  

  ٛگەلەو دەگێ ئامابٛی.مامٙوساکە دڵسٙوز بی .  

 :ی حاڵەتیٛو پەی حاڵەتیٛوی تەری پی جٙورەنەوەلێ پەی فاڕیا
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 بی بەنان هەمیرەکە.  

  بوانەکە بی بە مامٙوسا. 

قەاڵو هەورامانی زەمانو  ٙو:اچەو کەرٙو مە، کەسێ باسو قەاڵو هەورامانی مهەرپاسە)بٛی( ویەردەی

 .ئامای ئیسالمیچنە بیٛ 

وەڵتەر وامتا  ن، چوو جە)ن( و نیشانٛی ویەردەی تەمامی ەندەمو ئیسەین، جیاواز  ەوەو کەردەن(  ،)ن

 ،یاوەرنامیٛ ، یاگەگیرو نامیٛ  ،، تەنیا مەلٙو سەرو نامیٛ کەردەوەیارەن و منەلٙو سەرو کەردەن(  ،)ن

ویەردەی  کەردەوەی، ملٙونە سەرو وەەکەردنەک نە کەردەوەین( نیشانٛی وەلێ) ،ییاوەرکەردەوە

ئینەیچ هامکاریامن  و یاوەرنامٛی، ییاوەرکەردەوە، یاگەگیرو نامیٛ نامٛی و تەمامی، منەلٙونە سەرو 

 : نشایکەردەکەرٙو پەی جیا ەم

 : و دەمو ئیسەیوەەکەردەن( ، )ن -1

 یام من هامساو تٙونا: تٙو هەنا)ن(. ن.من هامساو تٙونا 

 تٙو براش هەنی)ن(. .تٙو براشنی 

 ئاڎ قەمو ویٛم هەن)ەن(. .ئاڎ قەومو ویٛمەن 

 : تەمامی ویەردەی کەردەوەینیشانٛی )ن(   -2

 ن(.. ئاڎ وتەنمن لوانا(. 

 ن(کەردەن.شاهٙو بارش  .تٙو لوانی( 

  ٛن(. پووشەکە سٙوتەن.شمە لوێندی(  

 بەلوعەکە مەڕیان.ئیٛمە ئاویام گٛیرتیٛنە . 

 

  Auxiliary verbدەریارڎی کەردەوەی                                 

وێسەری  یێو ەو کەردٙو  ئەرکو ویٛش پیٛسە منەتاو  بە تەنیا ڕستەنەنە وەەکەرد: ئا یاردیدەر کەردەوەی

و ماناو ت مەبەس، ماناداریٛوە ەەمیٛوە یام نامیٛو چتەری یام  یێو ەو کەردوەروئانەی بە کٙومەکو  ،نوینوٙ ب

 تەمامنٙو: ەمڕستەکەی 

 : نەکا بکەردٛی هەکە هیٛڵەشا ئاماینە چیٛرەوەەکەرد: تەماشەو منونە

  خوٙوە ماروٙ نەرمینە سەرە هەڕینی. 

  سەرو ساجوو عەلی وستژەنەکیٛش.  

  گرەوای کەردەنلەیلٛی کوڕەکەش.  
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   ئەوەالڵیای تکەو تاوانبارەکە.  

  کەوتەبیٛ کوڕەکە ڕاڕەوەکەنە.  

   ٛجٙوشیٛ  امائ سەماوەرەکی.  

  شوودا پیاکە کناچەکیٛش.  

 ن.بەیمٛی التا گەرەکامنە  

نی  ەنامێوە گوزارەییەش ئینا چ ێوە تەر یام چەمێوە یامەو کەردوینمٛی هەکە  ەم ناەو کەردهەرکام چا 

 . نبەخشابمانای تەمامە ان تاق منەتاو  نا، چوون ویٛشو ماناو ڕستەکەییپەی تەمامنا

تەری و نامەکٛی کەی وەەکەردگنٙو وەڵٛی مە، فرەو وەختی کریٙو ویەر، نەویەربٙونەمە دەریاردی کەردەوەی

ٙو یاردیدریاکە منەتاو  ،یٛش منەتاوٙو ماناو رستەکەی بڎٙو. هامکارەکەیچشهەرپاسە و .و چەمەکەی

 : نوٙ متەمابماناو ڕستەکەی 

  نەرمینە سەرهەڕینی ... خٛوە .سەرهەڕینی مارٙو خٛوەنەرمینە. 

 ،تەیەو ک ،ئامای ،شیەی ،بیەی یاردی بەکار مەیانە: کەردەوەیهەورامینە پیٛسەو  زوانوٛی ەو کەردئی 

 .بەرڎەی ،گٛیرتەی ،کەرڎەی ،اید ،تەیسو  ،ئارڎەی

 ،بیٛ ، )بین، قەدەکەشا"ەنبییەی و کەرڎەی" :یاردیا وەەکەردسەرقافڵەو ئی  متاومٛی بواچمٛی، کە

  .ر= کە دەی_  کەردەیب(، : ی، یٛ  ،نیشانٛی ویەردەی -قەد ن، ب، کەر،)،  ڕیٛخەکەیچشاکەرڎ( ەن

گنٙو ەنجەمی( نیشانٛی نەویەردەیچ )مە( مێ دەسەو پەلک یاگەگیرو نامیٛ + نەویەرەدەکەیچشا)ڕیٛخە

 .مەکەردٛی(، مەکەری، مەکەرمیٛ  ،مەبیدٛی(،)مەکەروو ،مەبی ،مەبیمیٛ  ،: )مەبوونشانوەڵٛی ڕیٛخەکا

 جە بەرگی دووەم و ڕازوانو هەورامینە بە دریٛژی باسو کەردەوەی یاردیدەری کریان.

                                 

  "بیٛ "ووەەکەردفرە مانایی و فرە شیٛوەیی                             

 :چنڎ مانێوەشان هەنە ن، هەریٙو چی شیٛواهەنٛی)بٛی(و)بی(بیچمیٛش  دویٛ )بٛی( هەورامینە زوانو

 :مانێ جیاوازیٛش هەنیٛ  دویٛ نەویەردە  وەەکەردئی )بی( :یوە

  کوڕیٛوش بیەیڎا بیەی، جە ئەڎا بیەی بەخشٙو: میدیا ماناو پ.  

 بەنانهەمیرەکە بی ە حاڵەتێوەنە پەی حاڵەتیٛوی تەری: ماناو فاڕیای ج. 
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، وەلٛی نگٛیروٙ منەهٙور  پەیوەسەکاننامە  گیرو)بی( هیچکام جە یاگەوەمینەەیمٛی خاڵەو یڎبسەرنجە 

، ئەوپەڕەکەش نیشانٛی سەرو نامەکٛی یام یاوەرنامەکٛی وەڵیٛش نال ەمیاگە نامە لکاکٛی دەسەو یوەمی 

 .ئیٛمە کوڕٛی زەریفیٛام بییٛ  .بییٛ  نو نەرسینە کوڕیٛشا : شیرینەسەرو)بی(: منونە نەلوٙ ەکٙوی م

 : گٛیروٙ مەدووەمی هٙور  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ ، دووەمیٛ  ەیوەلێم)بی( یەکەو خاڵ

 ئیٛمە بییەیمٛی بە پیێ من بیا بەپیا، ا.بە پی یٛ من بیان.  

 شمە بیەیدێ بە پیێ .تٙو بیەی بە پیا.  

 ئاڎٛی بیٛی بە پیێ .ئاڎ بی بە پیا. 

 نخٙو ئەگەر گەردانٛی بکریا ەن،ویەردەی نزیک ندەمەکەشا ،وزیێنٛی ڕووە دویٛ ئا منونٛی سەرو خاڵەو 

نی ەبٛی گامن یاگە نامەکیٛچ چویەردەی تەمامی و دووری و سەرەمڕەی، یام پەی نەویەردەی،  پەی

 :   یٛ فاڕیانمە فاڕیای وەختەکەی

 من بی یەنا بە پیا.  

 من بیٛنٛی بە پیا. 

 من بیە بیٛنٛی بە پیا.  

اری کریانە هەکە ویەردەی دەمیٛوی دی ،بیەی کەسێوە یام چیٛوێوە جە ئاژێوە تایبەنە: )بٛی(: دویٛ 

 : ڎوٙ ەنیشانە م ەننزیک

ەن هەکە ویەردەی نزیک، دەمیٛوی دیاری کریانە، یام چیٛوێوە جە ئاژێوە تایبەنە بیەی کەسێوە: بیٛ -ا

 ڎٙو: ەم نیشانە

  ٛیەرمی  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ ( سیروان شوانە بٛی: چیٛگەنە ئی)بی

  .گٛیروٙ رمەهوٙ 

  ٛمن شوانە بیٛنی.  

 تٙو شوانە بیٛنی.  

  ٛشمە شوانٛی بیٛندی.  

 بٛی  ئاڎە شوانیٛ  ،ئاڎ شوانە. 

   ئاڎٛی شوانٛی بٛینٛی. 

 : "وجود"و چیٛوێ مڎوٙ ی: ماناو بیەبیٛ   -ب

 بیٛ  من هەکە یاوانی الت سەعات چوار. 

  وتەبیٛ تٙو زیایرە سیروان.  
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  ٛوەڵٛی ئانەی دنیا بٙو خوڎا بی. 

 هەر بٛی هەورامان  نیوەختیٛو من پەیڎا بیا. 

 :"ساحیبٙو"نیشانە مڎ ، خوتایبٛی: چٛیگەنە وەی -ج

  . اللٙو عەلی هەسەرێ کاڵەش بٛی.هٛیرۆ کاڵو زەڕێش بیٛ 

: ویەردەی ، یەک ساختارنە یەک فٙورمشا هەنیکەردە( وەختو گەردان )بٛی(و)بیشیٛوەووی هەرد

 .مەبوٙ  :ەبیٛ بیی :بیٛ  :یەنب: ەنی نەویەردەی هەواڵی پی جٙورەنە، چو سەرەمڕە دووری هەواڵی تەمام

 یجیا یو یاگەگیرو نامیٛ  نێ جیاوازیٛنٛی، هەریٙوشالک یاگەگیرو نامیٛ رتەی یٛ وەلٛی پەی هٙورگ

 .)بیەی(ننچەمەو هەردویچشاگٛیرٙونە، مەهٙور 

 بی( جە ئاژەو ئەریٛنە نیشانە مڎەیمیٛ  ،)بیٛ هەواڵی دەموئیسەیچە              

 بٛی()دەمو                           

 :    یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  + : قەدەننە: ئینە دەسورەکەشویەردەی نزیکی : دەموبیٛ  -1

بٛینمٛی. ویٛت تاق ویاٛمن تاق بیٛنا،  -... وێم تاق بیٛنیٛ  ، بٛینابیٛنیٛ : بیٛ  :بیٛندیٛ  :بٛینی :بیٛنمیٛ  :بیٛنیٛ 

 بیٛنی. ویٛتان تاق بیٛندٛی. ویٛش تاق بٛی. ویٛشان تاق بٛینٛی.

 :  ویەردەی تەمامینە دەمو :بیٛ   -2

 چوارەمی  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ن"قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی جٙوروکاری

  .بییٛنیٛ  :بیٛینە :بییەن .بیٛیندیٛ  :بیٛینی :بیەنی .بییٛنمیٛ بیەنان:  :بییٛنا :بیەنا

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ ومت پٛیسەنە ویەردەی نزیکی و  کتویەردەی سەرەمڕەینە:  دەمو :بیٛ   -3

 .ەندەمە نی ئی ناچاەو م زانیٛ بڕٛی زوان .گٛیرٙو، هەمان دەسورو یاسامەیەرەمی هٙور  یدەسە

 نٛی.بێنی، بییٛبٛیندٛی. بیەبٛی، بیٛی بٛی، بیٛی بییەبٛینٛی، بییٛبێنٛی، بییٛبێنمٛی. بییەبێنی، بیٛی بێ

  دەمو ویەردەی دووری:: بیٛ   -4

 یەرەمی              یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"بیٛ "قەد+نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری

: ێبیٛی ب :ێبیە ب .ندیٛ ێٛی بیبی :نیێبیٛی ب :نیێبیە ب .نمیٛ ێبیٛی ب: نیٛ ێبیٛی ب :، بیەبیێنانیٛ ێبیەب

  .نیٛ ێبیٛی ب

 

 بی()دەمو                                      
 .دووەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  + قەد :دەمو ویەردەی نزیکینە: بی -1

 .بییٛ  :بییە :بی .بیەیدیٛ  :بیەی .بیەیمیٛ  ٛی:بیان :بیا
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 دەمو ویەردەی تەمامینە:: بی  -2

  ەم:چوار  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ن"جٙوروکاری+ نیشانٛی  قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی 

  .بیٛینیٛ : بیٛینە: بییٛندٛی، بیەن :بییٛنیٛ  :بییٛنمٛی، بیەنی :بییٛنا :بیەنا

بیەی، بیە : بیەبیا، بیە بیانی، بیەبییٛنا، بییە بیەیمٛی، بیە ویەردەی سەرەمڕەینە دەمو :بی -3

 ، بیە بیٛی.بیەیدٛی، بیەبی، بیەبیە

 : ویەردەی دوورینە دەمو :بی  -4

  م:پەنجە یێ دەسەلک یاگەگیرو نامیٛ "بیٛ "قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙوروکاری

بیٛی  :ێبیٛیندٛی، بیە یبیٛی ب :نییٛ بیٛی بی ییەنی:بیە ب .بیٛنمیٛ  بییٛ  بیٛنا، بیٛی بییٛ  یەنا:بییە بی

 .بیٛی بٛینیٛ  :ییێب

 : )بٛی(و)بی(نو میانوجیاوازیەکا یوکەردەپەی زیاتەر ڕٙوشن 

 .بیشا .بیش، بیتا ،بیت ،بیام ،بیم :گٛیروٙ مەیوەمی هٙور  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ : بی

ئیرت  کەیوەەکەردوزمٛی وەرو مەنە(ی تەنیا نیشانٛی)" نەریٛ "پەی"ئەریٛ "حاڵەتو پەی فاڕای

، نمیٛ نەبیٛ  :بٛینمیٛ نەبیم،  :نەبیانٛی، بیم :نەبیٛنٛی، بیانیٛ : بٙووە: بیٛنیٛ ەڕٙوشن ممەبەستەکە 

 ، نەبیام :نەبییەیمٛی، بیام :بییەیمیٛ 

 

 جە حاڵەتو ئەریٛنە )بییەی( ئینشائی ،ئەرەنیای دەمو               

 : پی دەسورنە ،دەمی نەویەردە  -1

 :پەنجەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە + "ب"نیشانٛی نەویەردەی ئەرەنیای

فاڕیٙو ەری مەکەرٙو، موەلٛی دیارو ئاشکران زوان هەمیشە ئاسانکا .ببا ،بییدٛی، ببوٙ : بیی، بیمیٛ  و:ببو 

وە قورسەنە یزوان، سەرو یوەشا قووتە دریێنە" ب"دویٛ وەرو ئانەی پەی ئاسانتەرین ساختاری، 

 .بان.اب ،بوٙ  .بیدیٛ  ،بی .بیمیٛ ، وبو  مەنیٛنەو: ن، ئرت هەر یوەشابواچیوٙ 

 :ویەردەی ئەرەنیا پی جورەنە -2

  پی دەسورنە ،ویەردەی نزیکی دەمو  : 

 : یەرەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "ێ"قەد+ نیشانٛی جٙوروکاری

 .بیێنٛی  :بیێ :بیێندیٛ  :بیێنی :بیێنمیٛ  :، بیێنانیٛ ێبی

 تەمامی ویەردەی دەمو : 
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 : پەنجەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  "ب"نٛی ڕەگەزی +نیشانٛی جٙورو کاری+ نیشاقەد

 بیٛی با  :بیٛی بوٙ  :بییەبوٙ  بیٛی بیدٛی،: بیٛی بی :بیمٛی، بییەبی بییٛ  :بییٛی بوو :بییەبوو

  التزامی -ویەردەی دووری ئەرەنیایدەمو 

 :یەرەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"جٙورو کاری + نیشانیٛ * واوەیقەد+ نیشانٛی ڕەگەزی

بیٛی بیٛی  :بیٛی بیٛی بیێنی :بیٛی بیٛی بیێنمٛی، بییە بییە بیێنی :بیٛی بیٛی بیێنیٛ  :بیێنیٛ بیەبیە

 .بیٛی بیٛی بیێنیٛ  :بیٛی بیٛی بیێ :بیێندٛی، بیە بیە بیێ

 ئینشائی: قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی جٙورو  -دەمو ویەردەی سەرەمڕەی ئەرەنیای

بیٛیبیێنمٛی.  کاری"بیێ"+یاگەنامٛی لکێ دەسەی یەرەمی: بیەبیێنٛی، بیٛی بیێنٛی:

 بیەبیێنی: بیٛی بیێنٛی: بییٛبیێندٛی. بیەبیێ: بیٛی بیێ: بییٛبیێنٛی.

، ئیسەیچ  پەی نبەراوردشان بکەروٙ  وانەریچ متاٛوٙو ویٛش بی( ،)بیٛ ئانە هەکە باسکریان سەرۆ

 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ ، دوٙ ەی م"هەبوو"ماناو هەکە"بی"وەرەچەم ڕٙوشنی جارێوتەر سەرو

  .بیشا ،بیش ،بیتا ،بیت ،بیام ،بیم :گٛیروٙ مەیوەمی هٙور 

: بیێش :بیێتا :بیێت :بیێام :گٛیرٙو: بیێممەیوەمی هٙور  یێ  دەسەلک یاگەگیرو نامیٛ ئەرەنیاکەش هەر 

  .بیێشا

                                                            

  "بی ،بیٛ "ووەەکەرد ،داوای دەمو                                 

 : و کوٙ  ێ کەسی دوومی تاکلک یاگەگیرو نامیٛ + ەڕیٛخ+"ب"پی دەسورە: نیشانٛی جٙوروکاری

  ".بیدیٛ  ،بە"پیٛسەش سەرئامان یوەزوان، وەرو قورسی سەرو بیدیٛ : ببە

حاڵەتو  وزیٙو وەردەمومە)نە(سازەو تەنیا، فاڕای ویەردەی ئەرەنیای جە بارو ئەرٛی پەی نەریٛ پەی 

نەبیە بیێنٛی، بیٛی  :نەبیێنمٛی، بیەبیێنیٛ  :نەبیێنٛی، بیێنمیٛ : یێنیٛ ب کەرٙوش بە نەرٛی:مەئەرٛی و 

 .نەبیٛی بیێنمیٛ : بیێنمیٛ 

 : نکاوەەکەردگنٙو وەرو مەمە( )پەرچێ دەموو یپەی نەرٛی کەردە

 .مەبیدٛی ، مەبە

سەرنجەو گەردان  ن،ناتەمامەکا وەەکەردیٙون جە  و"بو "سورانی یانیکوردی  و)بٛی(بەوەەکەرد

 : دەیمیٛ بش یکەردە
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یٛش و  نامەک)ەن( یاردی دەریٛوی هەمیەتداریچهازەبٛی ناتەمامە) وەەکەردئی  .بە :ببە ،مەبوٙ : بیٛ 

 . ن(گنامەخەبەرکەیچش وەڵیٛش 

 .بیٛنی سەربازە  ،تٙو سەرباز .چٙو تاشٛی بٛینیٛ براکٛی یاسینی  .یاسین پیێوی خاس بیٛ 

                 

 هامکاری  وپیٛسە "بیٛ ەو"ەو کەرد                          

، نکەرابئەرەتاشیا دروس  یێو ەو کەردپەی ئانەی  نکەروٙ مەسادەی  یێو ەو کەردیانی هامکاری 

 کەردەوەیچەنی نامٛی و یاوەرنامیٛچ   ەنهامکار  ن، کەاو ەکەردبٛی( یٙون چا و)وەەکەردوەەروئانەی 

 : نکەراەمئەرەتاشیا دروس 

 ،سیاو بە ،سیاو بٙو  ،سیاو بیٛ  ،سوار بە ،بوٙ ەسوار م ٛی،سوار ب ،لت لت بە ،بوٙ ەلت لت م ،لت لت بیٛ 

 ،یٛ وەرب، بەرە، ببەرە ،بٙورەەم ،بییەرە ،گەرم بە ،بوٙ مەگەرم ، گەرم بیٛ  ،سوور بە ،بوٙ مەسوور ، سوور بیٛ 

تووڕٛی  ،تووڕٛی بییٛ  ،تووڕٛی بییٛ  ،تەڕ بە ،بوٙ ەتەڕ م ،یٛ تەڕ ب ،پەڕبە ،بوٙ ەپەڕم، پەڕبیٛ  ،وەربە ،بوٙ مەوەر 

 .هەتا دمایی  ...تووڕٛی بیدیٛ ، مەبانیٛ 

، پسەو ئی ڕستان و الی بٙونەبێوە تەمامیچ ەو کەردکریٙو مە، ەنێوە یاردیدەر ەو کەرد ،بوو،و)بٛی(وەەکەرد

  واریە:

 بٛی گیٛاڵیۆدەمەو ویٛرەگا.  

 بٛینا..پار هەولٛیر بیا 

 بوٙ ەچێوالی ڕەنجت پەی ویٛت م.  

، کابرێوە فرە دەیدٛی: بٛی، نەبیٛ ب، سەرنجە ڎوٙ ەی مد"کان یوج"بوو، ماناو هەبوو،بڕێ جاریٛچ )بٛی(

منونە   ٙون.ەنە منەکریئی هەرمانیٛشە پ ،بوو ،(یٛ چیٛگەنە)ب .باخەوانو یانەو پادشای بیٛ ، و زانا بیٛ  ژیر

، دماو مانگیٛوی باخەوانی ئاورد، بی بە ئٙواڵخدارو یانەو پادشای خەوانەکە وازش جەباسەرو)بی(  

 .مەکریٙو، بی بە شوانەنەزاناش وواڵخداریش پەنە 

 

 هەن                               

بگیٛڵوە پەی فرە فرە وەڵٛی، کە ماچٙو هیچ دوکەڵیە بٛی  وەڵٛی ئانەی بلمٛینە کورەکو باسەکەی گەرەکمەن

سەردەمان ئایر نیەن، دیارەن هیچ کەردەوێو بە بٛی چەمە نیەن، کەردەوەو هەنی دیارەن ویٛش 
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زوونە یانەوەی چەمەو ویٛش بیەن، ئیسە جە بەیتە شعرێ داستان و مەم و زین ینە وەرچەمم 

 کەوت و ئینەم سەر نویست کە مەوات:

 ەسکەنم شەهری جەزیرەن   واتش م

 سەردار و میرەن   زەیندەین تیٛدا، میر

 برادەرمەن نوری دنیا و دین

 خاتو زین ...  40هەندەنئیسمی کەنیزت 

مینە کە ، هەرپاسە بڕێ چەمیٛام هەنٛی زوانو هەورائی واتٛی هەندەن، کە ماناو هەنەن)هەن( ی مەڎوٙ 

کەندەی: کەندەن، وەندەی، وەنتەی، بەندەن: شەندەی: شەندەن، ماوێوی چێوەڵی بەشیٛوەی)

بٙو، بە لوای زەمانەی سویان، بیەن بە هەنتەی( بیە -بەننەن( جا ئی هەندەن ڕەنگا پسەو)هەندەی

هەند، پسەو بەند، بەنڎ مەبٙونە بە بەن، هەرپاسە هەند بیەن بە هەن، وەلێم هەاڵی دلێو گوران 

منونٛی زیاتەریچ چی  سەو هەنەن: بەنەن مەنەنوە(.زوانەکانەنە)یارسان، شەبەک زەنگنە باجەالن پ

 بارەوە پەیلواکەیامن سەلەمنٙون:

 ئومیٛڎم ئیٛڎەن پاڎشای عادڵ     مەتڵەبێم هەندەن بکەریش حاسڵ

بەرشی جە حەرەم، ساف و مونەوەر      سوار بی بە ئەسپ، جە هەندەی ڕەهوار... ئەچی شعرانە 

 چەمەی.هەندەن و هەندەی ئاومان، کە پسەنٛی 

 .جا ئیسە مەملیٛوە دلیٛو باسەکەو ویاٛمن 

گوالنە  کە ،منمنونە:  ،ڎوٙ ەکە دەمو ئیسەی نیشانە م، و)بٛی(یکەردەو گەرداننیٙون جە حاڵەتەکاهەن 

  .، ئاحەزمە هەر هەننبیٛنٛی حەزو گیٛاڵیم بٛی، ئیسەیچ هەکە گەورەنا

، مەبوٙ  ،هەن ،بیٛ  ٙو:نە مەیەپیٛسەش پ، تەری نیکەرمٛی پەی دەمەکامەی گەردان )هەن(ویانی وەختێ

ی، هەن جە قەدیمەنەو شیٛعرەکانو شاعرەکامنانە و هەن پەی نٛیری و هەنە پەی ما ، یام بە.بەب

یٛو زوانو یارسانی و زەنگنەی و باجالنی و شەبەکینە هەاڵی بە لستەکانو یارسانی و ئیسەیچ دنوی

 نونێش فٙوتیان.شیٛوەو)هەنەن( مەنەنوە، وەلێم هەورامانەنە، 

 بٛی: ویەردە، هەنەن: ئیسە، مەبٙو: ئیسەو ئایندە، ببە، بە: داوا، ئەمر.

  .هەنە تٙو یانەت هەن و کەپرەیچت .من برام هەن، واڵٛیچم هەنە

                                                             
  127: 49:  2020کتیٛبو مەم و زین بەهەورامی. نامق هەورامی چاپو   40
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 .چەمەکەش)بییەی(ن ،ئیسای وو)هەن(وەەکەرد

 : بەکار مەیوٙ  نمەبەستا دویٛ یام پەی بەخشٙو مەمانٛی  دویٛ هەن 

 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ ، چی دەمەنە نبەخشوٙ مە( ی وجود، بوون ،ماناو )بیەیبەست و : مەیوە

 :  گٛیروٙ مەچوارەمی هٙور 

 ئیٛمە هەمنیٛ  ،من هەنا.  

 شمە هەندٛی  ،تٙو هەنی. 

 ئاڎٛی هەنیٛ  ،ئاڎە هەنە ،ئاڎ. 

 ئیٛڎٛی هەنیٛ   ،ئیٛڎە هەنە ،ئیٛڎ هەن. 

 ٛی هەنیٛ ڎو و ئ ،ە هەنەڎو و ئ ،هەن ڎو و ئ.  

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ  ، چی دەمەنەنبەخشوٙ مەمڵکداری( خوتای،  ،و ماناو)وەی مەبەس :دویٛ 

 : نگٛیرامەیوەمی هٙور  یدەسە

 هەنەما   ،ئیٛمە هەمنا ،هەنەم ،من هەنم. 

 ن.هەنەتا  ،شمە هەنتا ،هەنەت ،تٙو هەنت 

 هەنەشا ،ئاڎٛی هەنشا ،هەنەش ،ئاڎ هەنش.  

 ن.هەنەشا ،ئاڎٛی هەنشا ،هەنەش ،شئاڎە هەن 

 

 و دەمو سەرەمڕەی"هەن"                                   

سەرمڕەی  ،سادە،هەن: سەرەمڕەی ئاسایی نماجٙورٛی سەرمڕە دویٛ هەورامینە ، وەڵتەر باسم کەردەن 

 :  وزمٛی وەرەچەمب تاکیدی یسەرەمڕە ئیسەتٛی گەرەکامنە جٙورو، تاکیدی

 :هەن: بە ماناو بوونی، بییەی: پی دەسورە  -ا

 : ەمچوار  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + )ی(+هەننویسەو+ هەن

 ئٛیمە هەنی هەمنٛی پەوچی ژڵیٛویەیمیٛ  .چی ژڵیٛویەوەو من هەنی هەنا پ.  

  چی ژڵیٛویەیدیٛ ەو شمە هەنی هەندٛی پ .چی  ژ ڵیٛویەیەو تٙو هەنی هەنی پ.  

  ٙچی ژڵیٛویانیٛ ەو ئاڎٛی هەنی هەنٛی  پ .ئاڎ هەنی هەن پەوچی ژڵیٛویو.  

 مڵکایەتی: پی دەسورە ،هەن: بەماناویانەوەی  -ب 

 : یوەمی لکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + هەن + "ینویسەو"هەن +
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  ژیومیٛ ەپەوچی مئیٛمە هەنی هەمنا   .وو ژیەچی مەو پمن هەنی هەنم. 

 ژیودیٛ ەچی مەو شمە هەنی هەنتا پ .ژیویەچی مەو پ تٙو هەنی هەنت. 

  ٙن.ژیواەچی مەو هەنی هەنشا پئاڎٛی  .ئاڎ هەنی هەنش پەوچی مژیوو   

    

  "نەریٛ "هەن و دەمو                                

چوون پەی نٛیرومای  ،نیەن ڕاستەرەنبٙو بە)نییەن( یام)نیا(، وەلێ مەهەن جە دەمو نەریٛنە 

 (ومڵکداری ی،بییە)و مانای بەکار مەیوٙ  مەبەست دویٛ ئیٛڎیچ پەی نییەنە( :گونجیٙو)نییەنمە

 : مڵکی، : منونە : پەی وەی(وجود: بییەی)

 من ئەڎام نییەنە .من تاتەم نییەن.  

 تٙو تاتەت نییەن و ئەڎایچت نییەنە.  

 نەئاڎ تاتەش نییەن و ئەڎایچش نییە.  

 : ی"وجود:بییەی"منونە پەی دەمو نەرٛی و ماناو

 ئیٛمە تاتٛی نییەمنیٛ  .من تاتەت نیەنان.  

 ئەڎایٛی  نییەندیٛ  ،شمە ئەڎێ .ەنیتٙو ئەڎا نی.  

 ئاسنگەرٛی نییەنیٛ  ئیٛڎیٛ  .ئیٛڎ ئاسنگەر نییەن.  

 : چوارەم یی، منونە دەسە"نییەن"سەرو نبال  پەیوەسەکان یاگەگیرو نامەئەگەر 

 نییەنٛی  :نییەندیٛ  :نییەمنیٛ  :نییەن :نییەنی :نییەنا.  

 :نگٛیروٙ مەهٙور یوەم  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  مڵکداری بٙو، "وەی"یپە "نییەن"وەلێ ئەگەر

  ن.نیەنیٛشا: نیەنەش :نیاش، نیەنیٛتا :نیەنەت :نیات .نیەنیٛام :نیەنەم :نیام  

 نکاۆەیوەسەچوارەمو یاگە نامە  یکریٙو دەسەمە، هەکە پەی وەی بەکار مەیوٙ  "نییەن"هەرپاسە ئی

 : ڎوٙ ەخاوەنداری زیاتەری مچیٛگەنە ماناو  .یوەم و چوارەم،گٛیروٙ مەدەسٛی هٙور  دویٛ ، یانی نگٛیروٙ بهٙور 

 نییەنیشا : نییەنیش ،نییەناتا :نیەنات :نییەنیام :نییەنیم. 

تا(   ،نٛی، دووەمەنە)ی، ما( یەرەمنە)ا، ت( چوارەمنە)ایاگەگیرو نامیٛ ، م( دەیمٛی یوەم)یبسەرنجە 

 .نیٛ ڎاەئیسەتٛی نیشانە م یچ دەمونحاڵەتەکاپەنجەمنە)ی، ش(ششەمنە)ی، شا( گرڎو 
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 ی " هەن"بەچکەو" ەن، ن"                 

 ،نامیٛ  یاگەگیرو ،لٙونە سەرو نامیٛ ەم"ەنهازەبٛی "یٛوی ناتەمامەنەوکەرد" ەن، ن"هەورامینە زوانو

 : ی، پەی دەمو ئیساتیٛ یاوەرکەردەوەیاوەرنامٛی و 

 کوڕ"ن"ا. .من کوڕنا و تٙو کناچیٛنی 

  من براو تٙونان. تٙونامن براو .  

 ژیرنان.من کوڕیٛوی ژیرنا . 

 خٛیرا"ن". گٙونا ڕەماینە خیٛرانە.کاوە ڕەماینە خیٛران . 

ر مەیٙو، وەڵتەر ناتەمامەن پەی دەمو ئیسەی بەکا کەردەوەی، دیاریشان دانهەکە سەرۆ  "ن"ئا نوونیٛ 

جا با بزامنٛی دەمو " نییەن"نەریٛش هٙورگیریان، حالەتون"ی هەەو"ەو کەردجە  "ەن ،ن"کەرد نباسام

 :چٛیشەن" ەن، ن"نەریٛ 

 من تاتە نییەنا .من تاتەنا. 

 تٙو ئەڎا نییەنی .من ئەڎانا.  

 ئاڎ اللٙو نییەن. ئاڎ اللٙون.  

 ەمیچوار  ەیو دەسن، شٙونەو ئانەیچرە یاگە نامەکاماناووجودی مڎٙو یانی بییەی وەەکەردئی 

 : گٛیروٙ مەهٙور 

 من زیرەکەنا ،من زیرەکنا. 

 زیرەکەنی . تٙو زیرەکنی. 

 زیرەکەنە .ئاڎ زیرەکەن.  

  ٛئاڎٛی زیرەکٛینیٛ  .شمە زیرەکیٛندیٛ . ئیٛمە زیرەکیٛنمی.                       

هەن چەنی ئی  نچ  فەرقیٛوشا پەرسمٛی بزامنٛی ئا ڕستٛی سەریمە،نویستەمناۆ سەر دماو ئانەی 

  :و واریەنڕستا

 براو تٙونا من.من براو تٙو هەنا.  

 تٙو براو مننی. تٙو براو من هەنی.  

 ئاڎ براو تٙون. ئاڎ براو تٙو هەن.  

  ٛئیٛمە برێ شمەمنیٛ  .ئیٛمە برێ شمە هەمنی.  

  ٛشمە برێ ئیٛمەندیٛ . شمە برێ ئیٛمە هەندی. 

  ٛئاڎٛی برێ شمەنیٛ  .ئاڎٛی برێ شمە هەنی.   
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هەنیش  "هەن"یەکسەر پیٛسەو "نەریٛ "هەکە فاڕمیٛش پەی حاڵەتو" ەن، ن"ناتەمامەوە ەکەردئی 

بەچکەو  "ەن،ن"ی هەکەدیسان ئینەیچ بەڵگیٛوە تەرا پەی سەلەمنا "نیا ،نییەن"بٙو بەمە وٙ سەرمەی

 .ین"هەن"

 نیەنان.من براو تٙو نییەنا: من براو تٙونا . 

 ئاڎ براو تٙو نیەن :ئاڎ براو تٙون.  

 تٙو براو من نییەنی :تٙو براو مننی.  

  ئیٛمە برێ شمە نییەمنیٛ  :شمەمنیٛ ئیٛمە برێ. 

  ٛشمە برێ ئیٛمە نییەندیٛ  :شمە برێ ئیٛمەندی.  

  ٛئاڎٛی برێ شمە نیەنیٛ  :ئاڎٛی برێ شمەنی.  

 :کەرمیٛوەەو سەری پی جٙورە کٙوڵ منڕستەکا

 برامنی :برام هەنی.  

 براتنا :برات هەنا. 

  ٛبرێمەندیٛ  :برێم هەندی.  

   ٛبرێتامنیٛ  :برێتا هەمنی.  

  برێتانیٛ  :هەنیٛ برێتا.  

 : "نییەن"فاڕیٙو بە" مەن"یەکسەر "نەریٛ "پەی حاڵەتو نبە فاڕایشا

 برێام نییەندٛی : نیبرام نیە. 

 برێتا نییەمنیٛ : برات نییەنا.  

 برێشا نییەنٛی  :براش نییەن. 

ارینەنە  کرمانجی و ین، "هەن"، یام شٙونەماوین"هەن"ووەەکەردبەچکەو  "ەن، ن"ناتەمامە وەەکەردئی 

یەرەمی پی  یو کەس ێلک یاگەگیرو نامیٛ وەلٛی زوان زانەکٛی  "یانی سورانیەنە"وجودش نیەن

 : و مامٙوسا جەمال بیٛدارییبە پەیلوا ە، ئینەچ هەرمانیٛوی دروسە نیەنەە منیار کەردەوەی

 . ئەو کوڕێکی زیرەکە.نئاڎ کوڕیٛوی زیرەکە
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 ی"ڎکەر ەو"رڎەو ەک         

 یٛ اتو سەڎان و یبییەیاردی دروس وەرڎەە، ئی کهٙورگیریان یکەردە جە چەمەو "یڎکەر "ووەەکەرد

، پەی منونەی تەماشەو ەننە دەورێ چاالکو هٙورسوڕیاش هەنیزوان، یانی دلٛی ڎٙونەەم نئەرەتاشیایا

  ،یکەردەتٛیژ  ،یکەردەخاس  ،یکەردەچفە، ڕازکەرڎەی ،ڎەیقسیٛکەر کەرمٛی: ب نئی چەما

واکەرڎەی،  ،یکەردەحەز  ،یکەردەشەرمەزار ، زوڵم کەرڎەی ،یکەردەبار  ،یکەردەمنا ،یکەردەهاڵی

چٙوڵ  ،گووکەرڎەی ،گمٛیزکەرڎەی ، هەی کەردەی،ی،کەردەهاوار  ،یکەردەچەرب  ،یکەردەسوور 

 ،یکەردەئیالوئەوال  ،یکەردەوار  ،یکەردەسەر ،یکەردەبڕوا ،یکەردەپیٛوەن  ،یکەردەدەمە زەرد  ،یکەردە

 ، چوارچەم کەردەی، خراپکەردەی...، دووەتٙوکەرڎەییکەردەداوا ،یکەردەفیٛڵ 

کە  "کەرڎ"کەس حاڵی منەبٙو، وەلٛی ئەگەر ،هاوار...هاوار...هاوار، قٛیڕمنیٛ بسەرو یٙوی  تا سەحبێ

  .کەوت الش ئاوەختی جە ماناکیٛش میاوانە، هاوار کەرڎەی

: هەواڵین یدەمو نەویەردە "کەر:"گنوٙ مەدەس و چەمەیامن )ڎ(ڕیٛخەو نیشانٛی ویەردەییبە البەردە

 پی جٙورە :

 : پەنجەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + ی+ ڕیٛخەنیشانٛی نەویەردە

 مەکەرا  :مەکەروٙ  .مەکەردیٛ : مەکەری: مەکەرمیٛ مەکەرو،  :وو+ کەر+ مە

  :پیٛسەش سەرئامان یٙو،چەاو کاڵە بیێنۆ و منە" مە"هەورامانی نیشانٛی نەویەردەی نوفرەو یاگا ەئیس

 .کەرا: کەرڎیٛ : کەرمیٛ  :کەروٙ  :کەری :کەروو

 :پی دەسورنە ،تەری نیەکادویەر نە وەەکەردپیٛسەو  دەمو ویەردەی هەواڵیش 

 : یوەم ەیلکێ و دەس یاگەگیرو نامیٛ + ی: قەد+ نیشانٛی ڕەگەزیکدەمو ویەردەی نزی  -ا 

 کەردمان( .کەرڎەما :کەرڎما :کەرڎەم :کەرڎم( 

 کەردتان( .کەردەتا :کەردتا: کەردەت :کەردت( 

 کەردشان( .کەردەشا :کەردشا: کەردەش :کەردش(  

  وەلێم جە نویستە قەدیمەیەکامانە مۆرفیمو"مە" کەوتەن وەڵێ قەدی و ویەردەی

مان، مەکەردت، مەکەردتان، دنزیکشان دروس کەردەن)مەکەرد، مەکەردم، مەکەر 

 مەکەردش، مەکەردشان(، وەلێم ئیسە پاسە منەکەرمٛی.

 : ویەردەی تەمام: پی دەسورە -ب

 کەردیٛنەما :کەردەمنا: کەردیٛنەم: کەردەنم.  
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 : پی دەسورنە ویەردەی سەرەمڕە:  -ج 

 : یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "یٛ "کەردەوەی+ نیشانٛی جٙورو ڕیٛخە

  ٛکەریٛنمٛی : کەریٛنی 

 : رویەردەی دوو  –د 

 : یوەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + و کاری+ نیشانٛی جٙور قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی

 کەرڎیٛبیٛم :کەرڎە بٛیم. 

 کەردٛی بیٛام :کەرڎە بیٛام.  

 کەیچش پی دەسورنە : داوا  -ح 

 :"کوٙ  و تاق"ششەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە + "ب"یکەردەنیشانٛی داوا

 بٙو بە:   مەنیشانٛی داوای قرتنان،  "ب"نەەیدقسٛیکەر وەلٛی ئارٙونە  .بکەردیٛ  :بکەرە

.  ئینە زوانو قسیٛکەردەین"زوانی وچیا"، منەبٙو بە زوانو وچیا کەرڎیٛ  :کەرە

                                           بنویسمٛی، چون زوانی نویسیا مەشٙو جیابٙو جە زوانی نویسیای.

 

 ی"کەرڎ"ووەەکەرد ویئەرەنیا دەمو            

  ئینشائی: .ئەرەنیا دەمو نەویەردەی: نەویەردەی -ا

 : پەنجەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + +ڕیٛخە"بسازەو"

 کەرو" . وەلێم ئیسەو فرەو مەردمو هەورامانی مەواچانبکەرمیٛ ، بکەروو، 

"ئینەیچ پەی زوانو نویستەی ناسازەن، نا دەسورین، ئینە زوانی وچیان، کەرمیٛ 

 .میٛ یانی هنو قسیٛکەردەیو مەردمین، منەبٙو پٛیسەش بنویس

 : یدەمو ویەردە –ب 

 :کویەردەی نزی -1

 : یوەمی یێ دەسەلک یاگەگیرو نامیٛ   "ێ"قەد+نیشانٛی کاری

 کەردێام ،کەردێم.  

 :یوەمی ییاگەگیرو نامٛی لکێ دەسە"بوٙ "قەد+نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی کاری :مویەردەی تەما -2
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 کەردٛی بٙوما :کەردەبٙوما :کەردیٛبٙوم :کەرڎەبٙوم.  

 : یی ئەرەنیاسەرەمڕەویەردەی  -3

 :یوەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"بیێ"نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی کاری قەد+

 کەرڎٛی بیێام  :کەرڎە بیێام :کەرڎٛی بیێم :مکەرڎەبیێ. 

 :ویەردەی دوور -4

+ "بیێ"ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری ەو+نیشانٛی دووەم"بی"+ ڕەگەزی وەمەوقەد+نیشانٛی ی

 :یوەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ 

 کەردٛی بیٛی بیێام :کەرڎە بییە بیێام :کەرڎٛی بیٛی بیێم :کەردە بییە بیێم.  

 

 ٛی"نەر "ی و حاڵەتو"کەرڎ ەو"ەو کەرد             

گنٙو مە "نە"دەموو ویەردەی هەواڵی و ویەردەی ئەرەنیاینە و  "نەریٛ "ی جە دەمو"کەرڎ"ووەەکەرد

 :سادٛی نیەنیٛ ەکە وە هننێوەڵیٛش، بیٛژگەم چنڎ د

 .نەکەرڎما  :ویەردەی هەواڵی نزیک: نەکەرڎم -1

  .نەکەردەمنا :ویەردەی هەواڵی تەمام: نەکەردەنم -2

  .نەکەریٛنمیٛ  :مڕە: نەکەریٛنیٛ ویەردەی هەواڵی سەرە -3

  .بیٛامکەردەنە :ویەردەی هەواڵی دوور: نەکەردەبٛیم -4

  .کەردێامنە :نەکەرڎێم: اویەردەی نزیکی ئەرەنی -5

  .بٙومانەکەردە :تەمام و ئەرەنیا: نەکەردەبٙومویەردەی  -6

 .بیێام نەکەردە :ئەرەنیا: نەکەرڎەبیێم یویەردەی سەرەمڕە -7

  .نەکەرڎە بی یە بیێام :ەکەردە بی یە بیێمنئەرەنیا:  یویەردەی دوور  -8

  .کەرمیٛ ەم :کەروەم: "نەریٛ " بە حاڵەتوبوٙ مەگنٙو وەڵیٛش "مەنم"یا "مە"نەویەردەی هەواڵی:   -9

  .کەرمیٛ منە :منەکەروو

 یاگٛی"ب" مەگٛیرٙونوە. .مەکەردیٛ  :گنٙو وەڵیٛش: مەکەرەمە "مەپەی نەرٛی کەردەی" داوا:  -10

  .)یاگٛی"ب" مەگٛیرٙونوە(.نەکەرمیٛ  :ەکەرون: شوەڵیٛ  نەگنوٙ " مەنە"ئەرەنیا:  نەویەردەی  -11

هٙورچنی،   نویەرەکا وەەکەردو نیاردیەکا وەەکەردپیٛسەو سەرقافڵەو یم  "کەرڎەو"ەو کەردچیٛگەنە 

، ئانڎە هەن م بە سەرقافڵە باس کەرد"بی .بیٛ "ووەەکەردنەویەرەکانە  وەەکەردجە هەرپیٛسە وەڵتەری 

ڎٙو  ەم نفرە یاردیام" کەرد"وەلیٛ  .ەمامەننات"بی، بیٛ "یٛوی تەمامەن وەلیٛ ەوکەردی "کەرڎەو"ەو کەرد
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منونەو  دەیمٛی ب: ئیسەیچ سەرنجەو ئی منونا ئامٛیتیٛ و سەدان واتا، ئەرەتاشیێ، یپەی وەش کەردە

 ، کەردەیەو، کەردەیۆ ،کەردەینە، کەردەیرە ،ئەوەکەرڎەی ،کەردەیئەنە، کەردەیئەرە ئەرەتاشیای:

پەنە  ،چەنە کەرڎ ،وەنەکەرڎ ،نەکەردە ،رەکەردە ،کەردەیهٙور  ،کەردەیپەنە ،کەردەیچەنە، وەنەکەرڎەی

   ، پەیکەرد. پۆکەرد، هٙورکەرد ،کەرد

 :ئامیتیٛ ٛی واتٛی ئینەیچ منون 

 ،کەوەکەرد. سوورکەرد ،سیاوکەرد ،وەرم کەرد ،شەرم کەرد، هەرکەرد ،زەردکەرڎ ،کەردگەرم ،سەردکەرد 

 ،مەنڎ کەرد ،تەنگ کەرڎ ،لەنگ کەرد ،ڕەنگ کەرد د،جەنگ کەر  ،دەنگ کەرد ،قٙوزکەرد ،بٙوزکەرد ،سەوزکەرد

 ،شٙورکەردۆ ۆ،نزم کەرد ،خاوکەردۆ ،سیاوکەردۆ ۆ،تاڵ کەرد ،کەردۆکاڵ ،هاڵ کەردۆ، کەردهار  ،بارکەرد

  ...بیٛدەنگ کەرد ،ساف کەرد ،پاک کەرد ،پیسکەرد ،شل کەرد ،تنڎکەرد ،کەردۆشیرین  ،سٙوڵکەردۆ

 : ی پی دەسورنە"کەرڎو"ئەرتاشیای و ئامیٛتە ەیەو کەردو یپەی نەرٛی کەردە 

 ،نەکەرڎ: هٙور ماو وەڵگیٛرەکەیدگنٙو مەنەرٛی ئەگەر بە وەڵگٛیر کریابٙو بە ئەرەتاشیا نشانٛی  -1

 نەکەرد، وەنەنەکەرد.، پەنەنەنەکەردەهٙورچ ،نەهٙورنەکەردەچ

، نەکەرڎۆ ،نەکەردەنە، نەکەردنە،رەەگنٙو: نەکەردمە، نەرٛی وەڵٛی ئەگەر بەدماگٛیرکریا بٙو بە ئەرەتاشیا -2

 نەکەرد پۆ.

 : یوە"کەردەو"ەو کەردو  مانادارەکیٛ نو واتە میاگنٙو مە، نەرٛی کە ئامیٛتە بوٙ وەەکەردئەگەر   -3

یانی جە گرد  نەکەرد، ، واشنە نەکەردەمل کەچ پ ،بٛی دەنگ نەکەرڎ ،وڵە نەکەردەنە، ج نەکەردبەن

 . د"یرەنەکەر ەوەو"کەرد نەرٛی لکان بارێونە
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   Active and passive verbدیاربکەردیار و بکەرنا کەردەوەی           

ویەرو  کەردەوەی، و ئاشکرا بوٙ  دیار نە هەکە بکەرەکەشوەەکەردئا  Active دیار:بکەر  کەردەوەی

  .نەویەرەنە هەن

  .دارا لوا پەی بازاڕی -1

  .گنٙو ڕامەنەرسینە  -2

  .شٙوکنٙووەمە نشەماڵ درەختەکا -3

  .واشەکە ژەرەژەکیٛش گٛیرتە -4

دیارو ئاشکرا نیەن، چوون البریان و نە هەکە بکەرەکەش وەەکەردئا  Passive نادیار:بکەر  کەردەوەی

 .  ەننەویەرنە نی، گٛیرٙووەمەویەری  کەردەوەیتەنیا  ،وەرکارەکەش ملٙو یاگیٛشنەفٙوتییان، ڕستەکەنە 

  .یاوەشٙوکەم یٛ درەختەک -1

 .گٛیریوٙ ەمژەرەژەکٛی  -2

  .کاغەزەکە نویسیان -3

بٙو مەەکەش دلٛی ڕستەیەنە باس منەکریٙو، وەرکار نە هەکە بکەر وەەکەرد: ئا بکەر نادیار کەردەوەییام 

 .بە یاگەگٛیرو بکەرەکەی

  .پەنجەرەکە دریا پۆ -1

  .کاڵیوٙ ەم زەمینەکە -2

 .کاغەزەکٛی موانیاوە  -3

، ئی هەمیرە ئاوی فریٛش ەنیاری و نادیاری بابەتێ توالنی و دٙوڵەمەنڎبکەر د کەردەوەیبابەتو 

 :کەروبو هٙوڵش  هەساو تاوایم بە پگەرەکەنە، وەلٛی من حەولٛی مڎەو 

 کەردەوەیبکەری سەرو بنەڕەتو  یوو نەبییە یپەیوەندی قٙومیای و بییەمەشٙو ڕٙوشن بٙو الماوە 

 کەردەوەی ویەرەنە هەن، کەردەوەیدیاری و بکەر نادیاری تەنیا ویەری و نەویەری مدران، بکەر 

 ، بنەڕەتەنە بکەری نادیارش نیەن .تەو بکەری دیاری و نادیاریش نیەننەویەر گرف

ڎٙو هەکە بکەری کەردەن چاالکانە ئاراستەو وەرکاری ەکارێوە م ی: ماناو قومیادیاری ویەر کەردەوەی 

 .کریان

ٙو پەی بکەرنادیاری  فاڕیمە ەن هەکەویەری بکەر دیار  کەردەوەیتەنیا شٙونەو ئانەیچرە مەشٙو بزامنٛی 

 .یانی کەردەوەی بکەردیاری نەویەر منەفاڕیٙٛو پەی بکەرنادیاری
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بکەری ی ، بە البەردەیپەی فاڕای ڕستیٛوی بکەر دیاری پەی ڕستیٛوی بکەر نادیار  ێزواندەسورو گرد 

 .بە وەرکاری وٙ بٙو و ئەرکو بکەرەکەی مسپاریەم

لکٙو مە، هەکە "ر"گنٙو سەرومە کوردینە وەلیٛ  ،هەورامینە "ی"گنٙو سەرو دماگٛیرومەئەرکو بکەری 

دیاریٛی  نیاساکا کەی یام ڕستەکەیوەەکەرد و، ئیسەیچ بەپاو دەمرەکەیەوەەکەرددمایی ڕیٛخەو 

 کەرمٛی:  مە

                                           

 نادیار"مجهول"یوە: ویەردەی هەواڵی                     

 : ، نزیک"ڕووت"ویەردەی سادە -ا

 : دووەمی یلکی دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ا"+نیشانٛی ویەردەی"ی"ڕیٛخە+ نیشانٛی نادیاری

 یسیانیٛ من نو .ویستانیٛ منش ن کاوان. 

 یسیایمیٛ ئیٛمە نو .یستیمیٛ ئیٛمەش نو کاوان.  

  :ویەردەی تەمام -ب

 "+ا"+ نیشانٛی ویەردەی"ن"کاری +نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی جٙورو"ی"ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری

 : چوارەمی یلکی دەسە یاگەگیرو نامیٛ 

  نویسیێنا ،من نویسیانا .نویستیٛنا ،نویستەنا یکاوانمن. 

  یسیێنمیٛ ئٛیمە نو .یستٛینمیٛ ی نوکاوانئیٛمە. 

 :ردەی سەرمڕەی سادەویە –ج 

 :یەرەمی یلکیێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  "یٛ "+ نیشانٛی کاری"ی"ڕیٛخە+ نیشانٛی نادیاری

 نیٛ یٛ یسینو من .من نویسیٛ  کاوان.  

 نمٛی یٛ یسیئیٛمە نو .ئیٛمە نویسیٛ  کاوان. 

 تاکیدی:سەرەمڕەی  ەردەییو –د 

+ "ی"+ڕیٛخە+ نیشانٛی نادیاری")چەمەی سەرەمڕە(ای"+دماگٛیرو"یی"ڕیٛخە+نیشانٛی نادیارە

 : یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "یٛ "نیشانٛی کاری

 نمٛی یٛ ئٛیمە نویسیای نویسی .یسیٛ ئیٛمە نویسای نو کاوان. 
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 نیٛ یٛ یسیمن نویسیای نو .من نویسای نویسیٛ  کاوان.  

 :ویەردەی دوور  -ح

یاگەگیرو + "بیٛ "+ڕەگەز+ نیشانٛی جٙورو کاری"ا"+نیشانٛی ویەردەی"ی"ڕیٛخە+ نیشانٛی نادیاری

  یەرەمی  یلکێ دەسە نامیٛ 

 یسیێ بیٛنیٛ نو .یسیا بیٛنیٛ من نو .نویٛستٛی بیٛنیٛ  .ەبٛینیٛ یستمنش نو کاوان. 

 یسیێ بیٛنمیٛ ئٛیمە نو  .بٛینمیٛ  یٛ یئیٛمەش نویستٛی ب کاوان.  

 بەشیٛن    دویٛ : نەویەردەی هەواڵی –خ 

 : پەی دەمو ئیساتٛی، پی دەسورنە تاکیدییوە: سەرەمڕەی 

+ ە"م"+نیشانٛی نەویەردەی"ای"+ دماگٛیرو"ی"شانٛی نادیاری+نی+ڕیٛخەە"م"نیشانٛی نەویەردەی

 : پەنجەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ی"ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری

 یسیەیمٛی نوەنویسیای مەئیٛمە م .یسیەو نوەیسیای منوەمن م. 

  یسیەینوەیسیای منوەمتٙو.  

 بەخشٙونە.پەی ئیسەی و پەی ئایندەی مانا مە :"چێودمایئایندە": نەویەردەی دویٛ 

وەختو نەویەردەی بکەر نادیاری +نیشانٛی "ی"ڕیٛخە+ نیشانٛی نادیاریە"+م"نەویەردەی نیشانیٛ 

 :  پەنجەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +

 یسیەیمیٛ ئیٛمە منو .یسیەومن منو.  

، دووری هەواڵی، حاڵەتو ،سەرەمڕە ،تەمام ،نزیک: ویەردەی بکەر نادیاری کەردەوەیپەی فاڕای 

، نویسیانینە:  بکەر نادیارەکەی وەەکەردوزیٙو وەڵٛی مە "نە"ئامڕازو نەریٛ " نەریٛ "پەی حاڵەتو ،ئەریٛ 

 .نە نویسیا بٛینیٛ  ،نە نویسیێنیٛ  ،نەنویسیانا

 وەەکەرد، ملٙونە وەڵٛی جارٛی ئامرازو نەرٛی بەکار مەیو دویٛ  تاکیدی، سەرەمڕەی پەی فاڕای ویەردەی

 :   بکەر نادیارەکەی

  ٛنەوینیای نەوینیٛینیٛ  .نەکریای نەکرییٛنیٛ  .نەنویسیای نەنویسیٛینی.  

 مەوزمٛی وەڵێیٛش:ی هەواڵی ئامڕازو نەرٛی پەی فاڕای نەویەردە

   ٙیسیەی. ئیٛمە منەنویسیەیمٛی.  منەنو من منەنویسیەو. تو 
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 :بەرمیٛ ەبەکار م جارٛی ئامڕازو نەریٛ  دویٛ هەمان دەسورەن و  تاکیدی یپەی نەویەردەی سەرەمڕە

  یسیەیمیٛ یسیای مەنومەنو .مەنویسیەومەنویسیای.  

 یسیای منەنویسیەیمیٛ منەنو .منەنویسیای منەنویسیەو.  

 

 مجهول التزامی ئینشائی ،ی نادیار: ویەردەی ئەرەنیادویٛ                     

 ویەردەی ئەرەنیای نزیک :  -1

 :یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ێ"+ نیشانٛی جٙورو کاری"ی"ڕیٛخە +نیشانٛی نادیاری

  ٛیسیێنمیٛ وەشڵەی ئیٛمە نو .وەشڵەی من نویسیێنی.  

 : بکەر نادیارەکەی وەەکەردگنٙو وەڵٛی مەئامرازو نەرٛی نیای نزیکی ەەی ئەر دویەر و یپەی نەرٛی کەردە

  ٛنەنویسیێنمیٛ  .نەنویسیێنی.  

 : ویەردەی ئەرەنیای تەمام -2

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ +"ب"نیشانٛی جٙورو کاری+نیشانٛی ڕەگەزی+ "ی"ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری

 :پەنجەمی یدەسە

 یسیێ بیمیٛ بەشکو ئیٛمە نو :نویسیێ بوو :بەشکو من نویسیابوو.   

 : کەی، بٙو بە نەریٛ بکەر نادیارە وەەکەردگنٙو وەڵٛی مەئامرازو نەرٛی 

 یسیێ بیمیٛ نە نو :یسیێ بوونە نو :یسیا بوونەنو. 

 : تاکیدیەکەینئینە دەسورو جٙورە ویەردەی ئەرەنیای سەرەمڕە:  -3

+ "ی"+ نیشانٛی نادیاریە+ڕیٛخ")چەمەی نادیار(ای"+دماگٛیرو"ی"ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری

:یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"نیشانٛی ڕەگەزی+ نشانٛی کاری  

  ٛیسیێ بیێنٛی نویسیای نو .شەڵاڵ من نویسیای نویسیا بیێنی. 

  یسیێ بیێنمٛی نووەشڵەی ئیٛمە نویسیای. 

 : نگنٙو وەڵٛی هەردووە ڕیٛخەکامەئامرازو نەرٛی  ،پەی فاڕای بە نەریٛ 

  ٛیسیێ یسیای نەنوونەن .یسیێ بٛینیٛ نەنویسیای نەنو .نەنویسیای نەنویسیابٛینی

 .بیٛنمیٛ 

 یەردەی ئەرەنیای: وجٙورە سادەکەو 
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 یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"+ڕەگەز+ نیشانٛی جٙورو کاری"ی"ڕیٛخە+ نیشانٛی نادیاری

 :یەرەمی

  ٛیسیێ بیێنمٛی شەڵاڵ ئیٛمە نو .نویسیێ بیێنیٛ  .شەڵاڵ من نویسیا بیێنی 

 :ئامزاو نەریٛ  یردەو بەکارئا وە

  ٛنەنویسیێ بیێنمیٛ  .نەنویسیێ بیێنیٛ  .نەنویسیا بیێنی. 

 

 : ویەردەی ئەرەنیای دوور -4

لکیێ  یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"ڕەگەز+نیشانٛی کاری+ڕەگەز+ بی+ "ی"ڕیٛخە+ نیشانٛی نادیاری

 : یەرەم یدەسە

  ٛیسیێ بیٛی وەشڵەی ئیٛمە نو .ٛی بیێنیٛ یسیێ بینو .وەشڵەی من نویسیا بییە بیێنی

  .بیێنمیٛ 

 : کەروٙ مە نو نەریٛشانگنٙو وەڵٛیشامەنەرٛی "نە"ئامرازو

  ٛبیێنمیٛ یسیێ بیٛی نەنو .نەنویسیێ بیٛی بیێنیٛ  .نەنویسیا بییە بیێنی.  

 

 بەشیٛن : دویٛ نەویەردەی ئەرەنیا : ئیٛدیچ   -5

 :دەسورەپی  :تاکیدییوە: ئەرەنیای سەرەمڕەی 

نەویەردەی "ب"+"ای"+دماگیٛرو"ی"ڕیٛخە +نیشانٛی نادیاری+ئەرەنیای نەویەردەی"ب"نیشانیٛ 

 : پەنجەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ی"+ نیشانٛی نادیاری+ڕیٛخە

 یسیەیمیٛ ئیٛمە مشیٙوم بنویسیای بنو .بنویسیەو من مشیٙوم بنویسیای.   

 : با بە نەریٛ مەئرت  ن،لٙو وەڵٛی ڕیٛخەکامە "نە"جار دویٛ 

 نەنویسیای نەنویسیەیمیٛ  .یسیەونەنویسیای نەنو. 

 :ەویەردەی ئەرەنیای سەرەمڕەی سادەن: دویٛ 

 : پەنجەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  +"ی"+ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری"ب"نیشانٛی نەویەردەی

 یسیەیمیٛ شیٙوم ئیٛمە بنوم .مشیٙوم من بنویسیەو.  

 : بٙو بە نەریٛ مەکە وەەکەردی "نە"ویبە زیاڎ کەردە

 سیەیمیٛ ینەنو .نەنویسیەو.  
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 شازٛی  بکەر نادیاریٛ  ەچنڎ                                              

ملچٛیرو  چە بڕێ واتٛی هەنٛی ، چەنی ئانەیسەرو یاسێ و دەسوری ئەرەمەرزیان ڕازوان سەرتاپا

 نبکەر نادیاری و نەویەریشا چوون دەمو، ێوە بکەردیارٛی شازیٛنیٛ ەو کەردچنڎ دانە ، ندەسوری منەبا

 :هەر یەک حاڵەتەن

 نەویەر بکەر نادیار بکەر دیار

 دڕیا دڕیا دڕی

 مەڕیا مەڕیا ماڕا

 فاڕیا فاڕیا فاڕا

 بڕیا بڕیا بڕی

 مجیا مجیا مت

 

                       

 (و حاڵەتو)نەریٛ وە ەکەرد                          

ئامرازو نەرٛی  ردەیو ، بە بەکار ئافاڕیٙو پەی حاڵەتوو نەریٛ مەئەرٛی وە  جە حاڵەتو وەەکەردزامنٛی ەم

ئانەین هەکە باسو  کاتوئیسەیچ  ،بکەر نادیاریوە باسام کەردەن کەردەوەی، وەڵتەر جە بارەو )نە(

 .کەرمیبهەواڵی و ئەرەنیای  کەردەوەیتەرو نی جٙورەکا

 التزامی نەویەردە ئەرەنیای نەویەردە:            

وە: یسو ویسوو، بنونەن :سەرنەگنوو، بنویسوو :سەربگنوو بەوە: نەوە،،نەوۆ :نەو، بەوۆ :بەو

 : ئەچی تااڵنەو وارینە تەماشە مەکەرمیٛ  .سەرنەگٛیروو :سەربگٛیروو، وەنەنویسو 

 ویەردەی ئەرنیای، ئەرێ و نەریٛ                        

 ، التزامیئینشائی ای،ئەرەنی ئیخباری ،هەواڵی ویەردە

 یستێم نەنو .وتێنیٛ  نە یستم نەوتانٛی.  نەنو نزیک

 یستەبٙوم نەنو .وتەبوو نە یستەنم نە نو. وتەنانە تەمام

 یستەبیێم نەنو .وتەبیێنیٛ  نە یسٛینٛی نە نو .نەوسیٛنیٛ  سەرەمڕە 

نەنٛویستە بییە . نویستەبیٛم نە وتە بییە بیێنٛی نە. نەوتەبیٛنیٛ  دوور  

 بیێم 
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ن فاڕیا"مەنە"نەریٛ  ئامیٛتە بە ئامرازو ،کەردیٛنٛی، ئەرەتاشیاو نهەکە سەرۆ باسام ناەو کەردگردوو ئا 

 : و نەریٛ حاڵەتپەی 

  یو ئامیتەی  ئەرەنیا ئەرەتاشیا ئەرەتاشیا و ئامیتەی هەواڵی  ویەردە 

 سەرنەکەوتێنیٛ  .نەکەوتێنٛیرە سەرنەکەوتا .تارەەو کنە نزیک 

 تەبووەو سەرنەک .تەبوورەەو نەک نەکەردەن  ئازادم .نەمەرزنامنەرە تەمام 

تە ەو سەرنەک .تەبیێنٛیرەەو نە ک دەسٛی نەگیٛرٛی  .نەوڕیٛرە سەرەمڕە

 بیێنیٛ 

. تەبیە بیێەو سەرنەک زتەبٛیرەەسەرەش نەو  .نەچەقابیٛرە  ردوو 

 نەچەقابیەبیێرە

 

  "نەریٛ "نەویەردەی هەواڵی کەردەوەی                                     

  :بە حاڵەتو نەریٛ  نکریامەی ە"ن"ئامیٛتە بە ئامرازو ،ئەرەتاشیا، سادە ،نەویەردەی هەواڵی کەردەوەی

 :شگنٙو وەڵیٛ مە ،و نەریٛ "نە"بە دماگیٛر کریابٙو بە ئەرەتاشیا، ئانەکە سادە بٙو و وەەکەردئەگەر  -1

 .ەگنارەمن ،ەگنٙورەمن ،ەگنیرەمن ،ەگنٙورەمن ،ەگنامن، ەگنوٙ من ،ەگنیمن ،ەگنوومن

گنٙو  مەی  ""نئامرازو نەریٛ بە وەڵگیٛر کریابٙو بە ئەرەتاشیا یام ئامٛیتە،  سادەکە وەەکەردئەگەر  -2

 : کەیەو"وەەکەرد وەڵگٛیر وهەردوی"میانو 

  .ەگنوٙ منسەر  ،ەگنیمنسەر  ،ەگنوومنسەر  ،ەگنوٙ منهٙور  ،ەگنیمنهٙور ، ەگنوومنهٙور 

                               

 "نەریٛ "و حاڵەتو یداوای یکەردەوە                           
قٙوتٛی  نیشانیٛ  دویٛ ، فاڕمٛی پەی نەریٛ بئەرٛی ی حاڵەتو یداوا یکەردەوەکامنە ەوەختێ گەر 

کەیچ منەفاڕیٙو)مە( ماناو نەهی عەرەبی) ال(ی مڎٙو، وەەکەرد، ماناو ()نە( و)مەباوەمە

 لن تجلس . :ماناو نەفی عەرەبی مڎٙو)لن(، نە نیشیرە (التجلس، وەلێ)نە :مەنیشەرە

  ەوە. مەنویسۆ.مەنویس :مەنویسە: مەنیشە ڕام :مەنیشەرە :مەنیشە

  .یسیۆنەنو :نەنویسی م:نەنیشی ڕا :نەنیشیرە :نەنیشی

 یکەردە، داواو نەتاکی یدووەم یلکێ)ە( پەی کەس یاگەگیرو نامیٛ )مە( و نەهی چەنی  

لکێ)ی(  پەی کەسی  یاگەگیرو نامیٛ نە( و نەفی هەرمانەکیٛش کەردەن، هەرپاسە چەنی)
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 ن، ئایا کامشاچیٛگەنە پەرسێوە قوتە بٙووە .هەرمانەکیٛش کەردەننەکەرڎەی  داواو ،تاقی یدووەم

 ؟ .ا چیٛش بوٙ قسەم؟ دما و دروستەرەن، چەنیو بە چ بەڵگیٛوی یٙویشا بە دروستەر بزامنیٛ  ڕاس

نیشەرە نەک  یٛ تاقی ماچم یدووەم یکەس داوایینە بە کەردەوەییرما بٙو وەختو ئیٛمە مەشٙو و

وزیٙو سەرو مەکە گیٛری، یانی ئا یاگە نامەلکێ نەنەک هٙور گیٛرە مەهٙور  ،مدرینەنەک مدرە  ،نەنیشی

، پاسەبٙو )ە( ن و نەک)ی(دووەمی تاکینە یکەی حاڵەتو داوایی و ئەمرینە، هنەو کەسوەەکەرد

 :وزیٙو سەرو حاڵەتو نەریٛ بە( ، ئی)ەیوٙ ە( دماییش ب)کە بەوەەکەردهەکە  ڕاس ئانەن

 .دەس مەگٛیرە  :گیٛرەبدەس :هٙورمەگٛیرە: گیٛرەبهٙور  .مەگٛیرە :گیٛرەب

اڕٙوی گونجیا و دم ، پەی ئایندەییەیوٙ گنٙو وەڵٛی و بە)ی( دماییش ممەش ئەویتەرشا هەکە)نە(

 . سەرنجەو ئی وەرپیٛکیە بڎەیمٛی.تەرەن

( و  سەرە مەوزەرە،)مە :مەنویسە ،مەنیشەرە ،مەنیشە: ونکاوەەکەردگنٙو وەڵٛی مەهەکە  ئا)مە( -1

 .نەک)نەفی((ن )نەهی

پەی  .سەرەنەوزیرە ،نەنویسی :نەنیشیرە :نەنیشی ن:کاوەەکەرد ووەڵیٛ  مەلوٙ ئا)نە( هەکە  -2

  .گٛیروٙ مەی هٙور ە"ن"نەویەردەیچ ئامرازو پەی نەویەردەی ئەرەنیاین، ،ئەمرە نیەنەەن ،داوایی نی

                              

 چٙو منیچ هەنا ما"نا"                           

، دانانیشم. ناڕۆم، بەکار مەیٙو، ناخۆم یو کەردەوەی نەویەردەیدەکەر  پەی نەریٛ کوردینە  زوانو نا

   ئێمە مەواچمٛی: منەوەرو، منەلو، منەنیشوو.

 : نەبەکار بریوٙ و یاوەرنامٛی و بڕێ نامٛی واتایی یهەورامینە زیاتەر پەی نەرٛی کەردە زوانو"نا"وەلیٛ 

ناساخی،  :ناپاکی، ساخی :ناوەشی، پاکی :وەشی .ناساخ :ساخ ،ناپاک: ناوەش، پاک :وەش

 ناڕاسی ...: ڕاسی

فاڕٙوشا پەی نەرٛی:  مە، جە ئەریٛوە کەرامەنە ە( دەس پهەکە بە)ئا ناوەکەردلٙو سەرو ئا ەم"نا"

 ویەردەینە.، هەڵبەت گرد هەنٛی دەمو ناورد :ناما، ئاورد :ناست، ئاما :تسنارد، ئا: ئارد

 :کریٙو بە نەریٛ مە( کەرٙو، بە)نابدەس پەنە )ئا(بە یانی هەر چەمیٛو

نامای، :ئامایناڵٙوڵچنارەی،  :ناستەی، ئاڵٙوچنارەی :تەیسناردەی، ئا: ا _  چەمە: ئاردەی

 .ناوردەی :ئاورڎەی

 گٛیرٙوە:  مەویەردەی هەواڵی و ئەرەنیای  یەکەردب_ 
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 ئینشائی  ،یئەرەنیا ئیخباری  ،هەواڵی ویەردە 

 نامێ  ،ئامێ، نارڎیٛ ، ئارڎیٛ  ناما  :ئاما ،نارد: ئارد نزیک

 نامابٙو  :ئامابوٙ  ،نارڎەبوٙ  :ئارڎەبوٙ  نامان  :ئامان ،ناردەن :ئارڎەن تەمام 

 نامابیێ یٛٛی: ئامابیێ، نارڎەبیێ :ئارڎەبیێ نٛی  :نائیٛ  :ئیٛ ، ناریٛ  :ئاریٛ  سەرەمڕە 

ئاما ، ناردە بییەبیێ :ئاردەبییە بیێ نامابٛی  :ئامابیٛ ، ناردەبیٛ  :ڎەبیٛ ئار  دوور 

 ناما بیەبیێ  :بیەبیێ

 

 "نا"ئی یٛ اچمەو م وەاڵمنە مان؟ جەو مان؟ جە چٛیشیوە ئاو )نا( چکٙووە ئاپەرسمٛی ئیبپەیام هەن 

 وکەمێ نکەرامەدەس پەنە "ئا"بەهەکە  نکاوەەکەرد، واتەیش چەنی وو نەرٛی وە ئامان"نە"جە

 زوانو هەورامینە قوتە مەدریٙونە. هەرپاسە)ئـ( .نارد :نەئارد د:ئار  ی،ئرت فاڕیان پەی)نا( ،قورسەن

ردەی هەواڵی مەبٙو بە نەویە نشایکەردەپەی  نکەرامە( دەس پەنە)ئاٛی هەکە بەەو کەردئی 

 :: مەپەنجەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  + ڕیٛخە +"مە"نیشانٛی)مە( بلٙو سەرشان، نیشانیٛ 

 ی "مە"خڕەکەو نویسە ەیمٛی هەمڎبسەرنجە ، مارا، مئارا ،ئاردیٛ ە، م، مارو، ماریئاریەم ،ئاروەم

 مارا ... ،ماروٙ  ،ماردیٛ ، ماری ،مارمیٛ  ،: ماروونڕیٛخەکەی المشا"ئــ "چەنی

پۆشاوە دیارەن هەکە  "ئــ "خڕەکەیو نویسە )نەرٛی( هەرالشیەوبە نکریامە وتەنانەت وەختێ

 .منازوورە :مازوورە :منازوو :مازوو :مناروو: ماروو :نەمەنەن
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 مای  و و نیشانٛی ڕەگەزو نیٛروە ەکەرد                  

 چەمەو ڕەگەز یوە:                            

نە ەدەس پ ەوەچەمجە کان، پەوچی وەەکەردباسام کەردەن هەکە چەمە  سەرچەمەو گردو 

 :منونە ،هەورامینە نیٛرەن زوانوشەو نو جٙورەکابەگرد چەمە کەرمٛی،مە

 وانیٙووەەنویستەی وەش ئاسان م. 

 وانای خاسەن پەی ئانزانی.  

 مەردەی ئاسان سامناک نیەن. 

 ڕەمای شیٛنەیی زەرەرش نیەن.  

 یسییٛنٛی:ی جٙورە نوڕستەکٛی الو سەری پخٙو ئەگەر چەمە مٛیڵٛی بیێ 

 ئاسان موانیٙووە وەشە نویستەی.  

  پەی ئانزانی خاسەنەوانای.  

هەورامی یاساو دەسوری تایبەو  زوانو، وە نیٛرەنیزوانسازی و ڕاەوات چەمە جە بارو گنوٙ مەئیسا بەر 

، چەمەیچ  بە دمایش ئامابٙو  ئانە نٛیرەن )گیرهەن: کەنسنانت( نویسەیویٛش هەن، هەر واتێوە بە 

پەرسمٛی خٙو)ی( بئەگەر  .کەرڎەی، متەی، شتەی ،ئامای :لوای: دماییش ئامانگیرهەن  )ی(

 semiو( باس مەکەرٙو، پەنەشان مەواچان نیمە ڤاوڵ نە هەکە سەرو)ی،ەه یاسێوە ؟بیٛگیرەن، ڤاوڵەن

vowels  ەن، ئەچی حاڵەتنە ڤاوڵ ، یانی مەتاوان دەورو کەنسنانتی بویانان، گردو زوانەکەنا ئینە ه

 ئاومان، ویٛش مەکەرٙو بە کەنسنانت،  وەڵێ)ی(

ئامان   ندمایشاٛی( ،ی ،ە، )اهەرچی نامٛی تاقٛی میٛڵٛی هەنٛی بەوزمیٛوە مە نو ویرتا یٛ یٛو تەرۆ ماچمال

دماییش نویسا ، دەی خٙو هیچ چەمیٛو پی نەرسینە ،مینا ،کناچیٛ  ،کوولەکیٛ  ،تەوەنی ،پیٛسەو: ژەنی

 .نامان، ئرت پاسە بٙو چەمە نیٛرەن

دمایش  گیرهەن)ی(، ئامٛیتە، بەاهەورامینە سادە بٙو ئەرەتاشی زوانوچەمە وهٙوڵی:  بەکوڵی و هەس

، دەی چەمەیچ ەدماییش ئامابٙو نیٛرەن گیرهەنی نویسەئامابٙونە نیٛرەن یام هەر نامیٛو تاکە هەکە بە 

 .پاسە بٙو چەمە نیٛرەن، بنەڕەتەنە نامیٛنە
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  و نیٛر و مایویەردەی هەواڵی و ڕەگەز  کەردەوەی: دویٛ                           

ی( دماییش  ،د ،کە بە مٙورفیمو)توەەکەردچی جٙورە کارەنە ئەگەر )ڕووت(: ویەردەی نزیک -1

گنٙو، وەلٛی ئەگەر مورفیمەکە بە)ا(دماییش ە، نیشانٛی ڕەگەزو نٛیرومای بە زەریفی بەرمئامابوٙ 

 نئەویشا ن، یٙوشاپیٛوەرە منەبا بیٛگیریٛ  دویٛ ، چوون ، نیشانٛی ڕەگەزی بەر منەگنوٙ ئامابوٙ 

تاقینە  ییەرەمی گیٛڵٙووە پەی بکەری و تەنیا جە کەسمەنیشانٛی ڕەگەزی چٛیگەنە  .پڕنوٙ مەبەر 

  شیە ... :مەردە، شی :وتە، مەرڎ: وت گنٙو:مەبەر 

 دویٛ ، گٛیرە میٛڵٛی نگنامەنە نیشانٛی نٛیرومای بە ئاشکرا بەر وەەکەرد: چی جٙورە ویەردەی تەمام -2

 : منونە ،یٛ  ،ە ، ە /ێ  ،ا دەسورە: گنٙو پیمەجار نیشانیٛش بەر 

                                              :  "ە"نیشانٛی ڕەگەزی "+ن"+نیشانٛی کاری"یٛ ، ێ"قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی

 .شیٛینە :مەرڎیٛنە، شی :وتٛینە، مەردەن :لویٛنە، وتەن :لوان

، پیٛسەو ویەردەی نزیکی و تەمامی  نگناەمنیشانٛی ڕەگەزی بە ئاشکرا بەر  :دوورویەردەی  -3

وتٛی  : وتەبٛینا:لوێ بیٛنٛی، وتەبیٛنیٛ  : لوابیٛنا:گیٛڵٙووە پەی بکەری: لوابیٛنیٛ مەنەویەری نیشانەکٛی 

نیشانٛی ڕەگەزی . بیانیٛ  : ئازادەبیانیٛ  ئازاد، ویەردٛی بٛینیٛ  : ویەردەبٛینا:بیٛنٛی. ویەردە بیٛنیٛ 

سەرکەوتە،  :تە، سەرکەوتەو هٙورک :تەو : هٙورکگنوٙ مەئەرەتاشیاو ئامیتەیچەنە بەر  کەردەوەی

  .هٙورکەوتٛی بٛینیٛ : هٙورکەوتەبٛینیٛ . شییٛنەسەرە :شییەنسەر هٙورمدرێنە،  :هٙورمدران

، ڕستەکەیارو گیٛڵٙووە پەی وەرکمە: نیشانٛی ڕەگەزی ئاشکرانەو ویەرویەردەی نزیکی هەواڵی   -4

، چوون نوٙ ە نیشانٛی ڕەگەزی بەرمنەگوەخت و کارەکەی)ا(ئەلف بٙو ئایوەلێ ئەگەر نیشانٛی ویەردە

چنیە،  ی:کوشتە، چن :بەردە، کوشت :ا، بەرڎنگەن :انگەن: ندەنگدارٛی پیٛوەرە منەکریا دویٛ 

ئاستەو تا .)ساوەکیٛش هەمارنە فرە ئاستە تا گەنناش، هەرنارەکەش فرە بەرئاوردە :بەرئاورد

 گەنناش(.

جارێ یٛ گنٙو پۆشەو، گیٛرە نیشانٛی میٛڵٛی دومە: بە ئاشکرا ڕەگەز بەر هەواڵی ویەرو  ویەردەی تەمام -5

 .سەرگرتٛینە :هٙورکەندیٛنە، سەرگرتەن :گراونێنە، هٙورکەندەن :گنٙو: گراونانببەر 

، چەپەوانەو  وەرکاریگیٛڵٙووە پەی مەنیشانٛی ڕەگەزی ئاشکرانەو ویەردەی دووری هەواڵی ویەر:  -6

سٙوچنێ بٛی،  :گیٛڵٙووە پەی بکەری: سٙوچنابیٛ مەنیشانەکٛی  ڵی نەویەریویەردەی دووری هەوا

 .رتیٛبیٛ یٛ ڕاگ :رتەبیٛ یٛ ، ڕاگهٙورپاتیٛبیٛ  :، هٙورپاتەبیٛ پاتٛی بیٛرە :پاتەبیٛرە
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 ڕەگەز و نەویەرو  هەواڵی ویەرنەویەردەی کەردەوەی یەرٛی:                 

، وٙ گنمە، تەنیا یەک حاڵەتنە نیشانٛی ڕەگەزی بەر نەویەردەی هەواڵی نەویەرەنە کەردەوەیجە 

بوو، ەم ئازدە :بووەم ئازاد و یاردی دەرەکٛیش یاوەرنامٛی بٙو: کە ناتەمام بٙونەوەەکەردئاڎیچ ئەگەر 

 .سەربەسە مەبوو :سەربەس مەبوو

تەنیا یەک حاڵەتنە نشانٛی کەردەن  نسەرۆ باسامکەی هەکە ەیەر پیٛسەو نەوکەیچ ەویەر 

+ میٛ یاوەرنا: ئامیتە بٙو جٙورو و ڕستەکەیوەەکەردچا حاڵەتنە مەشٙو  ،گنوٙ مەڕەگەزیش بەر 

 .کەرووەسەرفرازە م :کەرووەسەرفراز م کەروو،ەئازاڎە م :کەرووەمئازاد: منونەوە، ەکەرد

  .کریوٙ ەسەرفرازە م :کریوٙ ەسەرفراز م کەرمٛی:ەبکەرنادیاریچ مچیٛگەیچەنە باسو نەویەردەی 

 

 و ڕەگەز یویەردەی ئەرەنیا کەردەوەی: چوار        

 : نیٛ گٛیرامەئی بەشٛی جە ویەردەی ئەرەنیانە نیشانٛی ڕەگەزی هٙور 

 :   گنٙو پی دەسورەمەنیشانٛی ڕەگەزی فرە بەڕٙوشنی بەر : یام و نەویەری ئەرەنیاویەردەی تەم  -1

:پەنجەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  "ب"نیشانٛی جٙورو کاریقەد+ نیشانٛی ڕەگەزی+   

 لوێ بوو :ئاخٙو من لوا بوو. 

 ویەرڎٛی بی :ئاخٙو تٙو ویەردەبی.  

 تٛی بوٙ ەو سەرک ئاڎە :تەبوٙ ەو ئاخٙو ئاڎ سەرک. 

  .وە پەی بکەرینگیٛڵوٙ مەنیشانٛی ڕەگەزی 

 :نگنوٙ مەبەر  نیشانٛی ڕەگەزی بەڕٙوشنیو ئەرەنیای نەویەر:  ویەردەی سەرەمڕە  -2

:یەرەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  "بیێ"نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری+قەد  

  ٛئامێ بیێنیٛ :.وەشڵەی ئامابیێنی.  

 ئامێ بیێنی. نیوەشڵەی ئاما بیێ.  

  شیٛی بیێرە  .وەشڵەی شییەبیێرە. 

 چیٛگەیچ نیشانٛی ڕەگەزی پەی . سەرکەوتٛی بیێنیٛ  سەرکەوتە بیێنٛی، وەشڵەی

 .گیٛڵٙووەمەبکەری 
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گیٛڵٙووە پەی مەگنٙو و مەنیشانٛی ڕەگەزی بەڕٙوشنی بەر : رنەویە یئەرەنیا و ویەردەی دوور -3

 : بکەری

+  + نیشانٛی دووەمو ڕەگەزی"بی"کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی وقەد+ نیشانٛی یەکەم

 : یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"کەردەوەینیشانٛی 

  ٛلوێ بیٛی بیێنیٛ ، وەشڵەی لوا بی یەبیێنی.  

 بیٛی بیێنیرەمەرڎٛی  .وەشڵەی مەرڎە بی یە بیێنیرە.  

 تٛی بیٛی بیێنٛی ەو وەڵٛی ک .تە بی یەبیێنیٛ ەو وەشڵەی وەڵٛی ک. 

 :گیٛڵٙووە پەی وەرکاریمە ،گنوٙ مەنیشانٛی ڕەگەزی بەر : ی ویەرئەرەنیا ویەردەی تەمام و -4

:یوەمی یدەسە یاگەگیرو نامیٛ +"ب"ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙوروکاریقەد+ نیشانٛی   

 رتٛی بٙوم یٛ گ ،رتەبٙومیٛ ڕەنگە گ. 

 کەردٛی بٙوت ، ڕەنگە کەردەبٙوت. 

  ٙسەرش گرتٛی بوٙ  ،ڕەنگە سەرش گرتەبو. 

 : گیٛڵٙووە پەی وەرکاریمەگنٙو و مەنیشانٛی ڕەگەزی بەر  ویەردەی سەرەمڕەی ئەرەنیای ویەر: -5

:یوەم یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + ێ"بی"ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاریقەد+نشانٛی   

 گٛیرتٛی بیێم، ئاخ گٛیرتەبیێم.  

 هٙورماگٛیرتٛی بیێ ،ئاخ هٙورماگیٛرتەبیێ.  

 سەرت گٛیرتٛی بیێ ،ئاخ سەرت گٛیرتەبیێ.  

 گنٙو:مەجارٛی بەر  دویٛ نیشانٛی ڕەگەزی : ویەردەی دووری ئەرەنیای ویەر  -6

+ "بیێ"+ نیشانٛی دووەمەو ڕەگەزی+نیشانیٛ "بی"ەوکەرد+ مو ڕەگەزییوەقەد+ نیشانٛی 

 : یوەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ 

 گٛیرتٛی بیٛی بیێم ،ەبیێمشەڵاڵ گٛیرتە بی.  

 کەردٛی بیٛی بیێت ،شەڵاڵ کەردەبیە بیێت.  

 گٛیڵنێ بیٛی بیێش ،شەڵاڵ گیٛڵنا بیە بیێش.    

کٛی ملٙونە سەرو پەیوەسە بٙونە، ئاوەختە یاگە نامە یام ئامیٛتە کە ئەرەتاشیاوەەکەرد ئەگەر ڕستەکەنە

  .وەڵگیٛرەکەی

 سەرش گٛیرتە بییە بیێ ،هٙورت گٛیرتە بیە بیێ ،هٙورم گٛیرتە بی یەبیێ. 
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 نیشانٛی ڕەگەزی  وشاروٙ  پەنج:         

ئانە ئەوەجەیچش بە شارٙوی هەن، چوون گیٛڵٙو شٙونەو نیشانٛی ڕەگەزیرە، بوردی ئانزان ئەگەر بە 

ویەردەی سەرەمڕەی  ،ویەردەی نزیکی ئەرەنیای نەویەر :منونە بڕێ یاگٛی هەنٛی باس نەکریێنیٛ 

ناتەمام بٙونە،  نو ڕستەکەیشاوەئینٛی ئەگەر کەردە، ی،   داوایینەویەر، نەویەردەی ئەرەنیا

 .ە( :). گنٙو، نٛیر پەی مایمەڕەگەزی سەرو یاوەرنامەکیٛوە بەر  ، نیشانیٛ یاوەرنامٛینە نوەرکارەکەشا

  .بیێنیٛ ەئازاد :یێنیٛ بئازاد: ویەردەی نەویەری ئەرەنیای نزیک -1

 .ەبیٛنیٛ ئازاد ،بیٛنیٛ ئازادیەردەی سەرەمڕەی هەواڵی و نەویەر: و -2

 .بووەئازاڎ :بووئازاڎ نەویەردەی ئەرەنیای نەویەر: -3

  .بە ،ەببەئازاڎ :بە، ببەئازاڎ: داوای نەویەر -4

ە ئازاڎ من ،یٛنیٛ بای بئازاڎ من هەواڵی و نەویەر:  تاکیدی وەرەمڕەی ویەردەی س -5

 .بای بیٛنیٛ 

                

 نادیاری هەواڵی یشش: نیشانٛی ڕەگەزو بکەر   

 ، نیشانٛی ڕەسەنی ودواینەو نبەشە جیا جیاکا وبییەی و بەرکەوتەی نیشانٛی ڕەگەزی دلیٛ 

، رینە ویٛش مرمانوٙ ابکەرنادی کەردەوەیپۆ  سەلەمنٙو، نیشانٛی ڕەگەزیمە نزوانەکەیامدٙوڵەمەنڎی 

ەویەری چیٛگەنە هیچ ن وەیەکەرد و ەنویەر  کەردەوەی تەنیا بکەرنادیار ەیەو کەردگنٙووە بویرما 

 :گنوٙ مەچی یاگانە بەر بکەر نادیاری  کەردەوەی، نیشانٛی ڕەگەزو باسیٛوش نیەن

 : پی یاسێ ویەردەی تەمامیٙو: 

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ + "ن"+نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی جٙوروکاری"ی"قەد+ نیشانٛی بکەرنادیاری

 :ەمچوار  یدەسە

 کیانیێنی ،تٙو کیانیانی ،من کیانیێنا ،من کیانیانا.  

 ئیٛڎە کیانیێنە ،ئیٛڎ کیانیان.  

 ویەردەی دوور:دوٛی:

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ + "بیٛ "نیشانٛی جٙورو کاری+نیشانٛی ڕەگەزی+ "ی"ڕیٛخە+ نیشانٛی نادیاری

 :یەرەمی یدەسە

  ٛمن نویسیێ بیێنیٛ  ،من نویسیابیێنی.  
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 تٙو نویسیێ بیێنی ،تٙو نویسیا بیێنی.  

 ئاڎە نویسیێ بیێ ،ئاڎ نویسیا بیێ.  

، واتە مانادارەکٛی کە ئامٛیتە بوٙ وەەکەرد ،نزیک و سەرەمڕە و نەویەردە بوٙ  ئەگەر بکەر نادیاری -1

 گنٙو :مە، نیشانٛی ڕەگەزی بەر کەی یاوەرنامٛی بوٙ وەەکەرد

  :ە کریانیٛ ئازادمن  ،کریانیٛ ئازاد من ویەردەی نزیک. 

  ٛمن دڵوەشە کریٛینیٛ  ،ویەردەی سەرەمڕەی ئاسایی: من دڵوەش کریێنی.  

  دڵوەشە کریای کرییٛنیٛ  ،: من دڵوەش کریای کریێنیٛ تاکیدیویەردەی سەرەمڕەی. 

  کریەومەمن دڵوەشە  و،کریەمەنەویەردەی سەرەمڕەی ئاسایی: من دڵ وەش. 

  دڵوەشە مەکریای  ،ەکریای مەکریەو: من دڵوەش متاکیدینەویەردەی سەرەمڕەی

 .مەکریەو

 

 نیشانٛی ڕەگەزو بکەر نادیاری ئەرەنیای

 :ئەرەنیاینە فرە بە زاقی بەرمگنوٙ و  بکەرنادیار ەیەو کەردنیشانٛی ڕەگەزی پۆ 

کە ئامٛیتە بٙو و واتە مانادارەکیٛش  وەەکەردهەکە  ،بٙونەمە: ئینە وەختێنە ویەردەی ئەرەنیای نزیک -1

 .یاوەرنامٛی بوٙ 

 دڵشادەکریێ ،دڵشادکریێ ،دڵوەشەکریێنی ،دڵوەشکریێنی.  

 : ویەردەی ئەرەنیای تەمام -2

لکێ  و نامیٛ یاگەگیر + "ب"+ نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی جٙورو کاری"ی"ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری

 : پەنجەمی یدەسە

 نویسیێ بوٙ  ،نویسیا بوٙ  ،نویسیێ بی ،نویسیا بی ،نویسیێ بوو ،نویسیابوو.  

 : ویەردەی سەرەمڕەی ئاسایی ئەرەنیا -3

 یاگەگیرو نامیٛ + "بیێ"+نیشانٛی ڕەگەزی+ نیشانٛی جٙورو کاری"ی"ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری

 :یەرەمی یلکێ دەسە

  ٛنویسیێ بیێنی ،نویسیا بیێنی ،نویسیێ بیێنیٛ  ،نویسیا بیێنی.  

 نویسیێ بیێ ،نویسیا بیێ.  

 : یئەرەنیا تاکیدیویەردەی سەرەمڕەی  -4

 ڕەگەزی + نیشانیٛ " ی"+ ڕیٛخە +نیشانٛی نادیاری "ای"+ مورفیمو" ی"نیشانٛی نادیاریڕیٛخە+

 :یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"بیێ"+ نیشانٛی جٙورو کاری

  دٙونیای دٙونیێ بیٛینیٛ  ،دٙونیا بٛینیٛ دٙونیای.  
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 دٙونیای دٙونیێ بییٛنی ،دٙونیای دٙونیا بییٛنی.  

 دٙونیای دٙونیێ بیێ ،دٙونیای دٙونیا بیێ. 

 : ویەردەی ئەرەنیای دوور -5

 +نیشانٛی ڕەگەزی+بی+نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی جٙورو"ی"ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری

 : یەرەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ +"بیێ"کاری

  ٛنویسیێ بیٛی بیێنیٛ  ،نویسیا بییەبیێنی.  

 گیریێ بیٛی بیێنی ،گیریا بییە بیێنی.  

 گیریێ بیٛی بیێ ،گیریا بیەبیێ.  

 : جٙوریٛن دویٛ : و بکەر نادیار ینەویەردەی ئەرەنیا -6

 کەردەوەی، جە ڎوٙ ەئیسەی نیشانە م ، دەموتاکیدیویەردەی سەرەمڕەی ئەرەنیای نەیوەم: 

 :واتە مانادارەکیٛش یاوەرنامیٛنە، پی دەسورە ،ئامیٛتەنە

+ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری "ب"نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی نەویەردەی ئەرەنیای + واتیٛوە مانادارە

+ "ی"+ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری"ب"+نیشانٛی نەویەردەی ئەرەنیای"ای"+مورفیمو"ی"

 :لکێ یاگەگیرو نامیٛ 

  ٙبکەریای بکەریەی ئازڎە ،بکەریای بکەریەی ئازاڎ تو. 

 دڵوەشە بکەریای بکەریەو ،دڵوەش بکەریای بکەریەو.  

یاوەرنامٛی+نیشانٛی ڕەگەزی+نیشانٛی نەویەردەی  :نەویەردەی سادە پەی ئایندەی دووەم:

 :ەمیپەنج ییاگەگیرو نامٛی لکێ دەسە+ "ی"+ڕیٛخە+نیشانٛی نادیاری"ب"ئەرەنیای

  بکەریەو ئازاڎە من ،بکەریەو ئازاڎمن. 

  بکەریەی ئازاڎەتٙو  ،بکەریەی ئازاڎتٙو. 

 بکەریوٙ  ئازاڎە ئاڎە ،بکەریوٙ  ئازاڎ ئاڎ.  
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 نە  وەەکەردوەرکار جە  ەر،بک دەم،                                 

، "ش چەنینو بڕێ جارێچ وەرکار و بکەردەم "گٛیری هەمەیشەبێوە ەو کەرد هەورامینە هەر زوانوڕا

کە وەەکەردمٛی ئەگەر چاو ڕٙوشن تەر ب ،گنٙو مزانی چ دەمیٛوەنەمهەمیشە بە نیشانیٛوە بەر  "دەم"وەخت

 :سٙوچٛی،  سٙوتەبیٛ  ،سٙوتیٛنە :سٙوتە، سٙوتەن :سٙوت :وەخت و بکەرش ئینا چەنیئانە نەویەر بٙو 

 ب" ،ەم ،یٛ ، ب ،یٛ  ،نکەردەوەی" نوهەریٙو جە نیشانەکا ە.بسٙوچسٙوچٙو، بسٙوچٙو، ەم ،سٙوتٛی بیٛ 

ە ، هەرپاسە نیشانٛی ڕەگەزی و یاگە نامکە قومیانوەەکەردهەکە  نیٛ کیٛشنامەپەنجٛی پەی دەمێ 

نیشانٛی ێ ەو کەرد، تەنانەت ئەگەر نکەراەدیاریش مو  نکیٛشنامەپەنجٛی پەی بکەرەکەی پەیوەسەکٛی 

، وت ،اچٙو ئی کارە کەی کریان)ئاماەو نەما مەو سەلیٛقە پ ژیری، چەنی ڕەگەزی یام بکەرش نەبوٙ 

ماناو کارەکەیچ ویەردەی هەواڵین،  کەردەوەینیشانە مڎٙو هەکە ێوە ەو کەردهەر  نویسەو، دما مەرڎ(

 .تاق بکەرو هەرمانەکیٛن ییەرەم یڎٙو هەکە کەسەنیشانەما م

باخەڵەشەنە وەخت و بکەرو وەرکارش هٙورگٛیرتەن  کە ویەر بٙو ئاوەختە النی کەم وەەکەردخٙو ئەگەر 

، ەنبٛی بکەر نی کەردەوەی، یانی هەرگیز کەرٙوشبمەشٙو کەسیٛو  وەەکەرد، ئاشکران کار و نی ویٛشەچ

کار سەرو ، ێوە ویەرەگرد کەرد .کریوٙ مەێنە تسەردەمٛینە، وەخیٛو ەوکەردچەنی ئانەیچە هەر 

 :منونە  "وەرکار"یٛ اچمەو سەرۆ کریایە م کارکەرٙو، پا مەهەرمانیٛوی کریای 

  کااڵ زەمینەکەشهیتیارەکە. 

  اچٙووەەو م دەرسیٛومامٙوسا. 

  وشٙور ەم سەرەممن.  

، ئا چیٛوەیچە کارش سەرۆ ەنمنەکریٙو، چیٛگەنە هیتیار بکەر  ێمینی بە بٛی بکەر کااڵی زە ەندیار 

دەرس واتەیۆ نەبٙو  وەرکار، ڕستەی دوەمنە ئەگەر یٛ اچمەو نەش مەپ زوانهەکە بە ڕا ەن،کەردەن زەمین

 .ەڎوٙ من، هیچ مانیٛوی اچٙووەەو چمٛی مامٙوسا ماو ب؟ سەدجارێ مامٙوسا چیٛشش کەردەن

 وەخت و بکەرکەش وەەکەردویەری بکەرمٛی، مزامنٛی  کەردەوەینی ەئەگەر بەرو ڕستەیچنە مامەڵە چ

،  وینمٛی)ا( و گیٛڵنامە( : )گیٛڵناوەناچاەو پەی منونەی هەکە م .نی ویٛش هٙورگٛیرتەنەو وەرکارش چ

، نیشانٛی ڕەگەزی ی، ئی نیشانٛی ڕا منەڎٙو بە بەرکەوتەنیشانیٛوە ویەردەی نزیکی هەواڵینگیٛڵناشەو: 

، یام و نیشانیٛش بەر نەکەوتٛینە ەننەی ماچمٛی وەرکار نیٛرەن یان ما، بکەریچ کەسی یەرەمی تاکوەروئا

ویەرەنە نیشانٛی  کەردەوەی گیٛڵناوە پەی جەمین و نیشانٛی ڕەگەزی پۆشەو بەرمنەگنٙو.مەواچی 

 .منونە ،گٛیڵٙووەمەڕەگەزی پەی وەرکاری 

 قەڵەمێوش ئەسان.دارا قەلەمیٛوش ئەسا .  

 کەرگێوەش ئەسێنە. .دارا کەرگیٛوەش ئەسا 
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 :گنوٙ ەمبەزەریفی و ئاشکرا بەر ەو کەیوەەکەردو مای سەرو  بڕٛی وەختٛی نیشانٛی نیٛر بەرو ڕستەیچنە

سەرم  :رتەبیٛ یٛ هٙورم پاتیٛنە، سەرم گ :نویستٛینەم، هٙورم پاتەن :ئەسانێننەم، نویستەنم :ئەسانانم

گٛیرٙو، جٙوریٛوشا مەێ هٙور یاگەگیرو نامٛی لکویەر دوٛی جٙورٛی   و زانیان کەردەوەی ئاشکرا .رتٛی بیٛ یٛ گ

پیٛسەو وەرکاری ، جٙورەکەی تەر ننیشانٛی ڕەگەزی هٙورمنەگٛیراوەلێ ن، گنامەبەر  پیٛسەو بکەری

 .ڕیەمەس :ڕیمە، سوزتەم :بەردەم، وزتم :نیشانٛی ڕەگەزیشا پۆوە دیارەنە: بەردم ون گنامەبەر 

زانوو ە، چون بە واتێوە هەورامیەش منویستەکەیمنە بەکار ئاوردیٛنە وی دلیٛ دەم( دما سەرنج: واتٛی)

 و ، کرژئی قسٛی ماناو وەختی مڎوٙ  ،دەمو دەس ئاما: سەلەمنای قسەکیٛم چنڎە منونێ پەیئینەچ 

ۆ قسێچ یکەردەدەمو بەرە خێرا جە وەختیٛوە کەمەنە ئامان، یام: دەمو نانواردەیۆ قسێچ کەرٛی،

 ە،ۆنیکەردەساتەوەختو بەر ۆ یام یکەردەو بەرە ئینە ماناو ئانەی مڎ ٙو چەنی نان واردەی کەرٙو،مە

زیاتەر  ، چیکەردەو هەم قسە  کەمەن دیاری کریان هەم پەی نان واردەی یهەکە وەختێو  چاوەختەنە

 "دەم"وەرو ئانەی  متاومیٛ ، کەرانەمەهەم باسو وەختێ چامنەیچ  واتٛی سەردەمی و دەمو ویٛرەگای 

 و نەویەردە .  بەکار بەرمٛی، دەمی ویەردە ختیوە پیٛسەو

 کەلکم جە کتیبی چاپ نەکریاو مامٙوساجەمال بێداری هورگٛیرتەن. فرەتەرش

. لوایۆپٙورەیش و ڕیٛک وستەیش و وستەی سەرو بژارکەردەیش هەورامان  3/1/2018د.ناجح گوڵپی  

 سەردەمو کرونای، هەڵەبجە. 8/7/2020واوەی 

 

       

 state & action verbs کەردەوەی مدرا و نەمدرا 

مداری و نەمدرای بکەرو زوانو هەورامینە، کە باسێوە  گەرەکمەن باسو کەردەوەیئەچی باسە کوڵەنە 

 تازەن، ئی جٙورە کەردەوٛی زوانو زوانو ئینگلیزینە فرە باوێنٛی و چاالکیٛنٛی، پسەو:

(، یام situation) کەردەوەی مدرا:  ئا کەردەویٛنٛی کە باسو ئاژەی مەکەران tate (stative) verbsیٙو: 

نیشانە مەڎانٛی، هەکە ئاژەیوە چەسپیان و نەجوڵیان، پەوچی متاومٛی بواچمٛی کەردەوە  ئاژێو

مدراکٛی، کە چەپەوانەو کەردەوە نەمدرا و جوڵیاکانٛی. منونە پەی ئی کەردەوان) مڎیەو، مەوینو، مزانو، 

چەشتەی، هەنم، کە جە چەمەو"دییەی، وینای، زانای،  مەچەشو، مەیاوونە، مەژنەوو، مەواچوو، واتم،

یاوای، ئەژنەویەی، ژنەوتەی، واتەی، بیەی( هٙورما گٛیرتێنٛی. پاسەبٙو شش هەستەکەو ئانزانی بە 

( کەزوانو هەورامینە نیەنیٛام، وەلێم being verbsکەردەوی مدرا ئەژمار مەکریانٛی چەنی کەردەوەی)

 بڕێ کەردەوێامن هەنٛی نزیکٛینٛی چەنەشان، )بٛی، بی، هەن(.
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ەوٛی جوڵیای، جامی نیشانە منەڎانٛی پسەو ئەویشانی تەری، هەنٛی حاڵەتو مدراینە. یانی ئی کەرد

ئانزان هەکە مەوینو، بە چەمٛی تەماشە مەکەرٙو و یەک جوڵەش پەی منەکەرٙو، یام زانای و یاواینە، بە 

و مەژگ ویرٛی مەکەریوە بەبٛی ژڵیٛوە، ئەژنەویەی بە گوشٛی مەژنەوی، چەشتەی بە زوان، وەختێ چیٛ 

مەوەری هەست بە تام و لەزەتیش مەکەری، یام ئەوەوانای دماڕٙوی، ئینی گرد بەبٛی جوڵیای و جامی 

ڕووە مەدانٛی. پەی منونەی من مەواچو)کتیٛبڎانٛی گەورەم هەن، کتٛیبڎانٛی گەورەم بٛی( چێگەنە هەن، 

حەزش جە میوەین. ئی بٛی کەردەوەنٛی، ئاژە نیشانە مەڎان. یام مەواچی گٙونا حەزش جە هەشتاڵوان. 

هەرمانٛی پٛیسە منەبٙو. هەمدیس کەردەوەی بٛی هازو)ن( کە ئاژە نیشانە مەڎٙونە، کەردەوەو )بٛی، هەن، 

مەبٙو( رستەکەنە، کەردەوٛی تەمامٛینٛی و ئاژە نیشانە مەڎانٛی، یانی مەتاومٛی بواچمٛی هەکە کەردەوەی 

 بٛی هاز جە پیٛڕەو کەردەوە مدراکانەن.

هٙورمنەگٛیران. کەردەوەی  (ingە مدرٛی تەشکو سەرەمڕەیشان نیەن زوانو ئینگلیزینە، یانی)ئی کەردەو 

( ئەچی پیٛڕەینی. کەردەوی مدرا تائیسە باس نەکریێنٛی being verbsهەرپاسە کەردەوەی) مدرا،

 ڕازوانو هەورامینە، هەکە تەماشە مەکەرمٛی زوانو ئێمەیچ چەنەشەنٛی، وەلێم هنەکیٛو ئێمە تەشکو

سەرەمڕەی هٙور مەگیران)مەچەشای مەچەشوو، مەزانای مەزانوو، مەژنەوای مەژنەوو، مەوینای 

 مەوینو، مەڎیایو مەڎیەو، مەیاوای مەیاوونە، مەبای مەبٙو، بای بٙو، هەنی هەن، بای بٛی.

کەردەوەی نەمدرا، جوڵیا، جام: ئی کەردەوٛی ئاژەو جوڵیای و  Action(dynamic) verbsدوٛی: 

و فاڕیای نیشانە مەدانٛی، منەمدران، بەتایبە دلیٛو ڕستەینە، یانی ئا کەردەوٛی کە جوڵەی  قومیای

فیزیکی الشەی نیشانە مەڎانٛی، یام کەردەوە و هەرمان و چاالکی الشەی نیشانە مەڎانٛی، 

. ئی پسەو)هٙوروەست، سەرکەوت، داش وەنە، شانام، نیشتانیٛرە، مەڕەمٙو، هٙورئیست، گەشەشکەرد(

دەوە سەرو بکەرو ڕستەکیرە مەیٙو، کەردەوەکە سەرەمڕەن یام یاگیٛوەنە کٙوتاش مەیٙو، یام هەاڵی کەر 

دەسش پەنە نەکەردەن. پەی منونەی)هوروەستانی، ئاڎ هٙوروەست. سەرکەوتانٛی، سەرمەگنٙو، شەقیٛم 

 شانٛی، شەقیٛش شانٛی، نیشتەبیٛنیٛرە، مرەمای مرەمو، گەرەکمەن بنیشورە(. 

ەنیا پەی زانای دەربارەو ئی جٙورە کەردەوان) مدرا، نەمدرا(، کەردمان، وەلێم نەالیمٛی دلیٛو ئی باسە ت

کەردەوەکانی تەری، چون یاگی تەرنە باسامن کەردیٛنٛی، بە بونەو ئانەیوە ئی باسە تازەن بە زوانو 

دەوەکان ویاٛمن پەوکی وستم ڕووە. ئیسە تەنیا پەی وەرچەم ڕوشنی نامیٛو جٙورەکانی تەرو کەر 

 مەنیوسمٛی:

  main verbکەردەوەی سەرەکی 

 ئی جٙورە کەردەوٛی کە فرەتەر ئەژنیێنیٛامن، پسەو: 
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: کە چوار لزگیٛن: نەویەردەی سادە، نەویەردەی سەرەمڕە و فعل مضارع(کەردەوەی نەویەردەی)

 سەرەمڕەی تاکیدی، ئایندە.

لزگیٛوە: ویەردەی سادە، ویەردەی تەمام، فعل ماىض(: ئیڎیچ مەبٙو بە چوار کەردەوەی ویەردە)

 ویەردەی دوور، ویەردەی سەرەمڕە.

 کەردەوەی داوایی: )فعل امر(

 کە دەمو ویەردەی و نەویەردەیش هەن التزامی( -کەردەوەی ئەرەنیای)فعل انشائی

 کەردەوەی نادیار)فعل مجهول(، کە بکەرەکەش دیارە نیەن.

ەر چەنی کەردەوەی ئەرەنیای مەیانٛی، پەی تەمامنای کەردەوەی یاردیدەر: )فعل مساعد(، فرەت

 . هەرمانەی سەرەکیەو رستەکەی

 کەردەوەی ویەر و نەویەر)فعل متعدی، فعل الزم(.

  regular& irregularکەردەوی ڕێک و ناڕێک 

ئی جٙورە تایبەنٛی بە زوانو ئینگلیزی کەردەوی ڕیٛک ئا کەردەوێنیٛکە سەرو قاعدەو دەسوری مەالن، 

 وەلێم ناڕیٛک ملچٛیرو دەسورزوانی نیەنٛی.

 سەردەمو کرٙونای 2020د. ناجح گوڵپی. چواردەو تەموزی  

 کەردەوە: فعل....  key wordsکریٛڵ واتٛی: 

  action verbڵیا، جام: . نەجام. کەردەوەی جو  Stative verbکەردەوەی مدرا:
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 ەم پەنجلیٛژەی                                       

 Noun نامیٛ                                        

ئرت  ،ەیوٙ چڕیەی بەکار م ئەژناسای،دەنگی،  ،وینگایمە نیای ئانزانی، ئاژەڵی، واتێوەنە پەی نا نامیٛ 

 ، وەشی، شادی، لەرز.تی، تەوەنیوٙ مریچڵٛی، ش چەم، تاتە، ، پیٛسەو:ییە بوٙ مانانامەکٛی مادیە یام 

نامٛی بە تەشکو واتەی و (. 41)نامٛی ماناو ویٛش میاونٙو، نەبەسیێنە بە دەمەکانو ویەردەی، نەویەردەی

ی و پیٛسەو: نیشانٛی کٙوی، ئەژناسەی و نەژناسەویٛنەی بڕێ نیشانیٛش مالنە سەر،  نویستەی،

 ساشان کریان.اشٛینەی بکە الی واریوە بە دیاروزو نامٛی و یاوەرو نامٛی و ...هتد،  وەرگیرو دماگیر،

 :دەسیٛوە چوار بە نبامەبەشٛی  دلیٛگیٛریوە جە بارو نامیٛ 

گیاندرێوە یام بٛی  وٛی، خودو ویٛم، ایبەوتیام هەرەقەتینە،   proper noun نامٛی تایبٛی: -1

نیشانٛی ، ...هتد ژەنیگەچینە، سیروان،  ،کاوان، پٛیسەو: گیانێوەنە، چ مادیە یام مەعنەویە بوٙ 

 .ن چەمو نامٛی گردینیٛینەار یام کەمتەر هٙورمەگی ،رایٛ هٙورمنەگ، جەمی یەی و نەژناسەئەژناس

سەبەشٛی ەنامٛی تایبٛی دبەخشٙونە. مەکەتەنیا ماناو ویٛش ٛی)جامد(ش مەواچان، ماعەرەبینە ن

نامٛی  .یاگٛی : ئاویٛسەر، ژیوار، زەڵم نامیٛ . پەروینە انزانی: هیوا، ناجح،نامٛی ئ: پەی نبامە

 : قورئان، ئاویٛستا، سەرئەنجام، تەورات،ینامٛی کتیٛب ، ژووژوو.ئاژەڵی: ڕەخش، هەرەکەوڵە، فیل

مەنویسیٙونە،  capital letterبە نویسەی کەپیتاڵ ر. زوانو ئینگلیزینە نامٛی تایبیٛ زەبو  ئینجیل،

 .شان.یکەردەن پەی جیائەوەەئرت یاردی دەر 

و  مادی ،ی جیاوازرەگەز  ،و بٛی گیان داربڕیێنە ملو گردو گیان common noun  امٛی گردینیە:ن -2

جەمی و نیشانٛی . ژەنی، ئەسپ، درەخت، کەش، فریشتە، پیاوەتی، گەندەڵی، دیٛو پیا، :مەعنەوی

: درەختەکە"باخ ،درەختێودرەختێ: درختیە،  :درەخت"نگێرامەی هٙور ەی و نەژناسەئەژناس

 کەرگێ: کەرگیە: کەرگێوە، تفێ: تفیە: تفێوە. باخەکە، کەرگی:، وباخێ ،باخیە :باخیٛ 

تاکەنە وەلٛی دلیٛگٛیرەنە ماناو گلێرو ئی نامٛی ڕواڵەتەنە  collective noun  کوٙ  -نامٛی جەمە  -3

یام نیشانٛی  ، مەردم، خەڵک.گاوگەل، لەت، هٙوز، لەشکر، سوپاگەل، گەلە،  پیٛسەو: ،ڎوٙ ەجەمی م

چیٛوان: سانٛی، چیٛو: چیٛوٛی: ، کەس: کەسٛی: کەسان: کەکوڕ: کوڕٛی: کوڕان .سەر نەکٙویشا ملوٙ 

و بەجیایچ، کەزواونو هەورامینە)ٛی،  ەچیٛوانٛی، یانی هەردوٛی نیشانٛی جەمی هٙورمەگیران پٛیوەر 

 ان(ەن.

نامٛی ئەژماریێ ئانیٛنە کە  A countablae&uncountable nouns نامٛی ئەژماریێ و نەژماریێ: -4

، یام شامرای سیەفتیٛ نیشانٛی کٙوی و  یانی ژمارە بنەڕەتیەکان هٙورمەگیرٙونە، یام  مژماریٙونە

                                                             
41 /0/76557https://www.alukah.net/literature_language/ 

https://www.alukah.net/literature_language/0/76557/
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تەغارٛی گەمنٛی، ، پیٛسەو: یەرٛی کتٛیبٛی، دوٛی قەڵەمٛی، چنڎەڕوێ، چەنی پیامنەی ڕیٛکە مەگنٙونە

یام سیفەتو پیامنەی و نیشانٛی کٙوی ە و چنڎ کیلوٛی هەنگوین. نامٛی نەژماریێ ئا نامیٛنە کە ژمار 

 هەرگیز منەتاوی بواچینە: دوٛی ئاوٛی، دوانزە هەوێ.واران، هٙور منەگٛیرٙونە، پیٛسەو: ئاوی، هەوا، 

، وەلێم وەختو پیامنەی دیاری کریاینە جەمٛی مەبان، واروٙ ەواران. هەر مەواچی واران مەوارانٛی م

ٛی ئاوی، چوار فەردٛی برێنج، دوجار واران واران، پەڕو دوٛی دوٛی سەتڵٛی ئاوی، یەرٛی پەرداخ

 مانٛی هەوا...

 

 وەنامٛی جە بارو بیەی                                           

 : مادی و مەعنەوی جٙوریٛنە دویٛ یام نامٛی جە بارو مانایوە  وەنامٛی جە بارو بیەی

 نوکەرمٛی بە پەنج هەستەکامەپەنە نشاتئا نامٛینە هەکە هەس  Material noun: نامٛی مادیە -1

، تامشان کەرمیٛ مە نبوەشا ،مڎەیمٛی وەنە ندەسشا مەژنەومیٛشان، .نئانزانی، وینمیٛشا

مەکەرمٛی، پاسەبٙو گردو جٙورکانو نامٛی مەگٛیرٙونوە، نامٛی تایبٛی و نامٛی یاگٛی، نامٛی دەسینەی، 

کناچٛی، ماینە، دٙو،   پیٛسەو ،نامٛی بوٛی، نامٛی واردەی و سیپاڵگیواو، درەخت، ئاژەڵ، ڕەنگ، 

  وڕەتگە، تاڵ، چٙوخ و ڕانک. .هاڵەکٙوکیشار، تەختە، خوڵە ،چنور، وەروە، دەگا، 

منەگنٙو وەرو  ئا نامێنە هەکە بەرجەستە نیەنە و  Abstract noun مەعنەویە: -ماناییەنامٛی  -2

ویرو ئەندیٛشە   و بە ئەقڵ هەستەکەی وەرجەسٛی منەبان،بوەش نیەنە یام بە پەنج ، دەسی

داڎ،  .خەیاڵ گیان، وەشی و شاڎی، کەردەوە، ،، کەردارژیری، پٛیسەو: رمیٛ کەمەپەنە نهەسشا

و ڕیٛخەنە  ئی نامٛی بنەڕەتبنەڕەتیە:  ماناییەینامٛی  :جٙوریٛنە دویٛ ماناییە نامٛی  دٙوسی. ،فیراق

 ماناییەینامٛی  "خەفەت، ئاوەز، هٙوش، شەرم، غیرەت، ویرو  " خەمپەی واتێوە نریێنەرە

، پیری، برایەتیهورگیرێنە بە هامکاری دماگیٛرێو"جە واتێوە مادیی یام مەعنەویێ  ،ئەرەتاشیێ

 ."ئازایەتی ،غیرەتی

 ماناییٛ نامٛی  نایودروس                       

 .ٙونەکریەمەوەش ماناییەجٙورە نامٛی  پیئە، نبنەڕەتیەکا ماناییەبیٛژگە نامە 

 نامٛی+ دماگٛیر  .1

 برایی :پیایی، برا+یی: یی دماگٛیرو"یی"  پیا+ -1

  پیاوەتی : وەتی + "وەتی" پیادماگٛیرو -2

 برایەتی : دماگٛیرو"یەتی" برا+یەتی -3

 کوڕیٛنی  :یٛنی + "یٛنی" کوڕدماگٛیرو -4
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 قەومایەتی  :ایتی " قەوم +دماگٛیرو"ا یەتی -5

 دماگیٛر  + یٛ یاوەرنام .2

 ، وەش: وەشیدزی :دز*دزە، زەریفی: دماگٛیرو"ی" زەریف *زەریفە -1

 گوالنەیی ،، گوالنە ،گوالنیٛ گەورەیی: دماگٛیرو"یی" گەورە، گەوریٛ  -2

 دژمەنایەتی  :دژمەنە ، دژمەن،دٙوسایەتی :دماگٛیرو"ایەتی" دٙوس* دٙوسە -3

 ئاشنایەتی   :ێئاشن ، ئاشنا،ئازایەتی ێ:ئازا، ئاز دماگٛیرو"یەتی"  -4

 سەختایی :سەختە سەخت،بەرزایی،  :بەرزە ،بەرز دماگٛیرو"ای" -5

 خراپە  :اپەخر  ، خراپ،خاسە :دماگٛیرو"ە" خاس* خاسە -6

 + دماگٛیر  ڕیٛخە .3

 دزی  :، دز+یتەرسی: دماگٛیرو"ی" تەرس + ی -1

 ، لک + ە: لکەخٙوە :لەرزە، خٙو + ە :+ە لەرزدماگٛیرو"ە"  -2

 

نەشان ەو ئاژەڵی و رسوشتی کە مژنەومیٛشان پ دەنگیٛو ئانزانیsound name :نامٛی دەنگی -3

جە ڕیٛخەو  کە ننەگٛی دوٛی تەشکٛیشان هەن، یٙوشان ئائی دەن مەواچان نامٛی دەنگی،

 بەیاردی"ە" مەبان بەنامٛی دەنگی سادەی. ،وە هٙومەگٛیریٙونچەمەو دەنگە رسوشتیەکەی

" مەبان بە نامٛی ، ەشٙونەو هەنرتینیرە، بەیاردی"و ئەویتەرشان جە واوەی بیەی دەنگەکەین

 حیل: لوورە، لوور: گڤە،گڤ: رسمە،  رسم: تەقە، تەق: خشە، خش: پیٛسەو: دەنگی ناسادەی.

 ڕە.قیٛ  قٛیڕ: قیژە،قیٛژ: قریوە،  قریو: جریوە، جریو: جیٛڕە، جٛیڕ:ویٛقە، ویٛق: حەپە، حەپ:لە، یح

حەپەحەپ، ، جیڕەجیڕ، مە زرم، فچە فچ، زر مخش، تەپەتەپ، شڵپەشڵپ، رسمە رس  خشە

ڕەنگا نزیکە سەد نامٛی  د،هتلوورەلوور، حیلە حیل، قرپ و قاپ)دەنگو دڵهٙورئامایوە(،

 وە هٙور مەگیریانٛی. ئی دەنگیٛ ندەنگیامن ببان، کە بنەرەتنە جە چەمەو دەنگە رسوشتیەکا

نامٛی مادیە، وەلێم بڕێ زوان بەئەقڵ هەستشان پەنەمەکەرمٛی یانی هەم و  هەم مژنەویانە

 رە.نشائەشناسٛی جە پٛیڕەو نامٛی ماناییوە منیا

 

نٛی، ئاڎیچ دوٛی ئا نامیٛنٛی هەکە نریانٛی نامٛی یانگٛی و شوٙ  place name : 42نامٛی یاگیٛ  -4

(. تە، کٙو، کەش، هانە، بڵ، یانە، بان. نامٛی سادٛی پیٛسەو)دەشو ئەرەتاشییٛ تاقمیٛن، سادٛی 

نامٛی ئەرەتاشیێ ئانامٛینٛی هەکە دماگیرشان لوان سەر، پیٛسەو)کٙوسار: کٙو+ سار، 

                                                             
 . د. خرسو فرشیدورد 1394:152چاپ دوم دستور مختص امروز بر پایە زبان.ناسی جدید. 42
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کٙومسااڵن، کونەاڵن، بەلوچسان، قەبرسان، کوردسان، میٛرگزار، اللەزار، وەاڵوگا، کٙوگا، کەلگا، 

 ..هتد.، بانجیڵەڕاگا، وەنگا، زانگا، قەنڎان، مەکڎان، کتیٛبخانە، کەبابخانە، چایخانە

ٛی کە مرنیان ئەو دەسینە، دەسگای و ئا نامیٛن instrument nameدەسینەی:  نامیٛ  -5

گورز، : تەوەر، دارٛی، کارڎی، چەقوە، چیٛسەو دەسکاری، سادٛی و ئەرتاشیێ هەنٛی: سادیٛ 

قازانە، چەرخ. ئەرتاشیێ، پیٛسەو: گیرە، مالە)گیر+ە= گیرە، ماڵ+ە= ماڵە، جە  قەڵەم، گزی،

ڕیٛخەو چەمەو گٛیرتەی و مااڵی دروسیانٛی(، کەوگیر، دەسەگیرە، تەوەرزین، پاچەکٙوڵە، 

 ، ، سیکارڎکەرەمتو، تەوەرداس، خاکەنازە، پابیٛڵ، تریٛشتە

 

 -دٛی، پیٛسەو: ڕٙو، مانگە، ساڵە،خولسادٛی و ئەرەتاشیێ هەنٛی، سا نامٛی کاتی"زەمانە": -6

شان مەلٙونە سەر و وەڵگیر  دەیەقە، چرکە، حەوتە. نامٛی ئەرەتاشیێ کە نیشانٛی یام دماگیر

بڕێ جاریٛچ دماگیرو)سان(  یٛسەو: چاشتنگا، ویٛرەگا، بەرەگا.پیٛسەو دماگیرو)گا(ی، پ

هەرپاسە وەرگیرو)دەم(  سان، زم و هامنەرو، زم+سان= زمسان، تاو+سان= تاو مەلٙونە س

کەماناو کاتی مەبەخشٙونە مەگنٙونە وەلٛی، پیٛسەو: دەمەو ویٛرەگا، دەمەوبەیان، سەردەم. 

هەرپاسە دماگیرو)ان( ماناو کاتی و دەمی مەبەخشٙونە، پیٛسەو: وەهاران، نەوروزان، 

 زمهاڕان، ڕابڕان. دمانیمەڕوان، بەیانیان، چورشەمامن،

 

زوانەکانو جەهانینە ئەرکو نامٛی مەویونٙونە، الو ئیمەیچ  مە فرەو: چەچەمە و نامٛی چەمەی -7

شٙونیەرە جە هەرپاسنەن، نامٛی چ ئەرکیٛو مەوینٙو چەمەیچ متاوٙونە ئا ئەرکیە بوینٙونە. 

بەردە، ئاوەردە،  کەردەوەهٙور مەگیریٙونە)مەردە، لەرزە، واردە،  (چەمەی چەمەی)نامیٛ 

بڕٛی جە ڕیٛخەکانو چەمەی هەکە  (ژیوار، پیٛوار، کەردار، کٙوشش، ورزش، واتار، کوشتە

، جٙوش، ساز، نەویەردەنٛی، حاڵو ئیسەی مەبانٛی بە نامٛی)دز، پاچ، ویەر، گوزەر کەردەوەی

 .گرد ئەرک و ماناو نامٛی مەبەخشانیٛ  ئینە (ڕم، ڕەم

 

 و گول : هەورامان سەرزەمینێ جوان و سەر سەوزەن، پەڕەن جەدرەختی نامٛی گیواوی -8

گیواوٛی کە نامٛی ویٛشان هەنە و کەلکی پزیشکیشان هەن، پیٛسەو: قنگەری، ڕوسقە، گیالخە، 

قاچەکەرگ، لیٛفەشڕە، چەنولٛی،  غازی، کزرکی، سەیاران، گوزروانە، تٙوڵەکٛی، سوڵەکٛی،

گەاڵو گاودمە، پیشٙوکی، پیچک، گەبڵە، هەزبٛی، پٙوپ کەڵەشیر، شیرین شاتەڕە، مەژگیلە، 

بەرگەمٛی، وەنوڵە، تریشکٛی، هەراڵە برمی، گاو گوراڵ، ڕیواوی، قااڵو قنی،  کنیواڵی، پیازی،

وڵە، قاممە، دٙوجی، ەژالە، چەمبازەڵٛی، قاپەک -قناوڵٛی، قازیاخە، ترەوکە، شٙوتیلە، کەرتەشی

پەندریٛشە، ولەرە، پٙوڵکە، پوڵکە مارانە، سڕناتک، ملەگەوٛی، هەڵیرت، هەریٛز، پەڵپینە، سمڵ، 
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ەڵمکە، پیزڵ، زەل، وەنەوشە، سورهەراڵە، هەراڵەپیرەژەنانە، ڕیٛحانە کویلە، ساملە، بوژانە، س

 هتد. ...، بەڕەزاقەیتەرانشەونم، چنور، لٙو، 

 

  دروسنایوەنامٛی جە بارو                                   

 .(ئامێتیٛ  سادٛی، ئەرەتاشیێ،)بە یەرٛی بەشیٛوە نەکریوٙ مە سنایوەنامێ جە بارو درو 

 .نان، ئاوی، چەم، دەس، ماس، گیان: ەنیا جە واتێوە سادٛی وەشەبیێنەت Simple noun  :نامٛی سادیٛ 

اگیٛر یام هەردوی جە نامێوە سادٛی چەنی وەڵگٛیر یام دم Derivational noun :نامٛی ئەرەتاشیێ

 هورپیٛکای. ئەرەنیشتە.، هامڕاز، بیٛناز، دامگا، بیالنی، گەڎایی، جوانی، سەرانە یێنە:دروس

 ،دروسیێنەسادٛی مانادرٛی یام زیاتەری نامٛی  دویٛ جە  Compound noun نامٛی ئامٛیتٛی:

 .سەرەلەتەرە، گوڵەڕیواو، سوورەساوی، گواڵو :مکاری ئامڕازێوە یام بٛی ئامرازبەها

 

 ئەرەتاشیێ نامیٛ  وتاشتەی                        

 ە( )ی،ٛی،ن مەیٙو بە دەنگی ڤاوڵودماییشااچمٛی ئا نامٛی هەکە ەو مپەی وەرەچەم ڕٙوشنی بنەڕاوە 

 پەی زیاتەر ئاشنایی .نبامەگمٛی  ئادەنگیٛ ملٙو سەر  ندماگیٛرشا ووەختیٛ . کاسە کناچٛی، ژەنی، :پیٛسە،

 .وزمٛی وەرو چەمیمەباسێوە پەی زیاتەر ئەشناسی وەرگیری و دماگیر)سازە(ی 

 

 چاالک و ناچاالک و نیمەچاالک43سازەی                       

وینمٛی بەشداری مەکەرانٛی جە دروسنای و سازنای واتٛی ەسازەکان بدەیمٛی مئەگەر سەرنجەو 

ئەرکەکەیش یەرٛی  واتیٛوە، سازە بەپاو یٛ چەسپیانەئەرەتاشیێنە پیٛسەو دماگیر و وەرگیری، م

دماگیری نیمە چاالک(  -سازەی نیمە چاالکک()دماگیری چاال  -جٙوریاٛمن هەن)سازەی چاالک

ماگیر و وەرگیر(ی مەوزمٛی د -ماگیری ناچاالک(. چیٛگەنە باسو سازەی)مورفیمد -ی ناچاالکە)ساز 

 ڕوە.

                                                             
ێم  وەلسازە: مورفیم، مورفیم گوالنەتەرین دننەو واتیٛن کە ماناش هەنە، یام بٛی مانان وەلێم ئەرکدارەن، دماگیر و وەرگیر سازٛی بٛی مانیٛنیٛ  43

 هەن.ئەرکداریٛنٛی و چیٛگەنە ئەرکو واتیٛسازیشان 
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تازیٛش هەنە بە شیٛوەی وەروەاڵ و فراوان  سازەی چاالک: ئانەن کە تەواناو سازنای و دروسنای واتیٛ 

منونە ماوەرمیٛوە، چون سازٛی فریاٛمن هەنٛی ە( چیٛگەنە تەنیا ئی دووە دننەیە بە  ،پیٛسەو سازەو)ی

 کە چاالکیٛنٛی:

چەسپیونە واتیٛوە بەپاو ئەرکەکەیش ە)ی(: دماگیروەن تەواناێوە فراوانەش هەنەن، چاالکەن، کە م

 سازنٙونە: یوە: مەچەسپیونە دماو نامیٛوە، سیفەت وەشمکەرٙونەمەواتٛی تازٛی ئەرەتاشیێ 

 ٛی یای نسبەت، یانی نامەکٛی مەکەرٙونە بە سیفەت)سیفەت سازەن( کە پەنەش مەواچم

هەجیجی(. سیفە زوانو  :ی + کەشی، هەجیج :دزڵیەی، کەش+ی :گوڵپی، دزڵیە+ی :)گوڵپ+ی

: بٙونەبهەورامینە ڕەگەزو نٛیرو مایش فرە هازدارەن، هەرنامێوە نیٛرە وەرانوەرشەو مەشٙو مٛیڵەکیٛش 

کەشیە، هەجیجی: هەجیجیە. وەلێم نامیٛو دەگاییٛوە گوڵپی: گوڵپیە، دزلیەی: دزڵیەیە، کەشی: 

هەورامانی هەنە مەشٙو دەنگێوەش پەی زیاد بکەرمٛینە ئیجا متاومٛی وەشەش بکەرمٛینە، ئی جۆرە 

کەلجی: کەلجینی، کەلجینیە( زوان پەی یوە)رکناەو فنەتیکی و ئاسان واتەی دمەلٙونە یان

 ئاسانکاری ویٛش)ن(ش زیادکەردەن چیٛگەنە. 

شٛی: شیشەی: شیشەیە، چیٛگەنە)ٛی( مفاڕیٙونە پەی)ە( چون دوٛی ڤاوڵٛی منەکریان پیٛوەرە، شی

یٙوشا ویٛش مفاڕٙونە بە نیمە ڤاوڵ. مەڵاڵ: مەڵاڵیی، زانا: زانایی، چیٛگەنە مەبانٛی بە دوٛی)ی(، کە)ی( 

 شانازی و گەورەیش مەواچانٛی.

پانی،  :بەرزی، پان+ی :+ ینامٛی: بەرزدوٛی: دماگیرو)ی( مچەسپٙونە سیفەیوە مفاڕٙوش پەی 

تشی،  :چەربی. تش+ی :جوانی. چەرب+ی :زەردی، جوان+ی :یسیاوی، زەرد+ :سیاو+ی

 دووری. :دوور+ی

جە گرد وەختیٛنە ئی سازٛی منەتاوان واتٛی وەش بکەران، یانی منەچەسپیان گرد چیٛویرە، چون 

ی ڕیٛخەو چەمەو سازنای)ساز( متاومٛی چەنی واتەکٛی ناسازگارەو ناکڵوکارە بەرمەشٙونە پەی منونە

بڕێ ناما بەکار باوەرمٛی  پسەو)سەعات ساز، دڎانساز، ماشینساز( وەلێم ئەگەر بواچی  زانست 

 ساز، ناکڵوکارەن و منەگونجیٙونە.

، بەڵکوم مەشٙو وەسٛی نیەن  morphologyانای دەسور زوانی پەی واتٛی سازیهەر پی بٙونەوە تەنیا ز 

زوانیوە هەکە کٙومەکت  بٙونە بەرو دەسوربەوقت بٙونە چەنیش و زانیاری فرەتەرت سەلیقەو ز 

مەکەرٙونە، چی بارەوە مەوینمٛی شاعرٛی و نویسارٛی و ویرمەندٛی و مسیارٛی و وەنیارٛی...هتد 

بەشداریێوە کاریگەر مەکەرانٛی بە پاو زەوق و سەلیٛقەو ویٛشان جە دروسنای واتیٛنە، بٛی ئانەی 

 رٛی دەسور و یاساو ڕاساو زوانی بانٛی.هاگادا
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سازەی ناچاالک: ئی جٙورە سازٛی قەڎیمنە چاالکٛی بیێنٛی، ئیسەنە منەتاومٛی نامٛی تازٛی 

ئەرەتاشیێشان پەنە وەش بکەرمٛی، یانی ئیسە بەپاو فاڕیای زەمانەی چاالکیشان نەمەنەن و 

نی(. دماگیرو)ژ(: جە هەمنان)دژمەن، دژمانەزٙوکیٛنٛی، منونە: وەڵگیرو)دژ( تەنیا پەی دٙوٛی واتان 

یرٙو)ژٙو( پاکژ( ڕەنگە بنەرەتنە پاکدژ بیەبٙو و پەی ئاسان واتەی بیەن بە پاکژ. دماگ :واتٛی)پاک+ژ

رماژٙوی. گەرماژٙو( کە لوانە سەرو سیفەو گەرمای کەردەنش بەنامٛی گە :تەنیا نامٛی)گەرما+ژوٙ 

ئەرەتاشیێ. دماگیرو)بار( کەنیزەک( نامیٛوە سادیٛش کەردیٛنە بەنامێوە  :دماگیرو)زەک( )کەنی+زەک

خەم نامێوە واتاییەنە، بیێنە بە نامێوە ئەرەتاشیێ.  ، تاوانبار، گوناهبار.خەمبار :خەم+بار

هەورامی  -ناچاالکەن زوانو هەورامینە، وەختەکارێنە زوتەر زوانو گورانینە سازەو)ئیم(ی ئیسە فرە

کامنانە فرە بەکار ئاومان، ئیسەیچ دەگاو خەرپانینە بەکار مەیٙونە)ئیمشەو، ئیمساڵ( شیٛعرێو شاعرە

و وەختی، ئیسە هەورامینە فاڕیان بە)ئٛی(، یاوەرکەردەوەوەڵگیرێوە ناچاالکەن تەنیٛا مەلٙونە سەرو 

 ئیٛشەو، ئیٛساڵ.

یام منەتاومٛی، سازەی نیمەچاالک: ئی سازٛی بڕێ جارٛی متاومٛی واتیٛشا پەن وەش بکەرمٛی، 

نەزٙوکیٛنٛی، ئەهلو زەوقی و سەلێقەی ئی جٙورە سازنایە بەکار ماوەرانٛی، وزاشان وەرو چەمو 

ٙو ڕیٛخەو چەمەو کٙوشای، گیرانٛی پەی منونەی دماگیرو)ش(: کٙوشش، مەچەسپیەوانیارانوە، یاگٛی م

شت، گیان سازەو)شت( خارشت، کەن -وەرزش. دماگیر :کوشش. وەرزنای، وەرز+ش: کوش+ ش

ردە و ویە کەردەوەیسازەو)ار(  مەلکٙونە دماو قەد و ڕیٛخەو چەمەیرە) -کەنشت، زانشت. یام دماگیر

 واتار. :نویسار، وات+ار :کوشتار، نویس+ار :رکەردار، کوشت+ ا :نەویەردە( پیٛسەو: کەرد+ار

: )وەهار+ە بە سیفە. کە نیمەچاالکەن، ملونە سەرو نامٛی مەکەرٙونەش کوڵری بٛیگیمنونٛی سەرو)ە( 

قیتە، قیتٛی. : گەرمە، قیت+ە :دریٛژە، دریٛژٛی، گەرم+ە :پایزە، پایزٛی، دریٛژ+ە :وەهارە، وەهارٛی، پایز+ە

بەر+ە= بەرە، نەبەرە،  -هەرپاسە مەلٙونە سەرو ڕیٛخەو چەمەی مەکەرٙونەش بەسیفە)بەردەی

ن بە نامٛی چەمەی مەکەرٙوشاژەنەکیٛش دز نەبەرەنە(. یاگٛیوتەرۆ مەلٙونە سەرو ڕیٛخەو 

ماشە. هەرپاسە  :ماش+ە -گیرە، ماشتەی :گیر+ە -ماڵە، گیٛرتەی :ماڵ+ە -دەسینەی)مااڵی

 -(، منونە: پەرسایمصدرمەچەسپیونە دماو ڕیٛخەو چەمەیوە مەکەرٙونەش بە نامٛی چەمەی)اسم 

گرەوە.  :ە ەو+واچە، گرەوای+گر  :+ە واچ-نویسە، واتەی :نویس+ە -پەرسە، نویستەی :پەرس+ە

کوشتە،  :مەردە،  کوشت+ە :هەرپاسە مەلٙونە سەرو قەدوچەمەی)مەرد+ە لیٛسە. :لیٛس+ە -لیٛستەی

 نیشتە(. :گەستە، نیشت+ە :گەست+ە

زەردە،  :سەوزە، سەوزٛی، زەرد+ە :شان جە گردی)سەوز+ەکەردەوەیمەلٙونە سەرو ڕەنگەکان پەی جیا

 سوورە، سوورٛی. :زەردٛی، سوور+ە
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 کریوٙ مەٙورە نامٛی ئەرەتاشیێ وەشەپی ج             

 : نامٛی سادٛی + دماگٛیر  یوەم

   ، خاشاک پیتاک، چاالکاک:  -1

 ، سەرانە جەژنانە پوشانە،: انە -2

 مامٙویەتی  ،ئەڎایەتی ،برایەتی: یەتی -3

 ، یادگار شەوگارڕٙوزگار، : گار  -4

 کار: خزمەتکار، گوناهکار، کریٛکار -5

 یەختەسار، سار: کٙوسار -6

 ، باخچە قازانچە ،مرٙوچە: چە  -7

 ، قازانچڵە مرٙوچڵە، باخچڵە: چڵە  -8

 تیٛوە ویٛسەرنە(ا)ڕوچٛی واتیٛوە ئەویستایەنە، هەم کناچٛی و  ، هەڵوچیٛ ، ڕٙوچیٛ : کناچیٛ چیٛ  -9

غولینە ئاومێنە دلیٛو زوانە )خان، واتیٛوە ترکی مەکەبابخانە  ، کتیٛبخانە،چایخانە: خانە -10

 کان(.ئیٛرانیە

 .، گوڵدان)یاگٛی نیای دلٛی چیوی وەشەکەرٙو(، کاڎان، یەغڎانمەکڎان ،قەنڎان: ڎان -11

 .)دماگیرێوە مەردەن، یانی واتٛی تازیٛش پەنە وەشنمەکریان(، مٛیرگەزاراللەزار، گوڵزار: زار  -12

 .یاگٛی( یکەردە)پەی وەش ، شارەساندارسان، کوردەسان، قەبرسان: سان -13

 ، مەمکە.پوشکە، پڕچکە: کە  -14

 .)نامٛی یاگٛی دروسنٙو(، کەلگا، ئایرگا، دامگا، کٙوگازەماونڎگا، پاچاڵگا، ئاساوگا: گا -15

  .سەیرانگەکارگە، هەوارگە، ، شەوگە: گە   -16

 .نەیجەاڵن ، کونەاڵن: اڵن -17

 .، کەنڎەاڵن ەاڵن: جەنگەاڵن  -18

 ، ساواڵٛی.، ساواڵەگٙورەکڵیٛ  -بزڵٛی، گٙورەکڵە -بزڵە: ڵیٛ  -ڵە -19

 .مورەوا، نانەوا، هانەوا ،دٙوخەوا: ەوا  -20

 ، چیمەن ەن: دیمەن  -21

 حەمٙول ، مچٙول، عەبٙول: ٙول  -22

 . ڎاری، باخداری، گەرگڎاری، گاو ، زٙورداریچەمڎاری، یانەڎاری :ڎاری -23

 .دار: باڵدار، پاسدار، دیندار، باخدار)پەی ملکیەتی، هەنش( -24

  .قپٙوڵکەتەپٙوڵکە، ، جامٙوڵکە: ٙوڵکە -25

 ، مەچٙوڵە  زەنگٙوڵە، مەمٙوڵە، پەنجٙوڵە :ٙوڵە -26



 
219 

 .، بەچوولە مەشوولە ،قتوولە: وولە  -27

 ئاسەوار  ،شٙونەوار: ەوار  -28

 قتوولٛی  ،دانوولیٛ : وولیٛ   -29

، کاتو جەمینە مەبانٛی بە دەسەوانەپوزەوانە، کٙوڵوانە، چارەوانە، ، پاوانە ،لوتەوانە: وانە  -30

  .دەسەوانٛی، پوزەوانیٛ 

دەنگدارە ملونە سەرو ژمارەکان پەی ، ئی ، سەرە، زوانە، دڎانەدەمە، چەمە، دەسەە:   -31

 .هەفتە(، سەدە، هەزارە، پەنجە، چلە، چلیٛ  :هەفت+ەە یەکەو پیامنەو کاتی)یکەردەوەش

 اڵ: چنگاڵ -32

 .دەمەک، خامەک، دوەک ،دەسەک: ەک  -33

 چٙوکڵە، دەرەکڵە: کڵە  -34

 یکەردەو سوک  ەیکەردکڵٛی: ژەنەکڵٛی، پەی گوالنە -35

 خلەرانی  ،هەلوکانی، خەتانی ،بیالنی: انی -36

 ، واردەمەنی ەمەنی: چاپەمەنی -37

 ، گیانەوەرەوەر: پەلەوەر  -38

 ملەوانی  ،: مەلەوانی، کەشەوانیەوانی  -39

 ، جنٙوکە ٙوکە: تانجٙوکە، تیرٙوکە  -40

 جٙوگەکلٛی  ،: ئاوەکلٛی، چاشتەکلٛی، هەسارەکلیەکلیٛ   -41

 نەیجە ، : بەلووجە، پەیجەجە  -42

 ، نەیجڵە بەلووجڵە، پەیجڵە: جڵە  -43

 قاپەکڵە ، وەچەکڵە :ەکڵە -44

 ، ڕاوەبەرایەتی ڕەسەنایەتیایەتی:   -45

 ، مامۆیی برایی، تاتەیی، ئەڎایی: یی  -46

 ، پسامرٛی ، چلٛی، حەوتیٛ ، گٙوشیٛ ٛی: بانیٛ   -47

 ، چٙوڵکە ڵکە  کونەڵکە  -48

 پیالە، زەمالە، مامٙولە، اللٙولە، کوڕلە: لە  -49

  ، مەتیلیٛ مامالیٛ  ،ژەنلٛی، ئەڎالٛی، تەوەنلیٛ  :لیٛ   -50

 ، پیچەکڵٛی ڵٛی: کناچڵٛی، کوولەکڵیٛ   -51

 ، سەریٛنی کوڕیٛنییٛنی:   -52

 .، دەسەوارە، مشتەوارە)گٙوشەوارٛی، دەسەوارٛی، مشتەوارٛی( دکرت خانلریگٙوشەوارە: ەوارە  -53

 ئەلەلە، بلەلە، مچەلە،حەمەلە.، قالەلە :ەلە   -54
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 : پیاوەتیوەتی  -55

 ، دٙوغە غە: قەبرغە   -56

 سەرەک  ڕانک، پەتک،ک:    -57

 : زەنگولە وڵە -58

 یلە: شٙوتیلە، گەردیلە  -59

  چیچەیلٛی)جٙورە هەنگورێنە(. ،چیچەلیٛ یلٛی:   -60

 ، قەمچی ی:  زاڕٙوڵەی   -61

 شارٙوچکە ٙوچکە:   -62

 دیڎەنی  ەنی:   -63

 ویرەوەری  :ەوەری   -64

 : وەروەرٙو روٙ   -65

  ، قڕاڵٛی ، تەپاڵیٛ : گٙوراڵیٛ اڵیٛ   -66

 وکەڵ د: کەڵ  -67

 : شەوارٛی اریٛ    -68

 هەنگوین  :وین   -69

 شەمالٛی : الیٛ    -70

  نٛی: چنگنٛی، ورگنٛی    -71

 ، چەمینە، زەڕینە، دٙوینە، دەسینەینە: شەلەمینە، پەڕوینە، گەچینە -72

)ئی دماگیرە)ەک( ئەوامەنەو ، چاڵەکبەندەک دەسەک، چەشمەک، پٙوستەک، ،ەک: دەمەک -73

( بیەن. فارسی میانەنە aka-bandaەکە.   44فارسی باستانی و ئەویستاین، کە بنەرەتنە )

فاڕیان بە)گ(، دماتەر فارسی دەرینە)گ( نویسی بێدەنگ سویان و تەنیا)ە( مەنەنوە، 

ئەک بەندەکو دڵیت . ئیسەیچ هەورامینە هەن)نەە پیٛسەو کەرسەی مەدرکنیوٙ فارسی تازەن

 .پڕچیٙو()بەندەکیٛم مٛیشٙونە(

 زەک: کەنیزەک -74

 نەرمەنڎ، و مەنڎ: ه -75

 نیەن( چاالکی شوەند)دماگیرێوە مەردەن،وەند: خواوەنڎ، خویٛ  -76

 بەر: باربەر، هەرمانبەر -77

 کەر، :پێسە ،منەبوٙ چەنە وەشە نشاێێ دماگٛیرٛی هەنٛی نامٛی ئەرەتاشیڕ : بوستەیپەی وەرەچەم

چەنە  نوەلێ یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێشا .هتد...چی ،، بەر، دەرەوان، ین مەنڎ، ندە، گەر،ساز، باز، بەنڎ،
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اوازیە "مەشٙو ئی جیبادینینە نامٛی ئەرەتاشیێ هەنە سورانی و زوانو، چەنی ئانەی دروسیٙونەمە

جە و یاوەرنامٛی تەنیا ەو نامٛی یکەردەسورانی و بادینەنە پەی جیا چوونگیٛرمٛی "بکریٛڵیە وەرچەم 

ەحامنو حاجی مارفی هەمان راسیشا ر د.ئەو  مژناساش، پرۆفیسور ک .کوردویف و بارو ماناکیٛشۆ

 نبنەڕەتو جیاوازیشا ،ەی هیچ جیاوازە نیەنە جە نامیٛ و جە بارو شێیاوەرنامٛی ) سەلەمنان

هەورامینە هەم  زوانووەلٛی  .(ەڎوٙ من، یاوەرنامٛی نە رەگەز و نە ژمارە نیشانە تەنیاماناکیٛشانیٛ 

، باخەوان، ماناکیٛش و هەم  بە یاساو ڕازوانو ویٛش مژناسیٙوە "منونە و ئی واتا " بەهرەمەند، نازار

 "ڕەنجبەر نانەوا، ،چایچی، بریٛنجینەباڵندە، مسگەر، 

بەینیشا  ئەگەر ئامرازەکەو کەرمیٛ ب"تەواوکەر و تەواوکراو" مام کریایکەرو تەتەماشەو  تەمام"منونە

"ینە،  ، جە حاڵەت و ڕەگەزو "ماترباز، پیای هونەرمەنڎەکوڕی کاو )نسیفە "ی" بی ئانە  تەمام کەر

 بیٛگیری و وەرکاریو واتیٛ بٙونەو وەلٛی دمامەئامرازو "ی" گم ژەنی هونەرمەنڎە "  کناچٛی کاوەتر بازە،

 .لکٙو پۆوەمەخڕش 

اف الیە  مزافو مز نامٛی "و" بٙو ئانە هەردوی ەمام کریاینو وەرکاری و تمیاوەلٛی وەختێوەنە هەکە 

  ."، ڕەنجو براییرمەنڎەرمانەو هونەکریا " کوڕو تاتەی، همە ئەژمار

و مای "   ەو "ڕەگەزو نیٛریکەردەسەنگەو مەحەکینە پەی جیا  یاوەرنامیٛ هەرپاسە زوانو هەورامینە 

 : کەرٙووەەمو مایٛی هەرەقەتین و قەسالەین جیا  گرد نٛیر

وزمٛی سەر مە)ە( روبیٛگی ، ئاوەختەبوٙ مەبٙو ئانەی پەی نیٛری  گیرهەنیاوەرنامەکٛی  کرکەو ئەگەر دما

 .زەریفە " :ە + ژیرە، زەریف :ە ، ژیر +پاکە :ە + پاک" بٙو بە میٛڵیٛ مە

، ئاوەختی پەی ڕەگەزو بوٙ مە)ە( دمایش ئامابٙو و پەی نٛیری وگیرهەنبە و یاوەرنامەکٛی کرکەئەگەر دما 

 .ژیرلیٛ ە: گوالنٛی، ژیرل: گەورٛی، گوالنە: بە "ٛی" منونە " گەورەبٙو مەمیٛڵٛی 

"ێ "  فاڕیو بەمەەی مٛیڵٛی نیٛری، ئاوەختە پ)ا( بٙو پەی دریٛژ ریبیٛگیو یاوەرنامەکٛی کرکەئەگەر دما 

  ، کەوا: کەوێ.مامٙوسێ :ئاشنێ، مامٙوسا :نانەوێ، ئاشنا :انانەو منونە"

 : یاوەرنامٛی سادٛی + دماگیٛردووەم

  بارکی بارک: ،زەردی زەرد:، جیەو گگەوج: ، وەشی وەش: تشی،تش: : "ی"دماگٛیرو -1

 مەسیی، گەورەیی، گوالنیی، توڕەیی، دڕیی، پەسیی: "دماگٛیرو "یی -2

 ، زانایەتی ، ئاشنایەتیئازایەتی: یەتی""دماگٛیرو -3

 ، مەرڎایەتی ، دٙوسایەتیقەومایەتی : دماگٛیرو "ایەتی" -4

 ، پٛیچەوانەی ، ڕاسەوانەیچەپەوانەی: "ەوانەیدماگٛیرو" -5
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 ، پانایی، وشکایی، ڕەقایی،خٛیراییتەختایی: "ایی"دماگٛیرو -6

 بەرزای  پانای،، دریٛژای: "ای"ماگٛیرود  -7

   ، چەپە، ڕاسە، تشە، تەختەوەشە: "ە"دماگٛیرو  -8

 ، زەردەنیە  چەرمەنیە: نیە""دماگٛیرو -9

 ، نەرمەاڵن  سەوزەاڵن :"ەاڵن "دماگٛیرو -10

 ، شلکە  پانکە ، وردکە،شەلکە: کە""دماگٛیرو -11

 وشکانی  ،، سەختانی، نەرمانیڕەقانی: "انی"دماگٛیرو -12

 ، وشکانسەختانان ": ڕەقان، نەرمان، "دماگٛیرو  -13

  زەردک"زەرتک" .، کوڵکگەرمک، تەڕک: "ک"دماگٛیرو -14

یاوەرکەردٛی هەن کە بە دماگیرو)یک( دروسیێنٛی،  -دماگیرو"یک": زوانو فارسینە بڕێ یاوەرنامیٛ  -15

وەلێم الو ئیمەوە بە واتیٛوە ویٛسەرەشان مزامنٛی، پیٛسەو)نزدیک، تاریک، باریک، نیک)دکرت 

   .زبان فارسی(خانلری. دستور تاریخ 

 ، سوورانە، مٙورانە پاکانە: "انە"دماگٛیرو -16

 ، کاڵەک بەرزەک: "ەک "دماگٛیرو -17

 ، شلەمەنی سەرڎەمەنی :"ەمەنی"دماگٛیرو -18

 ، ڕەقەن ڕووتەن: "ەن"دماگٛیرو  -19

   ، شەرمینە، شیرینەنەرمینە: "ینە"دماگٛیرو -20

 سوڵەکٛی : "ەکٛی"دماگٛیرو -21

 ، تەختڵە سیاوڵە: "ڵە"دماگٛیرو -22

  ، بٙورڵٛی، بٙوڵڵٛی، سورڵیٛ ، چەرمەڵیٛ سیاوڵیٛ : "ڵٛی"دماگٛیرو  -23

 ، چەقەڵ  رووتەڵ: "ەڵ"دماگٛیرو -24

 قٙوچکٛی  ،قولکیٛ : "کٛی"دماگٛیرو  -25

 سوریجٛی : "یجٛی"دماگٛیرو -26

 ، زەردەیە کەوەیە: ە""یدماگٛیرو -27

              ، چڕچٛی، لوولٛی، بٙورٛی، چەرمیٛ سووریٛ : "ٛی"دماگٛیرو  -28

 تشڵکٛی : "ڵکٛی"دماگٛیرو -29

اگ( بیەن، جە فارسی دەرینە  ag)شیٛوەو)فارسی میانەنە بە، گەرما، بااڵسەردا: "ا"دماگٛیرو -30

 (.141دەنگو)گ( سویان تەنیا )ا( مەنەنوە)خانلری:

 زەردەی : ەی""دماگٛیرو -31

 کەوەلە  : "ەلە"دماگٛیرو -32
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 چیامانی : ""مانیدماگٛیرو -33

 زەڕینٛی  ینٛی ": تەڕینٛی،"دماگٛیرو  -34

 تشیلکٛی : یلکٛی "دماگٛیرو"  -35

 گیرو"مان": شادماندما -36

 رٙو(ەوە)یانی جە بەرو ویٛش م، ناموەر، دڵوەردماگیرو"وەر": بەهرەوەر  -37

 .بەر: ڕەنجبەر"ڕەنجوەر" چەنی سەرینی یٙونیٛ   -38

، سەرۆ باسو ئا نامان + دماگٛیرو نەویەردە)ڕیٛخە و قەدو چەمەی(سادەی ویەردە  کەردەوەی: یەرەم

 جە چەمەی هٙورمەگیریان، بەیاردی دماگیری، پیٛسەو ئی منونان. کریێنە کە

 ، بیٛزار.مڕدار، پیٛوار، ژیوار -مەڕدار ،ارکەرد، کوشتار: "ار"دماگٛیرو -1

 ." ، زانای، سیەیپەرسای وەنای،"رسیار، زانیار، مسیار، ە، پوەنیار: "یار"دماگٛیرو -2

  .، ڕیٛستەی، نیشتەی، مدرای(زای ، ڕیٛسامن، نیشتامن، مدرامان)زایامن :"مان"دماگٛیرو -3

 .(یکەردە، خزە، مەردە، وتە، کەردە)لەرزای، خزای، مەردەی، وتەی، لەرزە: "ە"دماگٛیرو -4

، ژیوای، پەرسای، وەنتەی، لەوەڕیای)بٛیرەگا ا، ژیوگا، پەرسگا، وەنگا، زانگا،لەوەڕگ: "ا"گدماگٛیرو -5

  (، بیٛرنایزانای

 پٙوشای ، پٙوشاک: "اک"دماگٛیرو -6

  ، بەنڎەی(سٙوتەی)کوشتەی، ، مەردەن": کوشتەن، سٙوتەن، بەنڎەندماگٛیرو"ەن -7

پیٛسەو)خەند+ان( خەندان کە  )وارای(واران، ڕیٛخەو چەمەو وار+ان:  ،واران: ن"ادماگٛیرو " -8

 .)خانلری(.فارسینە هەن

 (کوت-کوای )کوتەک: "ەک"دماگٛیرو -9

  (سٙوتەی": سٙوتەمەنی)دماگٛیرو"ەمەنی   -10

 .دماگیرو)مەنڎ(: دانشمەنڎ، زانسمەنڎ  -11

 

 ٛی سادٛی +دماگٛیر ەو کەردیاوەر : چوارەم

 ، ، نساربنار:  دماگٛیرو "ار" -1

 ، بەرٙوکە وەرٙوکە: "ٙوکە"دماگٛیرو -2

 ، بنە، بەرەەرە، سەرە، و چیٛرە: "ە"دماگٛیرو -3

 :  پاڵمە "دماگٛیرو"مە  -4

 چٛیرتلە  :"دماگٛیرو"تلە -5
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 بنەما : ""مادماگٛیرو  -6

 شەوارٛی  :"ارٛی "رودماگیٛ  -7

 : دلیٛگەر " گەر"دماگٛیرو  -8

 ەک ": سەرەکدماگٛیرو"  -9

و ەوە)شەوگا، چاشتنگا، ویٛرەگا، بەرەگا... ئینیٛشا پەی یاوەرکەرد، بارەگا.بنەگا دما گٛیرو" گا ": -10

 وەختی، یانی گا قیدو زەمانی و مەکانین(

 بنەوان : وان "دماگٛیرو" -11

 : بنکە " کە "دماگٛیرو  -12

 ، بنیٛ : شەویٛ "ٛی ماگٛیرو"د -13

 ، سەرینٛی وارینیٛ ، وەڵینیٛ ، دماینیٛ : ینٛی"دماگٛیرو" -14

 سەراونڎ: "اونڎ"دماگٛیرو -15

 بنەچە  :"چە"دماگٛیرو -16

 بنەڕەت : ڕەت"دماگٛیرو" -17

  ، ، شەوانە، جەژنانە، جمعانە، ڕٙوانەمانگانە: "انە"دماگٛیرو -18

 ، پارین ئەوساین: "ین"دماگٛیرو -19

  ، گیٛجی، کەچی، ، دووری نزیکی: "ی"دماگٛیرو -20

 دماگیرو"ژٙو": گەرماژوٙ  -21

 دماگیرو"مەنڎ": ئارەزوومەنڎ -22

 ەنجەم: وەڵگٛیر+نامٛی پ

، . هامراز: هامرازە، هامفەرد: هامفەردە، هامسا: هامسیٛ هام زوانە هام زوان، :"هەم -"هاموەڵگٛیرو

 هامکار: هامکار، هامژیو: هامژیوە.

 .مەردەن()وەڵگیریٛوی وەڵگیرو"دژ": دژمەن، دژمانی

ئی  شەخرش کەردەن(س نیەنا، یانی گٙوشم نیا چەنە، ال دەر: دەربایس، دەربەس، دەربارە،)دەربە

 زوانو هەورامنە. و هیچ واتیٛش پەنە وەش منەکریٙونروەڵگیرە کٙونە ئیسە خامٙوشەن 

 یاوەرنامٛی سادٛی + ڕیٛخە + دماگیٛر  : وەڵگیٛر+ نامٛی،ششەم

  .، بٛی مەکی، بٛی کەلکیبٛی شەرمی، بٛی وەفایی"یی"دماگٛیرو +نامٛی سادٛی  "بٛی"+وەڵگٛیرو

 ، بە دەسیی ، بەکەلکیبەوەفایی"یی" دماگٛیرو + نامٛی سادیٛ  +"بە"وەڵگٛیرو
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 ، ناساخی " ناوەشیی، ناڕەحەتییدماگٛیرو "یی "+ یاوەرنامٛی سادٛی + "ناوەڵگٛیرو

  ی.نەفامینەدی، نەمر،  ،نەڎاری ،نەزانیی، نەمریی ."یی"+ دماگٛیروکەردەوەیڕیٛخەو  +""نەوەڵگٛیرو

 .، نەوەشیی نەزٙوکیی .نامٛی سادٛی+ دماگٛیرو "یی"یاوەر  +"وەڵگٛیرو"نە

 ئامیٛتٛی  میٛ نا                                        

  .نکریوٙ مەنامٛی ئامٛیتٛی بە چنڎ جٙورێوە وەشە 

، کاروان ، هٛیڵەڕواس، هیٛڵەکەرگ، دەم کاردشاهەنگ، گەاڵمیٛو. گواڵو :بٛی یاردی نامٛی سادیٛ  دویٛ  -1

 هیٛلیان ژەرەژ.، سەرا

 ، ، مەڵاڵژەنیبابەژەنی، براژەنی، قٛیخاژەنی :نامٛی سادٛی چەپەوانیٛ  دویٛ  -2

 ڕیٛحان، سورهەراڵە.، سیاوواو ، سیاوەلوٙ کە سورپیاز،: سادیٛ  یسادٛی +نامیٛو  ویرنامیٛ یاوە -3

 دەسکەرد،  ،برازا، مامٙوزا، دەسکەوت .کەردەوەی+ قەدو  سادیٛ  وینامیٛ  -4

  .وەهارچیٛرپیاڵە، سەرجل، هەمیشە: نامیٛ  + ەکەردیاوەر  -5

، جلشٙور، ، سەرەتاش، دارتاشپاپٙوش، پااڵوەژ، دەم بەس: کەردەوەیڕیٛخەو  نامٛی سادٛی + -6

 45کەرٛی چن"کەرەچن". .دەسشٙور

 بەیاردی"ە": دەمەژاو،  کەردەوەینامٛی سادٛی +ڕیٛخەو  -7

 دەسە ماشٛی. چٙوڵە خرتٛی. ، لنگە فڕتٛی.نامٛی+ە+ڕیٛخە+ٛی: باڵەتەپٛی، کاردەوەژٛی، گٙوشەپڕچنیٛ  -8

گیر و ،  چاو ، وات و ت وگوٙ جڕت و فرت، گف :و "و"ئامراز  بە یاردی کەردەوەی خٛی، قەدیٛوڕیٛ  دویٛ  -9

 ، جم و جوڵ.سوت و بریٛژ . فاڕ و جم، تەک و جم،، پەرس و جٙو، شت و شٙورتاو

 ، وەرە لیٛفپەشتەپا، سەرەڕا :و "ە"ئامراز نامٛی بەیاردی  + یاوەرکەردەوە -10

ئەگەر  .سەکوت، وڵ و مڵ قەرزوقٙوڵە، سەرو:و "و" ئامراز  واتێوە بٛی مانا بە یاردی نامٛی سادٛی + -11

 بٙونەو المشٙو .مە" بٙو ئانە گمە یٛ  ە، ی،"نویسەشنامەکٛی دما 

 گاز  و ، گیرو فس و هوڕ، تس تڕ :"و" ئامرازو+ واتێوە بٛی مانا بە یاردی  کەردەوەیڕیٛخەو  -12

 ، چەقە چەق تەقە تەق ، لوورە لوور :و "ە"ئامراز ەو نامێوە بە یاردی یکەردەواوەی -13

، ئارد و و پاتەی ، پڕناو ورەتەی ، ئەساو لوای ئاما: "و"ئامرازوبەیاردی + چەمە  ێوەو کەردقەدو  -14

 گیٛاڵو ویارای. بەردەی،

 گیواو  و ، گژو فیٛڵ ، فڕو چەم چڕ: "و"ئامرازوبە یاردی  + نامٛی سادٛی  مانالیٛڵە یواتێو  -15

 .، وەشت و واران کەش و کٙو، ئاخ و داخ: "و"وئامراز نامٛی سادٛی هام مانێ بەیاردی  دویٛ  -16

  .بەنگڵە ژاڵە، گانە، تڕلە ژەرەژانتسلە وەر : وە + نامٛی سادیٛ یکریا یٛ نامێوە سادٛی ویچکل -17

                                                             
 لی کەرەچن: کوپە، گٙوزٛی کە ئەوسا هەوارەنە کەریٛشان چەنە کٙوکەردنوە و مەکیشا کەردێنەو دماو ماوێوی کەردەیٛنەشان ڕوەن. حەمەشەریف عە 45
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ڕەگەزی دماو واتٛی ئیجا بەرکەوتەی نیشانٛی  ،امیٛوە بٛی یاردی هیچ ئامرازێوەەو نیکەردەواوەی -18

 ، زڕزڕە.، ڤڕ ڤڕە ، بڕ بڕیٛ چەق چەقە، شەق شەقە :دووەمیەنە

و  ، دەنگلەرز یاو و. ەولە هەنار، گوڵەیەو : "ە" " و" یونئامرازەکا نامٛی سادٛی بەیاردی دویٛ   -19

 ، کەلە و پاچە.پا و سەرە، باس

و مای کٙوتاو  نیٛرچیٛگەنە نیشانٛی : "ە"وئامراز بە یاردی یاوەرنامٛی سادٛی  + نامٛی سادیٛ  -20

، هەنجیرە قڕاڵە، هەنارە ، وەزە قڕاڵیٛ التە، گاوە التٛی، شٙوتیە کوڵە گاوە نە:گنوٙ مەیاوەرنامەکیٛوە بەر 

 .کٙوڵە

، گەنڎە ی، شٙوڕە ویکوڵسوورە ساو : "ە""و"وئامراز  نامٛی سادٛی بەیاردی یاوەرنامٛی سادٛی + -21

 گوو. و ، گەنڎشڕوشیتاڵ ،موو

ک، جە ژمارەی بنەڕەتی نامٛی ئامیٛتٛی دروسەمەبٙونە)یەک چەنی ئەویشاتەری(: چواریە -22

 سٛییەک، ششیەک، دەیەک، سەدیەک.

 ژمارە + نامٛی: دووەتٙو، چوار گٙوشە،   -23

نامٛی سادٛی+ ە+ ڕیٛخەو چەمەی+ٛی: کاردەوەژٛی، باڵەتەپٛی، لنگە فڕتٛی، )وەتەی، تەپای،   -24

 فرتیای(.

 

 ژمارەو نامیٛ                                             

ە، نامٛی کٙو، نامٛی کٙوو نامٛی تاقنە یەرٛی جٙورٛی نامیٛام هەنٛی"هەورامی زوانوو ژمارەو نامیٛوە ەجە بار 

وەلێ تەنیا هیتێ   ،نیشانە بڎو "مثنی" ێ"جٙوتە"هیتیشانێوە نیەنە هەکە نامیٛ ن .هەورامینەکٙوی"

 .گورەویٛ  و، هیتێمان"هیتێ کاڵشٛی، هیتێو کاڵشٛی، هیتێو گاویٛ و بەکار ئا

 تاکە   -نامٛی تاقە                          

 .گاوە، هەنار، کەرگە، دارٛی، دیٛو، مزگی، زمسان" نەە مڎوٙ نیشانێوی یام چیٛو  یٛوینامٛی تاقە تەنیا کەس

بیەیۆش چەنی  واوەیئەگەر نیشانێوە یام واتێوە پەی ەیمٛی زوانو هەورامینە نامٛی تاقە بڎسەرنجە 
" ەیوٙ ش بەکار منشونەو ئانەیچەرە پەی گردو ڕەگەزە هام شیٛوەکا ،ەیٙونەنەبٙو ئانە پەی تاقی بەکار م

واتێوە تاقە نەژناسیێنە، ئانەی مەیاونٙو هەکە یەک کاسب  کاسب،"نکاسب وەشەسیاو خوڎای

وەشەسیاو خوڎاین، هیچ نیشانێوە دیارە نیەنە کە تەنیا پەی یەک کەسی کاسبی بٙونە، وەلٛی وە زمان 

 اچٙو گرد کاسبێوە وەشەسیاو خوڎاین.ەو حاڵ م
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 (یوە، یوٙ  ،ێ)اینیشانٛی نەژناس یام (یٛ ، ە()ەکیٛ ، ەکە) ئەژناسایوٛ وە نیشانییٛ ئەگەر دماو نامٛی تاق

، بەیوٙ وەڵیٛشۆ "ئوونە ئانە، ئینە،"داینیشان یاگەگیرو نامیٛ گنٙو وەڵیٛش هەرپاسە ب"یەک" ی ویٛ یام وات

 : ، پٛیسەوکەرٙووەمەڕٙوشن  ئاوەختی تاق بیەو نامەکیٛ 

ٛی. بەسەزوانە الڵە بکناچٛی . کوڕەی بەسەزوان الڵ بیٛ  .نە وتٛینەکناچەکٛی چاگە. کەروٙ مەکوڕەکە گەمە 

 .کەرگێوەم هەنە .کەڵەشیٛریٛوم هەن .بزێ شٙوت نەڎٙو پەی چٛیشیمەنە. ئەسپێ مسانوٙ  کاوان

ئوونە براو . ئانٛی هامسێ شمەنە. ئیٛمەنئانە هامساو ە. ئینٛی هەرمانکەرەو تٙون. ئینە هەرمانکەرومنەن

  . بزێوەم ئەسێنە.ئەسێنەیەک بزەم . یەک قەڵەمم ئەسان. ئوونٛی واڵٛی حەمەینە. تٙون

 

 " ەگلیٛر ، ە"جەمینامٛی کوٙ                               

، " کوڕیٛ ئینا سەرۆنیشانٛی کٙویش  ،یام ئانزانی زیاتەر نیشانە مڎوٙ  یە هەکە جە یەک چیٛو ئا نامیٛن

 . دەالقەکا ،ندەالقەکاوەڵینا، ، ن، وەڵیناٛی، ویرٛی، خەمٛی، گاویٛ ، ژەنٛی، کناچٛی، بەلو پیاییٛ : پییٛ 

"ٛی" ملٙو سەرش: ی ئانە ویٛڕاس نیشانٛی کوٙ  بوٙ  گیرهەننامەکٛی نویسەو  ئەگەر دماهەورامینە  زوانو

  .گوشیٛ  :چەمٛی، گٙوش :چەم، فیلیٛ  :گاوٛی، فیل: گاو

 :ەیوٙ کٛی پی جٙورەش سەرم بٙو ئانە یاسا بیٛگیرو نامەکٛی نویسەوەلٛی ئەگەر دما 

 ەیٙونەەو مکەردەوەیئاوەختە نیشانٛی "ٛی " و کۆ ، ٙو، وو" دماییش ئامابوٙ  نامەکٛی بە" و، ونویسەئەگەر دما یٙو: 

 .ژووژوویٛ : گاوٛی، ژووژوو :گاومروٛی، : : مروٙ نسەرشا

دریٛژەکە گم  بیٛگیرە ەنەیکەردەمابٙو ئانە وەختو کٙو دماییش ئا"  ا "و نامەکٛی بەنویسەئەگەر دما 

وەلێ بڕێ یاگٛی تەرو  ، پااڵ: پاڵٛی، زانا: زانٛی.برێ :راب، کەوێ :کەوا :سەرش، منونە"ێ " ملۆ و نەبوٙ مە

برایٛی، مامٙوسا: مامٙوسای  برای: کەوایٛی، برا: رێ تەر وەشبٙونە: کەوا: کەوای:وٙ هەورامانینە بە ج

 دەگایٛی، پااڵ: پااڵیٛی: پااڵیٛی. _مامٙوسایٛی، دەگا: دەگای:

نیشانٛی "ٛی" و ن بامەوی گمٛی ، ئانە هەرد" دماییش ئامابوٙ ، ینامەکٛی بە "ە نویسەوئەگەر دما  -1

 .ژەنیٛ  :وەزٛی، ژەنی :کتٛی، وەزی :کتە ،بەریٛ : ، منونە: بەرەنگنٙو یاگیٛشامە

کناچٛی،  :ئانە پێسە ویٛش مەنٙووە: کناچیٛ  ،"ٛی" دمایش ئامابوٙ نامەکٛی بە نویسەودما  ئەگەر -2

 ، خەنٛی: خەنٛی، سیٛڵٛی: سیٛڵٛی.، مریچڵٛی: مریچڵیٛ کیٛ کٙوڵە: کولەکٛی، کٙوڵەکیٛ  :کولەکیٛ 

ە لەهجەو بوەلٛی ئینە تایبەن پیٛسە:  کٙو، ،جەم نکەرٙوشامە نکەلیام ڕێ" ملٙو سەرو ب"ینیشانیٛ  -3

 :هەنجیر: هەناری: هەنار، پەنگاوی: پەنگاوی، ماساو  :ماساو چنڎ دەگیٛوە هەورامانی:
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وەرو ئاسانواتەی  ، هەنجیرٛی"یٛ هەنار  .پەنگاویٛ  ،بنەڕەتەنە ئەچیمنیٛنٛی "ماساویٛ  .هەنجیری

 پیٛسەشان سەرئامان.

 هەورامینە زوانو نیشانٛی کٙوی                    

گەل فرەکەم  ، (، گەلنیشانٛی سەرەکیٛی کٙویامن هەنٛی)ٛی، ان یەریٛ  زوانو گورانینە یام هەورامینە

هەرپاسە نویستەکانو نویستە پەیرەکانو زوانو گورانینە گرد بە)ان( کریان، بەکار مەیٙونە، وەلێم 

و ئیسەیچ نیشانٛی)ان( شارو پاوەینە  سەردەمو سانەکانو هەورامانینە هەر پی جٙورە نویسیان.

نویستە  تەینە و دواینە.مەیٙونە جە نویس بەکار ، یارسان و شەبەک و باجەالن و زەنگنەنەکەنٙوڵەینە

 دیالێکتو هەورامانینە هەنە، ئەویشاتەرینە دیارەنیشانٛی)ٛی( وەرچەم منەگنٙو، یانی تەنیا کٙونەکانە 

فرێوە  ار ئاومان، چونننە، وەلێم کەمتەر بەکاجە هەورام اتنە)ان( بیەن و هەنمان کنیەنە، جە هە

و  نەیکەردەواتٛی و دەسەواتٛی هەنٛی کە قسیٛ ێ جە بڕ جە نامٛی یاگیٛو هەورامانی بە)ان( کریانٛی، 

. جا ئی)ان( ئەچا واتٛینە مەیٙونە کە بەکار ئاومێنٛی و مەیانیٛ  نەرو گورانی واتەینەو هو  ڕستەنە

ئەرکش پیٛسەن وەرکاری)مەفعول( یام وەختو چڕیەینە، وەرو ئاسان واتەی و گونجنای و ئاوازەی، 

ورامینە بە گیش بە هازەن، چون فرەو واتیٛکان جە هەکە زوانو هەورامی زوانێوەن سیستەمی دەن

ەالش دمایش ئاومان، تەقئاومان، ئی)ان( کە کرکەی گیرهەن دمایشان  کرکەی)نویسەی( بیٛگیر

 دماو فرەو نامٛی جەمیوە، واڕیان پەی)ا(. دێنە کە بواڕٙونەش بە بیٛگیر، پەوکای)ن( منەدرکنیٙون

بە کٙو:  نکەرٙوشامە ن،ێ ناماڕ "گەل" ملٙو دماو بنیشانیٛ ئینەیچ بڕێ منونٛی سەرو)ان، گەل(:  

، هەرگەل، کوڕگەل: ویٛرەگانە گاوگەل ەمەی گەل، وەرەگەلە، بزەگەل: گاوگەل، مەی+گەل: گاو+گەل

 وە .ەیوٙ ڵٛی مەیگەلی و وەرەگەلیٛنە موە

 ":      نیشانٛی"ان

 دان. سەیدیچەمانش ڕەشتەن زوڵفان گریٛدان ئاخٙو غارەتش ئەویانەو کٛی  

شیٛعرەو سەردەمو سانەکانو  46تەمامی بورجان، هەم باڵەخانان     بکەران ویٛران، بدەران داخان 

 .ڕەزاوی

 :مەردمینە ی نیشانٛی جەمی)ان( پەی)ا( زوانی وچیاوفاڕیا 

وەختەکارێنە  .کٙوڵەکەیتا باردیٛوە کناچا .ەختو ویٛتا بە هەوانتە مەکوشدیٛ کوڕا و  :نەیوەختوچڕیە -1

 .مەشٙو)کوڕان وەختو ویٛتان بە هەوانتە مەکوشدٛی()کناچان کٙوڵەکەیتان باردیٛوە(

                                                             
 1396:75تاریخ سیاسی اجتامعی رزاو. مختار اسالمی  46
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: حیلەو ئەسپا، بٙوڕەو بە موزاف الیە، منونە: نەشناس نەبوٙ ٛی جەمە مەامنجە حاڵەتو ئیزافەینە  -2

 ، مەڕەوگاوەکا، کاحیلەو ئەسپەکا، بٙوڕەو گاوە: ئەشناس. ، هانەو ژەنا، مەڕەو گاورااگاو  ، مەڕەوگاوا

،  ەنقەوما وەشتەر  ، ژیوای چەنیەنوەش : یانە بە میٛامناوەەیوٙ ئامڕازو پەیوەندیوە بوەختٛی دماو  -3

 .بە قسٛی ژەنا

 ، هەنجیرەکٛی مریچاڵ واردٛی.وارد : گیواوەکە ئەسپابەیوٙ  ەکەیشۆر وەرکادماو ، ئەر بٙو بە بکەرمە -4

گیٛرە ب، ئا وەزا هٙور بەرە پەی باخی ئی کوڕا :نویناموەرکاری  ، ئەرکوچەنی یاوەرنامٛی نیشانٛی بوٙ  -5

 .ما کەرە بە لٛیژەز یٛ هوو ، ئپەی یانەی

 ٙو:حاڵەتو ئەژناساینە ب ،بٙو بە وەرکارمە "ویەرنەویەردەی  کەردەوەینەویەردەنە " کەردەوەیجە  -6

 .کەرٙونەمەپاکٛی  نەرسینە هیٛڵەکا .خاس لەوەڕنوٙ  دارا بزەکا

: ئایشٛی جلەکا شٙورٛی ، ئایشٛی و سەرەمڕەینەویەر  ،ویەردەنە کەردەوەیبٙو بە وەرکار جە مە -7

 .شٙورای شٙوریٛ جلەکا 

 .دارای داروٙ  : باخەوانەکە درەختەکاو سەرەمڕەنە ویەرنەویەردەی  کەردەوەیجە  بٙو بە وەرکارمە -8

ئینەیچ پەیوەسەن بە  ەتانە)ان( دەمواچ منەکریٙونە، مفاڕیٙونە پەی)ا(.یانی ئەچی گرد حاڵ

زانستو فنەتیکیوە کەجە کتٛیبیٛوە تایبەنە باسش کریان، چی زوان بڕێ دەنگٛی قوت مڎٙونەو بڕێ 

جە بنەڕەتنە مەشٙو ئی دەنگە)نویسە( وەختو نویستەینە  دەنگٛی زیاڎ کەرٙونە وەختو دواینە؟

 تٙومار بکریٙونە.

 

 نیشانٛی تەرو کٙوی                                          

هات، ها( کە هنٛی زوانو ویاٛم  ات،)نامیٛ  وەیکەردەپەی کوٙ  نیٛ مەیانیشانٛی تەرٛی هەنٛی بەکار  ڎچن

نیەنٛی و دویٛشان جە زوانو عەرەبیۆ ئاومێنٛی دلٛی فارسی و کوردی چاگەیچۆ پەی لوا ئیمە.)ها( 

 بەکار مەیٙو:چندەها، دەیەها.ە هەورامیچنە تایبەو زوانو فارسینە، وەلێم بە شیٛوی کەم ج

خەیااڵت ، هەرپاسە بڕێ : جەم: خەیاڵ نکەرٙوشامەامٛی تاقٛیرە نلکٙو بڕێ مەنیشانٛی "ات"   -1

، ئاغەوات :: ئاغە +و+اتبونەدەنگو " و، ج ، ه" پەیڎا نامەکٛی و نیشانەکیٛنە  میانوجارٛی 

  ەننی لەزەتیمیٛوەجات و هەوراما، میٛوەجات :ات ج+ + میٛوە .ژیٙووەباغەوات نازیٛنٛی خەڵک ئ

 دڵپاکەن . دیٛهات، خەڵکو دیٛهاتی: ،دٛی+ه +ات

"ٛی" تەر بە نیشانیٛ تاومٛی جارێ م جات" ، هات،کەردیٛوە بە نیشانٛی "ات نئی نامٛی هەکە سەرۆ کٙوما

                   .نەمەن ن: ئاغەواتەکٛی باوشاائەژناسی. نەمەن ننەژناسیا: ئاغەواتٛی باوشاکەرمیٛوە "ب نکٙوشا

 .دیٛهاتەکٛی ئیٛمە وەشیٛنیٛ . دیٛهاتٛی ئیٛمە وەشیٛنیٛ . میٛوەجاتەکٛی بەکەلکیٛنیٛ . میٛوەجاتٛی بەکەلکیٛنیٛ 
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، زوانو فارسینە ، چندەهاهەزارەها، " بە فرەیی ملٙو سەرو ژمارەی: دەیەها، سەڎەهاها"نیشانیٛ  -2

ڎەها سە. دێٛی زەمینی قوتیزٙورداریاٛم دی دەیەها فرەتەرش پەی نامٛی بیٛگیانی بەکار ئاومێنە:

  .ڵیٛام بٛی هەرمان سوڕیاوە هەزارەها ڕوٙ  .کەسٛی پا داخیٛوە مەردیٛ 

 

  نحاڵەتێوە تەرٛی هەکە ماناو جەمی بەخشا ڎچن                

 وەلێ ماناو  ن،ەوینیو منەو"جەم" یکەردەهیچ نیشانێ کوٙ  ێوەو کەردپۆ نامیٛوە یام  نفرەو جارا

؟                                                   دارخورماو هەورامانەنە سەوز بوٙ  ئاخٙوم هەرگیز ٙونە:یاونمەرستەکەی جەم 

 پیا بە بٛی هەرمان یانەش پەی مەلٙو ڕاوە .

   یاوەرنامێوە هەکە سەر، یام بەیاردی  نەش ملوٙ ێلکی یاگەگیرو نامیٛ هەکە  ێوەو کەردبەیاردی

کناچٛی ژیرٛی کەمتەر  ،گنارەمەویٛشاوە دارۆ  ێوەزی ترەکسەر:  نەش بلوٙ ێلک یاگەگیرو نامیٛ 

 .گنانە دامیمە

 یام   ٙوە " "ێ" پۆوە بٙو و ژمارە دوو ڕووەو سەر، ییوٙ ی"ەئەگەر نامێوە تاقە نیشانٛی نەژناس

 نەگنوٙ ب، چینیٛو ....هتد  تاقمیٛو، چند، زەواریٛو، ە، باقیٛ بڕێو، کٙومەڵیٛو، باق ،بەعزێ، بڕیٛ و"نواتەکا

                                                                                   :دریٙو قەڵەممەنامەکٛی تاقەنە وەلٛی وە ماناو کٙوی  ڎهەرچنوەڵٛی 

 .یانەما ئینا کەلجی ەنو ویٛو چێوەڵتەر کاکەم سەفەرش کەرڎ. ئٛیمە چند ساڵیٛ ڕ  -پەنج شش ڕویٛ 

                           ،                                               وەختیٛوە حەزم جە سیاوچەمانەین -یٛ بە عزە وەخت

 ە .   کەس ویٛش خوڵە کەرٙو سەرەو ویٛرش  بڕێو -بڕێ

 " ی"جەمو جەمنامٛی کٙو و کٙوی                             

 دەسە، گەل، میللەت، هٙوز، خیٛڵ، تیرە،  :، پیٛسەوٙ ٛینە ماناو کٙوی مڎوەلێ دل بە ڕەواڵەت تاقەنە نامێوەنە

: گەل :اچمٛی کٙوو کٙویەو م نو پەنەشا باوەمەبە نیشانٛی "ٛی" هەمدیسان کٙو  .تاقم، پیٛڕە لەت 

ەیدٛی بڎسەرنجە .)خیٛڵیٛ : هٙوزٛی، خیٛڵ:هٙوز ، لەت: لەتیٛ دەسٛی، : میللەتٛی، دەسە: گەلٛی، میللەت

 . ن، کە هەنشبوٙ مەگم  ئا نامیٛوە"ە" پۆ روبیٛگی

 :دیٛهاتٛی، ئاغەوات :وە: دیٛهاتنبامەجەمٛی  گونجیٙو هەکە بە "ات، گەل"مەمایچە هەرپاسە پەی ئا نا

  .ژەنگەلیٛ : وەرەگەلٛی، ژەنگەل: گاوگەلٛی، وەرەگەلە: گاوگەل ئاغەواتٛی،
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   )نیشانٛی ئەشناسەی و نەشناسەی(نامٛی ئەشناسیێ و نەشناسیێ  

یش ەو نیشانٛی ئەژناسئەشناسیێ بونە  نوانەرا و نئا نامیٛنە هەکە پەی گٙوشدارانامٛی ئەژناسیێ 

، نیشانٛی نەشناسیێنەو نوانەراو  ن، وەلٛی نامٛی نەشناسیٛی ئا نامیٛنە هەکە پەی گٙوشداراپۆوە بٙونە

 یش پۆنە.ەنەژناس

، پەی جیا کەرٙونەمەوێ یام کەسێوە نەشناسیای جە چیٛ  باس : نیشانێوەنەسەینیشانٛی نەشنا

رنامیٛرە هەتا  ەیاو  ،لکٙو دماو نامٛیرەەم، یام نیشانێوەنە وە پیٛسە ویٛشەنەیشۆ دلٛی کٙومایکەردە

 .ەە نەشناسش بنەکەروٙ ب

 یام هەنیٛ ەنەشناسنیشانٛی پەنج  

A. "ێکناچ. : "کوڕێ ئاما پەی یانەیامەیوٙ ی نٛیرومای پیٛسەو یٙوی بەکار مپەی تاقێ" نیشانٛی  

  ئی نیشانٛی لهٙون و تەختەنە بەکار مەیٙونە. ."ئاما پەی یانەیام

    .دڵیە: یە کوڕیە، دڵ+ :یە : کوڕ+نکەرامەقسێش پەنە  ژاوەرٙوی" فرەتەر هەورامانو یەنیشانٛی"

 .. کناچیە ئاما پەی یانەیامن: کوڕیە ئاما پەی یانەیامڎوٙ ەم "ێ"هەمان ماناو

B.   ٛقەڵەمیٛ : و مای: قەلەم پەی نٛیر ە یام ێو: ێوە( کە لهٙون و تەختەنە بەکار مەیوٙ یٛوٙ  :یٛوٙ )نیشانی :

قەڵەم: ، کارەبێوە: کتێوە، کارەبا :کتیٛوە :ژەنیٛوە، کتە: ژەنێوە: دەعبێو، ژەنی :قەڵەمێو، دەعبا

ژەنی:  .دەعبێوە فرە ناشیرینا: ەعبا: کەمتار دەعبیٛٙوید .قەڵەمێو سەڎ تفەنگٛی مٛیژوٙ و: قەڵەمیٛ 

ە: مریچڵٛی: مریچڵیٛو  .کتە: کتیٛوە هەوشەکیٛامنە ترەکێنە .مٛیژوٙ  یژەنێوە ژیرە گردو دنیا:ژەنیٛوە

گجار ئا واتٛی هەکە بە)ا( بیٛگیری دریٛژ دمایشان  .جریونای جریونوٙ چڵێوە سەرو تفەکیٛوە مری

 وێوە، هەڵبەت لەهجەو لهٙونینە. ئاەا: کئامان بەجٙورێ مەفاڕیان)مرەبا: مرەبێوە: مرەبایوە( کەو 

سەر  نەملوٙ  ەیشانتٛی نیشانٛی نەشناسوەخ ە، ٛی،ی" "ا،نویسەونامٛی هەکە دماییشا ئامان بە 

                                                                       وەزێوە.:وەزیٛوە: هەشێوە، وەزی: هەشیٛوە: دٙوعێوە، هەشە ە:: دٙوعا :دوعیٛو نبامەگمٛی 

وەزێوە . ە ئاڎە کەرٙوش مشیوم چەنینە بوٙ مرەبێو ، خاسەن پیێو قەڎرو ویٛش نەگٛیرٙو پەی مەرڎەی

 .ماڕە و بەختێوە بارە

C.  هەرپاسە نیشانێوە نەشناسەی هەنە کە تایبەنە بە شارو پاوەی)ەی(، پٛیسەنەو)یە، ٛی( کە

 نیٛرو ماش سەرۆ بەر منەگنٙونە.)کەسەی، دەسەی، دڵەی: کەسێ، دەسێ، دڵێ(. 

" یوژمارەی یام واتە ەرگە بە یاردی، سا مکٙوی ویٛش برمانوٙ  دەمووٙو بە ی هەرگیز منەتاەنیشانٛی نەشناس

 ئا ،ەکیٛوەوەڵٛی نامە نەشناس نگنامە"ە" " ئینەیچ بە یاردیتاقم ،دەسە، لەت، کٙومەڵ پیٛڕ، بڕ، بەعز،

 : وە تاقی مەنٙووە ، هەرچنڎە نیشانەکیٛ نیٛ یاونامماناو کٙوی  ەوەخت
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چنڎ هەناریٛو و ەکەی، کناچێوە ئامێ پەی کٙونیشت ،پەنج شش کناچیٛوە کوڕێو :حەوت هەشت کوڕیٛو

 هەر ناسکەن. نبڕە خیاریٛو هەن زلیچشا .کەوتیٛ م دەس ەچنڎ مرویٛو 

کریاوە: مەهەر بە نیشانٛی "ٛی" کٙو  ەینەژناس نواسیێ سەربارو نیشانەکاۆ نامٛی نەژنیکەردەپەی کٙو 

ئەوێ تەریٛچ )کوڕیە:  .بزیٛ : بزێوە: بزە .تەوەنیٛ :تەوەنیٛوە: تەوەنێ. قەڵەمیٛ  :قەڵەمیٛو. قەڵەمیٛ : قەڵەمێ

 کوڕٛی، کوڕەی: کوڕٛی(.

 نەسەر پیٛسە فاڕیا نەلوٙ ەم نشاەی" وەختێ نیشانٛی نەشناس"وٙ چەم: بڕێ واتٛی کە دمایشا ئامان بەوەرە

جە ڕوان ڕٙویێ جە تەقدیر    کٙویێ: هامسەران ڕٙویێ هامسەران ڕٙویێ  :کوٙ  .ڕٙویێ-ڕوٙ  :ڕٙو+ی +ێ"

، ئیساتٛی گێڵٙووەمەو هەورامانی نئی فەرقە پەی جیاوازی لەهەجەکا  (.شاعر زەبونی زەنگەنەی).ڕٙویێ

  مرٙو: مروٛی.، کٙو:کوٛی،جویٛ :جوٙ  ،کویٛ  :کوٙ ، ڕویٛ :ڕوٙ : چمیٛ بوا نەٙ کریو مە

نەژناسیایی کەسەکەی یام  اونای ماناو: ئەرکو ییوەم، وینوٙ ەمئەرکٛی  دویٛ : ەیئەرکو نیشانٛی نەژناس

. دەسنیشان نەکریان ،، هنو کێنو ئینا چکوٙ ناچاەو ەزانی کامە باخی ممن، باخیٛو، کە وامتا چیٛوەکەی،

باخێ"  یانی یەک تاقە  "باخیٛو،نکە وامتا ،ماناو تاق کەسەکەی یام چیٛوەکەی: ئەرکو یاونای دوەم

 ەن.و زیاتەر نی ەنباخ

  ،امٛیرەیاوەر نجیایرە و  نامیٛ یاگەگیرو  یچلکوٙ ەم لکٙو نامیٛرە وەلٛی گجارمەفرەیی  ەی، نەشناسنیشانیٛ 

کە هیشتای مەشناسیم کە منیٛو  .ساوە شیرینیٛوەم واردە. دوسی گیانی بوٙ  ەندٙوسیٛوم گەرەک :منونە

 . نقەومتەنا

                            

 ەینیشانٛی ئەشناس   

 نیشانٛی پەی نێری دویٛ هەورامینە  زوانو، لکٙو دماو نامٛی یام یاوەرنامیٛرەمەی ەئەشناس نیشانیٛ 

                                                                                                      .نیشانٛی پەی مای" ەکٛی ،ٛی" یانی چوارەنیٛ  دویٛ (،ەکە، ە)

                                                                              )ەکە، ە(..ئەسپە هەر منش دیا حیلناش ،ئەسپەکەم ورەت

  )کٛی، ٛی(. .هەر منش دیا حیلناش ماینیٛ  ،ماینەکٛیم ورەتە

 : جٙورەپی  ن.فاڕٙوشامەلکٙو دماو نامٛی یام یاوەرنامێرە مە ێی وەختەنیشانٛی ئەژناس

A.   ( بٛیگیریٛ و،ٙو،ووە، )یام ،( گیرهەنی)یام ،بوٙ  گیرهەنیاوەرنامەکٛی  ،نامەکیٛ  نویسەوئەگەر دما 

مەیەکٛی   .کە سمٙورەی واردەن، بەلووەواردیٛنە ێ ساوە زەرڎەکیٛم، وەللیموەکەم هٙورگٛیرتەن ،بانە

 .خاس چاخە بیٛینە
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B.  یام ئەوەڵو  کەبیٛگیرەئاوەختی  ،بانە (ا، ە، ی، یٛ )و نامەکٛی، یاوەرنامەکیٛ نویسەئەگەر دما

 نیاگٛی کٙوگاکیٛام :: کٙوگانەکریوشامنپێوەرە  بٛیگیریٛ  دویٛ چون  نە،بوٙ مەنیشانەکٛی گمە 

ژەنەکٛی  :چنگڵەکەش پەڕکەرد کٙوچە سیاوٛی، ژەنی :ڵە، چنگکٙوگاکیٛام وەشەنە یٛویاگ .وەشەنە

          چٙوخەکٛی مامٙو هٙومەری دڕیێنە .                                                   :چٙوخیٛ  نە.کەروٙ مەجە پیاکەی خاستەر هەرمانە 

ەنٙو  ەممن (و ما نیٛر)ەگەزینیشانٛی ڕ  جەمینە هەنە وەلٛی چیٛگەنە ی حاڵەتوەنیشانٛی ئەشناس

: دیوارەکٛی، هەشە :پەنجەرەکٛی، دیوار :گەاڵکٛی، پەنجەرە :: گەاڵەیٙونهەردوی پٛیسەو یٙویشا سەرم

  .موورەکیٛ  :وەزەکٛی، مووریٛ : هەشەکٛی، وەزی

ئینە  "ەکا"بٙو بە مە نە،وٙ فاڕیەم، بە پاو ئەرکی و یاگەکیٛش جەمینە حاڵەتوی جە ەنیشانٛی ئەشناس

وەڵتەریچ  ئینە جە فاڕیای کٙوینە  وەلێم پەی نویستەی منەبٙونە پیٛسەش سەربەیٙون. زوانی وچیانە،

بە  چەاو ب .شٙورامەبەرە پەی بازاڕی،  کناچەکٛی جلٛی کوڕەکا . باس کریان: کوڕەکٛی لوێ پەی بازاڕی

 . حاڵی حازر شارو پاوەینە ئەپٛیسە مەواچان) کوڕەکان بەرە پەی بازاری.شٙورابکناچەکا جلەکا 

 کناچەکٛی جلٛی مەشٙوران. بواچە بە کناچەکان، جلەکان بشٙوران(.

ی ەمان، وەلٛی نیشانٛی ئەشناسو کەی و چەنی بەکار ئا ەن"ەکە، ەکٛی" دیار ەینیشانٛی ئەشناس

ٛیم نیا سەرو مٛیزەکٛی و : سەعاتەکنامٛی باس کریێبوٙ  شٙو وەڵتەر ئائە ەیٙونە،وەختێنە بەکار م "ە،ٛی"

بٛی بواچو بنیرشە، تا الم کەردۆ ئیال  کمەگەر ، الم اکوڕٛی ئام .سەعاتٛی نەمەنیٛبیٛ  ێ، هەکە ئامانزیانیرە

       کوڕە، ئەوال کوڕە دیار نەمەن.

 

 ی و یاوەرنامٛی ەنیشانٛی ئەژناس

ن، پیٛسە: هەناری شیرین، ە"یاوەرنامەکٛی"سیفەتسوفو نامەکٛی"مە ەیٙو،رنامێوە مەیاو  ،دماو نامیٛوە

 زو پەیوەندیامەشٙو ئانەی بزامنٛی بە یاردی ئامر  .ناسکە، ژەنی ژیرە، سەوەی پەڕ یکولەکیٛ 

کەرٙو ئی بی ڕووە ەنیشانٛی ئەژناس وهەر وەختێ سەرو نامەکٛی"مەوسوف"،نە ، ملوٙ نبامە"ی"وەشٛی 

. هەنارە شیرینەکە: یاگیٛش: هەناری شیرین مەیٙونەتەرکیبیە ئامرازەکە "ی" المشٙو و جیاتیش"ە" 

 چیٛگەنە "ی،:کەوا تازەکە :کەوای تازە .وەزە سەوزەکیٛ  :سەوزە ساوە سوورەکٛی، وەزی: ساوی سوورە

 .نبامەە" گمٛی 

 .هەنارە شیرینەکیٛ : ەنارٛی شیرینیٛ : هنەاڕیوٙ ەو مپەی حاڵەتو کٙوی هەر پێسە الی سەری وامتا 

  .کەوا تازەکیٛ : تازیٛ  ێکەو . وەزە سەوزەکیٛ : وەزٛی سەوزیٛ  .ساوە سورەکیٛ ٛی: ساوٛی سور 
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رنامەکٛی بٛی ە"مەوسوفەکەی" ئاوەختە یاو سەرو نامەکیٛ  نبال  (ەکیٛ  ەکە.)خٙو ئەگەر نیشانەکیٛ 

جا پەی  .کە شیرین، ساوەکٛی سوورەهەنارە: نەبوٙ مەنیشانە مەنٙووە و رستێوە بٛی مانا پەیڎا 

رنامەکیٛرە، ئرت ئاوەختە ەلکنمٛی دماو یاو ب هازێوە ناتەمامی بٛی کەردتەمامنای ماناو رستەکەی مەشٙو 

بٛی  یێو و ەکەردکەرو بٙو بە تەمامب" ەکیٛ ، گیٛرە سیفەت"یاوەرنامٙونناەممنباسو سیفەتو مەوسوفی 

                                            .                                                                                                                    یهاز 

                      خٙو ئەگەر .ساوەکٛی سوورەنە. "بٛی"نیهاز بیٛ  کەردەوەیشیرین وەرکارو  .هەنارەکە شیرین بیٛ 

 ولکنی دمامەی ەمێ، ئاوەختی نیشانٛی ئەژناسو یاوەرنامێوە سەرو یٙوی دماو نامێوەرە ئا ەڎچن

 تیژەن.بەرزە خیشە سوورەکە هەر فرە : ئەسپە یاوەرنامیٛرە

 

 نەشناسەی( و ئەشناسەی نەشناسەی)سازەو و ئەشناسەی نیشانیٛ 
 articles indefinite & Definiteنکرە و معرفە  

 چەنی و هەورامینە زوانو نەشناسەی و ئەشناسەی نیشانیٛ  پەی مەوزمٛینە الچەمیٛ  باسنە کوڵە چی

 مەلٙونە نیشانێوەنە ئەشناسەی نێنیشا تەوانای. بەپاو تەریچنە یزوانەکان نیشانیٛ  ئی ەویکەردەڕٙوشن

 ئەشناسیێ دیارەو وەردەنگینە زەینەو و مەژگ ویرو هەکە مەکەرٙونە پەنە پاسەش نامێوە یام واتیٛوە سەرو

 ومورفیم)سازە( یام ئامراز یام نیٛ نیشا بە کە نەژناسیێ، نامیٛ  پەی ڕاسەن ەکەیچچەپەوانبٙونە،ب

 و ئەشناسەی نیشانیٛ  -سازیٛ  چنڎە هەورامینە زوانو ە)نامیەنە(،نامورەن ەشناسەین و ئەشناسەی

 گورانینە زوانو ٛیڵٛی.م نامیٛ  پەی (یٛ  ،کیٛ  )ەکٛی،نیٛری، نامیٛ  پەی ،،ەهەنٛی)ەکە،کە نەشناسەیامن

 ئەشناسەو پەی هەنەن ەکە،کە(“ نیشانیٛ  تەنیا هتد…شەبەک باجەالن، زەنگنە، )یارسان،لەهجەکانو

 .واتیٛوە دماو مەلٙونە هەورامینە( -زوانو)گٙوران نەژناسەی و ئەژناسەی سازەو ری.نیٛ 

 وەختە ئا ئامابٙونە کوڵ)ە(دمایش و دریٛژ)ا( ریبیٛگی نویسەی بە و بوٙ  نیٛرە تیٛ وا روەختیٛوەهە

 )ەکە(ئاوەختە ئامابٙونە دمایش گیرهەن نوسیەی بە نیٛرە واتیٛوە رئەگە وەلێم مەگیٛرٙونە، هٙور تەنیا)کە(

 سەورٙوگا: وەاڵوگاکە، وەاڵوگا: زاناکە، زانا: پااڵکە. پااڵ: کەواکە، کەوا: پیاکە، پیا+کە: هٙورمەگٛیرٙونە(.

 درەخت: بانەکە، بان: کوڕەکە، کوڕ+ەکە: سەرەکە. سەرە: بەرەکە، بەرە: توتەکە، توتە: سەورٙوگاکە.

 .باخەکە باخ+ەکە= باخ: درەختەکە.

 پیٛسەو: پٙورە، مەلکٙوش )کٛی(تەنیا ئاوەختە بٙون، ئاما بە)ە()ا(دمایشان بٙونەو میٛڵیٛ  واتیٛوە ئەگەر

 مامٙوساکٛی، مامٙوسا: لوتەکٛی، لووتە: جووەکٛی. جووە: گرٙوڵیەکٛی، گرٙوڵیە+کٛی= قاڵیەکٛی، )قاڵیە:

 .سەرنگاکٛی( سەرنگا:

 ،سەرش مەگنٙونە ئاوەختە)ەکٛی( پیٛسەو)ٛی(، ریبیٛگی یسەینو بە بەیوٙ  دمایش و بوٙ  میٛڵیٛ   واتیٛ  ئەگەر

 بانٛی: پیٛوەرە منەکریانیٛ  دەنگداریٛ  نویسیٛ  یٛ دو  چون مەشٙو، دلٛینە هەکە)ٛی(نە دمانویسەکەش وەلێم

 :ەکیٛ  مریچڵٛی+ مریچڵٛی: لەکەکٛی،کو  :کولەکٛی+ەکیٛ  کولەکٛی: کناچەکٛی، :کناچٛی+ەکیٛ  کناچٛی:

 .لەتەرەکیٛ  :لەتەرٛی+ەکیٛ  :لەتەریٛ  ریچڵەکٛی،م
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 مازی: پیٛسەو: فاڕیای بیٛ  سەرش مەلٙونە سازەو)ەکە( بٙو، بە)ی( نویسەش دما ٛیرەن واتیٛ  ئەگەر

 مزگیەکە. مزگی: گجیەکە، گجی: ،بەرزیەکە بەرزی: جەویەکە، جەوی: مازیەکە، مازی+ەکە=

 مەبٙونە، گم دەنگو)ی( و سەرش مەگنٙونە ئاوەختە)ەکٛی( بٙونە، ی( دمانویسەش) میٛڵیٛ  واتیٛ  ئەگەر

 مەکەکیٛ  :مەکی+ەکیٛ  مەکی: بەیەکٛی، بەی: ،وەنەکیٛ  :وەنی+ەکیٛ  وەزەکٛی، :وەزی+ەکیٛ  وەزی: پیٛسەو:

 .متٛی( )مەکەکیٛش

 مووەکە، موو: پٛیسەو: سەرش، مەگنٙونە )ەکە(ئاوەختە بٙونە ربیٛگی ی یسەش)و(نو دما نٛیرە واتیٛ  ئەگەر

 .ژووژووەکە ژووژوو: کە،بەلووە بەلوو:

 لٙو: کٙوکە، کٙو: پٛیسەو: سەرش، مەلٙونە ئاوەخە)کە( بٙونە، ربیٛگی ی نویسەش)ٙو( دما نٛیرە یٛ وات ئەگەر

 )ەکە(ئیجارە وەلێم لوەکە( کوەکە، ەکە،ڕو )بواچیشان جٙورە ئەپی تاویچم هەرپاسە ڕٙوکە، ڕٙو: لٙوکە،

 .(پەی)و مەواڕیوٙ  دەنگو)ٙو(ی و سەرش مەگنٙونە

 چنڎە وەلێم هەن، هەورامینە زوانو نەشناسەی و ئەشناسەی سازەو یام کەنیشانیٛ  ئینەی سەربارو

 )ئامرازو پیٛسەو: مەیانٛی، بەکار ئەشناسای پەی و هەن تەرشان ئەرکی کە هەنیٛ  تەریٛ  ئامرازیٛ 

 چینە، ئوو، ئا، ئی، ئوونە، ئانە، ئیشارەی)ئینە، یاوەرنامیٛ  ئیشارەی، نامیٛ  یاگەگیرو کە( بەستەی،هەکە،

 ئاباخە، باخە، ئی پٙوسنە(، پٙوسە، پاسنە، پاسە، پیٛسە،پیٛسنە، چومنە، چونە، چامنە، چانە، چیمنە،

 بەستەی)ئەسپیٛو ئامرازو پەی منونە پٙوسنە. پیای پاسنٛی، ژەنی چومنە، باخی چینە، باخی ئووباخە.

 .سانام( ورەت، توٙ  کە

 ئەشناسیێ نامیٛ  بە ئانزانی، نامیٛ  پیٛسەو یەکەرد بەدەسنیشان نیەن ئەوەجەش تایبیٛ  نامیٛ  هەرپاسە

 پەیامبەرانی نامیٛ  یام ئەژناسیێنٛی. و دیاریٛ  نامیٛ  ئی گٙونا، کاوان، محەمەد، پیٛسەو: مەکریانیٛ  ئەژماریٛ 

 ئەژناسیێ بە یٛ هەن گردیامنە مەژگو ویرو کە ورامانیهە خاسەکانو و پیر نامیٛ  و ئاسامنیەکانی کتیبە و

 ئەژناسیا بە ئاوەختە باوەری نامیٛش هەکە مەکەریوە کەسێوە یادو وەختێوەنە یام مەکریانٛی، ئەژمار

 .مرنیارە ئەشناسە بە ٛی(ڎئا شمە، ئیٛمە، ئاڎ، تٙو، رە)من،ویٛسە نامیٛ  یاگەگیرو نیەرەوٙ ش مرنیٙورە.

 کتیٛبیٛو، کوڕیٛو، میٛڵٛی(. پەی :ێوەیوە نیٛری() پەی :یٛوە)یوٙ نهەورامی زوانو نەشناسەی)نکرە( سازەو

 بگنٙونە مەشٙو)ێوە( بٙونەمیٛڵیٛ  نامەکیٛ  ئەگەر وەلێم پااڵییٛو. موویٛو، ماشینیٛو، لنگیٛو، قاچیٛو، بانیٛو، یانیٛو،

 دمایشان دریٛژ)ا( رییٛگیب نویسەی بە کە واتیٛ  ئا هەرچنڎە ە(.ژەنێو  جوێوە، کناچێوە، وەزێوە،سەرش)

 زوانو وەئەوامەن نیشانیٛ  ئی واتەی. ئاسان خاترەو وەرو بٙونەمە دزیا و)ی( اڕیانیٛ ەو م کوچیٛو مەیٙونە،

 زوانو بیٛجگەم نەمەنٛینە چاوالی ئرت وەلێم بیێنە، دەریچنە و پەهلەوی زوانو هەتا باستانیەن فارسی

 ژمارە ئەوامەنەو یوە( نیشانٛی)یو، نەمەنیٛنە. تەرنە انیٛویزو  برا هیچ پاریٛزنێنەش، هەاڵی کە هەورامینە

 .ئەیوە( یەکین،)ئەیڤە، یٙوی،

 پٛیسەو جیاوازەن، سەرەکیشان ئەرکی وەلێم بەخشانیٛ  نەژناسەی ماناو کە هەنیٛ  ئامرازیٛ  تەر بڕێ

 گیواو، فالن ئاما، یوە ئاما، یوٙ  یٙو: نادیارە( یاوەرنامیٛ  پەرسٛی، نامیٛ  یاگەگیرو ،یٛ نادیار  نامیٛ  یاگەگیرو)

 .ئاما کیٛ  هەرکەسێ،
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 )کوڕ: تەنیا)ەکە،کە(نٛی، ئەشناسەی سازەو یانی نیەنە مٛیڵیٛش ئاڎ وەلێم هەورامی پیٛسەن کوردیچ زوانو

 دریٛژ رییٛگیب کە واتیٛ  ئا وەلێم وڕێک،ک کوڕێ، ێک(.کوڕ: نەشناسەی)ێ، سازەو تووەکە(. توو: کوڕەکە،

 .مامۆستایێک( مامۆستا: زانایێک، )زانا:پەیشان مەبٙونە زیاڎ ئامان)ی( اندمایش

 بە مەکریٙونە ئەژمار پۆوە نەبوٙ  )ال(ش هەرنامێوە مەکەریٙونە، بە)ال( ئەشناسە عەرەبینە زوانو

 هەورامی وانوز  وەلێم نامیٛوە، وەلیٛو مەگنٙونە ئەشناسەی)مەعرفەی( نیشانیٛ  نەژناسیێ)نکرە(.

 .واتیٛوە دماو مەگنٙونە سازەکە کوردینە

 .فارسینە زوانو ناشناختە و شناختە نکرە( و نەژناسە)معرفە و ئەژناسە
 بە واتێوە گرد یانی ئەشناسای، پەی نیەنە نیشانێوەش هیچ فارسینە زوانو ئەشناسیێ نامیٛ  -واتیٛ 

 وەلێم پرس. کتاب، پیٛسە: پۆوە نەبوٙ  کرەیشن نیشانیٛوە)نەژناسە( هیچ یام ە،مەکریٙون ئەژمارە ئەشناسیێ

 .هەنە نەژناسەی و ئەژناسەی نیشانیٛ  کوردینە هەورامینەو

 بڕیٛ  یام باوەرمٛی، بەکارشان ەژناسەیئ پەی تاومیٛ ەم هەنیٛ  نیشانیٛ  بڕێ فارسینە زوانو ئانەیچ چەنی

 همین، ان/ این، /خا اسم پٛیسەو: مرنیارە: ژناسەئە بە دریێنیٛ  نیشانە کە تەریٛ  نامیٛ  و واتیٛ  و ئامرازیٛ 

 .هتد… کە هامن،

 بە ئەوەجەش ئەشناسیێنیٛ  و تایبٛینیٛ  نامیٛ  ئینە گٙونا، کاوان، کارەوان، محمەد، تایبٛی: نامیٛ 

 .نیەن نیشانکەردی

 پیٛسەو و مەکەری دیاریێشانروز( این ماشین، واچی)انەم وەختیٛو نیشانداینٛی، ئامرازیٛ  آن: این،

 .کتاب( همین خانە، هامن هامن، مرمانیانٛی.)همین، ئەژناسیای

 ئەشناسە بە بەری نامیٛش ئیسە کە جٙوریٛ  بە بەردیٛبوٙ  نامیٛت کەوەڵتەر نامێوە واتێوە، یکەردەیاد 

 خاسان. پیا و پیر و رانیپەیامبە پیٛسەو چەسپیێنیٛ  مەژگەنە و ویر هەنیٛ  نامیٛ  بڕێ یام مەنریٙورە.

 کە ،مەکریٙونە.)خانە ئەژمارە ەئەژناس بە نامیٛ  ئا ئاوما بەکار هەریاگێنە بەستەین ئامرازو )کە(هەرپاسە

 .خریدم( تٙومیدانی کە ،خانە خریدم.

 داراو کە واتیٛوە یام نامیٛوە شام. تو، من، پیٛسەو: مەنریارە ئەژناسیا بە ویٛسەریٛ  نامیٛ  یاگەگیرو

 نیشانیٛ  منونیٛ  ئی امروز( درس من، پیٛسە)کتاب مەنریٙورە، اسیێئەژن بە بٙونە)متمم( تەمامکەری

 ازهورامان( واتت)مردی کە وەلێم مەکریانٛی، ئەژمار مەعرفە بە پەوکای پۆ نیەنە ناشناختەیشان

 .منکریٙونە ئەژمار شناختە بە سەر، لوان ناشناختەیش نیشانیٛ 

 نەژناسیێ نامیٛ  پەی نەشناسیێنە، نادیارەو وەردەنگینە و مەژگ و وەرەچەم نامیٛوە نەشناسە: نامیٛ  

 :منونیٛ  هەن، فارسینە زوانو نەشناسەی یبەوات سازەی یانی نامٛی، سەرو مالنە ی( یک، یک، )ی،

 هەرپاسە خوبی مردی روزی، یک مردانی، شبی، زنانی، کتابی، یک کتاب، یک کتابی، :یکتاب+

 بەکار نەژناسەی پەی چنان( چنین، هر، فالن، پیٛسەو)چە، مبهم( نادیارە)سفەی یاوەرنامیٛ 

 بواچمیٛ  کریوٙ مە دماجار هتد(…ساعتی هر روزگاری، یک مردی، چنین کتاب، فالن مردی، مەیانٛی)چە

 .مەکریانیٛ  ئەژمار ناشناختە بە نادیار سیفەی و اریٛ نادی نامیٛ  یاگەگیرو
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 بە)ە( واتیٛوە شٙونیەرەئەگەر منویسیٙونە، بە)ای( ئاوەختە ئامابوٙ  رو)ی(دمایشبیٛگی بە واتیٛ  ئەگەر

 ایرانی: ای، سندلی سندلی: مەیٙونە. مایشد بە)ای( هەم (،منەدرکنیٙونە فارسینە ئامابٙو)کە یشدما

 .اینامە نامە: ای. ایرانی

 ),an a.(نەشناسای نیشانیٛ  ، )the(تەنیا ئەشناسای ئامرازو یام نیشانیٛ  ئینگلیزنە زوانو
 )aplle an book, a apple, the book, the car, the(منەملٛینە. ئاوردەیشان بەکار سەرو فرە چێنە 

 دماو کەوتەن هەورامینە زوانو وەلێم واتیٛوە، وەلیٛو مەگنٙونە نەشناسەی و ئەشناسەی سازەو ئەچیٛگەیچ

 .واتیٛوە

 : words keyواتیٛ  کریٛڵ کریٛڵیٛی: واتیٛ 

 نکرە( و )معرفە ناشناختە و شناختە بەفارسی, النكرة و املعرفة اداة: نەشناسەی و ئەشناسەی سازەو

 : articles indefinite & Definiteبەئینگلیسی نەنارساو و نارساو بەکوردی: .

 morphem   تکواژە مورفیم، سازە:

 کرٙوناینە کەرەنتینەو سەردەمو یەکشەممە، 12/4/2020 گوڵپی د.ناجح

 

 هەورامینە  زوانو؛ ئیزافە                                  

رە مەیٙونە پەی ئانەی ماناکیٛش تەریٛ نامێوە  یاگەنامێوە شٙونەونامێوە یام  وستەی سەر، ئیزافە؛ 

مزاف و ، هەکە ناچاەو " حەرفو ئیزافەی پا نیشانٛی مسازە"نیشانیٛ سازەو ئیزافەی.  یاردیبە بتەمامنٙو، 

، قەومایەتی، خویٛشی، تایبەمەندی چیٛوێ، پەیوەندی هنو ویٛ  .بەسٙووەمەپیٛوەرە  موزاف الیە

نامٛی یوەمە مزافەن هەمیشە وەڵیٛوە ، ڎوٙ ەنیشانە م بابەتیٛو، وەنەشیەی ئەو چیٛوێ، یکەردەڕٙوشن

بەیەرٛی تەشکٛی ئیزامە زوانو هەورامینە مەیٙونە، نامٛی دوەمە، مزاف الیە، دماوە مەیٙونە جە ڕستەنە. 

دوٛی  مەدروسیٙونە، دوٛی جوریٛشان بە نونگەو سازەو ئیزافەیوە مەکریانٛی، ئەویچشان بە بٛی سازە،

)و، ە(ن. وەلێم واو جەگردی بەکار تەرەن. گردو زوانە ئاریەکان بە سازٛی یام نیشانٛی ئیزافەی هەورامینە

نە، تەنیا زوانو هەورامین کە بە)و( وەشش سازەو)ی( یام کەرسە، یام بٛی نیشانٛی وەش مەکریوٙ 

ەیمٛی بڕێ نویسارٛی ئی سازەیە مەکەران بە دوٛی واوٛی، وەلٛی من ەرٙونە، تەنیا یەک واو، سەرنجە مڎمەک

)و( یانی یەک واو، کە میانو دوٛی نامانە ەک)و( وەش بکریٙونە، چونکە وامتاون کە بەیبەڕاسش مەزان

ٛینٛی، کٙونسونانتیٛنٛی، واوی نیەن دماو ئا دەنگاوە کە گیرهەنوە و مەیٙونە، ئەوەجەش بە نویستەی د

مەشٙو  واو سامتیٛنٛی، چون مەوینمٛی زوانو کوردی و فارسی تەنیا بە یەک)ی، کەرسە( دروسش مەکەران.

بکریٙوە. وارۆ چنڎە وردەکاریێوە جیا )و( بەستەیبنویسیش تا جەموزافەکەیرە، یام نزیکشۆ  نەلکوٙ ب

 (.وستەی سەر -تەشک)ئیزافەیبیەی جە مٛی وەرو چەمان پەی زیاتەر ئاشنامەوز 

 .سازگارەن  هەواو هەورامانی

 .فرە ڕەنگیٛش هەنٛی  و ڕانکو هەورامانیخەچو 

 .دەرەو هانەگەرمڵەیئینا  تەختەو بەڵقیسیٛ  

 .تەری گەورەتەرەن  نیجەهەنگەکا شاهەنگ
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 تاتەو من، ڕٙوسەمو زاڵی. وەشتەرەن. باخو من

 چڵو درەختی. گڤەو سیاووای

 . دەگاو گوڵپی، سەرزەمینو هەورامانی

 تیٛ و پەڕەو گوڵی، ونەو لو 

 چەمو ڕەحمی، ڕەحمو خوڎای، پاو شادی

( ، بیٛگیر، گیرهەن)کٙونسونانت، ڤاوڵگیرهەنیام  نویسەی بیٛگیرە زوانو هەورامینە کە بە گرد واتیٛو 

ە)ا، ە، و، مەنویسون ەگیرٙونە. تەنیا کرکە بیٛگیرەکە)و( ئیزافەی هٙور ٙومبٙونە فرە بەئاسانیدمایش ئاما

و  ەڎوٙ من ئانە هیچ فاڕایەو ڕووەو مایوە هیچ جیاوازٛی نیەنٛی.  بە ڕەگەزی نیٛر وو، ٙو، ۆ، ی، ٛی، ێ(

چرٙوو گاوەو شٙوتی،  و هیتٛی، وەنەوشەو دەرەی، گاو  خەتاو تٙو، ،من وەاڵتوەو ویٛش مەنٙووە: پێس

هەشەو وەتلەی، ژەرەژەو هەورامانی، کناچیٛو  ، تاتەو شمە، تاتەو تاتەیم، ویارایو هەورای.نەرەی

نیا ئەچا واتانە کە دمایشان بە)وو( ەت ، شٙوتیو شارەزوری، مزگیو دەگای.یمازیو پڵنگ هەورامانی.

تٛی، موو بەلوو کەشی، ژووژوو دەشمەیٙونە، دوە واوەکە مەناوە چون منەکریٙونە ببان بە یەرٛی واوێ: 

ە زوانو هەورامینە چ بە کرکەی یانی بە کوڵی و پوختی ئیزاف لوتٛی)ئینە یٙوشان واوی ئیزافەن(.

هیچ جیاوازیش نیەن هەمان یاساش سەپیٙونە ملرە کە ر دمایش ئامابٙونە گیرهەن، یام کرکەی بیٛگی

 زیاڎە خەرجەن.وٛی واوٛی ئانە ڎ مەکەرینە، ئەگەر بکەریشان بە دیەک)و( پەیش زیا

 ەگەر هەردوە نامەکٛی بە کرکەی گیرهەنبڕٛی نامٛینە متاوینە جیاتی )و( سازەو)ە( بەکار باوەرینە، ئ

: خاکەناز دەمە می.هیٛز : بارو مز یٛ هبارە )دمایشان ئامابوٙ  رشان ئامابٙونە یام مزاف بەکرکەی بیٛگیدمای

ئەپی دوە تەشکە وچیانە،  (.و لەتەریٛ ەگەمنٛی، سەرەلەتەرە: سەر  دەمو خاکەنازٛی، گوڵە گەنم: گوڵو

مش بنیە وەنە خشەش منەیٙونە(. یانی هەر دەسە هیٛز )بارە وەلێم وەڵینەکەشان باوتەرەن.

ە جیٙونکە بە)ە( وەش ببٙونە مەشٙو بە جٙورەکەی تەریچ بگون ڕستەن)مزاف و مزاف الیە( جە واتیٛو

ەکە هورش بواچییٛنەش، ئیٛنڎا هەڵەن، گجار چەنی سیفەو مەوسوفی تیٛکەڵش مەکەرمٛی، وەلێم ه

 مەخمەڵ: کەوای مەخمەڵ(. سیفەو مەوسوفەن، پیٛسەو)کەوا مەویٛڵنیوە مەزانینە کە

: میٛوگەاڵ  :بوٙ مە( گمە وئاوەختی نیشانٛی ئیزافەکەی) ،دریٛژ بوٙ  ڤاوڵی)ا( و موزافینویسەدما  ئەگەر

 نکوڵەکە یام نیشانەکٛی تەرێ یٙوشا رەبٛیگیە( بٙو  ٙو، ،وو موزافی)نویسە ئەگەر دما. گەاڵو میٛویٛ 

ئەگەر : گاویت، متاوی بواچی گاوو هیتٛی. کٙوو شاهٙوی: کٙو شاهٙوی. گاوهیت :+هیتوگاو+ نە:المشوٙ 

. +هەنار ە گنٙو: )ولی+مەکوڵ بەر  ریبیٛگیبٙو و مەٛی( بٙو ئانە نیشانەکٛی گمە  موزافی)ی، ونویسەدما 

 ( .: ڕاوە مریچڵە: ڕاوەو مریچڵیٛ مریچڵەڕاوە---+ڕاوە ە )مریچڵٛی+( : ولەو هەناریولەهەنار

 :و موزاف الیەنویسەسەرو دما  نەکەروٙ مەهەرمانە کوڵ)ە(  ریبیٛگی
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 نویسە،نٛیر بٙو ئانە دما  نڕەگەزشا ی(ە ، ٙو، وو، و، ا،)نرٛی بابیٛگی ،الیەو موزاف نویسەئەگەر دما  .1

کەوا =وەرەکەوا " ئەوسا  ە+ + : وەرەنەفاڕیو مەوەلٛی میٛڵٛینە ن، ەفاڕیوٙ ، مننٙووەاممەویٛش  وپیٛسە

پەی ڵە بەلوو تٙوک تٙوکڵو بەلووی. .بەلوو + بەلوو = توکڵە  تٙوکڵ +" ای بٛی وەر نەورازیٛنمیٛ کەو 

 یاگە پااڵی دلیٛو وەرویٛنە بەرمەشٙو.)یاگیٛو پااڵی(. یاگە پااڵ: ەن.ڕەنگ گیٛرتەی خاس

 + النەن: بامەگمٛی ما بٙو ئانە  نڕەگەزشا ،ٛی( بوٙ  ی، ە،)دیاروز ،و موزاف الیەنویسەئەگەر دما .2

بٙوڵە  :بٙوڵە هەنگور: هەنگوری + بٙوڵەهەش " النە ەنئا کەشە پەڕ  )هەشە الن(.النە هەش: هەشە

 ەن.ساقە هەڵوچە سوتەیش وەش. ساقەهەڵوچە: هەڵوچیٛ  +ساقە .لٙو دەمشەرەهەنگور مە

 ( ئەپی تەشکەیچە متاومٛی بواچمیٛشان.ەنگورٛی. ساقو هەڵوچیٛ بٙوڵەو ه)النەو هەشٛی، 

: نٙووەاممەپیٛسەو ویٛش ن، ەڎوٙ منبٙو هیچ فاڕایێوە ڕووە  گیرهەن و موزاف الیەنویسەئەگەر دما .3

ی و ەنیشانٛی ئەشناسن. گیٛروٙ مە، ساقە هەنار وەرگەو سەرڎای هەنار ساقە :هەنار + ساقە

ەگەنم "گوڵەگەمنەکەم پرونارە، ڵلکٙو مزاف الیەرە چی وەختەنە، گو ی مەجەم چەنیی ەنەشناس

 . گوڵە گەمنەکیٛم پرونێرە گوڵەگەمنٛیم پرونێرە،. گوڵە گەمنێم پرونارە ە گەمنێوم پرونارە،ڵگو 

 و سازەو ئەشناسەی الیە و جەم مزافمزاف و 

، کوڕانو مەلٙونە سەر، پٛیسەو: کتٛیبیٛو من، کتیٛبانو من نیشانٛی جەمی و سازەو ئەشناسەیش مزاف،

هەرپاسەیچ مزاف الیە،  .: کتیٛبەکیٛو من، کوڕەکانو اللٙو حەمەی، کوڕەکیٛو اللو ئەحمەدیمن، کوڕیٛو من

: هانەو ژەنەکان: سەرەو ناسەی، پیٛسەو: هانەو ژەنانو ئەشتەشکو جەمی هٙور مەگیرٙونە چەنی تەشک

توتان: سەرو توتەکان، مەڕەو گاوان: مەڕەو گاوەکان مەڕەو دەرویٛشان: مەڕەو دەرویٛشەکان)هانەو ژەنا: 

 هانەو ژەنەکا، مەڕەو گاوا: مەڕەو گاوەکا. گاوەلە بیٛرٛی ئاماوە سەرەو توتاش کڕناوە(.

 

 بیٛنیشانە  سەری : وستەینیشانەی بیٛ یزافەئ                                

یام حەرفێ  سازێوەو یٙوترینیرە مەیا بیٛئانەی هیچ مزاف و مزاف الیە شٙونە نفرەو جاراینە هەورام زوانو

  .شٙونیش نگنامەجمٙو هەنگەکٛی بشاهەنگ هەرکەی . شاهەنگ :شا+هەنگ :میانشانەبٙونەبئیزافەی 

ئەگەر ی منەفاڕیو، وەلٛی موزاف نویسەووستەی پاڵی بٛی نیشانەنە دما .ەنفرە قایم بز پٙوس :بز پٙوس+

تٙوکڵ  ن: ڎوٙ ەئانە فاڕیای ڕووە من، ی باڕەگەزو ما ورٛی بیٛگیٛی، ە(  ی،)کەشنویسە مزاف الیە دما

ە پیاڵێ تٙوم لو ب .تٙوم کولەکە :کولەکیٛ  +تٙوم .سٙوچوٙ مەتوکڵ وەز بە وشکی وەش . توکڵ وەز: +وەزی

پٙوس کتە بەکار مەیٙونە.  یکەردە. پٙوس بز پەی کونە وەشزپٙوس ب–بزە  +پٙوس .کولەکەم پەی بسانە

ەیمٛی، ئەچی باریچنە کە بەبٛی نیشانە بڎسەرنجە دەس کەال: کەالو دەسی، کەیچ هەر ئەپیٛسنەن. 

هەنگی.  تەشکو)و(ی: پٙوسو بزٛی، پٙوسو کتٛی، شاوئیزافەما وەش کەردەن، هەم متاوی بکەریشانوە بە 
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ٙونە متاوی )ە( و بە بٛی نیشانەیچ وەشە ببەرین سازەو ئیزافەی واوەن، ئەگەرسەرەکی ت پاسە بوٙ 

  ریشانوە بە تەشکو واوی.ەکب

   یاگەگیرو نامیٛ و  ئیزافە 

یاگەگیرو مٛی ویٛسەرٛی، بەبٛی نیشانٛی چەنی انگیرو بەنیشانٛی چەنی یاگە هەر پیٛسەو نامٛی مەکریٙونە، 

ویٛسەرٛی  یاگەگیرو نامیٛ  ،بٙو بە موزافمەنامەکٛی  پەی وەرچەم روشنی منونٛی ماوەرمیٛوە: ٛی،لک نامیٛ 

وەاڵتو من  ێ:مٛی نەلکیاگەگیرو نانامٛی+ نیشانٛی ئیزافەی+  :بە موزاف الیە نەبوٙ مە نەلکٛی( -)جیا

بەمزاف و  نەبوٙ مەنامەکٛی . ەنباخەکەو ئاڎی تەمام پەرداخ ەن.زوانێوە فرە کٙونزوانو ئٛیمە ەن. وەش

یاگەگیرو نامٛی+ بٙونە:مەبٙو بە مزاف الیە، وەلێ بە بٛی نیشانٛی ئیزافەی وەش مە ێیاگەگیرو نامٛی لک

و یانەتاتەت مەگیٛاڵی مەگیٛڵٛی شٙونیرتە.) گیٛاڵی گیٛڵٛی شٙونیرتە. اتەتت. ئینا بەڵخە انەمای ێ:نامٛی لک

 مەگیٛاڵی مەگیٛڵٛی شٙونیرتە(. تاتەو توٙ ئینا بەڵخە.  ئیمە

 چەپەوانە یئیزافە                                                       

نیشانێوە ییچ و کەوتەن وەڵٛی، ه یچ هەن، یانی موزاف الیە ئامان یاگٛی موزافیئیزافەی پٛیچەوانە

ئینەیچ متاومٛی بەتەشکو . یشیٛخ ژەن. مەڵاڵژەنی. ئٙوساژەنی. چەنیش: اللۆژەنی ەیٙونەئیزافەیچ بەکار من

 .ژەنەو شٛیخی ژەنەو مەڵاڵی، ژەنەو ئٙوسای، ژەنەو اللوی،ئیزافەی کە واو بەکار بەیٙونە بواچمٛیشان)

هەمدیس ئانەی سەلەمنٙو هەکە ئیزافە بە واو سەرەکین زوانو هەورامینە ڕەسەنەن، چون گرد جٙورە 

 الوەکیەکٛی متاومیٛنە بگٛیڵنمیٛشاوە سەرو ساختار و تەشکو ئیزافەی بە واو.

نەنە)زوانو شاعیرانو هەورامانی و تیکستەکانو هەورامی کوٙ  -زوانو گورانینە یٛ ەیمئەگەر سەرنجە بڎ 

انی گرد بەڵگە نامە تاڕیٛخەیەکٛی کە بە زوانو گٙورانی نویسیێنٛی نیشانٛی ئیزافەی بە)و( یارس

  منونٛی چی بارەوە مەوینمٛی: . بە کەرسە یام هیچ نیشانێوە نیەنە.منەوینمیٛ 

ئەگەر سەرنجەو ئی شیٛعرٛی  47ەندبەرمەاڵ و زایع، ئیزهار بٛی پەر      نەهەرجا کەردەن زکر خەیر تٙوم

زیکرو خەیرو توم..( ئەپٛیسە بیێ، وەلێم ئەچا سەردەمنە نویستەی ئەدەبی و مەشیا) بڎەیمیٛ 

  مزاف و مزاف الیە بە بٛی نیشانە کریان. یٛ وینممەپەخشانە پی ساختارە بیەن، 

موڵکو تەماشە بکەردٛی) 48جە حەد بەرشیەن  داخ غەریبیمبٛی حەساب دیەن       موڵک غەریبیم

هەورامینە، چیٛوەڵی  -بە بٛی ئیزافە دریێنٛی پاڵو یوی. یانی زوانو گورانیغەریبیم، داخەو غەریبیم( 

 نیشانٛی ئیزافەی نەبیێنە. وەلێم ئیسە هەورامی تازەنە بەکارش ماوەرمٛی.

                                                             
  63:  1396یرزا ئەولقادری پاوەیی . محمەد رەشید ئەمینیم 47
 1395:262بیٛسارانی.عەبدوال حەبیبی  48
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 halabjaزوانو ئینگلیزینە سازەو ئیزافەی نیەن، بەبٛی هیچ نیشانێوە دوٛی نامٛی مەوزیانٛی پالو یٙوی)
university زانستگاو هەلەبجەی، کەلتورو هەورامانیhewraman culture ) 

، نامٛی یوەمە هەکە خویٛشیٛنیٛ  نٛی پاڵو یوییزوانو عەرەبینە سازەو ئیزافەی نیەن، دوٛی نامٛی دریا
مزاف نکرەن)نەشناس(. مزاف الیە، مضاف الیە(. هەمیشە پەنەش مەواچان)مضاف( نامٛی دوەمە)

نور بە )ال( تەعریفی،  یام نکرەن تایبەتش کەری بە بە مزافیوە: پٛیسەو:  یام مەعرفەن)ئەشناس(
 . ثوب قطنلبست   كتاب التلميذ.هذا . رائحە الورداشم  .قوی الشمس

پیٛسە: قەڵەمی من.  کە بە سازەو)ی( مەکریٙونە، زوانو کوردینە پەنەش مەواچان، دیارخەری ناو:

یاگٛی سەرنجیٛن زوانو کوردینە، ئیزافە و ساختو سیفەی هەردوٛی بە  گەلی کورد. قەاڵی ئامەد.

 سازەو)ی( مەکریانٛی.

ە( مەگنٙونە میانو )کرس ازێوە بەکار منەیٙونە تەنیاهیچ سزوانو فارسینە پەنەش مەواچان مضاف اليە، 

سفی بە فارسیچنە بەهەمان شیٛوە تەرکیبی وە. کتاب تاریخ. دوست شاهٙو. باخ من. هەردوە نامەکان

 کەرسە مەکریٙونە.

دماقسٛی: مەواچان زوانە هەمیشە شٙونەو ئاسانتەرین ساختارینە مەگیٛڵٙونە، تا هازێوە کەمتەرە بەکار 

، گورانی مەشٙو تەنیا)و( بەکار باوەرمٛی جە ئیزافەنە -باوەرٙونە، منیچ مەواچو زوانو هەوورامی

چون فرەو زوانەکان یام بٛی نیشانە مەکەرانیٛش یام یەک نیشانە.  چەنی)ە( و ئیزافەی بٛی نیشانە،

مێنٛی پەی ساختارو چنڎە نیشانێوە)سازێوە( بەکار ئاو جا سەرنجە مڎەو زوانو ئیٛمەنە، چیٛوەڵ 

، کٙونسونانت دمایش دەمێوە مزاف بە کرکەی)نویسەی( گیرهەنئیزافەی، پٛیسەو)و، وو، ۆ،ٙو(، 

و( بە نیشانٛی ئیزافەی نریانرە پٛیسەو)قەڵەموو هەورامانی، دەسوو مەیٙونە وەڵتەر دوٛی واو)و 

امانینە کە مزاف بە نویسەی خەیری( مەشٙو چیٛوالی بەیەک واو بنویسٙونە. یام بڕێ دەگایو هەور 

ر، ڤاوڵ دمایش مەیٙونە، نیشانٛی ئیزفەی مفاڕیٙونە پەی)ۆ، ٙو(، پیٛسەو: کناچۆ من، تاتۆ ئاڎی، بیٛگی

)و( هەڵەن چون چەنی نیشانٛی ئیزافەی ، بە نامٙو خوای. ئەچی باریچنە هەمدیسانپردۆ گەڕیاتیٛ 

ە فرەئاساین چون زوانی وچیاو مەردمین بەکار مەیٙو، یکەردەمن مەواچونە ئی جٙورە قسیٛ  ی منەیوە.

بٙو پەی ڕاس  هەڵەن. نویساری هەورامی مەشٙو هەمیشە دڵە ورکیٛش وەلێم پەی نویستەی کارێوی

تەقەال بڎٙونە، بەزوانێوە بنویسٙونە پەی گردیام دردە بوەرٙونە و چەنی دەسور و یاساو نویستەی، 

چنو زوانی مەنیوەرە مەشٙو کەمێو ، هەرکەس ویٛش بە خەمەوەرو دڵسوٙ زوان ئەشناسی ناکٙوک نەبٙونە

ان ویرٛی جە ئاسانکاری بکەرٙووە، تەماشەو زوانەکانی تەری بکەرٙونە بزانٙو چی گرد یەک نیشانەش

دماجار ئەچی  هەن یام هەر نیەنشان، مەشٙو ئیمەیچ بکەرمیٛشەو بە یەک نیشانە کە )و(ن.

دەنگیٛوە،  نەیٙونە جە ئیزافەنە، وەلێم)وو( نویستیمەنە تەنیا مەبەستم ئانەن کە دوە واو بەکار
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کو ویٛش ەر ەنە بەکار بەیٙونە ئو یٛنەو و کەردنویسێوە ویٛسەرەن زوانو هەورامینە فرە ئاسیین جە وات

 تازەکریانوە 9/5/2020د.ناجح گوڵپی  بوینٙون.

 

 ەو نامٛی یکەردەگوالنە                                       

گوالنٛی  ەو نەشناس ەماناییە، ئەشناس ،گردینە، مادی ،، تایبیٛ جەمە ،هەورامینە گرڎ نامێوە"تاقە

: "وشرتمێنەو ئابەکار  یکەردەوەشەسیایی یام سوکایەتی  پەیۆ نامٛی یکەردەکریٙووە، میچقلە مە

زوانو هەورامی بڕێوە فرٛی  .یٛ ناچڵکٛی: کناچ ،پیالە :هەسەرلٛی، پیا :تلە، هەسەرەو حو :وشرتلە، حووت

 چەنەنٛی: شکەردەیئەوەنیشانٛی گوالنە

و باویٛنٛی پەی گوالنە ەکیٛی پەی مای، سەر  (ڵیٛ : لیٛ )پەی نٛیری و نیشانیٛ ( ڵە: لە)نیشانیٛ  .1

ە نیشانێوە تەر گوالنٛی ب سەرو ئا نامایچە هەکە وانلە، تەنانەت منگردو نامەکاۆ یکەردە

  :کریێنێوە

 ی" و ( نیمەڤاوڵی)یام (ا، و، ٙو، وو)روبیٛگینویسەش کە دما سەرونامێوە  نال ەم ووەختێ"

براڵە، : بابالە، برا: بابا ن:فاڕیوٙ بلکٙو پۆشاوە بٛی ئانەی هیچش مە، یەکسەر ڕەگەزو نیٛری بوٙ 

 ، پەراسوو:کورسیلە: کورسی ،دٙواڵوڵە :لیمٙوڵە، دٙواڵو :لیموٙ  عەبە: عەبەلە، ،عەبالیٛ  :عەبا

 .پەراسوولە

  رەبیٛگی، ڕەگەزو مای بوٙ  (ی، و ،ە، یٛ )روبیٛگیش ەنویسسەرو نامێوە کە دما  نال ەوەختێ م 

 :هەڵوچڵٛی، داریٛ : هەرلٛی، هەڵوچیٛ هەرلە:  :هەرە : ڕاسڵٛی،ڕاسڵە :: ڕاسەنبوٙ مەگم  خڕەکە

 .وەنی: وەنلیٛ  ماساوڵٛی، :دارلٛی، ماساوی

 .دەفتەرچە، قازانچە ،خچە، بارٙوچەوٙ م ":چە"نیشانیٛ   .2

 .، مەمکەنیشانٛی" کە": لتکە، پووشکە .3

  .، مریچڵیٛ چڵٛی": باخچڵە، مرٙوچڵە، کناچڵیٛ  ،نیشانٛی"چڵە .4

 ل، مەموٙ عەبٙول، حەمٙولنیشانٛی"ٙول": مچٙول،  .5

 قاپٙوڵکە  ،": تەپٙوڵکە، جامٙوڵکە"ٙوڵکەنیشانیٛ  .6

  ، بەچوولەتوولەنیشانٛی"وولە": مەشوولە، ق .7

 توولٛی نیشانٛی"وولٛی": دانوولٛی، ق .8

 ، چٙوکڵە نیشانٛی"کڵە":  دەرەکڵە .9

 ، تیرٙوکەنیشانٛی"ٙوکە": جنٙوکە، تانجٙوکە .10

 ، پەیجە نیشانٛی"جە": بەلووجە، نەیجە .11

 ، پەیجڵە نیشانٛی"جڵە": بەلووجڵە، نەیجڵە  .12
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 ، قاپەکڵە کڵە": وەچەکڵەەنیشانٛی" .13

 ، کونەڵکە نیشانٛی"ڵکە": چٙوڵکە .14

 ، دوەجار گوالنیٛش مەکەرٙووە، ئەلەلە: قالەلەنیشانٛی"لە" .15

 : زەنگوڵە نیشانٛی"وڵە" .16

 ، خەپٙوڵە.تەپٙوڵە ،نیشانٛی"ٙوڵە": مەچٙوڵە .17

 ، مەژگیلە، وەرویلٛی، وەرویلەچیچەیلیٛ یلٛی": شٙوتیلە، ،نیشانٛی "یلە .18

 : شارٙوچکە نیشانٛی"ٙوچکە" .19

 ، ساناڵٛی نیشانٛی"اڵٛی": تەپاڵٛی، گٙوراڵیٛ  .20

جارێ تەر متاومٛی ەوە هەمدیسان یٛ یاگٛی سەرنجداین فرەو ئا ناما هەکە سەرۆ گوالنٛی کریێن

، تەپاڵلٛی ، باخچڵە: نە، منو (ڵیٛ  ،ڵە، لیٛ  لە،)وستەی سەرو نیشانیٛ  بە وەکەرمیٛ بمیچقالنیٛشا 

 ، مرٙوچڵە.تانجٙوکڵٛی، مچوللە

 :ەی: منونەو ئەژناسگٛیروٙ بی هٙور سەیو نەشنا سەیکریێوە متاوٙو نیشانٛی ئەشنا نامٛی گوالنە

  .زەنگوڵەکە :زەنگٙوڵە :وەچەکڵەکە :بەلووجەکە، وەچەکڵە:بەلووجە

 .بەلوجڵیٛوێ: بەلووجڵ :زاڕٙوڵیٛو، بەلووجڵەێ: زاڕٙوڵ :زاڕٙوڵە ەی:منونەو نەژناس

  اینە:و نەژناس نەیاسو ئەژناتجە حاڵە وٙ گٛیر بنیشانٛی کٙوی هٙور هەرپاسە نامٛی میقلەکریێوە متاوٙو 

  .شوتیلەکیٛ : شوتیلەکە ،باخچڵەکیٛ  :باخچڵەکە ە:ئەشناس

 مەشوولٛی  :مەشوولە ،یٛ مەچٙوڵ :مەچٙوڵە ە:نەشناس

 

     

  کوڵ ئەوەکەرڎەی نامیٛ                                      

، نیٛ یام "لٙوقەت" نامێش بەرا (نامیٛ نیمە )دیٛر زەمانۆ بیەن هەورامانەنە بەە ۆ نامٛی جکەردەوەیکوڵ 

ئەحە،  :حەمە، ئەحمەد :": محمەد"یٛ " منیارەو پەی مای"ەپەی نٛیری ننیمەو نامەکٛی دماوە قرتنا

یاسٛی، : پیزە، یاسەمەنە :پیزیٛ  :خەرٛی، پیرٙوزە :مان،خەرامانەا، خەر عەودە: عەبە :عەبدڵاڵ

 :مەحمود: مەگٛیرٙووەنامیٛوە کوڵەی سەیرە یاگیٛشا ێچ هەنٛی، بڕێ نام .شازیٛ  ،شاپیٛ : شاپەسەندە

 .مچە :مەمولە، مستەفا :خولە
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 نامٛی وەختو چڕیەینە                                            

نە بزامنٛی ، تەنیا گەرەکامنامەکیٛوە ووەڵیٛ  نگنامەهەکە ن، ەکریوٙ منو چڕیەی نچیٛگەنە باسو ئامرازەکا

زیاڎێوە  نە،فاڕیۆ مەهەورامینە نامە چڕیێکٛی  زوانو، وەختو چڕیەینە ەیوٙ نامەکٛی چیٛشش سەرم

، یام پیٛسە وێش مەنٙووە، چڕیەی تەنیا دەنگو وٙ قرتیمە،جاری چامنەیچ هەن چیٛوێش  سەرش نەلوٙ ەم

 :گنوٙ مەبەر مانانە 

A.  ش وەنە:                                             ەنێهەکە چڕی ەنبە ماناکٛیشەرە دیار  نامەکٛی پیٛسە ویٛش مەنٙووە تەنیا بە                       

 ؟ لی پەی سەفەریەاللٙو کەی بەخێر م .بواچەام پەی یٛ : اللٙو ! توخوا بەزمێ گورانیلوٙ ال

B.  دز+ە: دز کورە بیٛدەنگ بە سەرەما میٛشٙو،، کوڕە :کوڕ+ە  :کوڕسەر:  مەیٙونە نامەکٛی زیاڎێوەش: 

 من هیچ اینەتاش ندزٛی ئەگەر ڕوێ سەرەشا .دزیٛ  :یٛ  ، دز+ەکەریمندزە تاکەی شەرم 

 .ەزانابوٙ ن

C. مەتی  :مەتیە. دەرسٛیت وانیٛ  ڎنەرسین ئارٙو چن :نەرسینە قرتیٙو:مەچەنە  نشانویسە نامەکٛی دما

! چەاو بکنا  :کناچیٛ  .کاکەیم بلٙو هیتە بە چەاو ببراژەن  :براژەنی .وینوتبهەمیشە  وکەر مەمن حەز 

 .وپەیت مسانەن هەرچیت گەرەک

D.   ەنٛی بەخوا ئی یانە بەتٙووە ڕەنگینژەن .ژەنیٛ  :: ژەنینەفاڕیوٙ م ندمایشا نویسەوٛی نامیٛچ ڕ ب ،

 .وەیوٛی ماوای تازەت موبارەک بوٙ . وەیویٛ : وەیوە

E. کناچیٛ : کوڕانکوڕا :": کوڕیٛ ، ان"ابٙو بەمەو نە فاڕیوٙ م"ٛی" هەورامینە نیشانٛی کٙوی زوانو ، :

سەمەرو ئیٛمە  هیتیاران -هیتیارا. شمە پیێ دماڕٙو میلەتیندیٛ  کوڕان -کوڕا : کناچان.کناچا

 .وەرمیٛ ەممانیای شمە 

 

                                               

 ٛی( )نویسە، دەنگو گیرٙوڎەی                                        

)ٛی( دماییشا ئامان: دروٛی، کناچٛی، نویسەو ڕێ نامٛی ڕەگەزو میٛڵٛی هەنٛی بەب بپەرسمٛینەڕەنگای 

، سیٛڵٛی، چەوالیچۆ)ٛی(  نیشانٛی کیٛاڵنیٛ شەوٛی، موورٛی، مروٛی، زەنگیالٛی، خەنٛی، گەنٛی، شیٛاڵنٛی، 

پەی پەرچەو ؟ کەرمیٛوەبجیا  نیٙورتینیشا ، ئەی چەنی جەجەمینە، جە حاڵەتو وێڕاسینە سەرەکیەو

شان، وەلٛی بە یاردیو  ماناکیٛش ڕستەنە کەردەیئی پەرسٛی هیچ نیشانیٛوی ڕازوانیە نیەنە پەی جیا 

 بٙونە:مەکان یاگەگیرو نامە پەیوەسەپەیت بەرمەگنٙو، ئاڎیچ بە هامکاری 

  ووەرٙو .ەزیاتەر دەردەو ئەڎاو تاتەی م یکوڕ کناچٛی جە 
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 نراوەەزیاتەر دەردەو ئەڎاو تاتەی م نڕاکناچٛی جە کو . 

ی ، کەسوە لکان و نیشانٛی ڕەگەزو نٛیرینپۆ )کوڕ(ی، یەک)ی( ەیمٛی واتیٛ یوەمی بڎسەرنجەو ڕستەی 

نەویەردەن،  کەردەوەی، ی(وەروٙ ە)مەوەو کەردتاکی نٛیری نیشانە مڎٙو، هەرپاسە  یەرەمی

تاکی  لکیێ کەسی یەرەمی یاگەگیرو نامیٛ وەر( چەنی )ەیرەەو کەردڕیٛخەو ( لکان پۆ، ەنیشانٛی)م

کەو اهەم بە نٛیشانٛی تهنەو ویٛشەنە، یانی بە ماناو پاسە بٙو نامٛی کناچٛی تاکەنەو)ٛی(  )ٙو(،

سەرنجەو ڕستەی دوەمی  وەلٛی ئەگەر .نیشانٛی میٛڵیٛنە و کٙو نیەنە )ٛی(ڕستەکەیەنە زاناما هەکە

(  پۆوە ن)ا( نیشانیٛ مووەرانەو))ان(  پۆوە لکان، هەرپاسە کەردەو  نیشانیٛ : واتٛی)کوڕان(ەیمیٛ ڎب

یەرەمو کۆین، پەی بکەری مەگیٛڵٙووە هەکە)کناچٛی( نٛی، یانی چی  یاگەگیرو نامٛی لکیێ کەسیلکان، 

 میٛڵیٛنەو کامیٛشا کٙونە .گنٙو کامە نامٛی ەمڕستەنە بە یاردی یاگە نامەکان بەر دوە 

  (و ما نیٛر)ڕەگەزو نامیٛ                                    

 ە.نامٛی دووەالی .نامٛی میٛڵیٛ  .نامٛی نیٛرە :یٛنەگەزیوە یەرٛی جٙورنامٛی جە بارو ڕە هەورامینە زوانو

 :جٙوریٛنیٛ  دویٛ نە پەی ڕەگەزو نیٛری نریێنەرە، ەئا نامیٛنە هەکە بنەڕەتیوەم: نامٛی نیٛرە  

بابا، کوڕ، اللٙو، مامٙو، کاکە، مٙورد، زەما، هەسورە، بابەپیارە،  ،نامٛی نیٛرەی هەقەتینە: پیا، تاتە .1

 .خواڵم، هیٛوەر، کەیوان، شاهوٙ  ،نٙوکەر

سەوە، ئاسامن، دەم، زوان، کەش، مزگی، شوتی، ، دەفتەر، تەختە ،: قەڵەمنامٛی نیٛرەی قەسالەینە .2

 .پەراسوو، پاڵو ٙو، دەالقە، بەلوو، مر 

 :جٙوریٛنیٛ  دویٛ ، تەنە پەی ڕەگەزو میٛڵٛی نریێنەرە: نامٛی مٛیڵٛی ئا نامیٛنە هەکە بنەڕەدووەم

ئەڎا، ماما  ،کناچیٛ  ،، واڵیٛ اللٙوژەنی، مامٙوژەنی ،ژەنی، بابەژەنی، براژەنی نامٛی میٛڵٛی هەقەتینە: .1

 .مەنیجٛی. نەرسینە، شیرینەهەوٛی، سیٛتٛی،  ،مەتیە، هەرسوە، وەیوە، پاوەیوە،

ملەوانی، ڕواسە،  هەساری، : عەبا، شفا، خەتا، بەیە، ئاوی،نامٛی میٛڵٛی قەسالەینە"مەجازیە" .2

 .، ئارگا، ئایرگا، ئاویرگا،هارگا ،مەسینٛی، شەوە ،لەمە، شیٛاڵنٛی، دارٛی، هەڵوچٛی، کەرٛی، لوولیٛ 

و میٛڵیٛچش هەنە: فیل، شٛیر، مریچڵٛی، مڵە، هەشە یچش هەن: ئا نامیٛنە هەکە نیٛریەرەم: نامٛی دووەالیە

 : ورامینە پیٛسە لەیەکشا مڎەیمیٛوەهە زوانو، ،ماساوی، ڕواسە، کرمی، وشرت

ئی ڕەگەزیە بەنٛیر  نوەکاڎیانی گرد و دن ەندیار  ەن ویٛری زاڵئا نامٛی هەکە دلٛی  ویٛشەنە ڕەگەزو ن -1

میٛڵەکیٛچ  ،بەرد نوەختێ نامٛی نٛیرەکەیام، یانی ن هەنەمیٛڵیٛچشا، کەچی نەەیوٙ م ننامیٛشا

مار، هەر، وشرت، فیل، شیٛر، هەنگ، مەشوولە، پەپوولە، گامیٛش، کەمتار، پڵنگ پیٛسەو: گٛیرٙووە، مە
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ی میٛڵٛیچ  هەنە، وەختێ ، وەلٛی ئاشکران کە فیل فیل واتەکٛی ویٛش نیٛرەنەاچمیٛ ەو وەختێ م ...

 فیلەکە گەورەن " .گنٙو "مهەر بە نیٛری بەر  ەیوٙ رستەنە م

مەی،  ،کاوەتری، مراویە، ژەرەژی ،کەرگی ،ەکەرگ: ەنپۆشاوە دیار  مٛیڵیٛ  وسیفەتئا نامٛی هەکە  -2

، کە میٛڵٛینیٛ  ەنهەرکامی نامٛی باری ئاشکرا دیار ، پٙوڕی. ، پٙوڕەەواسقڕواقی، سٙوسی، ڕ  ،مەشی

وەلێ مزامنٛیچ مەشی " "مەشی پیسەنە نەگنوٙ مەئەگەر ڕستەیچەنە بنویسیش هەر بە میٛڵٛی بەر 

ن، گٛیرامەێ نامٛی ئانزانیچ هەنٛی هەکە سیفەتو دووەالیەی هٙور ڕ نیٛرەیچ هەنە، هەر پاسە ب

اڕٙوڵە پەی کوڕو هەورامینە ز  زوانو، وەلٛی ەنەزاڕٙوڵەی نیٛر  یٛ وات .سیانزاڕٙوڵە وەشە :زاڕٙوڵەپیٛسەو: 

 .مەیوٙ  کناچەی بەکار

 نوگردو بەشەکا و، لەقو پٙوپش ملٙو پەی دلیٛ ەنفرە وەرپان و دریٛژو قووڵبەتٛی هەورامینە با زوانونیٛرو ما 

سەرو  مامٙوسا جەماڵ کتٛیبیٛوی گوالنەشەن، ، هٙوروشکنای فرە وردش گەرەکیکەردەیٛ و قس یزوانڕا

 چ کتیبێوەش نویستەندکتو مەهدی سەجادی .چاپ بیەن 2012ساڵەو  ،ڕەگەزو نٛیرو مای نویستەن

 چاپ بیەن. 1394ساڵەو  جنس دستوی در زبان هەورامی"نٛیرو مای زوانو هەورامینە"و  سەرو ڕەگەز

 

 هەورامینە  زوانو ڕەگەزو نامیٛ                                     

 :نپیجٙورە وارۆ نویستەمنا :مەکریٙووەهەورامینە جیا  زوانومای  و پەرسمٛی چەنی نامٛی نٛیرب و با بزامنیٛ 

 وەزو نٛیری نریێنیٛرە بنەڕەتەنە پەی ڕەگلەیەکدایەو ماناکیٛش: وەڵتەر واتەمنا بڕێ نامٛی  .1

ە بڕێوە نامٛی تەرٛی هەرپاس .میٛرد ،هەسورە ،کوڕ ،اللٙو، مامٙو، تاتە، پیا ن:ڎاەماناو نٛیری م

 .مەی ،ماما، کەرگە، چیڵی، بزە ،ئەڎا :هەنٛی بنڕەتنە پەی میٛڵٛی نریێنیٛرە

، ئازایی، ژیریی، توانا، گەورەیی، بەرزی ،، دەسەاڵتهازە، ماناو تەواناو وینگاونامٛی کە  .2

 ن، پیٛسەو:امٛی نٛیری بەکار مەیابە فرەیی پەی ن .ایەتیکەرد، سەر ، میهرەبانی، زٙورداریئومیٛڎ

                                                                                          .                                 ساالر، سەردار، شامراد ،زانا، هیوا ،شیٛرزاد، قارەمان، نەبەز

،  وەشی ، بوٙ شەنگی و ، شوخمٛی هەکە ماناو  وینگاو جوانی، ناسکی، نازداریچەوالیچۆ ئا نا

 ،ولیٛ وڵٛی، زەریفٛی ،گ نٛی،پەی نامٛی میٛڵٛی بەکار مەیا ن،ڎاەمی و لەنجە ، الرو سوڵی ساف

  .سوسەنە، شەوبوە، شەومنە، پەخشانە، دڵبەرە

، ئانە نامەکٛی نٛیرەنە ،بی نویسەی گیرهەن کەرمٛی ئەگەربو نامەکٛی نویسە تەماشەو دما .3

                                                                                                                    .: هەنار، نان، قاپ، چەم، دڵ، قاچ، کاڵەک، کەشپیٛسە

نامٛی  فرەتەرینشان ئانە مسەوگەر (یٛ  ،ا، ە، ی)بوٙ نویسە بیٛگیر  خٙو ئەگەر دما

، مازیپیٛسەو)) وەلێ نٛیریٛنٛی  ەیوٙ م نهەکە بە "ی" کٙوتاشا ینامێو  ڎبیٛژەگە چنٛی))میٛڵٛین
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نە، پرشنگە، هەسەرە، تەوەنی، ، نەرسیمنونە: زیٛبا، مینا، سەملا ((، چایمزگی، شوتی، گجی

  .ڕٙوچٛی، شەویٛ  ،چٛی، دارٛی، لەتەریٛ نوجەڵٛی، قٙوال هەنگوری، ج قنگەری، ڕیواوی، هەلچی،

 نکٙوتاشا (ا، ە، ی)ونکانویسەبە وون چنڎەها نامٛی نیٛریٛچ هەنٛی چوەرۆ  ەیٙونەچیٛگەنە پەرسێو م

ئەی ، ەیٙون"ی" کوتاشا مگیر)ڤاوڵ(بیٛ  نویسەی هەنٛی بە ، هەرپاسە چنڎها نامٛی میٛڵیٛ ەیوٙ م

ملچٛیرو یاساو  ن ئینە شازیٛنٛی و بەرو یاسێنیٛ چو ەن. نی پەرچکەرمیٛوە ؟ بچەنی جیا  نئینیشا

وا، بابا، دەعبا، مامٙوزا، هیٛڵە، هە: ن، منونەو نامە نیٛرانگنامەبەر  نپاو ماناکیٛشا، بە ڕیٛسای منەبانیٛ 

ئینەیچ چنڎ نامێوە میٛڵٛی هەکە بە  .ی، شٙوتی، بەتانی، مزگ، پەمە، گجی، تاتەهانەڕاسە، گاڵتە، 

  ، تەوەنی، مەکی.: مەی، بەی، لەیەیوٙ م ندماییشا (ی)نویسەو

 

 ۆ نامٛی نیٛر و مای یکەردەپیامنٛی تەرٛی پەی جیا                       

 وی، ئیسایچ چنڎ پیامنیٛ مایو  کەردٛی پەی وەرچەم وستەی نامٛی نیٛر نڕێوەما ڎچنوەڵٛینە باسو 

 :  وزمٛی ڕووەمە یتەر 

 .بەی، لەی ،مەی :یام میٛڵیٛ  .، مازیشوتی، گجی، مزگی: ندمایش ئامابٙو نێرٛی با (ی)کە بە ،نامیٛ  ئا

اتە ەیمٛی و بڎ، سەرنجە وستەی سەر، ئیزافە -ترکیب ئیزافی)وزمٛی چیٛرو کاریگەریمەهەردوی الیا 

، منونە: شوتی هەولٛیری، مزگی بەڵخەی، گجی نگٛیرامەوەلێ میٛڵەکٛی هور ن ەگٛیرامننیٛرەکٛی ئیزافە هور 

پٛیسە مەیٙونە سەرو . یام زوانی وچیانە ٙوسا جەمالینم))ئینە پەیلوای ما .، مازی ناجیٛحیمریەمیٛ 

(())من مەواچو ئیزافە هٙورمەگیرانٛی د. ناجح((. شوتیو هەولٛیری، مزگیو بەڵخەی، گجیو زوانی

( spoken languageش) زوانی وچیانە انا جەمال فەرماو سوٙ ( ئانە کە مامیٛی، مازیو ناجیٛحمریەم

،  written languageانی نویسیا بەکار مەیٙونە یانی ئازوانە کە مەردم قسیٛش پەنە مەکەرانٛی، نەک زو 

شوتی  زوانو ئێمەیچ تائیسە بە ڕیٛکو پێکی سەرش ڕیٛکٛی نەکەوتیٛنمٛی پەی نویستەی یٙوگیری.

 ەن، مازی کاوانی مەڕیا.مزگی بەڵخەینە مەناوە، گجی مریەمٛی دەرەدامان وەشەوێەن. هەولٛیری هەرزان

مەیەو کویٛسانی   ەن.ساوەو سەرڎانی تامش وەش .هەنگورەو زاوەری تادیٛریٛٙو مەنوٙ  :منونە پەی میٛڵیٛ 

 .ەنتامو شٙوتیش وەش

ئەگەر نٛیرٛی  ،بە مزاف نبامەجە حاڵەتو ئیزافەینە ، ئامابوٙ  ن"ە" دمایشاا  نامٛی هەکە بەئ .1

ەن. سینەو کەرگٛی بە بریٛژیای لەزەتی ەن،مەناوە: تەختەو وەزٛی هیٛقم نپیٛسەو ویٛشا نبا

ئانە بەئاسانی واو ئیزافەی هٙور  "ە"و دمایشان ئامابٙو بەن وەلٛی ئەگەر میٛڵٛی با

 ێوساڵگاوەو شٙوتی : ، گاوەەندەشتەو شارەزوری خاکش بە پیت :: " دەشتەمەگیرانیٛ 

  نە.جارٛی مزوٙ 
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 ن"ی" پەیشانویسەوبە"مزاف الیە" نیٛ بامە ەیوٙ م ن"ا" دمایشاونویسەبە  یٛ نامە نیٛر  ئا .2

" و نامٛی میٛڵٛی بٙو "اوەلٛی ئەگەر. فرەن ، سٙوزو برایەنگڕ  دەنگو پیایمنونە : ،بٙونەمەزیاد 

 :خەتاەرمەن دەنگو ئەڎێ ن :، منونە: ئەڎاەیوٙ و"ێ"دماوە منویسە و نبوٙ مەگم ،ئانە 

، ەڎای نەرمەندەنگو ئ"ناچاەو هەورامانینە م تەرو ، لەهجەکیٛ ەنتاڵ ئەنجامو خەتێ

  ".N"نینە بٛی کیٛشەناتەرو هەورام ئی دوە منونٛی لەهجەکیٛی ئەنجامو خەتای تاڵەن.

دلیٛنە مشٙو و "دمایش ئامابٙو، "ەئانزان و ئاژەڵ بە، وەختو چڕیەینە، هەرنامێوە میٛڵیٛ  .3

لوە  یٛ پرشنگ :پرشنگە. وەرەببٙو نانەکەیت  یٛ نازار  .یٛ نازار  :ٛی": نازارەفاڕیٙو پەی"ەم

 گەرمەن.ٛی ئای! تووکەکەت چنڎ نەرمو هەش: . هەشەگٙوزەبکونەکەی 

 

                        

 هەورامینە  زوانونیشانٛی ڕەگەزو نامٛی دلٛی                          

، یاگەگیرو نامیٛ  ،سەرو دماییی نامیٛ  نەملوٙ  نویسەنیەک  )سازەو ڕەگەزی(نیشانٛی ڕەگەزی

   .ڎوٙ ەئرت ڕەگەزەکەش دیاری م، وەرڎەە، کیاوەرنامیٛ 

 :هەر، گاوە :گاو :لٙو سەرشە" م"ەری خڕبیٛگی، ئانە پەی میٛڵٛی وٙ دیاری نەڎئەگەر نیشانٛی نٛیری  .1

  .ئاواتە :ئاوات ،کاوڕە :کاوڕ ،هەرە

 :گٙورەکٛی، بزڵە :گٙورەکە :"ٛی"بٙو بەمەٛیلٛی و منویسەئانە دما  ""ەنٛیرەکیٛ  و نامەنویسەدما ئەگەر  .2

 .بزڵیٛ 

 :برازا. مامٙوزێ :مامٙوزا"ێ": بٙو بەمەو میٛڵەکٛی نویسە " دما"او نامە نیٛرەکیٛ نویسە ئەگەر دما .3

 .اللٙوزێ :اللٙوزا .برازێ

چاکەتیٛو  ەنکمەگەر : چاکەت گٛیرا:مە" هٙور ەیوٙ مٛیڵیٛچ " ."یوٙ نامٛی نەشناسیێ: ئەگەر نٛیرە بٙو " .4

 .نەکەروٙ ەملەیلٛی حیکایەتیٛوە پەی ئیٛمە  :حیکایەتە .سانوو پەی حەمەیب

 ەنسەلیم گەرەکش :: باخەکەنگٛیرامە" هٙور ەکیٛ "ەکە" و مٛیڵٛی "نیٛرەنامٛی نامٛی ئەشناسیێ:  .5

 .یاونابٛی هەنگوورەکیٛ  ڕەواسە دەمش :هەنگووری. داروٙ بباخەکەی 

"  ڵیٛ  ،لیٛ "ئەگەر میٛڵٛی بٙو ، "لە، ڵە"گەر نامەکٛی نٛیرە بٙو نیشانیٛ : ئەەو نامیٛ یکەردەگوالنە  .6

تاتەگیان! ئایشیلٛی  :ئایشیٛ . کتەکە دەوریلەکەش لیٛستۆەچە ب, دەوریلە :: دەورینگٛیرامەهٙور 

 . ۆازنانڕ فامتڵٛی هەمیشە وێش : فامتڵیٛ  ،فامتیٛ  .وٙ دو مە ڎچن
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گٛیرٙو :  مەیی" ئەگەر مٛیڵٛی بٙو "یە" هور  ،ی"بٙو بە مەنسوبە، ئەگەر نیٛرە بوٙ مەنامەکٛی  :نەسەب  .7

ئٛیران+ی +یە : گاوەی  ەن.هەجیجیی مانیاو زەحمەت کیٛش. ویٛژەنی هەجیجی: هەجیجی

 یە.یئیٛران

یشانەکٛی ، نو ماین ۆ نامٛی نیٛریکەردەجیا یاوەرنامٛی: سەنگو مەحەکو  -و مەوسوف سیفە .8

، هەرپاسە ئەگەر ەنکە نٛیر بٙو ئانە سیفەکەیچ نیٛر ئەگەر مەسوفە ،وزٙو دماییمەیەکسەر ویٛش 

: گوالنەئاواتەی زیرەکە،  .ئاواتی زیرەک: ئانە سیفەتەکەیچ میٛڵیٛنە: زیرەکمەسوفەکە مٛیڵٛی بٙونە 

 کناچٛی ئازێ . .، کوڕی ئازاماساوی گوالنیٛ . خیاری گوالنە

هیزی خەجٛی  :نیٛر :لکٙو نامٛی میٛڵٛیرە: کەشمەلکٙو نامە نٛیرەکیٛرە "ٛی"مە"ی" :یتیانجە حاڵەتو  .9

 .یٛ هیزی مەجٛی لوا پەی دەشت :میٛڵیٛ  :دەشتە .یلوا پەی کەش

، ئانە، ئوونە" نامٛی میٛڵٛی چەنی" ئینیٛ  ،نیشاندای" ئینە یاگەگیرو نامیٛ نامٛی تاقەی نیٛرە چەنی  .10

ئانٛی  .ئوونە قەومو تٙون "ئینٛی قەومەو تٙونە. ئانە قەومو تٙون .ئوونٛی"ئینە قەومو تون، ئانیٛ 

 .تٙونە ئوونٛی قەومەو .قەومەو تٙونە

                   پٙورە:ٙش لکو مە" ە"شانٛی مەنٙووە وەلێ نامٛی میٛڵیٛ امٛی نٛیرە بٛی نیجە ژمارەو پلەیینە ن  .11

                                                                                      .لەیلٛی وەاڵو بڕکەکیٛنە یەکەمە بییە .وەاڵوبڕکەکٛینە یەکەم بیٛ  شاهوٙ 

                                                 .لەیلٛی وەاڵو بڕکیٛنە یەکەمینە بییە .شاهٙو وەاڵو بڕکیٛنە یەکەمین بیٛ 

 الو مزگی هنەو منەنە. وکیٛ تەالرە دووە نهٙوم .ەندووە نهٙومەکەو الو مزگی هنو منیانە 

ە -ئوو . یٛ  -ئا. ە–ئا  .یٛ -ئی . ە–رە وەراوەرو نامٛی مٛیڵٛی مدرٙو" ئی یاوەرنامٛی نیشانیٛنە نامٛی نیٛ   .12

. ٛی خیشەنەئا بز ، ەنئا سابرینە خیش . ئی کناچٛی گەوریٛنە ئی کوڕە گەورەن.پیٛسە:  .یٛ -ئوو.

 .ئوو وەزٛی بەرزەنە ەن.ئوو چنارە بەرز 

 نسیفەشا ،چیمنە چومنە، ،چامنە. پٙوسنە، پٛیسنە ،هین، پاسنە بڕٛی یاوەرنامٛی نادیارٛی هەنٛی: .13

چیمنٛی"    ،هینە، پاسنٛی، پٙوسنٛی، پیٛسنٛی" چامنٛی، چومنیٛ " ەیوٙ سەر م نبە مٛیڵەیی پیٛسەشا

، برای پیٛسنە .ەزانوٙ منژەنی هینە نرخەو ویٛش . ەزانوٙ منپیای هین نرخەو ویٛش منونە: 

ئەسپی . پٙوسنٛی هیچ کەسیٛو نیەنەش، پاسنیٛ ٛی، واڵٛی پٛیسن. پٙوسنە هیچ کەسیٛو نیاش،پاسنە

چوومنٛی نە  ،چامنیٛ ،"ماینەی" چیمنیٛ یماین .نە بیەن و نە هەن ،چوومنە، چامنە، چیمنە

 بییٛنەو نە هەنە.                                                                                       

   

 نٛیریٛ یاگەگیرو نامێ بە  نبابئەگەر نادیارٛی هەنٛی  یاگەگیرو نامیٛ بڕێ  :یٛ نادیار  یاگەگیرو نامیٛ   .14

هین ئاما  .فیسارە: فیسار. فاڵنە :فاڵن هینە. :"هیننگٛیرامەنیشانٛی ڕەگەزی هٙور  یام میٛڵٛی ئانە

. ییٛ فاڵن -لوانی پەی یانەو فاڵنیٛ  .لوانی پەی الو فاڵنین. هینە ئاما پەی یانەیامن. پەی یانەیام

 .دیارە نیەنە ەنو ێفیسارە بەینەن. ینێوەن دیار نیبەفیسار 
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تاتە   :"یٙوە"ەیوٙ ئەگەر دماو میٛڵیٛوە ب، "منویسیوٙ یوٙ " بەیوٙ چەنی ژمارە یٙوی: ئەگەر دماو نٛیریوە   .15

 .ئەڎا هەر یٙوەنە. هەر یٙون

"هەکە ماناو مٛیڵٛی "ماەلٙو وەڵٛی نامٛی نٛیرٛی، یام واتەومنئی وەڵگیٛرە هەر گیز وەڵگٛیرو"ما"   .16

 ماینە. مامرە.، مادەڕە ،مانگاوە ،ماهەرە بەخشٙونە:مە

 

 نامٛی رستەنە  وئەرک                                       

 و:پیٛسەسەرش  نگنامەەنە وەرو ئانەی کٙومەڵٛی ئەرکٛی ڕستەنە فرە چاالکنامٛی 

و ناسادەی هەواڵی  ، سادەویەردەی ویەری، نەویەرین، کاوەەکەردو گرد ر بٙو بە بکەمەنامٛی  -1

  :ییداوا کەردەوەینەویەردە و  کەردەوەیهەرپاسە ئەرەنیای، 

 زیٛبا وتە، زیٛبا نیشتەرە، زیٛبا چاگەنە  :و ناسادەی نەویەر ویەردەی هەواڵی و سادە

 .هٙورمدرا

 سیروان کاڵشەکەش چنی، سیروان ی ویەر: و ناسادە و سادە ویەردەی هەواڵی

 .پٙوڕناسیروان هەرمانەکیٛش ە. کاڵشەکەش کوشنار 

 فەراد کەوتەنەرە، اڎ کەوتەنه: فەر نەویەر و سادەو ناسادەو تەمام  ویەردەی هەواڵی .

 .فەراد سەرکەوت

 تارا . سادە و ناسادە: شیرینە گجیەکەش شتەن و ویەر،تەمام  ویەردەی هەواڵی

 .گجیەکەش شتەنەرە، میدیا چەمش خشنان یانەکەیرە

 و ناسادە: هٛیرٙو وسٛی .وسای وسی سەرەمڕەو نەویەری سادە ویەردەی هەواڵی.  

  .هٛیرۆ زمسانٛینە نەوەشە گنیٛ  .ئوسای ئوسیٛرەە. هٛیرٙو ئوسٛیر 

 مەریوان  .مەریوان نان وەریٛ  و ناسادە: و ویەری سادە سەرەمڕە هەواڵی یویەردە

 .مەریوان شیٛعرەکٛی وەرەکەریٛ . نەیەکٛی هٙورکەریٛ 

 حەمە  .و ناسادە: حەمە کیٛشیابیٛ  و نەویەری سادە هەواڵی دوور یویەردە

 .کیٛشیابٛیرە، حەمە هەرمانەکیٛشەنە سەرکەوتەبیٛ 

 وەشڵەی شاهٙو وتێ ، و ناسادە:  ویەری سادەنەو  ویەردەی ئەرەنیای رووت

 وەشڵەی شاهٙو سەرکەوتێ . .شاهٙو نیشتێرە وەشڵەی

 و ناسادە: وەشڵەی زارا کتیٛبەکەش  سادە ویەریو  ویەردەی ئەرەنیای ڕووت

وەشڵەی زارا دەرسەکەش ڕٙوشن  .کتیٛبەکەش ئەسابیێوەوەشڵەی زارا ، ئەسابیێ

 .کەردەبیێوە
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 ەکە وتەبیێوەشڵەی کوڕ و ناسادە:  و نەویەری سادە ویەردەی ئەرەنیای تەمام ،

 وەشڵەی کوڕەکە جە هەرمانەکیٛشەنە سەرکەوتە بیێ  .ڕەکە نیشتەبیێرەوکوەشڵەی 

  چی ئەحە ئاما بوٙ او ب: تٙو و ناسادە نەویەری سادە سەرەمڕە وویەردەی ئەرەنیای  ،

 ئەحە جە ئینتیحانەنە بەرشیە بٙو؟ یچاو بتٙو  چی ئەحە جە ئیٛمە هٙورئامابٙو؟او بتٙو 

  چی لەیلٛی دەرسش او ب: تٙو و ناسادە ی ویەری سادەسەرەمڕەویەردەی ئەرەنیای

ەرگەکە کاوڕەکەش مڕار ی و چاو بتٙو  چی لەیلٛی کاغەزەکەش وانا بٙووە؟او ب؟ تٙو وانا بوٙ 

 ەبٙووە؟کەرد

 شەڵاڵ شەوٛی سارا وەرە بیٛی : و ناسادە و نەویەری سادە ویەردەی ئەرەنیای دوور

 .بیە بیێ شوانە گاوەلیشەڵاڵ نالە  .هٙورشیٛی بیٛی بیێ شەڵاڵ چاشتەکیٛ . بیێ

 سابیەبیێەقەڵەمەکەم ئ و ناسادە: شەڵاڵ و ویەری سادە ویەردەی ئەرەنیای دوور ،

ە وەزەکیٛش پاکە کەردٛی بیٛی شەڵاڵ عەب .بیٛی بیێارا نەیەکیش هٙورکەردٛی شەاڵ د

 .بیێ

 نازٛی  .نازٛی موسوٙ  .ادەو ناس نەویەری سادە و هەواڵی ینەویەردە کەردەوەی

 نازٛی دارۆ مەگنٙورە. .مووسٙورە، نازٛی بەرمشوٙ 

 کٙوسار  .و ویەری سادە و ناسادە: کٙوسار سەرە شٙوروٙ  نەویەردەی هەواڵی کەردەوەی

 .وەزەکٛی پاکەکەرٙونە کٙوسار .سەرە شٙورٙورە

 فەریدە  مبەشکو و ویەری سادەو ناسادە:  نەویەردەی ئەرەنیای کەردەوەی

بەشکوم فەریدە  نە.هٙوربکٛیشوٙ فەریدە گیواوەکەی  مبەشکو  .کاڵەکەکەی بوەروٙ 

 .رچاشتەکٛی بنیٙو سە

 وسٙونەناساد: بەشکو سارا بو  و نەویەری سادە نەویەردەی ئەرەنیای کەردەوەی.  

 .بەشکو سارا خاسە بٙووە. بەشکو سارا هٙورزٙووە

 شەنیەر بنیشەرە،  ،ی سادەو ناسادە: شەنیەر بنیشەنەویەر داوای  کەردەوەی

 وەڵٛی .گنەبشەنیەر 

 و یٛ شیٛرزاد یاگ .و ناسادە: شیٛرزاد دەفتەریٛو بسانە داوای و ویەری سادە کەردەوەی

 .کٙوەرەبڕەسمەکەی 

  قەنڎەکە مەڕیا،  و ناسادە: نادیاری سادە بکەرویەر و رووتی نەویەردەی  کەردەوەی

 .قەنڎەکە کٙوکریاوە .قەنڎەکە مەڕیارە

 و ناسادە: قەنڎەکە  نادیاری سادە بکەر ،ویەری تەمامنەویەردەی  کەردەوەی

 .قەنڎەکە کٙوکریانۆ .مەڕیان، قەنڎەکە مەڕیانەرە
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 و ناسادە: ماسەکە مجییٛ  نادیاری سادە و بکەر ویەردەی سەرەمڕە کەردەوەی. 

 .وەیٛ زامەکە وەشب .یٛ یشٙوتەکە هٙورش

 و ناسادە: شەتڵەکٛی ورەشیێبیٛ  و بکەرنادیاری سادە ویەردەی دوور کەردەوەی. 

 .شەتڵەکٛی گەورٛی بیێ بیٛ  .شەتڵەکٛی هٙورکیٛشیێ بیٛ 

 مبەشکو و ناسادە:  نادیاری سادەنەویەردەی ویەری ئەرەنیای بکەر  کەردەوەی 

 .بەشکو هەرمانەکیٛام سەر بگٛیروٙ  .بەشکو ئێرەکە بکوشیٙووە. شیوٙ و بکدژمنەکەما 

بکەر  یو نەویەردەی ویەر  یویەردە کەردەوەیوێڕاسو  تەمامکەری)وەرکار بە وٙ بمەنامٛی   -2

 . عمر پووشەکەی ئٛیر مڎوٙ  .پووشەکەش کوارە عمر .: عمر پووشەکەش سٙوچنا( دیار

 .رتیٛ ن کاغەزەکەم جە لەیلٛی هٙورگ: متەمامی کەردەوەی بەیاردی تەمامکەریبٙو بە مەنامٛی   -3

 .وکیٛشمەهیٛڵەکٛی بە ڕاسە 

چەکو  .میٛامنەکەما ئیرباهیم بیٛ  ی،ناتەمام کەردەوەیوێراسو  تەمامکەریبٙو بە مەنامٛی  -4

 .دەسیام قەڵەمەن

ئی  .ناتەمامی: ئی بەیٛی پەی سەمیرەینە کەردەوەی دیبەیار  تەمامکەریبٙو بە مەنامٛی  -5

 .پرتەقاڵە پەی هادیەن

 .زبرەن نیشانٛی ئیزافەی: دەسو پیای یبە یارید" مزافی"نامٛی بٙو بە تەمامکەرو مەنامٛی  -6

 .دننە گەمنیٛ  ەنەگەنم پەڕ ڵگو 

. بکەر نادیارینە: کاغەزەکە نویسیان کەردەوەی وەختو بٙو بە یاگەگٛیرو بکەریمەنامٛی  -7

 .کاغەزەکە منویسیوٙ 

کەچی هینو  ەن،پەروینٛی وەش : خەتوهینو" ،ینه"یاگەگیرو نامیٛ بٙو بە تەمامکەرو ەمنامٛی  -8

 .هینٙو چراوٛی کەمەن کەچی،شٙوڵەو هەسارەی فرەن ەن. نەرسینٛی ناوەش

یام بٛی نیشانٛی   یاردی نیشانێو ەب ،ەنامێو  گیروتەری یام چەنی یاگە ینامٛی چەنی نامێو  -9

  گەاڵ میٛو، شاهەنگ. .کوڕو من .پیاو یانەی کەشی.: کاوەترەو نکەرامەوەشە  نامیٛ و لکە

 

 بە نامٛی  نەبوٙ مەنامٛی یاوەر        

  ...ئەختەرە، ئەرسەالن ،ئەمنە، ڕەعنا ،ئایشیٛ  مسەفا، ،مەحمود، ئەحمەد، نجاران نامٛی ئانزانەکا

، شنزارٙوڵەکاش نیا نامٛی نکەش و کٙو و شارەکاماو ئانەی خەڵک چەمیٛش کەردیٛوە نامٛی د ێبیٛنٛی، وەل

 ،رسان، سیروان، شەونم،چنوو یٛ د، شاهٙو، کو، هەندرێن، هەڵگور ئەریوان. مەهاباد، هەورامان مەریوان،

: پیٛسە ،بیە بەنامیٛ  و یاوەرنامٛی"سیفەت"یچ نریا ئەو خەڵکی ،دماو ئانەیچ نامە نیای وەرپان بی

 ،جوانە ،سەردار ،قارەمان ،گەشوین، هوشیار، هوشمەند، کامەران ،سەروین ،هیٛمن، ئارام، سەربەست
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انجی دلٛیراسەی و زوانو کرم وٛی دلیٛ یاردئی د  ،دڵگیر ،شەنگە ،ەڕووناک ،یٛ پیرۆز  ،ە، دڵبەر ەکەژاڵ

بەتەمامی جیا کریێنوە جە یٙوی   زوانودلٛی زوانو هەورامینە  نیەنە و بە یاساو ڕا و، وەلیٛ باکورینە هەنە

 هەرپاسە نیشانٛی ئیزافەینە . اسش کریان  جە  نیشانٛی ڕەگەزینەوەڵتەر بە چڕی ب

 

 نامٛی دەنگی                                               

یام چیٛوی ئاژەڵی، پەلەوەری  ،هەکە جە ئانزانی نەتیەکانەنیشاندەرو دەنگە رسوش نامٛی دەنگی

دەنگو ئانزانی هەکە چەنی کوڕ و خانەوادەو وێش )پەی نکریامەدەسەبەشٛی  بٙونە،مەتەریوە پەیدا 

تایبە شوانەو بٙو وەنە، مەگیٛڵنٙوشۆ، توڕەش مە ژەڵی، ئاویش مڎٙو،چڕیەو ئا وکەرٙو یام وەختمەقسێ 

پەلەوەری، دەنگو رسوشتی، ، ئیجا دەنگو ئاژەڵی و (بەرج نیٛ گەلەی چنڎەها دەنگٛی گڵویشۆ مەیا

و متاوی  ننامٛی مەیا شیٛوەو، بە ئی نامٛی دەنگیە .وارانی و ئاوٛی، تەوەنی، بەرەی، هەور

مە خرمو خەیارو ، خر خرمە ،خرچە .: چٙوڕەو ئاویٛ منونە: چٙوڕە ،کەریبچەنە وەش یچشا وەەکەرد

شڵقەو : شڵقە .بٙوڕەو گاوٛی و گٙورەکەی :شڵپەو تەوەنٛی وزیش دلٛی ئاوٛی، بٙوڕە. شڵپە، ترٙوزی واردەی

ویتەو  :ویتە ویت. ەژیٛ فجوق و ژەر  ،قاسپە قاسپ. وتەن و پرخنای پرخنوٙ : پرخە ،هەڵیز ژەنتەی

ژکەو قاژٛی، گەفەو تووتەی، ق. بزٛی، باعە باع و چریکەو بولبلی، قاڕەو وەرەی، باڕەو مەییٛ  ن.جوجەاڵ 

یزەو گولٛی، گیزەو مەشولەی، و، هاژەو ئاوٛی، گڤەو وای، پرمەو هەسەرٛی، حیلەو ئەسپی، سەڕەو هەری

 هتد ....زرمەو تٙوپٛی، رشیخەو تەیارەی

                                

                         

 و ئامٛی کەوتەشٙونە ،نامٛی تابیٛعە                          

: کریۆ دماو نامەکیٛوەمەوەڵیٛش ڕیزە نامەکٛی بیٛامنانە وەلٛی سەرو وەزنەو  ەیوٙ واتێوەنە دماو نامێوە م

درەخت و  :، منونەیام واتێوە مڎەی پاڵو واتێوە تەری یوەشا مانا دارەنەو ئەوەی تەرە بٛی مانانە

 دەسو مەس، دڵو مڵ، شلو مل، لکو مک ....هتد ،چنارو منار ،مرەخت

 

 لەکە نامٛی                                                    

ماڕای و قین یام  یکەردە، تایبە پەی سوک خەڵکو هەورامانینە لەکە نامێچ هەنیٛ  ویکەردەیٛ دلٛی قس

و ی لەکەنامٛی دلٛی  کٙومەڵ ،و عار یام لەک و پەڵە و چڵک : لەکە یانی عەیبرتەی جە کەسێویٛ هورگ
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، یام قینیت جەکەسێ بیەبٙو باست کەردەبٙو توڕەیینەێنە، مەر وەختو جەنگی و یاگٛی دیارەنە نەوچی

منونە: فاڵنە کەچەڵ، ئەحە گەڕ، ئەحە سور، ئەحە زەرد، ئەحە مل چەک، ملباریک،  ٙوردابوٙ نامەکێت ه

نازنامٛی  ." نازنامیٛ ی جیانٛی جە"لەقەب، لەکەنامیٛ فاڵنە دەڵیٛ  ، فاڵنە دەم الر،ئەجو مڵەن مڵەوەرە،

بٙو بە مە، هەڵبەت لەکە نامٛی یکەردەنەک سوک مەکریاندروسٛی پەی نامی بیەی و وەشەسیای 

 N سیفەت پەی نامەکٛی .

 سەرچەمە: کەلکم جە کتیبو لەبابەت ڕێزمانی هەورامیەوە، مامٙوسا جەمال بێداری هورگێرتەن

 .هەرپاسە کەلکم جە کتٛیبەکەو مامٙوسا فاتح ڕەحمیچ هٙورگٛیرتەن 

  6/12/2017: د.ناجح گوڵپی  هٙورگیٛڵنای

  سەردەمو کرونای. 6/2020مانگەورەیش و وستەی سەر و بژارکەردەیش یۆپوٙ الو 
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 م ششەلیٛژەی 

 Pronoun یاگەگیرو نامیٛ                                       

 زوانو عەرەبینە پەنەش مەواچان. بٙووەب، منازٙو نامەکٛی واخوا ەیٙونەبەکار م جیاتی نامێ یٛونەوات

واخوا  تەری، وەرو وەنە بەکار مەیٙونە جیاتی نامیٛوینامیٛ 49ضمري(، پیٛسە ئەژناسەش مەکەران))

 50زوانو ئینگلیزیچنە پیٛسە ئەژناسە کریێنە کەالمی(. یکەردەو کوڵ و پوختە و جوان یکەردەنە

نامٛی(. زوانو  یکەردەدووردارای جە واخوانە ویٛ  واتیٛوەنە یاگٛی نامٛی مەگٛیرٙونوە، فرەوجاری پەی)

کریان)واتیٛونە مەنیشٙونە یاگیٛو نامٛی، ئەرکە  ئەپیٛسنە ئەژناسەضمیر پەنش مەواچان  فارسیچنە

هەرپاسە  (51)ضمیر کلمەای است کەجانشین اسم میشودجیاوازەکانو نامٛی مەگٛیرٙونە گەردەن(.

 بەخشٙونە.ەم(ی ماناو ویژدانیچ ضمريمەشٙو بزامنٛی کە واتیٛو)

بەرٙومارە دلیٛو بڕێ پەرسان، کە مەشٙو جە ویاٛمن بکەرمٛی. ئایا مە 52یاگەگیرو نامیٛ  یکەردەباس

، وەختەکارێنە مەوینمٛی کە بڕێو (parts of speechبەشیٛوەنە جە بەشەکانو دوای) یاگەگیرو نامیٛ 

نزیکیٛنٛی ئەو نامیٛوە، پیٛسەو)من، تٙو، ئاڎ، ئیٛمە، شمە(، بڕیٛوی تەریچشان نزیکیٛنٛی  یاگەگیرو نامیٛ 

 یاگەگیرو نامیٛ ئەو یاوەرنامیٛوە، پیٛسەو)ئینە، ئانە، ئوونە، پیٛسەنە، پاسنە، پٙوسنە(، یام ڕاستەرەن 

یاگەگیرو شناسٛی پیٛسەو بەشیٛو جە بەشەکانو دوای ئەژمار نەکریٙونە. هەر وەرو ئینەی بڕێو زوانئە

 رە، جە بەشەکانو دواینە.یاگەگیرو نامیٛ ردیٛنە ملو نامٛی و ەبەشە ک شاننامیٛ 

و  و ئینگلیزنە و کوردینە امینە، هەور pronoun یاگەگیرو نامیٛ واتٛی  نٛینە ماناوپەرسێوی تەریچ ئا

بەخشٙو کە جیاتی نامێوی بەکار بەیٙونە ڕستەنە یام دواینە. یانی ەمتەریچنە، ماناو ئانەی فرێوی 

تەرٛی کە ئەرکو  یاگەگیرو نامیٛ مەشٙو جیاتی نامٛی بەکار بەیٙونە، چەوالیچەو مەوینمٛی کە بڕێ 

. دیارەن ئی گٛیرە و کیٛشە فرە چیٛوێ نامیٛشان بەران یاگەگیرو نامیٛ بە یاوەرنامٛی مەوینان، هەر

نەبان و  یاگەگیرو نامیٛ ، ئینە، چنڎ، چەنی...( ەر واتٛی)هینو، وێوە، چون ئەگنمەباناڕاسێش چەنە 

نیەنٛی، چون جە وریتی یاوەرنامٛی  یاگەگیرو نامیٛ ، سەرو ئی بنەڕەتیە ئەرکو یاوەرنامٛی بوینان

نامیٛچ  مەیانٛی. هەرپاسە ئاشکرا نیەن کە)من، تٙو...( جیاتی نامیٛنٛی و ئەرکو نامٛی مەوینان، کەچی بە
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https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%

D8%A6%D8%B1 
50 nounsreference/pro-grammar-https://learnenglish.britishcouncil.org/english 
 1396:197دستور زبان فارسی، دکرت پرویز ناتل خانلری، چاپ بیست و ششم  51
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وە جیا کریاینیٛوە. پاسەبٙو یاگەگیرو نامیٛ ەڵە واتیٛوی تایبٛی بەنامٛی ئەژمار منەکریان، وەلێم پیٛسەو کٙوم

 ، چنڎ، چەنی..( بەیاوەرنامٛی برنیارە، مەبٙونە کە)من، تٙو..(یچ بەنامٛی برنیارە.وێ ئەگەر)هینو،

 جە بارو مانایوە یاگەگیرو نامیٛ تایبەمەنڎی                         

ماناو یاگەنامێوی بزامنیٛنە، مەشٙو وەرانوەر بە واتیٛوی، نامیٛوی مردمنیٛش، تا  نوەختیٛو گەرەکامنە

وەرٙو. ئاڎ تفی ەتفی م کاوانمەواچمٛی) یماناو هەردوی بزامنٛی و لەیەکشان بڎەیمیٛوە. پەی منونە

ین، وەلێم جە بارو کاوانو ئاڎ هەردوی بکەریٛنٛی، یام نیهادو ڕستەینٛی، ئاڎ یاگەڎارو  کاوانوەرٙو(، ەم

هەمیشەییە نیەنە، مەرج نیەن هەمیشە نامیٛو  کەسییٛ  یاگەگیرو نامیٛ مانایوە جیاوازیٛنٛی، چون 

نامیٛوە گیاندری یام بیٛگیانی یام ویرێوی یام کارێوی نیشانە بڎٙونە، یانی نیشانە منەڎٙونە. وەلێم 

( کە نامیٛوی چەسپیێ و یاگەگیرەنە، باکش نیەن کەی و چکٙو باسش مەکریٙونە، گرد ەو)وەزیپیٛس

، پەی منونەی"من" بەپاو یاگٛی پیٛسنٛی نیەنە یاگەگیرو نامیٛ هەر ئینٛینە. وەلێم  نامەکیٛش وەختێنە

پیری بەکار مەیٙونە.  فاڕیٙونە، جاری چامنە هەن جیاتی پیای، ژەنٛی، زاڕٙوڵەی،ەبەکار ئاومایش م

هەمیشەیی نیەن، یانی منەتاوی پەی هەمیشەی  اسە"من" پەی هیچ کەسێوی نامربیایهەرپ

بەکارش باوەری. سەربارو ئانەیچ واتٛی"من" هیچ مانایوە منەبەخشٙونە، کاتیٛونە)ناجح( واتاریٛوی 

 ایریکریای و ئەژناسیمنویسٙونە و نامٛی ویٛش سەرشەو مەنویسٙونە، ئینە دیارەن هەکە کەسێوی دیا

واتارەکٛی کەس منەزانٙو  "، ئاوەختە خوتایوبنویسیٙونە"من ینویستێنە، وەلێم ئەگەر جیاتی"ناجح"

 کیٛن، نەژناسیان.

بەشیٛوێوی ڕیٛژەیی"نەک بەشیٛوەی گردینی" ماناو  کەسییٛ  یاگەگیرو نامیٛ ئیسە پەیامن بەرکەوت کە 

کەسی یەکەمی:  یاگەگیرو نامیٛ نە. منونە: یکەردەسیٛ ، وەختو قگیانداری و بٛی گیانی مەبەخشٙونە

: قسٛی پەی کریا، یدوەم یٛ کەسی یاگەگیرو نامیٛ قسٛی نیشانە مەڎٙونە.  قسیٛکەر: وەی"خوتای"

: قسٛی سەرۆ کریا، کە ئامادە نیەن و یکەسی یەرەم یاگەگیرو نامیٛ نە، یکەردەکەبەشدارەن وەختو قسیٛ 

 کە ئانڎە هەمیەتش نیەن.نە، یکەردەبەشدار نیەن کاتو قسیٛ 

 یاگەگیرو نامیٛ کەسییٛوە باسامن کەردٛی، ڕیٛک سەرو  یاگەگیرو نامیٛ ئیجٙورە تایبەمەندیٛی کە سەرو 

وە کە ئەرکو یاوەرنامٛی مەوینان، پەی منونەی: ننیشانیٛوە دیاری مەڎانٛی، هەرپاسە سەرو ئایاگەناما

ام کەردەن باسو کامە باخی مەکەرمٛینە چون دیاری، بەئاشکرا دیارەن کە باخە ئی باخە، ئا باخە، ئوو

، هەرپاسە ئەگەر وەسفشان بکەرمٛینە مەواچمٛی: باخی ئەچیمنە، ئەچامنە، و نیشان دریان

چی باریچنە وەسف دیارەن. ئی سیفەتٛی و  ئەچوومنە، یام ئەپیٛسنە، ئەپاسنە، ئەپٙوسنە،

یاگەگیرو و دوایوە. هەرپاسە پەی  یکەردەتایبەمەندیٛی کە باسامن کەردٛی بەسیانٛی بە ئاژەو قسیٛ 

پەرسٛی تا ڕادێوە هەنٛی، هەرچنڎە فرە بەڕٙوشنی بەرمنەگنان، یانی ئا  یاگەگیرو نامیٛ نەرٛی و  نامیٛ 

تایبەمەدنیٛی کە نامٛی و یاوەرنامٛی جە هەنرتینی جیا مەکەرانوە، پەی منونەی: هیچکەس نامان پەی 
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کەرٙو تاخایتٛی یەک کەسیچ ەی نیشانە دریێنە، باسو ئانەی مهیچ کەس یاگەگیرو نامیٛ یانەیامن. 

ێنە. یام مەواچی: من هیچ نەدیەن، یانی هەرمانەکٛی ڕوەش نەڎنامان، هیچکەس ڕٙوڵو بکەریش 

منەوینونە، هیچ چیٛوێ منەوینونە. چیٛگەنە نامیٛو چٛیوێوی دیاریکریای منەبەرٙونە، دیاری مەڎٙونە کە 

یاگەگیرو ، نەرٛی ماناو چیٛوی بەروزیای مەبەخشٙونە یاگەگیرو نامیٛ هیچ چیٛوێو نەوینیان، پاسە بٙو 

ان و نامٛی هیچی منەبەرانٛی، بەڵکو گلکە پەی نەرٛی، هیچکەس، هیچ چیٛوێ، دیاری منەکەر  نامیٛ 

ی مەکیٛشنان، مەشیایا ئا کەسە یام ئا چیٛوە بە شیٛوێوی ئاشکرا نامیٛش بربیایا یام سیفەتیٛش ەئان

  ە بدریایا، کە نیەن.شاننی

تٙو چٛیش مەکەری، پەرسکەر سەرنجەت پەی چیٛوێوی   پەرسٛینە: چیٛش مەکەری؟ یاگەگیرو نامیٛ جە

کریا جە ئەویشاتەری کە ە، یام چیٛوێ دیاریکریا و جیائەو چیٛوێ پٛیسەو هەواڵی کە، نەمەکٛیشٙون

کە  ،هەرمانیٛ  نامیٛش"چیٛشەن". یام کٛی ئاڎش دی؟ چٛیگەنە"کٛی" تەنیا ئانەما نیشانە مەڎٙونە کە ئا

چیٛوێو ئاشکرانیەن، دوامەکەرٙونە کە  ،پەرسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ کریێنە دیارە نیەنە کٛی کەردیٛنە. پاسە بٙو 

 مەپەرسٙونە، گەرەکشەن ئاشکراش بکەرٙون. و ئاشکرا ببٙونە، پەیش

 نامٛی منەبریٙونە، هەرپاسە تەنیاهیچ چیٛوێو  یاگەگیرو نامیٛ بەپاو ئی قسانو سەریە بٙو بە بٛی یاردی 

پەوکای  .نیشانە مەڎٙونەنیشانٛی خاسیەتی گردینی و پەیوەندی و ڕێککەوتەی چەنی ئاژەو دوایوە 

گونجیٙو پیٛسەو نیشاندای، ئیشارەی پەی چیٛوێ بٙونە کە ئاژەو مە یاگەگیرو نامیٛ گردینیەو  مانای

مانای  یاگەگیرو نامیٛ مەبٙونە.  دوای دیاریش مەکەرٙونە و لەیەکە مەدریٙووە و ماناش ئاشکرا

ەرمڕە نیشانە منەڎٙونە، ئی هەمیشەییەو چەسپیێش نیەنە، یانی ماناو چیٛوێوی دیاریکریای س

 یٛ سەرنجە مڎەیم ، پیٛوەسیٛش کەردیٛنٛی یٙوترینیوە.نەکانەیاگەگیرو نامەسیفەتە هامبەشەن جە گردو 

مشناسیٙونە، دیارەنە،  پیٛوەزەنە بە ئەژناسەیوە، یانی ئەژناسیێنە، پیٛسەو نامێوە یاگەگیرو نامیٛ 

شٙونیەرە جە بارو مانایوە خاسیەتی ڕازوانیش هەنەن. پەی منونەی ماناو"کەس"ی کە خاسیەتیٛوی 

نە پیٛسەنٛی یٙوی، کەردەوەینی کەسیٛوی دلیٛو ا، چەنی حاڵەتو ڕازو یاگەگیرو نامٛی کەسییٛش هەن

یا نامٛی منەبەرٙونە، تەنیا "من" هیچ کەسێوەی دیاریکریاگەگیرو نامیٛ ئەچی رستەنە)من مەلوو(، 

 کە کیٛشنٙونە، کە جەهەمان کاتنە بکەرو هەرمانەکیٛن. وەلێم وەختیٛومەگلکە پەی قسیٛکەری 

مەواچینە)شمە مەلدٛی( پیٛسەو ڕستەی وەڵینی نیەن، چون قسٛی کەر و ڕاویەرٛی دوٛی کەسٛی 

هەمان ماناو من مەلوویش ڕستەو)مەلوو( جە بارو مانایوە  یٛ ەیمسەرنجە بڎجیاوازیٛنٛی. ئەگەر 

کەسیەی جیا وەختو نویستەینە بەکار منەیٙونە، تەنیا  یاگەگیرو نامیٛ  نەهەنە، پەوکای فرەو زوانەکانە

 مەلدٛی(. ێ بەکار مەیٙونە)مەلوو،یاگەگیرو نامٛی کەسیەی لک
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یٙوی، وەلێم نە پیٛسەنٛی وەجە ڕستەنە، کەردە کەسیٛی جیای، پەیوەسە یاگەگیرو نامیٛ و پیجٙورە مانا 

 یاگەگیرو نامیٛ گٛیرە و کیٛشە پەی ماناو  ،نە مانای ڕازوانیەش هەنە، ڕەنگاوەوەروئانەی کەس جەکەردە

 کەسیٛی بنیٙووە.

                                  

 پیٛسەو واتیٛوی یاگەگیرو نامیٛ  یکەردەجیائەوە                        

چەنە کە واتیٛوی ویٛسەرەنە، هەر بٙونەو ئینەیوە بڕێ  گامنش نیەن، یجیا کەسییٛ  یاگەگیرو نامیٛ 

کەسیەی ویٛسەرە، هەرچنڎە بڕیٛو جە زوانئەشناسان پیٛسەو  یاگەگیرو نامیٛ جارٛی پەنەش مەواچان 

)من، تٙو، ئاڎ، ئٛیمە، شمە، یجیا کەسییٛ  یاگەگیرو نامیٛ واتیٛوی ویٛسەرٛی تەماشەش منەکەران. 

بەجیا پەی نیشاندای کەسی بەکار مەیانٛی، پیٛسەو واتیٛوی  کەردەوەیئاڎٛی( ڕستەنە چەنی 

یاگەگیرو . وەرو ئی نونگان کە وارۆ باسشان مەکەرمٛی کەیوەویٛسەرٛی، نەک پیٛسەو بەشیٛو جە کەردە

 واتیٛوی ویٛسەرەنە: نامیٛ 

 جوڵەی و چاالکی ویٛسەرینە جە ڕستەنە، بڕێ باریٛنە پیٛسەنە نامٛی: ، خوتایویاگەگیرو نامیٛ یوە: 

 کٙوسار ئاوما ئاڎ ئاوما:

 م ئاوەرٛی شەویٛنە منەوسان.هٛیز  ئاڎٛی شەوێنە منەوسان: ئایا ئاڎ منش دیا؟ ئایا کٙوسار منش دیا؟

 مسیارٛی کٙوشش مەکەردٛی.  شمە کٙوشش مەکەردٛی:

مەیٙونە جە ڕستەنە، کەس و  کەردەوەیپیٛسەو واتیٛوی ویٛسەرٛی چەنی  یاگەگیرو نامیٛ ئەچی منونانە 

 . هەرپاسە دەسەواچەوژمارە نیشانە مەڎانٛی، هەم پیٛسەو بکەری، نیهادو ڕستەیچ ویٛشان مرمانان

تٙو چی جە من ، ن)ئانە منەنان، ئانە تٙونی، بەهیچ جٙورٛی من نیەنان، بەهیچ جٙورٛی من نەبٛینا

ویر بەرانوە بواچیش، پیٛسەو ت جە وەفروانەنە کە کەردەریٛو بەکار ئاردەیشان بە جوٙ  عادزەنی؟

 .(ڕستەی بەرش مەوزینەنیمە

)من، تٙو، ئاڎ( ڕستەنە یاگٛی ویٛشان مەفاڕان پیٛسەو واتیٛوی ویٛسەرٛی، جەهەمان یاگەگیرو نامیٛ دوٛی: 

و هامسەنگیٛنٛی چەنی  یٛنیٛ ٙوش کە وەرانوەرکاتنە چەنی نامٛیچ مەیانٛی جەڕستەنە، ئینەچ سەلەمن

 من و کٙوسار لوایمٛی پەی کەشی. نە من نە کٙوسار ڕیواویامن ناوەردٛی.  نامٛی.

مەگنانە ڕیزو  پەی کەسی یەرەمی)ئاڎ، ئاڎٛی( ئاشکرا یجیا کەسییٛ  یاگەگیرو نامیٛ هەرپاسە 

 کٙوسار و خشپٛی نیشتٛی. ئاڎ نیشت: کٙوسار نیشت، ئاڎٛی نیشتٛی: نامیٛوە:
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 جەبارو واتیٛسازیوە یاگەگیرو نامیٛ مەندی تایبە                    

وستەی واتٛی جە یەک دەسەنە، هەرچنڎە ئا واتٛی کە  توانایوە فریٛش هەنە پەی یوٙ  یاگەگیرو نامیٛ 

 نە کٙو مەبانوە فرە هەمەجٙوریٛنٛی، بەڕوخسار و ساختاریچ زیاتەر جەیٙوی جیایاگەگیرو نامیٛ ڕیزو 

نامان کە جە نامیٛوە نزیکٛینٛی چنڎە گیرو پیٛسەو بەشە دوایوی تەری. ویٛنەو ئا یاگەمەبانوە 

 .دەسەواتیٛوی هەنٛی کە جیاوازیێوی تەنکشان هەن چەنی نامٛی عادەتییٛ 

کە جە نامیٛوە نزیکیٛنٛی، بیٛگامن جیاوازیٛنٛی چەنی نامٛی.  یاگەگیرو نامیٛ ئا کەسیٛی: یاگەگیرو نامیٛ 

چ بەشدارەن بە کەسی دوەمش منیارە، ئانەیچ کە سٛی تەنیا کەسی یوەمەن ئانەیماناو ساحیب و ق

نە ئاشکرا بیەی کەسی یاگەگیرو نامیٛ نیەن بەکەسی یەرمش ئەژمار مەکەرانٛی. ورەن یام دیار دو 

ریٛشان بکەرمٛی. وەلێم نامٛینە کەس ەمەوینمیٛنە، بەتایبە ئەگەر چەنی بەشەدوای تەری وەرانو 

 ەکٛی ئاشکرانە.ئاشکرانیەن، نام

وی بەکارمەیانٛی پەی ئەرەنیای مەرزێوی یاگەگیرو نامیٛ پەرسٛی: )کٛی، چیٛش( پیٛسەو  یاگەگیرو نامیٛ 

"کٛی" پەی ئانزانی و گیانداری و بٛیگیانی.یکەردەمیانو کەسی و چیٛوینە، ڕٙوشنتەر چانەی جیا 

گیانداری و بیٛگیانی دلیٛو  یکەردەوەئەبەگردینی جیا گیانی بەکار مەیانٛی.ش" پەی چیٛوی بیٛ و"چیٛ 

نامیٛچنە هەن و پٛیسەو جیاوازیێوی ویٛسەری ویٛش بەرمەوزٙون. وەلێم ئەگەر ماناو نامێوە نەزانی 

پاسنٛی نیەنە، یەکسەر  یاگەگیرو نامیٛ منەتاوی بەگیاندار یام بیٛگیان ئەژمارش بکەری، چی بارەوە 

"کٛی" بەکار  . کاتیٛو باسو ئانزانی مەکریٙونە واتیٛ "کٛی" پەی گیاندرین و "چیٛش" پەی بٛی گیانین

 ماوەری.مان و کاریش بکەرینە"چیٛش" بەکار مەیٙونە، ئەگەر باسو هەر 

کیٛنٛی جە یوە کە نیزیاگەگیرو نامیٛ : مەگنانٛی ڕیزو ئا نادیاریٛ  یاگەگیرو نامیٛ نەرٛی و  یاگەگیرو نامیٛ 

کەس: کەسیٛو، چیٛو: زی نیشانە مڎانٛی.)اگیانیوە جیاو  نامیٛوە، هەرپاسە جە بارو گیاندری و بیٛ 

 چیٛوێو، هیچ کەس، هیچ چیٛو(.

کە تەنیا ئەرکو  ز جە ئەویشان،اجیاو  یاگەگیرو نامیٛ ( ئی نیشانٛی)ئینە، ئانە، ئوونە یاگەگیرو نامیٛ 

نیشانٛی ئەرکشان  یاگەگیرو نامیٛ  نان، یانیمەوی چ، جەهەمان کاتنە ئەرکو یاوەرنامیٛ نامٛی مەوینان

رنامٛی پٛیسەو یاورنامٛی ەنیشانٛی، ئەرکو یاو  یاگەگیرو نامیٛ فرەتەرەن چەویشان، ئەرکو نامٛی پٛیسەو 

 ەشونیەر کە زوانو هەورامینە یەریٛنٛی پەی نزیکی، دووری، دوورتەری،  ن،نیشانٛی. چینەی زیاتەر ئانە

و  یٛنٛی، نزیک و دووردنڎو فارسینە تەنیا دوٛی وەلێم زوانو کوردی نیٛرو مایچ دیاری مەڎٙو سەرشانوە، 

ئینە چیٛشەن، ئانە کیٛن؟ ئینە کیٛن، ئینٛی کیٛنە؟  . منونٛی چی بارەوە)ئی پیابٛی نیشانٛی ڕەگەزی

مەوینمٛی جەمیٛچ مەبانوە، یانی  چیٛشەن، ئوونە چیٛشەن؟( ئینٛی کیٛنٛی، ئانٛی کیٛنٛی، ئوونٛی کیٛنٛی؟

نیشانٛی  یاگەگیرو نامیٛ هەرپاسە  نٛی نیشانٛی جەمیچ هٙورمەگیرانٛی.نامیٛ یاگەگیرو سەربارو ئانەی 
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ئەرکو یاوەرنامٛی نیشانٛی هٙورمەگیران)ئینە پیان، ئینٛی ژەنینە، ئانە کوڕەن، ئانٛی کناچٛینە، ئوونە پیان، 

ٛی پیای چینە، ژەنی چینٛی، کوڕی چانە، کناچ()ئوونٛی ژەنینە، ئوونە نەوەشەن، ئوونٛی نەوەشەنە

)پیٛسە، پاسە، پٙوسە( مبدرٙونە کە ئەرکو  چانٛی، پیای چوومنە، ژەنی چوومنٛی(، با چەوالیچوە

تەرٛی کەسیٛی  یاگەگیرو نامیٛ نیشانٛی، بڕێ  یاگەگیرو نامیٛ یاوەرنامٛی مەوینان. هەرپاسە بیٛجگەم 

ئاڎە ژەنینە، ئیڎە کناچیٛنە، تاوان ئەرکو یاوەرنامٛی بوینان، پیٛسەو)ئیٛڎ پیان، ئاڎ پیان، ئووڎ پیان، ەم

ئووڎە ژەنینە(. ئەوسا جەهەوراماننە)ئوڎ، ئوڎە بەکار ئاومان، وەلێم ئیسە خەریکە ئەو، ئەوەیچ بەکار 

 مەیٙونە(.

 

 جە بارو ڕستەسازیوە یاگەگیرو نامیٛ تایبەمەندی                         

پەی دروسنای ڕستەی جٙوراو جٙورەن، با سەرنجەو ئی ڕستان بڎەیمٛی: ئی،  یاگەگیرو نامیٛ خاسیەتو 

وەشەن، یانەو  ئا، ئوو کەشە بەرزەن. ئی، ئا، ئوو دەشتٛی فەڕدارەنە. یانەو من وەشەن، یانەو توٙ 

بەتٙو، کتٛیبەکەش دان بە  ئاڎی وەشەن، یانەو شمە وەشەن. کتیبەکەش دان بەمن، کتیٛبەکەش دان

یەرٛی  یاگەگیرو نامیٛ ئەچی یەرە منونانە  بەکەم وانانوە. شمە کتیٛبەکەتان وانانوە.ئیٛمە. من کتیٛ 

ئەرکی زیاتەریچ مەویٙونٙونە، بکەر، وەرکار، وەرکار بەیاردی.  ئەرکٛی جیاوازٛی مەوینونە ڕستەنە،

وەلێم پەنەواز نیەن چیمنەی زیاتەر بلمٛینە ویارو ڕستە سازیوە، جە دریٛژەو باسەکەینە 

 دمای مەوینمیٛنەش.چیٛو 

 دلیٛو بەشەکانو دواینە یاگەگیرو نامیٛ شٙونەو                              

کو مەشٙوم سەرو بنەڕەتو مانای ڕاس نیەن، بەڵتەنیا  یاگەگیرو نامیٛ  یکەردەجە گرد بارێنە جیائەوە

تەرو دوای"نامٛی،  جیاش بکەرمیٛوە پیٛسەو بەشەکانیسەرو بنەڕەتو واتیٛسازی و ڕستەسازیوە 

نە پیٛسەو نامٛی و یاگەگیرو نامیٛ ی ڕازوانی و مانێ جە ئانڎە هەن کە خاسیەت "وەیاوەرنامٛی، کەردە

یاوەرنامٛی نیەن، پەی منونەی ڕەگەزو نێرومای نامٛی و یاوەرنامیٛنە بەگردینی چەسپیو ملشارە، وەلێم 

وەشان ڕەگەزو نٛیرو مای هٙورمەگیران و بڕێوەشان هٙورمنەگٛیران. نامٛی نیشانٛی ێبڕ یاگەگیرو نامیٛ 

ئەژمار  ئەژناسەبە بٛی نیشانە بە  یاگەگیرو نامیٛ ئەژناسەی و نەشناسەی مەلٙونە سەرشان، وەلێم 

نە، یاگەگیرو نامیٛ هەنٛی میانو نامٛی و یاوەرنامٛی و  یٛ ڕازوانی یٛ مەکریٙونە، ئینە و بڕێ تەر جیاوازی

 سەربارو مانای، کە وەڵیٛنە بەکوڵی باسامن کەردٛی.

اڵەتێنە بٙو کە پیٛسەو ەکانو دوای برنیٙورە ئانە مەشٙو حبە بەشیٛو جە بەش یاگەگیرو نامیٛ ئەگەر 

اگەدارەو نامٛی، چون دەسەواچیٛوی فراوانی و بە مانێوەی فراوانە تەماشەش بکەرمٛی، نەک پٛیسەو ی

دای وەرفراوانش هەن چەمو یاوەرنامٛی و ئەویشانی تەریچ هەن و مەو چەنی نامٛی و  جیاوازیش
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سەربارو جیاوازیە ئەرکیەکانش جەهەمان کاتنە  یاگەگیرو نامیٛ تەرو دوایوە. چون واتیٛو  بەشەکانی

نامیٛنە و یاورنامیٛچنە چون هەردوە ئەرکەکەی مەوینٙونە، وەلێم تائیسە نەدیەمنا کە نامیٛوە ئەرکو 

یاگەگیرو رپانش هەن، متاوٙونە پٛیسەو ەئەرکێوی و  یاگەگیرو نامیٛ نٙونە ڕستەنە، پاسەبٙو بوی کەردەوەی

، نامٛی، یاوەرنامٛی ئەرک بوینٙونە.))سەرنجە زوانو هەورامینە نەدیەمنا کە نامٛی ببٙونە بە نامیٛ 

ببٙونە بە نامٛی، یانی ئەرکو یوترینی بوینان، وەلێم زوانو ئینگلیزنە چەپەوانەن،  وەیام کەردە کەردەوە

، هەرچندە زوانو چ بوینٙونەکەردەوەیبە پاو ئەرکەکەیش ڕستەنە متاوٙو دەورو نامٛی و  وەچون کەردە

 نەویەردەن، کەردەوەیهەورامینە بڕێ نامٛی هەنٛی یەکسەر جە ڕیٛخەو چەمەی دروسٛی مەبان، یانی 

منەوینان  کەردەوەیوەلێم دەورو  .((دز، پاچای: پاچ پیٛسەو نامٛی ویٛشان بەرمەوزان، پیٛسەو: دزیەی:

 جە ڕستەنە.

جەزوانەنە یاگیٛوی فراوانەش گٛیرتیٛنەرە، پەوکای یٙون جە باسە  یاگەگیرو نامیٛ دما قسٛی مەواچمٛی: 

 بەشٛیوێوی بنەڕەتی یاگیٛو کەسی و وٛی و نیشاندای جە نەیاگەگیرو نامیٛ ڵیەکانو زوانئەشناسی. کریٛ 

ئەشناسنوە گجار جەالو زوان یاگەگیرو نامیٛ پلەی یوەمنە دیارەن. وەجەڵٛی و کیٛشەو مانای و ئەرکو 

پیٛسەن)واتٛی هاڵیٛی( یانی ماناش  ەنوەرانوەرو بەشەکانو دوای یاگەگیرو نامیٛ باس کریان، واتەنشان 

مانای تایبیٛو ویٛش هەنەش،  یاگەگیرو نامیٛ یچ ەکەرٙونە، چەنی ئانەانا پەیڎا منیەنە، تەنیا ڕستەنە م

ە، ڕستەنە، دەسەواتٛینە. هەرپاسە پیٛسەو واتیٛوی مانادارٛی ویٛش مرمانٙون کە ئەرکی هەمەجٙور پٙوڕنٙونە

یانی ئەرکو نامٛی  بگٛیرە. مەبەستش کٙوساری بگیٛرە، خشپیٛ واچی)ئاڎی بگیٛرە، ئاڎٛی بگٛیرە( ەکە م

 یاگەگیرو نامیٛ چی الیچۆ  وینٙو ڕستەنە، هەرپاسە بڕێ تەر جە سیفەتەکانو نامٛی هٙورمەگیرانٛی.ەم

نیشانٛی  یاگەگیرو نامیٛ هٙورمەگیران، وەلێم نامٛی هٙورمنەگٛیرٙونە. شونیەرە بڕێ  رصیفکەسیە تە

ٛی بە بەشیٛو جە بەشەکانو دوایش ئەژناسەی و نٛیر و مای ملٙونە سەرشان، هەر پی بٙونەوە متاوم

 بنیەمیٛرە.

 

 یاگەگیرو نامیٛ پەیلوایو بڕێ جە زوانئەشناسان سەرو                        

ضمري(. ضمري واتەنش: نامٛی بەشە مەبٙونە بە دوٛی لزگیٛوە)نامٛی زاهیرە و  53رشیدوردفدکرت خرسو 

ريی نامەکٛی واوەی نەبٙووە، پاسە بٙو بە ضمنشینەو نامیٛوی تەری، هەتا یاگە مەبٙونە بە نامیٛونە

وە دکرت خیامپوریش هەر ئەچی سەرچەمەنە قسێ ارو نامٛی(.مەواچمٛی جانشینو نامٛی)یاگەڎ

نامٛی سەریحە، ئاشکرا ئانیٛنە کەماناو ویٛش رصیح و کنایە(نویستێنە، واتەنش: نامٛی دوٛی لزگیٛنە)

ن. منەپیٛویوٙ  ٙوژیێنەرەنامٛی کنایە، ئا نامٛینە کە پئینا پۆ ویٛشەو، پیٛسەو"روسەم، ئەسپ، دیوار" 
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262 

"کنایە"  )ئانامٛی کەوەڵیٛنە مەواچینەش(. نامیٛ ئاشکران ضمريی کە بٙونەو مەرجەعیوەبیٛجەگەم 

و مبهامت و اسم استفهام(. وەروئانەی کە ضمري نامیٛوی کنایەینە کە  یاگەگیرو نامیٛ یەرٛی بەشیٛنە)

یانگٛی نامیٛوی ئاشکرای مەگٛیرٙووە، نامە ئاشکراکٛی مەبٙونە بە مەرجەع پەی ضمريەکەی، منونە: 

د نیەن، چون ضمري متاوٙونە ر یە فرە و پەیلوا سن عەلیش دی، مزانیش دا پاڎی. هەرچند ئیەح

کەردانٛی.  ، ئاڎ واچٛی تااڵنشاننامٛی پیٛوارٛی( ببٙونە، پسەو: یٙو هاوارش کەردیاگەنشینو نامٛی مبهم)

 کە واتەنشان، ضمري نامیٛوی ئەژناسیێنە، نەک پیٛوارو پٙوژیێرە. ،سانو عەرەبیهەرپیٛسەو ڕازوان نوی

کەسی یەرەم کەمەکیٛو پٙوژیێرە  یاگەگیرو نامیٛ کەسی یوەم و دوەم، هەڵبەتە  یاگەگیرو نامیٛ بەتایبە 

یشان جیا بکەرمیٛوە و جەپٛیرەکیٛو ئاڎ پیٛوارەنە. دماجار خاستەرەن ضمريی جە نامٛی کنایەی و مبهم

 رمٛی.وەبەرش با

رە، پیٛسەو فەرەنسیەکان. بڕێوی تەریچ بە ایبە واتیٛوی جیا من یاگەگیرو نامیٛ بڕێ ڕازوان نویسٛی  

تەریچ جە پٛیڕەو کنایاتیش منیارە، وەلێم دکرت خرسو فرشیدورد پیٛسەو  بەشیٛو جە نامٛی منیارە، بڕێ

ونە کە ێونە جە نامٛی، پٛیسەیچ ئەژناسەش مەکەران: ضمري نامێبەش یاگەگیرو نامیٛ خیامپوری 

گر )ضمري اسمیست کە جانشین اسم دیهٙورمەگٛیرٙونەرصیف ، تەبٙونەیاگەنشینەو نامیٛوی تەری مە

، چەنی ئاڎی قسٛیم کەسی یوەمی و دوەمی و یەرەمی. فەرهادم دی ترصیف گردد( پەیو  شود

( antecedentنشینش پەنەش مەواچان)مەرجەع، وەڵین ضمري مەبٙونە بە یاگەنامیٛوە کە  کەردٛی.

 پیٛسەو فەرهادی.

یاگەگیرو صەرفە منەبٙو، وەلێم و نامٛی ئانەن کە نامٛی ئاشکرا  یاگەگیرو نامیٛ جیاوازی سەرەکی میانو 

مەبٙونە چون کەسی یوەم و دوەم و یەرەم هٙورمەگٛیرٙونە. جیاوازیێوە تەر ئانەن کە نامٛی  صەرفە نامیٛ 

هٙورش منەگٛیرٙونە)پیٛسەو نیشانٛی جەمی و سازەو  یاگەگیرو نامیٛ بڕێ نیشانٛی هٙورمەگٛیرٙونە، وەلێم 

 یشانان هٙورمەگیران(.نە بڕیٛوی کەم ئەچی نیاگەگیرو نامیٛ ئەشناسەی و ڕەگەزو نٛیرو مای، کە 

 

 جە زوانەکانو جەهانینە یاگەگیرو نامیٛ دەسەبەنڎی                    

، چیٛگەنە یاگەگیرو نامیٛ زوانەکیٛو جەهانی هەر یٙوشان بەپاو ئاژەو ویٛش دەسەبەندیش کەردەن پەی 

 شان ڕووە تەنیا پەی زانیاری.یٛ وزممەبە کوڵی 

 54زوانو عەرەبینە یاگەگیرو نامیٛ 
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مەبٙونە بە چنڎە  زوانو عەرەبینە، هەمەڕەنگٛی و هەمە جٙوریٛنٛی، هنی چامنەشاهەن یاگەگیرو نامیٛ 

و نامٛی و ئامڕازٛی،  کەردەوەیجٙوریٛوی، بەپاو ئا واتٛی کە وەڵیٛشەو یام دماشەوە مەیٙونە، پیٛسەو 

 فەرماودٛی:ب

مەلکانٛی نامٛی،  یاگەگیرو نامیٛ ە جەجٙور الضامئر املتصلە: ئی )لکێ( پەیوەسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ یوەم: 

ضامئر ) ردەنگی. مەبانٛی بەیەرٛی لزگیٛ ەفاڕیٙونە بەپاو قسیٛکەری و و ەئامرازیرە، یاگیٛشان م ،کەردەوە

 /وەردەنگی. ضامئر الغائب یاگەگیرو نامیٛ ضامئر املخاطب/ قسیٛکەری.  یاگەگیرو نامیٛ املتکلم/ 

 .پیواریٛ  یاگەگیرو نامیٛ 

بەساختاری ویٛسەر مەیانٛی دلیٛو  یاگەگیرو نامیٛ ئی  ضامئر املنفصلە.: یجیا یاگەگیرو نامیٛ دوٛی: 

. انا، نحن، ایای، ایانا :ضامئر املتکلم قسیٛکەری/ یاگەگیرو نامیٛ ڕستەینە، ئیٛدیچٛی یەرٛی دەسٛینٛی: 

ر . ضامئایاکام، ایاکم، ایاکنننت، ایاک، انت، انتام، انتم، ا وەردەنگی: یاگەگیرو نامیٛ ئر املخاطب/ ضام

 یٛ یاگەگیرو نامهو، هی، هم، هام، هن، ایا، ایاهن، ایاهم. شونیەرە ئی  :پیواریٛ  یاگەگیرو نامیٛ  /الغائب

ئیٛڎیچ هەمدیسان  ضامئر الرفع املنفصلە:شٛی مەبان پەی: صبی هەمدیسان بەجیا بە پاو رفع و نە

وەرانوەرەن چەنی کەسی یوەم و دوەم و  " کەمەبٙونە بەیەرٛی دەسیٛوە" قسیٛکەر، وەردەنگ، غایب

 طب، غایب(.ئیٛدیچ یەرٛی دەسٛینٛی)متکلم، مخا ضامئر النصب املنفصلە: یەرەمی. 

نٛی کە پەردەپٙوشٛی کریێنٛی و یاگەگیرو نامیٛ )ضامئر املسترتە( ئا پیٛواریٛ  یاگەگیرو نامیٛ یەرەم: 

داواینە"فعل امر"  کەردەوەیبەتایبە منەپیٛویانٛی، وەلێم بە ویر و هٙوش هەستشان پەنە مەکەرمٛی، 

ە مدەیمٛی ، پیٛسەو)قم، اجلس(.هٙوربٛیزە، بنیرشە، سەرنجەهەن یاگەگیرو نامیٛ زوانو عەرەبینە ئی 

داوایوە  کەردەوەیلکێنە، وەلێم زوانو عەرەبینە پۆ  نامیٛ یاگەگیرو رە خڕەکە"ە" زوانو هەورامینە بیٛگی

تەنیا بە ئەقڵ هەستش پەنە مەکەری، وەرو ئانەی پەنەش  )ئینگلیزیچنە پاسنەن(هیچ دیارنیەن،

 مەوچان مسترت"پیٛوار".

                            

 55زوانو ئینگلیزینە یاگەگیرو نامیٛ                     

بە بەشیٛو جە بەشاکەنو دوای منیٙورە، وەلێم بڕێ زوانئەشناسٛی  یاگەگیرو نامیٛ زونو ئینگلیزی 

پیٛسە ئەژناسە کریێنە)پەلیٛوە گوالنەن جە  داویش منەنیارە. بە بەشیٛو جە بەشە یچەپەوانەو ئینە

یاگەگیرو یام ، ئانیٛنە، هەکە متاوی بفاڕیشان بەنامٛی تەریٛ  یاگەگیرو نامیٛ نامٛی، سیامی گرنگەو  لەقو

                                                             
55 reference/pronouns-grammar-https://learnenglish.britishcouncil.org/english 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/pronouns
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 (.ۆ نامەکٛی و ئاسانکاری و ئەنەیاواینەیکەردەجیاتی نامٛی بەکارمەیانٛی رستەنە، پەی واوەی نە نامیٛ 

 دەسەبەندی کریێنە: یاگەگیرو نامیٛ زوانو ئینگلیزینە پیٛسە 

 ,she, her, he, him, you, I , me, it, weپیٛسەو) personal pronoun کەسییٛ  یاگەگیرو نامیٛ یوە: 

us, they, them,)   فرە کریٛڵیەنە و شٙونەمای خاسەش هەنە دلیٛو زوانو  یاگەگیرو نامیٛ ئی

 ئینگلیزینە.

بەستەی)کە، هەکە( وەلێم  یاگەگیرو نامیٛ ویاٛمو پەنەش مەواچمٛی الو    Relative pronounدوەم: 

 یٛ یاگەگیرو ناموە زوانو ئینگلیزینە کریٛڵیەنە، ینە ئانڎە کریٛڵیە نیەنە، چەپەوانەزوانو هەورامی و کورد

 ,what, that, which, whoبەستەی یام نسبیە، دوٛی ڕستٛی بەسٙو هەنرتینیوە، شارستەو پاڕستە)

whom.) 

ینە، ( ئthis, these, that ,those ) نیشاندای یاگەگیرو نامیٛ   Demonstrative pronoun یەرەم:

 یٛنٛی پەی تاکی و جەمی، وەلێم هەورامینە یەریٛنٛی.ئانٛی، ئانە، ئانٛی دوٛی دنڎ

، پەی کەسێو بەکار مەیٙونە هەکە گەرەکت نادیاریٛ  یاگەگیرو نامیٛ   Indefinite pronounچوارەم: 

 one, other, some, anybody, everybody, noنیەن بشناسیش، یام بزانی کیٛن و چیٛشەن. پٛیسەو)

one.) 

 ,myself, yourselfوٛی: پەیوەندیش بە ویٛوە هەن) یاگەگیرو نامیٛ  Reflexive pronounپەنجەم: 

himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves) یر ەت وەیاگەگیرو نامیٛ .هەرپاسە 

 Intensiveبەخشٙونە وەلێم بەتاکیدی بەهەسو هٙوڵی کە پەنش مەواچان مەو وٛی اهەن کە هەمان مان

pronoun. 

  یاگەگیرو نامیٛ جٙورە جەئی ضمیر ملکی،، مڵکی یاگەگیرو نامیٛ :  Possessive pronounششەم:

 ,my, mine, your, its, his, her, ourدوٛی لزگیٛنە)مەحدودە و مطلقە( پٛیسەو) کیەت مرمانٙو،مڵ

their, whose.) 

 56زوانو فارسینە یاگەگیرو نامیٛ                              

 دەسەبەندی کریێنە: یاگەگیرو نامیٛ زوانو فارسیچنە ئەپی تەشکە 

 کە جیاتی کەسی هەرمانە مەکەرٙونە،دوٛی لزگیٛنە: : کەسییٛ  یاگەگیرو نامیٛ ضمیر شخصی:  یوە:

یٛنٛی، یەرٛی تاکٛی و یەرٛی جەمٛی، زوانو کوردی و شش دنڎ، کە یجیا کەسییٛ  یاگەگیرو نامیٛ 

                                                             
 1396:198ز باتل خانلری، چاپ بیت و ششم، تاریخ زبان فارسی، دکرت پروی 56
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. لزگەکەی یٛسەرە مرنیٙورە زوانو فارسینەبە واتیٛوی و یاگەگیرو نامیٛ جٙورە هەورامیچنە ئەپٛیسنەن. ئی 

لکٛی، ئەگەر بلکٙونە  یاگەگیرو نامیٛ ضمیر پیوستە( ام پەنەش مەواچان)یاگەگیرو نامیٛ تەر جە 

کوشتامن. کوشتت:  ارو وەرکاری)مفعول(، پیٛسەو کوشتم:رە ئاوەختە مەبٙونە بە یاگەڎکەردەوەی

مەبٙونە بە لکٛی،  یاگەگیرو نامیٛ تتان، کوشتش: کوشتشان. وەڵێم ئەگەر بلکٙونە نامیٛرە ئاوەختە کوش

نەش یانەشا.) یانەما ئینا یانەم: یانەما، یانەت: یانەتا، یامزاف الیە، چون وابەستەو نامٛینە، پیٛسەو: 

 بزاڵنە(. 

نیەنە، واتێونە مەنیشٙونە یاگیٛو ، پوژیێرە، هەکە دیارە پیٛواریٛ  یاگەگیرو نامیٛ ضەمیری مبهم: دوٛی: 

جە  پیٛواریٛ  یاگەگیرو نامیٛ  کەرٙونە.ەباسو کەسی و چیٛوی م ،نامٛی یام چیٛوێ، بە جٙورٛی نە پیٛویا

ئەرک مەوینٙونە)یکی، هیچکس، فالن، هرکس،  کەردەوەیڕستەنە، پیٛسەو نیهادی، تەمامکەرو نامٛی و 

 همکس، همەچیز...(.

ویٛنەش هەن، کە متاوٙونە بە  ، کە هەمیشە یەکهامبەشیٛ  یاگەگیرو نامیٛ ضمیر مشرتک: یەرٛی: 

ئەرک بوینٙونە)خود، خویش، خویشنت( کە ئیسە فرەتەر خود  یاگەگیرو نامیٛ هەرشش شیٛوەکەو 

نامیەنە.)خود گفتم، خودگفتیم، خود گفتی، خود گفتید،  یکەردەتاکید  یاگەگیرو نامیٛ چاالکەن، بە 

خود گفت، خود گفتند(  وەلێم زوانو هەورامینە ئەپیٛسنەن)ویٛم وات: ویٛم واتم، ویٛام وامتان، ویٛت وات، 

دکرت خانلری تەنیا باسو ئینیشاش کەردەن،  ویٛتان واتتان، ویٛش وات، ویٛش واتش: ویٛشان واتشان(.

 باسشان سەرکریان، پیٛسەو واری. یاگەگیرو نامیٛ وەلێم یاگانی تەرو بڕێ تەر 

 نیشاندای پیٛسەو)این، ان( یاگەگیرو نامیٛ  چوار: ضمیر اشارە:

 کی، چە، کجا، چگون، چند، چقدر(. پەرسٛی: پٛیسەو)کە، کدام، یاگەگیرو نامیٛ ضمیر پرسشی: پەنج: 

یاونان)بە، ەماناو سەرسامی م سەرسامی: واتە گەلێنٛی کە یاگەگیرو نامیٛ ضمیر تعجبی: شش: 

 چقدر، وە(.

نە پیٛسەنٛی انە و ئەرکەکانشیاگەگیرو نامیٛ ئیسە بەرکەوت کە گردو زوانەکانو جەهانی جە ئەژناسەو 

یٙوی، وەلێم پەی دەسبەندی کەمێو زیاڎو کەمشان هەن ئاڎیچ بە نونگەو جیاوازی پەیلوای زوان 

چیٛوالی مەملٛینە سەرو وردەکاری  تەری، نو کوردیچنە هەر پٛیسەن زوانەکانیزوا ئەشناسان،

 ورامینە، هەڵبەت تەقەال مڎەیمٛی بە دریٛژی و پان و پٙوڕی باسش بکەرمٛی.زوانو هە یاگەگیرو نامیٛ 
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 یاگەگیرو نامٛی زوانو هەورامینە                        

 :پٛیسە، فریٛنیٛ ش نکایاگەگیرو نامە، جٙورو ەنفرە دٙوڵەمەنڎ 57نەیاگەگیرو نامیٛ  امیهەور  زوانو 

   یٛ کەسی یاگەگیرو نامیٛ    -1
 نیشانٛی    یاگەگیرو نامیٛ  -2
          یٛ چنڎی یاگەگیرو نامیٛ   -3
 نەرٛی           یاگەگیرو نامیٛ  -4
     هینو یاگەگیرو نامیٛ  -5
      یٛ نادیار  یاگەگیرو نامیٛ   -6
 پەرسٛی      یاگەگیرو نامیٛ   -7
 یا گەنامٛی وٛی           -8
     یٛ هامبەش یاگەگیرو نامیٛ  -9

 بەستەی     یاگەگیرو نامیٛ  -10
     Personal pronoun یٛ کەسی یاگەگیرو نامیٛ                  

 یٛ کەسی یاگەگیرو نامیٛ ، وینٙونەەمەنیشٙونە یاگیٛو کەسیٛوی، یانی جیاتی نامٛی ئەرک م واتێونە

یاگەگیرو ()کەسیەی جیا یاگەگیرو نامیٛ کەسیەی لکێ،  یاگەگیرو نامیٛ لزگیٛوە) دویٛ بە  نەبوٙ مە

 .کەسیەی ویٛسەرە( یاگەگیرو نامیٛ کەسیەی پیٛوەسە،  نامیٛ 

 یاگەگیرو نامیٛ  ناچاەو پەنەیچش م 58Personal pronoun یجیا یٛ کەسی یاگەگیرو نامیٛ : یوەم

یان و نەلکێنە هیچ بیەیش جوەش وشیٛوە نچوون هەر یوەشا" یٛ سەر یٛ و یاگەگیرو نامیٛ ، نەلکێ

هەرپاسە  ،و نویستەینە نەکەردەییٛ قس دەمو یٛ مچاو بتاومٛی تەنیا ویٛش ەم، رەیٛ واتێوە تەر

 ن بوینمٛی.جیاکا یاگەگیرو نامەەو منون نە.کریوٙ مەپەنە وەش یچشڕستە

 

                             

              

 

 

 

 

                                                             
 فرەتەرین کەلکم جە ئی سەرچەمەیە دیەن.  2007:58لەبابەت ڕێزمانی هەورامیەوە، نوسینی جامل حبیب اللە ،  57
 2014:83ڕێزمانی کوردی، بەشی دوەم، جێناو، پ.د ئەوڕەحامنی حاجی مارف  58
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 "ویٛسەرە"ێجی یٛ کەسی یاگەگیرو نامیٛ          

 کەس

 

 کٙو "جەم" تاک  :تاق

 یوەم

 

 و مای پەی نٛیر  -ئیٛمە    و مای پەی نیٛر  -من 

 و مای پەی نٛیر –شمە  و مای پەی نٛیر -تٙو  دووەم

 

 نزیک :پەی نٛیری تاق –ئیٛڎ  یەرەم

 نزیکە :پەی میٛڵٛی تاق –ئیٛڎە 

 نزیک: و مای پەی نٛیر -ئیٛڎٛی 

 دوور :نٛیری تاقپەی  -ئاڎ   یەرەم

 دوورە :پەی مٛیڵٛی  تاق -ئاڎە  

 دوور :و مای پەی نیٛر -ئاڎٛی 

 فرە دووری :پەی نیٛری –ئەو ئوڎ:  یەرەم 

 فرە دوورە  :پەی میٛڵیٛ  -ئەوە ئوڎە: 

 و مای  فرە دووری   پەی نٛیر -ئەوٛی 

 

مان و و ، ئەم، ئەز" بەکار ئائەمن" جیاتی"من" ی هەورامینە فرەو جار  زوانو نولەهجەکا وهەرپاسە دلیٛ 

)ئەز ئورومونەن وەاڵتم خوای دەنو نە ئەزش بەکار ئار شنشیٛعرەکا و، سەیدی هەورامی دلیٛ ەیٙونەم

 ویانی زەمانێ ئەز دلیٛ  ،ەورامیٛینە ئەز هەنوە همەسلێ وهەرپاسە دلی گیٛرتەنم خەاڵتم(،

، ئەز، واتێوە ئەویستایەنە  دزەنا"ئەگەر نەزانات  ،بیەن" ئەگەر زانات ئەزەنا نەزوانەکەیامنە

 (تە ()ئەتوٙ ()توٙ )هەرپاسە گجارجیاتی(.ئەزم، دەنگو)ز( فاریان پەی)د (azm, admبنەڕەتنە)

 .مانو بەکار ئا

و  مەو و د " هەرپاسە کەسی یوەمکەسی یوەم و دوەمی تاقی"من و توٙ  یٛ ویٛسەر  یٛ یاگەگیرو نام

بڕێ جارێنە من و تٙو نیشانٛی  .هٙور منەگٛیرانی مایو  زو نیٛرەنیشانٛی ڕەگ "جەمینە" ئیٛمە، شمە

  ڕەگەزی هٙورمەگٛیرانٛی، وەختیٛوەنە مەبان بە مزافو الیە. الی واریوە ڕٙوشن کریانوە.

می مای ملٙونە سەرو کەسی یەر  و و نیٛر چوون نیشانٛی ڕەگەز ەنپەی کەسی یەرەمی جیاواز  موەلێ

شانٛی ڕەگەزی سەرو ،  وەلێم نییو فرەدووری پیٛوار  ، نزیک و دوورتاقی پەی هەریەرە تیلەکانش

و فرە دوور، یانی نیشانٛی  و دوور نزیکنە، پەی هەریەری تیلەکانش، کۆی بەر منەگنوٙ  یەرەمو کەسی

 .ڕەگەزیشان پٛیسەو یٙوی نیەنە
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 سەیو نیشانٛی ئەشنا یاگەگیرو نامیٛ                           

 :جیێ یاگەگیرو نامیٛ سەرو  نال ە" مەکیٛ  ،"ەکەناسەیهەورامینە نیشانٛی ئەژ  زوانو

  ن.جارانی نیەنا ومن منەکیٛ  ن.       ئرت من منەکەو جارانی نیەنا –من 

  .ئەجیام تٙو تٙوەکٛی ئەوساینی.           م تٙو تٙوەکەو ئەوساینیئەجیا -تٙو  

  .نەئاڎەکٛی پاریئەجیام ئاڎە .               یام ئاڎ ئاڎەکەو پارینئەج –ئاڎ 

 .نەئەجیام ئیٛڎە ئیٛڎەکٛی جارانی.           ئەجیام ئیٛڎ ئیٛڎەکەو جارانین –ڎ ئیٛ 

 .یەنەەکٛی ئەوسای نیڎو ئ ەڎو ەکەو ئەوسای نیەن ......ئرت ئڎو ئ ڎو ئرت ئ – ڎو ئ

 .سای نیەمنیٛ ەو ئرت ئیٛمە ئٛیمەکٛی ئ –ئیٛمە  

  .نیەندیٛ حاڵی بیا هەکە شمە شمەکٛی ئەوسای  –شمە 

 .جیام ئیٛڎٛی ئیٛڎەکٛی ئەوساینیٛ ئە -ئیٛڎٛی 

 .نٛی ئەجیام ئاڎٛی ئاڎەکٛی ئەوسای - ئاڎیٛ 

  .نیٛ جیام ئەوەکٛی جارو جارانیچووزانوو ئەجیام ! ئە -ئەوٛی 

 

  ەیو نیشانٛی نەژناس یاگەگیرو نامیٛ                         

 ن:گٛیرامەهٙور  )ێ، ێو، ێوە، یە(ەینیشانٛی نەشناس ینە بە ئاسانیهەورام زوانوجیێ  یاگەگیرو نامیٛ 

 منیە کرێکار هەمەیشە مانیانان. .منێ کریٛکار هەمیشە مانیانا :یٛومن –من 

 .منێ کریٛکارە هەمیشە مانیێنا: منیٛوە -من

 ؟کریوٙ مەبەسەزوان چیٛشت پەنە  تٙوێ ێوی:توٙ  -تٙو 

 ؟کریوٙ مەتٙوێ بەسەزوانە چیٛشت پەنە  ی:ٙوەێتوٙ  -تٙو 

 گەرەکەن؟ ەنەچ نئیٛڎێ بٛی تاوان چیٛشتا: ئیٛڎیٛوی –ئیٛڎ 

 چەنە گەرەکەنە؟ن ئیٛڎێ بٛی تاوانە چیٛشتا :ئیٛڎیٛوەی –ئیٛڎە 

 ؟کریوٙ ەمنە ەهەژار چیٛشش پئاڎێ  :ئاڎیٛوی-ئاڎ 
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 ؟کریوٙ ەمئاڎێ هەژارە چٛیشش پەنە  :ئاڎیٛوەی –ئاڎە 

 ؟کریوٙ ەمنە ەپ هەژار چٛیشش ، ئووڎێئەوێ :، ئوڎێویئەویٛوی –ئەو 

 ؟کریوٙ ەمهەژارە چٛیشش پەنە  ، ئووڎێئەوێ ، ئووڎێوەی:ئەویٛوەی -ئەوە

 ؟کریوٙ ەمنە ەپ نهەژاری چیٛشامئیٛمێ  :ئٛیمیٛوی –ئیٛمە 

 ؟کریوٙ ەمپەنە  نهەژار چیٛشتاشمێ  :شمیٛوی –شمە 

 ؟کریوٙ ەمپەنە  نهەژارٛی چٛیششا ئیٛڎیٛ  :ئیٛڎیٛوی-ئیٛڎٛی 

 کریٙو ؟ەمپەنە  نهەژارٛی چیٛششائاڎٛی  :ئاڎیٛوی -ئاڎٛی 

 کریٙو ؟ ەمنە ەپ نئەوٛی هەژارٛی چیٛششا :ئەویٛویٛ  -ئەوٛی 

 و نیشانٛی ئیزافەی  ێجی یاگەگیرو نامیٛ                               

و دیارخراو"   "دیارخەرو دیاروزیا( دیاروز)"مزاف و موزاف الیە"بە بباب نتاوام ێجی یاگەگیرو نامیٛ 

ێ ٙویوەلٛی جە چوار چ ""وەی سەری" بە کٙومەکو نیشانٛی ئیزافەی "وست و وزیاسەر" وستەی سەر

، نگٛیراب"ە" هٙور ەینیشانٛی ئیزاف نمنەتاوا، شٙونەو ئانەیچەرە هیچکام ەندیاری کریانە فرە وەرپان نی

سەرو"من" وە بەر ، هەرپاسە سازەو نٛیرو مای ئیزافە چی وەختەنە فرەتەر هنو وٛی نیشانە مڎوٙ 

  :مەگنٙونە

                                                                                                           .هەر بەش بڕیێنابو  توٙ  وەتا من من –من .        هەر بەش بڕیانا تا من منو تٙو بو –من 

  .و ئاڎٛی بی هەر بەش بڕیێنیەتا تٙو توٙ  .     بڕیانیٙوو ئاڎی بی هەر بەش تا تٙو ت -تٙو 

 .و ئاڎٛی بٙو هەر بەش بڕیێنە ەتا ئاڎە ئاڎ -ئاڎە  .        اڎو تٙو بٙو هەر بەش بڕیانتا ئاڎ ئ-ئاڎ 

 .تا ئیٛڎە ئیٛڎەو شمە بٙو هەر بەش بڕیێنە  -ئیٛڎە  .          ڎ ئیٛڎو شمە بٙو بەش بڕیانتا ئیٛ  –ئیٛڎ 

 هەتا  ئەوە ئەوەو شمە بٙو  هەر بەش بڕیێنە  -ئەوە  .    ەوو شمە بٙو هەر بەش بڕیانا ئەو ئهەت –ئەو 

 هەتا ئووڎە ئووڎەو شمەبٙو هەر بەشبڕیێنە. -هەتا ئووڎ ئووڎو شمە بٙو هەر بەشبڕیان.   ئووڎە -ئووڎ

 .هەر بەش بڕیێنمٛی ە ئٛیمەو شمە بیمٛی هەتا ئیٛم –ئیٛمە 

  .هەر بەش بڕیێندیٛ  بیدیٛ  نئاڎیشاهەتا شمە شمەو  –شمە 

 .هەر بەش بڕیێنیٛ   نشمە با وئیٛڎیٛ  هەتا ئیٛڎیٛ  -ئیٛڎٛی 
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  .هەر بەش بڕیێنیٛ  نشمە با وهەتا ئاڎٛی ئاڎیٛ  -ئاڎٛی 

  .هەر بەش بڕیێنیٛ  نبا نئاڎیشا وهەتا ئەوٛی ئەویٛ  -ئەوٛی 

 

 و وەسف ێجی یاگەگیرو نامیٛ                                 

ئیٛڎٛی، ئاڎٛی، "یاگەگیرو نامیٛ بە مەوسوف بە یاردی"ی" وەلێ هەریەرە  نبامە جیێ یاگەگیرو نامیٛ 

رٛی بیٛگی نویسیٛ  دویٛ چوون گنٙو ب"ی" ەکە بەر پۆنە منازوٙ  ن" ٛی" جەمیشائەوٛی" هەکە نیشانیٛ 

نٛیرومایش لوان )من، منە( کە ڕەگەزو یجیا یاگەگیرو نامیٛ ، شٙونیەرە سەرنجەو نپیٛوەرە منەکریوشا

 تەرینە ڕەگەز هٙورمنەگٛیرٙونە. ، یاگانیسەر

 کەروو؟بمنەی هەژارە چیٛش      کەروو؟   بمنی هەژار چیٛش 

 ؟کەریبهەژارە چیٛش  تٙوەی        ؟کەریبتٙوی هەژار چیٛش 

 ؟کەروٙ بهەژارە چیٛش ئیٛڎەی        ؟کەروٙ بئیٛڎی هەژار چیٛش 

 ؟ئاڎەی هەژارە چیٛش کەروٙ         ؟ەروٙ کبئاڎی هەژار چیٛش 

 ؟کەرڎیٛ بچیٛش شمەی هەژار     ؟کەرمیٛ بئیٛمەی هەژار چیٛش 

  کەرانٛی؟بئاڎٛی هەژارٛی چیٛش    ؟ کەرانیٛ بئیٛڎٛی هەژارٛی چیٛش 

 ؟کەرانیٛ بچیٛش  ئەوٛی هەژاریٛ ئووڎٛی.

 

 و نیشانٛی جەمی  ێجی یاگەگیرو نامیٛ                      

" من،تٙو، ئاڎ، ئاڎە، یاگەگیرو نامیٛ ، پەی منونەی نجیاینە هەنە یاگەگیرو نامیٛ  وٙ نیشانٛی جەمی دلیٛ 

پەی " ئووڎیٛ /، ئەویٛ ئیٛمە، شمە، ئیٛڎٛی، ئاڎیٛ وەلێ" ن،بەکارمەیا" پەی تاقی ووڎە، ئووڎئیٛڎە، ئ

 ریانٛی،وە هورگین" جە نیشانە تاقەکا، هەریەرە نیشانٛی" ئیٛڎٛی. ئاڎٛی. ئەویٛ نیٛ جەمی بەکارمەیا

 ونجە تاقەکاو شمە  ، وەلٛی ئیٛمە" میٛڵٛی گمە بیێنە"ەو نیشانیٛ ن "ٛی" ئامێنە سەرشانیشانٛی کٙوی

 ." ی هٙورنەگیریان"من و توٙ 

 : شان هەنوی یەک سیفەتدهەر  نە،بوٙ مەمای گمە  و ینە نیشانٛی ڕەگەزو نٛیرکوٙ جە حاڵەتو 
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 میٛڵٛی       نٛیر          

 ئیٛمە ملمٛی پەی سەیرانی     ملمٛی پەی سەیرانیئیٛمە 
 شمە ملدٛی پەی سەیرانی  شمە ملدٛی پەی سەیرانی

 مال پەی سەیرانی  مەالن: ئیٛڎیٛ  مال پەی سەیرانی مەالن: ئیٛڎیٛ 
 ال پەی سەیرانی ەئاڎٛی م ال پەی سەیرانیەئاڎٛی م

 ئەوٛی مال پەی سەیرانی ئووڎٛی:  پەی سەیرانی نال ەم ووڎیٛ ئ
         

 و مای  و ڕەگەزو نیٛر ێجی یاگەگیرو نامیٛ                          

 : گنوٙ مەپی جٙورە بەر نە ئەیاگەگیرو نامیٛ  و مای ڕەگەزو نیٛر

و مای بەکار  پەی نیٛربنەڕەتەنە  ن،هەکە پەی کەسی یەرەمی تاقی بەکارمەیا یاگەگیرو نامیٛ ئا 

ر هەکە پەی کٙوی بەکا ،یاگەگیرو نامیٛ وەلێ  ئەوە.ئەو: ڎ: ئووڎە:و و ئاڎە  ئ: ئیٛڎە، ئاڎ: ئیٛڎ: نیٛ مەیا

ئیٛمە،شمە، ئیٛڎٛی، ئاڎٛی، ن)گنامەپێسەو یٙوی بەر   نەگٛیرامنمای هور  و نیشانٛی ڕەگەزو نٛیر نمەیا

، وەلٛی نەەگنوٙ منویٛڕاس نیشانٛی ڕەگەزیشا بەر ، کەسی یوەمی تاق و کەسی دوەمی تاق (.یٛ ووڎئ

تٙو  .من بەیەکەمە بەرشیانی. من بە یەکەم بەرشیانی :وەنکریاەمحاڵەتو  تیانینە جە یٙوی جیا 

تٙو . نمن دڵسٙوزەو شمەنان. من دڵسٙوزو شمەنا. تٙو بەیەکەمە بەرشیەی. بەیەکەم بەرشیەی

تاقە پەی کەسی  یاگەگیرو نامیٛ هەرپاسە  .تٙو مەکتەبییٛوەی زیرەکەنی. مەکتەبییٛوی زیرەکنی

 یوەمی)من، تٙو( وەختو ئیزافەینە و وەسفینە نیشانٛی نیٛرو مایشان سەرۆ دیاری مڎٙونە.

 

 جە ڕستەنە نجیاکا یاگەگیرو نامەو ئەرک                       

و نەویەردەی ویەر و  ویەردە کەردەوەین)بە بکەر و گردو دەمەکا نیٛ بامە اننامە جیاک گیروەم: یاگەیو  

 جە حاڵەتو ئەرٛی و نەریٛنە و ئەرەنیایهەواڵی  ەیو ئامٛیت یاتاش ،و ناسادە سادەدیار و نەویەری 

 بەشو  نیهادو ڕستەی .  نگنامەهەمیشە 

 : هەواڵی ، نەویەری، دووری، سەرەمڕەتەمام و 59ی ڕووتویەرڎە کەردەوەی -1

 پەی نٛیری  ی. پەی هەورامان (لوابٛینا: لوانٛی، لوانا، لویٛنٛی، لوابیٛنیٛ )من  

                                                             
 implepast sویەردەی ڕووت= ویەردەی سادە، ویەردەی نزیک  59
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 میٛڵٛی .         پەی هەورامانی (لوێ بیٛنیٛ  ،لوێنا، لویٛنیٛ  ،لوانیٛ )من

 پەی نیٛری  .    ، هٙورئیٛزیٛنی، هٙورئٛیزتەبٛینییهٙورئٛیزتەن ،هٙورئیٛزتی)توٙ 

 پەی میٛڵٛی .    ئیٛزتی، هٙورئٛیزتیٛنی، هٙورئٛیزیٛنی، هٙورئٛیزتیٛبٛینیهٙور )توٙ 

 نیٛر (.         یٛ ، سەرکەوتە بسەرکەوتەن، سەرگنیٛ  ،سەرکەوت)ئاڎ

 میٛڵٛی          (.تٛیبیٛ ەو ، سەرکسەرکەوتە، سەرکەوتیٛنە، سەرگنیٛ )ئاڎە

 نیٛر (.    تەبیٛ ەو سەرنەکتەن، سەرنەگنٛی، ەو ، سەرنەکتەو سەرنەک)ئیٛڎ

 میٛڵٛی (.   تٛیبیٛ ەو سەرەنەگنٛی ، سەرنەک: تیٛنە، سەرنەگنیٛ ەو ، سەرنەکتەەو سەرنەک)ئیٛڎە

 نٛیر (.       ەن، وسٛی، وتەبیٛ ، وتوتووڎ)ئ

 میٛڵٛی (.      وتە، وتیٛنە، وسٛی، وتٛیبیٛ ووڎە)ئ

 و مای  و نٛیرکوٙ (.      لوایمٛی، لوێنمٛی، لویٛنمٛی، لوێبٛینمیٛ )ئیٛمە

 و میٛڵەی  کٙو نیٛر(.   لوایدٛی، لوێندٛی، لویٛندٛی، لوێبٛیندیٛ )شمە

 و مٛیڵەی  کٙو نٛیر(.  یٛنٛیرە، نیشٛینٛیرە، نیشتٛیبٛینٛیرە، نیشتنیشتٛیرە)ئیٛڎیٛ 

 و مای  کٙو نیر(.     تٛیبیٛنیٛ ەو ، وەرکوەرکەوتٛی، وەرکەوتٛینٛی، وەرگنیٛنیٛ )ئاڎیٛ 

 و مای  کٙو نٛیر(.   وەرنەگنٛینٛی، وەرنەکەوتٛی بیٛنیٛ  ٛی،وەرنەکەوتٛی، وەرنەکەوتیٛنووڎٛی)ئ

 

  :هەواڵیویەری ، دووری ، رووت، تەمام،سەرەمڕەیەی ویەردەوەرڎەک  -2

 و مای پەی نیٛر  (.، وارڎەبیٛ وارڎ، وارڎەن، وەریٛنیٛ )من نانم

 یو ما پەی نٛیر(. رتە بیٛ یٛ ، سەرگرتەن، سەرگٛیریٛنییٛ ، سەرگرتیٛ سەرگ)تٙو یانەکەت 

  و مای پەی نٛیر(. نەنویسٛی، نەنویستەبیٛ تەن، ، نەنویسنەنویست)کاغەزەکەش: ئیٛڎە ئیٛڎ

 و مای  پەی نیٛر (.شت، شتەن، شٙورٛی، شتەبیٛ )ئاڎە قاپەکەش: ئاڎ 

 و ما  نٛیر (. رتەبیٛ یٛ ، هٙورگرتەن، هٙورگیٛریٛ یٛ ، هٙورگرتیٛ هٙورگ)ە کوڕەکەشوڎو ئ :وڎو ئ

 کەریٛنمٛی.. ئیٛمە منا و مای  پەی نیٛر (.کەرڎە، کەرڎیٛنە، کەرڎیٛبیٛ )ئیٛمە مناما

 شمە منا کەریٛندٛی.و ما  نٛیر (.کەرڎە، کەرڎیٛنە، کەرڎیٛبیٛ )مناتا شمە

  .و مای پەی نٛیر(. ، ئەسابیٛ کاوڕەکەشائەسا، ئەسان) ، ئووڎیٛ ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ 

 و مای  پەی نیٛر. کاوڕەکەی ئەسانیٛنیٛ  ووڎیٛ ئ ،ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ 
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  :60نەویەر ئەرەنیای ڕووت، تەمام، سەرەمڕە، دووری ،یی ویەرڎەوەرڎەەک -3
 نٛیر (.   ، وتەبوو، وتەبییەبێنیٛ یٛ وتەبیێن ،وسٛینیٛ )من

 میٛڵٛی  (.   وسٛینٛی، وتٛی بیێنٛی، وتٛی بوو، وتٛی بیٛی بیێنیٛ )من

 نٛیر (.    ەبیێنیی، وتە بیوتێنی، وتەبیێنی، وتەبی)توٙ 

 میٛڵیٛ  (.، وتٛی بی، وتٛی بیٛی بیێنییوتێنی، وتیٛبیێن)توٙ 

 نٛیر (. وتێ، وتەبیێ، وتە بٙو، وتەبیە بیێڎ)و و ئ ،ئاڎ، ئیٛڎ

 میٛڵٛی  (.  بیٛی بیێ، وتیٛ وتێ، وتٛی بیێ، وتٛی بوٙ ووڎە)ئ ،ئاڎە،ئیٛڎە

  و ما  نیٛر(.   وتٛی بیێنمٛی، وتٛی بیمٛی، وتٛی بیٛی بیێنمیٛ  ،وتێنمیٛ )ئیٛمە

 و ما  نیٛر (.   وتێندٛی، وتٛی بیێندٛی، وتٛی بیدٛی، وتٛی بیٛی بیێندیٛ )شمە

، بارشا کەردە بیە وٙ کەرڎەب ن، بارشاکەرڎە بیێ نکەرڎێ، بارشا نبارشاووڎٛی)ئ، ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ 

 .و ما نٛیر (.بیێ

 

 : نەویەر و هەواڵی و ئەرەنیای ینەویەردە کەردەوەی -4

 ما  و نٛیر .     نەکەرو بوسو مە من حەز .وسونەەم من

 و ما  نٛیر .       تٙو با بوسینە .وسینەەتٙو م

 و ما  نیٛر .   ا بوسٙونەب  .موسوٙ : سٙونەو ەم وڎو ئ ،ئاڎ، ئیٛڎ

 و ما  نیٛر       .ئیٛمە با بوسمٛینە .سمیٛنەەو ئیٛمە م

 و ما  نٛیر .شمە بەش بوسدیٛنە .موسدیٛ : وسدیٛنەەشمە  م

 و ما نیٛرا.         با بوس :با بوسانیٛ  .سامو  :وسانیٛ ەمٛی ڎو و ئ ،ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ 

 

 : یو هەواڵی و ئەرەنیا ویەر ینەویەردە کەردەوەی -5
 و ما  نیٛر. من ساوی بسانو .سانوەمن ساوی م

 و ما نٛیر     .تٙو تەوەنی هٙور بکەنی .کەنیەمتٙو تەوەنی هٙور 

 نیٛر.           گٙوشت بورەشوٙ   .رەشوٙ و ەمگٙوشت ووڎ، ئ،ئاڎ،ئیٛڎ

 ما .          رەشوٙ گٙوشت بو  .ورەشوٙ مەگٙوشت ە ڎو و ئ ،ئاڎە ،ئیٛڎە

 و ما  نیٛر نەمامەکەی بنیەیمٛی.  ئٛیمە نەمامەکەی منیەمٛی.ئیٛمە  

 و ما  نٛیر. شمە گەمە بکەردیٛ  .کەردیٛ مەگەمە  شمە

 ما  و پەی نیٛر سەیران بکەرانٛی.  .رانیٛ کەمەٛی  سەیران وڎو ئ، ئاڎیٛ  ٛی،ئیٛڎ

                                                             
 کەردەوەی ئەرەنیا: کرداری دانانی، فعل انشائی، فعل التزامی 60
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 و ما  پەی نٛیر  ی نەریٛ نەویەردەئەرەنیای  ٛی.ٛی  سەیران نەکەرانڎو و ئ ،ئاڎیٛ ،ئیٛڎیٛ 

 

 : هەواڵی تاکیدی و سەرەمڕەی ویەر ینەویەردە کەردەوەی -6
 و ما نیٛر)مەالی مەلوو(.   تٙو مالی ملی  پەی ئاویٛسەری .من مالی ملوو پەی ئاویٛسەری

 کەسی یەرمی نیٛر  .لٙو پەی ئاویٛسەریەالی مەم ڎو و ئ ،ئاڎ ،یٛڎئ

 کەسی یەرمی ما. پەی ئاویٛسەریلٙو ەالی مەە  مڎو و ئ،ئاڎە،ئیٛڎە

 و ما نیٛر .ملٛی پەی ئاویٛسەریەالی مەمە مئیٛ 

 و ما  نیٛر. لدٛی پەی ئاویٛسەریەالی مەشمە م

 و ما  نٛیر.  مەالی مەالن.    پەی ئاویٛسەری النیٛ ەالی مەم ووڎیٛ ئ ،ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ 

 

 :هەواڵی ویەر و سەرەمڕە یویەردەنە کەردەوەی -7

کەرای ە. من شیٛعرەکٛی وەرەمتٙو شیٛعرەکٛی وەرە کەرای کەری .وەرەکەرایکەرومن شیٛعرەکٛی 

 و ما  نٛیر و. تٙو شیٛعرەکٛی وەرە مەکەرای مەکەری.ەکەر م

 نٛیر  .کەروٙ مەکەرای مەشیٛعرەکٛی وەرە ڎو و ئ ،ئاڎ ،ئیٛڎ

 ما . کەروٙ مەکەرای مەە شیٛعرەکٛی وەرەڎو و ئ ،ئاڎە، ئیٛڎە

 نٛیرو ما  .کەردیٛ مەکەرای مەشمە شیٛعرەکٛی وەرە  .کەرمیٛ مەکەرای مەئیٛمە شیٛعرەکٛی وەرە

 و ما  نٛیر. کەرانمەکەرای مەوەرە. کەرانیٛ مەکەرای مەٛی شیٛعرەکٛی وەرەڎو و ئ ،ئاڎیٛ  ،ئیٛڎیٛ 

 

، تاقی و کٙوی یمەدو  یکەرٙو کەسمەڕووە  ییداوا کەردەوەی ەندیار : ییداوا کەردەوەی -8
 :ەگٛیرٙووەمنتەری  نیوەروئانەی کەساکا

 و ما  نیٛر  . بۆبقنجە  :بۆبقنج توٙ  .تٙو بنیشەرە ە.تٙو بوس

 و ما  نٛیر    .شمە قنجٛی بیدێ .شمە بنیشدیٛرە. شمە بوسدیٛ 

 و ما  نیٛر .کەرەببار  نتٙو وەزەکا .گیٛرەبتٙو قەڵەم هٙور  .تٙو دەرس بوانە

                     و ما  نٛیر .ەکەردیٛ مبار  نشمە وەزەکا .ەگیٛردیٛ مشمە قەڵەم هٙور  .ەواندیٛ مشمە دەرس 

کەرٙونەش بە ەە( و مەفاڕیٙونە بە)مو ئەمری موەمورفیمو)ب( وەڵیٛو کەردە :یکەردەپەی نەرٛی 

      نەرٛی.

 

  "مجهول":بکەرنادیارینە کەردەوەی، جە بکەریبە یاگەنشینو  نیٛ بامە : یاگە نامە جیاکیٛ دووەم

 (. نٛیرنٛی، کوشیابیٛنیٛ یٛ کوشی ،کوشیانا ،کوشیانیٛ )من
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  ٛی( ماکوشیانٛی، کوشیێنا، کوشییٛنٛی، کوشیێ بیٛن)من

  (.، کوشیابیٛنیکوشیای، کوشیانی، کوشییٛنی)توٙ 

  (.بیٛنیکوشیای، کوشیێنی، کوشییٛنی، کوشیێ)توٙ 

  (.کوشیا، کوشیان، کوشیٛی، کوشیابیٛ ڎ)و و ئ،ئاڎ،ئیٛڎ

  (.کوشیٛی، کوشیێ بیٛ کوشیا، کوشیێنە، )ەڎو و ئ، ەئاڎ ،ئیٛڎە

  (.کوشیایمٛی، کوشیێ منٛی، کوشیٛنمٛی، کوشیێ بٛینمیٛ )ئیٛمە

  (.کوشیایدٛی، کوشیێندٛی، کوشیٛیندٛی، کوشیێ بٛیندیٛ )شمە

  (.کوشیێ، کوشیێنٛی، کوشیٛینٛی، کوشیێ بٛینیٛ )یٛ ڎو و ئ، ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ 

 

 نادیاری ئەرەنیاینەبکەر  یویەردە کەردەوەیجە            

  (.پیٛکیابیێنٛی، نە پیٛکیابیەبیێنیٛ ەنە پیٛکیێنٛی، ن)وەشڵەی من

  (.پیٛکیێنٛی، نەپیٛکیێ بیێنٛی، نەپٛیکیێ بیٛی بیێنیٛ ەنن)وەشڵەی م

  (.ێنییە بینەپیٛکیێنی، نەپیٛکیابیێنی، نەپیٛکیابی)وەشڵەی توٙ 

  (.نەپیٛکیێنی، نەپیٛکیێ بیێنی، نەپیٛکیێ بیٛی بیێنی)وەشڵەی توٙ 

  (.نەپیٛکیێ، نەپیٛکیابیێ، نەپٛیکیابییە بیێڎ)و و ئ ،ئاڎ، ئیٛڎوەشڵەی 

  (.نەپیٛکیێ، نەپیٛکیێ بیێ، نە پیٛکیێ بیٛی بیێ)ەڎو و ئ، ئاڎە ،وەشڵەی ئیٛڎە

 (.ێنمٛی، نەپیٛکیێ بیێنمٛی، نەپیٛکیێبیٛی بیێنمیٛ نەپیٛکی)وەشڵەی ئیٛمە

  ٛی(.بیێندنەپیٛکیێندٛی، نەپیٛکیێ بیێندٛی، نەپیٛکیێ بیٛی )وەشڵەی شمە

  (.نەپیٛکیێنٛی، نەپیٛکیێ بیێنٛی، نەپیٛکیێ بیٛی بیێنیٛ )یٛ ڎو و ئ، ئاڎیٛ ، وەشڵەی ئیٛڎیٛ 

 

 ئەرەنیای  یسەرەمڕەی نادیار  ی بکەرویەردە کەردەوەی       

 .پیٛکیێ بوویاخوا من نە وو.نەپیٛکیاب یاخوا من
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  .پیٛکیێ بییاخوا تٙو نە .پیٛکیابییاخوا تٙو نە

 .پیٛکیێ بٙو ە نەڎو و ئ ە،ئاڎ، یاخوا ئیٛڎە  .نەپٛیکیابوٙ  ڎو و ئ،ئاڎ،اخوا ئیٛڎی

 و ما نیٛر .پیٛکیێ بیمیٛ مە نەیاخوا ئیٛ 

 و ما  نٛیر .پیٛکیێ بیدیٛ یاخوا شمە نە

 و ما  نٛیر ن.پیٛکیێ باٛی نەڎو و ئ، ئاڎیٛ ، یاخوا ئیٛڎیٛ 

 

 و ئەرەنیای هەواڵی ینادیار  بکەری ویەردەی وەرڎەەک          

 ی من سەبای بنویسیەو پەی کورسەکەی "چاو ب" تٙو  .من سەبای بنویسیەو .منویسیەومن سەبای 

  .یسیەیتٙو سەبای بنو .تٙو سەبای منویسیەی

 ٙو.ە سەبای بنویسیڎو و ئ،ئیٛڎە،ئاڎە. سەبای منویسیوٙ  ڎو و ئ ،ئیٛڎ، ئاڎ

  !شمە سەبای بنٛویسیەدیٛ . بای منویسیەیدیٛ شمە سە

 ئٛیمە سەبای بنٛویسیەیمٛی ! .سەبای منویسیەیمیٛ ئیٛمە 

  ن.ٛی سەوای بنٛویسیاڎو و ئ، ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ ن. منٛویسیاٛی سەوای ڎو و ئ ،ئاڎیٛ ،ئیٛڎیٛ 

 

 :"و"یاردی نیشانٛی ئیزافەی، بەبە تەمامکەرو بکەری نیٛ بامەجیاکٛی  یاگەگیرو نامە: یەرەم

   .هەرزەلەو تٙو فٛینکەنە .من شیرینەن زوانو

  .ئاوەو ئیٛمە سازگارەنە ەن.هەورامان (یڎو و ئ ،ئاڎ ،ئیٛڎ)وەاڵتو

  .نامیەنە نیشاڎو و ،ئن، ئاڎیشانهەسەرەو ئیڎیشا .شمە شاو باخان باخو

 

 : ویەری بکەردیاری کەردەوەیو بە تەمامکەری وێڕاس نبامە: یاگە نامە جیاکٛی چوارەم

 کوسار چەنی من ئاوما. .مامٙوسا تٙوش فیٛرکەردی .کەروٙ مەمامٙوسا من فیٛر 

  .(کەروٙ مەی فیٛر ڎو و ئ ،ئاڎ،ئیٛڎ)مامٙوسا
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  .شاهٙو شمەش الونایدیٛ  .شاهٙو ئیٛمەش تٙورنایمیٛ 

  . من جە ئیٛڎیم ئەژنیەن، ئیٛمە جە ئووڎیشاما ئەژنیەن.گلیٛرنێ (شیٛ ڎو و ئ،ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ )تەوەنەکیٛ 

  

 : تەمامی ویەری کەردەوەی یبە تەمامکەری بەیارد نیٛ بامە انجیاک یاگەگیرو نامەپەنجەم: 

 .رڎ پەی تٙو و ئادارا قاقەزەکەش  .منسیروان هەواڵەکەش یاونا بە

  .کەرٙو جە شمەمەنازٛی گلەیٛی  .رت جە ئیٛمەیٛ گوڵٛی زەڕەکەش هٙورگ

  (.یڎو و ئ ،ئیٛڎ، ئاڎ)دا بە هەورامان کتیٛبەکەش

  (.یٛ ڎو و ،ئ،ئاڎئیٛڎ)هەورامان کتیٛبەکەش دا بە

  ن(یشاڎو و ئیٛڎ،ئاڎ، ئ)گٙوشتەکەما کیاست پەی

   

 :ناتەمامی کەردەوەیو بەتەمامکەری وێڕاس نیٛ بامە انجیاک یاگەگیرو نامە: ششەم

  .نانەکەما سەرو تٙون. منەن نانەکەتا سەرو

  .بیٛ ساو شمەگوڵنازە هام. یارٙو قەومو ئیٛمە بیٛ 

  !بوٙ  (یڎو و ، ئئیٛڎ ،ئاڎ)زەماونڎەکٛی بەدڵو

 (!ٛی بٙو ڎو و ئ ،ئیٛڎ،ئاڎ)زەماونڎەکٛی بە دڵو

  !بوٙ  نیشاڎو و ئ ،ئاڎ ،ئیٛڎ)زەماونڎەکٛی بە دڵو

 بە مەوسوف نیٛ بامەیاگە نامە جیاکٛی حەوتەم:  

 .منەی کرٙوڵە مەسەیەوە /ەو منی کروڵە مەسەیە. ەمنی کرٙوڵ مەسەیەو  

  .تٙوی زیرەکە بەرمشینە .مشینەتٙوی زیرەک بەر 

  .ەخەڵەتنٙوشمنی فرەزان کەس ڎو و ئ،ئاڎ ،ئیٛڎ

  .مەگنوٙ نەەی پوختٛی نەوەشە ڎو و ئ،ئاڎە، ئیٛڎە

 .نەتا ناڕازی نیەنەدەسپاکٛی کەس چ شمەی .ئیٛمەی هەژارٛی کەسی گەرەکٛی نیەمنیٛ 
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 .وەڵیٛ  نوزامەی دەس ڕەنگینٛی وەاڵتی ٛی  ڎو و ئ، ئاڎیٛ ، ڎیٛ ئیٛ 

 :مڵکداری یانەوەی( هینو)یاگەگیرو نامیٛ بە تەمامکەرو  نیٛ بامە انجیاک یاگەگیرو نامە هەشتەم:

   .هینو من دەسەکەش شاخەن  .من گواڵوین هینو

  .زەمینەکەش فرەنٛی ڎ(و و ئیٛڎ،ئ ئاڎ،)هینو، زەمینەکەش فرەن یڎ(و و ئیٛڎ، ئ ،ئاڎ)هینو

  .دنیانە دەنگیٛش دێنێ( ئیٛمە، شمە)هینو

  .نەبیەیش خاستەرەن ڎ(ی و و ئ،ئاڎ ،ئیٛڎ)هینو

ویەردەی نەویەری،  کەردەوەیبە تەمامکەری ناوێڕاسو  نیٛ بامە انجیاک یاگەگیرو نامەنٙویەم: 
 : بەیاردی ئامرازو پەیوەندی

  .نی من مدرارەەقالە چ .نی من مدراەقالە چ

 ئەها مامٙو نالە پەی شمە گرەوٛی ! .ڕٙوسەم چەنی ئیٛمە مدرابیٛرە

  .مٙوڕ بەریٛوەی ڎ(و و ئیٛڎ، ئ ،ئاڎی)نەچفەرهاڎ 

نادیاری بە بکەر نەویەردەی  کەردەوەیبە تەمامکەری ناویٛڕاسو  نیٛ بامە انجیاک یاگەگیرو نامەدەیەم: 
 : مڕازو پەیوەندیئایاردی 

 .ەڕەنگە تەڵەکە پەی تٙو برنیٙوو  .تەڵەکە پەی من مرنیٙووە

  ن.ەکیٛشیامنهٙور  درەختەکٛی بەئیٛمە .ەکیٛشیوٙ مندرەختەکە بە من هٙور  

  .کریوٙ بڕەنگا دژمن بە شمە بەر 

  .کریوٙ بٛی ڎ(و و ،ئ ەئاڎ ،ەئیٛڎ.)کریوٙ بی ڎ(و و ئ، ئاڎ ئیٛڎ،)بەڕەنگا هەرمانەکٛی 

بە  نیٛ باکە واو ئیزافەین، مە )و(یاردی ئامرازو پەیوەندیبە انکەسیە جیاک یاگەگیرو نامەیانزەیەم: 
 :یاگەگیرو نامیٛ کەرو نامٛی یام تەمام

  ٙ .تٙو فرە دەس ڕەنگینەنە یٛوکناچ .وڕو من بە کەسی نەخەڵەتیانک

 ن.باخو شمە فرە دوورە. ئیٛمە ئینا دەگانەانەو ی

  .ی بازدێ پەی ویٛرەگایڎ(و و ئ ئیٛڎ، ئاڎ،)ئینەو .ی بنیەیدێرە پەی زڵیٛخێڎ(و و ئیٛڎ، ئ ئاڎ،)ئانەو
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بە یاردی ئامڕازو  وبکەرییاگە نشین تەمامکەرو بە نیٛ بامە انکەسیە جیاک یاگەگیرو نامە: دوانزەیەم
 :)و(ئیزافەیپەیوەندی

 ن.ایچٙوخو ڕانکەکەو تٙو ڕیٛس. دزیاقەڵەمەکەو من 

 .هٙورپڕوزیا ئاڎە، ئیٛڎە، ئووڎە  هٙورپڕوزیا. یڎ(و و ئ ئیٛڎ، ،ئاڎ)بەختەو

  .وەشڵەی دژمنەکەو ئاڎیشا بەر کریابیێ .نەنریاو شمە تار ئاڎیا. و ئیٛمە تارنرئاڎ

 : بەتەمامکەرو تەمامکەری وێڕاسی نیٛ بامە انکەسیە جیاک یاگەگیرو نامەسٛینزەیەم: 

 .یٛنەئٛیمەش نەوارڎ گاوەکیٛووەرگ  .ڕەکەو منش وارڎەنوەرگ کاو

  .ش زەرڎ کەردەنو شمەگاوەکیٛ  لەیلٛی گٙوشتو .کابرا چنارەکەو تٙوش هٙورپاتەن

 ؟ەردەبوٙ یش بڎ(و و ئاڎ،ئ ئیٛڎ،)دز ڕادویٛنەکەو ئاخٙوم 

  .باراوەیشاش چەنی من ڎ(و و ئیٛڎ،ئاڎ،ئ)چی عەزیز کاغەزەکەواو بتٙو 

 :بەتەمامکەرو تەمامکەری ناویٛڕاسی نیٛ بامە انکەسیە جیاک یاگەگیرو نامەچواردەیەم: 

  .ئەختەرە قاقەزەکەش بە قەڵەمەکەو تٙو نویستەبیٛ  .پیازەکەش جەنیمن  یٛوبە کاردەک گٙونا

 .شمەنە چاشتیش نیا سەر: ەو ئیٛمەنەنە جە قابلەمەکنەرسی

  .ی گیواوەکەش دروونێڎ(و و ئ ئیٛڎ، ئاڎ،)وبە دارەکیٛ  کٙوساروەشڵەی 

  .وە قسیٛش نەکەردٛی بیێنیٛ نیشاڎ(و و ئٛی، ئاڎ ڎٛی،یٛ ئ)بە زوانو ی ڕەنگینەشەڵاڵ 

یاگەگیرو  ولکەن)سەرشا ەیوٙ چەنی یاگە نامێوە لکٛی هەکە م انکەسیە جیاک یاگەگیرو نامەپانزەیەم: 
 بٙونە: مە دروسە (نامیٛ 

 ، تٙوشان.شا = تٙوشا + ش = تٙوش ، توٙ  تٙو+ تٙومان، ما = تٙوما، تٙوم ، تٙو + م = + " توٙ 

  .ەکەرٙونەمنتٙوما بی خەم ڕووەما . تٙوم بی ئرت خەمم نیا

 فرە وەش مسیەی نتٙوشا .تٙوش بی ئرت باکش نیەن 
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 Enclitic pronoun ێلک یاگەگیرو نامیٛ دووەم:              

 ن، قەوارێوە ویٛسەرشانیٛ بەکار مەیا نیاتی یاگە نامە جیاکاڕستەنە ج ێکەسیٛی لک یاگەگیرو نامیٛ 

، هەرگیز ەگنوٙ منواتێوە ماناکیٛشا بەر  پاڵو نهەتا نەگنا ،نەگنامن، بە جیا دلٛی ڕەستەینە بەر ەننی

و  جە کەس نکەردەوەیبکەری و  یکەردەهامتا نشاەکیە، هەرمانەی سەر نبنەڕاو رستەینە منەیا

بەشڵیٛوەن کە 61کەرٙونە)ەلکٛی"پەیوەستٛی" م یاگەگیرو نامیٛ دکرت خانلری پیٛسنە ئەژناسەو  .ژمارەنە

رە مەبانٛی بە وەرکار، کەردەوەیرە و نامٛیرە، هەرگیز بەجیا منەیان، ئەگەر بلکانٛی بە کەردەوەیمەلکٙونە 

 شش دەسٛی یاگەگیرو نامٛی لکیٛش هەنٛی: زوانو هەورامی ئەگەر بلکانٛی نامیٛرە مەبانٛی بە مزاف الیە(.

  پیٛوەسەکٛی)لکێکٛی(یاگە نامە کەسیە                                

 ژمارە

 

دەسەی  کەس

 یوەم

دەسەی 

 دووەم

دەسەی 

 یەرەم

دەسەی 

 چوارەم

دەسەی 

 پەنجەم

دەسەی 

 ششەم

 

 

 

 تاق

 م وەمی

 

 Ø و :وو ا نیٛ  نیٛ  : ا 

 ت دووەم

 

 ە ی ی ی ی

 ش یەرەم

 

Ø Ø Ø  ٙو Ø 

 

 

 کوٙ 

 

 : مانما یەکەم

 

 Ø یمیٛ  :میٛ  میٛ  منیٛ  یمیٛ 

 : تانتا دووەم

 

 دیٛ  یدیٛ  :دیٛ  دیٛ  ندیٛ  یدیٛ 

: شا یەرەم

 شان

 

 Ø ا یٛ  نیٛ  ێ :یٛ 

 هاڵی و هیچش نیاچەنە  یانی دەسەی ( Ø) سەرنجە :  نیشانٛی 
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 پەیوەسەکان یاگەگیرو نامەدەسەی یوەمو           

 ما،.)و بنەڕەتیٛینیٛ  نمەیاتاقی بەکار  یوەم و یەرمم و دوەپەی کەسی ی (ش ،م، ت)ێلک یاگەگیرو نامیٛ 

جە تاقەکاوە  ،نیٛ کٙوی بەکارمەیا یو یەرەم و دوەم پەی کەسی یوەم مان، تان، شان( /شا تا،

 : کریێنە چی خشتەنە دیاریەئە نهەرمانەکیٛشا ،نلوان سەرشا )ان، ا(هٙورگٛیریانٛی و

 دەسە

 

یاگەگیرو 

 نامیٛ 

 هەرمانەش

 

 

 یەکەم

 

 

 

 

 

 

، ما، م

 مان    

 

 کەردەوەی، بیٛژگە ویەری هەواڵی یویەردە کەردەوەینە سەرو ەلکام

 .سەرەمڕەی 

 

 

 

، تا ،ت

 تان

 

 کەردەوەی ویەری ئەرەنیای، بیٛژگە یویەردە کەردەوەیسەرو نە ەلکام

 .مڕەیسەرە

، شا ،ش

 شان

 .ی تەریچاو و  واتٙو بڕیٛ  ەلکانەم

اڵی و ئەرەنیای و بڕێ تەر هەو  یویەر  یویەردە کەردەوەی ەلکانم نکایاگەگیرو نامەمو وەی یدەسە

 : دیاریٛنیٛ پیٛسە وارۆ  وات و واچی،جە 

 :هەواڵی ویەرەنە یجە ویەردە بکەر بە ەنبوٙ مەێ لک یاگەگیرو نامیٛ  -1

  .بە زەنگەن (کااڵم، کاڵێنەم،کاڵێبٛیم)میٛوەکٛیت

  (.رتەبیٛ یٛ ، هٙورماگرتەنیٛ رت، هٙورماگیٛ هٙورماگش)کٙوڵەکە

  (.تیٛکدا، تٛیکدان، تیٛکدابیٛ )گەمەکەما

  (.شیٛوناتا، شیٛونێنەتا، شٛیونێ بیٛتا)بەختەکٛیم

 (.نەڎیش، نەڎیەنش، نەڎیەبیٛش)یانەکەت 

 ن(.، نەڎیەبیٛشان، نەڎیەنشاننەڎیشا)یانەکەت
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 : نەەئەرەنیای ویەر  یردەەوی کەردەوەیبە بکەر جە  نبامە -2

                                                                       (.، نویستٛی بیٛی بیێمنویستێم، نویستٛی بیێم)وەشڵەی نامیٛت

                                                              (.نەنویستێام، نەنویستٛی بیێام، نەنویستٛی بیٛی بیێام)وەشڵەی نامیٛت

                                                           (.شتێتەرە، شتەبیێتەرە، شتەبی یە بیێتەرە)ەشڵەیو  کەواکە،

   (.بارتاکەردێ، بارتاکەردەبیێ، بارتاکەردەبی یە بیێ)خەلەکەما، شەڵاڵ

 (.کوشتێش، کوشتەبیێش، کوشتەبی یە بیێش)مارەکە، شەڵاڵ

  (.، کوشتەبی یە ببیێشاکوشتێشا، کوشتەبیێشا)شەڵاڵ کە،مارە

 :بە تەمامکەری ویٛسەر نیٛ بامە هەواڵی و ئەرەنیای ینەویەردە کەردەوەیەلکان م -3

 .دیاری بوینٙوم. ەوینٙوممندیاری  .وینٙومبەبٙو مندیاری 

  .یٛروٙ گدیاری هٙورت ب .ەگٛیروٙ مندیاری هٙورت  .گٛیروٙ مەدیاری هٙورت  

  .دیاری هٙورش بگٛیروٙ  .ەوینٙومامندیاری . کەروٙ مەدیاری فیٛرش 

 .دیاری بوینٙوما  .دیاری مەوینٙوما. وینٙومامەدیاری  

  .دیاری بوینٙوتا. ەوینٙوتامندیاری . وینٙوتاەمدیاری 

 بگٛیرٙو  ندیاری هٙورشا .نەوینوشامندیاری  .نوینٙوشامەدیاری  

  

 : بە تەمامکەرو نامەکیٛ  نبامەو  رەنامیٛ  ەلکانم یوەم یسەدە پەیوەسەکان، یاگەگیرو نامە -4

  .پیای خاسەن اللٙوت، اللٙوتا .خاسەن اللٙوما پیای اللٙوم، 

  .پیای خاسەناللٙوشا  اللٙوش، 

 

 :مەبان بە بکەرو نرە جیاکا یاگەگیرو نامە ەلکانم -5

  .تٙوما فرە وەش مسیەی .تٙوم فرە وەش مسیەی

  .سیەومنتا فرە وەش م .سیەومنت فرە وەش م

  .زنیانیٛرە منشا .منش زنیانٛیرە

 

 :بکەرو ڕستەکەیچ نبامەهەرپاسە ، بە تەمامکەر نیٛ بامەنیشانٛی و  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم -6

  .دی ئینەتا، ئینەش، ئینەشا ئینەم، ئینەما، ئینەت،

  .رتەرەیٛ نەگ ، ئانەش، ئانەشاائانەت ،ئانەم، ئانەما، ئانەت

  .ماچ کەرد ئوونەتا، ئوونەش، ئوونەشائوونەم، ئوونەما، ئوونەت، 

 



 
283 

 :بە بکەرو ڕستەی نبامەپەرسٛی و  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم -7

 ؟نامان ، کیٛتا، کیٛش، کیٛشا، کیٛت، کیٛامکیٛم

 ؟ ئەژمارێ نڎما، چنڎت، چنڎتا، چنڎش، چنڎشا، چچنڎم

 

 :و یاگە نشینو بکەری بە بکەر نبامەو  رە""ویٛ  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانیٛ م -8

    ویٛم ئامانی پەی الیت                                                     بکەر                                                   

 ویٛم فٛیرکریانی                         یاگە نشینو بکەری                                 

ویاٛم ئامایمٛی پەی الیت                                    

 ویاٛم فٛیریٛکریایمٛی 

ویٛت ئامای پەی الیم                                        

 ویٛت فٛیرکریای 

ویٛتا ئامایدٛی پەی الیم                                     

 ویٛتا فٛیرٛی کریایدٛی 

    یم                                        ویٛش ئاما پەی ال

 ویٛش فٛیرکریا 

 ویٛشا فیٛرٛی کریێ   ویٛشا ئامێ پەی الیم                                       

 

 :بە بکەر نبامەبەشٛی و هام یاگەگیرو نامیٛ مال سەرو  (شا ،ما، تا)نناماگیرو جەمو ئی یاگە -9

  .وەش مسیوٙ  (یوترما، یٙوترتا، یٙوترشا)

  .وەش مسیوٙ  (یٙوتریام، یٙوتریتا، یٙوتریشا)

 : بە بکەر نبامەو  رەنادیاریٛ  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم -10

  .باخچەکەنە دی (هینم، هینام، هینت، هینتا، هینش، هینشا)

  .رت گوناحش سەرو ویٛشیٛ گ (ەستا، هەرکەسش، هەرکەسشا، هەرکهەرکەسم، هەرکەسام، هەرکەست)

 : بە بکەر نبامەچنڎی و  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم - 11

 نە وات کورە ژیر بە !ەپ (چنڎم، چنڎما، چنڎت، چنڎتا، چنڎش،چنڎشا)

  .کوا تا مانیێ(ئیٛنڎەم، ئٛینڎەما، ئٛینڎەت، ئٛینڎەتا، ئیٛنڎەش، ئٛینڎەشا)

 :بە بکەر نبامەو  رەنەریٛ  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم  - 12

  .نامان (هیچ کەسش، هیچ کەسشا ،کەست، هیچ کەستا هیچ کەسم، هیچ کەسام، هیچ)

 بە بکەر: نبامەو  رەژمارەی ەلکانم – 13

 .فڕە دێ (حەوتم، ششام، پەنجت، یەریٛتا، چوارش، هەشتشا)نایەکاجە ساوە گەن
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 خشێوە .بە(چلم، چلام، سەڎت،سەڎتا، هەزارش، هەزارشا)نجە دینارەکا

 

 :بە بکەر نبامە رەو چنڎیەتییاوەرکەردەوە ەلکانم -14

 جە نانەکەی واردەن . بڕیٛوت، بڕیٛوم، بڕیٛوش، بڕیٛوما، بڕیٛوتا، بڕیٛوشا

    جەهەنگورەکٛی واردەن.،بڕێوەما، بڕێوەتا، بڕێوەشا ەم، بڕێو شبڕێوەشا، بڕێوە

 : بە بکەر نبامە"ئاشکرا" و رەدیاریٛ  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم – 15

 .گلیٛرٛی کەردیٛوەگردم، گردت، گردش، گردما، گردتا، گردشا   

 :ربە بکە نبامە رە،یاوەرنامٛی چەنیەتی ەلکانم – 16

 .باخچەکەنە هەنە (ورەشارەم، سورەت، سوورەش، سورەما، سورەتا، سو س)ولی    

 بە بکەر: نبامەو  ێرەیاوەرنامٛی نسبی ەلکانم  - 17

 .نەوانان (، هەورامیام، هەورامیتا، هەورامیشاشهەورامیهەورامیت،  ،هەورامیم)یزوان  

 : ە بکەرب نبامەو  رەیکەردەیاوەرنامٛی نادیارە و دیاریەلکان م -18

  .نەڎیەن (چامنەم، چامنەت، چامنەش، چامنەما، چامنەتا، چامنەشا)کٙوڕی

 :بکەر بە نبامەو  رەیکەردەیاوەرنامٛی نادیارەو جیاەلکان م  -19

 (دەفتەریٛوی تەرشا  ،دەفتەریٛوی تەرما، دەفتەریٛوی تەرت، دەفتەریٛوی تەرش ،تەرم دەفتەریٛوی)  

 .  دەنۆسیاو کەر 

 : بە تەمامکەری ویٛراس نبامە و یویەر  اوای(د)کەردەوەی ەلکانم -20

   .پەی هەرمانەکیٛ  (کیانەشاب، کیانەشب، کیانەماب، کیانەم)ب 

 .پەی سەرو تەختەی (زنەشایٛ مەهٙور ،زنەشیٛ ، مەهٙورزنەمابیٛ ، هٙور زنەمبیٛ هٙور "

 (.ردٛی، فٛیرشکەردٛی، فٛیرشاکەردیٛ ەکب، فٛیرماردیٛ کەب فیٛرم)تٙوخوا 

 : کاری ویٛڕاسوەر  بە نبامە ،هەواڵی و ئەرەنیای یویەر ی نەویەردە کەردەوەی ەلکانم -21

رمەنە. وە (هٙورم میٛزنوٙ ، هٙورزنٙوم، هٙورزنٙوت، هٙورزنٙوش، هٙورزنٙوما، هٙورزنٙوشا)دەنگو کەڵەشٛیرەکەی

 هەواڵین
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بچاڵکنٙومەرە، بچاڵکنٙوتەرە، بچاڵکنٙوشەرە، بچاڵکنٙومارە، بچاڵکنٙوتارە، )دەنگو کەڵەشٛیرەکەی

  .ئەرەنیای. وەرمەنە (بچاڵکنٙوشارە

 :بە بکەر نبامەی ەی چەنیەتیاوەرکەردەوەەلکان رم -22

 ،کەردەن ،تەخت کەرڎ (، خاسشاخاسم، خاسام، خاست، خاستا،خاسش)بەخوا ،زەمینە لٛیژەکە

 .کەردەبیٛ 

 : بە تەمامکەری ویٛڕاس نبامەەنیەتی و ی چیاوەرکەردەوە ەلکانم- 23

 .گراونیٛ  (،خاسشا خاستا ،خاست، خاسش، خاسام خاسم،)شیٛعرەکیٛ    

 :بە بکەر نبامە و رەی چنڎییاوەرکەردەوە ەلکان م -24

 بەجە زەڕەکەی دا (رێامن، بەاڵهیٛرێتا، بەاڵهیٛرێشابەاڵهیٛ ، بەاڵهیٛرێم، بەاڵهیٛرێت، بەاڵهیٛرێش)  

 مارفی.

 : بە بکەر نبامەی و ەشیٛوە ور یاوەرکەردەوە ەلکانم -25

 رڎە .و هٙورئا (ژیرانەشا ،ژیرانەم، ژیرانەت، ژیرانەش، ژیرانەما، ژیرانەتا)مەتەڵەکٛی مامٙوسای 

 : ڕاسبە تەمامکەری ویٛ  نبامەو  رەشیٛوەی ویاوەرکەردەوە ەلکانم – 26

 .مٙوچیاری کەروٙ ( ژیرانەتا، ژیرانەشا ،ژیرانەش، ژیرانەما ،ژیرانەت ،ژیرانەم)مامٙوسا  

 : بە بکەر نبامەو  رەی پلەیییاوەرکەردەوەەلکان م  -27

 ، چوارچوارتا، چوارچوارش، چوارچوارما ،چوارچوارم، چوارچوارت)زاڕٙوڵەکیٛ    

 .ڕیزکەرڎیٛ ( چوارچوارشا

 گٛیرۆوە.مەجەمەکا تەنیا  : بە تەمامکەری ویٛڕاس نبامەو  رەی پلەیییاوەرکەردەوە ەلکانم  -28

 .ڕیزکەروٙ (چوارچوارشا ،چوارچوارما، چوارچوارتا)مامٙوسا   

 :بە بکەر نبامە رە ویکەردەیاوەرنامٛی پلەو بەراورد  ەلکانم – 29

 (تەرما، زیرەک تەرتا، زیرەک تەرشا رەک، زیزیرەک تەرم، زیرەک تەرت، زیرەک تەرش)جە شیروانی  

 .نەڎی

 :با بە بکەرو مە رەپلەوبااڵییاوەرنامٛی  ەلکانم -30
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نەڎی و  (ژیرتەرینم. ژیرتەرینت، ژیرتەرینش، ژیرتەرینام، ژیرتەرینتا، ژیرتەرینشا)جە شیروانی  

 نەڎی .

 :بە بکەر نباو مە پلەیییاوەرنامٛی( )ژمارەی  ەلکانم  - 31

، ماەیەکەمش، ەیەکەمین، شە، یەکەمتەیەکەمین، تە، یەکەممەیەکەمین، مەیەکەم)پەرسەی         

 زانا . فرە خاس (شاەیەکەمین ،شاە، یەکەمتاەیەکەمین،تاە، یەکەمماەیەکەمین

 :بە بکەر نبامەو  رەئامڕازو پەیوەندی ەلکانم  -32

 .نویست  (پەیام، پەیتا، پەیشا ،پەیم، پەیت، پەیش)ئانە هەکە ئەشیێ نٛویسیابیێ    

 : بە تەمامکەری بەیاریدەن بامەو  رەپەیوەندی ئامڕازو ەلکانم  -33

 (.پەیتا، پەیشا،پەیم، پەیت، پەیش، پەیام)کاڵوٙ ەمهیتیارەکە زەمینەکەی  

 :بە بکەر نبامە (، یەێ) (یٛو،یٛوە)نیشانیٛ  ەلکانم  -34

  .دی(کوڕیٛوتا، کوڕیٛوشاڕیٛوما، ، کوکوڕیٛوم، کوڕیٛوت، کوڕیٛوش)    

 .دی (کوڕێش، کوڕێام، کوڕێتا، کوڕێشا ، کوڕێت،کوڕێم)   

 کوڕیەم، کوڕیەت، کوڕیەش، کوڕیەشا دی.

 :بە بکەر نبامە )ٛی( (ە()ەکیٛ  ەکە،ناسەی)نیشانٛی ئەش ەلکانم  - 35

. فریٛش گرتٛینیٛ هەناری (هەنارەکەش، هەنارەکەما، هەنارەکەتا، هەنارەکەشا ،" هەنارەکەم ،هەنارەکەت  

 ساوی فریٛش گرتیٛنٛی . (ساوەکٛیت، ساوەکیٛش، ساوەکیٛام، ساوەکٛیتا، ساوەکٛیشا ،ساوەکٛیم)

هەنگەم، هەنگەت، هەنگەش، هەنگەما، هەنگەتا، )هەنگێام دیٛونا ئرت دمای ئانەی مانگەی وەڵینە

 .لواو گوم بی (هەنگەشا

 (ژەرەژیٛشا ،ژەرەژیٛت، ژەرەژیٛش، ژەرەژیاٛم، ژەرەژیٛتایٛم، ژەرەژ)انگێ چێوەڵتەر ژەرەژێ وەرە بییەم

 . قواڵخش نەبی

 : بە تەمامکەری ویٛڕاس نبامە و هەواڵیی یسەرەمڕە یویەردە کەردەوەی ەلکانم – 36

  (.تەزنیٛش، تەزنیٛام، تەزنٛیتا، تەزنیٛشا ،تەزنٛیم، تەزنٛیت)ئەوسا زمسان هەکە ئیٛ 

 :نلکٙو پٙورەشامە (یچ)مٙورفیمو -37
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 .نەوات (، هیچیچتا، هیچیچش، هیچیچشاتهیچیچم، هیچیچام، هیچیچ)

 و تەمام و دوور ڕووت و یویەردە کەردەوەیوەمی جە د یو دەسەنلکیاکا یاگەگیرو نامە ەلکان م  -38

 :ویەری هەواڵینە

دەسەی لکێ  یاگەگیرو نامیٛ  : ویەردەی ڕووت +هەواڵینە یویەر  ڕووت و یویەردە کەردەوەیجە   -ا   

تانیٛتا، ، کٙوشکوشتیم، کوشتیام، کوشتانٛیت)دەسەی یوەمیلکێ  یاگەگیرو نامیٛ +  دووەمی

  ا.کوشتانیٛش، کوشتانیٛشا، کوشتیش، کوشتیشا، کوشتت، کوشتت

نیشانٛی ڕەگەزی  ە + نیشانٛی جٙورەکەی +کەردهەواڵینە:  یتەمام ویەر  یویەردە کەردەوەیجە  –ب 

 : میوەلکێ دەسەو ی یاگەگیرو نامیٛ ی + دووەم یلکیێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  +

کوشتٛیناتا،  :کوشتٛینات، کوشتەناتا: ، کوشتەناتکوشتٛینیام:م، کوشتەنیامکوشتیٛنی:کوشتەنیم) 

  .کوشتیٛناشا: کوشتٛیناش، کوشتەناشا: کوشتەناش

 ە + نیشانٛی جٙورەکەی + نیشانٛی ڕەگەزی کەرد: ینەڵهەوا یویەر  یدوور  یویەردە کەردەوەیجە  –ج 

 : وەمیی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  +دووەمی  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + 

 .بیٛنیام (کوشتیٛ  ،کوشتە) .بیٛنیم(کوشتیٛ  ،کوشتە) 

  .بیٛنیشا( کوشتیٛ ،کوشتە)  .بیٛنیش(کوشتیٛ  ،کوشتە) 

   .بیٛبٛیتا( کوشتیٛ  ،کوشتە)  .بٛینٛیت(کوشتیٛ ،کوشتە) 

یاگە نامە و ویەری ئەرەنیاینە مال سەرو  سادە یڕووت و تەمام و دوور ی ویەردە کەردەوەیجە - 39

 :دووەمی یو دەسەپەیوەسەکان

ەکەی+ کەردە + نیشانٛی جٙورو کەرد: نەیئەرەنیاڕووت و سادەی  یویەردە کەردەوەیجە   -ا     

 : میوەی یلکیێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ + دووەمی  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ نیشانٛی ڕەگەزی + 

  .شەڵاڵ ئاردێشا ،شەڵاڵ ئاردێتا، شەڵاڵ ئاردێش ،شەڵاڵ ئارڎێام، شەڵاڵ ئاردێت ،شەڵاڵ ئارڎێم  

+ نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی  وەەکەردو ئەرەنیاینە:  و سادە تەمام یویەردە کەردەوەیجە   -ب 

 :دووەمی یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ می + وەی ەیدەس ێلک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیجٙورو 

  .بیێام (ئارڎیٛ  ،ئارڎە)شەڵاڵ .بیێم (ئارڎیٛ  ،ئارڎە)شەڵاڵ

  .بیێتا ٛی(ئارڎ ،ئارڎە)شەڵاڵ .بیێت  (ئارڎیٛ  ،ئارڎە)شەڵاڵ

  .بیێشا (ئارڎیٛ  ،ئارڎە)شەڵاڵ .بیێش(ئارڎیٛ  ،ئارڎە)شەڵاڵ
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 :تەمام ویەر و ئەرەنیاینە یویەردە کەردەوەیجە -ج 

دووەمی+  یێ دەسەلک یاگەگیرو نامیٛ  (بی)نیشانٛی جٙورو کاری + نیشانٛی رەگەزی +(قەد)ەکەرد  

 :میی یوەلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ 

 .بیێام (بییٛ  ئارڎیٛ  ،ئارڎە بی یە)بیێم            شەڵاڵ (ئارڎٛی بییٛ  ،ئارڎەبی یە)شەڵاڵ

  .بیێتا (ئارڎٛی بییٛ  ،ئارڎە بییە)بیێت        شەڵاڵ (ئارڎٛی بییٛ  ،ئارڎە بییە)شەڵاڵ

  .بیێشا (ئارڎە بییە * ئارڎٛی بییٛ )بیێش         شەڵاڵ (ئارڎٛی بییٛ  ،ئارڎە بییە)شەڵاڵ

بە  نبامە"  دەسەی یەکەمو یاگە نامە لکیاکا  38*37مال سەرو دەسەو دووەمی  " منونەکا   دەسەی یوەمیسەرنجە: وەختێ یاگە نامە کٛی  

 .بە تەمام کەری ویٛسەر نبامە، دەسەو دووەمیچ بکەر

 : نکەرامەوەشە (یاگەگیرو نامیٛ لکەو )و جیاکا یاگەگیرو نامە ەلکانم  -39 

  (.شاوٙ ت ،منت، منتا، منش، منشا، تٙوم، تٙوما، تٙوش) 

  .منتا توش کەردا ویٛتا گرتۆ .ئارٙو کٙوگە لوای ومنت نەمرو 

  ن.تٙوشا کەردەنی بە گەورەو ویٛشا تٙوش بی، کەسش پەی چیٛشین؟
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  نکاپەیوەسە یاگەگیرو نامەدووەمو  یدەسە           

 کەرمیٛ م ننٛینٛی هەکە وارۆ دیاریشائی پەیوەسەکانیاگە نامە دووەمو  یدەسە

 نجٙورو ئەرکیشا کوٙ  تاق دەسە

 

 

 دووەم

 

 ا  ، نٛی 

 کەسی یوەم

 رەنەویەری ڕووتی هەواڵی ویەر و یویەردە کەردەوەی ەلکانم یمیٛ 

 ی

 کەسی دوەم

 رەهەواڵی بکەر نادیاری یویەردە کەردەوەی ەلکانم یدیٛ 

Ø 

 کەسی یەرەم

  یٛوەنیشان یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم ێ :یٛ 

 

رە کەردەوەی ڕێب نلکاب نتاواە، چەنی ئانەیچە مچاالکٛی نیەنیٛ  میوەدووەم پیٛسەو دەسەی ی یدەسە

پێسە خشتەکٛینە دیاری  .نیشانیٛوە یاگەگیرو نامیٛ  نلکاەم، هەرپاسە بە بکەر یام تەمامکەر نبابو 

ویەردەکەی ئینەیە  وەو کٙوتاو کەردەن نویسەنٛی، چوو دوٛی نیشانیٛش هە تاق یموەی یکریان کەس

سٙوت، ٙو)بنویسەی بٛی دەنگ کەی وە، وەختێوە کۆتاو کەردەهەکە نیشانٛی گٛیرٙو ویٛ  نەکەروٙ مەدیاری 

، ، مەرڎایٛ وتان، تانٛی، وتاەو کەوتا، ک ،سٙوتانیٛ ، سٙوتان)گٛیرامەهٙور  (ا، نیٛ )نیشانیٛ   (کەوت، وت، مەرڎ

ئیڎیچ هەر  ، ێ(یٛ )شیٛویٛش هەنیٛ  کٛی دویٛ یاگەگیرو نامە، کوٙ  یمی یەرەهەرپاسە کەس(. مەرڎانیٛ 

 کەنسنانت( -نویسە)گیرهەندما ویەردەکەیۆ هەن، ئەگەر وەەو کەردنویسەپەیوەندیش بە دما

خٙو ئەگەر نیشانٛی  (.، کەوتیٛ سٙوتٛی، وتیٛ ن)ملٙو سەرشا (یٛ )ئانە نیشانیٛ  (وت، کەوت سٙوت،)بوٙ 

)لوا: لوێ، ملٙو سەرشا (ێ)بٙو ئا وەختی نیشانیٛ  (اڤاوڵ()-)بیٛگیرویەردەکەی وەو کەردەنویسەدما

  (.ڕەمێ، ئامێ، ڕەما، ریێ، ئاماو  ،جمێ، وریا، ، جاموڕا: وڕێ
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 پەیوەسەکان یاگەگیرو نامەدووەمو ی ئەرکو دەسە                            

بە  نبامە رە،و هەواڵی ئامیٛتە تاشیا وئەرەو  سادە نەویەریڕووت و  یویەردە کەردەوەیەلکان م -1

 ،دوورکەوتیۆ، دووریٛکەوتیمیٛوە، نە کەوتیمٛیرە ،کەوتیمیٛ : کەوتانٛیرە، دوورکەوتانیٛوە :کەوتانیٛ  :بکەر

 ،مەرڎە ،مەرڎ ،مەرڎیدیٛرە ،ەرڎیدیٛ م ،مەرڎیرە ،مەرڎی .دوورەکەوتۆ ۆ،دوورکەوت ،دووریٛکەوتیدیٛوە

 .مەرڎیٛرە، ڎەرە، مەرڎیٛ ر مە

بە  نبامەهەواڵی  یئامٛیتە تاشیا وئەرەو  سادە یڕووت و ویەر  یویەردە کەردەوەی ەلکانم  -2

 .یٛ ە، شاهٙوی فٛیرکەرڎانٛیر ی وزتان، شاهوٙ یٛ شاهٙوی وزتان: تەمامکەری وێڕاس

                    .                                                                           نەکەرڎیمیٛ  ی نەوزتیمیٛرە، شاهٙوی فٛیریٛ ، شاهوٙ شاهٙوی نەوزتیمیٛ 

                 .                                                                                                                            شاهٙوی وزتی، شاهٙوی وزتیرە، شاهٙوی فٛیرکەرڎی

                    .                                                                                        دیٛ شاهٙوی وزتیدٛی، شاهٙوی وزتیدیٛرە، شاهٙوی فٛیرکەرڎی

                  .                                                               فیٛرەکەرڎە ،شاهٙوی وزتەرە، شاهٙوی فیٛرکەرڎ، وزتە، شاهٙوی وزت

.                                                            هٙوی ئارڎٛی، شاهٙوی ئارڎیٛرە، شاهٙوی فٛیرٛی نەکەرڎیٛ شا

   .رتانیٛ یٛ ، فاتٛی هٙورگرتانیٛ یٛ فاتٛی گ

 یرەهەواڵی بکەر نادیار یئامیٛتە تاشیا وئەرەو  سادە یویەر  و ڕووت یویەردە کەردەوەی ەلکانم -3

                          :                                                                                                                            بە یاگەنشینو بکەری نبامە

                                                                                                                                                .بەرکریانیٛ ، شٙوریانیٛرە، شٙوریانیٛ 

                                                                                                                     .، بەرکریایمیٛ شٙوریایمٛی، شٙوریایمٛیرە

                                                                                                                                                                                                                 )تٙو شٙوریای، شٙوریایرە(.شٙوریایرە، بەرکریانی شٙوریای،

                                                                                                                                                                                       .، بەرکریایدیٛ ٙوریایدٛی، شٙوریایدیٛرەش

                                                                                                                                          .گیٛریا، هٙورنەگیٛریا، بەرنەکریا

  .، بەرٛی کریێگیٛریێ، هٙورگیٛریێ

 گیروبە تەمامکەرو یاگە نبامە، نماناو گوزارەکەی تەمامنا ٛیرە،ننیشا یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم  -4

                        :                                                                                           و گوزارەی ناتەمامینە نو بکەرایمبە پردەو بەستەیۆ  نبامە، یانی نامەکیٛ 

                                                                                                          .پەی نزیکی .ئینێ:ئینایدٛی، ئینا :، ئیناییٛ ئینایم :ئینانی

                                                                      .پەی دووری  .ئانێ :دٛی، ئانائانای :ئانایمٛی، ئانای: ئانانیٛ 

  .پەی دوورتەری .ونێئ :نائونایدٛی، ئو  :نایئونایمٛی، ئو  :نانیٛ ئو 

 ونێ،ئانا: ئانێ، ئونا: ئئینا: ئینێ، 
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  پەیوەسەکان یاگەگیرو نامەیەرەمو  یدەسە                    
 یموەی یو دووەمی کەس دەسەی یوەمی هەرپێسە پەیوەسەکان یاگەگیرو نامەیەرەمو  یدەسە

 : گٛیرٙووەمەتاق وکٙوی  ییەرەم یکەس و کٙوی تاق و یدووەم یکٙوی و کەس و تاق

 

 دەسە

 

 شانئەرک  یاگەگیرو نامیٛ 

 

 

 

 

 یەرەم

 : منیٛ نیٛ 

 

 .رەسەرەمڕەی هەواڵی ینەویەر و ویەر  کەردەوەی ەلکانم

 

 : ندیٛ نیٛ 

ڕووت و تەمام و دوورو نەویەر و  یویەردە ەلکان کەردەوەیم

 .ئەرەنیای یویەر 

 

 : نیٛ ە

ر بکە هەواڵی یدوور  یسەرەمڕە یویەردە کەردەوەی ەلکانم

 .رەنادیاری

 

بکەر و ئەرەنیای  ڕووت و تەمام یویەردە کەردەوەی ەلکانم

 .نادیاری

 

 

 بە بکەر:        نبامەهەواڵی  یسەرەمڕە ینەویەر  یویەردە کەردەوەی ەلکانم -1

یاگەگیرو + کەردەوەی : ڕیٛخە + نیشانٛی جٙوروو هەواڵیەساد ینەویەر و سەرەمڕە کەردەوەی –ا 

                                                                                                                            (.وسای وسٛینمیٛ  .وسای وسٛینیٛ . وسیٛنمیٛ  :وسٛینیٛ )لکێ نامیٛ 

                                                                                                        (.وسای وسٛیندیٛ . وسای وسیٛنی .وسٛیندیٛ : وسٛینیٛ )

                                                       (.وسای وسیٛنیٛ . وسای وسیٛ . وسٛینیٛ : وسیٛ )

                   .هەواڵی یتاشیائەرە یسەرەمڕە ینەویەر ەلکان کەردەوەی م –ب 

 ێ + دماگیٛر لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی: ڕیٛخە + نیشانٛی جٙورو ئاساییەکە

 .نە نیشٛینیٛرە : نە نیشٛیرە، نیشٛیندیٛرە :نیشیٛنیرە: نمیٛرەنیشیٛ : نیشٛینیٛرە 
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+ دماگٛیرو لکێ یاگەگیرو نامیٛ "ٛی " کەردەوەی+ ڕیٛخە + نیشانٛی (ای): ڕیٛخە + دماگٛیروتاکیدیەکە

 نەویەردەی ئەرەتاشیا( کەردەوەی)چەمەی سەرەمڕە+ "رە" .

                                     .نیشای نیشٛیندیٛرە: نیشای نیشیٛنیرە :نیشای نیشٛینمیٛرە :نیشای نیشٛینٛیرە

 نیشای نیشیٛنٛیرە   : نیشای نیشیرە

 کریٙو:  مهەواڵی، بە وەڵگیٛر وەش ینەویەر و سەرەمڕەمەلکان کەردەوەی ویەردەی  –ج 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ "ی " +  کەردەوەیوەڵگٛیر + ڕیٛخە + نیشانٛی     

  .هٙورنەکەریٛنمیٛ ، هٙورکەریٛنمیٛ ، هٙورکەریٛنیٛ 

  .هٙورنەکەریٛندیٛ ، هٙورکەریٛندیٛ  ،هٙورکەریٛنی

  .هٙورنەکەریٛنیٛ ، هٙورکەریٛنیٛ ، هٙورکەری

 :    ئامٛیتەی هەواڵی ینەویەر و سەرەمڕە ویەردەی کەردەوەی –د 

 :لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیەکەی + ڕیٛخە + نیشانٛی کەردیوەمو  یبەش     

  .سەرنەگنٛینمیٛ ، یٛ سەرگنٛین   

 .سەرنەگنٛیندیٛ ، سەرگنٛینی   

  .سەرنەگنیٛنیٛ  ،سەرگنیٛ   

 :بە بکەر نباو مە رەهەواڵی یویەر و سەرەمڕە یویەردە کەردەوەی مەلکان -2

: ڕیٛخە + نیشانٛی هەواڵی" جٙورە ئاساییەکەش پیٛسە بٙونە یویەر و سەرەمڕە ویەردەی کەردەوەی –ا 

 : یەرەمی یٛی دەسەلک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی

                                                                                                          .شانٛینمیٛ نە، شانٛینمیٛ ، شانٛینیٛ     

                                                                                                              .شانٛینیٛ نە ،شانیٛندیٛ ، شانیٛنی

                                                      .شانیٛنیٛ نە ،شانیٛنیٛ  ،شانیٛ 

"شانای" + ڕیٛخە "شان" + نیشانٛی جٙورو  ڕەسەرەم پی شیٛوە بٙو: چەمەی تاکیدیەکەشجٙورە 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی

                                                                     .شانای شانیٛندیٛ  :شانای شانیٛنی .شانای شانیٛنمیٛ : شانای شانیٛنیٛ 

 .شانای شانیٛنیٛ : شانای شانیٛ 
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 :  بە بکەر نبامە، هەواڵی یتاشیا و ویەردەئەرە یویەر و سەرەمڕە ویەردەی کەردەوەی مەلکان –ب 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیوەڵگیٛر: + ڕیٛخە + نیشانٛی جٙورو 

 : لکێ + دماگیٛر یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیڕیٛخە + نیشانٛی جٙورو 

 .شانٛینمیٛرە  :شانیٛنیٛرە .هٙورشانٛینمیٛ : هٙورشانیٛنیٛ  

 .شانیٛندیٛرە :شانٛینیرە .هٙورشانیٛندیٛ : هٙورشانٛینی

 .شانیٛنیٛرە :شانٛیرە .هٙورشانٛینیٛ  :هٙورشانیٛ 

 

 :  بە بکەر نبامە، هەواڵیی ئامیٛتە و ویەردە یسەرەمڕە یویەر  ویەردەی کەردەوەی ەلکانم -ج 

یاگەگیرو "ٛی" + کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی + ڕیٛخە + نیشانٛی جٙورو  کەردەوەی وموەی یبەش

 : لکێ نامیٛ 

  .کەریٛنمیٛ ورڎ ورڎ: کەریٛنیٛ ورڎ ورڎ

  .کەریٛندیٛ ورڎ ورڎ :کەریٛنیورڎ ورڎ

 .کەریٛنٛی ورڎ ورڎ :ورڎ ورڎکەریٛ 

 

 : بە بکەر نبامە رەئەرەنیای ینەویەر و رووت یویەردە کەردەوەیمەلکان  -3

 :وەشٛی بانە یائەرەنیا  پی دووە جۆرە یاسا ینەویەر و رووت یویەردە کەردەوەی -ا

 :لکێ یاگەگیرو نامیٛ ەکەی + کەردڕیٛخە + نیشانٛی جٙورو ئاساییەکە: 

 ڕەمێنٛی     ێ: ڕەم: ڕەمێندیٛ  :ڕەمێنی: ڕەمێنمیٛ  :ڕەمێنیٛ 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیچەمەی سادە + ڕیٛخە + نیشانٛی : تاکیدیەکەجٙورە 

 .ڕەمای ڕەمێنیٛ : ڕەمای ڕەمێ. ڕەمای ڕەمێندیٛ  :ڕەمای ڕەمێنی .ڕەمای ڕەمێنمیٛ : ڕەمای ڕەمێنیٛ 
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 (مەرڎ، سٙوت ،وت)ئامان ندماییشا گیرهەن نویسەیهەکە بە  ی ئەرەنیایویەردە کەردەوەیوەلێ 

"ی" +  قەد +  نیشانٛی کەیوەەکەرد، نیشانٛی جٙورو قەد مەیٙو)سەر  نکەنە پیٛسەشاتاکیدیەجە جٙورە 

  :کێل یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیجٙورو 

 وتی وتێنٛی، وتی وتێنمٛی، سٙوتی سٙوتێنٛی: سٙوتی سٙوتێنمٛی. .مەرڎی مەردێنمیٛ : مەرڎی مەرڎێنیٛ 

 وتی وتێنی، وتی وتێندٛی. سوتی سوتێنی، سٙوتی سٙوتێندٛی. .ی مەردێندیٛ مەرڎ: مەرڎی مەردێنی

 سٙوتێنیٛ  وتی وتێ، وتی وتێنٛی. سٙوتی سٙوتێ. سٙوتی  .مەرڎی مەردێنیٛ : مەرڎی مەردێ

 

: قەد+ نیشانٛی ڕەگەزی +  ئەرەنیای، یاسا ئاساییەکٛی پی جٙورەنە ینەویەر  یویەردە کەردەوەی –ب 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیو "بی" +  نیشانٛی جٙورو هازەبٛی  کەردەوەی

  .وتٛی بیێنمیٛ ، وتٛی بیێنیٛ : وتە

 .وتٛی بیێندیٛ . بیێنی وتیٛ : وتە

 .وتٛی بیێنیٛ  .وتٛی بیێ :وتە

یاگەگیرو   ، نیشانٛی جٙورو کاری + هازەبیٛ  کەردەوەیقەد + نیشانٛی ڕەگەزی + کەنە: تاکیدیەجە  

 :لکیێ + دماگیٛر "رە" نامیٛ 

 وتی وتەبٛینٛی. وتی وتٛی بیٛنٛی. .وتٛی بیێنمٛیرەوتی  .وتٛی بیێنیٛرەی وتوتی وتە بیٛنیٛرە. 

 وتی وتە بیٛنی. وتی وتٛی بٛینی. .وتٛی بیێندیٛرەوتی  .وتٛی بیێنیرە یوتوتی وتەبیێنیرە.  

 وتی وتە بٛی. وتی وتٛی بٛی. .وتٛی بیێنٛیرە . وتٛی بیێرە یوتوتی وتە بیٛرە.

 

 :  ئامیٛتە ئەرەنیای ینەویەر ی دوور  یویەردە کەردەوەی -ج 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ نٛی جٙورو کاری +  ڕەگەزی + نیشاەکەی +قەد + نیشانٛی کەردیەکەمو  یبەش 

     .تٛی بیێنمیٛ ەو پاڵ ک. تٛی بیێنیٛ ەو ک :تەەو پاڵ ک

  .پاڵ کەوتٛی بیێندیٛ . کەوتٛی بیێنی :کەوتە پاڵ

  .پاڵ کەوتٛی بیێنیٛ  .تٛی بیێەو ک :تەەو پاڵ ک
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 : ئەرەنیایی نەویەر  یدوور  یویەردە کەردەوەی  -د 

ناتەمام +  نیشانٛی  کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی +  هازەبٛی  کەردەوەیقەد +  نیشانٛی ڕەگەزی + 

 : لکیێ یاگەگیرو نامیٛ +   کەردەوەیجٙورو 

   .وتٛی بیٛی بیێنمیٛ  .وتٛی بیٛی بیێنیٛ  .یە بیێنیٛ وتەبی

 .وتٛی بیٛی بیێندیٛ  .وتٛی بیٛی بیێنی. وتە بییە بیێنی

  .یٛ وتٛی بیٛی بیێن. بیٛی بیێوتٛی . وتە بی یە بیێ

 

 : رەبکەرنادیاری هەواڵی یویەردە کەردەوەیەلکان م -4

 :  رەهەواڵی یسەرەمڕە یبکەر نادیار  کەردەوەی ەلکانم -ا

 :لکیێ  دەسەو یەرەمی یاگەگیرو نامیٛ + "  یٛ "ن کەردەوەیڕیٛخە + نیشانٛی جٙورو 

 .ئٛیمە سٙوچییٛنمیٛ . من سوچییٛنیٛ 

 .شمە سٙوچییٛندیٛ  ی.تٙو سٙوچییٛن

 .ئیٛڎٛی سٙوچیٛینیٛ ، سٙوچییٛ ئیٛڎە  ،ئیٛڎ

 

 :رەڵیدووری هەوای بکەر نادیار  کەردەوەی ەلکانم –ب 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ نیشانٛی ڕەگەزی +  + کەردەوەیڕیٛخە + نیشانٛی جٙورو  

  .یێ بٛینمیٛ ئیٛمە سٙوچ. سٙوچیێ بیٛنیٛ  ،من سٙوچیا

 .شمە سٙوچیێ بیٛندیٛ  .یێ بیٛنیٛ سٙوچ :اتٙو سٙوچی

  .یێ بیٛنیٛ ئاڎٛی سٙوچ .ٛی بیٛ یئاڎە سٙوچ ،ئاڎ سٙوچیا بیٛ 

 

 :   ئەرەنیایبکەر نادیاری ی ویەردە کەردەوەی -5

 یەرٛی جٙورە منونٛی وزمٛی ڕووە :



 
296 

 

 : دەسورەکەشا ئینە : ڕووت"سادە" ی ئەرەنیا یبکەر نادیار  -ا

 :یەرەمی یلکێ دەسە نامیٛ یاگەگیرو +  کەردەوەیڕیٛخە + نیشانٛی جٙورو 

 (.یٛنمیٛ ینە نویس ،یٛنمیٛ ینویس ،ٛینیٛ ینویسنە ،ٛینیٛ ینویس) 

 

 :  م ئەرەنیایتەمای بکەرنادیار  –ب 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیڕەگ + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو 

  (.نویسیێ بیێنمیٛ  ،نویسێ بیێنیٛ ، نویسیا)

 

 :ئەرەنیای یدوور  یبکەرنادیار   -ج 

+ نیشانٛی ڕەگەزی +  نیشانٛی جٙورو  کەردەوەیڕیٛخە + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  

 :یەرەمی یلکێ  دەسە یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی

  .نویسیێ بیٛی بیێنمیٛ  .بیێنیٛ  :نویسیێ بییٛ ، نویسیا بییە

  .نویسیێ بیٛی بیێندیٛ  .بیێنی : نویسیێ بییٛ ، ویسیا بییەن

 

چەنە بەر  نو مایشا ویٛڕاس نیشانٛی نیٛر ،یەرەم یدەسە پەیوەسەکان یاگەگیرو نامەسەرنجە: 

 .گنوٙ ەمبەر  نو ما شا و بڕٛی حاڵەتٛینە نیٛر ڕستەینە ودلیٛ  موەلیٛ ، ەگنوٙ من

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

  2020ددد   ڕازوانو هەورامی، چاپی دووەم، 

 ن    نویستەی: د. ناجح گوڵپی

 تیلەی دووەمی، زانگاو هەڵەبجەی م   مسیارو زواونو ئینگلیزی

     3/10/2020  
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  پەیوەسەکان یاگەگیرو نامەچوارەمو  یدەسە             
 پەیوەسەکان)لکاکٛی( یاگەگیرو نامەچوارەمو  یدەسە                        

 دەسە

 

یاگەگیرو 

  نامیٛ 

 ئەرکشان 

 

 

 

 چوارەم  

 مٛی  :ا

 

 یویەردە کەردەوەی ەلکانم 

 رە.هەواڵی ی نەویەر  یتەمام

 دٛی  :ا

 

 یویەردە کەردەوەی ەلکانم 

 رە.هەواڵی یویەر  یتەمام

 

 ٛی  :ە

 یویەردە کەردەوەی ەلکانم 

 یبکەر نادیار و ویەر  یتەمام

 رە.هەواڵی

 

تەرو چنڎە بەشێ  ەلکان پۆم 

  رە.دوای

 

 

 کەرمٛی:مەچوارەمی وارۆ تەماشە  یدەسە یٛوککەئەر 

:                                                                           بە بکەر نبامە و هەواڵی ینەویەر  ،یتەمام یویەردە کەردەوەی ەلکانم  -1

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیقەد + نیشانٛی ڕەگی + نیشانٛی جٙورو 

 ئامێنمٛی.ئٛیمە  .من ئامێنا :من ئامانا

  .سٙوتیٛندیٛ سوتیٛنمٛی،  .سٙوتیٛنی :سٙوتەنی

  . وتٛینٛی.وتیٛنە :وتەن

 .گلیٛرێنیٛ  .گلٛیرێنە :گلیٛران

 ، نەلوان، نەلوێنە، نەلوێنٛی.نە لٛینٛی  :لوێنە :لوان

 :بە تەمامکەر نبامەهەواڵی  یویەر می تەما یویەردە کەردەوەی مەلکان -2

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیقەد+ نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو 
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    .ئیٛمە هەژاری دما نەوستیٛنمیٛ  .وستٛینا ،من هەژاری دما وستەنا

  .شمە هەژاری دما نەوستٛیندیٛ  .وستیٛنی ،تٙو هەژاری دما وستەنی

  .وڕنێنیٛرەئیٛڎٛی خەمی  .وڕنێنەرەئیٛڎە خەمی  :رەڕنانئیٛڎ خەمی و

 

بە یاگە نشینو  نبامە، هەواڵی ینادیار  بکەر یویەر  میتەما یویەردە کەردەوەی مەلکان -3

 بکەری:

  .ێلک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیڕیٛخە + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو 

 .ئیٛمە گەزیێنمیٛ  .گەزیێنا:من گەزیانا

  .شمە گەزیێندیٛ  .گەزیێنی :تٙو گەزیانی

  .ئاڎٛی گەزیێنیٛ  .ئاڎە گەزیێنە :ئاڎ گەزیان

 ئەوٛی گەزیێنٛی  .ئەوە گەزیێنە :ەزیانگ ڎو و ئ

 ئیٛڎٛی نەگەزیێنٛی  .ئیٛڎە نەگەزیێنە :ئیٛڎ نەگەزیان

 

 ئەپی مەلکان" "نیتەمام کەردەوەیبە هامکاری نیشانٛی  پەیوەسەکان یاگەگیرو نامە  -4

 ڎا:ەم وەختو ئیسەتٛی نیشانە، گردینە رەکەرڎەییٛ قس یتەر  نیبەشا

 :   ، پی دەسورەنو ویٛشانکاوەەکەردبە تەمامکەرو  نبامەو  رەنامیٛ  مەلکان -ا

 ێ لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەینامٛی + نیشانٛی جٙورو 

 ئیٛمە شاهٙویٛنمٛی . نامن شاهوٙ  

 شمە شاهٙویٛندٛی . ٙونیتٙو شاه

  .شاهٙویٛنیٛ ٛی ووڎئ :ئاڎیٛ  :ئیٛڎیٛ  .شاهٙون ڎو و ئ :ئاڎ: ئیٛڎ

  .ٛی مریەمیٛنیٛ ووڎئ :ئاڎیٛ  :ئیٛڎیٛ  .مریەمەنەئەوە  :ئاڎە :ئیٛڎە

 ، پی دەسورە : نرەیاگە نامە جیاکا ەلکانم –ب 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیجیا + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  یاگەگیرو نامیٛ 

 هامسێت.ئیٛمە هاسێتەمنٛی. مننا هامسات، .ئٛیمەمنٛی هامساکٛیت .منەنا هامساکیٛت :مننا هامساکەت

 ن شیٛوە متاوی بەتەشکو ئەژناسەی بنویسیش..  بەهەماشمەندٛی هامسێم. هامسێم :تٙونٛی هامسام
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  .ئیسە شمە ئاڎیٛندیٛ  .ئاڎەنیٛ  :ئیسە تٙو ئاڎنی

 : رەیوەمی یو دەسەنکاپەیوەسەنامە  گیرویاگەەلکان م  -ج

ێ دەسەو یوەمی + لک یاگەگیرو نامیٛ و یووەمیش پۆوەنە + ێ دەسەلک یاگەگیرو نامیٛ ئا واتٛی هەکە 

 :  وارەمیچێ دەسەو لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  نیشانیٛ 

  .ئیٛمە مامٙوزێتامنیٛ   .مامٙوزێتەنا :من مامٙوزاتنا

 شمە مامٙوزێامندٛی   .مامٙوزێمەنی :تٙو مامٙوزامنی

  .ئاڎٛی مامٙوزێشانیٛ  .مامٙوزێشەنە :مامٙوزاشەن ئاڎ

 

 : رەنیشانیٛ  یاگەگیرو نامیٛ  مەلکان –د 

 :لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەینیشانٛی + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  یاگەگیرو نامیٛ 

 ئیٛمە ئینیٛنمٛی  .ئینیٛنا: من ئینەنا 

  .شمە ئانیٛندیٛ  .ئانٛینی :تٙو ئانەنی

  .ٛی ئوونیٛنیٛ ووڎئ ٛی:ئاڎ:ئیٛڎە .ئوونەن ڎو و ئ :ئاڎ:ئیٛڎ

  .ٛی ئوونٛینیٛ ڎو و ئ ٛی:ئاڎ: ئیٛڎیٛ   .ە  ئوونیٛنەڎو و ئ :ئاڎە :ئیٛڎە

 رە:پەرسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم –ح 

 :لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیپەرسٛی ،نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  یاگەگیرو نامیٛ    

 ؟ ئٛیمە چیٛشٛینمیٛ چیٛشەنا؟   : من  چیٛشنا

 ؟دیٛ شمە کامیٛن ؟: کامیٛنیکامەنی :تٙو کامنی

 ئاڎٛی کیٛنٛی ؟ ئاڎە کیٛنە؟   :ئاڎ کیٛن

  ؟ٛی کٙونیٛ ڎو و ئەوە کٙونە؟ ئ :کٙون ڎو و ئ

 : رە(ویٛ )یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم –ج 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی+ نیشانٛی جٙورو وٛی   یاگەگیرو نامیٛ    
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   .شمە ویٛندیٛ  :ئیٛمە ویٛنمیٛ  :تٙو ویٛنی :من ویٛنا

  .ئەوٛی ویٛنیٛ  :ئیٛڎیٛ : ئاڎیٛ  .ویٛن ڎو و ئ :ئیٛڎ :ئاڎ

 :  رەدیاریٛ  یاگەگیرو نامیٛ مەلکان   -چ 

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیدیارە + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  یاگەگیرو نامیٛ  

  .ئیٛمە گرڎ چیٛویٛنمیٛ  .من گرڎ چیٛوەنا :من گرڎ چیٛونا

  .شمە گرڎ چیٛویٛندیٛ  .گرد چیٛوەنی: تٙو گرڎ چٛیونی

 ئاڎٛی گرڎ چیٛویٛنٛی  .ئاڎە گرڎ چیٛوەنە: ئاڎ گرڎ چیٛوەن

 :رەادیاریٛ ن یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم –خ 

 :لکێ یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەینادیارە + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  یاگەگیرو نامیٛ 

 ئیٛمە هینیٛنمٛی  .من هینەنا :هیننا من

 شمە فاڵنٛیندٛی  .فاڵنەنی ی:تٙو فاڵنن

  .ئاڎٛی فیساریٛنیٛ  .ئاڎە فیسارەنە: ئاڎ فیسارەن

  .ئووڎ فاڵنەن، ئووڎەفاڵنەنە، ئووڎٛی فاڵنیٛنٛی.ئیٛڎٛی فاڵنیٛنیٛ . ئیٛڎە فاڵنەنە:ئیٛڎ فاڵنا

  :رەنەریٛ  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم -ز 

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەینەرٛی + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  نامیٛ یاگەگیرو 

  .ئیٛمە هیچٛینمیٛ  .من هیچەنا: من هیچنا

  .شمە هیچٛیندیٛ . هیچەنی :تٙو هیچنی

  .ە هیچەنەڎو و ئ :ئاڎە :ئیٛڎە .ئەو هیچەن :ئاڎ :ئیٛڎ

  .هیچیٛنیٛ  یٛ ڎو و ئ :ئاڎیٛ  :ئیٛڎیٛ 

 

 :رەیچنڎ نامیٛ یاگەگیرو  ەلکانم –ژ 

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیی + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو چنڎ یاگەگیرو نامیٛ 
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  .ئیٛمە هەر ئیٛنڎەمنٛی هەکە هەمنیٛ  .من هەر ئیٛنڎەنا هەکە هەنا

  .شمە هەر ئیٛنڎەندٛی هەکە هەندیٛ  .تٙو هەر ئانڎەنی هەکە هەنی

  .ئانڎەنە هەکە هەنەە هەر ڎو و ئ .هەر ئانڎەن هەکە هەن ڎو و ئ

  .ٛی هەر ئانڎەنٛی هەکە هەنیٛ ڎو و ئ

 :نمال سەرو یاگە نامەکا: تەنیا جەمەکٛی رەهامبەشیٛ  یاگەگیرو نامیٛ  ەلکانم –ل  

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیهامبەشە + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  یاگەگیرو نامیٛ 

  .ٛی قەومٛی یٙوترینیٛ ڎو و ئ .ئاڎیٛ  .ئیٛڎیٛ  .شمە کەسٛی یٙوتریندیٛ  .مە دٙوسٛی یٙوترینیٛنمیٛ ئیٛ 

 : رەیاوەرنامٛی چەنیەتی ەلکانم –ڵ 

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەییاوەرنامٛی چەنیەتی + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو 

 .ٛینمٛی چاو ئیٛمە ڕاس  ا.نچەاو ڕاس  :چنااو من ڕاس 

  .ٛیندیٛ چاو شمە ڕاس  ی.نچەاو ڕاس  :چنیاو تٙو ڕاس 

 ەنە.چاو ڕاسە ڎو و ئ :ئاڎە:ئیٛڎە .نچەاو ڕاس  ڎو و ئ :ئاڎ :ئیٛڎ

  .یٛنیٛ چاو ڕاسٛی ڎو و ئ :ئاڎیٛ :ئیٛڎیٛ 

 :رەیاوەرنامٛی نیشانیٛ  ەلکانم   -ک  

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەییاوەرنامٛی نیشانٛی + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو 

  .یەیمیٛ ئٛیمە ئی کوڕیٛنمٛی هەکە بەرشی .بەرشیانیٛ من ئی کوڕنا هەکە 

  .ەتەرسیمنشیٛرەنی هەکە  تٙو ئا. تٙو ئا کناچیٛنی هەکە ژیرەنی

  .ەتەرسدیٛ منشٛیریٛندٛی هەکە  شمە ئا

 .ٛی ئی مهرەبانیٛنیٛ ڎو و ئ :ئاڎیٛ  :ئیٛڎە .ە ئی مهرەبانیٛنەڎو و ئ :ئاڎە:ئیٛڎە .ئی مهرەبانەن ڎو و ئ :ئاڎ :ئیٛڎ

 : رەیاوەرنامٛی ژمارەی ەلکانم -گ 

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەییاوەرنامٛی ژمارەی + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو 

  .ئیٛمە چوارەمیٛنمیٛ  .چوارەمەنا :من چوارەمنا
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  .ئیٛمە چوارەمینیٛنمیٛ  .من چوارەمینەنا :من چوارەمیننا

   .شمە دووەمٛیندیٛ  .دووەمەنیی: تٙو دووەمن

 .شمە دووەمینیٛندیٛ ی. دووەمینەن :دووەمیننیتٙو 

  .ٛی پەنجەمٛینیٛ ڎو و ئ. پەنجەمەنە :پەنجەمەن ڎو و ئ

  .ئەوٛی پەنجەمینیٛنیٛ  .پەنجەمینەنە: نئەو پەنجەمینە

 :رەاوەرنامٛی نادیاریٛ ی ەلکانم -ف  

  .یاوەرنامٛی نادیارەی جیاکەرە: یوەم    

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەینادیارەی جیاکەرە + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  یاوەرنامیٛ 

  .تەریٛنمیٛ  یٛ ئیسە ئیٛمە کوڕ  .ئیسە کوڕیٛوی تەرنا

  . من کناچێوەی تەرەنا، ئیٛمە کناچٛی تەرێنمٛی.ئیٛمە کناچەکٛی تەریٛنمیٛ  .من کناچەکٛی تەرەنا

  .تەریٛندیٛ  یٛ شمە کەس .تەرەنی تٙو کەسیٛوەی. تەرنی تٙو کەسیٛوی    

   .ئیٛڎٛی میٛوەکٛی تەریٛنیٛ . میٛوەکٛی تەرەنەئیٛڎە  .ئیٛڎٛی باخەکٛی تەریٛنیٛ  .ڎ باخەکەی تەرەنئیٛ 

 :یکەردەاوەرنامٛی نادیارە و دیاریی :ووەمد

 نامیٛ یاگەگیرو +  کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو  کەردەوەییاوەرنامٛی نادیارەو دیاری

 ێ: لک

  .ئٛیمە هیتیارٛی چیمنٛینمیٛ . هیتیارەی چیمنیٛنامن . من هیتیاری چیمنەنا

  .شمە هیتیارٛی چامنٛیندیٛ  .تٙو هیتیارەی چامنیٛنی ی.تٙو هیتیاری چامنەن

 . ئیٛڎٛی هیتیارٛی چومنیٛنیٛ . ئیٛڎە هیتیاریٛوەی چومنٛینە .ئیٛڎ هیتیاریٛوی چومنەن

 : رەیاوەرنامٛی پەرسیٛ  ەلکانم –ق 

 ێ: لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو پەرسٛی  یاوەرنامیٛ 

 نینیٛنمٛی ؟ەئیٛمە ماموٛی چنیننا؟ ەمن مامویٛوی چ

 ؟نینیٛندیٛ ەشمە مامٙو ژەنٛی چنینەنی؟ ەوەی چێژەنتٙو ماموٙ 
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 ؟نینیٛندیٛ ەٛی چو شمە مام نیننی؟ەتٙو مامویٛوی چ

 ؟ نینیٛنیٛ ەچ اییٛ ئاڎٛی بر نینەن؟ ەئاڎ برێوی چ

 ؟ نینیٛنیٛ ەئاڎٛی مەتیٛی چ نینەنە؟ ەئاڎە مەتییٛوەی چ

 :رەیاوەرنامٛی نسبییٛ  ەلکانم -ر

 ێ: لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو یاوەرنامٛی نسبیە 

 ئیٛمە تەویٛڵەییٛنمٛی . تەویٛڵەیەنا: من تەویٛڵەینا 

 شمە گوڵپییٛندٛی  .گوڵپیەنی :تٙو گوڵپینی

  .ئیٛڎٛی بە ڵخەییٛنیٛ . ڵخەییەنەبە :ئیٛڎ بەڵخەیین

 :تیی چەنیەیاوەرکەردەوە مەلکان -ڕ  

 ێ: لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو ی چەنیەنی یاوەرکەردەوە

  .ئیٛمە هەرمانٛینە تەمەڵٛینمیٛ  .شٛینەیەنا :من هەرمانەنە شیٛنەینا

  .کرژیٛندیٛ شمە ڕەماینە  .کرژەنی ی:تٙو ڕەماینە کرژن

  . ئیٛڎی واناینە تەمەڵیٛنٛی.ئیٛڎە واناینە تەمەڵەنە :ئیٛڎ واناینە تەمەڵەن

 : رەوەختی ویاوەرکەردەوە مەلکان -ڤ 

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو وەختی  ویاوەرکەردەوە

  .ئیٛمە دەوامەنە عەرسانیٛنمیٛ  : عەرساننان.عەرسانەنا :من دەوامەنە عەرساننا

  .شمە دەوامەنە عەرسانٛیندیٛ   .عەرسانەنی: تٙو دەوامەنە عەرساننی

 .عەرسانٛینیٛ ئاڎٛی دەوامەنە  .ئاڎە دەوامەنە عەرسانەنە .عەرسانەنئاڎ دەوامەنە 

 :ەی چنڎییاوەرکەردەوە ەلکانرم  -م 

 لکیێ: یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەیی چنڎی + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو یاوەرکەردەوە

 .پەی دەسباردایت ئیٛمە فریٛنمیٛ  .فریٛنا :پەی دەسباردایت من فرەنا 

  .پەی دەسباردایم شمە فریٛندیٛ  .فریٛنی: پەی دەسباردایم تٙو فرەنی
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  .پەی دەسباردایم ئاڎٛی فریٛنیٛ  .پەی دەسباردایم ئاڎە فریٛنە :فرەنڎ پەی دەسباردایم ئا

 : رەەینیشانٛی نەژناس ەلکانم –ن 

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو ەینیشانٛی نەژناس 

  .قەومٛینمیٛ  ئٛیمە: کوڕیٛونا :من کوڕێنا

  .تیریٛوەندیٛ شمە : کناچیٛوەنی :تٙو کناچێنی

  .نیٛ ئاڎٛی بنەماڵیٛو  :نەەکەشیٛو  :ئاڎە کەشێنە :کەشێوەن :ئاڎ کەشێن

 :(ەکە، ەکیٛ ەی)ٛی ئەژناسنیشانەلکان م -ٛو 

 ێ:لک یاگەگیرو نامیٛ +  کەردەوەی+ نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو ەینیشانٛی ئەژناس  

  .ئیٛمە ئەڎاکیٛنمیٛ  .من ئەڎاکیٛنا. ئیٛمە تاتەکیٛنمیٛ  .من تاتەکەنا

  .شمە وەیوەکیٛندیٛ  .تٙو وەیوەکٛینی .شمە زەماکٛیندیٛ . تٙو زەماکەنی

  .ئیٛڎٛی پاوەیوەکیٛنیٛ  .ئیٛڎە پاوەیوەکیٛنە .ئیٛڎٛی برا زەماکیٛنیٛ  .ئیٛڎ برازەماکەن
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    پەیوەسەکان یاگەگیرو نامە پەنجەمو یدەسە                 

  کەردەوەیجٙورو   یاگەگیرو نامیٛ  سە ەد

 

 

 

 پەنجەم

 یمٛی : میٛ -و: وو

 

 ینەویەر  و ویەر ،یسەرەمڕە یویەردە کەردەوەی ەلکانم

 .رەئەرەنیای

  .رەئەرەنیای ینادیار بکەر  یسەرەمڕەی ویەردە کەردەوەی ەلکانم یدٛی  :دی: ی

 

 )ان(ا: وٙ 

 

دیاری بکەر ی نەویەر  و ویەر ینەویەردە کەردەوەی ەلکانم

  .رەهەواڵی

  .رەئەرەنیای یویەر و نەویەر  ،ینەویەردە کەردەوەیەلکان م

  .رەهەواڵی یبکەرنادیار  ینەویەردە کەردەوەی ەلکانم

 

 : رەبکەردیاری ئەرەنیای ینەویەر  یسەرەمڕە یویەردە کەردەوەی ەلکانم -1

  .ێلک یاگەگیرو نامیٛ + (ب)کەردەوەیقەڎ + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو 

 ؟تٛی بیمیٛ ەو ئاخٙو ئیٛمە ک کەوتٛی بوو؟  :ئاخٙو من کەوتە 

 ؟تٛی بیدیٛ ەو ئاخٙو شمە ککەوتٛی بی؟   :ئاخٙو تٙو کەوتە

 ؟، کەوتٛی بانتٛی باەو ئاخٙو ئاڎٛی ک .ئاڎە کەوتٛی بوٙ  :ئاخٙو ئاڎ کەوتە

بە تەمامکەرو  نبامە، ویەری بکەردیاری ئەرەنیای یسەرەمڕە یویەردە کەردەوەی ەلکانم -2

 :ێ لک یاگەگیرو نامیٛ + (ب)کەردەوەی: قەڎ + نیشانٛی ڕەگەزی + نیشانٛی جٙورو کەیوەەکەرد

 ؟نی فیٛریٛکەرڎٛی بیمیٛ ئاخٙو سیروافٛیرەکەرڎٛی بوو؟  :ئاخٙو سیروانی فٛیرکەرڎە

 ؟سیروانی فیٛرٛی کەرڎٛی بیدیٛ خٙو ئافٛیرەکەردٛی بی؟ : ئاخٙو سیروانی فٛیرکەرڎە

 ؟نئاخٙو  سیروانی فیٛرٛی کەرڎٛی بافٛیرەکەرڎٛی بٙو؟ : ئاخٙو سیروانی فٛیرکەرڎە

 :             بە یاگەنشینو بکەری نبامەو  رەئەرەنیای بکەرنادیاری یسەرەمڕە یویەردە کەردەوەی ەلکانم   -3

لکێ  یاگەگیرو نامیٛ + کەردەوەی+ نیشانٛی جٙورو + نیشانٛی ڕەگەزی (ی)ڕیٛخە+ دما گٛیرو   

 :پەنجەم یدەسە

 ؟ چی گیٛریێ بیمیٛ او بتٙو ؟ گیٛریێ بوو :چی گیٛریااو بتٙو 

 ؟چی گٛیریێ بیدیٛ او بتٙو گیٛریێ بی؟  :ریاگیٛ چی او بتٙو 

 ؟چی گٛیریێ بااو بتٙو گیٛریٛی بٙو؟  :چی گیٛریااو بتٙو 
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:                                          بە بکەر نبامەی و ەهەواڵ یبکەردیار  ینەویەر  ،ینەویەردە کەردەوەیەلکان ر م -4

 .لکێ یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە + (م)نەویەردەی کەردەوەینیشانٛی 

  .ەمانیەیمیٛ منئیٛمە مڕەممٛی بەاڵم  .ەمانیەومنمن مڕەموو بەاڵم 

  .ەمانیەیدیٛ منشمە مڕەمدٛی بەاڵم . ەمانیەیمنبەاڵم تٙو مڕەمی 

     .ەمانیامنئاڎٛی مڕەما بەاڵم  .ەمانیوٙ منبەاڵم  ،ئاڎە مڕەموٙ  :ئاڎ

:                                                        بە بکەر نبامەو  رەهەواڵی یبکەردیار  یویەر  ینەویەردە کەردەوەی ەلکانم  -5

 .ێ لک یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە +  (ەم)نەویەردەی کەردەوەینیشانٛی 

  .ئیٛمە گواڵو مسامنیٛ  :سانووەگواڵو م من

 شمە گواڵو مساندٛی  مەسانی. :تٙو گواڵو مسانی

  ن.ئاڎٛی گواڵو مسانا : مەسانٙو.ئاڎە گواڵو مسانوٙ : ئاڎ

 :بە بکەر نبامەو  رەئەرەنیای یدیار بکەر  ینەویەر  ینەویەردە کەردەوەی ەلکانم -6

 ێلک یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە + نەویەردەی  کەردەوەینیشانٛی      

  .کەرمٛی بلمٛی ئاویٛسەرمەئٛیمە حەز  .کەروو بلوو ئاویٛسەرمە من حەز

  .کەردٛی بلدٛی ئاویٛسەرمەشمە حەز  .کەری بلی ئاویٛسەرمەتٙو حەز 

  .بال ئاویٛسەر نکەرامەئیٛڎٛی حەز  .کەرٙو بلٙو ئاویٛسەرمەئیٛڎە حەز  :ئیٛڎ

 :بە بکەر نبامەو  رەئەرەنیایی بکەردیار  یویەر  ینەویەردە کەردەوەی ەلکانم -7

 .ێلک یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە + (ب)نەویەردەی کەردەوەینیشانٛی      

  .بوامنیٛ  سدەی با ئیٛمە دەر . دەی با من بوانوو

  .دەی با شمە دەرس بواندیٛ . باتٙو بوانیدەی 

  ن.دەی با ئەوٛی دەرس بوانا .ە بوانوٙ ڎو و ئ ووڎ:دەی با ئ

 :  رەهەواڵی یبکەرنادیار  یویەر  ینەویەردە کەردەوەی ەلکانم -8

 .لکێ یاگەگیرو نامیٛ + (یە)دماگٛیرو + ڕیٛخە +)مە(نەویەردەی هەواڵی کەردەوەینیشانٛی    

  .یریەیمیٛ گەئٛیمە من .منەگٛیریەو من

 .ٛی منەگٛیریاڎو و ئ ٙو.ە منەگیٛریٛ ڎو و ئ ووڎ:ئ

 :با بە یاگەنشینو بکەریمەئەرەنیای و  یبکەر نادیار  یویەر  ینەویەردە کەردەوەی ەلکانم -9

 .ێلک یاگەگیرو نامیٛ + (یە)نەویەردەی ئەرەنیای+ ڕیٛخە + دماگٛیرو کەردەوەینیشانٛی 

 .ئٛیمە بچڕیەیمیٛ  .من بچڕیەو

  .شمە بچڕیەیدیٛ  .تٙو بچڕیەی

  ن.ئاڎٛی بچڕیا .ئاڎە بچڕیوٙ  :ئاڎ
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  نکاپەیوەسەیاگەگیرو نامەششەمو  یدەسە                      

قسە چەنی  یپەی کەسێو  نهەردویشا (دیٛ ()ە)پەیوەسەکان یاگەگیرو نامەششەمو  یدەسە

و ما فەرق  تاقی نٛیر یدووەم یپەی کەس (ە).تاق و کوٙ  یدووەم ی، یانی کەسنبامە )وەردەنگ(کریای

وێڕاسی ویەر و  یداوای کەردەوەیسەرو  ەالن، مو مای نیٛر کٙوی، یدووەم یپەی کەس( دیٛ )منەکەروٙ 

 . ینەویەر 

 : بە بکەر نبامەی نەویەری داوا ەیو ەکەرد ەلکانیوەم: م

 : بوٙ (ا)دریٛژ )بیٛگیری، ڤاوڵی(ەکەیکەردو قەدو نویسەئەگەر دما -1

  .پیشیەب: گرەوە، پیشیاب: لوە، گرەواب: لوا ":"ەتاق یدووەم یکەس یاگەگیرو نامیٛ " + قەڎ "ا  

: گرەودٛی، پٛیشیاب: ، گرەوا: بلدیٛ لٙودیٛ ب: "لوا"اکوٙ  یدووەم یکەس یاگەگیرو نامیٛ "+ "اقەڎ

  .پیٛشیەیدیٛ ب

 ریٛخە + :، وستسٙوت، کەوت، وت بٙو:نویسە)گیرهەن: کەنسنانت(" دما"قەدەکەکەردئەگەر  -2

  (.ە)یاگەگیرو نامیٛ 

 ، بوزە، نیشت: بنیشە.بگنە :کەوت ،بوسە :، وتبسٙوچە :سٙوت

،  گندیٛ ب :تەو ، کبوسدیٛ : سٙوچدٛی، وتب :: سٙوت(دیٛ )نامیٛ یاگەگیرو پەی کٙوی: ڕیٛخە +  

   بوزدٛی، بنیشدی.

 :لکێ یاگەگیرو نامیٛ + ڕیٛخە +نیشانٛی داوای: رەویەری یداوای کەردەوەی ەلکان: مدووەم 

 .بوڕندیٛ ب :بوڕنە: بووەردیٛ :بووەرە. مبجدیٛ  : مبجە .بکەردیٛ  :بکەرە      

 بڎیەیدیٛ  :بڎیە :بساندیٛ  :بسانە    
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           یاگەگیرو نامیٛ تەرو  یٛیجٙورەک                       

 :هەنیٛ  یاگەگیرو نامیٛ  یٛ تەر  ریەجوٙ  ڎ، چنپەیوەسەکانو نجیاکا یاگەگیرو نامەبیٛژگە 

 نیشانٛی  یاگەگیرو نامیٛ  -1

 پەرسٛی  یاگەگیرو نامیٛ  -2

 وٛی  یاگەگیرو نامیٛ  -3

 هینی  یاگەگیرو نامیٛ  -4

 چنڎی  یاگەگیرو نامیٛ  -5

 نەریٛ  یاگەگیرو نامیٛ  -6

 هامبەشە  یاگەگیرو نامیٛ  -7

 نادیارە یاگەگیرو نامیٛ  -8

  ئیحرامی -یاگەگیرو نامٛی ئیٛژانەی -9

                          

 Demonstrative pronoun نیشانیٛ  : یاگەگیرو نامیٛ یوە                        

 بە نیشٙو یاگیٛش،ەیانی م ،ەنەڕست نەگٛیروٙ مە ینامٛی کەسێو یام چیٛوێو  ویاگیٛ  نەەنیشانێوەنە یام واتێو 

 .واتێوەنە نیشانیٛش پەنە کریٙو"ئیشارە" بواچیتاوی ە، یام منیٛ فاڕیاەمپاو دوورو نزیکی کەسەکەی 

 :  هەورامینە ئینیٛنیٛ  زوانونامٛی نیشانٛی  گیرویاگە 

  .و مای و نیٛرئینٛی کوٙ  ە.تاق میٛڵیٛ : ئینیٛ . نێری تاق: نزیکی: ئینەپەی 

 .و مای و نیٛرکوٙ  .ئانیٛ  ە.میٛڵٛی تاقئانٛی  .نٛیری تاق: پەی دووری: ئانە

  .و مای و نیٛرکوٙ ئوونٛی . میٛڵٛی تاق :ئوونیٛ  قی.نیٛری تا :پەی دوورتەری:  ئوونە

 .و مای پەی تاقو نٛیر (، ئوونیٛ ئانٛی، ئوونە، ئینٛی، ئانە، ئینە)چمیٛ او بتاومٛی ەتەر م ویبەجٙوریٛ 

 و مای . و نٛیرپەی کوٙ  (ئانٛی، ئوونیٛ  ،" ئینیٛ 

 یٛ ڵمیٛ  دماییشا ئامان، یاگەگیرو نامیٛ  (ە)بە ەنیاگەگیرو نامەکٛی پەی نێری دیار  دەیمیٛ بسەرنجە 

 : ەیوٙ م ندماییشانیشانٛی میٛڵٛی و نیشانٛی کٙوی (یٛ )بە
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هەورامیەنە نیشانٛی پەی دوورتەری هەنە ، وەلٛی زوانەکا تەری تەنیا نیشانٛی پەی  نزیکو  زوانوەیمٛی بڎسەرنجە 

 یکەردیٛنٛی، نیشانێو  نٙو نیشانا  هەکە باسام، جگە ئا ننیشانە مڎوٙ  نڵەمەندی زوانەکایامدووری هەنە، ئینەیچ دوٙ 

ار   یە سەر ،یە ئەگەر گوناهێ وەنەم کەری ب)مای تاقی بەکار ئامێنە، بیٛسارانی فەرماووٙ  و پەی نیٛرتەرەمان هەنە"یە" 

 .مڎٙو پەی نزیکی ماناو ئینەی "یە " (یە دار ،شمشیٛر، یە تەناف

 

 هەورامینە  زوانونیشانٛی  یاگەگیرو نامیٛ                        

 تاقی 

 نیٛر

 تاقی     

 میٛڵٛی 

 تەفرنجە   و نزیکی  دوور کٙو  

 ن.شیٛوە  یەک نی ڕەگەزەکاکٙو هەردو   نزیک ئینیٛ  ئینٛی      ئینە 

 شیٛوەنیەک  نوی ڕەگەزەکاکٙو هەرد  دوور ئانٛی  ئانٛی       ئانە

 شیٛوەنیەک  نوی ڕەگەزەکاکٙو هەرد  دوورتەر  ئوونٛی  ئوونیٛ     ئوونە

 نزیک ---- یە       یە  

  

 

 

)ئینان، ئانان، نیشانٛی جەمو)ان( هٙورمەگیرٙونە،یاگەگیرو نامیٛو نیشانٛی بیٛجگە نیشانٛی جەمی)ٛی(، 

ئینانە هەکە نامٛی فاڵنی بەری پەنەشان ناوەشەن. ئادماگیرە)ە( پەی تاکیدی ملکٙونە  ئوونان(.

 دماشەرە)بیٛساران ئەپی جٙورە مەواچانٛی(.

وەلێم دماگیرو)نە(  کە یاوەرنامٛی نیشانٛینٛی، نیشانٛی جە)ئی، ئا، ئوو( دروسیانیاگەگیرو نامیٛو 

زو نٛیر و مای و جەمی پۆشاوە اڕیان پەی)ئینە، ئانە، ئوونە(. کە نیشانٛی ڕەگەەو مەلٙونە سەرشان و م

باخە() ) ئی کوڕە، ئی کناچٛی، ئا یانە، ئوو وەلێم پۆ مەوسوفەکەیشاوە بەزەقی دیارەن ەگنٙونەبەرمن

بنەڕەتییٛنٛی، فرێوە جە  کە کناچٛی(، هەرپاسە یاوەرنامیٛو)ئی، ئا، ئوو( ئی باخٛی، ئا یانٛی، ئوو

وەختیٛو دماگیرو)گە(  یاوەرکەدەی مەوینان، کە ئەرکو چەنە دروسیان، و یاگٛیشانیاوەرکەردەوە

ن( هەمدیس دماگیرو) ئیٛگە، ئاگە، ئووگە، ئٙوگە(.ئیگە، مەلٙونە سەرشان)ئی+گە= 

: چٛیگە، وەختیٛو)جە( مەگنٙونە وەڵیٛشان) جەئیٛگە مەلٙونەسەرشان،)ئیگەنە، ئاگەنە، ئووگەنە(.

(، هەرپاسە وەڵگیرو)بە( مەگنٙو وەڵیٛشان ، چٛیگەنە،چاگەنە،  چٙوگەنەجەئاگە= چاگە، جە ئٙوگە: چٙوگە

ئاما، پوالرەئاما() جە+ئی: چی، مفاریان پەی) بەئی: پی، بەئا: پا، بەئوو: پوو(. )پیالرە ئاما، پاالرە 

( چی الوە ئاوما، چاالوە ئاما، چەوالوە، چووالوە ، چێنە، چانە، چۆنەجە+ئا: چا، جە+ئوو: چوو
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ەن. جە یاگەگیرو نامیٛو نیشانٛی هەتا یاگەگیرو نیشانٛی ئاما( یانی بەکار ئاوردەی فراوانشان ه

ای، ئیدیم، ئادیم، ئەودیم، پیدیمرە، ) چێوەڵی، چادمای، چۆدمیو یاگیٛ یاوەرکەردەوەسیفەی و 

. هەتا ، چەودیم، ئیڎەس، ئاڎەس، ئەوڎەس، ئیسە، ئیٛشەو، ئیٛساڵ..پادیمرە، پەودیمرە، چیدیم،  چادیم

 چەنیش بلی کەشٛی مەڎٙووە.

و مای بە جیا  پەی نیٛر (هۆنە، هٙونیٛ )نیشانٛی تەریام هەنیٛ  یاگەگیرو نامیٛ  دویٛ هەورامینە  زوانو

و ئوونٛی مڎا  ئانە ، هەمان ماناوپەی دوورتەری (، هۆئانیٛ هۆ ئوونیٛ ) چیاو ب، یام متاوای نبەکارمەیا

 .وەلٛی فرە دوورتەر

 : ەیٙونەدماییەو م( یٛ ، ی)، دماگیٛرونپڕنابەر (ـ ئ)و نویسەمال وەڵٛی نیشانٛی و  (پـ ، چـ )وەڵگٛیرو

+ پ + ینە  ـئ –ئینە وەلێم سەرۆ واتەمنا)پ( جەئەنجام و) بەئی= پی( وە)جە ئی= چی( پەیدابیەن

  = پانە+ پ +انە+ ی = پانەی  ـئ –ئانە  ،= پینە+ی = پینەی

 +پ+ ینٛی + ی = پینٛی   ـئ  -ئینٛی                = پوونە+ پ +وونە +ی = پوونەی  ـئ  –ئوونە 

 + چ + انە+ی = چانەی   ـئ –+ چ + ینە+ی = چینەی                              ئانە  ـ ئ -ئینە 

 +چ + انٛی +ی = چانٛی  ـ ئ  -+ چ +وونە + ی = چوونەی                 ئانٛی   ـئ –ئوونە 

 مکریٙونە تەنیا)پینە، چینە(یچ بٙونە.

 : نوزمٛی سەرشاب ، شان(شا)دماگٛیرو کەرمیٛوە مەشوٙ ب نئەگەر جەمیٛشا

  ، چوونیشان.، چوونیشاچینیشا، چانیشا. پینیشان. پینیشا، پانیشا، پوونیشا 

 (پ، چ)، بە بٙونەو وەڵگٛیرونیٛ کریامەنیشانٛی ئەژمار  یاگەگیرو نامیٛ ئانٛی سەرۆ باسام کەردٛی هەر 

 نو جمشا فاڕ ،ی ئامڕازو پەیوەندی بیێنیٛ  (جە ،ئە)ئەرەتاشیێ، بنەڕەتنە یاگەگیرو نامیٛ بە  نبامە

 : ئامان ملرە

  .ئوونەیبەئینەی، بەئانەی، بەئوونەی، جەئینەی، جەئانەی، جە

  .ئوونیٛ بەئینٛی، بەئانٛی، بەئوونٛی، جە ئینٛی، جەئانٛی، جە

  .، جە ئوونیشابەئینیشا، بە ئانیشا، بە ئوونیشا، جەئینیشا، جەئانیشا

 پی جٙورە:هەرپاسە ئینیچ مفاڕیانە بە نونگەو ئاسانواتەیوە، 

بەئینەی: پینەی، بەئانەی: پانەی، بەئوونەی: پوونەی. جەئینەی: چینەی، جەئانەی: چانەی، 

 جەئوونەی: چونەی، ماتویچ بە بٛی)ی( بواچیشان، پینە، پانە، پوونە، چینە، چانە، چوونە.
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 بەئینٛی: پینٛی. بەئانٛی: پانٛی، بەئوونی: پوونی، جەئینٛی: چینٛی...

، بەئانیشا: پانیشا، بەئوونیشا: پوونیشا، چینیشا، چانیشا، چوونیشا. هەرپاسە بەئینیشا: پینیشا

 مورفیمو)سازەو( "م" ملٙونە میانشان پٛیسەش سەرمەیٙو: چینە: چیمنە، چامنە، چوومنە.

 

 نیشانٛی  یاگەگیرو نامیٛ ئەرکو                                  

 : بە تەمامکەری وێسەر نبامەوێچشا هٙورمەگیٛران،  پەیوەسەکان نامەگیرو یاگە ویوەم یدەسە  -1

 .کەرڎ                 ئینەش فٛیرکەرڎ ر ئینەم فیٛرکەرڎ                  ئینەت فیٛ 

  .ئینٛیم فٛیرەکەرڎە            ئانٛیت فٛیرەکەرڎە              ئوونٛیش فیٛرەکەرڎە 

  .ەرڎٛی          ئوونیٛام فٛیرٛی کەرڎیٛ ئینیٛام فیٛرٛی کەرڎٛی         ئانیٛشا فیٛرٛی ک

 :بە بکەر نبامە، هەواڵی یدوور  یسەرەمڕە یتەمامی ڕووت یویەردە کەردەوەیمەالنٛی سەرو    -2

  .ئوونٛی گلیٛرا ،ئانیٛ  ،ئینیٛ              .نە گلٛیرائوو  ،ئانە، ئینە

 ویەردەی نەویەری ڕووت کەردەوەی         .             وتەئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ               .وتنە ئوو  ە،ئان ،ئینە

     .وتٛی ئوونٛی گلیٛرێ،  ،ئانیٛ  ،ینیٛ ئ

 

 

    نەویەری نزیک  ئامیٛتەی یویەردە  کەردەوەی      .        ئوونٛی فیٛرکەرڎا ،ئانیٛ  ،ئینیٛ  .ئوونەی فٛیرکەرڎا ،ئانە،ئینە

 .ئوونٛی فٛیرٛی کەرڎیمیٛ  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ 

  .، ئوونیشا فیٛرٛی کەردیدیٛ ائانیش ،ئینیشا

  

 نەویەر   یتەمام یویەردە  .ئوونٛی وتیٛنە ،ئانیٛ  ،ئینیٛ                    .وتەن ئوونە ،ئانە،ئینە

    .ئوونٛی وتٛینیٛ  ،ئانیٛ ،ئینیٛ 

  

 ئوونٛی فیٛرکەرڎەنا  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ      .ئوونەی فٛیرکەرڎا ،ئانەی، ئینەی

 ویەر  متەما یویەردە                                                                 .ئونیشا فٛیرکەرڎەنا ،ئانیشا ،ئینیشا
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  .ئوونٛی گلیٛرێ بیٛ  ،ئانیٛ  ،نیٛ ئی            .ئوونە گلٛیرا بیٛ  ،ئانە ،ئینە

 نەویەر  ی ویەردە                                                                       .ئوونٛی گلیٛرێ بیٛنیٛ  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ 

 

 ویەری دوور  یویەردە.            فیٛرش کەرڎە بیٛنیئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ      .فٛیرش کەرڎە بیٛنیٛ ئوونە  ،ئانە،ئینە

                 .فٛیرشا کەرڎەبیٛنیٛ ئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ 

 ویەر   یسەرەمڕە یویەردە        .     فیٛرم کەریٛ ئوونٛی  ،ئانیٛ  ٛی،ئین          .ئوونە فیٛرم کەریٛ  ،ئانە ،ئینە

                                                           .ئوونٛی فیٛرم کەریٛنیٛ ، ئانیٛ ،ئینیٛ 

 

 :بە وەرکار نبامە نەهەواڵی یدوور  یسەرەمڕە یتەمام ویەری یڕووت یویەردە کەردەوەیجە 

  .یەئوونیٛم دی، ئانیٛم ،ئینیٛم       .ئوونەم دی ،ئانەم،ئینەم

  نزیکو ویەر ی ویەردە                                                                 .ئوونیٛم دییٛ  ،ئانیٛم،ئینٛیم

 ویەر تەمام و یویەردە                          .ئوونٛیم دییٛنە ،ئانٛیم ،ئینٛیم         .ئوونەم دییەن ،ئانەم ،ئینەم

                 دییٛنٛی                                                              ئوونٛیم  ،ئانٛیم ،ئینٛیم

    .وینیٛنیٛ ئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ       .ئوونەی وینٛینیٛ  ی،ئانە ،ئینەی

 ویەر ی سەرەمڕە یویەردە                                                              .    ئوونیشاوینٛینیٛ  ،ئانیشا ،ئینیشا

 

 : بەبکەر نبامەکەیۆ دەمەبەهەر چوار ئەرەنیای  یویەردە کەردەوەی ەلکانم -3

 .وتە بییە بیێ، وتەبوٙ ، وتەبیێ، وتێ ئوونە ،ئانە ،ئینە وەشڵەی

 .وتٛی بیٛی بیێ، وتٛی بوٙ  ،یێبوتیٛ  .ئوونٛی وتێ ،ئانیٛ ، ئینیٛ  وەشڵەی

  .وتٛی بیٛی بیێنیٛ ن، وتٛی با ، وتٛی بیێنیٛ ، ئانٛی وتێنیٛ  ،ئانیٛ  ،وەشڵەی ئینیٛ 

 :رچوار دەمەکەیە، بە هنەئەرەنیا یتەمامکەر" جە ویەردە"بە نبامە هەرپاسە

  .بی یەبیێوسنا .وسنابوٙ .وسنابیێ .ئوونەم وسنێ ،ئانەم ،وەشڵەی ئینەم

 .وسنێ بیٛی بیێ، وسنێ بوٙ ، وسنێ بیێ ،سنیٛ و ئوونٛیم  ،ئانٛیم، وەشڵەی ئینٛیم
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  .وسنێ بیٛی بیێنیٛ  ،وسنێ با ،نێ بیێنیٛ وس ،ئوونٛیم وسنیێنیٛ  ،ئانٛیم ،وەشڵەی ئینٛیم

 : هەواڵی و ئەرەنیاینە نونە و دەمەکابە یاگەنشین و بکەری ویەردە نبامە -4

 ویەرڎەی نزیک      گیریا           ئوونٛی  ،ئانیٛ ،ئینیٛ  گیریا.ئوونە  ،ئانە ،ئینە

                                                                          .گیریێئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ 

 تەمام ویەردە                        .گیریێنە ئوونیٛ ،ئانیٛ  ،ئینیٛ گیریان. ئوونە  ،ئانە ،ئینە

                                                          .گیریێنیٛ ئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ 

                                                                                                                                           ویەردەی سەرەمڕە            گیرینیٛ ئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ  گیریٛی. وونیٛ ئ ،ئانیٛ  ،ئینە

  .بیٛ  گیریێوونٛی ئ ،ئانیٛ  ،ئینیٛ  .بیٛ گیریائوونە  ،ئانە ،ئینە

 دوور یویەردە                                                                        .بیٛنیٛ  گیریێ ئوونیٛ  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ 

 

 :ەوشنئەرەنیای بە دەمەکا یویەردە

  گیریێ.ئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ  .گیریائوونە  ،ئانە، ئینە

 نزیک                                                        .گیریێٛی ئوون ،ئانیٛ  ،ئینیٛ 

 .یٛنەبی گیریێئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ  . ەنبی گیریا ،ئوونە، ئانە ،ئینە

 تەمام                                                  .بیێنیٛ  گیریێئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ 

  .بوٙ  گیریێئوونٛی ، ئانیٛ ، ئینیٛ   .بوٙ  گیریائوونە  ،ئانە، ئینە

  سەرە مڕە                                                          .نبا گیریێئوونٛی  ،ئانیٛ ، ئینیٛ 

  .بیٛی بیێ گیریێئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ  .بی یە بیێ گیریا نەئوو  ،ئانە ،ئینە

 دوور                                                          .بیٛی بیێنیٛ  گیریێئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ 

 

 :بەبکەر نبامەهەواڵی و ئەرەنیاینە  ینەویەر  و ویەر یویەردەجە  -5

 هەواڵی و ئەرەنیای نەویەر         .بلوٙ  ملٙو ...ئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ  .بلٙو ، ئوونە ملوٙ  ،ئانە، ئینە

                                                                     .  مالن، بالن.بال. مالئوونٛی  ،ئانیٛ ،ئینیٛ  

  .... بوانوٙ موانوٙ ئوونٛی  ،ئانیٛ  ،ئینیٛ  .... بوانوٙ  موانوٙ ئوونە  ،ئانە ،ئینە

 هەواڵی و ئەرەنیای ویەر                                                                         .    ئوونٛی موانا ... بوانا ،ئانیٛ ، ئینیٛ 

 :تەمامی یێو و ەکەرد یبە تەمامکەر بە یارد نبامە  -6

  .ئوونیٛ  ، ئانٛی،ساوەکٛیم دا بە ئینیٛ  .ئوونەی ،ئانەی ،ساوەکٛیم دا بەئینەی

   .ئونیشا  ،ئانیشا ،ساوەکٛیم دا بە ئینیشا
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 : "هازناتەمامی"بٛی  کەردەوەیو وێڕاس یکەر بە تەمام نبامە -7

  .ئوونٛی بیٛ  ،ئانیٛ  ،هامساکٛیم ئینیٛ  .ئوونە بیٛ  ،ئانە ،هامساکەم ئینە

     .ئوونٛی بیٛنیٛ ، ئانیٛ  ،ئینیٛ  ،هامساکیٛم

 : ناتەمامی کەردەوەی یبەیارد یبە تەمامکەر  نبامە  -8

  .نەئوونیٛ ، ئانیٛ  ،ئی دیاریە پەی ئینیٛ  .ئوونەین ،ئانە ،ئینەئی دیاریە پەی 

  .ئوونیشانە ،ئانیشانە ،ئی دیاریە پەی ئینیشانە

 "و".ئیزافەی سازە دیبە یار  (مزاف)نامی بە تەمامکەرو نبامە -9

 .ئوونٛی پاکەنە ٛی،ئان ،ئینیٛ  ەوشەوح  ەن.ئوونەی وەش ،ئانە ،ئینە باخو

 .شا فرە دڵگیرەن ئوونی ،ئانیٛ  ،وەاڵتو ئینیٛ 

 : هینی نامیٛ  یاگەگیروبە تەمامکەرو  نبامە -10

  .ئوونٛی سەوزەنە ،ئانیٛ  ،هینو ئینیٛ  .ی سەوزەنئوونە ،ئانە ،هینو ئینە

 .ئوونیٛشا گەورەن ،ئانیٛ  ،گوالنەن وەلٛی هینو  ئینیٛ  "هینو"یانەو من

 : نکەرامەوەشە  (یاگەگیرو نامیٛ  ەولک)و نگٛیرامەیوەمی یٙو  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ چەنی  -11

 .ئوونٛیم، ئانٛیم ،ئینٛیم ،ئوونەم ،ئانەم، ئینەم

                            

  Interrogative pronounیٛ پەرس یاگەگیرو نامیٛ : یٛ دو                

 چەنیەنیکەسێ یام چیٛوێ، یام جیاتی ، نەپەرسیٛ  کاتو ،پەرسٛی جیاتی نامیٛوە یاگەگیرو نامیٛ 

، رستەکەیچ بە  نیشانٛی ەیٙونەم و ژمارە بەکار ازەڎ، نە پێویای، عەن، یاگیٛ و وەخت ساتیام  قومیای

 .ەیوٙ پەرسٛی دماییش م

 : پەرسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ ئینەیچ 

  .پەی ئا کەسیە هەکە گەرەکامنە بشناسمیٛشکٛی: پەرسای  -1

  .چیٛش: پەرسای پەی چێوێ و زانای ئەنجامی  -2

 (.نونگەی، سەبەبی )پەی پەرسای چی: -3

  .چنیب ، چیٛوێ هٙورشنونگەیچ: چە:  پەرسای پەی زانای نامٛی،   -4

  .قٙومیای نیەچچەنی: پەرسای پەی   -5

  .یاگیٛ  کٙوگە: پەرسای پەی :کوٙ  -6

  .ژمارەی و  بڕەو عەننازە پەرسای پەیچنڎ:  -7

  "دەم".وەختیو  پەی ساتپەرسای  کەی: -8
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 .و ما"  نٛیر: پەرسای پەی هٙورچنیەی":کامیٛ کام: کامە  -9

  .و ما" نیٛردیار نەبٙو" ویپەی کەسیٛ  کٙون: کٙونە: پەرسای -10

   .یام  نا  بوٙ  ئەرێ و پەرچەشئایا: پەرسای پەی مەبەستیٛ   -11

ارێنە جە ئەشناسە کەنە وەختەک ،نجیاتی نامٛی بەکار بەیا نپەرسٛی گرد منەتاوا یاگەگیرو نامیٛ 

بەڵٛی یام نا، دەی خٙو  : ئایا شیرینە شیٛعرەکێش وەرەنە؟، منونەنەجیاتی نامێوە بەکار مەیوٙ  ،واتەمنا

 ؟  پەرسیٛن یاگەگیرو نامیٛ نە بەڵٛی نامٛینەو نە نا  ئەی چەنی 

 .نەگنوٙ مەبەر   (کٙونە :کٙون) (کامە :کام)تەنیا و مای نیشانٛی نێر

 

  ڕستەنە پەرسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ ئەرکو                   

 : ئەرەنیای و هەواڵی یویەردە کەردەوەیوەختو  بٙو بە بکەرمە  -1

  .هەواڵی ینەویەر  یویەردە وسٛی، وتەبٛی؟ ،وت، وتەن)کٛی چیٛگەنە

  .هەواڵی یویەر  یویەردە  نویستەبٛی؟نویست، نویستەن، نویسٛی،  ەکەشکٛی دەرس 

  .ئەرەنیای ینەویەر  یویەردە وەشڵەی زانێم کٛی وتێ، وتەبیێ، وتە بٙو، وتە بی یە بیێ؟

  یویەر  یویەردە وەشڵەی زانێم کٛی نویستێ، نویستە بیێ، نویستەبٙو، نویستە بی یە بیێ؟

 .ئەرەنیای

 : یئەرەنیای و ویەر و نەویەر هەواڵی و  ینەویەردە کەردەوەیبە بکەرو  بوٙ   -2

 ؟ بلەوەڕنوٙ  .بلٙو پەی بیارٛی؟   کٛی کاوڕەکەی ملەوەڕنوٙ  .کٛی ملوٙ 

 : ویەرینە ینەویەردە و ویەردەبە یاگەنشینو بکەری  ٙونەبمو -3

  .ویەردە    ٛی وسنیابٛی؟ ؟  ککٛی وسنیا؟ کٛی وسنیان؟  کٛی وسنییٛ 

 نەویەردە کٛی بوسنیٙو ئەرەنیای؟      . کٛی مووسنیٙو؟ هەواڵی

 :"وەرکار"بە تەمامکەری ویٛڕاس نەبوٙ مە -4

 هەواڵی ویەردە رتەبٛی؟  یٛ گ ،رتێیٛ گ ،رتەنیٛ گ ،رتیٛ گ: دارا کیٛش

  .؟  ئەرەنیای ویەردەرتە بی یەبیێیٛ گ ،رتەبوٙ یٛ گ ،رتەبیێیٛ گ ،رتێیٛ گ: شەڵاڵ دارا کیٛش

 : تەمامیێوە کەرد یبە تەمامکەر بەیارد نەبوٙ مە -5

 ؟پرتەقاڵەکەت بەرد پەی کٛی؟  پرتەقاڵەکەی بەری پەی کیٛ 

 :"هازەناتەمامی"بٛی  کەردەوەیبٙو بە تەمامکەری وێڕاسو مە -6

 ؟ مشیٙو هامساو من کٛی بوٙ 

 :ناتەمامی کەردەوەی یبٙو بە تەماکەری بەیارد -7
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 ؟ئەرٛی سەوقاتیەکە پەی کیٛن

 :نیشانٛی وستەی سەری "و"بەیاردی " مزاف"بٙو بە تەمامکەرو نامیٛ  -8

 ؟ من ماڵو کٛیم واردەن؟     من ئاوەو کیٛم بڕیێنە

 :"هنو، "هینویاگەگیرو نامیٛ بٙو بە تەمامکەرو  -9

 ؟کەرگٛی هینەو کٛینە؟  ئی ئی دەفتەرە هینو کیٛن

 :گٛیروٙ مەکا دەسەو یوەمی هٙور یاگەگیرو نامە -10

 ؟چیٛشم، چٛیشام، چیٛشت، چٛیشتا، چیٛشش، چیٛششا دی

 :"ن"یناتەمام کەردەوەیبە هامکاری  نگیٛرامەچوارەمی هٙور  یدەسە پەیوەسەکان یاگەگیرو نامە -11

 ؟ ؟ ئاڎە کٛینە؟ ئاڎٛی کیٛنیٛ ؟ ئاڎ کٛینمن کیٛنا؟ ئیٛمە کٛینمٛی؟ تٙو کٛینی؟ شمە کیٛندیٛ 

دەسەو  یاگەگیرو نامیٛ "ن" یوەمی شونەو ئاڎیچەرە بە هامکاریوە دەسەو یاگەگیرو نامیٛ  -12

 : چوارەمی هٙورگٛیروٙ 

؟  چیٛشەمەنی؟  شمە چٛیشیٛمەندیٛ  :چیٛشتەنا؟ ئیٛمە چٛیشٛیتەمنٛی؟  تٙو چیٛشمنی :من چیٛشتنا

 ؟ .ەنە؟  ئاڎٛی چیٛشیٛمەنیٛ ئاڎ چیٛشمەن؟ ئاڎە چٛیشەم

 :نیٛ گیٛرامەهٙور  (یچمٙورفیمو)  -13

 .رەک بٙو هەنچیٛشیچشا گە ،چیٛشیچش ،چیٛشیچتا ،چٛیشیچت ،چیٛشیچام ،چیٛشیچم  

                :                                                 نگیٛرابدانێوە دماگیٛرٛی هٙور  ڎچن نمتاوا ٛی،پەرس یاگەگیرو نامیٛ هەر یٙو چی   -14

  (یٛو ،ۆ، رە ،ەنە ، یرە،یەرە ،یۆری ،وە)

ۆ = چٛیشۆ،   چیٛشیۆ  ، چیٛش + چٛیش+ یۆ == کٛینە ،  ، کٛی + نەرە= کیٛرە ، کٛی+کٛی + وە = کیٛوە

 ، چیٛش+یرە= چیٛشیرە.یەرە = چیٛشیەرە ،  چیٛش +ۆ = چنڎۆ ، چنڎ +چیٛش + ەنە = چیٛشەنە 

نی ئامای پاسەیچ ەچ"یام ڕستەی پەی منونەی یدەقسیٛکەر ە بەشێ تەرو با بب نتاواەپەرسٛی بڕیٛشا م یاگەگیرو نامیٛ سەرنجە : 

هەر پاسە" کەی"  .ڕستیٛش پیٛوەرە بەستیٛنێ دویٛ  نی" بیەن بە ئامرازو"بەستەی"ەچپەرسٛی" یاگەگیرو نامیٛ  لوۆ" چیٛگەنە

هەرپاسە یاگە . هەرمانەکیٛم تەمامنوو" من دمای چنڎ ڕوێٙو "یام "چنڎ" "دەرخت خەزان کەر  ،" کەی پایز ئاماجە ڕستەو

 .یٛ ئەرکدارٛی بان" هورسوڕیێ و پیٛسە"کیٛ   نمنەتاوا نو پەرسٛی  هیچکامشاننامەکا
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   Possessive pronoun ویٛ  یاگەگیرو نامیٛ  یەرٛی:                      
ماناو ویٛش و   ،وٙ یاگەنامێوە ڕستەنە بەکارمەی ،پەی پاڵپەشتی و تاکید و نامێوە نەیاگە نامێوە

، نە ٛی(و )ئاڎیچ ،ویاٛم هەن یاگەگیرو نامیٛ هەورامینە تەنیا یەک  زوانو، نەیاونوٙ مەوەیەکەیچش 

ڕستەنە گردو  ضمیر ملکی(،عەرەبینە پەنەش مەواچان) ،وٙ پەی نٛیرو مای و تاق کٙوی بەکارمەی

 .نامٛی گٛیرٙو ویٛ  نوئەرکەکا

  . ویٛش گیٛرتەن گەز و نیمێو هەاڵوەوە.ویٛش ئاما پەی الیام ٙو بە بکەر:بمە -1

  .هەراکەنە ویٛشا تاوانبارٛی کریێ بٙو بە یاگەنشینو بکەری:مە -2

  .ویاٛم پاریٛزمنیٛ  ووەاڵتو بٙو بە تەمامکەرو نامٛی : مە -3

  .کٛیمەندیٛ ەمن ویٛتا گەر : بٙو بە وەرکارمە -4

  .ئی دیاریە مڎەو بە ویٛت :تەمامی کەردەوەیبەیاردی  یبٙو بە تەمامکەر مە -5

  .قسیٛش کەردیٛ ویٛش بٛی ناتەمامی:  کەردەوەیوێسەرو  یبٙو بە تەمامکەر مە -6

  .خەتاکٛی جە ویٛم بیٛ : ناتەمامی کەردەوەی یبەیارد یبٙو بە تەمامکەر مە -7

، ویٛتان، ویٛشا، ویٛتا، ویٛش ،تویٛ  ویٛام،،گٛیرٙو: ویٛممەیوەمی هٙور  یلکێ دەسە یاگەگیرو نامیٛ  -8

  ویٛشان، ویاٛمن.

" من "نکەردەوەیجٙورو گٛیرٙو بەیاردی نیشانٛی مەرەمی هور اچو  یێ دەسەلک یاگەگیرو نامیٛ  -9

  .، ئاڎٛی ویٛنیٛ تٙو ویٛنی، ئاڎ ویٛن، ئیٛمە ویٛنمٛی، شمە ویٛندیٛ  ،ویٛنا

یاگەگیرو ی " "نکەردەوەیبەهامکاری نیشانٛی جٙورو  دەسەی یوەمیێ لک یاگەگیرو نامیٛ  -10

 ، ئیٛمە ویاٛممنٛی.ویٛمەنی ،: من متامنەم هەن تٙو ویٛمنینگٛیروٙ مەچوارەمی هٙور  یدەسە نامیٛ 

  .ویٛتەنا ،متامنەت بٙو هەکە براو ویٛتنا، متامنەم هەن شمە ویاٛمندیٛ 

   .متامنەتا بٙو هەکە براو ویٛتانا

 .،  متامنەشا هەن هەکە کەسو ویٛشانەمتامنەش هەن هەکە کەسو ویٛشەن

بیٛدەنگٛی  دویٛ "ٛی" کە بە قەوەت تەرا و گٛیرٙو وەلێ"ی" ەکە ملٙو چوونمە"یچ" هٙور رفیموو م -11

 ەبا : منشٙونەو یٙویۆ 

                                                        .کەرمیٛ مویٛچام حەز بە ئاشتی  .کەروومویٛچم حەز بە ئاشتی  

  .ویٛچتا حەز بە ئاشتی کەردیٛ  .کەریمویٛچت حەز بە ئاشتی 

 ن.کەرامویٛچشا حەز بە ئاشتی  .کەروٙ مویٛچش حەز بە ئاشتی 

 

 : کە بنەڕەتنە ئامرازو پەیوەنڎی نێچنڎ دماگٛیرێ هورگٛیرٙو "وٛی"یاگەگیرو نامیٛ   -12

  .. ویٛتاوەۆ: ەوە: ویٛمۆ، ویتۆ، ویٛشۆ، ویاٛموە، ویٛشاوە  -ا

  .ویٛشارە ،رە: ویٛمرە، ویٛمەرە، ویٛرتە، ویٛتەرە، ویٛرشە، ویٛشەرە، ویاٛمرە، ویٛتارە  -ب
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  .ویٛشانە ،ویٛتانە ،ویٛتنە، ویٛتەنە، وێشنە، ویٛشەنە، ویاٛمنەویٛمەنە،  .نە: ویٛمنە  -ج  

ئی  .ویٛشاوری ،،ویٛتاوری ۆری: وارۆ پەی سەری: ویٛمۆری، ویٛتۆری، ویٛشۆری، ویاٛموری  -د 

 دماگیرە)ۆری( بنڕەتنە )هۆری( ن چون یاگانو تەرو هەورامانینە بە ویاٛمهۆری مواچانەش.

 

  ".، ویٛوە، ویٛرە، ویٛوری، ویٛنەویٛوگنا سەرش"مە وچنڎ دماگٛیریٛ    -13

ام  بە وەڵگیٛر ی ەچ ،واتٛی ئەرەتاشیێ و ئامیٛتیٛنە ویکەردەدروسگرنگ جە  یبٙو بە بەشیٛو مە -14

                 .                                     ویٛوری ویٛت، ویٛیی، ویٛوە، ویٛنە، ،ویٛم ،، جەویٛ یٛ بەو  :دماگیٛر

، ویٛبەردەی وەرۆ، وٛی بەزل ، ویٛکوشرسە، ویٛورەشە،ویٛپرسە، وٛی پواتٛی ئامیٛتٛی: ویٛکەرڎ

  زانای.

کەرٙو: ویٛخەڵەتنای، وٛی بڕیەی، وٛی مچەمەی ئامٛیتە وەش ن،ملٙو سەرو چەمە سادە ویەرەکا -15

 (بنیەیمیٛ نامیٛشا " لکە" بە کریادروسکریٙو ئی جٙورە )گراونای، وٛی دٙوڕنای، وٛی وسنای، ویاٛلونای

 

 Relative pronoun هینو، هنو یاگەگیرو نامیٛ چوار:                                  

 یاگەگیرو نامیٛ ، وەیەکەش مەشٙو نامٛی بٙو یام هنو( یانەوەیی مرمانٙو)مڵکداری()هینو ویاگەگیرو نامیٛ 

پەی  ینەو، ههینو پەی نٛیری، تٛینەگٛیر  هەکە یاگیٛشوینٙو مە، ڕستەنە ئەرکو ئا نامٛی یام چیٛوێ تەر

"مڵک و ماڵی" نامیٛش یاگەگیرو نامیٛ بڕێ جارٛی بە  ( منەلکٙوشا پٙورە،یچ)، هەرپاسە مورفیمومیٛڵیٛ 

، جەمانانە فرە نزیکەن جە یاگەگیرو نامٛی)وٛی( چونکە ئیٛڎیچ "" هنو کیٛن، هنو منا ،ماڵو منا نبەرامە

 ضمیر ملکی.هەر ئا مانای مەبەخشٙونە کە هنو ویٛمەن، کە مڵکدارین، 

   :هنوی ،هینو یاگەگیرو نامیٛ ئەرکو  

کتیٛبەکەو تٙو ورەشیان، هنەکەو من هەاڵی  :و سازەو ئەشناسەیچ هٙورمەگٛیرٙونە بٙو بە بکەرمە  -1

کتیٛبو تٙو، هنو من، کتٛیبەکەو تٙو هنەکەو من. قاڵیەکیٛو تٙو جوانەن، هینەکیٛو من جوانە  .مەنەن

 نیەنە.

 .باخەکەو تٙو نیشتەن هەراڵە، هنەکەو من مەنەنشبٙو بە یاگەنشینو بکەری: مە -2

 .: نانو هیچ کەسی مەوەرە، هینو ویٛت بوەرەبٙو بە وەرکارمە  -3

 .کاڵەببە هینەو ویٛت  ەمین مەکاڵە،ەو من ز بە بٛیڵبەیاردی:  یبٙو بە تەمامکەر مە -4

 .سەرکاوین، هینو باخو کوساری نیەن ناتەمامی: ئینە ییٛو ەوکەردویٛسەرو  یبٙو بە تەمامکەر مە -5

 .ئاڎیشا وەشتەرەن هینو ئٛیمە جەیانەو ناتەمامی:  یو کەردەوەیٛ  بەیاردی یبٙو بە تەمامکەر مە -6
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وەلٛی ئەی چی نیشانٛی  ،وینوٙ مە ڕستەکانە دەورو ئیزافەی "هینو، هنو" ی دەیمیٛ  یاگەگیرو نامیٛ سەرنجەو 

نامەکٛی  یانی  یاگە گیرو سەرو یاگە انو ئیزافەین لو  " واوماچمٛی  بنەڕەتەنە ئا "و چ؟  ئیٛمەی"و" ی منەوینمیٛ ئیزافەی

ینو" نیشانٛی تاق و "ه یاگەگیرو نامیٛ هەرپاسە  .هن" هین،هەرگیز وەشە منەبٙو " نامەکٛی بە بٛی واو و ئیزافەیگیرو 

 هنەو ،تاقی نیٛرومای هینو، هینەو ،هنو ەو" پەی،"و  .هینٛی. هنیٛ . "پەی کٙوییٛ کٙویش هەنە "

  

 Quantitative pronoun یەتیچنڎ یاگەگیرو نامیٛ  پەنج:                       

وارۆ یش ئەرکەکە (نڎە، یەنڎو ئانڎە،ئو ،ئٛینڎە،چنڎیٛوە: چنڎ:چنڎ) .ەیوٙ پەی ماناو چنڎی بەکار م

 :نیشانە مڎەیمیٛ 

  ەن.چنڎیٛو گەرمچنڎیە، ، چنڎێ ،نەن ئارٙو چنڎەتٙو ئاگات چ  -1

  "میٛشٙو".یٛشوٙ ەئم مەنی زاڕٙواڵ سەر ەدوایدٛی چئیٛنڎە  -2

  .دەمت مانیٙو با قاچیٛت مانیائانڎە  -3

  .ویٛت مەماننە چەنی ئانزانی نەزانی : ئوونڎەئٙونڎە -4

. کەم بٙو نەپەنجەی مەشهور"مەولەوی"وەختەن هەشت ، بٛی نووردەرڎو ئاهم عەین کەردەن یەنڎ  -5

 ئیسە یەنڎ بەکار منەیٙونە زوانو هەورامی ئیسەینە.

، وەلٛی  نەگٛیرامن، نیشانٛی ڕەگەزی هٙور یەنیٛ ن یٛ جیاواز مای  و پەی نٛیر یەتیچنڎ ویاگەگیرو نامیٛ  -6

نیشانٛی (چنڎ)هەرپاسە( ئیٛنڎەئانڎە، ئٙونڎە، ن)خڕ هٙورگٛیرا دەنگدارێپەی نزیکو دووری 

  (.چنڎێ، چنڎیٛو)گٛیروٙ مەهٙور  ەینەژناس

 : نگیٛرابهٙور  پەیوەسەکان نامەەگیرو دەسەو یوەمو یاگ نمتاوا نگردشا یەتی،چنڎو یاگەگیرو نامیٛ  -7

 وات کورە بنیشەرە، نەنیشتەرە ! ،شا ،تا ، ما، ش، ت، ئای چنڎم

  .کەوتە پەکەشداوەنە تەمام  ،شا ،تا ،ما ،ش، ت، ئیٛنڎەم

 .نەمەنەن دنیاوە ،شا، تا ،ما ، ش،ت، ئانڎەم

  .کوان بیەن بە تووتیا، شا، تا ،ما ،ش، ت، ئٙونڎەم

  .خوا ویٛش بزانوٙ  مەر ،خەم هەن ،شا ،تا، ما ،ش، ت، یەنڎم

ی گیٛرا بە یاردبهٙور  پیٛوەسەکان یاگەگیرو نامەا دەسەو چوارەمو ن"چنڎ "ی متاو یاگەگیرو نامیٛ  -8

 :"ن"کەردەوەینیشانٛی 

 .ئیٛمە چنڎەمنٛی هەر ئانڎەمنٛی  .من چنڎنا هەر ئانڎەنا
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  .شمە هەر ئٙونڎەندٛی هەکە ئامایدیٛ  .تٙو ئیٛنڎەنی هەکە هەنی

  .ئاڎٛی یەنڎەنٛی هەکە ویٛشا مزانا. ئاڎە ئٛینڎەنە هەکە هەنە

                       :                                                                        ملٙونە سەرش ەوکەردەوەینامٛی نادیارە و جیایاوەر چنڎ  -9

  .ئٛینڎەی تەرشا جە خەلەکەی گەرەکەن .بەرە، بچنڎی تەرجە وەزەکا بەری

 .نڎەی تەرما مەنەن یاومٛی نارنجڵەهەر ئوٙ  .ئانڎەی تەرم جە هەرمانەکٛی کەرڎ

    :                                                                                     )یچ( ملٙونە سەرشومورفیمچنڎ ی  یاگەگیرو نامیٛ  -10

            .باقی ماچی مڎەوت پەنەئەسپەکاما فاڕمیٛوە و چنڎیچ 

 !نڎەیچ فرەدوای وەش نیەنو ئو  ئانڎەە، ئیٛنڎ

 :چیٛوەکەی کەم کەرٙووەئەندازەو و  بڕە کە: ٙونەگٛیر مەەو هٙور کەردەوەیئامرازو گوالنە  -11

    ەن.چنڎەکلٛیت جە دەرمانەکەی گەرەک

 .ئانڎەکلٛی ڕوەنم دەی پەنە ،ائامان نڎە کلٛی هەنگوین کٛی سٛیرکەرٙو؟و ئو  ،ئانڎە ،ئیٛنڎە

 

 Negative pronoun  نەریٛ  یاگەگیرو نامیٛ  شش:                    

تی واتٛی فرەو وەخ ەن،ئادیچ"هیچ"، نەفیٛیامهەن واتێوی ەیٙو،بەکارم یکەردە ، نا، نەفیپەی نەریٛ 

  "،چیٛوێ ... چیٛو کەسێ. "کەس،مەیانیٛ  تەرش چەنی

 .کەسیٛو ئەزموونەکەنە بەرنەشیەن کەسیە، ،کەسیٛ  ،هیچ کەس

  .چیٛویٛو بٛی مانیای پەیڎا منەبوٙ ، هیچ چیٛوێ

 : جە ڕستەنە یکەردەنەرٛی، نەفی(  نا،)یاگەگیرو نامیٛ ئەرکو 

 : نگیٛرامەیوەمی هٙور  یدەسە پەیوەسەکانو یاگەگیرو نامە:   -1

  .سەبارەت پاڎی هیچام نەواتەن. سەبارەت پاڎی هیچم نەواتەن  

  .سەبارەت پاڎی هیچتا نەواتەن .سەبارەت پاڎی هیچت نەواتەن

  .سەبارەت پاڎی هیچشا نەواتەن. نەواتەن سەبارەت پاڎی هیچش

 : گٛیروٙ مهٙور و"یچ"مورفیم پەیوەسەکانە یاگەگیرو نامەیوەمو  یدەسەو ەنو ویٛشنمیا:  -2

 .ەگیٛاڵیمٛی و هیچیچام نەڎیو  .گیٛاڵنی و هیچیچم نەڎیوە

  .گیٛاڵیدٛی و هیچیچتا نەدیۆ .و هیچیچت نەدیۆ گیٛاڵی
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   .گیٛڵێ و هیچیچشا نەدیۆ .گیٛاڵو هیچیچش نەدیەو

 ەمیچوار  یو دەسەپەیوەسەکان یاگەگیرو نامە"ن" کەردەوەیبەیاردی نیشانٛی جٙورو    -3

 : گٛیرومەهٙور 

  .ەجٙوش ئیٛمە هیچیٛنمیٛ . ئهیچەنا، ئەجٙوت من هیچنا   

  .ئەجٙوش شمە هیچٛیندیٛ  .هیچەنیی. ئەجٙوش تٙو هیچن

  .ئەجٙوش ئاڎٛی هیچیٛنیٛ  .ئاڎە هیچەنە، جٙوم ئاڎ هیچەنەئ

 :گٛیروٙ مەهٙور اوەرنامٛی نادیارە و جیاکارە و )تەر( ی : ی  -4

  .هیچی تەرش داوانەکەرڎ .ووچاو من هیچی تەرت پەنە مە

 

                     :                                                           زی پەیوەندیینێبەعزٛی دماگٛیرٛی هٙورگٛیرٙو کە بنەڕەتنە  ئامرا -5

  .یاونوٙ مەماناو بنەڕاو هەرمانٛی . ئاڎ هیچۆ دەسش پەنەکەرڎدماگٛیرو"ۆ": 

   .تٙو هیچەنە چەقانیدماگٛیرو"ەنە" 

  ." یارٙو ویٛش دان هیچەرە"ەرەدماگٛیرو

 : دەس نەگٛیروٙ مەڕستەنە ئی هەرمانا   -6

 .تا ئیسە هیچ ڕوەش نەڎان ر:بٙو بە بکەمە

  .هیچ نەنویسیان پەیام :بٙو بە یاگەنشینو بکەریمە

  .تامو هیچیم نەکەرڎەن :بٙو بە تەمامکەرو نامیٛوەمە

 .: من هیچم نەژنیەنرکاروەبٙو بە مە

  .: من هیچم تام نەکەردەندیبەیار  یرکار وە بٙو بەمە

  .: شمە جە هیچی تەرسدیٛ تەمامی یێو ەو کەرد یبٙو تەمامکەرو بەیاردمە

  .، هەکە دنیا هیچەنەناتەمامی: بزانە یێو ەو کەردبٙو بە تەمامکەرو ویٛڕاسو مە

  .بە هیچەن نهومیٛڎتا ناتەمامی: یێو ەو کەرداردی و یبە یتەمامکەر بٙو بە مە

 .ەگٛیرٙووەمنیاگٛی لەش ساقی  ێهیچ ،و تاقی هٙورگٛیرٙو: جە دنیانە هیچ ەینیشانٛی نەژناس

بەهامکاری یاگەگیرو نامە پەیوەسەکانو دەسەی  گٛیروٙ مە"ی هٙور کامە "کام،پەرسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ 

ان هیچ کامشا. هیچ کامت هیچ کامیٛم نەڎیٛینٛی، .م نەڎییٛ یٛ نەڎیٛی، هییچ کامهیچ کامم  :یوەمی

 .نەڎیێنیٛم
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 Reciprocal pronoun یٛ هامبەش یاگەگیرو نامیٛ  شش:                

، جە تاکێو زیاتەری، ، پەی کٙویەیوٙ نکاتەی پەی تاکی بەکارمنەشە چو هامب ناچاەو پەوچی پەنەش م

 .ەگنٙو پۆشۆمن، نیشانٛی ڕەگەزی بەر هامبەشٛی بەکاربریوٙ  یهەرمانێو یام پەی بەزمێو، 

  (ین ی، ر،ت)و یاوەرنامیٛ  (یوٙ )جە ژمارەو (یٙوترین، یٙوتری ،یٙوتر)ئینٛینیٛ  یٛ هامبەش یاگەگیرو نامیٛ  

بڕێ یاگیٛو تەرو هەورامانی)هەنرتین،  .نفاڕابهیچ جە ماناکیٛش  (ین ی،)، بٛی ئانەییٛ بانەموەشٛی 

 هەنگەر(ی بەکار ماوەران، کە ماناو یوتری بەخشانٛی.

 .زوۆن ئەشناسان یٙوترینام ،یٙوتریام ،ئیٛمە یٙوترما

 پەیوەسەکانیاگەگیرو نامەیوەمو  ینامە جەمەکاو دەسەهامبەشەو یٙوتری یاگە یاگەگیرو نامیٛ  -1

  ەو.یرنەشیەنو یٙوترینام ،یٙوتریام ،ئیٛمە یٙوترما :نگٛیرامەهٙور 

 .یرەن هەر و ،یٙوترینتا ،یٙوتریتا ،شمە یٙوترتا

 پیٛوەرە.یٙوترینشا دان ، یٙوتریشا ،یٙوترشا ،یٛ ڎو و ئ ،ئیٛڎیٛ ، ئاڎیٛ 

 : جەمەکا پەیوەسەیوەمو یاگەنامە یەرشا بەهامبەشی دەسەملٙو س (یچو)مورفیم  -2

  .یٙوترینیچشا، یٙوتریچشا ،یٙوترینیچتا ،یٙوتریچتا ،یٙوترینیچام ،یٙوتریچام

 گیٛرا:              مەئی دماگٛیرا هٙور  یٛ هامبەش گیرو نامیٛویاگە -3

  .یٙوترینیۆ ،ی: ئاڎٛی چەمشا ئینا یٙوتریۆ(یۆ)دماگٛیرو

  ە.نییٙوترین، ی: ئای ! چە خاس گیٛڵێ یٙوترینە(ەنە)گٛیرودما

  ، یٙوتریەرە، یٙوترینیەرە.رەیٙوترینی ،هەڕەشا کەردە سەرەو یٙوتریرە :ی(ەرە)دماگٛیرو

   گٛیرٙو :                                                  مەچوارەمی هٙور  یکاو دەسەنامە یاگەگیرو (ن)کەردەوەینیشانٛی جٙورو  یبە یاردە -4

  .یٙوترینیەمنیٛ  ،یٙوتریەمنیٛ ، ئیٛمە هامسٛی یٙوترینمیٛ 

  .یٙوترینیەندیٛ ، یٙوتریەندٛی،  یٙوترینیندٛی، شمە قەومٛی یٙوتریندیٛ 

  .یٙوترینیەنیٛ ، یٙوتریەنٛی، یٙوترینیٛنٛی، نیٛ ٛی ئاشنێ یٙوتریڎو ئ ،ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ 

 : ڕستەنە ئی ئەرکشە هەن یٛ هامبەش یاگەگیرو نامیٛ  -5

  .: ئٛیمە هەمیشە هەواڵو یٙوترینی پەرسمیٛ بٙو بە تەمامکەرو نامیٛ مە

 .و نەوزاد یٙوترینشا قەلەمنار کەرڎەن کاوانبٙو بە وەرکار: مە

  .تەرساٛی، تەمامی: ئاڎٛی جە یٙوترینی تەرسان کەردەوەیبە یاردی  یبٙو بە تەمامکەر مە

  .: ئاڎٛی حەزشا یٙوترینی بیٛ ناتەمامی کەردەوەیوێڕاسو  یبٙو بە تەمامکەر مە

  .یٙوترینی بیٛ : ئیٛمە حەزما جە ناتەمامی کەردەوەیبەیاردی  یبٙو بە تەمامکەر مە
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ڕیٙو: ئٛیمە هەواڵو یٙوی هیچ جە ماناکٛی منەفا ، یٙوتری بوزمٛی یاگٛی یٙوترما (یٙوی) سەرنجە: ئەگەر یوما

  پەرسمٛی. ئشمە هەوڵو یٙویام پەرسان.

، ماناو یٙوی منەگونجییٙو چەنی و سبحان یٙوما وەش گەرەکەن من ،یٙوشا وەش گەرەکەن وزادو نە کاوان

 نکەسا دویٛ یانی منو تٙو    ن)ان( نیشانٛی جەمینە لوێنە سەرش،هەکە وچیا یٙوما هامبەشی  وەلیٛ 

 گٛیرٙووە.ەم

 

 Indefinite “hidden” pronoun پیٛویێنە ٛی،نادیار  یاگەگیرو نامیٛ  حەوت:

نەپیٛویێ  نامیٛ  یاگەگیروهەورامینە  زوانوپیٛویا، و نە وەلٛی بە شێوێوە نادیار ەیوٙ بەکارم ەجیاتی نامێو 

 : فریٛنٛی، سادٛی و ناسادیٛ 

 سادٛی: کەس، چیٛو، یٙو، پیا، بەشەر، هیچ، هەر، هەچ، کام، کەم، هین، فاڵن، نەپیٛویێ یاگەگیرو نامیٛ 

  نەختێ ... ،فیسار، یارٙو، فرە، گرڎ

 ،کەمیٛو، بەعزیٛو، بەعزێ، شەخسیٛو، توزیٛو، بڕیٛو ،نادیاری نا سادٛی: کەسێ، کەسیٛو یاگەگیرو نامیٛ 

فاڵنە کەس، فاڵنە چیٛو، فیسارەکەس، ئیٛڎو  ،چٙوڕیٛو، هەچکەس، گرڎکەس، گرڎچیٛو، هەرکارێو کەمەکێ،

  ئەو، هیچ کام ...

 : گیٛرامەمای هٙور  و نیشانٛی ڕەگەزو نٛیربڕێ جە یاگە نامە نادیارەکا  

 کریٙووە.مەگوالنیچ  ،، یارٙولیٛ یارٙوە، فاڵنە، یاروٙ  ،هینە، فاڵن :ین، هکامە: ٙوە، کامی :یوٙ 

 :ەی هٙورمەگٛیرانٙو تەریچشانە نیشانٛی نەژناسبڕیٛ 

  ، چیٛویٛو، هەرکەسیٛو، هەرچیٛویٛو، گرڎ کەسیٛو ...وبڕیٛو، بەعزیٛو، کەسیٛو، شەخسیٛو، کەمیٛ 

  ...: بڕەکە، کەسەکە، بەعزەکە، چیٛوەکە، هینەکەنگٛیرابهٙور  ەینیشانٛی ئەژناس نتاواەهەرپاسە م

)ٛی( و  بەکەرمیٛوە ب نچەنی ئانەیچ متاومٛی کٙوشا ،گرڎ تاقیٛنیٛ  اننامەکەگیرو دەیمٛی یاگبسەرنجە 

 : )ان(بە

هیچ کەسانیٛو، : شەخسانیٛو، هیچ کەسیٛو: شەخسٛی: شەخاسانیٛ  کەسانیٛو، کەسٛی کەسانٛی،  

  .کەسانیٛوهەر  و:هەرکەسیٛ 

  .کەسیٛویچ، شەخسیٛویچ،  گرڎیچ، هیچ کەسیچ ،کەسیچ، چیٛویچ، یٙویچ ن:گٛیرامەهٙور  (یچ)فیمومٙور 



 
324 

 : نگٛیراەمهٙور  پەیوەسەکان نامە گیرویوەمو یاگە یدەسە

  .... ، بڕیٛوما، بڕیٛومهینش ،فیسارشا ،فاڵنتا ،یٙوتا ،چیٛوتا، چیٛوت، کەسام ،کەسم

 یو دەسەپەیوەسەکاننامە  ەگیروچەنی یاگ""نکەردەوەی و هامکاری نیشانٛی جٙوروی بەیارد

 : نگٛیرامەچوارەمی هٙور 

، یٙون، یوەنە، فاڵنەنی، فاڵنیٛندٛی، چیٛوەن. چیٛوەنە، چیٛویٛنیٛ  ، فاڵننی،هینەنا، هینیٛنمٛی، فاڵنینی

  یٙومنٛی، یٙونٛی، یٙوندٛی.

 :نادیارٛی ڕستەنە یاگەگیرو نامیٛ ئەرکو  

  .ڕەموٙ بٙو جەمەرگی ەتاو من: کەس بٙو بە بکەرمە

  .چیٛوەکٛیم بریێ :بکەریبٙو بە یاگەنشینو مە

  .مەلە یانەو کەسیٛوی هەکە مەشناسیشبٙو بە تەمامکەرو نامٛی: مە

 . بٙو بە وەرکار: کابراش چاڵکنارەمە

  .: ئاڎٛی جە هینٛی دوور وزۆتەمامی کەردەوەی یبٙو بە تەمامکەر بەیاردمە

  .نیٛ ناتەمامی: من گلەیێم جە فاڵنی کەردەوەی یبٙو بە تەمامکەر بەیاردمە

  .فاڵنە کەس بیٛ  هیزیپاسەوانو  تەمامی:  کەردەوەیویٛڕاسو  یبٙو بە تەمامکەر مە

 : گٛیروٙ مەی هٙور  (تەر)کەردەوەیاوەرنامٛی جیایٛی، نادیار  یاگەگیرو نامیٛ 

  .هینیٛوە تەرە چاخەما سەرە بڕیە  .چیٛویٛوی تەر بەڕاسی ڕووەش دا 

 :بەشەکاو یاوەرنامٛی نیشانیٛ نو هەردوی میاگنو بتاوٙو ەم یاگەگیرو نامیٛ ئی 

 .ئوو کابرا فرە خٙونڎەوارەن  .ەوەروٙ منئی چیٛوە دەردەو ئیٛمە 

 :گٛیروٙ مەئی دماگٛیرا هٙور  یٛ نادیار  یاگەگیرو نامیٛ 

  .نە کەرمیٛ ەدەس پ ٙو، یارٙویۆهینیۆ  ،فیساریۆ ،کابرایۆ ،با فاڵنیۆ  :دماگٛیرو: یۆ

  .کەسێۆریدەردەکٛی پڕێنە گرڎ دماگٛیرو: ۆری:  

  .رەمەتی مەیٙو ملو گرڎ کەسیڎارە: نە :دماگٛیرو

  .نەگرڎی ڵەوگیٛڵمٛی باخەببا  نە: :دماگٛیرو
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 conjunction pronoun بەستەی یاگەگیرو نامیٛ هەشت:                     

 ضمیر الوصل 

 دویٛ ، هەرپاسە بوٙ وچیا هەکە وەڵتەر کەسێ یام چیٛوێ بەکار مەیٙو  وونە جیاتی نامیٛ یاگەگیرو نامیٛ 

گنٙو مەبەستەی  یاگەگیرو نامیٛ ، فرەو وەختی ڕستٛی پیٛوەرە بەسٙووە و یەک ڕستەنە ڕیٛکٛیشا وزٙونە

یاگەگیرو ( کە ،)هەکەهەورامیەنە تەنیا زوانو، ڕستەی دووەمەنە یاگیٛش گٛیرٙووەدماو ئا نامٛی هەکە 

  .بەستەینە نامیٛ 

یچ اسب، وەرو ئانەی ئەگەر نەو هیچ ماناو ڕستەکەی نەفاڕیوٙ  یٛ بەرمبی ال هەکە( ،متاومٛی رستەنە )کە

 :بابەتیٛوی کریٛڵی نیەننە،نەکریوٙ 

هەکە وەڵتەر  وٙ مەیجیاتی نامیٛوە بەکار  .کەرونب، مەشٙو ویٛم حازر من هەکە پەی هەورامانی مەلو

 .یێنە وچ

ماناو ڕستەکیچ  ،کانە نیشانٛی)هەکە (ی بەربارمیٛ ی ڕستەەرنجە دەیمٛی متاومٛی دلٛی هەردو س

 .نەمنەفاڕیوٙ 

 ( Who, Whose, Whome,what, which بەستەی فرە چاالکەنە  ) یاگەگیرو نامیٛ ئینگلیزیەنە  زوانو

 .فاڕیٙونەم، ئەگەر ڕستەنە البریا ماناو ڕستەکەی نیٛ واتٛی نیشانٛی بەستەی ئی

 62حرتامیضمیر ا :ئیٛژانەی یاگەگیرو نامیٛ نٙو:                        

گنٙونە گرد چیٛوانێو، بڕێو جارٛی یاگەگیرو نامیٛو ئیژانەی بە ئەدەب و ئیحرتامۆ ەزوان ڕاش م

 واتٛی تەریٛچ مەگٛیرٙووە.و  یٛ کەردەو ەکە هەریاگەگیرو نامٛی، بڕێ ەواچمٛی، هم

یاگەگیرو نامیٛو ئٛیژانەی: پیٛسەو)بەندە خزمەتکارتنا( یانی من کە نامٛیم فاڵنەن هەنا خزمەتتنە. 

نویسار، دڵسوزت،  ئینٛی جیاتی)من( بەکار  غوالمتەنان. غواڵمیٛوی تٙوما بیەن. کارەکەرێ تٙوما بیێنە.

حەزرەتو پیرشالیاری، جەنابو کاک دکرتی، نامربیا، کەباسشان مەکەری و دیارٛی نیەنٛی، مەیانٛی. 

 پەی کەسی یەرەمی بەکار بریانٛی.
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 ەم حەوت لیٛژەی     

   Adjectiveیاوەرنامٛی، سیفەت                              

زوانەکیٛو جەهانینە ئەژناسەو سیفەی پیٛسەن یٙوی، واتیٛوەنە دماو نامیٛوە مەیٙونەو وەسفو نامەکٛی 

 ضمیر( یام مەکەرٙونە، یام واتیٛوەنە جیا جە نامٛی، هەردەم هامڕاو نامیٛنە، هامڕاو یاگەگیرو نامیٛنە)

پیٛڕەو نامانە، ماناو نامەکٛی ڕوشنە مەکەرٙووە و هەردوی دماو یوترینیرە مەیان، یٙوشا وەسفو ئەوی 

تەریشان مکەرٙونە)مەسوف، وەسفکریا، نامٛی یومەنە، سیفەیچ نامٛی دوەمەنە(.یانی هەمیشە یارەو 

دای و پەرسٛی چەنی ئانەیچ یاوەرنامٛی نیشان یاوەرەو نامیٛنە، پەی نیشاندایو خاسیەتو نامٛی.

 مەگنان وەڵیٛو نامیٛوە.

(، دەورێوی فرە کاراو چاالکش هەن گرد parts of speechکانو دوای)ەسیفە بەشیٛوەن جە بەش 

دماوەچ( هەنەن گردو زوانەکانە،  زوانیٛونە. سیفە تواناو هٙورگٛیرتەیو)وەڵگیری و دماگیریش، وەڵوەچ و

 کەرانٛی.ەٛی چەنی باسو یاوەرنامٛی مئیسە مەگیٛڵمٛی دلیٛو بڕێ زوانانرە تا بزامن

 : 63زوانو عەرەبینەیاوەرنامٛی 

 سیفە زوانو عەرەبینە بە شٙونکەوتەکانو کەالمی مرنیٙورە، یانی مەگنٙو دماو کەالمیوە، ڕستەیوە.

کەرٙووە، ئەگەر نامەکٛی مەعرفە بٙونە ەوەڵٛی ویٛش ڕٙوشن م ەوسیەفت نامێوەنە کە خاسیەتو نامێو 

ڕٙوشنەش مکەروە، ئەگەر نکرە بٙو، ئانە تایبەمەندیش مڎٙوپەنە، سیفە زوانو عەرەبینە بەجوانی 

 متابیٛقنە چەنی مەوسوفی، پیٛسەو زوانو هەورامی.

جوڵەو ئیعرابو سیفەی متابقەن چەنی جوڵەو ئیعرابو مەوسوفی، ئەگەر سیفە رەفع بٙونە، مەسوفیچ 

هذا طالٌب نشيٌط، رأيت طالباً  )پسەوصب بی نەصبەن. رەفعەن، ئەگەرجەڕ بی، جەڕەن، ئەگەر نە

.هەرپاسە متابقیٛنٛی جە)تنکیر و تعریف( ئەژناسەو نەژناسەنە،  نشيطاً، ومررت بطالٍب نشيٍط(

جاء الطالب النشيط، وجاء طالٌب نشيٌط(. ئەگەر سیفە ئەژناسیا بٙونە مەوسوفیچ ئەژناسیان)

النشيطان، جاء  جاء الطالبان)مفرد(پیٛسەو ،جەمع، ىمثنهەرپاسە سیفەو مەسوف متابقٛینٛی جە) 

 .جاء الطالب النشيط(الطالب النشيطون،

الطالبة النشيطة،  شٙونیەرە جە ڕەگەزو نٛیر و ماینە متابقیٛنٛی، سەرنجەو ئی منونەیە بڎەیمٛی)جاءت

وجاء الطالب النشيط(. زوانو عەرەبینە هیچ سازێوە نیەن میانو سیفەو مەوسوفینە، تەنیا هەردوٛی 

واتٛی مەیانٛی شٙونەو یٙوتریرە. جورەکیٛو سیفەی زوانو عەرەبینە، پٛیسەو سیفەی سادەی، سیفە جە 
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ر"، هەرپاسە سیفەی ر و مجرو ڕستەینە، جملەی اسمی و جملەی فعلی، شبە جملە"جا تەشکو

سەبەبی. زوانو عەرەبینە فرەو سیفەی پیٛسەو چیٛوانی تەری جە کەردەوەی)فعل(ی حقیقی و نعتی 

 دروسٛی مەبانٛی.)کرم، یکرم، مکرم، تکریم، کریم(.

 

  64سیفە زوانو فارسینە:

سیفە  فزاید وبنابر این وابستە اسم است.صفت کلمەای است کە توضیحی بە معنی اسم می ا

ونە . یام سیفە واتیٛ ئانەی بە یاوەرەو نامٛی مرنیٙورەمەکەرٙو پەی نامیٛوە، وەرو  یکەردەواتیٛونە کە ڕٙوشن

کە ملٙونە سەرو نامٛی، پەیش ئیزافە مەکەرمٛی تاحاڵەت و چەنیەتی نامەکٛی باس بکەرٙون. سیفە 

سیفەت حاڵەتو چەنیەتی وابەستەو نامیٛنە، سیفەت چنڎە تەمامکەرێویٛش هەنٛی کە نامیٛنٛی. دەمێو 

)ساوێ تشەم  ئاژە. یٛسەو: شکڵ، ڕەنگ، تام، ئەندازە،یام تایبەمەندی نامیٛوی ڕٙوشن مەکەرٙووە، پ

واردە، ساوێ زلەم واردە، ساوٛی گەنێم البەردە، ساوێ سوورەم کەندە. ئیەن سیفەی 

سفو ژمارەو تەوسیفین)بەیانی(. وەلێم سیفەتو شامرەی)پەنج ساوێم کەندٛی(، ژمارەپەنج وە

ساوەکان مەکەرٙو، هەکە کەوتەن وەلیٛو نامیٛوە، سیفەتو ژمارەی بەپاو زوانەکان فەرق مکەرٙو، بڕێو 

زوانٛی بە سیفەش منیارە، بڕێ تەر بە نامیٛش منیارە، وەبڕێچ بە بەشەدوای ویٛسەرش منیارە. سیفەو 

 ئیشارەی و سیفە پەرسٛی و سیفەی نادیار، جٙوریٛی تەریٛو سیفەینی.

ا لزگٛیشە کە پەیوسنە بەنامیٛوە بەپاو چەنیەتی بەکار ئاومایش ڕستەنە دوٛی لزگٛینە، ئ یکەردەوەسف 

ی، دمەبٙو بە دوٛی پەلیٛوە: یوەم: وەڵیٛو نامیٛوە مەیٙونە، بەبٛی نیشانٛی)بزرگ مردی دیدم( گەورە پیێوم 

 خاسیەتێوی زوانە پەیرەکانەن.ئی ساختارە زوانو هەورامیچنە هەن، سیفە مەگنٙو وەڵٛیو نامیٛوە، کە 

اضافە( میانو نامەکٛینەو سیفەینە دوەم: دماو نامیٛوە مەیٙونە: ئەچی حاڵەتنە نیشانٛی)کرسە 

مەیٙونە)مرد بزرگی دیدم( بەپاو رستەکەی ئەرکو نامٛی و یاوەرنامٛی مفاڕیٙونە. کە مرد نیهادەن و 

 ە فرەتەرینەن جە زوانو فارسینە هەن.فاعلو ڕستەکەین، ئەوی تەریچش گوزارەن. ئی جورەشان ئیس

ناتەمامش چەنی مەیٙونە) ئاڎ زیرەکەن،  کەردەوەیلزگی دوەم: پەیوسەن بە نیهادو ڕستەکەیوە، یانی 

 من دڵوەشنان، من شاد هستم، من شادم، شام گرفتار هستید(.

چند دەسبەندیوی تەر کریێنٛی پەی سیفەی، سیفەی سادە و ناسادە، سیفەو هورسەنگنای 

 مەکریانٛی. یٛ ەو بااڵی و بااڵتەرین. کەبەیاردی)تر، ترین( وەشسنجش(، پلەو بەراوردی، پل)
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سیفە دەسەبەندی مەکریٙونە پەی سیفەو یاگٛی)مکان( پٛیسەو دلٛی، بەر،  65هەرپاسە بە پاو ماناکیٛش

دوور، نزیک، وەرانوەر، ڕیزو دمای. سیفەو کاتی)زمان(، وەڵیٛو، دماو، هەفتەی وەڵین. سیفەو 

ئەندازەی)مقدار( پیٛسەو کوچیٛو، پەڕ، هاڵی. سیفەو چەنیەتی و حاڵەتی، پیٛسەو ئاقاڵنە، ژیرانە، کە 

چەنە مەبانوە، پیٛسەو سیفت فاعلی)نویسندە، ستمگر( کە سیفەتو ئیسەی و چنڎ جورێوەش 

ئایندەی مرمانٙونە. سیفت مەفعولی کە سیفەتو ویەردەی مرمانٙو، پسەو)کشتە، دیدە، خوردە(. 

سیفەتی نسبی کە پەی نامٛی میلەتی و مەزهەبی و کسمی، دەگای. هەرپاسە شکڵ و ڕەنگ و سیفەی 

 فەینی.تەشبیهی جورێوی تەرو سی

سیفەت زوانو ئەویستای و .)خوش خوراک(سیفەت زوانو دەری و پەهلەوینە وەڵیٛو نامیٛوە ئامان

 )مذكر، مؤنث، خنثى(66فارسی باستانینە جە بار و ڕەگەزو نٛیر و مایوە یەرٛی رەگەزێش بیێنیٛ 

قوڵ ئاومان ملو زوانە  نە فاڕیایی. جە دەورەی میانەمفرد، مثنی، جمع(هەرپاسە یەرٛی ژمارٛی)

اڵەتٛی سەرفی هەشت حدلیٛنە شیەن. شونیەرە ثنى ژمارەی م و وەرپڕیرە، ڕەگەزو نٛیرومای ئیرانیەکانو

اڵەتٛی سەرفی کە تاک و کٙون. پەی دەورەو میانە مەنەنوە دوٛی ح بیەن سیفەنە زوانە کٙونەکانە، وەلێم

 ، وەلێم پەهلەوینە نەمەنەن،ەگەزی و ژمارەیوەجەبارو ڕ ە قەدیمیەکانە سیفەت متابق بیەن یانی زوان

ڕەگەزو نیٛر و ماینە نە جە ژمارەو  هەرپاسە سیفەت زوانو فارسینە و کوردینە متابەقەش نیەن، نە جە

مەوینمٛی سیفە تاکەن بەاڵم مەوسوف جەمعەن)مردان بزرگ، پیاوانی گەورە(، وەلێم  کەسینە.

)بزرگان(. ئەگەر زوانو فارسینە  نیشانٛی جەمعی هٙورمەگیرٙونەسیفەتێو کە یاگەنشینەو نامٛی بٙونە 

وەلێم زوانو هەورامی و عەرەبینە متابەقە هەن، یانی  متابەقە بٙونە ئانە هنو عەرەبین ئامان دلیٛش.

ئەگەر سیفە نیٛربٙو مەوسوفیچ نێرەن، ئەگەر سیفە جەم بٙو مەوسوفیچ جەمەن، ئەژناسەو نەژناسەنە 

 ، ئینە یٙون جە جیاوازیەکانو زوانو هەورامی چەنی کوردی و فارسی.هەم متابیٛقٛینیٛ 

 

 

 

                  

 

                                                             
 . د. خرسو فرشیدورد 1394:164دستور مخترص امروز بر پایە زبانشی جدید. چاپ دوەم  65
  1381:59ضا باغبیدی پهلوی، حسن ر  -دستور زبان اشکانی 66
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 Adjective 67سیفە، یاوەرنامٛی جە زوانو ئینگلیزینە              

 Adjectives are words that give more information about a)ئەپیٛسە ئەژناسەو سیفەی کریان

noun or pronoun and can go in different positions in a sentence) 

، ئەرکی جیاواز ەربارەو نامٛی و یاگەگیرو نامیٛ سیفە واتێوەنە کە زانیاری فرەتەر مەوزٙونە ڕووە د

و نامٛی بەکار مەیٙونە، فرەو یاوەرنامٛی یکەردەمەگنٙونە سەرش ڕستەنە. ئینگلیزینە سیفە پەی وەسف 

 نەو زوانو فارسی و کوردی و هەورامی و عەرەبیوە، هەکە مەگنانٛی دماومەگنانٛی وەڵیٛو نامیٛوە، چەپەوا

 .They have a beautiful houseنامیٛوە. پیٛسەو)

  That film looks interesting.  

   We saw a very exciting film last night 

واردەکە گەرم و لەزەتی  (the food was hot and delicious بڕێ جارێچ سیفە مەگنونە دماو نامیٛوە)

 بٛی.

( مٙودیفای، یانی an adjective modifies a noun or pronounئەژناسێوی تەر پەی سیفەتی)

تەعدیل،  ماناو نامٛی و یاگەگیرونامٛی مفاڕٙونە چون زانیاری زیاتەرشان پەنە بەخشٙونە. پەی 

 فرەتەرش دان سەرو کورسیەکەی.منونەی)یەرٛی کورسیٛی گوالنٛی سیاوێ تەخەتەینٛی(، زانیاری 

( پەی دماو ing( و )edدروسە مەبٙونە، بە وستەی سەرو ) کەردەوەیفرەو سیفەی بە یاردی 

(.  ,interesting, exciting, shocking…( )annoyed, interested, excitedکەی. پیٛسەو)وەکەردە

مەکەرانیٛش بە یاوەرنامٛی، یام  کەردەوەینەک هەر ئانە، برێ جارێچ دماگیرٛی تەریٛچ مالنٛی سەرو 

مەالنٛی سەرو نامٛی مەکەرٙونەش بە یاوەرنامٛی، چیٛگەنە دەورو وەڵگیر و دماگیری بەر مەگنٙونە جە 

 واتیٛسازینە.

کە دوٛی سیفەتٛی یام  Adjective orderجورێوی تەر سیفە هەن زوانو ئینگلیزنیە پەی تەرتیبین 

پیێوی قوزی گەنج. وەلێم سیفەو  a handsome young maneزیاتەر شٙونەو هەنرتیرنە مەیانٛی 

هنەو وٛی، سیفەتٛی ڕستێوەنە ببانٛی بەپاو) تەرتیبی بە یاسا ڕیٛکە مەوزیٙونە، پی جٙورە ئەگەر چنڎ

 کوالتی و پەیلوای، قەوارە، سنعە، تەشک، ڕەنگە، کٙوگەیەنە، جە چیٛشی دروسیێنە، مەبەست(

(determiner , quality/opinion ,size, age, shape, color, origin, material, purpose شٙونەو )

سەعاتێوی تازٛی  (I got a new gold watchیٙوترینیرە مەیانٛی، منەبٙو وەرو دماشا پەنە بکەرینە)

 تەاڵینەم دەسکەوتە. زوانو ئیٛمەیچنە ئی جورە سیفەهەن چن سیفەتێوە شٙونەو هەنرتیرە مەیانٛی.

                                                             
67 reference/adjectives-grammar-https://learnenglish.britishcouncil.org/english 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/adjectives
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ئانڎە وەرەچەم نەگیریان. بڕێ تەر سیفەتٛی هەنٛی کە خاسیەتی  نی سیفەتەکاوەلێم وەر و دما وستە

 ,good, bad, lovely, strange, nice) گردینی میاونانە و پەی وەسفو گرد نامێوە بەکار مەیانٛی پیٛسە

beautiful, excellent). 

 پٛیسەو کە میانو دوٛی چیٛوانە مکریٙونە،  comparative adjectiveمقارەنەی، بەراوردینو سیفەت

more expensive، less expensive ( هەرپاسە .than بەکارمەیٙونە پەی بەراوردی کە وەران ) وەرەن

 superlative کوسار جە شاهٙوی گەورەتەرەن(. سیفەو پلەو بااڵیچەنی)جە( و زوانو هەورامی)

adjective  نیەی خاستەر و خاستەرینی ئی جٙورە سیفەیە ئەگەر بڕێ چیٛوما ببانە و پەی هورچ

(، ,good, better, best, big, bigger بەکار ماوەرمٛی)پەی دوٛی چیٛوا نیەن، پەی فرەتەرین( پیٛسەو)

 ئی دوە جٙورە سیفەتٛی گجار پەی بەراوردی و پلەی زیاتەری پیٛوەرە بەکار مەیانٛی.

کار مەیانٛی پەی زیاتەر ڕٙوشنایی وستەی سەرو بڕێ واتٛی بە  (intensifiers)جٙورێوی تەرو سیفەی

.شٙونیەرە پەی فرەتەر ڕٙوشنایی very, really, extremelyش، پٛیسەو یکەردەسیفەی و بەقوەت 

. ئیجا پەی very small, very big, very cleverیو سیفەیەوستەی سەری بەقوەت کەرد

(. کە mitigatorجٙورێوی تەر سیفەهەن )نوەرشنە راو)تخفیف( ئی جٙورە سیفەیە جە وەیکەردەسوک

دژٛی ئەویشا تەرینٛی، وەختیٛو گەرەکام بٙونە کەمیٛو سیفەتەکەی سوکتەر بواچمٛی و قورس نەبٙونە، ئی 

( کە پلەی دلێراسەو سەرینشان هەنەن. هەرپاسە متاومٛی fairly, rather, quiteواتا بەکار ماوەرمٛی)

ار باوەرمٛی. جورێوی تەرە یاوەرنامٛی ئانٛینە چیٛوێ سنوردار ئی جٙورەیە چەنی سیفەو بەراوردی بەک

( چیٛگەنە وەسفو ماشینەکەو ویٛت that’s my car(پەی منونەی مەواچی)determinerکەری)ەم

کەرینە. ەیو ماشینەکەیت. چیٛگەنە وەسفو تیمەکەی مەکەری، یام کامە تیم مەیانٛی پەی وەشکەردەم

وەلێم ئی جٙورە زوانو ئیمەنە ئانڎە زانیاریش سەرنیەن پەی وەسفی، ئینە جٙورو سیفەی ئارتیکڵینٛی، 

 جٙورێوی تەر دوٛی نامٛی سەرویوی مەیانٛی الو ئاڎیشاوە سیفەت مرمانا، وەلێم الو ئیمە نیەنٛی.

بەگردینی مەکریان بە  سیفە زوانو ئینگلیزنە فرە قووڵەن، ئانیٛشا الو ویٛام نیەنٛی منەملٛینە سەرشان.

 descriptive adjective, Quantitative adj, Demonstrative adj, possessiveوە)حەوت دەسێ

adje, Interrogative adj, Distributive adj, Articles adje نامٛی نیای و بەکار ئاوردەی سیفەی .)

کەمێوە فەرقش هەن چەنی زوانو ویٛام و زوانەکانی تەریچ. مەشٙو ئانەی وەرچەم بگٛیرمٛی و 

  یٛش بیمٛی.هاگادار

زوانو ئینگلیزنە سیفە و مەوسوف هیچ نیشانیٛوە منەگنٙو میانشان، پیٛسەو زوانو عەرەبی، وەلێم زوانو 

 کوردی و هەورامینە سازەو)ی( مەگنٙونە میانشان، فارسیچنە کرسەی ازافە.
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دماوە، هیچ  دماجار مەواچمٛی: سیفە زوانو ئینگلیزینە مەگنٙونە وەلیٛو نامیٛوە، بڕێ جاریٛچ مەگنٙونە

سازێوە نیەن میانو سیفەو مەوسوفیە، متابقە نیەن، بڕێشان جە کەردەوەی دروسیانٛی. وەلێم زوانو 

عەرەبینە سیفە مەگنٙونە دماو نامیٛوە، متابەقەی تەمام هەن میانو سیفەو مەوسوفینە و هیچ سازێوە 

می و فارسی فرەو سیفەی نیەن مینشانە، فرەیشان جە کەردەوەی دروسیانٛی. زوانو کوردی و هەورا

ەاڵی هدماو نامیٛوە مەیٙو، وەلێم بڕێ سیفیٛچ هەنٛی مەگنانە وەڵیٛو نامیٛوە، کە ئەوامەنەو زوانە کٙونەکان 

مەنەن دلیٛشانە، سیستەمو متابەقەی نیەن جە فارسی و کوردینە، وەلێم هەورامینە متابەقە هەن جە 

ن جە دروسنای سیفەینە، جەگردوزوانەکانەنە، سیفەنە. وەڵگیرو دماگیر دەورێوی کاریگەرشان هە

 دماتەر بە مەکینی باسشان مەکەرمٛی.

زوانو هەورامینە گجار بڕێ چەمٛی هەنٛی جە ڕیٛخەکەیشان سیفە مەدروسیٙو، پیٛسەو) گیٛجنای: گیٛج، 

ی: کولنای: کول، سٙوڵنای: سٙوڵ، مڕنای: مڕ، خەمیای: خەم، کرٙوڵیای: کرٙوڵ، گٙوچنای: گٙوچ، پووچنا

 پووچ...(.

: یاوەرنامٛی رسوشتش دیاروزەو خاسیەتو 68دکرت ئەورەحامنو حاجی مارفی جە کتٛیبەکەشنە واتەنش

نامیٛنە، هەرپاسە پیٛسەو بەشێوی گوزارەی ئەرکش هەن، وەلێم بەشەکٛی تەرو دوای ئادیچٛی مەبانٛی 

بەگوزارە وەرو ئانەی پیٛسە خاسیەتیوی جیای ئەژمار منەکریٙونە سەرش، ئەگەر یاوەرنامیٛوە یام 

خزمەتو وسفو نامەکیٛنە. جەبارو ساختاریوە نامٛی و  زیاتەر جە ڕستێوەنە بەیانٛی ئانە گرد هەنیٛ 

یاوەرنامٛی هیچ جیاوازیوەشان نیەن زوانو کوردینە، یانی هیچ سازێوە، نیشانێوە نیەنە کە نامٛی و 

یاوەرنامٛی جەیٙوی جیا بکەرانوە، جاری چامنە هەن یاوەرنامٛی مەبٙونە بە نامٛی و ئەرکو نامٛی 

خەسەخانەنە کەوتەن( پیٛسەن) ئەوڕەحامن خەسەخانەنە کەوتەن(، موینٙونە ڕستەنە،)نەوەشیٛوە 

پاسەبٙو زوانو هەورامیچ هەمان سیفەتش هەن. یانی نامٛی مەر  بەمانای و ئەرکیشارە بزانی و 

بژناسیشان جەڕستەنە، هەرپاسە بڕێ نامٛی هەنٛی کە تایبەنٛی بەنٛیری و مای، دماگیرو وەرگیر 

ٛی و یاوەرنامٛی پەی واتسازی. وەلێم زوانو هەورامینە بە نونگەو ڕەگەزو پیٛسەو یوٙوی مالنٛی سەرو نام

 نیٛرو مای و ژمارەی مزانینە، یانی متابەقە هەن زوانو هەورامینە. 

جٙورەکیٛوە سیفەی زوانو فارسی وکوردی و هەورامینە فرە ئەویٙوی مشانٛی، تەنیا جیاوازیێ ئانەن، 

هەن و متابەقە مچەسپیٙونە ملرشە وەلێم فارسی و کوردینە نیەن. زوانو هەورامینە ڕەگەزو نیٛر و مای 

باسو دەسەبەندی سیفەی چیٛودمای مکەرمٛی.)یاوەرنامٛی چەنیەتی، نیشانٛی، پەرسٛی، نادیارە، 

نسبیە، ژمارەی(.سەبارەت بە بارمتەو سیفەی، یاوەرنامیٛام نیێرنە، چون هەمیشە یاوەری نامٛی 

 یٛو سیفە و مەوسوفی بەکارباوەرمٛی.مکەرٙونە، متاومیٛچ هەر وات

                                                             
  2014:109ڕێزمانی کوردی، بەشی سێیەم، ئاوەڵناو، 68
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 5/6/2020د. ناجح گوڵپی  

  key wordsکریٛڵ واتٛی:

 adjectiveصفة, سیفەت: یاوەرنامٛی، ئاوەڵناو،  

 پیشوند: پێشگر prefixوەڵگیر: وەڵوەچ: 

 پسوند: پاشگر suffixدماگیر: دماوەچ:

 

 

 Adjective  زوانو هەورامینە تسیفە، یاوەرنامیٛ                      

 ( یی)، بە یاردنکەروٙ مەیاوەرنامٛی واتێوەنە وەسفش چەنەن، هەمیشە وەسفو وەسفکریاکەو ویٛش 

 .و ژمارەنە و مەسوفەکەیشەنە جە ڕەگەزمتابقە ، هەمیشەیام بە بٛی یارڎی، ی( ە)یام

یاوەرنامەکٛی دماو ، ئەگەر کەروٙ مەواتێوەنە هەکە وەسفو نامێوە یام یاگە نامێوە  :ینەکود زوانو

 .بە تەمامکەریچش نەبوٙ مە، میانشان گنوٙ مە"ی" مەکێوە بٙو ئانە ئامرزو پەیوەندینا

 : نەکریوٙ مەدەسەبەنڎی  یاوەرنامٛی پی جٙورە

 یاوەرنامٛی  چەنیەتی   .1
 یاوەرنامٛی نیشانٛی  .2
 یاوەرنامٛی پەرسٛی  .3
 یاوەرنامٛی  ژمارەی  .4
 یاوەرنامٛی  نادیارە  .5
  ەیاوەرنامٛی  نسبی .6
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  Qualitative adjective چەنیەتییاوەرنامٛی                       

، ، باسو ڕەنگیە ئانەنیکەردەزاناما کە یاوەرنامٛی جە مەفهومو ماناو نامٛی زیادە مەکەرٙو، یٙو چی زیاد 

 بەخشٙو پەنەش،ەمانانە م کە وەرپانیێوە جە ،کەروٙ مو وەری  دەور، ئاراستەو تەشک، تام، جوانی

)د. خانلری، د ، سیفەتی ئەسڵی،صفت بیانیبەفارسی پەنەشان مەواچان سیفەتی تەوسیفی یام 

ی... ، مٙور، سەوز، پرتەقاڵی، قاوەیەسیاو، کەو  ،و سوور، چەرمە ڕەنگ: زەرد: پیٛسەخرسو فرشید ورد(

و شیٛوە: زەریف،  تەشک: یانی شکڵ سٙوڵ... ¸، بٛی مەک،خام، خاوسٙوڵ، توونتاڵ، شیرین،  ،تام: تش

 ،ڕاس، پان : چەپ،وەری و ئاراستەو چەمکو دەور ، جوان، ناشیرین.، کرژزەڕەتاڵ، توڕە، ڕووەش، ئازا

 یٛ زوانیو ڕا ییٛ زوان وردەکارییٛ  ێوچی جٙورە یاوەرنامیٛنە کٙومەڵئە ...ئەوال سەر، ئیال، ، وار،تەسک

 :پیٛسە ،69یەروچەمو  نیٛ گنامە

                                                  :         ، منونەنگٛیرامەو پلەو بااڵی هٙور  یکەردە، وەلٛی پلەو بەراورد پلەو چەسپیاینە ێویٛشا ئین  -1

: چەپ  .چەرمەتەرین :چەرمەتەر :چەرمە .تاڵتەرین :تاڵتەر :ڵ.تا گەورەتەرین: گەورەتەر :گەورە

  .چەپتەرین :چەپتەر

ئانە وەلێم ، (ەکیٛ  ،ەکە) (یوە و،ی)مەگٛیروٙ ی هٙور ەی و نەژناسەنیشانٛی ئەژناس یاوەرنامٛی"سیفەت" -2

 :کوڕە گوالنەکە :کوڕە گوالنیٛو کوڕە گوالنیە: :، کوڕە گوالنێ(مەسوفەکەین)بنەڕەتنە هنو نامەکیٛن

 .کناچە گوالنەکیٛ : کناچە گوالنیٛو :کناچە گوالنێ کوڕەکە گوالنەن،

هنو  وەلێم بنڕەتنە"ڵیٛ  ،ڵە، لیٛ  ،لە "مەگٛیروٙ ەو هٙور یکەردەنیشانٛی گوالنە یاوەرنامٛی"سیفەت" -3

 .چەرمەڵیٛ  خەیاری سەوزەڵە، زەمینی کەوەلە، بایجانە سوورلٛی، کناچیٛ  .گیٛرتەنمەسوفەکەین هورش

 کوڕی وەشڵە، کناچٛی وەشاڵنیٛ 

، سیفەت پەی ەیدیارخەر پەی دیارخراوەک .ناکاروزیدیاروزٛی" پەی دیابا بە "مەهەمیشە  -4

 .کناچٛی ژیرە وەشەسیێنە .کوڕی ژیر وەشەسیان: نمەسوفەکەیشا

، ئەگەر  جە باروو تاق و کٙوی، سیفەو مەوسوفی متابیٛقیٛنیٛ  ،یتیاوەرنامٛی چەنیەهەورامینە  زوانو  -5

ئینە یٙو جە خاڵە سوف کٙو بٙو ئانە سیفەت کٙون، و ، ئەگەر مەەنسوف تاک بٙو ئانە سیفەیچ تاکو مە

 :فارسی و کوردی زوانوچەنی هەورامی  زوانوجیاوازەکا 

    .یانٛی گوالنٛی گەرمیٛنیٛ  :یانەی گوالنە گەرمەن 

     نٛی.هەناری تشٛیم ئەسیٛ  ن:هەناریٛوی تشم ئەسا 

 .چنارە دریٛژەکٛیم هٙورپاتیٛ  ت:چنارە دریٛژەکەم هٙورپا

  سیاوەکٛیم برینگە کەردە: مەیە سیاوەکێم برینگە کەردٛی.مەیە 

                                                             
  2007ب اللە، ئاوەڵناولەبابەت رێزمانی هەورامیەوە، جەمال حەبی 69
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کە متابقٛینٛی، پیٛسەو یٙوینٛی، هەرپاسە نیشانٛی کٙوی،  .گٛیروٙ مەنیشانٛی ڕەگەزی هٙور  ؛یاوەرنامیٛ  -6

 جە جیاوزیەٙوتەر ئینەیچ ی ،ەنبٛی بەش نهەکە چی دووە سیفەتا کوردیوە زوانو وچەپەوانە

 .ڕازوانەیاکانەن

  .وەلٛی هەنگووری سوورە مەسانە .بسانەشٙوتی سوور 

  .وەلٛی ماساوی گەورٛی بسانە .خەیاری گەورە مەسانە

  .پەسەنڎ نەکەری نقسٛی ناڕەوێ هیچکامیشا ،کاری ناڕەوا

 کەرونە.ەی سوری مپاوەرٛی سورٛی چەنی گج

، جیاتی ئانەی رمیٛ وەی بەکار بایاوەرکەردەوەو چەنیەتی ڕستەنە پیٛسە نکریٙو فرەو یاوەرنامەکاەم -7

       :                                                                                                               کەرانەمێوە ەو کەرد، ئاوەختی  وەسفو نکەرابوەسفو نامێوە 

   .کوڕوئیٛمە زەریف ملٙوڕانە. کوڕی زەریفم وەش مسیوٙ 

                                                          .کەروٙ مەئانزانی ژیر هٛیمن قسٛی   .کەروٙ مەئانزانی هیٛمن کەم غەڵەت 

 .کەرٙووەەمیر نەریامن ژیرانە و .کاری ژیرانە هەمیشە مەحکەمەن

دانا، هیٛمن، دارا، ئارام،  زانا،)پیٛسە ،بە نامٛی تایبیٛ  نباب ناتاو مو چەنیەتی نبەشێوە جە یاوەرنامەکا -8

ئینەیچ بیەن نونگەو سەر وەنەشیٛونای ، خەمبار... بیٛکەس، بیٛدار، دڵدار، مەدهٙوش، خەمگین

 .کوردینە زوانوسەرو نامٛی و یاوەرنامٛی بەتایبە  بوٙ ب نپەیلوای جیاوازشاهەکە  ن،زوانشناسا

، نویناب نهەرپاسە مەسوفەکەیشا "سیفە"ودەورو ویٛشا نەایاوەرنامٛی جە یەک وەختەنە متاو  ێڕ ب -9

   .گەورٛی ئاوی مجا  گوالنٛی پاش مڎاچەنەوالنٛی ماچاش بانەنە، گ، گەورٛی ماچاش یانەنەپیٛسە: 

نەواز نیا هەمدیسان ەپ ەچٛیگەنە نامەکٛی وەڵتەر وچیێنە ئیس .گٛیروٙ بیوم پیر ویٛش قەڎرو ویٛش مش

یانی چیٛگەنە دەورو نامٛی کٛی ئاوی مجا. گەورە ژەنە .پیا گەورەکٛی ماچا یانەنە یشەو، یانیچاو ب

نو نامٛی ایمواتەن فەرقو  کوردی زوانوکەچی یاوەرنامٛینە، ئینەیچ ئانەی سەلەمنٙو هەکە ڕا و نویناەم

 .زوانو هەورامیچنە ەکەرمیٛ من نجارا و یاوەرنامٛی فرەو

، ن، پاەوە، خڕ، کسیاو ،زەرد سادٛی:، هەنیٛ  نتاشیێ و ئامٛیتیٛشائەرە، سادٛی و یاوەرنامٛی چەنیەتی -10

نەوەش، ، پانیکلە ،زەرتک، سیاوڵە، کەوەلە، خڕەڵە: تاشیێ: زەرڎک زەریف، تاریک، سٙوڵ ،تش. ،سیس

                                                                                                                                 .                       ئامیٛتٛی: دەم هەراش، وەشباوڕ، دڵڕٙوشن، سەرە ئاسنینیٛ . ، نازەنینبٛی هٙوش، نازار

  )ماناییە:بە نامیٛ  نەبوٙ مە (ەتی، ایەتی، یەتیین)ی، ئی دماگٛیرا ییاوەرنامٛی چەنیەتی بە یارد -11

: دٙوسایەتی، ئازا :ایەتی، دٙوسمقەو : سیاوەتی، قەوم :سٙوڵی، سیاو :تاڵی، سٙوڵ :: تاڵ(یەمەعنەو

 ئازایەتی.

وەلٛی مەشٙو  ""وەیەیاردی سازەو ئیزافب ،کەروٙ ەمحاڵەتو ئیزافەی وەش یاوەرنامٛی چەنیەتی -12

، پیٛسە: کوڕو ژیری ،گٛیروٙ بهٙور  ەی و ئەژناسەیٛی ڕەگەزی یام نیشانٛی نەژناسنیشان"مەوسوف" 

 .ژیرێ، کوڕو ژیرەکٛی داش المارەکوڕو . ریٛوی، کوڕو ژیرەکەی داش المارەو ژیڕ کو
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کام بٙو ەوەلٛی ئەگەر گەر "ی" هەن، پیٛسە: کاڵەکی یاوا، ، ئانە میانشانەسوف نەژناسیا بوٙ و ئەگەر مە -13

، نیشانٛی ""ەیٛشلۆ یاگەخڕ م رێویبیٛگیشٙو و ەی" المئاوەختە"، کەرمٛی ئەژناسیابمەسوفەکەی 

ەکٛی ڵکاڵەکٛی یاوێ، کا :اچمیٛ ەو پەی کٙوی م" " کاڵەکە یاواکەی لکنمٛی مەوسوفەکەیەرەەئەژناس

 ئەچیٛگەنە ناڕەحەت)ی( مەیٙونە سەرو زوانی، پەوچی منواچیٛٙونە، منەدرکیٙو. .کاڵیٛ 

 :                                                                           نگٛیرامەهٙور  ە پەیوەسەکاننامگیرو یوەمو یاگە یی دەسەیاوەرنامٛی چەنیەت -14

           ن.باخیٛوی عالتا ئەسا ن.باخیٛوی عالت ئەسا ن.باخیٛوی عاملا ئەسا .ئەسانباخیٛوی عامل 

  ن.باخیٛوی عالشا ئەسان. باخیٛوی عالش ئەسا

باخە  ن.الەکەما ئەساعباخە  ن.عالەکەم ئەساباخە : وٙ مەیسەر  نپێسەشا ەیپەی حاڵەتو ئەژناس

                                                                                                                     ن.باخە عالەکەشا ئەسا ن.باخە عالەکەش ئەسا ن.باخە عالەکەتا ئەسا ن.عالەکەت ئەسا

ێ دەسەو لک یاگەگیرو نامیٛ  "ن"کەردەوەینیشانٛی جٙورو  یبەیاردیاوەرنامٛی چەنیەتی  -15

   .شمە کورٛی ژیریٛندیٛ  .تٙو کوڕی ژیرنی .ئیٛمە کوڕٛی ژیریٛنمیٛ  .: من کوڕی ژیرنانگٛیرامەچوارەمی هٙور 

    .وڕٛی ژیریٛنیٛ کئەوٛی  :ئاڎیٛ ٛی: ئیٛڎ .ی ژیرەنڕ ئەو کو وڎ:: ئو ئاڎ: ئیٛڎ       

      (.ۆ، ەرە، ەنە، یۆ)ال سەرو یاوەرنامٛی چەنیەتی: ەرٛی مئی دماگیٛ   -16

بەڕەزا  . یانەما ئینا کەشیٛوی بەرزەو، یانەما ئینا کەشیٛوی بەرزەوە.یانەما ئینا کەشیٛوی بەرزۆ   

من هەمیشە  .قنە ڕەنگی سەوزەرەپەڕوەکەی چە کەمەری سەختۆ مزیٙو. نان بەدڵی وەشۆ موریٙو.

  .دڵم ئینا سەیرانیٛٙوی وەشیۆ .شٙورومەحاممی گەرمەنە ویٛم 

:                                            پیٛسە، گٛیرٙو، جیاتی مەوسوفەکەی نەک وێشەمکەرڎەی هور نیشانٛی گوالنە ،یاوەرنامیٛ  -17

        . ژەنی بٙورڵٛی.، کاوڕی خەپٙوڵەوەزی وردەڵٛی، زاڕٙوی گوالنجڵە، تەوەنی پانکٙوڵیٛ 

 یٛ نە، ئاوەختە هیچکام نینیٛ ڕستەنە شونەو یٙویرە بەیا نئەگەر چنڎ دانێوەشایاوەرنامٛی چەنیەتی  -18

. هەنگوینی پاکی شیرین. یٙوترینە، گرد ئینێ خزمەتو مەسوفەکەینە: هەنگوینی شیرین چیٛرو بارو

 هەنگوینی پاکی شیرینی پاڵفتەی هەرزان .. وینی پاکی شیرینی پاڵفتەهەنگ

 کٙوی ماناووەلێ ڕاسینە ، گنٙو وەرەچەممە تاک شیٛوەیبە  یو مەسوف ێ جارٛی تەرکیبو سیفەڕ ب  -19

 .ەتەرسوٙ منپیای ئازا هەرگیز جەمەرگی نە. گٛیروٙ ەم: کوڕی ژیر قەڎرو ئەڎاو تاتەیش مڎوٙ 

:                                    نەفاڕیوٙ ەمو دمایی یاوەرنامەکٛی و ئیعراب ەینەوەسفی جە حاڵەتو ئەژناس یتەرکیب  -20

                                                                                        .ویەرڎە کەردەوەی .سوورەکٛیم کٙو کەردیٛوەساوە 

 .ەنەویەرڎ کەردەوەی هەنجیرە زەردەکان مەچنونە.

 (ما و نیٛر + وەیکەردەنە گوال  + تاک + ەنەژناسٛی)ٙو چوار نیشاننامٛی چەنیەتی جارێوەنە متاو یاوەر  -21

م سورلێو  ، کوڕلەکوڕە سوورلیٛوم دی ،، کناچڵە چەرمەڵێوەم دیە: کناچە چەرمەڵیٛوەم دیەنەگٛیروٙ بهٙور 

 .هەورامین زوانو تایبەوئینە سیفەتٛی دی. 
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، مەسوف نکەرامەمەسوفەکەیش هەکە وەسفو ، ئەرکیٛش هەنٛی ڕستەنە دویٛ یاوەرنامٛی چەنیەتی   -22

 :     نەیاگەگیرو نامیٛ نامیٛنە یام 

 . پااڵی تەسک نەبیەیش خاستەرەن .دنیاینەژەنی عالە بەهەشتو 

       .ەوەریمنڎ سیٛر نتٙوی دٙوڵەمە. منی بەسەزوان چیٛشت پەی کەروو

                                              .ئەوسا کامەران فرە نەفام بیٛ ی"ناتەمام": هازەبیٛ  کەردەوەیبە تەمامکەرو  نەبوٙ مە یام       

   .ئیشەاڵ کامەران زیاتەر ژیر بوٙ . ە فرە ژیرەنکامەران ئیس

گنٙو ب" پەیوەنڎی یکریٙو"ەم و،چنڎ یاوەرنامێوە شٙونەو یٙوترینیرە دماو مەوسوفێوە ئامێ ئەگەر  -23

 :           ەنئاڎیچ درٙوس ننشامیاگنٙو ب" "وخٙو ئەگەر ن،نشاایم

  .پاکەی سەرڎەی ڕٙوشنەی سازگارە موەرمیٛ  یئاوی چەرمیٛ 

                                                              .و سازگارە موەرمیٛ  نەشوٙ ڕ و  و سەرڎە ئاوی چەرمٛی و پاکە

، هەرپاسە نخڕ ملٙوسەرشا نویسەیوسوفەکٛی ەم ئاوەختە ەئەگەر ڕستەکەی کەرمٛی ئەژناس

 : وٙ گنەم، نیشانٛی ڕەگەزیچ بەر نسەرشا نبلوٙ  "و"کریوٙ ەم

  .مجیاپاکە سەرڎە ڕٙوشنە سازگارەکٛی  ئاوە چەرمە 

  .ئاوە چەرمٛی و پاکە و سەرڎەو ڕٙوشنەو سازگارەکٛی مجیا

 :نەگٛیروٙ مهٙور یاوەرنامٛی چەنیەتی مورفیمو"یچ" -24

  وەشٛینٛی.. تفی سوریٛچ تاتەی خاسیچ یاگٛی شانازین .دڵگیرەنەولی سوورەیچ       
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 Demonstrative adjectiveیاوەرنامٛی نیشانٛی                     

مٛی یاوەر نا وەختیٛو کە سیفەت مەفهومو نیشاندای بەنامیٛوە مەبەخشٙونە، پەنەش مەواچمیٛ 

، هەمیشە دلٛی هامشیٛوەکاشەنە دیاریەش کەروٙ مە یەیام چیٛو نامٛی کەسێو ، وەسفونیشانیٛ 

  : کەرٙونەەم

  .پەی تاکی نٛیری  نزیکی .ئی باخە وەشەن

 .پەی تاکی نیٛری دووری ن.ئا باخە وەشە

  .تاکی نیٛری دوورتەریپەی  .باخە وەشەنئوو 

 : هەنیٛ  هەورامینە یەرٛی یاوەرنامٛی نیشانیٛ  زوانوگنٙو مەچی منونا سەریوە پەیام بەر 

                                       .پەی دوورتەریئوو... ە     -3  .ئا ... ە پەی دووری  -2   .ە  پەی نزیکی  ...ئی  -1

 : نەگنوٙ مما بە زەریفی بەر  و ، نیٛرچەنی یاوەرنامٛی نیشانیٛ 

      .و نزیکە تاقە و مٛیڵیٛ  .ئی هەوشٛی وەشەنە

 تاقە و میٛڵٛی و دوورە . شٛی وەشەنەەو ئا ه

 تاقە و میٛڵٛی و دوورتەرە  .شٛی  وەشەنەەو ئوو ه

نامٛی نیشانٛی یەرٛی پلیٛش هەنٛی، زیاتەریچ مٛی زاونی هەورامینە یاوەر چاو بئەگەر  ەنزیادەڕەوی نی

، ئەو{ ،}ئەمکوردی "نزیک و دوور"نپلٛی نیشانٛیشا هەنە دویٛ ، وەلٛی زوانەکا تەرینە تەنیا ملوٙ 

: پەی تاکی نٛیری نزیکی. هذا)ء االشارةعەرەبینە پەناشان مەواچان اسام{here  - thereئینگلیزی }

ی، میٛڵٛی جٙوتٛی هاتان: پەی مؤنث .ی نیٛری نزیکی، جٙوتمثنىپەی  هذان: پەی تاکی مێڵٛی نزیکی، ە:هذ

. تلک: پەی دووریپەی تاکی نٛیری ذكر و جمع مؤنث نزیکی. وەلێم ذالك پەی جەمع مهؤالء نزیکی. 

یانی زوانو عەرەبیچ هەر  ی دووری.مذكر سامل, مؤنث ساملپەی جەمعی اولئك تاکی میٛڵٛی دووری، 

 کەرٙونە. مە ندویٛنٛی، وەلێم موئەنس و مزەکەر و جەمعکە فریٛشا

سیفەو مەوسوف پێوەرە جٙوتٛی  متابیٛقەنە،، ەنەەمسانجەمی هنیشانٛی چەنی ژمارەی و  میٛ یاوەرنا

 : ، نٛیر و ما گم مەبٙونە چی تەشکەنەنگیٛرامەوی نیاشانٛی کۆی هٙور یانی هەردن، بامە

  .شٛی وەشٛینیٛ ەو ئی ه .شٛینیٛ ئی باخٛی وە

 .ئا هەوشٛی وەشٛینیٛ  .ئا باخٛی وەشٛینیٛ 

  .ئوو هەوشٛی وەشیٛنیٛ . ٛی وەشٛینیٛ ئوو باخ
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 ڕازوانو هەورامی بەرگی یوەم، چاپی دووەم

 نویستەی: د. ناجح گوڵپی

مسیارو تیلەی دوومی، زوانو ئینگلیزی، 

  10/2020زانگاو هەڵەبجەی 

 

 ، وەلێم بنەڕەتنە هنەو ویٛش نیەنەنەمەگٛیروٙ ی هٙور ەو نەژناس ەیئەژناس ، سازەویشانیٛ یاوەرنامٛی ن

گجیە سوورەکە، درەختە سەوزەکە، گجیەکە سوورەن، درەختەکە سەوزەن. چی بارەنە  .هنەو نامەکێنە

چەنی؟  ،سەرو یاوەرنامٛی نیشانیٛ  نەلوٙ ەنیشانٛی گوالنەکەردەیەو مسازەو)ە( مەگنونەمیانشان. 

وەختو  ،بانەمە" جە دوٛی بەشا وەشٛی "ە، یٛ ،"دەیمی نیشانەکٛی"ئی..ە ،ئا...ە ، ئوو..ە بسەرنجە 

 :گٛیروٙ مەشانٛی  گوالنەکەردەکەی هور ۆنە ،یاوەرنامەکٛی نیکەردەیگوالنە 

 ئا زەمینلە تەختەن ئی باخڵە وەشڵەن، ئوو باخڵٛی وەشڵٛینٛی. .ئی باخڵٛی وەشیٛنیٛ . ڵە وەشەنئی باخ

  .باخچڵٛی ڕەنگینٛینیٛ ئوو  .ئوو باخچڵە ڕەنگینەن. ئا زەمینلٛی تەختٛینیٛ 

 نویسیٛ  دویٛ ن و نیشانٛی ئیزافەکەی گمە بٙو چو  وٙ ، وەلٛی هەکە کریا بە کنگیٛرامەنیشانٛی ئیزافەی هٙور  

سینە مەشٙو بنویسیٙونەو بواچیٙونە، چون بڕێ یاگیٛو ا)وەلێم جەڕ شٙونەو یٙوترینیرە نمنەیا دەنگداریٛ 

. ئی کوڕیٛو ئی کوڕٛی سیروانیە کریٛکاریٛنیٛ  .کریٛکارەنئی کوڕو سیروانیە  (.nهەورامانی هەنٛی درکناش

ئوو باخوو اللٙویمە  .مامٙوسێنیٛ  ەمن وئا کناچیٛ  .منە مامٙوسێنە یٛوئا کناچسیروانیە کریٛکاریٛنٛی. 

  . ئوو باخیٛو اللٙویمە وەشیٛنٛی.ئوو باخٛی اللٙویمە وەشٛینیٛ . وەشەن

ئی  .ئی باخیچە وەشەن یانی ملٙو سەرو ئانامٛی کە وەسفش مەکەرٙونە: :نەگٛیروٙ مە"یچ" هور مٙورفیمو

  .باخیٛچە وەشٛینیٛ 
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  Interrogative adjective یاوەرنامٛی پەرسیٛ                                   

وەختە چەنیەتی، چندەیەتی یام نٙوعی ئا وەختیٛو سیفەت مەفهومو پەرسٛی مەگٛیرٙونە وٛی، پیٛسەو

گنٙو وەڵٛی مە ،ەیٙونەە پەی پەرسای جە نامێوە بەکارمواتێوەنپەنەش مەواچان یاوەرنامیٛو پەرسٛی. یام 

ڵٛی " بٙونە، یانی وە"یسازەوکاری دماو نامەکٛی ئانە بە هام کەوتە وەلٛی ئەگەرنامەکٛی ڕستەنە، 

 .ڕستێوەنە نیشانٛی پەرسٛی بنیەیرە، مەشٙو دماو گرد ەن"ی" نیکٛینە ئەوەجەش بەنامە

 :چەنینە ،چەنین، چە، چنڎ، ، چ ، کامیٛ کامە، : کامهەورامینە زوانوئینەیچ یاوەرنامٛی پەرسٛی 

 کامە کتیٛبت ئەسان؟ پەرسە ئەو جٙورو کتیٛبەکەی مەکەرٙونە.کام،  -1

 پەرسە پەی شارەکەی مەکەرٙونە. الوە وەشەن ؟تٙو چە شاریٛوت  -2

 پەرسە پەی یاگٛی هٙورگٛیرتەی مەکەرٙونە. ؟مە قاڵیەکیٛش کام هٙوڎەنە یاوارەمریە -3

 پەرسە پەی ژمارەو زاڕٙوڵەکان مەکەرٙونە. ؟نە چنڎ زاڕٙوڵیٛش هەنیٛ نەرسی -4

 پەرسە پەی جٙورو نانەکەی مەکەرٙونە. ؟شمە نانی چەنین پەچدیٛ  -5

 ؟چەنین نانیٛو پەچدیٛ  شمە -6

 ڕەحامن چەنین پیێون، پیایێن؟  -7

  

 پەرسٛی و یاوەرنامٛی پەرسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ ەو یەکەردجیا      

 و گجار نکەرامەو پەرسٛی تیٛکەڵ یٛ و یاوەرنام یٛ نامگیرو و کەسٛی تەریٛچ ئی دوە یاگە نفرەو مسیارا

 :گیٛرمیٛ مەوەرەچەم  نخااڵ  ڎئی چن نشایکەردەئەوە، پەی جیاشیٛویوٙ ەموەنە نشاسەر 

          :                                                  ، پیٛسەکەریشمەپەرسینە  دەمو پەرسٛی جیاتی نامیٛوە جە یاگەگیرو نامیٛ  -1

 مەیٙونە." جیاتی ساو وەرەکەی بەکار یٛگەنە "کیٛ چ؟ کٛی ساوەکیٛش واردیٛنە

، پەی منونەی کٛی ەیاگە نامێو  ە،نامێو "دریٙووەمپەرسٛی بەیەک واتە  یاگەگیرو نامیٛ و پەرچ -2

  .من ساوەکٛیم واردە، هەردەوان ساوەکٛیش واردە؟ساوەکیٛش واردە

بەکار  جەبارەو نامیٛوە یکەردەەرسپ، وەلٛی پەی ەیوٙ بەکار منیاوەرنامٛی پەرسٛی جیاتی نامٛی  -3

 سورەکٛی. شیرینەکیٛش واردە. ؟وارڎە ە؟ کامە ساویٛشش وارڎەیساو کامە، دارا کام :مەیٙونە

:     ف" یام "مزاف و مزاف الیە" بوٙ و مەوسو  سیفە، گٛیرە"ەنو یاوەرنامٛی یەک واتە نیپەرچ -4

 یٛوساوەک . سیفەو مەوسوفەن.سوورەکیٛ  ساوە .ش واردەیٛ سوورەکەنە: دارا ساوە نوەالمەکە پیٛس

 . مزاف و مزاف الیەن.منش وارڎە
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یام دماو  ووەڵیٛ  نگنامە" ،یەکسەر چەنینە، ینڎچن ،چنڎ چە، چ، ،کامە ،یاوەرنامٛی پەرسٛی" کام -5

 :   وەنامیٛ 

 ؟وەنین زەمینێنە یانە کەریەچ؟ وەنینەنە یانە کەریەزەمینی چ

و نامەکیٛنە رستیٛوە نە گونجیا یام لکێوە  رنامٛی پەرسٛینەنو یاوەایمەکریٙو منیانی هەرگیز 

  بواچیٙونە:

  ؟کریٛکار ویٛش دزیۆ.هیزی دمای نیمەڕٙوی .. –کام 

   ؟چەنین پەچدیٛ  ---پٛیرٛی  سەوای نا –شمە نانی 

نو ایمگنٙو ب ولکیٛ ، چوون ڕەنگا ڕستێوە نەگونجیا یام ەپەرسٛی مەرجە نیەن یاگەگیرو نامیٛ کەچی پەی 

 : پەرسەکٛی و نامەکیٛ  یاگەگیرو نامیٛ 

 ؟ی .... جە کریٛکارەکا ویٛش دزیۆنیمەڕوٙ  هیزی دمای -کٛی 

 ؟بازی کەریٛنٛی .... کامشا بەرڎشۆهەکە ڕم  -سوارەکٛی 

 " ، کام: کامە: کامیٛ نینەەچ :نینەچ"ناگیٛر مەهٙور نیشانٛی ڕەگەزی  نشایٛ دنن دویٛ  ،یاوەرنامٛی  پەرسیٛ 

 .نیٛ ئرت ئەوٛی تەریٛشا پەی هەردوی ڕەگەزا پیٛسەو یٙوی بەکار مەیا

. ەگٛیروٙ منهٙور  ۆیکەردەگوالنە ،یەو نەژناس ەیئەژناس ،یکوٙ : ینامٛی پەرسٛی هیچ نیشانێو یاوەر 

منەتاشیاو ئامیٛتٛی ەگیرٙو، هەرپاسە یاوەرنامٛی پەرسٛی سادیٛنٛی و منهٙور  پەیوەسیٛ  یاگەگیرو نامیٛ 

 .نەگیٛرامنهیچ نیشانێوە تەرٛی هٙور ، نەبامن

 

  Numeral adjective رەیژمایاوەرنامٛی                          

بەتەرتیب، یام نیسبەت بە هام جٙورەو ویٛش دیاریەش و نامٛی و بڕە وەختیٛو سیفەت ژمارە یام ئەنڎازە

، ژمارەو چیٛوێ نیشانە مڎوٙ  تێوەنەواکەرٙونە ئاوەختە پەنەش مەواچانٛی، یاوەرنامٛی ژمارەی. یام ەم

 .پلەییە وبنەڕەتیە جٙوریٛنە:  دویٛ 

، هەرپاسە ئی کەروٙ مە: نامٛی مەوسوفەکەیش بە ژمارە دەسنیشان یوەم: یاوەرنامٛی ژەمارەی بنەڕەتیە

   هەنٛی:  یٛچشەئەرمانٛی تەر

کەرٙو مەهەکە دیاریەش ئا نامٛی  وگنٙو وەڵیٛ مەو هیچ ئامرازٛی ییاوەرنامٛی ژمارەی بەبٛی یارد -1

  ٛی.رڎو کەرگیٛم کولینەکیٛنە بەرئا چوار .بزیٛش سەرە بڕییٛ  دویٛ "مەوسوفەکەش" قەسابەکە 

، یانی کیٛنەا"متابق" هەن بەینو ژمارکەینەو نامە دەسنیشان کریککەوتەییٛ هەورامینە ڕ زوانو -2

 بٙو ئانە نامەکیٛچ جەمەنە:  کە تاک بٙو ئانە نامەکٛیچ تاکەنە، ئەگەر ژمارەکە جەمئەگەر ژمارە
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  .چوارڎە کەڵەشٛیریٛم سانێ .کەڵەشٛیریٛم سانێ دویٛ  .یەک کەڵەشیٛرم سانا  

 ن" پەنەشاپەنجا ،شەس ،ویس، سی، چل ،"دەژمارە، سادیٛنیٛ " 9- 1جە" ەڕەتیەکیٛ ژمارە بن -3

 ،سٛینزە یانزە، دوانزە،وەش بیەن" انبنجی ەژمار  دویٛ جە ژمارەی ئامٛیتەیچ  .سەرەلک ناچاەو م

                                                                              .و چوار .. ، سیدویٛ و  و یەرٛی ، سی ویس ،چواردە

                                  .سەملا پەنجاو شش سەرٛی مەییٛش هەنیٛ  .جاجمیٛش کەرڎیٛنیٛ  دویٛ لٛی لەی

                                                     .پەنج هەزارٛی و حەوت سەڎ و هەشتاو هەشت دیناریٛن کٙوسااڵنی وسەرمایە

 .و یەرٛی یانٛی بیٛ  رڎەینە چوارسەدبارکە ودەگاو گوڵپی وەڵیٛ 

  یانی سیفە وەڵٛی  ، ئەژماریاکەیوٛ وەڵی نەمەگنوٙ  ژمارە ،نەڕەتینەژمارەی ب جەیاوەرنامٛی

بە  نەبوٙ مە، هەرپاسە یژمارە یٛ یاوەرنام نااچەو ئرت پەوکی پەنەش م ،گنوٙ ەمسوفی و مە

من  ن:کەرامەنامێ" وەش و"لکە شاوە، بەهەردویکەرو ئەژماریاکەی یانی مەسوفەکەیتەمام

 .وەرکاربە  نەبو مەنە و نامێ وچوارکاغەزٛی  لکە .چوار کاغەزٛی منویسو

پلەیی نیشانە  شیٛوەیش بە نیاوەرنامٛی مەوسوفەکا: ئی دووەم: یاوەرنامٛی ژمارەی پلەییە"تەرتیبیە"

 : پیجٙورە، ڎوٙ ەم

بٙو   ێدماییش ئام گیرهەن یێو نویسبە  ەڕەتیەکیٛ گنٙو و یاوەرنامە بنبئەگەر مەسوفەکە وەڵٛی  -1

لٙو سەرو ەم"ەمینە ،ەمین ە،ەم ،سەرو مەوسوفەکەی و دماگٛیرو"ەمنە لوٙ ەم" ی"،ئاوەختە

  .وەرزی یەکەمین بەرشیانیٛ . بەرشیانیٛ وەرزی یەکەم : یاوەرنامەکیٛ 

"ٛی" دەنگو، ئاوەختی ٙو " ئامابوٙ  ،"ە، یٛ بیٛگیر نویسەییەکٛی دماییش بە ەڕەتئەگەر یاوەرنامە بن -2

یەرٛی                                                                                  بٙو: وەرزی یەرەم بەرشیانٛی...مەگم 

                    میانشان: نەگنوٙ مە" ی"ونویسەبٙو و مەئامابٙو ئاوەخت گم  ""ەنویسەئەگەر دماییش بە 

 دەیەمین فرە ڕیٛکو پیٛکەن. یانەی دەیەم .دەیەم :+ی  دە .دەیەم فرە ڕیٛکو پیٛکەنشاگردی 

  .وەشەندەیەمین باخچەکەش 

ەخت ئەوەجەش بە "ی" پەیوەندی وەڵٛی مەسوفەکەی ئاو  ەکەوت یٛ خٙو ئەگەر یاوەرنامە پلەیەک -3

                                                         . یەکەم هامسیٛام قەومەمانە.یەکەمین هامساما قەومامنە .یەکەم هامساما قەومامنە: ەننی

  .یەرەمین کتٛیب ئاڎی ئەسا .یەرەم کتٛیب ئاڎی ئەسا

 ،هەمین ،هەمە ،چمٛی"هەماو بکریٙو مەئا دماگٛیرە هەکە ملٙو سەرو یاوەرنامٛی ژمارەیی پلەیی  -4

                             .دووهەم هامسا قەومامنە .شیانیر یٙوهەمین بە زیوەر  .م بەرشیانیەوەرزی یٙوه "هەمینە

م ەپانزەهەمین کاوڕ  .م ورەتڕ پانزەهەم کاو دووهەمینە قەومەمانە. .دووهەمین هامسا قەومامنە

 . پانزەهەمینەم ورەتە.ەرەتو 

گنٙو  ب ئەگەر نامەکٛی"مەسوفەکە ،گنوٙ رمەنەو مای بە زەقی بە یاوەرنامٛی پلەییەنە نیشانٛی نیٛر -5

          :                                     نەگنوٙ مەئاوەختە نیشانٛی ڕەگەزی مەسوفەکەنەو سیفەتەکەنە بەر  ،یاوەرنامەکیٛ  ووەڵیٛ 



 
342 

                                                        .مەکتەبییەی یەکەمە ئاما .مەکتەبی یەکەمین ئاما. مەکتەبیی یەکەم ئاما

                .ەمینە نەوەشەنەدو  .کریٛکارەی دوەمە .مین نەوەشەندووە. کریٛکاری دووەم نەوەشەن

                                 .یەرەمینە فرە وریانە ،باخەوانەی یەرەمە .یەرەمین فرە وریان .باخەوانی یەرەم

نامەکیٛوە و مای تەنیا سەرو  وەڵٛی نامەکٛی ئاوەختە نیشانٛی نیٛر نەگنوٙ بوەلێ ئەگەر یاوەرنامەکٛی 

                                                                                                                                     ، یانی کەردەەوەکەش میٛڵٛی بەر مەگنٙو:گنوٙ ەم"مەوسوفەکە" بەر 

                                                                               .یەیەکەمین ئەندازیارەم دی ،یەکەمین ئەندازیارم دی

                                                                                .یەیچوارەمین کەرگەم گمە ب .چوارەمین کتیٛبم گم بی

  .پەنجەمین وەزیم سٙوتە .پەنجەمین بەلووم سٙوت

                     :                           ە بابەتو ڕەگەزی چەنی تاکو کٙوی بە زەریفی دیارەنپلەیینیاوەرنامٛی  -6

       .ەمٛیم دوکانداریٛنیٛ هامسٛی دوو  .ەمەم دوکاندارەنەهامسای یوٙ  .ەمم دوکاندارەنهامسای یوٙ 

نیشانٛی کٙوی  ەەکئاوەختە تەنیا مەوسوف ،ەیوٙ ئەگەر یاوەرنامەکٛی دماو مەسوفەکەیرە ب -7

                                    .ششەم کەسٛی هیتیاریٛنیٛ  .ششەم کەسە هیتیارەنە .ششەم کەس هیتیارەن :وٙ گٛیر مەهٙور 

  .ئەشناسیٛمەنیٛ  حەوتەم نەفەریٛ  .حەوتەم نەفەر ئەشناسمەن

    :                             و مەوسوف" "سیفەلٙو سەرو هەردویەنیشانٛی کٙوی م ،گنوٙ بسوف وەڵٛی و ئەگەر مە -8

    .نەفەرٛی حەوتەمٛی ئەشناسیێمەنیٛ  .کەسٛی ششەمٛی هیتیاریٛنیٛ 

                              :                                                      پی جٙورە ،لٙو سەرو یاوەرنامٛی پلەیییٛ ەم ەینیشانٛی ئەژناس -9

     :                                                                گنٙو سەربمەشٙو "ە" و ئیزافەیش  نەگنوٙ بئەگەر مەوسوف وەڵٛی 

                               .الم ێشاگرڎە نٙوهەمەکٛی ئام .الم شاگرڎە نٙوهەمەکٛی ئاما .الم شاگرڎە نٙوهەمەکە ئاما

                                       .شاگرڎە نٙوهەمٛی ئامٛی الم .الم ئاما ێشاگرڎە نوهەم. شاگرڎە نوهەمە ئاماالم

                             الم .                                                                                                           شاگرڎە نٙوهەمینەکە ئاما

و مەوسوف"، وەلێ  "سیفەەلٙو سەرو هیچکامیمننیشانٛی  ،گنٙو وەڵیٛ بپلەییە  ئەگەر یاوەرنامیٛ 

                 :                یوە" چەنی نیشانٛی کٙوی"ٛی" ملٙو سەرو یاوەرنامٛی پلەییێ یو،، ێیە، "ەینیشانٛی نەژناس

                                             .دەهەمیٛوە بێ بەرۆ شاگرڎە. بٛی بەرۆ ، دەهەمیەدەهەمیٛو، شاگرڎە دەهەمێ

                                                                                                         .بەرۆ نبەیا ،بەیانٛی بەرۆە دەهەمٛی شاگرڎ

ەتەنە هنەو  بنەڕ سەرو یاوەرنامٛی پلەییٛی  نهەکە مال ی ەو نەژناس ەینیشانٛی ئەژناس

 . و یاوەرنامەکٛی پەیش هٙورگٛیرتەننە مەسوفەکەی

 ەو یکەردە، ئاوەختە یاوەرنامەکٛی متاوٙو نیشانٛی گوالنەگنوٙ بئەگەر مەسوف وەڵٛی یاوەرنامەکٛی  -10

       :                                                                                   نە، پی دەسورەەیی و نەژناسەاڵەتو ئەژناسح، جە روٙ گیٛ بهٙور 

+ نیشانٛی  کەردەوەیالنەیاوەرنامٛی پلەیی +نیشانٛی گو  +مەوسوف + نیشانٛی ئیزافەی"ە"

 :     ەیئەژناس
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                                                  .ئامێوەتەلەبە یەکەمڵەکٛی  .تەلەبە یەکەمڵەکٛی ئاماوە .ە ئاماوەتەلەبە یەکەمڵەک

                        .مەکتەبیە حەوتەمڵٛیم دییٛ  .وەم دیەێمەکتەبی یە حەوتەمڵ .وم دیێمەکتەبی یە حەوتەمڵ

  .مەکتەبییە حەوتەمینڵیٛم دییٛ . م دیەوەێمەکتەبی یە حەوتەمینڵ .وم دیێمەکتەبیە حەوتەمینڵ

 ننامەکاگیرو یەکەمو یاگە ی، متاوٙو دەسەەیوٙ پلەییە ئەگەر دماو مەسوفەکەیرە ب یاوەرنامیٛ  -11

                     :                                                                                                                            نگٛیروٙ بهٙور 

                       ؟گەمەکەرە یەرەمەکەت دی .کەری دووەمام دیگەمە. دی گەمەکەرە یەکەمەکەم

                                                            .گەمە کەرە پەنجەمەکیٛشا دییٛ .گەمەکەری پەنجەمش دی .گەمەکەرە چوارەمەکیٛتا دییٛ 

                                                                                                    .ەمەکەرەی یەرەمەت دیەگ .ام دییٛ یٛ هەمینوٙ گەمە کەرٛی ن. نم دیگەمەکەری هەشتەمی

                                       .دییٛ  نگەمە کەرٛی یەرەمینیٛتا

 چوارەمو یاگە نامە ی، متاوٙو دەسەەیوٙ سوفەکەیەرە بو پلەییە ئەگەر دماو مەیاوەرنامٛی   -12

"ن" + نیشانٛی ڕەگەزی کەردەوەی+ نیشانٛی جٙورو یاوەرنامٛی پلەیی :گٛیروٙ بهٙور  پەیوەسەکان

 : لکێ یاگەگیرو نامیٛ +

                     .ئٛیمە پاسەوانٛی چوارەمینیٛنمیٛ  ن.من پاسەوانەی چوارەمەنا ان.وارەمنمن پاسەوانی چ

 .شمە پاسەوانٛی چوارەمٛیندیٛ . پاسەوانەی چوارەمەنی توٙ . تٙو پاسەوانی چوارەمنی

ئەوٛی پاسەوانٛی ، ئاڎیٛ ، ئیٛڎیٛ  .ئاڎە پاسەوانەی هەشتەمەنە .ئاڎ پاسەوانی هەشتەمەن

            .هەشتەمینٛینیٛ 

تٙو شەنیەرەی . ەنیەری دووەمیننیتٙو شن. مەناوەمن شەنیەرەی یان. نیوەمی شەنیەر  نم  

                                                          .ئیٛڎە شەنیەرەی چوارەمینەنە .شەنیەری چوارەمینەنئیٛڎ  .دووەمینەنی

                                                                                                                                    .ئیٛڎٛی شەنیەرٛی دەهەمینیٛنیٛ  .شەنیەرٛی ششەمینیٛندیٛ شمە . نمیٛ یٛ ئیٛمە شەنیەرٛی پەنجەمین

                                                                              : نەگٛیروٙ بهٙور ن تاوٙو ئی دماگیٛراە، مەیوٙ یاوەرنامٛی پلەییە ئەگەر دماو مەسوفەکەیرە ب  -13

                                       .گیٛڵە شوانە یەرەمانەب .ەمیٛنەو گیٛڵە شوانٛی یب .نەیٛ گٛیڵە شوانەی یەرمب:  انە، یٛنە، ین

                                          .مینانەوەگیٛڵە شوانە یب .یٛنەمینوەگیٛڵە شوانٛی ی. بمینینەوەانەی یگیٛڵە شو ب

 .چوارەمینیٛرە  ،و تەوەنٛی چوارەمٛیرەلتا مەو ک ،چوارەمینیرە، یٛرە: کەوتا ملو تاشی چوارەمیرە، یرە

                              .یەکەمینیٛوە ە.لەکٛی یەکەمیٛو دڵم ئینا کو  .یەکەمینیۆ ،دڵم ئینا کاڵەکی یەکەمیۆ ە:، یٛو ۆی

 

  Distributive numeral adjective "تەوزیٛعی" بەشیٛ : یاوەرنامٛی ژمارەی ەمیەر         

دووە . کەردیٛ بڕیز  نچوار چوار کتیٛبەکا .هەشت هەشتیەک یەک، یوەیوەی، دووە دووەی،  چوارچوار،

                                    .وەروٙ ەم نئاری یوە یوەی هەنجیرکا . یوەیوەی بلدٛی چوەر.لٙودٛی چوەربدووەی 

 



 
344 

  Fraction numeral adjective یلت ییاوەرنامٛی ژمارەچوارەم:              

نیمەو ½ ئامرازو"و"،پیٛسە:   یکەرەکیٛش نیشانە مڎٙو بە یاردنامە تەمام لت،، کوتی یوەرنامٛی ژمارە

                                                                                                                                         .رەنماڕاوەزەکام 

.سٛی یەکو هەنجیرەکام وشکٛی کەردیٛنٛی.)ئینە سەلەمنٙوش کە یەکو هەنجیرەکام ورەتەن سە  1/3

                                                                                                                      (.و ئەوامەنەو زوانو فارسی باستانین یٙونە جەژمارەنەهەورامینە سە، سٛی، یەرٛی بەکار مە

  .نەمامە کا وشک بیەن وپەنج هەشت  5/8

                                                                                                                                .مشناسو نزاڕٙوڵەکاو  نوٙ دەنە   0,9   

                                                                                                                                . سەدەنە پانزەو وەزەکان پوچەڵیٛنٛی.پوچەڵەن نسەڎەنە پانزەو وەزەکا   0,15

                       یەک                دووە :دوویەک نیمە، :نیم وامنیٛشۆ:بشیٛوێوە  ڎتاومٛی بە چنەم کوتییاوەرنامٛی ژمارەو 

 :         دویٛ یٙو سەرو  :دویٛ یەک سەرو 

    .م ورەتندووە یەکو هەنارەکا .هەنارەکام ورەت دویٛ یٙو سەرو  .م ورەتننیمەو هەنارەکا 

 : گٛیروٙ بتاوٙو ئینیشا هٙور ەم کوتی ییاوەرنامٛی ژمارە

  ٛی.نیمەو شیٛاڵنەکام ورەت: "و"سازەو ئیزفەی -1

 :                                                          گنوٙ مبەر  تاق یبە شێوەگٛیرٙو، هەر چاوەختەنە مهٙور  ەینیشانٛی نەشناس -2

  .نەمامەکام ئاوی دیٛ و ێچوارەیەک چواریەکیە، ێ،چواریەک

  .شنبەیزا هەشت یەکەکەو ویٛش ئەسا جە زاڕٙوڵەکاگٛیرٙو: مەی هٙور ەنیشانٛی ئەژناس -3

  .کەردێبجیا  نو بەرهەمەکانپەنج یەکەکا: نیشانٛی کٙوی ملٙو سەرش  -4

پەنج هەشت یەکم جە زەڕەکەی گیٛرا: مەیوەمی هٙور  یدەسە ن،کاە پەیوەسەیاگەگیرو نام  -5

 .و ویسو پەنجش جە قازانجەکەی بەرڎسەڎهەزارەنە .رت یٛ هٙورگ

  .شیرینیٛنیٛ  ندەنە هەشتیچ جە پرەتەقاڵەکا: نلٙوسەرشاەمورفیمو"یچ"م -6

 سیفەن؟ چمٛی او بهەنە یام ژمارەیە  یٛ : ئایا یاوەرنامپەرسێوە

حساب چوار چیٛگەنە بە  .ش تاشتیٛ یٛ چٙوتاشەکە چوار کورسی: سەرنجەو ئی ڕستەیە دەیمیٛ 

ەکەرٙو تەنیاو تەنیا دیاریش کەردەن من نهیچ وەسفٛی کورسیەکا م، وەلیٛ یاوەررنامٛی ژمارەیەنە

و کورسی   "چوار ژمارەن یٛ کەیاوەرنام سیٛی بٛی کەمو زیاد وەشی کریێنٛی. چێگەنەهەکە چوار کور 

 .ژماریان"ئە

، ئننا هەر گیز رنامیٛ ەچەمشا بڕیەن ئینگلیزەکاو ژمارەشا کەردەن بە یاو اسە کوردەکٛی زوان شن

 .وزوٙ مەبەر  نتەنیا چند یام عەدەدو چێوەکاەکەرٙو منوەسف و نامەکٛی 
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و مەسوف جە ڕەگەزو نٛیرو ماینە مەشٙو هامدەسٛی  اچٙو سیفەەو یاسێوە هەنە م هەورامینە زوانو

 لت  ی،و کەرت ی بنەڕەتیژمارە یٛ وەلٛی ئی یاس"متابق"  نبابیانی هەردوی پیٛسەو یٙوی ن با

 : ەگٛیرٙووەمن

        .ژەنی پیرە ساحیب تەجرەبیٛنە .پیای پیر ساحیب تەجرەبەن 

 .ەکەروومنمن حەز بە چاشتی چیێ  .کەرووممن حەز بە شوتی چیای 

  .چوار کناچٛیم دییٛ . چوار کوڕیٛم دیییٛ  .یەک دەفەم سانا .یەک کورسیم سانا

، چوون و کەرتی بنەڕەتیفەرقش هەن چەنی ژمارەی وەلێ یاوەرنامٛی ژمارەی پلەیی"تەرتیبی" 

 :و ما یبە نٛیرات، بەنرایٛ گمەیاوەرنامٛی هٙور  نوفرەو سیفەتەکا

 .وەرزیەرەی یەرەمە فرە ژووژەنە .وەرزیەری یەرەم فرە ژووژەن 

 .وەرزیەرەی یەرەمینە فرە ژووژەنە. فرە ژووژەن یەری یەرەمینوەرز

  .هەرزەلەی چوارەمە هنەو ئیٛمەنە .هٙوڎەی چوارەم هینو ئٛیمەن

  .هەرزەلەی چوارەمە هینەو ئیٛمەنە. ی چوارەمین هینو ئیٛمەنهٙوڎە

 

 Indefinite adjectiveیاوەرنامٛی نادیارە                          
جٙورو  وەختیٛو کە سیفەت پەیوەسە مەبٙو بەنامیٛوە تا مەفهومو چەنیەتی، ژمارە، حاڵەت، یام 

 صفت مبهم(. )وەسف بکەرٙونە، پەنەش مەواچان یاوەرنامٛی نادیارە سیفەکەی بە شیٛوەی نادیار

دماو  "ی"سازەو ی، یام بە یاردوە بەبٛی یاردییاگەگیرو نامیٛ گنٙو وەڵٛی نامیٛوە یام مەڕستەنە 

، کەروٙ بکٛی دەسنیشانە یاگەگیرو نامەنامەکٛی و  نادیار یو پەی ئانەی بە شٛیوێ، نامەکیٛوە مەیوٙ 

بەوردی سەرنجەو ئی ڕستا الی ناتەمامی:  کەردەوەیبە تەماکەرو  نەبوٙ مەیاوەرنامٛی نادیارە 

 دەیمٛی: بواریە 

  .شوٙ ەکەرٙونە بەرمبسەعیە  کەسیٛو هەر  -1

 .ەواروٙ منهەوریٛوی واران  گرڎجە  -2

 ەن.ر ەیکەرینە هەر بٛی خبنی ەزەمین هەرچیش چ ، بڕیەبڕیٛو -3

 .وو چاو بدەرسیٛو بە تٙو  ەچمن  -4

 .گٛیرەبدوور  هینیویٛت جە ڕەفیٛقی  -5

 .وشکم هەرگیز نەڎیەن یچیمنەزمسانی  -6

  .کیٛشتەن فرەممن ژیوایمەنە زەحمەتی  -7

  .جە یاگەکٛی ویٛشنە نەمەنە بیٛ  تەرئەوی  -8

  .ەگنوٙ منجارێو تەر هٙور  پاسنەپیای  -9

  ن.گیواوم وست وەرو گاوەکا بەاڵهٛیریٛو -10
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ئامێنە چیٛرشارە، یاوەرنامٛی نادیاریٛنٛی، وەلٛی چنڎەها یاوەرنامٛی  هٛیڵەڕستەکاو سەرینە تٛی ئوو وا

الێو، ننەختێو، بەحرێو، دنیێو، بارێو، توزقاڵێو، دن توزیە، توزیٛو، توزێ،کەمیە،  کەمیٛو،)تەرٛی ما هەنیٛ 

 .(، پیٛسنە، چینە، چامنەمنەو ئەپیٛسنە، ئەپاسنە، ئەپٙوسنە، ئەچیمنە، ئەچامنە، چو 

، جیاتی نامێوە یٛ نادیار  یاگەگیرو نامیٛ نادیارە و یاوەرنامٛی نادیارە، جیا کاریٛنٛی،  یاگەگیرو نامیٛ 

 .ییاگەنامێو ی، بە یاوەرە، رەفیٛقەو نامێو  نەبوٙ مە، وەلٛی یاوەرنامٛی مەیٙونەنامێوە بەکار  گیرویاگە

  .یاوەرنامٛی نادیارە. کی هین نەسانیکاڵە .گرڎ زاڕٙوڵەکٛی وتیٛ 

                                                                                            .نادیارە یاگەگیرو نامیٛ . هین کاڵەک نەسانوٙ  .گرڎ وتیٛ 

 : نمتاوا نیٛ و ئامرازی پەیوەندی ڕستەنە مەیایبەیارد یاوەرنامیٛ  ائ

 :       نو مەوسوفەکەشا ن، ویٛشانگٛیرابنیشانٛی کٙوی هٙور   -1

. مەشٙو)ی( بگنو کٛیشتٛینیٛ  زەحمەتٛی فریٛممن ژیوامەنە  .وشکٛیم هەرگیز نەڎینیٛ  چیمنیٛ زمسانٛی 

                          درکنیاش نەنویسیان)زمسانیٛی چیمنٛی وشکێم هەرگیز نەڎینٛی( میانشان، وەلێم وەرو نارەحەتی

  .وەنەگنامنجاریٛو تەر هٙور  پیێ پاسنیٛ  .یٛ جە یاگەکٛی ویٛشانە نەمەنیٛن ئەوٛی تەریٛ 

                                    :         و یاگەنامٛی پەیوەسە یەگٛیرٙو، یاوەرنامەکیٛچ نیشانٛی ئەژناسمە"ە" هور نویسەومەوسوفەکە  -2

  .کٙوتایش مەیوٙ  ەنزەحمەتە فرەکەما خەریک .ەشٙووەمنزمسانە چیمنەکەم تا مەنەنا ویر 

 ؟نە ئاماەپیا پاسنەکەما چیٛشش پ

                                                                                                                                                        :          نگٛیرامنیشانٛی ڕەگەزی هٙور  -3

                                                                                                .شەوەی چیمنٛی وەشەنە .ڕٙوی چیمنە وەشەن

                                                                                   .چەشتٛینەدەردەی فریٛم . ی فرەم چەشتەنەحمەتز 

       .ئەوەی تەرە زوو گیٛاڵوە ە.ئەوی تەر زوو گیٛاڵو 

                                                        :                                                     نگٛیرامە" هٙور  "یچمورفیمو -4

                                 .ئەسپێ تەریچ مسانوو .وەشی فرەیچام دی.وەهاری چیمنەیچ دڵگیرەن

  .هامسەری هینیچ نەبیەیش خاستەرەن .گٛیروٙ مە باربە چە هەنەەیٛ ی چامنەمیٛو 

  .ناتەمامی کەردەوەیبە تەمامکەرو  نەبوٙ مەیاوەرنامٛی نادیارە   -5

                                                          .ساوەرەکە هەرجٙوریٛو بٙو بسانەش. ئا شەربەتٛی هینەنە .ئا نانە فرەن

  .گٙوشت هەرچیش کەری هەر وەشەن
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  جٙورٛی دەسە بەشە کریێنە دویٛ بە یاوەرنامٛی نادیارە              

 زوانو ێوەل (تەرە ،تەر)ەما هەنێوەدننهەورامینە  زوانو: وەیکەردە: یاوەرنامٛی نادیارە پەی جیا یوەم 

   .و عەرەبی(االخر)و (other )ئینگلیزی زوانووەراوەرو  (دن دیکە، کە، دی، تر،کوردینە)

 .و ما نٛیر...ساویٛوەی تەرەم پەی بارە .خەیارێ تەرم پەی بارە 

 کٙو  ...ساوٛی تەرٛی مارانیٛ  ن، مارا.مارا، مارانیٛ خەیارٛی تەرٛی 

           تاک                                                                 .تەریچ مسانو ێومٙورفیمو"یچ" ملٙوسەرش: قەڵەم 

 بٙو " قەڵەمٛی تەریٛچ مسانوو" .منەفیمەکەی گم ر "ی" مو وەختو کٙوینە

  .یەنەکە نیەساوی تەرەو تٙوم گەر  ئرت ەن.ک نیەم گەر ئرت دەفتەری تەرو توٙ 

 : بە بکەر نبامە سەرشن ال ەم ییوەم یو دەسەنکاپەیوەسەنامە  گیرویاگە

 .ام سانێسٙوبٛی تەریٛ . سٙوبێوە تەرم سانا

                                                                                              .گاوٛی تەریٛتا سانێ .گاوێوەی تەرەت سانا 

                                                                                                                      .دەفتەرٛی تەریٛشا ئەسێ  .تەرشا ئەسا ێدەفتەر 

 :    ""نەوەو کەردبە هامکاری نیشانٛی  نسەرشا نال ەچوارەمی م یدەسە پەیوەسەکان، اگەگیرو نامەی

  .تەریٛنمیٛ  ، کوڕیٛ ئیٛمە ئیسە کوڕانیٛ  .رناەمن ئیسە کوڕیٛوی ت

   .شمە ئیسە کناچٛی تەریٛندیٛ  .تٙو ئیسە کناچێوەی تەرەنی

  .ئیٛڎٛی ئیسە کوڕانیٛوی تەریٛنیٛ  .ئیٛڎ ئیسە کوڕٛی تەرەن

 :  گٛیروٙ بیاوەرنامٛی تەرە هٙور تاوٙو ەمی""ۆ بە هامکارییکەردەنادیارەو جیا یاوەرنامیٛ 

  .تاشوومی تەری تازەی هیٛقم من کورسییٛو 

 

 .یوەرنامٛی نادیارەو دیاریکەردەیادووەم:                         

 :هەورامینە یەرٛی جٙوریٛنیٛ  زوانو یکەردەیاوەرنامٛی نادیارەو دیاری

  .(چیمنیٛ ئە: چیمنەئەچیمنٛی،  :چیمنەپیٛسنٛی، ئە :پیٛسنەئەپیٛسنٛی،  :پیٛسنە)پەی نزیکی: 

 (.چامنیٛ ئە:چامنەئە، امنیٛ چ :چامنەپاسنٛی، ئە :پاسنەئەپاسنٛی،  :پاسنە)پەی دووری: 
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 (.پٙوسنیٛ ئە: پٙوسنەئەپٙوسنٛی،  :پٙوسنەچوومنٛی، ئە: چوومنەئەچوومنٛی،  :چوومنە)پەی دوورتەری: 

پەی خاستەر تاکید و  کەردەوەیسەرنجێوە: مورفیمو)ئە( مەلٙونە سەرو یاوەرنامٛی نادیارەو دیاری

، وەختیٛو مەواچی کتیٛبی چیمنە، چەوالوە هامراکەت مەپەرسٙونە و مەواچٙو کتیٛبی کەردەوەیدیاری

 پیٛسنە، پیای ئەپیٛسنە.چەنین؟ توچ مەواچی کتیٛبی ئەچیمنە، پیای 

یاگٛی یٙوترینە برنیارە ڕستەنە بە وەرەچەم  وٙ کریەم ،نیٛ و ئینگلیزی مەیا" such"ئینٛی گرد بەماناو

یام دیاروز دماو  ،نبە یاوەرنامٛی دماو مەوسوفەکەیرە مەیا نبامە، هەمیشە و نزیکی و دووریرتەیٛ گ

 :ەیانیٛ دیار وزیایرە م

 .ەگنٙووەمنسنەی ژیر هەرگیز هٙور وٙ ئەپ، ئەپاسنە، پیای ئەپیٛسنە

 .ەەگنٙوو منپٙوسنەی ژیر هەرگیز هٙور ، پاسنە،پیای پیٛسنە

  .ەگنٙووەمنر وٙ ئەچوومنەی ژیر هەرگیز ه ،ئەچامنە، پیای ئەچیمنە

  .ەگنٙووەمنر وٙ چوومنەی ژیر هەرگیز ه ،چامنە ،ەپیای چیمن

 :سوفەکەیچشو و مەش ویٛ  نە،گٛیروٙ مەنیشانٛی کٙوی هٙور  ،ئی یاوەرنامیٛ  

 .ەگناوەمنئەپٙوسنٛی ژیرٛی هەرگیز هٙور  ٛی،ئەپاسن، ژەنی ئەپیٛسنیٛ 

 .ەگناوەمنپٙوسنٛی ژیرٛی هەرگیز هٙور  ٛی،پاسن ،ژەنی پیٛسنیٛ 

  .ەگناوەمنئەچوومنٛی ژیرٛی هەرگیز هٙور ، ئەچامنیٛ ، ژەنی ئەچیمنیٛ 

 :نگٛیرامەنیشانٛی ڕەگەزی هٙور  کەردەوەییاوەرنامٛی نادیارەو دیاری 

 .ەەگنٙوو منهەرگیز هٙور ، پیای ئەپٛیسنەی ژیر ئەپٙوسنٛی ژیرە ، ئەپاسنیٛ ، ژەنی ئەپیٛسنیٛ 

 پیای پٛیسنەی ژیر. .ەەگنٙوو منپٙوسنٛی ژیرە هەرگیز هٙور ، پاسنیٛ ، ژەنی پیٛسنیٛ 

 .ەگنٙووەمنئەچوومنٛی ژیرە هەرگیز هٙور ، ئەچامنیٛ ، ژەنی ئەچیمنیٛ 

 پیای چیمەن، چومنە. .ەگنٙووەمنهەرگیز هٙور  چوومنٛی ژیرە، چامنیٛ ، ژەنی چیمنیٛ 

فاڕیٙو  م"ی" پەیوەندیەکەی گٛیرٙو، کە هنەو مەوسوفەکەینە بنەڕەتنە، وەلیٛ مەو کٙوی هٙور  تاقنیشانٛی 

 : ""ەپەی

  .پٙوسنەکە پیٛگەنە ویەرڎ ،پاسنەکە، کوڕە پیٛسنەکە
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  .چوومنەکٛی پیٛگەنە ویەرڎە، چامنەکیٛ  ،کناچە چیمنەکیٛ 

  .پیٛگەنە ویەرڎیٛ  ،پٙوسنەکیٛ  ،پاسنەکیٛ  ،سنەکیٛ کوڕە پیٛ 

 : نگٛیرامەیوەمی هٙور  ەیدەس ،نەکاپەیوەسنامە  گیرویاگە

 .تائیسە نەڎیەن ،ئەپٙوسنەم ،ئەپاسنەم ،باخی ئەپیٛسنەم

 .تائیسە نەڎیەن نپٙوسنەما ن،پاسنەما ن،باخی پیٛسنەما

 .ئەچوومنەت تائیسە نەڎیەن ،ئەچامنەت ت،ئەچیمنە سمٙورەی

 .تائیسە نەڎیەن نچوومنەتا ن،چامنەتا ن،سمٙورەی چیمنەتا

  .تائیسە نەڎیٛینە ننیٛشاپٙوس ،پیٛسنیٛشان، وامی پاسنیٛشا

 :""نکەردەوەیهامکاری نیشانٛی  ەب نگیٛرامچوارەمی هٙور  یدەسە ن،کاپەیوەسەنامە  گیرویاگە 

  .ەشٙووەمنهیچم ٛویر  نانپٙوسنە ،پاسنە، من دکتٙوریٛوی پیٛسنە 

 .ەشٙووەمنپٙوسنٛی منٛی هیچام ویر  ،پاسنیٛ  ،پیٛسنیٛ  ئیٛمە شاگرڎانیٛ 

 .ەشٙووەمنچوومنٛی نی هیچت ویر  ،چامنیٛ ، تٙو شاگرڎێوەی چٛیمنیٛ 

  .ەشٙووەمنچوومنٛی ندٛی هیچتا ویر ، چامنیٛ  ،شمە شاگرڎٛی چیمنیٛ 

 .ەشٙووەمنن هیچش ویر ئەپٙوسنە ،ئەپاسنە ،ئیٛڎ شاگرڎیٛوی ئەپٛیسنە

  .ەشٙووەمنویر  نئەپٙوسنٛی نٛی هیچشا ،ئەپاسنیٛ  ،ئیٛڎٛی شاگرڎانیٛوە ئەپیٛسنیٛ 

 : انگیٛر مە"یچ" ی هٙور ورفیموٙ م

  .وەشەنئەپٙوسنەیچ  ،ئەپاسنە، یانەی ئەپٛیسنە

  .وەشەنیچ پٙوسنە ،پاسنە ،دیمەنی پٛیسنە

 منویسان.، منویسا، وەش منویاسانیٛ  چئەچوومنیٛ  ،ئەچامنیٛ  ،قەڵەمٛی ئەچیمنیٛ 

  .خاس درەوشیاوە چچوومنیٛ ، چامنیٛ ، گوارٛی چیمنیٛ 

، کە پەی میٛڵیٛ  (وە.)یٛ پەی نیٛری (وٙ ی) سەر: نەمال  نئی دماگیٛریٛشا یکەردەیاوەرنامٛی نادیارەو دیاری

 :بنەڕەتنە ئەوامەنەو ژمارە یٙوین
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  .چیمنیٛوە یەقاڵییٛو  .دڵم ئینا منەڎیٛوی چیمنەیۆ

      .مەوجێوە ئەپاسسنیٛوە .ئەپاسنەیۆدڵم ئینا منەڎیٛوی 

 :و مای نٛیر پەی انگٛیر مهٙور  (، یٛرەیرە)دماگٛیرو 

  .یٛرەنژەنی چام ،پەرموو پیای چامنەیرەبەتاوو من

  .ژەنٛی پاسنٛیرە ،ەتاوو پەرموو پیای پاسنەیرەمن

 : و مای نٛیرپەی  انگٛیر مەهٙور  (نە)دماگٛیرو

  .ەژیوونەمن دەگای چیمنٛینە ،من شاری چیمنەنە

 !کەریەمنپیٛسنیٛنە ئیرساحەت  هەرزەلەی ،تٙو باخی پیٛسنەنە

   

  Relative adjectiveیاوەرنامٛی نسبیە                             

، ڎوٙ بمانا  وەتەری ویڕاو پەیوەندیێ گٛیرە ،ەڎومنو یەکسەر ماناوچیٛوێ  یاوەر نامٛی نسبیە ویڕاس

رنامٛی چەپەوانەو یاوە ،بٙونە، یانی هەمیشە ناسادیٛنەمەجە نامێوە و دماگیٛرێ وەشە یاوەرنامٛی نسبیە

 ،وێو بە یاگێوەچیٛ  کەسیە ،چەنیەتی هەکە فرە سادیٛنە، پاسنە بٙو یاوەرنامٛی نسبیە پەیوەندی کەسێو

عەرەبینە پیٛسە زوانو . ڎوٙ ەنیشانە مو خویٛشی  یام قەومایەتی ڎوٙ ەدیاری کریایەو نیشانە م یچیٛوێو 

( باسو سیفەو وهي التي تدل عىل صفة اليشء نسبة إىل يشء آخر النسبية الصفات )ئەژناسە کریێنە

 چیٛوێوی مەکەرٙو نسیبەت بە چیٛوێوی تەری.

 When these words are used toوەلێم سیفەی نسبی ئینگلیزینە جٙورێوە تەر ئەژناسە مکریٙونە)

.and introduce subordinate clauses, they're relative adjectives nouns modify 

یانی هەروەختیٛو ئی واتٛی بەکار ئاومٛی پەی وەسفو نامٛی، یام هەر دەسەواچویٛوی تەری، پەنەشان مەواچان 

  .(what, whatwhere, which, whichwhereسیفەی نسبی، ئی واتیٛچە)

  .فەنتەشکش زەری کٙوییەبزەی  :کٙوییکەڵی 

  .ەخٛیزیوٙ منجە گرڎ کەسی  مەرڎانەکاری 

  .گٛیرٙونەەمفرە وەرگە   اسنینەرسڎی ئ

  نە.کریوٙ مەوەاڵتو ئیٛمەنە کەم  وەهاریٛ گەمنەی 

https://www.shmoop.com/grammar/nouns/
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 : ەیٙوندروسمەان جە چوار بەشهەورامینە  زوانویاوەرنامٛی نسبیە 

 : ی(ماو مەنسوبەکە و ڕەگەزو نٛیر .ئامرازو نەسبی"تەنسیب" .کریا مەنسوب پەی: مەنسوب)

 کەڵی کٙویی:

 ەن. کەڵ مەنسوب 

 . کٙو مەنسوب پەی کریان

 بنەڕەتو ڕەستەکەی)کەڵە کٙویی( ئیجا بیەن بە)کەڵی کویی( .ی ئامرازو نەسبین 

 .بەرنەکەوتٛی ڕەگەزو نٛیرینە نیشانیٛ  (ە)

 نەبوٙ مە و یاوەرنامەکێوە، جٙورێ تەریچ نو مەوسوفەکەیایم وٙ گنمەکە ی" پەیوەندی "بیٛژگەمئینە 

ەر چوار بەشەکەو وێش نیشانە مڎٙو، منونە: ه. ەرمیٛ بمەسوفەکەی"ی" پەیوەندیەکەی الب ئەگەر

هەنە، ٛی، کە وە نادیار یاگەگیرو نامیٛ ، کویسان مەنسوب پەی کریان، یی ئامرازو نەسبین :کویٛسانیی

 .انیە"ئەگەر میٛڵٛی بٙو " کویٛس ەن،مەنسوبەکە نٛیر  هنەو مەنسوبەکەینە،

 : بٙونەمەیاوەرنامٛی نسبیە بە هامکاری چنڎ دماگیٛریٛو وەشەیوە: 

 : پەی میٛڵیٛ  (ییە،یە.)پەی نٛیری( یی ،ی)دماگٛیرو 

  .ەپرتەقاڵی: پرتەقاڵی: کٙوییە، پرتەقاڵ :کٙویی :ئٛیرانییە، کوٙ : ئیٛرانی :ئیٛران ،هەورامییە :هەورامی :هەورام

، بریٛنج:  ، دٙو: دٙوینەشەلەمینە شەلەمی: :تەختەین: ئاسنین، تەختە: ئاسن )(،ینە ،ین)دماگٛیرو

 (.پەتڵەینە بریٛنجینە، ساوەر: ساوەرینە، پەتڵە:

اللوانە، اللوانٛی. مەتی: ، اللٙو: کناچانیٛ  : کناچانە :کناچیٛ ، کوڕانیٛ : کوڕانە :)کوڕ (،انیٛ ، انە)دماگٛیرو

 . (مەتیانە: مەتیانیٛ 

 .(پووڵەکیە :کیپووڵە :پووڵ، دەشتەکیە: دەشتەکی :)دەشتە (،ەکیە ،ەکی)دماگٛیرو

  پایز: پایزە: پایزٛی(.، هامنیٛ : هامنە :هامن ،وەهاریٛ : وەهارە :وەهارٛی()، ە)دماگٛیرو

  .(گەرمڵەینە، گەمنڵەینە: ماشڵەینە، گەمنە :شما) (،ڵەینە)ٛیرودماگ

 .(کوڵکنینە :کوڵکنین :ژەنگنینە، کوڵک :ژەنگنین: ژەنگ) (،نینە ،نین)دماگٛیرو

 .(ینەڵونا :ڵینونا: )ونی (،اڵینە :اڵین)دماگٛیرو



 
352 

 : گٛیروٙ مەهٙور  نیاوەرنامٛی نسبیە ئی نیشانادوٛی: 

  یان( ،ا)فاڕیٙو پەیمێ حاڵەتیٛنە ڕ ب (یٛ )دەیمٛی نیشانٛی جەمیبنیشانٛی کٙوی: سەرنجە              :         

                                                                                              دٙوڵەی تەوەنینە مسانو.بانتلیری تەوەنین مسانو

                                                                   .دٙوڵٛی تەوەنینٛی مسانو .مسانوبانتلیرٛی تەوەنینٛی 

 .وئا دٙوڵە تەوەنینا مسان .مسانوئا بانتلیرە تەوەنینا 

 مٛیزە تەختەینان مسانوو. ئو کورسیە تەختەینان مسانوو. ئو

 گٛیروٙ مهٙور  ەینیشانٛی نەژناس                                                                                                            :                 

                                                                            .ئاسنینیٛوە مسانوو پەی یانەکەی ،ئاسنینیٛو ،ئیجار ئاسنینێ

                                                                                            .پیایانێم پەی بارە ،پیایانیٛوەم، من واتم پیایانیٛوم

  ن.دەشتەکیێ ئاما پەی یانەیام ە،دەشتەکییٛو  ،دەشتەکییٛو

 گٛیروٙ مەهٙور  ەینیشانٛی ئەژناس                           :                                                                                                   

                   .ئای ماشڵەینەکٛی چنڎ وەشەبیٛ  .ورەشەبگەمنە وەهارەکٛی  .چەڵتوکە پایزەکەی نەورەشی

    .ٛی هەر نەگریاەکگەمنڵەین

  شاریلٛی، وەهارلە :، شاریلە(وناڵینلیٛ  :وناڵینلە) ٛیرٙو:گمهٙور  وەکەردەوەینیشانٛی گوالنە: 

  .ەپٙوشوٙ منعەبای شاریلٛی  .ەکەروونەمنچاکەتی شاریلە هەرگیز  (.وەهارلیٛ 

 زیوینە، کناچانە: هەورامیە، زیوین :گٛیرٙو:)هەورامیمو مای هٙور  نیشانٛی ڕەگەزو نٛیر: 

                                           .(ژەنگنینە: ژەنگنینپایزٛی، :خٛیڵەکیە، پایزە: کناچانٛی، خیٛڵەکی

 .ەبڕوٙ منشمشٛیری ژەنگنین خاس  .ەبڕوٙ منکارڎی ژەنگنینە خاس 

 گٛیروٙ مەنامەکا هٙور  گیرویاگە ەموو ی یدەسە                                                                                                :                                

                                        .ماشڵەینەتا وارڎە. ماشڵەینەت وارڎە .ماشڵەینەما واردە .ماشڵەینەم واردە

  .واردە نماشڵەینەشا. ماشڵەینەش وارڎە

 نگٛیرٙو بە هامکاریمکا هٙور یاگەگیرو نامە چوارەمو یدەسە""                                                 :                 

                                                                             .شمە پوڵەکییٛندیٛ .پوڵەکیەنی :تٙو پووڵەکینی .ئٛیمە هەورامییٛنمیٛ  ،هەورامیەنا: من هەورامینا

  .سەرە ئاسنینیٛنیٛ  ، ئووڎیٛ ئەویٛ . ە سەرە ئاسنینەنەڎو و ئ ن.سەرە ئاسنینە ڎو و ئ

 نگٛیرامەنیشانٛی بەراوردی و بااڵی هٙور  نشاێو ڕب                                                                               :

                                                                                               .هٙوڎەکەو ئیٛمە جە هٙوڎەکەو شمە تٙوزین تەرەن

                                                                            .ماشە ئینا دەستۆ چەویشا تەری پیایانە تەرەنو ئا ق

  .، ئی ڕەنگٛی هەرە ژەنانٛینەەنەکناخاس فکریەش
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   تاک و ژمارەنە یانی ئەگەر مەوسوف  ڕەگەز متابقەنە فەکەیشنسبیە چەنی مەوسو یاوەرنامٛی

میٛڵٛینە: ئەگەر نیٛر بٙو مەوسوف نٛیرا و مٛیڵٛی بٙو نە و ئەگەر کٙو بٙو ئاڎیچە کٙونە، بو  ئاڎیچە تاکە

  .شمەی زەڵمیٛی پاکیٛندیٛ . تٙوی زەڵمیە پاکەنی .شمەی زەڵمیٛی پاکٛیندیٛ . تٙوی زەڵمی پاکنی

 گٛیروٙ مەۆ هٙور یکەردەنادیارەو جیا ، یاوەرنامٛی یاوەرنامٛی نسبیە                                                       :    

                                                                       .چەاو بگٙورانیێ تەرەما پەی ، دادەی سیاو چەمانێ تەرما

   .بزێوەی تەرەش دانیٛ  .تەرش سابرینیٛوی کوڵکنینی

 گٛیروٙ ەم، یاوەرنامٛی نادیارەو دیاری کەرڎەی هٙور یاوەرنامٛی نسبیە                                                               :        

                                                                 .چوومنٛی کەسی نەنیێنە سەر ،چامنیٛ  ،چاشتی ماشڵەینەی چیمنیٛ 

                                          ەن.یاگێنە نەبیەن و نیهیچ  ،پٙوسنە ،پاسنە ،پیای پیایانەی پیٛسنە

  گٛیروٙ ەمێ دماگٛیرٛی هٙور ڕ بیاوەرنامٛی نسبیە                                                                         :                              

                                                                                                    . تەختەینیۆ.ۆویرم ئینا الو پەنجەرێوی ئەلەمنییۆمی( یۆ)

                                                                                                    .نە بەرنەشیەن( ڕاویار دەرسی ئینگیزینە)

  . ژەنٛی پٙوڵەکییٛرە.( بەزێت نەسیٙو پیای پووڵەکییرەرە)

  ناتەمامی، هاز بٛی  کەردەوەیبٙو بە تەمامکەرەو مەیاوەرنامٛی نسبیە                                                        :

 .گایام ماشڵەینەنەئی ویٛرە واردەو .بەریٛوی ژەنگنین بیٛ و یانەکەیام بەرە

 ئانە ئەرکو یاوەرنامٛی نسبیٛی وینوٙ ەمی تاکە یام کٙو، ئاژەو ئیزافەینە بٙو دەورو مزاف ،هەرنامیٛو ،

 . باخچەو زاڕٙواڵ .ئەڎیٛ  بە کەسیٛوە نیشانە بڎٙو:  شٙوتو ماناو پیٛوەندیٙو: وینەم

  چەنەو دروومانیداریٛو درەوٛی.   .بڎٙو: دارٛی درەویٛ  ، هەرمانێوەێوەیداەماناو پیٛوەندی بە ڕوو.                                                                                                          

                                .هەورامانی کەشو. و وەختیوە نیشانە بڎٙو: وارانو وەهاری و ساتٛی پیٛوەندی بە یاگ

 و برایەتی هازەماناو تەجریدی نیشانە بڎٙو:  و پیٛوەندی

                   

 

 نایوەدروس بەشو یاوەرنامٛی جەبارودەسە                      

 : ریٛنیٛ پەی یەرٛی جوٙ   بەپاو دروسنیشان هەورامینە زوانویاوەرنامٛی   

                                                                                      یوەمٛی: یاوەرنامٛی سادیٛ 

 .: یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێدووەم

   .: یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ یەرەم
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 Simple adjective : یاوەرنامٛی سادٛی یوەم               

، سوور، خڕ، دریٛژ، کوڵ، تاڵ، سٙوڵ، زیرەک، تەمەڵ، پیس ،جە واتێوە سادٛی وەشە بیێنە: چەرمە 

، فرەو یاوەرنامە چەنیەتی" ما کەردەن بەدریٛژی". وەڵتەر باسو یاوەرنامیٛ ، جوانڕەزیلپٙوخڵ، 

 .ەملیٛوە سەرو ئی باسیەمن هەمدیس چی جٙورەینی وەرو ئانەی نسادەکا

 

  Derivational adjective  : یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێدووەم                          

 :            بٙونەمەوەشە  نیشاووەڵگٛیرێ یام هەردو سادٛی و دماگٛیرێ یام  یەیاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ جە واتێو 

  .نٛیر .بٛی هٙوش، بەهٙوش، ناوەش، نەوەش

  .ما .بٛی هٙوشە، بەهٙوشە، ناوەشە، نەوەشە

  .نیٛر .هەڵەبجەیی، وەروین، دەشتەکی، زاڕٙواڵنە

 .ما .هەڵەبجەییە، وەروینە، دەشتەکیە، زاڕٙواڵنیٛ 

 ،، ڕیٛخەسەرو نامٛی، یاوەرنامیٛ  نال ەمدماگیرٛی کریٙو، ەمفرەیی بە دماگٛیر وەشە  ،یاورنامٛی تاشیێرە 

دماگیرە پەنەشان مەواچان  ئی وەڵگیر و. دروسنانیٛ مە ، یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێیوەرڎەەک ڎوقە

 .سیفەی ویکەردەسیفەت سازٛی، چون تایبەنٛی بە وەش

  prefix وەڵوەچ، وەڵگیٛریوەم:           

بە  نەرٙوشاکمەهەنٛی مال سەرو نامٛی و  سیفەت سازٛی)یاوەرنامە سازٛی( هەورامینە چوار وەڵگٛیریٛ 

 :              یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ

 وەڵگیٛر + نامٛی سادٛی = یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ 

 بەخشٙونە، کە مەلٙونە سەرو نامٛی ومە خاسیەتیٛوی عدم(ی -ئی وەڵگیرە ماناو)نەبیەی (:بیٛ ) -1

، بیٛقیمەت، ، بٛینازمەک، بیٛحەیا، بیٛوەفاٛی بیٛمەژگ، بیٛکەس، ب: مەکەرٙوش بە یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ

بٛیمەژگە، بٛینازە، بیٛوەفێ، . پەی نٛیری...، بٛی کەڵکبٛی شەرم بٛی ڕەحم، بٛی مزڕەت، بٛی وەی،

پەی  ، بیٛنازە، بیٛقیمەتە، بٛی ڕەحمە، بیٛمزڕەتە، بیٛوەیە، بٛی شەرمە، بیٛکەڵکە...بیٛمەکە، بیٛحەیێ

، بەوەفا: وەفادار، حەیادارە : بەحەیێ، حەیادار :بەحەیا (.دار ،بە)دژە مانێش هەنیٛ  دویٛ  .میٛڵیٛ 

 وەفادارە، بەوەی: وەیدار: وەیدارە)فاڵنەکەس سەربەوەیەن(.
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بەعەمر، بەجەرگ، بەکەلک، بەشەرەف، ماناو بیەی خاسیەتیٛوی بەخشٙو، چەپەوانەو)بٛی(:  (:بە) -2

 .ما. بەعەمرە، بەجەرگە، بەکەلکە، بەشەرەفە، بەنازە، بەتینە .نیٛر .بەناز، بەتین

. ، ناتەسەرە، نامەردەنەفامە، نەمەرگە. نٛیر ، ناکەس.ناتەسەر، نامەرد، نەفام، نەمەرگ : (نا ،نە) -3

  .ماناکەسە. 

)سیفت )ب، نە(: ئی سازە بەوەڵگیر ئەژمار مەکریٙونە، مەلونە سەرو ڕیٛخەو چەمەی نامٛی بکەری -4

رە، بکار: بکارە، بشٙور: وەشەمکەرٙونە: بوەر: بوەرە، بکەر: بکەرە، بڎار: بڎارە، بیار: بیا فاعلی(

                                                 نەوەر: نەوەرە، نەکەر: نەکەرە، نەڎار: نەڎارە، نەیار: نەیارە، نەکار: نەکارە، نەشٙور: نەشٙورە. بشٙورە.

 suffix ، دماوەچ: دماگیٛردووەم                      

، دماگیٛرەکٛی مال کەچی وەڵگیرەکٛی کەمٛینیٛ دماوەچی سیفەت ساز، زوانو هەورامینە تاڕادێوە فریٛنٛی، 

پەی ، یانی ئی دماگٛیرٛی نکەرامیاوەرنامٛی "تاشیێرە" وەشە، نامٛی سادٛی و یاوەرنامٛی سادیٛ سەرو 

 : سەرو هەردوی نیٛ مال  ،نامٛی مشیاو پەی یاوەرنامٛیچ

 : ئەرەتاشیێکەراش بە یاوەرنامٛی مەسەرو نامٛی سادٛی و  نال ەهەکە میوەم: دماگیٛرٛی 

کەرٙوش بە سیفەی ەچەسپیٙونە دماو نامیٛوە مەیٙون جە دماگیرە چاالکەکان، م: (ی)دماگٛیرو .1

                        :                              + ی + نیشانٛی ڕەگەزو نٛیروماینامیٛ پی دەسورە: نسبی، 

زمسانیە،  .نیٛرگوڵپی، کەلجینی.  ،زمسانی، هەجیجی،  غیرەتی، لەزەتی، پٙواڵیی، دینی

                                                    .ما ، گوڵپیە، کەلجینیە.، دینیەهەجیجیە، غیرەتیە، لەزەتیە، پٙواڵییە

 .کەروٙ موەش"مەعنەوی" ی" کە ماناجە "ی ەنیاونٙو جیاواز مەماناو نسبەی  (یی ،ی)ئی دماگٛیرە

: یٙون جە دماوەچەکانو یاوەرنامٛی ین + نیشانٛی ڕەگەزو نٛیرومای +نامٛی (: ین)دماگٛیرو  .2

                     نٛیر                         . گەچین.وەروین، چیٛوین، چوین، ونین، دەسین، چەمین، مەکین، یەوین، گەمنین: نسبییٛ 

                      ما          ، گەچینە.گەمنینە، ، چوینە، ونینە، دەسینە، چەمینە، مەکینە، یەوینەەچیٛوین ،ٛوەرٛوینە

ێ جارٛی ڕ وەلٛی بیاونٙو، مملٙو سەرو نامٛی سادٛی  فرەو وەختی مانای نسبیە  (ین)دماگٛیرو

ڵو دەسو مات. ئاسنین یانی جەئاسنی  وەشکریان، چیٛوین یانی کەسٛی نمانای جیاوازە مڎ ا

                                                                                                         .                 خەڵکی بٙو تا چیٛوش بڎوٙ 

                                                                                       .کارڎی ئاسنینە زوو ژەنگی ماروٙ  ،تاوەی ئاسنین

                                                                                     .فرە تەڵخەن شوینە هامسەریی چیٛ ژەن ،پیای چیٛوین

  .ەسٙوچنوٙ منچوینە هەرگیز دەس  کەوچەی، چەمچەی چوین

   ماناو بیەی و تٛیکەاڵوی بیەی بەخشٙو. نامٛی + ن + نیشانٛی ڕەگەزی : (:ن)دماگٛیرو .3
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                         نیٛر                                                 تڕن. چڵمن، ،، قژنکوڵکن، ورگن، چڵکن، تووکن، شەرمن 

           ما                                                                 تڕنە. چڵمنە، ،، قژنەکوڵکنە، ورگنە، چڵکنە، تووکنە، شەرمنە

  .مشکیەکیٛش چڵکنەنە ،جامەڎانەکەش چڵکنەن

                                                                                   ، یٙون جەدماگیرەکانو یاوەرنامٛی نسبیٛی.)ە(: نامٛی + ە + نیشانٛی ڕەگەزیدماگٛیرو  .4

                       نیٛر                                            قیٛڕە. ،ڕەخ ،، زمسانە، هامنە،ڕاسە، چەپە، الرە، وەهارەپاییزە

ما                                                  .، قٛیڕیٛ ، خڕیٛ پاییزٛی، وەهارٛی، زمسانٛی، هامنٛی، ڕاسٛی، چەپٛی، الریٛ 

  .زوو یاٛوٙو پەنە کوولەکٛی وەهاریٛ  .نەەزوو میاوٙو پ ەخیاری وەهار 

                                                               ، ماناو دارای و بیەی بەخشٙو.+ نیشانٛی ڕەگەزیوەر(: نامٛی+ وەر)دماگٛیرو   .5

 ەمەوەر: دەمەوەرە، دڵوەر: دڵوەرە، ناموەر.، دبەختەوەرە :بەختەوەر

                                                                 ، ماناو بیەی خاسیەتیٛوی مڎٙو.ەزی+ نیشانٛی ڕەگنامٛی+ دار )دار(:دماگٛیرو .6

                        نٛیر                                                         ، ورچەدار، وەفادار، دەردەدار.نامدار، ئاگادار، زامدار، ئاژەڵدار، دیندار

 ما  ، ورچەدارە، وەفادارە، دەردەدارە.ارە، دیندارە، ئاگادارە، زامدارە، ئاژەڵدارەنامد

ماناو  ، یٙون جە سیفەت سازەکانو نسبی.: نامٛی + انە  + نیشانٛی ڕەگەزی انە()دماگٛیرو .7

                        نٛیر                                                              ، ژەنانە، پیایانە، کوڕانە، کناچانە، مەیانە یٙوشیەی بەخشٙو:

 ما      .یانیٛ ە، مژەنانٛی، پیایانٛی، کوڕانٛی، کناچانیٛ 

                                                             ، ماناو خاسیەتٛی بەخشٙو بە سیفەکەی.انی(: نامٛی + انی + نیشانٛی ڕەگەزی )دماگٛیرو .8

 ما               .ژەنانیە، کوڕانیە، شەڕانیە . نٛیر.، شەڕانیژەنانی، کوڕانی

: دەشتەکی، ، نسبییاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ،ەکی(: نامٛی +  ەکی  + نیشانٛی ڕەگەزی)دماگٛیرو .9

                                                                                                                                                                ما .ڵەکیە ، چٛیرەکیە، خیٛ دەشتەکیە .نیٛر، پولەکی. پەنانەکی خیٛڵەکی، چٛیرەکی،

                                 .تەکیە چەنە ئامێنەشکناچٛی دە. نە ئامانەکوڕی دەشتەکی چ

ماناو بەخشای خاسیەتیٛو پەی  : (: نامٛی + ناک + نیشانٛی ڕەگەزی ناک)دماگٛیرو  .10

ما                                 . خەمناکە، سامناکە، تەرسناکە .نٛیر .خەمناک، سامناک، تەرسناکسیفەکەی: 

    .نیەنەامناکەم گەرەکە شەوەی س ەن.ی سامناکم گەرەک نییچیٛو 

، ماناو فڕوفیٛڵی و یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ .+ نیشانٛی ڕەگەزیامٛی + باز ن :باز()دماگٛیرو .11

                       نیٛر                                                           .ترباز، دەسباز، ژەنبازەفٛیڵباز، قامرباز، کاو ساختەکاری مڎٙو: 

              ما                                                  . فیٛڵبازە، قامربازە، کاواتربازە، دەسبازە، ژەنبازە

                                                                                    .ەکەروٙ منبەرهەم زیاڎ  کریٛکارەی فیٛڵبازە ،کریٛکاری فٛیڵباز

، ماناو بیەی یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ،نامٛی + مەنڎ  + نیشانٛی ڕەگەزی:مەنڎ()دماگٛیرو .12

                          نیٛر                                             ، حنەرمەند.، سوودمەنڎزەرەرمەنڎ ،: بەهرەمەنڎ، دٙوڵەمەنڎخاسیەتیٛوی بەخشوٙ 

     ما                                                                      ، حننەرمەنڎە.سووڎمەنڎە ،زەرەرمەنڎە ،بەهرەمەنڎ، دٙوڵەمەنڎە
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                                                                                   .کەروٙ ممەنڎ مامٙوسای بەهرەمەنڎ شاگرڎەکایچش بەهرە

  .مەنڎە شاگرڎەکایچش بەهرەمەندٛی کەروٙ بەهرە ێمامٙوس

                                                              :یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ،ٙوڵ + نیشانٛی ڕەگەزی (: نامٛی +ٙوڵ)دماگٛیرو .13

 .، قٛیڕٙوڵە، هەرٙوڵە، تڕٙوڵەکرمٙوڵە، قڕٙوڵ ، کرٙوڵە .نٛیر .قٛیڕٙوڵ، هەرٙوڵ ،، تڕٙوڵکرمٙوڵ، قڕٙوڵ، کرٙوڵ

                                                                                                                                               .تەماکوٙوی قٛیڕٙوڵ، شەتڵەی قٛیڕٙوڵە زیاڎ منەکەروٙ ما  

         .ەئیٛژوٙ منوەزی کرمٙوڵە هیچ ، هەنجیری کرمٙوڵ

 ، دماوەچیٛوی ناچاالکەن.یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ ،+ نیشانٛی ڕەگەزینامٛی+ زن : زن()دماگٛیرو .14

                    ما                                                                           .درٙوزنە، پەڕٙوزنە .نٛیر .درٙوزن ، پەڕٙوزن

              .درٙوزنە دژمەنەو خوڎایەنە .دژمەنو خوڎایەندرٙوزن 

                         :       ٛی ئەرەتاشیێیاوەرنام :نامٛی +  بار + نیشانٛی ڕەگەزی: )بار(دماگٛیرو .15

                        نیٛر                                                          .خەمبار، مەینەتبار،  گوناحبار، خەتابار

ما                                                                                   .گوناحبارە، خەتابارە ،مەینەتبارە خەمبارە،

                                                      .مەتی ئایشٛی مەینەتبارە هەر نەسەیاوە .ئەولەی مەینەتبار هەر نەسەیاوەاللٙو 

 .مەکٛیوەتوشبیەی بە ناو  ی ماناو گرفتاریر(با)دماگٛیرو

دوماوەچی بکەرین: : یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ ،+ نیشانٛی ڕەگەزینامٛی + چی :)چی(دماگٛیرو .16

                       نیٛر                                                                            ، قەتارچی.، خانچیچایچی، قەپانچی، لوقەنتەچی

            ما                                                        ، قەتارچیە.یەلوقەنتەچییە، خانچییە، ، قەپانچیچایچییە

      .یٛی بیٛ چهەمینٛی خانناڎری خانچی میٛردو 

دماوەچیٛوی فاعلین، یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ: ،گەر+ نیشانٛی ڕەگەزینامٛی +  (:رگە)دماگٛیرو    .17

، مسگەر، زەڕنگەر، ئاسنگەریانی بکەر، ملو سەرو نامٛی سیفەتو فاعلیشا پەنە بەخشٙو: 

گەرە نڕەعنای ئاس و داوڎی ئاسنگەر . ما.، مسگەرە، زەڕنگەرە، کارگەرەەئاسنگەر  .نیٛر ،کارگەر

     .لوٛی پەی هەورامانی

سازناین، وەلێم پیٛسەو دماوەچی هەرمانە : هەرچنڎە ساز ڕیٛخەو چەمەو (ساز)دماگٛیرو .18

 – ڕەگەزی نامٛی +  ساز  + نیشانیٛ  مکەرٙونە مکریٙو بواچمٛی)نامٛی+ ڕیٛخەو چەمەی(:

ئاهەنگ ساز ، سەعات  ، چەخامخ ساز ، دەرمان ساز ،یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ:دڎانساز

ما                                            .سازە دڎانسازە، چەخامخ سازە، دەرمان سازە، ئاهەنگ سازە، سەعات. نٛیرز.سا

      ن.ئازیزی دڎانساز و نازارەی دڎانسازە پەی زەماونڎٛی مال 

یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ: ناڵبەنڎ، شیشە ، + نیشانٛی ڕەگەزیمٛی + بەنڎ نا (:بەنڎ)دماگٛیرو .19

  .ماکەمەربەندە. ،، تەلبەنڎەناڵبەنڎە، شیشەبەنڎە. نیٛر ، کەمەربەنڎ.، تەلبەنڎبەنڎ
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                              ، دماوەچی بکەرین:                                         + دەر + نیشانٛی ڕەگەزی نامیٛ  دەر(:)دماگٛیرو .20

 ما  .ناندەرە، هاندەرە، دژماندەرە، هەواڵدەرە. نٛیر .ناندەر، هاندەر، دژماندەر، هەواڵدەر

                         :              ، دماوەچی بکەرینیار + نیشانٛی ڕەگەزی  (: نامٛی +یار)دماگٛیرو .21

 ما                    ، هٙوشیارە.، شەنیارەهیتیارە، داریارە. نٛیر ، هٙوشیار. ، شەنیارهیتیار، داریار

  .مسەفای هیتیارینەشارای هیتیارە ژەنەو      

: دماوەچی بکەرین، سیفت فاعلی ماناو ڕەگەزی+ نیشانٛی (: نامٛی + وان وان)دماگٛیرو   .22

 .نیٛروەرەوان. ، زیرگەوان، پەشتیوان،، پاسەوانخەوان، مەلەوان، کەشەواناب : نیگاداری بەخشوٙ 

      .                            ما .،وەرەوانە، زیرگەوانە، پەشتیوانەپاسەوانە، باخەوانە، مەلەوانە، کەشەوانە

وەرەوان: وەرەو درەوٛی، ئا کەسە کە  .چەنی نەرسینٛی پاسەوانیٛ  ەیوٙ هەردی باخەوان وەشش م

 وەرە بەرٙونە.

:                                  ، دماوەچیٛوی فاعلینیاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ ،یشانٛی ڕەگەزی+ ن(: نامٛی + وا وا)دماگٛیرو .23

  .انەوا جە حەالوٛی نانەوٛی کرژ تەرەنحەمەی ن. ما  نانەوێ.. نیٛر  .نانەوا

 .وناڵینە .نیٛر .یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ: وناڵین، (: نامٛی + اڵین + نیشانٛی ڕەگەزیاڵین)دماگٛیرو .24

  .فاتٛی وناڵینە لوا پەی خەسەخانەی ،خولەی وناڵین. ما 

دماوەچیٛوی ، یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ، (: نامٛی + ەران + نیشانٛی ڕەگەزیەران)دماگٛیرو  .25

  .ەسیوٙ منسەعەی جەنگەران کەسی وەش  .ما .جەنگەرانە ر.نیٛ  ،: جەنگەران بکەرین

                                                                                      ر: نازارە.ەرەتاشیێ : نازایاوەرنامٛی ئ –+ نیشانٛی ڕەگەزی نامٛی + ار  (:ار)دماگٛیرو .26

         .مشوٙ نە نامێ بەر ەزاڕٙوڵٛی نازارە دمایی چ .نەناما بەرمشوٙ ەچ زاڕٙوڵەی نازار دمایی تەمەڵ و

بیەین، ، دماوەچو یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ،(: نامٛی + گین + نیشانٛی ڕەگەزیگین)دماگٛیرو .27

  ، ما.خەمگینە  نیٛر . .: خەمگینچیٛوێ کە بٙونەت

                         :              ، دماوەچێوی فاعلینیاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ، (: نامٛی + یەر + نیشانٛی ڕەگەزیریە)دماگٛیرو .28

        ما                                                           .شەنیەرە، وەرزیەرە . نٛیر .شەنیەر، وەرزیەر

 . مەخولی شەنیەر یاردی ڕابٛی شەنیەرٛی مڎوٙ 

دماگٛیرو)ئاسا(: بەرق ئاسا، ویٛم ئاسا، بەرق ئاسێ، ویٛم ئاسێ. سەیفەتی فاعلی بەخشٙو  .29

 پەنەش.

هەورامینە: زەردوام، سووروام، دماگیرو)وام(: تایبەن بە وەسفو ڕەنگی، فرە قەدیمین زوانو  .30

 کاڵوام، خاکیوام.

 ڎاوەنڎ. دماگیرو)وەنڎ(: خو  .31
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کەراش بە یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ: یاوەرنامٛی مەهەکە مال سەرو یاوەرنامٛی سادٛی و : دماگٛیرٛی دووەم

 : یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ،دماگیٛر، نیشانٛی ڕەگەزی ،سادیٛ 

                       نٛیر                   .نەرمایی، سەوزایی، لیٛاڵیی ، ڕەقایی،ایی: تەختایی( ،دماگٛیرو)ای -1

                                                    ما.              .وزاییە، لیٛاڵییەەس ییە، نەرماییە،ا، ڕەقتەختاییە

  .شاراش کەرڎەییەنە اقارەمان یاگیٛوی تەخت

                       . نٛیر                                                                          سەختانی، ڕەقانی، نەرمانی، وشکانی)انی(: تەختانی، دماگٛیرو -2

                   ما                                                       . تەختانیە، سەختانیە، ڕەقانیە، نەرمانیە، وشکانیە 

  ەن.کەپرەی تەختانیە وتەیش وەش ی،بانی تەخان

    نیٛر                                                                           زەردەڵە، ،زەڵە، چەرمەڵە، قیتەڵە، زیتەڵەەو ، سدماگٛیرو)ەڵە(: نەرمەڵە -3

                                                                              مازەردەڵٛی،  ،نەرمەڵٛی، سەوزەڵٛی، چەرمەڵٛی، قیتەڵٛی، زیتەڵیٛ 

ئارٙو گەنجە قیتەڵەکٛی هامسێام سەمای  ،قیتەڵەکەی هامساما سەمای کەریٛ  ئارٙو گەنجە

   .کەریٛ 

                        نیٛر                                                  .مٙورلە، ژیرلە ،ەوەلە، سوورلە، بٙورلە: ک)لە(دماگٛیرو -4

 ما                                                                               .کەوەلٛی، سوورلٛی، بٙورلٛی، مٙورلٛی، ژیرلیٛ 

  .نلەزەتیوارٙوکەی سوورلٛی گٙوشتش  ن.فڕوجی سوورلە گٙوشتش لەزەتی

                       نیٛر                                                             .. فشٙوڵە)ٙوڵە(: ڕەقٙوڵە، شڕٙوڵە، نەرمٙوڵە، ناسکٙوڵەدماگٛیرو -5

                                   ما                                              ، فشٙوڵٛی. ، ناسکٙوڵیٛ ٙوڵیٛ ، نەرمڕەقٙوڵٛی، شڕٙوڵیٛ 

  .وەیوەی شڕٙوڵٛی تائیسە کٛی دیٛینیٛ و  زەمای شڕٙوڵە

                                                                   نیٛر   . ، بٙورڵەدماگٛیرو)ڵە(: وەشڵە، چەرمەڵە، زەریفڵە، سیاوڵە -6

ما                                                                                                    . یٛ ، بٙورڵ،سیاوڵیٛ وەشڵٛی، چەرمەڵٛی. زەریفڵیٛ 

   .کاوڕێوەی سیاوڵٛی ئینا دلٛی شەوەرەکەینە. کەینەەکاوڕیٛوی سیاوڵە ئینا دلٛی شەوەر 

                       نٛیر                                  .: نەرمٙوڵ، شڕٙوڵ. گەڕٙوڵ، فشٙوڵ. ناسکٙوڵٙوڵ()دماگٛیرو -7

     ما                                                                                      .فشٙوڵە ،نەرمٙوڵە، شڕٙوڵە، ناسکٙوڵە، گەڕٙوڵە

  .وڕەکٛی گەڕٙوڵە بییٛنەکا .وەروەکٛی تەمام فشٙوڵە بیێنە .زەمینەکە تەمام فشٙوڵ بیەن

                                         .لووسکٛی، پیسکٛی، وردکیٛ  .نیٛر. پیسکە، وردکە ،دماگٛیرو)کە(: لووسکە -8

 .ەبٙووە منژەنەی پیسکٛی خەیەرەش جە دەس  ،پیای پیسکە

                     یٛر                                 ن  ، گەڕیلە، پانکیلە.کٙوڵیلە ،)یلە(: قوتیلە، کەڕیلە، ورڎیلە، خڕیلەدماگٛیرو -9

          ما                                                                ، گەڕیلٛی، پانکیلٛی. ، خڕیلیٛ ەڕیلٛی، وردیلٛی، کوڵیلیٛ کقوتیلٛی، 

  .گیٛسکەی کەڕیلٛی زەڕیٛش شیرینەنە ،گیٛسکی کەڕیلە
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                                                             نیٛر              .دماگٛیرو)انە(: ژیرانە، مەرڎانە، زیرەکانە -10

 ما    . کیژیرانٛی، مەرڎانٛی، زیرەکانٛی،

                                             .پانکٙوڵیٛ ، دریٛژکٙوڵیٛ . نیٛر .دماگٛیرو)کٙوڵە(: دریٛژکٙوڵە، پانکٙوڵە -11

  .بامیەی دریٛژکٙوڵەو کوولەکٛی دریٛژکٙوڵٛی هەرزانیٛنیٛ 

 ما . گیٛلٙوکٛی، شٛیتٙوکٛی، فەقیرٙوکیٛ  ر.نیٛ  .دماگٛیرو)ٙوکە(: شیٛتٙوکە، گیٛلٙوکە، فەقیرٙوکە   -12

 ما  ،تەڕچکە ،شیرینچکە .نٛیر.دماگٛیرو)چک(: شیرینچک، تەڕچک  -13

                                 .جولەش ئەسانئارام کتیٛبێ گوال  .گوالبجولیٛ   ،رو)جولە(: گوالنجولەدماگیٛ  -14

          .ئارام سەعاتیٛوٛی گوالنجولیٛش ئەسا

                                                                                                             .، گوالنجڵیٛ دماگٛیرو)جڵە(: گوالنجڵە -15

  .و میٛوێوەی گوالنجڵیٛش هەنە جڵەناللٙو کەرەم باخێوە گوال 

                                                                           .       گوالنجاڵنیٛ   ە،)جاڵنە(: گوالنجاڵندماگٛیرو -16

  ( هەنە نمانێوەشاهەر جولە، جڵە، جاڵنە ،وندماگیٛرەکا)

   (: پانکیلە، پانکیلٛی دماگٛیرو)کیلە -17

                                                                     کەوەلیٛ   .، سوورەلیٛ کوڵەلیٛ  ، کەوەلە،دماگٛیرو)ەلە(: کوڵەلە، سوورەلە -18

 .کوڵەلٛی سەرچٙوپیەکەش گرتۆ دەس ، کوڵەلە

   .لووسکەلٛی، سوورکەلیٛ  ،دماگٛیرو)کەلە(: لووسکەلە، سوورکەلە -19

  .، لووسکەالنیٛ النیٛ ، سوورکەدماگٛیرو)کەالنە(: سوورکەالنە، لووسکەالنە -20

                                                                                .دماگٛیرو)کڵیشە(: چەرمە کڵیشە، چەرمەکڵیشیٛ  -21

 .مەوجەی چەرمەکڵیشٛی پەی سەرو یاگا وەشە نیەنە ن.چەرمە کڵیشە تامش وەش نیە شٙوتی

                                               .،ڕەقانەنەرمانە ،تەختانە .ەرمان، ڕەقان، ندماگٛیرو)ان(: تەختان -22

  .ەت مڎٙو بەشەریحیاگٛی نەرمانە ئیرسا .ەچنوٙ منزەمینی ڕەقان ئاوی هٙور 

  .وەشەن نو بنویسەی چەپلەرە خەتشا بنویسی چەپلەر، چەپلەرە ،دماگٛیرو)لەر(: چەپلەر -23

                                             نٛی.ڵە ناڕەحەت پڕچیاوٙ ڵ و نەی کرژ وٙ ڵە: بەنی کرژ وٙ کرژ ، ڵوٙ کرژ ( : ڵوٙ دماگٛیرو) -24

 .نیٛ ەو یاوەرنامٛی بەکار مەیاکەردەوەیفرەو ئی دماگیٛرا زیاتەر پەی گوالنە 

 دماگیرو)ون(: قیزەون، قیزەونە -25

 

:                                              کەراش بە یاوەەرنامٛی ئەرەتاشیێمەسەرو یاوەرنامٛی سادٛی و  نەوەڵگٛیرٛی مال یەرەم: 

 :  کەراش بە یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێمەوەڵگیٛرٛی ما هەنٛی مال سەرو یاوەرنامٛی سادٛی و  دویٛ 

 :یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ: نەوەش،+ یاوەرنامٛی سادٛی + نیشانٛی ڕەگەزی(: وەڵگٛیرنە)وەڵگٛیرو -1

     .کناچیٛوەی نەوەشەم دیە .کوڕیٛوی نەوەشم دی  نەوەشە،



 
361 

یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ: ناوەش، ناڕیٛک،  ،(: وەڵگٛیر + یاوەرنامٛی سادٛی + نیشانٛی ڕەگەزینا)وەڵگٛیرو

                                                                                                                                               نیٛر         .، ناتەسەرڕەسەنناساق، ناپاک، ناشیرین، نا 

    ما                                                                        .، ناتەسەرەناڕەسەنەناڕیٛکە، ناوەشە، ناپاکە، ناساق ، ناشیرینە، 

     .رە نیەنەهەرمانەی ناڕیٛکە دڵوەشکە .کاری ناڕیٛک دڵوەشکەر نیەن

کەرٙوشا بە یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ: وەڵگٛیر + و  کەردەوەی چوارەم: وەڵگٛیرٛی هەکە مال سەرو"ڕیٛخە"و

، خاسیەتو نامٛی بکەری، اسم فاعلی، سیفەت فاعلی یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ، ڕیٛخە + نیشانٛی ڕەگەزی

 هٙورمەگیران.

                          ر                                      یٛ ن ، نەیار، نەدی.نەڎار، نەوەر، ا، نەزٙوکوەڵگٛیرو)نە(: نەمر، نەزان، نەز  -1

                   ما                                                                    ، نەیارە، نەدیە.، نەوەرەنەزٙوکە، نەدارەنەزٛی،  نەمرە، نەزانە، 

 ەن.ژەنی نەزانە  شەریکیش تەڵخ، پیای نەزان

                          نیٛر                               ، بکەر، بدی.، بزانچ، بوەر، بکوژ، بنویساو ، ب)ب(: بوانەڵگٛیروو  -2

  ما                                                                                 ، بڎیە.بکەرە ،، بوەرە، بکوژەچەاو ، ببوانە، بنویسە

. نەڎی و بڎی کوڕێشا بی مەکتەبەکەو ئیٛمەنەنازارە بنویسەو  .بنویسو مەکتەبەکەو ئیمەن نەوزاد

 ئەجٙو نەڎی و بڎیا. گونشا بڕی.

نٛیر                                                  . ئەرەتاشپاچ، ە، ئەر ئەرەوز ،رە، ئەرەئاو ئەرە(: ئەرەکەر)وەڵگٛیرو -3

ما                                                                         .ئەرەتاشیێ ،رە، ئەرەپاچەەئەرەئاو ، ەرە، ئەرەوز ئەرەکە

 .یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ وامنیٛ  .پاچ مشیٛوم دەمەزەرد بوٙ ەتەوەرزینی ئەر 

                       نٛیر                                         . رە، ئەنائاو وەڵگٛیرو)ئەنە(: ئەنەکەر، ئەنەوز، ئەنەچەقن -4

 .وزوٙ مسەنعەتکاری ئەنەئاوەر وەاڵتی وەلٛی  ،ئەنەکەرە، ئەنەوزە، ئەنەچەقنە، ئەنەئاوەرە

                    نیٛر                                .ەنویسوەڵگٛیرو)ئەوە(: ئەوەگٛیڵن، ئەوەسوڕن، ئەوەکوشن، ئەو  -5

ما                                                                      .ئەوە گیٛڵنە، ئەوەسوڕنە، ئەوەکوشنە، ئەوەنویسە

  .مانیوٙ مەنویسەرەی ئەوەنویسە هەمیشە فرە  .مانیوٙ مەەری ئەوەنویس هەمیشە فرە نویس

                       نیٛر                                               چەنەبەر، چەنەوەر، چەنەزان.نەگیٛر،ە، چنەوزە، چنەکەرە، چنەسانەچ :وەڵگٛیرو)چەنە( -6

 ما  چەنەبەرە، چەنەوەرە، چەنەزانە.چەنەسانە، چەنەکەرە، چەنەوزە، چەنەگیٛرە، 

نیٛر                                               ، پەنەگیر، پەنەشان. ، پەنەبەرر، پەنەوەنەزانەنەکەر، پە، پچاو نەەپوەڵگٛیرو)پەنە(:  -7

 ما  .نەزانە، پەنەوەرە، پەنەبەرەە، پرەە، پەنەکچەاو پەنە

، نەگیرەە، و نەپەرسەەو  وەنەکەر، وەنەگن، ،نەگیر، وەنەوانە، و نەپەرسەو وەڵگٛیرو)وەنە(:  -8

                                    وەنەگنە.،وەکەرە، وەنەوانە
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     کەرٙوشا بە یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ:و  کەردەوەی" و قەدی"سەرو نوەڵگٛیرٛی مال پەنجەم: 

                                      یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ                          :انٛی ڕەگەزیشوەڵگیٛر + قەد+ نی)ئەرە(: وەڵگٛیرو -1

                                                       نیٛر                      ، ئەرەنیشت، ئەرەمەنڎە.، ئەرەتەپا، ئەرپڕاا، ئەرەلو ، ئەرەوڕائەرەچەقا

                                                       .... ما          ، ئەرەنیشتٛی، ئەرامەنڎیٛ ، ئەرەپڕێ، ئەرەتەپێێ، ئەرەوڕێ، ئەرەلو ێچەقەئەر 

 ەیٙووە.چانەی ئەرەچەقٛی ئاسان بەر منگوٙ  ،میٛخی ئەرەچەقا

                                                                     نٛیر                                ا، ئەنە(: ئەنەیاوا، ئەنەفکریا، ئەنەخزا، ئەنەچەق)وەڵگٛیرو -2

                                                     ما                                                   .ئەنەیاوێ، ئەنەفکریێ، ئەنەخزێ، ئەنەچەقێ

    .وانەی ئەنەیاوێ باخی عال منیٙورەباخە .نی ئەنەیاوا باخی عال منیٙورەباخەوا

،  ئەوەگیٛڵێ، ئەوەلکێ .نٛیر  .، ئەوەڕەما، ئەوەتەقا، ئەوەسڵەماا، ئەوەلکە(: ئەوەگیٛاڵوەڵگٛیرو)ئەو  -3

                                                                                  .ما .ئەوە تەقێ، ئەوەسڵەمێ، ئەوەڕەمێ 

 .بوٙ مەتامش تاڵ هەنگووری ئەوەگیٛڵێ    .بٙو بە شەرابمەترشیاتی ئەوەگیٛاڵ 

                    نیٛر                               ، چەنەزانا.تەەو نەکە، چنەویەردەەچ،ەئامانەچ)چەنە(: وەڵگٛیرو -4

 ما   ، چەنەزانێ.تیٛ ەو نە کە، چیٛ دنەئامێ، چەنەویەر ەچ

                                               نیٛر                               ، پەنەکەردە.نەکەوتەە، پنەزاناە، پنەیاواە: پ)پەنە(وەڵگٛیرو -5

                                                              .کوڕی پەنەیاوا مشیٙوم تاتەیش سەینٙووە  ، پەنەکەردٛی،، پەنەکەوتیٛ پەنەیاوێ، پەنەزانێ

                                                   .سەینٙووەکناچٛی پەنەیاوێ مشیٙوم تاتەیش 

                        بە یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ:  نکەرٙوشامەی  (قەد ،ڕیٛخە)سەرو نیٛ مال ششەم: دماگیٛرٛی        

 ڕیٛخە + دماگٛیر + نیشانٛی ڕەگەزی  = یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ      

                                                                   :                                                                          دماگٛیرو)ٙوک(  .1

                         .                      ما .لەرزٙوکە، تەرسنٙوکە، خشٙوکە .نٛیر، خشٙوک ،لەرزٙوک، تەرسنٙوک

 .مرٙو مەژەنی تەرسنوکە ڕوێ هەزار جارٛی  .مروٙ مەی تەرسنٙوک ڕوێ هەزار جارٛی پیا

                                                                                                                         خاسیەتێوی فاعلی بەخشٙونە.دماگٛیرو)ندە(:  .2

                                                                       ..... نٛیر                                         بەخشندە ، بڕندەنویسندە، گەزندە، کوشندە

 ما                     ، بەخشندٛی.، بڕندیٛ نویسندٛی، گەزندٛی، کوشندیٛ 

                        .، مٙوچنەچنە، چەکنە، مشنەوٙ س .چن، چەکن، مشن، مٙوچنوٙ گٛیرو)ن(:  سدما .3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .کریوٙ ب70مەشٙو بەاڵمووشڵٛی چەکنە بز ، بزڵەی چەکن

                                                             
وشان کەردەن دەمو بەاڵمووش یام بەاڵموو: دەم پٙوشٛیوی دڕەیدارەن مکەریش دەمو بزڵەی، گٙورەکڵەی هەتا نەچەکنٙو)جاران پٙوسە ژووژو  70

 گٙورەکڵەی( 
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           .   ، لەرزێزانێ، تاوێ، یاوێ، گەنٛی،وینێ .، لەرزا، گەنا، وینا، یاوادماگٛیرو)ا(: زانا، تاوا -4

.)هەرچندە ئیەن بنەرەتنە ڕیٛخەو چەمەین و مورفیمو ری یاوێ مسانوو پەیتاهەنگو ،کاڵەکی یاوا

   ویەردەیش لوان سەر(.

                                                                                          .کەرٙونەمەهامسایش بیٛزار وازڵٙوکە ، هامسای وازڵٙوک .وازڵٙوکە ،وازڵٙوکدماگٛیرو)ڵٙوک(:  -5

                                                                                                                                     .گەڕاڵە  ،تڕاڵە :دماگٛیرو)اڵ(: تڕاڵ، گەڕاڵ -6

  .ژەنەی تڕاڵە یاخوا هیچ یاگێنە نەبوٙ ، پیای تڕاڵ

 گیرٙوڎٛی     ،ڎە(: گیرٙوڎەوٙ دماگٛیرو) -7

                           :                                                                                      نادیارینیشانٛی بکەر :(ای رو)دماگیٛ  -8

                                                   .دزیێ، گیریێ، نویسیێ، شٙوریێ  ،دزیا، گٛیریا، نویسیا، شٙوریا

  ەن.هەشەی کوشیێ  پٙوسەکەش بە قیمەت، چالەکەی کوشیا

        یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ     :قەد + دماگیٛر + نیشانٛی ڕەگەزی: واری چیٛو  

              مەردەڵێ                                                                                                  ،مەردەاڵدماگٛیرو)ەاڵ(:  -9

  .چوخٛی مەردەڵێ هەرگیز نەکەرینە ،فەرەنجی مەردەاڵی

                                                                                                                                                                                 .، کەرڎیٛ مەرڎٛی، سٙوتٛی، کەوتٛی، وتیٛ . نیٛر .، کەرڎەتە، وتەکەو  ،مەرڎە، سٙوتە :ە(و)دماگٛیر  -10

 نی شٙونیرە ئەڎای مەرڎٛی مەشٙو خەیرەش کیا ،تاتەی مەرڎە

 بە یاوەرنامٛی ئەرەتاشیێ: نکەرٙوشامەی سادەی و یاوەرکەردەوەمال سەرو حەوتەم: دماگٛیرٛی  

 : ئەرەتاشیێ = یاوەرنامیٛ ی سادە + دماگیٛر+ نیشانٛی ڕەگەزی یاوەرکەردەوە

ما                                          .چٛیرەکیە ە، پەنانەکیە،سەرەکی .نٛیر.چٛیرەکی ، پەنانەکی، ەکی(: سەرەکیرو)دماگیٛ  -1

  .گٛیروٙ مەکاری سەرەکی ڕای سەرکیەنە سەر 

                         نیٛر                                             . ین(: سەرین، وارین، چٛیرین، دمایین، وەڵینو)دماگٛیر  -2

اری وەڵێنم شەنیەری بٛی، هەرمانەی دماینەم . کما . سەرینە، وارینە، چیٛرینە، دمایینە، وەڵینە

 مەبٙونە بە وەزماڕایرە.

              ، پٙودارە.، پەشتدارە بندارە، سەردارە ، پٙودار،: بندار، سەردار، پەشتداررو)دار(دماگی -3

بە بیٛڵەی چەپەوانٛی پابیٛڵ  .ڕاسەوانیٛ  ،چەپەوانیٛ  .ڕاسەوانە، ەوانە(: چەپەوانە)دماگٛیرو -4

  .وو کەر مە

  .ەڎاوەمنو هامڕٛی الیڎٛی هەرگیز خەیرە  هامڕای الیڎە .الیڎیٛ  ،یڎە(: الیڎە و)دماگٛیر  -5

 ن.گٛیرابدەس ڎی پاشکٙو و نەرمینەی پاشکٙوە مشٙو تنکاوان .پاشکٙوە ،کٙو(: پاشکوٙ  و)دماگٛیر  -6

 .ەمانیٙو منجادەی راسەنە و ڕای راسیٛنە ڕاویەر  .ڕاسٛی، چەپیٛ  .ەپەچ ،ە(:  ڕاسە و)دماگٛیر  -7
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 Compound adjective : یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی یەرەم                      

 ،، قەڎباریکبااڵعەرعەر، بااڵبەرز: نواتٛی مانا داریٛش چەنە با دویٛ یاوەرنامٛی ئامٛیتٛی النی کەم مەشٙو 

 .دەم تەڕ، چەم سیاو، وەش باوڕ، هەڕبەسەر 

 : یاسێوە هەنیٛ  ڎیاوەرنامٛی ئامٛیتٛی چن یکەردەپەی وەش

                    :                                                          یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ  :+ نیشانٛی ڕەگەزی(بٛی یاردی)میٛ نامٛی + نا -1

                   نٛیر                                                              .  ، گٙوش گڵٛیم، دەم چاڵەک، برٙوکەمانگەرڎەن بلور، بااڵعەرعەر، لووت زەنگەن

 ما  ، گٙوش گڵیٛمە، دەمچاڵەکە.، برٙوکەمانەوت زەنگەنە، لو گەرڎەن بلورە، بااڵعەرعەرە

                                                    :                    یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :+نیشانٛی نٛیرومای ، بٛی یاردی+ یاوەرنامیٛ نامٛی   -2

                       نٛیر                                                ، سەرەزل، دریٛژ، دەمتەڕ، گٙوشزل، دەمپیس وەش، دڵڕەق، دەس ڕوو

 ما  ، سەرەزلە.، دەمپیسەڕوو وەشە، دڵڕەقە، دەسدریٛژە، دەمتەڕە، گٙوشزلە

                                                                                                     .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :+  ڕەگەز ، اسم مەفعولنامٛی + نامٛی تەمامەکەری -3

                                                                    نٛیر                               ، دەنگ زڕیا.، دەم بەسیاسەرەمەڕیا، لەمدڕیا، زیٛڵ سٙوتە

 ما  ، دەنگ زڕیێ.، دەم بەسیێسەرە مەڕیێ، لەم دڕیێ، زیٛڵ سٙوتیٛ 

                                                                                            .یاوەرنامیٛ  :+ ڕەگەز نامٛی + دلٛیگٛیر + نامٛی  -4

نیٛر                                                                     ، سەربەگٙوبەنڎ.، دەم بەخوەهەڕبەسەر، ڕووبەخاڵ، گیٛچەڵ بەقنگ

 ما سەربەگٙوبەنڎە. ٛی،، دەم بەخو سەرە، ڕوو بەخاڵە، گٛیچەڵ بەقنگەهەڕبە

                                                                                                              .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ   :+ ڕەگەز نامیٛ یاوەرنامٛی +  -5

 نٛیر ، بەڎبەخت، ، بەڎنام، کەمقسەپەڕبەرهەم ،وەشباوەڕ

 ما  ، بەڎبەختە.پەڕبەرهەمە، کەمقسٛی، بەڎنامە ،وەش باوەڕە

                        یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی                                                             :+ نامٛی + ڕەگەز"ە"ریٛ گیاوەرنامٛی + دلیٛ  -6

                       نٛیر                                                                                        . ، تاریکەڕوٙ شٙوڕەپیا ،پیرەپیا، شیٛرەکوڕ

 ما  .تاریکەشەوە شٙوڕەژەنی،، شیٛرەکناچٛی ،پیرەژەنی

                                                                                       یاوەرنامٛی ئامٛیتٛی                                        :+ ڕەگەز کەردەوەینامٛی + ڕیٛخەو  -7

                       نٛیر                                                                          ، هەرمانکەر، خەیرئاوەر.ئاوکیٛش، دەسبڕ، سفرەدڕ، قەسەموەر

 ما  ، هەرمانکەرە، خەیرئاوەرە.، قەسەموەرەەسبڕە، سفرەدڕە، دئاوکیٛشە

                       یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی                                                                     :+ ڕەگەز کەردەوەیو ە+ ڕیٛخیاوەرنامیٛ  -8

                      نیٛر                                                                    .دووروینوەشوەر، ، چ، پیسوەراو ، ڕاسسیاوپٙوش

 ما . دووروینەوەشوەرە، پیسوەرە ،  ،چەاو ، ڕاسسیاوپٙوشە
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                                                                                        .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :+ نامٛی + نیشانٛی ڕەگەزی یاوەرکەردەوە -9

                    نیٛر                                                            ، الرەمل.وەرشەق ،چیٛرچەپٙوک، چٛیردەس، سەردەسە

 ما   ، الرەملە.ە، وەرشەقچیٛرچەپٙوکە، چٛیردەسە، سەردەسیٛ 

                                                                                          .یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ   :+ ڕەگەز+ یاوەرنامٛی ، بٛی دلیٛگیرریٛ نامٛی + دلٛیگ -10

                   نٛیر                                                                      .زەڕەتاڵ  هامنەبٛیزار، زمسانەبٛیزار، یانەویٛران،

 ما   .مسانەبٛیزارە، یانەویٛرانە، زەڕەتاڵە ، ز هامنەبٛیزارە

                                                                                                .یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ  :ژمارە + نامٛی + نیشانٛی ڕەگەزی  -11

                         نیٛر                                                                                              ، چوارگٙوشە.، شش پەنجەدڵ، چوارچەم، دووەڕووەدوو 

 ما  چوارگٙوشٛی.، پەنجیٛ  ، ششدڵە، چوارچەمە، دووەڕووەەدوو 

                        یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی                                                             :+ ڕیٛخە + نیشانٛی ڕەگەزی ەوەکەردیاوەر   -12

                       نٛیر                                                                              .، فرەڕیٛسڵ، فرەگیٛ چاو فرەفرەزان،  کەم وەر، کەم زان،

 ما  .، فرەڕیٛسە، فرەگیٛلەچەاو فرە ، فرەزانە،کەم وەرە، کەم زانە

                                                                                                                         ۆ نامٛی یام یاوەرنامی: کەردەوەی )واوەی(رەجاو دو   -13

                                                                                   .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :نامٛی + نامٛی + نیشانٛی ڕەگەزی

                             .، خاڵ خاڵە هەال هەلیٛ  ،وڵ وڵە، پارچە پارچیٛ  .وڵ وڵ، هەال هەال، پارچە پارچە، خاڵ خاڵ

                                                                                .یاوەرنامٛی ئەرە تاشیێ : + یاوەرنامٛی + نیشانٛی ڕەگەزییاوەرنامیٛ 

  .ڕەق ڕەقە ،زەریف زەریفە، تش تشە، زل زلە .ڕەق ڕەق ،زەریف زەریف، تش تش، زل زل

                                                        .یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ  :"+ یاوەرنامٛی+ نیشانٛی ڕەگەزی"ویاوەرنامٛی + دلٛیگٛیر -14

 .،تشوتاڵە و چەرمٛی، کەڕوالڵە، گەڕوگولە سوور. تاڵ و ، تشو گول ، گەڕو الڵ ، کەڕوچەرمە  سوور

. جە بنەڕەتنە ئی یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ  :"+ واتێوە بٛی مانا + نیشانٛی ڕەگەزییاوەرنامٛی + دلٛیگٛیر"و -15

                                           واتٛی بٛی مانا زەمانێو مانادارێ بیێنٛی، ئیسە پاسەشان سەرئامان، ئەجٙوما بٛی مانانٛی.

نٛیر                                                                                  .و تٙوڵ، ساف و سٙوڵ ، تنڎقو تە ، ڕەقگورج و گٙوڵ

 ما        .تٙوڵە ، ساف و سٙوڵە و و تەقە ، تنڎ گورج و گٙوڵە  ڕەق

                                                  .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :ڕەگەزی"ین" + نیشانٛی ەو نامٛی + دماگٛیرویکەردەواوەی -16

                       نٛیر                                                    ، خیٛڵ خیٛڵین.، خەت خەتین، نەخش نەخشینوڵ وڵین، گوڵ گوڵین

 نٛیر  ، خیٛڵ خٛیڵینە.وڵ وڵینە، گوڵ گوڵینە، نەخش نەخشینە، خەت خەتینە

                                                                                   .یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ  :+ یاوەرنامٛی + نیشانٛی ڕەگەزی یاوەرکەردەوە -17

  .، چٛیرلەم کەوە: چٛیرلەم کەویٛ ، شەوبیٛدارەشەوکٙورە، ڕٙوبٛیزارە .، شەوبیٛدارشەوکٙور، ڕٙوبٛیزار
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    :"+ دماگٛیرو"ر"+ نیشانٛی ڕەگەزی"ویٛ یاگەگیرو نامیٛ + ""ە+ دلیٛگٛیرکەردەوەینامٛی + ڕیٛخەو  -18

                       :                                                                                                                            یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ 

 .ویٛرە ویٛرە، گووکەرەگمٛیزکەرە. ویٛر، گووکەرەگمیٛزکەرەویٛر

                                                                        .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :نیشانٛی ڕەگەزی   یاوەرنامٛی+ " +"و+ دلیٛگٛیر لیٛڵەمانا واتێوە  -19

    .کش و ماتە، شەق و شڕە، قٙول و قیتە .کش و مات، شەق و شڕ، قٙول و قیت

                                                                                       .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :+ نامٛی بکەری + نیشانٛی ڕەگەزینامٛی   -20

 .، دەس ویەرڎٛی کٙوس کەوتٛی، ڕەنگ پڕێ .کٙوس کەوتە، ڕەنگ پڕا، دەس ویەرڎە

                                                               .یاوەرنامٛی ئامیٛتٛی  :+ نیشانٛی ڕەگەزی کەردەوەینامٛی + دلٛیگٛیر"ە" + ڕیٛخەو  -21

، دەسەپاچیٛ دڵوەر: دڵوەرە، دەمەوەرە، نانەوەرە،  .دەمەوەر، نانەوەر، دەسەپاچە، چلەکیٛش

  .چلەکیٛشە

                                                                   .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :" + نامٛی + نیشانٛی ڕەگەزی"ە+ دلٛیگٛیر کەردەوەیڕیٛخەو  -22

 .تەرسەزاڵە، بەسەزوانە، یارەلەمە .تەرسەزاڵ، بەسەزوان، یارە لەم

                                                                                                 .یٛ یاوەرنامٛی ئامیٛت :+ نامٛی + نیشانٛی ڕەگەزییاوەرکەردەوە"ڕادە"  -23

  .، فرەهەرمانەکەم ڕووە، کەم مەکە، کەم دەسە .کەم ڕوو، کەم مەک، کەم دەس، فرەهەرمان

                                                                          .یاوەرنامٛی ئامٛیتٛی  :"+ نامٛی +  نیشانٛی ڕەگەزی"اونامٛی + دلٛیگٛیر -24

ڕەنگاو ڕەنگە، ، لنگاوقوج، سەراوقن، ڕەنگاوڕیٛس.و وار ، سەراو بەین ، بەیناەنگو ڕ  ڕەنگا

          ، لنگاوقوجە، سەراوقننە، ڕەنگاوڕیٛسە.، سەراو وارەبەیناوبەینە

                                                                       .یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ : + یاوەرنامٛی + نیشانٛی ڕەگەزی یاوەرنامیٛ   -25

  .، زلحٙولەجوانخاسە، تەڕپیرە .،  زلحٙولجوانخاس، تەڕپیر

                                                                        .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :" + ڕیٛخە + نیشانٛی ڕەگەزیۆدلیٛگٛیر" + یاوەرکەردەوە   -26

 .کەرە سەرۆ پاڵۆپاچە، .پاڵۆ پاچ، سەرۆکەر

                                                                   .یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ  :" +ڕیٛخە + نیشانٛی ڕەگەزی"ئەرەنامٛی+ وەڵگیٛر -27

مل  .، هەنارئەرەتەکنەەگیرە، سەرئەرەوزەچەمئەر  .چەم ئەرەگیر، سەرئەرەوز، هەنارئەرەتەکن

 ئەرەتەکن: مل ئەرەتەکنە.

                                                    .یاوەرنامٛی ئامٛیتیٛ  :"ئەوە" + ڕیٛخە + نیشانٛی ڕەگەزی+ وەڵگٛیرنامیٛ   -28

  .، بەرە ئەوەکەرەکتٛیب ئەوەگیٛرە، کاغەزئەوەوانە .ئەوەوان، بەرە ئەوەکەر کتٛیب ئەوەگیٛر، کاغەز

                                                                    .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ  :نامٛی + ڕیٛخە + نیشانٛی ڕەگەزینامٛی+   -29

  .، نان سەروزەسەر سواڵکەرە، دەم تڕکەنە .، نان سەروزسەرسواڵکەر، دەم تڕکەن
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                              .یاوەرنامٛی ئامیٛتیٛ : یەمین"+ نیشانٛی ڕەگەز : دماگیٛر"ەم + ژمارە + ژمارە + دلیٛگٛیر"و" -30

                   چوارەمین                              ،یەرەمین، سەڎوچوارەم ،و یەرەم حەفتا .ویسو پەنجەمین ،و پەنجەم ویس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .چوارەمینە ،سەدوچوارەمە .یەرەمینە ،ە، حەفتاویەرەمپەنجەمینە ،وپەنجەمە ویس

      

 تەرو یاوەرنامیٛ  یٛیجٙورەک                        

، نامٛی ی، کە نامٛی بکەر جٙورێ تەر یاوەرنامٛی هەنیٛ  ڎکەردٛی چنن وەڵتەر باسام نبیٛژگە یاوەرنامەکا

 ساحیب  هەرمان (، سیفت مەفعولی، یاوەرنامٛی کریێیاوەرنامٛی بکەری، سیفت فاعلی)وەرکاری

، سەرٙوک، ڕاوەبەر :و کسم پیٛسە ساحیب هەرمان. مەپٙوڕنانیٛ کە ئەرکو یاوەرنامٛی و کارو کسمەنٛی، 

، ئی نامٛی گردما شناس، دادوەر، مامٙوسا، دوکاندار، کریٛکار، شوانە، خزمەتکارئەماف 

و  ی، وەلٛی با بزامنٛی  نامٛی بکەر اموەیزوانو دایم و دەرهەم ئینٛی سەرو  نمشناسمٛیشا

 تەمامکەری چەنی بژناسمیٛوە .

   سیفت فاعلی، اسم فاعل یاوەرنامٛی بکەری :یوە: نامٛی بکەری 

وەڵگٛیر یام  ، بە هامکاریکەردەوەی، جە ڕیٛخە یام قەدو وینوٙ مەنامٛی بکەری دەورو یاوەرنامٛی 

 :  بٙونەمەدماگٛیری وەشە

                           نامٛی بکەری                                                 :ی + نیشانٛی ڕەگەزینەویەر  کەردەوەیقەدو  -1

                                 .، تشیێوتٛی، سٙوتٛی، وتٛی، ویەرڎٛی، پڕێەک :وتە، ویەرڎە، پڕا، تشیا ،سٙوتە ،وتەەک

 .، وەلٛی بەی تشیێ وەشەنەەنهەناری تشیا گول

                           = نامٛی بکەری                                                           نیشانٛی ڕەگەزی  +"ڕیٛخە + دماگٛیر "ا -2

                                                   .   ، نویسێ. گرەوێزانٛی، تاوٛی، ڕەمٛی، وینێ :، نویسازانا، تاوا، ڕەما، وینا، گرەوا

  .کناچٛی گرەوێ مشوم چیٛشش چەنی کەری، کوڕی گرەوا

                                                                                          ی= نامٛی بکەر خە + دماگٛیر  + نیشانٛی ڕەگەزیڕیٛ  -3

 .، تەرسنٙوکە، خشٙوکەلەرزٙوکە :خشٙوک ،لەرزٙوک، تەرسنٙوک

                              :                            هەنیٛ  ویٛ وەڵگٛیرێ ڎچن.+ ڕیٛخە + ڕەگەز = نامٛی بکەری وەڵگٛیر   -4

                      = نامٛی بکەری                                                                 وەڵگیٛر + ب + ڕیٛخە + ڕەگەز 

.)بکوژ و ببڕ چەاو ، ببکوژە، بکەرە، ببڕە، بوەرە، بزانە، بوانە :، ببڕچاو ، ببزان، بوان بکوژ، بکەر، بوەر،

                                                  ەرەن.                                                                                                                        ویٛشەن(. متاومٛی بواچمٛی سازە یام مورفیمو)ب( کە زانستی ت

                          = نامٛی بکەری                                                        وەڵگیٛر"نە"+ ڕیٛخە +  ڕەگەز

                           .، نەشٙورەنەوەرە، نەکەرە، نەزانە، نەلێ، نەوسە:، نەوس، نەشٙورنەوەر، نەکەر، نەزان، نەال
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                                        .          بکەری + ڕیٛخە + ڕەگەز = نامیٛ  (وەنە ،پەنە ،چەنە)وەڵگیٛر

   نٛیر        .وەنەوان  ،پەنەزان ،چەنەزان

               .سیێنٛی نەزان و قەومەی چەنەزانە وەشەەقەومی پ  .ما.وەنەوانە  ،پەنەزانە  ،نەزانەەچ    

 :  ئامیٛتٛیچش هەنەبکەری  نامیٛ  -5

                                                                                          نٛیر    . سەربەسنەرمە بڕ،  سەربڕ،چ ،او ، ڕاسپیاکوش

 ما  . سەربەسەنەرمە بڕە، ، بڕە، سەر چەاو ، ڕاسپیا کوشە

                              

                                                                                                                        اسم مەفعول، سیفت مەفعول ی: یاوەرنامٛی کریێنامٛی وەرکار : دویٛ             

 :   بٙونەمە ناهەنگامئەوەجەما پی دووە  یوەرکار و نامٛی یکەردەپەی وەش 

A. ینامٛی وەرکار : ڕەگەزینیشانٛی  بکەر نادیاری + ەوەیکەرد ڕیٛخەو                                                                     

                                                                                                     نٛیر                                                 .چیاوٙ ، س، خنیکیااورەشیا، کوشیا، وری

                    ما                                                  .ێ، خنیکیێ، سٙوچیێ ، وریورەشیێ، کوشیێ

     .ەگٛیریٙووەمنوەرشیێ هٙور بامیەی ورەشیا و بایجانی 

B.   ئامیٛتٛی بوٙ  نکریوٙ مە ینامٛی  وەرکار    : 

                                                                         .    ینامٛی وەرکار  :بکەرنادیار"ی" + ڕەگەزماگٛیر و ڕیٛخە + د نامٛی +

                  دەس مەڕیێ               ،بەش وریێ، ئەتک کریێ .بەش وریا، ئەتک کریا، سەرە شٙوریا، دەس مەڕیا

                                                                                                                  .بەروٙ ببەش وریێ داڎ الو کٛی  ،هاموەاڵتی بەشوریا

،  یاوەرنامیٛنیٛ  نامٛی نیەنٛی بنەڕەتەنەهەورامینە  زوانو ،و کسم نامٛی خاوەنکاری و وەرکاری بکەر نامٛی 

ئینەیچ زیاتەر ، "ی" هەن بەینشانەسازەو هەرپاسە وریتی یاوەرنامٛی"چەنیەتی"وە نگنامە

                               :                                         پەی منونەی و مەسوفی نو سیفەایمگنو مە"ی" سەلەمنٙوش چون

                                                                    .یامٛی بکەر ن .چەاو ، کریٛکارەی ڕاس شاگرڎی زانا ،پیای بوەر، کوڕی بکوژ

  . ینامٛی وەرکار  .کریٛکارەی فرەزانە .باخی ورەشیا، شیٛعرەی نویسیێ، جوەی شیٛویێ

ئانەن نیشانٛی نٛیرو مای ٛی، بە یاوەرنام نبامە و وەرکاریە بکەرئی نامٛی هەکە ن، یٙو تەر جەنیشانەکا

                                                                                                    matching, identical " grammatical gender "متابق  71سانیٛنیٛ گنٙو بە هاممەسەرشاوە بەر 

                         .دەس بڕە ،بکەرە، بوەرە، زانێ، تاوێ، پیاکوشە :تاوا، پیاکوش، دەس بڕ ،زانا ،بکەر، بوەر

                                                             
 matchin, identical:  هامسان: متابق 71
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 .نویسیێ، شٙوریێ، دەس بڕیێ، سەروەنە شیٛویێ :نوویسیا، شوریا، دەس بڕیا، سەروەنە شیٛویا

                           .هیتیارە نانەوێ، شوانٛی، حەیواندارە،  ،ئاسنگەرە  :ئاسنگەر، نانەوا، شوانە، حەیواندار، هیتیار

چون پەی ، مزامنیٛ ... و کسم و پیشەهەورامینە یەکسەر ڕەگەزو ئا نامٛی بکەرو وەرکار  زوانو تاخایتێ

دماو واتەکیٛوە  نویسەی خڕی بیٛگیر"ڤاوڵ"، هنەو میٛڵٛی نەوٙ مەی نویسەی گیرهەن"کەنسنانت"نیٛری 

 .، بکوژە، دەس بڕەچەاو ، ببکەرە :ر، بنویس، دەس بڕ، جگەرەوەچ ، بکوژاو ، ببکەرمەیٙو: 

                                      : "ێ"بٙو بەمەئاوەختی هنەو میٛڵٛی  ،بوٙ  بیٛگیر" "اواتەکٛی پەی نٛیری نویسەووەلٛی ئەگەر دما 

                                                            .، تااڵن کریێشوریێ، بەرکریێ :شٙوریا، بەرکریا، تااڵن کریا

تاریفٛی کەسێوە  نهەریٙوشا یٛ نام ەڎئی چن .هیتیارە ر:شوانٛی، هیتیا: شوانە ،رڎیٛ سەرک: سەرکرڎە

، کەروٙ ەم، هیتیار هیتە کەروٙ ەم، شوانە ئاکەسەنە حەیوان وەی هەکە کسمیٛش هەن ن،کەرامە

 .مەوسوفیٛنیٛ  ،تاریفێوەش هەن نهەریٙوشا

                        

 یما و نیٛر ونیشانٛی ڕەگەز یاوەرنامٛی و                   

 :  وتەشکیٛ  ڎبە چن نە،گنوٙ مەبەر  جوانیٛی ڕەگەزو نٛیرومای فرە بە هەورامینە نیشان زوانو

، دماییش ئاما بٙو ئانە نیٛرەنە "کەنسنانت"72گیرهەن نویسەیبە  نامێو حاڵەتی ئاسایینە هەریوە: 

 .ئانە میٛڵیٛنە (ٛی، ە ،ا ،ی)بیٛگیر"ڤاوڵ" نویسەیهەر نامٛی بە هەرپاسە 

رمٛی بە وەبە کار با ەیو نەژناس ەیتاومٛی نیشانٛی ئەژناسەمو مای  : پەی بەروستەی نٛیردویٛ 

)کوڕەکە، .پەی مٛیڵیٛ ( وەێ، )ەکیٛ پەی نٛیری و( وێ، )ەکەنپەی سەرو نامەکا نوستەی سەرو نیشانەکا

 کناچەکٛی. کەڵەشٛیرێو: کەرگێوە(.

مەوسوفیچ  وٙ "متابق" یانی ئەگەر سیفە نیٛر ب سانێنیٛ هام ەهەورامین زوانوو مەوسوف  سیفەیەرەم: 

هەورامین هەکە بە  زوانو، ئینە خاسیەتٛی تایبەو نەیٛ ڵمەوسوفیچ می ، ئەگەر سیفە میٛڵٛی بٙونەەننیٛر 

 : نەسەلەمیوٙ  زوانویاسایی و ڕا

 : یەنەهەورام زوانوو مای  و ڕەگەزو نیٛرنئینەیچ  منونٛی پەی سەلەمنای  یاساکا

بنەڕەتەنە ( )پاک، ژیر، ڕاس، تەڕ، سەوزدماییشا ئامان: گیرهەن نویسەی ئا یاوەرنامٛی هەکە بە -1

، "ن بە"بٛی نیشانیٛ بامەٛی کەردنیشان( Ø) هەورامیەنە بەنیٛر مرنیارە، نیشانیٛ  زوانوئی واتٛی 

                                                             
 امٛی دکرت سەجادی پەی نیێنێرە، فرە زانستی و تەمامیٛنیٛ ئی ن  vowel . بٛی گیر: ڤاوڵ:  consonanatگیرهەن: کەنسنانت: 72
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پاکە، ژیرە، )وٙ دماییش مەی بە دەنگێوە بیٛگیر)ڤاوڵ(( )ەتاقو میٛڵیٛنە بە نیشانیٛ  نوەرانوەرکەشا

 .ڕاسە، تەڕە، سەوزە(

ئامان)گەورە، کەوە، تازە، خڕە،  ندماییشا ە()نویسەی بیٛگیر هەکە تاکی نیٛرەنٛی و بە ئا یاوەرنامیٛ  -2

 .، خڕٛی، سەوزەڵٛی()گەورٛی، کەوٛی، تازیٛ ەیوٙ م ندماییشا )ٛی(نویسەو بە نمیٛڵەکیٛشا. سەوزەڵە(

بە   نتاکە میٛڵەکیٛشادریٛژ دماییش ئامان،  بیٛگیری( )ابەنویسەو نیٛرەنٛی وەرنامٛی هەکە تاکی ئا یاو  -3

پویێ،  ،)گەنا، پویا، تشیا، نانەوا، مامٙوسا، بەش وریا، دەس مەڕیا()گەنێ:مەیوٙ دماییشا ( )ێ

 .تشیێ، نانەوێ، مامٙوسێ، بەش وریێ، دەس مەڕیێ(

                                                         

 Adjectival phraseلکەو یاوەرنامٛی                       

پەیوەندی بەسٙوشا  (یسازەو) ٙونەمەبوەشە  امٛی النی کەم جە سیفەو مەوسوفێولکەو یاوەرن

                                                                          .: مەوسوف + ی + سیفەت + نیشانٛی ڕەگەزییٙوتریوە

کریٙو پیٛسە یاسێوە چەسپیێ باسش مە، (ەنیتەرکیبی وەسفی) وەکیەهەورامینە نیشانٛی سەر 

 :  کەرمیٛ ب

 ( )یماییش ئاما بٙو  ئاوەختە نیشانیٛ د ، و، ٙو، وو()ا، ەنویسەو وەسفکریا بە ،ئەگەر مەسوفەکە -1

، مڵەی زل، هەشەی زلە، بەلووی شیرین، مرٙوی یاوا: کەوای پاک، توبای پاکە، نگنٙو پاڵشامە

  پەتوی پاک، 

 ن، یٙوشانپیٛوەرە مەکریٙوشا (یٛی)امابٙو ئاوەختە دو دماییش ئ)ی( نویسەو بە ئەگەر مەسوفەکە -2

 .ژەنی ژیرە :: ژەنی+ ی + ژیرەنەبوٙ مەگم 

پڕنٙو و ویٛش مەبەر (ی)ئامابٙو ئاوەختە، نیشانیٛ  )ٛی( دماییشنویسەو ئەگەر مەسوفەکە بە  -3

                                                                کولەکٛی زلە، مریچڵٛی جوانە.. کناچٛی ژیرە :گٛیرٙووە: کناچٛی+ ی  + ژیرەمەیاگیٛش 

 و، وەختێنٛیرو مایەو وسەرو ڕەگەز  ەنهیچ پیٛوەندیش نی (تەرکیب وەسفیی)دای پاڵو سازەو

و مەوسوف  سیفەوف تاک بٙو پیٛسەو ویٛش مەنٙووە، وەلٛی ئەگەر مەوسوف کٙو بٙو، ئا وەختە مەوس

، سازەکە"ی" گمە هامسانەنەپەی هەردوی پیٛسەو یٙوینە مایچ   و نیشانٛی نٛیر، بە کوٙ  نبامە

 .(هەنجیرٛی عالیٛ  ،وەزٛی عالیٛ  ،کناچٛی ژیریٛ  ،)کوڕٛی ژیریٛ مەبٙونە

                             :                        ملٙو سەرش (ێ)، ئاوەختە نیشانٛی کٙویوٙ ئاماب)ا( دماییش بە ەئەگەر مەوسوفەک

 .(مامٙوسێ زیرەکیٛ مامٙوسای زیرەک: کەوێ تازٛی، کەوای تازە: ٛی، پیێ ژیر پیای ژیر: )
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                            :         ئامرازش پۆوە بٙو یام نا ەچ (مزافنە بە)بوٙ مە (لکەو یاوەرنامیٛ )هەورامینە  زوانوڕا -4

                                                                             .چناری بەرزو دەرەکەیام بڕی .اوی سەرڎەو هانەکا وەشەنەئ

  .گەرمە بیٛ مانگەی هەشتەمەو پاری  .باخەکەینیٛ  ووەزە خاسەکیٛ ئینٛی 

    :                                                                                    (مزاف الیە)بٙویچ بەبکریٙو مەلکەو یاوەرنامٛی  -5

            .یانەو پیا ژیرا  .یانەو پیا ژیرەکەی .یانەو پیای ژیری

 

 Degrees of adjective یاوەرنامٛی  ویٛ پلەک                                  

 : یاوەرنامٛی یەرٛی پلیٛش هەنیٛ 

 یێپلٛی چەسپیوە: 

 پلٛی بەراوردی                 دوٛی: 

 پلٛی بااڵی                        یەرٛی: 

چیٛوٛی وەرانوەرو  دویٛ یانی مەکەرمٛی:  پلٛی بەراوردیوەڵٛی ئانەی بلمٛینە دلیٛو باسکەی بەکوڵی باسو 

ەڵتەر یام ، و بٙونەبەویشانە زیاتەر یام کەمتەر و ئەننجە ح نسیفەتێوە هامەبەشیٛنە یٙوشا جە، یٙوی

                                           :بٙونەبدماتەر 

 جە نەوزادی گەورەتەرەن کاوان.  

  ی گوالنە تەرەنکاواننەوزاد جە.  

 قورستەرو ڕەق تەرەنجە لٙوکەی  ،ئاسن جە سمەرا.                                                                                                                   

واتسازیش پۆوە   یهیچ نیشانێو  ،وەرنامێوە ڕووتەنەیاPositive degree  یوەم: پلٛی چەسپیێ

ە بنەڕەتو پلٛی بەراوردی و بٙو بمە، هەرپاسە ڕەگەزو نٛیرومای ڕەنە بە نیشانیٛ لەمەش پە موەلیٛ  ،نەلکێنە

                           نٛیر                                          .  سەربەس ،، ئازا، وریا، بە ئاگاابااڵی: ژیر، تەمەڵ، گەورە، تازە، زان

 ما  .ژیرە، تەمەڵە، گەورٛی، زانێ، ئازێ، وریێ، بەئاگێ، سەربەسە

و نیشاندای  یکەردەشیٛوێوە وەشبٙونە پەی بەراورد بە Comparative degree  دووەم: پلٛی بەراوردی

 . (لەتیٛ  دویٛ ، کەسیٛ  دویٛ ، دەسیٛ  دویٛ )چیٛوانە دویٛ ڕادەو خاسیەتو چەنیەتی بەینو 

                                             .                 پایز جە زمسانی سەرڎ تەرەن .ەحمین تەرەنەکناچٛی جە کوڕی ڕ 

 :   کریوٙ مەوەشە اییٛ ڕ  دویٛ پلٛی بەراورڎی بە 

 :ئەپی یاسٛی: پلٛی چەسپیێ+ نیشانٛی پلٛی بەراوردی"تەر"+ نیشانٛی ڕەگەزی ڕاو واتەسازیوە: -1

                        نٛیر                                                                   .ژیرتەر، تازەتەر، بەئاگاتەر، سەربەستەر، بەرزتەر 

ما                                                                          . ژیرتەرە، تازەتەرە، بەئاگاتەرە، سەربەستەرە  بەرزتەرە 
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                                                        کٙونتەرەن. ە موسڵیج پاڵنگان .باخو ئیٛمە جە باخو شمە وەشتەرەن

                                                .ئاوەو هانەی جە ئاوەو بیرٛی پاکتەرەنە .خوای جە گرەوای خاستەرەن

                           :                                                                             نوزیاببەراوردینە مەشٙو ئی خاڵٛی وەرەچەم و ڕستە

                                                                                ن.نو هەردوی بەراوردەکامیاگنٙو بی مەشٙو ئامرازو پەیوەندی"جە"

:                                                وەنوی چیٛوە بەراورد کریایەکاهەرد میانوگنٙو ب رنامٛی پلٛی بەراوردیکریٙو یاوەمە

                                                                                                            قالە جەنالەی گوالنە تەرەن گنٙویچ دماو ڕستەکەیە:ب نەکریوٙ مە .قالە گوالنە تەرەن جە نالەی

                   (:ن)کەیوەەکەردیام سەرو نیشانٛی بەراوردەکەی نیشانٛی ڕەگەزو یاوەرنامەکٛی ملٙو سەرو پلٛی 

                             وەروە جە سهٙوڵی چەرمەتەرەنە .                                                                                             

                                        :                        کریٙو بە چن چیٛوێ تەریبکریٙو چیٛوێ بەراورد ەمێ حاڵەتیٛچەنە ڕ ب

                                  .ئا چنارٛی چوو وەزا گەشتەرٛی و بەرزتەریٛنیٛ  :تەری یئی هەرمانکەرە ئازاتەرەن جە هەرمانکەرەکا

 

( ، کەمتەرزیاتەر ،فرەتەرو)لکە مکاریئینەیچ بە ها یانی مانای فەرهەنگیە،: lexicon یمانایڕای   -2

کورە خٙو تاتەکە زیاتەر  .: هٙوڎەکە فرەتەر سەرڎاکەروٙ مەچەنی یاوەرنامٛی چەسپیێ هەرمانە 

                              خٙو ئەڎاکٛی کەمتەر توڕیٛنە. نٛی.من ئەجیام هەناری کەمتەر ورەشیا .تووڕەن

 :   راورڎی هەنیٛ تەرو بە یحاڵەتێو  ەچنڎبیٛژگەم ئی دووە ڕایە 

وەلٛی پلەو ، ەرنامەکٛیچ  ئینا پلەو چەسپیاینەنیا ڕستەکەنەو یاو  ""جەئامرازو پەیوەندیێ جارٛی ڕ ب

نەرسینە پیٛسە واڵەکیٛش  ەن.ە براکەیش ژیر ن پیٛسکاوا: کەی پیٛسەنٛی یٙوی و یەکسانٛینیٛ بەراورد کەردە

                                                                                   .ژیرەنە

 : گیٛراوەمەی  (جە)یاگیٛ  (یاخود نام، یام، ،یا)ێ جاریٛ ڕ ب 

 ؟ئاڎە ،یاخوڎ  ئاڎ ،یام ،یا"تٙو گەورەتەرەنییش هەنە:  (تەر)یاوەرنامەکٛی نیشانیٛ 

   ؟یاخوڎ ئەوروپا،یام ،هەورامانو من ڕەنگیەن یا نە:"تەر"یش نەبوٙ ٛی نیشانیٛ یاوەرنامەک

، تاکو،  تا)بەراوردینە ویکەردەجە وەش نکەرامەکە بەشداری ێ ئامرازێ تەر هەنٛی بیژگە"جە"ی ڕ ب

 : گردیچ یەک ماناشا هەنە( وهەتا، حەتا، حەتاکو، حەتاوەک ،تاوەکو، هەتاکو

 ئاڵتون گرانتەرەن، تا، حەتا، هەتا، هەتاوەکو مس. گوڕاڵە برمی جوانتەرەنە تا گاوگٙوراڵ.
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  نەگٛیروٙ مەهٙور  نپلٛی بەراوردی ئی چیٛوا                            

 :زەریفتەرینە: زەریفتەرین   . زەریفتەریٛ  :یفتەرەزەر :زەریفتەر. زەریفیٛ  :زەریفە :: زەریفنیاشانٛی کٙوی

 .زەریفتەرینٛی 

                                                      .جوانیٛ  :جوانێوە: جوانێو: (وەێو. ێەی)نیشانٛی تاکی و نەژناس -1

  .جوانتەریٛ : وەجوانتەرێ :جوانتەرێو

                                                                      .پوختەکیٛ  ،پوختەکە، پوختەکیٛ لٙو سەرش: ەم ەیانٛی ئەشناسنیش -2

               پوختەتەرەکٛی                                                                                     ،پوختەتەرەکیٛ  ،پوختەتەرەکە

   .پوختە تەرینەکیٛ  ،پوختە تەرینەکیٛ  ،پوختە تەرینەکە

هەورامینە هەکە  زوانویاوەرنامٛی سەنگو مەحەکینە  ،کەردەن نفرە باسامنیشانٛی ڕەگەزی: وەڵتەر  -3

 .نەگٛیروٙ مەنیشانٛی ڕەگەزی هٙور 

 )و( حاڵەتو ئیزافەی: گٛیروٙ مەپەیوەندی هٙور  واو  -4

                                                                      .ویٛت پەی ویٛت وزەریفیٛ  .زەریفەو ویٛت پەی ویٛت ،زەریفو ویٛت

                                                    .ویٛت پەی ویٛت وزەریف تەریٛ پەی ویٛت، ، زەریفتەرەو ویٛت ،زەریفەتەرو ویٛت

  .ویٛت پەی ویٛت وزەریفتەرینیٛ زەریفتەرینەو ویٛت پەی ویٛت،  ،زەریفتەرینو ویٛت

        :                                                                                             گٛیروٙ مەهٙور  وەسەکانپەیمو یاگە نامە وەی یدەسە -5

                       .هەنیٛ  نژیرتەریٛتا ،ژیرتەرەت هەنە ،ژیرتەرت هەن ،هەنیٛ  نژیریاٛم ،ژیرەم هەنە ،ژیرم هەن

                                                                                                ٛی.هەن نشایٛ ژیرتەر ،ژیرتەرەش هەنە ،ژیرتەرش هەن

 .تەرینٛی ما هەنٛی ژیر  ،تەرینەژیر  ،تەرینژیر 

                                           :                                                                     وٙ گٛیر مەهٙور  وەسەکانپەییاگە نامە و چوارەم یدەسە -6

                                                                .(نان،ناژیرتەرینە ،ژیرتەرین ،ژیرتەرە ،ژیرتەر ،ژیرە،)ژیرمن

                                                                               .نیژیرتەرینە(  ،ژیرتەرین ،ژیرتەرە،ژیرتەر ،ژیرە،تٙو)ژیر

                                                              .نە، ژیرتەرینە(ن ،ژیرتەرین ،ژیرتەرە ،ەرژیرت ،ژیرە،ژیرئووڎە).ئاڎە ،ئاڎە

  .نیٛ ، ندی، منیٛ  ،(ژیرتەرینیٛ  ،ژیرتەریٛ ، ئاڎٛی)ژیریٛ  ،شمە ،ئیٛمە

                  :                                                                                                             گٛیروٙ مەهٙور مورفیمو"یچ" -7

  .بوٙ مەژیرتەرینیچ  ،ژیرتەریچ ،سیروان ژیریچ

        :                                                                                       و یاوەرنامٛی نیشانیٛوەنبەشەکا ەهەردو نو میاگنٙو مەیاگەگیرو نامٛی پەیوەسٛی   -8

                                                .وەشە مسیوٙ ، ژیرتەریٛم( وەش مسیوٙ  م،ژیرتەرە، ژیریٛم، )ژیرەممن ئی

 من ئی ژیرتەرینیٛمە وەش مسیانٛی.

         :                         گنوٙ بکریٙو وەڵٛی مەوسوفەکەیش مە، وانەو رسوشتو یاوەرنامیٛوەچەپە بەرواردیپلٛی   -9

     .کوڵتەرین درەخت تەڕینیٛنە .بەرزتەرین درەخت چنارەن
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                   :                                                                                               گٛیروٙ مەدماگیٛرٛی تەرٛی هٙور ٛی ڕ ب -10

        (فەقیرتەرینیرە ،فەقیرتەر ،فەقیر)گارە هەڕەش کەردە سەرەو: ئی ڕٙوز (رە)دماگٛیرو –ا 

                                                              .گیٛڵە بپەیش  ەن (چەرمەتەرین ،چەرمەتەر، چەرمە)چیٛوە (: ئانە)دماگٛیرو -ب 

  (یۆ، ئاسانتەرینئاسان،ئاسانتەر))یۆ( : من ویرم ئینا الودماگٛیرو  -ج 

 :              یهاز بٛی  کەردەوەی بٙو بە تەمامکەرو مە   -11

                                                    .شەرمینە جە نەرمینٛی دریٛژ تەرەنە .اری دریٛژتەرەنئاری جە دی

 .تەری دەنگش وەشتەرەن ی بڵبڵ جە باڵدارەکا

                                     

 Superlative degreeیەرەم: پلٛی بااڵی                         

 :     کریوٙ مەوەشە اییٛ ڕ  دویٛ پلٛی بااڵی بە 

 ێ: سپیپەی سەرو یاوەرنامٛی پلٛی چە تەرینە، تەرین: نیشانیٛ بە وستەی سەرو  یوەم: ڕاو واتەسازی:

 : یاوەرنامٛی پلٛی بااڵی: + نیشانٛی ڕەگەزی(تەرین)چەسپیێ+ نیشانٛی پلٛی بااڵی اوەرنامٛی پلیٛ ی

 نیٛر   .بیٛمەکتەرین :شیرینتەرین :تەرینجوان

 ما  .بیٛمەکتەرینە :تەرینەشیرین :تەرینەجوان

 :      کریوٙ مەجٙورٛی سازە دویٛ بە   lexiconفەرهەنگیوە: مانایی وڕا دووەم:

                           :                   حەرە(+ یاوەرنامٛی پلٛی چەسپیێ + نیشانٛی ڕەگەزی ،هەرەیٛو)وات -1

                          نیٛر                                                                    .حەرە زانا،هەرە، رهەرە ژی ،حەرەحەرەکٙور،  ،هەرە

                           ما                                                            . حەرەزانێ ،هەرەژیرە، هەرە ،، حەرەحەرە کٙورە، هەرە

  .انەمنهەرە زیرەکەو زاڕٙوڵەکا ،ەرەحنەرسینە . انەمناڕٙوڵەکاز  وحەرە زیرەک ،هەرە

                                                                                     اک:جە گرد، جە سەرتاپا، جە فرە، جە ئٛیمە، جەسەرپ ":ەو هامکاری دەسە واتێوە"لکییاردبە  -2

:                                                                                 پلٛی بەراوردی+ نیشانٛی ڕەگەزی واتێوە" لکە "+ یاوەرنامیٛ ەدەس

 .قەوەت تەرەن نسەلیم جە فرەیتا ن.پیرتەرەنا نمن جە گرڎیتا

  .بااڵ بەرزتەرەنە نو کناچەکا شانازە جە ئیٛمە 

ٙو بلٙو سەرو کریمە، وەلٛی اوەرنامٛی چەنیەتیوەیبیٛنٛی بە یهەرچنڎ تا یپلٛی بەراوردەو بااڵ 

  یاوەرنامٛی نسبییٛچ: 

  .تەرەنە یٛی ئاڎەمی جە هینەکٛی نەسەی کٙویژەرەژەک .جە گجیەکەو توٙ  ەنگجیەکەو من پیایانەتەر 
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 ،پیا، هەر، تووتە، گاوە)مڎا یٛ ماناو نامٛی و ماناو یاوەرنامکە ئی لکٛی مال سەرو ئا ناما هە 

:                                             و ساحیب کارو کسمەکایچ بکەری و وەرکاری هەرپاسە مال سەرو نامیٛ  (.کناچیٛ 

تەرین شیرینە مامٙوسا .تەرەنە یپەروینە جە نەرسینٛی بەشوری .مال جە جەمالی زاناتەرەنکە

  .مامٙوسێنە 

 یاگەگیرو نامیٛ و  (ویٛ )یاگەگیرو نامیٛ سەرو  نال ەم یهەرپاسە پلٛی بەراوردەو پلٛی بااڵ  

 : " فرە، کەم ..."چنڎی یاگەگیرو نامیٛ ێ جارێچ مال سەرو ڕ ، بی( هیچ)نەریٛ 

                                                  .تٙو ویٛتەرین  کەسنی پەی من .شیروان جە تٙو ویٛتەر شکە مەبەروٙ 

 .هەرمانەکیٛت هیچتەرین هەرمانەنە .تٙو جە بەتاڵی هیچتەرەنە وهەرمانەکیٛ 

  .بەشەکٛی من کەمتەرین بەشەبیٛ  .ئەقڵەنە سیروان جە سامانی زیاتەرەن

پلەکٛی تەرٛی   ،یٛ وەڵتەر باسام کەرد نئا یەرە پال  بیٛژگەم ن،کەرامەجٙورٛی تەر پلٛی بەراوردی وەشە 

، بەرزو نزم و گوالنە ، گەورە"intensifjer"یکەردەهازەو بە "mitigator"یکەردەهازەە بٛی ب

  ، زوانو ئینگلیزچنە هەن سەرۆ باسام کەردەن:پەیدا بٙونە وەیکەردە

 ئاسایی یاوەرنامەکیٛ  یەوەواوەی کەرد:                                                                                   

                      .زەریف زەریفم دی یکوڕێو  .زەرڎ زەرڎم ئەسان یبازنیٛو 

  گٛیروٙ مەپەیوەندی هٙور  )ی(، یوەمەشا ئامرازوو یٙویەیکەردە واوەی                                                   :

                                      .ساوێوەی سوورەی سوورە کەوتەرە .ژەنێوەی دریٛژەی دریٛژەم دییە

      .گرەوای گرەویٛ ژەنٛی پیرەی پیرە  ،ژەنیٛوەی

                                                                                                          

یەکجار، خەیلێو ، ڎ، چنفرە، ئیٛنڎ، ئانڎە، زیاڎ، پەڕپیٛسە:  ٛی،ێ واتڕ ب وچاو ب ەنکمەدماجار گەر 

جٙورە بەراوردێ  .، کٙوڵێوبەاڵهٛیریٛو، بەحریٛو، دننیٛو، باریٛو، المشتیٛو، داڵیتیٛو،خەیلێ، کەم، مشتیٛو، 

 :   نکەرامەوەش 

  .ژەنی ئیٛنڎە شیرینە کەسی نەڎییٛنە. سٙوچنوٙ ەمگەرم دەم  چای فرە

  .قورسەن ئانزانی زیاڎ خیش الشەش .وریوٙ ەمنچاشتی یەکجار سەردە 

 .انڎە کوڵ پەی پیای وەش نیەنبااڵی ئ
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 سەرش نٛی ال ەو ئا نیشانٛی مو یاوەرنامٛی لکە                              

و  ینو مەوسوفمیاگنٙو مە، بٙونەمە)ە( وەشە نیشانیٛ  )ی( یامنیشانیٛ  یاردی لکەو یاوەرنامٛی بە

 : نیٛ فاڕیام ناو یاوەرنامەک ، مەوسوفانی نیشانەکو یاوەرنامەکیٛوە، جا وەروئانەی بە پاو هەرد

ئاوەختە یاوەرنامٛی چەنیەتی، نیسبی، نادیارە و  ،بوٙ ب( وەشە )ینیشانیٛ  یبە یارد ئەگەر لکێویوە: 

             :                                                                                        "مەوسوف"وزبە دیار  نبامە ژمارەی پلەیی

                                                                          .بەرمشوٙ کناچٛی زیرەکە ، کوڕی زیرەکیاوەرنامٛی چەنیەتی: 

                                                                                           .بسانە کەوچەی چوینە  ،ینچەمچەی چو: یاوەرنامٛی نسبی

                     .ەدریوٙ منقیمەتش  ماینەی چامنیٛ ، چامنە ئەسپییاوەرنامٛی نادیارە: 

 : مەشٙو وەرەچەمام ڕٙوشن بٙو پەیبٙونە مە)ی( وەشەویتو لکەو یاوەرنامٛی هەکە بە یاردجە حاڵە 

                                      ن:ەبامنپیٛوەرە  بیٛگیریٛ  نویسێ دویٛ چوون  ،بوٙ بمەوسوفی  نویسەوئاگاما دما -1

 .کناچٛی چەرمٛی  :کناچٛی +ی چەرمیٛ 

 وٙ چاو : هەورامی هەرگیز منەسەرو یاوەرنامەکیٛ  نەال ، منی و جەمیەی و نەژناسەنیشانٛی ئەژناس -2

 زیرەکەکا ... هتد . ،کوڕی زیرەکێ، کوڕی زیرەکیٛو، کوڕی زیرەکە، کوڕەی زیرەکەکە

ی و)ٛی( نیشانٛی کٙوی ەو نەژناسیٛوە ( ،ی)ێ( و)یٛوەس( ی ئەژنا)ەمەوسوفەکە نیشانیٛ  -3

 :      گٛیروٙ مەهٙور 

                                                            .کوڕێ بەڎبەخت بەرنەشی   .داخەکەم ! کوڕەی بەڎبەخت بەرنەشی

                                                                                                       .ئاماالما کناچیٛوە دەشتەکیە، کوڕیٛو دەشتەکی

                                                                        .نٙووە گەمنهٙور ژەنی چامنٛی ، پیای چامنە .دەفتەرٛی تەریٛم پەی بسانە

 .  هامسانیٛنٛی"متابق"ەگەر مەسوف کٙو بٙو ئانە سیفەیچ کٙونە، هەردوی ئەن یباس یاوش

 ،یٛو ،)ێەیناس)ە( وەشەبٙو، ئاوەختە مەوسوفەکە نیشانٛی نەژ و نیشانیٛ یئەگەر لکێوە بە یارد: دویٛ 

فەقیریٛو بی یەن بە باخەوانو  ،کوڕە فەقیرێ :گٛیروٙ مەهٙور  و)ٛی( کٙوی ەییٛوە( و )ەکە( و ئەژناس

ە تەوەنینەکەم دا بە بیل. فەقیریٛوە بیٛینە بە باخەوانەو باخەکەیام ،یرێکناچە فەق. باخەکەیام

                                                                                                                                                                                                               .دٙوڵە تەوەنینەکٛیم دا بە هٙوشیاری  .جلەکٛی تەریٛش هٙورگرتٛینٛی پەی ڕٙو جەژنیٛ  .هوشیاری

:       نگنابمزاف" ی بەر "پسەو نهەورامینە متاوانیەتی و یاوەرنامٛی ژمارەو پلەی یاوەرنامٛی چە

وەاڵو  یەکەمینە( و ،)یەکەمخەاڵتەکەم دا بە ەن.گوالنەو یانەی شەنیەر  .دەمڕاسو گەڕەکٛی ئاما

 .شا منێو هەژارارەەیگەورٛی شارەکا بەز  .بڕکەکیٛ 
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 :    وزمیٛوە وەرەچەمەمهەمدیسان  یٛ خاڵێ تەر  ڎچن

 .کریٙو نەک)ی(مە ()وهەورامینە بە زوانوحاڵەتو ئیزافەی  -1

، پەوکای بییٛنٛی بە بنەڕەتەنە بییٛنەو البریێنە، گیٛری لەمەش پەڕەنە بە نامێوەب نامزاف""هەریٙو چا -2

 .مزاف الیە

ئینە  ٙو.گٛیر بیچ هەمان نیشانٛی هٙور مزاف الیە مەشوٙ  ،گٛیروٙ مەنیشانێوە هٙور وەختێ یاوەرنامەکٛی  -3

                                          .  نیەن کوردینە زوانوهەکە ، هەورامی زوانو نویٙون جە خاسیەتەکا

                                                                            .ەورٛی دەگایاگ. گەورەکەو دەگاکیٛ  .دەگێوی وگەورێ

                                               :                                  گونجنوٙ مەەکەی چەنی ژمارەکەی ویٛش و ڕستوەەکەرد تاخایتێ

 ئامێ                                          ندەم ڕاسٛی گەڕەکا .دەم ڕاسو گەڕەکٛی ئاما

     

 یاوەرنامٛی   بەستەیڕیز                            

 ،، بەڕیز دماو نامێوەیاوەرنامیٛ  ڎوینمٛی چنمە چو ڕوانەیامنە یام نویستەینەاو و  وات  نفرەو جارا

، ئی ەنو ڕەوان هەورامینە ڕاس زوانودماو یٙویرە ن یاوەرناما ێ، یانی ئامای ڕیز نیٛ یاگە نامێوە مەیا

ئیسەیچ سەرو  ساز بٙونە،)ی(، یام)ە( وستەی پاڵی یام واو)و( بەستەی یوبە یاردبەندیە ڕیز

یە بە پاو یاسای رێکە وزیێنە، ەتەسڕیزب ئی ئینگلیزنە، وەلێم زوانو منویسمیٛ هەریەرە حاڵەتەکەی 

رە، ئیجا دماتەر هەتا یاوی قڕە، ئینڎا هەڵەی ڕازوانی بەر ەیمەشٙو بزانی کامەیشان وەلێوە بنی

 دما بە سیفەکان بکەری. ور مەشٙونە، وەلێم زوانو ئیمەنە پاسە نیەن، متاوی وە

          .بەشو گوزارەی یاوەرنامٛی+)ی(+یاوەرنامٛی +... +ٛی(+ ، یوە: بەیاردی)ی(: مەوسوف+ )ی

نیٛر                                                        .پاکی تازە ی قایم مسانومنەڎێ دریٛژی پانی گوڵ گوڵینی 

                                                       ما        .وقایمە مسانتازٛی دریٛژەی پانەی گوڵ گوڵینەی پاکەی  ێقاڵی

                                                                               .ئازای ژیری دەس ڕەنگین وەشەسیانیتٙوی گەنجی سەربەسی 

                                                      .ە سیێنیژیرەی دەس ڕەنگینە وەش ێتٙوی گەنجەی سەربەسەی ئاز 

دای  تا نیشانیٛ  ،ڵەنەائەگەر سەرنجەو منونەکا الو سەری دەیمٛی وینمٛی نیشانٛی ڕەگەزی فرە ز 

                  .نە ئازێ ی ژیرە، بنەڕەتەنە .ژیرە ێئاز )پاڵیش بەر پڕنێنە

    ٙو:ئاوەختە پیٛسەش سەرمەی :بوٙ کریٙو مەوسوف نەشناسمە

    .قاڵییٛوەی پانەی دریٛژەی گوڵ گوڵینەی پاکە .پانی دریٛژی گوڵ گوڵینی پاک منەدیٛوی
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، ئیرت نیشانٛی ئیزافەی و نلٙو سەرشاە)ٛی( مئاوەختە نیشانٛی جەمی، بوٙ بف کٙو ئەگەر مەوسو 

                                                                                   :                                                  ەگنوٙ من، نیشانٛی ڕەگەزیچ بەر نەگنامنبەستەی بە ر 

                                                                               .پاکٛی تازٛی قایمٛی مسانوەڎٛی دریٛژٛی پانٛی گوڵ گوڵینٛی من

 .گوڵ گوڵینٛی پاکٛی قایمٛی مسانو قاڵیٛی دریٛژٛی پانیٛ 

یوتریوە، ئرت نیشانێوە جە  نیٛ ( بەسیای)ەدبەیار و سیفە  مەوسوفبەیاردی)ە(: وەختێو : دویٛ 

ە ، هەرپاسیاوەرنامیٛ  وسەرو دما نو مال  نگنامە، بەر ، جەمیەی، نەژناسەیئەژناس نونیشانەکا

 : یٙوتریوە نبەسیا)ە( یاوەرنامەکیٛچ بە

                                                     .کناچە خیشە سوورلە زەریفە پاکیٛوە . زەریفە پاکیٛوشە سوورلە کوڕە خی

                                                                 .کناچە خیشە سوورلە زەریفە پاکەکیٛ   .ڕە خیشە سوورلە زەریفە پاکەکەکو

                                                                 .کناچە خیشە سوورلە زەریفە پاکیٛ  .پاکیٛ  کوڕە خیشە سوورلە زەریفە

                                  .خیشە سوورلە زەریفە پاکەکیٛ کناچە   .کوڕە خیشە سوورلە زەریفە پاکەکیٛ 

 :واو و بەستەی"رەبت"  بەیاردی )و(: :یەریٛ  

:                                                       سوفەکە تاقی نٛیری گردین یام مٛیڵٛی گردینە بٙو، یاساکٛی پی جٙورەنەو ئەگەر مە  -1

:                                                                 ەزی+ و + یاوەرنامیٛ مەوسوف + ی + یاوەرنامٛی + نیشانٛی ڕەگ

    .دڵگیرەو ڕٙوشنە  و پاکەو ئٙوتیلەی گەرمەو گوڕە .و گوڕو پاک و دڵگیر و ڕٙوشن هٙوڎەی گەرم

:                                                                                                                       ئەگەر مەوسوفەکە تاقی نەشناس بوٙ  -2

                                                 :یاوەرنامٛی + نیشانٛی ڕەگەزی + و+ یاوەرنامیٛ  +مەوسوف + نیشانٛی نەشناسیای 

         .و ڕٙوشنە دڵگیرە و و پاکە و گوڕە ئٙوتیلیٛوەی گەرمە .و ڕٙوشن و دڵگیر و پاک و گوڕ هٙوڎیٛوی گەرم

                                                                                           :                            ئەگەر مەوسوفەکە تاقی ئەشناس بوٙ  -3

ٛی انش+ نیڕەگەزینیشانٛی + مەوسوف+ ە + یاوەرنامٛی+ نیشانٛی ڕەگەزی+ و+یاوەرنامیٛ 

و گٙوش  و پیرە چەرمٛی و خیشەمەیە  .و گٙوش شٙوڕەکە و پیر بەرانە چەرمە و خیش :ەیئەژناس

                 .شٙوڕەکیٛ 

                        ن:گنامەبەر  ەو نەژناس ەئەژناس ێوەل ،ەگنوٙ منو مای بەر  ڕەگەزو نٛیرئەگەر مەسوفەکە کٙو بٙو:  -4

                                                                          .نەژناس .یفٛی و کەم وەریٛ زاڕٙوڵٛی پاکٛی و ژیرٛی و زەر

    ئەژناس .زاڕٙوڵە پاکٛی و ژیرٛی و زەریفٛی و کەم وەرەکٛی 

و دما بە یاوەرنامەکٛی کریٙو، گرفتە ، ئەگەر وەر دماو مەسوفێو نگنامە وەختێنە چنڎ یاوەرنامێ  -5

                                                  ەڎٙو :                                                                 منمەکەرٙو و ماناکیٛش تٛیک نوەش

                                                                                         .سەیرانگای فٛینک و بەرز و دڵگیر و وەرچەم فەریٛح وەشەن

                                                                           .وەشەن و فٛینک و وەرەچەم فراوان  و بەرز سەیرانگای دڵگیر
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                                                                                .سەیرانگای وەرەچەم فراوان و بەرزو دڵگیر و فٛینک وەشەن

زوانو ئینلیزینە بە یاسا رێک  . وەلێمسەیرانگای وەرەچەم فراوانی بەرزی دڵگیری فٛینک وەشەن

وزیانە، مەشٙو بزانی کامەشان مەگنٙو وەلێوە کامەشان دلێراسەنە و دماتەروە، جە وەڵینەو 

                                                                                                                                                                                                                                      یاوەرنامێنە باسش سەرکریان.

 

 و یاوەرنامٛی    چەاو نامٛی ئامیٛتٛی و لکەو یاوەرنامٛی و دەسە                           

کەرٙو، ەم، جە فرەیشانە بەشڎاری parts of speechو جە بەشەکانو دوایرنامٛی پیٛسەو بەشیٛ یاوە

ئی یەرە وەشکریێ، فرە ئەو یٙوی  .و یاوەرنامیٛ چەاو ەدەس ،نامٛی ئامٛیتٛی، لکەو یاوەرنامیٛ : پیٛسەو

ەو کەردەوەی، سەرنجەو ئی ڕٙوشن ەکەرٙووەمن، ئانزان بە ئاسانی جە یٙوترینی جیاشا نیٛ مشا

 : دەیمٛی تا زیاتەر بزامنیٛ ب

تەڕە تٙوڵەکٛی،  وەش بییەیشانە بەشدارەنە: مەبەست ئا نامٛینٛی هەکە یاوەرنامٛی جە  ئامٛیتٛی: نامیٛ  -1

، وامی ساوی، تاڵە درەخت، گەورە کناچٛی، سوورە ژەنی، پیرە پیا، پیرە تفٛی، پیرە پیازٛی، تەڕە تەڕە

نامٛی ئامیٛتٛی(   :)یاوەرنامٛی+ نامیٛ چیٛگەنە .چەرمیٛ  سەرە چەرمە، شەوە، سەرە تاریکە ،بەی کاڵە

 :هەکە ەنیٛ بەرکەوت

                                                                                                    .نامە ئامٛیتەکیٛوەگنٙو بنەڕاو مەبەشو یاوەرنامٛی  -ا 

                                                                                                                   نامە ئامێتەکنە. ودەیر دیارەنە جە وەشکە ە()وستەی سەرینیشانٛی  -ب

. مەکٛی نیٛر بٙو ئیڎیچە نیٛرە ، ئەگەر یاوەرناگیٛروٙ مەنامە بەشدارەکٛی نیشانٛی ڕەگەزو ویٛش هور   -ج 

  .مٛیڵەکیٛچ هەرپاسە پەی

اوەرنامێوە  و ی تەرکیب وەسفی )ی(وە و نیشانیٛ یاگەگیرو نامیٛ نامیٛوە، جە لکەو یاوەرنامٛی:  -2

                  :                              ٛی + نیشانٛی ڕەگەزو مەوسوفەکەی(یاوەرنامچەنی نیشانٛی ڕەگەزی)نامٛی + ی + 

) تووڵەی تەڕە، پیازی تەڕٛی، تفی تەڕٛی، پیای پیر، ژەنی پیرە، درەختی پیر، کناچٛی گەورٛی، 

 (.کوڕی گەورە، ساوی سوورە، وامی تاڵە، بەی کاڵە، شەوەی تاریکە، سەرەی چەرمە

                   :نیکەردەو یاوەرنامیٛن، هەرمانەش وەسف یانە وسەر  چەاو ەئی دەس: و یاوەرنامیٛ چەاو دەسە  -3

                          :                                                               نامٛی + نیشانٛی ڕەگەزو نامەکیٛ + یاوەر )ە( نامٛی+ نیشانیٛ 

، دوە تشە، نانە چەربە، نانەڕەقە، ە، هەنارە تشە، سەرەچەرمە، کوڕە عالپیازەتەڕە، درەختە پیرە

                                                                                                                    .                                                                                                                       نٛیر .مرٙوچە سیاوە

ەتەڕٛی، کوولەکە پیرٛی، کناچەعالٛی، هەڵووچە تشٛی، سەرەچەرمٛی، ساوە تشٛی، خەپلە چەربٛی، تف

 .ما   .کەرگە سیاویٛ 
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تەنیا جە ، هەورامینە زوانوجە لکەو یاوەرنامیٛنە و یاوەرنامٛی هەر چەاو دەسە ،دەیمیٛ بئەگەر سەرنجە 

 .مڎاا هەر یەک مانا ڎهەن ئن نوە کەمێ فەرقشانڕووەو دروس بیەیشا

 

 و نامٛی و یاوەرنامٛی    میانجیاوازی                         

ەو نامٛی و یاوەرنامٛی هەکە وەڵتەر چنڎ جارٛی کەردەوەیهەورامینە یاسێوە تایبٛی هەنە پەی جیا زوانو

 دەیمٛی و ئیجا نامٛی و یاورنامٛی جیابواتا : با سەرنجەو ئی وەڵٛینە نونویستێنەما دلٛی  وانەکا

شادمان، شادی،  ،، سەرڎ، سەرڎی، ڕەق، شاڎ، چایچی، سەرەوپایچا): جە یٙوترینی وەەرمیٛ بک

، ماساوی، وەزانە، سوورەساوی، ساوە سوورٛی، نانەڕەقە، ادڵشاڎ، وەزی، وەزین، وەزڵٛی، ماس، ماس

نامٛی  ئیسەیچ و ئەوسایچ بە زەحمەت نفرەو وانەرا و بەشێوە جە مامٙوسایا (ڕە تٙوڵەکیٛ ، تەتفە تەڕیٛ 

 . ۆکەردەوەینیەنە پەی جیا  نشایزوان، چوون ڕای ڕٙوشنەو ڕاکەراوەەمو یاوەرنامٛی جە یٙوی جیا 

انەکەیچش ، چەپەو وەلٛی دلٛی یاوەەرنامیٛنە نیەنیٛ خاسیەتێ تایبٛی دلٛی نامٛینە هەنٛی  ڎچن ەنڕاس

،  چەنیەتی یویاوەرنامٛی دماو نامیٛوە مە .خاسیەتٛی دلٛی یاورنامیٛنە هەنٛی، دلٛی نامیٛنە نیەنیٛ ، ەنڕاس

 ەن،ئاژەو ڕەگەزو ژمارەش نی کوردینە زوانو، یاوەرنامٛی و هەرمانەو نامٛی نیشانە مڎوٙ  خاسیەت و

ێ تەر ڕ بن،کەرامەگٛیرٛی وەشەش اێ دمڕ بپلەیش هەن،  کەچی نامٛی هەنش، یاوەرنامٛی خاسیەتو

 دماگٛیرٛی هەنٛی لکا نامیٛوە. 

نە ویٛسەرە نیەنە، هەرمانەش نیشاندای یاگەگیرو نامیٛ یاوەرنامٛی هەمیشە پاشکٙو نامٛی و  ەنڕاس

ەوینٙو .... چەنی ئی گرد نیشانکرڎا  هەاڵی زەحمەت جیا منئاڎیشانە و تەنیا ویٛش ئەرکیٛوە 

 .کریٙووەمە

جە هنو اڵتش و دەسە ، مەیدان و ئەرکەن جەکوردینەو ڕەگەزش نی ژمارە و نامٛی ئاژەەن ڕاس

و وەڵگیٛر هەنٛی نامٛی  دماگیٛر ڕێ، بەنپلەش نی، شێوەنە جە یاوەرنامٛی فرەتەرەنە ،یاوەرنامٛی زیاتەرەن

وەلٛی  یاوەرکەردەوەنامٛی منەبٙو بە . و نامٛی و منەال سەرو یاوەرنامیٛ تەنیا مال سەر   نکەرامەوەشیٛ 

ویٛش هەمیشە ویٛسەری تەمامش هەن،  نامٛی  نامٛی بە رسوشتو .یاوەرکەردەوەبٙونە بەمەیاوەرنامٛی 

چەنی ئینەیچ حەر بە ئاسانی جەیٙوی جیا نیشانە مڎو،  و، ویریٛ گیاندری، بٛی گیانٛی، هەرمانیٛ 

 ەکریاوە .من

وە تەشکی یاوەرنامٛی جە بارو کوردینە زوانو، سەرەکەی تەرۆ ەنرێوە گرد ڕاسسەئانە سەرۆ واتەمنا 

(  پلەو بەراوردی هەر، شەیتان ،)پیا، تووتەنامٛی، چوون بڕێ نامٛی پٛیسەهیچ  جیاوازیش نیا چەنی 

هٙوزی،  انەی، ژیرو، گوالنەو یگەورەو دەگیٛ  :نمەوسوف پەیشابە  نبامە و بڕێ یاوەرنامیٛ  نگٛیرامەهٙور 



 
381 

 و مزاف و مزاف الیە)یام ،لکەو یاوەرنامیٛی لکەو نامٛینیٛ   ادوویش. زیرەکو مەکتەبی، ڕیشچەرمەو دەگیٛ 

 .(سیفەو مەسوفەنیٛ 

، شیرین، نەرمین، ڕووناک، جوان: پیٛسە، ەڵکی کەردیٛنٛی بە نامٛی تایبیٛ کە خدەیان یاوەرنامٛی هەنٛی 

نامٛی و  .یٛمن، شەرمن، نەخشین، نەبەز، بوێر، ڕێبین، شەیدا، نازدار، نازەنین، بەناز، سەربەسه

" بە ، پەی منونەی"نەبەزەو یوترینیکەردەجە دروس نکەرامبەشداری  ەسادٛی پیٛوەر یاوەرنامٛی 

هەر یاوەرنامیٛنە، یام چی ڕستەنە "  ، کە بنەڕەتەنە"نەبەزی"نامیٛ ەو"ی" پەیش بٙو بیکەردەزیاڎ

چون وەلیٛو  وینوٙ م، وەلێ چیٛگەنە دەورو نامٛی ڕووتەڵەم دی" هەژار یاوەرنامٛینە بنەڕەتەنە یهەژارێو 

 .و هەژاری مەکەرٙونەرستەکەیوە ئامان و ڕووتەڵە سیفەن وسف

نامٛی و  میانوشیٛویٙو  بوەنە  نسەرشا و وەنیار ٙوسامئینٛی گرد باسام کەردٛی پاسە کەرٙو  هەکە ما

 .ەینەنەو بەرو ڕستیدەقسیٛکەر وەختو  یاوەرنامیٛنە

ی و( )جار باس کریان نیشانیٛ  ڎ، چنەنتەراو فرە ئاڵٙوزو پیٛچاوپٛیچ نیجٙورٛی هەورامینە  زوانووەلٛی 

نەو هەرما .گەاڵو داری :و مەوسوفی و سیفەمیانگنٙو مە( )ینیشانیٛ  ،نو مزافو مزاف الیەمیاگنٙو مە

ژگەم جیاوازی نیشانٛی وستەی بیٛ  .کوردی یزوان، ژەنی ژیرە .گەاڵی سەوز .کوردی زوانو .ژیری

ویٛش  "مزاف و مزاف الیە" نە هەمیشە مزاف الیە نیشانٛی ڕەگەزوجە لکەو نامیٛنەسەری"ئیزافە"

تامو کاڵەکی، تامو ی، دەسو ژەنٛی، : دەسو پیا)ٛی(ر میٛڵٛی بوٙ و ئەگە( )یگٛیرٙو، ئەگەر نٛیر بوٙ مەهٙور 

 .ساویٛ 

نیٛر بٙو ئانە  (یاگەگیرو نامیٛ ، نامیٛ )، ئەگەر مەوسوفەنیاوەرنامٛینە ڕەگەز فرە چاالکوەلٛی جە لکەو 

 ،پیای خیش، قەڵەمی سوور: سیفەیچ میٛڵیٛنە یٛڵٛی بٙو  ئانەوەلٛی ئەگەر مەوسوف م ەن،سیفەیچ نٛیر 

قٙوریەی  .نٛیر. مکوڕی یەکە، شوانەی شاری، پەنجەرەی ئاسنین، دەفتەری کوڕانە ،تەختەی سووک

شوانٛی ، کرتیەی ئاسنینەانٛی، بیٛشکٛی کناچ ، تەوەنەی سوکە،تەوەنی سووکە ،ژەنی خیشە ،سوورە

 .ما. کناچٛی یەکەمە ،شاریە

زەفەکەی و یاو  واو ئیگرد کٙو با، ئاوەختە  (و مەوسوف سیفە، مزافو مزاف الیە)جەمینەتو جە حاڵە

پیٛوەرە  نویسٛی بیٛگیریٛ  دویٛ  ێ، چوون بە پاو یاسنەمەنامنو  نبامەگمٛی  سیفەو مەوسوفەکەی

 . نمەکریٙوشانە

کەرمٛی، بدووەمەو لکەکٛی  یتەماشەو واتە (ەو نامیٛ و لکلکە و یاوەرنامٛی )ەو هەردوەیکەردەپەی جیا 

: ش نامٛینەیوەم ەیانە لکەو یاوەرنامیٛنە، یانی وات( پۆوە لکابٙو ئیٛ نیشانٛی) ئەگەر هەردوی واتەکیٛ 

اسنینٛی، ئەڵقٛی ئ .شاگرڎٛی چوارەمیٛ  .مٛیزٛی کوڕانیٛ  .کناچٛی ژیریٛ  .کوڕٛی عالیٛ  .)لەقٛی زلیٛ 

 (.پەنجەرٛی کەویٛ 
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، ئاوەختە مزاف نیشانٛی)ٛی( کٙوی یانی هەردوی واتەکٛی نامٛی بان، نامٛی بوٙ  ووەلێ ئەگەر لکە

 ، ئەڎایاکناچیٛ   ،کوڕٛی شارا ،نگٛیرٙو: )لەقٛی درەختامەهٙور  (، انانٛی کٙوی)اش" نیهٙورگٛیرٙو و"مزاف الیە

هەپاسە  (.، کلکو توتا ، مەڕەو گاوانکاوڕٛی باخا ،ئەڵقٛی وەریٛسا ،شاگرڎٛی ئاسنگەرا ،نمیٛزٛی کوڕا

 وکوڕیٛ  ن،درەختا ولەقیٛ متاوی نیشانٛی)ا( بە )ان( بنویسی و واو ئیزافەیچش پەی زیاڎ بکەری)

ن، مەڕەێو باخا وکاوڕیٛ   ن،وەریٛسا یٛوئەڵق ن، ئاسنگەراوٛ شاگرڎی ن، کوڕاوٛ میٛزی ن،ئەڎایا وکناچیٛ   ن،شارا

 گاوان، سەرێو توتان(.

جە یٙوترینی و یاوەرنامٛی  کەرمٛی بە ئاسانی متاومٛی  نامیٛ  نیانی ئەگەر هەوارمینە پەیڕەو ئی یاسایا

ەگنٙو، وەلێ هەورامینە یاوەرنامٛی من، هیچش بەر ەنیاوەرنامٛی ڕەگەزش نیسٙورانینە  کەرمیٛوە.بجیا 

نامیٛوە میٛڵٛی ، یانی هەورامینە گرد یاوەرنامێوە نیٛرە یاوەر گنوٙ مەبە زەریفی بەر  کٙوگاو ڕەگەزینە

 ە، یاوەرنامٛی بیٛالیەنە نیەنوەرنامٛی نیٛرە وەرانوەرشەو هەنە، گرد یاوەرنامٛی مٛیڵٛی یاهەنەوەرانوەشەو 

 ، یانی یام نیٛرەنە یام میٛڵٛی.جە ڕووەو ڕەگەزیوە

 

 لکەو یاوەرنامٛی ڕستەنە    ئەرکو                                        

 : وینوٙ مەهەرمانٛی  ٛی ولکەو یاوەرنامٛی ڕستەنە چنڎ ئەرک

 .مڎوٙ  هەوای سەرڎ زمسانەنە عەزیەتمبٙو بە بکەر: مە -1

 .نازەنینە وارڎەی پاک موەرٙو ی: ویەر ێوە ەو کەردەرکار" و و "بٙو بە تەمامکەری ویٛسەرمە -2

 .من جە یانیٛوی گەورەنە مژیوو تەمامی:وە ێوەدر ەبە تەمامکەر بەیاردی کبٙو مە -3

 .نهاز:  ئاواتو ئانزانی لەش ساقیبٛی  –ێوە ناتەمامی ەو کەرد وبە تەمامکەر  وٙ بمە -4

 .عالیٛن  ەو تەقەالم پەی بەختیٛو  : هەوڵێوە ناتەمامیەو کەرد ی بەیاردیبٙو بە تەمامکەر مە -5

  .کەروٙ ەمخەڵک شەرم جە ڕیشی چەرمەو تٙو نامٛی بە یاردی نیشانٛی ئیزافەی:  بٙو بە تەمامکەرومە -6

 .: یانیٛوی تازە کریان دەگاکیٛنە بکەر نادیارەنە کەردەوەیبٙو بە یاگەدارو بکەری جە مە -7

 بە یاوەرنامٛی بیەی                                 

، پی هەرمانیٛچە انوینەمجارێ دەورو یاوەرنامٛی  جارهەن  چاو و  ڎەی و واتقسیٛکەر هەورامینە بڕٛی 

 : "بیەی بە سیفە"بە یاوەرنامٛی بیەی ناچاەو م

پیا، تووتە، هەر، کوڕ، ژەنی، تاتە، )نبەخشامەتەر مەفهومی  ن،مانا ئاشکراکیٛشا مبٛیژگە بڕٛی نامیٛ  -1

                                            .ساالر تووتە تەرین تووتەو ئی شارینە .حەمە جە قالەی و بلەی تاتە تەرەن(ئەڎا

                                                                                             .ئانزانی ژیر مشیٙوم ویٛش جە ئانزانی هەری البڎوٙ 



 
383 

                    :                               نکەرامەیەکسەر یاوەرنامٛی وەشە+ نامٛی"  "نامیٛ بڕٛی نامٛی ئامیٛتٛی هەنیٛ 

، سەرە شیٛعە، ، سەرەبیل، گٙوش گڵیٛمسەرەتەوەر ،گەوڕدەم ،لەمالسیٛق ،دڎان بیٛڵەکان ،بااڵعەرعەر

ەڕەدەم، قاچ چٙواڵوە، دەم چاڵەک، سەرەوەز، دەم دوارد، لووت پنٛی. چنگڵە سەرە، هەژگە سەرە، م

 ،، چەم پلوپوش، تەویٛڵ هەسانقشاڵخی سەریٛ 

 ،لەم السیٛقکاری یٛ کر. ژەنی دەم گەوڕە ،پیای دەم گەوڕ ،کناچٛی بااڵعەرعەرە، کوڕی بااڵعەرعەر 

 نەبەری پەی هەرمانیٛ  کریٛکارەی لەم السیٛقە

 ،تەنەکە چی ،جل وراز ،شەنیەر زەڕنگەر، ،مسگەر ،نامێوە هەکە جە کسمیوە ئامای بٙو: ئاسنگەر -2

                                                                                                    ر.ناندە ،مناکەر ،نانەوا ،چٙوتاش ،ناڵبەند

  .کەروٙ ەمژەنی لەتەرە ڕیٛسە ژیوای ویٛش مسەوگەر  .حەمەمینی تەنەکەچی فرە دەس ڕەنگینەن

                           :                                                                  ئەرەتاشیێ بٙو یام ئامیتیٛ  ەری چبکە ونامیٛ  -3

  ،ناساق ،چاو نە، نەکەر ،نەزان ،بوەر، بکوژ ک،تەرسنوٙ  ،لەرزٙوک ،تاوا ،زانا ،مەرڎیٛ  ،مەرڎە ،وتە

                                                           .  کەم دوٙ  ،ە ڕیٛسر ف ،دووروین ،چاو گٙورانی ، پیا کوش، چاو ئەوە  ،ئەرەوز، نەمەرڎ

                                                   .تەرسوٙ مەئانزانی پیا کوش جە سەیەو ویٛش  .ەمەنوٙ منپیای وتە ئاگاش جە دنیای 

  .خاستەرەن جە ڕەفیٛقی فرە ڕیٛسڕەفیٛقی کەم دٙو 

                                                                       بە یاوەرنامٛی: نباب ن، متاوا: ئەرەتاشیێ بٙو یام ئامٛیتیٛ یەرکار و و نامیٛ   -4

هتد                                                                 .ئەنەگیریا، ئەرە کریا ،ئەوە فیسیا ،نویسیێ ،نویسیا ،کوشیا

                                                                                                .کوشیا هٙورگٛیرتەیش زەحمەت تەرەن جە زینڎەیکەڵی 

                                                                                                                                          .ئٙوخەی ئایشٛی بییٛنە خاکی ئەرەکریا

ورگ  ،قژ دژیا ،چەم ڕەژیا ،دەم بەسیا ،دەس بڕیا ،بەش ووریێ ،امٛی ئامٛیتٛی پیٛسە: بەش وریان

                                                                                                                                                             ا.دڕی

  .ەبوٙ منپیای ورگ دڕیا هەرگیز دٙوڵەمەن  .ەتاوٙو کارەکەشەنە دلسٙوز بوٙ منکریٛکاری بەش وریا 

رتە  یٛ نیشانٛی تەرتیبیش هٙورگ ژمایرێو ، هەروینوٙ ەم: یەکسەر دەورو یاوەەرنامٛی تەرتیبی یژمارە -5

یەکەمە، : : یەکەم(هەمین هەمینە :ەمینە ،ەمین) (هەمە، هەم ،ەمە، ەم)بٙو بە یاوەرنامیٛ مەئیرت 

                                                    .              چوارەمە :یەرەمە، چوارەم: دووەمە، یەەرەم: دووەم

                                                                  .تهەمینەو حە :ششەمینە، حەوتهەمین ن:پەنجەمینە، ششەمی ن:پەنجەمی

                                                                                                 .دووەم ئەسپکەش فرە تیژەن ،سواری دووەمین

                                                                                                             .قەومەو ویاٛمنەیەرمینە  ،ژەنی یەرمە

                                                   .سەیەکیٛش پەڕەنە چوارهەمین ، چوارەمین، درەختی چوارەم

 نە .حەوتەمینە و عەمرو ئارامی، تەمەو ئیساڵ ساڵەی حە
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 تەر دوایبٙو بە بەشە مەیاوەرنامٛی                           

بٙو مەیاوەەرنامیٛچ   ئەکیدبانە بە یاورنامٛی، مەی تەر چاو و  و وات یدوا هەکە تەنیا بەشە ،پاسە نەبوٙ 

چی تەری ئرت او و  و وات یدوابٙو بە بەشێ جە مەیاوەرنامٛی  ووەختیٛ  یاوەرکەردەوەبە  نامٛی و 

: یٛ اچمەو ی وەختێ مەنو : پەی منگٛیروٙ مەە هٙور یدوا، هنو ئا بەشە کەروٙ ەمبنەڕەتی ویٛش گم  یخاسیەت

وسوفیٛوە ەمچیٛگەنە زیرەک یاوەرنامیٛنە، چوون  وەسفو  .وش دا بە شاگرڎە زیرەکەکەیمامٙوسا خەاڵتیٛ 

زیرەک نامٛینەو  (ڕازێوەش گیٛڵناوە پەی مامٙوسایزیرەکەکە )چی ڕەستەنەئەوەلٛی  (.شاگرد)کەروٙ مە

 .ەنکارش سەرو وەسفیوە نی

کریاینٛی بە نامٛی تایبەو مەنەومٛی چنڎەها یاوەرنامٛی وینمٛی و مژ مەچی دنیای ڕٙوشنەنە  ەهەرپاس

   .جوانە، نەبەرد ،، قارەمانکامەران ،، نەرمینە، شیرینەکاوانهیمن، گەشوین،  ن:و کناچا نکوڕا

جە جم و جوڵیٛوە ، بٛی ئانەی هیچ ظرف""قید، یاوەرکەردەوەبٙو بە بٙو یاوەرنامٛی بە ئاسانی متاو 

گیرو ن جیاتی ئانەی یاوەرنامەکٛی وەسفو نامێوە یام یاگەەهەر ئانڎووە بڎٙو، تەشکو یاوەرنامەکیٛنە ڕ 

 کەرمٛی: بواریە  نیتەماشەو ئی منونا :کەروٙ مەێوە ەو کەردکەرٙو، وەسفو بنامێوە 

 

 ظرفقید،  وەیاوەرکەردە ، سیفەتیاوەرنامیٛ 

 .کەروٙ مەدارا شیرین قسٛی  .وەروٙ ەدارا هەناری شیرین م

 .نویسوٙ ەسیروان ئارام قاقەز م .نویسوٙ ەمقاقەز  ،ئارام سیروانی

 .ئەمنە ژیرانە هەرمانەکیٛش تەمامناش .ئەمنەی ژیرە هەرمانەکیٛش تەمامناش

 .گنوٙ ەمکەرٙو هەر سەر بهیٛمن کار  کوڕ .گنوٙ ەمکوڕی هیٛمن کارش هەر سەر 

  

         .                                                                    ئرت ڕەگەزش بەر منەگنوٙ  وەیاوەرکەردەیچ بزامنٛی هەکە یاوەرنامٛی بیە بە ەمەشٙو ئان

  .کەروٙ بکناچٛی هٛیمن کار  ،کەروٙ بکوڕ هیٛمن کار 

جە بابەتو یاوەرنامێنە، کەلکی فرەم جە منونەکانو کتێبو لەبابەت رێزمانی هەورامیەوە، نویستەی 

 مامٙوسا جەمال حەبیبولالی هٙورگیٛرتەن. سەربارو سەرچەمانی تەری کە نویستێنێم. 

 سەردەمو کورٙونای... خوا پاریٛزنٙوما 14/6/2020لوایۆ پۆرە: 
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 لیٛژەی هەشتەم               

  Adverbئاوەڵکار، قید، ظرف,، یاوەرکەردەوە                                

)چەنیەتی، دەم، یاگٛی، چنڎیەتی(، واتیٛوەنە سیامو قومیای کەردەوەو ڕستەی نیشانە مڎٙو جە بارو

مٛی ڕستە ئەوەجەش و ماناو ڕستەکەی منیٙورە، بڕێ جارٛی مەکریٙو بواچیکەردەسنورێو پەی تەمام

کەردەوەی، چون ماناکیٛش هەر مڎٙونەو منەفاڕیٙو.پەی منٙونەی)سەوای مەلو پەی یاوەر نیا بە 

ئەچی باسنە مەملٛی  بڵبەری. ملو پەی بڵبەری( یام زەماونڎەکٛی فرە وەشەبٛی. زەماونڎەکٛی وەشەبٛی.

 الو زوانەکانو جەهانی تا بزامنٛی چەنی باسو یاوەرکەردەویشان کەردەن:

 ظرف زوانو عەرەبینەیاوەرکەردەوە،                                    

ظرف( هەکە گردشان هەمان ماناو یاوەرکەدەوەی)چنڎە ئەژناسێوە زوانو عەرەبینە کریان پەی 

ٙونە، وەی مەکەر ەظرف زمان نامێوە مەنصوبەنە باسو دەمو قومیای کەرد73هەمان مەبەست میاوانان: 

 مەڎٙووە، یانی چیٛوەکە کەی قٙومیان؟پەرچەو واتٛی)متی( 

ظرف مكان: باسو یانگیٛو قومیای کەردەوەی مەکەرٙونە. پەرچەو واتٛی پەرسٛی)این( مەڎٙووە، این: 

 یانی چکٙو، جەکٙو؟

، هەرمانێوە ڕووە مەڎٙونە چەنەش، مەگٛیرٙونەش وٛی، ئەگەر باسو زەمانیش کەردە نامێوە مەنصوبەنە

، یام نامێوە 74کەردەو مەکانیناوەر زەمانین، ئەگەر باسو مەکانیش کەرد ئانە یئانە یاوەرکەدەوە 

پەی زەمان و مەکانو قومیای ڕوەدایێوە، وەروئانەی مەکریٙونە بە دوٛی  گلکە مەکیٛشنوٙ نصوبەنە مە

 و قومیای کەردەوێو جە یاگێوەنە.یکەردە( ظرف مكان پەی بەیان75ظرف مكان, ظرف زمانلزگیٛوە)

 ەو، منونٛی سەرو یاوەرکەردەو شتەنرە(امام املعلم. وەنیارەکە وەردەمو مامٙوساکەینە نی )جلس الطالب

و قومیای یکەردەظرف زمان: پەی بەیانثم، هنا(.فوق، تحت، عند، یاگٛی)امام، قدام، خلف، وراء, 

و وەختین. وەٙو الیوم( شاهٙو ئارٙو سەفرەش کەرد. ئارٙو یاوەرکەردەنە.)سافر شاهوەێو جە دەمێو ەکەرد

حا(. زوانو عەرەبینە وقتا، ابدا،صباظرف زمان)الیوم، امس، غدا، اللیلە، سحرا، مساء, منٙونٛی سەرو 

کەوتەن وریتی نامە مەنصوبەکاوە)مفعول فیە(، ئعرابنە مەنصوبەن. سەرنجە مدەیٛی  وەیاوەرکەردە

رامینە مەگنٙو وەڵیٛو وەختی مەگنٙونە دماو ڕستەی، وەلێم هەو  ەوزوانو عەرەبینە یاوەرکەردەو 
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وەختین، ئەگەر بەعەرەبی بواچیش)  ەورستەیوە)هیزی لوانی پەی گوڵپی(. هیزی یاوەرکەردەو 

سافرت گوڵپ امس( امس یاوەرکەردەکەن کەوتەن دماو رستەکەی، وەلێم زوانو عەرەبینە 

ت جلس الطالب امام املعلم، جلست تحیانگٛی مەگنونە دلٛیڕاسەو ڕستەیوە) ەویاوەرکەردەو 

الشجرە(. مەوینمٛی هەورامینە)وەردەمو مامٙوساکەینە نیشتەبیٛنارە( هەم کەوتەن وەڵیٛو ڕستەیوە. 

 ڕستەی فەرقش هەن زوانو هەورامینە چەنی زوانو عەرەبی.  76و پەساکیٛویکەردەیانی ڕیز 

 77قید زوانو فارسینە                                                  

مەزمونو ڕستەی، کەردەوەی، سیفەتی، قەیدی یام دەسەو کەردەوەی، سیفەتی، قید واتیٛونە کە 

مەکەرٙو  قەیدی یام هەر واتێوەی تەری بیٛجگە نامٛی و یاگەگیرو نامٛی، مقەیەد مەکەرٙونە و چیٛوێ زیاڎ

 پەی ماناکیٛشان، پیٛسە)خوشبختانە استاد ما مهربانست(. خوشبختانە قەیدو ڕستەین. 

فرە  فرە کرژ ملٙوڕانە قەید و قەیدین. فرە زل. قەیدە سیفەتین.تنڎ ملٙو ڕانە. قەیدو کەردەوەین. 

 دەسەو یاوەرنامیٛن. وزەریفەتەرنی جە ولٛی. قەید

 جەبارو مانایوە قەید چنڎە جٙورێن:  ڕستەی. نووەروئانە متاومٛی بواچمٛی قید یون جە زیاد کریاکا

 ، نزدیک، پیش، خانە، بخانە، کجا.آنجااینجا،  ٛی، پیٛسەو:قەید مکان: یاوەرکەردەوەو یاگ

 قید جهت: یاوەرکەردەوەو ئاراستەی: رشقا، غربا، جنوبا، شامال"گردیچ عەرەبین ناشوکری نەبٙو".

 قید زمان: یاوەرکەردەوەو وەختی: امروز، فردا، دیروز، قبال، بعدا، 

 ، چطور.عاقالنە، خندان، دیوانەوار، چگونە قید چگونگی وحالت: یاوەرکەردەوەو چەنیەتی: خوب، بد،

 قید مقدار: یاوەرکەردەوەو چنڎیەتی: کامال، بسیار، کم، اندک، خیلی، 

 شامرە: یاوەرکەردەوەو ژمارەی: یکبار، دوبار، مکررا، هیچقید 

 قید ترتیب: یاوەرکەردەوەو تەرتیبی: دوم ، اول، سوم

 ینا، حتام، مسلام، ناچار، بناچار، بیگامن،  بالشکقید تاکید و ایجاب: یاوەرکەردەوەو تاکیدی: یق

 قید نفی: یاوەرکەردەوە نەفی: نە، هرگز، هیچ، بهیچوجە، اباد، معازاللە.

 قید شک: یاوەرکەردەوە گامنٛی: شاید، گویا، اینکە، مەگر، بنزرم، باید، فکر میکنم.

                                                             
 پەسا: کەرەستە، چیٛو 76
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 قید علت: یاوەرکەردەوەو نونگەی: چرا، بچەعلت، بچە سبب.

 و قید تقریب وقید مقصود وقید انحصار و قید ارزش قید اختصار... قید وسیلە

جەبارێوی تەرنە متاوی قید دەسبەش بکەری پەی)پرسشی و غیرپرسشی( چون پەی بڕێشا پسەو 

قەیدی زەمان و مکان و چگونگی و مقدار جٙورێوە جە پەرسٛی هەنە. هەرپاسە متاوی دەسە بەشش 

گٛیت نیشانە ، آنجا، اینطرف، آنطرف... یااینجا:ارەی پٛیسەودو ئیشارەی و غیر ئیشبکەری پەی قی

امروز، امسال، اکنون، این زمان وەختت نیشانە مدان. چنان، چگونە، باین شکل، چەنیەتی و  مڎان،

حالەت نیشانە مڎان. اینهمە، اینقدر  مقدار و ئەندازەت نیشانە مڎانە،  این دفعە، این بار شامرە 

 ێچ بە هەمان شیٛوە ئیشارە، یام چیٛوەکەت نیشانە مڎانٛی.نیشانە مڎان، ئەوێ تەر 

 .قەیدی تایبە و قەیدی هامبەش: بڕێ تەر ئەژناسٛی یام نامٛی یاوەرکەردەوەی زوانو فارسینە

یاوەرکەردەوەی بەکار بەیٙونە ڕستەنە، ویٛنەو نامٛی،  وشیٛوەقیدی ویژە: تایبە: ئا قەیدنە کە تەنیا بە

 یاوەرنامٛی یام هەر جٙورە بەکار ئاوردێوی تەرش نەبٙونە، پیٛسەو: گاە گاە، هرگز، شقا. 

 آیا(. قیدی ناسادە، مشتق: شقاً,آری،  قیدی تایبە سادە و نا سادەش هەن، سادە پٛیسەو)هزگز، مگر،

ش بە ئەرەتاشیا. جٙورێ تەر ئەرتاشیا چەنی وەلگیرو)نا(: ناگاە، تنوین مەکەروٙ شامالً, غالباً...

  ناگهان.

قیدی ئامٛیتە)مرکب( پٛیسەو واوەی بیەی واتێوە بەهامکاری حەرفی"سال بسال، زود بزود، روز بروز، 

 دستە دستە، دوتا دوتا، گروە گروە، نسالً بعد نسل.  

 بناچار، بناحق، مبفت، بیکبار.حەرفی ئیزافە چەنی سیفەتی یام قیدی: بیقین، 

 جە نامێوە یام واتێوی چەنی اسم فاعلی: زاری کنان، دمن کشان، بررسزنان.

جە  قەیدی هامبەشی و سیفەتی: زودی، زودتری. هەرپاسە جە کٙومەڵێ حرفٛی جەری عەرەبی کە 

 ئەوەجە منەکەرٙو بواچمٛیشا.

گردو شیٛوەکا بەکارمەیٙونە، یانی متاوٙونە ببٙو قید مشرتک: هامبەش: چەپەوانەو قیدی تایبەین، پەی 

منونٛی کە چەنی قەیدی پٛیسەو: خوب، بد، اینجا، فردا،  بە قید و نامٛی و یاوەرنامٛی جە ڕستەن،

 هامبەشیٛنٛی:

یوە: سیفەت: فرەو جٙورەکانو سیفەتی مەبانٛی بە قەیدیچ، زوانو کوردی و هەورامیچنە ئەپیٛسنەن. 

ٙورە سیفەتٛی گرد بە تەشکو قیدیچ ئەرک مەوینان ڕەستەنە. ئازاد خاس سیفەتی بەیانی: ئی ج

رستەی  هەرمانە مەکەرٙون. ئازاد هەرمانکەرێوی خاسەن. واتیٛو"خاس" ئەرکو یاوەرکەردەوی جە
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یوەمەن، ڕستەی دوەمنە ئەرکو سیفەتی مەوینٙونە. سیفەتی ژمارە وەختێوە بەشیٛوە تەرتیبی بەیانٛی 

 ەردەوەی ئەرک مەوینان، وەلێم سیفەتی ژمارەی بنەرەتی منەبان بە قید.رستەنە پسەو یاوەرک

سیفەی نادیار"مبهم"  برێشا مەبانٛی بە قید پسەو: اینقدر، اینهمە، وەلێم برێچشا هەنٛی منەبان بە 

 قەید، پسەو"هر، فالن، چند، چندین"

 رتک.سیفەت پرسش: یاوەرنامٛی پەرسٛی: فرەیشان مەبانٛی بە قید، یانی قید مش

 سیفت ئشارە هەم قیدی مشرتکەن پسەو: هامن، و همین.

وەن، پٛیسەو قیدی ئەرک مەوینون، هەرپاسە "باید" ە"شاید "کە بنەرتنە کەردوەوەدوٛی: فعل: کەرد

 قیدیەش هەنە، پسەو قیدو تاکیدی و ئەمری. ومانا وەنەکەرد

نیز، همچنین... ئی حەرفٛی سەربار یەرٛی: حەرف رەبت: پسەو"بلکە" بەڵکوم، درنتیجە، هنو، بنابراین 

 ئەرکو بەستەیشان پٛیسەو قیدی ئەرک مەویانان.

بڕێ دەنگٛی، نیم رستێ هەنٛی پسەو قیدی ئەرک مەویانن، پسەو: حاشا وکال،  چوار: دەنگ: صوت:

 آری، نە نە...هیهات، هرگز، 

ٙونە، کیدی بەکار مەییاگەگیرو نامٛی هامبەشٛی بڕێ جارێ پەی تاپەنجەم: یاگەگیرو نامٛی: ضمیر: 

 من خود رفتم. من ویٛم لوانی، ئاڎ ویٛش لوان.ن: پیٛسەو قیدی ئەرک مەوینو 

مەوینٙونە.  کەردەوەیێنە دیام کە حەرفی ئیزافە لوان سەرو نامٛی و ئەرکو یاوەر ڵششەم: منونەکا وە

 هەرپاسە قیدو حەرف ئیزافەی و قیدو مەسدەری هەن.

 

 ساختامنو قیدی )بسیط و غیر بسیط(                               

: مشتق و مرکب، سەرۆ باسو قیدی سادەی و مشتق کریان،  قیدی ئامیٛتەی ئانەن کە جە غیر بسیط

واتێوە مانادرێ چەنی قیدێوی سادەی، یام واوەی بیەی دوٛی واتا سەرو یوی یام دوٛی ژماران، 

 الی واریوە موامنیٛوە. درێژەو قەیدی و جٙورەکاش
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  Adverbیاوەرکەردەوە زوانو ئینگلیزینە                         

، یٛ هامشانو سیفەی و نامٛی و یاگەگیرونام parts of speechیاوەرەکەردەوە یٙون جە بەشەکانو دوای 

ئەژناسێش پەی کریێنٛی، گردیچ یەک مەفهوم دەوری سەرەکیشان هەن جە زوان و گرامەرنە، جٙورەها 

، یام دەسەواتێوەنە، هەکە سیفە، کەردەوە، یاوەرکەردەوە 78میاوانانە، ئەپٛیسە: یاوەرکەردەوە واتێوەنە

یام دەسێوە واتٛی مفاڕٙو و ئامادیٛشان مەکەرٙونە و پیٛوەزیٛشان مەکەرٙونە بە یاگٛی و دەم و ئاژە و 

 ە و نونگەوە.چەنیەتی و چەندیەتی و ئەنداز 

کەردەوەی مەکەرٙونە، یانی وەسفو چەنەیەتی فاڕای  modifyکاتێنە مەواچمٛی یاوەرکەردەوە تەعدیلو 

 و چەنیەتی قٙومیای کەردەوەکەی مەکەرٙونە.

زیاتەر بڎٙونە سەرو کەردەوەی، نامٛی،  یکەردەبەکارمەیٙونە پەی ئانەی ڕٙوشن 79یام یاوەرکەردەوە

 ڕستەی. ی یامەسیفەی، یاوەرکەردەو 

 he speaks veryیاوەرکەردەوە وەسفو کەردەوەی مەکەرٙونە پیٛسەو: ئاڎ بەدەنگی فرە بەرز مەدووٙ 

loudly  ٙوە.ن، چەنیەتی ڕوەدای کەردەوەکەی ڕٙوشن مەکەرو 

( مەوزٙونە سەرش، یام خاستەر وەسفو ly)ە وەسفو سیفەی مەکەرٙونە و سازەوو ەیاوەرکەرد

 he plays tennis extremely well he plays ,مەکەرٙونوە، پسە)سیفەکەی مەکەرٙونە و تٙوخەش 

tennis well ئاژەو ڕستەیچ مەکەرٙونە،  (. وەسفو یاورکەردەوەی مەکەرٙونە، تاخایتێ وەسفو 

نڎ جٙورێ تەری جە چ یکەردەئامادە ەکار مەیٙونە پەی فاڕای، تەعدیل،کە ب 80یاوەرکەردەوە واتێونە، 

یاوەرکەردەوێوی تەری، دەسە واتەی یام هەر کەلیمێوەی  کەردەوەی، ڕستەی،یٛسەو: سیفەتی، پ واتیٛ 

تەری. ئاژێوە مەوزٙو وەرەچەم کە وەسفو چەنی و کەی و چکٙو و بە چە ڕایێو تا چە ڕادێوە ئی چیٛوە 

( دمایشان مەیٙو، کە lyکریان یام ڕوەش دێنە. فرێوە جە یاوەرکەردەوەی زوانو ئینگلیزینە بە)

ٙو پەی ئەژناسەیش، هەرپاسە بڕێ تەرشا پیجٙورە دمایشان منەیٙو، ئەدڤێرب فرەوجاری یاردیامن مەڎ

 مەیانٛی و ئەرکٛی جٙوراو جٙورٛی مەوینان جە ڕستەنە. پیٛوەرە

یانگیٛو ئەدڤێربی نەچەسپیێنە دلیٛو ڕستەینە، بە پاوە وەسفو کەردەوەکەی و سیفەیکەی یام جٙورو 

 ە و دمائاخرو ڕستەی.یاوەرکەردەوەکەی، مەلٙونە دلیٛراس

                                                             
78 http://guidetogrammar.org/grammar/adverbs.htm 
79 grammar/adverbs_2-ritishhttps://dictionary.cambridge.org/grammar/b 
80 /rules/adverb-https://www.gingersoftware.com/content/grammar 

http://guidetogrammar.org/grammar/adverbs.htm
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/adverbs_2
https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/adverb/
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ەژناسەو ئەدڤێربی)ئەدڤێب( زوانو ئینگلیزینە بە جوانی ڕٙوشنکریانوە، ئیسە مەملٛینە الو 

 دەسەبەنڎی ئەدڤێربی.

    Types of adverb جٙورکیٛو یاوەرکەردەوەی زوانو ئینگلیزینە                        

یاوەرکەردەوەی چەنیەتی: باسو چەنیەتی قومیای کەردەوەی مەکەرانٛی،  adverb of mannerیوە: 

( لوان دماشا، وەلێم بڕێشان هەنٛی بنەڕەتنە lyفرەو ئی جٙورە یاوەرکەردەوان، سیفەنٛی و سازەو)

 ,slowly, badly, hardlyهەن پۆشاوە.) (lyویٛشان ئەپیٛسنیٛنٛی، یانی یاوەرکەردەوەکە ویٛش سازەو)

quickly)  ی چامنە هەن سیفەت بەهەمان سپێڵو ویٛشەو ئەرکو یاوەرکەردەوەی مەوینٙونە جار

 ( ناجح وەش هٙورمەپڕٙون.najih dances wellڕستەنە )

 

  Adverb of placeدوٛی: یاوەرکەردەوەو یاگیٛ                       

باسو ئاراستەی و  هەرپاسەباسو یانگیٛو قٙومیای کەردەوەکەی مەکەرٙون، جەکٙو کەردەوەکە قٙومیان؟ 

مەکەرٙونە، پیٛسەو: الی واری، الی سەری، وەرنیشت و وەرپڕ، پانیشت و سەرنیشت،  دووری و شٙونیٛ 

)ئیٛگە، ئاگە، ئٙوگە، وەڵیٛو ڕستەیوە مەیانٛی(. بڕێ یاوەرکەردەوٛی پٛیسەو ئامرازی دلیٛوەپەشتیوە، 

 ەیٙونە.پەیوەندی ئەرک مەوینان، کاتیٛوە کە نامٛی دماشاوە ب

 Adverb of frequencyیەرٛی: یاوەرکەردەوەو واوەی                     

فرەو وەختی باسو کاتی"وەخت" مەکەرٙونە، یام باسو چنڎجار ڕوەدای چیٛوێو مەکەرٙون. مەکریٙونە 

واوەی نادیار( کە بڕێ واتٛینٛی ڕٙوشن نیەن کە  indefinite frequencyبە دوٛی لزگیٛوە، یٙوشا)

عادەتەن، هەمیشە، بەشیٛوەی  usually, normally, alwaysارێ واوەی مەبانوە پیٛسەو: چندەج

ئاسایی. ئی یاوەرکەردەوێ جە ڕستەنە هەمیشە دماو کەردەوەی سەرەکی ڕستەکەی مەیانٛی، یام 

 یاردی دەری و چەمەینە مەیانٛی. کەردەوەیمیانو 

( واوەی بیەی دیارەن، چون کاتەکەش دیاری کریان، definite frequencyدوەمشان واوەی دیار)

 . hourly, monthly, dailyهەمیشەیچ دماو ڕستەیوە مەیٙونە، پٛیسەو: 
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  Adverb of timeچوار: یاوەرکەردەوەو وەختی                    

مەکەرٙونە، نیشانەش مەڎٙو کەی ئەو یاوەرکەردەوەو واوەی بیەی مشان، چون باسو وەختی 

کەردەوەکە قٙومیان، یاوەرکەردەوەو وەختی هەمیشە مەگنٙونە دمائاخرو ڕستەیوە، منونەو 

 (.today, yesterday, now, last year, tomorrowیاوەرکەردەوەو وەختی)

 Adverb of purposeپەنج: یاوەرکەردەوەو نونگەی                            

ەیاوەرکەردەوەی پەنەمان مەواچٙونە چی، پەی چی ئی چیٛوە ڕووەش داینە، فرەو وەختی ئی جٙورە ج

(، بڕێ جاریٛچ پسەو دەسەواتەی so, thus, because, sinceیەک واتەی هەنٛی، پیٛسەو) دەموبە 

(، سەرنجە مدەیمٛی ئی یاوەرکەردەوٛی بڕێ ڕستٛی بەسان هەنرتینیوە کە so that, in order toهەنٛی)

  ماناننٛی، وەختیٛوە بەسیێ ماناپەیڎا مەکەرانٛی. بیٛ 

  order adverbsتەرتیبو یاوەرکەردەوەی ڕستەنە                                 

یاوەرکەردەوەی بەتەرتیب دلیٛو ڕستێونە کە چنڎە یاوەرکەردەویٛوش چەنە بانٛی، بەیاسان،  یکەردەڕیز 

شٙو بوزینە وەڵێ و کامشا پیٛسەو یاوەرنامٛی، وەلێم الو ویاٛموە ئی یاسێ نیەنەکە کامشان مە

یاگٛی، بەگ، پاش، قڕە( ئەپی جٙورە: یوەم یاوەرکەردەو چەنیەتی، شونیرشە یاوەرکەردەوەو دماتەر)

 ئیجا واوەی، ئیجا وەخت، دمائاخریچ نونگەو سەبەب. پسەو ئی منونەیە:

I run quickly down the road every morning before school because I might miss the bus.   

 ئاوەڵکار زوانو کوردینە                                       

جە بەشەکانو دوای ئەپیٛسە ئەژناسە کریان الو ئەورەحامنو پیٛسەو بەشیٛوی ویٛسەری  81ئاوەڵکردار

حاجی مارفیوە: ئاوەڵکردار خاسیەتو قومیای، کە کەردەوە بەرش مەوزٙونە، خاسیەتو سیفەی کە 

سیفە نیشانەش مەدٙونە، خاسیەتو ئاژەی، دٙوخٛی کە یاوەرکەردەوە نیشانەش مەڎٙونە. یام ئاوەڵکردار 

قومیای و چەنیەتی نیشانە مەڎٙو پەیامن. یاوەرکەردەوە جە بارو  ەمودئا بەشەو دواین کە ئاژە و 

 ڕستەسازیوە تایبەمەندی ئانەیش هەن کە بەند بیەن بە کەردەوەی و یاوەرنامٛی و یاوەرکەردەوەیوە.

ئیسە بەرکەوت کە گردو زوانەکانو جەهانینە ئەژناسەو ئەرکو یاوەرکەردەوەی ئەو یوی مشان، وەلێم 

کەی مفاریٙونە ڕستەکەنە. چیٛودمای بەدریٛژی باسو وەجیاوازیوە ئادیچ یاگیٛو یاوەرکەردەبە کەمٛی 

 یاوەرکەردەوەی مەکەرمٛی زوانو هەورامینە.

 17/6/2020د. ناجح گوڵپی                                       

                                                             
 2014:119ڕێزمانی کوردی، بەشی چوارەم، ژمارەو ئاوەڵکردار. پ. د ئەورەحامنی حاجی مارف  81
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 Adverb 82زوانو هەورامینە وەیاوەرکەردە                              

بە  پەیوەسە مەبوٙ  چەسپیاش هەن، یانی سەرفە منەبٙونە، کە یاوەرکەردەوە واتێونە کە ویٛنەیە

 .83ٙونەر ، ماناو مەفهومشان زیاڎ مەکەەی، سیفەی، یاوەرکەردەوەی تەریوەکەردەو 

)چەنیەتی، دەم، یاگٛی، و ڕستەی نیشانە مڎٙو جە بارووەەکەردواتیٛوەنە سیامو قومیای  یاوەرکەردەوە،

مٛی چاو بکریٙو مە، بڕێ جارٛی نیٙورەەو ماناو ڕستەکەی میکەردەپەی تەمام چنڎیەتی( و سنورێو

 :ڎٙو، منونەەم ، چون ماناکٛیش هەرکەردەوەیڕستە ئەوەجەش نیا بە یاوەر 

 .: هەنگورەکیٛام واردەهەنگورەکیٛام بە پاکی وارڎە پووشەکە سٙوت.: پووشەکە گرد سٙوت 

فەی هەکە یاوەرنامٛی ، خاسیەتو سینیشانەش مڎوٙ  وەەکەردهەکە  ،قٙومیاین: خاسیەتو یاوەرکەردەوە

بارو   یاوەرکەردەوەٛی ، یام  ماچمڎوٙ ەنیشانەش م یاوەرکەردەوەهەکە  ئاژەینخاسیەتو نیشانە مڎٙو، 

 جە ڕووەو ڕستەیاوەرکەردەوە یانی  ،و چەنیەتی نیشانە مڎٙو ڕستەنە قٙومیای و جٙور دەمو ،ئاژە، دٙوخ

 .تەریوە یێو کەرد، یام یاوەر یۆ، یاوەرنامیٛوەوەەکەردسیان بە ەتایبەمەندیێش هەن هەکە بسازیوە 

کاوان فرە    .کەروٙ ەم ی(وەروٙ ەم)ووەەکەردوەسفو ن و یاوەرکەردەوە "فرە."وەروٙ ەفرە م کاوانمنونە: 

کاوان فرە  .کەروٙ ەوەسفو جوانی م( جوان)بە یاوەرنامیٛ ەن یاوەرکەردەوەن، بەند"فرە."نویسوٙ ەجوان م

 : کەروٙ ەوەسفو کەم وتەی م، یوە"کەم"یاوەرکەردەوەوو بەسیان بە یاوەرکەردەوەن  "فرە."کەم موسوٙ 

 : گنوٙ مەبەر  نپەیام

  .بە پەلە وەستەرەی: سیروان وەەکەردچەنی  یاوەرکەردەوە  -1

 .نە فرە بااڵبەرز بٛی و نە فرە کوڵیاوەرکەردەوە چەنی یاوەرنامٛی:   -2

  .ئیٛمە پەی ویٛام فرە خاس مژیومیٛ یاوەرکەردەوەی: چەنی  یاوەرکەردەوە -3

 یاوەرکەردەوەینی وەمکەرمٛی، بی یاوەرکەردەوەنو نامٛی و یاوەرنامٛی و میابەراوردو ئەگەر 

، وەلٛی جیاوازی یٛ بانمەتیٛکەڵٛی  ییاوەرکەردەوەگجار ماناو یاوەرنامٛی و  .تایبەمەندیٛی ویٛش هەنیٛ 

، کەروٙ ەم ێوەو کەردیاوەر  یاوەرنامێوە یام یام ێوەو کەردوەسفو  یاوەرکەردەوە چوون هەن، نشایزوانڕا

 : نیشانە مڎوٙ  وەچیٛوێ یاگەگیرٙو نامیٛو، یام ە،وەرنامٛی چەنیەتی و خاسیەتو نامیٛو وەلٛی یا

  .(منویسوٙ  جوان کاوانی)یاوەرکەردەوەپیٛسەو : جوان 

  .(ڕانکێوی جوانش پورەن چوخ و کاوان: پیٛسەو یاوەرنامٛی)جوان

                                                             
 کەردەوە: یاوەرکار، یاوەرهەرمان، ئاوەڵکار، هاوەڵکار، قید،یاوەر  82
 1395دستور تاریخی زبان فارسی، د. پرویز ناتل خانلری، چاپ دهم  83
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و  نەی یاگٛینەسەروبانو یاپیٛسە)سەروبانی(  یاوەرکەردەوەبە نبامەنامێوە هەنٛی  ڎبڕێ جارٛی چن

 .و یاگیٛ یاوەرکەردەوەبە  وٙ بمە

  

 :بەشێوە دویٛ کریٙو بە مەجە ڕووەو مانایوە  یاوەرکەردەوە               

 چەنیەتی و  ەووەرکەردەو ای جٙورێن، کە یەریٛ : )ئاژەی(دٙوخی و و باریاوەرکەردەوە

 چەندیەتی و تەرتیبی.

 ەودەو ر ینی پٛیسەو: یاوەرکەەو تەرو یاوەرکەردەو کە جٙورەکیٛ  :روستەیدیاو یاوەرکەردەوە 

وەلێم فرەو زوانەکان ئەپی تەشکە شٙونەو یوترینیرە  وەختی، یاگٛی، نونگە، واوەی...

 دەسەبەنڎیشان پەی کەردەن.

 

 Qualitative adverbچەنیەتی  ییاوەرکەردەوە: یوە                          

، وەسفو کارو ڕستەکەی ڎوٙ ەچەنیەتی قومیای کارو ڕستەکەی نیشانە منە هەکە یاوەرکەردەوەئا 

یام  .ڎٙووەەم( یچەن)واتٛی پەرسیٛ  پەرچوڎٙو، ەکەرٙو، یام چەنیەتی ڕووەدای نیشانە مەم

، سیفەی، یاوەرکەردەوەی، نامٛی، کەردەوەیواتێوەنە کار مەکەرٙونە سەرو،  ی چەنیەتییاوەرکەردەوە

 فرەو ئی یاوەرکەردەوان ئەرکو سیفەتیچ مەوینان ڕستەنە. .فاڕٙونەش پەی یاوەرکەردەوەیەم

 ،بەگرەوای ،ژیرانە ،ئازایانە ،شٛیرانە ،مەردانە ،پیایانە ،ژەنانە، کوڕانە چەنیەتی: ەوێویکەردیاوەر  ڎچن

  ،بەناوەشی ،بەوەشی ،بەقنجی ،بەخراپی ،بەخاسی ،بەسەردی ،بەگەرمی ،شیٛتانە ،بە ڕەمای

پڕتاف بە ،سەروالی ،ئارام ،هٛیمن یەواش، بەپەنهانی، شیٛنەی،  ،سەرو ویٛ  ،کرژ ،بەدروسی ،بەتوڕەیی

ئەگەر سەرنجەو ئی واتان بڎەیمٛی مەوینمٛی بڕیٛشان چەمٛینٛی)کەردەوە( کە مٙورفیمو"بە" کەوتەن  ...

، یام بڕیٛشان نامیٛنٛی مورفیمو)انە( لکان دماشارە و فاڕێنش کەردەوەیوەڵٛیشان وفاڕانش پەی یاوەر 

رەو چەنی)ی( لکان پەی یاوەرکەردەوەی، شونیەرە بڕیٛشان یاوەرنامٛینٛی، مورفیمو)بە( لکان وەڵٛیشا

ئەرک بوینانا ڕستەنە، هەرپاسە بڕیٛوە  کەردەوەیدماشارە. بڕێ تەر یاوەرنامٛی متاوان پیٛسەو یاوەر 

سەرو شیٛنەی، واتٛی ویٛشان یاوەرکەردەوێ ئاژەی و چەنیەتینی، ماناکیٛشان ئانەی مەبەخشانٛی"

 وٛی"

 وڕەکە بەڕەمای لواوە یانەک. 

 دەرمانەکەش بە دروسی واردەن. 

 ئاماوە دەسیٛ  ڕەحامن پیایانە ەکاک.  
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 بانتلیرەکەش بە قنجی نیارە. 

 چایەکەش بە گەرمی هٙورقٙوڕنا.  

بانە تەمامکەرو مەیام  نکەرابوەسفو نامێوە یام یاگە نامێوە  سەرنجە: بڕێ واتٛی هەنٛی ئەگەر ڕستەنە

 ،خراپ ،)خاسنیٛ یاوەرنامیٛ  وەرنامٛی چەنیەتی، یام بنەڕەتەنەبە یا نبامەئاوەختە کارێوە ناتەمامی 

 : (...بەپەلە ،ڎتن ،شل ،نزم، بەرز ،ڕیٛک ،زەریف

  ٛبەیەکٛی وەشە بی. 

 .ئاڎ نەوەش بٛی 

  هەمیرەکە شل بٛی. 

 جادێوە ڕیٛکش هەن. 

 نچوون وەسفو نامەکا ،یاوەرنامٛی چەنیەتینیٛ (ڕیٛک، شل نەوەش، ،وەشو)ڕستەکا سەریەنە واتیٛ 

 .نکەراەم

ی یاوەرکەردەوەبە  نەبوٙ مەئانە  ،ڕستەکەنە نواتٛی وەسفو کارێوە تەمامی بکەراوەلێ ئەگەر هەمان 

 : و ڕستەکەیوەەکەرد، هەرپاسە تەمامکەرو چەنیەتی

 .ئاڎ نەوەش کەوتەبٛی 

   هەمیرکە شل بیەبٛی. 

 جادەکە ڕیٛک کریان.  

 دەرسەکەم خاس وانان. 

 باخەکەم فرە ئاوی دان.  

  ٙشەماڵ کرژ منٛویسو.  

  وانایش تەمامان.پیایانە 

 .ئاڎ ژیرانە منویسٙونە 

  .ماشینەکە سەروالی مەلٙونە 

 .کاوان هیٛمن مەدوٙونە 

پاسەبٙو یاوەرکەردەوە چەنی کەردەوەی تەمامی مەیٙو، وەلێم یاوەرنامٛی چەنی کەردەوەی بٛی هازی و 
 ناتەمامی بەینش وەشەن.
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 Quantitative adverb چنڎیەتی ییاوەرکەردەوە: دویٛ   

و کارێوە تەمامی نیشانە یقومیا ئەنڎازەو و نە هەکە ڕستەنە چنڎیەتی یام بڕەیاوەرکەردەوەئا 

، ئەنڎازەو وزوٙ مەتنڎی قٙومیاکەی بەر  یکەی، ڕادەوەەکەردبٙو بە تەمامکەرو مەو نەویەر(  ویەرڎٙونە)ەم

 ەتا چپەرسەو چنڎ ؟ی، کەم یام فرەی  پەرچوی نیشانە مڎٙونە: یاوەرکەردەوەو  و یاوەرنامیٛ یچنڎیەت

 ، کوچیٛو،کوچێ ، دننیٛو، دننێ ،کٙوڵێ ،نەختێ، تٙوزێ ێ،بڕ  ،فرە، کەمچنڎ، ) :ڎٙووەەڕادێوە؟ ی م

بٛی شومار واتێوی  .(ئەندازەهٛیرێ، بیٛشومار، بٛی ژمار، بیٛ ، بەاڵ ، المشتێ، مشتێدننالێ ،ێنەختال

ازەی بەکار ڎکٙونەی ئیرانیەنە تا دەورانو فارسی دەری ڕەواجش بیەن، ئیسە کەم بیێنەوە، پەی ئەن

 مەیٙونە کە چیٛوێ بژماریش و جە ژمارە نەیٙونە. متاومێچ بە یاوەرکەردەوەو نەرێ ئەژمارش بکەرمٛی.

، پەرسای پەی ژمارەی و ادیاریچنڎ بەکار ئاوردەی جوراو جٙورش هەن، پەی ئەژمارەی و بڕێوی ن

جارێو  ،یارٛی، جارێو پسەو یاوەرکەردەوەیماوەی و چنڎیەتی، چنڎ، جارێو پسەو یاوەرنامٛی نادبڕێ 

 پسەو یاگەگیرو نامٛی ئەرک مەوینٙونە ڕستەنە. شٙونیەرە)چنڎان و چنڎەهاو چەندین( بەکار مەیٙونە. 

اسەو ڕەستەینە، کٙوتاو چشان دلٛیر یوەڵیٛو ڕستەیوە مەیانٛی، کەمێوە چنڎیەتی ەیفرەو یاوەرکەردەو 

 :تەمام بڕێ ر،یەکجا ،چنڎیەتی ماناو بە هازە بیەی مڎٙو: فرە ییاوەرکەردەوە ڕستەیوە مەیانٛی.

  ن.ناواەمڕوەن فرەبی قننەش پەنە 

  ٛیەکجاری جیاش ئاستیمی . 

  دانٛی.کٙوڵێ سپاسش کەر 

  ئاژەش خاس بیەن.کاوان نەوەش بٛی بەاڵهێرێ 

 .لەشکەرو دژمەنی بٛی شامرەن 

 چنڎ شەوە لوێنە، چنڎ شەوە مەنێنە؟ 

 دڵو چنڎە کەسانت ماڕان؟ 

  ...کوچێ ،توزێ، نەختێ ،بڎٙو: کەمیٛ  یکەردە هازەو چنڎیەتی ماناو کەم یاوەرکەردەوە

 بارەکەش نەختێ بەرد ئەوالوە.  

 ڕیوٙ میٛ شەویٛنە هەوا دننێ مە. 

 یٛ فاڕێوە بە کوچٛی مرو پیێ گەمنٛیم تەش. 

  م کولەکەم وارد.توٙ المشتێ 
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  Adverb of manner  (تەرتیب :یکەردەڕیٛک)ویاوەرکەردەوە: یەریٛ                

نیشانە قومیای کارەکەی  ویکەردەڕیٛک  وشیٛوە، یٙویرە یدما یکەردەڕیز ، یکەردەڕیٛک  ەوەو کەردیاوەر 

تاقم  ،جارجار  ،دەسەدەسە: ەمامکەرو کارێوی تەمامیبٙو بە تمە، ڕٙوشنە مەکەرٙووەو ماناکیٛش  ڎوٙ ەم

 ،دووەم ،یوەم ،چین چین، شٙون بەشٙون ،کٙومەڵ کٙومەڵ، شش شش ،رەیەرەییە ،زەریف زەریف ،تاقم

 ە لٙوژ.، هەیتاهەیتا، لٙوژ نەختە نەختە ،پٙول پٙولو، تاو تا ،قوم قوم

 واروٙ ەواران تاو تاو م.  

 میٛ و پیاکٛی دەسە دەسە ئا. 

 مسیارەکٛی یەرەیەرەی لوێنە پٙول. 

 وەکوڕەکە ئاوەکیٛش قوم قوم واردە . 

 نینمٛیتائیٛمە جار جار و. 

 گەاڵمیٛوەکە چین چین نریانەرە. 

 نەختەی هاردەکان بکەرە هٙوڕەکەی. نەختە 

 . شاهٙو هەیتا هەیتا ملش تاقەکەنە بەرئاوەرٛی 

  نەکە لٙوژە لٙوژ ئاماوە دەگا.اشو  

 ؟، واران چەنی واراەپەرسەو، چەنی؟ بە چ شیٛویٛو؟ بە چ جٙوریٛو مڎٙوو  پەرچەو تەرتیبیو یاوەرکەردەوە

ەنیەتی،  چیٛگەیچ و چیاوەرکەردەوەبٙونە چەنی ەوەرو ئانەی گجار تیٛکەڵ منی ڕیز کەرد؟ ەگەاڵکەتا چ

هەم پیٛسە  رستەنە میٛ وەار بەکار ب ،مەردانە ،ئازایانە ،کوڕانە، پیایانە ە،شٛیراننو: متاومٛی واتەکا

 .چەنیەتی ییاوەرکەردەوەهەم پیٛسەو  یی تەرتیبیاوەرکەردەوە

  Adverb of timeو وەختییاوەرکەردەوە: چوار                    

و وەەکەردبٙو بە تەمامکەرو مە، نیشانە مەڎٙونە ڕستەکەی کاروێوەن دەمو، قومیای ەو کەردیاوەر 

ی وەەکەرد بە تەمامکەرو نەبوٙ مە، هەرپاسە داوایی()ویەر و نەویەر( ،نەویەردە ،) ویەردەڕستەکەی

ئینەیچ چنڎ  .ڎٙووەەم (، چ وەختیٛ ، تاکەیکەی، کەیۆن)پەرسەوپەرچو ناتەمامی، شٙونەو ئانەیچەرە 

، پەراوەرٛی، پەریٛ  ،هیزی ،پەروەنیٛ ، پیٛرێ ،سەوای ،ئاروٙ  ، ئیسە،)ئیسەتیٛ  :ێوە وەختییاوەرکەرد

، وەهاریٛ  ٛی،هامن، پایزٛی، پایز ،زمسانیٛ  ،پیزوانە ،چنڎ ڕوێ تەر ،چی ڕوانە ڕٙو،دمانیمە ،سەحبێ

 ،هەمیشە ،ئیٛساڵ ،دەمیٛوەن ،پارناپیٛرار ر،پیٛرا ،پار ،جاران ،چاشتنگا ،نیمەڕوٙ  ،نیمەشەو ،ویٛرەگا

 و ئافرەبەشیٛوی . (، چێوەڵی، چاودمای، دەم، دەمەوبەیان، دیٛر، هەرکەیچێوەڵتەر ،چێوالی

یاوەرکەردەوەو قومیای هەرمانەکٛی بە نبامەو دەمیٛونە بنەڕەتەنە نامٛی وەختینی   ناەو یاوەرکەرد

 .(نزمسا، هامن ،نیمەڕوٙ  ، بەیانی،سەحبێ ، پٛیرار،پار ،ویٛرەگا ،شەویٛ ن)وزامەبەر 
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بە تەمامکەری  بوٙ ەبٙونە تەمامکەرو کاری، ئرت منەبٙو بە وەرکار و منمە ووەختێ یاوەرکەردەوە :سەرنجە

کەی وەەکەرد، یام یاگٛی نکەیوەەکەردو وەختو  دەم ویکەردەبەیاردی، چوون بنەڕەتنە هەرمانەش دیاری

 کەردەوەیبٙو بە تەمامکەرو مەوەلٛی  ،بەیەک شیٛوە نەبەربوزوٙ م چەنیەتی و چنڎیەتی هەرمانەکٛی یا

 .و نەویەری ویەری

   ئارٙو نیمەڕٙو لوانێ دەگا. 

  بەیدێسەوای ویٛرەگا.  

 کریٛکارەکٛی نانو چاشتنگایشا وارد. 

 بارام سەوای ملٙو پەی ڕەزاوی. 

 زاڕٙوڵەکە زوۆن وەرمەنە هٙورئٛیستەن. 

  .پار نا پیٛرار لوانی پەی ژاوەرٙوی 

 .ئیسە کوچێتەر هەرمانەکٛی دمایش مەیٙونە 

  ٛسەرو کەپرێوە مەوسمٛی. نەهامنی 

  تەمامیانی.هیزی بەیانی زوو لوانی ئاودارای، کوچێ چیٛوەڵ 

 .دیٛرئامانی پەی یانەیتان 

 .دەمەوبەیان لٙوکەندەی وەشەن 

 .هەرکەی من مەردا بٙورێ سەرینم جە مەڵاڵی خاستەر بوانە یاسینم 

 

 Adverb of place و یاگیٛ یاوەرکەردەوە: پەنج                        

هەرپاسە ئاراستەو شٙونەو  ڕستەی نیشانە مڎٙو، کەردەوەوقٙومیای  و، یاگیٛ و یاگیٛ یاوەرکەردەوە

 .مڎٙووە (پەی کٙویجەکٙو، چکٙو، )واتٛی پەرسیٛ  پەرچو قومیای کەردەوەکەی ڕٙوشن مەکەرٙووە،

 ،ئیالو ئەوالبەر،  ،دلیٛ  ،وەڵیٛ  پەشتی، وەر، ،دما، بنە ،وار ،چیٛر ،سەرو یاگٛی: یاوەرکەردەوەمنونە سەرو 

 ،چٛیرو ،سەرو ،سەرو بانەکەی ،سەرودارەکەی ،هیچ کوٙ  ، چٙوگە،چاگە ،، ئٙوگەئاگە ،ئیٛگە ،چەپ و ڕاس

، وچٛیرە، سەرەوکوی، سەر تا ئاگە ،تا ئیٛگە ،پەی الو چەپی ،پەی الو ڕاسی ،جە چەپۆ ،جە ڕاسۆ

، بەپاو ئەرکیشان بڕێ جارێ مەبانٛی بە یاوەرکەردوەو 84پیڎەسۆ، پەوڎەسۆ، پاڎەسۆ، دوور، نزیک

 یاگٛی، 

  خەلەکەیگەلەکە وارۆ لوا دلٛی.   

                                                             
 نزیک واتێوی ئەرەتاشیێنە جە)نزد( یانی وەردەم و دماگیرو)یک( دروسە بیێنە، بەفارسی نزدیک. 84
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 شوانە چٛیرو درەختەکەیەنە نیشتەنەرە.  

 و چەپو ویٛش منەزانوٙ  کابرا ڕاس.  

 الو چەپیەرە ئامانیٛ  چٙوگەنە نیشتانیٛرە، ،تا ئاگە لوانی. 

 .یانەما مەگنٙو دەسەڕاسو مٙونۆمێنتەکەیوە 

 .وەر و دماو ویٛش منەزانٙو، پەوکای هیچکٙورە ڕابەرمنەکەرٙو 

 ٛی یاوان پاینو باخەکەی. قنناوو ئاوەک 

  وکوین.ەجادەکە تائیٛگە تەختەن، وەلێم چاوالیش سەر 

 .پەشتەو بانو یانەیامن، فرە تەختەن 

 .بفەرماوە نزیکمەنە بنیشەرە. هەتا دوور بٙو چەنەم، خاستەرەن 

                

 Adverb of circumstance  یو نونگەی و مەبەستیاوەرکەردەوە: شش   

 ،پەی ئانەی ،وەروئانەیڕستەنە:  ڕٙوشنمەکەرٙووەکەی وەەکەردو مەبەستو  ن نونگەێو ەو کەردیاوەر 

 ،داخیٛینە ،ئاوارییٛنە ،جەتووڕەینە ،وەشیێنە ،حەیبەتیێنە ،نکاتەیچو ، نکەچو  ،ونچ ،چیەو پ ،پەوکی

؟ ڎٙووەەمەبەستێ م ەوەروچیٛشی، پەی چ ،چی ،پەی چیٛشی)پەرسەو ، پەرچەوبٛی ئەقڵییٛنە ،قینییٛنە

 .ننان و نامیٛشان هەنەویەتەرنە پٛیسەو ئامڕازی ئەرک م یاگی یاوەرکەردەویٛ  ئی

  گٛیریبپەوکی پەنەت ماچو اللٙو مریچڵٛیم پەی.  

 دەرس بوانە پەی ئانەی بەربشی. 

  نکاتەی نەوەش بٛینیٛ ئارٙو نەالنی دەوام چو.  

  وەشییٛنە هٙورپڕانیژنیئەوەشم خەبەرێ ،.  

 مەکەیرە.زەهیٛ تیٛی باڵەفڕەکەینە ویٛش کەردەبٛی چٛیرو لٛیژە حەیبە 

  راییٛنە جە پا کەوتەن.ئاو 

 

 

 Affirmative adverbتاکید   ،و پاڵپەشتییاوەرکەردەوە: حەوت      

ئەرٛی پەشتیش  وشیٛوە، بەکەروٙ ەم رستەکەی ەوکەردەو  پٙوڕنایو تاکیدو  ن پاڵپەشتیێو ەو کەردیاوەر 

 .و ئەوال بٛی ئیال ،بٛی دروٙ  ،مشیوٙ  ،بٛی قسە ،حەمتەن ،ەتهەڵب: مەگٛیروٙ 

 هەڵبەت بەگەل وەشتەرەنوەشەن یکەردەهەرمان ،. 

 کەروەت مایئامانی دزڵیە حەمتەن سەرد.  
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  من بیمشیٙو ئارٙو میٛامنو. 

  بٙونەمەهٛیرٙو بااڵش بەرزەن، بٛی درٙو ئنڎەو من. 

  ،نٙورەتەن ڕازێوە وەشەما پەی بگیٛڵنیوە.بێ ئیالو ئەوال، ئیالو ئەوالش گەرەک نیەن 

 

 Recursiveness adverb  واوەیو یاوەرکەردەوە هەشت:                   

 adverbزوانو ئینگلیزیەن ئی یاوەرکەردەوەهەن  ،ی نیشانە مڎٙو ڕستەنەوەەکەردواوەی بیەیۆ وەسفو 

of frequency وەختی مەکەرٙونە، بە دوٛی جٙورٛی، وەختی  ومەواچان، کە فرەتەر باسو واوەی بیەی

هەر ، بەین بەین، دووبارە، هەمتەر ،هەمدیسان ،دیسان: نادیار، وەختی دیار، کەسەرۆ باسام کەردەن

ئی جٙورەو زوانو  .واخوا ، واوەخوا، واوەی، هەرجارێ ، بارێ تەر،جارێ تەر ،خت جارێچن وە

 سەن واوەی بیەی وەختی بەنادیاری:هەورامی پیٛ 

 بەزمەکە سەرەش هٙورداوە. دیسان 

  بکەری  نامیگنی و سەردابهەقا بەین بەین بەر. 

  .ئیجاریچ بەدەنگی بەرز چڕیش وەنەما  

 جارێ تەرو بارێ تەر نەوینوت پی هەویٛڵەرە. 

 .وانەکەی واخوا بکەرەو تا جوان بیاومٛیشنە 

 .هەمتەر کتٛیبو ڕازوانی بوانوە، تاخاس بیاوشنە 

  ،لووتەم سٙوڵیٙووە.هەرجارێ تٙو مەوینو 

 

 Negative adverb نەریٛ  ەوەو کەردەر : یاو نوٙ         

 ،ئەسڵەن ،هیچ وەخت،هیچ  ،هەرگیز: ڕٙوشن مەکەرٙووە و کارو ڕستەکەییکەردەێوەن نەریٛ ەو کەردیاوەر 

واتێوی کونەن جە زوانو فارسی باستانی و پەهلەوی 85هەرگیز  .بەهیچ جٙورێ ،بەهیچ ڕەنگێ ،نەخەیر

بەکار مەیٙونە، پەهلەوینە  ، نەفیە،و نەرێیکەردەدەری و... تائیسە بەکار مەیٙونە، پەی تاکید وفارسی 

وەڵتەریچ واتەمنا کە ئەرک مەوینان پسەو  رە یاوەرکەردەویٛ ئی جوٙ  هگرز ئاومێنە. hagarz دەموبە 

 یاگەنامٛی و یاوەرنامٛی نیشاندای.

 هیچ وەخت هەرمانیٛوی خاسەت نەکەردیٛنە.  

  نەکەرد نمەرحەبایشائەسڵەن. 

                                                             
 1951395:دستور تاریخی زبان فارسی. د. پرویز خانلری :  85
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 کاریەکەش بە نەخێر پەرچدریاوە.داوا 

 منەوینمیٛشۆ.هەرگیز  ن،تازە لوا 

 .هەرگیز منێوە عەمری ویەردە     مەحاڵەن ئامای دٙوسی بار کەردە 

 ! من هیچم نەواتەن تٙو قارت کەردەن 

 .بەهیچ جورێ حەمەرەمزٛی چەنی نەزانی نەکەری 

        

 و بیٛژگەی  یاوەرکەردەوە: دە                     

 ،بیٛژگە ،بیٛژگەم ،کەرٙو: )تەنیامەاستسناو کارێوە ٙو، کەر مەکارێوە ێوەن ڕستەنە بیژگەمو ەو کەردیاوەر 

 :(، سیوافەقەت

 ئەگەر تەنیا ویٛت بەی هەرمانەکٛیت مسەوگەرەنە.  

 ئاخ پەی خەڵوەتٛی من بڎیام بیٛخەم    سیوای تٙو دیڎەم کەس نەڎیام وەچەم. 

  من مزانوو بەحاڵو دەردیٛش.فەقەت 

 .بیٛژگەم کاوانی، گردتان بەیدٛی پەی باخی  

  

 

 و پەرسٛی یاوەرکەردەوە: یانزە                         

بڕێ  ،چی ،کەی، کٙوگە ،پەی چیٛشی ،چیپەی  ،چیٛش ،چەنیجە کارو ڕستەکەی:  یکەردەپەی پەرس

نە چوونکاتەی ئینٛی ئامرازو بوٙ بو پەرسٛی یاوەرکەردەوەشناسٛی ماچان پنەواز نیەن ئەزوان

 .نیٛ یکەردەپەرس

 ؟، چارم ناچارەنمن چیٛش بکەرو 

 ؟ئارٙو کٙوگە لوای 

 ؟لیوەەپەی چیٛشی ئامای و پەی چی م 

 ؟گٙوشتەکەت چەنی بریٛژت 

 لیوە یانە؟ەکەی م 
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 و شەرتٛی یاوەرکەردەوە: دوانزە    

 ،پاشەرتیٛ  ،ئەرگەتەی ،ئەر ،: )ئەگەرڕٙوشنش مەکەرٙووە، وزٙو ڕستەنەمەکەی بەر وەەکەردشەرتەو  

 .بەشەرتێ(

 ئیٛش ئەگەر فرە بوەریەیونە لەمەت م. 

  و.ئەگەر بەی کاوڕێت پەی سەرە مەبڕ 

 .هەر پاشەرتٛی بەی، کاوڕێ مەوزو وەرو پەیانت 

 نڎەکٛی.او بەشەرتێو مەونە، تویچ بەی پەی زەم  

 

  یٛ گومانو یاوەرکەردەوە: سێنزە               

 .ڕەنگا ،مەرەجیٙوم، ئەجٙوم ، ئاخٙوم،داخٙومیشانە مڎٙو سەرو کارو ڕستەکەیۆ: ن و گومان شک

  کٛی بنیشٙو وەشاڎ کٛی ڕەنجەڕٙو بٙو.     ساڵیٛو تەر دەورانو کٛی بوٙ داخٙوم  

 ن.ئەجٙوم نویستەکەش تەمامنا  

 ڕەنگا بەر نەشٙو وانەکاشەنە. 

 .مەرەجیٙوت منیچ پیٛسەو ئاڎینان 

 !ئاخٙوم دنیا تا سەر پەی زورداری بٙونە 

 و وەنەشیەییاوەرکەردەوە: چواردە                         

، پاسنە، پیٛسنە ، پٙوسە،پاسە ،)پٛیسە ڕستەی نیشانە مڎٙو: ەوەو کەرد یکەردەیام تەشبیە  وەنە شیەی

 :ئاسا( ،سا ،ویٛنە پٙوسنە،

 لوانە مەیدانو جەنگیشیٛری  وپیٛسە کاوان.  

 ەلٙو کەشەنەهەورام ویٛنەو کەڵی م. 

 کابرا بەرق ئاسا ئاما و گم بی. 

 !ئەپیٛسنە ملی کەشەنە  

 

  یەکەردو تەمەنا  و ئارەزویاوەرکەردەوە: و پەنج ەد

 ( ئٙوخەی، وەشڵەی ،)شەڵاڵی 
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 ئٙوخەی نەمەرڎا دەمت ماچ کەردم.  

 دەگاو گوڵپی پیٛسەو جارانی ئاوەدانە بیێوە. وەشڵەی 

 چەنیشا پەی کەشی. شەڵاڵی نەلێنی  

 الڵیایۆ و یاوەرکەردەوە: شش و دە                         

 :ۆ جە کارو ڕستەکەینە نیشانە مڎوٙ الڵیای

 خەیر بٙو(  ،یاخوا ،خواکەرۆ ،)  خوات چەنی  

  ن.وارٙو پەیامبخواکەرٙو واران 

  خەیر بٙو، چیٛش بیەن ؟ 

 ئەگەر لوایۆ خوات چەنی.  

 

  دروسنای یاوەرکەردەوەی                             

  وارۆ باسشان مەکەرمٛی: دروسنایوە یەرٛی دەسێن، کە یاوەرکەردەوە جەبارو

نە باس وەڵیٛ  نومنونەکا ،تەنیا یەک بنەڕەتو یەک واتەن  Simple adverbی سادە:یاوەرکەردەوە  -1

 ،چەپ ،بنە ،چیٛر ،وار ،سەر ،هاڵی ،پەڕ ،زەریف ،کرژ ،کەم ،فرە ،هەاڵی ،نزم ،بەرز ،خاسکریان)

 ( .رنامٛیچ مەویانان ڕستەنەەو بڕێ ئەچی یاوەرکەردەوان، ئەرکو یا، مەشٙو هاگادارٛی بیمٛی ڕاس

  لزگیٛن: دویٛ ی ناسادە: یاوەرکەردەوە  -2

  Derivational  adverb ی ئەرەتاشیا:یاوەرکەردەوە                

بەهامکاری نامٛی+ : (ویوەڵگٛیر یام دماگٛیر، یام هەرد)کریٙونەمەدروس یسادٛی و زیاڎیو  یجە واتیٛوە

، نامٛی چەنی دماگٛیری و وەڵگٛیری، یاوەرنامٛی + وەڵگٛیر، یاوەرنامٛی +دماگٛیر ،وەڵگیٛر، نامٛی + دماگٛیر

 و دماگٛیری  یاوەرنامٛی چەنی وەڵگیٛر

 وەڵوەچی یاوەرکەردەوە ساز :وەڵگیٛر

  بیٛوەخت ، بٛی حورمەت.ئەقڵبیٛ  ،زبٛی نا ،بٛی وچان ،گامنوەڵگٛیرو)بٛی(: بٛی 

لوان سەرو یاوەرنامٛی و کەردەنش بە  )بیٛوەختەنە ئاوی گەرمە منەمجە(.

 وەرکەردەوە.ای
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 بەگریای: لوانە پڕتافبە ،کرژیبە ،بە سەردی ،بەگەرمی ،بە(: بەپەلە)وەڵگٛیرو .

  .یاوەرکەردەوەوەی کەردەنش بە ەسەرو یاوەرنامٛی و چەمەی و کەرد

 لوانە سەرو جە سەرۆ ،جە بنۆ ،جە بانۆ ،جە هیزیوە ،وەڵگٛیرو)جە(: جە ئیسۆ .

  یاوەرکەردەوەو وەختی و یاگٛی یاوەرکەردەوەی ئەرەتاشیاش دروسنان.

 ئٛی یام ئی، سیفەت ئیشارەن لوان ئیٛگە ، ئارٙو،ئیٛساڵ ،وەڵگٛیرو)ئٛی( : ئیٛشەو .

  کەردەنش بە ئەرەتاشیا.سەرو یاوەرکەردەوەو وەختی 

  وەڵگیرو)ئیم(: کە هەمان وەڵگیرو)ئٛی، ئی(ن: زوانو گورانینەو جە ویەردەنە

 ئیسەیچ بڕێ دەگایٛی هەورامانی مەواچان)ئیمساڵ، ئیمشەو(.

 سیفەت ئیشارەن پەی ئەودیم، ئەوڎەس،  ئەوگە، . ئووگە.( : ئٙوگە، ئەو)ئوٙ وەڵگٛیرو

، یام ئیڎ دماگیرو)گە( ئامان سەرش نە،پیٛسەو وەڵگیرێ ئەرک مەوینوٙ  ری،و دو 

  لوان وەڵیٛش.

 ئیدیم، ئیڎەس، ئیسەر، ئیال، رەئی وەها ،وەڵگٛیرو)ئی(: ئی زمسانە ، 

 تائیسە، تائارٙو، تاپەرێ، ئیسەتیٛ تا ، تاپٛیرار،تاپار ،وەڵگٛیرو)تا(: تایانە ،

  تاپەراوەرٛی، تاسەوای، تاپیٛرێ، تاپەراوەرٛی. 

  نابەڵەڎ. ، نابەدڵ،ناچار، ناکام، نائاگا، ناغافڵ: (وەڵگٛیرو)نا  

 

 دماوەچی یاوەرکەردەوەساز: دماگیٛر

   ٛزمسانٛی، ڕوٛی،  ،وەهاریٛ  ،هامنیٛ ، دماگٛیرو)ٛی(: شەوی  

 بنۆ، وارۆ ،چٛیرۆ ،دماگٛیرو)ۆ(: سەرۆ.  

 سەوایوە .پەریٛوە ،دماگٛیرو)وە(: هیزیوە.  

 زمهاڕان،  یەوزەردان، ڕوان، دمانیمەڕوان، چوارشەمامن،، وەهاران، نمانگا ،دماگٛیرو)ان(: سااڵن

  .منەوینمیٛت یەکجار و مانگان سااڵن. دماگیرو وەختین زوانو هەورامینە نەورٙوزان...

  ٛپروشیٛو.دننالیٛو ،نەختیٛو ،کەمیٛو ،مانگٛیو ،ڕویٛو ،: ساڵیٛوەینەژناس ودماگٛیرو)یٛو(: نیشانی ،  

 زمسانەکە ،وەهارەکە ساڵەکٛی، ،ساڵەکە ،: جارەکەەیئەژناس(: نیشانٛی ، ەکیٛ دماگٛیرو)ەکە ،

  ڕوەکە، شەوەکٛی.

  پیرانە، مڵکانە، چەژنانە، هەرانە، ژەنانە ، کناچانە،مەردانە ،شٛیرانە ،دماگٛیرو)انە(: کوڕانە ،

ەلێم فرەتەر زاڕٙواڵنە، شاهانە... ئی دماوەچە سیفەسازەن و یاوەرکەردەوەسازەن، و 

 ٙونە سەرو نامٛی.لمەسازنٙو، ەیاوەکەردەوە م

 پیٛسەن وەڵینی.بەربەریانە ،ئازایانە ،دماگٛیرو)یانە(: پیایانە ،  

 مریڎئاسا، پڵنگ ئاسا ، ویٛم ئاسا، مەردئاسا.شٛیرئاسا ،کٙورئاسا ،دماگٛیرو)ئاسا(: بەرق ئاسا 
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 دریٛژی ،دووری ،ژیری، دماگٛیرو)ی(: وەشی. 

 پیالنە.چٛیرنە ، وارنە،سەرنە ،ڕٙونە ، شەوێنە،حەیبەتیێنە ، وەشیێنە،دماگٛیرو)نە(: قینیێنە ،  

  ٛتەنیایی ،فرەیی ،گەورەیی)یی(: ور دماگی. 

  :)تاریکایی ،پانایی  ،قوواڵییدماگٛیرو)ایی.  

 رە، پەوالرە، پۆرە، پایرنە، وارەرە، پیال سەرەرە ،چٛیرەرە ،(: زەمیرنە، ەرەدماگٛیرو)رە 

  ،ڕٙونە، ، وەهارەنە، وارەنە، سەرەنە، کەشەنە، دەشتەنە، یانەنەدماگٛیرو)ەنە(: چیٛرەنە، بنەنە

 شەوێنە، پیٛگەنە، پاگەنە، پٙوگەنە.

 گردین. وەڵین.پاینن، کەمی ،سەرین ،وارین ،دماگٛیرو)ین(: دماین ، 

  ،دماگٛیرو)گا(: یاوەکەردەوەو یاگٛی وەشمەکەرٙونە: ویٛرەگا، چاشتنگا، سەحەرگا، بەرەگا 

 سەراونڎ: (نڎ)او دماگٛیرو 

 (دماگٛیرو)وەرٙوکەٙوکە : 

 :)پاڵمە  دماگٛیرو)مە 

 سەرۆهٙوری، پاگۆ هٙوری، چٛیرۆری، پاگۆری: سەرۆری(، هٙوریدماگٛیرو)ۆری :  

  شەواریٛ  (:)اریٛ ودماگٛیر.  

 )بنەچەدماگٛیرو)چە  : 

 ،ڵێو.، کەموەو)کوچێ( کوچڵێوکەردەوەیگوالنە دماگٛیرو) ڵێ(: کوچڵێ  

 وەڵگٛیر و دماگٛیر  :   

  بٛی ڕەحامنە، بٛی ویژدانانە.بٛی باکانە ،بٛی شەرمانە ،)بٛی ...انە(: بٛی ئەقاڵنە ،  

 ... بٛی شەرمیێنە، بٛی حورمەتیێنە، هەرینە، نە(: بٛی ئەقڵییٛنە )بٛی ،  

 بە خاسی ،بەخراپی ،بەتایبەتی ،بەڕاسی ،بەتنڎی ی،بەنەرم ،)بە ... ی(: بەوەشی ،

  .کەردەوەیبەپەلە، بەگرەوای، بەپڕتاف، بەشیوەن، ناڕەحەتی، ، بەگەرمیبەسەرڎی

  بەیەکجاریی ، بەکەمی، بەوردی، بەجوانی،بەفرەیی ،بەتەنیایی ،)بە...یی(: بەگەورەیی.  

 بەدرێژایی.بە قوواڵیی ،)بە...ایی(: بە پانایی ،  
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  Compound adverbی ئامیٛتەیاوەرکەردەوە    

 : یاساو دروسکەردەیو یاوەرکەردەوەی ئامیٛتەی. بٙونەمەواتٛی مانادارٛی دروس دویٛ  جە

  .ییاوەرکەردەوە ،یاوەرنامیٛ  ،ژمارەی ،بیەیۆ نامیٛ  واوەی 

 .، پیٛڕ پیٛڕتاقم تاقم ،دەسە دەسە ،پٙول پٙولواوەی بیەیۆ نامٛی:  -ا

  ...حەوت حەوت ،چوار چوار ،دووە دووەی ،واوەی ژمارەی: یوە یوەی -ب

، لٙوژە لٙوژ. خاو خاو ،ورد ورد ێ،یەواش یەواش ، جوان جوانێ،زەریف زەریفێ یاوەرنامٛی:واوەی  –ج 

 اوەخاو، وەش وەشێ، خاس خاسێ.خ

، ، وەرەوەرەی، وردە وردەیتاو تاو ،فرە فرە دیٛر دیٛر،  ،زوو زوو، کەم کەم :ییاوەرکەردەوەد _ واوەی 

 هەیتا هەیتا.

چەنی نامٛی، یاگەگیرو نامٛی چەنی یاگەگیرونامٛی، دوٛی سیفەتٛی، نامٛی : بەیاردی ۆیکەردەواخوا یٙو:

 دوٛی یاوەرکەردەوێ، دوێ ژمارێ یام تیکەاڵو، وارۆ منونٛی سەرو گردی ئاومێنێوە.

، لنگاو قوج، دماو دەم، کەشاو کەش ،پەشتاو پەشتیٛ  ،هەرگیزاو هەرگیز :ڎی)او(بەیاردی دلٛیبەن   -ا

  یەکاویەک.

 ، شارەو شار.دارەو دار ،شانەو شان ،بانەو بان دلیٛبەندو)ەو(: -ب

، وٛی بەوٛی"یاگەگیرو ، جاربەجارچوار بەچوار ،یٙو بە یوٙ  ،ساڵ بەساڵ، ڕٙو بەڕوٙ ەنڎو)بە(: ج _ دلٛیب

و، سەربەسەر، دەیەقە بەدەیەق، سەعات . کوڵ بەکٙوڵ، دەس بەدەس، دەم بەدەم، ڕووبەڕو نامٛی"

   بەسەعات، سات بەسات، نیمە بەنیمە.

چوون وام گیریان  مەیورەکەم" لە"بەکار .هەورامیەن فس، دەس لەمالن ..دە : دەس لەدلٛیبەنڎو)لە(  -د

 جە کوردیی.

  ،دەم پەڕ بە ،پەڕ بە دڵ+ دلٛیبەنڎو )بە( + نامٛی: یاوەرنامیٛ  -1

  دوو، یەک بەیەک، چوار بەچوار. ژمارە+ دلٛیبەندو)بە(+ ژمارە: دوو بە -2

چوارچەم،  ،یەک شەممە ،یەکسەر یەکدەس، ،: یەکجاریاوەرکەردەوەیام  ،ژمارە + نامیٛ   -3

 دووە تٙو. چوارال، چوارگٙوشە، نیمەڕٙو، یەکشەوٛی، دوەشەوٛی. دووەال،

، هەرڕوێ، هەرڕوٙ  ،هەرساڵێ ،: هەرڕوێیاوەرکەردەوەنامٛی یام ژمارە یام  +واتەو)هەر( -4

، هەرالیێ ،هەرجار ،هەرچوار ی،هەریەر  ،دویٛ هەر  ،هەردەم ێ،هەرساڵ هەرشەوێ،

 هەریٙو، هەرگیز. 
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، ئاروٙ  ، ئیجار،ئەوجار ،ئەوسا ،ئیسا، ئیٛشەو ،ئا(+نامٛی: ئیٛساڵ ،ئەو ،واتەو)ئیٛ  -5

 )ئیساتە، ئەوساتە، ئاساتە: ئیسەتٛی، ئاسەتٛی. ئوسەتٛی(. ئەوەساڵە،

، سەرو سەرەی، سەرو سەرو بانی ،: سەرو الییاوەرکەردەوە+ ()وسازەو ئیزافەی  -6

 چێوالی، چیٛرو چەمان،  چەمانم،

دماش پەنەبکەری مەبٙونە بە یاوەرکەردەوەی ئامٛیتە: پارساڵ، ساڵەو  و مزاف الیە وەر -7

 پاری، پارشەو، هیزی شەوێ، سەوای شەوێ.

. کە سەرەو وار ،سەرەو کوی ،: سەرەو چیٛریاوەرکەردەوە +و)و( لیٛبەندسەر + د   -8

  هەمتەر مزاف الیەن.

 .تٛیرو پەڕ  ،و مل شل ،وگٙوڵ گورج ،اربجارو : بەیاردی دلیٛبەندو)و(  -9

ساڵ، زەمان  وٛی تا وا، چێ تا چا، ساڵ تا، وارسەرتا ،بەیاردی دلٛیبەندو)تا(: سەرتا پا -10

 تازەمان، 

  ەندو)نا(: سەوای نا پیٛرێ، پارناپیٛرار، هیزی نا پەرٛی.بەیاردی دلیٛب  -11

 .دەس. پەڕان پەڕدەسان ، بەیاردی دلٛیبەندو)ان(: سەران سەر، وەران وەر -12

 دوٛی ئامرازٛی بەیارید)ا(: پەیاپەی. -13

 ، چیٛربەرە.پەنڎام، سەرسامر، سەی: سەرئەنجامبٛی یارد ەوێ چەنی نامٛی،یاوەرکەرد  -14

    Cyntactic adverb"شبە جملە"اتە" لکە"و ی دەسەیاوەرکەردەوە -3
 نشاوەەکەردیانی کٙومەڵە واتێوە  ،دروسبیەن اتیٛوەو هەکە جە دەسە  ن،اچاەو یە میاوەرکەردەوەپا  

یاوەرکەردەوە بە ئی . "لکەواتە، دەسەواچە"دەسە، بەهەورامی بەعەرەبی"شبە جملە" نەبٙو دلیٛنە،

   :کریٙونەمەەش و دماگیٛری و  وەڵگٛیریاردی 

  ، جە ئٙوگۆ.جە ئاگۆ ،جە هەورامانۆ ،جە ئیسۆ .جە چەپۆ ،جە ڕاسۆ :(وەڵگٛیرو)جە -ا

کەلجیۆ،  ، پاینۆ، سەراونڎۆ.، گوڵپۆبنۆچیٛگۆ، وارۆ، سەرۆ، ڕاسۆ، چەپۆ، چاگۆ، ب دماگٛیرو) ۆ(: 

  دزڵیۆ، 

 کەشەنە. ، چٛیگەنە، چاگەنە، چٙوگەنە.باخەنە ،بازاڕەنە ،بانەنە ،ج_ دماگٛیرو)نە(: یانەنە

 ." بەکار بارمٛی متاومٛی وەڵگٛیرو "جە " خاڵەو " ب، ج  

 .پەی بانی  ،پەی کٙوگەی، پەی یانەی ( دماگٛیرو)ی(:)پەی_ وەڵگٛیرو د

  .تڕو تفاقۆبە، بە تٙوکڵۆ ،بە بەرگۆ ،ە دارۆبخ _ وەڵگٛیرو)بە( دماگٛیرو)ۆ(: 

وەڵگیرو)ئە(: ملونە سەرو یاوەکەردەوە یاگٛی و تاکیدش مەکەرٙونە: ئەچیٛگەنە، ئەچاگەنە،  –ح 

 ئەچٙوگەنە.

 :ی(یاوەرکەردەوەلکەو )چەاو دەسە ،ی ناسادەییاوەرکەردەوەچنڎ منونٛی 
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 ،چێوالی ،جەگردالیێوە ،پەی الو ڕاسی ،پەی الو چەپی ،سەری یپەی ال  ،واری یال  ،سەری یال 

، پیٛسە جارو جارانی ،ساڵەی تازیٛ  ،تەی ئایندەهەف ،بنەو دارەکەی ،سەرو دارەکەی ،هیچکوٙ 

 جەپاینۆ، چیٛگۆ، جە ئیٛگۆ، ئەچٙوگەنە، ئەچاگەنە.

                       

  parts of speechدوای تەرو  نیی چەنی بەشەکایاوەرکەردەوەپەیوەندی        

پەوکای   ،یاگەگیرو نامیٛ ، یوەەکەرد، ژمارەی، پەیوەندیش هەن چەنی نامٛی، یاوەرنامیٛ  یاوەرکەردەوە

 : کەرمیٛوەبو واتسازی جیا ٛی مانایی یاوەرکەردەوەمتاومٛی پەنج جٙورٛی 

 Noun adverbٛی و نامیاوەرکەردەوە -1
 Adverb adjective و یاوەرنامٛی یاوەرکەردەوە -2
  Numeral _number _ adverbژمارەی  ەوەو کەردیاوەەر  -3
 Deverbative adverb ی وەەکەردو یاوەرکەردەوە -4
 pronominal adverb  یاگەگیرو نامیٛ و یاوەرکەردەوە -5

 :بٙونەمە ەهامکاری نامٛی دروس اسادیٛنەو بەی نیاوەرکەردەوەفرە چاالکنەو و نامٛی: یاوەرکەردەوە: یوە

  بەگیان ،بەدڵ ، بیٛوەخت،بٛی گامن ،بٙونە: بٛی نازمەدروسە بەیاردی وەڵگٛیری و دماگٛیری،  

 .. پەڕ بەدڵ وەشم مسیەیبە پیاوەتی ،ئازایانە ،ژەنانە ،پیایانە ،وەشی ،شەویٛ 

 تا  ،هەورامانجە ئیسۆ، تا ، پەی بانی ،بەیاردی وەربەندی و دما بەنڎی  پەی یانەی

 ،جە پارۆ ،جە ژاوەرۆوە ،ویٛرەگا

   یانەو یانە ،ساڵ بەساڵ ،تاقم تاقم ،دەسە دەسەی: دی و بٛی یار دبەیار  یکەردەواوەی،  

  ، یاڵەو یاڵ.ڕٙوبە ڕوٙ 

 :  بٙونەمەجٙورٛی دروسە و یاوەرنامٛی: فرە چاالک نیەن، بەیەرٛی  یاوەرکەردەوە: دویٛ 

  پانایی ەب ،بە وەشی ،ئازایانە، بە ژیری ،ژیرانە ،بەپەلە و دماگٛیری: وەڵگٛیربەیاردی.  

 ز، سەرۆری، وارۆریبە لەر  ،جە سەرۆ ،بەیاردی وەەربەنڎی و دما بەندی: جە گەورۆ ،

 چٙوگەنە. ،ەرە، چٛیرەرە، بنەنە، چاگەنەسەر 

  خاوەخاو..زەریف زەریف ،یەواش یەواش ،: ورد وردیکەردەواوەی 

  بٛی یاردی ۆیکەردەواوەیو ژمارەی بەفرەیی ئامیٛتٛینٛی، بە یاوەرکەردەوە ژمارەی:و یاوەرکەردەوە: یەریٛ 

، بە یەریٛ  دویٛ  ،دویٛ و  یوە ،نٙو نوٙ  ،چوارچوار ،یوە یوە :یٛ بانمەدلیٛبەندی وەشٛی  یام بەیاردی

 یەکاویەک .، و حەوت شش ،چوار بە شش
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 .چوار چوار ڕیزشا بەستەنازەکٛی سەربیٛش ورەتٛی یەکاویەک قازانش کەرد. شیٛاڵنەک

 .بەردماوە کەکیٛنە تیمو ئٛیمە چوار بە یٙو وەاڵو بڕ 

 هەنگورەکٛیم یوەو دوێ ورەتە.)ئەوسا یەک کیٛش هەنگوری دێنٛی بە دوٛی کٛیشی خەلە(.

  .ڕەمایبە .بەسٙوتەی ،بەمەرڎەی ،ی: بە گرەوایوەەکەردو یاوەرکەردەوە: چوار

  .بەڕەمای وەاڵو بڕکو سیروانیش داوە کاوان .ەکە بەگرەوای ئاماوە یانەکوڕ 

 .ویٛم ئاسا وانەکاشەنە بەرشیەن. تٙو ئاسا ،ویٛم ئاسا:  یاگەگیرو نامیٛ و وەەکەردپەنج: یاوەر 

 بە بەشەدوای تەر نەبوٙ مە یاوەرکەردەوە                     

چەپەوانەیچ ڕاسەن هەکە ، وەڵتەر باس کریان، وەەکەردبە یاوەەر  دوای مەبانتەرو  ویبەشێ ڎچن 

گم  ماناو ئەرکو بنەڕەتی ویٛش یاوەرکەردەوە ودەمێ ی.تەر  دوایجە  وبٙو بە بەشێمە وەەکەردیاوەر 

 : بە نەبوٙ بٙو کەرٙو متاو ەم

 .بەند بە وەر  یٛ بانمە(  ئەوال ،ئیال ،پەشتی، دما ،وەر ،بە وەربەند:)وەڵیٛ  بوٙ مە یاوەرکەردەوە -1

 conjunction particles  ، بەستەیبە ئامرازو پەیوەندی بانمە: (جارێ ،چوونکەو)یاوەرکەردەوە -2

 . particleئامڕاز   ،پارتیکڵ بٙونە بەمە( و)دیسانیاوەرکەردەوە -3

 : ڕستەنە ییاوەرکەردەوە ئەرکو 

، کرژ  " ویەردە، نەویەردە، داوایی": هانە کرژ لواکەردەوەیبٙو بە تەمامکەرو مە .1

،   ویەردەی لواین. شەنیەر کرژ مەلوٙ  کەردەوەیی چەنیەتین و تەمامکەرو یاوەرکەردەوە

 ٛی کرژ بلوە.هەنگور 

ەوێو: ولینا فرە کەرد، یام چنڎ یاوەر ەوێوەتەریکەردبٙو بە تەمامکەرو یاوەر مە یاوەرکەردەوە .2

ەوٛی شٙونەو کەردیاوەر  دویٛ ین، یاوەرکەردەوە واچەوچیٛگەنە "فرەکرژ " دەسەکرژ لوا، 

بلوە پەی فرە کرژ مەهدی سەبای زوو  ، مەهدی یەکجار دیٛر گیٛاڵوە،ئاماینیٛ یۆیرە 

ەو کەرد، یاوەو وەختییاوەرکەردەوە، ٛی هەنٛی ڕستەکەنەکەردچیٛگەنە چوار یاوەر بازاری، 

  .چنڎیەتی و چەنیەتی

هیزی نە: جە ڕستەناتەمامی  کەردەوەیبٙو بە نیهاد وڕستەی و مە یاوەرکەردەوە .3

  .ئارٙو جمعەنپەنجشەمە بٛی، سەوای دیٛرما پەنە مەبٙو، 
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و گوزارە  نیهادەڵبەت پەی کاری ناتەمامو ڕستەکەی" همەبٙو بە گوزارە" یاوەرکەردەوە .4

 هەکە کاری تەمام نەبٙو ڕستەنە" شاهٙو یەکجار دیٛرەن. سەحبێ دیٛر وەختێوەنە هەنیٛ 

   بٛی.

هەڕەتو کرٙونای، بە کەلک  20/6/2020لوایۆ پۆرەیش   8/1/2018بنویس: د.ناجح گوڵپی 

 گێرتەی جە چندە سەرچەمێوی تەری کە ئاماژەم دێنٛی پەنە.
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 ەم نٙویلیٛژەی 

 numeralژمارە                                                                  

 وەڵینە

میلەتانو سەرزەمینینە بەکار مەیٙو، وەڵیٛو ئانەینە ژمارە بەیٙونە دیارەن ژمار، فرە زوۆن دلێو گردو 

و  بەگەورە نئانزانەکٛی هەستشان کەردەن بە زیاد و کەمی چیٛوەکانو دەورو پەشتو ویٛشان، هەستشا

گوالنەی چیٛوەکان کەردەن، جٙوت و هامتا و جیاواز، وینایو ئاژەاڵنی و درەختی و گیواوی هەست و 

سیٛپەڕٛی یەرٛی پەڕیٛش هەنٛی  وووتەن ئەندیٛشەشان، مەوینان گیوائەژمارای ئی چیٛوانیە کەئیدراکو 

و ئەژمارای، یام وینای چنڎە  یکەردەیٙوتەر پەڕەکیٛش فریٛنٛی ئەوی تەر کەمتەریٛنٛی، بیەن بایسو ویرۆ 

ڵ و ژیری ئانزانی ئاژڵێوی کٙویی پیٛوەرە، بیەن بایسو ئەژمارای جە مەژگو ویٛشانە، یانی ژیوگە و ئەق

و دەورو وەریش جیا بکەرٙونوە، پەی ئینەیچ ویرش جە نپاسەش کەردەن کە پەیوازەن کە چیٛوەکا

 چیٛوێو کەردەنوە کە دماتەر نامیٛش نیان ژمارە، بە وەڵٛیکەوتەی ژیوای ئانزانەکان سەرو زەمینیوە گردو

نی گەشەکەردیو زوانی نامٛی چیٛوەکان فاڕیێنێ، چون الزم و مەلزوم بیێنٛی پەی هەنرتینی، چە

 یچ نریێنە.نچیٛوەکا

 ابیەنڎچەنی ژمارە پەی                       

پەشتیشان، باڵدار دوٛی باڵیٛش هەنٛی، سٛیپەڕێ یەرٛی  و سەرنجەو ئانزانەکان پەی چیٛوەکانو وەر

و پەنج پەنجٛی دەسی، دماتەر هەردوٛی دەسٛی  ڵ چوار پەیش هەنٛی، چوارە پەنجیٛ پەڕیٛش هەنٛی، ئاژە

دە ئەنگوستیٛش هەنٛی، چەنی پەنجٛی و پەیا بیەن بە ویس، بە لوای وەرو ژیوای وردە وردەی ئی نامٛی 

دیاری  ن، دماتەر ژمارە بنەرەتیەکیٛشاnumber wordو نیشانٛی نامیٛشا نیێنٛی بە ژمارە یام ژمارواتیٛ 

یشا نیێنە، ژمارەی تەرتیبی رتەی جە ژمارە بنەرەتیەکانوە نامٛی ئەویشاکەردیٛنٛی و پەی فرەتەری هەر 

 و لت و کەرس دیاری کریان. یکەردەو تەوزیعی و بەش یکەردەو ڕیز 

 86ژمارەی ەوویەرڎ                               

ساڵٛی وەڵیٛو ەن کە هەزاران خێونە ژمارە پەیدا بیەن، وەلێم ئانە دیار ریهەاڵی بەتەمامی نەزانیان چە تا

و نوسیتەیوە وات ژمار الو ئانزانەکانوە بەکار ئاومان، هەرمان و کارو ڕوانەیشانە پەنە پٙوڕنان، تاریخ

وەختەوە  کریٙو بواچی ژمارە ئەچاەسەیر ئانەن یوشیەی جە ژمارەنە هەن میانو زوانەکانەنە. م

و زەمینەکەی، ئەژمارای ئاژەڵی گەشەش کەردەن کە موڵکداری تایبە پەیدا بیەن، پەی ئەژمارای قەوارە

 وو باج گیٛرتەی... دماو ویٛستەیەو تەوەن نویسەکان دلٛیو مەڕەکانەنە، بەرکەوتەن کە وات ژمار وەلیٛ 
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مان بە ڕیٛکو و سەند کە ژمارەش چەنە بەکار ئاو ویستەیەو دەنگی و نویسەی بیەن. کٙونەتەرین بەڵگە

وەڵٛی میالدینە بیەن، هەرپاسە جە نویستەکانو  3500 پیٛکی، هنو سومەریەکان و میرسیەکان کە وەڵیٛو

 بابلیەکانەنە و خەتی هیروگلوفی پاپیروسی میرسیەکان و هەم چینەکانەنە باسو ژمارەی هەن.

 ژمارەی یکەردەویٛنا                                 

ەی پسەو ڕەنگی ژمارە جٙورێن جە چندیەتی"کەمیەت" چیٛوێوی، یان بڕە چیٛوێ کە خاسیەتو چیٛوەک

بە  نیو چیٛوەکانو ژیواشان ئەوەجەشاەدلیٛو چیٛوەکانە نیشانە مەڎٙو. ئانزانەکٛی پەی جەم و جٙورکەرد

ژمارەی بیەن، وەختیٛو دەسێوەشان جە دەسێوە تەری جیاوەکەردەن، ئەوەجەشان بە ئەژمارای بیەن، 

ئیرت ئەپی شیٛوە ویرو ئەژمارای ویٛنا کریێنە مەژگشانە. یانی ئا چیٛوٛی کە هەستشان پەنە کەردێنٛی و 

دە وردەی بە وەلیٛکەوتەی پەی ئەژمارای ئاسانٛی بیێنٛی، جیاشان کەردێنیٛوە و ئەژمارێنیٛشان. ئرت ور 

ە سەرێ ئاژەڵ، ڎمارەو پەنجەکانو دەسی، "سەر" ئانکٙومەڵی ئەوەجەشان بە ژمارەی بیەن، پیٛسەو ژ 

تەریچ،  یانستەکانژمارەو هەسارەکانو ئاسامنی کە فرە ئەوەجەشا پەنە بیەن و تیکەاڵو بیەن چەنی ز 

دیەن، ویٛنای خاستەرش پەی کریان و  بە وەڵێ کەوتەی مەدەنیەتی ژمارەیچ وەڵکەوتەیش بە ویٛشەوە

کەلکش جە ئەندازەگیٛرتەی دیەن و گەشەش کەردەن و  ژمارە سەرەتاوە ویٛنەی جوانەترش دریان پەنە.

کەلکش جە ئەندامانو الشەو ئانزانی دیەن، گلکە، ئەنگوستە، پا، هەنگامە، یەسە، مبوسە، ڕوێ ڕا، 

 یٛوان هٙورگٛیرتەن، دماتەر گەشەشان پەنەدان.بەیانی زوو هەتا وەرەتاو پڕای، کەلکشان ئەچی چ

کسمی ا بیەی زەڕی، دماتەر پەیدا بیەی ی و پەیدکەردەپەیدابیەی کشت و کیاری و شار و دەگا وەش

 دەسی و کارگای، تەکانێوی گەوریٛش بەژمارەی دا.

 ژمارەی هیندی                                

، ..( بنەڕەتشان مەگیٛڵٙونوە پەی هیندی، هیندیەکیٛچ  ٤، ٣، ٢، ١ئارٙو ئی ژمارٛی پەنەشان منویسمٛی)

وە هٙورشا گٛیرتێنٛی. دماتەر عەرەبی ندیار نیەن جەکیٛشا مسێنٛی، دەنگێ هەن جە کلدانیەکا

خەو پەیدا یٛ امن کەرد تارسائێمەنە باویٛنٛی. ئینەی سەرۆ ب  و یاوێنٛی یونان، ئیسەیچ دلیٛوهورگٛیرتێنیٛ 

ئیسە مەملٛینە بزامنٛی ژمارە زوانەکانو ئیٛرانی باستانی و میانەینە، یام ئەچی  بیەی ژمارەی بٛی.

 وەاڵتو ویاٛمنە چەنی بیەن جە قەدیمنە:
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 ژمارە زوانەکانو ئیرانی کٙونینە                              

ەچەم مەگنٙونە، ئی زوانە بە خەتی نویستەکانو فارسی کٙونەینە"هەخامەنشی" بە کەمی ژمارە وەر 

 .87مێخی نویسیان، ژمارەی بنەرەتی و تەرتیبی دلٛیشەنە وەرەچەم مەگنٙونە

 یەکان -ژمارە بنەڕەتیەکیٛ 

 کوردی هەورامی فارسی باساتان ئەویستایی پەهلەوی فارسی

 یەک یوە ئەیٛوە  ئەیٛوە یو     یک

 دوو دویٛ  دوٛوە دٛوە     دوٙ  دو

 سێ یەریٛ سیٛ   ریٛ ث    هریٛ  سە

 چوار، چفار چهار


 

 وار، چەتوارثچە

 چوار چوار 

 پێنج پەنج  پەنچە     پەنج پنج

 شەش شش  خشٛوەش  شٙوە، شەش   شش

 حەوت حەوت هەپتە هفت    هفت

 هەشت هەشت ئەشتە   هەشت هشت

 نۆ نوٙ  نەٛوە نەٛوە    نە نە

 دەیان

 دە دە   دەسەدەس   دە

 بیست ویس ٛویستەتی  ویست بیست

 سی سی   ثریسەت  هریست سی

  اسەتچپەنپنجاست   پنجا


 پەنجا پەنجا 

  خشڤەشتیشەشت   شصت


 شەست شەس 

 هەپتایتی  هفتاد هفتاد


 حەفتا حەفتا، هەفتا 

 هەشتا هەشتا ئەشتایتی    هشتاد هشتاد
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و یەکان چەنی دەسەی ژمارەکەشان وەش کەردەن، یەکان وەڵیٛ  (19 -11)زوانی ئەویستاینە جە

 (دەیانینە مەواچینەش)دٛوە دەسە، پەنچدەسە

 دروس مەبٙونە: ( زوانو ئەویستاینە بە یٙوگٛیرتەی یەکانی چەنی ٩٠تا  ٢٠جە ژمارە )
 

( کە جە یەکانی و دەیانی دروس مەبٙونە بەیاردی )چە  ٢٩،٣١،٤١،٤٩تا  ٢١.هەرپاسە جە ژمارە 

 88(٩٩ئیسە بەیاردی)و(ین، پسەو )

 سەڎان

 سەد سەڎ  صد

 سێسەد یەرە سەد  سیصد

 چوار سەد چوار سەد  صدچهار 

 پێنج سەد پەنج سەڎ  پانصد

 

 هەزاران

 هەزار هەزار  هزار

 دەهەزار دەهەزاریٛ   دە هزار

 بیست هەزار ویس هەزاریٛ   بیست هزار

 حەفتا هەزار هەزاریٛ هەفتا   هفتاد هزار

 هەشتا هەزار هەشتا هەزاریٛ   هشتاد هزار

 پێنج سەد هەزار پەنج سەد هەزاریٛ   پانصد هزار

 

 چەنی دەسەی دروسیٙونە (9-1)ژمارە یازدە هەتا نوزدە بە تەرکیب و ژمارە یەکانی

 یانزدە دەو یوە  یازدە

 دوانزدە دەو دویٛ   دوازدە

 چواردە دەو چوار  چهاردە

 

                                                             
 13: 1395باستانی ایران، جلد دوم، د محسن ابوالقاسمی، چاپ هفتم رهنامی زبانهای  88
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 ژمارەی ئەرەتاشیا جارجار بە یاردی)و( جارجار بە بێ یاردی وەشکریان

 بیت و پێنج ویس و پەنج  بیست و پەنج

 پەنجاو پێنج و پەنج پەنجا  پەنجاو پەنج

 سەد و دە سەڎ و دە  صەد و دە

 سەد و شەست سەڎ و شەس  صد و شصت

 سێ سەد و  یانزە یەرەسەڎ و یانزە  سیصد و یازدە

 سێسەد و شەست یەرەسەڎ و شەس  سیصد و شصت

 بیست و پێنج هەزار ویس و پەنج هەزاریٛ   بیست وپنج هزار

 

ئەگەر سەرنجە بدەیمٛی مەوینمٛی ژمارە ویس و پەنج زوانو ئەویستای و پەهلەوی واچیان پەنجە 

ویس بەبٛی یاردی واوی، گوالنە وە پەی گەورەی، وەلێم ژمارەکانی تەرنە پاسە نەبیەن، یانی 

 دەس پەنە مەکەرٙون. بیەن. وەلێم ئیسە ئەوەوانای جە گەورەیوەئەوەوانای ژمارەی بە چنڎە جٙورێ 

 

 (یکەردەژمارەی تەرتیبی)ڕیز                       

 منونە پەی یەرٛی ژمارانی یوەمی کە جیاوازێنێ ماوەرمێوە:

 اول: فارسی تازە کە جە عەرەبی مسانشا. دوم، سوم

ئەوێستاینە نخوشت، پەهلەوینە چیمنە بیەن: ،  فارسی باساتننە: 

، کە ئیسەیچ نخست بەکار مەیٙونە زوانی فارسی تازەنە، هەورامینە مەبٙونە بە یوەم،  مەبٙو بە 

هەریدیگ، بە ئەویستایی مەبٙونە   دوەم، یەرەم، کوردینە مەبٙونە بە یەکەم، دوەم، سێیەم.

 سٛیتیا. ئیسە مەواچمٛی: یەرەم. ، فارسی باستان مەبٙونە بە  بە

( وم دمایشان مەیٙونە زوانی پەهلەوینە، ئیسەیچ زوانو مارە تەرتیبیەکٛی تەرٛی بە دماگٛیرو)ژ 

فارسی تازەینە هەر ئەپیٛسنەن و هەورامیەکٛی وەاڵتو ئیرانی هەر پی جٙورە درکناش، وەلێم هەورامانو 

( هنو فارسی ، پەنجەم. دماگیرو)وارەم(ەم دمایش مەیٙونە، یوەم، دوەم، چئیراقی بە)

 باستانی بیەن.

: ،  هشتم:  ، ئەویستای:  ،ششم:، پنجم: چهارم:

 ئەشتمە.  ئەویستای: 
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  نەومە. فارسی باستان: ، ئەویستایی: نهم: 

 ئەویستایی. ، سەتەم: سەڎەم: : ئەویستایی:  دهم:

 

 :89ژمارەی  تەرتیبی جە زوانو ئەویستاینە پی تەشکە بییٛنیٛ 

ئی یەرٛی بەکار ئاومێنٛی.   یوەم:

،  ، حەوتەم: ، ششەم:  ، پەنجەم:  ، چوارەم:  یەرەم: 

، یانزدەهەم، یازدەهەم:  ، دهەم: ، نوەم، نٙوهەم: هەشتەم: 

:دوانزەهەم ،  ، :سێنزەیەم ، :چواردەهەم ،

هەژدەهەم: ، هەڤدەهەم: ، شانزەهەم: ، پانزەهەم: 

 ،:نوزدەهەم   :ویسەم ، یەم: , س،  :سەڎەم

:هەزارەم ،.

فارسی باستانە ئەپی جورنە:              

 ، یەرەمجار: ، یەرەم: دوەم:  



 ژمارەی بەشی، تەوزیٛعی                           

ژمارەکەی دروسکریان، یەرە یەرەی، یوە یوە، یک  ویکەردەزوانو پەهلەوینە ژمارەی بەشکریا بە واوەی 

،   ، فارسی باساتان یک. ژمارەی بەشی جە ئەویستایەنە پیٛسنە بیەن: یکجار

،  ، چواربارە: چوارجارە:  یەرەجار: سیٛبارە: ، دوەجار: دوبارە:

 . ششبارە: ششجارە: 

                          

                      

                                                             
 سەرو زوانی ئەویستای گرد ئەچی سەرچەمەنە بەرم ئاوردیٛنیٛ ، زانیاری سەرچەمەی وەڵین د. محسن ابوالقاسمی 89
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 ژماری لت، کەرسی                    

زوانو پەهلەوینە تەنیا ژمار)نیم( بیەن جە ژمارەی کەرسینە وەلێم زوانە ئەویستاینە، نیمە و سیٛیەک 

 ، جیاتی نیمەساڵی وچیان ,و چوارەیەک بیەن

 (.١٤.)سەرچەمە، د. محسن ابولقاسمی: 

 

 ئاوردەی ژمارەی زوانو پەهلەوینەبەکار                           

 ژمارە بە دوێ تەشکٛی بەکار ئاومان، ئەرکش دیەن دلیٛو ڕستەینە:

پەی یٙو: پیٛسەو  سیفەتی: ئەچی وەختنە ژمارە وەلیٛو نامێوە ئاومان، ئەژماریا دوٛی حاڵەتێش بیێنٛی: 

بێ گیانی و پەی گیانداری، دو برادەران، پەی گیانداری ئەژماریا شیٛوە جەمیش هٙورگٛیرتەن، پیٛسەو 

وەلێم پەی بێ گیانی ئەژماریا دەمو تاکیش  ئیسەو هەورامی )دوٛی برادەرٛی(، حەوت بەیان.

 ئاومان. هٙورگٛیرتەن)سە ساعت: یەرٛی سەعاتٛی(، بڕێ جاریٛچ ئەژماریای بیٛگیان، پیٛسەو جەمی

دوٛی: پیٛسەو نامٛی: چی حاڵەتنە ئەژماریا نامیٛش نەبریێنە، ژمارەکە ویٛش بیەن بە یاگەدارش، یاگە 

 نشینش.) هفتاد هزار نیرو(.

 

 ژمارەو یەکەو ئەندازەگیری"پیامنە"                        

 چوار دەسٛی...زەی و پیامنەیوە ئاومان. یەک وەرە، یەک هٙوقە، اژمارە وەڵٛی و دماو ئەند

 دماو ئەندازەو پیامنەیوە: ونیش بایی پەنجسەد هەزار دینارانە

 

 نویستەینە یخرژمارەی جە تا وشیٛوە                                 

ی جە ژمارە بنەڕەتیەکان کەلک گیریان، پەی بەیانو ڕٙوو خریپەهلەوینە پەی نویستەی تاجە زوانو 

یام دماو ژمارەیوە ئاومان. ساڵەو یەرەسدی  یٛ بە ماناو ویەردەی، وەڵ ( ساختمانگٛی واتٛی)

 مانگەو خردادی، ساڵ پنجسەد و وسیت و دو ماه ئادار، روز یازدەهم)ساخت یازدەهم( یانی گزشتە.
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 90ژمارە زوانو عەرەبینە                                           

ژمارە نامێو ی نەژناسیێنە)نکرە(، پەی بەروستەی چیٛوانێ بەکار مەیٙونە کە مژماریانٛی و تەرتیبٛی  

و مەبانٛی، ژمارەیچ دوێ جٙوریٛن، بنەرەتی و تەرتیبی، هەریٙو چینیشا پەلٛی و لزگیٛش هەنٛی جەبارو نٛیر 

 مای و ئیعرابیوە. ژمارەی بنەڕەتی چنڎە پەلیٛوەش چەنە مەباوە: 

ەی تاک، یام ژمارە تاکەکٛی: اعداد فردیە: جە یٙو هەتا نٙو، هەرپاسە، سەد، هەزار ملیٙون بە ژمار  ژمارەی

 فەردی مرنیارە.

: ئا ژماریٛنٛی، کە چەنی ژمارە دەی دروسٛی مەبانٛی، پسەو: یانزدە، اعداد مرکبە -ژمارەی ئامٛیتە

دەی، جە ئیعرابنە مەبنی فەتحەینی دوانزدە، چواردە، هەژدە. یانی ژمارە تاکەکە لوان سەرو ژمارە 

( متابقیٛنٛی 12، 11ژمارە)جیاوازەن و دوٛی حوکمیٛش هەنٛی: هەردوە بەشەکە، وەلێم ژمارە دوانزە 

جاء أحَد عرَش رجالً، ورأيُت أحَد عرشَ چەنی ئەژماریاکەی، جەرستەنە هەمیشە مەبنی فەتحەینی)

 ، رەفع مەبٙونە بەبەشی یوەمش مەگنٙونە شٙونەو مثنی 12رجالً، ومررُت بأحَد عرشَ رجالً( وەلێم ژمارە 

جاء اثنا عرشَ رجالً، ، کەچی عرشە مەنٙووە بە مەبنی فەتح)ءالف، نەسب و جەڕ مەبٙونە بە یا

ەگنانە ئی م( ئانیٛچ 19 -13وشاهدُت اثني عرشَ رجالً، وسلمُت عىل اثني عرَش رجالً(. هەرپاسە ژمارە)

، جە تیکەی یوەمنە)نجح أربعَة عرشَ طالباً، ونجحْت أربَع عرشََة طالبةً  میانە، چەپەوانەو ئەژماریانیٛ 

 بًة(.وقابلُت أربعَة عرشَ طالباً وأربَع عرشَة طالبًة، وسلمُت عىل أربعَة عرشَ طالباً وأربَع عرَشَة طال

( سی، چل، 90-20لعقود: ئا ژماریٛنٛی کە جە ژمارە ویسۆ دەسپەنە مەکەران هەتا نەوەد)ا -لک ژمارەی

جەمع مزکر ساملی مەیانٛی، رەفعێ مەبان بە واو، نەسبێ و جەڕێ مەبان بە  وشیٛوەپەنجا، بە 

 .جاء عرشون عضواً، وشاهدُت عرشين عضواً، وسلّمُت عىل عرشين عضو(یا)

 

ەکٛی مەعتوفٛی مەکریانٛی سەرو ژمارە لکەکان، پسەو)ویس و یوە، ویس و ژمارەی مەعتوف: ژمارە تاک

دوٛی، سی و چوار، چل و هەشت(.ئی ژمارٛی چەپەوانیٛنٛی جە ئیعرابنە، یانی ژمارە و ئەژماریا دژیٛنٛی 

جە نٛیرو مانە، ئیعرابیچنە بەپاو ئەرکیشان ڕستەنە کریانٛی، وەلێم ئەگەر ژمارەکە مەعتوف کریابٙو 

لکی)سی و یەک! حەفتاو دوێ(، پسەو جەمع مزکر ساملی ئیعراب هٙورمەگیرٙونە  سەرە ژمارەیسەرو 

 اً يف القاعة أربعٌة وعرشون رجالً، ودعوُت سبعًة وثالثني فرداً، ومررُت عىل تسعٍة وأربعني طالبڕستەنە)

.)            

                    

                                                             
90 
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 ژمارەیبڕێ سەرنجٛی سەرو ڕازوانو                   

ژمارەی و نێر و مای و  ور باەەژماریای"مەعدود"ی متابیٛقنٛی، ج( هەمیشە چەنی ئ2، 1یوە: ژمارە)

جاء طالٌب واحٌد، جاءت طالبٌة واحدٌة، والعدد اثنان ئیعرابیوە، مەبان بە سیفە پەی مەوسوفەکەی.)

، وقابلُت رجلني اثنني، يتبع املثنى يف اإلعراب، فنقول: جاء طالبان اثنان، وجاءْت طالبتان اثنتان

 وقابلُت امرأتني اثنتني، وسلمُت عىل رجلني اثنني، وسلمُت عىل امرأتني اثنتني(.

بقٛی نیەنٛی، یانی ئەگەر مارە چەپەوانەن چەنی ئەژماریای، متا( ژ 10-3هەتا دە)دوٛی: جە ژمارە یەرٛی 

ئەژماریا نٛیرەن، ئیعرابیچش بەپاو رسەتەکەی ەن، یام ژمارە میٛڵٛی بٙونە ثنؤ کر بٙونە ئەژماریا مذ ژمارە م

فاڕیٙونە.)حرض أربعُة جنود، ودعوُت أربعَة جنود، ومررت بأربعِة جنود؛ فيعرب العدد أربعة يف ەم

 الجملة األوىل فاعالً مرفوعاً، ويف الثانية مفعوالً به منصوباً، ويف الثالثة مجروراً بالكرسة(.

بەکار ئاوردێوی تایبەش هەن، کە دوٛی پەلیٛن، ئەگەر مزاف  یەرٛی: ژمارە هەشت زوانی عەرەبینە

طالباٍت(، ئەگەر مزاف نەبٙونەو ئەژماریاکە نیٛربٙونە)نجح من  انیبٙونە)جاء مثانيُة أطفاٍل، وجاءت مث

وی یٛ کریٙو بە نامە( و ئەگەر ئەژماریاکە میٛڵٛی بٙونە و مزاف نەبٙونە، ئیعراب مالتالميذ مثانيةٌ 

حرضْت من بەنە مەنٙونە،)صجە کاتو رەفعی و جەرینە)ی( منەمەنٙو، وەلێم نە ص(ناقناتەمامە)اسم 

 الطالبات مثاٍن، وسلمُت عىل مثاٍن، وشاهدُت من الطالبات مثانياً(.

دوٛی دەسەاڵتیٛش هەنٛی، یٙوشا ئانەن کە چەپەوانەن چەنی نامٛی ئەژماریێ کە تاکە  ،چوار: ژمارە دە

چەنی نامٛی ئەژماریێ هەکە ئامیٛتٛی بٙونە)عرشُة طالب، وعرُش طالبات،  بٙو، ئەوی تەریچ  ڕاسەوانەن

 وحرض أحَد عرشَ رجالً، وحرضت إحدى عرَش امرأًة(.

پەنج: ژمارەکیٛو، سەد، هەزار، ملویٛن، بەپاو یاگیٛشان جە ڕستەنە ئیعراب مەکریانٛی، ڕەفعێ مەبان بە 

ە)جاء مائُة طالٍب إىل املدرسة، وكّرمُت مائَة زەمە، نەسبٛی مەبان بە فەتحە، جەڕێ مەبان بە کەرس 

 طالٍب، واحتفيُت مبائِة معلٍم(.

بینە بەکار مەیانٛی، بەهەمان شیٛوە زوانو ئێمەیچنە ەبڕێ، زوانو عەر  کنایات و ژمارەی: کم: چنڎ، بضع:

 ئەچی جٙورە کنایان هەنٛی.

 تەرتیبی، العدد الرتتیبیژمارەی                                               

نیشانە مەڎٙونە، سەرو وەزنەو)فاعل(ی پەی  یکەردەجە ژمارە تاکەکان دروس مەبٙونە، تەریب و ڕیز 

رأيُت البنَت الرابعَة والولَد السادَس، وتُصاغ األعداد عىل صيغة فاعل عىل )فاعلە( پەی مای.)نیٛری

 النحو اآليت(.
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  Numeralژمارە زوانو ئینگلیزینە                            

کە ژمارەو چیٛوی و تەرتیب  واتێوەنە کە وەسفو چندیەتی و ژمارەی مەکەرٙونە، ژمارە زوانو ئینگلیزینە

نیومرەڵ واتێوەنە زوانو ئینگلیزینە بەکار مەیٙو پەی واتەی ژمارەی، یام  ، ەنیشانە مەڎٙونشان یکەردە

بەرویرەکەن و نیومرەڵ چەنیەتی نویستەیشەن. بڕێ پەیلوای ، یانی منرب number نیشاندای ژمارەی

 مەوات بەشێن جەبەشەکانو دوای، وەلێم ئیسە بەشێو نیەن جەبەشەکانو دوای.

 91چەنی ژمارە، زوانو ئینگلیزینە منویسینە، یام موانیٙووە                    

( ویس و 21پەی منونەی)یوە: جە ژمارەی گەورەوە، کە فرەتەرین، بەرزتەرین بەهاش بٙونە، 

هەر ئەپیٛسنە مەوانیٙووە، وەلێم زوانو  یچنەنی زوانو هەورامی و کوردی و فارسیا  twenty oneیەک،

 عەرەبینە چەپەوانەو ئیٛڎیشان)واحد عرشین( یانی جە گوالنەیوە دەسپەنە مەکەرٙونە.

( مەنویسی 8ڕستەنە، پەی منونەی) شەی مەنویسانویست وشیٛوە( بە9-0دوٛی: ژمارەی تاک جە )

eight  215( هەر مەنویسی 215یش، پسەو) وەلێم ئەگەر زیاتەربی هەر بەشیٛوە ژمارەی مەنویس 

ژمارەی وەختو نویستەینە، کٙوما، یام خاڵە یام هاڵیگای مەوزیٙونە میانو  یکەردەیەرێ: پەی جیاوە

و  یەکone and- a-half(1.5 ) بنویسی . یام ئەگەرone thousand five hundred(1,500ژمارەکەی)

 نیم، ئەپاسە خالٛی منیەیرە.

پەڕێم وانانوە(  40ەنویسی )منچوار: ڕستە بە ژمارە دەسپەنە منەکەرٙونە زوانو ئینگلیزینە، یانی 

 .Student studied 400 pagesپەڕیٛش وانانوە.  400مەواچی وەنیارەکە 

، وەلێم سەدە و دەیە بە نویستەی 20/6/2020ژمارەی مەنویسو پٛیسەو ئینەی وشیٛوەبە  پەنج: تاریخ

 ەنویسٙونە، جە سەدەو نوزدەینە، دەیە نەوەدینە.من

شش: پەی ژمارەی گەورەی، فرەی، کرێڵی نیەن متاوی بە تٛیکەاڵوی بنویسیشان، بە ژمارەو بە 

ملویٛن(  100سنەیچ بنویسیش)( سەد ملویٛنٛی، متاوی ئەپیٛ 100,000,000نویستەی، پەی منونەی)

وەروئانەی مەشٙو نویسەر ویٛش بڕیارە بڎٙو کە چەنی ژمارە  پەی ئاسان نویستەی و یاواینەیش. جا

، ئەگەر بەنویستەی بٙونە ئانە مەشٙو تا ئاخرو واتارەکیٛش بە نویستەی ژمارە بنویسٙونە نەمنویسوٙ 

 پەی هەمئاهەنگی نویستەکەیش

 one month, towئەژماریاکەیش جە بارو تاکی وکۆیوە پیٛسەو)حەوت: ژمارە متابقەن چەنی 

months, three monthsیەک مانگ(ارە یو تاکەن چەنی ئەژماریاکەیش)( هەر پیٛسەن هەورامی ژم 

                                                             
91 english-in-numbers-about-write-to-nal.com/blog/howhttps://www.kaplaninternatio 

https://www.kaplaninternational.com/blog/how-to-write-about-numbers-in-english
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وکوی( ژمارە مەبٙونە بە جەم و ئەژماریاچ هەم ەوەلێم هەکە بی بە)دوٛی مانگٛی، یەرٛی مانگێ و سەر 

 "( هٙور مەگٛیرٙونە.sەمی"مەبٙونە بە جەم و)نیشانٛی ج

وەختێوە کە مەواچمٛی سەدان هەزار دٙوالرێم هەن بانکەنە، یام ملویٛنانان دٙوالریٛم، یام هەزاران 

 he stole millions of dollars, he has hundredsنیشانٛی جەمی هٙورمەگیران) "sدینارێ ئاوەختە"

of friends on fb فاڕیٙونە تەماشە بکەرە)مە(. وەلێم ئەچی بارنە ئاژەI have 25 million dollars, I 

have two hundred friends on fb)  ،ئەچیٛگەنە نیشانٛی جەمی نەلێنە سەرو سەدی و ملوێنەکەی

ژمارە دوٛی بە نویسیای منویسیٙو، وەلێم  یسەرنجە بڎە چونکەئەژماریاکە دیارەن و ئەژناسیان.

 ان، کە سەرۆ باسام کەردەن.ئەژمارەی نویسی وشیٛوەویسو پەنج بە 

 

 ئەرکو ژمارەی ڕازوانو ئینگلیزینە                        

 (words indicating number are called numeralژمارە واتێونە کە ئەژمارای نیشانە مەڎٙونە)

 .جە رستەنە ئی ئەرکا مەوینٙونە، سیفەت، نامٛی، یاوەرکەردەوە

There are seven days in the week. (adjective) .هەفتێونە حەوت روێ هەن . 

Twelve make a dozen. (noun) .دوانزە مانگٛی ساڵێوەن. . دوانزە دەرزەن وەش مەکەرٙو 

I have called twice.(adverb) .دوٛی جارٛی قسٛیم کەردێ، دوٛی جارٛی پەیوەندیم کەرد 

 cardinalتەرتیبی. ژمارە بنەرەتیەکیٛ ژمارە سەرەکیەکٛی وریتێنٛی جە ژمارەی بنەڕەتی و ژمارەی 

number (ئەرکو سیفەی مەوینان رستەنە، پسەو one, two, three, four, etc پەی ئەژمارای )

counting  چنڎو پەرچو پەرسەو یکەردەحساب(how many:بەکار مەیانٛی. منٙونێ چی بارەو ) 

.I had to pay three dollars  .92 دٙوالری بدەو.ناچار بیانٛی کە یەرێ 

There were forty-two vessels in the fleet. .چلو دوٛی کەشتیٛی لەنگەرگاکەنە بێنٛی 

The boy was sixteen.  وەجە منەکەرٙو بواچی کوڕەکەەئ ،ئەچێگەنە وەروئانەی ژمارەی بنەرەتین 

 میاوٙونە.شانزە ساڵێن هەرواتەنش) کوڕەکە شانزەن( چون تایبە باسو کوڕەکەین و وەردەنگ 

                                                             
 سەرنجە بڎە: هورگیٛڵنای ئینگلیزی هامسان نیەن چەنی هەورامی، چون ریزکەردەی پەساو ڕستەی جیاوازەن. 92
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 ,first, secondهەم ئەرکو سیفەی مەوینان، پسەو)  ordinal numeral adjectivesژمارەی تەرتیبی

third, etc.یەرەم..تاد. منونٛی چی بارەوە: ،( یوەم، دوەم 

Kawan plays the second violin. .کاوان کەمانی دوەمش داوەنە 

Yor friend sitting in the fifth row.  ڕیزی پەنجەمنە نیشتەنرە.هامڕاکەت 

هەرپاسە هەردوە ژمارەکٛی، بنەڕەتی و تەرتیبی ئەرکو نامٛی مەوینان ڕستەنە، بڕێ حاڵەتیٛنە نیشانٛی 

 کٙوی هٙورمەگیرانٛی، پسەو:

One is enough..یٙو وەسیٛن . 

Four are missing.چوار جە ژمارە گمبیەکانەن . 

The nine played an excellent game.خاسەش کەردە. گەمەیوار، ەری ژمارە چ. گەمەک 

Three twos are six.  .یەرێ دوٛی، دووەیێ شش مەکەران 

.The men formed by fours .پیاکٛی بیێ بە چوار. یام چوارشا وەش کەرد 

جە بنەرەتنە سەد، هەزار، ملویٛن نامٛینٛی، وەلێم ئیسە پیٛسەو سیفەتێچ ئەرک مەوینان، هەرپاسە 

دەرزەن، منرە و خاڵە، سەدە، پیٛسەو نامٛی -دوانزە هیتێ، یەرە، چوارە، چارەکێ، پەنجە،)جوت، پیٛڕ، 

 ئەرک مەوینان ڕستەنە(.

(.couple, pair, brace, trio, quartette, quintette, foursome, dozen, score, century ) 

کە   double, triple, etc single.سەرنجە: ژمارە دیاریکریکٛی پسەو یاوەرنامٛی ئەرک مەوینان، پسەو: 

 پەرسەو چنڎ جارێ نیشانە مەڎٙونە.

.A double row of policemen stood on guard  مدراکان ئامادێنٛی.ەڕیزی دوەمو پٙولیسە ئەر 

.fourfold layer of chilled steel forms the door  .چوارشیپو بەرەکەی جەستیلین 

 ەواتەی یاوەرکەردوەیی نیشانە مەڎانٛی، پسەو:بڕێ ژمارێ دیاریکریێ یاوەرکەردەوە و دەس

I ring the bell twice (دوێ جار دام زەنگەکەی. پەی یاوەرکەردەوەonce, twice, thrice, three 

)times, four times  پەی یوەمجاری و دوەمجاری)وانس، توایس( بەکار مەیٙو وەلێم ئەگەر

، وەلێم زوانو شاعیرەکانە جە کٙونەنە فرەتەر بی ماچی پەی یەرەمجاری، پەی چوارەم جاری

   ثرایس بەکار ئاومان.
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 وەڵینەو ژمارەی ئەچی وەاڵتو ویاٛمنە                       

دیارەن زوانو فارسی وەڵیٛو هەورامی و کوردیوە باسو دەسور زوانیش دەس پەنە کەردەن، هەرچندە 

زوانو گورانیچ کونەن، وەلێم ئازەمانە باسو دەسور زوانی نەبیەن، چون باسی دەسوریامن چی بارەوە 

ک بنەیانەینٛی نیەن، وەلێم ژمارەو پیامنە و ئەندازەگیری جەهەورامننە هەر بیەن. ئی زوانٛی هنٛی یە

ەشٙون، پەی منونەی ئەژمارە ، شامر زوانە منفرەو چیٛوانیشان یوی مەشٙو و فرەو چیٛوانیچشان یٙوی 

ئیرانیە تازەکان پیٛسەن یٙوی، وەلێم هەورامینە متابەقە هەن، تا خایتێ نێرومایچ هەن، وەلێم فارسی و 

ەژمارەی مەکەرمٛی زوانو هەورامینە، کوردینە نیەن، جاوەرو ئانەی باسەکەی کٙوتا مارمٛی و باسو ئ

وەڵٛینە مەملٛی سەرو بڕێ ئەژناسان و دەسە واتٛی دەربارەو ژمارەی ئیجا مەملٛی دلیٛو باسەکەیامن بە 

 دریٛژی وەرپانی.

ژمارەو چیٛوی، کەسانی، ئەژمارەو ئاڎیشان ڕٙوشن مەکەرٙووە،  کەردەیژمارە)عدد(: واتێونە پەی دیاری

تیٛبٛی، چوار قەڵەمٛی)دوٛی، چوار ژماریٛنٛی و ژمارەو کتٛیب و قەڵەمەکەی دیاری پیٛسە مەواچی، دوٛی ک

ژمارە واتێونە پەی پەی کەمیەت و  مارەین و خاسیەتو ئەژماریاکەین.زانای ژ  مەبەست جە مەکەران(.

چندیەتی و چەنیەتی چیٛوێ کە خاسیەتو ئەژماردەی ببٙونە بەکار مەیٙونە. ژمارە واتێونە کە ژمارە 

لەفزێوەن کە ژمارە یام مقدار، یام تیکیٛو،  نیشانە مەدٙونە و ڕٙوشنەش مەکەرٙووە. یام ژمارەو واتێوەنە،

و ژمارەی یام تەرتیبی، بەشی، کەرسی ئەژماریای نیشانە مەڎٙونە. ژمارەو شیٛوەلتیٛو جە ژمارێوە بە

تا مەردەی ڕوانە ئەوەجەما پیامنە زانستێوەن جە زانستەکان کە مەوامنێنەش جە وەنگانە، زانگانە، هە

 بە ژمارەی هەن.

بڕێ واتٛی جە قەدیمەوە هەنٛی ئەچی وەاڵتنە، جاران فرە بەکار ئاومێنٛی و ئیسە خەریکەن بە نونگەو 

جیهانی بیەی، خەریکەن ویرما بشاوە، کە پەی ئەژماردەی بەکار ئاومێنٛی، پیٛسەو: مقدار، قەدر، 

وەرو ئاسان ، ئاومێنە (چەمەو)ئەژماردەی، ئەژمارای، ژمارایقەدرێ، ژمارە، ڕیشەو واتٛی ژمارەی جە 

واتەی)ئە( منەدرکنیٙونە، هەر مەواچم ژمارای، ژماردەی. زەڕەکەم ژمارد، بزڵەکان بژمارە، ژمارد قەدو 

 چەمەکەین و ژمار ڕیٛخەکەش. ژمارە: نامٛی چەمەینە کە پسەو نامٛی ئەرک مەوینو.

چەو یئەچینە ن، هەریکەردەگیریان)ئاژمار( بە ماناو سەرئەژمار ئامار: هەر جە ریٛخەو ژماریوە هٙور 

 واتیٛو)هامر( ی پەیدا بیێنە کە چیٛو ئەژماریان و وستەنشان هامر، کٙوگا.

کە چیٛوەکان مژمارٙو یانی عەداد، کە هنو زوانو عەرەبین بەکار  نواتیٛو عدد، عەداد: ژمارە، دەسینێوە

مەیٙونە دلٛی ویاٛمنە. ڕەقەم: واتێوە تەرەی عەرەبیەن پەی ژمارەی بەکار مەیٙونە، رەقەم و ماشینەکەت 

، وەختێوە یکەردەچننەن، ڕەقەمو تەلەفونەکەیت چنڎەن... تەرقیم: یانی ژمارە دای وەنە، ژمارە پۆ 

ەو یانێوە منویسی یام کەریش پٙورە، ئینە تەرقیمەن)ژمارەدای وەنە(. احصاء: واتێوی ژمارە پۆ بەر 
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هیچ: بەژمارە سفر مرنیٙورە کە نەرٛی و نەفیەو  عەرەبیەنە بەماناو ئاماری و سەرئەژماری مەیٙونە.

 ژمارەی و بڕی مەکەرٙونە.

 

 سەردەمو کرٙونای هەڵەبجە 24/6/2020د. ناجح گوڵپی 

 

 بەکارئاومێنیٛ  ؛ کە جاران هەوراماننەئەژمارە و پیامنە و ئەنڎازە                 

ینە ئانە یخرئێمەیچ، هەورامان جە ویەرو تا پیامنە و ئەندازە و ژمارە گرد وەاڵتێونە هەن، سەرزەمینو 

ێوی قەدیمی مەنان کە ویرو مننە بٙو، ئا پیامنٛی و ئەژمار و ئەنڎازەگیرییٛمە نویستێنٛی تا پٛیسەو یادگار 

دلێامنە، چون ئارٙونە دنیا فرە وەڵیٛکەوتیٛنەو فرەو چیٛوانی فاڕیایش ئاومان ملەرە، ئا پیامنٛی کە بومیٛی 

ە بەکار ئاومێنٛی، تەقەالم دێنە وەاڵتو ویاٛمنٛی و ئانٛیچە کە هنٛی وەاڵتانی تەرینٛی هەورامانن

ێم بیدٛی پیٛوەرە ئەویشانی تەریچ مەنویسمێوە بنویسوشان، ڕەنگا بڕێم ویر شیێ بان، ئەگەر هامکار 

 تا پیٛسەو میراتێوی کٙونەی بپاریٛزیانٛی:

 مشتێ: مشتێو: یانی پەڕو هەردوی مشتان. مشتێ ئاوی بوەروە.  .1

 المشتێ: المشتیٛو: المشتیٛو تٙوم کولەکە، المشتیٛو چای.  .2

 چنگٛی: المشتێ. چنگێش کەرە پٙورە بەربارە. .3

دننالیٛو: یانی ئەندازێ فرەکەم، پەی پیامنەو ئەژمارەو فرەو چیٛوان دننێ: دننێو،  .4

 بەکار مەیٙونە هەکە بڕەکەش فرە کەم بٙونە.

پەی یەک دنەی بەجیا، دوٛی دننٛی تٙوم ڕٙوجیارپرس بنیە. یەک دننەیچ دنڎە:  دننە:  .5

 تٙوم کولەکە بنیە.

 پروشێ: پەی پیامنەو چیٛوی فرە کەمی. دا پروشێ چایش دەپەنە. .6

 پیتڵە: پیتڵیٛو چای، پیتڵیٛو قەنڎ، پیتڵە، پیت یانی چیٛوی فرەکەم و گوالنە. .7

پشک: ئەوسا گوشتو قوربانی کەرێنٛی بە چنڎەها پشکیٛوە، هەرپشکێش پەی یانێوە  .8

 کیانیٛنٛی، پشک یانی بەشیٛوی دیاریکریا.

کەوچە: پیامنێوەن جە داری وەشکریان، چوار کەوچٛی تەنەکێوەن، ئەوسا ئی  .9

نە گردو دەگایەکانو هەورامانینە بیەن، بەکارشا ئاورەن پەی پیامنەو پیام

ئەندازەگیری گەنم و یەوە و نوەی، کەوچە، نیمە کەوچ، چارەکە کەوچ بیەن. 

 قەدیمیان واتەن)هیچ کەوچێنە پەڕ نیەن(. بەکوردی پەنەش مەواچان)مەن(.
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ر بنٛی چنارٛی. بنە: پەی ئەژمارای بنە درەختی: بنێو هەنجیر، بنیٛو وەزی، چوا .10

هەرپاسەی پەی بنەو یانەی و هەورای بەکار مەیٙونە، بنێوەم ئینا هەوارنە و بنێوەم 

 ئینا دەگانە.

 باقە: پەی ئەژمارای دەسە ولی و سەوزەی، گیواوی. باقیٛو ولی، باقیٛو پیچک. .11

دەسە: پەی ئەژمارای بڕێ چیٛوان: دەسێ وەزی)دەسیٛو وەزی(، یانی دە دننٛی   .12

بایجانیم نیێ، چەقنٛی، دەسێو سڵقم ئەسان، دەسێ شەقٛیم واردٛی.  وەزی. دەسێ

دەسێو سیپاڵٛیم کەردٛی، دەسێو یانم کەردیٛوە. دەسێوی ژەنی ئینێ پیڎەسۆ و 

فرەو چیٛوی بەکار  یکەردەدەسێوی تەریچ پەوڎەسۆ. دەسە پەی دەسەبەندی 

 مەیٙو، تاخایتێ پەی نویستەیچ.

ماری: دەسە وەزی. ال، المشتیٛو. یانی پەنج ال: الو دەسی کە وەختیٛو وەزی مژ  .13

 وەزی.

 ال تا: یەک تا: یەک تاو هەنگورٛی، یەک تاو باری، البار .14

 چەمە: چەمیٛو یانەم کەردەنۆ. چەمێ یانیٛش کەردیٛنیٛوە.  .15

تاقم: تاقمٛی یانیٛش هەنٛی، یانی جە چەمەی فرەتەرێنٛی، تاقمەو کوڕان. جاری  .16

 مەبەخشٙو.چامنەیچ هەن ماناو دەسەی 

 پیٛڕە: پیٛڕەو گەنجان، پیٛڕەو پیایان و ژەنان. هامامناو تاقم و دەسەین. .17

بەن: پەی پیامنەو ئەژمارای تەسبٛیحان، گورانیان. بەنیٛو گورانیێم پەی بواچە،  .18

 بەنیٛو تەزبیٛحێم پیٛکنێوە.

بەزم: ئەژماری گورانیٛی: بەزمیٛوی خاوم پەی بواچە، بەزمو چەپاڵن، بەزمو  .19

 ین.هٙورپڕا

دەسامڵ: ئەوسا دەسامڵ پەی ئاوردەی چیٛوانٛی جە بازرەنە دەورش فرە بٛی:  .20

دەسامڵێو خەیاریم ئەسێ، دەسامڵێ گوشتم ئەسان، دەسامڵێو هەنگوریم 

ئاردەو.)هەورامینە متاومٛی بواچمٛی: دەسامڵێ: دەسامڵیٛو(.یانی یەک دەسامڵ کە 

 هەردوی نشانٛی نەژناسای و تاکی نیٛرینٛی.

ی ئەژمارای قاڵیٛی. زەمین: تیکێ قاڵیەم ئەسێنە، تیکێ زەمینم هەن. تیکە: پە .21

هەرپاسە پەی ئەژمارای واردەی کە بوەرینەش: تیکێ چاشتیم واردە، دوٛی تیکٛی 

 یاپراخیم واردٛی.

 تەاڵنە: پەی ئەژمارای باخی: دوٛی تەاڵنٛی باخش هەن، شش تەاڵنٛی باخش نیان. .22

 م.ٛیز هم، یانی چڵٛی ٛیز هتەڵ: تەڵٛی  .23
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تاڵ: پەی ئەژمارای قژان: تاڵیٛو قژ نەمەن سەرشەو، تاڵٛی بەن: تاڵیٛو بەنم بدە پەنە.  .24

 تایێ جە زوڵفیت، پەی ئاسان واتەی بیەن بە"تا".

میٛش هەنٛی، ز یٛ هچڵ: پەی ئەژمارای دار و درەختین، ئەژمارای مووی: دوٛی چڵٛی  .25

 دوٛی چڵٛی تفیش نیێنٛی. چوار چڵٛی مووش سەرەوە مەنەن.

ق: پەی ئەژمارای لەقە وردەکانو درەختی و ئەژمارای یەک دانە درەختی: لەق و لە .26

پۆپ، درختەکە لەقیٛش بەردیٛنٛی. دوٛی لەقٛی هەشتاڵویم چەقنێنٛی. تا ئیسەیچ بڕێ 

 ویارٛی تەرنە بەکار مەیٙونە.

 مٛی تەڕکٛی،ز یٛ همان کە سەرو یویوە ڕیزٛی مەکریانٛی: لٛیژێو یٛز هلیٛژە: پەی ئەژمارای  .27

 لیٛژێو قوتەرٛی. لٛیژێ پژٛی.

 مٛی، باریٛو گەمنٛی، بارێ مروٛی.ز یٛ هبار: بارٛی  .28

پەل: پەی ئەژمارای پەل و پۆو درەختی، کاخەزی، نانی، پەلو کەرگٛی. پەلێ نانم بدە  .29

ئاوارەمەن، پەلو کاخەزەکەی چەرمەن. پەلٛی درختەکەی دریٛژٛی بیێنٛی. متاوی 

 ویاری تەریچنە بەکارش باوەری.

 تە: هیتێ: هیتێ کاڵشیٛش ئەسێ. هیتێ گورەویٛش هەنٛی.هی  .30

لنگ: لنگێ: لنگێ: لنگیٛو گاوش هەن پەوکای هیتەش پەنە منەکریٙونە. دوٛی لنگٛی  .31

 گاویٛش هەنٛی پەی هیتٛی خاسٛینٛی. لنگیٛو پااڵش گم کەردەن.

لزگ: السیقێ دوە لزگم ئەسان. لزگ: شیپ. شییپانو بەرەی یانی هەردوٛی الو  .32

 بەرەی 

تەنەکە: تەنەکێ گەمنٛی، تەنەکێ ئاوی. چی دمایەو سەتڵەیچ پەیڎا بیە تا یاوٙو الو  .33

   جامڵکەی و پەرداخی...

قازانە: قازانچە: قازانٛی ساوەر، پەتڵە، قازنچیٛو برنجینە. دوٛی قازانٛی پەتڵەم  .34

 گرینان، قازانیٛو کەشکەکم کەردەن.

  بیەن.تەغار: تەغارێ گەمنٛی و یەوٛی. تەغارێ دە تەنکیٛ  .35

 تەن: تەنٛی گەمنٛی، تەنٛی هەنارٛی. تەنیٛو هەزار کیلوێن. .36

خەرار: خەرارێ سمەری، خەرارێ لٙو، پەی ئاڵفی. خەرار پسەو جاجمٛی چنیٙونە  .37

 بەدەزگا. دماتەر بیەن بە گوننی خەت سور و گوننی خەت کەوە. شەڵتە.

ەردەنەنە، هٙوڕ، هٙوڕ: پٛیسەن خەراری، ورازێنٛی یۆیرە، دوٛی لنگیٛن، هاردیشان ک .38

 پسەو جاجمٛی وەش مەکریٙونە.

مانٛی: مانٛی پوسینە پەی پیامنەی بەکار ئاومێنە، مانێو گەمنٛی. پەڕو مانیٛو تسیٛش  .39

 کەندٛی.
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 ڕەشکە: ڕەشکیٛو سمەری، تایبە بیەن بە سمەر و گزرەی و لٙوی. .40

 هٙوشە: هٙوشیٛو هەنگوری، هٙوشەهەڵو،  .41

بە کٙوڵٛی هٙورمەگیریان: کوڵێ تەماکٙو، هەرپاسە کٙوڵ: پەی ئەژمارای ئا چیٛوانە کە  .42

بڕێ چیٛوێ پیامنە منەکریان وەلێم مەواچی: کوڵێ مەمنون، کوڵێو سپاست 

 مەکەرون. کٙوڵێ گلەییٛم هەنٛی چەنەت. کٙوڵ ماناو جەمی بەخشٙونە.

 بنکەش: بنکەشێو گیواو بارە پەی گاوەکٛی. .43

 مٛی بارە پەی سٙوبەکەی.ز یٛ هسەرشان: سەرشانێو  .44

بەحرایێ: بڕێ یاگیٛنە چیٛوێ فرەبٙو جە پیامنە ئەژمارە نەیونە ماچا بەحرایێ بٛی،  .45

 بەحرایێ فرەبٛی. وەلێم بە مەزننڎە، وەرجەسە منەبٙو.

بەاڵهٛیرێ: پەی پیامنەی چیٛوی فرەی بەکار مەیٙونە، وەلێم بە مەزندە، بەرجەستە  .46

 منەبٙو 

یبینم پەی پیمە. پەی پیامنەو گەزە: ویٛش گٛیرتەن گەزێ هەاڵوەو، یەرٛی گەزٛی ب .47

 دریٛژین.

 سەر: دوٛی سەرٛی مەیم هەنٛی، سەد سەرٛی بزٛی مەرزەیٛش هەنٛی.  .48

 چنگڵە: سەبەتە: چنگڵیٛو هەنگوری، چنگڵیٛو هەنجیری. .49

 سەوە: سەوێ هەنگوری.  .50

 تەڕیانە: تەڕیانٛی گەمنیٛش کەردٛی بە پەتڵە. .51

 نجش کەردەن پاڵو.نانەشانە: نانەشانیٛو نانش پەتەن. نانەشانیٛو بر  .52

 دامنە: دامنێ گەمنٛی،  .53

چاک: چاکێ: وەرچاکە: چاکیێو، وەرچاکیٛو تەماکٙوم مااڵنرە، وەرچاکٛی بایجانیم  .54

 چنییٛنیٛوە.

 وەربینە: وەربینە و وەرلەشیمەو وەرچاکە یەک ماناشا هەن، .55

 لەشیمە: وەرلەشیمە: هەمان ماناو وەرچاکٛی مەڎٙونە. .56

قەنڎی، پەی ئەژمارای قەنیڎن، هەرپاسە بە کڵوە خاکی  کلٙو: کلوە: کڵٙو قەنڎ، کڵوەو .57

 مەواچمٛی کڵٙوسن.

 کەلە: من بزانو تەنیا پەی کەلەو قەنڎی بەکار بریان. .58

نانین، ئەوسا پەنج نانٛی موچیٛو  یکەردەمووچە: پەی ئەژمارەو موچە نانین، مڵوچە .59

 بٛی، وەلێم ئیسە دوٛی ناٛی مەکەران بە موچیٛو منیاش یەخبەس.

 ژەمەنی: پیامنەن پەی یەک ژەم واردەی. ژەمەنی نیەنە یانەشەنە. ژەمەن: .60

 پوتە: پەی ئاوا ئاردەی، هەرپاسە گەمنیٛش پەنە پیامنە مەکریانٛی. .61
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 تیانە یاپراخی، پیٛسەن قاولەمەی، ژاوەرٙو و پاوەنە پاسە مەواچان. تیانە: یەک .62

 قاولەمە: قابلەمە، قابلەمیٛو دانەدووە، قابلەمٛی دانولٛی.  .63

 قاپ: پسەن دەوری، قابلەمە چینەیوە ئامان. ری: دەوریێ پەتڵە،دەو  .64

 هەڵیزە: پەی پیامنەو دٙوی ئەوسا هەڵیزە بیێنە: هەڵیٛزٛی دٙو، وەرهەڵٛیزٛی دٙو. .65

 کونە: کونە پیامنەو ئاوٛی بیەن ئەوسا: کونٛی دوٛی کونٛی ئاوی. .66

 ئیٛساڵ خیگٛی ڕوەنی ویاٛمنەش بیەن. خیگە: پیامنەو ڕوەنی: .67

 جەواڎٛی: جەواڎێو ئاوی فیٛنکەم واردە. .68

مەتارٛی: چی دمایەوە مەتارٛی پەیدا بیە بەسیٛنیٛش ال قەدتۆ هەمیشە پەنەت بٛی  .69

 پەی ئاو واردەی.

هەن، وەختٛیونە کە زەمینەکە کەم  شچەپاڵە: پەی پیامنەو زەمینی: چەپاڵٛی زەمین .70

بٛی بەالم کەلکو هیچیش واچیٛنٛی فەقیرە چەپاڵٛی زەمینش  بیێ و بٛی ئەهمیەت بیێ.

 نەبٛی.

مبوسە: یانی یەک دەست وەاڵش بکەریوە، پەی پیامنە و درێژی بەکار ئاومان، دوٛی  .71

 مبوسیٛن.

 یەسە: یەسٛی، دوٛی یەسٛی درێژەن، هەر ماناو مبوسٛی مەڎٙونە. .72

فرسەق: فرسەخ: فرسەنگ: پەی پیامنەو دریٛژی بەکار ئاومان بەتایبەت میانو  .73

فرسەنگٛی دورەن، فرسەنک   4ان، فاڵن شار چیٛگەوە شارەکان و وەاڵتەک

 کیلٙومەتریٛن.42

ڕوێ ڕا: پەی پیامنەو دووری، مەواچٛی: ڕواێ ڕادوورەن. دوٛی ڕوٛی ڕا ئیجا میاوی  .74

 الش.

میرت: چی دمایەو جیاتی گەزٛی مرت پەیڎا بی، کە پەی پیامنەو دریٛژی و پانی بەکار  .75

 ئاوامان، شونیەرە کیلٙومرت و میل.

 20گامە: هەنگامە پەی پیامنە دریٛژی بەکار ئاومان، دریٛژی زەمینەکەی هەن .76

 هەنگامٛی، وەلێم ئیسە مرت یاگیٛش گٛیرتیٛنەوە.

پا: چوار پێ و یەرٛی هەنگامیٛن، هەرپیٛسەو)فوت( ئینگلیزی جە پایچ کەلک گیریان  .77

 پەی پیامنەو دریٛژی.

مەژاوێ ویٛژەنم دەمەژاو: تایبە پەی ویٛژەنی هەجیجی بەکار ئاومان. دە .78

"ە" ، دەم نامیٛنە،دەم+ ە+ ژاو()ژاو، واتێوە ئامٛیتٛینە جە واتیٛ ئەسان.)دەمە

 دلیٛبەندەن، ژاو، ڕیٛخەو چەمەو"ژاوای"ین.

 گرەم و کیلٙوگرەم: تازەپەیدا بیێنٛی پەی کٛیشانەی. .79
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مەن: پەی پیامنەو گەنم و یەوی، کە یەرٛی کیلوێ بیەن. مەن بڕێ یاگٛی هەورامانی  .80

 رش ماوەران، مەکرٙونە)کەوچە(.بەکا

تەوریٛزی: پەی کیٛشانەو گٙوشتی و میوەی و چیٛوانی تەری، کە وەراوەر بیەن بە  .81

 یەرٛی کیلوا.

مسقاڵٛی خەیرەت چوی گوالنەی بەتایبە تەاڵو زیو.)مسقاڵ: پەی پیامنەو ئەندازەو  .82

 نیەنە(. مسقاڵێ چوار گرەمٛی و چیٛوێن.

 ملی گرەمیٛن. 200مرواری کە قیرات: پەی ئەندازەو ئەملاسی و  .83

مێنە. بە ئەندازەگیری بەکار ئاو  نوەی: جاری چامنەیچ بیەن نوەی پیٛسەو چیٛوێ .84

 تایبە تەاڵ ورەتەینە. یام ئنڎەو دننە نوەیە کارم نیا پەنەت.

بڕێ پیامنٛی تەرچ بینٛی کە مانای مەجازیەشان بیێنە: ئیٛنڎەو ماهەرێو شەقیٛش  .85

. ئیسە فرەو ئی پیامنان بەکار منەیان و خەریکەن واردٛی. ئیٛنڎەو گاوێ موەروٙ 

ژیوای فاڕیان، پیامنٛی و ئەژمارای تەر یاگیٛشان  وشیٛوەباوشان نەمەنەن، چون 

 گیٛزتیٛنیٛوە.

 ڕٙوهیتێ: ڕٙوهیتێ زەمینم کااڵن. .86

 داڵیە: پەی شەق واردەین، دڵیێ شەقیٛم داچٙوری. .87

 داڵهیتێ: هەر داڵیەن و کوچێ درێژ کریانەوە. .88

 ن: قەپانێ برێنجم کٛیشتەن.قەپا .89

 .قوالنج: قوالنجیٛو قوماش .90

 دانگ: یەک بەش جە شش بەشان، ششدانگ.  .91

 قاژ: قاژێ شوتی. .92

 کوز: کوزێ کاڵەک. .93

 لت: لتێ نانە، لتێ کولیٛرٛی. .94

 لەت: لەتێ کاوەتری. .95

 پەڵە: پەڵێو شوتی، پەڵیٛو چنارٛی. .96

چەمچەکەی مدەی کوڎە: چەمچەی دارینی گەورەن، کوڎێ دٙو، پەی ساوەرگرینای  .97

 دلیٛو قازەنەکٛی.

 کەوگیر: کەوگیرێو برنجم پەی کەرەرە. .98

قەتارە: قەتارٛی تفی) تفەقەتاران( ئەوسا دورئیسەی قەتارێو تفی بێنٛی جە  .99

 چان شیٛخ حسامەدینی نیێنٛی.واباخەکٙونەوە هەتا پەشتەو گوڵپی، مە

 توونە: تونێو هەناری، ڕیزێ هەنار. .100



 
429 

 یەرٛی گرۆڵیٛی پەژم، بەن. گرٙوڵیە: دوٛی گرٙوڵیێ موو، .101

 گل: دوٛی گلٛی ڕەنگاو ڕیٛس، بەن، پەی جاجمی. .102

 لەتەرٛی: یەرٛی لەتەرٛی پەژم. .103

 کەنٙوڵە: یەرٛی کەنٙوڵٛی هاردی، دوٛی کەنٙوڵٛی گەمنٛی. .104

 دٙوی سەرد.و  باڎیە: باڎیێ ئاو .105

 شانە: شانێو هەنگوین. .106

 دوٛی سەردەسٛی نان. سەردەس: .107

 ەی وشک.ملەوانی: یەرٛی ملەوانی بامی .108

 پل: پەنج پلٛی گوشتم پەی بریٛژنە. .109

 لوولە: دوٛی لولە کەبابٛیم پەی بریٛژنە. .110

 بڵٙوسکە: چوار بڵٙوسکٛی یەهەرم وارد. .111

 سیٛخ: دوٛی سٛیخٛی گوشتی بریٛژیام وارد. .112

 نهٙوم: چوار نهٙومٛی یانیٛش وڕێ. .113

 قەوارە: قەواریٛو گجیم پەی بسانە. .114

 بنجە: بنجێو بەرزەڵنگ. .115

 و تفی بوەرمٛی.لەمە: با لەمیٛ  .116

 پیاڵە: پیاڵێو چایش واردەو. .117

 چەمچە: دوٛی چەمچٛی چاشتیش واردە. .118

 کەران.ەکاڎان: کاڎانێو سمەریش هەنٛی بەشو ئیساڵو ئاژەڵەکەیش م .119

 خەرمان: خەرمانێ گەمنٛی. .120
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سەرنجە: نیشانٛی)ێ، یٙو( هەردویم بەکار ئاوردیٛنٛی تا وانەری هەورامی زوان سەرنجەشان بدٙونە کە 

هەردوی بەکار مەیانٛی پەی تاکی نٛیری، چیٛوێ کە نەژناسە و تاک بٙونە ئی دوە نیشانیٛشە 

ە ویسی هانەگەرمەڵەی، کە هامکار و سپاسی تایبەم پەی مامٙوسا هەمزە کاک  مەگنان سەرش.

 . کٙومەکش کەردانٛی و بڕێ جە ئی پیامناشە پەنە واتانیٛ 

 22/5/2020د. ناجح گوڵپی                                   

 

 وزمٛی ڕووەمەسەرو ژمارەی  نو بنویسا نسەرنجەو زوانشناسا              

ن بە بەشیٛو جە نامٛی نیانرە، هەر پا بٙونەو شا( ژمارە)نوینگایانو و ساحیب بەشێوە جە بنویسا -1

بە یاوەرنامٛی  ن، بڕیٛوی تەرشاباسو)نامٛی ژمارەی(نە جە بەشو نامٛینە باسو ژمارەی کریان چٛیرو

 .باسو یاوەرنامٛی ژمارەی کریێنەیاوەرنامٛینە  ن کەردەن، لٛیژەوئەژمارشا

ژمارە بە نامٛی  ەعەرەبین زوانو، چٛیرو ڕٙوشنایی وی وێسەرش منیارەیٛ دوابڕیٛوی تەریچ بە بەشە 

 ، هەرپاسە ژمارە چنڎ تایبە مەنڎیێوەشنگلیزینە بە یاوەرنامٛی نریانەرەنریانەرە و جە زوانو ئی

 کریٙونە .بنەوازەن هەکە ویٛش بەجیا باس ەوەروئانەی پهەنٛی  کە دلٛی نامیٛنە نیەنٛی، 

 نە جٙوریٛشا، بەچنڎژمارەی یکەردەهەن سەرو بەش نگای فرەشانوی جیاوازی زوانیڕا نوبنویسا -2

یام)بنەڕەتی، پلەیی، بەش، لت( یام )بنەڕەتی، پلەیی،  )بنەڕەتی و پلەیی و لت(بەش کەردیٛنیٛ 

سەرنجٛی تەریچ کە ئەوەجە بە   و ( چنڎەها پەی لواییییاوەرکەردەوە، لتی، بەش. ئامیٛتە

 .ن منەکەروٙ نویستەیشا
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نە  باسی ەرەحامنو حاجی مارفین سەرو نامٛی، یاگیٛ نویستەی پرۆفیسور ئو یئی باسە پەیلوا -3

، ژمارەش بە شیٛوەی ویٛسەر کوردی زوانوسەرو ڕادکتٙور حەمەئەمین هەورامانی جە کتیبەکەشنە 

وزمٛی سەرو بشنایی وٙ ڕ  و، وەروئانەی منیچ حەزم کەرد جە باسیٛوی جیانە کەمێباس کەردەن

 ژمارەی .

( بەرمەوزٙو، + یەرٛی = پەنج دویٛ    5=3+2)نٛی کە ئەرکو تاقو تەنیاو ژمارەیواتیٛ کٙومەڵٛی ژمارە: 

چیٛوی دیاری کریای هام ڕەگەزی  یام لتیٛوە یام چنڎیەتی سەرو یٙویۆ)هەشت گجیٛی(، 

 .ەکەروٙ دیاری م)چواریەکو زەمینەکەی(، پلەو چیٛوێ ڕیزەکەنە)نهٙومی یەرەم( 

ەوتێ تایبەی جە بە شە ، پیٛسە دیارکنخاسیەتو ماناو ژمارەی وەی پیٛسەو بەشە دوایٛوەژمارە 

 کریٛوە .ەتەری جیا م نیکازوانیەتەری و بابەتە ڕا دەکانیقسیٛکەر 

، رەی چونکاتەی ماناو ژمارەی مڎانیٛ ژماو گنا دلیٛ مەژمارە نیەنٛی وەلێ  بڕٛی واتٛی هەنٛی بنەڕەتنە

 ، وەلٛی جە باروماناو ژمارەیشا هەنە)هەفتە، سەدە( یانی)هەفت و سەد( بدەیمیٛ ئەگەر سەرنجە 

 .ن هەن، سەرو بەشە دوای تەریەنیٛ خاسیەتی تایبەشا زوانیوەڕا

، نیەن یٛ چەنی نامیٛوە ئاسای نجیاوازیشاانیوە واتەو)هەفتەی و سەدەی( جە راسینە و بارو ڕازو 

، چەنی اچمٛی)چوار هەفتٛی، چوار سەدٛی(( هەر پا شیٛوەیچە مەو اییٛ )چوار پییٛ اچمەو چەنی م

ریٛنٛی و  ژما یایٛی، پیێ()هەفتە، هەفتٛی، سەدە، سەدٛی(، وەلٛی حەفت و سەدپ پیا،اچمٛی)و مە

 .هەفتەو سەدە  نامیٛنیٛ 

جە  اڵیٙورەمبکریٙووە و بمەشٙو ڕووت وە ایاچمٛی ژمارە جە بارو مانەو م ەو یکەردەپەی زیاتەر ڕٙوشن

چل(ی ) تەنیا واتیٛ  مەوزٙو،چنڎیەتی بەر ( ماناو )چل، چلیٛ واتیٛ ، پەی منونەی: رەینامٛی ژما

قووت  و ژمارەی، وەلێ واتٛی)چلٛی( نامیٛنە، واتەو)چل( ی ڕووت ویمەگنٙو دلٛی بە شەدوا

 .ارەکانەژم و نیشاندای دانێوە دیاریکریایو، ئینا چوارچوٙ انەرە تەنیا ماناو ژمارەی مڎٙونەماڵی

  :مانێوە وەرپانەش هٙورگٛیرتٛینە، نەماڵیێرنە( چلیٛ وەلٛی)

 .بیاوی چل یوە: جە ژمارە یەکۆ بژماری هەتا

 ، یام چل ڕوٛی سەرو پەیڎا بیەیرە، وەیو ئاردەیرە.: ویەردەی چل ڕوا سەرو مەردەیرەدویٛ 

 .یەرەم: چلٛی زماسانی و چلٛی هامنی

( هەکە جە ژمارەی وەشٛی کریێنیٛ  یٛ )ئی نامن ڕستەنە مەیوٙ ژمارە وەختیٛو چەنی ئی جٙورە ناما

 )مزاف بەبٛی سازە(.بەروزو ژمارەکەینی. .بە)مزاف(: چوار هەفتٛی، حەوت سەدیٛ  مەبانیٛ 

بە کٙو   یٛ نبامەدیارخەرو سیفەو ژمارەکەی  کوردی زوانوچەپەوانەو هەورامینە  زوانو: سەرنجە

بەکٙو: حەوت  یٛ نبامەو ئاڎیجٛی یفەو مزاف متابق و ژمارەکەیەنی، ژمارەکە کٙون، جەمەن یانی س

 .چوار هەفتە: حەوت سەدٛی، چوار هەفتیٛ  سەدە،
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تەنیا ژمارە یٙوش تاکەن،  )ئەژماریا، مەعدود(ئینگلیزینە بەهەمان شیٛوە بەروزو ژمارەکەی زوانو

 four booksا ئەوێ تەرێ پسەو زوانو هەورامی ژمارەکە کٙو و ئەژماریاکەیچش هەر کٙون)ئینڎ

ە یاوەرنامٛی هەنش هەمان سیفەتو خاسیەت هەکجە ژمارەی پلەییەنە  چوار کتێبێ( هەر پاسە

جە یاوەرنامیٛش جیا بکەرٙووە و بە بەشە دٛواییٛوی ئیٛڎیچەنە هەن، هیچ جیاوازیێوە نیەن 

 .ویٛسەرش بنیٙورە 

                            
  دروسنای ژمارەی ڕیٛبازو                      

نی نامیٛوی ئینێ یانی وەختێ ژمارە چە ،ماناو ژمارەو چیٛوێ یپەی بەروستەڕیٛبازو ڕا 

یانی ساوەکٛی کەڕەتو ن ڕاو کەڕەتی، اچاەو ئاڎیچ پەنەش مە یەک ڕا هەن )پەنج ساوی(پیٛوەرە

و کەڕەتی فرە  یکەردەن ڕاو کوٙ ژمارەکا وەرو ئانەی پەی بەروستەیو (5ی * )ساو کریانیٛ مەپەنجی 

 .باوەنە

 وەیکەردەکوٙ  ویٛباز ڕ    
+ دە(  یەک + دە، چواردە: چوار )یانزە:ا نوزدە پی جٙورە کٙو کریێنیٛوەژمارە یانزەوە هەت

و چوار:  و یەرٛی: سی+ یەرێ، حەفتا ، سیدویٛ و  ویس و:ویس + دنو ژمارەکاهەرپاسە 

 .4+ حەفتا

کریٛی، ئیسەیچ سەرو زوانو  یکەردەرنجە: ئەوسا هەورامان پی جٙورە ئەژمارە و کوٙ سە

، دە و یەرٛی، دە و چوار، دە و پەنج، دە و شش، دە و دویٛ و  ، دە)دە و یوە: پیرەکانوە مەنەن

هەرپاسە جە نویستە  .(دویٛ و  ویس و یوە، ) ویسحەوت، دە و هەشت، دە و نٙو، ویس(

زینینە داستانو مەمو رەچەم مەگنٙونە، جە کٙونەکانو گورانینە ئی شیٛوە نویستەی ژمارەیە وە

 کە بە زوانو گورانی نویسیان:

 (93)دە و دووهەزار پیاڎەو سوار  چەنیش ڕووکەردەن مەیان پەی تەالر

 (.94نوە)دە یەک، دە دوو..ازوانو تاتیچ ئەپی جٙورە کٙومەکەر  

، یەرەم قەباڵەنە باسو ورەتەی مێوە دەیمٛی مەکەرٙو بە 95هەرپاسە جە قەباڵەکانو هەورامانیە

پەهلەوی، هەورامی ئاوەختیە، ئەچی مامەڵەنە ژمارە بەکار ئاومان، نرخەو میٛوەکٛی کە  زوانو

ئا رٙوزگاریە بیەن، ئەپیٛسە پەنجاو  (زوزینٛی)زوزین( زەڕو55ەتیٛنە بە)ڕەزوانەکەی ور 

( دە، ویس، ویس، پەنج. ئی جٙورە ژمارە یاگٛی 5 – 20 -20 -10پەنجشان نویستەن)

                                                             
   2020:50کتیٛبو مەم و زین بەهەورامی، نامق هەورامی  93
 1393:491رهنامی زبانهای ایران، جلد دوەم، رودیگر اشمیس  94
 1398:131جغرافیای تاریخی پالنگان، د. محمد باقر پیری،  95



 
433 

جویای زیاتەرش گەرەکەن سەرش. ئی مامەڵە و ئی ژمارە یاگٛی سەرنجداین، وشکنای و 

 سەرنجیٛن پەی هەورامانی، کە نیشانٛی بییەیو تەمەدنی و وەڵیٛکەوتەی بیەن.

هەورامینە گرد  زوانو...(  و شش ، چلدویٛ و  ویسو یوە،  دە)ندەیۆ ژمارەکار ڕاو کٙوکە

مٛی اچو بکریٙو مە، یام کٙوکریێنیٛوە یوەو( پەیوەندی بەسیێنٛی یوٙ )بە هامکاریپیٛسەنٛی یٙوی 

 ڎ، هەرچنواتٛی جیێنٛی و بە واو و بەستەی بەسیێنٛی یٙوترینیوە، واتٛی ئامیٛتٛی نیەنیٛ  دویٛ 

 .ن واتیٛوی ئامیٛتیٛنەاچاەو بڕیٛو بنویسٛی م

زوانو ئەویستای و زوانە کٙونە ئیرانیەکانوە ئاومان  هەر جە بنەرتو ،یکەردەدەسورو کوٙ  

هەورامینەو بڕێو تەرٛی زوانەکانو  زوانووەلٛی تائیسەیچ سەرەمڕەن دلێو زوانەکانەنە، 

ئینەیچ فاڕیان  دەو یەرٛی...( هەرڎنڎە ئیسە، کاسپیەنیەن کۆکەردیوە پسەن یٙوی)دە و یوە

، و دوانزە و چواردە، ئی ژمارٛی هەتا نوزدە ، یانزەپیٛسەو گردو زوانەکانی تەریش سەرئاومان

 ... دویٛ و  و ویس یوە و ویس و سەرتەری،نجیاوازەن جە  ژمارەکا نشایکەردەدەسورو کوٙ 

مٛی ژماریٛوی اچو بکریٙو مە، ()چوار+ دە = چواردەبەسیێنٛی یۆترینیوە ٛی هامکاریئیٛڎٛی بە ب

دماگیٛریٛوش  ی ژمارەکەاچو بکریٙو ەم، یام ژمارا بەبٛی هامکاری دروسبیەن دویٛ جە  ،ئامیٛتەن

ی نیٙووە وەڵێنە ژمارەا نوزدە، جە ژمارەی گوالنەوە مەواشٙونیەرە ژمارە یانزەوە هەت .پۆوە لکان

 واچینە)چوار، ئیجا گەورەکەی، دە(.ەمیچکلە م

 و یەرٛی( وەڵێنە جە و پەنج  یام دە )ویسەتو ژمارەی پیٛسەو واتیٛوە جەمٛی، کٙوکریێوەخاسی

انەوە  ژمارە وەڵینەکانو ژمارە گەورەکیوە موانیوە)ویس، وەڵٛینە، ئیجا دوٛی شٙونیرشە( چەپەو 

مارە ژ هەرپاسە ئی ژمارە فەرقش هەن چەنی نامیٛوە جەمٛی، جیاوازیەکەیچ ئانەن سەرین، 

، دروسە منەبوٙ ۆ وەش بیەن، وەلٛی نامٛی جەمە، کٙو سەرو ئا بنەڕەتیە یکەردەو کوٙ سەرو بنەڕەت

 .شانٛی جەمی هٙورمەگٛیروٙ نی

 96کەڕەتی یٛبازوڕ 
ئەنجامو  ئی ژمارٛی جە ژمارەو دووە سەڎی، یەرەسەڎی، چوار هەزارٛی، شش هەزارٛی،

، چیٛگەنە شش هەزاریٛ   6000 : 1000*6یام     200 :100*2: دووە سەد: کەڕەتیوە پەیڎا بیێنیٛ 

و نامٛینە ین هەکە بەشە دوامەیانە چنڎەها ڕایٛی بەکار مەگنٙو هەکە بەشە دواو ژمارەیبەر 

 .بەکار منەیانیٛ 

رنامٛی، سیەفت نیانرە، منونە:  ەن بە یاو ژمارەشانو ڕازوانو ئینگلیزی پەیڕەوکارا وەڵتەر وامتان

یو نامٛی و یاوەرنامٛی جیاوازەن چەنی پیٛوەرە بیە( two boysکوڕٛی  دویٛ )ژمارە چەنی نامیٛ 

 زوانودەیمٛی بمتابەقەی ( یام  کوڕٛی گوالنٛی. سەرنجەو little boyگوالنە ویێکوڕ ) 

                                                             
 پٙورە، کەش مەلوٙ  ڕیٛباز: واتیٛوی رەسەنەی هەورامینە ئەوسا جە ویارو ئاژەڵدارینە بەکار ئاوامێنە)ڕیٛبازە گەلە( یانی ڕای باریکەو گوالنٛی هەکە گەلەش 96

 و کٙووە.
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 دوو کوڕ:کوردی سٙورانیەنە پاسە نیەن) ینە، هەکەنامٛی کوٙ  ەسیفەتەنە و چ ە، چهەورامینە

 .ەوەلێم زوانو ئینگلیزیە پیٛسەو زوانو هەورامی متابەقە هەن جە ژمارەن( کوڕی بچوک

و ڕێبازو کەڕەتی  یکەردەو کوٙ یٛباز ژمارەی ڕ نوبەرکەوت هەکە پەیوەندی مانایی پارچەکا

ەتو  وەلٛی سەرو بنەڕ  نو یاوەرنامیٛچ ئینێ پیٛوەرەماناو پارچەکا ڎهەرچنبەسیێنٛی یٙوترینیوە، 

بەماناو ئانەی منەیٙو    کەوەی کاڵ()ەواچمیٛ ، پەی منونەی مکەڕەتی و جەمی وەشە نەبیێنە

و ژمارەی   یجە بیەرپاسە جیاوازیٛی فرٛی هەنٛی * کاڵ  دروس بیەبٙو، هەکەوە + کاڵ  یام کەوە 

نامیٛوە یاوەرنامٛی دماو  هەورامینە زوانویو ژمارەی پەی یاوەرنامٛی، منونە: بیەپەی نامٛی و 

ژەنی زەریفە. چوار  :ٛو نامیٛوە مەیٙو، منونە، وەلێ ژمارە وەڵیەکەروٙ ممەیٙو و وەسفو نامەکٛی 

 .ژەنی

ژمارەیچ پیٛسەو  ی ویٛسەر ویٛش مرمانٙو، هەرچنڎەشیٛوە ە بەژمار  جە دیمو ڕستە سازیوە

مەوزٙووە یاڎ)پەنج  ن، یاوەرنامیٛاممٛی فرەو وەختی چەنی نامٛی مەیٙو، ئی فرە ئامایچەیاوەرنا

 نچنڎیەتی ولەکابەر منەوزٙو گیٛرە  چیٛگەنە خاسیەت( پەنج ولیولی()ولی سوورە(،)

ەکٛی ، خاسیەتو سیفەتو ولمەواچٙو ولی سوورەمەوزٙو هەکە پەنج دننیٛنٛی، وەلٛی هەکە بەر 

 . نوزوٙ مە، یانی سیفەت بەر نیشانە مڎٙونە هەکە سوورەنە

 : ەواچمٛی  ژمارە جە ڕووەو واتەسازیوە ئی خاسیەتیٛشە هەنیٛ م پاسە بوٙ 

، گرد ئینێ پیٛوەرە ،نوەوردٛی منەکریا ێوەو  پیٛوەرە مەیان، بەشیٛ ژمارە تەنیا چەنی نامیٛ  -1

دوسەدو پەنجا  ڕوٛی، چوار کناچٛی، شش مەی، دویٛ یٛو جە ڕستەی)ن بە بەشبامە

  (.کتیٛبیٛ 

 ە بکەرٙونە.ٙو یاوەرنامٛی دیاریمنەتاو  -2

 

 ژمارە جە بارو مانایوە                          

ڎ شیٛوازٛی بە چن نژمارەشازوانی ڕانو کەردەن هەکە بنویسەکا نباسام جە سەرتاوە

ن بە ژمارە شاکەرسین ژمارەی کەرتی، لتی، منونەی بڕیٛوشا، پەی جیاوازٛی بەشکەردەن

، بڕیٛوی تەریچ  ژمارەیۆ( یدواو دلیٛ  نمنەوزا ن ژمارەی)پلەیی، بڕیٛوی تەریچشانەنیانەرە

یەرەی و واتٛی چنڎیەتی، فرە، کەم، بە جٙوریٛو جە یەرە و)یوەیوەی، دووە دووەی،یاوەرکەردەوە

وە سەرۆ باسام کەردیٛنٛی  ژمارە  بە یەرٛی نایکەردە .  وەرو گرد ئا ڕٙوشنژمارەی منیارە(

 : مەکەرمیٛ جٙورٛی دیاری 

 لتی ژمارەی  کەرتی،  -3  لەیی ژمارەی  پ -2   ژمارەی بنەڕەتی   -1  
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 Radical number: ژمارەی بنەڕەتی یوە          

کەڕەتو  دویٛ ، نیشانە مڎانن بەڕووتی ژمارە شان، ئا ژماریٛنٛی گردو دننەکاژمارەی بنەڕەتی یام بنجی

 .هامشٛیوە و ویٛش نیشانە مڎٙونە)شش کتیٛبٛی( یام ژماریٛوی دیاری کریان چیٛوی، چوار: دویٛ 

ەکریٙو، ئرت ئەوٛی تەرٛی بە مئەژمار  ( بەتاقیٛوە یڤە، یٙو،)تەنیا ژمارە هەورامینە زوانوژمارەی بنەڕەتی 

، هەکە نیشانٛی)ٛی( کٙوی ئینا دمایی کتیٛبەکەیەومرنیارە، وەختێ مەواچمٛی شش کتیٛبٛی: کٙو 

یچ یەک کتٛیب یام  کتیٛبیٛو( ه، یٙو کتٛیب، ەواچمٛی)وەلٛی وەختٛی ممەگیٛڵٙووە پەی ششەکەی، 

 رە)شش کتیٛبەکە(بەهەمان شیٛوە مەلکٙو کتٛیبەکەی نیشانٛی ئەژناسەینیشانیٛوی کٙوی دیارە نیەنە، 

، (ر واتیٛوەرە نیشانٛی ئەژناسەی مڎٙونە)یەک کتٛیب، یەک دینارهەرپاسە ئەگەر ژمارە یەک بلکٙو هە

 .ناسەی نیشانە مڎوٙ لکٙو دماو هەر واتیٛوەرە نیشانٛی نەژ ی بیٙو( )وەلٛی ئەگەر نیشانیٛ 

چوونکاتەی ئەژناسەیش نیەن و کٙو و  ڕەتی حاڵەتو تاکژمارەی بنە چەپەوانەو ئانەیۆ سورانینە

هەرپاسە ژمارەی بنەڕەتی دٙوخ، ئاژەش نیەن، چوون ماناو چیٛوی منەڎٙو، ن پاسە دیارەنە، ماناکیٛشا

 اییٛوی تەرەن .بەشە دو  بٙونەو ئانەیچۆ، ژمارە جە نامٛی جیان و

وەلێ تەنیا نامٛی ژمارەی نیشانە مڎٙو،  ئانەژمارەی بنەڕەتی ئەگەر بە بٛی نامٛی، تاق ویٛش بەکار بەیٙو 

بٙو بە مەامەکیٛچ ، نبٙو بە بەروزو چندیەتی نامەکیٛ مەە ژمارەکبٙونە ئاوەختە ب نامیٛ ئەگەر چەنی 

نە بوٙ بٙو یەک کتیٛب، هەزار زاڕٙوڵٛی، چی بارەنە ژمارە منەتاو  (:دیارخراودیاروزو ژمارەکەی، دیاروزیا)

دیاروزو نە بە  بوٙ بٙو ببٙو بە دیاروزو یاوەرنامٛی، یاوەرنامەکیٛچ  منەتاو ٙو بەیاوەرنامٛی، هەرپاسە منەتاو 

 ، ژمارەکەی .چیٛوی

،  30سی  ،100سەد ٛی بە شیوەو ڕەقەمیچ  بنوسیسمیٛش)تایبە مەندی ژمارەی بنەڕەتی ئانەن متاوم

چلٛی، حەوتٛی،  هەکە ماناو چنڎیەتی مڎانە پیٛسە: هەفتە،هەرچی نامٛی هەنٛی وەلٛی  (14 چواردە

 .نمنەکریٙو بە ژمارە نیشانە بدریاسەدە، 

ی ژمارە ببٙو بەدیاروزوٙو ببٙو بە دیاروزو، ئاشکراکەرو نامٛی چنڎیەتی، وەلێ منەتاو ٙو یاوەرنامٛی متاو 

 .بنەڕەتی

 : )یەک، یٙو(ی: ماناو چنڎیەتی ژمارەی مڎٙو)یەک ساڵ، یەک دار( متاوٙو مانای تەریچ بڎٙونەواتیٛ 

 نەیوە جەئیٛمە بەرمنەشوٙ  یٙو جە ئیٛمە بەرمنەشٙون. نامٛی: ماناو . 

  وانان نما، یاوەرنامٛی: ئیٛمە پیٛوەرە یەک زانگایاگەگیرو نامیٛ ماناو.  

  یٙو ئامابی، کەسێو هەواڵت پەرسیٛ نادیارٛی:  یاگەگیرو نامیٛ ماناو. 
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، وەلٛی سەرو  یٙوە()بٙو بەمەیٙو()مەگنٙو سەرونیشانٛی ڕەگەزی بەر هەورامینە  زوانوەیمٛی ڎبسەرنجە 

 .وە بەر منەگنوٙ یاگەگیرو نامیٛ جەمینەو پۆ ئاژەو هەکە  کاوانو  من، ئیٛمەو

، یەرٛی، چوار، هٙورگیریێنٛی، تاڕادیٛو دویٛ  هەریەرٛی، هەرچوار( جە ژمارەی بنەڕەتی ،دویٛ هەر )واتیٛ 

، ڎە واتٛی مەگنانە دلٛی  بەشە دوایو  ژمارەیوەئی چن ن، نەک بە ڕووتی،کیٛشامەپەنجٛی پەی چنڎیەتی 

ی دروسە )هەر(  نادیاریٛ  یاگەگیرو نامیٛ جە ژماریٛوی بنەڕەتی و ، نامیٛ یاگەگیرو و یبا بە بەشە دوامە

هەرچوار کتٛیبەکەم وانێوە، یام ، ژەنەکٛی لوێ دویٛ هەر ( مەبەخشٙو: وٙ کۆ)یکەردەبیێنە، کە ماناو کوٙ 

 بەیەکیٛم وارڎٛی .هەردووە ژەنەکٛی لوٛی، هەریەرە 

چوون  ،ن بەکۆبامەی هەکە تاک مرمانٙو ئرت ئەوێ تەرێ ەن، ژمارە بیٛژگە)یەک، یٙو( وەڵتەر باسام کەرد

کوردی سورانینە  زوانو ئانامٛی شونیشارە مەیٙو جەمەنە و پەی ژمارەکەی مەگیٛڵۆوە، وەختەکاریٛنە

کە ماناو کٙو ڎ حاڵەتیٛوی کەمەنە پٛیسەو)هەردوو سێوەکەم خوارد( ، مەگەر چنئینە بەر منەگنوٙ 

گەورەی هەیە(، ماناو  )ژوورەکە دوو پەنجەرەیەواچییام مۆ مڎٙو نەک ماناو کٙوی یان جەمی. یکەردە

 دویٛ هٙوڎەکە ەواچم: )مهەورامینە  کٙوی مڎٙو  ئنڎا هیچکام جە واتیٛو ڕستەکەی جەمٛی نیەنٛی، وەلیٛ 

، بەرکەوتیٛنیٛ کٙوی   وشیٛوەبە پەنجەرٛی گەوریٛش هەنٛی( هەم  پەنجەرٛی و هەم  گەورٛی سیفەتیٛنٛی 

)یەک پەنجەرەی گەورەش هەن(، گرڎ تاکٛینٛی و ژمارە یٛ ماچو ب، وەلٛی ئەگەر نوەگیٛاڵ مە دویٛ ژمارە پەی 

 .یەکیچ تاقەن

، جەمی مەیانیٛ  وشیٛوە)یەک، یٙو( ی گرد بە بیٛژگەم ژمارەونە نامٛی ژمارەی هەورامی زوانوپاسە بٙو 

 :نٙو، هەتا  دمایی( چوار،، یەرٛی، دویٛ )وە هەتا دماو دمای بژماریدویٛ 

  ەسارە: هەساریٛویەک  ه  

  ٛەن هەکە ژمارەکەیچ  نیشانٛی کٙوی)ٛی( لوان چیٛگەنە دیار هەسارٛی، یەرٛی هەسارٛی  دوی

 (یٛچ  نیشانٛی جەمی لوان سەرش)هەساریٛ ( هام شان نامەک، یەریٛ دویٛ )سەرش

  کتٛیبٛی()سەرو نامەکیٛ  ە تەنیا نیشانٛی کۆی لوێنە: چیٛگەنهەشت کتٛیبیٛ  ،چوار، پەنج. 

  ن   کەراەدەمی دیاری من کە ئەنڎازەو وەختی، شٙونەو ژماری بنەڕەتیوە مەیابڕٛی نامٛی هەنٛی

ن  گنامەپیٛسەو کٙوی بەر  کوردینە زوانو( گجار پیٛسەو)سەعاتٛی، سات، شەوە، ڕٙو، مانگە، ساڵە

پاو یاساو ڕیٛساو زوانەکەی  ە بەنهەورامی زوانو، وەلٛی منونە: مناڵەکە تەمەنی چوار سااڵنە

کٙوی  وشیٛوەگرد بە  نئانامٛی هەکە دماو ژمارەی بنەڕەتیوە مەیا کە سەرۆ باسام کەردەن

چنڎ منونیٛوە ، دوٛی شەویٛنە¸ڵەکە عەمرش چوار ساڵیٛن، مانگە دووە شەویٛنەزاڕوٙ ن: گنامەبەر 

ناماوە دماو ژمارەی  سەرو ئا مەگنوٙ نیشانٛی کٙوی بەر هەکە گرد باریٛوەرە هەورامینە،  زوانوتەر 

 :وەلٛی کوردینە پاسە نیەن، دویٛ نامیٛوە بٙو یام مەیانٛی، 

 



 
437 

 چوار دەرگای ماڵ                 بەرٛی یانەیچوار                      

 دەرگای چوار ماڵ                نبەرٛی چوار یانا                      

 پەنج قەڵەمٛی نویستەی        پێنج قەڵەمی نوسین                     

 قەڵەمی پێنج  فێرخواز        نقەڵەمٛی پەنج مسیارا                   

، ئینەیچ  بگنوٙ و وەڵٛی ژمارەینە بەر نپاسەش سەر ئامان هەکە نیشانٛی کٙوی پۆ نامەکا

 مەگنٙو سەرو ژمارەیۆ، وەڵیٛ نیشانٛی کۆی فرە بە تٙوخی بەر  هەورامینە زوانوسەلەمنٙوش هەکە 

 .و دماوە

  (وە، ێیوٙ  یٛو،ژمارە)  یەک یام مەگنٙو، دمایشۆ مەیٙو هەکە نیشانٛی فرە جارٛی چەنی نامێوە بەر

بٙو بە نیشانٛی ەرپاسە مە، هساڵیٛوە ، ساڵە:شوانیٛو ، شوانە:ەبزیٛو  ڎٙو: بزە:یٙوی نیشانە م

وە ، بەهەمان شیٛ تەر مەوە التان ەم ئەسێنە. شوانیٛوم گیٛرتەن. ساڵیٛو ەبزیٛو نەژناسەی. 

 ، بزەکٛی.،یەک مرمانٙو، پیاکەنیشانٛی ئەژناسەی)ەکە، ەکٛی(

  )نیشانٛی  ەلٙو سەرو نامٛی ژمارەکەی: چوار کتیٛبەکەم وانیٛوە، وەلیٛ منیشانٛی ئەژناسەی)ەکە

 ، کەیوەەکەردسەرو  ەنیٛ کەوت ەنەکٙوی سەرو نامەکیٛوە نی

   وەلٛیم (کەیچ)چوار کتیٛبیٛم وانێوەوەەکەردو  گنٙو سەرو کتیٛبەکەیمەپی جٙورە نیشانٛی کٙوی ،

 کتٛیب نەژناسیان .

  ٙونە سەرو نامٛی ژمارەکەی کوردینە)چوار کوڕ هاتن(، هەر بە بڕی جارٛی هیچ نیشانیٛو منەل

، نیشانٛی کۆی ملٙونە سەرو  ەکەروٙ هەورامینە فەرق م زوانو، وەلٛی ئینە نگنامەبەر  نەژناس

 .وازی هەناچٙو جیاەو ، ئینە پەنەما مکەیچ:)چوار کوڕٛی ئامێ(وەەکەردنامەکٛی و 

  )کەی بٛی مەوزٙو: بەرش  سەرو نامٛی ژمارەی و بە نەژناس لٙونەەمبڕٛی جاریٛچ نیشانٛی)ێ

 .چیٛوەڵتەربیٛ  مانگێوەڵتەر بٛی. دووە  ڕوێلوای بیٛساران، چوار 

 و نیشانیٛ  کەردەوەیژمارەکە مەنٙووە چەنی  ژمارەی البشٙو ڕستەنە، ئاوەختەەگەر نامٛی ئ 

 چوارەکە لوێ، یەرەکە ئامێ،لوێ، کوڕەکە  : چوارمەگٛیرٙو و مەبٙو بە نامٛی منونە( ی هٙور )ەکە

 .ەیمی نیشانٛی کٙوی هەر مەنٙونەبڎسەرنجە 

 ،المشٙو، ژمارە یٙو دەورو نامٛی  یڤە( ی هەکە نامەکیٛ  هەرپاسە پەی ژمارە)یەک، یٙو، یوە، یٛوە

سٙو. یٙوشان منەنوی نیٙو جە قەڵەمەکا، وەروەوەرو. یویٛشان مەوینٙو: یٙوە جە ساوەکان م

 .(ەندیارە وی ڕستەکانەهەردنیشانٛی ڕەگەزو نٛیرو مای منەنٛویسٙو)

 شەممە، چوار ەیمٛی: یەک شەممە، دووە شەممە، یەرە بڎهەفتەی نو ئەگەر سەرنجەو ڕووەکا

چیٛگەنە پٛیسەو یەرە(  و یەرٛی نویسیان)دووە، دویٛ  3- 2ژمارە  ممە، پەنج شەممە،شە

، ن و نیشانٛی کٙویشا نەلێنە سەر، چوون نامٛی ژمارەکەیچ تاقەنەگناەژماریٛوی تاقی بەرم

، ەواچمٛی، گاویٛوی دووە ساڵم ئەسان، هەرپاسە من یەک ڕٙون، کە دیاری کریانمەبەستشا
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گاویٛوە مانگاویٛوە دووە م ماچمٛی ، یاو هەم دیاری کریان هەکە یەک گاوەن هەم پەی نٛیری

مەگنٙو، وەکەیۆ بەر ەکەردساڵەکیٛوە و ساڵەم ئەسٛینە، چیٛگەنە نیشانٛی ڕەگەزو میٛڵٛی سەرو 

وەلٛی نیشانٛی کٙوی سەرو ژمارەکەیۆ بەر منەگنٙو، چون دیاریش کەردەن هەکە یەک مانگاوەی 

ەواچی، م، یام (دویٛ  دووە:ەکەیچ نیشانٛی کۆیش سەرۆ نەمەنەن)ژمار دووە ساڵٛینە، 

کٙونٛی و چوار و یەرٛی  دویٛ ن دان هەکە  ژمارە نیشانەماوەڵتەر  ن.اچاەو دووەقٙوڵی گورانیٛی م

چوون  ژمارەکەیچ  یەنپاسە ن ن  هەمدیسان کۆنٛی، وەلٛی چیٛگەنەئانامٛی شونیشارە مەیا

 وشیٛوەئرت بە و ڕٙو(  مانگەو  ساڵە)کەرانەبیەنۆ بەتاق و نامەکیٛچ  باسو وەختی، دەمی م

 . ، سەعاتەە و ڕوٙ ساڵ ە و، مانگنیاونامەبنەڕەتەنە ماناو کٙوی  وەلیٛ  ەگنان،تاقی بەر م

  پیٛسەن واتەی یەک ، هەر ن کە هیچ جیوازیٛو نیشانە منەڎوٙ هە نامیکەردەجٙورێ تەر ژمارە ڕیز

چوار  یەریٛ ر پەنج شش کیلوٛی هەنجیری بسانە. چوا یەرٛی مرویٛم واردٛی، دویٛ )یژمارە

 جەمینە . وشیٛوەو بە ژمارەیۆ مەیٙونە  مارەکەی دماو کوتانامٛی ژ  ،ساڵیٛن دەنگش نیەن(

 چەنی ئانەیچ  مەگٛیروٙ وە هٙور یکەردەگوالنە کریٙووە، نیشانٛی مەهەورامینە ژمارە گوالنە  زوانو

 : ، ڵٛی(ۆ: )ڵەکەردەوەیڵەیش هەنە وەختو گوالنە نیشانٛی نٛیرو میٛ 

انە بەجٙورٛی ملٙونە بارو گاڵتەی: یەکڵٛی، دووڵٛی، اچەو م نوەختٛی زاڕٙوڵٛی دلٛی ویٛشانە ژمارەکا

دەیمٛی ژمارە یەرٛی ناڕەحەت بسەرنجە  نٙوڵٛی، دەڵٛی، یانزەڵٛی.، سێڵٛی، چوارڵٛی، پەنجڵیٛ 

 شٙونەو یویرە ناڕەحەت مەکریۆوە)یەرڵٛی( چون دوٛی نویسٛی)گیرهەنٛی، کەنسنانت(گوالنٛی 

گنٙو وەرو چەما وەلٛی کەمتەرەن.   مەنیٛری  دەمووە بە یکەردە، بڕێ جاریٛچ گوالنە وچیان

 منونە : 

 ؟ هەشتڵە و سەرو واوەکەی چیٛشەن

 ؟چیٛشەنپەنجڵەو سەرو واوەکەی 

  .حەوتڵەو سەرو دالەکەی زەریفەن

  ،ئەگەر سەرنجەمان دێ بٙو، مەوینمٛی کە)یەک، یٙو( زوانو هەورامینە بەکار مەیٙونە

شٙونیەرە ژمارە)یەرٛی، سٛی( بەهەمان شیٛوە هەورامینە بەکار مەیانٛی، یەرٛی جە 

 وە ئامان،، سٛی، جە ژمارە )سٛی(و فارسی باستانی)ثرٛی( ئەویستایوە ئاومانژمارە

ٛی ڕاسێنٛی بواچمیٛشان، هەرپاسە جە )هەرٛی( پەهلەوینە واتەنشان. یانی هەریەر 

پەهلەوی و فارسی میانەنە،)یە، یک( پەیدا بیەن و ئیسەیچ هەورامینە گجار بەکار 

مەیٙونە. منونٛی سەرو)سٛی( کە هەورامینە هەنە: سیٛپەڕٛی، سیٛکوچکە، سیٛپا، 

 سٛیتەپان، سٛیبەندە.ٙو، سیٛخڕان، سٛیبەڕ 

جە یەکان(،  :10 -1)ەواچاش پەنە یەکانمتا دە جە یەکۆ هەهەورامینە  زوانوزوانە ئاریەکانە و 

ە اچاش پەنەو مدەیان(، جە سەڎۆ تا هەزار  :100-10نە دەیان)ەاچاش پەو دەوە هەتا سەڎ م
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-1000ەواچان هەزاران) پەنەش م ملویٛنسەڎان( جە هەزارۆ هەتا   :1000-100سەڎان) 

 .لویٛنان ..سەڎ هەزاران  و  مهەزاران(...  : 1000000

، ، یەرٛی(، ژمارە یٙو، یوە دویٛ یٙو() هەورامینە پی جٙورەنٛی: )یٙوە، یڤە، زوانونامٛی یوەم دە ژمارەی 

نیشانٛی  ژمارە دوٛی و یەرٛی، سٛی، . نگنوٙ مەپۆ بەر  اننیشانٛی ڕەگەزو میٛڵیٛشدوٛی، یەرٛی، سٛی 

مانا یام ەئەوێ تەریچ هەر ببەجٙورێچ رستەنە نیشانٛی میٛڵٛی دیارەنە پۆشاوە،  کٙوی بەرمەگنٙونە،

 . نیٛ بە نامٛی ژمارەکەیشا جەم مرمانا

 یڤەیٙو: یوە، یٛوە:  -1

  دویٛ  -2

 ، سٛی)سٛی پەڕٛی، سیٛتەپان( دوٛی جٙورٛی جەمش هورگٛیرتەن بەنیشانٛی جیاوازوە.یەرٛی  -3

 چوار  -4

 پەنج  -5

 شش -6

  حەوت -7

 هەشت  -8

 نٙو  -9

 دە  -10

ن اتیٛنیٛشاۆ و کەردەوەیکوٙ تەشکو هەورامینە بە  زوانو یانزەی هەتا نوزدە ئەوسا (19-11ژمارەکیٛو)

یساتٛی پیٛسەو گردو زوانە ، وەلٛی ئو هەشت. دەو نٙو( ، دە، دەو یەریٛ دویٛ و  ، دەو یوە دە)

(  مەوچیان)یانزە، یازدە، دوانزە، دوازدەن فاڕیان، بە دەنگٛی جیاواز واتەیشاهامساکانی تەری 

هەورامینە هەنٛی و  زوانو، ئیساتیٛچ نکەوتتیٛنٛی دلٛی بڕێ جە ژمارەکادەنگٛی)ز( و )ن(  دویٛ 

 .نیچەنە هەنو بەلوچی و سوراەفارسیەن زوانو، ئینە ناچمیٛشاەو م

سەڎ(،  وەڎ،دە، ویس، سی، چل، پەنجا، شەس، حەفتا، هەشتا، نەەییەکٛی)عقود، لکە()ژمارە د

 : مەبانیٛ پیٛسە دروسٛی ن میانو ویسی هەتا سەد، ژمارەکا ویکەردەپەی دروس

و نٙو،  ویس ویس +و + نٙو:، دویٛ و ٛویس  :دویٛ ویس + و+   ەو دەیانی + و + ژمارەو یەکانی:ژمار 

 .و یوە سی سی +و + یوە:

و یوە تا نەوەڎو نٙو(،  ویس  99-21و ) ( 19-11ن جە) یانزە هەتا نوزدە زی واتەی ژمارەکااجیاو 

نە، دماشەرە دەیان، کٙومەڵەی دووەمنە چەپەوانەو ئاڎی  چیوٙ کٙومەڵی یوەمنە وەڵیٛنە یەکان و 

 :  دماشەرە یەکانئیجا  نەچیوٙ وەڵٛینە دەیان و 
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  10و   4  ە:چوار  و د چواردە:

  4و    20  و چوار: ویس  و چوار: ویس

 : جٙورەنەنو سەڎانی پی ژمارەکا ویدروسبیە 

دووەسەد،  یەرە سەد، چوار سەڎ، هەشت سەڎ، نٙوسەڎ، یانی وەڵیٛنە ژمارەو  + سەد: دویٛ  

 .ەکەسەد نە ئیجا دماشەرەاچیوٙ یەکانی مەو 

 :( پی جٙورنە1000 -100)سەڎی هەتا هەزار  نی میانوو ژمارەکاییام بەروستەواتەو 

  548 هەشت:سەڎان + و + دەیان + و + یەکان:  پەنج سەڎ و چل و 

  .و شش و حەفتا نٙو سەڎ

 ، سەدانی +  واتٛی هەزاری    ژمارەو یەکانی، دەیانیژمارەو هەزارانیچ پی شیٛوەنە:  ویدروسبیە 

  .هەشت هەزاریٛ  ، هەشت + هەزار:هەزاریٛ  دویٛ  + هەزار: دویٛ 

    .نەوەڎ هەزاریٛ  پەنجا + هەزار:  پەنجا هەزارٛی، نەوەڎ + هەزار:  

  .پەنج سەڎ هەزاریٛ   ، پەنج سەڎ + هەزار:چوار سەڎ هەزاریٛ   + هەزار:سەد چوار 

مەگنٙو، چوون کٙوی بەر  ژمارێویهەزارٛی  پیٛسەو  ڎنەوە هەڵبەت وەڵتەر باسام کەردەن، نویستامن

، نەوەد ە نیەن، نیشانٛی کٙوی هٙور منەگٛیراا دماو هەزارەکەیەو، ئینە کوردین)ٛی( کٙوی ئیننیشانیٛ 

 هەزار .

 : ( پی جٙورە مەبٙونە1000000هەزاری و  ملویٛنی   1000) ن میانوو ژمارەکاینویستە

 ن + و + دەیان + و + یەکان.هەزران + و + سەدا

  .هەزار و دووە سەڎ  و سی  و  پەنج  :1235

 .و هەشت  پانزە هەزارٛی و شش سەڎ  و  حەفتا :15678

 .دویٛ چوار سەڎ و سی و یەک  هەزار و  نٙوسەڎ و چل و  :431942

 :هەر پا جٙورەنەهەرچی ژمارەو ملویٛنیچەن 

  وە.و پەنج سەڎو حەفتاو ی و هەشت هەزاریٛ  و حەفتاڎ شش سە: ملوینٛی و 1678571
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 97و ڕەگەزو نیٛرو مای زوانو هەورامینە ژمارە                      

ڕیٛخیٛش مەالنوە پەی سەرو زوانو ئەویستای و فارسی کٙونەی، ئەچا زوانە  مزامنٛی کە زوانو هەورامی

دو کٙونانە نیٛر و ما بیەن، ئی خاسیەتو نٛیرو مایە یاوان بە زوانەکەیامن و تا ئیسەیچ پاریٛزنانش جە گر 

بەشەکانو دواینە. چەپەوانەوە دلیٛو زوانە ئیرانیەکانە نەمەنەن. مەوینمٛی خاسیەتو نیٛر و مای 

  ەن، وەلێم بەشیٛوەیوە وەرتەسکتەر.مارەیچنە هەاڵی مەنژ 

ئینە  منونٛی: وەختو ئەژماراینە ئەگەر ئەژماریا)معدود( نیٛر بٙو مەواچمیٛ  ژمارە یٙو: نٛیرەن، یوە میٛڵٛی.

 یٙو، ئەگەر ئەژماریا مٛیڵٛی بٛی مەواچمٛی ئینە یوە.

 چند هەناریت کەندیٛنٛی؟ یٙو.

 چنڎ قەڵەمیٛت هەنٛی؟ یٙو.

 چنڎ ساویت واردٛی؟ یوە.

 چنڎ وەزیت دییٛنێ؟ یوە 

 چنڎ کەرگیت سانێنٛی؟ یوە

 چنڎ کەڵەشیٛرێت هەنٛی؟ یٙو.

 ئی منونایچە بڎەیمٛی)یٙو، یەک( چە ئەرکێو مەوینٙونە ڕستەنە:سەرنجەو 

 . یٙوجە پەیوازەکانو ژیوی زوانەن.ماناو نامٛی: یٙو جە ئیٛمە بەرمنەشٙون. یوە جەئیٛمە بەرمنەشٙونە

 کش بٙونە...ەیٙو گەر ماناو یاگەگیرو نامٛی، یاوەرنامٛی: ئیٛمە پیٛوەرە یەک زانگامان وانان. 

 یاگەگیرو نامٛی نادیارٛی: یٙو ئامابی، کەسێو هەواڵت پەرسٛی.ماناو 

ئی دوە ژمارٛی نیشانٛی میٛڵیٛشا ئینا پۆوە)ٛی(، ئەگەر بوزمیٛشانە ڕستە، ژمارە دوٛی، ژمارە یەرٛی: 

ببٙو بە مزاف الیە، دیار خەری ناو)دیار وزو نامٛی(، مەوینمٛی نیشانٛی میٛڵٛی هٙور  هەرکامشان

مەگٛیرٙونە، ویٛچشان هەم نیشانٛی)ٛی( میٛڵٛیشان هەن پۆوە، وەرو ئانەی تەنیا یەک)ٛی( مەنٙووە. کە 

 هنەو هەرکامی ببٙونە هەر نیشانٛی مٛیڵیٛنە: 

 من مەتاوو ویٛنەو دوٛی بکیٛشو.

 دوٛی جە چواری کەمتەرەن.قیمەتو 

                                                             
 2012:157ر و ما لە زمانی هەورامیدا، جامل حبیب اللە بێدار لەبابەت ڕێزمانی هەورامیەوە، نیشانەی ڕەگەزی نێ 97
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 تٙو مەتاوی ویٛنەو یەرٛی بگٛیری.

  قیمەتو یەرٛی جە هنو چواری کەمتەرەن.

قیمەتو دوٛی دینارٛی، دینارا هەنگوریم پەی نیشانٛی نٛیرو مای گمە مەبٙونە:  وەلێم وەختو جەمینە

 بکیٛشە. ماوەو یەرٛی ڕوان نەڎیەنیم.

وکوی ە. جە چواریوە بگیٛرەش هەتا مەلٙونە سەر د نٛیریٛنیٛ لتەکان، گر  -رٛی بیٛجگەم کوتەکانژمارەکٛی تە

 نٛیریٛنٛی، ئەگەریچ بکەرمیٛشان بە مزافو الیە، نیشانٛی نیٛری)ی( هٙورمەگیٛران. گرد

 لوە پەی کاڵسو چواری.ب

 شیٛوە پەنجی خڕەن.

 قەڕنەو ویسی، قەڕنەو جەنگی بٛی.

 سەڎ جە هەزاری کەمتەرەن.

، ئرت ژماریا ڕووەو سەر، دوٛی تا هەزاران ملویٛنٛی، گرد نیا یٙو تاکەنتە ئەژماریا)مەعدود(هەرپاسە 

 مەبان بە کٙو. نیشانٛی کٙویشان مەلٙونە سەر ژمارە و ئەژماریا)عدد و معدود(:

 دوٛی کوڕٛی، دوٛی گاوٛی، یەرٛی قەڵەمٛی.

 حەوت کتیٛبٛی، هەشت ئەسپٛی، هەشت هەرٛی.

 نامیٛنٛی، یاوەرنامٛیچ بە جوانی نیشانٛی رەگەزیش سەرۆ بەر مەگنٙو: ژمارە لتەکٛی، یاوەر 

 نیم: بەرمیلی نیمە سوکەن. 

 نیم: سەتڵەی نیمٛی سوکەنە.

 .شیشٛی چارەکە گوالنیٛنە. چارەک: قاپی چارەک گوالنەن

 : ژمارەی تەرتیبی: وەڵتەر واتەمنا یاوەرنامٛینە، پاسەبٙو ئیدچ نیشانٛی ڕەگەزیش سەرۆ بەر مەگنوٙ 

 مسیاری یەکەم، یەکەمین فرەزانەن.

 مسیارەی یەکەمە، یەکەمینە فرازانەنە.

 سابرینی یەرەم، یەرەمین زلەن.

 بزەی یەرەمە، یەرەمینە زلەنە.
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 وە نشایکەردەدروس جٙورەکیٛو ژمارەی جە بارو               

 : مەبان پەی یەرٛی جٙورانبەشٛی ژمارە بنەڕەتیەکی 

 هەنەن: یڤە، ن، بنجیٛوشانبنەڕەتشا ئا ژماریٛنٛی هەکە یەک  Simple numeralژمارەی سادە: -1

 .، یەرٛی، چوار ... دە، ویس،  سی، چل، شەس، سەد، هەزاردویٛ  یوە،

 .ئامیٛتە جٙوریٛنٛی: ئەرەتاشیا و  دویٛ  Non simple numeral ژمارەی ناسادە: -2

  ژمارەی ئەرەتاشیا :Derivational numeral  یجە واتیٛوی سادٛی و دماگیٛریٛو 

 نٙو +ەڎ، فتا: حەفت +ا: حەفتا، حەوتا، هەشتا: هەشت +ا، نەوەڎ:حە: ەمەبٙونەدروس

 :ژمارەی ئامٛیتە   Compound numeral زدە، یادە، : چوار مەبٙونەدروس ن ژمارا دویٛ جە

 ، چوار سەڎ، بەبٛی یاردیدوازدە، دووە سەڎ، نٙو سەڎ

مەبٙونە بە ژمارێوە دروس  ڎچنیو پیٛوەرە بەستە جەAdditive numeral : ژمارەی هٙوربەسیا -3

و ڎ و چوار سە هەزار، ە و یڤە، دە و شش، ویس و پەنج، سی و یەریٛ د: بەستەی هامکاری)و(

 .پەنجاو یەریٛ 

، ژمارەی ناسادە جە رەی ناسادە و ژمارەی هٙوربەسیایژما ویکەردەبنەڕەتو وەش :ژمارەی سادە

رپاسە هەمەبانٛی، دروسٛی ( یەک هەتا نٙوی  9_1( یانزە هەتا نوزدە، بە کەڕەتو ژمارە)19_ 11)

، نٙو ئەو سەڎی دروسٛی سەدی( دووسەڎی هەتا نٙوسەڎ بەکەڕەتو دوی ئەو 900_200ژمارەو)

دروسٛی  ییو ژمارەی سادەی و ناسادەرتەیٛ جە ئەنجامو یٙوگمەبانٛی، ژمارەی هوربەسیایچ 

 بەپاو پلەی . مەبانیٛ 

یام بە یٙوگرتەیش چەنی  دماگیٛری ییام بە هٙورگیٛرتە ،ۆیکەردەەڕەتی بە واوەی ژمارەی بن
 .نەویٛ  واتٛی تازٛی، ەیکەردەکەرٙو پەی دروسمتەری، کٙومەکێ فرە  یواتا

 ،چلٛی، سٛینزیٛ  دماگٛیرو)ٛی(: چەنی ژمارەی بنەڕەتی: حەوتٛی. 

  ،وانەانە(: دوانٛی، ددماگٛیرو)انٛی.  

 ششاڵن )اڵن(:دماگٛیرو. 

  :)نٙومینەدماگٛیرو)مینە.  

  :)حەوتەوانیٛ دماگٛیرو)وانٛی. 

  :یٙوماڕاییٛرتەی، یٙوشیەی، یٙوبیەییٙوگژمارە + چەمە ،. 

  :یەک دەس، یەک دڵ، دووەلەق، دووەلەپ، یەکامڵ، یەک شەممە، پەنج شەممە، ژمارە + نامٛی

، دووە چەم، چوارچەم، یەک باڵ، دووە باڵ، دووە یەک چەم ڕووە، ، دووەدووڕوویەک دەنگ، 

قات، یەرەقات، پەنج قات، دووە قەڎ، دووە تەنگا، دووە خەت، یەرە گٙوشە، یەرە سووچ، چوار 
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یر، گٙوشە، سٛی پا، سیٛپەڕٛی، سیٛبەڕٙو، سیٛکوچکە،چوار پا، چوارتا، چوارناڵ، چوارسوچ، پەنج ت

 دووەتٙو.هەزار پا، شش دانگ، ر، چل چراو، شەس پەڕ، شەس تی

  (: دووە ژەنە، چوارشانە، دووەبەرە،  یەرە ڕٙوە، + ە ماو نامەکیٛوە)ژمارە + نامیٛ د نجارافرەو

 چوارچیٛوە، چوارمیٛخە، حەومتانگە. شش دانگە.

  ٛمانگە پەنج شەوێنە(: یەک شەوٛی، دووە شەوٛی، + یٛ  ) ژمارە + نامی.  

  ٛچوار خشتەکی(: دوو بەرەکی، + ەکی ) ژمارە + نامی.  

  ٛیٙوترین  یارٛی: یەکرت، یٙوتر،ناد ژمارەی بنەڕەتی چەنی یاوەرنامی 

  دەور، دووەتەنگا، دوەبا، دوە وا)بەنی ی: دووەال، یەکال، چوارال، چوار یاوەرکەردەوەچەنی

 ، حەوت سەر، ماری حەوت سەر.(دوەوا

  شش یەک، سٛی یەک، چوار یەک، پەنچ ەمەکەران: بنەرەتیەکٛی چەنی یەکی نامٛی وەشژمارە

 ...یەک

 مەبەرٙو، بە چواریچ : هەرەکەوە نٙوش بەرد دەیچ ەلٙو سەرو ژمارەیم)یچ( مورفیمو

 .مەورەشوش

                                                     

 Ordinal number : ژمارەی پلەییدویٛ                               

ڕەگەزو هام سەو یٙوی هام هەکە وەختو ژماراینە ڕیزو چیٛوی پیٛ  ناچاەو م نەواتاژمارەی پلەیی پا 

، پەرسەی یوەمە، پەرسەی دووەمە، کتیٛبی پەنجەم، شەوەی یەرەمەشیٛوەی نیشانە مڎٙونە: 

مەوینمٛی)ی( لوانە میان نامەکٛی و ژمارەکەی، یانی پسەو سیفەی و مەوسوفی  .هەشتەمکوڕی 

ە پلەیەکٛی نیشانٛی ژمار مەبٙونە، پی جٙورە  ژمارەی پلەیی دروس هەورامینە  زوانوبەرمەگنان. 

ئی (. )ەمین ەمینەپەی میٛڵٛی( ن، نیشانٛی)ەم: پەی نیٛری، ەمە:گٛیرامەهٙور  ڕەگەزو نٛیرو مای

ژمارەو بواچمٛی"کریٙو مە، هەرپاسە بە ژمارەی پلەیی ەالنە دماو ژمارە بنەڕەتیەکانمنیشانٛی 

 :ڕیٛکوستەی"

یوەمە(،  یەکەم)یوە + ەم: یوەم، یەک + ەم: یەکەم(. نیٛر. یوەمە)یوە +ەمە: یڤەم، یوەم، -1

 یەکەمە، یڤەمە. ما.

ناڕەحەت  نویسٛی ڤاوڵیٛ  دویٛ نکاتەی مەبٙونە چو گم  نویسەو)ٛی(،دووەم( + ەم: دویٛ )دووەم -2

 .دووەمە  نە.وچیا

  .یەرەمە یەرٛی+ ەم.یەرەم:  -3

 چوارەمە چوارەم:   -4

 پەنجەمە پەنجەم:  -5
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 ششەمە ششەم:  -6

 حەوتەمە  حەوتەم: -7

 هەشتەمە هەشتەم:  -8

  .نٙوهەمەهەم: نٙویەمە: نوٙ  نٙویەم: -9

 مە.دەهەەهەم: دەیەمە: ددەیەم:  -10

مەلکٙو  نشا)ەم، ەمە(نویسەو ژمارەکەی کەنسنانت بٙو بەئاسانیدما ەیمٛی ئەگەر بڎسەرنجە  

و  دویٛ پیٛسەو هنەکەو ژمارەو ، ئەگەریچ ڤاوڵو)ٛی( بٙو ششەم چوار: چوارەم، شش:پٙورە، پیٛسە: 

ن دمایی ژمارەکاڤاوڵو"بیٛگیرو")ٙو، ە، ی، ا(  بەن، وەلٛی ئەگەر گٛیرامەهٙور یەرٛی، ئانە هەر)ەم: ەمە( 

نٙویەم، دەیەم،  فاڕیان پەی: یەم: هەم، یەمە: هەمە،مەت مەدرکنیٙونە، ناچار ئامابٙو، ئرت سەخ

هەمە، جایەم، پەنجاهەم، پەنجاپەن ە، دەیەمە، سییەم، سیهەم، پەنجا:ەمنٙوهەم، دەهەم، نٙوی

 .پەنجایەمە

نوە، چی دمایچەوە ملٙونە دماو ژمارە بنەڕەتیەکاین(  ەم + شٙونەو ئانەیچەرە نیشانٛی)ەمین: 

 .پەی ئاسان  واتەیو نویسەو)هـ( زیاد کریان پەیش)هەمین(

 یوەمینە  یوەمین:

 دووەمینە  دووەمین:

 یەرەمینە  یەرەمین:

 چوارەمینە چوارەمین: 

 پەنجەمینە   ین:پەنجەم

 ششە مینە ششەمین: 

 حەوتەمینە حەوتەمین: 

 هەشتەمینە  هەشتەمین:

 نٙوهەمینە  نٙویەمین: نٙوهەمین: نٙویەمینە:

 دەهەمینە  دەیەمینە: دەیەمین: دەهەمین:

 یانزەیەمینەیانزەمین: یانزەهەمین: یانزە هەمینە: 

 پەنجاهەمینە  پەنجامینە: ین: پەنجاهەمین:پەنجام
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 ڎەمینە ... هەتا دمایی.سە سەڎەمین:

  :لٙونە سەرو دما ژمارەیەم)ەمین( ژمارە هٙوربەسیاکٛی نیشانیٛ  

 و یەکەمینە  ویس ویس و یەکەمین:

 و پەنجەمینە  چل و پەنجەمین: چل

  .نویەمینەو  شەس و نٙوهەمینە: شەس و نٙوهەمین، شەسو نٙویەمین:  شەس

، ژمارەکە وە، وەلٛی جە ژمارەی پلەیینە فاڕیاننامیٛ  وگنٙو وەڵیٛ مە زوانی ژمارەبەپاو دەسورو ڕا 

و وەڵیٛ  نەگنوٙ بکریٙو مەهەرپاسە  ،رنامٛی و بەر وستەیو نامەکیٛ مەبٙو بە یاوەو مەگنٙو دماو نامٛی 

 مەگنٙو دماو نامٛی:نامٛی و هەم  وگنٙو وەڵیٛ مەهەم  نامەکیٛوە، یانی ژمارەی پلەیی

 میٛڵٛی  ساڵەی چوارەمە: ساڵەی چوارەمینە.

 چونکە ساڵە زوانو هەورامینە میٛڵٛینە. ما چوارەم ساڵە: چوارەمین ساڵە.

 نیٛر کتیٛبی دووەم: کتیٛبی دووەمین. 

 نیٛر کتیٛب.دووەمین دووەم  کتٛیب. 

 ما ساوی یەکەمە. ساوی یەکەمینە. 

 ما  یەکەم ساوە. یەکەمین ساوە.

مەبٙو بە و ژمارەکە وە بەیٙو ئانە بە)ی( پەیوەندی بەسیا یٙوترینیوە ئەگەر ژمارەکە دماو نامەکیٛ  

هەکە ژمارەی  نچا نونگائە نئینەیچ یوٙ  ەکەرٙو، پٛیسەو کتیٛبی دووەم.نامەکٛی میاوەرنامٛی وەسفو 

 کریان .مەپلەیی یام ژمارە بەگردینی بە یاووەرنامٛی ئەژمار 

مەبٙو بە دیاروزەو  نامەکٛی بگنٙو وەڵٛی نامەکٛی)چوارەم ساڵ( ئاوەختە ژمارەکە  وەلٛی ئەگەر

 ، مزاف و مزاف الیەن .ساز کریان یٛ ئیزافەی بٛی نیشانژمارەکەی، 

ی ژمارەی بنەڕەتی جە ژمارەی پلەیوە، بڕٛی جارٛی ژمارەی بنەڕەتی جیاتی ژمارەی وەرو نزیک

: شوانە ئینا پٙولو یٛ ماچو ب. جیاتی ئانەی ینەپٙولو چوار ، منونە: شوانە ئیناپلەیی بەکار مەیوٙ 

 .چوارەمینە

لٙو سەرش ەمئیزافەی)و(  ەگنٙو و نیشانیٛ ممزافی بەر  دەمیٛو ژمارەی بنەڕەتی پیٛسەو بەروزیای، 

بگنٙو وەڵٛی نامەکٛی:  گنٙو، هەڵبەت وەختیٛونە بٙو هەکە ژمارەکە ەبەر م یو ئرت پیٛسەو ژماریٛوی پلەی

 :ەگنٙونەڕیٛک م ننامٛی مانگەکائی جٙورە دروس بیەیە فرەتەر چەنی منونە: 
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 گەاڵ خەزانییەکو 

 ششو کەڵەهەرزی 

 هەشتو گەالویٛژی 

 نٙوزەدەو ئاوەوەرەی 

 مانگٛی   ویسو 

 کەڵەهەرزی . اچمیٛچ: ڕٙو یەکەمو گەاڵ خەزانی، هەشتەموو بکریٙو مە

نویسٛی  دویٛ وەرو ئانەی هەکە  بنویسمٛی ئاوەختە، یەرٛی( دویٛ )بدەیمٛی ئەگەر ژمارەوەلٛی سەرنجە  

ئەسڵەنە هەرزی کەڵە دویٛ  یەرٛی گەالویٛژی،ن سەرو یٙوی واوە کە گم بٙونە)منەیا بٛی گیرٛی، ڤاوڵیٛ 

و کەڵەهەرزی( نٛی، بەپاو یاساو ڕانویسی هەورامی مەشٙو یەرێو گەالویٛژی دویٛ یەریٛو گەالوێژی. 

 ئاسایین بواچیٙو، یەرێ گەالوێژی.بنویسیٙو(. وەلێم زوانی وچیانە 

          

  Fraction numeral، کەرسکەرتژمارەی لت،                                      

ن یانی چنڎیەتی ئی بەش یام ئەو بەشو دننەکاەڎٙو، ئەنڎازەو لتی نیشانە م ژمارەی لت، کەرت

 .پلەی نیەنە یەک(، ژمارەی لتەنە ماناو، سٛی یەک، شش ەڎٙو، منونە)چوار یەک، پەنج یەکنیشانە م

،  پەنج + یەکمەبٙونە)چوار + یەک، دروسەنی بنەڕەتی جە دوٛی ژماراواتیٛوە ئامٛیتیٛنە  ژمارەی لت

ان مەبٙونە هەک بە یەک دماییشا ئامان، یانی ژمارەی ، ئی شیٛوە تەنیا پەی ئا ژمار شش +یەک(

و ژماریٛوی پٛیسەئەگەر ژمارەی دووەمشا یەک نەبٙو، ئاوەختە ژمارە لتەکە  خوٙ  .دووەمشا یەکەن

)نە، ەنە( ی اچیٛوە بە شیٛوەی وەسفی بەرمگنٙو، منونە: نیشانیٛ دەسەو  پسەو، ئامیٛتەی بەر منەگنوٙ 

 : گنٙو دماو ژمارەی یەکەمی

 یانی پەنج سەرو دەی دەنە پەنج ،. 

  ی.سەڎەنە دە، سەڎەنە هەشت، هەشت سەرو سەڎ 

      ( 1,2 _ 0,5 _   0,08)نەمنٛویسیوٙ  جٙورٛی، بە ڕەقەم دویٛ بە  ەیمٛی ژمارەی لت، کەرسبڎسەرنجە 

    
1

2
   ،

8

100
   ،

5

10
  نٛی.یرکارینە بەکار مەیاو< فرە تەر  
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بەشٛی جە دە  دویٛ ، یام جەدەی دویٛ ، دویٛ دەنە : 0،05_  0،2مەوانیٙووە  ڎ شیٛوێوچنبە ئی ژمارە لتە

و  ، سفر. سەڎەنە پەنج یام پەنج  جە سەڎی، پەنج بەشٛی جە سەڎ بەشادویٛ سفرو دەنە یام  ،نبەشا

 سەدەنە پەنج .

،  جەدەی"نیم"، هەشت سەرو سەڎی، سەڎەنە هەشت دویٛ ، یەکو دویٛ دەنە  ، یٙوودویٛ سەرو  یوٙ  

   ٛی جە دە بەشان.پەنج بەشەنج سەرو دەی، دەنە پەنج، پ ن.هەشت بەشٛی جە سەڎ بەشا

ەگیٛرمٛی، پەی کە سەرو یٙویۆ مەنویسیٙونە کەلک جە واتیٛو سەری هٙور مهەژمارەی لتٛی، کەرسٛی 

) پەنج سەرو ویسیدرکنای و واتەیش، 
5

20
).    

ەنە ڎسەیام  5% نویستەیام هەن بە ژمارە: سەڎەنە پەنج، پەنج جە سەڎیهەرپاسە جٙوریٛوی تەر 

 . 100% جە سەڎی سەڎ، سەڎ

  )ەک: چوار یەک، چار ماناو چنڎیەتی مڎاینە هەنٛی و هەورام زوانوی واتیٛو)چارەک(و)نیم ،

   .نیشانە مڎٙو  وبەشێ بەشانە دویٛ ، جە مڎوٙ  هەرپاسە)نیم، نیمە( ماناو نیمەی

 

 تەوزیع بەش، ژمارەی  چوار:                              

بە کوڵی و پوختی باسێوەش سەر کەی، وەلٛی بەش نەکەوتەن دلٛی بابەتەڎە ژمارەی هەرچن

 :مەکەرمٛی: ژمارەی بەش یام ژمارەی بەشکریا، تەوزیٛع کریا

یوە یوەی، دووە دووەی، یەرە : کریٙونەمە بیەیۆ ژمارەی بنەڕەتی دروس واوەیکریا بە بەشژمارەی 

، بٙونەمەگمە نویسەو)ٛی(   دماشانوەگنوٙ بدەیمٛی ئی یەرە ژمارە نیشانٛی)ی( مەسەرنجە یەرەی. 

، هەشت هەشت کە بنەرەتنە پۆوەشانە، وەلٛی ئەوٛی تەرٛی چامنٛی نیەنٛی: چوار چوار، پەنج پەنج،

 ، هەژدە هەژدە ...یانزە یانزە نٙو نٙو، دە دە،

 :ناچاەو ڎاوە مەم ندٛی، پەرچەن، و پەرسی چنڎ بەچنڎەکەراەم دەسٛی گەمە، کٛیڵیٛ  دویٛ دەمیٛو 

ژمارە  ، یەرٛی بەیەرٛی، چوار بەچوار، حەوت بەحەوت، پی جٙورە دوٛی بەدویٛ ەک، یەک بەی

 .ەلٙونە میانشا و بەسیا یٙوترینیوەمبە( )بنەڕەتیەکٛی منٛویسیاو بە هامکاری دلٛیبەنڎو

 نچەنیەتی ئامای کوڕەکا ، دووە دووەی وەسفو)کوڕەکٛی دووە دووەی ئامێ(ەواچیوەختٛی م 

 .تەرتیب ن،یکەردەو ڕیز یاوەرکەردەوەدووەی  ، یانی دووە کەروٙ ەم

 و وەلٛی  )چوار چوار یام دووە دووەی نیشتٛیبیٛنمیٛرە( یانی فرٛی بیٛنمٛی ەواچمیٛ وەختێ م

)دوو بە دوو  اچمیٛ و بیش فرەن چەنی ئانەی زجیاواە دووەی پیٛوەرە نیشتیٛبٛینمیٛرە، دوو 
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وەسفو ی بارەکەنە و هەرددوٛی کەسیٛنٛی و پیٛوەرە. تەنیا  ، چیٛگەنەنیشتٛیبیٛنمٛیرە(

 .یکەردەو ڕیز یاوەرکەردەوەبە  بانمەکەرٙو و ەنیشتەیرەکەی م

   ارد یەکاویەک فەرقش : دەرمانەکەش و یەکاویەکاو(: ٙو بە هامکاری دلیٛبەند)یکەردەەی واو

 هەنارەکیٛش ورەتٛی یەکاویەک قازانجش کەرڎ . پەنەکەرد.

 ئی کەشەکە هەزار بەهەزارەن. یانی فرە بەرزەن: هەزار ەهامکاری دلٛیبەندو)بە(: هەزار بەب ،

 .بە یاوەرنامیٛ  نیٛ مەبا، بەهامکاری دلٛیبەندی دروسٛی بانەهەکە ە، یکەردەجٙورە ڕیز 

 

 نامٛی ژمارەی و یاوەرنامٛی ژمارەینە زانیاری تەریچ هەن سەرو ژمارەی جە باسو 

  11/1/2018د.ناجح گوڵپی  
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  نواتەکاماناو  واتە نامە:

، ئەگەر گەرەکت بٙو بلی یانە ەس یانەش بیەبٙو وەربەرەیچش بیەنئەوساو هەورامانی  هەرکوەربەرە : 

، چیٛگەنە ی یانەئانەی بل یکەیشا و دماەەی بەر بڎ کەیش و ئیجا تەقەەهەڵبەت مەشٙو بلی وەرو بەر 

، هەم پەی بی مڎوٙ ەمەدخەلو عەر ئی واتٛی پەوکای بەکارم ئاردیٛنە هەم واتێوە هەورامیە هەم ماناو 

 .یٛ ر ئامێنایادو ڕەوانشادی محمەد مستەفا زادەی هەکە کتیٛبەکاو ئاڎینە بەک

، بە چین هٙورچنیامٛی ز یٛ ه، بە لیٛژە چنڎ جٙورٛی ما بیەنیٛز ه: ئەوسا هەورامانەنە لیٛژەو لیٛژە .1

ک ئنڎەو دەسە تەوەری بەجیا مٛی تەڕ ز یٛ ه، زمٛی قایمٛی بەجیایٛ ه، لیٛژەو قٙوتەرا " قٙوتٛی " بەجیا

، هەر وەرو بەجیا ندەسا و سٙوبەو وەرو . ئیجا باریکتەرٛی و دمایچ  لٛیژەو پژا پەی نان پەتەی

 هتد ، جیاتی بەش و بەندو... ئانەی نامیٛوە هەورامیەی ڕەسەنەم ئاردە پەی دلٛی کتٛیبەکەی

 Letterپیت ، : حەرفنویسە .2

 phone :: کرکەدەنگ .3

  wordوشە ،کەلیمیٛ : ، واتیٛ وات .4

 noun: ناو نامیٛ  .5

 adjective سیفە  ،یاوەرنامٛی: ئاوەڵناو .6

 adverb قید ظرف,   ، ئاوەڵکار،ارردک:  ئاوەڵیاوەرکەردەوە .7

 verb ار کەرد، فعل ،کار ،: هەرمانەوەەکەرد .8

 pronoun ضمیر، جێناو یاگە نامٛی. ،:  یاگەنشینو نامیٛ یٛ یاگەگیرو نام .9

 case: دٙوخ: ئاژە: حاڵەت .10

 adjectival phrase: گرێی ئاوەڵناو لکەو یاوەرنامیٛ  .11

 noun phrase: گرێی ناو لکەو نامیٛ  .12

 ، تاف دەم: وەخت، کات .13

 past verbضی فعل ما ،اری ڕابردووردکی ویەرڎە: وەەکەرد .14

 presnt verbرع مضا، فعل اری ڕانەبەردووردک: ی نەویەردەوەەکەرد .15

 اری ناتەواو ردک: هازبٛی , ی ناتەماموەەکەرد .16

 فعل امر _ئەمراری داخوازی ردک: یکەردەداوا ,ییی داواوەەکەرد .17

 اری تەواو ردک:  تەمام وەیەکەرد .18

 ماىض بسيط: ویەردەی سادە: نزیک، اری ڕووتردک: ، نزیکڕووتسادەٙو  ی وەەکەرد .19

 اری ئیخباری ردک: ی هەواڵیوەەکەرد .20

 ئینشائی دانانی، ئیلتزامی،  اریردک: یی ئەرەنیاوەەکەرد .21

  transitive verb   متعدی  ،ی ویەر: تێپەڕوەەکەرد .22
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  intransitive verb  الزم ، ی نەویەر: تێنەپەڕوەەکەرد .23

 base,  Infinitive، صدر ، مچەمە: چاوگ  .24

 Root  گ، ڕیشەڕیٛخە: ڕە .25

  Stem  : قەدقەڎ .26

 sentence:  جملە :، بنجٙوکڕستە .27

  Full stopخاڵ  خیٛڵە، : نوختیٛ  .28

  subject کارا ، فاعلکەر: ب .29

 object   ، مفعولوەرکار: بەرکار .30

 participle  مەفعول بە  ،تەمامکەر : بەرکار .31

 : ڕاستەو خۆ ویٛڕاس .32

 ویٛسەر: سەربەخۆ  .33

 : بیٛالیەن ، مستقل ویٛپا .34

 تەمامکەری ویٛڕاس: تەواوکەری ڕاستەوخۆ .35

 : تەواوکەری سەربەخۆتەمامکەری ویٛسەر .36

 تەمامکەری بە یاردی:  تەواوکەری بە یاریدە  .37

 خەت  ،خەتە: هێڵ، هیٛڵە .38

 prefix پێشگر  وەڵوەچ، :وەڵگیٛر .39

  Suffix پاشگردماوەچ، : دماگیٛر .40

  interfixus دلیٛگٛیر: .41

 : ئیزافە دای پاڵ ،وستەی سەر  .42

 ، مزااف الیە دیاروزیا: دیارخراو .43

 ، مزاف دیاروز: دیارخەر .44

 حرف جڕ  Preposition: وەربەند .45

  Postposition : دما بەند .46

 کریٛڵی : هەمیەتدار و گرنگ .47

  future، مستقبل ئایندە: دماڕٙو، داهاتوو  .48

 ، مەبەست وەڵگٛیرو دماگٛیراگیرە: گیرە، گیٛرە .49

ی زیاتەر ، منەکریٙو چامنەەنیزوانو  ٛی مانادارەڎرین دنەگوالنەت Morphemeمٙورفیم :  .50

 .یٛ رفیمٛی هەنۆ جٙورێ م ڎ، چنمیچقلەتەر کریۆوە

  syllable بڕگە، هجا: هەننە .51
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  Gender: جنس ڕەگەز .52

 syntax:  ڕستە سازی .53

   Orthography: ڕانویس: ئیمال .54

   Termح : : مستەلەزاراوە .55

    Phonologyفنەلۆجی زانستو دەنگی .56

  دەنگسازی    phoneticsفنەتیک .57

   paleography: زانستو نویستەی .58

 language  ،tongue: زوان .59

 شناس ئەزوان  linguistice ،linguist: یاشناسئەزوان  .60

 العبارە ،phrase گرێ ،چەاو : دەسەلکە .61

   form: شیٛوە .62

 Speech: ، واتەی: ئاخاوتن، دواییدەقسیٛکەر  .63

 parts of speechبەشەکانو دوای:  .64

  conjunction particlesبەستەی  ،ئامرزاو پەیوەندی، عەتفی .65

 Vocative particles ئامرازو چڕیەی یام نیشانٛی چڕیەی .66

 Interjection particles نیشانٛی سەرسامی .67

 subjunctive particles تەمەنا ی، ئامرازو ئاوات واستە .68

 Diminutive name نامٛی  ویکەردەگوالنە .69

ی هەمتەر لوانیشۆ پٙورەو ڕیٛکم وستۆ و بڕێ تەر بابەتیٛم  5/2018مانگەو  یکەردەدماو چاپ   دمایی.

 پەی زیاڎ کەرد .

پاکنویسم کەردو و ڕیٛکم وستەوە پەی چاپی دماتەری، هەروەخت خوا ڕیٛکیٛش  26/9/2020هەمدیس 

 بارٙو.
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